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Εργαςτηριακή διάγνωςη ιογενών λοιμώξεων

• Καλλιζργεια του ιοφ 

• Ηλεκτρονικι Μικροςκόπθςθ

• Ελεγχοσ αντιγόνων

• Μζτρθςθ αντιςωμάτων ςτον ορό του αςκενι ( μετά τθν 5θ ζωσ 7θ θμζρα 
από τθν κλινικι εκδιλωςθ ) 

Μοριακι ανίχνευςθ ιοφ ςτα βιολογικά υγρά (μζκοδοσ PCR)

Μεταγονιδιωματικι αλλθλουχία επόμενθσ γενιάσ (Metagenomic next-
generation sequencing -NGS)  



Εργαςτηριακή διάγνωςη  ιογενών λοιμώξεων

Μοριακι ανίχνευςθ ιοφ ςτα βιολογικά υγρά (μζκοδοσ PCR)

υνδρομικόσ εργαςτηριακόσ ζλεγχοσ

Σαυτόχρονοσ ελζγχοσ  προκακοριςμζνων αιτίων ιογενϊν λοιμϊξεων από τθν 
ίδια εςτία λοιμϊξθσ 

• διευκόλυνςθ  κλινικισ διάγνωςθσ 

• επιτάχυνςθ των εργαςτθριακϊν δοκιμαςιϊν

• Δ/Δ για παρομοίεσ κλινικεσ εικόνεσ αλλά απο διαφορετικό ιϊκό αίτιο. 



υνδρομικόσ εργαςτηριακόσ ζλεγχοσ
(FDA approved )



υνδρομικόσ εργαςτηριακόσ ζλεγχοσ

Ευρεία χριςθ 2005 -2019

• Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία νοςοκομείων, 

• Διερεφνθςθ επιδθμιϊν λοιμωδϊν νόςων από τισ Εκνικζσ Τπθρεςίεσ 
Δθμόςιασ Τγείασ

• Πρωτοβάκμια περίκαλψθ,

• Διερεφνθςθ περιςτατικϊν ταξιδιωτϊν που επιςτρζφουν από 
τροπικζσ χϊρεσ με εμπφρετα αγνϊςτου αιτιολογίασ. 



ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΙΣΙΑ

Εφαρμογή  ςυνδρομικοφ τρόπου ελζγχου  λοιμώξεων
Πολυπλεκτική πλατφόρμα ανίχνευςησ παθογόνων 

( multiplex molecular detection panels)

Σαυτόχρονθ αναηιτθςθ ιογενών, βακτηριακών, μυκητιαςικών, παραςιτικών  

πακογόνων αιτίων με ίδια κλινικι ςυνδρομι

Λοιμώξεισ του αναπνευςτικοφ ςυςτήματοσ 

• περιςςότεροι του ενόσ ιοί ςτο 23%, 

• υν-λοιμωξη απο ιοφσ και βακτιρια ςτο 13%

Λοιμώξεισ  γαςτρεντερικοφ ςυςτήματοσ 

Διπλι αιτιολογία ιογενϊν γαςτρεντεριτίδων

- παιδιά

- ανοςοκαταςταλμζνοι

- αςκενείσ με HIV λοίμωξθ



Εργαςτηριακή εξζλιξη με μοριακζσ μεθόδουσ 
(real-time PCR multiplex kits)

• θμαντικι μείωςθ  χρόνου διάγνωςθσ 

• Μείωςθ  ςυνολικοφ κόςτουσ των εργαςτθριακϊν εξετάςεων. 

• Εφαρμογι ςτο νοςοκομείο προγραμμάτων επιμελθτείασ για τθν 
ορκι επιλογι των αντι - ιικϊν  (Antibiotic Stewardship – ΚΝ 
λοιμϊξεισ) 

• Περιοριςμόσ τθσ ανάπτυξθσ  αντοχισ των ιογενϊν  αιτίων λοιμϊξεων
(CMV).



Εφαρμογή  ςυνδρομικοφ εργαςτηριακοφ ελζγχου
Αναβάθμιςη Μικροβιολογικοφ Εργαςτηρίου

• Αφξθςθ ποςοςτοφ ανεφρεςθσ πακογόνων ςε ςφγκριςθ με κλαςικζσ μεκόδουσ 

• Γριγορθ ροι αποτελεςμάτων 

• Ευκολία ελζγχου πακογόνων που δφςκολα ανιχνεφονταν τα προθγοφμενα ζτθ

• Μείωςθ εργατοωρϊν προςωπικοφ 

• Αφξθςθ αυτοματιςμοφ 

• Λειτουργικι αποτελεςματικότθτα και ςθμαντικι μείωςθ κόςτουσ 

(operational efficiency) 



Εφαρμογή  ςυνδρομικοφ εργαςτηριακοφ ελζγχου
Αναβάθμιςη κλινικήσ διάγνωςησ

• Ζγκαιρθ ανεφρεςθ πακογόνου αιτίου επιτρζπει ςτουσ κλινικοφσ υψθλοφ 
βακμοφ ποιοτικι φροντίδα για τουσ αςκενείσ 

• Μείωςθ αρικμοφ εξετάςεων και βιολογικϊν δειγμάτων 

• Δυνατότθτα ζγκαιρθσ κεραπευτικισ παρζμβαςθσ 

• Μείωςθ ςυνολικοφ κόςτουσ περίκαλψθσ 

• Θετικι επίδραςθ ςτο δίπολο αςκενισ-κεράπων 



Εφαρμογή  ςυνδρομικοφ εργαςτηριακοφ ελζγχου
Δυςκολίεσ ςτην πρακτική εφαρμογή

• Οικονομικι επζνδυςθ αγοράσ νζων μθχανθμάτων 

• Ζλλειψθ μελετϊν που αποδεικνφουν τθν κλινικι χρθςιμότθτα 

• Δυςκολία ζωσ και άρνθςθ από ΕΟΠΤY και ιδιωτικζσ αςφάλειεσ για κάλυψθ τθσ 
οικονομικισ δαπάνθσ 

• Περιοριςμζνθ κλινικι εμπειρία για νεοφανι πακογόνα 

(π.χ. Sapovirus, αςυμπτωματικι φορεία ι ςυν-ανίχνευςθ) 

• Σεχνικζσ δυςκολίεσ που επθρεάηουν το αποτζλεςμα 

Ανάγκη εφαρμογήσ αλγορίθμων  για την αξιοποίηςη του ςυνδρομικοφ 
εργαςτηριακοφ ελζγχου



Παρακλίνιοσ  εργαςτηριακόσ διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ
POC - Point of Care Testing

Πλεονεκτιματα 

• Γραφεία ιατρϊν 

• Νοςοκομεία (ΜΕΘ, ΣΕΠ) 

• Εξωτερικά ιατρεία (walk in clinics) 

• Φαρμακεία 

• Κατ’ οίκον εξζταςθ 

• Οξζα ςυμβάντα που απαιτοφν ταχεία απόκριςθ (real-time results) 

• Ζλλειψθ εργαςτθριακϊν υποδομϊν (δφςβατεσ περιοχζσ) 

• Χϊρεσ με πολλά λοιμϊδθ και περιοριςμζνθ εργαςτθριακι υποδομι 
(resource limited countries) 



Παρακλίνιοσ   διαγνωςτικόσ μοριακόσ ζλεγχοσ
POC Point of Care Testing



Παρακλίνιοσ  εργαςτηριακόσ διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ
POC - Point of Care Testing

Πλεονεκτιματα μεκόδου 

• Πλιρθσ αυτοματοποίθςθ 

• Μθ εργαςτθριακι προεργαςία δειγμάτων 

• Δεν απαιτείται εκπαίδευςθ χειριςτι 

• Δεν απαιτείται ςυντιρθςθ μθχανιματοσ 

• Μεγάλθ ευαιςκθςία και ειδικότθτα 



Παρακλίνιοσ διαγνωςτικόσ μοριακόσ ζλεγχοσ
POC Point of Care Testing

Εφαρμογζσ (Amazon)



Εφαρμογή  υνδρομικοφ Εργαςτηριακοφ Ελζγχου
Πολυπλεκτική πλατφόρμα ανίχνευςησ παθογόνων 

( multiplex molecular detection panels).

• Λοιμώξεισ του ανωτζρου και  κατωτζρου αναπνευςτικοφ

• Γαςτρεντερικζσ λοιμώξεισ 

• εξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα

• Οφκαλμικζσ λοιμϊξεισ

• Ιογενείσ θπατίτιδεσ 

• Λοιμώξεισ ςε ανοςοκαταςταλμζνουσ αςθενείσ

• Διερεφνθςθ μθνιγγιτίδων, εγκεφαλιτίδων 

• Διερεφνθςθ εμπυρζτων ςε επιςτρζφοντεσ ταξιδιϊτεσ από τροπικζσ 
χϊρεσ. 



ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΙΚΟΤ 
Κλαςικζσ Μζθοδοι ανίχνευςησ ιογενών παθογόνων



ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΙΚΟΤ 
Ιογενή παθογόνα αίτια

Πολυπλεκτική πλατφόρμα ανίχνευςησ παθογόνων

Πηγή βιολογικοφ υλικοφ για ανίχνευςη : κόπρανα, ορκικό επίχριςμα με βαμβακοφόρο 
ςτυλεό, κακϊσ και υλικό κολονοςκόπθςθσ

υνδρομική ανίχνευςη παθογόνων αιτίων  με την μζθόδο τησ μοριακήσ βιολογίασ : 

o Enterovirus 

oHuman adenovirus 

oHuman adenovirus F40/41 

oHuman astrovirus 

oHuman parechovirus

oNorovirus GI / GII 

oRotavirus A

o Sapovirus (I, II, IV, and V)



ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΙΚΟΤ 
Ιογενή παθογόνα αίτια

Πολυπλεκτική πλατφόρμα ανίχνευςησ παθογόνων



ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΙΚΟΤ 
Ιογενή παθογόνα αίτια

πλατφόρμεσ ανίχνευςησ παθογόνων



ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΙΚΟΤ 
Ιογενή παθογόνα αίτια

Πολυπλεκτική πλατφόρμα ανίχνευςησ παθογόνων

14%

1%

6%

6%

5%

1%

2%



Ανάγκη εφαρμογήσ αλγορίθμων  για την αξιοποίηςη 
του ςυνδρομικοφ εργαςτηριακοφ ελζγχου



Ανάγκη εφαρμογήσ αλγορίθμων  για την αξιοποίηςη 
του ςυνδρομικοφ εργαςτηριακοφ ελζγχου



Ανάγκη εφαρμογήσ αλγορίθμων  για την αξιοποίηςη 
του ςυνδρομικοφ εργαςτηριακοφ ελζγχου

Περιςτατικό 1 

• 16 ετϊν ζφθβοσ παρουςιάηεται ςυνοδευόμενοσ από τουσ γονείσ του ςτον 
οικογενειακό ιατρό του με ιςτορικό 5 θμερϊν διαρροιϊν και εμζτων 

• 6-7 διάρροιεσ θμερθςίωσ 

• Απφρετοσ 

• Οι γονείσ ζλαβαν ειδοποίθςθ από το ιδιωτικό ςχολείο ότι υπάρχει πικανϊσ 
επιδθμία γαςτρεντερικισ νόςου μεταξφ των μακθτϊν 

• Πλιρθσ εμβολιαςτικι κάλυψθ του εφιβου 

• Τγιισ με αρνθτικό ιςτορικό 

• Οι γονείσ απαιτοφν ςυνταγογράφθςθ αντιβιοτικοφ 





Ανάγκη εφαρμογήσ αλγορίθμων  για την αξιοποίηςη 
του ςυνδρομικοφ εργαςτηριακοφ ελζγχου

Περιςτατικό 2 

• 54 ετϊν γυναίκα με ιςτορικό μεταμόςχευςθσ καρδίασ υπό αντι-
απορρθπτικι αγωγι 

• Προςζρχεται ςτα ΣΕΠ με ιςτορικό 10 θμερϊν διάρροιασ (3-4 θμερθςίωσ) 
και ναυτίασ

• Δεν αναφζρει ιςτορικό πρόςφατου ταξιδίου εκτόσ Ελλάδοσ 

• Πυρετόσ 38.5 C 

• Ξθροςτομία 

• Ζντονθ κοιλιακι ευαιςκθςία και κολικοειδι άλγθ 





Ανάγκη εφαρμογήσ αλγορίθμων  για την αξιοποίηςη του 
ςυνδρομικοφ εργαςτηριακοφ ελζγχου

Βαςικζσ ερωτιςεισ-κλειδιά προ εργαςτθριακισ ςυνδρομικισ εξζταςθσ ςε 
αςκενείσ με οξεία γαςτρεντερίτιδα

1. Θα χειριςτϊ τον αςκενι διαφορετικά βαςιηόμενοσ ςτο αποτζλεςμα 
τθσ εξζταςθσ ; 
• Θα διακόψω τα αντιβιοτικά αν ανιχνευκεί ιόσ ; 

• Θα κάνω ειςαγωγι του αςκενοφσ ςτο νοςοκομείο ; 

• Θα διαφοροποιιςω τον τρόπο μόνωςθσ του αςκενοφσ ; 

2. Εάν ηθτιςω πολυπλεκτικι εργαςτθριακι εξζταςθ : 

Χειριςμόσ περιςτατικοφ εάν απομονωκοφν 2 ι περιςςότερα πακογόνα 



ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΙΣΙΑ
Εφαρμογή  ςυνδρομικοφ τρόπου ελζγχου  λοιμώξεων



ΕΞΟΤΑΛΙΚΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙ
υνδρομική ανίχνευςη παθογόνων αιτίων

με τη μζθοδο τησ μοριακήσ βιολογίασ

Ιογενι πακογόνα αίτια 

Herpes simplex virus 1  

Herpes simplex virus 2

HIV 1,2

Πθγι βιολογικοφ υλικοφ :κολπικό ουρθκρικό , προςτατικό υγρό και οφρα. 



ΙΟΓΕΝΕΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙ Ε ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΜΕΝΟΤ ΑΘΕΝΕΙ
Ανίχνευςη  με την μζθοδο τησ μοριακήσ βιολογίασ

• Epstein-Barr virus

• BK polyomavirus

• Herpes simplex virus 1  

• Herpes simplex virus 2

• Human adenovirus

• Human cytomegalovirus

• Human herpes virus 6B

• JC polyomavirus

• Parvovirus B19

• Varicella zoster virus

Πθγι βιολογικοφ υλικοφ:

εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΤ), ορόσ αίματοσ, βρογχικό ζκπλυμα, οφρα



ΙΟΓΕΝΕΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙ Ε ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΜΕΝΟΤ ΑΘΕΝΕΙ

CMV



ΙΟΓΕΝΕΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙ Ε ΜΕΣΑΜΟΧΕΤΜΕΝΟΤ ΑΘΕΝΕΙ
CMV



ΙΟΓΕΝΕΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙ Ε ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΜΕΝΟΤ ΑΘΕΝΕΙ

CMV



ΙΟΓΕΝΕΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙ Ε ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΜΕΝΟΤ ΑΘΕΝΕΙ
CMV



ΙΟΓΕΝΕΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙ Ε ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΜΕΝΟΤ ΑΘΕΝΕΙ

CMV

Εμμζνουςα διάρροια 14 ζωσ 29 θμερϊν ςε ανοςοκαταςταλμζνουσ 

αςκενείσ: αναηιτθςθ κυτταρομεγαλοιοφ (CMV) 

Α) μεταμόςχευςθ ςυμπαγϊν οργάνων

Β) μεταμόςχευςθ μυελοφ,

Γ) HIV-AIDS,

Δ) ζξαρςθ φλεγμονϊδουσ νόςου του εντζρου. 

Η διάγνωςθ επιβεβαιϊνεται και με αναηιτθςθ του ιικοφ φορτίου του 
κυτταρομεγαλοιοφ και ςτο περιφερικό αίμα 



MHNΙΓΓΙΣΙΔΕ – ΕΓΚΕΦΑΛΙΣΙΔΕ
υνδρομική ανίχνευςη παθογόνων αιτίων λοιμώξεων ΚΝ  με την 

μζθοδο τησ μοριακήσ βιολογίασ

Cytomegalovirus (CMV) 

Enterovirus (EV) 

Epstein-Barr virus

Herpes simplex virus 1 (HSV-1)  

Herpes simplex virus 2 (HSV-2) 

Human adenovirus

Human herpesvirus 6,7 (HHV-6, HHV-7) 

Human parechovirus (HPeV) 

Human parvovirus B19

Varicella zoster virus (VZV) 

Πθγι βιολογικοφ υλικοφ: εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΤ)



ΠΤΡΕΣΟ Ε ΕΠΙΣΡΕΦΟΝΣΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΣΑΞΙΔΙΑ

υνδρομική ανίχνευςη πακογόνων αιτίων λοιμϊξεων ςε κλινικά περιςτατικά πυρετοφ 
αγνϊςτου αιτιολογίασ και πυρετοφ ςε επιςτρζφοντα ταξιδιϊτθ από τροπικζσ χϊρεσ με τθν 
μζκόδο τθσ μοριακισ βιολογίασ για τα ακόλουκα ιογενι πακογόνα αίτια: 

• Chikungunya virus, Coxiella burnetii

• Crimean-Congo hemorrhagic fever virus

• Dengue virus 1-4,Ebola virus

• Hantaan virus

• Japanese encephalitis virus

• Rift Valley fever virus

• West Nile virus

• Yellow fever virus, Zika virus

• Lyssavirus 

Πηγή βιολογικοφ υλικοφ: για ανίχνευςθ των ανωτζρω ιογενϊν λοιμϊξεων χρθςιμοποιείται 
ΕΝΤ ορόσ αίματοσ. 



ΙΟΓΕΝΕΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ



ΙΟΓΕΝΕΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ
Πολλαπλότητα παθογόνων αιτίων



ΙΟΓΕΝΕΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ 
(φαρυγγίτιδα, κυνάγχη, βρογχίτιδα, τραχειοβρογχίτιδα)

υνδρομικι ανίχνευςθ πακογόνων αιτίων  με  μοριακι βιολογία : 

• Human adenovirus  

• Human bocavirus

• Coronavirus 229E, HKU1, NL63,Middle East Respir. Syncytial CoronaVirus (Mers-CoV)

• Human Metapneumovirus

• Human Rhinovirus/Enterovirus

• Influenza A/H1, A/H1-2009, A/H3 ,Influenza B, Influenza H5N1 (Avian)

• Parainfluenza 1 - 4

• Human respiratory syncytial virus (RSV)

Πθγι βιολογικοφ υλικοφ: φαρυγγικό επίχριςμα που λαμβάνεται με ειδικό ςτυλεό, υλικό 
βρογχοςκόπθςθσ, BAL, και βρογχικζσ εκκρίςεισ.



ΙΟΓΕΝΕΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΚΑΣΩΣΕΡΟΤ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ

Πνευμονία τησ κοινότητασ (CAP) 
Πνευμονία ςε αναπνευςτήρα (VAP)

Πλευρίτιδα,  τραχειοβρογχίτιδα 

υνδρομικι ανίχνευςθ πακογόνων αιτίων: 

• Influenza A ,Influenza B

• Parainfluenza virus

• Respiratory Syncytial virus

• Human Metapneumovirus

• Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)



ΙΟΓΕΝΕΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ
Εργαςτηριακή διάγνωςη



ΙΟΓΕΝΕΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ
Οδηγίεσ ςυλλογήσ βιολογικοφ υλικοφ



υνδρομική ανίχνευςη παθογόνων αιτίων λοιμώξεων 
αναπνευςτικοφ 



Πολυπλεκτική πλατφόρμα ανίχνευςησ παθογόνων 
αιτίων λοιμώξεων αναπνευςτικοφ 

( multiplex molecular detection panels)



Πολυπλεκτική πλατφόρμα ανίχνευςησ παθογόνων 
αιτίων πνευμονιών ( ΜΕΘ )

( multiplex molecular detection panels)



Παρακλίνιοσ  εργαςτηριακόσ διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ 
λοιμώξεων αναπνευςτικοφ (ΣΕΠ )

POC - Point of Care Testing
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Παρακλίνιοσ  εργαςτηριακόσ διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ 
λοιμώξεων αναπνευςτικοφ
POC - Point of Care Testing

Πότε διενεργείται η εξζταςη 
• Ανάλογα τθσ κλινικισ εικόνασ του αςκενοφσ 
• Ανάλογα τθσ εποχισ, γεωγραφικισ περιοχισ
• Ανάλογα του ιςτορικοφ του αςκενοφσ 

- νοςθλευόμενοσ ι εξωτερικόσ αςκενισ 
- ςυν- νοςθρότθτεσ 
- θλικία 

• Ανάλογα τθσ ςτρατθγικισ του Νοςοκομείου για ζλεγχο λοιμϊξεων 
• Ανάλογα τθσ επικυμθτισ ταχφτθτασ ζκδοςθσ αποτελζςματοσ 
• Ανάλογα τθσ ςθμαςίασ του αποτελζςματοσ για τον κεραπευτικό χειριςμό του 

αςκενοφσ ;; 



Παρακλίνιοσ  εργαςτηριακόσ διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ 
λοιμώξεων αναπνευςτικοφ
POC - Point of Care Testing



Παρακλίνιοσ  εργαςτηριακόσ διαγνωςτικόσ 
ζλεγχοσ λοιμώξεων αναπνευςτικοφ
POC - Point of Care Testing

Ζγκαιρη χορήγηςη αντι-ιικών

• Kατά την περίοδο αυξημζνησ κυκλοφορίασ του ιοφ τησ γρίπησ

ςυςτήνεται η ζγκαιρη χορήγηςη αντι-ιικών ςε αςθενείσ με ςοβαρή 
ςυμπτωματολογία, κυρίωσ ςτα άτομα με παράγοντεσ κινδφνου για 
επιπλοκζσ από τη γρίπη 

• ανεξαρτήτωσ του ιςτορικοφ εμβολιαςμοφ, 

• χωρίσ να είναι αναγκαία η εργαςτηριακή επιβεβαίωςη τησ γρίπησ.



Πολυπλεκτική πλατφόρμα ανίχνευςησ παθογόνων 
αιτίων λοιμώξεων αναπνευςτικοφ 

(multiplex molecular detection panels)

• τοχευμζνθ κεραπεία γνωςτοφ πακογόνου
• Διαχείριςθ βαρζωσ παςχόντων αςκενϊν (ΜΕΘ, HIV, μεταμόςχευςθ,

νεοπλαςίεσ)
• Πρόλθψθ επιδθμιϊν ςτθν κοινότθτα (τοπικι, εκνικι, παγκόςμιοσ)



Πολυπλεκτική πλατφόρμα ανίχνευςησ παθογόνων 
αιτίων λοιμώξεων αναπνευςτικοφ 

(multiplex molecular detection panels)

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ
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Πολυπλεκτική πλατφόρμα ανίχνευςησ παθογόνων 
αιτίων λοιμώξεων αναπνευςτικοφ

υμβολή ςτην θεραπεία
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Πολυπλεκτική πλατφόρμα ανίχνευςησ παθογόνων 
αιτίων λοιμώξεων αναπνευςτικοφ

υμβολή ςτην θεραπεία



Πολυπλεκτική πλατφόρμα ανίχνευςησ παθογόνων αιτίων 
λοιμώξεων αναπνευςτικοφ

υμβολή ςτην ορθολογική χρήςη αντιβιοτικών



Σεχνική μεταγονιδιωματικήσ αλληλουχίασ 
επόμενησ γενιάσ 

(Metagenomic next-generation sequencing -NGS) 

• Διερεφνθςθ ιογενϊν πακογόνων αιτίων ςε τροφιμογενείσ επιδθμίεσ 

(παγκοςμιοποίθςθ του εμπορίου  τροφίμων)

• Ανίχνευςθ ςε ανκρϊπουσ-φορείσ

• Χριςθ ςε επιδθμίεσ από Norovirus (GII.4), Ηπατίτιδα Α (HAV), 
Ηπατίτιδα Ε (HEV), Ebola.

• Mεκοδολογία που προάγεται πρόςφατα από το Ευρωπαϊκό Κζντρο 
Ελζγχου Λοιμϊξεων (ECDC) και το NIH (Η.Π.Α.). 



Σεχνική μεταγονιδιωματικήσ αλληλουχίασ επόμενησ γενιάσ 
(Metagenomic next-generation sequencing -NGS) 

• Ανίχνευςθ πακογόνων αιτίων μθνιγγιτίδων και εγκεφαλιτίδων ςτο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΤ). 

• Με τθν μζκοδο αυτι ανιχνεφτθκαν ςε πρόςφατθ μελζτθ 22% 
περιςςότερα πακογόνα ιογενι αίτια απ’ ότι με τθν κλαςικι 
καλλιζργεια και τισ μοριακζσ τεχνικζσ ταυτόχρονα.



Original Article

Clinical Metagenomic Sequencing for Diagnosis of 
Meningitis and Encephalitis

Michael R. Wilson, M.D., M.A.S., et al.

Study Overview
• In cases of suspected meningitis or encephalitis that were difficult to diagnose, 

metagenomic sequencing of CSF was used to attempt to determine the etiologic 
agent.

• Metagenomic sequencing was able to determine a likely pathologic agent that was 
clinically actionable in some cases.

N Engl J Med
Volume 380(24):2327-2340

June 13, 2019
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