ΝΔΟ ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS-CoV)
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΚΟΡΟΝΑΨΟ (MERS-CoV)
Αναθεώρηςη, 28 Απριλίου 2014
Η δηάγλσζε ηνπ λένπ θνξνλατνύ (MERS-CoV) γίλεηαη κε κνξηαθέο εξγαζηεξηαθέο δνθηκαζίεο (PCR). Σα
θαηάιιεια θιηληθά δείγκαηα θαζώο θαη ηα πιηθά κεηαθνξάο θαίλνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα.
Η μεγαλύηεπη εςαιζθηζία ανίσνεςζηρ επιηςγσάνεηαι με ζςνδςαζμό δειγμάηυν από ηο ανώηεπο και
καηώηεπο αναπνεςζηικό ζύζηημα.
Κλινικό δείγμα
Τλικό μεηαθοπάρ
Οδηγία
Ρινοθαπςγγικό επίσπιζμα
Ρινικό επίσπιζμα ή πινικό έκπλςμα και
ςλικό πινικήρ αναππόθηζηρ
ςνδςαζμόρ πινοθαπςγγικού ή πινικού
επισπίζμαηορ με ζηομαηοθαπςγγικό
επίσπιζμα
Πηύελα
Τλικό ενδοηπασειακήρ αναππόθηζηρ
Βπογσοκςτελιδικό έκπλςμα

Απνζηεηξσκέλν θηαιίδην
πνπ πεξηέρεη 1-3 ml εηδηθνύ
πιηθνύ κεηαθνξάο ηώλ, ην
νπνίν παξέρεηαη από ην
εξγαζηήξην

Πποζοσή: ηπιεόο κε άμνλα
από αινπκίλην ή πιαζηηθό θαη
βύζκα από ζπλζεηηθό πιηθό
(π.ρ. πνιπεζηέξα ή Dacron).
Όσι βαμβακοθόποι ζηςλεοί

Απνζηεηξσκέλν θελό
θηαιίδην

ε δηαζσιελσκέλνπο αζζελείο

Απνζηεηξσκέλν θελό
PM (λεθξνηνκηθό πιηθό)
θηαιίδην
εκεηώλεηαη όηη, κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ ECDC, ζηηο πεξηπηώζεηο αζζελώλ όπνπ ππάξρεη θιηληθή ππνςία θαη ν
έιεγρνο ηνπ ζπλήζνπο ξηλνθαξπγγηθνύ επηρξίζκαηνο ή εθπιύκαηνο απνβεί αξλεηηθόο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη
επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο κε ιήςε δείγκαηνο από ην θαηώηεξν αλαπλεπζηηθό, πρ. βξνγρνθπςειηδηθό έθπιπκα,
θπξίσο όηαλ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα γηα δηεξεύλεζε θαη ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο επηδεηλώλεηαη.
.
Yλικό ζςνηήπηζηρ και μεηαθοπάρ ιού
Βιοτία από ηπασεία/πνεύμονερ

Ο εηδηθόο ζηεηιεόο θαη ην ζσιελάξην κε ην πιηθό ζπληήξεζεο θαη κεηαθνξάο θιηληθώλ δεηγκάησλ ηνπ
αλαπλεπζηηθνύ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ λένπ θνξνλατνύ (MERS-CoV), πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, είλαη
ηα ίδηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν γηα ηνύο γξίπεο.
Πποθςλάξειρ καηά ηην λήτη και ηον σειπιζμό ηυν δειγμάηυν
Καηά ηελ ιήςε θαη ηνλ ρεηξηζκό ησλ δεηγκάησλ ιακβάλνληαη ηα βαζηθά κέηξα αζθάιεηαο ήηνη:
Πξνζηαηεπηηθή κπινύδα κηαο ρξήζεο
Γάληηα κηαο ρξήζεσο
Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά
Μάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο, FFP3, ε νπνία λα εθαξκόδεη ζσζηά.
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Μεηαθοπά κλινικών δειγμάηυν
Γηα ηε κεηαθνξά ησλ θιηληθώλ δεηγκάησλ ζην εξγαζηήξην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε εηδηθή ηξηπιή ζπζθεπαζία
γηα ηε κεηαθνξά βηνινγηθώλ δεηγκάησλ (ηξηπιό θνπηί, βιέπε παξάξηεκα)
Σο κλινικό δείγμα ζηο ςλικό μεηαθοπάρ μποπεί να ζςνηηπηθεί ζε κοινό τςγείο ζηην ζςνηήπηζη (+4οC)
Σο δείγμα μποπεί να κπαηηθεί ζηο τςγείο ηο πολύ έυρ 3 ημέπερ. Η μεηαθοπά ηος δείγμαηορ γίνεηαι ζε
πάγο με ηπιπλή ζςζκεςαζία. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.
(Σει. 210 5212054).
Ό έιεγρνο ησλ θιηληθώλ δεηγκάησλ γηα ην λέν θνξνλατό (MERS-CoV) ζηελ ρώξα καο, γίλεηαη:

1)

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΑΣΔΡ
ΣΟΜΔΑ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ
ΔΘΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΡΙΠΗ Ν. ΔΛΛΑΓΟ
Γηεπζπληήο: Γξ. Α. Μεληήο, Ιαηξόο Βηνπαζνιόγνο
Για πληροθορίες ζτεηικά με ηην διενέργεια ηοσ εργαζηηριακού ελέγτοσ και ηην προμήθεια ηοσ σλικού
ζσνηήρηζης και μεηαθοράς ιών ζηο Εργαζηήριο Αναθοράς Γρίπης Νόηιας Ελλάδας απεσθσνθείηε:
θα Μνπηνύζε: ηει. 210 64 78 822 & Kν Κνζζπβάθε: ηει. 210 64 78 822, Email: akossivakis@pasteur.gr

2)

Β΄ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ
ΔΘΝΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΡΙΠΗ Β. ΔΛΛΑΓΟ
Τπεύζπλνο: Καζεγεηήο Ν. Μαιηζηόβαο
Για πληροθορίες ζτεηικά με ηην διενέργεια ηοσ εργαζηηριακού ελέγτοσ και ηην προμήθεια ηοσ σλικού
ζσνηήρηζης και μεηαθοράς ιών ζηο Εργαζηήριο Αναθοράς Γρίπης Βόρειας Ελλάδας απεσθσνθείηε:
θα Μ. Δμεληάξε: ηει. 2310 99 90 31, θα Γ. Γθηνύια: ηει. 2310 99 91 21, θα Α. Μειίδνπ: ηει: 2310 99 91
03, θαζώο θαη ζην παξαζθεπαζηήξην ηνπ εξγαζηεξίνπ: ηει. 2310 99 91 69

3)

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Δ.Κ.Π.Α

Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Α. Σζαθξήο
Τπεύζπλνο: Δπηθ. Καζεγεηήο Ν. παλάθεο
Για πληροθορίες ζτεηικά με ηην διενέργεια ηοσ εργαζηηριακού ελέγτοσ και ηην προμήθεια ηοσ σλικού
ζσνηήρηζης και μεηαθοράς ιών ζηο Εργαζηήριο Μικροβιολογίας Ιαηρικής Στολής ηοσ Ε.Κ.Π.Α
απεσθσνθείηε:
Γξακκαηεία εξγαζηεξίνπ: ηει. 210 74 62 011 θαη 210 74 62 140
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΣΡΙΠΛΟ ΚΟΤΣΙ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Απσική ζςζκεςαζία
1) Τδαηνζηεγέο δνρείν κε εηηθέηα, πνπ πεξηνξίδεη θάζε δηαξξνή θαη πεξηέρεη ην δείγκα (πρ.
θηαιίδην από Κέληξα Αλαθνξάο Γξίπεο)
Σημείωζη: Γηα πεξηζζόηεξα από έλα δείγκαηα, θάζε θηαιίδην ζα πξέπεη λα είλαη
ηπιηγκέλν κεκνλσκέλα κε απνξξνθεηηθό πιηθό γηα λα κε ζπάζεη ζηε κεηαθνξά
Γεύηεπη ζςζκεςαζία
1) Απνξξνθεηηθό πιηθό πνπ πεξηθιείεη ηελ αξρηθή ζπζθεπαζία δει. ην πδαηνζηεγέο δνρείν
πνπ πεξηέρεη ην δείγκα.
2) Τδαηνζηεγέο αλζεθηηθό δνρείν πνπ πεξηνξίδεη θάζε δηαξξνή θαη εζσθιείεη ηελ αξρηθή
ζπζθεπαζία.
Σελική ζςζκεςαζία
1) Γνρείν/θνπηί πνπ πεξηιακβάλεη ηε δεύηεξε ζπζθεπαζία θαη πξνζηαηεύεη ην πεξηερόκελν
από επηξξνέο ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο (θπζηθή θαηαζηξνθή, λεξό). Η ηειηθή
ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα είλαη πδαηνζηεγήο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ
κεηαθνξά ηνπ δείγκαηνο πγξόο πάγνο.
Η ηειηθή ζπζθεπαζία πξέπεη λα θέξεη εηηθέηα θηλδύλνπ γηα κνιπζκαηηθά πιηθά, ηδηαίηεξα
όηαλ πξόθεηηαη λα γίλεη κεηαθνξά κε κέζα ζπγθνηλσλίαο (αεξνπιάλν, πινίν θιπ),
θαζώο θαη εηδηθή εηηθέηα πξνζαλαηνιηζκνύ ζπζθεπαζίαο.
Σημείωση: Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ κεηαθνξά κνιπζκαηηθώλ
θιηληθώλ δεηγκάησλ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο.
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_HSE_EPR_2008_10.pdf

