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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑSCENT
Congresses • Publications • Digital constructions
Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα 115 28 • Τ. 210-7213225 • F. 210-7246180 • sioran@ascentltd.gr • www.ascentltd.gr

To Συνέδριο οργανώνεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.hms.org.gr
Με τη συνεργασία των Επιστημονικών Εταιρειών: Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχημείας, 
Εταιρεία Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδας, Εταιρεία Βιοπαθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδας
Υπό την Αιγίδα: του Υπουργείου Υγείας, της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά

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

Aγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία (ΕΜΕ), από τις πρώτες επι στη μονικές, ιατρικές εταιρείες στη χώρα μας,
συμπληρώνει 90 χρόνια από την ίδρυσή της, το 1932 – ως Ελληνική Μικροβιολογική και Υγειο νολογική Ένω-
σις, τότε. Συνεχίζοντας τη δημιουρ γική της πορεία και πιστή στην ισχυρή της παράδοση, η ΕΜΕ διοργανώνει
επετειακό συνέδριο στις 28-30 Ιανουαρίου 2022 με τίτλο: «Ιατρική Βιοπαθολογία: η εμπειρία του παρελθό -
ντος, οι προκλήσεις του μέλλοντος». Το συνέδριο, λόγω των συνθηκών, θα είναι υβριδικό και θα πραγματο-
ποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.
Σκοπός της ΕΜΕ από την ίδρυσή της, εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, παρα μέ   νει η συ νε χής εκπαίδευση, καθώς
και η ανάπτυξη της έρευ νας στην Ιατρι κή Βιοπαθολογία και την Εργαστηριακή Ιατρική. Ως εκ τούτου, η διορ-
γάνωση αυτού του επετειακού συνεδρίου αποσκο πεί  –μέσα από στρογγυλές τράπεζες, ομιλίες, δια   λέξεις
και δορυφορικά συμπόσια– να καλύψει το ευρύτατο φάσμα των γνω στικών αντικει μένων της Ιατρικής Βιο-
παθολογίας και της Εργαστηριακής Ιατρικής.
Η οργανωτική επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το συνέδριο, παρά τις προφανείς δυ-
σκολίες που προκαλεί η πανδημία, να συμβάλει με την επιστημονική του εγκυρότητα στην ενημέρωση ειδι-
κευόμενων και ειδικευμένων ιατρών, καθώς και όλων των επιστημόνων του εργαστηριακού τομέα,
γενικότερα, για τα σημαντικά επιτεύγματα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας και για την παροχή λύσεων στην
απαιτητική καθημερινότητα του εργαστηρίου.
Παράλληλα, με τη συνδρομή παλαιότερων καταξιωμένων συναδέλφων, μελών, κατά καιρούς, των Διοικητι-
κών Συμβουλίων της ΕΜΕ, θα συγκεραστεί η εμπειρία του παρελθόντος με τις σύγχρονες πρακτικές στην
αντιμε τώπιση ποικίλων κλινικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών προβλημάτων.
Σας καλούμε, λοιπόν, για μια ακόμα φορά, σε μια δημιουργική ανταλ λαγή απόψεων, ώστε, με την ολοκλή-
ρωση του συνεδρίου μας, να έχει επιτευχθεί μια γόνιμη αναδρομή στην πορεία της ΕΜΕ και ταυτόχρονα να
έχει αποκτηθεί πολύτιμη γνώση, που θα μεταφερθεί στους χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας, προς όφελος
των ασθενών. Ευελπιστώντας στην ενεργή συμμετοχή όλων σας,

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της ΕΜΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1932

Ιατρική Βιοπαθολογία: η εμπειρία του παρελθόντος,
οι προκλήσεις του μέλλοντος
Υβ ρ ι δ ι κό
28-30 Ιανουαρίου 2022ΧΡΟΝΙΑ
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Ιατρική Βιοπαθολογία:
η εµπειρία του παρελθόντος,
οι προκλήσεις του µέλλοντος
28-30 Ιανουαρίου 2022, Divani Caravel Hotel 

( Υ Β Ρ Ι ∆ Ι ΚΟ )

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 24 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (24 C.M.E. CREDITS)

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο  Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Ο  Γ Ι Α  ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ
Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ  Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ
Υπό την Αιγίδα: του Υπουργείου Υγείας, της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου,  του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,  του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά

Συνδεθείτε µαζί µας: https://90yearseme.events.podimatas.gr

K              



Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Oral Presentations

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



VOL. 66 • ISSUE 4, October-December 2021

ORAL PRESENTATIONS

210

Εισαγωγή: Ο όρος αντιμικροβιακή επιμελητεία αναφέρεται στις
συντονισμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στη συστηματική κα-
ταγραφή, βελτίωση  και ορθή χρήση των αντιμικροβιακών. Αυτά
επιτυγχάνονται μέσω της βέλτιστης επιλογής, δοσολογίας, διάρ-
κειας και οδού χορήγησης του αντιμικροβιακού.
Σκοπός: Επίτευξη θεραπευτικών επιπέδων Βανκομυκίνης – βελτι-
στοποίηση χορήγησης φαρμάκου
Υλικό και μέθοδοι: Τον Νοέμβριο 2019 το Μικροβιολογικό Τμήμα
ξεκίνησε έλεγχο-παρέμβαση (audit) για τη χορήγηση της βανκομυ-
κίνης σε εσωτερικούς ασθενείς. Στην 1η φάση αξιολογήθηκαν τα
αποτελέσματα των επιπέδων βανκομυκίνης για μια περίοδο δύο
εβδομάδων. Έγινε διερεύνηση για τη συνήθη πρακτική χορήγησης
της βανκομυκίνης από τους θεράποντες ιατρούς στις κλινικές. Τα
αποτελέσματα της 1ης φάσης οδήγησαν σε εισήγηση δέσμης μέ-
τρων και παρεμβάσεων το 2020. Η αποτελεσματικότητα των μέ-
τρων αξιολογήθηκε στη 2η φάση (Οκτώβριος 2021). 

Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η 1η φάση ανέδειξε ότι τα επί-
πεδα της βανκομυκίνης ήταν υποθεραπευτικά ή τοξικά και μόλις
το 32% ήταν εντός θεραπευτικών επιπέδων 10-20mg/dL (Πίνακας
1). Η συνήθης πρακτική (93%)  των ερωτηθέντων ιατρών ήταν να
χορηγούν 1g βανκομυκίνης κάθε 12 ώρες και στη συνέχεια γίνεται
αναπροσαρμογή της δοσολογίας με βάση τα επίπεδα και τη νε-
φρική λειτουργία. Υπήρχε ασάφεια για τον ιδανικό χρόνο μέτρη-
σης/λήψης επιπέδων και τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται
σε περίπτωση μη επιθυμητών επιπέδων. Οι Μικροβιολόγοι (Βιοπα-
θολόγοι) ιατροί εισηγήθηκαν δέσμη μέτρων (Πίνακας 2). Η πλει-
οψηφία των εισηγήσεων εφαρμόστηκε. Στην 2η φάση (10/2021)
διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική βελτίωση (p-value 0.01) στην
επίτευξη θεραπευτικών επιπέδων βανκομυκίνης (Πίνακας 1) και
αναφερόμενη αλλαγή στην πρακτική χορήγησης. Οι Βιοπαθολόγοι
μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό και ενεργό ρόλο στην αν-
τιμικροβιακή επιμελητεία στα νοσοκομεία. 

EA 1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΕΛΕΓΧΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π. Παπαστεργίου, Μ. Μένδρης
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, Κύπρος

Πίνακας 1. Επίπεδα Βανκομυκίνης πριν/μετά. Πίνακας 2. Δέσμη μέτρων.

1. Σύνταξη γραπτού πρωτοκόλλου χορήγησης θεραπείας με
βανκομυκίνη σε ενήλικες (Χορήγηση δόσης εφόδου με βάση
το πραγματικό βάρος, δόσης συντήρησης με βάση την κά-
θαρση της κρεατινίνης, μέτρηση επιπέδων πριν την χορή-
γηση της 4ης δόσης συντήρησης, αναπροσαρμογές
δοσολογίας).

2. Σύνταξη γραπτού πρωτοκόλλου συνεχούς έγχυσης βανκο-
μυκίνης σε ενήλικες ασθενείς της Εντατικής Μονάδας.

3. Παρουσίαση του πρωτοκόλλου και εκπαίδευση των ιατρών.
4. Διόρθωση των επιθυμητών ορίων στις παρατηρήσεις του

αποτελέσματος.
5. Αλλαγές στην καρτέλα συνταγογράφησης.
6. Ίδρυση Ομάδας Επιμελητείας Αντιμικροβιακών Παραγόντων

(ΟΕΑΠ) στο Νοσοκομείο.
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Εισαγωγή: To Biofire FilmArray Gastrointestinal panel (BFGI) απο-
τελεί μέθοδο PCR για την ταχεία και ταυτόχρονη ταυτοποίηση 22
γαστρεντερικών παθογόνων (ιοί, βακτήρια, πρωτόζωα)  που προ-
καλούν λοιμώδη διάρροια.
Σκοπός: Η αξιολόγηση του  BFGI για την ανίχνευση παθογόνων σε
ασθενείς με λοίμωξη του γαστρεντερικού συστήματος.
Υλικό-μέθοδος: Αποτέλεσαν 85 δείγματα κοπράνων από νοση-
λευόμενους ασθενείς με γαστρεντερικά συμπτώματα κατά το χρο-
νικό διάστημα 1/1/2021-30/11/2021. Τα αποτελέσματα του  BFGI
συγκρίθηκαν με αυτά από τη συμβατική καλλιέργεια για ανίχνευση
Salmonella-Shigela καθώς και με ανοσοχρωματογραφία για την ανί-
χνευση Clostridium difficile. 
Αποτελέσματα: Από τα 85 δείγματα (27-32% ενήλικες και 58-68%
παιδιά), αρνητικά αποτελέσματα έλαβαν τα 55 (65%) ενώ θετικά
ήταν τα υπόλοιπα 30 (35%). Η πλειοψηφία των θετικών δειγμάτων
μεμονωμένα παθογόνα είτε ένα βακτήριο είτε έναν ιό στο 66,6%.
Τα υπόλοιπα δείγματα  απέδωσαν έναν συνδυασμό βακτηριακών,
ιικών και ή παρασιτικών παθογόνων. Τα παθογόνα Salmonela και
Clostridium difficile δεν ανιχνεύθηκαν με τις συμβατικές τεχνικές του
εργαστηρίου. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

                              Organisms                                        n                              %
                 Bacteria (single pathogen)                                                             
                          Escherichia coli
       (EAEC,EIEC,ETEC,STEC,EPEC,O157)                 3                             10
                      Clostridium difficile                                3                             10
                              Salmonella                                        1                            3.3
                          Campylobacter                                    4                           13.3
                    Virus (single pathogen)                                                                 
                         Norovirus GI/GII                                   8                           26.7
    Parasitic pathogens (single pathogen)                                                
                       Cryptosporidium                                 1                            3.3

                         Multiple pathogens                                                                     
         Two or more bacterial pathogen                  3                             10
            Bacterial and viral pathogens                      5                           16.7
        Bacterial and parasitic pathogens                 2                            6.7
                                    Total                                             30                           100

Συμπεράσματα: Το BFGI πάνελ παρέχει ταχεία διάγνωση και έγκαιρη
χορήγηση στοχευμένης θεραπείας και διαχείρισης, ιδιαίτερα εκείνων
που μπορεί να είχαν αρνητικό αποτέλεσμα με τις συμβατικές τεχνικές.
Ο εντοπισμός των ιικών παθογόνων μειώνει την περιττή χρήση αντι μι -
κροβιακών και βοηθά στη μείωση ανάπτυξης αντιμικροβιακής αντοχής.

Εισαγωγή: Ο όρος αντιμικροβιακή επιμελητεία αναφέρεται στις
συντονισμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στη συστηματική κα-
ταγραφή, βελτίωση  και ορθή χρήση των αντιμικροβιακών. Αυτά
επιτυγχάνονται μέσω της βέλτιστης επιλογής, δοσολογίας, διάρ-
κειας και οδού χορήγησης του αντιμικροβιακού.
Σκοπός: Επίτευξη θεραπευτικών επιπέδων Βανκομυκίνης – βελτι-
στοποίηση χορήγησης φαρμάκου
Υλικό και μέθοδοι: Τον Νοέμβριο 2019 το Μικροβιολογικό Τμήμα
ξεκίνησε έλεγχο-παρέμβαση (audit) για τη χορήγηση της βανκομυ-
κίνης σε εσωτερικούς ασθενείς. Στην 1η φάση αξιολογήθηκαν τα
αποτελέσματα των επιπέδων βανκομυκίνης για μια περίοδο δύο
εβδομάδων. Έγινε διερεύνηση για τη συνήθη πρακτική χορήγησης
της βανκομυκίνης από τους θεράποντες ιατρούς στις κλινικές. Τα
αποτελέσματα της 1ης φάσης οδήγησαν σε εισήγηση δέσμης μέ-
τρων και παρεμβάσεων το 2020. Η αποτελεσματικότητα των μέ-
τρων αξιολογήθηκε στη 2η φάση (Οκτώβριος 2021). 

Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η 1η φάση ανέδειξε ότι τα επί-
πεδα της βανκομυκίνης ήταν υποθεραπευτικά ή τοξικά και μόλις
το 32% ήταν εντός θεραπευτικών επιπέδων 10-20mg/dL (Πίνακας
1). Η συνήθης πρακτική (93%) των ερωτηθέντων ιατρών ήταν να
χορηγούν 1g βανκομυκίνης κάθε 12 ώρες και στη συνέχεια γίνεται
αναπροσαρμογή της δοσολογίας με βάση τα επίπεδα και τη νε-
φρική λειτουργία. Υπήρχε ασάφεια για τον ιδανικό χρόνο μέτρη-
σης/λήψης επιπέδων και τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται
σε περίπτωση μη επιθυμητών επιπέδων. Οι Μικροβιολόγοι (Βιοπα-
θολόγοι) ιατροί εισηγήθηκαν δέσμη μέτρων (Πίνακας 2). Η πλειο -
ψηφία των εισηγήσεων εφαρμόστηκε. Στη 2η φάση (10/2021)
διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική βελτίωση (p-value 0.01) στην
επίτευξη θεραπευτικών επιπέδων βανκομυκίνης (Πίνακας 1) και
αναφερόμενη αλλαγή στην πρακτική χορήγησης. Οι Βιοπαθολόγοι
μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό και ενεργό ρόλο στην
αντι μικροβιακή επιμελητεία στα νοσοκομεία. 

EA 2. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ BACTEC MYCOSIS-
IC/F ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Μ. Μένδρης, Π. Παπαστεργίου
Μικροβιολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, Κύπρος

Φιάλες                                                         N                                %                                                                                                                      Ν                        %
Aerobic/Mycosis                                     68                            48.23                              Candida parapsilosis complex                            68                      48,23
Aerobic                                                       30                            21.27                              Candida albicans                                                   33                      23,40
Mycosis                                                      23                            16.31                              Candida glabrata                                                   17                      12,06
Aerobic/Anaerobic/Mycosis                13                             9.22                               Candida tropicalis                                                  15                      10,64
Aerobic/Anaerobic                                  5                               3.55                               Candida parapsilosis                                              4                          2,84
Anaerobic                                                   1                               0.71                               Candida utilis                                                           3                         2,13
Anaerobic/Mycosis                                  1                               0.71                               Candida species                                                       1                         0,71

Πίνακας 1. Ανάπτυξη μυκήτων σε φιάλες (περιστατικά      
με αποστολή τριπλών φιαλών)                Πίνακας 2. Μύκητες που αναπτύχθηκαν στις αιμοκαλλιέργειες

EA 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FILMARRAY ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΛΟΙΜΩ-
ΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΡΙΚΟΥ
Χ. Ζάρρας, Π. Σουκιούρογλου, Χ. Μιχαηλίδου, Κ. Μπάνη, Μ. Παπαϊωάννου, Α. Βουλγαρίδης, Ν. Φούντο, M. Μπίσκα, Ε. Βαγδατλή
Ι. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο - Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
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Σκοπός: Μελέτη της επιδημιολογίας των στελεχών Klebsiella pneu-
moniae με αντοχή στις καρβαπενέμες λόγω παραγωγής καρβαπε-
νεμασών που απομονώθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ηρακλείου κατά την περίοδο 2017-2020, και της in vitro ευαισθησίας
σε παλαιά και νεότερα αντιβιοτικά, όπως ceftazidime/avibactam
(CAZ/AVI), meropenem/vaborbactam (M/V), imipenem/relebactam
(I/R), eravacycline (ERV) και plazomicin (PLZ).
Υλικό - Μέθοδοι: Ο προσδιορισμός της MIC έγινε με Etest για imi-
penem, meropenem, tigecycline, fosfomycin, CAZ/AVI, M/V,  I/R,
ERV, PLZ, ενώ για την colistin με την μέθοδο των μικροαραιώσεων.
Η ανίχνευση των καρβαπενεμασών έγινε με PCR και η ανάλυση
γονιδιώματος με αλληλούχηση πολλαπλών γενετικών τόπων (Mul-
tilocus sequence typing, MLST), για επιλεγμένα στελέχη.
Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν 266 στελέχη Klebsiella pneumo-
niae που παρήγαγαν καρβαπενεμάσες. Συχνότερη ήταν η KPC
(75.6%),  ακολουθούμενη από NDM (11.7%), VIM (5.6%) and OXA-

48 (4.1%). Τα στελέχη που παρήγαγαν KPC ανήκαν στον κλώνο
ST258 και αυτά που παρήγαγαν NDM στον κλώνο ST11. Η ευαισθη-
σία στην tigecycline, fosfomycin και colistin ήταν 80,5%, 83,8% και
65,8%, αντίστοιχα. Συνολικά 94% των στελεχών ήταν ευαίσθητα
στην PLZ. H CAZ/AVI and M/V ανέστειλαν όλα τα στελέχη που
παρή γα γαν KPC και η I/R το 98.5% από αυτά. Όλα τα στελέχη που
παρήγαγαν OXA-48 ήταν ευαίσθητα σε CAZ/AVI και PLZ. Τα στε-
λέχη που παρή γαγαν MBL ήταν ανθεκτικά σε CAZ/AVI, MV και I/R
ενώ η ERV ανέστειλε 61,3% και 66,7% των στελεχών με NDM και
VIM, αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η KPC είναι η καρβαπενεμάση που ανιχνεύτηκε
συχνότερα, ακολουθούμενη από την NDM. Τα νεότερα αντιβιοτικά,
όπως CAZ/AVI, M/V, I/R, ERV και PLZ αντιπροσωπεύουν νέες πολλά
υποσχόμενες θεραπευτικές επιλογές για λοιμώξεις από Klebsiella
pneumoniae που παράγουν καρβαπενεμάσες.
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Εισαγωγή: Η έγκαιρη διάγνωση ερπητικών μηνιγγοεγκεφαλίτιδων,
συμβάλλει στην άμεση έναρξη θεραπείας του ασθενούς. Για το
σκοπό αυτό στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του ΠΓΝΠ εκτελείται
screening για τους συγκεκριμένους ιούς σε όλα τα κλινικά περιστα-
τικά με παθολογικά ευρήματα στο ΕΝΥ.
Σκοπός: Αναδρομική καταγραφή των ευρημάτων των διαγνωσθέ -
ντων περιστατικών μηνιγγοεγκεφαλίτιδας από HSV-1, HSV-2 και VZV
στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο από 01/01/2019 έως και
15/12/2021.
Υλικό και μέθοδοι: ΕΝΥ εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών με
ύποπτη συμπτωματολογία που πληρούσαν τα κριτήρια του παθο-
λογικού (Κύτταρα ΕΝΥ > ή =10 ή/και Λεύκωμα ΕΝΥ > ή =40mg/dl)
ελέγχθηκαν με ποιοτική PCR που ανιχνεύει ταυτόχρονα και τους
τρείς στόχους (HSV1, HSV2, VZV). Παράλληλα, ελέγχθηκε η παρου-
σία συνοδών απεικονιστικών ευρημάτων.
Αποτελέσματα: Εκ των 517 ελεγχθέντων δειγμάτων, ανευρέθησαν
26 θετικά, ποσοστό 5,03%. Με μεγαλύτερη συχνότητα ανιχνεύτηκε

ο VZV (62%) ενώ οι HSV1 και HSV2 σε ποσοστό 23% και 15% αντί-
στοιχα. 
Ο αριθμός των κυττάρων στην πλειοψηφία των περιστατικών
υπερβαίνει  τα 50 (63%) ενώ η τιμή του λευκώματος αν και ποικίλλει,
ξεπερνάει τα 40mg/dl σε ποσοστό 88%. Τα συνοδά απεικονιστικά
ευρήματα στην MRI στον κροταφικό και το μετωπιαίο λοβό ανευ-
ρέθησαν σε ποσοστό 75%. 
Τα θετικά περιστατικά κατανέμονται ισομερώς μεταξύ των δύο
φύλων, η πλειοψηφία των εντοπίζεται σε ηλικίες >40 ετών (72%)
και ιδιαίτερα μεταξύ 40-60 ετών.
Συμπεράσματα: Η αναζωπύρωση λοίμωξης από VZV είναι αυξανό-
μενη οντότητα με δεδομένη την αύξηση νοσηλείας ενηλίκων με
χρόνια προβλήματα. Η έγκαιρη αιτιολογική διάγνωση των ερπητι-
κών λοιμώξεων συμβάλλει στην έγκαιρη έναρξη αγωγής, αλλά πα-
ράλληλα αποτρέπει την νοσηλεία και χορήγηση τοξικής θεραπείας
στην πλειοψηφία των ασθενών που πάσχουν από εγκεφαλίτιδες
άλλης αρχής.

EA 4. ΕΡΠΗΤΙΚΕΣ ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Β. Κακούρης, Α. Σερέτη, Β. Σταμούλη, Φ. Παληογιάννη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΠΓΝΠ

EA 5. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙ-
ΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΑΡΒΑ ΠΕΝΕΜΑΣΕΣ
Β.Ε. Μαυρομανωλάκη, Ε. Μαγκαφουράκη, Δ. Σταφυλάκη, Π. Μωραΐτης, Α. Κασιμάτη, Ε. Σκούλικα, Σ. Μαράκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου
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Νο            Παθογόνα                                                                               copies/ml          Γονίδια αντοχής
1               Human Rhinovirus/Enterovirus                                                                                    
2               Haemophilus influenzae                                                                     104                                 
                 Streptococcus pyogenes                                                                     104                                                       

3               Staphylococcus aureus                                                                        104                   mecA/C, MREJ
5               Escherichia coli                                                                                         104                                                       

                 Pseudomonas aeruginosa                                                              >=107                                    VIM, KPC
                 Klebsiella pneumoniae group                                                          105                                 
7               Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex            >=107                                                  

                 Klebsiella aerogenes                                                                             104                                                       

8               Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex            >=107                                                  

9               Pseudomonas aeruginosa                                                              >=107                              
12             Coronavirus                                                                                                                        
13             Haemophilus influenzae                                                                 >=106                                                  

                 Staphylococcus aureus                                                                     >=107                                                  

                 Streptococcus agalactiae                                                                >=107                              
14             Klebsiella pneumoniae group                                                          106                         OXA-48
                 Pseudomonas aeruginosa                                                              >=107                                            VIM
16             Haemophilus influenzae                                                                 >=107                                                  

                 Staphylococcus aureus                                                                        104                                 
17             Pseudomonas aeruginosa                                                              >=107                                                  

19             Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex            >=107                                                  

                 Enterobacter cloacae complex                                                        105                                                VIM
                 Pseudomonas aeruginosa                                                                 105                                                       

                 Serratia marcescens                                                                              105                                                       

21             Haemophilus influenzae                                                                     104                                 
                 Staphylococcus aureus                                                                     >=107                                                  

                 Streptococcus agalactiae                                                                   105                                                       

                 Streptococcus pneumoniae                                                              105                                                       

24             Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex            >=107                                           

KPC                 Klebsiella pneumoniae group                                                       >=107                              
                 Pseudomonas aeruginosa                                                                 104                                 
25             Haemophilus influenzae                                                                 >=107                                                  

                 Staphylococcus aureus                                                                        104                                                       

                 Streptococcus pneumoniae                                                           >=107                                                  
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Εισαγωγή: Οι συλλοιμώξεις και οι επιλοιμώξεις σε ασθενείς με
COVID-19 λοίμωξη δυσχεραίνουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση και
μπορεί να επηρεάσουν την έκβαση των ασθενών. Η έγκαιρη διά-
γνωσή τους και η ταχεία ανάδειξη του υπεύθυνου παθογόνου είναι
απαραίτητη για την άμεση χορήγηση κατάλληλης αντιμικροβιακής
θεραπείας, αλλά και την αποφυγή της μη απαραίτητης χρήσης της,
συμβάλλοντας στην ορθολογική χρήση των αντιμικροβιακών. 
Σκοπός: Η αξιολόγηση της χρήσης συστήματος συνδρομικής διά-
γνωσης πολυπλεκτικής PCR για λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστι-
κού, σε ασθενείς με COVID-19 λοίμωξη, νοσηλευόμενους εκτός
ΜΕΘ, κατά το χρονικό διάστημα 26/10/2020-18/12/2021.
Υλικό και μέθοδοι: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν δείγματα από το
αναπνευστικό (πτύελα/βρογχικές εκκρίσεις) που ελήφθησαν από ασθε -
νείς με ισχυρή κλινική υποψία συλλοίμωξης. Τα δείγματα αναλύθηκαν
με το BIOFIRE® FILMARRAY® (FA) pneumonia panel plus (bio Merieux,
USA). Η καταλληλότητα των δειγμάτων προσδιορίστηκε με χρώση
Gram. Ακολούθησε καλλιέργεια με στους συμβατικές μεθόδους.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Συνολικά εξετάστηκαν 26 δείγ-
ματα από 25 ασθενείς (76% άνδρες, διάμεση ηλικία 60 έτη, 8/25 δια -

σωληνωμένοι). Τα ανιχνευθέντα παθογόνα και τα γονίδια αντοχής,
ανά δείγμα, παρουσιάζονται στον Πίνακα. Συλλοίμωξη ή επιλοίμωξη
παρουσίασαν 15/25 ασθενείς (60%). Η διάκριση μεταξύ αποικισμού
και λοίμωξης βασίστηκε στο βακτηριακό φορτίο σε συνδυασμό με
την κλινική εικόνα και τα λοιπά εργαστηριακά και απεικονιστικά
ευρήματα. 11/26 δείγματα συλλέχθηκαν μέσα στα δύο πρώτα 24ωρα
από την εισαγωγή και σε 6 από αυτά δεν ανιχνεύτηκε κανένας στό -
χος. Βακτηριακά παθογόνα ανιχνεύθηκαν σε 14/26 δείγματα και
γονίδια αντοχής σε 5 από αυτά, οδηγώντας σε τροποποιήσεις της
αντιμικροβιακής αγωγής. Αποκλιμάκωση της αγωγής πραγματοποιή -
θηκε σε 12 ασθενείς, στους οποίους δεν ανιχνεύθηκε κανένας στό -
χος ή βρέθηκε ιογενές παθογόνο (ν=2). Σε έναν ασθενή βρέθηκε συλ -
 λοίμωξη με άλλον Coronavirus και με τη χρήση του FA Respiratory 2.1
plus panel, ταυτοποιήθηκε ως Human coronavirus HKU-1. Η συμφω -
νία με την καλλιέργεια ήταν 50% (16/32) για τα βακτηριακά παθο γόνα
και 42,9% (3/7) για τα γονίδια αντοχής. Η ολική θνητότητα ήταν 24%. 
Συμπερασματικά, η μέθοδος αποδείχθηκε πολύτιμο εργαλείο για
τη διερεύνηση των αναπνευστικών συλλοιμώξεων, την έγκαιρη χορή -
γηση αιτιολογικής αγωγής και την ορθή διαχείριση των αντιβιοτικών.

ΕΑ 6. ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗ
Χ. Λουκά1, Ε. Γιαννιτσιώτη2, Ν. Ρεκλείτη1, Ι. Δανιήλ1, Λ. Βελέντζα2, Β. Παπαδούλη1, Β. Μάμαλη1, Σ. Γερακάρη2, 
Κ. Θέμελη-Διγαλάκη1, Ο. Ζαρκωτού1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 2 Τμήμα COVID-19, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
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Εισαγωγή: Οι έρευνες των τελευταίων 30 ετών έχουν καταστήσει
εφικτή τη μοριακή διάγνωση της νόσου Alzheimer (ΝΑ) μέσω βιο-
λογικών δεικτών προσδιοριζόμενων στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό
(ΕΝΥ). Συγκεκριμένα, η ολική πρωτεΐνη tau (T-tau), η φωσφορυλιω-
μένη μορφή αυτής P-tau και το β αμυλοειδές πεπτίδιο (Αβ) με 42
αμινοξέα ή ο λόγος Αβ42/40 έχουν ενσωματωθεί στα πρόσφατα
ερευνητικά διαγνωστικά κριτήρια της ΝΑ επιτρέποντας την ασφαλή
διάγνωσή της νόσου από τα πρώιμα κιόλας στάδια. Σκοπός: Η διε-
ρεύνηση της διαγνωστικής αξίας των βιοδεικτών για τη ΝΑ σε ένα
καλά καθορισμένο κλινικό δείγμα ασθενών και ομάδας ελέγχου.
Υλικό και μέθοδοι: Τα επίπεδα T-tau, P-tau, Aβ42 και Aβ40, προσ-
διορίσθηκαν στο ΕΝΥ 131 ασθενών. Από αυτούς οι 57 πληρούσαν
τα κλινικά κριτήρια για πιθανή ΝΑ, οι 34 για πιθανή μετωποκροτα-

φική άνοια, οι 20 για πιθανή προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση
και οι 19 ασθενείς για πιθανή φλοιοβασική εκφύλιση. Είκοσι ένα
νοητικά υγιή άτομα αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.
Αποτελέσματα: Στην ΝΑ ανευρέθηκαν στατιστικά σημαντικά μειω -
μένα επίπεδα Αβ42 και του λόγου Αβ42/Αβ40 συνοδευόμενα από
αύξηση της T-tau και P-tau πρωτεϊνών με ποσοστά ευαισθησίας και
ειδικότητας > 80% και για τους 4 βιοδείκτες. Ιδιαίτερα η P-tau είχε
υψηλή θετική και αρνητική προγνωστική αξία (>90%) επί χαμηλής
προγενέστερη πιθανότητας. 
Συμπεράσματα: Τα επίπεδα των πρωτεϊνών T-tau, P-tau και Aβ42
στο ΕΝΥ πληρούν τα κριτήρια για διαγνωστικά χρήσιμους βιοδεί-
κτες της ΝΑ εντοπίζοντας τους πάσχοντες από ΝΑ ανάμεσα σε υγιείς
και πάσχοντες από άλλα σύνδρομα άνοιας. 

Εισαγωγή: Ο HSV είναι το συνηθέστερο αίτιο σποραδικής σοβαρής
λοίμωξης ΚΝΣ και η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι υψίστης σημασίας.
Αν και ο HSV-1 διαγιγνώσκεται συχνότερα και χαρακτηρίζεται ακτι-
νολογικά (MRI, CT) από σαφείς κροταφικές αλλοιώσεις, ο HSV-2 πα-
ρουσιάζει περισσότερο ασαφή ακτινολογική εικόνα και προκαλεί
συχνότερα υποτροπιάζοντα επεισόδια.
Σκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς με δεύτερο επεισόδιο ερπητικής
λοίμωξης ΚΝΣ, άνευ γνωστής ανοσολογικής ανεπάρκειας.
Περιστατικό: Η ασθενής, 28 ετών, με ιστορικό νοσηλείας λόγω λοί-
μωξης ΚΝΣ από HSV-2 (με συνοδό γεννητική προσβολή) προ πεν-
ταετίας, προσήλθε στο νευρολογικό τμήμα επειγόντων λόγω οξείας
αμφοτερόπλευρης μετωποκροταφικής κεφαλαλγίας, εμπυρέτου
και αυχεναλγίας, από 12ώρου, μη ανταποκρινομένων στη λήψη πα-
ρακεταμόλης. Ο αιματολογικός, βιοχημικός και ακτινολογικός (CT,
MRI εγκεφάλου και ακτινογραφία θώρακα) έλεγχος ήταν φυσιολο-
γικοί. Διενεργήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση και από την εξέ-
ταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) προέκυψαν τα εξής: 115

λευκοκύτταρα/μl (λεμφοκυτταρικός τύπος), φυσιολογική γλυκόζη
(61 mg/dl) και ελαφρώς αυξημένο λεύκωμα (81 mg/dl), στοιχεία
συμβατά με ιογενή λοίμωξη ΚΝΣ. Η πολυπλεκτική PCR (FilmArray,
Biofire) ανίχνευσε στο ΕΝΥ HSV-2 και η ασθενής αντιμετωπίστηκε
άμεσα με ακυκλοβίρη ενδοφλεβίως. Κατά τη νοσηλεία της διενερ-
γήθηκε ποσοτική μέτρηση ανοσοσφαιρινών και συμπληρώματος
ορού με φυσιολογικά αποτελέσματα. Την τρίτη ημέρα νοσηλείας
τα συμπτωμάτα υφέθησαν πλήρως. Ύστερα από τη συμπλήρωση
δέκα ημερών ενδοφλέβιας αγωγής, η ασθενής εξήλθε, με οδηγία
για νέο ανοσολογικό και γυναικολογικό έλεγχο.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Το σπάνιο σύνδρομο υποτροπια-
ζουσών ερπητικών μηνιγγοεγκεφαλίτιδων (Mollaret) χαρακτηρίζε-
ται από σοβαρές νευρολογικές βλάβες. Αν και χαρακτηρίζεται από
τρία ή περισσότερα επεισόδια, η συγκεκριμένη ασθενής βρίσκεται
πιθανά σε αυξημένο κίνδυνο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση,
ενδελεχής ανοσολογικός έλεγχος και ενδεχομένως χορήγηση προ-
φυλακτικής αγωγής.

ΕΑ 7. ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
Φ. Μπουφίδου, Γ. Παρασκευάς, Β. Κωνσταντινίδης, Σ. Πυργελής, Μ. Παπαϊωάννου, Ε. Καπάκη
Μονάδα Νευροχημείας και Βιολογικών Δεικτών, Α΄Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

ΕΑ 8. ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥ ΣΤΗ ΜΑΤΟΣ
(ΚΝΣ) ΑΠΟ HERPES SIMPLEX VIRUS ΤΥΠΟΥ 2 (HSV-2)
Δ. Πετροπούλου1, Ι. Β. Κοντοτέζα1, Α. Τσάκαλος1, Ε. Πέτρου1, Μ. Καζάκου2, Μ. Ξιφαράς1, Σ. Εσκίογλου1, Σ. Καλαφάτης1, 
Σ. Αντωνοπούλου1, Α. Μιχελάκη1,  Μ. Καμπερογιάννη1, Μ. Ορφανίδου1, Γ. Χατζηδάκη2, Μ. Γρύλλια2, Ε. Βαγιάκου1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς
2 Νευρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς
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Εισαγωγή: Πολλοί ασθενείς με Covid-19 νοσηλεύτηκαν στο Νοσο-
κομείο Βόλου κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από το
Μάιο του 2021 έως και τον Οκτώβριο του 2021. Υπήρχε μία Μ.Ε.Θ
και τρεις κλινικές covid.
Στόχος: Να γίνει καταγραφή των μικροβιαιμιών.
Υλικό και μέθοδος :Απομονώθηκαν 160  θετικές αιμοκαλλιέργειες
από ασθενείς των κλινικών Covid-19 και Μ.Ε.Θ. Οι καλλιέργειες αί-
ματος σε υγρό θρεπτικό υλικό (αερόβιες και αναερόβιες) επωά-
στηκαν στον κλίβανο Bact Alert. Aνακαλλιέργειες από θετικές έγιναν
σε στερεά θρεπτικά υλικά. Έγιναν άμεσα παρασκευάσματα από τις
φιάλες και βάφτηκαν κατά Gram.
Οι μικροοργανισμοί που αναπτύχθηκαν ταυτοποιήθηκαν και έγινε
έλεγχος της ευαισθησίας τους στα αντιβιοτικά στο Vitek 2 (Bio-
merieux).Η ευαισθησία στην κεφταζιντίμη/αβιμπακτάμη έγινε με
τη μέθοδο ταινιών διαβαθμισμένης συγκέντρωσης, ενώ της κολι-
στίνης με τη μέθοδο microbroth dilution.H αξιολόγηση των απο-
τελεσμάτων έγινε με το σύστημα EUCAST.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στις περισσότερες αιμοκαλ-

λιέργειες απομονώθηκε Staphylococcus coagulase negative (Staphy-
lococcus epidermidis 30%, Staphylococcus hominis 10%, Staphylo-
coccus capitis 5%), Klebsiella pneumoniae 20%, Acinetobacter bau-
mannii 15%, Enterococcus faecium 10% και Pseudomonas aeruginosa
10%). Oι Staphylococcι coagulase negative είχαν μεγάλο ποσοστό
αντοχής στη μεθικιλλίνη (80%) και στη λινεζολίδη (50%). Η Klebsiella
pneumoniae επίσης παρουσίαζε μεγάλα ποσοστά αντοχής στις
καρβαπενέμες (80%) και στην κεφταζιντίμη-αβιμπακτάμη (70%).
Ήταν ευαίσθητη στην κολιστίνη (100%). Το Acinetobacter baumannii
παρουσίαζε ανθεκτικότητα σε όλα τα αντιβιοτικά. Ο Enterococcus
faecium παρουσίαζε μεγάλα ποσοστά ανθεκτικότητας στα γλυκο-
πεπτίδια (βανκομυκίνη και τεικοπλανίνη) (50%). Η Pseudomonas
aeruginosa παρουσίαζε ευαισθησία σε όλα τα αντιβιοτικά, με ένα
μικρό ποσοστό αντοχής στις καρβαπενέμες (5%). Μεγάλο ποσοστό
θνησιμότητας των ασθενών με μικροβιαιμία που σε περιπτώσεις
όπως ο Enterococcus άγγιζε το 100%. Εν κατακλείδει, οι μικροβιαμίες
στους ασθενείς με Covid -19 ήταν σε μεγάλο ποσοστό από πο-
λυανθεκτικά παθογόνα με λίγες θεραπευτικές επιλογές.
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Εισαγωγή: Η Elizabethkingia meningoseptica είναι ένα gram αρνη-
τικό αζυμωτικό βακτηρίδιο που θεωρείται αναδυόμενο νοσοκομει-
ακό παθογόνο περιβαλλοντικής προέλευσης με υψηλά ποσοστά
νοσηρότητας και θνητότητας λόγω της ενδογενούς αντοχής σε
πολλές κατηγορίες αντιμικροβιακών παραγόντων. 
Σκοπός: Ο έλεγχος ευαισθησίας στελεχών Elizabethkingia meningo -
septica που απομονώθηκαν από ασθενείς Μονάδας Εντατικής Θε-
ραπείας (ΜΕΘ) και η πιθανή συσχέτισή τους με στελέχη από
περιβαλλοντικά δείγματα. 
Υλικό και μέθοδος: Σε διάστημα δύο ετών απομονώθηκαν 19 στε-
λέχη Elizabethkingia meningoseptica από καλλιέργειες κλινικών
δειγμάτων ασθενών της ΜΕΘ. Τα δείγματα ταυτοποιήθηκαν με το
VITEK 2 ενώ ταυτόχρονα έγινε έλεγχος ευαισθησίας με αυτοματο-
ποιημένο σύστημα αλλά και με τη μέθοδο κατά KIRBY BAUER. Eκτός
από τον έλεγχο σε αντιμικροβιακούς παράγοντες έναντι gram αρ-
νητικών έγινε και έλεγχος σε βανκομυκίνη και ριφαμπικίνη ενώ
ελέγχθηκε και η παραγωγή ενζύμων ESBL και AmpC. Ελήφθησαν
παράλληλα πολλαπλά δείγματα από ιατρικές συσκευές, συστήματα
ύδρευσης,  επιφάνειες και εξοπλισμό. 

Αποτελέσματα: Τα στελέχη βρέθηκαν ανθεκτικά στην πενικιλλίνη,
τις κεφαλοσπορίνες, τη μεροπενέμη και τις αμινογλυκοσίδες αλλά
ευαίσθητα στη μινοκυκλίνη. Στελέχη Elizabethkingia meningosep-
tica απομονώθηκαν σε δύο βρύσες της ΜΕΘ με το ίδιο πρότυπο
ευαισθησίας με τα κλινικά δείγματα. Οι ασθενείς έλαβαν ενδοφλέ-
βια θεραπεία καθοδηγούμενη από τον έλεγχο ευαισθησίας ενώ στη
συνέχεια οι επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες που ελήφθησαν από
τους ασθενείς ήταν αρνητικές. Η απολύμανση και ο καθαρισμός
του χώρου της ΜΕΘ οδήγησε επίσης σε αρνητικές καλλιέργειες για
E. meningoseptica. 
Συμπεράσματα: Η E. meningoseptica είναι ένα σημαντικό παθογόνο
για τους ανοσοκατεσταλμένους, βαρέως πάσχοντες ασθενείς με
μακροχρόνια νοσηλεία και υποκείμενα νοσήματα. Σε απομόνωση
του μικροοργανισμού από το νοσοκομειακό περιβάλλον, η πηγή
πρέπει να απολυμαίνεται καθώς η E. meningoseptica δεν ανταπο-
κρίνεται στους συνήθεις συνδυασμούς αντιβιοτικών που χορη-
γούνται για τους πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς που απομο-
νώνονται συνήθως σε ασθενείς των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. 

ΕΑ 9. ELIZABETHKINGIA MENINGOSEPTICA ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΟ-
ΝΑΔΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ι. Βουλγαρίδη1, Α. Κατσιαφλάκα1, Σ. Παπαοικονόμου1, Α. Οικονόμου2, Ι. Κρίστο1, Α. Κομνός2

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο
2 Μονάδα Εντατικής Θεραπέιας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο

ΕΑ 10. ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19 ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Γ. Σταμάτη, Β. Πέτρου, Ε. Σχοινά, Δ. Κατέρης, Κ. Αθανασοπούλου, Π. Τσολακίδου
Γ.Ν Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
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Εισαγωγή: Παρά τις συστάσεις για συνετή χρήση αντιβιοτικών
στους ασθενείς με SARSCov19  λοίμωξη, η χρήση τους σε νοση-
λευόμενους ή/και εξωνοσοκομειακούς ασθενείς έλαβε τεράστιες
διαστάσεις. Προβληματισμοί εγείρονται για τον αν η ευρεία χρήση
αντιβιώσεων θα οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά ανθεκτικών μι-
κροβίων. 
Σκοπός: Η σύγκριση των ποσοστών ανίχνευσης ανθεκτικών στε-
λεχών κοινών μικροβίων  σε καλλιέργειες αίματος την περίοδο πριν
την πανδημία ( 9/2019 -2/2020) με τα ποσοστά ανθεκτικότητας των
ίδιων ειδών κατά την εξέλιξη της (3/2020-2/2021), στα πιο ευρέως
χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά.

Υλικό και μέθοδοι: Η μελέτη περιέλαβε 682 θετικές αιμοκαλλιέρ-
γειες κατά τα χρονικά διαστήματα από  9/2019 έως 2/2020 και
3/2020 έως 2/2021. Η τυποποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγινε
στο Vitek-2 (Biomerieux, France) σύμφωνα με τα κριτήρια  EUCAST.
Επιλέχθηκε να μελετηθεί η μεταβολή στα ποσοστά ανθεκτικότητας
των 3 πιο κοινών απομονοθέντων gram (-) μικροβίων (Ε.coli, Kleb-
siella ssp,Pseudomonas aureginosa) σε ευρέως χρησιμοποιούμενα
αντιβιοτικά (βλ. πίνακα). Η στατιστική μέθοδος για να συγκριθούν
τα ποσοστά ανθεκτικότητας των δυο περιόδων ήταν το χ2και το
επίπεδο σημαντικότητας το p<0,05. 
Αποτελέσματα:

ΕΑ 11. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝIΧΝΕΥΣΗΣ GRAM (-) ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΕ ΘΕΤΙΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Σ. Κομπελίτου, Χ. Ζάρρας, Ι. Γκουγκουρέλας, Χ. Μιχαηλίδου, Κ. Μπάνη, Π. Σουκιούρογλου, Μ. Παπαϊωάννου, Ε. Βαγδατλή
Ι. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο - Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης

                             E.coli              Klebsiella ssp Pseudomonas aur.

                                            R&I (%)        R&I (%)        p             R&I (%)        R&I (%)        p            R&I (%)        R&I (%)         p
                                           προ Cov       επί Cov                      προ Cov      επί Cov                     προ Cov       επί Cov

Μεροπενέμη                     39 (3)           33 (9)        .32           112(56)       125(80)      .53           45(40)          54(46)        .18

Κεφιπίμη                            39(15)          33(33)       .73           112(63)       128(70)      .25           46(33)          55(40)        .04

Σιπροφλοξασίνη             91(34)          87(37)       .67           123(58)       136(66)      .18           37(41)          55(45)         .7

Αμικασίνη                           91(9)            87(9)          1             123(34)       136(35)      .86           38(34)          55(42)         .4

Πίνακας 1. Αναγράφονται ο αριθμός (και τα ποσοστά) ανίχνευσης ανθεκτικών μικροβίων στις θετικές καλλιέργειες αίματος την πε-
ρίοδο 9/2019-2/2021 (προCov) και την περίοδο 3/2020-2/2021 (επιCov) σε 4 κοινά αντιβιοτικά.

Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη δεν διαπιστώνεται στατι-
στικά σημαντική αύξηση της ανθεκτικότητας των μικροβίων  τη τε-
λευταία διετία, εκτός από τη συχνότερη ανθεκτικότητα της Ps.

aureginosa στην κεφιπίμη.  Η μη ανεύρεση σημαντικότητας μπορεί
να οφείλεται στο γεγονός ότι τα ποσοστά ανθεκτικότητας στα αν-
τιβιοτικά ήταν ήδη υψηλά ή στο σχετικά μικρό μέγεθος δείγματος. 
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Εισαγωγή: Η ανάγκη για αντιμετώπιση και περιορισμό της πανδη-
μίας COVID-19, που προκαλείται από τον κορωνοïό SARS-CoV-2,
οδήγησε στη χορήγηση των νέων m-RNA εμβολίων με στόχο την
ενεργητική ανοσοποίηση του πληθυσμού.
Σκοπός: Μελέτη της αντισωματικής απάντησης έναντι του ιού
SARS-CoV-2, μετά από εμβολιασμό με το BNT162b2(Pfizer/BioN-
Tech) ή νόσηση του υγειονομικού προσωπικού του Γ.Ν.Ξάνθης.
Υλικό και μέθοδοι: Συνολικά ελέγχθηκαν 339 υγειονομικοί (94 άν-
δρες, 245 γυναίκες, μέσης ηλικίας 48.1±9.0). Οι μετρήσεις έγιναν
σε 280 άτομα (ομάδα Α), 3-4 μήνες μετά τη 2η δόση εμβολίου και
σε 24 άτομα (ομάδα Β) με προηγηθείσα νόσηση και εμβολιασμό.
Επίσης, ελέγχθηκαν 15 (ομάδα Γ) και 20 (ομάδα Δ) άτομα, 6-7 μήνες
μετά τη διάγνωση της νόσου και μετά τη 2η δόση του εμβολίου,
αντίστοιχα. Προσδιορίστηκαν ποσοτικά τα αντισώματα έναντι της
πρωτεΐνης ακίδας του ιού με την ανοσολογική μέθοδο της ηλε-
κτροχημειοφωταύγειας (cobas e 411, Roche). Αποτελέσματα

>0.80U/mL ήταν θετικά. Η σύγκριση διαμέσων έγινε με δοκιμή
Mann-Whitney.
Αποτελέσματα: Η περιγραφική στατιστική περιλαμβάνεται στον
Πίνακα 1. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέ-
τιση των αντισωμάτων με την ηλικία (Γράφημα 1, p<0.001), ενώ
δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο
φύλα(p=0.892). Τα αντισώματα της ομάδας Β ήταν στατιστικά υψη-
λότερα από αυτά της ομάδας Α (Γράφημα 2, p<0.001). Δεν βρέθηκε
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αντισωμάτων των ομά-
δων Γ και Δ (p=0.325).
Συμπεράσματα: Όλοι οι υγειονομικοί ανέπτυξαν αντισώματα μετά
από εμβολιασμό, τα οποία ήταν χαμηλότερα σε μεγαλύτερες ηλι-
κίες. Τα άτομα που νόσησαν και μετά εμβολιάστηκαν είχαν τον
υψηλότερο τίτλο αντισωμάτων. Η συσχέτιση των αντισωμάτων με
την κυτταρική ανοσία και την κλινική αποτελεσματικότητα του εμ-
βολίου αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω έρευνας.

ΕΑ 12. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΙΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟ-
ΛΙΑΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ
Ε. Νικολακοπούλου1, Δ. Κομίλης2, Α. Τσιλιγγίρης1, Σ. Καλίνινα1, Ε. Ορφανίδου1, Α. Αθανασιάδης1, Σ. Μαυροπούλου1, Τ. Μηδιούρα1  

1 Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό τμήμα, Γ.Ν.Ξάνθης
2 Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ

                                                                   Διάστημα                                                     Διάμεση τιμή                       Ελάχιστη                         Μέγιστη
                                                                (μήνες) μετά                         Ν                      αντισωμάτων                         (U/mL)                             (U/mL)
                                                            τη 2η δόση/νόσο                                                    (U/mL)                                      

Ομάδα Α
(μόνο εμβόλιο)                                             3-4                                280                          722.0^                                  30.3                              >5000.0
Ομάδα Β
(νόσος+εμβόλιο)                                         3-4                                  24                         3552.0^^                              320.0                             >5000.0
Ομάδα Γ 
(μόνο νόσος)                                                6-7                                  15                            241.0*                                    0.4                                 1413.0
Ομάδα Δ
(μόνο εμβόλιο)                                             6-7                                  20                            551.7*                                  53.0                               2348.0

^, ^^, *: Διάμεσες τιμές με το ίδιο σύμβολο είναι στατιστικά όμοιες σε α=0.05 βάσει της μη παραμετρικής δοκιμής Mann-Whitney.

Πίνακας 1

Γράφημα 1 Γράφημα 2
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ΕΑ 13. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗ-
ΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ CANDIDA ΑΠΟ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2015-2020
Ε. Λάμπρου1, Ι. Πετράκη1, Σ. Αρκουλή1, Μ. Δημητρίου1, Α. Σαΐντη1,
Σ. Λεφαντζή1, Κ. Τσελεμπή1, Γ. Βρυώνη2, Β. Παπαεμμανουήλ1

1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά
«ΜΕΤΑΞΑ»
2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Οι Candida spp. αποτελούν συχνό αίτιο νοσοκομειακής
σηψαιμίας που  χαρακτηρίζεται από υψηλή θνητότητα, ειδικά σε
ανοσοκατασταλμένους και ασθενείς της ΜΕΘ. Αν και η C. albicans
είναι το συχνότερο απομονούμενο είδος,  τα τελευταία χρόνια έχει
παρατηρηθεί αύξηση των C. non albicans ειδών, καθώς και εμφά-
νιση αντοχής στα διαθέσιμα αντιμυκητικά φάρμακα.
Σκόπος: Kαταγραφή των Candida spp. σε καλλιέργειες αίματος και
οι ευαισθησίες τους στα αντιμυκητικά φάρμακα σε μία πενταετία.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 15200 αιμοκαλλιέργειες το χρο-
νικό διάστημα 2015-2020. Για την επώαση των αιμοκαλλιεργειών
χρησιμοποιήθηκε το αυτοματοποιημένο σύστημα Bactec 9240
(Becton Dickinson). Οι μύκητες απομονώθηκαν σε συνήθη καλ-
λιεργητικά υλικά, η ταυτοποίηση και το μυκητόγραμμα έγιναν με
το σύστημα Vitek 2 (BioΜerieux). Η ευαισθησία σε 6 αντιμυκητιακά
(αμφοτερικίνη Β, φλουκοναζόλη , φλουκυτοσίνη, κασποφουγκίνη,
μικαφουγκίνη και βορικοναζόλη) αξιολογήθηκε με βάση τα όρια
ευαισθησίας ανάλογα του είδους  (clinical breakpoints) CLSI M27-
S44. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στο διάστημα των 6 ετών απο-
μονώθηκαν 174 Candida spp: 95 C. parapsilosis (54,6 %), 41  C. albi-
cans (23,6 %), 16  C. glabrata (9,2 %), 7  C. tropicalis (4,0 %), 5  C. krusei
(2,94 %), 4  C. guilliermondii (2,2 %), 3 C. lusitaniae (1,8 %)  2 C. kefyr
(1.2 %) και 1 C. lypolitca (0,5 %). Αναφορικά με τις ευαισθησίες στα
αντιμυκητικά, όλα στελέχη παρουσίασαν χαμηλές MICs (<= 1
μg/ml) στην αμφοτερικίνη Β. Αναφορικά με τη φλουκοναζόλη, 16
στελέχη εμφάνισαν αντοχή (15 στελέχη C. parapsilosis με MICs: από
8 έως >64 μg/ml και 1 στέλεχος C. albicans με MIC 8 μg/ml), ενώ σε
3 στελέχη παρατηρήθηκε δοσοεξαρτώμενη ευαισθησία (SDD): 2 C.
parapsilosis και 1 C. albicans.  Όσον αφορά στη βορικοναζόλη, 2
στελέχη (1 C. albicans, 1 C. parapsilosis) ήταν ανθεκτικά, ενώ 6 στε-
λέχη C. parapsilosis εμφάνισαν δοσοεξαρτώμενη ευαισθησία. Ανα-
φορικά με τις εχινοκανδίνες, 3 στελέχη παρουσίασαν αντοχή στην
κασποφουγκίνη (1 C. albicans, 1 C. krusei και 1 C. guilliermondii) και
2 στελέχη ενδιάμεση ευαισθησία στη μικαφουγκίνη (1 C. albicans
και 1 C. guilliermondii).
Παρατηρήθηκε μια υπεροχή των στελεχών C. non-albicans, με προ-
εξάρχουσα την C. parapsilosis. Η διαπιστωθείσα αντοχή 15/95
(15.8%) των στελεχών της C. parapsilosis στη φλουκοναζόλη, εγείρει
ανησυχία, καθώς η φλουκοναζόλη έχει παραδοσιακά θεωρηθεί ως
1ης γραμμής θεραπευτική επιλογή για το είδος αυτό. Απαραίτητη
κρίνεται η καταγραφή των καντινταιμιών και η πλήρης ταυτοποί-
ηση σε επίπεδο είδους του απομονούμενου στελέχους σε συνδυα-
σμό με έλεγχο ευαισθησίας στα αντιμυκητικά για την βέλτιστη
θεραπευτική επιλογή.  

ΕΑ 14. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
 ΛΥΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ
ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΗ
Μ. Σιώπη1, Δ. Σκληρός2,Π. Παρανός1, Ν. Κουμάση1, Ν. Θωμαΐδης3,
Ε. Φλεμετάκης2, Σ. Πουρνάρας1, Ι. Μελετιάδης1

1 Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο,
2 Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Σχολή Εφαρ-
μοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
3 Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο

Εισαγωγή: Οι βακτηριοφάγοι επανεμφανίστηκαν πρόσφατα ως μια
πολλά υποσχόμενη εναλλακτική στρατηγική για την καταπολέμηση
της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά. Η Klebsiella pneumoniae
(CPKp) που παράγει καρβαπενεμάση αποτελεί ένα σημαντικό νο-
σοκομειακό παθογόνο παγκοσμίως. Δεδομένου του υψηλού επι-
πολασμού πολυανθεκτικών (MDR) CPKp στη χώρα μας (ECDC
2021), οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων ενδέχεται
να είναι άφθονες σε βακτηριοφάγους έναντι των συγκεκριμένων
βακτηρίων, λειτουργώντας ως φυσική δεξαμενή για την απομό-
νωσή τους.
Σκοπός: Απομόνωση βακτηριοφάγων με υψηλή λυτική δραστικό-
τητα έναντι ελληνικών MDR κλινικών στελεχών CPKp.
Υλικό και μέθοδοι: Συλλέχθηκαν 35 δείγματα ανεπεξέργαστων λυ-
μάτων από την Ψυττάλεια κατά το διάστημα 03-06/2021. Οι βα-
κτηριοφάγοι απομονώθηκαν (τεχνική αγαρόζης κορυφής), καθα-
ρίστηκαν και τιτλοδοτήθηκαν. Ακολούθησε προσδιορισμός του
εύρους ξενιστών τους (πρότυπη δοκιμασία απόδοσης επιφανειακής
επίστρωσης) έναντι 9 μοριακών χαρακτηρισμένων κλινικών στε-
λεχών CPKp με διαφορετικούς μηχανισμούς αντοχής (β-λακταμάσες
κλάσης Α, Β, D) απομονωθέντων από γεωγραφικά διακριτές περιο-
χές της χώρας μας. Τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά προσδιορί-
στηκαν με πολυφασική καμπύλη ανάπτυξης [αλλαγές οπτικής απορ-
ρόφησης (OD600) με την πάροδο του χρόνου σε διαφορετικές
αναλογίες ιού:βακτηρίου (MOI)], ηλεκτρονική μικροσκοπία TEM
και πέψη γονιδιώματος με περιοριστικές ενδονουκλεάσες. 
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: Απομονώθηκαν συνολικά 21 βα-
κτηριοφάγοι με ποικίλη λυτική δράση. Ανήκουν όλοι στην τάξη
Caudovirales, ενώ είναι dsDNA ιοί που παρουσιάζουν διαφορετικά
πρότυπα μετά από πέψη με περιοριστικά ένζυμα. Τα βιολογικά χα-
ρακτηριστικά τους υπέδειξαν ότι 2/21 παρουσίασαν σημαντική
μείωση του βακτηριακού τίτλου για >24h (έως και 50% μείωση του
αρχικού βακτηριακού φορτίου για 11-17h και 47-62% μείωση του
συνολικού φορτίου σε σύγκριση με το μάρτυρα ελέγχου στις 24h
για MOI 1) (βλ. Εικόνα), εμφανίζοντας ένα ευρύ φάσμα ξενιστή (5-
7/9 στελέχη). Ο χρόνος απορρόφησης, η λανθάνουσα περίοδος, ο
χρόνος αντιγραφής και το μέγεθος έκρηξης αυτών ήταν τουλάχι-
στον 5min, 15min, 10min και 200 PFU/βακτήριο, αντίστοιχα. Ο
πλήρης χαρακτηρισμός τους (αλληλούχιση και συγκριτική γονι-
διωματική ανάλυση) είναι υπό διερεύνηση.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα απομονώθηκαν ισχυρά λυτικοί βα-
κτηριοφάγοι με ειδικότητα έναντι MDR κλινικών στελεχών CPKp με
διαφορετικούς μηχανισμούς αντοχής, συμπεριλαμβανομένων στε-
λεχών που παράγουν μεταλλο-β-λακταμάσες.

→βλ. Εικόνα
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Eισαγωγή – Σκοπός: Οι αξιόπιστες και αποτελεσματικές μέθοδοι
ανίχνευσης του Sars-CoV-2 αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στην δια-
γνωστική της νόσου. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση του
αποτελέσματος σε υψηλό αριθμό κύκλων αναπαραγωγής (ct >35)
με την μοριακή μεθοδολογία Xpert Xpress (Cepheid) και η κατά-
θεση της εμπειρίας μας ως τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα από 1/8/21 έως
22/12/21 εξετάστηκαν 8187 δείγματα για την ανίχνευση του Sars-
CoV-2 εκ των οποίων τα 1661 (20,3%) στον αναλυτή  Genexpert. Τα
84/1661 (5%) δείγματα (72 ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα και 12
βρογχικές εκκρίσεις) που αποτέλεσαν και το υλικό της μελέτης
είχαν αριθμό κύκλων αναπαραγωγής (ct) > 35 (γονίδιο Ν).
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ο Μ.Ο. αριθμού των κύκλων
στα 84 δείγματα ήταν 38,37 (εύρος 35,2-44,2). Αναδρομικά διαπι-
στώθηκε ότι 41/84 δείγματα (ένα/ασθενή) είχαν ιστορικό θετικό-

τητας πριν (31/41) ή και μετά (10/41) από το οριακό αποτέλεσμα
αντικατοπτρίζοντας αντίστοιχα προχωρημένο  ή και πρώιμο στάδιο
της νόσου. Η πλειονότητα των δειγμάτων αφορούσε ασθενείς νο-
σηλευόμενους σε κλινικές μονάδες COVID και ΜΕΘ-COVID. Σε 4
από τους ασθενείς της ΜΕΘ-COVID η αποβολή του ιού συνεχιζόταν
για > 1 μήνα παράγοντας οριακό ή αμφίβολο αποτέλεσμα και σε 1
ασθενή υπήρξε περίπτωση επαναμόλυνσης με Sars-CoV-2. Tα υπό-
λοιπα οριακά δείγματα ήταν μεμονωμένα ή ακολουθούνταν από
επαναληπτικό αρνητικό αποτέλεσμα χωρίς να μπορεί να εξαχθεί
ασφαλές συμπέρασμα για την ερμηνεία τους. Είχαν τους υψηλότε-
ρους κύκλους (>38) και προέρχονταν κυρίως από  εξωτερικά ια-
τρεία non-COVID. Συμπερασματικά, η στενή συνεργασία κλινικών
και εργαστηριακών γιατρών και η παρακολούθηση των διαδοχικών
εξετάσεων για την ανίχνευση του ιού στον ασθενή είναι απαραί-
τητα για την αξιόπιστη ερμηνεία ενός οριακού αποτελέσματος.
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ΕΑ 15. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (> 35 ΚΥΚΛΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ) ΜΕ ΤΗΝ
ΤΑΧΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ MEΘΟΔΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ SARS-COV-2 ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ GEnEXPERT (CEPHEID)
Α. Ξανθάκη,  Α. Τσιρίγγα, Μ. Λιόση, Ε. Μαρούγκα, Κ. Κωτούλα, Χ. Κώτση, Β. Σκανδάμη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ιπποκρατείου Γ.Ν.Α.
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Εισαγωγή: Οι μικροβιαιμίες σε νοσηλευόμενους με COVID-19 λοί-
μωξη παρουσιάζουν αυξανόμενη συχνότητα, ιδιαίτερα σε ασθενείς
ΜΕΘ και μπορεί να επηρεάσουν την έκβαση. Τα δεδομένα σχετικά
με την επιδημιολογία τους σε νοσηλευόμενους εκτός ΜΕΘ, είναι
περιορισμένα.
Σκοπός: Η επιδημιολογική ανάλυση των μικροβιαιμιών σε νοση-
λευόμενους εκτός ΜΕΘ, η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου,
καθώς και η επίδραση στους δείκτες έκβασης.
Υλικό και μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν όλοι οι νοση-
λευόμενοι στο Τμήμα COVID-19 του Νοσοκομείου μας από 1/9/2020
έως 10/12/2021, που εμφάνισαν μικροβιαιμία. Οι πιθανοί παράγοντες
κινδύνου για ανάπτυξη μικροβιαιμίας και η επίδραση στη θνητότητα
διερευνήθηκαν με μελέτη ασθενών-μαρτύρων. Την ομάδα ελέγχου
αποτέλεσαν ασθενείς που επιλέχθηκαν τυχαία από το σύνολο των
νοσηλευόμενων κατά την ίδια χρονική περίοδο και η εξομοίωση
έγινε σε αναλογία 1:1 για την ηλικία και το φύλο. Η στατιστική ανά -
λυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS version 22.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Κατά το χρονικό διάστημα της
μελέτης από τους 2229 νοσηλευόμενους στο Τμήμα COVID-19,  46
ασθενείς (41.3% άνδρες, διάμεση ηλικία 74 έτη) εμφάνισαν 52 επει-
σόδια μικροβιαιμίας. Η μέση μηνιαία επίπτωση ανά 100 εισαγωγές
ήταν 2.064 (εύρος: 0-6.349). Η πλειονότητα των ασθενών (80,4%)
παρουσίαζε >2 συννοσηρότητες και 16/46 (34,8%) είχαν προηγού-
μενες νοσηλείες. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας από την εισαγωγή έως
την εμφάνιση της μικροβιαιμίας ήταν 11,09±7,69 ημέρες. Η ολική
θνητότητα ήταν 58,7%. Συνολικά απομονώθηκαν 65 παθογόνα. Πο-
λυμικροβιακή ήταν η μικροβιαιμία σε 12/52 επεισόδια. Τα συχνό-
τερα απομονωθέντα παθογόνα ήταν: Enterococcus spp (E. faecium,
n=16 και E. faecalis, n=7), Candida spp (C. albicans, n=6 and C. para-
psilosis, n=5, C. palmioleophila, n=1) και Acinetobacter baumannii
(n=11). Ο έλεγχος ευαισθησίας έδειξε ότι 45,3% των βακτηριακών
παθογόνων εμφάνιζαν πολυαντοχή. Από τους εντεροκόκκους 5/23
ήταν VRE, όλα τα στελέχη S. aureus ήταν MRSA, όλα τα στελέχη A.
baumannii ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες και 9/11 ήταν επι-
πλέον ανθεκτικά στην κολιστίνη. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση,
η παρουσία > 2 συννοσηροτήτων [OR (95% CI) 12,05  (3,85-38,46)],
καθώς και η απουσία εμβολιασμού [OR (95% CI) 4,435 (1,345-
14,622)] σχετίζονταν με την εμφάνιση μικροβιαιμίας. Ο χρόνος νο-
σηλείας ήταν μεγαλύτερος στους ασθενείς με μικροβιαιμία
(19,91±10.32 vs 10,80±7,30 ημέρες, p<0.001). Η παρουσία μικρο-
βιαιμίας βρέθηκε να σχετίζεται ανεξάρτητα με τη θνητότητα [OR
(95% CI) 10,31 (2,75-38,46)] .
Συμπερασματικά, οι εντεροκοκκικές βακτηριαιμίες και οι καντι -
νταιμίες επικράτησαν στη μελέτη μας. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν
υψηλά ποσοστά πολυανθεκτικών παθογόνων, συμβατά με την επι-
δημιολογία της αντοχής στη χώρα μας. Ως ανεξάρτητοι παράγοντες
κινδύνου για την εμφάνιση μικροβιαιμίας αναδείχτηκαν οι πολλα-
πλές συννοσηρότητες και η απουσία εμβολιασμού. Η ανάπτυξη μι-
κροβιαιμίας παρέτεινε το χρόνο νοσηλείας και οδήγησε σε στα -
τιστικά σημαντική αύξηση της θνητότητας. 

Εισαγωγή - Σκοπός: Η μελέτη αποικισμού/λοίμωξης από μύκητες
Candida σε ασθενείς κλινικής COVID και ΜΕΘ COVID σε σύγκριση
με ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΘ NON-COVID του νοσοκο-
μείου μας, καθώς και η διερεύνηση των περιστατικών καντι νταιμίας
στις ΜΕΘ. 
Υλικό και μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν όλοι οι ασθε-
νείς της κλινικής COVID (356 άτομα), καθώς και οι ασθενείς που νο-
σηλεύθηκαν στη ΜΕΘ COVID (107 άτομα) και στη ΜΕΘ NON-COVID
(96 άτομα) από το Μάρτιο έως και το Νοέμβριο του 2021 (9 μήνες).
Καλλιεργήθηκαν βιολογικά υλικά, όπως αίμα, βρογχικές εκκρίσεις,
άκρα ενδοαγγειακών καθετήρων, υγρά παροχέτευσης και πλευρι-
τικό υγρό. Η ταυτοποίηση των μυκήτων Candida πραγματοποι-
ήθηκε με το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK-2 (BIOMERIEUX).   
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στην κλινική COVID 26 ασθε-
νείς (7,3%) εμφάνισαν αποικισμό/λοίμωξη από ένα ή περισσότερα
είδη Candida ενώ ο αντίστοιχος αριθμός στη ΜΕΘ COVID ήταν 28
ασθενείς (26,2%) και στη ΜΕΘ NON-COVID 26 ασθενείς (27,1%). 

Είδη Candida          Κλινική COVID        ΜΕΘ COVID      ΜΕΘ NON-COVID
C.albicans                     4(14,8%)             16(40,0%)               8(22,2%)

C.parapsilosis             13(48,1%)            13(32,5%)              20(55,6%)

C.tropicalis                   3(11,1%)                2(5,0%)                   5(13,9)

C.glabrata                      1(3,7%)                 1(2,5%)                  1(2,8%)

C.famata                        2(7,4%)                 1(2,5%)                  2(5,6%)

C.auris                             2(7,4%)                7(17,5%)                       -

C.krusei                           1(3,7%)                       -                               -

C.lusitaniae                   1(3,7%)                       -                               -

Σύνολο                             27                          40                           36

Από τους ασθενείς με αποικισμό/λοίμωξη Candida καντινταιμία εμ-
φάνισαν:
- στη ΜΕΘ COVID οι 17(42,5%) σε 44 ημέρες κατά μέσο όρο από
την εισαγωγή τους.
- στη ΜΕΘ NON-COVID 13(36,1%) σε 38 ημέρες.

Συμπερασματικά:
- Ενώ στη ΜΕΘ COVID επικρατεί το είδος C.albicans, τόσο στην κλι-

νική COVID όσο και στη ΜΕΘ NON-COVID κυριαρχεί το είδος C.pa-
rapsilosis. Αποκλειστικά σε ασθενείς COVID (κλινική και ΜΕΘ)
απομονώθηκε το είδος C.auris.

- Μεγάλο ποσοστό ασθενών και στις δύο ΜΕΘ εμφάνισε καντινται-
μία μετά από παρατεταμένο χρονικό διάστημα νοσηλείας.

ΕΑ 16. ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΕΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ
ΜΕ COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ο. Ζαρκωτού1,3, Ε. Γιαννιτσιώτη2,3, Ε. Κουσούλη3, Χ. Λουκά1, 
Π. Μαυρουδής2, Β. Παπαδούλη1, Β. Μάμαλη1,3, Γ. Χρύσος2,3, 
Σ. Γερακάρη2, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη1,3

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 2 Τμήμα COVID-19, 3 Επιτροπή Νοσοκομεια -
κών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά Τζάνειο

ΕΑ 17. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ  Ή ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ
CANDIDA ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ COVID, ΜΕΘ COVID ΚΑΙ
ΜΕΘ nOn-COVID 
Μ. Μπουντά1, Α. Ξανθάκη1, Α. Τσιρίγγα1, Γ. Σαρανταρίδου1, 
Ξ. Τρελογιάννη1, Μ. Παπανικολάου2, Μ. Μπάλλα2, Β. Σκανδάμη1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ιπποκράτειο ΓΝA
2 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Ιπποκράτειο ΓΝA
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Εισαγωγή: Η επίδραση των μεθόδων αδρανοποίησης (PRT) στην
αιμοστατική ικανότητα των αιμοπεταλίων αποτελεί πεδίο αντιπα-
ράθεσης. Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της επίπτωσης της
τεχνολογίας Mirasol στο αιμοστατικό προφίλ αιμοπεταλίων αφαί-
ρεσης αποθηκευμένων σε πλάσμα.
Υλικό και μέθοδοι: Συλλέχθηκαν δέκα αιμοπετάλια αφαίρεσης
(PCs) τα οποία χωρίστηκαν και προέκυψαν τελικά 10 όμοια ζεύγη,
από τα οποία ένα αδρανοποιήθηκε (Μ) και ένα παρέμεινε ως ομάδα
ελέγχου (C). Τα συνολικά 20 PCs εξετάστηκαν in vitro, τις ημέρες 1,
3 και 5 μετά τη συλλογή. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκε η λειτουργικό-
τητα των αιμοπεταλίων με τη μέθοδο της αγγρεγκομετρίας, η έκ-
φραση της P-selectin, η ενεργότητα των κυστιδίων, το ενδογενές
δυναμικό θρομβίνης (ETP), το σύμπλεγμα θρομβίνης-αντιθρομβί-
νης (ΤΑΤ) και το αιμοστατικό προφίλ με τη χρήση της θρομβοελα-
στομετρίας (ROTEM).   
Αποτελέσματα: Η έκφραση της P-selectin βρέθηκε αυξημένη στα

Εισαγωγή: Ο εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 είναι αναμφι-
σβήτητα ένα ισχυρό μέσο προστασίας και ανάσχεσης της λοίμωξης
COVID-19, η οποία εξακολουθεί να έχει διαστάσεις πανδημίας. Τα
σύγχρονα mRNA εμβόλια χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα
παγκοσμίως και η αντισωματική απάντηση που προκαλούν καθώς
και η εξέλιξή της αποτελούν αντικείμενο διαρκούς επιστημονικής
μελέτης.
Σκοπός: Η διερεύνηση της αντισωματικής απάντησης έναντι του
SARS-CoV-2 που προκαλείται σε επαγγελματίες υγείας σε διάστημα
2-4 εβδομάδων και άνω των 6 μηνών μετά από τον πλήρη εμβο-
λιασμό τους με mRNA εμβόλιο, καθώς και μετά από την τρίτη δόση.
Υλικό και μέθοδοι: Από 11/2/2021 μετρήθηκαν οι τίτλοι (ΒΑU/mL)
των anti-S IgG αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 σε 107 επαγ-
γελματίες υγείας του Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» που είχαν εμβολιασθεί και
με τις δύο δόσεις με mRNA εμβόλιο (Comirnaty, BioNTech/ Pfizer).
Ο προσδιορισμός των αντισωμάτων έγινε με ανοσομέθοδο χημει-
οφωταύγειας (LIAISON® SARS-CoV-2 TrimericS IgG assay) και πραγ-
ματοποιήθηκε όταν συμπληρώθηκαν 2-4 εβδομάδες και 6-9 μήνες
μετά τον πλήρη εμβολιασμό. Σε 33 από αυτούς, πραγματοποιήθηκε
επανέλεγχος μετά την τρίτη δόση. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ο μέσος τίτλος των anti-SARS-
CoV-2 IgG στους 107 επαγγελματίες υγείας (28/107 άνδρες, διάμεση

Μ-PCs τις ημέρες 3 και 5 (p=0.003, p=0.002, αντίστοιχα). Η συνοχή
του θρόμβου (MCF-EXTEM) ήταν σημαντικά χαμηλότερη στα M-
PCs καθόλη τη διάρκεια της αποθήκευσης (ημέρες 1,3,5) σε σχέση
με τα C-PCs (p=0.009, p<0.001, p<0.001, αντίστοιχα). Οι μετρήσεις
του ETP ανέδειξαν χρονοεξαρτώμενη μείωση (p<0.001) στα M-
PCs, συγκριτικά με τα C-PCs, ιδιαιτέρως σημαντικές τις ημέρες 3
και 5 (p=0.038 και 0.019, αντίστοιχα). Η μείωση του δείκτη MCF συ-
σχετίστηκε με τη μείωση του pH (p<0.001, Spearman’s rho:0.84),
με την αυξημένη προπηκτική δραστηριότητα (p<0.001, Spear-
man’s rho:-0.75) και τη μείωση του ETP (p<0.032, Spearman’s
rho:0.41). 
Συμπεράσματα: Η αδρανοποίηση επηρεάζει το αιμοστατικό προ-
φίλ των αιμοπεταλίων οδηγώντας σε αυξημένη ενεργοποίησή τους
και μείωση της in vitro αιμοστατικής τους ικανότητας. Είναι παρόλα
αυτά αναγκαίο τα ευρήματα να ερμηνευθούν σε επίπεδο κλινικών
μελετών. 
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ΕΑ 18. ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ SARS-COV-2 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΕ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ι. Δανιήλ, Χ. Λουκά, Π. Χατζηάστρος, Β. Μαγνήσαλη, Β. Παπαδούλη, Ν. Ρεκλείτη, Β. Μάμαλη, Ο. Ζαρκωτού, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

ΕΑ 19. IN VITRO ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑ-
ΛΙΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
Ε. Πέτρου1, Γ.Κ. Νικολόπουλος,2 Α.Γ. Κριεμπάρδης,3 Κ. Πανταβού,2 Η. Λουκοπούλου,1  Α.Γ. Τσαντές, Χ.Τ. Γεωργαντζάκου,3 Ε. Μαράτου,4

Ε. Ράπτη,1 Ε. Λαδά,1 Σ. Μέλλου5, Σ. Κοκόρη,1 Α. Γιαλεράκη,1 Α.Ε. Τσαντές1

1Αιματολογικό εργαστήριο-Αιμοδοσία, Νοσοκομείο Αττικόν, Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία,
Κύπρος, 3 Τμήμα Βιοϊατρικών επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω, Αθήνα, 4 Εργαστήριο κλινικής βιοχημείας Νοσοκομείο Αττικόν, Ιατρική
σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5 Αιμοδοσία, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

ηλικία 54 έτη, IQR 44-58) 2-4 εβδομάδες μετά τον πλήρη εμβολιασμό
τους ήταν 2178 (εύρος: 330,2-8788) BAU/mL, ενώ μετά τη συμπλήρω -
ση τουλάχιστον 6 μηνών ο μέσος τίτλος μειώθηκε σε 301,6 (εύρος:
26,5-1730) BAU/mL. Το ποσοστό μείωσης κυμάνθηκε από 16,8% έως
98,2%. Στους 45/107 (42,1%) η μείωση του τίτλου ήταν της τάξης
του 90% και άνω. 49/107 εξετασθέντες εμφάνισαν τιμές <200 ΒΑU/mL.
Ο μέσος τίτλος των αντισωμάτων στους 33 επαγγελματίες υγείας
(12 άνδρες, διάμεση ηλικία 52 έτη, IQR 44.5-60) στους οποίους έγινε
μέτρηση μετά την τρίτη δόση ήταν 9092,7 (1370 έως 44500)
BAU/mL και στο 42,4% εξ αυτών καταγράφηκαν υπερτριπλάσιοι
τίτλοι αντισωμάτων σε σχέση με τον αρχικό πλήρη εμβολιασμό
τους. Το ποσοστό αύξησης κυμάνθηκε από 21,9% έως 1272,9%.
Συμπερασματικά, η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού στους
επαγγελματίες της υγείας που εξετάσθηκαν στη μελέτη μας ως
προς την ανάπτυξη anti-S IgG αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-
2 ήταν ισχυρή αμέσως μετά τον πλήρη εμβολιασμό τους. Ωστόσο,
ο τίτλος των αντισωμάτων εμφάνισε σαφή μείωση 6-9 μήνες μετά.
Ο επανέλεγχος σε όσους προέβησαν στην ενισχυτική δόση κατέ-
δειξε ισχυρότερη ανοσιακή απάντηση σε σχέση με τον αρχικό εμ-
βολιασμό, καθιστώντας την, επομένως, αναγκαία ιδιαίτερα στους
επαγγελματίες υγείας που αποτελούν εκ της ιδιότητάς τους ομάδα
υψηλού κινδύνου.
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Εισαγωγή: Ο ποσοτικός προσδιορισμός του αντιγόνου επιφάνειας
(qHBsAg) του ιού ηπατίτιδας Β θεωρείται υψηλής διαγνωστικής
ακρί βειας βιοδείκτης για τη διάκριση του ανενεργού φορέα (χρόνια
HBeAg αρνητική λοίμωξη) σε μία μέτρηση (qHBsAg<1000 IU/mL+
HBV DNA< 2000 IU/mL + χαμηλά επίπεδα ALT). Στην κλινική πράξη
όμως, αρκετοί ασθενείς με qHBsAg>1000 IU/mL κατατάσσονται
στο στάδιο της «φο ρίας». Διαφορές στα επίπεδα HBsAg πιθανώς
αντικατοπτρίζουν διαφο ρές στην έκφραση των 3 πρωτεϊνών που
συνιστούν το ολικό HBsAg.
Σκοπός: Aξιολόγηση της μέτρησης της μεγάλης πρωτεΐνης L-HBsAg
στη χρόνια HBeAg αρνητική HBV λοίμωξη, σε ασθενείς με διαφορές
στα επίπεδα qHBsAg.
Υλικό και Μέθοδοι: Διενεργήθηκε L-HBsAg ELISA (MYBIOSOURCE)
σε 36 δείγματα 24 ασθενών με HBeAg αρνητική λοίμωξη, 19 με
qHBsAg (Elecsys, Roche) <500, οκτώ 500-1000 και εννιά >1000

Εισαγωγή: Η ηπατίτιδα C αποτελεί σοβαρό πρόβλημα υγείας πα -
γκοσμίως. Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) μεταδίδεται παρεντερικά,
επομένως και μέσω μεταγγίσεων αίματος.
Σκοπός: Η καταγραφή και σύγκριση του ετήσιου ποσοστού θετικών
anti-HCV στους πολυμεταγγιζόμενους β-θαλασσαιμικούς στο «Κα-
ραμανδάνειο» σε διάστημα 23 ετών (Ιανουάριος 1998-Δεκέμβριος
2020).
Υλικό και μέθοδοι: Ισάριθμοι οροί αίματος 64-68 β-θαλασσαιμικών
γεννηθέντων μεταξύ 1971-2015,μεταγγιζoμένων ανά 15-20 ημέρες
στο «Καραμανδάνειο» ελέγχονταν εξαμηνιαίως για ποιοτική
ανίχνευ ση anti-HCV με μικροσωματιδιακή ανοσοενζυμική μέθοδο
MEIA3.0 AXSYM (1998-2014) και με ανοσοχημειοφωταύγεια (2014-
2020) στο ARCHITECTi1000 SR (ειδικότητα 99,6%, ευαισθησία
99,1%).

IU/mL. Αξιολογήθηκε η σχέση μεταξύ των δύο δεικτών.
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα L-HBsAg ήταν χαμηλά στο σύνολο των
εξετασθέντων (διάμεση τιμή 1,17ng/mL) και σημαντικά χαμηλό-
τερα σε ολικό qHBsAg<500 IU/mL (0.8 vs 1.4, p=0.03). Η συσχέτιση
μεταξύ L και qHBsAg ήταν στατιστικά σημαντική (r=0.73, p<0,01
και η σχέση μεταξύ των δύο δεικτών είχε διάμεση τιμή 0,025 (-
0,44-3,08). Σε qHBsAg 9,3-500 IU/mL η διάμεση σχέση L-HBsAg
/qHBsAg ήταν -0,04 ενώ σε qHBsAg 500-1000 όπως και >1000
IU/mL ήταν +0,004. Σε 3 ασθενείς με χρόνια ενεργό ηπατίτιδα Β η
σχέση L-HBsAg /qHBsAg κυμάνθηκε από 0,08-0,24.
Συμπεράσματα: Η κλινική χρησιμότητα του L-HBsAg στη χρόνια
HBeAg αρνητική λοίμωξη φαίνεται πιθανή καθώς βρίσκεται σε χα-
μηλότερα επίπεδα σε ολικό qHBsAg<500 IU/mL ενώ παρότι χαμη-
λότερο σε σχέση με την ενεργό νόσο, δεν παρουσιάζει διαφορές
μεταξύ qHBsAg 500-1000 και >1000 IU/mL.

Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Το 1998 & 1999 είχε anti-
HCV(+) το 30,30% των πολυμεταγγιζόμενων β-θαλασσαιμικών, το
2000 & 2001 το 27,27%, το 2002 & 2003 το 25,75%, το 2004 &
2005 το 24,24%, το 2006 & 2007 το 24,00%, το 2008, 2009 & 2010
το 22,72%, το 2011 & 2012 το 22,05%, το 2013 & 2014 21,21%, το
2015, 2016 & 2017 20,58%, το 2018, 2019 & 2020 το 18,18% (12
πολυμεταγγιζόμενοι με anti-HCV(+) στους 66). 
Η πτωτική πορεία θετικών anti-HCV από 30,30% (1998) σε 18,18%
(2020) στους πολυμεταγγιζόμενους β-θαλασσαιμικούς στο  «Κα-
ραμανδάνειο»,  με ανεύρεση anti-HCV(+) αποκλειστικά σε πολυ-
μεταγγιζόμενους μεγαλυτέρων ηλικιών, ενώ οι <33 ετών απέ βη -
σαν όλοι αρνητικοί, οφείλεται στις νεότερες τεχνικές ελέγχου
φιαλών αίματος προ μετάγγισης, στους  Εθελοντές Αιμοδότες και
στους συστηματικούς εργαστηριακούς ελέγχους.

ΕΑ 20. ΜΕΛΕΤΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΟΥΣ: ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ
ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ 1Η ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Α. Γατοπούλου1,2,3, Ν. Γιορμέζης1, Π. Μιχαήλ1, Ε. Αποστολοπούλου1, A. Αγγελάτου1, Δ. Γαραντζιώτη1, Ο. Παπαγεωργίου-Γώγου4

Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό Τμήμα1,  Αιμοδοσία2, Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων3,  Μονάδα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας4 «Καραμανδανείου»
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών

ΕΑ 21. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ L-HBSAG ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΛΙΚΟ HBSAG ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ
HBV ΛΟΙΜΩΞΗ
Α. Χατζηγιάννη, Σ. Βασιλόπουλος, Α. Βασιλόπουλος, Ε. Σπαθά, Σ. Χατζηγιάννης
Εργαστήριο Β’ Πανεπ/κής Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ
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ΕΑ 22. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙ -
ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡIAΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ 
A.Γ. Tσαντές1, Δ. Παπαδόπουλος2, Α. Ρουστέμης3, Ι. Τρικούπης3,
D. Piovani4,5, K. Τσαντέ6, Π. Μάντζιος1, A. Μαυρογένης3, Ρ. Σώκου1,
Σ. Κοκόρης1, A. Κριεμπάρδης6, Π. Παπαγγελόπουλος3, 
Σ. Μπονόβας4,5, A.Ε. Τσαντές1

1 Εργαστήριο Αιματολογίας και Μονάδα Αιμοδοσίας, Νοσοκομείο «Ατ-
τικό», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αθήνα, Ελλάδα. 2 Τμήμα Ορθοπεδικής Χειρουργικής, Iατρικό Κέντρο
Geisinger, Danville, ΗΠΑ. 3 Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Χειρουργική
Κλινική, Νοσοκομείο «Αττικό» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα. Ελλάδα. 4 Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Humanitas, Μιλάνο, Ιταλία. 5 Ερευνητικό Κέντρο Humanitas,
IRCCS, Μιλάνο, Ιταλία. 6 Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου Ερ-
γαστηριακής Αιματολογίας (HemQcR), Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών,
Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
(UniWA), Αιγάλεω, Ελλάδα. 7 Ιατρική Σχολή, Πανε πιστήμιο Κύπρου,
Λευκωσία, Κύπρος..  

Εισαγωγή: Η συχνότητα μεταγγίσεων συμπυκνωμένων ερυθρών
αιμοσφαιρίων (ΣΕΑ) είναι υψηλή σε ολικές αρθροπλαστικές ισχίου
και γόνατος, ενώ ο αιμορραγικός κίν δυνος συνδέεται τόσο με το
χειρουργείο, όσο και με παράγοντες σχετιζόμενους με τον ασθενή.
Σκοπός: Η μελέτη αυτή είχε σκοπό να αξιολογήσει την ικανότητα
της περιστροφικής θρομβοελαστομετρίας (Rotational Thromboe-
lastometry-ROTEM) να ανιχνεύσει ασθενείς υψηλού κινδύνου για
μετάγγιση και αυξημένη αιμορραγία. 
Υλικό και μέθοδοι: Διενεργήθηκε μια προοπτική μελέτη
παρατήρησης στην οποία συμπεριελήφθησαν 206 ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος ή ισχίου. Η
αξιολόγηση του πηκτικού προφίλ των ασθενών διενεργήθηκε  με
την χρήση ROTEM και συμβατικών δοκιμασιών της πήξης
προεγχειρητικά, και αμέσως μετεγ χει ρητικά. Η βαρύτητα της
αιμορραγίας αξιολογήθηκε μέσω καταμέτρησης του συνολικού
όγκου απώλειας αίματος, του αριθμό των μεταγγίσεων ΣΕΑ, και
την μετεγχειρητική πτώση της αιμοσφαιρίνης. Οι τιμές ROTEM
συγκρίθηκαν μεταξύ μεταγγιζόμενων και μη μεταγγιζόμενων
ασθενών, καθώς και μεταξύ ασθενών με και χωρίς αυξημένη
αιμορραγία. 
Αποτελέσματα και συπεράσματα: Υψηλότερες τιμές μέγιστης
ισχύς θρόμβου (Maximum Clot Firmness-MCF) όσον αφορά την
μετεγχειρητική μέθοδο FIBTEM του ROTEM συσχετίστηκαν με
χαμηλότερο κίνδυνο μετάγγισης (Λόγος Πιθανοτήτων [ΛΠ]: 0,66,
95% Διάστημα Εμπιστοσύνης [ΔΕ]: 0,57-0,78, p<0,001)  και
αυξημένης αιμορραγίας (ΛΠ: 0,58, 95% ΔΕ: 0,36-0,94, p=0,028). Μια
μετεγχειρητική τιμή FIBTEM MCF ≤ 10 χιλ είχε 80,1% ευαισθησία με
75,5% ειδικότητα για την πρόβλεψη μετάγγισης, και 70,5%
ευαισθησία με 88,8% ειδικότητα για την πρόβλεψη αυξημένης
αιμορραγίας. Η εκτι μώμενη πιθανότητα μετάγγισης σε ασθενείς με
τιμές FIBTEM MCF 0-4 χιλ είναι 86,3%. Η δοκιμασία ROTEM
κατέδειξε υψηλή προγνωστική ικανότητα για μετάγγιση και
αυξημένη αιμορραγία σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ολικές
αρθροπλαστικές ισχίου ή γόνατος.

ΕΑ 23. Η ΠΡΟΠΗΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩ-
ΞΗΣ COVID-19 ΣΤΟ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ 
A.Γ. Tσαντές1, Δ. Παπαδόπουλος2, I. Τρικούπης3, Σ. Γούμενος3,
D. Piovani4,5, K.Α. Τσαντέ6, A. Μαυρογένης3, Α. Βαϊόπουλος1, 
Π. Κουλουβάρης3, Γ. Νικολόπουλος7, Π. Παπαγγελόπουλος3, 
Σ. Μπονόβας4,5, A.Ε. Τσαντές1

1 Εργαστήριο Αιματολογίας και Μονάδα Αιμοδοσίας, Νοσοκομείο «Ατ-
τικό», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αθήνα, Ελλάδα. 2 Τμήμα Ορθοπεδικής Χειρουργικής, Iατρικό Κέντρο
Geisinger, Danville, ΗΠΑ. 3 Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Χειρουργική
Κλινική, Νοσοκομείο «Αττικό» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα. Ελλάδα. 4 Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Humanitas, Μιλάνο, Ιταλία. 5 Ερευνητικό Κέντρο Humanitas,
IRCCS, Μιλάνο, Ιταλία. 6 Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου Ερ-
γαστηριακής Αιματολογίας (HemQcR), Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών,
Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
(UniWA), Αιγάλεω, Ελλάδα. 7 Ιατρική Σχολή, Πανε πιστήμιο Κύπρου,
Λευκωσία, Κύπρος.

Εισαγωγή: Η νόσος COVID-19 σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα
εμφάνισης φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ) σε ασθενείς με
κατάγματα ισχίου.
Σκοπός: Η μελέτη αυτή είχε σκοπό την αξιολόγηση των αιμοστατικών
μεταβολών της COVID-19 που σχετίζονται με υψηλότερο θρομβωτικό
κίνδυνο σε ασθενείς με κάταγμα ισχίου, μέσω χρήσης της
περιστροφικής θρομβολαστμετρίας (Rotational Thromboelastom-
etry-ROTEM).
Υλικό και Μέθοδοι: Διενεργήθηκε αναδρομική μελέτη παρατήρησης
όπου συμπε ριλήφθηκαν 20 ασθενείς με COVID-19 και κατάγματα
ισχίου. Για να συγκρίνουμε την διαταραχή πηκτικότητας των
ασθενών με νόσο COVID-19 και κατάγματα ισχίου, με αυτήν που
σχετίζεται με καθεμία από αυτές τις δύο καταστάσεις ξεχωριστά,
χρη σι μοποιήσαμε δύο άλλες ομάδες ασθενών: 198 ασθενείς με
κάταγμα ισχίου χωρίς COVID-19 και 21 ασθενείς με COVID-19 χωρίς
κατάγματα ισχίου. Τα δημογραφικά στοιχεία, οι κλινικές παράμετροι,
οι συμβατικές δοκιμασίες πήξης και οι τιμές των παραμέτρων
ROTEM των τριών ομάδων αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν.
Αποτελέσματα και σσυμπεράσματα: Οι ασθενείς με κάταγμα ισχίου
και COVID-19 είχαν υψηλότερη ισχύ θρόμβου στα 10 λεπτά
(p<0,001), υψηλότερη γωνία άλφα (p<0,001), υψηλότερο δείκτη
λύσης στα 60 λεπτά (p<0,001) και μικρότερο χρόνο σχηματισμού
θρόμβου (p<0,001) από τους ασθενείς με κάταγμα ισχίου χωρίς
COVID-19, υποδεικνύοντας αυξημένη ισχύ θρόμβου και μειωμένη
ινωδολυτική ικανότητα λόγω COVID-19. Η γραμμική παλινδρόμηση
επιβεβαίωσε περαιτέρω ότι η COVID-19 σχετίζεται με αυξημένη
ισχύ θρόμβου στα 10 λεπτά (p<0,001), αυξημένη μέγιστη ισχύ
θρόμβου (p <0,001), αυξημένο δείκτη λύσης στα 60 λεπτά (p<0,001)
και αυξημένη γωνία άλφα (p  < 0,001), αλλά σημαντικά μικρότερο
χρόνο σχηματισμού θρόμβου (p<0,001).
Συμπερασματικά, ο υψηλότερος θρομβωτικός κίνδυνος σε ασθενείς
με COVID-19 και κατάγματα ισχίου χαρακτηρίζεται από αυξημένη
ισχύ θρόμβου και πλήρη αναστολή της ινωδόλυσης όπως φαίνεται
από τα ευρήματα της εξέτασης ROTEM. 
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Εισαγωγή: Η  λοίμωξη COVID-19, oφειλόμενη στον SARS-COV-2
προκαλεί αρχικά προ σβο λή του κατώτερου αναπνευστικού συ-
στήματος με συνεπακόλουθη την εμφάνιση πνευ μονίας.
Mεταγενέσερα μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο υπερέκκρισης
φλεγμονω δών κυτταροκινών (cytokine release syndrome - CRS),
πρόκληση ανοσοπαθολογικών βλα βών, σοβαρή αναπνευστική δυ-
σχέρεια και πολυοργανική ανεπάρκεια. 
Με δεδομένο τα παραπάνω, οι προηγμένες κυτταρικές θερα -
πείες και ειδικότερα τα Μεσεγχυματικά Κύτταρα του Στρώματος
 (Mesenchymal Stromal Cells-MSCs) μπορούν να αποτελέσουν
σημαντική θεραπευτική στρατηγική για την αποτελεσματική
 αντιμετώπιση και διαχείριση των προκαλούμενων βλαβών από
τον SARS-COV-2. 
Τα MSCs αποτελούν έναν πολυδύναμο πληθυσμό στελεχιαίων
κυττάρων, τα οποία απαντώνται σε μια πληθώρα εμβρυϊκών και
ενήλικων ιστών, όπως π.χ. ο πλακούντας, το αμνιακό υγρό, ο ομ-
φάλιος λώρος (O.Λ.), ο μυελός των οστών (Μ.Ο.), ο λιπώδης ιστός,
ο οδοντικός πολφός κ.α. 
Τα συγκεκριμένα κύτταρα χαρακτηρίζονται από ικανότητα δια-
φοροποίησης σε κυτταρικούς πληθυσμούς μεσοδερμικής προ-
έλευσης (π.χ. «οστεοκύτταρα», «λιποκύτταρα» και «χονδροκύτταρα»),
φέρουν συγκεκριμένους δείκτες επιφανείας και διαθέτουν συγκε-
κριμένες ανο σο ρυθμι στικές ιδιότητες.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η in vitro αξιολό-
γηση  των ανοσορθυμιστικών ιδιοτήτων των MSCs προερχόμενων
από τον Ο.Λ. και τον Μ.Ο. κα τόπιν διέγερσης τους με ορό προερ-
χόμενο από ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη COVID-19.
Υλικά και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε απόψυξη κρυοκαταψυγ-
μένων MSCs O.Λ. και Μ.Ο. 2ης-3ης ανακαλλιέργειας, in vitro ανά-
πτυξη, και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρα κτηριστικών τους. Η

συγκεκριμένη αξιολόγηση περιλάμβανε τον καθορισμό των μορ-
φολογικών χαρακτηριστικών τους (μικροσκοπικός έλεγχος – δείκτες
ζωτικότητας), τη δυνατότητα διαφοροποίησης σε κυτταρικές σειρές
μεσοδερμικής προέλευσης, και τον ανοσφαινοτυπικό χαρακτηρι-
σμό τους με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής. Ακολού θησε,
έκθεση των MSCs O.Λ. και M.O. σε διάλυμα προερχόμενο από ορό
ασθενών με COVID-19 για 48 ώρες και αξιολόγηση της παραγωγής
αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε
η μέθοδος της άμεσης sandwich ELISA για τις κυτταροκίνες IL-1RA,
IL-6, IL-10 και IL-13.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης κα-
τέδειξαν την επιτυχή ενεργοποίηση των MSCs του Ο.Λ. και του M.O.
κατόπιν διέγερσής τους με διάλυμα προερχόμενο από ορό ασθενών
με COVID-19. 
Ειδικότερα, παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγή των αντιφλεγ-
μονωδών κυτταροκινών IL-1RA, IL-6, IL-10 και IL-13 από τα MSCs
και των δυο πηγών. Παράλληλα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
MSCs και των δυο πηγών κρίθηκαν συγκρίσιμα σε σχέση με τις
ομάδες ελέγχου, κατα δεικνύοντας έτσι τη διατήρηση της λειτουρ-
γικότητας τους κατόπιν της διέγερσης τους από το διάλυμα προ-
ερχόμενο από ορό ασθενών με COVID-19.
Συμπέρασμα: Τα παρα πά νω αποτελέσματα έδειξαν την επιτυχή
ανταπόκριση των MSCs του Ο.Λ. και του Μ.Ο. στον ορό ασθενών
με COVID-19. Ως αποτέλεσμα της ανταπόκρισης αυτής ήταν η
έκφρα ση των ανοσορυθμιστικών ιδιοτήτων μέσω της παραγωγής
των αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών IL-1RA, IL-10 και IL-13. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η προηγμένη κυτταρική θεραπεία με
τη χρήση MSCs Ο.Λ. και Μ.Ο. ενδεχομένως να αποτελεί μια εναλ-
λακτική θεραπευτική προσέγγιση για τη καλύτερη αντιμετώπιση
της νόσου COVID-19.

ΕΑ 24. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19
Π. Μαλλής1, Ε. Μιχαλόπουλος1, Θ. Χατζησταματίου1, Ε.-Φ. Σαρρή1, Ε. Γεωργίου1, B. Τριανταφυλλιά2, Ε. Ανδρεάκος2, 
Α. Σταυροπούλου-Γκιόκα2

1 Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
2 Εργαστήριο Ανοσολογίας, Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών.
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Εισαγωγή - Σκοπός: Ένας δείκτης οξείας φάσης εκτίμησης της
φλεγμονής και της σοβαρότητας μιας λοίμωξης είναι η πρωτεΐνη
οξείας φάσης C-αντιδρώσα πρωτεΐνη CRP. Ο προσδιορισμός της
χρησιμεύει στη διάγνωση μολυσματικών και φλεγμονωδών κατα-
στάσεων. Για το λόγο αυτό περιλαμβάνεται ως απαραίτητος δείκτης
στο θεραπευτικό αλγόριθμο νοσηλευόμενων ασθενών με λοίμωξη
Covid 19 τόσο στις αρχικές εξετάσεις εκτίμησης τους στο ΤΕΠ, όσο
και στον έλεγχο κατά τη διάρκεια της νοσηλεία τους. Μπορεί να
λειτουργήσει ως προγνωστικός δείκτης της βαρύτητας της νόσου.
Υλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για καταγραφή έπειτα από παρατή-
ρηση 63 ασθενών με λοίμωξη Covid 19 που νοσηλεύτηκαν στη
κλινική Covid του Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι» από
05/03/2021 έως 05/06/2021. Στο σύνολό τους οι 37 ήταν άνδρες
(ποσοστό 58,7%) και οι 26 ήταν γυναίκες (ποσοστό 41,3%). Η μέση
ηλικία των ανδρών ήταν περίπου τα 63 έτη, ενώ των γυναικών τα
66 έτη. Από υποκείμενο νόσημα βρέθηκε να πάσχει το 23,8% του
συνόλου των ασθενών με συχνότητα εμφάνισης στους άνδρες
17,5% και στις γυναίκες 6,3%. Ο προσδιορισμός των τιμών CRP
πραγματοποιήθηκε στον ορό των ασθενών  στο βιοχημικό αναλυτή
του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ARCHITECT ci 8200 της εται-
ρείας Abbot με νεφελομετρική μέθοδο, και φυσιολογικές θεωρούν-
ται οι τιμές ≤ 0,5mg/dL.
Αποτελέσματα: Σε 48 από τους 63 ασθενείς με ήπια νόσηση αλλά
και με στοιχεία πνευμονικής διήθησης, χωρίς όμως την ανάγκη
εξειδικευμένης αναπνευστικής υποστήριξης, οι τιμές της CRP κυ-
μαινόντουσαν μεταξύ 5-15 mg/dl. Σε 11 από τους 63 ασθενείς που
ανέπτυξαν προοδευτική αναπνευστική ανεπάρκεια και πραγματο-
ποιήθηκε ενδοτραχειακή διασωλήνωση τα επίπεδα της CRP κυμαι-
νόντουσαν μεταξύ 30-40 mg/dl. Το ποσοστό θνητότητας στους

διασωληνωμένους ασθενείς ανήλθε σε 81,8% (9/11).
Συμπεράσματα: Τα επίπεδα CRP στον ορό των ασθενών με
μηχανική υποστήριξη ήταν περίπου διπλάσια σε σχέση με εκείνα
των ασθενών με ήπια και μέτριας βαρύτητας νό σο, ενώ οι τιμές
τους ήταν έως και εξήντα οκτώ φορές υψηλότερες των φυσιολογικών.
Αυξημένες τιμές CRP στον ορό πλάσματος ασθενών με Covid 19
μπορεί να συσχετίζονται με αυξημένη προοδευτική αναπνευστική
ανεπάρκεια και την ανάγκη εξει δικευμένης αναπνευστικής υπο-
στήριξης. Τα επίπεδα των τιμών μπορεί να αποτελέσουν ένα
χρήσιμο και πρώιμο δείκτη σταδιοποίησης της σοβαρότητας της
νόσου Covid-19.

ΕΑ 25. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΩΝ CRP ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ
COVID 19 ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Γ.Ο.Ν.Κ.) «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Δ. Λιαπόπουλος, Θ. Μπινιάρη, Α. Ιερωνυμάκη, Χ. Καραχάλιος, Γ. Ζαρναβέλη, Δ. Ρίτης, Ι. Σταύρου, Σ. Καραχάλιος
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς (Γ.Ο.Ν.Κ.) «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Πίνακας 1. Συχνότερα αναφερθέντα συμπτώματα νοσηλευόμενων
ασθενών με COVID-19 στο Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» (Μάρτιος
2021 – Ιούνιος 2021)
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ΑΑ 1. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩ-
ΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΥΩΔΕΙΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
Γ. Τσικρικώνης, Μ. Ρήγκος
Κρατικό Θεραπευτήριο-Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λέρου, Εργα-
στήριο Βιοπαθολογίας

Εισαγωγή: Οι λυτικές δερματικές βλάβες, τα επιφανειακά έλκη και
πάσης φύσεως τραυματισμός μπορούν να αποτελέσουν πιθανή
εστία ανάπτυξης μικροοργανισμών και λοίμωξης.
Σκοπός: Η μελέτη της επιδημιολογίας των μικροβίων, από καλλιέρ-
γειες τραυμάτων και πύων, και της αντοχής τους σε αντιβιοτικά.
Υλικό και μέθοδοι: Υλικό αποτέλεσαν 110 καλλιέργειες τραυμάτων
και πυωδών συλλογών από εξωτερικούς και νοσηλευόμενους ασθε -
νείς του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ Λέρου κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.
Για την ταυτοποίηση και το αντι βιόγραμμα των παθογόνων μικροορ -
γανισμών χρησιμοποιήθηκε το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek2.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τις 110 καλλιέργειες τραυ-
μάτων στις 91 (82,7%) υπήρξε μικροβιακή ανάπτυξη. Ένας μικρο-
οργανισμός ανεπτύχθη σε ποσοστό 65,9%, δύο σε 30,8%, τρεις σε
ποσοστό 3,3%. Συνολικά απομονώθηκαν 123 αερόβια μικροβιακά
στελέχη. Οι μικροοργανισμοί που αναπτύχθηκαν παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:

Είδος                                                                                Αριθμός στελεχών
μικροοργανισμού                                                        (% του συνόλου)
CoNS (Coagulase Negative Staphylococcus)                3 7
(30,1%)
Staphylococcus aureus                                                                2 1
(17,1%)
Pseudomonas aeruginosa                                                           1 6
(13%)
Klebsiella spp                                                                                      1 1
(8,9%)
Enterococcus spp                                                                               6 (4,9%)
Candida spp                                                                  6 (4,9%)
E.coli                                                                                                         5 (4,1%)
Raoultella ornithinolytica                                                             5 (4,1%)
Enterobacter spp                                                                              4 (3,3%)
Proteus mirabilis                                                                                   4 (3,3%)
Citrobacter braakii                                                                2 (1,6%)
Άλλα είδη Gram-αρνητικών βακτηριδίων                     6 (4,9%)

Από τον έλεγχο ευαισθησίας, ανευρέθησαν 8 στελέχη S.aureus (38,1%)
ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη και 19 στελέχη (51,4%) CoNS ανθεκτικά
στη μεθικιλλίνη. Τα στελέχη των εντεροκόκκων ήταν ευαίσθητα στα
γλυκοπεπτίδια εκτός από 1 που ήταν ανθεκτικό στη βανκομυκίνη.
Όσον αφορά τους Gram(-) μικροοργανισμούς διαπιστώθηκε ότι 1
στα 16(6,3%) στελέχη P.aeruginosa ήταν ανθεκτικά στην ιμιπενέμη
και 1 στα 11(9,1%) στελέχη Klebsiella spp ήταν ανθεκτικά στην ερτα -
πενέμη. Επίσης 4 στα 11 (36,4%) στελέχη Klebsiella spp ήταν ανθεκτικά
στις κινολόνες, ενώ όλα τα στελέχη P.aeruginosa ήταν ευαίσθητα στις
κινολόνες. Ακόμη, 3 στα 16 (18,8%) στελέχη P.aeruginosa και 5 στα
11(45,5%) στελέχη Klebsiella spp ήταν ανθεκτικά στις μονοβακτάμες. 
Διαπιστώθηκε από τα παραπάνω ότι οι CoNS και S.aureus ήταν οι
συχνότεροι εκ των Gram+ κόκκων που απομονώθηκαν από τις
τραυματικές περιοχές. Από τους Gram(-) μικροοργανισμούς υπερι-
σχύει η P.aeruginosa.

ΑΑ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ-
ΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ STAPHYLO-
COCCUS AUREUS ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ
Γ. Τσικρικώνης, Μ. Ρήγκος
Κρατικό Θεραπευτήριο-Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λέρου, Εργα-
στήριο Βιοπαθολογίας

Εισαγωγή: Τα στελέχη Staphylococcus aureus που απομονώνονται
από διάφορα κλινικά δείγματα είναι από τα σημαντικότερα αίτια
λοιμώξεων σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς, και απο-
τελούν σοβαρό θεραπευτικό πρόβλημα.
Σκοπός: Η μελέτη του επιπολασμού και η καταγραφή της ευαισθη-
σίας των στελεχών Staphylococcus aureus που απομονώθηκαν από
καλλιέργειες κλινικών δειγμάτων.
Υλικό και μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 41 καλλιέργειες από τις
οποίες απομονώθηκε Staphylococcus aureus στο Μικροβιολογικό
Εργαστήριο του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ Λέρου το τελευταίο έτος. Πηγές προ-
έλευσης τους ήταν: 12 καλλιέργειες ούρων (29,3%), 21 καλλιέργειες
τραυμάτων και πύων (51,2%), 4 καλλιέργειες κολπικών εκκριμάτων
(9,8%), 3 καλλιέργειες ωτικών εκκριμάτων (7,3%) και 1 καλλιέργεια
φαρυγγικού εκκρiματος (2,4%). Οι καλλιέργειες εμβολιάσθηκαν στα
αντiστοιχα κατά περίπτωση θρεπτικά υλικά, ενώ η ταυτοποiηση και
το αντιβιόγραμμα πραγματοποιήθηκαν στο αυτοματοποιημένο σύ-
στημα Vίtek2 (Bίomerieux).
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη
(MRSA) ανευρέθηκαν 22/41 στελέχη (53,7%). Τα ποσοστά αντοχής
των στελεχών Staphylococcus aureus στα αντιβιοτικά αναγράφονται
στο παρακάτω πινάκα:

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ                                          ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ %
Ερυθρομυκίνη                                                     36,6%
Κλινδαμυκίνη                                                       34,1%
Σιπροφλοξασίνη                                                 17,1%
Γενταμυκίνη                                                           9,8%
Τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη               2,4%
Τεϊκοπλανίνη                                                         4,9%
Λινεζολίδη                                                               0%
Τιγκεκυκλίνη                                                           0%

Συμπερασματικά, τα ποσοστά MRSA στο νοσοκομείο μας είναι αρ-
κετά υψηλά. Η αντοχή στην τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη και
στην τεϊκοπλανίνη είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ μέχρι στιγ-
μής δεν έχουν προκύψει στελέχη Staphylococcus aureus ανθεκτικά
στη λινεζολίδη και στην τιγκεκυκλίνη. Η συνεχιζόμενη καταγραφή
της αντοχής και η συνεπής επιδημιολογική επιτήρηση μπορεί να
βοηθήσει στην επιλογή της βέλτιστης εμπειρικής αγωγής επί κλι-
νικής υποψίας λοιμώξεων από S.aureus.
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ΑΑ3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ STAPHYLO-
COCCUS EPIDERMIDIS ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΕΡΟΥ
Γ. Τσικρικώνης, Μ. Ρήγκος
Κρατικό Θεραπευτήριο-Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λέρου, Εργα-
στήριο Βιοπαθολογίας

Εισαγωγή: Οι αρνητικοί στην κοαγκουλάση σταφυλόκοκκοι απο-
τελούν σημαντικά παθογόνα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο
S.epidermidis, ο οποίος προκαλεί μετεγχειρητικές λοιμώξεις (ενδο-
καρδίτιδες σε ασθενείς με τεχνητές βαλβίδες, σηψαιμία σε ασθενείς
με ενδαγγειακούς καθετήρες, ουρολοιμώξεις κ.ά.), χρόνιες δερμα-
τοπάθειες και τραυματικές λοιμώξεις.
Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας απομόνωσης του S.epider-
midis και ο έλεγχος της ευαισθησίας του στα αντιβιοτικά κατά το
χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2020 – Οκτώβριος 2021.
Υλικό και μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 43 στελέχη S.epidermidis:
Τα 19 εξ’αυτών απομονώθηκαν από ούρα (44,2%), άλλα 19 αφο-
ρούσαν τραύματα και πύα (44,2%), 2 κολπικά εκκρίματα (4,7%), 1
από άκρο καθετήρα (2,3%), 1 από αρθρικό υγρό (2,3%) και 1 στέ-
λεχος από σπέρμα (2,3%). Τα δείγματα καλλιεργήθηκαν στα αντί-
στοιχα, κατά περίπτωση, θρεπτικά υλικά, ενώ η ταυτοποίηση και ο
έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πραγματοποιήθηκε με το
Vitek2 και με τη μέθοδο διάχυσης των δίσκων κατά Kirby Bauer
σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τον έλεγχο ευαισθησίας
διαπιστώθηκε ότι 27 από τα 43 στελέχη S.epidermidis (62,8%) ανευ-
ρέθηκαν ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη (MRSE:Methicillin-Resistant Sta-
phylococcus epidermidis). Τα ποσοστά αντοχής των στελεχών
Staphylococcus epidermidis στα αντιμικροβιακά παρουσιάζονται
στον παρακάτω πινάκα:

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ                                        ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ %
Ερυθρομυκίνη                                                   62,8%
Κλινδαμυκίνη                                                     51,2%
Σιπροφλοξασίνη                                               46,5%
Γενταμυκίνη                                                        16,3%
Τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη             4,7%
Τεϊκοπλανίνη                                                      18,6%
Λινεζολίδη                                                            4,7%
Τιγκεκυκλίνη                                                        2,3%

Τα αποτελέσματά δείχνουν υψηλό ποσοστό απομόνωσης MRSE
στους ασθενείς του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ Λέρου και αυξημένη αντοχή σε αν-
τισταφυλοκοκκικά αντιβιοτικά, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη στην επιλογή της κατάλληλης αγωγής καθώς και στη λήψη
μέτρων για τον περιορισμό των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

ΑΑ4. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ
ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕ-
ΧΩΝ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΩΝ
Γ. Τσικρικώνης, Μ. Ρήγκος
Κρατικό Θεραπευτήριο-Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λέρου, Εργα-
στήριο Βιοπαθολογίας

Εισαγωγή: Οι εντερόκοκκοι, ιδιαίτερα ανθεκτικά στα γλυκοπεπτi-
δια στελέχη (VRE) αποτελούν αίτια σοβαρών νοσοκομειακών λοι-
μώξεων. Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου είναι
καίριας σημασίας για την πρόληψη και την επιτήρηση της διασπο-
ράς τους.
Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας απομόνωσης στελεχών εν-
τεροκόκκου από κλινικά δεiγματα και η μελέτη της αντοχής τους
στα αντιβιοτικά.
Υλικό και μέθοδοι: Εξετάσθηκαν 59 απομονωθέντα στελέχη Ente-
rococcus spp. ασθενών του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ Λέρου, στο διάστημα μεταξύ
9ου/2020 - 10ου/2021. Το υλικό αποτέλεσαν 45 στελέχη Enterococ-
cus faecalis, 12 στελέχη Enterococcus faecίum, 1 Enterococcus cas-
seliflavus και 1 Enterococcus hirae, που προέρχονταν από 49 (83%)
ουροκαλλιέργειες, 6 (10,2%) καλλιέργειες τραυμάτων και πύου, 3
(5,1%) καλλιέργειες κολπικού, 1 (1,7%) καλλιέργεια σπέρματος.
Οι καλλιέργειες πραγματοποιήθηκαν στα κατάλληλα θρεπτικά
υλικά, ενώ η ταυτοποίηση των μικροβίων και ο έλεγχος ευαισθη-
σίας στα αντιβιοτικά, πραγματοποιήθηκε με το σύστημα Vitek 2.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Τα ποσοστά ανθεκτικότητας
των απομονωθέντων στελεχών στα αντιβιοτικά παρουσιάζονται
στον κάτωθι πίνακα:

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ                                                 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ %
                                                               ΣΤΕΛΕΧΩΝ ENTEROCOCCUS SPP
Αμπικιλλίνη                                                                 20,3%
Σιπροφλοξασiνη                                                        18,6%
Υψηλής συγκέντρωσης στρεπτομυκίνη            28,8%
Υψηλής συγκέντρωσης γενταμικίνη                   30,5%
Βανκομυκiνη                                                                8,5%
Τεϊκοπλανίνη                                                               5,1%
Λινεζολίδη                                                                    3,4%
Τιγκεκυκλίνη                                                                  0%

Οι εντερόκοκκοι απομονώθηκαν συχνότερα από καλλιέργειες
ούρων και τραυμάτων. Απομονώθηκαν συνολικά 5 στελέχη VRE,
ενώ τα ποσοστά αντοχής στα συνήθη αντιβιοτικά παρουσίασαν
διακυμάνσεις, με αξιοσημείωτη αντοχή στην υψηλής συγκέντρω -
σης γενταμικίνη, στην υψηλής συγκέντρωσης στρεπτομυκίνη, στην
αμπικιλλίνη και στη σιπροφλοξασiνη. Η αντοχή στην λινεζολiδη
ήταν χαμηλή. Η τιγκεκυκλiνη ήταν το πιο δραστικό αντιμικροβιακό
και για τους ανθεκτικούς στα γλυκοπεπτίδια εντεροκόκκους.
Τα επίπεδα αντοχής στα γλυκοπεπτίδια των εντεροκοκκικών στε-
λεχών που απομονώθηκαν από ασθενείς του νοσοκομείου μας
ήταν υψηλά. Η συνεχής καταγραφή της αντοχής και η ανίχνευση
των VRE στελεχών, κρίνεται απαραίτητη για την ορθή θεραπευτική
αντιμετώπιση των ασθενών και την πρόληψη εμφάνισης νοσοκο-
μειακών λοιμώξεων από ανθεκτικούς εντερόκοκκους.
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Εισαγωγή: Η αυξανόμενη εμφάνιση και διάχυση των πολυανθεκτι-
κών (MDR) παθογόνων βακτηρίων, τόσο σε νοσοκομειακό περιβάλ-
λον όσο και στην κοινότητα, ωθεί τους κλινικούς ιατρούς να
επανεξετάσουν τα παλιά αντιβιοτικά, όπως η φωσφομυκίνη, για να
ξεπεράσουν τις δυσκολίες που δημιουργούν αυτοί οι μικροοργα-
νισμοί. 
Στόχοι: Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η in vitro
δραστηριότητα της φωσφομυκίνης με διαφορετικές μεθόδους
έναντι 70 κλινικών απομονώσεων MDR.
Υλικό και μέθοδοι: Οι ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις της
φωσφομυκίνης προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
αναφοράς αραίωσης σε άγαρ (AD), σύμφωνα με τις συστάσεις του
ΕUCAST ,τη δοκιμή διαβαθμισμένης συγκέντρωσης σε ταινίες (GT),
και αυτοματοποιημένα συστήματα (VITEK 2 κάρτα AST 318) έναντι
35 ανθεκτικών στελεχών στην καρβαπενέμη Klebsiella pneumoniae
και 35 Escherichia coli που παράγουν ESBL. Υπολογίστηκε η συμ-

φωνία και οι αποκλίσεις μεταξύ των μεθόδων και της μεθόδου ανα-
φοράς.(ΑD).Η παρουσία καρβαπενεμασών ανιχνεύτηκε με τεστ
ανοσοχρωματογραφίας.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η φωσφομυκίνη έδειξε πολύ
καλή δράση έναντι του E.coli που παράγει ESBL (88,6%). Βρέθηκε
εξαιρετική συμφωνία (100%) μεταξύ των τριών μεθόδων ευαισθη-
σίας (AD, VITEK και GT) για το E.coli. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικά
σφάλματα. Το ποσοστό αντοχής στη φωσφομυκίνη κυμαινόταν
από 24% (παραγωγή KPC) έως 100% (συμπαραγωγός KPC+VIM K.
pneumoniae). Για όλα τα ανθεκτικά στην καρβαπενέμη στελέχη K.
pneumoniae, η κατηγορική συμφωνία ήταν >90% για όλες τις με-
θόδους εκτός από το VITEK 2, που ήταν 84%. Το Vitek στην περί-
πτωση των πολυανθεκτικών στελεχών Klebsiella υπερεκτιμούσε
την ανθεκτικότητα στην φωσφομυκίνη συγκριτικά με την AD. Σε
περιπτώσεις KPC και KPC+VIM K. pneumoniae, η μέθοδος AD είναι
η μόνη μέθοδος αναφοράς.
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Εισαγωγή: Η Cedecea davisae συνιστά αερόβιο Gram-αρνητικό,
κινητό, ραβδοειδές βακτήριο το οποίο ανήκει στην οικογένεια των
εντεροβακτηριακών και αποτελεί ευκαιριακό παθογόνο για τον
άνθρωπο.
Σκοπός: Η παρουσίαση μιας περίπτωσης επιμόλυνσης τραύματος
με Cedecea davisae.
Υλικό και μέθοδοι: Ασθενής 75 ετών άντρας προσήλθε στα
εξωτερικά ιατρεία της Χειρουργικής του Νοσοκομείου με ανοιχτό
τραύμα στην αριστερή κνήμη και με ιστορικό χρόνιου έλκους
έπειτα από αναφερόμενο τραυματισμό προ διμήνου. Κατά την
κλινική εξέταση ο ασθενής, με διαγεγνωσμένη ΧΑΠ και ΑΥ, ήταν
απύρετος χωρίς ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα, πλην της παρουσίας
μεγάλου, σκληρού έλκους στην αριστερή κνήμη, από όπου και
ελήφθησαν καλλιέργειες τραύματος με στυλεό. Τα δείγματα καλ-
λιεργήθηκαν στα κατάλληλα θρεπτικά υλικά, ενώ για την ταυτοποίηση
και το αντιβιόγραμμα των μικροβίων χρησιμοποιήθηκε το αυτο-
ματοποιημένο σύστημα VITEK 2.

Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τις καλλιέργειες του υλικού
της βλάβης απομονώθηκαν αποικίες Pseudomonas aeruginosa. Το
αντιβιόγραμμα έδειξε ευαισθησία του μικροοργανισμού σε σιπρο-
φλοξασίνη, γενταμικίνη, κεφταζιδίμη, κεφεπίμη και τομπραμυκίνη.
Στη συνέχεια ελήφθησαν εκ νέου καλλιέργειες από το τραύμα και
απομονώθηκαν άφθονες αποικίες Gram-αρνητικού, οξειδάση(-)
βακτηρίου, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως Cedecea davisae. Το στέλεχος
C.davisae ήταν ευαίσθητο στα αντιβιοτικά σιπροφλοξασίνη, πιπερα -
κιλλίνη-ταζομπακτάμη, καρβαπενέμες, γενταμικίνη, κοτριμοξαζόλη,
κεφοταξίμη και κεφταζιδίμη, ενώ ήταν ανθεκτικό στα αντιβιοτικά
αμπικιλλίνη, αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ και κεφουροξίμη.
Οι περισσότερες περιπτώσεις λοιμώξεων από C.davisae που έχουν
αναφερθεί στη βιβλιογραφία αφορούν είτε συννοσηρότητες με
νόσους όπως, ο Σακχαρώδης Διαβήτης, η Χρόνια Νεφρική Ανε-
πάρκεια, η Χρόνια Βρογχίτιδα, είτε/και την ηλικία άνω των 50 ετών.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στον συγκεκριμένο ασθενή είχαμε
δύο από τους παραπάνω παράγοντες κινδύνου.
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ΑΑ 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΑΠΟ CEDECEA DAVI-
SAE: ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Γ. Τσικρικώνης, Μ. Ρήγκος
Κρατικό Θεραπευτήριο-Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λέρου, Εργαστήριο Βιοπαθολογίας

ΑΑ 6. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΝ VITRO ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΦΩΣΦΟΜΥΚΙΝΗ
Π. Τσολακίδου
Νοσοκομείο Βόλου
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Σκοπός: η συσχέτιση  λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος
από Proteus spp και των λιθιάσεων του συστήματος.
Υλικό και μέθοδοι: H μελέτη επικεντρώθηκε στο 9% των θετικών
για μικροβιακό παράγοντα ουροκαλλιεργειών και συγκεκριμένα
για Proteus spp, επί του συνόλου των 251 θετικών καλλιεργειών
ούρων που προχώρησαν σε ταυτοποίηση μικροβιακού παράγοντα
και έλεγχο ευαισθησίας. Για τον  έλεγχο ευαισθησίας διενεργήθηκε
η μέθοδος  διάχυσης δίσκων κατά Kirby-Bauer, σύμφωνα με τις κα-
τευθυντήριες οδηγίες του CLSI και η ταυτοποίηση έγινε με χρήση
των ταυτοποιητικών συστημάτων API 20E και RAPIDTMREMEL SYS-
TEM.
Αποτελέσματα: Από το ιστορικό των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι
τόσο στον ανδρικό όσο και στο γυναικείο πληθυσμό, στο 97,8%

Αιτία εισόδου:  Ασθενής άρρεν 23 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσή-
ματα, προσέρχεται στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Κ.Υ. Νί-
καιας, με αναφερόμενη πυουρία, κατόπιν παραπομπής του από
ουρολόγο, για διενέργεια γενικής και καλλιέργειας ούρων. Η γενική
ούρων έδειχνε άφθονα πυοσφαίρια, όμως η καλλιέργεια ούρων στα
κοινά θρεπτικά υλικά (αιματούχο άγαρ και Mac Conkey άγαρ)
απέβη στείρα.
Ατομικό αναμνηστικό: Σε ερωτηματολόγιο ο ασθενής δεν είχε
αναφέρει λήψη αντιβίωσης πρόσφατα οπότε του ζητήθηκε νέο
δείγμα για επανάληψη. Και το δεύτερο δείγμα ήταν στείρο στην
καλλιέργεια. Σε επικοινωνία του Βιοπαθολόγου με τον ασθενή έγινε
λήψη λεπτομερέστερου ιστορικού. Ο ασθενής είχε πυώδες ουρη-

των περιπτώσεων λοίμωξης από Proteus spp αναφέρεται λιθίαση
στο ουροποιητικό σύστημα. Ως γνωστό, η ικανότητα του Proteus
spp να παράγει ουρεάση και να αλκαλoποιεί τα ούρα με υδρόλυση
της ουρίας σε αμμωνία, τον καθιστά αποτελεσματικό στην παρα-
γωγή περιβάλλοντος στο οποίο μπορεί να επιβιώσει. Αυτό το γε-
γονός οδηγεί σε καταβύθιση οργανικών και ανόργανων ενώσεων
με επακόλουθο τον σχηματισμό ουρολίθων από στρουβίτη.
Συμπεράσματα: Αποδεικνύεται η άμεση σχέση δημιουργίας λίθων
στο ουροποιητικό σύστημα και λοίμωξης από Proteus spp, κάτι το
οποίο θέτει σε εγρήγορση τόσο τους Βιοπαθολόγους, όσο και τους
κλινικούς γιατρούς για περαιτέρω έλεγχο των ασθενών τους  με
απώτερο σκοπό την προφύλαξη από λιθίαση και υποτροπιάζουσες
ουρολοιμώξεις.

θρικό έκκριμα και όχι πυουρία. Στρώθηκε πλακάκι του πυώδους εκ-
κρίματος και έγινε χρώση Gram, στην οποία φάνηκαν Gram αρνη-
τικοί διπλόκοκκοι, ύποπτοι για Neisseria gonorrhoeae. 
Εργαστηριακός έλεγχος: Ο ασθενής παραπέμφθηκε για καλλιέρ-
γεια ουρηθρικού εκκρίματος που επιβεβαίωσε την υποψία από τη
χρώση Gram. Επίσης, έγινε έλεγχος ευαισθησίας του γονοκόκκου
στα αντιβιοτικά και δόθηκε η κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία
και σύσταση ταυτόχρονης θεραπείας και της συντρόφου του.
Συμπεράσματα: Η σωστή λήψη ιστορικού, καθώς και η ορθολογική
επιστημονική σκέψη του Βιοπαθολόγου, είναι απαραίτητη για την
πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και την αποτελεσματική θε-
ραπεία των ασθενών.
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ΑΑ 7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΟΥΡΗΘΡΗΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - 2η ΥΠΕ
Ι. Πετράκη1, Χ. Σεϊτοπούλου2,  Γ. Καλλιώρα3, Ν. Ρένεση2, Μ. Σταμούλη4 , Α. Μουρτζίκου5

1 Μικροβιολογικό Τμήμα, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», 2 Βιοπαθολογικό Εργαστήριο ΚΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΦΥ, 2η ΔΥΠΕ, 3 Τμήμα Βιολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ, 4 Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΝΝΑ», 5 Μικροβιολογικό Τμήμα,
ΓΓΝΠ «Άγιος Παντελεήμων»

Neisseriagonorrhoeae σε καλλιέργεια ουρηθρικού.           N. Gonorrhoeae (Gram- διπλοκόκκοι). 

ΑΑ 8. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΟΝ PROTEUS SPP ΚΑΙ ΛΙ-
ΘΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ-2Η ΥΠΕ
Χ. Σεϊτοπούλου1, Ι. Πετράκη2, Γ. Καλλιώρα3, Ν.Ρένεση1, Μ. Σταμούλη4, Α. Μουρτζίκου5

1 Βιοπαθολογικό Εργαστήριο ΚΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΦΥ, 2η ΥΠΕ, 2 Μικροβιολογικό Τμήμα, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», 3 Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ, 4 Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΝΝΑ», 5 Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΓΝΠ «Άγιος
Παντελεήμων»
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Εισαγωγή: Η περίοδος της διετίας 2019 2021 χαρακτηρίστηκε από
την πανδημία εξαιτίας του Covid-19. Αυτό όμως δε σημαίνει πως
σταμάτησε και η εμφάνιση των υπόλοιπων μικροοργανισμών, και
ακόμα πιο κομβικά για τη δημόσια υγεία η ύπαρξη πολυανθεκτικών
στελεχών, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις πως η περίοδος αυτή ενέ-
τεινε το υπάρχον αυτό πρόβλημα. 
Υλικό και μέθοδος: Έγινε καταγραφή των δειγμάτων Enterococcus
spp. που ανιχνεύτηκαν στο μικροβιολογικό εργαστήριο του ΓΝ Άρ-
τας τη διετία 2019-2021 και ήταν ανθεκτικά στη βανκομυκίνη (VRE).
Η ταυτοποίηση έγινε με τον αυτόματο σύστημα Μicroscan (Beck-
man Coulter) και το αντιβιόγραμμα με τη μέθοδο MIC, όπου η αν-
τοχή αντιστοιχεί σε διάμετρο μεγαλύτερη των 32 mm. 
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 19 ανιχνευθέντων εντεροκόκκων σε
καλλιέργειες αποκλειστικής ανάπτυξης, οι 9 ήταν VRE. Συγκεκριμένα

ΑΑ 10. ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΕΣ VRE ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2021 ΣΤΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ
Π. Χριστοδούλου, Κ. Καλιακάτσος, Κ. Μπισκανάκης, Κ. Βρεττός, Ε. Γείτονα, Σ. Αργυροπούλου
Μικροβιολογικό εργαστήριο ΓΝ Άρτας

ανευρέθηκαν 8 E. faecium και 1 E. casseliflavus (που παρουσιάζει
ενδογενή αντοχή στη βανκομυκίνη). Δύο δείγματα προερχόταν
από τη Μονάδα Λοιμωδών που χρησιμοποιείται για τη νοσηλεία
ασθενών με Covid 19, ένα δείγμα από την Παθολογική Κλινική, ένα
από τη Χειρουργική Κλινική, ένα από την Καρδιολογική Κλινική,
ένα από τα ΤΕΠ, ένα από τα Εξωτερικά Ιατρεία και ένα από την
Πνευμονολογική Κλινική. 
Συμπεράσματα: Η πολυανθεκτικότητα των κοινών μικροβιακών
λοιμογόνων παραγόντων συνεχίζει να αποτελεί κομβικό πρόβλημα
το οποίο επηρεάζει όλο το φάσμα των λειτουργιών του νοσοκο-
μείου όπως παρατηρήθηκε στην παρούσα καταγραφή καθώς οι
VRE ήταν το 40% των εντεροκόκκων και ανευρέθηκαν σχεδόν σε
όλα τα τμήματα του ΓΝ Άρτας. 
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Σκοπός της μελέτης μας ήταν η διερεύνηση του ελέγχου ευαισθη-
σίας των καλλιεργειών ούρων στα β-λακταμικά αντιβιοτικά στο γε-
νικό πληθυσμό κατά την πενταετία  2017-2021.
Υλικό της μελέτης απετέλεσαν οι διενεργηθείσες θετικές  καλλιέρ-
γειες  με ταυτοποίηση μικροβιακού παράγοντα στο μικροβιολογικό
εργαστήριο του ΚΥ Νίκαιας μεταξύ 2017-2021.
Μέθοδοι: Ο έλεγχος των καλλιεργειών πραγματοποιήθηκε με τη
μέθοδο διάχυσης δισκίων ευαισθησίας Kirby-Bauer και των ταυτο-
ποιητικών συστημάτων API 20E, RAPID REMEL.
Αποτελέσματα:  Από το σύνολο των κ/ών ούρων απομονώθηκαν
τα εξής μικρόβια:
α) Escherichia coli, β) Klebsiella oxytoca, γ) Klebsiella pneumoniae, δ)
Proteus mirabilis, ε) Enterobacter cloacae, ζ) Enterococcus faecalis,
η) Staphylococcus auricularis, θ) Staphylococcus constellatus, ι) Pro-
teus spp, κ) Klebsiella spp, λ) Staphylococcus haemolyticus, μ) Stre-
ptococcus agalactiae και ν) Citrobacter koseri ξ) Staphylococcus spp
Τα β-λακταμικά που χρησιμοποιήθηκαν ως δίσκοι ευαισθησίας με

διάχυση,  με τη μέθοδο Kirby-Bauer ήταν τα εξής: Amoxicillin +
Clavulαnic Acid, Κεφαλοσπορίνες, Ampicillin, Oxacillin, Amoxicillin,
Καρβαπενέμες, Κινολόνες, Μακρολίδες, Αμινογλυκοσίδες, Τετρα-
κυκλίνες, Στρεπτογραμίνες, Λινκοσαμίδες, Χλωραμφενικόλη, Φου-
σιδικό οξύ, Μετρονιδαζόλη, Σουλφοναμίδες.
Συμπεράσματα: Παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση της αντοχής
των β-λακταμικών στην κοινότητα, γεγονός που εγείρει προβλη-
ματισμό όσον αφορά τη μικροβιακή αντο χή και την ανάπτυξη πο-
λυανθεκτικών μικροβίων. Επιπλέον, τα δείγματα κ/ων ούρων που
παρουσίασαν αντοχή στα β-λακταμικά, σε ποσοστό 97,2% προέρ-
χονταν από ασθενείς που είχαν το τελευταίο δίμηνο νοσηλευτεί
για >1 εβδομάδα σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, πριν τη διενέργεια
της καλλιέργειας ούρων στο εργαστήριό μας. Τέλος, αποτελεί
 αδιαφιλονίκητο γεγονός ότι στον νοσοκομειακό χώρο ενδημούν
ανθεκτικά στην αντιμικροβιακή αγωγή μικροβιακά στελέχη, κατά-
σταση η οποία επιβαρύνει επιπρόσθετα τη μικροβιακή αντοχή
στην κοινότητα.
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ΑΑ 9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΟΥΡΩΝ ΣΤΑ β-ΛΑΚΤΑΜΙΚΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2017-2021 ΣΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
Χ. Σεϊτοπούλου1, Ι. Πετράκη2, Γ. Καλλιώρα3, Ν. Ρένεση1, Μ. Σταμούλη4, Α. Μουρτζίκου5

1 Βιοπαθολογικό Εργαστήριο ΚΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΦΥ, 2η ΔΥΠΕ, 2 Μικροβιολογικό Τμήμα, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», 3 Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ, 4 Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΝΝΑ», 5 Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΓΝΠ
«Άγιος Παντελεήμων»

Σύνολο θετικών
κ/ων ούρων με
ταυτοποίηση

2017 2018 2019 2020 2021

35 43 41 41 90

Ευαισθησία / Αντοχή στα β-λακταμικά αντιβιοτικά

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α

92% 8% 89% 11% 88% 12% 87% 13% 86% 14%
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ΑΑ 11. ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗ-
ΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
M. Κεχαγιά, Ρ. Χατζηκυριάκου
Αιματολογικό Εργαστήριο Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α

Εισαγωγή: H Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται συχνά για να
περιγράψει την ικανότητα μιας μηχανής (υπολογιστής) να αναπα-
ράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου.  Έχει επιφέρει τε-
ράστιες αλλαγές στον χώρο της Υγείας και της Ιατρικής. H δύναμη
της Τεχνητής Νοημοσύνης πηγάζει από τη δυνατότητά της να ανα-
λύσει να συνθέσει έναν τεράστιο όγκο διαφορετικών δεδομένων
με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, που πρακτικά θα ήταν αδύ-
νατο να τύχουν επεξεργασίας από τον άνθρωπο  με τη χρήση πα-
ραδοσιακών υπολογιστικών μεθόδων.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην εκπόνηση αλγορίθ-
μων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη  στο πεδίο της
Θρόμβωσης και Ογκολογίας/Αιματολογίας
Υλικό - Μέθοδος: To πρόγραμμα COMPASS-CAT εντάσσεται στην
κατηγορία των μεταφραστικών μελετών και έχει στόχο την ανά-
πτυξη μεθόδων εκτίμησης κινδύνου (risk assessment models –
scores) που επιτρέπουν την επιλογή των ογκολογικών ασθενών που
είναι σε κίνδυνο θρόμβωσης.
Αποτελέσματα: Η χρήση των κλινικών και απεικονιστικών δεδο-
μένων, γενετικών εξετάσεων και εξειδικευμένων λειτουργικών εξε-
τάσεων της πήξης και των αιμοπεταλίων οδηγεί σε διεπιστημονικές
θεραπευτικές ομάδες που έχουν ως αποστολή εξατομικευμένων
θεραπευτικών πρωτοκόλλων σε ασθενείς με καρκίνο, με θρόμ-
βωση, ή με αιμορραγικό κίνδυνο. Η οποιαδήποτε θεραπευτική πα-
ρέμβαση πρέπει να είναι στοχευμένη και τα αποτελέσματά της με-
τρήσιμα. Πρόκειται για ένα μοντέλο εξατομικευμένης ιατρικής
ακρίβειας.
Συμπέρασμα: Η πρόκληση στο άμεσο μέλλον, ως προς την πρό-
ληψη και θεραπεία της θρόμβωσης που σχετίζεται με τον καρκίνο
είναι η εκπόνηση αλγορίθμων που συνδέονται με συστήματα τε-
χνητής νοημοσύνης που προσαρμόζονται στα εξατομικευμένα χα-
ρακτηριστικά των ασθενών και εισάγουν στοιχεία της ιατρικής
ακριβείας.

ΑΑ 12. H ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Π. Τσολακίδου
Γ.Ν. Βόλου

Εισαγωγή: Οι αναερόβιοι μικροοργανισμού συμμετέχουν μαζί  με
αερόβιους σε λοιμώξεις όπως αποστήματα, συρίγγια, κολπίτιδες
κ.τ.λ. Η στάση των περισσότερων μικροβιολόγων για την απομό-
νωση των αναερόβιων μικροοργανισμών είναι αρνητική. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί η απομόνωσή τους είναι αρκετές φορές χρονοβόρα
,απαιτεί κάποια υλικά και επίσης σε λίγα μικροβιολογικά εργαστή-
ρια στην Ελλάδα γίνεται εκπαίδευση. Επίσης θεωρείται από πολ-
λούς ότι οι ασθενείς καλύπτονται με την αντιβίωση που τους
χορηγεί εμπειρικά ο κλινικός ιατρός και η διερεύνηση για αναερό-
βια είναι ανούσια.
Στόχος: Στο νοσοκομείο Βόλου σε διάστημα 3 μηνών ,έγινε καλ-
λιέργεια και σε αναερόβιες συνθήκες αποστημάτων. Στόχος ήταν
να αποκτήσουν κάποιες γνώσεις και κάποιες δεξιότητες οι μικρο-

βιολόγοι στην απομόνωση των αναεροβίων και να αποκτήσουν θε-
τική στάση.
Υλικό και μέθοδος: 10 κλινικά δείγματα από αποστήματα καλλιερ-
γήθηκαν. 3 από τα 10 ήταν θετικά για αναερόβια. H καλλιέργεια
έγινε σε αιματούχο το οποίο κλείσθηκε σε αναερόβιες συνθήκες.Με
το τεστ αεροβίωσης αποδείχθηκε η παρουσία αναερόβιου. Με την
gram χρώση και την καρτέλα ANC της Biomerieux στο Vitek 2 έγινε
η ταυτο ποίηση. Η δοκιμασία ευαισθησίας έγινε με ταινίες διαβαθ-
μισμένης συγκέντρωσης (Liofilchem) σύμφωνα με το EUCAST. Η
παρουσία β λακταμασών ελέγχθηκε με δισκίο νιτροσεφίνης.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Σε μεγαλύτερο ποσοστό 60 %
απoμονώθηκαν αναερόβιοι κόκοι (Peptoniphilus asacharolyticus,
Anaerocococcus prevotti, Peptoniphilus indolicus)ευαίσθητοι στην
πενικιλλίνη.Gram αρνητικοί ήταν σε μικρότερο ποσοστό (Porhy-
romonas venoni, Prevotella bevia). Η Prevotella bevia βρέθηκε θετική
για παραγωγή β λακταμάσης.Ο σκεπτικισμός στην νοοτροπία των
ιατρών μικροβιολόγων εξακολούθησε να υπάρχει. Συμπερασμα-
τικά, θα πρέπει οι μικροβιολόγοι να εκπαιδεύονται κατά τη διάρκεια
της ειδίκευσής τους από ειδικούς με θέση επιρροής και με αποδοχή
από τους εκπαιδευόμενους για να αλλάξουν νοοτροπία.

ΑΑ 13. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗ-
ΡΙΑΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ESBL ΣΤΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021
Π. Χριστοδούλου, Κ. Καλιακάτσος, Κ. Βρεττός, Ε. Γείτονα, 
Σ. Αργυροπούλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Άρτας 

Εισαγωγή: Τα Enterobacterales είναι μια μεγάλη τάξη διαφορετικών
τύπων gram αρνητικών βακτηρίων που προκαλούν λοιμώξεις τόσο
σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης όσο και στην κοινότητα.  Ορι-
σμένα γένη μπορούν να παράγουν ένζυμα που ονομάζονται βήτα-
λακταμάσες εκτεταμένου φάσματος (ESBLs). Τα ένζυμα αυτά
διασπούν και καταστρέφουν ορισμένα ευρέως χρησιμοποιούμενα
αντιβιοτικά, συμπεριλαμβανομένων των πενικιλλινών και των κε-
φαλοσπορινών, και καθιστούν αυτά τα φάρμακα αναποτελεσμα-
τικά για τη θεραπεία λοιμώξεων.
Υλικό και μέθοδος: Τα παρακάτω αποτελέσματα ανιχνεύτηκαν στο
μικροβιολογικό εργαστήριο του ΓΝ Άρτας με τη χρήση  θρεπτικών
υλικών (ΑΑ, MC, MH, CHOC) και την ακόλουθη ταυτοποίηση και έλεγ -
χο ευαισθησίας με τον αυτόματο αναλυτή Microscan (Beckman Coulter).
Αποτελέσματα: 

Ποσοστά ESBL στο σύνολο των κλινικών του Νοσοκομείου Άρτας

Μικροοργανισμός           Α’ εξάμ. 2020      Β’ εξαμ. 2020      Α’ εξαμ. 2021
E. coli                                            0.4%                     1,6%                      2.3%
P. mirabilis                                  44.7%                     34%                       36%
K.pneumoniae                          21.9%                   22.7%                   23.4%
E. cloacae, 
Klebsiella aerogenes
(πρώην Enterobacter)            41.6%                   52.6%                   10.5%
P. aeruginosa                             48.4%                   51.5%                   49.5%

Συμπέρασμα: Αν εξαιρέσουμε τα ποσοστά των Ε. cloacae και Κ. ae-
rogenes, τα ποσοστά των ESBL παρουσιάζουν σταθερή και υψηλή
καταγραφή την περίοδο της μελέτης. 
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Εισαγωγή: Η διετία 2020-2021 (συγκεκριμένα τρία εξάμηνα στη με-
λέτη μας) σηματοδοτήθηκε από την εμφάνιση και την εξέλιξη της
πανδημίας από τον ιό Sars-CoV-2, διάστημα στο οποίο σημειώ -
θηκαν δύο περίοδοι περιορισμών μετακινήσεων συνολικού δια-
στήματος 9 μηνών, και τριών πανδημικών κυμάτων. Σε αυτό το
διά στημα έχει αξία να παρατηρήσουμε την εξέλιξη των υπόλοιπων
λοιμογόνων μικροοργανισμών και την ευαισθησία τους στα αντι-
βιοτικά.

Υλικό και μέθοδος: Τα παρακάτω αποτελέσματα ανιχνεύτηκαν στο
μικροβιολογικό εργαστήριο του ΓΝ Άρτας με τη χρήση  θρεπτικών
υλικών (ΑΑ, MC, MH, CHOC, SB, EH, CHROMAGAR, SS) και την ακό-
λουθη ταυτοποίηση και έλεγχο ευαισθησίας από τον αυτόματο
αναλυτή Microscan (Beckman Coulter). 
Αποτελέσματα: Στους ακόλουθους Πίνακες αναφέρονται τα απο-
τελέσματα ανά εξάμηνο για το σύνολο των δειγμάτων του νοσοκο-
μείου.
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ΑΑ 14. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
2020-2021 ΣΤΟ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 
Π. Χριστοδούλου, Κ. Καλιακάτσος, Κ. Βρεττός, Ε. Γείτονα, Σ. Αργυροπούλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Άρτας
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Eισαγωγή: Το σύνδρομο του σταφυλοκοκκικού δέρματος (SSSS),
επίσης γνωστό και ως νόσος Ritter, είναι μια δυνητικά απειλητική
για τη ζωή διαταραχή και παιδιατρικό επείγον. Το SSSS είναι μία
φυσαλιδώδης δερματοπάθεια που προκαλείται από τοξινογόνα
στελέχη του Staphylococcus aureus. Η διάγνωση είναι τόσο ερ -
γαστηριακή όσο και κλινική. Τα κλινικά ευρήματα είναι: ερυθρο-
δερμία, απολέπιση, φυσαλίδες, ορώδης κρούστα και θετικό σημείο
Nikolsky.
Υλικό και μέθοδος: Από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι τον Δεκέμ-
βριο του 2020 καταγράψαμε αναδρομικά όλους τους φακέλους
των παιδιών που εισήχθησαν με SSSS στους παιδιατρικούς θαλά-
μους του  Νοσοκομείου Βόλου.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: 13 ασθενείς είχαν κλινική διά-

γνωση SSSS. 8/13 ήταν αγόρια.(61,5%). Η μέση ηλικία διάγνωσης
ήταν 2,69 ± 1,55 έτη. Από τους  ασθενείς που παρουσιάστηκαν με
ερύθημα και απολέπιση, 5/13 (38,46%) είχαν και φαρυγγίτιδα και
3/13%(23,07%) οφθαλμίτιδα. Πυρετό είχε 5/13 (38,46%)(<38οC).
Ευαισθησία του δέρματος υπήρχε σε 13/13 άτομα (100%). Η μέση
νοσηλεία ήταν 5,73 ± 1,71 ημέρες. Σοβαρές επιπλοκές δεν παρα-
τηρήθηκαν και δεν παρατηρήθηκαν θάνατοι. Πριν από την εισα-
γωγή, τα αντιβιοτικά έλαβαν 8/13 (61,5%) ασθενείς. Η συνολική
διάρκεια της θεραπείας τόσο για το IV όσο και για per os ήταν 10
ημέρες σε όλους τους ασθενείς εκτός από αυτούς που έλαβαν συ-
νολικά 14 ημέρες. Η απομόνωση και η ταυτοποίηση παθογόνων μι-
κροοργανισμών από αίμα, λαιμό, οφθαλμικό, δερματικό καθώς και
ευαισθησία στα φάρμακα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

ναφορά στη συνέχεια σε μεγαλύτερα μεγέθη, η οποία δεν παρου-
σίασε αλλαγή μεταξύ δεύτερου και τρίτου κύματος. Σε όλο αυτό το
διάστημα, τα ποσοστά αντοχών είναι σε σταθερά επίπεδα.
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Συμπέρασμα: Οι παραπάνω πίνακες αντικατοπτρίζουν την κοινω-
νική και οικονομική πραγματικότητα την περίοδο της πανδημίας
με μια μικρή μείωση στο πρώτο κύμα της πανδημίας, και μια επα-

ΑΑ 15. ΣΥΝΔΡΟΜΟ RITTER ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
Ε. Μπαλαμώτη, Ε. Γιαμπατζάκη, Β. Βούλγαρη, Σ. Αποστόλου, Π. Τσαρούχα, Φ. Βαρθολομού, Π. Τσολακίδου
Γ.Ν Βόλου
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Καλλιέργεια           Σύνολο

Αίματος                    13/13               0              —              —               —              —               —              —               —               —
φάρυγγα                  10/13            2/10          1/2             1/2              1/2             1/2              1/2             1/2              —              2/2
ρινικό                         8/13              5/8           5/5              —               4/5             1/5              4/5             1/5              2/5              3/5
οφθαλμικό               6/13              3/6           3/3              —               3/3              —              3/3              —              1/3              2/3
Δερματικές
βλάβες                       8/13              5/8           5/5              —               5/5              —              5/5              —              1/5              4/5

Η κλινική υποψία και η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντικά για την αντιμετώπιση του SSSS.
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Εισαγωγή - Σκοπός: Οι αιματολογικοί αναλυτές μπορεί να παρου-
σιάσουν σφάλματα στη μέτρηση αιμοπεταλίων, λόγω παρέμβασης
άλλων κυττάρων, όπως μικροκυττάρων, σχιστοκυττάρων κ.λ.π.
Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί εάν η μεθόδος της Οπτι-
κής μέτρησης αιμοπεταλίων, που εκτελείται στους σύγχρονους
αναλυτές, χρησιμεύει στη διόρθωση αυτών των σφαλμάτων.  
Υλικό - Μέθοδος: Καταγράφηκαν 39 δείγματα γενικής αίματος με
παθολογικό ιστόγραμμα αιμοπεταλίων, που έθετε την υποψία
σφάλματος στην μέτρηση των αιμοπεταλίων, τα οποία αναλύθηκαν
σε αναλυτές Sysmex XN5000. Στα δείγματα αυτά πραγματοποι-
ήθηκε δεύτερη  γενική αίματος, με ταυτόχρονη μέτρηση των Δι-
κτυοερυθροκυττάρων, οπότε αυτά χρωματιζόμενα με αραμίνη Ο,
διακρίνονται καλύτερα από κύτταρα που τυχόν παρεμβαίνουν
στον προσδιορισμό αιμοπεταλίων. Έτσι  προέκυψε η Οπτική μέ-
τρηση των αιμοπεταλίων που διορθώνει τα σφάλματα που οφεί-
λονται στην παρέμβαση ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Αποτελέσματα: Σε 13 δείγματα (ποσοστό 33.3%) με μέση τιμή MCV

89.4fl, η Οπτική μέτρηση έδειξε αύξηση του αριθμού των αιμοπε-
ταλίων με διάμεση αύξηση 27.500μΙ (p<0.005). Στα υπόλοιπα 27
δείγματα (ποσοστό 66.7%) με μέση τιμή MCV 71.9fl, η Οπτική μέ-
τρηση έδειξε ελάττωση αιμοπεταλίων με διάμεση ελάττωση των
αιμοπεταλίων 26.000μΙ (p<0.005).
Συμπεράσματα: α) Η Οπτική Μέτρηση των αιμοπεταλίων είναι μια
χρήσιμη επιβεβαιω τική μέθοδος προσδιορισμού αιμοπεταλίων,
καθώς λόγω αποφυγής σφαλμάτων, διορθώνει στατιστικά σημαν-
τικά τον αριθμό τους και συμβάλει  στον ορθότερο και πιο αξιόπι-
στο προσδιορισμό τους β) Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ MCV
και  μεταβολής αιμοπεταλίων γ) Η Οπτική Μέτρηση διορθώνοντας
τον ψευδή αριθμό αιμοπεταλίων, χρησιμεύει σε περιπτώσεις στις
οποίες η οριακά χαμηλή τιμή αιμοπεταλίων επηρεάζει την λήψη
κλινικών αποφάσεων, όπως χορήγηση χημειοθεραπείας, πραγμα-
τοποίηση βιοψίας κ.λ.π., ιδιαίτερα σε ασθενείς με μικροκυτταρική
αναιμία, σχιστοκύτταρα ή άλλες καταστάσεις, που παρεμβαίνουν
στην μέτρηση των αιμοπεταλίων.
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Εισαγωγή:Η διάγνωση των παρασίτων στα κόπρανα με τις κλασσι-
κές μεθόδους απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό. Στην Ελλάδα είναι
λίγα τα νοσοκομεία που προσφέρουν την εκπαίδευση αυτή. Από
τα συχνότερα εντοπιζόμενα παράσιτα που παρασιτούν στο έντερο
του ανθρώπου και μεταδίδονται μέσω της κοπρανοστοματικής
οδού είναι η λάμβλια και ο οξύουρος. Ο παθογόνος ρόλος της blas-
tocystis hominis που βρίσκεται αρκετά συχνά είναι αμφιλεγόμενος.
Η entamoeba hιstolytica είναι δύσκολο να διαχωρισθεί από την μη
παθογόνα entamoeba coli. Σπάνια είναι η ταινία. Η λάμβλια είναι ένα
μαστιγοφόρο πρωτόζωο που μεταδίδεται με την πόση μολυσμένου
με κύστεις νερού ή με τη βρώση μολυσμένων τροφίμων. Ο οξύου-
ρος είναι νηματέλμινθας ο οποίος μεταδίδεται από άνθρωπο σε άν-
θρωπο και προσβάλει κυρίως παιδιά. Η ταινία είναι κεστώδης
σκώληκας που μεταδίδεται κυρίως με τη βρώση ακατάλληλα θερ-
μικά επεξεργασμένου τρόφιμου (χοιρινό ή βοδινό κρέας, ανάλογα
με το είδος της ταινίας)
Σκοπός: Η καταγραφή θετικών περιστατικών την τριετία 2018-2021
από το Νοσοκομείο Βόλου.

Υλικό και μέθοδοι: Εξετάσθηκαν κόπρανα από 12 ασθενείς των
Τ.Ε.Π. Δέκα ασθενείς εξετάζονταν για πιστοποιητικό υγείας. Δύο
ασθενείς παιδιά είχαν περιπρωκτικό κνησμό. Μία φοιτήτρια παρα-
τήρησε έξοδο περίεργου υλικού από το ορθό. Ήταν ασυμπτωμα-
τική.
Η εξέταση έγινε: α) Μακροσκοπικά για την παρατήρηση νηματέλ-
μινθων ή τμημάτων κεστωδών σκωλήκων. β) Με απλή μικροσκό-
πηση νωπού παρασκευάσματος κοπράνων σε φυσιολογικό
ορό,lugol και ηωσίνη για ανεύρεση κύστεων ή τροφοζωιτών.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα:
Δέκα ενήλικες βρέθηκαν θετικοί για κύστεις λάμβλιας. Όλοι ήταν
ασυμπτωματικοί. Στα κόπρανα των δύο παιδιατρικών ασθενών πα-
ρατηρήθηκαν με γυμνό οφθαλμό οξύουροι. Το υλικό που έφερε η
εικοσάχρονη φοιτήτρια ήταν τμήμα κεστώδους σκώληκα. Απο-
στολή σε κάποιο εξειδικευμένο εργαστήριο δεν έγινε.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών με παρασιτώσεις που μετα-
δίδονται μέσω της κοπρανοστοματικής οδού είναι ασυμπτωματικοί
και η ανεύρεση παρασίτων είναι εύρημα τυχαίας εξέτασης.
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ΑΑ 16. ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟΠΡΑΝΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
Ε. Γιαμπατζάκη, Ε. Μπαλαμώτη, Σ. Αποστόλου, Β. Βούλγαρη, Π. Τσαρούχα, Φ. Βαρθολομού, Π. Τσολακίδου
Γ.Ν. Βόλου

ΑΑ 17. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟ-
ΝΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
Ε. Αβραμίδου, Μ. Δίτσα, Α. Κρουσόβαλης, Β. Καρυπίδου, Π. Δομούζη, Δ. Μαρκάλα
Αιματολογικό  Εργαστήριο, Α.Ν.Θ. Θεαγένειο
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Εισαγωγή: Η ταχεία ανίχνευση καρβαπενεμασών αποτελεί πρό-
κληση για τα κλινικά εργαστήρια δεδομένου ότι η έγκαιρη εφαρ-
μογή μέτρων ελέγχου και η  βελτιστοποίηση της αντιμικροβιακής
θεραπείας είναι καίριας σημασίας. 
Σκοπός: Η αξιολόγηση της απόδοσης μιας ανοσοχρωματογραφι-
κής δοκιμασίας για την ανίχνευση καρβαπενεμασών.
Υλικό και μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 52 κλινικά στε-
λέχη (38 Klebsiella pneumoniae, 11 Pseudomonas aeruginosa, 2 Pro-
teus mirabilis και 1 Providencia stuartii) ανθεκτικά στις καρβαπενέμες
που απομονώθηκαν από νοσηλευόμενους ασθενείς του νοσοκο-
μείου ΑΧΕΠΑ μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Οκτωβρίου 2021. Η ταυ-
τοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγιναν με το VITEK2 (bioMéri-
eux, France). Όλα τα στελέχη ελέγχθηκαν φαινοτυπικά για KPC και
MBLs χρησιμοποιώντας δίσκους μεροπενέμης με και χωρίς ανα-
στολείς καρβαπενεμασών (EDTA και φαινυλοβορονικό οξύ). Τα
MBL θετικά στελέχη εξετάστηκαν περαιτέρω με το τροποποιημένο

Εισαγωγή - Σκοπός: Το Πολλαπλούν Μυελώμα μπορεί να εξελιχθεί
σε Πλασματοκυτταρική Λευχαιμία όταν πλασματοκύτταρα εξέλθουν
στην περιφέρεια. Τα μυελωματικά πλασματοκύτταρα περιέχουν
περισσότερο ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA) λόγω αυξημένης παραγωγής
ανοσοσφαιρίνης. Οι σύγχρονοι αιματολογικοί αναλυτές έχουν δυ-
νατότητα ανίχνευσης στο αίμα Κυττάρων Υψηλού Φθορισμού
(HighFIuorescenceCells-HFLC), που φθορίζουν περισσότερο λόγω
υψηλής περιεκτικότητας RNA. Σκοπός της εργασίας είναι να ανα-
δειχθεί η χρησιμότητα της παραμέτρου HFLC στην ανίχνευση μυε-
λωματικών πλασματοκυττάρων στο αίμα.
Υλικό - Μέθοδος: Σε γενική αίματος άρρενος ασθενούς, 53 ετών,
με ιστορικό ΠΜ από 6ετίας, που αναλύθηκε σε αιματολογικό ανα-
λυτή SYSMEX XN 3000, βρέθηκε πληθυσμός HFLC και το αντί-
στοιχο επίχρισμα μικροσκοπήθηκε. Επίσης πραγματοποιήθηκε
ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος και μυελού με κυτταρομε-
τρία ροής, βιοχημικός και ανοσολογικός έλεγχος.
Αποτελέσματα: Στην ανάλυση βρέθηκαν Αριθμός Λευκών 4700/μΙ,

Hodge test και στις περιπτώσεις αρνητικού αποτελέσματος πραγ-
ματοποιήθηκε PCR για το γονίδιο blaNDM. Τα στελέχη ελέγχθηκαν
παράλληλα με το Carbapenem Resistant K.N.I.V.O. Detection K-Set
(GOLDSTREAM, China), μία ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία για
την ποιοτική ανίχνευση καρβαπεμενασών KPC-, NDM-, IMP-, VIM-
και OXA-48.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η δοκιμασία  συνδυασμένων
δίσκων και η PCR αποκάλυψαν στα στελέχη της K. pneumoniae 16
KPC, 19 NDM και 3 KPC+NDM. Ολα τα στελέχη P. aeruginosa παρή-
γαγαν VIM. Τα στελέχη P. mirabilis ήταν θετικά για NDM ενώ η Pro-
videncia stuartii για VIM. Η ανοσοχρωματογραφική μέθοδος
ανίχνευσε όλες τις καρβαπενεμάσες, εκτός από μία NDM από στέ-
λεχος P. mirabilis, παρουσιάζοντας ευαισθησία 98,1% (βλ. Πίνακα)
(Εικόνες 1 και 2). Το τεστ ανοσοχρωματογραφίας είχε απόδοση
ανάλογη με τις συνήθεις πρακτικές του εργαστηρίου μας σε πολύ
πιο σύντο μο όμως χρονικό διάστημα (15 λεπτά).

6.2% HFLC και στη μικροσκόπηση 14% πλασματοκύτταρα. Οι  ανο-
σοφαινότυποι περιφερικού αίματος και μυελού έδειξαν λ κλωνικά
πλασματοκύτταρα σε ποσοστό 3.37% και 18% αντίστοιχα. Διαπι-
στώθηκαν στον ορό αυξημένες τιμές Γλυκόζης, Ουρίας, Κρεατινί-
νης, Ουρικού οξέος, Ασβεστίου, LDH, γGT, CRP και υψηλό Λεύκωμα
ούρων 24ώρου. Από τη Νεφελομετρία βρέθηκε ελάττωση των ανο-
σοσφαρινών IgG και IgM, και αύξηση των IgA, β2 Μικροσφαιρίνης
και λ ελαφράς αλύσου με παθολογικό λόγο κ/λ=0,002.
Συμπεράσματα: α) Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε εκτροπή του ΠΜ
σε ΠΛ, β) Η γενική αίματος με τη δυνατότητα μέτρησης των HFLC
ήταν η πρώτη από τις βασικές εξετάσεις που έθεσε την υποψία εξέ-
λιξης της νόσου που εν συνεχεία επιβεβαιώθηκε από τις ειδικές εξε-
τάσεις, γ) Η χρησιμότητα της παραμέτρου HFLC σε συνδυασμό με
τη μικροσκόπηση είναι μεγάλη και παρόλο που είναι ερευνητική πα-
ράμετρος συνιστάται να αξιολογείται ιδιαίτερα στον ποιοτικό έλεγχο
της γενικής αίματος.
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ΑΑ 18. Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙ-
ΜΑΤΟΣ (HIGHFIUERECEnSCELLS) ΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μ. Δίτσα1,  Ε. Αβραμίδου1,  Α. Κρουσόβαλης1, Ε. Γιαννούλη2,  Ε. Γιαννάκη1, Α. Ρούπτσιου1, Π. Μαραγκοζίδου1, Β. Γκριτζέλη1, Α. Μπλίκης1,
Ε. Κατωδρύτου3, Δ. Μαρκάλα1

Αιματολογικό Εργαστήριο1, Ανοσολογικό Εργαστήριο2, Αιματολογική Κλινική3 Α.Ν.Θ. Θεαγένειο

ΑΑ19. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΔΟΔΟΥ CΑRBAPEnEM RESISTAnT K.n.I.V.O. DE-
TECTIOn K-SET ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ ΣΕ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Α. Τυχάλα, Ι. Γκέκα, Π. Μαντζάνα, Γ. Μελέτης, Α. Κασσομενάκη, Λ. Κουρούδη, Λ. Σκούρα, Ε. Πρωτονοταρίου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Είδη                                                         Τύπος                Combination disk      Ανοσοχρωμα-
                                                      καρβαπενεμάσης          testing/PCR                 τογραφία
Klebsiella pneumoniae                            KPC                                 16                                 16
Klebsiella pneumoniae                           NDM                                19                                 19
Klebsiella pneumoniae                     KPC-NDM                             3                                    3
Proteus mirabilis                                        NDM                                 2                                    1
Pseudomonas aeruginosa                     VIM                                 11                                 11
Providentia stuartii                                    VIM                                   1                                    1
Total                                                                                                            52                                 51 Εικόνα 1. Ανίχνευση VIM καρ-

βαπενεμάσης.
Εικόνα 2. Ανίχνευση των KPC και
NDM καρβαπενεμασών.
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Εισαγωγή: Ο προσδιορισμός ευαισθησίας στα αντιμυκητικά φάρ-
μακα με την πρότυπη μέθοδο μικροαραιώσεων σε ζωμό της EU-
CAST είναι κοπιώδης για κλινικό εργαστήριο ρουτίνας.
Σκοπός: Συγκριτική μελέτη της in vitro ευαισθησίας Candida spp.
με Micronaut-AM και Vitek2.
Υλικό και Μέθοδοι: Προσδιορίστηκαν MICs με Micronaut-AM για
9 αντιμυκητικά και για 6 με Vitek2 με όρια EUCAST σε 107 στελέχη
Candida από μυκηταιμίες (6/2019-9/2021).
Αποτελέσματα: Το αντιμυκητικό προφίλ των στελεχών Candida
(58 C. parapsilosis, 29 C. albicans, 9 C. glabrata, 8 C. tropicalis και
από μία C. lusitaniae, C. dubliniensis και C. guillermondi) φαίνεται
στον πίνακα. Με το Micronaut-AM όλα τα είδη ήταν ευαίσθητα σε
amphotericinB και νεότερες αζόλες (posaconazole, itraconazole),
κλινικά σημαντικό δεδομένης της αυξανόμενης αντοχής (24.76%)
στη fluconazole (43.1% για C. parapsilosis). Ποσοστά αντοχής σε
voriconazole 3.12% και anidulafungin 7.84%. Όλες οι  C. parapsilosis

παρουσίασαν υψηλές MIC90 (0.25-0.5) για τις εχινοκανδίνες. Τρία
στελέχη C. albicans κατηγοριοποιήθηκαν ως ανθεκτικά στη mica-
fungin με Micronaut-AM, ενώ ευαίσθητα με Vitek2, λόγω του υψη-
λού ορίου ποσοτικοποίησης του Vitek2 (<=0.06), το οποίο είναι
πάνω από τα  νεότερα cut-offs (<=0.016) της EUCAST.  Συμφωνία
ως προς την κατηγορία με Vitek2 ήταν για amphotericinB (100%)
και micafungin (97.05%), ενώ  για fluconazole (87.37%) και voricona-
zole (84.15%) με όλες τις αποκλίσεις να αφορούν διαφορές ερμη-
νείας ενδιάμεσης κατηγορίας για C. parapsilosis. Η ουσιαστική συμ-
φωνία ήταν >90% για όλα τα αντιμυκητικά, εκτός flucytocine
(82.83%).
Συμπεράσματα: H μέθοδος μικροαραιώσεων είχε συγκρίσιμα απο-
τελέσματα με τη μέθοδο ρουτίνας εκτός της voriconazole, παρέ-
χοντας επιπλέον 3 αντιμυκητικά φάρμακα, καθώς και μικρότερα
όρια ποσοτικοποίησης, χρήσιμα για τα νέα όρια της EUCAST.
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Εισαγωγή: Η ανεπάρκεια της δεϋδρογενάσης της φωσφορικής γλυ-
κόζης (G6PD) είναι μια Χ-φυλοσύνδετη ενζυμοπάθεια προσβά-
λουσα τα ερυθροκύτταρα. Στην Ελλάδα η συχνότητα φορέων
υπολογίζεται 2.40%-6.35% με διακυμάνσεις ανά περιοχές (Μυτι-
λήνη, Άρτα, Ρόδος) έως 30%. Θεωρείται η πλέον συχνή ενζυμοπά-
θεια που προκαλεί αιμολυτικό ίκτερο. Η κλινική συμπτωματολογία
ποικίλει έως βαριάς αιμολυτικής αναιμίας κατόπιν επαφής με οξει-
δωτικούς παράγοντες (φάρμακα, λοιμώξεις, χημικές ουσίες).
Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας ανεπάρκειας G6PD τα τε-
λευταία 10 έτη σε παιδιά προσελθόντα στα Ε.Ι. ή νοσηλευθέντα στο
«Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.
Υλικό και μέθοδοι: Τα τελευταία 10 έτη (2011-2021) εστάλησαν στο
Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό Εργαστήριο του «Καραμανδανείου» συ-
νολικά 834 δείγματα για έλεγχο έλλειψης G6PD (354 κορίτσια, 480
αγόρια). Ο έλεγχος της ενζυμικής δραστηριότητας έγινε με την κι-

νητική φασματοφωτομετρική μέθοδο της Trinity Biotech, στηριζο-
μένη στη μέθοδο Kornberg και Horecker για τη μέτρηση παραγω-
γής NADPH στα 340nm (Φ.Τ:4.5-13.5 U/gr Hb) και σε βιοχημικό
αναλυτή ABOTT (Architect c8000) στηριζομένη σε ανάλογη UV κι-
νητική μέθοδο (Φ.Τ:7.0-20.3 U/gr Hb).
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από τα 834 συνολικά δείγματα,
στα 180 (21.6%) διαπιστώθηκε μερική ή ολική έλλειψη ενζύμου.
Στα 180 δείγματα, 128 (71.1%) ήσαν αγόρια και 52 (28.9%) κορίτσια.
Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι το ποσοστό ανε-
πάρκειας G6PD στη Ν.Δ Ελλάδα είναι 21.6% υπερβαίνοντας το μέσο
όρο του αναφερομένου ποσοστού σε άλλες μελέτες για τον Ελλα-
δικό χώρο, γεγονός σχετιζόμενο από την ανακατανομή πληθυσμού.
Επιβεβαιώνεται η αυξημένη συχνότητα φορέων σε άρρενα άτομα
(71.1% έναντι 28.9%), λόγω συσχετισμού με τον Χ-φυλοσύνδετο
τρόπο μεταβίβασης της ενζυμοπάθειας.
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ΑΑ 20. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ G6PD ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΕΤΗ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Δ. Γαραντζιώτη, Δ. Τζοβόλου, Π. Μιχαήλ, Ν. Γιορμέζης, Α. Γατοπούλου
Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό Τμήμα, Γ.Ν.Π.Πατρών «Καραμανδάνειο»

ΑΑ 21. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΑΡΡΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ VITEK2 ΓΙΑ ΤΗΝ In
VITRO ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΙΔΩΝ CANDIDA ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΥΚΗΤΑΙΜΙΑ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Π. Μαντζάνα, Ε. Πρωτονοταρίου, Μ. Αρχοντή, Α. Κασσομενάκη, Γ. Μελέτης, Λ. Κουρούδη, Ο. Βασιλάκη, Γ. Καγκάλου, Λ. Σκούρα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Είδη                            Αντιμυκητικό           Μέθοδος            n              MIC range                     MIC50                   MIC90           Ευαισθησία         CA              EA
                                         φάρμακο                                                                 (mg/L)                       (mg/L)                 (mg/L)                   (%)                (%)              (%)

C. parapsilosis             Fluconazole                   MN                58                0.25-32                             4                            32                     37.93             79.31          96.55
                                       Fluconazole                   VT                 58                 0.5-16                              3                             8                          50                                         
                                      Voriconazole                  MN                58           0.0078125-1                 0.03125                    0.25                    81.03             72.41          84.48
                                      Voriconazole                   VT                 58               0.12-0.5                         0.12                       0.25                    56.89                                      
                                     Posaconazole                 MN                58        0.0078125-0.25             0.078125             0.015625                 100                                        
                                       Itraconazole                  MN                58               0.03125                      0.03125                0.03125                  100                                        
                                                   

Πίνακας 1. In vitro ευαισθησία των στελεχών Candida σε fluconazole, voriconazole, posaconazole, itraconazole, amphotericin B, micafungin,
caspofungin, anidulafungin με Micronaut-AM (MN) and Vitek2 (VT). CA: Categorical agreement (συμφωνία ως προς κατηγορία).  EA: Essential
agreement (ουσιαστική συμφωνία).  NA: Not applicable (μη εφαρμόσιμο).

→
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                                   Amphotericin B               MN                58                0.125-1                           0.5                          0.5                       100                100             100
                                   Amphotericin B                VT                 58               0.25-0.5                         0.25                        0.5                       100                                        
                                       Micafungin                   MN                58                0.125-1                          0.25                        0.5                       100                100             100
                                       Micafungin                    VT                 58                 0.25-1                            0.5                           1                        100                                        
                                      Caspofungin                  MN                58              0.125-0.5                        0.25                       0.25                                             NA            97.14
                                      Caspofungin                   VT                 35                 0.25-2                            0.5                           1                                                                       
                                     Anidulafungin                MN                57              0.125-0.5                         0.5                          0.5                       100                                        
                                       Flucytocine                   MN                58             0.0625-0.5                      0.125                      0.25                                             NA            74.54
                                              Flucytocine                    VT                 55                      1                                   1                             1                                                                       

C. albicans                   Fluconazole                   MN                29                 0.25-1                            0.5                           1                        100                100             100
                                       Fluconazole                   VT                 29                    0.5                               0.5                          0.5                       100                                        
                                      Voriconazole                  MN                29             0.0078125                 0.0078125           0.0078125               100                100             100
                                      Voriconazole                   VT                 29                   0.12                             0.12                       0.12                     100                                        
                                     Posaconazole                 MN                29             0.0078125                 0.0078125           0.0078125               100                                        
                                       Itraconazole                  MN                29               0.03125                      0.03125                0.03125                  100                                        
                                   Amphotericin B               MN                29              0.125-0.5                        0.25                        0.5                       100                100           96.55
                                   Amphotericin B                VT                 29                 0.25-1                            0.5                           1                        100                                        
                                       Micafungin                   MN                29         0.0019-0.0625              0.015625               0.03125                93.10             89.65           100
                                       Micafungin                    VT                 29                   0.06                             0.06                       0.06                     100                                        
                                      Caspofungin                  MN                29           0.0019-0.125                  0.0625                    0.125                                            NA              100
                                      Caspofungin                   VT                 13              0.12-0.25                        0.12                       0.25                                                                    
                                     Anidulafungin                MN                29        0.00195-0.0625             0.015625                0.0625                 89.65                                      
                                       Flucytocine                   MN                29                 0.0625                        0.0625                  0.0625                                           NA              100
                                       Flucytocine                    VT                 28                  0.5-1                               1                             1                                                                       

C. glabrata                   Fluconazole                   MN                  9                    1-64                               4                             8                           0                                          
                                       Fluconazole                   VT                  0                                                                                                                                                                      
                                      Voriconazole                  MN                  8        0.0078125-0.125              0.0625                    0.125                                            NA              100
                                      Voriconazole                   VT                  6               0.12-0.25                        0.12                      0.198                                                                   
                                     Posaconazole                 MN                  8         0.0078125-0.25              0.09375                    0.25                                                                    
                                       Itraconazole                  MN                  7             0.03125-0.5                   0.0625                    0.275                                                                   
                                   Amphotericin B               MN                  9                 0.125-1                           0.5                           1                        100                100             100
                                   Amphotericin B                VT                  8                  0.25-1                            0.5                          0.6                       100                                        
                                       Micafungin                   MN                  9         0.001953-0.125             0.015625                0.0625                 77.77              100             100
                                       Micafungin                    VT                  9                 0.06-0.5                         0.06                       0.25                    77.77                                      
                                      Caspofungin                  MN                  9         0.0019531-0.25                 0.625                     0.125                                            NA            83.34
                                      Caspofungin                   VT                  6                 0.12-0.5                         0.12                        0.4                                                                     
                                     Anidulafungin                MN                  8           0.00195-0.125              0.046875                 0.125                    62.5                                       
                                       Flucytocine                   MN                  9              0.0625-0.5                    0.0625                    0.125                                            NA               75
                                       Flucytocine                    VT                  8                       1                                   1                             1                                                                       

C. tropicalis                  Fluconazole                   MN                  8                    0.5-2                               1                           1.2                       100                100             100
                                       Fluconazole                   VT                  8                    0.5-1                               1                             1                        100                                        
                                      Voriconazole                  MN                  8       0.0078125-0.0625                                                                            100                100              75
                                      Voriconazole                   VT                  8                    0.12                             0.12                       0.12                     100                                        
                                     Posaconazole                 MN                  8        0.0078125-0.03125              0.0234375              0.03125                  100                                        
                                       Itraconazole                  MN                  8                 0.03125                      0.03125                0.03125                  100                                        
                                   Amphotericin B               MN                  8               0.125-0.5                        0.25                        0.5                       100                100             100
                                   Amphotericin B                VT                  8                 0.25-0.5                         0.25                        0.5                       100                                        
                                       Micafungin                   MN                  8        0.015625-0.0625            0.015625                0.0375                                           NA              100
                                       Micafungin                    VT                  8                    0.06                             0.06                       0.06                                                                    
                                      Caspofungin                  MN                  8             0.0625-0.25                    0.125                      0.25                                             NA              100
                                      Caspofungin                   VT                  6                    0.12                             0.12                       0.12                                                                    
                                     Anidulafungin                MN                  8           0.01563-0.125               0.03125                  0.125                     75                                         
                                       Flucytocine                   MN                  7            0.0625-0.125                  0.0625                  0.0875                                           NA            83.34
                                       Flucytocine                    VT                  6                       1                                   1                             1                                                                       
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Εισαγωγή: Ο Streptococcus constellatus είναι μικροοργανισμός της
ανθρώπινης χλωρίδας του στόματος, της ουρογεννητικής περιοχής
και της εντερικής οδού. Ωστόσο, έχει την ικανότητα να σχηματίζει
αποστήματα και ευθύνεται για λοιμώξεις του ήπατος και των πνευ-
μόνων, εγκεφαλικά αποστήματα, βακτηριαιμία, ενδοκαρδίτιδα και
ενδοκοιλιακές λοιμώξεις. 
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού περιτονίτιδας με Streptococcus
constellatus σε παιδί με εικόνα οξείας σκωληκοειδίτιδας
Υλικό - Μέθοδος: Η καλλιέργεια του πύου έγινε σε Blood/MacCon-
key άγαρ. Η τυποποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγινε στο Vitek-
2(Biomerieux, France) σύμφωνα με το EUCAST.
Αποτελέσματα: Ασθενής, θήλυ, 9 ετών εισήχθη στην παιδοχει-
ρουργική κλινική λόγω κοιλιακού άλγους, με συνοδούς εμέτους
και ανορεξία. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε λευκοκυττάρωση
με πολυμορφοπυρηνικό τύπο (WBC:12.6, POLY:88.6) και ήπια αυ-
ξημένη CRP(11,8). Διεγχειρητικά ανευρέθη σκωληκοειδής απόφυση
σε κατάσταση εμπυήματος και ελεύθερο πύον στην περιτοναϊκή
κοιλότητα, το οποίο αναρροφήθηκε. Έγινε τυπική σκωληκοειδε-

κτομή, διατομή του μεσεντεριδίου και ενταφιασμός του κολοβώ-
ματος. Το λεπτό έντερο ήταν πεπαχυμένο με μικρές στικτές αιμορ-
ραγικές εστίες σε όλο του το μήκος και η ΔΕ ωοθήκη φυσιολογική.
Από την καλλιέργεια του πύου αναπτύχθηκαν στο Blood άγαρ αι-
μολυτικές αποικίες χαρακτηριστικές των β-αιμολυτικών στρεπτο-
κόκκων. Ο μικροοργανισμός ταυτοποιήθηκε ως Streptococcus con-
stellatus και ήταν ευαίσθητος σε όλα τα αντιμικροβιακά που
ελέγχθηκαν:Ampicillin (MIC≤0.25μg/ml), Gentamicin (≤64μg/ml),
Benzylpenicillin (0.12μg/ml), Cefotaxime (0.25μg/ml), Ceftriaxone
(0.5μg/ml), Clindamycin (≤0.25μg/ml), Teicoplanin (≤0.12μg/ml).
Μετεγχειρητικά η ασθενής έλαβε τριπλή αντιβίωση (ευρέους φά-
σματος κεφαλοσπορίνη, αμινογλυκοσίδη και μετρονιδαζόλη), κι-
νητοποιήθηκε αμέσως και έλαβε εξιτήριο την 4η μετεγχειρητική
ημέρα με per os αντιβίωση (αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ). 
Συμπεράσματα: H προσπάθεια ταυτοποίησης του S.constellatus
αυξάνει τις πιθανότητες αναφοράς αυτού του οργανισμού ως δυ-
νητικού παθογόνου παράγοντα και είναι απαραίτητη για την καλή
διαχείριση του αποστήματος. 
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Εισαγωγή: Το παστεριωμένο μητρικό γάλα αποτελεί την πρώτη
εναλλακτική επιλογή σίτισης του πρόωρου και του βαρέως πά-
σχοντος νεογνού σε κάθε περίπτωση αδυναμίας της μητέρας χο-
ρήγησης φρέσκου γάλακτος. Ταυτόχρονα, είναι και η πιο ασφαλής
επιλογή ως προς τον κίνδυνο μετάδοσης μικροβίων.
Σκοπός: Η αξιολόγηση του μικροβιολογικού ελέγχου του γάλακτος
από τράπεζα μητρικού γάλακτος. 
Υλικό-Μέθοδος: 350 δείγματα γάλακτος που ελήφθησαν κατά το
χρονικό διάστημα 7/2020-11/2021. Η καλλιέργεια έγινε σε Blood/
MacConkey άγαρ και η τυποποίηση σε Vitek-2 (Biomerieux, France).
Το γάλα πριν την παστερίωση θεωρείται αποδεκτό όταν δεν υπάρ-
χει ανάπτυξη μικροβίου, ή η συνολική ανάπτυξη είναι ≤105 cfu/ml
ή η ανάπτυξη παθογόνων μικροβίων είναι ≤104 cfu/ml ενώ μετά
την παστερίωση πρέπει να είναι στείρο.
Αποτελέσματα: Από τα 350 δείγματα τα 245 (70%) -148 (42.3%)

ήταν τυχαίο δείγμα από το προσκομισθέν γάλα μιας μητέρας, 97
(27.7%) από ανάμειξη (pool) δειγμάτων μιας μέχρι τριών δοτριών
και εξετάστηκαν πριν την παστερίωση, ενώ 105 (30%) εξετάστηκαν
μετά την παστερίωση. Μη αποδεκτά χαρακτηρίστηκαν 17 (11.5%)
από τα τυχαία δείγματα, 2 (2.1%) από τα pool και 4 (3.8%) από τα
παστεριωμένα. Τα μη αποδεκτά γάλατα μετά την παστερίωση ση-
μειώθηκαν κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας της τράπεζας και, αν
και απορρίφθηκαν, θεωρήθηκαν επιμολύνσεις (Micrococcus luteus).
Ο Staphylococcus epidermidis απομονώθηκε στα 164 (67%) αποδε-
κτά γάλατα πριν την παστερίωση σε μικρή αλλά αποδεκτή ανά-
πτυξη  και στα 10 (53%) από τα μη αποδεκτά γάλατα.
Συμπεράσματα: Ο S. epidermidis αποτελεί την πιο συχνή αιτία απόρ-
ριψης μητρικού γάλακτος προς παστερίωση και αναδεικνύει την
ανάγκη καλύτερης εκπαίδευσης των μητέρων στο τρόπο συλλογής
μητρικού γάλακτος.
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ΑΑ 22. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
Χ. Ζάρρας1, Χ. Μιχαηλίδου1, Κ. Τσώνη2, Κ. Μπάνη1, Γ. Τζεμπελίκου2, , Π. Σουκιούρογλου1, K. Σαραφίδης2, Ε. Βαγδατλή1

1 Ι. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο- Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
2 A’ Νεογνολογική Κλινική & Εντατική Νοσηλεία Νεογνών ΑΠΘ - Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΑΑ 23. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ STREPTOCOCCUS CONSTELLATUS ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ)
Χ. Ζάρρας1, Κ. Μπάνη1, Ε. Γεωργίου2, Μ. Πολυδωρίδου2 , Χ. Μιχαηλίδου1, Α. Πέγιος2, Π. Σουκιούρογλου1, Γ. Τσικόπουλος2, Ε. Βαγδατλή1

1 Ι. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο - Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
2 Παιδοχειρουργική Κλινική - Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
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ΑΑ 24. ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΣ
ΑΠΟ GLOBICATELLA SANGUINIS ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ
COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗ
Ε. Πέτρου1, Σ. Εσκίογλου1, Μ. Ορφανίδου1, Μ. Καμπερογιάννη1,
Α. Μιχελάκη1, Ι.Β Κοντοτέζα1, Δ. Πετροπούλου1, Α. Τσάκαλος1, 
Β. Ασμανίδης2, Σ. Καλαφάτης1, Ε. Παπαδογεωργάκη3, Ε. Βαγιάκου1

1 Μικροβιολογικό εργαστήριο, ΓΝΑ «Γεννηματάς», 2 Α΄ Παθολογική κλινική,
ΓΝΑ «Γεννηματάς», 3 Κεντρικά Εργαστήρια, Νοσοκομείο «Υγεία»

Εισαγωγή: Η Globicatella sanguinis αποτελεί παθογόνο που απο-
μονώνεται σπάνια από τα κλινικά δείγματα και συνήθως διαγιγνώ-
σκεται εσφαλμένα ως streptococcus viridans.
Περιγραφή περιστατικού: Γυναίκα 83 ετών, υπέρβαρη, χωρίς γνω-
στά υποκείμενα νοσήματα, προσήλθε στα τμήμα επειγόντων πε-
ριστατικών (ΤΕΠ) με πυρετό (38oC), δύσπνοια (SpO2=86%) και απο-
προσανατολισμό από διημέρου. Η ασθενής ήταν εμβολιασμένη
έναντι του SARS-CoV-2. Στο ΤΕΠ λήφθηκε ένα ζεύγος αιμοκαλλιερ-
γειών [ΑΜΚ, (Bactec3D)] καθώς και ρινοφαρυγγικό για RT-PCR(Con-
vergys) έναντι του SARS-CoV-2 το οποίο ήταν θετικό. Από τον υπό-
λοιπο εργαστηριακό έλεγχο: CRP=38,8mg/L, WBC=17,570 103/μL,
D-Dimers= 2.280μg/mL. Η ακρόαση των πνευμόνων ανέδειξε μεί-
ωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος και η αξονική θώρακα ει-
κόνα διάχυτης θαμβής υάλου, άμφω. Η ασθενής διασωληνώθηκε
άμεσα. Στο εργαστήριο, 24 ώρες αργότερα, θετικοποιήθηκε η αε-
ρόβια φιάλη του ζεύγους ΑΜΚ. H χρώση Gram ανέδειξε Gram(+)
κόκκους σε αλυσίδες, με αποτέλεσμα να γίνει έναρξη βανκομυκίνης
επιπλέον της πιπερακιλλίνης/ταζομπακτάμης που είχε ήδη χορη-
γηθεί εμπειρικά. Την επόμενη ημέρα στα στερεά υλικά αναπτύχ-
θηκαν αποικίες με α-αιμόλυση. Ο μικροοργανισμός ήταν καταλάση
και εσκουλίνη αρνητικός, ενώ ο έλεγχος ευαισθησίας (disk-diffusion
method) ανέδειξε αντοχή στις κεφαλοσπορίνες. Το στέλεχος ταυ-
τοποιήθηκε ως Globicatella sulfidifaciens, με το Vitek-2(Biomerieux),
ενώ η τελική ταυτοποίηση ως G.sanguinis έγινε με το MALDI-TOF.
Οι MICs καθορίστηκαν με τη μέθοδο του E-test ως εξής (μg/mL):
Βανκομυκίνη=0.12, Λινεζολίδη=0.5, Κεφτριαξόνη=1 και Πενικιλ-
λίνη=0.047. Η ασθενής απεβίωσε μετά από οχτώ ημέρες.
Συμπεράσματα: Η βιβλιογραφία είναι περιορισμένη για περιστα-
τικά λοίμωξης από G.sanguinis, ενδεικτικό της σπάνιας φύσης
αυτών των λοιμώξεων. Είναι σημαντικό σε περιπτώσεις που απο-
μονώνονται Streptococci με ανθεκτικότητα στις κεφαλοσπορίνες
και συνοδό χαμηλή MIC στην πενικιλλίνη, ιδιαίτερα σε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς,  να υπάρχει αυξημένη υποψία για G sanguinis.

ΑΑ 25. ΤΡΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΙ-
ΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡ ΗΧΗΣΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ 
Σ. Τσιπλάκου, Β. Παπαϊωάννου, Σ. Καμαριώτης
Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «ΚΑΤ»

Εισαγωγή: Η περιπροθετική λοίμωξη αποτελεί σοβαρή επιπλοκή
και προκαλείται από την προσκόλληση των μικροοργανισμών στις
επιφάνειες των υλικών και τη δημιουργία βιομεμβράνης.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η διάγνωση των περιπροθετικών
λοιμώξεων με τη χρήση της μεθόδου υπερήχησης ορθοπαιδικών εμφυ -
τευμάτων σε συνδυασμό με την καλλιέργεια του περιπροθετικού ιστού.
Υλικό και μεθόδοι: Στη διάρκεια μιας τριετίας (1/12/2019 έως και
31/12/2021) εξετάστηκαν 538 εμφυτεύματα από 415 ασθενείς. Τα
υλικά ήταν εμφυτεύματα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου 140 και

γόνατος 49, πλάκες/βίδες 147, πολυαιθυλένια 96, ήλοι 35, μηριαία
stem 26, υλικά σπονδυλοδεσίας 17, σύρματα 15, τσιμέντα 7, spacer
3 και 3 ολικές ώμου. Τα εμφυτεύματα καλύφθηκαν με διάλυμα Ringer’s
Lactated και εφαρμόστηκε υπερήχηση σε ειδικό υδατόλουτρο με
υπέρηχους χαμηλής συχνότητας 40 ΚΗz για 1 λεπτό, ώστε να γίνει διά -
σπαση της βιομεμβράνης και απελευθέρωση των βακτηρίων. Το υγρό
της υπερήχησης και οι περιπροθετικοί ιστοί καλλιεργήθηκαν στα
κατάλληλα θρεπτικά υλικά σε αερόβιες, μικροαερόφιλες και αναερόβιες
συνθήκες. Η ταυτο ποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας των μικροοργα-
νισμών που αναπτύχθηκαν έγιναν με το σύστημα Vitek 2 (Biomerieux).
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Από την καλλιέργεια του υγρού
υπερήχησης απομονώθηκαν 90 παθογόνα σε 74 δείγματα. Αφο-
ρούσαν Gram θετικούς κόκκους 62,2%, Gram αρνητικά βακτήρια
34,5% και μύκητες 2,3%. Συχνότερα απομονώθηκαν κοαγκουλάση
αρνητικοί σταφυλόκοκκοι (33 στελέχη). S. aureus (18 στελέχη), P.
aeruginosa (9 στελέχη), A. baumannii (5 στελέχη), K. pneumoniae
(4 στελέχη), E. coli (4 στελέχη), E. cloacae (4 στελέχη). Τα στελέχη
σταφυλοκόκκου ήταν ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη σε ποσοστό 67%.
Η καλλιέργεια του υγρού υπερήχησης είχε θετικό αποτέλεσμα σε
16 περισσότερα δείγματα από ότι η καλλιεργεια των περιπροθετι-
κών ιστών. Για τη διάγνωση των περιπροθετικών λοιμώξεων η με-
θόδος υπερήχησης εμφυτευμάτων αποτελεί μια από τις πλέον
αξιόπιστες μεθόδους.

ΑΑ 26. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΖΤΡΕΟΝΑΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΛΥ ΑΝΘΕ -
ΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ KLEBSIELLA PNEUMONIAE
ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΜΕΤΑΛ ΛΟ-Β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ
Β.Ε. Μαυρομανωλάκη, Ε. Μαγκαφουράκη, Δ. Σταφυλάκη, Π. Μω-
ραΐτης, Α. Κασιμάτη, Ε. Σκούλικα, Σ. Μαράκη
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Σκοπός: Μελέτη της in vitro συνέργειας της aztreonam (ATM) με cef-
tazidime/avibactam (CAZ/AVI), meropenem/vaborbactam (M/V), και
imipenem/relebactam (I/R) έναντι στελεχών Klebsiella pneumoniae
με αντοχή στις καρβαπενέμες (CRKP) λόγω παραγωγής μεταλλο-β-
λακταμασών (MBL), που απομονώθηκαν την περίοδο 2016-2020.
Υλικό-Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 40 κλινικά στελέχη CRKP. Η
ανίχνευση των καρβαπενεμασών έγινε με PCR και η ανάλυση
γονιδιώματος με αλληλούχηση πολλαπλών γενετικών τόπων (Mul-
tilocus sequence typing, MLST). Ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντι-
βιοτικά έγινε με το  αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek II ενώ ο
προσδιορισμός της MIC έγινε με Etest για aztreonam, piperacillin/
tazobactam, imipenem, meropenem, tigecycline, fosfomycin,
CAZ/AVI, M/V,  I/R, ενώ για την colistin με την μέθοδο των μικροα-
ραιώσεων. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγινε σύμφωνα με τις
κριτικές συγκεντρώσεις του CLSI ενώ για colistin, fosfomycin με
βάση το EUCAST, και για tigecycline, και I/R με βάση το FDA. 
Αποτελέσματα: Όλα τα στελέχη παρήγαγαν MBL. Συγκεκριμένα,
NDM (Ν=34), NDM+VIM (Ν=3), NDM+KPC (Ν=1), VIM+KPC (Ν=2).
Δύο από τα στελέχη που παρήγαγαν NDM ανήκαν στον κλώνο
ST11, και 2 με VIM+KPC στον κλώνο ST147. Τα στελέχη εμφάνισαν
αντοχή σε καρβαπενέμες, ATM, CAZ/AVI, I/R (100%), piperacillin-
tazobactam  (97,5%),  M/V (95%), fosfomycin (50%), colistin (12,5%)
και tigecycline (15%). Όλα τα στελέχη ήταν πολυανθεκτικά. Στους
συνδυασμούς CAZ/AVI-ATM, M/V-ATM και I/R-ATM παρατηρήθηκε
συνέργεια σε 97,5%, 72,5% και 97,5% των στελεχών, αντίστοιχα
(βλ. εικ. 1).
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Συμπεράσματα: Οι συνδυασμοί αντιβιοτικών με τους νεότερους
αναστολείς β-λακταμασών δεν είναι δραστικοί έναντι των στελεχών
Klebsiella pneumoniae που παράγουν MBL. Στην Ελλάδα η εμφάνιση

τέτοιων στελεχών παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση, γεγονός που
καθιστά αναγκαία την χορήγηση συνδυασμών της aztreonam με
αυτούς τους αναστολείς για την αντιμετώπιση τέτοιων λοιμώξεων.
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Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων (ΛΔΜΜ)
αποτελούν τις συχνότερες λοιμώξεις σε εξωτερικούς ασθενείς.
Εκτός από τα συνήθη βακτηριακά αίτια, σπανιότερα ευθύνονται και
βακτήρια που η απομόνωσή τους είναι δυσχερής, η ταυτοποίησή
τους χρήζει σύγχρονων μεθόδων, η θεραπεία τους απαιτεί ειδική
μακροχρόνια αγωγή, ενώ η αδυναμία έγκαιρης διάγνωσης μπορεί
να έχει σοβαρές κλινικές επιπτώσεις για τον ασθενή.
Σκοπός: Η παρουσίαση δύο περιστατικών ΛΔΜΜ που οφείλονται
σε οξεάντοχα βακτήρια και η συγκριτική παράθεση των εργαστη-
ριακών ευρημάτων.
Υλικό και μέθοδοι: Το πρώτο περιστατικό αφορά ασθενή 77 ετών
με ιστορικό T2DM. Προσήλθε με επώδυνη εξιδρωματική ελκωτική
βλάβη αριστερής κνήμης και αυξημένους εργαστηριακούς δείκτες
φλεγμονής. Το δεύτερο περιστατικό αφορά ασθενή 63 χρονών με
ιστορικό αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα υπό ανοσοθεραπεία.
Προσήλθε με επώδυνη οιδηματώδη εξιδρωματική βλάβη στη
δεξιά άκρα χείρα και ήπια επηρεασμένους τους δείκτες φλεγμονής
στο περιφερικό αίμα. Οι καλλιέργειες για κοινά βακτήρια από υλικό
βιοψίας και των δύο περιστατικών ήταν αρνητικές. Ανάπτυξη πα-
ρατηρήθηκε μετά το πέρας 10 ημερών στο υλικό LJ. Η χρώση κατά
Gram ανέδειξε την παρουσία ασθενώς gram-θετικών βακτηρίων
ενώ η ZN ανέδειξε οξεάντοχα βακτήρια. Τα απομονωθέντα βακτή-
ρια ανακαλλιεργήθηκαν και αναπτύχθηκαν σε αιματούχο και

Εισαγωγή: Η νόσος COVID-19 είναι σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύν-
δρομο, που πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη του 2019. Έκτοτε, έχουν
γίνει πολλές μελέτες για την αξιολόγηση των εργαστηριακών πα-
ραμέτρων των ασθενών και την συνεκτίμησή τους στη βαρύτητα
της νόσου.
Σκοπός: Μελέτη και συγκριτική αξιολόγηση βιοχημικών και ανο-
σολογικών δεικτών ασθενών με COVID-19 που νοσηλεύτηκαν σε
κλινική και ΜΕΘ κατά τη διάρκεια του 2ου κύματος.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 264 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν
σε κλινική (μέσης ηλικίας: 67.4±13.5, 57.6% άνδρες, 42.4% γυναί-
κες), καθώς και 52 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ(μέσης ηλι-
κίας: 67.4±9.0, 59.6% άνδρες, 40.4% γυναίκες). Προσδιορίστηκαν
τα επίπεδα γλυκόζης, ουρίας, κρεατινίνης, αλβουμίνης (ALB), SGPT,
SGOT, LDH, CPK στο βιοχημικό αναλυτή cobas c501 (Roche). Επί-
σης, μετρήθηκε ποσοτικά η CRP και η προκαλσιτονίνη (PCT) στον
ανοσολογικό αναλυτή cobas e601. Η στατιστική ανάλυση έγινε με
τη μη παραμετρική δοκιμή Mood’s median.
Αποτελέσματα: Οι διάμεσες τιμές των εργαστηριακών παραμέ-
τρων καθώς και τα ποσοστά ασθενών με παθολογικές τιμές σε κλι-
νική και ΜΕΘ φαίνονται στους πίνακες 1 και 2, αντίστοιχα. Από τους
52 ασθενείς της ΜΕΘ, 96% είχαν αυξημένα επίπεδα γλυκόζης, 94%
αυξημένη LDH, 100% αυξημένη CRP, 65% αυξημένη PCT, ενώ 90%
είχαν μειωμένη ALB. Στη ΜΕΘ, τα επίπεδα γλυκόζης, ουρίας, κρεα-
τινίνης, LDH, CPK, CRP και PCT ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλό-

Sabouraud dextrose άγαρ. Η ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους έγινε
με MALDI-TOF MS και GenoTRype MycobacteriumCM. 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στο πρώτο περιστατικό ΛΔΜΜ
απομονώθηκε Nocardia brasiliensis και στο δεύτερο Mycobacterium
marinum. Οι ασθενείς θεραπεύτηκαν με την χορήγηση αντίστοιχης
αιτιολογικής αγωγής. Η ανάδειξη των συγκεκριμένων παθογόνων
και η διαφοροδιάγνωσή τους απαιτεί συνεργασία κλινικών και ερ-
γαστηριακών ιατρών καθώς και την εφαρμογή προηγμένων τεχνι-
κών, όπως MALDI-TOF MS και μοριακών τεχνικών.

τερα, ενώ της ALB ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα(p<0.05)
σε σχέση με τα αντίστοιχα στην κλινική. Οι τρανσαμινάσες δεν
είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ΜΕΘ και κλινικής
(p>0.05).
Συμπεράσματα: Η νόσος COVID-19, εκτός από το αναπνευστικό,
μπορεί να προσβάλει και άλλα συστήματα. Η σωστή αξιολόγηση
των βιοχημικών και ανοσολογικών δεικτών συμβάλλει στην πρό-
γνωση της σοβαρότητας της νόσου και στην αποτελεσματική δια-
χείριση των ασθενών, ιδιαίτερα όσων έχουν υποκείμενα νοσήματα.
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ΑΑ 27. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ COVID-19 ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΜΕΘ
Ε. Νικολακοπούλου, Α. Τσιλιγγίρης, Σ. Καλίνινα, Ε. Ορφανίδου, Α. Μαύρου, Σ. Μαυροπούλου, Τ. Μηδιούρα
Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό Τμήμα, Γ.Ν. Ξάνθης

Πίνακας 1. Διάμεσες (medians) εργαστηριακών μετρήσεων

            Γλυκόζη*   Ουρία*   Κρεατινίνη*   ALB*   SGPT   SGOT   LDH*   CPK*    CRP*      PCT*
              mg/dL     mg/dL       mg/dL       g/dL    IU/L     IU/L     U/L     U/L    mg/dL   ng/mL
Κλινική     127            43              1.0            3.4       26        30      305      86        6.0          0.1
ΜΕΘ          217            65               1.1             3.0       25        33       522      114       12.4          1.1

*: υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των διαμέσων με p < 0.05

Πίνακας 2. Ποσοστά (%) ασθενών με παθολογικές τιμές ανά παράμετρο

%         ↑Γλυκόζη  ↑Ουρία  ↑Κρεατινίνη  ↓ALB   ↑SGPT  ↑SGOT  ↑LDH   ↑CPK   ↑CRP  ↑PCT
Κλινική      81             40               25             54         33         45        74        25        98        29
ΜΕΘ          96             71               35             90        35         52        94        29       100       65

↑: άνω του παθολογικού ορίου,  ↓: κάτω του παθολογικού ορίου

ΑΑ 28. ΟΞΕΑΝΤΟΧΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
Α. Σπηλιοπούλου1, Ι. Γιαννοπούλου1, Ε. Παπαδογεωργάκη2 , Φ. Παληογιάννη1, Φ. Κολονίτσιου1

1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα,  2 Κεντρικά Εργαστήρια, Νοσοκομείο Υγεία, Αθήνα
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Εισαγωγή: Ο S.agalactiae είναι μια κοινή αιτία νεογνικής σήψης,
πνευμονίας, μηνιγγίτιδας, βακτηριαιμίας, λοιμώξεων δέρματος και
μαλακών μορίων, χοριοαμνιονίτιδας, ενδομητρίτιδας, οστεομυε-
λίτιδας, κ.ο.κ. και σπάνια έχει συσχετισθεί με λοιμώξεις του ουρο
 ποιητικού. Παρά την αυξημένη συχνότητα με την οποία απομονώ-
νεται ο S.agalactiae από την ουρήθρα, ιδιαίτερα σε άτομα με σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, είναι σπάνιο αίτιο ουρολοί -
μωξης και διαπιστώνεται συνήθως επί εδάφους υποκειμένων
νοσημάτων.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 55 ετών, προσήλθε στα Τ.Ε.Π.
του νοσοκομείου μας αιτιώμενος διάχυτο κοιλιακό άλγος, χωρίς
δυσουρικά ενοχλήματα. Ο ασθενής είναι χρόνιος χρήστης εξαρτη-
σιογόνων ουσιών και αλκοόλ, και από το ιστορικό του ανέφερε
ρήξη στομάχου. Στα πλαίσια εργαστηριακού ελέγχου προέκυψαν
τα εξής: Γενική αίματος: WBC:8710/μL με πολυμορφοπυρηνικό τύπο
(NEU 77,1%,LYMPH 14,4%),Hg 14,2gr/dL, Ht 42,7% (Celldyn Ruby,
Abbott). Bιοχημικός έλεγχος: GLU:86 mg/dL, UREA: 44 mg/dL,CREA:
2,11 mg/dL,K: 4,2 mmol/L,Na: 136 mmol/L,SGOT:16 U/L,SGPT: 11
U/L, γGT:27 U/L,ALP: 74 U/L,AMY: 122,7 U/L,TBIL: 0.41mg/dL, DBIL:

0,07mg/dL, CRP: 3.68mg/dL (Beckman Coulter AU680, Leriva). Η
εξέταση ούρων περιελάμβανε βιοχημικό έλεγχο (iChem Velocity,
Leriva)και μικροσκοπική ούρων στην οποία βρέθηκαν: πυοσφαίρια
0-1 κ.ο.π., ερυθρά 2-4 κ.ο.π. Η καλλιέργεια ούρων έγινε με συμβα-
τικές μικρο βιολογικές μεθόδους. Μετά από 48ωρη επώαση, στο
ΜcConkey No2 δεν διαπιστώθηκε καμμία ανάπτυξη,ενώ στο αιμα-
τούχο είχε αναπτυχθεί Gram(+) κόκκος σε στρεπτά, αιμολυτικός,
>105CFU/mL. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος της MIC έγινε με το σύ-
στημα Microscan Autoscan 4(Siemens,service Leriva). Ο μικροορ-
γανισμός ταυτοποιήθηκε ως S.agalactiae (Microscan ID98.54%) και
ήταν ευαίσθητος σε όλα τα αντιβιοτικά που ελέγχθηκαν.
Συμπεράσματα: Καταστάσεις που αναγνωρίζονται ως προδιαθε-
σικοί παράγοντες για λοιμώξεις από S.agalactiae είναι οι εξής: σακ-
χαρώδης διαβήτης, κακοήθειες, AIDS, ηπατική, νεφρική ανεπάρκεια.
Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, ο αλκοολισμός συγκαταλέγεται
μεταξύ αυτών. Στο παρόν περιστατικό, μολονότι απουσίαζε η σχε-
τική κλινική συμπτωματολογία, διαπιστώθηκε βακτηριουρία από
S.agalactiae η οποία μπορεί να θεωρηθεί συμβατή με το ιστορικό
του ασθενούς.
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Εισαγωγή: Η φυματίωση αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα Δημόσιας Υγείας που αντιμετώπισε η Ελλάδα στην
υγειονομική της ιστορία.
Σκοπός: Η εργασία παρουσιάζει σύντομο χρονολόγιο με ημερομη-
νίες σταθμούς του αντιφυματικού αγώνα στην Ελλάδα. 
Υλικό και μέθοδοι: Στοιχεία αντλήθηκαν από κρατικές αποφάσεις,
νόμους και διατάγματα αλλά και λοιπές ενέργειες επιστημονικών
φορέων.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Κατά τα έτη 1900-1910 ιδρύονται
αντιφυματικοί σύλλογοι με ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ ξεκινούν
έρανοι για την εξασφάλιση χρηματικού ποσού για την ίδρυση φθι-
σιατρείου. Το 1920 ψηφίζεται νόμος περί ιδρύσεως αντιφυματικών
ιατρείων, νοσοκομείων, αναρρωτηρίων και ορεινών θεραπευτη-
ρίων. Την περίοδο 1924 - 1931 η διαχείριση της νόσου βασίστηκε
σε γενικές γραμμές στα Αντιφυματικά καταστήματα κλειστής και
ανοιχτής περίθαλψης και στη δράση Αντιφυματικών σωματείων.

Έως την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο αντιφυματικός αγώ-
νας οργανώθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις και αφορούσε
συνδυασμένη δράση της κρατικής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τη
δημιουργία εξωτερικών ιατρείων διάγνωσης-θεραπείας, την ίδρυση
ιδρυμάτων για απομόνωση και θεραπεία, την ίδρυση Κοινωνικής
Υπηρεσίας, και την ενημέρωση των πολιτών. Παρόλο την εφαρμογή
αυτής της υγειονομικής πολιτικής, από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο
αριθμός των αντιφυματικών ιατρείων και ο αριθμός κλινών ήταν
διαχρονικά ελλιπής ως προς τον αριθμό των πασχόντων. Στα μετα-
πολεμικά χρόνια ενεπλάκησαν τα Υγειονομικά Κέντρα και τα Πο-
λυϊατρεία. Ιδιαίτερη θεραπευτική και ερευνητική σημασία είχε η
ίδρυση του Πνευμονολογικού Τμήματος στη Σωτηρία το 1948. Τις
δεκαετίες του 1950 και 1960 η κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά κυ-
ρίως λόγω της εφαρμογής των ενδεδειγμένων πλέον αντιφυματικών
φαρμακευτικών σκευασμάτων που σταδιακά εισάγονταν στην Ελ-
λάδα.
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Εισαγωγή: Η Bordetella hinzii είναι Gram αρνητικό βακτηρίδιο που
προκαλεί κυρίως λοιμώξεις του αναπνευστικού στα πουλερικά.
Είναι λίγες οι περιπτώσεις που φέρεται ως παθογόνο για τον άν-
θρωπο, με πρώτη αναφορά το 1994 που προκάλεσε βακτηριαιμία
σε ασθενή με AIDS.
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού απομόνωσης B. hinzii από καλ-
λιέργεια PORT και αίματος ανοσοκατασταλμένου ασθενούς.
Υλικό και μέθοδοι: Ασθενής, άρρεν 65 ετών, με Ca παχέος εντέρου
από 5ετίας και μεταστάσεις σε ήπαρ και πνεύμονες, παρουσιάζει
χωροκατακτητική εξεργασία σε επαφή με το αριστερό πλάγιο του
ορθού ως την πρόσθια παρυφή του ιερού οστού, διηθώντας το πλάγιο
πυελικό τοίχωμα. Παραπέμπεται από επαρχιακό νοσοκομείο στο
νοσοκομείο μας για παρακολούθηση και συνέχιση της χημειοθε-
ραπευτικής του αγωγής. Η κλινική του εικόνα παρουσιάζει επιδείνωση
με ρίγος, εμπύρετο και έντονο άλγος περιπρωκτικής περιοχής. Η
μαγνητική τομογραφία κάτω κοιλίας δείχνει περιχαρακωμένη ρήξη
του τοιχώματος του ορθού και σχηματισμό αποστήματος στο πε-
ριορθικό λίπος. Έχει εικόνα συμβατή με μεσοσφιγκτηριακό συρίγγιο.
Έγινε αυτόματη διάνοιξη και έλαβε χημειοθεραπευτική αγωγή και
αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό για 1 εβδομάδα. Μετά από είκοσι ημέρες
γίνεται εκ νέου εισαγωγή για την τακτική ΧΜΘ. Με βελτιωμένη
κλινική εικόνα. Το συρίγγιο δεν παροχετεύει πια. Γίνεται απόπειρα
ενεργοποίησης του PORT. Τρεις ημέρες μετά αρχίζει πυρετική
κίνηση με ρίγος. Ξεκινάει αγωγή με μεροπενέμη και βανκομυκίνη
και αποστέλλονται καλλιέργειες αίματος από το PORT και την περι-

Εισαγωγή: Η ταχεία και αξιόπιστη εργαστηριακή διάγνωση της
COVID-19 λοίμωξης διευκολύνει τη σωστή ενδονοσοκομειακή δια-
κίνηση του ασθενούς και συντελεί στην πρόληψη της διασποράς.
Οι μοριακές μέθοδοι ισοθερμικής ενίσχυσης, παρουσιάζουν το πλε-
ονέκτημα της ταχύτητας και της ευκολίας στη χρήση, όμως θεω-
ρείται ότι μειο νεκτούν έναντι της Real-time RT-PCR, εξαιτίας της
χαμηλότερης ευαισθησίας.
Σκοπός: Η αξιολόγηση του ID NOW COVID-19 (ID-NOW), μιας point-
of-care μεθόδου ισοθερμικής ενίσχυσης για ανίχνευση του SARS-
CοV-2 με χρόνο λήψης του αποτελέσματος έως 13 λεπτά. Ως μέθο -
δος αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου
Κλινικής Μικροβιολογία του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» (Εργαστήριο Αναφοράς).
Υλικό και μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν ρινοφαρυγγικά
δείγματα (NS) που ελήφθησαν από συμπτωματικούς ασθενείς που
προσήλθαν στο ΤΕΠ του νοσοκομείου μας από 29/04 έως 18/12/2021.
Πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη λήψη δύο δειγμάτων, εκ των οποίων
το ένα απεστάλη στο Εργαστήριο Αναφοράς, όπου εξετάστηκε για
την παρουσία του ιού SARS-CoV-2 με Abbott m2000 RealTime Sy -
stem (Abbott Laboratories, USA) ή Viasure RealTime PCR Detection
Kit (CerΤest Biotec, Spain). Το δεύτερο δείγμα (ξηρός στυλεός) ανα -
λύθηκε στο εργαστήριο του νοσοκομείου μας με ID-NOW, σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι κύκλοι ανίχνευσης (CTv) κατα -

φέρεια. Το κάθε δείγμα επωάστηκε σε ζεύγος φιαλών για αερόβια
και αναερόβια καλλιέργεια, στο αυτοματοποίημένο σύστημα Bactec
(Becton Dickinson). Και από τα δύο δείγματα (PORT και περιφέρεια),
απομονώθηκαν CoNS, S. aureus και B. hinzii. Η ταυτοποίηση των μικρο -
βίων έγινε με το σύστημα Vitek 2 compact της Biomerieux και ο έλεγ -
χος ευαισθησίας των μικροβίων στα αντιβιοτικά, με τη μέθοδο διά-
χυσης δίσκων κατά Kirby-Bauer και με το Vitek 2 compact σύμ φω να
με τις κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI. Η B. hinzii βρέθηκε ευαίσθητη
σε τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη, τετρακυκλίνη, το μπραμυκίνη,
αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό, αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη, χλωραμ-
φαινικόλη, ιμιπενέμη και μεροπενέμη και ανθεκτική σε αμπι κιλλίνη,
κεφουροξίμη, γενταμυκίνη, κεφοξιτίνη, κεφτριαξόνη, κεφε πί μη, σιπρο -
φλοξασίνη, λεβοφλοξασίνη, αμικασίνη, αζτρεονάμη, κεφο τα ξίμη,
νετιλμυκίνη, νιτροφουραντοΐνη, ναλιδιξικό οξύ, οφλοξασίνη. Ο ασθε -
νής συνέχισε την αντιβιοτική αγωγή για ακόμη 7 ημέρες αφού αφαι -
ρέ θηκε το PORT το οποίο επίσης ανέπτυξε B. hinzii στην καλλιέρ γεια.
Ο ασθενής εξήλθε σε καλή γενική κατάσταση και παραμένει απύρετος.
Συμπεράσματα: Υπάρχουν μόνο λίγες περιπτώσεις λοίμωξης από
B. hinzii σε άνθρωπο στη βιβλιογραφία και κατά 90% αφορά ανο-
σοκατασταλμένους ασθενείς, άτομα με κεντρική φλεβική γραμμή,
πρόσθετες βαλβίδες και σπανιότερα ανοσοεπαρκείς, με αδιευκρί-
νιστους μέχρι στιγμής προδιαθεσικούς παράγοντες. Στις περισσό-
τερες περιπτώσεις δεν αποδείχτηκε επαφή με πουλερικά, ενώ είναι
παθογόνο συχνά ανθεκτικό σε πολλά αντιμικροβιακά (β-λακταμικά,
κινολόνες, κεφαλοσπορίνες, μακρολίδες).

γράφηκαν για πιθανή συσχέτιση με την ευαισθησία της μεθόδου.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Συνολικά εξετάστηκαν 137
δείγματα από ισάριθμους ασθενείς (56,2% άνδρες, διάμεση ηλικία
71 έτη). Το επικρατών σύμπτωμα ήταν ο πυρετός (66,4%) ακολου-
θούμενο από δύσπνοια (29,9%), αποκορεσμό (26,3%) και βήχα
(8,8%). Και με τις δύο μεθόδους, 17 δείγματα βρέθηκαν θετικά για
τον ιό SARS-CoV-2  και 119 αρνητικά (ποσοστό συμφωνίας 99.3%).
Το ποσοστό των αληθώς θετικών και αληθώς αρνητικών ήταν
100% και 99,2%, αντίστοιχα. Δεν καταγράφηκε κανένα ψευδώς θε-
τικό αποτέλεσμα. Διαφωνία μεταξύ των μεθόδων καταγράφηκε σε
μία περίπτωση, που με το ID-NOW ελήφθη ψευδώς αρνητικό απο-
τέλεσμα. Η μέθοδος εμφάνισε ποσοστό θετικής και αρνητικής συμ-
φωνίας με τη μέθοδο αναφοράς 94,4% (95% CI, 72,7%-99,9%) και
100% (95% CI, 96,9%-100%), αντίστοιχα και kappa=0,97. Σε όλα τα
αληθώς θετικά δείγματα ανιχνεύθηκε CTv≤33. Στο μοναδικό ψευ-
δώς αρνητικό δείγμα, ανιχνεύθηκε CTv=21. Συμπερασματικά, το
ID-NOW επέδειξε άριστη συμφωνία με τις μεθόδους του Εργαστη-
ρίου Αναφοράς. Ο σύντομος χρόνος ανάλυσης σε συνδυασμό με
την υψηλή αξιοπιστία αποδείχθηκαν σημαντικά για τον αποκλεισμό
ή την ταχεία επιβεβαίωση της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2, σε
ασθενείς με ισχυρή κλινική υποψία, συνδράμο ντας στην ορθή δια-
χείριση των περιστατικών και στην αποφυγή διασποράς. 
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Εισαγωγή - Σκοπός: Ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 (Sars-CoV-
2) αποτελεί το ισχυρότερο όπλο για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. Ακολουθεί η αποτύπωση της εμπειρίας μας από τον έλεγχο
του επιπέδου των αντισωμάτων μετά την δεύτερη και τρίτη δόση
με το εμβόλιο ΒΝΤ162b2 (Pfizer/BioNTech) σε εργαζομένους του
νοσοκομείου.
Yλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη περιελήφθησαν 50 επαγγελματίες
υγείας εργαζόμενοι σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο (19 άνδρες και 31
γυναίκες με Μ.Ο. ηλικίας τα 51 έτη). Ελέγχθηκε ή παραγωγή αντι-
σωμάτων έναντι του Sars-CoV-2: α. 2-3 εβδομάδες  μετά την δεύ-
τερη δόση του εμβολίου β. πριν την τρίτη δόση (9 μήνες μετά την
δεύτερη) και γ. 1-2 εβδομάδες μετά την τρίτη δόση. Η μέτρηση του
τίτλου πραγματοποιήθηκε με την τεχνολογία μικροσωματιδιακής
ανοσοεξέτασης χημειοφωταύγειας (CMIA) με όριο θετικότητας 50.0
AU/mL σε αναλυτή Alinity I (ABBOTT).

Aποτελέσματα και συμπεράσματα: Mετά τη δεύτερη δόση του εμ-
βολίου ο μέσος τίτλος αντισωμάτων ήταν 12035,1 (εύρος 148,4-
50996,7) ενώ αντίστοιχα ο μέσος τίτλος αντισωμάτων μετά την
επαναληπτική τρίτη δόση ήταν 27768,4 (εύρος 9502,1-118049,1).
Εννέα μήνες μετά από την δεύτερη δόση και μία εβδομάδα πριν
την τρίτη δόση ο αντίστοιχος μέσος τίτλος ήταν 706 (εύρος 10,4-
1981,9). Συμπερασματικά, παρατηρήθηκε υπερδιπλασσιασμός του
τίτλου αντισωμάτων μετά την τρίτη δόση σε σχέση με τον αντί -
στοιχο μέσο τίτλο μετά την δεύτερη δόση του εμβολίου (115%
υψηλότερος αντισωματικός τίτλος μετά την διενέργεια της επανα-
ληπτικής δόσης). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την σημαντική
μείωση του τίτλου αντισωμάτων πριν την τρίτη δόση καθιστά τον
εμβολιασμό με την επαναληπτική δόση ουσιώδους σημασίας για
την οχύρωση απέναντι στον Sars-CoV-2 ιδίως μεταξύ των εργαζο-
μένων σε μονάδες υγείας.
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Εισαγωγή: Τα μέλη του γένους Rhodotorula, της οικογένειας Cryp-
tococcaceae, είναι κοινοί αερομεταφερόμενοι μύκητες που παρου-
σιάζουν αξιοσημείωτη πανταχού παρουσία. Στο πρόσφατο
παρελθόν θεωρούνταν μη λοιμώδη σαπρόφυτα. Βρίσκονται στη
φυσιολογική χλωρίδα του υγρού δέρματος και στο περιβάλλον σε
υγρά σημεία λήψης. Ωστόσο τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν
αναδειχθεί ως ευκαιριακά παθογόνα σε ανοσοκατασταλμένους
ασθενείς, ειδικά εκείνους που φέρουν μόνιμους καθετήρες. Τα είδη
R. mucilaginosa, R. minta, R. glutinis έχουν αναφερθεί ως ευκαιριακά
παθογόνα για σηψαιμία σχετιζόμενη με ενδοφλέβιους καθετήρες,
για ενδοκαρδίτιδες και για μηνιγγίτιδες.
Σκοπός: Η ανάδειξη περιπτώσεων που σαπροφυτικοί μικροοργα-
νισμοί δρουν ως ευκαιριακά παθογόνα προκαλώντας σοβαρές λοι-
μώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.
Υλικό και μέθοδοι: Το δείγμα αφορά ασθενή, άρρεν, 62 ετών, καρ-
κινοπαθή, χειρουργημένο για αδενοκαρκίνωμα, με πολλαπλές με-
ταστάσεις στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο από πρωτοπαθή εστία
Ca πνεύμονος για τον οποίο λάμβανε χημειοθεραπεία. Ο ασθενής
είχε αρχόμενο υδροκέφαλο και παρουσίαζε δυσαρθρία, αστάθεια
και αφασία εκπομπής. Ξεκίνησε ακτινοβολίες και συντηρητική

αγωγή, ενώ παρουσίαζε χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης λόγω των
πολλαπλών μεταστατικών εστιών. Δείγμα αίματος σε ζεύγος φιαλών
εστά λη στο εργαστήριο μας για αερόβια και αναερόβια καλλιέργεια.
Οι φιάλες επωάστηκαν στο αυτοματοποίημένο σύστημα Bactec
(Bec ton Dickinson) και όταν θετικοποιήθηκαν, καλλιεργήθηκαν
στα συνήθη θρεπτικά υλικά. Μετά από εικοσιτετράωρη επώαση,
αναπτύχθηκε μύκητας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Rhodotorula
muci laginosa. Η ταυτοποίηση έγινε με το αυτοματοποιημένο σύ -
στη μα Vitek 2 Compact της Biomerieux και επιβεβαιώθηκε με τη
μέθοδο Maldi-Tof της εταιρίας Bruker (Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ). Ο ασθενής έλαβε ως θεραπευτική αγωγή
Ecalta (anidulafungin) και Βορικοναζόλη, η κλινική του εικόνα βελ-
τιώθηκε, παραμένει απύρετος και οι αιμοκαλλιέργειές του είναι
πλέον στείρες. 
Συμπεράσματα: Οι περισσότερες  λοιμώξεις από Rhodotorula spp.
αναφέρθηκαν μετά το 1990, σχετίζονταν με φλεβικούς καθετήρες
και διαγνώσθηκαν σε ασθενείς με καρκίνο. Η θεραπεία παραμένει
αμφιλεγόμενη και συμπεριλαμβάνει την επίλυση της ουδετεροπε-
νίας και την απομάκρυνση του καθετήρα. Όταν αυτό δεν είναι εφι-
κτό, χορηγείται ως φάρμακο εκλογής η Αμφοτερικίνη Β.
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ΑΑ 33. ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΑΠΟ RHODOTORULA MUCI LAGINOSA ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ
Ι. Πετράκη1, Ε. Λάμπρου1, Σ. Αρκουλή1, Μ. Δημητρίου1, Α. Σαΐντη1, Σ. Λεφαντζή1, Γ. Βρυώνη2, Β. Παπαεμμανουήλ1

1 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»,
2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

ΑΑ 34. KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ  ΤΟΥ SARS-COV-2
Α. Ξανθάκη1, Γ. Σαρανταρίδου1, Μ. Μπουντά1, Α. Νίτσα1, Ε. Παύλου2, Ε. Κωστούλα1, Β. Σκανδάμη1

1 Μικροβιολογικό εργαστήριο Ιπποκρατείου Γ.Ν.Α.
2 Τμήμα Αιμοδοσίας Ιπποκρατείου Γ.Ν.Α.
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Εισαγωγή: Τα Capnocytophaga spp. προκαλούν λοιμώξεις δηγμά-
των από ζώα, περιοδοντικές και συστηματικές λοιμώξεις σε ανο-
σοεπαρκείς και ανοσοκατεσταλμένους.
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού βακτηριαιμίας από C. sputi-
gena σε νεφροπαθή με ΣΕΛ.
Περιστατικό: Γυναίκα 42 ετών, με νεφρική νόσο τελικού σταδίου
λόγω ΣΕΛ νεφρίτιδας υπό prednisolone, διακομίστηκε από εξωτερική
μονάδα αιμοκάθαρσης στη νεφρολογική κλινική του νοσοκομείου
μας λόγω συμπτωμάτων και σημείων σήψης. Έφερε μόνιμο σφαγι-
τιδικό καθετήρα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο: λευκά αιμοσφαίρια
1.920/μL, ουδετερόφιλα 1.000/μL, CRP 406,7mg/dl. Αναφέρθηκε
απομόνωση P. aeruginosa από αιμοκαλλιέργειες ληφθείσες διά
του μονίμου καθετήρα σε προ δεκανπενθημέρου νοσηλεία της σε
άλλο νοσοκομείο. Έγινε άμεση αφαίρεση και αντικατάσταση του
καθετήρα, το άκρο εστάλη για καλλιέργεια και ελήφθησαν τρία
ζεύγη αιμοκαλλιεργειών από περιφερικές φλέβες. Ετέθη σε coli-
stin-amikacin-daptomycin-fluconazole. Στην καλλιέργεια του άκρου
αναπτύχθηκε P. aeruginosa, ενώ οι αιμοκαλλιέργειες παρέμειναν

Εισαγωγή: Η μικροβιακή περιτονίτιδα αποτελεί βασικό αίτιο νοση-
ρότητας σε νεφροπαθείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση.
Σκοπός: Αναδρομική μελέτη της συχνότητας και ευαισθησίας των
μικροοργανισμών που απομονώθηκαν από καλλιέργειες εκπλύμα-
τος περιτοναϊκής κάθαρσης (ΕΠΚ) ασθενών με περιτονίτιδα.
Υλικά - Μέθοδοι: Δείγματα ΕΠΚ με WBC >100/mL και τουλάχιστον
50% ουδετερόφιλα θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικά περιτονίτιδας.
Η καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε σε αιματούχο άγαρ, σοκολατό-
χρωμο, αιματούχο αναεροβίων και φιάλες αιμοκαλλιεργειών. Η ταυ-
τοποίηση έγινε με VITEK 2 (bioMerieux) και ο έλεγχος ευαισθησίας
με Kirby-Bauer, Ε-test και VITEK 2, κατά EUCAST. 
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Την περίοδο 01/01/2014-31/10/
2021 ο αριθμός των δειγμάτων αυτών ήταν 434 (από 77 ασθενείς).
Μικροβιακή ανάπτυξη παρατηρήθηκε στα 152 (35%). Απομονώθηκαν
171 μικροβιακά στελέχη: Gram-θετικά 71%, Gram-αρνητικά 26%,
μύκητες 2% (C. albicans 1%), αναερόβια 1%. Τα συχνότερα είδη

στείρες.Λόγω εμμένοντος εμπυρέτου, ελήφθησαν αιμοκαλλιέργειες
την πέμπτη και έκτη ημέρα νοσηλείας από περιφέρεια και καθετήρα
αντιστοίχως. Αμφότερες θετικοποιήθηκαν έπειτα από τριήμερη
επώαση. Μικροσκοπικά παρατηρήθηκαν Gram-αρνητικά βακτηρίδια
και στις ανακαλλιέργειες σε αιματούχο άγαρ αναπτύχθηκαν γκρίζες,
μη-αιμολυτικές αποικίες (48h επώαση, 35°C,5% CO2) που ταυτο-
ποιήθηκαν με MALDI-TOF ως C. sputigena. Ο έλεγχος ευαισθησίας
πραγματοποιήθηκε με E-test.Οι MICs (μg/ml) ήταν: piperacillin-
tazobactam 0,032, meropenem 0,003, ceftriaxone 0,032, clindamycin
0,016. H αγωγή τροποποιήθηκε με προσθήκη clindamycin και δια-
κοπή daptomycin. Η ασθενής εξήλθε μετά από 21 ημέρες νοσηλείας
σε καλή κατάσταση, αλλά με συνέχιση της από του στόματος
αγωγής με clindamycin.
Συμπεράσματα: Η θνητότητα της βακτηριαμίας από Capnocy-
tophaga spp αγγίζει το 30%. Η ακριβής ταυτοποίηση είναι απαραί-
τητη για την ορθή αντιμετώπιση των ασθενών. Στο παρόν
περιστατικό δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της πύλης ει-
σόδου του μικροοργανισμού. 

Gram-θετικών ήταν: Staphylococcus spp 59% (Coagulase-Negative
71%, S. aureus 29%), Streptococcus spp 26%, Enterococcus spp 11%
(E. faecium 54%, E. faecalis 46%). Το 14% των S. aureus ήταν MRSA
και το 57% των E. Faecium ήταν VRE (δεν απομονώθηκαν E. faecalis
VRE). Το 13% των στρεπτοκόκκων παρουσίασαν αντοχή στην peni-
cillin, αλλά δεν παρατηρήθηκε αντοχή σε γ-γενεάς cephalosporins.
Τα συχνότερα Gram-αρνητικά ήταν: Pseudo monas spp 22%, Klebsiella
spp 20%, Acinetobacter spp 18%, Serratia marcescens 13%, Escherichia
coli 9%, Enterobacter spp 9%. Αντοχή σε meropenem εμφάνισε το
10%, 55% και 86% των Pseudomonas, Klebsiella και  Acinetobacter
αντίστοιχα. Το 25% των E.coli παρήγαγαν ESBL και το 14% των Aci-
netobacter ήταν ανθεκτικά στο colistin. Δεν παρατηρήθηκαν ση-
μαντικές αντοχές στα αντιμυκητιακά.
Η γνώση της επιδημιολογίας και ευαισθησίας των παθογόνων είναι
απαραίτητη για τον προσδιορισμό της κατάλληλης εμπειρικής
αγωγής.
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ΑΑ 35. ΑΙΤΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ
ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ι. Β. Κοντοτέζα, Α. Τσάκαλος, Δ. Πετροπούλου, Ε. Πέτρου, Μ. Ξιφαράς, Α. Μιχελάκη, Μ. Ορφανίδου, Μ. Καμπερογιάννη, 
Σ. Αντωνοπούλου, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς

ΑΑ 36. ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΣ ΑΠΟ CAPNOCYTOPHAGA SPUTIGENA ΣΕ nEΦΡΟΠΑΘΗ
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ (ΣΕΛ)
Ι. Β. Κοντοτέζα1, Ε. Πέτρου1, Μ. Ορφανίδου1, Δ. Πετροπούλου1, Α. Τσάκαλος1, Ν. Μάρκου2, Π. Λιαβέρη2, Σ. Εσκίογλου1, Α. Μιχελάκη1, 
Σ. Καλαφάτης1, Μ. Καμπερογιάννη1, Σ. Αντωνοπούλου1, Γ. Μουστάκας2, Ε. Βαγιάκου1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς
2 Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς
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ΑΑ 37. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΝ-
ΤΙΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΕ-
ΤΡΑΕΤΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Μ. Μπουντά1, Γ. Σαρανταρίδου1, Μ. Πουγιούκα-Μπέη1, Α. Ξανθάκη1,
Κ. Κοτούλα1, Χ. Κώτση1, Β. Αμπατζόγλου2, Β. Σκανδάμη1

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ιπποκράτειο ΓΝΑ
2 Βενιζέλειο Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ν. Σμύρνη

Εισαγωγή - Σκοπός: Η ανάδειξη της συχνότητας θετικών αντιπυ-
ρηνικών αντισωμάτων τα τέσσερα τελευταία χρόνια και η διερεύ-
νηση της πιθανότητας μεταβολής της κατά τη διάρκεια της
πανδημίας COVID-19.   
Υλικό και μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 10.148 εξετα-
ζόμενοι (νοσηλευόμενοι σε κλινικές, ασθενείς ρευματολογικού ια-
τρείου και εξωτερικοί ασθενείς) που εξετάστηκαν για την παρουσία
αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ΑΝΑ) για τις χρονιές 2018, 2019,
2020 και 2021. Η εξέταση των ΑΝΑ πραγματοποιήθηκε με έμμεσο
ανοσοφθορισμό (IFA) χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα HEp-2 Cells
(Antinuclear Antibody Test ZENIT autoimmunity A.MENARINI dia-
gnostics) σε μικροσκόπιο φθορισμού Leica DMLS. Ως θετικά
δείγματα χαρακτηρίστηκαν αυτά με τίτλο ΑΝΑ >1/160 και κατα-
γράφηκε ο τύπος φθορισμού.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ο αριθμός των εξεταζόμενων
για ΑΝΑ στο νοσοκομείο μας παρέμεινε σχετικά σταθερός κατά τη
διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών. Πιο συγκεκριμένα: 

ΕΤΗ                                   2018                    2019                   2020                  2021

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ           2438                    2694                   2457                  2559

ΘΕΤΙΚΑ ΑΝΑ           635 (26,0%)      681 (25,3%)      609 (24,8%)     755 (29,5%)

ΣΤΙΚΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ         309 (48,7%)      392 (57,6%)      355 (58,3%)     494 (65,4%)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ                456 (71,8%)      496 (72,8%)      418 (68,6%)     522 (69,1%)

ΑΝΔΡΕΣ                   179 (28,2%)      185 (27,2%)      191 (31,4%)     233 (30,9%)

Η συχνότητα θετικών ΑΝΑ κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 παρέ-
μεινε σταθερή, ενώ το 2021 παρουσίασε μία μικρή αύξηση. Πάνω
από τα δύο τρίτα των θετικών ΑΝΑ αφορούσαν γυναίκες και η συ-
χνότητα αυτή παρέμεινε σταθερή για όλο το διάστημα της μελέτης.
Ο στικτός τύπος φθορισμού ΑΝΑ παρέμεινε ο πιο συχνός όλα τα
χρόνια με σαφή αυξητική τάση.
Συμπερασματικά, στον πληθυσμό που εξετάστηκε στο ανοσολογικό
εργαστήριο του νοσοκομείου μας διαπιστώθηκε μία μικρή αύξηση
του ποσοστού των θετικών ΑΝΑ κατά την περίοδο της πανδημίας
COVID-19, με εμφανή αύξηση του στικτού τύπου φθορισμού.  

ΑΑ 38. ΕΠΙΠΕΔΑ Β-ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ COVID-19 ΚΑΙ nOn
COVID-19 ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Κ. Τσιώνη, Ε. Νικολακοπούλου, Α. Καρυώτη, Μ. Ίσσα, 
Κ. Καραντάνη, Σ. Κυριακίδου, Δ. Κομίλης, Ε. Βαγδατλή
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο,
Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Το Β-νατριουρητικό πεπτίδιο(BNP) είναι δείκτης καρδια-
κής ανεπάρκειας. Έχει αναφερθεί άνοδος των τιμών του σε οξεία
και σοβαρή λοίμωξη αναπνευστικού, λόγω κυκλοφορίας προφλεγ-
μονωδών κυτταροκινών. Ασθενείς με νόσο COVID-19 εμφανίζουν
αύξηση BNP, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ο παθοφυσιολογικός μη-
χανισμός. Είναι πιθανό να οφείλεται σε απευθείας βλάβη του μυο-
καρδίου, αφού ο υποδοχέας ACE-2 που διευκολύνει την είσοδο του
ιού SARS-CoV-2 στα κύτταρα βρίσκεται σε αφθονία στα μυοκαρ-
διακά κύτταρα. Ωστόσο, έχει αναφερθεί και αριστερή καρδιακή
ανεπάρκεια σε ορισμένες περιπτώσεις.
Σκοπός: Πιθανή συσχέτιση των επιπέδων BNP με την COVID-19
πνευμονία. 
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 129 ασθενείς που προσήλθαν σε
τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος από 1/11/20–
31/12/20. 79(61,24%) άνδρες, με διάμεση ηλικία 70(17-94) έτη.
104(80,62%) είχαν νόσο COVID-19 επιβεβαιωμένη με RT-PCR, ενώ
25 (19,38%) ήταν αρνητικοί. 
Αποκλείστηκαν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ασθενείς με
πνευμονική εμβολή ή οξύ στεφανιαίο επεισόδιο.
Το BNP προσδιορίστηκε με ενισχυμένη χημειοφωταύγεια στο Uni-
Cell DXI800(Beckman-Coulter). Η σύγκριση των τιμών BNP ανάμεσα
σε COVID-19 και nonCOVID-19 ασθενείς έγινε με τη μη παραμε-
τρική δοκιμασία Mood’s median. 
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με νόσο COVID-19 είχαν διάμεση τιμή
BNP 72,5(9-1382)pg/ml, ενώ οι nonCOVID-19, 108(31-2396)pg/ml.
Οι ασθενείς με nonCOVID-19 πνευμονία φάνηκε ότι είχαν υψηλό-
τερα επίπεδα BNP από τους ασθενείς με COVID-19. Ωστόσο, η δια-
φορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική(p=0,091)
Συμπέρασμα: Σε ασθενείς με COVID-19 ή nonCOVID-19 πνευμο-
νία, η άνοδος των επιπέδων BNP δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα
καρδιακής ανεπάρκειας. Η άνοδος αυτή είναι παροδική και οφεί-
λεται στην κυκλοφορία προφλεγμονωδών κυτταροκινών. Στη δική
μας σειρά ασθενών δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά
ανάμεσα σε COVID-19 και nonCOVID-19 ασθενείς. Πιθανώς, μεγα-
λύτερο δείγμα να αποσαφηνίσει το ρόλο του BNP στη νόσο
COVID-19.  
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Εισαγωγή: Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας παρουσιάζουν
συχνά διάφορα είδη κολπίτιδων. Η κολπίτιδα μυκητιασικής αιτιο-
λογίας συγκαταλέγεται στα συχνότερα είδη κολπίτιδων. 
Σκοπός: Η καταγραφή των ειδών Candida σε γυναίκες αναπαρα-
γωγικής ηλικίας, έγκυες και μη έγκυες, στη διάρκεια των τελευταίων
τρισήμιση ετών.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 108 κολπικά δείγματα εγκύων
γυναικών θετικά για μύκητες και 190 κολπικά δείγματα μη εγκύων
γυναικών θετικά για μύκητες στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του
Αρεταίειου Νοσοκομείου από 1/1/2018 έως 15/06/2021. Τα δείγ-
ματα αφού εξετάστηκαν με άμεση μικροσκόπιση νωπών και κατά
Gram παρασκευασμάτων, καλλιεργήθηκαν σε Sabouraud Dextrose
Agar (Bioprepare, Ελλάδα) για την αναζήτηση των ειδών Candida.
Η ταυτοποίηση έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek II
(BioMerieux, Marcy l’Etoile, France).
Αποτελέσματα: Ο αριθμός των εγκύων και μη-εγκύων θετικών για
κάποιο είδος Candida κατά τα έτη 2018, 2019, 2020 και το πρώτο
εξάμηνο του 2021, τα είδη Candida που απομονώθηκαν και τα πο-
σοστά τους, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Εισαγωγή: Η νόσος COVID-19 προσβάλλει πολλά όργανα εκτός από
τους πνεύμονες. Η παρουσία στα θυρεοεδικά κύτταρα του υποδοχέα
ACE-2 για την είσοδο του SARS-CoV-2 στα κύτταρα εξηγεί την πι -
θα νή, απευθείας δράση του στο θυρεοειδή. Μελέτες δείχνουν δια-
ταραχή της θυρεοειδικής λειτουργίας που κλινικά αντιστοιχεί σε
θυρεοτοξίκωση, υποθυρεοειδισμό ή σύνδρομο νοσούντος ευθυ-
ρεοειδικού.
Σκοπός: Mελέτη των επιπέδων των θυρεοειδικών ορμονών σε
ασθενείς με νόσο COVID-19 και η πιθανή συσχέτιση των διαταρα-
χών τους με τη βαρύτητα της νόσου.
Υλικό-Μέθοδος: Από 1/11/20–31/12/20 σε 248 ασθενείς, 142
(57,26%) άνδρες, προσδιο ρίστηκαν τα επίπεδα TSH, FT4 και FT3 με
ενισχυμένη χημειοφωταύγεια στο UniCell DXI 800(Beckman-Coul-
ter). Αποκλείστηκαν ασθενείς με γνωστή θυρεοειδική νόσο. 139
(56,05%), είχαν νόσο COVID-19 επιβεβαιωμένη με RT-PCR, ενώ 109
(43,95%), ήταν αρνη τικοί. Οι 60 (43,17%) COVID-19 ασθενείς νοση-
λεύτηκαν στη ΜΕΘ. Η σύγκριση των τιμών ανάμεσα σε COVID-19
και nonCOVID-19 ασθενείς και μεταξύ ασθενών στη ΜΕΘ και τις
Παθολογικές-COVID-19 Κλινικές (ΠΚ) έγινε με το μη παραμετρικό
Mood’s median-test.
Αποτελέσματα: Από τους 139 COVID-19 ασθενείς, οι 72(51%) είχαν
παθολογικές τιμές TSH. Στους 129 COVID-19 ασθενείς μετρήθηκε
FT4, 27(21%) είχαν παθολογική. Στους 30 COVID-19 ασθενείς μετρή -
θηκε FT3, 3(6,67%) είχαν χαμηλή (Πίνακας1). Η σύγκριση των τιμών
TSH, FT4 και FT3 ανάμεσα σε COVID-19 και nonCOVID-19 ασθενείς
ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,001). Οι τιμές TSH και
FT4 των ασθενών στις ΜΕΘ (Πίνακας 2) βρέθηκαν παθολογικές σε σχέση
με αυτές των ασθενών στις ΠΚ, διαφορά στατιστικά σημαντική (p<0.001).

                                                      2018-2021
Είδη                                   ΕΓΚΥΕΣ                         ΜΗ ΕΓΚΥΕΣ
Candida                             Ν=108                               Ν=190
C.albicans                       75 (69,4%)                      137 (72,1%)
C.glabrata                         17 (15,7%)                        27 (14,2%)
C.parapsilosis                     7 (6,5%)                          21 (11,1%)
C.krusei                                  2 (1,9%)                             2 (1,1%)
C.tropicalis                             0 (0%)                              1 (0,5%)
C.ciferrii                                 1 (0,9%)                             1 (0,5%)
C.lusitaniae                         2 (1,9%)                             1 (0,5%)
C.spherica                            3 (2,8%)                              0 (0%)
C.kefyr                                    1 (0,9%)                              0 (0%)

Συμπεράσματα: Η C.albicans είναι ο πιο συχνός απομονωθέν μύ-
κητας τόσο στις εγκύους 69,4%, όσο και στις μη-εγκύους 72,1%.
Από τις Candida non-albicans, η C.glabrata βρίσκεται στη δεύτερη
θέση κατάταξης και στις δύο κατηγορίες γυναικών με παρόμοια πο-
σοστά 15,7% στις εγκύους και 14,2% στις μη-εγκύους, ενώ ακολου-
θεί η C.parapsilosis με αντίστοιχα ποσοστά 6,5% και 11,1%.

Συμπέρασμα: Η νόσος COVID-19 επηρεάζει τη θυρεοειδική λει-
τουργία. Ασθενείς με πα θολογικές τιμές θυρεοειδικών ορμονών
κατά την εισαγωγή τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να νοση-
λευτούν σε ΜΕΘ. 
Πολυπαραγοντική ανάλυση θα μπορούσε να δείξει αν οι θυρεοειδικές
ορμόνες χρησιμεύουν ως ανεξάρτητοι προγνωστικοί δείκτες.
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ΑΑ 39. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ COVID-19.
ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κ. Τσιώνη, Ε. Νικολακοπούλου, Α. Καρυώτη, Μ. Ίσσα, Α. Χαλβαντζής, Β. Μανέ, Δ. Κομίλης, Ε. Βαγδατλή
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Πίνακας 1. Διαταραχές των θυρεοειδικών ορμονών σε COVID-19 και
non-COVID-19 ασθενείς.

                           TSH n=248                    FT4 n=238     FT3 n=60
                                 TSH ↓      TSH ↑        TSH          FT4↓         FT4↑           FT4         FT3 ↓        FT3 
                                                                σύνολο                                         σύνολο                    σύνολο
COVID-19                    68             4         72(52%)          2              25          27(21%)          3         3(10%)
ασθενείς  n=139       (49%)        (3%)        n=139         (1,6%)      (19,4%)        n=129        (10%)       n=30
nonCOVID-19               5              2         7(6,4%)           1               4          5(4,62%)         0             0
ασθενείς n=109       (4,6%)      (1,8%)      n=109       (0,92%)      (3,7%)        n=109                        n=30

Πίνακας 2. Διαταραχές των θυρεοειδικών ορμονών σε COVID-19 ασθε-
νείς που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ και ΠΚ. Όσον αφορά στην FT3, το δείγμα
ήταν πολύ μικρό, οπότε δεν πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση.

                                     TSH n=139                FT4 n=129    FT3 n=30
                                TSH ↓    TSH ↑      TSH        FT4↓       FT4↑         FT4        FT3 ↓       FT3
                                                         σύνολο                                   σύνολο                  σύνολο
ΜΕΘ COVID-19         46               0         46(76,7%)          1               21        22(38,59%)        2         2 (11,8%)
ασθενείς n=60      (76,7%)                         n=60          (1,75%)     (36,84%)        n=57         (11,8%)        n=17
ΠΚ COVID-19             22               4        26(32,91%)          1                4           5(6,95%)          1          1 (7,69%)
ασθενείς n=79     (27,85%)    (5,06%)       n=79          (1,39%)      (5,56%)         n=72         (7,69%)        n=13

ΑΑ 40. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ CAnDIDA ΣΕ ΚΟΛΠΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑ-
ΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΓΚΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗ-ΕΓΚΥΩΝ
Α. Νικολακοπούλου, Β. Κουμάκη, Κ. Τσούτσουρας, Μ. Δαγρέ, Γ. Καπαρός, Σ. Μπάκα
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ
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Εισαγωγή: Η πνευμονία συνδεόμενη με αναπνευστήρα (VAP) εμ-
φανίζεται >48-72 h από την διασωλήνωση και εφαρμογή επεμβα-
τικού μηχανικού αερισμού στη ΜΕΘ και συνοδεύεται από υψηλή
θνητότητα.
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη γίνεται διερεύνηση της συσχέτισης
μεταξύ της VAP, βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά (MDR) μικρόβια
και παρεμβάσεων για τον έλεγχο των λοιμώξεων, το χρονικό διά-
στημα 2013-2018 στη ΜΕΘ Ενηλίκων, στο πλαίσιο Προγράμματος
Αντιμικροβιακής Επιτήρησης (ΠΑΕ) σε Τριτοβάθμια Μονάδα Υγείας. 
Υλικό και μέθοδος: Εφαρμόστηκε ανάλυση χρονοσειράς [Time
Series Analysis] ανά μήνα για τα έτη 2013-2018 και υπολογίστηκαν
οι εξής δείκτες: 1. Μηνιαία Επίπτωση σε VAP [VAP Rate per month],
2. Ποσοστό Απομονώσεων Ασθενών με MDR Βακτήρια / Εισαγωγές,
2. Καταναλώσεις απολυμαντικών για την υγιεινή των χεριών σε λί-
τρα/1000 ασθενείς-ημέρες [αλκοολούχα, solution scrub και απλό
σαπούνι], 3. Επίπτωση βακτηριαιμιών/1000 ασθενείς-ημέρες [Σύνολο
βακτηριαιμιών, ανθεκτικών στις καρβαπενέμες CR/ Acinetobacter
baumanii, Pseudomonas aeruginosa και Klebsiella pneumoniae].
Αποτελέσματα: Οι στατιστικά σημαντικές παρεμβάσεις στη ΜΕΘ

ήταν η αυξημένη εφαρμογή απομόνωσης των ασθενών με MDR
Βακτηριαιμίες (p-value:<0.001) και η αύξηση στην κατανάλωση
απολυμαντικών για την υγιεινή των χεριών (p-value:<0.001). Η πε-
ρισσότερο στατιστικά σημαντική έκβαση στη ΜΕΘ ήταν η μείωση
στην επίπτωση της VAP κατά 35,12% κατ’ έτος (p-value: 0.011) τα
τελευταία 4 έτη του προγράμματος. Η μείωση της επίπτωση της
VAP αρχικά συσχετίστηκε σημαντικά με τη μείωση των καρδιοχει-
ρουργικών περιστατικών και ασθενών με τραύμα (p-value: 0.001)
και κατόπιν με την αύξηση των απομονώσεων των ασθενών με
MDR Βακτηριαιμίες (p-value: 0.048), και την αυξημένη κατανάλωση
των απολυμαντικών (p-value: 0.024). Μόνο η αυξημένη επίπτωση
βακτηριαιμιών από  CR- Acinetobacter baumanii συσχετίστηκε στα-
τιστικά σημαντικά με αυξημένη επίπτωση της VAP κατά 17%  (p-
value: 0.045).
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή ενός ΠΑΕ στο Νοσοκομείο και ειδικά
στη ΜΕΘ με παρεμβάσεις όπως η απομόνωση των ασθενών και η
χρήση απολυμαντικών για την υγιεινή των χεριών, έχουν σαφή απο-
τελέσματα στον έλεγχο των λοιμώξεων, με δυνατότητα συνεχούς
αξιολόγησης, προσαρμογής και τεκμηρίωσης. 
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Εισαγωγή: Οι βακτηριαιμίες από πολυανθεκτικά (MDR) μικρόβια
αποτελούν σοβαρό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως
και συνοδεύονται από αυξημένο κόστος νοσηλείας. 
Σκοπός: Στη παρούσα μελέτη γίνεται διερεύνηση της συσχέτισης
μεταξύ των βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά (MDR) μικρόβια, με
την κατανάλωση των αντιβιοτικών και των παρεμβάσεων για τον
έλεγχο των λοιμώξεων, κατά το χρονικό διάστημα 2013 – 2018, στο
πλαίσιο Προγράμματος Αντιμικροβιακής Επιτήρησης (ΠΑΕ) σε Τρι-
τοβάθμια Μονάδα Υγείας.
Υλικό και μέθοδος: Εφαρμόστηκε ανάλυση χρονοσειράς [Time Se-
ries Analysis] ανά μήνα για τα έτη 2013-2018 και υπολογίστηκαν οι
εξής δείκτες: 1. Επίπτωση βακτηριαιμιών/1000 ασθενείς-ημέρες
[Σύνολο ανθεκτικών gram(-) στις καρβαπενέμες CR /Acinetobacter
baumanii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae και αν-
θεκτικών gram(+) / methicillin-resistant Staphylococcus aureus
(MRSA) and vancomycin-resistant Enterococci (VRE)], 2. Κατανά-
λωση αντιβιοτικών σε DDDs/100 ασθενείς- ημέρες, 3. Κατανάλωση
απολυμαντικών για την υγιεινή των χεριών σε λίτρα/1000 ασθενείς-
ημέρες [αλκοολούχα, solution scrub και απλό σαπούνι], 4. Ποσοστό

Απομονώσεων Ασθενών με MDR Βακτήρια / Εισαγωγές.
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της μελέτης οι στατιστικά σημα -
ντικές παρεμβάσεις ήταν 1. Η μείωση της κατανάλωσης των προ -
ωθη μένων αντιβιοτικών (p-value: 0.001) 2. Η αύξηση στη κατανάλωση
απολυμαντικών (p-value: 0.001), 3. Η αύξηση των απομονώσεων ασθε -
νών με MDR βακτηριαιμίες (p-value:<0.001). Παρ’ όλα αυτά η έκβα -
ση της επίπτωση των βακτηριαιμιών από MDR gram(-) και gram(+)
μικρόβια παρέμεινε σταθερή κατά τη διάρκεια του ΠΑΕ (p-value:
0.093). Η αυξημένη εφαρμογή της απομόνωσης των ασθε νών στη
ΜΕΘ συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με μείωση της επίπτωσης
κατά 65% των MDR gram(-) βακτηριαιμιών (p-value: 0.001), ενώ η
αυξημένη κατανάλωση όλων των απολυμαντικών στο σύνολο του
Νοσοκομείου συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με μείωση της
επίπτωσης κατά 6% όλων των βακτηριαιμιών (p-value: 0.020).
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή ενός ΠΑΕ στο Νοσοκομείο και ειδικά
στη ΜΕΘ με παρεμβάσεις όπως η απομόνωση των ασθενών και η
χρήση απολυμαντικών για την υγιεινή των χεριών μπορεί να οδη-
γήσουν στον έλεγχο των λοιμώξεων, με δυνατότητα συνεχούς αξιο-
λόγησης, προσαρμογής και τεκμηρίωσης. 

VOL. 66 • ISSUE 4, October-December 2021

ΑΑ 41. ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 6-ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
 ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Α. Παπανικολοπούλου1, Ε. Μαλτέζου2,  Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης1, Ν. Πανταζής3, Μ. Καντζανού3

1 Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα, 2 Διεύθυνση Έρευνας, Μελετών και Τεκμηρίωσης Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Αθήνα, 3 Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιο-
λογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

ΑΑ 42. ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (VAP), ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕ-
ΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑ-
ΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 6-ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Α. Παπανικολοπούλου1, Ε. Μαλτέζου2,  Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης1, Ν. Πανταζής3, Μ. Καντζανού3

1 Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα, 2 Διεύθυνση Έρευνας, Μελετών και Τεκμηρίωσης Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Αθήνα, 3 Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιο-
λογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
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Εισαγωγή: Τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας COVID-19
έχουν επιφέρει αλλαγές τόσο στις υπηρεσίες υγειονομικής περί-
θαλψης, όσο και στην κοινωνική ζωή. Στο πλαίσιο περιορισμού
της διασποράς του SARS-CoV-2 υιοθετήθηκαν δύο πανελλαδικά
“lock downs”  (Μάρτιο - Μάιο 2020 και Νοέμβριο 2020 - Μάιο 2021).
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας
COVID-19, κατά το έτος 2020, στην εμφάνιση νέων λοιμώξεων και
επαναμολύνσεων από Treponema pallidum. 
Υλικό και μέθοδοι: Υλικό αποτέλεσε τα κλινικά δείγματα που ελέγχ-
θηκαν για σύφιλη στο “Εργαστήριο Αναφοράς Σεξουαλικώς Μετα-
διδόμενων Νοσημάτων και AIDS” του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
τα έτη 2019 και 2020. Τα δείγματα προέρχονταν από εξωτερικούς
ασθενείς του Ιατρείου Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων
(ΣΜΝ) και της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου. Τα
συγκεκριμένα δείγματα αφορούν τόσο νέους ασθενείς με υποψία
σύφιλης, όσο και ασθενείς στα πλαίσια παρακο λούθησης (follow-
up). Ο εργαστηριακός έλεγχος για σύφιλη περιελάμβανε: 1. ποσο-
τική μέθοδο VDRL (VDRL Antigen MR, Linear Chemicals, Spain), 2.
ανοσοενζυμική μέτρηση ειδικών αντισωμάτων IgG και IgM (Tre-
ponema IgG and IgM, Delta Biologicals, Italia) και 3. ποσοτικό προσ-
διορισμό TPPA (Serodia-TP-PA, Fujirebio Inc., Japan). Η διάγνωση
στηρίχθηκε στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες του
CDC (Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021.
MMWR Recomm Rep 2021;70) και ως επαναμολύνσεις καταγράφη-
καν προηγούμενα θετικά περιστατικά σύφιλης που αντα πο κρί -
θηκαν στη θεραπεία, με μείωση  ≥ 4 φορές τίτλου VDRL, και κατά
την προσέλευση στο νοσοκομείο καταγράφηκε νέα αύξηση (4 ≥
του τίτλου VDRL). Για τον στατιστικό έλεγχο χρησιμοποιήθηκε η
στατιστική συνάρτηση Χ2 (Pearson's chi-square test statistic).
Αποτελέσματα: Το 2019 ελέγχθηκαν 1572 δείγματα και το 2020
ελέγχθηκαν 1336. Στον πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα ανά μήνα για τα δύο έτη.

2019                           Νέες             Επανα-          Παλαιές    Αρνητικά   Άγνωστο 
                                λοιμώξεις     μολύνσεις     λοιμώξεις                          ιστορικό
Ιανουάριος                 13                    10                    46                  98                  7
Φεβρουάριος              7                       3                     25                  65                  4
Μάρτιος                        6                       6                     25                  59                  2
Απρίλιος                       9                       3                     24                  55                  2
Μάιος                            7                       4                     25                104                 4
Ιούνιος                         10                      1                     29                  78                  4
Ιούλιος                         19                      6                     51                129                 6
Αύγουστος                   1                       4                      6                    8                   0
Σεπτέμβριος              15                      5                     45                131                 7
Οκτώβριος                   4                       8                     38                  78                  4
Νοέμβριος                   7                       4                     38                  93                  8
Δεκέμβριος                 9                       4                     19                  85                  5
ΣΥΝΟΛΟ: 1572       107                   58                   371               983                53
                                                                                                                                             

                                                                                    

2020                           Νέες             Επανα-          Παλαιές    Αρνητικά   Άγνωστο 
                                λοιμώξεις     μολύνσεις     λοιμώξεις                          ιστορικό
Ιανουαριος                 12                      4                     27                  79                  5
Φεβρουάριος              9                       5                     37                  82                  0
Μάρτιος                       11                      1                     29                100                 1
Απρίλιος                      13                      0                     14                  27                  0
Μάιος                            9                       2                     22                  44                  1
Ιούνιος                         18                    13                    43                  82                  0
Ιούλιος                         13                    18                    33                  65                  1
Αύγουστος                   9                       3                     14                  18                  0
Σεπτέμβριος              10                      8                     28                  46                  0
Οκτώβριος                 12                    12                    47                  88                  0
Νοέμβριος                   5                       7                     30                  73                  0
Δεκέμβριος                 8                       3                     33                  62                  0
ΣΥΝΟΛΟ: 1336        129                   76                   357               766                 8

Κατά την συγκριτική αξιολόγηση και στατιστική ανάλυση των θε-
τικών αποτελεσμάτων (νέες λοιμώξεις και επαναμολύνσεις) σε
σχέση με τα αρνητικά αποτελέσματα καταγράφεται για το έτος
2020 αύξηση των νέων λοιμώξεων με ποσοστό 14,4% έναντι πο-
σοστού 9,82% για το 2019 (p-value 0,002). Ανάλογα παρατηρείται
αύξηση των επαναμολύνσεων με ποσοστά 9% και 5,6% για το 2020
και το 2019 αντίστοιχα (p-value 0,04). 
Συμπερασματικά η αύξηση στο ποσοστό των νέων λοιμώξεων και
επαναμολύνσεων από T. pallidum το 2020 συγκριτικά με το 2019
ήταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό μεγαλύτερη. Έτσι, παρά τα
μέτρα καραντίνας και κοινωνικής απόστασης, φαίνεται ότι οι επι-
κίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές πιθανότατα παραμένουν κατά
τη διάρκεια της πανδημίας. Δεδομένου ότι η καθυστερημένη διά-
γνωση σύφιλης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, τα δε-
δομένα της μελέτης συνηγορούν ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγειονομικής περίθαλψης απαιτείται να παραμένει απρόσκοπτη
κατά τη διάρκεια κρίσεων Δημόσιας Υγείας. 
Τέλος, θα πρέπει να εκπονηθούν περαιτέρω επιδημιολογικές
μελέτες για τη σύφιλη σε σχέση με την πανδημία COVID-19, προ-
κειμένου να αποσαφηνιστεί εάν η καταγεγραμμένη αύξηση είναι
πραγματική ή πλασματική λόγω των περιοριστικών συνθηκών που
προκαλεί η πανδημία.
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Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι η
επίσημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικροβιολο-
γικής Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση των
Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολόγων, αλλά και κάθε
επιστήμονα που ασχολείται με την εργαστηριακή και κλι-
νική ιατρική.

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

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

Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας στο https://acta.hms.org.gr (Υπο-
βολή Άρθρων). Χειρόγραφα που παραλαμβάνονται με
το ταχυδρομείο, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι ηλεκτρο-
νικού αρχείου, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Το υποβαλ-
λόμενο άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή-
δήλωση του υπεύθυνου συγγραφέα που να βεβαιώνει
ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και συμφωνούν
με την υποβολή του χειρογράφου και ότι το άρθρο ή
ένα σημαντικό μέρος αυτού δεν έχει δημοσιευθεί ή υπο-
βληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού. Επίσης θα πρέπει
να αναφέρεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων όλων των
συγγραφέων. Κατά την παραλαβή, το άρθρο ελέγχεται
για την πληρότητα και στη συνέχεια αποστέλλεται απαν-
τητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο για αλληλο-
γραφία συγγραφέα.

Είδη άρθρων προς δημοσίευση
Δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης, οι
φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την χημική και
όχι την εμπορική ονομασία τους. Οι μονάδες των διαφό-
ρων μεγεθών αναφέρονται με τους διεθνώς παραδεκτούς
συμβολισμούς και όχι με τις ελληνικές ονομασίες τους.
Για παράδειγμα, γράφεται κύτταρα/μl και όχι κύτταρα
κ.κ.χ. Η ονοματολογία των βακτηρίων είναι αυτή που ανα-
φέρεται στο: Approved lists of Bacterial names (Skerman
VBD, McGowan V, Sneath PHA, ed. American Society for
Microbiology (1989) και στο International Journal of Sy-
stematic and Evolutionary Microbiology. Τα ονόματα των
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ιών θα πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα από τη διεθνή επι-
τροπή για την ταξινόμηση των ιών (ICTV), όπως αναφέ-
ρονται στο Virus Taxonomy: Classification and nomen-
clature of viruses, Seventh report of the international
Committee on Taxonomy of Viruses (van Regenmortel et
al, ed. Academic Press, San Diego, Calif, 2000).

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

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

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

προτείνουν αλλαγές, το τελικό διορθωμένο κείμενο υπο-
βάλλεται εκ νέου από τον υπεύθυνο συγγραφέα, σε
διάστημα τριών εβδομάδων από την επιστροφή του
για τροποποίηση και συνοδευόμενο από επιστολή στην
οποία θα αναφέρονται σημείο προς σημείο όλες οι αλ-
λαγές στο κείμενο, καθώς και η αιτιολογημένη αποδοχή
ή απόρριψη των προτάσεων των κριτών. Μετά την
τελική αποδοχή, η μελέτη αποστέλλεται στο τυπογραφείο.
Οι συγγραφείς, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να
λάβουν τυπογραφικά δοκίμια για έλεγχο. Τα δοκίμια
πρέπει να επιστρέφονται στο Τυπογραφείο σε τρείς το
πολύ ημέρες με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εφόσον οι συγγραφείς επιθυμούν ανάτυπα, θα πρέπει
να αποστείλουν επιστολή που θα δηλώνουν τον αριθμό
ανατύπων που επιθυμούν. Η σχετική δαπάνη βαρύνει
εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Δεν επιτρέπεται αλλαγή
του κειμένου στο στάδιο των τυπογραφικών δοκιμίων
χωρίς την άδεια της Σύνταξης.

Δήλωση άδειας έκδοσης
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δημοσί-
ευση, ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να συμπλη-
ρώσει και να υπογράψει την επιστολή ανάθεσης της
άδειας έκδοσης που μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα της
Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας. Η συμπληρωμένη
φόρμα θα πρέπει να ταχυδρομηθεί (κατά προτίμηση με
συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην
διεύθυνση «Συντακτική Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής Μι-
κροβιολογικής Εταιρείας, ASCENT ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου
29, 115 28, Αθήνα». Σημειώνεται εδώ ότι μόνο μετά την
παραλαβή της επιστολής θα ξεκινάει η διαδικασία ενσω-
μάτωσης του άρθρου στο επόμενο τεύχος και η στοιχει-
οθέτησή του.
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divided into the following sections: Introduction, Case
Description, Comments or Discussion.

In the Materials and Methods section, the way in
which the material or patients were selected is described
in detail, as well as the methods implemented, in order
for other researchers to be able to reproduce the rese-
arch. In case that the research involves people, com-
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italics (e.g. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pil-
cher JB, Diaz 5 JF et al. Discrepancies between cerebral
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mes. When an article is unsigned, instead of the names
of the authors the word “Anonymous” is used. For elec-
tronic journals with no page numbers, or whenever this
is possible, the DOI (Digital Object Identifier) code should
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Journal articles under publication: these are articles
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The previous instructions should be followed, whereas
the abbreviated journal title is followed by the phrase “in
press” or “under publication”. When an article is published
during the evaluation process, the authors are responsible
for renewing the reference by mentioning the relevant
journal details (issue, page numbers or DOI).

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

Works in the form of notices at conferences (either oral
or posted) are not included in literature, but they can
be set out in the text in parentheses, as long as no more
than two years have passed since their presentation, in-
dicating the name of the first author, the conference
and specific page(s) in the volume of the minutes of the
conference (e.g. Juncosa B et al, XVII Lancefield Interna-
tional Symposium on Streptococci & Streptococcal Di-
seases, Porto Heli, Greece, 2008, pp63). References to
websites should be listed in a similar manner, further
indicating the date of the authors’ last access to the web-
site (e.g. http://www.mednet.gr/whonet, cited 1 Septem-
ber 2015).

Photographs, figures, diagrams, etc. are defined as
images (in case of photos) or graphs (in case of drawings)
and they are listed in the corresponding points of the
text and numbered in Arabic numerals (Figure 1, Figure
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rifications are listed as references at the end of the table.

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

their chemical rather than by their brand name. The vari-
ous units of measurement are referred to according to
the internationally acceptable standards. The nomencla-
ture of bacteria can be found in: Approved lists of Bacterial
names (Skerman VBD, McGowan V, Sneath PHA, ed. Ame-
rican Society for Microbiology (1989) and in the Interna-
tional Journal of Systematic and Evolutionary Microbio-
logy. The nomenclature of viruses has to be approved by
the International Committee on Taxonomy of Viruses
(ICTV), as referred to in Virus Taxonomy: Classification and
nomenclature of viruses, Seventh report of the interna-
tional Committee on Taxonomy of Viruses (van Regen-
mortel et al, ed. Academic Press, San Diego, Calif, 2000).
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subject (i.e. the “introduction, materials and methodo-
logy, results, discussion” structure is not applicable).
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fact that they have no abstract and no individual sec-
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external reviewer, as well as by the Editorial Board. The
reviewers may be members of the Editorial Board or
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performed while in the process of proof reading without
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