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Περίληψη

Οι λοιμώξεις στον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή αποτελούσαν πάντα όχι μόνο μεγάλη απειλή 
για τη ζωή του αλλά και θεραπευτική πρόκληση. Ακόμα και στις μέρες μας, δεν είναι λίγες οι 
φορές που οι ασθενείς αυτοί υποκύπτουν τελικά από μια λοίμωξη παρά από το υποκείμενο νό-
σημα. Στη σύγχρονη θεώρηση των λοιμώξεων ευκαιριακά παθογόνα που αποτελούν μέρος της 
φυσιολογικής χλωρίδας των ασθενών αποτελούν μεγάλο παράγοντα κινδύνου για ασθενείς 
των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα υπολειτουργεί. Η Rothia spp. είναι ένας gram θετικός 
κόκκος ο οποίος μπορεί να διαλάθει της προσοχής, προκαλώντας απειλητικές για τη ζωή του 
ανοσοκατεσταλμένου λοιμώξεις.
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Summary

Infections in the immunocompromised patients have always been a great threat to 
their life, as well as a major therapeutic challenge. Even nowadays, these patients may 
eventually succumb to an infection rather than the underlying disease. In the modern view 
of infections, opportunistic pathogens that are part of the normal flora, constitute a risk 
factor for patients whose immune system is underactive. Rothia spp. is a gram positive 
coccus, which may be underestimated, but which may cause life-threatening infections in 
immunocompromised patients.
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Εισαγωγή
 Η Rothia spp. αποτελεί μικρόβιο της φυσι-

ολογικής χλωρίδας του ανθρώπου και απομονώνε-
ται από το σίελο, από την οδοντική πλάκα καθώς 
και από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα του αν-
θρώπου. Μορφολογικά ανήκει στους κόκκους, είναι 
θετικό κατά τη χρώση gram και αναπτύσσεται στα 
κοινά θρεπτικά υλικά. Αποτελεί επικίνδυνο ευκαιρι-
ακό παθογόνο σε ασθενείς με κατεσταλμένη λει-
τουργία του ανοσοποιητικού συστήματος [1]. Έχουν 

καταγραφεί σπάνια περιστατικά ενδοκαρδίτιδας, 
βακτηριαιμίας, πνευμονίας, μηνιγγίτιδας, νεκρωτι-
κής λεμφαδενίτιδας, λοιμώξεων μαλακών μορίων 
και περιτοναϊκής κοιλότητας [2]. Οι ασθενείς που 
είναι ευάλωτοι σε αυτό το σπάνιο παθογόνο είναι, 
κατά κύριο λόγο, όσοι πάσχουν από αιματολογικές 
κακοήθειες και συμπαγείς όγκους, οπότε και βρί-
σκονται σε βαριά ουδετεροπενία, καθώς επίσης 
και εκείνοι με HIV, σακχαρώδη διαβήτη, αυτοάνοσα 
νοσήματα (όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα) ή χρόνια 
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νοσήματα του ήπατος [3, 4]. 
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η πα-

ρουσίαση των νεότερων δεδομένων σε σχέση με 
τις λοιμώξεις από Rothia spp. καθώς και τα νεό-
τερα δεδομένα στη θεραπευτική της αντιμετώπιση. 
Δεδομένης της σπανιότητας του μικροβίου αλλά 
και της βαρύτητας της παθολογίας που προκαλεί 
στο συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών, τόσο η διά-
γνωση όσο και η αντιμετώπιση των λοιμώξεων αυ-
τών είναι αρκετά προβληματική. Για το σκοπό αυτό 
εξετάστηκε η πρόσφατη διαθέσιμη βιβλιογραφία σε 
σχέση με τις λοιμώξεις από Rothia spp. σε ασθενείς 
με ανοσοκαταστολή. Τα άρθρα που χρησιμοποιή-
θηκαν αναζητήθηκαν στη βάση ιατρικών δεδομέ-
νων PubMed, χρησιμοποιώντας τους όρους Rothia, 
ανοσοκαταστολή, λοιμώξεις, βακτηριαιμία, πνευμο-
νία και συνδυασμούς αυτών. Προτιμήθηκαν κυρίως 
άρθρα που δημοσιεύθηκαν από το έτος 2000 μέχρι 
2016. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα δεδομένα της 
τελευταίας δεκαετίας. Οι βιβλιογραφικές αναφορές 
από τα ευρεθέντα άρθρα ερευνήθηκαν περαιτέρω 
για πρόσθετα άρθρα. 

2. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Rothia spp. αποτελεί θετικό κατά τη χρώση 

gram πλειομορφικό μικρόβιο, το οποίο ταξινομεί-
ται στην οικογένεια των Μικρόκοκκων [5, 6]. Είναι 
μικρόβιο της φυσιολογικής χλωρίδας του στόματος 
και του ρινοφάρυγγα. Ευνοϊκότερο για την ανάπτυ-
ξή του είναι το αερόβιο περιβάλλον, αλλά μπορεί 
να αναπτυχθεί και σε αναερόβιες συνθήκες [5]. Οι 
αποικίες που παράγει είναι άσπρες, μεγάλες, λείες ή 
κοκκοειδείς χωρίς ζώνη αιμόλυσης στο αιματούχο 
άγαρ. Σε αναερόβια ανάπτυξη ωστόσο οι αποικίες 
είναι πιο ακτινοειδείς, ομοιάζουσες μορφολογικά 
με αυτές των ακτινομυκήτων [5]. Οι αποικίες της 
R. mucilaginosa στο αιματούχο άγαρ είναι γκριζό-
λευκες, βλεννώδεις και δεν διαλύονται εύκολα στο 
νερό [5, 6]. Οι αποικίες της R. dentocariosa στο 
αιματούχο άγαρ είναι λευκωπές, επηρμένες και δί-
νουν την εντύπωση του ακτινωτού τροχού [5]. Γε-
νικά διασπούν τα σάκχαρα παράγοντας οξέα (οξε-
ϊκό και γαλακτικό οξύ) [5, 6]. Το πιο γνωστό είδος 
Rothia είναι η R. mucilaginosa, με παλαιότερη ονο-
μασία Stomatococcus mucilaginosus. Άλλα σημα-
ντικά είδη είναι η R. dentocariosa και η R. aeria. 
Τέλος έχουν καταγραφεί και τα είδη R. nasimurium, 
R. amarae, R. terrae και R. endophytica [7, 8]. Ει-

δικά η R. aeria ομοιάζει πολύ μορφολογικά με την 
Nocardia με αποτέλεσμα κάποιες φορές να δημι-
ουργούνται διαγνωστικά προβλήματα που οδηγούν 
σε θεραπευτική αποτυχία, ειδικά σε ανοσοκατε-
σταλμένους ασθενείς που παρουσιάζουν λοίμωξη 
του αναπνευστικού συστήματος [9]. 

Επιπλέον η Rothia spp. μπορεί πολύ συχνά λόγω 
εσφαλμένης μικροβιολογικής διάγνωσης να θεω-
ρηθεί Staphylococcus spp., ή Streptococcus spp.  
Εκτός λοιπόν από τα τα φαινοτυπικά χαρακτηρι-
στικά, πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι εξειδικευ-
μένες δοκιμασίες κατά τη διαφοροδιάγνωση των 
μικροβίων: σε αυτές ανήκουν το MALDI-TOF-MS 
ή η μοριακή ταυτοποίηση μικροβίων με τη συστοι-
χία 16S rRNA [8, 9]. Tα είδη R. nasimurium, terrae, 
endophytica, και amarae δε θα μας απασχολήσουν 
διότι δεν έχουν αναγνωριστεί ως παθογόνα για τον 
άνθρωπο [9-11].  Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται 
συγκεντρωτικά οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες 
βιοχημικές ιδιότητες για έναν πρώτο αδρό διαχω-
ρισμό των διαφόρων παθογόνων για τον άνθρωπο 
ειδών Rothia.

Σε γενικές γραμμές οι βιοχημικές ιδιότητες που 
χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των ειδών 
της Rothia είναι οι ακόλουθες: Η αντίδραση κατα-
λάσης είναι ασθενώς θετική (σε σύγκριση με του 
Σταφυλοκόκκους που είναι έντονα θετική). Ζυμώνει 
τα διάφορα σάκχαρα (γλυκόζη, λακτόζη, σουκρόζη, 
τρεχαλόζη) παράγοντας οξύ (χρήσιμο για τη δια-
φορική διάγνωση από τη Νοκάρδια που είναι αζυ-
μωτική και με την οποία φάνηκε να συγχέεται). Η 
αντίδραση οξειδάσης είναι αρνητική. Δεν παράγει 
ηλεκτρικό οξύ. Η R. dentocariosa ζυμώνει τα σάκ-
χαρα γλυκόζη, μαλτόζη, φρουκτόζη και σουκρόζη 
[12]. Δε ζυμώνει τη λακτόζη, την ξυλόζη και τη 
μαννιτόλη. Επίσης μειώνει τα νιτρικά σε νιτρώδη 
και υδρολύει την εσκουλίνη [13]. Κάποιοι υποπλη-
θυσμοί όμως, ακόμα και σε επίπεδο είδους, εμφα-
νίζουν διαφορές μεταξύ τους, με αποτέλεσμα η 
διάκριση των ειδών Rothia  να παρουσιάζει δυσκο-
λίες. Βοηθητικό μέσο αποτελεί η χρήση της βάσης 
δεδομένων του API Coryne V2.0 της BioMerieux. 
Όταν όμως οι συμβατικές μέθοδοι αδυνατούν να 
βοηθήσουν, όπως για παράδειγμα στην περίπτω-
ση της διαφοροδιάγνωσης της R. aeria από τη R. 
dentocariosa, τότε είναι απαραίτητη η χρήση της 
αυτοματοποιημένης μεθόδου MALDI-TOF [7]. Ση-
μαντικό βοηθητικό μέσο ταυτοποίησης είναι επί-
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σης το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK2 της 
BioMerieux [14].

Ο ανοσοκατεσταλμένος ασθενής αποτελεί το 
στόχο των λεγόμενων ευκαιριακών παθογόνων, 
στα οποία ανήκει και το γένος Rothia [2, 7, 9]. Ο 
μειωμένος αριθμός των πολυμορφοπυρήνων, η 
διαταραχή της χυμικής ανοσίας και η διαταραχή 
της κυτταρικής ανοσίας αφήνουν εκτεθειμένο σε 
λοιμώξεις τον ανθρώπινο οργανισμό. Ειδικά σε 
ασθενείς με νεοπλασία ή αιματολογική κακοήθεια 
οι οποίοι εμφανίζουν βαριά ουδετεροπενία λόγω 
και της χημειοθεραπείας ή της διήθησης του μυε-
λού των οστών από μεταστατικά κύτταρα μπορούν 
τα πολυμορφοπύρηνα να φτάσουν στο δραματι-
κό αριθμό των κάτω των 100 ανά mm3 [16]. Η 
σοβαρότητα της λοίμωξης είναι συνάρτηση της 
σοβαρότητας της ουδετεροπενίας καθώς και της 
διάρκειάς της [15]. Η υπογαμμασφαιριναιμία είναι 
η συχνότερη διαταραχή της χυμικής ανοσίας σε 
ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες [16, 17]. Το 
Non-Hodgkin λέμφωμα, η χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία και το πολλαπλούν μυέλωμα, αποτελούν 
αιματολογικά νοσήματα στα οποία υπάρχει ανοσο-
πάρεση και παραπρωτεϊναιμία [17]. Όταν το επίπε-
δο της ΙgG στον ορό γίνει μικρότερο των 400 mg% 
ή ακόμα και μικρότερο των 200 mg%, ο ασθενής 
καθίσταται ιδιαίτερα ευάλωτος [17]. Σε αυτούς 
τους ασθενείς μικροοργανισμοί όπως η Rothia spp., 
οι οποίοι υπό φυσιολογικές συνθήκες αποικίζουν τη 
στοματική κοιλότητα χωρίς νόσο, μπορούν να προ-
καλέσουν διεισδυτική λοίμωξη. Λόγω της ελαττω-
ματικής χημειοταξίας των πολυμορφοπυρήνων και 
της φαγοκυτταρικής τους δραστηριότητας [18], και 
οι διαβητικοί ασθενείς είναι εκτεθειμένοι στα ευ-
καιριακά παθογόνα όπως η Rothia spp. Επιπλέον, 
οι ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα και όσοι παίρ-
νουν για οποιοδήποτε λόγο κορτιζόνη για μακρά 
χρονικά διαστήματα είναι εξίσου ευάλωτοι [2, 7, 9].

3. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τα τελευταία χρόνια, με την παράταση της επι-

βίωσης των ασθενών με κακοήθειες, αιματολογι-
κές παθήσεις κλπ, οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς 
έχουν αυξηθεί ως νοσοκομειακός και εξωνοσοκο-
μειακός πληθυσμός. Ως αποτέλεσμα οι ασθενείς 
αυτοί είναι πιο εκτεθειμένοι σε ευκαιριακά παθογό-
να, όπως Rothia spp.  

Το 2015 αναφέρθηκαν 20 περιστατικά λοιμώξε-

ων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος σε 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς [19]. Και στις 20 
περιπτώσεις, το παθογόνο αίτιο άνηκε στο γένος 
Rothia spp [19]. Οι ασθενείς αυτοί έπασχαν από 
AIDS, οξείες και χρόνιες λευχαιμίες, λεμφώματα, 
κολλαγονώσεις (ρευματοειδή αρθρίτιδα, ρευματική 
πολυμυαλγία), συμπαγείς όγκους (καρκίνο πνεύμο-
να, καρκίνο λάρυγγα), άσθμα, πνευμονική ίνωση, 
ενώ ένας ασθενής είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση 
ήπατος [8, 9, 19]. Υπήρχαν τα κλασικά συμπτώμα-
τα της σοβαρής λοίμωξης του αναπνευστικού συ-
στήματος: υψηλός πυρετός, δύσπνοια, παραγωγικό 
βήχα, ταχυσφυγμία, ταχύπνοια και υποξυγοναιμία. 
Απεικονιστικά η ακτινογραφία θώρακα καθώς και 
η αξονική θώρακα απεκάλυπταν βλάβη στο πνευ-
μονικό παρέγχυμα [9-20]. Από τα εργαστηριακά 
ευρήματα, στους περισσότερους ασθενείς η CRP 
ήταν αυξημένη. Στη γενική αίματος, κάποιοι ασθε-
νείς είχαν αυξημένα ουδετερόφιλα, ενώ ορισμένοι 
αιματολογικοί ασθενείς ανέπτυξαν εμπύρετη ου-
δετεροπενία [8, 19-21]. H εξακρίβωση του παθο-
γόνου αιτίου έγινε με λήψη βρογχοπνευμονικού 
εκπλύματος προς καλλιέργεια [21]. Στη λήψη των 
καλλιεργειών οδήγησε η κλινική εικόνα σε συνδυ-
ασμό με τα παρακλινικά ευρήματα, τα οποία παρέ-
πεμπαν σε σοβαρή λοίμωξη κατώτερου αναπνευ-
στικού συστήματος. Ιδιαίτερο βάρος όμως για την 
ερμηνεία των απομονωθέντων μικροοργανισμών 
από την καλλιέργεια δόθηκε στο υποκείμενο νόση-
μα του κάθε ασθενούς. Οι ποσοτικές καλλιέργειες 
του βρογχοπνευμονικού εκπλύματος αποκάλυπταν 
σε όλες τις περιπτώσεις επικράτηση του μικροβίου 
Rothia spp [19-21]. Τo είδoς Rothia που απομονώ-
θηκε σχεδόν σε όλες τις λοιμώξεις του κατώτερου 
αναπνευστικού ήταν R. mucilaginosa [8, 19-22], 
ενώ σε δύο περιπτώσεις απομονώθηκε R. aeria [9]. 

Στην πρώτη περίπτωση, o ασθενής έπασχε από 
καρκίνο παγκρέατος και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 
2. Η χρώση gram των πτυέλων ανέδειξε gram θε-
τικό βακτήριο και η καλλιέργεια R. aeria [9]. Στη 
δεύτερη περίπτωση, ο ασθενής εμφάνισε οξεία 
βρογχίτιδα. Υποκείμενα νοσήματα ήταν η ρευματο-
ειδής αρθρίτιδα και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 
2. Και σε αυτήν την περίπτωση, οι καλλιέργειες πτυ-
έλων ανέδειξαν R. aeria [23]. Η ταυτοποίηση έγινε 
με βάση τη μορφολογία των αποικιών (γριζόλευ-
κες, μη αιμολυτικές, λείες ή βλεννώδεις) σε συνδυ-
ασμό με τη χρώση gram (gram θετικοί κόκκοι σε 
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αθροίσματα), τις βιοχημικές ιδιότητες (καταλάση, 
πηκτάση, ουρεάση, οξειδάση, αδυναμία ανάπτυξης 
σε 5% NaCl, ζύμωση σακχάρων κ.α.) και τέλος τη 
χρήση του Vitek2 [19].

Σημαντικότατη σε σειρά συχνότητας έρχεται η 
βακτηριαιμία από Rothia. Οι Fanourgiakis και συν. 
μελέτησαν τις κλινικές εκδηλώσεις του μικροοργα-
νισμού σε 8 ουδετεροπενικούς ασθενείς με κακοή-
θεια. Οι 7 ασθενείς έπασχαν από αιματολογική νόσο 
και μία ασθενής από καρκίνο μαστού. Η βακτηριαι-
μία αποδόθηκε στο είδος Rothia mucilaginosa και 
προκάλεσε σήψη στο μελετηθέντα πληθυσμό [24]. 
Όλοι οι ασθενείς λόγω της ανοσοκαταστολής πα-
ρουσίαζαν καταστροφή του βλεννογόνου είτε στη 
στοματική κοιλότητα είτε στο έντερο. Όλοι οι ασθε-
νείς επιβίωσαν [24]. Η ταυτοποίηση του υπεύθυνου 
μικροβίου έγινε βάση των μορφολογικών χαρακτη-
ριστικών των αποικιών, της χρώσης gram και των 
βιοχημικών χαρακτήρων. Το αντιβιόγραμμα έγινε με 
χρήση δισκίου διάχυσης αντιβιοτικού σε τρυβλίο 
Mueller-Hinton [24]. 

Το 2014 δημοσιεύτηκε μια δεκαετής μελέτη από 
τη Mayo Clinic, η οποία περιελάμβανε περιστατικά 
βακτηριαιμίας από Rothia που σημειώθηκαν από το 
2002 μέχρι το 2012 [7]. Όλοι οι ασθενείς ήταν ενή-
λικες και είχαν υποκείμενη αιτία που προκαλούσε 
άλλοτε άλλου βαθμού ανοσοκαταστολή (αιματολο-
γικές κακοήθειες, συμπαγείς όγκοι, χρόνια ηπατο-
πάθεια, διαβήτης κλπ). Επιπλέον χωρίστηκαν σε ου-
δετεροπενικούς και μη. Από τους 67 ασθενείς που 
μελετήθηκαν, ο ένας απεβίωσε λόγω της βακτη-
ριαιμίας [7]. Η πλειονότητα των ασθενών έπασχε 
από λευχαιμία και βρισκόταν σε ουδετεροπενία επί 
σημαντικό χρονικό διάστημα. Σε κάποιες περιπτώ-
σεις, η μικροβιαιμία ήταν πολυμικροβιακή (με άνω 
του ενός απομονωθέντος μικροοργανισμού στις 
καλλιέργειες αίματος πέραν της Rothia). Ωστόσο, 
σε αυτές τις περιπτώσεις δε φάνηκε να είναι με-
γαλύτερος ο κίνδυνος επιπλοκών ή δυσμενέστερη 
η έκβαση σε σύγκριση με τις εκείνες στις οποίες η 
λοίμωξη οφειλόταν σε μόνο ένα μικρόβιο (δηλα-
δή Rothia) [7]. Το σημαντικό πάντως είναι ότι σε 
όλες τις περιπτώσεις η Rothia spp. αποτελούσε το 
πραγματικό παθογόνο αίτιο της βακτηριαιμίας, διότι 
απομονώθηκε σε άνω του ενός ζεύγους δειγμάτων 
αιμοκαλλιέργειας [7]. Λόγω της αδυναμίας καλής 
ανάπτυξης του μικροβίου στο Mueller-Hinton άγαρ, 
η δοκιμασία ευαισθησίας σε αντιβιοτικά πραγματο-

ποιήθηκε μόνο στο 21% του συνολικού αριθμού 
απομονωθέντων και μόνο στο 24% των απομονω-
θέντων των περιπτώσεων που επρόκειτο για αληθή 
βακτηριαιμία [7]. 

Σε νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2016, 
εξετάστηκε η συμβολή της ανοσοκαταστολής στη 
βακτηριαιμία από Rothia spp. Συμπεριελήφθησαν 
τόσο ασθενείς με ανοσοκαταστολή (μεταμόσχευ-
ση μυελού των οστών, αιματολογικές κακοήθειες, 
συμπαγείς όγκους, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νε-
φρική νόσο, χρόνια σοβαρή ηπατοπάθεια), όσο και 
ασθενείς χωρίς ανοσοκαταστολή, οι οποίοι εμφάνι-
σαν κάποια στιγμή Rothia spp. στην αιμοκαλλιέρ-
γεια [25]. Σε 14 από τους ασθενείς επήλθε θάνατος 
[25]. Ο ένας θάνατος αποδόθηκε αποκλειστικά στη 
λοίμωξη από Rothia spp. Ο αποβιώσας είχε υπο-
βληθεί σε αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των 
οστών για θεραπεία από διάχυτο λέμφωμα από 
μεγάλα Β-κύτταρα [25]. Το πιο συχνά απομονωθέν 
είδος Rothia ήταν η R. mucilaginosa, ακολουθού-
μενο από την R. dentacariosa. Η ταυτοποίηση του 
μικροβίου έγινε με το σύστημα MALDI-TOF MS 
και το αυτοματοποιημένο σύστημα Phoenix. Δεν 
πραγματοποιήθηκε αντιβιόγραμμα λόγω απουσίας 
πρότυπων ορίων ευαισθησίας από το CLSI [25]. 
Σημαντικό αποτέλεσμα της μελέτης ήταν ότι μονο-
μικροβιακή λοίμωξη με το συγκεκριμένο παθογόνο, 
το οποίο αποτελούσε και αληθές αίτιο της μικροβι-
αιμίας, εκδηλώθηκε στους βαριά ανοσοκατεσταλ-
μένους ασθενείς [25]. Οι ασθενείς μάλιστα αυτοί 
είχαν υποκείμενο νόσημα αιματολογική κακοήθεια 
ή συμπαγή κακοήθη όγκο [25]. Επίσης, η επιβίωση 
ήταν δυσμενέστερη στους ασθενείς με πολυμικρο-
βιακή βακτηριαιμία [25]. 

Σε αναδρομική μελέτη που δημοσιεύτηκε το 
2013 και αφορούσε παιδιά και νεαρούς ενήλικες 
με αιματολογική κακοήθεια ή μεταμόσχευση μυ-
ελού των οστών, παρατηρήθηκαν 28 περιστατικά 
βακτηριαιμίας σε ασθενείς ηλικίας από 2-21 ετών 
[26]. Οι 6 απεβίωσαν λόγω της βακτηριαιμίας [26]. 
Το απομονωθέν στέλεχος ήταν R. mucilaginosa, 
η ταυτοποίηση του οποίου έγινε με βάση τα μορ-
φολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά. Όπου 
αυτό δεν ήταν εφικτό, εφαρμόστηκε ανίχνευση 
γονιδιώματος του μικροβίου με χρήση του Mo Bio 
Ultraclean Microbial DNA kit [26]. Και σε αυτήν 
τη μελέτη, φάνηκε ότι οι λοιμώξεις από ευκαιρια-
κά παθογόνα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς 
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έχουν σοβαρότατες συνέπειες και οδηγούν σε 
επιπλοκές με ραγδαία εξέλιξη [26]. Επιπλέον πα-
ράγοντας κινδύνου βακτηριαιμίας από Rothia spp. 
αποτελούσε η προηγηθείσα λήψη φλουοροκινολό-
νης προφυλακτικά κατά τη διάρκεια της ουδετε-
ροπενίας. Σύμφωνα με αυτήν την παρατήρηση, η 
φλουοροκινολόνη προκαλεί σταδιακή μετατροπή 
της μικροβιακής χλωρίδας της στοματικής κοιλότη-
τας και του εντέρου: μικροβιακή στροφή προς τα 
ευκαιριακά gram θετικά παθογόνα και ειδικότερα 
προς τη Rothia spp., λόγω της σταδιακής μείωσης 
του πληθυσμού των λοιπών μικροβίων, με τελική 
συνέπεια gram την υπερανάπτυξη των υπό μελέτη 
στελεχών [26]. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από 
με την εμφάνιση βακτηριαιμίας με στέλεχος Rothia 
mucilaginosa ανθεκτικό στην φλουροκινολόνη σε 
ασθενή με λευχαιμία, ο οποίος ήταν ουδετεροπενι-
κός υπό προφυλακτική αγωγή με το εν λόγω αντι-
βιοτικό. Μάλιστα βρέθηκε σημαντική συσχέτιση της 
προφυλακτικής χορήγησης φλουοροκινολόνης με 
την βακτηριαιμία από Rothia spp. σε ανοσοκατε-
σταλμένους [25].

Στις πολύ σοβαρές λοιμώξεις ανήκει και η ενδο-
καρδίτιδα. Πιο συχνό απομονωθέν είδος είναι η R. 
aeria. Στη βιβλιογραφία βρέθηκαν δέκα περιπτώ-
σεις εκδήλωσης ενδοκαρδίτιδας από R. aeria και 
μία από R. dentocariosa κατά τα έτη 2009-2016 
[27, 28]. Στις έξι από αυτές, οι ασθενείς εμφάνισαν 
θρομβοεμβολικές επιπλοκές από το κεντρικό νευ-
ρικό σύστημα, ενώ στις δύο από αυτές κατέληξαν 
από εγκεφαλική αιμορραγία. Όλοι οι ασθενείς είχαν 
προδιαθεσικούς παράγοντες λοίμωξης από Rothia 
(μεταμόσχευση, αυτοάνοσο νόσημα, χρήση ενδο-
φλέβιων ναρκωτικών κλπ). 

Οι Shakoor et al. [27] το 2011 δημοσίευσαν 
ένα περιστατικό λοίμωξης από R. dentocariosa 
σε ασθενή με πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας, ο 
οποίος εμφάνισε λοίμωξη έπειτα από χολοκυστε-
κτομή. Ωστόσο, δεν αναφέρεται λεπτομερώς ο 
λόγος της χολοκυστεκτομής και δεν είναι σαφής ο 
βαθμός ανοσοκαταστολής του ασθενούς. Η ταυτο-
ποίηση έγινε σε καλλιέργειες αίματος με τη βοή-
θεια του συστήματος API Coryne της BioMerieux. 
Ακολούθησε έλεγχος ευαισθησίας σε πενικιλλίνη, 
βανκομυκίνη, κεφτριαξόνη [27]. 

Οι υπόλοιπες περιπτώσεις ενδοκαρδίτιδας οφεί-
λονται στη R. aeria. Το 2014 δημοσιεύεται ενδι-
αφέρουσα περίπτωση λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας 

από Rothia, ενώ ταυτόχρονα συνοψίζονται 5 ακό-
μα περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των ετών 2012 
και 2013. Οι ασθενείς εμφάνιζαν ανοσοκαταστο-
λή λόγω υποκείμενου νοσήματος [28]. Η αρχική 
ταυτοποίηση του μικροβίου έγινε με καλλιέργειες 
αίματος με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek2, 
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έγινε και μοριακή ταυ-
τοποίηση [28]. Σε έναν ασθενή με ενδοκαρδίτιδα 
από R. aeria, πραγματοποιήθηκε άμεση χειρουργική 
αντικατάσταση της προσβεβλημένης βαλβίδας. Ο 
ασθενής μετεγχειρητικά ανέκαμψε πλήρως, κατα-
δεικνύοντας τη σημασία της ταχείας διάγνωσης και 
αντιμετώπισης [29]. Η απομόνωση του μικροβίου 
έγινε σε καλλιέργειες αίματος. Η προκαταρκτική 
ταυτοποίηση έγινε με gram χρώση και παρατήρη-
ση μορφολογικών και βιοχημικών χαρακτηριστικών 
των αποικιών ενώ ακολούθησε τελική ταυτοποίηση 
με χρήση MALDI-TOF MS29. Τέλος έγινε έλεγχος 
ευαισθησίας στην πενικιλλίνη και ριφαμπικίνη [29]. 

Το 2014 δημοσιεύεται και η πρώτη σπάνια περί-
πτωση ενδοκαρδίτιδας από R. aeria στην Κορέα. Ο 
ασθενής ήταν χρονίως ανοσοκατεταλμένος λόγω 
αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας και υπό χρόνια 
αγωγή με ανοσοκατασταλτικό παράγοντα, ενώ είχε 
υποστεί βαλβιδοπλαστική στην αορτική και στην 
τριγλώχινα βαλβίδα [30]. Η ταυτοποίηση έγινε με 
τη βοήθεια του αυτοματοποιημένου συστήματος 
Vitek2 της BioMerieux και του αυτοματοποιημένου 
συστήματος MicroScan της Siemens. Η ευαισθη-
σία στα αντιβιοτικά δόθηκε με τη βοήθεια της μεθό-
δου κλιμακωτής διάχυσης του αντιβιοτικού σε άγαρ 
(E-test της BioMerieux) και τη μέθοδο διάχυσης δί-
σκων αντιβιοτικών σε άγαρ [30]. 

Τέλος το 2016 έχουμε την πρώτη περιγραφή 
ενδοκαρδίτιδας από R. aeria στη Γαλλία σε ασθε-
νή με ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου 
και σοβαρή ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, 
στην οποία εκδηλώθηκαν εγκεφαλική αιμορραγία 
και μυκωτικό ανεύρυσμα ως τελικές επιπλοκές [31]. 
Η ταυτοποίηση έγινε μοριακά με τη συστοιχία 16S 
rRNA31. Έγινε έλεγχος ευαισθησίας για τα αντιβιο-
τικά αλλά δεν αναφέρεται η μέθοδος [31].

Άλλη κλινική εκδήλωση είναι η περιτονίτιδα σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε συνεχή φορητή 
περιτοναϊκή κάθαρση [32-38]. Οι ασθενείς αυτοί 
έχουν τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια και εί-
ναι ανοσοκατεσταλμένοι, αφού υπάρχει μερική δι-
αταραχή στη χημειοταξία των ουδετεροφίλων και 
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διαταραχές στη λειτουργία του συμπληρώματος. 
Επιπλέον, ο περιτοναϊκός καθετήρας αποτελεί προ-
φανή πύλη εισόδου του μικροβίου. Ας μην υποτι-
μούμε επίσης το γεγονός ότι στο σύνολό τους οι 
συγκεκριμένοι ασθενείς λαμβάνουν αντιμικροβιακά 
επί μακρόν για διάφορες λοιμώξεις, πολλές φορές 
μάλιστα δεν ολοκληρώνουν ικανοποιητικά τη θε-
ραπεία [32, 34]. Ως εκ τούτου, είναι εκτεθειμένοι 
σε ευκαιριακά παθογόνα όπως αυτό που εξετά-
ζουμε. Επιπρόσθετα πολλοί τέτοιοι ασθενείς είχαν 
ιστορικό παρατεταμένης λήψης φλουροκινολόνης 
που επηρεάζει τη μικροβιακή χλωρίδα προς όφε-
λος των gram θετικών βακτηρίων [37]. Στη διε-
θνή βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί 7 περιστατικά 
λοίμωξης από το 1999 έως το 2015 [32-38]. Οι 
τελευταίες 4 καταγεγραμμένες περιπτώσεις οφεί-
λονται στη R. mucilagisosa [32-35], ενώ οι 3 στη R. 
dentocariosa [36-38].

Και η μηνιγγίτιδα από Rothia είναι επικίνδυνη 
σε σε ανοσοκατεσταλμένους. Στην παρούσα βιβλι-
ογραφική ανασκόπηση βρέθηκαν 18 στο σύνολο 
περιπτώσεις. Οι 16 από αυτές εμφανίστηκαν σε 
άτομα τα οποία υποβλήθηκαν σε θεραπεία μεταμό-
σχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, ενώ 
14 άτομα είχαν εγκατεστημένη ουδετεροπενία [39]. 
Πέραν της προφανούς ανοσοκαταστολής, πρέπει 
να επισημανθεί ως επιπλέον παράγοντας κινδύνου 
η παρατεταμένη λήψη αντιβιοτικών ευρέως φά-
σματος [39]. 

Στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) διαπιστώ-
θηκε σε αύξηση των λευκοκυττάρων. Στη γενική 
αίματος, μόνο 2 ασθενείς είχαν λευκοκυττάρω-
ση,  ενώ οι υπόλοιποι ήταν ουδετεροπενικοί, και 
μάλιστα 9 ασθενείς βαριά ουδετεροπενικοί [39]. 
Τελικά 8 ασθενείς απεβίωσαν. Η απομόνωση και 
ταυτοποίηση τελικά του υπεύθυνου παθογόνου 
R. mucilaginosa, έγινε σε καλλιέργειες. Η χρώση 
gram, η βλεννώδης εμφάνιση των αποικιών, η απο-
τυχία ανάπτυξης του μικροβίου σε 5% NaCl και η 
αρνητική αντίδραση οξειδάσης έθεσαν την υπόνοια 
για το παθογόνο το οποίο τελικά ταυτοποιήθηκε με 
τη χρήση του συστήματος Vitek2 [39]. 

Σοβαρή επιπλοκή της Rothia σε ανοσοκατεσταλ-
μένους ασθενείς είναι η σηπτική αρθρίτιδα προ-
σθετικών και μη αρθρώσεων [40-46]. Τα τελευταία 
10 χρόνια δημοσιεύθηκαν 8 περιπτώσεις λοίμωξης 
αρθρώσεων από Rothia spp. σε ανοσοκατεσταλμέ-
νους ασθενείς. Οι 6 είχαν ιστορικό ρευματοειδούς 

αρθρίτιδας και ήταν υπό χρόνια αγωγή με ανοσο-
κατασταλτικά (μεθοτρεξάτη) καθώς και κορτιζόνη 
[41-45]. Ένας ασθενής είχε καρκίνο πνεύμονα [46] 
και ένας ασθενής είχε HIV [40]. Από τις 8 περιπτώ-
σεις, οι 5 αφορούσαν προσθετικές αρθρώσεις [45, 
46]. Όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν την άρθρωση 
του γόνατος, εκτός από την τελευταία που αφο-
ρούσε το ισχίο και οφειλόταν σε R. dentocariosa 
[46]. Στους 4 ασθενείς, οι ορθοπαιδικοί αφαίρεσαν 
τελείως την πρόθεση [45, 46]. Η λοίμωξη αντιμε-
τωπίστηκε επιτυχώς σε όλους τους ασθενείς [40-
46]. Τα είδη Rothia που απομονώθηκαν ήταν: σε 3 
περιπτώσεις R. dentocariosa [40, 41, 46], σε 2 πε-
ριπτώσεις R. aeria [42, 44],  σε μία R. mucilaginosa 
[43]. 

Οι Mahobia et al. [44] απομόνωσαν το μικρό-
βιο σε καλλιέργεια αρθρικού υγρού. Το παθογόνο 
ταυτοποιήθηκε αρχικά με το σύστημα API Coryne 
ως R. dentocariosa. Στη συνέχεια εστάλη σε ειδικό 
κέντρο, όπου τελικά απομονώθηκε μοριακά με τη 
συστοιχία 16S rRNA R. aeria [44]. Έτσι καταδεικνύ-
εται η ανάγκη για χρήση περισσότερο αξιόπιστων 
μέσων ταυτοποίησης όπως οι μοριακές τεχνικές. 

Τέλος στα περιστατικά που περιέγραψε η ομά-
δα του Trivedi έγινε ταυτοποίηση αλλά όχι σε επί-
πεδο είδους (η απάντηση από το μικροβιολογικό 
εργαστήριο ήταν Rothia spp.) έγινε με το σύστημα 
RapID CB plus της Remel Inc. [45]. Ακολούθησε 
χρήση E-test για έλεγχο ευαισθησίας στα αντιβι-
οτικά αμπικιλλίνη, κεφοτετάνη, κλινδαμυκίνη, ερτα-
πενέμη [45].

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά και σπά-
νια κλινική εκδήλωση της λοίμωξης από Rothia 
mucilaginosa σε ασθενή με ανοσοκαταστολή πε-
ριγράφηκε το 2010. Επρόκειτο για ασθενή 52 
ετών με ιστορικό οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, 
ο οποίος εμφάνισε λοιμώδη κοκκιωματώδη δερ-
ματίτιδα. Στις αιμοκαλλιέργειες απομονώθηκε R. 
mucilaginousa [47]. Δεν αναφέρεται αν και πώς 
δόθηκε αντιβιόγραμμα [48]. Ο ασθενής ωστόσο 
πήρε για διάστημα άνω του ενός μήνα βανκομυκίνη 
λόγω της αδυναμίας να δοθούν περαιτέρω πληρο-
φορίες σχετικά από τις καλλιέργειες. 

 Το 2012 σε ασθενή με χρόνια κοκκιωμα-
τώδη νόσο περιγράφηκε νεκρωτική λεμφαδενίτιδα 
και τραχηλικό απόστημα. Η λοίμωξη ήταν εξαιρε-
τικά επιθετική και απαιτήθηκαν δύο χειρουργικοί 
καθαρισμοί καθώς και παρατεταμένη χορήγηση 
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αντιβιοτικής θεραπείας. Το μικρόβιο απομονώθηκε 
σε καλλιέργεια πύου και ταυτοποιήθηκε με τη βο-
ήθεια της MALDI-TOF MS αρχικά ως Rothia spp. 
Τελικά η λοίμωξη αποδόθηκε σε R. aeria με χρήση 
της συστοιχίας 16s rRNA [48].

4. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αρχικά οφείλουμε να τονίσουμε ότι δεν υπάρ-

χουν πρότυπα όρια ευαισθησίας για τη Rothia spp. 
από τους οργανισμούς Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI) και European Committee 
on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). 
Για το λόγο αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεις 
έχουν χρησιμοποιηθεί τα όρια ευαισθησίας συνα-
φών μικροοργανισμών. Σε ορισμένες μεμονωμένες 
περιπτώσεις αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν τα 
όρια ευαισθησίας που έχει ορίσει το CLSI για συ-
ναφή είδη μικροοργανισμών, π.χ. corynobacteria 
ή gram θετικοί κόκκοι εκτός σταφυλοκόκκων και 
εντεροκόκκων.  Γενικά, το μικρόβιο είναι ευαίσθη-
το στην πενικιλλίνη. Συγκεκριμένα, σε μελέτη 90 
στελεχών R. dentocariosa που απομονώθηκαν 
από οδοντική πλάκα και περιοδοντικό ιστό απο-
καλύφθηκε υψηλή ευαισθησία σε πενικιλλίνες, 
κεφαλοσπορίνες, ερυθρομυκίνη και τετρακυκλίνη. 
Αντίθετα, χαμηλή ευαισθησία φάνηκε να υπάρχει 
στη λινκομυκίνη και την κλινδαμυκίνη. Σε μελέτη 
όμως 10 στελεχών R. dentocariosa και R. aeria 
που απομονώθηκαν από βακτηριαιμίες φάνηκε να 
υπάρχει ευαισθησία στις πενικιλλίνες, στις κεφαλο-
σπορίνες, στις καρβαπενέμες, στη γενταμυκίνη, την 
τετρακυκλίνη, την ερυθρομυκίνη, την κλινδαμυκίνη, 
τη χλωραμφενικόλη, τη ριφαμπικίκη και την σιπρο-
φλοξασίνη [49]. Αντοχή παρατηρήθηκε στις αμινο-
γλυκοσίδες και στη σιπροφλοξασίνη [50]. 

H R. mucilaginosa είναι ευαίσθητη στην πενι-
κιλλίνη, την αμπικιλλίνη, την κεφοταξίμη, ιμιπενέμη, 
ριφαμπικίνη και βανκομυκίνη. Σπάνια έχουν εμφα-
νιστεί στελέχη R. mucilaginosa ανθεκτικά στην πε-
νικιλλίνη. Επίσης εμφανίζει συνήθως αντοχή στην 
κλινδαμυκίνη, τις αμινογλυκοσίδες, την τριμεθο-
πρίμη-σουλφομεθοξαζόλη και τη σιπροφλοξασίνη 
[52]. Σε αυτό που συμφωνούν όλες οι θεραπευτικές 
προσεγγίσεις με αντιβιοτικά στα περιστατικά είναι 
ότι και τα τρία είδη Rothia έχουν καλή ανταπόκριση 
στην πενικιλλίνη και στις κεφαλοσπορίνες, τα οποία 
και θεωρούνται φάρμακα εκλογής [49-52]. 

4.1. R.aeria
Όπως σε κάθε περίπτωση, έτσι και στη R. aeria 

η αντιμικροβιακή θεραπεία εξαρτάται από τα απο-
τελέσματα των δοκιμασιών ευαισθησίας. Σε όλες 
τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε ευαισθησία στην 
πενικιλλίνη, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως φάρμακο 
εκλογής στις πιο πολλές περιπτώσεις. Καλά απο-
τελέσματα είχε και ο συνδυασμός βενζυλοπενικιλ-
λίνης με ριφαμπικίνη και γενταμυκίνη [28]. Ικανο-
ποιητική ανταπόκριση υπήρξε και στην αμπικιλλίνη, 
αγωγή που ακολουθήθηκε επιτυχώς σε περιστατικό 
ενδοκαρδίτιδας σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI 
[52]. Γενικά για τη R. aeria παρατηρείται χαμηλή 
MIC σε πενικιλλίνη, ερυθρομυκίνη, κεφαλοσπορίνες 
2ης γενιάς, βανκομυκίνη και γενταμυκίνη. Υψηλότε-
ρη ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση (ΜIC) πα-
ρατηρείται την κλινδαμυκίνη και αντοχή στην οφλο-
ξασίνη [42, 48, 53, 54].  

Αξίζει να αναφερθεί ένα περιστατικό σήψης από 
R. aeria σε νεογνό. Η δοκιμασία ευαισθησίας απο-
κάλυψε ευαίσθητο στέλεχος σε πενικιλλίνες, κεφα-
λοσπορίνες, ιμιπενένη, γενταμυκίνη, ερυθρομυκίνη. 
Το στέλεχος είχε αντοχή μόνο στην κλινδαμυκίνη 
από τα εξετασθέντα αντιβιοτικά [53]. Ιδιαίτερη ση-
μασία στην προσεκτική επιλογή αντιβιοτικού πρέπει 
να γίνει σε περιπτώσεις ύπαρξης ξένων σωμάτων 
στον οργανισμό διότι είναι πολύ πιθανή η δημι-
ουργία βιομεμβράνης από τον παθογόνο μικρο-
οργανισμό. Κάτι τέτοιο επηρεάζει σημαντικά τη 
διεισδυτικότητα του αντιβιοτικού, οδηγώντας σε 
θεραπευτικές αποτυχίες [54]. 

Σε περιστατικό ενδοκαρδίτιδας επιπλεγμένης 
με μυκωτικό ανεύρυσμα βρέθηκε για πρώτη φορά 
στέλεχος R. aeria που παράγει βιομεμβράνη και 
παρουσιάζει χαμηλή MIC στη ριφαμπικίνη και τη 
σιπροφλοξασίνη [54]. Επιπλέον πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη ότι κάποια στελέχη παρουσιάζουν 
ευαισθησία στα κλασικά αντιβιοτικά για Rothia in 
vitro, κλινικά όμως δεν παρουσιάζει ανταπόκριση ο 
ασθενής [23]. 

4.2 R. mucilaginosa
Για τη R. mucilaginosa αυτό που δείχνουν τα δε-

δομένα είναι ότι συνήθως παρουσιάζει ευαισθησία 
στην πενικιλλίνη αν και έχουν παρατηρηθεί σπορα-
δικά ανθεκτικά στελέχη [19]. Σε μελέτη 63 στελε-
χών R. mucilaginosa σε περιπτώσεις λοιμώξεων 
του αναπνευστικού συστήματος, όλα τα στελέχη 
ήταν ευαίσθητα στη βανκομυκίνη και τη ριφαμπι-
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κίνη με πιο ισχυρό αντιμικροβιακό τη ριφαμπικίνη 
[19]. Ωστόσο, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις πα-
ρουσιάστηκε ανάπτυξη αντοχής στη ριφαμπικίνη 
έπειτα από εβδομάδες θεραπείας, καλύτερα αποτε-
λέσματα επιτυγχάνονται με ταυτόχρονη χορήγηση 
ριφαμπικίνης με γενταμυκίνη ή βανκομυκίνη [20]. 
Εξίσου ισχυρή, αλλά σε in vitro συνθήκες, είναι και 
η δαπτομυκίνη [55]. Η R. mucilaginosa εμφανίζει 
συχνή αντοχή σε αμινογλυκοσίδες, κοτριμοξαζό-
λη και κινολόνες [20, 21].  Έχει παρατηρηθεί ότι η 
κοτριμοξαζόλη και οι κινολόνες που χορηγούνται 
προφυλακτικά σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς 
ευνοούν την εμφάνιση αντοχής της R. mucilaginosa 
σε αυτούς [20]. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι 
στην φλουοροκινολόνη έχει παρατηρηθεί αντοχή 
ακόμα και χωρίς προηγούμενη έκθεση σε αυτήν.  
Επιπλέον, η R. mucilaginosa που απομονώνεται 
από ουδετεροπενικούς ασθενείς είναι πολύ πιο 
ανθεκτική στην φλουοροκινολόνη από αυτήν που 
απομονώνεται από μη ουδετεροπενικούς [19]. 

Για περιπτώσεις μηνιγγίτιδας από R. mucilaginosa 
δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδη-
γίες. 

Σε μελέτη 14 ασθενών, οι 13 έλαβαν τρίτης γε-
νιάς κεφαλοσπορίνη και όλοι έλαβαν ενδοφλέβια 
βανκομυκίνη. Άλλη θεραπευτική προσέγγιση μπορεί 
να περιλαμβάνει αμπικιλλίνη, ριφαμπικίνη, και χλω-
ραμφενικόλη. Σε in vitro συνθήκες, η ριφαμπικίνη 
ήταν το πιο δραστικό αντιβιοτικό και η αμπικιλλίνη 
η πιο δραστική β-λακτάμη [56]. 

Επίσης, παρά το γεγονός ότι η χλωραμφαινικόλη 
έχει καλή διείσδυση στο ΕΝΥ, δεν υπάρχουν επαρ-
κή δεδομένα για τη δραστικότητά της έναντι της R. 
mucilaginosa [39]. 

Παρά την αμφίβολη θεραπευτική αξία, οι συγ-
γραφείς φαίνεται να συστήνουν την προσθήκη 
υψηλής δόσης αμπικιλλίνης και ριφαμπικίνης ως 
πρώτης γραμμής θεραπεία. 

Επίσης, αν και όλοι οι ασθενείς που μελετήθη-
καν είχαν λάβει ενδοφλέβια βανκομυκίνη, αυτή δε 
φαίνεται να είναι καλή λύση για τις λοιμώξεις του 
κεντρικού νευρικού συστήματος. 

Πράγματι, η ικανότητα διείσδυσης στο εγκεφα-
λονωτιαίο υγρό ποικίλει ανάλογα της μηνιγγικής 
φλεγμονής και επιπλέον είναι δύσκολο να διατη-
ρηθούν σταθερά τα επίπεδα του φαρμάκου στο 
ΕΝΥ, οπότε η ενδοφλέβια βανκομυκίνη δε συνιστά-

ται ως αρχική θεραπεία για τη μηνιγγίτιδα από R. 
mucilaginosa [39]. 

4.3 R. dentocariosa
Τα δεδομένα για τη R. dentocariosa δείχνουν πως 

είναι γενικά ευαίσθητη σε πενικιλλίνες και κεφα-
λοσπορίνες [56]. Άλλα αντιβιοτικά τα οποία έχουν 
δώσει καλά αποτελέσματα είναι η ερυθρομυκίνη, η 
βανκομυκίνη, η αμινογλυκοσίδη, η τετρακυκλίνη και 
η χλωραμφαινικόλη [46, 50]. Ασθενείς με πνευμο-
νία από R. dentocariosa συνήθως λαμβάνουν κε-
φτριαξόνη ή αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό για δύο 
εβδομάδες ή κλινδαμυκίνη για αρκετές εβδομάδες 
[50, 57]. Σε ασθενή με περιτονίτιδα επί φορητής 
περιτοναϊκής κάθαρσης μπορεί να χορηγηθεί αμο-
ξυκιλλίνη/κλαβουλανικό και ενδοφλέβια αμικασίνη 
[32]. Σε παρόμοιο περιστατικό χορηγήθηκε επιτυ-
χώς ενδοπεριτοναϊκά κεφαζολίνη με νετιλμικίνη 
[33]. Εναλλακτικά προτείνεται ενδοπεριτοναϊκή σι-
προφλοξασίνη με αμικασίνη [35].   Σε περιπτώσεις 
ενδοκαρδίτιδας από R. dentocariosa χορηγούνται 
πενικιλλίνη ή κεφαλοσπορίνη για 6 εβδομάδες με 
ή χωρίς αμινογλυκοσίδη για τις πρώτες 1-2 εβδο-
μάδες [58]. Παρόλα αυτά και επειδή έχει παρατη-
ρηθεί μειωμένη ευαισθησία στις αμινογλυκοσίδες 
η καλύτερη εναλλακτική είναι ένα β-λακταμικό με 
ριφαμπικίνη [58].

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αν και το γένος Rothia αποτελεί μέρος της φυσι-

ολογικής χλωρίδας της στοματικής κοιλότητας και 
θεωρείται μικροοργανισμός χαμηλής λοιμογονικής 
δύναμης για τους ανοσοεπαρκείς, σε ανοσοκατε-
σταλμένους ασθενείς αναδεικνύεται σε σημαντικό 
παθογόνο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει επικίν-
δυνες για τη ζωή λοιμώξεις (ενδοκαρδίτιδα, πνευ-
μονία, σήψη, μηνιγγίτιδα κλπ).  Δεδομένου του 
γεγονότος ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κατευ-
θυντήριες οδηγίες και λόγω της ιδιαιτερότητας των 
ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, η διάγνωση πρέπει 
να κατευθύνεται έγκαιρα και προς αυτά τα σπάνια 
παθογόνα, διότι η λοίμωξη σε τέτοιες περιπτώσεις 
έχει ραγδαία εξέλιξη χωρίς την κατάλληλη θερα-
πεία. Η ορθή διάγνωση και η έγκαιρη έναρξη της 
θεραπείας μπορούν να υποβοηθηθούν από εξελιγ-
μένα συστήματα ταυτοποίησης σε μικροβιολογικά 
εργαστήρια ειδικών νοσοκομείων.
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