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Τα µέλη της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών (Enterobacteriaceae) εξακολουθούν να παίζουν
σηµαντικό ρόλο στις λοιµώξεις τις σχετιζόµενες µε µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Αν και τα
τελευταία τριάντα χρόνια έχουν περιγραφεί πολλά νέα µέλη της οικογένειας αυτής, λίγα από αυτά
προκαλούν λοιµώξεις στον άνθρωπο. Η Cedecea, µέλος της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών,
είναι µικρόβιο περιβαλλοντικό και βρίσκεται στο νερό, το έδαφος, τα λύµατα, την αγροτική σκόνη,
τα φυτά, τα έντοµα και τα ζώα. Επίσης αποτελεί µέρος της εντερικής χλωρίδας και η παρουσία της
στο περιβάλλον αντανακλά την ύπαρξη κοπρανώδους υλικού από τον άνθρωπο ή τα ζώα. Αποτελεί
σπάνιο παθογόνο µε αυξανόµενη σηµασία. Τα περισσότερα στελέχη της Cedecea αποµονώθηκαν
σε κλινικά δείγµατα ασθενών, κυρίως από αιµοκαλλιέργειες σε ασθενείς µε βακτηριαιµία και ση-
ψαιµία (C. davisae, C. neteri και C. lapagei), από πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις και πνευµονικό ιστό,
από οφθαλµικά επιχρίσµατα (C. davisae), από κόπρανα, ούρα, από φαρυγγικά επιχρίσµατα, από
περιτοναϊκό υγρό (C. neteri και C. lapagei), από απόστηµα οσχέου (C. davisae) και από φλεβικούς
καθετήρες. Το γεγονός της αποµόνωσης των συγκεκριµένων στελεχών Cedecea κυρίως από κλινικά
δείγµατα ανοσοκατεσταλµένων ασθενών, σε συνδυασµό µε την παρατηρούµενη πολυαντοχή τους,
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1.1 Ταξινόµηση

Τα µέλη της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών
(Enterobacteriaceae) εξακολουθούν να παίζουν ση-
µαντικό ρόλο στις νοσοκοµειακές λοιµώξεις.1-4 Αν και
τα τελευταία τριάντα έτη έχουν περιγραφεί αρκετά
νέα γένη αυτής της οικογένειας, τα περισσότερα σπά-
νια προκαλούν λοίµωξη στον άνθρωπο.4 Τα τελευταία
χρόνια έχει σηµειωθεί εξαιρετική πρόοδος στην ταξι-
νόµηση των βακτηρίων. Ωστόσο υπάρχουν σε εργα-
στήρια αναφοράς αταυτοποίητα βακτήρια τα οποία
κρατούνται σε συλλογή.

Το 1977, ερευνητές του Κέντρου Ελέγχου Λοιµώ-
ξεων των ΗΠΑ (CDC) έδωσαν σε ένα σύνολο 17 λι-
πάση θετικών, µη ταυτοποιηµένων, µελών της οικογέ-
νειας των Εντεροβακτηριακών την ιδιωµατική ονοµα-
σία “Enteric Group 15” (Εντερική οµάδα 15).5 Για αυτό
για το νέο γένος της οικογένειας των Εντεροβακτη-
ριακών προτάθηκε το 1980 το όνοµα “Cedecea”. Το
όνοµα αυτό πηγάζει από το αρκτικόλεξο CDC και αν-
τικατέστησε το παλαιότερο CDC Enteric Group 155.
Το 1981, µε βάση το γονότυπο και το φαινότυπό τους,
είχαν περιγραφεί 5 είδη Cedecea εκ των οποίων τα
δύο πρώτα ονοµάστηκαν Cedecea davisae και Cede-
cea lapagei, ενώ τα υπόλοιπα, που δεν είχαν ταυτο-
ποιηθεί ακόµη, ονοµάστηκαν Cedecea species3,4 και
5. Η C. davisae ονοµάστηκε έτσι προς τιµήν της µι-
κροβιολόγου Betty Davis από το Βακτηριολογικό Ερ-
γαστήριο του CDC της Ατλάντα των ΗΠΑ, η οποίος
συνεισέφερε ουσιαστικά στην ορολογική και στη βιο-
χηµική ταυτοποίηση των Εντεροβακτηριακών και Vib-
rionaceae.5 Η C. lapagei έλαβε το όνοµα της από τον

Stephen Lapage, έναν Βρετανό µικροβιολόγο µε ιδι-
αίτερη συµβολή στην ταξινόµηση των Εντεροβακτη-
ριακών, ως εκδότης του Βακτηριολογικού Κώδικα.4

Για τα υπόλοιπα τρία είδη βρέθηκε από αναλύσεις
DNA ότι αποτελούν διαφορετικά είδη Cedecea.4-5 Στα
είδη αυτά δεν αποδόθηκε κάποια επιστηµονική ονο-
µασία, καθώς µόνο ένα στέλεχος αντιστοιχούσε σε
κάθε είδος. Η κλινική σηµασία των αρχικών 17 βα-
κτηριακών στελεχών Cedecea παρέµενε ασαφής,
καθώς κανένα από αυτά δεν είχε αποµονωθεί από
αίµα ή εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) ασθενών. Το
1982, µετά τη µελέτη πολλών βακτηριακών στελεχών
προτάθηκε για τη Cedecea 4 το επιστηµονικό όνοµα
Cedecea neteri,  αφήνοντας τα είδη Cedecea 3 και 5
χωρίς περαιτέρω ονοµασία.4-7 Η C. neteri ονοµάστηκε
έτσι προς τιµήν του Erwin Neter, ενός Αµερικανού µι-
κροβιολόγου µε µεγάλη συνεισφορά στην κατανόηση
της κλινικής σηµασίας των µελών της οικογένειας των
Εντεροβακτηριακών.6 Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν
νέα, ασυνήθιστα είδη Cedecea τα οποία φαίνεται να
διαφέρουν από τα πέντε που είχαν περιγραφεί πα-
λαιότερα. Για τα είδη αυτά καθιερώθηκε η ονοµασία
Cedecea species6.8-9.

1.2. Μορφολογικά και βιοχηµικά χαρακτηριστικά της
Cedecea

Τα στελέχη της Cedecea αποτελούν Gram-αρνητικά,
αερόβια και προαιρετικά αναερόβια, κινητά βακτήρια
τα οποία είναι ασπορογόνα και δεν σχηµατίζουν έλυ-
τρο. Αναπτύσσονται σε θρεπτικό άγαρ σε θερµοκρα-
σία 37oC σχηµατίζοντας κυρτές αποικίες διαµέτρου
περίπου 1,5 χιλιοστόµετρων.4-5 Αναπτύσσονται σε pH
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καθιστούν αναγκαίο τον προσδιορισµό του ρόλου τους στην παθογένεια των λοιµώξεων. Σκοπός της
παρούσας ανασκόπησης είναι η περιγραφή των πρόσφατων επιδηµιολογικών, διαγνωστικών και κλι-
νικών δεδοµένων για τα είδη Cedecea, σε συνδυασµό µε την κατανόηση του ρόλου τους στις λοι-
µώξεις, καθώς και η παρουσίαση τρόπων ταυτοποίησής τους µε νεότερες µοριακές τεχνικές



7-9 σε πεπτόνη περιεκτικότητας 0-4% σε NaCl, καθώς
και σε ζωµό τρυπτικάσης σόγιας στους 15-37oC.5

Είναι καταλάση θετικά, οξειδάση αρνητικά, αραβινόζη
αρνητικά, αργινίνη θετικά, ανάγουν τα νιτρικά σε νι-
τρώδη, διασπούν την εσκουλίνη παρουσία σιδήρου
και παράγουν οξύ από την D- αραβιτόλη, µαλτόζη, D-
µαννιτόλη, D-µαννόζη, σαλικίνη και τρεχαλόζη.5 Αρ-
κετά αποµονωθέντα στελέχη της Cedecea εµφανί-
ζουν ενεργό την οδό της 3-ΟΗ υδροξυβουτανόνης
(acetoin, C4H8O2) στον καταβολισµό της γλυκόζης, δί-
νοντας όµως αρνητική την αντίδραση Voges-
Proskauer µε τη µέθοδο O’Meara, εξαιτίας της µικρής
παραγωγής 2,3-βουτανεδιόλης.10 Μόνο η C. lapagei
δίνει ισχυρή θετική αντίδραση στη δοκιµασία Voges-
Proskauer µε τη µέθοδο O’Meara, ενώ δε φαίνεται να
ισχύει το ίδιο και για τα υπόλοιπα είδη Cedecea τα
οποία εµφανίζουν αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία,
εκτός και αν αυτή παραταθεί για αρκετές ώρες µετά
την προσθήκη των αντιδραστηρίων.10

Για τα περισσότερα στελέχη Cedecea τα παρα-
κάτω υποστρώµατα αποτελούν τις αποκλειστικές
πηγές άνθρακα και ενέργειας: D-αραβιτόλη, κιτρικά,
φουµαρικό, D-φρουκτόζη, D-γαλακτόζη, D-γλυκονικό,
D-γλυκοζαµίνη, D-γλυκόζη, D-γλυκουρονικό, γλυκε-
ρόλη, D-µαννιτόλη, D-µαννόζη, D-ριβόζη, 2-κετο-
γλουταρικό, Ν-ακετυλογλυκοζαµίνη, γαλακτικό, πυρο-

σταφυλικό, σαλικίνη, τρεχαλόζη, κ.α.4-5. Αξίζει ακόµα
να σηµειωθεί ότι παρουσία χλωρίου δεν υπάρχει ανα-
ερόβια ανάπτυξη και η δοκιµασία Jordan-τρυγικού
είναι αρνητική. 

Φαινοτυπικά το γένος Cedecea δεν µοιάζει µε τα
υπόλοιπα της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών.
Τα είδη του δε ζυµώνουν την αραβινόζη και τη ρα-
µνόζη, ούτε παράγουν εξωκυττάρια δεσoξυριβονου-
κλεάση.4-5. Τα είδη Cedecea διακρίνονται από τα είδη
Escherichia, Citrobacter, Proteus, Providencia, Sal-
monellα και Shigella, καθώς είναι θετικά στη δοκιµα-
σία της ο-νιτροφαινυλ-β-D-γαλακτοπυρανοσίδης, τη
δοκιµασία Voges-Proskauer, τη µαννιτόλη, τη λιπάση,
την εσκουλίνη και αρνητικά στην παραγωγή υδρό-
θειου, ινδόλης, στη διάσπαση της ουρίας, στην απο-
καρβοξυλίωση της λυσίνης και στην απαµίνωση της
φαινυλαλανίνης.5 Η Cedecea διαφοροποιείται από τα
είδη Klebsiella, Erwinia, Enterobacter και Serratia,
καθώς είναι αρνητική στην παραγωγή ζελατινάσης
που ρευστοποιεί την πηκτή, δεσοξυριβονουκλεάσης,
χιτινάσης, αποκαρβοξυλάσης της λυσίνης, πολυγα-
λακτουρονάσης, ενώ δε διασπά την L-ραµνόζη και την
L-αραβινόζη.4-5 Στους Πίνακες 1α και 1β παρουσιά-
ζονται όλα τα βιοχηµικά χαρακτηριστικά που διαφο-
ροποιούν το γένος και τα είδη Cedecea στο Εργα-
στήριο Κλινικής Μικροβιολογίας. 

CEDECEA ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟ
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Βιοχηµικές δοκιµασίες για τη διάκριση του γένους CedeceaΠίνακας 1α

ΒΒιιοοχχηηµµιικκήή
∆∆οοκκιιµµαασσίίαα

Λακτόζη
Λιπάση
β-γαλακτοσιδάση
Αποϋδρολάση της αργινίνης
Κιτρικά
Γλυκόζη
D-Σορβιτόλη
Υδρόλυση της ζελατίνης
∆εσοξυ-ριβονουκλεάση
Αποκαρβοξυλάση της ορνιθίνης
Αποκαρβοξυλάση της λυσίνης
Αραβινόζη
Ουρεάση
Ινδόλη
Καταλάση
Οξειδάση
Απαµίνωση της τρυπτοφάνης

(+): ≥90% θετική δοκιµασία, V: 10-90% θετική δοκιµασία, (-): “10% θετική δοκιµασία, V*: 10-90% και ανάλογα του είδους
Cedecea (βλ. Πίνακα 1β), +*: αντίδραση θετική στη Cedecea davisae, +**: αντίδραση βραδέως θετική
Προσαρµοσµένο από δεδοµένα των Farmer et al, 20064, Farmer et al, 198510, Abbott. 200611 και Chester & Moskowitz, 198718.
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Η C. davisae διακρίνεται από τη C. lapagei από την
ιδιότητα της να παράγει οξύ από τη D-ξυλόζη και τη
σουκρόζη, καθώς και µέσω των δοκιµασιών παραγω-
γής αποκαρβοξυλάσης της ορνιθίνης και ασκορβικού
(θετικά στη C. davisae), την παραγωγή της β-ξυλοσι-
δάσης από τη C. davisae και τέλος από την ανάγκη
της C. davisae σε θειαµίνη για να αναπτυχθεί.4-5 Όπως
προαναφέρθηκε, η C. lapagei δίνει έντονα θετική την
αντίδραση στη δοκιµασία Voges-Proskauer µε τη µέ-
θοδο O’Meara.10-11 Η C. neteri είναι θετική στη χρώση
µε κυανό του µεθυλενίου, δίνει θετική τη δοκιµασία
Voges-Proskauer (όχι τόσο έντονα όσο η C. lapagei),
ενώ αναπτύσσεται και σε θρεπτικό υλικό χωρίς θει-
αµίνη.6 Όπως φαίνεται στη συγκριτική ανάλυση του
DNA, η Cedecea αποτελεί ένα διαφορετικό γένος
στην οικογένεια των Εντεροβακτηριακών, απαρτιζό-
µενο από τουλάχιστον 5 είδη.4-5 Συγκεκριµένα διαπι-
στώθηκε ότι τα είδη της Cedecea εµφανίζουν οµοιό-
τητα 32-100% µεταξύ τους και 23% µε άλλα γένη της
οικογένειας των Εντεροβακτηριακών.5,11

Μία ακόµα ιδιότητα του γένους Cedecea και ειδι-
κότερα της C. lapagei, που τη διακρίνει από άλλα
γένη της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών, είναι
η οξείδωση της D-γλυκόζης χωρίς την προσθήκη
PQQ (pyrroloquinoline quinine) όπως παρατηρείται
στις Serratia marcescens, Yersinia frederiksenii και Er-
winia cypripedi.11-12 Αντίθετα, η Ε. coli µπορεί να οξει-
δώσει τη D-γλυκόζη µόνο παρουσία PQQ. 

Τα στελέχη του γένους Cedecea µπορούν να δια-
χωριστούν από τα άλλα γένη της οικογένειας των Εν-
τεροβακτηριακών µε βάση τη διαφορετική σύσταση
των λιπαρών οξέων τους. Τα λιπαρά οξέα του κυττα-
ρικού τοιχώµατος, που εξάγονται ως µεθυλεστέρες
λιπαρών οξέων, διαχωρίζονται µε τη βοήθεια αέρια
χρωµατογραφίας.11-14 Σύµφωνα µε την παραγωγή των
ενζύµων, τη ρύθµιση της βιοσύνθεσης των αρωµατι-
κών αµινοξέων και τον προσδιορισµό της νουκλεοτι-
δικής αλληλουχίας του γονιδίου 16S rRNA και 5S
rRNA, η Cedecea ανήκει στην οµάδα των Εντεροβα-
κτηριακών 3 (Enterocluster 3), η οποία περιλαµβάνει
τα γένη Kluyvera, Edwardsiella, Hafnia, Yersinia, Pro-
teus, Providencia και Morganella.15,16

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της C. davisae όταν
αναπτύσσεται σε άγαρ είναι η οσµή «δίκην πατά-
τας».16 Στην οικογένεια των Εντεροβακτηριακών, τα
περισσότερα στελέχη της Serratia odorifera και της S.
ficaria, όπως επίσης λίγα στελέχη της S. rubidea, πα-
ράγουν ιδιαίτερη οσµή «δίκην πατάτας», η οποία απο-
δίδεται στις πυραζίνες, ετεροκυκλικές νιτρώδεις
ενώσεις µε µοναδικές οργανοληπτικές ιδιότητες.16 Τα
είδη των πυραζινών που παράγονται ανιχνεύονται µε
χρωµατογραφία και φασµατοφωτοµετρία µάζας.16-17

Οι πυραζίνες που παράγονται από στελέχη των Cede-
cea, Serratia και Pseudomonas µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν ως εργαλεία στην ταξινόµηση των βακτη-
ρίων, αλλά και στη βιοτεχνολογία. 
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Βιοχηµικές δοκιµασίες για τη διάκριση των ειδών CedeceaΠίνακας 1β

ΒΒιιοοχχηηµµιικκήή
∆∆οοκκιιµµαασσίίαα
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Με βάση τη βιοχηµική αντίδραση της καταλάσης,
που χρησιµοποιείται στην ταυτοποίηση των µελών
της Οικογένειας των Εντεροβακτηριακών, η Cedecea
spp. ανήκει στην οµάδα που δίνει άµεση θετική αντί-
δραση µαζί µε τα Εντεροβακτηριακά: Serratia,
Yersinia, Proteus, Morganella, Providencia και Hafnia
spp.18 Με τη δοκιµασία της καταλάσης, η Cedecea
διακρίνεται από το Enterobacter, το οποίο δίνει καθυ-
στερηµένα θετική τη δοκιµασία της καταλάσης.18

Τέλος, µε βάση το αντιβιόγραµµα, τα περισσότερα
στελέχη της Cedecea spp. είναι ανθεκτικά στην κολι-
στίνη και την κεφαλοθίνη, όπως και η Serratia spp.5,19

Η Cedecea είναι συνήθως ευαίσθητη στη στρεπτοµυ-
κίνη, καναµυκίνη, τοµπραµυκίνη, γενταµυκίνη, αµικα-
σίνη,καρµπενικιλλίνη, τριµεθοπρίµη-σουλφοµεθοξα-
ζόλη, ναλιδιξικό οξύ, νιτροφουραντοΐνη, χλωραµφε-
νικόλη, τετρακυκλίνη και µινοκυκλίνη.5-6,20-21

1.3. Οικολογία και αποµόνωση

Η Cedecea είναι µικρόβιο περιβαλλοντικό, όπως το
σύνολο των Εντεροβακτηριακών.4,11 Βρίσκεται στο
νερό, το έδαφος, τα λύµατα, την αγροτική σκόνη22, τα
φυτά, τα έντοµα και τα ζώα.23 Επίσης αποτελεί µέρος
της εντερικής χλωρίδας και η παρουσία της στο πε-
ριβάλλον αντανακλά την ύπαρξη κοπρανώδους υλι-
κού από τον άνθρωπο ή τα ζώα.4,11 Τα περισσότερα
στελέχη της Cedecea αποµονώθηκαν από κλινικά
δείγµατα ασθενών, κυρίως από αιµοκαλλιέργειες
ασθενών µε βακτηριαιµία και σηψαιµία (C. davisae, C.
neteri και C. lapagei)19-21,24,26, από πτύελα, βρογχικές
εκκρίσεις και πνευµονικό ιστό (C. davisae και C. la-
pagei )5,27-29, από περιεχόµενο χοληδόχου κύστεως (C.
davisae)5, από τραύµατα5,30 και εγκαύµατα (C. la-
pagei)20, από δερµατικά έλκη7,21, από οφθαλµικά επι-
χρίσµατα (C. davisae)5, από κόπρανα5,31 ούρα5, από
φαρυγγικά επιχρίσµατα5, από περιτοναϊκό υγρό (C.
neteri και C. lapagei)32,33, από απόστηµα οσχέου (C.
davisae)34 και από φλεβικούς καθετήρες.5 Είναι αξιο-
σηµείωτο ότι κανένα από τα πρωταρχικά 17 στελέχη
της Cedecea δεν αποµονώθηκε από αίµα ή ΕΝΥ, µε
αποτέλεσµα να της αποδοθεί αρχικά µικρή κλινική ση-
µασία.5-6,10 Σήµερα, η αποµόνωση των στελεχών της
Cedecea spp. από τα κλινικά δείγµατα στους χώρους
παροχής υπηρεσιών υγείας αυξάνεται συνεχώς και
επειδή αφορά κυρίως ανοσοκατεσταλµένους ασθε-
νείς, είναι αναγκαίος ο προσδιορισµός του ρόλου της
στην παθογένεια των λοιµώξεων.20-21, 24-30

2. Κλινικά χαρακτηριστικά και παθογένεια της
λοίµωξης από Cedecea

Αρκετά από τα µέλη της οικογένειας των Εντεροβα-
κτηριακών είναι δυνητικά παθογόνοι µικροοργανισµοί

και ευθύνονται περίπου για το 50% των λοιµώξεων σε
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας στις Η.Π.Α.35-37

Η Cedecea αποτελεί ένα σπάνιο ευκαιριακά πα-
θογόνο βακτήριο. ∆εν αποµονώνεται συχνά από καλ-
λιέργειες βιολογικών υλικών νοσηλευόµενων ασθε-
νών, µε αποτέλεσµα η κλινική της σηµασία της να
είναι εν πολλοίς άγνωστη και να µην έχει µελετηθεί
εις βάθος. Παραµένει λοιπόν ασαφής ο ρόλος της
Cedecea στις ανθρώπινες λοιµώξεις, ενώ για κάποια
βακτηριακά στελέχη δεν υπάρχει ικανός αριθµός
δειγµάτων για να διερευνηθεί η κλινική σηµασίας
τους.5-10 Μία µη δηµοσιευµένη έρευνα στα νοσοκο-
µεία της Βραζιλίας υπογραµµίζει την αύξηση της συ-
χνότητας ανεύρεσης των ειδών Cedecea, τα οποία
αποτελούν λιγότερο από το 1% των καταγεγραµµέ-
νων αιτιών νοσοκοµειακών λοιµώξεων.37 Στην παρα-
πάνω µελέτη, είδη Cedecea αποµονώθηκαν από 52
δείγµατα βιολογικών υλικών ασθενών, κυρίως ούρα,
αίµα, φλεβοκαθετήρες και έλκη.37 Συχνότερα απο-
µονώθηκε το είδος C. lapagei.37

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν λίγες αναφορές πε-
ριπτώσεων λοίµωξης οφειλόµενες σε είδη Cedecea,
που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.6,7,10,19-21,24-30,38-41 Tα
είδη C. lapagei, C. davisae και C. neteri προκάλεσαν
κυρίως βακτηριαιµία σε άτοµα µε σακχαρώδη δια-
βήτη (Σ∆)20,21,26, χρόνια καρδιοπάθεια6,19 (π.χ. παθή-
σεις των καρδιακών βαλβίδων), χρόνια αποφρακτική
πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ)19, συστηµατικό ερυθηµατώδη
λύκο (ΣΕΛ)24, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια26 και οξεία
λευχαιµία.39 Ως νοσοκοµειακή λοίµωξη περιγράφηκε
µόνο µία περίπτωση σηψαιµίας σε ανοσοκατασταλ-
µένο ασθενή µε υποκείµενο ΣΕΛ.24 Σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις λοιµώξεων οφειλόµενων σε C. davisae
και C. lapagei δεν είχε παρατηρηθεί έκθεση των ασθε-
νών σε νοσοκοµειακό περιβάλλον πριν τη λοίµωξη.
Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκαν λοιµώξεις της κοινό-
τητας.6,19-21 Η Cedecea αποτελούσε πιθανότατα µέρος
της δερµατικής χλωρίδας.19-21 Σε τρεις περιπτώσεις
υπάρχουν ενδείξεις ότι πηγή της βακτηριαιµίας από
C. davisae αποτέλεσε ο κεντρικός φλεβικός καθετή-
ρας και οι γραµµές Swan-Ganz, καθώς βρέθηκε µε-
γάλος αριθµός βακτηριακών στελεχών σε καλ-
λιέργειες που ελήφθησαν από το άκρο των καθετή-
ρων αυτών, καθώς και από το αίµα του ασθενούς
κατά την οξεία φάση της λοίµωξης.19,26,39 Οι Magnum
και Radish αναφέρουν µία περίπτωση όπου κατά τη
νεκροψία αποµονώθηκε Cedecea sp. 3 από αίµα των
καρδιακών κοιλοτήτων.40 Η κλινική σηµασία αυτού
του ευρήµατος παραµένει ασαφής, καθώς συνυ-
πήρχε συστηµατική λοίµωξη από Candida albicans,
ενώ τα στελέχη Cedecea sp.3 δεν αποµονώθηκαν από
αιµοκαλλιέργειες που ελήφθησαν πριν το θάνατο του
ασθενούς.40 Στα εργαστηριακά ευρήµατα της λοίµω-
ξης από Cedecea περιλαµβάνονται η λευκοκυττάρωση
µε αριστερή στροφή του τύπου, η τοξική κοκκίωση, η
υψηλή ΤΚΕ και οι υψηλές τιµές CRP.6,19-21
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Έχει περιγραφεί περίπτωση ασθενούς µε χρόνια
καρδιοπάθεια και ηπατική νόσο όπου η C. davisae
αποτελούσε τον κυρίαρχο µικροοργανισµό που απο-
µονώθηκε σε απόστηµα του οσχέου.34

Η C. lapagei έχει συσχετισθεί µε δύο περιπτώσεις
πνευµονίας.27,28 Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε
υποκείµενο νόσηµα: η µία περίπτωση αφορούσε
ασθενή µε ΧΑΠ και υπαραχνοειδή αιµορραγία που
υποβλήθηκε σε χειρουργική επέµβαση και νοσηλεύ-
τηκε διασωληνωµένος σε Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας27 και η δεύτερη ασθενή µε οξεία προµυελοκυτ-
ταρική λευχαιµία.28 Η C. davisae αποµονώθηκε σε
τρεις περιπτώσεις ασθενών µε πνευµονία.29,41 Η µία
αφορούσε 20χρονη ασθενή µε κυστική ίνωση29, ενώ
οι άλλες δύο αφορούσαν ασθενείς προχωρηµένης
ηλικίας µε πνευµονία και υποκείµενη καρδιοπάθεια.41

Η αποµόνωση στα πτύελα και άλλων µικροβίων, τόσο
στην ασθενή µε κυστική ίνωση (µεθικιλλίνη-ανθεκτικό
S. aureus και B. cepacia), όσο και σε έναν από τους
δύο ασθενείς µε καρδιοπάθεια (Klebsiella oxytoca)
οδηγούν στη σκέψη ότι πιθανόν η C. davisae να µην
ήταν το κύριο αίτιο της πνευµονίας.29,41

Έχουν αναφερθεί επίσης δύο περιπτώσεις περι-
τονίτιδας οι οποίες αποδόθηκαν στις C. lapagei και C.
neteri. Στην πρώτη περίπτωση, η C. lapagei αποµο-
νώθηκε από υγρό περιτοναϊκών πλύσεων σε ασθενή
55 ετών µε νεφρική ανεπάρκεια.32 Ο ασθενής είχε
υποβληθεί σε ορθότοπη µεταµόσχευση ήπατος λόγω
δευτερογενούς κίρρωσης οφειλόµενης σε λοίµωξη
από ιό ηπατίτιδας C.32 Στην περίπτωση αυτή, η C. la-
pagei θεωρήθηκε δυνητικά παθογόνο, καθώς η εφαρ-
µοζόµενη τεχνικής της µεταµόσχευσης προδιαθέτει
σε µια πιθανή µόλυνση. Η συνηθέστερη προέλευση
των µικροοργανισµών που προκαλούν περιτονίτιδα
σχετιζόµενη µε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση
φαίνεται να είναι το γαστρεντερικό και το ουροποι-
ητικό σύστηµα.32 Σε άλλες περιπτώσεις στελέχη C.
neteri καθώς και Escherichia vulneris αποµονώθηκαν
από καλλιέργειες περιτοναϊκού υγρού σε ασθενείς
που είχαν υποβληθεί σε χειρουργικές επεµβάσεις της
κοιλιακής χώρας.33

Επιπρόσθετα, τα βακτήρια C. lapagei, C. davisae
και Cedecea sp. 6 έχουν συσχετιστεί µε δερµατικές
λοιµώξεις σε έλκη7,21, εγκαύµατα20 και τραύµατα µετά
από τροχαίο.30  Στις τρεις πρώτες περιπτώσεις οι
ασθενείς έπασχαν από Σ∆, γνωστό προδιαθεσικό πα-
ράγοντα για την ανάπτυξη παρόµοιων λοιµώ-
ξεων.7,20,21 Σε ασθενή 47 ετών µε χηµικά εγκαύµατα
οφειλόµενα σε σκυρόδεµα διαπιστώθηκε βακτηριαι-
µία και επιµόλυνση των εγκαυµάτων µε C. lapagei.20 Η
ανάπτυξη της ευνοήθηκε από το αλκαλικό περιβάλ-
λον της περιοχής.20 Ως πιθανή αιτία της λοίµωξης θε-
ωρήθηκε η επαφή των εγκαυµατικών επιφανειών µε
αντικείµενα, καθώς και η µεταφορά του βακτηρίου
µέσω του υδάτινου περιβάλλοντος.20 Επίσης το περι-
βάλλον θεωρήθηκε πηγή µόλυνσης στην περίπτωση

της λοίµωξης του τραύµατος άκρου ποδός µετά από
τροχαίο, µια και τα σηµεία λοίµωξης στον 20χρονο
ασθενή παρουσιάστηκαν µέσα στις πρώτες 48 ώρες
από τον τραυµατισµό του και την εισαγωγή του στο
νοσοκοµείο.30

Από τις µέχρι τώρα καταγεγραµµένες περιπτώσεις
λοίµωξης από Cedecea διαπιστώνεται ότι παράγον-
τες κινδύνου λοίµωξης είναι ο Σ∆, η ΧΑΠ, οι χρόνιες
καρδιακές νόσοι, καθώς και καταστάσεις που σχετί-
ζονται µε ανοσοκαταστολή, όπως ο ΣΕΛ, η µεταµό-
σχευση ήπατος, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η
κυστική ίνωση και οι αιµατολογικές κακοήθειες (λευ-
χαιµία).4,6,7,19-21,24,26-29,32,34,38,39

Η αντιµετώπιση των λοιµώξεων αυτών είναι δυ-
σχερής εξαιτίας της αντοχής των στελεχών της Cede-
cea στα διάφορα αντιβιοτικά. Σε αυτά περιλαµβά-
νονται η κεφαλοθίνη, οι κεφαλοσπορίνες ευρέως φά-
σµατος, η κολιστίνη και αρκετές αµινογλυκοσίδες.20-

21,37 Σύµφωνα µε µία µη δηµοσιευµένη έρευνα από τη
Βραζιλία, τα στελέχη Cedecea που αποµονώθηκαν
εµφάνισαν τάσεις πολυαντοχής σε αρκετά αντιβιο-
τικά, µε µεγαλύτερη ευαισθησία στις φλουοροκινο-
λόνες και τις καρβαπενέµες.37 Σε επιδηµιολογική
µελέτη που διεξήχθη σε νοσηλευόµενα παιδιά που
λάµβαναν κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, µε σκοπό
τη διερεύνηση του αποικισµού των κοπράνων µε αν-
θεκτικά Gram-αρνητικά µικρόβια, βρέθηκε ότι τα παι-
διά αυτά παρουσίασαν αποικισµό µε Gram-αρνητικά
βακτήρια ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γε-
νιάς.37 Συχνότερα αποµονώθηκαν ανθεκτικά στελέχη
των Εντεροβακτηριακών, όπως Citrobacter, Serratia,
Chromobacterium και Cedecea.37 Η µακρά νοσηλεία
και η θεραπεία µε τα αναφερόµενα αντιβιοτικά δε φαί-
νεται να αποτελούν τις απαραίτητες αιτίες του αποι-
κισµού των κοπράνων των παιδιών αυτών, καθώς
ανθεκτικά στελέχη µικροβίων απαντώνται τόσο στο
νοσοκοµειακό περιβάλλον όσο και στην κοινότητα.37

Έτσι σε πρόσφατη µελέτη από αγροτική περιοχή της
Ουγκάντα για τον έλεγχο αντοχής βακτηρίων που
αποµονώνονται από το γάλα αγελάδων µε µαστίτιδα,
αποµονώθηκε πολυανθεκτικό στέλεχος C. davisae
(αντοχή σε αµπικιλλίνη, αµοξικιλλίνη-κλαβουλανικό,
κεφαλοθίνη, κεφοξιτίνη, κεφοταξίµη, κεφουροξίµη, νι-
τροφουραντοΐνη και ερταπενέµη).42 Στέλεχος C.
davisae που αποµονώθηκε από πτύελα ασθενή µε κυ-
στική ίνωση ήταν ανθεκτικό σε όλες τις οµάδες αντι-
βιοτικών (ευαίσθητο µόνο σε τριµεθοπρίµη/σουλφο-
µεθοξαζόλη), γεγονός που υποδηλώνει την ικανότητα
των συγκεκριµένων βακτηρίων να προσλαµβάνουν
διάφορα γονίδια αντοχής.29 Εποµένως η εξάπλωση
τέτοιων ανθεκτικών στελεχών µπορεί να περιοριστεί
µόνο µέσω λήψης µέτρων ελέγχου νοσοκοµειακών
λοιµώξεων και πολιτικής χρήσης των αντιβιοτικών.
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3. Εργαστηριακή διάγνωση της λοίµωξης 
από Cedecea

3.1. Συµβατικές τεχνικές

Σε θερµοκρασία 35-37οC τα είδη της Cedecea ανα-
πτύσσονται στα περισσότερα θρεπτικά υλικά, όπως
MacConkey άγαρ, σοκολατόχρωµο άγαρ, άγαρ εµ-
πλουτισµένο µε αίµα προβάτου και κολιστίνη-ναλιδι-
ξικό οξύ, µέσα σε διάστηµα 24 ωρών, σχηµατίζοντας,
κυρτές αποικίες διαµέτρου 1,5mm.4,5,43 Τα περισσό-
τερα στελέχη Cedecea δε ζυµώνουν τη λακτόζη, σχη-
µατίζοντας άχρωµες αποικίες όταν καλλιεργούνται σε
θρεπτικό υλικό που περιέχει λακτόζη.43

Οι βιοχηµικές δοκιµασίες βάσει των οποίων γίνεται
η ταυτοποίηση του γένους Cedecea και των διαφό-
ρων ειδών της φαίνονται στoυς Πίνακες 1α και 1β.
Λόγω του κινδύνου παραγωγής κεφαλοσπορινασών,
καρβαπενεµασών και ευρέως φάσµατος β-λακταµα-
σών από τα βακτήρια, είναι απαραίτητη η σωστή ταυ-
τοποίηση σε επίπεδο είδους.11,43 Γενικά, τα είδη της
Cedecea ταυτοποιούνται εύκολα µε τη χρήση συστη-
µάτων που διατίθενται στο εµπόριο, όπως το API 20E
και τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα Microscan
(Dade Behring), VITEK (bioMérieux) και PhoenixTM
(Becton Dickinson). Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποι-
ούν έναν συνδυαστικό πίνακα ταυτοποίησης και µία
αυτοµατοποιηµένη µέθοδο µικροαραίωσης σε ζωµό
για να προσδιοριστεί η ευαισθησία τους στα αντιβιο-
τικά.3,6,11,20-21

Χρησιµοποιώντας πρόσφατες αποικίες του µικρο-
βίου, από καλλιέργηµα 18-24 ωρών σε άγαρ περιε-
κτικότητας 5% σε αίµα προβάτου ή άγαρ MacConkey,
µπορεί να γίνει γρήγορα η διάκρισή του γένους Cede-
cea από τα άλλα Εντεροβακτηριακά χάρη στη δοκι-
µασία της καταλάσης.18 Η Cedecea δίνει άµεση θετική
αντίδραση στη δοκιµασία καταλάσης µε την άµεση
εµφάνιση φυσαλίδων µετά την τοποθέτηση µίας στα-
γόνας 3% υπεροξειδίου του υδρογόνου στην αντικει-
µενοφόρο πλάκα. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να γίνει
διάκριση από τα Εντεροβακτηριακά που εµφανίζουν
καθυστερηµένα θετική αντίδραση, όπως το Enter-
obacter.18

Είναι γνωστό ότι τα µέλη της οικογένειας των Εν-
τεροβακτηριακών αναπτύσσουν αντοχή σε αντιβιο-
τικά µε διαρκώς αυξανόµενο ρυθµό, λόγω της
παραγωγής κεφαλοσπορινασών, β-λακταµασών ευ-
ρέως φάσµατος και καρβαπενεµασών.11,44 Τα περισ-
σότερα στελέχη της Cedecea εµφανίζουν αντοχή σε
αµπικιλλίνη, κεφαλοθίνη, κολιστίνη και πολυµυξίνες.
Στην έρευνα από τη Βραζιλία διαφαίνεται η τάση για
πολυαντοχή των στελεχών της Cedecea σε αντιβιο-
τικά, ενώ υπογραµµίζεται η εµφάνιση µεγαλύτερης
ευαισθησίας αυτών στις φλουοροκινολόνες και τις
καρβαπενέµες.37 Το ίδιο φαίνεται και στη µελέτη ελέγ-
χου ευαισθησίας βακτηρίων που αποµονώνονται από

το γάλα αγελάδων µε µαστίτιδα στην Αφρική.42 Πα-
ράλληλα, σε πρόσφατη δηµοσίευση περίπτωσης απο-
µόνωσης C. davisae από πτύελα ασθενούς µε κυστική
ίνωση βρέθηκε αντοχή σε όλα τα αντιβιοτικά, εκτός
της τριµεθοπρίµης/σουλφοµεθοξαζόλης.29

Οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες µέθοδοι για τον
προσδιορισµό της ευαισθησίας των Εντεροβακτηρια-
κών, συµπεριλαµβανοµένης και της Cedecea, είναι η
διάχυση δισκίων αντιβιοτικών σε άγαρ Mueller-Hinton
(Kirby-Bauer), καθώς και η αραίωση σε ζωµό.11 Ο
προσδιορισµός της αντοχής σε αντιβιοτικά στελεχών
που αποµονώνονται σε µεµονωµένες περιπτώσεις µε
ιδιαίτερη κλινική σηµασία µπορεί να χρησιµεύσει σε
ευρύτερες επιδηµιολογικές µελέτες. Ενδέχεται, επί-
σης, να βοηθήσει στην ταυτοποίηση στελεχών της
Cedecea βάσει της σύγκρισης αυτών µε αντιβιο-
γράµµατα από γνωστά στελέχη.

3.2. Μοριακές τεχνικές

Οι µοριακές τεχνικές υπερέχουν των συµβατικών τε-
χνικών, καθώς χρησιµοποιούν σταθερά γονοτυπικά
χαρακτηριστικά για την ταυτοποίηση των βακτηρια-
κών στελεχών. Αντίθετα, οι συµβατικές τεχνικές στη-
ρίζονται στην καλλιέργεια των βακτηρίων και στον
προσδιορισµό των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών, τα
οποία µπορεί να µεταβληθούν στην in vitro καλλιέρ-
γεια και να οδηγήσουν σε εσφαλµένα αποτελέ-
σµατα.43-46

Για τον προσδιορισµό των ειδών και τη δηµιουρ-
γία φυλογενετικών αναλύσεων, το βακτηριακό γονι-
δίωµα παρέχει ορισµένες σταθερές περιοχές, όπως
το 16S rRNA46, καθώς και γονίδια που κωδικοποιούν
συγκεκριµένες πρωτεΐνες (π.χ. gyrB, hsp60, infB,
rpoB).46-48 Ειδικότερα, το 16S rRNA χρησιµοποιείται
ευρέως στον καθορισµό φυλογενετικών σχέσεων,
καθώς και στην ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογό-
νων βακτηρίων.46-49 Η διατήρηση και η ευκολία στην
ανάλυση της αλληλουχίας του 16S rRNA συντέλεσαν
στην ευρεία χρήση του, αν και η διάκριση των Εντε-
ροβακτηριακών µε παραπλήσια συγγένεια είναι δύ-
σκολη µε τη µέθοδο αυτή.47-49 Εναλλακτικά, µε τη
χρήση γονιδίων που κωδικοποιούν συγκεκριµένες
πρωτεΐνες έγινε δυνατή η κατάρτιση αξιόπιστων φυ-
λογενετικών δέντρων και η κατηγοριοποίηση των
µελών της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών.49-52

Τελευταία, για την ταυτοποίηση και τη φυλογενε-
τική ανάλυση των Εντεροβακτηριακών χρησιµοποι-
ήθηκαν και άλλα γονίδια, όπως τα γονίδια oriC, tuf και
atpD.23,48 Ειδικότερα µε τη χρήση του γονιδίου oriC
έγινε δυνατή η δηµιουργία ενός φυλογενετικού δέν-
τρου για την ταξινόµηση διαφόρων ειδών από τα γένη
των ακόλουθων µικροοργανισµών: E. coli, Shigella,
Salmonella, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella,
Raoultella, Kluyvera, Cedecea και Buttiauxella. Σε σύγ-
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κριση µε την ανάλυση του 16S rRNA, η ανάλυση των
αλληλουχιών του γονιδίου oriC δύνει δυνατότητα µε-
γαλύτερης διάκρισης των στελεχών µεταξύ τους,48

οµοίως και η ανάλυση του atpD γονιδίου.23 Έτσι, η ανά-
λυση του γονιδίου αυτού έδειξε ότι η Cedecea αποτε-
λεί µονοφυλετικό γένος των Εντεροβακτηριακών.

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά
για τη χρήση µοριακών τεχνικών, µετά την αποµό-
νωση του DNA των βακτηρίων και την προετοιµασία
του δείγµατος ακολουθεί ο πολλαπλασιασµός του µε
τη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης
(PCR). Το είδος των εκκινητών, οι κύκλοι και το πρό-
γραµµα της PCR που θα χρησιµοποιηθούν, εξαρτών-
ται από το γονίδιο που θα πολλαπλασιαστεί.
Ειδικότερα, για το γονίδιο του 16S rRNA χρησιµοποι-
ούνται οι εκκινητές KR1 (5′-TGGCTCGATTGAACGCT-
GGCGGC-3′) και KR2 (5′-TACCTTGTTACGACTTCAC-
CCCA-3′).13,47,49 Για τον πολλαπλασιασµό του oriC-
locus, ο Roggenkamp48 περιέγραψε 5 PCR µεθοδο-
λογίες βασιζόµενες σε 5 διαφορετικές οµάδες εκκι-
νητών: Για την πρώτη PCR το ζεύγος εκκινητών Ori-
85-f (5’-CAAAAGGATCCKGATAAAACATGGT-3’) και
Ori-72-r (5’-GGSGAAACACTGAAGATCAACAT-3’), για
τη δεύτερη τους εκκινητές Ori-85-f και Ori-53-r (5’-AA-
CATCCTYGAACATGARATTCCG-3’), για την τρίτη το
ζεύγος εκκινητών Ori-85-f και Ori-40-r (5’-CATGA-
GATTCCGGARGATCCG-3’), για την τέταρτη το ζεύ-
γος εκκινητών Ori-50-f (5’-CGGGCCGTGGATTCTACT-
CA-3’) και Ori-40-r και τέλος για την πέµπτη το ζεύγος
εκκινητών EcOriC-73-f (5’-CACTGCCCTGTGGATAA-
CAA-3’) και EcOriC-292-r (5’-TATACAGATCGTGC-
GATCTAC-3’). Σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία48,
η θερµοκρασία υβριδισµού µεταβάλλεται αυξανόµενη
σε κάθε βήµα κατά 20C αρχίζοντας 60C κάτω από την
κατώτερη Τm των εκκινητών που χρησιµοποιούνται
µέχρι την παραγωγή µονόκλωνων προϊόντων PCR. Οι
θερµοκρασίες υβριδισµού επιλέγονται ανάλογα µε το
χρησιµοποιούµενο ζεύγος εκκινητών ως ακολούθως:
550C για την πρώτη PCR, 560C για τη δεύτερη PCR
και 570C για την τρίτη PCR.

Οι Paradis και συνεργάτες προχώρησαν στην κα-
τασκευή µιας οµάδας εκκινητών για τον πολλαπλα-
σιασµό του γονιδίου tuf, αλλά και άλλων δύο οµάδων
εκκινητών για τον πολλαπλασιασµό του γονιδίου
atpD.23 Για το πρώτο γονίδιο, γίνεται πολλαπλασια-
σµός ενός τµήµατος του µεγέθους 884bp µε το ζεύ-
γος των εκκινητών Τ1: 5’-AAYATGATIACIGGIGCIG-
CICARATGGA-3’ και T2: 5’-CCIACIGTICKICCRCCYT-
CRCG-3’. Για το γονίδιο atpD χρησιµοποιούνται δύο
ζεύγη εκκινητών. Το πρώτο ζεύγος (A1: 5’- RTIATIG-
GIGCIGTIRTIGAYGT-3’ και A2: 5’- TCRTCIGCIG-
GIACRTAIAYIGCYTG-3’) πολλαπλασιάζει ένα συγκε-
κριµένο τµήµα του γονιδίου χρησιµοποιώντας το ίδιο
µήκος βάσεων όπως το προηγούµενο (884bp), ενώ το
δεύτερο ζεύγος (A3: 5’- TIRTIGAYGTCGARTTCCCT-
CARG-3’ και A2: 5’- TCRTCIGCIGGIACRTAIAYIG-

CYTG-3’) πολλαπλασιάζει ένα τµήµα 871bp.23 Μετά
το πέρας της αντίδρασης PCR, η ανάγνωση των απο-
τελεσµάτων γίνεται µε ηλεκτροφόρηση σε γέλη αγα-
ρόζης 2% µετά από χρώση του µε βρωµιούχο εθίδιο. 

Εκτός της PCR µπορεί να γίνει και ανάλυση αλλη-
λουχίας του γενετικού υλικού (sequencing) και σύγ-
κριση της άγνωστης αλληλουχίας µε άλλες αλληλου-
χίες γνωστές από τη βάση δεδοµένων.23,48,49 Η διά-
θεση στο εµπόριο συστηµάτων για την ανάλυση του
16S rRNA έχει βοηθήσει στη διάδοση της χρήσης του
για την ταυτοποίηση βακτηρίων.47 Όταν τελειώσει η
διαδικασία αναγνώρισης της αλληλουχίας του 16S
rRNA, αυτή τοποθετείται σε µία βάση δεδοµένων η
οποία περιέχει αλληλουχίες από επιλεγµένα βακτη-
ριακά είδη. Με αυτόν τον τρόπο ταυτοποιείται το βα-
κτήριο που αποµονώθηκε. Οι πλέον γνωστές βάσεις
δεδοµένων είναι οι ακόλουθες: Ribosomal Database
Project (RDP-II), MicroSeq, Ribosomal Differentiation
of Medical Microorganisms (RIDOM) και η SmartGene
Intergrated Database Network System (SmartGene
IDNS). Οι αλληλουχίες που περιέχονται στις RIDOM
και MicroSeq προέκυψαν από την ανάλυση 16S rRNA
γονιδίων βακτηριακών στελεχών από καλλιέργειες,
ενώ οι βάσεις δεδοµένων RDP-II και SmartGene IDNS
περιέχουν αλληλουχίες από την GenBank.49-51

4. Συµπεράσµατα και προοπτικές

Η µελέτη της µέχρι σήµερα βιβλιογραφίας σχετικά µε
τις περιπτώσεις αποµόνωσης Cedecea από κλινικά
δείγµατα οδηγεί στα παρακάτω συµπεράσµατα:
• τα είδη Cedecea είναι µάλλον ευκαιριακά παθο-

γόνα αφού οι περισσότεροι ασθενείς µε λοίµωξη
από τα συγκεκριµένα βακτήρια ήταν ανοσοκατε-
σταλµένοι είτε λόγω προχωρηµένης ηλικίας είτε
λόγω κάποιας υποκείµενης νόσου (π.χ. ΣΕΛ, λευ-
χαιµία, κακοήθης νεοπλασία),

• πρόκειται για µικρόβια διαδεδοµένα στο περιβάλ-
λον, αφού οι περισσότερες των λοιµώξεων προέρ-
χονταν από την κοινότητα, ενώ λιγότερες ήταν
αυτές που σχετίζονταν µε νοσηλεία σε νοσοκο-
µείο, ενώ παράλληλα έχουν αποµονωθεί και από
περιβαλλοντικά δείγµατα,

• µάλλον δεν προκαλούν ιδιαίτερα σοβαρή λοίµωξη
αφού η έκβαση στο σύνολο των περιπτώσεων ήταν
καλή, παρά τη βεβαρηµένη υποκείµενη κατάσταση
των ασθενών

• τα είδη Cedecea είναι ικανά, όπως εξάλλου και
άλλα Εντεροβακτηριακά, να δέχονται και να φιλο-
ξενούν ποικίλα γονίδια αντοχής. Κάποια από τα
αποµονωθέντα στελέχη παρουσίαζαν αντοχή σε
πολλές τάξεις αντιβιοτικών. Εποµένως, πρέπει να
γίνεται έλεγχος ευαισθησίας κάθε φορά που απο-
µονώνεται ένα τέτοιο στέλεχος και, ανάλογα του
αποτελέσµατος, να προσαρµόζεται η θεραπεία.
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Η σύγχρονη ταυτοποίηση των Εντεροβακτηριακών
και η σταθερή αύξηση του αριθµού των δοκιµασιών
στην Κλινική Μικροβιολογία εγείρουν τα ακόλουθα
δύο ερωτήµατα: «Πόσο µακριά πρέπει να οδηγηθεί η
ταυτοποίηση των µικροοργανισµών που αποµονώ-
νονται στις καλλιέργειες;» και «Πώς πρέπει να ανα-
φέρονται τα αποτελέσµατα των καλλιεργειών στον
κλινικό γιατρό;» 

Η απάντηση στην πρώτη ερώτηση φαίνεται εύ-
κολη. Τα περισσότερα µικροβιολογικά εργαστήρια
χρησιµοποιούν πλέον εµπορικά και αυτοµατοποι-
ηµένα συστήµατα τα οποία διαθέτουν έναν προκαθο-
ρισµένο αριθµό ταυτοποιητικών δοκιµασιών. Μετά
την ολοκλήρωση των δοκιµασιών αυτών, το αποτέλε-
σµα θα αναζητηθεί σε µία βάση δεδοµένων, όπου και
θα προκύψει το όνοµα του µικροοργανισµού που ανα-

ζητείται. Οι βάσεις δεδοµένων εµπλουτίζονται συνε-
χώς, καθώς εµφανίζονται νέα δεδοµένα προερχόµενα
από νέα, σπάνια Εντεροβακτηριακά. Τα αυτοµατο-
ποιηµένα συστήµατα ταυτοποίησης βακτηρίων που
διατίθενται στο εµπόριο αποτελούν τη συνηθέστερη
χρησιµοποιούµενη µέθοδο. Σε αυτό συµβάλλει ου-
σιαστικά η ταχύτητα, η αξιοπιστία και η αποτελεσµα-
τικότητά των συστηµάτων αυτών. Όµως σε αντίθεση
µε την αναφορά ανεύρεσης E. coli ή S. typhi σε ένα
κλινικό δείγµα ασθενούς, των οποίων η κλινική σηµα-
σία είναι προφανής, η αναφορά ανεύρεσης π.χ. C.
davisae σε κλινικό δείγµα παρουσιάζει λιγότερο εν-
διαφέρον στον κλινικό γιατρό που θα λάβει την απάν-
τηση. Έτσι, είναι επιθυµητή η επεξήγηση του ευρήµατος
ως σχόλιο ή παρατήρηση στην απάντηση.10,52
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CCeeddeecceeaa::  aann  ““uunnkknnoowwnn””  ppaatthhooggeenn  iinn  tthhee  ffaammiillyy  ooff  EEnntteerroobbaacctteerriiaacceeaaee --

iittss  cclliinniiccaall  iimmppoorrttaannccee,,  ddeetteeccttiioonn  aanndd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  mmeetthhooddss

Bacterial members belonging to the family of Enterobacteriaceae continue to play an important role as
causes of health care-associated infections. Several new members of the family Enterobacteriaceae,
such as Cedecea, have been described over the past 30 years; however, most of these members con-
stitute rare causes of human infections. Cedecea strains may be found in aqueous environment, agri-
cultural dust, soil, plants, and also in animals, ranging from insects to humans. Most of them are
inhabitants of the intestinal tract and therefore their presence in the environment reflect fecal excretion
by animals and humans. However, the natural habitat of Cedecea remains unknown. Cedecea spp.
constitutes a rare pathogen with rising importance. A significant majority of Cedecea strains have been
isolated from clinical specimens, mostly from blood in patients with bacteraemia and septicaemia
(Cedecea davisae, C. neteri and C. lapagei), from sputum, BAL specimens and lung tissue, from gall
bladder (C. davisae), hand wounds, burn wounds (C. lapagei), cutaneous ulcer, eye swabs (C.
davisae), stool, urine, throat cultures, from peritoneal fluid (C. neteri and C. lapagei), from scrotal ab-
scess (C. davisae) and from venous catheters. Because of their inherent resistance to some antibi-
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otics, the clinical response could be unpredictable making management of Cedecea infection in im-
munocompromised patients challenging. The purpose of the present review is to present new epi-
demiological, diagnostic and clinical data regarding Cedecea, a relatively new member of the family
of Enterobacteriaceae. Nowadays, the isolation of Cedecea species from clinical specimens in hospi-
tals has been more and more frequent, so that their role in human disease as well as their ecologic
niches must be better defined.

Key words
Cedecea, human infections, identification
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