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ΔΗΑΓΩΓΖ

Από ηα ηέιε ηνπ 1980: εθαξκνγή κνξηαθώλ ηερληθώλ
ζηελ κειέηε ηεο επηδεκηνινγίαο ηεο θπκαηίσζεο
Πξνεγνπκέλσο : θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά
(ξπζκόο αλάπηπμεο, κνξθνινγία απνηθηώλ, βηνρεκηθέο ηδηόηεηεο, ηππνπνίεζε κε θάγνπο, αληνρή ζε αληηκηθξνβηαθά)

εμαηξεηηθά ρακειή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα

Ζ δηαθνξνπνίεζε θιηληθώλ ζηειερώλ κέζσ ηνπ
γελεηηθνύ ηνπο απνηππώκαηνο (δειαδή ν
πξνζδηνξηνξηζκόο ηνπ γνλόηππνπ) ππνζηεξίδεη ή
απνθιείεη ηελ επηδεκηνινγηθή «ζρέζε» κεηαμύ
αζζελώλ

ΔΗΑΓΩΓΖ

κνξηαθή επηδεκηνινγηθή δηεξεύλεζε θξνπζκάησλ ΣΒ
ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΣΔΛΔΥΩΝ
1ε Αξρή
• Σα ζηειέρε εθείλσλ ησλ αζζελώλ, νη νπνίνη κνιύλζεθαλ από ηελ ΗΓΗΑ
ΠΖΓΖ, ζα παξνπζηάδνπλ ηνλ ΗΓΗΟ ΓΟΝΟΣΤΠΟ (επνκέλσο ζα απνηεινύλ
ΜΗΑ ΟΜΑΓΑ, cluster)
• Δλώ ηα ζηειέρε ησλ αζζελώλ, νη νπνίνη ΓΔΝ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ
επηδεκηνινγηθά, ζα παξνπζηάδνπλ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ (θαη επνκέλσο
ΜΟΝΑΓΗΚΟ) ΓΟΝΟΣΤΠΟ ην θαζέλα

Μνξηαθή Δπηδεκηνινγία Φπκαηίσζεο
1. Μεζνδνινγία
2. Κιηληθή Υξεζηκόηεηα
3. Απνηειέζκαηα από ηελ Διιάδα

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΟΡΗΑΚΖ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΣΒ
- Πιεζώξα κεζόδσλ γνλνηππνπνίεζεο ζηελ θπκαηίσζε
- Οη ηξείο θύξηεο κέζνδνη :

1) ΗS6110- RFLP

(Restriction Fragment Length Polymorphism)

- ε πξόηππε κέζνδνο κε ηελ κεγαιύηεξε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα (αιιά κεηνλεθηήκαηα)

2) MIRU

(Mycobacterial Interspersed Repetitive Units)

- ε λέα κέζνδνο, εμαίξεηε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα

3) Spoligotyping

(Spacer Oligonucleotide Typing)

- κηθξόηεξε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα (αιιά ε πηό εύθνιε)

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΟΡΗΑΚΖ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΣΒ
(1) Μέζνδνο IS6110 - RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism)

• Ζ πξόηππε (gold standard) αιιά θαη πξνηππνπνηεκέλε κέζνδνο
(>70.000 απνηππώκαηα)

• βαζίδεηαη ζηνλ πνιπκνξθηζκό ηνπ IS6110 (1.355-bp)
(Insertion Sequence, αιιεινπρία εηζδνρήο)

• πνιπκνξθηζκόο: δηαθνξεηηθόο αξηζκόο αληηγξάθσλ (ζπλήζσο 1-26) θαη
δηαθνξεηηθή ζέζε ηνπο ζην γνληδίσκα ηνπ M.tb.
• Ζκηπεξίνδνο δσήο αιιαγώλ: 3-4 ρξόληα
•

θαιιηέξγεηεο εθρύιηζε DNA επώαζε κε πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε PvuII (ζηόρνο
εληόο ηεο αιιεινπρίαο ηνπ IS6110) ειεθηξνθόξεζε ζε γέιε αγαξόδεο
κεηαθνξά ζε
κεκβξάλε πβξηδηζκόο κε ζεκαζκέλν αληρλεπηή ηνπ IS6110

Chromosome of Mycobacterium tuberculosis Hypothetical Strain X and Genotyping of M. bovis
Bacille Calmette-Guerin (BCG), the M. tuberculosis Laboratory Strain H37Rv, and Strain X on the
Basis of IS6110 Insertion Sequences and Mycobacterial Interspersed Repetitive Units (MIRUs)

Barnes, P. F. et al. N Engl J Med 2003;349:1149-1156

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΟΡΗΑΚΖ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΣΒ
(1) Μέζνδνο ΗS6110- RFLP

Μεηνλεθηήκαηα
• Υξνλνβόξα αλακνλή (θαιιηέξγεηεο θαη DNA)
• πεξίπινθε θαη ρξνλνβόξα ηερληθή
• εάλ ζηέιερνο 6 αληίγξαθα
ε γνλνηππνπνίεζε δελ είλαη
αμηόπηζηε
• ζύγθξηζε απνηειεζκάησλ (θαη κεηαμύ εξγαζηεξίσλ) δελ
είλαη εύθνιε

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΟΡΗΑΚΖ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΣΒ
(2) Μέζνδνο MIRU (Mycobacterial Interspersed Repetitive Units)

• 41 επαλαιακβαλόκελεο κνλάδεο δηάζπαξηα ζην γέλσκα
ηνπ M.tb
νλνκάδνληαη MIRU (Supply, 2000)
• Οη 12 κνλάδεο είλαη πνιπκνξθηθέο
• O πνιπκνξθηζκόο αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ
επαλαιήςεσλ αλά κνλάδα επνκέλσο σο πξνο ην κήθνο
• Καηεγνξηνπνίεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ επαλαιήςεσλ ζε θάζε
έλα απν ηα 12 MIRU (εθαξκόδνληαο 12 κεζόδνπο PCR θαη
ειεθηξνθόξεζε ζε αγαξόδε)

• 20 εθαηνκύξηα πηζαλνύο ζπλδπαζκνύο

Chromosome of Mycobacterium tuberculosis Hypothetical Strain X and Genotyping of M. bovis
Bacille Calmette-Guerin (BCG), the M. tuberculosis Laboratory Strain H37Rv, and Strain X on the
Basis of IS6110 Insertion Sequences and Mycobacterial Interspersed Repetitive Units (MIRUs)

Barnes, P. F. et al. N Engl J Med 2003;349:1149-1156

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΟΡΗΑΚΖ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΣΒ
(2) Μέζνδνο MIRU (Mycobacterial Interspersed Repetitive Units)

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
• επεηδή βαζίδεηαη ζε PCR: δελ ρξεηάδεηαη κεγάιε πνζόηεηα
DNA, δελ ρξεηάδεηαη θαζαξό DNA
ηαρεία ιήςε απνηειεζκάησλ
• «απιώο» 12 αληηδξάζεηο PCR αλά ζηέιερνο
• ςεθηαθή έθθξαζε ηνπ απνηειέζκαηνο
• βάζε δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν
• απηνκαηηζκόο !!!!
ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
• κηθξόηεξε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα από ΗS6110- RFLP
• βειηίσζε κεηά ηελ πξνζζήθε 3 άιισλ MIRU

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΜΟΡΗΑΚΖ
ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΣΒ ??

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΜΟΡΗΑΚΖ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΦΤΜΑΣΗΩΖ

1. KAΘΟΡΗΜΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΣΔΛΔΥΩΝ
1ε Αξρή
•
•

Σα ζηειέρε εθείλσλ ησλ αζζελώλ, νη νπνίνη κνιύλζεθαλ από ηελ ΗΓΗΑ ΠΖΓΖ, ζα
παξνπζηάδνπλ ηνλ ΗΓΗΟ ΓΟΝΟΣΤΠΟ (επνκέλσο ζα απνηεινύλ ΟΜΑΓΑ, cluster)
Δλώ ηα ζηειέρε ησλ αζζελώλ, νη νπνίνη ΓΔΝ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ επηδεκηνινγηθά, ζα
παξνπζηάδνπλ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ (ΜΟΝΑΓΗΚΟ) ΓΟΝΟΣΤΠΟ ην θαζέλα

2ε Αξρή
• Αζζελείο κε ζηειέρε πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο
κεηάδνζε ηεο θπκαηίσζεο

πξόζθαηε

• Αζζελείο κε ζηειέρε κε κνλαδηθό γνλόηππν
ινίκσμεο πνπ ζπλέβε ζην παξειζόλ

ελεξγνπνίεζε

Τπό Γύν Πξνϋπνζέζεηο
(1) Δξκελεία απνηειεζκάησλ καδί κε επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα
- κεγάιεο πόιεηο: ίδηνο γνλόηππνο
πξόζθαηε κεηάδνζε
- αγξνηηθέο πεξηνρέο: ίδηνο γνλόηππνο
όρη απαξαίηεηα πξόζθαηε κεηάδνζε

(2) Αμηόπηζηα απνηειέζκαηα: αξηζκόο αζζελώλ, ρξνλ δηάζηεκα
- εάλ αξηζκόο αζζελώλ: ζα “ράζνπκε” ηηο νκαδνπνηεκέλεο
πεξηπηώζεηο
- εάλ ρξνλ δηάζηεκα: ε λόζνο δελ ζα έρεη πξνιάβεη λα εθδεισζεί αθόκα

•

ΔΡΩΣΖΜΑ: Πνηό είλαη ην πνζνζηό ησλ πεξηπηώζεσλ ΣΒ πνπ νθείιεηαη ζε
πξόζθαηε κεηάδνζε ζε κία θνηλσλία ?

•
•

ζύκθσλα κε ην CDC: ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο < 10%
κέρξη ην 1994

Transmission of Tuberculosis in New York City:
An Analysis by DNA Fingerprinting and Conventional Epidemiologic Methods
Alland D et al. N Engl J Med 1994; 330 : 1710-6

Ννζνθνκείν
•
765 θιίλεο, κεγαιύηεξν λνζνθνκείν ηνπ Μπξνλμ
•
θακία επηδεκηθή έμαξζε λνζνθνκεηαθήο κεηάδνζεο θπκαηίσζεο
Αζζελείο θαη ηειέρε
•
από 1/12/89 κέρξη 31/12/92
37 κήλεο
•
έιεγρνο αληνρήο, γνλνηππνπνίεζε (κε IS6110-RFLP), ηζηνξηθά αζζελώλ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
n = 104 αζζελείο
•

Group 1 : n = 65 αζζελείο (63%)

•

Group 2 : n = 39 αζζελείο (38%)

65 κνλαδηθνί γνλόηππνη
ελεξγνπνίεζε ιαλζάλνπζαο ΣΒ ??
12 νκάδεο (από 2-11 ζηειέρε)
πξόζθαηε κεηάδνζε ??

Αλεμάξηεηνη Παξάγνληεο Κηλδύλνπ (γηα αζζέλεηα από νκαδνπνηεκέλν ζηέιερνο)
- HIV (+) (67% έλαληη 31%)
- κηθξόηεξε ειηθία, ρακειόηεξν εηζόδεκα
- ζηέιερνο κε R ζε ηνπιάρηζηνλ 1 Φ (49% έλαληη 16%)
- ζηέιερνο MDR (24% έλαληη 5%)

Transmission of Tuberculosis in New York City:
An Analysis by DNA Fingerprinting and Conventional Epidemiologic Methods
Alland D et al. N Engl J Med 1994; 330 : 1710-6

ΔΡΩΣΖΖ: Αληηζηνηρνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
γνλνηππνπνίεζεο κε ηνλ πξαγκαηηθό ηξόπν κεηάδνζεο ?
• Οη πεξηπηώζεηο κε ζηειέρε πνπ αλήθαλ ζηελ ίδηα νκάδα παξνπζηάζζεθαλ
ζε πεξηνξηζκέλν ζε έθηαζε ρξνληθό δηάζηεκα (λέεο εζηίεο έμαξζεο)
• Μέζα ζε θάζε νκάδα δηαπηζηώζεθαλ νη ίδηνη (ή παξόκνηνη) ηύπνη αληνρήο
• Ζ αλζεθηηθόηεηα ήηαλ ηόηε αζπλήζηζηε ζηελ Ν. Τόξθε
νκαδνπνίεζε
αλζεθηηθώλ ζηειερώλ κε ηνλ ίδην γνλόηππν
πξόζθαηε κεηάδνζε
• Πνιινί αζζελείο κε ζηέιερνο κε κνλαδηθό γνλόηππν
δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζπκβαηά κε ελεξγνπνίεζε παιεάο ινίκσμεο (αζζελείο
ειηθίαο > 50 ρξόλσλ)

Temporal Distribution and Patterns of Drug Resistance of Strains of Tuberculosis Isolated from
Patients in Group 2

Alland, D. et al. N Engl J Med 1994;330:1710-1716

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΜΟΡΗΑΚΖ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΣΒ

2. ΤΜΒΟΛΖ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ
• Μειέηε Δπηδεκηθώλ Δμάξζεσλ (ΔΔ)
- πξνϋπόζεζε: γνλνηππνπνίεζε + θιαζηθή επηδεκηνινγηθή έξεπλα
- απάληεζε: πξόθεηηαη γηα ΔΔ ή γηα ηπραία αξηζκνύ πεξηπηώζεσλ ΣΒ ?
- θαζνξηζκόο κεγέζνπο ΔΔ

• Αλαγλώξηζε πιεζπζκώλ

θηλδύλνπ

- HIV (+), καύξε θπιή, IV λαξθσηηθά, άζηεγνη, ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό

• Αλαγλώξηζε ηόπσλ κεηάδνζεο
- θπιαθή, λνζνθνκεία, κπαξ, άζπια γηα άζηεγνπο, ηδξπκαηνπνίεζε

• Δζηηαζκόο Μέηξσλ Διέγρνπ γηα

κεηάδνζεο

• Δθηίκεζε Δπηηπρίαο Πξνγξακκάησλ Διέγρνπ

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΜΟΡΗΑΚΖ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΣΒ

3. ΚΛΗΝΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
Δπηβεβαίσζε Δξγαζηεξηαθήο Δπηκόιπλζεο Κιηλ. Γείγκαηνο
- ζπκβαίλεη ζπρλόηεξα από ό,ηη πηζηεύακε
- εύξνο αλίρλεπζεο: 0.1- 65% !!!
- θξηηήξην: ίδηνο γνλόηππνο ζε 2 ζηειέρε εληόο 7 εκεξώλ
- ζπλήζσο: ρξώζε (-), κόλν 1 δείγκα (+) θαιιηέξγεηα
- αζπκθσλία εξγαζηεξηαθώλ θαη θιηληθώλ επξεκάησλ
(

θαιή επηθνηλσλία εξγαζηεξίνπ - θιηληθήο)

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΜΟΡΗΑΚΖ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΣΒ

ΔΡΩΣΖΜΑ
Πνύ εθαξκόδνληαη νη ηερληθέο απηέο ?
• αξρηθά ζε εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα
• ζε εξγαζηήξηα πνπ ππνζηεξίδνληαη από θξαηηθά
Πξνγξάκκαηα Διέγρνπ ΣΒ
• Οξγαλσκέλν Γίθηπν ζηηο ΖΠΑ, Οιιαλδία, θαλδηλαβία
- ηαρεία γνλνηππνπνίεζε ΟΛΩΝ ησλ ζηειερώλ σο ξνπηίλα

Ζ επηδεκηνινγία ηεο πλεπκνληθήο θπκαηίσζεο
ζε αζζελείο δύν λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο
Γ. Χούτοσλα1, Ν. Σκαρμούηζοσ1,2, Δ. Φαβίοσ3, Δ. Φακίρη2, Σ. Νικολάοσ3, Χ. Βλέηζας2, Β. Ταμβάκης3, Δ. Παπαθράγκας2, Σ.
Καναβάκη3, Γ. Βοσρλή1, ΠΘ Τάζιος1, Ν. Λεγάκης1, Λ. Εέρβα1
1 Δργαζηήριο

Μικροβιολογίας, Ιαηρική Στολή, Πανεπιζηήμιο Αθηνών, 2 Δργαζηήριο Μικροβιολογίας, “Σιζμανόγλειο” Νοζοκομείο, 3 Κένηρο Αναθοράς
Μσκοβακηηριδίων, Νοζοκομείο “Σωηηρία”, Αθήνα

Αρτεία Δλληνικής Ιαηρικής 23:52-62, 2006

• δηαδνρηθνί αζζελείο κε δηάγλσζε ΣΒ (θαη ζεηηθή θαιιηέξγεηα) ζηα δύν
κεγαιύηεξα πλεπκνλνινγηθά λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο
1) Ννζ. σηεξία: 01/09/2002 - 01/07/2003 (10 κήλεο)
2) Ννζ. ηζκαλόγιεην: 01/10/2002 - 01/08/2004 (23 κήλεο)
•

ην πξώην ζηέιερνο πνπ απνκνλώζεθε από θάζε αζζελή

«Ζ επηδεκηνινγία ηεο πλεπκνληθήο θπκαηίσζεο ζε αζζελείο δύν
λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο»

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ (1)

Απνκόλσζε θαη Σαπηνπνίεζε
•
•
•

ελδεδεηγκέλε επεμεξγαζία θιηληθνύ δείγκαηνο
εκβνιηαζκόο ζε ζηεξεά (Loewenstein-Jensen) θαη πγξά (MGIT 960, Becton
Dickinson) ζξεπηηθά πιηθά
ηαπηνπνίεζε κε βηνρεκηθέο δνθηκαζίεο θαη πβξηδηζκό (Accuprobe M.
tuberculosis, GeneProbe)

Διεγρνο Δπαηζζεζίαο
• Isoniazid (INH), Rifampin (RIF), Ethambutol (EMB),
Streptomycin (SM) θαη Pyrazinamide (PZA)
•
•

κέζνδνο ησλ αλαινγηώλ ζε Loewenstein-Jensen άγαξ (INH ζε 0.2 θαη 1.0, RIF
ζε 40, EMB ζε 2 θαη 4, SM ζε 5 θαη 10 κg/ml)
BACTEC MGIT 960, Becton Dickinson (INH ζε 0.1 θαη 0.4, RIF ζε 1, EMB
ζε 5.0 θαη 7.5, SM ζε 1.0 θαη 4.0, PZA ζε 100 κg/ml)

«Ζ επηδεκηνινγία ηεο πλεπκνληθήο θπκαηίσζεο ζε αζζελείο δύν
λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο»

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ (2)
Γεκνγξαθηθά, Δξσηεκαηνιόγην, Κιηληθά θαη Δξγαζηεξηαθά Γεδνκέλα
•
•

•
•

•

πλέληεπμε αζζελώλ, ηαηξηθνί θάθειινη, αξρεία εξγαζηεξίσλ, επαθή κε θιηληθό γηαηξό
Ζιηθία, θύιν, ηόπνο δηακνλήο, ηόπνο γέλλεζεο, εζληθόηεηα (Διιελεο ή αιινδαπνί),
ρξνλνινγία εηζόδνπ ζηελ Διιάδα θαη ρώξα πξνέιεπζεο γηα αιινδαπνύο, επάγγεικα,
θνηλσληθν-νηθνλνκηθό επίπεδν,
Δληόπηζε λόζνπ (πλεπκνληθή, εμσπλεπκνληθή, γεληθεπκέλε), απνηέιεζκα νμεάληνρεο
ρξώζεο θιηληθνύ δείγκαηνο, απνηέιεζκα εμέηαζεο Mantoux
Παξνπζία αλνζνθαηαζηνιήο, άιιεο ρξόληαο λόζνπ, θαηάρξεζε νπζηώλ (αιθνόι, ελδνθιέβηεο
λαξθσηηθέο νπζίεο), ηδξπκαηνπνίεζε (θπιαθή, ςπρηαηξηθή θιηληθή, θαηάιπκα γηα
ιαζξνκεηαλάζηεο), ηζηνξηθό πξνεγνύκελε έθζεζεο ζηελ ΣΒ (θνηλσληθή ή επαγγεικαηηθή),
ηεθκεξησκέλε δηάγλσζε ΣΒ ζην παξειζόλ, εκεξνκελία δηάγλσζεο θαη ιήςε ελδεηθλπόκελεο
ζεξαπείαο
Γηαηήξεζε αλσλπκίαο αζζελώλ

«Ζ επηδεκηνινγία ηεο πλεπκνληθήο θπκαηίσζεο ζε αζζελείο δύν
λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο»

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (1)
πλνιηθά 250 αζζελείο κε TB :

Ννζ. σηεξία
n = 147 (59%) αζζελείο
Ννζ. ηζκαλόγιεην
n = 103 (41%) αζζελείο

n = 172 (68.8%) ΔΛΛΖΝΔ
n = 78 (31.2%) ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ

«Ζ επηδεκηνινγία ηεο πλεπκνληθήο θπκαηίσζεο ζε αζζελείο δύν λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο»

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ (3)

Γνλνηππνπνίεζε ζηειερώλ M. tuberculosis
• όια ηα ζηειέρε από ην Ννζ. σηεξία
• Μέζνδνο MIRU (Mazars E, Proc Natl Acad Sci 2001, 98: 1901-1906)
•

θαη ιίγα επηιεγκέλα ζηειέρε από ην Ννζ. ηζκαλόγιεην

ηειέρε «σηεξίαο»
• 147 ζηειέρε: 98 Διιελεο, 49 αιινδαπνί [ 9 ζηειέρε MDR ]

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
• 2.500 PCR αληηδξάζεηο γηα πξνζδηνξηζκό ησλ MIRU
• 143 κνλαδηθνί γνλόηππνη
• 2 γνλνηππηθέο νκάδεο (κε δύν αζζελείο ε θάζε κία)
ζε ζύλνιν 147 αζζελώλ: κόλν 4 κε πξόζθαηε κεηάδνζε (2,7%)

«Ζ επηδεκηνινγία ηεο πλεπκνληθήο θπκαηίσζεο ζε αζζελείο δύν
λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο»

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (2)
1ε Οκάδα (MIRU: 2231 2614 3321)
•
•
•
•
•

Έιιελαο άλδξαο 44 εηώλ θαη Διιελαο άλδξαο 75 εηώλ
ηόπνο θαηνηθίαο Πόιε Α (280.000 θάηνηθνη)
1 ζηέιερνο αλζεθηηθό ζε 5 Φ, 1 ζηέιερνο επαίζζεην κόλν ζε ΔMB
ρξνληθό δηάζηεκα παξαιαβήο δεηγκάησλ: ίδηα κέξα
ζπγγέλεηα 1νπ βαζκνύ

2ε Οκάδα (MIRU: 2241 2514 3323)
•
•
•
•
•

Έιιελαο άλδξαο 40 εηώλ θαη Διιελαο άλδξαο 45 εηώλ
ηόπνο θαηνηθίαο Πόιε Β (12.000 θάηνηθνη),
ίδην επάγγεικα: νηθνδόκνη
επαίζζεηα ζηειέρε
ρξνληθό δηάζηεκα παξαιαβήο δεηγκάησλ: 5 κήλεο

«Ζ επηδεκηνινγία ηεο πλεπκνληθήο θπκαηίσζεο ζε αζζελείο δύν λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο»

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (3)
•
•

ηζκαλόγιεην: 5 αζζελείο από ηελ ίδηα ςπρ. θιηληθή (Κιηληθή Α)
Μεηάδνζε ??
Αλάιπζε όισλ ησλ ζηειερώλ ηδξπκαηνπνηεκέλσλ αζζελώλ δύν λνζνθνκείσλ
- 19 αζζελείο [Φπιαθέο (n=5), ςπρ. θιηληθέο (n=12), θαηάιπκα ιαζξνκεηαλαζηώλ (n=2)]

3ε Οκάδα (MIRU: 2321 2512 3323)
• πεξηειάκβαλε 7 αζζελείο (όινη λνζειεπόκελνη ςπρ. θιηληθώλ)
• Κιηληθή Α (5 αζζελείο), Κιηληθή Β (1 αζζελήο), Κιηληθή Γ (1 αζζελήο)
• 6 ζηειέρε R ζε [ΗΝΖ + SM], 1 ζηέιερνο R ζε [ΗΝΖ + SM + ΔMB]
• ρξνληθό δηάζηεκα παξαιαβήο δεηγκάησλ: 13 κήλεο
• Κιηληθέο Α, Β θαη Γ βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα
• ΤΜΠΔΡΑΜΑ: εμειηζζόκελε επηδεκηθή έμαξζε ζε ηξείο
ηνπιάρηζηνλ ςπρηαηξηθέο θιηληθέο ηεο Αζήλαο από ΗΝΖ-R ζηέιερνο
M.tb.

πκπέξαζκα
Ζ εθαξκνγή ησλ κνξηαθώλ ηερληθώλ πάληα
ΜΑΕΗ κε ηηο ζπκβαηηθέο επηδεκηνινγηθέο
κειέηεο:

θαιύηεξν ραξαθηεξηζκό ηεο κεηάδνζεο
βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ ηεο θπκαηίσζεο

