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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μέθοδος Filmarray multiplex PCR ως τεχνική έχει μεγάλη ευαισθησία στην ανίχνευση παθογόνων τα οποία κάποιες φορές δύσκολα απομονώνονται

στις κοινές καλλιέργειες. Μπορεί να διενεργηθεί σε ποικιλία βιολογικών δειγμάτων όπως αίμα, κόπρανα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) και ρινοφαρυγγικό

επίχρισμα. Είναι μια τεχνική με υψηλό κόστος η οποία ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις επιλύει διαφοροδιαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα.

ΣΚΟΠΟΣ

Η ανάδειξη της διαγνωστικής και

θεραπευτικής σημασίας της διενέργειας

multiplex PCR filmarray ειδικά σε ασθενείς

ύποπτους για νόσο COVID19.

ΥΛΙΚΟ

-15 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας ως ύποπτα κρούσματα για λοίμωξη από SARS CoV2

-Στο διάστημα Μάρτιος 2020-Ιούλιος 2020

- Ηλικίας <7 ετών και στους οποίους εστάλη filmarray multiplex PCR σε κάποιο βιολογικό δείγμα,
ανάλογα με την κλινική τους εικόνα και την διαγνωστική μας σκέψη.



ΜΕΘΟΔΟΣ

Καταγραφή και στατιστική επεξεργασία των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών και των αποτελεσμάτων της εξέτασης film array.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από τα συνολικά 15 δείγματα στα οποία διενεργήθηκε filmarray το 60%
πραγματοποιήθηκε σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα (n=9), στο 53% των οποίων
ανιχνεύθηκε παθογόνο και ακολούθησε τροποποίηση της αρχικής φαρμακευτικής
αγωγής (πίνακας 1 και 2). Επιπλέον σε 2 από τους ασθενείς με
συμπτωματολογία από το πεπτικό σύστημα πραγματοποιήθηκε filmarray
κοπράνων όπου και στις 2 περιπτώσεις αναδείχθηκε παθογόνο (cambylobacter
jejuni και norovirus). Ακόμη, σε 2/4 περιπτώσεις βρεφών με κλινική εικόνα
λοίμωξης κεντρικού νευρικού συστήματος, παρά τη φυσιολογική γενική εξέταση
ΕΝΥ, πραγματοποιήθηκε filmarray στο ΕΝΥ η οποία ήταν θετική (E.coli και
ερπητοϊός 6) και η οποία καθόρισε τη διάρκεια της αντιβιοτικής αγωγής και το
χρόνο νοσηλείας τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η διενέργεια filmarray multiplex PCR

1) συχνά επιλύει άμεσα διαφοροδιαγνωστικά ζητήματα και

2) μπορεί να βοηθήσει στην πρώιμη ανίχνευση παθογόνων που ενδέχεται να μην απομονωθούν με τις συνήθεις εργαστηριακές εξετάσεις.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ

N (%)

Ρινοφαρυγγικό 
επίχρισμα

9 (60%)

Κόπρανα 2 (13%)

ΕΝΥ 4 (27%)

N (%)

(+) PCR 8/15 (53%)

Αλλαγή αγωγής μετά το 
αποτέλεσμα της PCR 

6 (75% επί του συνόλου των 
θετικών δειγμάτων)

Πίνακας 1. Βιολογικά υλικά 
στα οποία πραγματοποιήθηκε 
multiplex PCR

Πίνακας 2. Multiplex filmarray PCR με θετικά αποτελέσματα και
τροποποίηση της θεραπευτικής προσέγγισης


