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146 ————————————————————  Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ Τόμος 52, Τεύχος 3, 2007

Η συμβολή των συστημάτων πληροφορικής 
στην υποβοήθηση, την επιτάχυνση και τη διασφάλιση  
της αξιοπιστίας των εργαστηριακών διαγνωστικών  
διαδικασιών και αποτελεσμάτων
A.Α.	Ευαγγελόπουλος,1	Ν.Γ.	Βαλλιάνου,2	Ε.Δ.	Βογιατζάκης3	

οι	τεχνολογικές	εξελίξεις	στον	τομέα	του	εργαστηριακού	εξοπλισμού	οδήγησαν	στη	
δραματική	αύξηση	του	αριθμού	των	αναφερόμενων	αποτελεσμάτων	ανά	χειριστή.	Από	
μιa	αναλυτική	μέθοδο	και	περίπου	10	αποτελέσματα,	ανά	ώρα,	το	1970,	οδηγηθήκαμε	
σε	περισσότερες	από	200	μεθόδους,	που	εκτελούνται	παράλληλα,	παράγοντας	πάνω	από	
6000	αποτελέσματα,	ανά	ώρα,	σήμερα.	Το	γεγονός	αυτό,	σηματοδότησε	τη	μεταφορά	
του	φόρτου	εργασίας	από	τα	αναλυτικά,	στα	διοικητικά	καθήκοντα	και	τη	διαχείριση	της	
παραγόμενης	πληροφορίας.	Tα	οφέλη	της	τεχνολογίας	της	πληροφορικής	διαχέονται,	σε	
μεγαλύτερο	ή	μικρότερο	βαθμό,	σε	όλα	τα	στάδια	της	διαγνωστικής	διαδικασίας.	H	εισα-
γωγή	ολοκληρωμένων	συστημάτων	πληροφορικής	στα	εργαστήρια	υπόσχεται	να	κάνει	τον	
τομέα	υγείας,	όχι	μόνο	ασφαλέστερο,	αλλά	και	περισσότερο	αποτελεσματικό.	Στο	παρόν	
άρθρο	επιχειρείται	μια	ανασκόπηση	της	συμβολής	των	σύγχρονων	εργαστηριακών	συ-
στημάτων	πληροφορικής	στο	σύνολο	της	διαγνωστικής	διαδικασίας	και	πιο	συγκεκριμένα	
στα	επιμέρους	στάδια	της	προαναλυτικής,	αναλυτικής	και	μεταναλυτικής	φάσης.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2007, 52 (3): 146-157

Λέξεις κλειδιά: Διαγνωστικές	διαδικασίες,	εργαστηριακά	πληροφοριακά	συστήματα,	διασφάλιση	
ποιότητας,	πληροφορική	υγείας

1Συνεργάτης	Eργαστηρίου	Γ.Ν.Α	«Πολυκλινική»,	Αθήνα,	
2Γ.Ν.Α	«Πολυκλινική»	Αθήνα,	3Διευθυντής	Μικροβιολογικού	
–	Βιοχημικού	Εργαστηρίου	Γ.Ν.Α	«Πολυκλινική»,	Αθήνα

Εισαγωγή
Οι εργαζόμενοι στα σημερινά εργαστήρια πι-

θανότατα δεν μπορούν να φανταστούν πώς ήταν η 
καθημερινότητα των εργαστηριακών πριν μερικές 

δεκαετίες. Η διαχείριση, ακόμη και ενός μικρού 
εργαστηρίου, χωρίς σύστημα πληροφορικής (LIS 
– Laboratory Information System ή LIMS – Labo-
ratory Information Management System), ήταν μια 
πραγματική πρόκληση. Κάθε σημείο συλλογής δειγ-
μάτων, διατηρούσε ειδικό βιβλίο καταχώρησης, ενώ 
αντίστοιχο βιβλίο διατηρούσε το εργαστήριο, στην 
περιοχή υποδοχής των δειγμάτων. Με δεδομένο ότι 
οι εξετάσεις γίνονταν κατά δέσμες (batch), για κάθε 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
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εξέταση υπήρχαν ξεχωριστά φύλλα αιτήσεων και 
αποτελεσμάτων. Μετά την αρχική καταγραφή των 
αποτελεσμάτων σε αυτά ακολουθούσε η μεταφορά 
τους στο απαντητικό. Ερμηνευτικά σχόλια, όπως 
σε παθολογικά δείγματα π.χ. αιματολογίας έπρεπε 
να συμπληρωθούν χειρόγραφα από τους μικροβι-
ολόγους ή να υπαγορευθούν και να δακτυλογρα-
φηθούν. Το ίδιο συνέβαινε με τα κυτταρολογικά 
και τα ιστολογικά ευρήματα βιοψιών. Επειδή δεν 
υπήρχαν τερματικά υπολογιστών όπου μπορούσαν 
να αναζητηθούν προηγούμενα αποτελέσματα του 
ασθενούς, κάθε σχετικό δεδομένο φυλασσόταν σε 
έντυπη μορφή, σε ειδικό αρχείο – «κατάστιχο». Για 
τον υπολογισμό στατιστικών στοιχείων η συλλογή, 
η καταμέτρηση και η επεξεργασία των δεδομένων, 
γινόταν χειροκίνητα. Παρόμοια εικόνα επικρατούσε 
και στα ταμεία για τις σχετικές χρεώσεις. Παρά τις 
δικλείδες ασφαλείας, λάθη συνέβαιναν πάντα. Για 
όλους αυτούς τους λόγους, τα πρωτότυπα παραπε-
μπτικά ή τα αντίγραφα σε φύλλα ημέρας, τα φύλλα 
εργασίας, οι ιατρικές αναφορές (απαντητικά) και τα 
τιμολόγια (χρεώσεις), έπρεπε να φυλάσσονται και 
να αρχειοθετούνται.1

Οι δραστικές αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα και 
ειδικά στον τομέα της υγείας, δημιούργησαν νέες 
προκλήσεις στις οποίες έπρεπε να ανταπεξέλθει 
η εργαστηριακή Ιατρική. Συνοπτικά μπορούν να 
αναφερθούν:
 1. Η πίεση για μείωση του κόστους και έλεγχο με 

κατάλληλα διοικητικά εργαλεία2

 2. Ο σχολαστικός έλεγχος από ασθενείς, πελάτες 
εργαστηρίων και κανονιστικές αρχές (regulators, 
regulatory authorities / bodies)3-5

 3. Η αυξανόμενη ζήτηση για ταχύτερες και καλύ-
τερες υπηρεσίες

 4. Η έκρηξη της πληροφορίας και τα τεχνολογικά 
άλματα

 5. Η μείωση του αριθμού εξειδικευμένου προσω-
πικού.
Ειδικότερα, η μείωση των διαθέσιμων πόρων των 

συστημάτων υγείας ασκεί σήμερα αφόρητες πιέσεις 
στα κλινικά εργαστήρια. Η αποζημίωση/ κάλυψη ανά 
εξέταση, που λαμβάνει ένα εργαστήριο, έχει μειωθεί 
σημαντικά την τελευταία 15ετία (Εικ. 1). Φυσικό 
επακόλουθο αυτής της τάσης ήταν η στροφή προς 
την αναζήτηση νέων λύσεων και στρατηγικών, ώστε 
να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εργαστηρίων.6 
Τέτοιες στρατηγικές είναι ο σχηματισμός δικτύων 

εργαστηρίων και κοινοπραξιών -ανάλογα με το 
σύστημα υγείας κάθε χώρας- με ισχυρή διαπραγμα-
τευτική δύναμη, η εισαγωγή αυτόματων αναλυτών, η 
συγχώνευση διαφορετικών αναλυτικών τεχνολογιών 
(ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια, φωτομετρία, ανοσοθο-
λοσιμετρία, ηλεκτροχημειοφωταύγεια), σε μεγάλες 
αναλυτικές πλατφόρμες, ο επανασχεδιασμός της ροής 
των εργασιών αλλά και η χρήση συστημάτων για την 
αυτοματοποίηση της προαναλυτικής φάσης. Με τη 
συμβολή αυτών των μεθόδων και των καινοτομιών, 
ο αριθμός των αναφερόμενων αποτελεσμάτων ανά 
χειριστή αυξήθηκε από μία αναλυτική μέθοδο και 
περίπου 10 αποτελέσματα ανά ώρα, το 1970, σε 
περισσότερες από 200 μεθόδους που εκτελούνται 
παράλληλα και σε πάνω από 6000 αποτελέσματα 
ανά ώρα, σήμερα (Εικ. 2). Το γεγονός αυτό σηματο-
δότησε τη μεταφορά του φόρτου εργασίας, από τα 
αναλυτικά, στα διοικητικά καθήκοντα. Ουσιαστικά, 
η πίεση για βελτίωση των οικονομικών δεικτών στα 
εργαστήρια προκάλεσε ένα φαινόμενο χιονοστιβά-
δας αλλαγών, στον πυρήνα της οποίας εντοπίζεται 
το αίτημα για μείωση του κόστους. Η διαχείριση 
της παραγόμενης πληροφορίας έγινε εφικτή μέσω 
των νεωτερισμών στη μηχανοργάνωση και στην 
πληροφορική, όπως είναι η εμφάνιση δικτύων, τα 
συστήματα πληροφορικής εργαστηρίων7 (Πίν. 1), 
η αμφίδρομη επικοινωνία αυτών των συστημάτων 
με τις αναλυτικές συσκευές και η αντιμετώπιση 
της πολυπλοκότητας συγκεκριμένων περιοχών του 
εργαστηρίου (π.χ. περιοχές εργασίας ορού, γενικής 
αίματος και ούρων), με ειδικά λογισμικά διαχείρισης 
διεργασιών, για τα οποία έχει επικρατήσει ο αγγλο-
σαξονικός όρος Work Area Managers. Εκείνο που 
πρέπει να επισημανθεί, είναι ότι η ενσωμάτωση και 
η ενοποίηση των συστημάτων πληροφορικής, δεν 
ακολούθησε παράλληλους δρόμους με τις αλλαγές 
στην αναλυτική τεχνολογία και οργανολογία, με 
αποτέλεσμα σε αρκετά νοσοκομεία/ εργαστήρια, 
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Εικόνα 1. Μείωση της αποζημίωσης ανά εξέταση (U.S. 
Bancorp Piper Jaffray, March 1999).
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Εικόνα 2. Αύξηση της παραγωγικότητας (αριθμός παραγόμενων αποτελεσμάτων ανά άτομο, ανά ώρα), στα κεντρικά 
εργαστήρια (core labs).

Πίνακας 1. Τυπικές λειτουργίες ενός συστήματος πλη-
ροφορικής εργαστηρίων
 • Διαχείριση φακέλου ασθενούς
 • Σύνταξη εντολών και ζήτηση εξετάσεων, τόσο εντός 

του εργαστηρίου όσο και από τις κλινικές ή ακόμα και 
εκτός νοσοκομείου

 • Πρόβλεψη για τη συλλογή και παραλαβή των κατάλ-
ληλων τύπων και ποσότητας δείγματος (ορός, πλάσμα, 
ούρα, αίμα-EDTA κ.λπ.) για τις αιτηθείσες εξετάσεις

 • Σήμανση και παρακολούθηση των δειγμάτων (ιχνηλα-
σιμότητα)

 • Αποστολή ζητήσεων στο κεντρικό εργαστήριο
 • Αμφίδρομη σύνδεση με τους αναλυτές
 • Συνολική διαχείριση ποιότητας, που δεν περιορίζεται 

μόνο στον Αναλυτικό Έλεγχο Ποιότητας
 • Τεχνική και ιατρική έγκριση των αποτελεσμάτων
 • Ενοποίηση των αποτελεσμάτων σε διάφορες φόρμες 

αναφοράς
 • Ταχεία και ακριβής μεταφορά των αποτελεσμάτων-

απαντητικού στον εντολέα
 • Διαχείριση στατιστικών δεδομένων
 • Διαχείριση οικονομικών στοιχείων
 • Δημιουργία αναφορών προς τη διοίκηση

να υπάρχουν διάφορα και ετερόκλητα συστήματα 
πληροφορικής, που πρέπει να συντηρηθούν.

Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των κεντρικών 
εργαστηρίων, αυξήθηκε και η ζήτηση των εξετάσεων 
«παρά την κλίνη του ασθενούς». Η άμεση διαθεσι-
μότητα σημαντικών και κρίσιμων για τη ζωή του 
ασθενούς αποτελεσμάτων, μέσω εξετάσεων εκτελού-
μενων παρά την κλίνη του ασθενούς, επιτρέπει στους 
επαγγελματίες υγείας να αντιδρούν ταχύτερα για 
την καλύτερη παροχή ιατρικής φροντίδας. Κεντρικό 
ρόλο για να αποδειχθεί αποτελεσματικό, επαρκές 
και επωφελές ένα εκτεταμένο πρόγραμμα τέτοιων 
εξετάσεων, διαδραματίζει η ύπαρξη ενός ισχυρού 
και ευέλικτου συστήματος διαχείρισης δεδομένων, 
που εξασφαλίζει τη σύνδεση των παρά την κλίνη 
συσκευών με το πληροφοριακό περιβάλλον του νο-
σοκομείου. Λύσεις διαχείρισης των δεδομένων που 
προκύπτουν από τις παρά την κλίνη του ασθενούς 
αναλυτικές συσκευές βοηθούν στην ενσωμάτωσή 
τους στο σύστημα πληροφορικής του νοσοκομείου/ 
κεντρικού εργαστηρίου, επιτρέποντας έτσι καλύτερο 
έλεγχο των συσκευών, των χειριστών, των ασθενών 
και του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.

 

  

Η αυτοματοποίηση αύξησε κατακόρυφα την παραγωγικότητα αλλά μετατόπισε το 
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Η διαγνωστική διαδικασία
Ο πρωταρχικός ρόλος ενός εργαστηρίου είναι η 

αποτελεσματική παραγωγή και διανομή εργαστη-
ριακών αποτελεσμάτων. Ο χρόνος παράδοσης της 
απάντησης, που είναι συνάρτηση όλων των διερ-
γασιών, από τη σύνταξη του παραπεμπτικού, μέχρι 
την έκδοση της απάντησης (turnaround time, TAT), 
αποτελεί ένα μέτρο της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους “πελάτες” του εργαστηρίου 
(κλινικοί γιατροί, ασθενείς, άλλα εργαστήρια κ.λπ.). 
Ωστόσο, σύντομοι χρόνοι παράδοσης απαντήσεων 
δεν έχουν κάποια αξία αν τα αποτελέσματα δεν είναι 
αξιόπιστα. Το σύστημα πρέπει να παράγει αποτελέ-
σματα, που ικανοποιούν τις προσδοκίες, τόσο του 
αιτούντα όσο και του ασθενούς.8 Τα πέντε κριτήρια 
που προσδιορίζουν την ποιότητα, στην ευρύτερή της 
έννοια και στα πλαίσια μιας διαδικασίας παραγωγής 
εργαστηριακών αποτελεσμάτων είναι:
 1. Ασφάλεια (ιχνηλασιμότητα δείγματος)
 2. Αξιοπιστία του παραγόμενου αποτελέσματος, 

εξαρτώμενη από τα θεσπισθέντα κριτήρια ελέγ-
χου πριν την έκδοση του αποτελέσματος αλλά 
και από την αβεβαιότητα της μέτρησης9

 3. Ευκολία πρόσβασης στη διαθέσιμη πληροφο-
ρία

 4. Ταχύτητα διάθεσης των αποτελεσμάτων
 5. Κόστος παραγωγής του αποτελέσματος, με τη 

βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων και του 
προσωπικού.
Για να γίνουν αντιληπτά τα οφέλη της τεχνολογί-

ας της πληροφορικής στο εργαστήριο στο πλαίσιο της 
συνολικής διαχείρισης ποιότητας (Πίν. 2), αλλά και 
γενικά στη διάγνωση, είναι αναγκαίο να μελετηθούν 
λεπτομερώς τα βήματα της διαγνωστικής διαδικα-
σίας (Εικ. 3) στα οποία μπορούν να συμβάλλουν, 
σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, τα LIS.10

Προαναλυτική φάση

Ζήτηση εξετάσεων (διαδικασία παραγγελίας)
Διαλογή (παραλαβή, φυγοκέντρηση [αν χρειάζε-

ται], διαχωρισμός και ταξινόμηση δειγμάτων)11

Αναλυτική φάση

Αναλυτικός Έλεγχος Ποιότητας
Αναλυτική διαδικασία

Μέτα-αναλυτική φάση

Τεχνική έγκριση των παραγόμενων αποτελε-
σμάτων

Ιατρική έγκριση / επικύρωση
Αναφορά αποτελεσμάτων (απαντητικά)
Ερμηνεία αποτελεσμάτων

ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Ζήτηση εξετάσεων
Τόπος: Εργαστήριο/Κλινική

Διαδικασία: Συμπλήρωση παραπεμπτικού, σή-
μανση σωληναρίου, συλλογή απαιτούμενων δειγ-
μάτων

Ανάγκες: Υπόδειξη εξετάσεων βάσει κλινικής ει-
κόνας και διάγνωσης που πιθανολογείται (indication 
based panel test), πληροφορίες για τα δείγματα, αλλά 
και προ-αναλυτικές πληροφορίες, όπως συνθήκες, 
σταθερότητα, παρεμβολές.11

Τρέχουσα κατάσταση: Έγγραφο παραπεμπτικό ή 
μέσω Νοσοκομειακού Συστήματος Πληροφορικής 
(HIS - Hospital Information System) ή LIS ή μέσω 
συστημάτων διαχείρισης διαδικασιών (WAMs).

Συμβολή συστήματος πληροφορικής: Πολυ-
επίπεδη ασφάλεια για πρόσβαση στο σύστημα, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας του κάθε 
χρήστη. Καθορίζεται σαφώς ποιες λειτουργίες/
ενέργειες μπορούν να γίνουν από τον κάθε χρήστη 

Πίνακας 2. Η συμβολή των συστημάτων πληροφορικής 
εργαστηρίων στη συνολική διαχείριση ποιότητας
 • Αποτελεσματικές και παραγωγικές λειτουργίες (ροή 

εργασιών)
 • Καλύτερη χρήση των ανθρωπίνων πόρων και βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας
 • Επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Πολυεπίπεδη ασφάλεια: πρόσβαση χειριστών, δείγματα 

(ταυτοποίηση, παρακολούθηση πορείας), αποτελέσμα-
τα, αναφορές και ιχνηλασιμότητα (παρακολούθηση 
δεδομένων λογικής διαδρομής)

 • Βελτιωμένες και προτυποποιημένες διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων

 • Μείωση του χρόνου παράδοσης της απάντησης – κα-
λύτερη φροντίδα για τους ασθενείς

 • Βελτιωμένη ποιότητα αναφορών (ασφάλεια, περιεχό-
μενο)

 • Στατιστικά – ανάλυση πεπραγμένων (εξετάσεων, οικο-
νομικά στοιχεία κ.λπ.)
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και διασφαλίζεται ότι μόνο το προσωπικό με τα 
απαιτούμενα προσόντα/εξουσιοδοτήσεις, εκτελεί τις 
λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί. Επίσης, άμεση 
εισαγωγή των εξετάσεων στο σύστημα με παράλλη-
λη παραγωγή και επικόλληση ετικετών γραμμωτού 
κώδικα, υπόδειξη τύπου δείγματος ανάλογα με την 
αιτηθείσα εξέταση (ορός, πλάσμα, ολικό αίμα κ.λπ.). 
Το πρόσωπο που διενεργεί τη συλλογή δείγματος 
ενημερώνεται με αυτό τον τρόπο, τι τύπο δείγματος 
χρειάζεται να συλλέξει, σε τι σωληνάρια/δοχεία και 
πότε, ενώ με το γραμμωτό κώδικα διασφαλίζεται και 
η μονοσήμαντη σήμανση των ασθενών σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του προτύπου ποιότητας ΕΝ 15189. 
Μπορεί να βοηθήσει το προσωπικό να εξηγήσει 
στους ασθενείς πώς να συλλέξουν δείγματα μόνοι 
τους όπως ούρα (2ώρου, 24ώρου) ή πώς να συλλέ-
ξουν δείγμα για παρασιτολογική εξέταση, έχοντας 
οδηγίες, που εκτυπώνονται όποτε χρειάζεται.

Τα σύγχρονα συστήματα LIS δύνανται να αλλη-
λεπιδρούν και με άλλα συστήματα πληροφορικής, 
όπως τα Νοσοκομειακά Συστήματα Πληροφορικής 
ή με άλλα LIS και μπορούν να ανταλλάσσουν πλη-
ροφορίες (διεπαφές μεταξύ συστημάτων ή system-
to-system interface ή S2S). Αυτό γίνεται συνήθως 
μέσω πρότυπων πρωτοκόλλων επικοινωνίας, όπως 
το HL7 (Health Level 7). Άλλες διεπαφές μπορούν 
να χρησιμοποιούν πρωτόκολλα όπως το ASTM 
(American Society for Testing and Materials) ή 
μπορεί να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω αρ-
χείων προσυμφωνημένης δομής π.χ. ASCII (Ameri-

can Standard Code for Information Interchange) 
του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Προτύπων (ANSI 
– American Standards Institute).

Αναλυτικότερα:
Εισαγωγή παραγγελιών στο σύστημα
Εισαγωγή	εντολής
Μεγάλο εύρος επιλογών ανάλογα με τις υπάρ-

χουσες ανάγκες του κάθε εργαστηρίου:
 • Χειροκίνητα, από τους χειριστές στην κεντρική 

γραμματεία / εργαστήριο, μέσω της ηλεκτρονικής 
καρτέλας του ασθενούς.

 • Με αναγνώστες καρτών (card readers), για κάρτες 
ζήτησης εξετάσεων (σύστημα οπτικής αναγνώ-
ρισης).

 • Από τις κλινικές (κλινικοί ιατροί, νοσηλευτι-
κό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό) ή εξ 
αποστάσεως, μέσω προγράμματος περιήγησης 
διαδικτύου (Web browser).
ζήτηση	εξετάσεων
Παραμετροποίηση της μορφής και του περιεχομέ-

νου των ηλεκτρονικών καρτών ζήτησης εξετάσεων 
(φόρμες ή καρτέλες εξετάσεων), ανάλογα με τις 
ανάγκες κάθε χρήστη / εργαστηρίου / κλινικής:
 • Υποστήριξης της ζήτησης εξετάσεων βάσει εν-

δείξεων (evidence-based test request). Η ομαδο-
ποίηση των εξετάσεων με τη μορφή οργάνου, 
νόσου ή συμπτωμάτων, μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη. Τέτοια υποσύνολα εξετάσεων (panel), 
που δημιουργήθηκαν με βάση τις οδηγίες του 
DCGP (Dutch College of General Practitioners) 

Αιμοληψία  Υποδοχή Σταθμοί εργασίας  Χειριστές Εργαστηριακοί 
Ιατροί  

Γραμματεία  Κλινικοί Ιατροί  
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 Εικόνα 3.	Η διαγνωστική διαδικασία από τη ζήτηση της εξέτασης ως την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.



Η συμβολή των συστημάτων πληροφορικής στην εργαστηριακή πράξη —————————————————————151

όταν ενσωματώθηκαν σε συστήματα εισαγω-
γής εντολών μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
οδήγησαν σε μείωση κατά 20% των αιτούμενων 
εργαστηριακών εξετάσεων, σε σύγκριση με 
τις ζητήσεις μέσω έντυπης φόρμας εξετάσεων, 
που περιελάμβανε μόνο τις 15 πιο κοινές εξετά-
σεις.12

 • Δυνατότητα προσθήκης σχολίων
 • Μπορούν να επιλεγούν είτε μεμονωμένες εξε-

τάσεις, είτε ομάδες εξετάσεων (profile)
 • Δυνατότητα να εμφανίζεται το περιεχόμενο της 

ομάδας εξετάσεων (απλά περνώντας το δρομέα 
του ποντικιού πάνω από την επιλεγμένη ομά-
δα)

 • Δυνατότητα ορισμού/σήμανσης των επειγό-
ντων

 • Αυτόματη εκτύπωση ετικετών γραμμωτού κώ-
δικα, για τα συστήματα με τις απαιτούμενες 
εξετάσεις, με επιλογή των πληροφοριών που 
εκτυπώνονται στο γραμμωτό κώδικα, όπως όνο-
μα, επώνυμο, θάλαμος, αριθμός δωματίου, τύπος 
δείγματος κ.λπ.

 • Διαχείριση: χρόνου εντολής, χρόνου συλλογής 
δείγματος, ιατρικού ιστορικού, σχολίων, πληροφο-
ρίες για την ασφάλιση (ιδιωτική, Δημόσιο, ΙΚΑ 
κ.λπ.), φαρμακευτική αγωγή, τρόπος παράδοσης 
δείγματος, π.χ. αποστολή από εξωτερικό κέντρο, 
αποστολή από κλινική μέσω σωληνωτού ταχυ-
δρομείου κ.λπ.
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει, ότι η άμεση 

καταχώρηση των αιτήσεων για εξετάσεις, από τους 
κλινικούς ιατρούς (Computerized physician order 
entry ή CPOE), αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη 
μεθοδολογία. Οι εντολές μεταφέρονται αυτόματα 
στο LIS σε πραγματικό χρόνο εξοικονομώντας 
χρόνο από το προσωπικό του εργαστηρίου, καθώς 
δε γίνεται εις διπλούν η ίδια εργασία. Υπάρχουν 
τεκμηριωμένες μελέτες, που δείχνουν ότι η υιοθέ-
τηση τέτοιων στρατηγικών μπορεί να ελαττώσει τα 
κόστη, να μειώσει το χρόνο παραμονής των ασθενών 
στο νοσοκομείο, να μειώσει τα ιατρικά σφάλματα 
και να βελτιώσει τη συμμόρφωση με διάφορες 
κατευθυντήριες οδηγίες. Αυτή η πρακτική μπορεί 
να αποφέρει πολύ σημαντικά οφέλη και είναι μια 
πολλά υποσχόμενη πλατφόρμα για μελλοντικές 
αλλαγές στο σύστημα υγείας.13

Διαλογή
Αναφέρεται στην παραλαβή δειγμάτων, διαλογή 

(προ-ταξινόμηση/διαχωρισμός), φυγοκέντρηση (αν 
χρειάζεται), κλασματοποίηση και ταξινόμηση των 
δειγμάτων.

Τόπος: Εργαστήριο (υποδοχή - διαχωρισμός 
– διαλογή) και περιοχές εργασίας (π.χ. ορολογικό, 
αιματολογικό, πήξη, ούρα).

Διαδικασίες – Ανάγκες – Τρέχουσα κατάσταση
Διαδικασία 1: Αφαίρεση της ειδικής συσκευα-

σίας - Ανάγκες: Γρήγορο και ασφαλές άνοιγμα των 
δοχείων μεταφοράς των δειγμάτων. – Τρέχουσα 
κατάσταση: Χειροκίνητα

Διαδικασία 2: Έλεγχος παραλαβής. - Ανάγκες: 
αν όλα τα σωληνάρια έφθασαν σύμφωνα με τις 
αιτηθείσες εξετάσεις, πρόσβαση στις αιτηθείσες 
εξετάσεις, αυτόματη καταγραφή παραλαβής, ταχύ-
τητα, ευκολία χρήσης, αυτοματισμός. - Τρέχουσα 
κατάσταση: Χειροκίνητα, σάρωση σε χειροκίνητη 
θέση σάρωσης, BC scanner χειρός ή σε προαναλυ-
τικά συστήματα.

Διαδικασία 3: Ταξινόμηση. - Ανάγκες: Ταξινόμη-
ση ανά τύπο δείγματος. Υποβοήθηση της απόφασης / 
αυτοματισμός. - Τρέχουσα κατάσταση: Χειροκίνητα 
ή αυτοματοποιημένα με λογισμικό.

Διαδικασία 4: Φυγοκέντρηση. – Ανάγκες: ορός, 
πλάσμα – Τρέχουσα κατάσταση: Χειροκίνητα ή 
αυτόματα (σε προαναλυτικά συστήματα).

Διαδικασία 5:  Έλεγχος ποιότητας των δειγμάτων. 
- Ανάγκες: Επάρκεια όγκου δείγματος, σήμανση 
με αναφορά συνθηκών όπως χρόνος και θερμο-
κρασία, λιπαιμικό/ αιμολυμένο/ ικτερικό. Κανόνες 
λήψης αποφάσεως «τι κάνουμε αν …». – Τρέχουσα 
κατάσταση: Χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα σε 
μερικούς αναλυτές με δείκτες ορού (L, H, I).

Διαδικασία 6: Αποπωματισμός. - Ανάγκες: Άνοιγ-
μα δειγμάτων, χωρίς επιμόλυνση (εξαιρέσεις όπως 
PCR, αιματολογία). - Τρέχουσα κατάσταση: Χειρο-
κίνητα ή αυτοματοποιημένα.

Διαδικασία 7: Κλασματοποίηση και επιλογή προ-
ορισμού – Ανάγκες: Κλασματοποίηση, κανόνες επι-
λογής προορισμού, εκτύπωση ετικετών γραμμωτού 
κώδικα, αυτοματοποίηση. - Τρέχουσα κατάσταση: 
Χειροκίνητα με λίστα εργασίας ή χειροκίνητα με 
υποβοήθηση από λογισμικό και σαρωτή γραμμωτού 
κώδικα (barcode scanner) ή αυτοματοποιημένα σε 
προαναλυτικά συστήματα.
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Συμβολή συστήματος πληροφορικής:
Το σύστημα δίνει πληροφορία στο χρήστη, για 

την πληρότητα των εντολών (παραλαβή όλων των 
απαιτούμενων δειγμάτων) και εμφανίζει όλους 
τους αναλυτές-στόχους στο χειριστή. Επιτρέπει την 
καταχώρηση πληροφοριών, για την ποιότητα του 
δείγματος, όπως λιπαιμικό - αιμολυμένο – ικτερικό, 
αλλά και άλλων χρήσιμων πληροφοριών, όπως όγκος 
δείγματος (π.χ. ανεπαρκής όγκος για την εκτέλεση 
των εξετάσεων που ζητήθηκαν), όγκος ούρων 24h ή 
2h και συνθήκες όπως χρόνος (0′, 30′, 60′, 90′, 120′, 
150′, 180′ κ.ά.) ή θερμοκρασία.

Υποστήριξη διαφόρων τύπων ροής εργασίας 
ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου (παράλ-
ληλη, σειριακή ή επαναλαμβανόμενη επεξεργασία). 
Επιλογή προορισμού (και διαδρομής για τους προο-
ρισμούς – αναλυτές στόχους). Η δρομολόγηση των 
δειγμάτων γίνεται ακολουθώντας οδηγίες από το 
λογισμικό και στηρίζεται στην παραμετροποίηση 
που έχει γίνει.

Αναλυτικότερα:
Εισαγωγή	δεδομένων	δείγματος:	Πληροφορία	

και	διαχείριση
 • Ορισμός προτεραιότητας δείγματος (άμεσα, 

επείγον, ρουτίνα)
 • Διαμορφώσιμο σύνολο κανόνων επιλογής ανα-

λυτών – στόχων. Οι εκτελούμενες εξετάσεις 
«αντιστοιχίζονται - αναθέτονται» σε αναλυτές, 
ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει το 
εργαστήριο και τα δείγματα δρομολογούνται 
ανάλογα

 • Αυτόματη εκτύπωση των πρωτογενών και όλων 
των απαιτούμενων δευτερογενών ετικετών γραμ-
μωτού κώδικα

 • Εμφάνιση προηγούμενων αποτελεσμάτων
 • Δυνατότητα τροποποίησης των ζητούμενων εξε-

τάσεων μετά την εισαγωγή τους στο σύστημα
 • Εμφάνιση των στόχων (αναλυτών – θέσεων 

εργασίας) για κάθε τύπο δείγματος
 • Καταγραφή επιπρόσθετων πληροφοριών σχετι-

κών με την εντολή και τη παράμετρο π.χ. όγκος 
ούρων, βάρος σώματος κ.λπ.

 • Καταγραφή χαρακτηριστικών δείγματος (αιμο-
λυμένο, λιπαιμικό, ικτερικό)

 • Δυνατότητα για εισαγωγή σχολίων στο δείγμα 
ή στην παράμετρο/εξέταση/αναλυτή
Αρχειοθέτηση δειγμάτων

 • Αρχειοθέτηση ανάλογα με τον τύπο δείγματος, 

μέσω υποδείξεων, από το λογισμικό κατόπιν 
σάρωσης ή υποστήριξης από προαναλυτικά 
συστήματα

 • Ελεύθερα διαμορφώσιμοι φορείς δειγμάτων
 • Ελεύθερη επιλογή για το χρόνο αρχειοθέτησης, 

για κάθε τύπο δείγματος (π.χ. μετά την εξαγωγή 
όλων των αποτελεσμάτων ή μετά το πέρας της 
κλασματοποίησης)

 • Εκτύπωση του καταλόγου αρχειοθέτησης
 • Ευελιξία στις επιλογές αναζήτησης δειγμάτων με 

κριτήρια όπως: Αριθμός δείγματος (Sample ID), 
Αριθμός ασθενούς (Patient ID), Όνομα ασθενούς 
κ.λπ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Ανάλυση

Τόπος: Εργαστήριο/ Περιοχές εργασίας (π.χ. 
βιοχημικό / ορμονολογικό / αιματολογικό τμήμα, 
επίπεδα φαρμάκων, πήξη, ούρα κ.λπ.)

Διαδικασίες:
Διαδικασία 1: Προετοιμασία για ανάλυση / πε-

ριοχές εργασίας προετοιμασίας δειγμάτων - Ανά-
γκες: Απλές, γρήγορες και αξιόπιστες μεθόδους 
διασφάλισης της ποιότητας και της αξιοπιστίας των 
συστημάτων (αναλυτικά συστήματα – αντιδραστήριο 
– βαθμονομητής – διαλύματα ελέγχου ποιότητας).

Διαδικασία 2: Αναλύσεις. - Ανάγκες: Παραγωγή 
αξιόπιστων αποτελεσμάτων, ιχνηλασιμότητα διερ-
γασιών (ποιος/ πότε/ τι/ πώς), απλότητα, χαμηλό 
κόστος αλλά και υψηλή ποιότητα.

Συμβολή συστήματος πληροφορικής: Τα συ-
στήματα πληροφορικής σε συνδυασμό με ειδικά 
προαναλυτικά και αναλυτικά συστήματα, μπορούν 
να δίνουν όλο και περισσότερες πληροφορίες. Τα 
λογισμικά υποστηρίζουν την εποπτεία των αποτε-
λεσμάτων του ελέγχου ποιότητας των διαφόρων 
χώρων εργασίας/αναλυτών.

Μπορούν επίσης να ερμηνεύουν τις επισημάνσεις 
των αναλυτών και βάσει αυτών υποστηρίζονται 
κανόνες διαμορφώσιμοι από τους χειριστές, όπως 
άμεση λήψη απόφασης για επανάληψη μιας εξέτασης 
με αραιώσεις κ.λπ.

Το σύστημα αποθηκεύει όλες τις σχετικές πληρο-
φορίες τύπου «ποιος/ πότε/ τι/ πώς», στο αρχείο του 
(ιχνηλασιμότητα). Για κάθε αποτέλεσμα θα μπορεί 
να είναι δυνατό να γνωρίζουμε από ποιον αναλυ-
τή προήλθε, με ποιο αριθμό παρτίδας (lot number) 
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αντιδραστηρίου, με ποιες τιμές διαλυμάτων ελέγχου 
κ.ά.

Αναλυτικότερα:
Σταθμοί	εργασίας	(αναλυτές	και	χειροκίνητες	

θέσεις	εργασίας)
 • Επιλογή για αποθήκευση προτύπων οδηγιών 

διαδικασιών και λειτουργίας (Standard Operating 
Procedures - SOPs), ειδικών ανά εξέταση, σταθμό 
εργασίας ή χειριστή

 • Θεματική βοήθεια, ανάλογα με την οθόνη στην 
οποία βρίσκεται ο χρήστης (Context-sensitive 
online help)

 • Αυτόματος έλεγχος επαναλήψεων από τον ανα-
λυτή (rerun testing)/ από το χειριστή (repeat 
testing) ή προσθήκης νέας εξέτασης βάσει απο-
τελεσμάτων (reflex testing)

 • Βέλτιστη υποστήριξη των χειροκίνητων θέσεων 
εργασίας (π.χ. ELISA, παρασιτολογική κοπράνων, 
μικροσκοπική εξέταση ούρων)

 • Ειδικό πληκτρολόγιο για διαφορικό λευκοκυτ-
ταρικό τύπο και έμμορφα στοιχεία ιζήματος 
ούρων.
Κατάλογοι	(λίστες)	εργασίας
Οι λίστες εργασίας ανά σταθμό εργασίας παρέ-

χουν μια συνολική εποπτεία όλων των εντολών. Το 
περιεχόμενο μπορεί εύκολα να ταξινομηθεί και να 
ομαδοποιηθεί με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. 
Επιπλέον λειτουργίες περιλαμβάνουν εισαγωγή τι-
μών, παρακολούθηση ζητήσεων, εισαγωγή σχολίων, 
έλεγχο προηγούμενων τιμών (αναπαράσταση είτε 
με μορφή πίνακα είτε γραφήματος)
 • Ζήτηση ειδικών λιστών π.χ. σάκχαρο αίματος ή 

λίστες με συγκεκριμένη εξέταση και από συ-
γκεκριμένους αιτούντες (κλινικούς γιατρούς)

 • Κατάρτιση λιστών στην οθόνη βάσει των κριτη-
ρίων, με προεπισκόπηση και δυνατότητα εκτύ-
πωσης
Παρακολούθηση επειγόντων

 • Άμεση εποπτεία της κατάστασης των επειγόντων 
δειγμάτων

 • Χρωματική κωδικοποίηση για διαφοροποίηση 
των διαφόρων καταστάσεων
Έλεγχος ποιότητας

 • Διαχείριση όλων των ενεργών και ανενεργών 
υλικών ελέγχου. Εισαγωγή αποτελεσμάτων ελέγ-
χου ποιότητας από τους αναλυτές online, αλλά 
και offline, για μη συνδεδεμένους αναλυτές

 • Εμφάνιση των διαφόρων επιπέδων των υλικών 

ελέγχου
 • Υποστήριξη των διαφόρων προτύπων ελέγχου 

ποιότητας (RiliBAK14, Westgard15). Υποστήριξη 
βασικών κανόνων όπως 1*2s, 1*Cs, RxCs, 2*2s, 
2 από 3*2s, 3*1s, 4*1s, Mxbar, Mmono. Αριθμη-
τική και γραφική αναπαράσταση σύμφωνα με 
τον Westgard κ.ά.

 • Ελεύθερα διαμορφώσιμα όρια προειδοποίησης 
για παραβίαση κανόνων.

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Τεχνική έγκριση

Τόπος: Εργαστήριο/περιοχές εργασίας (π.χ. ορο-
λογικό, αιματολογικό, πήξη, ούρα).

Διαδικασία: Έγκριση ανά αναλυτή
Ανάγκες: Γρήγορος και αξιόπιστος τρόπος ελέγ-

χου αποτελεσμάτων και έγκρισης.
Συμβολή συστήματος πληροφορικής: Στηρίζουν 

την ενοποίηση αναλυτικών τεχνολογιών και των 
διαφόρων θέσεων εργασίας σε μία θέση (τερματι-
κό) για έγκριση αποτελεσμάτων. Αυτές οι ανάγκες 
καλύπτονται, πέρα από την ηλεκτρονική μεταφορά 
των αποτελεσμάτων, με τη συλλογή δεδομένων 
ελέγχου ποιότητας (ΕΠ) από όλους τους αναλυτές, 
τη μεταφορά των επισημάνσεων των αναλυτών, το 
συνυπολογισμό του εύρους τιμών αναφοράς για κάθε 
εξέταση ανάλογα με τα δημογραφικά στοιχεία του 
ασθενούς αλλά και με συγκρίσεις με προηγούμενα 
αποτελέσματα του ίδιου ασθενούς. Υποστηρίζονται 
διάφοροι κανόνες για αυτόματη επανάληψη από 
τον ίδιο αναλυτή ή σε άλλο αναλυτή. Για καλύτερη 
διαχείριση των θέσεων εργασίας αναφέρεται για 
κάθε δείγμα ο αριθμός του φορέα (rack) δειγμάτων 
και η θέση του δείγματος στο φορέα.

Αναλυτικότερα:
 • Συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμά-

των των μετρήσεων από όλους τους αναλυτές, 
σε μια θέση εργασίας

 • Υποστήριξη αυτόματης τεχνικής έγκρισης απο-
τελεσμάτων

 • Ευελιξία στις επιλογές εμφάνισης
 • Ελεύθερα διαμορφώσιμοι κανόνες έγκρισης ανά 

εξέταση (κατάσταση ελέγχου ποιότητας, επιση-
μάνσεις αναλυτών, όρια ειδικά για το εργαστήριο 
ή και την παράμετρο, έλεγχος delta κ.ά.)

 • Καθορισμός ομάδων τιμών αναφοράς ανά φύλο, 
ηλικία, κατάσταση κ.λπ.
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Συστήματα τεχνικής έγκρισης αποτελεσμάτων 
μπορούν να σχεδιαστούν, ώστε να ειδοποιούν τους 
χειριστές με διάφορους τρόπους για κρίσιμα αποτε-
λέσματα. Επίσης έχουν σχεδιαστεί λογισμικά, που 
σε περίπτωση ακραίων αποτελεσμάτων, όπως έχουν 
ορισθεί από το νοσοκομείο/εργαστήριο ειδοποιούν 
άμεσα το θεράποντα ιατρό μέσω συστημάτων τη-
λεειδοποίησης. Τέτοιες πρακτικές έχει αποδειχθεί 
ότι μειώνουν το χρόνο μεταξύ της εξαγωγής του 
κρίσιμου αποτελέσματος και ανάληψης δράσης 
από το θεράποντα ιατρό έως και 38% και μπορούν 
να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας.16

Ιατρική έγκριση αποτελεσμάτων
Τόπος: Εργαστήριο / Γραφείο εργαστηριακού 

ιατρού
Διαδικασία:  Έγκριση αποτελεσμάτων βασισμένη 

στον ασθενή
Ανάγκες: Επιβεβαίωση αληθοφάνειας από ια-

τρικής πλευράς των τεχνικά εγκεκριμένων αποτε-
λεσμάτων. Κανόνες που να υποστηρίζουν τη λήψη 
αποφάσεων για επιπλέον εξετάσεις (reflex). Αποφυγή 
της αποδέσμευσης-αναφοράς αποτελεσμάτων που 
μπορεί να έχουν επηρεαστεί από διάφορες παρεμ-
βολές (π.χ. αντιδραστήρια, άλλες δοκιμασίες, λήψη 
φαρμάκων κ.λπ.)

Συμβολή συστήματος πληροφορικής: Οι προ-
καταρκτικές αναφορές (preliminary reports), μπο-
ρούν να αξιολογηθούν και να ζητηθούν επιπλέον 
εξετάσεις.

Αναλυτικότερα:
ιατρική	έγκριση

 • Παρουσίαση όλων των αποτελεσμάτων ανά 
ασθενή, για όλους τους τύπους δειγμάτων, συ-
μπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων 
αποτελεσμάτων (ιστορικό)

 • Διαμορφώσιμοι κανόνες ελέγχου αληθοφάνειας 
βασισμένοι στα αποτελέσματα των εξετάσεων 
ή και σε συγκεκριμένα κλινικά δεδομένα

 • Δυνατότητα για εισαγωγή σχολίων
 • Εμφάνιση του ονόματος του εγκρίνοντα τα απο-

τελέσματα
 • Επισήμανση των πρόσφατα εγκεκριμένων απο-

τελεσμάτων
 • Εύκολη εισαγωγή των ευρημάτων στην ιατρική 

έκθεση
 • Έγκριση αποτελεσμάτων τόσο εντός εργαστηρίου 

όσο και εξ αποστάσεως (μέσω web εφαρμο-
γής).

Αναφορά αποτελεσμάτων
Τόπος: Εργαστήριο/Τμήμα Γραμματείας
Διαδικασία: Εκτύπωση, fax, e-mail, SMS, online 

αναφορά αποτελεσμάτων. - Ανάγκες: Η αναφορά 
εκπροσωπεί το εργαστήριο, επομένως θα πρέπει 
να υπάρχει ευελιξία όσον αφορά στο σχεδιασμό. 
Μεγάλη ευελιξία, όσον αφορά στις αυτοματοποι-
ημένες διαδικασίες, όπως πότε να γίνει εκτύπωση 
(ανάλογα από το αν ο αποστολέας επιθυμεί να 
βλέπει τα αποτελέσματα online ή να λαμβάνει έγ-
γραφο απαντητικό). Διαφορετική μορφή αναφορών 
σε διαφορετικές περιπτώσεις, π.χ. σε σακχαρώδη 
διαβήτη ή για καρκινικούς δείκτες κ.λπ.

Συμβολή συστήματος πληροφορικής: Ορισμός 
κανόνων για αυτόματη εκτύπωση, αποστολή με fax 
ή με e-mail και υποστήριξη διαφόρων τύπων αναφο-
ρών / εκτυπώσεων, ανάλογα με το ποιος ζήτησε τις 
εξετάσεις. Μέσω εφαρμογής ιστού (web application) 
ή και εφαρμογής που στηρίζεται σε αρχιτεκτονική 
πελάτη – εξυπηρετητή (client-server architecture) 
τα αποτελέσματα μπορούν να εκτυπωθούν άμεσα 
στους διάφορους σταθμούς εργασίας.

Αναλυτικότερα:
Παρουσίαση	και	εκτύπωση	αποτελεσμάτων

 • Ευρύτατη επιλογή προκαθορισμένων διατάξεων 
του κειμένου - σελιδοποίησης

 • Ατομικά και συγκεντρωτικά αποτελέσματα
 • Ενσωμάτωση γραφικών
 • Επιλογή ανάμεσα σε διάφορους τρόπους μετά-

δοσης αποτελεσμάτων (fax, e-mail)
 • Ευελιξία στις επιλογές για την εκτύπωση των 

αποτελεσμάτων
• Χειροκίνητη εντολή από χρήστη
• Αυτόματα, όταν πληρούνται συγκεκριμένα 

κριτήρια (π.χ. όταν όλες οι εξετάσεις μιας εντολής 
έχουν ολοκληρωθεί ή άμεσα, όταν υπάρχουν ακραίες 
τιμές)
 • Επιλογή του αριθμού των αντιτύπων που θα 

εκτυπωθούν
 • Δυνατότητα εκτύπωσης μερικών μόνο αποτελε-

σμάτων (πριν ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις)
 • Δυνατότητα επανεκτύπωσης αποτελεσμάτων 

(αντίγραφα)
 • Προεπισκόπηση εκτύπωσης κ.ά.
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Ερμηνεία (αποτελεσμάτων)
Τόπος: Εργαστήριο/Κλινική.
Διαδικασία: Ο κλινικός ιατρός μεταφράζει τα 

αποτελέσματα σε αξιοποιήσιμη πληροφορία υγείας 
και αναλαμβάνει δράση.

Ανάγκες: Ενημέρωση για τις νέες, καινοτόμες 
εξετάσεις π.χ. NT-proBNP και την ορθή ερμηνεία 
των εργαστηριακών ευρημάτων.

Συμβολή συστήματος πληροφορικής: Μπορεί 
να διασυνδεθεί με τα λεγόμενα έμπειρα συστήματα 
(expert systems) ή τα συστήματα υποστήριξης λήψης 
κλινικών αποφάσεων (Clinical Decision Support 
Systems, CDSS) ή να εμπεριέχουν πολλές από τις 
λειτουργίες τους.

Προκλήσεις
Με δεδομένη την έκρηξη της χρήσης του διαδι-

κτύου, όλοι σχεδόν οι εμπλεκόμενοι στο χώρο της 
διαγνωστικής διαδικασίας, είναι, άλλοι σε μεγαλύ-
τερο και άλλοι σε μικρότερο βαθμό, εξοικειωμένοι 
με οθόνες προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο 
(browsers). Οι εταιρείες που αναπτύσσουν και δια-
κινούν τέτοια συστήματα πρέπει να βρίσκονται σε 
διαρκή επικοινωνία με τη διαγνωστική βιομηχανία, 
την πανεπιστημιακή κοινότητα και τον ιατρικό κόσμο 
για να μπορέσουν να συμβαδίζουν με τις ταχύτατες 
εξελίξεις στην εργαστηριακή ιατρική, την πληροφο-
ρική και τις επικοινωνίες, όπως την «επανάσταση» 
της μοριακής βιολογίας, της γονιδιωματικής, της 
πρωτεομικής, τη βελτίωση της αναλυτικής οργα-
νολογίας και τον αυτοματισμό των προαναλυτικών 
διαδικασιών σε ολοένα και πιο γρήγορες, ασφαλείς 
και συμπαγείς πλατφόρμες, τα νέα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας, την τεχνητή νοημοσύνη, τα τεχνητά 
νευρωνικά δίκτυα, τα συστήματα ανάλυσης εικόνων 
και ψηφιακής μορφολογίας. Μόνο έτσι θα συνεχίσουν 
να διαδραματίζουν έναν ενεργό ρόλο στα σύγχρονα 

εργαστήρια, σήμερα, αλλά και στο μέλλον.
Μια άλλη μεγάλη πρόκληση, όπως προκύπτει από 

τον αυξανόμενο βαθμό εξάρτησης των εργαστηρίων 
από τέτοια συστήματα, είναι η εκπόνηση σχεδίου 
αντιμετώπισης βλάβης ή και ολικής καταστροφής του 
συστήματος. Το πρότυπο ποιότητας ΕΝ 15189 για 
τα κλινικά εργαστήρια στην παράγραφο Β8.5 ορίζει 
ρητά ότι το εργαστήριο θα πρέπει να έχει εκπονήσει 
ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, ώστε να συνεχιστεί 
η απρόσκοπτη λειτουργία του όταν το σύστημα 
πληροφορικής δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Συμπεράσματα
Η εισαγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων πλη-

ροφορικής στα εργαστήρια υπόσχεται να κάνει τον 
τομέα της υγείας όχι μόνο ασφαλέστερο, αλλά και 
περισσότερο αποτελεσματικό. Με το κόστος της 
φροντίδας υγείας να αυξάνει διαρκώς, ακόμα και 
μικρές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, που μπο-
ρούν να προκύψουν εν μέρει και από την εφαρμογή 
σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής της υγείας θα 
μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στη συγκρά-
τηση των δαπανών. Τα συστήματα πληροφορικής 
των εργαστηρίων μπορούν να συμβάλλουν προς την 
κατεύθυνση αυτή ειδικά αν είναι σχεδιασμένα με την 
πρόβλεψη να ενσωματωθούν σε ακόμα μεγαλύτερα 
τοπικά, εταιρικά ή ακόμα και εθνικά δίκτυα. Ωστόσο, 
αξίζει να αναφερθεί, ότι από μερικούς ερευνητές, 
η αποτελεσματικότητα τέτοιων επιλογών χρήζει 
περαιτέρω μελέτης και διερεύνησης.17

Καθώς το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών 
εργαστηρίου μπορεί να επηρεάσει όλο το φάσμα 
των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων ενός 
οργανισμού, που παρέχει διαγνωστικές υπηρεσίες,18 
θα πρέπει να έχει τη δυναμική να διαδραματίσει το 
κύριο και ίσως το πρωταρχικό στοιχείο του συστή-
ματος ποιότητας του εργαστηρίου.

SUMMARY

Acceleration, facilitation and quality assurance of the diagnostic processes by information 
systems

A.Α.	EVANGELOPOULOS,1	N.G.	VALLiANOU,2	E.D.	VOGiATzAkiS3
1General	Hospital	“Polykliniki”,	Athens,	2General	Hospital	“Polykliniki”,	Athens,	Director	of	Microbiology	

–	Biochemistry	Laboratory,	3General	Hospital	“Polykliniki”,	Athens,	Greece.

Technological	advances	in	the	field	of	laboratory	equipment	have	led	to	dramatic	increase	in	
the	output	per	operator.	The	productivity	gains	are	obvious:	from	one	analytical	method	and	
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approximately	10	technically	validated	test	results	per	hour	per	operator	in	1970,	today’s	opera-
tor	is	able	to	derive	more	than	6,000	results	per	hour,	with	more	then	200	methods	in	parallel.	
These	changes	have	shifted	the	workload	from	the	analytical	task	to	that	of	administrative	and	
information	management.	Since	the	1980s,	information	technology	(iT)	has	continuously	played	
an	enabling	role	for	in	vitro	diagnostic	(iVD)	operational	procedures.	key	features	in	this	role,	
in	chronological	order,	were	management	of	work-lists,	bi-directional	on-line	connection	of	ana-
lyzers,	support	of	positive	sample	identification,	quality	control	(QC)	and	automated	technical	
validation,	control	of	pre-analytic	automation,	and	more	recently,	extended	workflow	manage-
ment	with	sophisticated	programs	known	as	Work	Area	Managers.	The	use	of	iT	continues	to	be	
promising	and	will	probably	make	health	care	not	only	safer	but	also	more	cost-effective.	With	
healthcare	costs	skyrocketing,	even	minor	improvements	in	productivity	and	security	through	the	
use	of	iT	can	contribute	to	restraining	expenditure.	Laboratory	information	systems	can	facilitate	
such	improvements,	especially	if	their	design	and	construction	allows	them	to	be	integrated	into	
larger	local,	company	or	nation-wide	networks.	The	laboratory	information	management	system	
(LiMS)	is,	nowadays,	the	“workhorse”	of	every	laboratory.	it	has	a	major	impact	on	the	quality	
and	therefore	on	the	efficiency	and	competitiveness	of	a	laboratory.	Quality	in	the	context	of	an	
LiMS	can	be	viewed	as	being	made	up	of	a	variety	of	facets,	such	as	security,	reliability	and	ac-
cessibility	of	information,	as	well	as	user-friendliness;	flexibility	in	parameterization	and	costs	
of	setting	up	and	maintenance	of	the	system.	Since	the	LiMS	has	an	impact	on	all	aspects	of	the	
organization	of	a	laboratory	it	must	be	a	key,	if	not	the	principal,	player	in	the	quality	system	of	
the	laboratory.	A	robust	LiMS	provides	the	laboratory	with	the	full	potential	for	further	develop-
ment	and	paves	the	way	to	total	laboratory	automation.	This	paper	reviews	the	ways	in	which	a	
modern	laboratory	information	system	affects	the	pre-analytical	(order	entry	/test	request	and	
sample	sorting),	analytical	(QC	and	sample	analysis)	and	post-analytical	(technical	validation,	
clinical	validation,	interpretation	and	reporting)	phases.

ActA MicrobiologicA HellenicA 2007,	52	(3):	146-157

Key Words:	Diagnostic	processes,	 laboratory	information	systems	(LiS),	quality	assurance,	
healthcare	information	technology	(HiT)
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Μέθοδοι μελέτης των αιμοπεταλίων.  
Δυνατότητες και περιορισμοί
Φ.ι.	Γκιρτοβίτης,	Α.	Παπαδόπουλος

Στην	παρούσα	ανασκόπηση	αναλύονται	οι	σημαντικότερες	μέθοδοι	μελέτης	των	αι-
μοπεταλίων.	Αυτές	διακρίνονται	σε	γενικές	και	σε	ειδικές.	Στις	πρώτες	υπάγονται	ο	
προσδιορισμός	του	αριθμού	των	αιμοπεταλίων,	η	αξιολόγηση	επιχρίσματος	περιφερικού	
αίματος,	ο	προσδιορισμός	του	χρόνου	ροής,	η	δοκιμασία	Rumpel-Leede	και	ο	χρόνος	
σύγκλεισης	που	εκτιμάται	με	τον	αναλυτή	PFA-100.	Στις	ειδικές	δοκιμασίες	περιγράφονται	
η	συσσώρευση	των	αιμοπεταλίων	με	τους	διάφορους	διεγέρτες	της	λειτουργίας	τους,	η	
ταχεία	μελέτη	της	λειτουργικότητάς	τους,	ο	προσδιορισμός	της	αντίδρασης	έκλυσης	και	
η	μελέτη	των	αιμοπεταλίων	με	την	κυτταρομετρία	ροής.	Γίνεται	λεπτομερής	περιγραφή	
των	αρχών	λειτουργίας	των	μεθόδων	και	τονίζονται	τα	πλεονεκτήματα	και	τα	μειονε-
κτήματα	της	κaθεμιάς,	ώστε	ο	ενδιαφερόμενος	ιατρός	να	γνωρίζει	τις	δυνατότητες	και	
τους	περιορισμούς	κάθε	δοκιμασίας,	είτε	μελετά	τα	αιμοπετάλια	διερευνώντας	κάποια	
αιμορραγική	νόσο	είτε	μελετά	τα	αιμοπετάλια	για	την	εκτίμηση	του	κινδύνου	αιμορραγίας	
ασθενών	που	πρόκειται	να	υποβληθούν	σε	κάποια	επέμβαση	είτε	η	μελέτη	γίνεται	για	
την	παρακολούθηση	της	αντιαιμοπεταλιακής	αγωγής,	είτε	ακόμα	και	όταν	γίνεται	για	
ερευνητικούς	σκοπούς.
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Εισαγωγή
Τα αιμοπετάλια ή αλλιώς θρομβοκύτταρα είναι 

τα μικρότερα κυκλοφορούντα έμμορφα στοιχεία της 
κυκλοφορίας. Παράγονται στο μυελό των οστών από 
τα μεγακαρυοκύτταρα, έχουν χρόνο ζωής περίπου 9 
με 11 ημέρες και αν δεν διεγερθούν, καταστρέφονται 
στο τέλος της ζωής τους, στο δικτυοενδοθηλιακό 

σύστημα του σπλήνα ή του ήπατος. Ο φυσιολογικός 
αριθμός τους στο περιφερικό αίμα κυμαίνεται από 
140.000 έως 400.000/μl. Η συμμετοχή τους στην 
πρωτογενή αιμόσταση, δηλαδή στη δημιουργία του 
λευκού αιμοπεταλιακού θρόμβου πάνω στην αγγειακή 
πληγή με σκοπό την κατάπαυση της αιμορραγίας, 
είναι καθοριστική.1

Προϋπόθεση για τη μελέτη των κυττάρων του 
αίματος ήταν η ανακάλυψη του μικροσκοπίου. Ο 
Leeuwenhoek (1632-1723) χρησιμοποιώντας ένα 
υποτυπώδες μικροσκόπιο, περιέγραψε για πρώτη 
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φορά τα ερυθρά αιμοσφαίρια, ενώ ο William Hewson 
το 1770, περιέγραψε πρώτος τα λευκά αιμοσφαίρια 
σε φλεβικό αίμα. Το μικρό μέγεθος των αιμοπετα-
λίων, το διάφανο πρωτόπλασμά τους και η απουσία 
πυρήνα, συνετέλεσαν ώστε αυτά να αναγνωριστούν 
τελευταία, μετά από την περιγραφή όλων των άλλων 
κυττάρων του αίματος.

Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στα μικρά αυτά 
σωματίδια, από τον Everal Home το 1818, ενώ το 
1836 ο Hermann Nasse περιγράφει τα αιμοπετάλια 
στο έργο του: «Das Blut in mehrfacher Beziehung 
physiologisch und pathologisch untersucht» ως μι-
κρά σφαιρικά σωματίδια και τα θεωρεί πυρήνες που 
έχουν αποβληθεί από κύτταρα της κυκλοφορίας.2 

Παράλληλα, στα 1842, o Alfred Donne (1801-1878) 
στο έργο του: «De I’ origine des globules de sang, de 
leur mode de formation et leurfin» αναφέρεται στα 
αιμοπετάλια θεωρώντας τα προϊόντα της λέμφου, ενώ 
το 1846 ο Zimmerman πίστευε ότι τα αιμοπετάλια 
ήταν πρόδρομες μορφές των ερυθρών αιμοσφαιρίων.3 
Στη συνέχεια και άλλοι ερευνητές παρατήρησαν τα 
αιμοπετάλια πιστεύοντας ότι αποτελούν τμήματα των 
λευκοκυττάρων ή παράγωγα των ερυθροβλαστών, 
πολλοί δε, όπως ο Wooldrgidge δεν τα θεωρούσαν 
καν κυτταρικά στοιχεία αλλά κατακρημνίσεις των 
πρωτεϊνών του πλάσματος.

Μέσα σ’ αυτή την πληθώρα των απόψεων, ξε-
χώρισαν οι απόψεις του Bizzozero, ο οποίος το 
1882 περιέγραψε το θρομβοκύτταρο ως το τρίτο 
κυτταρικό στοιχείο που κυκλοφορεί στο αίμα μαζί 
με τα ερυθρά και τα λευκά αιμοσφαίρια. Επιπλέον, 
παρατηρώντας το σχηματισμό του λευκού θρόμβου 
που δημιουργούνταν από την προσκόλληση των αιμο-
πεταλίων πάνω σε βλάβες του ενδοθηλίου, συνέδεσε 
αποφασιστικά τη λειτουργία των κυττάρων αυτών 
με την αιμόσταση. Ο ίδιος περιέγραψε επίσης και το 
μεγακαρυοκύτταρο στο μυελό των οστών και μίλησε 
καθαρά για αυτόνομη κυτταρική σειρά του αίματος 
από την οποία παράγονται τα θρομβοκύτταρα.4 
Την ίδια εποχή ο Hayem σημείωνε ότι ο χαμηλός 
αριθμός των κυκλοφορούντων αιμοπεταλίων στο 
αίμα οδηγεί σε διαταραχές στην αιμόσταση, ενώ η 
συμμετοχή των αιμοπεταλίων στη δημιουργία του 
αρχικού αιμοστατικού θρόμβου κατεδείχθη σαφώς 
από τον Lubnitzky το 1885.5

Παρόλα αυτά, πέρασαν άλλα 25 χρόνια για να 
ξεκαθαριστεί η προέλευση των αιμοπεταλίων από 
τον J. Wright, ο οποίος το 1910 παρατήρησε με 
άμεσο τρόπο την αποκοπή των αιμοπεταλίων από 

τα ψευδοπόδια των μεγακαρυοκυττάρων στο μυελό 
των οστών. Αρκετά αργότερα, από μελέτες κατά τη 
δεκαετία του ’40, αναγνωρίστηκαν τα αιμοπετάλια 
ως κύτταρα τα οποία παρέχουν φωσφολιπίδια, πάνω 
στα οποία γίνεται η προσκόλληση των παραγόντων 
Va και xa της πήξης.6

Από τότε, με την πάροδο των ετών, όλο και 
περισσότερα τεχνολογικά επιτεύγματα είναι στη 
διάθεσή μας για τη μελέτη των αιμοπεταλίων, έτσι 
στη δεκαετία του ’50, η χρήση του ηλεκτρονικού 
μικροσκοπίου μας έδωσε νέες δυνατότητες παρατή-
ρησης της λεπτής δομής των κυττάρων αυτών ενώ 
αργότερα με την εφαρμογή ειδικών οργάνων, κατέστη 
δυνατή η σε βάθος διερεύνηση της λειτουργικότητάς 
τους, με τη χρήση ειδικών διεγερτών. Το τελευταίο 
διάστημα διατίθενται επιπλέον νέα μέσα, όπως είναι 
η κυτταρομετρία ροής και τα μονοκλωνικά αντισώ-
ματα τα οποία διευρύνουν τις δυνατότητες μελέτης 
των αιμοπεταλίων ακόμα περισσότερο.7

Δοκιμασίες ελέγχου των αιμοπεταλίων
Σήμερα για τη μελέτη των αιμοπεταλίων διατί-

θενται διάφορες μέθοδοι. Αυτές διακρίνονται (α) 
στις δοκιμασίες γενικού ελέγχου και (β) στις ειδικές 
δοκιμασίες.

α. Δοκιμασίες γενικού ελέγχου

Στις δοκιμασίες αυτές περιλαμβάνονται ο προσδι-
ορισμός του αριθμού των αιμοπεταλίων, η εκτίμηση 
κεχρωσμένου επιχρίσματος περιφερικού αίματος, ο 
προσδιορισμός του χρόνου ροής, η δοκιμασία Rum-
pel-Leede και ο χρόνος σύγκλεισης (closure time) 
που προσδιορίζεται με τον αναλυτή PFA-100.8

Ο αριθμός των αιμοπεταλίων στη μονάδα όγκου 
του αίματος εκτιμάται στις μέρες μας με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικών, πλήρως αυτοματοποιημένων αιματο-
λογικών αναλυτών (κυτταρομετρητών). Τα όργανα 
αυτά καταμετρούν τα αιμοπετάλια είτε με την αρχή 
της μεταβολής αντίστασης είτε με τη σκέδαση του 
φωτός. Ο φυσιολογικός αριθμός τους εξαρτάται από 
το εργαστήριο και κυμαίνεται συνήθως από 140.000 
έως 400.000/μl.

Οι μετρήσεις γενικά είναι ακριβείς, ακόμα και 
σε πολύ χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων, σε ορισμέ-
νες όμως περιπτώσεις μπορεί να δώσουν ανακριβή 
αποτελέσματα. Στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται 
κυρίως για γιγάντια αιμοπετάλια, τα οποία δεν μπο-
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ρούν να καταμετρηθούν από τους αναλυτές γιατί η 
διάμετρός τους είναι μεγαλύτερη από την οπή διόδου 
των αιμοπεταλίων για την καταμέτρησή τους ή για in	
vivo ή in	vitro συσσώρευση των αιμοπεταλίων ή για 
δορυφορισμό, όπου τα αιμοπετάλια προσκολλώνται 
και περικυκλώνουν τα ουδετερόφιλα, όταν η συλλο-
γή αίματος γίνει σε EDTA. Στις καταστάσεις αυτές 
προσδιορίζονται ψευδώς χαμηλές τιμές αιμοπετα-
λίων (ψευδοθρομβοπενία) οι οποίες, ενώ δεν έχουν 
κάποια κλινική σημασία, πρέπει να αναγνωρίζονται 
έγκαιρα για την αποφυγή άσκοπης διερεύνησης και 
αντιμετώπισης των ασθενών. Η αναγνώριση της 
ψευδοθρομβοπενίας είναι εφικτή με την παρατήρηση 
των αιμοπεταλίων σε επίχρισμα περιφερικού αίματος 
ή με τη συλλογή του αίματος με άλλο αντιπηκτικό, 
όπως με κιτρικό νάτριο.

Ψευδώς χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων είναι 
δυνατόν να παρατηρηθεί και σε μερική πήξη του 
δείγματος ή σε ενεργοποίηση και συσσώρευση των 
αιμοπεταλίων κατά τη φλεβοκέντηση, όταν αυτή 
είναι εργώδης. Οι ψευδώς αυξημένες τιμές των 
αιμοπεταλίων είναι πιο σπάνιες από τις ψευδώς 
χαμηλές και οφείλονται συνήθως στην παρουσία 
εκσεσημασμένης μικροκυττάρωσης, όπου πολλά 
ερυθρά αιμοσφαίρια είναι μικρότερα από το ανώτερο 
μέγεθος των αιμοπεταλίων και εκλαμβάνονται από 
τους αναλυτές ως αιμοπετάλια.9

Κατά την παρατήρηση των αιμοπεταλίων, σε 
βαμμένα επιχρίσματα περιφερικού αίματος με τη 
χρώση Wright, μπορεί να εκτιμηθεί αδρά ο αριθμός 
τους, να αναγνωριστεί πιθανή ψευδοθρομβοπενία 
που προκαλείται από in	vitro συσσώρευση ή δορυ-
φορισμό, καθώς και να αναγνωριστούν διαταραχές 
της μορφολογίας τους που παρατηρούνται σε διά-
φορες παθολογικές καταστάσεις. Έτσι, αιμοπετάλια 
με έλλειψη των α-κοκκίων έχουν γκρίζο ή γαλάζιο 
χρώμα και συνιστούν σπάνια διαταραχή, γνωστή ως 
σύνδρομο του «φαιού αιμοπεταλίου». Συχνότερα, 
αιμοπετάλια με ελαττωμένη κοκκίωση προκύπτουν 
από την απελευθέρωση των κοκκίων τους in	vitro 
ή in	vivo ή και από την παραγωγή ελαττωματικών 
αιμοπεταλίων από δυσπλαστικά μεγακαρυοκύτταρα 
όπως π.χ. συμβαίνει στα μυελοδυσπλαστικά ή στα 
μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα. Στις καταστάσεις 
αυτές είναι δυνατόν να παρατηρηθούν επίσης γι-
γάντια αιμοπετάλια ή αιμοπετάλια με ανώμαλο 
σχήμα. Μεγαλύτερα του φυσιολογικού αιμοπετάλια 
παρατηρoύνται χαρακτηριστικά στο σύνδρομο Ber-
nard-Soulier, στις ανωμαλίες Chediak-Higasshi και 

May-Hegglin καθώς και στις άνοσες θρομβοπενικές 
πορφύρες. Μικρά σε μέγεθος αιμοπετάλια παρα-
τηρούνται λιγότερο συχνά και χαρακτηρίζουν την 
ανωμαλία Wiskott-Aldrich.10

Με το χρόνο ροής προσδιορίζεται το χρονικό διά-
στημα που απαιτείται για να σταματήσει η αιμορραγία 
που προκαλείται από τυποποιημένο τραυματισμό του 
δέρματος. Με τη δοκιμασία αυτή ελέγχεται in	vivo η 
πρωτογενής αιμόσταση και, συγκεκριμένα, ο αριθμός 
και η λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων, η επάρκεια 
του παράγοντα von Willebrand και του ινωδογόνου 
καθώς και η κατάσταση του ενδοθηλίου των αγγείων. 
Κατά το παρελθόν πολλές μέθοδοι χρησιμοποιήθη-
καν για τον προσδιορισμό του χρόνου ροής από τις 
οποίες σήμερα εφαρμόζονται κυρίως δύο.11

Ο τραυματισμός του λοβίου του ωτός (μέθοδος 
Duke) και ο τραυματισμός της πρόσθιας επιφάνειας 
του αντιβραχίου με τη χρήση σφυγμομανομέτρου και 
εφαρμογή πίεσης 40 mmHg (μέθοδος Ivy). Η πρώτη 
μέθοδος στερείται ευαισθησίας και δεν μπορεί να 
τυποποιηθεί, εφαρμόζεται όμως λόγω πρακτικότητας, 
παρά την κλίνη του ασθενούς. Η δεύτερη μέθοδος 
είναι περισσότερο ευαίσθητη, μικρής όμως επαναλη-
ψιμότητας, κατ’ αυτήν υπολογίζεται ο χρόνος ροής 
του αίματος, μετά από τυποποιημένη επιφανειακή 
τομή του δέρματος μήκους 10 mm και βάθους 1 
mm που προκαλείται στην πρόσθια επιφάνεια του 
αντιβραχίου, εφαρμόζοντας σταθερή πίεση 40 mmHg 
στο βραχίονα. Παράταση του χρόνου ροής στους 
ενήλικες πάνω από 10 λεπτά είναι παθολογική.12

Ψευδώς θετική δοκιμασία μπορεί να προκύψει 
από παρατεταμένη φλεβική στάση (διάρκειας μεγα-
λύτερης των 2 λεπτών) ή από εφαρμογή μεγαλύτερης 
από το κανονικό πίεσης με το σφυγμομανόμετρο (>40 
mmHg) καθώς επίσης και μετά από τραυματισμό 
επιφανειακής φλέβας ή απομάκρυνσης του θρόμβου 
αίματος με το προσροφητικό χαρτί. Παθολογική 
δοκιμασία προκαλούν (α) παθήσεις των αγγείων 
(αμυλοείδωση, πορφύρα Henoch-Schoenlein, αγγει-
ίτιδες, μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών), (β) 
θρομβοπενίες (αριθμός αιμοπεταλίων <100.000/μl), 
(γ) κληρονομικές παθήσεις των αιμοπεταλίων (νόσος 
Glanzmann, σύνδρομο Bernard-Soulier, νόσος κενών 
αποθηκών), (δ) επίκτητες διαταραχές των αιμοπε-
ταλίων (φάρμακα, ουραιμία, μυελοδυσπλαστικά και 
μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα, παραπρωτεϊναιμία, 
ηπατοπάθεια, κ.λπ.), (ε) νόσος von Willebrand, (στ) 
έλλειψη ινωδογόνου.

Ο χρόνος ροής είναι μια μη ειδική και όχι ιδιαίτερα 
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ευαίσθητη δοκιμασία έτσι ώστε οι παθολογικές τιμές 
της να μην μπορούν απαραίτητα να χρησιμοποιη-
θούν για την εκτίμηση του κινδύνου αιμορραγίας 
των ασθενών.13

Η δοκιμασία Rumpel-Leede αποτελεί σφαιρική 
δοκιμασία ελέγχου της λειτουργικότητας των αιμοπε-
ταλίων και του ενδοθηλίου των αγγείων. Κατ’ αυτήν 
ελέγχεται ο αριθμός των πετεχειών που εμφανίζονται 
μετά την εφαρμογή πίεσης με σφυγμομανόμετρο στο 
βραχίονα, ίση με τη μέση τιμή μεταξύ συστολικής 
και διαστολικής αρτηριακής πίεσης. Φυσιολογικά 
εμφανίζονται ελάχιστες πετέχειες περιφερικά του 
σφυγμομανόμετρου. Η εμφάνιση περισσότερων 
πετεχειών καθιστά τη δοκιμασία παθολογική και 
αποτελεί ένδειξη διαταραχής των αιμοπεταλίων ή 
του ενδοθηλίου.1

PFA 100 (Platelet Function Analyzer, in vitro 
χρόνος ροής)

Πρόκειται για δοκιμασία, που εκτελείται με ειδικό 
αναλυτή στον οποίο προσομοιάζονται οι συνθήκες 
ροής αίματος μέσω τραυματισμένου αγγείου in	vitro. 
Αποτελείται από μια βιολογικά ενεργή μεμβράνη η 
οποία είναι επικαλυμμένη με κολλαγόνο και ADP ή 
κολλαγόνο και αδρεναλίνη, στο κέντρο της οποίας 
υπάρχει οπή διαμέτρου 150 μm. Για την εκτέλε-
ση της δοκιμασίας χρησιμοποιείται ολικό αίμα σε 
κιτρικό νάτριο το οποίο αναρροφάται με σταθερή 
πίεση μέσω της οπής. Λόγω της υψηλής διατμητικής 
δύναμης (shear stress) που επιτυγχάνεται και της 
ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων που προκαλείται 
από την επαφή τους με το κολλαγόνο, προκαλείται 
προσκόλληση και συσσώρευση αυτών με συνέπεια 
την απόφραξη της οπής. Ο χρόνος που απαιτείται 
για την τέλεια απόφραξη και την πλήρη διακοπή της 
ροής του αίματος διαμέσου της μεμβράνης καλείται 
χρόνος σύγκλεισης (Closure Time – CT), εκφράζεται 
σε δευτερόλεπτα και αποτελεί μέτρο εκτίμησης της 
λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων και των παραγό-
ντων της πρωτογενούς αιμόστασης.14

Η δοκιμασία αυτή είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για 
την αποκάλυψη αιμοπεταλιακών δυσλειτουργιών και 
κινδύνου αιμορραγίας που οφείλεται σε επίκτητες 
διαταραχές των αιμοπεταλίων (ουραιμία, ηπατικά 
νοσήματα, φάρμακα), συγγενείς διαταραχές των 
αιμοπεταλίων (νόσος Glanzmann, σύνδρομο Bernard 
Soulier) και νόσο von Willebrand. Επίσης ενδείκνυται 
για την παρακολούθηση της θεραπείας (monitoring) 
με αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα ή DDAVP. Πρόκει-

ται για μέθοδο γρήγορη, απλή και αναπαραγώγιμη, 
αρκετά ευαίσθητη για τη νόσο von Willebrand και 
για τις βαριές κληρονομικές θρομβοπάθειες με περι-
ορισμένη όμως ευαισθησία για τις ήπιες λειτουργικές 
διαταραχές των αιμοπεταλίων.

Ψευδώς παθολογικά αποτελέσματα έχουμε στη 
θρομβοπενία (αριθμός αιμοπεταλίων 100.000/μl), 
στην αναιμία (Ht 35%), στην ερυθραιμία (Ht 55%), 
σε πολύ ταχεία ή πολύ καθυστερημένη εκτέλεση της 
δοκιμασίας από την αιμοληψία (<30 min και >120 
min), ενώ η σημασία της μεθόδου στο να αποκαλύπτει 
υπερλειτουργικότητα των αιμοπεταλίων παραμένει 
ακόμα ασαφής.

Κάθε πιθανή διαταραχή της πρωτογενούς αιμό-
στασης, που προκύπτει από την παραπάνω δοκιμασία, 
θα πρέπει να διερευνάται λεπτομερέστερα με τη 
δοκιμασία συσσώρευσης των αιμοπεταλίων.15

β. Ειδικές δοκιμασίες ελέγχου  
των αιμοπεταλίων

Στις δοκιμασίες αυτές περιλαμβάνονται: η συσ-
σώρευση των αιμοπεταλίων με τους διάφορους δι-
εγέρτες τους, η ταχεία μελέτη της λειτουργικότητας 
των αιμοπεταλίων, ο προσδιορισμός της αντίδρασης 
έκλυσης και η μελέτη των αιμοπεταλίων με την 
κυτταρομετρία ροής.

Συσσώρευση αιμοπεταλίων
Με τη μέθοδο αυτή εκτιμάται ex	vivo, η ικανότητα 

συσσώρευσης των αιμοπεταλίων στο πλάσμα, μετά 
από την ενεργοποίησή τους με διάφορους διεγέρτες. 
Η μέθοδος αυτή αποτελεί σήμερα τον πιο συχνό 
και περισσότερο ενδεδειγμένο τρόπο ελέγχου της 
λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων.

Για την εκτέλεση της συσσώρευσης απαιτείται 
πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (Platelet Rich Plasma 
– PRP) το οποίο παραλαμβάνουμε από ολικό αίμα, 
μετά από φυγοκέντρηση σε μικρό αριθμό στροφών 
ανά λεπτό. Η αρχή της μεθόδου, η οποία περιγράφηκε 
για πρώτη φορά από τον Born το 1962, στηρίζεται 
στη μεταβολή της θολερότητας που υπάρχει όταν 
το PRP αναδεύεται με μικρό μαγνήτη μέσα στον 
ειδικό υποδοχέα.16 Αυτή η ομογενής θολερότητα 
του PRP μεταβάλλεται με την προσθήκη των διε-
γερτών οι οποίοι ενεργοποιώντας τα αιμοπετάλια, 
τα συμπλησιάζουν προσδένοντάς τα με ισχυρούς 
δεσμούς μεταξύ τους, σχηματίζοντας τελικά σωρούς 
αιμοπεταλίων. Ο σχηματισμός αυτός επιτρέπει να 
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διέρχεται περισσότερο φως μεταξύ των αιωρούμενων 
αιμοπεταλίων και των σωρών. Οι μεταβολές της 
οπτικής πυκνότητας και κατά συνέπεια η διέλευση 
του φωτός διαμέσου του εναιωρήματος των αιμοπε-
ταλίων, καταγράφονται σε ειδικό όργανο, όπου ως 
0% ορίζεται αυτή του μη διεγερμένου PRP ενώ ως 
100% αυτή του πτωχού σε αιμοπετάλια πλάσματος 
(PPP). Από τις μεταβολές της καταγραφόμενης δι-
απερατότητας του φωτός εκτιμάται και η ικανότητα 
των αιμοπεταλίων για συσσώρευση. Ως αγωνιστές-
διεγέρτες των αιμοπεταλίων χρησιμοποιούνται μια 
σειρά από φυσικές ή συνθετικές ουσίες οι κυριό-
τερες από τις οποίες είναι το ADP, το κολλαγόνο, η 
αδρεναλίνη, το αραχιδονικό οξύ, η θρομβίνη και η 
ριστοσετίνη (Πίν. 1).

Εκτός από τον παραπάνω τρόπο εκτίμησης της 
συσσώρευσης των αιμοπεταλίων που στηρίζεται σε 
φωτομετρική μέθοδο, διατίθενται και όργανα που 
προσδιορίζουν τη συσσώρευση με τη μέθοδο της 
μεταβολής της αντίστασης που επέρχεται μεταξύ 
δύο ηλεκτροδίων τα οποία βρίσκονται μέσα στο 
εναιώρημα των αιμοπεταλίων. Η προκαλούμενη 
συσσώρευση, μετά την προσθήκη αγωνιστή, επιφέρει 
αύξηση της αντίστασης μεταξύ των ηλεκτροδίων, η 
οποία καταγράφεται ως καμπύλη.17

Πέρα από το μέγιστο βαθμό της συσσώρευσης 
που επιτυγχάνεται, εκτιμάται επιπλέον και ο χρόνος 
που μεσολαβεί από τη στιγμή της προσθήκης του 
κάθε διεγέρτη στο εναιώρημα των αιμοπεταλίων 
μέχρι την έναρξη της συσσώρευσης.

Ένδειξη για την εκτέλεση συσσώρευσης, πέρα 
από ερευνητικούς σκοπούς, αποτελούν κατ’ εξο-
χήν η διερεύνηση αιμορραγικών διαθέσεων και η 
λεπτομερέστερη διερεύνηση των αιμοπεταλιακών 
διαταραχών, όταν προκύπτουν ενδείξεις από άλλες 
λιγότερο ειδικές μεθόδους, όπως π.χ. είναι ο χρόνος 
ροής ή τα παθολογικά ευρήματα από το PFA-100. 
Επίσης, η συσσώρευση των αιμοπεταλίων αποτελεί 

τη μέθοδο εκλογής (gold standard) για την παρακο-
λούθηση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, ενώ μπορεί 
να συμβάλλει στην αναγνώριση υπερλειτουργούντων 
αιμοπεταλίων, όπως αυτά παρατηρούνται σε ασθενείς 
με έμφραγμα του μυοκαρδίου ή ισχαιμικό αγγειακό 
επεισόδιο, όταν η συσσώρευση υπερβαίνει τα φυσι-
ολογικά όρια ή όταν γίνεται αυτόματη (spontaneous 
aggregation) χωρίς την προσθήκη διεγέρτη.18

Η συσσώρευση των αιμοπεταλίων πρακτικά έχει 
πολύ υψηλή ευαισθησία στην αποκάλυψη κληρονομι-
κών ή επίκτητων θρομβοπαθειών, παρουσιάζει όμως 
μικρή ειδικότητα στην ανίχνευση συγκεκριμένων 
παθήσεων (Πίν. 2). Στον ίδιο πίνακα φαίνονται και 
οι καταστάσεις που προκαλούν ελαττωμένη συσ-
σώρευση. Αυξημένη συσσώρευση παρατηρείται 
στα μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα, στις διάφορες 
νεοπλασίες και σε αθηροθρομβωτικές παθήσεις.

Για την εξαγωγή ορθών αποτελεσμάτων, η συσ-
σώρευση δεν θα πρέπει να εκτελείται σε χρόνο 
πέραν των 3 ωρών από τη λήψη του αίματος. Πηγές 
λάθους και περιορισμοί αποτελούν: η παρατεταμένη 
φλεβική στάση κατά την αιμοληψία, το αιμολυμένο 
ή έντονα λιπιδαιμικό πλάσμα, η λήψη του αίματος 
σε αντιπηκτικό διαφορετικό από το κιτρικό νάτριο 
και ο πολύ χαμηλός αριθμός των αιμοπεταλίων στο 
PRP. Επιπλέον η μέθοδος είναι χρονοβόρα, απαιτεί 
μεγάλη ποσότητα αίματος και εξειδικευμένο προ-
σωπικό.19

Ταχεία μελέτη της λειτουργικότητας των αιμο-
πεταλίων (The Ultegra rapid platelet function 
assay – RPFA)

Αποτελεί τροποποιημένη φωτομετρική μέθοδο 
προσδιορισμού της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων 
σε ολικό αίμα. Το αίμα και ο διεγέρτης προστίθενται 
στον αναλυτή όπου υπάρχουν σφαιρίδια επενδε-
δυμένα με ινωδογόνο. Μετράται η μεταβολή της 
απορρόφησης του φωτός που διέρχεται μέσα από 

Πίνακας 1.	Παράγοντες που προκαλούν συσσώρευση in	vivo
Κολλαγόνο Θρομβοσπονδίνη
Αραχιδονικό οξύ Πλασμίνη
Θρομβοξάνη Α2 Βακτήρια και ενδοτοξίνες
Θρομβίνη Ιοί και παράσιτα
Αδρεναλίνη Νεοπλασματικά κύτταρα
ADP Ανοσοσυμπλέγματα
Σεροτονίνη Αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα
Παράγοντας ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων Καθεψίνη G
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το αίμα, μετά τη διέγερση των αιμοπεταλίων. Στα 
πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται η 
ταχύτητα εκτέλεσης της δοκιμασίας η οποία είναι 
περίπου 2 λεπτά, η μικρή ποσότητα αίματος που 
απαιτείται και η απλότητά της για την οποία δεν 
απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό. Η μέθοδος 
θεωρείται κατάλληλη για την παρακολούθηση της 
αντιαιμοπεταλιακής αγωγής με ανταγωνιστές των 
υποδοχέων IIb/IIIa.20

Αντίδραση έκλυσης των αιμοπεταλίων (platelet 
release reaction)

Τα αιμοπετάλια περιέχουν στα κοκκία τους διά-
φορες ουσίες, οι οποίες μετά την ενεργοποίηση και 
τη συσσώρευσή τους, εκλύονται στο εξωκυττάριο 
περιβάλλον. Οι ουσίες αυτές ή μένουν στην επιφάνεια 
των αιμοπεταλίων, όπως η P-σελεκτίνη και ανιχνεύο-
νται με την κυτταρομετρία ροής και τη χρήση ειδικών 
μονοκλωνικών αντισωμάτων ή απελευθερώνονται 
στο πλάσμα, όπως ο 4ος αιμοπεταλιακός παράγο-
ντας και η β-θρομβοσφαιρίνη και προσδιορίζονται 
ποσοτικά με ανοσοενζυμικές μεθόδους. Μια άλλη 
ουσία η οποία περιέχεται στα πυκνά κοκκία των 
αιμοπεταλίων είναι το ΑΤΡ. Αυτό εκλύεται από τα 
αιμοπετάλια μετά τη διέγερσή τους και μπορεί να 
μετρηθεί με τη συσκευή ελέγχου συσσώρευσης 
των αιμοπεταλίων, μετά την προσθήκη στο PRP 
συγκεκριμένης ποσότητας Luciferin-Luciferase. Η 
ανίχνευση των παραγόντων αυτών αποτελεί δείκτη 
ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων και μπορεί να 

αποκαλύψει συγγενείς ή επίκτητες διαταραχές της 
λειτουργικότητάς τους.21,22

Κυτταρομετρία ροής
Η κυτταρομετρία ροής αποτελεί μία αυτοματο-

ποιημένη, ποσοτική και πολυπαραμετρική μέθοδο 
μέτρησης και ανάλυσης σημάτων που παράγονται 
από μια μονήρη σωματιδιακή διάταξη που διέρχεται 
μπροστά από μια φωτεινή δέσμη. Τα βασικά στοιχεία 
του κυτταρομετρητή είναι:
 - Το υδροδυναμικό σώμα, με το οποίο επιτυγχάνεται 

η μονήρης κυτταρική διάταξη, που επιτρέπει την 
πρόπτωση της φωτεινής δέσμης σε κάθε κύτταρο 
ξεχωριστά και μέτρηση των υπό μελέτη παραμέ-
τρων.

 - Την πηγή φωτός, όπου σήμερα χρησιμοποιούνται 
πηγές υψηλής φωτεινότητας ή ενισχυτές φωτός 
διά εξαναγκασμένης εκπομπής (Light Ampli-
fication by Stimulated Emmition of Radiation 
– LASER). Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των 
φωτεινών αυτών πηγών είναι το μήκος κύματος 
του εκπεμπόμενου φωτός, γιατί οι διάφορες φθο-
ρίζουσες χρωστικές διεγείρονται από ακτινοβολία 
διαφορετικού μήκους κύματος. Έτσι η επιλογή 
της πηγής Laser που χρησιμοποιείται σε κάθε 
περίπτωση έχει σχέση και με το φάσμα διέγερσης 
των χρησιμοποιούμενων φθοριοχρωμάτων.

 - Το σύστημα προώθησης και εστίασης των κυτ-
τάρων, με το οποίο τα υπό μελέτη κύτταρα οδη-
γούνται στο σημείο συνάντησης με τη φωτεινή 
ακτίνα.

Πίνακας 2. Γενική άποψη των διαταραχών της συσσώρευσης σε διάφορες συγγενείς και επίκτητες θρομβοπάθειες

ADP Αδρεναλίνη Αραχιδονικό	οξύ Κολλαγόνο ριστοσετίνη
Ν. Glanzmann ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ΚΦ
Σ. Bernard-Soulier ΚΦ ή ↓ ΚΦ ή ↓ ΚΦ ΚΦ ↓↓↓
Σ. Wiskott-Aldrich ↓ ΚΦ ΚΦ ή ↓ ↓ ΚΦ
Σ. May-Heggling ↓ ΚΦ ΚΦ ή ↓ ↓ ΚΦ
Σ. Hermansky-Puldak ↓↓ ↓↓ ΚΦ ή ↓ ΚΦ ή ↓ ΚΦ
v. Willebrand τύπος 1 ΚΦ ΚΦ ΚΦ ΚΦ ↓
v. Willebrand τύπος 2Β ΚΦ ΚΦ ΚΦ ΚΦ ↑↑
v. Willebrand τύπος 3 ΚΦ ΚΦ ΚΦ ΚΦ ↓↓↓
Μυελοϋπερπλαστικά Σ. ↓ ↓ ΚΦ ή ↓ ΚΦ ή ↓ ΚΦ
Ουραιμία ↓ ↓ ΚΦ ή ↓ ΚΦ ή ↓ ΚΦ
Υποϊνωδογοναιμία ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ΚΦ
Κλοπιδογρέλη ↓↓ ΚΦ ή ↓ ΚΦ ή ↓ ΚΦ ή ↓ ΚΦ
Διπυριδαμόλη ΚΦ ή ↓ ΚΦ ή ↓ ΚΦ ή ↓ ΚΦ ή ↓ ΚΦ
Αναστολείς GPIIb-IIIa ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ΚΦ
ASS ↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓ ΚΦ



164 ————————————————————  Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ Τόμος 52, Τεύχος 3, 2007

 - Το ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής και επε-
ξεργασίας των φωτεινών σημάτων, με το οποίο 
επιτυγχάνεται η συλλογή των σημάτων με μια 
σειρά φωτοβολταϊκών διόδων, οι οποίες μετρούν 
το φαινόμενο σκέδασης του φωτός όταν αυτό 
προσπίπτει στα σωματίδια. Επιπλέον υπάρχει 
και ένα σύστημα ανιχνευτών που καταμετρούν 
τον παραγόμενο φθορισμό.
Οι κυτταρομετρητές ροής έχουν τη δυνατότητα 

της πολυπαραμετρικής ανάλυσης των κυττάρων, 
αποτελούν δηλαδή μέθοδο μέτρησης, ανίχνευσης και 
διαλογής κυττάρων ή σωματιδίων, η οποία βασίζεται 
στη μέτρηση της σκέδασης και του φθορισμού. Οι 
αναλυτές αυτοί μπορούν να μετρούν ταυτόχρονα 
και την οριζόντια σκέδαση του φωτός (FSC) και την 
κάθετη (SSC) καθώς και δύο ή περισσότερα είδη 
φθορισμού που εκπέμπονται όταν η ακτίνα του φωτός 
πέσει πάνω στα κύτταρα, τα οποία έχουν προηγου-
μένως υποστεί επεξεργασία με ειδικά μονοκλωνικά 
αντισώματα. Τα στοιχεία, τα επεξεργάζονται ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές οι οποίοι με ειδικό λογισμικό, 
μας δίνουν διάφορα διαγράμματα και απεικονίσεις, 
ανάλογα με τον αριθμό των παραμέτρων που έχουν 
αναλυθεί.23

Η κυτταρομετρία ροής έχει αλλάξει σημαντικά 
τη διαγνωστική προσέγγιση πολλών νοσημάτων 
κυρίως στην αιματολογία, την ανοσολογία και στις 
νεοπλασματικές παθήσεις, ενώ το φάσμα των εφαρ-
μογών της συνεχώς μεγαλώνει.

Με την εφαρμογή της κυτταρομετρίας ροής στα 

αιμοπετάλια, μπορεί:
α. Να μελετηθεί χωρίς την προσθήκη διεγέρτη, το 

επίπεδο (status) ενεργοποίησης των κυκλοφορούντων 
αιμοπεταλίων (in	vivo)

β. Να προσδιοριστoύν οι γλυκοπρωτεΐνες της 
μεμβράνης των αιμοπεταλίων

γ. Να εκτιμηθεί η ικανότητα διέγερσης των αι-
μοπεταλίων, μετά από την προσθήκη αγωνιστή (in	
vitro)

δ. Να ανιχνευτούν κυκλοφορούντα συσσωματώ-
ματα λευκοκυττάρων-αιμοπεταλίων

ε. Να εκτιμηθεί η απάντηση στη θεραπεία με 
διάφορα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, όπως π.χ. με 
ανταγωνιστές των υποδοχέων GPIIb-IIIa

στ. Να διαγνωστούν διάφορες συγγενείς θρομβο-
πάθειες, όπως π.χ. είναι το σύνδρομο Bernard-Soulier 
ή η θρομβασθένεια Glanzmann

ζ. Επιπλέον η χρήση της κυτταρομετρίας ροής 
είναι δυνατόν να είναι επιβοηθητική και σε άλλες 
καταστάσεις, όπως π.χ. στον έλεγχο της ποιότητας 
των αποθηκευμένων αιμοπεταλίων ή στη διάγνωση 
της θρομβοπενίας από ηπαρίνη κ.λπ.24

Η κυτταρομετρία ροής απαιτεί πολύ μικρή ποσό-
τητα αίματος, μπορεί να εφαρμοστεί και σε ασθενείς 
με θρομβοπενία, επιτρέπει την ανάλυση πολλών 
παραμέτρων ταυτόχρονα με μεγάλη ακρίβεια και 
επαναληψιμότητα. Στα μειονεκτήματα της μεθό-
δου συγκαταλέγονται το υψηλό της κόστος και το 
εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για τη 
λειτουργία της.25

SUMMARY

Platelet function studies. Advantages and limitations
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of	Thessaloniki,	Thessaloniki,	Greece

This	is	a	review	and	evaluation	of	the	most	important	platelet	function	studies.	These	are	broadly	
divided	into	non-specific	and	specific	tests.	The	non-specific	category	comprises	automated	and	
microscope-evaluated	platelet	count,	bleeding	time,	the	Rumpel-Leede	test	and	closure	time	of	
the	PFA-100	analyzer.	Specific	tests	include	platelet	aggregation	with	various	agonists,	flow	
cytometry	for	the	detection	of	expression	of	surface	markers	of	activation	and	assessment	of	
the	platelet	release	reaction.	A	comprehensive	description	is	provided	of	the	basic	principles	
of	each	test,	with	an	emphasis	on	their	advantages	and	limitations,	and	their	application	in	
everyday	clinical	practice.	The	physician	who	is	involved	in	assessing	the	bleeding	risk	of	pa-
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tients	undergoing	surgery,	monitoring	antiplatelet	therapy	or	diagnosing	bleeding	diatheses,	
or	who	is	studying	platelet	function	in	the	research	setting,	needs	to	be	in	a	position	to	choose	
from	the	battery	of	tests	available	to	make	appropriate	use	of	them.
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 Μελέτη ευαισθησίας στελεχών Pseudomonas aeruginosa 
σε ασθενείς με κυστική ίνωση
Κ.	Κοράκη,	Π.	Καραπαυλίδου,	Δ.	Σοφιανού

Σκοπός:	η	πνευμονική	λοίμωξη	από	Pseudomonas	aeruginosa	είναι	συχνή	επιπλοκή	
στους	πάσχοντες	από	κυστική	ίνωση.	Σκοπός	της	μελέτης	ήταν	η	καταγραφή	στοιχείων	
ευαισθησίας	στελεχών	P.	aeruginosa	που	απομονώθηκαν	από	το	αναπνευστικό	σύστημα	
αυτών	των	ασθενών.	Υλικό-Μέθοδος:	Μελετήθηκε	η	in	vitro	δραστικότητα	11	αντιψευ-
δομοναδικών	αντιβιοτικών	και	η	διασταυρούμενη	αντοχή	που	εμφανίζουν	έναντι	213	
στελεχών	P.	aeruginosa	που	απομονώθηκαν	από	πτύελα	πασχόντων	από	κυστική	ίνωση.	
Αποτελέσματα:	η	πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη	και	η	ιμιπενέμη	ήταν	οι	πιο	δραστικοί	
παράγοντες	(ευαισθησία	90,6%	και	82,6%,	αντίστοιχα).	Αντοχή	σε	ένα,	δύο	ή	περισσότερα	
αντιβιοτικά	παρατηρήθηκε	στο	17,3%,	10,3%	και	45,5%	των	στελεχών,	αντίστοιχα.	Τα	
ποσοστά	αντοχής	για	τις	αμινογλυκοσίδες	κυμάνθηκαν	από	11,7%	έως	46,9%,	για	τα	
β-λακταμικά	από	8,9%	έως	27,2%	και	για	τις	κινολόνες	από	15,0%	έως	27,2%.	Ένα	
υψηλό	ποσοστό	στελεχών	παρουσίασε	διασταυρούμενη	αντοχή	στην	τομπραμυκίνη	και	στα	
άλλα	αντιψευδομοναδικά	αντιβιοτικά	που	χρησιμοποιούνται	σε	συνδυασμό	για	τη	θερα-
πεία	των	βρογχοπνευμονικών	λοιμώξεων	από	P.	aeruginosa	στους	ασθενείς	με	κυστική	
ίνωση.	Τα	αποτελέσματα	αντιμικροβιακής	ευαισθησίας	εξετάστηκαν	επίσης	συγκριτικά	
με	εκείνα	στελεχών	P.	aeruginosa	που	απομονώθηκαν	από	άλλες	κατηγορίες	ασθενών	
εκτός	των	νοσηλευομένων	σε	μονάδες	εντατικής	θεραπείας.	Τα	ποσοστά	αντοχής	ήταν	
υψηλότερα	στους	ασθενείς	με	κυστική	ίνωση	σε	τρία	αντιβιοτικά	(αμικασίνη,	γενταμικί-
νη	και	νετιλμικίνη)	ενώ	για	όλα	τα	υπόλοιπα	ήταν	σημαντικά	υψηλότερα	στους	άλλους	
ασθενείς.	Συμπεράσματα:	Στην	περιοχή	μας	τα	ποσοστά	αντοχής	στελεχών	P.	aeruginosa	
που	απομονώνονται	από	άτομα	με	κυστική	ίνωση	είναι	υψηλά.	η	σύγκριση	αυτών	των	
ποσοστών	αντοχής	με	στελεχών	P.	aeruginosa	που	απομονώνονται	από	νοσοκομειακούς	
ασθενείς	παρουσιάζει	σημαντικές	διαφορές.
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Εισαγωγή
Η κυστική ίνωση είναι μια γενικευμένη νόσος 

που μεταβιβάζεται με τον αυτοσωματικό υπολειπό-
μενο χαρακτήρα και προσβάλλει σχεδόν όλους τους 
εξωκρινείς αδένες. Η κύρια ανωμαλία συνίσταται 
σε διαταραχή της διαπερατότητας της μεμβράνης 
στο χλώριο και στην απουσία χλωρίου ως απάντηση 
στο κυκλικό ΑΜΡ ή στην πρωτεϊνική κινάση C, με 
αποτέλεσμα παχύρευστες εκκρίσεις να αποφράσσουν 
αδένες και πόρους διαφόρων οργάνων. Το υπεύθυνο 
γονίδιο ανακαλύφθηκε το 1989 και βρίσκεται στο 
μακρό σκέλος του χρωμοσώματος 7. Η πρωτεΐνη 
που κωδικοποιείται ονομάζεται CFTR (Cystic Fi-
brosis Transmembrane Conductance Regulator) και 
εμφανίζει χαρακτήρες διαύλου ιόντων. Η κλινική 
εικόνα περιλαμβάνει ποικίλα συμπτώματα όπως 
παγκρεατική ανεπάρκεια, απόφραξη χοληφόρων, 
στειρότητα στους άνδρες, ιδρώτα υψηλής περιεκτι-
κότητας σε χλώριο, εντερική απόφραξη, δημιουργία 
ρινικών πολυπόδων, χρονία παραρρινοκολπίτιδα.1 
Οι ασθενείς αυτοί συχνά παρουσιάζουν λοιμώξεις 
από κοινούς μικροοργανισμούς. Η σημαντικότερη 
επιπλοκή και μάλιστα με υψηλή θνητότητα, είναι η 
πνευμονική λοίμωξη και ιδιαίτερα αυτή που οφείλεται 
στην Pseudomonas	aeruginosa.2 Ένα υψηλό ποσοστό 
ασθενών αποικίζονται από την P.	aeruginosa	και η	
χρονιότητα αυτού του αποικισμού οδηγεί σε σοβαρή 
επιδείνωση της πνευμονικής λειτουργίας.2,3 Διάφοροι 
μελετητές έχουν διαπιστώσει ότι η πρώιμη χορήγηση 
κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας οδηγεί σε 
βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας και αυξάνει 
τα ποσοστά επιβίωσης.4-7 Η αντιμετώπιση της ψευδο-
μοναδικής λοίμωξης περιλαμβάνει την ενδοφλέβια 
χορήγηση συνδυασμού δύο αντιβιοτικών, αλλά το 
θεραπευτικό όφελος εισπνεόμενων φαρμάκων όπως 
η τομπραμυκίνη έχει επίσης περιγραφεί.8-10

Μελέτες προερχόμενες από διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες καταγράφουν τα ποσοστά αντοχής στελεχών 
P.	αeruginosa που απομονώθηκαν από ασθενείς με 
κυστική ίνωση.11-14 Στον ελληνικό χώρο που χαρα-
κτηρίζεται από υψηλά ποσοστά πολλαπλής αντοχής 
στα αντιψευδομοναδικά φάρμακα,15,16 δεν υπάρχουν 
αρκετές πληροφορίες όσον αφορά στην αντοχή στελε-
χών P.	aeruginosa των πασχόντων από κυστική ίνωση. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή 
της ευαισθησίας των στελεχών P.	aeruginosa που 
απομονώθηκαν από πάσχοντες από κυστική ίνωση 
που παρακολουθούνται στο νοσοκομείο μας και η 
σύγκριση των αποτελεσμάτων μας με τα ποσοστά 
ευαισθησίας στελεχών P.	aeruginosa	απομονωθέντων 

από άλλους νοσοκομειακούς ασθενείς εξαιρουμένων 
εκείνων που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής 
θεραπείας (ΜΕΘ).

Υλικό και μέθοδοι
Στην παρούσα μελέτη περιελήφθησαν 307 δείγ-

ματα πτυέλων προερχόμενα από 60 πάσχοντες από 
κυστική ίνωση που εμφάνισαν επιδείνωση της πνευ-
μονικής τους λειτουργίας και οι οποίοι παρακο-
λουθούνται στα ειδικά ιατρεία του Ιπποκρατείου 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η συλλογή 
και η εξέταση των δειγμάτων έγινε σε μια περίοδο 
δύο χρόνων, από τον Ιανουάριο του 2002 έως το 
Δεκέμβριο του 2003.

Η καλλιέργεια των δειγμάτων έγινε σε Mac-
Conkey άγαρ, σε Columbia αιματούχο άγαρ και 
σε σοκολατόχρωμο άγαρ μέσα σε δύο ώρες από τη 
συλλογή τους και συνοδεύτηκε από Gram χρώση 
τμήματος του υλικού. Η ταυτοποίηση σε επίπεδο 
είδους των κλινικά σημαντικών μικροβίων έγινε 
με τη χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος 
Vitek 2 (bioMérieux, Marcy l’Εtoile, France) και 
επιβεβαιώθηκε με την πραγματοποίηση κατάλληλων 
βιοχημικών δοκιμασιών.17

Ο έλεγχος ευαισθησίας έγινε με τη μέθοδο δι-
άχυσης των δίσκων,18 σύμφωνα με τις οδηγίες του 
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute, 
πρώην NCCLS).19 Η προμήθεια των δισκίων έγινε 
από την εταιρεία Βecton Dickinson (Becton Dick-
inson Microbiology Systems, Cockeysville, MD, 
USA) και η μέτρηση των ζωνών αναστολής έγινε 
στις 24 και στις 48 ώρες. Η επιλογή της παραπάνω 
μεθόδου έγινε λόγω της παραγωγής βλεννώδους 
εξωπολυσακχαρίτη αλλά και του αργού ρυθμού 
ανάπτυξης των στελεχών P.	αeruginosa	που απομο-
νώνονται σε περιπτώσεις κυστικής ίνωσης, παραγό-
ντων που δυσχεραίνουν τον έλεγχο ευαισθησίας με 
τη μέθοδο της αραίωσης των αντιβιοτικών σε ζωμό. 
Ελέγχθηκαν οι ακόλουθοι αντιμικροβιακοί παρά-
γοντες: αμικασίνη, κεφταζιδίμη, σιπροφλοξασίνη, 
γενταμικίνη, ιμιπενέμη, νετιλμικίνη, οφλοξασίνη, 
πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, τικαρκιλλίνη, τικαρ-
κιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ και τομπραμυκίνη. Τα 
στελέχη χαρακτηρίστηκαν ως ευαίσθητα, μετρίως 
ευαίσθητα και ανθεκτικά με βάση τα κριτήρια του 
CLSI.19 Ταυτόχρονα ελέγχθηκαν με την ίδια μέθοδο 
και τα πρότυπα στελέχη P. aeruginosa ATCC 27853 
και Escherichia coli ATCC 25922.

Για τη συγκριτική μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα 
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αποτελέσματα αντιβιογραμμάτων 706 στελεχών P.	
aeruginosa που απομονώθηκαν από ποικίλα υλικά 
(ούρα, πύο, τραύματα, αίμα, αναπνευστικές εκκρίσεις, 
κεντρικούς και περιφερικούς φλεβικούς καθετήρες, 
καθετήρες παροχέτευσης) νοσοκομειακών ασθενών 
με παθήσεις εκτός κυστικής ίνωσης. Η συλλογή των 
στελεχών έγινε την ίδια χρονική περίοδο. Από τη 
μελέτη εξαιρέθηκαν τα στελέχη που απομονώθηκαν 
από ασθενείς των ΜΕΘ.

Αποτελέσματα
Οι κλινικά σημαντικοί μικροοργανισμοί που 

απομονώθηκαν από τα 307 δείγματα πτυέλων των 
ασθενών με κυστική ίνωση φαίνονται στον πίνακα 
1. Η P.	aeruginosa ήταν ο συχνότερα απομονωθείς 
μικροοργανισμός και βρέθηκε σε 213 (69,4%) από 
τα εξεταζόμενα δείγματα. Σε 29 δείγματα απομονώ-
θηκε ταυτόχρονα και κάποιο άλλο παθογόνο (σε 24 
δείγματα απομονώθηκε Staphylococcus	aureus, σε 3 
δείγματα Haemophilus	influenzae και σε 2 δείγματα 
Aspergillus	fumigatus).

Τα ποσοστά ευαισθησίας των στελεχών P.	aerugi-
nosa παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Πενήντα-επτά 
στελέχη (26,7%) ήταν πλήρως ευαίσθητα σε όλα τα 
αντιβιοτικά, ενώ 37 (17,3%) παρουσίασαν αντοχή 
σε ένα, 22 (10,3%) σε δύο και 97 (45,5%) σε τρία ή 
περισσότερα από τα αντιβιοτικά που ελέγχθηκαν. Οι 
λιγότερο δραστικοί παράγοντες ήταν η γενταμικίνη, η 
νετιλμικίνη και η αμικασίνη (αντοχή από 30,9% έως 
46,9%), ακολουθούμενοι από την τικαρκιλλίνη/κλα-

βουλανικό (αντοχή 27,2%), την οφλοξασίνη (αντοχή 
27,2%) και την τικαρκιλλίνη (αντοχή 26,8%). Ένα 
σχετικά υψηλό ποσοστό στελεχών εμφάνισε επίσης 
μέτρια αντοχή σε γενταμικίνη (22,1%), νετιλμικίνη 
(15,5%) και αμικασίνη (12,7%). Η πιπερακιλλίνη/
ταζομπακτάμη ήταν το δραστικότερο από τα β-
λακταμικά ακολουθούμενη από την ιμιπενέμη, με 
ποσοστά ευαισθησίας 90,6% και 82,6%, αντίστοιχα. 
Από τις αμινογλυκοσίδες η τομπραμυκίνη ήταν η 
πιο δραστική με ποσοστό ευαισθησίας 79,8%. Όσον 
αφορά στις κινολόνες, το 74,2% των στελεχών ήταν 
ευαίσθητα στη σιπροφλοξασίνη και μόνο το 58,7% 
στην οφλοξασίνη.

Η τομπραμυκίνη θεωρείται ως αντιβιοτικό εκλογής 
για την κυστική ίνωση και χορηγείται σε εισπνεόμενη 
μορφή. Τα ποσοστά αντοχής στην τομπραμυκίνη ταυ-
τόχρονα με την αντοχή σε κάποιο άλλο αντιβιοτικό 

Πίνακας 1. Μικροοργανισμοί (%) που απομονώθηκαν 
από τα πτύελα ασθενών με κυστική ίνωση.
Είδη	μικροβίων Αριθμός	(%)	στελεχών
Pseudomonas	aeruginosa 213 (69,3)
Staphylococcus	aureus 61 (19,8)
Haemophilus	influenzae 10 (3,2)
Aspergillus	fumigatus 6 (1,9)
Stenotrophomonas      
maltophilia 3 (0,9)

Serratia	marcescens 1 (0,3)
Enterobacter	cloacae 1 (0,3)
Acinetobacter	baumanni 1 (0,3)

Πίνακας 2. Αριθμός (%) ευαίσθητων, μετρίως ευαίσθητων και ανθεκτικών στελεχών P.	aeruginosa (n=213) απομο-
νωθέντων από ασθενείς με κυστική ίνωση σε 11 αντιψευδομοναδικά αντιβιοτικά

Αντιβιοτικό Ε
Αριθμός	(%)	

ΜΕ Α
Τομπραμυκίνη 170 (79,8) 18 (8,4) 25 (11,7)
Γενταμικίνη 73 (34,3) 47 (22,1) 93 (43,6)
Αμικασίνη 120 (56,3) 27 (12,7) 66 (30,9)
Νετιλμικίνη  80 (37,5) 33 (15,5) 100 (46,9)
Τικαρκιλλίνη 156 (73,2) 0 57 (26,8)
Τικαρκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 155 (72,8) 0 58 (27,2)
Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη 193 (90,6) 1 (0,4) 19 (8,9)
Κεφταζιδίμη 164 (76,9) 12 (5,6) 37 (17,4)
Ιμιπενέμη 176 (82,6) 14 (6,6) 23 (10,8)
Σιπροφλοξασίνη 158 (74,2) 23 (10,8) 32 (15,0)
Οφλοξασίνη 125 (58,7) 30 (14,1) 58 (27,2)
Ε: ευαίσθητο, ΜΕ: μετρίως ευαίσθητο, Α: ανθεκτικό
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παρουσιάζονται στις εικόνες 1 και 2. Το 10,2% έως 
27,8 % των ανθεκτικών στα β-λακταμικά στελεχών 
ήταν συγχρόνως ανθεκτικό και στην τομπραμυκίνη, 
ενώ για τα ανθεκτικά στις κινολόνες στελέχη το 
ποσοστό ταυτόχρονης αντοχής στην τομπραμυκίνη 
κυμάνθηκε από 26,2% έως 29,2%. Τα ανθεκτικά στην 
τομπραμυκίνη στελέχη ήταν ανθεκτικά σε ποσοστό 
38,8% έως 61,1 % και στις κινολόνες και σε ποσοστό 
22,2% έως 44,4 % στα β-λακταμικά αντιβιοτικά.

Τα ποσοστά ευαισθησίας των στελεχών P.	aeru-

ginosa που απομονώθηκαν από ασθενείς με κυστι-
κή ίνωση συγκριτικά με εκείνα των στελεχών P.	
aeruginosa που απομονώθηκαν από νοσοκομειακούς 
ασθενείς κατά την ίδια περίοδο απεικονίζονται στην 
εικόνα 3. Οι τελευταίοι παρουσίασαν ευαισθησία από 
50,2% έως 65,1% στις αμινογλυκοσίδες, από 54,0% 
έως 82,5% στα β-λακταμικά και από 55,8% έως 
61,3% στις κινολόνες. Από τα αποτελέσματα αυτά 
προκύπτει ότι τα στελέχη των ασθενών με κυστική 
ίνωση ήταν στο σύνολό τους πιο ευαίσθητα από 
εκείνα των υπολοίπων ασθενών, με εξαίρεσή τρία 
μόνο αντιβιοτικά, την αμικασίνη, τη γενταμικίνη 
και τη νετιλμικίνη.

Συζήτηση
Η P.	aeruginosa είναι ο σημαντικότερος παρά-

γοντας πρόκλησης πνευμονικών λοιμώξεων στους 
πάσχοντες από κυστική ίνωση. Η χορήγηση σω-
στής αντιμικροβιακής αγωγής θεωρείται ιδιαίτερης 
σημασίας για την πρόληψη της επιδείνωσης της 
αναπνευστικής τους λειτουργίας. Ο έλεγχος και η 
καταγραφή ευαισθησίας των υπεύθυνων στελεχών 
είναι σημαντικός καθώς αντικατοπτρίζει όχι μόνο 
το γενικότερο βαθμό αντοχής της P.	αeruginosa	στα 
συνήθη χορηγούμενα αντιψευδομοναδικά αντιβιοτικά 
ανά περιοχή και χρονική περίοδο αλλά και κατευθύνει 

Εικόνα 1. Συνδυασμένη αντοχή στην τομπραμυκίνη 
(%) στελεχών P.	aeruginosa από ασθενείς με κυστική 
ίνωση που ήταν ανθεκτικά και σε άλλα αντιβιοτικά. 
GM: Γενταμικίνη, NET: Νετιλμικίνη, AK: Αμικασίνη, 
TAZ: Κεφταζιδίμη, IMP: Ιμιπενέμη, TIC: Τικαρκιλλίνη, 
TCC: Τικαρκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ, TZP: Πιπερα-
κιλλίνη/ταζομπακτάμη, CIP: Σιπροφλοξασίνη, OFL: 
Οφλοξασίνη.

Εικόνα 2.	Συνδυασμένη αντοχή (%) των τομπραμυκίνη 
ανθεκτικών στελεχών P.	aeruginosa ασθενών με κυστική 
ίνωση και σε άλλα αντιψευδομοναδικά αντιβιοτικά.
GM: Γενταμικίνη, NET: Νετιλμικίνη, AK: Αμικασίνη, 
TAZ: Κεφταζιδίμη, IMP: Ιμιπενέμη, TIC: Τικαρκιλλίνη, 
TCC: Τικαρκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ, TZP: Πιπερα-
κιλλίνη/ταζομπακτάμη, CIP: Σιπροφλοξασίνη, OFL: 
Οφλοξασίνη.

A

N

α

Εικόνα 3. Ευαισθησία (%) στελεχών P.	aeruginosa	που 
απομονώθηκαν από ασθενείς με κυστική ίνωση και από 
νοσοκομειακούς ασθενείς σε 11 αντιψευδομοναδικά 
αντιβιοτικά. GM: Γενταμικίνη, NET: Νετιλμικίνη, AK: 
Αμικασίνη, TAZ: Κεφταζιδίμη, IMP: Ιμιπενέμη, TIC: 
Τικαρκιλλίνη, TCC: Τικαρκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ, 
TZP: Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη, CIP: Σιπροφλοξα-
σίνη, OFL: Οφλοξασίνη.
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τη χορήγηση του σωστού θεραπευτικού σχήματος σε 
κάθε ασθενή. Είναι γεγονός όμως ότι οι ασθενείς αυτοί 
συχνά αποικίζονται από στελέχη P.	αeruginosa	τα 
οποία δημιουργούν βιομεμβράνες βακτηρίων στερεά 
προσκολλημένων στο αναπνευστικό σύστημα και 
οι οποίες είναι δύσκολο να εκριζωθούν. Οι βιομεμ-
βράνες παράγουν ένα εξωκυττάριο υπόστρωμα από 
βιοπολυμερείς ουσίες του οποίου η εκρίζωση είναι 
έως 1000 φορές πιο δύσκολη από τους ελευθέρως 
κινούμενους πληθυσμούς του ίδιου είδους.3,20-22

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν 
υψηλού βαθμού αντοχή σε μεμονωμένα αντιβιοτικά 
των στελεχών P.	aeruginosa που απομονώθηκαν από 
πάσχοντες από κυστική ίνωση στην περιοχή μας 
αλλά και υψηλό ποσοστό συνδυασμένης αντοχής 
σε δύο ή περισσότερα αντιβιοτικά (πάνω από 50% 
των στελεχών). Τα υψηλότερα ποσοστά αντοχής 
καταγράφηκαν σε τρεις από τις αμινογλυκοσίδες 
(αμικασίνη, γενταμικίνη και νετιλμικίνη). Τα ποσο-
στά αυτά αντοχής ήταν υψηλότερα στους πάσχοντες 
από κυστική ίνωση σε σχέση με άλλους ασθενείς 
που νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο μας την ίδια 
περίοδο και ανέπτυξαν ψευδομοναδικές λοιμώξεις. 
Σε όλα τα υπόλοιπα αντιβιοτικά οι αντοχές ήταν 
υψηλότερες στην κατηγορία των υπολοίπων νοση-
λευομένων ασθενών. Η στατιστική ανάλυση έδειξε 
ότι οι διαφορές ευαισθησίας μεταξύ των δύο ομάδων 
ήταν στατιστικά σημαντικές (p <0,05) σε όλα τα 
αντιβιοτικά εκτός από την οφλοξασίνη (p >0,05). 
Η πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη και η ιμιπενέμη 
παρέμειναν τα δραστικότερα αντιψευδομοναδικά 
φάρμακα παρά την εκτεταμένη χορήγησή τους στους 
πάσχοντες από κυστική ίνωση στο κέντρο μας. Τα 
ποσοστά ευαισθησίας στους παράγοντες αυτούς 
είναι συγκρίσιμα με εκείνα άλλων ερευνητών23 
αλλά διαφέρουν από αυτά μιας πρόσφατης ιταλικής 
μελέτης, όπου η κεφταζιδίμη ήταν ο ισχυρότερος 
αντιμικροβιακός παράγοντας.11

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι υπάρχουν σο-
βαρές διαφορές στα αποτελέσματα όταν ο έλεγχος 
ευαισθησίας πραγματοποιείται με βάση τις κλασι-
κές οδηγίες του CLSI και κάτω από συνθήκες που 
μιμούνται αυτές των βιομεμβρανών.24 Σε συνθήκες 
βιομεμβράνης τα ίδια στελέχη παρουσιάζουν σημα-
ντικά υψηλότερες MICs στα ελεγχόμενα αντιβιοτικά. 
Οι διαφορές αυτές πιθανώς οφείλονται στο γεγονός 
ότι κάτω από τις συνήθεις συνθήκες καλλιέργειας 
τα βακτήρια έχουν πρόσβαση σε άφθονο θρεπτικό 
υλικό, πολλαπλασιάζονται ταχύτερα και έχουν έντονη 

κινητικότητα,25 ενώ στο περιβάλλον της βιομεμ-
βράνης υπάρχουν περιορισμένα θρεπτικά στοιχεία, 
βραδύς ρυθμός ανάπτυξης και πτωχή διεισδυτικότητα 
αντιβιοτικών.26-29

Με την εισπνεόμενη τομπραμυκίνη επιτυγχάνονται 
υψηλές ενδοβρογχικές συγκεντρώσεις που επιτρέπουν 
την αντιμετώπιση της λοίμωξης ενώ παράλληλα 
διατηρούνται χαμηλές συγκεντρώσεις στον ορό, 
ελαττώνοντας έτσι τον κίνδυνο της συστηματικής 
τοξικότητας.30-32 Στη μελέτη μας το φάρμακο αυτό 
εμφάνισε πολύ ικανοποιητική ευαισθησία και μάλιστα 
ήταν η μόνη αμινογλυκοσίδη που ήταν δραστικότερη 
στους πάσχοντες από κυστική ίνωση σε σχέση με τους 
υπόλοιπους νοσοκομειακούς ασθενείς. Σε ό,τι αφορά 
τη συνδυασμένη αντοχή με άλλες ομάδες αντιβιοτι-
κών η τομπραμυκίνη ήταν δραστική σε περισσότερα 
από 70% των στελεχών της κυστικής ίνωσης που 
ήταν ανθεκτικά σε ένα ή περισσότερα από τα άλλα 
αντιψευδομοναδικά αντιβιοτικά, Αντίθετα όμως η 
αντοχή στην τομπραμυκίνη συνοδευόταν συχνά 
από αντοχή και σε άλλα αντιβιοτικά γεγονός που 
οδηγεί σε περιορισμό των θεραπευτικών επιλογών σε 
περίπτωση απομόνωσης ανθεκτικών στελεχών στην 
τομπραμυκίνη. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι όλα 
τα τομπραμυκίνη ανθεκτικά στελέχη παρουσίασαν 
διασταυρούμενη αντοχή με τις άλλες αμινογλυκο-
σίδες. Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με εκείνα 
άλλων ερευνητών και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
πιθανόν η αντοχή των στελεχών P.	aeruginosa της 
κυστικής ίνωσης στις αμινογλυκοσίδες οφείλεται 
στην ελαττωμένη διαπερατότητα του κυτταρικού 
τοιχώματος για τα φάρμακα αυτά.33,34

Η συνεχής καταγραφή των επιπέδων αντοχής 
ανά περιοχή και χρονική περίοδο, ο εντοπισμός 
και η μελέτη των πολυανθεκτικών στελεχών και ο 
περιορισμός της εμπειρικής χορήγησης των αντι-
ψευδομοναδικών αντιβιοτικών που δεν είναι απο-
τελεσματικά συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη 
ή την ελάττωση των πνευμονικών λοιμώξεων από 
P. aeruginosa στην κυστική ίνωση. Δοκιμασίες ευ-
αισθησίας με συνθήκες βιομεμβράνης μπορούν να 
βοηθήσουν στην καλύτερη εκτίμηση της αντιμικρο-
βιακής ευαισθησίας από το κλινικό εργαστήριο.
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SUMMARY

Multiresistant Pseudomonas aeruginosa isolated from patients with cystic fibrosis
k.	kORAki,	P.	kARAPAVLiDOY,	D.	SOFiANOU	

Department	of	Microbiology,	ippokration	Hospital,	Thessaloniki

Background:	Bronchopulmonary	infection	with	Pseudomonas	aeruginosa	is	very	common	in	
patients	with	cystic	fibrosis	(CF).	in	Greece	knowledge	of	the	resistance	rates	among	isolates	
from	patients	with	CF	is	limited.	Methods:	in	this	study,	the	in-vitro	activity	of	11	antipseudomo-
nal	antibiotics	and	the	extent	of	cross-resistance	against	213	CF	isolates	of	P.	aeruginosa	were	
determined.	Antimicrobial	susceptibility	data	were	compared	with	those	of	P.	aeruginosa	isolated	
from	non-CF	patients	(patients	from	intensive	care	units	were	excluded).	Results:	Regarding	the	
isolates	from	CF	patients,	Piperacillin/tazobactam	and	imipenem	were	the	most	potent	agents	
(susceptibility	90.6%	and	82.6%,	respectively).	Single,	double	and	multiple	antibiotic	resist-
ance	patterns	were	observed	in	17.3%,	10.3%	and	45.5%	of	the	isolates,	respectively.	Resist-
ance	rates	to	aminoglycosides	ranged	from	11.7%	to	46.9%,	to	β-lactams	from	8.9%	to	27.2%	
and	to	quinolones	from	15.0%	to	27.2%.	High	rates	of	cross-resistance	were	detected	between	
tobramycin	and	other	antipseudomonal	drugs	used	in	combination	to	treat	bronchopulmonary	
P.	aeruginosa	infection	in	CF	patients.	Resistance	rates	to	three	of	the	antipseudomonal	drugs	
(amikacin,	gentamicin	and	netilmicin)	were	higher	among	CF	isolates,	while	resistance	rates	to	
the	remaining	drugs	were	signifigantly	higher	among	non-CF	isolates.	Conclusions:	in	Greece	
the	resistance	rates	to	antipseudomonal	drugs	among	CF	P.	aeruginosa	isolates	are	high,	and	
show	a	considerably	different	pattern	from	that	of	non-CF	P.	aeruginosa	isolates.

ActA MicrobiologicA HellenicA 2007,	52	(3):	166-172

Key Words:	Pseudomonas	aeruginosa,	cystic	fibrosis,	antibiotics,	Greece,	tobramycin,	cross-
resistance.
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Tαυτόχρονη ανίχνευση εννέα κύριων οροτύπων  
Streptococcus pneumoniae σε βιολογικά υλικά με τη μέθοδο 
της stepdown multiplex PCR
M.	Σιουμάλα,1	Τ.	Τζανακάκη,1	Κ.	Κεσανόπουλος,1	Σ.	λεβειδιώτου-Στεφάνου,2		
Τ.	Κουρέα-Κρεμαστινού1

η	αναγκαιότητα	για	μια	υψηλής	ακρίβειας,	ταχείας	και	χαμηλού	κόστους	διάγνωση	των	
οροτύπων	του	μικροοργανισμού	Streptococcus	pneumoniae	ώθησε	στην	αναζήτηση	και	
στην	ανάπτυξη	μιας	νέας	τεχνικής	η	οποία,	στηριζόμενη	στη	μέθοδο	της	αλυσιδωτής	
αντίδρασης	της	πολυμεράσης	(PCR),	θα	είχε	τη	δυνατότητα	να	ανιχνεύσει	εννέα	από	τους	
επικρατέστερους	οροτύπους	του	(4,	18C,	6B,	23F,	19F,	19A,	14,	3	και	1)	τόσο	σε	στελέχη,	
όσο	και	σε	βιολογικά	υλικά.	Στην	παρούσα	μέθοδο	αναπτύχθηκαν	δύο	πολυπλεκτικά	συ-
στήματα	(Multiplex	PCR),	για	την	ταυτόχρονη	ανίχνευση	πέντε	και	τεσσάρων	οροτύπων,	
αντίστοιχα	σε	μια	ενιαία	αντίδραση.	Το	υλικό	της	μελέτης	αποτέλεσαν	205	δείγματα	που	
προήλθαν	από	150	ασθενείς,	από	τα	οποία	τα	129	ήταν	βιολογικά	υλικά	(58	δείγματα	
αίματος,	62	δείγματα	ΕΝυ,	5	δείγματα	πλευριτικού	υγρού,	ένα	δείγμα	βρογχικού	υγρού	
και	3	αιμοκαλλιέργειες)	και	76	στελέχη.	Τα	αποτελέσματα	έδειξαν	ότι	η	ευαισθησία	και	
η	ειδικότητα	της	μεθόδου	ανήλθε	σε	ποσοστό	100%.	η	αποτελεσματικότητα	της	μεθό-
δου	επιτρέπει	την	ταχεία,	ακριβή	και	χαμηλού	κόστους	ανίχνευση	εννέα	οροτύπων	του	
πνευμονιοκόκκου,	αποτελώντας	ένα	πολύτιμο	εργαλείο	τόσο	στη	διάγνωση	όσο	και	στην	
επιδημιολογική	επιτήρηση	του	μικροοργανισμού.
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Λέξεις κλειδιά:	Streptococcus	pneumoniae,	ορότυποι,	multiplex	PCR

1Εθνικό	Κέντρο	Αναφοράς	Μηνιγγίτιδας,	Εθνική	Σχολή	Δη-
μόσιας	υγείας,	Αθήνα,	2Μικροβιολογικό	Εργαστήριο	ιατρικής	
Σχολής	Πανεπιστημίου	ιωαννίνων,	ιωάννινα

Εισαγωγή
Ο μικροοργανισμός Streptococcus	pneumoniae 

είναι ένας παθογόνος μικροοργανισμός ο οποίος προ-

σβάλλει παιδιά και ηλικιωμένους παγκοσμίως1. Στις 
ημέρες μας, η πνευμονοκοκκική λοίμωξη παραμένει 
σε υψηλά επίπεδα και οι συχνότερες εκδηλώσεις 
της νόσου είναι η ωτίτιδα, η πνευμονία, η σηψαιμία 
και η μηνιγγίτιδα.2 Η πνευμονοκοκκική πνευμονία 
πιστεύεται ότι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
αιτίες όχι μόνον παιδικής θνησιμότητας αλλά και 
ενηλίκων παγκοσμίως.3 Εξίσου σοβαρή είναι και 
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η πνευμονοκοκκική μηνιγγίτιδα καθώς ο δείκτης 
θνησιμότητας παραμένει υψηλός (25%).4,5

Ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας είναι ένας θετι-
κός κατά Gram διπλόκοκκος, ο οποίος περιβάλλεται 
από μία πολυσακχαριδική κάψα. Η τυποποίηση των 
στελεχών βασίζεται στη διαφοροποίηση της πολυ-
σακχαριδικής αυτής κάψας, απ’ όπου προέκυψαν 
90 διακριτοί ορότυποι οι οποίοι ομαδοποιούνται 
σε 46 οροομάδες βασισμένες στις ανοσολογικές 
ομοιότητες που παρουσιάζουν.6 Από μελέτες έχει 
προκύψει ότι δέκα οροομάδες είναι υπεύθυνες για 
τις περισσότερες παιδιατρικές διεισδυτικές νόσους, 
με επικρατέστερες τις οροομάδες 1, 6, 14, 19, 23. 
Οι παραπάνω οροομάδες συμπεριλαμβανομένου και 
του οροτύπου 3, επικρατούν τόσο στα μεγαλύτερα 
σε ηλικία παιδιά όσο και στους ενήλικες.2

Η εισαγωγή του νέου πρωτεϊνικού πολυσακχαριδι-
κού συζευγμένου εμβολίου (PCV7) μείωσε σημαντικά 
τα επίπεδα των διεισδυτικών πνευμονοκοκκικών 
νόσων ιδιαίτερα στα παιδιά μικρής ηλικίας,7 ενώ 
παράλληλα επηρέασε σημαντικά και τους ηλικιωμέ-
νους όπου παρατηρήθηκε μείωση των κρουσμάτων 
από πνευμονιόκοκκο.8

Παρόλη τη συνολική μείωση των κρουσμάτων, 
έχει παρατηρηθεί αλλαγή στη συχνότητα των ορο-
τύπων, με αύξηση του ποσοστού ορισμένων που δεν 
περιλαμβάνονται στο παραπάνω εμβόλιο.9

Επομένως, η συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση 
της πνευμονοκοκκικής νόσου και κυρίως η τυποποί-
ηση των στελεχών που απομονώνονται παραμένει 
επίκαιρη και ιδιαίτερα σημαντική.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάπτυ-
ξη μιας ταχείας, αξιόπιστης και χαμηλού κόστους 
multiplex PCR, η οποία να εφαρμόζεται όχι μόνο σε 
στελέχη που απομονώνονται από καλλιέργεια αλλά 
κυρίως σε βιολογικά υλικά (αίμα, ΕΝΥ, πλευριτικό 
υγρό) για την ταυτόχρονη ανίχνευση των επικρατέ-
στερων οροτύπων που προκαλούν πνευμονοκοκκική 
νόσο τόσο αυτών που περιλαμβάνονται στο νέο 
συζευγμένο εμβόλιο (4, 6Β, 19F, 23F, 18C, 14, 9V) 
όσο και άλλων οροτύπων (3,19α) που δεν συμπε-
ριλαμβάνονται αλλά χρήζουν άμεσης επιτήρησης.

Υλικό και μέθοδοι
1. Υλικό

Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 205 δείγματα 
τα οποία προήλθαν από 150 ασθενείς. Αναλυτικότε-

ρα, εξετάστηκαν 58 δείγματα αίματος, 62 δείγματα 
ΕΝΥ, 5 δείγματα πλευριτικού υγρού, 3 δείγματα από 
αιμοκαλλιέργεια, 1 δείγμα βρογχικού υγρού και 76 
στελέχη S.	pneumoniae,	από τα οποία τα 30 είχαν 
τυποποιηθεί ως προς τον ορότυπο με συμβατικές 
τεχνικές.

Για την ταυτόχρονη ανίχνευση των παρακάτω 
οροτύπων, 4, 18C, 6B, 23F, 19F 19A, 14, 3 και 1, 
σχεδιάστηκαν δύο πολυπλεκτικές PCR (multiplex 
PCR): multiplex PCR- 1: για τους ορότυπους 4, 
18C, 6B, 23F και 19F και multiplex PCR- 2 για 
τους οροτύπους 19A, 14, 3 και 1.

Για την ανάπτυξη των δύο μεθόδων χρησιμοποι-
ήθηκαν 9 ταυτοποιημένα και τυποποιημένα στελέχη 
αναφοράς πνευμονιόκοκκου των αντίστοιχων προς 
ανίχνευση 9 οροτύπων (Czech National Collection 
of  Type Cultures, CNCTC). Στη συνέχεια, η μέθοδος 
αξιολογήθηκε απευθείας σε κλινικά δείγματα (αίμα, 
ΕΝΥ, πλευριτικό υγρό) τα οποία προηγουμένως 
είχαν ταυτοποιηθεί για S.	pneumoniae με τη μέθο-
δο της πολυπλεκτικής αλυσιδωτής αντίδρασης της 
πολυμεράσης.10

2. Μέθοδος

Η απομόνωση του DNA–στόχου από τα βα-
κτηριακά στελέχη έγινε με τον ενοφθαλμισμό συ-
γκεκριμένης ποσότητας καλλιεργήματος σε 200 μl 
απεσταγμένου αποστειρωμένου νερού. Το εναιώρημα, 
κατόπιν ισχυρής ανάδευσης και βρασμού για 10 λε-
πτά, φυγοκεντρήθηκε σε 20,000 g για 12 λεπτά. Το 
υπερκείμενο μεταγγίστηκε και η συγκέντρωση του 
DNA προσδιορίστηκε φωτομετρικά. Η απορρόφηση 
σε μήκος κύματος 260 nm και ο λόγος 260 nm/280 
nm χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτική και την 
ποιοτική αξιολόγηση του κάθε δείγματος.

Για την απομόνωση του DNA–στόχου στο εγκε-
φαλονωτιαίο υγρό, ακολουθήθηκε η μέθοδος των 
Zambarti et al.11 Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε και 
για την απομόνωση του DNA–στόχου σε βρογχικά 
και πλευριτικά δείγματα. Η απομόνωση του DNA 
από ολικό αίμα έγινε με τη χρήση του πρωτοκόλ-
λου Nucleospin Blood QuickPure και σύμφωνα με 
τις οδηγίες της εταιρίας (Macherey-Nagel, Duren-
Germany). Για την απομόνωση του DNA-στόχου 
από αιμοκαλλιέργεια ακολουθήθηκε η μέθοδος των 
Shrestha et al.12

Για κάθε ορότυπο χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί εκ-
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κινητές13,14 για τον πολλαπλασιασμό συγκεκριμένων 
γονιδιακών τόπων (Πίν. 1). Για την επίτευξη με-
γαλύτερης ευαισθησίας και ειδικότητας, ζεύγος 
εκκινητών για τον ορότυπο 14 σχεδιάστηκε εκ νέου 
με το λογισμικό FastPcr (www.biocenter.helsinki.
fi/bi/programs /fastpcr.htm). Κάθε ομάδα εκκινητών 
ελέγχθηκε για την παρουσία δημιουργίας δευτερο-
ταγών δομών με το πρόγραμμα mfold, όπως περι-
γράφεται από τους Zuker και Turner15 καθώς και για 
την ειδικότητά τους in	silico με τα γενώματα των 
S.	pneumoniae.

Και για τις δύο μεθόδους, επιλέχθηκε η τεχνική 
της hotstart stepdown PCR.

2.1. Ανάπτυξη της τεχνικής multiplex-PCR- 1 για 
τους οροτύπους 4, 18C, 6B, 23F και 19F

Για 25 μl τελικού όγκου κάθε αντίδρασης χρη-
σιμοποιήθηκαν: 6 μl δείγματος DNA-στόχου, συ-
γκέντρωση 1Χ DyNAzyme II Buffer, 3 mM MgCl2 

(ABgene, Surrey,UK), 800 μM dNTPs (ABgene, 
Surrey,UK), και 5 ζεύγη εκκινητών των οποίων η 
τελική τους συγκέντρωση ήταν 0,6, 1,2, 0,2, 0,4 
και 0,8 μΜ για τους ορότυπους 4, 18C, 6B, 23F και 
19F, αντίστοιχα καθώς και 1,5 U Taq polymerase 
(DyNAzyme II Hot Start).

2.2. Ανάπτυξη της τεχνικής multiplex-PCR- 2 για 
τους οροτύπους 19A, 14, 3, 1

Για 25 μl τελικού όγκου κάθε αντίδρασης χρησι-
μοποιήθηκαν: 6 μl δείγματος DNA-στόχου, συγκέ-
ντρωση 1,2Χ DyNAzyme II Buffer, 3,5 mM MgCl2 

(ABgene, Surrey, UK), 800 μM dNTPs (ABgene, 
Surrey, UK), και 4 ζεύγη εκκινητών των οποίων η 
τελική συγκέντρωσή τους ήταν 0,8, 1,0, 0,4, 0,4 μΜ, 

για τους οροτύπους 19A, 14, 3 και 1, αντίστοιχα και 
1,5 U Taq polymerase (DyNAzyme II Hot Start).

Η αντίδραση της stepdown multiplex PCR έγινε 
σε θερμοκυκλοποιητή (RoboCycler, Stratagene) με 
τις παρακάτω συνθήκες θερμοκρασίας και χρονικής 
διάρκειας: Multiplex-PCR- 1: στάδιο μετουσίωσης 
95 oC για 10 min, 5 κύκλοι με τις ακόλουθες θερμο-
κρασίες και χρονικά διαστήματα: στάδιο μετουσίωσης 
95 oC για 50 sec, στάδιο υβριδισμού 63 oC για 35 sec 
και για το στάδιο επέκτασης 68 oC για 1,15 min. Πέντε 
κύκλοι με τις ακόλουθες θερμοκρασίες και χρονικά 
διαστήματα: στάδιο μετουσίωσης 95 oC για 50 sec, 
στάδιο υβριδισμού 61 oC για 35 sec και για το στάδιο 
επέκτασης 68 oC για 1,15 min. Οι εναπομείναντες 
23 κύκλοι πολλαπλασιασμού ήταν στις ακόλουθες 
θερμοκρασίες και χρονικά διαστήματα: 95 oC για 50 
sec, 59 oC για 35 sec, και 68  oC για 1,30 min.

Multiplex-PCR- 2: στάδιο μετουσίωσης 95 oC 
για 10 min, 5 κύκλοι με τις ακόλουθες θερμοκρασίες 
και χρονικά διαστήματα: στάδιο μετουσίωσης 95 
oC για 50 sec, στάδιο υβριδισμού 63 oC για 40 sec 
και για το στάδιο επέκτασης 68 oC για 1 min. Πέντε 
κύκλοι με τις ακόλουθες θερμοκρασίες και χρονικά 
διαστήματα στάδιο μετουσίωσης 95 oC για 50 sec, 
στάδιο υβριδισμού 61 oC για 40 sec και για το στά-
διο επέκτασης 68 oC για 1 min. Οι εναπομείναντες 
23 κύκλοι πολλαπλασιασμού ήταν στις ακόλουθες 
θερμοκρασίες και χρονικά διαστήματα: 95 oC για 50 
sec, 59 oC για 40 sec, και 68 oC για 1,30 min.

Τα προϊόντα ενίσχυσης (amplicons) ηλεκτρο-
φορήθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης περιεκτικότητας 
2,5% και η ανάγνωσή τους έγινε με τη βοήθεια 
υπεριωδών ακτίνων.

Ο καθορισμός της συγκριτικής ευαισθησίας των 

Πίνακας 1.	Γονίδια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη για την ταυτόχρονη ανίχνευση των οροτύπων 
του Streptococcus	pneumoniae

ορότυπος Γονίδιο	που	ενισχύεται
(Gene	amplified)

Μοριακό	βάρος	προϊόντος	ενίσχυσης	(bp)	

4 wzy 430
18C wciY & gtc 354
6B wzy 220
23F cps23fI 177
19F cps19fI 130
19A cpsK 478
14 cps14H 386
3 cps3B-cps3S 152
1 cps1G 103
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εκκινητών σε multiplex και μεμονωμένες αντιδρά-
σεις PCR έγινε χρησιμοποιώντας 0,5 ng DNA από 
τα βακτηριακά στελέχη όλων των οροτύπων ανά 
αντίδραση. Διαδοχικές αραιώσεις DNA (0,5 ng -0,001 
ng ανά 25 μl αντίδρασης) από κάθε μικροοργανισμό 
ελέγχθηκαν σε συνδυασμό ώστε να ερευνηθεί το 
κατώτατο όριο ανίχνευσης της μεθόδου.

Για την ειδικότητα της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν 
δείγματα DNA που είχαν απομονωθεί από ταυτοποι-
ημένα και τυποποιημένα στελέχη πνευμονιόκοκκου 
άλλων οροτύπων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν 
οι ορότυποι και οι οροομάδες 10, 9, 33, 33F, 15, 
15Β και 11.

Αποτελέσματα
Η ανιχνευτική ικανότητα των δύο multiplex PCR 

αξιολογήθηκε με βάση δύο παραμέτρους: Την ικα-
νότητα ενίσχυσης του κάθε οροτύπου ανεξάρτητα 
από την παρουσία ή όχι DNA άλλων οροτύπων 
και την ικανότητα ανίχνευσής τους σε διαδοχικές 
αραιώσεις από 0,5 ng έως 0,001 ng για κάθε αντί-
δραση. Στην πρώτη περίπτωση, παρατηρήθηκε ότι 
η ενίσχυσή τους μεμονωμένα δεν επηρεάζεται από 
την παρουσία DNA των άλλων 8 οροτύπων. Ως προς 
τη δεύτερη περίπτωση, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές 
διαδοχικών αραιώσεων στελεχών S.	pneumoniae	και 
των 9 οροτύπων και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
όλοι οι ορότυποι ανιχνεύτηκαν σε ποσότητες 0,001 

ng ανά 25 μl αντίδρασης.
Στη συνέχεια, και κατόπιν επιτυχούς ανίχνευσης 

στα δείγματα των πρότυπων στελεχών S.	pneumoniae, 
η μέθοδος εφαρμόστηκε για την τυποποίηση κλινικών 
βιολογικών δειγμάτων και στελεχών.

Η ευαισθησία των multiplex PCR αξιολογήθηκε 
από τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από 
την εφαρμογή της τεχνικής σε ταυτοποιημένα και 
τυποποιημένα στελέχη πνευμονιόκοκκου για τους 
ορότυπους των οποίων τα γονίδια ανιχνεύονται με 
την παρούσα μέθοδο. Η δε ειδικότητά της αξιολο-
γήθηκε με τη χρήση διαφορετικών οροτύπων από 
εκείνους που περιλαμβάνονταν στα δύο πολυπλεκτικά 
συστήματα της παρούσας μελέτης (Πίν. 2).

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρ-
μογή των δύο multiplex PCR σε βιολογικά δείγματα 
συνοψίζονται στον πίνακα 3. Στην δε εικόνα 1, 
παρουσιάζονται τα προϊόντα ενίσχυσης και των 9 
οροτύπων καθώς και των κλινικών δειγμάτων.

Συζήτηση
Η αύξηση των κρουσμάτων των νόσων από S.	

pneumoniae, αλλά και η είσοδος του νέου πρωτεϊνι-
κού συζευγμένου εμβολίου, οδήγησε στην ανάπτυξη 
νέων τεχνικών τόσο για την ανίχνευση του ίδιου του 
βακτηρίου όσο και για την περαιτέρω τυποποίησή 
του, γεγονός που αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην 
επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου.

Πίνακας 2. Ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου σε 30 συνολικά στελέχη γνωστού οροτύπου
ορότυπος Στελέχη	οροτυποποιημένα		

με	συμβατικές		
μεθόδους	

Στελέχη		
οροτυποποιημένα		

PCR	
3 0 0 Ευαισθησία 100% (95% CI 98,1-100%)

PPV(1) 100% (95% CI 98,09-100%)
NPV(2) 100% (95% CI 98,1-100%)

14 5 5
18C 2 2
19F 5 5
23F 1 1
6B 6 6
1 1 1

19A 1 1
4 0 0

Άλλοι ορότυποι*
(33F, 10, 15, 15Β, 33, 

11 και 9)

9 0 Ειδικότητα 100% (95% CI 98,1-100%)
PPV(1) 100% (95% CI 98,09-100%)
NPV(2) 100% (95% CI 98,1-100%)

(1)PPV: Θετική διαγνωστική αξία (Positive Predictive Value)
(2)NPV: Αρνητική διαγνωστική αξία (Negative Predictive Value)
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Η ανάγκη για μια απλή, ευρέως εφαρμόσιμη, 
ταχεία και χαμηλού κόστους τεχνική, η οποία έχει 
την ικανότητα ανίχνευσης των συχνότερων οροτύ-
πων του πνευμονιόκοκκου τόσο σε ταυτοποιημένα 
βακτηριακά στελέχη όσο και σε κλινικά δείγματα 
είναι πλέον επιτακτική.

Η τεχνολογία της hotstart-stepdown PCR που 
επιλέχθηκε στην παρούσα μελέτη, επέτρεψε τον 
αποτελεσματικό συνδυασμό πολλών ζευγών εκκι-
νητών με διαφορετικές θερμοκρασίες υβριδισμού 
σε μία αντίδραση, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη συνο-

λική ευαισθησία και την ειδικότητα της μεθόδου. 
Ως αποτέλεσμα, ποσότητες 1 pg γενωμικού DNA 
είναι πλέον δυνατόν να ανιχνευθούν.

Η υψηλή ευαισθησία και η ειδικότητα της παραπά-
νω μεθόδου, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η τεχνική 
είναι αξιόπιστη και εφαρμόσιμη στην ταυτοποίηση 
των 9 κύριων οροτύπων που προκαλούν διεισδυτική 
νόσο σε κλινικά δείγματα θετικά για S.	pneumoniae, 
δεδομένου ότι δόθηκε η δυνατότητα τυποποίησης 
ενός αρκετά υψηλού ποσοστού δειγμάτων (61,3%) 
συγκριτικά με το μεγάλο αριθμό οροτύπων (90) που 
διαθέτει ο συγκεκριμένος μικροοργανισμός. Τα παρα-
πάνω αποτελέσματα συμφωνούν με παρόμοια μελέτη 
από τους O’Halloran et al,16 όπου ποσοστό 60-70% 
των στελεχών τυποποιήθηκαν με την PCR.

Σε αντίθεση με την παραπάνω μελέτη, η ανάπτυξη 
της μεθοδολογίας hotstart-stepdown PCR επέτρεψε 
την τυποποίηση του S.	pneumoniae	απευθείας σε 
κλινικά δείγματα, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό	ιδι-
αίτερα σε περιπτώσεις όπου η αγωγή με αντιβιοτικά 
δυσχεραίνει την τυποποίηση μέσω καλλιέργειας.

Ιδιαίτερης δε σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι 
πρόκειται για μια ταχεία, απλή και χαμηλού κόστους 
τεχνική συγκριτικά με τις συμβατικές μεθόδους 
οροτυποποίησης και για το λόγο αυτό μπορεί να 
αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην επιδημιολογική 
επιτήρηση της πνευμονοκοκκικής νόσου.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά τις διευθύντριες, τους διευ-

θυντές και το επιστημονικό προσωπικό των μικρο-
βιολογικών εργαστηρίων των νοσοκομείων για την 
αποστολή κλινικών δειγμάτων και στελεχών.

Πίνακας 3. Οροτυποποίηση στελεχών και βιολογικών υλικών με τη μέθοδο της PCR
Ορότυπος Αριθμός δειγμάτων

3  6
14  21

18C  8
19F  13
23F  8
6B  11
1  3

19A  2
4  0

Σύνολο τυποποιηθέντων δειγμάτων  72 
Σύνολο μη τυποποιηθέντων δειγμάτων (ΝΤ)  48

Εικόνα 1. Ταυτόχρονη ανίχνευση των 9 οροτύπων σε 
βιολογικά δείγματα με την τεχνική της multiplex PCR.
Διαδρομή 1: Ladder (100 bps), διαδρομή 2: multiplex 
PCR-1 θετικός μάρτυρας, διαδρομή 4-8: κλινικά δείγματα 
ορότυπων 4, 18C, 6B, 23F,19F αντίστοιχα, διαδρομή 
9: αρνητικός μάρτυρας, διαδρομή 11: multiplex PCR-2 
θετικός μάρτυρας, διαδρομή 13-16: κλινικά δείγματα 
ορότυπων 19Α, 14, 3 και 1 αντίστοιχα, διαδρομή 17: 
αρνητικός μάρτυρας.
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SUMMARY

Simultaneous detection of nine serotypes of Streptococcus pneumoniae  
using stepdown multiplex PCR

M.	SiOUMALA,1	G.	TzANAkAki,1	k.	kESANOPOULOS,1	S.	LEViDiOTOU-STEFANOU,2		
J.	kOUREA-kREMASTiNOU1

National	Meningitis	Reference	Laboratory,	NSPH,	Athens,1	Department	of	Microbiology,		
ioannina	Medical	School,	ioannina,	Greece2

The	necessity	for	an	accurate,	rapid	and	low	cost	methodology	for	the	serotyping	of	Streptococ-
cus	pneumoniae	has	prompted	active	research	on	the	development	of	a	multiplex	PCR	for	the	
detection	of	nine	most	prevalent	serotypes	(4,	18	C,	6	B,	23	F,	19	F,	19	A,	14,	3	and	1)	directly	
in	clinical	samples	and	in	pneumococcal	isolates.	This	study	presents	two	multiplex	PCR	as-
says	for	the	simultaneous	detection	of	five	and	four	of	the	total	of	nine	serotypes	respectively,	
in	a	single	tube	reaction.	Two	hundred	and	five	(205)	samples	were	obtained	from	150	patients;	
129	were	clinical	samples	(58	blood	samples,	62	CSF	samples,	5	pleural	fluid	samples,	and	1	
sample	of	bronchial	fluid	and	3	blood	cultures)	and	76	pneumococcal	isolates.	The	sensitivity	
and	the	specificity	of	the	assays	were	calculated	to	be	100%.	The	overall	effectiveness	of	the	
methodology	permits	the	rapid,	accurate	and	low-cost	detection	of	all	9	pneumococcal	serotypes	
and	thus	it	constitutes	a	valuable	tool	in	the	epidemiological	monitoring	of	S.	pneumoniae.

ActA MicrobiologicA HellenicA 2007,	52	(3):	173-179

Key Words:	Streptococcus	pneumoniae,	sirotypes,	multiplex	PCR
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Απομόνωση πολυανθεκτικών στελεχών Escherichia coli από 
το πόσιμο νερό και τα αστικά λύματα: Πιθανές επιπτώσεις 
για τη δημόσια υγεία
Α.	Βανταράκης,1	Δ.	Βενιέρη,2	Χ.	Νικολαΐδης,1	Μ.	Παπαπετροπούλου2

η	εκτεταμένη	χρήση	αντιβιοτικών	ουσιών	έχει	οδηγήσει	στη	διασπορά	μεγάλου	αριθμού	
ανθεκτικών	βακτηρίων	στο	υδάτινο	περιβάλλον,	με	πιθανές	επιπτώσεις	για	τη	δημόσια	
υγεία.	Σκοπός	της	παρούσας	εργασίας	ήταν	η	μελέτη	της	πολυανθεκτικότητας	σε	αντιβιοτικά,	
στελεχών	E.	coli	που	απομονώθηκαν	από	περιβαλλοντικά	δείγματα	(νερό,	λύματα)	και	η	
συσχέτιση	της	ανθεκτικότητας	με	την	περιοχή	από	την	οποία	απομονώθηκαν	τα	στελέχη.	
Χρησιμοποιήθηκε	η	μέθοδος	των	δίσκων	σε	άγαρ	για	την	ανάλυση	της	ανθεκτικότητας	
σε	13	γνωστά	αντιβιοτικά,	234	διαφορετικών	στελεχών	E.	coli,	που	απομονώθηκαν	από	
δείγματα	πόσιμου	νερού	και	αστικών	λυμάτων	στην	περιοχή	της	Αχαΐας.	Πραγματοποιήθηκε	
χαρακτηρισμός	του	φαινοτύπου	αντοχής	κάθε	στελέχους	και	ανάλυση	της	πιθανής	συσχέτι-
σης	με	την	περιοχή	απ’	όπου	απομονώθηκε.	Το	87,18	%	των	στελεχών	που	μελετήθηκαν,	
παρουσίασαν	ανθεκτικότητα	σε	ένα	ή	περισσότερα	αντιβιοτικά,	ανάλογα	με	την	περιοχή	
λήψης	του	δείγματος.	Ανθεκτικότητα	σε	περισσότερα	από	3	αντιβιοτικά,	ανιχνεύθηκε	σε	
στελέχη	E.	coli	που	απομονώθηκαν	από	δείγματα	αστικών	λυμάτων.	Τα	ευρήματα	αυτά	
αναδεικνύουν	και	επιβεβαιώνουν	εκ	νέου	ένα	σημαντικό	πρόβλημα	για	τη	Δημόσια	υγεία,	
που	αφορά	στην	εμφάνιση	και	τη	διασπορά	πολυανθεκτικών	μικροοργανισμών	στο	περι-
βάλλον,	την	πιθανή	οριζόντια	μεταφορά	γονιδίων	μεταξύ	των	διαφόρων	στελεχών,	αλλά	και	
την	αποτελεσματικότητα	ή	μη	των	αντιβιοτικών	ουσιών	που	χρησιμοποιούνται	σήμερα.
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Λέξεις-κλειδιά: Πολυανθεκτικότητα,	αντιβιοτικά,	E.	coli,	υδάτινο	περιβάλλον

1Εργαστήριο	υγιεινής	και	Προστασίας	Περιβάλλοντος,	ιατρικό	
Τμήμα,	Δημοκρίτειο	Πανεπιστήμιο	Θράκης,	 2Εργαστήριο	
υγιεινής,	ιατρικό	Τμήμα,	Πανεπιστήμιο	Πατρών,	Πάτρα.

Εισαγωγή
Η παρουσία και η διασπορά στο περιβάλλον  

μικροοργανισμών ανθεκτικών σε περισσότερα από 

τρία αντιβιοτικά, αποτελεί ένα συνεχώς αυξανόμενο 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.1 Τα στελέχη αυτά 
απομονώνονται, τόσο από τα αστικά λύματα όσο και 
από το πόσιμο νερό ως αποτέλεσμα κοπρανώδους 
ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος.2 Βασική αιτία 
της εξάπλωσής τους αποτελεί η εκτεταμένη χρήση 
αντιβιοτικών ουσιών στην ιατρική και την κτηνια-
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τρική πρακτική, καθώς επίσης και στη γεωργική και 
την κτηνοτροφική παραγωγή παγκοσμίως.3

Η παρουσία ανθεκτικών στελεχών παθογόνων 
μικροοργανισμών στο περιβάλλον αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα για τη δημόσια υγεία καθώς η αποτελε-
σματικότητα των ευρέως χρησιμοποιούμενων αντι-
βιοτικών ολοένα συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται.4 
Η ανθεκτικότητα μεταφέρεται δυναμικά μεταξύ των 
διαφόρων στελεχών, μέσω των R-πλασμιδίων.5 Τα 
επεξεργασμένα και μη επεξεργασμένα αστικά λύματα 
αποτελούν καίρια σημεία της οριζόντιας μεταφοράς 
και επιλογής γονιδίων ανθεκτικότητας μεταξύ των 
βακτηρίων του υδάτινου περιβάλλοντος, εξαιτίας της 
πλούσιας μικροβιακής βιομάζας και της πληθώρας 
θρεπτικών συστατικών που συντηρούν και τρέφουν 
αυτές τις διεργασίες.6 Είναι γνωστό ότι μεγάλες πο-
σότητες εντερικών βακτηρίων απελευθερώνονται στο 
υδάτινο περιβάλλον, όμως η σημασία της εμφάνισης 
πολυανθεκτικών στελεχών για τη δημόσια υγεία 
απαιτεί περισσότερη και πιο ενδελεχή διερεύνηση.7 
Διαφορές στη χρήση αντιβιοτικών και στις κλιματικές 
συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική διαφο-
ροποίηση των χαρακτηριστικών ανθεκτικότητας που 
αναπτύσσουν τα διάφορα εντεροπαθογόνα στελέχη. Οι 
μεταβαλλόμενες εξελικτικές πιέσεις που ωθούν αυτά 
τα φαινόμενα στα υδάτινα οικοσυστήματα και η ευρεία 
και αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών ουσιών προσδίδει 
ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στους μικροοργανισμούς 
που φέρουν τα γονίδια της ανθεκτικότητας.8,9

Οι περισσότερες έρευνες που αφορούν σε ανθε-
κτικά στελέχη μικροοργανισμών έχουν επικεντρωθεί 
σε βακτήρια κοπρανώδους προέλευσης, που χρησι-
μοποιούνται ως δείκτες κοπρανώδους ρύπανσης των 
υδάτων και των τροφίμων και προκαλούν μολυσμα-
τικές ασθένειες μείζονος σημασίας.10 Η Escherichia	
coli ειδικότερα, είναι ένα ωφέλιμο εντερικό βακτήριο 
που έχει προσαρμοστεί στο γαστρεντερικό σύστημα 
του ανθρώπου και των θερμόαιμων ζώων και συχνά 
υπόκειται σε πιέσεις αντιβιοτικών ιατρικής ή κτηνι-
ατρικής προέλευσης.11

Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να χα-
ρακτηριστεί και να συγκριθεί ο φαινότυπος της 
ανθεκτικότητας διαφόρων στελεχών E.	coli που 
απομονώθηκαν (α) από δείγματα πόσιμου νερού 
του δικτύου ύδρευσης, από 11 περιοχές της Ελλά-
δας και (β) μη επεξεργασμένα αστικά λύματα από 
4 μονάδες βιολογικών καθαρισμών, αντίστοιχα. Η 
επιλογή των συγκεκριμένων αντιβιοτικών έγινε με 
βάση την εκτεταμένη χρήση τους στην κτηνιατρική 

και την ιατρική πρακτική. Μέχρι σήμερα υπάρχουν 
περιορισμένα δεδομένα που να αφορούν στην πα-
ρουσία ανθεκτικών στελεχών E.	coli στα υδάτινα 
οικοσυστήματα που εξετάσθηκαν.

Παράλληλα, έγινε προσπάθεια συσχετισμού της 
ανθεκτικότητας των στελεχών με το είδος των αντιβι-
οτικών ουσιών και τις περιοχές απ’ όπου ελήφθησαν 
τα περιβαλλοντικά δείγματα.

Υλικά και μέθοδοι
Βακτηριακά στελέχη

α) Εκατόν δέκα έξι στελέχη E.	coli απομονώ-
θηκαν από δείγματα πόσιμου νερού από το δίκτυο 
ύδρευσης 11 περιοχών δειγματοληψίας (Πίν. 1).Τα 
δείγματα Α1, Α2, Α3, Α4, Α6 και Α10 αφορούσαν 
σε αστικές περιοχές, ενώ τα υπόλοιπα περιοχές της 
υπαίθρου. εκατό ml κάθε δείγματος διηθήθηκαν σε 
μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (διαστάσεων πόρων 0,45 
μm, 47 mm διαμέτρου, Pall-Gellman Laboratory), 
η οποία μεταφέρθηκε σε θρεπτικό υλικό Tryptone 
Bile-x Glucoronide (TBx, Oxoid) για επώαση στους 
44˚C για 18-20 ώρες.

β) Εκατόν δέκα οκτώ στελέχη E.	coli που απο-
μονώθηκαν από αστικά λύματα συλλέχθηκαν από 
4 σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων Σ1-Σ4 (Πίν. 1). 
Έγιναν δεκαπλάσιες αραιώσεις και 100 ml της κάθε 
αραίωσης αναλύθηκαν, όπως προαναφέρθηκε.

Όλα τα στελέχη E.	coli ταυτοποιήθηκαν με το 
σύστημα API 20E (του οίκου BioMérieux, Paris).

Έλεγχος ευαισθησίας με τη μέθοδο  
των δίσκων και διάχυσης σε άγαρ

Ο έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πραγ-
ματοποιήθηκε με τη μέθοδο των δίσκων και της 
διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα με τις οδηγίες M23–A2 
της ΝCCLS (National Committee for Clinical Labo-
ratory Standards),12-14 χρησιμοποιώντας την E.	coli 
NCTC 9001 ως στέλεχος αναφοράς. Τα στελέχη που 
επέδειξαν ανθεκτικότητα ή ενδιάμεση ευαισθησία 
χαρακτηρίστηκαν ως «ανθεκτικά». Όλα τα υπόλοιπα 
χαρακτηρίστηκαν ως «ευαίσθητα».

Έγινε έλεγχος ευαισθησίας σε 13 αντιβιοτικά. 
Τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: αμι-
κασίνη (30μg), αμοξικιλίνη (25 μg), αμπικιλλίνη 
(10 μg), κεφαλοθίνη (30 μg), χλωραμφαινικόλη (30 
μg), γενταμικίνη (10 μg), ναλιδιξικό οξύ (30 μg), 
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νεομυκίνη (30 UI), νιτροφουραντοΐνη (300 μg), 
νορφλοξασίνη (10 μg), οξυτετρακυκλίνη (30 μg), 
σουλφαθειαζόλη (0,25 mg) και τετρακυκλίνη (30 
μg) (Becton Dickinson).

Στατιστική ανάλυση

Το τεστ x2 χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση 
των στατιστικά σημαντικών διαφορών ανθεκτικό-
τητας των στελεχών E.	coli στα αντιβιοτικά που 
εξετάσθηκαν και την ανάλυση της ποικιλομορφίας 
στα χαρακτηριστικά της ενδογενούς ανθεκτικότητας 
της κάθε περιοχής.

Αποτελέσματα
Συνολικά, 234 στελέχη E.	coli	που απομονώ-

θηκαν από το πόσιμο νερό και τα αστικά λύματα 
ελέγχθηκαν για την παρουσία ανθεκτικότητας στα 
13 αντιβιοτικά που ελέγχθηκαν. Η πλειοψηφία αυτών 
των στελεχών (87,18%) παρουσίασε ανθεκτικότητα 
σε περισσότερα από ένα αντιβιοτικά.

Στελέχη που ήταν ανθεκτικά σε ένα μόνο αντιβι-
οτικό παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Συγκρίνοντας 
τις δύο ομάδες των βακτηρίων, αυτά που απομονώ-

θηκαν από το πόσιμο νερό και από τα αστικά λύμα-
τα, παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά 
στο πρότυπο της ανθεκτικότητας που ανέδειξαν. 
Υπάρχει μια σημαντική επικράτηση ανθεκτικότητας 
των στελεχών που απομονώθηκαν από τα δείγματα 
των αστικών λυμάτων, σε σχέση με τα στελέχη που 
απομονώθηκαν από το πόσιμο νερό (P<0,05).

Ο έλεγχος ανθεκτικότητας των στελεχών E.	coli 
σε συνδυασμούς αντιβιοτικών ανέδειξε τα χαρακτη-
ριστικά ανθεκτικότητας που παρουσιάζονται στον 
πίνακα 3. Συνολικά, καταγράφηκαν 21 πρότυπα 
ανθεκτικότητας σε περισσότερα από ένα αντιβιοτικά 
για στελέχη που απομονώθηκαν από το πόσιμο νερό 
και 30 πρότυπα για στελέχη που απομονώθηκαν από 
αστικά λύματα. Τα χαρακτηριστικά των προτύπων 
αυτών, μάλιστα, διαφοροποιούνταν στατιστικά σημα-
ντικά μεταξύ των σημείων δειγματοληψίας (P<0,05). 
Η μόνη εξαίρεση ήταν το πρότυπο ανθεκτικότητας 
στην αμοξικιλίνη-αμπικιλίνη-κεφαλοθίνη που εμ-
φανίστηκε σε επτά περιοχές (Πίν. 3) και η αντοχή 
σε κεφαλοθίνη που σημειώθηκε σε όλα τα δείγματα 
των σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Η συνολική ανθεκτικότητα των στελεχών σε πε-
ρισσότερα από ένα αντιβιοτικά (multiple antibiotic 
resistance – MAR) εξακριβώθηκε με τη μέθοδο του 
Kaspar και των συνεργατών του.15 Τα στελέχη που 
απομονώθηκαν από το πόσιμο νερό παρουσίασαν 
ανθεκτικότητα σε συνολικά 9 αντιβιοτικά (Πίν. 4), 
ενώ αυτά που απομονώθηκαν από τους βιολογικούς 
σταθμούς σε 11 (Πίν. 4). Επιπλέον, συγκρίνοντας τους 
μέσους δείκτες MAR των στελεχών που απομονώθη-
καν από κάθε σημείο δειγματοληψίας, παρουσιάστηκε 
ξεχωριστό πρότυπο ανθεκτικότητας ανά περιοχή. Τα 
στελέχη που απομονώθηκαν από τα αστικά λύματα, 
ειδικότερα, παρουσίασαν υψηλότερους δείκτες MAR 
σε σχέση μ’ αυτά που απομονώθηκαν από το πόσιμο 
νερό. Στελέχη που απομονώθηκαν από το βιολογικό 
σταθμό Σ3 είχαν μέσο δείκτη MAR 0,63, ενώ στελέχη 
από τους σταθμούς Σ2, Σ1 και Σ4 είχαν μέσους δεί-
κτες ΜΑR 0,48, 0,40 και 0,34, αντίστοιχα. Οι μέσοι 
δείκτες MAR για τα στελέχη που απομονώθηκαν 
από το πόσιμο νερό ήταν πολύ χαμηλότεροι, μεταξύ 
0,10 και 0,30. Μεταξύ αυτών οι υψηλότεροι δείκτες 
σημειώθηκαν σε στελέχη που απομονώθηκαν από τα 
σημεία δειγματοληψίας A1, A2, A3, A4, A6 και Α11. 
Το πρότυπο του μέσου δείκτη MAR των υπόλοιπων 
περιοχών αφορούσε στελέχη με υψηλότερη ευαισθη-
σία στα αντιβιοτικά που ελέγχθηκαν.

Πίνακας 1. Στελέχη E.	coli που απομονώθηκαν από 
πόσιμο νερό και αστικά λύματα 
Τύπος	δείγματος Αριθμός	στελεχών
Πόσιμο	νερό
A1 (9) 19
A2 (7) 7
A3 (8) 14
A4 (1) 3
A5 (14) 18
A6 (4) 4
A7 (5) 5
A8 (4) 5
A9 (14) 27
A10 (2) 4
A11 (5) 10
Αστικά λύματα
Σ1 (32)  32
Σ2 (32) 32
Σ3 (31) 31
Σ4 (23) 23
Σύνολο 234
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Πίνακας 2. Ποσοστά ανθεκτικών στελεχών E.	coli	στο πόσιμο νερό (Α1-Α11) και στα αστικά λύματα (Σ1-Σ4)

Αντιβιοτικό
%	ανθεκτικά	στελέχη	E.	coli	ανά	περιοχή

A1 A2 Α3 Α4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Σ1 Σ2 Σ3 Σ4
Αμικασίνη ΔΑ* ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,1 53,1 35,4 8,7
Αμοξυκιλίνη 100 71,4 85,7 33,3 22,2 75 20 60 51,8 ΔΑ 90 71,9 56,2 64,5 47,8
Αμπικιλίνη 84,2 71,4 85,7 33,3 66,6 50 60 60 51,8 ΔΑ 90 71,9 56,2 64,5 56,5
Κεφαλοθίνη 63,1 57,1 85,7 66,6 50 75 60 60 62,9 50 90 65,6 84,3 74,2 56,5
Χλωραμφαινικόλη 5,26 14,3 ΔΑ ΔΑ 11,1 ΔΑ ΔΑ ΔΑ 11,1 ΔΑ ΔΑ 43,7 ΔΑ* 25,8 13,0
Γενταμυκίνη ΔΑ ΔΑ 7,1 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 6,2 53,1 6,4 8,7
Ναλιδιξικό οξύ 10,5 ΔΑ 7,1 ΔΑ ΔΑ 25 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 40,6 65,6 64,5 30,4
Νεομυκίνη 26,3 28,6 21,4 33,3 5,5 50 ΔΑ 40 22,2 ΔΑ ΔΑ 6,2 68,7 38,7 39,1
Νιτροφουραντοΐνη 5,26 28,57 28,6 ΔΑ 11,1 ΔΑ 20 20 11,1 ΔΑ ΔΑ 34,4 3,1 ΔΑ 4,3
Νορφλοξασίνη 10,5 ΔΑ 7,1 ΔΑ ΔΑ 25 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,1 43,7 64,5 8,7
Οξυτετρακυκλίνη 10,5 28,57 14,3 33,3 22,2 25 ΔΑ ΔΑ 40,7 50 ΔΑ 59,4 43,7 74,2 56,5
Σουλφαθειαζόλη 47,3 14,29 ΔΑ 100 11,1 25 ΔΑ 20 14,8 ΔΑ ΔΑ 50,0 53,1 64,5 52,1
Τετρακυκλίνη 10,5 28,6 14,3 33,3 22,2 25 ΔΑ ΔΑ 40,7 50 ΔΑ 59,3 43,8 70,9 56,5
%	ανθεκτικά	στελέχη	E.	coli	ανά	περιοχή

Πίνακας 3. Κυρίαρχα πρότυπα ανθεκτικότητας στελεχών E.	coli στα δείγματα πόσιμου νερού (Α1-Α11) και αστικών 
λυμάτων (Σ1-Σ4)
Πρότυπο	ανθεκτικότητας	στα	αντιβιοτικά %	ανθεκτικών	στελεχών	ανά	περιοχή	
Περιοχή Α1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Σ1 Σ2 Σ3 Σ4
AMP ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 16,7 ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,7 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ
AMx 5,3 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 7,4 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ
Ν ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 12,5 ΔΑ ΔΑ
NAL ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,1 ΔΑ ΔΑ
CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 5,5 ΔΑ 20 20 3,7 25 ΔΑ 3,1 18,8 9,7 8,7
CEPH-AMP ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 11,1 ΔΑ 20 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 8,7
Ox-TET ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 5,5 ΔΑ ΔΑ ΔΑ 7,4 25 ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,2 ΔΑ
AMP-AMx ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 12,5 ΔΑ ΔΑ ΔΑ
Ox-TET-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 7,4 25 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ
Ox-TET-SU ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 8,7
Ox-TET-N ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 6,4 ΔΑ
AMP-AMx-CEPH 31,6 ΔΑ 42,8 ΔΑ 11,1 25 20 ΔΑ 11,1 ΔΑ 90 6,2 ΔΑ ΔΑ ΔΑ
AMP-AMx-C ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 4,3
Ox-TET-SU-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,1 ΔΑ ΔΑ ΔΑ
Ox-TET-AMP-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 5,56 ΔΑ ΔΑ ΔΑ 7,4 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ
AMP-AMx-CEPH-NIT ΔΑ 14,3 14,3 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,7 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ
N-AMP-AMx-CEPH 5,3 14,3 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 20 7,4 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ
AMP-AMx-NAL-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 9,4 ΔΑ 4,3
Ox-TET-N-C-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,7 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ
Ox-TET-AMP-CEPH-NIT ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 5,5 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ
Ox-TET-N-AMP-AMx-CEPH ΔΑ ΔΑ 7,1 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ
Ox-TET-AMP-AMx-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,1 ΔΑ ΔΑ ΔΑ
Ox-TET-AMP-AMx-CEPH-SU ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 9,4 ΔΑ ΔΑ ΔΑ
NAL-NOR-AMP-AMx-CEPH-NIT ΔΑ ΔΑ 7,1 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ
S-AMP-AMx-C-CEPH-NIT 5,3 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ
Ox-TET-SU-N-AMP-AMx ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 17,4
Ox-TET-SU-N-AMP-AMx-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,7 ΔΑ ΔΑ ΔΑ 4,35
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Ox-TET-SU-NAL-AMP-AMx-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 4,35
Ox-TET-SU-AMP-AMx-CEPH-NIT ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 5,5 ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,7 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ
Ox-TET-SU-N-AMP-AMx-CEPH-NIT ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ
Ox-TET-SU-N-NAL-NOR-AMP-AMx-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,2 ΔΑ
Ox-TET-SU-N-GM-AN-NOR-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,1 ΔΑ ΔΑ ΔΑ
Ox-TET-SU-GM-NAL-AMP-AMx-C ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,1 ΔΑ ΔΑ ΔΑ
SU-N-GM-AN-NAL-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 6,2 ΔΑ ΔΑ
Ox-TET-NAL-AMP-AMx-C-CEPH-NIT ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 9,4 ΔΑ ΔΑ 4,3
Ox-TET-SU-N-GM-AN-NAL-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 8,7
Ox-TET-SU-NAL-AMP-AMx-C-CEPH-NIT ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 25 ΔΑ ΔΑ ΔΑ
Ox-TET-SU-AN-NAL-NOR-AMP-AMx-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 22,6 ΔΑ
SU-N-GM-AN-NAL-AMP-AMx-CEPH-NIT ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,1 ΔΑ ΔΑ
Ox-TET-SU-N-AN-NAL-NOR-AMP-AMx-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 12,9 ΔΑ
Ox-TET-SU-N-NAL-NOR-AMP-AMx-C-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 19,3 8,7
Ox-TET-SU-N-GM-AN-NAL-NOR-AMP- 
AMx-CEPH ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 43,8 ΔΑ ΔΑ
Ανθεκτικότητα σε όλα τα αντιβιοτικά ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ
Ευαισθησία σε όλα τα αντιβιοτικά ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 15,6 ΔΑ 16,1 17,4
* AN: Αμικασίνη, AMx: Αμοξυκιλλίνη, AMP: Αμπικιλίνη, CEPH: Κεφαλοθίνη, C: Χλωραμφαινικόλη, GM: Γεντα-
μυκίνη, NAL:ναλιδιξικό οξύ
N: Νεομυκίνη, NIT: Νιτροφουραντοΐνη, NOR: Νορφλοξασίνη, Ox: Οξυτετρακυκλίνη, SU: Σουλφαθειαζόλη, TET: 
Τετρακυκλίνη
†ΔΑ: Δεν ανιχνεύτηκε

Πρότυπο ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά %	ανθεκτικών	στελεχών	ανά	περιοχή	
Περιοχή	 Α1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Σ1 Σ2 Σ3 Σ4

Πίνακας 4. Πολλαπλή ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά και δείκτες MAR για στελέχη E.	coli στο πόσιμο νερό (Α1-Α11) 
και στα αστικά λύματα (Σ1-Σ4) 
Πολλαπλή	ανθεκτικότητα
σε αντιβιοτικά

%	ανθεκτικών	E.	coli	ανά	περιοχή

A1 Α2 Α3 Α4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11
Δείκτης 
MAR Σ1 Σ2 Σ3 Σ4

Δείκτης	
MAR

11 αντιβιοτικά ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ - ΔΑ* 43,7 ΔΑ ΔΑ 0,85
10 αντιβιοτικά ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ - ΔΑ ΔΑ 38,7 8,7 0,77
9 αντιβιοτικά 10,5 ΔΑ* ΔΑ ΔΑ ΔΑ 25 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 0,7 25,0 3,1 22,6 ΔΑ 0,69
8 αντιβιοτικά ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 3,7 ΔΑ ΔΑ 0,6 18,7 ΔΑ ΔΑ 13,04 0,62
7 αντιβιοτικά ΔΑ 14,3 7,1 ΔΑ 5,6 ΔΑ ΔΑ ΔΑ 7,4 ΔΑ ΔΑ 0,5 ΔΑ ΔΑ 3,2 8,70 0,54
6 αντιβιοτικά 5,2 ΔΑ 14,3 ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ ΔΑ 0 ΔΑ ΔΑ 0,4 9,4 6,2 ΔΑ 17,4 0,46
5 αντιβιοτικά ΔΑ 14,3 7,14 ΔΑ 11.1 ΔΑ ΔΑ ΔΑ 7,4 ΔΑ ΔΑ 0,4 3,1 ΔΑ ΔΑ ΔΑ 0,39
4 αντιβιοτικά 15,8 42,8 14,3 66,7 5,6 ΔΑ ΔΑ 40 22,2 ΔΑ ΔΑ 0,3 3,1 9,3 ΔΑ 4,3 0,31
3 αντιβιοτικά 52,6 ΔΑ 42,8 ΔΑ 16,7 66,7 20 ΔΑ 18,5 25 90 0,2 9,3 ΔΑ 6,4 13,04 0,23
ΔΑ: Δεν ανιχνεύτηκε

Συζήτηση
Η παρούσα μελέτη εστιάστηκε στην απομόνωση 

ανθεκτικών στελεχών E.	coli από το υδάτινο περιβάλ-
λον. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανθεκτικότητας σε 
ευρέως διαδεδομένα αντιβιοτικά. Κατά τον έλεγχο 
αυτό εντοπίστηκαν αρκετά στελέχη E.coli ανθεκτικά 

σε πολλά αντιβιοτικά, η διασπορά και η επικράτηση 
των οποίων στο περιβάλλον έχει μεγάλη σημασία 
για τη δημόσια υγεία.

Η ανθεκτικότητα των στελεχών που απομονώ-
θηκαν αφορούσε κυρίως στην κεφαλοθίνη, την 
αμπικιλίνη και την αμοξυκυκλίνη. Σχεδόν 50% των 
στελεχών E.coli που απομονώθηκαν, παρουσίασαν 
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ανθεκτικότητα στα τρία αυτά αντιβιοτικά. Παρόμοια 
αποτελέσματα έχουν βρεθεί και σε άλλες περιοχές, 
όπου έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες έρευνες.16,17 
Στελέχη ανθεκτικά στην κεφαλοθίνη απομονώθηκαν 
από όλα τα σημεία δειγματοληψίας ακόμα και από 
τις αγροτικές περιοχές, παρόλο που η ουσία αυτή 
έχει απαγορευτεί στην κτηνοτροφία. Μια πιθανή 
εξήγηση είναι η μεταφορά ανθεκτικότητας (cross-
resistance) που παρατηρείται μεταξύ διαφορετικών 
στελεχών σε περιβαλλοντικές συνθήκες. Το πρότυπο 
ανθεκτικότητας που παρουσίασαν ορισμένα στελέχη 
στην αμπικιλίνη και την κεφαλοθίνη, πιθανόν προ-
έκυψε από μια τέτοια διεργασία, καθώς και τα δύο 
αντιβιοτικά απενεργοποιούνται από χρωμοσωμικές 
β-λακταμάσες που παράγουν μέλη της οικογένειας 
των εντεροβακτηρίων.18

Το υψηλό ποσοστό ανθεκτικότητας των στελεχών 
ενάντια στις κεφαλοσπορίνες και τα β-λακταμικά 
αντιβιοτικά, επιβεβαιώνει την τρέχουσα τάση της 
αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας των εντεροβακτη-
ριδίων απέναντι σ’ αυτά τα αντιβιοτικά. Η ευρεία 
χρήση κεφαλοσπορινών τρίτης γενιάς, ειδικότερα, 
έχει οδηγήσει στην παρουσία ανθεκτικών στελεχών 
στο υδάτινο περιβάλλον.

Τα στελέχη που απομονώθηκαν από το πόσιμο 
νερό παρουσίασαν πρότυπο πολυανθεκτικότητας 
(MAR) αντίστοιχο της περιοχής απ’ όπου απομονώθη-
καν, γεγονός που υποδεικνύει τη διαφορετική χρήση 
αντιβιοτικών ουσιών στην κάθε περιοχή. Σημαντικές 
διαφορές σημειώθηκαν ανάμεσα στις περιοχές που 
χαρακτηρίστηκαν αγροτικές ή αστικές. Συγκεκριμένα, 
η πλειοψηφία των στελεχών με υψηλότερο δείκτη 
MAR, απομονώθηκαν από αστικές περιοχές, ενώ 
σε γενικές γραμμές τα στελέχη που απομονώθηκαν 
από τις αγροτικές περιοχές ήταν πιο ευαίσθητα στα 
αντιβιοτικά που ελέγχθηκαν.

Η ανθεκτικότητα των στελεχών που απομονώθη-
καν από αστικά λύματα παρουσιάστηκε, συγκριτικά, 
σε υψηλά ποσοστά γεγονός που έχει καταγραφεί και 
στο παρελθόν.19 Ο επιπολασμός των ανθεκτικών 
στελεχών στα αστικά λύματα είναι ενδεικτικός της 
εκτεταμένης χρήσης αντιβιοτικών ουσιών στον 
πληθυσμό. Δεδομένης της εξελικτικής πίεσης που 
δέχονται αυτοί οι μικροοργανισμοί, εκείνα τα στελέχη 
που αναπτύσσουν ανθεκτικότητα έχουν αυξημένη 
πιθανότητα επιβίωσης. Επιπλέον, όσον αφορά στο 
υδάτινο περιβάλλον, βακτήρια που αναπτύσσουν 
πρότυπα χαρακτηριστικής ανθεκτικότητας (MAR) 
απομονώνονται κυρίως από περιοχές που χρησιμο-

ποιούνται οι αντιμικροβιακές αυτές ουσίες. Μεταξύ 
των στελεχών που απομονώθηκαν από τα αστικά 
λύματα, την υψηλότερη ανθεκτικότητα παρουσία-
σαν εκείνα από το σταθμό επεξεργασίας Σ3. Αυτό 
μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος 
σταθμός δέχεται νοσοκομειακά απόβλητα, όπου η 
παρουσία αντιμικροβιακών ουσιών είναι μεγάλη. 
Όσον αφορά στις υπόλοιπες μονάδες επεξεργασί-
ας αστικών λυμάτων, δέχονται λύματα από αστι-
κές περιοχές υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας. 
Επομένως, τα υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας των 
στελεχών που απομονώθηκαν από τα σημεία αυτά, 
αποδίδεται στην εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών 
στις περιοχές αυτές.

Η πλειοψηφία των στελεχών E.	coli που απομο-
νώθηκαν, εμφάνισαν πρότυπο πολλαπλής ανθεκτι-
κότητας στα αντιβιοτικά που ελέγχθηκαν (Πίν. 4). 
Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η 
ανθεκτικότητα σε περισσότερα από τρία αντιβιοτικά 
μπορεί να μεταφέρεται, εν δυνάμει, από στέλεχος σε 
στέλεχος μέσω βακτηριακής σύζευξης. Αυτό μπορεί 
να συμβεί, όταν η συγκέντρωση των μικροοργανισμών 
είναι υψηλή και αυξάνει η πιθανότητα αλληλεπίδρα-
σης μεταξύ δύο στελεχών. Μάλιστα έχει αποδειχθεί 
ότι η μεταφορά ανθεκτικών γονιδίων μεταξύ των 
κολοβακτηριδίων είναι πιο συχνή σε νοσοκομειακά 
απόβλητα απ’ ό,τι σε αστικά λύματα.20 Η αυξημένη 
παρουσία πολλαπλής ανθεκτικότητας (MAR) στελε-
χών E.	coli στο υδάτινο περιβάλλον εγείρει ανησυ-
χίες για την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών 
ουσιών που χρησιμοποιούνται σήμερα. Ανεξάρτητα 
από το βαθμό που οι μηχανισμοί αυτοί επηρεάζουν 
το φυσικό οικοσύστημα και κατά συνέπεια τον ίδιο 
τον άνθρωπο, προτείνεται μια πιο ορθολογική χρή-
ση των αντιβιοτικών ουσιών στην ιατρική και την 
κτηνιατρική πρακτική και τη γεωργία.

Τα συνολικά συμπεράσματα που προκύπτουν 
από αυτή την έρευνα είναι:
α)  Υπήρξε μεγάλη διασπορά στελεχών E.	coli με 

υψηλή MAR στο υδάτινο περιβάλλον, γεγονός 
που προκαλεί ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

β)  Χαρακτηριστικά πρότυπα ανθεκτικότητας MAR 
παρατηρήθηκαν σε στελέχη που απομονώθηκαν 
από διαφορετικές περιοχές, που υποδεικνύει τη 
διαφορική χρήση φαρμακευτικών ουσιών ανά 
περιοχή.

γ)  Το πόσιμο νερό από τις “αστικές” περιοχές και τα 
λύματα του νοσοκομείου περιείχαν πιο ανθεκτικά 
στελέχη απ’ ό,τι τα αντίστοιχα των “αγροτικών” 
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περιοχών και των αστικών λυμάτων.
δ)  Η αυξανόμενη εμφάνιση πολυανθεκτικών στελε-

χών στο περιβάλλον είναι ιδιαίτερης σημασίας, 
καθώς η ανθεκτικότητα μεταφέρεται μεταξύ των 
διαφόρων στελεχών στο υδάτινο περιβάλλον. 
Απαιτείται, λοιπόν, πιο ενδελεχής διερεύνηση 
των επιπτώσεων της διασποράς MAR στελεχών 
διαφόρων μικροοργανισμών στα φυσικά οικο-

συστήματα.
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SUMMARY

Occurrence of Escherichia coli strains resistant to multiple antibiotics isolated from tap water 
and sewage samples: public health concern
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Background:	The	extensive	use	of	antibiotics	has	led	to	large-scale	dissemination	of	resistant	
bacteria	in	the	aquatic	environment,	with	significant	consequences	for	public	health.	 .	The	
overall	aim	of	this	study	was	to	evaluate	the	distinct	resistance	profiles	of	the	isolates	and	
their	possible	correlation	with	the	drug	use	in	the	respective	areas	of	Greece.	Methods:	in	this	
study	the	disk	diffusion	method,	using	13	antibiotics,	was	applied,	in	order	to	determine	and	
compare	resistance	patterns	in	234	E.	coli	isolates	recovered	from	municipal	tap	water	and	
sewage	samples	in	Greece.	Results:	Of	the	isolates	investigated,	87.18	%	expressed	resistance	
to	one	or	more	antibiotics,	developing	discrete	profiles	according	to	their	sampling	site.	Higher	
resistance	rates	were	recorded	for	isolates	from	sewage	samples,	with	multiple	resistance	to	
as	many	as	11	antibiotics.	Conclusions:	The	findings	pose	crucial	issues	regarding	both	the	
extent	of	resistance	of	E.Coli	and	its	possible	transfer	among	environmental	strains,	and	the	
effectiveness	of	the	antibiotic	drugs	in		current	use.
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