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Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
Α.	Κανσουζίδου	–	Κανακούδη

η	λοιμώδης	ενδοκαρδίτιδα	είναι	λοίμωξη	του	ενδοθηλίου	της	καρδιάς	προσβάλλοντας	
κυρίως	τις	βαλβίδες.	η	επίπτωση	της	βακτηριακής	ενδοκαρδίτιδας	δεν	έχει	αλλάξει	σημα-
ντικά	τις	τελευταίες	δεκαετίες	και	αυτό	οφείλεται	στη	σταδιακή	αλλαγή	των	παραγόντων	
κινδύνου,	λόγω	αύξησης	της	ενδοκαρδίτιδας	με	προσθετικές	βαλβίδες,	της	νοσοκομει-
ακής	ενδοκαρδίτιδας	και	της	ενδοκαρδίτιδας	από	σταφυλόκοκκο.	η	νόσος	συμβαίνει	
συχνότερα	σε	άτομα	με	υποκείμενα	καρδιακά	νοσήματα	ή	συγγενείς	καρδιοπάθειες	και	
συνήθως	σε	προϋπάρχουσες	μηχανικές	ή	φλεγμονώδεις	αλλοιώσεις	των	βαλβίδων,	όπου	
συγκεντρώνονται	αιμοπετάλια	και	ινική.	διάφοροι	μικροοργανισμοί	μπορεί	να	προκαλέ-
σουν	ενδοκαρδίτιδα,	η	αιτιολογία	όμως	διαφέρει	στις	διάφορες	μορφές	ενδοκαρδίτιδας.	
Τα	κύρια	αίτια	της	βακτηριακής	ενδοκαρδίτιδας	είναι	ο	S.	aureus,	οι	πηκτάση	αρνητικοί	
σταφυλόκοκκοι,	οι	Streptococcus	spp.,	οι	Εnterococcus	spp.	και	οι	μικροοργανισμοί	
της	ομάδας	hACEK.	ο	S.	aureus,	οι	Streptococcus	spp.	και	οι	Εnterococcus	spp.	είναι	
υπεύθυνοι	για	περισσότερο	από	το	80%	των	περιπτώσεων.	Περιγράφονται	και	σπάνιες	
περιπτώσεις	ενδοκαρδίτιδας	από	διάφορα	άλλα	μικρόβια.	Για	τη	διάγνωση	της	βακτη-
ριακής	ενδοκαρδίτιδας	χρησιμοποιούνται	τα	κριτήρια	duke,	τα	οποία	είναι	συνδυασμός	
κλινικών,	μικροβιολογικών	και	υπερηχοκαρδιακών	παραμέτρων	και	διακρίνονται	σε	
κύρια	και	δευτερεύοντα.	η	καλλιέργεια	αίματος	προσφέρει	σημαντική	βοήθεια	στη	
διάγνωση	της	βακτηριακής	ενδοκαρδίτιδας,	με	την	απομόνωση	του	υπεύθυνου	μικρο-
βίου	και	τον	έλεγχο	της	ευαισθησίας	του	στα	αντιβιοτικά.	Απομόνωση	του	υπεύθυνου	
μικροοργανισμού	μπορεί	επίσης	να	γίνει	και	από	την	καλλιέργεια	ιστού	των	βαλβίδων	
ή	των	εκβλαστήσεων.	οι	ορολογικές	δοκιμασίες	συμβάλλουν	στη	διάγνωση,	ιδιαίτερα	
στις	περιπτώσεις	που	οι	καλλιέργειες	είναι	αρνητικές.	η	PCr	μπορεί	να	βοηθήσει	στην	
ανεύρεση	και	την	ταυτοποίηση	του	υπεύθυνου	μικροβίου,	όταν	εφαρμόζεται	σε	τεμάχια	
ιστού	από	τις	βαλβίδες,	τις	εκβλαστήσεις	ή	από	περιφερικά	έμβολα.	ως	στόχος	για	την	
PCr	χρησιμοποιείται	ένα	γονίδιο	κοινό	στα	περισσότερα	μικρόβια,	το	16S	rrnA,		και	
στη	συνέχεια	αναγνώριση	του	υπεύθυνου	μικροβίου	με	ανεύρεση	της	αλληλουχίας	των	
βάσεων.	Το	υπερηχοκαρδιογράφημα	εφαρμόζεται	σε	όλες	τις	ύποπτες	περιπτώσεις	για	

μικροβιολογικό	Εργαστήριο	νοσοκομείου	Ειδικών	Παθήσεων	
Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
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την	ανίχνευση	εκβλαστήσεων	ή	αποστημάτων.	οι	συχνότερες	επιπλοκές	είναι	η	καρδι-
ακή	ανεπάρκεια	(κυριότερη	αιτία	θανάτου),	τα	εμβολικά	επεισόδια	και	οι	νευρολογικές	
επιπλοκές.	η	αντιμικροβιακή	θεραπεία	παραμένει	ο	ακρογωνιαίος	λίθος	της	θεραπείας.	
Χειρουργική	αντικατάσταση	των	βαλβίδων	είναι	απαραίτητη	σε	ασθενείς	που	δεν	απα-
ντούν	στη	θεραπεία	με	αντιβιοτικά.	η	πρόγνωση	της	νόσου	είναι	φτωχή,	ακόμη	και	μετά	
από	κατάλληλη	θεραπεία	με	αντιβιοτικά,	με	θνητότητα	9-35%.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2007, 52 (1): 14-26

Εισαγωγή
Η λοιμώδης ή βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα είναι 

λοίμωξη του ενδοθηλίου της καρδιάς που οφείλεται 
στην άμεση αποίκιση και διείσδυση των μικροβίων 
κυρίως στην επιφάνεια των βαλβίδων. Η πρώτη 
αναφορά της νόσου έγινε το 1646, ενώ η πρώτη 
ολοκληρωμένη περιγραφή της έγινε από τον Osler 
το 1885.

Η πραγματική επίπτωση της βακτηριακής ενδο-
καρδίτιδας δεν είναι απόλυτα γνωστή, υπολογίζεται 
όμως σε 1,8-7,0 περιπτώσεις ανά 100.000 ανά έτος1 
και στα παιδιά 0,8-3,3 ανά 1000 εισαγωγές στα 
νοσοκομεία.2 Στην Ευρώπη η επίπτωση είναι 6-7 
περιπτώσεις ανά 100.000 ανά έτος. Η μέση ηλικία 
εμφάνισης της νόσου είναι αυτή των 50 ετών. Είναι 
δύο φορές πιο συχνή στους άνδρες από ό,τι στις 
γυναίκες και 8 φορές πιο συχνή στους ηλικιωμένους 
άνδρες από ό,τι στις ηλικιωμένες γυναίκες.3

Μορφές της ενδοκαρδίτιδας
Με βάση την εκτίμηση διαφόρων παραγόντων 

διακρίνονται διάφορες μορφές βακτηριακής ενδο-
καρδίτιδας. Έτσι, η νόσος μπορεί να ταξινομηθεί 
σε οξεία ή υποξεία ανάλογα με τη βαρύτητα της 
κλινικής εικόνας, σε ενδοκαρδίτιδα με φυσικές βαλ-
βίδες (αναλογία περίπου 75%) ή ενδοκαρδίτιδα με 
προσθετικές βαλβίδες.3-5 Η συχνότητα της ενδοκαρ-
δίτιδας με προσθετικές βαλβίδες αποτελεί το 20-
30% όλων των περιπτώσεων.4,5 Εμφανίζεται νωρίς 
μετά το χειρουργείο και θεωρείται νοσοκομειακή 
(πρώιμη) ή εμφανίζεται αργότερα, μετά από δύο 
μήνες (όψιμη).3

Ακόμη, η βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως νοσοκομειακή ή της κοινότητας και 
ως ενδοκαρδίτιδα αριστερών (αναλογία περίπου 75%) 

ή δεξιών κοιλοτήτων της καρδιάς.4 Η νοσοκομειακή 
εμφανίζεται σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
72 ωρών μετά την είσοδο του ασθενή στο νοσοκο-
μείο ή σε χρονικό διάστημα 4-8 εβδομάδων μετά 
από επέμβαση σε νοσοκομείο.5 Η συχνότητα της 
νοσοκομειακής ενδοκαρδίτιδας ανέρχεται σε 7-29% 
του συνόλου. Τα τελευταία χρόνια χαρακτηριστική 
είναι η συσχέτιση της ενδοκαρδίτιδας με τη χρήση 
ενδοφλέβιων ουσιών και με την αιμοκάθαρση.3

Αίτια
Η αιτιολογία της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας 

τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και αυτό οφείλε-
ται στην ελάττωση της επίπτωσης του ρευματικού 
πυρετού, με αποτέλεσμα να ελαττωθεί η συχνότητα 
της ενδοκαρδίτιδας από στρεπτόκοκκο, αντίθετα 
παρατηρείται αύξηση της ενδοκαρδίτιδας από στα-
φυλόκοκκο.

Τα κύρια αίτια της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας 
είναι ο S.	aureus, οι πηκτάση αρνητικοί σταφυλό-
κοκκοι, ο Streptococcus	viridans, οι Streptococcus	
spp., οι Εnterococcus spp., οι μικροοργανισμοί της 
ομάδας HACEK (haemophilus spp., Actinobacillus 
actinomycetemcomitans, Cardiobacterium	hominis,	
Eikenella	corrodens,	Kingella spp.) και η Brucella.6,7 
Ο S.	aureus, οι Streptococcus	spp. και οι Εnterococcus 
spp. είναι υπεύθυνοι για περισσότερο από το 80% 
των περιπτώσεων.5 Η εμφάνιση της ενδοκαρδίτιδας 
σε ασθενείς με μικροβιαιμία από S.	aureus κυμαί-
νεται σε αναλογία 13-25%. Αντίθετα, η εμφάνιση 
της ενδοκαρδίτιδας σε ασθενείς με μικροβιαιμία 
από Enterococcus spp. είναι <10% και σε ασθενείς 
με μικροβιαιμία από S.	pneumoniae κυμαίνεται σε 
αναλογία 0,8-3,4%.5,8

Η αιτιολογία διαφέρει στις διάφορες μορφές 
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ενδοκαρδίτιδας. Τα είδη των μικροβίων που προ-
καλούν ενδοκαρδίτιδα είναι σχεδόν τα ίδια σε όλες 
τις μορφές, διαφέρει όμως η συχνότητα με την 
οποία προκαλούν τη νόσο. Έτσι, σε περιπτώσεις 
οξείας βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας τα κυριότερα 
αίτια είναι S.	aureus, S.	pneumoniae, S.	pyogenes 
group Α, n.	gonorrhoea.7 Σε περιπτώσεις υποξείας 
ενδοκαρδίτιδας τα κυριότερα αίτια είναι S.	viridans, 
Εnterococcus spp. (E.	faecalis).7

Σε περιπτώσεις βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας με 
φυσικές βαλβίδες τα κυριότερα αίτια είναι S.	aureus 
(προσβάλλει συνήθως την αριστερή καρδιά και έχει 
θνητότητα 20-40%), S.	viridans, Staphylococcus 
πηκτάση (-), Streptococcus spp., Enterococcus spp., 
HACEK και Brucella	(Πίν. 1).7,9 Η μικροβιαιμία από 
μικροοργανισμούς της ομάδας HACEK σε ασθε-
νείς χωρίς εμφανή λοίμωξη είναι σοβαρή ένδειξη 
ενδοκαρδίτιδας.

Σε περιπτώσεις βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας με 
προσθετικές βαλβίδες τα κυριότερα αίτια είναι Staph-
ylococcus πηκτάση (-), S.	aureus, Streptococcus spp., 
Gram (-) βακτηρίδια,	Enterococcus spp. και HACEK 
(Πίν. 1).7 Οι πηκτάση (-) σταφυλόκοκκοι έχουν την 
ικανότητα να προσκολλώνται στην επιφάνεια ξένων 
σωμάτων και να σχηματίζουν βιομεμβράνες, γεγονός 
που δυσκολεύει πολύ τη διάγνωση και τη θεραπεία.10 
Συνήθως είναι ανθεκτικοί στην οξακιλλίνη, ιδιαίτερα 
όταν η ενδοκαρδίτιδα εμφανίζεται ένα χρόνο μετά 
το χειρουργείο.

Σε περιπτώσεις νοσοκομειακής ενδοκαρδίτιδας 
ο σταφυλόκοκκος είναι υπεύθυνος για > 75% των 
περιπτώσεων.5

Σε περιπτώσεις βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας σε 
ενδοφλέβιους χρήστες ουσιών τα κυριότερα αίτια εί-
ναι S.	aureus, S.	viridans,	Enterococcus spp., μικροορ-
γανισμοί της ομάδας HACEK, S.	epidermidis, Gram 
(-) βακτηρίδια.5,7 Έχουν περιγραφεί περισσότερες από 

200 περιπτώσεις ενδοκαρδίτιδας από P.	aeruginosa, 
κυρίως σε χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών με φυσικές 
βαλβίδες.7 Τα Gram (-) βακτηρίδια είναι υπεύθυνα 
για το 10% περίπου των περιπτώσεων ενδοκαρδίτιδας 
σε ασθενείς χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, ασθενείς 
με προσθετικές βαλβίδες και ασθενείς με κίρρωση 
ήπατος.7 Προσβάλλονται συνήθως άτομα ηλικίας 40-
50 ετών και ακολουθεί ανεπάρκεια της καρδιάς που 
χαρακτηρίζεται από θνητότητα 60-80%. Μεταξύ των 
εντεροβακτηριακών πιο συχνό αίτιο ενδοκαρδίτιδας 
είναι η Salmonella (S.	cholerasuis,	S.	typhimurium,	
S.	enteritidis), προσβάλλονται συχνότερα ασθενείς 
με αλλοιωμένες καρδιακές βαλβίδες στις αριστερές 
κοιλότητες της καρδιάς.7

Σε περιπτώσεις βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας μετά 
από αιμοκάθαρση ο S.	aureus είναι υπεύθυνος για 
περισσότερο του 50% των περιπτώσεων.5

Η ενδοκαρδίτιδα εμφανίζεται σε αναλογία 1-
2% των ασθενών με βρουκέλλωση, προσβάλλεται 
συνήθως η αορτική βαλβίδα (82%) και λιγότερο η 
μιτροειδής (18%) και αποτελεί μια από τις κυριότερες 
αιτίες θανάτου στη νόσο.11

Εκτός από τα τυπικά αίτια της ενδοκαρδίτιδας πε-
ριγράφονται και σπάνιες περιπτώσεις ενδοκαρδίτιδας 
από διάφορα άλλα μικρόβια, όπως το Acinetobacter	
baumannii,12 η E.	coli (προηγείται μικροβιαιμία, η 
οποία εμφανίζεται ως επακόλουθο ουρολοίμωξης ή 
πυελονεφρίτιδας και παρατηρείται κυρίως σε γυναί-
κες),13 ο Enterococcus	faecium14 και o Streptococcus	
bovis (προσβάλλει συχνότερα ηλικιωμένα άτομα 
και άτομα με προσθετικές βαλβίδες) (Πίν. 2). Είναι 
γνωστό ότι ο Streptococcus	bovis ανευρίσκεται 
συχνά (αναλογία 29-55%) στο έντερο ασθενών 
με νεοπλασίες, με φλεγμονώδεις καταστάσεις του 
εντέρου ή με χρόνιες παθήσεις του ήπατος και στους 
οποίους προκαλεί μικροβιαιμία.15,16 Επίσης έχουν 
περιγραφεί σπάνιες περιπτώσεις ενδοκαρδίτιδας 

Πίνακας 1. Συνήθη αίτια ενδοκαρδίτιδας
Αίτια	ενδοκαρδίτιδας	με	φυσικές	βαλβίδες Αίτια	ενδοκαρδίτιδας	με	προσθετικές	βαλβίδες
μικροοργανισμός Αναλογία μικροοργανισμός Αναλογία
Staphylococcus	aureus 25-40% Staphylococcus πηκτάση (-) 25-45%
Streptococcus	viridans 20-35% Staphylococcus	aureus 10-22%
Staphylococcus	πηκτάση (-) 5-16% Streptococcus spp. 1-30%
Streptococcus spp. 10% Gram αρνητικά βακτηρίδια 3-13%
Enterococcus spp. 6-10% Enterococcus spp. 8%
HACEK 3% HACEK 1%
Brucella spp. 1-2%
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από Gemella	bergeriae,17 από n.	elongata,18 από 
Moraxella lacunata (σε παιδί με τετραλογία Fallot),19 
από neisseria	gonorrhoeae (επιπλοκή γονοκοκκικής 
λοίμωξης).20 Επίσης ενδοκαρδίτιδα προκαλούν και 
μικροοργανισμοί που συνήθως δεν καλλιεργούνται 
ή απομονώνονται με ειδικές τεχνικές και ειδικά 
θρεπτικά υλικά, όπως Bartonella spp., Abiotrophia 
spp., legionella spp., Coxiella	burnetii, Chlamydia 
spp. και Mycoplasma spp.6

Προδιαθεσικοί παράγοντες - Παράγοντες 
κινδύνου

Η επιδημιολογία της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας 
έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στις αναπτυγμένες 
χώρες και αποδίδεται κυρίως στην αλλαγή των πα-
ραγόντων κινδύνου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 
επιβάρυνση της κλινικής εικόνας των ασθενών με 
ενδοκαρδίτιδα, τη συχνότερη εμφάνιση σοβαρών 
επιπλοκών και την υψηλότερη θνητότητα. Αντίθετα, 
στις αναπτυσσόμενες χώρες ο ρευματικός πυρετός 
παραμένει ο κυριότερος προδιαθεσικός παράγοντας 
για την εμφάνιση της ενδοκαρδίτιδας και ο Strepto-
coccus η συχνότερη αιτία της νόσου.21

Η νόσος συμβαίνει συχνότερα σε άτομα με υπο-
κείμενα νοσήματα. Υποκείμενες καρδιακές παθή-
σεις που δρουν ως προδιαθεσικοί παράγοντες είναι 
αλλοιώσεις των βαλβίδων από ρευματικό πυρετό, 
συγγενής καρδιακή νόσος, πρόπτωση μιτροειδούς 
βαλβίδας, προσθετικές βαλβίδες, υπερτροφική μυ-
οκαρδιοπάθεια, ασθενείς με αγγειακά μοσχεύματα, 
ηλικιωμένοι με σκλήρυνση των βαλβίδων (λόγω 
συσσώρευσης ασβεστίου), καθώς και προηγού-
μενη εμφάνιση βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας.22 Οι 
ασθενείς που έχουν εμφανίσει ενδοκαρδίτιδα παρά 
την επιτυχημένη θεραπεία παραμένουν σε κίνδυνο 
εμφάνισης νέου επεισοδίου ενδοκαρδίτιδας σε ανα-
λογία 2-22%, από το ίδιο αίτιο ή από διαφορετικό, 

με κακή πρόγνωση.23 Εάν το νέο επεισόδιο συμβεί 
μέσα σε 6 μήνες από το πρώτο θεωρείται υποτροπή 
και αν συμβεί σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των 6 μηνών θεωρείται νέα μόλυνση.23 Επίσης, 
παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ενδοκαρδί-
τιδας αποτελούν διάφορα συστηματικά υποκείμενα 
νοσήματα, χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές 
ενδοσκοπικές πράξεις, μόνιμοι αγγειακοί καθετή-
ρες, μόνιμοι βηματοδότες, ουρηθρικοί καθετήρες, 
οδοντιατρικές εργασίες και επεμβάσεις, ενδοφλέβια 
χρήση ουσιών, αιμοκάθαρση, καθώς και λοίμωξη 
από HIV.3,4 Στους ασθενείς με λοίμωξη από HIV η 
πιθανότητα εμφάνισης ενδοκαρδίτιδας αυξάνεται 
όσο ελαττώνεται ο αριθμός των CD4 κυττάρων.24 
Ο σακχαρώδης διαβήτης δεν φαίνεται να αποτελεί 
παράγοντα κινδύνου εμφάνισης ενδοκαρδίτιδας.25

Ενδοκαρδίτιδα στα παιδιά –Προδιαθεσικοί 
παράγοντες

Η βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα στα παιδιά είναι 
ασυνήθης νόσος και συχνά θανατηφόρος. Συμβαίνει 
συνήθως σε παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια ή σε 
παιδιά με ιστορικό ρευματικού πυρετού και προσβολή 
της καρδιάς, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
26,27Επίσης εμφανίζεται μετά από κάποια επέμβαση 
(οδοντιατρική, χειρουργική, εγχειρήσεις καρδιάς) 
ή ως επακόλουθο μικροβιαιμίας από συστηματικό 
νόσημα ή λόγω ανοσοκαταστολής.

Συνήθως η ενδοκαρδίτιδα προέρχεται από μι-
κροβιαιμία που προκαλείται από τοπική λοίμωξη ή 
λοίμωξη του αναπνευστικού.28 Συχνότερα αίτια είναι 
ο S.	viridans, οι πηκτάση (-) σταφυλόκοκκοι και ο S.	
pneumoniae.27,28 Η ενδοκαρδίτιδα από S.	pneumoniae 
στα παιδιά δεν είναι συχνή, από το 1963 έως σήμερα 
έχουν περιγραφεί 32 περιπτώσεις, σε 42% αυτών 
υπήρχε συγγενής καρδιοπάθεια και η θνητότητα 
έφθασε το 50%.28 Στις περιπτώσεις αυτές συνήθως 

Πίνακας 2. Σπάνια αίτια ενδοκαρδίτιδας
Acinetobacter	baumannii Campylobacter	fetus
E.coli	 Pasteurella	spp.
Εnterococcus	faecium	 Yersinia	enterocolitica
Streptococcus	bovis listeria	monocytogenes
Gemella	bergeriae Erysipelothrix	rhusiopathiae
neisseria	elongata Abiotrophia	spp.
Moraxella	lacunata Μύκητες	(C.albicans,	Aspergillus)
neisseria	gonorrhoeae Παράσιτα	(Toxoplasma,	Entamoeba)



18 ——————————————————— ActA MicrobiologicA HellenicA Volume 52, Number 1 (January - February 2007)

προσβάλλεται η μιτροειδής βαλβίδα (47%) ή σε 
συνδυασμό με την αορτική βαλβίδα (21%).

Παθογένεια
Στην παθογένεια της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας 

σημαντικός είναι ο ρόλος της παροδικής μικροβιαι-
μίας. Διάφορα τραύματα δέρματος, ιατρικές ή οδο-
ντιατρικές πράξεις, χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί 
να προκαλέσουν παροδική μικροβιαιμία, η οποία 
συνήθως είναι μικρού βαθμού και μικρής διάρκειας 
(10-30 λεπτά περίπου). Η παροδική αυτή μικροβιαιμία 
μπορεί να γίνει αιτία ανάπτυξης ενδοκαρδίτιδας σε 
άτομα με προϋπάρχουσες αλλοιώσεις στις βαλβί-
δες.3 Παροδική μικροβιαιμία μπορεί να συμβεί και 
με φυσιολογικές δραστηριότητες, όπως το έντονο 
βούρτσισμα των δοντιών ή το έντονο μάσημα. Ακόμη 
μικροβιαιμία παρατηρείται κατά τη διάρκεια σοβαρών 
λοιμώξεων, όπως αναπνευστικού, ουροποιητικού, 
γαστρεντερικού, σε ύπαρξη τραυμάτων ή μολυσμένων 
εγκαυμάτων, σε μεταμόσχευση καρδιάς, σε πυώδη 
περικαρδίτιδα, κ.λπ.3 Επίσης σημαντικό ρόλο στην 
εγκατάσταση των μικροβίων και την ανάπτυξη της 
ενδοκαρδίτιδας παίζουν οι προϋπάρχουσες μηχανικές 
ή φλεγμονώδεις αλλοιώσεις των βαλβίδων.3 Στο 
σημείο της βλάβης συγκεντρώνονται αιμοπετάλια 
και ινική τα οποία σχηματίζουν ένα θρόμβο που 
αποτελεί την άσηπτη εκβλάστηση.3

Τα μικρόβια που συνήθως προκαλούν ενδοκαρ-
δίτιδα είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ικανό-
τητα προσκόλλησης στις βαλβίδες. O S.	aureus, οι 
εντερόκοκκοι και οι στρεπτόκοκκοι (S.	pneumoniae) 
διαθέτουν συγκολλητίνες και ειδικές πρωτεΐνες που 
συμβάλλουν στην προσκόλλησή τους.3,29 Στην πα-
θογένεια συμβάλλει και η ικανότητα των πηκτάση 
(-) σταφυλοκόκκων να σχηματίζουν βιομεμβράνες 
στην επιφάνεια ξένων σωμάτων.10

Το πρώτο στάδιο της παθογένειας είναι η προσκόλ-
ληση των μικροβίων στις αλλοιωμένες βαλβίδες κατά 
τη διάρκεια παροδικής μικροβιαιμίας.3 Το δεύτερο 
στάδιο είναι η παραμονή και ο πολλαπλασιασμός 
των μικροβίων στο σημείο εκείνο. Μετά την εγκα-
τάσταση οι μικροοργανισμοί πρέπει να επιβιώσουν 
και να αποφύγουν τους αμυντικούς μηχανισμούς 
του ατόμου. Το κλειδί σε αυτή τη διεργασία είναι 
η ανάπτυξη των εκβλαστήσεων μέσα στις οποίες 
οι μικροοργανισμοί είναι προστατευμένοι, γιατί 
καλύπτονται από ένα στρώμα ινωδογόνου και αι-
μοπεταλίων. Οι εκβλαστήσεις ανευρίσκονται σε 

αναλογία περίπου 75% των ασθενών και σχηματί-
ζονται συνήθως κοντά στις βαλβίδες, κυρίως στη 
μιτροειδή και την αορτική και λιγότερο συχνά στην 
τριγλώχινα και την πνευμονική.4,30 Στους ενδοφλέ-
βιους χρήστες ουσιών προσβάλλεται συχνότερα η 
τριγλώχινα βαλβίδα και ακολουθούν η αορτική και 
η μιτροειδής.3 Οι εκβλαστήσεις αποτελούνται από 
αιμοπετάλια, ινική, μικροοργανισμούς, λίγα ερυθρά 
και λίγα λευκά αιμοσφαίρια.31 Ακολουθεί περαιτέρω 
διείσδυση στους ιστούς και καταστροφή των ιστών 
ή δημιουργία αποστημάτων.

Κλινική εικόνα
Στην οξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα η εισβολή 

της νόσου είναι απότομη με πυρετό, ρίγος, αρθραλγίες, 
μυαλγίες, αδυναμία, απώλεια βάρους, πετέχειες και 
γενικά ο ασθενής έχει όψη βαρέως πάσχοντος.5

Η υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα χαρα-
κτηρίζεται από ήπια συμπτώματα (πυρετός, ρίγος, 
νυχτερινοί ιδρώτες, αδυναμία, αρθραλγίες, μυαλγίες, 
Janeway αλλοιώσεις, όζοι του Osler, κηλίδες του 
Roth) τα οποία μπορεί να υπάρχουν για εβδομάδες 
και μήνες πριν ο ασθενής οδηγηθεί στο γιατρό.27 
Οι αλλοιώσεις Janeway είναι μικρές ερυθρωπές 
ή αιμορραγικές ανώδυνες κηλίδες στις παλάμες ή 
στα πέλματα. Είναι ευρήματα παθογνωμονικά της 
βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας. Οι όζοι του Osler 
είναι ερυθρές διογκωμένες επώδυνες βλάβες στις 
άκρες των δακτύλων ή στα πέλματα των ποδιών 
και παρατηρούνται στην υποξεία ενδοκαρδίτιδα σε 
αναλογία 10-25%. Οι κηλίδες Roth είναι αιμορραγίες 
στον αμφιβληστροειδή με άσπρο ή ωχρό κέντρο και 
σχηματίζονται συνήθως από μικροεμβολές στην 
υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα.

Επιπλοκές
Δεν παρατηρούνται διαφορές όσον αφορά στην 

εμφάνιση των επιπλοκών σε περιπτώσεις βακτηριακής 
ενδοκαρδίτιδας με φυσικές βαλβίδες ή σε περιπτώσεις 
ενδοκαρδίτιδας με προσθετικές βαλβίδες.22 Γενικά 
σε 50% των ασθενών εμφανίζεται τουλάχιστον μία 
επιπλοκή.4 Οι συχνότερες επιπλοκές είναι η καρδιακή 
ανεπάρκεια με συχνότητα 40% και η εμβολή με συχνό-
τητα 22-50%.32 Συχνότερα παρατηρούνται επιπλοκές 
σε περιπτώσεις ενδοκαρδίτιδας από σταφυλόκοκκο.33 
Εμβολικά επεισόδια συμβαίνουν στον εγκέφαλο, 
σπλήνα, δέρμα, νεφρό, στεφανιαίες αρτηρίες και 
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στους πνεύμονες και συνήθως εμφανίζονται μέσα σε 
10 ημέρες από την έναρξη της νόσου.32 Πνευμονικές 
εμβολές παρατηρούνται σε περιπτώσεις προσβολής 
των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων ή σε προσβολή 
της τριγλώχινας. Σημαντικός παράγοντας κινδύνου 
για την εμφάνιση εμβολικού επεισοδίου είναι το μέ-
γεθος των εκβλαστήσεων (>1cm), η ανάπτυξή τους 
στην αριστερή καρδιά και η κινητικότητά τους.32 
Άλλες επιπλοκές είναι οι νευρολογικές που παρατη-
ρούνται σε 20-40% των ασθενών, η μηνιγγίτιδα σε 
αναλογία 7%,34 καθώς και η ανάπτυξη αποστημάτων 
και ανευρυσμάτων. Πολλές φορές η ενδοκαρδίτιδα 
επεκτείνεται δακτυλιοειδώς γύρω από τη βαλβίδα και 
αυτό συμβαίνει συχνότερα σε προσθετικές βαλβίδες. 
Επίσης την ενδοκαρδίτιδα μπορεί να ακολουθήσει 
περικαρδίτιδα ή και μυοκαρδίτιδα.

Η θνητότητα της νόσου κυμαίνεται από 9-35%, 
αλλά μπορεί να φθάσει και το 63%.4 Επηρεάζεται 
σημαντικά από την κλινική κατάσταση του κάθε 
ασθενή, την ηλικία του, την εμφάνιση επιπλοκών, το 
αίτιο που προκαλεί τη νόσο, την αντιμετώπισή της και 
την παρουσία άλλων υποκείμενων νοσημάτων.35,36 Ο 
θάνατος συνήθως οφείλεται σε καρδιακή ανεπάρκεια 
(60%) ή σε εκτεταμένη εμβολή (20%).32

Διάγνωση
Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση είναι σημαντική 

για την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας η οποία ελατ-

τώνει τις επιπλοκές, την αναγκαιότητα χειρουργικής 
επέμβασης και τη θνητότητα. Η ποικιλομορφία των 
συμπτωμάτων χρειάζεται διαγνωστική στρατηγική, η 
οποία να είναι ευαίσθητη για την ανίχνευση της νόσου 
και ειδική για τον αποκλεισμό των άλλων νόσων. 
Έτσι η διάγνωση της νόσου στηρίζεται σε συνδυασμό 
κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων, καθώς και 
ευρημάτων από το υπερηχοκαρδιογράφημα.

Για τη διάγνωση της βακτηριακής ενδοκαρδίτι-
δας χρησιμοποιούνται τα κριτήρια Duke τα οποία 
δημοσιεύτηκαν το 1994 από το Πανεπιστήμιο Duke37 
και είναι συνδυασμός κλινικών και μικροβιολογικών 
παραμέτρων. Διακρίνονται σε κύρια και δευτερεύ-
οντα (Πίν. 3). Τα δύο κύρια κριτήρια είναι η θετική 
καλλιέργεια αίματος για μικροοργανισμούς που 
συνήθως προκαλούν ενδοκαρδίτιδα και δομικές 
αλλαγές στο υπερηχοκαρδιογράφημα (εκβλαστήσεις 
που ανευρίσκονται κοντά στις βαλβίδες, περιβαλβι-
δικά αποστήματα ή αποκόλληση των προσθετικών 
βαλβίδων).

Τα δευτερεύοντα κριτήρια είναι περιφερικές 
βλάβες της ενδοκαρδίτιδας, όπως όζοι Osler, κηλίδες 
Roth και Janeway αλλοιώσεις, καθώς και γενικά 
χαρακτηριστικά λοίμωξης, όπως πυρετός και εμ-
βολικά φαινόμενα.

Στα αρχικά κριτήρια Duke, τα οποία θεωρήθηκε 
ότι δεν είναι αρκετά για τη διάγνωση, προτάθηκαν 
τροποποιήσεις για μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδι-
κότητα.38,39 Οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν 

Πίνακας 3. Κριτήρια Duke για τη διάγνωση της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας
Κύρια κριτήρια
• Θετική αιμοκαλλιέργεια
 Τυπικοί μικροοργανισμοί από δύο αιμοκαλλιέργειες (S.	viridans, S.	bovis, HACEK, S.	aureus ή Enterococcus κοι-

νότητας χωρίς αρχική εστία)
 Επιμένουσες θετικές αιμοκαλλιέργειες με μεσοδιάστημα 12 ωρών
 Τρεις ή τέσσερις θετικές αιμοκαλλιέργειες με μεσοδιάστημα 1 ώρας
 Μία θετική καλλιέργεια για C.burnetti ή τίτλος αντισωμάτων έναντι της φάσης 1 >1:800
• Ένδειξη ενδοκαρδιακής συμμετοχής
 Επιβεβαίωση με υπέρηχο ή αποκόλληση των προσθετικών βαλβίδων
Δευτερεύοντα κριτήρια
• Προδιάθεση για καρδιακή νόσο
• Χρήση ενδοφλέβιων ουσιών
• Πυρετός >38 οC
• Αγγειακά φαινόμενα (εμβολή, ανεύρυσμα, Janeway αλλοιώσεις)
• Ανοσολογικά φαινόμενα (σπειραματονεφρίτιδα, όζοι Osler, κηλίδες Roth)
• Μικροβιολογικές ενδείξεις (θετική καλλιέργεια αίματος όχι από τυπικούς μικροοργανισμούς)
• Ύποπτα ευρήματα στον υπέρηχο (όχι τυπικά)
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τις θετικές ορολογικές εξετάσεις για Q πυρετό και 
τη μικροβιαιμία από S.	aureus στα κύρια κριτήρια 
και την πρόσθεση της CRP και τις μικροαιμορραγίες 
στα δευτερεύοντα. Επίσης προτάθηκε να συμπερι-
ληφθούν και οι μοριακές μέθοδοι.

Η ευαισθησία του διαγνωστικού σχήματος Duke 
κυμαίνεται από 66-100% με σωστή επιλογή των 
περιπτώσεων. Με τα κριτήρια Duke η ενδοκαρδίτιδα 
διακρίνεται σε βεβαιωμένη, πιθανή και απορριπτέα. 
Για τη βεβαιωμένη ενδοκαρδίτιδα απαιτούνται 2 
κύρια κριτήρια ή 1 κύριο και τρία δευτερεύοντα ή 
5 δευτερεύοντα. Για την πιθανή ενδοκαρδίτιδα ένα 
κύριο και ένα δευτερεύον ή 5 δευτερεύοντα.

Με το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα 
ανευρίσκονται οι εκβλαστήσεις σε 50% των περιπτώ-
σεων, αντίθετα με το διαοισοφαγικό υπερηχοκαρδι-
ογράφημα σε 50-94% των περιπτώσεων.1,4,40  Έτσι η 
απουσία εκβλαστήσεων στο υπερηχοκαρδιογράφημα 
δεν αποκλείει τη διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας.

Εργαστηριακή διάγνωση
Δείγματα που χρησιμοποιούνται για εξέ-
ταση

Στα αρχικά στάδια της νόσου γίνεται κυρίως 
αιμοκαλλιέργεια και ως δείγμα για την PCR χρησι-
μοποιείται αίμα με EDTA. Σε προχωρημένα στάδια 
χρησιμοποιούνται για εξέταση δείγματα από τεμάχια 
ιστού εμβολής τα οποία αφαιρέθηκαν χειρουργικά 
και σε ακόμη πιο προχωρημένα στάδια εκβλαστήσεις 
από τις βαλβίδες που αφαιρούνται χειρουργικά.

Καλλιέργεια αίματος
Η καλλιέργεια αίματος προσφέρει σημαντική βοή-

θεια στη διάγνωση της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας. 
Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου ενδοκαρδίτιδας 
έχει βρεθεί ότι ο αριθμός των μικροβίων στο αίμα 
παραμένει σταθερός έως ότου αρχίσει η θεραπεία, 
περίπου 1-10 μικροοργανισμοί ανά ml αίματος.1 
Έτσι είναι ασύνηθες να εναλλάσσονται θετικές με 
αρνητικές αιμοκαλλιέργειες.

Γενικά λαμβάνονται τρία ζεύγη αιμοκαλλιέργειας 
μέσα στις πρώτες 12-24 ώρες με μεσοδιάστημα του-
λάχιστον 1 ώρας και από διαφορετική φλέβα κάθε 
φορά, πριν την έναρξη της θεραπείας με αντιβιοτικά.1 
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας λαμβάνονται και 
άλλες αιμοκαλλιέργειες εάν παραμένει ο πυρετός 

και τα συμπτώματα. Σε οξεία ενδοκαρδίτιδα εφόσον 
δεν είναι δυνατή η καθυστέρηση της θεραπείας για 
24 ώρες λαμβάνονται τρία ζεύγη αιμοκαλλιέργειας 
μέσα σε 2 ώρες και αρχίζει αμέσως η θεραπεία.1,5 
Πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για 
την αποφυγή ψευδώς θετικών αιμοκαλλιεργειών. Το 
κάθε ζεύγος αποτελείται από δύο μπουκάλια αερόβιας 
καλλιέργειας ή από ένα αερόβιας και ένα αναερόβιας. 
Το ποσό του αίματος που πρέπει να λαμβάνεται είναι 
τουλάχιστον 20 ml για κάθε ζεύγος. Εφόσον έχει 
αρχίσει η χορήγηση αντιβιοτικών πριν την εισαγωγή 
στο νοσοκομείο και με σκοπό την απομόνωση του 
υπεύθυνου μικροβίου μπορεί να γίνει διακοπή της 
χορήγησης του αντιβιοτικού για 2-4 ημέρες για τη 
λήψη των αιμοκαλλιεργειών, εφόσον το επιτρέπει η 
κατάσταση του ασθενούς και δεν υπάρχει καρδιακή 
ανεπάρκεια.1 Επίσης εάν το ιστορικό του ασθενούς 
έχει αρχίσει από αρκετές εβδομάδες η έναρξη της 
θεραπείας μπορεί να καθυστερήσει για 1-3 ημέρες 
σε μια προσπάθεια απομόνωσης του αιτίου.

Η αιμοκαλλιέργεια αποβαίνει θετική περίπου 
στο 95% των περιπτώσεων εφόσον λαμβάνονται 
τρία ζεύγη αιμοκαλλιέργειας και η επώαση διαρκεί 
7 ημέρες. Η αιμοκαλλιέργεια αποβαίνει αρνητική 
σε 5-31% των περιπτώσεων.1 Συνήθως η αρνητική 
αιμοκαλλιέργεια οφείλεται στην προηγούμενη λήψη 
αντιβιοτικών, στη μη καλή μεθοδολογία της καλ-
λιέργειας ή στην παρουσία απαιτητικών ή άτυπων 
μικροοργανισμών.5

Για την αδρανοποίηση οποιουδήποτε αντιβιοτικού 
που έχει χορηγηθεί πριν την αιμοκαλλιέργεια έχουν 
αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι. Η αρχική αραίωση 1:5 
ή 1:10 του αίματος στο υλικό της αιμοκαλλιέργειας 
αραιώνει τις φυσικές αντιμικροβιακές ιδιότητες του 
αίματος. Μελέτες έχουν δείξει ότι η πρόσθεση διαφό-
ρων απορροφητικών ρητινών στο υλικό της καλλιέρ-
γειας αναστέλλει τη δράση των αντιβιοτικών. Επίσης 
τεχνικές λύσεις των κυττάρων του αίματος (λευκών 
και ερυθρών αιμοσφαιρίων) και συμπύκνωσης πριν 
τον εμβολιασμό στο υλικό της καλλιέργειας έχουν 
αυξήσει την αναλογία απομόνωσης των μικροβίων 
παρουσία αντιβιοτικών.1

Η επώαση για 5-7 ημέρες στα αυτόματα συ-
στήματα αιμοκαλλιεργειών είναι αρκετή για την 
απομόνωση των περισσοτέρων μικροβίων. Υπάρ-
χουν όμως και μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται 
βραδέως και χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο επώασης 
(Brucella, legionella, κάποιοι στρεπτόκοκκοι και 
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HACEK). Συνήθως η απομόνωση της βρουκέλλας 
με τα αυτόματα μηχανήματα επιτυγχάνεται μέσα 
σε χρόνο επώασης 6 ημερών. Οι μικροοργανισμοί 
όμως της ομάδας HACEK απομονώνονται μετά από 
επώαση 10 ημερών. Έτσι εάν οι αιμοκαλλιέργειες 
παραμένουν αρνητικές μετά από επώαση 7 ημερών 
η επώαση παρατείνεται για άλλες 3 εβδομάδες και 
περιοδικά εξετάζονται παρασκευάσματα, τα οποία 
βάφονται με acridine orange και γίνονται τυφλές 
ανακαλλιέργειες.41,42

Ανθεκτικότητα των μικροοργανισμών 
στα αντιβιοτικά

Με την απομόνωση του υπεύθυνου μικροβίου 
δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της ευαισθησίας στα 
αντιβιοτικά. Σημαντικό πρόβλημα στην αντιμετώπι-
ση της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας είναι η αύξηση 
της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά των μικροβίων 
που προκαλούν ενδοκαρδίτιδα, όπως πολυανθεκτικά 
στελέχη στρεπτοκόκκου, στελέχη S.	aureus ανθεκτι-
κά στην oxacillin και στην vancomycin κυρίως σε 
νοσοκομειακούς ασθενείς, στελέχη εντεροκόκκου 
ανθεκτικά στις αμινογλυκοσίδες.

Εξέταση και καλλιέργεια των βαλβίδων
Όταν γίνεται χειρουργική αντικατάσταση των 

βαλβίδων, από τον ιστό ή τις εκβλαστήσεις που 
αφαιρούνται γίνεται μικροσκοπική εξέταση με χρώ-
ση Gram και καλλιέργεια για την απομόνωση των 
υπεύθυνων μικροοργανισμών.42 Η απομόνωση των 
μικροοργανισμών από την καλλιέργεια τεμαχίων 
ιστού των βαλβίδων δεν είναι συχνή, πιο συχνά 
είναι θετική σε περιπτώσεις ενδοκαρδίτιδας από 
σταφυλόκοκκο ή από βρουκέλλα. Μερικές φορές 
βέβαια ο μικροοργανισμός απομονώνεται από την 
καλλιέργεια τεμαχίων ιστού των βαλβίδων, ενώ η 
αιμοκαλλιέργεια είναι αρνητική.

Για την καλλιέργεια ιστού των βαλβίδων, τεμάχια 
από διάφορα σημεία των βαλβίδων (κυρίως αυτά με 
εκβλαστήσεις) τοποθετούνται σε αποστειρωμένο 
δοχείο με αποστειρωμένα γυάλινα σωματίδια και 4 
ml ζωμού (brain heart infusion broth) και γίνεται ομο-
γενοποίηση.43 Από το υλικό αυτό στη συνέχεια γίνεται 
καλλιέργεια σε αιματούχο άγαρ και σοκολατόχρωμο 
άγαρ.42,43 Τα τρυβλία και ο ζωμός επωάζονται στους 
37 οC για 5-10 ημέρες (CO2) και γίνονται ανακαλλι-
έργειες στις 2 και στις 5 ημέρες επώασης.

Ορολογικές εξετάσεις
Οι ορολογικές δοκιμασίες δεν είναι ειδικές για 

τη διάγνωση της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας, αλλά 
όταν άλλες μέθοδοι δεν μπορούν να βοηθήσουν 
οι ορολογικές δοκιμασίες μπορεί να προσφέρουν 
σημαντική διαγνωστική βοήθεια και να αποτελέ-
σουν οδηγό για τη θεραπεία ενόσω αναμένεται το 
αποτέλεσμα της αιμοκαλλιέργειας. Με το σκεπτικό 
αυτό το οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα των ορο-
λογικών εξετάσεων δεν αγνοείται αλλά εκτιμάται 
και εξετάζεται περαιτέρω.1

Η αναζήτηση των ειδικών αντισωμάτων μπορεί 
να επιβεβαιώσει το αίτιο, την πορεία της λοίμωξης 
και κατά πόσο είναι οξεία ή χρόνια. Όταν παρατη-
ρηθεί αύξηση των IgM αντισωμάτων μέσα σε 2-3 
εβδομάδες από την έναρξη της νόσου είναι ενδεικτικό 
οξείας λοίμωξης. Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ 
των πρώτων συμπτωμάτων και της αύξησης των 
αντισωμάτων διαφέρει ανάλογα με το μικροοργανι-
σμό που προκαλεί τη νόσο. Η ενδοκαρδίτιδα συχνά 
αποτελεί δευτερογενή εκδήλωση κάποιας λοίμω-
ξης από άτυπους μικροοργανισμούς και τα ειδικά 
αντισώματα είναι πιθανόν να είναι ήδη αυξημένα. 
Έτσι, επειδή η πρότερη κατάσταση του ασθενούς 
δεν είναι γνωστή, ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο 
δείχνει ορομεταστροφή πρέπει να επιβεβαιώνεται 
με τετραπλάσια αύξηση των αντισωμάτων (IgG) 
μεταξύ δύο δειγμάτων ορού που λαμβάνονται ένα 
κατά την έναρξη της νόσου και το δεύτερο μετά από 
2-3 εβδομάδες.

Είναι γνωστό ότι οι ορολογικές εξετάσεις μπορεί 
να βοηθήσουν σημαντικά στη διάγνωση της ενδο-
καρδίτιδας από βρουκέλλα (συγκολλητινοαντίδραση 
Wright >1:160). Ακόμη η διάγνωση της ενδοκαρδί-
τιδας από Coxiella	burnetii γίνεται κυρίως με ορολο-
γικές εξετάσεις. Υψηλοί τίτλοι αντισωμάτων έναντι 
του αντιγόνου της φάσης Ι (IgG>1:400 με σύνδεση 
συμπληρώματος, ή >1:800 με μικροανοσοφθορισμό) 
είναι διαγνωστικοί για ενδοκαρδίτιδα από Coxiella	
burnetii. Επίσης η διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας από 
Bartonella spp. και Chlamydia spp. μπορεί να γίνει 
με τις ορολογικές δοκιμασίες. Οι πιο συνηθισμέ-
νες ορολογικές δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται 
είναι η συγκολλητινοαντίδραση σε σωληνάρια για 
τη Brucella spp., έμμεσος ανοσοφθορισμός για τη 
legionella	pneumophila, ELISA για το Mycoplasma	
pneumoniae και ELISA ή έμμεσο ανοσοφθορισμό 
για τα Chlamydia spp.
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Για τη διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας από GRAM 
(+) μικρόβια έχει περιγραφεί ταχεία ορολογική 
δοκιμασία. Έχει βρεθεί ένα νέο γλυκερινοφωσφο-
γλυκολιπίδιο (Lipid S), το οποίο είναι σχετικό με το 
λιποτειχοϊκό οξύ των πηκτάση (-) σταφυλοκόκκων. 
Για τον προσδιορισμό των IgG αντισωμάτων έναντι 
του Lipid S χρησιμοποιείται ELISA και η εξέταση 
δεν είναι ειδική για την ενδοκαρδίτιδα, αλλά είναι 
καλός δείκτης υπάρχουσας λοίμωξης από Gram (+) 
μικρόβια.44

Μοριακές μέθοδοι - PCR
Η PCR μπορεί να εφαρμοστεί για τη διάγνωση 

της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας αποβλέποντας στην 
ανεύρεση και αναγνώριση του μικροοργανισμού 
σε επίπεδο γένους ή είδους. Δείγματα στα οποία 
μπορεί να εφαρμοστεί η PCR είναι το ολικό αίμα 
και κυρίως τεμάχια ιστών από τις βαλβίδες (κυρίως 
αυτά με εκβλαστήσεις).42,43 Το αίμα δεν είναι πάντα 
κατάλληλο δείγμα, γιατί ο αριθμός των μικροβίων 
είναι μικρός. Αντίθετα οι εκβλαστήσεις σε περίπτωση 
χειρουργικής αφαίρεσης των βαλβίδων, αποτελούν 
πολύ καλό δείγμα για την εφαρμογή της PCR, γιατί 
ο αριθμός των μικροβίων σε αυτές είναι μεγάλος. Η 
εφαρμογή της PCR σε τεμάχια ιστού των βαλβίδων 
επιτρέπει την ανεύρεση του μικροοργανισμού, όταν 
οι αιμοκαλλιέργειες είναι αρνητικές λόγω χορήγη-
σης αντιβιοτικών ή όταν το αίτιο είναι απαιτητικό 
μικρόβιο και δύσκολα καλλιεργείται. Η PCR σε 
τεμάχιο ιστού των βαλβίδων αποδείχθηκε ότι έχει 
μεγαλύτερη ευαισθησία από την καλλιέργεια.43,45 
Σε ασθενείς με φυσικές βαλβίδες έχει ευαισθησία 
94% και ειδικότητα 100%, αντίθετα σε ασθενείς 
με προσθετικές βαλβίδες έχει ευαισθησία 50% και 
ειδικότητα 100%.46 Η PCR μπορεί να αποβεί θετική 
σε ασθενείς στους οποίους η καλλιέργεια αίματος 
και η καλλιέργεια υλικού βαλβίδας ήταν αρνητικές.46 
Ο έλεγχος ευαισθησίας της PCR έδειξε ότι πρέπει 
να υπάρχουν 3,3x106 μικρόβια ανά g ιστού για να 
προκύψει ικανοποιητικό αποτέλεσμα.43

Στις περισσότερες μελέτες χρησιμοποιείται ως 
στόχος για την PCR ένα γονίδιο κοινό στα περισσό-
τερα μικρόβια, όπως το 16S rRNA γονίδιο (universal 
PCR) και στη συνέχεια αναγνώριση του προϊόντος της 
PCR και έτσι του υπεύθυνου μικροβίου με ανεύρεση 
της αλληλουχίας των βάσεων (sequencing) ή με άλλες 
μεθόδους, όπως ανάλυση με πολυμορφισμό μήκους 
θραύσματος από περιοριστικό ένζυμο στο προϊόν της 

PCR (Restriction Fragment Length Polymorphism 
analysis, PCR-RFLP).2,43 Επίσης στην PCR μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν ως στόχοι, γονίδια ειδικά για το 
κάθε μικρόβιο. Ακόμη με την PCR μπορεί να γίνει 
στο δείγμα ανίχνευση των γονιδίων ανθεκτικότητας 
στα αντιβιοτικά.2

Το 16S rRNA γονίδιο είναι καλά διατηρημένο, 
έχει ένα μέσο αριθμό επαναλείψεων ανάλογα με 
το γένος του μικροβίου, ανευρίσκεται σε όλα τα 
μικρόβια και χρησιμοποιείται ως «μοριακό ρολόι» 
γιατί συγκεντρώνει μεταλλάξεις σε ένα αργό, στα-
θερό ρυθμό.2 Διαφορές στην αλληλουχία του 16S 
rRNA γονιδίου μπορεί να αποτελέσουν μοναδική 
ταυτότητα για το κάθε μικρόβιο. Με την ανεύρεση 
του μικροβίου με την PCR επιβεβαιώνεται το αποτέ-
λεσμα της καλλιέργειας, αλλά βοηθά σημαντικά και 
στην ταυτοποίηση και τυποποίηση του υπεύθυνου 
μικροβίου.47,48 Πολλές φορές η πλήρης ταυτοποί-
ηση και τυποποίηση του μικροοργανισμού, που 
απομονώνεται από την αιμοκαλλιέργεια, δεν είναι 
δυνατή και εύκολη με τις κλασικές μεθόδους και 
στις περιπτώσεις αυτές η PCR και στη συνέχεια ο 
προσδιορισμός της αλληλουχίας των βάσεων δίνουν 
την πλήρη ταυτοποίησή του.

Το θετικό αποτέλεσμα της PCR πρέπει πάντοτε 
να εκτιμάται σε σχέση με την κλινική κατάσταση, 
γιατί παραμένει θετικό για αρκετούς μήνες μετά τη 
θεραπεία.

Άλλες εργαστηριακές εξετάσεις
Αιματουρία παρατηρείται σε 64% των περι-

πτώσεων βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας.22 Επίσης 
παρατηρείται πρωτεϊνουρία, αύξηση των λευκών 
αιμοσφαιρίων με πολυμορφοπυρήνωση, αναιμία, 
σπάνια θρομβοκυτοπενία, αυξημένη CRP (100%) 
και αύξηση της ΤΚΕ>55 mm/h.27

Μυοκαρδιακά αποστήματα
Τα μυοκαρδιακά αποστήματα είναι διαπυϊτική 

λοίμωξη του μυοκαρδίου, ενδοκαρδίου, των φυσικών 
ή προσθετικών βαλβίδων ή της περιοχής γύρω από 
τις βαλβίδες. Συνήθως προηγείται ενδοκαρδίτιδα, 
εγχειρήσεις καρδιάς ή άλλες χειρουργικές επεμ-
βάσεις.49

Στο ένα τρίτο των περιπτώσεων το απόστημα 
εμφανίζεται στη βάση της αορτικής βαλβίδας, σε 
αναλογία 20-34% συμβαίνει σε προσθετικές βαλβίδες, 
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το 50% των περιπτώσεων οφείλεται σε σταφυλόκοκκο 
και η θνητότητα αυξάνει κατά πολύ (13 φορές).50,51 
Άλλα μικρόβια που προκαλούν αποστήματα είναι 
haemophilus spp., Enterococcus spp., E.	coli, Strep-
tococcus spp. και Bacteroides spp.9,52

Η εμφάνιση αποστημάτων στα παιδιά είναι 
σπάνια, τα τελευταία 20 χρόνια περιγράφηκαν 16 
περιπτώσεις.26

Θεραπεία
Η αντιμικροβιακή θεραπεία είναι ανάλογη του 

μικροβίου που προκαλεί τη νόσο και την ευαισθησία 
του στα διάφορα αντιβιοτικά.7,41 Οδηγίες για την 
αντιμικροβιακή θεραπεία έχουν διαμορφωθεί και 
προταθεί από μεγάλες επιστημονικές εταιρείες, όπως 
οι προτάσεις της Αμερικανικής Καρδιολογικής και 
της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.7,41,54 Η 
θεραπεία της βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας καθορί-
ζεται κυρίως από το evidence-based scoring system, 
το οποίο στηρίζεται στην ταξινόμηση των προτάσε-
ων (class I, class II, class III) και στο επίπεδο των 

ενδείξεων (Level A, B, C).7 Το σύστημα αυτό έχει 
σκοπό να βοηθήσει τους κλινικούς στην ερμηνεία των 
ευρημάτων και στη διαμόρφωση αποφάσεων για τη 
θεραπεία. Βέβαια η θεραπεία προσαρμόζεται κάθε 
φορά ανάλογα με την κλινική κατάσταση του κάθε 
ασθενή. Συνιστάται η χορήγηση των αντιβιοτικών 
να συνεχίζεται για 4-6 εβδομάδες για την αποφυγή 
των επιπλοκών, οι οποίες επιβαρύνουν την κλινική 
κατάσταση και αυξάνουν τη θνητότητα.19

Η χειρουργική αντικατάσταση των βαλβίδων 
ελαττώνει τη θνητότητα σε αυτές τις περιπτώσεις.53 
Οι ενδείξεις και ο χρόνος της χειρουργικής επέμβασης 
είναι ακόμη υπό μελέτη.5 Στη χειρουργική επέμβαση 
το δίλημμα πάντα είναι η χρονική στιγμή στην οποία 
πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος εμβολών23 
και βέβαια ο χρόνος κατά τον οποίο θα συνεχιστεί η 
θεραπεία με αντιβιοτικά μετά τη χειρουργική επέμ-
βαση. Η χειρουργική αντικατάσταση των βαλβίδων 
εφαρμόζεται σε 25-30% των ασθενών με ενεργό 
ενδοκαρδίτιδα και σε 20-40% των ασθενών σε με-
τέπειτα στάδια ακόμη και μετά από επιτυχημένη 
θεραπεία με αντιβιοτικά.5

SummaRy

Infective endocarditis
A.	KAnSouzidou-KAnAKoudi

laboratory	of	Bacteriology,	infectious	diseases	hospital,	Thessaloniki,	Greece

infectious	endocarditis	(iE)	is	a	microbial	infection	of	the	endocardial	surface,	affecting	pri-
marily	the	valves.	The	overall	incidence	of	iE	has	not	changed	significantly	in	recent	decades	
because	of	a	progressive	change	in	the	risk	factors.	recent	trends	in	iE	include	an	increasing	
involvement	of	prosthetic	valve	pathology,	nosocomially-acquired	disease	and	the	emergence	
of	the	staphylococci	as	significant	causative	agents.	iE	is	often	associated	with	underlying	con-
genital	or	other	heart	disease.	it	usually	develops	at	sites	of	endothelial	injury,	where	there	is	
deposition	of	platelets	and	thrombus	formation.	Many	microorganisms	are	capable	of	causing	
iE,	depending	on	whether	iE	occurs	on	a	natural	or	prosthetic	valve	and	whether	the	disease	
is	hospital-	or	community-acquired.	The	microorganisms	that	most	commonly	cause	iE	are	
Staphylococcus	aureus,	coagulase	negative	staphylococci,	Streptococcus	spp.,	Εnterococcus	
spp.,	hACEK	group.	S.	aureus	is	the	most	common	cause	of	iE	in	much	of	the	developed	world	
and	S.	aureus,	Streptococcus	spp.	and	Enterococcus	spp.	are	responsible	for	>80%	of	all	cases	
of	iE.	in	addition,	there	some	other	microorganisms	cause	iE	more	rarely.	The	diagnosis	of	
iE	is	based	on	a	combination	of	clinical	(duke	scheme),	laboratory	and	echocardiographic	
data.	The	duke	scheme	includes	major	and	minor	criteria.	The	microbiological	diagnosis	of	
iE	is	based	primarily	on	blood	culture,	which	is	the	most	important	diagnostic	test	and	is	the	
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key	in	identifying	the	aetiologic	agent	and	its	antimicrobial	susceptibility.	in	addition	to	blood	
cultures,	culture	of	valve	tissue	or	vegetations	may	also	reveal	the	causative	organism.	Sero-
logical	tests	contribute	to	the	diagnosis	of	iE,	especially	in	the	case	of	negative	culture.	PCr	
can	be	used	to	detect	and	identify	causal	organisms	in	excised	vegetations,	pieces	of	valve	or	
peripheral	emboli,	and	is	of	particular	value	in	cases	of	difficult,	atypical	or	culture	negative	
iE.	Amplification	of	a	universal	gene	(16S	rrnA)	and	sequencing	to	identify	the	causative	agent	
can	be	performed.	Echocardiography	should	be	carried	out	in	all	cases	of	suspected	iE	for	the	
detection	of	vegetations	or	abscesses.	The	predominant	complications	of	iE	are	heart	failure	
(which	is	the	principal	cause	of	death),	embolic	events	and	neurological	complications.	Anti-
biotic	therapy	remains	the	cornerstone	of	the	treatment	of	iE.	Surgical	removal	of	the	valve	is	
necessary	in	patients	who	do	not	response	to	antibiotic	therapy.	The	prognosis	of	iE,	even	with	
appropriate	antibiotic	therapy,	is	poor	with	a	global	mortality	rate	of	9-35%.
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Xλαμύδιο της πνευμονίας
δ.Α.	Χατζηδημητρίου

Το	χλαμύδιο	της	πνευμονίας	είναι	Gram	αρνητικός	υποχρεωτικά	ενδοκυττάριος	μικρο-
οργανισμός.	Έχει	χαρακτηριστικό	διφασικό	κύκλο	ανάπτυξης	και	παρουσιάζεται	με	δύο	
μορφές,	το	εξωκυττάριο	λοιμογόνο	και	το	ενδοκυττάριο	μεταβολικά	ενεργό	σωμάτιο.	Στον	
άνθρωπο	προκαλεί	οξεία	λοίμωξη	του	ανώτερου	αλλά	και	κατώτερου	αναπνευστικού	συ-
στήματος.	Λοίμωξη	από	το	χλαμύδιο	της	πνευμονίας	σε	ηλικιωμένους	συχνά	έχει	τη	μορφή	
σοβαρότατης	άτυπης	πνευμονίας.	ωστόσο,	ορολογικές	έρευνες	έδειξαν	συσχέτιση	των	
λοιμώξεων	από	χλαμύδιο	της	πνευμονίας	με	χρόνιες	παθήσεις	όπως	το	άσθμα,	η	χρόνια	
αποφρακτική	πνευμονοπάθεια	και	η		αθηροσκλήρωση.	Σε	αρκετές	μελέτες	έχει	ανιχνευ-
θεί	ο	μικροοργανισμός	στις	αθηροσκληρωτικές	βλάβες	των	στεφανιαίων,	καρωτιδικών,	
αλλά	και	άλλων	περιφερικών	αρτηριών	καθώς	και	στα	κοιλιακά	αορτικά	ανευρύσματα.	
η	αντιμετώπιση	της	λοίμωξης	από	το	χλαμύδιο	της	πνευμονίας	είναι	δύσκολη,	γιατί	έχει	
τη	μορφή	χρόνιας	ή	εμμένουσας	λοίμωξης	η	οποία	εύκολα	υποτροπιάζει.
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Β΄	Εργαστήριο	μικροβιολογίας,	Τμήμα	ιατρικής,	Αριστοτέλειο	
Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση
Τα χλαμύδια, λόγω του μοναδικού διφασικού 

κύκλου ανάπτυξής τους, τοποθετήθηκαν σε χωριστή 
τάξη Chlamydiales, οικογένεια Chlamydiaceae, με 
ένα γένος τα Chlamydia, και αναγνωρισμένα είδη, 
το χλαμύδιο του τραχώματος (C.	trachomatis), το 
χλαμύδιο της ψιττάκωσης (C.	psittaci), το χλαμύδιο 
pecorum (C.	pecorum) και το χλαμύδιο της πνευμο-
νίας (C.	pneumoniae).1

ωστόσο, πρόσφατες μελέτες των 16S και 23S 
rRNA γονιδιακών αλληλουχιών του μικροβίου οδήγη-
σαν σε μια καινούρια ταξινόμηση. Τα μέλη της τάξης 
Chlamydiales ομαδοποιήθηκαν σε 4 οικογένειες.
 1. Οικογένεια Chlamydiaceae με δύο γένη, Chlamy-

diae και Chlamydophila.
Στο γένος χλαμύδια (Chlamydiae) περιλαμβά-

νονται τρία είδη: Το χλαμύδιο του τραχώματος 
(Chlamydia	trachomatis), το χλαμύδιο suis και το 
χλαμύδιο muridarum.

Στo γένος Chlamydophila περιλαμβάνονται έξι 
είδη: Το χλαμύδιο της πνευμονίας (Chlamydia	pneu-
moniae), το χλαμύδιο της ψιττάκωσης (Chlamydia	
psittaci), το χλαμύδιο pecorum, το χλαμύδιο felis, το 
χλαμύδιο caviae, και το χλαμύδιο abortus.2,3

 2. Οικογένεια Simkaniaceae περιλαμβάνει ένα είδος 
τη Simkania	negevensis.

 3. Οικογένεια Parachlamydiaceae περιλαμβάνει την 
Parachlamydia	acanthamoeba και

 4. Οικογένεια Waddliaceae που περιλαμβάνει τη 
Waddlia	chondrophila.4
Επομένως, σύμφωνα με τη νέα ταξινόμηση 
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το χλαμύδιο της πνευμονίας ανήκει στην τάξη 
Chlamydiales, οικογένεια Chlamydiaceae, γένος 
Chlamydophila.

Το χλαμύδιο της πνευμονίας προκαλεί στον άν-
θρωπο λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήμα-
τος αλλά προσβάλλει και ζώα όπως άλογα, κοάλα 
και διάφορα ερπετά.5,6 Σχηματίζει ενδοπλασματικά 
έγκλειστα τα οποία δεν περιέχουν γλυκογόνο. Είναι 
ανθεκτικό στη δράση των σουλφοναμιδών.7-9

Μορφολογικά χαρακτηριστικά
Τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά δεν διαφέ-

ρουν από αυτά της όλης οικογένειας. Τα χλαμύδια 
αρχικά θεωρήθηκαν πρωτόζωα, αργότερα ιοί και 
σήμερα χαρακτηρίζονται ως Gram αρνητικά βακτη-
ρίδια, τα οποία αναπτύσσονται στο πρωτόπλασμα 
ευκαρυωτικών κυττάρων και το κυτταρικό τους 
τοίχωμα δεν περιέχει καθόλου ή περιέχει ελάχιστη 
πεπτιδογλυκάνη και αντί αυτής θεμελιώδη ουσία με 
τετραπεπτίδια.4

Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 250-1000 nm. 
Είναι ορατά με το κοινό μικροσκόπιο και χρωματίζο-
νται με φθορίζουσες χρωστικές, κατά Giemsa ιώδη, 
κατά Castaneda κυανά και κατά Macchiavello ερυθρά. 
Δεν αναπτύσσονται σε κοινά θρεπτικά υλικά παρά 
μόνο σε κύτταρα γιατί χρησιμοποιούν συστατικά 
υψηλής ενέργειας όπως το αδενόσινο τριφωσφορι-
κό οξύ (ATP) του κυττάρου που προσβάλλουν. Οι 
ενεργειακές τους ανάγκες βασίζονται στο κύτταρο 
στο οποίο παρασιτούν, είναι δηλαδή υποχρεωτικά 
ενδοκυττάρια παράσιτα.1,4

Οι ιδιότητες με τις οποίες διακρίνονται από τους 
ιούς και ταξινομούνται στους σχιζομύκητες είναι 
οι εξής:
• Περιέχουν DNA και RNA, σε αντίθεση με τους 

ιούς που περιέχουν μόνο ένα εκ των δύο πυρη-
νικών οξέων.

• Πολλαπλασιάζονται με διχοτόμηση ενώ οι ιοί 
όχι.

• Έχουν κυτταρικό τοίχωμα χαρακτηριστικό των 
Gram αρνητικών βακτηριδίων.

• Έχουν ριβοσωμάτια, τα οποία δεν υπάρχουν στους 
ιούς.

• Παράγουν ένζυμα.
• Είναι ευαίσθητα σε διάφορα αντιβιοτικά (τετρα-

κυκλίνες, χλωραμφαινικόλη) σε αντίθεση με τους 
ιούς.

Κύκλος ανάπτυξης των χλαμυδίων
Τα χλαμύδια παρουσιάζονται ως δύο διαφορετικές 

μορφολογικές οντότητες:
1. ως στοιχειώδη σωμάτια (elementary bodies, ΣΣ) 

και
2. ως δικτυωτά ή αρχικά σωμάτια (reticulate or 

initial bodies, ΔΣ).
Το “στοιχειώδες σωμάτιο” το οποίο είναι μι-

κρότερο αποτελεί την εξωκυττάρια και λοιμογόνο 
μορφή του μικροοργανισμού. Ο μοναδικός διφασικός 
κύκλος ανάπτυξης είναι κοινός για όλα τα χλαμύδια 
και διαρκεί 48-72 ώρες.10,11

Το ΣΣ δεσμεύεται στους υποδοχείς του κυττάρου 
ξενιστή και φαγοκυτταρώνεται με ειδικό μηχανισμό. 
Αμέσως μετά την είσοδό του περιβάλλεται από μεμ-
βρανώδη κύστη. Η κύστη αυτή έχει τη δυνατότητα να 
αλληλεπιδρά με τα εκκριτικά κυστίδια της συσκευής 
Golgi με τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωματώνονται σ’ 
αυτή τα φωσφολιπίδια του κυττάρου ξενιστή. Παράλ-
ληλα, τα χλαμύδια διαθέτουν μηχανισμούς αναστολής 
της ενδοκυττάριας απάντησης του ξενιστή, όπως τη 
σύντηξη του φαγοσώματος που περιέχει το παθογόνο 
σωματίδιο με το λυσόσωμα και μ’ αυτό τον τρόπο 
αποφεύγουν τους παράγοντες του κυττάρου ξενιστή 
που θα ήταν καταστρεπτικοί για την ενδοκυττάρια 
επιβίωσή τους. Εντός του φαγοσώματος γίνεται η 
ανάπτυξη του χλαμυδίου. Το ΣΣ μετατρέπεται σε ΔΣ 
το οποίο στη συνέχεια υφίσταται επανειλημμένες 
διαιρέσεις. Τις πρώτες 20 ώρες της μόλυνσης του 
κυττάρου ξενιστή, το φαγόσωμα περιέχει μόνον ΔΣ 
τα οποία διαιρούνται. Μετά τα ΔΣ συμπυκνώνονται 
και διαιρούμενα με διχοτόμηση σχηματίζουν νέα ΣΣ. 
Με τον τρόπο αυτό 2 ημέρες μετά τη μόλυνση του 
κυττάρου, το φαγόσωμα διογκώνεται και περιέχει 
διάφορες χλαμυδιακές μορφές μεταξύ των οποίων 
υπερτερούν τα λοιμογόνα ΣΣ. Το σύνολο του φαγο-
σώματος μαζί με όλες τις χλαμυδιακές μορφές που 
περιέχει ονομάζεται “χλαμυδιακό έγκλειστο σωμά-
τιο”. Ο κύκλος ανάπτυξης ολοκληρώνεται όταν το 
ευκαρυωτικό κύτταρο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε 
το χλαμύδιο λύεται και ελευθερώνονται στο περιβάλ-
λον τα νεοσχηματισθέντα ΣΣ. Το ώριμο “έγκλειστο 
σωμάτιο” αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
χλαμυδιακής λοίμωξης.12,4 Υπό ορισμένες συνθήκες 
έλλειψης των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, 
παρουσίας ιντερφερόνης γ ή αντιβιοτικών μπορεί 
να εμφανιστούν μεγαλύτερες άτυπες χλαμυδιακές 
μορφές. Αυτές οι ανώμαλες μορφές εμμένουν στο 
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κύτταρο ξενιστή αλλά δεν αναπτύσσονται σε καλ-
λιέργειες.13

Τα ΣΣ του χλαμυδίου της πνευμονίας έχουν σχήμα 
απιοειδές, χαρακτηριστικό του είδους, διαμέτρου 
περίπου 300 nm.14 ωστόσο, οι Miyashita και συν., 
μελετώντας στελέχη TWAR και ΥΚ-41 του χλαμυδίου 
της πνευμονίας, με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκο-
πίου, αμφισβήτησαν την άποψη αυτή αναφέροντας 
ότι εμφανίζονται και ΣΣ με σφαιρικό σχήμα.15 Τα 
ΣΣ αποτελούν τις ανθεκτικές μορφές του χλαμυδι-
ακού κύκλου (λειτουργούν όπως οι σπόροι άλλων 
μικροβίων). Η μορφή τους αυτή τα καθιστά ικανά 
να επιβιώνουν σε περιβάλλον ακατάλληλο για την 
ανάπτυξή τους όπως είναι αυτό εκτός του κυττάρου 
ξενιστή. Στο κυτταρικό τους τοίχωμα δεν περιέχουν 
ή περιέχουν ελάχιστη ποσότητα πεπτιδογλυκάνης. 
Διατηρούν όμως τη σταθερότητα της δομής τους, 
με τους ισχυρούς δισουλφιδικούς δεσμούς που ανα-
πτύσσονται μεταξύ των αμινοξέων κυστεΐνης και 
μεθειονίνης, τα οποία βρίσκονται σε αφθονία στις 
πρωτεΐνες του εξωτερικού τους περιβλήματος.6 Με 
τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διακρίνε-
ται ο πυκνός έκκεντρος πυρήνας που είναι σφιχτά 
συνεπτυγμένος στις χλαμυδιακές ιστόνες. Το κυτ-
ταρόπλασμα του ΣΣ έχει κοκκώδη εμφάνιση λόγω 
της άφθονης παρουσίας των 70S ριβοσωμάτων και 
περιβάλλεται από μια λιποειδική κυτταροπλασματική 
μεμβράνη και ένα σταθερό εξωτερικό περίβλημα τα 
οποία σχηματίζουν κανονική εξαγωνική δομή. Στην 
επιφάνεια του ΣΣ διακρίνονται ρόδακες από τους 
οποίους εκφύονται προεκβολές και καταλήγουν αλυ-
σίδες DNA από το εσωτερικό. Πιθανολογείται ότι το 
σύμπλεγμα ρόδακες/προεκβολές αποτελεί ένα τύπου 
ΙΙΙ εκκριτικό σύστημα που λειτουργεί ως σύστημα 
μεταφοράς πρωτεϊνών διαμέσου της μεμβράνης του 
χλαμυδιακού εγκλείστου στο κυτταρόπλασμα του 
κυττάρου ξενιστή.16

Tα ΣΣ μπορούν να διατηρηθούν στους -70 οC σε 
ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει σουκρόζη.

Τα τυπικά ΔΣ έχουν διάμετρο 1μm ή και περισ-
σότερο, είναι εύθραυστα και δεν είναι λοιμογόνα. 
Είναι μεταβολικά ενεργά και το κυτταρόπλασμά τους 
περιέχει άφθονα ριβοσώματα που είναι απαραίτητα 
για την πρωτεϊνοσύνθεση. Ο πυρήνας εμφανίζε-
ται διάχυτος. Περιβάλλονται από μια εσωτερική 
κυτταροπλασματική μεμβράνη και ένα εξωτερικό 
περίβλημα που η επιφάνειά του καλύπτεται από 
ρόδακες και προεκβολές, παρόμοιες μ’ αυτές που 
παρατηρούνται στα ΣΣ αλλά σε μεγαλύτερη πυκνό-

τητα. Οι προεκβολές αυτές έχουν κυλινδρικό σχήμα 
και φαίνεται να εκτείνονται από την επιφάνεια του 
ΔΣ μέχρι τη μεμβράνη της κύστης του χλαμυδιακού 
εγκλείστου.17

Αντιγονική δομή
Τα χλαμύδια περιβάλλονται από διπλή μεμβράνη 

χαρακτηριστική των gram αρνητικών βακτηριδίων. 
Ανάλυση της αλληλουχίας του γενώματος του χλα-
μυδίου του τραχώματος έδειξε την ύπαρξη γονιδίων 
για τη σύνθεση πεπτιδογλυκάνης και προτάθηκε ότι 
είναι αναγκαία για τη διχοτόμηση των ΔΣ. Το κυκλι-
κό γένωμα του χλαμυδίου της πνευμονίας περιέχει 
1.230.000 ζεύγη βάσεων.1,4,10

Τα χλαμύδια έχουν κοινό λιποπολυσακχαριδικό 
αντιγόνο ομάδας, το οποίο βρίσκεται στην εξωτερική 
μεμβράνη του περιβλήματος. Ο λιποπολυσακχαρί-
της των χλαμυδίων μοιάζει δομικά με τη μορφή R 
(rough) του λιποπολυσακχαρίτη των εντεροβακτη-
ριακών με τη διαφορά ότι έχει ασθενέστερη δράση 
ενδοτοξίνης.18

Η εξωτερική μεμβράνη περιέχει πρωτεΐνες που 
ονομάζονται “πρωτεΐνες εξωτερικής μεμβράνης” 
(Omp, Outer membrane proteins). Η επικρατούσα 
είναι η “κύρια πρωτεΐνη της εξωτερικής μεμβράνης” 
(Momp, Major outer membrane protein), 38 – 42 
kDa, και αποτελεί το 60% του συνόλου των πρωτε-
ϊνών της εξωτερικής μεμβράνης. Η Momp περιέχει 
επιτόπους ειδικούς του είδους και του υποείδους που 
μπορούν να αναγνωρισθούν με τη χρήση ειδικών 
μονοκλωνικών αντισωμάτων. Δεν βρίσκεται μόνο 
στην επιφάνεια του χλαμυδίου του τραχώματος και 
του χλαμυδίου της ψιττάκωσης, όπως αρχικά δια-
τυπώθηκε, αλλά και στην επιφάνεια του χλαμυδίου 
της πνευμονίας. Διαφέρει όμως γιατί η Momp του 
χλαμυδίου της πνευμονίας παρουσιάζει μικρότερη 
ανοσογόνο δράση και αντιγονική πολυπλοκότητα 
από αυτή των υπολοίπων.19,20

Mικρότερες πρωτεΐνες συνυπάρχουν από τις 
οποίες δύο είναι πλούσιες σε κυστεΐνη. Η Omp3 που 
σχηματίζεται στο τελικό στάδιο του χλαμυδιακού κύ-
κλου ανάπτυξης και η Omp2. Οι πλούσιες σε κυστεΐνη 
αυτές πρωτεΐνες έχουν εμφανώς αντικαταστήσει την 
πεπτιδογλυκάνη με τους δισουλφιδικούς δεσμούς 
S-S διατηρώντας τη σταθερότητα της μεμβράνης 
των χλαμυδίων.21

Υπάρχουν επίσης οι πολύμορφες πρωτεΐνες της 
εξωτερικής μεμβράνης (PMPs), οι “πρωτεΐνες της 
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θερμικής καταπληξίας” (Hsp) και οι πρωτεΐνες που 
βρίσκονται στη μεμβράνη του κυτταρικού εγκλείστου 
(Inclusion membranes).11

Τα γονίδια που κωδικοποιούν τις Hsp10, Hsp60 
και Hsp70 έχουν κλωνοποιηθεί και η αλληλουχία 
τους έχει αναλυθεί. Είναι σταθερά γονίδια τα οποία 
εκφράζονται συνεχώς κατά τη φάση ανάπτυξης των 
χλαμυδίων. Και οι τρεις πρωτεΐνες ανευρίσκονται 
στην εξωτερική μεμβράνη των ΣΣ αλλά και των 
ΔΣ. Οι πρωτεΐνες Hsp60 και Hsp70 είναι ισχυρά 
ανοσογόνα κατά τη φυσική λοίμωξη.22,23

Η μεμβράνη του χλαμυδιακού εγκλείστου αποτε-
λείται από μια ομάδα πρωτεϊνών, τις πρωτεΐνες του 
χλαμυδιακού εγκλείστου (Inc). Η πρώτη από αυτές 
ανευρέθηκε από τους Rockey και συν., σε μελέτη του 
χλαμυδίου της ψιττάκωσης το 1995 και ονομάστηκε 
IncA. Μια άλλη μελέτη το 2000 από τους Bannantine 
και συν., αποκάλυψε 46 ανάλογες πρωτεΐνες στο 
γένωμα του χλαμυδίου του τραχώματος. Το γένωμα 
του χλαμυδίου της πνευμονίας θεωρείται ότι περιέχει 
ακόμη μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων πρωτεϊνών. Η 
πιθανή έκφραση τόσων πρωτεϊνών στη μεμβράνη 
της κύστης του χλαμυδιακού εγκλείστου οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι μέσω αυτής εκπληρώνονται 
διάφορες λειτουργίες, όπως η ανάπτυξη του χλαμυ-
διακού εγκλείστου, η αναστολή της λυσοσωματικής 
σύντηξης, η πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών 
ουσιών και η σηματοδότηση για τη μετατροπή των 
ΣΣ σε ΔΣ και το αντίθετο.24,25

Επιδημιολογία του χλαμυδίου  
της πνευμονίας

Το χλαμύδιο της πνευμονίας είναι παθογόνο για 
τον άνθρωπο. Η μετάδοσή του από άνθρωπο σε 
άνθρωπο γίνεται με σταγονίδια από την αναπνευ-
στική οδό. Ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 7-21 
ημέρες. Επιδημίες έχουν αναφερθεί σε οικογένειες, 
σχολεία, στρατόπεδα, νοσοκομεία και γενικά σε 
τόπους στενού συγχρωτισμού. Συλλοίμωξη με ιούς 
(π.χ. γρίπης και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού) ή 
και με βακτηρίδια αναφέρεται συχνά.11

Οροεπιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι οι 
περισσότερες πρωτοπαθείς λοιμώξεις εμφανίζονται 
στα παιδιά της σχολικής ηλικίας και στους νεαρούς 
έφηβους. Στις τροπικές χώρες και ειδικότερα στις 
αγροτικές συνοικίες οι λοιμώξεις από το χλαμύδιο της 
πνευμονίας είναι συχνές στα πρώτα παιδικά χρόνια. 
Στις αναπτυγμένες χώρες η οροαναστροφή ξεκινάει 

από τη σχολική ηλικία και αυξάνει κατά 10% κάθε 
χρόνο. Το ποσοστό της αύξησης είναι ανάλογο της 
πυκνότητας του πληθυσμού και στην ηλικία των 15 
ετών το 25-50% εμφανίζει αντισώματα έναντι του 
χλαμυδίου της πνευμονίας. Επειδή φυσιολογικά τα 
αντισώματα λίγα χρόνια μετά την πρωτολοίμωξη 
δεν ανιχνεύονται, αυτή η σταθερή τους αύξηση 
στο γενικό πληθυσμό φαίνεται να οφείλεται σε 
επαναλοιμώξεις ή σε χρόνιες λοιμώξεις. Οι επανα-
λοιμώξεις είναι συχνές και τα αντισώματα του ορού 
δεν φαίνεται να είναι προστατευτικά. Περισσότεροι 
από τους μισούς ενήλικες στις ΗΠΑ και σε άλλες 
χώρες έχουν αντισώματα έναντι του χλαμυδίου της 
πνευμονίας.

Ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει συγχρόνως ενδη-
μική και επιδημική μορφή της νόσου. (Συχνότητα 
ενδημικής μορφής 10% και επιδημικής >50%.) Η 
λοίμωξη από το χλαμύδιο της πνευμονίας είναι 
συνήθως ήπια ή ακόμα και ασυμπτωματική, αλλά 
μπορεί να είναι και σοβαρότατη, ειδικά στους ηλι-
κιωμένους, πιθανότατα εξαιτίας εμφάνισής της επί 
εδάφους προϋπάρχουσας νόσου, είτε εκφύλισης του 
ανοσοποιητικού συστήματος λόγω γήρατος.26,27

Παθογένεια
Κάθε είδος χλαμυδίων όπως και οι διάφοροι ορό-

τυποί τους προσβάλλουν διαφορετικούς κυτταρικούς 
τύπους. Ο ανθρώπινος ορότυπος του χλαμυδίου της 
πνευμονίας προσβάλλει ενδοθηλιακά κύτταρα και 
πολλαπλασιάζεται σε αυτά και σε λεία μυϊκά κύτ-
ταρα, μονοκύτταρα/μακροφάγα και λεμφοκύτταρα 
in	vitro. Η διασπορά του χλαμυδίου της πνευμονίας 
στον οργανισμό μελετήθηκε σε πειραματόζωα (μυς). 
Κατά τον ενδορινικό ενοφθαλμισμό του, το χλαμύ-
διο της πνευμονίας διασπείρεται στη συστηματική 
κυκλοφορία και ανευρίσκεται στους πνεύμονες, στο 
σπλήνα και στα μακροφάγα του περιτοναίου. Διάχυτη 
λοίμωξη πραγματοποιείται και με τον ενδοφλέβιο ή 
τον υποδόριο ενοφθαλμισμό.28-30

Οι αμυντικοί μηχανισμοί του κυττάρου ξενιστή 
δεν είναι σε θέση να εκριζώσουν το χλαμύδιο της 
πνευμονίας και να προστατέψουν το κύτταρο από 
επαναμολύνσεις. Γι’ αυτό και οι επαναλοιμώξεις 
με το χλαμύδιο της πνευμονίας είναι συχνές. Οι 
επαναλοιμώξεις καθώς και οι χρόνιες λοιμώξεις 
σχετίζονται με βλάβες στις οποίες φαίνεται να συμ-
μετέχουν και οι πρωτεΐνες θερμικής καταπληξίας 
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(Hsps).31 Η Hsp60 προκαλεί υπερευαισθησία επι-
βραδυνόμενου τύπου και η έκφρασή της αυξάνε-
ται σε εμμένουσες λοιμώξεις από το χλαμύδιο της 
πνευμονίας. Έχει αναφερθεί παραγωγή αντισωμάτων 
έναντι της χλαμυδιακής Hsp60 σε παθήσεις όπως 
το άσθμα,32 η αθηροσκλήρωση και η οξεία πρόσθια 
ραγοειδίτιδα.33 Δεδομένου ότι η Hsp60 είναι γενετικά 
πολύ σταθερή πρωτεΐνη, διασταυρούμενη αντίδραση 
αυτοανοσίας έναντι της ανθρώπινης Hsp60 είναι 
πολύ πιθανό να είναι η αιτία της παθογένειας των 
χλαμυδίων. Η ανθρώπινη και η χλαμυδιακή Hsp60 
έχουν εντοπιστεί στα μακροφάγα της αθηρωματικής 
πλάκας και έχουν ανιχνευθεί αντισώματα έναντι 
της χλαμυδιακής Hsp60 που αντιδρούν και έναντι 
της ανθρώπινης Hsp60. Αναφέρεται επίσης, ότι η 
Hsp60 του χλαμυδίου της πνευμονίας προάγει το 
σχηματισμό αφρωδών κυττάρων προτρέποντας την 
οξείδωση της LDL στα μονοκύτταρα.34,35

Παθογόνος δράση χλαμυδίου  
της πνευμονίας
α) Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστή-
ματος

Η παθογόνος δράση του χλαμυδίου της πνευμο-
νίας αφορά κυρίως σε λοιμώξεις του αναπνευστικού 
συστήματος.36-38

Ενοχοποιείται ως αίτιο παραρινοκολπίτιδας με 
συχνότητα <5%. Πιο συχνά προκαλεί ξηρό βήχα με 
ήπια φαρυγγίτιδα. Επίσης σε 5% των περιπτώσεων 
είναι το αίτιο οξείας βρογχίτιδας. Η λοίμωξη δυνατόν 
να είναι ήπια ή και ασυμπτωματική, ειδικά στα παιδιά 
αλλά ο αριθμός των φορέων είναι άγνωστος.

Σε νεαρούς ενήλικες, το 10% των περιπτώσεων 
λοίμωξης από χλαμύδιο πνευμονίας, είναι πνευμονίες 
με ύπουλη έναρξη φαρυγγίτιδας συνοδευόμενη από 
ήπια πνευμονία. Εμφανίζεται βράγχος φωνής και 
επίμονος ξηρός βήχας με συνήθως χαμηλό πυρετό. Η 
ταχύτητα καθίζησης και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη είναι 
αυξημένες, αλλά ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων 
είναι φυσιολογικός ή ελαφρά αυξημένος. Διαφορική 
διάγνωση από τις άλλες πνευμονίες είναι αδύνατη σε 
κλινικό επίπεδο. Η πνευμονία από χλαμύδια δεν μπο-
ρεί να διαφοροδιαγνωσθεί από την πνευμονοκοκκική 
πνευμονία με απλή ακτινογραφία θώρακος, επειδή 
η πνευμονία από χλαμύδια μπορεί να δώσει τυπική 
ακτινολογική εικόνα κατά μήκος ενός λοβού μπορεί 
όμως να δώσει και εικόνα άτυπης πνευμονίας.11

Πιο εκτεταμένη ή αμφίπλευρη πνευμονίτιδα 
μπορεί να εμφανισθεί σε νοσοκομειακούς ασθενείς. 
Πλευριτικά εξιδρώματα έχουν παρατηρηθεί σε πιο 
σοβαρές καταστάσεις. Οι περισσότερες περιπτώσεις 
πνευμονίας είναι σχετικά ήπιες και δεν απαιτείται 
εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο. Ακόμη όμως 
και στις πιο ήπιες περιπτώσεις η πλήρης ανάρρωση 
καθυστερεί, παρά τη χρήση κατάλληλης αντιβιοτικής 
αγωγής. Ο βήχας και η κακουχία δυνατό να επιμέ-
νουν για πολλές εβδομάδες μετά την οξεία φάση της 
νόσου. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εμφανίζουν βαρύ-
τερη κλινική εικόνα από τους νεότερους. Βαρύτερη 
κλινική εικόνα παρουσιάζεται επίσης σε συλλοίμωξη 
με άλλα βακτηρίδια όπως με τον στρεπτόκοκκο της 
πνευμονίας.39

Επίσης, μελέτες έδειξαν συσχέτιση του χλαμυ-
δίου της πνευμονίας με το άσθμα σε ενήλικες και 
παιδιά.40-42

Oι Freymuth και συν., σε μια μεγάλη προοπτική 
μελέτη η οποία περιελάμβανε 75 παιδιά που νοσηλεύ-
τηκαν με κρίση άσθματος υπολόγισαν την επίπτωση 
των ιών, του μυκοπλάσματος της πνευμονίας και του 
χλαμυδίου της πνευμονίας χρησιμοποιώντας μεθό-
δους μοριακές, ανοσοφθορισμού και απομόνωση σε 
καλλιέργεια. Αν και οι ιοί ήταν το πιο κοινό εύρημα, 
εντοπίστηκε και το χλαμύδιο της πνευμονίας σε 
αναλογία 4,5%.43 Οι Cunningham και συν., επίσης 
σε μια μεγάλη προοπτική μελέτη που αφορούσε σε 
παιδιά σχολικής ηλικίας με άσθμα, έδειξαν ότι η 
χρονία λοίμωξη από το χλαμύδιο της πνευμονίας 
ήταν συχνή στην ομάδα αυτή και η ανοσο-απάντηση 
έναντι του χλαμυδίου της πνευμονίας είχε σχέση 
με την συχνότητα των ασθματικών κρίσεων. Οι 
συγγραφείς πρότειναν, ότι η χρονία λοίμωξη από 
το χλαμύδιο της πνευμονίας μαζί με την αλλεργική 
φλεγμονώδη αντίδραση, συμβάλλουν από κοινού 
στην αύξηση των συμπτωμάτων του άσθματος. 
Θετική συσχέτιση ανέφεραν επίσης, μεταξύ του 
αριθμού των επεισοδίων άσθματος κάθε παιδιού 
και των επιπέδων της IgA έναντι του χλαμυδίου της 
πνευμονίας.44

Μια άλλη μελέτη που περιελάμβανε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς με επεισόδια άσθματος, οι 15 από 
τους 168 (8,9%) είχαν ενδείξεις οξείας λοίμωξης 
από το χλαμύδιο της πνευμονίας. Η επίπτωση της 
οξείας λοίμωξης ήταν στατιστικά λίαν σημαντική 
στους ασθματικούς απ’ ό,τι στον πληθυσμό ελέγχου 
(p=0,048), αν και το κυρίως εύρημα της μελέτης αυτής 
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ήταν τα υψηλά επίπεδα IgG και IgA αντισωμάτων. 
Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν τη σχέση του 
χλαμυδίου της πνευμονίας με τις κρίσεις άσθματος 
και αναφέρουν ενδεχόμενη εμμένουσα λοίμωξη από 
το χλαμύδιο της πνευμονίας στους ασθενείς αυτούς. 
Η χρονία λοίμωξη από το χλαμύδιο της πνευμονίας 
μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στη φυσική πορεία 
της νόσου, συμβάλλοντας στη χρονία φλεγμονώδη 
διαταραχή των αεροφόρων οδών.

Oι Blasi και συν., το 1993 καθώς και οι von 
Hertzen και συνεργάτες το 1997 ανέφεραν σχέση του 
χλαμυδίου της πνευμονίας με τη χρονία αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).45,46

Οι Blasi και συν., το 1993 βρήκαν σημαντικά 
υψηλότερη συχνότητα IgG αντισωμάτων στους 
ασθενείς με ΧΑΠ ειδικότερα σ’ αυτούς οι οποίοι 
ήταν άνω των 50 ετών, από ό,τι στον πληθυσμό 
ελέγχου. Μια άλλη μελέτη των von Hertzen και συν., 
που αφορούσε σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς 
ασθενείς με ΧΑΠ ανέφερε σημαντικά υψηλότερη 
συχνότητα IgA αντισωμάτων στους ασθενείς απ’ 
ό,τι στον πληθυσμό ελέγχου.

Παρόλα αυτά, υπήρξαν μελέτες που υποστή-
ριξαν ότι η σχέση του χλαμυδίου της πνευμονίας 
με τη χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια δεν 
είναι στατιστικά σημαντική ή χρειάζεται περαιτέρω 
έρευνα.47

 Ο Sir William Osler στις αρχές ακόμη του 20ου αι-
ώνα (1908) διατύπωσε την άποψη ότι στην παθογένεια 
της αθηροσκλήρωσης εμπλέκονται και λοιμογόνοι 
παράγοντες. Σήμερα με την πρόοδο της τεχνολογίας 
και την εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων το ενδι-
αφέρον για τη μελέτη των λοιμογόνων παραγόντων 
που συμμετέχουν στην πρόκληση αθηροσκληρωτικών 
βλαβών, έχει αναζωπυρωθεί.48,49

Διάφορα μικρόβια και ιοί μαζί με κλασικούς 
παράγοντες κινδύνου πρόκλησης καρδιαγγειακών 
νοσημάτων, όπως κάπνισμα, υπέρταση, λήψη αλκοόλ, 
παχυσαρκία, υπερτριγλυκεριδαιμία αλλά και άλλους 
παράγοντες όπως υπερομοκυστεϊναιμία και ελεύθερες 
οξειδωτικές ρίζες, είναι πιθανό να συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία της αθηρογένεσης και αθηρο-
θρόμβωσης μέσω προφλεγμονωδών μηχανισμών.50

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για να δείξουν 
ότι οι μικροοργανισμοί εμπλέκονται στη διαδικασία 
της αθηροσκλήρωσης προέρχονται από:
 1. Οροεπιδημιολογικές μελέτες.
 2. Άμεση ανίχνευση των μικροοργανισμών στις 

αθηροσκληρωτικές πλάκες.
 3. Μελέτες σε ζώα που δείχνουν τη δημιουργία 

αθηρώματος ή την επιτάχυνση της αθηροσκλη-
ρωτικής διαδικασίας.

 4. Μελέτες της ικανότητας των λοιμογόνων μι-
κροοργανισμών ή των δομικών τους στοιχείων 
να προάγουν προαθηρογενετικές και προθρομ-
βωτικές φλεγμονώδεις απαντήσεις στα κύτταρα 
που συμμετέχουν στην αθηρογένεση.

 5. Μελέτες που αφορούν στη χορήγηση αντιβιοτικών 
έναντι των χλαμυδίων με σκοπό τη βελτίωση της 
κλινικής εικόνας του ασθενούς.
Μεταξύ των μικροβίων και των ιών που ενοχο-

ποιήθηκαν ότι συμμετέχουν στην αθηρογένεση είναι 
και το χλαμύδιο της πνευμονίας.

1. Οροεπιδημιολογικές μελέτες

Η συχνότητα εμφάνισης αντισωμάτων έναντι 
του χλαμυδίου της πνευμονίας στο γενικό πληθυ-
σμό αυξάνεται σημαντικά στην ηλικία των 5 ετών 
και φθάνει στο 50% στην ηλικία των 20 ετών. Με 
την πάροδο του χρόνου εγγίζει το 70-80% στους 
ηλικιωμένους. Αυτή η υψηλή συχνότητα εμφάνισης 
αντισωμάτων έναντι του χλαμυδίου της πνευμονίας 
δυσχεραίνει τη συσχέτιση του μικροοργανισμού με 
την αθηροσκληρωτική νόσο.

ωστόσο, το 1988 οι Saikku και συν., με τη μέ-
θοδο του μικροανοσοφθορισμού (MIF) έδειξαν ότι 
ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και 
γνωστή χρονία στεφανιαία νόσο είχαν σημαντικά 
αυξημένους τίτλους αντισωμάτων έναντι του χλα-
μυδίου πνευμονίας σε σχέση με υγιείς μάρτυρες. 
Πολλές οροεπιδημιολογικές μελέτες ακολούθησαν, 
εξετάζοντας τη σχέση του μικροοργανισμού με την 
εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σημαντική 
συσχέτιση επίσης έχει αναφερθεί μεταξύ της ορο-
θετικότητας προς το χλαμύδιο της πνευμονίας και 
της αθηροσκλήρωσης άλλων αρτηριών (κοιλιακής, 
μηριαίας, αορτολαγόνιας κ.λπ.).

Το 1996, οι Wimer και συν., διαπίστωσαν ότι 
αυξημένα επίπεδα αντισωμάτων στον ορό έναντι 
του χλαμυδίου της πνευμονίας σχετίζονται με την 
εμφάνιση αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.51

Πρόσφατα, ερευνητές ανέφεραν σχέση της λοίμω-
ξης με το χλαμύδιο της πνευμονίας και του αορτικού 
κοιλιακού ανευρύσματος. Βρήκαν ότι αυξημένοι 
τίτλοι IgG και IgA αντισωμάτων συσχετίζονται με την 
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επέκταση και την επιδείνωση του ανευρύσματος της 
κοιλιακής αορτής και ότι οι δείκτες αυτοί μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουν την ανάγκη 
εκλεκτικής χειρουργικής αντιμετώπισης των μικρών 
αγγειακών κοιλιακών ανευρυσμάτων.

Ορισμένοι βέβαια ερευνητές δεν κατάφεραν να 
στοιχειοθετήσουν και αμφισβητούν τη σχέση με-
ταξύ προηγηθείσας λοίμωξης από το χλαμύδιο της 
πνευμονίας και της αθηροσκλήρωσης.

Η άμεση συσχέτιση της λοίμωξης του χλαμυδίου 
της πνευμονίας και της έναρξης ή της εξέλιξης της 
αθηροσκλήρωσης στις οροεπιδημιολογικές μελέτες 
δεν είναι σαφής λόγω των πολλών παραγόντων 
κινδύνου που συμμετέχουν όπως το κάπνισμα, η 
υπέρταση, ο διαβήτης και η υπερχοληστεριναιμία. 
Η επίπτωση αυτών των παραγόντων κινδύνου ποι-
κίλλουν τόσο στον ίδιο όσο και μεταξύ των διαφό-
ρων πληθυσμών και μπορεί να μειώνουν ή ακόμη 
και να αποκρύπτουν τη σχέση του χλαμυδίου της 
πνευμονίας με την αθηροσκλήρωση. Η ερμηνεία 
και η σύγκριση των οροεπιδημιολογικών μελετών 
δυσχεραίνεται επίσης από το διαφορετικό ορισμό της 
οροθετικότητας που χρησιμοποιείται στα διάφορα 
εργαστήρια. Διαφορά υπάρχει και στις ορολογικές 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται (MIF, Elisa), στο 
χρόνο δειγματοληψίας σε σχέση με τα οξέα κλινικά 
συμβάματα καθώς και στο κλινικό στάδιο της αγ-
γειακής αθηροσκληρωτικής βλάβης.

2. Άμεση ανίχνευση

Ο Alan Shor, στις μελέτες του για ανεύρεση 
ΣΣ του χλαμυδίου της πνευμονίας με ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο εντόπισε δομές σωματιδίων στις αθη-
ρωματικές πλάκες παρόμοιες μ’ αυτές των χλαμυδίων 
της πνευμονίας χωρίς να είναι γνωστό αν αυτές 
ανήκουν όντως στο μικροοργανισμό.52 Η απάντηση 
στο ερώτημα αυτό δόθηκε από μελέτες που διεξή-
χθησαν στο Πανεπιστήμιο Washington των ΗΠΑ. 
Χρησιμοποιώντας μεθόδους ανοσοϊστοχημείας (με 
ειδικά αντισώματα έναντι του χλαμυδίου της πνευ-
μονίας) και PCR (με ειδικούς εκκινητές) ανίχνευσαν 
το μικροοργανισμό σε 148 δείγματα (54%) από ένα 
σύνολο 272 ασθενών, με δείγματα προερχόμενα από 
διαφορετικές αρτηρίες όπως στεφανιαία, μηριαία, 
αορτή, μεσεντέριες, λαγόνιες. Επίσης είναι σημαντικό 
να αναφερθεί, ότι ο μικροοργανισμός δεν βρέθηκε 
σε κανέναν από τους 52 φυσιολογικούς ιστούς που 

μελετήθηκαν.53 Ακολούθησαν πάνω από 50 μελέτες 
που ενίσχυσαν τα παραπάνω αποτελέσματα αλλά 
και 3 οι οποίες δεν ανίχνευσαν το μικροοργανισμό 
σε αθηρωματικές βλάβες.

3. Μελέτες σε πειραματόζωα

Για την περαιτέρω μελέτη του ρόλου του χλα-
μυδίου της πνευμονίας στην αθηροσκλήρωση, 
ερευνητές χρησιμοποίησαν αρχικά το υπερλιπιδαι-
μικό στέλεχος μυός (ApoE -/-) ή το στέλεχος (LDL 
υποδοχέας -/-) το οποίο αναπτύσσει βλάβες κατά τη 
σίτιση με αθηρογενετική δίαιτα. Παρατηρήθηκε 
επιδείνωση των αθηροσκληρωτικών βλαβών και 
ανίχνευση του μικροοργανισμού στις αθηρωματικές 
πλάκες της αορτής, μετά τον ενδορινικό ενοφθαλ-
μισμό των μυών με το χλαμύδιο της πνευμονίας. 
Σε αντίθεση, το χλαμύδιο του τραχώματος που 
χρησιμοποιήθηκε δεν επέφερε κάποια μεταβολή. 
Τα στελέχη των μυών είχαν όλα υψηλά επίπεδα 
χοληστερόλης (LDL).54

Οι Blessing και συν., ωστόσο έδειξαν, ότι χρονία 
λοίμωξη με το χλαμύδιο της πνευμονίας, προάγει 
φλεγμονώδεις μεταβολές στην καρδιά και στην αορτή 
νορμοχοληστεριδαιμικών στελεχών μυός C57BL/6J, 
αλλά δεν προκαλεί την έναρξη των αθηροσκληρω-
τικών βλαβών. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι 
λοίμωξη με το χλαμύδιο της πνευμονίας μπορεί απλά 
να επιταχύνει την ανάπτυξη της αγγειακής νόσου 
στα υπερλιπιδαιμικά ζώα.

Άλλοι ερευνητές χρησιμοποίησαν λευκούς υπερ-
λιπιδαιμικούς κονίκλους (Νέας Ζηλανδίας) για τις 
μελέτες τους. Μετά τη μόλυνση των κονίκλων με το 
μικροοργανισμό αναπτύσσονταν αθηροσκληρωτικές 
βλάβες στην αορτή. Επιπλέον, μελέτες των ίδιων 
ερευνητών, έδειξαν ότι η εβδομαδιαία χορήγηση 
αζιθρομυκίνης ανέστειλε την αναμενόμενη αγγειακή 
βλάβη που εμφανιζόταν στα ζώα αυτά.55, 56

Σε μια πρόσφατη μελέτη χρησιμοποιήθηκε ως 
πειραματικό μοντέλο ο χοίρος, ο οποίος θεωρείται 
ότι αναπτύσσει αθηροσκληρωτική νόσο παρόμοια 
με αυτή του ανθρώπου. Έγινε άμεσος ενοφθαλμι-
σμός των στεφανιαίων αλλά και των πνευμονικών 
αρτηριών των πειραματόζωων με το χλαμύδιο της 
πνευμονίας. Επίσης, οι στεφανιαίες αρτηρίες επλή-
γησαν με τη βοήθεια αγγειακού καθετήρα και οι 
πνευμονικές παρέμειναν ανέπαφες διατηρώντας τη 
φυσιολογική τους μορφολογία. Στις στεφανιαίες 
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αρτηρίες που αρχικά επλήγησαν με αγγειακό κα-
θετήρα παρατηρήθηκε ταχεία αθηροσκληρωτική 
βλάβη παρουσία του μικροοργανισμού σε αντίθεση 
με τις πνευμονικές αρτηρίες που δεν ανιχνεύθηκε 
το χλαμύδιο της πνευμονίας και διατηρήθηκε η 
φυσιολογική τους μορφολογία.

4. Ανοσολογικές μελέτες

Το χλαμύδιο της πνευμονίας καταφέρνει να ει-
σέλθει στο αγγειακό σύστημα μετά από λοίμωξη 
του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Τα 
μολυσμένα από το χλαμύδιο της πνευμονίας μακρο-
φάγα διαπερνούν το βλεννώδη φραγμό παρέχοντας 
τη δυνατότητα στον παθογόνο μικροοργανισμό να 
εισβάλλει στο λεμφικό σύστημα, στη συστηματική 
κυκλοφορία και να καταλήξει σε τμήμα του ενδοθη-
λίου όπου συμβάλλει στη δυσλειτουργία του.

Ο μικροοργανισμός έχει την ικανότητα να μο-
λύνει διάφορα κύτταρα που βρίσκονται στις αθη-
ρωματικές βλάβες όπως τα ενδοθηλιακά κύτταρα, 
τα μακροφάγα και τα κύτταρα των λείων μυϊκών 
ινών. Τα μολυσμένα κύτταρα απορυθμίζοντας την 
έκφραση των μορίων προσκόλλησης και παράγο-
ντας φλεγμονώδεις κυτταροκίνες καταφέρνουν να 
προωθήσουν την προσκόλληση και μετανάστευση 
των λευκοκυττάρων καθώς και τη φλεγμονή του 
έσω χιτώνα των αγγείων.

Η λοίμωξη των ενδοθηλιακών κυττάρων επάγει 
την ενδοθηλιακή μετανάστευση των ουδετεροφίλων 
και των μονοκυττάρων καθώς και την έκκριση της 
ιντερλευκίνης (IL)-8, του προθρομβωτικού ιστικού 
παράγοντα, της IL-6 και του αναστολέα του ενερ-
γοποιητή του πλασμινογόνου (PAI -1).

Η λοίμωξη των λείων μυϊκών κυττάρων προκαλεί 
την απελευθέρωση της IL-6 και του βασικού ινωδο-
βλαστικού παράγοντα ανάπτυξης (basic fibroblast 
growth factor, bFGF) ο οποίος θεωρείται ότι συμμε-
τέχει στο σχηματισμό της αθηρωματικής πλάκας.

Το χλαμύδιο της πνευμονίας μολύνει τα μακρο-
φάγα από τα οποία εκκρίνονται φλεγμονώδεις κυτ-
ταροκίνες όπως ο TNF-a, IL-1b, IL-6, MCP-1, MIP 
1-a, και IL-12 που προάγουν την αθηροσκληρωτική 
βλάβη. Το χλαμύδιο της πνευμονίας επίσης ενισχύει 
την έκκριση IL-10 η οποία εμποδίζει την απόπτωση 
και έτσι συμβάλλει στη φλεγμονή.

5. Χορήγηση αντιβιοτικών

Με τη χορήγηση των κατάλληλων αντιβιοτικών 
σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο και συγκρί-
νοντας την πορεία τους με πληθυσμό ελέγχου θα 
μπορούσε να γίνει άμεση συσχέτιση του χλαμυδίου 
της πνευμονίας με την αθηροσκλήρωση. Η έως 
τώρα χορήγηση αντιβιοτικών για την πρόληψη 
καρδιακών συμβάντων (έμφραγμα του μυοκαρδίου, 
θάνατος, ασταθής στηθάγχη) δεν έχει προσφέρει 
σαφή συμπεράσματα. Από τις οκτώ μικρής κλίμακας 
μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με τη χρησιμο-
ποίηση μακρολίδης ως αντιβιοτικού επιλογής, οι 
τρεις παρείχαν θετικά, οι τέσσερις αρνητικά και η 
μία αμφίβολα αποτελέσματα. Ο σχεδιασμός των 
μελετών αυτών δεν ήταν ιδανικός, λόγω του μι-
κρού αριθμού των ασθενών που συμμετείχαν όπως 
ανέφεραν οι Gieffers και συν., των δόσεων και του 
σχήματος των αντιβιοτικών που χρησιμοποιήθηκαν 
που ήταν πιθανόν να μην είχαν την ικανότητα να 
εκριζώσουν το χλαμύδιο της πνευμονίας από τα 
μονοκύτταρα.57

Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκαν μεγαλύτερης 
κλίμακας μελέτες με περισσότερους ασθενείς και με 
μεγαλύτερο χρόνο χορήγησης αντιβιοτικών: η μελέτη 
(ACES) που αφορά στη χορήγηση αζιθρομυκίνης σε 
στεφανιαία συμβάντα και περιλαμβάνει 4000 ασθε-
νείς με στεφανιαία νόσο, η μελέτη (WIZARD) που 
αφορά στην εβδομαδιαία χορήγηση Zithromax σε 
3500 ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, οροθετικούς 
για αντισώματα έναντι του χλαμυδίου της πνευμο-
νίας και η μελέτη PROVE IT που περιλαμβάνει τη 
χορήγηση πραβαστατίνης ή ατορβαστατίνης για 
την αντιμετώπιση της υπερλιπιδαιμίας αλλά και τη 
χορήγηση αντιβιοτικών για την καταπολέμηση της 
λοίμωξης. Αυτές οι μελέτες θα προσφέρουν σημα-
ντικά στοιχεία στη σχέση χλαμυδίου της πνευμονίας 
και αθηροσκλήρωσης, αλλά παρόλα αυτά απαιτείται 
πληρέστερη κατανόηση των παθογενετικών μηχα-
νισμών του μικροοργανισμού, έτσι ώστε να σχεδια-
στούν μελέτες με τη χορήγηση των καταλληλότερων 
αντιβιοτικών με τη μέγιστη ικανοποιητική δοσολογία, 
χρόνο θεραπείας και παρακολούθησης.

γ) Άλλες ασθένειες

Το 1998 ο Sriram και οι συνεργάτες ανέφεραν 
την απομόνωση του χλαμυδίου της πνευμονίας σε 
καλλιέργεια και την ανίχνευσή του με PCR σε δείγμα 
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από εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενούς με σκλήρυνση 
κατά πλάκας. Η πορεία του ασθενούς βελτιώθηκε 
με τη χορήγηση αντιβιοτικών.58

Κεφαλαλγία και σύγχυση είναι συνήθη συμπτώ-
ματα σε σοβαρές λοιμώξεις και έχουν περιγραφεί 
μηνιγγοεγκεφαλίτις και σύνδρομο Guillain Barré. 
Σε μερικούς ασθενείς παρατηρείται λευκωματουρία 
και αύξηση των ηπατικών ενζύμων. Επίσης έχουν 
αναφερθεί ενδοκαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα και περι-
καρδίτιδα.59

Ο ρόλος του χλαμυδίου της πνευμονίας ως ευκαι-
ριακό παθογόνο σε ασθενείς που ανήκουν σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου ή σε ανοσοκατασταλμένους δεν 
έχει ακόμη διευκρινισθεί. Ο μικροοργανισμός έχει 
απομονωθεί από τους πνεύμονες ανοσοκατασταλμέ-
νων και HIV ασθενών, αλλά δεν έχει προσδιορισθεί 
αν οι ασθενείς αυτοί είναι επιρρεπείς στη μόλυνση 
με το μικροοργανισμό.60 Το συμπέρασμα αυτό προ-
ήλθε από τη μελέτη των Klaus Dalhoff και Matthias 
Maass το 1996 οι οποίοι μελέτησαν την επίπτωση του 
μικροοργανισμού καθώς και τα κλινικά σύνδρομα 
που δυνητικά προκαλεί. Το υλικό της μελέτης ήταν 
Bal 57 νοσηλευόμενων ασθενών με οξεία λοίμωξη 
του κατώτερου αναπνευστικού, 47 με HIV και 100 
ασθενών με άλλες μη λοιμώδεις βρογχοπνευμονικές 
διαταραχές. Η απομόνωση και η ανίχνευση του μι-
κροοργανισμού έγινε με καλλιέργεια και PCR και 
βρέθηκε στο 16% της πρώτης ομάδας ασθενών και 
στο 13% των HIV ασθενών. Στον πληθυσμό ελέγχου 
δεν ανιχνεύθηκε.

Εργαστηριακή διάγνωση
Ανίχνευση του χλαμυδίου της πνευμονίας 
με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

Η πρώτη μελέτη που ανέφερε την παρουσία του 
χλαμυδίου της πνευμονίας σε αθηρωματικές πλάκες 
με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ήταν των 
Shor και συν. του παθολογοανατομικού τμήματος 
της Νοτίου Αφρικής το 1992. Για παρατήρηση με 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο επιλέχθηκαν 10 στεφα-
νιαίες αρτηρίες με πρόωρες αθηροσκληρωτικές 
αλλοιώσεις, νεαρών ενηλίκων που απεβίωσαν, από 
τις 1000 που εξετάστηκαν. Και στα 10 δείγματα 
βρέθηκαν σωματίδια με δομές αντίστοιχες (σχήματος 
αχλαδιού) του χλαμυδίου της πνευμονίας.49

Καλλιέργεια

Το χλαμύδιο της πνευμονίας είναι υποχρεωτικά 
ενδοκυττάριος μικροοργανισμός και μπορεί να καλ-
λιεργηθεί σε εμβρυοφόρα αυγά όρνιθας και σε in	
vitro καλλιέργεια ευκαρυωτικών κυττάρων. Οι πιο 
ευαίσθητες κυτταρικές σειρές για την καλλιέργεια 
του χλαμυδίου της πνευμονίας είναι η HL (ανθρώ-
πινα επιθηλιακά κύτταρα) και η HEp-2 (καρκινικά 
κύτταρα λάρυγγος).61,62

Η καλλιέργεια σκοπό έχει να αποδείξει την πα-
ρουσία του ζωντανού μικροοργανισμού και την 
απομόνωσή του, τη χρησιμοποίηση των απομονω-
θέντων στελεχών για το βιολογικό χαρακτηρισμό 
του βακτηρίου, την πραγματοποίηση δοκιμασιών 
ευαισθησίας στα αντιβιοτικά, καθώς και την πα-
ρακολούθηση της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Η 
καλλιέργεια όμως του μικροοργανισμού εμφανίζει 
δυσκολίες που έχουν σχέση με την πολυπλοκότητα 
της τεχνικής και την επιμόλυνση των καλλιεργημάτων 
κυρίως από μυκοπλάσματα.

Για την απομόνωση του χλαμυδίου της πνευ-
μονίας, τα κλινικά δείγματα ενοφθαλμίζονται σε 
στοιβάδα κατάλληλων κυττάρων, τα οποία έχουν 
υποστεί επεξεργασία με κυκλοεξαμίδη στους 35ο 
– 37οC.4

Η καλλιέργεια του χλαμυδίου της πνευμονίας από 
δείγμα ιστού είναι ακόμη πιο προβληματική. Η πρώτη 
δημοσίευση που αφορούσε στην απομόνωση ζώντος 
μικροοργανισμού από αθήρωμα ασθενούς που έπασχε 
από σοβαρή στεφανιαία νόσο έγινε το 1996.

Δύο χρόνια αργότερα οι Mass και συν., σε μελέτη 
τους ανέφεραν τη συχνή παρουσία ζώντος χλαμυδίου 
της πνευμονίας σε αγγεία από ασθενείς με στεφανιαία 
νόσο. Στη μελέτη τους χρησιμοποίησαν τη “nested 
PCR” για την ανίχνευση του μικροοργανισμού και τη 
HEp-2 κυτταρική σειρά για την απομόνωσή του από 
70 αθηρωματικές πλάκες. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι 
είναι δυνατό να απομονωθεί ο μικροοργανισμός με 
την εφαρμογή πολλών ανακαλλιεργειών και τη χρήση 
θρεπτικού υλικού απαλλαγμένου από ορό. Το ποσοστό 
ανίχνευσης με τη μέθοδο της PCR ήταν 30%, ενώ το 
ποσοστό απομόνωσης του χλαμυδίου της πνευμονίας 
από καλλιέργεια αθηρωματικών πλακών 16%.63

Μοριακές τεχνικές

Η ικανότητα της PCR να ανιχνεύει μικρή πο-
σότητα συγκεκριμένου DNA ή RNA, σε ποικιλία 
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δειγμάτων που περιέχουν γενετικό υλικό του ξενιστή 
ή ακόμη και άλλους μικροοργανισμούς, κατέστησε 
τη μέθοδο αυτή σημαντικότατη στην εργαστηρι-
ακή διάγνωση. Με τη χρήση της PCR υπάρχει η 
δυνατότητα να ανιχνεύονται μικροοργανισμοί που 
αναπτύσσονται αργά, ή που βρίσκονται σε μικρό 
αριθμό ή ακόμη μικροοργανισμοί που βρίσκονται 
σε υλικά τα οποία δεν καλλιεργούνται εύκολα.

Αρκετοί διαφορετικοί στόχοι (16SRNA, MOMP, 
pmp4), εκκινητές και πρωτόκολλα έχουν χρησιμοποι-
ηθεί για την ανίχνευση του DNA του χλαμυδίου της 
πνευμονίας. Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ένα εύρος 
κλινικών δειγμάτων όπως αναπνευστικά, δείγματα 
αγγειακού ιστού και μονοκύτταρα περιφερικού αί-
ματος. Το ζητούμενο είναι η χρησιμοποίηση μιας 
PCR, η οποία θα ανιχνεύει μικρό αριθμό σωματιδίων 
αποφεύγοντας τα ψευδώς αρνητικά και ψευδώς θετικά 
αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο επίσης διαδραματίζει 
η προσεκτική συλλογή του δείγματος, η κατάλληλη 
επεξεργασία του καθώς και η απομόνωση επαρκούς 
ποσότητας DNA.64

Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
ανίχνευση του χλαμυδίου της πνευμονίας διάφορες 
παραλλαγές της κλασικής PCR όπως:

α) H ενφωλεασμένη PCR (nested PCR) θεωρείται 
πιο ευαίσθητη από την απλή PCR λόγω του ότι για τη 
διεκπεραίωσή της απαιτούνται δύο στάδια και γιατί 
χρησιμοποιούνται δύο ζεύγη εκκινητών, ένα αρχικό 
που ενισχύει μεγαλύτερο γονιδιακό τμήμα και ένα 
δεύτερο “εσωτερικό” που μεγεθύνει ένα μικρότερο 
και ειδικότερο τμήμα DNA. Τα μειονεκτήματα της 
nested PCR είναι ο μεγάλος κίνδυνος επιμόλυνσης 
και η επανενίσχυση των προϊόντων που καθιστούν 
τη μέθοδο χρονοβόρα και ακριβή.

β) Η multiplex PCR χρησιμοποιεί περισσότε-
ρα από ένα ζεύγη εκκινητών μεγεθύνοντας με τον 
τρόπο αυτό περισσότερους από έναν γονιδιακούς 
στόχους στην ίδια δοκιμασία. Έχει χρησιμοποιηθεί 
στη μελέτη της οικογένειας των χλαμυδίων για την 
ανεύρεση διαφορετικών ειδών. Η ευαισθησία και η 
ειδικότητά της όμως μειώνεται σημαντικά εφόσον η 
θερμοκρασία αποδιάταξης που χρησιμοποιείται για 
τους διαφορετικούς εκκινητές δεν είναι ίδια.

γ) Η hot start PCR αυξάνει την ειδικότητα εμπο-
δίζοντας την μη ειδική επικόλληση των εκκινητών 
σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από την ιδανική. 
Απαιτεί όμως τη χρήση ειδικής Taq πολυμεράσης 
για hot start PCR, επειδή η χρήση των υπολοίπων 
ενέχει αυξημένο κίνδυνο επιμόλυνσης.

δ) Η touchdown PCR αυξάνει την ειδικότητα της 
μεθόδου επιτρέποντας την επικόλληση των εκκινητών 
στα αντίστοιχα σημεία του DNA, σε θερμοκρασίες 
υψηλότερες από τις επιθυμητές.

Ορολογική διάγνωση

Οι ορολογικές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί 
περισσότερο για τη διάγνωση της οξείας λοίμωξης 
από το χλαμύδιο της πνευμονίας. Ο καλύτερος τρόπος 
χαρακτηρισμού της οξείας λοίμωξης είναι ο τετρα-
πλασιασμός του τίτλου των IgG ή IgA αντισωμάτων 
κατά τη λήψη δύο δειγμάτων σε διάστημα μερικών 
εβδομάδων. Δείκτης οξείας λοίμωξης είναι και ο 
αυξημένος τίτλος IgM αντισωμάτων που αυξάνει 
2-4 εβδομάδες από την έναρξη της νόσου ενώ τα 
IgG και IgA εμφανίζονται 6-8 εβδομάδες από την 
εμφάνιση των συμπτωμάτων. Στην επαναλοίμωξη τα 
IgM αντισώματα είτε είναι απόντα είτε εμφανίζονται 
σε πολύ χαμηλούς τίτλους. Οι τίτλοι των IgG και των 
IgA αντισωμάτων έχουν ταχεία αύξηση μέσα σε 1 ή 
2 εβδομάδες και μπορεί να φθάσουν σε πολύ υψηλά 
επίπεδα. Γι’ αυτό είναι και οι κύριοι διαγνωστικοί 
δείκτες. Η πτώση των τίτλων των IgM αντισωμάτων 
ξεκινά μέσα σε διάστημα 2 μηνών και ολοκληρώνεται 
μέσα σε 4-6 μήνες. Τα IgA αντισώματα παραμένουν 
στον οργανισμό για σύντομο χρονικό διάστημα ενώ 
τα IgG μπορούν να ανιχνεύονται τουλάχιστον για 
3 χρόνια.21

Οι ορολογικές μέθοδοι δεν είναι κατάλληλες για 
τη διάγνωση χρoνίας λοίμωξης. Η συσχέτιση με 
συγκεκριμένη νόσο καθίσταται δύσκολη γιατί αφε-
νός δεν καταφέρνουν να υποδείξουν την εστία της 
πιθανής χρονίας βλάβης και αφετέρου η παρουσία 
αντισωμάτων έναντι του χλαμυδίου της πνευμονίας 
στον πληθυσμό είναι αυξημένη. ωστόσο, οι επίμο-
νοι υψηλοί τίτλοι αντισωμάτων έχουν θεωρηθεί ως 
δείκτες ενδεικτικοί χρονίας φλεγμονής.65

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κυρίως εί-
ναι:

α) Η μέθοδος	του	μικροανοσοφθορισμού (micro
immunofluorescence, MIF) αναπτύχθηκε από τους 
San-pin Wang και Thomas Grayston στα τέλη της 
δεκαετίας του 1960 χρησιμοποιώντας το στέλεχος 
TW-183 ως αντιγόνο. Θεωρείται μέθοδος εκλογής για 
την οροδιάγνωση της οξείας χλαμυδιακής λοίμωξης. 
Είναι ευαίσθητη μέθοδος και επιτρέπει τον ποσοτικό 
προσδιορισμό των αντισωμάτων έναντι των ΣΣ του 
χλαμυδίου. Μόνο ένας ορότυπος έχει αναγνωρισθεί 
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για το χλαμύδιο της πνευμονίας με τη χρήση της 
μεθόδου, ενώ οι διασταυρούμενες αντιδράσεις με 
τα υπόλοιπα χλαμυδιακά είδη είναι αμελητέες.

Η πρώτη συσχέτιση του χλαμυδίου της πνευμονίας 
με νόσο του ανθρώπου προσδιορίστηκε από τους 
Saikku και συνεργάτες το 1988 με τη χρήση της 
μεθόδου του μικροανοσοφθορισμού MIF.

β) Η ανοσοενζυμική	μέθοδος (ΕΙΑ) με την οποία 
είναι δυνατός ο προσδιορισμός των IgG, IgA και 
IgM αντισωμάτων. ως αντιγόνο χρησιμοποιείται 
είτε λιποπολυσακχαρίτης απομονωμένος από το 
ΣΣ του χλαμυδίου της πνευμονίας είτε συνθετικά 
πεπτίδια μοναδικά για το χλαμύδιο της πνευμονίας. 
Αλλά η μέθοδος έχει προβλήματα ειδικότητας και 
ευαισθησίας. Στην περίπτωση που αυξηθεί το όριο 
απορρόφησης για να αυξηθεί η ειδικότητα της δοκι-
μασίας, η ευαισθησία μειώνεται και αντίστροφα.

γ) Η σύνδεση	του	συμπληρώματος είναι μέθοδος 
που ανιχνεύει αντισώματα έναντι του λιποπολυ-
σακχαρίτη των χλαμυδίων. Για το λόγο αυτό δεν 
μπορεί να διαχωρίσει τα είδη των χλαμυδίων μεταξύ 
τους. ωστόσο είναι χρήσιμη γιατί ως μέθοδος είναι 
απλούστερη από την MIF και τα αντισώματα έναντι 
του λιποπολυσακχαρίτη παράγονται νωρίς κατά την 
πρωτογενή λοίμωξη.

Ανοσοϊστοχημεία

Τα κύτταρα που είναι ευαίσθητα στη μόλυνση από 
το χλαμύδιο της πνευμονίας είναι τα μακροφάγα, τα 
κύτταρα του ενδοθηλίου και τα κύτταρα των λείων 
μυϊκών ινών. Ο μικροοργανισμός έχει ανιχνευθεί σε 
δείγματα ιστού από ποικιλία ιστολογικών μεθόδων. Η 
ανοσοϊστοχημεία είναι η μέθοδος που έχει χρησιμο-
ποιηθεί περισσότερο. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
της μεθόδου όμως απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή 
γιατί είναι δύσκολο να διακριθούν τα αληθώς από τα 
ψευδώς θετικά αποτελέσματα κατά τη χρώση.

Στην πλειονότητα των δημοσιευμένων μελε-
τών έχουν χρησιμοποιηθεί τα CF-2 μονοκλωνικά 
αντισώματα, έναντι του λιποπολυσακχαρίτη όλων 
των χλαμυδιακών ειδών, ή τα RR-402 και τα ΤΤ-
401 αντισώματα, που είναι ειδικά για το χλαμύδιο 
της πνευμονίας. Δεδομένου ότι κανένα άλλο είδος 
χλαμυδίου δεν έχει ανιχνευθεί στους ιστούς, χρησι-
μοποιούνται τα CF-2 μονοκλωνικά αντισώματα για 
τον αρχικό έλεγχο των αθηρωματικών πλακών. Στην 
περίπτωση θετικού αποτελέσματος με τη χρήση των 
ανωτέρω αντισωμάτων γίνεται περαιτέρω έλεγχος 

με τα ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του 
χλαμυδίου της πνευμονίας.

Θεραπεία
Η αντιμετώπιση της λοίμωξης από το χλαμύδιο 

της πνευμονίας είναι δύσκολη, γιατί συχνά παίρνει 
τη μορφή χρονίας ή εμμένουσας λοίμωξης η οποία 
εύκολα υποτροπιάζει. Απαιτείται λοιπόν, μακρόχρονη 
και δραστική θεραπεία γιατί η κλινική εμπειρία έχει 
δείξει ότι ακόμη και με τη χορήγηση κατάλληλων 
αντιβιοτικών τα συμπτώματα της λοίμωξης επα-
νεμφανίζονται.

Το χλαμύδιο της πνευμονίας είναι ευαίσθητο 
in	vitro σε ένα ευρύ φάσμα αντιβιοτικών που στο-
χεύουν είτε την πρωτεϊνοσύνθεση είτε τη σύνθεση 
του DNA του μικροβίου. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται 
οι μακρολίδες, οι κετολίδες, οι τετρακυκλίνες, οι 
κινολόνες και οι ριφαμπικίνες.

Το χλαμύδιο της πνευμονίας όπως και άλλα είδη 
χλαμυδίων είναι ανθεκτικό στις αμινογλυκοσίδες, τα 
γλυκοπεπτίδια και την τριμεθοπρίμη. Είναι επίσης 
ανθεκτικό στις σουλφοναμίδες, όπως και το χλαμύδιο 
της ψιττάκωσης.

Οι περισσότερες μελέτες που αφορούσαν στην 
εκτίμηση της ευαισθησίας του χλαμυδίου της πνευ-
μονίας σε διάφορα αντιβιοτικά σε ασθενείς με πνευ-
μονία, έχουν χρησιμοποιήσει για τη διάγνωση της 
λοίμωξης ορολογικές μεθόδους. Αυτό είχε ως αποτέ-
λεσμα, η δραστικότητα ενός αντιβιοτικού έναντι του 
μικροοργανισμού να εκτιμάται μόνο με την παρακο-
λούθηση της κλινικής πορείας του ασθενούς. Κατά 
τη βελτίωση της κλινικής εικόνας του, θεωρούσαν 
ότι ο μικροοργανισμός είχε εκριζωθεί.66

Υπάρχουν μόνο 6 μελέτες, 2 σε παιδιά και 4 σε 
ενήλικες με πνευμονία που χρησιμοποίησαν καλλι-
έργεια για την ανίχνευση αλλά και την εκτίμηση της 
ευαισθησίας του μικροοργανισμού στα αντιβιοτικά. 
Οι Block και συν., βρήκαν ότι 10ήμερη χορήγηση 
ερυθρομυκίνης ή κλαριθρομυκίνης εκρίζωνε το χλα-
μύδιο της πνευμονίας από το ρινοφάρυγγα παιδιών με 
πνευμονία της κοινότητας σε αναλογία 86 και 79% 
του συνόλου των θετικών στην καλλιέργεια παιδι-
ών με πνευμονία. Η κλινική κατάσταση όλων των 
παιδιών βελτιώθηκε παρόλο που ο μικροοργανισμός 
παρέμενε σε ορισμένα από αυτά. Η εμμονή δεν φά-
νηκε να σχετίζεται με την ανάπτυξη ανθεκτικότητας 
του μικροοργανισμού στο αντιβιοτικό μια και όλα τα 
στελέχη παρέμειναν ευαίσθητα στην ερυθρομυκίνη 
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και την κλαριθρομυκίνη τόσο κατά τη διάρκεια όσο 
και μετά τη θεραπεία.66,67

Η κλαριθρομυκίνη και η αζιθρομυκίνη εμφανίζουν 
in	vitro έντονη δραστικότητα έναντι του μικροοργα-
νισμού. Έχουν επίσης, μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας 
ζωής στους ιστούς και μεγαλύτερη συγκέντρωση 
στους βλεννογόνους και στα μακροφάγα. Η βελτίωση 
της βιοδιαθεσιμότητάς τους, μπορεί να μειώσει το 

χρόνο θεραπείας των λοιμώξεων από το χλαμύδιο 
της πνευμονίας.68

Σε αντίθετη περίπτωση, χορήγηση δοξυκυκλίνης 
ή ερυθρομυκίνης απαιτεί θεραπεία τουλάχιστον 2-3 
εβδομάδων για την αποφυγή υποτροπών. Αποτελε-
σματικότητα εμφανίζουν και οι νεότερες φθοριοκι-
νολόνες και οι κετολίδες αν και οι μελέτες για τα 
αντιβιοτικά αυτά είναι πολύ περιορισμένες.

SummaRy

Chlamydia pneumoniae
d.	ChATzidiMiTriou

2nd	Microbiology	laboratory,	Aristotle	university	of	Thessaloniki,	Medical	School,	Thessaloniki,	Greece

Chlamydia	pneumoniae	is	a	Gram-negative	intracellular	bacterium	that	replicates	in	a	biphasic	
developmental	cycle.	The	infective	and	invasive	elementary	body	(EB)	survives	extracellularly	
and	is	converted	into	a	non-infective	reticulate	body	(rB)	that	replicates	by	binary	fusion.	
it	has	worldwide	distribution	and	it	causes	acute	upper	and	lower	respiratory	infections.	C.	
pneumoniae	infection	in	elderly	people	usually	has	the	characteristics	of	atypical	pneumonia.	
Seroepidemiological	studies	have	shown	an	association	between	C.	pneumoniae	and	various	
chronic	diseases	such	as	asthma,	chronic	obstructive	pulmonary	disease	and	atherosclerosis.	
Several	studies	have	demonstrated	C.	pneumoniae	in	atherosclerotic	lesions	from	the	coronary	
and	carotid	arteries,	the	aorta	and	other	peripheral	arteries.	The	treatment	of	C.	pneumoniae	
infection	is	problematic	because	it	takes	the	form	of	chronic	or	persistent	infection	which	often	
becomes	reactivated.
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Σημασία των integrons και πολλαπλής αντοχής σε στελέχη 
εντεροβακτηριακών από υγιή και νοσούντα κοτόπουλα  
πτηνοτροφείων
ν.	Πόγγας,1	Γ.	δάϊκος,2	Α.	Βασιλακοπούλου,2	μ.	Πασιώτου,3	μ.	Γαζούλη,2	Κ.	Χαρβάλου,1		
Γ.	Πετρίκκος2

ο	σκοπός	της	έρευνας	ήταν	να	μελετηθεί	η	αντοχή	έναντι	των	αντιβιοτικών	σε	στελέχη	
εντεροβακτηριακών	από	κοτόπουλα	Ελληνικών	πτηνοτροφείων	και	ο	επιπολασμός	των	
ιντεγκρονίων	σε	αυτά.	Απομονώθηκαν	σαράντα	τέσσερα	πολυανθεκτικά	στελέχη	εντερο-
βακτηριακών	από	ασθενή	και	υγιή	κοτόπουλα.	Tο	test	ευαισθησίας	στα	αντιβιοτικά	έγινε	
με	τη	μέθοδο	Kirby-Bauer.	Για	την	ανίχνευση	των	γονιδίων	των	ιντεγκρασών	ι,	ιι	και	iii	
χρησιμοποιήθηκε	PCr	και	rFlP	μετά	πέψη	με	rsai	και	για	τη	φυλογενετική	μελέτη	η	
rAPd.	Τα	44	στελέχη	παρουσίαζαν	αντοχή	σε	άνω	των	δύο	αντιβιοτικών	(2	-	11).	Ίντεγκρον	
ανιχνεύθηκαν	σε	34	στελέχη.	Ίντεγκρον	τάξης	ι	ανιχνεύθηκαν	σε	είκοσι	τρία	στελέχη.	Τα	
στελέχη	που	έφεραν	ίντεγκρον	τάξης	ιι	και	τάξης	ι	και	ιι	ήταν	πέντε	και	έξι,	αντίστοιχα.	
οι	μεταβλητές	περιοχές	(κασέτες)	που	ταυτοποιήθηκαν	ήταν	οι	aadA1,	aadA2,	aadA5,	
aaC4,	CatB3,	dfrA1,	dfr12	και	dfrA17,	με	μέγεθος	1000	έως	1600	bp,	δύο	κασέτες	2700	
bp,	με	περιεχόμενο	τις	dfrA1,	aaC4,	CatB,	δύο	στελέχη	έφεραν	αντίστοιχα	δύο	αμπλικόνια	
aadA1,	και	aadA5,	dfrA,	1000	bp	και	1700	bp	και	dfr12,	aadA2,	1600	bp	και	2000	bp,	
αντίστοιχα.	η	φυλογενετική	μελέτη	των	στελεχών	που	απομονώθηκαν	έδειξε	ότι	τα	στελέχη	
μπορούσαν	να	καταταχθούν	σε	τρεις	διαφορετικές	ομάδες	και	σε	μεμονωμένους	τύπους.	
Από	τα	αποτελέσματα	είναι	προφανές	ότι	το	φαινόμενο	της	διασποράς	ιντεγκρονίων	στις	
κτηνοτροφικές	μονάδες	είναι	προηγμένο	και	κατά	συνέπεια	ο	κίνδυνος	μεταφοράς	αντοχής	
στα	αντιβιοτικά,	σε	μικροβιακά	στελέχη	των	πουλερικών	είναι	υπαρκτός	όπως	και	η	μετα-
φορά	ανθεκτικών	στελεχών	στον	άνθρωπο	μέσω	της	τροφικής	αλυσίδας	είναι	υπαρκτός.	
ωστόσο,	τα	ιντεγκρόνια	δεν	αποτελούν	τη	μοναδική	οδό,	επειδή	περισσότερο	από	τα	δύο	
τρίτα	των	στελεχών	χωρίς	ιντεγκρόνια	παρουσίασε	πολλαπλή	αντοχή.
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1ΤΕι	Αθήνας,	2Ερευνητικό	εργαστήριο	λοιμώξεων	και	αντιμι-
κροβιακής	χημειοθεραπείας,	ιατρικό	Τμήμα	Παν/μίου	Αθήνας,	
3	Κτηνιατρείο	Χαλκίδας
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Εισαγωγή
Παγκοσμίως η Escherichia	coli αποτελεί σημα-

ντικό παθογόνο μικροοργανισμό των πουλερικών, 
επιφέροντας σημαντικές οικονομικές απώλειες στις 
επιχειρήσεις εκτροφής αυτών.1 Η αντοχή παθογόνων 
μικροβίων όπως η E.	coli σε δύο ή περισσότερα 
αντιβιοτικά αποτελεί πλέον γεγονός τόσο στην κτη-
νιατρική2,4 όσο και στην ιατρική.5,6

Στα εντεροβακτηριακά, η μεγαλύτερη ποικιλία 
γονιδίων αντοχής πλασμιδιακής προελεύσεως συ-
σχετίζεται με τα integrons.11 Από τα 32 διαφορετικά 
γονίδια ιντεγκρασών,14 στην GenBank οι τάξεις 1, 2 
και 3 αποτελούν τις πλέον μελετημένες. Τα integrons 
βρίσκονται συχνά στα τρανσποζόνια και μάλιστα 
το Tn21,	Tn1403,	Tn1404,	Tn1696,	Tn1412 και	
Tn2000. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθούν 
οι επιπτώσεις της αντοχής έναντι των αντιβιοτικών 
και η επικράτηση των ιντεγκρονίων των τάξεων Ι, 
ΙΙ, ΙΙΙ στα εντεροβακτηριακά κρεατοπαραγωγού 
πτηνοτροφικής επιχείρησης εκτροφής πουλερικών, 
από διαφορετικές πτηνοτροφικές μονάδες.

Υλικό και μέθοδος
Βακτηριακά στελέχη

Η συλλογή των στελεχών πραγματοποιήθηκε σε 
χρονικό διάστημα τριών μηνών, αρχής γινομένης 
το Δεκέμβριο του έτους 2004. Απομονώθηκαν 47 
στελέχη Eντεροβακτηριακών. Σε αυτά περιλαμ-
βάνοντο 9 στελέχη Escherichia	coli ασθενών με 
κολοβακτηρίαση κοτόπουλων και 35 στελέχη 
υγιών με πολλαπλή αντοχή. Η απομόνωση των 
στελεχών πραγματοποιήθηκε από διαφορετικά είδη 
δειγμάτων, όπως ήπατος, γαστρεντερικών υγρών 
ή κοπράνων. Η ταυτοποίηση των βακτηριδίων 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του API 20E 
(BioMerieux SA, France). O έλεγχος ευαισθησίας 
των μικροβίων έγινε με τη μέθοδο διάχυσης των 
δίσκων, σύμφωνα με τις οδηγίες του NCCLS σε 
Ampicillin (amp), Amoxycillin+clavulanic acid 
(amoxyclav), Nalidixic acid (nal), Chlorampheni-
col (chlor), Sulfonamides (sul), Trimethoprim 
(tri), Co-trimoxazole (SxT), Tetracycline (tet), 
Streptomycin (strep), Kanamycin (kan), Tobra-
mycin (Tobra), Gentamicin (gen), Ciprofloxacin 
(cip), Enrofloxacin (enroflo), Cefotaxime (ctx), 
Cefalothin (cf).

Απoμόνωση DNΑ, PCR-RFLPs  
και φυλογενετική ανάλυση

Για την απομόνωση και παραλαβή του χρωμοσω-
μικού DNA από κύτταρα της Escherichia	coli	χρησι-
μοποιήθηκε το QΙAamp DNA mini kit της QIAGEN. 
Για την ανίχνευση των integrons χρησιμοποιήθηκε 
PCR με ειδικούς εναρκτές που υβριδοποιούν το 
συντηρημένο τμήμα των integrons, το οποίο κωδι-
κοποιεί τα γονίδια της ιντεγκράσης inti1,	inti2 και 
inti3, hep 35 5’ TGCGGGTYAARGATBTKGATTT 
3’, hep 36 5’ CARCACATGCGTRTARAT 3’, B=C ή 
G ή T, K=G ή T, R=A ή G, Y=C ή T, και εν συνεχεία 
σύμφωνα με τους White και συνεργάτες,35 πέψη με 
το περιοριστικό ένζυμο rsai	του αμπλικονίου με-
γέθους 491 bp. Για την ανίχνευση των ιντεγκρασών 
Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, το αμπλικόνιο τάξης Ι δεν έχει θέση 
αναγνώρισης, οπότε παραμένει άκοπο, το τάξεως 
ΙΙ έχει θέση και δίνει ως προϊόν δύο τμήματα 334 
και 157 bp, και η τάξη ΙΙΙ δίνει επίσης τρία τμήματα 
μεγέθους 97, 104 και 290 bp.

Ο γονιδιακός πολλαπλασιασμός της περιοχής 
των κασετών της τάξης integron I και της τάξης ΙΙ 
έγιναν όπως έχει προαναφερθεί.44, 46

Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας των κασετών 
έγινε από το εργαστήριο Lark Technologies, Essex, 
UK.

Για τη φυλογενετική μελέτη των πολυανθεκτι-
κών στελεχών της E.	coli εφαρμόσθηκε η RAPD 
(Random Amplified Polymorphic DNA). ως ολι-
γονουκλεοτιδικός εναρκτής χρησιμοποιήθηκε o ΡΑ 
1290 (5’CTGGATGCGA3’).45

Αποτελέσματα και συζήτηση

Από τα 44 πολυανθεκτικά στελέχη, integrons ανι-
χνεύθηκαν στα 34 από αυτά, ποσοστό 77,3%. Σε 23 
στελέχη επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη integron της τάξης 
Ι, σε 5 integron της τάξης ΙΙ και σε 6 η συνύπαρξη 
integron της τάξεως Ι και ΙΙ. Στα υπόλοιπα 10 στελέχη 
δεν ανιχνεύθηκαν integrons, ποσοστό 22,7%.

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1 Α, τα στελέχη με 
integron τάξης Ι και ΙΙ ήταν ανθεκτικά σε μεγαλύ-
τερο αριθμό αντιβιοτικών (6 - 11) από τα στελέχη 
με integron τάξης ΙΙ (4 - 9) και από τα στελέχη με 
integron τάξης Ι (2 - 9). Βάσει του πίνακα 1 Β, τα 
στελέχη που στερούντο integron παρουσίαζαν αντοχή 
σε 2 - 9 αντιβιοτικά.

Έντεκα από τα στελέχη με integron και 8 χωρίς, 
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έφεραν ευρέος φάσματος β-λακταμάσες (αντοχή 
σε αμπικιλλίνη και ευαισθησία σε αμοξυσιλλίνη+
κλαβουλανικό οξύ), ενώ ανθεκτικά στο amoxyclav 
ήταν 4 και δύο αντίστοιχα, με επιπλέον αντοχή σε 
κεφοταξίμη ή κεφαλοθίνη.

Συχνοί φαινότυποι στα στελέχη με integron ήταν 
[sul, tri, sxt], [amp, sul, tri, sxt], [nal, strep, sul, sxt, tri, 
tet], [amp, kan, tet, sul, sxt, tri] και λιγότερο συχνοί, 
[amp, ctx, chlor, kan, nal, sul, tet, sxt, tri, cip, enorfl], 
[amp, chlor, kan, nal, strep, sul, tet, sxt, tri].

Στα στελέχη χωρίς integron, οι φαινότυποι ήταν 
[amp, nal], [amp, tet], [tri, sxt], [amp, tri, sxt, sul], 
[amp, nal, cip, strep], [amp,sxt, azt, sul], [amp, sxt,azt, 
cip, sul], [amp, cf, amoxyclav, tri, ctx, sxt], [nal, tri, 
sxt, cip, strep, sul], [amp, nal, tet, tri, sxt, cip, sul, 
enroflo, chlor].

Οι μεταβλητές περιοχές των integrons τάξεως 
Ι που απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν ήταν οι 
aadA1,	aadA2,	aadA5,	aaC4,	CatB3,	dfrA1,	dfr12	
και	dfrA17,	με	μέγεθος	1000	έως	1600	bp. Μεγα-
λύτερη συχνότητα εμφάνισης παρατηρήθηκε στις 
κασέτες aadA1	και	dfrA1 (6 στελέχη). Οι κασέτες των 
ιντεγκρόν ΙΙ ήταν κενές. Δύο μεταβλητές περιοχές 
(κασέτες) είχαν μέγεθος 2700 bp, με περιεχόμενο τις 
dfrA1,	aaC4,	CatB.	δύο	στελέχη	έφεραν	αντίστοιχα	
δύο	αμπλικόνια	aadA1,	και	aadA5,	dfrA,	1000	bp	
και	1700	bp	και	dfr12,	aadA2,	1600 bp και 2000 bp, 
αντίστοιχα. Άμεση σύνδεση αντοχής κατά συνέπεια 
εμφανίστηκε στην στρεπτομυκίνη, τριμεθοπρίμη και 
χλωραμφαινικόλη.

Όλα τα στελέχη E.	coli στα οποία ανιχνεύθηκαν 
integrons παρουσίαζαν αντοχή σε περισσότερα του 
ενός αντιβιοτικά. Τα στελέχη με integron τάξεως Ι και 
ΙΙ παρουσίαζαν αντοχή σε περισσότερα αντιβιοτικά 
από ό,τι τα στελέχη με integron τάξης Ι. Σε αυτή τη 
μελέτη όμως δεν έγινε απομόνωση πλασμιδίων, η 
οποία αποτελεί επόμενο στόχο της έρευνας. Αντοχές 

στο ναλιδιξικό οξύ και στις κινολόνες, σιπροφλοξα-
σίνη και ενροφλοξασίνη42 που ανιχνεύτηκαν μπορεί 
να είναι χρωμοσωμικής αιτιολογίας μεταλλάξεις κυ-
ρίως της DNA γυράσης ή να εδράζονται σε μεταθετά 
στοιχεία τα οποία μεταφέρουν το γονίδιο qnr.43

Σε αυτή τη μελέτη ένας σημαντικός αριθμός 
στελεχών παρουσίασε αντοχή στη χλωραμφαινικό-
λη προφανώς ενζυμικού τύπου, μιας αποκλείσθηκε 
η τύπου efflux μετά από PCR των γονιδίων cmlA,	
cmlB (data not shown).

Η φυλογενετική μελέτη 24 στελεχών της E.	coli 
τα κατέταξε σε τρεις ομάδες και αρκετούς μεμονω-
μένους τύπους, αλλά με διαφορετικές αντοχές σε 
αντιβιοτικά και από διαφορετικές πτηνοτροφικές 
μονάδες. Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε 4 στελέχη, 
η δεύτερη ομάδα 4 στελέχη και η τρίτη ομάδα 2 
στελέχη. Επειδή τα στελέχη της ιδίας ομάδας περι-
είχαν διαφορετικές τάξεις integrons ή διαφορετικά 
προφίλ αντοχής στα αντιβιοτικά συμπεραίνεται ότι 
η μεταφορά integrons/πλασμιδίων είναι αυξημένη 
στις πτηνοτροφικές μονάδες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, 
η διασπορά ιντεγκρονίων είναι πολύ συχνό φαινόμενο 
στις πτηνοτροφικές μονάδες όπως και η συσχέτιση 
με πολλαπλή αντοχή (Πίν. 1Α). Επίσης, σε σύνολο 
39 στελεχών μόνο 4 στελέχη με ιντεγκρόνιο δεν 
παρουσίαζαν πολλαπλή αντοχή. Αυτό σημαίνει ότι 
η οριζόντια μετάδοση είναι πιθανή. Τέλος, αντοχές 
που ανιχνεύτηκαν γονιδιακά αναμφίβολα είναι συν-
δεδεμένες με τα ιντεγκρόνια.

Το γεγονός ότι και ένας μεγάλος αριθμός στελε-
χών χωρίς integron παρουσίασε πολλαπλή αντοχή 
δεικνύει ότι και η ευρεία χρήση αντιβιοτικών, αλλά 
και άλλοι μη αναγνωρισμένοι ακόμη παράγοντες 
ευνοούν τη διασπορά της αντοχής. Στις πτηνοτροφι-
κές μονάδες της μελέτης, τα κοκκιδιοστατικά, όπως 
monensin, salycinomycin, amprolium and nicarbazin, 

Πίνακας 1. 
Α. Αντοχή σε αντιβιοτικά στελεχών E. coli στα οποία ανιχνεύθηκαν integrons Ι, ΙΙ ή Ι+ΙΙ 
Αριθμός	αντιβιοτικών	με	αντοχή 11 9 8 7 6 5 4 3 2
E.	coli	με integron τάξης Ι 0 1 1 1 6 2 1 6 5
E.	coli	με integron τάξης ΙΙ 0 1 0 1 1 1 1 0 0
E.	coli	με integron τάξης Ι & ΙΙ 1 0 2 0 3 0 0 0 0
Β. Αντοχή σε αντιβιοτικά στελεχών E. coli στα οποία δεν ανιχνεύθηκαν integrons Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ
Αριθμός αντιβιοτικών
με αντοχή

11 9 8 7 6 5 4 3 2

Στελέχη E.	coli άνευ integrons 0 1 0 0 2 1 3 0 3
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χρησιμοποιούνται συστηματικά. Η αντιμικροβιακή 
θεραπεία που δίνεται σε περίπτωση λοίμωξης γίνεται 
ομαδικά στα σμήνη και τα πιο συνηθισμένα σχήματα 
περιέχουν τετρακυκλίνη, ενροφλοξασίνη (ή άλλη 
κινολόνη), β-λακταμικά αντιβιοτικά και άλλα κατά 
περίπτωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στα 
πουλερικά από όπου απομονώθηκαν τα στελέχη είχε 

χορηγηθεί αντιμικροβιακή θεραπεία.
Η διερεύνηση περαιτέρω του φαινόμενου απο-

τελεί επιτακτική πρόκληση, καθώς η επίπτωση στα 
ασθενή πουλερικά αποφέρει οικονομική απώλεια, 
ενώ η διασπορά μέσω των υγιών στην τροφική 
αλυσίδα φαίνεται ότι μπορεί να έχει επίπτωση στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

SummaRy

Integrons and multidrug resistance among Enterobacteriaceae from sick and healthy chickens 
from the Greek poultry enterprise

n.	PoGGAS,1	G.	dAiKoS,2	A.	VASSilAKoPoulou,2	M.	PASSioTou,3	M.	GAzouli,2	E.	ChArVAloS,1		
G.	PETriKKoS2

Technological	Education	institution	of	Athens1	,	research	laboratory	of	infectious	diseases	and	Antimicrobial	
Chemotherapy,	Medical	School	of	Athens,2	directorate	of	Veterinary	Services	in	Chalkis3

objective:	The	purpose	of	this	study	was	to	evaluate	multidrug-resistance	(Mdr)	and	preva-
lence	of	class	i,	ii,	iii	integrons	in	avian	Enterobacteriaceae	from	Greek	poultry	enterprises.	
Material-Methods:	Forty-four	avian	Mdr	(resistant	to	more	than	2	antibiotics)	Enterobac-
teriaceae	strains	were	isolated	from	sick	and	healthy	chickens	and	identified	by	the	APi	20E	
system.	Antibiotic	sensitivity	testing	was	performed	by	the	Kirby-Bauer	method.	degenerated	
primers	were	used	to	amplify	the	integrase	i,	ii	and	iii	genes.	The	PCr	products	were	analyzed	
by	rFlP,	following	rsai	digestion.	Amplification	by	PCr	of	the	integron	class	i	and	ii	cassette	
was	performed	and	the	products	were	sequenced.	Phylogeny	study	was	performed	by	rAPd	
(random	amplified	polymorphic	dnA	analysis).	results:	Twenty-three	strains	contained	inte-
gron	class	i,	five	contained	integron	class	ii	and	six	strains	contained	both	class	i	and	class	ii.	
Ten	Mdr	isolates	from	sick	poultry	harboured	integrons.	integron-positive	isolates	were	also	
more	likely	to	be	multi-resistant	than	integron-negative	isolates.	The	acquisition	of	resistance	
genes	seems	not	to	be	random,	and	the	transfer	of	integron-carrying	elements	plays	a	dominant	
role	in	the	development	of	Mdr	by	Enterobacteriaceae.	Conclusions:	integrons	are	important	
vehicles	for	the	transfer	of	Mdr	to	the	environment	and	the	food	chain	and	represent	a	threat	
to	the	poultry	industry.	it	is	clear	that	in	the	poultry	enterprise	environment	the	dissemination	
of	Mdr	is	promoted	strongly	via	a	horizontal	transfer.	however,	the	number	of	multidrug	re-
sistant	strains	without	integron	shows	that	other	factors	are	also	associated	with	the	spread	
of	antibiotic	resistance	in	poultry.	Elucidation	of	the	parameters	of	this	phenomenon	and	the	
possible	pathways	of	transfer	to	humans	via	the	food	chain	is	an	important	task	which	needs	
to	be	accomplished.
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Η επίδραση της σειράς του σωληνάριου αιμοληψίας με το 
σύστημα Vacutainer στις εξετάσεις του πηκτικού μηχανισμού
Ε.	Βαγδατλή,1	Σ.	μακρή,1	Σ.	μισιργή,1	Φ.	Τσικοπούλου,1	Θ.	ζαχόπουλος,2	Γ.	Γατσέλος2

Σκοπός	της	παρούσας	εργασίας	ήταν	να	μελετηθεί	εάν	τα	αποτελέσματα	του	πηκτικού	
μηχανισμού	επηρεάζονται	από	τη	σειρά	λήψης	του	αίματος	με	το	σύστημα	Vacutainer.
υλικό-μέθοδος:	Σε	34	φυσιολογικά	άτομα,	31	ηπατοπαθείς	και	25	άτομα	υπό	αντι-
πηκτική	αγωγή	έγινε	αιμοληψία	με	το	σύστημα	Vacutainer.	Το	1ο	και	το	4ο	κατά	σειρά	
σωληνάριο	περιείχαν	sodium	citrate	και	σε	αυτά	μετρήθηκαν	ο	χρόνος	προθρομβίνης	
(ρΤ),	το	inr	και	ο	χρόνος	ενεργοποιημένης	μερικής	θρομβοπλαστίνης	(ΑρΤΤ).	οι	90	
ασθενείς	χωρίσθηκαν	επίσης	σε	δύο	νέες	ομάδες:	ομάδα	Α:	με	τιμές:	ρΤ<14’’(72	άτο-
μα),	ΑρΤΤ	<32’’(57	άτομα)	και	ομάδα	Β:	με	υψηλότερες	τιμές:	ρΤ	>14’’(20	άτομα)	και	
ΑρΤΤ	>32’’(35	άτομα).	Για	τη	σύγκριση	των	τιμών	χρησιμοποιήθηκε	το	paired	t-test.	
Αποτελέσματα:	Σε	όλες	σχεδόν	τις	ομάδες	οι	τιμές	των	ρΤ,	του	inr	και	του	ΑρΤΤ	ήταν	
ελαττωμένες	στο	1ο	σωληνάριο,	σε	σύγκριση	με	το	4ο.	η	ελάττωση	αυτή	ήταν	στατιστικά	
σημαντική	μόνο	στην	ομάδα	Α,	και	στο	ΑρΤΤ	της	ομάδας	των	ηπατοπαθών.	Συμπερά-
σματα:	η	είσοδος	ιστικών	στοιχείων	στο	1ο	κατά	σειρά	σωληνάριο	αιμοληψίας	με	το	
σύστημα	Vacutainer	προκαλεί	μικρή	ενεργοποίηση	των	παραγόντων	πήξης	και	ελάτ-
τωση	των	χρόνων	πήξης,	η	οποία	είναι	περισσότερο	εμφανής	στα	δείγματα	με	χαμηλό	
ή	φυσιολογικό	χρόνο.	ως	εκ	τούτου	προτείνεται	το	σωληνάριο	που	θα	χρησιμοποιηθεί	
για	την	εκτέλεση	του	πηκτικού	μηχανισμού	να	μην	είναι	το	πρώτο	κατά	σειρά,	ιδιαίτερα	
κατά	τη	διαδικασία	προσδιορισμού	τιμών	αναφοράς	(φυσιολογικών	τιμών).
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1ιατρικά	Εργαστήρια	ΑΤΕι	Θεσσαλονίκης,	2Αιματολογικό	
Εργαστήριο,	Πανεπιστημιακό	Γενικό	νοσοκομείο	Λάρισας

Εισαγωγή
Ο εργαστηριακός έλεγχος της αιμόστασης και 

ιδιαίτερα οι βασικές δοκιμασίες της πήξης (ΡΤ και 
ΑΡΤΤ), είναι απαραίτητος για τη διερεύνηση της 
αιτίας αιμορραγικής διάθεσης ενός ατόμου, για την 

παρακολούθηση και διαπίστωση της επάρκειας και 
ασφάλειας της αντιπηκτικής αγωγής και για τον προ-
ληπτικό προεγχειρητικό έλεγχο ενός ασθενούς.1,2

Είναι αποδεδειγμένο ότι πολλά λανθασμένα απο-
τελέσματα στις εξετάσεις πήξης, οφείλονται όχι 
τόσο σε λάθη κατά την αναλυτική φάση αλλά σε 
σφάλματα κατά τη διαδικασία της αιμοληψίας και του 
χειρισμού του αίματος πριν από την εξέταση.3-6 Ένα 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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μεγάλο μέρος των σφαλμάτων αυτών αποδίδονται 
στο γεγονός ότι, κατά τη διαδικασία της αιμοληψίας, 
το αίμα εξέρχεται από το αγγείο, με αποτέλεσμα τα 
αιμοπετάλια και οι παράγοντες της πήξης να έρχο-
νται σε επαφή με διάφορες εξωαγγειακές ουσίες και 
επιφάνειες και να ενεργοποιούνται.

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται με επιτυχία 
για τη λήψη του αίματος το σύστημα Vacutainer, με 
το οποίο λαμβάνεται το αίμα με ειδική συσκευή, 
κατευθείαν και διαδοχικά σε σωληνάρια κενού για 
τα διάφορα είδη των ζητούμενων εξετάσεων.7

Η σειρά των σωληναρίων κατά την αιμοληψία, 
ιδιαίτερα για τις εξετάσεις του πηκτικού μηχανισμού, 
απασχόλησε τη διεθνή κοινότητα από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1970. Παρόλο ότι η Διεθνής Επιτροπή 
Προτυποποίησης Κλινικών Εργαστηρίων (NCCLS) 
δίνει κατά καιρούς οδηγίες για τη σειρά των σωλη-
ναρίων αιμοληψίας, η συζήτηση για το θέμα συνε-
χίζεται μέχρι σήμερα.8 Συμμετέχοντας στο διεθνή 
προβληματισμό, η παρούσα εργασία έγινε με σκοπό 
να μελετηθεί το εάν και κατά πόσον επηρεάζονται 
τα αποτελέσματα του πηκτικού μηχανισμού από τη 
σειρά λήψης του αίματος κατά την αιμοληψία με το 
σύστημα Vacutainer.

Υλικό – Μέθοδος
Το υλικό απετέλεσαν 34 φυσιολογικά άτομα, 31 

ασθενείς με ηπατοπάθεια και 25 άτομα που ελάμ-
βαναν αντιπηκτική αγωγή. Οι εξετάσεις που είχαν 
ζητηθεί στα ανωτέρω άτομα ήταν «γενική αίματος», 
βιοχημικές εξετάσεις και έλεγχος του πηκτικού μη-
χανισμού. Η αιμοληψία έγινε τις πρωινές ώρες με 
σύστημα Vacutainer σε δύο σωληνάρια με sodium 
citrate (0,123 mol/L) για την εκτέλεση του πηκτικού 
μηχανισμού, σε ένα με EDTA για τη γενική αίματος 
και ένα χωρίς αντιπηκτικό για το βιοχημικό έλεγχο. 
Κατά την αιμοληψία ελήφθη μέριμνα ώστε τα σω-
ληνάρια του πηκτικού μηχανισμού να είναι το 1ο 
και το 4ο κατά σειρά. Οι βελόνες που χρησιμοποι-
ήθηκαν είχαν μέγεθος 20-gauge και τα σωληνάρια 
κενού προέρχονταν από την ίδια παρτίδα (lot) της 
εταιρείας.

Μετά τη συλλογή του αίματος τα δύο σωληνάρια 
με το sodium citrate αναδεύονταν απαλά 4–6 φορές 
και μεταφέρονταν στο Εργαστήριο, όπου μέσα σε 
30 min, γινόταν η φυγοκέντρηση στα 2000 g για 15 
min. Στη συνέχεια, μέσα σε 4 ώρες από την αιμολη-
ψία, μετρήθηκαν ταυτόχρονα, σε αυτόματο αναλυτή 

πήξης, ο χρόνος προθρομβίνης (ΡΤ), ο χρόνος ενερ-
γοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (ΑΡΤΤ) και 
υπολογίσθηκε το INR. Όλες οι μετρήσεις έγιναν εις 
διπλούν και ως τελικό αποτέλεσμα χρησιμοποιήθηκε 
η μέση τιμή τους.

Για τη σύγκριση των τιμών ΡΤ, ΑΡΤΤ και INR 
του 1ου και 4ου σωληναρίου χρησιμοποιήθηκε η στατι-
στική δοκιμασία paired student t-test, και ως επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το P <0,05.

Αποτελέσματα
Πριν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων οι 90 

ανωτέρω ασθενείς χωρίσθηκαν σε δύο νέες ομάδες 
λαμβάνοντας ως διαχωριστικό όριο, στους χρόνους 
πήξης του 1ου κατά σειρά σωληναρίου, τη μέση τιμή 
των μετρούμενων μαρτύρων (controls) (xΡΤ = 13,7 
sec >14 sec, xΑΡΤΤ=32 sec).

Ομάδα Α: με τιμές φυσιολογικές ή χαμηλές:
ΡΤ < 14 sec (72 άτομα),
ΑΡΤΤ <32 sec (57 άτομα) και
Ομάδα Β: με υψηλότερες τιμές:
ΡΤ > 14 sec (20 άτομα)
ΑΡΤΤ > 32 sec (35 άτομα).
Οι τιμές των ΡΤ, του INR και του ΑΡΤΤ στο 1ο 

σωληνάριο ήταν μικρότερες αυτών του 4ου, σε όλες 
τις ομάδες (Πίν. 1), γεγονός που αποτελεί σαφή έν-
δειξη ενεργοποίησης της πήξης στο 1ο σωληνάριο. 
Η ελάττωση όμως αυτή ήταν στατιστικά σημαντική 
μόνο στην ομάδα Α με τους φυσιολογικούς και 
χαμηλούς χρόνους πήξης (ΡΤ: στατιστικά μικρή 
ελάττωση, INR: στατιστικά μικρή ελάττωση, ΑΡΤΤ: 
στατιστικά μεγάλη ελάττωση), και στο ΑΡΤΤ της 
ομάδας των ηπατοπαθών (στατιστικά πολύ μεγάλη 
ελάττωση), όπως φαίνεται στον πίνακα 2.

Συζήτηση
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 άρχισε η 

συζήτηση για την καταλληλότερη σειρά των σωλη-
ναρίων κατά την αιμοληψία, με σκοπό την αποφυγή 
των σφαλμάτων στα αποτελέσματα των χρόνων 
πήξης, λόγω των διαφόρων προσμίξεων τις οποίες 
μεταφέρει στο σωληνάριο η σύριγγα στο σωληνάριο 
αιμοληψίας. Στα επόμενα χρόνια έγιναν ριζικές αλ-
λαγές στη σειρά των σωληναρίων και περιελάμβαναν 
ξεχωριστές οδηγίες όταν τα σωληνάρια γέμιζαν 
με τη σύριγγα.9 Το 1998 οι οδηγίες της διεθνούς 
επιτροπής προτυποποίησης Κλινικών Εργαστη-
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ρίων (NCCLS: National Committee for Clinical 
Laboratory Standards, ή από το 2005 CLSI: Clinical 
and Laboratory Standards Institute) για τη σειρά των 
σωληναρίων αιμοληψίας ανέφεραν (Η21-Α3)10 ότι 
το σωληνάριο για τον πηκτικό μηχανισμό πρέπει 
να είναι το 2ο ή 3ο στη σειρά. Σε επόμενες όμως 
οδηγίες της NCCLS για την αιμοληψία,11 το 2003, 

αναφέρεται ότι για την εκτέλεση των εξετάσεων 
ρουτίνας ΡΤ και ΑΡΤΤ το σωληνάριο αιμοληψίας 
μπορεί να είναι το πρώτο κατά σειρά. Γενικά όμως 
οι οδηγίες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας 
κατευθύνουν όχι μόνο στη λήψη αίματος για τον 
πηκτικό μηχανισμό στο 2ο κατά σειρά σωληνάριο 
αλλά συστήνουν επιπλέον, σε περίπτωση που η μόνη 
ζητούμενη εξέταση είναι ο έλεγχος του πηκτικού 
μηχανισμού, να χρησιμοποιείται και ένα επιπρόσθετο 
πρώτο σωληνάριο χωρίς αντιπηκτικό (το οποίο στη 
συνέχεια θα πεταχθεί).11-16

Η αποφυγή χρησιμοποίησης του 1ου σωληναρίου 
για τον πηκτικό μηχανισμό αποδίδεται στο γεγονός 
ότι κατά την αιμοληψία, ιστικά στοιχεία (ιστική 

θρομβοπλαστίνη: ιστικός παράγοντας και φωσφολι-
πίδια) εισέρχονται στη διερχόμενη από τους ιστούς 
βελόνα14,15 και στη συνέχεια, παρασυρόμενα από τη 
ροή του αίματος, εάν η αιμοληψία γίνεται με απλή 
σύριγγα κατανέμονται ομοιομερώς στο λαμβανόμενο 
αίμα, ενώ εάν χρησιμοποιείται το σύστημα Vacutainer 
εισέρχονται στο πρώτο κατά σειρά σωληνάριο. Η 
ιστική αυτή θρομβοπλαστίνη πιθανόν θα πυροδοτήσει 
αφενός μεν το εξωγενές σύστημα της πήξης17 (με την 
αυτοενεργοποίηση του παράγοντα VII), αφετέρου 
δε το ενδογενές σύστημα (με την ενεργοποίηση 
του παράγοντα ΙΧ από την παράκαμψη του Josso), 
και θα επηρεάσει (μειώσει) το χρόνο σχηματισμού 
ινικής κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών τόσο του 
ΡΤ όσο και του ΑΡΤΤ.

Κατά τη μελέτη μας έγινε σύγκριση των χρόνων 
πήξης του 1ου και 4ου σωληναρίου σε δευτερόλεπτα 
και όχι των Ratio, επειδή οι δύο χρόνοι εκτελέστηκαν 
ταυτόχρονα και ο μάρτυρας ήταν ο ίδιος. Χρησιμο-
ποιήθηκε το 4ο και όχι το 2ο ή το 3ο σωληνάριο για να 
εξασφαλισθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καθαρό-

Πίνακας 2. Στατιστική σύγκριση τιμών με το paired student t-test του ΡΤ, του INR και του ΑΡΤΤ μεταξύ του 1ου και 
του 4ου σωληναρίου σε όλες τις μελετηθείσες ομάδες 
	 n	 ρΤ	 in	r	 A	PTT

	 	 1ο	σωλ.	4ο	σωλ.		 1ο	σωλ.	4ο	σωλ.		 1ο	σωλ.	4ο	σωλ.
κ.φ. 34 P <0,9 • P <0,9 • P <0,9 •
Αντιπηκτική αγωγή 31 P <0,9 • P <0,9 • P <0,9 •
Ηπατο-παθείς 25 P <0,5 • P <0,5 • P <0,001***

Ομάδα Α ΡΤ:72
 ΡΤΤ:57 P <0,05 * P <0,05 * P <0,01 **

Ομάδα Β ΡΤ:20
 ΡΤΤ:35 P <0,5 • P <0,2 • P <0,1 •

•: Καμιά στατιστική διαφορά, *: Μικρή στατιστική διαφορά,
**: Μεγάλη στατιστική διαφορά, ***: Πολύ μεγάλη στατιστική διαφορά

Πίνακας 1. Μέση τιμή και σταθερά απόκλιση του ΡΤ, του INR και του ΑΡΤΤ στο 1ο και στο 4ο σωληνάριο σε όλες 
τις μελετηθείσες ομάδες 

n ρΤ	(sec) in	r A	PTT	(sec)
1o	σωλ. 4ο	σωλ. 1ο	σωλ. 4ο	σωλ. 1ο	σωλ. 4ο	σωλ.

κ.φ. 34 13,4±0,1 13,6±1 0,92±0,08 0,94±0,08 30,7±6,1 31,6±7,1
Αντιπηκτική 
αγωγή 31 19,5±8,8 19,8±8,6 1,52±0,78 1,54±0,77 37,4±10,2 37,3±9,9

Ηπατοπαθείς 25 13,8±2,8 13,9±4 0,95±0,23 0,97±0,34 29,6±3,1 31±4

Ομάδα Α ΡΤ:72
ΡΤΤ:57 13,3±0,7 13,5±1 0,93±0,07 0,93±0,08 28,1±2,3 28,9±3,3

Ομάδα Β ΡΤ:20
ΡΤΤ:35 22,4±9,2 22,9±9,4 1,76±0,83 1,81±0,83 39,1±8,4 39,8±8
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τητα (από την άποψη της πρόσμιξης με στοιχεία των 
ιστών) του σωληναρίου αυτού ώστε να αποδειχθεί 
με μεγαλύτερη σαφήνεια η καταλληλότητα ή μη του 
1ου σωληναρίου.

Επίσης, στην παρούσα μελέτη θεωρήθηκε σκό-
πιμο να χωριστούν τα δείγματα σε δύο ομάδες Α 
και Β, με χαμηλούς και υψηλούς χρόνους ΡΤ και 
ΑΡΤΤ αντίστοιχα, επειδή ήταν πιθανόν η πρόσμιξη 
του αίματος με τη θρομβοπλαστίνη να επηρέαζε 
διαφορετικά τις δύο ομάδες, καθόσον στην ομάδα 
Α οι δραστικότητες των παραγόντων της πήξης ήταν 
φυσιολογικές ή αυξημένες (φυσιολογικοί ή χαμηλοί 
χρόνοι πήξης) ενώ στην Β ήταν ελαττωμένες (υψηλοί 
χρόνοι πήξης). ως όριο διαχωρισμού των ομάδων 
λήφθηκε η μέση τιμή των μετρηθέντων μαρτύρων.

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων των 
μετρήσεων στη δική μας σειρά, στα περισσότερα 
δείγματα παρατηρήθηκε μικρότερος χρόνος πήξης 
στο πρώτο σωληνάριο της αιμοληψίας αλλά στατι-
στικά σημαντική ελάττωση παρατηρήθηκε μόνον 
στην ομάδα Α, των φυσιολογικών ή χαμηλών τιμών. 
Έτσι επιβεβαιώθηκε ότι, επειδή στην ομάδα Α οι 
δραστικότητες των παραγόντων πήξης θα πρέπει 
να ήταν φυσιολογικές ή αυξημένες, ακόμη και η 
ελάχιστη επιπρόσθετη ενεργοποίηση της πήξης έγινε 
εμφανής με ταχύτερο σχηματισμό της ινικής κατά 
την εκτέλεση των ΡΤ και ΑΡΤΤ.

Η ανωτέρω παρατήρηση των ψευδώς χαμηλών 
τιμών (φαινόμενο artifact) στην ομάδα ατόμων με 
φυσιολογικές τιμές αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά 
τη συλλογή φυσιολογικών δειγμάτων για τον υπολο-
γισμό τιμών αναφοράς (φυσιολογικών τιμών) για το 
ΡΤ και ΑΡΤΤ. Εάν οι τιμές αναφοράς εξάγονται από 
μετρήσεις από το 1ο σωληνάριο, κατά τη λήψη με 
vacutainer, είναι πιθανόν η μέση τιμή και η διασπορά 
των τιμών (σταθερά απόκλιση), όπως φαίνεται στον 
πίνακα 1, να είναι ψευδώς χαμηλότερες.

Στην ομάδα Β η μη στατιστική ελάττωση του ΡΤ 

και του ΑΡΤΤ στα πρώτα σωληνάρια αποδόθηκε 
στο ότι η μικρή ενεργοποίηση της πήξης που προ-
καλείται από την εισαγωγή ιστικού παράγοντα στο 
σωληνάριο δεν μπόρεσε να επηρεάσει σημαντικά την 
ήδη υπάρχουσα παράταση του χρόνου σχηματισμού 
ινικής που προϋπήρχε λόγω ανεπάρκειας παραγόντων 
της πήξης (είτε ελαττωμένη παραγωγή τους στους 
ηπατοπαθείς, είτε παραγωγή μη λειτουργικών παρα-
γόντων κατά τη λήψη κουμαρινικών σκευασμάτων, 
είτε εξουδετέρωσή τους κατά τη λήψη ηπαρίνης).

Για την στατιστικά μεγάλη ελάττωση του ΑΡΤΤ 
στα 1α σωληνάρια της ομάδας των ηπατοπαθών 
δεν κατέστη δυνατόν να δοθεί κάποια λογική εξή-
γηση.

Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με αυτά άλ-
λων ερευνητών,18,19 όσον αφορά στη μη στατιστική 
διαφορά αποτελεσμάτων μεταξύ του 1ου και 4ου σω-
ληναρίου στο σύνολο των εξετασθέντων δειγμάτων. 
Οι Rosenson και συν.18 και οι Lippi και Guidi,19 

επειδή δεν βρέθηκε σε ανάλογες μελέτες τους στα-
τιστική διαφορά μεταξύ του 1ου και 2ου σωληναρίου, 
προτείνουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη 
και το 1ο σωληνάριο για τις εξετάσεις ρουτίνας του 
πηκτικού μηχανισμού. Στις μελέτες τους όμως δεν 
έγινε διάκριση μεταξύ χαμηλών και υψηλών τιμών, 
στις οποίες υπήρξε διαφορά στη δική μας σειρά.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
παρά το γεγονός ότι η ελάττωση των χρόνων πήξης 
στο 1ο σωληνάριο της αιμοληψίας με το σύστημα 
Vacutainer δεν είναι στατιστικά σημαντική σε όλες 
τις περιπτώσεις, η εύρεση στατιστικής διαφοράς στα 
δείγματα με χαμηλούς και φυσιολογικούς χρόνους 
πήξης αποτρέπει τη χρησιμοποίηση του πρώτου 
σωληναρίου αιμοληψίας για την εκτέλεση του πη-
κτικού μηχανισμού, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία 
προσδιορισμού των τιμών αναφοράς (φυσιολογικών 
τιμών) για το ΡΤ και ΑΡΤΤ.

SummaRy

Influence of the order of tube draw of blood samples collected in Vacutainer tubes 
for coagulation testing

E.	VAGdATli,1	S.	MAKri,1	S.	MiSirGi,1	F.	TSiKoPoulou,1	T.	zAChoPouloS,2	G.	GATSEloS2

department	of	Medical	laboratory	Studies,	Technological	Educational	institution	of	Thessaloniki,1	haematol-
ogy	laboratory,	university	General	hospital	of	larissa2

objective:	The	aim	of	this	study	was	to	determine	whether	the	clotting	times	of	blood	collected	
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in	Vacutainer	tubes	are	dependent	on	the	order	of	tube	draw.	Material-methods:	The	study	was	
carried	out	on	venous	blood	from	90	participants:	34	healthy	subjects,	31	patients	with	liver	
disease	and	25	receiving	anticoagulants.	Prothrombin	Time	(PT),	inr	and	Activate	Partial	
Thromboplastin	Time	(APTT)	were	measured	simultaneously	in	the	1st	and	the	4th	Vacutainer	
Citrate	tubes.	The	population	studied	was	also	divided	into	two	groups:	group	A,	with	values	
of	ρΤ<14	sec	(72)	and	ΑρΤΤ<32	sec	(57),	and	group	B	with	elevated	values:	ρΤ>14	sec	(20)	
and	ΑρΤΤ>32	sec	(35).	For	comparison	between	groups	the	paired	t-test	was	used.	results:	in	
almost	all	groups,	ρΤ,	inr	and	ΑρΤΤ	were	lower	in	the	1st	tube	than	in	the	4th,	but	a	statisti-
cally	significant	decrease	was	observed	only	in	group	A	and	in	the	APTT	of	patients	with	liver	
disease.	Conclusions:	The	results	of	this	study	indicate	a	low	level	of	activation	of	coagulation	
factors	in	the	first	collection	tube,	which	is	more	marked	in	samples	with	low	or	normal	values.	
For	this	reason	the	first	tube	drawn	for	blood	collected	in	Vacutainer	tubes	should	not	be	used	
for	coagulation	testing,	especially	for	the	calculation	of	reference	(normal)	values.
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ΓΕΝΙΚEΣ ΟΔΗΓIΕΣ 
Το δελτίο	Ελληνικής	μικροβιολογικής	Εταιρείας είναι η επίσημη διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας με 

σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολόγων, αλλά και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με την εργα-
στηριακή και κλινική ιατρική. 

Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών που αφορούν σε όλους τους τομείς της κλινικής Μικροβιολογίας (Βακτηριολογία, 
Παρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολογία). Επίσης δημοσιεύονται μελέτες που αναφέρονται στην Εργαστηριακή Αιματολογία-Αιμοδοσία, 
Ιατρική Βιοχημεία και Ανοσολογία. Στο περιοδικό δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων: 

Άρθρα σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολιασμού ή κρίσης επίκαιρων θεμάτων, τα οποία γράφονται μετά από πρόσκληση της συντα-
κτικής επιτροπής.

Ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά θέματα, στα οποία παρουσιάζονται οι πρόσφατες εξελίξεις ή αναφέρονται τα συμπε-
ράσματα σειράς ερευνητικών μελετών των συγγραφέων. Οι ανασκοπήσεις γράφονται από ένα ή δύο συγγραφείς. Η έκταση του κυρίως 
κειμένου να μην είναι μεγαλύτερη των 10.000 λέξεων και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 80 παραπομπές.

Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα αποτελέσματα εργαστηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελετών 
προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα. Η έκταση του κειμένου χωρίς τη βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις. 

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν νέες ή πολύ σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκδηλώσεις, εφαρμογή νέων δια-
γνωστικών κριτηρίων ή νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η έκταση του κυρίως κειμένου να μην είναι μεγαλύτερη των 1.500 λέξεων και η 
βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει τις 15 παραπομπές.

Βραχείες δημοσιεύσεις: Οι υποβαλλόμενες ερευνητικές εργασίες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις μπορεί να δημοσιευθούν υπό 
μορφή βραχειών δημοσιεύσεων, εφόσον, κατά την κρίση της συντακτικής επιτροπής, δεν είναι απαραίτητη η εκτεταμένη δημοσίευσή 
τους. Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν εργασίες που έχουν εξαρχής τη μορφή βραχειών δημοσιεύσεων, έκτασης έως 1800 λέξεων 
και με βιβλιογραφικές παραπομπές μέχρι 15.

Σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια: Υποβάλλονται ή γράφονται μετά από προτροπή της σύνταξης.
Γράμματα προς τη σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις για δημοσιευμένες μελέτες, παρατηρήσεις κ.λπ. Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει 

τις 500 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 5 αναφορές.
Τα άρθρα θα δημοσιεύονται εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα) και σε τρία αντίγραφα, ένα πλήρες και 

δύο χωρίς τα ονόματα των συγγραφέων και το νοσοκομείο προέλευσης, στην παρακάτω διεύθυνση:
Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας
ASCENT, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 77, 11521 ΑΘΗΝΑ
Το υποβαλλόμενο άρθρο συνοδεύεται από επιστολή, που επιβεβαιώνει ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και συμφωνούν με την 

υποβολή του χειρόγραφου και ότι το άρθρο ή ένα σημαντικό μέρος αυτού δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού. 
Κατά την παραλαβή το άρθρο χαρακτηρίζεται με αριθμό που κοινοποιείται στον υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα, ο οποίος τον 
χρησιμοποιεί σε κάθε επικοινωνία με το περιοδικό. 

Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολουθεί τις υποδείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών. Το 
χειρόγραφο δακτυλογραφείται σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4 (212 x 297 mm) με περιθώρια τουλάχιστον 2,5 cm, σε διπλό διάστημα και 
στη μια όψη του φύλλου. Η εργασία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: τη σελίδα τίτλου, την ελληνική περίληψη με τις λέξεις κλειδιά, το 
κυρίως κείμενο, τις ευχαριστίες, την αγγλική περίληψη, τη βιβλιογραφία, τους πίνακες και τις λεζάντες των εικόνων. 

Σελίδα τίτλου: Αποτελεί την πρώτη σελίδα του άρθρου και περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου, στον οποίο δεν επιτρέπονται 
συντμήσεις λέξεων, (β) τα ονόματα των συγγραφέων (αρχικό μικρού ονόματος και επώνυμο), (γ) το εργαστήριο ή την κλινική και το 
νοσοκομείο από το οποίο προέρχεται η εργασία, (δ) τις λέξεις κλειδιά (3-6) που πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους του index	
Medicus και να αποδίδονται στα Ελληνικά σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ (MeSH-Hellas-Βιοϊατρική Ορολογία, (ε) την πλήρη διεύθυνση 
του υπεύθυνου για την αλληλογραφία συγγραφέα και (στ) βραχύ τίτλο όχι μεγαλύτερο από 40 γράμματα Τα 5 πρώτα στοιχεία που ανα-
φέρονται στη σελίδα τίτλου γράφονται εκτός από την ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

Περίληψη: Οι ανασκοπήσεις και οι ερευνητικές εργασίες συνοδεύονται από περίληψη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα έκτασης 
250-400 λέξεων. Οι περιλήψεις των ερευνητικών εργασιών πρέπει να χωρίζεται σε 4 παραγράφους με τις ακόλουθες επικεφαλίδες: Σκοπός, 
Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα. Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από περίληψη στην αγγλική 
και Ελληνική όχι μεγαλύτερη από 250 λέξεις.

Κείμενο: Οι ανασκοπήσεις κεφαλαιοποιούνται. Ο σκοπός της ανασκόπησης περιγράφεται διεξοδικά στην εισαγωγή του άρθρου. Οι 
ερευνητικές εργασίες χωρίζονται στα τμήματα: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση. Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις 
αποτελούνται από τα τμήματα: Εισαγωγή, Περιγραφή περίπτωσης, Σχόλιο. Οι βραχείες δημοσιεύσεις χωρίζονται στα τμήματα: Εισαγωγή, 
Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα και Συζήτηση.

Στο Υλικό και μέθοδος περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή των ασθενών, καθώς και η μέθοδος που εφαρμό-



 ΠΡΟΣ
 ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
 “ASCENT” ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 77, 115 21 ΑΘΗΝΑ  ΕΝΗΜΕΡωΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕωΣ
 ΤΗΛ.: 210 7247906 - FAx: 2107246180    ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 30,00 ΕΥΡΩ

Παρακαλώ να με εγγράψετε συνδρομητή / ή να γίνει διόρθωση της διευθύνσεώς μου

ΕΠωΝΥΜΟ: ............................................................................................ΟΝΟΜΑ: ................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ........................................................................................ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ........................................................................
ΔΙEΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: ....................................................................................................................................................
ΠΟΛΗ: ................................................................Τ.Κ.: ............................ΤΗΛΕΦωΝΟ: ................................FAx: ...............................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
• Οι συνδρομές εσωτερικού αποστέλλονται με ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ στη Διεύθυνση:
Χ. ΚΟΥΤΣΙΑ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 77, 11521 ΑΘΗΝΑ
• Οι συνδρομές Εταιρειών (90,00 Ευρώ.), Εξωτερικού (150 US$) και Κύπρου (30 CYP) αποστέλλονται με ταχυδρομική επιταγή 
στη διεύθυνση: Π. ΓΕωΡΓΑΚΑΚΟΣ, Τυρίνθου 30, 165 61 Α. Γλυφάδα.



σθηκε, ώστε η έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί από ερευνητές που επιθυμούν την εφαρμογή της. Σε περιπτώσεις ερευνών που αφορούν 
σε ανθρώπους, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τηρήθηκε η Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975). Τα αποτελέσματα, όσα αναφέρονται σε πίνακες 
δεν επαναλαμβάνονται στο κείμενο. Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων εργασιών και αναφέρονται τα 
συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από τα αποτελέσματα της μελέτης.

Ευχαριστίες: Απευθύνονται μόνο σε άτομα με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποίηση της έρευνας.
Βιβλιογραφία: Ακολουθείται το σύστημα Vancouver. Οι βιβλιογραφίες αριθμούνται με την ίδια σειρά που αναφέρονται στο κείμενο. 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς κατά τη σειρά εμφάνισής τους υπό μορφή εκθετών. 
Γράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων και τα αρχικά του ονόματος χωρίς τελείες. Π.χ. Klotz SA, Penn CC, Negvesky GJ, Butrus SI. 
Fungal and parasitic infections of the eye. Clin	Microbiol	rev 2000, 13:662-685.

Όταν οι συγγραφείς είναι πολλοί αναγράφονται τα πρώτα έξι ονόματα και ακολουθεί η λέξη «et al» ή «και συν.» εφόσον το άρθρο 
είναι στα ελληνικά π.χ. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pilcher JB, Diaz JF et al. Discrepancies between cerebral computed 
tomography and western blot in the diagnosis of neurocysticercosis. Am	J	Trop	Med	hyg 1994, 50:152-157.

Σε περίπτωση αναφοράς ονομάτων συγγραφέων στο κείμενο, αναγράφεται μόνο το επώνυμό τους. Στα ελληνικά άρθρα, αν οι 
συγγραφείς είναι δύο, μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται η λέξη “και”. Αν το άρθρο είναι ανυπόγραφο, στη θέση των ονομάτων των 
συγγραφέων αναφέρεται “Anonymous“ ή “Ανώνυμος” (για Ελληνική δημοσίευση). Όταν πρόκειται για σύγγραμμα αναφέρονται το 
όνομα του συγγραφέα, ο τίτλος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν περισσότερες από μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος και οι 
σελίδες της αναφοράς. Αν πρόκειται για κεφάλαιο βιβλίου αναφέρεται επιπλέον μετά το όνομα του εκδότη και ο τίτλος του βιβλίου. Π.χ. 
Griffiths WD. Old world cutaneous leishmaniasis. In: Peters W, Killick-Kendrick R (eds). The	leishmaniases	in	biology	and	medicine. 
Vol. II. London, Academic Press, 1987:617-636.

Άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιβλιογραφική παραπομπή. Στην περίπτωση αυτή, 
μετά τη συντομογραφία του περιοδικού αναγράφεται “in press” ή “υπό δημοσίευση”.

Εικόνες: Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες, αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου 
αντιστοιχούν και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς (εικόνα 1, εικόνα 2 κ.ο.κ.). Υποβάλλονται σε 2 αντίγραφα πρωτοτύπων εικόνων, 
καθώς και σε 2 φωτοαντίγραφα, προοριζόμενα για τους κριτές. Στο πίσω μέρος κάθε πρωτότυπης εικόνας αναγράφεται, σε αυτοκόλλητο, 
το όνομα του πρώτου συγγραφέα του άρθρου και ο αριθμός της εικόνας. Για να αποφεύγονται σμικρύνσεις που αλλοιώνουν το περιεχό-
μενό τους, οι εικόνες θα πρέπει να έχουν μέγεθος ανάλογο των στηλών του Περιοδικού. Οι εικόνες μπορούν επίσης να υποβληθούν σε 
ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται όλες μαζί σε ξεχωριστή σελίδα του άρθρου. 

Πίνακες: Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους αραβικούς 
αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας 2 κ.ο.κ.). Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό διάστημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Η έκταση 
κάθε πίνακα δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν λεζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της 
αντίστοιχης σελίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται με παραπομπές στο τέλος του πίνακα.

Ονοματολογία και μονάδες μέτρησης: Οι φαρμακευτικές ουσίες αναφέρονται με την κοινόχρηστη ονομασία τους και όχι με την 
εμπορική. Οι μονάδες των διαφόρων μεγεθών αναφέρονται με τους διεθνώς παραδεκτούς συμβολισμούς και όχι με τις ελληνικές ονομα-
σίες τους. Για παράδειγμα, γράφεται κύτταρα/μl και όχι κύτταρα κ.κ.χ. Η ονοματολογία των βακτηρίων είναι αυτή που αναφέρεται στο: 
Approved	lists	of	Bacterial	names (Skerman VBD, McGowan V, Sneath PHA, ed. American Society for Microbiology 1989) και στο 
international	Journal	of	Systematic and	Evolutionary	Microbiology. Τα ονόματα των ιών θα πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα από τη διεθνή 
επιτροπή για την ταξινόμηση των ιών (ICTV), όπως αναφέρονται στο Virus	Taxonomy:	Classification	and	nomenclature	of viruses,	Seventh	
report	of	the international	Committee	on	Taxonomy	of	Viruses	(van Regenmortel et al, ed. Academic Press, San Diego, Calif, 2000).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ 
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από 2 τουλάχιστον κριτές. Οι κριτές μπορεί να αποτελούν μέλη της Συντακτικής Επι-

τροπής του Περιοδικού ή να είναι άλλοι, ειδικοί για το θέμα, επιστήμονες. Οι συγγραφείς ειδοποιούνται συνήθως σε 4 εβδομάδες για την 
αποδοχή της μελέτης για δημοσίευση. Mία μελέτη προτού δημοσιευθεί μπορεί να δοθεί στους συγγραφείς για τροποποίηση. Το τελικό 
διορθωμένο κείμενο υποβάλλεται σε 2 πλήρη αντίγραφα με όλα τα στοιχεία της εργασίας καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. Η μελέτη 
τροποποιημένη πρέπει να επιστραφεί στο Περιοδικό σε 2 εβδομάδες. 

Μετά την αποδοχή, η μελέτη αποστέλλεται στο Τυπογραφείο. Οι συγγραφείς δυνατόν να λάβουν τυπογραφικά δοκίμια για διόρθωση. 
Τα δοκίμια πρέπει να επιστρέφονται στο Τυπογραφείο σε 3 το πολύ ημέρες, μαζί με μια επιστολή που θα δηλώνουν τον αριθμό ανατύπων 
που επιθυμούν. Η σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του κειμένου στο στάδιο των δοκιμίων 
χωρίς την άδεια της Συντακτικής Επιτροπής.








