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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
1. Στα «υποτιθέμενα κλινικά δείγματα» που σας αποστέλλονται περιέχονται κανένα, ένα
ή περισσότερα μικροβιακά στελέχη από τη Συλλογή του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι το δείγμα που σας έχει αποσταλεί (ή η
συσκευασία του) είναι κατεστραμμένο ή προβληματικό, επικοινωνήστε άμεσα με το
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, ώστε να σας αποσταλεί νέο δείγμα.
3. Τα δείγματα αποστέλλονται σε λυοφιλοποιημένη ή υγρή μορφή και μέχρι να
αναλυθούν μπορούν να διατηρηθούν είτε υπό ψύξη είτε σε συνθήκες περιβάλλοντος.
4. Η ανασύσταση των λυοφιλοποιημένων δειγμάτων γίνεται με προσθήκη 0,5-1 ml
υλικού καλλιέργειας ζωμού (nutrient broth) στα μικρο-σωληνάρια, παραμονή επί 2-3
min και στη συνέχεια ανακίνηση (ομογενοποίηση) του λυοφιλοποιήματος, κατά
προτίμηση σε Vortex.
4. Μετά την ανασύσταση, τα δείγματα είναι έτοιμα για απομόνωση και ταυτοποίηση των
στελεχών, με τις ίδιες ακριβώς προφυλάξεις, συνθήκες ασηψίας και μεθόδους που
χρησιμοποιείτε για την επεξεργασία των πραγματικών σας κλινικών δειγμάτων.
5. Καταγράψτε τα αποτελέσματα των αναλύσεων στο Έντυπο Αποτελεσμάτων που σας
έχει αποσταλεί. Καταγράψτε τα στελέχη τα οποία θα αξιολογούσατε και σε ένα
πραγματικό κλινικό δείγμα. Η αναφορά σε συνυπάρχοντα μικρόβια, μη αξιολογούμενα,
είναι προαιρετική.
6. Στο πεδίο «Μέθοδος» του εντύπου των αποτελεσμάτων αναφέρατε τις μεθόδους που
χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση και την ταυτοποίηση των μικροβίων.
7. Επιστρέψτε συμπληρωμένο το έντυπο αποτελεσμάτων αυστηρά εντός της προθεσμίας
που αναγράφεται στο κάτω μέρος του εντύπου. Αποτελέσματα που θα αποσταλούν μετά
την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα αξιολογηθούν. Συμπληρώστε απαραίτητα και τον
Κωδικό Εργαστηριού που σας έχει δοθεί.
8. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να προβείτε στην εξέταση των
δειγμάτων αναφέρατε την αιτία στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου των
αποτελεσμάτων. Δεν απαιτείται να επιστρέψετε τα δείγματα.
9. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2107462129, κ. Γεωργία Βρυώνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (ή κ. Κολιού Θεοδώρα 210 –
7462154). e-mail: piotikos.iatriki@gmail.com
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