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SUMMARY

Aim: The multicenter evaluation of the in vitro activities of 
penicillin, piperacillin-tazobactam, cefoxitin, imipenem, 
metronidazole and clindamycin against Gram-negative an-
aerobic bacteria.

Materials and methods: A total of 942 Gram-negative 
anaerobic isolates, collected during the period 2002–2011, 
as a result of the activities of the Hellenic Study Group for 
Gram-Negative Anaerobic Infections, were studied using the 
gradient strip method. 

Results: Resistance rates to penicillin and clindamycin, 
and resistance and intermediate susceptibility rates to ce-
foxitin were 87%, 33%, 12% and 19%, respectively, and were 
mainly detected among Bacteroides spp. isolates. Imipenem 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός: Ο έλεγχος, σε πολυκεντρικό επίπεδο, της in vitro 
δραστικότητας των αντιβιοτικών πενικιλίνη, πιπερακιλλίνη-
ταζομπακτάμη, κεφοξιτίνη, ιμιπενέμη, μετρονιδαζόλη και κλιν-
δαμυκίνη έναντι κλινικών στελεχών Gram-αρνητικών αναερό-
βιων βακτηρίων.

Υλικό και μέθοδοι: Συνολικά ελέγχθηκαν, με την μέθο-
δο των ταινιών διαβαθμισμένης συγκέντρωσης, 942 στελέχη 
Gram-αρνητικών αναερόβιων βακτηρίων που συνελέγησαν 
κατά την διάρκεια μιας δεκαετίας (2002–2011) στα πλαίσια 
των δραστηριοτήτων της Ομάδας Μελέτης Gram-Αρνητικών 
Αναερόβιων Λοιμώξεων.

Αποτελέσματα: Τα ποσοστά αντοχής στην πενικιλίνη ήταν 
ιδιαίτερα υψηλά (στο σύνολο 87% και ιδιαίτερα των στελεχών  

‣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ RESEARCH

ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧHΣ ΤΩΝ GRAM-
ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 2002–2011. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ GRAM-
ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ».
GRAM-NEGATIVE ANAEROBIC BACTERIA 
RESISTANCE TRENDS DURING THE PERIOD 
2002–2011. RESULTS FROM “THE HELLENIC 
STUDY GROUP ON GRAM-NEGATIVE 
ANAEROBIC INFECTIONS”.

Αγγελική Πανταζάτου Angeliki Pantazatou, Στέλλα Νεοφωτίστου Stella Neofotistou, και Ιωάννα 
Στεφάνου Ioanna Stefanou.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα αναερόβια βακτήρια συμμετέχουν με υψηλό ποσοστό 
σε πολυμικροβιακές λοιμώξεις, όπως για παράδειγμα λοι-
μώξεις της κοιλιάς, της πυέλου, διαβητικών ελκών, κλπ.1-6 
Παρ’ όλα αυτά έλεγχος της ευαισθησίας στα στελέχη που 
απομονώνονται στα κλινικά μικροβιολογικά εργαστήρια δεν 
πραγματοποιείται σε καθημερινή τακτική βάση, κυρίως λόγω 
του κόστους και της πολυπλοκότητας των μεθόδων που απαι-
τούνται, της απαιτητικής φύσης των στελεχών, αλλά και της 
καθιερωμένης πεποίθησης ότι τα αναερόβια Gram-αρνητικά 
παθογόνα είναι ευαίσθητα στα περισσότερα αντιβιοτικά της 
καθημερινής ιατρικής πρακτικής.1,3,5 Η αντιμετώπιση των 
αναερόβιων λοιμώξεων βασίζεται συνήθως σε πρωτόκολλα 
εμπειρικής χημειοθεραπείας που δημιουργούνται λαμβά-
νοντας υπ’ όψιν αποτελέσματα περιοδικών πολυκεντρικών 
μελετών. Βέβαια τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν είναι πά-
ντα επίκαιρα, καθώς πολλές διαφοροποιήσεις σημειώνονται, 
τόσο σε χρονικό ορίζοντα όσο και στο γεωγραφικό πεδίο.1,3,4 

Επιπλέον, σε αντίθεση με την προαναφερθείσα καθιερωμένη 
πεποίθηση, σποραδική ή συστηματική αντοχή έχει αναφερ-

θεί σε όλα τα διαθέσιμα αντιβιοτικά τόσο διεθνώς,3,4,7-9 όσο 
και στην Ελλάδα.10-13 Για τον λόγο αυτό, η διενέργεια πιο συ-
χνών περιοδικών μελετών, αλλά και η επιτήρηση της εξέλι-
ξης της αντοχής σε μεγάλα χρονικά διαστήματα καθίσταται 
αναγκαία.

Στην Ελλάδα, τα δεδομένα αντοχής των παθογόνων Gram-
αρνητικών αναερόβιων πριν το 2002, έτος έναρξης των δρα-
στηριοτήτων της Ομάδας Μελέτης Gram-Αρνητικών Αναερό-
βιων Λοιμώξεων, ήταν εξαιρετικά σπάνια, είτε δημοσιευμένα 
αυτοτελώς,14 είτε στα πλαίσια πολυκεντρικών μελετών.15 
Έκτοτε, η Ομάδα Μελέτης, δραστηριοποιήθηκε στην διαδικα-
σία συλλογής των στελεχών και μελέτης της αντοχής και των 
υποκείμενων μηχανισμών,6,10-13 αλλά και στην συμμετοχή 
στα πλαίσια της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης 
Αναερόβιων Λοιμώξεων (ESCMID Study Group for Anaerobic 
Infections – ESGAI).4,16

Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια παρουσί-
ασης της διαχρονικής εξέλιξης της αντοχής στην περίοδο 
δέκα ετών (2002–2011) δραστηριότητας της Ομάδας Μελέτης 
Gram-Αρνητικών Αναερόβιων Λοιμώξεων.

non-susceptible strains were sporadically detected until 
2008, but thereafter the resistance rate was stabilized at 
1,5%. Resistance to piperacillin-tazobactam increased from 
2% in 2002, to 8% in 2011, whereas resistance to metronida-
zole increased also slightly to 5%.

Conclusion: A continuous thorough surveillance of the 
resistance trends of these antibacterial agents should be 
performed in the following years (especially for imipenem, 
metronidazole and piperacillin-tazobactam), in order to es-
tablish whether the reported increase may tender inefficient 
the above compounds in the clinical setting.

KEYWORDS

Anaerobes, Gram-negative, resistance, imipenem, metronida-
zole, piperacillin-tazobactam, Bacteroides. 

Bacteroides spp. 97%). Υψηλά ποσοστά αντοχής στην κλινδα-
μυκίνη (33%) καθώς και αντοχής και ενδιάμεσης ευαισθησί-
ας στην κεφοξιτίνη (12% και 19%, αντίστοιχα) σημειώθηκαν, 
επίσης, κυρίως στα στελέχη Bacteroides spp. Τα ανθεκτικά 
στην ιμιπενέμη στελέχη ήταν σποραδικά έως το 2008, ενώ 
στην συνέχεια το ποσοστό αντοχής σταθεροποιήθηκε στο 
1,5%. Στο σύνολο των στελεχών, η αντοχή στην πιπερακιλλίνη-
ταζομπακτάμη αυξήθηκε από 2% το 2002 στο 8% το 2011, ενώ 
η αντοχή στην μετρονιδαζόλη αυξήθηκε ελαφρά και έφτασε το 
5% στο τέλος της μελέτης.

Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υπο-
δεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω επιτήρησης της αντοχής των 
αναεροβίων στα αντιβιοτικά, ιδιαίτερα στην ιμιπενέμη, την με-
τρονιδαζόλης και την πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, με σκοπό 
να διαπιστωθεί εάν η αύξηση της αντοχής που παρατηρείται 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την δραστικότητά τους.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

Αναερόβια, Gram-αρνητικά, αντοχή, ιμιπενέμη, μετρονιδαζόλη, 
πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, Bacteroides. 
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Στην μελέτη ενσωματώθηκαν κλινικά στελέχη Gram - αρνη-
τικών αναερόβιων παθογόνων που συγκεντρώθηκαν κατά την 
διάρκεια μιας δεκαετίας (2002–2011), στα πλαίσια της ανα-
φοράς στελεχών από τα νοσοκομεία της Ελλάδος για επαλή-
θευση της ταυτοποίησης ή και έλεγχο ευαισθησίας. Όλα τα 
στελέχη που ενσωματώθηκαν στην μελέτη ήταν μοναδικά 
(ένα ανά είδος και ασθενή) και προέρχονταν από διαπιστωμέ-
να περιστατικά λοιμώξεων, ενώ αποκλείσθηκαν στελέχη από 
κλινικά δείγματα περιοχών με υψηλή αναερόβια φυσιολογι-
κή χλωρίδα (στοματική κοιλότητα, παχύ έντερο, περιπρωκτι-
κά δείγματα, κλπ.) που δεν μπορούσε να εξασφαλισθεί πλή-
ρως η κλινική σημαντικότητά της απομόνωσης. Η διαχείριση 
των κλινικών δειγμάτων και η κατ’ αρχήν ταυτοποίηση σε 
επίπεδο γένους/είδους πραγματοποιήθηκε στα μικροβιολογι-
κά εργαστήρια των νοσοκομείων προέλευσης. Στην συνέχεια 
τα στελέχη απεστάλησαν στο εργαστήριο του ΓΝΑ «Λαϊκό» 
όπου η ταυτοποίηση επιπέδου ΙΙΙ επιβεβαιώθηκε ή πραγματο-
ποιήθηκε από την αρχή με την χρήση βιοχημικών αντιδράσε-
ων και πρωτοκόλλων αναερόβιας βακτηριολογίας,1 καθώς και 
των συστημάτων Rapid ID32 A (BioMerieux, 69280, Marcy L’ 
Etoile, France) ή/και BBL Crystal Anaerobe ID system (Becton 
Dickinson and Co, Sparks, MR, 21152, USA). Όλα τα στελέχη 
αποθηκεύθηκαν σε θερμοκρασία -70°C. 

Η Ελάχιστη Ανασταλτική Πυκνότητα (ΕΑΠ) στα αντιβιο-
τικά πενικιλίνη, κεφοξιτίνη, πιπερακιλλίνη+ταζομπακτάμη, 
ιμιπενέμη, κλινδαμυκίνη και μετρονιδαζόλη προσδιορίσθηκε 
με την μέθοδο των ταινιών διαβαθμισμένης συγκέντρωσης 
(gradient strip method) και την χρήση του εμπορικά διαθέ-
σιμου συστήματος Etest strips (bioMerieux, 69280, Marcy L’ 
Etoile, France) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και 
τα κριτήρια των διεθνών οδηγιών του οργανισμού Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI).17 Συνοπτικά, από 48ωρο 
καλλιέργημα του στελέχους παρασκευαζόταν εναιώρημα πυ-
κνότητας 1x της κλίμακας MacFarland σε ζωμό brucella broth, 
το οποίο στην συνέχεια ενοφθαλμιζόταν σε τρυβλία brucella 
agar με αίμα αλόγου 5% v/v, βιταμίνη K1 (1 mg/L) και αιμίνη 
(5 mg/L). Όλα τα τρυβλία επωάσθηκαν σε θερμοκρασία 37°C 
για 48h με την χρήση ενός αναερόβιου κλιβάνου (Bactron 1.5 
Anaerobic Chamber, Cheldon Manufacturing, Cornelius, OR, 
USA) (Εικ. 1). Ο έλεγχος παραγωγής β-λακταμάσης πραγματο-
ποιούταν με την χρήση των δισκίων νιτροσεφίνης (Cefinase; 
BBL, Becton Dickinson and Co, Sparks, MR, 21152, USA). Η 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων γινόταν με βάση τις οδηγίες 
του CLSI.17, 18 Τα στελέχη Bacteroides fragilis ATCC 25285 και 

Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741 χρησιμοποιήθηκαν 
για τον έλεγχο ποιότητας όλων των διαδικασιών.1, 17, 18 Κατά 
την διάρκεια της μελέτης οι σωστές αναερόβιες συνθήκες 
εξασφαλιζόταν με την χρήση ταινιών κυανού του μεθυλενί-
ου και ρεσαζουρίνης (Anaerobic Strip Indicators, bioMerieux, 
69280, Marcy L’ Etoile, France).1, 17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συνολικά μελετήθηκαν 942 κλινικά στελέχη Gram-αρνητικών 
αναερόβιων βακτηρίων. Τα κλινικά δείγματα προέλευσης 
προέρχονταν από λοιμώξεις της κοιλιάς, της πυέλου, του 
αναπνευστικού συστήματος, δέρματος και μαλακών μορίων, 
διαβητικού ποδιού και μικροβιαιμίες.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, η πλειονότητα των στελε-
χών ανήκε στην ομάδα του Bacteroides fragilis group (Νο= 
464, ποσοστό 49,3%), ενώ 137 στελέχη (14,5%) ταυτοποιή-
θηκαν στην ομάδα των Bacteroides spp. non-fragilis και 53 
στελέχη (5.6%) στο γένος των Parabacteroides spp. (Πίνα-
κας 1). Επιπλέον, τα στελέχη Prevotella spp. (Νο = 258) και 
Fusobacterium spp. (Νο = 34) αντιπροσώπευαν το 27,4% και 
3,6% των στελεχών, αντίστοιχα.

Το εύρος τιμών ΕΑΠ, οι τιμές ΕΑΠ50 και ΕΑΠ90, καθώς 
και τα εκατοστιαία ποσοστά αντοχής, ενδιάμεσης ευαισθη-
σίας και ευαισθησίας παρατίθενται στον Πίνακα 2. Η συνο-
λική αντοχή στην πενικιλίνη ήταν 87%, υψηλότερη στις 
ομάδες των Bacteroides fragilis group και Bacteroides spp. 

VOL 57 / ISSUE 2 GRAM-NEGATIVE ANAEROBIC BACTERIA RESISTANCE RATES

ΕΙΚΟΝΑ 1
Ο αναερόβιος επωαστικός κλίβανος με πάγκο εργασίας Bactron 
1.5 Anaerobic Chamber (Cheldon Manufacturing, Cornelius, OR, 
USA).



Π
Ε

Ρ
ΙΕ

Χ
Ο

Μ
Ε

Ν
Α

8

ΑΝΤΟΧΗ GRAM-ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΟΣ 57 / ΤΕΥΧΟΣ 2

non-fragilis (97% και 96%, αντίστοιχα), ενώ ήταν χαμηλό-
τερη στα στελέχη Prevotella spp. (72%). Όλα τα ανθεκτικά 
στην πενικιλίνη στελέχη είχαν θετική την δοκιμασία της 
νιτροσεφίνης. Υψηλά ποσοστά αντοχής στην κλινδαμυκίνη 
και ενδιάμεσης ευαισθησίας και αντοχής στην κεφοξιτίνη 
καταγράφηκαν, ιδιαίτερα ανάμεσα στα στελέχη Bacteroides 
spp. (fragilis και non-fragilis group). Τα ανθεκτικά στην ιμι-
πενέμη στελέχη είχαν σποραδική εμφάνιση έως το 2008, για 
να σταθεροποιηθούν σε ποσοστό 1,5% στην συνέχεια (Εικ. 2). 
Η αντοχή στην πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη ήταν σταθερή 
σε ποσοστό 2% έως το 2005, ενώ στην συνέχεια εμφάνισε 
αύξηση σε δύο στάδια, αρχικά την περίοδο 2005–2008 και σε 
δεύτερη φάση (πιο έντονα) μετά το 2009, για να φτάσει στο 
8% το 2011 (Εικ. 2). Η αντοχή στην μετρονιδαζόλη παρουσί-
ασε και αυτή μια σταθερή μικρή αύξηση την περίοδο 2002 – 
2005, για να σταθεροποιηθεί στην συνέχεια στο 5%. 

Οι τιμές ΕΑΠ των προτύπων στελεχών που χρησιμοποιή-
θηκαν στην μελέτη ήταν σε κάθε περίπτωση μέσα στo αναμε-
νόμενο εύρος τιμών των διεθνών οδηγιών.17, 18

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα ποσοστά αντοχής στην  πενικιλίνη ήταν ιδιαίτερα υψη-
λά, κυρίως ανάμεσα στα στελέχη Bacteroides spp., όπως ήταν 
αναμενόμενο, καθόσον τα στελέχη του συγκεκριμένου γέ-
νους παράγουν χρωμοσωματικές β-λακταμάσες που υδρολύ-
ουν το αντιβιοτικό,1 γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στην πα-
ρούσα μελέτη, με την χρήση της μεθόδου της νιτροσεφίνης.

Σχετικά με την κεφοξιτίνη, αν και η ευαισθησία στο σύ-
νολο των στελεχών κυμάνθηκε σε ποσοστό άνω του 60%, 
τα ποσοστά ενδιάμεσης ευαισθησίας ήταν ιδιαίτερα υψηλά 
(19%), ενώ οι τιμές ΕΑΠ50 και ΕΑΠ90 ήταν κοντά στο όριο της 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κατανομή των στελεχών ανά γένος και είδος.

ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ Nº

Bacteroides fragilis group 464

B. fragilis 240

B. thetaiotaomicron 99

B. uniformis 45

B. vulgatus 30

B. ovatus 21

B. eggerthii 20

B. caccae 9

Bacteroides spp. non-fragilis 1 110

Parabacteroides spp. 2 53

P. merdae 36

P. distasonis 17

Prevotella spp. 258

P. oralis 73

P. bivia 57

P. buccalis 28

P. loescheii 26

P. buccae 20

P. disiens 19

P. intermedia 16

P. denticola 12

P. melaninogenica 7

Fusobacterium spp. 34

F. nucleatum 13

F. necrophorum 10

F. russii 6

F. varium 5

Campylobacter ureolyticus 3 27

Porphyromonas spp. 17

Veillonella spp. 10

Tissierella praeacuta 4 9

Σύνολο στελεχών 942

1. Αφορά κυρίως στελέχη Bacteroides capillosus.
2. Τα είδη με την προηγούμενη ονομασία Bacteroides merdae 

και Bacteroides distasonis, που ανήκαν στην ομάδα των 
Bacteroides fragilis group, πλέον ταξινομούνται ως νέα είδη 
Parabacteroides merdae και Parabacteroides distasonis στο 
νέο γένος των Parabacteroides spp.

3. Το είδος με την προηγούμενη ονομασία Bacteroides ureolyti-
cus που ανήκε στην ομάδα των Bacteroides spp. non-fragilis, 
πλέον ταξινομείται ως νέο είδος Campylobacter ureolyticus 
στο γένος των Campylobacter spp.

4. Το είδος με την προηγούμενη ονομασία Bacteroides praeacu-
tus που ανήκε που ανήκε στην ομάδα των Bacteroides spp. 
non-fragilis, πλέον ταξινομείται ως νέο είδος Tissierela praea-
cuta στο νέο γένος των Tissierela spp.
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ενδιάμεσης ευαισθησίας (16 mg/L) και στο ανθεκτικό όριο (64 
mg/L), αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη αναφερθεί 
στην βιβλιογραφία σε αντίστοιχες μελέτες άλλων κρατών 4, 8, 

19 και απαιτούν προσεκτικότερη παρακολούθηση στο μέλλον 
σχετικά με την εξέλιξη της δραστικότητας του συγκεκριμέ-
νου αντιβιοτικού.

Η πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη και η ιμιπενέμη, σε γενι-
κές γραμμές διατήρησαν την εξαιρετική δραστικότητά τους 
μέχρι το 2006 και το 2007, αντίστοιχα, έναντι της πλειονό-
τητας των στελεχών, όμως η αύξηση της αντοχής που κατα-
γράφηκε, μετά το 2006 και το 2007 (Πίνακας 2 και Εικ. 2), 
απαιτεί και σε αυτή την περίπτωση προσεκτικότερη παρακο-
λούθηση στο μέλλον. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
η εξέλιξη της αύξησης της αντοχής στα δύο συγκεκριμένα 
φάρμακα ήταν διαφορετική. Όσον αφορά την πιπερακιλλίνη-
ταζομπακτάμη, η αύξηση πραγματοποιήθηκε σε δύο κύριες 
φάσεις, η πρώτη την περίοδο 2006–2008 και η δεύτερη την 
περίοδο 2010–2011, ενώ σχετικά με την ιμιπενέμη, ουσια-
στικά μετά το 2008 σταθεροποιήθηκε η σποραδική αντοχή. 
Παρόμοια δεδομένα αντοχής των αναερόβιων βακτηρίων, 
τουλάχιστον στις καρβαπενέμες, έχουν καταγραφεί και σε 
άλλες μελέτες, κυρίως από χώρες με αυξημένη κατανάλωση 
καρβαπενεμών, όπως η Ιαπωνία.20 Παρ’ όλα αυτά όμως, η πα-
ρούσα μελέτη έδειξε ότι η πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη και 

η ιμιπενέμη εξακολουθούν να παραμένουν εξαιρετικά δρα-
στικά σε Εθνικό επίπεδο έναντι των Gram-αρνητικών αναέ-
ροβιων παθογόνων, με υψηλά ποσοστά ευαισθησίας και πολύ 
χαμηλές τιμές ΕΑΠ50/ΕΑΠ90.

Η αντοχή στην ιμιπενέμη στα αναερόβια συνήθως οφεί-
λεται στην δράση μιας μεταλλο-β-λακταμάσης, που εξαρτάται 
από την παρουσία ψευδαργύρου στο μόριο της και κωδικο-
ποιείται από το γονίδιο cfiA. Έχει παρατηρηθεί ότι τόσο ευαί-
σθητα όσο και ανθεκτικά στην ιμιπενέμη αναερόβια στελέχη 
μπορεί να διαθέτουν το συγκεκριμένο γονίδιο, όμως η έκφρα-
ση της αντοχής επάγεται από την ύπαρξη αλληλουχιών εισ-
δοχής.3, 20 Παρόμοια δεδομένα φαίνεται να ισχύουν και για 
ορισμένα από τα ανθεκτικά στελέχη της παρούσας μελέτης 
(Ι. Παπαπαρασκευάς και Α. Κατσανδρή, προσωπική επικοινω-
νία). Όσον αφορά την πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, η αντο-
χή συνήθως οφείλεται σε πλασμιδιακές β-λακταμάσες που 
υδρολύουν την πιπερακιλλίνη και δεν αναστέλλονται από την 
ταζομπακτάμη.1

Μη ευαίσθητα στην μετρονιδαζόλη (ανθεκτικά και ενδι-
άμεσα), με βάση τις οδηγίες της CLSI,17, 18 ήταν 48 στελέχη 
(συνολικά 5,1%). Η διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών (Εικ. 
2) δείχνει ότι η αντοχή στην μετρονιδαζόλη, αν και χαμηλή 
(3,4%), ήταν υπαρκτό φαινόμενο στην Ελλάδα την περίοδο 
έναρξης της δραστηριοποίησης της Ομάδας Μελέτης, γεγονός  

ΕΙΚΟΝΑ 2
Διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών των μη-ευαίσθητων στελεχών 
(ανθεκτικών και ενδιάμεσων) στα αντιβιοτικά μετρονιδαζόλη, 
ιμιπενέμη και πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, με βάση τα όρια 
κατηγοριοποίησης της CLSI.

10%
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▶ Μετρονιδαζόλη ▶ Πιπερακιλλίνη-Ταζομπακτάμη ▶ Ιμπενέμη
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που έχει αποτυπωθεί και στις αντίστοιχες δημοσιεύ-
σεις.4,10-12 Εδώ βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι 
τα ελάχιστα δεδομένα που υπήρχαν δημοσιευμένα προ του 
200214,15 δεν επιτρέπουν τον ακριβή εντοπισμό της χρονικής 
περιόδου εμφάνισης αυτού του φαινομένου. Έκτοτε, η τάση 
φάνηκε να είναι ελαφρά αυξητική, έως ότου σταθεροποιήθη-
κε στα επίπεδα του 5% μετά το 2007. Η συγκεκριμένη κατά-
σταση πιθανά αντικατοπτρίζει αύξηση της χρήσης του αντι-
βιοτικού στην εμπειρική χημειοθεραπεία, αν και συγκριτικά 
διεθνή δεδομένα κατανάλωσης ειδικά για την μετρονιδαζόλη 
δεν υπάρχουν, όπως υπάρχουν για άλλα αντιβιοτικά και πα-

ρατίθενται στην ιστοσελίδα της Ομάδας Εργασίας European 
Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC) [http://
app.esac.ua.ac.be/public, τελευταία επίσκεψη 1/3/2012]. Με 
βάση τα δεδομένα της ESAC, η Ελλάδα φαίνεται να είναι πρώ-
τη στην κατανάλωση όλων σχεδόν των ομάδων αντιβιοτικών.

Διεθνώς, η αντοχή στην μετρονιδαζόλη έχει καταγραφεί 
έως και σε ποσοστό 7% σε αρκετές τοπικές ή πολυκεντρικές 
μελέτες2-4, 7, 9, 21, 22 και οφείλεται σε διάφορους μηχανισμούς, 
όπως η ελαττωμένη είσοδος ή η ενεργή απέκκριση από τα βα-
κτήρια, αλλά κυρίως σε έκφραση γονιδίων κλάσης nim που 
κωδικοποιούν για μια εναλλακτική αναγωγάση της 5-νιτροϊμι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Εύρος τιμών ΕΑΠ, τιμές ΕΠΑ50/ΕΑΠ90 και εκατοστιαία ποσοστά ευαισθησίας των αναερόβιων στελεχών.

ΕΙΔΟΣ
(Nº στελεχών)

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ
ΕΑΠ (mg/L) 1 % Ευαισθησία 2

Εύρος ΕΑΠ50 ΕΑΠ90 Av Ev Eυ

Σύνολο στελεχών (942)

Πενικιλλίνη 0,016 – 256 64 256 87 7 6

Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη 0,016 – 256 0,25 8 7 2 91

Κεφοξιτίνη 0,016 – 256 16 64 12 19 69

Ιμιπενέμη 0,016 – 32 0,064 0,5 1 1 98

Κλινδαμυκίνη 0,016 – 256 4 256 33 8 59

Μετρονιδαζόλη 0,016 – 32 0,5 2 3 2 95

Bacteroides fragilis group 
(464)

Πενικιλλίνη 0,5 – 256 32 128 97 1 2

Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη 0,032 – 256 0,25 8 2 2 96

Κεφοξιτίνη 0,5 – 256 16 64 27 18 55

Ιμιπενέμη 0,016 – 32 0,064 0,5 1 0 99

Κλινδαμυκίνη 0,016 – 256 1 256 36 8 56

Μετρονιδαζόλη 0,032 – 256 0,5 16 4 1 95

Bacteroides fragilis (240)

Πενικιλλίνη 0,125 – 256 32 256 99 1 0

Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη 0,016 – 256 0,25 8 3 2 95

Κεφοξιτίνη 0,125 – 256 32 256 20 14 66

Ιμιπενέμη 0,016 – 32 0,064 0,25 1 0 99

Κλινδαμυκίνη 0,016 – 256 4 256 17 8 75

Μετρονιδαζόλη 0,125 – 256 0,5 1 6 1 94
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δαζόλης που μετατρέπει την αναχθείσα νιτροϊμιδαζόλη (που 
είναι τοξική για τα αναερόβια) σε μη τοξικό παράγωγο.7, 11, 21, 

22 Επιπλέον, ελαττωμένη ευαισθησία (ΕΑΠ4 – 8mg/L) έχει 
αναφερθεί σε πολυκεντρικές μελέτες της Ευρωπαϊκής Ομά-
δας ESGAI,3, 4 γεγονός που επίσης έχει εντοπισθεί και στην 

παρούσα μελέτη (10 από τα ευαίσθητα με τις οδηγίες της CLSI 
στελέχη είχαν τιμές ΕΑΠ 4 και 8 mg/L). Στελέχη με τιμές ΕΑΠ 
έως και 0,5 mg/L μπορεί να διαθέτουν μη εκφραζόμενα γο-
νίδια αντοχής κλάσης nim,21, 22 όπως έχει ήδη σημειωθεί σε 
αρκετά στελέχη της παρούσας συλλογής.11 Σε αυτό το σημείο 

Bacteroides thetaiotaomi-
cron (99)

Πενικιλλίνη 0,25 – 256 32 256 94 6 0

Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη 0,064 – 32 0,5 8 2 2 96

Κεφοξιτίνη 0,25 – 256 16 64 26 22 52

Ιμιπενέμη 0,016 – 2 0,125 0,5 0 0 100

Κλινδαμυκίνη 0,25 – 256 16 256 57 7 36

Μετρονιδαζόλη 0,25 – 16 0,5 4 2 1 97

Bacteroides spp. non-fragi-
lis (110) 3

Πενικιλλίνη 0,032 – 256 32 256 96 0 4

Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη 0,016 – 16 0,25 16 2 1 97

Κεφοξιτίνη 0,25 – 256 16 64 12 30 58

Ιμιπενέμη 0,016 – 4 0,125 1 0 0 100

Κλινδαμυκίνη 0,032 – 256 4 64 36 9 55

Μετρονιδαζόλη 0,032 – 8 0,5 16 0 6 94

Prevotella spp. (258)

Πενικιλλίνη 0,016 – 32 4 32 77 9 14

Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη 0,016 – 2 0,016 1 1 1 92

Κεφοξιτίνη 0,016 – 32 1 16 6 8 86

Ιμιπενέμη 0,016 – 0.5 0,064 0,125 0 0 100

Κλινδαμυκίνη 0,016 – 256 0,064 64 20 6 74

Μετρονιδαζόλη 0,016 – 32 0,5 64 2 2 96

Fusobacterium spp. (34)

Πενικιλλίνη 0,016 – 64 0,5 8 43 7 50

Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη 0,016 – 1 0,032 0,5 0 0 100

Κεφοξιτίνη 0,125 – 32 0,25 1 7 4 89

Ιμιπενέμη 0,016 – 0,5 0,032 0,125 0 0 100

Κλινδαμυκίνη 0,016 – 256 1 128 19 12 69

Μετρονιδαζόλη 0,016 – 2 0,5 1 0 0 100

1. ΕΑΠ50, ΕΑΠ90: Συγκεντρώσεις των αντιβιοτικών στις οποίες το 50% και 90% των στελεχών, αντίστοιχα, αναστέλλονται.
2. Αν: Ανθεκτικο, Εν: Ενδιάμεσα ευαίσθητο, Ευ: Ευαίσθητο
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θα πρέπει να τονισθεί ότι η πραγματική κλινική σημασία των 
στελεχών που συνδυάζουν ελαττωμένη ευαισθησία με την 
παρουσία του μηχανισμού αντοχής (γονίδιο κλάσης nim), δεν 
έχει αποσαφηνισθεί πλήρως, καθώς δεν έχουν περιγραφεί 
στην βιβλιογραφία θεραπευτικές αποτυχίες, είτε σε ασθενή 
είτε σε πειραματικό μοντέλο λοίμωξης. Επίσης, έχει προταθεί 
ότι τα όρια κατηγοριοποίησης της CLSI (Ευαισθησία ≤ 8 mg/L, 
Ενδιάμεση αντοχή = 16 mg/L και Αντοχή ≥ 32 mg/L) θα πρέπει 
να τροποποιηθούν, αφού ενδέχεται να είναι σε θέση να απο-
κρύψουν την χαμηλού επιπέδου αντοχή.3 Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing (EUCAST) έχει ήδη προχωρήσει σε αυτή την αναθε-
ώρηση, θέτοντας ένα μόνο όριο (Ευαισθησία ≤ 4 mg/L, Αντο-
χή > 4 mg/L), [http://www.eucast.org/clinical_breakpoints, 
τελευταία επίσκεψη 1/3/1012]. Με βάση τα ανωτέρω, όλα τα 
στελέχη με ΕΑΠ = 8 mg/L κατηγοριοποιούνται ως ευαίσθητα 
με βάση την CLSI και ανθεκτικά με βάση την EUCAST, ενώ τα 
στελέχη με ΕΑΠ = 16 mg/L κατηγοριοποιούνται ως ενδιάμεσα 
με βάση την CLSI και ανθεκτικά με βάση την EUCAST. Στην 
παρούσα μελέτη καταγράφηκαν τέσσερα και δύο στελέχη με 
ΕΑΠ 8 και 16 mg/L, αντίστοιχα, γεγονός που σημαίνει ότι το 
τοπικό πρόβλημα της αναντιστοιχίας δεν φαίνεται να είναι 
ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό, όμως η περαιτέρω επιτήρηση κρί-
νεται απαραίτητη.

Η αντοχή στην κλινδαμυκίνη στο σύνολο των στελεχών 
ήταν 33%, ενώ επιπλέον 8% ήταν στη περιοχή της ενδιάμεσης 
ευαισθησίας. Η αντοχή αυτή καταγράφηκε κυρίως σε στελέ-
χη Bacteroides spp. και πολύ λιγότερο στα στελέχη Prevotella 
spp. Παρόμοια δεδομένα έχουν σημειωθεί επανειλημμένως 
στο παρελθόν, κυρίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου,3, 

4, 8 σε αντίθεση με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορά. Με βάση 
τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, οι διεθνείς οδηγίες δεν 
κατατάσσουν πλέον το αντιβιοτικό στην ομάδα των in vitro 
επαρκών για την θεραπεία αναερόβιων λοιμώξεων, ιδιαίτερα 
της κοιλιακής χώρας.23 Όσον αφορά τον μηχανισμό αντοχής, 
φαίνεται ότι ευθύνονται κυρίως γονίδια κλάσης erm, τα οποία 
είναι γνωστό ότι μπορούν εύκολα να μεταφερθούν ανάμεσα 
σε διάφορα γένη Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτη-
ρίων της χλωρίδας συγκεκριμένων περιοχών του ανθρώπινου 
σώματος, όπως του στοματοφάρυγγα.24

Συμπερασματικά, με βάση τα ανωτέρω, η αντοχή των ανα-
ερόβιων Gram-αρνητικών παθογόνων στα χρησιμοποιούμενα 
αντιβιοτικά ποικίλει και μπορεί να χαρακτηριστεί, ανάλογα 
με το αντιβιοτικό, ως ιδιαίτερα υψηλή (στην πενικιλλίνη), 
υψηλή έως σημαντική (στην κεφοξιτίνη και την κλινδαμυ-

κίνη), χαμηλή και υπό έλεγχο (στην μετρονιδαζόλη και την 
πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη), ή εξαιρετικά χαμηλή (ιμιπενέ-
μη). Παρ’ όλα αυτά, η τάση αύξησης της αντοχής των αναερό-
βιων βακτηρίων σε συγκεκριμένα αντιβιοτικά καθιστά απα-
ραίτητη την περαιτέρω επιτήρηση σε πολυκεντρικό επίπεδο.
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SUMMARY

Campylobacter jejuni infection is one of the most common 
bacterial causes of acute gastroenteritis worldwide. Extrain-
testinal infections (local or systematic) are rare and most 
reports of bacteremia or meningitis due to C. jejuni species 
describe only a small number of cases. In this study clinical 
characteristics and epidemiological data of three cases of ex-
traintestinal infections (two cases of bacteremia and one case 
of meningitis) caused by C. jejuni and presented during 2011 
are described. The patients with bacteremia were a 62-year-
old man and a 2-year-old child, who were admitted to the hos-
pital with high fever and diarrhea. C. jejuni was isolated from 
stool and blood culture from two patients. The condition of 
patients improved without specific treatment and they were 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το C.jejuni αποτελεί σημαντικό αίτιο οξείας γαστρεντερίτιδας 
με παγκόσμια διασπορά. Οι εξωεντερικές λοιμώξεις από C. jejuni 
είναι σπάνιες και μπορεί να είναι εντοπισμένες ή γενικευμένες. 
Στη μελέτη αυτή περιγράφονται τα κλινικά χαρακτηριστικά και 
τα μικροβιολογικά δεδομένα τριών περιπτώσεων ασθενών με 
εξωεντερική λοίμωξη από C.jejuni  (2 ασθενείς με μικροβιαιμία 
και ένας με μηνιγγίτιδα), που διαπιστώθηκαν το 2011. Οι δύο 
ασθενείς με μικροβιαιμία ήταν ηλικίας 62 και 2 ετών, και προ-
σήλθαν στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και διαρροϊκές κενώ-
σεις. Από την καλλιέργεια κοπράνων και την αιμοκαλλιέργεια 
των ασθενών απομονώθηκε C.jejuni . Οι ασθενείς αντιμετωπί-
στηκαν με συντηρητική αγωγή και εξήλθαν του νοσοκομείου 
μετά από υποχώρηση των συμπτωμάτων. Η τρίτη περίπτωση 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το καμπυλοβακτηρίδιο αποτελεί σημαντικό αίτιο οξείας γα-
στρεντερίτιδας με παγκόσμια διασπορά. Τα είδη του γένους 
Campylobacter που προκαλούν συχνότερα γαστρεντερική λοί-
μωξη είναι το C.jejuni και το C.coli. Η κυριότερη πηγή μετάδο-
σης στον άνθρωπο είναι τα κοτόπουλα (50–70% στις αναπτυγ-
μένες χώρες), το μολυσμένο νερό, το μη παστεριωμένο γάλα, 
καθώς και η επαφή με ζώα και από άτομο σε άτομο. Προσβάλλει 
συχνότερα τα παιδιά ηλικίας <1 έτους με μεγαλύτερη συχνότη-
τα το καλοκαίρι και νωρίς το φθινόπωρο.

Οι εξωεντερικές λοιμώξεις από Campylobacter spp. είναι 
σπάνιες και συμβαίνουν συνήθως σε ηλικιωμένα άτομα και 
σε άτομα με διαταραχές του ανοσοβιολογικού μηχανισμού1. 
Έχουν περιγραφεί όμως και περιπτώσεις εξωεντερικών λοιμώ-
ξεων από καμπυλοβακτηρίδιο σε ανοσολογικά υγιή άτομα2. Οι 
εξωεντερικές λοιμώξεις από καμπυλοβακτηρίδιο μπορεί να εί-
ναι εντοπισμένες ή γενικευμένες.3, 4

Στη μελέτη αυτή περιγράφονται τρεις ασθενείς με εξωεντε-
ρική λοίμωξη από C.jejuni, οι οποίοι δεν παρουσίαζαν καμία επι-

δημιολογική συσχέτιση μεταξύ τους και διαπιστώθηκαν κατά 
τη διάρκεια του 2011. Οι δύο ασθενείς εμφάνισαν μικροβιαιμία 
και ο τρίτος μηνιγγίτιδα. Περιγράφονται τα κλινικά χαρακτηρι-
στικά και τα μικροβιολογικά δεδομένα των τριών περιπτώσεων. 
Τονίζεται ότι στο εργαστήριό μας το C.jejuni αναζητάται συστη-
ματικά σε όλες τις περιπτώσεις οξείας γαστρεντερίτιδας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙ-
ΜΙΑΣ

Πρώτη περίπτωση.
Ασθενής ηλικίας 62 ετών προσήλθε στην Παθολογική Κλινική 
του Νοσοκομείου Ειδικών παθήσεων Θεσσαλονίκης (ΝΕΠΘ) 
(Μάιος 2011) αναφέροντας διαρροϊκές κενώσεις από 48ώρου 
(έως 10 την ημέρα). Την ημέρα της εισαγωγής στο νοσοκομείο 
ελαττώθηκε σημαντικά ο αριθμός των διαρροιών, αλλά ο ασθε-
νής εμφάνισε υψηλό πυρετό έως 39°C. Από τις αιματολογικές 
εξετάσεις που έγιναν βρέθηκε αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων 
3550/mm3 με πολυμορφοπύρηνα 70%, λεμφοκύτταρα 15%, 
μονοπύρηνα 14% και ηωσινόφιλα 1%. Από τις βιοχημικές εξε-

discharged in good health. The third case was a newborn in-
fant (15-days-old) who was admitted to the hospital with high 
fever and no other symptoms. The cerebrospinal fluid (CSF) 
analysis revealed leukocyte count 600/mm3 (polymorphonu-
clear 60%, lymphocytes 40%), protein 95 mg/dl and glucose 
31 mg/dl. CSF microscopy was negative for microorganisms, 
but conventional CSF culture yielded C. jejuni. Also, blood and 
faecal specimens were cultured and they were negative. The 
patient was treated with a combination of cephotaxime 150 
mg/Kg and ampicillin 200 mg/Kg daily. In order to determine 
the source of infection faecal specimens from 6 family mem-
bers were cultured and C. jejuni was isolated from the faecal 
specimen of the father and that supports the domestic trans-
mission. The patient’s condition gradually improved and he 
was discharged after 21 days hospitalization. The extraintesti-
nal infections caused by C. jejuni are rare in Northern Greece. 
To our knowledge this is the first case of C.jejuni meningitis 
that was reported in Greece.  
 
KEYWORDS

C,jejuni, bacteremia, meningitis

αφορούσε νεογέννητο 15 ημερών, το οποίο προσήλθε στο νο-
σοκομείο με υψηλό πυρετό και χωρίς άλλα συμπτώματα. Η εξέ-
ταση του ΕΝΥ έδειξε 600 κύτταρα/μl (60% πολυμορφοπύρηνα 
και 40% λεμφοκύτταρα), λεύκωμα 95 mg/dl και γλυκόζη 31 
mg/dl. Η μικροσκοπική εξέταση του ΕΝΥ ήταν αρνητική, αλλά 
από την καλλιέργεια απομονώθηκε C.jejuni. Οι καλλιέργειες 
αίματος και κοπράνων ήταν αρνητικές. Ο ασθενής αντιμετωπί-
στηκε με κεφοταξίμη (150 mg/Kg/ημέρα) και αμπικιλλίνη (200 
mg/Kg/ημέρα). Με σκοπό να εντοπιστεί η πηγή μόλυνσης του 
νεογνού έγινε καλλιέργεια κοπράνων από τα έξι μέλη της οικο-
γένειάς του και απομονώθηκε C.jejuni από το δείγμα κοπράνων 
του πατέρα γεγονός που σηματοδοτεί την ενδοοικογενειακή 
διασπορά του μικροβίου. Η κατάσταση του ασθενούς σταδια-
κά βελτιώθηκε και εξήλθε μετά από 21 ημέρες νοσηλείας. Οι 
εξωεντερικές λοιμώξεις από C.jejuni  είναι σπάνιες στη Βόρεια 
Ελλάδα. Από την προσιτή σε εμάς βιβλιογραφία είναι η πρώτη 
περίπτωση μηνιγγίτιδας από C.jejuni  που περιγράφεται στην 
Ελλάδα. 

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

C.jejuni, μικροβιαιμία, μηνιγγίτιδα
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τάσεις δεν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα, 
εκτός από αυξημένη CRP (16,57 mg/dl), και υποκαλιαιμία (3,3 
mEq/L). Η γενική κατάσταση του ασθενούς τις επόμενες δύο 
ημέρες ήταν ικανοποιητική παρά τον υψηλό πυρετό που συνε-
χιζόταν. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με συντηρητική αγωγή 
και εξήλθε του νοσοκομείου μετά τρεις ημέρες νοσηλείας με 
υποχώρηση των συμπτωμάτων. 

Την ημέρα εισόδου του ασθενούς στο νοσοκομείο πάρθηκε 
δείγμα κοπράνων για εξέταση και καλλιέργεια, καθώς και δείγ-
μα αίματος για αιμοκαλλιέργεια σε αερόβια φιάλη του αυτόμα-
του συστήματος BACTEC. Καλλιεργήθηκε και δεύτερο δείγμα 
κοπράνων από τον ασθενή την ημέρα εξόδου του από το νοσο-
κομείο. Από το πρώτο δείγμα κοπράνων του ασθενούς απομο-
νώθηκε Campylobacter spp., ενώ το δεύτερο βρέθηκε αρνητικό. 
Η καλλιέργεια αίματος έδωσε ένδειξη θετικού αποτελέσματος 
τη δεύτερη ημέρα της επώασης, έγινε ανακαλλιέργεια, παρα-
σκεύασμα και Gram χρώση από την ανάπτυξη και βρέθηκαν 
Gram(-) καμπυλωτά βακτηρίδια. Από την ταυτοποίηση διαπι-
στώθηκε ότι ο μικροοργανισμός ήταν C.jejuni. Από τον έλεγχο 
της ευαισθησίας στα διάφορα αντιβιοτικά βρέθηκε ότι τα δύο 
στελέχη ήταν ευαίσθητα στην αμπικιλλίνη (MIC 3 μg/ml), ερυ-
θρομυκίνη, γενταμικίνη, ναλιδιξικό οξύ, σιπροφλοξακίνη, κλα-
ριθρομυκίνη, κεφτριαξόνη (MIC 4 μg/ml) και κεφοταξίμη (MIC 
1,5 μg/ml), ενώ ήταν ανθεκτικά στην κεφαλοθίνη.

Δεύτερη περίπτωση.
Ασθενής ηλικίας 2 ετών προσήλθε στην Παιδιατρική Κλινική 
του Νοσοκομείου (Μάιος 2011) με πυρετό (40°C) από 48ώρου 
και διαρροϊκές κενώσεις (έως 6 την ημέρα) με πρόσμιξη βλέν-
νης και αίματος. Από τις αιματολογικές εξετάσεις που έγιναν 
βρέθηκαν λευκά αιμοσφαίρια 17510/mm3 με πολυμορφοπύ-
ρηνα 81%, λεμφοκύτταρα 11%, μονοπύρηνα 6% και ηωσινό-
φιλα 2%. Τα αποτελέσματα των βιοχημικών δοκιμασιών ήταν 
μέσα στα φυσιολογικά όρια, εκτός από αυξημένη CRP (7,51 
mg/dl). Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με συντηρητική αγωγή, 
η γενική κατάσταση του τις επόμενες δύο ημέρες παρέμεινε 
ικανοποιητική και εξήλθε του νοσοκομείου με υποχώρηση των 
συμπτωμάτων. 

Την ημέρα εισόδου του ασθενούς στο νοσοκομείο πάρθηκε 
δείγμα κοπράνων για εξέταση και καλλιέργεια, καθώς και δείγ-
μα αίματος για αιμοκαλλιέργεια. Από το δείγμα κοπράνων του 
ασθενούς απομονώθηκε Campylobacter spp., ενώ βρέθηκαν θε-
τικά και τα πυοσφαίρια. Η καλλιέργεια αίματος, έδωσε ένδειξη 
θετικού αποτελέσματος τη δεύτερη ημέρα της επώασης, έγινε 
ανακαλλιέργεια και παρασκεύασμα με Gram χρώση και βρέθη-

καν Gram(-) καμπυλωτά βακτηρίδια. Από την ταυτοποίηση βρέ-
θηκε ότι ο μικροοργανισμός ήταν C.jejuni. 

Από τον έλεγχο της ευαισθησίας στα διάφορα αντιβιοτικά 
βρέθηκε ότι τα δύο στελέχη ήταν ευαίσθητα στην αμπικιλλίνη 
(MIC 3 μg/ml), ερυθρομυκίνη, γενταμικίνη, ναλιδιξικό οξύ, σι-
προφλοξακίνη, κλαριθρομυκίνη, κεφτριαξόνη (MIC 16 μg/ml) 
και κεφοταξίμη (MIC 3 μg/ml), ενώ ήταν ανθεκτικά στην κε-
φαλοθίνη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ

Νεογέννητο αγόρι ηλικίας 15 ημερών μεταφέρθηκε από Νοσο-
κομείο της πόλης στην Παιδιατρική Κλινική του ΝΕΠΘ (Ιανου-
άριος 2011) με πυρετό (38,8°C) από 5 ώρες χωρίς άλλο συνοδό 
σύμπτωμα, και ευρήματα από την εξέταση του ΕΝΥ ενδεικτι-
κά μηνιγγίτιδας. Από τις αιματολογικές εξετάσεις που έγιναν 
βρέθηκε αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων 10750/mm3 (πολυμορ-
φοπύρηνα 41%, λεμφοκύτταρα 44%, μονοπύρηνα 12%, ηω-
σινόφιλα 3%) και αιμοσφαιρίνη 13,5 g/dl. Από τις βιοχημικές 
εξετάσεις δεν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα. 

Η εξέταση του ΕΝΥ έδειξε 600 κύτταρα/μl (60% πολυμορ-
φοπύρηνα και 40% λεμφοκύτταρα), λεύκωμα 95 mg/dl και 
γλυκόζη 31 mg/dl (γλυκόζη αίματος 91 mg/dl). Η μικροσκο-
πική εξέταση του ΕΝΥ ήταν αρνητική, αλλά από την κλασική 
καλλιέργεια του ΕΝΥ απομονώθηκε Gram(-) καμπυλωτό βακτη-
ρίδιο. Επίσης από το ίζημα του ΕΝΥ εμβολιάστηκε αερόβια φιά-
λη του αυτόματου συστήματος BACTEC, η οποία έδωσε ένδειξη 
θετικού αποτελέσματος τη τρίτη ημέρα της επώασης και από 
την ανακαλλιέργεια έγινε παρασκεύασμα και Gram χρώση και 
βρέθηκαν Gram(-) καμπυλωτά βακτηρίδια. Από την ταυτοποίη-
ση βρέθηκε ότι ο μικροοργανισμός και από τις δύο καλλιέργει-
ες ήταν C.jejuni. Από τον έλεγχο της ευαισθησίας στα διάφορα 
αντιβιοτικά βρέθηκε ότι τα δύο στελέχη ήταν ευαίσθητα στην 
αμπικιλλίνη (MIC 3 μg/ml), ερυθρομυκίνη, γενταμικίνη, ναλιδι-
ξικό οξύ, σιπροφλοξακίνη, κλαριθρομυκίνη, κεφτριαξόνη (MIC 
16 μg/ml) και κεφοταξίμη (MIC 3 μg/ml), ενώ ήταν ανθεκτικά 
στην κεφαλοθίνη. 

Επίσης πάρθηκε δείγμα κοπράνων για εξέταση και καλλιέρ-
γεια, καθώς και δείγμα αίματος για καλλιέργεια, αλλά βρέθηκαν 
αρνητικά. 

Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με ενδοφλέβια χορήγηση δύο 
αντιβιοτικών κεφοταξίμης 150 mg/Kg και αμπικιλλίνης 200 
mg/Kg την ημέρα. Η θεραπεία αυτή συνεχίστηκε για 12 ημέρες 
και στη συνέχεια διακόπηκε η αμπικιλλίνη και συνεχίστηκε η 
χορήγηση της κεφοταξίμης για άλλες 9 ημέρες. Η κατάσταση 



Π
Ε

Ρ
ΙΕ

Χ
Ο

Μ
Ε

Ν
Α

18

ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ C. jejuni ΤΟΜΟΣ 57 / ΤΕΥΧΟΣ 2

του ασθενούς σταδιακά βελτιώθηκε και εξήλθε μετά από 21 
ημέρες νοσηλείας.

Σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η πηγή μόλυνσης του νεο-
γνού καλλιεργήθηκαν δείγματα κοπράνων από τα έξι άτομα του 
άμεσου συγγενικού περιβάλλοντος και απομονώθηκε C.jejuni 
από το δείγμα κοπράνων του πατέρα. Επίσης από το ιστορικό 
του ασθενούς διαπιστώθηκε ότι ο αδελφός του νεογνού είχε 
γαστρεντερίτιδα πριν από κάποιες ημέρες.

ΜΕΘΟΔΟΙ

Για την απομόνωση του καμπυλοβακτηριδίου από τα κόπρανα 
χρησιμοποιήθηκε το εκλεκτικό υλικό Skirrow το οποίο αποτε-
λείται από blood agar base No 2 (OXOID), στο οποίο προστί-
θενται 7% αιμολυμένο αίμα αλόγου (OXOID), Campylobacter 
growth supplement (OXOID SR 84E) και Campylobacter 
selective supplement (OXOID SR 85A). Μετά τον εμβολιασμό 
των κοπράνων στο υλικό η επώαση γίνεται σε μικροαερόφιλες 
συνθήκες στους 42°C. Στο υλικό αυτό οι αποικίες του καμπυ-
λοβακτηριδίου είναι μικρές, διαφανείς, συρρέουσες, ενώ στη 
Gram χρώση ανευρίσκονται Gram(-) καμπυλωτά βακτηρίδια με 
σπειροειδή μορφή.

Επίσης στα δείγματα κοπράνων αναζητήθηκαν με τις κλασι-
κές καλλιεργητικές μεθόδους οι συνήθεις εντεροπαθογόνοι μι-
κροοργανισμοί (Salmonella spp., Shigella spp., Y.enterocolitica 
και E.coli O157:H7), καθώς και πυοσφαίρια με χρώση Giemsa.

Για την καλλιέργεια αίματος χρησιμοποιήθηκαν αερόβιες 
φιάλες του συστήματος BACTEC (BioMerieux) και μετά την έν-
δειξη θετικού αποτελέσματος έγινε ανακαλλιέργεια σε αιματού-
χο άγαρ και επώαση στους 37°C σε 5% ατμόσφαιρα CO2. Για την 
κλασική καλλιέργεια του ΕΝΥ χρησιμοποιήθηκαν τρία θρεπτικά 
υλικά αιματούχο άγαρ, σοκολατόχρωμο άγαρ και εκλεκτικό υλι-
κό για Αιμόφιλο.

Για την ταυτοποίηση των υπόπτων στελεχών για καμπυλο-
βακτηρίδιο έγινε έλεγχος των φαινοτυπικών χαρακτήρων τους 
με αντιδραστήρια που παρασκευάζονται και μεθόδους που 
εφαρμόζονται στο εργαστήριο μας (Πίνακας 1). Επίσης έγινε 
έλεγχος της ευαισθησίας των στελεχών στα διάφορα αντιβιο-
τικά με τη μέθοδο Kirby-Bauer και ως υλικό χρησιμοποιήθηκε 
το Mueller-Hinton άγαρ (Gibco RBL) εμπλουτισμένο με αιμο-
λυμένο αίμα αλόγου σε αναλογία 5%. Επίσης σε ορισμένα από 
τα αντιβιοτικά προσδιορίστηκε η MIC με την χρήση των ταινι-
ών e-test (AB Biodisk, Sweden). Η εκτίμηση των αποτελεσμά-
των έγινε με βάση τα στοιχεία που δίνονται από το National 
Antimicrobial Resistance Monitoring System (NARMS)5 και 

από παλιότερες μελέτες.6, 7 Άλλωστε οι ζώνες αναστολής στα 
αντιβιοτικά ήταν σημαντικά μεγάλες, ώστε να μην υπάρχει αμ-
φιβολία για την ευαισθησία των στελεχών.

ΤΟ ΚΑΜΠΥΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΟΞΕΙΑΣ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Για την κατανόηση της σπανιότητας των εξωεντερικών λοιμώ-
ξεων από καμπυλοβακτηρίδιο παρατίθενται παρακάτω στοιχεία 
από την αναζήτηση του C.jejuni στο εργαστήριο μας τα τελευ-
ταία 11 χρόνια. Τα ευρήματα του Εργαστηρίου μας αντιπροσω-
πεύουν τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί στο νοσοκομείο μας παραπέ-
μπονται περιστατικά με οξεία γαστρεντερίτιδα σχεδόν από όλη 
τη Βόρεια Ελλάδα και σε ελάχιστα Εργαστήρια νοσοκομείων 
της Βόρειας Ελλάδας αναζητάται το C.jejuni σε όλες τις περι-
πτώσεις οξείας γαστρεντερίτιδας. Ο μικροοργανισμός αναζητά-
ται συστηματικά στο εργαστήριο μας σε όλες τις περιπτώσεις 
γαστρεντερίτιδας επί σειρά πολλών ετών (30 περίπου) και δια-
πιστώθηκε ότι αποτελεί σημαντικό εντεροπαθογόνο, προσβάλ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Βιοχημικές δοκιμασίες για την ταυτοποίηση των στελεχών Cam-
pylobacter.

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παραγωγή οξειδάσης +

Παραγωγή καταλάσης +

Κίνηση +

Ανάπτυξη στους 42οC +

Ανάπτυξη στους  37οC +

Υδρόλυση ιππουρικού νατρίου +

Υδρόλυση indoxyl acetate +

Παραγωγή Η2S -

Ανάπτυξη σε σελινιώδες νάτριο +

Ανάπτυξη σε γλυκίνη 1% +

Ανάπτυξη σε NaCl 2% -

Παραγωγή DNAσης -

Ευαισθησία στο Ναλιδιξικό οξύ Ε

Ευαισθησία στην Κεφαλοθίνη Α

Ε: Ευαίσθητο, Α: Ανθεκτικό
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λοντας συχνότερα τα παιδιά (79%), αλλά και τους ενήλικους 
με μικρότερη συχνότητα (21%). Σχεδόν πάντοτε η ετήσια συ-
χνότητα απομόνωσης του C.jejuni ήταν χαμηλότερη από την 
αντίστοιχη της σαλμονέλλας. Tο χρονικό διάστημα όμως των 
δύο τελευταίων ετών (2010–2011) διαπιστώθηκε αξιοσημείωτη 
αύξηση των περιπτώσεων γαστρεντερίτιδας από C.jejuni, αντί-
θετα σημαντική ελάττωση των περιπτώσεων γαστρεντερίτιδας 
από σαλμονέλλα και κυρίως από S.enteritidis (Πίνακας 2). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στις ΗΠΑ και τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες το C.jejuni 
αποτελεί το συχνότερο αίτιο οξείας γαστρεντερίτιδας.3, 8 Το 
C.jejuni προκαλεί συνήθως αυτοϊώμενη γαστρεντερίτιδα, η 
οποία χαρακτηρίζεται από διάρροια (συχνά με αιμορραγικές 
κενώσεις), πυρετό, και έντονο κοιλιακό άλγος, ενώ το C.coli 
προκαλεί γαστρεντερίτιδα με πιο ήπια συμπτώματα. Η παθο-
γενετική δράση του χαρακτηρίζεται από τέσσερα κύρια στάδια, 
προηγείται προσκόλληση του μικροβίου στα εντερικά κύτταρα 
και ακολουθεί αποίκιση του εντέρου, διείσδυση στα κύτταρα-
στόχους και παραγωγή τοξινών. Πιστεύεται ότι ο παθογενετικός 
τρόπος δράσης των περισσοτέρων στελεχών είναι πολύπλοκος. 

Η διάγνωση της γαστρεντερίτιδας από καμπυλοβακτηρίδιο στη-
ρίζεται στην απομόνωση του μικροβίου από την καλλιέργεια 
των κοπράνων σε ειδικά εκλεκτικά υλικά. Ακολουθεί ταυτοποί-
ηση του μικροβίου με διάφορες βιοχημικές δοκιμασίες, ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις σημαντική βοήθεια στη διάγνωση προ-
σφέρει η PCR.9 

Μια σημαντική επιπλοκή της οξείας γαστρεντερίτιδας από 
C.jejuni είναι το σύνδρομο Guillain-Barre, το οποίο συνήθως 
εκδηλώνεται 10 ημέρες μετά τη μόλυνση με το μικρόβιο.10

Τα είδη του γένους Campylobacter προκαλούν σπάνια 
εξωεντερικές λοιμώξεις,6 οι οποίες μπορεί να είναι εντοπι-
σμένες, όπως χολοκυστίτιδα, χολαγγειίτιδα, παγκρεατίτιδα, 
αντιδραστική αρθρίτιδα (2%), οστεομυελίτιδα, κλπ.3, 11 Επίσης 
μπορεί να προκαλέσουν και γενικευμένες εξωεντερικές λοιμώ-
ξεις, όπως μικροβιαιμία και μηνιγγίτιδα με μικρή συχνότητα 
(1%).1, 12 Μικροβιαιμία προκαλούν το C.jejuni, το C.coli, αλλά 
και το C.fetus. 2, 13 Γενικά από περιπτώσεις μικροβιαιμίας απο-
μονώνεται C.jejuni 80–81%, C.fetus 6,5–7%, C.coli 2–11% και 
Campylobacter spp. 2–10%. 6, 14 

Η εμφάνιση εξωεντερικής λοίμωξης δεν είναι συχνή στους 
ασθενείς με γαστρεντερίτιδα από C.jejuni στη Βόρεια Ελλάδα, 
με δεδομένο το γεγονός ότι στο νοσοκομείο μας παραπέμπο-
νται περιστατικά με οξεία γαστρεντερίτιδα ή με μηνιγγίτιδα 
σχεδόν από όλες τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Οι τρεις 
περιπτώσεις που περιγράφονται στη μελέτη αποτελούν σπάνιο 
εύρημα, γιατί είναι οι μόνες που διαπιστώθηκαν, παρόλο που το 
C.jejuni αναζητάται συστηματικά σε όλες τις περιπτώσεις οξεί-
ας γαστρεντερίτιδας στο εργαστήριό μας τα προηγούμενα 30 
έτη. Ενώ έως το 2009 συχνότερο αίτιο οξείας γαστρεντερίτιδας 
ήταν η σαλμονέλλα, τα δύο τελευταία έτη αυξήθηκε σημαντικά 
ο αριθμός των περιπτώσεων από καμπυλοβακτηρίδιο και παράλ-
ληλα ελαττώθηκαν οι περιπτώσεις νόσου από σαλμονέλλα. Έτσι 
το καμπυλοβακτηρίδιο αποτελεί σήμερα το συχνότερο αίτιο γα-
στρεντερίτιδας στη Βόρεια Ελλάδα. Πιθανώς η αύξηση της οξεί-
ας γαστρεντερίτιδας από καμπυλοβακτηρίδιο να δικαιολογεί και 
την εμφάνιση περιπτώσεων εξωεντερικής λοίμωξης. Οι λόγοι 
αύξησης της συχνότητας της γαστρεντερίτιδας από καμπυλο-
βακτηρίδιο δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν. Πιθανώς η 
αύξηση να οφείλεται σε ευρύτερη διασπορά του μικροβίου στα 
τρόφιμα ή στην εμφάνιση στελεχών μεγαλύτερης λοιμογόνου 
ικανότητας. 

Η μικροβιαιμία από καμπυλοβακτηρίδιο εμφανίζεται συ-
χνότερα σε ηλικιωμένα άτομα, σε άτομα με υποκείμενα νοσή-
ματα (κίρρωση ήπατος) και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς 
(HIV λοίμωξη, μεταμόσχευση μυελού, μεταμόσχευση νεφρού) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Περιπτώσεις γαστρεντερίτιδας από Campylobacter spp. και Sal-
monella spp. κατά το χρονικό διάστημα 2001–2011.

ΕΤΗ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙ-

ΔΑΣ ΑΠΟ Campy-
lobacter spp.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΑΣ-
ΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ 

ΑΠΟ Salmonella spp.

2001 83 259

2002 107 286

2003 77 296

2004 93 267

2005 59 165

2006 71 238

2007 123 257

2008 124 290

2009 65 148

2010 100 78

2011 147 83
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και ορισμένες φορές συνοδεύεται από την εμφάνιση κυτταρί-
τιδας.15, 16 

Στη μελέτη περιγράφονται δύο ασθενείς με μικροβιαιμία 
από C.jejuni, ένας ενήλικας και ένα παιδί χωρίς διαταραχές του 
ανοσοβιολογικού μηχανισμού, στους οποίους προηγήθηκε γα-
στρεντερίτιδα από το ίδιο μικρόβιο. Στις περιπτώσεις μικροβιαι-
μίας από C.jejuni συχνά δεν προηγείται γαστρεντερίτιδα (ανα-
λογία 33–37%) και οι καλλιέργειες κοπράνων είναι αρνητικές.8 
Με συντηρητική αγωγή αντιμετωπίστηκαν και οι δύο ασθενείς 
και δεν απαιτήθηκε θεραπεία με αντιβιοτικά. Με τα δεδομένα 
αυτά εκτιμήθηκε ότι η εμφάνιση μικροβιαιμίας στους ασθενείς 
ήταν παροδική και υποχώρησε χωρίς ιδιαίτερη θεραπεία. Γενι-
κά η μικροβιαιμία από C.jejuni μπορεί να εμφανιστεί κυρίως με 
τρεις κλινικές μορφές.6 Παροδική μικροβιαιμία που εμφανίζε-
ται σε ανασοσολογικά υγιείς ασθενείς με γαστρεντερίτιδα από 
καμπυλοβακτηρίδιο, η οποία συνήθως υποχωρεί χωρίς ειδική 
θεραπεία και υπεύθυνο είναι κυρίως το C.jejuni. Δεύτερη κλινι-
κή μορφή είναι η εμφάνιση μικροβιαιμίας χωρίς να προηγηθεί 
γαστρεντερίτιδα, απαιτείται θεραπεία και υπεύθυνο είναι κυρί-
ως το C.fetus. Τρίτη περίπτωση είναι η εμφάνιση μικροβιαιμίας 
σε ανοσοκατασταλμένα άτομα, συνήθως χωρίς γαστρεντερίτι-
δα, με συχνές υποτροπές και μακρόχρονη θεραπεία.  

Η απομόνωση του C.jejuni από την αιμοκαλλιέργεια στους 
δύο ασθενείς της μελέτης έγινε στα υλικά του αυτόματου συ-
στήματος BACTEC. Επειδή η απομόνωση του C.jejuni απαιτεί 
καλλιέργεια σε ειδικά εκλεκτικά υλικά, έχει βρεθεί ότι σε ορι-
σμένα αυτόματα συστήματα αιμοκαλλιεργειών μπορεί να απο-
βεί ψευδώς αρνητική, ενώ άλλα έχουν καλύτερα αποτελέσμα-
τα.14 Αυτό οδηγεί σε υποεκτίμηση των περιπτώσεων μικροβιαι-
μίας από C.jejuni, γι’ αυτό προτείνεται τυφλή ανακαλλιέργεια, 
όταν δεν εμφανίζεται θετικό αποτέλεσμα.8

Στους ασθενείς με AIDS η μικροβιαιμία από C.jejuni συχνά 
οδηγεί σε σηπτικό shock και θάνατο, ιδιαίτερα στους ασθενείς 
με χαμηλά CD4+ (74–100 κύτταρα/μl).17 Μια ιδιαίτερα ευαίσθη-
τη ομάδα ασθενών στην εμφάνιση μικροβιαιμίας από C.jejuni 
είναι ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, οι 
οποίοι μπορεί να αναπτύξουν περιτονίτιδα και μικροβιαιμία.11,18 
Ακόμη στις έγκυες η οξεία γαστρεντερίτιδα από C.jejuni μπο-
ρεί να οδηγήσει σε μικροβιαιμία, μετάδοση του μικροβίου στο 
έμβρυο και αποβολή ή θάνατο του εμβρύου. Η θνητότητα της 
μικροβιαιμίας από καμπυλοβακτηρίδιο μετά από ανεπιτυχή 
θεραπεία εκτιμάται σε 2,5-5,5%, 8, 14 έχει αναφερθεί όμως και 
πολύ υψηλότερη 15%.19

Τα είδη του γένους Campylobacter πολύ σπάνια προκαλούν 
μηνιγγίτιδα, συνήθως σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα20. Επί-

σης έχουν περιγραφεί περιπτώσεις μηνιγγίτιδας από C.jejuni 
μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο.12, 21 Κατά 
την εξέταση του ΕΝΥ παρατηρείται μικρή αύξηση των κυττάρων, 
κυρίως των πολυμορφοπυρήνων και των μονοπυρήνων και μι-
κρή αύξηση του λευκώματος, ενώ η επιβεβαίωση της διάγνωσης 
γίνεται με απομόνωση του καμπυλοβακτηριδίου από την καλλι-
έργεια του ΕΝΥ.12, 21 Έχει περιγραφεί και επιδημία μηνιγγίτιδας 
από C.jejuni σε νεογνολογική μονάδα νοσοκομείου της Γαλλίας, 
προσβλήθηκαν 11 νεογέννητα από τα οποία το ένα κατέληξε, 
αλλά δεν κατορθώθηκε ο προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης22.

Η διάγνωση της μηνιγγίτιδας στον ασθενή της μελέτης 
έγινε με απομόνωση του C.jejuni από την κλασική καλλιέργεια 
του ΕΝΥ, αλλά και από την καλλιέργεια του ΕΝΥ που πάρθηκε 
σε αερόβια φιάλη του αυτόματου συστήματος αιμοκαλλιέργει-
ας BACTEC. Γενικά η καλλιέργεια του ΕΝΥ σε αερόβιες φιάλες 
του συστήματος BACTEC προσφέρει σημαντική βοήθεια στην 
αιτιολογική διάγνωση και άλλων περιπτώσεων μικροβιακής μη-
νιγγίτιδας, ιδιαίτερα όταν προηγείται έναρξη της χορήγησης 
αντιβιοτικών. 

Από την προσιτή σε εμάς βιβλιογραφία η περίπτωση μηνιγ-
γίτιδας της μελέτης είναι η πρώτη που περιγράφεται στην Ελλά-
δα. Η μηνιγγίτιδα από C.jejuni εμφανίστηκε ως αποτέλεσμα εν-
δοοικογενειακής διασποράς του μικροβίου, γιατί προηγήθηκε η 
οξεία γαστρεντερίτιδα από το ίδιο μικρόβιο του άλλου παιδιού 
και του πατέρα της οικογένειας. H ευαίσθητη νεογνική ηλικία 
και η μη πλήρης διαμόρφωση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού 
πιθανώς να συνέβαλαν στην εμφάνιση της μηνιγγίτιδας.  

Με το σκεπτικό ότι τα στελέχη καμπυλοβακτηριδίου, τα 
οποία προκαλούν εξωεντερικές λοιμώξεις πιθανώς να διαθέ-
τουν αυξημένη λοιμογόνο δράση σε σχέση με τα στελέχη που 
απομονώνονται από κόπρανα, μελετήθηκαν διάφορα υπεύθυνα 
γονίδια (iam, capA, virB, cdtB), αλλά δεν βρέθηκε σημαντική 
συσχέτιση.14

Τα στελέχη καμπυλοβακτηριδίου συνήθως είναι ευαίσθητα 
σε ευρύ φάσμα αντιβιοτικών, όπως μακρολίδες, τετρακυκλίνη, 
χλωραμφενικόλη, αμπικιλλίνη, ριφαμπικίνη, ερυθρομυκίνη και 
κινολόνες. Για τη θεραπεία των εξωεντερικών λοιμώξεων χρη-
σιμοποιούνται διάφορα αντιβιοτικά ανάλογα με την εντόπιση 
της λοίμωξης. έχει αναφερθεί όμως και αποτυχία της θερα-
πείας σε περιπτώσεις εξωεντερικών λοιμώξεων και εμφάνιση 
συχνών υποτροπών.6 Αυτό αποδίδεται στην in-vitro ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας, όπως στην ερυθρομυκίνη, τετρακυκλίνη και 
φλουοροκινολόνες, αποτέλεσμα μακροχρόνιας θεραπείας με 
τα αντιβιοτικά αυτά. Τα τελευταία χρόνια η ανθεκτικότητα των 
στελεχών καμπυλοβακτηριδίου στις φλουοροκινολόνες και στις 
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μακρολίδες αυξάνεται.10 Η ανθεκτικότητα στην ερυθρομυκίνη 
συνήθως σχετίζεται με μετάλλαξη στη θέση 2058 ή/και 2059 
στο 23S rRNA γονίδιο και αυτό οδηγεί σε διασταυρούμενη αν-
θεκτικότητα γενικά στις μακρολίδες.8  

Συμπερασματικά οι εξωεντερικές λοιμώξεις από C.jejuni εί-
ναι σπάνιες στη Βόρεια Ελλάδα. Το C.jejuni μπορεί να προκαλέ-
σει μηνιγγίτιδα και θα πρέπει το μικρόβιο να λαμβάνεται υπό-
ψη στη διαφορική διάγνωση της μηνιγγίτιδας, ιδιαίτερα στα νε-
ογνά, γιατί τα κλινικά συμπτώματα δεν είναι χαρακτηριστικά.
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SUMMARY

Visceral leishmaniasis (VL), a systemic protozoan disease 
transmitted by phlebotomine sandflies, is endemic in ar-
eas of Mediterranean, Middle East, India, Africa and South 
America. In the present Case Report, we report 7 cases of 
VL diagnosed in our hospital during the last 5 years (2007-
2012). Prolonged fever, splenomegaly, hepatomegaly, weight 
loss, anemia, pancytopenia, hypergammaglobulinemia and 
an elevated CRP level were the main features of the disease. 
Diagnosis was made through conventional methods (bone 
marrow aspiration, indirect immunofluorescence, electrosy-
neresis, culture), which were positive in six, six, six and five 
cases respectively, as well as using polymerase chain reaction 
(PCR) which was positive in all seven cases. In conclusion, 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η σπλαχνική λεϊσμανίαση είναι μια συστηματική παρασιτική 
νόσος που μεταδίδεται στον άνθρωπο με το δήγμα μολυσμένων 
φλεβοτόμων. Ενδημεί στη Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή, την 
Αφρική, την Βόρεια Αμερική και την Ινδία. Παρακάτω περιγρά-
φονται επτά περιπτώσεις σπλαχνικής λεϊσμανίασης που παρου-
σιάστηκαν στο νοσοκομείο μας τα τελευταία 5 χρόνια (2007-
2012). Το παρατεινόμενο εμπύρετο, η ηπατοσπληνομεγαλία, η 
απώλεια βάρους, η αναιμία, η πανκυτταροπενία, η υπεργαμμα-
σφαιριναιμία και η αύξηση της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) 
ήταν τα κυριότερα ευρήματα. Για την εργαστηριακή διερεύνη-
ση των περιστατικών χρησιμοποιήθηκαν συμβατικές μέθοδοι 
(οστεομυελική βιοψία, έμμεσος ανοσοφθορισμός, ηλεκτροσυ-
ναίρεση και ειδική καλλιέργεια), που ήταν θετικές σε έξι, έξι, 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η λεϊσμανίαση είναι μια παρασιτική νόσος που οφείλεται 
στο ενδοκυττάριο παράσιτο του γένους Leishmania (οικ. 
Trypanosomatidae). Το παράσιτο μεταδίδεται κυρίως από ζώα 
(συνηθέστερα σκύλους και τρωκτικά) στον άνθρωπο, με το δήγ-
μα μολυσμένων φλεβοτόμων. Συνολικά 21 διαφορετικά είδη 
Λεϊσμάνιας έχουν αναγνωρισθεί ως παθογόνα για τον άνθρω-
πο, προκαλώντας κυρίως τρεις μορφές της νόσου: τη δερμα-
τική, τη βλεννογονοδερματική και τη σπλαχνική λεϊσμανίαση 
(Kala-azar). Η σπλαχνική, που είναι η πιο σοβαρή μορφή, έχει 
παγκοσμίως ετήσια επίπτωση 500.000 και θνητότητα πάνω 
από 50.000 περιπτώσεις.1 Η νόσος ενδημεί στις Μεσογειακές 
χώρες γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, την Αφρική, την 
Ινδική χερσόνησο, τη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή.2 Οι 
κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην εξάπλωσή της 
είναι η μετανάστευση, ο τουρισμός, η οικονομική ανάπτυξη, η 
αστικοποίηση, οι κλιματικές μεταβολές και η ανοσοκαταστολή.3

Η Ελλάδα είναι χώρα ενδημική για τη λεϊσμανίαση. Σύμφω-
να, όμως, με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ,4 ο αριθμός των κρου-
σμάτων που καταγράφεται ετησίως στη χώρα μας είναι μικρός, 
χωρίς να διαφαίνεται κάποια σαφής τάση μεταβολής της δηλού-
μενης επίπτωσης τα τελευταία χρόνια. Έτσι, για τα έτη 2005-
2009, η μέση ετήσια επίπτωση της νόσου ήταν 0,5 κρούσματα 
ανά 100. 000 πληθυσμού και ο μέσος αριθμός κρουσμάτων 
ήταν κατ’ έτος 47 . Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές για αυξημέ-
νο αριθμό κρουσμάτων τόσο από την Βόρεια Ελλάδα, όσο και 
από την Κρήτη, όπου η επίπτωση της σπλαχνικής λεϊσμανία-
σης έχει ανέλθει στα 7 περιστατικά το χρόνο σε έναν πληθυ-
σμό 600.000 ατόμων, τα τελευταία 4 χρόνια (2008–2012).5, 6 
Κατά την ίδια χρονική περίοδο σημαντική είναι η αναφορά από 

την Κρήτη στην οποία τονίζεται η δερματική λεϊσμανίαση από 
Leishmania tropica ΜΟΝ-300 ως αναδυόμενη νόσος (3 περιστα-
τικά/ έτος).6 Επιπλέον, στην Κρήτη παρατηρείται αύξηση της 
οροθετικότητας των σκύλων τα τελευταία χρόνια.7 Οι αναφορές 
αυτές σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη υποδήλωση του νοσή-
ματος, την πιθανότητα παρουσίας του παρασίτου σε μεγαλύτε-
ρο ποσοστό του πληθυσμού χωρίς κλινικές εκδηλώσεις νόσου 
και το γεγονός ότι η Λεϊσμάνια αποτελεί ένα από τα συχνότερα 
ευκαιριακά παθογόνα σε ασθενείς με AIDS καθιστούν τη λεϊ-
σμανίαση μια νόσο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται επτά περιπτώσεις 
ασθενών με σπλαχνική λεϊσμανίαση, (πέντε ενηλίκων και δυο 
παιδιών), που νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο μας, τα τελευταία 
πέντε χρόνια (2007–2012), και ακολουθεί σύντομη ανασκόπη-
ση της βιβλιογραφίας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Πρώτη περίπτωση
Άνδρας 69 ετών, ελληνικής καταγωγής, κάτοικος Ελευσίνας Ατ-
τικής, προσήλθε στο νοσοκομείο μας τον Ιανουάριο του 2007, 
λόγω παρατεινόμενου εμπύρετου (έως 39°C) και κακουχίας 
από τριμήνου. Ο ασθενής είχε ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, 
δεν ανέφερε πρόσφατο ταξίδι, ενώ σημαντική ήταν η καθημε-
ρινή του ενασχόληση με τη φροντίδα αδέσποτων ζώων. Από 
την αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε ωχρότητα και ηπατο-
σπληνομεγαλία, ενώ δεν ψηλαφήθηκαν λεμφαδένες. Από τον 
αιματολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: WBC: 6.100/mm3, Ht: 
35.3%, PLT: 210.000/mm3. Ο βιοχημικός έλεγχος δεν ανέδειξε 
αξιόλογα ευρήματα πλην μιας ελαφρώς ελαττωμένης τιμής της 
αλβουμίνης (3,37 gr/dl) και μιας αύξησης της C-αντιδρώσας 

assessment of clinical data and the combination of conven-
tional and newer laboratory methods contribute to accurate 
diagnosis and prompt treatment.

KEYWORDS

Visceral leishmaniasis, diagnosis,conventional methods, PCR

έξι και πέντε από τις επτά περιπτώσεις, καθώς και η αντίδραση 
αλυσιδωτής πολυμεράσης (PCR) που ήταν θετική σε όλες τις 
περιπτώσεις ασθενών. Συμπερασματικά, η εκτίμηση των κλινι-
κών δεδομένων και ο συνδυασμός εργαστηριακών εξετάσεων, 
συμβατικών και νεότερων, συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση 
και την άμεση έναρξη θεραπευτικής αγωγής.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

Σπλαχνική λεϊσμανίαση, Διάγνωση, Συμβατικές μέθοδοι, PCR
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πρωτεΐνης (CRP: 50mg/dl). Το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας 
επιβεβαίωσε την ύπαρξη ηπατοσπληνομεγαλίας. 

Δεύτερη περίπτωση
Γυναίκα ηλικίας 70 ετών, ελληνικής καταγωγής, κάτοικος Αθη-
νών, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μας τον 
Απρίλιο του 2007 αιτιώμενη καταβολή δυνάμεων και εμπύρετο 
(έως 38,5Ο C) από μηνός. Η ασθενής ανέφερε την παρουσία σκύ-
λου στο σπίτι, ενώ δεν είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Ελλάδα ή 
το εξωτερικό. Το κύριο εύρημα κατά την αντικειμενική εξέταση 
ήταν η σπληνομεγαλία, η οποία επιβεβαιώθηκε αργότερα και 
υπερηχογραφικά. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε λευκοπε-
νία (WBC: 3000/mm3), αναιμία (Ht: 30%), θρομβοπενία (PLT: 
90.000/mm3), αύξηση των ηπατικών δεικτών (SGOT: 72 U/L, 
SGPT: 65 U/L, ALP:183 U/L, ολική χολερυθρίνη: 2,06 mg/dl, 
άμεση χολερυθρίνη: 1,19mg/dl), καθώς και ήπια αύξηση της 
CRP (20 mg/dl). Με τη μέθοδο της ανοσοκαθήλωσης διαπιστώ-
θηκε υπεργαμμασφαιριναιμία.

Τρίτη περίπτωση
Άνδρας 28 ετών, πακιστανικής καταγωγής, κάτοικος Ασπρο-
πύργου Αττικής, προσήλθε στο νοσοκομείο μας τον Ιούλιο του 
2007 με παρατεινόμενο εμπύρετο (έως 39°C) από εξαμήνου. 
Ο ασθενής ανέφερε ταξίδι στο Πακιστάν προ εξαμήνου και 
καθημερινή επαφή με αδέσποτα ζώα. Κατά την αντικειμενική 
εξέταση παρατηρήθηκαν πολλαπλά δήγματα εντόμων στα άνω 
και κάτω άκρα του ασθενούς και  ηπατοσπληνομεγαλία, η οποία 
επιβεβαιώθηκε υπερηχογραφικά. Τα κυριότερα εργαστηριακά 
ευρήματα ήταν: WBC: 3.300/ mm3, Ht: 35,7%, PLT: 75.000/ 
mm3, αύξηση των ηπατικών ενζύμων (SGOT: 175U/L, SGPT: 
149U/L, ALP: 122U/L), υπεργαμμασφαιριναιμία και αυξημένη 
CRP: 55mg/dl.

Τέταρτη περίπτωση  
Άνδρας 68 ετών, Ελληνικής καταγωγής, κάτοικος Ελευσίνας, 
προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομεί-
ου μας το Νοέμβριο του 2007 αναφέροντας καταβολή δυνά-
μεων, απώλεια βάρους και κακουχία από τριμήνου. Ο ασθενής 
έπασχε από αλκοολική κίρρωση, ενώ σημαντική ήταν η καθη-
μερινή του επαφή με αδέσποτους σκύλους. Κατά την αντικει-
μενική εξέταση διαπιστώθηκαν: πυρετός (38,6°C), ευαισθησία 
αριστερού και δεξιού υποχονδρίου και ηπατοσπληνομεγαλία, 
η οποία ήταν συμβατή με τον υπερηχογραφικό έλεγχο. Ο ερ-
γαστηριακός έλεγχος έδειξε: WBC:1300/ mm3 , Ht: 24%, PLT: 
87.000/ mm3 , ήπια αύξηση της ολικής χολερυθρίνης (1,55mg/

dl), αύξηση των ολικών λευκωμάτων (11,39 g/dl), υπεργαμμα-
σφαιριναιμία και αύξηση της CRP: 72mg/dl.

Πέμπτη περίπτωση
Άνδρας 19 χρονών, Ελληνικής καταγωγής, κάτοικος Σκύρου, 
προσήλθε στο νοσοκομείο τον Ιανουάριο του 2012, αναφέ-
ροντας εμπύρετο έως 40ΟC από δεκαημέρου. Ο ασθενής δεν 
ανέφερε επαφή με σκύλους, ούτε κάποιο ταξίδι το τελευταίο 
χρονικό διάστημα. Η αντικειμενική εξέταση ανέδειξε ηπατο-
σπληνομεγαλία. Από τον εργαστηριακό αιματολογικό έλεγχο 
διαπιστώθηκαν: WBC: 2.900/ mm3, Ht: 25.5%, PLT:202.000/ 
mm3. Ο βιοχημικός έλεγχος δεν ανέδειξε αξιόλογα ευρήματα 
πλην μιας αύξησης των ολικών λευκωμάτων (9.12 g/dl) και της 
CRP (110mg/dl).

Έκτη περίπτωση
Αγόρι 20 μηνών, αθίγγανος, αλβανικής καταγωγής, κάτοικος 
Ασπροπύργου, προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 
του νοσοκομείου μας τον Ιούνιο του 2008, με αναφερόμενο 
εμπύρετο έως 38,5ΟC και κοιλιακό άλγος από δεκαημέρου. Η 
φυσική εξέταση του ασθενούς δεν ανέδειξε ιδιαίτερα ευρήματα. 
Ο αιματολογικός έλεγχος έδειξε WBC: 4.400/ mm3, Ht: 20.9%, 
PLT: 175.000/ mm3 . Ο βιοχημικός έλεγχος ήταν εντός φυσιο-
λογικών ορίων πλην της αυξημένης τιμής της CRP (45mg/dl). 
Το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας έδειξε σπληνομεγαλία.

Έβδομη περίπτωση
Κορίτσι 2 ετών, αθίγγανη, αλβανικής καταγωγής, κάτοικος Ζε-
φυρίου Αττικής, διακομίσθηκε στο εξωτερικό Παιδιατρικό ια-
τρείο του νοσοκομείου μας τον Απρίλιο του 2008 λόγω εμπύρε-
του από μηνός έως 40ΟC. Η ασθενής εμφάνιζε όψη πάσχοντος 
και ευαισθησία κατά την ψηλάφηση της κοιλιακής χώρας. Τα 
εργαστηριακά ευρήματα εισαγωγής ήταν WBC: 4.300/ mm3, Ht: 
18,5%, PLT: 40.000/ mm3, SGOT: 43 U/L, ALP: 133 U/L, CRP: 
80 mg/dl. Το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας έδειξε ηπατοσπλη-
νομεγαλία.

Εξέλιξη νόσου και διαγνωστική διαδικασία
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις με την υποψία λεϊσμανίασης 
οι ασθενείς υποβλήθηκαν στο νοσοκομείο μας σε βιοψία μυε-
λού των οστών και σε ορολογικό έλεγχο με τη μέθοδο του έμ-
μεσου ανοσοφθορισμού. Παράλληλα και προ της έναρξης της 
θεραπευτικής αγωγής, δείγματα περιφερικού αίματος εστάλη-
σαν στο εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας,  
Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου της 
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Κρήτης, όπου ελέγχθηκαν με τη μέθοδο της ηλεκτροσυναίρε-
σης καθώς και με καλλιέργεια και PCR για την παρουσία και τον 
προσδιορισμό του είδους των παρασίτων. 

Η οστεομυελική βιοψία ήταν θετική σε όλες τις περιπτώσεις 
εκτός από την πρώτη. Τα μυελικά παρασκευάσματα εξετάσθη-
καν στο μικροσκόπιο για την παρουσία αμαστιγωτών μορφών. 
Οι αμαστιγωτές μορφές είχαν στρογγυλό ή ωοειδές σχήμα, μέ-
γεθος 2–3 μm και ανευρίσκονταν συνήθως μέσα σε μονοκύττα-
ρα ή  μακροφάγα  Με τη χρώση Giemsa το κυτταρόπλασμα τους 
χρωματιζόταν ανοιχτό γαλάζιο, ενώ ο πυρήνας και ο κινητοπλά-
στης τους ερυθρός ή ιώδης.

Για την ανίχνευση των ειδικών IgG αντισωμάτων εφαρ-
μόστηκε σε όλα τα δείγματα ορού των ασθενών έμμεσος 
ανοσοφθορισμός με αντιγόνο Leishmania infantum (Vircell 
Microbiologist, Santa Fe, Granada, 18320, Spain), σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η εκτίμηση των αποτελεσμά-
των έγινε σε μικροσκόπιο φθορισμού σε σύγκριση με το θετικό 
και τον αρνητικό μάρτυρα . Τίτλος αντισωμάτων ≥ 1: 40 θεωρή-
θηκε θετικός για τη νόσο. Με εξαίρεση τον πρώτο ασθενή, οι 
υπόλοιποι ασθενείς είχαν αυξημένο τίτλο αντισωμάτων IgG. Ο 
τίτλος κυμάνθηκε από 1:400 έως 1:2560. 

Η τεχνική της ηλεκτροσυναίρεσης (Εικ. 1), εφαρμόστηκε σε 
όλα τα δείγματα των ασθενών και ήταν θετική σε όλες τις πε-
ριπτώσεις, εκτός από την πρώτη. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποι-
είται για τον ποιοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων και αποτελεί 
στην ουσία βελτίωση της μεθόδου της διπλής ανοσοδιάχυσης, 
η οποία στηρίζεται στην αντίθετη ηλεκτροφορητική μετακίνη-
ση του αντιγόνου και του αντισώματος, όταν αυτά τοποθετού-
νται σε άγαρ και εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο. Συμβάλλει ου-
σιαστικά τόσο στην εξακρίβωση ενεργού νόσου (εμφάνιση του 
ειδικού τόξου 4/24 που είναι ειδικό για Λεϊσμανίαση), καθώς 
και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θερα-
πευτικής αγωγής (η ειδικότητα του τόξου 4/24 χάνεται μετά 
από μερικές εβδομάδες επιτυχούς θεραπευτικής αγωγής).

Για την απομόνωση του παρασίτου διενεργήθηκαν ειδικές 
καλλιέργειες αίματος, οι οποίες ήταν θετικές σε όλα εκτός από τα 
δυο πρώτα περιστατικά. Το θρεπτικό υλικό που χρησιμοποιήθη-
κε ήταν το διφασικό υλικό Novy-McNeal-Nicolle (ΝΝΝ medium) 
με επικάλυψη RPMI. Τα δείγματα επωάστηκαν στους 22ΟC για 
χρονικό διάστημα 3–4 εβδομάδων και ελέγχονταν εβδομαδιαί-
ως για ανάπτυξη των προμαστιγωτών μορφών με την χρήση μι-
κροσκοπίου αντίθεσης φάσης (Εικ. 2). Με την ανάλυση των ισο-
ενζύμων των προμαστιγωτών μορφών έγινε ο προσδιορισμός 
του είδους και η τυποποίηση των παρασίτων. Τα στελέχη που 
απομονώθηκαν ήταν Leishmania infantum MON-98 και MON-1.

Για την ανίχνευση του DNA του παρασίτου στο αίμα των ασθε-
νών εφαρμόστηκε η τεχνική της PCR, όπως αυτή περιγράφεται 
στην βιβλιογραφία.8 Χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές Τ2 (5΄– 
CGGCTTCGCACCATGCGGTG – 3΄) και Β4 (5΄– ACATCCCTGCCACAT-
ACGC – 3΄) που ενισχύουν δυο διαφορετικές περιοχές του DNA 
του κινητοπλάστη της  Leishmania spp. Για την εκχύλιση του 
DNA χρησιμοποιήθηκε το QIAamp DNA Blood Mini kit (Qiagen, 
Hilden,, 40724, Germany). Η PCR ήταν θετική σε όλες τις πε-
ριπτώσεις.

Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν σε αγωγή με λιποσωμική αμφοτε-
ρικίνη Β, σε δοσολογία 2–4mg/kg ημερησίως (συνολική δόση 

ΕΙΚΟΝΑ 1
Η τεχνική της ηλεκτροσυναίρεσης με το χαρακτηριστικό τόξο 
4/24. Απεικονίζονται από πάνω προς τα κάτω ο αρνητικός μάρτυ-
ρας, ο θετικός μάρτυρας και  θετικός ορός. (Αρχείο Εργαστηρίου 
Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγρα-
φικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης).

ΕΙΚΟΝΑ 2
Παράσιτο Leishmania κατά το προμαστιγωτό στάδιο, μορφή την 
οποία συναντάμε στις καλλιέργειες στους 26Ο C και στο σώμα 
του φλεβοτόμου. (Αρχείο Εργαστηρίου Κλινικής Βακτηριολογίας, 
Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης).
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15–21mg/kg), η οποία είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Κανένας 
ασθενής δεν παρουσίασε υποτροπή της νόσου μέχρι σήμερα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η λεϊσμανίαση ενδημεί σε χώρες της Μεσογείου, όπου κυρίως 
απαντάται το είδος L. infantum,  το οποίο μεταδίδεται στον άν-
θρωπο με το δήγμα μολυσμένων φλεβοτόμων από τον σκύλο, 
και προκαλεί κυρίως τη σπλαχνική και σπάνια τη δερματική 
μορφή της νόσου.5, 9 Ωστόσο, στα πλαίσια της παγκοσμιοποί-
ησης, στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, έχουν εισαχθεί και 
εξωτικά είδη, γεγονός που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Έτσι, 
στην Κύπρο έχουν περιγραφεί περιστατικά σπλαχνικής και δερ-
ματικής λεϊσμανίασης από L. donovani. 9, 10 

Στην Ελλάδα η σπλαχνική είναι η συχνότερη μορφή λεϊσμα-
νίασης.4 Ο χρόνος επώασης κυμαίνεται συνήθως από 2 έως 6 
μήνες και τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου, όπως 
φαίνεται και στα περιστατικά που περιγράφονται, είναι το πα-
ρατεινόμενο εμπύρετο, η απώλεια βάρους, η καχεξία, η ηπα-
τοσπληνομεγαλία, και η αναιμία. Τα συχνότερα εργαστηριακά 
ευρήματα είναι η παγκυτταροπενία, η υπολευκωματιναιμία, η 
υπεργαμμασφαιριναιμία, η αύξηση των ηπατικών ενζύμων και 
της CRP. Η νόσος έχει συχνά χρόνια εξέλιξη και μπορεί να οδη-
γήσει στον θάνατο χωρίς θεραπεία.11 Οι κυριότερες αιτίες θα-
νάτου είναι οι δευτεροπαθείς βακτηριακές λοιμώξεις, η μαζική 
αιμορραγία και η σοβαρή αναιμία.1, 11

Οι κυριότερες μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
εργαστηριακή διάγνωση της λεϊσμανίασης είναι η μικροσκο-
πική εξέταση υλικών βιοψίας, ο ορολογικός έλεγχος για ανί-
χνευση αντισωμάτων, η ανίχνευση αντιγόνων του παρασίτου, 
η καλλιέργεια, ο ενοφθαλμισμός σε πειραματόζωα και οι μο-
ριακές μέθοδοι. Μια ιδανική μέθοδος πρέπει να χαρακτηρί-
ζεται από υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, δεδομένου ότι 
η νόσος είναι δυνητικά θανατηφόρος και κλινικά πρέπει να 
διαφοροδιαγνωσθεί από άλλα νοσήματα όπως μεταξύ άλλων 
ελονοσία,  τυφοειδή πυρετό, λέμφωμα και λευχαιμία. Καθ’ ότι 
τα περισσότερα αντιλεϊσμανιακά φάρμακα είναι τοξικά, η ιδα-
νική διαγνωστική μέθοδος θα πρέπει επίσης να διακρίνει την 
οξεία νόσο από την ασυμπτωματική έκθεση και να αξιολογεί 
την ανταπόκριση στην φαρμακευτική αγωγή. Τέλος, θα πρέπει 
να μην είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, χρονοβόρος και πολύπλοκη, 
ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται και σε εργαστήρια χωρίς εξει-
δικευμένο εξοπλισμό, δεδομένου ότι η νόσος συνήθως αφορά 
πληθυσμούς χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου σε ανα-
πτυσσόμενες χώρες.

Η εξέταση υλικού βιοψίας μυελού των οστών, σπληνός, ήπατος 
ή λεμφαδένων, ύστερα από χρώση με Giemsa παραμένει η πιο 
συνηθισμένη μέθοδος αναζήτησης των αμαστιγωτών μορφών, 
της μορφής με την οποία απαντάται το παράσιτο στους ιστούς. 
Η μέθοδος αυτή απαιτεί εμπειρία και επιμονή του εξεταστή, ο 
οποίος θα πρέπει να εξετάζει το σχήμα (στρογγυλό ή ωοειδές), 
το μέγεθος (2–4 μm) και τα εσωτερικά οργανίδια του παρασί-
του (πυρήνας και κινητοπλάστης).12 Η ειδικότητα της μεθόδου 
είναι υψηλή, αλλά η ευαισθησία ποικίλει και είναι μεγαλύτερη 
για δείγματα βιοψίας σπληνός (93–99%) και μικρότερη για τον 
μυελό των οστών (52–85%), τους λεμφαδένες (52–58%) και 
το ήπαρ (40%).12, 13  Η παρακέντηση των οργάνων και η λήψη 
βιοψιών προϋποθέτουν επεμβατικούς χειρισμούς που είναι 
επώδυνοι και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, όπως η μαζι-
κή αιμορραγία στην περίπτωση της  βιοψίας σπληνός. Ωστόσο, 
σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα κέντρα, όπου υπάρχει έμπειρο 
προσωπικό και κατάλληλος εξοπλισμός, η μικροσκοπική εξέτα-
ση του υλικού παρακέντησης σπληνός εφαρμόζεται και για την 
παρακολούθηση της πορείας της νόσου. Η εκτίμηση του πα-
ρασιτικού φορτίου γίνεται με τη χρησιμοποίηση λογαριθμικής 
κλίμακας και οι τιμές κυμαίνονται από 0 (κανένα παράσιτο στα 
1000 πεδία) έως +6 (>100 παράσιτα ανά οπτικό πεδίο).12

Μια άλλη μέθοδος που χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθη-
σία είναι η καλλιέργεια των ιστικών δειγμάτων (μυελός οστών, 
σπλήνας, ήπαρ, λεμφαδένες) σε ειδικά θρεπτικά υλικά. Τέτοια 
είναι τα διφασικά ΝΝΝ και Tobies, στα οποία οι αμαστιγωτές 
μορφές μετατρέπονται σε προμαστιγωτές και τα μονοφασικά 
Shneider’s, M199 και Grace’s, που χρησιμοποιούνται για τoν 
πολλαπλασιασμό του αριθμού των παρασίτων. Στην παρούσα 
μελέτη χρησιμοποιήθηκε το διφασικό υλικό ΝΝΝ. O διαχωρι-
σμός των διαφόρων ειδών Leishmania μπορεί να γίνει είτε με 
την ανάλυση των ισοενζύμων των προμαστιγωτών μορφών, 
όπως έγινε στην παρούσα μελέτη, είτε με τη χρήση μονοκλωνι-
κών αντισωμάτων.3, 5 Ωστόσο, η καλλιέργεια ενέχει τον κίνδυ-
νο της επιμόλυνσης, και είναι δαπανηρή και χρονοβόρος (3–4 
εβδομάδες) γι’ αυτό και εφαρμόζεται επί αποτυχίας των άλλων 
μεθόδων, ή συμπληρωματικά με αυτές, κυρίως σε εξειδικευμέ-
να εργαστήρια.3 Παρομοίως, ο ενοφθαλμισμός του παρασίτου 
σε πειραματόζωα hamster (Cricetus cricetus) απαιτεί μεγάλο 
χρονικό διάστημα (2–3 μήνες).3

Έχουν αναπτυχθεί αρκετές τεχνικές ανίχνευσης αντι-
λεϊσμανιακών αντισωμάτων στον ορό, όπως ο έμμεσος ανοσο-
φθορισμός, η ELISA, η έμμεση αιμοσυγκόλληση, η τεχνική της 
ηλεκτροσυναίρεσης και η Western blot, ωστόσο η ορολογική 
διάγνωση με όλες τις παραπάνω μεθόδους έχει δυο σημαντικά 
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μειονεκτήματα. Πρώτον, τα επίπεδα των αντισωμάτων παραμέ-
νουν ανιχνεύσιμα για αρκετά χρόνια μετά τη θεραπεία και έτσι 
δεν μπορεί να γίνει η διάκριση παλαιάς από πρόσφατη λοίμωξη. 
Δεύτερον, ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που διαμένουν σε 
ενδημικές περιοχές βρίσκονται θετικοί για αντι-λεϊσμανιακά 
αντισώματα χωρίς να έχουν ιστορικό σπλαχνικής λεϊσμανία-
σης, λόγω ασυμπτωματικής έκθεσης. Συνεπώς οι ορολογικές 
μέθοδοι συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλες 
μεθόδους για τη διάγνωση της σπλαχνικής λεϊσμανίασης.1 

Στην παρούσα μελέτη ο ορολογικός έλεγχος περιελάμβανε 
έμμεσο ανοσοφθορισμό και την τεχνική της ηλεκτροσυναίρε-
σης. Ο έμμεσος ανοσοφθορισμός ανιχνεύει αντισώματα που εμ-
φανίζονται στα αρχικά στάδια της λοίμωξης και εξαφανίζονται 
6 με 9 μήνες μετά τη θεραπεία. Η παραμονή των αντισωμάτων  
σε χαμηλούς τίτλους αποτελεί ένδειξη υποτροπής της νόσου. Η 
μέθοδος έχει ευαισθησία 96% και ειδικότητα 98%.13 Ομοίως, 
η τεχνική της ηλεκτροσυναίρεσης χαρακτηρίζεται από υψηλή 
ευαισθησία και ειδικότητα (>98%), συμβάλλει, δε, τόσο στη 
διάγνωση της νόσου, όσο και στην παρακολούθηση της αποτε-
λεσματικότητας της θεραπευτικής αγωγής και εφαρμόζεται σε 
κέντρα αναφοράς. 

Μια άλλη ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η ELISA. 
Η διαγνωστική της ακρίβεια εξαρτάται από τα αντιγόνα που 
χρησιμοποιούνται. Τέτοια είναι το διαλυτό κυτταροπλασματικό 
αντιγόνο (CSA) και διάφορα αντιγόνα που παράγονται με τεχνο-
λογία ανασυνδυασμένου DNA όπως το rGBP από L. donovani, 
το rORFF από L. infantum και τα rgp63, rK9, rK26, rK39 από 
L. chagasi.12, 14 Τα πλέον υποσχόμενα αποτελέσματα έχει δώ-
σει το αντιγόνο rK39 με ευαισθησία και ειδικότητα 100% και 
96%, αντίστοιχα.13 Τα αντισώματα έναντι rK39 συσχετίζονται 
άμεσα με την ενεργό νόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, πρόβλεψη της κλι-
νικής υποτροπής. Επιπλέον, έχουν μεγάλη διαγνωστική αξία σε 
ασθενείς με AIDS. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ανο-
σοχρωματογραφική μέθοδος ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι 
του αντιγόνου rK39 που χρησιμοποιεί ταινίες. Η μέθοδος αυτή 
είναι απλή (απαιτείται μια σταγόνα αίμα), σύντομη (δίνει απο-
τέλεσμα σε 15 λεπτά) και έχει υψηλή ευαισθησία (98–100%) 
και ειδικότητα (81–96%).13 Μια άλλη απλή δοκιμασία είναι η 
δοκιμασία άμεσης συγκόλλησης (DAT), μια ημιποσοτική μέ-
θοδος κατά την οποία ο ορός του ασθενούς σε υποδιπλάσιες 
αραιώσεις επωάζεται σε πλάκα, μαζί με κεγχρωσμένες προμα-
στιγωτές μορφές L. donovani. Αν ο ορός του ασθενούς περιέχει 
ειδικά αντισώματα έναντι του παρασίτου, μετά από 18 ώρες 
παρατηρείται συγκόλληση, ορατή με γυμνό οφθαλμό. Η μέθο-

δος έχει ευαισθησία και ειδικότητα 95% και 86%, αντίστοιχα.13 
Η ανοσοχρωματογραφία και η δοκιμασία άμεσης συγκόλλησης 
είναι οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε αναπτυσ-
σόμενες χώρες (Ινδία, Αφρική).13, 15

Στη διάγνωση μπορεί να συμβάλλει επίσης η ανίχνευση 
αντιγόνων του παρασίτου στα ούρα (τμήματα πολυπεπτιδίων 
72–75kDa και 123kDa). Η συγκέντρωση του αντιγόνου συσχε-
τίζεται ισχυρά με το παρασιτικό φορτίο, η μέθοδος έχει υψηλή 
ειδικότητα και μπορεί να εφαρμοσθεί και σε ανοσοκατασταλ-
μένους ασθενείς, όπου η παραγωγή αντισωμάτων είναι διατα-
ραγμένη. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια δοκιμασία 
συγκόλλησης σωματιδίων latex (KATEX) για την ανίχνευση ενός 
άλλου λεϊσμανιακού αντιγόνου, ενός χαμηλού μοριακού βά-
ρους υδατάνθρακα, στα ούρα ασθενών. Η μέθοδος είναι πολλά 
υποσχόμενη,  δεδομένου ότι σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες 
η ειδικότητά της είναι 100% και η ευαισθησία της κυμαίνεται 
από 68 έως 100%.12

Η μοριακή διάγνωση, κυρίως η PCR, βρίσκει ιδιαίτερη 
εφαρμογή στη διάγνωση της σπλαχνικής λεϊσμανίασης. Η 
PCR, που εφαρμόζεται σε ποικιλία κλινικών δειγμάτων, μπορεί 
να ανιχνεύσει το παράσιτο πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων, 
παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της ανταπόκρισης 
στη θεραπεία, αναγνώρισης υποτροπών, ταυτοποίησης σε 
επίπεδο είδους, έχει δε ιδιαίτερη διαγνωστική αξία σε ανοσο-
κατεσταλμένους ασθενείς. Έχουν περιγραφεί πολλές PCR  με 
ποικίλη διαγνωστική αξία οι οποίες χρησιμοποιούν διάφορους 
εκκινητές με στόχους το rRNA (18s rRNA, ssu rRNA), το DNA 
του κινητοπλάστη, ή άλλες αλληλουχίες του γονιδιώματος του 
παρασίτου (περιοχή ITS, περιοχές γονιδίων β-τουμπουλίνης, 
gp63 κ.α).12 Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τεχνικές 
PCR πραγματικού χρόνου, που καθιστούν δυνατή την εκτίμη-
ση του παρασιτικού φορτίου και απαιτούν ελάχιστη ποσότητα 
δείγματος.13,16

Στην παρούσα μελέτη η PCR απέβη θετική και στις επτά 
περιγραφείσες περιπτώσεις, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η 
οριστική διάγνωση της λεϊσμανίασης στην πρώτη περίπτωση 
τέθηκε μόνο με βάση την PCR, καθ’ όσον ο έλεγχος με όλες 
τις υπόλοιπες μεθόδους απέβη αρνητικός. Άλλωστε και η ανα-
φερόμενη στη βιβλιογραφία ευαισθησία της PCR σε περιφερικό 
αίμα κυμαίνεται από 70 έως 100%.13 Από τις συμβατικές μεθό-
δους η οστεομυελική βιοψία, ο έμμεσος ανοσοφθορισμός και η 
ηλεκτροσυναίρεση απέβησαν θετικές σε έξι από τα επτά περι-
στατικά, ενώ η καλλιέργεια σε πέντε από τα επτά. Σύμφωνα με 
μια πρόσφατη συγκριτική μελέτη μεταξύ PCR και συμβατικών 
μικροβιολογικών μεθόδων διάγνωσης, η ευαισθησία της PCR 
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ήταν 99% σε δείγματα αίματος και 96% σε δείγματα μυελού 
των οστών ενώ εκείνη της καλλιέργειας 76%, της μικροσκοπι-
κής εξέτασης μυελού των οστών 90% και του ορολογικού ελέγ-
χου 86%.17 Είναι λοιπόν προφανής η ανάγκη χρησιμοποίησης 
συνδυασμού μικροβιολογικών εξετάσεων στη διαγνωστική προ-
σέγγιση της λεϊσμανίασης.

Η λεϊσμανίαση είναι μια ιάσιμη νόσος. Η θεραπεία της βα-
σίζεται στη χρήση των αντι-λεϊσμανιακών φαρμάκων και την 
αντιμετώπιση όλων των συνοδών διαταραχών, όπως οι δευτερο-
παθείς λοιμώξεις, η αναιμία και η υποθρεψία. Τα πρώτα φάρμα-
κα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ενώσεις του πεντασθενούς 
αντιμονίου, οι οποίες όμως χορηγούνται παρεντερικά, έχουν 
παρενέργειες (αρρυθμία, παγκρεατίτιδα, αρθραλγία, κοιλιακός 
πόνος) και απαιτούν μακροχρόνια χορήγηση.1, 11 Η ανάπτυξη 
αντοχής σε αυτά τα φάρμακα οδήγησε σε άλλα εναλλακτικά 
φάρμακα, όπως η αμφοτερικίνη Β, η οποία γρήγορα αντικατα-
στάθηκε σε Ευρώπη και Αμερική από την λιποσωμική αμφοτερι-
κίνη Β, που γίνεται καλύτερα ανεκτή αν και με μεγαλύτερο κό-
στος.1, 11 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ανακοίνωσε 
το 2007 μια μεγάλη μείωση της τιμής του φαρμάκου με στόχο 
την χρησιμοποίησή του και σε αναπτυσσόμενες χώρες.1 Νεώ-
τερα φάρμακα για τη θεραπεία της σπλαχνικής νόσου είναι η 
μιλτεφοσίνη και η σιταμακίνη, τα οποία χορηγούνται από του 
στόματος, αλλά έχουν σημαντικές παρενέργειες και η παρο-
μομυκίνη, μια αμινογλυκοσίδη η οποία σε πρόσφατες κλινικές 
μελέτες εμφάνισε υψηλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.1,11  

Η δερματική μορφή της νόσου, ανάλογα με την έκτασή της και 
το είδος του παρασίτου που την προκαλεί, μπορεί να αντιμετω-
πισθεί είτε με τοπική (παρομομυκίνη, κρυοθεραπεία) είτε με 
συστηματική (πενταμιδίνη, φλουκοναζόλη, κετοκοναζόλη, μιλ-
τεφοσίνη, ενώσεις πεντασθενούς αντιμονίου) αγωγή.

Συμπερασματικά, η λεϊσμανίαση είναι μια νόσος που ενδη-
μεί στη χώρα μας. Απαιτείται εγρήγορση τόσο των κλινικών όσο  
και των εργαστηριακών ιατρών τόσο για τη διάγνωση των αυ-
τόχθονων κρουσμάτων L. infantum, όσο και για τον εντοπισμό 
αναδυόμενων εξωτικών ειδών. Η συνεκτίμηση των κλινικών δε-
δομένων και των εργαστηριακών ευρημάτων, που προκύπτουν 
από συνδυασμό εξετάσεων, συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση, 
την άμεση έναρξη θεραπευτικής αγωγής και την καλή έκβαση 
της νόσου.
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Από τον συντάκτη
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ερωτήσεις με τεκμηριωμένες απαντήσεις
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quizzes with documented answers
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Ερώτηση 1

Σε ένα νοσοκομείο παρατηρούνται  5  περιπτώσεις ενδο-
καρδίτιδας προσθετικής βαλβίδας από Staphylococcus 
epidermidis. Ποια από τις παρακάτω μεθόδους είναι 
η καλύτερη για να διευκρινιστεί αν και τα 5 στελέχη 
προέρχονται από κοινή πηγή;

Α  Οροτυπία
Β  Restriction Fragment Length Polymorphism 

analysis (RFLP) 
Γ  Αντιβιόγραμμα
Δ  Τυποποίηση με βακτηριοφάγους

Ερώτηση 2

Ποιος από τους παρακάτω μικροοργανισμούς είναι το 
συνηθέστερο αίτιο μικροβιαιμίας σε ασθενείς με Δρεπα-
νοκυτταρική Aναιμία;

Α  Salmonella enteritidis
Β  Streptococcus pneumoniae
Γ  Streptococcus agalactiae
Δ  Shigella sonnei

Ερώτηση 3

Εικοσάχρονος υγιής άνδρας προσέρχεται στα εξωτερικά 
ιατρεία μετά από αφαίρεση δοντιού από γναθοχειρουρ-
γό.  Η περιοχή φλεγμαίνει και παρατηρείται λύση της 
συνεχείας του βλεννογόνου και εκροή πυώδους υγρού. 
Η καλλιέργεια του υγρού ελέγχεται αρνητική για αερόβι-
ους μικροοργανισμούς. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί 
τον αιτιολογικό παράγοντα;

Α  Αctinomyces israeli
Β  Histoplasma capsulatum
Γ  Νocardia asteroides
Δ  Αctinomyces bovis

Ερώτηση 4

Ποιο από τα παρακάτω δείγματα είναι κατάλληλο για τη 
διάγνωση λοιμώξεων από Naegleria fowleri;

Α  Eγκεφαλονωτιαίο υγρό
Β  Ξέσματα κερατοειδούς
Γ  Αίμα
Δ  Ούρα
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Ερώτηση 5

Ποιόν από τους παρακάτω δείκτες θα ανιχνεύσουμε 
στον ορό άνδρα που έχει ολοκληρώσει και τις 3 δόσεις 
του εμβολίου για τον ιό της ηπατίτιδος Β και δεν έχει 
νοσήσει ποτέ;

Α  HBcAb
Β  HBsAb
Γ  ΗΒeAb
Δ  ΗΒeAb και ΗΒsAb

Ερώτηση 6

Ποιο από τα παρακάτω ιογενή νοσήματα έχει την μικρό-
τερη περίοδο επώασης;

Α  Rubella
Β  Influenza
Γ  Hπατίτιδα Α
Δ  Ηπατίτιδα Β

Ερώτηση 7

Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του νοσοκομείου σας 
απομονώνετε στέλεχος Streptococcus mitis από ασθενή 
με ενδοκαρδίτιδα.
Τα αποτελέσματα της αντιμικροβιακής ευαισθησίας με 
τον έλεγχο μικροαραιώσεων σε ζωμό είναι: πενικιλλίνη 
ανθεκτικό, ερυθρομυκίνη ανθεκτικό και βανκομυκίνη 
ευαίσθητο.
Ο κλινικός γιατρός ζητά να ενημερωθεί για τα αποτελέ-
σματα της ευαισθησίας του στελέχους συμπεριλαμβανο-
μένης και της ευαισθησίας στην κλινδαμυκίνη.
Τι του λέτε;

Α  Δεν ανακοινώνετε τα αποτελέσματα πριν τα διασταυ-
ρώσετε με δεύτερη μέθοδο ελέγχου ευαισθησίας 
(ΑST).

 Πάντως οι στρεπτόκοκκοι group Viridans είναι εξ’ο-
ρισμού ευαίσθητοι στην κλινδαμυκίνη.

Β  Ανακοινώνετε τα αποτελέσματα και αναφέρετε ότι 
οι στρεπτόκοκκοι group Viridans είναι εξ’ορισμού 
ευαίσθητοι στην κλινδαμυκίνη.

Γ  Ανακοινώνετε τα αποτελέσματα και αναφέρετε ότι οι 
στρεπτόκοκκοι group Viridans με αντοχή στην ερυ-
θρομυκίνη είναι και ανθεκτικοί στην κλινδαμυκίνη.

Δ  Ανακοινώνετε τα αποτελέσματα και αναφέρετε ότι θα 
ελεγχθεί συμπληρωματικά η ευαισθησία του στελέ-
χους στην κλινδαμυκίνη.

Ερώτηση 8

Ένα υγιές τελειόμηνο νεογνό αναπτύσσει αμφοτερό-
πλευρη επιπεφυκίτιδα σε ηλικία δύο εβδομάδων. Η 
επιπεφυκίτιδα συνοδεύεται και από έντονο βήχα αλλά 
το νεογνό παραμένει απύρετο. Σε ηλικία τεσσάρων εβδο-
μάδων στην ακτινογραφία πνεύμονα παρατηρούνται 
αμφοτερόπλευρες, διάμεσες, συμμετρικές διηθήσεις. 
Λευκοκύτταρα αίματος: 14000/mm3 με 32% πολυμορ-
φοπύρηνα, 58% λεμφοκύτταρα, 2% μονοκύτταρα και 
4% ηωσινόφιλα. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί τον 
αιτιολογικό παράγοντα;

Α  Chlamydia trachomatis
Β  Streptococcus agalactiae
Γ  Haemophilus influenza
Δ  Adenovirus

Ερώτηση 9

H εμφάνιση οξέος διαρροικού συνδρόμου στα παιδιά 
είναι το αποτέλεσμα ποιών από τα παρακάτω;

Α  Εντεροιοί
Β  Rota-ιοί
Γ  Νοro-ιοί
Δ  Αδενοιοί

Ερώτηση 10

Ένα παιδί 2 ετών εισάγεται στο νοσοκομείο με νεφρική 
ανεπάρκεια. Πριν την έναρξη της νόσου είχε ένα ήπιο 
διαρροϊκό σύνδρομο με παρουσία αίματος στις κενώ-
σεις της. Επιπλέον αρκετές, επιπρόσθετες περιπτώσεις 
αιματηρής διάρροιας και νεφρικής ανεπάρκειας  παρατη-
ρήθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα στην κοινότητα. Κρί-
νεται απαραίτητη η διενέργεια καλλιέργειας κοπράνων. 
Ποιο από τα παρακάτω θα αποτελούσε το σημαντικότερο 
θρεπτικό μέσο διαλογής για τα δείγματα αυτά;

Α  ΜacConkey άγαρ με σορβιτόλη
Β  Τhiosulfate citrate bile sucrose άγαρ
Γ  Ηectoen enteric άγαρ
Δ  Cycloserine cefoxitin fructose άγαρ

Ερώτηση 11

Σημειώστε το λάθος σχετικά με την ηπατίτιδα Β.

Α  Τα αντι-HBs είναι τα προστατευτικά αντισώματα.
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Β  Η ανίχνευση του αντιγόνου HBe είναι δείκτης υψη-
λής μολυσματικότητας του υπό εξέταση ατόμου.

Γ  Το αντιγόνο HBs (HBsAg) ονομάζεται και Αυστραλια-
νό αντιγόνο και βρίσκεται ελεύθερο στο αίμα.

Δ  Για την προφύλαξη από ηπατίτιδα Β υπάρχει διαθέσι-
μο εμβόλιο από ζωντανό εξασθενημένο ιό.

Ε  Οι φορείς του HBsAg αποκλείονται από αιμοδότες.

Ερώτηση 12

Τι είναι σωστό σχετικά με το Helicobacter pylori;
1  Πρόκειται για αυστηρά αναερόβιο Gram-θετικό βα-

κτήριο.
2  Παράγει μεγάλες ποσότητες ουρεάσης, η ανίχνευση 

της οποίας μέσω της διάσπασης ουρίας και παραγω-
γής αμμωνίας (αλκαλοποίηση δείκτη) έχει σημαντι-
κή διαγνωστική σημασία σε βιοπτικά υλικά.

3  Σε ανοσοανεπαρκείς ασθενείς μπορεί να προκαλέσει 
έντονο διαρροϊκό σύνδρομο.

4  Η λοίμωξη προκαλεί χρόνια γαστρίτιδα.
5  Η λοίμωξη αυτοϊάται μετά από 4-6 μήνες χωρίς να 

αφήσει επιπλοκές.

Α  Σωστή μόνο η 2.
Β  Σωστές μόνο οι 1 και 4.
Γ  Σωστές μόνο οι 2 και 3.
Δ  Σωστές μόνο οι 2 και 4.
Ε  Σωστές μόνο οι 2, 3 και 5.

Ερώτηση 13

Τι είναι λάθος σχετικά με τις ουρολοιμώξεις;

Α  Οι ουρολοιμώξεις συχνότερα οφείλονται στην άνοδο      
μικροβίων της φυσιολογικής χλωρίδας της περιοχής 
των έξω γεννητικών οργάνων μέσω της ουρήθρας.

Β  Ο αποικισμός του ανώτερου ουροποιητικού από 
Escherichia coli ευνοείται από τις προσκολλησίνες 
του μικροβίου.

Γ  Η ανίχνευση του κολοβακτηριδίου στα ούρα γίνεται 
με καλλιέργεια.

Δ  Σε εξωτερικούς ασθενείς το ¼ των ουρολοιμώξεων 
(περίπου) οφείλεται στο κολοβακτηρίδιο.

Ε  Η κοτριμοξαζόλη είναι κατάλληλο αντιβιοτικό για την 
εμπειρική θεραπεία των ουρολοιμώξεων.

Ερώτηση 14

Σημειώστε το σωστό:
Η ενεργητική ανοσοποίηση με τοξοειδές του τετάνου

Α  προσδίδει άμεσα πλήρη ανοσιακή προστασία.
Β  μέσω διασταυρουμένων αντιδράσεων προφυλάσσει 

για όλες τις λοιμώξεις από το γένος Clostridium.
Γ  επάγει την παραγωγή πρωτεολυτικών ενζύμων που 

διασπούν την τοξίνη του τετάνου σε περίπτωση 
μόλυνσης.

Δ  εμποδίζει την σηπτική διασπορά του κλωστηριδίου 
στον οργανισμό.

Ε  προφυλάσσει από τη δράση της τετανικής τοξίνης.

Ερώτηση 15

Ποια ιδιότητα δεν αφορά στον Staphylococcus aureus;

Α  Κάποια στελέχη παράγουν την τοξίνη του τοξικού 
συνδρόμου καταπληξίας (TSST-1).

Β  Κάποια στελέχη παράγουν εντεροξίνες.
Γ  Η πρωτεΐνη Α έχει φαγοκυτταρική δράση.
Δ  Η παραγωγή β-λακταμάσης προκαλεί αντοχή στις   

κεφαλοσπορίνες πρώτης γενεάς.
Ε  Η αντοχή στη μεθικιλλίνη-οξακιλλίνη υποδηλώνει  

κλινική αντοχή  σε όλα γενικά τα β-λακταμικά ανιμι-
κροβιακά.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1

Απάντηση: το Β.
Ο πολυμορφισμός μήκους περιοριστικών θραυσμάτων 
(RFLP) αποτελεί την πρότυπη (gold standard) μέθοδο.  
Περιγράφει μία εργαστηριακή τεχνική με την οποία 
οι μικροοργανισμοί μπορούν να διακριθούν από την 
ανάλυση περιοριστικών προτύπων του γενετικού τους 
υλικού.
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται επίσης στην γενετική 
ανάλυση αποτυπωμάτων (fingerprinting).

Ερώτηση 2

Απάντηση: το Β. 
H Δρεπανοκυτταρική Αναιμία αποτελεί προδιαθεσικό 
παράγοντα για την εκδήλωση βακτηριαιμίας. Κυρίως ο 
Streptococcus pneumoniae αλλά και τα είδη Salmonella 
και ο Haemophilus influenzae προκαλούν βακτηριαιμία 
σε παιδιά που πάσχουν από Δρεπανοκυτταρική Αναιμία.

Ερώτηση 3

Απάντηση: το Α.
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Οι ακτινομύκητες σαπροφυτούν μαζί με άλλους μικρο-
οργανισμούς στη στοματική κοιλότητα υγιών ατόμων. 
Όταν διαταραχθεί η ισορροπία στη στοματική κοιλότητα 
υπερτερεί η παθογόνος δράση μιας ομάδας μικροοργα-
νισμών και εκδηλώνεται περιοδοντική νόσος. Σημαντικό 
ρόλο στην παθογένεια της ακτινομυκητισιακής περιοδο-
ντίτιδας διαδραματίζουν οι πρωτεΐνες θερμικής κατα-
πληξίας των ακτινομυκήτων οι οποίες δρουν σαν ανοσο-
επικρατητικά αντιγόνα και προάγουν τη φλεγμονή.

Ερώτηση 4

Απάντηση: το Α.
Η Naegleria fowleri αποτελεί αίτιο άσηπτης μηνιγγίτι-
δας. Ο όρος άσηπτη μηνιγγίτιδα αναφέρεται αόριστα σε 
όλες τις περιπτώσεις μηνιγγίτιδας που δεν μπορεί να 
αποδειχθεί μικροβιακή λοίμωξη. Η αμοιβαδική μηνιγ-
γίτιδα που οφείλεται σε λοίμωξη από αμοιβάδα, όπως η 
Naegleria fowleri, μεταδίδεται από πηγές γλυκού νερού. 
Συνήθως η είσοδος στο ΚΝΣ είναι μέσω των οσφρητικών 
νηματίων μετά από κολύμπι σε μολυσμένα νερά πισίνας. 
Η θνητότητα ανέρχεται στο 95%.

Ερώτηση 5

Απάντηση: το Β.
Η συνιστώμενη χορήγηση 3 δόσεων εμβολίου ηπατί-
τιδος Β προκαλεί προστατευτικό τίτλο αντισωμάτων 
(HBsAb > 10 IU/ml) σε ποσοστό άνω του 90% σε ανο-
σοεπαρκείς ενηλίκους. Η ανοσία από το εμβόλιο αρχίζει 
14–21 μέρες μετά τον εμβολιασμό. Ο προστατευτικός 
τίτλος αντισωμάτων μειώνεται προοδευτικά σε χαμηλά 
ή ακόμη και μη ανιχνεύσιμα επίπεδα στο 30% των εμ-
βολιασθέντων, 15 χρόνια μετά τον εμβολιασμό. Ωστόσο 
μελέτες παρακολούθησης σε επαγγελματίες υγείας και 
άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου, έδειξαν ότι η ανοσιακή 
μνήμη παραμένει άθικτη, ακόμη και με μη ανιχνεύ-
σιμους τίτλους αντισωμάτων, εξασφαλίζοντας 100% 
προστασία έναντι του ιού της ηπατίτιδος Β σε άτομα 
που ανέπτυξαν αρχικό τίτλο αντισωμάτων >m10IU/ml 
μετά τον εμβολιασμό.

Ερώτηση 6

Απάντηση: το Β.
Η περίοδος επώασης της γρίπης-influenza είναι 1 με 3 
ημέρες, και η οξεία πορεία της νόσου τυπικά διαρκεί λιγό-
τερο από μία εβδομάδα. H αντίστοιχη περίοδος επώασης 
για την Rubella είναι 2-3 εβδομάδες ενώ για την ηπατίτι-
δα Α και Β,  15–50 ημέρες από την επαφή με τον ιό.

Ερώτηση 7

Απάντηση: το Δ.
Η αντοχή των viridans-group στρεπτοκόκκων στις 
μακρολίδες οφείλεται στον τύπο Μ (γονίδια mefA/E) με 
κωδικοποίηση αντοχής μόνο στην ερυθρομυκίνη ή στον 
τύπο MLSB (erm γονίδια) κατά τον οποίο η έκφραση της 
αντοχής είναι είτε σταθερή είτε επαγόμενη. Στην πρώτη 
περίπτωση εκδηλώνεται αντοχή και στην ερυθρομυκίνη 
και στην κλινδαμυκίνη. Στην δεύτερη περίπτωση εκδη-
λώνεται αντοχή στην ερυθρομυκίνη και φαινοτυπική 
ευαισθησία στην κλινδαμυκίνη. Θετικό D-test (double 
diffusion test) επιβεβαιώνει την ύπαρξη επαγώγιμης 
αντοχής στην κλινδαμυκίνη. Για τους λόγους αυτούς 
επιβάλλεται ο συμπληρωματικός έλεγχος της ευαισθησί-
ας του στελέχους S.mitis στην κλινδαμυκίνη.

Ερώτηση 8

Απάντηση: το Α.
Η νεογνική επιπεφυκίτις εμφανίζεται στον πρώτο μήνα 
της ζωής. Διακρίνεται σε άσηπτη και σηπτική. Η άσηπτη 
είναι χημικής προέλευσης οφειλόμενη σε νιτρικά δια-
λύματα αργύρου που χρησιμοποιούνται για την προφύ-
λαξη από λοιμώδη επιπεφυκίτιδα. Είναι πολύ λιγότερο 
συχνή. Λοιμώξεις οφειλόμενες σε βακτήρια και ιούς 
αποτελούν κύρια αίτια νεογνικής επιπεφυκίτιδας με 
συνηθέστερο μεταξύ όλων, τα Chlamydia. To νεογνό μο-
λύνεται μέσω του γεννητικού σωλήνα κατά τον τοκετό.

Ερώτηση 9

Απάντηση: το Β.
Οι Rota-ιοί είναι η πιο συχνή αιτία εμετού και διάρροι-
ας στα παιδιά παγκόσμια. Ουσιαστικά κάθε παιδί θα 
μολυνθεί και θα νοσήσει από τον ιό αυτό τουλάχιστον 
μια φορά στα πρώτα 5 χρόνια της ζωής του. Σύμφωνα με 
επιδημιολογικές μελέτες μέχρι την ηλικία των 3-5 χρό-
νων το 95% των παιδιών έχουν μολυνθεί από Rota-ιό. 
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι παρατηρείται παρόμοια 
επίπτωση της νόσου σε αναπτυγμένες και μη χώρες.
Οι Rota-ιοί είναι η πιο συχνή αιτία νοσηλείας και είναι 
υπεύθυνοι για το 1/3 των περιπτώσεων βαριάς γαστρε-
ντερίτιδας παγκόσμια. Ο εμβολιασμός στην πρώτη βρε-
φική ηλικία μειώνει την αυξημένη επίπτωση της νόσου 
(6–24μηνών).

Ερώτηση 10

Απάντηση: το Α.
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Το MacConkey άγαρ με σορβιτόλη γνωστό επίσης και ως 
SMAC είναι ένα μερικώς εκλεκτικό διαφορικό υλικό για 
την απομόνωση Escherichia coli Ο157:H7 από κλινικές, 
κτηνιατρικές, τροφικές και περιβαλλοντικές πηγές.
O oρότυπος Ο157:H7 του Ε.coli, λόγω της παραγωγής το-
ξινών που ομοιάζουν σε Shiga (SLT, βεροκυτταροτοξίνη), 
είναι γνωστό ότι εμπλέκεται σε περιστατικά διάρροιας, 
σοβαρής εντεροαιμορραγικής κολίτιδας και το αιμολυτι-
κό ουραιμικό σύνδρομο (ΑΟΣ).

Ερώτηση 11

Απάντηση: το Δ.
Τα αντι-HBs αντισώματα εμφανίζονται μήνες μετά από 
την αρχική μόλυνση, αλλά η παρουσία τους είναι δεί-
κτης αποδρομής της λοίμωξης και ανοσίας. Γι’ αυτό το 
λόγο, το αντίστοιχο εμβόλιο αποτελείται από αντιγόνο 
HBs, το οποίο παράγεται σε καθαρή μορφή με βιοτε-
χνολογικές μεθόδους. Το αντιγόνο HBe εμφανίζεται 
κατά την οξεία φάση και παραμένει την ενεργό χρόνια 
μορφή. Αποτελεί δείκτη υψηλής μολυσματικότητας του 
ασθενούς. Το HBsAg ή Αυστραλιανό αντιγόνο εμφανί-
ζεται στο αίμα 3–4 μήνες πριν, και 3–4 μήνες μετά από 
την εμφάνιση των κλινικών εκδηλώσεων. Η παρουσία 
του αυστραλιανού αντιγόνου (είτε κατά τη διάρκεια της 
οξείας φάσης, είτε σε φορεία) υποδηλώνει διάφορου 
βαθμού μολυσματικότητα, γι’ αυτό και τα θετικά άτομα 
πρέπει να αποκλείονται από αιμοδότες.

Ερώτηση 12

Απάντηση: το Δ.
Το Helicobacter pylori είναι Gram-αρνητικό αυστηρά 
μικροαερόφιλο βακτηρίδιο, που προκαλεί γαστρίτιδα, 
έλκος στομάχου και δωδεκαδακτύλου. Η πρώτη γρήγορη 
διάγνωση γίνεται με την ανίχνευση της ουρεάσης σε βι-
οπτικό υλικό βλεννογόνου στομάχου και δωδεκαδακτύ-
λου, και ακολουθεί η επιβεβαίωση με καλλιέργεια του 
βακτηρίου σε ειδικό θρεπτικό υλικό. Δεν προκαλείται 
διάρροια και η λοίμωξη μπορεί να είναι ασυμπτωματική, 
αλλά αυτοΐαση συμβαίνει πολύ σπάνια.   

Ερώτηση 13

Απάντηση: το Δ.
Ο ουρολοιμώξεις σε εξωτερικούς ασθενείς οφείλονται 
κατά τα 2/3 περίπου στο κολοβακτηρίδιο, ενώ το τελευ-
ταίο αποτελεί αίτιο ουρολοιμώξεων μόλις στο 25–30% 
των νοσοκομειακών ασθενών. Ουροπαθογόνα κολοβα-
κτηρίδια διαθέτουν συχνά ινίδια με προσκολλητικούς 

παράγοντες (προσκολλησίνες) που συνδέονται ειδικά με 
υποδοχείς των κυττάρων του επιθηλίου του ανωτέρου 
ουροποιητικού. Η εγκυρότερη διαγνωστική εργαστηρι-
ακή εξέταση μιας ουρολοίμωξης είναι η καλλιέργεια ού-
ρων. Η κοτριμοξαζόλη είναι ένα πολύ καλό αντιβιοτικό 
για την εμπειρική θεραπεία μιας απλής ουρολοίμωξης, 
η αιτιολογική θεραπεία όμως με βάση το αντιβιόγραμμα 
παραμένει η σωστή μεθόδευση της αντιμετώπισης.

Ερώτηση 14

Απάντηση: το Ε.
Ο τέτανος οφείλεται στη δράση της τετανικής τοξίνης, 
μιας εξωτοξίνης που παράγεται από το κλωστηρίδιο του 
τετάνου. Η πλήρης ανοσοποίηση εναντίον του τετάνου 
μετά από εμβολιασμό απαιτεί τρεις δόσεις εμβολίου, οι 
δύο πρώτες με μεσοδιάστημα 4–6 εβδομάδων και η τρί-
τη μετά από ένα περίπου χρόνο. Αναμνηστικές επανα-
ληπτικές δόσεις γίνονται ανά δεκαετία. Η ανοσία μετά 
εμβολιασμό οφείλεται στην παραγωγή αντισωμάτων που 
εξουδετερώνουν την τετανική τοξίνη, πριν αυτή δράσει. 

Ερώτηση 15

Απάντηση: το Δ.
Η κεφαλοσπορίνες της πρώτης γενεάς δρουν πολύ καλά 
στον Staphylococcus aureus  ακόμη και σε περίπτωση 
που το στέλεχος παράγει β-λακταμάση.
Το τοξικό σύνδρομο καταπληξίας περιγράφηκε για 
πρώτη φορά το 1978 στις ΗΠΑ. Συνήθως προσβάλλονται 
νεαρές γυναίκες που χρησιμοποιούν ταμπόν από πολυ-
εστερικό ή πολυακρυλικό υλικό κατά τη διάρκεια της 
εμμήνου ρύσης, τα οποία αποικίζονται από στελέχη του 
σταφυλοκόκκου που παράγουν τη αντίστοιχη τοξίνη. 
Τοξινογόνα στελέχη έχουν απομονωθεί επίσης από 
δοθιήνες και τραύματα, αλλά και από στελέχη πηκτάση-
αρνητικών σταφυλοκόκκων. Κλινικά οι ασθενείς εμφα-
νίζουν υψηλό πυρετό, διάσπαρτο κηλιδώδες εξάνθημα, 
χαμηλή συστολική αρτηριακή πίεση και χαρακτηριστική 
απολέπιση 1–2 εβδομάδες από την έναρξη των εκδη-
λώσεων. Στην λειτουργική διαταραχή που προκαλεί η 
τοξίνη συμμετέχουν συνήθως το πεπτικό σύστημα, οι 
μύες, οι βλεννογόνοι, οι νεφροί, το ήπαρ και το κεντρικό 
νευρικό σύστημα.
Κάποια στελέχη Staphylococcus aureus που επιμολύ-
νουν τρόφιμα πολλαπλασιαζόμενα μέσα σε αυτά παρά-
γουν μια εντεροξίνη, η οποία όταν καταναλωθεί από τον 
άνθρωπο προκαλεί μετά από 4-6 ώρες έντονη κακουχία, 
έμετο, κοιλιακά άλγη και διάρροια. Η διαταραχή αυτή 
είναι αυτοπεριοριζόμενη συνήθως μετά από 24 ώρες.
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Η πρωτεΐνη Α του Staphylococcus aureus εντοπίζεται 
στην επιφάνεια του βακτηριακού κυττάρου και προσδί-
δει στο βακτήριο αντιφαγοκυτταρική ικανότητα, συνδεό-
μενη με την Fc περιοχή του μορίου των ανοσοσφαιρινών 
εμποδίζοντας την οψωνινοποίηση, η οποία γίνεται μέσω 
της σύνδεσης των φαγοκυττάρων με την ίδια περιοχή 
του αντισώματος. Μέσω της μεθικιλλίνης (ή οξακιλλίνης) 
γίνεται παραδοσιακά ο έλεγχος για την αντοχή στα 
β-λακταμικά, που είναι ανθεκτικά στις β-λακταμάσες. Σε 
περίπτωση αντοχής στη μεθικιλλίνη εναλλακτικά χορη-
γούνται αντιμικροβιακά της ομάδας της βανοτομυκίνης 
ή των κινολονών.
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