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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.
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To Συνέδριο οργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.hms.org.gr
Με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Βιοχημείας
και της Ελληνικής Εταιρείας Βιοπαθολογίας Β. Ελλάδος
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Γ. Βρυώνη Πρόεδρος
Α. Τσακρής Αντιπρόεδρος
Κ. Θέμελη-Διγαλάκη Γεν. Γραμματέας
Α. Παπά-Κονιδάρη Ειδ. Γραμματέας
Σ. Καραχάλιος Ταμίας
Ε. Κουσκούνη Μέλος
Σ. Λεβειδιώτου-Στεφάνου Μέλος

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία (ΕΜΕ), συνεχίζοντας την ιστορική της πορεία από το 1932 και τη δη-
μιουργική της παράδοση, με στόχο πάντα την επιμόρφωση και τη διαρκή ενημέρωση των Ιατρών Βιοπα-
θολόγων, διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό της στις 2-4 Απριλίου 2021 διαδικτυακά, λόγω των συνθηκών.
Σκοπός της ΕΜΕ από την ίδρυσή της –και ιδιαίτερα μετά την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού
της– παραμένει η συνεχής εκπαίδευση και η ανάπτυξη της έρευνας στην Ιατρική Βιοπαθολογία και την Ερ-
γαστηριακή Ιατρική.
Υπό αυτό το πρίσμα, η θεματολογία του συνεδρίου –σε διεταιρικές και μη στρογγυλές τράπεζες, ομιλίες,
διαλέξεις, δορυφορικά συμπόσια και κλινικά φροντιστήρια– θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των γνωστικών
αντικειμένων της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και της Εργαστηριακής Ιατρικής.
Με δεδομένη τη νέα πραγματικότητα που έχει προκύψει από την υγειονομική κρίση της πανδημίας του
SARS-CoV-2, η οργανωτική επιτροπή του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Μικροβιολογίας και Ιατρι-
κής Βιοπαθολογίας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το συνέδριο να συμβάλει με την επιστη-
μονική εγκυρότητά του στην ενημέρωση των ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών, αλλά και όλων των
επιστημόνων στον εργαστηριακό τομέα, γενικότερα, για τα σημαντικά νέα επιτεύγματα της Ιατρικής Βιο-
παθολογίας και για την παροχή λύσεων στην απαιτητική καθημερινότητα του εργαστηρίου.
Το ζητούμενο, άλλωστε, είναι να μπορεί ο εργαστηριακός επιστήμονας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά,
με τη γνωστική του επάρκεια, στις προκλήσεις της αντιμετώπισης των ποικίλων κλινικών, διαγνωστικών
και θεραπευτικών προβλημάτων.
Σας καλούμε, λοιπόν, για μια ακόμα φορά, σε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, ώστε, με την ολοκλήρωση του
συνεδρίου να έχει αποκτηθεί πολύτιμη γνώση, που θα μεταφερθεί στους χώρους παροχής υπηρεσιών
Υγείας και θα αξιοποιηθεί προς όφελος των ασθενών.
Ευελπιστώντας στην ενεργή συμμετοχή όλων σας,

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της ΕΜΕ
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Eισαγωγή: Πολυανθεκτικά στελέχη Σταφυλοκόκκων και ιδιαίτερα
Staphylococcus aureus και S. epidermidis αποτελούν τις συχνότερες
αιτίες λοιμώξεων που σχετίζονται με τη χρήση προσθετικών υλι-
κών, λόγω της δημιουργίας βιομεμβράνης. Επομένως, είναι ανα-
γκαία η αναζήτηση νέων αποτελεσματικών θεραπευτικών προ-
σπελάσεων. 
Σκοπός: Η μελέτη της επίδρασης του βακτηριοφάγου K (ATCC
19685-B1) και της δαπτομυκίνης έναντι κλινικών στελεχών S. aureus
και S. epidermidis σε συνθήκες δημιουργίας βιομεμβράνης.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 20 στελέχη (10 S. aureus και 10
S. epidermidis), πλήρως χα ρα κτηρισμένα (Εικ. 1). Εφαρμόστηκε η
μέθοδος crystal violet (CV) παρουσία φάγου σε δύο συ  γκε ντρώ -
σεις,104 plaque forming units/mL, (χαμηλή συγκέντρωση, PLC) και
106 pfu/mL (υψη λή συγκέντρωση, PHC) και δαπτομυκίνης σε τέσ-
σερεις συγκεντρώσεις, 0,1 μg/mL (πολύ χα μη λή συγκέντρωση,
DVLC), 0,5 μg/mL (χαμηλή συγκέντρωση, DLC), 1 μg/mL (μέτρια
συγκέντρω ση, DMC) και 2 μg/mL (υψηλή συγκέντρωση, DHC), κα-
θώς και συνδυασμός των δύο παρα γό ντων σε χαμηλές (PLC-DLC)
και υψηλές συγκεντρώσεις (PHC-DHC). Για τη σύγκριση της δραστι -
κότητας των δύο παραγόντων εφαρμόστηκε δίπλευρη ανάλυση δια-
κύμανσης (two-way ANOVA).
Αποτελέσματα: H επίδραση των δύο αντιμικροβιακών παραγόν-
των, μεμονωμένων ή σε συνδυασμό, ήταν μεγαλύτερη στα πειρά-

ματα με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις (p≤0,028), είτε για τα πολύ
ευαίσθητα στον φάγο στελέχη (>105 pfu/mL) είτε για τα μετρίως
ευαίσθητα (80-100×103 pfu/mL) (Εικ. 2). Αντίστοιχα αποτελέσματα
παρατηρούνται κατατάσσοντας τα στελέ χη ανάλογα με την MIC
στη δαπτομυκίνη, MIC <0,75 μg/mL και MIC ≥0,75-1 μg/mL
(p≤0,044). 
Συμπεράσματα: Η in vitro δραστικότητα του φάγου είναι συγκρί-
σιμη με αυτή της δαπτομυκίνης έναντι της δημιουργίας σταφυλο-
κοκκικής βιομεμβράνης, ιδιαίτερα στις υψηλότερες συγκεντρώσεις.

Εικ. 2. Επίδραση των αντιμικροβιακών παραγόντων στην απορρόφηση των εναιωρημάτων των στελεχών σε σχέση με την ευαισθησία τους στο
φάγο (α) και την MIC της δαπτομυκίνης (β). Μέση τιμή OD± 2× τυπικό σφάλμα.

EA 1. ΕΠιΔρΑΣη βΑκΤηριοφΑΓου K ATCC 19685-B1 κΑι ΔΑΠΤοΜυκινηΣ ΕνΑνΤι ΣΤΑφυλο-
κοκκων ΣΕ in ViTro ΣυνθηκΕΣ ΔηΜιουρΓιΑΣ βιοΜΕΜβρΑνηΣ
Μ. Πλώτα1,2, Ε. Σαζακλή3, Φ. Γκάρτζιου4, Ν. Γιορμέζης2, Μ. Λεοτσινίδης3, Φ. Κολονίτσιου1, Σ. Αντιμησιάρη4,5, Ί. Σπηλιοπούλου2

1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
2 Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σταφυλοκόκκων, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμ. Ιατρικής, Παν/μιο Πατρών.

3 Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
4 Ινστιτούτο Επστημών Χημικής Μηχανικής, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 26504, Πάτρα, Ελλάδα
5 Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα, Ελλάδα

Εικ. 1. Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη στελεχών. MR:
methycillin-ανθεκτικά. Ν: αριθμός στελεχών.
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Εισαγωγή: Οι νηματοειδείς ακτινομύκητες, ευρέως διαδεδομένα
εδαφικά βακτήρια, προσβάλλουν συνήθως το δέρμα και τους υπο-
δόριους ιστούς. Οι πνευμονικές λοιμώξεις είναι σπάνιες, κυρίως
σε ανοσοκατεσταλμένους.
Σκοπός: Η απομόνωση, ταυτοποίηση και ευαισθησία έξι ειδών
ακτινομυκήτων από βρογχικές εκκρίσεις νηπίου με Οξεία Λεμφο-
βλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ).
Υλικό και μέθοδοι: Κορίτσι ηλικίας είκοσι μηνών με συγγενή
πρώιμη προ-Β-(ΟΛΛ), μετά από δύο μεταμοσχεύσεις μυελού, ει-
σήχθη λόγω CMV-πνευμονίτιδας. Δύο μήνες μετά, λόγω πνευμο-
θώρακα και συλλογής περικαρδιακού υγρού, μεταφέρθηκε στη
ΜΕΘ. Μετά από παραμονή σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση
επί δίμηνο, τα κλινικά συμπτώματα επιδεινώθηκαν με σύγχρονη
αύξηση των δεικτών λοίμωξης. Ακτινογραφία θώρακα: σημαντική
αμφοτερόπλευρη διήθηση. Διαγνώστηκε Μικροαγγειοπάθεια Σχε-
τιζόμενη με Μεταμόσχευση (ΜΣΜ) - Transplant-associated micro-
angiopathy (TAM), που οδήγησε σε πνευμονική αιμορραγία και
το νήπιο κατέληξε τέσσερις μέρες αργότερα, ενώ οι δοκιμασίες
ταυτοποίησης και ευαισθησίας ήταν σε εξέλιξη. Καλλιέργειες αί-
ματος (Hickman-περιφερικές) BD-BACTEC™ (Becton-Dickinson) αρ-

νητικές. Στις, κατά το προηγούμενο διάστημα αρνητικές, καλλιέρ-
γειες βρογχικών εκκρίσεων αναπτύχθηκαν έξι φαινοτυπικά δια-
φορετικά Gram-θετικά, μη-οξεάντοχα νηματοειδή βακτήρια σε αι-
ματούχο και σοκολατόχρωμο άγαρ (ThermoScientificTMOXOIDTM)
μετά 48ωρη επώαση. Για την ταυτοποίηση χρησιμοποιήθηκαν οι
μέθοδοι MALDI-TOF/MS-Biotyper3 (BRUKER®) και 16SrRNA. Οι ΕΑΠ
προσδιορίστηκαν με μικροαραιώσεις (RAPMYCOI-TREK/Diagnostic
systems) κατά CLSI M24/M62.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Τα χαμηλά scores (1,53-1,98)
της MALDI-TOF οδήγησαν σε ταυτοποίηση με 16SrRNA(ID:100%)
έξι ειδών: Allokutzneria albata, Streptomyces albiaxialis, S. alboniger,
S. lusitanus, S. thinghirensis, S. youssoufiensis, όλων ευαίσθητων σε
αμικασίνη, λινεζολίδη και τομπραμυκίνη (Πίνακας 1). Είναι πρό-
κληση για το εργαστήριο μικροβιολογίας η ταυτοποίηση και ευαι-
σθησία νηματοειδών βακτηρίων. Τα χαμηλά MALDI-TOF-scores
οφείλονται στην περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων αναφο-
ράς. Η ΜΣΜ είναι μια σοβαρή κατάσταση, δυνητικά θανατηφόρα.
Η πνευμονική λοίμωξη από περισσότερα του ενός είδους νημα-
τοειδή ακτινοβακτήρια είναι εξαιρετικά σπάνια. Πιθανολογείται η
συμβολή της μόλυνσης ως επιβαρυντικού εκλυτικού παράγοντα.

EA 2. ΑΕροβιοι ΑκΤινοΜυκηΤΕΣ ΣΕ βροΓΧικΕΣ ΕκκριΣΕιΣ ΑνοΣοκΑΤΕΣΤΑλΜΕνου ΠΑιΔιου:
λοιΜωΞη Ή ΑΠοικιΣΜοΣ;
Α. Στάθη1, Φ. Κόντος2, Μ. Μήκα1, Ε. Μπουραζάνη3, Ε.Δ. Ιωαννίδου4, Κ. Μπάνου1, Ε. Κυρήκου1, Α. Σίμου5, Α. Στελιανίδη4, Ι. Μαρσέλλου5,
Ι. Τερροβίτη1, Ε. Γουσέτης4, Α. Βελεγράκη5,6, Σ. Πουρνάρας2, Λ. Ζαχαριάδου1

1 Μικροβιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
2 Τμήμα Μικροβιολογίας, «Αττικόν» Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Ε.Κ.Π.Α.
3 Παιδιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
4 Μονάδα Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Κυττάρων, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
5 Εργαστήριο Μυκητολογίας, Βιοϊατρική Α.Ε.
6 Εθνική Συλλογή Παθογόνων Μυκήτων (UOA/HCPF), Εργαστ. Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Πίνακας 1. Ευαισθησία στελεχών στα αντιβιοτικά 
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Εισαγωγή-Σκοπός: Καταγραφή των βακτηριαιμιών των ασθενών
με COVID-19 λοίμωξη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Υλικό και μέθοδοι: Μεταξύ Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2020
νοσηλεύτηκαν 1165 ασθενείς με λοίμωξη COVID-19. Στη μελέτη
αποκλείστηκαν οι περιπτώσεις ανάπτυξης μικροβιακής χλωρίδας
του δέρματος επί μεμονωμένων θετικών καλλιεργειών αίματος. Η
ανίχνευση του SARS-CoV-2 έγινε με real-time PCR. Η ταυτοποίση
των βακτηρίων και ο έλεγχος της ευαισθησίας έγινε με το σύστημα
Vitek2 (biomérieux, France). 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: 122 ασθενείς εμφάνισαν βα-
κτηριαιμία (86 άνδρες και 36 γυναίκες) με μέση ηλικία τα 66 έτη
και μέσο χρόνο νοσηλείας 20,93 ημέρες. Η θνητότητα για το σύνολο
των ασθενών αυτών ήταν 84,42%. 98/122 ασθενείς εισήχθησαν
στη ΜΕΘ με μέσο χρόνο παραμονής στη μονάδα 15,85 ημέρες και
θνητότητα εντός της μονάδας 90,81%.Για το ίδιο χρονικό διάστημα
ο μέσος χρόνος νοσηλείας ασθενών που δεν εμφάνισαν καμία δευ-
τεροπαθή λοίμωξη (n=981) ήταν 10,7 ημέρες και η θνητότητα ήταν
19,77%. Από αυτούς, 44 εισήχθησαν στην ΜΕΘ με μέσο χρόνο πα-
ραμονής σε αυτήν τις 8,07 ημέρες και θνητότητα 86,36%. Συνολικά
απομονώθηκαν 166 μικροοργανισμοί (144 Gram αρνητικά βακτη-
ρίδια και 52 Gram θετικοί κόκκοι) (βλ. Πίνακα). Από τα Gram αρνη-
τικά συχνότερα απομονώθηκαν Acinetobacter baumannii (n=49)
ακολουθούμενα από Klebsiella pneumoniae (n=45). Από τα Gram

θετικά συχνότερα απομονώθηκαν Enterococcus faecium (n=31) και
Enterococcus faecalis (n=16). Πολυαντοχή εμφάνισαν 101/144 Gram
αρνητικοί και σ 12/52 Gram θετικοί μικροοργανισμοί. Η εμφάνιση
βακτηριαιμίας σε ασθενείς με COVID-19 σχετίστηκε με αυξημένα
ποσοστά εισαγωγής και παραμονής στη ΜΕΘ, υψηλή θνητότητα
και μεγάλο ποσοστό αντοχής των απομονούμενων βακτηρίων.

Μικροοργανισμός                                         n            MDR Gram (-) / VRE / MRSA
Acinetobacter baumannii complex             51                               51
Klebsiella pneumoniae                                      45                               43
Pseudomonas aeruginosa                                 9                                  4
Acinetobacter junii                                                1                                  0
Klebsiella oxytoca                                                  1                                  0
Enterobacter cloacae complex                    2                                  2
Proteus mirabilis                                                     1                                  0
Citrobacter koseri                                                   1                                  0
Achromobacter xylosoxidans                          1                                  1
Raoultella planticola                                            1                                  0
Sphingomonas paucimobilis                           1                                  0
Enterococcus faecium                                        31                                 9
Enterococcus faecalis                                         16                                 1
Enterococcus gallinarum                                   1                                  0
Staphylococcus aureus                                       3                                  2
Streptococcus mitis                                               1                                  0

Σύνολο                                                            166                             113
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Εισαγωγή: Το γένος Elizabethkingia spp., αποτελείται από ακίνητα,
αζυμωτικά, θετικά στην οξειδάση, Gram(-) βακτηρίδια. Ανευρίσκεται
στο άψυχο περιβάλλον, ιδίως των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) και αποτελεί σπάνιο αίτιο μηνιγγίτιδας σε νεογνά, και σήψης/μη-
νιγγίτιδας σε ανοσοκατεσταλμένους ενήλικες. Το είδος E. meningoseptica
(πρώην Chryseobacterium meningosepticum) αποτελεί το συχνότερο
είδος του γένους. Αναφορές έχουν αναδείξει αποτυχία των μικροβιολο -
γικών συστημάτων του εμπορίου να ολοκληρώσουν την ταυτοποίηση
σε επίπεδο είδους. Στην παρούσα μελέτη, επιχειρήθηκε ταυτοποίηση
κλινικών στελεχών του γένους με συμβατική τεχνική, με τεχνική φα-
σματοφωμετρίας μάζας και με τεχνική νουκλεοτιδικής αλληλούχισης.
Υλικά και μέθοδοι: Όλα τα στελέχη Elizabethkingia spp. που απο-
μονώθηκαν το 2020 από νοσηλευόμενους ασθενείς του Ωνάσειου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ) υποβλήθηκαν σε συμβατική
ταυτοποίηση με την χρήση του εμπορικού συστήματος VITEK2 (bio-
Merieux) και σε ταυτοποίηση με την τεχνική φασματοφωμετρίας
μάζας (MALDI-TOF MS) και την χρήση του συστήματος Biotyper
(Bruker Daltonik GmbH). Ως πρότυπο σύγκρισης χρησιμοποιήθηκε
η τεχνική νουκλεοτιδικής αλληλούχισης μετά πολλαπλασιασμό τμή-
ματος του γονιδίου 16S. Ο υπολογισμός της Ελάχιστης Ανασταλτικής
Συγκέντρωσης (ΕΑΠ) έγινε με την χρήση του συστήματος VITEK 2.
Αποτελέσματα: Συνολικά τέσσερα στελέχη Elizabethkingia spp. απο-
μονώθηκαν από τρεις ασθενείς της ΜΕΘ του ΩΚΚ την περίοδο Οκτώ-
βριος-Δεκέμβριος 2020. Τρία εξ αυτών ήταν από βρογχικές εκκρίσεις

και ένα από αιμοκαλλιέργεια. Όλα τα στελέχη ταυτοποιήθηκαν ως E.
meningoseptica με την χρήση του συστήματος VITEK 2 (έκδοση βάσης
δεδομένων v8.01) με ποσοστό βεβαιότητας 98%, ενώ με το σύστημα
MALDI-TOF Biotyper ταυτοποιήθηκαν ως E. anophelis/E. miricola με
βαθμολογία ταυτοποίησης 1,84 - 2,09. Η μεθοδολογία αλληλούχισης
16S DNA ταυτοποίησε όλα τα στελέχη ως E. anophelιs με ποσοστό
ομοιότητας 99,5-100% σε σύγκριση με τις κατατεθειμένες στην
GeneBank πρότυπες αλληλουχίες. Όλα τα στελέχη είχαν ίδιο προφίλ
ΕΑΠ, με υψηλού επιπέδου αντοχή στα β-λακταμικά (συμπεριλαμβα-
νομένων των συνδυασμών με αναστολείς β-λακταμασών και των
καρβαπενεμών), τις αμινογλυκοσίδες και τις κινολόνες (πλην λεβο-
φλοξασίνης, ΕΑΠ = 2 mg/L), ενώ ευαισθησία καταγράφηκε μόνο στην
κοτριμοξαζόλη (ΕΑΠ=40 mg/L) και την μινοκυκλίνη (ΕΑΠ<1 mg/L). 
Συμπεράσματα: Το σύστημα VITEK 2 αδυνατεί να ταυτοποιήσει τα
στελέχη Elizabethkingia spp., πέραν του είδους E. meningoseptica,
λόγω μη ενσωμάτωσης των λοιπών ειδών στην τρέχουσα βάση δε-
δομένων. Το σύστημα MALDI TOF Biotyper διαφοροποιεί την ομάδα
E. anophelis/E. miricola από το είδος E. meningoseptica, όμως αδυνατεί
να διαχωρίσει περαιτέρω μέσα στην ομάδα λόγω ομοιότητας στην
πρωτεϊνική δομή. Η μεθοδολογία αλληλούχισης 16S DNA διαφο-
ροποιεί όλα τα είδη Elizabethkingia spp. Η ύπαρξη στη διεθνή βι-
βλιογραφία περισσότερων αναφορών λοιμώξεων από E. meningo -
septica σε σχέση με τα λοιπά είδη του γένους ενδεχομένως οφείλεται
και στην αδυναμία ταυτοποίησης από τα εμπορικά συστήματα.

EA 3. ElizabEthkingia spp. ΤΑυΤοΠοιηΣη ΣΕ ΕΠιΠΕΔο ΕιΔουΣ ΜΕ ViTEK, ΜΕ MALDi-ToF MS
κΑι ΜΕ DnA SEquEnCinG
Δ. Τάση-Παπαθέου1, Κ. Μαραθιά2, Α. Καραμπίνης2, Γ. Βρυώνη3, Α. Τσακρής3, Ι. Παπαπαρασκευάς1,3

1 Μικροβιολογικό και Βιοχημικό Εργαστήριο, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Καλλιθέα, 2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο, Καλλιθέα, 3 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EA 4. βΑκΤηριΑιΜιΕΣ ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ ΜΕ λοιΜωΞη CoViD-19 ΣΤο νοΣοκοΜΕιο ΑΧΕΠΑ κΑΤΑ Το
ΔΕυΤΕρο ΕΠιΔηΜικο κυΜΑ
Ε. Πρωτονοταρίου1 , Β. Μαντζάνα1, Α. Τυχάλα1, Α. Κασομενάκη1, Γ. Μελέτης1, Ι. Γκέκα1, Ο. Βασιλάκη1, Γ. Καγκάλου1, Σ. Μεταλλίδης2,  Λ. Σκούρα1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, 2 Α Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
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EA 6. ΑΞιολοΓηΣη ΤηΣ ΜΕθοΔου FiLMArrAY PnEu -
MoniA ΓιΑ Την ΑνιΧνΕυΣη ΠΑθοΓονων βΑκΤηριων
ΣΕ λοιΜωΞΕιΣ Του κΑΤωΤΕρου ΑνΑΠνΕυΣΤικου
Χ. Ζάρρας1, Χ. Μιχαηλίδου1, Κ. Μπάνη1, Κ. Ζάρρας2, Π. Σουκιού-
ρογλου1, Α. Βουλγαρίδης1, Μ. Παπαϊωάννου1, Ε. Βαγδατλή1

1 Ι. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο - Ιπποκράτειο Γεν. Νοσοκομείο Θεσ/κης
2 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ΔΠΘ

Εισαγωγή: Η πνευμονία αποτελεί συνήθη αιτία  νοσηλείας και  κύ-
ρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. To Biofire FilmArray pneumonia
(BFP-BioMérieux, Γαλλία) αποτελεί μέθοδο PCR για την ταυτοποί-
ηση αναπνευστικών ιογενών και βακτηριακών παθογόνων καθώς
και γονιδίων αντιμικροβιακής αντοχής.
Σκοπός: Η αξιολόγηση του  BFP για την ανίχνευση παθογόνων σε
ασθενείς με αναπνευστικές λοιμώξεις.
Υλικό-μέθοδος: Από Σεπτέμβριο 2019 έως Δεκέμβριο 2020, εξε-
τάστηκαν 51 δείγματα από ασθενείς με λοίμωξη του αναπνευστι-
κού:44 παιδιά (86%) και 7 ενήλικες (14%) με  ένα δείγμα ανά ασθενή:
14 πτύελα και 37 BAL. Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν με BFP
συγκρίθηκαν με αυτά από τη συμβατική καλλιέργεια.
Αποτελέσματα: Από τα 51 δείγματα, 19 έλαβαν αρνητικά αποτελέσμα -
τα με BFP και ταυτόχρονα αρνητική καλλιέργεια. Από τα υπόλοιπα 32
δείγματα ανιχνεύτηκαν με BFP 42 βακτήρια (21 -65,6%- με ένα ενώ 11
-34,4%- με δύο  βακτήρια): 4 H.influenzae, 1 S.pneumoniae, 12 P.aerugi -
no  sa, 9 S.aureus, 9 εντεροβακτηριακά, 7 Αcinetobacter. Σε 27/32 δείγμα -
τα, ένα τουλάχιστον από τα βακτήρια ανιχνεύθηκε και στην καλλιέργεια
(84,4%), με διαφορά 1-2 λογαρίθμων λιγότερο μεταξύ του cfu της καλ-
λιέργειας σε σχέση με τα αντίγραφα/ml σε BFP. Στα 5 αρνητικά δείγματα
της καλλιέργειας ανιχνεύθηκαν με BFP: 3 H.influenzae, 1 S.aureus, 1
P.aeruginosa. Από τα  11 δείγματα με συνλοίμωξη  μό νο στα 8 (72,7%)
ανιχνεύτηκε το δεύτερο βακτήριο στην καλλιέργεια. Ανιχνεύτηκαν 25
γονίδια (10 VIM,4 NDM,3 KPC,1 OXA, 2 CTXM,5 mecA) σε 16 δείγματα.
Δεν υπήρχε καλλιέργεια με παθογόνο που δεν ανιχνεύτηκε με BFP.
Συμπεράσματα: Το BFP αποτελεί  χρήσιμο εργαλείο για την διά-
γνωση αναπνευστικών λοιμώξεων, βελτιώνοντας την ευαισθησία
και ταχύτητα της καλλιέργειας, ειδικά σε ασθενείς με προηγούμενη
λήψη αντιβιοτικών.

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού αποτελούν τις πλέον
συχνές λοιμώξεις παγκοσμίως τόσο σε ασθενείς της κοινότητας
όσο και σε νοσηλευόμενους ασθενείς. 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η συχνότητα
των ουροπαθογόνων που απομονώθηκαν από καλλιέργειες ούρων
της κοινότητας την περίοδο 1η Ιουνίου - 31 Δεκεμβρίου 2019 και ταυ -
τοποιήθηκαν με τη μέθοδο της φασματομετρίας μάζας MALDI TOF.
Υλικό και μέθοδοι: Αναλύθηκαν 44.352 διαδοχικά μη επαναλαμ-
βανόμενα δείγματα ούρων. Έγινε ποσοτική καλλιέργεια σε κοινά
και εκλεκτικά θρεπτικά υλικά. Η ταυτοποίηση έγινε με το σύστημα
BioTyper (Bruker Daltonics).
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: 12.218 δείγματα ήσαν θετικά
δηλ. ποσοστό 27.5%. Η συχνότητα απομόνωσης των ουροπαθο-
γόνων είναι ως κατωτέρω: 7.539 (61.7%) E.coli, 1856 (15.2%) Klebsiella
spp (pneumoniae, aerogenes, oxytoca, variicola), 989 (8.1%) Proteus
spp (mirabilis, penneri, hauseri, vulgaris), 337 (2.8%) Pseudomonas spp

EA 7. κΑΤΑΓρΑφη βΑκΤηριΑιΜιων ΑΠο aCinEtObaC-
tER URsingii ΣΕ ΑιΜΑΤολοΓικουΣ ΑΣθΕνΕιΣ Την ΔιΕ-
ΤιΑ 2019-2020 ΣΕ ΤΕΤΑρΤοβΑθΜιο νοΣοκοΜΕιο
Δ. Γαζή, Μ. Τσούρα, Μ. Πρατικάκη, Π. Ανδρικογιαννόπουλος, 
Α. Ζουριδάκη, Π. Καραγεώργου, Ε. Μπελεσιώτου, Μ. Νέπκα, 
Α. Αργυροπούλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Το Acinetobacter ursingii αποτελεί ευκαιριακό παθογόνο
αίτιο βακτηριαιμίας σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. 
Σκοπός: Η καταγραφή των βακτηριαιμιών από A.ursingii κατά την
διετία 2019-2020, η αποτύπωση του ποσοστού αυτών επί του συ-
νόλου των βακτηριαιμιών από Acinetobacter spp, το επιδημιολογικό
προφίλ των ασθενών καθώς και η καταγραφή της ευαισθησίας
των στελεχών αυτών στα διάφορα αντιμικροβιακά.
Υλικό και μέθοδοι: Καταγράφηκαν όλα τα στελέχη Acinetobacter
spp. που απομονώθηκαν από αιμοκαλλιέργειες κατά την χρονική
περίοδο 2019-2020. Η ταυτοποίηση των στελεχών και ο προσδιο-
ρισμός της Ελάχιστης Ανασταλτικής Συγκέντρωσης (ΜICs) στα αν-
τιμικροβιακά πραγματοποιήθηκαν με το αυτοματοποιημένο σύ-
στημα Vitek 2 (biomerieux) και o προσδιορισμός της MIC της
κολιστίνης πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο μικροαραίωσης σε
ζωμό, σύμφωνα με τις οδηγίες της EUCAST.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Απομονώθηκαν 139 κλινικά
στελέχη Acinetobacter baumannii complex το 2019 και 228 το 2020
αντίστοιχα. Παράλληλα, απομονώθηκαν 5 κλινικά στελέχη
A.ursingii το 2019 και 8 στελέχη το 2020 στο σύνολό τους από αι-
μοκαλλιέργειες αιματολογικών ασθενών, ποσοστό 3% επί του συ-
νόλου των θετικών αιμοκαλλιεργειών με Acinetobacter spp και για
τα δύο έτη. Όλα τα στελέχη εμφάνιζαν ευαισθησία σε πενέμες και
κολιστίνη. Συμπερασματικά, το A.ursingii αποτελεί σπάνιο αίτιο
βακτηριαιμίας σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα, με θεραπεία
εκλογής των λοιμώξεων αυτών τις πενέμες, καθώς όλα τα στελέχη
που ελέγχθηκαν ήταν ευαίσθητα σε αυτές.

(aeruginosa, fluorescens), 150 (1.2%) Citrobacter spp (koseri, freundii,
braakii, amalonaticus, farmeri), 110 (0.9%) Enterobacter spp (cloacae,
asburiae, bugandensis, kobei, ludwigii), 48 (0.4%) Acinetobacter spp
(baumannii, pittii), 40 (0.33%) Morganella morgannii, 34 (0.3%) Serratia
spp (marcescens, ureilytica), 34 (0.3%) Providencia spp (stuartii, rettgeri),
3 (0.02%) S.maltophilia, 3 (0.02%) R.ornithinolytica, 3 (0.02%) A.xylo-
soxidans, 2 (0.01%) B.cepacia, 2 (0.01%) Salmonella sp, 584 (4.8%) En-
terococcus spp (faecalis, faecium), 309 (2.5%) Staphylococcus spp (au-
reus, saprophyticus, λοιποί coag (-) staphylococci), 42 (0.3%)
Streptococcus agalactiae, 12 (0.1%) Aerococcus urinae, 121 (0.99%)
Candida spp. (albicans, glabrata, krusei, parapsilosis, tropicalis).
Με την χρήση της φασματομετρίας μάζας αναγνωρίζονται ουρο-
παθογόνα όπως ο Aerococcus urinae που λόγω δυσκολίας ταυτο-
ποίησής τους δεν ανιχνεύονται ως αίτια ουρολοιμώξεων με απο-
τέλεσμα να μην είναι δυνατός ο προσδιορισμός της επίπτωσης
των λοιμώξεων των οποίων αποτελούν αίτια.

EA 5. ΤΑυΤοΠοιηΣη ουροΠΑθοΓονων ΜΕ Την ΧρηΣη ΤηΣ φΑΣΜΑΤοΜΕΤριΑΣ ΜΑΖΑΣ (MALDi ToF)
Ι. Δημοπούλου, Μ. Λέκκα, Μ. Νοικοκυράκη, Φ. Παπαδοπούλου, Λ. Παπαποστόλου, Φ. Καπερνάρου, Κ. Στεφάνου, Τ. Κρεμαστινού
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Βιοϊατρικής
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Εισαγωγή: Η CRP είναι πρωτεΐνη οξείας φάσης και αυξάνεται σε
οξείες και χρόνιες φλεγμονές, τραυματισμό ιστών και κακοήθειες.
Θεωρείται πολύ καλός δείκτης παρακολούθησης της εξέλιξης της
φλεγμονής. Σκοπός: Συγκριτική μελέτη δύο μεθόδων ποσοτικού
προσδιορισμού της CRP σε ασθενείς του Γ.Ν. Ξάνθης.
Υλικό και μέθοδοι: Μετρήθηκε η CRP στον ορό 140 ασθενών (53%
άνδρες, 47% γυναίκες, μέσης ηλικίας 57.7±2.5) ταυτόχρονα με δύο
διαφορετικές μεθόδους: Α) νεφελομετρία (αναλυτής Immage Coul-
ter, Leriva) και Β) ανοσοθολοσιμετρία (αναλυτής cobas c 501,
Roche). Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρό-
γραμμα Minitab v19.
Αποτελέσματα: Η συσχέτιση των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων
(γράφημα 1) έδειξε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση (R2=0.99)
σε p<0.001. Οι τιμές της CRP που προέκυψαν από το νεφελόμετρο
ήταν σταθερά υψηλότερες από τις τιμές της μεθόδου της ανοσο-
θολοσιμετρίας. Η μέθοδος Α είχε στατιστικά υψηλότερες τιμές από
τη μέθοδο Β (σε p≤0.05) όπως έδειξε και η δοκιμή t συσχετισμένων
ζευγών (paired t-test). Συγκεκριμένα, το 95% διάστημα εμπιστοσύ-
νης της μέσης διαφοράς των δύο μεθόδων (Α-Β) κυμάνθηκε από
0.39 έως 0.85 (θετική περιοχή). Επίσης, έγινε συσχέτιση των φυσιο-
λογικών τιμών της μεθόδου Α (0-0.80 mg/dL) με τις αντίστοιχες
τιμές της μεθόδου B (γράφημα 2). Σύμφωνα με τη γραμμική εξίσωση

του γραφήματος 2 το ανώτερο φυσιολογικό όριο της μεθόδου Β
ήταν το 0.60 mg/dL. 
Συμπεράσματα: Οι τιμές της CRP με νεφελομετρία ήταν σταθερά
υψηλότερες από τις τιμές με ανοσοθολοσιμετρία και το εύρος φυ-
σιολογικών τιμών της τελευταίας διαμορφώθηκε σε 0-0.60 mg/dL.
Επομένως, για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα της CRP στην
παρακολούθηση της φλεγμονής θα πρέπει οι μετρήσεις να γίνονται
στον ίδιο αναλυτή με την ίδια μεθοδολογία.
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Εισαγωγή: Η διαβητική νεφροπάθεια χαρακτηρίζεται από αυξη-
μένο οξειδωτικό στρες (ΟΣ) και προοδευτική επιδείνωση της νε-
φρικής λειτουργίας. 
Σκοπός: Η μελέτη της πιθανής συσχέτισης μεταξύ της οξειδωμένης
LDL, της θνητότητας και της εξέλιξης της διαβητικής νεφροπάθειας.
Υλικό και μέθοδοι: 91 ασθενείς με πρωτεϊνουρική διαβητική νεφροπά -
θεια εντάχθηκαν στη μελέτη και χωρίστηκαν σε 2 ομάδες ανάλογα με
τη διάμεση τιμή της οξειδωμένης LDL (66.22U/L). Οι ασθενείς παρακο -
λουθήθηκαν για 10 έτη με πρωτεύον καταληκτικό σημείο τη θνητό-
τητα ή τη μείωση του αρχικού eGFR ≥30% ή/και την εξέλιξη σε Τε λικού
Σταδίου ΧΝΑ που απαιτεί θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης. Δευτε-
ρεύον καταληκτικό σημείο αποτελούσε η ποσοστιαία μεταβολή του
eGFR διαιρούμενη με το χρόνο παρακολούθησης για κάθε ασθενή.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
παρακολούθησης, 10/46 στην ομάδα της χαμηλής και 20/45 στην
ομάδα της υψηλής οξειδωμένης LDL εμφάνισαν το κύριο καταλη-
κτικό σημείο. Η καμπύλη Kaplan-Meier και η μονοπαραγοντική ανά-
λυση Cox έδειξαν πως τα υψηλά επίπεδα οξειδωμένης LDL σχε τί -
στηκαν με την εμφάνιση του κύριου καταληκτικού σημείου (p=0.001,
log-rank test και p=0.002, HR=3.42, 95%CI= 1.55-7.56, αντιστοίχως).
Η συσχέτιση αυτή παρέμεινε στατιστικά σημαντική ακόμα και μετά
από προσαρμογή όλων των παραγόντων που συσχετίστηκαν με το
κύριο καταληκτικό σημείο-πρωτεϊνουρία ένταξης, αλβουμίνη και τρι-
γλυκερίδια ορού, διάρκεια ΣΔ2 (HR=3.76, 95%CI: 1.52-9.27, P=0.004,

πολυπαραγοντική ανάλυση Cox). Η αυξημένη οξειδωμένη LDL προ-
έβλεπε την ταχεία εξέλιξη της διαβητικής νεφροπάθειας στατιστικά
πιο σημαντικά από την πρωτεϊνουρία (καμπύλη ROC περιοχή κάτω
από την καμπύλη -AUC=0.68, 95% CI: 0.56-0.80, P=0.005). Σε ασθενείς
με πρωτεϊνουρική διαβητική νεφροπάθεια, η οξειδωμένη LDL σχετί-
ζεται με θνητότητα και εξέλιξη της διαβητικής ΧΝΝ.

Σχήμα: Kaplan-Meier κα μπύλες για το κύριο καταληκτικό σημείο
της μελέτης (θάνατος ή μείω ση του eGFR ≥30% ή/και εξέλιξη σε ΤΣΧΝΑ
που απαιτεί θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης) σε ασθενείς με υψηλά
και χαμηλά επίπεδα oxLDL (με βάση τη διάμεση τιμή 66.22 U/L).

EA 8. η ΣυΣΧΕΤιΣη ΤηΣ οΞΕιΔωΜΕνηΣ LDL ΜΕ Τη θνηΤοΤηΤΑ κΑι Την ΕΞΕλιΞη ΤηΣ Πρω-
ΤΕÏνουρικηΣ ΔιΑβηΤικηΣ νΕφροΠΑθΕιΑΣ
Α. Στάμου1, Σ. Ρουμελιώτης2, Α. Ρουμελιώτης2, Μ. Θεοδωρίδης3, Σ. Παναγούτσος3, Β. Λιακόπουλος2

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη 
2Α’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
3Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

EA 9. ΣυΓκριΣη Δυο ΜΕθοΔων ΠοΣοΤικου ΠροΣΔιοριΣΜου ΤηΣ CrP
Ε. Νικολακοπούλου, Ε. Ορφανίδου, Σ. Καλίνινα, Μ. Σαμακοβίδου, Σ. Μαυροπούλου, Τ. Μηδιούρα
Ανοσολογικό και Βιοχημικό Τμήμα, Γ.Ν. Ξάνθης
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Σκοπός: Μερικές από τις μεταλλάξεις που παρατηρούνται στο γο-
νιδίωμα του SARS-CoV-2 προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
στον ιό ώστε τα στελέχη να θεωρούνται παραλλαγές ειδικού εν-
διαφέροντος (variants of concern, VOC). Η ταχεία ανίχνευσή τους
είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων προς αποφυγή διασποράς
τους. Σκοπός της μελέτης ήταν η ταχεία ανίχνευση των VOC του
SARS-CoV-2 με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Γενεύης.
Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν RNA από 235 δείγματα ρινοφα-
ρυγγικού επιχρίσματος που βρέθηκαν θετικά για την παρουσία
SARS-CoV-2. Μέθοδοι: Εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο της Γενεύης

EA 10. η ΧρηΣη ΓρΑΜΜικων κΑι Μη ΓρΑΜΜικων
ΣυΣΧΕΤιΣΕων ΜΕΤΑΞυ Του Πηλικου iGG κΑι Του
Πηλικου ΑλβουΜινηΣ ΓιΑ Την ΑνΑΔΕιΞη ΤηΣ
ΕνΔοθηκικηΣ ΣυνθΕΣηΣ ΑνοΣοΣφΑιρινων
Κ. Πάτας1, Μ.Ε. Ευαγγελοπούλου2, Δ. Τζανετάκος2, Α. Γαργαλιώνης1,
Φ. Μπουφίδου1

1 Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
2 Α΄ Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Η ισοηλεκτρική εστίαση ακολουθούμενη από ανοσοα-
νίχνευση αποτελεί τη μέθοδο αναφοράς για τον προσδιορισμό εν-
δοθηκικής σύνθεσης ανοσοσφαιρινών. Ως επικουρικοί δείκτες χρη-
σιμοποιούνται μαθηματικοί τύποι συσχέτισης του πηλίκου ανοσο -
σφαιρίνης (IgG ENY/IgG ορού) με το πηλίκο αλβουμίνης (Alb ENY/
Alb ορού). Παρά τη μικρότερη ευαισθησία τους, οι δείκτες αυτοί
έχουν σημαντική διαγνωστική αξία καθώς, σε αντίθεση με τη μέθο -
δο αναφοράς, είναι προϊόντα προτυποποιημένων μεθοδολογιών.
Σκοπός: Η αξιολόγηση των επιδόσεων του γραμμικού IgG index
και της μη γραμμικής formula Reiber ως ποσοτικών δεικτών εν-
δοθηκικής σύνθεσης IgG ανοσοσφαιρίνης.
Υλικό και μέθοδοι: Αναλύθηκαν τα δεδομένα μιας διετίας από την
εργαστηριακή ανάλυση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ασθενών
που είχαν υποβληθεί σε οσφυονωτιαία παρακέντηση για τη διε-
ρεύνηση απομυελινωτικού νοσήματος του ΚΝΣ, κυρίως στο πλαίσιο
της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Για κάθε ασθενή προσδιορίστηκαν οι
δείκτες IgG index και formula Reiber και συσχετίσθηκαν με τα απο-
τελέσματα της ισοηλεκτρικής εστίασης ακολουθούμενης από ανο-
σοκαθήλωση η οποία χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος αναφοράς.
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 399 ασθενών ο IgG index κατέδειξε
ευαισθησία 85,4% και ειδικότητα 91,0% ενώ η formula Reiber
84,0% και 92,4% αντίστοιχα. Για τους 21 ασθενείς με δείκτη αλ-
βουμίνης>20 η formula Reiber υπερείχε τόσο σε ευαισθησία (80%
έναντι 57,1%) όσο και σε ειδικότητα (100% έναντι 84,6%).
Συμπεράσματα: Ο IgG index και η formula Reiber είχαν παρόμοιες
επιδόσεις σε ασθενείς με φυσιολογικό ή ήπια διαταραγμένο αιμα-
τοεγκεφαλικό φραγμό. Η formula Reiber υπερείχε σαφώς στις πε-
ριπτώσεις με δείκτη αλβουμίνης>20 και η γενικευμένη χρήση της,
σε συνδυασμό με το ομώνυμο διάγραμμα, θα συνεισέφερε στη
διαγνωστική ακρίβεια του προσδιορισμού ενδοθηκικής σύνθεσης
IgG σε ολόκληρο το φάσμα λειτουργικότητας του αιματοεγκεφα-
λικού φραγμού.

που περιλαμβάνει δύο PCR οι οποίες πολλαπλασιάζουν το αμινο-
τελικό άκρο και την περιοχή RBD της πρωτεΐνης spike (S) του ιού.
Ακολούθησε αλληλούχιση νουκλεοτιδίων των προϊόντων της PCR
κατά Sanger, και ανάλυση των αλληλουχιών με βάση γνωστές αλ-
ληλουχίες SARS-CoV-2. Σε επιλεγμένα στελέχη πραγματοποιήθηκε
αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδίου S (3.822 nt).
Αποτελέσματα. Συνολικά ανιχνεύτηκαν 116 (49,4%) VOC. Η πλειο -
νότητα (40%) ανήκε στη γενετική ομάδα B1.1.7 (στέλεχος Μ. Βρετα-
νίας), ενώ 22 στελέχη ανήκαν στην ομάδα B1.358 (στέλεχος Ν. Αφρικής).
To ποσοστό ανίχνευσης των στελεχών Β1.1.7 παρουσίαζε σημαντική
εβδομαδιαία αύξηση σε διάφορες περιοχές της Β. Ελλάδας, ενώ τα
στελέχη B1.358 ήταν επικεντρωμένα σε μία περιοχή της Θεσ/νίκης.
Συμπέρασμα. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Γενεύης αποτελεί
αξιόπιστη μέθοδο για ανίχνευση των κύριων μεταλλαγμένων στε-
λεχών του SARS-CoV-2 που κυκλοφορούν στην παρούσα φάση,
προσφέρο ντας χρήσιμες πληροφορίες για την επιδημιολογία της
νόσου COVID-19. 

EA 11. ΜικροβιΑιΜιΕΣ ΣΤη ΜονΑΔΑ ΕνΤΑΤικηΣ
θΕρΑΠΕιΑΣ (ΜΕθ) ΤριΤοβΑθΜιου νοΣοκο-
ΜΕιου ΤηΣ ΑθηνΑΣ κΑΤΑ Την CoViD-19 κΑι
Την Προ-CoViD-19 ΕΠοΧη
Μ. Ορφανίδου1, Α. Τσάκαλος1, Ι.Β. Κοντοτέζα1, Ε. Πέτρου1, Μ.
Ανυφαντή2, Λ.Π. Δροσοπούλου1, Γ. Κουκουλίτσιος2, Χ. Μάνδηλα2,
Α. Καλογερομήτρος2, Ε. Βαγιάκου1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γεν. Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: Η αναζήτηση αλλαγών στα αίτια μικροβιαιμίας σε ασθε-
νείς της ΜΕΘ κατά την COVID-19 εποχή, σε σχέση με την προ-
COVID-19 εποχή. Υλικό-Μέθοδοι: Οι περίοδοι της μελέτης ήταν:
01/10/2020 - 20/02/2021 (Π1, COVID-19 εποχή) και 01/10/2019 -
20/02/2020 (Π2, προ-COVID-19). Η δύναμη κλινών της ΜΕΘ είναι
12 κρεβάτια. Κατά τη διάρκειά τους νοσηλεύθηκαν 85 και 58 ασθε-
νείς, ενώ ελήφθησαν 346 και 431 αιμοκαλλιέργειες, αντιστοίχως.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Κατά την Π1 οι θετικές αιμοκαλλιέρ-
γειες ήταν 116 (33,5%). Εξ αυτών, οι 76 (65,5%) θεωρήθηκαν επιμολύν-
σεις από τη χλωρίδα του δέρματος, οπότε οι αληθείς μικροβιαιμίες
ήταν 11,6% (40/346). Από τις τελευταίες απομονώθηκαν 48 παθογόνα
στελέχη: Enterococci (n=18 στελέχη, 37,5%) [E.faecium n=10, E.faecalis
n=8), Α.baumannii (n=16, 33.3%], P.aeruginosa (n=4, 8,3%), Candida
spp (n=3, 6,25%) [C.albicans-C.parapsilosis-C.gla brata], K.pneumoniae
(n=2, 4,1%) και από ένα στέλεχος S.lugdunensis, P.mirabilis, P.fluorescens,
S.maltophilia, S.epidermidis. Κατά την Π2, οι θετικές αιμοκαλλιέργειες
ήταν 141 (32,7%). Εξ αυτών, οι 78 (55,3%) θεωρήθηκαν επιμολύνσεις
και οι αληθείς μικροβιαιμίες ήταν 14,6% (63/431). Από αυτές απομο-
νώθηκαν 70 στελέχη: A.baumannii (n=18, 25,7%), Enterococci (n=17,
24,3%) (E.faecium n=10, E.faecalis n=6, E.avium n=1), K.pneumoniae
(n=14, 20%), S.aureus (n=4, 5,7%), P.mirabilis (n=4), C.parapsilosis (n=3,
4,3%), Ε.cloacae (n=3), S.marces cens (n=2, 2.8%) και από ένα στέλεχος
P.aeruginosa, S.anginosus, C.striatum, T.asahii. Το ποσοστό θετικών αι-
μοκαλλιεργειών ήταν περίπου ίδιο στις δύο περιόδους, ενώ παρατη-
ρήθηκε μικρή αύξηση των επιμολύνσεων. A.baumannii και Enterococci
παραμένουν τα δύο κύρια αίτια μικροβιαιμίας στη ΜΕΘ αλλά πλέον οι
Enterococci βρίσκονται στην πρώτη θέση. Μια πιθανή εξήγηση είναι
μία, μερικώς “δικαιολογημένη”, έκπτωση στην τήρηση των μέτρων
ελέγχου των λοιμώξεων λόγω αύξησης του φόρτου εργασίας σε συν-
δυασμό με ανεπάρκεια προσωπικού. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση της
συχνότητας μικροβιαιμίας από S.aureus και K.pneumoniae.

EA 12. ΑνιΧνΕυΣη ΜΕΤΑλλΑΞΕων ΣΤο Γονι-
ΔιωΜΑ Του SArS-CoV-2: η ΕΜΠΕιριΑ Του Ερ-
ΓΑΣΤηριου ΜικροβιολοΓιΑΣ ΑΠθ
Σ, Παππά, Κ. Τσιόκα, Η. Μαυροβουνιώτης, Π. Σιάσιος, 
Θ. Σαρμουρλή, Μ. Εξηντάρη, Γ. Γκιούλα, Α. Παπά
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
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EA 13. ΑΞιολοΓηΣη Του LuMirADx ΓιΑ ΤΑΧΕιΑ
ΑνιΧνΕυΣη Του ΑνΤιΓονου Του ιου SArS-CοV-2
Χ. Λουκά1, Ο. Ζαρκωτού1, Ν. Ρεκλείτη1, Κ. Αυγουλέα2, Β. Παπαδούλη1,
Ι. Δανιήλ1, Β. Μάμαλη1, Σ. Πουρνάρας2, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»
2 Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο, Ιατρική σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Οι μέθοδοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του SARS-
CoV-2 έχουν εισαχθεί ευρέως στα πρωτόκολλα εργαστηριακής διε-
ρεύνησης. Το χαμηλό κόστος, η εύκολη χρήση και ο σύντομος χρό-
νος αποτελέσματος μπορούν να συνδράμουν στην έγκαιρη ανί χνευ-
ση των θετικών κρουσμάτων και τον περιορισμό της πανδημίας.
Σκοπός: Η αξιολόγηση της απόδοσης του LumiraDx SARS-CoV-2 Ag
Test (LDx) για την ταχεία ανίχνευση του αντιγόνου του ιού SARS-CoV-2. 
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 96 ρινικοί στυ-
λεοί από ισάριθμους εξεταζόμενους κατά το χρονικό διάστημα
24/11/2020-24/2/2021. Τα δείγματα αναλύθηκαν με το LDx (UΚ),
μια ταχεία μέθοδο ανοσοφθορισμού (microfluidic immunofluo-
rescence) για την ανίχνευση της νουκλεοκαψιδικής πρωτεΐνης του
ιού και χρόνο ανάλυσης 12 λεπτά. Ταυτόχρονα ελήφθησαν ρινο-
φαρυγγικά επιχρίσματα από τους εξεταζόμενους και αναλύθηκαν
με RT-PCR στο Εργαστήριο Αναφοράς του Π.Γ.Ν. Αττικό (Abbott
m2000 RealTime System ή Viasure RealTime PCR Detection Kit
[CerΤest Biotec, Spain]) ή/και Cepheid Xpert Xpress SARS-CoV-2
στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του νοσοκομείου μας. Οι κύκλοι
ανίχνευσης (CTv) καταγράφηκαν για πιθανή συσχέτιση της από-
δοσης της μεθόδου με το ιϊκό φορτίο. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα. Βασικά δημογραφικά και κλι-
νικά στοιχεία των εξετασθέντων περιγράφονται στον παρακάτω
πίνακα. Με RT-PCR, προέκυψαν 45 θετικά και 51 αρνητικά αποτε-
λέσματα. Ασυμφωνία μεταξύ των μεθόδων καταγράφηκε σε 10
(10.4%) δείγματα, με 4 ψευδώς θετικά και 6 ψευδώς αρνητικά.  Για
τα δείγματα με CTv≤35 η παρατηρηθείσα ευαισθησία και ειδικό-
τητα, ήταν 86.7% (95%CI 72.5-94.5%) και 92.2% (95%CI 80.2-97.5%),
αντίστοιχα. Η αρνητική προγνωστική αξία για επιπολασμό 5% και
10% ήταν 98.9% (95%CI 93.0-99.9%) και 98.8% (95%CI 92.6-99.9%).
Για τα δείγματα με CTv≤30 και CTv≤25 (ένδειξη υψηλού ιικού φορ-
τίου), η μέθοδος επέδειξε ευαισθησία 94.3% (95%CI 79.5-99.0) και
100% (95%CI 77.1-100%), αντίστοιχα. Συμπερασματικά, η από-
δοση της μεθόδου ήταν ικανοποιητική. Για χρήση σε μαζικούς
ελέγχους γενικού πληθυσμού, όπου συμπεριλαμβάνονται ασυμ-
πτωματικοί εξεταζόμενοι με χαμηλό ιϊκό φορτίο, συνιστάται ταυ-
τόχρονος έλεγχος με μοριακή μέθοδο.  

                                                                                   Ν (%)
Φύλο, Άντρες                                                      50 (52,1) 
Ηλικία, Έτη                                                         66 (19-94) 
Προέλευση                                                                  

ΤΕΠ                                                                       77 (80,2) 
Τμήμα COVID                                                      9 (9,4) 
Παθ/Χειρ τμήματα                                             6 (6,2) 
Προσωπικό                                                           4 (4,2) 

Κλινική εικόνα                                                            
Εμπύρετο                                                            71 (74,0) 
Δυσπνοια                                                            32 (33,3) 
Βήχας                                                                   12 (12,5) 
Αγευσία/Ανοσμία                                               2 (2,1) 
Επαφή με κρούσμα                                         13 (13,5)

EA 14. κλινικη ΑΞιολοΓηΣη ΜιΑΣ ΤΑΧΕιΑΣ ΑυΤο-
ΜΑΤοΠοιηΜΕνηΣ ΜοριΑκηΣ ΜΕθοΔου ΓιΑ Την
ΑνιΧνΕυΣη Του ιου SArS-CoV-2
Ο. Ζαρκωτού1, Χ. Λουκά1, Κ. Αυγουλέα2, Ν. Ρεκλείτη, Ι. Δανιήλ1, Β.
Παπαδούλη1, Φ. Μητροπούλου, Β. Μάμαλη1, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη1,
Σ. Πουρνάρας2

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»
2 Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο, Ιατρική σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Η διάγνωση της COVID-19 λοίμωξης αποτελεί σημα ντική πρό -
κληση για το κλινικό εργαστήριο. Η επιλογή μιας ταχείας και αξιόπιστης
μεθόδου, διευκολύνει τη διαχείριση του ασθενούς και βοηθά στην πρό-
ληψη της διασποράς. Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση του Cepheid
Xpert Xpress SARS-CoV-2 (Xp) χρησιμο ποιώντας ως μέθοδο αναφοράς
τα αποτελέσματα του εργαστηρίου αναφοράς. Υλικό και μέθοδοι: Στη
μελέτη συμπεριελήφθησαν ρινοφαρυγγικά δείγματα (NS) από συμπτωμα -
τικούς ασθενείς που προσήλθαν στο ΤΕΠ του νοσοκομείου μας από 22/
8/2020 έως 21/2/2021. Πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη λήψη δύο δειγμά -
των, εκ των οποίων το ένα απεστάλη στο Εργαστήριο Κλιν. Μικροβιολογίας
του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» (AUH), όπου εξετάστηκε για την παρουσία του ιού
SARS-CoV-2 με Abbott m2000 RealTime System (Abbott Laboratories,
USA) ή Viasure RealTime PCR Detection Kit (CerΤest Biotec, Spain). Το 2ο
δείγμα αναλύθηκε στο εργαστή ριο του νοσοκομείου μας με Xp, σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πραγματοποιήθηκαν οι εξής αναλύσεις:
σύμφωνα με την ερμηνεία του αποτελέ σματος από το λογισμικό του συστή -
ματος Xp (ανάλυση 1, Α1) και σύμφωνα με την αξιολόγηση του αποτε-
λέσματος από τον Μικροβιολόγο, λαμβάνοντας υπόψη τις κλινικές πληρο -
φορίες, στις περιπτώσεις όπου οι κύκλοι ανίχνευσης (Ct) και για τα δύο
γονίδια ήταν >37 (ανάλυση 2, Α2). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε διερεύ-
νηση των αποτελεσμάτων στα οποία διαπιστώθηκε ασυμφωνία και ακο-
λούθησε η ανάλυση 3. Προσδιορίστηκαν τα ποσοστά θετικής (PPA) και
αρνητικής συμφωνίας (NPA), ο συντελεστής Kappa και τα αντίστοιχα
διαστήματα εμπιστοσύνης (95%CI). Αποτελέσματα και συμπεράσματα:
Συνολικά εξετάστηκαν 336 ασθενείς. Και με τις δύο μεθόδους, 40 βρέ-
θηκαν θετικοί για τον ιό SARS-CoV-2 και 276 αρνητικοί (ποσοστό συμ-
φωνίας 94,05%). Ο αριθμός των αληθώς και ψευδώς θετικών (TP, FP) και
αληθώς και ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων (TN, FP) καθώς και τα
PPA, NPA, kappa και ο αριθμός των αποτελεσμάτων με ασυμφωνία για
τις 3 αναλύσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα. Σημειώθηκε ένα FN απο-
τέλεσμα (Ct= 30), για το οποίο ο επανέλεγχος δεν ήταν εφικτός. Η ερμηνεία
των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το λογισμικό του συστήματος Xp οδή-
γησε σε υψηλό αριθμό FP (19/59, 32,2%), τα οποία έχουν σημαντική επί-
πτωση στη διαχείριση του ασθενούς. Μετά την ερμηνεία σύμφωνα με την
ανάλυση 2, το ποσοστό των FP ελαττώθηκε (21,6%) και βελτιώθηκε το
ποσοστό αρνητικής συμφωνίας, καθώς και η συσχέ τιση των αποτελεσμά -
των (kappa= 0,849). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων με ασυμφωνία, με
επανέλεγχο μέσα σε 24h, έδειξε ότι σε 4 περιπτώσεις που αρχικά τα απο-
τελέσματα θεωρήθηκαν ψευδώς θετικά ήταν αληθώς θετικά, βελτιώνο -
ντας περαιτέρω την απόδοση του Xp (FP 13,7%, kappa=0,903). Συμπε-
ρασματικά, το Xp παρέχει ακριβή αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρόνο
διευκολύνο ντας τον ορθό διαχωρισμό των ασθενών. Η προσεκτική ερ-
μηνεία των αποτελεσμάτων, συνε κτιμώντας τα κλινικά και επιδημιολογικά
χαρακτηριστικά του ασθενούς βελτιώνει την απόδοση του και οδηγεί
σε άριστη συσχέτιση με τα αποτελέσματα του εργαστηρίου αναφοράς. 

Μέθοδος       ΘΕΤ      ΑΡΝ        TP       FP        TN       FN                 PPA                             NPA                              Kappa               Ασυμφωνία
                                                                                                        (95% CI)                     (95% CI)                        (95% CI)                     (%)
AUH                 41        295                                                                                                                                                                                 
Xp Α1               59        277        40       19       276        1        97.6(87.4-99.6)         93.6(90.2-95.8)        0.766(0.670-0.863)        20 (6.0)
Xp A2               51        285        40       11       284        1        97.6(87.4-99.6)         96.3(93.4-97.9)        0.849(0.766-0.932)        12 (3.6)
Xp A3               51        285        44        7        284        1        97.8(88.4-99.6)         97.6(95.1-98.8)        0.903(0.837-0.969)         8 (2.4)
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Εισαγωγή: Από την εμφάνιση της Covid-19 πανδημίας έως σήμερα,
έχουν γίνει προσπάθειες για διερεύνηση πολλών παραμέτρων που
θα μπορούσαν να έχουν προγνωστική αξία για την εξέλιξη της
λοίμωξης. 
Σκοπός: Η συσχέτιση της IL-6, της CRP και των D-dimers, με την
σοβαρότητα και την έκβαση της Covid-19 λοίμωξης, σε ασθενείς
της ΜΕΘ του νοσοκομείου μας. 
Υλικό-μέθοδος: Τον τελευταίο μήνα έγιναν διαδοχικές μετρήσεις
των IL-6, CRP και D-dimers, σε 55 ασθενείς Covid-ΜΕΘ. Η μέτρηση
της IL-6 έγινε με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας (MAGLUMI,Snibe
diagnostic), της CRP με ανοσοθολωσιμετρία (Architect c16000,
Abbott) και των D-dimers με ανοσοθολωσιμετρία ( STA Compact,
Stago).
Αποτελέσματα: 

Εισαγωγή: Η νόσος από τον ιό SARS-COV-2 χαρακτηρίστηκε ως
πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το Μάρτιο του 2020.
Στη χώρα μας, δέκα μήνες από το πρώτο περιστατικό που καταγρά -
φηκε και με περίπου 150.000 κρούσματα και περισσότερους από
4.500 θανάτους ξεκινάει ο εμβολιασμός κατά του ιού το Δεκέμβριο
του ίδιου έτους. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο κυρίως για την
απόδοση του εμβολιασμού στην αντιμετώπιση της πανδημίας.
Σκοπός: Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει τα πρωταρχικά απο-
τελέσματα των αντισωματικών ανοσιακών αποκρίσεων ατόμων
που εμβολιάστηκαν έναντι του ιού SARS-CοV-2 θέλοντας να δώσει
απάντηση στο ερώτημα της επίτευξης ανοσιακής απάντησης.
Υλικά και μέθοδοι: Συλλέχθηκαν δείγματα ορού από 200 υγιειο-
νομικούς (άνδρες/γυναίκες: 73/127, διάμεση ηλικία: 46, εύρος:
24-67 έτη) που εμβολιάστηκαν με το σκεύασμα Pfizer/BioNTech,
μέχρι και τρεις εβδομάδες μετά την πραγματοποίηση της δεύτερης
δόσης του εμβολίου. Έλεγχος των anti-S IgG αντισωμάτων του
SARS-CοV-2 πραγματοποιήθηκε τόσο με ανοσοενζυμική μέθοδο

Συμπεράσματα: Υψηλές τιμές IL-6 και D-dimers σχετίζονται με
βαριά κλινική εικόνα και κακή έκβαση (θάνατος). Οι τιμές της CRP,
αν και είναι υψηλότερες στους βαρέως πάσχοντες, διατηρούνται
εντούτοις σε χαμηλά επίπεδα ακόμη και στους ασθενείς που απε-
βίωσαν. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η IL-6, σύμφωνα με τη συ-
σχέτισή της με την κλινική εικόνα από τους εντατικολόγους, αυ-
ξάνεται άμεσα κατά την επιδείνωση του ασθενούς σε αντίθεση με
τα D-dimers, όπου αυξάνονται αργότερα και στη φάση όπου η IL-
6 αρχίσει να παρουσιάζει πτώση. Περαιτέρω έρευνα των δεικτών
αυτών, ίσως μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την προ-
γνωστική τους αξία στην Covid-19 λοίμωξη, με την δυνατότητα
της πιο άμεσης παρέμβασης στους ασθενείς.

(ELISAagile SARS-CoV-2 IgG & ΙgA, SERION), όσο και με χημειοφω-
ταύγεια (CMIA, SARS-CoV-2 IgGII Quant, ABBOTT).
Αποτελέσματα: Έναρξη αντισωματικών απαντήσεων παρατηρήθηκε
από την 2η εβδομάδα μετά την πρώτη χορήγηση του εμβολίου,
ενώ στις 3 εβδομάδες μετά την δεύτερη δόση παρατηρήθηκε ικα-
νοποιητικός τίτλος σε 198 άτομα (99.0%), με μέση τιμή ± SDEV για
IgG-ELISA 5.4 ± 4.1 ΒΙ (>1.1 θετικό), IgA-ELISA 23.7 ± 5.5 U/mL
(>14.0 θετικό) και για IgG-χημειοφωταύγειας: 10410 ± 8094 AU/mL
(>50 θετικό). Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μη αποδοτικές αντισωματικές
απαντήσεις παρατηρήθηκαν σε δύο άτομα με ιστορικό αυτοάνοσων
νοσημάτων. Εκκρεμεί η επιβεβαίωση τόσο της παρουσίας εξουδε-
τερωτικών αντισωμάτων, όσο και κυτταρικών ανοσιακών απαντή-
σεων των εμβολιασθέντων. Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε πολύ
ικανοποιητική απάντηση μετά τη χορήγηση του εμβολίου Pfizer/BioN-
Tech έναντι του ιού SARS-CoV-2, δίνοντας βάσιμες ελπίδες ότι η πο -
λιτική του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού σύντομα θα μπο-
ρέσει να οδηγήσει σε περιορισμό ή/και εξάλειψη της πανδημίας.

ΕΑ 15. ΑνΤιΣωΜΑΤικΕΣ ΑΠΑνΤηΣΕιΣ ΜΕΤΑ ΑΠο ΕΜβολιΑΣΜο ΕνΑνΤι Του ιου SArS-CοV-2: 
ΠιλοΤικη ΜΕλΕΤη
Σ. Σάρρου1, Π. Χ. Φράγκου2, Σ. Ζουμπουνέλη3, Μ. Κυρίτση4, Μ. Τσάκωνα2, Χ. Οικονομοπούλου2, M. Πανέτα2, Χ. Ψαρράκης2, 
Σ. Γρηγοροπούλου2, Π. Καζάκου2, Ε. Καροφυλάκης2, Ν. Τζιώλος2, Α. Βόντας4, Ι. Αβακιάν1, Γ. Παπαδάμου3, Α. Αντωνιάδου2, 
Α. Θεοδωρίδου1, Σ. Τσιόδρας2, Μ. Σπελέτας1, Χ. Χατζηχριστοδούλου4

1 Εργαστήριο Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, 2 Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, 4 Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΑ 16.  ΣυΣΧΕΤιΣη ΕρΓΑΣΤηριΑκων ΔΕικΤων ΜΕ Τη ΣοβΑροΤηΤΑ κΑι  Την θνηΤοΤηΤΑ ΤηΣ CoViD-19 λοιΜωΞηΣ
ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ ΜΕθ νοΣοκοΜΕιου ΑνΑφορΑΣ
Α. Μαυρομμάτη1, Α. Κυριακούδη2, Π. Δ. Σπιθάκης3, Π. Ζαχαράτος4, Ε. Μαντζαβίνου5, Θ. Κυπρίου1, Ι. Μύρται1, Ε. Γεωργακοπούλου1,
Μ. Ντάγανου3, Α. Κουτσούκου2, Σ. Καράμπελα1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο & Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, 2 ΜΕΘ Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», 3 Νέα
Πολυδύναμη ΜΕΘ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», 4 Βιοχημικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», 5 Αιματολογικό Εργαστήριο,  Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» 

                          IL-6 CRP              D-DIMERS

                                    Μέση Τιμή      >100       >1000       Μέση Τιμή     >10       >20         Μέση Τιμή      >1,0       >2,0
                                        (pg/ml)        pg/ml     pg/ml            mg/dl                                              (μg/ml)

Διασωλ. (38)             479          49%    10,5%           11         39%   16%           2,4          71%     34%

Αδιασωλ. (17)             54,6         18%       0%               6           17%     0%            0,9          22%     11%

Θάνατοι (6)                1033        70%      30%            11         50%     1%            4,3        100%    70%
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Εισαγωγή: Η Πανδημία COVID-19 εξαιτίας του ιού SARS-CoV2 εξελίχ-
θηκε ταχύτατα τον τελευταίο χρόνο. Ο ιός προκαλεί από ελαφριά έως
βαριά νόσηση από το αναπνευστικό σύστημα και ποικίλη κλινική ει-
κόνα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν να
αξιολογηθούν συγκεκριμένοι δείκτες φλεγμονής σε άτομα που νόση-
σαν από τη νόσο COVID-19 και χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Υλικό
και μέθοδοι: Από τον 3/2020 ως τον 2/2021, εξετάστηκαν στα Εργα-
στήριά μας δείγματα 1799 ασθενών με COVID-19 (962 ανδρών και
837 γυναικών) στα οποία προσδιορίστηκαν δείκτες φλεγμονής, όπως
φερριτίνη, μια πρωτεΐνη οξείας φάσης, ιντερλευκίνη-6 (IL-6) - μια προ-
φλεγμονώδης κυτταροκίνη - και o διαλυτός υποδοχέας του τύπου της
ουροκινάσης που ενεργοποιεί το πλασμινογόνο (suPAR) με αυτόματο

βιοχημικό και ανοσολογικό αναλυτή. Αποτελέσματα: Παθολογικό su-
PAR (>3,0 ng/ml) είχαν 74% των γυναικών και 80,25% των ανδρών,
παθολογική IL-6 (>7,0 pg/ml) είχαν 73,84% των γυναικών και 68,81%
των ανδρών και παθολογική φερριτίνη (>150,0 ng/ml) είχαν 52,69%
των γυναικών και 51,98% των ανδρών. Οι άνδρες είχαν στατιστικά ση-
μαντικά υψηλότερους και τους τρεις δείκτες σε σχέση με τις γυναίκες.
Όταν τα άτομα της μελέτης χωρίστηκαν σε τρεις υποομάδες με βάση
το suPAR (≤3,0, 3,1-6,0 και >6,0), τόσο η IL-6 όσο και η φερριτίνη διέ-
φεραν σημαντικά (p<0,001) ανάμεσα στις τρεις ομάδες. Τέλος, από τη
συσχέτιση των τριών δεικτών μεταξύ τους φάνηκε ότι είχαν σημαντική
θετική συσχέτιση. Συμπεράσματα: Οι τρεις δείκτες φλεγμονής φαίνεται
ότι έχουν ανάλογη προγνωστική αξία σε ασθενείς με COVID-19.
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ΕΑ 17. ΣυΧνοΤηΤΑ ΑΠοΜονωΣηΣ ΠΑθοΓο-
νων ΑΠο βροΓΧικΕΣ ΕκκριΣΕιΣ ΑΣθΕνων ΜΕ
CoViD-19 Που νοΣηλΕυονΤΑι ΣΤη ΜΕθ Τρι-
ΤοβΑθΜιου νοΣοκοΜΕιου
Σ. Αντωνοπούλου, Ε. Πέτρου, Λ.Π. Δροσοπούλου, Α. Τσάκαλος,
Ι.Β. Κοντοτέζα, Ν. Γεροθανάση, Μ. Καραγιάννη, Μ. Καμπερογιάννη,
Α. Μιχελάκη, Β. Κυτίνος, Δ. Πετροπούλου, Α. Τσολάκη, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Εισαγωγή: ο SARS-Cov-2 είναι ένας νέος ιός ο οποίος προκαλεί
αναπνευστική λοίμωξη ποικίλης βαρύτητας. Σε ασθενείς με βαριά
αναπνευστική νόσο οι βακτηριακές επιλοιμώξεις αυξάνουν ση-
μαντικά τη θνησιμότητα.
Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας των παθογόνων που απο-
μονώθηκαν από βρογχικές εκκρίσεις ασθενών με COVID-19 που
νοσηλεύονται στη ΜΕΘ σε διάστημα τεσσάρων μηνών.
Υλικό και μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια τεσσάρων μηνών ελήφθησαν
βρογχικές εκκρίσεις από 64 ασθενείς. Η ταυτοποίηση των μικρο-
βίων έγινε με το σύστημα Vitek-2 ενώ η ευαισθησία στα αντιβιοτικά
εκτιμήθηκε με τη μέθοδο διάχυσης δισκίων σε άγαρ, με το Vitek-
2 και με τη μέθοδο του E-test, Η ευαισθησία στους αντιμυκητικούς
παράγοντες έγινε με τη μέθοδο του E-test. Η ανίχνευση καρβαπε-
νεμασών με ανοσοχρωματογραφία (NG-Test® CARBA 5) ενώ η ευαι-
σθησία στην κολιστίνη υπολογίστηκε με τη μέθοδο αραιώσεων
σε ζωμό (BMD, Merlin, Diagnostika). 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Εκτιμήθηκαν 180 καλλιέργειες
βρογχικών εκκρίσεων. Σε 71/180 (39.4%) δεν αναπτύχθηκε παθο-
γόνο ενώ σε 75/180 (41.7%) απομονώθηκε ένα παθογόνο και συγ-
κεκριμένα: Klebsiella pneumoniae σε 1/75 (1.3%), Klebsiella oxytoca
σε 1/75 (1.3%), Acinetobacter baumannii σε 13/75 (17.3%),
Pseudomonas aeruginosa σε 20/75 (26.7%), Candida spp σε 32/75
(42.7%), Aspergillus spp σε 5/75 (6.7%), Staphylococcus aureus σε
2/75(2.7%) και Streptococcus pneumoniae σε 1/75 (1.3%).
-Πολυμικροβιακές ήταν οι 34/180(18.9%) με συχνότερο συνδυα-
σμό Klebsiella και Acinetobacter.
- Από τους πέντε ασθενείς με Aspergillus, οι 3/5 είχαν Aspergillus
niger και οι 2/5 Aspergillus flavus. Σε τρεις ασθενείς μετρήθηκε γα-
λακτομανάνη ορού και ήταν θετική, ενώ τα ακτινολογικά ευρήματα
ήταν συμβατα με πνευμονική ασπεργίλλωση σε όλους. 4/5 (80%)
ασθενείς απεβίωσαν. Η συγκεκριμένη διαπίστωση είναι σημαντική
αφού η ασπεργίλλωση σε ασθενείς με COVID-19 έχει αυξημένη
θνητότητα.

ΕΑ 18. ΑΞιολοΓηΣη Των ΑΠοΤΕλΕΣΜΑΤων ΓιΑ
saRs-COV-2 KonTA ΣΤο οριο ΑνιΧνΕυΣηΣ ΤηΣ
ΜΕθοΔου, ΣΤon ΜοριΑκο ΑνΑλυΤη GeneXpert
Γ. Σοροβού , Μ. Ντούσκα, Μ. Λοϊσίου, Μ. Χυτήρη, Σ. Μπάμπαλη,
Ε. Μπόστα, Ν. Κάντας, Α. Πασχάλη
Βιοχημικό-Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Κέρκυρας 

Εισαγωγή: Από την αρχή της πανδημίας από τον νέο κορωνοϊό Sars-
Cov-2,έγινε προσπάθεια ανάπτυξης ταχέων και αξιόπιστων μο ριακών
μεθόδων για την ανίχνευση του ιού. Στα πλαίσια αυτά, η αυτοματοποιη -
μένη πλατφόρμα GeneXpert της Cepheid παρέχει τη δυνατότητα άμε-
σης διάγνωσης του Sars-Cov-2 στα “σημεία φροντίδας”. Σκοπός: Η αξιο-
λόγηση των αποτελεσμάτων της εξέτασης για Sars-Cov-2 στον αναλυτή
GeneXpert, τα οποία βρίσκονται κοντά στο όριο ανίχνευσης της μεθό-
δου. Υλικό-μέθοδος: Από αρχές Ιουλίου 2020 έως τον Ιανουάριο 2021,
εξετάστηκαν 730 ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα για Sars-Cov-2, με τη μέ-
θοδο RT-pcr στον αναλυτή GeneXpert που ανιχνεύει 2 γονίδια: το γονί -
διο Ε (δομικό περίβλημα-envelope), στόχος για όλους τους beta-coro-
noviruses, και την περιοχή N2 (ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη του νου κλεο-
καψιδίου- nucleocapsid),η οποία λειτουργεί σαν ειδικός στόχος για τον
Sars-Cov-2. To Lod της μεθόδου είναι 100 cp/mL. Στα θετικά δείγματα
στα οποία είχαμε παραγωγή σήματος σε CT>33, είτε για το ένα,
είτε και για τα δύο γονίδια, έγινε επανάληψη σε άλλη πλατφόρμα RT-
pcr του εργαστηρίου, στην οποία χρησιμοποιείται το τεστ ανίχνευσης
EasyScreenTM SARS-CoV-2 της εταιρείας Genetic Signatures. Eπίσης ζη-
τήθηκε επανέλεγχος με νέο δείγμα, το οποίο επανεξετάστηκε στον
αναλυτή GeneXpert. Aποτελέσματα: Από τα 730 ρινοφαρυγγικά δείγ-
ματα που εξετάστη καν: 7 ήταν θετικά και για τα δυο γονίδια Ε και Ν σε
Ct 33-39. Στα 5 από τα 7 δείγματα υπήρχε ιστορικό λοίμωξης με Sars
Cov-2. Tα δείγματα αυτά ήταν επίσης θετικά με την άλλη μέθοδο RT-
pcr.Τα υπόλοιπα δυο ήταν και αυτά θετικά στην άλλη πλατφόρμα RT-
pcr, ενώ ζητήθηκε επανέλεγχος με νέο δείγμα. Ο επανέλεγχος ήταν
επίσης θετικός και στα δυο. - 11 ήταν θετικά μόνο στο γονίδιο Ν σε Ct
>38.Τα δείγματα αυτά ήταν αρνητικά με την άλλη μέθοδο, ενώ και ο επα-
νέλεγχος με νέο δείγμα στο GeneXpert ήταν επίσης αρνητικός. Συμπε -
ράσματα: 1) Σε περίπτωση που έχουμε και τα 2 γονίδια θετικά, το θετικό
αποτέλεσμα δεν αμφισβητείται ανεξαρτήτως CT. Υψηλότερες τιμές CT
κοντά στο όριο ανίχνευσης της μεθόδου, πιθανώς να σχετίζο νται με
χαμηλότερο ιικό φορτίο (λοίμωξη σε αποδρομή ή αρχόμενη λοίμωξη).
2) Αν το Ν2 γονίδιο είναι θετικό σε CT >35, υπάρχει πιθανότη τα ψευδούς
θετικού αποτελέσματος λόγω ύπαρξης τεχνικών σφαλμάτων ή επιμο-
λύνσεων. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται επιβεβαίωση με άλλη μέ-
θοδο ή επανάληψη της εξέτασης με την ίδια, με νέα όμως δειγματοληψία.

ΕΑ 19. νΕοΤΕροι ΔΕικΤΕΣ φλΕΓΜονηΣ ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ ΜΕ CoViD-19
Π. Καραλάζου1, Α. Μπούρα-Θεοδώρου1, Μ. Αρχοντή1, Α. Χρυσόγελος1, Α. Θυσιάδου1, Ι. Γκέκα2, Α. Τυχάλα2, Α. Κούρτη1, Α. Στάμου1, Κ. Μακέδου1

1 Εργαστήριο Βιοχημείας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ, 2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
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Εισαγωγή: Η συλλοίμωξη σε ασθενή από την κοινότητα με εμμέ-
νουσα διάρροια από πρωτόζωο με Clostridioides difficile (C.diff.) μπο-
ρεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση στη διάγνωση και την αντιμετώπιση
του ασθενούς. Σκοπός: Παρουσίαση περίπτωσης ασυνήθους συλ-
λοίμωξης με D.f. και C.diff. μετά από μακρόχρονη χρήση υπακτικών.
Παρουσίαση περίπτωσης: Ασθενής 87 ετών εισήχθηκε στη Β’ Πα-
θολογική Κλινική του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατη-
σίων» με έντονη διάρροια και καταβολή από τετραημέρου. Ο ασθε-
νής ήταν ελεύθερος CoVID-19, με θερμοκρασία 37,9oC, σφύξεις
72/min, αρτηριακή πίεση 135/75 mmHg και κοιλία διατεταμένη με
εντερικούς ήχους. Αναφέρθηκε ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης και
μακρόχρονη λήψη υπακτικών ως αυτοθεραπεία λόγω εναλλαγών
δυσκοιλιότητας και διάρροιας. Οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν
λευκά 11,1×103/μL, ουδετερόφιλα 83,5%, αιμοσφαιρίνη 13,9 g/dL,
αιματοκρίτη 43,9%, αιμοπετάλια 346×103/μL, σάκχαρο 127mg/dL,
ουρία 142 mg/dL, κρεατινίνη 2,0 mg/dL, κάλιο 3,1 mmol/L, νάτριο
150 mmol/L και CRP 232,51 mg/L. Στα κόπρανα ανιχνεύθηκε αιμο-
σφαιρίνη. Η εξέταση κοπράνων με ανοσοχρωματογραφία για Enta-
moeba histolytica, Giardia intestinalis και Cryptosporidium spp. ήταν
αρνητική. Στη άμεση μικροσκόπηση των κοπράνων βρέθηκαν τρο-
φοζωίτες D.f. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε από τον Τομέα Παρα-
σιτολογίας-Μυκητολογίας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής
Υγείας, ΠΑ.Δ.Α. Επιπλέον, το δείγμα βρέθηκε θετικό για C.diff.
(GDH+/TcdA+/TcdB). Ο ασθενής τέθηκε σε αγωγή με metronidazole
500 mg p.o. t.i.d.x10 ημέρες και vancomycin 125 mg p.o. q.i.d.x10
ημέρες. Κατά την ολοκλήρωση της θεραπείας υπήρχε ύφεση των
συμπτωμάτων και οι τιμές καλίου (4,9 mmol/L) και νατρίου (145
mmol/L) είχαν επανέλθει εντός των φυσιολογικών ορίων.
Συμπεράσματα: Η D.f. και το συγκεκριμένο στέλεχος TcdA+/TcdB-
C.diff. (εντεροτοξινογόνο) προκάλεσαν παρόμοια συμπτώματα. Η
μετρονιδαζόλη που χορηγείται και για C.diff. κάλυψε επιτυχώς, στη
συγκεκριμένη περίπτωση, τον ασθενή.  

Εισαγωγή: Οι καλλιέργειες ούρων αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό
ποσοστό της εργασίας ρουτίνας του μικροβιολογικού εργαστηρίου.
Σκοπός: Η αξιολόγηση δύο αυτοματοποιημένων συστημάτων για
ταχεία διάγνωση λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, της
μεθόδου διπλής σκέδασης Alfred60AST (Alifax) που ανιχνεύει βα-
κτηριακή ανάπτυξη σε CFU/ml και του αναλυτή κυτταρομετρίας
ροής με φθορισμό UF4000 (Sysmex).
Υλικό και μέθοδοι: Σε δύο διαδοχικές περιόδους έγινε ανάλυση
των δειγμάτων ούρων ενηλίκων με Alfred60AST και UF4000 και
σύγκριση με τη μέθοδο αναφοράς, την ποσοτική καλλιέργεια ού-
ρων. Θετική καλλιέργεια θεωρήθηκε η απομόνωση ενός ουροπα-
θογόνου σε ανάπτυξη ≥104 CFU/ml ή δύο ουροπαθογόνων σε ανά-
πτυξη 105 CFU/ml το καθένα ξεχωριστά. Η ταυτοποίηση των
μικροοργανισμών έγινε με Vitek2 (Biomérieux). 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Αξιολογήθηκαν συνολικά 824

δείγματα ούρων, 709 με Alfred60AST και 493 με UF4000 με 73.3% αρ-
νητικές καλλιέργειες. Χρησιμοποιώντας τον Alfred60AST με cut-off 104

CFU/ml και τον UF4000 με cut-off 38 βακτήρια/μl η ευαισθησία, ειδι-
κότητα, αρνητική προγνωστική αξία, θετική προγνωστική αξία, μεί-
ωση των συνολικών καλλιεργειών ούρων και μείωση των αρνητικών
καλλιεργειών ήταν για το πρώτο 90.1%, 95.7%, 96.7%, 88.2%, 74.8%,
98.8%, και το δεύτερο 95.6%, 82.2%, 97.4%, 72.4%, 56.6%, 84.3% αν-
τίστοιχα. Η σήμανση ‘’Gram neg?’’ στον UF4000 προέβλεψε Gram αρ-
νητικά βακτήρια στην καλλιέργεια με 93.1% ευαισθησία και 97.2%
ειδικότητα. Και τα δύο συστήματα επέδειξαν πολύ καλή απόδοση
στον αποκλεισμό των αρνητικών. Επιπλέον, ο UF4000 με τη μορφο-
λογία του μικροοργανισμού συμβάλει σε μια πιο στοχευμένη θεραπεία
και ο Alfred60 AST παρέχει βακτηριακό εναιώρημα για ταυτοποίηση
και αντιβιόγραμμα την ημέρα συλλογής. Περαιτέρω μελέτη χρειάζεται
για τον καθορισμό των cut-offs σε ειδικούς πληθυσμούς.

ΕΑ 21. ΑΣυνηθηΣ ΣυλλοιΜωΞη ΜΕ DIENTAMOEBA FRAGILIS κΑι CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE ΜΕΤΑ
ΑΠο ΧορηΓηΣη υΠΑκΤικων
Λ. Τσουκαλάς1,3 και K.Μ. Βασάλος1, Ε. Βασσάλου3, Ε. Λακάκη1, Π. Κουζανίδης2, Φ. Κοκκινάκης2, Α. Πανταζής2, Ε. Μερκούρη1, Δ. Μάνθου1

1 Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», 2 Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων»
3 Τομέας Παρασιτολογίας-Μυκητολογίας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

ΕΑ 20. ΑΞιολοΓηΣη Δυο ΑυΤοΜΑΤοΠοιηΜΕνων ΣυΣΤηΜΑΤων ΓιΑ ΤΑΧυ ΕλΕΓΧο λοιΜωΞΕων
Του ουροΠοιηΤικου ΣυΣΤηΜΑΤοΣ
Π. Μαντζάνα, Μ. Αρχοντή, Φ. Νέτσικα, Γ. Καγκάλου, Α. Τυχάλα, Ι. Γκέκα, Ο. Βασιλάκη, Ε. Πρωτονοταρίου, Λ. Σκούρα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Εικόνα 1. Τροφοζωίτες Dientamoeba fragilis (D.f.) σε άμεσο παρασκεύασμα
δείγματος κοπράνων του ασθενούς με συλλοίμωξη D.f. και Clostridioides difficile
(x400). α. Διπύρηνος τροφοζωίτης D.f. σε ηρεμία (άνω παχύ τόξο). Διακρίνεται
η ατρακτοειδής δομή (λεπτό τόξο). που ενώνει τους πυρήνες που βρίσκονται
σε συμμετρική διάταξη. β. Διπύρηνος τροφοζωίτης D.f. σε δραστηριότητα. Χα-
ρακτηριστική μορφολογία ψευδοποδίων δίκην φύλλου στον αέρα.

Εικόνα 2. Τροφοζωίτης Dientamoeba fragilis (D.f.) σε παρασκεύασμα κε-
χρωσμένο με Giemsa από δείγμα κοπράνων του ασθενούς με συλλοίμωξη
D.f. και Clostridioides difficile (x1000). Χαρακτηριστική μορφολογία με δύο
πυρήνες (τόξα) δίκην «αποκριάτικης μάσκας ματιών». [Τομέας Παρασιτο-
λογίας-Μυκητολογίας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ΠΑ.Δ.Α.].
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ΕΑ 22. η ΑνΤιΜικροβιΑκη ΑνΤοΧη Του ΠνΕυΜο -
νιοκοκκου κΑΤΑ Τη ΔιΑρκΕιΑ ΜιΑΣ ΔΕκΑΕΤιΑΣ
ΣΕ ΤριΤοβΑθΜιο νοΣοκοΜΕιο ΤηΣ ΑθηνΑΣ
Α. Τσάκαλος, Ι.Β. Κοντοτέζα, Μ. Ορφανίδου, Δ. Πετροπούλου, 
Σ. Αντωνοπούλου, Λ.Π. Δροσοπούλου, Α. Μιχελάκη, 
Μ. Μουτζούρη-Σιδηρή, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: Μελέτη της αντοχής του S. pneumoniae τη δεκαετία 2011-
2020 σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο και σύγκριση αυτής σε δύο πε -
νταετίες: 2011-2015 και 2016-2020.
Υλικό-Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη 144 στελεχών πνευμονιο-
κόκκου, απομονωθέντων από ποικίλα κλινικά δείγματα ενηλίκων
ασθενών, από 01/01/2011 έως 31/12/2020. Ο έλεγχος ευαισθησίας
πραγματοποιήθηκε με μέθοδο Kirby-Bauer, E-test και VITEK 2 sys-
tem (bioMerieux), βάσει EUCAST.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Τα δείγματα προέλευσης των στε-
λεχών ήταν: αίμα (n=42 στελέχη), κατώτερο αναπνευστικό (n=31),
εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) (n=18), πύα/εκκρίματα (n=20), οφθαλ-
μικά (n=15), ωτικά (n=10), στείρα βιολογικά υγρά (n=7) και υγρό
περιτοναϊκής κάθαρσης (n=1). Η αντοχή σε penicillin ήταν 12,1%.
Το 44,7% των στελεχών παρουσίαζαν MIC >0,06 και το 6,4% >2
mg/L. Τα στελέχη ENY με MIC >0,06 και >2 mg/L ήταν 58,8% και
11,8% αντιστοίχως, ενώ αυτά των λοιπών δειγμάτων, 41,5% και
5,2% αντιστοίχως. Στελέχη ανθεκτικά σε ceftriaxone ήταν 1,5% και
σε cefotaxime 0,8%. Η αντοχή σε erythromycin ήταν 34,3%, αλλά
μειώθηκε από 42,9% (2011-2015) σε 27% (2016-2020). Στα στελέχη
που απομονώθηκαν από το αναπνευστικό, όμως, ήταν 55,2%. Πα-
ρατηρήθηκαν ακόμη τα εξής ποσοστά αντοχής: tetracycline 25,9%,
clindamycin 23,4%, levofloxacin 2,5% και chloramphenicol 1,3%.
Ανθεκτικά σε trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMX) ήταν το
22,3% των στελεχών, αλλά αυξήθηκε από 13,5% (2011-2015) σε
29% (2016-2020). Δεν παρατηρήθηκαν αντοχές σε cefepime,
meropenem, moxifloxacin, rifampicin, linezolid και vancomycin.
Τα πολυανθεκτικά στελέχη με αντοχή σε penicillin-erythromycin-
tetracycline ήταν 5,5%, σε penicillin-erythromycin-clindamycin
3,9% και σε penicillin-erythromycin-TMP/SMX 2,7%. Η αντοχή του
πνευμονιοκόκκου σε penicillin, macrolides και TMP/SMX παραμένει
υψηλή. Οι 3ης γενεάς cephalosporins αποτελούν θεραπεία εκλογής
για διεισδυτικές λοιμώξεις, ενώ οι fluoroquinolones παραμένουν
δραστικές για λοιμώξεις κατωτέρου αναπνευστικού. 

ΕΑ 23. ΣυΓΓΕνηΣ λοιΜωΞη Του κνΣ ΑΠο HHV-
6 ΣΕ ΤΕλΕιοΜηνο νΕοΓνο 
Χ. Κήττας1, Δ. Ράλλης2, Κ. Δάλλας1, Α. Παπαδήμα1, Η. Σακκάς1,
Μ. Φίντζου2, Β. Γιάπρος2, Κ. Γκαρτζονίκα1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαν-
νίνων, 2 Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του ΚΝΣ από ανθρώπινο ερπητοϊό 6(HHV-
6) σε νεογνά είναι εξαιρετικά σπάνιες, αποτελώντας διαγνωστική
και κλινική πρόκληση.
Σκοπός: Περιγράφεται περιστατικό τελειόμηνου νεογνού με αδυ-
ναμία σίτισης, υποτονία και επεισόδια άτυπων σπασμών. 
Υλικό και μέθοδοι: Η κλινική εξέταση ανέδειξε υποτονία και ελατ-
τωμένα αντανακλαστικά θηλασμού. Ο προγεννητικός έλεγχος κα-
ταγράφεται χωρίς παθολογικά ευρήματα [ΤοξόπλασμαIgG(-)/IgM
(-), CMVIgG(+)/IgM(-), Ερυθρά IgG(+)/IgM(-), HbsAg(-), anti-HCV(-),
VDRL(-)],ωστόσο από το ιστορικό αναφέρεται εμπύρετο κατά τον
7ο μήνα της κύησης. Αιμοκαλλιέργειες, καλλιέργειες ούρων και
ENY στο νεογνό απέβησαν αρνητικές. Ο αιματολογικός έλεγχος
(WBC:10740/μL,NEU:4160/μL), η CRP(2mg/L) και οι βιοχημικοί δεί-
κτες ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. Ο έλεγχος για μεταβολικά
νοσήματα δεν έδειξε παθολογικά ευρήματα. Ο εργαστηριακός
έλεγχος ρουτίνας του ΕΝΥ δεν παρουσίασε ευρήματα (WBC:15/μL,
TPR: 78mg/dl, Γλυκόζη:41mg/dl, LDH: 32IU/ml), ωστόσο η εξέταση
στο FilmarrayME(bioMerieux, France) απέβη θετική για HHV-6. Λαμ-
βάνοντας υπόψη την πιθανότητα κληρονομικής ενσω μάτωσης στο
χρωμόσωμα(iciHHV-6), ολικό αίμα και τριχοθυλάκια του νεογνού
ελέγχθηκαν για HHV-6 DNA. Το ολικό αίμα ανέδειξε 3.7x105 copies/
ml HHV-6 DNA, ενώ στο τριχοθυλάκιο η εξέταση ήταν αρνητική,
αποκλείοντας την πιθανότητα iciHHV-6.Το εγκεφαλογράφημα ανέ-
δειξε παθολογικά βραδέα κύματα στην κεντρική κροταφική πε-
ριοχή. Ο απεικονιστικός έλεγχος του ΚΝΣ (MRI, U/S εγκεφάλου)
ήταν φυσιολογικός. Βάσει της κλινικής εικόνα και των αποτελεσμά-
των του μοριακού ελέγχου, ο ασθενής ετέθη σε Ganciclovir.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η συντριπτική πλειοψηφία
των συγγενών HHV-6 λοιμώξεων, που αφορούν στο 1% των νεο-
γνών, αποδίδονται σε iciHHV-6. Ωστόσο συγγενής λοίμωξη διαμέ-
σου του πλακούντα από την μητέρα μέσω αναζωπύρωσης ή επα-
ναλοίμωξης με διαφορετικό στέλεχος είναι πιο σπάνια και δύναται
να συνδυαστεί με επιπλοκές από το ΚΝΣ.
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κους ~2000 ζευγών βάσεων έκαστο. Για την αξιολόγηση και τη
βελτιστοποίηση των συνθηκών των επιμέρους αντιδράσεων της
ένθετης PCR κάθε πρωτοκόλλου, χρησιμοποιήθηκαν στελέχη του
ιού που απομονώθηκαν σε κυτταροκαλλιέργειες. Η αλληλούχιση
έγινε σε γενετικό αναλυτή Ion Torrent PGM. Η αποτελεσματικότητα
των μεθόδων σε συνθήκες πεδίου ελέγχθηκε με την εφαρμογή
τους σε 8 γνωστά δείγματα θετικά για τον ΙΔΝ.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα:  Νουκλετοτιδικές αλληλουχίες
του πλήρους γονιδιώματος ΙΔΝ ελήφθησαν από το σύνολο των
δειγμάτων. Από τη σύγκριση των παραμέτρων διαπιστώθηκε του-
λάχιστον 98% πληρότητα κάλυψης του ιικού γονιδιώματος. Συμ-
περασματικά, τα πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν επιτρέπουν την
ταχεία λήψη του πλήρους γονιδιώματος στελεχών του WNV, χωρίς
να μεσολαβεί απομόνωσή τους σε κυτταροκαλλιέργειες. 

Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια του έργου ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΟΠΣ:
5047775) 

Εισαγωγή: Η επιτήρηση της δραστηριότητας της γρίπης (INFA/
INFB) αποτελεί χρήσιμο επιδημιολογικό εργαλείο συμβάλλοντας
στη προστασία της δημόσιας υγείας και την ορθή διαχείριση των
κρουσμάτων. Σκοπός: Η επιδημιολογική διερεύνηση και η συγ-
κριτική μελέτη των κρουσμάτων εποχικής γρίπης σε ασθενείς του
Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» σε δυο διαδοχικές χειμερινές περιόδους.
Υλικό-Μέθοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2018 -
Μαΐου 2019 εξετάσθηκαν για ΙΝFΑ/ΙΝFΒ 200 ασθενείς με γριπώδη
συνδρομή ή οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (102 άνδρες και 98 γυ-
ναίκες, μέσης ηλικίας 42.3 ± 29.2 έτη), και το αντίστοιχο διάστημα
2019-2020 εξετάσθηκαν 509 ασθενείς (255 άνδρες και 254 γυναί-
κες, μέσης ηλικίας 34,5 ± 27,5 έτη). Η διάγνωση έγινε με λήψη ρι-
νικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος και εφαρμόσθηκε ανοσο-
χρωματογραφία (Influ A+B K-SeT, CORIS BioConcept) ή/και
μοριακός έλεγχος επί αρνητικού αποτελέσματος (ID NOW™ In-
fluenza A & B/ Abbott, Xpert® Xpress Flu/RSV/ Ceipheid, VERIGENE®
Respiratory panel/Luminex).
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-
2019, θετικοί για ΙΝFΑ/ΙΝFΒ ήταν 78/200 ασθενείς (39,0%), ενώ
την περίοδο 2019-2020 ανιχνεύτηκαν υπερδιπλάσιοι θετικοί ασθε-
νείς (187/489, 36,6%). Κατά την πρώτη περίοδο σημειώθηκε σχεδόν

πλήρης επικράτηση της ΙΝFΑ (77/78, 98,7%), ενώ το 2019-2020
σημειώνεται και σημαντικό ποσοστό περιστατικών ΙΝFΒ (70/187,
37,4%), αν και η ΙΝFΑ εξακολουθεί να επικρατεί (117/187, 62,6%).
Και στις δύο περιόδους τα περισσότερα κρούσματα εμφανίσθηκαν
στην ηλικιακή ομάδα ασθενών 15-64 ετών (31/78, 39,7% και
88/187, 47,1%, αντίστοιχα), ωστόσο τη χειμερινή περίοδο 2019-
2020 τα κρούσματα εντοπίζονταν και σε νεαρότερες ηλικίες, με
το ποσοστό στην κατηγορία των ασθενών ≥65 ετών να υποχωρεί
σημαντικά από 33,3% σε 12,3%. Η κορύφωση των κρουσμάτων
και στις δύο περιόδους παρατηρήθηκε την 4η εβδομάδα (με 18
και 33 κρούσματα, αντίστοιχα). Μετά την 4η εβδομάδα παρατη-
ρήθηκε σταδιακή αποκλιμάκωση της επιδημίας, ωστόσο κατά την
περίοδο 2019-2020 από την 7η εβδομάδα και έπειτα ο τύπος INFB
επικρατεί (59,7%), ενώ μετά την 11η εβδομάδα δεν ανιχνεύτηκε
κανένα κρούσμα. Τέλος, η θνητότητα υποχώρησε από 5,1% σε
1,6%, και αφορούσε κυρίως σε ασθενείς ΜΕΘ με INFA. 
Συμπερασματικά, κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 υπήρξε
σημαντικά υψηλότερη δραστηριότητα της γρίπης, γεγονός που
συνάδει με αυτό που παρατηρήθηκε στο σύνολο της χώρας. Επι-
πλέον, καταγράφεται σχετική μείωση της θνητότητας, εντοπισμός
σε νεαρότερες ηλικίες και μικρότερη επικράτηση της INFA.

Εισαγωγή: Ο ιός του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) (γένος Flavivirus, οικο-
γένεια Flaviviridae) μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως με κουνού-
πια του γένους Culex, και προκαλεί συνήθως ήπια εμπύρετη νόσο,
ενώ σε περίπου 1% των περιπτώσεων παρατηρείται και νευρολο-
γική συμμετοχή. Τα στελέχη του WNV με κλινική σημασία ανήκουν
στους εξελικτικούς κλάδους 1 και 2. Για τη μοριακή επιδημιολογία
της νόσου και την κατανόηση της εξέλιξης του ιού είναι απαραίτητη
η ανάλυση του πλήρους γονιδιώματός του.
Σκοπός: Η ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την αλληλούχηση του
πλήρους γονιδιώματος στελεχών WNV των κλάδων 1 και 2 με την
εφαρμογή της τεχνολογίας αλληλούχισης επόμενης γενιάς άμεσα
στα δείγματα, χωρίς να απαιτείται καλλιέργεια του ιού.
Υλικό και μέθοδοι: Αναπτύχθηκαν δυο πρωτόκολλα ενίσχυσης
του πλήρους γονιδιώματος στελεχών των εξελικτικών κλάδων 1
και 2 αντίστοιχα, με εφαρμογή ένθετων PCR. Για το κάθε πρωτό-
κολλο πραγματοποιήθηκε σχεδιασμός εκκινητών για την ενίσχυση
6 αλληλοεπικαλυπτόμενων τμημάτων του ιικού γονιδιώματος μή-

ΕΑ 24. ΣυΓκριΤικη ΜΕλΕΤη ΔρΑΣΤηριοΤηΤΑΣ ΤηΣ ΕΠοΧικηΣ ΓριΠηΣ κΑΤΑ ΤιΣ ΧΕιΜΕρινΕΣ ΠΕριοΔουΣ
2018-2019 κΑι 2019-2020
Ι. Δανιήλ, Α. Γεωργάκη, Β. Παπαδούλη, Π. Χατζηάστρος, Φ. Μητροπούλου, Β. Μάμαλη, Ο. Ζαρκωτού, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ. Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

EA 25. ΑνΑΠΤυΞη ΜΕθοΔολοΓιΑΣ ΓιΑ Την ΑλληλουΧιΣη Του ΓονιΔιωΜΑΤοΣ ΣΤΕλΕΧων ιου
Του ΔυΤικου νΕιλου ΜΕ Την ΕφΑρΜοΓη ΤηΣ ΤΕΧνολοΓιΑΣ ΕΠοΜΕνηΣ ΓΕνιΑΣ
Σ. Παππά1, Σ. Χαϊντούτης2, Χ. Δόβας2, Α. Παπά1

1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ
2 Διαγνωστικό Εργαστήριο, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ
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ληνώθηκε και διακομίσθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Λαϊκό».
Κατά τη νοσηλεία του παρουσίασε πολλαπλά σηπτικά επεισόδια,
για τα οποία έλαβε διάφορα αντιμικροβιακά.
Την 39η ημέρα νοσηλείας διαπιστώθηκε νεκρωτική βλάβη δέρ-
ματος στο δεξιό άνω ημιθωράκιο. Ελήφθη επίχρισμα για καλλιέρ-
γεια. Στην άμεση μικροσκόπιση φάνηκαν παχείες υφές, χωρίς δια-
φραγμάτια, διακλαδιζόμενες σε ορθή γωνία. Στην καλλιέργεια
απομονώθηκε υφομύκητας του γένους Mucorales, ο οποίος εστάλη
για ταυτοποίηση στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, παράλληλα δε άρχισε θεραπεία με λιποσωμική αμ-
φοτερικίνη Β. Η επεξεργασία με MALDI-TOF έδειξε ότι επρόκειτο
για Rhizopus arrhizus. Ο ασθενής απεβίωσε τρεις ημέρες αργότερα,
με σηπτική καταπληξία και πολυοργανική ανεπάρκεια.
Όπως αναφέρεται και στην βιβλιογραφία, η μουκορμύκωση συν-
δέεται με μεγάλη θνησιμότητα, ιδιαίτερα σε βαρέως πάσχοντες
ασθενείς. Απαιτείται υψηλός δείκτης υποψίας ώστε να γίνει έγκαιρα
διάγνωση και έναρξη αγωγής.

Εισαγωγή: Στη διάρκεια των μηνών που ακολούθησαν μετά την
εμφάνιση της πανδημίας, έχουν γίνει αρκετές αναφορές για την
εμφάνιση διηθητικής πνευμονικής ασπεργίλλωσης (ΔΠΑ) σε ασθε-
νείς με Covid-19 λοίμωξη, μία μολυσματική επιπλοκή που ονο -
μάστηκε CAPA (Covid -19 Associated Pulmonary Aspergillosis)
 λοίμωξη.
Σκοπός: H διερεύνηση της CAPA λοίμωξης σε Covid-ασθενείς του
νοσοκομείου μας, με υποψία ΔΠΑ..
Υλικό-Μέθοδος: Από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα εστάλησαν στο
εργαστήριο 63 δείγματα από 42 Covid-ασθενείς (14 από κλινικές,
28 από μονάδες), με υποψία ΔΠΑ. Η μέθοδος που χρησιμοποι-
ήθηκε, ήταν η ανίχνευση του αντιγόνου της γαλοκτομαννάνης
(Platelia Aspergillus Ag kit, Bio-Rad). Από τα 63 δείγματα, 8 αφο-
ρούσαν βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) και 55 ορό. 
Αποτελέσματα: 15 από τους 42 ασθενείς (6 από κλινική Covid Λοί-

μωξης, 7 από ΜΕΘ), είχαν θετικό αντιγόνο (35,7%). 8/15 είχαν πάνω
από δύο δείγματα ορού θετικά, ενώ 3 από αυτούς είχαν και θετικό
BAL. 7/15 είχαν και θετική κ/α βρογχικών εκκρίσεων. 8 ήταν γυ-
ναίκες και 7 άντρες. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν τα
69 έτη, με ακραίες τιμές τα 45 και 84 έτη.
Συμπεράσματα: Η απουσία ιστοπαθολογικών ευρημάτων και
βρογχοσκοπικού υλικού –λόγω του φόβου πιθανής μόλυνσης με
αεροζόλ- δυσχεραίνει την διάγνωση της διηθητικής πνευμονικής
ασπεργίλλωσης στους Covid ασθενείς. Παρ’ όλα αυτά, η εξέταση
του αντιγόνου σε πολλαπλά δείγματα ορού, σε συνδυασμό με την
κλινική, ακτινολογική εικόνα και την κ/α Β.Ε. συμβάλλει σημαντικά
στη εντόπιση της CAPA λοίμωξης. Τα αυξημένα ποσοστά μας, συμ-
φωνούν με αρκετές μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας, γεγονός
που πρέπει να αφυπνίσει κλινικούς και εργαστηριακούς ιατρούς
για τους ήδη επιβαρημένους Covid ασθενείς.

Εισαγωγή: H μουκορμύκωση είναι μια σπάνια μυκητιακή λοίμωξη,
που εμφανίζεται κυρίως σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη ή με
ανοσοκαταστολή, καθώς και σε άτομα χωρίς υποκείμενα νοσήματα
που έχουν τραυματισθεί. Οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς που νο-
σηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι επίσης
ευάλωτοι και τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση της
επίπτωσης μουκορμύκωσης σ’αυτούς.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιασθεί μια ενδια-
φέρουσα περίπτωση μουκορμύκωσης σε ασθενή που νοσηλεύ-
θηκε στη ΜΕΘ.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκε ο φάκελος νοσηλείας του ασθε-
νούς καθώς και οι μικροβιολογικές εξετάσεις που έγιναν
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Άνδρας, 66 ετών, διακομί-
σθηκε σε νοσοκομείο της περιφέρειας λόγω διαταραχής επιπέδου
συνειδήσεως και αναπνευστικής ανεπάρκειας. Ατομικό αναμνη-
στικό: παραπάρεση λόγω αυχενικής μυελοπάθειας, νοσογόνος πα-
χυσαρκία και λήψη κορτικοειδών από μηνών. Ο ασθενής διασω-

ΕΑ 26. ΔιΕρΕυνηΣη ΤηΣ CAPA λοιΜωΞηΣ (CoViD-19 ASSoCiATED PuLMonArY ASPErGiLoSiS) ΣΕ
ΑΣθΕνΕιΣ νοΣοκοΜΕιου ΑνΑφορΑΣ ΓιΑ Την CoViD-19 λοιΜωΞη
Α. Μαυρομμάτη, Ι. Μαρίνου, Α. Λαρίση, Ε. Μωραΐτου, Μ. Μακαρώνα, Ε. Γεωργακοπούλου, Θ. Κυπρίου, Ι. Μύρται, Σ. Καράμπελα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο & Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, ΓΝΘΑ «Η Σωτηρία» 

ΕΑ 27. ΜουκορΜυκωΣη ΣΤη ΜονΑΔΑ ΕνΤΑΤικηΣ θΕρΑΠΕιΑΣ
Ο. Αποστόλου1, Ι. Δεληολάνης1, Κ. Σχίζα2, Γ. Μαστακούρα2, Κ. Σπηλιοπούλου2, Γ. Βρυώνη3, Α. Σκιαδά4, Ι. Παυλέας2, Ι. Φλώρος2

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ Λαϊκό, Αθήνα, 2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΓΝΑ Λαϊκό, Αθήνα, 3 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4 Α’ Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ Λαϊκό, Αθήνα
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ΕΑ 28. ΠιθΑνη (ProBABLE) ΑΣΠΕρΓιλλωΣη ΣΕ
ΑΣθΕνη ΜΕ CoViD-19 λοιΜωΞη
Β. Μάμαλη1, Γ. Βρυώνη3, Ε. Γιαννιτσιώτη2, Λ. Βελέτζα2, 
Σ. Γερακάρη2, Ο. Ζαρκωτού1, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη1, Α. Τσακρής3

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 2 Κλινική COVID, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
3 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Σκοπός: Παρουσίαση περίπτωσης πιθανής ασπεργίλλωσης (prob-
able) σε ασθενή με Covid-19 λοίμωξη.
Υλικό: Απεικονιστικά και κλινικo-εργαστηριακά δεδομένα από τη
νοσηλεία του ασθενούς.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Άρρεν ασθενής, ηλικίας 86
ετών προσήλθε λόγω αναφερόμενων μέλαινων κενώσεων από τε-
τραημέρου. Κατά την εισαγωγή του ανευρέθηκε θετικό το Rapid
test Ag SARS-CoV-2 με ανοσοχρωματογραφία και ακολούθησε
επιβεβαίωση με μοριακό έλεγχο RT-PCR. Ο ασθενής εισήχθη στην
κλινική COVID. Από την επείγουσα γαστροσκόπηση ανευρέθηκε
έλκος βολβού 12δακτύλου Forest IΙb και ο ασθενής χρειάστηκε
πολλαπλές μεταγγίσεις προκειμένου να σταθεροποιηθεί αιμοδυ-
ναμικά. Την 4η ημέρα νοσηλείας του εμφάνισε εμπύρετο έως
37.7°C με συνοδό παραγωγικό βήχα και κορεσμό οξυγόνου 93%.
Στην αξονική τομογραφία θώρακα παρατηρήθηκαν ήπιες αμφο-
τερόπλευρες διηθήσεις ενώ όταν εφαρμόστηκε στα πτύελα η φθο-
ρίζουσα χρωστική Blancophor P, παρατηρήθηκαν στην μικροσκό-
πηση στοιχεία μυκήτων (υφές με εγκάρσια διαφραγμάτια,
διακλαδιζόμενες υπό οξεία γωνία), συμβατά με ασπέργιλλο. Από
την καλλιέργεια πτυέλων απομονώθηκε  Aspergillus fumigatus com-
plex. Από τα μυκητολογικά κριτήρια η γαλακτομαννάνη ορού ήταν
< 0.5 και η PCR ορού για aspergillus αρνητική. Ωστόσο λόγω της
COVID-19 λοίμωξης, ο ασθενής τέθηκε σε ιτρακοναζόλη αλλά εξαι-
τίας της εμφάνισης εξανθήματος, η αντιμυκητική αγωγή τροπο-
ποιήθηκε σε αμφοτερικίνη Β. Παρά την χορήγηση αμφοτερικίνης,
ο ασθενής επιδεινώθηκε κλινικά. Από τη νέα αξονική τομογραφία
θώρακος,την 12η ημέρα νοσηλείας, διαπιστώθηκαν διάχυτες αμ-
φοτερόπλευρες βλάβες συμβατές με SARS-CoV-2 και η γαλακτο-
μαννάνη ορού αυξήθηκε σε 0,6 index, η PCR ορού για aspergillus
ανευρέθηκε θετική (32 Ct) ενώ η β-D glucan χαρακτηρίστηκε ως
αμφίβολη (76 pg/mL). Ο ασθενής παρέμενε θετικός για SARS-CoV-
2 στον διαρκώς γενόμενο μοριακό έλεγχο με RT-PCR. Από τις καλ-
λιέργειες πτυέλων που ακολούθησαν, απομονώθηκε Aspergillus
nidulans και Rasamsonia argillacea. Ο ασθενής τελικά διασωληνώ-
θηκε την 14η ημέρα νοσηλείας και μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ, όπου
και κατέληξε λίγες ημέρες μετά.
Συμπερασματικά, στην πνευμονική ασπεργίλλωση η διάκριση με-
ταξύ αποικισμού και αληθινής λοίμωξης παραμένει δυσχερής και
δη σε ασθενείς με απεικονιστικά ευρήματα που σχετίζονται με
COVID-19 λοίμωξη. Τον Δεκέμβριο του 2020 δημοσιεύτηκαν τα
κριτήρια ομοφωνίας των ECMM/ISHAM, σύμφωνα με τα οποία σε
ασθενείς με Covid-19 λοίμωξη, που χρήζουν νοσηλεία σε ΜΕΘ και
εμφανίζουν ευρήματα στην CT θώρακος, η ανεύρεση γαλακτο-
μαννάνης στον ορό >0.5 αποτελεί μυκητολογική απόδειξη και ερ-
μηνεύεται ως πιθανή (probable) ασπεργίλλωση.

ΕΑ 29. ΠροΓνωΣΤικη ΑκριβΕιΑ ΤηΣ ΠΕριΣΤρο-
φικηΣ θροΜβοΕλΑΣΤοΜΕΤριΑΣ ΓιΑ θροΜβο-
ΕΜβολικΕΣ ΕΠιΠλοκΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠο ΧΕι ρουρ ΓικΕΣ
ΕΠΕΜβΑΣΕιΣ ΑΠοκΑΤΑΣΤΑΣηΣ κΑΤΑΓΜΑΤων
ιΣΧιου
AΓ. Tσαντές1, Δ. Παπαδόπουλος3, I. Τρικούπης3, KΑ. Τσαντέ4, 
A. Μαυρογένης3, Π. Κουλουβάρης2, D. Piovani5,6, A. Κριμπάρδης4,
Α. Γιαλεράκη1, Γ. Νικολόπουλος7, Σ. Μπονόβας5,6, Π. Παπαγγελό-
πουλος3, AΕ. Τσαντές1

1 Εργαστήριο Αιματολογίας και Μονάδα Αιμοδοσίας, Νοσοκομείο «Αττικό»,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
Ελλάδα. 2 Τμήμα Ορθοπεδικής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο του Pittsburgh,
UPMC, Pittsburgh, ΗΠΑ. 3 Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Χειρουργική
Κλινική, Νοσοκομείο «Αττικό» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα. Ελλάδα. 4 Εργαστήριο Αξιο πιστίας και
Ποιο τικού Ελέγχου Εργαστηριακής Αιματολογίας (HemQcR), Τμήμα Βιο -
ϊατρι κών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο
Δυ τι κής Αττικής (UniWA), Αιγάλεω, Ελλάδα. 5 Τμήμα Βιοϊατρικών Επι-
στημών, Πα νεπιστήμιο Humanitas, Μιλάνο, Ιταλία· 6 Ερευνητικό Κέντρο
Humanitas, IRCCS, Μιλάνο, Ιταλία. 7 Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Λευκωσία, Κύπρος.

Εισαγωγή: Δεν υπάρχουν αξιόπιστες εργαστηριακές δοκιμασίες
για την πρόβλεψη φλεβικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων (ΦΘΕ)
μετά από μείζονες ορθοπαιδικές χειρουργικές επεμβάσεις. 
Σκοπός: Η αξιολόγηση της περιστροφικής θρομβοελαστομετρίας
(Rotational Thromboelastometry- ROTEM) στην πρόβλεψη θρομ-
βοεμβολικών επιπλοκών μετά από χειρουργικές επεμβάσεις απο-
κατάστασης καταγμάτων ισχίου. 
Υλικό και Μέθοδοι: Συμπεριλήφθηκαν 307 ασθενείς με κατάγματα
ισχίου που υποβλήθηκαν σε χειρουργείο. Καταγράφηκαν τα δη-
μογραφικά στοιχεία των ασθενών αυτών και οι συμβατικές εργα-
στηριακές τους εξετάσεις, ενώ οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για
ανάπτυξη πνευμονικής εμβολής ή εν τω βάθει φλεβικής θρόμβω-
σης. Η ανάλυση ROTEM πραγματοποιήθηκε προεγχειρητικά και
την 2η μετεγχειρητική ημέρα. Τα δημογραφικά στοιχεία, οι συμ-
βατικές εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και οι παράμετροι ROTEM
συγκρίθηκαν  μεταξύ των ασθενών με ή χωρίς θρομβοεμβολικές
επιπλοκές. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Αν και οι ασθενείς με και
χωρίς ΦΘΕ είχαν παρόμοια αποτελέσματα όσον αφορά τις συμβα-
τικές εργαστηριακές δοκιμασίες πήξης, αρκετές παράμετροι
ROTEM διέφεραν σημαντικά (p <0.05). Συγκεκριμένα, οι ασθενείς
με ΦΘΕ  είχαν σημαντικά υψηλότερες προεγχειρητικές και μετεγ-
χειρητικές τιμές  MCF (p=0.001) και A10 (p=0.007), ενώ είχαν ση-
μαντικά χαμηλότερες προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές τιμές
CFT (p<0.001). Επιπλέον, η προεγχειρητική παράμετρος CFT κατέ-
δειξε την υψηλότερη προγνωστική ακρίβεια όσον αφορά την ανί-
χνευση ΦΘΕ με ευαισθησία και ειδικότητα 82.8% και 79.2 %
αντίστοιχα για την τιμή INTEM CFT ≤ 65 δευτερόλεπτα, και 79.6%
ευαισθησία και 90.2% ειδικότητα για την τιμή EXTEM CFT ≤81 δευ-
τερόλεπτα. Αρκετές παράμετροι ROTEM παρουσίασαν υψηλή προ-
γνωστική ακρίβεια για την ανίχνευση ασθενών αυξημένου
κινδύνου για ΦΘΕ μετά από χειρουργικές επεμβάσεις αποκατά-
στασης καταγμάτων ισχίου. Επομένως, η ανάλυση ROTEM έχει τη
δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως μία προγνωστική εργαστη-
ριακή εξέταση για τους ασθενείς αυτούς.
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ΕΑ 30. Η εργασία ΕΑ 30 παρουσιάστηκε ως ΑΑ 151 ΕΑ 32. ΕυρηΜΑΤΑ ΑΠο ΤιΣ ΕΞΕΤΑΣΕιΣ ΠηΞΕωΣ
ΑιΜΑΤοΣ ΑΣθΕνων ΜΕ νοΣο CoViD-19
Α. Διλιντάς, Ε. Νιώτη, Π. Σπαθαράκη, Φ. Νηστικάκη, 
Α. Παπαδοπούλου, Ε. Φασουλάκη, Ν. Ανδρουλάκης, 
Χ. Καλπαδάκη
Αιματολογικό Εργαστήριο, Πα.Γ.Ν.Ηρακλείου Κρήτης

Εισαγωγή: Η επίδραση της νόσου Covid-19 στο αιμοποιητικό σύ-
στημα και η εμφάνιση υπερπηκτικότητας - που μπορεί να εκδη-
λωθεί ως εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή ή
και θρόμβωση των μικρών αγγείων - αποτελεί σημαντικό αίτιο
νοσηρότητας και θνητότητας.
Σκοπός: Η καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων εξετάσεων
πήξεως του αίματος σε ασθενείς με νόσο Covid-19. 
Υλικό - Μέθοδος: Σε 97 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με νόσο
Covid-19 στις ειδικές κλινικές του νοσοκομείο μας, μελετήθηκαν
οι χρόνοι PT και aPTT και οι τιμές του ινωδογόνου και των d-dimers
κατά την εισαγωγή τους. Το δείγμα αποτέλεσαν 55 άνδρες (56,7%)
με Μ.Ο. ηλικίας: 61,2 έτη και 42 γυναίκες (43,3%) με Μ.Ο. ηλικίας:
64,2 έτη. Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε στον αναλυτή CS-5100
(Sysmex).
Αποτελέσματα:

                                                             Άνδρες (N=55)     Γυναίκες (N=42)    Σύνολο (N=97)
↑ Xρόνου προθρομβίνης

(PT>14 sec)                                   10,9% (Ν=6)         21,4% (Ν=9)        15,5% (Ν=15)
↑ Ενεργοποιημένου χρόνου

μερικής θρομβοπλαστίνης
(aPTT>36,6 sec)                         25,4% (Ν=14)        11,9% (Ν=5)        19,6% (Ν=19)

↑ Ινωδογόνου
(Fib>400 mg/dl)                           87,3% (Ν=48)       76,2% (Ν=32)      82,5% (Ν=80)

↑ Δ-διμερών
(D-dimers>0,55 mgr/L)            50,9% (Ν=28)         57,1 (Ν=24)        53,6% (Ν=52) 

N = αριθμός ασθενών
Οι ασθενείς με παθολογικές τιμές D-dimers παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα:

Τιμές D-dimer                    Άνδρες (N=28)         Γυναίκες (N=24)       Σύνολο (N=52)
0.55-5 mgr/L                       89,3% (Ν=25)              87,5% (Ν=21)           88,5% (Ν=46)
5-10 mgr/L                              3,6% (Ν=1)                  4,2% (Ν=1)                3,8% (Ν=2)
>10 mgr/L                              7,1% (Ν=2)                  8,3% (Ν=2)                7,7% (Ν=4)

Συμπεράσματα: Τα χαρακτηριστικότερα εργαστηριακά ευρήματα
στους ασθενείς του δείγματος, είναι το αυξημένο ινωδογόνο και
τα υψηλά επίπεδα D-dimers, που καταγράφονται και στα δύο φύλα
και φαίνεται να οφείλονται στην υπερφλεγμονώδη κατάσταση και
την υπερπηκτικότητα που προκαλεί η νόσος. Οι τιμές των D-dimers,
μάλιστα, σε πάνω από 10% των ασθενών είναι 10-20 φορές μεγα-
λύτερες από τις φ.τ. Αυξημένα επίπεδα των δύο παραπάνω παρα-
γόντων αναφέρονται σε όλες σχεδόν τις δημοσιευμένες μελέτες
και η αύξησή τους σχετίζεται με επιδείνωση της νόσου και αυξη-
μένη θνητότητα.
Η παράταση των χρόνων PT και aPTT καταγράφεται σε μικρότερα
ποσοστά, με διαφορές στα δύο φύλα.
Η παρακολούθηση των παραμέτρων της πήξης των ασθενών με
Covid-19, είναι απαραίτητη στην έγκαιρη χορήγηση αγωγής για
την πρόληψη επικίνδυνων επιπλοκών.
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ΕΑ 31. θροΜβοΕλΑΣΤοΜΕΤριΑ ΣΤη ΜονΑΔΑ
ΕνΤΑΤικηΣ νοΣηλΕιΑΣ νΕοΓνων 
Ρ. Σώκου1, Α. Γ. Τσαντές2, Α. Κωνσταντινίδη1, Γ. Ιωακειμίδης1, 
Σ. Παραστατίδου1, Μ. Λαμπρίδου1, Μ. Θεοδωράκη1, 
Ζ. Ηλιοδρομίτη3, Θ. Μπούτσικου3, Ν. Ιακωβίδου3, Γ. Κατσαδιώτης2,
Α. Κυπραίου2, Π. Ντουραμάνη2, Α. Πουλής2, Α. Ε. Τσαντές2

1 Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Γεν. Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος
Παντελεήμων», Πειραιάς
2 Εργαστήριο Αιματολογίας-Αιμοδοσίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα
3 Νεογνολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός: Ήταν η μελέτη της χρήσης της θρομβοελαστομετρίας
(ROTEM) για την εκτίμηση του προφίλ πήξης σε πάσχοντα νεογνά,
η συσχέτισή της με τη βαρύτητα της νόσου και η διερεύνηση του
πιθανού προγνωστικού της ρόλου. 
Μέθοδοι: Στη διάρκεια 67 μηνών (7/2014- 2/2020), 423 πάσχοντα
νεογνά συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Κατά την εισαγωγή των νε-
ογνών καταγράφηκαν δημογραφικά, κλινικά, και εργαστηριακά
δεδομένα. Σε δείγμα αρτηριακού αίματος πραγματοποιήθηκε δο-
κιμασία ενεργοποίησης της εξωγενούς οδού πήξης (ΕΧΤΕΜ) στον
αναλυτή ROTEM. Ταυτόχρονα υπολογίστηκαν νεογνικές κλίμακες
βαθμονόμησης της βαρύτητας της νόσου (Modified NEOMOD και
SNAPPE). Ο κύριος δείκτης έκβασης ήταν η θνησιμότητα στη διάρ-
κεια της νοσηλείας. 
Αποτελέσματα: Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι αύξηση
στο μέγεθος του θρόμβου στα 10’ (A10) στη δοκιμασία EXTEM συ-
σχετίζεται σημαντικά με μειωμένη θνησιμότητα (OR=0.59, 95%
CI:0.48–0.75), ενώ αυξημένη θνησιμότητα συσχετίζεται με υψηλό-
τερες βαθμολογίες στις κλίμακες modified NEOMOD (OR=1.36,
95% CI:1.26–1.47) και SNAPPE (OR=1.06, 95%CI:1.04–1.08). Χρησι-
μοποιώντας τις βέλτιστες οριακές τιμές των παραμέτρων EXTEM
για την εκτίμηση της θνησιμότητας, νεογνά με χρόνο πήξης
(CT)>62sec είχαν 7,4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου (OR=7.40,
95%CI:3.50–15.65), ενώ νεογνά με A10>37mm, 0,17 φορές μικρό-
τερο κίνδυνο θανάτου (OR=0.17, 95%CI:0.08–0.34). Μεταξύ των
μεταβλητών της ROTEM, οι CT και A10 έδειξαν την καλύτερη προ-
γνωστική αξία για επιβίωση (AUC=0.781; 95%CI:0.697–0.862 και
AUC=0.761; 95%CI:0.667–0.856, αντιστοίχως), με βέλτιστες οριακές
τιμές CT≤62sec και A10≥38mm. 
Συμπεράσματα: Η ανάδειξη υποπηκτικού προφίλ στη δοκιμασία
ΕΧΤΕΜ κατά την έναρξη της νόσου αποδείχτηκε ανεξάρτητος πα-
ράγοντας κινδύνου θνησιμότητας στη διάρκεια της νοσηλείας σε
πάσχοντα νεογνά.
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Εισαγωγή: Τα πηλίκα κυττάρων αίματος μελετώνται εκτεταμένα
ως προγνωστικοί δείκτες σε νεοπλασίες, καρδιαγγειακά, αυτοά-
νοσα και ρευματολογικά νοσήματα, αλλά και στις λοιμώξεις. Σε
ασθενείς με COVID-19 λοίμωξη έχει μελετηθεί κυρίως η προγνω-
στική αξία του πηλίκου (ratio) neutrophil-to-lymphocyte (NLR) και
του platelet-to-lymphocyte ratio (PLR). 
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη συγκρίθηκαν τα NLR, PLR, mono-
cyte-to-lymphocyte ratio (MLR), αλλά και τα lymphocyte-to-fibri-
nogen ratio (LFR) και platelet-to-fibrinogen ratio (PFR), μεταξύ
ασθενών που προσήλθαν στο ΤΕΠ-COVID-19, ανάλογα με τη SARS-
CoV-2 θετικότητα και τη βαρύτητα της λοίμωξης κατά την εμφά-
νιση στο ΤΕΠ. 
Υλικό και μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν δείγματα περι-
φερικού αίματος ασθενών που προσήλθαν στο ΤΕΠ-COVID-19 του
Νοσοκομείου «ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς» κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-
Δεκεμβρίου 2020, στα οποία πραγματοποιήθηκε γενική αίματος
± έλεγχος πηκτικότητας το πρώτο 24ωρο. Oι ασθενείς χωρίστηκαν
σε ασθενείς με SARS-CoV-2- που αποχώρησαν (emergency de-
partment negative ή EDneg), σε ασθενείς SARS-CoV-2+ που απο-

Εισαγωγή: Οι παράμετροι της γενικής αίματος μεταβάλλονται ση-
μαντικά στους ασθενείς με νόσο COVID-19 και η πιθανή χρήση
τους ως διαγνωστικοί δείκτες αποτελεί αντικείμενο εντατικής έρευ-
νας από την επιστημονική κοινότητα. 
Σκοπός: Η διερεύνηση της διαγνωστικής αξίας παραμέτρων της
γενικής αίματος σε ασθενείς με ήπια και σοβαρή εκδήλωση της
νόσου COVID-19.
Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συλλογή των δεδομένων
γενικής αίματος και CRP από συνολικά 491 ασθενείς που προσήλ-
θαν στα ΤΕΠ του ΠΓΝΙ με συμπτώματα λοίμωξης και ελέγχθηκαν
για την παρουσία της νόσου COVID-19 με τη μέθοδο της PCR. Από
αυτούς, 197 (103 άνδρες, 94 γυναίκες, διάμεση ηλικία: 48, IQR:36,5-
68) βρέθηκαν αρνητικοί, 78 (37 άνδρες, 41 γυναίκες, διάμεση ηλι-
κία: 48, IQR:36-60) βρέθηκαν θετικοί αλλά δεν κρίθηκε απαραίτητη
η νοσηλεία τους (ήπια νόσος) και 216 (123 άνδρες, 93 γυναίκες,
διάμεση ηλικία: 66, IQR:54-81) βρέθηκαν θετικοί και νοσηλεύτηκαν
στη ΜΕΛ (σοβαρή νόσος). Η ανάλυση καμπυλών ROC χρησιμο-
ποιήθηκε για τη διερεύνηση της διαγνωστικής αξίας των παραμέ-
τρων: WBC#, NEU#, LYM#, MONO#, EOS#, BASO#, IG#, HFLC#, NLR
(Neutrophil to Lymphocyte Ratio) και LMR (Lymphocyte to Mono-
cyte Ratio) και της CRP. Χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Youden
για τον υπολογισμό των cut-off. Η στατιστική ανάλυση των δεδο-
μένων έγινε με το λογισμικό MedCalc 19.2.6 με επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας p<0,05. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της ανάλυ-
σης ROC συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

χώρησαν (EDpos), σε νοσηλευθέντες SARS-CoV-2+ σε απλές κλίνες
(Regular Ward+, RWpos) και σε νοσηλευθέντες SARS-CoV-2+ σε
ΜΕΘ (ICUpos). 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από σύνολο 244 ασθενών,
121(49.6%) ήταν EDneg, 30(12.3%) EDpos, 76(31.1%) RWpos και
17(7%) ICUpos. Κατά τη σύγκριση SARS-CoV-2+ και SARS-CoV-2-
ασθενών, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε
κανένα πηλίκο. Κατά τη σύγκριση EDneg με EDpos, το NLR των
EDneg ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο (8.7±0.9 έναντι
4.3±0.7, p=0.002), ενώ το LFR και το PFR χαμηλότερα (p=0.049 και
p=0.025, αντίστοιχα). Κατά τη σύγκριση EDneg με RWpos, μόνο
το NLR ήταν υψηλότερο (p=0.031) στους EDneg. Οι RWpos είχαν
σημαντικά χαμηλότερα LFR και PFR κατά την σύγκριση με τους
EDpos (p=0.006 και p=0.005, αντίστοιχα). Τέλος, οι ICUpos είχαν
στατιστικά σημαντικά υψηλότερα NLR, PLR και MLR, αλλά και χα-
μηλότερο LFR (όλα p<0.05), συγκριτικά με τις άλλες ομάδες. 
Συμπερασματικά, η γνώση της κινητικής των ανωτέρω πηλίκων
ανάλογα με τη βαρύτητα της COVID-19 λοίμωξης, μπορεί να αποβεί
χρήσιμο εργαλείο παρακολούθησης. 

Οι παράμετροι που μπορούν να διακρίνουν με καλή αποτελεσμα-
τικότητα (AUC>0,7) τους ασθενείς με ήπια νόσο από τους ασθενείς
χωρίς νόσο είναι οι: WBC#, NEU#, BASO#, HFLC# και NLR# (πρώιμοι
δείκτες) και για τους ασθενείς με σοβαρή νόσο οι: WBC#, NEU#,
LYM#, MONO#, EOS#, BASO# και HFLC#.
Είναι φανερό ότι μια απλή εξέταση ρουτίνας, όπως η γενική αίμα-
τος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στη διαλογή των
ασθενών με νόσο COVID-19 από το σύνολο των ασθενών που
προσέρχονται στα ΤΕΠ με συμπτώματα λοίμωξης.

ΕΑ 33. ΔιΕρΕυνηΣη ΤηΣ ΔιΑΓνωΣΤικηΣ ΑΞιΑΣ ΑιΜΑΤολοΓικων ΠΑρΑΜΕΤρων ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ ΜΕ
νοΣο CoViD-19
Α. Μύαρη, Θ. Δημολένης, Μ. Γκρέστας, Ε. Μάρκου, Ε. Παπαπέτρου, Χ. Τσαούση
Αιματολογικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΕΑ 34. ΑΞιολοΓηΣη Των Πηλικων Των κυΤΤΑρων Του ΑιΜΑΤοΣ ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ Του ΤΕΠ-CoViD-
19, ωΣ ΕυΧρηΣΤων ΔΕικΤων ΣυΣΤηΜΑΤικηΣ φλΕΓΜονηΣ 
Ν. Τσαγκαράκης1, Ι. Περδίος2, Κ. Κωνσταντίνου1, Σ. Χανιωτάκη1, Δ. Λιακόπουλος1, Μ. Παναγοπούλου1, Σ. Εσκίογλου1, Δ. Πετροπούλου1,
Α. Αλεξόπουλος1, Ε. Φαρμάκη1, Σ. Καλαφάτης1, Α. Τσολάκη1, Κ. Αρμένης2, Ε. Γκουμάκου1, Σ.Ι. Παπαδημητρίου1, Γ. Πατεράκης3, 
Ε. Κρητικού-Γρίβα1, Ι. Χαλιορή1

1 Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 2 Α’ Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 3 Ανοσολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
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Εισαγωγή: Στην αιμοδοσία συναντώνται δύο κεντρικές κατηγορίες
από αιμοδότες που διαφοροποιούνται ουσιωδώς μεταξύ τους. Η
πρώτη κατηγορία αιμοδοτών αφορά στα άτομα τα οποία δίνουν
αίμα για αναπλήρωση του χαμένου αίματος κάποιου φίλου τους ή
συγγενή τους και αναφέρονται ως “replacement donors”, δότες
αντικατάστασης. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τα άτομα τα οποία
παρέχουν αίμα χωρίς να στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών κάποιου
συγκεκριμένου ατόμου και περιγράφεται ως “altruistic donors”,
δηλαδή ως αλτρουιστές δότες.
Υλικά και μέθοδοι: Μελετήσαμε 16033 αιμοδότες πέντε ετών, από
το 2016 έως το 2020, και τους ομαδοποιήσαμε ανάλογα με το
λόγο που αιμοδότησαν.
Αποτελέσματα: Οι κατηγορίες των αιμοδοτών ανάλογα με την
αιτία προσέλευσης φαίνονται στο παρακάτω γράφημα. Το εσωτε-
ρικό περιβάλλον αφορά σε αιμοδότες που προσήλθαν να αιμο-
δοτήσουν για ασθενείς του Νοσοκομείου μας και το εξωτερικό
για ασθενείς άλλων Νοσοκομείων και κλινικών.

Οι εθελοντές αιμοδότες πλειοψηφούν των αιμοδοτών περιβάλ-
λοντος σταθερά, ενώ παρατηρείται εξαιρετικά υψηλό ποσοστό
εθελοντών αιμοδοτών από 64,9% έως 72,3% τα τελευταία πέντε
χρόνια. Συγκεντρώνοντας τα παραπάνω αποτελέσματα συνάγεται
ότι το ποσοστό εθελοντών αιμοδοτών αποτυπώνεται ως εξής:

Συμπεράσματα: Η μελέτη του τρόπου ανάπτυξης κινήτρων για τη
βελτίωση εθελοντικών αιμοδοτικών συμπεριφορών έχει αποτελέ-
σει αντικείμενο σκέψης και προβληματισμού εδώ και αρκετές δε-
καετίες. Παρότι το ποσοστό εθελοντικής αιμοδοσίας στο Νοσο-
κομείο μας φαίνεται αρκετά υψηλό, αναζητούμε σταθερά νέες
δυνατότητες ανάδειξης της εθελοντικής αιμοδοσίας, δεδομένης
της σπανιότερης απόκρυψης πληροφοριών ιστορικού και της
ασφαλέστερης αιμοδοτικής συμπεριφοράς που υιοθετούν οι εθε-
λοντές αιμοδότες σε σχέση με τους αιμοδότες περιβάλλοντος. Τα
κίνητρα θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη
ασφαλών αιμοδοτικών συμπεριφορών τόσο σε παλιούς αιμοδότες,
όσο και σε όσους δεν έχουν δωρίσει ποτέ αίμα και αυτό αποτελεί
τη σημαντικότερη πρόκληση των προγραμμάτων ανάπτυξης της
εθελοντικής αιμοδοσίας.

Είδη αιμοδοτών 
αναλυτικά 1

ΕΑ 35. ΜΕλΕΤη κΑΤηΓοριων ΑιΜοΔοΤων ΣΤο Γ.ν.Χιου Την ΠΕνΤΑΕΤιΑ 2016-2020
Δ. Ανταράκη, Ι. Μαρής, Η. Δημητρακοπούλου, Μ. Παναγιωτέλη, Μ. Μπογιασκλή, Ε. Κόντου, Κ. Σφήκα, Α. Σωτηρίου, 
Σ. Πολιτάκη, Χ. Κάκαρη
Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο»
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Εισαγωγή: Οι γνώσεις μας σχετικά με την επιδημιολογία και την
παθογένεια των λοιμώξεων από  Rhizobium radiobacter είναι πε-
ριορισμένες. 
Σκοπός: Η αναφορά μιας περίπτωσης λοίμωξης από είδος του γέ-
νους Rhizobium σε ασθενή με οστεομυελίτιδα.
Υλικό και μέθοδοι: Γυναίκα ηλικίας 23 ετών προσήλθε στα εξωτε-
ρικά ιατρεία της Ορθοπαιδικής παραπονούμενη για άλγος στην
αριστερή κνήμη και με αναφερόμενο ιστορικό χρόνιας οστεομυε-
λίτιδας από πενταετία που εντοπιζόταν στο κνημιαίο πλατώ πρό-
σθια αριστερά. Από την κλινική εικόνα της κύριο χαρακτηριστικό
ήταν ο πόνος ενώ διαπιστώθηκε παρουσία συριγγίων. Ελήφθησαν
καλλιέργειες τραύματος από τα στόμια των συριγγίων, με στυλεό.
Τα δείγματα καλλιεργήθηκαν στα κατάλληλα θρεπτικά υλικά. Για
την ταυτοποίηση των κλινικών στελεχών χρησιμοποιήθηκε το σύ-
στημα VITEK 2 Compact της bioMérieux. Ο έλεγχος της ευαισθη-
σίας του κλινικού στελέχους στα αντιβιοτικά έγινε με τη μέθοδο
διάχυσης δίσκων αντιβιοτικών σε άγαρ Kirby-Bauer.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στην αντικειμενική εξέταση η
ασθενής ήταν απύρετη χωρίς ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν λευκά αιμοσφαίρια
10,930/μL, με πολυμορφοπύρηνα 61,9%, φυσιολογική ΤΚΕ (11 mm
την 1η ώρα) και φυσιολογική CRP (0,0 mg/l). Όσον αφορά τις λη-
φθείσες καλλιέργειες στο MacConkey άγαρ αναπτύχθηκαν ροζ
χρώματος βλεννώδεις αποικίες. Στο αιματούχο άγαρ οι αποικίες
ήταν γκριζωπές, λείες, μη αιμολυτικές. Από όλες τις καλλιέργειες
απομονώθηκαν επίσης αποικίες Staphylococcus aureus σε συνδυα-
σμό με τις αποικίες R.radiobacter.
Το στέλεχος ταυτοποιήθηκε ως Rhizobium radiobacter με την
κάρτα Vitek GN (κωδικός αριθμός 0711735450200201). Όσον
αφορά το αντιβιόγραμμα, το R.radiobacter ήταν ευαίσθητο στα αν-
τιβιοτικά αμπικιλλίνη, σιπροφλοξασίνη, πιπερακιλλίνη-ταζομπα-
κτάμη, ιμιπενέμη, γενταμικίνη, κοτριμοξαζόλη. Επίσης ήταν
ανθεκτικό στα αντιβιοτικά κεφοταξίμη, κεφταζιντίμη, κεφτρια-
ξόνη, κεφεπίμη, αζτρεονάμη και κολιστίνη.
Συνοψίζοντας, το R.radiobacter μπορεί να αποτελέσει σπάνιο αίτιο
οστεομυελίτιδας. Βιβλιογραφικά έχουν αναφερθεί λίγες περιπτώ-
σεις ανθρώπινης λοίμωξης που προκαλούνται από αυτόν τον μι-
κροοργανισμό. 
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Εισαγωγή: Η Raoultella ornithinolytica είναι ένα αναδυόμενο πα-
θογόνο βακτήριο, που μπορεί να εμπλέκεται σε ορισμένα σοβαρά
κλινικά σύνδρομα.
Σκοπός: Η ανάδειξη ενδιαφέρουσας κλινικής περίπτωσης εκτετα-
μένης λοίμωξης του δέρματος και των μαλακών μορίων των κάτω
άκρων από R.ornithinolytica.
Υλικό και μέθοδοι: Ασθενής 73 ετών άντρας προσήλθε στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου λόγω οιδήματος - άλ-
γους - ερυθρότητας κνήμης και άκρου ποδός σε αμφότερα τα
κάτω άκρα. Από το ατομικό αναμνηστικό ιστορικό σημειώνεται
Σακχαρώδης Διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση και καρδιακή ανε-
πάρκεια. Κατά την αρχική αξιολόγηση του ασθενούς διεπιστώθη-
σαν η παρουσία ελκών και εικόνα κυτταρίτιδας κνήμης - άκρου
ποδός σε αμφότερα τα κάτω άκρα, με εκροή άφθονου ορώδους
υγρού. Ελήφθησαν καλλιέργειες του υγρού με στυλεό. Η ταυτοποί-
ηση και ο έλεγχος ευαισθησίας των μικροοργανισμών στους αντι-
μικροβιακούς παράγοντες έγινε με το αυτοματοποιημένο
σύστημα VITEK 2 Compact της bioMérieux. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στην αντικειμενική εξέταση ο
ασθενής ήταν αιμοδυναμικά σταθερός, απύρετος, χωρίς ιδιαίτερα

παθολογικά ευρήματα. Η Gram χρώση του δείγματος ανέδειξε
Gram(-) μικροοργανισμούς. Από όλες τις καλλιέργειες απομονώ-
θηκαν άφθονες αποικίες Raoultella ornithinolytica σε συνδυασμό
με αποικίες Pseudomonas aeruginosa. 
Το στέλεχος R.ornithino lytica ήταν ευαίσθητο στα αντιβιοτικά σι-
προφλοξασίνη, πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, κεφταζιντίμη, κεφε-
πίμη, αζτρεονάμη, ιμιπενέμη, μεροπενέμη, γενταμικίνη, αμικασίνη,
λεβοφλοξασίνη, τομπραμυκίνη, κοτριμοξαζόλη, τιγκεκυκλίνη, κο-
λιστίνη. Επίσης, ήταν  ανθεκτικό στα αντιβιοτικά αμπικιλλίνη, αμο-
ξυκιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ, κεφουροξίμη, κεφιξίμη, κεφοταξίμη,
κεφτριαξόνη και φωσφομυκίνη. Ο ασθενής ετέθη βάσει αντιβιο-
γράμματος σε αντιμικροβιακή αγωγή με σιπροφλοξασίνη, μερο-
πενέμη και παρουσίασε σταδιακή βελτίωση.
Οι περισσότερες περιπτώσεις λοιμώξεων των μαλακών μορίων
από R.ornithinolytica που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία αφο-
ρούν ασθενείς με συννοσηρότητες που αυξάνουν τον κίνδυνο
όπως αποτελούν η ηλικία άνω των 50 ετών και ο Σακχαρώδης Δια-
βήτης. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στο συγκεκριμένο ασθενή είχαμε και
τους δύο παράγοντες κινδύνου.

ΑΑ 1. κυΤΤΑριΤιΔΑ κΑΤω Ακρων ΑΠο RaOUltElla ORnithinOlYtiCa - ΠΕριΓρΑφη ΠΕριΣΤΑΤικου
Γ. Τσικρικώνης, Μ. Ρήγκος
Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κέντρο Υγείας-Γενικό Νοσοκομείο-Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου

ΑΑ 2. λοιΜωΞη ΑΠο RhizObiUM sp. ΣΕ ΑΣθΕνη ΜΕ οΣΤΕοΜυΕλιΤιΔΑ - ΑνΑφορΑ ΠΕριΠΤωΣηΣ
Γ. Τσικρικώνης, Μ. Ρήγκος
Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κέντρο Υγείας - Γενικό Νοσοκομείο - Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου
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Εισαγωγή: Αντιδραστική αρθρίτιδα σχετιζόμενη με εμβολιασμό
για γρίπη έχει περιγραφεί. Εδώ αναφέρουμε Έλληνα άνδρα ασθενή
40 ετών με ελεύθερο ιστορικό που διεγνώσθη αντιδραστική αρ-
θρίτιδα λόγω λοίμωξης από γρίπη τύπου Α. 
Περιγραφή περιστατικού: Ο ασθενής επισκέφθηκε τον οικογε-
νειακό του ιατρό λόγω εμπυρέτου, μυαλγιών, κόπωσης και φα-
ρυγγαλγίας από 48 ωρών.
Φυσική εξέταση: φαρυγγίτιδα, θερμοκρασία 380C. Πραγματοποι-
ήθηκαν εις διπλούν Point-of-Care test (POCT) και RT-PCR Covid-
19, και ήταν αρνητικά. Διενεργήθηκε POCT για γρίπη Α και ήταν
θετικό. 
Την έβδομη ημέρα από την έναρξη των συμπτωμάτων, και ενώ
είχε απυρετήσει, εμφάνισε έντονο οξύ κοιλιακό άλγος και πυρετό.
Παραπέμφθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής του, όπου
διεγνώσθη εκκολπωματίτιδα. Χορηγήθηκε σιπροφλοξασίνη και
μετρονιδαζόλη και υποχώρησαν άλγος και πυρετός. Έξι ημέρες

Εισαγωγή: Η Pseudomonas stutzeri συνιστά αερόβιο Gram αρνη-
τικό κινητό ραβδοειδές βακτήριο που είναι ευρέως διαδεδομένο
στη φύση και το οποίο αποτελεί ευκαιριακό παθογόνο για τον άν-
θρωπο. 
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού επιμόλυνσης τραύματος με
Pseudomonas stutzeri σε ανοσοεπαρκή ασθενή.
Υλικό και μέθοδοι: Ασθενής, θήλυ, 42 ετών, προσήλθε στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών, λόγω άλγους-ερυθρότητας δεξιάς κνή-
μης από 3ημέρου. Από το ατομικό αναμνηστικό η ασθενής ανέ-
φερε δήγμα από αραχνοειδές έντομο στην περιοχή της δεξιάς
κνήμης. Η βλάβη εμφάνιζε τοπικό οίδημα, άλγος και δερματικό
έλκος. Οι καλλιέργειες έγιναν στα κατάλληλα θρεπτικά υλικά, ενώ
η ταυτοποίηση των μικροβίων πραγματοποιήθηκε με το σύστημα
Vitek2.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η ασθενής υποβλήθηκε σε
πλήρη κλινική εξέταση χωρίς ανάδειξη άλλων παθολογικών ευ-
ρημάτων. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν λευκά αι-
μοσφαίρια 13,950/μL, με πολυμορφοπύρηνα 70,9% και υψηλοί
δείκτες φλεγμονής ΤΚΕ (52 mm την 1η ώρα) και CRP (43,1 mg/l).

Χορηγήθηκε εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή με αμοξυκιλλίνη/
κλαβουλανικό και μετρονιδαζόλη χωρίς όμως να υπάρξει ύφεση
της βλάβης. Από τις καλλιέργειες του υλικού της βλάβης απομο-
νώθηκαν αποικίες Staphylococcus hominis ssp hominis και Staphy-
lococcus cohnii ssp urealyticus. Το αντιβιόγραμμα έδειξε ευαισθησία
των μικροοργανισμών σε σιπροφλοξασίνη, γενταμυκίνη, τεϊκο-
πλανίνη και λινεζολίδη. Με βάση το αντιβιόγραμμα η ασθενής
ετέθη σε αγωγή με σιπροφλοξασίνη χωρίς ύφεση της συμπτωμα-
τολογίας. Στη συνέχεια λήφθηκαν εκ νέου καλλιέργειες του τραύ-
ματος. Απομονώθηκαν άφθονες αποικίες αζυμωτικού Gram(-) βα-
κτηρίου οξειδάση(+) το οποίο ταυτοποιήθηκε ως Pseudomonas
stutzeri. Το στέλεχος P.stutzeri ήταν ευαίσθητο στις καρβαπενέμες,
γενταμυκίνη, αμικασίνη, τομπραμυκίνη, κεφταζιδίμη, πιπερακιλ-
λίνη-ταζομπακτάμη, ενώ ήταν ανθεκτικό στις σιπροφλοξασίνη,
λεβο φλοξασίνη και ριφαμπικίνη.
Συμπερασματικά, οι λοιμώξεις από P.stutzeri μπορούν να εμφανι-
στούν σε ιστορικό προηγούμενου τραύματος με ή χωρίς πιθανή
νοσοκομειακή μόλυνση. Η έγκαιρη απομόνωση και η σωστή αξιο-
λόγηση απομακρύνουν τον κίνδυνο της θεραπευτικής αποτυχίας.

μετά τη χορήγηση της αντιβιοτικής αγωγής ανέπτυξε μεταναστευ-
τική αρθραλγία των άκρων και πυρετό. Αποδείχθηκε αρνητικός
σε άλλους ιούς, βακτηριακές λοιμώξεις ή αυτοάνοσες παθήσεις
που σχετίζονται με αρθρίτιδα. Η σιπρο φλο ξασίνη αντικαταστάθηκε
από ιβουπροφαίνη και η αρθρίτιδα υποχώρησε για τέσσερις μέρες.
Την πέμπτη ημέρα ο ασθενής εμφάνισε οξύ άλγος, δυσκαμψία,
οίδημα και ερυθρότητα και των δύο κατά γόνυ αρθρώσεων. Ει-
σήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της περιοχής του και επι-
βεβαιώθηκε η διάγνωση της αντιδραστικής αρθρίτιδας. Χορηγή-
θηκε μεθυλπρεδνιζολόνη με άμεση κλινική βελτίωση. 
Συμπεράσματα: Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στο συμπέρασμα
ότι η αρθρίτιδα του ασθενούς μας αντιπροσωπεύει μια σπάνια πε-
ρίπτωση αντιδραστικής αρθρίτιδας μετά από λοίμωξη από τον ιό
της γρίπης τύπου Α. Εξ όσων γνωρίζουμε αυτή είναι η πρώτη πε-
ρίπτωση αντιδραστικής αρθρίτιδας που αναφέρεται λόγω γρίπης
τύπου Α στους ενήλικες.

ΑΑ 3. ΠΕριΓρΑφη ΠΕριΣΤΑΤικου ΕΠιΜολυνΣηΣ ΤρΑυΜΑΤοΣ κΑΤω Ακρου ΑΠο psEUDOMOnas
stUtzERi: ΜιΑ ΕνΔιΑφΕρουΣΑ ΠΕριΠΤωΣη
Γ. Τσικρικώνης, Μ. Ρήγκος
Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κέντρο Υγείας-Γενικό Νοσοκομείο-Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου

ΑΑ 4. ΑνΤιΔρΑΣΤικη ΑρθριΤιΔΑ λοΓω inFLuEnZA ViruS A ΣΕ ΑνΔρΑ ΑΣθΕνη
Ν. Ζάχαρη1,  Π. Ξαπλαντέρη2, Γ. Ζάχαρης3

1 Ειδικός Παθολόγος, Πάτρα, 2 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας, Ν.Μ. Καλαβρύτων, 3Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Πατρών
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Εισαγωγή: Θήλυ ασθενής, προσφάτως διαγνωσμένη με καρκίνο
συμπαγούς οργάνου γεννητικού συστήματος, προσέρχεται στα
επείγοντα αντικαρκινικού νοσοκομείου λίγες μέρες πριν την προ-
γραμματισμένη εισαγωγή της για διερεύνηση και σταδιοποίηση,
λόγω εμπυρέτου και δύσπνοιας.
Σκοπός: Η περιγραφή περιστατικού διερεύνησης εμπυρέτου σε
ογκολογική ασθενή.
Υλικό και Μέθοδος: Η ασθενής υπόκειται αρχικά στον χώρο υποδο -
χής εμπυρέτων σε rapid test για SARS-CoV-2 καθώς και ιό γρίπης τα
οποία απέβησαν αρνητικά και κατόπιν σε λήψη PCR για μοριακή ανί -
χνευση κορωνοϊού. Ακολουθεί εισαγωγή στην κλινική COVID. Λαμβά -
νονται εργαστηριακά: γενική αίματος, πηκτικός και βιοχημικός έλεγχος,
καλλιέργειες αίματος και διενεργείται ακτινογραφία θώρακα. Εν συ-
νεχεία η ασθενής υποβάλλεται σε αξονική τομογραφία θώρακος.
Αποτελέσματα: Από την αξονική θώρακος αναδείχθηκαν εξεργα-
σίες πολλαπλές ποικίλου μεγέθους. Η απάντηση από τον μοριακό

έλεγχο για κορωνοϊό ήταν αρνητική. Σε 72 ώρες από τη λήψη των
αιμοκαλλιεργειών απομονώθηκε και ταυτοποιήθηκε το σπάνιο
αναερόβιο μικρόβιο Peptoniphilus asaccharolyticus, στο οποίο και
αποδόθηκε τελικά το εμπύρετο και για το οποίο έλαβε επιτυχώς
αντιβιοτική αγωγή. 
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με κακοήθειες αποτελούν ιδιαίτερη
πληθυσμιακή ομάδα που απαιτούν πολύπλοκη προσέγγιση και
συνεργασία ειδικοτήτων. Ο πυρετός σε τέτοιους ασθενείς είναι
σύνθετο διαγνωστικό ζήτημα. Μπορεί να οφείλεται στην ίδια τη
νόσο, σε θεραπεία, ή σε λοιμώδες αίτιο. Στην εποχή της πανδημίας
η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περαιτέρω με τον κίνδυνο λοί-
μωξης από SARS-CoV-2. Ωστόσο οι λοιμώξεις από μικρόβια απο-
τελούν κύρια αιτία νοσηρότητας και θνητότητας. Τα βραδέως ανα-
πτυσσόμενα και τα βακτήρια που απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες
καλλιέργειας θα πρέπει να μη διαλανθάνουν της επιστημονικής
μας σκέψης και προσέγγισης.

Εισαγωγή: Η εγχώρια ελονοσία έχει συνδεθεί με το σχετικά κα-
λόηθες P. vivax. Το P. falciparum είναι υπαίτιο για την εκδήλωση
σοβαρής νόσου, εμφανιζόμενο σποραδικά μέχρι στιγμής στη χώρα
μας ως αποτέλεσμα εισαγωγής κρουσμάτων. Η παθογονικότητά
του οφείλεται στην αυξημένη ενδαγγειακή κυτταροπροσκολλητι-
κότητα με συνέπεια την εμφάνιση άτυπων επιπλοκών που ενίοτε
κυριαρχούν στην κλινική εικόνα με αποτέλεσμα τη διακύβευση
της έγκαιρης διάγνωσης.
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού ασθενούς με εικόνα νευρο-
λογικής συνδρομής λόγω λοίμωξης από P. falciparum
Υλικό - Μέθοδοι: Ισραηλινός ασθενής  65 ετών, διεκομίσθη στα
ΤΕΠ με ληθαργικότητα και δυσαρθρία. Στην εξέταση διαπιστώ-
θηκε πτώση γωνίας στόματος και εισήχθη με υποψία αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου. Εργαστηριακά ανευρέθηκε θρομβοπενία
(αιμοπετάλια 62.000/μL) και νεφρική ανεπάρκεια (ουρία 85 mg/dL,
κρεατινίνη 2,6 mg/dL). Η αιμοσφαιρίνη του ήταν, εντούτοις, φυ-
σιολογική ενώ δεν υπήρχαν στοιχεία αιμόλυσης. H μελέτη επιχρί-

σματος αίματος για την επιβεβαίωση της θρομβοπενίας οδήγησε
στη συμπτωματική ανεύρεση ενδοκυττάριων πλασμωδίων. Η
ύπαρξη πολλαπλών ενδοκυττάριων τροφοζωιτών  και η χαρακτη-
ριστικής μορφολογίας χρωματίνη (double-dot) παρέπεμπαν σε
λοίμωξη από P. falciparum.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Η πληθυσμιακή κινητικότητα
έχει συσχετιστεί με την εδραίωση τροπικών νοσημάτων όπως η
λεΐσμανίαση και η σχιστοσωμίαση σε νέες περιοχές. Εάν αυτό μπο-
ρεί να επαναληφθεί στις μέρες μας είναι άγνωστο δεδομένου ότι
η τροπική επιδημιολογία εξαρτάται από την επιτυχή συνύπαρξη
κατάλληλων διαβιβαστών, μοτίβων συμπεριφοράς και περιβαλ-
λοντικών συνθηκών. Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι Ανωφελείς κώνωπες
ενδημούν στην Ελλάδα και ενέχονται στη μετάδοση του P. vivax.
Σε κάθε περίπτωση, το ενδεχόμενο αύξησης της επίπτωσης τρο-
πικών νοσημάτων στον δυτικό κόσμο ως αποτέλεσμα της εκτετα-
μένης μίξης πληθυσμών καθιστά αναγκαία την εξοικείωσή μας με
τις πολυσχιδείς εκφάνσεις τους.

ΑΑ 5. ΑυΞηΜΕνη ΠληθυΣΜιΑκη κινηΤικοΤηΤΑ κΑι ΤροΠικη λοιΜωΞιολοΓιΑ: ΕιΜΑΣΤΕ ΕΤοιΜοι
νΑ ΑνΤΑΠΕΞΕλθουΜΕ ΣΤιΣ ΔιΑΓνωΣΤικΕΣ ΠροκληΣΕιΣ;
Μ. Χατζοπούλου, Α. Κατσιαφλιάκα, Μ. Τσιακάλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

ΑΑ 6. ΕΜΠυρΕΤο ΜΕ ΔυΣΠνοιΑ ΣΕ οΓκολοΓικο ΑΣθΕνη 
Μ. Δημητρίου, Ε. Λάμπρου, Σ. Αρκουλή, Α. Κυπραίου, Μ. Λυμπεροπούλου, Β. Παπαεμμανουήλ
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Α.Ν.Π. Μεταξά
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Εισαγωγή: Στην Ελλάδα καταγράφονται ετησίως 20-110 εισαγό-
μενα κρούσματα ελονοσίας, κυρίως P.Vivax, με ένδειξη εγχώριας
μετάδοσης. Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού ελονοσίας P.Fal-
ciparum στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων με άτυπα κλινικά ευρήματα
Υλικά-Μέθοδοι: Γυναίκα 49 ετών με ιστορικό καρκίνου μαστού (χει -
ρουργηθέν υπό θεραπεία) διακομίζεται στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων (Δεκ.
2020) από το Γ.Ν. Κέρκυρας, λόγω παρατεινόμενου εμπύρετου 3
εβδομάδων. Ο πυρετός δεν παρουσιάζει περιοδικότητα και η ασθενής
δεν έχει ιστορικό μετάγγισης και πρόσφατου ταξιδιού σε χώρα εν-
δημική για το πλασμώδιο της ελονοσίας. Από την κλινική εξέταση
δεν ανευρέθηκε ηπατοσπληνομεγαλία. Στον εργαστηριακό έλεγχο
διαπιστώθηκε CRP 214mg/dl, LDH 1011U/L, ολική χολερυθρίνη
3,3mg/dl, ήπια αύξηση των τιμών AST, ALT, αιμοσφαιρίνη 7,3mg/dl,
αιματοκρίτης 21,6%, αιμοπετάλια 91.000/μL. Η διάγνωση τέθηκε
αρχικά από τη ανεύρεση του παρασίτου στο επίχρισμα περιφερικού
αίματος και ανοσοχρωματογραφία (Standrad Diagnostics - Antigen
rapid) και επιβεβαιώθηκε με PCR στο εθνικό κέντρο ελονοσίας.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στο επίχρισμα περιφερικού
αίματος παρατηρήθηκαν τροφοζωίτες, σχιστά και γαμετοκύτταρα

Εισαγωγή: Η λεϊσμανίαση είναι μια λοιμώδης νόσος η οποία οφεί-
λεται σε ενδοκυττάρια παράσιτα του γένους λεϊσμάνια, τα οποία
μεταδίδονται μέσω των θηλυκών σκνιπών. Mπορεί να εκδηλωθεί
ως δερματική, βλεννογονο-δερματική μορφή ή/και με σπλαχνικές
εκδηλώσεις.  Η τελευταία μορφή αποτελεί και την πιο σοβαρή, στην
οποία χωρίς θεραπεία, το παράσιτο πολλαπλασιάζεται στο ήπαρ
και στο σπλήνα και μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο του ασθενούς.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση ενός σπάνιου
αιματολογικού περιστατικού, που μιμείται άλλα νοσήματα.
Υλικό και Μέθοδος: Άνδρας 70 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ με
δεκατική πυρετική κίνηση έως 37.50 , κυρίως τις νυχτερινές ώρες,
από 15ημέρου με συνοδό νυχτερινή εφίδρωση, ενώ ανέφερε κα-
τανάλωση φρέσκου τυριού προ μηνός. Από την κλινική εξέταση
του ασθενή δεν προέκυψε κανένα παθολογικό εύρημα (ήπαρ/σπλην
αψηλάφητα), ενώ εκ του εργαστηριακού έλεγχου ανεδείχθησαν:
πανκυτταροπενία (WBC=1900/μL, Hb=12.5g/Dl, PLT=86000/μL),
TKE 110, αυξημένη CRP(6,84 mg/dL) και υπολευκωματιναιμία (
ολικά λευκώματα=7,1 g/dL // αλβουμίνη=2.6 g/dL) με αύξηση
των γ-σφαιρινών. Εκ του απεικονιστικού ελέγχου, ακτινογραφία
θώρακος χωρίς παθολογικά ευρήματα, ενώ ο U/S κοιλίας ανέδειξε
σπληνομεγαλία και ήπαρ οριακά αυξημένου μεγέθους. Τέθηκε
υποψία Bρουκέλλας, καθώς εστάλη Wright και ήταν θετική, με
υψηλούς τίτλους αντισωμάτων (IgG, IgM ) ενώ η καλλιέργεια
αίματος ήταν στείρα. Έγινε έναρξη αγωγής με γενταμυκίνη και τε-
τρακυκλίνη ενώ εστάλη και ηλεκτροφόρηση-ανοσοκαθήλωση
λευκωμάτων ορού στα πλαίσια διερεύνησης της αναιμίας-υπεργαμ -
μασφαιριναιμίας. Προέκυψε αυξημένο κλάσμα γ-σφαιρινών (IgG)
και παρουσία λ αλυσίδων (μη οξύαιχμο έπαρμα), εύρημα που
έμοιαζε με την εικόνα του πολλαπλού μυελώματος, αν κι όχι τόσο
τυπική (Εικ.1). Για το λόγο αυτό διενεργήθηκε οστεομυελική βιοψία,

όπου στο άμεσο παρασκεύασμα ανευρέθηκαν παράσιτα του
γένους Leishmania (Εικ. 2). 
Συμπέρασμα: Η λεϊσμανίαση είναι μία σπάνια νόσος με μέση ετή-
σια επίπτωση της για την Ελλάδα 1,2-1,3/100 000 και ενδέχεται να
δώσει διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλα βακτήρια ή ιούς και
να οδηγήσει σε λάθος διαγνωστική προσέγγιση. Ο ασθενής πήρε
θεραπεία για λεϊσμάνια και βελτιώθηκε.

(Σχήμα 1.Α). Η παρασιταιμία πριν την έναρξη της θεραπείας ήταν
26%. Μετά την έναρξη της ανθελονοσιακής θεραπείας(malarone)
παρατηρήθηκε θεαματική πτώση της παρασιταιμίας (Σχήμα 1.Β).
Ο ρόλος του επιχρίσματος περιφερικού αίματος είναι πολύ ση-
μαντικός για τη διάγνωση της ελονοσίας, ιδιαίτερα όταν η νόσος
εκδηλώνεται με άτυπη κλινική εικόνα κατά την χειμερινή περίοδο
και χωρίς ιστορικό μετάγγισης και ταξιδιού σε ενδημικές χώρες.

ΑΑ 7. ΠΑρουΣιΑΣη ΕνοΣ ΣΠΑνιου ΠΕριΣΤΑΤικου
Χ. Καμινιώτη1 , Μ. Παπαδοπούλου1, Γ. Λούτος1, Ν. Ντασόπουλος1, Φ. Αγγελέλη2, Π. Νίκου2, Π. Βλάχος3

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν. Τρίπολης, 2 Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Τρίπολης, 3 Τμήμα Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν. Τρίπολης

ΑΑ 8. ΠΑρουΣιΑΣη ΠΕριΣΤΑΤικου ΕλονοΣιΑΣ p.Falciparum
Μ. Γκρέστας1, Ε. Παπαπέτρου1, Α. Μύαρη1, Λ. Σιόντη2, Θ. Δημολένης1, Κ. Γκαρτζονίκα2, Χ. Τσαούση1

1 Αιματολογικό εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 2 Μικροβιολογικό εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Σχήμα 1. Α) Μικροσκοπική εικόνα επιχρίσματος περιφερικού αίματος (1000x)
Β) Γραφική απεικόνιση της παρασιταιμίας (%) σε συνάρτηση με τις ημέρες από
την έναρξη της θεραπείας.
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Εισαγωγή: Άνδρας 22 ετών, αλλοδαπής καταγωγής, προσήλθε στα
επείγοντα του νοσοκομείου αναφέροντας εμπύρετο, βήχα και δυ-
σχέρεια αναπνοής. Διενεργήθηκαν εξετάσεις αίματος, μοριακός
έλεγχος SARS-CoV-2 (-) και έγινε εισαγωγή. 
Σκοπός: Η σημασία διαφορικής διάγνωσης μεταδοτικών νοσημά-
των παρόμοιας συμπτωμε τον SARS-CoV-2, όπως η φυματίωση εν
μέσω πανδημίας COVID-19.
Υλικό και Μέθοδοι: Στο ανοσολογικό μας εργαστήριο διενεργείται
τεχνική QuantiFERON-TB GoldPlus ως μέθοδος ελέγχου διασποράς
φυματίωσης σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και νοσηλευόμενους
ασθενείς.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στον ασθενή διενεργήθηκε
δεύτερος μοριακός έλεγχος SARS-CoV-2 (-), ιολογικός έλεγχος (-),
και εξέταση QuantiFERON με θετικό αποτέλεσμα. Κατόπιν ο ασθε-
νής μεταφέρθηκε στο “Σωτηρία” όπου τέθηκε διάγνωση φυματίω-
σης με PCR σε γαστρικό υγρό. Στο νοσοκομείο μας ακολούθησε
έλεγχος ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και ασθενών του ίδιου

                                                                         Οροθετικός                         Οροαρνητικός 
Εργαστηριακά ευρήματα ΕΝΥ                  ασθενής                                  ασθενής
Glu ΕΝΥ/Ορού                                             16 / 83 mg/dL                       49 / 230 mg/dL
Ολικά λευκώματα ΕΝΥ                                66.8 mg/dL                            137.5 mg/dL
Γενική ΕΝΥ
Κύτταρα                                              50κκχ (45Λεμφο, 5Πολυ)         102κκχ(40%Λεμφο, 
Ερυθρά                                                                   1κκχ                                     60% Πολυ)
                                                                                                                       2500κκχ πρόσφατα
                                                                                     
CrAg ορού                                                   Θετικό 1 : 1185                         Θετικό 1 : 33
CrAg ΕΝΥ                                                       Θετικό 1 : 156                         Θετικό 1 : 149
ΕΝΥ χρώση σινικής                              Πλημμυρισμένο από               Αραιά, διάσπαρτα
                                                                 ζυμοκύτταρα με κάψα          ζυμοκύτταρα με κάψα

Παρατηρείται μειωμένη ανοσολογική αντίδραση στον ασθενή με
HIV λοίμωξη (μικρός αριθμός κυττάρων). Ο τίτλος κρυπτοκοκκικού
αντιγόνου ΕΝΥ στον ασθενή με HIV λοίμωξη είναι σαφώς μεγαλύ-
τερος, γεγονός που επιβεβαιώνεται και με τη χρώση σινικής, όπου
ανευρέθηκε μεγαλύτερο μυκητιασικό φορτίο, σε σχέση με τον
ασθενή χωρίς HIV λοίμωξη. 
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Εισαγωγή: Ο Cryptococcus neoformans είναι ένα ευκαιριακό πα-
θογόνο, που αποτελεί συχνό αίτιο μηνιγγοεγκεφαλίτιδας σε ασθε-
νείς με Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS).
Σπανιότερα, ανευρίσκεται και σε ασθενείς με άλλο είδος ανοσο-
καταστολής, με χαρακτηριστικές διαφορές στα εργαστηριακά ευ-
ρήματα μεταξύ τους.
Σκοπός: Η περιγραφή δύο περιστατικών κρυπτοκοκκικής μηνιγ-
γοεγκεφαλίτιδας, που αφορούν έναν ασθενή με πρωτοδιάγνωση
HIV λοίμωξης και ασθενή με γενικευμένη σαρκοείδωση, καθώς
και η αποτύπωση των χαρακτηριστικών διαφορών μεταξύ τους
στα εργαστηριακά ευρήματα του ΕΝΥ.
Υλικό και μέθοδοι: Περίπτωση 1: Άνδρας, 45 ετών προσέρχεται
στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου μας, λόγω κεφαλαλγίας από 10ημέρου.
Περίπτωση 2: Άνδρας 46 ετών με ιστορικό γενικευμένης σαρκοεί-
δωσης (πνευμονική και νευροσαρκοείδωση), υπό θεραπεία με στε-
ροειδή από 8μήνου, διεκομίσθη από άλλο νοσοκομείο σε εμάς,
λόγω οξείας κεφαλαλγίας, βυθιότητας και πυρετικής κίνησης (έως
38οC). 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Τα εργαστηριακά ευρήματα
στο ΕΝΥ περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

θαλάμου με QuantiFERON και ακτινογραφία θώρακος. Όλοι βρέ-
θηκαν αρνητικοί (11 άτομα) και θα ακολουθήσει δεύτερος έλεγχος
σε 8 εβδομάδες. 
Καθώς η φυματίωση έως το 2019 αποτελούσε το κύριο αίτιο θα-
νάτου από λοιμογόνο παράγοντα και δεδομένης της εμφάνισης
ανθεκτικών μορφών και αλλαγής του πληθυσμού (μεταναστευτικές
ροές) θα ήταν μία καλή πρακτική η ταυτόχρονη αναζήτηση Sars
Cov-2 και M. tuberculosis, καθώς εμφανίζουν αρκετά κοινά συμ-
πτώματα από το αναπνευστικό σύστημα, ώστε να μην χάνεται πο-
λύτιμος χρόνος. 
Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί ευαίσθητη μορφή φυμα-
τίωσης, δεδομένης όμως της αύξησης ανθεκτικών μορφών, θα
μπορούσε να τεθεί σε μεγάλο κίνδυνο ιατρονοσηλευτικό προσω-
πικό και ασθενείς. Επιπλέον, η έγκαιρη διάγνωση ασθενών με φυ-
ματίωση είναι επιτακτική, καθώς έχουν καταγραφεί διεθνώς περι-
στατικά συλλοίμωξης SARS-CoV-2, με χειρότερη πρόγνωση και
αυξημένη θνητότητα.

ΑΑ 9. ΠΕριΓρΑφη Δυο ΠΕριΠΤωΣΕων κρυΠΤοκοκκικηΣ ΜηνιΓΓιΤιΔΑΣ ΣΕ οροθΕΤικο ΑΣθΕνη κΑι
ΑΣθΕνη ΜΕ ΣΑρκοΕιΔωΣη: ΔιΑφορΕΣ ΣΤΑ ΕρΓΑΣΤηριΑκΑ ΕυρηΜΑΤΑ
Μ. Πρατικάκη, Δ. Γαζή, Μ. Νέπκα, Π. Ανδρικογιαννόπουλος, Β. Χρα, Α. Καλλιμάνη, Ε. Μπελεσιώτου, Α. Αργυροπούλου
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

ΑΑ 10. ΔιΑΧΕιρiΣη ΠΕριΣΤΑΤικου φυΜΑΤιωΣηΣ Εν ΜΕΣω ΠΑνΔηΜιΑΣ CoViD-19 ΣΕ ΓΕνικο 
νοΣοκοΜΕιο
Μ. Μπουντά1, Μ. Πουγιούκα-Μπέη1, Χ. Κώτση1, Κ. Κοτούλα1, Γ. Σαρανταρίδου1, Β. Αμπατζόγλου2, Β. Σκανδάμη1

1 Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Μικροβιολογικό Τμήμα, 2 Ποσειδώνειο Ιδιωτικό Πολυιατρείο, Παλαιό Φάληρο
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ΑΑ 12. ΠΕριΓρΑφη ΣΠΑνιΑΣ ΠΕριΠΤωΣηΣ ΓΑΓΓρΑι -
νΑΣ FourniEr ΑΠο aCtinOMYCEstURiCEnsis
Π. Ανδρικογιαννόπουλος, Ν. Κουδουμνάκης, Μ. Τσούρα, 
Ε. Σπάθα, Ε. Παπαδοπούλου, Α. Ζουριδάκη, Ζ. Ψαρουδάκη, 
Κ. Χάρου, Μ. Νέπκα
Μικροβιολογικό Τμήμα ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» 

Εισαγωγή: H κλινική σημασία του Actinomycesturisensis δεν έχει
διερευνηθεί ακόμα πλήρως. Έχει περιγραφεί ως πιθανό παθογόνο
λοιμώξεων γενετικού και ουροποιητικού συστήματος καθώς επί-
σης και δερματικώνλοιμώξεων. Αποτελεί μέλος της φυσιολογικής
χλωρίδας του κόλπου, του εντέρου και του δέρματος περιγενετικά.
Σκοπός: Hπεριγραφή περίπτωσης γάγγραινας Fournier από το
σπάνιο παθογόνο Αctinomycesturicensis σε 38χρονο άνδρα.
Υλικό και μέθοδοι: Ο ασθενής προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω άλγους
και διόγκωσης όσχεου. Η κλινική εξέταση ήταν συμβατή με ορχί-
τιδα-επιδιδυμίτιδα με συμμετοχή του όσχεου (αρχόμενη fournier).
Από το ιστορικό προκύπτει ανοσοκαταστολή λόγω φλεγμονώδους
νόσου εντέρου και θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Τέθηκε άμεσα

ΑΑ 11. ΣΠΑνιΑ ΠΕριΠΤωΣη βΑκΤηριΑιΜιΑΣ ΑΠο
stREptOCOCCUs EQUi ssp zOOEpiDERMiCUs
Δ. Γαζή, Μ. Πρατικάκη, Μ. Τσούρα, Π. Χρα, Ε. Μπελεσιώτου, 
Ε. Παπαδοπούλου, Ε. Σπάθα, Π. Τσιάμη, Μ. Νέπκα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις από Streptococcus equi spp zooepidermicus
(Streptococcus group C) είναι σπάνιες και συνδέονται με επαφή με
ζώα και κατανάλωση προϊόντων από μη παστεριωμένα παράγωγα
γάλακτος.
Σκοπός: Η περιγραφή περίπτωσης βακτηριαιμίας από Streptococcus
equi spp zooepidermicus σε άνδρα με πυρετό αγνώστου αιτιολογίας.
Υλικό και μέθοδος: Ασθενής 48 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω εμ-
πύρετου από 24ωρου. Αναφέρεται πρόσφατο ταξίδι στη Ρουμανία
με κατανάλωση τυριού. Ο ασθενής είχε όψη πάσχοντος με ρίγος
και πυρετό έως 38,4 ºC.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ο εργαστηριακός έλεγχος για
SARS-COV-2 ήταν αρνητικός. Διαπιστώθηκε αναιμία, θρομβοπενία,
λευκοκυττάρωση με ουδετεροφιλικό τύπο και αυξημένοι δείκτες
φλεγμονής. Στο υπερηχογράφημα κοιλίας βρέθηκε εικόνα ηπατο-
μεγαλίας και μικρή ασκιτική συλλογή. Εστάλησαν δύο ζεύγη αιμο-
καλλιεργειών που επωάστηκαν στο αυτοματοποιημένο σύστημα
BACTEC (ΒD) και θετικοποιήθηκαν μετά από 48h. Από την καλλιέργεια
απομονώθηκε Streptococcus equi. spp zooepidermicus, οπότε και
διενεργήθηκε διοισοφάγιο υπερηχογράφημα χωρίς ευρήματα εν-
δοκαρδίτιδας και καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος χωρίς απο-
μόνωση του μικροοργανισμού. Η ταυτοποίηση επιβεβαιώθηκε με
μεθοδολογία MALDI-TOF MS (matrix-assisted laser desorption ion-
ization–time of flight mass spectrometry) και ο προσδιορισμός
των MICs έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 (Biomerieux).
Το στέλεχος ήταν ευαίσθητο σε μεγάλο φάσμα αντιμικροβιακών.
Ο ασθενής τέθηκε σε ενδοφλέβια χορήγηση αγωγής με κεφτριαξόνη
και βανκομυκίνη και απυρέτησε εντός 3ημέρου. Ως πηγή λοίμωξης
θεωρήθηκε η κατανάλωση τυριών κατά το πρόσφατο ταξίδι του
στην Ρουμανία. Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι στις βακτηριαιμίες
από S. equi spp zooepidermicus είναι απαραίτητη η λήψη ιστορικού
ταξιδιού, κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων και επαφής με ζώα.

ΑΑ 13. ΣΠΑνιΑ ΠΕριΠΤωΣη βΑκΤηριΑιΜιΑΣ ΑΠο
RUMinOCOCCUs gΝaVUs ΣΕ ΣΑκΧΑροΔιΑβη-
Τικο ΑΣθΕνη 
Π. Ανδρικογιαννόπουλος, Ν. Κουδουμνάκης, Μ. Τσούρα, Ε. Σπάθα,
Ε. Παπαδοπούλου, Α. Ζουριδάκη, Ζ. Ψαρουδάκη, Κ. Τάνγκα, Μ. Νέπκα
Μικροβιολογικό Τμήμα ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» 

Εισαγωγή: Ο Ruminococcusgnavus αποτελεί έναν αυστηρά ανα-
ερόβιο Gram (+) κόκκο που περιγράφεται ως μέρος της φυσιολο-
γικής χλωρίδας τουανθρώπινου εντέρου. Οι λοιμώξεις που ανα-
φέρονται είναι σπάνιες και αφορούν ασθενείς με γαστρεντερικά
συμπτώματακαι βακτηριαιμία κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένους
καθώς και σε ασθενείς με νόσο του Crohn. Σκοπός: Η περιγραφή
σπάνιας περίπτωσης βακτηριαιμίας από Ruminococcusgnavus σε
ανοσοκατεσταλμένο σακχαροδιαβητικό ασθενή με χολοκυστίτιδα.
Υλικό και μέθοδοι: Σακχαροδιαβητικός-ινσουλινοεξαρτόμενος
ασθενής προσέρχεται στο ΤΕΠ με εμπύρετο (37.9) λόγω χολωδών
εμέτων και άλγος δεξιού υποχονδρίου. Έγινε προσπάθεια συντηρη -
τικής αντιμετώπισης με την χορήγηση Piperacillin/Tazobactam. Ο
υπέρηχος ανέδειξε χοληδόχο κύστη με λιθιασικό περιεχόμενο και
ίζημα. Λόγω επιδείνωσης του άλγους υπεβλήθη εσπευσμένα σε ανοι-
χτή χολοκυστεκτομή.Μετά από αύξηση της αρτηριακής πίεσης και
επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ετέθη σε διουρητική αγω -
γή με Lasix στην οποία ανταποκρίθηκε καλώς. Την 8η μετεγχειρη-
τική ο ασθενής εμφάνισε εμπύρετο έως και 39.5. Λήφθηκαν καλλιέρ -
γειες (αίματος, ούρων, και τραύματος) και το αντιμικροβιακό σχήμα
αναβαθμίστηκε σε Meronem, Colistin, Τigecycline και Caspofungin.  
Αποτελέσματα και συμπερασματα: Από την καλλιέργεια τραύματος
απομονώθηκαν E.coli και Ruminococcusgnavus ο οποίος απομονώ-
θηκε και από το αναερόβιο φιαλίδιο της αιμοκαλλιέργειας, ενώ από
το αερόβιο φιαλίδιο αναπτύχθηκε Candida albicans με ευαισθησία
στην Caspofungin. Η ταυτοποίηση του αναερόβιου μικροοργανισμού
έγινε με μεθοδολογία MALDI-TOFMS (matrix-assistedlaserdesorptio-
nionization–timeofflightmassspectrometry). Έγινε συνέχιση της τε-
τραπλής αγωγής με τον ασθενή να είναι απύρετος την 5η μέρα της
θεραπείας. Είναι προφανής η σημασία της εμπεριστατωμένης μικρο-
βιολογικής ταυτοποίησης με νέες μεθοδολογίες σε ανοσολογικά ανε-
παρκείς ασθενείς.

σε πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, δοξυκυκλίνη και σιπροφλοξα-
σίνη, ενώ από τον εργαστηριακό έλεγχο επιβεβαιώθηκε απόστημα
όσχεου. Εισήχθη στην ουρολογική κλινική όπου διενεργήθηκε
άμεσα ορχεκτομή, χειρουργικός καθαρισμός του προσβεβλημένου
όσχεου και εστάλησαν καλλιέργειες.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η μικροσκοπική εξέταση ανέ-
δειξε Gram (+) κορυνόμορφα βακτηρίδια.To παθογόνο αναπτύχθηκε
μετά από παρατεταμένη 4ήμερη επώαση σε συνθήκες CO2 5-
10% και σε αναερόβιες συνθήκες μαζί με Prevotellasp. και ταυτο-
ποιήθηκε ως Actinomycesturisensis με μεθοδολογία MALDI-TOFMS
(matrix-assistedlaserdesorptionionization–timeofflightmassspec-
trometry). Το στέλεχος εμφάνισε αντοχή σε μετρονιδαζόλη , ενώ
ελέγχθηκε ευαίσθητο σε κλινδαμυκίνη, τετρακυκλίνη, βανκομυκίνη
και πενικιλλίνη. Στην αντιμικροβιακή θεραπεία προστέθηκε πενι-
κιλλίνη με γρήγορη βελτίιωση της κλινικής εικόνας. Η απομόνωσητου
παθογόνου αποτελεί απόδειξη της πιθανής κλινικής σημασίας
του A. turicensis. Η χρήση της MALDI-TOFMS μεθοδολογίας ανα-
δεικνύει παθογόνα τα οποία παρουσιάζουν δυσκολία ταυτοποίησης
με τη χρήση συμβατικών βιοχημικών δοκιμασιών.
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Εισαγωγή: Τα είδη Shewanella spp είναι κατεξοχήν σαπροφυτικοί
μικροοργανισμοί που αποτελούν μέρος της θαλάσσιας χλωρίδας
σε θερμά κλίματα και σπάνια είναι παθογόνα. Οι πιο συχνές κλινι-
κές εκδηλώσεις που έχουν αναφερθεί είναι ωτίτιδα, μόλυνση μα-
λακών ιστών, βακτηριαιμίες και λοιμώξεις κοιλιακής χώρας και
χοληφόρου οδού1.
Σκοπός: Περιγραφή ασυνήθους κλινικής περίπτωσης χειρουργη-
μένου ασθενούς με συλλοίμωξη από Shewanella putrefaciens (S.pu-
trefaciens) στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.
Υλικό και Μέθοδοι: Γυναίκα 70 ετών με γενικευμένο καρκίνο ωο-
θηκών μεταστατικό χειρουργήθηκε τον 12/2020 στο Νοσοκομείο.
Η ασθενής διασωληνωμένη μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας. Την 19η μετεγχειρητική ημέρα μετά από εύρεση συλ-
λογής κοιλίας σε υπέρηχο, έγινε λήψη υγρού παρακέντησης και
αποστολή στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο για έλεγχο. Το δείγμα
καλλιεργήθηκε στα κατάλληλα θρεπτικά υλικά (αιματούχο, Mac-
Conkey, Chapman, Sabouraud και αναερόβιο άγαρ) σε αερόβιες
και αναερόβιες συνθήκες επώασης.
Αποτελέσματα: Από την αερόβια καλλιέργεια απομονώθηκε εκτός
των άλλων (Enterococcus faecium, Acinetobacter baumannii, Can-
dida albicans) ένα βακτήριο κατά Gram αρνητικό που δε ζύμωνε

τα εξετασθέντα αντιβιοτικά (Piperacillin/tazobactam: ≤4μg/ml /
Ceftazidime: ≤1μg/ml / Cefepime: ≤1μg/ml / Doripenem: 1μg/ml
/ Imipenem: =1μg/ml / Meropenem: =1μg/ml / Amikacin: ≤2μg/ml
/ Gentamicin: ≤1μg/ml / Tobramycin: ≤1μg/ml / Ciprofloxacin:
≤0.25μg/ml / Levofloxacin: 0.5μg/ml / Ofloxacin: 0.5μg/ml).
Την 4η ΗΝ διενεργήθηκε βιοψία μυελού των οστών και χορηγήθηκε
συνδυασμός γ-σφαιρίνης (1gr/kgΣΒ) + μεθυλπρεζνιζολόνης
(60mg/m2/ 24ωρο) λόγω παρουσίας κριτηρίων ΑΣ (πυρετός /
φερριτίνη>500μg/l / Tg>265mg/dl / Hb<9gr/dl+PMN<1000/μl/σπλη-
νομεγαλία). Η μικροσκόπηση του μυελού των οστών ανέδειξε κα-
κοήθη κύτταρα λεμφικής σειράς (22%) και ο ανοσοφαινότυπος
ΟΛΛ από Β κύτταρα. Την 6η ΗΝ απομονώθηκε στέλεχος P. aeru -
ginosa (κ/ες βρογχικού/γαστρικού) ανθεκτικό σε ιμιπενέμη/μερο-
πενέμη, σημειώθηκε αύξηση CRP (21mg/dl) και τροποποιήθηκε η
αγωγή(μεροπενέμη+αμικασίνη+τεικοπλανίνη). Λόγω πολυαποι-
κισμού (γαστρικό/βρογχικό/κόπρανα) με C. albicans, προστέθηκε
αντιμυκητιασική θεραπεία (φλουκοναζόλη (5 ημέρες), κασπο-
φουγκίνη (5 ημέρες). Όλες οι υπόλοιπες αιμοκαλλιέργειες κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας παρέμειναν αρνητικές. Συνολικά νοση-
λεύθηκε δώδεκα 24h και ακολούθως διεκομίσθη σε ογκολογική
κλινική. 
Συμπέρασμα:Το περιστατικό μας αποτελεί δευτεροπαθή μορφή
ΑΣ σε βρέφος όπου συνυπάρχουν λοίμωξη (σήψη) και υποκείμενη
αιματολογική κακοήθεια. Συμπερασματικά, η έγκαι ρη διάγνωση
υποκείμενης κακοήθειας οδηγεί στην άμεση έναρξη κατάλληλης
αγωγής με επακόλουθη μείωση της θνητότητας. 
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Εισαγωγή: Το αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο (ΑΣ), μια σπάνια απει-
λητική για τη ζωή κατάσταση διακρίνεται σε πρωτοπαθές (οικογε-
νής μορφή) και δευτεροπαθές (λόγω λοίμωξης/κακοήθειας/αυτο -
άνοσων και μεταβολικών νόσων). 
Σκοπός: Περιγραφή περίπτωσης ΑΣ σε βρέφος με βαριά σηψαιμία
και πρωτοδιάγνωση οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ΟΛΛ). 
Παρουσίαση περιστατικού: Αγόρι 9 μηνών, προσέρχεται λόγω
εμπυρέτου έως 40οC από 6ημέρου. Από την αντικειμενική εξέταση
διαπιστώθηκαν ωχρότητα/ταχύπνοια/μετεωρισμένη κοιλία με διά-
χυτη ευαισθησία/εντοπισμένο άλγος στο δεξιό λαγόνιο βόθρο
(ΔΛΒ) και λεμφαδενίτιδα στην αριστερή τραχηλική χώρα. Σε U/S
κοιλίας διαπιστώθηκε υγρό στο ΔΛΒ με ισχυρή υποψία ρήξης
σκωληκοειδούς απόφυσης. Εργαστηριακά ευρήματα εισόδου:
WBC=300/mm (lymphocytes=91%)  //  Hb=8, 1gr/dl // PLT: 196k/μL
// ferritin: 1624ng/mL // CRP: 27.8mg/dL // Tg=345mg/dL // K=3,
0mEq/L // Na:134mmol/L // SGOT=80IU/L // Alb: 2, 1g/dL // Ca: 7,
7mg/dL // P=3, 8mg/dl // Uricacid: 6, 7mg/dL. Eλήφθησαν καλλιέρ -
γειες αίματος / βρογχικού εκκρίματος / ούρων και γαστρικού
υγρού. Λόγω θετικών δεικτών λοίμωξης και βαριάς ουδετεροπενίας
χορηγήθηκε στον ασθενή συνδυασμός τεικοπλανίνης+πιπερακιλ -
λίνης/ταζο μπακτάμης. Ακολούθησε χειρουργική επέμβαση με διά-
γνωση γαγγραινώδους σκωληκοειδίτιδος (1η ημέρα νοσηλείας/ΗΝ)
και εισήχθη στη ΜΕΘ με σταδιακή πτώση δεικτών φλεγμονής
(CRP:14, 3mg/dl). Την 1-2η ΗΝ θετικοποιήθηκαν και οι 3 αιμοκαλ-
λιέργειες που ελήφθησαν κατά την εισαγωγή, όπου απομονώθηκε
Ps. aeruginosa.  O έλεγχος ευαισθησίας έδειξε ευαισθησία σε όλα

τη λακτόζη στο MacConkey άγαρ. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος
ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με το αυτοματοποιημένο σύ-
στημα Vitek II (bioMerieux, Marcy l’Etoile, France) όπου ανέδειξε
S.putrefaciens. Η επιβεβαίωση έγινε με το σύστημα φασματομε-
τρίας μάζας MALD-TOF MS στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών. Η S.putrefaciens ήταν στην πλειοψηφία των αν-
τιβιοτικών ευαίσθητη. Η ασθενής καλύφθηκε με tigecycline. Την
48η μετεγχειρητική ημέρα η ασθενής απεβίωσε μετά από σηπτικό
προφίλ, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας και πολυορ-
γανική ανεπάρκεια.
Συμπεράσματα: Η παθογένεια της S.putrefaciens παραμένει ασα-
φής εν μέρει, επειδή ανευρίσκεται σε πολυμικροβιακές λοιμώξεις.
Υπάρχουν όμως πλέον αρκετά στοιχεία που συνηγορούν ότι ορι-
σμένα είδη Shewanella spp είναι παθογόνα για τον άνθρωπο1.

1. Nicolas Vignier et al. Human Infection with  Shewanella
putrefaciens and S. algae: Report of 16 Cases in Martinique and Review
of the Literature. Am J Trop Med Hyg. 2013 89(1): 151–156.
doi: 10.4269/ajtmh.13-0055.

ΑΑ 14. ΑιΜοφΑΓοκυΤΤΑρικο ΣυνΔροΜο ΣΕ ΣηΨΑιΜικο βρΕφοΣ ΜΕ ΠρωΤοΔιΑΓνωΣη ΑιΜΑΤο-
λοΓικηΣ κΑκοηθΕιΑΣ
Μ. Σύρρου1, Κ. Γιαννακοπούλου1, Σ. Βασιλάκου1, Μ. Νικολάου1, Μ. Αντωνιάδη2, Μ. Λέτσιου2, Ι. Βασιλοπούλου3, Κ. Παπαντζίμας2, 
Μ. Βασιλοπούλου3, Σ. Κωσταρίδου2, Ε. Στάικου1

1 Εργαστήριο Βιοπαθολογίας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης,  2 Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, 3 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης

ΑΑ 15. ΣΠΑνιΑ ΠΕριΠΤωΣη ΣυλλοιΜωΞηΣ ΑΠο shEWanElla pUtREFaCiEns ΣΕ ΧΕιρουρΓηΜΕνο ΑΣθΕνη
Α. Νικολακοπούλου, Π. Κοσμαδάκης, Κ. Τσούτσουρας, Β. Κουμάκη, Σ. Μπάκα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ
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ΑΑ 16. ΑΣυνηθηΣ ΠολυΜικροβιΑκη ΔΕρΜΑ-
Τικη λοιΜωΞη ΜΕ DERMaCOCCUs nishinOMi-
YaEnsis ΣΕ ΕνηλικΑ
Α. Νικολακοπούλου, Α. Τσίγκου, Σ. Τουλουμάκος, Β. Κουμάκη,
Σ. Μπάκα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Ο Dermacoccus nishinomiyaensis αποτελεί ως επί το
πλείστον μέρος του μικροβιώματος του ανθρώπινου δέρματος,
αλλά έχει απομονωθεί επίσης από εγκαταστάσεις στίβου, παστό
κρέας, νερό πηγαδιών και μύγες του γένους Sarcophaga spp. Ενώ
είναι μη παθογόνο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, εντούτοις
η παρουσία του έχει εμπλακεί σε περιτονίτιδα σχετιζόμενη με πε-
ριτοναική κάθαρση, βακτηριαιμία σχετιζόμενη με καθετήρα και
πολυμικροβιακές λοιμώξεις δέρματος και ουροποιητικού συστή-
ματος1. 
Σκοπός: Περιγραφή σπάνιου κλινικού περιστατικού εξωτερικού
ασθενούς που προσήλθε στα εξωτερικά χειρουργικά ιατρεία του
Αρεταίειου Νοσοκομείου.
Υλικό και Μέθοδοι: Γυναίκα 73 ετών υπέρβαρη με απώλεια όρα-
σης, ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη, υπέρταση και κολπική μαρ-
μαρυγή υπό αγωγή, προσήλθε με έλκος σε δεξιό και αριστερό
κάτω άκρο. Η ασθενής τα τελευταία χρόνια εμφάνιζε έλκη που
υποτροπίαζαν. Στα εξωτερικά ιατρεία λήφθηκαν καλλιέργειες
άμφω κάτω άκρων και εστάλησαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
για έλεγχο. Τα δείγματα καλλιεργήθηκαν στα κατάλληλα θρεπτικά
υλικά (αιματούχο, MacConkey, Chapman, Sabouraud και αναερό-
βιο άγαρ) σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες επώασης.
Αποτελέσματα: Η αερόβια καλλιέργεια ανέδειξε Morganella mor-
ganii, Klebsiella oxytoca, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epi-
dermidis και ένα κόκκο θετικό στην καταλάση, οξειδάση και στη
gram χρώση. Η ταυτοποίηση του κόκκου ως Dermacoccus nishi-
nomiyaensis έγινε με το σύστημα Vitek II (bioMerieux, Marcy l’Etoile,
France). Η ασθενής τέθηκε σε αγωγή με ciprofloxacin και τακτικό
εβδομαδιαίο καθαρισμό των ελκών, ο οποίος συνεχίζεται μετά το
πέρας της αγωγής έως τώρα.
Συμπεράσματα: Είδη μικρόκοκκων όπως Dermacoccus βρίσκονται
συχνότερα σε εκτεθειμένο δέρμα προσώπου, χεριών-ποδιών και
συνήθως δε θεωρούνται παθογόνα. Μετά την αναθεώρηση όμως
της βιβλιογραφίας τα τελευταία χρόνια με δυο περιστατικά στα
οποία εμφανίστηκε με αποκλειστική ανάπτυξη (βακτηριαιμία σχε-
τιζόμενη με καθετήρα σε παιδί ενός έτους2 και μόλυνση τραύματος
μετά από υστερεκτομή σε 28χρονη γυναίκα3) είναι δυνατή η θεώ-
ρησή του ως σημαντικό ανθρώπινο παθογόνο.

1. Alexander N. Williams, Kyle S. MacLea. Draft Genome Sequence of
Dermacoccus nishinomiyaensis TSA37, Isolated from Wood Ash. Amer-
ican Society for Microbiology 2019 Vol.8, Issue 50
2. C. Joron et al., Dermacoccus nishinomiyaensis as a cause of persistent
paediatric catheter-related bacteraemia. Clinical Microbiology and In-
fection 2019 Vol.25, Issue 8, p1054-55, 
3. Shah.P, Ostwal.K et al., Post Hysterectomy wound infection by Der-
macoccus nishinomiyaensis - A first case report in India. Eur J Biomed
Pharm Sci 2015 Vol.2, Issue 4, p329-35

ΑΑ 17. ΠΕριΠΤωΣη νοκΑρΔιωΣηΣ ΣΕ ΑΣθΕνη
ΜΕ ΕΞΑρΣη ΕλκωΔουΣ κολιΤιΔΑΣ
Α. Νικολακοπούλου1, Ε. Παπαθανασίου2, Δ. Δανδουλάκης1, 
Χ. Ανθουλάκη1, Ι. Γκορυάγκα1, Μ. Δαμαλά1, Ε. Πρίφτη1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
2 Γαστρεντερολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Εισαγωγή: H νοκαρδίωση είναι ευκαιριακή λοίμωξη που προσβάλ-
λει άτομα με διαταραχή κυρίως της κυτταρικής ανοσίας.
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού νοκαρδίωσης σε ασθενή με
ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ).
Περιγραφή περίπτωσης: Πρόκειται για άνδρα 66 ετών με ιστορικό
χρόνιας αναπνευστικής ανεπάρκειας υπό αγωγή με εισπνοές φλου-
τικαζόνης/βιλαντερόλης και με διαγνωσμένη από 4ετίας EK υπό
αγωγή με μεσαλαζίνη. Προσήλθε στη Γαστρεντερολογική Κλινική
του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», λόγω κλινικής επιδείνωσης της EK. Από
τον εργαστηριακό έλεγχο σημειώνεται: μικρή αύξηση TKE
(35mmHg), φυµατινοαντίδραση Mantoux=12mm, Quantiferon (-
), αρνητική παρασιτολογική και καλλιέργεια κοπράνων, σοβαρή
αριστερή κολίτιδα με εξελκώσεις (ορθοσιγμοειδοσκόπηση), Ro
θώρακος χωρίς ενεργό νόσο, ενώ στην αξονική θώρακος παρα-
τηρούνται φλεγμονώδεις εντοπίσεις σε δεξιό μέσο και κάτω λοβό
(ΔΜΛ-ΔΚΛ). Στη φαρμακευτική αγωγή προστέθηκε πρεδνιζολόνη
και ισονιαζίδη για πιθανή λανθάνουσα φυματίωση. Δύο μήνες αρ-
γότερα λόγω κλινικής επιδείνωσης της ΕΚ, αρχίζει αγωγή με
vedolizumab, μονοκλωνικού αντισώματος έναντι της ιντεγκρίνης
με δράση στο έντερο. Ο ασθενής βελτιώθηκε κλινικά αλλά επιδει-
νώθηκε εργαστηριακά (ηλεκτρολυτικές διαταραχές-αύξηση λευ-
κόκυττάρων με 95% πολυμορφοπύρηνα-μεγάλη αύξηση CRP-επη-
ρεασμένη νεφρική λειτουργία). Ακτινογραφία θώρακος δείχνει
νέες βλάβες στο δεξί κάτω πνευμονικό πεδίο και θολερότητα της
δεξιάς γωνίας. Τίθεται σε εμπειρική αγωγή για πιθανή λοίμωξη με
κεφτριαξόνη και αζιθρομυκίνη και στέλνονται για καλλιέργεια
αίμα, κόπρανα, ούρα, πτύελα και ιολογικός έλεγχος. Στα πτύελα
ανευρέθηκαν gram θετικά βακτηρίδια κοκκώδη και διακλαδιζό-
μενες νηματοειδείς μορφές, μορφολογία συμβατή με Νοκάρδια,
η οποία επιβεβαιώ θηκε με ανεύρεση οξεάντοχων βακτηριδίων
στην τροποποιημένη οξεάντοχη χρώση και ανάπτυξη χαρακτηρι-
στικών αποικιών σε αιματούχο άγαρ μετά επώαση 72 ωρών. Νέα
αξονική θώρακος ανέδειξε πολλαπλές οζόμορφες αλλοιώσεις στην
περιφέρεια του ΔΜΛ-ΔΚΛ, ενώ η αξονική εγκεφάλου ήταν χωρίς
παθολογικά ευρήματα. Ο ασθενής καλύφθηκε επιπλέον με
trimethoprim-sulfamethoxazole (500mg/8ωρο) και εξήλθε βελ-
τιωμένος. Απεικονιστικός έλεγχος μετά 1 και 4 μήνες έδειξε πε-
ραιτέρω βελτίωση ακτινογραφίας και αξονικής θώρακα.
Συμπεράσματα: 
(α) Οι ασθενείς με ΕΚ δεν είναι εξ ορισμού ανοσοκατεσταλμένοι,
αλλά η μακροχρόνια λήψη κορτικοστεροειδών αυξάνει τον κίνδυνο
για ευκαιριακές λοιμώξεις.
(β) Η νοκαρδίωση νόσος χωρίς χαρακτηριστικά ευρήματα πρέπει
να τίθεται στη διαφορική διάγνωση λοίμωξης ασθενών με ΕΚ. (γ)
Η δράση του vedolizumab δεν είναι γνωστή στη συστηματική λει-
τουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως και η συμμετοχή
της στην εκδήλωση της πνευμονικής νοκαρδίωσης.
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Εισαγωγή: H Pseudomonas aeruginosa είναι το συχνότερο παθογόνο
του γένους Pseudomonas. Η Pseudomonas guariconensis
ταυτοποιήθηκε πρόσφατα. Απομονώθηκε στη Βενεζουέλα από
εδαφικό δείγμα το 2013 και ταξινομήθηκε ως νέο είδος. Τα
επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα είναι ελάχιστα.
Σκοπός: Ενημέρωση για την, πρώτη φορά στην Ελλάδα και τρίτη
φορά παγκοσμίως, απομόνωση της P. guariconensis από κλινικό
δείγμα.
Υλικό και μέθοδοι: Κορίτσι 14 ετών εισήχθη λόγω ανοιχτού επι-
πλεγμένου κατάγματος κνήμης μετά από τροχαίο. Εννέα ημέρες
μετά το χειρουργείο, λόγω νέκρωσης δέρματος και υποδόριων
ιστών, ελήφθησαν πολλαπλά δείγματα από το τραύμα, που ανέ-
πτυξαν ποικιλία παθογόνων (P. aeruginosa, Stenotrophomonas mal-
tophilia, Ochrobactrum anthropi, ανθεκτικό στην βανκομυκίνη En-
terococcus faecium, Candida albicans και Fusarium solani complex),
περισσότερων από ένα είδος ανά δείγμα. Απομονώθηκε,επίσης,
ένα Gram-αρνητικό, οξειδάση-θετικό, αερόβιο αζυμωτικό βακτη-
ρίδιο, με αμφισβητήσιμη αρχική ταυτοποίηση με το Vitek2-com-

pact (BioMérieux) (50% P. aeruginosa/50% P. putida) και τελική ως
P. guariconensis με MALDI-TOF/MS(score 2.23) Biotyper 3.1(BRU-
KER). Το στέλεχος παρουσίασε ευαισθησία σε ιμιπενέμη, κολιστίνη,
τομπραμυκίνη και ενδιάμεση ευαισθησία σε κεφταζιδίμη, κεφε-
πίμη, γενταμικίνη. Δεν παρήγαγε καρβαπενεμάση (NG-BiotechLa-
boratoires), σε αντίθεση με άλλα στελέχη που έχουν δημοσιευθεί.
Η θεραπεία, που ήταν μακροχρόνια, συμπεριέλαβε μεροπενέμη,
πεπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, γενταμικίνη, λεβοφλοξασίνη και
βορικοναζόλη. Μετά από 20 ημέρες, οι καλλιέργειες ήταν αρνητικές
για P. guariconensis.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η P. guariconensis απομονώ-
θηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η συμβολή της στην ιστική
νέκρωση είναι αμφισβητήσιμη, λόγω έλλειψης δεδομένων για την
παθογόνο δράση της και της παρουσίας άλλων παθογόνων. Πιθανή
προέλευσή της ήταν το έδαφος του ατυχήματος, καθώς το συγκε-
κριμένο είδος δεν έχει απομονωθεί από περιβαλλοντικά δείγματα
του νοσοκομείου και το Fusarium, που απομονώθηκε επίσης, βρί-
σκεται συχνά σε τραύματα από τροχαία.

34

Εισαγωγή: Ο ιός του Δυτικού Νείλου (ΔΝ) μεταδίδεται στους αν-
θρώπους κυρίως με τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών.
Η πλειοψηφία των ανθρώπων που μολύνονται είναι ασυμπτωμα-
τικοί, λιγότερο από 1% των μολυσμένων ατόμων εμφανίζει τη
σοβαρή μορφή της νόσου που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό
σύστημα (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση).
Οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις εμφανίζονται συνήθως σε άτομα με-
γαλύτερης ηλικίας, με χρόνια υποκείμενα νοσήματα ή ανοσοκα-
ταστολή.
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού εγκεφαλίτιδας από τον ιό του
Δυτικού Νείλου.
Υλικό και Μέθοδοι: Γυναίκα 69 ετών με χειρουργηθέντα καρκίνο
δεξιού μαστού υπό ορμονοθεραπεία, υποθυρεοειδισμό, αρτη-
ριακή υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 προσήλθε το
καλοκαίρι του 2019 από περιοχή της Ανατολικής Αττικής στα επεί-
γοντα του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» με διαταραχή επιπέδου συνείδησης.
Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε εμπύρετο έως 39οC και
σημείο Babinski δεξιά. Στον βιοχημικό έλεγχο σημειώνεται υπο-
νατριαιμία, στην αξονική εγκεφάλου αλλοιώσεις ισχαιμικής λευ-
κοεγκεφαλοπάθειας. Έγινε εισαγωγή της ασθενούς και οσφυονω-
τιαία παρακέντηση.
Αποτελέσματα: Στη γενική εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού δια-

πιστώθηκε πλειοκύττωση, 210 κύτταρα/μl (59% πολυμορφοπύ-
ρηνα), φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης 71mg/dl, μέτρια αυξημένο
λεύκωμα 67mg/dl. Έγινε έναρξη εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής
(κεφτριαξόνη, βανκομυκίνη, αμπικιλλίνη και ακυκλοβίρη) και στάλ-
θηκε πλήρης ιολογικός έλεγχος ΕΝΥ. Θετική ήταν η αλυσιδωτή αν-
τίδραση πολυμεράσης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ακολουθεί
διακοπή αντιμικροβιακών και, λόγω επιδείνωσης επιπέδου συνεί-
δησης, εισαγωγή της ασθενούς στη ΜΕΘ όπου και διασωληνώθηκε.
Την 11η ημέρα νοσηλείας εμφάνισε πνευμονία σχετιζόμενη με
τον αναπνευστήρα για την οποία έλαβε νέα αντιμικροβιακή αγωγή
(μεροπενέμη, λινεζολίδη, κολιμυκίνη), την 25η ημέρα έγινε τρα-
χειοστομία. Δυο μήνες αργότερα η ασθενής συνέχισε τη νοσηλεία
της σε νοσοκομείο με ορθοπαιδική κλινική.
Συμπεράσματα: (α) Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη λοίμωξη
από τον ιό του ΔΝ. (β) Είναι απαραίτητη η εγρήγορση των επαγ-
γελματιών υγείας και η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για λοί-
μωξη από ιό ΔΝ περιστατικών εγκεφαλίτιδας χωρίς καθορισμένη
διάγνωση, ιδιαίτερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τους καλο-
καιρινούς μήνες. (γ) Μακροχρόνια νοσηρότητα μπορεί να παρα-
μείνει μετά την ανάρρωση από την οξεία φάση, σε σοβαρά κυρίως
περιστατικά, συχνά με παραμένοντα νευρολογικά ελλείμματα ή
διαταραχές.

ΑΑ 18. ΠΕριΣΤΑΤικο ΕΓκΕφΑλιΤιΔΑΣ ΑΠο Τον ιο Του ΔυΤικου νΕιλου
Α. Νικολακοπούλου1, Α. Ιερωνυμάκη1, Χ. Δελαβίνια2, Ε. Μπουντανιόζου1, Σ. Παπαδαντωνάκης1, Α. Παπαναγιώτου1, 
Α. Χαραλαμποπούλου1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
2 Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

ΑΑ 19. ΑΠοΜονωΣη psEUDOMOnas gUaRiCOnEnsis ΑΠο νΕκρωΤικο ΤρΑυΜΑ: ΑνΑΔυΣη ΕνοΣ
νΕου ΠΑθοΓονου;
Κ. Σπυριδοπούλου1, Ζ. Παπαρρίζου1, Ι. Μαρσέλλου2, Κ. Μπάνου1, Γ. Παραδείσης1, Ν. Σκούφογλου3, Π. Χριστογεώργος3, Α. Σίμου2,
Ε. Πετρίδου1, Α. Λουπάτατζη4, Α. Βαρδακαστάνη1, Μ. Μήκα1, Α. Βελεγράκη2,5, Λ. Ζαχαριάδου1

1 Μικροβιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», 2 Εργαστήριο Μυκητολογίας, Βιοϊατρική ΑΕ, 3 Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο
Παίδων «Η Αγία Σοφία», 4 Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», 5 Εργαστήριο Μυκητολογίας, Μικρο-
βιολογικό Τμήμα, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνική Συλλογή Παθογόνων Μυκήτων
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καλλιέργεια ήταν αρνητική, πιθανά λόγω της προηγηθείσας χρήσης
αντιβιοτικών. Η συγκολητινοαντίδραση Widal βρέθηκε θετική σε
τίτλους ΤΟ = 1/160,ΤΗ=612, (τίτλοι συμβατοί με χρόνια λοίμωξη).
Τέθηκε αντιμικροβιακή αγωγή με κεφτριαξόνη και σιπροφλοξα-
σίνη ενδοφλεβίως. 
Ο ασθενής απυρέτησε την 4η ημέρα μετά την τροποποίηση της
αγωγής και σταδιακά οι εργαστηριακές τιμές των λευκών αιμο-
σφαιρίων, CRP, χολερυθρίνης, ηπατικών και χολοστατικών ενζύμων
επανήλθαν εντός φυσιολογικών ορίων. Διενεργήθηκαν πολλαπλά
επαναληπτικά υπερηχογραφήματα ήπατος-χοληφόρων, στα οποία
παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση του αριθμού και του μεγέθους
των αποστημάτων. 
Συμπερασματικά, η ανάδειξη της σαλμονέλλας ως αιτιολογικού
παράγοντα των αποστημάτων, τέθηκε με μοριακή μέθοδο μετά
από συνεργασία πολλαπλών ειδικοτήτων (παθολόγων, επεμβατι-
κού ακτινολόγου και μικροβιολόγων) υπογραμμίζοντας την αξία
της χρήσης των νεότερων μοριακών τεχνικών στο εργαστήριο
ρουτίνας, ιδιαίτερα όταν έχει προηγηθεί χορή γηση αντιμικροβια-
κών. Παρόλα αυτά, και η παλαιά μέθοδος Widal επιβεβαίωσε την
χρονιότητα της λοίμωξης, υποδηλώνοντας τη συμβολή των κλασ-
σικών μικροβιολογικών μεθόδων. 

Εισαγωγή: Το γένος Roseomonas περιλαμβάνει ευκαιριακά παθο-
γόνα που έχουν αναφερθεί ως αιτία λοιμώξεων τις δύο τελευταίες
δεκαετίες, κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένους.
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού βακτηριαιμίας από Roseo-
monas mucosa σε παιδί με μυελοβλάστωμα. 
Υλικό και μέθοδοι: Ένα 13χρονο αγόρι με μυελοβλάστωμα οπι-
σθίου κρανιακού βόθρου και λεπτομηνιγγική διασπορά, μετά από
δύο κύκλους χημειοθεραπείας, κεντρικό φλεβικό καθετήρα (ΚΦΚ)
και γαστροστομία, εισήχθη στην ογκολογική κλινική λόγω πυρετού
37,7οC. Εργαστηριακά ευρήματα: αρνητική RT-PCR για ανίχνευση
SARS-CoV-2, λευκοκύτταρα: 250/mm3, CRP: 72mg/L. Οι αιμοκαλ-
λιέργειες εισαγωγής(Hickman-περιφερικές) εμβολιάστηκαν σε BD
BACTEC™Peds-Plus/F και επωάστηκαν σε BD BACTEC™/FX(Becton-
Dickinson). Χορηγήθηκε εμπειρική θεραπεία με πιπερακιλλίνη/τα-
ζομπακτάμη και τεϊκοπλανίνη.
Η αιμοκαλλιέργεια (καθετήρας Hickman) θετικοποιήθηκε την 3η
ημέρα επώασης και εμβολιάστηκε σε αιματούχο, σοκολατόχρωμο
(35°C,5% CO₂), MacConkey (35°C, O₂) και Sabouraud agar (30°C,
O₂) (ThermoScientificTM OXOIDTM). Μετά από 48 ώρες επώασης, ανα-

πτύχθηκαν στο αιματούχο και το σοκολατόχρωμο άγαρ ροζ βλεν-
νώδεις αποικίες Gram (-) κινητού κοκκοβακτηριδίου οξειδάση
ασθενώς θετικού. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η απομόνωση ταυτοποιήθηκε
ως A. xylosoxidans από το RapID™NF Plus(ThermoScientificTMO-
XOID™), ως Roseomonas gilardii από το Vitek2 Compact MS(BioMéri-
eux) (Probability: 99%) και ως Roseomonas mucosa από το MALDI-
TOF/MS Biotyper3.1 (BRUKER)(score: 2,36). Ο έλεγχος ευαισθησίας
σε αντιβιοτικά με ταινίες (Liofilchem) και Vitek2 compact, με κρι-
τήρια Eucast και CLSI ανέδειξε ευαισθησία σε: αμικασίνη, τομπρα-
μυκίνη, γενταμικίνη, λεβοφλοξασίνη, μεροπενέμη, τετρακυκλίνη
και αντοχή σε: κεφεπίμη, κεφταζιδίμη, πιπερακιλλίνη / ταζομπα-
κτάμη, κολιστίνη. Η θεραπεία άλλαξε σε αμικασίνη για 10 ημέρες,
με θετικό αποτέλεσμα.
Η R. mucosa δεν έχει αναφερθεί σε παιδική βακτηριαιμία στην Ελ-
λάδα. Η ταυτοποίηση δεν ήταν πλήρως εφικτή με συμβατικές και
αυτοματοποιημένες μεθόδους, απαιτούνται πρωτεομικές είτε μο-
ριακές. Ακριβής ταυτοποήση R. mucosa και στοχευμένη θεραπεία
μπορεί να αποτρέψουν την αφαίρεση του ΚΦΚ.

Σκοπός: Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού με πολλαπλά απο-
στήματα ήπατος από Salmonella enterica σε 18χρόνο ασθενή με
ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό.
Υλικό - Μέθοδοι: Απεικονιστικά και κλινικo-εργαστηριακά δεδο-
μένα του ασθενούς.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ασθενής 18 ετών προσήλθε
λόγω αναφερόμενου εμπύ ρετου >390C με συνοδό ρίγος, αδυναμία
και σκουρόχρωμα ούρα από τετραημέρου. Κατά την κλινική εξέ-
ταση διαπιστώθηκε άλγος δεξιού υποχονδρίου, θετικό σημείο Kehr
και ίκτερος. Στον εργαστηριακό έλεγχο ανερεύθησαν λευκοκυτ-
τάρωση, αυξημένες τιμές C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), ηπατικών
και χολοστατικών ενζύμων, καθώς και υπερχολερυθριναιμία. Κα-
τόπιν διενέργειας υπερηχογραφήματος άνω κοιλίας τα ανωτέρω
ευρήματα αποδόθηκαν σε παρουσία πολλαπλών αποστημάτων
ήπατος. Ακολούθησε παρακέντηση με βελόνη δύο εξ αυτών των
αποστημάτων υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. 
Το υλικό εστάλη στο μικροβιολογικό εργαστήριο όπου και πραγ-
ματοποιήθηκε καλλιέργεια καθώς και πολυπλεκτική ταχεία μο-
ριακή διάγνωση με χρήση του πάνελ των λοιμώξεων γαστρεντε-
ρικού (FilmArray, bioMerieux), στην οποία ανιχνεύθηκε Salmonella.
Παρά τον ενοφθαλισμό του δείγματος και σε Selenite broth, η

ΑΑ 20. βΑκΤηριΑιΜιΑ ΑΠο ROsEOMOnas MUCOsa ΣΕ ΑνοΣοκΑΤΕΣΤΑλΜΕνο ΠΑιΔι
E. Kηρύκου1, Μ. Μήκα1, Μ. Φιλιππίδου2, Α. Στάθη1, Ι. Μαρσέλλου4, Δ. Καραμιχαλέλη1, Χ. Τσίπου2, Α. Σίμου4, Α. Βελεγράκη3,4, 
Λ. Ζαχαριάδου1

1 Μικροβιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», 2 Α΄ Παιδιατρική Κλινική /Αιματολογίας-Ογκολογίας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία
Σοφία», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, 3 Εθνική Συλλογή Παθογόνων Μυκήτων, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, 4 Εργαστήριο Μυκητολογίας, Βιοϊατρική Α.Ε.

ΑΑ 21. ΠολλΑΠλΑ ηΠΑΤικΑ ΑΠοΣΤηΜΑΤΑ ΑΠο ΣΑλΜονΕλλΑ ΣΕ 18Χρονο ΑΣθΕνη                   
Β. Μάμαλη1, Ι. Δανιήλ1, Δ. Κιτζόγλου2, Ι. Μοσχούρης3, Ν. Ρεκλείτη1, A. Γεωργάκη1, Ο. Ζαρκωτού1, Γ. Χρύσος2, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 2 Β’ Παθολογική Κλινική-Μονάδα Λοιμώξεων, 3 Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 
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νείς και εστάλησαν από το σύνολο των κλινικών του Νοσοκομείου.
Αφορούσαν ανίχνευση παθογόνου παράγοντα σε αίμα, ανώτερο
και κατώτερο αναπνευστικό και εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Παράλ-
ληλα σε όλα τα δείγματα έγινε καλλιέργεια με συμβατικές μεθόδους
και χρώση κατά Gram. Στα δείγματα εγκεφαλονωτιαίου υγρού
έγινε καταμέτρηση και διαφοροποίηση εμπύρηνων κυττάρων και
βιοχημική ανάλυση.
Αποτελέσματα:

Από το σύνολο των δειγμάτων η πολυπλεκτική PCR οδήγησε σε
ταυτοποίηση του αιτιολογικού παράγοντα σε ποσοστό 44%, ενώ
με τις συμβατικές μεθόδους αυτό ήταν 10%. Αυτό οφείλεται στο
μεγάλο ποσοστό ιογενών λοιμώξεων που δε μπορούν να διαγνω-
στούν με τις συμβατικές μεθόδους. Επιπλέον, με τη χρήση των
panel πολλαπλών στόχων έγινε δυνατή η ταυτόχρονη ανίχνευση
δύο ή περισσότερων παθογόνων μικροοργανισμών σε ένα δείγμα.
Επίσης, ακόμα και στα δείγματα αίματος, όπου η ταυτοποίηση με
συμβατικές μεθόδους έφτασε το ίδιο ποσοστό με την πολυπλε-
κτική PCR, πρέπει να σημειώσουμε ότι η PCR έδωσε αποτέλεσμα
ταυτοποίησης εντός μιας ώρας από τη θετικοποίηση της αιμοκαλ-
λιέργειας, σε αντίθεση με τη συμβατική μέθοδο που χρειάστηκε
δύο 24ωρα.
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή της πολυπλεκτικής PCR σε κλινικά
δείγματα οδήγησε σε ταχεία διάγνωση παθογόνων μικροοργανι-
σμών σε πραγματικό χρόνο με μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα
προς όφελος των ασθενών. 
Η ανίχνευση λοιμώξεων από Mycoplasma pneumoniae και η διά-
γνωση ιογενών μηνιγγίτιδων ή αναπνευστικών λοιμώξεων δε θα
ήταν δυνατή στο Νοσοκομείο του νησιού μας χωρίς τη συμβολή
της νεότερης τεχνολογίας. Επίσης, η ανίχνευση γονιδίων αντοχής
δίνει σημαντικές πληροφορίες στον κλινικό γιατρό για την κατάλ-
ληλη θεραπεία και τον έλεγχο διασποράς των πολυανθεκτικών
στελεχών. 
Ωστόσο η καλλιέργεια παραμένει σημαντικό μέσο διάγνωσης και
το μοναδικό για τον έλεγχο ευαισθησίας των απομονωθέντων μι-
κροοργανισμών σε αντιμικροβιακούς παράγοντες.
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ΑΑ 22. ΕρΓΑΣΤηριΑκη ΔιΑΓνωΣη νοΣου LYME:
ΠΕριΓρΑφη ΠΕριΣΤΑΤικου
Α. Παπά1, Κ. Τσιόκα1, Γ. Κουρτέση2, Κ. Νατσής2, Μ. Καραθεοδώρου1,
Ο. Τσακαλίδου1, Σ. Παππά1, Ε. Θεοχάρη2, Α. Γέρκου2

1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης, 2 Νευρολογική κλινική Γ.Ν. Σερρών

Εισαγωγή. Η νόσος Lyme προκαλείται από διάφορα σπειροχαι-
τιακά είδη του γένους Borrelia και χαρακτηρίζεται από μία πληθώρα
συμπτωμάτων από διάφορα συστήματα του ανθρώπου με πιθα-
νότητα υπολειμματικής λοίμωξης. Ενδημεί σε πολλές χώρες της
Ευρώπης, ενώ στην Ελλάδα δεν έχουν αναφερθεί εργαστηριακά
επιβεβαιωμένα περιστατικά. 
Υλικό και μέθοδοι. Δείγματα αίματος και ΕΝΥ από ασθενή που
παρουσίασε αδυναμία δεξιού άνω άκρου από εβδομάδας και δυ-
σκαταποσία από 3 εβδομάδων εστάλησαν στο Εργαστήριο Μι-
κροβιολογίας του ΑΠΘ. Προ μηνός ο ασθενής είχε εμφανίσει πα-
ροδικό εξάνθημα και μυοσκελετικά άλγη, ενώ ανέφερε νύγμα
κρότωνα. Στο ΕΝΥ καταμετρήθηκαν 300 κύτταρα/mm3 (λεμφο-
κύτταρα 85%). Εφαρμόστηκε ELISA και Western blot σε δύο δείγ-
ματα ορού αίματος ληφθέντα 30 και 60 ημέρες μετά την έναρξη
των αρχικών συμπτωμάτων.
Αποτελέσματα. Υψηλοί τίτλοι IgM και IgG αντισωμάτων έναντι
της μπορρέλιας ανιχνεύτηκαν και στα δύο δείγματα ορού αίματος
με παρατηρούμενη αύξηση στο δεύτερο δείγμα. Η εξέταση West-
ern blot επιβεβαίωσε την λοίμωξη με Borrelia spp. καθ’ όσον ανι-
χνεύτηκαν οι πρωτεΐνες OspC και το αντιγόνο p41 στο πρώτο
δείγμα, και επιπλέον το αντιγόνο p39 στο δεύτερο δείγμα. 
Συμπέρασμα. Η νόσος Lyme παρατηρείται και στην Ελλάδα, οπότε
θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση νοσημάτων
με ανάλογη συμπτωματολογία, ιδιαίτερα όταν αναφέρεται νύγμα
κρότωνα. Επειδή η εργαστηριακή διάγνωση στηρίζεται κυρίως σε
ορολογικές μεθόδους, και η παραγωγή αντισωμάτων είναι αργή,
είναι σημαντικό να εξετάζονται δείγματα του ασθενούς και μετά
την πάροδο 2-3 εβδομάδων από την έναρξη των συμπτωμάτων. 

ΑΑ 23. ΜοριΑκΕΣ ΤΕΧνικΕΣ ΣΤη ΔιΑΓνωΣη
 λοιΜωΞΕων ΣΕ νηΣιωΤικο νοΣοκοΜΕιο
Δ. Ανταράκη1, Δ. Πετρή1, Σ. Πολιτάκη1, Μ. Παναγιωτέλη1, 
Χ. Μαρμαράς1, Χ. Κάκαρη1, Γ. Αντωνάκη1

1Μικροβιολογικό εργαστήριο Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο»

Εισαγωγή: Η ανίχνευση και η ταυτοποίηση λοιμογόνου παράγοντα
με σκοπό την έγκαιρη έναρξη θεραπείας και τον περιορισμό της
διασποράς του είναι ο βασικός ρόλος του μικροβιολογικού εργα-
στηρίου. Οι περιορισμοί των συμβατικών μεθόδων στη διά -
γνωση οδήγησαν στην ανάγκη εφαρμογής μοριακών τεχνικών,
ελαχιστοποιώντας το χρόνο διάγνωσης και αυξάνοντας την ευαι-
σθησία.
Σκοπός: Η καταγραφή των εξετάσεων που έγιναν με το Filmarray
(Biomerieux) στο διάστημα Σεπτέμβριος 2019 - Ιανουάριος 2021
και η συγκριτική μελέτη με συμβατικές μεθόδους.
Υλικό και μέθοδοι: Στο διάστημα των 17 μηνών στο εργαστήριό
μας πραγματοποιήθηκαν 99 εξετάσεις πολυπλεκτικής PCR, Filmar-
ray/Βiomerieux. Τα δείγματα αφορούσαν νοσηλευόμενους ασθε-

Είδος           Αριθμός     Ανίχνευση  Ανίχνευση με συμ-   Αιτιολογικοί παράγοντες
δείγματος    δειγμάτων      με PCR      βατικές μεθόδους

ΕΝΥ                         14            4 (28,5%)               0 (0%)               3 Enterovirus, 1 Varicella Zoster

Αίμα                         9               4 (44%)                4 (44%)              2 Enterobacteriaceae, 1 S.aureus, 
                                                                                                                1 Enterococcus

Ανώτερο               67             29 (43%)                0 (0%)               10 Human Rhinovirus/Enterovirus, 
αναπνευστικό                                                                                      2 Influenza A, 3 Influenza B, 2 RSV,
                                                                                                                1 HumanMetapneumovirus, 

1 Mycoplasma pneumoniae, 2 Adeno virus, 
2 Coronavirus NL63, 6 SARS-COV2

Κατώτερο              9              7 (77,8%)            5 (55,6%)            3 A.baumannii, 1 H.influenzae, 
αναπνευστικό                                                                                     1 Enterobacteriaceae, 1 S.aureus, 
                                                                                                                1 Human Rhinovirus/Enterovirus

Σύνολο                   99             44 (44%)               9 (10%)              
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Σκοπός: Περιγραφή και μοριακή διερεύνηση δύο σπανίων περι-
πτώσεων γυναικών με λοίμωξη κατωτέρου γεννητικού συστήματος
από Neisseria meningitidis, τη διετία 2019-2020.
Υλικό-Μέθοδοι: Δύο γυναίκες 22 και 53 ετών, αντίστοιχα, επισκέ-
φθηκαν τα γυναικολογικά εξωτερικά ιατρεία δύο διαφορετικών
νοσοκομείων της Αθήνας λόγω αυξημένων κολπικών εκκρίσεων.
Κατά την κλινική εξέταση ελήφθησαν δείγματα κολπικού επιχρί-
σματος στα οποία πραγματοποιήθηκε μικροσκόπηση και καλλιέρ-
γεια σε σοκολατόχρωμο, Sabouraud-Dextrose και Thayer-Martin
άγαρ. Επιπλέον, διενεργήθησαν δοκιμασίες ανίχνευσης μυκοπλα-
σμάτων και άμεσος ανοσοφθορισμός για χλαμύδια. Η ταυτοποίηση
έγινε με συμβατικές μεθόδους και τα συστήματα VITEK 2 και
BIOFIRE FILMARRAY (bioMerieux). Η περαιτέρω μοριακή τυποποί-
ηση πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγ-
γίτιδας.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Σε αμφότερα τα περιστατικά, τα
κλινικά ευρήματα ήταν ενδεικτικά λοίμωξης κατωτέρου γεννητι-

Εισαγωγή: Η ταχεία ταυτοποίηση της θετικής καλλιέργειας αίματος
(Positive Blood Culture-PBC) είναι σημαντική για την έγκαιρη χο-
ρήγηση και την τροποποίηση της κατάλληλης αντιμικροβιακής
θεραπείας σε ασθενείς με σηψαιμία (Bloodstream infections-BSI).
Το FilmArray Blood Culture Identification (FA-BCID) αποτελεί μέ-
θοδο PCR 27 στόχων.
Σκοπός: Συσχέτιση αποτελεσμάτων της ταυτοποίησης του  BCID
με αυτά της καλλιέργειας.
Υλικό - Μέθοδος: Εξετάστηκαν 71 PBC μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019
και Δεκεμβρίου 2020. Η τυποποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας
πραγματοποιήθηκε στο Vitek-2.
Αποτελέσματα: Από τις 71 PBC, 23 (32,4%) ανέπτυξαν Gram + μι-
κροοργανισμούς. Το BCID αναγνώρισε 16 (100%) στελέχη  στα-
φυλοκόκκων (4 Staphylococcus aureus, 12 CoNS) και ανίχνευσε το
γονίδιο mecA και στα 4 (100%) στελέχη S. aureus και σε 10 (83,3%)
των CoNS. Τυποποίησε από ένα στέλεχος Listeria monocytogenes
και S. agalactiae. Ταυτοποιήθηκαν 3 στελέχη Enterococcus χωρίς

κού. Πυοσφαίρια και Gram-αρνητικοί διπλόκοκκοι κατά τη μικρο-
σκόπηση καθώς και οξειδάση-θετικές αποικίες στο Thayer-Martin
έθεσαν την υποψία γονοκοκκικής λοίμωξης. Παρά ταύτα οι μικρο-
οργανισμοί ταυτοποιήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις ως N. menin-
gitidis. Περαιτέρω τυποποίηση κατέδειξε ότι τα στελέχη ανήκαν
στις οροομάδες Β και Υ, αντίστοιχα, ενώ από τη γoνοτυπική ανά-
λυση προέκυψαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: MenB: 7-12 και
14, F5-36, 1572 cc και MenY: 5-1 και 10-1, F4-5, 23 cc (οροομάδα,
PorA VR-1 και VR-2, FetΑ και MLST αντίστοιχα).
Καθώς ο μικροοργανισμός N. meningitidis ενίοτε απομονώνεται
από ασυνήθιστα κλινικά δείγματα, εργαστηριακοί και κλινικοί ια-
τροί θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι και να θέτουν τον μη-
νιγγιτιδόκοκκο στη διαφορική διάγνωση και άλλων λοιμώξεων
πλην μηνιγγίτιδας ή σηψαιμίας. Κατά τη βιβλιογραφία, στην πα-
ρούσα μελέτη γίνεται η πρώτη αναφορά λοιμώξεων γεννητικού
συστήματος γυναικών από MenB 1572 cc και MenY 23 cc στην
Ευρώπη, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία.

προσδιορισμό είδους. Κανένας από τους 2 άλφα-αιμολυτικούς
στρεπτόκοκκους δεν ταυτοποιήθηκε ως S. pneumoniae από το
BCID. Το BCID ανίχνευσε 33 (46,5%) Gram- βακτήρια (5 Escherichia
coli, 12 Klebsiella pneumoniae, 5 Pseudomonas aeruginosa, 8 Acine-
tobacter baumannii, 1 Enterobacter cloacae, 1 Serratia marcescens,
1 Neisseria meningitidis), με ένα γονίδιο αντίστασης ( KPC σε στέ-
λεχος Klebsiella pneumoniae). Μια καλλιέργεια με Citrobacter koseri
ήταν θετική για τον στόχο Enterobacteriaceae στο BCID. Οι μικρο-
οργανισμοί που υπάρχουν σε 4 PBC που δεν περιλαμβάνονται στο
BCID ήταν οι Aeromonas hydrophila, Acinetobacter junnii, Achro-
mobacter xylosoxidans, Pseudomonas putida. Έξι PBC  έδειξαν και
στις δύο μεθόδους αρνητικά αποτελέσματα. Σε 5 PBC (7%) ανι-
χνεύθηκε Candida (2 albicans,3 parapsilosis). 
Συμπεράσματα: Το BCID αποτελεί αξιόπιστο σύστημα ταχείας
 τυποποίησης βακτηρίων, ζυμομυκήτων και γονιδίων αντοχής,
αλλά κανένα σύστημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την καλ-
λιέργεια. 

ΑΑ 24. ΑΞιολοΓηΣη Του ΣυΣΤηΜΑΤοΣ FiLMArrAY-BCiD ΓιΑ ΤΑΧΕιΑ ΑνΑΓνωριΣη θΕΤικων 
κΑλλιΕρΓΕιων ΑιΜΑΤοΣ
Χ. Ζάρρας1, Χ. Μιχαηλίδου1, Κ. Μπάνη1, Κ. Ζάρρας2, Π. Σουκιούρογλου1, Ε. Μυσερλή1, Σ. Κομπελίτου1, Ε. Βαγδατλή1

1 Ι. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο- Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
2 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ΔΠΘ

ΑΑ 25. λοιΜωΞΕιΣ κΑΤωΤΕρου ΓΕννηΤικου ΣυΣΤηΜΑΤοΣ ΓυνΑικων ΑΠο nEissERia MEningitiDis
ΣΤην ΑθηνΑ, Την ΤΕλΕυΤΑιΑ ΔιΕΤιΑ
Α. Τσάκαλος1, Α. Ξηρογιάννη2, Γ. Οικονόμου3, Α. Παπανδρέου2, Ε. Προκοπίου3, Ε. Βαγιάκου1, Τ. Τζανακάκη2

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
2 Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
3 Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
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Εισαγωγή: Oι λοιμώξεις από Clostiridium difficile αποτελούν συχνό
αίτιο νοσοκομειακής διάρροιας και είναι συνέπεια υπερκαταvά-
λωσης αντιβιοτικών. Η παθογόνος δράση οφείλεται σε δυο τοξίνες,
την εντεροτοξίνη Α και την κυτταροτοξίνη Β.
Σκοπός: Η μελέτη ανίχνευσης του αντιγόνου Glutamate Deydroge -
nase (GDH) που παράγεται από τοξινιγόνα και μη τοξινογόνα στε-
λέχη, όσο και των τοξινών Α και Β του Clostiridium difficile από ασθε-
νείς που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο από 01-01-19 έως 31-12-20.
Υλικό-μέθοδοι: Τo υλικό αποτέλεσαν 254 διαρροϊκά κόπρανα ασθε-
νών με κλινική υποψία για Clostiridium difficile. Η παρουσία του
αντι γόνου και των τοξινών Α και Β πραγματοποιήθηκε με την μέ-
θοδο της ανοσοχρωματογραφίας. Σε όλα τα δείγματα έγινε μικρο-
σκοπική κοπράνων για αναζήτηση πυοσφαιρίων και ερυθρών. Από
τα δείγματα, 184 εστάλησαν από την Παθολογική κλινική, 20 από
την Πνευμονολογική, 15 από τη ΜΕΘ, 13 από τη Χειρουργική, 6
από την Καρδιολογική, 12 από την ΜΤΝ και 4 από τη Μαιευτική-
Γυναικολογική.138 δείγματα αφορούσαν άνδρες και 116 γυναίκες.
Αποτελέσματα: Aπό το σύνολο των δειγμάτων θετικά ήταν 14

(5,5%), εκ των οποίων 6 στην Παθολογική (2, 3%), 4 στην Πνευμο-
νολογική, (1,5%), 4 στην ΜΤΝ-Νεφρολογική (1,5%) και 1 στην Μαι-
ευτική-Γυναικολογική (0,3%). Θετικό αντιγόνο με αρνητικές τις το-
ξίνες είχαμε στα 5 δείγματα (35% επί των θετικών). Επίσης, είχαμε
5 με θετικό αντιγόνο και θετική την τοξίνη Α (35% επί των θετικών),
2 δείγματα ήταν θετικά στο αντιγόνο και στις 2 τοξίνες Α και Β
(13,3% επί των θετικών) και τέλος 2 με απουσία αντιγόνου και
θετική την τοξίνη Β (13,3%). Στο σύνολο των θετικών δειγμάτων
10 (71,5%) παρουσίαζαν στο άμεσο παρασκεύασμα άφθονα πυο-
σφαίρια, άφθονα ερυθρά και απουσία χλωρίδας στην καλλιέργεια,
ενώ 4 (28, 5%) είχαν λίγα πυοσφαίρια, άφθονα ερυθρά και απουσία
χλωρίδας στην καλλιέργεια.
Συμπεράσματα:1) Η συχνότητα ανίχνευσης του Clostiridium difficile
στο νοσοκομείο μας είναι 5, 5% και τα μισά σχεδόν δείγματα (2,
3%) προέρχονται από την παθολογική κλινική.
2) Ο ρόλος του εργαστηρίου είναι σημαντικός για την έγκαιρη διά-
γνωση, η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση έναρξη θερα-
πευτικής αγωγής.
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Εισαγωγή: Οι ασθενείς που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη με
έλκη κάτω άκρων συνεχώς παρουσιάζουν αυξημένη νοσηρότητα
και θνησιμότητα.
Σκοπός: H μελέτη μας έχει σκοπό την καταγραφή καλλιεργειών
από δείγματα ελκών κάτω άκρων σε ασθενείς με Σακχαρώδη Δια-
βήτη και της συχνότητας απομόνωσης-ευαισθησίας των μικρο-
οργανισμών.
Υλικό και μέθοδοι: Κατά την περίοδο της τελευταίας δεκαετίας
(2010-2020) εστάλησαν για καλλιέργεια 110 δείγματα από έλκη
κάτω άκρων ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη που προσήλθαν στα
Εξωτερικά Ιατρεία και νοσηλεύθηκαν στο Α’ Παθολογικό Τμήμα του
Νοσοκομείου μας. Έγινε καλλιέργεια για την ανάπτυξη κοινών μι -
κρο οργανισμών και μυκήτων και ακολούθως ταυτοποίηση και έλεγ-
χος ευαισθησίας με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και με
τη μέθοδο διάχυσης-δισκία σε κοινά/εκλεκτικά θρεπτικά υλικά.
Αποτελέσματα: Οι 87(79,1%) από τις 110 καλλιέργειες διαβητικών

ελκών ήταν θετικές. Οι 67(77%) ήταν άνδρες μέσης ηλικίας 62±12
έτη. Από τις καλλιέργειες οι 82(94,2%) ήταν πολυμικροβιακές και
συνολικά έγινε απομόνωση 320 μικροβιακών στελεχών: gram(-)
=59,6%, gram(+)=35,7%, μύκητες=4,7%. Τα συχνότερα παθογόνα
μικρόβια ήταν S.aureus (17,2%), Ps. aeruginosa (9,6%), E. faecium
(9,3%), P. mirabilis (8,3%), E.coli (6,3%), M. morganii (4,2%), Candida spp
(4,1%), Kl. pneumoniae (3,9%), E. cloacae (3,7%). Αντοχή παρου σία -
σαν 48 στελέχη, εκ των οποίων 32 ήταν πολυανθεκτικά gram(-) βα-
κτηρίδια, 17 στελέχη S.aureus ήταν ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη (MRSA)
και δύο στελέχη E. Faecium εμφάνισαν αντοχή σε γλυκοπεπτίδια (VRE).
Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη πολυμικροβιακών καλλιεργειών από
δείγματα ελκών κάτω άκρων σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη
είναι συχνή, κυρίως στους άνδρες, με επικράτηση των gram(-) στε-
λεχών. Σε μικρό ποσοστό εμφανίζουν πολυανθεκτικότητα που κα-
θιστά δύσκολη την θεραπευτική αντιμετώπιση των ελκών με χο-
ρήγηση κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής.

ΑΑ 26. ΤΑ ΔιΑβηΤικΑ Ελκη κΑΤω Ακρων κΑι η ΣυΧνοΤηΤΑ ΑΠοΜονωΣηΣ ΜικροορΓΑνιΣΜων
ΣΤιΣ κΑλλιΕρΓΕιΕΣ
Χρ. Καπάταης1, Θ. Kαραουλάνη2, Α. Κουντούρη3, Β. Τσαϊρέλη2, Σ. Τσαγκιά4, Κ. Καραμανλή1, Α. Υφαντή1, Α. Καπάταης1

1 Α’ Παθολογική κλινική- A’ Ηπατολογικό Ιατρείο, Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» - Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα», 2 Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού-
Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Λήμνου, 3 Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού, Γ.Ν.Ν.Π., 4 Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας, Γ.Ν.Ν.Π.

ΑΑ 27. ΔιΕΤηΣ κΑΤΑΓρΑφη λοιΜωΞΕων ΑΠο ClOstiRiDiUM DiFFiCilE ΣΤο Γ.ν. κΕρκυρΑΣ
Γ. Σοροβού 1, Σ. Μπάμπαλη1, Μ. Λοϊσίου1, Μ. Ντούσκα1, Π. Τσόκρης1, Κ. Καπάδοχα2, Μ. Μίαρη1, Α. Πασχάλη1

1  Μικροβιολογικό Τμήμα Γ. Ν. Κέρκυρας, 2  Νοσηλεύτρια λοιμώξεων Γ.Ν. Κέρκυρας
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Εισαγωγή: Το Clostridium difficile αποτελεί το κύριο αίτιο νοσοκο-
μειακής διάρροιας σχετιζόμενης με αντιβιοτικά, ενώ είναι αποκλει-
στικά υπεύθυνο για όλες τις περιπτώσεις  ψευδομεμβρανώδους
κολίτιδας. Διαθέτει δύο σημαντικούς λοιμογόνους παράγοντες την
εντεροτοξίνη Α και την κυτταροτοξίνη Β.
Σκοπός: Η συχνότητα απομόνωσης στελεχών Clostridium difficile
από νοσοκομειακούς ασθενείς με διάρροια σε τριτοβάθμιο νοσο-
κομείο κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών (2015-2018), καθώς και
η ανίχνευση των τοξινών τους.
Υλικό και μέθοδοι: Συνολικά 7675 διαρροϊκά κόπρανα καλλιερ-
γήθηκαν σε εκλεκτικό θρεπτικό υλικό cycloserin-cefoxitin-fructose
άγαρ με 5% κρόκο αυγού μετά από επεξεργασία με αιθυλική αλ-
κοόλη 1:1 (alcohol shock) και επωάστηκαν αναεροβίως για 48
ώρες. Τα στελέχη με τη χαρακτηριστική οσμή κρεσόλης ταυτο-

Εισαγωγή: H φαρυγγοαμυγδαλίτιδα από β-αιμολυτικό στρεπτό-
κοκκο ομάδας Α αποτελεί λοίμωξη αρκετά συχνή στα παιδιά και
χρήζει άμεσης αντιβιοτικής αγωγής προς αποφυγή επιπλοκών
όπως ο ρευματικός πυρετός και η μεταστρεπτοκοκκική σπειρα-
ματονεφρίτιδα που εκδηλώνεται ως οξύ νεφριτικό σύνδρομο.
Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας διενέργειας strep-test για
αναζήτηση του αντιγόνου του β-αιμολυτικού στρεπτοκόκκου ομά-
δας Α στο Κ.Υ.Νέου Κόσμου και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
σε βάθος τριετίας.
Υλικό-Μέθοδοι: Την περίοδο 2018-2020, ελήφθησαν δείγματα
φαρυγγοαμυγδαλικού επιχρίσματος από 374 παιδιά (213 αγόρια
και 161 κορίτσια) ηλικίας 2-14 ετών και εξετάστηκαν με τη μέθοδο
της ανοσοχρωματογραφίας (ΑCRO Rapid Test, ACRO BIOTECH, Inc.
U.S.A.) χωρίς παράλληλη διενέργεια καλλιέργειας.
Αποτελέσματα: 92 από τα 374 δείγματα (20,6%) ανευρέθησαν θε-
τικά για το αντιγόνο του β-αιμολυτικού στρεπτοκόκκου ομάδας Α
και 297 αρνητικά (79,4%). Τα 47 (61,0% επί των θετικών) παρατη-

ρήθηκαν τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες (Οκτώβριο-
Μάρτιο), ενώ τα 30 (39,0% επί των θετικών) τους εαρινούς και θε-
ρινούς (Απρίλιο-Σεπτέμβριο). 39 δείγματα (50,6% επί του συνόλου
των θετικών) ανήκαν σε αγόρια και 38 (49,4% επί του συνόλου
των θετικών) σε κορίτσια.
Συμπεράσματα: Το strep-test αποδεικνύεται χρήσιμη μέθοδος διά-
γνωσης της στρεπτοκοκκικής φαρυγγοαμυγδαλίτιδας από β-αιμο-
λυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Α καθώς τα ποσοστά θετικοποίησής
του ήταν σημαντικά, ιδιαίτερα τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς
μήνες. Παρέχει τη δυνατότητα άμεσης έναρξης της αντιβιοτικής
αγωγής, επί θετικού αποτελέσματος, ενώ επιτρέπει την αποφυγή
της περιττής χρήσης αντιβιοτικών σε ιογενείς λοιμώξεις του ανώ-
τερου αναπνευστικού, μειώνοντας έτσι τη συχνότητα εμφάνισης
αντοχής στα αντιβιοτικά. Παρ’ όλα αυτά, η μη επαρκής ευαισθησία
της μεθόδου επιβάλλει την αναγκαιότητα διενέργειας καλλιέργειας
φαρυγγοαμυγδαλικού επιχρίσματος και αντιβιογράμματος, τουλά-
χιστον επί των αρνητικών αποτελεσμάτων.

ποιήθηκαν με την αναζήτηση του αντιγόνου GDH [Alere (Abbott,
US)] και οι τοξίνες τους αναζητήθηκαν με την ανοσοχρωματογρα-
φία Toxin A-Check-1 (VEDA-LAB) καθώς και με το C.DIFF QUIK
CHEK® COMPLETE [Alere (Abbott, US)].
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Θετικές για Clostridium difficile
ήταν οι 851/7675 (11,1%) καλλιέργειες. Από τα στελέχη αυτά, τα
710/851 (83.3%) παρήγαγαν και τις δύο τοξίνες (Α+Β+), τα 99/851
(11.7%) δεν παρήγαγαν καμία τοξίνη (Α-Β-), ενώ μόνο την τοξίνη
Β (Α-Β+) παρήγαγαν τα 42/851 (5.0%). Η συχνότητα των τοξινογό-
νων στελεχών Clostridium ποικίλει στις διάφορες χώρες αλλά και
ανάμεσα σε διαφορετικά νοσοκομεία και για αυτό θα πρέπει να
διερευνάται. Λόγω της σοβαρότητας της λοίμωξης που προκαλεί,
κρίνεται απαραίτητη η επιδημιολογική επιτήρηση και η σχολαστική
τήρηση των μέσων προφύλαξης. 

ΑΑ 28. ΠοΣοΣΤΑ θΕΤικοΠοιηΣηΣ STrEP-TEST ΣΕ ΠΑιΔιΑΤρικο ΠληθυΣΜο ΤηΣ κοινοΤηΤΑΣ ΣΕ
ΜιΑ ΤριΕΤιΑ
Α. Μπούσμπουλα1, Α. Κουρέλη1, Ε. Μπενίδης2

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Κέντρο Υγείας Νέου Κόσμου
2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.

ΑΑ 29. ΜΕλΕΤη ΤηΣ ΠΑρΑΓωΓηΣ ΤοΞινων ΑΠο ΣΤΕλΕΧη ClOstRiDiUM DiFFiCilE Που ΑΠοΜο-
νωθηκΑν ΑΠο νοΣηλΕυοΜΕνουΣ ΑΣθΕνΕιΣ ΤριΤοβΑθΜιου νοΣοκοΜΕιου κΑΤΑ ΤΑ ΕΤη
2015-2018
Ε. Πέτρου, Σ. Αντωνοπούλου, Μ. Ορφανίδου, ΛΠ Δροσοπούλου, Ι. Κοντοτέζα, Α. Τσάκαλος, Μ. Καραγιάννη, Μ. Καμπερογιάννη, 
Α. Μιχελάκη, Ν. Γεροθανάση, Α. Τσολάκη, Δ. Πετροπούλου, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
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ΑΑ 30. ΣυΧνοΤηΤΑ κΑι ΕλΕΓΧοΣ ΕυΑιΣθηΣιΑΣ
ΑΠοΜονωθΕνΤων ΑνΑΕροβιων βΑκΤηριων
ΑΠο ΠυωΔΕιΣ ΣυλλοΓΕΣ ΣΕ ΤριΤοβΑθΜιο
νοΣοΜΕιο 
Α. Μιχελάκη, Μ. Καμπερογιάννη, Μ. Ορφανίδου, Ε. Πέτρου, 
Λ.Π. Δροσοπούλου, Α. Τσολάκη, Ν. Γεροθανάση, Α. Τσάκαλος,
Β. Κυτίνος, Δ. Πετροπούλου, Σ. Αντωνοπούλου, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: H διερεύνηση της συχνότητας των απομονωθέντων ανα-
ερόβιων βακτηρίων από πυώδεις συλλογές και ο έλεγχος ευαι-
σθησίας τους κατά την διάρκεια του 2020.
Υλικό και μέθοδοι: Κατά την διάρκεια της μελέτης απεστάλησαν
1855 δείγματα από πυώδεις συλλογές. Η καλλιέργεια και η επώαση
των δειγμάτων έγινε με τις κλασικές μεθόδους. Η ταυτοποίηση
βασίστηκε στην δοκιμασία αναεροβίωσης, στη μορφολογία των
αποικιών, στη Gram χρώση, στους δίσκους ειδικής περιεκτικότητας
και επιβεβαιώθηκε με τη χρήση έτοιμων ταυτοποιητικών συστη-
μάτων (Vitek II ANC, bioMerieux και BBL Crystal Anaerobe, Becton
Dickinson). Ο έλεγχος ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε με τη μέ-
θοδο του Ε-test, σύμφωνα με τις οδηγίες του EUCAST.
Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν 251 αναερόβια στελέχη από
214/1855 (11,5%) δείγματα με θετική αναερόβια ανάπτυξη. Εξ αυ-
τών, στα 202/214 (94,4%) συνυπήρχαν αερόβια/αναερόβια στε-
λέχη. Η πλειοψηφία των στελεχών απομονώθηκε από: μαλακά
 μόρια 71 (28,3%), κοιλιακή χώρα 66 (26,3%), κεφαλή και τραχηλο-
προσωπική χώρα 58 (23,1%). Η συχνότητα των αναεροβίων βα-
κτηρίων ήταν: Prevotella spp. 114 (45,4%), Bacteroides spp. 84
(33,5%), Fusobacterium spp. 19 (7.6%), Clostridium spp. 14 (5.6%),
Peptostreptococcus spp 9 (3,6%), Lactobacillus spp 4 (1,6%), Actin-
omyces spp. 3 (1,2%), Propionibacterium spp. 2 (0.8%), Veillonella
spp. 2 (0.8%).
Τα ποσοστά ευαισθησίας των κυριότερων αναεροβίων παρουσιά-
ζονται στον παρακάτω πίνακα:

                                                    Penicillin        Amoxicillin/        Meropenem    Clindamycin    Metronidazole
                                                                    (P)         Clavulanate (AUG)        (MER)                   (CD)                     (MTZ)

Bacteroides spp%                    0                  82,4                 89,3              45,2                100

Prevotella spp%                    21,4               96,5                99,1              57,9                100

Fusobacterium spp%            100                100                  100               100                 100

Clostridium spp%                 90,9               92,8                 100               90,1                100

Peptostreptococcus spp%      100                100                  100                65                  100

Συμπεράσματα: Prevotella spp. και Bacteroides spp. αποτέλεσαν
το 78,9% των αναεροβίων. H metronidazole αποτελεί το φάρμακο
εκλογής για την εμπειρική αντιμετώπιση των αναεροβίων λοιμώ-
ξεων. Το amoxicillin/clavulanate είναι μια αποτελεσματική εναλ-
λακτική όταν τίθεται υποψία μεικτών αερόβιων/αναερόβιων λοι-
μώξεων ενώ η meropenem πρέπει να χορηγείται σε περιπτώσεις
όπου συνυπάρχουν πολυανθεκτικά στελέχη. Τέλος, η επιδημιολο-
γική επιτήρηση των αναεροβίων και ο έλεγχος ευαισθησίας συμ-
βάλλουν στην επιλογή κατάλληλης εμπειρικής αγωγής.

ΑΑ 31. ΕλΕΓΧοΣ φορΕιΑΣ staphYlOCOCCUs aUREUs
ΑΠο κΑλλιΕρΓΕιΕΣ ρινικων ΕκκριΜΑΤων ΣΕ
νοΣοκοΜΕιο ΤηΣ ΠΕριφΕρΕιΑΣ. ΑνΑΔροΜικη
ΜΕλΕΤη ΔιΕΤιΑΣ
Μ. Βακωνάκη, Α. Ζουρίδη, Χ. Βασιλοκωνσταντάκη, Χ. Παπαδάκη,
Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου

Εισαγωγή: Η συχνότερη περιοχή αποικισμού από S.aureus στον
άνθρωπο είναι η ρινική κοιλότητα. Ο αποικισμός αυξάνει τον κίν-
δυνο σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων σε άλλες θέσεις του σώματος,
όπως είναι οι χειρουργικές τομές και οι θέσεις αιμοκάθαρσης, προ-
καλεί υποτροπιάζουσες λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων
στην κοινότητα αλλά και σε κλειστούς πληθυσμούς όπως είναι οι
βρεφονηπιακοί σταθμοί και κυρίως είναι αιτία νοσοκομειακών λοι-
μώξεων.
Σκοπός: Ο έλεγχος φορείας από S.aureus σε καλλιέργειες ρινικών
εκκριμάτων στο νοσοκομείο μας, κατά την διετία 2019-2020.
Υλικά και μέθοδοι: Εξετάστηκαν 108 δείγματα ρινικών εκκριμάτων
που προσήλθαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο από 52 ασθενείς
εξωτερικών ιατρείων και 56 νοσηλευόμενους, οι οποίοι στην πλει-
οψηφία τους ήταν παιδιατρικοί ασθενείς. Η απομόνωση των μι-
κροβίων έγινε με τις κλασικές μικροβιολογικές μεθόδους. Η ταυ-
τοποίηση κι ο έλεγχος ευαισθησίας των αντιβιοτικών έγινε με το
αυτοματοποιημένο σύστημα Microscan Walk Always 96 Plus (Beck-
man Coulter), υπό τις οδηγίες του CLCI.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στο σύνολο των 108 δειγμά-
των, θετικά για φορεία S.aureus ήταν τα 54 (50%), εκ των οποίων
τα 28 προήλθαν από δείγματα ασθενών εξωτερικών ιατρείων και
26 από νοσηλευόμενους ασθενείς. Οι αντοχές που παρουσιάστη-
καν στον έλεγχο ευαισθησίας στα συνήθη αντιβιοτικά ήταν οι εξής:

Αντιβιοτικό              Αριθμός ανθεκτικών          Ποσοστό
                                             στελεχών (Ν)              αντοχής (%)

Οξακιλλίνη-MRSA                      7                                 12,96

Μουπιροσίνη                             35                                64,81

Τομπραμυκίνη                           34                                62,96

Γενταμυκίνη                                 3                                  5,55

Ερυθρομυκίνη                            3                                  5,55

Κλινδαμυκίνη                              1                                  1,85

Διαπιστώνεται αυξημένη φορεία από S.aureus, τόσο σε νοσηλευό-
μενους (26 από τους συνολικά 56 ασθενείς- 46,5%), όσο και στους
ασθενείς που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία (28 από τους συ-
νολικά 52- 53,84%). Για την τοπική θεραπεία του S.aureus, παρα-
τηρείται αυξημένο ποσοστό αντοχής στα αντιβιοτικά μουπιροσίνη
και τομπραμυκίνη ενώ τα στελέχη MRSA, στα οποία δεν δίνονται
ως φαρμακευτική αγωγή β-λακταμικά αντιβιοτικά, ευτυχώς είναι
περιορισμένα.
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ΑΑ 32. κΑΤΑΓρΑφη κΑλλιΕρΓΕιων ΑιΜΑΤοΣ ΣΕ
ΕΞωΤΕρικουΣ ΑΣθΕνΕιΣ Που ΠροΣηλθΑν ΣΕ
ΓΕνικο νοΣοκοΜΕιο ΣΕ ΔιΑΣΤηΜΑ ΕνοΣ ΕΤουΣ
Μ. Βακωνάκη, Α. Ζουρίδη, M. Κουτσουρελάκη, Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου Κρήτης

Εισαγωγή: Η βακτηριαιμία αποτελεί μια από τις σοβαρότερες κλι-
νικές καταστάσεις που απειλούν την ζωή ενός ασθενούς. Οι συ-
χνότερες αιτίες είναι μικρόβια που εισέρχονται στην κυκλοφορία
από τη στοματική κοιλότητα και το ρινοφάρυγγα, η πνευμονία, τα
αποστήματα, η πυελονεφρίτιδα, οι κεντρικές αγγειακές γραμμές
και η προσθετική καρδιακή βαλβίδα. Η απομόνωση του αιτιολο-
γικού μικροβιακού παράγοντα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη
θεραπεία και η καλλιέργεια αίματος συμβάλλει σε αυτό. 
Σκοπός: Η καταγραφή των μικροοργανισμών που απομονώθηκαν
από καλλιέργειες αίματος ασθενών εξωτερικών ιατρείων και κυ-
ρίως του ΤΕΠ, σε υποψία βακτηριαιμίας, με κύριο σύμπτωμα το
εμπύρετο, σε διάστημα ενός έτους.
Υλικά και μέθοδοι: Το έτος 2020 εστάλησαν στο εργαστήριο μας
5831 φιάλες καλλιεργειών αίματος (αερόβιες και αναερόβιες), από
τις οποίες οι 765 ήταν εκ του ΤΕΠ και των εξωτερικών ιατρείων.
Επωάστηκαν στον αυτόματο κλίβανο BACTEC/ALERT 3D,Βiomeri-
eux για 7 ημέρες. Επί θετικού σήματος, ενοφθαλμίστηκαν σε κοινά
θρεπτικά υλικά, έγινε χρώση Gram, ταυτοποίηση και αντιβιό-
γραμμα από το αυτόματο σύστημα Microscan Walkaway 96plus
(Beckman Coulter), το σύστημα ταυτοποίησης μυκήτων Api 20C
AUX (Βiomerieux), κορυνοβακτηριδίων Api Coryne (Βiomerieux)
και το Rapid ANA (Remel). Ο έλεγχος του αντιβιογράμματος σε
κάποιες περιπτώσεις έγινε με την μέθοδο διάχυσης δίσκων κατά
Kirby-Bauer και με E-test (Βiomerieux και Liofilchem s.r.l.) υπό τις
οδηγίες του CLSI.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τις 765 φιάλες καλλιερ-
γειών αίματος, οι 554 ήταν στείρες (72,4%). Στις υπόλοιπες 211
(27,58%) αναπτύχθηκαν 227 μικροοργανισμοί όπως αποτυπώνεται
στον παρακάτω πίνακα. 

Μικροοργανισμός             Ν στελεχών               Μικροοργανισμός           Ν στελεχών
Gram (+) κόκκοι                        128                        Gram (-) βακτηρίδια                89
CNS                                                       96                         E.coli                                                   48
S.viridans                                           11                         K. pneumoniae                               14
S.aureus                                             11                         P.aeruginosa                                     7
E.faecalis                                             7                          Enterobacter spp.                            6
E.casseliflavus                                   2                          P. mirabilis                                         5
Peptostreptococcus spp.                 1                          Serratia spp.                                     4
                                                                                           P. melaninogenica                          2
Gram (+) βακτηρίδια                 9                                                                                         
Corynobacterium spp.                     4                                                                                         
Bacillus spp.                                       3                          Μύκητες                                          
Clostridium spp.                                2                          Candida spp                                      1

Το ποσοστό των καλλιεργειών που ανέπτυξαν μικρόβια από ασθε-
νείς των ΤΕΠ ήταν 27,58%, ωστόσο συχνές είναι και οι επιμολύνσεις
με συχνότερες τους CNS. Από τις αληθείς βακτηριαιμίες πιο συχνά
συναντώνται τα Gram (-) βακτηρίδια και κυρίως η E.coli.

ΑΑ 33. κΑΤΑΓρΑφη ΑΠοΜονωΣηΣ υΠοΧρΕωΤι-
κωΣ ΑνΑΕροβιων ΜικροορΓΑνιΣΜων ΑΠο
κΑλλιΕρΓΕιΕΣ ΑιΜΑΤοΣ ΑΣθΕνων ΓΕνικου
νοΣοκοΜΕιου - ΔιΑΣΤηΜΑ ΤριΕΤιΑΣ (2018-
2020)
Μ. Βακωνάκη, Α. Ζουρίδη, M. Κουτσουρελάκη, Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου Κρήτης

Εισαγωγή: Tα αναερόβια μικρόβια αποτελούν μέρος της φυσιο-
λογικής χλωρίδας του ανθρώπινου σώματος, κυρίως στο παχύ έν-
τερο και τη στοματική κοιλότητα και είναι αιτία ενδοκοιλιακών
λοιμώξεων, περιτονίτιδας, διαπυήσεων τραυμάτων, αποστημάτων,
μικροβιαιμίας και σήψης. Διακρίνονται όπως και τα αερόβια, σε
θετικά και αρνητικά κατά χρώση gram, και σε κόκκους και βακτή-
ρια. Αναπτύσσονται αυστηρώς επί απουσίας  Ο₂ και για το λόγο
αυτό είναι δύσκολη η απομόνωση και η καλλιέργειά τους. 
Σκοπός: Η καταγραφή των υποχρεωτικά αναερόβιων μικροβίων
που απομονώθηκαν σε καλλιέργειες αίματος ασθενών στο νοσο-
κομείο μας την τελευταία τριετία.
Υλικά και μέθοδοι: Όλες οι καλλιέργειες αίματος που εστάλησαν
στο εργαστήριο μας, το χρονικό αυτό διάστημα (αερόβιες και ανα-
ερόβιες), επωάστηκαν για 7 ημέρες στο αυτόματο σύστημα
BACT/ALERT 3D, Βiomerieux. Επί θετικής καλλιέργειας, έγινε χρώση
Gram, ενοφθαλμισμός σε συνήθη θρεπτικά υλικά και σε αναερό-
βιες συνθήκες, ταυτοποίηση με τη βοήθεια ταυτοποιητικών δίσκων
αντιβιοτικών (Oxoid) και το σύστημα Rapid ANA (Remel). Ο έλεγχος
της ευαισθησίας έγινε σύμφωνα με τις συμβατικές μεθόδους και
με τα E-test (Βiomerieux και Liofilchem s.r.l.).
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από το σύνολο των 17101
καλλιεργειών αίματος που έφτασαν στο εργαστήριο μας την τε-
λευταία τριετία, απομονώθηκε αναερόβιος μικροοργανισμός σε
27 περιπτώσεις. 17 αφορούσαν καλλιέργειες που ελήφθησαν από
το ΤΕΠ του νοσοκομείου και οι 10 αφορούσαν ασθενείς νοσηλευό-
μενους σε κλινικές. Αναλυτικά τα μικρόβια που απομονώθηκαν
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Μικροοργανισμοί                                       Αριθμός (Ν) στελεχών
Clostridium spp.                                                                         13

Peptostreptococcus spp.                                                          1

Propionibacterium spp.                                                           4

Prevotella spp.                                                                              5

Bacteroides fragilis                                                                     3

Fusobacterium spp.                                                                   1

Συχνότερα απομονώνονται τα gram θετικά βακτηρίδια και ειδικά
τα βακτηρίδια του γένους Clostridium. Η πλειοψηφία των αναερο-
βίων μικροβίων προέκυψε από καλλιέργειες που ελήφθησαν στο
ΤΕΠ, 17/27 (63%) γεγονός που αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι
η σωστή και ταχεία λήψη καλλιέργειας αίματος στο τμήμα αυτό
και πριν την έναρξη της αντιμικροβιακής αγωγής. 
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Oι λοιμώξεις από στελέχη Staphylococcus aureus ανθεκτικών στη
μεθικιλλίνη (MRSA) παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των
δυσχερειών στην θεραπεία τους και τον παρατεταμένο χρόνο και
κόστος νοσηλείας των ασθενών.Τα τελευταία χρόνια έχει αναφερ-
θεί στον ανθρώπινο πληθυσμό η ανίχνευση MRSA ζωικής προ-
έλευσης (LA-MRSA). 
Σκοπός: Η τυποποίηση με βάση το γονίδιο της πρωτεΐνης Α (spa
typing) στελεχών MRSA που απομονώθηκαν από ασθενείς που
νοσηλεύτηκαν σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και η διερεύνηση
πιθανής ανίχνευσης αναδυόμενων στελεχών LA-MRSA.
Υλικό- Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 23 στελέχη MRSA που απο-
μονώθηκαν από ισάριθμους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο νο-
σοκομείο κατά την διάρκεια ενός εξαμήνου (01/08/2019 έως
31/01/2020). Από τους ασθενείς οι 16(70%) ήταν ενήλικες (μέσος
όρος 57 έτη) και 7 ήταν παιδιά (μέσος όρος 1 έτος). Η τυποποίηση
τους και ο έλεγχος ευαισθησίας στους αντιμικροβιακούς παρά-
γοντες έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2. Η τυπο-
ποίηση spa έγινε με PCR και χρήση του προγράμματος Ridom
Staph Type.

Αποτελέσματα: Τα στελέχη MRSA ανήκαν σε 13 διαφορετικούς
τύπους spa (t002, t003, t127, t5452, t1994, t422, t440, t091, t084,
t726, t267, t328, t1814). Ο τύπος t127,που ανήκει στους LA-
MRSA,ανιχνεύτηκε σε καλλιέργεια πύου από μασχαλιαίο μόρφωμα
σε ένα παιδί. Ο τύπος t1994 απομονώθηκε μόνο στην Παιδιατρική
Κλινική και ο τύπος t002, που αποτελεί έναν από τους 3 συχνότε-
ρους τύπους στην Ευρώπη, απομονώθηκε μόνο σε Χειρουργικές
κλινικές. 
Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε μεγάλη ποικιλομορφία στους τύ-
πους spa μεταξύ των διαφόρων στελεχών που καταδεικνύει την
έλλειψη επιδημιολογικής συσχέτισης και επομένως τον χαμηλό
βαθμό νοσοκομειακής μετάδοσης των στελεχών. Η ανίχνευση του
LA-MRSA σημαίνει ότι τα στελέχη αυτά έχουν πλέον διαδοθεί και
στον ανθρώπινο πληθυσμό. Η τυποποίηση νοσοκομειακών στε-
λεχών MRSA συμβάλλει στην κατανόηση της κλωνικής τους ποι-
κιλομορφίας και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την μελέτη της
τοπικής επιδημιολογίας τους και τη βέλτιστη παρακολούθηση των
λοιμώξεων από τα στελέχη αυτά.
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Εισαγωγή: Οι κολπίτιδες και οι τραχηλίτιδες αποτελούν συχνό
αίτιο προσέλευσης γυναικών στον γυναικολόγο εξαιτίας συχνής
συνοδείας τους με τοπικά συμπτώματα όπως πόνος στην συνουσία,
κνησμός, παρουσίας δύσοσμων υγρών ή ασυνήθιστων εκκρίσεων.
Σκοπός: Ο εντοπισμός συχνότητας και είδους παθογόνων μικρο-
οργανισμών στα κολπικά και τραχηλικά δείγματα.
Υλικό και μεθόδους: Εξετάστηκαν συνολικά 935 κολπικά, 866 τρα-
χηλικά για Mycoplasma hominis και Ureaplasma urealyticum και
712 τραχηλικά δείγματα για χλαμύδια, την τελευταία διετία 2019-
2020. Η ταυτοποίηση των M.h και U.u έγινε με την μέθοδο My-
coview Quantitum της εταιρίας Zeakon Diagnostics μέσω καλ-

λιέργειας τους σε ζωμό, σε μορφή monotest. Η ταυτοποιήση χλα-
μυδίων τραχώματος έγινε με την ποιοτική μέθοδο Chlamydia Rapid
Test Device, μέσω ταχείας ανοσοχρωματογραφίας. Η ταυτοποιήση
μυκήτων, αιμόφιλου κόλπου και τριχομονάδων έγινε με την κλα-
σική μέθοδο καλλιέργειας σε θρεπτικά υλικά, την άμεση μικρο-
σκόπηση και τη χρώση Gram.
Αποτελέσματα: Η πρώτη αιτία κολπίτιδων ήταν οι μυκητιάσεις
ενώ η πρώτη αιτία τραχηλίτιδων ήταν το U.u. Ακολουθούν ο αιμό-
φιλος του κόλπου και η λοίμωξη με συνύπαρξη M.h και U.u.
Συμπέρασμα Σε μια κολπίτιδα ή τραχηλίτιδα μπορεί να συνυπάρ-
ξουν περισσότεροι του ενός παθογόνοι μικροοργανισμοί. 

Κολπικά
σύνολο

935

Candida
spp.
169

(18%)

Gard.
Vaginalis

71
(7,6%)

Cand.spp
+ Gard.vag

16
(1,7%)

Gard.vag
+ Mobilunc

15 
(1,6%)

Trichom.
Vaginalis

12 
(1,3%)

Gard.v
+Tricho

1 
(0,1%)

Cand. spp 
+ Tricho

1
(0,1%)

Τραχηλικά σύνολο
866

U.u≥104 CCU/ml
274 (31,6%)

M.h≥104 CCU/ml
15 (1,73%)

U.u + M.h ≥104 CCU/ml
61 (7,04%)

Χλαμύδια σύνολο
712

Χλαμύδια θετικά
5 (0,7%)

ΑΑ 34. ΣυΧνοΤΕρΑ ΑιΤιΑ κολΠιΤιΔων κΑι ΤρΑΧηλιΤιΔων ΣΕ ΕΞωΤΕρικουΣ ΑΣθΕνΕιΣ
Ε. Γκολλόση
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Κέντρο Υγείας Ηράκλειο Κρήτης

ΑΑ 35. ΕΠιΔηΜιολοΓιΑ Των ΤυΠων SPA Των MrSA ΣΕ ΤριΤοβΑθΜιο νοΣοκοΜΕιο – ΑνιΧνΕυΣη
MrSA ΖωικηΣ ΠροΕλΕυΣηΣ (LA-MrSA)
Κ. Κοντοπούλου1, Σ. Ζώτου1, Σ. Παππά2 , Ε. Φαρμάκη1, Γ. Πετάσης1, Α. Παπά2

1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»
2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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Εισαγωγή: Τα νεογνά που νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής
Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) και αποικίζονται από Staphylococcus
aureus (S.aureus) έχουν αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης από S.aureus.
Σκοπός: Ο προσδιορισμός της συχνότητας αποικισμού από S.au-
reus νεογνών νοσηλευόμενων στη ΜΕΝΝ του Γ.Ν.Α.«Αλεξάνδρα»
στη διάρκεια μιας τετραετίας και η καταγραφή της ευαισθησίας
στα αντιβιοτικά.
Υλικό και Μέθοδοι: Στα πλαίσια επιτήρησης των λοιμώξεων, καλ-
λιέργειες βλεννογόνων (ρινικό και ορθικό επίχρισμα) ελήφθησαν
κατά την εισαγωγή και εβδομαδιαίως από 5.831 νεογνά που νο-
σηλεύτηκαν στη ΜΕΝΝ του νοσοκομείου από 1/1/2017 έως
31/12/2020. Τα δείγματα καλλιεργούνταν σε αιματούχο, MacCon-
key άγαρ και ζωμό Brain Heart Infusion. Η ταυτοποίηση έγινε με
τις κλασσικές μεθόδους, το API-STAPH (bioMerieux), ή Remel Ra-
pIDTM. Η ευαισθησία στα αντιβιοτικά ελέγχθηκε με τη μέθοδο διά-
χυσης δίσκων κατά CLSI (2017-2018) και EUCAST (2019-2020) και
ταινίες E-test (bioMerieux).
Αποτελέσματα: Από τα 5831 νεογνά που ελέγχθηκαν σε 102 απο-
μονώθηκαν στελέχη S.aureus (1,7%). Η συχνότητα αποικισμού ανά
έτος για το 2017, 2018, 2019, 2020 ήταν 1,4% (24/1719), 1,7%
(26/1532), 1,9% (30/1545) και 2,1% (22/1035), αντίστοιχα. Από τα
102 στελέχη S.aureus, methicillin resistant (MRSA) ήταν 39 (38,2%)

Εισαγωγή: Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ταλαιπωρούνται
συχνά από διαφόρων ειδών κολπίτιδες.
Σκοπός: Η καταγραφή των ειδών κολπίτιδας σε γυναίκες αναπα-
ραγωγικής ηλικίας, μη έγκυες και έγκυες, στη διάρκεια μιας τριε-
τίας.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 954 κολπικά-τραχηλικά δείγ-
ματα μη εγκύων και 504 εγκύων στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
του Αρεταίειου Νοσοκομείου από 1/1/2018 έως 31/12/2020. Τα
δείγματα εξετάστηκαν με άμεση μικροσκόπιση νωπών και κατά
Gram παρασκευασμάτων και καλλιεργήθηκαν σε αερόβιες και
αναερόβιες συνθήκες. Για την αναζήτηση Ureaplasma urealyticum
(Uu) και Mycoplasma hominis (Mh) έγινε καλλιέργεια σε My-
coplasma Agar A7 (Bioprepare, Ελλάδα). Η ταυτοποίηση και ο έλεγ-
χος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά των παθογόνων που απομονώ-
θηκαν έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek II (BioMerieux,
Marcy l’Etoile, France), για τα μυκοπλάσματα χρησιμοποιήθηκε το
Mycoplasma cultivation/Identification/Enumeration/Susceptibility
Test Kit (Encode, China) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
και η διάγνωση της βακτηριακής κολπίτιδας βασίστηκε στα κρι-
τήρια Amsel.
Αποτελέσματα: Καλλιέργειες θετικές για παθογόνο ανευρέθησαν
σε 635 από τα 954 δείγματα μη εγκύων (66,6%) και σε 311 από τα

504 δείγματα εγκύων (61,7%). Τα είδη των θετικών καλλιεργειών,
ο αριθμός και η συχνότητα παρουσιάζονται στον πίνακα.

                                               Μη έγκυες (Ν=954)       Έγκυες (Ν=504)

Θετικές καλλιέργειες                         635311

Μη ειδική κολπίτιδα                  9,6% (N=61)               10,3% (N=32)

Μυκητιασική κολπίτιδα           12,4% (Ν=79)              13,8% (Ν=43)

Αερόβια κολπίτιδα                     9,1% (Ν=58)                 10% (Ν=31)

Τριχομοναδική κολπίτιδα            0%                        0%

Ureaplasma urealyticum          21,6% (N=137)             31,2% (N=97)

Mycoplasma hominis                     0,2% (N=1)                   0,3% (N=1)

Μικτές λοιμώξεις                      47,1% (Ν=299)            34,4% (Ν=107)

Η συχνότερη μικτή λοίμωξη και των δύο ομάδων μελέτης ήταν η
συνύπαρξη Candida spp-Uu.
Συμπεράσματα: Σημαντικό ποσοστό καλλιεργειών κολπικού
υγρού γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας ανευρίσκεται θετικό για
κάποιο παθογόνο (>60%). Οι μικτές λοιμώξεις αποτελούν την πλει-
οψηφία των θετικών καλλιεργειών με αποτέλεσμα να δυσχεραί-
νουν τη διάγνωση και τη θεραπεία αυτών. 

και αναλυτικά για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020: 12,5% (3/24),
26,9% (7/26), 60% (18/30), 50% (11/22) αντίστοιχα, ενώ ανά διετία
υπολογίστηκε για την πρώτη 20% (10/50) και για τη δεύτερη 55,8%
(29/52). Η αντοχή (%) στα αντιβιοτικά των MRSA και MSSA στη
διάρκεια της τετραετίας παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα.

                    Genta-  Erythro-  Clinda-    Glyco-        Fluoro-       Line-    Fusidic
                             micin      mycin      mycin  peptides  quinolones    zolid       acid

MRSA(N=39)   30,8%     51,3%     46,2%        0%             30,8%          0%       33,3%

MSSA(N=63)     1,6%      28,6%     15,9%        0%              1,6%           0%       22,2%

Συμπεράσματα: 1) Η συχνότητα αποικισμού νεογνών στη ΜΕΝΝ
με S.aureus στη διάρκεια της τετραετίας εμφάνισε μικρή αύξηση
(από 1,4% σε 2,1%). 2) Η συμμετοχή MRSA στον αποικισμό από
S.aureus υπερδιπλασιάστηκε τα δύο τελευταία χρόνια της μελέτης.
3) Όλα τα στελέχη S.aureus ήταν ευαίσθητα στα γλυκοπεπτίδια
και στη linezolid. 4) Τα στελέχη MRSA, συγκρινόμενα με τα MSSA,
παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αντοχής σε όλα τα
αντιμικροβιακά που μελετήθηκαν.

ΑΑ 36. κολΠιΤιΔΕΣ ΣΕ ΓυνΑικΕΣ ΑνΑΠΑρΑΓωΓικηΣ ηλικιΑΣ
Α. Νικολακοπούλου, Μ. Δαγρέ, Σ. Δεμερίδου, Γ. Καπαρός, Σ. Μπάκα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ

ΑΑ 37. ΑΠοικιΣΜοΣ staphYlOCOCCUs aUREUs ΣΕ ΜονΑΔΑ ΕνΤΑΤικηΣ νοΣηλΕιΑΣ νΕοΓνων: 
ΣυΧνοΤηΤΑ κΑι ΕλΕΓΧοΣ ΕυΑιΣθηΣιΑΣ
Α. Νικολακοπούλου, Μ. Δαμαλά, Χ. Ανθουλάκη, Δ. Δανδουλάκης, Ι. Γκορυάγκα, Κ. Γραικού, Σ. Παπαδαντωνάκης, Ε. Πρίφτη, Α. Τερζή
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»



ΑΑ 38. κΑλλιΕρΓΕιΕΣ κολΠικου υΓρου ΣΕ
ΓυνΑικΕΣ ΜΕ ΕικονΑ φλΕΓΜονηΣ ΣΤο ΤΕΣΤ
ΠΑΠΑνικολΑου 
Κ. Τσούτσουρας, Α. Νικολακοπούλου, Σ. Τουλουμάκος, 
Γ. Καπαρός, Σ. Δεμερίδου,  Σ. Μπάκα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ε.Κ.Π.Α.

Εισαγωγή: Συχνά στα αποτελέσματα του test-Pap ανευρίσκεται η
παρατήρηση παρουσίας στοιχείων φλεγμονής.
Σκοπός: Η μελέτη των καλλιεργειών κολπικού υγρού σε γυναίκες
που παρουσιάζουν εικόνα φλεγμονής στο test-Pap.
Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάστηκαν 175 δείγματα κολπικού υγρού
γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας (18-49 ετών) και 91 μετεμμη-
νοπαυσιακών (>50 ετών) που παρουσίασαν εικόνα φλεγμονής στο
test-Pap από 1/1/2018 έως 31/12/2020. Τα δείγματα εξετάστηκαν
με άμεση μικροσκόπιση νωπών και κατά Gram παρασκευασμάτων
και καλλεργήθηκαν σε αερόβιες-αναερόβιες συνθήκες. Η ταυτο-
ποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά των παθογόνων
που απομονώθηκαν έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek
II (BioMerieux, Marcy l’Etoile, France). Για την αναζήτηση Ure-
aplasma urealyticum και Mycoplasma hominis χρησιμοποιήθηκε
το Mycoplasma cultivation/Identification/Enumeration/Suscepti-
bility Test Kit (Encode, China) και το Mycoplasma Agar A7 (Biopre-
pare, Ελλάδα). Η διάγνωση της μη ειδικής κολπίτιδας βασίστηκε
στα κριτήρια Amsel.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης παρατίθενται στον
παρακάτω πίνακα.

                                                         18-49 ετών                 >50 ετών 
                                                            (Ν=175)                       (Ν=91)

Θετικές καλλιέργειες                 113(64,6%)                 49(53,8%)

Μη ειδική κολπίτιδα                  14(12,4%)                   7(14,3%)

Αερόβια κολπίτιδα                        6(5,3%)                    10(20,4%)

Μυκητιασική κολπίτδα                  9(8%)                         3(6,1%)

Ureaplasma urealyticum               35(31%)                    10(20,4%)

Μικτές λοιμώξεις                         49(43,4%)                  19(38,8%)

Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των γυναικών που μελετήσαμε εί-
χαν θετικές καλλιέργειες. Ωστόσο, σε ένα σημαντικό αριθμό γυ-
ναικών με εικόνα φλεγμονής στο test-Pap δεν απομονώθηκε κά-
ποιο παθογόνο. Οι μικτές λοιμώξεις κυριαρχούν στις γυναίκες όλων
των ηλικιών που προσήλθαν για εξέταση κολπικού υγρού. Αερόβια
κολπίτιδα διαγνώσθηκε σε σημαντικά αυξημένο ποσοστό στις με-
τεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
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ΑΑ 39. ΜικροβιολοΓικη ΔιΕρΕυνηΣη ΕνΔο-
κοιλιΑκων λοιΜωΞΕων 
Ι. Δανιήλ, Ο. Ζαρκωτού, Ν. Ρεκλείτη, Φ. Μητροπούλου, 
Β. Παπαδούλη, Β. Μάμαλη, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Εισαγωγή: Οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις αποτελούν σημαντικό αίτιο
νοσηρότητας και θνητότητας, ιδιαίτερα οι σοβαρές μορφές τους.
Η πηγή προέλευσης της λοίμωξης, το μικροβιακό αίτιο, η ανατο-
μική εντόπιση και έκτασή της, οι παράγοντες κινδύνου για την
ανάπτυξη πολυανθεκτικών παθογόνων, καθώς και παράγοντες
του ασθενούς καθορίζουν τη βαρύτητα της λοίμωξης, τη θερα-
πευτική προσέγγιση και την έκβαση.
Σκοπός: Διερευνήθηκε η παρουσία και το είδος των μικροοργανι-
σμών σε κλινικά δείγματα που ελήφθησαν από την εστία της εν-
δοκοιλιακής λοίμωξης σε νοσηλευόμενους του Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»
και αναλύθηκαν τα επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα των
ασθενών.
Υλικό-Μέθοδοι: Κατά το διάστημα ενός εξαμήνου (Σεπτέμβριος
2019 - Φεβρουάριος 2020) εστάλησαν 72 κλινικά δείγματα από
την εστία της ενδοκοιλιακής λοίμωξης σε 41 νοσηλευόμενους
ασθενείς. Οι καλλιέργειες έγιναν με τις κλασσικές μεθόδους. Η
ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε με το
αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek2 Compact (bioMerieux, France)
ή/και τη μέθοδο διάχυσης των δίσκων. Οι μηχανισμοί αντοχής διε-
ρευνήθηκαν με φαινοτυπικές δοκιμασίες και με τη χρήση ανοσο-
χρωματογραφίας (NG-Test CARBA 5, NG Biotech) σε περίπτωση
αντοχής στις καρβαπενέμες. 
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: 46/72 (63,9%) δείγματα ήταν θε-
τικά και αφορούσαν σε 25 ασθενείς (11 άνδρες, μέσης ηλικίας
56,7 ± 21,0 έτη) εκ των οποίων 18 ήταν χειρουργικοί ασθενείς, 6
ασθενείς της ΜΕΘ και ένας παθολογικός ασθενής. Το 63% των
θετικών δειγμάτων εμφάνισε πολυμικροβιακή ανάπτυξη. Συνολικά
απομονώθηκαν 104 μικροβιακά στελέχη (Gram-αρνητικά 56,
Gram-θετικά 36, Candida 11, αναερόβια 1). Οι συχνότερα απομο-
νωθέντες μικροοργανισμοί ήταν: E. faecium 18,3% (ένα στέλεχος
VRE), K. pneumoniae 16,4%, E. coli 14,4%, A. baumannii complex
8,7%, C. albicans 8,7%, E. faecalis 4,8%. Πολυαντοχή παρατηρήθηκε
στο 51,8% των Gram-αρνητικών. Από τα στελέχη K. pneumoniae
15/17 παρήγαγαν καρβαπενεμάση (6 τύπου VIM, 5 τύπου KPC, 4
KPC+VIM), ενώ 5/9 στελέχη A. baumannii, ήταν ανθεκτικά σε καρ-
βαπενέμες και κολιστίνη. Οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε χειρουρ-
γική επέμβαση κοιλίας σε ποσοστό 96% (31,6% λόγω χολοκυστί-
τιδας, 26,3% λόγω σκωληκοειδίτιδας, 15,8% λόγω γενικευμένης
περιτονίτιδας και 7,9% λόγω ενδοκοιλιακού αποστήματος) και το
56,1% αυτών είχαν λάβει προηγουμένως αντιμικροβιακή αγωγή. 
Συμπερασματικά, ενώ τα Gram-αρνητικά παθογόνα είναι οι συ-
χνότεροι αιτιολογικοί παράγοντες σε ασθενείς με ενδοκοιλιακές
λοιμώξεις (με επικρατέστερα τα είδη K. pneumoniae και E. coli), τα
στελέχη E. faecium επικρατούν στο σύνολο. Συνηθέστερες εστίες
της λοίμωξης είναι η χοληδόχος κύστη και η σκωληκοειδής από-
φυση. Η παρουσία πολυανθεκτικών στελεχών εντοπίζεται σε ασθε-
νείς με σοβαρές ή/και πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και πα-
ρατεταμένη νοσηλεία.
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Εισαγωγή: Τα Ιατρικά Συνέδρια, εκ παραδόσεως, αποσκοπούν
στην μετάδοση της νέας επιστημονικής γνώσης και στη διά βίου
επιμόρφωση των γιατρών πάνω στα σύγχρονα κλινικά ή εργαστη-
ριακά δεδομένα. 
Σκοπός: Η αναθεώρηση της κοσμοθεωρίας μας γύρω από τα Ια-
τρικά Συνέδρια, όπου λόγω της Πανδημίας (COVID-19) μετατρέ-
πονται σε διαδικτυακές (virtual) διοργανώσεις συνεδρίων, σε σχέση
με την φυσική παρουσία του συνέδρου. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: H εικονική σύνδεση παρέχει
το προνόμιο παράλληλης καταγραφής όλων των ομιλιών-παρου-
σιάσεων με δυνατότητα εστίασης και ανάδρομης μελέτης του υλι-
κού (rewind) και επίσης άμεση δυνατότητα επικοινωνίας (φωνητι-
κής ή μέσω chat) με τον ομιλητή. 
Ένα διαδικτυακό συνέδριο μπορούν να το παρακολουθήσουν πολ-
λοί περισσότεροι ενδιαφερόμενοι με καθόλου ή με μηδαμινό κό-
στος. Μάλιστα οι ενδιαφερόμενοι δεν θα είχαν, στην πλειοψηφία

Εισαγωγή: Το Υπουργείο Υγείας, έχοντας ως προτεραιότητα την
προστασία των επαγγελματιών υγείας, εξασφάλισε αξιόπιστο τεστ
για τον έλεγχο αντισωμάτων έναντι του ιού SARS-CoV-2, προκει-
μένου να εξαχθούν επιδημιολογικά συμπεράσματα.
Σκοπός: Να καταθέσουμε την εμπειρία μας από τον έλεγχο αντι-
σωμάτων έναντι του ιού SARS-CoV-2, στο τέλος του 1ου πανδημι-
κού κύματος, σε εργαζόμενους στις Δημόσιες Δομές παροχής
Υπηρεσιών της 4ης Υ.Π.Ε.
Υλικό και μέθοδοι: Ο έλεγχος ήταν προαιρετικός. Αφορούσε
όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες, που απασχολούνταν στην
έδρα του φορέα (Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας) με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας (ιατρούς νοσηλευτές, διοικητικό, παραϊατρικό
προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης κ.λπ.) καθώς
και σε παραρτήματα αυτών (ΤΟΜΥ ή Τ.Ι. ευθύνης τους). Οι αναλύ-
σεις διενεργήθηκαν στο Κέντρο Αίματος, χρησιμοποιώντας την
εξέταση SARS-CoV-2, που αποτελεί μικροσωματιδιακή ανοσοεξέ-
ταση χημειοφωταύγειας (CMIA) για την ποιοτική ανίχνευση αντι-

τους, την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στο κόστος
ενός συνεδρίου, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικό ταξίδι, έξοδα
διαμονής και συχνά ένα υψηλό κόστος εγγραφής, κυρίως για συ-
νέδρια εξωτερικού. Επίσης, ένα διαδικτυακό συνέδριο είναι πε-
ρισσότερο φιλικό στο περιβάλλον και λιγότερο τοξικό για τον
πλανήτη, διότι η μείωση των φυσικών συνεδρίων θα μειώσει το
αποτύπωμα άνθρακα στο περιβάλλον, λόγω του περιορισμού των
διεθνών πτήσεων. Ωστόσο, η ανθρώπινη επαφή, τα συναισθή-
ματα, είναι σχεδόν αδύνατο να αναπαραχθούν σε μια διαδικτυακή
πλατφόρμα. 
Συμπερασματικά, η περίοδος της πανδημίας COVID-19 μας έδωσε
μια ουσιαστική ευκαιρία να αναθεωρήσουμε την κοσμοθεωρία
μας γύρω από τα Ιατρικά Συνέδρια. Θα αποκτηθεί πολύ μεγάλη
και πολύτιμη εμπειρία μέσα από την παροχή υπηρεσιών χωρίς φυ-
σική παρουσία. Ο χρόνος θα δείξει τελικά και θα ζυγίσει τα υπέρ
και τα κατά της νέας εμπειρίας.

σωμάτων IgG στον αναλυτή ARCHITECTi2000SR, με όριο θετικό-
τητας 1.4 Index (S/C).Ελέγχθηκαν συνολικά 1538 δείγματα: 1137
γυναίκες/401 άντρες, 400 ιατροί, 395 νοσηλευτές, 161 παραϊατρικό
προσωπικό, 186 διοικητικό προσωπικό, 261 λοιποί (καθαριστές,
φύλακες κ.λπ.), 38 δικαστές, 97 δικαστικοί υπάλληλοι. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Βρέθηκαν 13 (0,84%) θετικά
δείγματα, 2 (0,5%) άντρες και 11 (0,97%) γυναίκες. Από το ιστορικό
των εργαζομένων προκύπτει: 4 ανέφεραν στενή επαφή με επιβε-
βαιωμένο κρούσμα, 2 δούλευαν σε θέση αυξημένης επικινδυνό-
τητας. 4 εμφάνισαν συμπτώματα και 2 χρειάστηκαν νοσηλεία. Μια
πιθανή εξήγηση για το χαμηλό ποσοστό ορομετατροπής στο ερ-
γατικό δυναμικό είναι ο σχετικά μικρός επιπολασμός της λοίμωξης
στη χώρα μας στην 1η φάση της πανδημίας. 
Παρά το χαμηλό ποσοστό ορομεταροπής, η υγειονομική πολιτική
συνιστούσε συνέχεια στα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίη σης,
σωστή και συνεχή χρήση μάσκας στο χώρο εργασίας και προσω-
πική υγιεινή. 

ΑΑ 40. ΔιΕΞΑΓωΓη ΤΕΣΤ ΑνΤιΣωΜΑΤων ΕνΑνΤι Του ιου SArS-CoV-2 ΣΕ ΕρΓΑΖοΜΕνουΣ Του
Εθνικου ΣυΣΤηΜΑΤοΣ υΓΕιΑΣ
M. Παπέ, B. Μπακαλούδη, Β. Παπαγεωργίου, Γ. Ταλιώνα, Δ. Γκούντιας, Π. Καλτσά, Σ. Δημητριάδου, Χ. Γεωργιάδου, Α. Παυλοπούλου,
Ε. Μπουλομύτη, Σ. Καλαντζής, Π. Καρπάτση, Π. Λαζαρίδου, Δ. Μιχελάκης, Μ. Χατζηκύρκου
Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

ΑΑ 41. ΠωΣ η ΠΑνΔηΜιΑ CoViD-19 AλλΑΖΕι Το ΜΕλλον Των ιΑΤρικων ΣυνΕΔριων
Ε. Καράκου2, Ρ. Χατζηκυριάκου1

1 Αιματολογικό Τμήμα, Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ Γ.Ν.Α.
2 Βιοχημικό Τμήμα, Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ Γ.Ν.Α.



VOL. 66 • ISSUE 1, January-March 2021

e-POSTERS

Εισαγωγή: Η Escherichia hermannii είναι Gram αρνητικό  βακτήριο
που ανήκει στην οικογένεια Enterobacteriaceae. Θεωρείται  συν-
μολυσματικός παράγοντας σε πολυμικροβιακές λοιμώξεις, ενώ
υπάρχουν ενδείξεις  ότι προκαλεί λοιμώξεις σε ασθενείς με ανο-
σοανεπάρκεια.
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού σηψαιμίας με Escherichia her-
mannii σε παιδί με λευχαιμία και COVID 19, η οποία αποτελεί την
πρώτη αναφορά απομόνωσης Escherichia hermannii σε έδαφος
Covid-19  και ΟΛΛ. 
Υλικό-Μέθοδος: Η μοριακή ανίχνευση για SARS COVID-2 έγινε
στον αναλυτή Quant Studio 5 (Thermo Fisher Scientific) και η
επώαση των φιαλών αιμοκαλλιέργειας έγινε στον αναλυτή
Bact/Alert 3D (Biomerieux, France). Η τυποποίηση του μικροβίου
πραγματοποιήθηκε στο Vitek-2 (Biomerieux, France) και στο Biofire
FilmArray BCID-2 (Biomerieux, France).
Αποτελέσματα: Παιδί 3 ετών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία,
προσήλθε με εμπύρετο στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου,

έγινε εισαγωγή και τέθηκε σε  Amikacin και Piperacillin/Tazobac-
tam. 
Έγινε έλεγχος για SARS-CoV-2 και απέβη θετικός. Από τις αιμοκαλ-
λιέργειες της 1ης και 4ης μέρας απομονώθηκε  μοναδικό παθογόνο
το Escherichia hermannii ενώ το FilmArray BCID-2  ανίχνευσε enteric
bacteria.
Το μικρόβιο παρουσίασε αντοχή  στην Ampicillin και Ticarcillin
και η αντιβιοτική θεραπεία άλλαξε σε Μeropenem. Η εξέταση ΕΝΥ
ήταν αρνητική για κύτταρα ή μικρόβια. Οι επαναληπτικές αιμο-
καλλιέργειες την 5η και 10η μέρα ήταν στείρες. Γινόταν καθημερι-
νός εργαστηριακός έλεγχος με CRP και D-Dimers με ανώτερη τιμή
τα 109 mg/dl και 1823ng/ml, αντίστοιχα τις πρώτες μέρες από την
εισαγωγή ενώ μειώθηκαν την 10η μέρα σε 12.6 mg/dl και
1100ng/ml αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η πρόκληση σηψαιμίας από Escherichia hermannii
μπορεί να αποδοθεί στην ανοσολογική ανεπάρκεια λόγω της ΟΛΛ,
που αύξησε την ευαισθησία σε λοίμωξη. 
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Εισαγωγή: Τα γρήγορα τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test-RAΤ)
χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ασθενών για τον εντοπισμό
ή τον αποκλεισμό COVID-19 ή για να προσδιοριστεί εάν ένα δια-
γνωσμένο άτομο με COVID-19 παραμένει μολυσματικό. Τόσο τα
RAΤ όσο και η RT-PCR αποδίδουν καλύτερα όταν το ιικό φορτίο
του ασθενή είναι γενικά υψηλότερο.
Σκοπός: H αξιολόγηση της απόδοσης του PanBio RAΤ στον εντο-
πισμό COVID-19 σε συμπτωματικούς ασθενείς
Υλικό-Μέθοδος: Εξετάστηκαν 141 διπλά ρινοφαρυγγικά επιχρί-
σματα συμπτωματικών ασθενών που προσήλθαν ως επείγοντα
περιστατικά στα εξωτερικά ιατρεία κατά το χρονικό διάστημα
31/10/2020-20/12/2020. Η εξέταση του ενός δείγματος έγινε με
ανοσοχρωματογραφία PanBio RAΤ (Abbott) ενώ του δεύτερου
δείγματος με RT-PCR (Gene Xpert,Cepheid) για την ανίχνευση γο-
νιδίου του Νουκλεοκαψιδίου Ν2. 
Αποτελέσματα: Από τα 141 δείγματα, 12 (8,5%) ήταν θετικά και
110 (78%) ήταν αρνητικά και με τις δύο μεθόδους. Με την PCR
ανιχνεύθηκαν επιπλέον 19 δείγματα τα οποία ήταν αρνητικά με
RAT. Για τα 12 δείγματα ο μέσος όρος Ct (Cycle threshold) ήταν
23,1 (17,9-30,8) χαμηλότερος από τα 19 δείγματα που ήταν 31,2
(17,1-37,2).

                                      RT-PCR, Gene Xpert                     

Results                  Positive        Negative         Total         

PanBio RΑΤ                                                                                Sensitivity:38.7

Positive                       12                      0                   12           Sensitivity:100

Negative                    19                   110                129          PVV:100

Total                            31                   110                141          NVV:85.3

Συμπεράσματα: Το Panbio RAΤ έχει υψηλή εξειδίκευση για ανί-
χνευση SARS-CoV-2 σε ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα αλλά καλή
ευαισθησία μόνο για δείγματα με τιμές Ct μικρότερες από 23,1.
Αποτελούν όμως ένα σημαντικό εργαλείο στον περιορισμό της
μετάδοσης για τον ταχύτερο εντοπισμό μολυσματικών ατόμων
για απομόνωση, λόγω του γρήγορου χρόνου εκτέλεσής του, του
χαμηλότερου κόστους, της υψηλής εξειδίκευσης και της υψηλής
PPV.

ΑΑ 42. ΑΞιολοΓηΣη ΤηΣ ΑΠοΔοΣηΣ Του ABBoTT PAnBio rAPiD AnTiGEn TEST ΓιΑSArS-CoV-2 ΣΕ
ΣυΓκριΣη ΜΕ rT-PCr GEnE EXPErT ΣΕ ΣυΜΠΤωΜΑΤικουΣ ΑΣθΕνΕιΣ
Χ. Ζάρρας, Χ. Μιχαηλίδου, Κ. Μπάνη, Σ. Χαραλαμπίδου, Π. Σουκιούρογλου, Χ. Παντούλα, Α. Χαδιαράκου, Ε. Βαγδατλή
Ι. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο - Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

ΑΑ 43. ΑΠοΜονωΣη EsChERiChia hERMannii ΣΕ ΣηΨΑιΜιΑ ΣΕ ΠΑιΔι ΜΕ λΕυΧΑιΜιΑ κΑι CoViD 19
(ΠΑρουΣιΑΣη ΠΕριΣΤΑΤικου)
Χ. Ζάρρας, Χ. Μιχαηλίδου, Κ. Μπάνη, Σ. Χαραλαμπίδου, Π. Σουκιούρογλου, Μ. Ισσά,  Ν. Φούντο, Ε. Βαγδατλή
I. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο - Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
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ΑΑ 44. ΑΞιολοΓηΣη ΤηΣ ΜΕθοΔου FiLMArrAY
MEninGiTiS/EnCEPHALiTiS ΜΕ Την κΑλλιΕρΓΕιΑ
κΑι Την κυΤΤΑροΧηΜικη ΕΞΕΤΑΣη Του Ενυ
Χ. Ζάρρας1, Χ. Μιχαηλίδου1, Κ. Μπάνη1, Κ. Ζάρρας2, 
Π. Σουκιούρογλου1, Σ. Χαραλαμπίδου1, Α. Μάνου1, Ε. Βαγδατλή1

1 Ι. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο - Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης, 2 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ΔΠΘ

Εισαγωγή: Η μηνιγγίτιδα και η εγκεφαλίτιδα είναι λοιμώξεις που μπο-
ρούν να παραμείνουν αδιάγνωστες, ειδικά σε περιπτώσεις ιογενούς
αιτιολογίας. Η τεχνική FilmArray meningitis/encephalitis (FA/ME), απο-
τελεί πολυπλεκτική PCR που ανιχνεύει τα συχνότερα παθογόνα (7
ιούς, 6 βακτήρια και Cryptococcus neoformans/gattii) σε λοιμώξεις
του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Σκοπός: Η συσχέτιση
FA/ME με την καλλιέργεια και την κυτταροχημική εξέταση του ΕΝΥ.
Υλικό-Μέθοδος: Εξετάστηκαν 85 δείγματα ΕΝΥ με FA/ME και συγ-
κρίθηκε το αποτέλεσμα με εκείνο της καλλιέργειας. Στα θετικά δείγ-
ματα έγινε συσχέτιση με τη κυτταροχημική εξέταση του ΕΝΥ(αριθ-
μός και τύπος κυττάρων, λεύκωμα, γλυκόζη, LDH, Gram χρώση).
Αποτελέσματα: Από τα 85 δείγματα (52 ενήλικες, 33 νεογνά), ανευ-
ρέθηκαν 5 θετικά (6%) με FA/ME ενώ από αυτά είχαν θετική καλ-
λιέργεια τα 2 (2%). Ταυτοποιήθηκαν 3 ιοί (HHV6, HSV1,VZV) και 2
βακτήρια (Streptococcus pneumoniae και Streptococcus agalactiae).
Τα αποτελέσματα της κυτταροχημικής εξέτασης των θετικών δειγ-
μάτων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Μικρ/μός          Αριθμός           Τύπος       Γλυκόζη      Λεύκωμα       LDH         Gram 
                           κυττάρων     κυττάρων                                                                    χρώση
HHV6                         300             Λεμφ/κός          50                   62              132       Αρνητική
HSV1                          340             Λεμφ/κός          55                  149              68        Αρνητική
VZV                             350             Λεμφ/κός          36                  171              35        Αρνητική
S. pneumoniae       250            Πολυμ/κός         10                  370              31        Αρνητική
S. agalactiae          2000           Πολυμ/κός         34                  200             185         Θετικοί
                                                                                                                                                       διπλόκοκκοι

Συμπεράσματα: Η FA/ME παρουσιάζει υψηλή διαγνωστική ακρί-
βεια όσο αφορά την απομόνωση ιών και ενισχύει την αναγνώριση
παθογόνων σε ασθενείς με αρνητική χρώση Gram. Η κυτταροχη-
μική εξέταση του ΕΝΥ βοηθάει στη αρχική εκτίμηση της αιτιολο-
γίας της λοίμωξης του ΚΝΣ. Η απόφαση για την εφαρμογή της
FA/ME θα πρέπει να εξατομικεύεται με βάση τις ανάγκες των ασθε-
νών και τις δυνατότητες του εργαστηρίου. 

Εισαγωγή: Οι ορολογικές δοκιμασίες ανίχνευσης των αντισωμάτων
έναντι του ιού SARS-CoV-2 συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση
του επιπολασμού και της μετάδοσής της νόσου. Αυτή η μελέτη
αποτελεί την πρώτη μελέτη διερεύνησης του επιπολασμού των
anti-SARS-CoV-2 αντισωμάτων μεταξύ των αιμοδοτών στον Έβρο.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο
επιπολασμός της SARS-CoV-2 λοίμωξης στους αιμοδότες του Νο-
μού Έβρου κατά τη διάρκεια του έτους 2020. Υλικό και μέθοδοι:
Στη μελέτη μας συμπεριελήφθησαν 1457 αιμοδότες/τριες ηλικίας
40.57±10.2 ετών, που έδωσαν έγγραφη συγκατάθεση για τη συμ-
μετοχή τους στη μελέτη. 620 (42,55%) ήταν γυναίκες. Ο προσδιο-
ρισμός των αντισωμάτων έγινε με τον αναλυτή Architect (Abbott). 
Αποτελέσματα: Οι αιμοδότες της μελέτης χωρίστηκαν σε δύο ομά-
δες: η 1η ομάδα περιελάμβανε 835 άτομα που αιμοδότησαν κατά

ΑΑ 45. ΑΞιολοΓηΣη ΤηΣ ΑΠοΔοΣηΣ Του ABBoTT
PAnBio rAPiD AnTiGEn TEST ΓιΑSArS-CoV-2 ΣΕ
ΣυΓκριΣη ΜΕ rT-PCr ΣΕ ΣυΜΠΤωΜΑΤικουΣ ΑΣθΕνΕιΣ
Χ. Ζάρρας, Α. Τσιούρη, Χ. Μιχαηλίδου, Χ. Παντούλα, Κ. Μπάνη,
Π. Σουκιούρογλου, Β. Κατσικάρη, Ε. Βαγδατλή
Ι. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης 

Εισαγωγή: Τα γρήγορα τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test-RAT),
προσφέρουν αποτελέσματα πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κό-
στος από ό,τι η RT-PCR που αποτελεί την μέθοδο αναφοράς. Τόσο
τα RAT όσο και η RT-PCR αποδίδουν καλύτερα όταν το ιικό φορτίο
του ασθενή είναι γενικά υψηλότερο.
Σκοπός: H αξιολόγηση της απόδοσης του PanBio RAT στον εντοπισμό
COVID-19 σε συμπτωματικούς ασθενείς σε σύγκριση με την RT-PCR.
Υλικό-Μέθοδος: Μεταξύ Οκτωβρίου 2020-Δεκεμβρίου 2020, εξε-
τάστηκαν 195 διπλά ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα συμπτωματικών
ασθενών με ανοσοχρωματογραφία PanBio RAΤ και RT-PCR (Quant
Studio 5,Thermo Fisher Scientific).
Αποτελέσματα: Από τα 195 δείγματα, 57 (29%) ήταν θετικά και 82
(42%) ήταν αρνητικά και με τις δύο μεθόδους. Με την PCR ανι-
χνεύθηκαν επιπλέον 56 δείγματα (29%) τα οποία ήταν αρνητικά
με RAD. Για τα 57 δείγματα ο μέσος όρος Ct (Cycle threshold) ήταν
17 (9,8-23,9)-17,1 (9,4-32,6) και 16,8 (9,9-34,4) και είναι χαμηλότεροι
από τα 56 δείγματα που ήταν 26,9 (19,4-35,9)- 26,5 (17,9-32,60 και
26,8 (19,5-34) για τα γονίδια S, N και ORF1ab αντίστοιχα.

                                RT-PCR, Quant Studio 5                          
Results             POSITIVE         NEGATIVE        TOTAL                        
PanBio RAT                                                                                SENSITIVITY:50,4
POSITIVE                 57                        0                     57            SPECIFICITY:100
NEGATIVE               56                       82                   138                  PVV:100
TOTAL                    113                      82                   195                  NVV:59,4

Συμπεράσματα: Το Panbio RAΤ έχει καλή ευαισθησία μόνο για
δείγματα με τιμές Ct μικρότερες από 17-17,1-16,8 για τα γονίδια S,
N και ORF1ab αντίστοιχα και για αυτό η RT-PCR πρέπει να εκτελείται
για να επιβεβαιώσει ένα αρνητικό αποτέλεσμά του. Είναι σημαντικό
όμως ότι ο γρηγορότερος χρόνος από τη εξέταση έως την αναφορά
αποτελεσμάτων μπορεί να επιταχύνει την απομόνωση μολυσματι-
κών ατόμων ειδικά σε μια περιοχή με υψηλό επιπολασμό.

την περίοδο Άνοιξης - Καλοκαιριού του 2020, και η 2η ομάδα 622
άτομα αιμοδότησαν κατά την περίοδο Φθινοπώρου - Χειμώνα
2020. Ο συνολικός αριθμός των θετικών αιμοδοτών για anti- SARS-
CoV-2 αντισώματα ήταν 19 (1,3%), 4 γυναίκες και 15 άνδρες. Η
μέση ηλικία των θετικών αιμοδοτών ήταν τα 37,2±8.14 έτη. Τρεις
θετικοί δότες ήταν από την πρώτη ομάδα (0,3%), και 16 από τη
δεύτερη (2,6%). Συμπεράσματα: Ο εκτιμώμενος επιπολασμός του
SARS-CoV-2 στους αιμοδότες του Νομού Έβρου κατά το πρώτο
κύμα της επιδημίας COVID-19 ήταν κάτω από 1%, υποδεικνύοντας
ότι η μετάδοση στη κοινότητα ήταν χαμηλή. Τα ευρήματα της με-
λέτης υποδηλώνουν ότι ενώ αρχικά ο έλεγχος της εξάπλωσης του
COVID-19 ήταν επιτυχής, οι προσπάθειες μείωσης της περαιτέρω
μετάδοσης δεν απέδωσαν και ο επιπολασμός της νόσου κατά το
δεύτερο κύμα της επιδημίας ήταν αυξημένος.

ΑΑ 46. ΑνιΧνΕυΣη Των ΑνΤι SArS CoV2 ΑνΤιΣωΜΑΤων ΣΤουΣ ΑιΜοΔοΤΕΣ Του ν. Εβρου Το 2020
Ε. Κοντεκάκη, Θ. Κωνσταντινίδης, Σ. Ζησάκη, Ι. Νανούση, Κ. Παρίσση, Κ. Μαυρίκη, Α. Καζάκη, Χ. Γκίρτσου, Χ. Ράλλη, Μ. Γιάχου, 
Τ. Κορδώνια, Λ. Λαζίδης, Γ. Μαρτίνης Αιμοδοσία ΠΓΝΑ 
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ΑΑ 47. ΑνιΧνΕυΣη Των ΑνΤι SArS CoV2 ΑνΤι-
ΣωΜΑΤων ΣΤουΣ υΓΕιονοΜικουΣ Του νοΣο-
κοΜΕιου ΑλΕΞΑνΔρουΠοληΣ Το 2020
Θ. Κωνσταντινίδης1, Σ. Ζησάκη1, Ε. Κοντεκάκη1, Κ. Τονοτίδου2,
Ι. Νανούση1, Κ. Παρίσση1, Α. Καραπαπάζογλου1, Α. Σαρβανίδου1,
Π. Τσιλιγκίρη1, Σ. Αξαβίδου1, Γ. Μαρτίνης1, Μ. Πανοπούλου2

1 Αιμοδοσία ΠΓΝΑ, 2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας Δ.Π.Θ.

Εισαγωγή: Οι εργαζόμενοι στις μονάδες υγειονομικής περίθαλψης
(Healthcare workers-HCWs) διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης
λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο
επιπολασμός της SARS-CoV-2 λοίμωξης στους HCWs του Γενικού
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρ-
κεια του 2020. 
Υλικό και μέθοδοι: Στη μελέτη μας συμπεριλήφθηκαν 866 HCWs
ηλικίας 40.57±10.2 ετών, που έχουν δώσει έγγραφη συγκατάθεση
για τη συμμετοχή τους στη μελέτη. 592 (68,36%) ήταν γυναίκες. Ο
προσδιορισμός των αντισωμάτων έγινε με τον αναλυτή Architect
(Abbott). Σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευαστικής εταιρείας
η τιμή > 1.4 θεωρήθηκε θετική. Η στατιστική επεξεργασία των
αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα OriginPro 8.
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των εργαζομένων του νοσοκομείου
μας, το 69,89% 866/1239 πήραν μέρος στην παρούσα μελέτη.
Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι εργαζόμενοι χωρίστηκαν σε δύο
ομάδες: 1η ομάδα 615 άτομα – κατά τη διάρκεια Άνοιξης - Καλο-
καιριού 2020, και 2η ομάδα 251 άτομα – Φθινοπώρου Χειμώνα
2020. Ο συνολικός αριθμός των θετικών ατόμων ήταν 56 (6,4%)
και η μέση ηλικία τους ήταν τα 32,2±6.4έτη. Μόνο μια εργαζόμενη
ήταν θετική από την πρώτη ομάδα (1/615-0,16%), ενώ οι 55 από
τη δεύτερη (55/251-21,9%). 
Συμπεράσματα: Τα επίπεδα οροθετικότητας στους εργαζόμενους
του νοσοκομείου μας ήταν κάτω από 1%, υποδεικνύοντας ότι η
μετάδοση στο εργασιακό χώρο ήταν χαμηλή κατά το πρώτο κύμα
της επιδημίας COVID-19. Ο επιπολασμός της νόσου στο ιατρονο-
σηλευτικό προσωπικό κατά το δεύτερο κύμα ήταν αυξημένος.

ΑΑ 48. ο ΕΠιΠολΑΣΜοΣ ΤηΣ SArS CoV2 λοιΜω-
ΞηΣ ΣΤον υΓΕιονοΜικο ΠροΣωΠικο Του
νοΜου Eβρου κΑΤΑ Τη ΔιΑρκΕιΑ Του ΠρωΤου
κυΜΑΤοΣ ΤηΣ ΕΠιΔηΜιΑΣ
Θ. Κωνσταντινίδης1, Σ. Ζησάκη1, Ε. Κοντεκάκη1, Ι. Νανούση1, 
Κ. Παρίσση1, Ν. Λεμονάκης2, Ε. Φωτιάδου2, Α. Λινάδρου1, 
Λ. Λαζίδης1, Γ. Μαρτίνης1, Μ. Πανοπούλου2

1 Αιμοδοσία ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, 2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας Δ.Π.Θ.

Εισαγωγή: Ο ιός SARS-CoV-2, μεταδίδεται από άτομο σε άτομο
καθώς και από μολυσμένες επιφάνειες αυξάνοντας τον κίνδυνο
διασποράς στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Το ιατρονοσηλευτικό προ-
σωπικό (HCWs) ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου και η δια-
σπορά της λοίμωξης COVID-19 μεταξύ των εργαζομένων υγειονο-
μικών μονάδων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των
ασθενών και του εργατικού δυναμικού. 
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η
οροθετικότητα της SARS-CoV-2 λοίμωξης στο προσωπικό υγειο -
νομικών μονάδων του Έβρου κατά τη διάρκεια του πρώτου κύμα-

τος πανδημίας 2020. Υλικό και μέθοδοι: Στη μελέτη μας συμπε-
ριελήφθησαν 1036 εργαζόμενοι που έχουν δώσει έγγραφη συγ-
κατάθεση για τη συμμετοχή τους στη μελέτη. Η μέση ηλικία των
συμμετεχόντων ήταν τα 45,6 ±2.7 έτη, και 787 (75,9%) ήταν γυναί-
κες. Ο προσδιορισμός των anti SARS CoV-2 αντισωμάτων κατά
της νουκλεοκαψιδικής πρωτεΐνης έγινε με τον αναλυτή Architect
(Abbott). 
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι εργαζόμενοι χω-
ρίστηκαν σε δύο ομάδες: 1η ομάδα High-risk 176 (17%) άτομα
που εργάζονται στις μονάδες COVID και ΜΕΘ και 2η ομάδα Low-
risk 860 (83%) εργαζόμενοι στα υπόλοιπα τμήματα. Συνολικά, τα
anti-SARS-CoV-2 αντισώματα τάξης IgG ανιχνεύτηκαν σε 6 (0,58%)
HCWs, η μέση τιμή ήταν 3,12±1,3 S/CO. Όλοι οι θετικοί ήταν από
τη δεύτερη ομάδα. Μόνο μια γυναίκα είχε κλινικές εκδηλώσεις,
ωστόσο δεν νοσηλεύτηκε. Οι υπόλοιποι 5 εργαζόμενοι ήταν ασυμ-
πτωματικοί και η μοριακή ανίχνευση του ιικού RNA με τη RTPCR
ήταν αρνητική. 
Συμπεράσματα: Το πολύ χαμηλό ποσοστό θετικών ατόμων στο
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό οφείλεται στην αυστηρή τήρηση
μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα στα τμήματα με αυξημένο κίνδυνο
όπως η ΜΕΘ και οι μονάδες COVID.

ΑΑ 49. ΣυΓκριΤικη ΑνΑλυΣη οροθΕΤικοΤηΤΑΣ
ΓιΑ SArS CoV2 ΣΤουΣ ΑιΜοΔοΤΕΣ Των νοΜων
Εβρου κΑι ΞΑνθηΣ κΑΤΑ Τη ΔιΑρκΕιΑ Του
ΠρωΤου κυΜΑΤοΣ ΤηΣ ΠΑνΔηΜιΑΣ
Ε. Κοντεκάκη1, Β. Ρεκάρη2, Σ. Ζησάκη1, Π. Ραπτοπούλου2, 
Ι. Νανούση1, Α. Μπάγια2, Ι. Ντεφίδου1, Ε. Σκουλούδη2, Χ. Αρκούδη2,
Τ. Κορδώνια1, Θ.Κωνσταντινίδης1, Η. Νικιτίδης2, Γ. Μαρτίνης1

1 Αιμοδοσία ΠΓΝΑ, 2 Αιμοδοσία ΓΝ Ξάνθης

Εισαγωγή: Η πανδημία COVID-19 θέτει τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας
σε άνευ προηγουμένου άγχος, μειώνοντας τα αποθέματα τους και
θέτοντας σε κίνδυνο την ικανότητα των τμημάτων να παρέχουν
την απαιτούμενη κάλυψη με παράγωγα αίματος. Σκοπός: Ο σκοπός
της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο επιπολασμός της
SARS-CoV-2 λοίμωξης στους αιμοδότες των Νομών Έβρου και Ξάν-
θης κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας. 
Υλικό και μέθοδοι: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα τυχαίο δείγ -
μα αιμοδοτών, οι οποίοι ήταν ασυμπτωματικοί κατά τη στιγμή της
αξιολόγησης, στο πρώτο κύμα της πανδημίας (24 Φεβρουαρίου έως
31 Αυγούστου 2020). Στη μελέτη μας συμπεριελήφθησαν: 835 αιμο -
δότες/τριες στον Ν. Έβρου, ηλικίας 40.57±10.2 ετών, και 132 αιμοδό -
τες/τριες στον Ν. Ξάνθης 39,18±12,8, που έχουν δώσει έγγραφη συγκα -
τάθεση για τη συμμετοχή τους στη μελέτη. Οι γυναίκες ήταν 152/835
(18,2%) και 20/132 (16,6%) αντίστοιχα. Ο προσδιορισμός των αντι-
σωμάτων έγινε με τον αναλυτή Architect (Abbott). Η στατιστική επε-
ξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα OriginPro 8.
Αποτελέσματα: Ο συνολικός αριθμός θετικών αιμοδοτών στον
Νομό Έβρου ήταν 3/835 (0,3%), ενώ στον Νομό Ξάνθης 5/132
(4,5%), όλοι οι θετικοί αιμοδότες ήταν άνδρες. Η μέση ηλικία των
θετικών αιμοδοτών ήταν τα 37,2±8.14 vs 43,3±6,41 έτη αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η οροθετικότητα στον Νομό Έβρού ήταν πολύ
χαμηλή, κάτι που αντικατοπτρίζει τον επιπολασμό της SARS-CoV-2
λοίμωξης στο γενικό πληθυσμό κατά τη διάρκεια του πρώτου κύ-
ματος της πανδημίας. Αντίστοιχα, ο επιπολασμός της λοίμωξης και
κατά συνέπεια η οροθετικότητα ήταν αυξημένη στον Νομό Ξάνθης. 
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ΑΑ 51. ΑΞιολοΓηΣη ΑΠοΤΕλΕΣΜΑΤων SArS-
CoV-2 ΣΤον ΑνΑλυΤη GeneXpert
Δ. Ανταράκη1, Ζ. Αγορή1, Μ. Μελισσηνού1, Σ. Πολιτάκη1, 
Χ. Μαρμαράς1, Χ. Κάκαρη1, Γ. Αντωνάκη1

1 Μικροβιολογικό εργαστήριο Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο»

Εισαγωγή: Ο SARS-CoV-2 ως πρωτοεμφανιζόμενος betacoron-
avirus προκαλεί σοβαρές, ενίοτε θανατηφόρες λοιμώξεις. Η σο-
βαρότητα των περιστατικών και η ταχεία εξέλιξη τους δημιουργεί
την ανάγκη για ανάπτυξη ταχέων και αξιόπιστων μεθόδων ανί-
χνευσης του ιού.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη και η αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων της ταχείας μοριακής εξέτασης για SARS-CoV-
2 στον αναλυτή GeneXpert (Cepheid).
Υλικά: Μελετήσαμε 488 δείγματα αναπνευστικού (ρινοφαρυγγικά
και στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα) που εστάλησαν στο εργα-
στήριο από τα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας από τον Αύγουστο 2020
έως τον Ιανουάριο 2021.
Μέθοδοι: Τα δείγματα εξετάστηκαν με τη μέθοδο RT-PCR για SARS-
CoV-2 στον αναλυτή GeneXpert που ανιχνεύει δύο γονίδια: το γο-
νίδιο Ε (δομικό περίβλημα-envelope) και ανιχνεύεται σε όλους
τους betacoronavirus και την περιοχή Ν2 (ανασυνδυασμένη πρω-
τεΐνη νουκλεοκαψιδίου-nucleocapsid) του γονιδίου Ν που αποτελεί
ειδικό στόχο για τον SARS-CoV-2. Μελετήθηκαν διεξοδικά τα δια-
γράμματα παραγωγής σήματος σε σχέση με τους κύκλους αναπα-
ραγωγής του ιού.
Αποτελέσματα: Στα δείγματα αναπνευστικού των 6 μηνών είχαμε
448 αρνητικά αποτελέσματα χωρίς ανίχνευση ούτε του γονιδίου
Ε ούτε του γονιδίου Ν. Από τα 40 θετικά για τον SARS-CoV-2 δείγ-
ματα, στα 32 ανιχνεύτηκε  τόσο το γονίδιο Ε όσο και το γονίδιο Ν
και στα 8 ανιχνεύτηκε μόνο το γονίδιο Ν  αλλά ο αριθμός κύκλων
αναπαραγωγής που απαιτήθηκαν για την παραγωγή σήματος φθο-
ρισμού (cycle threshold-Ct) του γονιδίου Ν ήταν μεγαλύτερος των
42,0. Τα τελευταία δείγματα χαρακτηρίστηκαν ασθενώς θετικά και
ζητήθηκε να επαναληφθεί ο έλεγχος με άλλη μέθοδο. Τέλος, δεν
παρουσιάστηκαν δείγματα με θετική την παρουσία του γονιδίου
Ε και αρνητική του γονιδίου Ν που θα μπορούσαν να οφείλονται
σε νόσο από άλλον Coronavirus.
Συμπεράσματα: Η ταχεία μοριακή μέθοδος του αναλυτή GeneX-
pert συνεισέφερε καθοριστικά στην έγκαιρη αντιμετώπιση των
επειγόντων περιστατικών με αναπνευστικές λοιμώξεις, οφειλόμε-
νες στον SARS-CoV-2. Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των απο-
τελεσμάτων κοντά στο όριο ανίχνευσης είναι απαραίτητο  να με-
λετώνται επισταμένως τα διαγράμματα παραγωγής σήματος και
να ζητείται άμεση επανάληψη της εξέτασης με την ίδια ή καλύτερα
άλλη μέθοδο ή/και συνεκτίμηση της παρουσίας αντισωμάτων.

ΑΑ 50. ΜΕλΕΤη ΤηΣ iL-6 ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ ΜΕ CoViD-
19 λοιΜωΞη ΣΕ ΜΕθ νοΣοκοΜΕιου ΑνΑφορΑΣ
Α. Μαυρομμάτη1, Π. Δ. Σπιθάκης2, Α. Κυριακούδη3, 
Ι. Μύρται1, Ε. Γεωργακοπούλου1, Θ. Κυπρίου1, Μ. Ντάγανου2, 
Α. Κουτσούκου3, Σ. Καράμπελα1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο & Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηρι-
δίων Γ.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», 
2 Νέα Πολυδύναμη ΜΕΘ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», 
3 ΜΕΘ Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Εισαγωγή: Η IL-6, φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ενερ-
γοποίηση του καταρράκτη κυτοκινών στην Covid-19 λοίμωξη, κα-
θώς αυξημένα επίπεδα της στον ορό, έχουν συσχετισθεί με ανα-
πνευστική ανεπάρκεια, ARDS και κακή κλινική έκβαση.
Σκοπός: Η διερεύνηση της IL-6 σε ασθενείς, διασωληνωμένους
και μη, με Covid-19 λοίμωξη, σε ΜΕΘ.
Υλικό-Μέθοδος : Το τελευταίο δίμηνο, καταγράφηκαν συνολικά
93 μετρήσεις IL-6 σε 55 ασθενείς (30 διασωληνωμένοι, 25 αδια-
σωλήνωτοι) από Covid-ΜΕΘ. Η μέτρηση έγινε με τη μέθοδο της
χημειοφωταύγειας (MAGLUMI, Snibe diagnostic). 29 ασθενείς είχαν
πέραν της μίας μέτρησης, με την πρώτη να γίνεται κατά την εισα-
γωγή και μετά σε επιδείνωση της κλινικής κατάστασης.
Αποτελέσματα : 26 ασθενείς πήραν εξιτήριο, 23 νοσηλεύονται

ακόμη και 6 απεβίωσαν. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που
πήραν εξιτήριο ήταν 57 έτη (40-82), ενώ αυτών που απεβίωσαν
τα 82 έτη ( 75-98)

                               Διασωληνωμένοι      Μη διασωληνωμένοι  Θάνατοι 
                                            (30)                                    (25)                         (6)

Μέση τιμή IL-6          407 pg/ml                         92 pg/ml           1034 pg/ml

IL-6>100 pg/ml               49%                                   20%                       70%

IL-6>1000pg/ml              9%                                      0%                        30%

Συμπεράσματα: Οι υψηλές τιμές IL-6 των διασωληνωμένων και
αυτών που απεβίωσαν, σε σχέση με τους αδιασωλήνωτους, παρά
το αναμενόμενο stress των τελευταίων, την συσχετίζουν με τις βα-
ρύτερες μορφές λοίμωξης και με την άσχημη έκβαση. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η απότομη αύξηση της IL-6 σε κάποιους ασθενείς,
οδήγησε τους εντατικολόγους σε άμεση εφαρμογή επιπρόσθετων
μέτρων (αύξηση της κορτιζόνης, χορήγηση αναστολέα IL-6 κ.λ.π.),
με πολύ καλά κλινικά αποτελέσματα (εξιτήριο). Καθώς η πανδημία
εξελίσσεται, η περαιτέρω μελέτη της IL-6 θα μας δώσει περισσό-
τερες πληροφορίες για τον ρόλο που διαδραματίζει στην Covid-
19 λοίμωξη, με μεγαλύτερες ίσως δυνατότητες άμεσης παρέμβα-
σης προς όφελος πάντα του ασθενούς.
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ΑΑ 52. ΠΑρΑκολουθηΣη ΤηΣ ΠΑρΑΜονηΣ Του
ιου SArS-CoV-2 ΣΕ θΕΤικΑ ΠΕριΣΤΑΤικΑ ΤηΣ
κλινικηΣ λΕυκοΣ ΣΤΑυροΣ Αθηνων ΜΕ
 ΜΕθοΔουΣ ΜοριΑκηΣ βιολοΓιΑΣ κΑι ΑνοΣο-
λοΓιΑΣ 
Ε. Βαβουλίδης1, Ε. Φαβίου1, A. Υφαντίδης2, Γ. Δημητριάδης1,2

1 Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής, Κλινική «Λευκός Σταυρός Αθηνών», Αθήνα 
2 Ανοσολογικό Εργαστήριο, Τμήμα Βιοπαθολογίας, Κλινική «Λευκός Σταυ-
ρός Αθηνών», Αθήνα

Εισαγωγή: Ο ιός SARS-CoV-2 αποτελεί την αιτία της ασθένειας
COVID-19 που ευθύνεται για την πρόσφατη πανδημία έχοντας
οδηγήσει σε >107 εκατομμύρια κρούσματα και >2.3 εκατομμύρια
θανάτους παγκοσμίως.
Σκοπός: Μελετήθηκε η παραμονή της λοίμωξης από τον SARS-
CoV-2 μέσω τεχνικών μοριακής βιολογίας και ανοσολογίας σε ελ-
ληνικό πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα, σε εξωτερικούς ασθενείς της
Κλινικής στους οποίους ανιχνεύτηκε γενετικό υλικό του ιού,
πραγματοποιήθηκε μοριακός επανέλεγχος σε διάστημα 1, 2, 3 και
4 εβδομάδων προκειμένου να διερευνηθεί η διάρκεια της ιϊκής
θετικότητας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε, στα ίδια χρονικά
διαστήματα, in vitro ποιοτική ανίχνευση ολικών αντισωμάτων
(συμπεριλαμβανομένων IgG και ΙgM) έναντι του αντιγόνου του
νουκλεοκαψιδίου του SARS-CoV-2.
Υλικό και μέθοδοι: Σε δείγματα ρινοφαρυγγικού υλικού σε 98
περιστατικά θετικά για SARS-CoV-2, διενεργήθηκε δοκιμή μοριακής
ανίχνευσης του SARS-CoV-2 με Real-time PCR με το κιτ TaqPath™
COVID-19 (ThermoFisher-Scientific). Η ανοσολογική ανίχνευση αν-
τισωμάτων διενεργήθηκε με μέθοδο ηλεκτροχημειοφωταύγειας
σε δείγματα ορού με το κιτ Elecsys Anti-SARS-CoV-2™ (Cobas/Ro-
che).
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η μέση παραμονή του ιού
(θετικότητα) ήταν 16.4 ημέρες για το σύνολο των περιστατικών.
Ωστόσο, στην ηλικιακή ομάδα 4-45 ετών η τιμή ήταν 13.6 ημέρες
ενώ στην ομάδα 45-90 η τιμή ήταν 17.2 ημέρες, κάτι που δείχνει
θετική συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας της ιικής θετικότητας και
της ηλικίας. Όσον αφορά την παραγωγή αντι σωμάτων, η μέση αρ-
χική ανίχνευση τους ήταν στις 9.1 ημέρες μετά τον θετικό μοριακό
έλεγχο για όλα τα περιστατικά χωρίς να υπάρχει σημαντική δια-
φοροποίηση μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Τέλος, η αύξηση του
τίτλου των αντισωμάτων φαίνεται να είναι 1.8 φορές μεγαλύτερη
στην 14η ημέρα, 3.2 φορές μεγαλύτερη στην 21η ημέρα και 6.8
φορές μεγαλύτερη στην 28η ημέρα συγκριτικά με την 9η ημέρα
για το σύνολο των περιστατικών.

ΑΑ 53. ορολοΓικοΣ ΕλΕΓΧοΣ ΓιΑ SArS-CoV-2
ΑνΤιΣωΜΑΤΑ ΣΤο ΠροΣωΠικο ΤριΤοβΑθΜιου
νοΣοκοΜΕιου
Β. Παπαϊωάννου1, Ε. Σερέτη1, Α. Καμαγιάννη1, Α. Τερτσέτη1, 
Α. Παπαδημητρίου2, Μ. Μαυρούλη3, Ε. Γρουζή4, Α. Πουλή5, 
Ε. Χήνου1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 2 ΝΕΛ, 3 Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 4 Αιμοδοσία, 5 Πρόεδρος ΕΝΛ Νοσοκομείο «ο
Άγιος Σάββας»

Εισαγωγή: Οι ορολογικές μέθοδοι διάγνωσης της COVID-19 λοί-
μωξης αποτελούν συμπληρωματικό διαγνωστικό εργαλείο στη
μοριακή μέθοδο RT-PCR. Εν μέσω του πρώτου εγκλεισμού στην
Ελλάδα και συγκεκριμένα την 30/4/2020 ο καταγεγραμμένος επι-
πολασμός της νόσου στη χώρα μας ήταν 24,3 περιπτώσεις σε
100.000 πληθυσμό (1).
Σκοπός: Η επιδημιολογική μελέτη εκτίμησης του επιπολασμού
της COVID-19 στους επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου μας,
που δεν αποτελεί νοσοκομείο πρώτης γραμμής για την προσέ-
λευση κρουσμάτων. 
Μέθοδος: Σε διάστημα 20 ημερών (16/4 – 6/5) ελέγχθηκε με τυχαία
επιλογή το 61% του συνόλου των εργαζομένων στο νοσοκομείο
μας για την ανίχνευση IgG SARS-CoV-2 αντισωμάτων με τη χρήση
ανοσοχρωματογραφίας πλευρικής ροής (LFA). Τα θετικά και μέρος
των αρνητικών δειγμάτων εστάλησαν για επανέλεγχο με ποσοτική
μέθοδο (ELISA) στο εργαστήριο μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ. Το πρω-
τόκολλο καταγραφής εγκρίθηκε από το επιστημονικό συμβούλιο
του νοσοκομείου.
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των 730 ελεγχθέντων ατόμων (220
άνδρες και 510 γυναίκες, με μέση ηλικία τα 50 έτη) βρέθηκαν
θετικά για SARS-CoV-2 IgG αντισώματα 30 δείγματα. Τα 10 δείγματα
(όλα γυναίκες) προήλθαν από επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-
19 με μοριακό έλεγχο και συμβατή κλινική εικόνα, τουλάχιστον 4
εβδομάδες πριν τον ορολογικό έλεγχο. Τα υπόλοιπα 20 θετικά
δείγματα αφορούσαν εργαζόμενους που στο ιστορικό τους ανέ-
φεραν συμπτώματα συμβατά με ήπια γρίπη τουλάχιστον ένα μήνα
πριν τον έλεγχο. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματά μας με την πο-
σοτική μέθοδο ELISA, τα 10 δείγματα των κρουσμάτων είχαν υψηλό
τίτλο IgG αντισωμάτων έναντι της νόσου, ενώ τα υπόλοιπα 20 κα-
θώς και τα 30 αρνητικά δείγματα με τη μέθοδο LFA ήταν αρνητικά
με τη μέθοδο ELISA.
Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός της νόσου στο προσωπικό του
νοσοκομείου μας ήταν υψηλός (10/1200, 0,83%) σε σχέση με τον
καταγεγραμμένο επιπολασμό της χώρας μας στο ίδιο χρονικό διά-
στημα. Ο ορολογικός έλεγχος του προσωπικού με την ταχεία μέ-
θοδο LFA που χρησιμοποιήσαμε έχει υψηλή αρνητική προγνω-
στική αξία και μπορεί να βοηθήσει στις πληθυσμιακές μελέτες για
την εκτίμηση της συνολικής ανοσιακής απόκρισης και την ανα-
γνώριση των ασυμπτωματικών φορέων.

1. Repeated leftover serosurvey of SARS-CoV-2 IgG antibodies, Greece,
March and April 2020. Z.Bogogiannidou et al. Eurosurveillance. Vol
25, issue 31, 06/08/2020.



ΤΟΜΟΣ 66 • ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2021

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

51

ΑΑ 54. ΔυνΑΤοΤηΤΑ ΑνιΧνΕυΣηΣ SArS CoV-2
ΣΕ ΕΠΑρΧιAκο νοΣοκοΜΕιο κΑΤΑ Τη ΔΕυΤΕρη
φΑΣη ΤηΣ ΠΑνΔηΜιΑΣ
Ι. Βουλγαρίδη, Ι. Πατσιαούρα, Σ. Οικονόμου, Ε. Καρκανιάς, Β. Ήππα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Εισαγωγή: Η πρόσφατη πανδημία οδήγησε στην αναζήτηση αξιό-
πιστων διαγνωστικών ερ γα λείων με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη
ανίχνευση του ιού SARS CoV-2 για περιορισμό της διασποράς του.
Στη διαγνωστική φαρέτρα κυριάρχησε ως μέθοδος αναφοράς η μο -
ριακή ανί χνευση του ιού, ενώ η ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντι-
γόνου του ιού κατά τη φάση κο ρύ φω σης της νόσου COVID-19 έπαι -
 ξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε μαζικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους.
Σκοπός:  Η καταγραφή και ο έλεγχος πιθανής συσχέτισης με την
φάση της πανδημίας του είδους των εργαστηριακών εξετάσεων
ανίχνευσης του ιού SARS CoV-2 που παραπέμφθηκαν και εκτελέ-
στηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Τρικάλων κατά
τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της πανδημίας. 
Υλικά και μέθοδος: Το διάστημα που μελετήθηκε ήταν από το
Σεπτέμβριο 2020 έως τον Ιανουάριο 2021. Τα δείγματα που προ-
σκομίσθηκαν αφορούσαν ρινοφαρυγγικά για την ανίχνευση αντι-
γόνου με τη μέθοδο του ενισχυμένου ανοσοφθορισμού (IFA) (ευαι-
σθησία 87,5% και ειδικότητα 96,5%) και ρινοφαρυγγικά ή
στοματοφαρυγγικά για αναζήτηση γενετικού υλικού του ιού με
multiplex PCR (ευαισθησία 97,6% και ειδικότητα 99,8%).

Αποτελέσματα: Συνολικά
εξετάστηκαν 136 δείγματα
για multiplex PCR και 529
δείγματα για ανίχνευση
αντιγόνου. Παρατηρήθη -
κε σαφής αυξητική τάση
παραπομπής σε μοριακό
έλεγχο του ιού, καθώς δια-
νύαμε τη δεύτερη φάση
πανδημίας, η οποία αφο-

ρούσε κυρίως σε επιβαρυμέ νους ασθενείς πρωτί στως προς διασω-
λήνωση. Αντίθετα, η χρήση ταχείας δοκιμασίας ανίχνευ σης αντιγόνου
κορυφώθηκε αρκετά νωρίς και αφορούσε σε άμεσους δειγματολη-
πτικούς ελέγχους ενώ έπειτα περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό κατά
κανόνα σε προεγχειρητικούς ελέγχους.
Συμπεράσματα: Στόχος του εργαστηρίου ήταν η δυνατότητα
άμεσης ανίχνευσης του ιού σε βα ρέως πάσχοντες ασθενείς που
έχρηζαν διασωλήνωση ή επείγον χειρουργείο. Βασικός στόχος ήταν
πάντα ο περιορισμός της διασποράς την νόσου. Λόγω τaου υψηλού
κόστους της multi plex PCR προτάθηκε η ταχεία ανίχνευση του αν-
τιγόνου του SARS CoV-2 ως εναλλακτική μέ θο δος με τη μέθοδο
IFA, παρά τη χαμηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα. Η κατανομή
τους φάνηκε να σχετίζεται με τη φάση της πανδημίας. Κατά το διά-

ΑΑ 55. κΑΤΑΓρΑφη βΑκΤηριΑιΜιων ΣΕ βΑρΕωΣ
ΠΑΣΧονΤΕΣ ΑΣθΕνΕιΣ ΜΕ CoViD-19 λοιΜωΞη,
ΤΕΤΑρΤοβΑθΜιου νοΣοκοΜΕιου-κΕνΤρου
ΑνΑφορΑΣ ΓιΑ Τη νοΣο SArS-CoV-2
Μ. Πρατικάκη, Δ. Γαζή, Φ. Βεϊνή, Π. Ανδρικογιαννόπουλος, 
Σ. Κωστούρου, Ν. Κουδουμνάκης, Α. Καλλιμάνη, Μ. Νέπκα
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και της εύλογης
κρίσης που προκάλεσε, υπάρχουν λίγες πληροφορίες που αφορούν
άλλες λοιμώξεις όπως βακτηριαιμίες, κυρίως στους βαρέως πά-
σχοντες ασθενείς. Σκοπός: Η αναδρομική μελέτη της επίπτωσης
και η καταγραφή του είδους και της συχνότητας των παθογόνων
που απομονώθηκαν σε κλινικά δείγματα αιμοκαλλιεργειών, από
ασθενείς ΜΕΘ που νοσηλεύθηκαν με COVID-19 λοίμωξη κατά τη
χρονική περίοδο 11 μηνών, από Μάρτιο 2020 έως Ιανουάριο 2021.
Υλικό και μέθοδοι: Κατά την παραπάνω περίοδο εισήχθησαν στη
ΜΕΘ 695 ασθενείς με λοίμωξη COVID-19. Εκτιμήθηκε το είδος και
η συχνότητα απομόνωσης των παθογόνων από βακτηριαιμίες που
εμφανίστηκαν πάνω από 48 ώρες από την εισαγωγή των ασθενών
στη ΜΕΘ. Υπολογίστηκε μόνο η 1η βακτηριαιμία, εκτός κι αν το επό -
μενο επεισόδιο αφορούσε μυκηταιμία. Αποτελέσματα και συμπερά -
σματα: Καταγράφηκαν συνολικά 192 επεισόδια βακτηριαιμίας και
34 επεισόδια μυκηταιμίας. 169 ασθενείς (ποσοστό 24.3%) ανέπτυξαν
βακτηριαιμία και 33 ασθενείς (ποσοστό 4.7%) ή/και μυκηταιμία, ενώ
13 επεισόδια βακτηριαιμίας ήταν πολυμικροβιακά. Η επίπτωση των
βακτηριαιμιών ήταν 32 επεισόδια ανά 1000 ημέρες ασθενών ΜΕΘ.
Η καταγραφή των παθογόνων κατέδειξε υπεροχή των Gram αρνητι -
κών βακτηριδίων (60.5%), έναντι των Gram θετικών (21.9%), ενώ οι
μύκητες συμμετείχαν με ποσοστό 17.6%. Επισκοπώ ντας τα ιστορικά
δεδομένα, το 2ο εξάμηνο του 2019 το ποσοστό βακτηριαμιών στη
ΜΕΘ του νοσοκομείου μας ήταν 24.8%. Συμπε ρασματικά, τα ευρή -
ματά μας έδειξαν πως οι βακτηριαιμίες αποτελούν μια συχνή επιπλοκή
της νοσηλείας των βαρέως πασχόντων ασθενών με COVID-19 λοί-
μωξη, σε ποσοστά αντίστοιχα της προ COVID-19 περιόδου.

Π Α Θ Ο Γ Ο Ν Α Σ Τ Ε Λ Ε Χ Η

Gram αρνητικά (60.5%)     Gram θετικά (21.9%)     Μύκητες (17.6%)
A.baumannii (61)                   E.faecium (26)                    C.albicans (10)
K.pneumoniae (47)                E.faecalis (10)                     C.parapsilosis (19)
P. aeruginosa (10)                   S.aureus (9)                        C.glabrata (4)
E.coli (5)                                    S.parasanguinis (1)          C.krusei (1)
P.mirabilis (2)                                                                         C.tropicalis (1)
E.cloacae (1)                                                                          Malassezia spp.(2)
Salmonella spp.(1)                                                               

στημα της κορύφωσης της πανδημίας, όπου τα ποσοστά θετικών
δειγμάτων κυμαίνονταν σε υψηλά επίπεδα στην περιοχή, προτιμή -
θηκε η ταχεία ανίχνευση αντιγόνου για μαζικούς ελέγχους, λόγω του
σύντομου χρό νου αναφοράς και φυσικά του χαμηλού κόστους. Στη
συνέχεια, κατά την ύφεση της νόσου η PCR επανήλθε ως κύρια μέ-
θοδος διάγνωσης της COVID-19 στο εργαστήριό μας λόγω της υψη -
λής ευαισθησίας και ειδικότητας της μεθόδου. Να σημειωθεί ότι η
διενέργεια των ανω τέ ρω εξετάσεων οδήγησε σε αυξημένο κόστος για
το εργαστήριο, καθώς η παραπομπή για μο ρια κή μέθοδο ανίχνευσης
του ιού κατά την αυξητική της πορεία έτεινε να εξελιχθεί σε πανάκεια.

   PCR COVID 19 Ag COVID 19
                       ΔΕΙΓΜΑΤΑ    ΘΕΤ(+)       ΔΕΙΓΜΑΤΑ     ΘΕΤ(+)
Σεπ-20            6                1                 24               1
Οκτ-20           23               2                113              4
Νοέ-20           14               4                348            42
Δεκ-20           45               8                 26               2
Ιαν-21            48               1                 18               0
ΣΥΝΟΛΟ      136            16              529            49

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ TEST COVID-19
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ΑΑ 57. λοιΜωΞΕιΣ ΑΠο aCinEtObaCtER baU-
Mannii ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ ΜΕ ΣοβΑρη ΠνΕυΜονιΑ
ΑΠο SArS-CoV-2, κΑΤΑ Τη ΔιΑρκΕιΑ Του ΔΕυ-
ΤΕρου κυΜΑΤοΣ ΤηΣ ΠΑνΔηΜιΑΣ 

Ε. Πριάβαλη1, Α. Παπαδήμα1, Α. Καλλιντέρη1, Ι. Ανδριανόπουλος2,
Χ. Κήττας1, Θ. Δημολένης1, Κ. Δάλλας1, Κ. Πάτρας1, 
Κ. Γκαρτζονίκα1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαν-
νίνων, 2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Η επίπτωση των βακτηριακών λοιμώξεων σε ασθενείς
με σοβαρή πνευμονία από SARS-CoV-2 δεν είναι επαρκώς μελε-
τημένη. 
Σκοπός: H διερεύνηση των λοιμώξεων από Acinetobacter bau-
mannii (ΑΒ) σε ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ για σοβαρή
πνευμονία από SARS-CoV-2.
Υλικό και μέθοδοι: Η μελέτη συμπεριέλαβε τους ενήλικους ασθε-
νείς που νοσηλεύτηκαν στην COVID-19 ΜΕΘ (Οκτώβριος 2020-Ια-
νουουάριος 2021), για οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω SARS-
CoV-2. Η ανίχνευση του ιού έγινε με RT-PCR σε ρινοφαρυγγικό
επίχρισμα ή σε εκκρίσεις του κατώτερου αναπνευστικού. Η ταυ-
τοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε με το
VITEK 2, το Ε-test και τη μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό.  
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τους 54 ασθενείς που ει-
σήχθησαν στην ΜΕΘ, οι 38 (70,4%) διαγνώσθηκαν με λοίμωξη
από ΑΒ. Η μέση ηλικία ήταν 68,2 (SD 10,8). Συνολικά απομονώθη-
καν, σε ίση αναλογία από αιμοκαλλιέργειες ή δείγματα κατώτερου
αναπνευστικού, 42 στελέχη ΑΒ που θεωρήθηκαν υπεύθυνα για
δευτεροπαθείς λοιμώξεις. Η πλειονότητα των στελεχών (37-88%),
ήταν extensively drug-resistant (XDR) και τα υπόλοιπα 5 πανανθε-
κτικά. Ανθεκτικά στην κολιστίνη (COL-R), με εύρος MIC 4-³16 μg/ml,
ήταν 15 (37,7%) στελέχη και στην τιγεκυκλίνη 7 (16,7%) (εύρος
MIC 8-12 μg/ml). Συνολικά κατέληξαν οι 28 από τους 38 ασθενείς
(73,7%). Η αποδιδόμενη στην COVID-19 και στη λοίμωξη από ΑΒ
θνητότητα, ήταν 46,4 έναντι 42,9% (13 έναντι 12 ασθενείς αντί-
στοιχα). Τα απομονωθέντα στελέχη από τη δεύτερη ομάδα ασθε-
νών ήταν περισσότερο ανθεκτικά στην κολιστίνη (75%-9/12 COL-
R έναντι 15.4%-2/13).
Διαπιστώνεται υψηλό ποσοστό λοιμώξεων από ΑΒ στους COVID-
19 ασθενείς, που συνδυάζεται με αυξημένη θνητότητα. Η πραγ-
ματική επίπτωση και ο ρόλος τους ως προγνωστικός παράγοντας,
χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση. 
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ΑΑ 56. ΕλΕΓΧοΣ ΓριΠηΣ Την ΕΠοΧη ΤηΣ ΠΑν-
ΔηΜιΑΣ CoViD-19 ΣΕ ΜονΑΔΑ Πφυ
Β. Αμπατζόγλου1, Μ. Μπουντά2, Μ. Πουγιούκα-Μπέη2, 
Θ. Μονογιός1, Σ. Λαγουδάκη1

1 Ποσειδώνειο Ιδ. Πολυϊατρείο, Παλαιό Φάληρο
2 Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Εισαγωγή: Η πανδημία COVID-19 έφερε νέα δεδομένα στο χώρο
της πρωτοβάθμιας φροντί δας υγείας (ΠΦΥ) όσον αφορά τον έλεγχο
των ιογενών λοιμώξεων.
Σκοπός: Καταγραφή περιστατικών γρίπης και SARS CoV-2 πριν και
κατά την διάρκεια της πανδημίας.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκε το σύνολο των εξετάσεων για τον
ιό της γρίπης και τον ιό SARS CoV-2 κατά το χρονικό διάστημα
πριν την έξαρση και κατά την διάρκεια της πανδημίας που διενερ-
γήθηκαν στο Ποσειδώνειο διαγνωστικό κέντρο τόσο με μέθοδο
αντιγόνου (rapid test) όσο και με μοριακή μέθοδο (RT-PCR).
Αποτελέσματα και συμπεράσματα:

Παρατηρήθηκε μια συντριπτική πτώση στον αριθμό των εξετα-
ζομένων που προσήλθαν για εξέταση γρίπης το δεύτερο διάστημα
στο διαγνωστικό κέντρο εκ των οποίων κανένα δεν βρέθηκε θε-
τικό. Αντίθετα, παρατηρήθηκε ένα μεγάλο ενδιαφέρον εξεταζο-
μένων για έλεγχο SARS Cov-2 τόσο με τη μέθοδο αντιγόνου (rapid
test) όσο και με την μοριακή μέθοδο (RT-PCR).            
Συμπερασματικά:
- η υιοθέτηση μέτρων προφύλαξης (μάσκες, καλό πλύσιμο χε-
ριών), 
- η ελάττωση των κοινωνικών επαφών, 
- το lockdown (κυρίως όσον αφορά τα σχολεία, που αποτελούν
τον κατεξοχήν πληθυσμό ελέγχου για τον ιό της γρίπης)
- το μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού έναντι της γρίπης,
περιόρισαν σημαντικά τον έλεγχο για τον ιό της γρίπης στην ΠΦΥ
και πιθανότατα εξάλειψαν και την ίδια την γρίπη στην κοινότητα.
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Εισαγωγή: Ο SARS-CoV-2 είναι βήτα κορωνοϊός και προκαλεί την
λοίμωξη COVID-19. Στην Ελλάδα η διάγνωση του πρώτου κρού-
σματος έγινε στις 26 Φεβρουαρίου 2020. Με δεδομένο ότι στην αρ-
χική φάση της πανδημίας μόνο τα άτομα με σοβαρή κλινική εικόνα
ελέγχονταν με RT-PCR test, οι οροεπιδημιολογικές μελέτες παρέχουν
μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα του επιπολασμού των ατόμων
που έχουν εκτεθεί στον ιό και έχουν αναπτύξει αντισώματα.
Σκοπός: Η εύρεση του οροεπιπολασμού του SARS-CoV-2 στην Ελ-
λάδα και η μηνιαία καταγραφή των μεταβολών του. 
Υλικά και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανώνυμων ενα-
πομείναντων δειγμάτων ορού για anti-SARS-CoV-2 IgG αντισώματα
με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας. Oι οροί προέρχονταν από
άτομα που προσέρχονταν στο εργαστήριο για γενικές εξετάσεις
ρουτίνας. Τα δείγματα κατανεμήθηκαν ανά ηλικιακή ομάδα και
φύλο. Επίσης, καταγράφηκε η ημερομηνία αιμοληψίας. 
Αποτελέσματα: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα απο-
τελέσματα από την επαρχία Τριφυλίας και Πυλίας του νομού Μεσ-
σηνίας. Από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο 2020 αναλύθηκαν 6.922
δείγματα, εκ των οποίων 26 δείγματα βρέθηκαν θετικά για anti-
SARS-CoV-2 IgG αντισώματα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:       

Μήνας                       Θετικά /                                Αδρός
                          Σύνολο δειγμάτων      οροεπιπολασμός (%)

Μάρτιος                     0 / 382                                  0,00%

Απρίλιος                     1 / 564                                  0,18%

Μάιος                         5 / 1184                                0,42%

Ιούνιος                       8 / 1462                                0,55%

Ιούλιος                       3 / 1353                                0,22%

Αύγουστος                 1 /117                                  0,85%

Σεπτέμβριος             4 /1055                                 0,38%

Οκτώβριος                 4 /805                                  0,50%

Ο οροεπιπολασμός υπολογίστηκε ξεχωριστά για κάθε ηλικιακή
ομάδα και για κάθε φύλο. Οι γυναίκες παρουσιάζουν τον υψηλό-
τερο οροεπιπολασμό τον Οκτώβριο (0,66%), και οι άνδρες τον Αύ-
γουστο (2,04%). Δεν παρατηρήθηκε αθροιστική αύξηση του ορο-
επιπολασμού με την πάροδο του χρόνου. Τα παραπάνω
αποτελέσματα είναι προκαταρκτικά, καθώς εκκρεμεί η εργαστη-
ριακή ανάλυση δειγμάτων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020. 
Συμπεράσματα: Ο υψηλότερος αδρός οροεπιπολασμός παρατη-
ρείται τον Αύγουστο. Είναι πιθανό να οφείλεται στη αυξημένη κι-
νητικότητα του πληθυσμού κατά την περίοδο των καλοκαιρινών
διακοπών. Η απουσία της αθροιστικής αύξησης του οροεπιπολα-
σμού και η επακόλουθη μείωση της οροθετικότητας έχει παρατη-
ρηθεί και σε αντίστοιχες οροεπιδημιολογικές μελέτες.

ΑΑ 58. κυλιοΜΕνη οροΕΠιΔηΜιολοΓικη ΜΕλΕΤη CoViD-19 ΣΤην ΕλλΑΔΑ - ΑΠοΤΕλΕΣΜΑΤΑ 
ΕΠΑρΧιΑΣ ΤριφυλιΑΣ κΑι ΠυλιΑΣ νοΜου ΜΕΣΣηνιΑΣ, ΜΑρΤιοΣ-οκΤωβριοΣ 2020
Α. Μαστρογιαννάκη-Μαρίνη1, Π. Σιψάς1, Ζ. Μπογογιαννίδου2, Κ. Δαδούλη2, Β. Μουχτούρη2

1 Πρότυπο Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο “ANALYSIS”, Κυπαρισσία Μεσσηνίας, Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας, Ελλάδα
2 Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα
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Εισαγωγή: Οι δευτερογενείς μυκητικές λοιμώξεις έχουν αναδειχθεί
ως σοβαρό πρόβλημα στη νοσηλεία των COVID19 θετικών ασθενών. 
Σκοπός: Καταγραφή μυκητικών λοιμώξεων σε COVID-19 ασθενείς
στο ΑΧΕΠΑ, νοσοκομείο αναφοράς για τη Βόρεια Ελλάδα, στη
διάρκεια του δεύτερου επιδημιολογικού κύματος μεταξύ Σεπτεμ-
βρίου-Δεκεμβρίου 2020.
Υλικό/Μέθοδοι: Αναλύθηκαν τα δημογραφικά και μικροβιολογικά
εργαστηριακά δεδομένα ενηλίκων ασθενών με θετική SARS-CoV-
2 PCR και μυκηταιμία ή παρουσία υφομύκητα σε μη-βρογχοσκο-
πικό έκπλυμα (NBL) διασωληνωμένων ασθενών στην προαναφερ-
θείσα περίοδο. Η ταυτοποίηση και έλεγχος ευαισθησίας στους
ζυμομύκητες έγιναν με Vitek2(biomérieux) και Micronaut-AM(Mer-
lin) αντίστοιχα. Η ταυτοποίηση των στελεχών υφομυκήτων βασί-
στηκε στη μακροσκοπική και μικροσκοπική μορφολογία των αποι-
κιών. Το αντιγόνο γαλακτομαννάνης ανιχνεύθηκε με Lateral Flow
Assay(EraBiology).
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: 16 ασθενείς (75% νοσηλεία σε
ΜΕΘ) παρουσίασαν μυκηταιμία κυρίως από είδη Candida, ένα στέ-
λεχος Fusarium και ένα Saccharomyces cerevisiae (Πίνακας 1). Καν-
τιταιμία σχετιζόμενη με καθετήρα διαπιστώθηκε σε έξι ασθενείς.
Όλα τα είδη Candida ήταν ευαίσθητα σε φλουκυτοσίνη, αζόλες,
αμφοτερικίνηΒ και εχινοκανδίνες εκτός στους C. Parapsilosis με
83.3% αντοχή στη φλουκοναζόλη (52.4% για το τελευταίο έτος).
Στις καλλιέργειες NBL 30 ασθενών υπό μηχανικό αερισμό με σύν-
δρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέ ρειας εισαχθέντων στη ΜΕΘ
απομονώθηκαν κυρίως στελέχη Aspergillus ακολουθούμενα από
Fusarium (Πίνακας 1). Οι 20/29 ασθενείς με Aspergillus και πνευμο-
νικές διηθήσεις ακτινολογικά θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως
possible Covid-19 Associated Pulmonary Asper gil losis (CAPA). Το

αντιγόνο γαλακτομαννάνης ορού ήταν θετικό σε 7/12 ασθενείς. Τα
χαρακτηριστικά των ασθενών με μυκητικές λοιμώξεις παρουσιά-
ζονται στον Πίνακα 2. Καθώς οι διηθητικές μυκητικές λοιμώξεις και
κυρίως η CAPA συσχετίζονται με αυξημένη θνητότητα στους COVID-
19 ασθενείς, απαιτείται επαγρύπνηση για έγκαιρη διάγνωση και
έναρξη αντιμυκητικής αγωγής.

ΑΑ 59. ΜυκηΤικΕΣ λοιΜωΞΕιΣ ΣΕ CoViD-19 ΑΣθΕνΕιΣ ΣΤο νοΣοκοΜΕιο ΑΧΕΠΑ ΣΤουΣ Τη ΔιΑρκΕιΑ
Του ΔΕυΤΕρου ΕΠιΔηΜικου κυΜΑΤοΣ
Π. Μαντζάνα1, Μ. Αρχοντή1, Α. Κασσομενάκη1, Ζ. Αηδόνη2, Ι. Γκέκα1, Α. Τυχάλα1, Γ. Καγκάλου1, Ο. Βασιλάκη1, Π. Παπακωνσταντίνου2, 
Ε. Γκέκα2, Σ. Μεταλλίδης3, Ε. Πρωτονοταρίου1, Λ. Σκούρα1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Αναισθησιολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
3 Α Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Πίνακας 1. Kατανομή των μυκητικών λοιμώξεων ανάλογα με την εστία
λοίμωξης

                                              Αίμα         Μη-βρογχοσκοπικό
                                                                               έκπλυμα
Candida parapsilosis                  6                               
Candida albicans                        3                               
Candida glabrata                       3                               
Candida tropicalis                       1                               
Candida lusitaniae                     1                               
Saccharomyces cerevisiae         1                               
Fusarium spp                                1                             3
Aspergillus flavus                                                        10
Aspergillus fumigatus                                                 8
Aspergillus terreus                                                       8
Aspergillus niger                                                          7
Σύνολο                                       16                           36

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά των ασθενών με μυκητικές λοιμώξεις

                                                                                                       Ασθενείς με μυκηταιμίες              Ασθενείς με υφομύκητες
                                                                                                                   N=16                               στο αναπνευστικό N=30
Μέσος όρος ηλικίας (έτη)                                                                        68                                                     65
Άνδρας/Γυναίκα                                                                                       11/5                                                  21/9
Ημέρα εμφάνισης λοίμωξης (ημέρες 
μετά την εισαγωγή στη ΜΕΘ ή στην κλινική)                                    21.7                                                   7.6
Διάρκεια παραμονής ΜΕΘ (ημέρες)                                                    24.9                                                  13.5
Θάνατος (ημέρες μετά τη λοίμωξη)                                                     10.6                                                   7.2
Ενδονοσοκομειακή θνητότηα                                                             68.7%                                                90%
Ασθενείς με μυκητικές λοιμώξεις 
στο σύνολο των COVID-19 ασθενών σε ΜΕΘ                                5.4%                                                13.5%
Ασθενείς με μυκητικές λοιμώξεις στο σύνολο 
των COVID-19 νοσηλευομένων ασθενών                                        1.3%                                                 2.5%
Λήψη ευρέος φάσματος αντιμικροβιακών                                       100%                                                100%
Λήψη κορτικοστεροειδών ως μέρος
COVID-19 θεραπείας                                                                            81.3%                                               83.3%
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Εισαγωγή: Η πανδημία του COVID-19 επέφερε αλλαγές στην ποι-
ότητα των υπηρεσιών υγείας λόγω επιφόρτισης του συστήματος
από την αύξηση των ασθενών στο τμήμα των επειγόντων και την
αύξηση των εισαγωγών και της νοσηλείας σε τμήματα ΜΕΘ και
ΜΑΦ.
Σκοπός: Η σύγκριση του ποσοστού των επιμολύνσεων σε δείγματα
αιμοκαλλιεργειών κατά τη διάρκεια της πανδημίας με το αντίστοιχο
ποσοστό επιμολύνσεων πριν την πανδημία. 
Υλικό και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική συγκριτική
μελέτη προσδιορισμού του ποσοστού επιμολύνσεων σε κλινικά
δείγματα αιμοκαλλιεργειών μεταξύ ενός «προ COVID-19» χρονικού
διαστήματος (Σεπτέμβριος 2019 - Ιανουάριος 2020) με το αντί-
στοιχο «COVID-19» διάστημα (Σεπτέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2021).
Οι καλλιέργειες επωάστηκαν στο αυτοματοποιημένο σύστημα Bac-

tec (Biomerieux) και η ταυτοποίηση του υπεύθυνου μικροοργανι-
σμού έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 (Biomerieux).
Έγινε αξιολόγηση των επιμολύνσεων με βάση κλινικοεργαστηριακά
κριτή ρια όπως ο αριθμός των θετικών σετ ανά ασθενή, ο αριθμός
των θετι κών φιαλιδίων ανά σετ, ο χρόνος θετικοποίησης, η κλινική
κατά στα ση του ασθενή, η παρουσία ξένου σώματος, πρόσθετα
δείγματα θετικά με τον ίδιο μικροοργανισμό σε διάστημα τριών
ημερών. 
Αποτε λέσματα και συμπεράσματα: Το ποσοστό των επιμολύνσεων
αυξήθηκε από 5,2% κατά την περίοδο «προ COVID-19» χρονικού
διαστήματος σε 6,1% στην περίοδο του «COVID-19» διαστήματος.
Διαφαίνεται μια συνολική αύξηση της τάξης του 0,9% στις επιμο-
λύνσεις των αιμοκαλλιεργειών με σαφή αρνητική επιρροή της παν-
δημίας στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.

ΑΑ 60. ΕΠιΔρΑΣη ΤηΣ ΠΑνΔηΜιΑΣ CoViD-19 ΣΤΑ ΠοΣοΣΤΑ ΕΠιΜολυνΣΕων Των ΑιΜοκΑλλιΕρΓΕιων
Δ. Γαζή, Μ. Πρατικάκη, Μ. Τσούρα, Π. Χρα, Ε. Παπαδοπούλου, Ε. Σπάθα, Ν. Κουδουμνάκης, Ε. Σκόρδα, Μ. Νέπκα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

ΑΑ 61. ΜΕλΕΤη Των ΜικροβιΑκων λοιΜωΞΕων ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ CoViD-19 ΣΕ ΤριΤοβΑθΜιο
 νοΣοκοΜΕιο ΤηΣ ΠΕριφΕρΕιΑΣ
Α. Ζουρίδη, Σ. Δασκαλάκη, Μ. Κουτσουρελάκη, Μ. Βακωνάκη, Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Εισαγωγή: Ο SARS-CoV-2, αίτιο της πανδημίας και της νόσου
COVID-19, αποτελεί αιτία εισαγωγής και πολυήμερης νοσηλείας
στο νοσοκομείο. 
Σκοπός: Η μελέτη και η καταγραφή των μικροβιακών λοιμώξεων
αυτών των ασθενών κατά την εισαγωγή τους και παραμονή τους
στο νοσοκομείο. 
Υλικά και μέθοδοι: Εξετάστηκαν 138 δείγματα από ασθενείς με
νόσο COVID-19 που προσήλθαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2020 έως και τον Ια-
νουάριο του 2021. Η απομόνωση των μικροβίων έγινε με τις κλα-
σικές μικροβιολογικές μεθόδους. Η ταυτοποίηση κι ο έλεγχος ευαι-
σθησίας των αντιβιοτικών έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα
Microscan Walk Always 96 Plus (Beckman Coulter), υπό τις οδηγίες
του CLCI. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Τα δείγματα που εστάλησαν
και ήταν θετικά όπως και τα μικρόβια που απομονώθηκαν φαί-
νονται αναλυτικά στον πίνακα. 

Υλικό                     Θετικά δείγματα/                Μικροοργανισμοί που 
                              συνολικά δείγματα        απομονώθηκαν (Ν στελεχών)

Αίμα                                   10/72
                            CNS (7), E. faecium (3)

                                                                                        P. aeruginosa (1)

Ούρα                                  2/21                                   P. aeruginosa (1)
                                                                                           E. faecalis (1)
Κόπρανα                           1/12                                      C. difficile (1)
Πύα και άκρα                                                              P. aeruginosa (1)
καθετήρων                        4/7                              E. faecalis (1), E. coli (1)
                                                                                 Candida parapsilosis (1)
Βρογχικές εκκρίσεις/                                                P. aeruginosa (3)
Βρογχικό έκπλυμα/                                                 S. haemolyticus (2)
Εκκρίσεις τραχείας         9/24                          H. influenzea (1), E. coli (1)
                                                                              A. baumannii (1), MRSA (1)

Η εισαγωγή στο νοσοκομείο των ασθενών με νόσο COVID-19, η
πολυήμερη νοσηλεία τους, αλλά και η ίδια η λοίμωξη από τον κο-
ρωνοϊό τους καθιστά ευάλωτους στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
δυσχεραίνοντας την ίαση. 
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νής επαφής του με επιβεβαιωμένο κρούσμα 10 ημέρες μετά τη
δεύτερη δόση του εμβολιασμού, έγινε μοριακός έλεγχος και απέβη
θετικός για SARS-CoV-2. Ο εξεταζόμενος ήταν ασυμπτωματικός.
4 εξεταζόμενοι αναφέρουν αυτοάνοσο νόσημα και θεραπεία με
ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες (φινγκολιμόδη, φουμαρικό
διμεθυλεστέρα και οκρελιζουμάμπη). Σε 2 από αυτούς δεν ανι-
χνεύθηκαν IgG αντισώματα (0,65%). Επίσης, αντισώματα δεν ανι-
χνεύθηκαν σε έναν εξεταζόμενο με ιστορικό πρόσφατου Ca θυ-
ρεοειδούς και θεραπείας με 131I (0,32%).
28 εξεταζόμενοι (9%) αναφέρουν ιστορικό ΣΔ υπό θεραπεία και
ανέπτυξαν αντισώματα τύπου IgG. 12 εξεταζόμενοι (3,5%) ανα-
φέρουν ιστορικό με ΡΑ και ΣΕΛ, οι οποίοι λαμβάνουν μεθοτρεξάτη,
λεφλουνομίδη και υδροξυχλωροκίνη και οι οποίοι επίσης ανέπτυ-
ξαν αντισώματα τύπου IgG.
Το ποσοστό των εμβολιασθέντων που ανέπτυξε αντισώματα μετά
και τη δεύτερη δόση του εμβολίου είναι αρκετά υψηλό (99%). Η
ανοσοκαταστολή δυσχεραίνει τη δημιουργία IgG αντισωμάτων. Ο
εμβολιασμός παραμένει σημαντική ασπίδα προστασίας έναντι του
ιού, αλλά δεν αποκλείει την προσβολή από τον ιό. Τα μέτρα ατομι-
κής προστασίας παραμένουν τα κύρια μέτρα πρόληψης.

(PPA) με 95% διάστημα εμπιστοσύνης της μεθόδου αυξάνεται ως
και 100% μετά από 14 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων
και η αρνητική ποσοστιαία συμφωνία (ΝΡΑ) με 95% διάστημα εμπι-
στοσύνης υπολογίζεται συνολικά στο 99,63%. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τα 1226 δείγματα που
ελέγχθηκαν στο σύνολο, 5 ήταν θετικά (0,4%) ενώ τα υπόλοιπα 1221
είχαν αρνητικά τα SARS-CoV-2 IgG (99,6%). Από τα 5 αυτά θετικά
άτομα, ένα ήταν ιατρός ο οποίος είχε έρθει σε επαφή με επιβεβαι-
ωμένο κρούσμα, ένα ήταν νοσηλεύτρια της οποίας η νόσος είχε
διαδράμει με ήπια συμπτωματολογία, ένα ήταν αποκλειστική νο-
σηλεύτρια και η οποία ήταν ασυμπτωματική και δύο άτομα ήταν
ασθενείς της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας (ένας με γνωστό ιστο-
ρικό λοίμωξης από SARS-CoV-2 και ένας ασυμπτωματικός). Τα πολύ
χαμηλά ποσοστά των αντισωμάτων μνήμης έναντι του νέου κορω-
νοϊού σε διαφορετικούς υποπληθυσμούς της περιοχής μας αντικα-
τοπτρίζουν το χαμηλό επιπολασμό της νόσου στην περιοχή, ακόμα
και στους υγειονομικούς, και τα λιγοστά κρούσματα που υπήρχαν
τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά και την προηγούμενη αυτής.
Για άλλη μία φορά τα μέτρα ατομικής προστασίας καταδεικνύονται
ως σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας εξάπλωσης της νόσου,
ακόμα και σε χώρους με υψη λό επιδημιολογικό φορτίο όπως είναι
οι υγειονομικοί χώροι (νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ). 
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Εισαγωγή: Ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2, αίτιο της πανδημίας που
διανύουμε την τρέχουσα περίοδο, προκαλεί σοβαρό οξύ αναπνευ-
στικό σύνδρομο, τη νόσο COVID-19. Τα συμπτώματα της νόσου
αφορούν κυρίως το αναπνευστικό σύστημα, ποικίλουν από ήπια
γριππώδη συνδρομή έως οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια ενώ υπάρ-
χουν και περιπτώσεις ασυμπτωματικής λοίμωξης. 
Σκοπός: Η μελέτη της ανοσιακής κατάστασης σε πληθυσμούς του
ν. Ηρακλείου εκτιμώντας με αυτό τον τρόπο τον επιπολασμό της
νόσου στην κοινότητα.  
Μέθοδοι: Εξετάστηκαν 1226 δείγματα από 932 υγειονομικούς του
νοσοκομείου μας, 91 δείγματα των Κέντρων Υγείας της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ηρακλείου (22 από το Κ.Υ.Βιάννου, 37 από το Κ.Υ.
Αρκαλοχωρίου και 32 από το Κ.Υ.Καστελίου), από 21 άτομα προσω-
πικό του ΕΚΑΒ και 182 από λοιπές ομάδες (2 εργαζόμενοι της Περι-
φέρειας Κρήτης, 33 εργαζόμενες ως αποκλειστικές νοσηλεύτριες,
70 ασθενείς της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας, 54 ασθενείς από
τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και 23 ιδιώτες ιατροί). Η εξέταση διε-
νεργήθηκε το χρονικό διάστημα από 26/06/2020 έως 17/07/2020.
Η ανίχνευση των αντισωμάτων SARS-CoV-2 IgG έγινε με τη μέθοδο
της μικροσωματιδιακής ανοσοεξέτασης χημειοφωταύγειας (CMIA)
για την ποιοτική ανίχνευση των αντισωμάτων IgG έναντι του ιού
στον αναλυτή ARCHITECT i System. Η θετική ποσοστιαία συμφωνία

Εισαγωγή: Ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 είναι ένα νέο στέλεχος κο-
ρωνοϊού που ευθύνεται για την πανδημία που ξεκίνησε στα τέλη
του 2019 με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. 
Σκοπός: Η ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων τύπου IgG και IgM
στο υγειονομικό προσωπικό μετά τη δεύτερη δόση του εμβολια-
σμού έναντι του SARS-CoV-2.
Υλικά και μέθοδοι: Εξετάστηκαν 311 εργαζόμενοι (ιατρικό- πα-
ραϊατρικό, διοικητικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας)
σε διάστημα 10-25 ημερών μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου
της Pfizer. Χρησιμοποιήθηκε το κιτ VivaDiag COVID-19 IgM/IgG
Rapid Test της VivaCheck Biotech Co., Ltd για τον ποιοτικό προσ-
διορισμό των COVID-19 IgG και IgM αντισωμάτων στο αίμα. Η ει-
δικότητα της μεθόδου είναι 100% και η ευαισθησία 95,7%.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τους 311 εξεταζόμενους,
οι 98 ήταν άνδρες (31,5%) και οι 213 γυναίκες (68,5%).
Aνιχνεύθηκαν αντισώματα τύπου IgG σε 308 εξεταζόμενους (99%).
Σε 3 εξεταζόμενους (1%) ανευρέθηκαν θετικά IgG και IgM αντι-
σώματα, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για μοριακό έλεγχο που απέβη
αρνητικός για SARS-CoV-2. 
Σε έναν εξεταζόμενο με θετικά μόνο IgG αντισώματα, κατόπιν στε-

ΑΑ 62. ΜΕΤρηΣη Των ΑνΤιΣωΜΑΤων ΕνΑνΤι Του νΕου κορωνοΪου ΣΕ ΠληθυΣΜο ΤηΣ
 ΠΕριφΕρΕιΑκηΣ ΕνοΤηΤΑΣ ηρΑκλΕιου ΜΕΤΑ Το ΠρωΤο ΕΠιΔηΜικο κυΜΑ
Α. Ζουρίδη, Μ. Κουτσουρελάκη, Μ. Βακωνάκη, Α. Κεφαλάκη, Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

ΑΑ 63. ΜΕλΕΤη ΤηΣ ΑνοΣιΑκηΣ ΑΠοκριΣηΣ ΣΕ ΕρΓΑΖοΜΕνουΣ ΤριΤοβΑθΜιου νοΣοκοΜΕιου
ΤηΣ ΠΕριφΕρΕιΑΣ ΜΕΤΑ Τον ΕΜβολιΑΣΜο ΕνΑνΤι Του SArS-CoV-2 
Μ. Κουτσουρελάκη, Α. Κεφαλάκη, Α. Ζουρίδη, Μ. Βακωνάκη, Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
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ΑΑ 64. ΑνιΧνΕυΣη ΑνΤιΓονου Του SArS-CoV-2
ΣΕ ΕρΓΑΖοΜΕνουΣ ΜΑιΕυΤικου-ΓυνΑικολο-
Γικου νοΣοκοΜΕιου Των Αθηνων
Α. Βλαχογιάννης*, Σ. Χαρπαντίδης*, Α. Μπούσκου**, Σ. Ξυδιά**,
Ε. Ανδρεάδη*, Α. Μπονάτη*, Κ. Κρητικός***, Φ. Αντωνίου***, 
Ε. Γλυνού**
Γ.Ν- Μαιευτήριο «Έλενας Βενιζέλου»
* Βιοπαθολογικό Τμήμα 
** Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 
*** Παθολογικό Τμήμα 

Εισαγωγή: Η ανοσοχρωματογραφική ανίχνευση του αντιγόνου
του SARS-CoV-2 είναι μια εύκολη τεχνική, που δίνει αποτέλεσμα
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η συμβολή της στην επιδημιολο-
γική διερεύνηση της νόσου και στην πρώτη επείγουσα διαφορο-
διάγνωση ύποπτα συμπτωματικών ασθενών είναι σημαντική.
Σκοπός: Η διενέργεια επιδημιολογικού ελέγχου (screening) για
αντιγόνο SARS-CoV-2, σε εργαζόμενους Μαιευτικού-Γυναικολογι-
κού Νοσοκομείου στην Αθήνα, με σκοπό τον εντοπισμό ασυμπτω-
ματικών, κυρίως, κρουσμάτων .
Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από 25/11/2020
έως 4/2/2021, με την εθελοντική συμμετοχή 382 εργαζομένων
από όλα τα τμήματα του Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου», σε εφαρμογή
προγράμματος προληπτικού ελέγχου της 1ης Υ.Π.Ε.. Η ανίχνευση
του αντιγόνου του SARS-CoV-2 πραγματοποιήθηκε σε ρινοφαρυγ-
γικά δείγματα, με την ανοσοχρωματογραφική μέθοδο PANBIO CO-
VID-19 Αg Rapid Test (Abbott, ΗΠΑ), σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των ατόμων της μελέτης, 8 (2,1%)
ήταν θετικά για το αντιγόνο του SARS-CoV-2, με 4 (1,04%) από
αυτά να είναι ασυμπτωματικά. Σε όλα τα θετικά δείγματα πραγμα-
τοποιήθηκε ταυτόχρονα και μοριακός έλεγχος (RT-PCR) που επι-
βεβαίωσε το αποτέλεσμα της ανοσοχρωματογραφίας. Ταυτόχρο-
νος έλεγχος με τις δύο αυτές μεθόδους πραγματοποιήθηκε σε 59
ακόμη εργαζομένους, που είτε ανέφεραν επαφές με επιβεβαιωμένα
κρούσματα είτε εμφάνιζαν συμπτωματολογία συμβατή με COVID-
19. Μόνο σε μία περίπτωση (1,5%) υπήρχε ασυμφωνία των δύο
τεχνικών, και συγκεκριμένα σε μια εργαζόμενη με ύποπτα συμ-
πτώματα, στην οποία η ανοσοχρωματογραφία ήταν αρνητική και
ο μοριακός έλεγχος θετικός.
Συμπερασματικά: Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι ο
ανοσοχρωματογραφικός έλεγχος αντιγόνου COVID-19 είναι ένα
εύχρηστο και χρήσιμο εργαλείο για τον έγκαιρο εντο πισμό ασυμ-
πτωματικών ή ελαφρά συμπτωματικών ασθενών, συμβάλλοντας
σημαντικά στον περιορισμό της μετάδοσης του ιού. Ο έλεγχος αν-
τιγόνου μόνο με ανοσοχρωματογραφική μέθοδο, κυρίως σε ύπο-
πτα περιστατικά, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένους χειρισμούς,
λόγω εφησυχασμού, με αποτέλεσμα την διασπορά της νόσου. Το
γεγονός αυτό είναι ίσως κρισιμότερο, σε περιπτώσεις επικείμενης
νοσηλείας για άλλη από τον SARS-CoV-2 αιτία. Παρόλα αυτά, στην
τρέχουσα κατάσταση της επιδημίας και με τον αυξανόμενο επι-
πολασμό της λοίμωξης, η λελογισμένη χρήση δοκιμασιών point-
of-care παραμένουν ισχυρός σύμμαχος, συμβάλλοντας στον πε-
ριορισμό της μετάδοσης του ιού.

ΑΑ 65. ΕΠιΠολΑΣΜοΣ ΑνΤιΣωΜΑΤων ΕνΑνΤι
Του SArS-CoV-2 ΣΕ ΕρΓΑΖοΜΕνουΣ ΜΑιΕυΤι-
κου-ΓυνΑικολοΓικου νοΣοκοΜΕιου Των
Αθηνων 
Σ. Χαρπαντίδης*, Α. Βλαχογιάννης*, Σ. Ξυδιά**, Α. Μπούσκου**,
Σ-Δ. Κοσμάτος*, Δ. Παπαδημητρίου*, Β. Μανουσάκης*, 
Ν. Μαυρωνά*, Χ. Βέρρα*, Ε. Γλυνού*
Γ.Ν.- Μαιευτήριο «Έλενας Βενιζέλου»
* Βιοπαθολογικό Τμήμα 
** Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Εισαγωγή: Ο νέος κορωνοϊός (SARS-CoV-2) και η λοίμωξη (COVID-
19) που προκαλεί, αποτελούν αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό
ζήτημα για τη Δημόσια Υγεία, παγκοσμίως. Ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας κήρυξε την λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 ως παν-
δημία, τον Μάρτιο του 2020. Οι προσπάθειες αντιμετώπισης έως
τώρα, αποσκοπούν κυρίως, στην αναχαίτιση μετάδοσης του ιού,
με τελικό σκοπό την εξάλειψη της νόσου. 
Σκοπός: Η εκτίμηση του επιπολασμού των αντισωμάτων έναντι
του SARS-CoV-2 (προ εμβολιασμού), σε εργαζόμενους σε Μαιευ-
τικό-Γυναικολογικό Νοσοκομείο της Αθήνας, στο πρώτο κύμα της
πανδημίας.
Υλικό και Μέθοδος: Κατά το διάστημα από 3/6/2020 έως και
19/6/2020, στα πλαίσια εθνικής καταγραφής οροεπιτήρησης του
Υπουργείου Υγείας εξετάσθηκαν 1464 εργαζόμενοι του Γ.Ν. «Έλενα
Βενιζέλου - Αλεξάνδρα». Η συμμετοχή ήταν εθελοντική και περιε-
λάμβανε την συμπλήρωση ειδικού έντυπου με δημογραφικές και
επιδημιολογικές πληροφορίες. Ο προσδιορισμός των αντισωμάτων
αφορούσε σε IgG αντισώματα έναντι του νουκλεοκαψιδίου του
SARS-CoV-2, σε δείγματα ορού, με τη μέθοδο χημειοφωταύγειας/
μικροσφαιρίδια (CMIA) (Abbott, ΗΠΑ).
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των συμμετεχόντων το 77,6% ήταν
γυναίκες και η διάμεση ηλικία τους ήταν τα 47 έτη. Συνολικά, σε
14 άτομα ανιχνεύθηκαν αντισώματα IgG έναντι του SARS-CoV-2
(ποσοστό οροθετικότητας 0,95%). Τα 13/14 (92,7%) των θετικών
δειγμάτων προήλθε από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Από
την ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων των οροθετικών
ατόμων, 5 (35,7%) δήλωσαν ότι εργάζονταν σε τμήμα υποδοχής
ασθενών SARS-CoV-2, 6 (42,9%) είχαν στενή επαφή με κρούσμα
και 2 (14,2%) νοσηλεύτηκαν σε μονάδα COVID-19. Κανείς, πλην
των νοσηλευθέντων, δεν είχε αντιληφθεί τη νόσηση. Μία εργαζό-
μενη δήλωσε ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχε επιστρέψει από
ταξίδι στο εξωτερικό. Ωστόσο, 3 (21,3%) εργαζόμενοι οι οποίοι
δεν εμφάνισαν συμπτώματα, δήλωσαν ότι έπασχαν από κάποιο
αυτοάνοσο νόσημα, ενώ σε έναν εργαζόμενο είχε χορηγηθεί πολύ
πρόσφατα αντιτετανικός ορός. Τέλος, μία ασθενής η οποία είχε
νοσηλευτεί σε μονάδα COVID-19 δεν εμφάνισε ορομετατροπή.      
Συμπερασματικά, το ποσοστό οροθετικότητας των εργαζομένων
στο νοσοκομείο μας είναι χαμηλό μετά το πρώτο επιδημικό κύμα
του SARS-CoV-2 στη χώρα μας. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό,
είχε το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών αντισωμάτων (92,8%) από
το σύνολο των εργαζομένων. Η περαιτέρω διερεύνηση του επι-
πολασμού των αντισωμάτων μπορεί να βοηθήσει στον προσδιο-
ρισμό των παραγόντων του επαγγελματικού κινδύνου λοίμωξης
από SARS-CoV-2 στο Νοσοκομειακό χώρο και να συμβάλει γενι-
κότερα στην παρακολούθηση της πανδημίας.
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ΑΑ 66. ΕΠιΠΤωΣη βΑκΤηριΑιΜιΑΣ ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ
ΜΕ CoViD-19 ΣΕ ΤριΤοβΑθΜιο νοΣοκοΜΕιο
ΤηΣ ΑθηνΑΣ
Ε. Πέτρου, Λ.Π. Δροσοπούλου, Μ. Ορφανίδου, 
Μ. Καμπερογιάννη, Α. Μιχελάκη, Μ. Καραγιάννη, Ν. Γεροθανάση,
Δ. Πετροπούλου, Α. Τσολάκη, Σ. Αντωνοπούλου, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, 
«Γ. Γεννηματάς»

Εισαγωγή: Οι δευτεροπαθείς λοιμώξεις στους ασθενείς με COVID-
19 αυξάνουν την νοσηρότητα και τη θνητότητα και ειδικά όταν
πρόκειται για βακτηριαιμίες.
Σκοπός: Η εκτίμηση των μεταβολών στο προφίλ των βακτηριαι-
μιών ανάμεσα σε ασθενείς με COVID-19 και σε ασθενείς αρνητικούς
για COVID-19.
Υλικό και μέθοδοι: Ανατρέξαμε αναδρομικά στα αρχεία των αι-
μοκαλλιεργειών της κλινικής COVID του νοσοκομείου μας για το
τελευταίο εξάμηνο (01/08/2020-15/02/2021), καθώς και στα αρχεία
της ίδιας κλινικής, ένα έτος πριν και για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Συνολικά συλλέχθηκαν 383 αιμοκαλλιέργειες (ΑΜΚ) (αερόβια-ανα-
ερόβια), [BD, BACTEC-BACT/ALERT] από 201 νοσηλευόμενους με
COVID-19(CoV+p) και αντίστοιχα 988 ΑΜΚ από 392 νοσηλευόμε-
νους χωρίς COVID-19 (CoV-p).
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στους CoV+p θετικές ήταν οι
104/383(27.1%) ΑΜΚ. Από αυτές το 40.4%(42/104) θεωρήθηκαν
επιμολύνσεις καθώς ανέδειξαν μικρόβια της χλωρίδας του δέρ-
ματος και, μετά τον αποκλεισμό τους, οι αληθείς βακτηριαμίες
ήταν 16.1%(62/383) από τις οποίες απομονώθηκαν συνολικά 71
στελέχη, εκ των οποίων ήταν:Gram-αρνητικά βακτηρίδια
31/71(43.7%), Gram-θετικά 32/71(45.0%), αναερόβια 2/71(2.8%)
και Candida spp 6/71(8.5%). Τα συχνότερα απομονωθέντα στελέχη
ήταν: Εντερόκοκκοι 18/71(25.3%) [Enterococcus faecalis σε 5/18,
Enterococcus faecium σε 13/18], Escherichia coli 15/71(21.1%),
Staphylococcus aureus 11/71(15.5%), Klebsiella pneumoniae
8/71(11.3%), Acinetobacter baumannii 3/71(4.3%), Pseudomonas
aeruginosa 1/71(1.4%) και άλλα βακτήρια 7/71(9.8%). 
Στους 392 CoV-p θετικές ήταν οι 194/988(19.6%) ΑΜΚ. Επιμολύν-
σεις θεωρήθηκαν οι 70/194 (36.1%), και μετά τον αποκλεισμό τους
το ποσοστό βακτηριαιμίας μειώθηκε σε 12.6% (124/988) με συνο-
λικά 154 απομονωθέντα στελέχη, εκ των οποίων ήταν: Gram-αρ-
νητικά βακτηρίδια 75/154 (48.7%), Gram-θετικά 65/154 (42.2%),
αναερόβια 9/154 (5.8%) και Candida spp 5/154 (3.3%). Η συχνότητα
απομόνωσης ήταν η ακόλουθη:Εντερόκοκκοι 41/154(26.6%) [E.fae-
calis σε 19/41, E.faecium σε 22/41], E.coli 19/154(12.3%), K.pneu-
moniae 16/154 (10.4%), S.aureus 15/154 (9.7%), P.aeruginosa
10/154 (6.5%), P.mirabilis 8/154 (5.2%), A.baumannii 2/154 (1.3%)
και άλλα βακτήρια σε 29/154 (18.9%).
Παρατηρήσαμε υψηλότερο ποσοστό καντινταιμίας καθώς και ήπια
αύξηση της βακτηριαιμίας από S.aureus στους COVID-19 ασθενείς.
Παράλληλα παρατηρήθηκε αύξηση στη βακτηριαμία από E.coli η
οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί επαρκώς.

ΑΑ 67. ΑΞιολοΓηΣη ΣυΣΤηΜΑΤοΣ ΠΑρΑ Τη
κλινη Του ΑΣθΕνουΣ [PoinT oF CArE rEAL
TiME PCr (PoCT)] ΣΤην ΕρΓΑΣΤηριΑκη ΔιΑ-
ΓνωΣη Του SArS-CoV-2 ΣΕ ΤριΤοβΑθΜιο νο-
ΣοκοΜΕιο
Μ. Καραγιάννη, Μ. Ορφανίδου, Χ. Σταυροπούλου, Ε. Πέτρου, 
Α. Τσάκαλος, Α. Μιχελάκη, Ι.Β. Κοντοτέζα, Ν. Γεροθανάση, 
Δ. Πετροπούλου, Α. Τσολάκη, Μ. Καμπερογιάννη, 
Λ.Π. Δροσοπούλου, Σ. Αντωνοπούλου, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«Γ. Γεννηματάς»

Εισαγωγή: Η πανδημία του SARS-CoV-2 είχε σαν αποτέλεσμα την
ανάπτυξη πολλών εργαστηριακών μεθόδων POCT για την ανί-
χνευση του ιού. Στο εργαστήριό μας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος
POCT Convergys® (RT-POCT-PCR).
Μέθοδος: Την περίοδο 09/10/2020-13/02/2021 διενεργήθηκαν
3725 RT-POCT-PCR από ρινοφαρυγγικά δείγματα ασθενών που
προσήλθαν στα επείγοντα καθώς και από νοσηλευό μενους για
την ανίχνευση του ιού. Η μέθοδος RT-POCT-PCR βασίζεται στην
ανίχνευση δύο γονιδίων του ιού, του S(spike) και του Ν (nucleo-
capsid), καθώς και του γονιδίου της ανθρώπινης ριβονουκλεάσης
P (RP) ως εσωτερικός έλεγχος της μεθόδου (internal control). Λόγω
συχνών αστοχιών RT-POCT-PCR, ο κατασκευαστής παρέσχε βελ-
τιστοποιημένες κασσέτες.
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: Σε 389/3725 (10.4%) δείγματα η
μέθοδος απέτυχε να ανιχνεύσει το RP. Τα δείγματα αυτά, δηλώθη-
καν ως Retest (Ret) και η εξέταση επαναλήφθηκε αξιολογώντας
τις κλινικές ενδείξεις. Θετικά δείγματα και για τα δύο γονίδια ήταν
200/3725 (5.4%), θετικά μόνο για το γονίδιο Ν ήταν 23/3725 (0.6%),
και μόνο για το S 6/3725 (0.1%). Τα δύο τελευταία χαρακτηρίστηκαν
ως αμφίβολα και συστήθηκε επανέλεγχος με διαφορετική μέθοδο
PCR. Το Ct (Cycle threshold) για το S κυμάνθηκε από 7,09-35,15 με
μέσο όρο 19,88 και απόκλιση 1,41. Για το γονίδιο Ν το Ct κυμάν-
θηκε από 6,96-35,33 με μέσο όρο 18,66 και απόκλιση 1,53. Τέλος
για το RP γονίδιο ως εξής: Ct 14.05-27.3 με μέσο όρο 19,00 και
απόκλιση 1,087. Προκειμένου να αξιολογηθούν τα τεχνικά προ-
βλήματα που οδήγησαν σε Retest έγινε καταγραφή της μηνιαίας
συχνότητας των Retest και των θετικών (Pos), με τα κάτωθι αποτε-
λέσματα:09.10- 31/10/2020 Ret: 51/313 (16%), Pos: 15/313 (4.7%),
11/2020: Ret: 93/647 (14.4%), Pos: 61/647 (9.4%), 12/2020: Ret:
113/1057 (10.7%), Pos: 51/1057 (4.8%) , 01/2021 Ret: 119/1174
(10,1%), Pos: 38/1174 (3.2%), 01/02-13/02/2021 Ret: 13/535 (2,4%),
Pos: 35/535 (6.5%).
Η RT-POCT-PCR απεδείχθη γρήγορη, ακριβής και ευέλικτη μέθοδος
σε περιόδους οικονομικής δυσχέρειας, υποστελέχωσης των νο-
σηλευτικών ιδρυμάτων και χρονικής πίεσης. Η συχνότητα των Ret
μειώθηκε αξιοσημείωτα μετά τις εργοστασιακές βελτιώσεις.
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ήθηκε το C.L.S.I. Για την φαινοτυπική ανίχνευση του μηχανισμού
ESBL, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος συνέργειας διπλών δίσκων
Αμοξικιλλίνης / Κλαβουλανικού οξέος και Κεφεπίμης. Για τη φαι-
νοτυπική ανίχνευση της  AmpC-like β-λακταμάσης χρησιμοποι-
ήθηκε η δοκιμασία δίσκου Κεφοξιτίνης, εμποτισμένου με
Βορονικό οξύ.  
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η δοκιμασία συνέργειας Αμο-
ξικιλλίνης / Κλαβουλανικού οξέος και Κεφεπίμης ήταν θετική,
καθώς επίσης, και η δοκιμασία δίσκου Κεφοξιτίνης-Βορονικού
οξέος. Συνεπώς, το στέλεχος παρουσιάζει διπλό μηχανισμό αντο-
χής στα β-λακταμικά αντιβιοτικά, με παραγωγή ESBL β-λακταμα-
σών και παραγωγή AmpC-like β-λακταμάσης. Η φαινοτυπική
ανίχνευση των μηχανισμών αντοχής είναι σημαντική, κυρίως, για
επιδημιολογικούς λόγους.

ΑΑ 68. ΕΠιΠολΑΣΜοΣ ΑνΤοΧηΣ ΣΤιΣ κινολο-
νΕΣ ΣΤΕλΕΧων E. coli ΕνΕΧοΜΕνων ΣΕ ουρο-
λοιΜωΞΕιΣ ΤηΣ κοινοΤηΤΑΣ
Μ. Χατζοπούλου, Β. Σταμούλης, Κ. Παπαδημητρίου, 
Α. Γρηγορόπουλος
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου, Καπανδρίτι,
Αττική

Εισαγωγή: Η βακτηριακή αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα
αποτελεί μία από τις δέκα πιο καίριες απειλές για τη δημόσια υγεία
παγκοσμίως σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η πα-
ρακολούθηση της έκτασης του προβλήματος μέσω ενός αποκεν-
τρωμένου δικτύου επιδημιολογικής επιτήρησης με τη συλλογή
κατά τόπους δεδομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κα-
τάρτιση αποτελεσματικών σχεδίων αντιμετώπισης και την ορθο-
λογική διαχείριση των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των πο-
σοστών αντοχής στις κινολόνες στελεχών E. coli από εξωτερικούς
ασθενείς με ουρολοίμωξη σε κοινότητα της BA Αττικής.
Υλικό και μέθοδοι: ‘Εγινε ποσοτική καλλιέργεια ούρων σε ασθενείς
με συμπτώματα ουρολοίμωξης. Θετικές κρίθηκαν μονοκαλλιέργειες
με ανάπτυξη ≥ 105 CFUs/mL. Ο έλεγχος αντοχής έγινε με μέθοδο διά-
χυσης δισκίων Kirby-Bauer ενώ στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων
χρησιμοποιήθηκαν τα προτεινόμενα breakpoints της EUCAST. 
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: Από τα 143 στελέχη E. coli ενεχό-
μενων σε ουρολοιμώξεις της κοινότητας το 6% παρουσιάσε αν-
τοχή στις κινολόνες σιπροφλοξασίνη και νορφλοξασίνη. Εξ αυτών
το 100% παρήγαγε ταυτόχρονα πενικιλλινάση ενώ το 66% ήταν
επίσης ανθεκτικό σην τριμεθοπρίμη και στην κο-τριμοξαζόλη. Τα
εν λόγω δεδομένα είναι ευνοϊκότερα από παλαιότερη δημοσίευση
που ανήγαγε την αντοχή σε ποσοστά άνω του 30%. Η διαφορά εν-
δεχομένως να οφείλεται στο προφίλ του εξεταζόμενου πληθυ-
σμού με τα δυσμενή δεδομένα να έχουν συλλεχθεί από ασθενείς
εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείων, ίσως, όμως, και στην αυξανό-
μενη ευαισθητοποίηση του πληθυσμού έναντι της κατάχρησης
των αντιβιοτικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η European Medicines
Agency (EMA) έχει εκδόσει πρόσφατα οδηγίες για τον αυστηρό
έλεγχο της εν γένει χορήγησης κινολονών λόγω σοβαρών, ενίοτε
χρόνιων, επιπλοκών απότοκων της χορήγησής τους.

Εισαγωγή: Το Citrobacter freundii παρουσιάζει ενδογενή αντοχή
σε ορισμένα β-λακταμικά αντιβιοτικά (Πενικιλλίνες, Κεφαλοσπο-
ρίνες α και β γενιάς και Κεφαμυκίνες), λόγω παραγωγής AmpC-like
β-λακταμάσης, χρωμοσωμιακού τύπου. Η έκφραση της AmpC-like
β-λακταμάσης μπορεί να είναι σταθερή ή επαγώγιμη.
Σκοπός: Μελέτη του μηχανισμού αντοχής σε στέλεχος που εμφα-
νίζει φαινοτυπική αντοχή στις Κεφαλοσπορίνες α, β και γ γενιάς
και στις Κεφαμυκίνες.
Υλικό και Μέθοδος: Το στέλεχος απομονώθηκε σε καλλιέργεια
ούρων από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το Δεκέμβριο
2020. Για την ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους και για τον προσδιο-
ρισμό της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης χρησιμο -
ποιήθηκε το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK 2 Compact
(Bio merieux). Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων χρησιμοποι-

ΑΑ 69. ΜΕλΕΤη ΤηΣ ΕΠιΔηΜιολοΓιΑΣ Των
 ΑνθΕκΤικων ΣΤιΣ κΑρβΑΠΕνΕΜΕΣ ΨΕυΔο -
ΜονΑΔων
Ε. Σχοινά, Κ. Αθανασοπούλου, Γ. Σταμάτη, Β. Πέτρου, Δ. Κατέρης,
Δ. Γιαννουλάκης, Π. Τσολακίδου
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Εισαγωγή: Η αντοχή στις ψευδομονάδες μπορεί να οφείλεται σε
πολλούς μηχανισμούς, π.χ. παραγωγή AmpC β-λακταμασών σε
συνδυασμό με διαταραχές έκφρασης των πορινών, παραγωγή μέ-
ταλλο β-λακταμασών, αντλίες αποβολής των αντιβιοτικών και πα-
ραγωγή σέρινο β-λακταμασών (GES).
Σκοπός: Η μελέτη της επιδημιολογίας των ψευδομονάδων του Νο-
σοκομείου Βόλου,  κατά το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο του
2020 έως και Ιανουάριο του 2021.
Υλικό και Μέθοδος: Εξετάστηκαν 15 στελέχη ψευδομονάδων, αν-
θεκτικά στις καρβαπενέμες, από καλλιέργειες ούρων, πτυέλων και
τραυμάτων των νοσηλευόμενων ασθενών. Η ταυτοποίηση σε επί-
πεδο είδους έγινε στο αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK 2 Com-
pact (Biomerieux). Ο έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά
έγινε με τη μέθοδο διάχυσης δίκων των αντιβιοτικών κατά Kirby-
Bauer. Για την ανίχνευση παραγωγής καρβαπενεμεσών χρησιμο-
ποιήθηκε η δοκιμασία m-CIM. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Θετικά στελέχη για την παρα-
γωγή καρβαπενεμεσών βρέθηκαν τα 6 από τα 15. Η ανίχνευση των
καρβαπενεμεσών στις ψευδομονάδες είναι σημαντική α) για επι-
δημιολογικούς λόγους, β) για τη θεραπευτική, καθώς αποκλείονται
ως ανθεκτικές οι καρβαπενέμες και όλα τα β- λακταμικά αντιβιο-
τικά, παρά τη φαινοτυπική ευαισθησία. 

ΑΑ 70. ΜΕλΕΤη ΣΤΕλΕXουΣ CitRObaCtER FREUnDii
Ε. Σχοινά, Κ. Αθανασοπούλου, Γ. Σταμάτη, Β. Πέτρου, Δ. Κατέρης, Δ. Γιαννουλάκης, Π. Τσολακίδου
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
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Εισαγωγή: Η οξεία γαστρεντερίτιδα είναι λοίμωξη του γαστρεν-
τερικού συστήματος που οφείλεται σε μεγάλη ποικιλία λοιμογόνων
παραγόντων και αποτελεί το δεύτερο σε συχνότητα νόσημα διε-
θνώς μετά τις λοιμώξεις ανωτέρου αναπνευστικού.
Σκοπός: Στη μελέτη μας καταγράψαμε το σύνολο των καλλιεργειών
κοπράνων που διενεργήθηκαν στο Μικροβιολογικό εργαστήριο
του Νοσοκομείου μας την τελευταία πενταετία 2016-2020.
Υλικό και Μέθοδοι: Την πενταετία 2016-2020 καλλιεργήθηκαν
887 δείγματα κοπράνων για ανάδειξη εντεροπαθογόνων. Η καλ-
λιέργεια των δειγμάτων έγινε σε MacConkey agar, SS agar, αιμα-
τούχο και Selenite Broth. Η ταυτοποίηση των εντεροπαθογόνων
και ο έλεγχος ευαισθησίας έγινε με το αυτόματο σύστημα
Vitek/Biomerieux.
Αποτελέσματα: Τα εντεροπαθογόνα που απομονώθηκαν ήταν Sal-
monella spp., Shigella spp., Aeromonas hydrophila/caviae και Staphy-
lococcus aureus με την ακόλουθη συχνότητα ανά έτος:

Έτος         Καλλιέργειες       Salmonella         Shigella      Aeromonas     S.aureus           Σύνολο 
                    κοπράνων                spp.                    spp.                                                                     εντερο-
                                                                                                                                                         παθογόνων

2016             74                      3                    0                  1                  0                  4

2017             86                      3                    1                  0                  0                  4

2018            207                    1                    0                  0                  0                  1

2019            281                    9                    5                  2                  0                 16

2020            239                    8                    2                  1                  1                 12

Σύνολο       887                   24                   8                  4                  1                 37

Στα στελέχη Salmonella spp. και Shigella spp. η ανίχνευση αντοχών
φαίνεται στα παρακάτω γραφήματα.

Συμπεράσματα: Το σύνολο των στελεχών Salmonella spp. που απο-
μονώθηκαν ήταν ευαίσθητα στη Ciprofloxacin και τις κεφαλοσπο-
ρίνες τρίτης γενεάς που αποτελούν και τις θεραπείες εκλογής.
Ωστόσο στα στελέχη Shigella spp. που ανιχνεύθηκαν η αντοχή σε
Ciprofloxacin/Ofloxacin κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Η καλλιέρ-
γεια κοπράνων παραμένει το gold standard της μελέτης εντεροπα -
θογόνων καθότι μας επιτρέπει εκτός από την ταυτοποίηση και τον
προσδιορισμό της ευαισθησίας τους στα υπό μελέτη αντιβιοτικά.

60

Εισαγωγή: Ο Enterococcus faecium ανήκει στη χλωρίδα του εντέ-
ρου των ανθρώπων. Προβληματίζει ιδιαίτερα η εμφάνιση εντερο-
κόκκων ανθεκτικών στα γλυκοπεπτίδια. Η μετάδοση μπορεί να
οφείλεται σε διασπορά κλώνου ή σε οριζόντια μεταφορά πλασμι-
δίων αντοχής VanA και VanB.
Στόχος: Να διερευνηθεί μια μικροεπιδημία από Enterococcus fae-
cium ανθεκτικό στη βανκομυκίνη στη Χειρουργική κλινική του Νο-
σοκομείου Βόλου κατά το διάστημα του Απριλίου του 2019. Το
ερώτημα ήταν αν επρόκειτο για μονοκλωνική ή πολυκλωνική επι-
δημία και εάν είχε γίνει διασπορά πλασμιδίων αντοχής.
Υλικό και μέθοδοι: Στη Χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου
Βόλου μέσα σε διάστημα ενός μηνός απομονώθηκαν 8 εντερόκοκ-
κοι ανθεκτικοί σε γλυκοπεπτίδια. Ταυτοποιήθηκαν σε επίπεδο εί-
δους με το Vitek-2 (Βiomerieux, France). H δοκιμασία ευαισθησίας
στα αντιβιοτικά έγινε με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων κατά Κirby-
Bauer. Χρησιμοποιήθηκαν τα όρια ευαισθησίας του  C.L.S.I.
Έγινε P.C.R για την ανίχνευση των γονιδίων αντοχής Van A και Van
B. Έγινε M.L.S.T με μελέτη 7 αλληλίων.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Oι εντερόκοκκοι ταυτοποιήθη-
καν ως enterococcus faecium.

   Ασθενής         Υλικό                Ταυτοποίηση                 Γονίδιο              M.L.S.T.                           καλλιέρ-                     είδους                   αντοχής στα 
                               γειας                                                       γλυκοπεπτίδια

           1              Tραύμα        Εnterococcus faecium              VanA                    ST80

           2              Tραύμα        Εnterococcus faecium               VanB                    ST80

           3              Tραύμα        Εnterococcus faecium               VanB                    ST80

           4              Tραύμα        Εnterococcus faecium              VanA                  ST117

           5                Oρθό          Εnterococcus faecium               VanB                    ST80

           6                Ορθό          Εnterococcus faecium               VanΒ                    ST80

           7                Ορθό          Εnterococcus faecium              VanA                  ST117

           8                Oρθό          Εnterococcus faecium              VanA                  ST761

Ήταν πολυκλωνική επιδημία. Η διερεύνηση της οριζόντιας διασπο-
ράς πλασμιδίων από το κυρίαρχο στέλεχος ST80 στα ST117 και
ST761 απαιτεί άλλη τεχνολογία. Με τα μέτρα που πήρε η επιτροπή
Λοιμώξεων αντιμετωπίστηκε η επιδημία.

ΑΑ 71. ΕνΤΕροκοκκοι ΑνθΕκΤικοι ΣΤΑ ΓλυκοΠΕΠΤιΔιΑ ΣΤο νοΣοκοΜΕιο βολου
Π. Τσολακίδου, Δ. Κατέρης, Δ. Γιαννουλάκης, Σ. Αποστόλου, Β. Βούλγαρη, Σ. Μπουμπούκη, Ε. Μπαλαμώτη
Νοσοκομείο Βόλου

ΑΑ 72. ΜΕλΕΤη ΕνΤΕροΠΑθοΓονων ΣΤο Γ.ν. Χιου Την ΤΕλΕυΤΑιΑ ΠΕνΤΑΕΤιΑ
Δ. Ανταράκη, Μ. Μελισσηνού, Σ. Πολιτάκη, Χ. Μαρμαράς, Χ. Κάκαρη, Γ. Αντωνάκη
Μικροβιολογικό εργαστήριο Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο»

Αντοχές 
Salmonella
spp. 1                             

Αντοχές
Shigella
spp. 1
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Εισαγωγή: Τα πολυανθεκτικά στελέχη A. baumannii (MDR-Ab) απο-
τελούν, μαζί με στελέχη K. pneumoniae, μείζονα απειλή για νοση-
λευόμενους ασθενείς, κυρίως στις ΜΕΘ, αλλά πλέον και σε λοιπές
κλινικές του Νοσοκομείου. Πλέον, παρατηρείται όλο και αυξανό-
μενη η αντοχή του μικροβίου και στην κολιστίνη, η οποία θεωρείται
το τελευταίο δραστικό αντιβιοτικό για τις σοβαρές λοιμώξεις.
Σκοπός: Η μελέτη in vitro συνέργειας του αντιβιοτικού cef-
tazidime/avibactam (CAZAVI), με κολιστίνη (COL), τιγεκυκλίνη (TIG)
και φωσφομυκίνη (FOS), φάρμακα που μεμονωμένα είναι συχνά
δραστικά σε KPC+ στελέχη K. pneumoniae, τα οποία σε μεγάλο
ποσοστό ανιχνεύονται σε συλλοίμωξη με A. baumannii.
Υλικό και Μέθοδοι: Συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν 40 MDR-
Ab, ανθεκτικά στις καρβαπενέμες και την κολιστίνη, που απομο-
νώθηκαν από 01/01/2019 ως 31/10/2019. Η ταυτοποίηση και ο
έλεγχος MIC πραγματοποιήθηκαν με το σύστημα Vitek2, και ειδι-
κότερα η ΜIC κολιστίνης διερευνήθηκε με μικροαραιώσεις σε
ζωμό (ComASP Colistin, Liofilchem) σύμφωνα με το EUCAST. Όλα
τα στελέχη ελέγθηκαν με E-test για MIC στην κολιστίνη, φωσφο-
μυκίνη, τιγεκυκλίνη και ceftazidime/avibactam, και για συνέργεια
με τη μέθοδο σταυρού σε άγαρ Muller Hinton, σύμφωνα με τη βι-
βλιογραφία, για τους συνδυασμούς COL+CAZAVI, FOS+CAZAVI,

ΑΑ 73. φΑινοΤυΠικοΣ ΠροΣΔιοριΣΜοΣ κΑρβΑ-
ΠΕνΕΜΑΣων ΣΤην klEbsiElla pnEUMOniaE
ΣΤο Γν βολου «ΑΧιλλοΠουλΕιο»
Β. Πέτρου, Γ. Σταμάτη, Δ. Κατέρης, Δ. Γιαννουλάκης, 
Μ. Σουπλιώτη, Ε. Σχοινά, Σ. Αποστόλου, Β. Βούλγαρη, 
Ε. Μπαλαμώτη, Σ. Μπουμπούκη, Π. Τσολακίδου
ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Εισαγωγή: Η Klebsiella pneumoniae είναι ένα μικρόβιο που ευθύ-
νεται για μεγάλο ποσοστό νοσοκομειακών λοιμώξεων που πολλές
φορές οδηγούν στο θάνατο. Κύρια αιτία του φαινομένου αυτού
είναι η μεγάλη λοιμογόνος ικανότητά της, καθώς και η μεγάλη ευ-
κολία που αποκτά γονίδιο αντοχής. Στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις
καρβαπενεμάσες στην Klebsiella pneumoniae, κυριαρχεί ο μηχα-
νισμός KPC και ακολουθούν οι VIM και ο συνδυασμός KPC και VIM.  
Σκοπός: Η μελέτη του φαινότυπου αντοχής της ανθεκτικής στις
καρβαπενέμες Klebsiella pneumoniae σε κλινικά δείγματα του ΓΝ
Βόλου κατά το χρονικό διάστημα Οκτ. 2020 - Ιαν. 2021. 
Υλικό και μέθοδοι: Εξετάστηκαν 81 κλινικά δείγματα από ΜΕΘ,
Χειρουργική, Ορθοπαιδική, Παθολογική Κλινική. Η ταυτοποίηση
σε επίπεδο γένους και είδους έγινε με το σύστημα VITEK2 Compact
(Biomerieux). Ο προσδιορισμός της ευαισθησίας έγινε με τη μέθοδο
διάχυσης δίσκων κατά Kirby Bauer και τον προσδιορισμό MIC από
το σύστημα VITEK2. Η αξιολόγηση έγινε κατά CLSI. Ο έλεγχος πα-
ραγωγής καρβαπενεμασών έγινε με τη μέθοδο modified cim. Η
μελέτη του φαινομένου αντοχής έγινε με τη μέθοδο του συνδυα-
σμού δίσκων MEM 10μg με βορονικό, MEM 10μg, MEM 10μg με
EDTA και MEM 10μg με EDTA και βορονικό. Αποτελέσματα και
συμπεράσματα: Από τα 81 στελέχη Klebsiella pneumoniae που απο-
μονώθηκαν από τα κλινικά δείγματα τα 48 εμφάνισαν τους εξής
φαινότυπους αντοχής: MBL (8 στελέχη), KPC (13 στελέχη), KPC και
MBL συνδυαστικά (18 στελέχη). Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν
ότι για το συγκεκριμένο τουλάχιστον χρονικό διάστημα στο ΓΝ Βόλου
επικράτησαν στελέχη Klebsiella pneumoniae με μηχανισμό KPC και VIM.

TIG+CAZAVI. Η συνέργεια για όλους τους συνδυασμούς αντιβιοτι-
κών υπολογίστηκε σύμφωνα με τον τύπο Fractional Inhibition
Concentration index = (MICAB/MICA + MICBA/MICB) και το αποτέ-
λεσμα ερμηνεύτηκε ως Συνέργεια < 0.5, Αθροιστική δράση 0.5-
1.0, Αδιάφορη δράση >1.0 - <4.0 και ανταγωνισμός >4.0. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Όλα τα στελέχη ήταν ανθεκτικά
στην κολιστίνη, με MICs που κυμαίνονταν από 4 έως 64mg/l, και
στο ceftazidime/avibactam, με MICs από 12 έως 32mg/l. Οι MICs
στη φωσφομυκίνη κυμαίνονταν από 12-64 και στην τιγεκυκλίνη
από 0,50-16. Τα αποτελέσματα συνηγορούν ότι παρατηρείται σημα -
ντικό φαινόμενο συνέργειας με όλους τους συνδυασμούς αντιβιο-
τικών με την ceftazidime/avibactam, με ασθενέστερο το συνδυα-
σμό FOS+CAZAVI. Ο έλεγχος συνέργειας αντιβιοτικών έχει ένδειξη
στο κλινικό εργαστήριο σε περιπτώσεις πολυανθεκτικών μικροβίων.

                                          COL+CAZAVI         FOS+CAZAVI      TIG+CAZAVI
Συνέργεια                      46/55 (83.6%)       30/55 (54.5%)        42/55 (%)
Αθροιστική δράση        4/55 (7.3%)           8/55 (14.5%)       2/55 (3.6%)
Αδιάφορη δράση          5/55 (9.1%)           7/55 (12.7%)       2/55 (3.6%)
Ανταγωνισμός                          0                   10/55 (18.2%)     9/55 (16.4%)

ΑΑ 74. ΔοκιΜη νΕοΤΕρων ΑνΤιβιοΤικων ΣΤο
Γν βολου «ΑΧιλλοΠουλΕιο»
Γ. Σταμάτη, Β. Πέτρου, Δ. Κατέρης, Δ. Γιαννουλάκης, 
Μ. Σουπλιώτη, Ε. Σχοινά, Σ. Αποστόλου, Β. Βούλγαρη, 
Ε. Μπαλαμώτη, Σ. Μπουμπούκη, Π. Τσολακίδου
Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Εισαγωγή: Η ceftolozane/tazobactam είναι ένα νέο αντιβιοτικό
που έχει εγκριθεί για την αντιμετώπιση λοιμώξεων που αφορούν
το ουροποιητικό, ενδοκοιλιακές λοιμώξεις και λοιμώξεις σχετιζό-
μενες με αναπνευστήρα. Χρησιμοποιείται στα εντεροβακτηριακά
που παράγουν Amp-c και ESBL β-λακταμάσες, καθώς και στις ψευ-
δομονάδες που είναι ανθεκτικές λόγω διαταραχής πορινών ή λόγω
παραγωγής Αmp-c β-λακταμασών. Δεν είναι δραστική στα στελέχη
που παράγουν καρβαπενεμάσες.
Σκοπός: Ο έλεγχος της δραστικότητας του αντιβιοτικού σε στελέχη
E.coli που παράγουν ESBL και Amp-C β-λακταμάσες στο ΓΝ Βόλου
«Αχιλλοπούλειο».
Υλικό και μέθοδος: Εξετάστηκαν 21 στελέχη, 18 εκ των οποίων
ήταν από ούρα και 3 από τραύματα, από τα οποία ένα στέλεχος
παρήγαγε Amp-c β-λακταμάσες και τα υπόλοιπα 18 παρήγαγαν
ESBL β-λακταμάσες. Ο έλεγχος των ESBL στελεχών έγινε με τη μέ-
θοδο συνέργειας διπλών δίσκων με κλαβουλανικό οξύ. Ο έλεγχος
της παραγωγής Amp-c β-λακταμασών έγινε με τη μέθοδο συν-
δυασμού δισκίων κεφοξιτίνης με 10μl βορονικού οξέος. Η ταυτο-
ποίηση σε επίπεδο γένους και είδους καθώς και ο προσδιορισμός
των MIC έγινε με το σύστημα VITEK2 Compact (Biomerieux). Χρη-
σιμοποιήθηκαν τα όρια του CLSI.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Όλα τα στελέχη E.coli ήταν
ευαίσθητα στην ceftolo zane/tazobactam. Η ceftolozane/tazobac-
tam μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στελέχη E.coli που παράγουν
ESBL ή ΑMP-c like λακταμάσες με στόχο την προστασία των καρ-
βαπενεμών. 

ΑΑ 75. ΠολυΑνθΕκΤικΑ A. BAuMAnnii ΣΤη ΜΕΤΆ-κολιΣΤινη ΕΠοΧη: in ViTro ΣυνΕρΓΕιΑ
CEFTAZiDiME/AViBACTAM ΜΕ ΑλλΑ ΑνΤιβιοΤικΑ, ΣΑν ΕνΑλλΑκΤικη ΑνΤιΜΕΤωΠιΣη
Ε. Μωραΐτου, Β. Περδίου, Α. Λαρίση, Μ. Μακαρώνα, Σ. Τριανταφύλλου, Θ. Κιούση, Μ. Βούτου, Σ. Σάββα, Σ. Καράμπελα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
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Σκοπός: Συγκριτική μελέτη της συχνότητας απομόνωσης ουροπαθο-
γόνων CPE από ασθενείς εξωτερικών ιατρείων και νοσηλευομένους.
Υλικό-Μέθοδοι: Την πενταετία 2016-2020 μελετήθηκαν 28.653 θετι-
κές ουροκαλλιέργειες ως προς τη συχνότητα απομόνωσης CPE. Ταυ-
τοποίηση και έλεγχος ευαισθησίας πραγματοποιήθηκαν με συμβατι-
κές μεθόδους και VITEK 2 (bioMerieux). Τα καρβαπενέμη-ανθεκτικά
στελέχη, με Kirby-Bauer ή VITEK 2, ελέγχθηκαν για παραγωγή καρ-
βαπενεμάσης με συνδυασμό δίσκων (μεροπενέμη ± EDTA, βορονικό
οξύ) και ανοσοχρωματογραφία (NG-Test CARBA 5, NG Biotech).
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: H προέλευση των θετικών ουρο-
καλλιεργειών ήταν: ΜΕΘ 1.869, κλινικές 17.845, εξωτερικά ιατρεία
(ΕΙ) 8.939. Απομονώθηκαν 18.003 στελέχη Enterobacterales, με συ-
χνότερα τα Escherichia coli (58,9%), Klebsiella pneumoniae (24,8%),
Proteus mirabilis (9,8%). Ανιχνεύθηκαν 1.492 (8,3%) CPE στελέχη.
Τα CPE της ΜΕΘ ήταν 360/700 (51,4%), των κλινικών 1.010/9.933

(10,1%) και των ΕΙ 122/7.370 (1,6%). Τα συχνότερα CPE ήταν τα K.
pneumoniae (92%), P. mirabilis (3%) και E. coli (1,9%). Σε ΜΕΘ, κλινι-
κές και ΕΙ, τα καρβαπενεμάση-θετικά στελέχη K. pneumoniae ήταν
66,8%, 32% και 11%, αντιστοίχως, ενώ τα καρβαπενεμάση-θετικά
P. mirabilis ήταν 23,8%, 1%, 0,3% και E. coli 8,5%, 0,38%, 0,07%, αν-
τιστοίχως. Οι συχνότερες καρβαπενεμάσες ήταν: KPC (58,2%), MBL
(39%) και OXA-48 (8,5%). Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά
μεταξύ VIM και NDM. Συνδυασμοί καρβαπενεμασών ανιχνεύθηκαν
στο 5,8% των CPE, με συχνότερο τον KPC+VIM.
Η εξάπλωση των CPE (κυρίως του K. pneumoniae) είναι εκτεταμένη
στο νοσοκομείο μας, ιδιαιτέρως στη ΜΕΘ. Στην παρούσα μελέτη
ανιχνεύθηκε ένα CPE στέλεχος ανά πέντε θετικές ουροκαλλιέργειες
από ΜΕΘ, ανά 18 από κλινικές και ανά 73 από ΕΙ. Η ανίχνευση των
καρβαπενεμασών βοηθά στη στοχευμένη αντιμικροβιακή θεραπεία
και την επιδημιολογική επιτήρηση των πολυανθεκτικών στελεχών.
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Εισαγωγή/Σκοπός: Η καταγραφή αντοχής των Gram(-) αρνητικών
βακτηριδίων A.baumannii, K.pneumoniae και Ps.aeruginosa σε πολ-
λαπλά αντιβιοτικά σε ασθενείς του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκο-
μείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» για χρονικό διάστημα 24 μη-
νών. Η καταγραφή αντοχής συμβάλλει στην μελέτη της επίκτητης
αντοχής και σχετίζεται με την ορθολογική χρήση αντιμικροβιακών
παραγόντων. 
Υλικό-Μέθοδοι: Καταγράφηκαν και ελέγχθηκαν όλες οι θετικές
σε Gram(-) αρνητικά βακτηρίδια αιμοκαλλιέργειες των ασθενών
του νοσοκομείου μας για χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-
12-2019. Ο έλεγχος των αιμοκαλλιεργειών έγινε με το σύστημα
BACTEC της εταιρίας Βecton Dickinson (ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ), ενώ η ταυ-
τοποίηση και ο έλεγχος των αντιβιοτικών έγινε με το σύστημα
VITEK 2 compact της εταιρίας BIOMERIEUX.
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 103 θετικών σε Gram(-) αρνητικά βα-

κτηρίδια αιμοκαλλιεργειών, A.baumannii απομονώθηκε από 37
ασθενείς (ποσοστό 35,9%) εκ των οποίων 35 MDR, 25 XDR και 6
PDR. 42 ασθενείς ανέπτυξαν K.pneumoniae (ποσοστό 40,8%), εκ
των οποίων 35 MDR, 23 XDR και 4 PDR. 24 ασθενείς ανέπτυξαν
Ps.aeruginosa (ποσοστό 23,3%) εκ των οποίων 18 MDR και 12 XDR.
Συμπεράσματα: Βιβλιογραφικά αναφέρεται επιδημιολογική αλλαγή
αντοχής στα Gram(-) αρνητικά βακτηρίδια που χαρακτηρίζεται
από την ικανότητα ταυτόχρονης ανάπτυξης αντοχής σε πολλές
κατηγορίες αντιμικροβιακών φαρμάκων MDR-GNB (Multidrug-re-
sistant Gram negative bacilli), XDR (Extensively drug-resistant
Gram negative bacilli), και PDR (Pandrug–resistant Gram negative
bacilli). 
Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη σωστής, ορθολογικής αλλά και
κατάλληλης χρήσης του κάθε αντιβιοτικού και ταυτόχρονα η λήψη
μέτρων ελέγχου διασποράς ανθεκτικών μικροβίων. 

ΑΑ 76. κΑΤΑΓρΑφη MDr XDr κΑι PDr GrAM(-) ΑρνηΤικων βΑκΤηριΔιων ΣΕ ΑιΜοκΑλλιΕρΓΕιΕΣ
ΑΣθΕνων Του ΓΕνiKoY οΓκολοΓικου νοΣοκοΜΕιου κηφιΣιΑΣ «οι ΑΓιοι ΑνΑρΓυροι» ΓιΑ Χρο-
νικο ΔιΑΣΤηΜΑ Δυο ΕΤων
Θ. Μπινιάρη1, Α. Ιερωνυμάκη2, Δ. Ρίτης3, Χ. Καραχάλιος1,  Α. Μυλωνάς2, Α. Μπελή1, Δ. Λιαπόπουλος1, Σ. Καραχάλιος1

1 Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι».
2 Αιματολογικό Τμήμα, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι».
3 Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι».

Πίνακας 1. Συχνότητα απομόνωσης A.baumannii, K.pneumoniae και
Ps.aeruginosa από αιμοκαλλιέργειες ασθενών του Γενικού Ογκολογικού
Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» τη διετία 2018-2019.

Πίνακας 2. Συχνότητα απομόνωσης A.baumannii, K.pneumoniae και
Ps.aeruginosa από αιμοκαλλιέργειες ασθενών της Μονάδας Εντατικής
Θεραπέιας  (ΜΕΘ)  του  Γενικού  Ογκολογικού  Νοσοκομείου  Κη φισιάς
«Οι Άγιοι Ανάργυροι» τη διετία 2018-2019.

ΑΑ 77. η ΣυΧνοΤηΤΑ ουροΠΑθοΓονων EnTEroBACTErALES Που ΠΑρΑΓουν κΑρβΑΠΕνΕΜΑΣη
(CArBAPEnEMASE-ProDuCinG EnTEroBACTErALES, CPE) κΑΤΑ Τη ΔιΑρκΕιΑ ΜιΑΣ ΠΕνΤΑΕΤιΑΣ,
ΣΕ ΤριΤοβΑθΜιο νοΣοκοΜΕιο ΤηΣ ΑθηνΑΣ
Ι.Β. Κοντοτέζα, Α. Τσάκαλος, Μ. Ορφανίδου, Ν. Γεροθανάση, Α. Τσολάκη, Μ. Καραγιάννη, Μ. Καμπερογιάννη, Β. Κυτίνος, Ε. Πέτρου, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
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Εισαγωγή: Οι ουρολοιμώξεις είναι ένα συχνό ιατρικό πρόβλημα,
καθώς αποτελούν τη δεύτερη πιο κοινή αιτία μικροβιακής λοίμω-
ξης ασθενών εξωτερικών ιατρείων. Εμφανίζονται τόσο στους ενή-
λικες όσο και στα παιδιά, αλλά η επίπτωσή τους στις γυναίκες είναι
σαφώς μεγαλύτερη αν λάβουμε υπόψιν μας ότι 1 στις 2 γυναίκες
θα παρουσιάσουν ένα επεισόδιο ουρολοίμωξης στη διάρκεια της
ζωής τους.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της συ-
χνότητας των ουρολοιμώξεων στο Νοσοκομείο - Κ.Υ. της Σητείας
καθώς και η μελέτη της μικροβιακής αντοχής των συχνότερα απο-
μονωμένων ουροπαθογόνων.
Υλικό και μέθοδος: Σε διάστημα δύο ετών (01/1/2019-31/12/
2020), εξετάσθηκαν συνολικά 912 καλλιέργειες ούρων νοσηλευό-
μενων (μόνο) ασθενών. Η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών
έγινε με το σύστημα Rapid ONE system της εταιρείας REMEL ενώ ο
έλεγχος της ευαισθησίας έγινε με την μέθοδο Kirby-Bauer σύμφωνα
με τις οδηγίες της CLSI. Το είδος της Candida ταυτοποιήθηκε με
την μέθοδο του βλαστικού σωλήνα. Έλεγχος της ευαισθησίας της
κάντιντας δεν πραγματοποιήθηκε (έλλειψη μυκητογράμματος).

Αποτελέσματα: Οι θετικές ουροκαλλιέργειες ήταν 229 (25,1%) εκ
των οποίων οι 139 το 2019, ενώ μόνο 90 το 2020. Το συχνότερο
ουροπαθογόνο και τα δύο έτη ήταν η Escherichia coli (62% και
62,2%, αντίστοιχα) ενώ ακολουθούσαν η Klebsiella spp., o Proteus
spp., η Pseudomonas spp. και άλλα, όπως απεικονίζονται στα πα-
ρακάτω ιστογράμματα.
Η ευαισθησία της E. coli στο Amoxicillin/clavulanic acid ήταν 69,8%
το 2019, ενώ το 2020 μειώθηκε στο 53,6%, ενώ επίσης η αντοχή
στην Ciprofloxacin ήταν το μεν 2019 6,97% ενώ το 2020 ήταν
19,64%. Ο πίνακας 1 απεικονίζει την αντοχή των ουροπαθογόνων
τόσο σε Amoxicillin/clavulanic acid όσο και σε Ciprofloxacin.
Συμπεράσματα:
1) Η υψηλότερη αντοχή του E. coli στα δύο αντιβιοτικά το 2020
οφείλεται προφανώς στην αθρόα χρήση αυτών των αντιβιοτικών
ως θεραπευτικών παραγόντων. 
2) Οι υψηλές αντο χές της κλεμπσιέλλας και της ψευδομονάδας πι-
θανόν οφείλονται τόσο στο γεγονός ότι πρόκειται για νοσηλευό-
μενους ασθενείς, άρα για ενδονοσοκομειακά στελέχη, όσο και στο
μικρό μέγεθος του δείγματός μας.

ΑΑ 78. ΕΠιΠΤωΣη Των ουρολοιΜωΞΕων κΑι ΜικροβιΑκη ΑνΤοΧη Των ΣυΧνοΤΕρων ουροΠΑ-
θοΓονων ΣΕ ΕνΑ ΕΠΑρΧιΑκο νοΣοκοΜΕιο
Γ. Γεροντάρα, Α. Καλυκάκη, Σ. Λαζάκης
Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Σητείας

ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2019  ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2020

Πίνακας 1. Αντοχή των συχνότερων ουροπαθογόνων

Α Ν Τ Ι Β Ι Ο Τ Ι Κ Α                               E. coli                 Klebsiella               Pseudomonas             Proteus              Staph.             Citrobacter
                                                                                                             spp.                        aeruginosa                     spp.                 aureus                      spp.

Amoxicillin/clavulanic 
acid (2019)                                          30,2%                   90%                           80%                     45,45%              25%                     75%

Ciprofloxacin (2019)                         6,97%                   10%                           20%                            _                   25%                        _

Amoxicillin/ clavulanic 
acid (2020)                                          46,4%                 53,8%                         75%                      33,3%                   _                           _

Ciprofloxacin (2020)                         19,6%                 15,3%                         25%                      22,2%                  _                          _
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Εισαγωγή: Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις από ανθεκτικά στις καρ-
βαπενέμες στελέχη Klebsiella pneumoniae αποτελούν ένα παγκό-
σμιο πρόβλημα καθώς σχετίζονται με υψηλά ποσοστά θεραπευ-
τικής αποτυχίας και υψηλή θνητότητα. 
Σκοπός: H διερεύνηση της επιδημιολογίας των πολυανθεκτικών
στελεχών Klebsiella pneumoniae στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν όλα τα ανθεκτικά στις καρβαπενέ-
μες στελέχη Klebsiella pneumoniae, που απομονώθηκαν από δείγ-
ματα ασθενών από όλες τις κλινικές του νοσοκομείου μας κατά το
χρονικό διάστημα 2 ετών( από 01-01-2019 έως 31-12-2020). Η ταυ-
τοποίηση των στελεχών και ο έλεγχος ευαισθησίας πραγματοποι-
ήθηκε μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος Vitek IΙ. Ο έλεγ-
χος ευαισθησίας στην τιγκεκυκλίνη πραγματοποιήθηκε με Ε-test,
ενώ στην κολιστίνη με την μέθοδο μικρορραιώσεων σε ζωμό. Σε
όλα τα στελέχη έγινε φαινοτυπικός έλεγχος για παρουσία καρβα-
πεμενασών με δισκία μεροπενέμης σε συνδυασμό με ΕDTA και
βουρονικό οξύ. Όλα τα στελέχη εστάλησαν στο ΚΕΔΥ, όπου πραγ-
ματοποιήθηκε μοριακός έλεγχος -PCR για ανίχνευση των bla-VIM,
KPC, NDM και OXA-48. Στα ανθεκτικά στην κολιστίνη στελέχη, ακο-
λούθησε μοριακός έλεγχος για ανίχνευση του γονιδίου mcr-1.
Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν 72 στελέχη πολυανθεκτικής Κleb-
siella pneumoniae. Aπό τα 72 στελέχη, 50 (69%) προέρχονταν από
ασθενείς της Παθολογικής Κλινικής, 10 (7,2%) από την ΜΕΘ, 5(3,6%)
από την Χειρουργική, 4 (2,9%)από την Πνευμονολογική και 3 από
άλλες κλινικές του νοσοκομείου. Τα 8 (5,9%) από τα 72 στελέχη
απομονώθηκαν από αιμοκαλλιέργειες, ενώ τα υπόλοιπα από καλ-

λιέργειες ούρων,βρογχικών εκκρίσεων, τραυματικού υλικού και φο-
ρείας ορθικού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μοριακού ελέγ-
χου,στα 57(79,2%) στελέχη απομονώθηκε η καρβαπενεμάση NDM,
σε 12 η KPC (16,7%), σε 2 η VIM (1,4%), ενώ 1 (0,72%) στέλεχος πα-
ρήγαγε ταυτόχρονα VIM και KPC καρβαπενεμάση. Ο φαινοτυπικός
έλεγχος ήταν συμβατός με τα αποτελέσματα του μοριακού, εκτός
από την μία περίπτωση που είχαμε διπλό μηχανισμό αντοχής (VIM
και NDM). Τέσσερα στελέχη ήταν ανθεκτικά στην κολιστίνη. Στα
στελέχη αυτά πραγματοποιήθηκε έλεγχος για το γονίδιο mcr-1, ο
οποίος ήταν αρνητικός. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι
ευαισθησίες τους στα υπόλοιπα αντιβιοτικά:

                              Colistin         Trimethroprim-       Tigecycline    Tetracycline   Gentamycin
                                                   soulfocotrimoxazole

NDM               98%(56/57)         47%(27/57)          51%(29/57)    40%(23/57)    21%(15/57)

KPC                  75%(9/12)            42%(5/12)             58%(7/12)       42%(5/12)       67%8/12)

VIM                  100%(2/2)              0%(0/2)                  0%(0/2)            0%(0/2)           0%(0/2)

VIM+NDM     100%(1/1)              0%(0/1)               100%(1/1)       100%(1/1)       100%(1/1)

Συμπεράσματα: 1) H NDM καρβαπενεμάση ενδημεί στο νοσοκο-
μείο της Κέρκυρας. 2) Η μεγάλη διασπορά των καρβαπεμενασών
καταδεικνύει την πτωχή συμμόρφωση του προσωπικού με τα μέ-
τρα ελέγχου των λοιμώξεων. 3) Η γνώση της επιδημιολογίας των
καρβαπεμενασών στο νοσοκομείο μας, καθώς και τα ποσοστά αν-
τοχής στα υπόλοιπα αντιβιοτικά είναι σημαντική για την έγκαιρη
έναρξη εμπειρικής θεραπευτικής αγωγής.
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Εισαγωγή: Το Ureoplasma urealyticum και το Mycoplasma hominis
αποικίζουν συχνά το γεννητικό σύστημα, μεταδίδονται με την σε-
ξουαλική επαφή και προκαλούν κολπίτιδα, σαλπιγγίτιδα, τραχηλί-
τιδα με επίπτωση στην γονιμότητα. Η έλλειψη κυτταρικού τοιχώ-
ματος τα καθιστά ανθεκτικά στην δράση πολλών αντιβιοτικών,
όπως τα β-λακατμικά αντιβιοτικά, τα οποία στοχοποιούν την σύν-
θεση του κυτταρικού τοιχώματος.
Σκοπός: O προσδιορισμός της συχνότητας απομόνωσης των μυ-
κοπλασμάτων, η μελέτη της ευαισθησίας τους στα αντιβιοτικά και
οι συνλοιμώξεις με Candida spp και Gardenella vaginalis.
Υλικό και μέθοδοι: To υλικό μας αποτέλεσαν 220 δείγματα από γυ -
ναίκες που προσήλθαν στο εξωτερικό γυναικολογικό ιατρείο του νο -
σοκομείου μας κατά την διάρκεια ενός έτους (01/01/20 - 31/12/21).
Η καλλιέργεια,  η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας των μυκο -
πλασμάτων έγινε με το σύστημα mycoview (ZEAKON diagnostics).
Αποτελέσματα : Από τα 220 δείγματα, 62 βρέθηκαν θετικά για μυ-
κοπλάσματα (37,2%),εκ των οποίων 40 ήταν θετικά για Ureoplasma
urealyticum (28,1%),12 θετικά για Mycoplasma hominis (5,4%) και
8 με ταυτόχρονη παρουσία και τον δύο (3,6%). Συνλοιμώξεις με
Candida και Ureoplasma urealyticum είχαμε σε 35 δείγματα (15,9%),
ενώ Ureoplasma urealyticum και Gardenella vaginalis σε 12 δείγματα
(6,8%). Ταυτόχρονη παρουσία Mycoplasma hominis και Candida

spp είχαν 5 δείγματα (2,3%), ενώ Mycoplasma hominis και Gar-
denella vaginalis 2 δείγματα (0,9%). Η ευαισθησία των απομονω-
θέντων στελεχών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

                                 ROX      AZM        JM       MNO       DO         OFL        CIP
u.urealyticum       85%       87%      95%       97%      96%       83%       35%
m.hominis             68%       68%      93%       95%      99%       80%       30%

ROX: ροξυθρομυκίνη, AZM: αζιθρομυκίνη, JM: ιοσαμυκίνη, MNO: μι-
νοκυκλίνη DO: δοξυκυκλίνη, OFL: οφλοξασίνη, CIP: σιπροφλοξασίνη

Συμπεράσματα: 1) Η συχνότητα απομόνωσης των μυκοπλασμάτων
από το γυναικείο γεννητικό σύστημα είναι αρκετά υψηλή, καθώς
εμφανίζονται σε ποσοστό 37,2%. Συχνότερα,απομονώνεται το Ure-
oplasma urealyticum με ποσοστό 28,1%. 2) Η συνλοίμωξη του Ure-
oplasma urealyticum με Candida spp είναι συχνή σε ποσοστό 15,9%,
ενώ με Gardenella vaginalis πιο σπάνια σε ποσοστό 0,9%. 3) Η αντο -
χή στις κινολόνες είναι υψηλή,ενώ υπάρχει καλή ευαισθησία στα
υπόλοιπα αντιβιοτικά. Η αυξανόμενη συνταγογράφηση των κινο-
λονών τα τελευταία χρόνια αντανακλά την μειωμένη ευαισθησία
τους και καθιστά απαραίτητη την ορθολογική χρήση τους για την
αποφυγή εμφάνισης πολυανθεκτικών στελεχών.

ΑΑ 79. ΣυΧνοΤηΤΑ ΑΠοΜονωΣηΣ ΜυκοΠλΑΣΜΑΤων ΣΕ ΓυνΑικΕΣ ΑνΑΠΑρΑΓωΓικηΣ ηλικιΑΣ
κΑι ΕυΑιΣθηΣιΑ ΣΤΑ ΑνΤιβιοΤικΑ
Γ. Σοροβού1, Σ. Μυλωνάς1, Σ. Μπάμπαλη1, Μ. Ντούσκα1, Μ. Λοϊσίου1, Π. Τσόκρης1, Μ. Μίαρη1, Α. Πασχάλη1

Μικροβιολογικό Τμήμα Γ. Ν.Κέρκυρας1

ΑΑ 80. ΔιΕΤηΣ ΜΕλΕΤη ΤηΣ ΕΠιΔηΜιολοΓιΑΣ Των ΑνθΕκΤικων ΣΤιΣ κΑρβΑΠΕνΕΜΕΣ ΣΤΕλΕΧων
klebsiella pneumoniae ΣΤο ΓΕνικο νοΣοκοΜΕιο ΤηΣ κΕρκυρΑΣ
Γ. Σοροβού1, Π. Τσόκρης1, Μ. Ντούσκα1, Μ. Λοϊσίου1, Ν. Κάντας1, Κ. Καπάδοχα2, Μ. Μίαρη1, Α. Πασχάλη1

1  Μικροβιολογικό Τμήμα Γ. Ν.Κέρκυρας, 2  Νοσηλεύτρια λοιμώξεων Γ.Ν.Κέρκυρας
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ΑΑ 81. κΑΤΑΓρΑφη βΑκΤηριΑιΜιων ΑΠο GrAM
(-) βΑκΤηριΑ κΑι ΜηΧΑνιΣΜων ΑνΤοΧηΣ ΣΤη
ΔιΕΤιΑ 2019-2020 ΣΕ οΓκολοΓικο νοΣοκο-
ΜΕιο Του ΠΕιρΑιΑ
E. Λάμπρου, M. Δημητρίου, K. Τσελεμπή, Σ. Λεφαντζή, 
Ε. Κουλουκάκου, Μ. Λυμπεροπούλου, Β. Παπαεμμανουήλ
Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά, Πειραιάς

Εισαγωγή: Οι μικροβιαιμίες αποτελούν μείζον αίτιο θνητότητας
σε ογκολογικούς - ανοκατασταλμένους ασθενείς. Η έγκαιρη ανεύ-
ρεση του αιτίου και η χορήγηση κατάλληλων αντιβιοτικών είναι
καθοριστικής σημασίας.  
Σκοπός: Η μελέτη και η ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων
του νοσοκομείου μας όσο αφορά το είδος των Gram (-), τους μη-
χανισμούς αντοχής και τις πολυανθεκτικότητες.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήσαμε τις μικροβιαιμίες σε διάστημα 2
ετών 2019-2020. Εστάλησαν 5.560 αιμοκαλλιέργειες από 2.890
ασθενείς.  Η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών και έλεγχος ευαι-
σθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με το σύστημα Vitek (Biomeriieux),
με Kirby Bauer και με strip τεστ micronaut mic (Merlin) για την κο-
λιστίνη. Και οι μηχανισμοί αντοχής με φαινοτυπικά τέστ.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 329 στελέχη, από αυτά τα: E.coli
ήταν 62 (18,8%), Proteus mirabilis 14 (4,2%), Acin.baummanii 79 (24%),
Kl. pneumonia 98 (29,5%), Ps aeruginosa 57 (17,3%), Enterobacter sp
17 (5,1%), Serratia marcsensis 2 (0,6%). Από τα 62 στελέχη E.coli τα
10 ήταν esbl (16,1%) και από τα 17 Enterobacter sp τα 2 ήταν esbl
11,07%.  Aπό τις 98 Klebsiella pneumoniae 25 ήταν KPC (25%) και 24
ήταν mbl (24,4%). Από τις Ps aeruginοsa καμία KPC,  21 MBL (36,8%).
Τα E.coli αντοχή στις κινολόνες 35%. Η Kl.pneumonia αντοχή στις
κινολόνες 66% στις καρβαπανέμες 53,5%,  στην κολιστίνη 25% και
στην τιγκεσυκλίνη 35%.  Το Acin.baummanii στις καρβαπενέμες
100%,  στη κολιστίνη 22% και στην τιγκεσυκλίνη 53,5%. Η Ps aeru-
ginosa αντοχή στις καρβαπανέμες 38% και στη κολιστίνη 8,5%.
Συμπεράσματα: Tο πιο συχνό αίτιο βακτηριαιμίας στο νοσοκομείο
μας είναι Klebsiella pneumoniae 29,5%. Τα ποσοστά μεταξύ kpc
και mbl μηχανισμών 24% και 25% αντιστοίχως βλέπουμε επομένως
εξίσωση μεταξύ τους. Μεγάλα ποσοστά αντοχής στις καρβαπενέ-
μες με το Αcin.baummanii στις καρβαπενέμες 100%. Τα επιδημιο-
λογικά δεδομένα που προκύπτουν από αυτή τη μελέτη συμβάλ-
λουν στην ορθολογική επιλογή εμπειρικής θεραπείας, μέχρι να
ολοκληρώνεται η κατά περίπτωση μελέτη κάθε ασθενούς.

ΑΑ 82. ΕλΕΓΧοΣ ΕυΑιΣθηΣιΑΣ Μικροβιων ΣΤιΣ
κινολονΕΣ ΣΕ κΑλλιΕρΓΕιΕΣ ουρων Του ΓΕ-
νικου ΠληθυΣΜου ΣΕ Π.φ υ.
Χ. Σεϊτοπούλου, Ι. Πετράκη, Μ. Μιλάνου, Κ. Αναστασιάδου, 
Μ. Μαρουλή, Δ. Κουτουκιάδου, Μ. Δάλα
Kέντρο Υγείας Νίκαιας, 2η Υγειονομική Περιφέρεια - Εργαστήριο Βιοπαθολογίας

Σκοπός: Η διερεύνηση της ευαισθησίας των μικροβίων που απο-
μονώθηκαν σε καλλιέργειες ούρων, στις κινολόνες. Οι κινολόνες
και οι φθοριοκινολόνες είναι αντιβιοτικά “ευρέως φάσματος” που
αναστέλλουν την αντιγραφή του γονιδιόματος των βακτηρίων. Η
ευρεία και συχνά άσκοπη χορήγησή τους τα τελευταία χρόνια οδη-
γεί σε αντοχή των βακτηρίων σε αυτή την κατηγορία αντιβιοτικών.
Υλικό: Το δείγμα μας ήταν 125 καλλιέργειες ούρων από ασθενείς

με συμπτώματα ουρολοίμωξης. Η ταυτοποίηση των μικροβίων
έγινε με τα ταυτοποιητικά συστήματα API της εταιρίας BIOMERIEUX
και REMEL RapID. Ο έλεγχος ευαισθησίας των μικροβίων έγινε με
τη μέθοδο διάχυσης δίσκων (Kirby-Bauer) σύμφωνα με τις οδηγίες
του Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI).
Αποτελέσματα: Από τις 125 θετικές ουροκαλλιέργειες, απομονώ-
θηκαν Enterococcus spp. 9 (7.2%), Enterobacteriacae 109 (87,2%),
και CoNS 7 (5.6%). Σε ποσοστό 33% οι εντερόκοκκοι ήταν ανθεκτικοί
στις κινολόνες, τα εντεροβακτηριακά είχαν αντοχή σε ποσοστό
14,7%, ενώ κανένας σταφυλόκοκκος δεν παρουσίασε αντοχή.
Συμπεράσματα: Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος αφορούσε τον
γενικό πληθυσμό με συμπτώματα ουρολοίμωξης στην Π.Φ.Υ., τα πο-
σοστά αντοχής των μικροβίων στις κινολόνες ήταν σημαντικά επιση -
μαίνοντας την επιτακτική ανάγκη για περιορισμό της αλόγιστης χρήσης
των αντιβιοτικών και χορήγησή τους με σαφείς ενδείξεις και κα τόπιν
ελέγχου ευαισθησίας και ορθής επιλογής αντιμικροβιακών παραγόντων.

ΑΑ 83. ΑυΞηΣη ΕΠιΠΤωΣηΣ ΑνθΕκΤικων ΣΤην
κΕφΤΑΖιΔιΜη/ΑβιΜΠΑκΤΑΜη   ΣΤΕλΕΧων
klEbsiElla pnEUMOniaE ΑΠο βΑκΤηριΑιΜιΕΣ
Την ΤΕΤρΑΕΤιΑ 2017-2020
Α. Μαυροειδή, Ε. Πάλλα, Κ. Ζούρλα, Μ. Καραγρηγορίου, Ε. Πλατσούκα
Μικροβιολ. Τμήμα Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα

Εισαγωγή: Η επιτήρηση της αντοχής της K. pneumoniae στα νεό-
τερα αντιβιοτικά είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση βακτηρι-
αιμιών σε νοσηλευόμενους ασθενείς.
Σκοπός: Η μελέτη της αντοχής στην κεφταζιδίμη/αβιμπακτάμη
(CZA), καθώς και των μηχανισμών αντοχής στις καρβαπενέμες
(CARB-R) στελεχών K. pneumoniae από βακτηριαιμίες κατά την πε-
ρίοδο Ιανουάριος 2017-Δεκέμβριος 2020.
Υλικό και μέθοδοι: Στελέχη K. pneumoniae απομονώθηκαν από
211 σε σύνολο 2148 (9,9%) θετικών αιμοκαλλιεργειών, που επωά-
στηκαν στο σύστημα BDBactec™. Μελετήθηκαν 107 (50,7%) CARB-R
στελέχη από ΜΕΘ (49) και τμήματα (58). Η ταυτοποίηση και ο έλεγ-
χος της ευαισθησίας των στελεχών στα αντιβιοτικά πραγματοποι-
ήθηκε με το σύστημα Vitek®2 (Biomerieux), ενώ για την ιμιπενέμη,
μεροπενέμη, τιγκεκυκλίνη και CZA με ταινίες διαβαθμισμένης συγ-
κέντρωσης (MIC-Test Strips, Liofilchem®) και την κολιστίνη με τη
μέθοδο των μικροαραιώσεων (MICStrip-Colistin, MERLIN Diagno-
stika). Η παραγωγή και ο τύπος των καρβαπενεμασών προσδιορί-
στηκαν με συνδυασμό βορονικού οξέος/EDTA και την ανοσοχρω-
ματογραφική μέθοδο NG-TestCARBA, NGbiotech, France.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τα 107 CARB-R στελέχη,
50 (46,7%) ήταν CARB-R+CZA-R και παράλληλα ανθεκτικά σε άλλες
κατηγορίες αντιβιοτικών (πολυανθεκτικά), εκ των οποίων 20 (40%)
και στην τιγκεκυκλίνη, 5 (10%) και στην κολιστίνη και 3 (7,5%) σε
τιγκεκυκλίνη και κολιστίνη (πανανθεκτικά). Τα CARB-R+CZA-R στε-
λέχη παρήγαγαν μέταλλο-β-λακταμάσες τύπου VIM (21), KPC+VIM
(9), NDM (16), OXA-48+NDM (3), ενώ τα ευαίσθητα στην CZA στε-
λέχη (58) παρήγαγαν KPC (57) και ΟΧΑ-48 (1) καρβαπενεμάσες.
Παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση στα ποσοστά των CZA-R στελε-
χών από 31,6% το 2017 σε 56% το 2020. Συμπερασματικά, η αύξηση
των ανθεκτικών στην CZA μέταλλο-β-λακταμασοπαραγωγών στε-
λεχών K. pneumoniae από βακτηριαιμίες είναι ιδιαίτερα ανησυχητι -
κή, καθώς και η παράλληλη αντοχή σε τιγκεκυκλίνη ή/και κολιστίνη. 
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ΑΑ 84. ΔιΑΣΠορΑ β-λΑκΤΑΜΑΣων ΣΕ ΣΤΕλΕΧη
ΕνΤΕροβΑκΤηριΑκων κΑι psEUDOMOnas aE-
RUginOsa ΣΤο Γ.ν. ΣΕρρων
Α. Πούλου, Π. Καμπούρη, Α. Τσούκαλου, Α. Σφετκοπούλου, 
Φ. Μάρκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Σερρών

Εισαγωγή. Η επιτήρηση της διασποράς των β-λακταμασών είναι
καθοριστικής σημασίας τόσο για την επιλογή της κατάλληλης αν-
τιμικροβιακής αγωγής όσο και για την έγκαιρη λήψη μέτρων πε-
ριορισμού της εξάπλωσής τους. 
Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της διασποράς των ESBL
και των καρβαπεμενασών σε στελέχη εντεροβακτηριακών και P.
aeruginosa.
Υλικό και μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια του 2020 απομονώθηκαν
347 στελέχη K. pneumoniae, 1457 E. coli, 227 P. mirabilis,121 Enter-
obacter spp. και 321 P. aeruginosa από ασθενείς που προσήλθαν
στο Γ.Ν.Σερρών. Η ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα έγιναν με
το μηχάνημα Microscan. Για την ανίχνευση των ESBL σε στελέχη
E. coli και K. pneumoniae χρησιμοποιήθηκε το ειδικό panel με τη
χρήση 2 κεφαλοσπορινών 3ης γενιάς με και δίχως κλαβουλανικό,
ενώ για την ανίχνευση καρβαπεμενασών σε στελέχη ανθεκτικά
σε καρβαπενέμες χρησιμοποιήθηκε το τεστ ανοσοχρωματογρα-
φίας RESIST-5 O.O.K.N.V. 
Αποτελέσματα: O φαινοτυπικός έλεγχος έδειξε ότι το 17,6% των
στελεχών K. pneumoniae και το 12,7% των E. coli έφερε ESBL. To
test ανοσοχρωματογραφίας ανίχνευσε την παραγωγή καρβαπενε-
μασών στο 15.3%, 6,5%, 7%, 3,3% και 0,06% των στελεχών K. pneu-
moniae, P. aeruginosa, P. mirabilis, Enterobacter spp. και E. coli αντί-
στοιχα. VIM-τύπου καρβαπενεμάσες ανιχνεύθηκαν στο σύνολο των
στελεχών P. aeruginosa, P. mirabilis και Enterobacter spp. που πα-
ρήγαγαν καρβαπενεμάσες (CP). Tα στελέχη E. coli CP παρήγαγαν
KPC ενώ στα στελέχη K. pneumoniae CP επικράτησαν οι ΚPC (50,9%)
και ακολουθούν NDM (41,5%), VIM (5,7%) και ΟΧΑ-48 (1,9%). 
Συμπεράσματα: Τα στελέχη K. pneumoniae συγκεντρώνουν τα
υψηλότερα ποσοστά παραγωγής ESBL και καρβαπεμενασών συγ-
κριτικά με τα υπόλοιπα παθογόνα. Σημαντική είναι η διασπορά
των NDM ενώ η διασπορά των OXA-48 παραμένει χαμηλή. 

ΑΑ 85. ΑυΞηΤικη ΤΑΣη ΤηΣ ΔιΑΣΠορΑΣ ΣΤΕλΕ-
Χων klEbsiElla pnEUMOniaE ΜΕ ΠΑρΑΓωΓH
 ΕυρΕωΣ φΑΣΜΑΤοΣ β-λΑκΤΑΜΑΣων (ESBL) ΣΤην
κοινοΤηΤΑ κΑΤΑ Την ΠΕνΤΑΕΤιΑ 2016-2020
Α. Πούλου, Α. Τσούκαλου, Π. Καμπούρη, Φ. Μάρκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Σερρών

Εισαγωγή: H παραγωγή ESBL από στελέχη K. pneumoniae οδηγεί
σε αντοχή σε κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς και συνήθως συνοδεύεται
και άλλα γονίδια αντοχής περιορίζοντας τις θεραπευτικές επιλογές.
Τα στελέχη αυτά μπορεί να προκαλέσουν και βακτηριαιμίες με
υψηλή θνητότητα. 
Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της συχνότητας απομό-
νωσης στελεχών Κ. pneumoniae που παράγουν ESBL σε ασθενείς
της κοινότητας.
Υλικό και μέθοδοι: Κατά την πενταετία 2016-2020 εξετάστηκαν
στελέχη K.pneumoniae ανθεκτικά σε κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς,
ευαίσθητα στις καρβαπενέμες, τα οποία απομονώθηκαν από βιο-

λογικά δείγματα ασθενών που προσήλθαν στα ΕΙ του νοσοκομείου.
Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγιναν με το μηχάνημα
Microscan. Για την ανίχνευση παραγωγής ESBL χρησιμοποιήθηκε
ειδικό panel με τη χρήση κεφαλοσπορινών 3ης γενιάς με ή δίχως
την προσθήκη κλαβουλανικού οξέως ως αναστολέα.
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 927 στελεχών K.pneumoniae ανιχνεύ-
θηκαν 138 στελέχη με παραγωγή ESBL(14,9%). Το 53,6% απομο-
νώθηκαν από γυναίκες. Τα ποσοστά απομόνωσης ανά έτος ήταν
8% το 2016, 11,7% το 2017, 15,9% το 2018, 17,8% το 2019 και
17,6% το 2020. Στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.05) του αριθ-
μού απομόνωσης ESBL στελεχών καταγράφηκε μεταξύ του έτους
2016 με τα έτη 2018, 2019 και 2020 αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Καταγράφεται αυξητική τάση της διασποράς στε-
λεχών K. pneumoniae με παραγωγή ESBL στην κοινότητα ειδικά
από το 2018 και μετά γεγονός που θα πρέπει να ελεγχθεί επιδη-
μιολογικά για να διευκρινιστούν τα αίτια της ανοδικής τάσης. Η
ανίχνευσή τους είναι σημαντική για την επιλογή της κατάλληλης
θεραπευτικής αγωγής. Επίσης θα πρέπει να εκτιμηθεί η ανάγκη
να συμπεριληφθούν τα στελέχη αυτά στον έλεγχο φορείας κατά
την εισαγωγή ασθενών στο νοσοκομείο.

ΑΑ 86. ΑΠοΜονωΣη ΠολυΑνθΕκΤικου ΣΤΕλΕ-
ΧουΣ pROtEUs MiRabilis ΜΕ ΠΑρΑΓωΓη oXA-
48 κΑι ΕSBL ΣΕ Ελληνικο νοΣοκοΜΕιο
Α. Πούλου, Α. Τσούκαλου, Π. Καμπούρη, Φ. Μάρκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Σερρών

Εισαγωγή: Η παραγωγή OXA-48 τύπου καρβαπενεμάσης έχει τεκμη -
ριωθεί σε διάφορα είδη εντεροβακτηριακών ενώ σπάνιες είναι οι ανα-
φορές παγκόσμια για ανίχνευση του γονιδίου σε στελέχη P. mirabilis. 
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη αναφέρεται απομόνωση στελέχους
P. mirabilis με παραγωγή ΟΧΑ-48 και ESBL σε ελληνικό νοσοκομείο.
Υλικό και μέθοδοι: Στέλεχος P. mirabilis απομονώθηκε από δείγμα
ούρων γυναίκας ασθενούς τον Ιανουάριο του 2021. Η ταυτοποίηση
και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγιναν με το αυτοματο-
ποιημένο μηχάνημα Microscan ενώ για το αντιβιόγραμμα χρησι-
μοποιήθηκαν και ταινίες E-test. Για την ανίχνευση καρβαπεμενασών
χρησιμοποιήθηκε το Modified Hodge test (MHT), ο φαινοτυπικός
αλγόριθμος με τη χρήση βορονικού ή και EDTA και η δοκιμασία
ανοσοχρωματογραφίας RESIST-5 O.O.K.N.V. Για την ανίχνευση ESBL
χρησιμοποιήθηκε η τροποποιημένη κατά CLSI ESBL δοκιμασία με
την ταυτόχρονη προσθήκη βορονικού οξέως και EDTA.
Αποτελέσματα: Ο έλεγχος ευαισθησίας έδειξε ότι το στέλεχος ήταν
ανθεκτικό σε όλα τα β-λακταμικά αντιβιοτικά, στις αμινογλυκοσίδες,
κινολόνες, τριμεθοπρίμη /σουλφαμεθοξαζόλη ενώ ήταν ευαίσθητο
σε φωσφομυκίνη, ceftazidime/avibactam και ceftolozane/tazobac-
tam. Το ΜΗΤ έδειξε παρουσία καρβαπενεμάσης, ο αλγόριθμος για
την ανίχνευση μεταλλο-β-λακταμασών ή και KPC ήταν αρνητικός
ενώ με τη δοκιμασία ανοσοχρωματογραφίας ανιχνεύθηκε bla-OXA-48.
H δοκιμασία για ανίχνευση ESBL ήταν θετική για παραγωγή ενζύμου.
Συμπεράσματα: Στη χώρα μας έχει τεκμηριωθεί μόνο η παρουσία
CTX-M και VIM-τύπου γονιδίων σε στελέχη P. mirabilis ενώ η δια-
σπορά των OXA-48 ακόμη και σε στελέχη K. pneumoniae παραμένει
χαμηλή. H χαμηλού επιπέδου αντοχή στις καρβαπενέμες δυσχε-
ραίνει την ανίχνευση εντεροβακτηριακών με παραγωγή OXA-48.
Ο συνδυασμός της ανοσοχρωματογραφίας με τις φαινοτυπικές
δοκιμασίες αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την ανίχνευση β-λα-
κταμασών στo εργαστήριo κλινικής μικροβιολογίας.
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Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος δεν είναι
σπάνιες στη βρεφική και παιδική ηλικία. Συνήθως αφορούν στο
κατώτερο ουροποιητικό με δυνατότητα, όμως, επέκτασης και στο
ανώτερο με πιθανότητα πρόκλησης ακόμα και βακτηριαιμίας.
Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας των θετικών ουροκαλλιεργειών,
των απομονωθέντων μικροοργανισμών και ο έλεγχος ευαισθησίας
τους στα συνήθη αντιβιοτικά, σε παιδιατρικό πληθυσμό, την τε-
λευταία τετραετία στο Κ.Υ. Νέου Κόσμου.
Υλικό-Μέθοδοι: Την περίοδο 2017-2020 καλλιεργήθηκαν 1472
δείγματα ούρων, εκ των οποίων 91 ανήκαν σε παιδιά 1-14 ετών.
Τα δείγματα ενοφθαλμίστηκαν σε αιματούχο και McConkey άγαρ
ενώ η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγιναν με κλασικές
μεθόδους, σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI, με τη μέθοδο διάχυ-
σης δίσκων (Kirby-Bauer) σε Muller-Hinton άγαρ.
Αποτελέσματα: Aπό τις 91 ουροκαλλιέργειες, οι 65(71,4%) ανήκαν
σε κορίτσια και οι 26(28,6%) σε αγόρια. 22(24,2%) καλλιέργειες
ήταν θετικές και εξ αυτών οι 16(72,7%) αφορούσαν κορίτσια και οι

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος είναι ιδι-
αίτερα συχνές στην κοινότητα και η καλλιέργεια ούρων η συνηθέ-
στερη καλλιέργεια στα μικροβιολογικά εργαστήρια.
Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας των θετικών ουροκαλλιερ-
γειών, των απομονωθέντων μικροβίων και η αντοχή τους στα συ-
νήθη αντιβιοτικά, την τελευταία τετραετία στο Κ.Υ.Νέου Κόσμου.
Υλικό-Mέθοδοι: Το διάστημα 2017-2020 καλλιεργήθηκαν 1381
δείγματα ούρων ενηλίκων 15-100 ετών. Τα 438(31,7%) αφορούσαν
άνδρες και τα 943(68,3%) γυναίκες.Τα δείγματα ενοφθαλμίστηκαν
σε αιματούχο και McConkey άγαρ ενώ η ταυτοποίηση και ο έλεγχος
ευαισθησίας έγιναν με κλασικές μεθόδους, σύμφωνα με τις οδηγίες
του CLSI, με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων σε Muller-Hinton άγαρ. 
Αποτελέσματα: 481(34,8%) θετικές καλλιέργειες, με 95(19,8%) να
αφορούν άνδρες και 386(80,2%) γυναίκες. Απομονώθηκαν 368

6(27,3%) αγόρια. Συνολικά απομονώθηκαν 19 στελέχη Escherichia
coli, 1 στέλεχος Staphylococcus spp, 1 στέλεχος Proteus spp και 1
στέλεχος Pseudomonas spp. Τα στελέχη Ε.coli παρουσίασαν αντοχή
στην Amoxicillin σε ποσοστό 21.0%, στο Amoxicillin/Clavulanic
acid 21.0%, στην Erythromycin 42.1%, στην Trimethoprim-Sul-
famethoxazole 31.6%, στη Cefuroxime 10.5% και στη Cefaclor 5.3%.
Το στέλεχος Pseudomonas spp ήταν ανθεκτικό σε Amoxicillin/Clavu-
lanic, Cefuroxime, Trimethoprim-Sulfamethoxazole και Aztreonam.
Το στέλεχος Staphylococcus spp εμφάνισε αντοχή στην Erythromy-
cin ενώ το στέλεχος Proteus spp ήταν πολυευαίσθητο.
Συμπεράσματα: Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού προσβάλλουν
συχνά τα παιδιά, ιδιαίτερα τα κορίτσια, με συχνότερο απομονωθέν
την Ε.coli. Η καλλιέργεια ούρων και το αντιβιόγραμμα είναι εξετά-
σεις κοινές αλλά μεγάλης κλινικής σημασίας για την άμεση αντι-
μετώπιση της λοίμωξης ενώ η ορθολογική χρήση των αντιμικρο-
βιακών αφορά εξίσου και τις μικρές ηλικίες για την αποφυγή
δημιουργίας ανθεκτικών στελεχών στην κοινότητα.

(76,5%) στελέχη Escherichia coli, 47(9,8%) στελέχη Proteus spp,
25(5,2%) στελέχη Staphylococcus spp, 16(3,3%) στελέχη Klebsiella
spp, 13(7,7%) στελέχη Pseudomonas spp, 7(1,5%) στελέχη Candida
spp και 5(1,0%) στελέχη Enterococcus spp.
Συμπεράσματα: Οι ουρολοιμώξεις αποτελούν συχνό εύρημα στην
κοινότητα, ειδικά στις γυναίκες, με συνηθέστερο ουροπαθογόνο
την Ε.coli. Παρατηρείται αξιοσημείωτη αντοχή σε Ampicillin, Amox-
icillin/Clavulanic acid σε όλα τα Gram(-) αλλά και σε κινολόνες,
Trimethoprim-Sulfamethoxazole για τα στελέχη Klebsiella spp και
Pseudomonas spp. Η σωστή αξιολόγηση της καλλιέργειας και του
αντιβιογράμματος και η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών είναι
απαραίτητη για την αντιμετώπιση της λοίμωξης και τη θεραπεία
του ασθενούς.

ΑΑ 87. ΜικροβιολοΓικη ΔιΕρΕυνηΣη ουρολοιΜωΞΕων ΣΕ Ενηλικο ΠληθυΣΜο ΤηΣ κοινοΤηΤΑΣ
ΣΕ ΜιΑ ΤΕΤρΑΕΤιΑ
Α. Μπούσμπουλα1, Α. Κουρέλη1, Ε. Μπενίδης2

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Κέντρο Υγείας Νέου Κόσμου,  2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.

                                              Ε.coli        Proteus spp         Klebsiella       Pseudomonas       Staphylococcus    Enterococcus
                                                                                                                spp                          spp                                spp                             spp

Ampicillin:R                     45.6%           61.7%                     -                            -                             40.0%                         0
Amoxicillin/CA:R            35.0%           21.3%                75.0%                  46.1%                       24.0%                    20.0%
Cefuroxime:R                   12.7%           14.9%                25.0%                  46.1%                       20.0%                         0
Norfloxacin:R                  11.4%           21.3%                43.7%                  23.0%                       16.0%                         0
Ciprofloxacin:R               11.4%           14.9%                43.7%                  23.0%                       12.0%                         0
Gentamycin:R                 10.6%           12.7%                31.2%                  53.8%                       16.0%                         0
Trimethoprim/
Sulfamethoxazole:R      17.1%           40.4%                43.7%                  46.1%                            0                             0
Cefaclor:R                              -                      -                           -                            -                              24%                           -
Amikacin:R                            -                      -                           -                       15.3%                            -                              -
Aztreonam:R                         -                      -                           -                        7.7%                              -                              -

ΑΑ 88. ΑΠοΜονωΣη ουροΠΑθοΓονων ΣΤην ΠΑιΔικη ηλικιΑ ΣΕ ΜονΑΔΑ Π.φ.υ. ΣΤη ΔιΑρκΕιΑ
ΤΕΤρΑΕΤιΑΣ
Α. Μπούσμπουλα1, Α. Κουρέλη1, Ε. Μπενίδης2

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Κέντρο Υγείας Νέου Κόσμου,  2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.
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EUCAST και το αποτέλεσμα για τη βανκομυκίνη επιβεβαιώθηκε
με τη χρήση ταινιών διαβαθμισμένης συγκέντρωσης.
Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν 2 στελέχη S. aureus (MRSA) και 9
είδη Staphylococcus sp. εκ των οποίων συχνότερα οι: S. epidermidis
(56%), S. capitis (17,5%), S. haemolyticus (11,7%), S. hominis (6%)
και S. lugdunensis (4,9%). Η αντοχή των Staphylococcus sp. στους
αντιμικροβιακούς παράγοντες Cefoxitin και Linezolid ήταν αντί-
στοιχα S. epidermidis 82%, 19%, S. capitis 89%, 39%, S. haemolyticus
100%, 8%, S. hominis 66,7%, 0% και S. lugdunensis 80%, 0%. Όλα
τα στελέχη σταφυλοκόκκων ήταν ευαίσθητα στη βανκομυκίνη.
Συμπεράσματα: Παρατηρήσαμε μικρό ποσοστό απομόνωσης S.
aureus, δείγμα της καλής νοσηλευτικής φροντίδας στη ΜΕΘ. Αντί-
θετα τα υπόλοιπα είδη σταφυλοκόκκων ήταν υπεύθυνα για μεγάλο
αριθμό βακτηριαιμιών (26% του συνόλου των απομονωθέντων μι-
κροοργανισμών). Εμφάνισαν υψηλή αντοχή στη μεθικιλλίνη και λι-
νεζολίδη, που ήταν ανάλογη με το είδος τους. Επισημαίνεται η απο-
μόνωση διαφόρων ειδών σταφυλοκόκκων και νεωτέρων όπως ο
S.lugdunensis. Επομένως, για την αντιμετώπιση αυτών των βακτη-
ριαιμιών απαιτείται συνεχής έλεγχος, επαγρύπνηση και συνεργασία
κλινικής και εργαστηρίου ώστε παρά τις ελαττωμένες θεραπευτικές
επιλογές να επιλέγεται η κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή.

ΑΑ 91. ΑνιΧνΕυΣη ΜικροορΓΑνιΣΜων Που ΠΑ-
ρΑΓουν κΑρβΑΠΕνΕΜΑΣη κΑΤΕυθΕιΑν ΑΠο
ορθικΑ ΔΕιΓΜΑΤΑ ΜΕ ΑνοΣοΧρωΜΑΤοΓρΑφιΑ
Α. Βασιλακοπούλου, Π. Καρακώστα, Σ. Βουρλή, Ε. Καλογεροπούλου,
Α. Ταρπατζή, Σ. Δαμιανίδου, Ε. Οικονομούλα, Σ. Πουρνάρας
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, ΠΓΝ «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Αθη-
νών, ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Η παγκόσμια διασπορά Gram-αρνητικών βακτηρίων που
παράγουν καρβαπενεμάσες και έτσι εμφανίζουν αντοχή στις καρβα-
πενέμες αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας
υγείας. Η γρήγορη ανίχνευση της φορίας μικροοργανισμών που πα-
ράγουν καρβαπενεμάσες (CPO) στο γαστρεντερικό σύστημα νοσο-
κομειακών ασθενών είναι χρήσιμη γιατι μπορεί να καθοδηγήσει την
εμπειρική θεραπεία και να βοηθήσει στις διαδικασίες ελέγχου λοι-
μώξεων.  Σκοπός: Μελέτη της επίδοσης της ανοσοχρωματογραφικης
δοκιμασίας NG-Test CARBA 5 για την άμεση ανίχνευση καρβαπενε-
μασών από ορθικά δείγματα την πρώτη ημέρα λήψης του δείγματος.
Υλικά και μέθοδοι: Τριάντα ορθικά δείγματα από διαφορετικούς
ασθενείς εξετάσθηκαν με συμβατική καλλιέργεια, PCR και το NG-
Test CARBA 5. Κάθε δείγμα ελέγχθηκε με την ανοσοχρωματογρα-
φική μέθοδο πέντε φορές, ξεκινώντας από άμεση εξέταση και
μετά από επώαση σε ζωμό για 1, 2, 3 και 4 ώρες.
Αποτελέσματα: Είκοσι ασθενείς έφεραν CPOs. Tα αποτελέσματα
ανοσοχρωματογραφίας και PCR είχαν συμφωνία και ανίχνευσαν
τις ίδιες 25 καρβαπενεμάσες (11 KPC, 8 VIM and 6 NDM). Σε πέντε
περιπτώσεις βρέθηκε συγχρόνως φορία KPC και VIM. H ευαισθησία
του NG-Test CARBA 5 στην ανίχνευση KPC, VIM και NDM σε
σύγκριση με την PCR ήταν 80% χωρίς επώαση, 88% με μια ώρα
επώαση, 92% με δύο ώρες, και 100% με τρεις ώρες, ενώ η
ειδικότητα ήταν 100% για κάθε χρονική στιγμή εξέτασης. Χωρίς
επώαση, όλα τα δείγματα με επαρκή περιεκτικότητα σε κόπρανα
ανιχνεύθηκαν σε συμφωνία με την PCR.
Συμπεράσματα: To NG-Test CARBA 5 είναι μια αξιόπιστη ανοσο-
χρωματογραφική δοκιμασία που μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα
την παρουσία καρβαπενεμασών την ίδια ημέρα με την δειγματο-
ληψία κατευθείαν από ορθικό δείγμα ακόμη και χωρίς επώαση. 
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ΑΑ 89. ΣυΣΧΕΤιΣη Του ΑΠοικιΣΜου Του ορθου
ΑΠο ΠολυΑνθΕκΤικΑ ΜικροβιΑ ΜΕ ΕΠΑκο-
λουθη ΜικροβιΑιΜιΑ ΣΕ νοΣηλΕυοΜΕνουΣ
ΑΣθΕνΕιΣ ΤριΤοβΑθΜιου νοΣοκοΜΕιου
Ε. Πέτρου, Σ. Αντωνοπούλου, Μ. Ορφανίδου, ΛΠ Δροσοπούλου,
Μ. Καραγιάννη, Β. Κυτίνος, Μ. Μουτζούρη-Σιδηρή, Α. Τσάκαλος,
ΙΒ. Κοντοτέζα, Δ. Πετροπούλου, Ν. Γεροθανάση, Α. Τσολάκη, 
Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Εισαγωγή: Η κατάχρηση αντιβιοτικών έχει ως αποτέλεσμα την δη-
μιουργία πολυανθεκτικών στα αντιβιοτικά μικροβίων (MDR) τα
οποία αποικίζουν το ορθό αυξάνοντας τον κίνδυνο για επακόλου-
θες μικροβιαιμίες. Σκοπός: Η αναζήτηση της συχνότητας MDR σε
καλλιέργειες ορθικών επιχρισμάτων στη διάρκεια ενός έτους και
η συσχέτιση των αποτελεσμάτων με επακόλουθη μικροβιαιμία.
Υλικό και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη των
καλλιεργειών ορθικών επιχρισμάτων για το 2019, αναζητώντας
Enterococcus spp με αντοχή στη βανκομυκίνη (VRE), καθώς και
Klebsiella spp, Acinetobacter spp και Pseudomonas spp με αντοχή
στις καρβαπενέμες. Επιπλέον αναζητήσαμε μικροβιαιμίες που ακο-
λούθησαν τον αποικισμό του ορθού, αποδόθηκαν στο ίδιο παθο-
γόνο και δεν μεσολάβησε διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: MDR παθογόνα απομονώθηκαν
από 137 καλλιέργειες ορθικών επιχρισμάτων: 85 προέρχονταν από
την ΜΕΘ, 43 από την αιματολογική και εννέα από άλλες κλινικές. 
-Σε 82/137 (59.9 %) απομονώθηκε ένα παθογόνο, σε 47/137 (34.3
%) απομονώθηκαν δύο, σε 5/137(3.6 %) απομονώθηκαν τρία και
σε 3/137 (2.2%) απομονώθηκαν τέσσερα παθογόνα. Στα μονοκαλ-
λιεργήματα συχνότερα απομονώθηκε ο VRE (47/82, 57.3%), λιγό-
τερο συχνά το Acinetobacter (7/82, 8.6%), ενώ ο συνδυασμός τους
ήταν ο συχνότερος στις καλλιέργειες με δύο παθογόνα (15/47,
31.9%). Συνολικά ο VRE απομονώθηκε σε 89/137(65%). 
-Σε 31/137 (23.4 %) ασθενείς με αποικισμό από MDR ακολούθησε
μικροβιαιμία, με τον VRE να είναι το συχνότερο (29.5%) παθογόνο,
ακολουθώντας το Acinetobacter (26.4%), η Klebsiella (23.6%) και η
Pseudomonas (20.5%) Το 67.6% των βακτηριαιμιών συνέβη μέσα σε
δέκα ημέρες από την θετική καλλιέργεια ορθού. Συνεπώς, ο αποικι-
σμός από MDR παθογόνα αποτελεί σοβαρό πρόβλημα ειδικά σε ασθε-
νείς υψηλού κινδύνου και χρήζει συστηματικής παρακολούθησης.

ΑΑ 90. ΣΤΑφυλοκοκκικΕΣ βΑκΤηριΑιΜιΕΣ ΣΕ
ΑΣθΕνΕιΣ ΤηΣ ΜΕθ
Β. Παπαϊωάννου, Κ. Ζαρόκωστας, Α. Καμαγιάννη, Ε. Σερέτη, 
Α. Τερτσέτη, Ε. Χήνου
Μικροβιολογικό εργαστήριο Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Εισαγωγή: Οι σταφυλόκοκκοι που αποτελούσαν συχνή επιμόλυνση
των αιμοκαλλιεργειών αξιολογούνται πλέον ως αίτια αληθούς βα-
κτηριαιμίας, ιδιαίτερα στους ασθενείς των ΜΕΘ. Σκοπός: Ο καθορι-
σμός της επιδημιολογίας και της σημαντικότητας των βακτηριαιμιών
από σταφυλοκόκκους στους ασθενείς της ΜΕΘ του νοσοκομείου.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήσαμε αναδρομικά για ένα έτος (2020) 104
στελέχη σταφυλοκόκκων που απομονώθηκαν από τις αιμοκαλ-
λιέργειες ασθενών της ΜΕΘ με το σύστημα  Bact/ALERT. Η ταυτο-
ποίηση των μικροβίων σε επίπεδο είδους και ο έλεγχος της  ευαι-
σθησίας στα αντιμικροβιακά πραγματοποιήθηκαν με το
αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK 2 σύμφωνα με τις οδηγίες του
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Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος αποτελούν
τη συχνότερη λοίμωξη στον άνθρωπο. Η ανάπτυξη ανθεκτικών στε-
λεχών και ο αποικισμός των ασθενών με αυτά καθιστούν τις ουρο-
λοιμώξεις δύσκολες στην αντιμετώπισή τους και αιτία πολυήμερης
νοσηλείας. Σκοπός: Η καταγραφή και μελέτη των συχνότερων πολυ -
ανθεκτικών στελεχών από ουροπαθογόνα μικρόβια σε καλλιέργειες
ούρων ασθενών του νοσοκομείου μας κατά τη διάρκεια δύο ετών. 
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν συνολικά 16270 καλλιέργειες
ούρων κατά τη χρονική διάρκεια δύο ετών (1/1/2019 - 31/12/2020)
από ασθενείς που προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατι-
κών, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και από ασθενείς των κλινικών
του Νοσοκομείου μας. Τα δείγματα ενοφθαλμίστηκαν σε ΜcCon-
key agar και Blood agar και επωάστηκαν αεροβίως στους 37°C. Η
ταυτοποίηση κι ο έλεγχος ευαισθησίας των αντιβιοτικών πραγμα-
τοποιήθηκε με το αυτοματοποιημένο σύστημα MicroScan (Beck-
man Coulter) υπό τις οδηγίες του CLSI. Η MIC στα ανθεκτικά στε-
λέχη επιβεβαιώθηκε με Ε-test (Biomerieux και Liofilchem s.r.l.).
Στην καταγραφή περιελήφθη μόνο το πρώτο στέλεχος ανά ασθενή.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στη διάρκεια των δύο αυτών
ετών απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν 5181 στελέχη στις θετικές
καλλιέργειες ούρων (2778 το 2019 και 2403 το 2020). Από αυτά, πο-
λυανθετικά ήταν 63 στελέχη Acinetobacter baumanii τα οποία βρέ-
θηκαν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες. 48 στελέχη Pseudomonas ae-
ruginosa και 68 στελέχη Klebsiella pneumoniae βρέθηκαν ανθεκτικά
είτε στις πολυμυξίνες (κολιστίνη) είτε στις καρβαπενέμες. 43 στελέχη

Εισαγωγή: Η Escherichia coli αποτελεί το συχνότερο αίτιο ουρο-
λοιμώξεων τόσο στην κοινότητα όσο και στους νοσηλευόμενους
ασθενείς. Σκοπός: Η καταγραφή της ευαισθησίας και της αντοχής
των στελεχών Escherichia coli που απομονώθηκαν στις καλλιέργειες
ούρων στα αντιβιοτικά πρώτης εκλογής κατά τα έτη 2019 και 2020. 
Υλικό και μέθοδοι: Κατά τα έτη 2019 και 2020, στο Εργαστήριό
μας εξετάστηκαν συνολικά 16270 δείγματα ούρων. Τα δείγματα
ενοφθαλμίστηκαν σε ΜcConkey agar και Blood agar και επωάστη-
καν αεροβίως στους 37°C. Ο έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιβιο-
τικά πραγματοποιήθηκε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Micro-
Scan WalkAway plus System (Beckman Coulter) και με τη μέθοδο
διάχυσης των δισκίων κατά Kirby-Bauer υπό τις οδηγίες του CLSI.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στο σύνολο 16270 δειγμάτων
ούρων, τα 10224 αφορούσαν εξωτερικούς ασθενείς και τα 6046
νοσηλευόμενους. Θετικές καλλιέργειες ούρων αξιολογήθηκαν οι
5181 (31,8%). Συνολικά απομονώθηκαν 2321 στελέχη E. coli (44.8%
επί του συνόλου των μικροοργανισμών). Κατά το έτος 2019 απο-
μονώθηκαν 1237 στελέχη E. coli (1005 από τους εξωτερικούς ασθε-
νείς και 232 από τις κλινικές του νοσοκομείου) και κατά το έτος
2020 1084 στελέχη (850 από τους εξωτερικούς ασθενείς και 234
από τις κλινικές). Η ευαισθησία και η αντοχή των στελεχών αυτών
στα πρώτης εκλογής αντιβιοτικά, τα οποία είναι η φωσφομυκίνη,
νιτροφουραντοΐνη και σουλφαμεθοξαζόλη αποτυπώνεται για το
έτος 2019 στον πρώτο πίνακα και για το έτος 2020 στο δεύτερο.
Τα ποσοστά ευαισθησίας στη φωσφομυκίνη ανέρχονται στο 97,5%

Enterococcus faecium ήταν ανθεκτικά στη βανκομυκίνη. Στον πα-
ρακάτω πίνακα καταγράφεται ο απόλυτος αριθμός ανά έτος και η
κατανομή τους στις διάφορες κλινικές. Αξίζει να αναφερθεί ότι ανθε -
κτικά τόσο στις πολυμυξίνες όσο και στις καρβαπενέμες απομονώ-
θηκαν μόνο στελέχη K. pneumoniae, 2 το 2019 (σε παθολογικές κλι-
νικές) και 5 το 2020 (2 από το ΤΕΠ, 2 από παθολογικές κλινικές και 1
από χειρουργική κλινική). Συνολικά, τα πολυανθεκτικά στελέχη ήταν
133 το 2019 (4,8% επί του συνόλου των θετικών για το έτος) και 89
το 2020 (3,7% επί του συνόλου των θετικών για το έτος), έχοντας
όλοι οι μικροοργανισμοί πτωτική τάση το 2020 εκτός από τα στελέχη
της P. aeruginosa. Τα πολυανθεκτικά στελέχη που απομονώνονται
από τη ΜΕΘ παραμένουν σταθερά σε χαμηλά επίπεδα ενώ αυτά
από τo ΤΕΠ παραμένουν σταθερά και στα δύο έτη. Η γρήγορη εξά-
πλωση των πολυανθεκτικών Gram αρνητικών βακτηρίων όχι μόνο
σε νοσηλευόμενους ασθενείς αλλά και σε εξωτερικούς, αναδεικνύει
τη μεγάλη ανάγκη για επιτήρηση της χρήσης των αντιβιοτικών κα-
θώς οι λοιμώξεις αντιμετωπίζονται ολοένα και δυσκολότερα.

και στις 2 κατηγορίες ασθενών το 2019 και στους εξωτερικούς ασθε-
νείς για το 2020 ενώ στους νοσηλευόμενους του 2020 είναι 94%. Σε
ό,τι αφορά τη νιτροφουραντοΐνη, τα ποσοστά ευαισθησίας σε όλες
τις κατηγορίες και για τα δύο έτη είναι πάνω από 94%. Τα ποσοστά
ευαισθησίας για τη σουλφαμεθοξαζόλη στους εξωτερικούς ασθενείς
και τις δύο χρονιές ανέρχονται στο 78,6% με 78,8% αντίστοιχα ενώ
για τους νοσηλευόμενους την πρώτη χρονιά είναι 69,4% και τη δεύ-
τερη 64,5%. Τόσο η φωσφομυκίνη όσο και η νιτροφουραντοΐνη δια-
τηρούν ακόμα υψηλά ποσοστά ευαισθησίας καθιστώντας τα πρώτης
εκλογής αντιβιοτικά στην εμπειρική αντιμετώπιση των ουρολοιμώξεων
από E. coli τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών ασθενών. 

Αντιβιοτικό                        Ευαισθησία         Ενδιάμεση          Αντοχή
                                                                               ευαισθησία

                                                 ΕΙ     Κλινικές        ΕΙ    Κλινικές      ΕΙ    Κλινικές
Φωσφομυκίνη                    981       226             0           0            24          6
Νιτροφουραντοΐνη           967       218           25         10           13          4
Σουλφαμεθοξαζόλη         790       161             0           0           215        71

Αντιβιοτικό                        Ευαισθησία         Ενδιάμεση          Αντοχή
                                                                               ευαισθησία

                                                 ΕΙ     Κλινικές        ΕΙ    Κλινικές      ΕΙ    Κλινικές
Φωσφομυκίνη                    829       220             0           0            21         14
Νιτροφουραντοΐνη           808       223           27          5            15          6
Σουλφαμεθοξαζόλη         670       151             0           0           180        83

ΑΑ 92. ΑνΤοΧη Των ΣΤΕλΕΧων E.COli ΑΠο ΤιΣ κΑλλιΕρΓΕιΕΣ ουρων ΣΤΑ ΧορηΓουΜΕνΑ ΑνΤι-
βιοΤικΑ ΠρωΤηΣ ΕκλοΓηΣ: φωΣφοΜυκινη, νιΤροφουρΑνΤοΪνη, ΣουλφΑΜΕθοΞΑΖολη
Α. Ζουρίδη, Μ. Βακωνάκη, Σ. Δασκαλάκη, Χ. Παπαδάκη, Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

ΑΑ 93. ΑΠοΜονωΣη ΠολυΑνθΕκΤικων ΣΤΕλΕΧων ΣΕ ΔΕιΓΜΑΤΑ θΕΤικων κΑλλιΕρΓΕιων ουρων.
ΑνΑΔροΜικη ΜΕλΕΤη ΔιΕΤιΑΣ
Α. Ζουρίδη, Μ. Βακωνάκη, Μ. Κουτσουρελάκη, Σ. Δασκαλάκη, Χ. Βασιλοκωνσταντάκη, Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

                                                 Αριθμός                        Στελέχη από                     Στελέχη από               Στελέχη            Στελέχη
Μικροοργανισμός     συνολικών στελεχών    παθολογικές κλινικές     χειρουργικές κλινικές      από ΜΕΘ      από ΕΙ και ΤΕΠ
                                            2019     2020                  2019       2020                 2019      2020          2019    2020     2019    2020
K. pneumoniae                 37          31                       18            11                       3              1                  2           1           14        18
P. aeruginosa                    16          32                       10            15                       0              1                  1           2            5          14
VRE                                     35           8                        21             7                        2              0                  4           0            8           1
A. baumannii                    45          18                       11            10                      12             2                  9           1           13          5
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ΑΑ 94. ΜΕλΕTH ΕυΑiΣθηΣιΑΣ ΣΤΑ ΑνΤιβιοΤικΑ
Των OUREaplasMa UREalYtiCUM KAi MYCO-
plasMa hOMinis
Ε. Γκολλόση
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Κέντρο Υγείας Ηράκλειο Κρήτης

Εισαγωγή: Το Oureaplasma urealyticum και τo Mycoplasma hominis
αποτελούν τα συχνότερα αίτια τραχηλίτιδων γεννητικού συστή-
ματος με σοβαρές επιπτώσεις στη γονιμότητα.
Σκοπός: Η μελέτη ευαισθησίας των μυκοπλασμάτων και των ου-
ρεαπλασμάτων του γεννητικού συστήματος, στα ευρέως χρησι-
μοποιούμενα αντιβιοτικά στις γυναικολογικές ασθενείς.
Υλικό και μέθοδοι: Εξετάστηκαν 866 τραχηλικά δείγματα για το
Mycoplasma hominis και το Oureaplasma urealyticum την τελευ-
ταία διετία 2019-2020. Η ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα τους
έγιναν με την μέθοδο Mycoview Quantitum της εταιρίας Zeakon
Diagnostics μέσω καλλιέργειας τραχηλικών εκκρίσεων σε ειδικό
θρεπτι κό ζωμό, και τον ενοφθαλμισμό τους σε τυποποιημένο σύ-
στημα αντι βιογράμματος υπό μορφή monotest με τα παρακάτω
αντιβιοτικά:

Ποσοστά
Ευ/θησίας %           L        E         ROX      AZM     JM       MNO      DO       OFX      CIP
U.u≥104

CCU/ml                   0%  100%   94,9%     97%   98,2%   98,5%   98,2%     81%    28,8%
M.h≥104

CCU/ml                100%  0%       6,6%     6,6%   100%    100%    100%   86,6%  73,3%
M.h+U.u ≥104 

CCU/ml                   0%     0%     29,5%   31,1%  100%    98,3%   88,5%   57,3%  14,7%

Αποτελέσματα: Το Ureaplasma urealyticum παρουσιάζει υψηλά
ποσοστά ευαισθησίας στις minocycline, doxycycline και josamycin
και πολύ χαμηλή ευαισθησία στην ciprofloxacin.Το Mycoplasma
hominis παρουσιάζει πλήρη ευαισθησία στις minocycline, doxy-
cycline και josamycin ενώ έχει πολύ χαμηλή ευαισθησία στις μα-
κρολίδες (roxithromycin, azithromycin). H ταυτοποιήση και των
δύο μικροοργανισμών ταυτόχρονα παρουσιάζει πλήρη ευαισθησία
στο josamycin και πολύ υψηλή ευαισθησία στην minocycline.
Συμπέρασμα: Η οικογένεια των τετρακυκλινών (minocycline, doxy-
cycline) έχει από τα υψηλότερα ποσοστά ευαισθησίας στην αντι-
μετώπιση λοιμώξεων γεννητικού συστήματος έναντι των ειδών
Ureaplasma urealyticum και Mycoplasma hominis.

ΑΑ 95. ΑΠοΜονωΣη ΣΤΕλΕΧων k.pnEUMOniaE
Που ΠΑρΑΓουν nDM κΑρβΑΠΕνΕΜΑΣΕΣ ΣΕ
ΤριΤοβΑθΜιο νοΣοκοΜΕιο
Κ. Κοντοπούλου1, Γ. Μελέτης2, Σ. Παπά2, Σ. Ζώτου1, Ε. Φαρμάκη1,
Κ. Τσιώκα2, Ε. Αντωνιάδου3, Α. Παπά2

1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»
2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

Η αντοχή των μικροβίων στις καρβαπενέμες αποτελεί ένα σημαν-
τικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, λόγω των περιορισμένων θερα-
πευτικών επιλογών, ιδιαίτερα όταν τα στελέχη παράγουν μεταλλο-
β-λακταμάσες(MBL). 
Σκοπός: Η γονιδιακή μελέτη στελεχών K. pneumoniae που παρά-
γουν MBL καραβαπενεμάσες σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
Υλικό - Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 29 στελέχη K. pneumoniae
που παρήγαγαν μεταλ λο-β-λακταμάσες(MBL) και απομονώθηκαν
σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια έξι μηνών. Η τυ-
ποποίηση των στελεχών και ο προσδιορισμός MIC έγινε με το αυ-
τοματοποιημένο σύστημα VITEK-2 (bioMérieux, Marcy l’Étoile,
France). Ο φαινοτυπικός έλεγχος έγινε με δίσκους μεροπενέμης
και προσθήκη EDTA ή/και βορονικού οξέος. Ακολούθησε μοριακή
ανάλυση για την ανίχνευση γονιδίων blaKPC, blaMBL, blaVIM-1,
blaIMP, blaOXA-48 και blaNDM. Η γενετική συνάφεια των στελεχών
προσδιορίστηκε με ανάλυση RAPD (Random Amplified Polymor-
phic DNA). Ακολούθησε η μελέτη της αλληλουχίας του γονιδιώ-
ματος (Whole genome sequences -WGS) δύο στελεχών που πα-
ρήγαγαν NDM μεταλλο-β-λακταμάσες.
Αποτελέσματα: Η παρουσία του γονιδίου New Delhi MBL
(blaNDM) επιβεβαιώθηκε σε όλα τα στελέχη K. pneumoniae, ενώ
σε ένα στέλεχος συνυπήρχε το γονίδιο blaKPC και σε δύο, το γονί-
διο blaVIM-1. Η RAPD ανάλυση έδειξε ότι τα στελέχη ανήκαν σε
δύο ομάδες. Η ανάλυση αλληλουχίας γονιδιώματος δύο στελεχών
K. pneumoniae αποκάλυψε ότι ανήκαν στον τύπο αλληλουχίας 11,
έφεραν το γονίδιο blaNDM-1 και εμφάνισαν διαφορές στον αριθμό,
τον τύπο των πλασμιδίων και των γονιδίων αντοχής.
Συμπεράσματα: Όλα τα στελέχη K. pneumoniae που παρήγαγαν
MBL καρβαπενεμάσες, έφεραν το γονίδιο blaNDM, ενώ η ανάλυση
WGS αποκάλυψε γενετική ποικιλομορφία στα γονίδια αντοχής.
Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση για την ανίχνευση νέων κλώ-
νων σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον, ενώ η εφαρμογή της απο-
κλιμάκωσης των αντιμικροβιακών παραγόντων είναι ο μόνος τρό-
πος για τη μείωση της εξάπλωσης πολυανθεκτικών βακτηρίων.
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Εισαγωγή: Η παρουσία κεντρικών αγγειακών καθετήρων αποτελεί
τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση νοσοκο-
μειακής μικροβιαιμίας. 
Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας αποικισμού κεντρικών κα-
θετήρων, το είδος των αναπτυσσόμενων μικροοργανισμών και η
συσχέτισή τους με ανάπτυξη μικροβιαιμίας που συνδέεται με κα-
θετήρα (CRBSI) κατά τη διετία 2019-2020.
Υλικό & μέθοδοι: Καλλιεργήθηκαν 345 κεντρικοί φλεβικοί καθε-
τήρες (ΚΦΚ) από 331 ασθενείς, ημιποσοτικά (μέθοδος Maki) και
ποσοτικά (vortexing method). Ως αποκισμός ΚΦΚ καταγράφηκε
ανάπτυξη αριθμού αποικιών ≥15 cfu στην ημιποσοτική ή/και ≥100
cfu/ml στην ποσοτική. Ανάπτυξη ίδιου μικροοργανισμού (είδος
και ευαισθησία) ταυτόχρονα σε αιμοκαλλιέργεια από περιφερική
φλέβα καταγράφηκε ως CRBSI. Οι καλλιέργειες αίματος έγιναν με
το σύστημα BACTEC FX (Becton-Dickinson), η ταυτοποίηση και η
ευαισθησία με κλασσικές μεθόδους και το αυτοματοποιημένο σύ-
στημα Microscan (Beckman-Coulter). 
Αποτελέσματα: Αποικισμένοι ήταν 94 κεντρικοί φλεβικοί καθετή-
ρες από ισάριθμους ασθενείς ποσοστό 27,2%(94/345). Απομονώ-
θηκαν 107 μικροοργανισμοί: Coagulase negative Staphylococci

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος αποτε-
λούν τη συχνότερη λοίμωξη που προσβάλλουν τόσο την κοινότητα
όσο και τους νοσηλευόμενους ασθενείς και είναι αιτία πολυήμερης
νοσηλείας ιδιαίτερα σε ασθενείς της τρίτης ηλικίας. Η σωστή εμ-
περική αντιμικροβιακή αγωγή αποτελεί σημαντικό βήμα στην αν-
τιμετώπιση των λοιμώξεων αυτών.
Σκοπός: Η καταγραφή της ευαισθησίας και της αντοχής των ου-
ροπαθογόνων μικροβίων στα αντιβιοτικά πρώτης εκλογής, τα
οποία είναι η φωσφομυκίνη, η νιτροφουραντοΐνη και η σουλφα-
μεθοξαζόλη, κατά το έτος 2019. 
Υλικό και μέθοδοι: Κατά το έτος 2019, στο Εργαστήριο μας εξε-
τάστηκαν 8770 δείγματα ούρων. Τα δείγματα ενοφθαλμίστηκαν
σε ΜcConkey agar και Blood agar και επωάστηκαν αεροβίως στους
37C. Ο έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πραγματοποι-
ήθηκε με το αυτοματοποιημένο σύστημα MicroScan WalkAway
plus System (Beckman Coulter) και με τη μέθοδο διάχυσης των
δισκίων κατά Kirby-Bauer υπό τις οδηγίες του CLSI.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στο σύνολο 8770 δειγμάτων
ούρων, τα 5663 αφορούσαν εξωτερικούς ασθενείς και τα 3107 νο-

(CoNS) 34(31,8%), Acinetobacter spp 19 (17,7%), Candida spp 14
(13,1%), P.aeruginosa 10 (9,3%), K.pneumoniae 9 (8,4%), P.mirabilis,
S.aureus, Enterococcus spp από 5 (4,7%), E. cloacae 1 (0,9%) και
άλλα Gram(+) 5 (4,7%). Σε 39 ασθενείς από 94 (41,5%) επιβεβαι-
ώθηκε CRBSI με ανάπτυξη σε αιμοκαλλιέργειες CoNS 7 (17,9%),
Acinetobacter spp 8 (20,5%), Candida spp 6 (15,4%), P.aeruginosa
3 (7,7%), K.pneumoniae 6 (15,4%), P.mirabilis 2 (5,1%), S.aureus 3
(7,7%), Enterococcus spp 2 (5,1%), E.cloacae 1 (2,6%) και άλλα
Gram(+) 1 (2,6%). Συγκεντρωτικά συνδέθηκαν με CRBSI ΚΦΚ αποι-
κισμένοι από Gram(+), Gram(-) και Candida spp σε ποσοστό 26,5%
(13/49), 45,5% (20/44) και 42,8% (6/14) αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: 1. Από τους ΚΦΚ που καλλιεργήθηκαν σημαντικό
ποσοστό (27,2%) ήταν αποικισμένοι. 2. Μεγάλο ποσοστό (41,5%)
ασθενών με αποικισμένο ΚΦΚ ανέπτυξαν CRBSI. 3. Το συχνότερο
αίτιο αποικισμού ΚΦΚ ήταν οι CoNS και ακολουθούσαν Acineto-
bacter spp, Candida spp και K.pneumoniae, ενώ των CRBSI ήταν το
Acinetobacter spp και ακολουθούσαν οι CoNS, Candida spp και
K.pneumoniae. 4. Ο αποικισμός ΚΦΚ με Gram(-) βακτηρίδια και
Candida spp συνδεόταν συχνότερα με CRBSI, συγκρινόμενος με
αυτόν από Gram(+)  μικρόβια.

σηλευόμενους. Θετικές καλλιέργειες ούρων αξιολογήθηκαν οι 2778
(31,7%). Έλεγχος της ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε σε 2443 δείγ-
ματα. Η ευαισθησία και η αντοχή των ουροπαθογόνων στελεχών
στα παραπάνω αντιβιοτικά ανά κατηγορία, αποτυπώνονται στον
παρακάτω πίνακα. Το ποσοστό σε κάθε περίπτωση αναγράφεται
μέσα στην παρένθεση. Η κατηγορία «χωρίς αναφορά» αφορά τις
περιπτώσεις όπου το συγκεκριμένο αντιμικροβιακό δεν ενδείκνυται
για το συγκεκριμένο μικρόβιο. Παρατηρείται ότι σε ό,τι αφορά τους
εξωτερικούς ασθενείς και τα τρία αντιμικροβιακά έχουν παρόμοιο
ποσοστό ευαισθησίας πάνω από 72%. Στους νοσηλευόμενους
ασθενείς, τα ποσοστά αυτά μειώνονται και φθάνουν το 50%. 
Η ταυτοποίηση των παθογόνων μικροβίων και το αντιβιόγραμμα
αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη σωστή αντιμετώπιση των ου-
ρολοιμώξεων τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια
και τριτοβάθμια περίθαλψη. Η συνεχής και αλόγιστη χρήση των
αντιβιοτικών καθιστούν την επιδημιολογική επιτήρηση των αντι-
βιοτικών πρώτης εκλογής αναγκαία ούτως ώστε ο κλινικός ιατρός
να είναι σε θέση να συνταγογραφήσει στον ασθενή την κατάλληλη
θεραπεία τις πρώτες κιόλας ώρες εμφάνισης της λοίμωξης.

ΑΑ 96. ΕυΑιΣθηΣιΑ κΑι ΑνΤοΧη Των ουροΠΑθοΓονων ΣΤΑ ΧορηΓουΜΕνΑ ΑνΤιβιοΤικΑ ΠρωΤηΣ
ΕκλοΓηΣ: φωΣφοΜυκινη, νιΤροφουρΑνΤοΪνη, ΣουλφΑΜΕθοΞΑΖολη
Α. Ζουρίδη, Μ. Βακωνάκη, Σ. Δασκαλάκη, Μ. Κουτσουρελάκη, Χ. Παπαδάκη, Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

ΑΑ 97. ΠΑθοΓονΑ κΑι ΣυΧνοΤηΤΑ ΑΠοικιΣΜου κΕνΤρικων ΑΓΓΕιΑκων κΑθΕΤηρων κΑι ΣυΣΧΕ-
ΤιΣη ΜΕ ΜικροβιΑιΜιΑ ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ ΤριΤοβΑθΜιου νοΣοκοΜΕιου 
Χ. Ανθουλάκη, Δ. Γιούλη, Α. Νικολακοπούλου, Μ. Δαμαλά, Δ. Δανδουλάκης, Ι. Γκορυάνγκα, Α. Παπαναγιώτου, Ε. Πρίφτη
Μικροβιολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα» 

Αν τιβιοτικό
                       Ευαισθησία             Ενδιάμεση ευαισθησία                Αντοχή                        Χωρίς αναφορά

                                               ΕΙ             ΚΛΙΝΙΚΕΣ          ΕΙ           ΚΛΙΝΙΚΕΣ             ΕΙ            ΚΛΙΝΙΚΕΣ          ΕΙ          ΚΛ ΙΝ ΙΚΕΣ

Φωσφομυκίνη            1278 (75%)   404 (55%)           0                    0             311 (18%)    121 (17%)   125 (7%)   204  (28%)

Νιτροφουραντοΐνη    1238(72%)    412(57%)     119(7%)        69(9%)        336(20%)     210(29%)     21(1%)        38(5%)

Σουλφαμεθοξαζόλη   1262(74%)    366(50%)           0                    0              358(21%)     204(28%)     94(5%)     159(22%)
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Σκοπός: Η μελέτη της συνεργικής δράσης ceftolozane/tazobactam
με fosfomycin (C/T-F) σε στελέχη VIM-PA, καθώς ο συνδυασμός
αυτός φαίνεται να μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική θεραπεία,
βάσει in vitro μελετών. Μέθοδος: Ελέγχθηκαν 20 στελέχη P.aerug-
inosa, από ποικίλα δείγματα. Η ταυτοποίηση των στελεχών έγινε
από το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK 2 και ο έλεγχος ευαισθη-
σίας με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων και με το VITEK 2. Η παραγωγή
καρβαπενεμάσης ελέγχθηκε με το NG-Test CARBA 5 (NG-BIOTECH,
Γαλλία). Η in vitro συνεργική δραστηριότητα προσδιορίστηκε με τη
μέθοδο E-test fixed ratio. Σε αυτήν τη μέθοδο, τρυβλία MHA εμβο-
λιάστηκαν με εναιώρημα 0,5 McFarland του προς εξέταση στελέχους.
Τοποθετήθηκε ταινία E-test του πρώτου αντιβιοτικού και μετά από
μία ώρα επώασης, η ταινία αφαιρέθηκε και τοποθετήθηκε το δεύ-
τερο αντιβιοτικό πάνω στο αποτύπωμα του πρώτου. Η ζώνη ανα-
στολής διαβάστηκε μετά από 18 ώρες και υπολογίστηκε ο δείκτης
Fractional Inhibitory Concentration(FIC). Ο δείκτης FIC ερμηνεύτηκε
ως: «Συνέργεια», «Αθροιστική δράση», «Αδιάφορη δράση» και «Αν-
ταγωνισμός» όταν οι τιμές ήταν ≤0,5, >0,5-≤1, >1-≤4 και >4, αντί-

στοιχα. Ταυτόχρονα, MICs για κάθε μεμονωμένο αντιβιοτικό προσ-
διορίστηκαν με τη μέθοδο E-test. Αποτελέσματα/Συμπεράσματα:
Οι MICs για την ceftolozane/tazo bactam κυμάνθηκαν {64->256 mg/L}
και για τη fosfomycin {2->256 mg/L}. Ο συνδυασμός C/T-F έδειξε
συνέργεια σε 7/20 (35%) στελέχη, 7/20 (35%) είχαν αθροιστική
δράση και 6/20 (30%) είχαν αδιάφορη. Δεν παρατηρήθηκε ανταγω-
νισμός. Ο συνδυασμός C/T-F χρησιμοποιή θηκε για τη θεραπεία τεσ-
σάρων περιπτώσεων βακτηριαιμίας VIM-PA. Σε δύο από αυτές, in
vitro παρατηρήθηκε συνέργεια και στις άλ λες δύο, στη μία έδειξε
αθροιστική δράση και στην άλλη αδιάφο ρη. Παρά τα in vitro απο-
τελέσματα, και οι τέσσερις περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς
και δεν παρατηρήθηκε VIM-PA βακτηριαιμία μετά από θεραπεία
δύο εβδομάδων. Η μέθοδος E-test fixed ratio βρέθηκε να είναι γρή-
γορη, εύχρηστη και ευέλικτη για τον προσδιο ρισμό της συνεργικής
αντιβιοτικής δραστηριότητας. Επιπλέον, φαίνεται ο συνδυασμός C/T-
F να είναι μια εναλλακτική λύση για τη θεραπεία των λοιμώξεων VIM-
PA, σε περιπτώσεις όπου ο ενδεικνυό μενος συνδυασμός ceftazidime/
avibactam με aztreonam δεν είναι διαθέσιμος.

Εισαγωγή Η επικαιροποιημένη γνώση των ποσοστών αντοχής των
κύριων ουροπαθογόνων καθορίζουν την επιλογή της κατάλληλης
εμπειρικής θεραπείας στην κλινική πράξη. Σκοπός: Επιτήρηση αν-
τοχής ουροπαθογόνων Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae και
Proteus mirabilis σε παιδιά (2015-2020). Προτάσεις για την επιλογή
εμπειρικής αγωγής. Υλικό και μέθοδοι: 6.219 απομονώσεις από
48.855 καλλιέργειες ούρων (12,7%) (ΚΛ: 8,0% / ΕΙ:4,7%) εξετάστη-
καν το διάστημα 2015-2020. E.coli, K.pneumoniae και P.mirabilis
αποτελούσαν το 77,0% του συνόλου των απομονώσεων [E.coli:
61,3% (ΚΛ: 55,1% / ΕΙ: 71,9%), Κ. pneumoniae: 8,8% (ΚΛ: 11,0% / ΕΙ:
5,2%), Ρ.mirabilis: 6,9% (ΚΛ: 3,9% / ΕΙ:11,9%)]. Ταυτοποίηση: VITEK2
(Biomerieux), RapID-ONE (Thermo Scientific™, Remel™). Έλεγχος
ευαισθησίας: Kirby-Bauer (BIORAD), VITEK2 και ταινίες διαβαθμι-
σμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού (Liofilchem). Αξιολόγηση: CLSI
ή/και EUCAST. Αποτελέσματα: E.Coli: 42,0% ευαισθησία σε όλα τα
αντιβιοτικά (ΚΛ:37,9%/ΕΙ:47,4%). Αντοχή (ΚΛ/ΕΙ): αμπικιλλίνη(AMP)
38,5% (41,0%/32,3%), κο-τριμοξαζόλη (SXT)16,9% (18,0%/15,7%),
αμπικιλλίνη, αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ και 1ης γενιάς κεφα-
λοσπορίνες (Amp+AMC+ 1rstCEF) συνολικά 11 στελέχη (0,3%). Τα
ποσοστά ESBL αντοχής ήταν υψηλότερα στα στελέχη των κλινικών
από εκείνα της κοινότητας (12,8% / 7,36%), με ανοδική τάση. Όλα
τα στελέχη βρέθηκαν ευαίσθητα στη νιτροφουραντοΐνη. Τα συνο-
λικά ποσοστά ευαισθησίας στις αμινο γλυκοσίδες(AGs) παρέμειναν
υψηλά (98,6%). K.pneumoniae: ESBL αντοχή (ΚΛ/ΕΙ): 27,7% / 13,3%.
Αντοχή στην κο-τριμοξαζόλη 15,5% (16,1% / 13,3%). Πολυανθεκτικά
E.Coli και K.pneu mo niae απομονώθηκαν κυρίως από νοσηλευόμενα
παιδιά σε ΜΕΘ, χειρουργικές κλινικές, μο  νάδες νεογνών και ογκο-
λογικές ή από παιδιά υπό αντιμικροβιακή προφύλαξη. Vim και KPC
παρατηρήθηκαν στο 2,7% των απομονώσεων. P.mirabilis: Το 25,7%
(ΚΛ: 19,4% / ΕΙ: 29,2%) των απομονώσεων παρουσίασαν αντοχή
στην αμπικιλλίνη ενώ 7,2% (ΚΛ: 7,1% / ΕΙ: 7,3%) στην κο-τριμοξαζόλη.
Συμπεράσματα: Αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ, κεφαλοσπορίνες

2ης γενιάς και αμινογλυκο σίδες παραμένουν η κατάλληλη πρόταση
εμπειρικής θεραπείας. Ως χημειοπροφύλαξη ενδείκνυ νται η νιτρο-
φουραντοΐνη για E.coli και η κο-τριμοξαζόλη για P.mirabilis. Το υψηλό
ποσοστό ESBL(+) K.pneumoniae πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην
επιλογή θεραπείας. Για σοβαρή ή νοσοκομεια κή λοίμωξη συνιστάται
αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ σε συνδυασμό με αμινογλυκοσίδες.
Πίνακας 1. Ποσοστά αντοχής Escherichia coli.

                                                                                 Αντοχή (%)
Escherichia coli                           Αριθ.     AMP     SXT    Amp    AGs      ESBL   VIM/
                                                       στελεχών                           AMC                             KPC
                                                                                                   1stCEF
Νοσηλευόμενοι  ασθενείς (ΚΛ)   2,156     41.0      18.0      0.3       2.3       12.8     0.1
Εξωτερικοί  ασθενείς (ΕΙ)               1,658     32.3      15.7      0.2       0.3       7.36     0.1
Σύνολο                                              3,814     38.5      16.9      0.3       1.4       10.4     0.1

Πίνακας 2. Ποσοστά αντοχής Klebsiella pneumoniae.

                                                                                 Αντοχή (%)
Klebsiella pneumoniae        Αριθ.       AMP    SXT    Amp    AGs      ESBL   VIM/
                                                      στελεχών                           AMC                             KPC
                                                                                                  1stCEF
Νοσηλευόμενοι ασθενείς (ΚΛ)     429                     16.1      0.9       7.9       27.7     4.0
Εξωτερικοί ασθενείς (ΕΙ)                 120                     13.3      0.0       1.7       13.3     1.7
Σύνολο                                              549                     15.5      0.0      6.56      24.6     3.5

Πίνακας 3. Ποσοστά αντοχής Proteus mirabilis.

                                                                                 Αντοχή (%)
Proteus mirabilis                     Αριθ.       AMP     SXT    Amp    AGs      ESBL  VIM/
                                                     στελεχών                            AMC                            KPC
                                                                                                  1stCEF
Νοσηλευόμενοι ασθενείς (ΚΛ)    154         41.0      18.0      0.0       0.0        1.3      0.0
Εξωτερικοί ασθενείς (ΕΙ)               274         32.3      15.7      0.0       0.0        1.5      0.0
Σύνολο                                             428         38.5      16.9      0.0       0.0        1.4      0.0

ΑΑ 98. ΕΠιΤηρηΣη ΑνΤοΧηΣ ουροΠΑθοΓονων EsChERiChia COli, klEbsiElla pnEUMOniaE κΑι
pROtEUs MiRabilis ΣΕ ΠΑιΔιΑΤρικο ΠληθυΣΜο (2015-2020)
Κ. Μπάνου, Ζ. Παπαρρίζου, Κ. Σπυριδοπούλου, Μ.Ε. Μπλούνα, Ν. Πετροπούλου, Μ. Αθηναίου, Α. Βαρδακαστάνη, Σ. Ζήση, 
Γ. Παραδείσης, Λ. Ζαχαριάδου
Μικροβιολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΑΑ 99. in ViTro ΕλΕΓΧοΣ ΤηΣ ΣυνΕρΓΕιΑΣ ΜΕΤΑΞυ CEFToLoZAnE / TAZoBACTAM κΑι FoSFoMYCin ΣΕ ΣΤΕλΕΧη
psEUDOMOnas aERUginOsa θΕΤικΑ ΓιΑ ViM (ViM-PA) κΑρβΑΠΕνΕΜΑΣη ΣΕ ΤριΤοβΑθΜιο νοΣοκοΜΕιο
Μ. Ορφανίδου, Ε. Πέτρου, Λ.Π. Δροσοπούλου, Ν. Γεροθανάση, Α. Τσολάκη, Μ. Καμπερογιάννη, Μ. Μουτζούρη-Σιδηρή, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
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Εισαγωγή: Οι μύκητες αποτελούν σημαντικό αίτιο νοσηρότητας,
ειδικά σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η γνώση των επιδημιο-
λογικών δεδομένων και η ταυτοποίηση των μυκήτων σε επίπεδο
είδους είναι αναγκαία για την σωστή επιλογή εμπειρικής θεραπείας.
Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας απομόνωσης, των ειδών μυκή-
των και της ευαισθησίας τους στην αντιμυκητική αγωγή σε καλ-
λιέργειες τραυμάτων. Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι καλλιέρ-
γειες τραυμάτων από 1/1/2019-31/12/2020. Η απομόνωση των
μυκήτων πραγματοποιήθηκε σε Sabouraud chloramphenicol agar.
Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας των βλαστομυκήτων
στα αντιμυκητικά έγινε με VITEK 2 - Biomerieux. Για την επιβεβαίωση
της ταυτοποίησης του στελέχους C.haemulonii χρησιμοποιήθηκε
η μέθοδος MALDI-TOF-MS (Βruker). Αποτελέσματα: Σε σύνολο
3.713 δειγμάτων απομονώθηκαν 296 καλλιέργειες (7%) θετικές
για την παρουσία μύκητα. Στην πλειοψηφία (n=287, 97%) απομο-
νώθηκε μόνο ένας μύκητας, ενώ σε 9 δείγματα (3%) ανευρέθησαν
περισσότεροι του ενός. Τα περισσότερα στελέχη προήλθαν από
ασθενείς του Χειρουργικού τομέα (n=170, 57,4%) κι, ακολούθως,
του Παθολογικού (n=92, 31,1%), ενώ από την Μ.Ε.Θ. και τα Ε.Ι.
προήλθαν 24 (8,1%) και 10 (3,4%) αντίστοιχα. Η κατανομή των
στελεχών φαίνεται στον Πίνακα 1. Η συχνότητα των ειδών Candida
spp απεικονίζεται στον Πίνακα 2. Όλα τα στελέχη Candida spp ήταν
ευαίσθητα στα κοινά αντιμυκητικά, εκτός από το 19,7% (12) των
C. parapsilosis και το 29,6% (8) των C.glabrata, τα οποία εμφάνισαν
αντοχή στην Fluconazole. Το στέλεχος C.haemulonii ήταν ευαί-
σθητο μόνο σε Flucytosine. Συμπεράσματα: Ο συχνότερος μύκη-
τας που απομονώνεται είναι η C.albicans με εξαιρετική ανταπό-

κριση στην συνήθη αντιμυκητική αγωγή. Οι υφομύκητες χρήζουν
επιβεβαίωσης με δεύτερο δείγμα προς αποκλεισμό επιμόλυνσης.
H ταυτοποίηση της C.haemulonii πρέπει πάντοτε να επιβεβαιώνεται
και με MALDI-TOF-MS για διαφοροδιάγνωση από την C.auris.

Πίνακας 1.

                                                                                                           Σύνολο (%)
                                                           Candida spp           278             90
ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΗΤΕΣ                          Rhodotorula              2               0,6
                                                           Trichosporon             1               0,3
                                                              Fusarium                12               4
ΥΦΟΜΥΚΗΤΕΣ/                                 Aspergillus                5               1,6
ΥΑΛΟΫΦΟΜΥΚΗΤΕΣ                    Chrysosporium           1               0,3
                                                     Phaeoacremonium       1               0,3
ΖΥΓΟΜΥΚΗΤΕΣ                                      Μucor                     5               1,6
                                                              Alternaria                 3                1
ΦΑΙΟΫΦΟΜΥΚΗΤΕΣ                      Scedosporium            1               0,3
ΣΥΝΟΛΟ                                                                             309           100

Πίνακας 2.

                                                                                             (%)
C. albicans                                                       168                 60,4
C. parapsilosis                                                 61                    22
C. glabrata                                                        27                    9,7
C. tropicalis                                                         9                     3,2
C.krusei                                                                5                     1,8
Άλλα είδη Candida spp                               8                     2,9
Σύνολο                                                     278                  100

δράση, αδιάφορο αποτέλεσμα και ανταγωνισμός ορίζονται ως
FIC ≤0.5, >0,5-≤1, >1- ≤4 και >4, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Όσον αφορά τον συνδυασμό
C-V, ελέγχθησαν και τα 40 στελέχη. Τα 16/40 (40%) εμφάνισαν συ-
νεργική δράση, τα 15/40 (37.5%) αθροιστική, ενώ τα 9/40 (22.5%)
αδιάφορη. Ο συνδυασμός C-R πραγματοποίηθηκε σε 36 στελέχη:
19/36 (52.8%) παρουσίασαν συνεργική δράση, 16/36 (44.4%)
αθροιστική και 1/36 (2.8%) αδιάφορη. Στο συνδυασμό C-A δοκι-
μάστηκαν 18 στελέχη: 4/18 (22.2%) εμφάνισαν συνέργεια, 10/18
(55.6%) αθροιστική δράση και 4/18 (22.2%) αδιάφορη. Σε κανέναν
από τους εξεταζόμενους συνδυασμούς δεν παρατηρήθηκε αντα-
γωνιστική δράση. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποδείχθηκε γρήγορη
και απλή στη χρήση της. Τα καλυτερα in vitro αποτελέσματα πα-
ρουσίασε ο συνδυασμός C-R ακολουθούμενος από τον C-V, ενώ
τα περισσότερα στελέχη εμφανίζουν αθροιστική δράση στο συν-
δυασμό C-A. Στο νοσοκομείο μας τόσο ο συνδυασμός C-R όσο
και ο C-V φαίνεται ότι αποτελούν τις μοναδικές εναλλακτικές θε-
ραπευτικές επιλογές στη θεραπεία των λοιμώξεων από PDR A.
baumannii σε βαρέως πάσχοντες.

Σκοπός: Η μελέτη της in vitro συνεργικής δράσης της κολιστίνης
συνδυαστικά με βανκομυκίνη, ριφαμπικίνη και απμπκιλλίνη/σουλμ-
πακτάμη σε πανανθεκτικά-(PDR) A. baumannii.
Υλικό και μέθοδοι: Απομονώθηκαν 40 στελέχη από ασθενείς με
βακτηριαιμία. Η ταυτοποίηση έγινε με VITEK 2 και η ευαισθησία
στα αντιβιοτικά καθορίστηκε με τη μέθοδο διάχυσης δισκίων σε
άγαρ και με VITEK 2. Η δοκιμασία συνέργειας πραγματοποιήθηκε
με ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης (E-test fixed ratio
method) και δοκιμάστηκαν τρεις συνδυασμοί αντιβιοτικων: κολι-
στίνη-βανκονυκίνη(C-V), κολιστίνη-ριφαμπικίνη(C-R) και κολιστί-
νη-αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη(C-A). Συγκεκριμένα, τρυβλία με
MHA ενοφθαλμίστηκαν με 0.5 McFarland και τοποθετήθηκαν E-
test ταινίες των υπό εξέταση αντιβιοτικών ξεχωριστά. Παράλληλα
σε δεύτερο άγαρ τοποθετήθηκαν ταινίες του πρώτου υπό εξέταση
αντιβιοτικού οι οποίες μετά από 1h επώασης αφαιρέθηκαν και
επάνω στο εντύπωμα που έμεινε στο άγαρ τοποθετήθηκε η
δεύτερη ταινία. Η ζώνη αναστολής εκτιμήθηκε μετά από 18h
επώασης. Η ερμηνεία έγινε σύμφωνα με το Δείκτη Κλασματικής
Ανασταλτικής Συγκέντρωσης (FIC), όπου συνέργεια, αθροιστική

ΑΑ 100. ΔοκιΜΑΣιΑ in ViTro ΣυνΕρΓΕιΑΣ Του ΣυνΔυΑΣΜου Των ΑνΤιβιοΤικων κολιΣΤινη, βΑν-
κοΜυκινη, ριφΑΜΠικινη κΑι ΑΜΠικιλλινη / ΣουλΜΠΑκΤΑΜη ΣΕ ΠΑνΑνθΕκΤικΑ ΣΤΕλΕΧη aCi-
nEtObaCtER baUMannii ΣΕ ΤριΤοβΑθΜιο νοΣοκοΜΕιο ΤηΣ ΑθηνΑΣ
Μ. Ορφανίδου, Ε. Πέτρου, Λ.Π. Δροσοπούλου, Α. Τσολάκη, Ν. Γεροθανάση, Α. Μιχελάκη, Μ. Καραγιάννη, Σ. Αντωνοπούλου, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

ΑΑ 101. AΠοΜονωΣη ΜυκηΤων ΣΕ κΑλλιΕρΓΕιΕΣ ΤρΑυΜΑΤων ΣΕ ΜιΑ ΔιΕΤιΑ
Ν. Γεροθανάση, Α.Τσολάκη, Α. Μιχελάκη, Μ. Καμπερογιάννη, Μ. Ορφανίδου, Ε. Πέτρου, Λ.Π. Δροσοπούλου, Β. Κυτίνος, 
Σ. Αντωνοπούλου, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
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Εισαγωγή: Η πανδημία από τον ιό SARS-CoV-2, που ξεκίνησε από
την πόλη Wuhan της Κίνας, έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Οι
ασθενείς με COVID-19 που παρουσιάζουν επιπλοκές χρήζουν νο-
σηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Βιοδείκτες του
ορού όπως τα d-dimers, η φερριτίνη και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη
(CRP) έχουν χρησιμοποιηθεί στη καθ’ ημέρα κλινική πράξη για την
εκτίμηση του κινδύνου της νόσου.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η
συσχέτιση μεταξύ των βιοδεικτών d-dimers, φερριτίνης και CRP
στον ορό των ασθενών και της σοβαρότητας της νόσου COVID-19.
Υλικό και μέθοδοι: Στη μελέτη μας συμπεριελήφθησαν 212 ασθε-
νείς ηλικίας 66.17±5.2 ετών, 135 (63,7%) εκ των οποίων ήταν άν-
δρες. Στο σύνολο των ασθενών της μελέτης, 41 ασθενείς εισήχ-
θησαν στη Μ.Ε.Θ. λόγω σοβαρότητας της νόσου (19,3%). Η
στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το πρό-

γραμμα OriginPro 8.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς που εισήχθησαν στη ΜΕΘ ήταν με-
γαλύτερης ηλικίας σε σύγκριση με εκείνους που νοσηλεύτηκαν
στα τμήματα COVID-19, 67.3±4.2 vs 61.9±4.7(CI-0.99, p=0.02). Η
εισαγωγή στη ΜΕΘ συσχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα d-dimers
1789.9±1343.7 vs 865.5±292.4 (CI-0.99, p<0.001), φερριτίνης
2789.4 ± 1288.5 vs 1549.2 ± 415.9 (CI-0.99, p<0.001) και CRP
13.4217 ± 8.25 vs 6.28±2.41 (CI-0.99, p<0.001). 
Επιπλέον, στους ασθενείς της ΜΕΘ που απεβίωσαν, η φερριτίνη
ορού ήταν αυξημένη σε σύγκριση με εκείνους που επέζησαν
2948.6±1420.5 vs 1268.1± 830.4 (CI-0.99, p=0.02).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξε ότι τα επί-
πεδα d-dimers, φερριτίνης και CRP, συσχετίστηκαν με βαρύτερη
κλινική εικόνα της νόσου COVID-19 και κακή πρόγνωση.
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Εισαγωγή:  Η Rhodotorula spp είναι ένας μύκητας που συναντάται
σε περιβαλλοντικά δείγματα όπως νερό, αέρας και έδαφος. Αποι-
κίζει έδαφος, φυτά, θηλαστικά αλλά και ανθρώπους. Χαρακτηρι-
στικό είναι οι ροζ-κόκκινες αποικίες με βλαστοκονίδια χωρίς υφές
και ψευδοϋφές. Σαν ονυχομυκητίαση χαρακτηρίζεται η λοίμωξη
που προκαλεί αλλοιώσεις στο χρώμα και στο σχήμα του ονυχαίου
δίσκου. Προκαλείται από ζυμομύκητες, δερματόφυτα και μη δερ-
ματόφυτα και αφορά και τα δύο φύλα.
Σκοπός: Περιγράφεται σπάνια περίπτωση ονυχομυκητίασης από
Rhodotorula mucilaginosa σε υγιή άνδρα. 
Υλικό - Περιγραφή περίπτωσης: Άνδρας 72 ετών επισκέπτεται τα
Εξωτερικά Ιατρεία του Δερματολογικού λόγω παραμόρφωσης όνυ-
χος στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού από έτους. Μετά από κλινική
εξέταση αποστέλλεται δείγμα ξεσμάτων για άμεσο παρασκέυασμα
και καλλιέργεια. Από το ιστορικό του ασθενούς δεν προέκυψαν
υποκείμενα νοσήματα, ανοσοανεπάρκεια ούτε συστηματική λήψη
φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ο ασθενής ανέφερε ενασχόληση
με κηπουρική.
Μέθοδος - Αποτελέσματα: Στο εργαστήριο έγινε άμεση μικρο-
σκοπική εξέταση με 20% ΚΟΗ όπου ανευρέθησαν βλαστοσπόρια
και καλλιέργεια σε κατάλληλα θρεπτικά υλικά. Επιπλέον, έγινε εμ-
βολιασμός σε Sabouraud Agar για παρατεταμένη επώαση και φύ-
λαξη σε σκοτεινό θάλαμο στους 22οC. Κατά το τέταρτο εικοσιτε-
τράωρο παρατηρήθηκε ανάπτυξη αποικιών ενός είδους
κοραλοειδούς χρώματος και κρεμώδους υφής. Από την gram
χρώση αποκαλύφθηκαν βλαστοσπόρια ενώ η ταυτοποίηση και ο
έλεγχος ευαισθησίας έγιναν με Vitek 2 όπου αναδείχθηκε η πα-

ρουσία Rhodotorula glutinis/mucilaginosa με ευαισθησία σε
Voriconazole, Amphotericin B και Flucytosine. Η ταυτοποίηση επι-
βεβαιώθηκε με τη μέθοδο MALDI-TOF MS όπου και προέκυψε
Rhodotorula mucilaginosa. 
Συμπέρασμα: Αν και ο μύκητας Rhodotorula spp σπάνια προκαλεί
ονυχομυκητιάση δεν θα πρέπει να απορρίπτεται ως αιτιολογικός
παράγοντας ακόμα και σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς. Η ταυτοποίηση
του μύκητα σε τέτοιου είδους λοίμωξη μπορεί να συσχετιστεί με
την επαγγελματική ιδιότητα των ασθενών καθώς συχνά η παρου-
σία μικροτραυματισμών μπορεί να αποτελέσει πύλη εισόδου. 

ΑΑ 102. ονυΧοΜυκηΤιΑΣη ΑΠο Rhodotorula mucilaginosa ΣΕ υΓιη ΑνοΣοΕΠΑρκη ΕνηλικΑ
Ι. Βουλγαρίδη1, Α. Κατσιαφλάκα1, Σ. Παπαοικονόμου1, Κ. Πιάχα1, Α-Μ Κουρή2

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
2Δερματολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

ΑΑ 103. ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ D-DIMERS, FERRITIN ΚΑΙ CRP ΣΤΟΥΣ COVID-19 ΑΣΘΕΝΕΙΣ.
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Α. Καρβέλας1, Α. Παρασχάκη1, Ε. Κοντεκάκη2, Μ. Ντάκα1, Σ. Σιναπ1, Α. Ρουμελιώτη1, Α. Γράψα3, Θ. Κωνσταντινίδης2, 
Χ. Τσίγαλου3, Θ. Γκιόκα1

1 Εργαστήριο Βιοπαθολογίας ΠΓΝΑ, 2 Αιμοδοσία ΠΓΝΑ, 3 Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΔΠΘ
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Οι μυκητιακές λοιμώξεις δέρματος, τριχών και ονύχων προκαλούν-
ται από τα γένη μυκήτων Epidermophyton,Mirosporum,Trichophy-
ton. Ευκαιριακοί μύκητες προκαλούν επιφανειακές μολύνσεις. Η
εργαστηριακή διάγνωση στηρίζεται στη μικροσκοπική εξέταση,
την καλλιέργεια και ταυτοποίηση του απομονωθέντα μύκητα. 
Σκοπός: Καταγραφή της συχνότητας και του είδους των μυκήτων
που απομονώθηκαν από βλάβες δέρματος ή εξαρτημάτων του,την
τετραετία 9/2016-12/2020. 
Υλικά και μέθοδοι: Σε 675 δείγματα, 205 δέρματος-τριχών και 470
ονύχων, έγινε άμεση μικροσκοπική εξέταση με 15% ή 20% ΚΟΗ
και καλλιέργεια σε Sabouraud dextrose agar και Actidione agar. Η
ταυτοποίηση των μυκήτων έγινε βάσει των μικροσκοπικών και
μακροσκοπικών χαρακτηριστικών.
Αποτελέσματα:

Εισαγωγή: Οι καντινταιμίες αποτελούν συχνό αίτιο νοσοκομειακής
σηψαιμίας και χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή θνητότητα.
Η ευρεία προφυλακτική χρήση αντιμυκητιασικών τα τελευταία
χρόνια σε ανοσοκατασταλμένους και μη ασθενείς, έχει ως συνέπεια
την αυξημένη αντοχή στη φλουκοναζόλη, καθώς και αύξηση της
συχνότητας των non-albicans στελεχών.
Σκοπός: Η διερεύνηση της νοσοκομειακής καντινταιμίας και η in
vitro ευαισθησία των στελεχών Candida spp.στους αντιμυκητια-
σικούς παράγοντες: Fluconazole, Voriconazole, Fluocytocine, Αm-
photericin B, Caspofungin, Mycafungin.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 90 περιπτώσεις καντινταιμίας,
εκ των οποίων 45 (50%) σε ασθενείς ΜΕΘ, 35 (38.9%) σε ασθενείς
παθολογικών και 10 (11.1%) σε ασθενείς χειρουργικών κλινικών,
κατά την περίοδο ενός έτους 01/01/2020-31/12/2020. Η διάγνωση
βασίστηκε στη θετική καλλιέργεια αίματος για Candida, συνδεό-
μενη με κλινικά σημεία και συμπτώματα συμβατά με τον απομο-

Συμπεράσματα: Στις εργαστηριακά τεκμηριωμένες μυκητιάσεις
(θετική μικροσκοπική και ή θετική καλλιέργεια ύποπτων βλαβών)
το ποσοστό θετικής μικροσκοπικής εξέτασης ανέρχεται στα δείγ-
ματα δέρματος στο 76,5%, ονύχων άνω άκρων 20% και ονύχων
κάτω άκρων 27%. Σε 20 δείγματα με θετική μικροσκοπική εξέταση
δεν απομονώθηκαν μύκητες (14 ονύχων,6 δέρματος). Παρά τη
χαμηλή ευαισθησία της μικροσκοπικής εξέτασης η χρήση της
είναι απαραίτητη για την έγκαιρη διάγνωση. Επιπλέον είναι δια-
γνωστική σε αρνητικές καλλιέργειες. Συχνότερο απομονωθέν δερ-
ματόφυτο είναι το T. rubrum, ακολουθούν το T. Interdigitale και
το M.canis.Σε δείγματα ονύχων άνω άκρων συχνότερα απομονώ-
θηκε Candida spp.

νωθέντα αιτιολογικό παράγοντα. Οι καλλιέργειες ελήφθησαν σε
φιαλίδια Aerobic Plus και Mycosis και επωάστηκαν στο σύστημα
BACTEC (ΒD). Η ταυτοποίηση και ο προσδιορισμός των MICs διε-
νεργήθηκε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 (Biomerieux).
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Απομονώθηκαν 90 στελέχη
Candida spp. σε σύνολο 963 θετικών αιμοκαλλιεργειών, ποσοστό
9.35%. Η πλειονότητα των καντινταιμιών (61%) οφείλοταν σε non-
albicans είδη και 39% σε C.albicans. Συγκεκριμένα, η κατανομή
των Candida spp έχει ως εξής: C.albicans 35 στελέχη, C.parapsilosis
39, C.glabrata 11, C.tropicalis 3, C.krusei 1 και C.dubliniensis 1. Η
C.albicans ήταν το πλέον ευαίσθητο είδος. Τα στελέχη C.glabrata
προσδιορίστηκαν στην κατηγορία ευαίσθητα σε αυξημένη έκθεση
(Susceptible-increase exposure) στη φλουκοναζόλη, ενώ τα στε-
λέχη C.parapsilosis εμφάνισαν 30.8% αντοχή στη φλουκοναζόλη
και υψηλότερες τιμές MICs στις εχινοκανδίνες. 

ΑΑ 104. κΑνΤινΤΑιΜιΕΣ ΕνοΣ ΕΤουΣ ΣΕ ΤΕΤΑρΤοβΑθΜιο νοΣοκοΜΕιο: ΣΤΕλΕΧη κΑι ΕλΕΓΧοΣ
ΕυΑιΣθηΣιΑΣ ΣΤΑ ΑνΤιΜυκηΤιΑΣικΑ
Δ. Γαζή, Μ. Πρατικάκη, Φ. Βεϊνή, Σ. Κωστούρου, Π. Ανδρικογιαννόπουλος, Ν. Κουδουμνάκης, Ε. Παπαδογιάννη, Ε. Μπελεσιώτου, Μ. Νέπκα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

ΑΑ 105. ΤΕΤρΑΕΤηΣ κΑΤΑΓρΑφη ΜικροβιολοΓικΑ ΤΕκΜηριωΜΕνων ΕΠιΠοληΣ ΜυκηΤιΑΣΕων ΣΕ
ΤριΤοβΑθΜιο νοΣοκοΜΕιο
Μ.Τσούρα, Ε. Παπαδοπούλου, Δ. Γαζή, Π. Ανδρικογιαννόπουλος, Α. Ζουριδάκη, Α. Καλλιμάνη, N. Κουδουμνάκης, Κ. Ρανέλλου, 
Ι. Μπράμος, Ζ. Ψαρουδάκη, Μ. Νέπκα, Ε. Περιβολιώτη, Ε. Μπελεσιώτου, Α. Αργυροπούλου
Μικροβιολογικό Tμήμα ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική»

Δείγμα                      Αρ/Δ       Μικρ/κή (+) κ/α  (+)         Candida sp           Δερματόφυτα - ΣύνολοΑλ.

Όνυχες                        83                     8                  38                        27                    (5) T.rubrum                             7                   4
άνω άκρων                                                                                                                   (1) T.verrucosum
                                                                                                                                                               (1) E.floccosum

Όνυχες                       387                  24                 76                        22                    (26) T.rubrum 35               19
κάτω άκρων                                                                                                                 (6) T. interdigitale
                                                                                                                                                               (1) T. tonsurans
                                                                                                                                                               (2) Trichophyton spp

Δέρμα                        189                  62                 75                        11                    (16) T. rubrum60                 4
                                                                                                                                         (17) T. interdigitale
                                                                                                                                         (9) M. canis
                                                                                                                                         (4) E. floccosum
                                                                                                                                         (3) T. tonsurans
                                                                                                                                         (1) M. gypseum
                                                                                                                                         (10) Malassezia spp

Τριχωτό κεφαλής     16                     3                   3                          0                      (2) M.canis                                 3                   0
γενείου                                                                                                                           (1) T.metagrophytes

Σύνολο                       675                  97                192                      60                                                                  105               27
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ΑΑ 106. ΑνΑΖηΤηΣη ΠΑρΑΣιΤων ΣΕ οφθΑλΜiKA
ΔΕιΓΜΑΤΑ κΑΤΑ Την ΠΕνΤΑΕΤιΑ 2015-2020, ΣΕ
ΤριΤοβΑθΜιο νοΣοκοΜΕιο ΤηΣ ΑθηνΑΣ
Α. Τσάκαλος, Ι.Β. Κοντοτέζα, Μ. Ορφανίδου, Δ. Πετροπούλου,
Ν. Γεροθανάση, Μ. Καραγιάννη, Α. Τσολάκη, Μ. Καμπερογιάννη,
Σ. Αντωνοπούλου, Α. Μιχελάκη, Ε. Πέτρου, Λ.Π. Δροσοπούλου,
Μ. Μουτζούρη-Σιδηρή, Β. Κυτίνος, Γ. Γκαντέρης, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας ανίχνευσης παρασίτων σε
οφθαλμικά δείγματα κατά την περίοδο 2015-2020.Υλικό-Μέθοδοι:
Ξέσματα κερατοειδούς χιτώνα ασθενών με κερατίτιδα ελήφθησαν
από οφθαλμίατρο, εμβολιάστηκαν άμεσα στο καλλιεργητικό υλικό
Non Nutrient Agar (NNA, Bioprepare) και απεστάλησαν στο εργα-
στήριο για καλλιέργεια ακανθαμοιβάδας. Τα υλικά, αφού διαποτί-
στηκαν με εναιώρημα στελέχους E. coli, επωάστηκαν στους 37°C
για 24h και στη συνέχεια στους 25°C. Ελέγχθησαν καθημερινά, έως
και 10 ημέρες, με μικροσκόπηση ολόκληρης της επιφάνειας του
υλικού (x40, x100 μεγέθυνση) αλλά και παρασκευασμάτων από
αυτή (x400). Βλεφαρίδες, αμφοτέρων των οφθαλμών, ασθενών με
βλεφαρίτιδα ελήφθησαν από οφθαλμίατρο, τοποθετήθηκαν σε αν-
τικειμενοφόρους πλάκες και απεστάλησαν στο εργαστήριο για
άμεση μικροσκόπηση (x100). Οι βλεφαρίδες ήταν ολόκληρες με
ακέραιο στέλεχος και ρίζα. Σκωλικόμορφος οργανισμός αφαιρέ-
θηκε χειρουργικά από τον βολβικό επιπεφυκότα ασθενούς και απε-
στάλη στο εργαστήριο για ταυτοποίηση. 
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Συνολικά καλλιεργήθηκαν για
ακανθαμοιβάδα δείγματα από 623 ασθενείς. Κύστεις ή/και τροφο-
ζωίτες Acanthamoeba spp. παρατηρήθηκαν σε 30 (4,8%) εξ αυτών.
Από τους 394 ασθενείς με βλεφαρίτιδα, ακάρεα Demodex spp παρα -
τηρήθηκαν στους 226 (57,4%). Συνήθως παρασιτούσαν περισσό-
τερα του ενός ανά βλεφαρίδα. Η έλμινθα ήταν ζωντανή, νηματώδεις
και μορφολογικά ταυτοποιήθηκε ως ενήλικη Dirofilaria spp. Η ορθή
διάγνωση της αμοιβαδικής κερατίτιδας είναι απαραίτητη για την
έγκαιρη αντιμετώπισή της και την αποφυγή επιπλοκών στην όραση.
Η μικροσκοπική αναζήτηση των Demodex spp αποτελεί πρακτική,
οικονομική και γρήγορη εξέταση που μπορεί να οδηγήσει άμεσα
στην εύρεση του αιτίου της βλεφαρίτιδας, στην ορθή θεραπεία και
την ανακούφιση των συμπτωμάτων του ασθενούς. Η οφθαλμική
διροφιλαρίαση θεωρείται σπάνια στην Ελλάδα και η θεραπευτική της
αντιμετώπιση έγκειται στη χειρουργική αφαίρεση του παρασίτου.

ΑΑ 107. ΕρΓΑΣΤηριΑκη ΔιΑΓνωΣη ΠΕριΣΤΑΤι-
κων λΕΪΣΜΑνιΑΣηΣ ΣΤη β. ΕλλΑΔΑ κΑι ΤυΠο-
ΠοιηΣη Του ΠρωΤοΖωου
Κ. Τσιόκα, Σ. Παππά, Ο. Τσακαλίδου, Μ. Καραθεοδώρου, Α. Παπά
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η λεϊσμανίαση είναι μία παρασιτική νόσος που ενδημεί
στις Μεσογειακές χώρες. Οφείλεται σε πρωτόζωα του γένους Lei-
shmania και μεταδίδεται στον άνθρωπο με νύγμα μολυσμένου
φλεβοτόμου (σκνίπας). Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάλυση των
περιστατικών λεϊσμανίασης που διαγνώστηκαν στο Εργαστήριο
Μικροβιολογίας ΑΠΘ και η τυποποίηση του πρωτοζώου σε είδος. 
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη χρονική περίοδο 2014-2021 διαγνώ-
στηκαν στο Εργαστήριο 24 περιστατικά λεϊσμανίασης εφαρμό-
ζοντας ορολογικές ή/και μοριακές μεθόδους σε δείγματα αίματος
ή/και μυελού των οστών. Αναλύθηκαν τα επιδημιολογικά δεδομένα
των περιστατικών και εφαρμόστηκε PCR και αλληλούχιση νου-

κλεοτιδίων για την τυποποίηση των παρασίτων σε επίπεδο είδους
με βάση τις νουκλεοτιδικές αλληλουχίες μιας περιοχής της πρω-
τεΐνης hsp70 (heat-shock protein 70). 
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών (16 άρρενες) ήταν τα
49 έτη (εύρος 0,58 - 74 έτη). Εκτός από έναν μετανάστη, τα υπό-
λοιπα περιστατικά αφορούσαν κατοίκους 11 περιφερειακών ενο-
τήτων της Βόρειας Ελλάδας. Σπληνομεγαλία παρατηρήθηκε σε 17
ασθενείς, ενώ συχνό εργαστηριακό εύρημα ήταν η πανκυτταρο-
πενία. Η αλληλούχιση νουκλεοτιδίων έδειξε ότι σε όλα τα περι-
στατικά τα πρωτόζωο ανήκε στο σύμπλεγμα Leishmania donovanii,
και συγκεκριμένα στο είδος Leishmania infantum. 
Συμπέρασμα: Η έγκαιρη διάγνωση της λεϊσμανίασης επιτρέπει
την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας στα πρώτα στάδια της
νόσου, ενώ ο συνδυασμός της εργαστηριακής διάγνωσης με την
τυποποίηση του πρωτοζώου επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση
της επιδημιολογίας της νόσου στη χώρα. Κλιματικές αλλαγές που
επηρεάζουν τον κύκλο ζωής και τη διασπορά των φλεβοτόμων
είναι δυνατόν να έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων ειδών
ή και υβριδικών μορφών σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, οι
οποίες πιθανώς να έχουν αντίκτυπο στη Δημόσια Υγεία. 

ΑΑ 108. ΑνιΧνΕυΣη ιου ΔυΤικου νΕιλου ΣΕ
κουνουΠιΑ CuLEX ΣΤην ΠΕριφΕρΕιΑκη Ενο-
ΤηΤΑ ΣΕρρων, 2020 
Κ. Τσιόκα1, S. Gewehr2, Σ. Καλαϊτζοπούλου2, Σ. Παππά1, Ξ. Λουκά2,
Σ. Μουρελάτος2, Α. Παπά1

1 Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2 Οικοανάπτυξη ΑΕ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η Ελλάδα ήταν η χώρα με τα περισσότερα περιστατικά
λοίμωξης με ιό του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) το 2020. Περισσότερα
από το ένα τρίτο των περιστατικών παρατηρήθηκαν στην Περι-
φερειακή Ενότητα Σερρών. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανίχνευση
του ΙΔΝ σε κουνούπια στην ΠΕ Σερρών, η οποία χαρακτηρίζεται
από την παρουσία ενός σημαντικού υγροτοπικού συστήματος (λί-
μνη Κερκίνη και ποταμός Στρυμόνας). 
Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάστηκαν συνολικά 2.809 κουνούπια Culex
pipiens που συλλέχθηκαν στην ΠΕ Σερρών. Τα κουνούπια χωρί-
στηκαν σε 70 ομάδες, έγινε εκχύλιση του RNA και ελέγχθηκαν μο-
ριακά για την ανίχνευση του ΙΔΝ. Πραγματοποιήθηκε αλληλούχιση
νουκλεοτιδίων των προϊόντων της PCR. Ακολούθησε χαρτογρά-
φηση των περιοχών με θετικά για τον ιό κουνούπια.
Αποτελέσματα: Ο ΙΔΝ ανιχνεύτηκε σε 10/70 ομάδες κουνουπιών
(14,3%), ποσοστό κατά πολύ υψηλότερο από αυτό που παρατη-
ρήθηκε τα προηγούμενα έτη στην περιοχή (0-3%). Η αλληλούχιση
νουκλεοτιδίων έδειξε ότι τα στελέχη του ιού ανήκαν στη γενετική
ομάδα 2, και συγκεκριμένα στην υποομάδα της Κεντρικής Ευρώ-
πης. Θετικά για τον ιό κουνούπια παρατηρήθηκαν αρχικά γύρω
από τη λίμνη Κερκίνη, και κατόπιν κατά μήκος του ποταμού Στρυ-
μόνα και των παραποτάμων του.
Συμπέρασμα: Κατά το 2020 το ποσοστό ανίχνευσης του ΙΔΝ σε κου-
νούπια στην ΠΕ Σερρών ήταν ιδιαίτερα υψηλό, και οι περιοχές με θε-
τικά για τον ιό κουνούπια ήταν κοντά σε υγροτοπικό σύστημα Κερκί-
νης-Στρυμόνα. Είναι πιθανό η αυξημένη κυκλοφορία του ιού στην
περιοχή να σχετίζεται με τον περιορισμό μετακινήσεων κατά το lock
down λόγω της πανδημίας COVID-19 ευνοώντας τον κύκλο ζωής του
ιού μεταξύ πουλιών και κουνουπιών στο υγροτοπικό οικοσύστημα. 
Η μελέτη ήταν μέρος των προγραμμάτων EWSMD (0238/5030131)
και Horizon 2020 VEO (874735).
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Εισαγωγή: Η διεθνής βιβλιογραφία έχει καταδείξει τη σημασία
του ιού Human Papilloma Virus (HPV) και ειδικότερα των υψηλού-
κινδύνου (HR) στελεχών του στον καρκίνο του τραχήλου της μή-
τρας. Εκτός από τον HPV, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και
οι διάφοροι συμπαράγοντες που ενδεχομένως να ευνοούν την
δράση του.
Σκοπός: Η εργασία μελετά τους ανθρώπινους ερπητοϊούς ως έναν
τέτοιο συμπαράγοντα μέσω διερεύνησης της ταυτόχρονης πα-
ρουσίας υψηλού-κινδύνου HPV στελεχών και ερπητοϊών σε γυ-
ναίκες με διαφόρων βαθμού τραχηλικές αλλοιώσεις.
Υλικό & Μέθοδοι: Σε δείγματα κυτταρολογίας υγρής φάσης από
63 γυναίκες με θετικό αποτέλεσμα HPV-DNA τεστ για υψηλού-κιν-
δύνου στελέχη (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)
με τη μέθοδο Real-time PCR και το κιτ ΗPV Genotypes 14 Real-
TM-Quant (Sacace), διενεργήθηκαν μοριακές δοκιμές για πιθανή
ανίχνευση των σημαντικότερων ερπητοϊών (Herpes Simplex Virus
1 & 2, Human Herpes Virus 4 / Epstein Barr Virus, Human Herpes Virus

Εισαγωγή: Ο Epstein-Barr είναι ο ιός HHV-4 της οικογένειας των
ερπητοϊών (Herpesviridae) που ενοχοποιείται συχνά για ιογενείς
λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού, ειδικά στους νέους ενήλικες.
Σκοπός: Σκοπός μας ήταν η μελέτη της λοίμωξης από Epstein-
Barr τη διετία 2019-2020 στο Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο».
Υλικό: Στη μελέτη μας συμπεριλάβαμε 212 δείγματα ασθενών που
προσήλθαν στα ΤΕΠ του Γ.Ν. Χίου με συμπτώματα λοίμωξης ανώ-
τερου αναπνευστικού. Από αυτούς 160 ανήκαν στην ηλικιακή κα-
τηγορία παιδιών και νέων ενηλίκων έως 30 ετών και 62 ήταν άνω
των 30 ετών. 
Μέθοδοι: Προσδιορίστηκαν οι τιμές των αντισωμάτων VCA-IgM
(αντικαψιδικά) και VCA-EA IgG (αντικαψιδικά και early antigen)
έναντι Epstein-Barr στον ορό των ασθενών με ανοσοενζυμική μέ-
θοδο sandwich 2 σταδίων και τελική ανίχνευση φθορισμού με τη
μέθοδο ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) στον ανοσοχη-
μικό αναλυτή miniVIDAS-Biomerieux.
Αποτελέσματα: Στην καταγραφή των αποτελεσμάτων προέκυψαν
τα παρακάτω στοιχεία:

5/Cytomegalovirus, Human Herpes Virus 7) χρησιμοποιώντας τη μέ-
θοδο Real-time PCR και τα κιτ HSV I/II Real-TM-Quant,
CMV/EBV/HHV6 Real-TM-Quant και HHV7 Real-TM-Quant (Sacace).
Αποτελέσματα & Συμπεράσματα: Οι τύποι HHV5/CMV και
HHV4/EBV ανιχνεύτηκαν σε 5 εκ των 15 γυναικών (33.3%) με αρ-
νητική κυτταρολογία. Σε 9 εκ των 26 γυναικών (34.6%) με LSIL
κυτταρολογία, ανιχνεύθηκαν οι τύποι HHV5/CMV, HSV2 και
HHV4/EBV ενώ σε 4 εκ των 18 γυναικών (22.2%) με HSIL κυτταρο-
λογία ανιχνεύτηκαν οι τύποι HHV5/CMV, HHV7, HSV1, HSV2 και
HHV4/EBV. Από τις 4 γυναίκες με καρκίνο τραχήλου ανιχνεύθηκε
o τύπος HHV4/EBV σε 2 (50%). Για όλα τα περιστατικά με κυτταρο-
λογικά ευρήματα υπήρξε ιστολογική επιβεβαίωση. Το συνολικό
ποσοστό ανίχνευσης των ερπητοϊών σε HR-HPV γυναίκες (31.7%),
που παρακολουθούνται στην Κλινική μας, με τάση κατανομής τους
ανάλογα με την βαρύτητα της βλάβης, εγείρει το ερώτημα πιθανής
επικουρικής συμβολής των ερπητοϊών στην καρκινογένεση του
τραχήλου μήτρας. 

                                                               ΕΒV IgM    EBV IgG      0-30 ετών          >30 ετών
Οξεία/πρόσφατη λοίμωξη              +                -/+           22 (13,8%)             5 (8%)
Παλαιά λοίμωξη                                 -                  +           105 (65,6%)         52 (84%)
Απουσία λοίμωξης                            -                   -             33 (20,6%)             5 (8%)
Σύνολο                                                                                  160 (100,0%)     62 (100,0%)

Συμπεράσματα: Η ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού συνέβαλε
στον προσδιορισμό του αιτίου της ιογενούς λοίμωξης των ασθενών
των ΤΕΠ που προσήλθαν με συμπτώματα συμβατά με ιογενή λοί-
μωξη. Συχνότερη ήταν η ανίχνευση του ιού Epstein-Barr στην ηλι-
κιακή ομάδα των παιδιών και νέων ενηλίκων (13,8%) έναντι των
ενηλίκων άνω των 30 ετών (8%), αποτέλεσμα που είναι συμβατό
με τα βιβλιογραφικά ευρήματα, καθότι η λοιμώδης μονοπυρήνωση
που προκαλεί ο Epstein-Barr είναι συχνότερη σε αυτές τις ηλικίες.
Οροαρνητικό βρέθηκε το 20,6% των παιδιών και νέων ενηλίκων
και μόνο το 8% των ενηλίκων άνω των 30 ετών που είχαν μεγαλύ-
τερη πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με τον ιό στη ζωή τους.

ΑΑ 109. οροΕΠιΔηΜιολοΓικη ΜΕλΕΤη ΤηΣ λοιΜωΞηΣ ΑΠο EPSTEin-BArr Τη ΔιΕΤιΑ 2019-2020
Δ. Ανταράκη, Α.Ε. Μελαχροινούδη, Χ. Μαρμαράς, Χ. Κάκαρη, Γ. Αντωνάκη
1Μικροβιολογικό εργαστήριο Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο»

ΑΑ 110. ΑνιΧνΕυΣη ΑνθρωΠινων ΕρΠηΤοΪων ΣΕ ΓυνΑικΕΣ θΕΤικΕΣ ΓιΑ υΨηλου-κινΔυνου HPV
ΤυΠουΣ Του ΓυνΑικολοΓικου ιΑΤρΕιου ΤηΣ κλινικηΣ λΕυκοΣ ΣΤΑυροΣ Αθηνων 
Ε. Βαβουλίδης1, Ε. Φαβίου1, Γ. Πιστοφίδης2, Γ. Δημητριάδης1,2

1 Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Κλινική «Λευκός Σταυρός Αθηνών», Αθήνα
2 Γυναικολογικό Ιατρείο, Κλινική «Λευκός Σταυρός Αθηνών», Αθήνα
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Εισαγωγή: H σύφιλη και η λοίμωξη από τον ιό του HIV/AIDS πα-
ραμένουν μείζονα παγκόσμια προβλήματα Δημόσιας Υγείας Τα
τελευταία χρόνια καταγράφεται, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε
παγκόσμιο επίπεδο, αύξηση των περιστατικών σύφιλης μεταξύ
οροθετικών ασθενών σχεδόν κατά 50%. Στη διαγνωστική προ-
σπέλαση της νόσου χρησιμοποιούνται τρεπονηματικές (ΤΤ) και
μη τρεπονηματικές (ΝΤΤ) δοκιμασίες.
Σκοπός: Μελετήθηκε η συχνότητα της σύφιλης σε άτομα με
HIVλοίμωξη, που παρακολουθούνται στην Μονάδα Ειδικών Λοι-
μώξεων (ΜΕΛ) και της συμφωνίας των αποτελεσμάτων των χρη-
σιμοποιούμενων για τη διάγνωση της σύφιλης ΤΤ και ΝΤΤ δοκιμα-
σιών.
Υλικό και μέθοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα ενός έτους
(01/01/2019 - 31/12/2019) μελετήθηκαν 265 HIV(+)ασθενείς. Για
την εργαστηριακή διάγνωση της σύφιλης χρησιμοποιήθηκαν (με-
μονωμένα ή σε συνδυασμό) δύο ΤΤ μέθοδοι, η δοκιμασία χημει-
οφωταύγειας (CMIA) και η ενοσοενζυμική (EIA-ΙgM/IgG), καθώς
και μία ΝΤΤ μέθοδος, η RPR (Rapid Plasma Reagin).
Αποτελέσματα: Από τους 265 ασθενείς με HIV οι 74 (27,9%) ήταν
θετικοί τουλάχιστον σε μία από τις χρησιμοποιούμενες για τη διά-
γνωση της σύφιλης μεθόδους. Σε 102 ασθενείς χρησιμοποιήθηκαν
συνδυαστικά ΤΤ και ΝΤΤ δοκιμασίες των οποίων τα αποτελέσματα
αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.

Μέθοδοι        TT                                          Σύνολο

NTT                                   +                      -                                   

+                                        15                    2                               17

-                                         26                   59                              85

Σύνολο                           41                   61                            102

Σε 162 ασθενείς πραγματοποιήθηκε μόνο ΕΙΑ, από αυτούς 17
άτομα (10,4%) ήταν IgM (+)/IgG(+)(ενεργό λοίμωξη ), 131 (80,8%)
IgM(-)/IgG(-)(αρνητική) και 14 (8,6%) IgM (-)/IgG(+) (παλαιά λοί-
μωξη). Τέλος, σε έναν ασθενή πραγματοποιήθηκε μόνο η CMIA
και ήταν θετική.
Η ΤΤ ευαισθησία 78,04%, ενώ των ΝΤΤ(88,2%)με υποδιπλάσιο
αριθμό ασθενών.
Συμπεράσματα: Η διάγνωση της σύφιλης σε HIV(+) ασθενείς είναι
ζωτικής σημασίας. Η σύφιλη αποτελεί συχνή συλλοίμωξη στα
άτομα με HIV(+), προκαλώντας σοβαρή οξεία νόσο και απαιτείται
περιοδική παρακολούθηση. Για την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωσή
της θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι NTTP για την προκαταρκτική
διάγνωση, ενώ οι TTP για επιβεβαίωση και σε συνδυασμό με την
κλινική εικόνα, γι’ αυτό και πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία
εργαστηριακών και κλινικών ιατρών.
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Οι νοροϊοί και οι ροταϊοί αποτελούν την πιο κοινή αιτία οξείας γα-
στρεντερίτιδας στα παιδιά παγκοσμίως. Παραμένουν η τέταρτη
πιο κοινή αιτία θνησιμότητας και η δεύτερη πιο συχνή αιτία νοση-
ρότητας παγκοσμίως σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών. 
Σκοπός: Η διερεύνηση της επιδημιολογίας των ιογενών γαστρεντε-
ρίτιδων σε παιδιά ηλικίας <5 ετών με τη χρήση μοριακών τεχνικών.
Υλικό-Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 24 δείγματα διαρροϊκών
κοπράνων που συλλέχθηκαν από ισάριθμα παιδιά ηλικίας <5 ετών,
τα οποία νοσηλεύτηκαν στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» από 01/09/2019
έως 31/01/2019. Στα δείγματα διενεργήθηκε παρασιτολογική εξέ-
ταση και καλλιέργεια κοπράνων για να αποκλειστούν τα παρασι-
τικά και βακτηριακά αίτια γαστρεντερίτιδας. Η μοριακή ανίχνευση
των ιών έγινε με πολυπλεκτική PCR με την οποία ήταν δυνατή η
ανίχνευση νοροϊών, ροταϊών, αδενοϊών, και σαποϊών. Σε δύο επι-
λεγμένα στελέχη νοροϊού έγινε αλληλούχιση νέας γενιάς ώστε να
αλληλουχηθεί ολόκληρο το γονιδίωμα του ιού.
Αποτελέσματα: Εργαστηριακή διάγνωση επιτεύχθηκε σε 6 (25%)

περιστατικά. Σε 5 παιδιά ανιχνεύτηκε νοροϊός και σε ένα ροταϊός.
Όλοι οι νοροϊοί ανήκαν στην γενοομάδα GΙΙ. Η αλληλούχιση ολό-
κληρου του γονιδιώματος έδειξε ότι ο ένας νοροϊός ήταν ο ανα-
δυόμενος ανασυνδυασμένος τύπος GII.P16-GII.2.
Συμπεράσματα: Νοροϊός ανιχνεύτηκε σε 20,8% των περιστατικών,
ενώ ροταϊός σε 4%. Η γενοομάδα GII είναι η συχνότερη που απαν-
τάται παγκοσμίως, διότι η μεγάλη πλαστικότητά της την καθιστά
ικανή να δημιουργεί νέα στελέχη και να διαφεύγει από την ανοσία
του γενικού πληθυσμού. Η ανίχνευση του αναδυόμενου ανασυν-
δυασμένου τύπου GII.P16-GII.2 στην παρούσα μελέτη χρήζει ιδι-
αίτερης προσοχής, διότι αυτός ο τύπος ιού ήταν πρόσφατο αίτιο
επιδημιών σε άλλες χώρες, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα και ενέ-
χει και τον κίνδυνο πανδημίας. Η εφαρμογή μοριακών μεθόδων
για την ανίχνευση ιών σε γαστρεντερίτιδες προσφέρει πολύτιμες
πληροφορίες για τα αίτια των ιογενών γαστρεντερίτιδων στη χώρα
αλλά και για τη μοριακή επιδημιολογία, ώστε να ταυτοποιούνται
τα στελέχη που ευθύνονται για τη νόσο. 

ΑΑ 111. MοριΑκη ΕΠιΔηΜιολοΓιΑ ιοΓΕνων ΓΑΣΤρΕνΤΕριΤιΔων ΣΕ ΠΑιΔιΑ ηλικιΑΣ <5 ΕΤων – Ανι-
ΧνΕυΣη Του ΑνΑΔυοΜΕνου ΑνΑΣυνΔυΑΣΜΕνου ΤυΠου νοροΪου Gii.P16-Gii.2
Κ. Κοντοπούλου1, Σ. Παππά2, Σ. Ζώτου1, Ε. Φαρμάκη1, Γ. Καλασσίδου3, Γ. Πετάσης1, Π. Καμπουρίδου3, Α. Παπά2

1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»
2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3 Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

ΑΑ 112. Συφιλη ΣΕ ΑΤοΜΑ ΜΕ HiV λοιΜωΞη ΜονΑΔΑΣ ΕιΔικων λοιΜωΞΕων ΓΕνικου νοΣοκοΜΕιου
Π. Χατζηάστρος1, Α. Γεωργάκη1, Ι. Δανιήλ1, Φ. Μητροπούλου1, Β. Παπαδούλη1, Β. Μάμαλη1, Ο. Ζαρκωτού1, Γ. Χρύσος2, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη1

1 Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ. Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
2 Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Γ. Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
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ΑΑ 113. η ΧρηΣη Των ΔοκιΜΑΣιων ΣυΓκολλη-
ΤινοΑνΤιΔρΑΣηΣ ΣΕ ΜικροβιολοΓικο ΕρΓΑ-
ΣΤηριο Π.φ.υ. ΣΕ ΜιΑ ΤΕΤρΑΕΤιΑ
Α. Μπούσμπουλα1, Α. Κουρέλη1, Ε. Μπενίδης2

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Κέντρο Υγείας Νέου Κόσμου
2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.

Εισαγωγή: Οι δοκιμασίες συγκολλητινοαντίδρασης βασίζονται
στην ορατή συγκόλληση αντιγόνου-αντισώματος η οποία γίνεται
αντιληπτή με τη μορφή κροκίδωσης και επιτρέπουν την άμεση
ανίχνευση του υπό εξέταση παράγοντα. 
Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας διενέργειας συγκολλητι-
νοαντιδράσεων στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Κ.Υ.Νέου Κό-
σμου και η μελέτη των αποτελεσμάτων σε βάθος τετραετίας.
Υλικό: Το διάστημα 2017-2020 εξετάστηκαν με δοκιμασίες συγκολλη -
τινοαντίδρασης 1009 oροί ασθενών 2-90 ετών (323 άρρενες και 686
θήλεα). Οι δοκιμασίες αφορούσαν Ra-test (ρευματοειδείς παράγο -
ντες), CRP (δείκτης φλεγμονής), ASTO (τίτλος αντιστρεπτολυσίνης Ο),
Mono-test (λοίμωξη από Epstein Bar) και RPR (λοίμωξη από σύφιλη).
Χρησιμοποιήθηκε το Cromatest της Linear Chemicals, S.L.U.Spain
και το ELITex Bicolor Mono της Μαντζώρος medical diagnostics.
Αποτελέσματα: Από τα 1009 δείγματα, τα 161 (16,0%) βρέθηκαν
θετικά σε κάποια δοκιμασία. Συγκεκριμένα, ήταν θετικά 42 από
τα 412 Ra-test (10.2%), 99 από τα 392 test CRP (25.3%), 19 από τα
130 test ASTO (14.6%), 1 από τα 31 Mono-test (3.2%) και 0 από 44
test RPR. Αναλυτικότερα, Ra-test: 31 γυναίκες (73,8% επί των θετι-
κών), 11 άνδρες (26,2% επί των θετικών), CRP: 59 γυναίκες (59,6%
επί των θετικών), 40 άνδρες (40,4% επί των θετικών), ASTO: 11 γυ-
ναίκες (57,9% επί των θετικών), 8 άνδρες (42,1% επί των θετικών). 
Συμπεράσματα: Τα ποσοστά θετικοποίησης των δοκιμασιών ήταν
σημαντικά στο δείγμα μας, ειδικά για την CRP, ενώ το τριπλάσιο ποσο -
στό θετικών Ra-tests στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες συμβα -
δίζει με τα επιδημιολογικά δεδομένα συχνότητας της νόσου. Οι δοκι-
μασίες συγκολλητινοαντίδρασης αποδεικνύονται χρήσιμες σε ένα εργα-
στήριο Π.Φ.Υ., ιδιαίτερα επί απουσίας άλλων πιο ειδικών διαγνωστικών
τεχνικών και επιτρέπουν την άμεση ενημέρωση των κλινικών ιατρών.

ΑΑ 114. ΣηΜΑνΤικοΤηΤΑ ορθηΣ ΠροΕΤοιΜΑ-
ΣιΑΣ ΑΣθΕνουΣ κΑι κΑΤΑλληληΣ ΣυλλοΓηΣ
ΔΕιΓΜΑΤοΣ ουρων ΓιΑ κΑλλιΕρΓΕιΑ
Χ. Σεϊτοπούλου, Ι. Πετράκη, Μ. Μιλάνου, Κ. Αναστασιάδου, 
Δ. Κουτουκιάδου, Μ. Δάλα, Μ. Μαρουλή
Kέντρο Υγείας Νίκαιας, 2η Υγειονομική Περιφέρεια  - Εργαστήριο Βιοπα-
θολογίας  

Σκοπός: Η καταμέτρηση του ποσοστού ακατάλληλων δειγμάτων για
ουροκαλλιέργεια που προσκομίστηκαν στο εργαστήριό μας και η
παρουσίαση της αναγκαιότητας της σωστής συλλογής βάσει οδηγιών. 
Υλικό: Το δείγμα μας ήταν 727 καλλιέργειες ούρων από ασθενείς
με συμπτώματα ύποπτα για ουρολοίμωξη. Για την εξέταση των
δειγμάτων έγινε επίστρωση σε αιματούχο άγαρ, MacConkey No 3
και Sabouraud για κάθε δείγμα προς έλεγχο. Επίσης σε όλα τα
δείγματα έγινε ποιοτικός βιοχημικός έλεγχος με ταινίες ανάλυσης
ούρων multistix 10 παραμέτρων. Τα δείγματα έπειτα φυγοκεντρή-
θηκαν και έγινε μικροσκοπικός έλεγχος του ιζήματος. Τα επιστρω-
μένα θρεπτικά υλικά τοποθετήθηκαν σε επωαστικό κλίβανο ρυθ-
μισμένο στους 37ο C, για 24 ώρες.

Αποτελέσματα: Από τις 727 ουροκαλλιέργειες, οι 125 κρίθηκαν
θετικές και προχώρησαν σε ταυτοποίηση μικροβίων και έλεγχο
ευαισθησίας σε αντιβιοτικά. 127 ήταν αρνητικές, 208 ήταν στείρες
ενώ 267 ανέπτυξαν 3 είδη μικροβίων και κρίθηκαν ακατάλληλες,
για τις οποίες συστήθηκε επανάληψη εξέτασης με σωστή συλλογή
του δείγματος κατόπιν γραπτών οδηγιών από το εργαστήριό μας.
Τα ακατάλληλα δείγματα αφορούσαν μεγάλο ποσοστό και περισ-
σότερο γυναίκες (38,2% των γυναικών και 33,9% των ανδρών έφε-
ραν ακατάλληλο δείγμα προς εξέταση). Από τους 267 ασθενείς
στους οποίους ζητήθηκε επανάληψη της εξέτασης 267 προσήλθαν
με νέο δείγμα. Στον επανέλεγχο είχαμε 76 θετικές, 103 αρνητικές
και 88 στείρες. Συμπεράσματα: Είναι πολύ σημαντική η σωστή
προετοιμασία και λήψη του δείγματος ούρων από τον ασθενή και
η σωστή καθοδήγηση ως προς την διαδικασία είτε από τον θερά-
ποντα κλινικό ιατρό που ζητεί την εξέταση είτε από τον Ιατρό Βιο-
παθολόγο που την εκτελεί. Ελαχιστοποιείται η κατανάλωση υλικών
και κυρίως μειώνεται ο χρόνος που μεσολαβεί για την τελική διά-
γνωση και θεραπεία του ασθενούς. 

ΑΑ 115. ΣυΣΧΕΤιΣη ΤηΣ C-ΑνΤιΔρωΣΑΣ ΠρωΤΕΪ-
νηΣ ΜΕ Τη ΔιΑβηΤικη νΕφροΠΑθΕιΑ κΑι Την
ΕΜφΑνιΣη κΑρΔιΑΓΓΕιΑκου θΑνΑΤου
Α. Στάμου1, Σ. Ρουμελιώτης2, Α. Ρουμελιώτης2, Μ. Θεοδωρίδης3,
Σ. Παναγούτσος3,  Β. Λιακόπουλος2

1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλε-
ξανδρούπολης, 2 Α’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Τμήμα Νεφρο-
λογίας και Υπέρτασης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΑΧΕΠΑ, 3 Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Εισαγωγή: Η διαβητική νεφροπάθεια χαρακτηρίζεται από αυξημένη
μικροφλεγμονή, οξειδωτικό στρες (ΟΣ) και αγγειακή επασβέστωση.
Σκοπός: Η μελέτη της πιθανής συσχέτισης μεταξύ της μικρο -
φλεγμονής, του ΟΣ και της νεφρικής λειτουργίας, καθώς και η προ-
γνωστική αξία της c-reactive protein (crp) για την εμφάνιση
καρδιαγγειακού (ΚΑ) θανάτου.
Υλικό και Μέθοδοι: 91 ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια εντάχ-
θηκαν, ενώ ασθενείς με κακοήθεια ή ενεργό λοίμωξη αποκλείστη-
καν. Κατά την ένταξη οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 κατηγορίες
ανάλογα με τη διάμεση τιμή crp (0.20 mg/dl). Οι ασθενείς παρακο-
λουθήθηκαν για 7 έτη με καταληκτικό σημείο της τον ΚΑ θάνατο.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Κατά την ένταξη, η crp συσχε-
τίστηκε θετικώς με τη συστολική και τη μέση αρτηριακή πίεση (ΑΠ),
την πρωτεινουρία και την αλβουμινουρία ως λόγος λευκωμάτων και
αλβουμίνης προς κρεατινίνη σε τυχαίο δείγμα ούρησης αντιστοίχως
(p=0.001, r=0.35, p=0.001, r=-0.33, p<0.001, r=0.37, p=0.003, r=0.32,
αντιστοίχως, Spearman’s rho test), ενώ παρατηρήθηκε αρνητική συ-
σχέτιση μεταξύ της crp και του eGFR (p=0.001, r=-0.34). Δε βρέθηκε
συσχέτιση μεταξύ της crp και της οξειδωμένης LDL (p=0.94, r=0.09)
ή του πάχους του έσω-μέσου χιτώνα της καρωτίδας (p=0.19, r=0.14).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, 4/46 στην ομάδα
της χαμηλής και 10/45 στην ομάδα της υψηλής crp εμφάνισαν θάνα -
το από ΚΑ αίτια. Η καμπύλη Kaplan-Meier και η μονοπαραγοντική ανά-
λυση Cox έδειξαν πως τα υψηλά επίπεδα crp σχετίστηκαν με εμ  φά -
νιση ΚΑ θανάτου (p=0.006, log-rank test και p=0.012, HR=4.44, 95%
CI=1.39-14.17). Σε ασθενείς με πρωτεϊνουρική διαβητική νεφροπάθεια,
η μικροφλεγμονή σχετίζεται με τη νεφρική λειτουργία και την εμφάνιση
ΚΑ θανάτου, ανεξάρτητα από το ΟΣ και την αγγειακή επασβέστωση.
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Εισαγωγή: Η νόσος από κορονοϊό (2019) COVID-19 χαρακτηρίζεται
από συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση διαμεσολαβούμενη
από κυτταροκίνες. Βιοδείκτες εκτίμησης της φλεγμονής εξετάζον-
ται από την έναρξη της πανδημίας.
Σκοπός: Αξιολόγηση των λευκοκυτταρικών πληθυσμών και των
λόγων: ουδετερόφιλα/λεμφοκύτταρα (NLR, neutrophil/lymphocyte
ratio), λεμφοκύτταρα/μονοκύτταρα (LMR, lymphocyte/monocyte
ratio), αιμοπετάλια/λεμφοκύτταρα (PLR, platelet/lymphocyte ratio)
και της συσχέτισης με τη φερριτίνη ασθενών υποβληθέντων σε
PCR-COVID-19 στην εισαγωγή τους.
Υλικό-μέθοδος: Αναδρομική καταγραφή των λευκοκυτταρικών
παραμέτρων και της φερριτίνης 65 COVID-19 θετικών ασθενών
(32 άνδρες/33 γυναίκες), διάμεσης ηλικίας 67 (εύρος 23-96) έτη
(ομάδα Α) και σε 68 COVID-19 αρνητικών (38 άνδρες/30 γυναίκες),
διάμεσης ηλικίας 73 (εύρος17-95) έτη (ομάδα Β). Πρόγραμμα στα-
τιστικήs επεξεργασίαs: GNU PSPP (version 1.4.1).
Αποτελέσματα: Δε διαπιστώθηκε σημαντική ηλικιακή διαφορά
(p=0,172) μεταξύ των ομάδων. Παρατηρήθηκε υψηλότερη τιμή

φερριτίνης στους άνδρες (p=0,009) στην ομάδα Α και λευκοκυτ-
τάρων στις γυναίκες (p=0,015) στην ομάδα Β. Οι μέσες τιμές λευ-
κοκυττάρων (7,93x103vs12,38x103, p=0,00), ουδετεροφίλων
(6,16x103vs10,21x103, p=0,00), μονοκυττάρων (0,60x103vs0,74x103,
p=0,01) και NLR (9,92vs16,29, p=0,009) βρέθηκαν χαμηλότερες
στη θετική ομάδα. Οι τιμές λεμφοκυττάρων, αιμοπεταλίων, LMR,
PLR και φερριτίνης δε διέφεραν σημαντικά. H καμπύλη ROC (με-
ταβλητή ορισμού: ομάδα Β) ανέδειξε βέλτιστες τιμές διαχωρισμού
λευκοκυττάρων και ουδετεροφίλων 8,35 (ευαισθησία 79%, ειδι-
κότητα 72%) και 6,30 (ευαισθησία 78%, ειδικότητα 69%) αντίστοιχα.
Δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση της φερριτίνης με τα
λεμφοκύτταρα και τους λεμφοκυτταροεξαρτώμενους λόγους. 
Συμπέρασμα: Υψηλότερες τιμές λευκοκυττάρων και ουδετεροφί-
λων απομακρύνουν από τη διάγνωση της COVID-19 στην αρχική
εκτίμηση των ασθενών. Η διαγνωστική αξία των λεμφοκυττάρων
και των σχετικών λόγων είναι πτωχή. Η απουσία συσχέτισης με τη
φερριτίνη καθιστά αμφίβολο τον ρόλο τους στην εκτίμηση της
σοβαρότητας της υποκείμενης φλεγμονής.
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Εισαγωγή: Η νόσος από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 είναι μια εξαι-
ρετικά μεταδοτική αναπνευστική νόσος. Η χώρα μας έλαβε έκτα-
κτα μέτρα (ταξιδιωτικούς περιορισμούς και lockdown) για να
αποτρέψει την εξάπλωσή της. Τα μέτρα αυτά είχαν επίδραση στα
συστήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της αιμοδοσίας, επηρε-
άζοντας τα αποθέματα αίματος.
Σκοπός: Να καταθέσουμε την  εμπειρία μας από την επίδραση του
1ου πανδημικού κύματος στα αποθέματα αίματος του Κέντρου Αί-
ματος ΑΧΕΠΑ, μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες αιμοδοσίας της
περιφέρειας της Θεσσαλονίκης.
Υλικό και μέθοδοι: Με την έναρξη του lockdown,το Κέντρο Αίμα-
τος κάλεσε τους εθελοντές αιμοδότες να συνεχίσουν να αιμοδο-
τούν, ενώ συγχρόνως τους ενημέρωνε για την ασφάλεια της
διαδικασίας. Προσαρμοζόμενο στις νέες συνθήκες εφάρμοσε κα-
νόνες ατομικής προστασίας και διοργάνωσε αιμοληψίες σε χώρο
εκτός νοσοκομείου, στη ΔΕΘ. Συγκρίθηκαν τα δεδομένα συλλογής

μονάδων ή προϊόντων αίματος ανάμεσα στα έτη 2019 και 2020,
για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Έγινε διαχωρισμός δε-
δομένων ανά φύλο αιμοδότη και ανά είδος αιμοδοσίας (στο χώρο
του νοσοκομείου ή ΔΕΘ / σε χώρους εξορμήσεων).
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Τα δεδομένα ανά έτος και ανά
μήνα ήταν: (2019): 4664 / 1324, 1364, 1976, (2020): 4133 / 1611,
1106, 1416, μονάδες. Ανά φύλο, ανά είδος αιμοδοσίας,  ανά μήνα
και ανά έτος τα δεδομένα αναλύονται στον πίνακα. Η αντιμετώπιση
του προβλήματος της επάρκειας θεωρούμε ότι αντιμετωπίστηκε
αποτελεσματικά, διότι η συνολική συλλογή (παρά την ακύρωση αρ-
κετών εξορμήσεων) δεν παρουσίασε σημαντική διαφορά ανάμεσα
στα 2 έτη και οι ανάγκες των μεταγγίσεων ήταν λιγότερες (μείωση
οδικών ατυχημάτων, αναβολή μη επειγουσών χειρουργικών επεμ-
βάσεων). Οι εθελοντές αιμοδότες έδειξαν ευαισθησία και ενσυναί-
σθηση, όπως αποτυπώνεται στην αύξηση των αιμοδοτήσεων το
μήνα Μάρτιο και τη μικρή σχετικά μείωση τους 2 επόμενους μήνες.

ΑΑ 116. ΕΠιΔρΑΣη ΤηΣ ΠΑνΔηΜιΑΣ Του κορωνοΪου 2019 (CoViD-19) ΣΤΑ ΑΠοθΕΜΑΤΑ ΑιΜΑΤοΣ.
ΑΞιολοΓηΣη ΤηΣ ΕΠιΔρΑΣηΣ Του 1ΟΥ κυΜΑΤοΣ ΤηΣ ΠΑνΔηΜιΑΣ
M. Παπέ, B. Μπακαλούδη, Ο. Περπερίδου, Θ. Μαντούδη, Ε. Μουμτσάκη, Κ. Μπάμπη, Α. Βαφειάδου, Β. Γκίνα, Σ. Θωμαΐδου, 
Ε. Κορδώνη, Α. Μαρκοτσάνη, M. Kακάνη, Γ. Νεοχωρλή, Α. Κωνσταντού, Λ. Τσαντήλα, Π. Λαζαρίδου, Α. Κωνσταντινίδου, Φ. Γκιρτοβίτης,
Ε. Ντινοπούλου, Δ. Στοϊμένης, Γ. Καλτσούνης, Μ. Χατζηκύρκου
Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν.Θ.  ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

                                                             Μάρτιος          Μάρτιος         Απρίλιος          Απρίλιος         Μάïος          Μάïος 
                                                                  2019                 2020                 2019                   2020               2019             2020
Άντρες                                                    909                   1156                  990                     849                1330              1043
Γυναίκες                                                  415                    455                    374                     257                  646                373
Αιμοδοσία σε χώρο                            764                   1208                  673                     952                  909                975
του νοσοκομείου/ΔΕΘ
Αιμοδοσία σε εξόρμηση                   560                    403                    691                     154                1067               441

ΑΑ 117. CoViD-19: ο ρολοΣ Των λΕΜφοκυΤΤΑρων ΣΤη φλΕΓΜονωΔη ΕΞΕρΓΑΣιΑ κΑι η ΣυΣΧΕ-
ΤιΣη ΜΕ Τη φΕριΤΤινη
Β. Κυριαζή, Ι. Πλωμαρίτης, Γ. Παπαδοπούλου, Κ. Καραγιαννίδου, Ν. Παγαγιώτου
Αιματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» - Ε.Ε.Σ, Αθήνα
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Εισαγωγή: Υπερηωσινοφιλία(περιφερική) ορίζεται η ανίχνευση
στο αίμα>1500/mm3 σε δύο χρονικές περιπτώσεις με διάστημα
τουλάχιστον 1 μηνός και κυμαίνεται από αυτοπεριοριζόμενη έως
απειλητική για την ζωή διαταραχή με προσβολή οργάνων (κυρίω-
ςκαρδιάς).
Παρουσίαση περιστατικού: Αγόρι12 ετών προσήλθε με εμπύρετο
από 7ημέρου (έως 38,4°C), φαρυγγαλγία και ήπιο κοιλιακό άλγος.
Στο ιστορικό δεν αναφέρθηκε πρόσφατο ταξίδι, ενασχόληση με
ζώα, ατοπία, απώλεια βάρους, νυχτερινοί ίδρωτες. Εργαστηριακά
ευρήματα εισόδου: Hb: 13,8g/dl // Ht: 42,1% // WBC: 43,6k/μl //
Πολυμορφοπύρηνα: 28% // Λεμφοκύτταρα:10% // Mονοπύρηνα:
1% // Ηωσινόφιλα: 60% (AAH=26160) // PLT: 173k/μl // CRP:
4.97mg/dl // Φερριτίνη: 245ng/ml // Ινωδογόνο: 454mg/dl // Γλυ-
κόζη: 52mg/dl // Ουρία: 20mg/dl // Κρεατινίνη: 0,63mg/dl //
Κ:3,7mEq/L // Na: 138mEq/L // Cl: 98mEq/L // Ca: 9,2mg/dl // P:
4,1mg/dl // SGOT: 19IU/L // SGPT: 13IU/L //  ολικά λευκώματα:
7,6g/dl // αλβουμίνη: 3,7g/dl // LDH: 292IU/L // Tροπονίνη:
1,7pg/ml // γGT: 11IU/L // IgG: 958mg/dl (φτ: 460-1240) // IgM:
481mg/dl (φτ:5-300) // IgA: 168mg/dl (φτ: 35-350) // IgE: 632IU/ml
(φτ: <199). Οι καλλιέργειες αίματος/κοπράνων και ηπαρασιτολο-
γική εξέταση κοπράνων ήταν αρνητικές. Ορολογικός έλεγχος: Abs
έναντι Τοξοκάρας/Τριχινέλλας/Εχινοκόκκου:αρνητικά(-)/ΑΝΑ: αρ-
νητικά(-). O προσδιορισμός B12 και τρυπτάσης στον ορό ήταν εν-
τός φυσιολογικών ορίων. O μοριακός έλεγχος (PCR) για EBV ήταν
αρνητικός. Το υπερηχογράφημα κοιλίας, καρδιάς και η οφθαλμο-

Εισαγωγή: Ο κορονοϊός σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρό-
μου τύπου 2 (SARS-COV-2) αποτελεί αιτία της ασθένειας του κο-
ρονοϊού 2019 (COVID-19) και εμπλέκεται στην ανάπτυξη προθρομ-
βωτικού φαινοτύπου. Ο μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV), το εύρος
κατανομής όγκου (PDW), ο αιμοπεταλιοκρίτης (PCT) και ο λόγος
MPV/αιμοπετάλια έχουν χρησιμοποιηθεί ως δείκτες αιμοπεταλια-
κής ενεργοποίησης σε θρομβωτικές καταστάσεις.
Σκοπός: Αναδρομική μελέτη των παραμέτρων: αιμοπετάλια, MPV,
PDW, PCT και MPV/αιμοπετάλια σε νοσηλευόμενους ασθενείς κατά
το πρώτο εικοσιτετράωρο της εισαγωγής τους.
Υλικό-μέθοδος: Αξιολογήθηκαν οι αιμοπεταλιακές παράμετροι
133 ασθενών (70 άνδρες/63 γυναίκες) διάμεσης ηλικίας 71 (εύρος
17-96) έτη. Η μοριακή δοκιμασία για τον SARS-COV-2 ήταν θετική
σε 65 (ομάδα Α) και αρνητική σε 68 (ομάδα Β) ασθενείς. 
Αποτελέσματα: Οι μέσες τιμές των αιμοπεταλιακών δεικτών δεν
διέφεραν σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων (πίνακας). Το 98,46%
των θετικών ασθενών είχαν φυσιολογικές τιμές αιμοπεταλίων. Το
25% των αρνητικών ασθενών ήταν θρομβοπενικοί και το 4,41%
είχαν θρομβοκυττάρωση.Υψηλές τιμές αιμοπεταλιοκρίτη παρα-

λογική εκτίμηση δεν έδειξαν ευρήματα προσβολής των οργάνων
από την ηωσινοφιλία. Στον ασθενή κατά την εισαγωγή χορηγήθηκε
εμπειρική αντιπαρασιτική αγωγή (μεβενδαζόλη/αλμπενδαζόλη)
και κεφοταξίμη (iv). Κατά την επανεκτίμησή του ένα μήνα μετά
(2η νοσηλεία) με συνοδό φαρυγγαλγία και δεκατική πυρετική κί-
νηση διαπιστώθηκε υπερηωσινοφιλία με (ΑΑΗ = 45000) και WBC
60.500 k/μl. Ο απεικονιστικός έλεγχος κοιλίας/θώρακα δεν ανέδειξε
παρουσία αιματολογικής κακοήθειας. Ο ανοσοφαινότυπος αίματος
και μυελού δεν ανέδειξε κλωνικότητα των ηωσινοφίλων. Η μοριακή
ανάλυση περιφερικού αίματος για αναδιατάξεις των PDGFRA,
PDGFRB, FGFR1 με RT-PCR και FISH και η ανάλυση μεταλλάξεων
του JAK2 ήταν φυσιολογική.
Τη 2η ημέρα νοσηλείας (ΗΝ) ο ασθενής λαμβάνει εκ νέου μεβεν-
δαζόλη (3/24ωρα) και ιβερμεκτίνη (άπαξ). Την 7η ΗΝ η αγωγή
τροποποιείται σεμεθυλπρεδνιζολόνη (iv) (λόγω εμμένουσας υπε-
ρηωσινοφιλίας), με αποτέλεσμα σημαντική πτώση του ΑΑΗ ένα
24ωρο μετά (ΑΑΗ: 2190) και επάνοδο στο φυσιολογικό μετά πά-
ροδο 48h. Μετά συνολικής διάρκειας θεραπεία με κορτιζόνη για
1,5 μήνα ο ασθενής παραμένει με κλινικοεργαστηριακό έλεγχο
φυσιολογικό.
Συμπέρασμα: Η διάγνωση της ιδιοπαθούς υπερηωσινοφιλίας στα
παιδιά τίθεται εξ αποκλει σμού των υπολοίπων νοσημάτων που
προκαλούν πρωτοπαθή και δευτεροπαθή ηωσινοφιλία και απαιτεί
τακτικό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, παρά την απουσία ιστικής
βλάβης.

τηρήθηκαν σε 4/65 (6,15%) και 9/68 (13,24%) ασθενείς των ομάδων
Α και Β αντίστοιχα. Οι τιμές των MPV και PDW δεν παρέκλιναν του
φυσιολογικού εύρους στις δύο ομάδες. Οι αιμοπεταλιακοί δείκτες
δε διέφεραν σημαντικά μεταξύ των δύο φύλων.

Μεταβλητή                             ΟΜΑΔΑ Α      ΟΜΑΔΑ Β     Τιμή p
Αιμοπετάλια (x103/mm3)        223,95             236,84          0,66
MPV (fl)                                          9,17                  9,01             0,42
PDW (%)                                       17,19                17,21            0,18
PCT (%)                                           0,2                   0,21             0,59
MPV/αιμοπετάλια                       0,04                  0,06             0,74

Συμπέρασμα: Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς συχνά παρουσιάζουν
διαταραχές της αιμοστατικής ισορροπίας. Η λοίμωξη συνιστά έναν
από τους πολλούς αιτιοπαθογενετικούς παράγοντες. Η μεμονω-
μένη χρήση των αιμοπεταλιακών δεικτών είναι ανεπαρκής στην
εκτίμηση της επίκτητης θρομβωτικής διάθεσης στην κλινική
πράξη.

ΑΑ 118. οι ΜΕΤΑβολΕΣ Των ΑιΜοΠΕΤΑλιΑκων ΠΑρΑΜΕΤρων ΣΤη νοΣο Του SArS-CoV-2 
Γ. Παπαδοπούλου, Ι. Πλωμαρίτης, Κ. Καραγιαννίδου, Β. Κυριαζή, Ν. Παγαγιώτου
Αιματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» - Ε.Ε.Σ., Αθήνα

ΑΑ 119. ΠΑρουΣιΑΣη ΠΕριΣΤΑΤικου υΠΕρηωΣινοφιλιΑΣ ΣΕ ΠΑιΔι
Μ. Νικολάου1, Μ. Σύρρου1, Σ. Βασιλάκου1, Κ. Χωριανοπούλου1, Π. Αλεξίου1, Ε. Κούτρα2, Δ. Λάμπρου2, Π. Κοροβέση2, 
Σ. Κωσταρίδου2, Ε. Στάικου1

1 Εργαστήριο Βιοπαθολογίας Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
2 Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης
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ΑΑ 120. ΣυΧνοΤηΤΑ ΑνιΧνΕυΣηΣ ΑνΤιφωΣφο-
λιΠιΔικων ΑνΤιΣωΜΑΤων ΣΕ ΓυνΑικΕΣ ΑνΑ-
ΠΑρΑΓωΓικηΣ ηλικιΑΣ
Ε. Πέτρου, Π. Μπακαράκος, Ν. Ασημακοπούλου, Γ. Φούσας
Ιατρικά Κέντρα Medicity

Εισαγωγή: Η παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (APA)
στο πλάσμα σε ικανούς τίτλους σχετίζεται με μαιευτικές επιπλοκές
και θρομβώσεις. Η κλινικοεργαστηριακή αυτή οντότητα συνιστά
το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (APS).
Σκοπός: Η συχνότητα της ανίχνευσης APA σε γυναίκες αναπαρα-
γωγικής ηλικίας. 
Υλικό και μέθοδοι:Μελετήθηκαν 133 γυναίκες: 40/133 (30%) είχαν
ιστορικό παλίνδρομης κύησης, 58/133 (43.6%) ελέγχθησαν προ-
ληπτικά διότι ήθελαν να προγραμματίσουν κύηση, 25/133 (18.8%)
είχαν ιστορικό αποτυχίας σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής (IVF), 5/133 (3.8%) είχαν ιστορικό θρομβοεμβολικής νό-
σου και 5/133 (3.8%) διένυαν το τρίτο τρίμηνο της κύησης και το
έμβρυο απεικονιστικά παρουσίαζε ενδομήτρια καθυστέρηση της
ανάπτυξης. Ελέχθησαν τα αντικαρδιολιπινικά αντισώματα (ACA-
IgM, ACA-IgG), τα anti-B2GPI (IgM, IgG) [Aeskulisa] και το αντιπη-
κτικό του λύκου (LA) [BCS XP, Siemens]. Παθολογικές θεωρήθηκαν
τιμές για τα ACA και B2GPI >12 U/mL και για το LA μετά το επιβε-
βαιωτικό τέστ (LA2) θεωρήθηκαν παθολογικές τιμές όταν Ra-
tio>1.2. Ορισμένες γυναίκες προσεκόμισαν τον έλεγχο.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Συνολικά 6/133 (4.5%) είχαν
αποτελέσματα εκτός φυσιολογικών ορίων. - Οι 2/6 είχαν αυξημένο
LA (Ratio=1.46 και 1.37 αντίστοιχα) και εξετάστηκαν λόγω μαιευ-
τικών επιπλοκών. Από τις υπόλοιπες 4 εξεταζόμενες: - 2/4 είχαν
οριακά αυξημένα αντικαρδιολιπινικά αντισώματα (IgM) και ο έλεγ-
χος έγινε προληπτικά. - Οι άλλες 2/4 είχαν αυξημένα και αντικαρ-
διολιπινινικά (IgM) και anti-B2GPI (IgM). Ο έλεγχος έγινε στη μια
περίπτωση προληπτικά και στην άλλη λόγω αποτυχίας IVF, με την
δεύτερη εξεταζόμενη να εμφανίζει τιμές > 20 U/mL. 
Η παρουσία των APA συνηθίζεται να διερευνάται σε περιπτώσεις
μαιευτικών επιπλοκών. Είναι σημαντικό επί θετικού αποτελέσματος,
ιδιαίτερα οριακού, να επαναλαμβάνεται η μέτρηση 12 εβδομάδες
μετά, για τον αποκλεισμό παροδικών «transient» αντισωμάτων.

ΑΑ 121. ΕΠιΠΕΔΑ ΑνΤι-ΧΑ ΣΕ ΓυνΑικΕΣ Που
βριΣκονΤΑι ΣΕ κυηΣη κΑι υΠο ΠροφυλΑ-
κΤικη ΑΓωΓη ΜΕ ΧΜβη
Ε. Πέτρου, Π. Μπακαράκος, Μ. Μπατσούλη, Γ. Φούσας
Ιατρικά Κέντρα Medicity

Εισαγωγή: Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (ΕΒΦΘ) και η πνευμο-
νική εμβολή (ΠΕ) συνιστούν τη φλεβική θρομβοεμβολική νόσο
(ΦΘΕΝ). Η κύηση αυξάνει την επίπτωση της ΦΘΕΝ κατά 5-10 φορές
και η λοχεία κατά 15-35 φορές. Σε γυναίκες με ένδειξη, η χορήγηση
ΧΜΒΗ αποτελεί σημαντική επιλογή για θρομβοπροφύλαξη.
Σκοπός: Η εκτίμηση των επιπέδων αντι-Χα σε εγκυμονούσες υπό
αγωγή με ΧΜΒΗ.
Υλικό και μέθοδοι: Μετρήθηκαν τα επίπεδα αντι-Χα σε 70 εγκυ-
μονούσες οι οποίες λάμβαναν ΧΜΒΗ (50-100 mg/Kg ΒΣ) σε προ-
φυλακτική δόση. Η αιμοληψία για τη μέτρηση του αντι-Χα έγινε
τέσσερις ώρες μετά την ένεση και η μέτρηση του αντι-Χα σε λιγό-

τερο από δύο ώρες από την αιμοληψία. Σε όλες τις γυναίκες με-
τρήθηκε η δραστικότητα αντιθρομβινης και βρέθηκε φυσιολογική
ενώ όλες είχαν φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Οι μετρήσεις έγι-
ναν στον BCSXP σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ενώ
κάποιες γυναίκες προσεκόμισαν τον έλεγχο.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στις 63/70 (90%) γυναίκες τα
επίπεδα αντι-Χα ήταν εντός προφυλακτικών ορίων. Από τις 7/70
(10%) που τα επίπεδα μετρήθηκαν εκτός ορίων, στις 6/7 τα επίπεδα
ήταν υποπροφυλακτικά και στην 1/7 ήταν υψηλότερα από το ανώ-
τερο προφυλακτικό όριο. Οι ΧΜΒΗ έχουν τόσο αντι-Χα όσο και
αντι-ΙΙα δραστικότητα οι οποίες εξαρτώνται από το ΜΒ του σκευά-
σματος.Εργαστηριακά παρακολουθούμε στην κύηση μόνο την
πρώτη. Παρατηρήσαμε ότι τα υποπροφυλακτικά όρια αφορούσαν
κυρίως γυναίκες που λάμβαναν τινζαπαρίνη η οποία έχει μεγάλο
ΜΒ (6.500) και χαμηλή σχέση Χα/ΙΙα (1.9) χώρις όμως εκδήλωση
ΦΘΕΝ. Ο αυξημένος αντι-Χα αφορουσε έγκυο υπό βεμιπαρίνη, η
οποία έχει μικρο ΜΒ (3.600) και υψηλή σχέση Χα/ΙΙα (8.0) χωρίς
εκδήλωση αιμορραγικού επεισοδίου.

ΑΑ 122. ΑυΤοΑνοΣιΑ ΣΕ ΑΣθΕνη ME CoViD-19
ΧωριΣ ΠροηΓουΜΕνο ιΣΤορικο
Μ. Μπουντά, Μ. Πουγιούκα-Μπέη, Κ. Κοτούλα, Χ. Κώτση, 
Β. Σκανδάμη
Μικροβιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Εισαγωγή: Γυναίκα 65 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο με θετικό
μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 από το νοσοκομείο Συγγρός και αγ-
γειιτιδικό εξάνθημα στα άκρα. 
Σκοπός: Η εργαστηριακή διερεύνηση εμφάνισης τυχόν αυτοανο-
σίας ως αποτέλεσμα της νόσου COVID-19 σε ασθενή χωρίς ιστορικό. 
Υλικό και μέθοδοι: Μετά από γυναικολογικό χειρουργείο η ασθε-
νής εμφάνισε εμπύρετο και αγγειιτιδικό εξάνθημα σε άνω και κάτω
άκρα και επισκέφτηκε το νοσοκομείο “Συγγρός”, όπου η βιοψία
δέρματος έδωσε εικόνα κνιδωτικής αγγειίτιδας. Ταυτόχρονα διε-
νεργήθηκε μοριακό τεστ για SARS-CoV-2, στο οποίο βρέθηκε θε-
τική. Λόγω αυτού του αποτελέσματος προσήλθε στα επείγοντα
του Ιπποκρατείου, όπου επαληθεύτηκε η παρουσία της νόσου CO-
VID-19 (μοριακό τεστ και ανίχνευση SARS-CoV-2 IgM και IgG). Ακο-
λούθως διενεργήθηκαν εξετάσεις αίματος (εντός φυσιολογικών
ορίων) και κολλαγονικός έλεγχος.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η ασθενής εξετάστηκε για
ύπαρξη αυτοαντισωμάτων με έμμεσο ανοσοφθορισμό και Elisa.
Εντοπίστηκαν:
-ANA θετικά 1/640 τύπος κεντρομεριδίου με anti-dsDNA αρνητικά.
-ΕΝΑ θετικά (7,5) (anti-SSA, anti-SSB, anti-Sm, anti-RnP, anti-Jo-1
και anti-Scl-70 όλα θετικά). -c-ANCA θετικά 
Η ασθενής πήρε εξιτήριο με αγωγή κορτιζόνης, ενώ ζητήθηκε κολ-
λαγονικός επανέλεγχος μετά την ανάρρωση από COVID-19, καθώς
τα παραπάνω αποτελέσματα και σειρά οριακά θετικών αυτοαντι-
σωμάτων που εμφάνισε δεν δύναται να αξιολογηθούν. Με τα υπάρ-
χοντα αποτελέσματα θα μπορούσαμε να διερωτηθούμε μήπως η
COVID-19 που εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία του καταρράκτη
κυττοκινών δίνει πρόσκαιρα ψευδώς θετική εικόνα αυτοανoσίας
ή διαταράσσει το ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε να οδηγεί σε εμ-
φάνιση αυτοαντισωμάτων και αντίστοιχης κλινικής εικόνας σε
άτομο χωρίς ιστορικό. Αυτό μένει να διερευνηθεί σε μεγάλο αριθμό
παρόμοιων περιστατικών. 
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ΑΑ 123. ΕλΕΓΧοΣ ΤηΣ ΣυΓκΕνΤρωΣηΣ ΑνοΣο-
ΣφΑιρινων ορου ΣΕ ΑνοΣοκΑθηλωΣΕιΣ Πρω-
ΤΕΪνων ΜΕ Μονοκλωνικη ΓΑΜΜΑΠΑθΕιΑ
Δ. Περιμένη, Φ. Ελευθερίου, Π. Μαγνήσαλη, Ε. Νικολακέα, 
Π. Χατζηάστρος, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη
Ανοσολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Πειραιά «Τζάνειο»

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η συσχέτιση της συγκέντρωσης
των ανοσοσφαιρινών σε ανοσοκαθηλώσεις λευκωμάτων ορού με
παθολογικά ευρήματα. Υλικό: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 1853
ανοσοκαθηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο την
τελευταία 5ετία (2016 - σήμερα). Από το σύνολο των εξετασθέντων
ορών απομονώθηκαν αυτοί με παθολογική ανοσοκαθήλωση στους
οποίους και πραγματοποιήθηκε ποσοτικός προσδιορισμός ανοσο-
σφαιρινών. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανοσοκαθήλωση στις πα-
θολογικές στην περιοχή των γ-σφαιρινών ηλεκτροφορήσεις και στη
συνέχεια με νεφελομετρία ποσοτικός προσδιορισμός των ανοσο-
σφαιρινών αυτών. Αποτελέσματα: Από τις 1853 ηλεκτροφορήσεις
λευκωμάτων ορού που πραγματοποιήθηκαν, απομονώθηκαν με
ανοσοκαθήλωση 96 δείγματα με μονοκλωνικό κλάσμα στην περιοχή
των γ- σφαιρινών. Στα δείγματα αυτά πραγματοποιήθηκε ποσοτικός
προσδιορισμός των ανοσοσφαιρινών ορού και αναλύθηκαν συγ-
κριτικά με βάσει το αν είναι παθολογικά ή μη τα επίπεδα τους. Από
τις 96 ανοσοκαθηλώσεις ορού που εμφάνισαν μονοκλωνικότητα οι
66 (ποσοστό 68,7%) είχαν παθολογικές ανοσοσφαιρίνες στον πο-
σοτικό προσδιορισμό εκ των οποίων 55 αυξημένη την παθολογική
πρωτεΐνη ενώ 11 ελαττωμένες όλες τις σειρές. Φυσιολογική ποσοτική
μέτρηση ανοσοσφαιρινών παρουσίασαν οι 30  στους 96 ασθενείς
με μονοκλωνική πρωτεΐνη στην ανοσοκαθήλωση (ποσοστό 31,2%).
Συμπεράσματα: Η ποσοτική μέτρηση των ανοσοσφαιρινών σε υπο-
ψία μονοκλωνικού κλάσματος μπορεί είναι βοηθητική της διάγνω-
σης όταν αποκαλύπτει παθολογικές τιμές των λευκωμάτων αυτών.
Στη μελέτη που πραγματοποιήσαμε το 1/3 σχεδόν των μονοκλωνι-
κών γαμμαπαθειών παρουσίασε φυσιολογικές ανοσοσφαιρίνες στον
ποσοτικό προσδιορισμό. Συμπερασματικά μπορούμε πούμε ότι στη
διερεύνηση κλινικά ύποπτων περιστατικών η πιθανή εύρεση φυ-
σιολογικών ανοσοσφαιρινών ορού δεν πρέπει να εφησυχάζει τον
ιατρό για απουσία παθολογικών κλώνων και σε κάθε περίπτωση
πρέπει να ακολουθεί ειδικός έλεγχος με ανοσοκαθήλωση.

ΑΑ 124. ΜΕΤΑβολΕΣ ΑιΜΑΤολοΓικων κΑι βιοΧη-
Μικων ΠΑρΑΜΕΤρων ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ ΜΕ CoViD-19
Ε. Αλαφάκη1, Ε. Καράκου2, Μ. Μπακάλη1, Ε. Ρενιέρη1, 
Κ. Γυφτοπούλου1, Ρ. Χατζηκυριάκου1, Ν. Τράκας2

1 Αιματολογικό Τμήμα, Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ Γ.Ν.Α.
2 Βιοχημικό Τμήμα, Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ Γ.Ν.Α.

Εισαγωγή: Η νόσος COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κό-
σμο και παραμένει μια απειλή για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. 
Σκοπός: Η αξιολόγηση των μεταβολών αιματολογικών και βιοχημικών
παραμέτρων σε ασθενείς με σοβαρή νόσο COVID-19. Υλικό και μέ-
θοδοι: Συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν τα εργαστηριακά δεδομένα
40 ασθενών με σοβαρή νόσο COVID-19 (32 άνδρες, 8 γυναίκες)
μέσης ηλικίας 72.2±7.8 έτη και 20 υγιών ατόμων. Τα δεδομένα αφο-
ρούσαν παραμέτρους της γενικής εξέτασης αίματος, αιμόστασης,
βιοχημικού προφίλ, δείκτες φλεγμονής καθώς και τους δείκτες MLR
(MONO/LYM), NLR (NEUT/LYM), PLR (PLT/LYM). Αποτελέσματα και
συμπεράσματα: Στο σύνολο των ασθενών, τα λευ κοκύτταρα (WBC),
ουδε τερόφιλα (NEUT), Ινωδογόνο (Fib), D-Dimers, LDH, CRP, φερ -
ριτίνη, προκαλσιτονίνη (PCT) παρουσίασαν παθολογικά υψη λές
τιμές, ενώ τα λεμφοκύτταρα (LYM), ηωσινόφιλα (EOS), ερυθρά
αιμοσφαίρια (RBC), αιμοσφαιρίνη (HGB), αιματοκρίτης (HCT), ολικές

πρωτεΐνες (TP), αλβουμίνη (ALB) παθολογικά χαμηλές τιμές. Παρα-
τηρήθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ NEUT και LYM (R=-0.903,
p<0.001), θετική συ σχέ τιση μεταξύ NLR και PLR (R=0.685, p=0.001).
Στην ομάδα των ασθενών, οι μέσες τιμές των MLR, NLR και PLR
ήταν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (MLR:
0.8±0.6 vs 0.2±0.07 -NLR:17.9±12.2 vs 1.8±0.6-PLR: 443.8±268.8 vs
134.9±49.7-p<0.001). Σε ασθενείς με NLR >10.5 τα επίπεδα των WBC
(17.4±6.5 vs. 9.5±2.9–p=0.005), NEUT (91.2±2.9 vs 83.8±2.5 %–p<0.001),
MLR (1.1±0.6 vs 0.4±0.2–p=0.004), PCT (1.13±0.9 vs 0.3±0.2–p=0.008)
ήταν υψηλότερα, ενώ των LYM (4.3±1.7 vs. 11.7±2.2–p<0.001) χαμηλό -
τερα, σε σύγκριση με NLR ≤ 10.5. Συμπερασματικά, αιματολογικές και
βιοχημικές παράμετροι του πάνελ ρουτίνας συμβάλλουν στην απο-
τελεσματική διαχείριση ασθενών με COVID-19. Ο δείκτης NLR μπορεί
να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο εκτίμησης της σοβαρότητας της νόσου.

ΑΑ 125. ΜΕΣοΣ οΓκοΣ ΑιΜοΠΕΤΑλιων ΣΕ ΑΣθΕ-
νΕιΣ ΜΕ λοιΜωΔη ΠΑροΞυνΣη βροΓΧΕκΤΑΣιων
Ε. Αλαφάκη1, Μ. Μπακάλη1, Ε. Καράκου2, Κ. Γυφτοπούλου1, Α.
Καλημέρης1, Κ. Λιόλιου1, Ν. Τράκας2, Ρ. Χατζηκυριάκου1

1Αιματολογικό Τμήμα, Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ Γ.Ν.Α.
2Βιοχημικό Τμήμα, Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ Γ.Ν.Α.

Εισαγωγή: Οι βρογχεκτασίες είναι μία χρόνια παθολογική κατά-
σταση των πνευμόνων που  χαρακτηρίζονται παθολογοανατομικά
από μόνιμη διάταση των βρόγχων και κλινικά εκφράζονται με βήχα,
απόχρεμψη και υποτροπιάζουσες λοιμώδεις παροξύνσεις. Ο μέσος
όγκος των αιμοπεταλίων (Mean Platelet Volume, MPV) αποτελεί
έναν αδρό δείκτη ενεργότητας των αιμοπεταλίων, που αυξάνεται
σε συστηματικές φλεγμονές. Σκοπός: Η μελέτη των επιπέδων του
μέσου όγκου των αιμοπεταλίων σε ασθενείς με λοιμώδη παρόξυνση
βρογχεκτασιών και η συσχέτιση με τα μικροβιολογικά τους δεδο-
μένα. Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά 40 ασθενείς,
27 άνδρες και 13 γυναίκες, μέσης ηλικίας 77 ετών, οι οποίοι νοση-
λεύτηκαν με συμβατή κλινική και εργαστηριακή εικόνα λοιμώδους
παρόξυνσης βρογχεκτασιών. Σε όλους τους ασθενείς μετρήθηκαν
τα επίπεδα του MPV κατά την εισαγωγή τους και εστάλη καλλιέργεια
πτυέλων. Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στους 26 ασθενείς
(65%) ήταν θετική η καλλιέργεια πτυέλων (αναπτυσσόταν
τουλάχιστον ένας μικροοργανισμός), ενώ στους 14 (35%) ήταν
αρνητική. Σε όλους τους ασθενείς, ο MPV παρουσίαζε αυξημένες
τιμές σε σχέση με τις φυσιολογικές, ενώ βρέθηκε να υπάρχει και
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών με θετική
καλλιέργεια πτυέλων και των ασθενών με αρνητική όσον αφορά
τα επίπεδα του MPV (p-value< 0.042). Συμπερασματικά, από τα πα-
ραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι οι ασθενείς με λοιμώδη πα-
ρόξυνση βρογχεκτασιών παρουσιάζουν αυξημένες τιμές MPV. Ο
MPV θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα χρήσιμο διαγνωστικό
εργαλείο σε αυτή την κατηγορία ασθενών. Περισσότερες μελέτες
ωστόσο απαιτούνται για να αναδείξουν την κλινική σημασία του
MPV σε ασθενείς με λοιμώδη παρόξυνση βρογχεκτασιών.
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Εισαγωγή: Η διαβητική νεφροπάθεια χαρακτηρίζεται από διατα-
ραχές των αδιποκινών και αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά
(ΚΑ) συμβάματα.
Σκοπός: Η μελέτη της πιθανής συσχέτισης μεταξύ της αδιπονε-
κτίνης και της νεφρικής λειτουργίας, καθώς και η πιθανή προγνω-
στική αξία της αδιπονεκτίνης για την εμφάνιση θνητότητας και
ΚΑ νόσου.
Υλικό και Μέθοδοι: 91 ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια εντά -
χθηκανστη μελέτη και παρακολουθήθηκαν για 7 έτη με πρωτεύον
καταληκτικό σημείο το θάνατο. Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία
ήταν η εμφάνιση ΚΑ επεισοδίων και ο θάνατος από ΚΑ αίτια.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Κατά την ένταξη, 11 ασθενείς
είχαν φυσιολογικό BMI, 27 ήταν υπέρβαροι (25<BMI<29.9 kg/m²)
και 53 ήταν παχύσαρκοι κλάσης I (30<BMI<34.9 kg/m²). Η αδιπο-
νεκτίνη συσχετίστηκε θετικώς με την ηλικία (p=0.024, r=0.24,
Spearman’s rho test) και την πρωτεϊνουρία που εκτιμήθηκε ως λό-
γος λευκωμάτων προς κρεατινίνη σε τυχαίο δείγμα ούρησης
(p=0.022, r=0.24, Spearman’s rho test), ενώ συσχετίστηκε αρνητικά
με το ρυθμό σπειραματικής διήθησης –eGFR (p=0.025, r=-0.24,
Spearman’s rho test). Η διάμεση τιμή αδιπονεκτίνης αυξανόταν
στατιστικά σημαντικά με τα στάδια της διαβητικής ΧΝΝ (p=0.004,
Mann-Whitney test - πίνακας 1). Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση
μεταξύ της αδιπονεκτίνης και της CRP, της γλυκοζυλιωμένης αι-

μοσφαιρίνης, του BMI, της περιμέτρου μέσης και του πάχους του
έσω-μέσου χιτώνα της κοινής καρωτίδας. Κατά τη διάρκεια της
περιόδου παρακολούθησης, 18 ασθενείς απεβίωσαν (14 από ΚΑ
αίτια), ενώ 38 εμφάνισαν ΚΑ επεισόδιο (24 μη θανατηφόρο). Δεν
υπήρξε καμία συσχέτιση μεταξύ της αδιπονεκτίνης πλάσματος και
των καταληκτικών σημείων της μελέτης (Kaplan-Meier και ανάλυση
Cox).
Στη διαβητική νεφροπάθεια, η αδιπονεκτίνη σχετίζεται με τη νε-
φρική λειτουργία, αλλά δεν αποτελεί προγνωστικό βιοδείκτη σκλη-
ρών κλινικών καταληκτικών σημείων.

Πίνακας 1. Διάμεση τιμή αδιπονεκτίνης στα στάδια διαβητικής ΧΝΝ

Στάδια                       Ρυθμός                            Διάμεση τιμή                   P
Διαβητικής       Σπειραματικής           αδιπονεκτίνης (μg/mL)
ΧΝΝ                  Διήθησης (eGFR)        (ελάχιστη-μέγιστη τιμή)           

1 (n=30)         ≥90 ml/min/1.73m2                         4.7 (2.2 – 12.4)                    

2(n=16)       60 - 89 ml/min/1.73m2                     4.9 (2.2 – 36.5)                
0.04

3(n=33)       30 - 59 ml/min/1.73m2                     5.5 (2.1 – 38.8)                    

4 (n=12)      15 - 29 ml/min/1.73m2                     6.8 (4.6 – 15.9)                    
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Εισαγωγή: Η διασφάλιση της ποιότητας έχει γίνει καθημερινή
απαίτηση στα εργαστήρια. Ένα σύγχρονο διαγνωστικό εργαστήριο
προσφέρει ευρύ φάσμα δοκιμασιών πήξης που χρησιμοποιούνται
στη διάγνωση και διαχείριση ασθενών με αιμοστατικές διαταραχές,
προεγχειρητικό έλεγχο και παρακολούθηση αντιπηκτικής θεραπείας.
Ο ενεργοποιημένος χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (activated
partial thromboplastin time, aPTT) είναι μία εργαστηριακή
δοκιμασία, η οποία ελέγχει τη διαδικασία πήξης του αίματος. 
Σκοπός: Η σύγκριση των επιπέδων του ενεργοποιημένου χρόνου
μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT) μεταξύ δειγμάτων με ή χωρίς
πήγμα, των ίδιων ασθενών. 
Υλικό και μέθοδοι: Προσδιορίστηκαν τα επίπεδα του aPTT (ΦΤ:
24-39 sec) στο πλάσμα αίματος 40 ασθενών, 40 δειγμάτων με
πήγμα και 40 δειγμάτων χωρίς πήγμα, των ίδιων ασθενών. Η
Στατιστική Ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με
τη χρήση του προγράμματος SPSS v.19.0. Μετά τον έλεγχο

κανονικότητας, εφαρμόστηκε το paired samples t-test. Τα
αποτελέσματα εκφράστηκαν ως Μέση τιμή ± Τυπική Απόκλιση
και θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικά όταν p-value < 0.05.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Τα επίπεδα του aPTT στα
δείγματα με τη παρουσία πήγματος ήταν στατιστικά σημαντικά
χαμηλότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στα δείγματα χωρίς
πήγμα: 19.4±2.3 vs. 27.9±4.1 sec-p <0.001-CI (95%) = (-10.3, -6.9).
Συμπερασματικά, κατά την εκτίμηση των επιπέδων του aPTT
μεταξύ δειγμάτων με ή χωρίς πήγμα, των ίδιων ασθενών, διαπι-
στώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά. Εστιάζοντας στην
ασφάλεια των ασθενών, παραμένει μια συνεχής πρόκληση για
κάθε εργαστήριο να είναι σε θέση να καθιερώνει τη δική του προ-
αναλυτική, αναλυτική και μετα-αναλυτική διαδικασία για την επι-
σήμανση της τυχαίας παρουσίας πήγματος, εξασφαλίζοντας την
επάρκεια παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

ΑΑ 126. ΣυΓκριΣη ΕΠιΠΕΔων Του aPTT ΜΕΤΑΞυ ΔΕιΓΜΑΤων ΜΕ Ή ΧωριΣ ΠηΓΜΑ
Ε. Αλαφάκη1, Ε. Καράκου2, Μ. Μπακάλη1, Α. Πρίφτης1, Α. Ρογκάκου1, Ν. Τράκας2, Ρ. Χατζηκυριάκου1

1 Αιματολογικό Τμήμα, Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ Γ.Ν.Α.
2 Βιοχημικό Τμήμα, Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ Γ.Ν.Α.

ΑΑ 127. ΣυΣΧΕΤιΣη ΤηΣ ΑΔιΠονΕκΤινηΣ ΜΕ Τη ΔιΑβηΤικη νΕφροΠΑθΕιΑ κΑι Την ΕΜφΑνιΣη
θνηΤοΤηΤΑΣ κΑι κΑρΔιΑΓΓΕιΑκηΣ νοΣου
Α. Στάμου1, Σ. Ρουμελιώτης2, Α. Ρουμελιώτης2, Μ. Θεοδωρίδης3, Σ. Παναγούτσος3, Β. Λιακόπουλος2

1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη 
2 Α’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Θεσσ/νίκη
3 Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
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Εισαγωγή: Η αυξημένη συχνότητα καρκίνου σε διαβητικά άτομα
(με εξαίρεση τον καρκίνο του προστάτη) αποτελεί πεδίο έρευνας,
όσον αφορά τον «ενοχοποιητικό» ρόλο της υπεργλυκαιμίας, των
φαρμάκων (άμεσος ή έμμεσος) και της ινσουλίνης στην πρόκληση
κακοηθειών. Η τοξική επίδραση των χημειοθεραπευτικών σχημά-
των στα β-κύτταρα μπορεί να είναι υπεύθυνη για ανωμαλίες στην
έκκριση ινσουλίνης και την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης υπερ-
γλυκαιμίας και σακχαρώδη διαβήτη σε ογκολογικούς ασθενείς.
Σκοπός: Η καταγραφή των επιπέδων σακχάρου χημειοθεραπευό-
μενων ογκολογικών ασθενών του ογκολογικού τμήματος του νο-
σοκομείου μας. 

Εισαγωγή: Τα επίπεδα του BNP στο πλάσμα παρέχουν κλινικά χρή-
σιμες πληροφορίες αναφορικά με τη διάγνωση και παρακολού-
θηση της δυσλειτουργίας στην αριστερή κοιλία και της καρδιακής
ανεπάρκειας και χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά σε άλλες δια-
δικασίες διαγνωστικού ελέγχου.
Σκοπός: Μελέτη και καταγραφή των επιπέδων ΒΝΡ στους ασθενείς
που προσήλθαν στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας .
Υλικό και Μέθοδος: Εξετάσθηκαν συνολικά 5032 δείγματα ασθε-
νών στην τετραετία 2017-2020. Από αυτούς οι είναι 2811 άνδρες
και 2221 γυναίκες. Ο προσδιορισμός έγινε στον αναλυτή Αrchitect

Υλικό και Μέθοδος: Το υλικό αποτέλεσαν 9026 ασθενείς του ογ-
κολογικού τμήματος του νοσοκομείου μας κατά την περίοδο 2017
-2020 στα πλαίσια των ελέγχων ασθενών του ογκολογικού ιατρείου.
Η μέτρηση της γλυκόζης έγινε με φασματοφωτομετρία (μέθοδος
της εξοκινάσης) σε βιοχημικό αναλυτή Architect .
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Βλ. σχεδιαγράμματα.
Οι ογκολογικοί ασθενείς εμφανίζουν σε μεγάλο ποσοστό αυξημέ-
νες τιμές σακχάρου. Ο έλεγχος και η συνεχής παρακολούθηση των
τιμών σακχάρου αίματος σε αυτούς τους ασθενείς κρίνεται απα-
ραίτητος και συμπεριλαμβάνεται σχεδόν πάντα στα πλαίσια του
βιοχημικού έλεγχου.

με την μέθοδο χημειοφωταύγειας με φυσιολογική τιμή BNP <100
pg/ml.
Αποτελέσματα και συμπέρασμα:  Βλ. Πίνακα.
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μέτρησης πρέπει να γίνεται
λαμβάνοντας υπόψιν την κλινική εικόνα του ασθενούς κυρίως από
τον καρδιολόγο. Η μέτρηση του BNP δίνει την δυνατότητα για τα-
χεία διαφορική διάγνωση δύσπνοιας στα ΤΕΠ, πρόγνωση και εκτί-
μηση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και άλλες καρδιακές
δυσλειτουργίες.

ΑΑ 128. Το νΑΤριουρηΤικο ΠΕΠΤιΔιο βνρ ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ Των ΕΠΕιΓονΤων ΠΕριΣΤΑΤικων ΑΠο 2017
ΕωΣ 2020
Μ. Τσιγαριδάκη, Ε. Φαρσαράκη, Ε. Καλλιγιανάκης, Γ. Χατζηανέστης , Α. Παπαγιαννάκη
Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο

ΒNP/TEΠ           Όρια                                     2017                    %          2018                    %            2019                    %          2020                   %

Άνδρας               1 - Φυσιολογικό 
                             (<=100)                                204          36,30%           153           25,24%             209          27,15%            231          26,32%

Άνδρας               2 - Υψηλό (>100)               358          63,70%           452           74,76%             558          72,85%            646          73,68%

Άνδρας               Total                                      562       100,00%           605       100,00%             767       100,00%            877       100,00%

Γυναίκα              1 - Φυσιολογικό 
                             (<=100)                                121          27,44%           127           26,48%             169          28,23%            195          27,19%

Γυναίκα              2 - Υψηλό (>100)               320          72,56%           346           73,52%             423          71,77%            520          72,81%

Γυναίκα              Total                                      441       100,00%           473       100,00%             592       100,00%            715       100,00%

Total                                                                 1.003                              1.078                                1.359                               1.592                       

ΑΑ 129. ΔιΑΤΑρΑΧΕΣ ΣΤΑ ΕΠιΠΕΔΑ ΣΑκΧΑρου ΑιΜΑΤοΣ ΣΕ νοΣηλΕυοΜΕνουΣ οΓκολοΓικουΣ ΑΣθΕ-
νΕιΣ Του βΕνιΖΕλΕιου ΓΕνικου νοΣοκοΜΕιου ηρΑκλΕιου κρηΤηΣ κΑΤΑ Την ΠΕριοΔο 2017-2020
Μ. Τσιγαριδάκη1, Σ. Πατιάκας2, Α. Αθανασούλια2, Ε. Φαρσαράκη, Ε. Καλλιγιανάκης, Γ. Χατζηανέστης1 Α. Παπαγιαννάκη
1 Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο, 2 Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»
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Σκοπός: Να μελετηθεί η επίδραση συστηματικής χορήγησης της
L- καρνιτίνης επί των επιπέδων χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και
λιποπρωτεϊνης Α σε ασθενείς με διεγνωσμένη δυσλιπιδαιμία. 
Υλικό-Μέθοδος: Υλικό της μελέτης μας αποτέλεσαν 46 ασθενείς
(22 άνδρες και 24 γυναίκες, εκ των οποίων 35 παχύσαρκοι), με
διαγνωσμένη δυσλιπιδαιμία. Όλοι επιλέχθηκαν για τη συμμετοχή
τους στην παρούσα μελέτη μας με κριτήριο τα αυξημένα επίπεδα
λιποπρωτεϊνης Α [Lp(a)], αφού, όπως γνωρίζουμε, αυτή αποτελεί
ανεξάρτητο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, ενώ σύμφωνα
με πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες τυγχάνει σημαντικός προγνω-
στικός παράγοντας αθηροσκλήρωσης. Σε όλους χορηγήθηκε L-
καρνιτίνη σε ημερήσια δόση (2 gr), επί πεντάμηνο, δίχως καμία
άλλη τροποποίηση της ήδη υφιστάμενης θεραπευτικής αγωγής
τους, ενώ, τόσο κατά την έναρξη, όσο και μετά το διάστημα των 5
μηνών που κατά μέσο όρο διήρκεσε η λήψη της L-καρνιτίνης,
ελέγχθηκαν στο Βιοχημικό Εργαστήριο όλοι οι παράμετροι του
λιπιδαιμικού τους προφίλ. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των
αποτελεσμάτων, με βάση τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.

Αποτελέσματα: Σε ό,τι αφορά τις τιμές της ολικής χοληστερόλης,
της HDL, της LDL-χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, καίτοι
επιμέρους παρατηρήθηκαν προς το καλύτερο κάποιες μεταβολές,
(με προεξάρχουσα αυτή που αφορούσε τα επίπεδα της HDL-χο-
ληστερόλης), εντούτοις, αυτές ήταν ασήμαντες στατιστικά, και
συνεπώς μη αξιολογήσιμες. Αντιθέτως, σε ότι αφορούσε τα επί-
πεδα της Lp(a), διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική (p<0,005)
μείωση στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που έλαβαν
L-καρνιτίνη, (39 από το σύνολο των 46 ατόμων της μελέτης μας).
Μείωση, η οποία κατά μέσο όρο κυμάνθηκε στο 11,3% της αρχι-
κής τους τιμής.
Συμπεράσματα: Καταδεικνύεται, επομένως, ότι η χορήγηση της
L-καρνιτίνης είναι χρήσιμη, πέραν όλων των άλλων, και στην πρό-
ληψη της αθηροσκλήρωσης (καρδιαγγειακών νοσημάτων), και μά-
λιστα σε ασθενείς με αυξημένα επίπεδα Lp(a). Συνεπώς, ιδιαίτερα
σε παχύσαρκα άτομα, παράλληλα με την σχετική υπολιπιδαιμική
αγωγή, συνιστάται επικουρικά η χρήση της, και προς αυτόν τον
σκοπό.
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Σκοπός: Να μελετηθούν τα αποθέματα σιδήρου σε ασθενείς με
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ καθώς και σε υγιή άτομα, και να γίνει
συσχέτιση των αποτελεσμάτων.
Υλικό - Μέθοδος: Υλικό της μελέτης μας αποτέλεσαν 186 ασθενείς
(ομάδα Α) με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) τύπου ΙΙ (εκ των οποίων 90
ήταν άνδρες και 96 γυναίκες, με ηλικία 58 έως 81 ετών), καθώς και
ταυτόχρονα 100 άτομα υγιή, (Ομάδα Β μαρτύρων, εκ των οποίων
48 άνδρες και 52 γυναίκες, σχεδόν παρόμοιας ηλικίας από 55 εως
79 ετών). Και στις δύο ομάδες Α και Β μετρήθηκε, τόσο η HbA1c,
όσο και η φερριτίνη. Η επιλογή όλων των συμμετεχόντων έγινε
αφού προηγουμένως αποκλείστηκαν και στις δύο ομάδες, όλες οι
περιπτώσεις ατόμων με άλλα αίτια υπερφερριτιναιμίας, πλην του
διαβήτη, ενώ για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αυτόματοι βιο-
χημικοί αναλυτές. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των αποτελε-
σμάτων, με βάση τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς της ομάδας Α με ΣΔ τύπου ΙΙ παρου-

σίασαν στατιστικά υψηλότερες τιμές φερριτίνης από την ομάδα Β
των υγιών μαρτύρων Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα που προ-
έκυψαν έδειξαν αντίστοιχα τιμές φερριτίνης: 104,92±83,8 vs
75,8±47,1 και p<0,05.
Συμπεράσματα: Αποδεικνύεται, επομένως, ότι ασθενείς με ΣΔ τύ-
που ΙΙ έχουν υψηλότερες τιμές φερριτίνης σε σύγκριση με τους
υγιείς μάρτυρες, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι η αιμοχρω-
μάτωση συνοδεύεται από αυξημένη επίπτωση ΣΔ. Υπενθυμίζεται,
άλλωστε, ότι στη διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι μικρές
αυξήσεις Fe στον οργανισμό, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην παθογένεια αντίστασης στη δράση ινσουλίνης, πιθανόν λόγω
αύξησης της παραγωγής ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Είναι, συνε-
πώς πιθανόν στο μέλλον, η μείωση των αποθεμάτων Fe, να απο-
τελέσει επιπρόσθετο σημαντικό παράγοντα θεραπευτικής στό-
χευσης, για την πρόληψη του ΣΔ, κάτι που φαίνεται να
επιβεβαιώνεται και από την ανωτέρω μελέτη μας.

ΑΑ 130. ΔιΕρΕυνηΣη ΑΠοθΕΜΑΤων ΣιΔηρου ΣΕ ΣΑκΧΑροΔιΑβηΤικουΣ ΑΣθΕνΕιΣ
Σ. Πατιάκας1, Α. Αθανασούλια1, Ι. Βογιατζής3, Κ. Αποστολίδου4, Λ. Ψύχου-Δέρκα4, Ε. Τσούκης5 Μ. Τσιγαριδάκη2

1 Εργαστήριο Βιοπαθολογίας Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»
2 Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο
3 Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»
4 Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»
5 Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο

ΑΑ 131. ΔιΕρΕυνηΣη ΕΠιΠΕΔων ΧοληΣΤΕροληΣ,ΤριΓλυκΕριΔιων κΑι λιΠοΠρωΤΕΪνηΣ Α, ΣΤον
ορο ΔυΣλιΠιΔΑιΜικων ΑΣθΕνων, κΑΤοΠιν ΧορηΓηΣηΣ L-κΑρνιΤινηΣ
Σ. Πατιάκας1, Α. Αθανασούλια1, Ι. Βογιατζής3, Ε. Βασιλειάδου4, Ι. Παπατζέλου4, Ε. Τσούκης5 Μ. Τσιγαριδάκη2

1 Εργαστήριο Βιοπαθολογίας Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»
2 Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο
3 Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»
4 Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»
5 Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο
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Εισαγωγή: Η HbA1 αποτελεί σημαντικό βιοδείκτη της γλυκαιμικής
στάθμης τις προηγούμενες 120 μέρες (μέσος χρόνος ζωής των ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων) αφού είναι μια σταθερή ένωση της γλυκόζης
με την Α1 αιμοσφαιρίνη που παραμένει αδιάσπαστη καθ’ όλη τη
διάρκεια ζωής των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η μέτρηση της HbA1c
αποτελεί ένα σοβαρά αξιολογήσιμο μεταβολικό μέτρο της ρύθμι-
σης του Σ.Δ αλλά και διερεύνησης και εντόπισης μη διαγνωσθέντος
διαβήτη, προκειμένου να προληφθούν οι σοβαρές επιπλοκές του.
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη καταγράφονται οι τιμές τις HbA1c
σε πληθυσμό που ελέγχθηκε στο εργαστήριό μας κατά τα έτη
2017 έως 2020 και γίνεται μελέτη και σύγκριση των επιπέδων της

Εισαγωγή: Ως SARS-CoV-2 ορίζεται η νόσος που προκαλείται από
ένα νέο κορωνοϊό και τώρα ονομάζεται σοβαρό οξύ αναπνευστικό
σύνδρομο κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2,) το οποίο εντοπίστηκε για
πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019 κατά τη διάρκεια μίας έξαρ-
σης περιστατικών αναπνευστικών ασθενειών στην Κίνα. Στις
11/3/2020, ο Π.Ο.Υ. ανακήρυξε την COVID-19 παγκόσμια πανδημία. 
Η ανίχνευση αντισωμάτων IgG επιτρέπει την ταυτοποίηση αν-

θρώπων που είτε έχουν μολυνθεί στο παρελθόν και ανάρρωσαν
ή που νόσησαν αλλά ήταν ασυμπτωματικοί.Η ανίχνευση IgG και
άλλες ορολογικές εξετάσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην
έρευνα και την παρακολούθηση του  κορωνοϊoύ .
Σκοπός: Μέτρηση και μελέτη των αντισωμάτων IgG έναντι SARS-
CoV-2 σε υγειονομικό προσωπικό της περιοχής μας το χρονικό
διάστημα από 26-6-2020 εως 17-7-2020.

HbA1c στην παραπάνω περιόδο.
Υλικό και Μέθοδος: Τα δείγματα της HbA1c που εξετάστηκαν στο
εργαστήριο μας την περίοδο 2017 εως 2020 ήταν 19446 .Τα άτομα
χωρίστηκαν σε τέσσερεις ομάδες με βάση την τιμή της HbA1c, Α)
HbA1c <=6,00% Β) HbA1c 6,01-7,00 %  Γ) HbA1c 7,01- 8,00% Δ)
HbA1c ≥ 8,01%Η HbA1c μετρήθηκε στον αναλυτή Adams με HPLC
(Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης)
Αποτελέσματα και συμπέρασμα:  Βλ. Πίνακα.
Παρατηρούμε μια αύξηση στο σύνολο των δειγμάτων το 2019 και
το 2020 με μεγαλύτερο αριθμό γυναικών να ελέγχονται σε σχέση
με τους άνδρες.

Υλικό και Μέθοδος: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 1314 άτομα.
Ο προσδιορισμός των επιπέδων των αντισωμάτων πραγματοποι-
ήθηκε στον αναλυτή Αrchitect (μέθοδος χημειοφωταύγειας) .
Αρνητικά < 1,4  Θετικά ≥1 ,4 Index
Αποτελέσματα και συμπέρασμα: Από τα 1314 άτομα (υγειονομικoί)
που ελέγχηκαν,5 άτομα (0,38%) είχαν ανιχνεύσιμο τίτλο IgG αντι-
σωμάτων για SARS-CoV-2 (1,68-4,30 Index) , 5 άτομα (0,38%) τίτλο
1,22-1,36 Index και η πλειοψηφία (99,24%) δεν είχαν μετρήσιμο
τίτλο. Παρά τη μεγάλη μεταδοτικότητα της νόσου, διαπιστώνουμε
στους υγειονομικούς της περιοχής μας, με χαμηλό επιπολασμό τη
συγκεκριμένη περίοδο στο Νομό και μετά τη σωστή εφαρμογή μέ-
τρων περιορισμού εξάπλωσης, ποσοστά ανοσίας σχεδόν ανύπαρ-
κτα. Επομένως ο εμβολιασμός για τον SARS-Covid-2 είναι ο μόνος
τρόπος για την απόκτηση ανοσίας έναντι του SARS-CoV-2.

ΑΑ 132. ΕρΓΑΣΤηριΑκη ΔιΕρΕυνηΣη Των ΕΠιΠΕΔων ΑνΤιΣωΜΑΤων igG ΕνΑνΤι Του κορωνοΪου
SArS-CoV-2 ΣΕ υΓΕιονοΜικουΣ (ΑνωνυΜΑ) ΤηΣ ΠΕριοΧηΣ ΜΑΣ Την ΠΕριοΔο ιουνιοΣ-ιουλιοΣ
2020
Μ. Τσιγαριδάκη1 Ε. Καλλιγιανάκης, Γ. Χατζηανέστης1 Ε. Φαρσαράκη1 Α. Παπαγιαννάκη
1 Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο

ΑΑ 133. ΕλΕΓΧοΣ ΕΠιΠΕΔων ΓλυκοΖυλιωΜΕνηΣ ΑιΜοΣφΑιρινηΣ (HbA1c) ΣΕ ΑνΔρΕΣ κΑι ΓυνΑι-
κΕΣ ΑΠο Το 2017 κΑι 2020
Μ. Τσιγαριδάκη, Ε. Φαρσαράκη, Ε. Καλλιγιανάκης Γ. Χατζηανέστης, Α. Παπαγιαννάκη
Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο



VOL. 66 • ISSUE 1, January-March 2021

e-POSTERS

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με ΧΝΝ θεωρούνται υψηλού κινδύνου για
Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο κυρίως λόγω της αθηροσκλήρωσης η
επίπτωση και η εξέλιξη της οποίας είναι υψηλότερη συγκριτικά
με το γενικό πληθυσμό. Η διαγνωστική αξία της Τροπονίνης Ι HS
σε ασθενείς με ΧΝΝ αποτελεί σημείο αναφοράς πολλών μελετών,
καθώς πολλές φορές ανευρίσκονται αυξημένα επίπεδα αυτής σε
ασυμπτωματικούς ασθενείς. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν καρ-
διακά συμβάματα σε ποσοστό 50% ενώ το 40% των θανάτων οφεί-
λονται σε καρδιαγγειακά αίτια καθώς επίσης και η μετεμφραγμα-
τική θνητότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή.
Σκοπός: Εκτίμηση των επίπεδων τροπονίνης Ι HS σε δείγμα ασυμ-
πτωματικών ασθενών με Χ.Ν.Α.
Υλικό και Μέθοδος: Εξετάσθηκαν συνολικά 70 δείγματα ορού
ασθενώνΧ.Ν.Α.. Από αυτούς 43 είναι άνδρες και 27 γυναίκες. Ο
προσδιορισμός έγινε στον αναλυτή Αrchitect με την μέθοδο χη-
μειοφωταύγειας και οι φυσιολογικές τιμές της τροπονίνης Ι HS
είναι για άνδρες <34,2 pg/ml και γυναίκες <15,6 pg/ml.
Αποτελέσματα και συμπέρασμα: 

                       Όρια                                                                          %
Άνδρας        1 - Φυσιολογικό (<=34,2)         28              65%
Άνδρας        2 - Υψηλό (>34,2)                     15              35%
Άνδρας        Total                                                 43          100,00%
Γυναίκα        1 - Φυσιολογικό (<=15,6)         19            70,4%
Γυναίκα        2 - Υψηλό (>15,6)                         8             29,6%
Γυναίκα        Total                                                27         100,00%

Βλέπουμε ότι η τροπονίνης Ι HS είναι αυξημένη σε ένα ποσοστό
35% στους άνδρες και 29,6% στις γυναίκες, είτε λόγω μειωμένης
νεφρικής κάθαρσης της τροπονίνης από τα συνηθισμένα φίλτρα
αιμοκάθαρσης, είτε λόγω μυοκαρδιακής βλάβης στα πλαίσια αζω-
θαιμίας είτε ακόμα και λόγω χρόνιας καρδιαγγειακής νόσου.
Επομένως, η αντιμετώπιση των ασθενών αυτών θα πρέπει να επι-
κεντρώνεται όχι μόνο στην επιδείνωση και στις επιπλοκές της νε-
φρικής νόσου αυτής καθ’ εαυτής αλλά και στην πρόληψη της εμ-
φάνισης των καρδιαγγειακών επιπλοκών. 
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Εισαγωγή: Η οµοκυστεΐνη είναι ένα ενδιάµεσο προϊόν του µετα-
βολισµού της µεθειονίνης και αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κιν-
δύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις και θροµβοεµβολικά επεισόδια
σε ενήλικες και παιδιά όταν τα επίπεδα της είναι αυξηµένα. Τρεις
θεωρίες υπάρχουν για την ερµηνεία της συχνής και σοβαρής υπε-
ροµοκυστεϊναιµίας ασθενών µε Χ.Ν.Α. α) Η περιορισµένη νεφρική
κάθαρση β) Διαταραχές στον εξωνεφρικό µεταβολισµό της οµοκυ-
στεϊνης, γ) Η ένδεια του φυλλικού οξέος και Β₁₂ λόγω περιορισμένης
διατροφικής πρόσληψης. Σκοπός: Εκτίμηση των επίπεδων ομοκυ-
στεΐνης σε δείγμα ασθενών χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
Υλικό και Μέθοδος: Το υλικό αποτέλεσαν δείγματα ορού από 71
άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια εκ των οποίων 48 άνδρες
και 23 γυναίκες. Η εξέταση έγινε σε αναλυτή ARCHI TECT με τη μέ-

θοδο της χημειοφωταύγειας. Οι φυσιολογικές τιμές του εργαστή-
ριου μας για την ομοκυστεΐνη είναι για τους άνδρες 5,5-16,2 μmol/L
και 4,5-13,6 μmol/L για τις γυναίκες.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τους 48 άνδρες, μόνο οι
15 είχαν ομοκυστεΐνη εντός ορίων, ενώ οι 33 (68,75 %) είχαν υψη-
λές τιμές ομοκυστεΐνης με μέση τιμή 22,05 μmol/L, ενώ από τις
γυναίκες μόνο οι 3 βρέθηκαν με ομοκυστεΐνη εντός ορίων, ενώ οι
20 (86,95%) είχαν υψηλές τιμές ομοκυστεΐνης με μέση τιμή 23,3
μmol/L. Παρατηρούμε υψηλά ποσοστά υπεροµοκυστεϊναιµίας
στους ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Η υπεροµοκυστεϊ-
ναιµία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγει-
ακές παθήσεις σε άτομα με Χ.Ν.Α., ενώ η χορήγηση φυλλικού οξέος
και Β₁₂ δεν την επαναφέρουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

ΑΑ 134. ΕΠιΠΕΔΑ οΜοκυΣΤΕΪνηΣ ΣΕ ΔΕιΓΜΑ ΑΣθΕνων ΜΕ ΧρονιΑ νΕφρικη ΑνΕΠΑρκΕιΑ
Μ. Τσιγαριδάκη, Ε. Καλλιγιανάκης, Γ. Χατζηανέστης, Α. Παπαγιαννάκη, Ε. Φαρσαράκη
Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο

ΑΑ 135. ΕΠιΠΕΔΑ ΤροΠονινηΣ ι HS ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ ΜΕ ΧρονιΑ νΕφρικη ΑνΕΠΑρκΕιΑ
Μ. Τσιγαριδάκη, Ε. Φαρσαράκη Ε. Καλλιγιανάκης, Γ. Χατζηανέστης, Α. Παπαγιαννάκη
Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο
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Εισαγωγή: Οι τροπονίνες (Ι και Τ) αποτελούν βασικά πρωτεϊνικά
συστατικά του µυοκαρδιακού κυττάρου με ιστολογική εντόπιση
στα µυϊκά ινίδια και δευτερευόντως στο κυτταρόπλασµα. Σε περι-
πτώσεις μυοκαρδιακής βλάβης, με νέκρωση του καρδιακού ιστού
οι τροπονίνες απελευθερώνονται μαζικά και κυκλοφορούν στο
αίµα σε αυξηµένες ποσότητες. Η συγκεκριμένη ομάδα πρωτεϊνών
αποτελεί πλέον ένα παγιωμένο και ευρέως χρησιμοποιούμενο
προγνωστικό δείκτη για τη βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και
µακροπρόθεσµη πρόβλεψη της έκβασης των ασθενών µε οξύ στε-
φανιαίο σύνδροµο. 
Σκοπός:. Σκοπός της μελέτης μας είναι η καταγραφή των τιμών
της τροπονίνης Ι HS  στους ασθενείς που προσήλθαν στα ΤΕΠ του
νοσοκομείου μας κατά τα έτη 2018-2019. 
Υλικό και Μέθοδος: Εξετάσθηκαν συνολικά 19.623 δείγματα ορού
ασθενών το 2018 και 19088 το 2019. Από αυτούς το 2018 οι 10.118
είναι άνδρες και 9505 γυναίκες ενώ  το 2019 οι 10119 είναι άνδρες
και οι 8969 γυναίκες. Ο προσδιορισμός έγινε στον αναλυτή Αrchi-
tect με την μέθοδο χημειοφωταύγειας και φυσιολογικές τιμές της
τροπονίνης Ι HS για άνδρες <0,0342 ng/Ml και γυναίκες <0,0156
ng/Ml.
Αποτελέσματα και συμπέρασμα: Βλ. σχεδιαγράμματα.
Σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών των ΤΕΠ η τροπονίνη Ι HS  είναι

εντός φυσιολογικών ορίων. Στις γυναίκες το ποσοστό τις θετικής
τροπονίνης Ι HS  είναι λίγο υψηλότερο από ότι στους άνδρες. Βλέ-
πουμε λοιπόν ότι η τροπονίνη Ι HS πρέπει να  χρησιμοποιείται με
μεγαλύτερη προσοχή. Αν και αδιαμφισβήτητη η διαγνωστική και
προγνωστική χρησιμότητα της τροπονίνη Ι HS τα κριτήρια ζήτησης
της πρέπει να είναι πιο στοχευμένα.

Εισαγωγή: Το COVID-19 είναι κυρίως ένα αναπνευστικό σύνδρομο
που οφείλεται στον κορωνοϊο SARS-CoV-2 με προσβολή και άλλων
συστημάτων, θεωρείται συστηματικό νόσημα και έχει χαρακτηρι-
στεί παγκόσμια πανδημία. Από την αρχή της πανδημίας, η ερευ-
νητική προσπάθεια είναι συνεχής, με συνεχώς αυξανομένη βιβλιο -
γραφία. Σε αυτή συμβάλλουν και η ταυτοποίηση εργαστηριακών
δεικτών παρακολούθησης των ασθενών (με συνεισφορά στην αρ-
χική διαστρωμάτωση κινδύνου, την εκτίμηση πρόγνωσης και αν-
ταπόκριση στη θεραπεία).
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση των πα-
ραμέτρων: προκαλσιτονίνη (PCT), Τροπονίνη Ι HS, CRP, φερριτίνη,
BNP, LDH, σε ασθενείς οι οποίοι διαγνώσθηκαν με COVID19 κατόπιν
της εισαγωγής τους στο νοσοκομείο μέχρι και 31 Δεκέμβριου 2020.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα των εργαστη-

ριακών εξετάσεων του τμήματος μας σε ασθενείς COVID-19 και
Μ.Ε.Θ. COVID-19 που έγιναν σε αναλυτές Αrchitect με την μέθοδο
χημειοφωταύγειας και Θολωσιμετρία-Ανοσοθολωσιμετρία, με φυ-
σιολογικές τιμές PCT<0,05 ng/ml , BNP <100 pg/ml, Τροπονίνη Ι
HS για άνδρες <34,2 pg/ml γυναικες <15,6 pg/ml, φερριτίνης άν-
δρες 21-453 ng/ml γυναικες 6-142 ng/ml, CRP <0,5 mg/dl, LDH
125-220  U/I
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Βλ. Πίνακα. Είναι πολλοί οι
εργαστηριακοί δείκτες που αξιολογούνται σε ασθενείς COVID-19
.Όμως οι αυξημένες τιμές CRP και Φερριτίνης έχουν ισχυρή τεκ-
μηρίωση στη βιβλιογραφία για τη συσχέτιση τους με την πρό-
γνωση της νόσου. Η σοβαρή COVID-19 είναι αποτέλεσμα μιας κα-
τάστασης αυξημένης παραγωγής προφλεγμονωδών κυτταροκινων
που συνιστά μια καταιγιστική και απρόσφορη αμυντική απάντηση.

ΑΑ 137. κΑTAΓρΑφη ΤηΣ ΣυΧνοΤηΤΑΣ ΖηΤηΣηΣ ΤροΠονινηΣ ι HS ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ ΣΤο ΤΜηΜΑ -
ΕΠΕιΓονΤων ΠΕριΣΤΑΤικων Του βΕνιΖΕλΕιου ΓΕνικου νοΣοκοΜΕιου ηρΑκλΕιου κΑΤΑ Την
 ΠΕριοΔο 2018- 2019
Μ. Τσιγαριδάκη, Ε. Φαρσαράκη Ε. Καλλιγιανάκης, Γ. Χατζηανέστης, Α. Παπαγιαννάκη
Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο 

ΑΑ 136. ΕρΓΑΣΤηριΑκη ΔιΕρΕυνηΣη ΤηΣ νοΣου CoViD-19
Μ.Τσιγαριδάκη 1, Ε. Φαρσαράκη1, Σ. Πατιάκας, Α. Αθανασούλια2, Γ. Χατζηανέστης1, Α. Παπαγιαννάκη, Ε. Καλλιγιανάκης
1 Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο
2 Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»
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Εισαγωγή: Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί αιτία θανάτου σε
ασθενείς με Χ.Ν.Α. Το νατριουρητικό πεπτίδιο BNP έχει αξιολογηθεί
ως δείκτης της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας το όποιο
συντίθεται και εκλύεται στο αίμα ως απόκριση στην αύξηση των
προφορτίων ή των παθήσεων που προκαλούν κοιλιακή διάταση,
προκειμένου να ρυθμιστεί η ομοιόσταση υγρών και ηλεκτρολυτών
μέσω της αλληλεπίδρασης με το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσί-
νης-αλδοστερόνης .
Σκοπός: Μελέτη και καταγραφή των επιπέδων BNP σε ασθενείς
με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
Υλικό και Μέθοδος: Το υλικό μας αποτέλεσαν 44 ασθενείς της
Μ.Τ.Ν. Ο προσδιορισμός έγινε στον αναλυτή Αrchitect με την μέ-
θοδο χημειοφωταύγειας και φυσιολογικές τιμές του BNP<100
pg/ml.
Αποτελέσματα και συμπέρασμα: Βλ. σχήμα.
Σύμφωνα με το cut-off των 100 pg/ml ένα μεγάλο ποσοστό 90,91%
των ασθενών εμφάνισαν τιμές >100 pg/ml.
O κίνδυνος θανάτου από καρδιαγγειακή νόσος σε ασθενεις με

Χ.Ν.Α είναι υψηλότερος σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Το BNP
αποτελεί έναν χρήσιμο και ευαίσθητο δείκτη καρδιακής ανεπάρ-
κειας. Ωστόσο οι τιμές θα πρέπει πάντα να ερμηνεύονται σε συν-
δυασμό με τα κλινικά ευρήματακαι άλλα διαγνωστικά στοιχεία.
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Εισαγωγή: Οι διαταραχές του λιπιδαιμικού προφίλ αποτελούν ισχυ-
ρούς παράγοντες κινδύνου αθηρωμάτωσης και καρδιαγγειακών συμ-
βαμάτων, που αναφέρονται σαν 1η αιτία θανάτου παγκόσμια και  μά-
λιστα σε νεαρά άτομα. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η χρήση
αρκετών ψυχοτρόπων φαρμάκων προκαλεί αλλαγές στον μεταβολισμό
και αύξηση της χοληστερίνης. 
Σκοπός: Η καταγραφή επιπέδων χοληστερίνης ,τριγλυκεριδίων LDL
σε ασθενείς που βρίσκονται σε αγωγή με αντιψυχωσικά  φάρµακα. 
Υλικό και μέθοδος: Το υλικό αποτέλεσαν δείγματα ορού από 140
ασθενείς υπό  μακροχρόνια  θεραπευτική  αγωγή εκ των οποίων 78
άνδρες και 62 γυναικες. Οι μετρήσεις έγιναν με τη μέθοδο της φα-

σματοφωτομετρίας σε αναλυτή Architect.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Βλ. σχεδιαγράμματα.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων υποδηλώνουν αυξημένες τιμές
τόσο της LDL όσο και της ολικής  χοληστερόλης και των τριγλυκερι-
δίων. Το λιπιδαιμικό προφίλ στις γυναίκες είναι καλύτερο από ότι
στους άνδρες. Γνωρίζοντας ότι σχεδόν όλα τα αντιψυχωσικά φάρ -
µακα  µπορούν  να προκαλέσουν µεταβολικές διαταραχές, και  σε συν -
δυασμό με την απουσία άσκησης και  τις κακές διατροφικές συνήθειες,
συμπεραίνουμε ότι οι συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών διατρέχει
αυξημένο κίνδυνο αγγειοπάθειας, αθηρωμάτωσης και  στεφανιαίας
νόσου.

ΑΑ 138. λιΠιΔΑιΜικο Προφιλ ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ ΜΕ ΨυΧιΑΤρικη νοΣο ΓιΑ ΕνΑ ΕΤοΣ
Μ.Τσιγαριδάκη, Σ. Πατιάκας2, Α. Αθανασούλια2, E. Φαρσαράκη, Ε. Καλλιγιανάκης, Γ. Χατζηανέστης1 Α. Παπαγιαννάκη
1 Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο 
2 Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»

ΑΑ 139. ΜΕλΕΤη Των ΕΠιΠΕΔων BnP ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ ΜΕ ΧρονιΑ νΕφρικη ΑνΕΠΑρκΕιΑ
Μ. Τσιγαριδάκη, Ε. Φαρσαράκη Γ. Χατζηανέστης, Α. Παπαγιαννάκη, Ε. Καλλιγιανάκης
Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο 
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ΑΑ 140. ΜΕΤρηΣη ΕΠιΠΕΔων οΜοκυΣΤΕΪνηΣ
ΣΕ ΑνΔρΕΣ κΑι ΓυνΑικΕΣ ΣΤο ν. ηρΑκλΕιου
Μ. Τσιγαριδάκη, Ε. Φαρσαράκη, Ε. Καλλιγιανάκης, 
Γ. Χατζηανέστης, Α. Παπαγιαννάκη
Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο

Εισαγωγή: Σε πρόσφατες μελέτες, υψηλές τιμές ομοκυστεΐνης στο
αίμα θεωρούνται ανεξάρτητος παράγοντας υψηλού κίνδυνου στην
εμφάνιση αθηρωματικής νόσου. Έχει διερευνηθεί η σχέση μεταξύ
υψηλών συγκεντρώσεων ομοκυστεΐνης και καρδιαγγειακών νό-
σων, και σύμφωνα με τις ενδείξεις η ομοκυστεΐνη αποτελεί ένα
σημαντικό δείκτη αξιολόγησης κινδύνου. Τα υψηλά επίπεδα ομο-
κυστεΐνης καθιστούν το ενδοθήλιο των αγγείων πιο ευάλωτο σε
τραυματισμούς, με αποτέλεσμα τη φλεγμονή των αγγείων, την δη-
μιουργία αθηρογένεσης και τέλος την πρόκληση ισχαιμικών επει-
σοδίων. Γι’ αυτό η υπερομοκυστεϊναιμία θεωρείται πλέον ως πα-
ράγοντας κινδύνου για στεφανιαίες παθήσεις. Σκοπός: Εκτίμηση
τα επίπεδων ομοκυστεΐνης σε άνδρες και γυναίκες .
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν δείγματα ορού από 150
άτομα εκ τον οποίων 71 είναι άνδρες και 79 είναι γυναίκες, ηλικίας
από 22-75 έτη .Η εξέταση έγινε σε αναλυτή ARCHITECT με τη μέ-
θοδο της χημειοφωταύγειας . Φυσιολογικές τιμές: άνδρες 5,5-16,2
μmol/L και 4,5-13,6 μmol/L για γυναίκες.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Η μέση τιμή της ομοκυστεΐνης
στην ομάδα των 150 ατόμων που ελέγχθησαν είναι 10,62 μmol/L.
Οι άνδρες εμφανίζουν μέση τιμή ομοκυστεΐνης 11,77 μmol/L και
οι γυναίκες εμφανίζουν μέση τιμή ομοκυστεΐνης 9,15 μmol/L. Βλέ-
πουμε λοιπόν ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερα επίπεδα ομοκυστεΐ-
νης από ότι η άνδρες. Αυτό ενδεχομένως συνδέεται με τον τρόπο
ζωής, το πλαίσιο των καθημερινών διατροφικών συνηθειών, την
κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα. Οι γυναίκες φαίνεται να
είναι πιο πειθαρχημένες σε θέματα διατροφής, θέλοντας να δια-
τηρήσουν το βάρος τους σε επιθυμητά επίπεδα.

ΑΑ 141. ΣΧΕΣη νοΣου CoViD-19 ΜΕ ΕΠιΠΕΔΑ
ΤροΠονινηΣ ι HS ΣΤον ορο ΑιΜΑΤοΣ ΑΣθΕνων
Μ. Τσιγαριδάκη, Ε. Καλλιγιανάκης, Γ. Χατζηανέστης, 
Α. Παπαγιαννάκη, Ε.Φαρσαράκη
Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο

Εισαγωγή: Η προσβολή από τον ιό SARS-CoV-2 και η ανάπτυξη
λοίμωξης COVID-19 μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές από την καρ-
διά, με μηχανισμούς που δεν έχουν πλήρως εξακριβωθεί. Το φάσμα
των καρδιακών επιπλοκών εκτείνεται από ασυμπτωματική αύξηση
ειδικών μυοκαρδιακών ενζύμων όπως η τροπονίνη έως την ανά-
πτυξη καρδιακής ανεπάρκειας, οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου ή
και καρδιακή ανακοπή. Οι πιθανοί άμεσοι και έμμεσοι μηχανισμοί
μυοκαρδιακής βλάβης σε ασθενείς με COVID-19 περιλαμβάνουν
βλάβες λόγω των χαμηλών επιπέδων οξυγόνου και της γενικευμέ-
νης φλεγμονής, φλεγμονή του μυοκαρδίου (μυοακαρδίτιδα), μυο-
καρδιοπάθεια προκαλούμενη από ακραία στρεσογόνα ερεθίσματα,
θρομβώσεις μικρών αγγείων και αποσταθεροποίηση/ρήξη αθη-
ρωματικών πλακών με απότοκο το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. 
Σκοπός: Η κατάδειξη της σημασίας διαδοχικών μετρήσεων της
Τροπονίνης Ι HS και η αξιολόγηση αυτών σε ασθενείς με COVID-
19 μέχρι και 31 Δεκέμβριου 2020.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα Τροπονίνης Ι
HS σε ασθενείς COVID-19 και Μ.Ε.Θ. COVID-19 που έγιναν σε ανα-
λυτή Αrchitect με τη μέθοδο χημειοφωταύγειας και φυσιολογικές

τιμές για άνδρες <34,2 pg/ml γυναικες <15,6 pg/ml .
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: 

ΚΛΙΝΙΚΗ                         ΗΛΙΚΙΑ           Τροπονίνη Ι HS (μέση τιμή)

COVID-19                      0-100              55,30 pg/ml
Μ.Ε.Θ. COVID-19         0-100              661.08 pg/ml

Η αύξηση της Τροπονίνης Ι HS και η επιβεβαίωση της μυοκαρδια-
κής βλάβης με διαγνωστικές απεικονιστικές τεχνικές ενδέχεται να
ευθύνεται όχι μόνο για τα συμπτώματα κατά την οξεία νόσηση
αλλά και για μακροπρόθεσμα συμπτώματα όπως εύκολη κόπωση
κ.α. σε ασθενείς που ανάρρωσαν από τη νόσο ιδίως αν αυτοί είχαν
υποκείμενα καρδιολογικά νοσήματα.

ΑΑ 142. ΣΧΕΣη ΣοβΑρηΣ νοΣου CoViD19 ΜΕ
υΨηλΑ ΕΠιΠΕΔΑ φΕρριΤινηΣ ΣΤον ορο ΑιΜΑ-
ΤοΣ ΑΣθΕνων
Μ. Τσιγαριδάκη, Ε. Καλλιγιανάκης, Γ. Χατζηανέστης, 
Ε. Φαρσαράκη, Α. Παπαγιαννάκη
Εργαστήριο Βιοχημείας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο

Εισαγωγή: Η σοβαρή COVID-19 θεωρείται σαν αποτέλεσμα μιας
κατάστασης αυξημένης παραγωγής προφλεγμονωδών κυτταρο-
κινών (καταιγίδα κυτταροκινών) που συνιστά απρόσφορη αμυντική
απάντηση. Στο πλαίσιο αυτό έχουν βρεθεί πολλοί δείκτες φλεγ-
μονής αυξημένοι. Ισχυρή τεκμηρίωση στη βιβλιογραφία για τη
συσχέτιση με την πρόγνωση της νόσου εχει η αύξηση της Φερρι-
τίνης. Η Φερριτίνη ειναι βασικός μεσολαβητής της ανοσολογικής
δυσρύθμησης ιδιαίτερα σε πολύ υψηλά επίπεδα, μέσω άμεσων
ανοσοκατασταλτικών και προφλεγμονωδών επιδράσεων, συμβάλ-
λοντας στην καταιγίδα κυτταροκινών.
Σκοπός: Η κατάδειξη της σημασίας διαδοχικών μετρήσεων της
Φερριτίνης και η αξιολόγηση αυτών σε ασθενείς με COVID-19
μέχρι και 31 Δεκέμβριου 2020.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα αποτελέσματα Φερριτίνης
σε ασθενείς COVID-19 και Μ.Ε.Θ. COVID-19 που έγιναν σε αναλυτή
Αrchitect με την μέθοδο χημειοφωταύγειας και φυσιολογικές τιμές
για άνδρες 21-453 ng/ml και γυναίκες 6-142 ng/ml.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: 

                                                                ΗΛΙΚΙΑ         Φερριτίνη (μέση τιμή)
                    

Μ.Ε.Θ. COVID-19
          0-65                             1.046,86

Άνδρας
                                                66-100                        1.721,98

                    
COVID-19

                       0-65                               738,56
                                                               66-100                        1.379,04

Γυναίκα

     
Μ.Ε.Θ. COVID-19

          0-65                               341,10
                                                               66-100                          783,23
                    

COVID-19
                       0-65                               539,52

                                                        66-100                     914,33

Η νόσος COVID-19 παραμένει μια σύνθετη κλινική οντότητα με
προβλήματα και προβληματισμούς στη διαχείρησή της και συνε-
χώς αυξανόμενη βιβλιογραφία και με πληθώρα αυξημένων εργα-
στηριακών δεικτών μεταξύ των οποίων και η φερριτίνη, υψηλά
επίπεδα της οποίας σχετίζονται με σοβαρή νόσο COVID-19 και κα-
τάληξη ασθενών από COVID-19.Τα επίπεδα φερριτίνης ήταν υψηλά
κατά την εισαγωγή τους και καθόλη τη διάρκεια της παραμονής
τους στο νοσοκομείο προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση
στον οργανισμό και τελικά το ανοσοποιητικό σύστημα υπεραντι-
δρά με καταστρεπτικές συνέπειες για τον ασθενή.
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ΑΑ 143. ΔιΑΓνωΣΤικη ΑΞιΑ ΤηΣ ΠροκΑλΣιΤονι-
νηΣ κΑι ΤηΣ CrP ΣΕ ΕΜΠυρΕΤουΣ ΑΣθΕνΕιΣ
Ε. Νικολακοπούλου, Α. Τσιλιγγίρης, Σ. Καλίνινα, Ε. Ορφανίδου,
Β. Τζαμπασλής, Τ. Μηδιούρα
Ανοσολογικό και Μικροβιολογικό τμήμα, Γ.Ν. Ξάνθης

Εισαγωγή: Η προκαλσιτονίνη (PCT) αυξάνεται πρώιμα σε βακτη-
ριακές λοιμώξεις και συμβάλλει στη διαφορική διάγνωση από άλ-
λες φλεγμονώδεις καταστάσεις. Η CRP είναι ένας γενικός βιοδείκτης
φλεγονής.
Σκοπός: Αξιολόγηση της προκαλσιτονίνης και της CRP ως δεικτών
λοίμωξης και συσχέτιση με τα αποτελέσματα καλλιεργειών σε εμ-
πύρετους ασθενείς.
Υλικό και μέθοδοι: Έγινε μέτρηση της PCT σε 147 ασθενείς (57.8%
άνδρες, 42.2% γυναίκες, μέσης ηλικίας 63.9±1.62). Η CRP μετρή-
θηκε σε 121 από αυτούς και έγιναν καλλιέργειες αίματος, ούρων
και άλλων βιολογικών υλικών σε 104 ασθενείς. Ο προσδιορισμός
της PCT έγινε με ανοσοενζυμική μέθοδο (ELFA, αναλυτής VIDAS,
bioMérieux) και της CRP με νεφελομετρία (φ.τ: <0.8mg/dL, ανα-
λυτής Immage Coulter, Leriva). Τα αποτελέσματα της PCT κατηγο-
ριοποιήθηκαν στις ομάδες: Α) <0.5ng/mL, B) 0.5-2ng/mL και Γ)
>2ng/mL. 
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των ασθενών η μέση τιμή της PCT
ήταν 4.64±1.39. Στην ομάδα Α (πίνακας 1), το 59.9% των ασθενών
είχαν PCT<0.5ng/mL (μειωμένη πιθανότητα σηψαιμίας), το 94.6%
είχαν CRP θετική (μέση τιμή 11.26mg/dL) και βακτηριαιμία το 3.2%
(πίνακας 2). Στην ομάδα Β, το 20.4% είχαν PCT 0.5-2ng/mL (υποψία
σήψης) και βακτηριαιμία το 20%. Στην ομάδα Γ, το 19.7% είχαν
PCT>2ng/mL (αυξημένος κίνδυνος σήψης) και βακτηριαιμία το
33.3%. Οι CRP στην ομάδα Β και Γ ήταν όλες θετικές (μέση τιμή
14.66mg/dL και 19.91mg/dL αντίστοιχα). Η δοκιμή χ2 έδειξε ότι
υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση (χ2=14.75, p=0.005249)
μεταξύ των θετικών αιμοκαλλιεργειών και των επιπέδων PCT.

Πίνακας 1

                                            PCT                       Θετική CRP       Μέση τιμή 
                                             (ng/mL)                      (mg/dL)                  CRP
                                               Ν=147                         Ν=121               (mg/dL)

Ομάδα Α PCT <0.5           59.9% (88/147)          94.6% (70/74)           11.26

Ομάδα Β PCT 0.5-2           20.4% (30/147)           100% (24/24)           14.66

Ομάδα Γ PCT >2                19.7% (29/147)           100% (23/23)           19.91

Πίνακας 2

                                          Ομάδα Α             Ομάδα Β              Ομάδα Γ
                                               PCT <0.5             PCT 0.5-2              PCT >2
                                                   Ν=63                      Ν=20                     Ν=21

Αρνητικές καλλιέργειες       73.0% (46/63)      55% (11/20)     52.4% (11/21)

Θετικές καλλιέργειες
βιολογικών 
υλικών                             

23.8% (15/63)        25% (5/20)         14.3% (3/21)

Θετικές αιμοκαλ/γειες             3.2% (2/63)           20% (4/20)        33.3% (7/21)

Συμπεράσματα: Σε εμπύρετους ασθενείς, το ποσοστό των θετικών
αιμοκαλλιεργειών αυξήθηκε με αύξηση της PCT>0.5ng/mL, ενώ
όλες οι CRP ήταν θετικές. Συνεπώς, η προκαλσιτονίνη αποτελεί έναν
πιο ειδικό βιοδείκτη για την έγκαιρη διάγνωση της σηψαιμίας.

ΑΑ 144. υΠΕρΠηκΤικοΤηΤΑ ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ ΜΕ κΑ-
ΤΑΓΜΑ ιΣΧιου: ΜιΑ ΜΕλΕΤη ΑΣθΕνων ΜΑρΤυ-
ρων ΜΕ Τη ΧρηΣη ΤηΣ ΠΕριΣΤροφικηΣ θροΜ-
βο ΕλΑΣΤοΜΕΤριΑΣ
AΓ. Tσαντές1, I. Τρικούπης2, Δ. Παπαδόπουλος3, KΑ. Τσαντέ4, 
A. Μαυρογένης2, Π. Κουλουβάρης2, O. Σαββίδου2, 
Β. Κοντογεωργάκος2, D. Piovani5,6, A. Κριεμπάρδης4, 
Σ. Μπονόβας5,6, Π. Παπαγγελόπουλος2, AΕ. Τσαντές1

1Εργαστήριο Αιματολογίας και Μονάδα Αιμοδοσίας, Νοσοκομείο «Ατ-
τικό», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αθήνα, Ελλάδα. 2Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική,
Νοσοκομείο «Αττικό» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ιατρική Σχολή, Αθήνα. Ελλάδα. 3Τμήμα Ορθοπεδικής Χειρουργικής, Πα-
νεπιστήμιο του Pittsburgh, UPMC, Pittsburgh, ΗΠΑ. 4Εργαστήριο Αξιοπι-
στίας και Ποιοτικού Ελέγχου Εργαστηριακής Αιματολογίας (HemQcR),
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (UniWA), Αιγάλεω, Ελλάδα. 5Τμήμα Βιοϊατρι-
κών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Humanitas, Μιλάνο, Ιταλία. 6 Ερευνητικό
Κέντρο Humanitas, IRCCS, Μιλάνο, Ιταλία.

Εισαγωγή: Οι διαταραχές πηκτικότητας λόγω τραύματος έχουν
διερευνηθεί εκτενώς στα πλαίσια μείζονος τραύματος, αλλά ελά-
χιστα στα πλαίσια ορθοπεδικού τραύματος. 
Σκοπός: Η αξιολόγηση των αλλαγών στο αιμοστατικό προφίλ των
ασθενών με κατάγματα ισχίου, χρησιμοποιώντας την μέθοδο της
περιστροφικής θρομβοελαστομετρίας (rotational thromboelas-
tometry- ROTEM).
Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 175 ασθενείς
με κατάγματα ισχίου που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση.
Μια αντιστοιχισμένη ομάδα 43 υγιών ατόμων συμπεριλήφθηκε ως
ομάδα ελέγχου. Τα δημογραφικά στοιχεία, συμβατικές εργαστη-
ριακές δοκιμασίες και παράμετροι ROTEM συγκρίθηκαν μεταξύ
ασθενών και υγιών ενηλίκων. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Οι συμβατικές δοκιμασίες
πήξης ήταν παρόμοιες για τις 2 ομάδες. Ωστόσο, αρκετές παράμε-
τροι ROTEM, συμπεριλαμβανομένων των EXTEM MCF (p < .001),
ΕΧΤΕΜ γωνία άλφα (p < 0.001), INTEM MCF (p <0.001), INTEM A10
(p < 0.001) και ΙΝΤΕΜ γωνία άλφα  (p < 0.001) διέφεραν σημαντικά,
καταδεικνύοντας ένα αυξημένο δυναμικό πήξης μετά από κατάγ-
ματα ισχίου. Επίσης, οι ασθενείς με κατάγματα είχαν σημαντικά χα-
μηλότερες τιμές INTEM και EXTEM CT (p = 0.006 και p = 0.014,
αντίστοιχα) και σημαντικά χαμηλότερες τιμές INTEM και EXTEM
CFT (p < .0001). Τέλος, τα INTEM CT και CFT μειώθηκαν σημαντικά
(p = .006 και p < .001, αντίστοιχα), ενώ το INTEM MCF, A10 και η
γωνία άλφα αυξήθηκαν σημαντικά (p = 0.001) μετεγχειρητικά,
υποδεικνύοντας ότι η χειρουργική επέμβαση αυξάνει περαιτέρω
το δυναμικό πήξης. 
Συμπερασματικά, αυξημένη πηκτική δραστηριότητα μπορεί να
ανιχνευθεί από το ROTEM μετά από κατάγματα ισχίου και χειρουρ-
γική αντιμετώπιση  και μάλιστα άμεσα μετά τον τραυματισμό,
ακόμα και όταν αυτή είναι μη ανιχνεύσιμη από συμβατικές δοκι-
μασίες πήξης.
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Εισαγωγή: Οι εκδηλώσεις της νόσου Covid-19 περιλαμβάνουν
πολλαπλά συστήματα, ανάμεσά τους και το αιμοποιητικό, με χα-
ρακτηριστική μεταβολή πολλών αιματολογικών παραμέτρων. 
Σκοπός: Η καταγραφή και αξιολόγηση των παραμέτρων της γενι-
κής εξέτασης αίματος και της Τ.Κ.Ε. σε ασθενείς με νόσο Covid-19. 
Υλικό-Μέθοδος: Σε 97 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με νόσο Covid-
19 στις ειδικές κλινικές του νοσοκομείου μας, μελετήθηκαν οι γε-
νικές αίματος και Τ.Κ.Ε. κατά την εισαγωγή τους. Το δείγμα αποτέ-
λεσαν 55 άνδρες (56,7%) με Μ.Ο. ηλικίας: 61,2 έτη και 42 γυναίκες
(43,3%) με Μ.Ο. ηλικίας: 64,2 έτη. Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε
στον αιματολογικό αναλυτή DXH800 (Beckman-Coulter) και στον
αναλυτή Τ.Κ.Ε. VES-MATIC Cube30 (Menarini).
Αποτελέσματα:

Εισαγωγή: Η αποκατάσταση οστικών ελλειμάτων με ενδοπροθέ-
σεις μετά από εκτομή μυοσκελετικών όγκων σχετίζεται με αυξη-
μένη απώλεια αίματος. Σκοπός: Η αξιολόγηση της ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας του τρανεξαμικού οξέος (ΤΟ) σε ασθενείς
που υποβάλλονται σε τέτοιες επεμβάσεις και η ανίχνευση πιθανών
μεταβολών στο πηκτικό τους προφίλ με την χρήση περιστροφικής
θρομβοελαστομετρίας (Rotational Thromboelastometry-ROTEM).
Υλικό και Μέθοδοι: Συμπεριελήφθησαν 36 ασθενείς με οστικούς
όγκους που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση. Η ομάδα Α
(n=18) έλαβε ΤΟ, ενώ η ομάδα Β (n=18) αποτελούσε την ομάδα
ελέγχου. Τα πρωτεύοντα αποτελέσματα της μελέτης ήταν η περιεγ-
χειρητική απώλεια αίματος και ο αριθμός μεταγγίσεων στους
ασθενείς αυτούς, ενώ τα δευτερεύοντα αποτελέσματα περιλάμβα-
ναν την συχνότητα θρομβοεμβολικών επιπλοκών και τυχόν μετα-
βολές στο πηκτικό προφίλ.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Η μέση διαφορά της απώ-

Συμπεράσματα: Η λεμφοπενία αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό
της γενικής αίματος, στους ασθενείς του δείγματός μας, με παρό-
μοια ποσοστά στα δύο φύλα. Το εύρημα αυτό καταγράφεται στις
περισσότερες αντίστοιχες μελέτες και έχει αρνητική προγνωστική
αξία, αφού έχει συνδεθεί με βαριά νόσο, ανάπτυξη ARDS, ανάγκη
εισαγωγής στη ΜΕΘ και αυξημένη θνητότητα. Ακολουθούν σε συ-
χνότητα καταγραφής η αναιμία (ιδιαίτερα στους άνδρες), η ουδε-
τεροφιλία (κυρίως στις γυναίκες) και η θρομβοπενία.
Σημαντική αύξηση της Τ.Κ.Ε. παρατηρείται στην πλειοψηφία των
ασθενών, λόγω του φλεγμονώδους συνδρόμου και της αναιμίας.
Η παρακολούθηση των αιματολογικών παραμέτρων των ασθενών
με Covid-19, κατά την έναρξη και εξέλιξη της νόσου, μπορεί να
βοηθήσει στη διαμόρφωση εξατομικευμένης θεραπείας και να

εντο πίσει έγκαιρα περιπτώσεις
με δυσμενή πρόγνωση.

λειας αίματος μεταξύ των δύο ομάδων ήταν 575 mL, υποδεικνύο -
ντας μείωση κατά 31.6% όσον αφορά την απώλεια αίματος με την
χρήση TΟ (p<0.001). Το TΟ οδήγησε επίσης σε μειωμένη μετάγ-
γιση κατά 1.4  μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων
ανά ασθενή (p=0.001) και σε μείωση κατά 28.0% όσον αφορά την
επίπτωση μετάγγισης (p=0.023) στους ασθενείς αυτούς. Οι δύο
ομάδες παρουσίασαν παρόμοια ποσοστά θρομβοεμβολικών επι-
πλοκών (p=1.00). Οι αντι-ινωδολυτικές ιδιότητες του TΟ επιβεβαι-
ώθηκαν από τις σημαντικά υψηλότερες τιμές INTEM και EXTEM
LI60 (p=0.011 και p=0.020 αντίστοιχα) στους ασθενείς που έλαβαν
ΤΟ. Το τρανεξαμικό οξύ συσχετίστηκε με σημαντική μείωση της
περιεγχειρητικής απώλειας αίματος και των αναγκών μετάγγισης
χωρίς όμως να οδηγήσει σε πλήρη καταστολή της ινωδόλυσης. Αν
και δεν υπήρξε καμία ένδειξη αυξημένου κινδύνου θρομβοεμβο-
λικών επιπλοκών, απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για την ακρι-
βέστερη αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων αυτών.

ΑΑ 145. ΑΣφΑλΕιΑ κΑι ΑΠοΤΕλΕΣΜΑΤικοΤηΤΑ Του ΤρΑνΕΞΑΜικου οΞΕοΣ ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ Που υΠο-
βΑλλονΤΑι ΣΕ ΑΠοκΑΤΑΣΤΑΣη οΣΤικων ΕλλΕιΜΜΑΤων ΜΕ ΕνΔοΠροθΕΣΕιΣ, ΜΕΤΑ ΑΠο
ΕκΤοΜη ΜυοΣκΕλΕΤικων οΓκων κΑι ΑΞιολοΓηΣη Του ΑιΜοΣΤΑΤικου ΤουΣ Προφιλ ΜΕ Τη
ΧρηΣη ΤηΣ ΠΕριΣΤροφικηΣ θροΜβοΕλΑΣΤοΜΕΤριΑΣ
AΓ. Tσαντές1, I. Τρικούπης2, Δ. Παπαδόπουλος3, Σ. Γούμενος2, D. Piovani4,5, Γ. Νικολόπουλος6, Σ. Μπονόβας4,5, Π. Παπαγγελόπουλος2,
Β. Κοντογεωργάκος2, AΕ. Τσαντές1

1Εργαστήριο Αιματολογίας και Μονάδα Αιμοδοσίας, Νοσοκομείο «Αττικό», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελ-
λάδα. 2Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «Αττικό» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή,
Αθήνα. Ελλάδα. 3 Τμήμα Ορθοπεδικής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο του Pittsburgh,  UPMC, Pittsburgh,  ΗΠΑ. 4Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο
Humanitas, Μιλάνο, Ιταλία. 5Ερευνητικό και Ερευνητικό Κέντρο Humanitas, IRCCS, Μιλάνο, Ιταλία. 6Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος.

ΑΑ 146. ΕυρηΜΑΤΑ ΑΠο Τη ΓΕνικη ΕΞΕΤΑΣη ΑιΜΑΤοΣ ΑΣθΕνων ΜΕ νοΣο CoViD-19
Α. Διλιντάς, Π. Σπαθαράκη, Ε. Νιώτη, Φ. Νηστικάκη, Α. Παπαδοπούλου, Ε. Φασουλάκη, Ν. Ανδρουλάκης, Χ. Καλπαδάκη
Αιματολογικό Εργαστήριο, Πα.Γ.Ν.Ηρακλείου Κρήτης

                                                                                           Άνδρες (N=55)          Γυναίκες (N=42)          Σύνολο (N=97)

↑ Λευκών (>10.500/μl)                                                  14,5% (N=8)                11,9% (N=5)               13,4% (N=13)
↓ Λευκών (<3.800/μl)                                                   21,8% (N=12)               14,3% (N=6)               18,5% (N=18)
↑ Ουδετερόφιλων (>6.500/μl)                                   25,4% (N=14)              35,7% (N=15)              29,9% (N=29)
↓ Λεμφοκυττάρων (<1.500/μl)                                  85,4% (N=47)              83,3% (N=35)              84,5% (N=82)
↓ Αιμοσφαιρίνης (♂<14gr/dl, ♀<12gr/dl)              45,4% (N=25)              28,6% (N=12)              38,1% (N=37)
↓ Αιμοπεταλίων (<150.000/μl)                                  20,0% (N=11)                 21,4 (N=9)                 20,6% (N=20)
↑ Τ.Κ.Ε. (>25mm/1h)                                                     74,5% (N=41)              69,0% (N=29)              72,2% (N=70)
N=αριθμός ασθενών
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Εισαγωγή: Αν και η COVID-19 λοίμωξη έχει διερευνηθεί εκτενώς
σε επίπεδο αιματολογικών παραμέτρων, η βιβλιογραφία έχει εστια-
στεί κυρίως στην προγνωστική τους σημασία για βαρύτητα νόσου
και τελική έκβαση. 
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό τη διερεύνηση της αξίας
αιματολογικών παραμέτρων ρουτίνας στην αναγνώριση της ήπιας
(mild) COVID-19 λοίμωξης, με σκοπό τη συμβολή στη διαλογή των
περιστατικών σε επίπεδο τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ).
Υλικό και μέθοδος: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν δείγματα πε-
ριφερικού αίματος ασθενών που προσήλθαν στο ΤΕΠ-COVID του
Νοσοκομείου «ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς» κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-
Δεκεμβρίου 2020, τα οποία προορίζονταν για γενική αίματος και
έλεγχο πηκτικότητας. Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν ασθενείς με
διαθέσιμο έλεγχο SARS-CoV-2, ενώ συγκρίθηκαν παράμετροι του
πρώτου 24ωρου από την προσέλευση, για τις περιπτώσεις νοση-
λείας. Oι ασθενείς ομαδοποιήθηκαν σε ασθενείς με SARS-CoV-2-
που αποχώρησαν (emergency department negative ή EDneg), σε
ασθενείς SARS-CoV-2+ που αποχώρησαν (EDpos), σε νοσηλευθέν-
τες SARS-CoV-2+ σε απλές κλίνες (Regular Ward+, RWpos) και σε

νοσηλευθέντες SARS-CoV-2+ σε ΜΕΘ (ICUpos). 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από σύνολο 244 ασθενών
(136, 55.7% άνδρες), 121(49.6%) ήταν EDneg, 30(12.3%) EDpos,
76(31.1%) RWpos και 17(7%) ICUpos. Οι τιμές της πλειοψηφίας
των παραμέτρων στους EDpos βρέθηκαν εντός φυσιολογικών
ορίων. Ωστόσο, από τη σύγκριση τους με τις άλλες ομάδες προ-
έκυψαν: 1) με τους EDneg: υψηλότερα RBC (p=0.007), Hb (p=0.003)
και Hct (p=0.006), και χαμηλότερα WBC (p<0.001), neutrophils
(p<0.001), fibrinogen (p<0.001), d-dimers (p=0.008) και RDW-SD
(p=0.013), 2) με τους RWpos, υψηλότερα RBC, Hb και Hct (όλα
p=0.001), και χαμηλότερο fibrinogen (p=0.002), d-dimers (p=0.001)
και RDW-SD (p=0.014), 3) με τους ICUpos: υψηλότερη Hb (p=0.034),
Hct (p=0.006) και lymphocytes (p=0.001), και χαμηλότερα WBC,
neutrophils, fibrinogen, d-dimers (όλα p<0.001) και RDW-SD
(p=0.013). Συμπερασματικά, η αιματολογική εικόνα των EDpos
παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με αρνητικούς ή συμπτωματικούς
βαρύτερης κλινικής εικόνας, η γνώση των οποίων μπορεί να συ-
νεισφέρει επικουρικά στη διαλογή και την καλύτερη διαχείριση
των ύποπτων COVID-19 ασθενών στο ΤΕΠ.
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Εισαγωγή: Από την έναρξη της πανδημίας του SARS-CoV-2, υπήρξε
μεγάλο ενδιαφέρον για την εύρεση προγνωστικών δεικτών βα-
ρύτητας της νόσου COVID-19, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν
στη λήψη κλινικών αποφάσεων και στη διαχείριση των ασθενών. 
Σκοπός: Η διερεύνηση της προγνωστικής αξίας αιματολογικών
παραμέτρων σε ασθενείς με νόσο COVID-19.
Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συλλογή των δεδομένων
γενικής αίματος και CRP από τρεις ομάδες ασθενών με νόσο
COVID-19, επιβεβαιωμένη με PCR: α) 78 ασθενείς (37 άνδρες, 41
γυναίκες, διάμεση ηλικία: 48, IQR:36-60) που επισκέφθηκαν το ΤΕΠ
του ΠΓΝΙ με ήπια συμπτώματα της νόσου και δεν κρίθηκε απαραί-
τητη η νοσηλεία τους (ήπια νόσος), β) 216 ασθενείς (123 άνδρες,
93 γυναίκες, διάμεση ηλικία: 66, IQR:54-81) που νοσηλεύτηκαν
στη ΜΕΛ (σοβαρή νόσος) και γ) 48 ασθενείς (39 άνδρες, 9 γυναίκες,
διάμεση ηλικία: 67, IQR:60-73,5) που νοσηλεύτηκαν στη ΜΑΦ/ΜΕΘ
(κρίσιμη κατάσταση). Η ανάλυση καμπυλών ROC χρησιμοποιήθηκε

για τη διερεύνηση της προγνωστικής αξίας των παραμέτρων:
WBC#, NEU#, LYM#, MONO#, EOS#, BASO#, IG#, HFLC#, NLR (Neu-
trophil to Lymphocyte Ratio) και LMR (Lymphocyte to Monocyte
Ratio) και της CRP. Χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Youden για
τον υπολογισμό των cut-off. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων
έγινε με το λογισμικό MedCalc 19.2.6 με επίπεδο στατιστικής ση-
μαντικότητας p<0,05. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της ανάλυ-
σης ROC συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Οι παράμετροι με σημαντική προγνωστική αξία (AUC>0,7) για
τους ασθενείς με ήπια νόσο είναι οι: LYM# και CRP (πρώιμοι δείκτες)
και για τους ασθενείς με σοβαρή νόσο οι: WBC#, NEU#, LYM#, IG#,
HFLC#, CRP, NLR και LMR.
Οι παράμετροι της γενικής αίματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αποτελεσματικά στην παρακολούθηση της πορείας της νόσου
COVID-19

ΑΑ 147. ΔιΕρΕυνηΣη ΤηΣ ΠροΓνωΣΤικηΣ ΑΞιΑΣ ΑιΜΑΤολοΓικων ΠΑρΑΜΕΤρων ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ ΜΕ
νοΣο CoViD-19
Α. Μύαρη, Μ. Γκρέστας, Ε. Μάρκου, Θ. Δημολένης, Ε. Παπαπέτρου, Χ. Τσαούση
Αιματολογικό εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΑΑ 148. ΑΠοΤυΠωΣη Του ΑιΜΑΤολοΓικου Προφιλ ΤηΣ ηΠιΑΣ CoViD-19 λοιΜωΞηΣ 
Ν. Τσαγκαράκης1, Ι. Περδίος2, Δ. Λιακόπουλος1, Σ. Χανιωτάκη1, Κ. Κωνσταντίνου1, Μ. Παναγοπούλου1, Σ. Εσκίογλου1, Δ. Πετροπούλου1,
Α. Αλεξόπουλος1, Ε. Φαρμάκη1, Σ. Καλαφάτης1, Α. Τσολάκη1, Κ. Αρμένης2, Ε. Γκουμάκου1, Σ.Ι. Παπαδημητρίου1, Γ. Πατεράκης3, 
Ε. Κρητικού-Γρίβα1, Ι. Χαλιορή1

1 Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 2 Α’ Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 3 Ανοσολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
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ΑΑ 149. ΣΤΑθΕροΤηΤΑ Των ΠΑρΑΜΕΤρων ΤηΣ
ΓΕνικηΣ ΑιΜΑΤοΣ ΣΕ ΣυνΑρΤηΣη ΜΕ Το Χρονο
Θ. Δημολένης, Ε. Παπαπέτρου, Α. Μύαρη, Μ. Γκρέστας, 
Ε. Μάρκου, Π. Μάστορα, Χ. Τσαούση
Αιματολογικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Η γενική αίματος είναι ένα πολύτιμο διαγνωστικό ερ-
γαλείο και ο εντοπισμός των παραγόντων που μπορούν να αλλοι-
ώσουν το αποτέλεσμα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε
εργαστήριο.
Σκοπός: Η αξιολόγηση της σταθερότητας των βασικών παραμέ-
τρων της γενικής αίματος σε διαφορετικά χρονικά σημεία μετά
την αιμοληψία.
Υλικά και Μέθοδοι: Τα δείγματα ελήφθησαν από 23 φαινομενικά
υγιείς ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων. Μετά την αρχική εξέταση
στον αναλυτή Sysmex XN-3100, τα δείγματα διατηρήθηκαν σε
θερμοκρασία δωματίου (23–25°C) και επανεξετάσθηκαν μετά από
4, 8, 12 και 24 ώρες. Μελετήθηκαν 9 παράμετροι και οι διαφορές
των τιμών αξιολογήθηκαν με το t-test κατά ζεύγη (κανονική κατα-
νομή) και το Wilcoxon’s test (μη κανονική κατανομή). Οι ποσοστι-
αίες μεταβολές για παραμέτρους με p-value <0.05 αξιολογήθηκαν
με τη μέθοδο Bland-Altman και έγινε σύγκριση με το όριο του
ανωτέρου επιτρεπτού συστηματικού σφάλματος (Desirable Bias%)
για κάθε παράμετρο.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στατιστικά σημαντικές διαφο-
ρές εμφάνισαν σε όλα τα χρονικά σημεία ο αιματοκρίτης, ο μέσος
όγκος ερυθρών, η αιμοσφαιρίνη και το εύρος κατανομής ερυθρών.
Η μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης παρουσίασε σημαντική δια-
φορά στις 8 ώρες και μετά, ενώ τα λευκά αιμοσφαίρια και η μέση
περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης παρουσίασαν διαφορές στις 24 ώρες.
Τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια δεν παρουσίασαν στα-
τιστικά σημαντικές διαφορές σε κανένα στάδιο της μελέτης. Η σύ -
γκριση των παραμέτρων με p-value <0.05 με τα αντίστοιχα όρια
του Desirable Bias% έδειξε ότι τα δείγματα θα πρέπει να εξετάζονται
το συντομότερο δυνατόν και να αποφεύγεται η αξιολόγηση του HCT,
του MCV, του MCHC και του RDW μετά το χρονικό όριο των 4 ωρών.

ΑΑ 150. ΣΠΑνιΑ ΠΕριΠΤωΣη οΞΕιΑΣ βΑΣΕοφι-
λικηΣ λΕυΧΑιΜιΑΣ ΣΤην ΕΠοΧη ΤηΣ ΠΑνΔη-
ΜιΑΣ CoViD-19
Κ. Τσιώνη, Μ. Ισσά, Κ. Καραντάνη, Α. Καρυώτη, Σ. Κυριακίδου,
Α. Χαδιαράκου, Ε. Βαγδατλή
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Εισαγωγή: Η βασεοφιλία είναι συνήθως, δευτεροπαθής, αντιδραστι -
κή ή συνοδεύει κακοήθειες αίματος ή συμπαγών οργάνων. Η Οξεία
Βασεοφιλική Λευχαιμία (ΟΒΛ) είναι εξαιρετικά σπάνια, <1% των οξειών
λευχαιμιών και δύσκολο να διαγνωστεί. Περιγράφεται η περίπτωση
ασθενούς με πρωτοδιαγνωσθείσα ΟΒΛ δευτεροπαθή από Μυελο-
δυσπλαστικό Σύνδρομο που προσήλθε με τρεις μήνες καθυστέρη -
ση, λόγω της πανδημίας COVID-19 και αντιμετωπίστηκε με νεότερο
φάρμακο της κατηγορίας των αντιμεταβολιτών, την αζακιτιδίνη. 
Περιγραφή περίπτωσης: Γυναίκα, 73 ετών, προσήλθε στα επείγοντα
τριτοβάθμιου νοσοκομείου, αιτιώμενη αδυναμία, κόπωση και απώ-
λεια βάρους από τριμήνου που δεν διερευνήθηκε νωρίτερα, λόγω
της πανδημίας. Η γενική αίματος αποκάλυψε βαριά παγκυτταροπε-
νία και εκσεσημασμένη βασεοφιλία(41,2%). Στο επίχρισμα περιφε-

ρικού αίματος τα βασεόφιλα δυσπλαστικά, αποκοκκιωμένα, ορισμέ -
να άωρα, ενώ υπήρχε μικρός αριθμός μυελοβλαστών(7%). Από το
ατομικό αναμνηστικό, καρκίνος τραχήλου μήτρας προ δεκαετίας.
Ακολούθησε μυελόγραμμα με παρόμοια εικόνα, βλάστες περίπου
10-20% και οστεομυελική βιοψία με ίνωση βαθμού ΙΙ-ΙΙΙ, συμβατή
με την παρουσία δακρυοκυττάρων στο επίχρισμα και τη χημειοθερα -
πεία, λόγω του καρκίνου. Τη διάγνωση της οξείας βασεοφιλικής
λευχαιμίας έθεσε η Κυτταρομετρία ροής του μυελού. Το βλαστικό
παράθυρο 51,7% αποτελούνταν από πληθυσμό 9% CD34(+) μυελικών
κυττάρων και 42,7% CD34(-) με χαρακτήρες βασεοφίλων: CD33(+),
CD13(+), CD11c(+), CD9(+), CD123(+). Το υλικό ήταν ακατάλληλο για
έλεγχο των ASXL1, MYB-GATA1. Ο μοριακός έλεγχος για BCR/ABL,
FIP1L1-PDGFR1 και JAK2 ήταν αρνητικός. Λόγω της κακής πρόγνωσης
της νόσου, η ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε θεραπεία με αζακιτιδίνη.
Συμπέρασμα: Εν μέσω της πανδημίας COVID-19, πολλοί ασθενείς
παραμέλησαν τα συμπτώματά τους και εισήχθησαν στα νοσοκο-
μεία με πολύ βαριά κλινικοεργαστηριακή εικόνα. Όλα τα νοσήματα
συνεχίζουν να υπάρχουν, ακόμη και τα πιο σπάνια, όπως το συγ-
κεκριμένο, που έχοντας βαριά πρόγνωση χρειάζεται άμεση θερα-
πευτική αντιμετώπιση.  

ΑΑ 151. ΜΕλΕΤη ΤηΣ ΔρΑΣΤικοΤηΤΑΣ THΣ G-6-
PD ΣΕ ΠληθυΣΜο ΤηΣ ΑΧΑΪΑΣ
Μ. Κουτσογιάννου, Χ. Κουτούγερας, Ι. Φωτοπούλου
Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Εισαγωγή: Η αφυδρογονάση της 6 φωσφορικής γλυκόζης (G-6-
PD) κληρονομείται με υπολειπόμενο φυλοσύνδετο χαρακτήρα. Η
μειωμένη δραστικότητα της G-6-PD αποτελεί τη συχνότερη ενζυ-
μοπάθεια των ερυθροκυττάρων και συχνό αίτιο αιμόλυσης και νε-
ογνικού ίκτερου∙ στην Ελλάδα η γεωγραφική της κατανομή πα-
ρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια και κυμαίνεται από <2% έως >15%. 
Σκοπός: Η μελέτη της δραστικότητας της G-6-PD ατόμων που προ-
σήλθαν στα Εξωτερικά Ιατρεία ή νοσηλεύτηκαν στο Γ.Ν.Πατρών.
Υλικό και μέθοδοι: Τη διετία 2019-2020 εστάλησαν στο Αιματο-
λογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Πατρών δείγματα αίματος 309 ατόμων
{140 θήλυ(♀), 169 άρρεν(♂)} (92 νεογνά, 36 παιδιά, 181 ενήλικες)
για μελέτη δραστικότητας G-6-PD. Χρησιμοποιήθηκε η κινητική
σπεκτοφωτομετρική μέθοδος της Pointe Scientific (στηρίζεται στη
μέθοδο των Kornberg & Horecker και Lohr & Waller). Τα αποτελέ-
σματα εκφράστηκαν σε U/gr Hb και ταξινομήθηκαν σε 5 ομάδες
κατά WHO {Ι (<0,12 U/gr Hb, χρόνια μη σφαιροκυτταρική αιμολυ-
τική αναιμία), ΙΙ (0,13-1,2 U/gr Hb, οξεία αιμολυτική αναιμία), ΙΙΙ
(1,3-7,1 U/gr Hb, αιμόλυση σχετιζόμενη με στρεσογόνους παρά-
γοντες), ΙV (7,2-17,7 U/gr Hb, κυρίως ασυμπτωματικοί), V (>17,7
U/gr Hb, ασυμπτωματικοί)}. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Τα 309 δείγματα ταξινομή-
θηκαν σε 5 ομάδες ως εξής: Ι (0/309, 0%), ΙΙ (3/309,1%), ΙΙΙ
(42/309,13,6%), ΙV (240/309, 77,6%) και V (24/309, 7,8%). Μειωμένη
δραστικότητα G-6-PD (ομάδες Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) παρουσίασαν 45 δείγματα
(14,6%), εκ των οποίων 34 (76%) προέρχονταν από άνδρες και 11
(24%) από γυναίκες∙ επιπλέον αφορούσαν κυρίως νεογνά (20/45,
44%), λιγότερο παιδιά (9/45, 20%) και ενήλικες (16/45, 36%). Σχε-
τικά υψηλό ποσοστό μειωμένης δραστικότητας G-6-PD παρατη-
ρείται στον πληθυσμό της Αχαΐας, σχετιζόμενη με άνδρες λόγω
της φυλοσύνδετης κληρονομικότητας. Το υψηλό ποσοστό μειω -
μένης δραστικότητας G-6-PD σε νεογνά δεικνύει την αναγκαιότητα
έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης νεογνικού ίκτερου. 



VOL. 66 • ISSUE 1, January-March 2021

e-POSTERS

Εισαγωγή: Η επιτήρηση των λοιμώξεων από Clostridium difficile
(C.d) είναι απαραίτητη τόσο για την αξιολόγηση προγραμμάτων
ελέγχου λοιμώξεων όσο και για την ανίχνευση επιδημικών εκρή-
ξεων.
Σκοπός: Τεκμηρίωση της συσχέτισης διαφόρων παρεμβάσεων με
την εμφάνιση Λοίμωξης από C.d για το χρονικό διάστημα 2013-
2018, στα πλαίσια Προγράμματος Αντιμικροβιακής Επιτήρησης
σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, σε δύο ομάδες ασθενών: η 1η με κλινικά
συμπτώματα διάρροιας και θετική εξέταση κοπράνων για παρου-
σία τοξίνης τοξινογόνου στελέχους C.d από την αρχή της νοσηλείας
και η 2η με θετική τοξίνη μετά 72 ωρών νοσηλείας. 
Υλικό & Μέθοδος: Εφαρμόστηκε ανάλυση χρονοσειράς [Time Se-
ries Analysis] ανά μήνα για το διάστημα 2013-2018 και υπολογί-
στηκαν οι εξής δείκτες: 1. Ποσοστό Απομονώσεων Ασθενών για
Πολυανθεκτικά Βακτήρια / Εισαγωγές. 2. Καταναλώσεις απολυ-
μαντικών σε λίτρα / 1000 ασθενείς-ημέρες [solution scrub και [so-
lution scrub + απλό σαπούνι]. 3. Ποσοστό Λοίμωξης από C.d / Ει-
σαγωγές ασθενών με θετική τοξίνη κατά την είσοδο και μετά
παραμονή 72 ωρών στη Κλινική. Ο προσδιορισμός του αντιγόνου
και της τοξίνης του C.d έγινε με μέθοδο  ανοσοχρωματογραφίας.
Αποτελέσματα: Κάθε αύξηση του ποσοστού Απομονώσεων / Ει-

σαγωγές τους προηγούμενους 2 μήνες, φάνηκε να συσχετίζεται
με μειωμένο ποσοστό Λοιμώξεων από C.d / Εισαγωγές, ενδεικτικά
σε ασθενείς με (+) τοξίνη από την αρχή της νοσηλείας (p-value=
0.078) και στατιστικά σημαντικά σε ασθενείς με θετική τοξίνη μετά
72 ωρών νοσηλείας (p-value= 0.050). Επίσης κάθε αύξηση της κα-
τανάλωσης solution scrub απολυμαντικών ή όλων των απολυμαν-
τικών, τον τρέχοντα ή τον προηγούμενο μήνα, φάνηκε να συσχε-
τίζεται στατιστικά σημαντικά, με μειωμένο ποσοστό λοιμώξεων
από C.d και σε ασθενείς με τοξίνη από την αρχή της νοσηλείας (p-
value= 0.011), και σε ασθενείς με (+) τοξίνη μετά 72 ωρών νοση-
λείας (p-value= 0.040).
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τη Διεθνή Βιβλιογραφία οι κυριότε-
ροι παράγοντες κίνδυνου για την ανάπτυξη λοίμωξης από C.d είναι
η προηγούμενη αντιβιοτική θεραπεία και η έκθεση στο μικροορ-
γανισμό που μπορεί να διαφοροποιηθεί με την εφαρμογή διαφό-
ρων παρεμβάσεων στο Νοσοκομείο. Στην παρούσα μελέτη απο-
δεικνύεται με ανάλυση χρονοσειράς, ότι τα κυριότερα μέτρα που
παρεμποδίζουν τη μετάδοση του μικροοργανισμού, είτε προέρ-
χεται από την κοινότητα, είτε οφείλεται σε νοσοκομειακή λοίμωξη,
είναι η απομόνωση των ασθενών και η χρήση σαπουνιού για την
υγιεινή των χεριών. 
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Εισαγωγή: Τα Προγράμματα Αντιμικροβιακής Επιτήρησης σε Χώρους
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας περιλαμβάνουν την επιτήρηση της Λοί-
μωξης από Clostridium difficile (C.d) για την ορθή αξιολόγηση των
μέτρων που οδηγούν στον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών.
Σκοπός: Ανάδειξη της συσχέτιση της κατανάλωσης των αντιβιοτι-
κών με την παρουσία Λοίμωξης από C.d για το χρονικό διάστημα
2013-2018, στα πλαίσια του Προγράμματος Αντιμικροβιακής Επι-
τήρησης σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, σε δύο ομάδες ασθενών: η 1η
με κλινικά συμπτώματα διάρροιας και θετική εξέταση κοπράνων
για παρουσία τοξίνης τοξινογόνου στελέχους C.d από την αρχή
της νοσηλείας και η 2η με θετική τοξίνη μετά 72 ωρών νοσηλείας. 
Υλικό - Μέθοδος: Εφαρμόστηκε ανάλυση χρονοσειράς [Time Se-
ries Analysis] ανά μήνα για το διάστημα 2013-2018 και υπολογί-
στηκαν, με μεθόδους στατιστικής ανάλυσης, οι δείκτες: 1. Κατα-
νάλωση Αντιβιοτικών σε DDDs (Daily Defined Dose/100
ασθενείς-ημέρες). 2. Ποσοστό Λοίμωξης από C.d / Εισαγωγές ασθε-
νών με θετική τοξίνη κατά την είσοδο και μετά παραμονή 72 ωρών
στη Κλινική. Ο προσδιορισμός του αντιγόνου και της τοξίνης του
C.d έγινε με μέθοδο  ανοσοχρωματογραφίας.
Αποτελέσματα: Κάθε αυξημένη κατανάλωση τον τρέχοντα ή τον

προηγούμενο μήνα σε: αμινογλυκοσίδες (p=0.014 και 0.072) ή λιν-
κοσαμίδες (p=0.032 και 0.075) ή κολιστίνη (p=0.076 και 0.016) ή
κεφτολοζάνη - ταζομπακτάμη (p=0.021 και 0.046) ή δαπτομυκίνη
(p=0.019 και 0.047) φάνηκε να συσχετίζεται με αυξημένο ποσοστό
Λοιμώξεων από C.d τόσο σε ασθενείς με θετική τοξίνη από την εί-
σοδο τους όσο και σε ασθενείς μετά 72 ώρες παραμονής τους
στην Κλινική. Αντίθετα, κάθε αυξημένη κατανάλωση τον τρέχοντα
ή τον προηγούμενο μήνα σε: μη προωθημένα αντιβιοτικά (p=0.004
και 0.033) ή μετρονιδαζόλη (p=0.003 και 0.012) ή λινεζολίδη
(p=0.065 και 0.071) ή τιγεκυκλίνη (p=0.015 και p=n.s.) φάνηκε να
συσχετίζεται με μειωμένο ποσοστό λοιμώξεων από C.d, τόσο σε
ασθενείς με θετική τοξίνη από την είσοδο τους, όσο και σε ασθενείς
μετά 72 ώρες παραμονής τους στην Κλινική.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τη Διεθνή Βιβλιογραφία οι κυριότε-
ροι παράγοντες κίνδυνου για την ανάπτυξη λοίμωξης από C.d είναι
η προηγούμενη αντιβιοτική θεραπεία και η έκθεση στο μικροορ-
γανισμό. Στην παρούσα μελέτη, με ανάλυση χρονοσειράς, φάνηκε
ότι τα μέτρα που οδηγούν στον περιορισμό της χρήσης συγκεκρι-
μένων αντιμικροβιακών έχουν επίδραση στη λοίμωξη από C.d.
κατά τον τρέχοντα και τον προηγούμενο μήνα.
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Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι η
επίσημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικροβιολο-
γικής Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση των
Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολόγων, αλλά και κάθε
επιστήμονα που ασχολείται με την εργαστηριακή και κλι-
νική ιατρική.

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

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

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

Είδη άρθρων προς δημοσίευση
Δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων:

Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν αποτελέσματα ερ-
γαστηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελετών προ-
οπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα που δημοσιεύονται
για πρώτη φορά. Η έκταση του κειμένου χωρίς τη βιβλιο-
γραφία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις.

Βραχείες δημοσιεύσεις: Έχουν την γενική δομή των
ερευνητικών εργασιών, όμως έχουν μικρότερο μέγεθος
έως 1.800 λέξεις και έως 15 βιβλιογραφικές αναφορές.
Αφορούν μελέτες που δεν δικαιολογούν την έκταση μιας
πλήρους ερευνητικής εργασίας. Η Συντακτική Επιτροπή,
μετά από πρόταση των εκάστοτε κριτών, διατηρεί το δι-
καίωμα να συστήσει στους συγγραφείς να μετατρέψουν
μια πλήρη ερευνητική εργασία σε βραχεία δημοσίευση,
εφόσον, κατά την κρίση τους, δεν δικαιολογείται η
έκταση που έχει δοθεί. Οι συγγραφείς μπορούν επίσης
να υποβάλλουν εργασίες που έχουν εξαρχής τη μορφή
βραχειών δημοσιεύσεων.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν νέες ή πολύ
σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκδηλώσεις,

εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτηρίων ή νέων θερα-
πευτικών μεθόδων. Η έκταση του κυρίως κειμένου να
μην υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις και η βιβλιογραφία να
μην υπερβαίνει τις 15 παραπομπές.

Ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά θέματα,
στα οποία παρουσιάζονται οι πρόσφατες εξελίξεις ή ανα-
φέρονται τα συμπεράσματα σειράς ερευνητικών μελετών
των συγγραφέων. Οι ανασκοπήσεις γράφονται από έναν
ή περισσότερους συγγραφείς, ανάλογα με τη θεματολο-
γία τους. Η έκταση του κυρίως κειμένου να μην υπερ-
βαίνει τις 10.000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 100 παρα-
πομπές.

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

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

Ορισμός συγγραφέα άρθρου
Ως συγγραφέας ενός άρθρου ορίζεται ένα άτομο που
έχει συνεισφέρει στον σχεδιασμό ή στην εκτέλεση της
συγκεκριμένης έρευνας που παρουσιάζει το άρθρο, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών
Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html]. Το περιοδικό
θεωρεί όλους τους συγγραφείς, ανεξάρτητα της σειράς
τους, ως φέροντες εξίσου την πλήρη ευθύνη ενός άρθρου,
συμπεριλαμβανομένου και του ορισμού του τίτλου και
της σειράς των υπολοίπων συγγραφέων. Άτομα που πα-
ρεχώρησαν προς χρήση εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, κλι-
νικά ή πρότυπα στελέχη, αναλώσιμα ή αντιδραστήρια,
έδωσαν οικονομική βοήθεια μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής
χρηματοδότησης, ή συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, δεν
μπορούν να θεωρηθούν ότι πληρούν τα κριτήρια του
συγγραφέα. Επίσης τα κριτήρια αυτά δεν πληρούν άτομα
που σχολίασαν, ή διόρθωσαν ή παρείχαν συμβουλές κατά
τη διαδικασία της συγγραφής μέρους ή όλου του άρθρου.
Αυτά τα άτομα μπορούν να αναφερθούν στο κεφάλαιο
των ευχαριστιών. Ομάδες εργασίας μπορεί να αναφερ-
θούν ως συγγραφείς, εφόσον όλα τα μέλη που αποτελούν
την ομάδα πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν πιο
πάνω. Τέλος, αναφέρεται ρητά ότι ο τίτλος του συγγραφέα
δεν μπορεί να αποδοθεί «τιμής ένεκεν» λόγω θέσης. Τυχόν
διαφωνίες που ανακύψουν σχετικά με την απονομή του
τίτλου του συγγραφέα ή την σειρά των συγγραφέων σε
ένα άρθρο, θα σημαίνουν αυτόματα την αναστολή της
διαδικασίας κρίσης, έως ότου αυτά λυθούν, είτε από το
σύνολο των συγγραφέων, ή από την αρμόδια επιτροπή
βιοηθικής και δεοντολογίας του ιδρύματος προέλευσης
του άρθρου.

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

Σύγκρουση συμφερόντων
Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν στο άρθρο
κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχετικά με την
υπό δημοσίευση μελέτη, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών
(ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html]. Θα πρέπει
να αναφέρεται κάθε χρηματοδότηση που θα μπορούσε
να οδηγήσει ή να υπονοήσει κατευθυνόμενη εξαγωγή
συμπερασμάτων, όπως επίσης κάθε οικονομική δραστη-
ριότητα που μπορεί να έχει σχέση με την μελέτη (π.χ. και
όχι περιοριστικά, προηγούμενη κατοχή μετοχών ή συμ-
μετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ή λήψη χρηματοδότη-
σης για ομιλίες από εταιρία της οποίας τα προϊόντα ελέγ-
χονται στην συγκεκριμένη μελέτη, κ.λπ.). Η μη ύπαρξη
σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει επίσης να αναφέ-
ρεται. Εδώ σημειώνεται ότι οι λεπτομέρειες της σύγκρου-
σης συμφερόντων δεν δημοσιεύονται μαζί με το άρθρο,
αλλά παραμένουν στην Συντακτική Επιτροπή υπό αυ-
στηρή εχεμύθεια. Στο άρθρο δημοσιεύεται μια γενικό-
λογη φράση, π.χ. «Ο συγγραφέας Χ.Χ έλαβε ενίσχυση από
την εταιρία Ψ.Ψ. για ερευνητικούς σκοπούς, ή για ομιλίες σε
συνέδρια κ.λπ.». Αποτυχία της συμμόρφωσης με αυτή την
οδηγία θα οδηγεί σε επιστροφή του άρθρου για συμ-
πλήρωση, πριν την επιστημονική κρίση. Σε περίπτωση
που εκ των υστέρων αποκαλυφθεί σύγκρουση συμφε-
ρόντων που δεν δηλώθηκε, η συντακτική επιτροπή δια-
τηρεί το δικαίωμα να το αναφέρει σε επόμενο τεύχος με
την μορφή «Ο συγγραφέας Χ.Χ. δεν δήλωσε πιθανή σύγ-
κρουση συμφερόντων, σχετικά με το άρθρο Ζ.Ζ. και την
εταιρία Ψ.Ψ.».

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

Οι ερευνητικές εργασίες, οι βραχείες δημοσιεύσεις
και οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν
την ίδια κοινή δομή και να περιλαμβάνουν τα εξής τμή-
ματα, σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου (word, text, ή άλλο):
τη σελίδα τίτλου, την ελληνική περίληψη με τις λέξεις
κλειδιά, την αγγλική περίληψη με τις λέξεις κλειδιά στα
αγγλικά, το κυρίως κείμενο, τις ευχαριστίες, τη δήλωση
σύγκρουσης συμφερόντων, τη δήλωση άδειας από την
αρμόδια Επιτροπή Βιοηθικής ή/και τον ΕΟΦ (εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για ερευ-
νητικές εργασίες παρεμβατικού τύπου), τη βιβλιογραφία,

τους πίνακες και τις λεζάντες των εικόνων. Οι εικόνες θα
πρέπει να υποβάλλονται σε ξεχωριστά αρχεία, σύμφωνα
με τις οδηγίες που ακολουθούν.

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

Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 250–400 λέξεις
(εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που θα έχει
έκταση έως 250 λέξεις), στην Ελληνική και την Αγγλική
γλώσσα και θα πρέπει να χωρίζεται σε 4 παραγράφους
(Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπερά-
σματα). Κάτω από την περίληψη θα πρέπει να αναφέρον-
ται οι λέξεις κλειδιά (3-6) στην Ελληνική και την Αγγλική
γλώσσα, που πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς
όρους του Index Medicus και να αποδίδονται στα Ελλη-
νικά σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Βιοϊατρική
Ορολογία).

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

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

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

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

Στη βιβλιογραφία ακολουθείται το διεθνές σύστημα
Vancouver. Επειδή η αναπαραγωγή των άρθρων από τις
ιστοσελίδες ανεύρεσης δεν μεταφέρει απόλυτα όλα τα
τυπογραφικά στοιχεία (π.χ. ειδικά γράμματα) οι συγγρα-
φείς για να εξασφαλίσουν την ορθή απόδοση των ανα-
φορών θα πρέπει να ανατρέχουν στο τυπωμένο κείμενο,
είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf).
Όλοι οι συγγραφείς ενός άρθρου θεωρούνται από κοινού
υπεύθυνοι για την σωστή αναπαραγωγή των βιβλιογρα-
φικών αναφορών του άρθρου και η συντακτική ομάδα
του περιοδικού δεν ελέγχει την τυπογραφική ακρίβειά
τους. Κόστος διόρθωσης λάθους αναφοράς που τυχόν
ζητηθεί από τρίτο άτομο μετά την τελική εκτύπωση του
τεύχους του περιοδικού, επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους
συγγραφείς. Η αρίθμηση των αναφορών στο κείμενο γί-
νεται με την σειρά που αναφέρονται στο κείμενο, με αρα-
βικούς αριθμούς, ως εκθέτες, μετά τα σημεία στίξης (π.χ.:
η συγκεκριμένη παρατήρηση έχει αναφερθεί αρχικά από
τους Jones και συν.4 και έχει επιβεβαιωθεί και από άλλες
μελέτες.5,7,8-12).

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

Άρθρα περιοδικών υπό δημοσίευση: Αφορά άρθρα
που έχουν γίνει αποδεκτά και εκκρεμεί η τελική δημοσί-
ευσή τους. Ακολουθείται η προηγούμενη οδηγία και
μετά την συντομογραφία του περιοδικού αναγράφεται
“in press” ή «υπό δημοσίευση». Εάν κατά την διάρκεια
της διαδικασίας κρίσης το άρθρο τελικά δημοσιευθεί, οι

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

Σύγγραμμα: αναφέρονται το όνομα του συγγραφέα, ο
τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν περισσότε-
ρες από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος και οι
σελίδες της αναφοράς. Για τα κεφάλαια βιβλίων αναφέ-
ρεται επιπλέον μετά το όνομα του εκδότη και ο τίτλος του
βιβλίου (π.χ. Griffiths WD. Old world cutaneous leishma-
niasis. In: Peters W, Killick-Kendrick R (eds). The leishma-
niases in biology and medicine. Vol. II. London, Academic
Press, 1987:617-636).

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

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

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

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