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Ουροπαθογόνα μικρόβια 
Aπό το εργαστήριο στην κλινική πράξη
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Περίληψη: Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού είναι συχνή αιτία νοσηρότητας και μπορούν να προκαλέσουν 
σημαντική θνητότητα. Η διάγνωση προϋποθέτει καλή συνεργασία του κλινικού με τον εργαστηριακό ιατρό 
και περιλαμβάνει την κατάλληλη συλλογή και καλλιέργεια των ούρων. Στην αξιολόγηση των ευρημάτων 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η κλινική εικόνα, ο αριθμός και η λοιμογόνος 
δύναμη των μικροβίων. Η κατανόηση της παθογένειας των ουρολοιμώξεων οδηγεί στην πρόληψη και 
ελαχιστοποίηση των συνεπειών των ουρολοιμώξεων.

 
Λέξεις ευρετηρίου: ουροπαθογόνα μικρόβια, λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος, καλλιέργεια ούρων.

Εισαγωγή
Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήμα-

τος είναι από τις συχνότερες λοιμώξεις του αν-
θρώπου. Θεωρούνται υπεύθυνες για το 40% 
των νοσοκομειακών λοιμώξεων και για το 30% 
των νοσοκομειακών βακτηριαιμιών. Υπολογί-
ζεται ότι στις ΗΠΑ γίνονται ετησίως 8 εκατομ-
μύρια επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία και 
100.000 εισαγωγές λόγω ουρολοιμώξεων. 
Χαρακτηριστικά το 10-40% των ενήλικων γυ-
ναικών αναφέρουν στο ιστορικό τους ένα του-
λάχιστον επεισόδιο ουρολοίμωξης1,2.

Οι ουρολοιμώξεις διακρίνονται σε επιπλεγ-
μένες, στις οποίες συνυπάρχουν ανατομικές, 
λειτουργικές ή μεταβολικές ανωμαλίες του ου-
ροποιητικού συστήματος και σε μη επιπλεγ-
μένες. Στις πρώτες είναι δύσκολη η θεραπεία 
χωρίς προηγούμενη αντιμετώπιση των προ-
διαθεσικών παραγόντων3. Για προγνωστικούς 
και θεραπευτικούς λόγους διακρίνονται σε λοι-
μώξεις ανώτερου και κατώτερου ουροποιητι-
κού. Στις λοιμώξεις του ανώτερου ουροποιη-
τικού περιλαμβάνονται η πυελονεφρίτιδα, η 
νεκρωτική θηλίτιδα, το ενδονεφρικό απόστη-
μα. Στις λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιη-
τικού περιλαμβάνονται η κυστίτιδα, το ουρη-
θρικό σύνδρομο στις γυναίκες, η ουρηθρίτιδα 
και η προστατίτιδα στους άνδρες4.

Φυσιολογική χλωρίδα-
ουροπαθογόνα μικρόβια 
(αίτια ουρολοιμώξεων)

Τα ούρα μέσα στην ουροδόχο κύστη είναι 
στείρα, δηλαδή δεν έχουν μικρόβια αφού η 
παραγωγή και η συλλογή τους γίνεται μέσα 

σε ένα κλειστό σύστημα ιστών και οργάνων. 
Μικρόβια υπάρχουν μόνο στο στόμιο της ου-
ρήθρας (μικρόκοκκοι, γαλακτοβάκιλλοι, δι-
φθεροειδή και άλλα σαπροφυτικά), από όπου 
κατά την ούρηση παρασύρονται και μολύνουν 
τα ούρα. Η ίδια πιθανότητα υπάρχει και από 
τα μικρόβια της περινεϊκής χώρας. Στον κόλ-
πο της γυναίκας από την εμμηναρχή έως την 
εμμηνόπαυση φυσιολογικά επικρατούν οι γα-
λακτοβάκιλλοι, οι οποίοι διατηρούν όξινο το 
pH του κόλπου. Προ της εφηβείας και μετά 
την εμμηνόπαυση επικρατούν οι μικροοργα-
νισμοί της χλωρίδας του δέρματος. Τα μικρό-
βια που απομονώνονται στις ουρολοιμώξεις 
φαίνονται στον πίνακα 1.

Η πλειονότητα των ουροπαθογόνων μικρο-
βίων είναι Gram-αρνητικά δυνητικά αναερό-
βια (πίνακας 2), τα οποία γενικά υπάρχουν στη 
χλωρίδα του εντέρου. Gram-θετικά μικρό-
βια, όπως ο Staphylococcus saprophyticus 
και o Enterococcus faecalis μπορούν επίσης 

να προκαλέσουν ουρολοιμώξεις5. Τα ανα-
ερόβια (Bacteroides fragilis, Fusobacterium 
spp, Clostridium perfingens) αποτελούν πο-
λύ πιο σπάνια αίτια, εντούτοις, πρέπει να ανα-
ζητούνται σε συμπτωματικούς ασθενείς στους 
οποίους η ποσοτική καλλιέργεια αποτυγχάνει 
να αναδείξει μικρόβιο, ενώ στη μικροσκοπι-
κή εξέταση των ούρων ανευρίσκονται κόκκοι 
ή Gram-αρνητικοί ράβδοι6.

Επίσης, το Mycobacterium tuberculosis και 
άλλα άτυπα μυκοβακτήρια μπορεί να βρεθούν 
σε καλλιέργειες για οξεάντοχα βακτήρια.

Συλλογή-μεταφορά δειγμάτων 
Η πρώτη και βασικότερη προϋπόθεση για 

την επιτυχία της μικροβιολογικής εξέτασης εί-
ναι η καταλληλότητα του δείγματος.

Υπάρχουν τρεις τρόποι συλλογής ούρων, 
οι οποίοι κατά σειρά αυξανόμενου κινδύνου 
επιμόλυνσης είναι: με υπερηβική παρακέντη-
ση, με καθετηριασμό της ουρήθρας, με φυσι-

Εικόνα 1. Ουροκαλλιέργεια με ανάπτυξη 
ενός είδους μικροβίου >105 cfu/ml.

Εικόνα 2. Ουροκαλλιέργεια με ανάπτυξη 
3 ειδών μικροβίων (βέλη).
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κή ούρηση (ούρα μέσου ρεύματος)5,7,8. 
Η υπερηβική παρακέντηση δεν απαιτείται 

συχνά, αλλά είναι χρήσιμη σε νεογνά και πα-
ραπληγικούς ασθενείς. Η περιοχή πρέπει να 
καθαρίζεται με γάζα εμποτισμένη σε αλκοό-
λη και η παρακέντηση να γίνεται όταν η ου-
ροδόχος κύστη είναι γεμάτη ούρα. 

Ο καθετηριασμός της ουρήθρας πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο σε γυναίκες. Το στόμιο της 
ουρήθρας και το αιδοίο καθαρίζονται με σα-
πούνι και νερό και εισάγεται ο καθετήρας μετά 
την απομάκρυνση των χειλέων. Με τον τρό-
πο αυτό υπάρχει πάντα ο κίνδυνος πρόκλη-
σης ουρολοίμωξης, ο οποίος είναι 0,5-1% 

όταν ο καθετηριασμός γίνεται εκτός νοσοκο-
μείου και 10-20% όταν γίνεται σε νοσοκομει-
ακούς ασθενείς.

Τα ούρα μέσου ρεύματος στις γυναίκες ή η 
συλλογή δυο δειγμάτων στους άνδρες είναι ο 
ευκολότερος και πιο συχνός τρόπος συλλογής 
ούρων. Οι γυναίκες διδάσκονται να απομακρύ-
νουν τα χείλη, να καθαρίζουν την περιουρη-
θρική περιοχή με βρεγμένη καθαρή γάζα με 
φορά από εμπρός προς τα πίσω και να συλ-
λέγουν τα ούρα κατά το μέσο της ούρησης σε 
αποστειρωμένο δοχείο. Στους άνδρες προτιμά-
ται η συλλογή των πρώτων 10ml της ούρησης 
(δείγμα από την ουρήθρα) και στη συνέχεια η 
συλλογή ενός δεύτερου δείγματος αφού με-
σολαβήσει ούρηση 100-150ml ούρων. Πριν 
τη συλλογή πρέπει να αποκαλύπτεται η βάλα-
νος και να καθαρίζεται με βρεγμένη γάζα και 
εν συνεχεία να σκουπίζεται με στεγνή. 

Τα ούρα πρέπει να καλλιεργούνται εντός 2 
ωρών από τη συλλογή τους, καθώς με την πά-
ροδο του χρόνου πολλαπλασιάζονται τα μι-
κρόβια και χάνεται η αξία της καλλιέργειας9. 
Αν αυτό δεν είναι εφικτό τα ούρα μπορούν να 
διατηρηθούν στο ψυγείο για πιο πολλές ώρες, 
αλλά τότε αξία έχει μόνο το αρνητικό αποτέλε-
σμα της καλλιέργειας. Για το Mycobacterium 
spp συλλέγονται τα ούρα 3 διαδοχικών πρω-
ινών ουρήσεων. Οι εξωτερικοί ασθενείς μπο-
ρούν διατηρήσουν τα ούρα στο ψυγείο και να 
τα προσκομίσουν την τρίτη ημέρα.

αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Ύστερα από τη σωστή λήψη και αποστο-

λή του δείγματος στο εργαστήριο θα γίνει η 
καλλιέργεια, η μέτρηση των αποικιών, ο υπο-
λογισμός του αριθμού μικροβίων και η αξι-
ολόγηση της ουροκαλλιέργειας από το βιο-
παθολόγο.

Η αξιολόγηση γίνεται βάσει των κάτωθι πα-
ραμέτρων: 

1. Αριθμός μικροβίων 
2. Κλινικά στοιχεία 
3. Οικολογία των μικροβίων.

Α. Αριθμός μικροβίων 
Τα μικρόβια όταν βρουν ευνοϊκές συνθήκες 

για τον πολλαπλασιασμό τους πάνω σε ένα 
στερεό θρεπτικό υλικό θα φτιάξουν αποικί-
ες, οι οποίες σε αντίθεση με τα μικρόβια είναι 
ορατές με γυμνό μάτι. Μετρώντας τις αποικίες 
υπολογίζεται ανάλογα ο αριθμός των μικροβί-
ων. Στην πραγματικότητα ο αριθμός των αποι-
κιών δεν αντιστοιχεί ακριβώς στον αριθμό των 
μικροβίων, καθώς αυτά μπορεί να βρίσκονται 
σε συμπλέγματα ή κροκύδες, για αυτό σήμε-

ρα αντί του όρου «αριθμός μικροβίων» χρη-
σιμοποιείται ο όρος «μονάδες που παράγουν 
αποικίες (cfu)»10 (εικόνες 1,2) .

Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο κριτήριο 
σημαντικής μικροβιουρίας είναι η παρουσία 
≥105 cfu ανά ml ούρων. Το κριτήριο αυτό 
όμως, παρόλο που χρησιμοποιείται σε πολλές 
περιπτώσεις, δεν είναι κατάλληλο για όλους 
τους ασθενείς11. Περίπου το 70% των ασθε-
νών με ουρολοίμωξη έχει 105 cfu/ml, ενώ το 
30% έχει μόνο 102-104 cfu/ml. Αυτό μπορεί 
να οφείλεται στη συχνή κένωση της ουροδό-
χου κάθε 15-30 λεπτά, χρόνος μικρότερος 
αυτού που απαιτείται για το διπλασιασμό του 
αριθμού των μικροβίων12,13.

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι αναμ-
φίβολη όταν δεν αναπτύσσεται μικρόβιο (στεί-
ρα καλλιέργεια), όταν αναπτύσσεται κοινό πα-
θογόνο σε ποσότητα >105 cfu/ml ή πρόκειται 
για μεγάλη επιμόλυνση.

Σύμφωνα με τον Rubin και συν. στις παρα-
κάτω περιπτώσεις η βακτηριουρία πρέπει να 
θεωρείται σημαντική: α) όταν ανευρίσκονται 
≥103 cfu/ml σε ούρα μέσου ρεύματος γυναι-
κών με οξεία μη επιπλεγμένη ουρολοίμωξη, 
β) όταν ανευρίσκονται ≥104 cfu/ml σε ούρα 
μέσου ρεύματος γυναικών με οξεία μη επι-
πλεγμένη πυελονεφρίτιδα και γ) όταν ανευρί-
σκονται ≥105 cfu/ml σε ούρα μέσου ρεύματος 
γυναικών με οξεία επιπλεγμένη ουρολοίμω-
ξη ή ≥104 cfu/ml σε ούρα μέσου ρεύματος 
ανδρών14. Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται ένας 
αλγόριθμος για την ερμηνεία των αποτελε-
σμάτων, ο οποίος όμως δε στερείται περιο-
ρισμών, οι οποίοι προκύπτουν τόσο από την 
ύπαρξη διαφόρων τύπων ουρολοιμώξεων 
όσο και από την ποικιλία των πιθανών συν-
δυασμών μικροβίων15.

Β. Κλινικά στοιχεία 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η αξιολόγη-

ση δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στον αριθμό 
των μικροβίων. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
ο τρόπος λήψης του δείγματος και να συνυ-
πολογίζονται απαραίτητα κάποια στοιχεία από 
τον ασθενή όπως αν έχει υποβληθεί σε κάποια 
διαγνωστική επεμβατική εξέταση, εάν έχει μό-
νιμο καθετήρα, αν έχει προηγηθεί εγχείρηση, 
εάν πάσχει από σοβαρή νόσο (π.χ. νεοπλα-
σματική, αυτοάνοση, ΣΔ), εάν λαμβάνει αντι-
βιοτική αγωγή και εάν πρόκειται για λοίμωξη 
του ανώτερου ή κατώτερου ουροποιητικού. 
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αποφευχθούν 
υπερδιαγνώσεις ουρολοιμώξεων ή να αξιο-
ποιηθούν ουροκαλλιέργειες που θα χαρακτη-
ρίζονταν διαφορετικά ως επιμόλυνση10.

ΠiνακαΣ 1.
μικρΟΟρΓανιΣμΟi  

ΠΟυ αΠΟμΟνωνΟνται  
ΣτιΣ ΟυρΟλΟιμωξΕιΣ

• Escherichia Coli 

• Staphylococcus saprophyticus

• Proteus spp

• Providencia spp

• Klebsiella spp

• Pseudomonas spp

• Citrobacter spp

• Serratia spp

• Enterococcus faecalis

• S. epidermidis

• Αναερόβια

• Στρεπτόκοκκοι ομάδας Β

• Candida spp

• Gardnerella vaginalis

• Mycoplasma spp

• Ureoplasma urealyticum

• Μυκοβακτηρίδια

ΠινακαΣ 2.
Gram-αρνητικα 

ΟυρΟΠαθΟΓΟνα μικρΟΒια

• Escherichia coli

• Proteus spp

• Providencia spp

• Klebsiella spp

• Pseudomonas spp

• Citrobacter spp

• Serratia spp
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Γ. Οικολογία των μικροβίων
Το τρίτο στοιχείο το οποίο πρέπει να λαμβά-

νεται υπόψη τόσο από τον εργαστηριακό όσο 
και από τον κλινικό ιατρό είναι η οικολογία των 
μικροβίων.  Στις ουρολοιμώξεις της κοινότητας 
η E. coli προκαλεί περίπου το 85% των ουρο-
λοιμώξεων στις γυναίκες. Άλλα Gram-αρνητικά 
εντεροβακτηριακά (Proteus και Klebsiella) και 
Gram-θετικά (Ε. faecalis και Staphylococcus 
saprophyticus) είναι υπεύθυνα για τις υπόλοι-
πες ουρολοιμώξεις της κοινότητας16. Στις νο-
σοκομειακές και επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις 
ανευρίσκονται όλα τα παραπάνω μικρόβια, αλ-
λά σε διαφορετικές συχνότητες και είναι πιο 
ανθεκτικά σε σχέση με αυτά που προσβάλ-
λουν τους εξωτερικούς ασθενείς. Πιο συχνά 
ανευρίσκονται E.coli και Enterococcus faeca-
lis, όπως επίσης και Klebsiella, Enterobacter, 
Citrobacter, Serratia, Pseudomonas aerugi-
nosa, Providencia και Proteus17. 

Οι ασθενείς με ΣΔ είναι πιο πιθανό να έχουν 
ουρολοίμωξη προκαλούμενη από Klebsiella, 
στρεπτόκοκκους ομάδας Β, Candida spp (non-
albicans)18. Η Candida albicans ανευρίσκεται 
στις ουροκαλλιέργειες ανοσοκατασταλμένων 
ασθενών, μεταμοσχευθέντων και υποβαλλό-
μενων σε βαρειά χημειοθεραπεία και ως επι-
μόλυνση στα ούρα γυναικών με κολπίτιδα. Η 
παρουσία της θα αξιολογηθεί όταν πρόκειται 

για αποκλειστική ανάπτυξη ή μικτή αλλά με 
μεγάλο αριθμό αποικιών10. Ο S. saprophyti-
cus είναι σπάνια ουροπαθογόνο στους άνδρες 
και τους ηλικιωμένους, ενώ αντίθετα ενοχο-
ποιείται για το 10% των ουρολοιμώξεων του 
κατώτερου ουροποιητικού στις νέες, σεξουα-
λικά ενεργείς γυναίκες19. Ο S. epidermidis μπο-
ρεί να βρεθεί σε αρρώστους με ανοσολογικό 
έλλειμμα, ενώ ο S. aureus είναι αίτιο ειδικών 
λοιμώξεων, όπως το απόστημα του νεφρού 
και το περινεφρικό απόστημα10. Λιγότερο συ-
χνοί μικροοργανισμοί όπως οι Gardnerella vag-
inalis, Mycoplasma spp και Ureoplasma ure-
alyticum μπορεί να μολύνουν ασθενείς που 
φέρουν μόνιμο καθετήρα ή υποβάλλονται σε 
διαλείποντες καθετηριασμούς20.

Συμπεράσματα
Παρόλο που με την καλλιέργεια των ούρων 

ανιχνεύονται τα μικρόβια, η ακριβής ερμηνεία 
των ευρημάτων της ουροκαλλιέργειας απαι-
τεί τη συνεκτίμηση των κλινικών πληροφορι-
ών. Τόσο η κλινική όσο και η εργαστηριακή 
διάγνωση απαιτούν τη συλλογή των δειγμά-
των με τον πλέον ενδεδειγμένο κατά περίπτω-
ση τρόπο και την κατανόηση της παθογένει-
ας των ουρολοιμώξεων και των δυνατοτήτων 
και περιορισμών των εργαστηριακών διαγνω-
στικών εξετάσεων. 

Summary
Urinary pathogens: clinical and labora-
tory aspects
D. Dimitriadi, C. Papandreou

Urinary tract infections are a common cause 
of morbidity and can lead to significant mor-
tality. Diagnosis of UTI involves the appropri-
ate collection of urine and interpretation of 
data received from the urine culture. The co-
operation of microbiologists with clinicians 
is essential. A better understanding of the 
pathogenesis of UTI and the role of the host 
and bacterial factors has improved the abili-
ty to prevent or minimize sequelae. 

Key worlds: urinary   pathogens, UTI   diag-
nosis, UTI pathogenesis, urine culture.
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ΠινακαΣ 3.  αλΓΟριθμΟΣ ΕρμηνΕιαΣ καλλιΕρΓΕιαΣ Ουρων

Πιθανότητα επιμόλυνσης,  Ποσότητα cfu/ml Ερμηνεία

αριθμός απομονωμένων 
μικροβίων

Μικρή πιθανότηταα

1 <102 Πιθανή επιμόλυνση
1 ≥102 Σημαντικό μικρόβιο
2 <102 για κάθε μικρόβιο Πιθανές επιμολύνσεις
2 ≥102 για κάθε μικρόβιο Σημαντικά μικρόβια
2 ≥102 για ένα μικρόβιο Σημαντικό μικρόβιο και επιμόλυνση
≥3 ≥105 για ένα μικρόβιο Σημαντικό μικρόβιο και επιμολύνσεις
≥3 ≥105 για κάθε μικρόβιο Πιθανές επιμολύνσεις

Μεγάλη πιθανότηταβ

1 <102 Πιθανή επιμόλυνση
1 ≥102 Σημαντικό μικρόβιο
2 ≥105 για κάθε μικρόβιο Σημαντικά μικρόβια
2 ≥105 για ένα μικρόβιο Σημαντικό μικρόβιο και επιμόλυνση
2 <105 για κάθε μικρόβιο Πιθανές επιμολύνσεις
≥3 ≥105 για ένα μικρόβιο Σημαντικό μικρόβιο και επιμολύνσεις
≥3 ≥105 για κάθε μικρόβιο Πιθανές επιμολύνσεις

αΔείγματα ληφθέντα με αναρρόφηση ή με καθετηριασμό ή δείγματα από ασθενείς που λαμβάνουν 
αντιμικροβιακή θεραπεία. 
βΔείγματα ληφθέντα κατά το μέσο της ούρησης, από καθετήρες, νεφροστομίες, ουρητηροστομίες.
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