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инфекциозният ендокардит (ие) е животозастрашаваща инфекция, при коя-

то некоректно или късно поставената диагноза крие риск от тежки последици, 
вкл. фатален изход. При фебрилен пациент с нов или променящ се сърдечен шум, 
с ехокардиографски доказана вегетация и позитивни хемокултури, диагнозата се 
поставя относително лесно. клиничната диагноза обаче е трудна в случаите, кога-
то проявите на ендокардита са неспецифични и вариабилни, а микробиологичното 
изследване е с негативен или несигурен резултат. 

Микробиологичната диагностика се базира на културелни, серологични, хис-
тологични, имуно-хистологични, електронно-микроскопски и молекулярно-генетичи 
методи.

 рутинните културелни методи се считат за „златен стандарт”, но изискват 
време и не обхващат всички причинители на ендокардита. 

Съкращаване на времето за отговор с 24-48 часа се постига с различни авто-
матизирани системи за скрининг на хемокултури, за биохимична идентификация и 
определяне на чувствителността на изолираните щамове към антибиотици. С та-
кива техники са оборудвани повечето микробиологични лаборатории на големите 
болници в страната. 

Серологичните методи дават ретроспективна диагноза и намират приложе-
ние, когато се подозират взискателни причинители. Най-често използвани методи 
са аглутинацията (Bruce��a �e�itensis), индиректната имунофлуоресценция (le�i�ne��aBruce��a �e�itensis), индиректната имунофлуоресценция (le�i�ne��a �e�itensis), индиректната имунофлуоресценция (le�i�ne��a�e�itensis), индиректната имунофлуоресценция (le�i�ne��a), индиректната имунофлуоресценция (le�i�ne��ale�i�ne��a 
�neu���hi�a, C�a�ydia), еlISa (Myc���as�a �neu��niae), рСк (Ch�a�ydia). резултатите, C�a�ydia), еlISa (Myc���as�a �neu��niae), рСк (Ch�a�ydia). резултатитеC�a�ydia), еlISa (Myc���as�a �neu��niae), рСк (Ch�a�ydia). резултатите), еlISa (Myc���as�a �neu��niae), рСк (Ch�a�ydia). резултатитеlISa (Myc���as�a �neu��niae), рСк (Ch�a�ydia). резултатите (Myc���as�a �neu��niae), рСк (Ch�a�ydia). резултатитеMyc���as�a �neu��niae), рСк (Ch�a�ydia). резултатите �neu��niae), рСк (Ch�a�ydia). резултатите�neu��niae), рСк (Ch�a�ydia). резултатите), рСк (Ch�a�ydia). резултатитеCh�a�ydia). резултатите). резултатите 
от серологичните изследвания трябва да се интерпретират внимателно от гледна 
точка на възможните кръстосани реакции. 

Хистологичното изследване на тъкани има важно приложение в диагностиката 
на ие. Наред с обичайното оцветяване с хематоксилин и еозин, са разработени ре-
дица специални методи: оцветяване на тъкани по gra�; PaS-метод (t. whi��e�i; Fun�i);gra�; PaS-метод (t. whi��e�i; Fun�i);; PaS-метод (t. whi��e�i; Fun�i);PaS-метод (t. whi��e�i; Fun�i);-метод (t. whi��e�i; Fun�i);t. whi��e�i; Fun�i);. whi��e�i; Fun�i);whi��e�i; Fun�i);; Fun�i);Fun�i);); 
оцветяване по gie�sa (Bart�ne��a); Warthin-Starry метод със сребърно импрегниранеgie�sa (Bart�ne��a); Warthin-Starry метод със сребърно импрегниране (Bart�ne��a); Warthin-Starry метод със сребърно импрегниранеBart�ne��a); Warthin-Starry метод със сребърно импрегниране); Warthin-Starry метод със сребърно импрегниранеWarthin-Starry метод със сребърно импрегниране-Starry метод със сребърно импрегниранеStarry метод със сребърно импрегниране метод със сребърно импрегниране 
(Bart�ne��a); оцветяване по gi�enez (C. burnetii, le�i�ne��a); оцветяване по zieh�-Nie�senBart�ne��a); оцветяване по gi�enez (C. burnetii, le�i�ne��a); оцветяване по zieh�-Nie�sen); оцветяване по gi�enez (C. burnetii, le�i�ne��a); оцветяване по zieh�-Nie�sengi�enez (C. burnetii, le�i�ne��a); оцветяване по zieh�-Nie�sen (C. burnetii, le�i�ne��a); оцветяване по zieh�-Nie�senC. burnetii, le�i�ne��a); оцветяване по zieh�-Nie�sen. burnetii, le�i�ne��a); оцветяване по zieh�-Nie�senburnetii, le�i�ne��a); оцветяване по zieh�-Nie�sen, le�i�ne��a); оцветяване по zieh�-Nie�senle�i�ne��a); оцветяване по zieh�-Nie�sen); оцветяване по zieh�-Nie�senzieh�-Nie�sen-Nie�senNie�sen 
(Myc�bacteriu�); метенамин-сребърно оцветяване по gr�c�tt-g���ri (Fun�i) и др.Myc�bacteriu�); метенамин-сребърно оцветяване по gr�c�tt-g���ri (Fun�i) и др.); метенамин-сребърно оцветяване по gr�c�tt-g���ri (Fun�i) и др.gr�c�tt-g���ri (Fun�i) и др.-g���ri (Fun�i) и др.g���ri (Fun�i) и др. (Fun�i) и др.Fun�i) и др.) и др. 

имуно-хистологичните тестове се използват за откриване на C�xie��a burnetii,C�xie��a burnetii, burnetii,burnetii,, 
Bart�ne��a и Ch�a�ydia в тъкан от клапи. използват се няколко техники: elISa�elIFa и Ch�a�ydia в тъкан от клапи. използват се няколко техники: elISa�elIFaCh�a�ydia в тъкан от клапи. използват се няколко техники: elISa�elIFa в тъкан от клапи. използват се няколко техники: elISa�elIFaelISa�elIFa�elIFaelIFa 
система, директна имунофлуоресценция с флуоресцеин-конюгирани моноклонални 
антитела и имуно-пероксидазно оцветяване.

Модерните молекулярно-генетични методи, базирани на амплификация на нук-
леиновите киселини чрез полимеразно-верижна реакция (PCR), са особено полезни заPCR), са особено полезни за), са особено полезни за, са особено полезни за 
откриване и идентифициране на нови или некултивируеми патогени. тези методи 
са все още в процес на разработка и стандартизация и понастоящем са приоритет 
само на научно-изследователските лаборатории и някои големи диагностични цен-
трове.
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електронно-микроскопско изследване обикновено се извършва, когато няма ре-
зултат след изпълнение на по-горе изброените методи. 

съвременнИ мИкроБИологИчнИ ХаракТерИсТИкИ
Вероятно няма микроорганизъм, който да е изолиран от кръв и да не е иден-

тициран като причинител на ие. Най-чести етиологични агенти, обаче са грам (+) 
бактерии от родовете Stre�t�c�ccus, Sta�hy��c�ccus и enter�c�ccus.Stre�t�c�ccus, Sta�hy��c�ccus и enter�c�ccus., Sta�hy��c�ccus и enter�c�ccus.Sta�hy��c�ccus и enter�c�ccus. и enter�c�ccus.enter�c�ccus..

стрептококите са най-често доказваните патогени при ие на нативни клапи 
(45-65% от случаите на възраст между 15-60 години) и късен ие след клапно проте-
зиране (30-35%). Представени са предимно от видове на viridans-групата: S. san�uis,viridans-групата: S. san�uis,-групата: S. san�uis,S. san�uis,. san�uis,san�uis,, 
S. �itis, S. sa�ivarius, S. �utans, S. an�in�sus, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-. �itis, S. sa�ivarius, S. �utans, S. an�in�sus, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-�itis, S. sa�ivarius, S. �utans, S. an�in�sus, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-, S. sa�ivarius, S. �utans, S. an�in�sus, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-S. sa�ivarius, S. �utans, S. an�in�sus, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-. sa�ivarius, S. �utans, S. an�in�sus, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-sa�ivarius, S. �utans, S. an�in�sus, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-, S. �utans, S. an�in�sus, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-S. �utans, S. an�in�sus, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-. �utans, S. an�in�sus, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-�utans, S. an�in�sus, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-, S. an�in�sus, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-S. an�in�sus, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-. an�in�sus, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-an�in�sus, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-, abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-abi�tr��hia defectiva и granu�icate��a s��. (�yri- defectiva и granu�icate��a s��. (�yri-defectiva и granu�icate��a s��. (�yri- и granu�icate��a s��. (�yri-granu�icate��a s��. (�yri- s��. (�yri-s��. (�yri-. (�yri-�yri-
d�xa�-hydr�ch��ride�l-cysteine зависими щамове) и ge�e��a ��rbi���ru�. Относително-hydr�ch��ride�l-cysteine зависими щамове) и ge�e��a ��rbi���ru�. Относителноhydr�ch��ride�l-cysteine зависими щамове) и ge�e��a ��rbi���ru�. Относително�l-cysteine зависими щамове) и ge�e��a ��rbi���ru�. Относителноl-cysteine зависими щамове) и ge�e��a ��rbi���ru�. Относително-cysteine зависими щамове) и ge�e��a ��rbi���ru�. Относителноcysteine зависими щамове) и ge�e��a ��rbi���ru�. Относително зависими щамове) и ge�e��a ��rbi���ru�. Относителноge�e��a ��rbi���ru�. Относително ��rbi���ru�. Относително��rbi���ru�. Относително. Относително 
рядко участие имат бета-хемолитичните стрептококи (главно S. b�vis, S. a�a�ac-S. b�vis, S. a�a�ac-. b�vis, S. a�a�ac-b�vis, S. a�a�ac-, S. a�a�ac-S. a�a�ac-. a�a�ac-a�a�ac-
tiae, S. �y��enes) и S. �neu��niae. Повечето стрептококи са високо чувствителни, S. �y��enes) и S. �neu��niae. Повечето стрептококи са високо чувствителниS. �y��enes) и S. �neu��niae. Повечето стрептококи са високо чувствителни. �y��enes) и S. �neu��niae. Повечето стрептококи са високо чувствителни�y��enes) и S. �neu��niae. Повечето стрептококи са високо чувствителни) и S. �neu��niae. Повечето стрептококи са високо чувствителниS. �neu��niae. Повечето стрептококи са високо чувствителни. �neu��niae. Повечето стрептококи са високо чувствителни�neu��niae. Повечето стрептококи са високо чувствителни. Повечето стрептококи са високо чувствителни 
към Penici��in g (MIC<=0.1����). В последните 1-2 десетилетия обаче се наблюдаваPenici��in g (MIC<=0.1����). В последните 1-2 десетилетия обаче се наблюдава g (MIC<=0.1����). В последните 1-2 десетилетия обаче се наблюдаваg (MIC<=0.1����). В последните 1-2 десетилетия обаче се наблюдава (MIC<=0.1����). В последните 1-2 десетилетия обаче се наблюдаваMIC<=0.1����). В последните 1-2 десетилетия обаче се наблюдава<=0.1����). В последните 1-2 десетилетия обаче се наблюдава����). В последните 1-2 десетилетия обаче се наблюдава��). В последните 1-2 десетилетия обаче се наблюдава�). В последните 1-2 десетилетия обаче се наблюдава). В последните 1-2 десетилетия обаче се наблюдава 
нарастване в честота на изолация на стрептококови щамове, които са с междинна 
чувствителност (MIC�0.1–<=0.5����), резистентност (MIC�0.5����) или толерант-MIC�0.1–<=0.5����), резистентност (MIC�0.5����) или толерант-�0.1–<=0.5����), резистентност (MIC�0.5����) или толерант-����), резистентност (MIC�0.5����) или толерант-��), резистентност (MIC�0.5����) или толерант-�), резистентност (MIC�0.5����) или толерант-), резистентност (MIC�0.5����) или толерант-MIC�0.5����) или толерант-�0.5����) или толерант-����) или толерант-��) или толерант-�) или толерант-) или толерант-
ност към Penici��in (MBC=��32 MIC).Penici��in (MBC=��32 MIC). (MBC=��32 MIC).MBC=��32 MIC).=��32 MIC).�32 MIC). MIC).MIC).). 

стафилококите са вторите по честота причинители на ие. S. aureus се изо-S. aureus се изо-. aureus се изо-aureus се изо- се изо-се изо-
лира най-често като причинител на ие при венозни наркомани (50%), ие на нативни 
клапи у кърмачета на възраст под 2 месеца (40-50%) и ранен ие след клапно протези-
ране (20-25%). коагулаза-негативни стафилококи, главно S. e�ider�idis, се доказватS. e�ider�idis, се доказват. e�ider�idis, се доказватe�ider�idis, се доказват, се доказват 
най-често при пациенти с ие след клапно протезиране (30-35%). резистентността 
към Penici��in g е характеристика за над 80-90% от стафилококите. Варираща, ноPenici��in g е характеристика за над 80-90% от стафилококите. Варираща, но g е характеристика за над 80-90% от стафилококите. Варираща, ноg е характеристика за над 80-90% от стафилококите. Варираща, но е характеристика за над 80-90% от стафилококите. Варираща, но 
с тенденция към нарастване е честотата на изолация на Methici��in-резистентниMethici��in-резистентни-резистентни 
щамове (MRSa�MRS), главно сред причинителите на нозокомиален ие. MRSa�MRSMRSa�MRS), главно сред причинителите на нозокомиален ие. MRSa�MRS�MRS), главно сред причинителите на нозокомиален ие. MRSa�MRSMRS), главно сред причинителите на нозокомиален ие. MRSa�MRS), главно сред причинителите на нозокомиален ие. MRSa�MRSMRSa�MRS�MRSMRS 
са често пъти резистентни към антибиотици от други класове: a�in���yc�sides,a�in���yc�sides,, 
F�u�r�quin���nes, Macr��ides, linc�sa�ides, S�tre�t��ra�ins, tetracyc�ines, tri�eth��ri��, Macr��ides, linc�sa�ides, S�tre�t��ra�ins, tetracyc�ines, tri�eth��ri��Macr��ides, linc�sa�ides, S�tre�t��ra�ins, tetracyc�ines, tri�eth��ri��, linc�sa�ides, S�tre�t��ra�ins, tetracyc�ines, tri�eth��ri��linc�sa�ides, S�tre�t��ra�ins, tetracyc�ines, tri�eth��ri��, S�tre�t��ra�ins, tetracyc�ines, tri�eth��ri��S�tre�t��ra�ins, tetracyc�ines, tri�eth��ri��, tetracyc�ines, tri�eth��ri��tetracyc�ines, tri�eth��ri��, tri�eth��ri��tri�eth��ri���
Su�fa�eth�xaz��e). Някои мултирезистентни щамове се оказват чувствителни само). Някои мултирезистентни щамове се оказват чувствителни само 
към резервни или нови антибиотици (g�yc��e�tides, linez��id). заплаха за терапиятаg�yc��e�tides, linez��id). заплаха за терапията, linez��id). заплаха за терапиятаlinez��id). заплаха за терапията). заплаха за терапията 
са описаните напоследък щамове MRSa с намалена чувствителност или резистент-MRSa с намалена чувствителност или резистент- с намалена чувствителност или резистент-
ност към g�yc��e�tides (vISa�vRSa).g�yc��e�tides (vISa�vRSa). (vISa�vRSa).(vISa�vRSa).vISa�vRSa).�vRSa).vRSa).). 

ентерококова етиология имат 5 до 15% от пациентите с ие след клапно про-
тезиране и под 1 до 10% от пациентите с ие на нативни клапи. Най-често изоли-
рани видове са e. faeca�is и e. faeciu�. ентерококите се характеризират с вроден�e. faeca�is и e. faeciu�. ентерококите се характеризират с вроден�. faeca�is и e. faeciu�. ентерококите се характеризират с вроден�faeca�is и e. faeciu�. ентерококите се характеризират с вроден� и e. faeciu�. ентерококите се характеризират с вроден�e. faeciu�. ентерококите се характеризират с вроден�. faeciu�. ентерококите се характеризират с вроден�faeciu�. ентерококите се характеризират с вроден�. ентерококите се характеризират с вроден�� 
ниск� ниво на резистентност към повечето използвани в практиката антибио-� ниво на резистентност към повечето използвани в практиката антибио- ниво на резистентност към повечето използвани в практиката антибио-
тици (Penici��in g, a��i-�a��xici��in, Ce�ha��s��rins, a�in���yc�sides), което изискваPenici��in g, a��i-�a��xici��in, Ce�ha��s��rins, a�in���yc�sides), което изисква g, a��i-�a��xici��in, Ce�ha��s��rins, a�in���yc�sides), което изискваg, a��i-�a��xici��in, Ce�ha��s��rins, a�in���yc�sides), което изисква, a��i-�a��xici��in, Ce�ha��s��rins, a�in���yc�sides), което изискваa��i-�a��xici��in, Ce�ha��s��rins, a�in���yc�sides), което изисква-�a��xici��in, Ce�ha��s��rins, a�in���yc�sides), което изискваa��xici��in, Ce�ha��s��rins, a�in���yc�sides), което изисква, Ce�ha��s��rins, a�in���yc�sides), което изискваCe�ha��s��rins, a�in���yc�sides), което изисква, a�in���yc�sides), което изискваa�in���yc�sides), което изисква), което изисква 
приложението на синергични антибиотични комбинации в терапията на причинени 
от тях инфекции. Освен това ентерококите могат лесно да придобият гени на 
резистентност от други бактерии и да проявят мултирезистентност, както и 
да предадат резистентни гени на други бактерии (напр. vana-ген, определящ резис-vana-ген, определящ резис--ген, определящ резис-
тентност на S. aureus към vanc��ycin). щамове с придобита резистентност по-S. aureus към vanc��ycin). щамове с придобита резистентност по-. aureus към vanc��ycin). щамове с придобита резистентност по-aureus към vanc��ycin). щамове с придобита резистентност по- към vanc��ycin). щамове с придобита резистентност по-към vanc��ycin). щамове с придобита резистентност по-vanc��ycin). щамове с придобита резистентност по-). щамове с придобита резистентност по- щамове с придобита резистентност по-
казват обикновено антибиотична устойчивост във високи нива (напр. MICMIC

genta�icin
 � 

500 ����, MIC����, MIC��, MIC�, MIC, MICMIC
Stre�t��ycin

 � 2000 ����, MIC����, MIC��, MIC�, MIC, MICMIC
vanc��ycin

 � 128 ����).����).��).�).).
аеробни/факултативно анаеробни грам (-) бактерии/факултативно анаеробни грам (-) бактериифакултативно анаеробни грам (-) бактерии (enter�bacteriaceae, Pseu-enter�bacteriaceae, Pseu-, Pseu-Pseu-

d���nas s��.) се изолират главно от пациенти с ранен ие след клапно протезиране s��.) се изолират главно от пациенти с ранен ие след клапно протезиранеs��.) се изолират главно от пациенти с ранен ие след клапно протезиране.) се изолират главно от пациенти с ранен ие след клапно протезиране 
(10-15%) и ие у венозни наркомани (15-20%). Висок процент от щамовете на тези 
бактерии могат да бъдат мултирезистентни, особено когато ие е резултат на 
нозокомиална инфекция.

гъбни причинители (главно Candida s��.) се откриват в около 5-10% от паци-Candida s��.) се откриват в около 5-10% от паци- s��.) се откриват в около 5-10% от паци-s��.) се откриват в около 5-10% от паци-.) се откриват в около 5-10% от паци- се откриват в около 5-10% от паци-
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ентите с клапни протези, както и при венозни наркомани с ие. При последните 
изолацията на полимикробни асоциации е с подобна честота.

културелно негативен ендокардит (кНе) се диагностицира в близо 20% от(кНе) се диагностицира в близо 20% откНе) се диагностицира в близо 20% от 
случаите. кНе е обичайна находка при пациенти на текуща антимикробна тера-
пия, когато причинителите са взискателни микроорганизми или когато клинична-
та симптоматика е проява на системни заболявания и не е свързана с инфекция.

вЗИскаТелнИ ПаТогенИ, коИТо се ТърсяТ ПрИ ПацИенТИ с ПодоЗренИе За 
кне ПрИ налИчИе на ваЖнИ анамнесТИчнИ И еПИдемИологИчнИ даннИ

Професионална обусловеност
- фермери, ветеринари
- месари, рибари, домакини

C�xie��a burnetii, Bruce��a
erysi�e��thrix rhusi��athiae

циротици, алкохолици Bart�ne��a quintana, erysi�e��thrix, Ca��y��bacter,art�ne��a quintana, erysi�e��thrix, Ca��y��bacter,quintana, erysi�e��thrix, Ca��y��bacter, 
aer���nas, Pasteure��a, listeria

Бездомни Bart�ne��a quintana

Бременни listeria ��n�cyt��enes

Пациенти с клапна протеза, одраскани�
ухапани от коза

C�xie��a burnetii, Bruce��a

Одраскани�ухапани от 
- куче, котка
- плъх

Bart�ne��a hense�ae, Pasteure��a
Stre�t�baci��us ��ni�if�r�is

Медицински пиявици aer���nas hydr��hi�a

Венозни наркомани +�- aIdS +�- aIdS Neisseria sicca, Neisseria subf�ava, C�rynebacteriu�, sicca, Neisseria subf�ava, C�rynebacteriu�,sicca, Neisseria subf�ava, C�rynebacteriu�, subf�ava, C�rynebacteriu�,subf�ava, C�rynebacteriu�, C�rynebacteriu�,C�rynebacteriu�, 
C��stridiu�, Candida

Десностранен ендокардит при венозни 
наркомани с aIdSaIdS

Sa���ne��a

Пациенти с уроинфекция enter�bacteriaceae

Пациенти с StdStd Neisseria ��n�rrh�eae

Пациенти с хронична диария tr��hery�a whi��e�ii

Пациенти с гастроентерит Sa���ne��a

Пациенти с пневмонит Ch�a�ydia �sittaci

Пациенти със синуит Hae���hi�us inf�uenzae

Пациенти след отворена сърдечна 
хирургична манипулация

le�i�ne��a, Myc�bacteriu�, N�cardia

Пациенти след зъбни процедури HaCeK*, Ca��y��bacter fetus, ge�e��a, lact�baci��us
* Haemophilus spp. (H. parai��flue��zae, H. i��flue��zae, H. aphrophilus, H. paraphrophilus), Acti��oba- parai��flue��zae, H. i��flue��zae, H. aphrophilus, H. paraphrophilus), Acti��oba-parai��flue��zae, H. i��flue��zae, H. aphrophilus, H. paraphrophilus), Acti��oba- i��flue��zae, H. aphrophilus, H. paraphrophilus), Acti��oba-i��flue��zae, H. aphrophilus, H. paraphrophilus), Acti��oba- aphrophilus, H. paraphrophilus), Acti��oba-aphrophilus, H. paraphrophilus), Acti��oba- paraphrophilus), Acti��oba-paraphrophilus), Acti��oba-
cillus acti��omycetemcomita��s, Cardiobacterium homi��is, Eike��ella corrode��s, Ki��gella (K. ki��gae, K., Cardiobacterium homi��is, Eike��ella corrode��s, Ki��gella (K. ki��gae, K. Cardiobacterium homi��is, Eike��ella corrode��s, Ki��gella (K. ki��gae, K. homi��is, Eike��ella corrode��s, Ki��gella (K. ki��gae, K.homi��is, Eike��ella corrode��s, Ki��gella (K. ki��gae, K., Eike��ella corrode��s, Ki��gella (K. ki��gae, K.Eike��ella corrode��s, Ki��gella (K. ki��gae, K. corrode��s, Ki��gella (K. ki��gae, K.corrode��s, Ki��gella (K. ki��gae, K., Ki��gella (K. ki��gae, K.Ki��gella (K. ki��gae, K. (K. ki��gae, K.K. ki��gae, K.. ki��gae, K.ki��gae, K., K.K.. 
de��itrifica��s))

мИкроБИологИчнИ ИЗследванИя ПрИ ПацИенТИ с кне
Barto��ellаа

	инокулиране на кръв�клапен материал в тъканна култура и на кръвен агар 
	имунохистохимичен метод за откриване на бактерии в клапен материал чрез 

оцветяване със сребро по Warthin-StarryWarthin-Starry-StarryStarry
	Серологично изследване чрез имунофлуоресцентен метод
	PCR за доказване на цитрат-синтазен ген (��ta) с идентифициране на ДНк чрез за доказване на цитрат-синтазен ген (��ta) с идентифициране на ДНк чрезза доказване на цитрат-синтазен ген (��ta) с идентифициране на ДНк чрез��ta) с идентифициране на ДНк чрез) с идентифициране на ДНк чрез 

секвенциален анализ 

mycobacterium
	инокулиране на кръв в Midd�ebr���-агарова среда или флакон с микобактериаленMidd�ebr���-агарова среда или флакон с микобактериален-агарова среда или флакон с микобактериален 

бульон за системата Bactec 9000Bactec 9000 9000
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	Хистологично изследване на клапен материал за микобактерии след оцветява-
не по zieh�-Nee�senzieh�-Nee�sen-Nee�senNee�sen

	PCR 

mycoplasma
	инокулиране на кръв�клапен материал в PPlo-агарова среда или микплазмен бу-PPlo-агарова среда или микплазмен бу--агарова среда или микплазмен бу-агарова среда или микплазмен бу-

льон без добавка на натриев полианетолсулфонат
	Хистологично изследване на включен в парафин клапен материал
	PCR 

Tropheryma whippelii whippeliiwhippelii
	Хистологично изследване на клапен материал за доказване на PaS-позитивниPaS-позитивни-позитивни 

макрофаги
	изолиране на чиста микробна култура чрез инокулиране на кръв�клапен мате-

риал в човешки фибробластни клетъчни линии (Hel, MRC5), поддържани в средаHel, MRC5), поддържани в среда, MRC5), поддържани в средаMRC5), поддържани в среда5), поддържани в среда, поддържани в среда 
с 10% FCS, 2 �M �-��uta�ine, без антибиотициFCS, 2 �M �-��uta�ine, без антибиотици, 2 �M �-��uta�ine, без антибиотици2 �M �-��uta�ine, без антибиотици�M �-��uta�ine, без антибиотици �-��uta�ine, без антибиотици�-��uta�ine, без антибиотици-��uta�ine, без антибиотици��uta�ine, без антибиотици, без антибиотици

	PCR за доказване на 16S rRNa-ген в биопсичен материал от сърдечна клапа или за доказване на 16S rRNa-ген в биопсичен материал от сърдечна клапа илиза доказване на 16S rRNa-ген в биопсичен материал от сърдечна клапа илиS rRNa-ген в биопсичен материал от сърдечна клапа или rRNa-ген в биопсичен материал от сърдечна клапа илиrRNa-ген в биопсичен материал от сърдечна клапа или-ген в биопсичен материал от сърдечна клапа или 
дуоденум или материал от изолирана чиста култура 

Legio��ella
	инокулиране на кръв�клапен материал в бульонови среди за работа с автома-

тизирани системи (Bactec 9000, Bact�a�ert) с периодично субкултивиране върху(Bactec 9000, Bact�a�ert) с периодично субкултивиране върхуBactec 9000, Bact�a�ert) с периодично субкултивиране върху 9000, Bact�a�ert) с периодично субкултивиране върхуBact�a�ert) с периодично субкултивиране върху�a�ert) с периодично субкултивиране върхуa�ert) с периодично субкултивиране върху) с периодично субкултивиране върху с периодично субкултивиране върху 
BCYe-агар-агар

	Серологично изследване, особено след получаване на негативен резултат за 
�-треска-треска

	PCR

Chlamydia
	Серологично изследване по метода на антитяло-кръстосана абсорбция и West- антитяло-кръстосана абсорбция и West-антитяло-кръстосана абсорбция и West-West-

ern-имуноблот-имуноблот
	Директно откриване на микроорганизма в клапен материал чрез имуно-хисто-

химичен метод с моноклонални антитела
	използване на заешки поликлонални антитела с насоченост срещу C. �sittaci заC. �sittaci за. �sittaci за�sittaci за заза 

индиректно доказване на микроорганизма в кръв, инокулирана в клетъчна кул-
тура l929l929929

	PCR 

Coxiella
	Серологично изследване за доказване на антитела срещу фаза 1 и 2 антигени. 

имунофлуоресцентният метод е референтен и добре разграничава титрите 
на антителата от клас I�M, I�g и I�a. Висока предсказателна стойност иматI�M, I�g и I�a. Висока предсказателна стойност имат, I�g и I�a. Висока предсказателна стойност иматI�g и I�a. Висока предсказателна стойност имат и I�a. Висока предсказателна стойност иматI�a. Висока предсказателна стойност имат. Висока предсказателна стойност имат 
т�I�g =� 800 и т�I�a =� 100. I�М титрите могат да варират.I�g =� 800 и т�I�a =� 100. I�М титрите могат да варират. =� 800 и т�I�a =� 100. I�М титрите могат да варират.I�a =� 100. I�М титрите могат да варират. =� 100. I�М титрите могат да варират.. I�М титрите могат да варират.I�М титрите могат да варират.М титрите могат да варират.

	Доказване на микроорганизма от кръв�клапен материал чрез инокулиране в чо-
вешки фибробластни клетки след инкубация 6 дни. инфектираните клетки се 
откриват чрез имунофлуоресценция с поликлонални заешки или моноклонални 
миши антитела.

	Визуализиране на C. burnetii в клапен материал чрез имунохистохимичен методC. burnetii в клапен материал чрез имунохистохимичен метод. burnetii в клапен материал чрез имунохистохимичен методburnetii в клапен материал чрез имунохистохимичен метод в клапен материал чрез имунохистохимичен метод
	PCR

HACEK-група-група
	изследване на кръв за хемокултура при удължаване на времето за инкубация до 
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30 дни. Субкултурите се извършват върху кръвен и шоколадов агар с добавка 
на растежни фактори � (He�in) и v (Nad). Петритата се инкубират в атмос-� (He�in) и v (Nad). Петритата се инкубират в атмос- (He�in) и v (Nad). Петритата се инкубират в атмос-He�in) и v (Nad). Петритата се инкубират в атмос-) и v (Nad). Петритата се инкубират в атмос- и v (Nad). Петритата се инкубират в атмос- v (Nad). Петритата се инкубират в атмос-v (Nad). Петритата се инкубират в атмос- (Nad). Петритата се инкубират в атмос-Nad). Петритата се инкубират в атмос-). Петритата се инкубират в атмос-. Петритата се инкубират в атмос- Петритата се инкубират в атмос-Петритата се инкубират в атмос-
фера с 5-10% СО

2
 в продължение на 48-72 часа

	PCR за доказване на 16S rRNa-ген за доказване на 16S rRNa-генза доказване на 16S rRNa-генS rRNa-ген rRNa-генrRNa-ген-ген 

Brucella
	изследване на кръв за хемокултура при удължаване на времето за инкубация 

до 4-6 седмици. използват се обогатени бульони, двуфазни среди (Ruiz-Castane-4-6 седмици. използват се обогатени бульони, двуфазни среди (Ruiz-Castane- седмици. използват се обогатени бульони, двуфазни среди (Ruiz-Castane-Ruiz-Castane--Castane-Castane-
da), специални бульони за автоматизирани системи (Bactec NR, Bactec NR660,), специални бульони за автоматизирани системи (Bactec NR, Bactec NR660,Bactec NR, Bactec NR660, NR, Bactec NR660,NR, Bactec NR660,, Bactec NR660,Bactec NR660, NR660,NR660,660, 
Bact�a�ert), флакони за системата Is��at�r (лизис-центрофугиране). Правят се�a�ert), флакони за системата Is��at�r (лизис-центрофугиране). Правят сеa�ert), флакони за системата Is��at�r (лизис-центрофугиране). Правят се), флакони за системата Is��at�r (лизис-центрофугиране). Правят сеIs��at�r (лизис-центрофугиране). Правят се (лизис-центрофугиране). Правят се 
периодични субкултури върху кръвен, шоколадов и триптично-соев агар, като 
петритата се инкубират в атмосфера с 5-10% СО

2
 

	Серологично изследване за доказване титър на I�a, I�g и I�M антитела се из-I�a, I�g и I�M антитела се из-, I�g и I�M антитела се из-I�g и I�M антитела се из- и I�M антитела се из-I�M антитела се из- антитела се из-
вършва чрез имунофлуоресценция, elISa, Western-b��t. референтен метод е аг-elISa, Western-b��t. референтен метод е аг-, Western-b��t. референтен метод е аг-Western-b��t. референтен метод е аг--b��t. референтен метод е аг-b��t. референтен метод е аг-. референтен метод е аг-
лутинацията (диагностичен титър � 1:160), въпреки наличието на кръстосани 
реакции между Bruce��a, Yersinia и Francise��a.Bruce��a, Yersinia и Francise��a., Yersinia и Francise��a.Yersinia и Francise��a. и Francise��a.Francise��a..

ЗаключенИе
Своевременната, коректно поставена етиологична диагноза е важен елемент 

в цялостния лечебно-диагностичен процес при пациентите с подозрение за ие. изо-
лирането на патогена, определянето на неговата видова принадлежност и профил 
на антибиотична чувствителност са от есенциално значение за успешно овладява-
не на инфекцията. когато културелното изследване е негативно, трябва да се на-
прави опит за доказване на причинителя чрез некултурелни методи. В тези случаи е 
особено важно лекуващият лекар да потърси консултативна помощ от клиничната 
микробиологична лаборатория. 


