Συστηματική: Ορισμός.
Είναι η επιστήμη που κατατάσσει τους ζωντανούς
οργανισμούς σύμφωνα με ένα σύστημα που αξιολογεί
τη φυσική σχέση που έχουν μεταξύ τους.
Τοποθετεί δηλαδή στους οργανισμούς σε συγκεκριμένη
Ταξινομική θέση.
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Ταξινόμηση: Ορισμός.
Η επιστήμη που ονομάζει και ομαδοποιεί τους
ζωντανούς οργανισμούς σύμφωνα με τη φυσική σχέση
που έχουν μεταξύ τους.

Ασκοί με ασκοσπόρια
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Peziza sp. (Ασκομύκητες)
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Acremonium sp. (Δευτερομύκητες)
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Basidiobolus sp. (Ζυγομύκητες)
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Πρότεινε το σύστημα διώνυμης
κατάταξης που χρησιμοποιούμε σήμερα
δηλαδή το όνομα του γένους και του είδους
στα Λατινικά το οποίο αποτελεί και την
επιστημονική ονομασία κάθε οργανισμού
και δηλώνει το Γένος και το είδος:
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
π.χ Candida albicans, Candida famata,
Saksenaea vasiformis
Aspergillus fumigatus,
Trichoderma longibrachiatum κ.ο.κ

Απλουστευμένη κατάταξη μυκήτων κατά Φύλο και ενδεικτικοί
διαγνωστικοί χαρακτήρες εκπροσώπων τους με κλινική σημασία
Βασίλειο Μύκητες

Χρωμομύκητες

Φύλο
Ζυγομύκητες

Βασιδιομύκητες
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Κλάση:
Κλάση:
Κλάση:
Κλάση:
Mucorales. Mucorales. Tremellales. Tremellales.
Γένος:Mucor Παραγωγή Τελειόμορφο:1 Ανάμορφο:2
ζυγοσπορίου Filobasidiella Σύμπλεγμα
neoformans

Cryptococcus
neoformans

Ασκομύκητες
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Κλάση:
Pezizales.
Ασκοσπόρια
εντός ασκών.

Κλάση:
Pleosporales.
Γενος:
Stemphylium
Από αέρα
ΜΕΘ

Δευτερομύκητες

Ωομύκητες
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Κλάση:
Κλάση:
Eurotiales.
Eurotiales.
Ανάμορφο: Τελειόμορφο:
Aspergillus Emericella
nidulans
nidulans.
Κονιδιοφόρος Ασκώματα
& κυστίδιο
& κύτταρα
Hülle

Κλάση:
Heterokontophyta.
Γένος: Pythium
Ζωοσπόρια,
Γαμεταγγεία &
ωοσπόρια

1. Τελειόμορφο στάδιο: εγγενής αναπαραγωγή στη φύση ή στο εργαστήριο.
2. Ανάμορφο στάδιο: αγενής αναπαραγωγή. Οι ανάμορφοι μύκητες
απομονώνονται κυρίως από κλινικά υλικά.
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Γραμμικός κώδικας ή ραβδοκώδικας
(Barcode) για την ταξινόμηση μυκήτων
Ο γραμμικός κώδικας
DNA είναι μια μικρή
αλληλουχία ενός γονιδίου
προερχόμενη από
προτυποποιημένο τμήμα
του γονιδιώματος και
χρησιμοποιείται για να
την αναγνώριση ειδών.
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Ο γραμμικός κώδικας DNA αποτελεί εργαλείο:
I. Συστηματικής και Ταξινόμησης
• Συσχετίζει όλα τα ιστορικά στοιχεία της ζωής ενός
οργανισμού.
• Προσδιορίζει τα όρια κάθε είδους και τις ποικιλίες αυτού.
II. Προσδιορισμού:
• Φορέων νόσων
• Περιβαλλοντικών δεικτών (για την προστασία των ειδών)
III. Εντοπισμού νέων ειδών και ταξινομικών ομάδων:
• Νέα «κρυπτικά» είδη π.χ στα Γένη Candida, Aspergillus,
Fusarium, Acremonium κ.λ.π.
• Ταξινομικές ομάδες με νέα μορφολογικά χαρακτηριστικά
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Σήμερα είναι αποδεκτή η πολυφασική προσέγγιση
για την αναγνώριση (ταυτοποίηση) μυκήτων
στο κλινικό εργαστήριο
I.

Με βάση τη μικροσκοπική και μακροσκοπική μορφολογία και
άλλα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά όπως τη ζύμωση/αφομοίωση
υδατανθράκων, ανάπτυξη σε βιταμινούχα ή αβιταμινούχα
θρεπτικά υποστρώματα, λύση της κυτταρίνης ή κερατίνης,
αντοχή σε αντιμυκητιακούς παράγοντες κ.λ.π, καθώς και με
βάση χαρακτήρες φυσιολογίας όπως ανοχή σε αυξημένες (άνω
των 50οC-55οC) ή μειωμένες (κάτω των 20οC) θερμοκρασίες.

II.

Με βάση τη φυλογενετική τους συγγένεια.
Συνεπώς, η ταυτοποίηση μυκήτων δεν είναι εφικτή χωρίς την
ενδελεχή αξιολόγηση δεδομένων Συστηματικής και Ταξινομικής.
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Ταξινομική θέση μυκήτων ιατρικής σημασίας
Φύλο

Κλάση

Οικογένεια

Γένος

Ασκομύκητες
(M)=Mιτοσπορογόνοι
μύκητες

Αβέβαιη

Βασιδιομύκητες
Υφοκιτριδιομύκητες
Ωομύκητες
Ζυγομύκητες
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Αβέβαιη
Αβέβαιη
Αβέβαιη

Ιατρική Κατάταξη μυκήτων
• Ζυμομύκητες (Yeasts)
• Νηματοειδείς ή μυκηλιακοί μύκητες (Moulds)
• Δίμορφοι μύκητες (Dimorphic fungi)
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Zυμομύκητες
Μακροσκοπική μορφολογία:
Λείες αποικίες (μοιάζουν με των
βακτηρίων)
π.χ. Candida spp.,
Saccharomyces spp.

ψευδοϋφές

βλαστοκύτταρα
© A. Β 2009

Μικροσκοπική μορφολογία:
Οβάλ ή σφαιρικά βλαστοκύτταρα
(Διαμ: 3-15 µm)
Πολλαπλασιάζονται με
εκβλαστώματα
Παράγουν ψευδοϋφές
© A. Β 2009

βλαστοκύτταρα
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Ψευδοϋφές στο
θρεπτικό υπόστρωμα

Καντιντίαση
• Το τρίτο συχνότερο παθογόνο που απομονώνεται
από αιμοκαλλιέργειες στις ΗΠΑ1 και το 4ο στην
Ελλάδα.
• Η συχνότητα μυκητιακής σήψης αυξήθηκε κατά
207% μεταξύ 1979-20002.
• Το δεύτερο αίτιο θανάτου σε παιδιά (13%3).
• Η θνητότητα σε ενήλικες υπολογίζεται σε 30%.
1 Wisplinghoff, PIDJ 2003
2 Martin, NEJM 2003
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3 Watson, AJRCCM 2003

Καντιντίαση: Κατανομή ειδών Candida
ανά ηλικία
C. parapsilosis

C. glabrata

40%

%

30%
20%
10%
0%
0-1

2-18

19-40

41-59

60+

Ηλικιακές ομάδες
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Malani PN, et al. Mycoses. 2001,44:446-449.

Ποσοσοστό θνητότητας ανά είδος Candida
Ενήλικες ασθενείς (N=1447)
Παιδιατρικοί ασθενείς (N=144)

60%
50%

Adults
Pediatrics

40%
30%
20%
10%
0%
C. albicans

C. parapsilosis C. tropicalis

C. glabrata

Διαφάνεια ευγενική προσφορά Prof. Τ. Zaoutis & P. Papas
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Pappas PG, et al. Clin Infect Dis. 2003;37:634-643.

Νηματοειδείς ή Μυκηλιακοί μύκητες

Μακροσκοπική μορφολογία:
Επιφάνεια βαμβακοειδής,
κοκκιώδης, βελουδοειδής.
Παραγωγή χρωστικής

© A. Β 2009
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Μικροσκοπική μορφολογία:
Υφές διαμέτρου 2-10 µm
Παράγουν σπόρια.
Κονίδια: Δυτερομύκητες
Σποραγγειοσπόρια: Ζυγομύκητες
© A. Β 2009
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Aspegillus sp. (Δευτερομύκητες)
Μικροσκόπηση με φθορίζουσα
χρωστική (calcofluor white).

Rhizopus sp. (Ζυγομύκητες)
Μικροσκόπηση με γαλακτοφαινόλη.

Κατάταξη συχνότερων νόσων από Ασπέργιλλο

Κοινές ασπεργιλλώσεις:
1.
2.
3.
4.

Αλλεργική (ασθενείς με άσθμα, κυστική ίνωση και ιγμορίτιδα).
Οξεία εν τω βάθει ή συστηματική ασπεργίλλωση (ασθενείς με
ανοσοκαταστολή).
Διάσπαρτη συστηματική ασπεργίλλωση
Κερατίτις (κατόπιν ενοφθαλμισμού με τα χέρια ή με φακούς επαφής
ή τραυματισμό του οφθαλμού)

Κερατίτις από
Ασπέργιλλο
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Πηγές λοίμωξης
Είδη Aspergillus βρίσκονται:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Κονιδιοφόρος,
κυστίδιο & κονίδια
Aspergillus sp.

Χώμα
Αέρας (εισπνοή κονιδίων)
Νερό / Δοχεία, δεξαμενές ύδατος (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ)
Τροφές
Αποσυντιθέμενη οργανική ύλη και κοπριά
Πυρίμαχα υλικά
Στρώματα και μαξιλάρια
Συστήματα εξαερισμού και κλιματιστικές συσκευές
Ανεμιστήρες υπολογιστών

Λοιμώξεις από Aspergillus spp.

Αλλεργική

ασπεργίλλωμα
Ανοσοκαταστολή
01/04/2009

Ανοσοεπάρκεια

Υπερευαισθησία

Συχνότητα ασπεργίλλωσης

Συχνότητα ασπεργίλλωσης

Οξεία
συστηματική

Μυκοτοξίνες Aspergillus spp.
•

Οι μυκοτοξίνες είναι χημικά μεταβολικά προϊόντα
των μυκήτων που προκαλούν νόσο στον άνθρωπο
και τα ζώα και επιμολύνουν δημητριακά και ξηρούς
καρπούς.

•

Επανειλημμένη κατανάλωση αφλατοξινών από τον
άνθρωπο έχει συσχετιστεί με καρκίνο του ήπατος.

•

Οι αφλατοξίνες παράγονται κυρίως από τους
Aspergillus parasiticus and A. flavus και συχνά
δημιουργούν διεθνή προβλήματα δημόσιας υγείας.
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Μικροβιολογικά κριτήρια ταυτοποίησης μυκήτων κατά είδος

Όλοι οι ζυμομύκητες και νηματοειδείς μύκητες που απομονώνονται από κατά φύση
στείρα κλινικά υλικά - συμπεριλαμβανόμενων υγρών περιτοναϊκής κάθαρσης και
άκρων καθετήρων - ταυτοποιούνται κατά ΕΙΔΟΣ. Το υλικό βρογχοσκόπησης
θεωρείται στείρο κατά φύση για ΟΛΟΥΣ τους μύκητες ΕΚΤΟΣ των ειδών Candida.
H ταυτοποίηση κατά είδος είναι απαραίτητη επειδή
1. Διαφορετικά είδη επιδεικνύουν διαφορετική ευαισθησία στους αντιμυκητιακούς
παράγοντες, όπως για παράδειγμα Candida krusei, Candida glabrata, Aspergillus
terreus, Trichosporon spp., Scedosporium spp., Scopulariopsis spp.)
2. Η κατά είδος ταυτοποίηση βοηθά στην πρώιμη αναγνώριση επιδημιών στο χώρο του
νοσοκομείου όπως για παράδειγμα από C. lusitaniae, C. tropicalis, C. parapsilosis, C.
krusei, C. lipolytica, Pichia anomala που έχουν βρεθεί υπεύθυνα είδη επιδημιών σε ΜΕΘ.
3. Η ταυτοποίηση κατά είδος αποδίδει κλινική σημαντικότητα στον απομονωθέντα
μύκητα όπως για παράδειγμα όταν απομονωθεί Aspergillus niger, ο οποίος είναι συνήθως
αποικιστής, ή ο παθογόνος Aspergillus fumigatus
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Μέθοδοι για την επεξεργασία και έλεγχο κλινικών δειγμάτων
για την παρουσία μυκήτων. Μικροσκόπηση.
Όλα τα δείγματα από βρογχοσκόπηση ασθενών με υπόνοια μυκητίασης εξετάζονται
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ για παρουσία υφών και καλλιεργούνται σε εκλεκτικά υποστρώματα όπως
Sabouraud dextrose agar + chloramphenicole, malt extract agar + chloramphenicole +
gentamycine και σε Czapek dox.
Μετά από φυγοκέντρηση του δείγματος ενοφθαλμίζεται στο θρεπτικό υλικό ή ζωμό το ίζημα
ενώ μετά από χρώση Gram γίνεται μικροσκόπηση του ιζήματος και με φθορίζουσα
χρωστική.
Η μικροσκόπηση είναι:
1. Ταχεία (2-4h)
2. Αποκαλύπτει την παρουσία νηματοειδούς μύκητα με εγκάρσια διαφραγμάτια (π.χ.
Aspergillus spp., Fusarium spp. ή μύκητα χωρίς εγκάρσια διαφραγμάτια (π.χ. ζυγομύκητα)
Μικροσκόπηση υλικού βρογχοσκόπησης
όπου αναγνωρίζονται υφές χωρίς
εγκάρσια διαφραγμάτια (κοινοκυττάριες),
ενδεικτικές παρουσίας ζυγομύκητα.
Χρώση γαλακτοφαινόλης / κυανού του
βάμβακος, αρχική μεγέθυνση Χ400.
01/04/2009
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Επεξεργασία δειγμάτων Ι (Ταυτοποίηση κατά είδος)
Όλοι οι μύκητες που απομονώνονται από ούρα ενηλίκων παιδιατρικών,
νεογνολογικών ασθενών ΜΕΘ και από μονάδες εγκαυμάτων, καθώς και από
ογκολογικούς/αιματολογικούς ασθενείς πρέπει να ταυτοποιούνται κατά είδος.
Î Σε αυτούς τους ασθενείς μια, ή συνεχείς θετικές ουροκαλλιέργειες για
μύκητες μπορεί να προηγηθούν της καντινταιμίας ενώ μπορεί να
αποτελέσουν και ένδειξη χορήγησης προφυλακτικής αγωγής.
ÎΣυχνοί αιτιολογικοί παράγοντες: C. albicans, C. parapsilosis & C. glabrata,
αλλά και ποικίλα παθογόνα είδη Candida. Σπανιότερα άλλοι μύκητες όπως
Aspergillus spp., C. neoformans & Coccidioides immitis
Î>50% των ασθενών με μετά θάνατο επιβεβαιωμένη εν τω βάθει καντιντίαση
είχαν αρνητική αιμοκαλλιέργεια ΑΛΛΑ καταγεγραμμένες θετικές καλλιέργειες για
είδη Candida από ούρα ή από κλινικό υλικό άλλων ανατομικών σημείων.

01/04/2009

Επεξεργασία δειγμάτων ΙI (ENY)
Δείγματα ΕΝΥ οροθετικών (HIV) και μεταμοσχευμένων ασθενών, ασθενών με
συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ή σαρκοείδωση, καθώς και ΕΝΥ με άτυπες
συγκεντρώσεις γλυκόζης και πρωτεΐνης ή λευκοκυττάρων πρέπει να ελέγχονται για
παρουσία κρυπτοκοκκικού αντιγόνου, εφόσον η μικροσκοπική εξέταση με χρώση Gram
είναι αρνητική.
Η κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα διαγιγνώσκεται αξιόπιστα με τη δοκιμασία latex ή με
ELISA
- Η μέθοδος ELISA είναι πιο ευαίσθητη και ακριβής (σπάνια καταγράφονται
ψευδώς θετικά ακόμη και σε μη αραιωμένο δείγμα ΕΝΥ)
ÎΕφόσον η χρώση Gram είναι αρνητική, όλα τα δείγματα ΕΝΥ από
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς πρέπει να ελέγχονται μικροσκοπικά και με
σινική μελάνη ή με φθορίζουσα χρωστική (calcofluor white ή ακριδίνη).

Μικροσκόπηση ιζήματος ΕΝΥ με σινική μελάνη
C. neoformans. Αρχική μεγέθυνση Χ 400.
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Επεξεργασία δειγμάτων ΙII (ENY)
Oι καλλιέργειες ΕΝΥ για μύκητες επωάζονται σε 30oC σε περιβάλλον υγρασίας για να
μην αφυδατωθεί το υλικό καλλιέργειας για τουλάχιστον 21 ημέρες πριν να θεωρηθούν
αρνητικές.
Οι καλλιέργειες μπορεί να αποβούν αρνητικές όταν:
- ο όγκος του δείγματος προς καλλιέργεια είναι < 5 mL
- το δείγμα δεν έχει εμβολιαστεί σε εκλεκτικό υπόστρωμα (αν και ο C.neoformans
συνήθως αναπτύσσεται και σε συμβατικά υποστρώματα.
- η καλλιέργεια απορρίπτεται ως αρνητική πριν την ολοκλήρωση της επώασης (21
ημέρες)

Άλλοι αιτιολογικοί παράγοντες μυκητιακής μηνιγγίτιδας είναι: Candida spp, C.
immitis, Aspergillus spp, H. capsulatum, και Sporothrix schenckii.
ΕΚΤΟΣ από την μηνιγγίτιδα από Candida spp. που διαγιγνώσκεται με καλλιέργεια, η
διάγνωση όλων των άλλων γίνεται αξιόπιστα κυρίως με ορολογικές δοκιμασίες.
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Επεξεργασία δειγμάτων ΙV (Κλινική αξία της μικροσκόπησης)
Υφές με εγκάρσια
διαφραγμάτια
Aspergillus spp

Αντιμυκητιακοί
παράγοντες με
δράση έναντι
Aspergillus spp.

voriconazole
posaconazole
Εχινοκανδίνες

Υφές χωρίς εγκάρσια διαφραγμάτια
(κοινοκυττάριες)
Rhizomucor spp,
Rhizopus spp,
Mucor spp,
Absidia corymbifera,
Cunninghamella bertholetiae,
και είδη
Saksenaea,
Mortierella,
Syncephalastrum

amphotericin B
[& χειρουργικός καθαρισμός]

Αντιμυκητιακός
παράγοντας με
δράση έναντι
Ζυγομυκήτων

Î Στην πνευμονική ζυγομυκητίαση συχνά οι καλλιέργειες είναι αρνητικές.
Î Οι ζυγομύκητες είναι ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ σε ψύξη, ακόμη και στους 4-8οC επειδή προκαλείται ρήξη των
κοινοκυττάριων υφών και οι καλλιέργειες προκύπτουν αρνητικές.
ÎΚλινικό υλικό ύποπτο για παρουσία ζυγομυκήτων δεν ομογενοποιείται επειδή προκαλείται ρήξη των
κοινοκυττάριων υφών και οι καλλιέργειες προκύπτουν αρνητικές.
Συνεπώς, εκτός της βιοψίας, και η άμεση μικροσκόπηση θέτει τη διάγνωση της ζυγομυκητίασης.
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Άμεση μικροσκόπηση: Οστεόλυση από Α. fumigatus
στη χρόνια κοκκιωματώδη νόσο (ΧΚΝ).
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Άμεση μικροσκόπηση πύου
από οστεολυτική βλάβη. Υφές.
Χρώση: γαλακτοφαινόλη/
κυανού του βάβμακος, αρχική
μεγέθυνση Χ400
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Άμεση μικροσκόπηση οστεολυτικού
υλικού. Διακρίνονταιχαρακτηριστικές
Επιμήκεις υφές και μάζες υφών.
Χρώση: γαλακτοφαινόλη/
κυανού του βάβμακος, αρχική
μεγέθυνση Χ400

Επεξεργασία δειγμάτων V
(Κλινική αξία ταυτοποίησης των Ασπεργίλλων κατά είδος)

Όλα τα είδη Αspergillus που απομονώνονται από κλινικά υλικά ασθενών
υψηλού κινδύνου πρέπει να ταυτοποιούνται κατά είδος.
Διαφορετικά είδη Αspergillus έχουν διαφορετική ανταπόκριση στους
αντιμυκητιακούς παράγοντες:
-Ο Aspergillus terreus έχει αντοχή στην amphotericin B
- Ο A. nidulans δεν ανταποκρίνεται τόσο καλά στην amphotericin B όσο
ο A. fumigatus
- Στελέχη A. lentulus & A. adagawae, που ανήκουν στο
Σύμπλεγμα A. fumigatus εμφανίζουν in vitro αντοχή στην
κασποφουγγίνη
- Αντοχή στις τριαζόλες έχει περιγραφεί
μόνο σε κλινικά στελέχη Aspergillus spp.
και όχι σε περιβαλλοντικά στελέχη.
01/04/2009

Άγνωστος νηματοειδής μύκητας Αspergillus, Fusarium ή Mucorales - Πολυφασική ταυτοποίηση
J Clin Microbiol. 2009 47:877-884.

Αρχική ταυτοποίηση βάσει μορφολογίας
Συμβατή με είδος
ζυγομύκητα

Συμβατή με
κάποιο Γένος
νηματοειδούς

Αδύνατη η κατά
Γένος αναγνώριση

ΝΑΙ

Χρειάζεται κατά
είδος ταυτοποίηση;

ΟΧΙ

MUCORALES
ή Fusarium

Συγκριτική ανάλυση
αλληλουχιών της περιοχής
ITS του rDNA (GenBank)

Aspergillus

ΟΧΙ
Ομολογία >99%

Έκδοση
αποτελέσματος:
Είδος ζυγομύκητα
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Εντός του
συμπλέγματος
Aspergillus ή
Fusarium

Είδος για
MUCORALES

Εντός
Συμπλέγματος
για Fusarium

Ταυτοποίηση
κατόπιν
σύγκρισης σε
άλλες βάσεις
ΟΧΙ
δεδομένων;

Άλλος νηματοειδής
εκτός των
MUCORALES,
Δεν υπάρχουν
Fusarium,
Aspergillus
κατευθυντήριες

ΟΔΗΓΙΕΣ της
Ομάδας
Εργασίας
Ομολογία >94%

Αποστολή σε Ειδικό
Εργαστήριο

Αναγνώριση εντός
Συμπλέγματος
Aspergillus

Μοριακή ταυτοποίηση κλινικών στελεχών Fusarium κατά είδος
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J Clin Microbiol. 2009 47:877-884.

Fusarium Σύμπλεγμα solani.
Απομονώνεται συχνά από τραύματα, εγκαύματα και κερατίτιδα
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Μικροσκοπική μορφολογία νωπού παρασκευάσματος του ιδίου
στελέχους Fusarium του Συμπλέγματος solani.
Α. Σε Sabouraud dextrose agar μετά επώαση 72 h σε 30οC. Αρχική
μεγέθυνση X1000 και χρώση γαλακτοφαινόλης/κυανού του
βάμβακος.
Β. Σε Potato dextrose agar μετά από 10 ημέρες επώαση σε 25οC.
Αρχική μεγέθυνση X 400 και χρώση γαλακτοφαινόλης.
01/04/2009

Δίμορφοι Μύκητες
Υπό διαφορετικές συνθήκες (θερμοκρασία 37ο ή 25οC, CO2,
βιταμίνες, αμινοξέα) αναπτύσσονται σε μορφή ζυμομύκητα ή
νηματοειδούς μύκητα.
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Μικροσκοπική (ένθετη εικόνα) και
στερεοσκοπική εικόνα του δίμορφου μύκητα
Penicillium marneffei μετά από 48ωρη επώαση
σε 37οC. Μορφή ζυμομύκητα.
01/04/2009
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Μακροσκοπική εικόνα του δίμορφου
μύκητα Penicillium marneffei μετά
από 48ωρη επώαση σε άγαρ πατάτας-γλυκόζης
στους 25οC. Μορφή νηματοειδούς μύκητα.
Am J Med Sci. 2006;332:43-45

Στάδια εργαστηριακής διερεύνησης

Προ-αναλυτικό στάδιο
δειγματοληψία
αποθήκευση και μεταφορά δείγματος
Στάδιο ανάλυσης δείγματος
ανάλυση στο κλινικό εργαστήριο
Μετα-αναλυτικό στάδιο
ερμηνεία αποτελέσματος
χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής
01/04/2009

Συλλογή δείγματος
1.
2.
3.
4.

Ανάλογη με τη λοίμωξη για την οποία υπάρχει υπόνοια
λοίμωξη τραύματος, σήψη, πνευμονική λοίμωξη
Ποιο είναι το άριστο κλινικό υλικό για επεξεργασία;
Υλικό από σημείο τραύματος (στυλεός, ιστός, αίμα,
πτύελα, ΒΚΕ
Άριστος χρόνος δειγματοληψίας
1.
Πριν την αντιμυκητιασική αγωγή
2.
Αποφυγή επιμόλυνσης δείγματος από τη Φ.Χ και το
περιβάλλον
Επαρκής ποσότητα κλινικού υλικού για τις διαδοχικές
επεξεργασίες δείγματος
1.
στυλεός ή πύον ή βιοπτικό υλικό;
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Αποθήκευση και μεταφορά δειγμάτων
• Χρόνος αποθήκευσης/μεταφοράς
• Θερμοκρασία (-170οC, - 80οC, - 20οC +40C,
+370C)
• Περιβάλλον
• Αερόβια
• Υπό υγρασία
• Αποφυγή επιμολύνσεων (άσηπτη τεχνική)
• Ασφάλεια- αποφυγή μόλυνσης προσωπικού &
εργαστηρίου με μολυσματικό υλικό
01/04/2009

Θερμοκρασία Δωματίου (ΘΤ), +40C,
+370C & - 200C έως -170οC
•
•
•
•
•
•

Δέρμα, νύχια, τρίχες (ΘΤ)
ΕΝΥ (+370C)
Ολικό αίμα-γεν. αίματος για PCR (+40C )
Ορός (- 200C)
Τραυματικό υλικό (+40C )
Υλικό βιοψίας σε Φ.Ο για καλλιέργεια (+40C, +370C ή 200C ανάλογα με την απαιτούμενη ανάλυση.
• Συντήρηση στελεχών άριστη σε -170οC, καλή σε - 80οC
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Επεξεργασία δείγματος
•
•
•
•
•

Άμεση μικροσκόπηση
Ανίχνευση αντιγόνου
Ανίχνευση αντισώματος
Ανίχνευση μεταβολιτών
Ανίχνευση συστατικών κυτταρικού τοιχώματος
μυκήτων
• Ανίχνευση μυκητιακού DNA με PCR
• Καλλιέργεια σε εκλεκτικά υποστρώματα για την
απομόνωση του μύκητα (πχ Sabouraud
dextrose agar για το κλινικό εργαστήριο).
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Παράγοντες που επηρεάζουν την ευαισθησία
των κλασσικών εργαστηριακών μεθόδων
• Ταχύτητα έκδοσης αποτελέσματος μειωμένη
λόγω αργής ανάπτυξης πολλών μυκήτων σε
καλλιέργεια
• Ευαισθησία καλλιεργητικών μεθόδων
• Το Sabouraud δεν ευνοεί την απομόνωση
σπάνιων παθογόνων
• Κακές συνθήκες μεταφοράς
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Παράγοντες που επηρεάζουν
την αξιολόγηση του αποτελέσματος
Προ-αναλυτικοί παράγοντες
• Άσηπτη δειγματοληψία
Επιμόλυνση δείγματος ή παράλληλη παρουσία βακτηρίων
στο δείγμα
Αναλυτικοί παράγοντες
• Ευαισθησία και ειδικότητα των εργαστηριακών δοκιμασιών
Μετα-αναλυτικοί παράγοντες
• Ορθή ερμηνεία αποτελέσματος: π.χ. Λοίμωξη ή
αποικισμός;;
• Χορήγηση κατάλληλης αγωγής
01/04/2009

Συμπεράσματα
I.
II.

III.

IV.
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Η ταυτοποίηση μυκήτων δεν είναι εφικτή χωρίς την ενδελεχή
αξιολόγηση δεδομένων Συστηματικής και Ταξινομικής.
Η ταυτοποίηση κατά είδος των μυκήτων που απομονώνονται
από κατά φύση στείρα κλινικά υλικά, αλλά και από τα ούρα
ασθενών ΜΕΘ είναι αναγκαία. Είδη ζυμομυκήτων και
νηματοειδών μυκήτων έχουν αντοχή σε συγκεκριμένες ομάδες
αντιμυκητιακών παραγόντων.
Η ταυτοποίηση των μυκήτων γίνεται πολυφασικά, δηλαδή
κατόπιν μελέτης της μορφολογίας, φυσιολογίας και
αλληλούχησης πολλαπλών κωδικών και μη κωδικών περιοχών
του μυκητιακού γονιδώματος.
Η αξιοπιστία του αποτελέσματος ελέγχου ενός κλινικού
δείγματος για μύκητες εξαρτάται από προ-αναλυτικούς,
αναλυτικούς, και μετα-αναλυτικούς παράγοντες.

