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Περίληψη

Από το 2020 η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανδημία της νόσου COVID-19,
με την επιστημονική κοινότητα να αναζητά αξιόπιστους τρόπους διάγνωσης της λοίμωξης
από τον ιό SARS-CoV-2. Στην φαρέτρα της διαγνωστικών μεθόδων συγκαταλέγονται τρεις
βασικοί τύποι μικροβιολογικών δοκιμασιών. Για την τεκμηρίωση της οξείας λοίμωξης από
τον ιό SARS-CoV-2 χρησιμοποιούνται (1) δοκιμασίες ανίχνευσης του γενετικού υλικού του
ιού είτε με την χρήση της μεθόδου αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με αντίστροφη
μεταγραφάση (rRT-PCR), είτε με τεχνικές ισοθερμικών αντιδράσεων, και (2) δοκιμασίες ανί-
χνευσης συγκεκριμένων ιικών αντιγόνων. Οι ορολογικές δοκιμασίες που αποσκοπούν στην
ανίχνευση είτε των ειδικών δεσμευτικών, είτε των ειδικών εξουδετερωτικών αντισωμάτων
έναντι του ιού SARS-CoV-2, χρησιμοποιούνται κυρίως στη διάγνωση παρελθούσας λοίμωξης,

Παναγιώτης Τουμάσης, Γεωργία Βρυώνη
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

Μικροβιολογικές μέθοδοι για τη διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό
SARS-CoV-2

Α ν α σ κ ό π η σ η
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Εισαγωγή

Αναβιώνοντας μνήμες άλλων εποχών, η σύγχρονη αν-
θρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανδημία
της νόσου COVID-19, με τις επιπτώσεις αυτής να αγγί-
ζουν κάθε πτυχή του ανθρώπινου βίου. Από το 2020,
η παγκόσμια ιατρική κοινότητα βρίσκεται σε εντατι-
κούς ρυθμούς αποκρυπτογράφησης της βιοσυμπερι-
φοράς του ιού SARS-CoV-2 και προσπάθειας ελέγχου
της πανδημίας με τον μαζικό εμβολιασμό και τη χορή-
γηση αντιιικών φαρμάκων.

Προσεγγίζοντας κλινικά τη νόσο COVID-19, διαπι-
στώνεται πως τα σημεία και τα συμπτώματά της δεν
είναι διαφοροδιαγνωστικά, αλλά προσομοιάζουν με
οποιαδήποτε λοίμωξη του αναπνευστικού συστήμα-
τος.1 Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την έναρξη στο-
χευμένης φροντίδας του ασθενούς, την αποφυγή μα-
κροπρόθεσμων επιπλοκών της νόσου, καθώς και τη
λήψη μέτρων πρόληψης της μετάδοσης σε συλλογικό
επίπεδο. Επιπλέον, οι ασυμπτωματικοί (υποκλινική λοί-
μωξη) και προσυμπτωματικοί φορείς της νόσου προ-
σεγγίζουν το 40% των περιστατικών και δύναται ασυ-
νείδητα και απρόσκοπτα να μεταδίδουν για έως και
14 μέρες τον ιό σε υγιείς, αυξάνοντας έτσι τον επιπο-
λασμό της νόσου.2 Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται
σαφής η αναγκαιότητα της έγκαιρης και αξιόπιστης
διάγνωσης της οξείας νόσου COVID-19. Επιπρόσθετα,
η διάγνωση της πρόσφατης ή παρελθούσας λοίμωξης
από τον SARS-CoV-2 προσφέρει σημαντικές επιδημιο-

λογικές πληροφορίες.3 Συγκεκριμένα, βοηθά στην διε-
ρεύνηση των ασυμπτωματικών φορέων της νόσου,
τον ακριβή προσδιορισμό του ποσοστού θνησιμότη-
τας και αξιολόγηση της ανοσίας ατόμων που είτε ανάρ-
ρωσαν της νόσου COVID-19 είτε έχουν εμβολιαστεί.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι δοκιμασιών που μπο-
ρούν να τεκμηριώσουν τη λοίμωξη από τον ιό SARS-
CoV-2: α) ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού και
β) ανίχνευση ιικών αντιγόνων, που χρησιμοποιούνται
για τη διάγνωση οξείας λοίμωξης, καθώς και γ) ανί-
χνευση των ειδικών αντισωμάτων έναντι του SARS-
CoV-2, μέθοδος που συνιστά απόδειξη πρόσφατης ή
παρελθούσας λοίμωξης.4 Η αξιοπιστία της τελικής διά-
γνωσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της δοκι-
μασίας που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή την ειδικότητα
και την ευαισθησία, από την πιθανότητα του ατόμου
να έχει μολυνθεί πριν την διενέργεια της δοκιμασίας
βάση ιχνηλάτησης των επαφών του, καθώς και τον
επιπολασμό της νόσου COVID-19 στην κοινότητα.5

Συλλογή και διαχείριση των κλινικών δειγμάτων

Η σωστή συλλογή του κατάλληλου κλινικού δείγματος
είναι κομβικής σημασίας στη διαγνωστική διαδικασία
της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2. Το είδος του κλινι-
κού δείγματος που θα ληφθεί εξαρτάται από τον τύπο
της εργαστηριακής δοκιμασίας που θα εφαρμοστεί,
καθώς και από τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευα-

συμβάλλοντας στην εκτίμηση της επίπτωσης της λοίμωξης ή του ποσοστού του εμβολιασμού
στην κοινότητα. Κάθε μία δοκιμασία παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και χρη-
σιμοποιείται ανάλογα με την κλινική περίσταση.
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στή της.6 Ανεξαρτήτως είδους, όλα τα δείγματα πρέπει
να αντιμετωπίζονται ως δυνητικά μολυσματικά και σε
όλα τα βήματα συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευ-
σης συνιστάται η εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέ-
τρων πρόληψης της έκθεσης στο παθογόνο.7

Στο αρχικό στάδιο ελέγχου για οξεία λοίμωξη από
τον SARS-CoV-2, προτείνεται η συλλογή δείγματος
προερχόμενου από το ανώτερο αναπνευστικό σύ-
στημα, η οποία περιλαμβάνει λήψη είτε ρινικού, ρινο-
φαρυγγικού ή στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος είτε
ρινικού εκπλύματος / αναρρόφησης.6 Η δειγματοληψία
οφείλει να διενεργείται από εκπαιδευμένο υγειονομικό
προσωπικό, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, η λήψη
ρινικού επιχρίσματος μπορεί να πραγματοποιηθεί από
τον ίδιο τον εξεταζόμενο, ακολουθώντας πιστά το
πρωτόκολλο της διαγνωστικής δοκιμασίας.8 Η λήψη
αποκλειστικά ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος φαίνεται
να είναι επαρκής, ενώ, σε περίπτωση επιπρόσθετης
λήψης στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος, προτείνεται
η ανάμειξη τους σε ένα φιαλίδιο, γεγονός που μεγιστο-
ποιεί την ευαισθησία της διάγνωσης και βοηθά στην
εξοικονόμηση φιαλιδίων μεταφοράς. Κατά την λήψη
επιχρίσματος, συστήνεται η χρήση στυλεού με άξονα
από αλουμίνιο ή πλαστικό και βύσμα από συνθετικό
υλικό (π.χ. πολυεστέρας ή Dacron). Στυλεοί με ξύλινο
άξονα ή βύσμα από αλγινικό ασβέστιο δύναται να πε-
ριέχουν ανασταλτικούς παράγοντες, γεγονός που δυ-
σχεραίνει τις μοριακές τεχνικές διάγνωσης. Τα
δείγματα που λαμβάνονται από το ανώτερο αναπνευ-
στικό μεταφέρονται σε αποστειρωμένο φιαλίδιο που
μπορεί περιέχει 1-3 ml ειδικού υλικού μεταφοράς ιών,
ανάλογα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από
το εργαστήριο.

Εναλλακτικά μπορεί να εξεταστούν δείγματα από
το κατώτερο αναπνευστικό, δηλαδή πτύελα, υλικό εν-
δοτραχειακής αναρρόφησης και βρογχοκυψελιδικό
έκπλυμα. Παρολαυτά, σε νοσηλευόμενους ασθενείς
με νόσο του κατώτερου αναπνευστικού συνιστάται
αρχικά η λήψη δείγματος ανωτέρου αναπνευστικού
και μόνο αν αυτό βγει αρνητικό ακολουθεί λήψη δείγ-
ματος κατώτερου αναπνευστικού.8 Σε περίπτωση διε-
νέργειας νεκροψίας χρησιμοποιείται βιοπτικό υλικό
τραχείας/πνεύμονα. Ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί, επίσης,
να ανιχνευτεί σε δείγματα κοπράνων και σάλιου, αλλά
όχι σε δείγματα ούρων.9 Το σάλιο ως διαγνωστικό
δείγμα παρουσιάζει μικρή ευαισθησία.10 Δύναται να
αποτελέσει μια εναλλακτική πηγή δείγματος, ειδικά σε
περιβάλλοντα χαμηλών οικονομικών πόρων, αφού για
τη λήψη του δεν απαιτεί ατομικό εξοπλισμό προστα-
σίας, όμως απαραίτητη είναι η αξιολόγησή του ως
είδος κλινικού δείγματος.10

Τα δείγματα που προέρχονται από το κατώτερο
αναπνευστικό σύστημα αναμένεται να εμφανίζουν
υψηλότερη διαγνωστική αξία σε ασθενείς με πνευμο-

νία, συγκριτικά με δείγματα από το ανώτερο αναπνευ-
στικό σύστημα.7 Συγκεκριμένα, έρευνα σε ασθενείς
με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19 έδειξε πως δείγματα
βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) είχαν μεγαλύ-
τερο ποσοστό θετικότητας (93%) αναφορικά με την
ανίχνευση του ιού και ακολουθούσαν με μικρότερα
ποσοστά δείγματα πτυέλων (72%), ρινικά (63%) και
ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα (32%).9 Επιπλέον, σε πε-
ρίπτωση που ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος του
ασθενούς αποβεί αρνητικός, αλλά υπάρχει ισχυρή κλι-
νική υποψία νόσου COVID-19, προτείνεται η λήψη κλι-
νικών δειγμάτων από πολλαπλές θέσεις του αναπνευ-
στικού συστήματος.7

Για την διενέργεια ελέγχου αντισωμάτων έναντι του
SARS-CoV-2 με ορολογικές μεθόδους πραγματοποιεί-
ται λήψη αίματος από τον ασθενή. Συγκεκριμένα
απαιτείται, ανάλογα της μεθόδου, χρήση ορού, πλά-
σματος, ολικού αίματος ή αποξηραμένες κηλίδες αί-
ματος. 

Δοκιμασίες ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων

Για την ανίχνευση της οξείας λοίμωξης από τον SARS-
CoV-2 συνιστάται η επιλογή μιας δοκιμασίας ενίσχυ-
σης νουκλεϊκών οξέων (Nucleic Acid Amplification
Test – NAAT).4 Οι NAATs συνιστούν δοκιμασίες με
υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, όπου ανιχνεύουν
έναν ή περισσότερους γονιδιακούς στόχους στο γενε-
τικό υλικό του SARS-CoV-2. Μερικοί από τους πιο
συχνά επιλεγόμενους γονιδιακούς στόχους περιλαμ-
βάνουν τα γονίδια E, S και N και το ανοιχτό πλαίσιο
ανάγνωσης ORF1a/1b.11 Βέβαια, ορισμένοι γονιδιακοί
στόχοι μπορεί να παρουσιάζουν μικρή διασταυρού-
μενη αντιδραστικότητα με τους ενδημικούς κοροναϊ-
ούς που σχετίζονται με το κοινό κρυολόγημα.11,12 Η
ανίχνευση του γονιδίου Ε φαίνεται να έχει την υψηλό-
τερη αναλυτική ευαισθησία.13 Αξίζει να αναφερθεί
πως έχουν αναπτυχθεί πολλαπλές δοκιμασίες NAATs
όπου, εκτός από την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2,
πραγματοποιείται ταυτόχρονα ανίχνευση και άλλων
ιών που προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα π.χ.
ιοί γρίπης Α & Β όπως και βακτηρίων που προκαλούν
άτυπη πνευμονία.14

Μεγάλη σημασία στις διαδικασίες ανίχνευσης του
γενετικού υλικού του SARS-CoV-2 έχει το όριο ανίχνευ-
σης (Limit of detection – LOD).15 Οι καλύτερες δοκιμα-
σίες παρουσιάζουν ένα όριο ανίχνευσης περίπου 100
αντιγράφων ιικού RNA ανά ml ειδικού υλικού μεταφο-
ράς. Ωστόσο, τα όρια ανίχνευσης των επί του παρόντος
εγκεκριμένων δοκιμασιών ποικίλλουν. Οι δοκιμασίες
με υψηλότερα όρια ανίχνευσης θα αποτύχουν να εν-
τοπίσουν κάποιο αριθμό μολυσμένων ασθενών, με
αποτέλεσμα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Αύξηση
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του ορίου ανίχνευσης κατά 10 φορές αναμένεται να
αυξήσει το ποσοστό των ψευδώς αρνητικών αποτελε-
σμάτων κατά 13%, αποτυγχάνοντας να εντοπιστεί 1
επιπλέον στους 8 μολυσμένους ασθενείς.

Αναφορικά με το κλινικό δείγμα, αν και το ρινοφα-
ρυγγικό επίχρισμα φαίνεται να είναι το βέλτιστο δείγμα
διάγνωσης, μελέτη έδειξε ότι σε δοκιμασίες NAAT
δείγμα σάλιου παρουσίαζε συγκρίσιμη ειδικότητα και
ευαισθησία με την λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσμα-
τος.16 Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η ευαισθησία της δο-
κιμασίας επηρεάζεται από τη χρονική στιγμή λήψης
του κλινικού δείγματος, καθώς το ιικό RNA που υπάρ-
χει σε δείγματα ανωτέρου αναπνευστικού από ασθε-
νείς που έχουν μολυνθεί με τον ιό SARS-CoV-2 είναι
υψηλότερο κατά την έναρξη των συμπτωμάτων.17,18,19

Με το πέρας της πρώτης εβδομάδας των συμπτωμά-
των, τα επίπεδα του ιικού RNA σε δείγματα ανωτέρου
αναπνευστικού αρχίζουν να μειώνονται, αλλά εξακο-
λουθούν να είναι ανιχνεύσιμα με δοκιμασίες NAATs.
Βέβαια, μερικές μελέτες έδειξαν πως μπορεί να μην
παρατηρηθεί απότομη μείωση του ιικού RNA μετά την
πρώτη εβδομάδα20,21, ιδίως σε ασυμπτωματικούς
ασθενείς  που φαίνεται να μειώνουν το ιικό τους φορ-
τίο με πιο αργό ρυθμό συγκριτικά με τους συμπτω-
ματικούς ασθενείς.22,23,24 Το RNA του SARS-CoV-2 σε
ένα μικρό ποσοστό ασθενών, αν και μειούμενο, μπορεί
να παραμένει ανιχνεύσιμο για 6 εβδομάδες ή περισ-
σότερο, από την έναρξη των συμπτωμάτων.25 Επι-
πλέον, το ιικό RNA σε δείγματα κατώτερου αναπνευ-
στικού μπορεί να αποκτήσει τη μέγιστη τιμή του πολύ
αργότερα και να είναι ανιχνεύσιμο για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα, συγκριτικά με το ιικό RNA σε δείγ-
ματα ανώτερου αναπνευστικού.26 Επίσης, σε κλινικά
δείγματα σάλιου ορισμένων ασθενών παρατηρήθηκε
μεγαλύτερη ποσότητα και διάρκεια παραμονής ιικού
RNA σε σχέση με το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα των
ίδιων ασθενών.27

Οι δοκιμασίες ΝΑΑΤs  μπορούν να διακριθούν σε 2
ομάδες:
1. Δοκιμασίες που βασίζονται στην πραγματικού

χρόνου αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με
τη χρήση αντίστροφης μεταγραφάσης (rRT-PCR)
Δεδομένου ότι ο SARS-CoV-2 είναι RNA ιός28 και

απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το πρωτό-
κολλο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης
(PCR) αποτελεί η ύπαρξη αλληλουχίας DNA29, είναι
αναγκαία η σύνθεση cDNA, συμπληρωματικού του
RNA του SARS-CoV-2, με την βοήθεια μιας αντίστρο-
φης μεταγραφάσης (reverse transcriptase).28,29 Στη συ-
νέχεια ακολουθούν τα κλασικά βήματα της διαδικα-
σίας. Ειδικά, η RT-PCR διαθέτει ειδικούς φθοριωμένους
ιχνηθέτες μέσω των οποίων ανιχνεύεται, επιβεβαιώνε-
ται και ποσοτικοποιείται το προϊόν της αντίδρασης σε

πραγματικό χρόνο. Δε χρειάζονται επιπλέον διαδικα-
σίες για την ανίχνευση του προϊόντος της αντίδρασης
(όπως ηλεκτροφόρηση σε γέλη αγαρόζης) με αποτέ-
λεσμα ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της διαδι-
κασίας να μειώνεται σημαντικά. Επιπλέον, η RT-PCR
παρέχει την δυνατότητα διάκρισης της αλληλουχίας-
στόχου από την αλληλουχία του εσωτερικoύ μάρτυρα,
εκτιμώντας έτσι την απόδοση της ανάλυσης (διάκριση
ψευδώς θετικών).

Προς το παρόν, οι δοκιμασίες rRT-PCR έχουν εγκρι-
θεί μόνο για ποσοτικό προσδιορισμό συγκεκριμένων
ιικών γονιδιακών στόχων και όχι για ποσοτικοποίηση
του ιικού φορτίου του κλινικού δείγματος. Επιπλέον, ο
αριθμός των κύκλων αντιγραφής rRT-PCR που θα
πραγματοποιηθούν φαίνεται πως επηρεάζεται από
παράγοντες όπως η καλή τεχνική λήψης του δείγμα-
τος, το είδος του δείγματος κ.α., ενώ δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο για την μετέπειτα δια-
χείριση των ασθενών.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο προσδιορισμός της αλ-
ληλουχίας του ιικού γονιδιώματος μπορεί να διαδρα-
ματίσει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό επανα-
λοίμωξης, μέσω σύγκρισης της αλληλουχίας του ιού
της πρώτης λοίμωξης και της επαναμόλυνσης.30

2. Δοκιμασίες που βασίζονται σε ισοθερμική αντί-
δραση. 
Σε αντίθεση με την PCR, οι ισοθερμικές τεχνικές ενί-

σχυσης βασίζονται στη χρήση διακριτών ενζύμων
που δεν απαιτούν θερμικό κυκλοποιητή (δηλαδή κύ-
κλους θέρμανσης και ψύξης).31 Ισοθερμικές τεχνικές
αποτελούν η ενίσχυση μέσω μεταγραφής (Transcri-
ption-Mediated Amplification – ΤΜΑ) και η ενίσχυση
μέσω βρόγχου με αντίστροφη μεταγραφάση (Reverse
transcription loop-mediated isothermal amplifica-
tion – RT-LAMB) . Η τελευταία αποτελεί τη βάση λει-
τουργίας της πρώτη συσκευής αυτοδιάγνωσης που
εγκρίθηκε για χορήγηση στο σπίτι, έπειτα από συντα-
γογράφηση.32

Δοκιμασίες ανίχνευσης ιικών αντιγόνων

Οι δοκιμασίες ανίχνευσης ιικών αντιγόνων που έχουν
λάβει έγκριση συνιστούν ανοσοαντιδράσεις πλευρι-
κής ροής για την ανίχνευση της νουκλεοκαψιδικής
πρωτεΐνης Ν από ρινοφαρυγγικά ή/και ρινικά επιχρί-
σματα.33 Αναφορικά με τη διαδικασία, ρινοφαρυγγικό
ή/και ρινικό επίχρισμα αναμειγνύεται με αντιδραστή-
ριο διάλυμα και εν συνεχεία εισάγεται στην κασέτα
διάγνωσης. Το αντίσωμα SARS-CoV-2 βρίσκεται επι-
καλυμμένο στην περιοχή της γραμμής δοκιμής “T”
(test). Το δείγμα αντιδρά με σωματίδια επικαλυμμένα
με αντίσωμα SARS-CoV-2, μετακινείται με τριχοειδικές
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δυνάμεις στη μεμβράνη και αντιδρά με το αντίσωμα
SARS-CoV-2 στην περιοχή της γραμμής “Τ”. Εάν το
δείγμα περιέχει αντιγόνα SARS-CoV-2, μια έγχρωμη
γραμμή θα εμφανιστεί στην περιοχή “T” μετά την πά-
ροδο 10-15 λεπτών. Εάν το δείγμα δεν περιέχει αντι-
γόνα SARS-CoV-2, δε θα εμφανιστεί έγχρωμη γραμμή
στην περιοχή της γραμμής “T” και το αποτέλεσμα είναι
αρνητικό. Οι δοκιμασίες ανίχνευσης αντιγόνου είναι
προτιμότερο να χρησιμοποιούνται στα αρχικά στάδια
της λοίμωξης, όπου το ιικό φορτίο είναι υψηλό.

Τον Απρίλιο του 2021 εγκρίθηκε η χρήση δοκιμα-
σιών ανίχνευσης αντιγόνων για τον SARS-CoV-2 με
σκοπό τον προσυμπτωματικό έλεγχο (screening) του
γενικού πληθυσμού. Oι δοκιμασίες αυτές παρουσιά-
ζουν παρόμοια ειδικότητα, αλλά χαμηλότερη ευαι-
σθησία σχετικά με τις μοριακές δοκιμασίες (ΝΑΑΤs).34

Θετικό αποτέλεσμα σημαίνει λοίμωξη από τον SARS-
CoV-2. Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν τη
λοίμωξη SARS-CoV-2 και δεν πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται μόνα τους για αποφάσεις διαχείρισης ασθενών
ή θεραπείας. Τα αρνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να
επιβεβαιώνονται με μοριακή μέθοδο μόνο εάν κρίνε-
ται απαραίτητο.35 Συγκεκριμένα, τα αρνητικά αποτε-
λέσματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο
πλαίσιο ιστορικού πρόσφατης έκθεσης στον ιό, του
ιστορικού και της παρουσίας συμπτωμάτων και κλινι-
κών σημείων του ασθενούς.

Σύγκριση των διαγνωστικών δοκιμασιών ανίχνευ-
σης του ιού (“viral tests”)
Οι διαγνωστικές δοκιμασίες που βασίζονται στην ανί-
χνευση δομικών στοιχείων του ιού SARS-CoV-2 (που
θα αναφέρονται στο εξής ως “viral tests”) περιλαμβά-
νουν τις δοκιμασίες ανίχνευσης του γενετικού υλικού
του SARS-CoV-2 (NAATs) και τις δοκιμασίες ανίχνευσης
των ιικών αντιγόνων. Οι πρώτες υπερτερούν σε ευαι-
σθησία, η οποία ποικίλλει βέβαια ανάλογα με τη δο-
κιμασία, αλλά φαίνεται να έχουν παρόμοια ειδικότητα.
Επίσης, ο χρόνος μέχρι το αποτέλεσμα είναι μεγαλύ-
τερος στις περισσότερες δοκιμασίες NAATs, φτάνον-
τας τις 3-5 ώρες, ενώ υπάρχουν ταχείες δοκιμασίες
ΝΑΑΤs που δίνουν αποτέλεσμα σε 15 λεπτά. Ο χρόνος
για το αποτέλεσμα μιας δοκιμασίας ανίχνευσης ιικών
αντιγόνων ποικίλλει, αλλά σπάνια ξεπερνά τα 30
λεπτά. Επιπλέον, οι τεχνικές NAATs μειονεκτούν σε
θέμα κόστους, ανάγκης ύπαρξης εξοπλισμού και κα-
τάλληλου, εκπαιδευμένου προσωπικού.

Ορολογικές δοκιμασίες

Οι διαγνωστικές δοκιμασίες που σκοπό έχουν την ανί-
χνευση των ειδικών αντισωμάτων έναντι του SARS-
CoV-2 χρησιμοποιούνται κυρίως για την διάγνωση πα-

ρελθούσας λοίμωξης.4 Δεδομένης της χρονικής στιγ-
μής που διενεργείται η ορολογική δοκιμασία, καθώς
και του χρονικού παραθύρου που μεσολαβεί ανάμεσα
στην έναρξη της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 και
την παραγωγή αντισωμάτων, οι ορολογικές δοκιμα-
σίες δεν μπορούν να χρησιμεύσουν στη διάγνωση της
οξείας λοίμωξης. Συνεπώς, οι ορολογικές εξετάσεις
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιδημιολογικές με-
λέτες για την εκτίμηση της αθροιστικής επίπτωσης
της εμφάνισης λοίμωξης (ή εμβολιασμού) σε μια κοι-
νότητα.4 Επιπρόσθετα, οι ορολογικές δοκιμασίες
δρουν υποβοηθητικά στην διάγνωση του πολυσυστη-
ματικού φλεγμονώδους συνδρόμου (Multisystem In-
flammatory Syndrome – MIS) μετά από λοίμωξη από
SARS-CoV-2 στα παιδιά (MIS-C) και στους ενήλικες
(MIS-A).36

Επιπλέον, δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί εάν το θε-
τικό αποτέλεσμα της ορολογικής δοκιμασίας υποδη-
λώνει ταυτόχρονα ανοσία σε επαναλοίμωξη από τον
SARS-CoV-2.4 Φαίνεται πως η ανάπτυξη ειδικών αντι-
σωμάτων έπειτα από φυσική λοίμωξη με SARS-CoV-2
δύναται να προσδώσει στο άτομο κάποιο επίπεδο
ανοσίας για τουλάχιστον 3 μήνες.37 Η ισχύς και η διάρ-
κεια της ανοσίας που επιτυγχάνεται είτε έπειτα φυσι-
κής λοίμωξης είτε εμβολιασμού παραμένει αντικείμενο
ερευνών.

Θεμελιώδους σημασίας στην ερμηνεία των δοκιμα-
σιών αυτών είναι η κατανόηση της διαδικασίας πρω-
τογενούς ανοσολογικής απόκρισης του οργανισμού
έναντι στον SARS-CoV-2. Αυτή, σχεδόν σε όλα τα ανο-
σοεπαρκή άτομα, συνίσταται από διαδικασίες τόσο
χυμικής όσο και κυτταρικής ανοσίας, διαμεσολαβού-
μενες από Β και Τ λεμφοκύτταρα, αντίστοιχα.38,39,40 Η
χυμική ανοσία έπειτα από φυσική λοίμωξη αφορά την
παραγωγή αντισωμάτων που στρέφονται έναντι δύο
αντιγονικών στόχων, των ιικών πρωτεϊνών S και N.37 Η
πρωτεΐνη S εντοπίζεται στην ακίδα του ιικού φακέλου
του SARS-CoV-2 και αποτελείται από τις λειτουργικές
υπομονάδες S1 και S2. Στην υπομονάδα S1 εντοπίζε-
ται η περιοχή RBD, η οποία διαμεσολαβεί στην σύν-
δεση των ιικών σωματιδίων με τα κύτταρα στόχους
του ξενιστή. Συγκεκριμένα συνδέεται στους υποδο-
χείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης ΙΙ
(ACE2) που κυρίως στα κύτταρα του ανώτερου και κα-
τώτερου αναπνευστικού, και συνιστά το στόχο των
εξουδετερωτικών αντισωμάτων που παράγονται.41 Τα
αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης N παράγονται νω-
ρίτερα συγκριτικά με τα αντισώματα έναντι της πρω-
τεΐνης S.41 Παρόλαυτα, τα τελευταία αποτελούν την
πλειονότητα των εξουδετερωτικών αντισωμάτων.42

Στους περισσότερους ασθενείς, η έναρξη της πα-
ραγωγής των ειδικών αντισωμάτων (ορομετατροπή)
παρατηρείται περίπου τη 2η εβδομάδα (7η-14η ημέρα)
μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ σχεδόν όλοι
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οι ασθενείς θα έχουν ανιχνεύσιμα επίπεδα αντισωμά-
των έναντι του SARS-CoV-2, και κατ’ επέκταση θετική
ορολογική δοκιμασία, έως την 4η εβδομάδα (28η
ημέρα) από την έναρξη των συμπτωμάτων.43,44 Αξίζει
να αναφερθεί πως στο διάστημα αυτό, η ευαισθησία
της διάγνωσης με μοριακές μεθόδους ή με ανίχνευση
των ιικών αντιγόνων μειώνεται ενώ, η ευαισθησία των
ορολογικών δοκιμασιών αυξάνεται.37 Στον ορό ασθε-
νών με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19, βρέθηκαν οι
τάξεις IgM, IgA και IgG των ειδικών ανοσοσφαιρινών
έναντι του SARS-CoV-2.45 Τυπικά, αρχικά εμφανίζονται
τα IgM αντισώματα και συγκεκριμένα την 2η εβδο-
μάδα (7η-14η ημέρα) μετά την έναρξη των συμπτω-
μάτων, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις νωρίτερα.43 Ανα-
φορικά με τα επίπεδα των IgG αντισωμάτων, σε μερικά
περιστατικά ασθενών ανιχνεύθηκαν ταυτόχρονα με
την εμφάνιση των IgM αντισωμάτων, αλλά στην πλει-
ονότητα των περιστατικών εμφανίστηκαν λίγες μέρες
μετά, παρουσιάζοντας plateau μεταξύ 15ης και 21ης
μέρας.43 Τα IgM αντισώματα μειώνονται συγκριτικά με
τα αντισώματα IgG.44 Tα τελευταία ανιχνεύονται για
αρκετούς μήνες στον ορό των ατόμων.46 Αξίζει να ση-
μειωθεί πως υψηλότερος τίτλος αντισωμάτων σχετί-
ζεται με μεγαλύτερης σοβαρότητας λοίμωξη.47,48 Επί-
σης, υπάρχουν ασθενείς που δεν εμφανίζουν
ανιχνεύσιμα επίπεδα αντισωμάτων.

Αναφορικά με την επίτευξη τεχνητής παθητικής
ανοσοποίησης μέσω εμβολιασμού, κύριος στόχος
αποτελεί η αποτροπή της σύνδεσης της περιοχής RBD
της υπομονάδας S με τον υποδοχέα ACE-II. Tα εμβόλια
που έχουν λάβει έγκριση στοχεύουν στην πρόκληση
παραγωγής εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι
της περιοχής RBD ή της υπομονάδας S.49

Συνεπώς, ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα των
ορολογικών δοκιμασιών και λαμβάνοντας υπόψη το
ιστορικό εμβολιασμού:

• Σε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί, θετική ορο-
λογική δοκιμασία ισοδυναμεί με αποδραμούσα ή
παρελθούσα λοίμωξη από τον SARS-CoV-2. Εν-
τούτοις, ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει
προηγούμενη λοίμωξη, καθώς ένα ποσοστό ατό-
μων που έχουν μολυνθεί με SARS-CoV-2 ενδέχεται
να μην αναπτύξουν ανιχνεύσιμο ποσοστό αντισω-
μάτων, περιορίζοντας επομένως την ευαισθησία
οποιασδήποτε ορολογικής δοκιμασίας για την
διάγνωση προηγούμενης λοίμωξης σε αυτά τα
άτομα.

• Σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί, ύπαρξη αντισω-
μάτων έναντι των αντιγονικών στόχων του εμβο-
λίου, δηλαδή για την υπομονάδα S, και απουσία
αντισωμάτων έναντι των υπολοίπων αντιγόνων
του SARS-CoV-2 σημαίνει ότι το άτομο ανέπτυξε
αντισώματα λόγω εμβολίου και όχι λόγω φυσικής
λοίμωξης. Ύπαρξη αντισωμάτων έναντι οποιου-

δήποτε αντιγονικού στόχου, πέρα του εμβολίου,
σημαίνει ότι το άτομο παρουσιάζει αποδραμούσα
ή παρελθούσα λοίμωξη από τον SARS-CoV-2, με
την μόλυνση να έχει συμβεί είτε πριν ή μετά τον
εμβολιασμό.

Τύποι ορολογικών δοκιμασιών
Μέχρι Νοέμβριο 2021, o Αμερικάνικος Οργανισμός
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει χορηγήσει ειδική
άδεια για επείγουσα χρήση σε περισσότερες από 80
ορολογικές δοκιμασίες.50 Οι δοκιμασίες αυτές μπο-
ρούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:4

A. Δοκιμασίες ανίχνευσης των δεσμευτικών αντισω-
μάτων (n-NAbs) έναντι του SARS-CoV-2
Οι δοκιμασίες αυτές δε χρησιμοποιούν ζωντανά ιικά
σωματίδια SARS-CoV-2, αλλά πρωτεΐνες του ιού. Συνε-
πώς, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε διαγνωστικά
εργαστήρια χαμηλού επιπέδου βιοασφάλειας. Eπι-
πλέον, με συγκεκριμένα αντιδραστήρια παρέχεται η
δυνατότητα να προσδιοριστούν μεμονωμένοι τύποι
ανοσοσφαιρινών. Περιλαμβάνονται:

1. Εργαστηριακές δοκιμασίες όπως η ανοσοχημει-
οφωταύγεια (CIA) και η ανοσοενζυμική μέθοδος
ELISA.

2. Δοκιμασίες που διεξάγονται εκτός εργαστηρίου,
όπως η ταχεία χρωματογραφική ανοσοδοκιμα-
σία πλευρικής ροής (LFA). H μέθοδος αυτή χρη-
σιμοποιεί ένα αντιγόνο του SARS-CoV-2 σε μια
ταινία πλευρικής ροής. Σημαντικό πλεονέκτημα
αποτελεί ο γρήγορος χρόνος έκδοσης του απο-
τελέσματος (10-30 λεπτά συγκριτικά με την μέ-
θοδο ELISA που απαιτεί 2-3 ώρες). Επιπλέον, το
αποτέλεσμα είναι ποιοτικό και οπτικό, γεγονός
που επιτρέπει τον έλεγχο ασθενών σε δομές χα-
μηλών οικονομικών πόρων. Παρόλαυτα, το κό-
στος συχνά είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με τη
μέθοδο ELISA.

B. Δοκιμασίες ανίχνευσης των εξουδετερωτικών αντι-
σωμάτων (NAbs) έναντι του SARS-CoV-2
O συγκεκριμένος τύπος ορολογικών δοκιμασιών απο-
σκοπεί στον πιθανό εντοπισμό των ειδικών εξουδε-
τερωτικών αντισωμάτων (nAbs) έναντι στον ιό SARS-
CoV-2 στον ορό του εξεταζομένου, σε in vitro συνθήκες.
Συγκεκριμένα, κριτήριο παρουσίας των εξουδετερω-
τικών αντισωμάτων αποτελεί η αναστολή της ανά-
πτυξης του SARS-CoV-2 σε κυτταροκαλλιέργειες που
επωάζονται με τον ορό του εξεταζομένου. Έχουν κα-
τασκευαστεί 3 τύποι διαγνωστικών δοκιμασιών που
ακολουθούν την παραπάνω αρχή:

1. Δοκιμασίες εξουδετέρωσης του ιού (Virus neu-
tralization tests – VNT), όπως η δοκιμασία εξου-
δετέρωσης σε πλάκα (Plaque-reduction neutrali-
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zation – PRVT). Χρησιμοποιούν είτε τον πρότυπο
SARS-CoV-2 ιό, απομονωμένο κλινικά, είτε ανα-
συνδυασμένο SARS-CoV-2 ιό, που εκφράζει τις
πρωτεΐνες επιφανείας. Το χρονικό διάστημα για
την έκδοση του αποτελέσματος της δοκιμασίας
φτάνει τις 5 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί πως καμία
δοκιμασία εξουδετέρωσης του ιού δεν έχει λάβει
ειδική άδεια για επείγουσα χρήση από τον FDA.

2. δοκιμασίες εξουδετέρωσης ενός ψευδοϊού (Pse-
udovirus neutralization tests – pVNT). Χρησιμο-
ποιούν ανασυνδυασμένους ιούς, όπως ο ιός της
φυσαλιδώδους στοματίτιδας ή ο ιός του έρπητα
ζωστήρα, οι οποίοι φέρουν την πρωτεΐνη ακίδα
S του SARS-CoV-2. Αναλόγως του ιού που χρησι-
μοποιείται, οι δοκιμασίες αυτές μπορούν να
πραγματοποιηθούν σε διαγνωστικά εργαστήρια
επιπέδου βιοασφάλειας 2 (BSL-2). καμία δοκιμα-
σία εξουδετέρωσης ψευδοϊού δεν έχει λάβει ει-
δική άδεια για επείγουσα χρήση από τον FDA.

3. Ανταγωνιστικές δοκιμασίες εξουδετέρωσης (Com-
petitive neutralization tests – cVNT).51 Μια μόνο

ανταγωνιστική δοκιμασία εξουδετέρωσης έχει
εγκριθεί από τον FDA. πραγματοποιούν ποιοτική
ανίχνευση εξουδετερωτικών αντισωμάτων, ιδίως
αυτών που εμποδίζουν την αλληλεπίδραση της
περιοχής RBD με τον υποδοχέα του μετατρεπτικού
ενζύμου της αγγειοτενσίνης ιι (ACE2). Συγκεκρι-
μένα, η δοκιμασία μιμείται τη δοκιμασία ELISA.

Στο Σχήμα 1 φαίνεται σχηματικά η θετικότητα των
διαφόρων διαγνωστικών δοκιμασιών ανάλογα με το
στάδιο της λοίμωξης

Επιλογή διαγνωστικής δοκιμασίας σε διαφο-
ρετικά σενάρια

Σε άτομο με συμπτώματα ή σημεία που παραπέμ-
πουν σε νόσο COVID-1952

Ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού, θετικό
αποτέλεσμα, είτε με νΑΑΤs είτε με δοκιμασία ανίχνευ-
σης αντιγόνου, σημαίνει πως το άτομο έχει νόσο
COVID-19. 
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– Εάν η δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου είναι θε-
τική με αντιγονική δοκιμασία, πρέπει το αποτέλεσμα
να επιβεβαιωθεί με ΝΑΑΤ δοκιμασία (rRT-PCR), το
άτομο να παραμείνει σε καραντίνα, να ειδοποιήσει τις
υγειονομικές υπηρεσίες και, αν χρειαστεί, να λάβει θε-
ραπεία. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας δεν ενδείκνυται
σήμερα η επιβεβαίωση με μοριακή δοκιμασία ενός
θετικού αντιγονικού test.

– Εάν ο εργαστηριακός έλεγχος αποβεί αρνητικός,
πρέπει να γίνεται επανεξέταση μετά από 2 ημέρες, ει-
δικά εάν υπάρχουν συμπτώματα που επιδεινώνονται
ή συμπτώματα που παραπέμπουν με μεγάλη πιθανό-
τητα σε λοίμωξη από SARS-CoV-2. Άτομα με αρνητικό
εργαστηριακό αποτέλεσμα, αλλά με ισχυρή κλινική
υποψία για λοίμωξη από SARS-CoV-2, η επανάληψη
αυξάνει την ευαισθησία διάγνωσης κατά 17%.8 Εάν και
μετά από 2 ημέρες ο έλεγχος είναι αρνητικός, η λοί-
μωξη πιθανότατα δεν οφείλεται στον SARS-CoV-2.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν παρατηρηθεί
περιπτώσεις όπου δοκιμασίες NAATs ανίχνευσαν το
γενετικό υλικό του SARS-CoV-2 σε δείγματα ατόμων
που είχαν πλήρως αναρρώσει από την νόσο, τουλάχι-
στον για 3 μήνες. Βέβαια μελέτες κυτταροκαλλιέργειας
του ιού υποδηλώνουν ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να
αναπαραχθεί μόνο για 10 έως 14 ημέρες μετά την
έναρξη των συμπτωμάτων, επομένως οι NAATs δοκι-
μασίες μπορεί να ανιχνεύουν υπολειπόμενο ιικό RNA
πολύ μετά τη χρονική περίοδο ικανού για αναπαρα-
γωγή ιού. Αντίθετα, δοκιμασίες που βασίζονται σε ανί-
χνευση αντιγόνων του ιού παραμένουν θετικές για 5
έως 12 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, δί-
νοντας σε μεγαλύτερο ποσοστό θετικό αποτέλεσμα
σε άτομα με υψηλό ιικό φορτίο, γεγονός που συσχε-
τίζεται με τη σοβαρότητα της νόσου και το θάνατο.
Έτσι, δοκιμασίες ανίχνευσης αντιγόνου μπορεί να συ-
σχετίζονται καλύτερα με την ικανότητα αναπαραγω-
γής του SARS-CoV-2 σε σχέση με τις μοριακές τεχνικές
και μπορεί να παρέχουν καλύτερες πληροφορίες σχε-
τικά με την πιθανή μεταδοτικότητα του ιού.52

Προς το παρόν, για την λήξη της κατ’ οίκον απομό-
νωσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κλινικά κριτή-
ρια και η έλευση 5 ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες
του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/odigies-apomonosis-
karantinas-kroysmaton-covid-19-kai-epafon-toys/)

Σε ασυμπτωματικά άτομα που ήρθαν σε επαφή
με επιβεβαιωμένο κρούσμα για COVID-19 (από-
σταση λιγότερο των 2 μέτρων για τουλάχιστον 15
λεπτά) ανεξάρτητα από την εμβολιαστική τους κά-
λυψη πρέπει να ελέγχονται άμεσα και εντός 48 ωρών,
αλλά και για δεύτερη φορά 5-7 ημέρες μετά την αρ-
χική τους έκθεση, και να παραμείνουν σε καραντίνα.

– Εάν η διάγνωση έγινε με αντιγονική δοκιμασία,
πρέπει αυτή να επιβεβαιωθεί με μοριακή τεχνική, το

άτομο να παραμείνει σε καραντίνα, να ειδοποιηθούν
οι υγειονομικές υπηρεσίες και, εάν εμφανιστούν συμ-
πτώματα, ίσως χρειαστεί να χορηγηθεί θεραπεία. Ση-
μειώνεται ότι στην Ελλάδα δεν ενδείκνυται σήμερα η
επιβεβαίωση με μοριακή δοκιμασία ενός θετικού αν-
τιγονικού test.

– Εάν ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος είναι αρ-
νητικός και δεν υπάρχουν συμπτώματα, το άτομο επα-
νεξετάζεται μετά από 2 ημέρες, ή οποιαδήποτε στιγμή
παρουσιάσει συμπτώματα. Εάν και πάλι το αποτέλε-
σμα είναι αρνητικό, συνιστάται παρακολούθηση για
εμφάνιση συμπτωμάτων για 14 ημέρες μετά την έκ-
θεση, και σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν συμ-
πτώματα, τότε δεν υπήρξε μόλυνση από τον SARS-
CoV-2.

Τα ασυμπτωματικά άτομα που βρέθηκαν σε περι-
βάλλον υψηλού κινδύνου μετάδοσης του SARS-
CoV-2 πρέπει να ελεγχθούν εντός 48 ωρών από την
έκθεσή τους με αντιγονικό test ή μοριακή δοκιμασία.

– Σε θετικό αποτέλεσμα, αυτό θα πρέπει να επανα-
ληφθεί μετά από 2 ημέρες, εάν η κλινική υποψία για
COVID-19 είναι μικρή ή ο επιπολασμός της COVID-19
στον πληθυσμό είναι χαμηλός. Εάν η επανάληψη
δώσει επίσης θετικό αποτέλεσμα και έγινε με αντιγο-
νικό test, τότε πρέπει να επιβεβαιωθεί με μοριακό
έλεγχο (NAAT δοκιμασία), το άτομο να μπει σε καραν-
τίνα και να ειδοποιήσει τις υγειονομικές υπηρεσίες. Εάν
στην επανάληψη το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, τότε
δεν υπάρχουν ενδείξεις λοίμωξης από SARS-CoV-2.

– Εάν ο εργαστηριακός έλεγχος είναι αρνητικός,
τότε δε χρειάζεται να επαναληφθεί και το άτομο δεν
έχει μολυνθεί από τον ιό.

Άτομα με γνωστή έκθεση στον SARS-CoV-2 που
δεν είναι εμβολιασμένα ή δεν έχουν κάνει αναμνη-
στική δόση του εμβολίου τους τελευταίους 6 μήνες
και έχουν θετικό αντιγονικό test, θα πρέπει να παρα-
μείνουν σε καραντίνα σε αναμονή των αποτελεσμά-
των της εξέτασής τους με μοριακή δοκιμασία (NAAT
τεχνική), ο οποίος συστήνεται να γίνει οπωσδήποτε.
Θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται για εμφάνιση
συμπτωμάτων.

Άτομα που είναι θετικά σε οποιαδήποτε από τις
παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει να απομονώνονται,
να ενημερώνουν τις υγειονομικές υπηρεσίες και επί-
σης να ενημερώνουν τις στενές επαφές τους για τη
λοίμωξή τους.

Σύμφωνα με την οδηγία του Κέντρου Ελέγχου Νο-
σημάτων (CDC) των ΗΠΑ, άτομα που έχουν εκτεθεί
στον ιό πρέπει να ελέγχονται 2 φορές, το 1ο test να
γίνεται εντός 48 ωρών και το 2ο test 2 ημέρες μετά το
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πρώτο αρνητικό test. Αν όμως επιθυμούν να κάνουν
μόνο μία φορά test, συστήνεται να ελέγχονται 5-7
ημέρες μετά την έκθεση. Σε όλες τις παραπάνω περι-
πτώσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δοκιμασίες
που ανιχνεύουν ειδικά αντισώματα IgG ή IgM για τον
SARS-CoV-2. Οι δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων
δεν διαγιγνώσκουν οξεία λοίμωξη.

Τέλος, η σύσταση προς όλο τον πληθυσμό είναι να
εμβολιαστεί με αναμνηστική δόση το συντομότερο,
να περιορίσει τη συμμετοχή του σε συναθροίσεις, κα
να τηρεί αυστηρά τα υγειονομικά μέτρα.

Στο Σχήμα 2 συνοψίζονται περιληπτικά όλα τα ανω-
τέρω.
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Περίληψη

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto και το θηλώδες θυρεοειδικό καρκίνωμα αποτελούν δύο συχνά πα-
ρατηρούμενες διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα, με την επίπτωση της συννοσηρότητάς τους
να αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ήδη από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα έχει
προταθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των δύο αυτών νοσολογικών οντοτήτων, οι οποίες φαί-
νεται να έχουν κοινά κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά. Η παρούσα ανασκόπηση έχει ως
στόχο την παρουσίαση των πλέον πρόσφατων κλινικών μελετών που εξετάζουν τις επιδημιο-
λογικές, μοριακές και ανοσολογικές πτυχές της εν λόγω σύνδεσης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα
δεδομένα, έχει προκύψει το συμπέρασμα πως αν και η θυρεοειδίτιδα Hashimoto φαίνεται να
προδιαθέτει τους ασθενείς για την ανάπτυξη θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς, πα-
ράλληλα ασκεί κάποιου είδους προστατευτική δράση όταν συνυπάρχει με αυτό, καθυστερών-
τας την εξέλιξή του και προσφέροντας καλύτερη πρόγνωση. Σημαντικότερο ρόλο φαίνεται να

Ελευθέριος Ζησόπουλος
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), Θεσσαλονίκη
Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Η Θυρεοειδίτιδα Hashimoto σε Συνύπαρξη με το Θηλώδες Θυρεοειδικό
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Εισαγωγή

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto (HT) αποτελεί τη συχνό-
τερη ενδοκρινική διαταραχή,1 καθώς και την πιο κοινή
αιτία υποθυρεοειδισμού παγκοσμίως.2 Η επίπτωσή
της κυμαίνεται στο 0,4%-2% του γενικού πληθυσμού,3
με τις γυναίκες να είναι 5 έως 20 φορές πιο επιρρε-
πείς.4-6 Χαρακτηρίζεται από διάχυτη λεμφοκυτταρική
διήθηση του αδένα και παρεγχυματική ατροφία του
θυρεοειδικού ιστού, ο οποίος προοδευτικά αντικαθί-
σταται από ινώδη.7-9

Παράλληλα, ο θυρεοειδικός καρκίνος αποτελεί τη
συχνότερη κακοήθεια του ενδοκρινικού συστήμα-
τος.10-12 Μάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρα-
τηρηθεί ραγδαία αύξηση στη συχνότητα εμφάνισής
του παγκοσμίως,12 η οποία φαίνεται να έχει τριπλα-
σιαστεί από τη δεκαετία του ’70.13 Στην αύξηση αυτή
φαίνεται να συμβάλλει περισσότερο το θηλώδες καρ-
κίνωμα του θυρεοειδούς (PTC),14 το οποίο αποτελεί
τη συχνότερη θυρεοειδική νεοπλασία (80%-85%),15

καθώς και τον υπότυπο με την καλύτερη πρόγνωση.16

Η σύνδεση της HT με τον θυρεοειδικό καρκίνο, κυ-
ρίως αυτόν του θηλώδους τύπου, περιγράφηκε για

πρώτη φορά από τον Dailey και τους συνεργάτες του
το 1955.17 Τα χρόνια που ακολούθησαν πραγματοποι-
ήθηκε ένας μεγάλος αριθμός κλινικών μελετών, με
στόχο την περαιτέρω κατανόηση του δεσμού μεταξύ
των δύο αυτών νοσολογικών οντοτήτων.

1. Συχνότητα συννοσηρότητας

Έχει αποδειχθεί ότι στους ασθενείς με PTC είναι 4 φο-
ρές πιο πιθανό να γίνει διάγνωση της HT, από οποι-
αδήποτε άλλη πάθηση του θυρεοειδούς.18 Αντιστοίχως
και οι ασθενείς με HT έχουν συσχετιστεί με τριπλάσια
αύξηση επιπολασμού PTC σε σύγκριση με άλλα θυ-
ρεοειδικά νοσήματα.19 Έτσι, ιδιαίτερα την τελευταία
εικοσαετία, οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει μια
σαφή αύξηση στη συχνότητας συνύπαρξης της HT με
το PTC.20 Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος
ερευνών στις οποίες το ποσοστό της συννοσηρότητας
εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με μία μετα-ανάλυση
του 2013, η οποία συγκέντρωσε δεδομένα από 38 με-
λέτες καλύπτοντας ένα σύνολο 10.648 ασθενών με
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παίζει η ενισχυμένη ανοσολογική δραστηριότητα των ασθενών, με τη φλεγμονή να συζητείται
ως η “χρυσή τομή” ανάμεσα στις δύο παθολογίες. Εντούτοις, η μεγάλη μεταβλητότητα των απο-
τελεσμάτων διαφόρων ερευνών κάνει ορισμένους επιστήμονες να αμφισβητούν την ύπαρξη
σύνδεσης, μη επιτρέποντας έτσι την οριστική καθιέρωσή της. Το θέμα αυτό εξακολουθεί να
αποτελεί ενεργό πεδίο έρευνας και συζήτησης, καθώς οι ερευνητές έρχονται αντιμέτωποι με
την πρόκληση του περιορισμού των συστηματικών σφαλμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί
τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να επιτευχθεί η αποσαφήνιση των μηχανισμών αλληλε-
πίδρασης που ενδεχομένως υπάρχουν μεταξύ των δύο αυτών παθήσεων.
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PTC, η εύρεση συνυπάρχουσας ΗΤ ήταν κατά μέση
τιμή 23%, με το εύρος των αποτελεσμάτων των μελε-
τημένων ερευνών να κυμαίνεται μεταξύ 5% και 85%.21

Ενδεικτικά, αντίστοιχες μεταγενέστερες αναλύσεις
έδωσαν ποσοστά συνύπαρξης που κυμαίνονταν στο
εύρος 4,7%-72,7%22 και 8%-36,4%.23

Σημαντικό παράγοντα για την ύπαρξη αυτής της
έντονης απόκλισης αποτελούν οι διαφορετικές δια-
γνωστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε κάθε
έρευνα. Παραδείγματος χάρη, αξίζει να γίνει αναφορά
σε μία συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε
από τους Jankovic, Le και Hershman, που έδειξε ότι η
διάγνωση του PTC σε ορολογικά επιβεβαιωμένους
ασθενείς με HT έγινε στο 1,2% των δειγμάτων προερ-
χόμενων από FNAB, ενώ στο 27,56% αυτών από θυ-
ρεοειδεκτομή.24

Ταυτόχρονα, υπάρχουν δημοσιεύσεις που αρνούν-
ται την ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ των δύο παθή-
σεων.25,26 Ήδη 30 χρόνια μετά από την πρώτη διατύ-
πωση του Dailey, ο Holm και οι συνεργάτες του, που
παρακολούθησαν ασθενείς με HT την περίοδο μεταξύ
1959 και 1981, παρατήρησαν ότι μόνο δύο εξ αυτών
ανέπτυξαν θυρεοειδικό καρκίνο, απορρίπτοντας έτσι
την αρχική θεώρηση.27 Από τότε, η σχέση μεταξύ HT
και PTC είναι αμφισβητήσιμη, με το φαινόμενο να απο-
τελεί ακόμη ενεργό πεδίο ερευνών και συζητήσεων.

2. Ο ρόλος της TSH

Είναι γνωστό ότι η θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)
έχει τροφική επίδραση στα θυρεοειδικά κύτταρα.28

Έχει προταθεί, λοιπόν, ότι το χρόνιο ερέθισμα που
προκαλούν τα αυξημένα επίπεδά της στο θυρεοειδή
έχει την ικανότητα να προκαλέσει τον πολλαπλασια-
σμό των κυττάρων και ως συνέπεια να προωθήσει την
ανάπτυξη θηλώδους καρκινώματος.18 Έτσι, τα υψηλά
επίπεδα της TSH έχουν συσχετιστεί με την αυξημένη
συχνότητα του συγκεκριμένου τύπου καρκινώματος.29

Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι υπάρχει 3 φορές με-
γαλύτερος κίνδυνος θυρεοειδικής κακοήθειας σε
ασθενείς με υψηλά επίπεδα TSH, ακόμη και στο εύρος
των φυσιολογικών τιμών (≥2,26 μIU/mL).30 Πολύ εν-
διαφέρον έχει η παρατήρηση μιας συγχρονικής μελέ-
της του 2011, η οποία αναφέρει πως η πιθανότητα για
PTC αυξάνεται κατά περίπου 11% για κάθε 1 μIU/mL
αύξησης της TSH του ορού.31 Τα αυξημένα επίπεδα
της TSH έχουν επίσης συσχετιστεί με πιο επιθετική
συμπεριφορά και προχωρημένο στάδιο θυρεοειδικού
καρκίνου,9,32 ενώ ακόμη φαίνεται πως συμβάλλουν
στην υποτροπή του.33

Τα παραπάνω δεδομένα, σε συνδυασμό με το γε-
γονός ότι η μακροχρόνια θυρεοειδίτιδα καταλήγει σε
αύξηση των επιπέδων της TSH, αποδεικνύουν ότι η

έκκριση της ορμόνης αυτής αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους μηχανισμούς με τους οποίους πι-
θανολογείται ότι συνδέονται τα δύο νοσήματα.
Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές αν η TSH απλώς επι-
ταχύνει την εξέλιξη ενός ήδη υπάρχοντος καρκινώ-
ματος ή αν αποτελεί παράγοντα που προκαλεί την
ανάπτυξή του.34

3. Μοριακοί δείκτες

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς, όπως και άλλοι τύποι
νεοπλασίας, είναι αποτέλεσμα γενετικών και επιγενε-
τικών μεταβολών σε ογκογονίδια και ογκοκατασταλ-
τικά γονίδια.35 Μιλώντας συγκεκριμένα για τον θηλώδη
τύπο, έχει παρατηρηθεί ένας μεγάλος αριθμός γενε-
τικών ανωμαλιών, οι οποίες έχουν προκαλέσει το εν-
διαφέρον πολλών ερευνητών τα τελευταία χρόνια.
Μέσω της αποσαφήνισης του τρόπου με τον οποίο η
καθεμία από αυτές παίρνει μέρος στην καρκινογένεση,
η επιστημονική κοινότητα στοχεύει στην καθιέρωση
μοριακών δεικτών ικανών να ενισχύσουν την ακρίβεια
της διάγνωσης και της πρόγνωσης, καθώς και στον
εντοπισμό πιθανών θεραπευτικών στόχων. Σκοπός εί-
ναι ο περιορισμός μη αναγκαίων θεραπευτικών με-
θόδων,36 αλλά και η διευκόλυνση λήψεως αποφάσεων
σε μέχρι τώρα αμφιλεγόμενα ζητήματα που αφορούν
τη θεραπεία του θυρεοειδικού καρκίνου, όπως η διε-
νέργεια λοβεκτομής έναντι ολικής θυρεοειδεκτομής
και η χορήγηση ή μη ραδιενεργού ιωδίου.37

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή των εν λόγω
μοριακών δεικτών στη σύνδεση μεταξύ του PTC και
της HT. Η συσχέτισή τους έχει ενισχυθεί περαιτέρω
μέσω μοριακών γενετικών μελετών, οι οποίες έχουν
παρατηρήσει την ύπαρξη κοινών μοριακών χαρακτη-
ριστικών μεταξύ των δύο νόσων.34

Μέχρι σήμερα, όσον αφορά στις νεοπλασίες του
θυρεοειδούς, έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή ορισμέ-
νων σηματοδοτικών μονοπατιών στους μηχανισμούς
καρκινογένεσης. Τα δύο κύρια μονοπάτια που φαίνε-
ται να εμπλέκονται στη θυρεοειδική καρκινογένεση,
είναι αυτά της ενεργοποιημένης από μιτογόνο πρω-
τεϊνικής κινάσης (MAPK) και της φωσφατιδυλοϊνοσι-
τόλης-3 κινάσης (PI3K-AKT).38 Αυτά, φυσιολογικά
ρυθμίζουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό,39 διατη-
ρώντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ κυτταρικού
θανάτου και κυτταρικής επιβίωσης.40

Οι περισσότερες μεταλλάξεις που λαμβάνουν χώρα
στον θυρεοειδικό καρκίνο αφορούν τα μόρια που
παίρνουν μέρος στις παραπάνω δύο οδούς –κυρίως
στο μονοπάτι της MAPK–41 έχοντας ως τελικό αποτέ-
λεσμα τη συνεχή ενεργοποίησή τους.35 Το γεγονός
αυτό διευκολύνει την ανάπτυξη και τον πολλαπλασια-
σμό των θυρεοειδικών κυττάρων, οδηγώντας τελικά
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στη μετατροπή των φυσιολογικών κυττάρων σε καρ-
κινικά. Οι γονιδιακές μεταβολές που έχουν παρατηρη-
θεί γίνονται μέσω δύο μοριακών μηχανισμών· των
σημειακών μεταλλάξεων και των χρωμοσωμικών ανα-
διατάξεων.39,42

Αναφερόμενοι στη σύνδεση του PTC με την HT, έχει
βρεθεί ενισχυμένη έκφραση μορίων του μονοπατιού
της MAPK, τόσο στα οξύφιλα κύτταρα της HT, όσο και
στο PTC.9 Παράλληλα, τα μόρια που συμμετέχουν στο
μονοπάτι της PI3K-AKT εκφράζονται και στις δύο πα-
θήσεις ξεχωριστά, φαινόμενο που πραγματοποιείται
σε μεγαλύτερο βαθμό στην περίπτωση συννοσηρό-
τητας, ενώ παρόμοια έκφραση δεν έχει παρατηρηθεί
σε φυσιολογικούς ιστούς.24

3.1 Η μετάλλαξη BRAFV600E

Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικοποιεί την κυτ-
ταροπλασματική κινάση σερίνης/θρεονίνης BRAF,
αποτελούν τις πιο συχνές και εκτενώς μελετημένες γε-
νετικές μεταβολές του PTC.43,44 Συγκεκριμένα, λόγος
γίνεται για μία σημειακή νουκλεοτιδική αντικατά-
σταση, που προκαλεί με τη σειρά της την αντικατά-
σταση βαλίνης από γλουταμινικό οξύ στη θέση 600
της αμινοξικής αλληλουχίας.45,46 Η πρωτεΐνη που κω-
δικοποιείται από το γονίδιο που φέρει τη μετάλλαξη
(BRAFV600E) παρουσιάζει μια νέα τρισδιάστατη δομή, η
οποία της επιτρέπει να παραμένει συνεχώς ενεργοποι-
ημένη,37 προκαλώντας έτσι ανώμαλη ενεργοποίηση
του μονοπατιού της MAPK και ογκογένεση.47,48

Η μετάλλαξη BRAFV600E συναντάται περίπου στο
50%-70% των PTC,39 έχοντας αυξημένη συχνότητα σε
μεγαλύτερες ηλικίες.49 Είναι χαρακτηριστική για το
PTC, ενώ δεν ανευρίσκεται σε άλλα καλά διαφοροποι-
ημένα θυρεοειδικά καρκινώματα ή σε καλοήθεις
όζους.50,51 Ο επιπολασμός της είναι σημαντικά μεγα-
λύτερος σε περιοχές της Ασίας όπως η Κορέα και η
Κίνα σε σύγκριση με τις δυτικές χώρες (73%-86%
έναντι 29%-69% αντίστοιχα),52 ίσως λόγω της υψηλής
πρόσληψης ιωδίου από την πλούσια σε θαλασσινά
διατροφή των κατοίκων.53 Επίσης, μελέτη που πραγ-
ματοποιήθηκε σε ασθενείς με θηλώδες καρκίνωμα σε
μία ηφαιστειακή περιοχή της Σικελίας,54 έδειξε υψη-
λότερα ποσοστά θετικότητας στην BRAFV600E μετάλ-
λαξη σε σχέση με άλλες περιοχές του νησιού (52%
έναντι 33%). Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται πιθα-
νώς λόγω των μεγαλύτερων συγκεντρώσεων βορίου,
σιδήρου, βαναδίου και μαγγανίου στο πόσιμο νερό.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη της μετάλλαξης
BRAFV600E επηρεάζει τα κλινικοπαθολογικά χαρακτη-
ριστικά της νεοπλασίας, προσδίδοντας πιο επιθετική
συμπεριφορά και δυσμενέστερη πρόγνωση.52,55 Πιο
συγκεκριμένα, τα θηλώδη καρκινώματα θετικά στη
μετάλλαξη έχουν συσχετιστεί με πολυεστιακότητα,
συχνότερες λεμφαδενικές μεταστάσεις και εξωθυρε-

οειδική επέκταση.56,57 Επίσης, με ύποπτα υπερηχογρα-
φικά χαρακτηριστικά,47 υποτροπή, πιο προχωρημένο
στάδιο ΤΝΜ, καθώς και με μεγαλύτερα ποσοστά θνη-
τότητας.53 Τέλος, έχει σημειωθεί φτωχή απάντηση στη
θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο στους ασθενείς με το
μεταλλαγμένο γονίδιο, λόγω της μειωμένης έκφρασης
γονιδίων απαραίτητων για τον μεταβολισμό του ιω-
δίου.15,58

Όσον αφορά στη σχέση του PTC με την HT, η με-
τάλλαξη BRAFV600E έχει βρεθεί να είναι λιγότερο συχνή
στη συνύπαρξή τους σε σύγκριση με τους ασθενείς
που έχουν αποκλειστικά PTC.22,56,59 Ως συνέπεια, τα
άτομα με συννοσηρότητα παρουσιάζουν πιο ήπια κλι-
νικοπαθολογικά χαρακτηριστικά, όπως μικρότερο μέ-
γεθος όγκου, απουσία μεταστάσεων στους κεντρικούς
λεμφαδένες, και κατ’ επέκταση καλύτερη πρόγνωση.2

3.2 Οι RET/PTC αναδιατάξεις
Εξίσου μελετημένες γενετικές αλλοιώσεις που μπο-
ρούν να ενισχύσουν τη μοριακή σύνδεση μεταξύ PTC
και HT, είναι οι αναδιατάξεις RET/PTC. Το πρωτο-ογκο-
γονίδιο RET κωδικοποιεί έναν διαμεμβρανικό υποδο-
χέα τυροσινικής κινάσης, που ελέγχει τον κυτταρικό
πολλαπλασιασμό και την κυτταρική διαφοροποί-
ηση.60,61 Χρωμοσωμικές αναδιατάξεις που μπορεί να
πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο γονίδιο, οδη-
γούν στο σχηματισμό χιμαιρικών γονιδίων.35 Η έκ-
φραση των τελευταίων, έχει ως αποτέλεσμα τη
σύνθεση υβριδικών ογκοπρωτεϊνών που προκαλούν
την ενεργοποίηση των οδών PI3K-AKT και MAPK.15 Οι
RET/PTC αναδιατάξεις αποτελούν χαρακτηριστικό του
θηλώδους καρκινώματος.62 Μάλιστα, έχουν συσχετι-
στεί με την έκθεση των ασθενών σε ακτινοβολία, δε-
δομένο που έχει ενισχυθεί έπειτα από μελέτες πάνω
σε επιζήσαντες του πυρηνικού ατυχήματος στο Τσερ-
νόμπιλ.60

Οι παραπάνω αναδιατάξεις ανευρίσκονται συχνό-
τερα σε PTC συνοδευόμενα από αυτοανοσία, σε σύγ-
κριση με PTC χωρίς HT.59,63 Παράλληλα, έχουν βρεθεί
και σε μεγάλο ποσοστό ασθενών με HT που δεν είχαν
κλινικά ανιχνεύσιμο PTC,64 γεγονός που κινεί υποψίες
για τη λειτουργία της HT ως προνεοπλασματικής βλά-
βης, ικανής να προωθήσει την ανάπτυξη καρκινώμα-
τος. Γενικά, επικρατεί η αντίληψη ότι οι RET/PTC
αναδιατάξεις διευκολύνουν την καρκινογένεση στην
HT μέσω της παραγωγής ελεύθερων ριζών και της έκ-
κρισης κυτταροκινών, γεγονότα που χαρακτηρίζουν
τη φλεγμονώδη αντίδραση.65,66

3.3 Μεταλλάξεις στο PTEN
Η πρωτεΐνη PTEN αποτελεί ογκοκατασταλτικό μόριο
που ρυθμίζει την ενεργοποίηση του μονοπατιού PI3K-
AKT.40 Μοριακές μεταβολές στο γονίδιο που κωδικο-
ποιεί τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη εμποδίζουν την
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έκφρασή της και προκαλούν την αυξημένη δραστη-
ριότητα της παραπάνω οδού,15 με αποτέλεσμα την
προώθηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού.

Ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση ότι το ογκοκατα-
σταλτικό γονίδιο PTEN εκφράζεται εξίσου σε φυσιο-
λογικούς θυρεοειδικούς ιστούς και σε αδένες με HT,
ενώ υπάρχει ελάχιστη έκφρασή του στα κύτταρα του
PTC.62

3.4 Απώλεια ετεροζυγωτίας του γονιδίου hOGG1
Ένα συχνό φαινόμενο που παρατηρείται σε διάφο-
ρους τύπους νεοπλασίας είναι η ύπαρξη ελλείψεων σε
μεγάλα τμήματα χρωμοσωμάτων –οι λεγόμενες απώ-
λειες ετεροζυγωτίας (LOH)– οι οποίες πολλές φορές
προκαλούν την κατάπαυση ογκοκατασταλτικών γονι-
δίων.51 Μία τέτοια έλλειψη έχει ενοχοποιηθεί για τα θυ-
ρεοειδικά καρκινώματα και αφορά σε LOH στο γονίδιο
hOGG1. Φυσιολογικά, από το γονίδιο αυτό κωδικοποι-
είται ένα ένζυμο που έχει ζωτική σημασία για την επι-
διόρθωση βλαβών που προκαλούν οι δραστικές
μορφές οξυγόνου (ROS) στο DNA.62

Σε μελέτη που διεξήχθη από τον Royer και τους συ-
νεργάτες του το 2010,67 βρέθηκε πως η απώλεια ετε-
ροζυγωτίας τού εν λόγω γονιδίου ήταν παρούσα στη
μεγάλη πλειοψηφία των δειγμάτων με PTC και HT (στο
94% και 73% αντίστοιχα), ενώ μόνο στο 8% χειρουρ-
γικά εκτομημένης καλοήθους βρογχοκήλης. Μάλιστα,
στο 56% των δειγμάτων PTC, παρατηρήθηκε συνυ-
πάρχουσα HT. Ορισμένοι ισχυρίζονται επίσης πως οι
γενετικές μεταλλαγές στο γονίδιο hOGG1 προκαλούν-
ται από τη μακροχρόνια παραμονή της HT, αποτελών-
τας υπόβαθρο για τη μετέπειτα ανάπτυξη θηλώδους
καρκινώματος.2 Τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν πε-
ραιτέρω τη συσχέτιση μεταξύ των δύο παραπάνω πα-
θήσεων.

4. Ανοσολογικοί δείκτες

Το μικροπεριβάλλον του PTC χαρακτηρίζεται από ένα
σύνθετο ανοσοποιητικό δίκτυο. Λόγω του γεγονότος
ότι η HT αποτελεί από μόνη της μία ανώμαλη ανοσο-
λογική αντίδραση, οι ερευνητές υπέθεσαν πως η
ύπαρξή της επιδρά σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη του
PTC όταν οι δύο αυτές παθήσεις συνυπάρχουν.9 Έτσι,
η σχέση μεταξύ τους έχει εξεταστεί σε μεγάλο βαθμό
και από ανοσολογικής απόψεως. Πιο συγκεκριμένα, η
παρουσία της HT προκαλεί τη συσσώρευση μιας ποι-
κιλίας λεμφοκυττάρων στο νεοπλασματικό, αλλά και
στον περιβάλλοντα ιστό του PTC,68 με τις εκκρινόμενες
από αυτά κυτταροκίνες να παίζουν σημαντικό ρόλο.

Κατά την εγκατάσταση της θυρεοειδικής αυτοανο-
σίας στην περίπτωση της ΗΤ, εκκρίνονται προφλεγμο-
νώδεις κυτταροκίνες και η ανοσολογική απάντηση

παρεκκλίνει προς τον φαινότυπο Th1. Σε περίπτωση
όμως συνύπαρξής της με PTC, η αναλογία Th1/Th2
κλίνει προς τον Th2 φαινότυπο, λόγω της μεγάλης πα-
ραγωγής αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών.69

Δύο κυτταροκίνες που συντελούν στο φαινόμενο
αυτό, είναι η IL-4 και η IL-10, που παράγονται από τα
Th2 λεμφοκύτταρα και έχουν βρεθεί σε υψηλά επί-
πεδα στην ταυτόχρονη ύπαρξη HT και PTC.70 Ανάλογη
αύξηση έχουν δείξει και άλλες ιντερλευκίνες, όπως η
IL-17Α, η IL-6 και η IL-1β,69,71,72 καθώς και άλλοι τύποι
κυτταροκινών, όπως η IFN-γ και ο TNF-α.69,73

Από τα παραπάνω μόρια, τα αυξημένα επίπεδα
των IL-4, IL-6 και TNF-α έχουν συνδεθεί με δυσμενή
κλινική εικόνα, καθώς καταστέλλουν τη λειτουργία
των Tc74 –μόρια με αντικαρκινική δράση–,75 συμμετέ-
χουν στην ενεργοποίηση του μονοπατιού της PI3K-
AKT και ενισχύουν την αγγειογένεση αντίστοιχα.74,76

Αντίθετα, η αυξημένη έκφραση των IL-1β και IFN-γ
φαίνεται πως βοηθούν στην ύπαρξη μιας πιο ευνοϊκής
κλινικής εικόνας, καθώς το πρώτο μόριο φαίνεται πως
καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό και μειώνει το
βαθμό διείσδυσης των καρκινικών κυττάρων του
PTC,72 ενώ το δεύτερο συμμετέχει στην ανοσοεπιτή-
ρηση του όγκου.69 Επιπλέον, έχει βρεθεί πως τα επί-
πεδα της IL-17Α σε ασθενείς και με τις δύο παθήσεις
είναι αρνητικά συνδεδεμένα με την ύπαρξη μεταστά-
σεως στους κεντρικούς λεμφαδένες.77 Στη συννοση-
ρότητα παρατηρείται επίσης αυξημένη έκφραση του
MHC-I, που καταστέλλει την ανοσολογική διαφυγή
των καρκινικών κυττάρων.71

Αναφερόμενοι στους ανοσολογικούς παράγοντες
που επηρεάζουν την πορεία αυτής της νοσολογικής
συνύπαρξης, θα πρέπει να γίνει αναφορά και στα αν-
τιθυρεοειδικά αντισώματα. Τα επίπεδά τους στον ορό
των ασθενών που φέρουν και τις δύο παθήσεις βρέ-
θηκαν να είναι υψηλότερα σε σύγκριση με αυτούς
που είχαν μόνο HT,31 με τα anti-Tg να έχουν σημαντι-
κότερη επίδραση στο φαινόμενο αυτό. Ο λόγος είναι
ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών με δια-
φοροποιημένα καρκινώματα αντιδρά έναντι δομικά
τροποποιημένης θυρεοσφαιρίνης, αναγνωρίζοντας
διαφορετικούς επιτόπους από αυτούς που αναγνωρί-
ζονται στην HT.56,78

5. Συζήτηση

5.1 Πιθανοί μηχανισμοί αλληλεπίδρασης
Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto φαίνεται να προδιαθέτει
τους ασθενείς για την ανάπτυξη θηλώδους καρκινώ-
ματος του θυρεοειδούς. Ωστόσο, ήδη από την πρώτη
κιόλας δημοσίευση που παρατήρησε τη σύνδεση με-
ταξύ των δύο νοσημάτων, αναφέρθηκε πως η ύπαρξη
του παραπάνω αυτοάνοσου νοσήματος στον θυρεοει-
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δικό καρκίνο προσφέρει καλύτερη πρόγνωση και μα-
κροχρόνια επιβίωση,17 γεγονός που αποδεικνύουν εκ
νέου τα αποτελέσματα ποικίλων μεταγενέστερων
ερευνών.

Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι σε σύγκριση με
ασθενείς που παρουσιάζουν μόνο PTC, αυτοί που φέ-
ρουν και τις δύο παθήσεις φαίνεται να έχουν μικρό-
τερο μέγεθος όγκου,79-81 με σημαντικά μικρότερη
συχνότητα εξωθυρεοειδικής επέκτασης και λεμφαδε-
νικών μεταστάσεων.20,22,81 Κατά την κατάταξη των
όγκων των ασθενών με συννοσηρότητα στα διεθνή
συστήματα σταδιοποίησης, σημειώθηκαν πρώιμα
στάδια στο σύστημα TNM (I & II),8,20,80 καθώς και μικρό-
τερο σκορ κατά την αξιολόγηση με το σύστημα
MACIS.8 Αν και στους ασθενείς αυτούς παρατηρήθηκε
επίσης μεγαλύτερη εμφάνιση πολυεστιακότητας,82

αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό του PTC και δεν είναι
ενδεικτική της επιθετικότητάς του.22 Τέλος, οι ασθενείς
με συνυπάρχουσα HT παρουσιάζουν μειωμένο κίν-
δυνο υποτροπιάζουσας νόσου περίπου κατά 60%.83

Πολλοί ερευνητές, λοιπόν, έχουν καταλήξει στο
συμπέρασμα πως αν και η HT φαίνεται να αποτελεί
προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη του PTC,
πιθανώς ασκεί κάποιου είδους προστατευτική δράση
όταν συνυπάρχει με αυτό, καθυστερώντας την εξέλιξή
του. Έτσι, επικρατεί ο ισχυρισμός ότι η θυρεοειδική
αυτοανοσία ενισχύει την επίθεση έναντι του καρκίνου,
καταστρέφοντας τα νεοπλασματικά κύτταρα.2,84

Ένας από τους μηχανισμούς που πιθανολογείται
πως έχουν δράση ενάντια στο PTC είναι τα κυκλοφο-
ρούντα αντιθυρεοειδικά αντισώματα, τα οποία είναι
χαρακτηριστικά της HT.19 Τα αντισώματα αυτά ανα-
γνωρίζουν ειδικά θυρεοειδικά αντιγόνα που εκφρά-
ζονται από τα καρκινικά κύτταρα και έτσι είναι ικανά
να προκαλέσουν την καταστροφή τους, αποτρέπον-
τας την εξέλιξη του θηλώδους καρκινώματος και βελ-
τιώνοντας την πρόγνωσή του.85

Σημαντικό παράγοντα για την καλύτερη πρόγνωση
της συννοσηρότητας αποτελεί σίγουρα και η ενισχυ-
μένη ανοσολογική δραστηριότητα που παρατηρείται
στους ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα.86 Από τη
μία, η διάχυτη λεμφοκυτταρική διήθηση του αδένα
επάγει τη μετανάστευση μακροφάγων, Tc και NK λεμ-
φοκυττάρων, τα οποία καθυστερούν την εξέλιξη του
όγκου, εξαλείφοντας τα καρκινικά κύτταρα.78,87 Αφε-
τέρου, οι κυτταροκίνες που εκκρίνονται κατά τη δια-
δικασία αυτή, κυρίως η IL-1 και η IFN-γ ελέγχουν
επίσης τον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των νεο-
πλασματικών κυττάρων.57,69 Επιπλέον, η ευνοϊκότερη
κλινική εικόνα οφείλεται στο γεγονός ότι στη συνύπαρξη
των δύο νοσημάτων παρατηρείται σημαντική μείωση
στον επιπολασμό της μετάλλαξης BRAFV600E, καθώς
και στην ενισχυμένη έκφραση του ογκοκατασταλτικού
γονιδίου PTEN, όπως περιγράφηκε ανωτέρω.

Παρ’ όλη την ύπαρξη των παραπάνω πιθανών μη-
χανισμών, ορισμένοι θεωρούν πως η καλύτερη πρό-
γνωση των ασθενών οφείλεται απλώς στο γεγονός ότι
τα άτομα με θυρεοειδίτιδα Hashimoto υποβάλλονται
σε τακτικότερους ιατρικούς ελέγχους και πως είναι
έτσι πιθανότερος ο πρώιμος και έγκαιρος εντοπισμός
κάποιας εξελισσόμενης νεοπλασίας, αλλά και η αντι-
μετώπισή της.44,88

Η διαδικασία της φλεγμονής, η οποία χαρακτηρίζει
την HT, έχει επίσης συζητηθεί ως ίσως ο σημαντικότε-
ρος παράγοντας στην εν λόγω συννοσηρότητα.
Όντως, η πρόκληση νεοπλασίας στα πλαίσια της χρό-
νιας φλεγμονής έχει προταθεί ήδη από το 1863 από
τον Virchow,89 φαινόμενο που έχει πλέον καθιερωθεί
για πολλούς τύπους κακοήθειας.5,18 Όσον αφορά στη
φαινομενικά ευνοϊκότερη πρόγνωση της εν λόγω συ-
νύπαρξης, λόγος γίνεται για την ικανότητα της φλεγ-
μονής να προωθεί την ατροφία και την ίνωση του
θυρεοειδούς, προκαλώντας βλάβη στα περιβάλλοντα
λεμφαγγεία.85 Με αυτό τον τρόπο δυσχεραίνεται η
λεμφική διήθηση του PTC και κατ’ επέκταση η ανά-
πτυξη λεμφαδενικής μετάστασης.

Το αν η χρόνια φλεγμονή αποτελεί τη “χρυσή τομή”
ανάμεσα στην HT και το PTC είναι ακόμη θέμα συζη-
τήσεων. Παρ’ όλα αυτά, πολλά δεδομένα, υποστηρί-
ζουν ισχυρά πως η ύπαρξή της είναι ο κύριος προδια-
θεσικός παράγοντας της ανάπτυξης PTC από HT.

5.2 Συμπεράσματα
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, μπορεί να γίνει αντι-
ληπτό ότι στο θέμα της σύνδεσης μεταξύ των δύο
νόσων υπάρχουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτή-
ματα, γεγονός που δεν επιτρέπει την καθιέρωσή της.
Για τον λόγο αυτό, συνεχίζει να αποτελεί ένα πεδίο έν-
τονης έρευνας, με σκοπό την πλήρη αποσαφήνιση
των μηχανισμών αλληλεπίδρασης.

Το κυριότερο ερώτημα είναι το αν η συσχέτιση με-
ταξύ της θυρεοειδίτιδας Hashimoto και του θηλώδους
καρκινώματος του θυρεοειδούς είναι πραγματική και
δεν αποτελεί απλώς μια ανεξάρτητη και συμπτωμα-
τική συνύπαρξη δύο συχνά εμφανιζόμενων θυρεοει-
δικών παθήσεων.23,90 Είναι γνωστό πως και οι δύο
έχουν κοινούς μηχανισμούς, καθώς και κοινούς πα-
ράγοντες κινδύνου (πρόσληψη ιωδίου, έκθεση σε ιο-
νίζουσα ακτινοβολία). Άλλωστε, είναι αποδεδειγμένη
η συχνότερη διάγνωση και των δύο τα τελευταία χρό-
νια, λόγω της αυξημένης χρήσης ευαίσθητων διαγνω-
στικών μεθόδων, όπως το υπερηχογράφημα της τρα-
χηλικής περιοχής.90

Από την άλλη, αν μεταξύ της HT και του PTC υπάρχει
πραγματική σχέση αιτίου-αποτελέσματος, είναι ακόμη
αμφίβολο το ποια από τις δύο νοσολογικές οντότητες
εμφανίζεται πρώτη. Αφενός, αναφέρεται πως πιθανώς
η ύπαρξη της HT λειτουργεί ως προδιαθεσικός παρά-
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γοντας για την ανάπτυξη του PTC. Όντως, αυτός ο
ισχυρισμός συνεχώς ενισχύεται σύμφωνα με τα μέχρι
τώρα δεδομένα. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί
και η πιθανότητα να συμβαίνει το ακριβώς αντί-
θετο.52,91 Πολλοί μελετητές πιθανολογούν πως το PTC
ίσως αποτελεί την πρωταρχική κλινική εκδήλωση, με
την HT να είναι η ανοσολογική απόκριση του ξενιστή
έναντι της νεοπλασίας.21,79 Η υπόθεση αυτή θα μπο-
ρούσε να δικαιολογήσει και την τάση που έχει η HT
να βελτιώνει τις κλινική εικόνα των ασθενών με PTC.

Άλλος λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να καθιερω-
θεί η σχέση μεταξύ των δύο παθήσεων, είναι η ύπαρξη
μεγάλης απόκλισης μεταξύ των αποτελεσμάτων δια-
φόρων ερευνών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε
ότι συμβαίνει στην περίπτωση της συχνότητας εμφά-
νισης της συννοσηρότητας. Το σημαντικότερο αίτιο
αυτής της έλλειψης συνοχής είναι η ύπαρξη διαφορε-
τικών διαγνωστικών κριτηρίων για την HT και το
PTC.23,63 Βασικό παράγοντα αποτελούν επίσης η δια-
φορά στη γεωγραφική εντόπιση των ασθενών που
μελετήθηκαν (διαφορετικοί περιβαλλοντικοί και γε-
νετικοί παράγοντες),50,52 καθώς και η ετερογένεια των
χαρακτηριστικών τους (ηλικία, φύλο, ιατρικό ιστορικό
κλπ).21,24,34,63 Έτσι, οι ερευνητές έρχονται αντιμέτωποι
με συστηματικά σφάλματα επιλογής (selection bias),
καθώς το δείγμα των ασθενών δεν αντιπροσωπεύει
τον γενικό πληθυσμό. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φο-
ρές όπου το σύνολο του μελετημένου πληθυσμού δεν
είναι επαρκές σε μέγεθος.66,92

5.3 Μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις
Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό, είναι απαραίτητη η

συνέχιση της διενέργειας μελέτης, καθώς απαιτούνται
περισσότερα στοιχεία προκειμένου να αποκτηθούν οι
κατάλληλες γνώσεις για την παθογένεια της εν λόγω
συννοσηρότητας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να απο-
κλειστούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα συστημα-
τικά σφάλματα που γίνονται από τους ερευνητές και
οδηγούν στη μεταβλητότητα των διαφόρων ερευνη-
τικών αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά στις μελλοντικές έρευνες, είναι ση-
μαντικό να διεξαχθούν καλά σχεδιασμένες προοπτι-
κές μελέτες κοόρτης (prospective cohort studies) και
τυχαία ελεγχόμενες δοκιμές (randomized controlled
studies) σε μεγάλες σειρές ασθενών.18,93 Οι ασθενείς
αυτοί, δε θα πρέπει να περιορίζονται σε μία γεωγρα-
φική περιοχή, ενώ η μακροχρόνια παρακολούθησή
τους θα αποτελούσε επίσης ένα στοιχείο που θα ενί-
σχυε σημαντικά την ακρίβεια των μελλοντικών απο-
τελεσμάτων.88 Παρ’ όλα αυτά, ίσως η σημαντικότερη
βελτίωση θα ήταν η καθιέρωση κοινώς αποδεκτών
διαγνωστικών κριτηρίων παγκοσμίως, προκειμένου
να αποφευχθούν πιθανά λάθη κατά τη διάγνωση.88

Με την εφαρμογή όλων των παραπάνω, η επιστη-
μονική κοινότητα θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να
αποκομίσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
σχέση μεταξύ της θυρεοειδίτιδας Hashimoto και του
θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς. Μέσω της
κατανόησης των παθολογικών μηχανισμών που εμ-
πλέκονται στις δύο αυτές παθήσεις, σκοπός είναι να
υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης της
πλέον συχνά παρατηρούμενης συννοσηρότητας, συμ-
περιλαμβανομένων των πιο ευαίσθητων και αποτελε-
σματικών μεθόδων κατά τη διάγνωση και τη θεραπεία. 139
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Summary

Hashimoto Thyroiditis in Coexistence with Papillary Thyroid Cancer

Eleftherios Zisopoulos
International Hellenic University, Thessaloniki
School of Health Sciences, Department of Biomedical Science

Hashimoto’s thyroiditis and papillary thyroid carcinoma consist two commonly observed dis-
orders of the thyroid gland, while the incidence of their comorbidity is continuously increasing
the recent years. Since the middle of the last century, the existence of a correlation between
these two nosological entities has been proposed, which seem to present common clinico-
pathological characteristics. The present review aims to introduce the most recent clinical stud-
ies that examine the epidemiological, molecular and immunological aspects of this association.
According to the available data so far, it has been concluded that although Hashimoto’s thy-
roiditis seems to predispose patients to the development of papillary thyroid cancer, it exerts
at the same time some kind of protective action when it coexists with it, delaying its progres-
sion and offering better prognosis. The enhanced immune activity seems to have a major role,
with the inflammation being discussed as “the golden section” between the two pathologies.
Nonetheless, the high variability of the results of numerous studies makes some scientists
question the existence of a connection, thus not allowing its definitive establishment. This
issue remains an active area of research and discussion, as researchers are facing the challenge
of limiting systematic errors that have occurred in past years, in order to clarify the mechanisms
of interaction that possibly exist between these two diseases.

Key words
Thyroid Gland, Hashimoto Thyroiditis, Papillary
Thyroid Cancer, Autoimmunity
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Summary

bapAb-associated biofilm formation in Acinetobacter baumannii enhances the virulence prop-
erties and highly influences the pattern of drug susceptibility among hospitalized patients.
This study thus aims to molecularly characterize bapAb gene and to evaluate its co-occurrence
among the multidrug-resistant (MDR) strains of A. baumannii. Semi-quantitative adherent
bioassay was performed to detect the biofilm formation by 73 MDR strains of A. baumannii.
Genomic DNA was further extracted and screened for bapAb by PCR followed by sequencing
of the amplicons from representative strains. Pearson correlation analysis was performed to

Co-occurrence of bap gene among multi-drug resistant strains of
Acinetobacter baumannii from India

V.T. Thamarai Selvi1, Smiline Girija A.S.2*, Vijayashree Priyadharsini J.3

1Department of Microbiology, Saveetha Dental College and Hospitals, Saveetha Institute of Medical and Tech-
nical Sciences [SIMATS], Saveetha University, P.H.Road, Chennai, Tamilnadu - 600077, India
2*Department of Microbiology, Saveetha Dental College and Hospitals, Saveetha Institute of Medical and
Technical Sciences [SIMATS], Saveetha University, P.H.Road, Chennai, Tamilnadu - 600077, India
3Department of Microbiology, Saveetha Dental College and Hospitals, Saveetha Institute of Medical and Tech-
nical Sciences [SIMATS], Saveetha University, P.H.Road, Chennai, Tamilnadu - 600077, India



Introduction

Cross infections acquired through hospitals are com-
mon in developing countries like India, and in recent
years, many nosocomial pathogens contribute to the
exorbitant rise in mortality through various forms of
systemic infections. Amidst the commonest nosoco-
mial pathogens, Acinetobacter baumannii is a gram
negative, aerobic, multi-drug resistant coccobacillus
which has been recently categorized by the world
health organization (WHO) as one among the six
dreadful nosocomial pathogens.1 A. baumannii ranks
at top as a priority pathogen among hospitalized pa-
tients2 and seems to be commonly associated with
ventilator associated pneumonia, bacteremia, menin-
gitis, urinary tract infection and wound infection in
patients in intensive care units. Albeit, many reports
document that varying environmental niches influ-
ence the virulence of A. baumannii in hospital set-ups,
the mechanism of infection establishment being yet

not so vivid.3 It is also documented that the ability of
A. baumannii to survive in the hospital environment
is mainly attributed to its biofilm formation. Forma-
tion of biofilms contribute to virulence in A. bauman-
nii, and reports state that biofilms in A. baumannii are
bacterial communities enclosed in a matrix of extra-
cellular material composed by DNA, proteins and
polysaccharides.4 In addition, biofilm promotes the
survival rate of A. baumannii in both biotic and abiotic
surfaces through its cell adhesiveness.5, 6

In the hospital habitat, various phenotypes and
genotypes of A. baumannii, exhibit different forms of
biofilms encoded by different biofilm-associated gene
operons. Many studies have documented the contri-
bution of chaperone-usher csu fimbriae (csu locus),
polysaccharide poly-N-acetylglucosamine (pga locus),
outer membrane protein (bapAb) and biofilm associ-
ated protein (bap loci) to the biofilm formation.7–9.
With a molecular weight of 854 KDa A. baumannii bap
(bapAb) forms the major element in the initiation, col-
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check the frequency of its distribution in different groups of drug-resistant strains at a signifi-
cant p-value of <0.05. Biofilm assay showed 58.9%, 31.5% and 0.9% as high grade, low grade
and negative biofilm formers respectively. bapAb gene was observed in 14 MDR strains (19.17%)
of A. baumannii. Co-occurrence of bapAb gene was 100% among the β-lactam/β-lactamase in-
hibitors-, cephems-, carbapenems- and aminoglycosides-resistant strains followed by 85%
among fluroquinolones-, efflux pumps- and folate inhibitors-resistant strains of A. baumannii.
The findings of the study suggest the need of periodical monitoring of the frequency of bapAb
associated biofilms in MDR strains of A. baumannii, however further studies are needed to mon-
itor its association with varying the drug resistance patterns among these strains.
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onization, development and progression of biofilms
in host tissues and on in-built devices encompassing
multiple copies of repetitive elements. Similar bap’s
have been reported in many gram-positive and gram-
negative bacteria too and bapAb seems to be similar
in S. aureus.10 The role of bapAb is substantiated in bap
mutant strains of A. baumannii, where there is a de-
crease in adherence to the human cells.11 In addition,
the role of biofilm formation is often seen in higher
occurrence in MDR strains of A. baumannii.12

With this background knowledge, the correlation of
the prevalence of bapAb gene among the MDR clinical
isolates of A. baumannii would be a timely report for
periodical surveillance. This study thus intends to mol-
ecularly characterize bapAb gene among the clinical
isolates of A. baumannii and, further, to compare ge-
nomically the sequenced amplicons of the bapAb gene.

Methods

Detection of biofilm formation by semi-quantita-
tive adherence assay:
Formation of biofilm by the MDR strains was investi-
gated by culturing the cells in 96-well flat bottomed
microtitre plates, as described earlier.13 The assay was
carried out in triplicate for each strain, with 200 µl of
the fresh broth culture in trypticase soy broth (HiMe-
dia, Mumbai, India) with 0.25% glucose (w/v). The
plate was incubated at 37°C /24 hrs with negative con-
trol (broth + 0.25% glucose) and positive control
(known biofilm-forming strain of A. baumannii, de-
tected previously). After incubation the wells were
washed thrice with phosphate-buffered saline (PBS),
to remove the free cells, and the adhered bacteria
were fixed using 95% ethanol/5min and the plates
were dried. Finally, all the wells were stained with 100
µl of 0.1% w/v crystal violet solution (HiMedia), for 5
min. Excess stains were removed by washing with dis-
tilled water and the wells were dried. Optical density
was measured in the plate reader at 570 nm (OD570)
and the biofilm formation was graded as high (OD570
≥ 1), low (0.1 ≤ OD5700 < 1) or negative (OD570 < 0.1).14

Extraction of Genomic DNA:
Fresh cultures of MDR strains of A. baumannii, re-
ported in our earlier studies,15 were retrieved on Mac
Conkey agar with incubation at 37°C for 24 h from the
repertoire maintained at -80°C in 80% / 20% (v/v) glyc-
erol in LB medium. Genomic DNA was extracted from
the strains using the Qiagen DNA extraction kit in ac-
cordance with the manufacturer’s instructions and
was stored in -20°C until further use.

PCR amplification of bapAb:  
15 µl of the PCR reaction mixture was prepared by
adding 7.8 µl of 2x master mix [Taraka, Japan] in 5.6
µl of double distilled water with 0.31 µl of 100
pmol/ml concentration of the specific F’primer and
R’primer [Eurofins Genomic India Pvt Ltd, Bangalore]
of bapAb gene (Table 1). PCR amplification was per-
formed by adding 1 µl of the DNA to the master mix
and the amplification was performed with the PCR
condition of 55°C as annealing temperature for 35 cy-
cles in Eppendorf thermocycler, Germany. The result-
ing PCR amplicons were examined in 1.5% agarose
gel electrophoresis containing ethidium bromide and
was visualized by gel documentation system. The
1500 bp DNA ladder was used to assess the PCR am-
plicon size.

Sequencing of the genetic determinants for ampli-
con confirmation:
bapAb gene amplicon product was bi-directionally
sequenced using Big-Dye terminator cycle sequenc-
ing kit and 3730XL Genetic Analyzer. Sequences from
forward and reverse primers were aligned using Bio-
Edit Sequence Alignment Editor v7.2.5 which were
subjected to BLAST (Basic Local Alignment Search
Tool) for nucleotide similarity search. The sequences
were aligned by ClustalW software version 1.83 for
DNA multiple sequence alignment using default
parameters. The bapAb sequences of A. baumannii
11A1314, A. baumannii CRGN064, A. baumannii N13-
03449 and A. baumannii ATCC BAA-1790 were used as
templates.
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 Gene target                   Primer details                    Annealing temp     Amplicon size
      bapAb         ATTTACCAGGATGGGCCGTG                 55                       182 bp
                         GCGCCACAACCAAGCAATTA

Primer sequence and PCR conditions to detect bapAb gene in multi-drug resistant
strains of A.baumannii.Table 1



Statistical analysis:
The data obtained were statistically analyzed using
SPSS software version 20.0 (SPSS Inc, Chicago, USA).
Pearson correlation analysis was used to check the fre-
quency of bapAb gene in different antibiotic-resistant
groups at a significant p-value of ≤ 0.05.

Results

Frequency of bapAb gene among MDR A. baumannii: 
Semi-quantitative adherent bioassay for biofilm for-
mation showed that 58.9% (43/73) of strains were
high-grade, 31.5% (23/73) low grade and 0.9% (7/73)
non-producers. Amidst the 43 high-grade biofilm for-
mers,strains all were MDR (100%; 43/43), exhibiting
resistance against more than three classes of the an-
tibiotics tested followed by 91.3% (21/23) among low-
grade biofilm formers. Among the non-producers,
only one strain was drug-resistant. Pearson correlation
analysis yielded positive value suggesting the corre-
lation of the occurrence of bapAb gene with drug-re-
sistant strains (p-value <0.05).

From the screened 73 genomes of MDR strains of
A. baumannii, 19.17% (n=14) showed positive ampli-
cons for the bapAb gene associated with biofilm for-
mation with 182 bp amplicon size (Figure 1). Figure 2
and 3 shows the sequence chromatogram and the
multiple sequence alignment of the bapAb amplicon.
Correlation of bapAb occurrence was high (100%;
n=14) in the groups of strains resistant to beta-lac-
tam/beta-lactamase inhibitors (piperazillin and
tazobactam), cephalosporins (ceftazidime, cefipime,
ceftriaxone, ceftriaxime), carbapenems (doripenem,
meropenem and imipenem) and aminoglycosides
(amikacin and kanamycin). It was followed by 85%

(n=12) occurrence among strains resistant to fluoro-
quinolones (ciprofloxacin and levofloxacin) and efflux
pumps (tetracycline, doxycycline and minocycline)
(Figure 4). Susceptible control strains of A. baumannii
yielded only 4.1% occurrence of bapAb in comparison
with the MDR strains.

Discussion

In recent years, A. baumannii is considered as a potent
nosocomial pathogen, and assessment on its virulence
properties is highly attributed to its ability of bio-film
formation.16 Amidst various biofilm-associated genes
bapAb contributes in a potent way towards biofilm
and porin formation. The role of bapAb in the biofilm
formation on abiotic surfaces also supports the sur-
vival of A. baumannii despite the presence of various
disinfectants and antimicrobial agents, thus aiding in
the transfer of resistance genes between the partici-
pating strains.17 Thus, the present investigation is un-
dertaken to molecularly assess the presence of bapAb
and the correlation of its occurrence with  multi-drug
resistance properties that inversely affect the out-
comes of nosocomial patients. In view with this, we
observed a higher occurrence (100%) of bapAb gene
with four resistant group namely, beta-lactam in-
hibitors-, cephalosporins-, carbapenems- and amino-
glycosides-resistant strains.

A strong association of bapAb and biofilm formation
had already been documented,18 and in various other
studies its contribution ranged from 30 – 92%.19,20

Many studies had also reported the confirmation of
its association with  biofilm formation in nosocomial
environments. Thus, in this study we performed a
standard biofilm formation assay using crystal violet
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Figure 1

Electrophoregram of bapAb
gene product of size 182 bp.



staining method. High grade biofilm producers were
nearly 58.9% indicating -the pathogen’s potential to
survive in harsh hospital niches. amidst the high and
low grade biofilm formers, the frequency of bapAb was
also significant as the gene was detected by PCr and
the sequences were aligned for similarity evaluation.
this data is again a key fact that, this sort of periodical
identification of the A.baumannii virulence factors
would offer more effective ways to eradicate them

from the biotic and abiotic surfaces of the hospitals.
our reports correlate with similar earlier studies fo-

cusing on the presence of bapAb genes in drug resist-
ant clinical isolates of A.baumannii. Highest frequency
of 92% bapAb gene among mdr strains of A.bauman-
nii was reported from iran21 and a similar study by liu
et al., had documented 95.5% of the multi-drug resist-
ant isolates of A. baumannii showing positivity for
bapAb.22 in a study by fallah et al., 83.2% of the biofilm
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Figure 2 Partial sequence chromatogram of bapAb gene from the amplicon of A.baumannii.

Figure 3 Partial sequence alignment of bapAb gene from the present study (Ab) with reference sequences
available in the database. The deleted regions are depicted as dashes (--), mismatch as gap ( ) and
conserved sequences as star (*).



producers were bapAb positive and were also multi-
drug resistant.23 In a study by modarresi et al., 66% of
isolates encoded bapAb gene with strong biofilms.24

In a similar study conducted by Bardbari et al., 95.7%
of the multi-drug resistant clinical isolates of A.bau-
mannii showed the presence of bapAb.25

The present study also documents the frequency
of bapAb gene in different antibiotic-resistant groups,
including  antibiotics routinely employed against A.
baumannii in hospital set-ups globally. An earlier study
by Azizi et al., showed 66% of bapAb-positive strains
were mdr with 100% frequency in piperacillin, ce-
fixime, ciprofloxacin, levofloxacin, ceftazidime, gen-
tamicin and ticarcillin-resistant strains and 81% of
imipenem-resistant ones.26 A study from India showed
that 62.5% of the isolates were biofilm-producing and
among them 80.5% and 84.7% were resistant to
amikacin and piperacillin respectively, 25% were re-
sistant to ampicillin–sulbactam, 72.2% to ciprofloxacin,
36.1 % and 66.6% to imipenem and ceftazidime re-
spectively.27 Another study had documented 97.1%
frequency of bapAb in carbapenem-resistant A. bau-
mannii.

In our study bapAb gene was positive in all the
strains that were resistant to β-lactam/β-lactamase in-
hibitors, whereas in a study by Zeighami et al.,28 bapAb
gene was detected in 44% of the isolates resistant to
piperacillin and 40% from ampicillin–sulbactam-resis-

tant groups. In view of co-trimoxazole resistance as-
sociated with folate pathway, this study has recorded
85% of bapAb gene in contrast to the 50% of resistance
in another study.29 In addition, bapAb gene occurrence
among cephalosporin-resistant isolates was 42%
against cefepime-resistant strains with 43% of bapAb
gene positivity among ceftazidime-resistant isolates.
In addition, 42% of bapAb gene-positive strains were
resistant to tobramycin and 40% to gentamicin. In
contrast, in our study bapAb gene was positive in all
the cephalosporin-resistant strains of A. baumannii.
Greater expression of bapAb gene mediated biofilm
formation had already been documented in blaPEr-1
associated extended-spectrum cephalosporin-resis-
tant strains with a significant p-value influenced by
iron concentration.

The positivity rate of 85% for bapAb gene among
aminoglycoside-resistant isolates in the present study,
correlates with the 81.7% of biofilm-producing gen-
tamicin-resistant isolates as reported earlier. In the
same study, only 66% of the strains were biofilm pro-
ducers among the gentamicin-susceptible group but
with higher frequency among the tetracycline-sus-
ceptible strains.30 The study by Zeighami et al., had
documented 50% of bapAb gene-positive strains were
resistant to doxycycline. Analysis of various other se-
quential studies on bapAb gene occurrence in amino-
glycoside-resistant strains, being mediated by efflux
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Figure 4

Frequency of bapAB gene
among different groups of
antibiotic resistant strains of
A.baumannii.



pump-based ejections, shows that the formation of
biofilm seems to influence directly or indirectly the re-
sistance patterns exhibited by A. baumannii against
the cycline group of drugs in hospital settings. In ad-
dition, we also observed 85% of bapAb gene positivity
among the levofloxacin, ciprofloxacin and co-trimox-
azole-resistant strains.

Conclusion

The findings of the present study substantiate the cor-
relation of bapAb gene in MDR strains of A. baumannii
as we have observed only 4.1% presence of the gene
among the susceptible control strains. The conglom-
eration of the cells mediated by bapAb gene on the bi-
otic and abiotic surfaces in hospitals thus assists A.

baumannii in enhancing its virulence and resistance
patterns amidst varying harsh physical and chemical
habitats. Despite the effective infection control pro-
tocols, it is so alarming to note the increased preva-
lence of bapAb gene, which supports the role of A.
baumannii as a successful nosocomial pathogen. The
present investigation further recommends the peri-
odical assessments in microbiological laboratories in
hospital settings suggesting that it could be a potent
target in designing novel drugs to combat the spread
of A. baumannii in hospital settings.
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Ο σχηματισμός βιομεμβράνης στα στελέχη Acinetobacter baumannii, σχετιζόμενος με το
γονίδιο bapAb, ενισχύει τη λοιμογόνο δράση του παθογόνου και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό
το φαινότυπο αντοχής στα αντιβιοτικά, μεταξύ των νοσηλευόμενων ασθενών. Η παρούσα
μελέτη στοχεύει στο μοριακό χαρακτηρισμό του γονιδίου bapAb και στην αξιολόγηση της συ-
νύπαρξής του μεταξύ των πολυανθεκτικών (MDR) στελεχών A. baumannii. Πραγματοποιήθηκε
ημιποσοτική προσκολλητική βιοδοκιμασία για την ανίχνευση του σχηματισμού βιομεμβράνης
σε 73 στελέχη MDR A. baumannii. Το γονιδιωματικό DNA εκχυλίστηκε περαιτέρω και
υποβλήθηκε σε πολλαπλασιασμό του bapAb με PCR και στη συνέχεια έγινε αλληλούχιση των
αμπλικονίων αντιπροσωπευτικών στελεχών. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης κατά
Pearson για να ελεγχθεί η συχνότητα κατανομής του γονιδίου σε διαφορετικές ομάδες
ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών (στατιστικά σημαντικές τιμές αν p <0,05). Η ανάλυση
βιομεμβράνης έδειξε 58,9%, 31,5% και 0,9% ως υψηλής ποιότητας, χαμηλής ποιότητας και
αρνητικού αποτελέσματος σχηματιστές βιομεμβράνης, αντίστοιχα. Το γονίδιο bapAb παρατη-
ρήθηκε σε 14 στελέχη MDR (19,17%) A. baumannii. Η ταυτόχρονη εμφάνιση του γονιδίου
bapAb ήταν 100% μεταξύ των στελεχών με αντοχή σε αναστολείς β-λακτάμης/β-λακταμάσης,
κεφέμες, καρβαπενέμες και αμινογλυκοσίδες, ακολουθούμενη από 85% μεταξύ των στελεχών
A. baumannii με αντοχή στις φλουροκινολόνες, ύπαρξη αντλιών εκροής και ύπαρξη αναστολέων
φολικού οξέος. Τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν την ανάγκη περιοδικής παρακολούθησης
της συχνότητας των βιομεμβρανών που σχετίζονται με το bapAb γονίδιο σε στελέχη MDR A.
baumannii, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την παρακολούθηση της συσχέτισής
του με τους διαφορετικούς φαινοτύπους αντοχής στα αντιβιοτικά.

Λέξεις κλειδιά
bapAb, Α. baumannii, MDR, τοξικότητα
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Summary

The aim of this work was to evaluate the levels and the evolution of antimicrobial resistance of
non-ESKAPE-Ec Enterobacteriales (NEEcE, non Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Kleb-
siella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp. and
Escherichia coli) from a IV-level Peruvian hospital. NEEcE accounting for >0.5% of total isolates
in 2009-2010 (Period 1) and/or 2012-2014 (Period 2) were included in the study. Bacterial iden-
tification and antimicrobial resistance was performed by automated methods. Additionally,
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Introduction

Antibiotic resistance is an increasing problem world-
wide, affecting all microorganisms irrespective of pris-
tine or polluted environments, human or animal origin
and also independently of the pathogenic character-
istics.1-6 From a human health point of view, the most
relevant impact of the current levels of antimicrobial
resistance is the effect on antibiotic treatments used
in the course of infections or as prophylaxis when
needed. Because of that, the increasing levels of an-
tibiotic resistance, including cases of pan-drug resist-
ance (PDR), strongly reduce the antibiotic options
available, resulting in severe impacts on patient out-
comes and greatly increasing final treatment costs.6,7

The microorganisms collectively included under
the ESKAPE-Ec acronym (Enterococcus faecium, Staph -
ylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter
baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter
spp. and Escherichia coli) are by far the bacteria most
frequently recovered from human infections, being
also a paradigm of multiresistance.6,8,9 Nonetheless,
the impact of other microorganisms as a cause of se-
rious human infections should also be taken into ac-
count. Several studies have described the relevance
of non-ESKAPE-Ec Enterobacteriales as a cause of seri-
ous and deadly infectious disorders.5,10-12 Furthermore,
the levels of antibiotic resistance exhibited by these
non-ESKAPE-Ec Enterobacteriales, are also increasing
worldwide, including MDR isolates,5,13,14 a growing
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the presence of extended spectrum beta-lactamases (ESBLs) was investigated in Klebsiella oxy-
toca. According to our results, Citrobacter freundii, Klebsiella oxytoca, Morganella morganii, Pro-
teus mirabilis, Providencia spp. and Serratia marcescens fulfilled inclusion criteria, accounting
for 695/9918 isolates (7.0%); 238/3777 (6.30%) in Period 1 and 447/6141 (7.28%) in Period 2
(p=0.0038). P. mirabilis was the most frequent with 192 isolates (1.94%), while only 54 Providen-
cia spp. (0.54%) were recovered. Carbapenems were the most active antibacterial agents. In
general, the microorganisms showed lower or moderate levels of resistance to amikacin and
piperacillin/tazobactam, while resistance levels to the remaining antibacterial agents were
>40%. Multidrug resistance (MDR) levels varied from 36.1% in S. marcescens to 73.9% in P.
mirabilis. Temporal analysis showed that the levels of antibiotic resistance tended to decrease
or not to vary. This finding led to a MDR decrease, except for P. mirabilis and Providencia spp.
The presence of ESBL was associated with significantly higher levels of resistance to non-
cephalosporin antibiotics, except imipenem. In conclusion, present results demonstrate the
relevance of NEEcE, highlighting the need to include these Enterobacteriales in routine follow-
up and also warn about the worrisome panorama of antibiotic resistance in the area.
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number of which shows resistance to last resort an-
tibiotic treatment and, even, to newer antibiotics such
as cephalosporins with β-lactamase inhibitors, car-
bapenems, polymyxins and/or tigecycline, among
others.13-18

Most of the data about non-ESKAPE-Ec Enterobac-
teriales come from developed countries, with very
fragmented or absent data from series in low- and
middle-income countries. Peru is a middle-income
country, in which data related to antibiotic resistance
levels and mechanisms are relatively scarce and
mostly focused on ESKAPE-Ec microorganisms.19-23

The present report aims to analyze the isolated non-
ESKAPE-Ec Enterobacteriales strains as a causative
agent of infection in a Level IV hospital in Lima, Peru,
and evaluate the evolution of antimicrobial resistance
levels over time.

Material and Methods

Microorganisms
Non ESKAPE-Ec Enterobacteriales isolated from hospi-
talized patients in Internal Medicine and Surgery De-
partments and in the Intensive Care Unit (ICU) of the
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI)
were recorded in two different time periods, Period 1
from 01/01/2009 to 31/12/2010 and Period 2 from
01/01/2012 to 31/12/2014. Only species accounting
for >0.5% of the total isolates in either of the study pe-
riods were included in the analysis. Providencia spp.
was included in the analysis as a genus, because no
data of specific species was available. Microorganisms
from outpatients, as well as, from patients of the
Emergency Department were not included in the
analysis. 

The samples were cultured according to conven-
tional methods. Bacterial identification and determi-
nation of antibiotic susceptibility to cefazolin, cefo-
taxime, ceftriaxone, ceftazidime, cefepime, imipenem,
piperacillin plus tazobactam (PTZ), cotrimoxazole,
amikacin, gentamicin, tobramycin, ciprofloxacin and
levofloxacin were performed by the use of the auto-
mated system MicroScan (Siemens Medical Solutions
Diagnostics, Camberley, UK) in Period 1, and Microscan
and VITEK 2 (bioMérieux, Marcy l’ Etoile, France) in Pe-
riod 2. In addition, the presence of extended-spectrum
β-lactamases (ESBLs) was determined in Klebsiella oxy-
toca using the same automated methods. Antimicro-
bial resistance was established according to Clinical
and Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines.24

Multidrug resistance (MDR) was defined as non-sus-
ceptibility to at least one agent of three or more an-
timicrobial categories.21

Statistical analysis
The Fisher exact test was used to determine statistical
associations. A p-value <0.05 was considered as sig-
nificant. 

When differences in resistance levels between the
two periods were greater than 5%, irrespective of the
levels of significance, a trend was considered. In all
cases, intermediate and susceptible-dose dependent
(in the case of cefepime) isolates were classified to-
gether resistant isolates. Coagulase-negative Staphy-
lococcus (CNS) were considered as contamination and
not included in the statistical analyses.

Results

In the periods analyzed a total of 10,948 microorgan-
isms were recovered from clinical samples from hos-
pitalized patients. Of these, 1030 were CNS and were
excluded from further analysis. Thus, 9918 microor-
ganisms were considered for further analysis.

Six non-ESKAPE-EC Enterobacteriales: Citrobacter
freundii, K. oxytoca, Morganella morganii, P. mirabilis,
Providencia spp. and Serratia marcescens fulfilled the
inclusion criteria, accounting for 695/9918 isolates
(7.00%). Of these, 238/3777 (6.30%) were obtained in
Period 1 and 447/6141 (7.28%) in Period 2. P. mirabilis
was the most frequent of the non-ESKAPE-Ec Enter-
obacteriales with 192 isolates (1.94% of total microor-
ganisms, 27.63% of analyzed non-ESKAPE-Ec Enter-
obacteriales), while only 54 Providencia spp. (0.54% of
total microorganisms; 7.77% of analyzed non-ESKAPE-
Ec Enterobacteriales) (Table 1) were recovered. When
the analysis was restricted to selected non-ESKAPE-
Ec Enterobacteriales, the results showed that in both
periods P. mirabilis presented the higher incidence
(28.15% and 27.96% in Period 1 and Period 2, respec-
tively), while Providencia spp. (8.82%) and K. oxytoca
(8.50%), showed the lower incidence values in Period
1 and Period 2, respectively (Table 2). Analysis by pe -
riods showed a bordering significant increase in the
isolation of the microorganisms considered (p=0.0665).
Thus, with the exception of K. oxytoca, a trend of in-
creasing percentages was observed, with the increases
of M. morganii and S. marcescens isolates being sig-
nificant (p=0.0312 and p<0.0001 respectively). Mean-
while, the reductions of K. oxytoca were also significant
(p=0.0011) (Table 1).

Analysis of the levels of antibiotic resistance
showed carbapenems as the most active antibacterial
agents against the microorganisms tested, with Prov-
idencia spp. and P. mirabilis presenting the highest lev-
els of carbapenem resistance (in both cases < 20%).
The remaining microorganisms, except for Providencia
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spp. (amikacin) and K. oxytoca (PTZ), showed lower or
moderate levels of resistance to amikacin and PTZ.
Meanwhile, as a general rule, the resistance levels to
the remaining antibacterial agents were higher than
40%, reaching 92.2% in the case of Providencia spp.
ciprofloxacin resistance levels (Table 3). Accordingly,
high levels of MDR were observed, varying from
36.1% in S. marcescens to 73.9% in P. mirabilis.

The temporal analysis predominantly showed that
the levels of antibiotic resistance tended to not un-
dergo variation (differences ≤ 5% between the two
periods analyzed) or to decrease. This finding showed
a trend towards a reduction in MDR, except in the case
of P. mirabilis, which presented an inverse trend, and

that of Providencia spp. in which differences in MDR
levels between the two periods were less than 5%. In-
terestingly, all imipenem-resistant isolates belonged
to Period 2, with significant increases in the case of P.
mirabilis (p<0.0001) and Providencia spp. (p=0.0246)
(Table 3). When analyzed by microorganisms, P.
mirabilis showed a general increase in antimicrobial
resistance levels, which was also reflected in the
above-mentioned non-significant increase in overall
MDR levels. In the case of S. marcescens, although not
significant, a trend to increasing levels of resistance to
all β-lactam related antimicrobial agents was ob-
served (Table 3, Table 4). In agreement with the trend
to a reduction in resistance to cephalosporins, such as

                                      Period 1 (N=3777)     Period 2 (N=6141)     Overall (N=9918)
Microorganisms                     N (%)                         N (%)                        N (%)
Proteus mirabilis                   67 (1.77)                    125 (2.03)                  192 (1.94)

Citrobacter freundii               55 (1.46)                     93 (1.51)                   148 (1.49)

Morganella morganii            35 (0.93)a                    88 (1.43)a                   123 (1.24)

Klebsiella oxytoca                 48 (1.27)b                    38 (0.62)b                    86 (0.87)

Serratia marcescens              12 (0.32)c                    60 (0.98)c                    72 (0.72)

Providencia spp.                    21 (0.56)                     43 (0.70)                    64 (0.64)

Overall                                  238 (6.30)                   447 (7.28)                   695 (7.0)

Period 1: From January 2009 to June 2010; Period 2: From January 2012 to December 2014
a p = 0.0312; b p = 0.0011; c p<0.0001

Microorganisms included in the study according to the two study periods analyzed.Table 1

                                       Period 1 (N=238)       Period 2 (N=447)       Overall (N=695)
Microorganisms                     N (%)                         N (%)                        N (%)
Proteus mirabilis                  67 (28.15)                  125 (27.96)                192 (27.63)

Citrobacter freundii              55 (23.11)                   93 (20.81)                 148  (21.29)

Morganella morganii            35 (14.71)                   88 (19.69)                 123 (17.70)

Klebsiella oxytoca                48 (20.17)                    38 (8.50)                   86 (12.37)

Serratia marcescens              12 (5.11)                    60 (13.42)                  72 (10.36)

Providencia spp.                    21 (8.82)                     43 (9.62)                    64 (9.21)

Period 1: From January 2009 to June 2010; Period 2: From January 2012 to December 2014

Incidence of selected microorganisms in the pool of analyzed non-ESKAPE-Ec
Enterobacteriales.Table 2
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                                           N       Cfz      Cxm     Ctx      Cro       Caz       Fep      Imp         PTZ        Ak       Gm     Tob     Cip    Lvx    Sxt    MDR

Proteus            Period 1     67      64.2     65.7     50.7     50.7       50.7      49.3      0.0           7.5        26.9     56.7    55.2    73.1    62.7   68.7     67.2

mirabilis          Period 2    125     81.6      ND     55.9a     60.0       58.4      56.8     22.0e         0.0        13.6     68.0    65.6    80.0    67.2   76.0     77.6

                        p                         0.0131    ND       ---        ---          ---          ---    <0.0001    0.0047   0.0307     ---       ---       ---       ---      ---        ---

                        Overall      192     75.5      ND     53.2     56.8       55.7      54.2     12.7          2.6        18.2     64.1    62.0    77.6    65.6   73.4     73.9

Citrobacter      Period 1     55       ND      69.1     61.8     56.4       60.0      49.1      0.0          36.4       23.6     63.6    52.7    70.9    70.9   74,5     74.5

freundii            Period 2     93       ND       ND     64.8b     63.4       41.9      51.6      1.1         22.1g       28.0     54.8    54.8    74.2    74.2   74.2     65.6

                        p                           ND       ND       ---        ---      0.0405      ---        ---           BS          ---         ---       ---       ---       ---      ---        ---

                        Overall      148      ND       ND     63.5     60.8       48.6      50.7      0.6          28.0       26.3     58.1    54.1    73.0    73.0   74.3     68.9

Morganella     Period 1     35       ND       ND     45.7     45.7       28.6      20.0      0.0          20.0       22.9     54.3    45.7    77.1    62.9   77.1     71.4

morganii          Period 2     88       ND       ND      ND      43.2       22.7      36.4     10.0f         3.7h        17.0     35.2    43.2    67.0    50.0   63.6     54.5

                        p                           ND       ND      ND       ---          ---         BS       BS        0.0256       ---        BS       ---       ---       ---      ---    0.0002

                        Overall      123      ND       ND      ND      43.9       24.4      31.7      6.6          10.1       17.9     40.6    43.9    69.9    53.7   67.5     59.3

Klebsiella        Period 1     48      77.1      ND     68.8     70.8       70.8      58.3      0.0          41.7       12.5     64.6    62.5    68.8    62.5   75.0     77.1

oxytoca            Period 2     38      78.9      ND     60.5     63.2       60.5      60.5      0.0          31.6       10.5     47.4    47.4    60.5    57.9   60.5     65.8

                        p                            ---        ND       ---        ---          ---          ---        ---            ---          ---         ---       ---       ---       ---      ---        ---

                        Overall       86      77.9      ND     67.4     67.4       66.3      59.3      0.0          37.2       11.6      57.0    55.8    65.1    60.5   68.6     72.1

Serratia           Period 1     12       ND       ND     25.0     25.0       16.6       8.3       0.0           8.3        16.6     25.0    41.7    33.3    16.6   33.3     41.7

marcescens      Period 2     60       ND       ND     38.1c     36.7       36.7      15.0      6.6         17.4i       20.0     35.0    31.7    21.7    13.3   33.3     35.0

                        p                           ND       ND       ---        ---          ---          ---        ---            ---          ---         ---       ---       ---       ---      ---        ---

                        Overall       72       ND       ND     35.2     34.7       33.3      13.8      5.5          15.5       19.4     33.3    33.3    23.6    13.9   33.3     36.1

Providencia     Period 1     21       ND       ND     85.7     85.7       33.3      76.2      0.0          76.2       57.1     95.2k   85.7k    90.5    85.7   61.9     71.4

spp.                  Period 2     43       ND       ND     68.0d     67.5       67.5      62.8     20.9        16.0j       53.5     76.7k   74.4k    93.2    88.4   62.8     69.8

                        p                           ND       ND       ---        ---      0.0153      ---     0.0246    <0.0001      ---        BS       ---       ---       ---      ---        ---

                        Overall       64       ND       ND     76.1     73.4       56.2      67.2     13.1         43.5       54.7     82.8    78.1    92.2    87.3   62.5     70.3

Values expressed in percentage. 
Cfz: cefazolin; Cxm: cefuroxime; Ctx: cefotaxime; Cro: ceftriaxone, Caz: ceftazidime; Fep: cefepime; Imp: imipenem; PTZ: piperacillin plus tazobactam; Ak:
amikacin; Tob: tobramycin; Cip: ciprofloxacin; Lvx: levofloxacin; Sxt: cotrimoxazole; MDR: Multidrug resistance. ND: No determined. The symbol (---) refers to
no significant differences. BS: Bordering significance (0.05<P<0.1).
a Only 59 isolates tested. 
b Only 71 isolates tested.
c Only 42 isolates tested.
d Only 25 isolates tested.
e Only 91 isolates tested.
f Only 70 isolates tested.
g Only 77 isolates tested.
h Only 54 isolates tested.
i Only 46 isolates tested.
j Only 25 isolates tested.
k Providencia stuartii should be classified as intrinsically resistant to gentamicin and tobramycin. As no data about specific Providencia species was recorded, the
resistance profile of these agents was not considered to establish the percentage of MDR.

Antibiotic resistance levels.Table 3



cefotaxime or ceftazidime, reported in K. oxytoca, the
presence of ESBLs in this microorganism was lower in
the Period 2 (66.6% vs. 57.9%). Of note, the presence
of ESBL was associated with significantly higher levels
of resistance to all the non-cephalosporin antibiotics
studied, except imipenem (Table 5).

Discussion

While most studies address the serious problem of an-
tibiotic resistance among ESKAPE-Ec microorganisms,
other microorganisms causing severe and deadly in-
fections are also present in hospital environments, in-
cluding members of the Enterobacteriales family, such
as C. freundii, K. oxytoca or S. marcescens, among oth-
ers.10,12-14,18 These microorganisms remain understud-
ied in most low- and middle-income countries in
which data on their antibiotic resistance levels remain
scarce and fragmented. In this sense, in Peru the stud-
ies analyzing the role of these microorganisms as a
cause of infection or focused on (or including infor-
mation of) the levels of antimicrobial resistance of the
microorganisms analyzed are scarce.25,26 Thus, a few
reports are limited to the determination of the pres-
ence of specific genes, such as carbapenemases, in
hospital environments,27 while others have low diffu-
sion such as BsC theses.28 The present study highlights
that a relevant number of infections attended at the
HNGAI (7%) are related to 6 non-ESKAPE-Ec Enter-

obacteriales (3 Morganellaceae; 2 Enterobacteriaceae
and 1 Yersiniacaeae), indicating that these may be
truly serious overlooked and relevant under-consid-
ered pathogens in this area. Of these, significant in-
creases in the number of M. morganii and S.
marcescens were observed, and the possible introduc-
tion of successful clones should possibly be consid-
ered. In this sense, the relevance of these two
microorganisms as a cause of severe infections and
the presence of successful local clones has been re-
ported.29,30

In agreement with reports of resistance levels in
other microorganisms isolated in Peruvian hospital
settings,20-23,31 the present data showed high levels of
resistance to most of the antimicrobials tested, with
imipenem amikacin and PTZ showing overall lower
levels of resistance. Low or moderate levels of
amikacin and PTZ resistance has also been noted
when these agents were tested in other microorgan-
isms.26,31,32 Regarding imipenem, a diverse scenario is
reported, with reports focused on microorganisms
such as A. baumannii or P. aeruginosa showing rele-
vant levels of resistance which are lower in other mi-
croorganisms.21,22,31,32

Despite these overall high levels of antimicrobial
resistance, the levels of resistance to most of the an-
timicrobial agents tested showed a trend to decreas-
ing or remaining stable. This trend was reflected in
lower MDR levels in 4 out of 6 microorganisms studied,
with only P. mirabilis showing an increasing trend. The
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Trends of antibiotic resistance.Table 4

                                  Cfz       Ctx     Cro      Caz     Fep        Imp       PTZ        Ak        Gm       Tob       Cip       Lvx        Sxt      MDR
P. mirabilis                 ↑S         ↑        =          ↑          ↑           ↑S          ↓S          ↓S          ↑           ↑           ↑            =            ↑           ↑
C. freundii                 ND        =        ↑         ↓S        =            =          ↓BS          =           ↓           =           =           =           =           ↓
M. morganii               ND       ND      =          ↓       ↑BS       ↑BS         ↓S           ↓         ↓BS        =           ↓            ↓            ↓          ↓S
K. oxytoca                   =          ↓        ↓          ↓         =            =            ↓            =           ↓           ↓           ↓            =           =           ↓
S. marcescens            ND        ↑        ↑          ↑          ↑            ↑            ↑            =           ↑           ↓           ↓            =           =           ↓
Providencia spp.       ND        ↓        ↓         ↑S        ↓           ↑S          ↓S           =         ↓BS         ↓           =           =           =           =

Cfz: cefazolin; Cxm: cefuroxime; Ctx: cefotaxime; Cro: ceftriaxone, Caz: ceftazidime; Fep: cefepime; Imp: imipenem; PTZ: piperacillin plus
tazobactam; Ak: amikacin; Tob: tobramycin; Cip: ciprofloxacin; Lvx: levofloxacin; Sxt: cotrimoxazole; MDR: Multidrug resistance; --- Not ana-
lyzed; S: Significant differences (p<0.05); BS: Bordering significance (0.05<P<0.1).
Upper arrow: Trend to increase in resistance levels between Periods 1 and 2 (Percentual differences >5%).
Lower arrow: Trend to decrease in resistance levels between Periods 1 and 2 (Percentual differences >5%). 
Equal: Percentual differences between Periods 1 and 2 ≤ 5%. 
Marked with S and BS when significant differences were found or when bordering significance, respectively.



most notable exception was imipenem with no re-
sistant isolate recovered in Period 1, followed by a
clear increase in resistance levels in Period 2. This find-
ing is probably related to an increasing use of car-
bapenemic agents. While no data of antibiotic con-
sumption in the hospital during the periods analyzed
was available, overall, antibiotic consumption in the
country showed that in 2007, carbapenems ranked
among the least used antibacterial agents in the coun-
try.33 On the other hand, a report showing the use of
antimicrobial agents in 3 different Peruvian hospitals
showed that both imipenem and meropenem ranked
among the four most used antimicrobial agents in
2016-2017.25 These findings support the increasing
use of these agents in Period 2, likely fueled by the
lack of carbapenem resistance and the high levels of
resistance to other antimicrobial agents, with the as-
sociated enhanced carbapenem pressure contributing
to the selection of carbapenem-resistant microorgan-
isms. This increase in imipenem resistance levels was
absent or testimonial in only two species, K. oxytoca
and C. freundii, with no specific reason explaining this
difference. 

While resistance levels to 3rd and 4th generation
cephalosporins were high, the presence of ESBLs was
only recorded for K. oxytoca. These ESBL-producer iso-

lates were significatively more resistant to all the an-
timicrobial agents tested, except amikacin (p =
0.0831), and accordingly, showed significantly high
levels of MDR. The association between the presence
of ESBL and increasing levels of resistance to other an-
timicrobial agents has been described previously,34

also in members of the Klebsiella genus.19 This finding
is probably related to the transferable nature of most
ESBLs,35 and the presence of other antimicrobial re-
sistance determinants in the same genetic structure,
which are therefore co-selected. Of note, while not
significant, resistance levels to all cephalosporins
tended to increase in the case of S. marcescens. How-
ever, it should be taken into account that this microor-
ganism showed the lower levels of resistance to these
agents in Period 1.

Regarding other antimicrobial agents, the overall
high levels of resistance are in agreement with the re-
ports of other microorganisms in the area.20-23 This
highlights the fact that the use of these antimicrobial
agents is heavily challenged, and they should be used
with special caution, avoiding, whenever possible,
their empiric uses in the absence of established an-
timicrobial susceptibility profiles. In concordance, the
levels of MDR were high, with S. marcescens being the
microorganisms with the lowest MDR values in both
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Association between resistance to non-cephalosporin agents and the presence of
extended-spectrum β-lactamases in Klebsiella oxytoca.Table 5

                                          PTZ        Ak          Gm          Tob          Cip          Lvx          Sxt          MDR
Period 1
                       ESBL         77.3       27.2        84.4          84.4         84.4         81.2         87.5         100.0
                    No ESBL      18.7        0.0         25.0          25.0         37.5         25.0         50.0          31.2
                           P           0.0312       ---      <0.0001   <0.0001    0.0021     0.0003     0.0108     <0.0001

Period 2
                       ESBL         45.5       13.6        63.3          63.3         81.8         72.3         72.3          86.4
                    No ESBL      12.5        6.2         25.0          25.0         31.2         31.2         37.5          18.7
                           P           0.0403       ---        0.0250      0.0250     0.0026     0.0077     0.0201     <0.0001

Overall
                       ESBL         50.0       16.7        75.9          75.9         83.3         79.6         83.3          94.4
                    No ESBL      15.6        3.1         25.0          25.0         34.4         28.1         43.7          25.0
                           P          <0.0001     BS      <0.0001   <0.0001   <0.0001  <0.0001    0.0002     <0.0001

Fep: cefepime; Imp: imipenem; PTZ: piperacillin plus tazobactam; Ak: amikacin; Tob: tobramycin; Cip:
ciprofloxacin; Lvx: levofloxacin; Sxt: cotrimoxazole; MDR: Multidrug resistance.
The symbol (---) refers to no significant differences. BS: Bordering significance (0.05<P<0.1).
Values expressed in percentage. No isolate was resistant to imipenem.



of the periods analyzed and as overall data.
This study has several limitations, the most relevant

being the lack of data regarding clinical outcomes,
which is key to better analyzing the relevance of an-
timicrobial-resistant phenotypes. Nevertheless, the
high levels of antibiotic resistance observed clearly
demonstrate the need to introduce corrective and
control measures. In this sense, in 2018, after Period
2, HNGAI established a Program for Optimization of
Antibiotic use (PROA) to fight this problem.

The present data highlight the need to include mi-
croorganisms beyond classical members of the ES-
KAPE-Ec group in routine follow-up, and also warn
about the worrisome panorama of antibiotic resist-
ance in the country.
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Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αξιολογήσει τα επίπεδα και την εξέλιξη της μικρο-
βιακής αντοχής των μη ESKAPE-Ec Enterobacteriales (NEEcE, όχι Enterococcus faecium, Staphy-
lococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa,
Enterobacter spp. και Escherichia coli) σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο στο Περού. Στη μελέτη συμ-
περιλήφθηκαν τα NEEcE που απομονώθηκαν τα διαστήματα 2009-2010 (Περίοδος 1) και
2012-2014 (Περίοδος 2) και αντιπροσώπευαν >0,5% των συνολικών απομονώσεων. Η βακτη-
ριακή ταυτοποίηση και η μικροβιακή αντοχή έγινε με αυτοματοποιημένες μεθόδους. Επιπρό-
σθετα, διερευνήθηκε η παρουσία β-λακταμασών εκτεταμένου φάσματος (ESBLs) στα στελέχη
Klebsiella oxytoca. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μελέτης, Citrobacter freundii, K. oxytoca,
Morganella morganii, Proteus mirabilis, Providencia spp. και Serratia marcescens πληρούσαν τα
κριτήρια ένταξης, αντιπροσωπεύοντας 695/9918 απομονώσεις (7,0%) [238/3777 (6,30%) την
Περίοδο 1 και 447/6141 (7,28%) την Περίοδο 2 (p=0,0038)]. Το είδος P. mirabilis ήταν το πιο
συχνό με 192 απομονώσεις (1,94%), ενώ απομονώθηκαν μόνο 54 στελέχη Providencia spp.
(0,54%). Οι καρβαπενέμες ήταν οι πιο δραστικοί αντιμικροβιακοί παράγοντες. Γενικά, οι μι-
κροοργανισμοί παρουσίασαν χαμηλότερα ή μέτρια επίπεδα αντοχής στην αμικασίνη και την
πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, ενώ τα επίπεδα αντοχής στα υπόλοιπα αντιμικροβιακά ήταν
>40%. Τα πολυανθεκτικά στελέχη (MDR) κυμαίνονταν από 36,1% στα στελέχη S. marcescens
έως 73,9% στα στελέχη P. mirabilis. Η σύγκριση των χρονικών περιόδων έδειξε ότι τα επίπεδα
αντοχής στα αντιβιοτικά έτειναν να μειώνονται ή να παραμένουν σταθερά. Παρατηρήθηκε
μείωση απομόνωσης των MDR, εκτός από τα στελέχη P. mirabilis και Providencia spp. Η πα-
ρουσία ESBL συσχετίστηκε με σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αντοχής στα λοιπά, πλην των
κεφαλοσπορινών, αντιβιοτικά, εκτός από την ιμιπενέμη. Συμπερασματικά, τα παρόντα απο-
τελέσματα καταδεικνύουν τη σημασία των NEEcE, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συμπε-
ριληφθούν αυτά τα Εντεροβακτηριακά στην παρακολούθηση ρουτίνας της αντοχής στα
αντιμικροβιακά και επίσης προειδοποιούν σε τοπικό επίπεδο για το ανησυχητικό φαινόμενο
της πολυαντοχής.

Λέξεις κλειδιά
αντιμικροβιακή αντοχή, Citrobacter freundii, Klebsiella oxytoca,
Morganella morganii, Providencia, Proteus mirabilis, Serratia marcescens
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Summary

Candidal vaginitis is a common infection causing various clinical presentations that can also
emerge as recurrent vulvovaginal candidiasis (RVVC) in many patients. Candida albicans is
the most common causative agent of RVVC. Since there is no definitive guideline for RVVC
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Introduction

Candidal vulvovaginitis is a common infection among
women of reproductive ages.1 Clinical symptoms in-
cluding irritation, soreness, dyspareunia, and vaginal
discharge.2 The infection can emerge recurrently in
approximately 5% of patients with vulvovaginal can-
didiasis (VVC).3 Recurrent VVC (RVVC) is defined as
four or more episodes of symptomatic acute Candida
vaginitis in 12 months.4 There are many host factors
associated with RVVC, including diabetes mellitus,
aging, changes in estrogen hormone levels due to
oral contraceptive pills and hormone therapy, use of
broad-spectrum antibiotics, autoimmune and im-
munosuppressive conditions such as AIDS, lupus ery-
thematosus, and corticosteroid therapy.5,6 Several
species of Candida are associated with RVVC; however,
Candida albicans is the most common causative agent.4
In the last decade, non-albicans species have emerged
as causative agents of RVVC7 among which C. glabrata
and C. tropicalis were more frequent. Studies have

shown that geographical differences may affect the
prevalence of Candida species isolated from RVVC.8

Although varied responses have been reported for
the treatment of RVVC with topical and systemic
drugs,9 there is no definitive cure for RVVC. The most
convenient antifungal drugs for RVVC therapy are oral
triazole drugs (i.e., fluconazole and itraconazole) and
topical drugs (i.e., clotrimazole, miconazole, and ny-
statin).2 However, incomplete treatments and prolon-
ged prophylaxis with antifungal drugs have made it
difficult to treat RVVC.10 Therefore, the treatment of
such patients should be based on a combination of
results achieved from antifungal susceptibility tests
compared with previous treatment.11 The identifica-
tion of Candida strains causing RVVC is important to
determine the susceptibility to antifungal drugs in
symptomatic RVVC. In this regard, to identify these
fungi, the focus has shifted toward molecular strate-
gies that are more accurate and less susceptible to
variations accounting for growth conditions and ph-
enotypic switching.12

treatment, it is important to consider the species and susceptibility profile of the isolate to
use the appropriate antifungals. The present study was conducted to determine the preva-
lence of RVVC, the etiological agents, and their antifungal susceptibility among clinically sus-
pected patients in the yasuj region, southwest Iran. The isolated yeasts were identified based
on the morphological and molecular methods followed by antifungal susceptibility testing.
Overall, 65 Candida strains were isolated from RVVC samples. Candida albicans (95.4%) were
the main causative agents, followed by C. glabrata (3.1%), and C. krusei (1.53%). According to
our findings, 20.7% and 22.4% of Candida isolates were resistant to fluconazole (MIC≥8
µg/mL) and clotrimazole (MIC≥1 µg/mL), receptively. Although C. albicans was still the main
causative agent of RVVC incidence, the importance of accurate identification of Candida
strains and determination of antifungal susceptibility are emphasized. Moreover, in this study,
low drug-resistance was found among isolated Candida species in yasuj.
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The present study aimed to determine the fre-
quency of Candida species in RVVC women referred
to two gynecology clinics in yasuj city in the south-
west of Iran. Besides, the in vitro antifungal suscepti-
bility profile of the clinical Candida isolates was
evaluated against fluconazole (FLC), nystatin (NyS),
and clotrimazole (CLO).

Materials and Methods

Sampling and isolation of Candida species
A total of 100 vaginal clinical specimens were collec-
ted from females suspected of RVVC referring to the
Department of Gynecology of Shahid-Mofatteh Clinic
and Department of obstetrics of a private midwifery
clinic, yasuj, Iran, from November 2017 to November
2018. Each specimen was taken with sterile cotton
swabs from the lateral wall of the patient’s vagina. The
samples were cultured on Sabouraud dextrose agar
with 50 mg/L Chloramphenicol (Quelab Inc., Canada).
All cultures were incubated at 37°C for 48h. The isola-
ted yeast colonies were sub-cultured on CHROMagar
(CHROMagar™, Rambach™, AquaCHROM™) media for
phenotypic identification.

Molecular identification
The extraction of DNA was carried out using the boi-
ling method.13 In this regard, a portion of a colony was
transferred to sterile microtubes containing 100 µl ste-
rile distilled water and placed in boiling water for 20
min. Subsequently, the suspensions containing DNA
were centrifuged at 10000 rpm for 10 min, and the su-
pernatants were separated as the crude DNA and used
for polymerase chain reaction (PCR) amplification. The
primers ITS1 [5'-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3'] and ITS4
[5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3'] were used for PCR
amplification of the entire internal transcribed spacer
1 and 2 at the ribosomal DNA gene. The PCR products
were subjected to 1.5% agarose gel electrophoresis,
visualized by staining with ethidium bromide (0.5
mg/L), and photographed under ultraviolet light. Sub-
sequently, the PCR products underwent digestion with
the restriction enzyme MspI (Fermentas, Lithuania) for
restriction fragment length polymorphism (RFLP) ana-
lysis.14,15 To achieve precise strain discriminatory pat-
terns, PCR products were digested in a 15 μL of a final
reaction volume, containing 8 µl of PCR product, 0.5 µl
of MspI enzyme, 1 µl of digesting buffer, and 6.5 µl of
deionized distilled water, at 37°C for 2 h. The restriction
fragment was separated on 2% agarose gel in Tris/Bo-
rate/EDTA buffer. Finally, the species were identified
according to the size of DNA fragments in comparison
with the already published data.

Antifungal susceptibility testing
Antifungal susceptibility testing was performed ac-
cording to the recommendations proposed by the
M27-A3 and M27-S4 documents of the Clinical and La-
boratory Standards Institute (CLSI).16,17 Out of 65 Can-
dida isolates, 58 isolates were evaluated for in vitro
antifungal susceptibility against FLC, CLO, and NyS
(Sigma, St. Louis, MO, USA). During the storage and
processing, seven isolates were missed. The remaining
isolates were sub-cultured on SDA plates and incuba-
ted at 35°C for 24-48 h. The ranges of tested drug di-
lution were 0.063–64 mg/L for FLC and NyS and
0.016–16mg/L for CLO. C. parapsilosis ATCC 22019 was
used as a quality control strain. Homogeneous coni-
dial suspensions were spectrophotometrically mea-
sured at the 530 nm wavelength to a percent
transmission within the range of 75-77%. The final
inoculum suspensions were adjusted to 0.5-2.5 x 103

conidia/mL in RPMI-1640 with L-glutamine and with-
out sodium bicarbonate (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO,
USA) buffered at pH 7.0 with 0.165 M 3-(N-Morpho-
lino) propanesulfonic acid acid (MOPS, Sigma-Aldrich,
St. Louis, MO, USA). The 96-well microplates were in-
cubated at 35°C and examined visually after 24 and
48 h to determine minimum inhibitory concentration
(MIC) values according to the recommendations pro-
posed by the CLSI M27-A3 and M27-S4 docu-
ments.16,17 Subsequently, the geometric means (GM)
of MICs, MIC50, MIC90, and MIC ranges were calculated.
The interpretation of MICs (i.e., susceptible, interme-
diate, and resistant) for FLC were made according to
Candida species breakpoints defined in CLSI M27-
S4.18 Since there is no established breakpoint for CLO,
the researchers of current used a defined breakpoint
published by Pelletier et al.19

Statistical analysis
Descriptive statistics were shown by frequency and
percentage, and the analytical comparison was per-
formed using the tests.

Results and Discussion

In this study, a total of 65 Candida strains were isolated
from 100 patients with RVVC symptoms. The frequen-
cies of isolates by age group were shown in Table 1.
The age groups with most strains isolated were the 20-
29 (41.5%)- and 30-39 (41.5%) – years-old. Overall, the
mean age of patients was 31 years. No difference was
observed between suspected patients and patients
with positive cultures (P=0.43) regarding the age gro-
ups. The majority of patients had at least one symptom
of VVC, including vulvovaginal itching (98%), burning
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(83%), pain (68%), vaginal discharge (93%), and eryth-
ema with inflammation (79%) for at least 3 months.
Furthermore, most patients received antifungal the-
rapy for VVC. The most frequent antifungal drugs pre-
scribed in the previous course of vaginitis were oral
FLC (69%), intravaginal CLO (52%), and NyS (6%). 

According to the classical and molecular identifi-
cation techniques, C. albicans was the most common
species (n=62; 95.4%), followed by C. glabrata (n=2;
3.1%) and C. krusei (n=1; 1.53%) (Table 1). Among the
patients, only one woman had a mixed positive culture
(C. albicans and C. glabrata). The results of phenotypic
identification (i.e., colony color on CHROMagar Can-
dida) were confirmed with the PCR-RFLP method. 

Table 2 summarizes the GM MIC, MIC ranges, MIC50,
and MIC90 of three antifungal agents against 58 Can-
dida strains (C. albicans n=55, C. glabrata n=2, and C.
krusei n=1). The GM MICs across all isolates were as fol-
lows: CLO (GM:0.26 mg/L), FLC (GM:0.86 mg/L), and
NyS (GM:0.92 mg/L). The MIC range for all isolates
were: CLO: 0.0625-1 mg/L, FLC: 0.0625-32 mg/L, and
NyS: 0.125-2 mg/L. The MIC50 and MIC90 for all Can-
dida strains were as follows respectively: CLO:0.025
mg/L, 1 mg/L; FLC: 0.5 mg/L, 32 mg/L; and NyS:1
mg/L, 2 mg/L. According to the CLSI interpretive cri-
teria, our results indicated that 20.7% and 22.4% of
Candida isolates were resistant to FLC (MIC≥8 mg/L)
and CLO (MIC≥1 mg/L), respectively. There are no de-

Species                                       N u m b er o f  i s o la t e s  b y  age  grou p

                                 10 - 19        20 - 29        30 - 39        40 - 49        50 – 59       Not recorded
Candida albicans          2                 27               24                 7                  1                      1

Candida glabrata                                                 2

Candida krusei                                                     1

Total (%)                    2 (3)          27 (41.5)       27 (41.5)          7 (11)            1 (1.5)               1 (1.5)

Distribution of Candida species and age groups of 65 patients with recurrent vulvo-
vaginal candidiasis.Table 1

Strains         Antifungals           MIC Distribution (mg/L)             GM          Range      MIC50       MIC90
                                                                                                                  (mg/L)       (mg/L)      (mg/L)      (mg/L)
                                            32    16    8    4     2     1   0.5    0.25   0.125   0.0625                                                                              R (%)

C. albicans        FLC                   8            3    2     3           21      12        1           5              0.85            0.0625-32           0.5                  32                11 (20)
(n:55)                   CLO                                                   10    1       26       13          5              0.24             0.0625-1           0.25                  1               10 (18.2)
                              NYS                                              9    34    8        3         1                            0.9               0.125-2               1                     2                     ––

C. glabrata        FLC                                                           1        1                                                                                                                                     
(n:2)                     CLO                                                    2                                                                                                                                               2 (100)
                              NYS                                                    2                                                                                                                                                     

C. krusei           FLC                                 1                                                                                                                                                                         
(n:1)                     CLO                                                    1                                                                                                                                               1 (100)
                              NYS                                              1                                                                                                                                                            

Total (n:58)       FLC                   8            4    2     3           22      13        1           5              0.86            0.0625-32           0.5                  32              12 (20.7)
                              CLO                                                   13    1       26       13          5              0.26             0.0625-1           0.25                  1               13 (22.4)
                              NYS                                             10   36    8        3         1                           0.92              0.125-2               1                     2                     ––

MIC: Minimum inhibitory concentration, GM: Geometric mean, MIC50: minimal concentration capable of inhibiting 50% of isolates, MIC90: minimal concen-
tration capable of inhibiting 90% of isolates, FLC: Fluconazole, NYS: Nystatin, CLO: clotrimazole, R: resistance.

Geometric means of MIC, MIC ranges, MIC50, and MIC90 values obtained by antifungal susceptibility
testing of 58 Candida isolates obtained from 58 recurrent vulvovaginal candidiasis patients.Table 2



fined breakpoints for NyS. Furthermore, CLO resi-
stance was observed among 18.2% of C. albicans and
100% of C. glabrata and C. krusei isolates.  

Recurrent VVC affects up to 5% of premenopausal
women and it is an increasing challenge in clinical
practice. It is estimated that RVVC affects nearly 138
million women worldwide annually and about 500
million over their lifetimes.2,20 It has been reported
that C. albicans is the most common causative agent
of VVC, followed by C. glabrata, which is the most
commonly reported ‘non-albicans’ species.2,20 In our
study, 65% of suspected RVVC patients had a positive
Candida culture, which was higher than the findings
(14.16%) revealed in the study conducted by Richter
et al. in the United States.21 This discrepancy in the rate
of positive Candida culture from recurrent infection
may be attributed to host conditions, such as an un-
derlying disease, hormone therapy, history of antifun-
gal therapy, and lifestyle.21 Our results showed that a
high prevalence of RVVC was observed in the age
group of 20-39 years. This result was in line with those
of other studies in which a high rate of RVVC infection
was reported in the 20-30-year age group.22,23

In the present study, C. albicans was the most fre-
quent species (95.4%) in RVVC samples, followed by
C. glabrata (3.1%) and C. krusei (1.53%). Similarly, Rich-
ter et al. reported C. albicans as the main causative
agent of vaginitis (70.8%).21 Also, agree with our fin-
ding in a study C. glabrata and C. krusei were reported
as the common non-albicans agent of vaginitis.24 Can-
did glabrata has been introduced as the second agent
of vaginitis in different studies in the world.25-27 Howe-
ver, Bitew et al different recovery rates were reported
for NAC species. The results of the mentioned study
demonstrated C. krusei as the dominant NAC species,
followed by C. dubliniensis.28 Generally, it seems that
the increase of NAC species, isolated from patients
complaining of genital tract infection naturally resi-
stant to antifungal agents, is probably related to the
widespread and inappropriate use of azole antifun-
gals. Besides, one study reported that women with
positive non-albicans cultures were more likely to
have multiple visits to their physicians for VV com-
plaints.29 Hence, accurate identification of non-albi-
cans species in vaginal specimens is necessary. 

Some non-C. albicans species are resistant to anti-
fungal drugs, especially the azole class, and which
lead to failure in vaginitis therapy.30 It has been de-
monstrated that antimycotic prophylaxis with FLC for
long periods is effective in the prevention of Candida
recurrent episodes.31 Although 91% of RVVC patients
receiving FLC for 6 months were cured after the ces-
sation of the therapy, the improvement rate was ob-
served in only 43% of patients.31 Furthermore, in

recent years, FLC resistance has been reported in wo-
men with RVVC infection.32 It was also reported that
almost all women diagnosed with FLC-resistant C. al-
bicans had experienced previous exposure to FLC.32

The rates of azole drug resistance are variable, and
they can be affected by the prescribing patterns of
clinicians for both prophylaxis and treatment. It is im-
portant to recognize that the overuse of topical agents
has had other adverse outcomes as well, such as
edema and irritability of the skin.33,34 Over the past
few years, several cases of women with RVVC have
been reported that have not responded to FLC in-
duction therapy.35,36 Since it is not possible to find
one regimen fit for all patients, antifungal susceptibility
surveillance investigations exert an increasingly
essential role in pursuing the progress of antifungal
resistance and beginning appropriate primary anti-
fungal therapy. In the current study, our results showed
that 100% of C. krusei and 20% of C. albicans isolates
were resistant to FLC. Also, 100% of non-albicans
species were resistant to CLO. In contrast to our
findings, Arzeni et al. reported no FLC resistance
among Candida strains isolated from vaginal samples.37

Although Richter et al. reported that 15.2% of C.
glabrata strains isolated from Candida vaginitis were
resistant to FLC,21 in the present study, FLC was found
to have low MICs value (MIC90 0.5 mg/L) against C.
glabrata isolates. Τhese results indicate that the diffe-
rence in azole- resistance among Candida strains iso-
lated from candidal vaginitis may be associated with
the history of alternative antifungal therapy. Further-
more, the difference in results can be due to antifungal
susceptibility test methods and geographical variety. 

According to the findings of this study, NyS had a
low GM MIC value (0.92 mg/L) with MICs value ranges
from 0.125-2 mg/L against Candida isolates. Richter et
al. showed an NyS MIC90 value of 4 mg/L for Candida
strains isolated from VVC.21 In our study, the history of
prescription of NyS was reported only for four pa-
tients that were associated with the in vitro results of
NyS. Additionally, Wang et al. reported excellent in
vitro activity (<4% resistance) of NyS against Candida
species isolated from vaginal samples.38 In line with
the findings of the study performed by Wang et al.,
our results showed low NyS GM MIC (0.92 mg/L)
against Candida species.

Conclusion

In conclusion, C. albicans was the main causative
agent recovered in RVVC patients. Furthermore, the
current study described FLC-resistance in 20.7% of
Candida strains isolated from RVVC.
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Η καντιντιασική κολπίτιδα είναι μια συνηθισμένη λοίμωξη με διάφορες κλινικές εκδηλώσεις.
Μεταξύ αυτών μπορεί να εμφανιστεί σε πολλούς ασθενείς ως υποτροπιάζουσα αιδοιοκολπική
καντιντίαση (RVVC). Η Candida albicans είναι ο πιο συχνός αιτιολογικός παράγοντας της RVVC.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οριστικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμε-
τώπιση της RVVC, είναι σημαντικό, για τη χρήση των κατάλληλων αντιμυκητικών, να λαμβά-
νετε υπόψη το είδος και το προφίλ ευαισθησίας της απομονούμενης Candida. Η παρούσα
μελέτη σκοπό είχε τον προσδιορισμό του επιπολασμού της RVVC, των αιτιολογικών παρα-
γόντων και της αντιμυκητικής ευαισθησίας τους μεταξύ κλινικά ύποπτων ασθενών στην πε-
ριοχή yasuj, στο νοτιοδυτικό Ιράν. Οι απομονωθέντες ζυμομύκητες ταυτοποιήθηκαν με βάση
φαινοτυπικές και μοριακές μεθόδους και ακολούθησε έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυκητικά.
Συνολικά, απομονώθηκαν 65 στελέχη Candida από δείγματα RVVC. Η C. albicans (95,4%) ήταν
το συχνότερα απομονούμενο είδος, ακολουθούμενη από C. glabrata (3,1%) και C. krusei
(1,53%). Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, το 20,7% και το 22,4% των Candida παρου-
σίασαν αντοχή στη φλουκοναζόλη (MIC≥8 μg/mL) και στην κλοτριμαζόλη (MIC≥1 μg/mL).
Αν και η C. albicans εξακολουθεί να είναι ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας της RVVC, τονί-
ζεται η σημασία της ακριβούς ταυτοποίησης των απομονούμενων ειδών Candida και του
προσδιορισμού της ευαισθησίας στα αντιμυκητικά. Επιπλέον, στην παρούσα μελέτη, βρέθηκε
χαμηλή αντοχή στα φάρμακα μεταξύ των απομονωμένων ειδών Candida.

Λέξεις κλειδιά
Υποτροπιάζουσα αιδοιοκολπική καντιντίαση, ευαισθησία
στα αντιμυκητικά, φλουκοναζόλη, κλοτριμαζόλη
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Περίληψη

H σύφιλη είναι μία συστηματική νόσος, που μπορεί να μεταδοθεί με τη μετάγγιση παραγώγων
αίματος. Ο έλεγχος των αιμοδοτών έναντι του Treponema pallidum είναι υποχρεωτικός. Σκοπός
της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συχνότητας ανίχνευσης της συφιλιδικής λοίμωξης
σε εθελοντές αιμοδότες, τα τελευταία 6 χρόνια (2015-2020), από τη Βόρεια Ελλάδα και η
ανάλυση επιδημιολογικών στοιχείων από περιπτώσεις αιμοδοτών με επιβεβαιωμένη εργαστη-
ριακή διάγνωση σύφιλης, τα οποία συνελέγησαν αναδρομικά. Επιπλέον, αξιολογήθηκε η επί-
πτωση της εφαρμογής του ανάστροφου αλγόριθμου στα αποθέματα αίματος και το όφελος
για τη δημόσια υγεία από τον έλεγχο των αιμοδοτών. Κατά την εξαετία 2015-2020 ελέγχθησαν
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Εισαγωγή

Η μετάγγιση των παραγώγων αίματος, αποτελεί μο-
ναδική θεραπεία για ορισμένα νοσήματα, όπως είναι
οι αιμοσφαιρινοπάθειες, και βασική συμπληρωμα-
τική θεραπεία για κάποια άλλα, όπως αιματολογικά
και ογκολογικά νοσήματα, σοβαρές καρδιοχειρουρ-
γικές επεμβάσεις, μεταμοσχεύσεις, βαρείς τραυματι-
σμοί κ.α.1

Η μετάδοση λοιμώξεων, μέσω της μετάγγισης, είναι
εκείνη η επιπλοκή, που δημιουργεί τη μεγαλύτερη
ανησυχία του πληθυσμού, σε σχέση με όλες τις υπό-
λοιπες. Η απαίτηση για μηδενικό κίνδυνο της μετάγ-
γισης, δημιουργεί παγκοσμίως την ανάγκη για συνεχή
προσαρμογή των υπηρεσιών Αιμοδοσίας, ώστε να
εφαρμόζονται νέες μέθοδοι, τεχνικοί έλεγχοι τελευ-
ταίας γενιάς και επικαιροποιημένοι αλγόριθμοι ανί-
χνευσης μιας λοίμωξης.2

Η σύφιλη είναι λοιμώδες νόσημα με παγκόσμια κα-

τανομή, το οποίο οφείλεται στο Treponema pallidum
subsp. pallidum (ωχρά σπειροχαίτη). Χαρακτηρίζεται
από έντονες κλινικές εκδηλώσεις, αλλά και περιόδους
ασυμπτωματικής λανθάνουσας κατάστασης.

Η νόσος μεταδίδεται συνήθως κατά τη σεξουαλική
επαφή ή μέσω του πλακούντα (συγγενής σύφιλη).
Μπορεί όμως να μεταδοθεί και με μετάγγιση παραγώ-
γων αίματος ή μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων.

Η σύφιλη διακρίνεται σε συγγενή και επίκτητη. Η
συγγενής σύφιλη οφείλεται στη μετάδοση της ωχράς
σπειροχαίτης από την έγκυο γυναίκα με πρώιμη σύ-
φιλη, που δεν έχει λάβει αγωγή, στο παιδί μέσω του
πλακούντα. Η συγγενής σύφιλη διακρίνεται σε πρώιμη,
εάν εκδηλωθεί στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής και
σε όψιμη, εάν τα κλινικά συμπτώματα εμφανιστούν
μετά την ηλικία των δύο ετών. Η επίκτητη σύφιλη χω-
ρίζεται σε κλινικά στάδια: την πρωτογόνο (πρώιμη),
τη δευτερογόνο, τη λανθάνουσα και την τριτογόνο
σύφιλη.3,4

συνολικά 127413 μονάδες αίματος από εθελοντές αιμοδότες ηλικίας 18 έως 65 ετών. Για τη
διάγνωση της επίκτητης σύφιλης χρησιμοποιήθηκε στο Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ ο ανάστροφος
αλγόριθμος. Ο ανάστροφος αλγόριθμος βασίζεται στη χρήση ειδικής τρεπονημικής ορολογικής
δοκιμασίας, ως δοκιμασίας διαλογής. Η δοκιμασία ανιχνεύει IgG και IgM αντισώματα και δεν
διαχωρίζει από μόνη την πρόσφατη από την παλαιά λοίμωξη. Επί επανειλημμένως θετικού
αποτελέσματος πραγματοποιήθηκαν επιβεβαιωτικές τρεπονημικές δοκιμασίες σε Κέντρο Ανα-
φοράς. Με την εφαρμογή του ανάστροφου αλγόριθμου, διάγνωση επίκτητης σύφιλης επιβε-
βαιώθηκε συνολικά σε 87 (0,07%) δείγματα. Τα περιστατικά με επιβεβαιωμένη σύφιλη συνδέ-
θηκαν θετικά με άνδρες, σποραδικούς αιμοδότες ηλικίας 31-50 ετών. 14 περιστατικά
θεωρήθηκαν πρόσφατες λοιμώξεις. Συμπερασματικά, η σύφιλη είναι μία νόσος με χαμηλό επι-
πολασμό στον αιμοδοτικό πληθυσμό της Βόρειας Ελλάδας. Τα Κέντρα Αίματος οφείλουν να
εφαρμόζουν νέες μεθόδους, τεχνικούς ελέγχους τελευταίας γενιάς και επικαιροποιημένους
αλγόριθμους ανίχνευσης της λοίμωξης. Μέσω του ελέγχου της σύφιλης, τα Κέντρα Αίματος
προσφέρουν ασφάλεια των μεταγγίσεων και σημαντικό όφελος για τη Δημόσια Υγεία.

Λέξεις κλειδιά
σύφιλη, αιμοδότες, ανάστροφος αλγόριθμος,
επιτήρηση

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Μαγδαληνή Παπέ  
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Ο επιπολασμός της σύφιλης διαφέρει στις διάφο-
ρες γεωγραφικές περιοχές. 

Στην Ευρωπαïκή Ένωση το 2018, σύμφωνα με την
ετήσια επιδημιολογική έκθεση του ECDC (European
Centre for Disease Prevention and Control), δηλώθη-
καν 33.927 επιβεβαιωμένα κρούσματα σύφιλης σε 29
κράτη μέλη (7,0 ανά 100,000 πληθυσμού). Τα ποσοστά
σύφιλης ήταν εννέα φορές υψηλότερα στους άνδρες
από ό,τι στις γυναίκες, με υψηλό ποσοστό για τους άν-
δρες ηλικίας 25–34 ετών. Περισσότερα από τα δύο
τρίτα (69%) των περιστατικών  αναφέρθηκαν σε άν-
δρες που κάνουν σεξ με άνδρες (MSM). Η τάση στα
ποσοστά της σύφιλης αυξάνεται από το 2011 και μέχρι
το 2017, ιδιαίτερα στους άνδρες, κυρίως λόγω της αύ-
ξησης του αριθμού των περιπτώσεων μεταξύ των
MSM. Το 2018 η αύξηση φαίνεται να σταματάει.5

Στην Ελλάδα, η επιδημιολογική επιτήρηση των Σε-
ξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) απο-
τελεί πλέον αρμοδιότητα του  Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ). Το 2013 τα
δηλωθέντα περιστατικά εμφανίζονται μειωμένα κατά
29,8% σε σχέση με το 2012. Το 2013 δηλώθηκαν 300
περιστατικά πρώιμης σύφιλης, εκ των οποίων το
87,3% αφορούσε άνδρες και το 12,7% γυναίκες. Επί
συνόλου 253 ανδρών με γνωστό σεξουαλικό προσα-
νατολισμό, οι 64,4% ήταν ομο/αμφιφυλόφιλοι. Η
κύρια ηλικιακή ομάδα, που προσβλήθηκε, ήταν 25-44
ετών. Τα επιδημιολογικά δεδομένα για τα έτη 2003-
2009 προέρχονται μόνο από το Νοσοκομείο Ανδρέας
Συγγρός, ενώ για τα έτη 2009-2012 οι δηλωθέντες πε-
ριπτώσεις δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των δια-
γνωσθέντων περιστατικών πρώιμης σύφιλης, καθώς
δεν δηλώθηκαν όλα με ατομικά δελτία δήλωσης, ώστε
να εκτιμηθεί αν πληρούν τον εργαστηριακό ορισμό
κρούσματος.6

Σαφώς, το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης
των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων στη
χώρα μας χρειάζεται εξέλιξη και αναβάθμιση. Ο προσ-
διορισμός της επιδημιολογίας της σύφιλης στο γενικό
πληθυσμό και η διαχρονική σύγκριση των στατιστι-
κών στοιχείων είναι αναγκαίες ενέργειες, ώστε να λη-
φθούν τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού της
λοίμωξης, όπως εντατικοποίηση των ελέγχων και δυ-
νατότητα πρόσβασης όλων των ανθρώπων στις υπη-
ρεσίες υγείας για έλεγχο και θεραπεία. Στην
προσπάθεια αυτή, η Αιμοδοσία μπορεί να προσφέρει
δυνατότητες επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο και
προσδιορισμό ομάδων υψηλού κινδύνου. 

Στην Ελλάδα, είναι περιορισμένος ο αριθμός των
μελετών για τη συφιλιδική λοίμωξη σε μεγάλο πληθυ-
σμό αιμοδοτών και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η
παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα ανί-
χνευσης της σύφιλης μέσω της εφαρμογής του ανά-
στροφου αλγόριθμου διάγνωσης σε εθελοντές

αιμοδότες από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης και για
διάστημα έξη ετών (2015-2020).

Υλικό και μέθοδοι

Κατά την εξαετία 2015-2020 ελέχθησαν συνολικά
127.413 μονάδες αίματος ή προϊόντων αίματος (π.χ.
αιμοπεταλιαφαιρέσεις) από εθελοντές αιμοδότες ηλι-
κίας 18 έως 65 ετών, προερχόμενοι από την περιφέ-
ρεια Θεσσαλονίκης. Οι 92.983 (72,98%) έλεγχοι προ-
έρχονταν από άντρες αιμοδότες και 34.430 (27,02%)
από γυναίκες αιμοδότες. 

Αναλυτικά στα έξη έτη της μελέτης πραγματοποι-
ήθηκαν οι ακόλουθοι έλεγχοι μονάδων αίματος ή προ-
ϊόντων αίματος: 22.733 το 2015, 21.656 το 2016,
22.838 το 2017, 21.466 το 2018, 19.630 το 2019 και
19.090 το 2020. 

Το πρωτόκολλο της αιμοδοσίας ορίζει ότι κάθε μο-
νάδα αίματος, που συλλέγεται, ελέγχεται υποχρεωτικά
για HBC, HCV, HIV, HTLV και σύφιλη με εγκεκριμένες
δοκιμασίες αξιόπιστης ανίχνευσης και υψηλής ευαι-
σθησίας. Ειδικά για την ανίχνευση της επίκτητης σύ-
φιλης, εφαρμόζεται από το 2015 στο Κέντρο Αίματος
ΑΧΕΠΑ ο ανάστροφος αλγόριθμος, που βασίζεται στη
χρήση ειδικής τρεπονημικής δοκιμασίας ως δοκιμα-
σία διαλογής.

Από το 2015 έως και τα μέσα του 2017 χρησιμοποι-
ήθηκε για τον πραγματοποιούμενο έλεγχο, ως δοκι-
μασία διαλογής, η τεχνική CMIA (Chemiluminescent
Microparticle Immuno-Assay – Μικροσωματιδιακή
Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας) στον αυτόματο
αναλυτή Architect i2000SR. Από τη 12η Ιουνίου του
2017 ο ορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται στο Ερ-
γαστήριο Συγκεντρωτικού Ορολογικού Ελέγχου
(ΕΣΟΕ), το οποίο είναι τμήμα του Κέντρου Αίματος
ΑΧΕΠΑ. Το ΕΣΟΕ είναι ένα από τα δύο (2) Κέντρα Ορο-
λογικού Ελέγχου δειγμάτων αιμοδοτών, που λειτουρ-
γούν πλέον στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνο για τον
ορολογικό έλεγχο αιμοδοτών από 36 συνολικά υπη-
ρεσίες αιμοδοσίας. Στο ΕΣΟΕ χρησιμοποιείται ως δο-
κιμασία διαλογής η τεχνική CLIA (one-step sandwich
chemiluminescence immunoassay ) στον αυτόματο
αναλυτή LIAISON. 

Kαι οι δύο μέθοδοι διαλογής ανιχνεύουν αντισώ-
ματα IgG και IgM έναντι του Treponema pallidum και
δεν διακρίνουν ανάμεσα σε πρόσφατη και παλαιά λοί-
μωξη. Αν το αποτέλεσμα είναι μη αντιδρών, αποκλεί-
εται η νόσος. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της
δοκιμασίας διαλογής είναι επανειλημμένως αντιδρών
εφαρμόζεται ο παρακάτω αλγόριθμος-διαδικασίες:

• Εξετάζεται δείγμα από τον ασκό.
• Γίνεται εξέταση του αρχικού δείγματος στο Κέν-

τρο Αίματος με την μη τρεπονηματική δοκιμασία
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RPR. Η εξέταση γίνεται όχι μόνο με ορό αυτούσιο,
αλλά και με υποδιπλάσιες αραιώσεις (1:2, 1:4, 1:8,
1:16), ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ψευδώς
αρνητικού αποτελέσματος, λόγω φαινομένου
προζώνης.

• Αποστέλλεται το αρχικό δείγμα σε Κέντρο Αναφο-
ράς για τον έλεγχο σύφιλης, προκειμένου να γίνει
έλεγχος με δοκιμασίες επιβεβαίωσης (TPHA, FTA),
που ανιχνεύουν ειδικά αντι-τρεπονημικά αντισώ-
ματα. 

• Αποστέλλεται δείγμα στο Ε.ΚΕ.Α (Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας) προκειμένου να γίνει έλεγχος με δεύ-
τερη μέθοδο: άλλης μεθοδολογίας από αυτήν της
πρώτης μεθόδου, απαραίτητη τόσο για τον επα-
νέλεγχο των αποτελεσμάτων όσο και για την από
τον νόμο προβλεπόμενη (Π.Δ 138/2005) συμβου-
λευτική διαδικασία των αιμοδοτών. Η δεύτερη μέ-
θοδος εφαρμόζεται συγκεντρωτικά για όλη τη
χώρα στο Ε.ΚΕ.Α από την έναρξη λειτουργίας των
Κέντρων Ορολογικού Ελέγχου. 

• Ενημερώνεται ο δότης ότι χρειάζεται να προσέλ-
θει για να δώσει νέο δείγμα, προκειμένου να επι-
βεβαιωθεί η αρχική διάγνωση, να ληφθούν
μετααιμοληπτικές πληροφορίες και να επικυρω-
θεί η όλη διαδικασία ταυτοποίησης και εργαστη-
ριακού ελέγχου του αιμοδότη.

• Εξετάζεται το δείγμα δότη με την ίδια τρεπονη-
μική δοκιμασία διαλογής, ενημερώνεται ο αιμο-
δότης για τα αποτελέσματα του συνόλου των
εξετάσεων, διαλογής και επιβεβαιωτικών και δί-
δονται κατάλληλες οδηγίες (ενδεχόμενος επανέ-
λεγχος σε μεταγενέστερο ραντεβού, παραπομπή
σε δερματολόγο για κλινικο-εργαστηριακή εκτί-
μηση και πιθανή θεραπεία). 

Επισημαίνεται ότι για όσα δείγματα καταγράφηκε
επαναλαμβανόμενο αντιδρών αποτέλεσμα με τη δο-
κιμασία διαλογής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα
των ειδικών τρεπονημικών δοκιμασιών, το πρωτό-
κολλο της αιμοδοσίας προβλέπει απόρριψη όλων των
αντίστοιχων παραγώγων. 

Επιβεβαιωμένες συφιλιδικές λοιμώξεις, πρόσφατες
ή μη, θεωρήθηκαν οι περιπτώσεις εκείνες όπου κατα-
γράφηκε επανειλημμένως αντιδρών αποτέλεσμα με
τη δοκιμασία διαλογής και θετική τουλάχιστον τη μία
από τις δύο ειδικές τρεπονημικές δοκιμασίες. 

Ως πρόσφατες επιβεβαιωμένες λοιμώξεις αξιολο-
γήθηκαν όσες περιπτώσεις συνδύαζαν επαναλαμβανό-
μενο αντιδρών αποτέλεσμα με τη δοκιμασία διαλογής,
θετικές τις ειδικές τρεπονημικές εξετάσεις και έντονη
θετικότητα της δοκιμασίας σε υψηλό τίτλο RPR (≥1:8).

Για τους αιμοδότες με επιβεβαιωμένη συφιλιδική
λοίμωξη, πρόσφατη ή μη, μελετήθηκε το ιστορικό
κατά την προαιμοληπτική και μετααιμοληπτική δια-
δικασία και αναλύθηκε η αιμοδοτική συχνότητα, η

ηλικία, το φύλο, η σεξουαλική συμπεριφορά και η κα-
τηγορία αιμοδοσίας (εθελοντική αιμοδοσία, κατευθυ-
νόμενη αιμοδοσία – εθελοντές προερχόμενοι από το
συγγενικό περιβάλλον ασθενών).

Αποτελέσματα

Με τη δοκιμασία διαλογής βρέθηκαν επαναλαμβανό-
μενα θετικά συνολικά 237 (0,19%) δείγματα. Το ποσο-
στό οροθετικότητας δεν παρουσίασε στατιστικώς
σημαντική μεταβολή ανά έτος. Αναλυτικά ανά έτος
καταγράφησαν τα ακόλουθα ποσοστά οροθετικότη-
τας: 2015 (0,17%) 40 δείγματα, 2016 (0,29%) 63 δείγ-
ματα, 2017 (0,20%) 45 δείγματα, 2018 (0,12%) 27
δείγματα, 2019 (0,28%) 55 δείγματα και 2020 (0,12%)
24 δείγματα (πίνακας 1). 

Με την εφαρμογή του ανάστροφου αλγόριθμου,
διάγνωση επίκτητης σύφιλης επιβεβαιώθηκε συνο-
λικά σε 87 (0,07%) δείγματα. 16 (0,01%) δείγματα χα-
ρακτηρίστηκαν ως απροσδιόριστα, λόγω ασυμφωνίας
των αποτελεσμάτων. Το ποσοστό των επιβεβαιωμέ-
νων εργαστηριακά συφιλιδικών λοιμώξεων (πρόσφα-
των ή μη) δεν παρουσίασε στατιστικώς σημαντική
μεταβολή ανά έτος (πίνακας 1).

Από τα 87 περιστατικά με επιβεβαιωμένη σύφιλη,
τα 73 (83,9%) αφορούσαν άντρες αιμοδότες και 14
(16,1%) γυναίκες. 31 (35,63%) και 39 (44,83%) περι-
στατικά αφορούσαν αιμοδοσίες από άτομα ηλικίας
31-40 και 41-50 ετών αντίστοιχα, ενώ 63 (72,41%) πε-
ριστατικά αφορούσαν αιμοδοσίες από σποραδικούς
αιμοδότες. Δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά
ανάμεσα στους εθελοντές αιμοδότες (42) και αιμοδό-
τες αντικατάστασης (45).

Κανείς από τους αιμοδότες με επιβεβαιωμένη συ-
φιλιδική λοίμωξη δεν εμφάνισε συλλοίμωξη με τους
άλλους υποχρεωτικά εξεταζόμενους ιούς (HBC, HCV,
HIV, HTLV) και κανείς δεν ανέφερε ιστορικό μετάγγι-
σης στο ιατρικό ιστορικό του. Κατά τη μετα-αιμολη-
πτική συνέντευξη, 28 αιμοδότες (33,18%) ανέφεραν
επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά (πολλαπλοί
ερωτικοί σύντροφοι ή σεξουαλική επαφή χωρίς προ-
φύλαξη, όχι όμως ομοφυλοφιλική) και 5 αιμοδότες
(5,74%) ανέφεραν θεραπευθείσα συφιλιδική λοίμωξη,
πληροφορία που δεν είχαν καταγράψει στο ιατρικό
ιστορικό της αρχικής συνέντευξης. 

14/87 (16,09%) λοιμώξεις θεωρήθηκαν πρόσφατες
(ποσοστό 0,01% επί του συνόλου των ελεγχόμενων
μονάδων). Όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν άντρες αι-
μοδότες 1ης φοράς, ηλικίας 31-40 ετών και με παρα-
δοχή σεξουαλικής επαφής χωρίς προφύλαξη.

Στον πίνακα 2 αναλύεται το σύνολο των εξεταζόμε-
νων παραμέτρων για τους αιμοδότες με διάγνωση επί-
κτητης σύφιλης.  
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Συζήτηση

Η μόλυνση ενός ατόμου με κάποιο λοιμογόνο παρά-
γοντα μετά από μετάγγιση παραγώγων αίματος απο-
τελεί ένα κίνδυνο ο οποίος συνεχώς ελαχιστοποιείται.
Η συγκεντροποίηση του ελέγχου των μεταδιδομένων
με την μετάγγιση νοσημάτων στα Κέντρα Ορολογικού
Ελέγχου, δημιούργησε οφέλη τόσο οικονομικά, όσο
και ποιοτικά (μείωση σφαλμάτων, πληρέστερος εξο-
πλισμός, αποδοτικότερη επεξεργασία αίματος, ολο-
κληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας). 

Τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει περιγραφεί περι-
στατικό μετάδοσης σύφιλης με τη μετάγγιση. Η επι-
λογή όμως των αιμοδοτών με βάση μόνο το ιστορικό
δεν μπορεί να αποτελέσει ασφαλή τρόπο περιορι-

σμού της μετάδοσης της λοίμωξης με το αίμα. Εξάλ-
λου, ορισμένοι αιμοδότες με ιστορικό συφιλιδικής λοί-
μωξης συνεχίζουν να αιμοδοτούν, παρόλο που, κατά
την μετααιμοληπτική διαδικασία, ενημερώνονται για
τον αποκλεισμό τους. Πρακτική που μπορεί να οφεί-
λεται σε χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και μη κατα-
νόησης της πιθανότητας μετάδοσης λοιμώξεων με τη
μετάγγιση.

Ο έλεγχος λοιπόν των αιμοδοτών για τη σύφιλη
είναι υποχρεωτικός και η απουσία μετάδοσης με τη
μετάγγιση οφείλεται εν μέρει στο χαμηλό επιπολασμό
της νόσου στον πληθυσμό των αιμοδοτών, αλλά και
στην εφαρμογή τεχνικών ελέγχου τελευταίας γενιάς
και επικαιροποιημένων αλγορίθμων ανίχνευσης.7

Ο νέος-ανάστροφος αλγόριθμος εφαρμόζεται παγ-
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Ηλικία                                             <30         31-40        41-50       50-60        >60
                                                       ετών        ετών         ετών        ετών        ετών

Άντρες                                               7              26              32             5              2

Γυναίκες                                           0               5                7              2              1

Σποραδικός                                       6              27              21             6              3

Τακτικός                                           1               4               18             1              0

Επικίνδυνη                                       
1               7               16             4              0σεξουαλική συμπεριφορά

Ιστορικό σύφιλης                             0                                1              3              1

Εθελοντική αιμοδοσία                     7              11              18             6               

Κατευθυνόμενη αιμοδοσία                             20              21             1              3

Αιμοδότες με επιβεβαιωμένη σύφιλη. Επιδημιολογικά δεδομένα σε διά-
φορες ηλικιακές ομάδες.Πίνακας 2

   Mονάδες αίματος        Έτος       Σύνολο θετικών        Περιστατικά με
ή προϊόντων αίματος                       με δοκιμασία           επιβεβαιωμένη
                                                              διαλογής         εργαστηριακά σύφιλη

            22.733                  2015            40 (0,17%)                 19 (0,08%)

            21.656                  2016            63 (0,29%)                 15 (0,07%)

            22.838                  2017            45 (0,20%)                 20 (0,09%)

            21.466                  2018            27 (0,12%)                 14 (0,06%)

            19.630                  2019            55 (0,28%)                 13 (0,07%)

            19.090                  2020            24 (0,12%)                  6 (0,03%)

Οροθετικότητα έναντι της σύφιλης σε αιμοδότες. Ανάλυση ανά έτος.Πίνακας 1



κοσμίως στα Κέντρα Αίματος λόγω των πολλών πλεο-
νεκτημάτων του: αυτοματοποιημένη μέθοδος με
υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, αντικειμενικότητα
και επαναληψιμότητα των μετρήσεων. Το αρνητικό
αποτέλεσμα αποκλείει τη νόσο, ενώ το θετικό αποτέ-
λεσμα πιθανολογεί τη διάγνωση (ακολουθεί μη τρεπο-
νημική και επιβεβαιωτικές τρεπονημικές δοκιμασίες). 

Σε αντίθεση ο παραδοσιακός αλγόριθμος, που βα-
σίζεται στην εφαρμογή μη τρεπονημικής δοκιμασίας
ως δοκιμασία διαλογής, δεν είναι κατάλληλος για τον
έλεγχο μεγάλου όγκου δειγμάτων και εμπεριέχει  τον
κίνδυνο αυξημένων ψευδώς αρνητικών αποτελεσμά-
των λόγω της χαμηλής ευαισθησίας, ακόμη και όταν
η μόλυνση είναι πρόσφατη, και του φαινομένου της
προζώνης. Επιπλέον, δεν επιτρέπει τον εντοπισμό πα-
ρελθούσας λοίμωξης και ως εκ τούτου δεν είναι κα-
τάλληλος για τον έλεγχο αιμοδοτών, όπου απαιτείται
ευαισθησία σε όλα τα στάδια της μόλυνσης. Τέλος, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η “ερμηνεία” των αποτε-
λεσμάτων των χειροκίνητων μεθόδων μπορεί να δια-
φέρει μεταξύ διαφορετικών εργαστηρίων και
χειριστών.8,9,10

Στις Ηνωμένες Πολιτείες το ποσοστό των επιβεβαι-
ωμένων λοιμώξεων (μελέτη για τα έτη 2011-2012)
ήταν 0,05% και πρόσφατες λοιμώξεις διαπιστώθηκαν
σε ποσοστό 0,007%. Η επιβεβαιωμένη λοίμωξη συν-
δέθηκε θετικά με Αφροαμερικανούς, με αιμοδότες
πρώτης φοράς, με την αύξηση της ηλικίας, με χαμηλό
επίπεδο εκπαίδευσης και με γέννηση εκτός των Ηνω-
μένων Πολιτειών.11

Στο Ισραήλ διαπιστώθηκε οροθετικότητα (επιβε-
βαιωμένη λοίμωξη) σε ποσοστό 0,047% (περίοδος με-
λέτης 2005-2009). Παρόμοια ποσοστά καταγράφηκαν
ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες αιμοδότες, ενώ στα-
τιστικώς σημαντική αύξηση παρουσιάστηκε σε αιμο-
δότες ηλικίας άνω των 45 ετών.12

Στην Ιταλία οροθετικότητα  καταγράφηκε σε ποσο-
στό 0,031% (περίοδος μελέτης 2009-2013), ενώ στην
Ανατολία της Τουρκίας σε ποσοστό 0,07%.13,14

Η παρούσα μελέτη, από όσο γνωρίζουμε, είναι η
πρώτη σε βάθος μελέτη ανίχνευσης σύφιλης σε αιμο-
δοτικό πληθυσμό, τουλάχιστον για την Βόρεια Ελλάδα.
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το χαμηλό επιπολα-
σμό της νόσου στην ελεγχόμενη περιοχή. Τα περισσό-
τερα περιστατικά παρελθούσας, αλλά και πρόσφατης
λοίμωξης, αφορούν κυρίως άντρες, ενήλικες, ηλικίας
>30 ετών. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λό-
γους: έντονη σεξουαλική δραστηριότητα (παράγοντας
κινδύνου για μόλυνση), περιορισμένη γνώση σχετικά
με τη σύφιλη και γενικότερα τα σεξουαλικά μεταδιδό-

μενα νοσήματα, με αποτέλεσμα να μην ακολουθούν-
ται ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές.15

Επίσης, το υψηλότερο ποσοστό μπορεί να οφείλε-
ται και σε διαφορές της ανοσιακής απόκρισης ανά-
μεσα σε άντρες και γυναίκες.16 Τα χαμηλά ποσοστά
λοιμώξεων στους τακτικούς αιμοδότες καταδεικνύουν
την συνειδητοποιημένη εθελοντική προσφορά τους,
που αποκλείει υψηλού κινδύνου συμπεριφορές.17

Ο ορολογικός έλεγχος των αιμοδοτών για τη σύ-
φιλη προσφέρει ασφάλεια στη μετάγγιση, χωρίς να
επηρεάζει σημαντικά τα αποθέματα αίματος, καθώς
το ποσοστό ανίχνευσης επιβεβαιωμένων και ψευδώς
θετικών είναι ιδιαίτερα μικρό. 

Επιπλέον, παρέχει και σημαντικά οφέλη για τη Δη-
μόσια Υγεία. Οι αιμοδότες με πρόσφατη συφιλιδική
λοίμωξη ειδοποιούνται και παραπέμπονται για εξειδι-
κευμένη ιατρική περίθαλψη και ενημερώνονται για
αποτροπή μετάδοσης της λοίμωξης στους συντρόφους
τους. Επίσης, αναγνωρίζονται περιπτώσεις ατόμων σε
όψιμη λανθάνουσα φάση (παρελθούσα συφιλιδική λοί-
μωξη χωρίς θεραπεία), που αν δεν αντιμετωπιστούν
μπορεί να αναπτύξουν τριτογενή σύφιλη.18 Τέλος, η αι-
μοδοσία μπορεί να προσφέρει δυνατότητα παρακο-
λούθησης και ταυτοποίησης ομάδων υψηλού κινδύνου
σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο
τα προγράμματα επιτήρησης μια χώρας για έγκυρες
και σε πραγματικό χρόνο επιδημιολογικές μελέτες.19

Αν και υπάρχουν διάφορες εξετάσεις για τη διά-
γνωση της σύφιλης, εξακολουθεί να λείπει η «μέθοδος
αναφοράς» (gold standard method), διότι καμία δεν
είναι ιδανική για όλα τα στάδια της λοίμωξης. Η ιδα-
νική μέθοδος θα πρέπει να έχει υψηλή ευαισθησία και
ειδικότητα, να είναι κατάλληλη για την παρακολού-
θηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, να δίνει αρνη-
τικό αποτέλεσμα μετά από επαρκή θεραπεία και
επίσης να δίνει σαφή ένδειξη μιας εκ νέου μόλυνσης.
Σίγουρα, απαιτούνται μελλοντικές μελέτες για να δια-
πιστωθεί η σημασία του ανάστροφου αλγόριθμου για
τον έλεγχο της σύφιλης σε χαμηλού κινδύνου πληθυ-
σμούς, κυρίως γιατί τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα,
έστω και περιορισμένα, δημιουργούν “διλήμματα” κλι-
νικής διαχείρισης, που οδηγούν είτε σε επανάληψη
των ελέγχων είτε σε περιττές θεραπείες.20,21

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η σύφι-
λης είναι μία λοίμωξη με χαμηλό επιπολασμό στον αι-
μοδοτικό πληθυσμό της Βόρειας Ελλάδας και ότι τα
Κέντρα Αίματος, μέσω του ελέγχου της, προσφέρουν
ασφάλεια των μεταγγίσεων και σημαντικό όφελος για
τη δημόσια υγεία.
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Evaluation of the seroprevalence of syphilis infection among voluntary
blood donors from northern Greece. Retrospective study from 2015
to 2020

Magdalini Pape1, Vasiliki Bakaloudi1, Parthena Lazaridou1, Ioannis Moschos2, Chrisa Pargiana2,
Vasilis Zevgolis3, Maria Chatzikyrkou1

1Blood Centre, AHEPA University General Hospital of Thessaloniki 
2Department of Microbiology, G.H.T. HIPPOCRATIO – Hospital of Skin and Veneral Diseases of Thessaloniki
3National Blood Center, Athens, Greece 

Blood donation is an important procedure that saves millions of lives. However, unsafe trans-
fusion practices carry the risk of transfusion-transmissible infections (TTIs). Screening for
syphilis is mandatory for routine blood transfusions. The purpose of our study was to inves-
tigate syphilis seroprevalence in voluntary blood donors from Northern Greece.  Data from
blood donors were analyzed, including first-time and repeat donors, all apparently healthy,
who gave blood the last six years (2015-2020). Routine blood donation data and demo-
graphics were extracted. Also  the variation of the annual syphilis seroprevalence was eval-
uated. Serological testing was performed using the reverse algorithm, which initiates the
screening with a highly sensitive treponemal test. A total of 127.413 donations were tested.
Among screen positive test results, 87 (0,07%) tested positive by at least one confirmatory
test. Confirmed positivity was positively associated with men of middle age (31-50 years)
and blood donations from sporadic blood donors. Seroprevalence of syphilis infection did
not change significantly per year. Syphilis is a disease with a low prevalence in the blood
donation population of Northern Greece. Blood Centers should implement new methods
and updated algorithms for detecting infections. Through syphilis screening control, they
offer transfusion safety, significant benefit for public health and ongoing infectious disease
surveillance.

Key words
syphilis, blood donors, reverse algorithm,
surveillance
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Summary

Nocardia species are aerobic, Gram positive, filamentous, weakly acid-fast rods that are ubiq-
uitous in the environment. Nocardiosis has been referred to as an opportunistic infection which
may be localized or disseminated depending on the host immunity. Diagnosis of Nocardia
species may be challenging but both early identification and adapted antimicrobial therapy
are critical for a favorable outcome. We report a rare case of an immunocompromised patient
with N. paucivorans brain abscess.
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Introduction

Nocardia species are aerobic, Gram positive, catalase
and urease positive, filamentous, right-angled bran-
ching rods which present different intensity of acid-
fastness. It is ubiquitously found, commonly in the
soil and decaying matter.1 The most frequently iden-
tified species responsible for human diseases are N.
asteroides, N. farcinica, N. brasiliensis and N. nova.2 No-
cardiosis generally results either post traumatically or
after inhalation of the bacteria, leading to pneumonia.
It is, also, involved in the process of endocarditis, ke-
ratitis and central nervous system (CNS) infections,
with the majority of which occurs in occurring in im-
munocompromised patients.3 The mortality rate of
CNS nocardiosis is approximately estimated to be
35%.4 Nocardiosis is difficult to diagnose clinically, ra-
diologically and histopathologically. Thus, a definitive
diagnosis depends on the isolation and the identifi-
cation of the specific Nocardia species.5 In 2000, yassin
et al.6 identified a new species of the genus Nocardia
based on its chemotaxonomic characteristics and mo-
lecular data analysis in the sputum of a patient with
chronic lung disease which was named N. paucivorans.
We report here the first case, to our knowledge, of
brain abscess in Greece caused by N. paucivorans.

Case description

A 70-year-old, nonsmoker female, with a medical
history of rheumatoid arthritis treated with methotrexate
and corticosteroids, diabetes mellitus and atrial fibril-
lation, was admitted to our hospital due to reduced
level of consciousness in the last 20hours. Further ne-
urological examination revealed a Glasgow Coma Scale
of 11/15, left hemiparesis, isocoria and pupils reacting
to light. No fever had been noticed in the past month
prior to admission. The white blood cells (WBC) count
was 29.900 cells/µL (87,20% neutrophils) and C-Reactive
Protein (CRP) was 46,4 mg/L. A brain CT scan (Figure
1) showed a right frontal cystic lesion with abundant
surrounding edema and associated mass effect while
a CT scan of the chest and abdomen area did not
show any abnormalities. The patient underwent a mini
craniotomy, evacuation of the purulent collection, and
resection of the abscess wall. During the operation
samples from the abscess were collected and sent for
histopathological and microbiological investigation.
Empiric antibiotic therapy consisting of Ceftriaxone
(2gr×2), Vancomycin (1gr×2), and Metronidazole
(500mg×3), was initiated intravenously. The preliminary
histopathological findings were indicative of a brain
abscess. In the microbiological laboratory, Gram stain

of the pus showed numerous neutrophils but no mi-
croorganisms. The specimen was inoculated in Thio-
glycolate broth, MacConkey, Sabouraud and Blood
agar (bioMérieux, France) and incubated at 37º C in
an aerobic atmosphere, plus in Chocolate agar (bioMéri-
eux, France) which was incubated at 37º C in an atmo-
sphere enriched with 5% CO2. However, no growth
was observed after four days of incubation. On the
fifth day small, whitish and chalky colonies appeared
on blood and chocolate agar penetrating the agar (Fi-
gure 2). Gram stain of the culture showed Gram positive
branching, beaded, filamentous rods. This finding led
to the performance of modified Ziehl-Nielsen stain
which revealed a partially and weakly acid-fast bacteria
(Figure 3). All the above raised the suspicion of Nocardia
spp. as the possible pathogen. Finally, N. paucivorans
was identified by Matrix Assisted Laser Desorption Io-
nization Time-of-Flight mass spectrometry (MALDI-
TOF, VITEK MS, bioMérieux, France). The susceptibility
and the Minimum Inhibitory Concentrations (MICs) of
trimethoprim-sulfamethoxazole, linezolid, ceftriaxone
and ciprofloxacin were determined by the use of gra-
dient antibiotic strips (E-test, bioMérieux, France) on
Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood. After 48
hours of incubation, the results were reported and in-
terpreted as susceptible, intermediate or resistant ac-
cording to the breakpoints recommended by the CLSI
M62.11 N. paucivorans was susceptible in vitro to tri-
methoprim-sulfamethoxazole (0,125 μg/mL), linezolid
(0,5 μg/mL), ceftriaxone (0,125 μg/mL) and ciprofloxacin
(0,25 μg/mL). Therefore, the antimicrobial therapy was
modified accordingly, to trimethoprim-sulfamethoxa-
zole, linezolid and ceftriaxone. Unfortunately, two
weeks after diagnosis and with her condition worsening,
the patient deceased because of the nocardiosis.

Discussion

Nocardia spp. are found extensively worldwide and be-
long to the Nocardiaceae family. The first description
of Nocardia was reported in 1888 by the veterinarian
Edmond Nocard in bovine disease.7 Nocardia spp.
cause chronic, progressive infections that may be lo-
calized or disseminated. The majority of the above in-
fections occur in immunocompromised patients but
infections among immunocompetent patients have
also been reported, with pulmonary and cutaneous
nocardiosis being the most frequent clinical presenta-
tions. The CNS is the most common site involved in dis-
seminated nocardiosis and is often accompanied by
pulmonary disease. However, isolated CNS nocardiosis
may also occur, with brain abscess being the most pre-
valent clinical manifestation of CNS infection.8
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N. paucivorans was firstly identified in 2000, in the
sputum of a patient with chronic lung disease.6 since
then, in the world medical literature, to our kno-
wledge, 50 cases of N. paucivorans infections have
been published and brain abscesses have been repor-
ted in 17 of 50 cases.9

Diagnosis of nocardiosis may be missed by labora-
tories firstly due to the slow growth of Nocardia spe-
cies in culture. colonies of Nocardia normally appear
after 2-14 days in culture media and the prolonged in-
cubation of the plates, for up to two weeks, is recom-
mended. secondly, another barrier to Nocardia spp.
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Figure 3

Figure 2



conclusive and quick identification is their similarity
to Actinomyces species on Gram stain. However, Acti-
nomyces are distinctively not acid-fast and can also
grow under anaerobic conditions. As a result, many
laboratories fail to identify Nocardia which leads to
nocardiosis being an underdiagnosed disease. MALDI-
TOF and gene sequence analysis using 16s ribosomal
RNA are currently the most commonly used methods
of identifying Nocardia spp. but cannot be always
used routinely as these diagnostic tools are unavaila-
ble in most microbiology laboratories.10 Therefore, the
accurate and prompt diagnosis of nocardiosis can be
challenging.

In spite of its in vitro antimicrobial susceptibility,
broth microdilution is the recommended method by
the CLSI.11 The E-test is a suitable alternative method
for Nocardia susceptibility testing. Different studies
using CLSI interpretive criteria reported an agreement
of >90% between E-tests and broth microdilution and
additionally noted that resistance is species dependent.
These variances in susceptibility testing suggest that
the identification of Nocardia organisms at a species
level is essential. Therefore, the determination of MICs

values is essential for advanced therapeutic decisions.12,13

As for the treatment options, trimethoprim-sulfa-
methoxazole is considered to be the first-line drug for
nocardiosis although some Nocardia species such as
N. nova and N. farcinica have occasionally been found
to be resistant. Nevertheless, it still remains the agent
of choice, particularly in patients with cerebral absces-
ses due to its good CNS penetration. Combination th-
erapy with trimethoprim-sulfamethoxazole and other
drugs as ceftriaxone, carbapenems and linezolid has
successfully been used in severe nocardiosis.13,14

In conclusion, brain abscess caused by N. paucivo-
rans is a rare disease. However, Nocardia spp. have a
specific tropism for the CNS and should always be in-
cluded in the differential diagnosis, particularly in im-
munocompromised patients. Thus, the timely
detection of the specific Nocardia spp. and the initia-
tion of an appropriate treatment regime is most likely
to lead to a successful clinical outcome.
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Περιγραφή σπάνιας περίπτωσης εγκεφαλικού αποστήματος
από Nocardia paucivorans σε ανοσοκατασταλμένο ασθενή
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Τα είδη Nocardia είναι αερόβια, Gram θετικά, ασθενώς οξεάντοχα βακτηρίδια τα οποία βρί-
σκονται σε αφθονία στο περιβάλλον. Η νοκαρδίωση αναφέρεται κυρίως ως μια ευκαιριακή
λοίμωξη που ανάλογα με την ανοσιακή κατάσταση του ασθενούς μπορεί να είναι τοπική ή
συστηματική. Η διάγνωση της Nocardia spp. αποτελεί πρόκληση για το μικροβιολογικό ερ-
γαστήριο καθώς η έγκαιρη ταυτοποίηση και η κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία είναι ση-
μαντικά για μια επιτυχή έκβαση. Παρουσιάζεται μια σπάνια περίπτωση εγκεφαλικού
αποστήματος από N. paucivorans σε ανοσοκατασταλμένο ασθενή.
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Nocardia paucivorans, εγκεφαλικό απόστημα,
αντιμικροβιακή θεραπεία
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Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι
η επίσημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικρο-
βιολογικής Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση
των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολόγων, αλλά
και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με την εργαστη-
ριακή και κλινική ιατρική.

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

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

Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας στο https://acta.hms.org.gr
(Υποβολή Άρθρου). Χειρόγραφα που παραλαμβάνον-
ται με το ταχυδρομείο, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι
ηλεκτρονικού αρχείου, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
Το υποβαλλόμενο άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται
από επιστολή-δήλωση του υπεύθυνου συγγραφέα που
να βεβαιώνει ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει
και συμφωνούν με την υποβολή του χειρογράφου και
ότι το άρθρο ή ένα σημαντικό μέρος αυτού δεν έχει
δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού.
Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται κάθε σύγκρουση συμ-
φερόντων όλων των συγγραφέων. Κατά την παραλαβή,
το άρθρο ελέγχεται για την πληρότητα και στη συνέχεια
αποστέλλεται απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον
υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα.

Είδη άρθρων προς δημοσίευση
Δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων:

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

Βραχείες δημοσιεύσεις: Έχουν την γενική δομή
των ερευνητικών εργασιών, όμως έχουν μικρότερο
μέγεθος έως 1.800 λέξεις και έως 15 βιβλιογραφικές

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται στα τμή-
ματα: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδοι, Αποτελέσματα,
Συζήτηση, εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
που θα πρέπει να αποτελούνται από τα τμήματα: Ει-
σαγωγή, Περιγραφή περίπτωσης, Σχόλιο ή Συζή-
τηση. Στο Υλικό και Μέθοδοι περιγράφεται λεπτομε-
ρώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή των ασθενών,
καθώς και οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν, ώστε η
έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί από ερευνητές που
επιθυμούν την εφαρμογή της. Σε περιπτώσεις ερευνών
που αφορούν σε ανθρώπους, πρέπει να διευκρινίζεται
ότι τηρήθηκε η Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975) και θα
πρέπει να αναφέρεται εάν η μελέτη έχει λάβει έγκριση
από την αντίστοιχη Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντο-
λογίας. Στα αποτελέσματα θα πρέπει να αναφέρονται
αναλυτικά τα αποτελέσματα με μορφή κειμένου ή πι-
νάκων (όσο πιο συνοπτικά γίνεται, χωρίς επαναλήψεις).
Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με τα αποτε-
λέσματα άλλων εργασιών και να αναφέρονται τα συμ-
περάσματα, τα οποία προκύπτουν από τα αποτελέ-
σματα της μελέτης. Ανάλογα με το μέγεθος του
άρθρου μπορεί να γίνει σύντμηση των κεφαλαίων των
αποτελεσμάτων και της συζήτησης σε ένα κεφάλαιο
(Αποτελέσματα-Συζήτηση).

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

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

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

λογίας και οι παρουσιάσεις περιστατικών αποτελούν
είδη ερευνητικών εργασιών που δεν απαιτούν παρό-
μοια έγκριση.

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

Άρθρα περιοδικών δημοσιευμένα: Γράφονται τα
επώνυμα των συγγραφέων και τα αρχικά του ονόματος
χωρίς τελείες, στην συνέχεια το περιοδικό στην συντε-
τμημένη του μορφή με πλάγια γράμματα, στην συνέχεια
το έτος, ο αριθμός τόμου (χωρίς τον αριθμό τεύχους
σε παρένθεση) και οι σελίδες (π.χ. Klotz SA, Penn CC,
Negvesky GJ, Butrus SI. Fungal and parasitic infections
of the eye. Clin Microbiol Rev 2000; 13:662-685). Όταν
οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από έξι, αναγράφον-
ται τα πρώτα έξι ονόματα και ακολουθεί η λέξη “et al.”
με πλάγια γράμματα, ή «και συν.» για ελληνικό άρθρο
(π.χ. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pilcher
JB, Diaz JF et al. Discrepancies between cerebral com-
puted tomography and western blot in the diagnosis
of neurocysticercosis. Am J Trop Med Ηyg 1994; 50:152-
157). Σε περίπτωση αναφοράς ονομάτων συγγραφέων
στο κείμενο, αναγράφεται μόνο το επώνυμό τους. Εάν
οι συγγραφείς είναι δύο, μεταξύ των επωνύμων τοπο-
θετείται η λέξη “and” ή «και» (για ελληνική δημοσίευση).
Αν το άρθρο είναι ανυπόγραφο, στη θέση των ονομά-
των των συγγραφέων αναφέρεται “Anonymous” ή
«Ανώνυμος» (για ελληνική δημοσίευση). Για τα ηλεκτρο-
νικά περιοδικά που δεν έχουν σελιδοποίηση, ή όπου
αυτό επίσης είναι εφικτό, μετά την συντομογραφία του
τίτλου του περιοδικού θα πρέπει να αναφέρεται ο κω-
δικός DOI (Digital Object Identifier) (π.χ. Kalil AC. Is ce-
fepime safe for clinical use? A Bayesian viewpoint. J Anti-
microb Chemother 2011; doi: 10.1093/jac/ dkr 138).
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Άρθρα περιοδικών υπό δημοσίευση: Αφορά άρθρα
που έχουν γίνει αποδεκτά και εκκρεμεί η τελική δημο-
σίευσή τους. Ακολουθείται η προηγούμενη οδηγία και
μετά την συντομογραφία του περιοδικού αναγράφεται
“in press” ή «υπό δημοσίευση». Εάν κατά την διάρκεια
της διαδικασίας κρίσης το άρθρο τελικά δημοσιευθεί,
οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την ανανέωση της
αναφοράς με τα στοιχεία του περιοδικού (τεύχος, σελί-
δες ή νούμερο DOI).

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

Εργασίες υπό μορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια
(προφορικές ή ανηρτημένες), δεν περιλαμβάνονται
στην βιβλιογραφία, αλλά μπορεί να παρατίθενται σε
παρένθεση στο κείμενο, εφόσον δεν έχουν παρέλθει
πάνω από δύο έτη από την παρουσίασή τους, αναφέ-
ροντας το όνομα του πρώτου συγγραφέα, το συνέδριο
και την σελίδα του τόμου πρακτικών (π.χ. Juncosa B
et al, XVII Lancefield International Symposium on
Streptococci & Streptococcal Diseases, Porto Heli, Gre-
ece, 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 συγ-
γραφείς (π.χ. http://www.mednet.gr/whonet, τελευταία
επίσκεψη, 1η Μαΐου 2013).

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

Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κει-
μένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχό-
μενους αραβικούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας 2,
κ.ο.κ.). Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό διά-

στημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Η έκταση
κάθε πίνακα καλόν είναι να μην υπερβαίνει τη μία σε-
λίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λεζάντες, οι
οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αντίστοιχης σε-
λίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται με παραπομ-
πές στο τέλος του πίνακα.

Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης, οι
φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την χημική και
όχι την εμπορική ονομασία τους. Οι μονάδες των δια-
φόρων μεγεθών αναφέρονται με τους διεθνώς παρα-
δεκτούς συμβολισμούς και όχι με τις ελληνικές
ονομασίες τους. Για παράδειγμα, γράφεται κύτταρα/μl
και όχι κύτταρα κ.κ.χ. Η ονοματολογία των βακτηρίων
είναι αυτή που αναφέρεται στο: Approved lists of Bac-
terial names (Skerman VBD, McGowan V, Sneath PHA,
ed. American Society for Microbiology (1989) και στο
International Journal of Systematic and Evolutionary
Microbiology. Τα ονόματα των ιών θα πρέπει να είναι
τα εγκεκριμένα από τη διεθνή επιτροπή για την ταξι-
νόμηση των ιών (ICTV), όπως αναφέρονται στο Virus
Taxonomy: Classification and nomenclature of viruses,
Seventh report of the international Committee on Ta-
xonomy of Viruses (van Regenmortel et al, ed. Acade-
mic Press, San Diego, Calif, 2000).

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

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

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

Δήλωση άδειας έκδοσης
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δημο-
σίευση, ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να συμ-
πληρώσει και να υπογράψει την επιστολή ανάθεσης
της άδειας έκδοσης που μπορεί να βρει στην ιστοσε-
λίδα της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας. Η συμ-
πληρωμένη φόρμα θα πρέπει να ταχυδρομηθεί (κατά
προτίμηση με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυ-
μεταφοράς) στην διεύθυνση «Συντακτική Επιτροπή,
Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας, ASCENT
ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου 29, 115 28, Αθήνα». Σημειώνε-
ται εδώ ότι μόνο μετά την παραλαβή της επιστολής
θα ξεκινάει η διαδικασία ενσωμάτωσης του άρθρου
στο επόμενο τεύχος και η στοιχειοθέτησή του.
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