
 

 

 

 

ΑΝΑΔΡΟΒΙΑ ΒΑΚΣΗΡΙΑ 

 
ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΗ 

 
ΠΑΘΟΓΟΝΟ ΓΡΑΗ - ΝΟΟΙ 

Clostridium spp 
(Βρίςκονται ςε αφκονία ςτο ζδαφοσ και ςτο ζντερο 
ανκρϊπων και ηϊων ςαν μζλθ τθσ φυςιολογικισ 
εντερικισ χλωρίδασ. Πολλά είδθ του γζνουσ είναι 
δυνθτικά πακογόνα, μερικά εξαιρετικά πακογόνα  και 
άλλα αβλαβι ςαπροφυτικά).  

 

ANAEROBE CDC BLOOD AGAR 
(FASTIDIOUS) 
Για τθν καλλιζργεια και απομόνωςθ όλων 
των αναερόβιων βακτθρίων. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010002 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

 
 
 
 
 

EGG YOLK ANAEROBE WITH 
NEOMYCIN 
Για τθν εκλεκτικι απομόνωςθ των 
κλοςτθριδίων  

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010218 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

 

Αεριογόνοσ γάγγραινα: Μόλυνςθ τραυμάτων 
κυρίωσ από C. perfringens 60-80%. 
Σθπτικζσ φλεγμονζσ: Περιτονίτισ, επιλόχειοσ 
ςθψαιμία, οξεία ςκωλθκοειδίτισ κτλ κυρίωσ από  
C. perfingens και C. septicum. 
 Αναερόβιοσ κυτταρίτισ: Κυρίωσ χειρουργικϊν 
τραυμάτων 
Τροφικι δθλθτθρίαςθ: Κυρίωσ από  
C. perfringens (A2). Χολεροειδισ εντερίτθσ:  
C. perfringens (A). Νεκρωτικι  εντεροκολίτισ 
νεογνϊν: C. butyricum. 
Νεκρωτικι εντεροκολίτισ ενθλίκων 
: C. perfringens. 
Αλλαντίαςθ: Πολφ ςοβαρι τροφικι δθλθτθρίαςθ 
οφείλεται ςτθν αλλαντικι τοξίνθ του C. botulinum.  
Τζτανοσ: C. tetani. 

Clostridium difficile 
Καλλιζργεια ςε αναερόβιεσ ςυνκικεσ ςτουσ 35 – 37 C 
για  48 ώρεσ. 

ANAEROBE CDC BLOOD AGAR 
(FASTIDIOUS) 
Για τθν καλλιζργεια και απομόνωςθ όλων 
των αναερόβιων βακτθρίων. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010002 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE AGAR  
CCEY (Brazie’s)  
To Brazier’s CCYE Agar χρθςιμοποιείται για 
τθν εκλεκτικι απομόνωςθ και ταυτοποίθςθ 
του Clostridium difficile από κλινικά 
δείγματα. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010035 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

Ψευδομεμβρανϊδθσ κολίτισ: Οξεία εντερικι νόςοσ. 
Διάρροια εξ αντιβιοτικϊν:  Ελαφρότερθ νόςοσ. 

 
     ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΒΑΚΣΗΡΙΩΝ 

 
Βαςική προϋπόθεςη για την επιτυχία τησ καλλιζργειασ και τησ απομόνωςησ των αναερόβιων 

βακτηρίων είναι η ςωςτή λήψη, μεταφορά και χειριςμόσ του δείγματοσ ζτςι που να το προφυλάξει 
από κάθε επαφή με τον ατμοςφαιρικό αζρα. 

 

 
Τα ςυχνότερα απομονοφμενα αναερόβια βακτιρια από τισ καλλιζργειεσ κλινικών δειγμάτων. 

 



Peptostreptococcus spp 
 
Peptococcus niger 
 
Είναι μζλθ τθσ φυςιολογικισ χλωρίδασ του ςτόματοσ, 
του παχζοσ εντζρου και του γεννθτικοφ ςωλινα τθσ 
γυναίκασ. 

 
Καλλιζργεια ςε αναερόβιεσ ςυνκικεσ ςτουσ 35 – 37 C 
για  48 - 72ώρεσ. 

ANAEROBE CDC BLOOD AGAR 
(FASTIDIOUS) 
Για τθν καλλιζργεια και απομόνωςθ όλων 
των αναερόβιων βακτθρίων. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010002 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

ANAEROBE C.N.A. BLOOD AGAR 
Για τθν εκλεκτικι απομόνωςθ και 
ταυτοποίθςθ αναερόβιων gram(+) κόκκων. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010003 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

Επιλόχειοσ ςθψαιμία: Στο 30% γυναικϊν με 
επιλόχειο πυρετό από-μονϊνονται 
πεπτοςτρεπτόκοκκοι (P. magnus, P. anaerobius).  
Σθπτικι ζκτρωςθ, αμνιονίτισ, χοριοαμνιονίτισ. 
Αποςτιματα ςαλπιγγο-ωοκθκικά, πυελικά, 
περιτονίτισ. 
Δερματικζσ λοιμϊξεισ: Κυτταρίτισ με ςθπτικι 
κρομβοφλεβίτιδα. 
Λοιμϊξεισ ςτόματοσ και κεφαλισ:  Περιοδοντίτισ, 
χρόνια μζςθ πυϊδθσ ωτίτισ, απόςτθμα εγκεφάλου, 
μικροβιαιμία μετά από οδοντιατρικι επζμβαςθ. 
Σθπτικι αρκρίτισ: Οςτεομυελίτισ μετά από 
αρκροπλαςτικι ιςχίου. 
Νόςοι του αναπνευςτικοφ: Λόγω ειςπνοισ 
πεπτοςτρεπτόκοκκου από τθ χλωρίδα του 
ςτόματοσ. 
Περιτονίτισ: Λόγω ριξεωσ του εντζρου. 
Μαςτίτισ και λοιμϊξεισ μαλακϊν ιςτϊν. 

Bacteroides spp  
(Κοινά μικρόβια μθ πακογόνα εξαρχισ αλλά μόνο 
ευκαιριακά). 

 
Καλλιζργεια ςε αναερόβιεσ ςυνκικεσ ςτουσ 35 – 37 C 
για  48 ώρεσ. 

ANAEROBE CDC BLOOD AGAR 
(FASTIDIOUS) 
Για τθν καλλιζργεια και απομόνωςθ όλων 
των αναερόβιων βακτθρίων. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010002 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

BACTEROIDES BILE ESCULINE AGAR 
Για τθν εκλεκτικι απομόνωςθ και 
ταυτοποίθςθ του Bacteroides fragillis 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010005 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

Τα νοςιματα που προκαλοφνται ςτον άνκρωπο 
είναι ςυνικωσ ενδογενοφσ προελεφςεωσ. 
Περιτονίτιδα από ριξθ τθσ ςκωλθκοειδοφσ. 
Φλεγμονζσ διαβρωτικζσ και επεκτατικζσ γφρω από 
παροχετεφςεισ, μετά από εγχειριςεισ. 
Περιαμυγδαλικά και φαρυγγικά αποςτιματα. 
Χρόνια κολπίτιδα.   Χρόνια μζςθ ωτίτιδα και 
μαςτοειδίτιδα.   Νεκρωτικι πνευμονία και 
απόςτθμα του πνεφμονοσ. 
 Επιλόχεια ςθψαιμία.   Σθπτικι αποβολι. 
Ενδομθτρίτιδα.   

Prevotella 
 
Porphyromonas 
 
Καλλιζργεια ςε αναερόβιεσ ςυνκικεσ ςτουσ 35 – 37 C 
για  48 ώρεσ. 

ANAEROBE CDC BLOOD AGAR 
(FASTIDIOUS) 
Για τθν καλλιζργεια και απομόνωςθ όλων 
των αναερόβιων βακτθρίων. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010002 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

ANAEROBE BLOOD AGAR W/ 
VANCOMYCIN & NEOMYCIN 
Για τθν εκλεκτικι απομόνωςθ των gram(-) 
αναερόβιων βακτθρίων. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010101 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

Περιτονίτιδα από ριξθ τθσ ςκωλθκοειδοφσ. 
Φλεγμονζσ διαβρωτικζσ και επεκτατικζσ γφρω από 
παροχετεφςεισ, μετά από εγχειριςεισ. 
Περιαμυγδαλικά και φαρυγγικά αποςτιματα. 
Χρόνια κολπίτιδα.   Χρόνια μζςθ ωτίτιδα και 
μαςτοειδίτιδα.   Νεκρωτικι πνευμονία και 
απόςτθμα του πνεφμονοσ. 
 Επιλόχεια ςθψαιμία. Σθπτικι αποβολι. Ενδομθτρίτιδα.   



Fusobacterium spp 
(Μικρόβια τθσ φυςιολογικισ αναερόβιασ χλωρίδασ 
πολλϊν βλεννογόνων όπωσ του ανϊτερου 
αναπνευςτικοφ, του γαςτρεντερικοφ και 
ουρογεννθτικοφ). 
 

Καλλιζργεια ςε αναερόβιεσ ςυνκικεσ ςτουσ 35 – 37 C 
για  48 ώρεσ. 

ANAEROBE CDC BLOOD AGAR 
(FASTIDIOUS) 
Για τθν καλλιζργεια και απομόνωςθ όλων 
των αναερόβιων βακτθρίων. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010002 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

ANAEROBE BLOOD AGAR W/ 
VANCOMYCIN & NEOMYCIN 
Για τθν εκλεκτικι απομόνωςθ των gram(-) 
αναερόβιων βακτθρίων. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010101 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

Δυνθτικά πακογόνα ςαν κφρια αιτία ι ςυνεργεί ςε 
διάφορεσ λοιμώξεισ οργάνων και ςυςτθμάτων. 
Απόςτθμα πνεφμονοσ.   Πνευμονία εξ ειςπνόθσ.    
Νεκρωτικι πνευμονία.   
Εμπφθμα.    Απόςτθμα εγκεφάλου.     
Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα.     
Μεταςτατικι οςτεομυελίτιδα.     
Σθπτικι αρκρίτιδα.    Απόςτθμα ιπατοσ. 
Λοιμϊξεισ με πυϊδεισ φλεγμονζσ ςτο ςτόμα.     

Bilophila Wadsworthia 
 

 

 

 

 

 

Καλλιζργεια ςε αυςτθρά αναερόβιεσ ςυνκικεσ ςτουσ 

35 – 37 C για 4 – 5 θμζρεσ. 

ANAEROBE CDC BLOOD AGAR 
(FASTIDIOUS) 
Για τθν καλλιζργεια και απομόνωςθ όλων 
των αναερόβιων βακτθρίων. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010002 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

ANAEROBE BLOOD AGAR W/ 
VANCOMYCIN & NEOMYCIN 
Για τθν εκλεκτικι απομόνωςθ των gram(-) 
αναερόβιων βακτθρίων. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010101 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

Θεωρείηαι παθογόνο και έτει ζτέζη με ηη 
ζκωληκοειδίηιδα. 
Έτει απομονωθεί: Φλεγμαίνοσζα ζκωληκοειδή,   
κόπρανα,   περιηοναΐκό σγρό,   νεκρωηικό σλικό 
μαζταλιαίας ιδρωηαδενίηιδας,   οζτειΐκού 
αποζηήμαηος,   περικαρδιακό σγρό,    

Εμπφθμα κωρακικό,   κολπικό,   αρκρικό υγρό,    
αίμα. 

Propionobacter spp 
(Αποτελοφν βαςικό μζλοσ τθσ μόνιμθσ μικροβιακισ 
χλωρίδασ του δζρματοσ). 
 

Καλ/γεια ςε αναερόβιεσ ςυνκικεσ ςτουσ 35 – 37 C για 
48 ώρεσ . 

ANAEROBE CDC BLOOD AGAR 
(FASTIDIOUS) 
Για τθν καλλιζργεια και απομόνωςθ όλων 
των αναερόβιων βακτθρίων. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010002 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

ANAEROBE BLOOD AGAR W/ 
VANCOMYCIN & NEOMYCIN 
Για τθν εκλεκτικι απομόνωςθ των gram(-) 
αναερόβιων βακτθρίων. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010101 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

Ζουν και πολλαπλαςιάηονται ςτουσ πόρουσ των 
ςμθγματογόνων αδζνων που εκβάλουν ςτο κφλακο 
των τριχών. 
Βρίςκονται ςτα κλινικά δείγματα τραυμάτων,  πφου,  
αποςτθμάτων μαλακϊν μορίων.   Η πρϊτθ 
δερματικι νόςοσ είναι θ κοινι ακμι.  
Ζχει απομονωκεί μαηί με άλλα μικρόβια ςε 
αποςτιματα,  ςτον κόλπο,  ςε περιοδοντικά 
αποςτιματα,  ςτο αίμα. 
Στο μάτι βρίςκεται ςαν παράγων ενδοφκαλμίτιδασ 
μετεγχειρθτικισ ι τραυματικισ. 

Mobiluncus 

 

 

 
Καλλιέργεια ζε ασζηηρά αναερόβιες ζσνθήκες ζηοσς 35 – 

37 C για 2 – 5 ημέρες. 

ANAEROBE CDC BLOOD AGAR 
(FASTIDIOUS) 
Για τθν καλλιζργεια και απομόνωςθ όλων 
των αναερόβιων βακτθρίων. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010002 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

ANAEROBE BLOOD AGAR W/ 
VANCOMYCIN & NEOMYCIN 
Για τθν εκλεκτικι απομόνωςθ των gram(-) 
αναερόβιων βακτθρίων. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010101 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

Στθν μθ ειδικι κολπίτιδα  το Mobiluncus αυξάνει και 
απομονϊνεται μαηί με τθν Gardnerella vaginalis ςε 
50 – 60% των περιπτϊςεων. 
Απομονϊκθκε επίςθσ από:   Απόςτθμα μαςτοφ,   
υλικό αναρροφιςεωσ ςε περιπτϊςεισ παραμιτριων 
φλεγμονϊν,    
Στο χοριοάμνιο του πλακοφντα ςε περιπτϊςεισ 
πρόωρου τοκετοφ.    



 

Vellionella spp 
(Βρίςκεται ςτθ φυςιολογικι χλωρίδα  ςτόματοσ 
και του φάριγγα). 
 
Καλλιζργεια ςε αναερόβιεσ ςυνκικεσ ςτουσ 35 – 

37 C για 24 – 48 ώρεσ. 

ANAEROBE CDC BLOOD AGAR 
(FASTIDIOUS) 
Για τθν καλλιζργεια και απομόνωςθ όλων 
των αναερόβιων βακτθρίων. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010002 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

ANAEROBE BLOOD AGAR W/ 
VANCOMYCIN & NEOMYCIN 
Για τθν εκλεκτικι απομόνωςθ των gram(-) 
αναερόβιων βακτθρίων. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 010101 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 x 90mm 

Δεν κεωρείται πακογόνο μικρόβιο αλλά ζχει 
απομονωκεί ςε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ 
πνευμονικϊν νόςων μαηί με άλλα μικρόβια 
από οςτεομυελίτιδα, από λοιμϊξεισ των 
μαλακϊν ιςτϊν και από δάγκωμα 
ανκρϊπου. 

 

 

 


