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Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων 

 Ερευνητικές χορηγίες μέσω του ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ από τις εταιρίες 

Wyeth-Pfizer, Merck & Co, Astra-Zeneca Pharmaceuticals, 

bioMerieux και LabSupplies 

 Honoraria μέσω του ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ από τις εταιρίες Wyeth-Pfizer 

και Astra-Zeneca Pharmaceuticals 

 

ΕΟΦ, άρθρο 3, 14660/25.02.2011 και 47558/4.7.2012 



Δομή παρουσίασης 

 Στοιχεία μικροβιαιμίας που αφορούν τη μοριακή διάγνωση 

 Είδη νεώτερων τεχνικών 

 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

 Τεχνολογίες αιχμής 



 Η συγκέντρωση των μικροοργανισμών στο αίμα ποικίλει  

 Συνήθης 5-50 cfu/ml 

 Λιγότερο συχνά 50 – >500 cfu/ml 

 Παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση των μικροοργανισμών 

 Ηλικία 

 Είδος και εστία λοίμωξης 

 Είδος παθογόνου, μέγεθος βακτηριακού κυττάρου, αντοχή στα αντιβιοτικά 

 Ενδοκυττάρια ή μη διαβίωση στα ευκαρυωτικά κύτταρα 

 Συμπτωματολογία του ασθενούς 

 Ανοσολογικό προφίλ του ασθενούς 

 Werner et al, JAMA:1967; Cockerill et al, CID:2004; Opota et al, CMI:2015 

Συγκέντρωση μικροοργανισμών 



 Για καλλιέργεια  

 Πλήρες αίμα 0,5-1,5 / 1-6 / 10 ml (ανάλογα την ηλικία) ανά 

φιάλη αιμοκαλλιέργειας 

 Λήψη πολλαπλών δειγμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες 

 Για μοριακές ή άλλες νεότερες τεχνικές 

 Συνήθως πλήρες αίμα 1-2 ml σε φιαλίδιο με αντιπηκτικό, εκ 

των οποίων 100-200 μl για εκχύλιση DNA 

 Συνήθως λήψη ενός δείγματος 

Επιλογή δείγματος 



Εφαρμογή της κατανομής Poison για την ομοιογένεια του στόχου στο 

διάλυμα του κλινικού δείγματος 

    PN=CN/Nxec 
 

Σε ένα διάλυμα δείγματος 1 ml (1.000 μl) με χαμηλό αριθμό βακτηριακού φορτίου, η 

πιθανότητα 100 τυχαία μl του δείγματος να έχουν την ίδια ακριβώς συγκέντρωση 

στόχου με 100 άλλα τυχαία μl είναι εξαιρετικά μικρή 

Δείγματα με χαμηλή συγκέντρωση στόχου -  

Η πιθανότητα του αρνητικού αποτελέσματος 

Greenfield and White, Mayo Foundation, 1993 

American Thoracic Society, 2009 



Επεξεργασία μεγαλύτερης ποσότητας δείγματος 

Αύξηση της ποσότητας του δείγματος για κατεργασία  αύξηση της 

τελικής συγκέντρωσης του ευκαρυωτικού DNA 

 (π.χ. αιματηρά πτύελα: 14 μg ευκαρυωτικό DNA/ml πτυέλων) 

 

Χρυσή τομή μεταξύ αύξησης της ποσότητας του δείγματος και 

εξαφάνισης του DNA στόχου μέσα σε τεράστιες ποσότητες 

ευκαρυωτικού DNA 

 (Αύξηση της πιθανότητας μη ειδικών υβριδισμών  απώλεια 

ευαισθησίας) 

 
Greenfield and White, Mayo Foundation, 1993 

Βελτιστοποίηση της τεχνικής σε δείγματα με 

χαμηλή συγκέντρωση στόχου 



Λήψη πολλαπλών δειγμάτων 

 Βασική επιλογή στην συμβατική διαγνωστική 

 Δύσκολα εφαρμόσιμη στην μοριακή διαγνωστική κυρίως λόγω 

κόστους 

 

Βελτιστοποίηση της τεχνικής σε δείγματα με 

χαμηλή συγκέντρωση στόχου 

Greenfield and White, Mayo Foundation, 1993 



Βελτιστοποίηση της τεχνικής σε δείγματα με 

χαμηλή συγκέντρωση στόχου 

Εμπλουτισμός του δείγματος - Φυγοκέντρηση 

Όμως, που βρίσκονται τα παθογόνα στη διαστρωμάτωση; 

Στοιβάδα λευκών ή πλάσμα ή στοιβάδα λευκών μαζί με περιοχή 

πλάσματος ακριβώς από πάνω 

 



 Τεχνικές που εφαρμόζονται απ’ ευθείας στο κλινικό δείγμα 

 Τεχνικές που προϋποθέτουν την αιμοκαλλιέργεια 

 Εφαρμογή στην θετική φιάλη 

 Εφαρμογή στο καλλιέργημα 

 Τεχνικές που εφαρμόζονται και στο δείγμα και στην φιάλη 

Είδη τεχνολογιών 



Liesenfeld et al, EJMI, 2014 

Είδη τεχνολογιών 



 PNA-FISH 

In situ εφαρμογή Peptide Nucleic Acid (PNA) probes σε 

παρασκεύασμα θετικής φιάλης  ταυτοποίηση μικροοργανισμού 

Διαδικασία μικροσκόπησης 

Συστήματα με εφαρμογή σε θετική φιάλη 



Συστήματα με εφαρμογή σε θετική φιάλη 

Cianciminio et al, CLS, 2017 

 Μετανάλυση 9 μελετών με 4.430 περιστατικά μικροβιαιμίας 

 Εφαρμογή PNA-FISH/QuickFISH-BC συγκριτικά με συμβατική μεθοδολογία 

 Ευαισθησία 98% - Ειδικότητα 95% 

 Λόγος Θετικής Πιθανοφάνειας (Pos. likelihood ratio): 19,65 (CI 9,54 - 40,47) 

 Λόγος Αρνητικής Πιθανοφάνειας (Neg. likelihood ratio): 0,01 (CI 0,01 - 0,03) 

 Συμπέρασμα: Η τεχνική αποδίδει πολύ καλά τόσο στην ανίχνευση 

όσο και στον αποκλεισμό των υπό εξέταση ειδών σε θετική φιάλη 



 Πολυπλεκτική συμβατική ή Real-Time PCR (συνδρομική προσέγγιση) 

PCR για την ανίχνευση και ταυτοποίηση μικροοργανισμών και την ανίχνευση 

παραγόντων παθογένειας και γονιδίων αντοχής 

 LightCycler SeptiFast (Roche MS) 

 MagicPlex Sepsis Test (Seegene Inc) 

 PCR-REBA Sepsis ID Test (Optipharm Inc) 

 VYOO system (SIRS-Lab) 

 SepsiTest (Molzym) 

 IRIDICA BAC BSI (Abbott) 

 Biofire Filmarray Multiplex Real-Time PCR (bioMerieux) 

 Verigene System (Luminec Inc.) 

Συστήματα με εφαρμογή σε κλινικό δείγμα 

(αλλά εφαρμόζονται και σε θετική φιάλη) 



Light Cycler SeptiFast 

 Πρωτόκολλο Real-Time PCR με οικουμενικούς εκκινητές  

 Ανάλυση της καμπύλης τήξης των προϊόντων με σταδιακή 

αύξηση θερμοκρασίας  (RT-PCR Melting Curve Analysis) 



Σύγκριση καλλιέργειας αίματος και SeptiFast 

Παράμετρος Καλλιέργεια SeptiFast 

Είδη παθογόνων >200 46 

Ποσότητα δείγματος 5-10 ml 100-200 μl 

Χρόνος θετικοποίησης 13h - >72h 6h 

Κόστος 3,00 €/φιάλη ~100,00 €/δείγμα 

Έλεγχος αντοχής Ναι Όχι 

Τυποποίηση Ναι Όχι 



Timbrook et al, CID, 2016 

 

Όφελος της ενσωμάτωσης μοριακών τεχνικών στη 

διαγνωστική διαδικασία της θετικής φιάλης 

 Μετανάλυση 31 μελετών με 5.920 περιστατικά μικροβιαιμίας 

 Μικρότερη θνητότητα (OR, 0.66; 95% CI, 0.54–0.80) 

 Ταχύτερη έναρξη θεραπείας κατά 5,03 ώρες 

 Ταχύτερο εξιτήριο κατά 2,48 ημέρες 

 Όμως, αποτελέσματα <24 ωρών ήταν εφικτά μόνο όταν το ωράριο 

εργασίας ήταν τουλάχιστον 08.00 – 17.00 



Dark et al, ICM, 2014; Chang et al, PLoS One, 2016 

 Μεταναλύσεις (α) 34 μελετών με 6.012 περιστατικά μικροβιαιμίας και (β) 41 

μελετών με 7.727 περιστατικά 

 Ευαισθησία 68-75% - Ειδικότητα 86-92% 

 Λόγος Θετικής Πιθανοφάνειας (Pos. likelihood ratio) 10,1 (CI 6,8-15,0) 

 Λόγος Αρνητικής Πιθανοφάνειας (Neg. likelihood ratio) 0,27 (CI 0,19-0,39) 

 Συμπέρασμα: Η τεχνική αποδίδει πολύ καλά στην ανίχνευση αλλά 

αποδίδει μέτρια στον αποκλεισμό της βακτηραιμίας και άσχημα στον 

αποκλεισμό της μυκηταιμίας 

Ανίχνευση ή αποκλεισμός παθογόνων; 

Εφαρμογή απ’ ευθείας στο κλινικό δείγμα 



Stevenson et al, HTA, 2016 

 

Όφελος της εφαρμογής μοριακών τεχνικών 

απ’ ευθείας στο κλινικό δείγμα 

 Μετανάλυση 62 μελετών και τριών μοριακών μεθόδων απ’ ευθείας στο 

κλινικό δείγμα σε σύγκριση με την αιμοκαλλιέργεια 

 Septifast: Ευαισθησία 0,65, Ειδικότητα 0,86 (54 μελέτες) 

 SepsiTest: Ευαισθησία 0,48, Ειδικότητα 0,86 (4 μελέτες) 

 Iridica BAC BSI: Ευαισθησία 0,81, Ειδικότητα 0,85 (4 μελέτες) 

 Δεν ανευρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά: 

 στην παραμονή στο νοσοκομείο ή/και στην παραμονή στην ΜΕΘ,  

 στη διάρκεια της αντιμικροβιακής θεραπείας  

 στη θνητότητα 



Florio et al, CRM, 2017 

 Περιορισμός στον αριθμό των υπό έλεγχο ειδών: 

 λόγω μη ενσωμάτωσης στο πρωτόκολλο 

 λόγω περιορισμών στο λογισμικό 

 Περιορισμένη διεργαστηριακή επαναληψιμότητα, ακόμη και της 

ίδιας τεχνικής: 

 λόγω διαφορών στα χαρακτηριστικά των ασθενών 

 λόγω διαφορών και ειδικών συνθηκών των εργαστηρίων 

 λόγω διαφορών στην εμπειρία και την εκπαίδευση του προσωπικού 

 Περιορισμός στην ικανότητα της ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής 

στα αντιβιοτικά 

 Και όπου υπάρχει ανίχνευση μηχανισμού αντοχής, δεν ανιχνεύεται 

και η έκφραση του μηχανισμού 

Τα βασικά μειονεκτήματα 



Τεχνολογία αιχμής στην μοριακή διαγνωστική 

 

Target Amplification and High Throughput (Next 

Generation) Sequencing 





Στοχευμένη αλληλούχιση (targeted NGS) 

1. Επιλογή τμημάτων κλινικού ενδιαφέροντος για τη διαγνωστική 

διαδικασία 

2. Αλληλούχιση των τμημάτων, αφού προηγηθεί ενίσχυσή τους 

3. Εξαγωγή της πληροφορίας 

4. Αξιολόγηση της πληροφορίας και ολοκλήρωση της διαδικασίας 



Κύρια σημεία διαδικασίας 

 Σχεδιασμός των εκκινητών και βελτιστοποίηση του πρωτοκόλλου 

 Σήμερα το μέγιστο όριο ταυτόχρονης χρήσης είναι 6.144 ζεύγη 

 

 Λήψη του κλινικού δείγματος και εκχύλιση του DNA 

 Ενίσχυση των περιοχών ενδιαφέροντος ακόμη και χωρίς 

κατακερματισμό του DNA (fragmentation and library preparation) 

 Αλληλούχιση των τμημάτων ενίσχυσης, εξαγωγή της πληροφορίας, 

σύγκριση στις ιδεατές βάσεις δεδομένων (cloud computing) 

 

 Βασικά πλεονεκτήματα (1) το διαγνωστικό εύρος, (2) η ταχύτητα 

αλληλούχισης, (3) η ταχύτητα διαχείρισης της πληροφορίας και (4) η 

αναλυτική ευαισθησία 



Ροή εργασίας στοχευμένης NGS, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των 

δεδομένων 

Ημιαυτόματες διαδικασίες 
Αυτοματοποιημένη 

διαδικασία 

http://www.thermofisher.com 



Η διαδικασία αλληλούχισης πραγματοποιείται σε 

μικροσυστοιχίες μεγέθους μερικών εκατοστών 

Έως και 1,2 δις μικροσωληνίσκοι επιτρέπουν την 

αλληλούχιση έως και 496.000.000 τμημάτων DNA 



http://www.thermofisher.com 



Ανάλυση και μετάφραση της πληροφορίας 

http://www.thermofisher.com 



Deurenberget al, JB 2017 

Κύριοι οίκοι και πλατφόρμες 

Στοχευμένη αλληλούχιση  

 Προτίμηση στις πλατφόρμες μικρών 

αλληλουχιών 

 Συντομότερος χρόνος περαίωσης 



Deurenberget al, JB 2017 



Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Πλεονεκτήματα 

 Η στοχευμένη αλληλούχιση περιοχών ενδιαφέροντος 

 Η διαχείριση του χρόνου  αποτέλεσμα εντός ωραρίου 

 Το μέγεθος της πληροφορίας  10-200 Mbp έναντι >1 Gbp 

 Η αναλυτική ευαισθησία (έως 1 αντίγραφο στο κλινικό δείγμα) 

Μειονεκτήματα 

 Η απώλεια της συνολικής εικόνας 

 Μη αναγνώριση πιθανά κλινικά σημαντικών αλλαγών σε περιοχές 

εκτός του στόχου 



http://www.thermofisher.com 

Ογκολογία 

Κληρονομικές 

παθήσεις 

Εμπορικά διαθέσιμες εφαρμογές 



https://emea.illumina.com 

Εμπορικά διαθέσιμες εφαρμογές 



Χρήση ενός εξελιγμένου στο εργαστήριο συστήματος της πλατφόρμας AmpliSeqTM 

Χρήση 541 ζευγών εκκινητών  ανίχνευση 46 ειδών ιών αιμορραγικού πυρετού 

Στα προϊόντα ενίσχυσης πραγματοποιήθηκε αυτοματοποιημένη αλληλούχιση NGS 

Χρόνος από το δείγμα έως το αποτέλεσμα <3,5 ώρες 

Brinkmann et al, PLOS Neg Trop Dis, 2017 



Χρήση ενός εξελιγμένου στο εργαστήριο συστήματος της πλατφόρμας IlluminaTM 

Χρήση 79 ζευγών εκκινητών  ανίχνευση ιών Zika και Chikungunya 

Στα προϊόντα ενίσχυσης πραγματοποιήθηκε αυτοματοποιημένη αλληλούχιση NGS 

Χρόνος από το δείγμα έως το αποτέλεσμα ~ 7 ώρες 

Quick et al, Nature Prot, 2017 



Gardner et al, BMS Res Notes, 2015 

Χρήση ενός εξελιγμένου στο εργαστήριο συστήματος της πλατφόρμας AmpliSeqTM 

Χρήση 467 ζευγών εκκινητών  ανίχνευση παθογόνων εσκεμμένης διασποράς  

Στα προϊόντα ενίσχυσης πραγματοποιήθηκε αυτοματοποιημένη αλληλούχιση NGS 

Χρόνος από το δείγμα έως το αποτέλεσμα ~ 9 ώρες 



http://www.thermofisher.com 

Εμπορικά διαθέσιμες εφαρμογές  

Προς το παρόν διαδικασία RUO 

Η πιστοποίηση IVD αργεί ακόμη 

Προσιτή τεχνολογία 

Ευκολία στην εγκατάσταση 

Μικρές απαιτήσεις υποδομής 

Υψηλό κόστος αγοράς  



Goldberg et al, mBio 2015 

Η επόμενη πρόκληση είναι η ενσωμάτωση της τεχνικής 

στην ρουτίνα του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 

 

Ο οργανισμός FDA έχει προτείνει 

μια διαδικασία πιστοποίησης 



Franz et al, IJFM 2014 

Η επόμενη πρόκληση είναι η ενσωμάτωση της τεχνικής 

στην ρουτίνα του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 

Όμως τα προβλήματα είναι ακόμη πολλά 



Τεχνολογία αιχμής στην συμβατική διαγνωστική 

 

Matrix-Assisted Laser Desorption Ionisation – Time-

Of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) 



Μικτό καλλιέργημα γαγγραινώδους σκωληκοειδίτιδας μετά 

από 72 ώρες επώασης σε αναερόβιες συνθήκες 

H ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας: έως και 15 ημέρες 

Αρκετές φορές η απάντηση απλώς αναφέρει: “Μικτή αερόβια/αναερόβια λοίμωξη” 

Προστιθέμενη αξία της διαδικασίας στην αντιμετώπιση του ασθενούς??? 



Πως μπορεί να ταυτοποιηθεί 

ένας μικροοργανισμός 

Μικροσκόπηση 

και χρώσεις 

Φαινοτυπικά 

χαρακτηριστικά 

Ενζυματικές αντιδράσεις 

Γονιδιακή 

ανάλυση 

Ανάλυση πρωτεϊνών 

του τοιχώματος 

Ανάλυση αντιγονικών 

χαρακτηριστικών 



Emonet  et al. CMI 2010;16:1604 

m/z 

Matrix-Assisted Laser 

Desorption Ionisation – 

Time-Of-Flight Mass 

Spectrometry 

 

MALDI-TOF MS 

Η ταυτοποίηση πραγματοποιείται 

κυρίως από τις διαφορές του προφίλ 

των πρωτεϊνών που μετατρέπονται 

σε ιόντα από ένα laser 

Αποικία από το 

καλλιέργημα 



Κάθε μικροοργανισμός έχει ένα 

χαρακτηριστικό μοτίβο φάσματος πρωτεϊνών 

Ιονισμός των πρωτεϊνών από laser 

Διάβαση από ηλεκτρικό πεδίο 

Ανάλυση ιόντων από ηλεκτρόδιο 



Δύο εμπορικά διαθέσιμα συστήματα 

VITEK MS 

(BioMerieux) 

software, IVD database 

MALDI Biotyper 

(Bruker) 

software,  database 

RUO and IVD version 

Comparison with  SuperSpectra 

> 60% identity  =  species level ID 



Clin Microbiol Rev 2018;32:e00037-18 

Ταυτοποίηση του μικροοργανισμού και….. 

Έλεγχος ύπαρξης βασικών μηχανισμών αντοχής, με ανίχνευση της ύπαρξης και 

μέτρηση της δραστικότητας ή της ποσότητας των αντίστοιχων ενζύμων (π.χ. β-

λακταμασών, μετατρεπτικών των αμινογλυκοσιδών, κλπ.) ή των πρωτεϊνικών τμημάτων 

(π.χ. πορινών) 



J Antimicrob Chemother 2017;72:1350 



Clin Microbiol Rev. 2018;32:e00037-18 

Αρχές των κύριων τεχνικών ανίχνευσης αντοχής 

 Ανίχνευση της ενζυματικής δράσης 

 Υπολογισμός ανάπτυξης του μικροβίου παρουσία του αντιβιοτικού 

 Υπολογισμός των κορυφών των μοτίβων των φασμάτων και σύγκριση μεταξύ τους 



MALDI TOF MS 

 Ίσως η σημαντικότερη πρόοδος της συμβατικής μικροβιολογικής 

διαγνωστικής τα τελευταία χρόνια 

 Εκτιμάται ότι: 

 Θα αντικαταστήσει κάθε άλλη ταυτοποιητική τεχνική στην ρουτίνα του 

εργαστηρίου μέσα στην επόμενη δεκαετία  

 Θα συντομεύσει την τελική μικροβιολογική ταυτοποίηση (αναγνώριση 

του μικροοργανισμού) από 24 έως και 96 ώρες 

 Θα αναγνωρίζει την έκφραση (και όχι μόνο την ύπαρξη) των βασικών 

μηχανισμών αντοχής 

 Κόστος αγοράς: ~ 120.000,00 € + ΦΠΑ εφ’ άπαξ 

 Κόστος συντήρησης: ~10.000,00 € + ΦΠΑ ανά έτος 

 Κόστος εξέτασης: ελάχιστα λεπτά ανά ταυτοποίηση 



Αντί συμπερασμάτων 



Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας 


