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ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ : παρουσία βακτηρίων στο αίμα,
που ανιχνεύονται με την καλλιέργεια αίματος

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
((SIRSSIRS)) : οφείλεται σε διάφορους παράγοντες λοιμώδους ή
μη αιτιολογίας και συνοδεύεται από την παρουσία δύο ή
περισσοτέρων από τα πιο κάτω : Θ>38ο C ή Θ<36 οC ,
σφύξεις >90/min, αναπνοές >20/min, Λευκά >12.000/mm3

ή<4.000/mm3 ή άωρες μορφές >10%

ΣΗΨΗΣΗΨΗ : ορίζεται ως η συστηματική φλεγμονώδης
αντίδραση SIRS με παρουσία λοίμωξης . Στις
παραμέτρους δυνατόν να προστεθούν CRP, PCT.



ΒΑΡΙΑΒΑΡΙΑ ΣΗΨΗΣΗΨΗ : συνοδεύεται από δυσλειτουργία οργάνων και
εκδηλώνεται με υπόταση ή υποάρδευση των ιστών
ΣΗΠΤΙΚΟΣΗΠΤΙΚΟ SHOCKSHOCK :σήψη με υπόταση παρά την
αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου με υγρά
ΣΥΝΔΡΟΜΟΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ((MODSMODS)) : δυσλειτουργία οργάνων
>24 ωρών, που ανιχνεύεται εργαστηριακά και η επίτευξη της
ομοιόστασης δεν είναι εφικτή χωρίς θεραπευτική παρέμβαση



Λοίμωξη

Βακτηριαιμία

Ιαιμία

Μυκηταιμία

Παρασιταιμία

Άλλα

Τραύμα

Έγκαυμα

Παγκρεατίτιδα

Άλλα



ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΗΨΗΣ – ΓΙΑΤΙ ΕIΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ;

• SIRS – Κριτήρια
Μη ειδικά, παρόντα σε ποικίλες ιατρικές καταστάσεις
Μερικά ευρήματα εκδηλώνονται γρήγορα (ταχυκαρδία & ταχύπνοια), ενώ
άλλα δεν εκδηλώνονται πάντοτε ( πυρετός, λευκοκυττάρωση)

• ΛΟΙΜΩΞΗ – Κριτήρια
Η κλινική διάγνωση είναι δύσκολη αν δεν έχει βρεθεί η εστία
Η αιτιολογία συχνά είναι ασαφής
Πολύ συχνά δεν υπάρχει μικροβιολογική τεκμηρίωση
( > 35% αρνητική καλλιέργεια ) 
Αποικισμός / λοίμωξη



ΣΗΨΗ

• Η απάντηση του ξενιστή έναντι του λιποπολυσακχαρίτη των
Gram ( - ) και της πεπτιδογλυκάνης των Gram ( + )
εκδηλώνεται μέσω της κινητοποίησης πολυμορφοπυρήνων,
μονοπυρήνων φαγοκυττάρων, κυτταροκτόνων κυττάρων και
των Β και Τ λεμφοκυττάρων.

• Ουσιώδης είναι ο ρόλος του συμπληρώματος & του
ενδοθηλίου

• Η σήψη είναι διφασική οντότητα : προφλεγμονώδεις και
και αντιφλεγμονώδεις μεταβιβαστές

• Δείκτης της ανοσιακής απάντησης : MHC τάξης II



• Οι τοξίνες των Gram (+) προκαλούν την τυπική ανταπόκριση των
κυτταροκινών ( IFN-γ)

• Η ενδοτοξίνη των Gram (-) προάγει την παραγωγή TNFα, IL-1, IL-6,
IL-8

• Επιβάλλεται η λήψη υλικού για καλλιέργεια από όλα τα πιθανά σημεία, 
που μπορούν να προκαλέσουν σήψη

• Ελέγχουμε αν η σήψη προέρχεται από το ΚΝΣ, οφείλεται σε αναερόβιο, 
σε ανθεκτικό Gram (-) / Gram (+), σε Legionella, Μυκόπλασμα, 
Χλαμύδια, σε αίτια λοιμώδη μη βακτηριακά (ιογενή κλ) ακόμη και σε
αίτια μη λοιμώδη (φάρμακα κλ)

• Χρησιμοποιούμε καλλιέργειες και μοριακή διάγνωση (όταν υπάρχει η
δυνατότητα ) για την αναζήτηση των παθογόνων

ΣΗΨΗ



ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΣΗΨΗ



ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ

•• ΠαροδικήΠαροδική (transient) 
ένα επεισόδιο που διαρκεί < 20΄

•• ΔιαλείπουσαΔιαλείπουσα ( intermittent) 
ένα σταφυλοκοκκικό απόστημα
απ’όπου τα βακτήρια εισέρχονται
στο αίμα σε ποικίλους χρόνους

•• ΣυνεχήςΣυνεχής



ΠΑΡΟΔΙΚΗΠΑΡΟΔΙΚΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ

Μετά από οδοντιατρικούς χειρισμούς :
• Αφαίρεση δοντιών (10%-100%)
• Περιοδοντικά χειρουργεία (36%-88%)
• Εισαγωγή εμφυτευμάτων (8%-80%)
• Καθαρισμό δοντιών ( μέχρι 40%)
• Ενδοδοντικές επεμβάσεις (μέχρι 20%)
Με τις καθημερινές δραστηριότητες :
• Πλύσιμο δοντιών (20%-68%)
• Χρήση οδοντογλυφίδων (20%-40%)



ΟΡΙΣΜΟΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΣΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΣ

•• ΠρωτοπαθήςΠρωτοπαθής βακτηριαιμίαβακτηριαιμία : δεν ανευρίσκεται άλλη
εστία λοίμωξης με το ίδιο βακτήριο. Η βακτηριαιμία
που εμφανίζεται μετά την τοποθέτηση των
ενδαγγειακών γραμμών.

•• ΔευτεροπαθήςΔευτεροπαθής βακτηριαιμίαβακτηριαιμία : αναπτύσσεται μετά
από λοίμωξη που βρίσκεται σε άλλη θέση και
οφείλεται στο ίδιο βακτήριο.



ΠΗΓΕΣΠΗΓΕΣ
ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΣΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΣ

ρινοφάρυγγας

Στοματική κοιλότητα

Κεντρική αγγειακή
γραμμή Καρδιακή βαλβίδα

κυτταρίτιδα

πυελονεφρίτιδα

Ηπατικό απόστημα

Σκωληκοειδής
απόφυση

Πνευμονία



ΣΥΝΗΘΗΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑΑΙΤΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΣΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΣ

•• Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus
•• Escherichia coliEscherichia coli
•• CoagulaseCoagulase--negative staphylococcinegative staphylococci ( ( CNS )CNS )
•• EnterococcusEnterococcus spp.spp.
•• Candida albicansCandida albicans
•• Pseudomonas aeruginosaPseudomonas aeruginosa
•• Klebsiella pneumoniaeKlebsiella pneumoniae
•• ViridansViridans streptococcistreptococci
•• Streptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniae
•• EnterobacterEnterobacter spp.spp.
•• ProteusProteus spp.spp.
•• BetaBeta--haemolytichaemolytic streptococcistreptococci
•• BacteroidesBacteroides spp., spp., ClostridiumClostridium spp.spp.





ΣΥΝΗΘΗΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑΑΙΤΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΣΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΣ ΑΠΑΠOO
ΕΞΩΑΓΓΕΙΑΚΕΣΕΞΩΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣΠΗΓΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

• Haemophilus influenzae type b
• Streptococcus pneumoniae
• Neisseria meningitidis
• Brucella spp.
• Salmonella typhi
• Listeria



mm3

ΤρόποςΤρόπος λήψηςλήψης τηςτης
αιμοκαλλιέργειαςαιμοκαλλιέργειας



ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

• Επωάζει – ανακινεί και ελέγχει τα φιαλίδια αυτόματα ανά 10΄.
• Ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες με ηχητικά και οπτικά
σήματα

• Βασίζεται για την ανίχνευση σε δείκτες φθορισμού υψηλής
ευαισθησίας, ευαίσθητους στην παραγωγή CO2  (BACTEC 
Systems), ή σε αλλαγή χρώματος, παρουσία CO2

( BacT/ALERT), ή σε ανίχνευση O2,,κατανάλωση και/ ή CO2 , 
Η2 και /ή παραγωγή Ν2 ( ESP).

• Διαθέτει διαφορετικά φιαλίδια π.χ. με ρητίνες, με εκλεκτικά
υλικά, για αναερόβια, για μύκητες, για μυκοβακτηρίδια, με SPS
για ευαίσθητα και απαιτητικά μικρόβια σε μικρούς όγκους
αίματος. (SPS=Sodium polyanethol sulfonate με αντιπηκτικές, 
αντισυμπληρωματικές και αντιφαγοκυτταρικές ιδιότητες, αλλά
και αναστολή λίγων βακτηρίων λ.χ.Neisseria )



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

• Συνεχής ανακίνηση των φιαλιδίων
• Συνεχής έλεγχος (+) καλλιεργειών
• Άμεση ειδοποίηση σε (+) καλλιέργεια
• Ταχύτερη ανίχνευση (+) καλλιεργειών
• Ποικιλία φιαλιδίων με θρεπτικούς ζωμούς
• Ελάττωση του χρόνου απασχόλησης
• Μείωση εργαστηριακών επιμολύνσεων
• Ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης



ISOLATOR

ESP



BACTEC BacT/ALERT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



ALARM
PANIC VALUE



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΕΠΙ ΘΕΤΙΚΟΥΘΕΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣΣΗΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΗΣΦΙΑΛΗΣ:  1:  1οο

• Άμεσο (νωπό, GramGram χρώσηχρώση)
Η θετική ΑΜΚ είναι επείγουσα εξέταση.
Γίνεται άμεση μικροσκοπική εξέταση και ενημερώνεται
ο κλινικός γιατρός έγκυρα και έγκαιρα για το αποτέλεσμα. 
Παράλληλα αξιοποιείται η επικοινωνία με τον κλινικό για
την λήψη στοιχείων του ιστορικού του ασθενούς. 





Α/α από την φιάλη σε στερεά θρεπτικά υλικά, όπως :
1.    Αιματούχο (αερόβια - αναερόβια - CO2 )
2.    McConkey ( αερόβια)
3. Sabouraud (αερόβια )
4. Σοκολατόχρωμο ( CO2 5 % )

Ανάπτυξη του μικροβίου – ταυτοποίηση – έλεγχος ευαισθησίας
στα αντιβιοτικά

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΕΠΙ ΘΕΤΙΚΟΥΘΕΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣΣΗΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΗΣΦΙΑΛΗΣ :2:2οο



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

• Πραγματικά παθογόνα
• Πιθανά αίτια επιμολύνσεων : CNS, κορυνοβακτηρίδια,
βάκιλλοι, μικρόκοκκοι κ.λ.
Βοηθητικά στοιχεία στην αξιολόγηση:

• ο χρόνος θετικοποίησης
• Ο αριθμός των θετικών αιμοκαλλιεργειών, όταν έχουν
ληφθεί περισσότερα από ένα ζεύγη φιαλών

• Σύγκριση σε απομόνωση CNS, σε περισσότερες από
μία ΑΜΚ, φαινοτύπων των στελεχών, κ.λ.

• Συνεργασία με τον κλινικό, αναζήτηση επιπλέον
στοιχείων π.χ. πυρετός, λευκά



ΑΠΑΝΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

• Ουδεμία ανάπτυξη
• Θετική ( π.χ. Staphylococcus aureus – αριθμός θετικών
αιμοκαλλιεργειών - αντιβιόγραμμα)

• Πιθανή επιμόλυνση



Πηγές λοίμωξης σε ενδοαγγειακές συσκευές



ΑΙΤΙΑΑΙΤΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΑΠOO ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣΓΡΑΜΜΕΣ

S. epidermidis
Άλλοι CNS
S. aureus
Enterobacteriaceae
P. aeruginosa
Candida spp.
Malassezia furfur
Corynebacterium spp.
Άλλα Gram-negative 



Ι. Τεχνικές που δεν απαιτούν αφαίρεση του καθετήρα
1. Συγκριτική ποσοτική κ/α αίματος από καθετήρα και περιφερική φλέβα
2. Διαφορά στον χρόνο θετικοποίησης αιμοκαλλιεργειών
3. Ποσοτικές αιμοκαλλιέργειες που λαμβάνονται από κεντρικό φλεβικό

καθετήρα
4. Έλεγχος με πορτοκαλόχρουν της ακριδίνης μετά φυγοκέντρηση λευκών
5. Ενδαυλική απόξεση καθετήρα
6. Καλλιέργεια του σημείου σύνδεσης
7. Καλλιέργεια του δέρματος περιοχής εισόδου
ΙΙ. Τεχνικές που απαιτούν αφαίρεση του καθετήρα
1. Καλλιέργεια σε ζωμό
2. Ημιποσοτική καλλιέργεια άκρου καθετήρα (roll plate) 
3. Ποσοτική ενδοαυλική καλλιέργεια κατά Cleri κεντρικού καθετήρα
4. Ποσοτική κ/α άκρου καθετήρα μετά επεξεργασία με υπερήχους
5. Χρώση άκρου καθετήρα (Gram, acridine orange) 

Μέθοδοι για τη διάγνωση μικροβιαιμίας από Κεντρικούς
Καθετήρες



Μικροβιολογικές Διαγνωστικές Μέθοδοι σε Μικροβιαιμίες από Κεντρικούς Καθετήρες
Τεχνικές που δεν απαιτούν αφαίρεση του καθετήρα

Μέθοδος Διαγνωστικά κριτήρια Ευαισθησία Ειδικότητα Μειονεκτήματα

Ταυτόχρονες ποσοτικές
αιμοκαλλιέργειες

Αιμοκαλλιέργεια μέσω
κεντρικού καθετήρα -
ανάπτυξη 5 φορές
περισσότερων CFU
μικροβίων από την
ταυτόχρονη
αιμοκαλλιέργεια μέσω
περιφερικής φλεβός

93% 97-100% Αυξημένες
ανθρωποώρες, δαπανηρή

Διαφορά στον χρόνο
θετικοποίησης
αιμοκαλλιεργειών

Αιμοκαλλιέργεια μέσω
κεντρικού καθετήρα
γίνεται θετική 2 ώρες
πριν την
αιμοκαλλιέργεια που
λήφθηκε ταυτόχρονα
από περιφερική φλέβα

89-90% 72-87% Δύσκολη εκτίμηση όταν
ο ασθενής παίρνει
αντιβιοτικά μέσω του
κεντρικού φλεβικού
καθετήρα

Ποσοτικές
αιμοκαλλιέργειες που
λαμβάνονται από
κεντρικό φλεβικό
καθετήρα

Η ποσοτική καλλιέργεια
από κεντρικό φλεβικό
καθετήρα πρέπει να
είναι ≥ 100 CFU/ml. 

81-86% 85-96% Δεν
διαφοροδιαγιγνώσκεται
η μικροβιαιμία από
κεντρικό φλεβικό
καθετήρα ή από άλλη
πηγή με υψηλό CFU 

Έλεγχος με
πορτοκαλόχρουν της
ακριδίνης μετά
φυγοκέντρηση λευκών

Ανίχνευση οιουδήποτε
μικροοργανισμού

87% 94% Δεν χρησιμοποιείται
ευρέως

Ενδαυλική απόξεση
καθετήρα

Ποσοτική καλλιέργεια >
100 CFU/ml 

95% 84% Πρόκληση
μικροβιαιμίας, 
αρρυθμιών, σηπτικών
β λώ



4-5 cm από την κορυφή του
καθετήρα.
Κύλισμα του καθετήρα στην
επιφάνεια του αιματούχου
άγαρ, τουλάχιστον 4 φορές.
Επώαση 4 ημέρες στους 35οC 
σε CO2 .
Αξιολογούνται >=15 CFU.
Μειονέκτημα: καλλιεργείται
μόνο η έξω επιφάνεια.

HHμιποσοτικήμιποσοτική καλλιέργειακαλλιέργεια τουτου καθετήρακαθετήρα ( ( ΜέθοδοςΜέθοδος ΜΜakiaki ))

Ευαισθησία 45-84%, ειδικότητα 76-96 %

roll plate



Έκπλυση του αυλού με 1ml Trypticase Soy Broth.
Oμογενοποίηση του εναιωρήματος και διαδοχικές
αραιώσεις.
Καλλιέργεια 100 μl από κάθε αραιώση.
Επώαση όπως και στη μέθοδο Μaki.
Aξιολογούνται >=1000 CFU/ml από κάθε μικροοργανισμό.
Πλεονέκτημα της μεθόδου: καλλιεργείται ο αυλός και η
έξω επιφάνεια του καθετήρα. 
Ευαισθησία 82-83 %, ειδικότητα 89-97 %

Ποσοτική καλλιέργεια από τον αυλό του καθετήρα
(Μέθοδος Cleri )



ΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ



ΛΟΙΜΩΔΗΣΛΟΙΜΩΔΗΣ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ((ΛΕΛΕ))

• Ασθενείς με φυσικές βαλβίδες
• Ασθενείς με ενδοφλέβια ( IV ) χρήση ναρκωτικών
ουσιών
• Ασθενείς με προσθετικές βαλβίδες ή και άλλη
ενδοκαρδιακή πρόθεση ( μόνιμος βηματοδότης, 
καρδιακός απινιδωτής)
• Ασθενείς με νοσοκομειακή ανάπτυξη ΛΕ



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

• Στις ΗΠΑ, η μέση ετήσια επίπτωση της ενδοκαρδίτιδας υπολογίζεται
σε 3,8 ανά 100.000 άτομα – έτη, ενώ σε 0,16 -5,4 υπολογίζονται οι
περιπτώσεις ενδοκαρδίτιδας ανά 1.000 εισαγωγές σε νοσοκομείο.

Συχνότητα προσβολής βαλβίδων:
• Μιτροειδής (28-45%)
• Αορτική (5-39%)
• Ταυτόχρονη προσβολή και των δύο βαλβίδων (έως 35%)
• Τριγλώχινα (0-6%)
• Σύγχρονη προσβολή Δ. & Α. κοιλοτήτων (4%)
Εξαιρετικά σπάνια προσβάλλεται η πνευμονική



ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Λ.Ε.

• Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια - πρόπτωση της
μιτροειδούς βαλβίδας

• Συγγενείς καρδιοπάθειες ( ανοικτός βοτάλειος πόρος, 
τετραλογία του Fallot,  μεσοκοιλιακή επικοινωνία, διγλώχινα
αορτική βαλβίδα)

• Εκφυλιστική αλλοίωση της μιτροειδούς και κυρίως της
αορτικής βαλβίδας (στους ηλικιωμένους)

• Οποιοδήποτε ενδοκαρδιακό σώμα (προσθετική βαλβίδα, 
βηματοδότης, απινιδωτής)

• Χρήση IV ναρκωτικών ουσιών
• Υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, σύνδρομο Marfan
• Σακχαρώδης Διαβήτης ;



ΣΥΧΝΟΤΕΡΑΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑΑΙΤΙΑ (%) (%) ΛΛ..ΕΕ. . ΦΥΣΙΚΩΝΦΥΣΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝΒΑΛΒΙΔΩΝ

Παθογόνο Νοσοκομειακές Εξωνοσοκομειακές
Στρεπτόκοκκοι 3 32
S.aureus 37-57 35-37
CNS 3-7 5-6
Εντερόκοκκοι 10-30 5-12

Gram αρνητικά 4-6 4

Μύκητες 10 2
HACEK - 2
Διάφορα 6-21 5

Καλλιέργεια αρνητική 4-7 16
Διφθεροειδή 3 3



ΣΥΧΝΟΤΕΡΑΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑΑΙΤΙΑ (%) (%) ΛΛ..ΕΕ. . ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝΒΑΛΒΙΔΩΝ

Παθογόνο <2 μήνες 2-12 μήνες >12 μήνες
Στρεπτόκοκκοι 1,5 10 31
S.aureus 23 13 18
CNS 31 35 11
Εντερόκοκκοι 9 13 11

Gram αρνητικά 14 3 6

Μύκητες 9 6 1
HACEK 0 0 6
Διφθεροειδή 7 - -
Καλλιέργεια αρνητική 3 13 8



ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Λ.Ε. ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ & ΣΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Αριθμός επεισοδίων (%)
Παθογόνα Φ.Β Χρήστες IV

oυσιών
Π.Β. 
Πρώϊ-
μη

Π.Β. 
Όψιμη



ΑΙΤΙΑΑΙΤΙΑ ΛΛ..ΕΕ. . ΜΕΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗΑΡΝΗΤΙΚΗ ΚΚ//ΑΑ
•HACEK
•Coxiella burnetii
•Brucella spp.
•Abiotrophia defectiva
•Granulicatella sp.
•Bartonella spp.
•Chlamydia spp.
•Tropheryma whipplei
•Legionella spp.
•Aspergillus spp.
•Penicillium
•Phycomyces



ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ

• Στρεπτόκοκκοι : S.sanguis, S.bovis, S.mutans, S. milleri
• Εντερόκοκκοι
• Σταφυλόκοκκοι : 40% του συνόλου με αυξημένη θνητότητα
Κυριότερο αίτιο ΛΕ σε φυσικές βαλβίδες : S. aureus
Σε προσθετικές βαλβίδες κατά κανόνα : S. epidermidis

• Gram αρνητικά βακτήρια : 5% του συνόλου, πιο συχνά
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., ομάδα HACEK 

• Μύκητες : > 5% κυρίως ενδονοσοκομειακά, Candida 
albicans, non albicans Candida, ασπέργιλλοι

• Brucella spp., Coxiella burnetti, Legionella pneumophila, 
Bartonella spp., Chlamydia spp. 



Haemophilus aphrophilus
Actinobacillus actinomycetemcomitans
Cardiobacterium hominis
Eikenella corrodens
Kingella kingae

*Bartonella henselae, Bartonella quintana

H
A
B*
C
E
K

H
A
C
E
K



Staphylococcus  Staphylococcus  lugdunensislugdunensis ενδοκαρδίτιδαενδοκαρδίτιδα

Περισσότερο λοιμογόνος από τους άλλους
κοαγκουλάση αρνητικούς σταφυλοκόκκους (CNS) με
υψηλή θνητότητα.
S. lugdunnensis : αποικίες κίτρινες με πλήρη αιμόλυση
ΔΔ από S. aureus και άλλους CNS
(Ελεύθερη κοαγκουλάση σε πλάσμα κουνελιού με
EDTA, δοκιμασία πυρρολινοδάσης, PYR και
αποκαρβοξυλίωση της ορνιθίνης , ODC)



ΑΙΤΙΑΑΙΤΙΑ ΛΛ..ΕΕ ΣΠΑΝΙΑΣΠΑΝΙΑ ΉΉ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ

• Μυκοβακτηρίδια
• Μυκοπλάσματα
• Καμπυλοβακτηρίδια
• Παστερέλλα
• Αερομονάς
• Γερσίνια
• Λιστέρια

• Streptobacillus moniliformis
• Ναϊσσέριες
• Εντεροβακτηριακά
• Γαλακτοβάκιλλοι
• Διφθεροειδή
• Νοκάρδια
• Κλωστηρίδια



ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Στροβιλώδης ροή του αίματος
Βλάβη στο ενδοθήλιο
Συσσώρευση και προσκόλληση των αιμοπεταλίων –
δημιουργία ινικής : « στείρα εκβλάστηση » -
Προσκόλληση μικροβίων – περαιτέρω συσσώρευση
αιμοπεταλίων – δημιουργία νέων στρωμάτων ινικής :

ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΗ
Δραστηριοποίηση ανοσολογικών μηχανισμών
Πολλαπλή ανοσοδιέργεση



ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΗ

Αποτελείται από ινική, συσσώρευση αιμοπεταλίων, 
μάζες μικροβίων, ενώ απουσιάζουν σχεδόν παντελώς τα
πολυμορφοπύρηνα και τα ερυθροκύτταρα.
Χαρακτηριστικά οι αποικίες των μικροβίων
υπολογίζονται σε 10 ( ανά γραμμάριο ιστού).





ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΛ..ΕΕ..

•• ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ : Θετικές ( ~ 95%)
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Συμβατικές τεχνικές ( Gram, φαινοτυπικοί-βιοχημικοί
χαρακτήρες,
έλεγχος της ευαισθησίας )
Μοριακές τεχνικές (  16 S rRNA PCR σε συνδυασμό με ανάλυση
της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας

•• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( αναιμία, ΤΚΕ ↑ , 
λευκοκυττάρωση,    τίτλος ανοσοσυμπλεγμάτων ↑ , θετικός
ρευματοειδής παράγων)

•• ΕΞΕΤΑΣΗΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝΟΥΡΩΝ ( πρωτεϊνουρία, μικροσκοπική αιματουρία
σε 50%)

•• ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ : Διαθωρακικό- διοισοφάγειο



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Λ.Ε. ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

• Λήψη αιμοκαλλιέργειας πριν την έναρξη αντιμικροβιακής
αγωγής

• Σχολαστική αντισηψία δέρματος
• Βέλτιστος χρόνος : ανεξάρτητα από πυρετό ή ρίγος
• Βέλτιστος αριθμός : 3 ζεύγη φιαλών / 30΄ -60 ΄ ή σε 24 ώρες
• Όγκος αίματος : 20ml /ζεύγος (ενήλικες), 1-3 ml /φιάλη (παιδιά)
• Χρόνος επώασης : 5-7 ημέρες αερόβια, αναερόβια,5-10 % CO2
• Καλλιέργεια βαλβίδας ή εμβόλων

Εφαρ Κλιν Μικροβιολ Εργ Διαγν 9 (4) 2004



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙ ΠΙΘΑΝΗΣ Λ.Ε. ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

• Παράταση της επώασης
• Τελική ανακαλλιέργεια
• Ανακαλλιέργεια σε ειδικά θρεπτικά υλικά
• Ειδικές καλλιεργητικές τεχνικές (  ISOLATOR )
• Ορολογικές Μέθοδοι
• Μοριακές Μέθοδοι ( PCR- REAL TIME PCR )



ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΛΛ..ΕΕ..
ΠΑΘΟΓΟΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Brucella spp. ΑΜΚ,Wright, Rose-Bengal, 
κ/α, ανοσοϊστολογία , PCR χειρ.υλικού

Coxiella burnetii IFA ( IgG φάση 1>1/800 )
κ/α ιστού, ανοσοϊστολογία, PCR χειρ.υλικού

Bartonella spp. ΑΜΚ, IFA, κ/α, ανοσοϊστολογία , PCR 
χειρ.υλικού

Chlamydia spp. Ορολ/κή, κ/α, ανοσοϊστολογία , PCR χειρ.υλικού

Mycoplasma
spp.

Ορολ/κή, κ/α, ανοσοϊστολογία , PCR χειρ.υλικού

Legionella spp. ΑΜΚ,ορολ/κή, κ/α, ανοσοϊστολογία , PCR 
χειρ.υλικού

Tropheryma
whippleii

Ιστολογική και PCR χειρ.υλικού







SeptiFast - Panel of targeted 
Species

These species are causing more than 90% 
of blood stream infections

Gram (-)
• Escherichia coli
• Klebsiella (pneumoniae, oxyt.)
• Serratia marcescens
• Enterobacter (cloacae, aerog.)
• Proteus mirabilis
• Pseudomonas aeruginosa
• Acinetobacter baumanii
• Stenotrophomonas maltophilia

Gram (+)
• Staphylococcus aureus
• CoNS
• Streptococcus pneumoniae
• Streptococcus spp.
• Enterococcus faecium
• Enterococcus faecalis

Fungi
• Candida albicans
• Candida tropicalis
• Candida parapsilosis
• Candida krusei
• Candida glabrata
• Aspergillus fumigatus

MRSA (mecA)



ΕΛΕΓΧΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΑΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

• Προσδιορισμός της ελάχιστης ανασταλτικής
πυκνότητας των αντιβιοτικών ( MIC )

• Προσδιορισμός της ελάχιστης βακτηριοκτόνου
πυκνότητας των αντιβιοτικών ( MBC )

Tolerance : MIC/MBC >= 4 αραιώσεις



ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣΤΙΤΛΟΣ ΟΡΟΥΟΡΟΥ (( SBT )SBT )

Προσδιορισμός του βακτηριοκτόνου τίτλου του ορού
μερικές φορές αναφέρεται και ως SchlichterSchlichter testtest : 
μέτρο της βακτηριοκτόνου δραστικότητας του ορού του
ασθενή μετά από διαδοχικές αραιώσεις, έναντι του
βακτηρίου που απομονώθηκε από τον ασθενή. 
Ιδιαίτερα χρήσιμη όταν δεν ανταποκρίνεται η λοίμωξη
στο θεραπευτικό σχήμα.



ΕΛΕΓΧΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΟΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥΟΡΟΥ ::
((ΑΑ) ) ΔΕΙΓΜΑΔΕΙΓΜΑ TroughTrough : προτού να χορηγηθεί η επόμενη δόση

αντιβιοτικού.
((ΒΒ) ) ΔΕΙΓΜΑΔΕΙΓΜΑ PeakPeak : 30-60 min μετά τη χορήγηση του

αντιβιοτικού, ανάλογα με τον τρόπο λήψης IV ή IM.
Το αποτέλεσμα δίδεται ως η μικρότερη αραίωση του ορού που

σκοτώνει το 99% του αριθμού του μικροβίου.
PeakPeak καικαι Trough SBTTrough SBT >= 1/64 >= 1/64 καικαι 1/32 1/32 αντίστοιχααντίστοιχα

προδηλώνειπροδηλώνει βακτηριολογικήβακτηριολογική θεραπείαθεραπεία..

ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣΤΙΤΛΟΣ ΟΡΟΥΟΡΟΥ (( SBT )SBT )



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣΣΤΑΘΜΗΣ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝΣΤΟΝ ΟΡΟΟΡΟ

Σε χορήγηση αντιβιοτικών με μικρό θεραπευτικό εύρος, όπως
αμινογλυκοσίδες, βανκομυκίνη.

Η γνώση των ελαχίστων ( trough ) και μεγίστων ( peak) 
συγκεντρώσεων του αντιβιοτικού στον ορό χρησιμοποιείται
για την αποφυγή αποτυχίας της θεραπείας και ανάπτυξης
ανθεκτικών στελεχών βακτηρίων. 
Γίνεται με φθορίζουσα ανοσοχημεία ( σύστημα TDX / TDX 
FLEX της ABBOTT)



ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ & 
ΛΕΜΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Σηπτική καταπληξία
• Επιλόχεια σήψη
• Ενδοκαρδίτιδα
• Περικαρδίτιδα
• Ρευματικός πυρετός
• Τουλαραιμία
• Βρουκέλλωση
• Άνθρακας
• Γάγγραινα
• Δήγματα ζώων

• Πυρετός από δήγμα
ποντικού

• Νόσος εξ ονύχων γαλής
• Πανώλης
• Υπόστροφος πυρετός
• Νόσος Lyme
• Ερλιχίωση
• Επιδημικός τύφος
• Ενδημικός τύφος
• Κηλιδώδης πυρετός των
Βραχωδών Ορέων



ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ (Ρ.Π.)

• Ο Ρ.Π. είναι αυτοάνοσης αιτιολογίας επιπλοκή των στρεπτοκοκκικών
λοιμώξεων. 

• Έναρξη του Ρ.Π. : 2-5 εβδ. μετά τη στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα. Οι
δερματικές λοιμώξεις από στρεπτοκόκκους ομάδας Α ( GAS) δεν προκαλούν
Ρ.Π.

• Ο Ρ.Π. είναι όψιμη πολυσυστηματική αγγειακή κολλαγόνωση με καρδίτιδα, 
πολυαρθρίτιδα, υποδόρια οζίδια, δακτυλιοειδές πολύμορφο ερύθημα και
χορεία

• Τα αντισώματα που παράγονται έναντι GAS αντιδρούν με στρεπτοκοκκικά
αντιγόνα που έχουν εναποτεθεί στις αρθρώσεις ή τις καρδιακές βαλβίδες ή
έχουν διασταυρούμενη αντίδραση με αντιγόνα του καρδιακού μυός



ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ (Ρ.Π.)

• Εργαστηριακά ευρήματα :
• υψηλή ΤΚΕ
• υψηλή CRP
• προγενέστερα (+) καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος για GAS –
Δοκιμασία για την ανίχνευση S. pyogenes: ευαισθησία στην
βακιτρακίνη

• ανίχνευση αντιγόνου GAS με άμεση δοκιμασία
• υψηλοί ή αυξανόμενοι ( 3-4 εβδ. μετά την αρχική έκθεση ) τίτλοι
αντιστρεπτοκοκκικών αντισωμάτων ( ASO, αντι- DNάσης Β, 
αντιυαλουρονιδάσης)



ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ (Ρ.Π.)

• Τα υπεύθυνα για Ρ.Π. στελέχη του S. pyogenes συνήθως είναι
πλούσια σε πρωτεΐνη Μ, σχηματίζουν αποικίες με βλεννώδη
μορφολογία λόγω της έντονης παραγωγής ελύτρου

• Μ ορότυποι του S. pyogenes : διαφορές στην αλληλουχία του
γονιδίου emm, που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Μ

• Ο Ρ.Π. συσχετίζεται συχνά, όχι όμως αποκλειστικά, με τους
Μ οροτύπους 1, 3, 5, 6, 18,19,24  



Η άμεση θεραπεία των στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων
μειώνει την επίπτωση του Ρ.Π.
Πρόληψη των υποτροπών των στρεπτοκοκκικών
λοιμώξεων με πενικιλλίνη
Η θεραπεία του Ρ.Π. συνίσταται σε αναλγητικά, 
σαλικυλικά, κορτικοστεροειδή και σε πρόληψη της
καρδιακής ανεπάρκειας με θεραπεία υποστήριξης

ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ (Ρ.Π.)



ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑ - ΑΙΤΙΟ

• Η τουλαραιμία προκαλείται από το απαιτητικό Gram αρνητικό
αερόβιο, μικρό, ακίνητο, μη σπορογόνο, ελυτροφόρο
κοκκοβακτηρίδιο Francisella tularensis.

• Δεξαμενές του βακτηρίου στη φύση είναι κουνέλια, λαγοί, κάστορες
και διάφορα είδη τρωκτικών

• Μεταδίδεται με άμεση επαφή, δήγματα μυγών, κουνουπιών και
κροτώνων, από μολυσμένο νερό ή κρέας ή από αερολύματα

• Η Francisella tularensis είναι πολύ μολυσματική (10-50 βακτήρια
ενδοδερμικά ή με εισπνοή σταγονιδίων προκαλούν νόσο). Χειρισμός
στα εργαστήρια με ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3

• Μέσο βιολογικού πολέμου ή τρομοκρατίας



ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑ - ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

• Κύρια υποείδη:
F. tularensis subsp. tularensis (F. tularensis subsp nearctica ή
βιοποικιλία τύπου Α) προκαλεί βαριά νόσο
F. tularensis subsp.holarctica (F. tularensis subsp. paraearctica ή
βιοποικιλία τύπου Β ) πιο ήπια αλλά με παρατεταμένη νοσηρότητα

Ενοφθαλμισμός στο δέρμα- μικρό δερματικό έλκος-διόγκωση
σύστοιχων λεμφαδένων (ελκωτική-λεμφαδενική μορφή)
Εισπνοή μολυσμένης σκόνης ή κατανάλωσης μολυσμένου
κρέατος ή νερού (πνευμονική ή τυφοειδής μορφή). Μπορεί να
συνυπάρχει ή να προηγείται επώδυνη φαρυγγίτιδα



ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Ενοφθαλμισμός ιστών ή εκκρίματος τοπικών βλαβών σε glucose 
cysteine blood agar και ταυτοποίηση των αποικιών.

• Ενοφθαλμισμός εξιδρώματος σε ινδικά χοιρίδια –κ/α ήπατος, σπλήνα
μετά το θάνατό τους

• PCR
• Ανίχνευση αντισωμάτων ( μετά από 3 εβδ.) αξιολογούνται
αυξανόμενοι τίτλοι ή ένας μεμονωμένος τίτλος συγκολλητινών 1:160 
( ELISA επιβεβαίωση με western blot )

• Διασταυρούμενη αντίδραση με ορό ασθενών με βρουκέλλωση



ΤΟΥΛΑΡΑΙΜΙΑ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Αντιβιοτικά εκλογής : στρεπτομυκίνη, γενταμυκίνη
• Διάρκεια : 10 ημέρες τουλάχιστον, σε χορήγηση
σιπροφλοξασίνης 14 ημέρες
• Θεραπεία με τετρακυκλίνες ή χλωραμφενικόλη
αποτελεσματική σε υψηλές δόσεις – υποτροπές αν η
θεραπεία δεν είναι παρατεταμένη



• Gram αρνητικό, ακίνητο, μη σπορογόνο, μη ελυτροφόρο
ενδοκυττάριο κοκκοβακτηρίδιο
• Επιβιώνει στο περιβάλλον. Ανακαλύφθηκε από τον David 
Bruce το1887. 
• 6 κλασσικά είδη με rough και smooth στελέχη
( B.abortus, B.melitensis, B.suis, B.canis, B.ovis, B.neotomae)
• Διαφορετική γεωγραφική κατανομή
• Διαφορετικοί ξενιστές : άγρια και οικόσιτα ζώα

ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ -ΑΙΤΙΟ



ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
• Άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα (δέρμα, βλεννογόνοι)
• Κατανάλωση μη παστεριωμένου γάλακτος και γαλακτοκομικών

προϊόντων
• Εισπνοή μολυσμένου αέρα (εργαστηριακή μόλυνση, 

βιοτρομοκρατία) 
• Από άνθρωπο σε άνθρωπο (σπανιότερα) 

κάθετη μετάδοση
σεξουαλική επαφή
μοσχεύματα
μεταγγίσεις

ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ : Η ΠΙΟ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΗ ΖΩΟΝΟΣΟΣ



• Χρόνος επώασης: 5 ημέρες-5 μήνες (συνήθως 3-4 εβδ.) 
οξεία νόσος (<2 μήνες) υποξεία (2-12 μήνες) χρoνία νόσος
(>12μήνες) υποτροπή 10% 

• Τα βακτήρια εισέρχονται διαμέσου μικροσκοπικών αμυχών στο
δέρμα ή τους βλεννογόνους, αναπαράγονται στα μακροφάγα και
μεταφέρονται με τα λεμφαγγεία στο ήπαρ, το σπλήνα και το μυελό των
οστών. Εντοπίζονται σε διάφορες θέσεις του ΔΕΣ σχηματίζοντας
αποστήματα ή κοκκιωματώδεις βλάβες, με αποτέλεσμα επιπλοκές σε
οποιοδήποτε μέρος του σώματος

• Η B. melitensis προκαλεί την πιο σοβαρή βαριά λοίμωξη

ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ - ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ



• Προσβάλλει πολλά όργανα ή συστήματα οργάνων
• Κυματοειδής πυρετός με εφιδρώσεις
• Ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων :

Ηπατική δυσλειτουργία 20-60%
Οστεοαρθρικές επιπλοκές (αρθρίτιδα, σπονδυλίτιδα, οστεομυε-
λίτιδα)  2-20%
Ουρογεννητικό σύστημα, κυρίως ορχίτιδα και επιδιδυμίτιδα
ΚΝΣ
Καρδιαγγειακό σύστημα
( η μηνιγγίτιδα και η ενδοκαρδίτιδα είναι θανατηφόρος 2-5% )

ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ



• Καλλιέργεια
• Μοριακές τεχνικές
• Ορολογική Διάγνωση

Rose Bengal
Συγκολλητινοαντίδραση σε σωληνάρια (SAT)
Αντίδραση Coombs
Capture agglutination (Brucella Capt)
Dip stick
ELISA
Σύνδεση συμπληρώματος (CF)
Συγκολλητινοαντίδραση latex

ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ



ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Καλλιέργεια αίματος : ( μέθοδος επιλογής )
Μεγάλος χρόνος επώασης (6-8 εβδ.)
Ευαισθησία 50-90% 

• χαμηλή ευαισθησία στη χρόνια νόσο
• τα αυτοματοποιημένα συστήματα αιμοκαλλιέργειας
μείωσαν τον χρόνο ανίχνευσης

• επί υποψία βρουκέλλωσης θα πρέπει τα δείγματα να
επωάζονται περισσότερο από το standard πρωτόκολλο



• IgM αντισώματα : παράγονται στο τέλος της 1ης εβδομάδας μετά τη
λοίμωξη. Μπορεί να παραμένουν χαμηλοί τίτλοι για εβδομάδες ή
μήνες μετά τη θεραπεία. Θετικά IgM σε χρόνια νόσο ή υποτροπή

• IgA αντισώματα : παράγονται κατά την οξεία νόσο. Αυξάνονται σε
υποτροπές ή νευροβρουκέλλωση. Παραμένουν σε χρόνια νόσο

• IgG αντισώματα : Παράγονται την 2η εβδομάδα. Παραμένουν για
περίπου1 έτος και μειώνονται επί επιτυχούς θεραπείας. Υψηλοί τίτλοι
παραμένουν σε ατελή θεραπεία και χρόνια νόσο. Αύξηση σε
υποτροπές και νευροβρουκέλλωση

ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ





ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Rose Bengal : Αντιγόνο εναιώρημα B. abortus
Ταχεία και απλή μέθοδος (2-3 min) screening test
Ευαισθησία >99% , Ειδικότητα χαμηλή
Μειονεκτήματα : Διασταυρούμενες αντιδράσεις με
Yersinia 0:9
Θετικά αποτελέσματα σε ενδημικές περιοχές.
Ψευδώς αρνητικά στην αρχή της λοίμωξης και επί μη
ικανοποιητικής παραγωγής αντισωμάτων



ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Συγκολλητινοαντίδραση σε σωληνάρια (SAT, αντίδραση
Wright) 

Αντιγόνο B. abortus Ταυτόχρονη ανίχνευση IgG, IgM και
IgA αντισωμάτων
Τροποποιήσεις :
Κατεργασία με διθειοτρεϊτόλη(DDT-SAT): ανίχνευση IgM
Κατεργασία με 2-μερκαπτοαιθανόλη :ανίχνευση IgG
μόνον Καλύτερος δείκτης ενεργού λοίμωξης και
επιτυχούς θεραπείας
Χρήση buffer με όξινο pH : ανίχνευση συγκολλώντων και
μη αντισωμάτων



ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Συγκολλητινοαντίδραση σε σωληνάρια
(SAT, αντίδραση Wright )

Αξιολογήσιμος τίτλος
≥ 1:160 επί κλινικών συμπτωμάτων
≥1:320 σε ενδημικές περιοχές
4πλάσια άνοδος ή μείωση σε 4-12 εβδομάδες είναι διαγνωστική

• Ψευδώς θετικά : σε ενδημικές περιοχές λόγω ύπαρξης
αντισωμάτων, διασταυρούμενες αντιδράσεις με F. tularensis, E. coli
0116 και 0157, Y. enterocolitica 0:9, V. cholerae, κ.α

• Ψευδώς αρνητικά : σε B. canis (δεν διαθέτει S-LPS ), σε χρόνια
νόσο, σε φαινόμενο προζώνης (περίσσεια αντισωμάτων, μη ειδικοί
παράγοντες ορού ), σε παρουσία δεσμευτικών αντισωμάτων (IgA και
IgG), σε αρχή της λοίμωξης



ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Αντίδραση Coombs Ανιχνεύει και μη συγκολλώντα
¨ατελή¨ αντισώματα (IgG και IgA ) με τη χρήση
αντιανθρωπείου σφαιρίνης
Ευαισθησία: 91,5% Ειδικότητα: 99,8% σε τίτλο ≥1:160 
Ψευδώς θετικά σε ενδημικές περιοχές

• Capture Agglutination (Brucella Capt)
Ανιχνεύει αντισώματα όλων των τάξεων. Είναι ταχεία (24 
h)
Eυασθησία (100%) και Ειδικότητα (97,5%)
Θετική σε όλα τα στάδια της νόσου
Αξιολογήσιμος τίτλος ≥1:320



ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Dip Stick
• Αντιγόνο: S-LPS
• Ανιχνεύει ειδικά IgM αντισώματα (στο 1ο τρίμηνο)
• Ταχεία (3 h )
• Ευαισθησία 89%, Ειδικότητα 98,6%
• Αρνητικοποιείται γρήγορα με θεραπεία
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική της

IgM ELISA



ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ELISA 
Ανίχνευση αντιγόνου (sandwich ELISA)
Ειδικότητα >99%, Ευαισθησία 99,2%
Ανίχνευση αντισωμάτων: Ανιχνεύει IgG, IgM και IgΑ.
Είναι πιο ευαίσθητη για νευροβρουκέλλωση
Ψευδώς θετικά :

• Διασταυρούμενες αντιδράσεις με F. tularensis, V. cholerae,
Salmonella O:30, E.coli O:157

• Παρουσία ρευματοειδούς παράγοντα (ανίχνευση IgM )
• Σηψαιμία από σταφυλόκοκκο
• Λοίμωξη από στρεπτόκοκκο



ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Σύνδεση συμπληρώματος
• Ανιχνεύει IgG (κυρίως σε χρόνια φάση)
• Απαιτητική τεχνική χωρίς ευρεία χρήση

Συγκολλητινοαντίδραση latex
• Ευαισθησία 89,1% , Ειδικότητα 98,2%
• Χρήσιμη σε περιοχές που δεν είναι δυνατή η εφαρμογή
εξειδικευμένων ορολογικών δοκιμασιών



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΟΞΕΙΑ ΝΟΣΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Rose Bengal θετική θετική θετική

SAT >=1:160 Αρνητική ή
<=1:160

<=1:160

ELISA IgM, IgG, IgA : 
θετικά

IgG, IgA :θετικά
IgM αρνητικά

IgG, IgA αύξηση
IgM αρνητικά

Coombs >=1:160 >=1:640 >=1:640 ή και
αύξηση

Brucella Capt >=1:320 >=1:1280 >=1:1280 ή και
αύξηση



ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Συνδυασμός στρεπτομυκίνης ή γενταμικίνης και τετρακυκλίνης ή
ριφαμπικίνης και δοξυκυκλίνης

• Κινολόνες σε συνδυασμό με ριφαμπικίνη ή τετρακυκλίνες
• Διάρκεια θεραπείας : τουλάχιστον 6 εβδομάδες
• Στα παιδιά : κοτριμοξαζόλη και ριφαμπικίνη
• Σε ενδοκαρδίτιδα και νευροβρουκέλλωση: συνδυασμός
τετρακυκλίνης, αμινογλυκοσίδης και ριφαμπικίνης
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