
Θα χορηγηθούν 18 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής 
Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS
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Διοικητικό Συμβούλιο 
Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Πρόεδρος: Π. Νικολαΐδης

Αντιπρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Γεν. Γραμματέας: Μ. Λελέκης

Ταμίας: Ν. Σύψας

Μέλη: Μ. Κ. Λαζανάς

Μ. Μαραγκός

Γ. Πετρίκκος

Επίτιμο Μέλος Γ. Κ. Δαΐκος

Επιτροπή Αξιολόγησης Διατριβών

Μ.Κ. Λαζανάς

Α. Πεφάνης

Α. Σκουτέλης

Επιστημονική Επιτροπή  
13ου Πανελληνίου Συνεδρίου  

 Ελληνικής Εταιρείας 
Λοιμώξεων

Πρόεδρος: Μ. Κ. Λαζανάς

Μέλη: Δ. Κοφτερίδης

Μ. Μαραγκός

Σ. Μεταλλίδης

Π. Παναγόπουλος

Α. Πεφάνης

Ν. Σύψας

Οργανωτική Επιτροπή  
13ου Πανελληνίου Συνεδρίου  

 Ελληνικής Εταιρείας 
Λοιμώξεων

Πρόεδρος: Μ. Λελέκης

Μέλη: Χ. Λούπα

Π. Λουρίδα

Δ. Πλαχούρας

Γ. Τσεκές
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Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων είμαστε στην ευχάριστη 

θέση να σας προσκαλέσουμε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας μας 

που θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στις 22-24 Φεβρουαρίου 2013.

Συνεχίζοντας και σ’ αυτό το συνέδριο την επίσημη συνεργασία μας με τις 

Επιστημονικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Λοιμώξεων και 

της Αντιμικροβιακής Χημειοθεραπείας, καθώς και με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., καταρτίσαμε 

ένα επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες και τις προσδοκίες σας για σύγχρονη και έγκυρη ενημέρωση.

Πιστεύουμε ότι η ενεργός συμμετοχή σας θα συμβάλει καθοριστικά  

στην επιτυχία του συνεδρίου μας και θα μας δώσει την ευκαιρία  

να συζητήσουμε επίκαιρα θέματα λοιμώξεων που μας απασχολούν όλους  

στην καθημερινή ιατρική πράξη.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

 Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Λ. Ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Ε.Λ.

 Π. Νικολαΐδης Μ. Λελέκης
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Γενικές πληροφορίες Συνεδρίου
Συνεδριακό κέντρο
Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ.

Κόστος εγγραφών
Κατηγορίες συμμετεχόντων Εγγραφές
Ειδικευμένοι 100,00 €
Ειδικευόμενοι 80,00 €
Νοσηλευτές/τριες 70,00 €
Φοιτητές - Σπουδαστές* 30,00 €

Στο κόστος εγγραφής των συνέδρων περιλαμβάνονται:
• Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Τσάντα με το Συνεδριακό Υλικό
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
• Συμμετοχή σε διαλείμματα καφέ και γεύματα.
*  Εναλλακτικά οι φοιτητές και οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τις εργασίες του Συνεδρίου και να 

παραλάβουν μόνον Συνοπτικό Πρόγραμμα, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Βιβλίο Ομιλιών-Εισηγήσεων.

Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.
Οι ομιλίες των ξένων προσκεκλημένων ομιλητών θα πραγματοποιηθούν στα Αγγλικά.

Κέντρο παραλαβής διαφανειών (Slide center/Preview room)
Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τα USB, CD-Rom τους τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν 
την έναρξη της ομιλίας τους.
Η αίθουσα ομιλιών παρέχει εξοπλισμό με Η/Υ για παρουσίαση μέσω Powerpoint, DVD &  
Data Video Projector.

Γραμματεία συνεδρίου 
Focus on Health

Ιωάννου Γενναδίου 16, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 210 7223046, Fax: 210 7223220,
E-mail: info@focusonhealth.gr, Website: www.infections2013.gr

Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας στο χώρο του Συνεδρίου

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013 09:00-21:00
Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013 08:30-20:00
Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013 09:00-19:30

Παραλαβή βεβαιώσεων παρακολούθησης

Η παράδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης θα γίνει από τη Γραμματεία την  
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 από τις 14:30 έως τις 19:30.
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Ευχαριστίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, 

ευχαριστεί θερμά τις ακόλουθες φαρμακευτικές εταιρείες για τη συμβολή τους 
στην πραγματοποίηση του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων.
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Περιεχόμενα

 Επιστημονικό Πρόγραμμα 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων 11

 Περιλήψεις ομιλιών 17

 Αναρτημένες Ανακοινώσεις (επιλεγμένες για συζήτηση) 25

 Αναρτημένες Ανακοινώσεις 39

 Ενθέσεις 57

 Ευρετήρια 77
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Επιστημονικό 
Πρόγραμμα
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Επιστημονικό Πρόγραμμα 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013
10:00-11:00 Συζήτηση επιλεγμένων Posters

Πρόεδροι: Γ. Κορατζάνης, Θ. Πέππας, Ά. Τόσκας

11:00-13:00 Στρογγυλό Τραπέζι
«Το παιδί με λοίμωξη και η οικογένεια: Αμφίδρομη ανάγκη για πρόληψη 
και θεραπεία»
Πρόεδρος: Μ. Θεοδωρίδου
Ομιλητές:
I. Παυλοπούλου: «Αερογενείς λοιμώξεις»
Μ. Τσολιά: «Φυματίωση»
Β. Παπαευαγγέλου: «Μηνιγγιτιδοκοκκικές λοιμώξεις»
Β. Σπούλου: «Πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις»

13:00-14:30 Διάλεξη Ι
«Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός»
Πρόεδρος: Μ. Λελέκης
Ομιλητής: Μ. Μαραγκός

Διάλεξη ΙΙ
«Εμβόλια σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς»
Πρόεδρος: Μ. Χίνη
Ομιλητής: Σ. Μεταλλίδης

14:30-15:30 Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα

15:30-17:00 Στρογγυλό Τραπέζι
«Ασυνήθεις εκδηλώσεις συνήθων λοιμώξεων» (Διαδραστικό)
Πρόεδροι: Α. Σκουτέλης, Ν. Σύψας
Ομιλητές: Μ. Γκαμαλέτσου, Ε. Κακάλου, Κ. Παπανικολάου, Η. Σκοπελίτης

17:00-17:30 Διάλειμμα - Καφές

17:30-19:30 Δορυφορικό Συμπόσιο της εταιρείας Pfizer
«New trends on the treatment of infections: Optimizing clinical outcomes»
Πρόεδροι: Χ. Γώγος, Π. Νικολαΐδης
Ομιλητές: 
R. Herbrecht: «Voriconazole: The 10-year fight against invasive fungal infections»
R. Masterton: «Optimizing treatment of cSSTIs due to MRSA»
Ν. Σύψας: «IV/Oral switch and early discharge strategies»

19:30 Τελετή Έναρξης
Απονομή βραβείου «Γ.Κ. Δαΐκος»
Διάλεξη
«Trained Immunity: A new paradigm»
Πρόεδρος: Π. Νικολαΐδης
Ομιλητής: Jos WM van der Meer

Δεξίωση
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Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013
9:00-10:30 Στρογγυλό Τραπέζι

«EUCAST vs CLSI: Τα υπέρ και κατά»  
(συμμετοχή της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας)
Πρόεδροι: A. Βατόπουλος, Ε. Γιαμαρέλλου, Π. Νικολαΐδης 
Ομιλητές:
A. Βατόπουλος: «Τι είναι το όριο ευαισθησίας (breakpoint);»
Φ. Κοντοπίδου:  « Σε ποια σημεία διαφέρουν τα δύο συστήματα:  

Προβλήματα στην εφαρμογή»
Ε. Γιαμαρέλλου:  « Ανάγκη προσαρμογής των ορίων ευαισθησίας  

στις λοιμώξεις από S. aureus»
Γ.Λ. Δαΐκος:  « Το όριο ευαισθησίας στις λοιμώξεις από ανθεκτικά  

στις καρβαπενέμες Gram αρνητικά»

10:30-12:00 Στρογγυλό Τραπέζι
«Νοσοκομειακές λοιμώξεις»
(συμμετοχή του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
Πρόεδροι: Α. Γκίκας, Γ. Σαρόγλου
Ομιλητές:
Ε. Μαλτέζου:  « Πρόγραμμα Προκρούστης: Νεώτερα επιδημιολογικά 

δεδομένα»
Φ. Κοντοπίδου: «Παρεμβάσεις μετά τα νεώτερα επιδημιολογικά δεδομένα»

12:00-12:30 Διάλειμμα - Καφές

12:30-13:15 Δορυφορική Διάλεξη της εταιρείας AstraZeneca
«Νεώτερες θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων»
Πρόεδρος: Γ. Πετρίκκος
Ομιλητής: J. Garau

13:15-15:15 Δορυφορικό Συμπόσιο της εταιρείας Novartis
«Ανασκόπηση βιβλιογραφικών δεδομένων για τη δαπτομυκίνη»
Πρόεδρος: Γ.Λ. Δαΐκος
Ομιλητές: 
Ά. Πεφάνης:  « Δαπτομυκίνη σε επιπεπλεγμένες λοιμώξεις 

δέρματος-μαλακών μορίων και βακτηριαιμία: 
Σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας»

Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης:  « Μελέτη EUCORE: Αποτελέσματα ευρωπαϊκής 
πολυκεντρικής μελέτης»

Π. Νικολαΐδης:  « Η χορήγηση δαπτομυκίνης σε ειδικές κατηγορίες 
ασθενών»

Μ. Λελέκης:  « Η θέση της δαπτομυκίνης στη θεραπεία των 
ενδοκαρδιτίδων»

15:15-16:15 Ελαφρύ Γεύμα - Απολογιστική Συνέλευση
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16:15-18:15 Στρογγυλό Τραπέζι
«Νεώτερα δεδομένα στη θεραπεία των μυκητιάσεων»
(συμμετοχή της Ελληνικής Μυκητολογικής Εταιρείας)
Πρόεδροι: Χ. Μπασιάρης, Αθ. Τσακρής
Ομιλητές: 
Μ. Δρογγάρη-Απειρανθίτου: «Επιδημιολογία μυκητιάσεων»
Ά. Σκιαδά: «Κλινική διερεύνηση»
Γ. Βρυώνη: «Εργαστηριακή διερεύνηση»
Γ. Πετρίκκος: «Κατευθυντήριες οδηγίες»

18:15-19:45 Δορυφορικό Συμπόσιο της εταιρείας Astellas
«Κρίση & οικονομική αξιολόγηση της υγείας»
Πρόεδροι: Γ. Πετρίκκος, Ν. Σύψας
Ομιλητές: 
Ι. Υφαντόπουλος:  « Κοινωνική και οικονομική αξιολόγηση στις σύγχρονες 

θεραπείες»
Α. Αρμαγανίδης: « ESTIMATOR Study: Η 1η φαρμακοοικονομική μελέτη  

για τις αντιμηκυτιασικές θεραπείες στην Ελλάδα»
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Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013
9:30-10:30 Διάλεξη

«Δέκα καλύτερες δημοσιεύσεις στις λοιμώξεις»
Πρόεδρος: Ε. Μαλτέζος
Ομιλητής: Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης

10:30-12:00 Δορυφορικό Συμπόσιο της εταιρείας Astellas 
«Λοίμωξη από Clostridium difficile και η νέα στοχευμένη θεραπευτική 
επιλογή fidaxomicin-DIFICLIR»
Πρόεδροι: Μ.Κ. Λαζανάς, Αθ. Τσακρής
Ομιλητές: 
Μ. Ορφανίδου: «Μικροβιολογικά δεδομένα»
Ε. Γιαμαρέλλου: «Κλινικά δεδομένα»

12:00-12:30 Διάλειμμα - Καφές

12:30-14:30 Στρογγυλό Τραπέζι
«Νέες προσεγγίσεις για την πρόληψη και τη θεραπεία των λοιμώξεων»
(συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας)
Πρόεδροι: Ε. Γιαμαρέλλου, Χ. Γώγος
Ομιλητές:
Ε. Παπαδομιχελάκης: «Τα εισπνεόμενα αντιβιοτικά»
Λ. Γαλανή:  « Οι φορείς των μικροοργανισμών και η ανάγκη  

της θεραπείας τους»
Ά. Πεφάνης:  « Η εφαρμογή των PK/PDs στη θεραπεία των 

πολυανθεκτικών μικροβίων»
Κ. Κανελλακοπούλου: «Υπάρχουν νέες και ελπιδοφόρες αντιμικροβιακές ουσίες;»

14:30-15:00 Διάλειμμα - Καφές

15:00-15:30 Διάλεξη
«Διερεύνηση πυρετού σε χειρουργικούς ασθενείς»
Πρόεδρος: Δ. Βουτσινάς
Ομιλήτρια: Γ. Πουλάκου

15:30-16:15 Δορυφορική Διάλεξη της εταιρείας MSD
«O ρόλος της ερταπενέμης στη σύγχρονη θεραπευτική των λοιμώξεων» 
Πρόεδρος: Α. Σκουτέλης
Ομιλητής: Μ. Μαραγκός

16:15-16:45 Διάλεξη
«Ιογενείς λοιμώξεις σε αιματολογικούς ασθενείς» 
Πρόεδρος: Κ. Γεωργιλής
Ομιλητής: Β. Παπασταμόπουλος

16:45-18:45 Στρογγυλό Τραπέζι (Διαδραστικό)
«Ενδιαφέροντα περιστατικά λοιμώξεων»
Πρόεδροι: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Μ.Κ. Λαζανάς
Ομιλητές: Κ. Αρμένης, Α. Λιονή, Π. Λουρίδα, Ν. Τσόγκας
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Περιλήψεις 
Ομιλιών
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Στρογγυλό Τραπέζι 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ 
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Ι.Δ. Παυλοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Λοιμωξιολόγος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι λοιμώξεις έχουν ως επακόλουθο νοσηρότητα και επιπλοκές που ποικίλλουν ανάλογα με το 
αίτιο, την ηλικία και την ανοσολογική κατάσταση του κρούσματος. Ήπιες ή ασυμπτωματικές 
λοιμώξεις σε υγιή παιδιά μπορεί να έχουν σοβαρές εκδηλώσεις όταν μεταδοθούν σε ενήλικες 
και αντίστροφα. Για τούτο, το επιστημονικό ενδιαφέρον εστιάζεται τελευταία εκτός από τα παι-
διά και στην πρόληψη των λοιμώξεων στους ενήλικες μέσα στην οικογένεια και την κοινότητα, 
με έμφαση στις εγκύους. Η ιλαρά μεταδίδεται αερογενώς και εξακολουθεί να αποτελεί αίτιο 
επιδημικών εξάρσεων στις ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό οφείλεται στον ατελή ή μη εμβολιασμό 
αυτόχθονων ομάδων και στη μετανάστευση ατόμων από χώρες με πλημμελή φροντίδα υγείας. Η 
αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης με δύο δόσεις εμβολίου σε ποσοστό τουλάχιστον 95% και η 
στοχευμένη παρέμβαση σε μετακινούμενους πληθυσμούς αποτελούν προϋπόθεση για τον έλεγ-
χο της νόσου. Η γρίπη και ο κοκκύτης μεταδίδονται μέσω σταγονιδίων, είναι όμως δυνατόν και 
αερογενώς. Οι ιδιαιτερότητες της γρίπης συνοψίζονται στην αντιγονική αστάθεια και την ταυτό-
χρονη κυκλοφορία διαφορετικών στελεχών του ιού, χαρακτηριστικά που εμποδίζουν την παρα-
σκευή αποτελεσματικού εμβολίου. Η επιδημιολογική επιτήρηση και ο εμβολιασμός των ομάδων 
αυξημένου κινδύνου έχουν συμβάλλει στην πρόληψη, ενώ ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες για 
την παρασκευή καλύτερου εμβολίου. Η αύξηση της επίπτωσης του κοκκύτη τελευταία σε χώρες 
με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, αποδίδεται σε καλύτερη καταγραφή, αντικατάσταση του ολο-
κυτταρικού με το ακυτταρικό εμβόλιο, εμφάνιση νέων στελεχών και εξασθένιση της ανοσίας με 
την πάροδο του χρόνου. Η διαμόρφωση νέων συστάσεων εμβολιασμού και η παρασκευή εμβο-
λίων είναι απαραίτητες για την προστασία των επίνοσων βρεφών που εμφανίζουν σημαντικές 
επιπλοκές και θνητότητα από τη νόσο. 

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Μ. Τσολιά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικών Λοιμώξεων 

Παρά την πρόσφατη πρόοδο στον έλεγχο της φυματίωσης παγκόσμια, η νόσος εξακολουθεί σήμε-
ρα να προκαλεί μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα. Η παιδική φυματίωση είχε μέχρι πρόσφατα 
υποεκτιμηθεί, υπολογίζεται όμως ότι κάθε χρόνο νοσούν 450.000 παιδιά και σημειώνονται περίπου 
69.000 θάνατοι. Η διάγνωση της παιδικής φυματίωσης εμφανίζει δυσκολίες λόγω των μη ειδικών 
εκδηλώσεων της νόσου, της δυσκολίας λήψης επαρκών δειγμάτων και του χαμηλού ποσοστού 
θετικών αποτελεσμάτων. Στη διάγνωση συμβάλλουν συχνά σημαντικές πληροφορίες προερχόμε-
νες από το οικογενειακό περιβάλλον που θα πρέπει να αναζητούνται, όπως η χώρα προέλευσης, 
το πρόσφατο ταξίδι σε ενδημική χώρα και κυρίως, η τυχόν ύπαρξη γνωστών περιπτώσεων νόσου 
ή ατόμων με ύποπτα συμπτώματα. Η διάγνωση της παιδικής φυματίωσης έχει μεγάλη επιδημιο-
λογική σημασία διότι καταδεικνύει την ύπαρξη δραστηριότητας της νόσου στο περιβάλλον του 
ασθενούς. Συχνά διαπιστώνεται ότι η πηγή μόλυνσης είναι ενήλικος ασθενής στο οικογενειακό 
περιβάλλον του παιδιού στον οποίο η διάγνωση έχει καθυστερήσει. Σε άλλες περιπτώσεις, ενώ 
είναι γνωστή η ύπαρξη περίπτωσης ενηλίκου με ενεργό φυματίωση, ο έλεγχος των επαφών του 
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έχει καθυστερήσει ή έχει παραμεληθεί. Η διερεύνηση των επαφών ενηλίκου ασθενή με ενεργό 
πνευμονική φυματίωση έχει μεγάλη σημασία για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δευ-
τερογενών περιπτώσεων νόσου αλλά και για τη χορήγηση προληπτικής θεραπείας σε άτομα με 
λανθάνουσα φυματίωση. Είναι γνωστό ότι, βρέφη και νήπια καθώς και ανοσοκατεσταλμένοι ασθε-
νείς που μολύνονται από το Μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, βρίσκονται σε ιδιαίτερα αυξημένο 
κίνδυνο να αναπτύξουν σύντομα ενεργό νόσο και μάλιστα σοβαρές μορφές αυτής. Επιπρόσθετα, 
η αντιμετώπιση της λανθάνουσας φυματίωσης σε μη ενδημικές χώρες συμβάλλει σημαντικά στον 
έλεγχο της νόσου μακροπρόθεσμα, αφού μειώνεται η δεξαμενή από την οποία θα προέλθουν οι 
ενήλικοι με φυματίωση στο μέλλον. Η αποτελεσματική οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών για 
τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των επαφών του πάσχοντος είναι σημαντική για τη δημόσια υγεία. 

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Β. Παπαευαγγέλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Β’ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων  
«Π. & Α. Κυριακού»

Η λοίμωξη από μηνιγγιτιδόκοκκο (Neisseria meningitidis) αποτελεί ακόμα και σήμερα σημαντικό 
αίτιο θνητότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από τον ΠΟΥ, 
υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο παγκοσμίως έχουμε περισσότερα από 1 εκατομμύρια λοιμώξεις και 
135.000 θανάτους που οφείλονται σε μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη. Παρατηρείται σημαντική δια-
κύμανση της επίπτωσης της νόσου αλλά και των οροτύπων του μηνιγγιτιδοκόκκου ανάλογα με τη 
γεωγραφική περιοχή. Έτσι, για τον σχεδιασμό της πρόληψης της νόσου, είναι απαραίτητη η συνε-
χής επιδημιολογική επιτήρηση. Είναι γνωστό ότι η νόσος ενδημεί στην υπο-σακχάρια Αφρική και 
συγκεκριμένα στη λεγόμενη «meningitis belt». Στις αναπτυγμένες περιοχές η επίπτωση κυμαίνεται 
από 0,2-4,7 περιπτώσεις/100.000 άτομα. Σύμφωνα με στοιχεία του ECDC, η επίπτωση στην Ευρώπη 
το 2008 ήταν 0,9/100.000 και παραμένει σταθερή μετά τη σημαντική πτώση που παρατηρήθηκε 
στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με την εφαρμογή μαζικού εμβολιασμού έναντι του μηνιγγιτιδο-
κόκκου C. Σήμερα, στην Ευρώπη ο μηνιγγιτιδόκοκκος της οροομάδας Β αποτελεί το κύριο αίτιο 
μηνιγγιτιδοκοκικκής νόσου. Υψηλότερη επίπτωση εμφανίζουν τα βρέφη και οι έφηβοι. Παράγοντες 
που σχετίζονται με αυξημένη επίπτωση νόσου περιλαμβάνουν τον αυξημένο αριθμό επίνοσων 
ατόμων στην κοινότητα, τον συγχρωτισμό και το παθητικό κάπνισμα. Η εφαρμογή μαζικού εμβο-
λιασμού έναντι του μηνιγγιτδοκόκκου C είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της επίπτωσης 
της νόσου. Σήμερα, η χορήγηση του μονοδύναμου συζευγμένου εμβολίου έναντι του μηνιγγιτδό-
κοκκου Α (MenAfriVac) στην Αφρική, των τετραδύναμων συζευγμένων έναντι των οροτύπων A, C, 
Y, W στις ανεπτυγμένες χώρες αλλά και του νεότερου μονοδύναμου εμβολίου έναντι του οροτύπου 
Β στοχεύουν στη μείωση της θνητότητας της νόσου.

Στρογγυλό Τραπέζι 
EUCAST vs CLSI: ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ

ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ: ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Ε. Γιαμαρέλλου
Καθηγήτρια Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύμφωνα με τις τελευταίες καταγραφές του EARS-Net 2010, οι χώρες της Ευρώπης έχουν επιπολα-
σμό MRSA μεταξύ 25% και 50%. Παρότι η αντοχή στη βανκομυκίνη εμφανίζεται ως 0%, εντούτοις 
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η πρόσφατη βιβλιογραφία χαρακτηρίζει τη βανκομυκίνη ως «το αντιβιοτικό που οδηγείται στην 
αφάνεια». Γιατί; Τα κύρια αίτια αποτελούν: (i) ο αυξημένος αριθμός των κλινικών αποτυχιών, (ii) 
η καθυστέρηση στη θανάτωση των μικροβίων λόγω ανοχής (tolerance), (iii) η αύξηση των hVISA 
στελεχών, (iv) η φαρμακοκινητική συμπεριφορά, (v) η πτωχή διείσδυση από τη βιομεμβράνη, (vi) η 
εξατομίκευση της φαρμακοκινητικής στο αίμα, ώστε να απαιτείται τακτική μέτρηση των επιπέδων 
της στον ορό, (vii) η νεφροτοξικότητα (5-10% αλλά 30-50% επί συγχορηγήσεως αμινογλυκοσίδης), 
(viii) η έρπουσα αύξηση των Ελαχίστων Ανασταλτικών Πυκνοτήτων (MIC creeping). Σύμφωνα τόσο 
με την CLSI όσο και την EUCAST ως όρια ευαισθησίας (breakpoints) για τη βανκομυκίνη έχουν 
καθοριστεί από 4 σε 2 μg/ml. Φαίνεται όμως ότι η μείωση αυτή δεν ήταν επαρκής και ότι τα όρια 
ευαισθησίας στη βανκομυκίνη πρέπει να μειωθούν σε 1 μg/ml αν όχι σε 0,5 μg/ml, εφόσον σε 
πρόσφατες μελέτες επί ασθενών με MRSA βακτηριαιμία τα ποσοστά αποτυχίας, συγκριτικά με τα 
αντιβιοτικά-control, ήταν 2,4 φορές υψηλότερα όταν η MIC στη βανκομυκίνη ήταν ≥1 μg/ml, αφο-
ρώντας διαφορά επιτυχούς ανταπόκρισης 23% έως 45%. Ακόμα και ο PK/PD στόχος, που είναι AUC/
MIC >400, είναι εφικτός μόνον όταν η MIC στη βανκομυκίνη είναι ≤1 μg/ml. Επιπλέον, MIC >1 μg/
ml σε πρόσφατες μετα-αναλύσεις συνοδεύεται με υψηλότερη θνητότητα. Η κατανομή των MIC στη 
βανκομυκίνη των σταφυλοκόκκων που απομονώθηκαν σε πρόσφατη πανελλήνια μελέτη ασθενών 
με βακτηριαιμία που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας το 2012, έδειξε MIC
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1,5/1,5 μg/ml, ενώ το 61% των στελεχών είχε MIC >1 μg/ml. Με βάση όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα 
φαίνεται ότι και στη χώρα μας ο έλεγχος ευαισθησίας στη βανκομυκίνη των στελεχών S. aureus 
πρέπει να πραγματοποιείται με τη μέθοδο E-test και ότι στους ασθενείς με σοβαρές σταφυλοκοκκι-
κές λοιμώξεις, στους οποίους τα στελέχη S. aureus που απομονώθηκαν έχουν MIC στη βανκομυκίνη 
>1 μg/ml, δεν πρέπει να χορηγείται θεραπευτικά η βανκομυκίνη.

Στρογγυλό Τραπέζι 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ: ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ε. Μαλτέζου
Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Η επίπτωση των λοιμώξεων από Gram-αρνητικά παθογόνα με αντοχή στις καρβαπενέμες έχει αυξηθεί 
παγκόσμια. Με δεδομένη τη σημασία των λοιμώξεων από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες παθογόνα 
για τη δημόσια υγεία και τα υψηλά επίπεδα αντοχής στις καρβαπενέμες στην Ελλάδα, το Κέντρο Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) έχει θέσει σε εφαρμογή το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα 
Πολυανθεκτικά Παθογόνα στα Νοσοκομεία», με στόχο 1. την εκτίμηση του φορτίου των λοιμώξεων 
αυτών στα ελληνικά νοσοκομεία και 2. την εφαρμογή μέτρων ελέγχου για τον περιορισμό της ενδονο-
σοκομειακής διασποράς. Από το Νοέμβριο του 2010 γίνεται δήλωση συγκεκριμένων λοιμώξεων από 
ανθεκτικά στις καρβαπενέμες παθογόνα στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε εβδομαδιαία βάση. Τα αποτελέσματα 
των δύο πρώτων χρόνων δείχνουν ότι οι λοιμώξεις από ανθεκτικά σε καρβαπενέμες παθογόνα απο-
τελούν σημαντικό πρόβλημα στα ελληνικά νοσοκομεία, με μέση επίπτωση 0,48 λοιμώξεις ανά 1.000 
ημέρες νοσηλείας και συνολική θνητότητα 34,4% στις 28 ημέρες μετά την πρώτη θετική καλλιέργεια. 
Η δεύτερη φάση του Σχεδίου Φάσης περιλαμβάνει τη συστηματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
με τα μέτρα ελέγχου λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένων της απομόνωσης ή συν-νοσηλείας των 
ασθενών ή φορέων και την αυστηρή εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής. Η επικοινωνία μεταξύ των 
νοσοκομείων και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που έχει αναπτυχθεί τα δύο αυτά χρόνια έχει διευκολύνει τη διαδι-
κασία της γρήγορης δήλωσης και αποστολής των στατιστικών αποτελεσμάτων πίσω στα νοσοκομεία.
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Στρογγυλό Τραπέζι 
ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ
Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου
Ιατρός-Βιοπαθολόγος, Υπεύθυνη Ερευνητικού Εργαστηρίου Λοιμώξεων, Δ’ Παθολογική Πανεπιστημιακή 
Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Οι διεισδυτικές μυκητιάσεις σημειώνουν αύξηση τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας μεγάλη 
νοσηρότητα και θνητότητα, ιδίως σε ομάδες ανοσοκατεσταλμένων ασθενών. Η αύξησή τους 
είναι συνάρτηση της αύξησης των ευπαθών ομάδων ασθενών και της χρήσης νέων θεραπειών, 
συμπεριλαμβανομένης και της προφύλαξης με αντιμυκητιακά. Οι λοιμώξεις από Candida κατέχουν 
την πρώτη θέση με επίπτωση 72,8 ανά 1.000.000 το χρόνο παγκοσμίως, αλλά και άλλα γένη ζυμο-
μυκήτων όπως Trichosporon, Rhodotorula, Malassezia κ.λπ. απομονώνονται όλο και συχνότερα. 
Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η εμφάνιση του Cryptococcus gattii, ο οποίος προσβάλλει κυρίως 
ανοσοεπαρκή άτομα. Τα είδη Aspergillus μολονότι δεν απομονώνονται πλέον τόσο συχνά από 
ορισμένες κατηγορίες ασθενών, εξακολουθούν να προκαλούν τις περισσότερες λοιμώξεις από 
τους υφομύκητες, με συχνότερο αίτιο τον A. fumigatus. Τα πιο σπάνια είδη (A. flavus, A. nidulans, A. 
terreus κ.λπ.) διαφοροποιούνται ως προς την κλινική εικόνα και η συχνότητά τους διαφέρει ανάλο-
γα με τη γεωγραφική περιοχή. Σημαντική άνοδο παρουσιάζουν και οι λοιμώξεις από ζυγομύκητες 
της τάξης των μουκοράλες (μουκορμυκώσεις), αλλά και από πιο σπάνιους οργανισμούς όπως είδη 
Fusarium, Scedosporium και άλλα είδη υαλοϋφομυκήτων και φαιοϋφομυκήτων, οι οποίες έχουν 
χαρακτηριστικό τη ραγδαία εξέλιξη και την υψηλή θνητότητα (47-100%). Προϋπόθεση για την 
καλύτερη δυνατή έκβαση είναι η έγκαιρη αναγνώριση των λοιμώξεων αυτών και η άμεση έναρξη 
της κατάλληλης θεραπείας. Για την αναγνώριση τους απαιτείται υψηλός δείκτης υποψίας, ενώ 
πρόκληση στην αντιμετώπιση αποτελεί η επιβεβαρυμμένη κατάσταση των ασθενών και η αντοχή 
πολλών παθογόνων στα συνήθη αντιμυκητιακά. Η καταγραφή των συστηματικών μυκητιάσεων και 
η παρακολούθηση της τοπικής επιδημιολογίας συμβάλλουν στη μεγαλύτερη κατανόηση τους και 
στην επιλογή της κατάλληλης αγωγής.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Γ.Σ. Βρυώνη
Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Η συχνότητα των μυκητιακών λοιμώξεων, ιδιαίτερα των συστηματικών, έχει αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια, με αποτέλεσμα η έγκαιρη διάγνωση να είναι κρίσιμη στην πρώιμη έναρξη της κατάλληλης 
αντιμυκητιακής αγωγής και, κατ’ επέκταση, στην τελική έκβαση της νόσου. Δυστυχώς, μεγάλο 
εμπόδιο στην επιτυχή θεραπεία των λοιμώξεων αυτών αποτελεί η έλλειψη ευαίσθητων και ειδι-
κών διαγνωστικών μεθόδων, γεγονός που έχει ως συνέπεια η ορθή διάγνωση των συστηματικών 
μυκητιακών λοιμώξεων να τίθεται συχνά ante mortem. Οι παραδοσιακές μικροβιολογικές, ιστολο-
γικές και ακτινολογικές τεχνικές, αν και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη διάγνωση, δεν είναι 
επαρκώς ευαίσθητες και ειδικές, με αποτέλεσμα η συμβολή τους στη θεραπευτική αντιμετώπιση 
του ασθενούς να είναι περιορισμένης αξίας. Κατά συνέπεια, σε ένα μεγάλο ποσοστό, η σύγχρονη 
έρευνα έχει επικεντρωθεί στη δημιουργία και εξέλιξη διαγνωστικών μεθόδων που βασίζονται είτε 
στην ανίχνευση μυκητιακών αντιγόνων, είτε στην ανάλυση νουκλεϊνικών οξέων. Η ανίχνευση του 
αντιγόνου της γαλακτομαννάνης, συστατικό του τοιχώματος του γένους Aspergillus, έχει αποδει-
χτεί χρήσιμη τεχνική στην έγκαιρη διάγνωση διεισδυτικής ασπεργίλλωσης. Η μέτρηση γίνεται σε 
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δείγματα ορού, τουλάχιστον δύο την εβδομάδα, και βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) και ανήκει 
στα μυκητολογικά κριτήρια που, μαζί με παράγοντες κινδύνου του ξενιστή και την ύπαρξη κλινικών 
κριτηρίων, θέτει τη διάγνωση της βέβαιης (proven) και σχεδόν βέβαιης (probable) ασπεργίλλωσης. 
Η ανίχνευση της (1,3) β-D-γλυκάνης, συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος πολλών μυκήτων, όπως 
Candida, Aspergillus και Fusarium, αλλά όχι ζυγομυκήτων και Cryptococcus neoformans, πρόσφατα 
συμπεριλήφθηκε, από τον European Organization for the Research and Treatment of Cancer and 
Mycosis Study Group (EORTC/MSG), στα διαγνωστικά κριτήρια πιθανής συστηματικής μυκητιακής 
λοίμωξης, άλλης εκτός κρυπτοκόκκωσης και ζυγομύκωσης. Οι περισσότερες από τις μοριακές 
μεθόδους για την ανίχνευση και τυποποίηση των μυκήτων αφορούν Candida spp., Aspergillus 
spp., C. neoformans, ζυγομύκητες και ενδημικούς μύκητες. Αυτές βασίζονται σε τεχνικές αλυσι-
δωτής αντίδρασης πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR). Αν και πρόκειται για ταχείες 
μεθόδους που παρέχουν τη δυνατότητα της πρώιμης διάγνωσης, η κλινική τους εφαρμογή έχει η 
κλινική τους χρησιμότητα μπορεί να επηρεαστεί από: 1) τη μέθοδο απομόνωσης και συγκέντρωσης 
του μυκητιακού DNA, 2) την ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου στην ταχεία ανίχνευση και 
ταυτοποίηση του DNA από ποικίλα κλινικά δείγματα, 3) την ανάγκη λήψης επαναλαμβανόμενων 
δειγμάτων κατά τη διάρκεια της νόσου και 4) τη δυνατότητα πιστοποίησης της λοίμωξης πριν από 
άλλες διαγνωστικές δοκιμασίες. Συμπερασματικά για τη διάγνωση μυκητιακής λοίμωξης χρειάζεται 
συνδυασμός των κλασικών μυκητολογικών μεθόδων (μικροσκόπηση με ειδικές χρώσεις αμέσων ή/
και ιστολογικών παρασκευασμάτων, καθώς και ειδικές καλλιέργειες) με μία ή περισσότερες από τις 
νεότερες μη καλλιεργητικές διαγνωστικές μεθοδολογίες, ορολογικές και μοριακές.

Στρογγυλό Τραπέζι 
ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥΣ
Λ. Γαλανή
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, ΣΤ’ Παθολογική Κλινική, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία»

Ο ρόλος της φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας ως προστατευτικού ανταγωνιστικού μηχανισμού 
έναντι των παθογόνων μικροβίων ή ως δυνητικά επικίνδυνης λοιμογόνου εστίας, που θα πρέπει 
να αποτελεί στόχο παρέμβασης και εφαρμογής μέτρων ελέγχου λοιμώξεων, αποτελεί σημείο ιδιαί-
τερου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Ο βακτηριακός αποικισμός θεωρείται το πρώτο βήμα 
στην παθογένεση των νοσοκομειακών λοιμώξεων, σε συνέργεια με τη βαρύτητα της υποκείμενης 
νόσου και την εξασθένηση των μηχανισμών άμυνας του ατόμου ειδικά σε βαρέως πάσχοντες ασθε-
νείς της Μ.Ε.Θ. H γνώση του μικροβιακού αποικισμού των ασθενών αποτελεί επίσης ένα σημαντικό 
μέρος της επιλογής αποτελεσματικής εμπειρικής θεραπείας για την αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώ-
ξεων που οδηγούν σε σήψη ή σηπτικό shock. Για την ευνοϊκή επίδραση στην έκβαση του ασθενή, η 
αρχική εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή πρέπει να αρχίσει χωρίς καθυστέρηση, που σημαίνει εντός 
24 ωρών από την κλινική του επιδείνωση και εντός μίας ώρας στο σηπτικό shock, ενώ για την απά-
ντηση από το μικροβιολογικό εργαστήριο όσον αφορά το παθογόνο και τη δοκιμασία ευαισθησίας 
του μικροοργανισμού απαιτούνται συνήθως ≥48 ώρες. Η αναγνώριση των αποικισμένων ασθενών 
με πολυανθεκτικά παθογόνα (MDR-XDR-PDR) στο νοσοκομειακό περιβάλλον βοηθά επίσης στην 
εφαρμογή μέτρων πρόληψης λοιμώξεων που στοχεύουν στη μείωση της διασποράς αυτών των 
στελεχών και περιλαμβάνουν τη συνεχή έμφαση στην υγιεινή των χεριών, τις προφυλάξεις με 
προσωπικό εξοπλισμό κατά την επαφή με τον ασθενή και τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού.
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Διάλεξη
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Γ. Πουλάκου
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Ο πυρετός είναι συχνός σε χειρουργικούς ασθενείς. Εμπύρετο που επιμένει άνω των τριών ημερών 
μετά το χειρουργείο υποδηλώνει νόσο συσχετιζόμενη με την αιτία του χειρουργείου ή επιπλοκή. 
Λοιμώδης αιτία αποκαλύπτεται στο 40% των νοσηλευομένων μετεγχειρητικών ασθενών με εμπύ-
ρετο. Τα πιο συχνά αίτια μετεγχειρητικού πυρετού είναι νοσοκομειακή πνευμονία, ουρολοίμωξη 
φαρμακευτικός πυρετός και εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση. Άλλα μη λοιμώδη αίτια είναι: παγκρεατί-
τιδα, πνευμονική εμβολή, έμφραγμα μυοκαρδίου, διακοπή αλκοόλης και ουρική αρθρίτιδα. Σπανί-
ως ο πυρετός μπορεί να υποκρύπτει απειλητικές για τη ζωή «κρυψιγενείς» λοιμώξεις όπως παραρ-
ρινοκολπίτιδα, οξεία χολοκυστίτιδα, ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα, συστηματική μυκητίαση. Μετάγ-
γιση αίματος δυνατόν να συσχετίζεται με λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό και εξαιρετικά σπάνια με 
μετάδοση ελονοσίας και μπαμπεσίωσης. Διερεύνηση του αιτίου επιβάλλεται σε όσους ασθενείς 
εμφανίζουν πυρετό που παρατείνεται μετά την 3η ημέρα ή υποτροπιάζει μακράν του χειρουργείου. 
Ο διαγνωστικός αλγόριθμος είναι ευρύς αλλά εξατομικευμένος ανάλογα με την κλινική εικόνα, τους 
προδιαθεσικούς παράγοντες του ασθενούς, το είδος του χειρουργείου και τα συμβάματα πέριξ 
αυτού. Σημαντική είναι η συνεκτίμηση προηγούμενης λήψης αντιβιοτικών και νοσηλείας (ιδίως σε 
Μ.Ε.Θ.) ως προς τη διερεύνηση λοίμωξης από πολυανθεκτικά μικρόβια. Καλλιέργειες αίματος, πύου 
και αποστηματικών συλλογών είναι καθοριστικές για τη διάγνωση. Νεώτερες διαγνωστικές τεχνο-
λογίες αποτελούν η PCR και το MALDI TOF. Η προκαλσιτονίνη δυνατόν να συνεισφέρει διαγνωστικά, 
όσο περισσότερο «βαρέως πάσχων» είναι ο ασθενής. Η εξέταση αντιγόνου γαλακτομαννάνης και 
β-D- γλουκάνης στη διερεύνηση μυκητιακής λοίμωξης έχει μικρότερη γενικά διαγνωστική αξία σε 
σχέση με πληθυσμούς αιματολογικών ασθενών. Η διαγνωστική αξία της αξονικής υπολογιστικής 
τομογραφίας είναι σημαντική, ενώ δυνατόν να απαιτηθεί χειρουργική επανεπέμβαση και λήψη 
υλικού για καλλιέργεια και παθολογοανατομική εξέταση. 
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Αναρτημένες Ανακοινώσεις 
(επιλεγμένες για συζήτηση)
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EA01
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΙΓΕΚΥΚΛΙΝΗΣ ΣΕ Μ.Ε.Θ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ
Α. Βάκαλος,1 Κ. Ανδρεάδης2

1Μ.Ε.Θ., Γ.Ν. Ξάνθης 
2Φαρμακευτικό Τμήμα, Γ.Ν. Ξάνθης

Σκοπός: Η χορήγηση τιγεκυκλίνης προτείνεται σύμφωνα με το σχέδιο δράσης «Προκρούστης» για 
την αντιμετώπιση λοιμώξεων από Gram αρνητικά παθογόνα, ειδικότερα από Acinetobacter spp 
και Klebsiella spp ανθεκτικά στις καρβαπενέμες. Σκοπός της μελέτης είναι η διαχρονική καταγρα-
φή της κατανάλωσης της τιγεκυκλίνης και η συσχέτιση της με δείκτες νοσηλείας, σε γενική Μ.Ε.Θ. 
Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου, σε χρονικό διάστημα πέντε ετών. 
Υλικό και Μέθοδοι: Από 2008 έως 2012, νοσηλεύτηκαν στη γενική Μ.Ε.Θ. ενηλίκων του νοσο-
κομείου μας 384 ασθενείς, μέσης ηλικίας 65,1 έτη, μέσης διάρκειας νοσηλείας (LOS) 13,8 ημέρες, 
μέσου APACHE II score εισόδου 20,9, μέσης διάρκειας μηχανικού αερισμού ανά ασθενή υπό 
μηχανικό αερισμό 11,75 ημέρες, με προβλεπόμενη θνητότητα 37,6%, καταγεγραμμένη θνητότητα 
31,78%, και Standardized Mortality Ratio (SMP): 0,84. Από τα δεδομένα του φαρμακείου κατα-
γράφηκε η κατανάλωση τιγεκυκλίνης σε τεμάχια (items) ανά έτος, ενώ από την ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων του τμήματος οι δείκτες νοσηλείας όπως: ο αριθμός ασθενών (Pts), οι ημέρες νοσηλείας 
(H. Days.), ο αριθμός ασθενών υπό μηχανικό αερισμό (PtsV), οι ημέρες μηχανικού αερισμού (V. 
Days) και καταγράφηκε η αναγωγή των τεμαχίων ανά δείκτη, ανά έτος και συνολικά.

Αποτελέσματα:
2008 2009 2010 2011 2012 Σύνολο

Pts 45 66 64 102 107 384
Items 38 200 320 320 960 1838
Items/pats 0,84 3,03 5 3,13 8.97 4,78
H. Days 695 757 881 1434 1304 5071
Items/HD 0,054 0,264 0,363 0,223 0,736 0,362
Pts V 41 57 57 88 93 336
Items/PtsV 0,92 3,50 5,61 3.63 10,32 5,47
V. Days 541 605 699 999 1067 3911
Items/VD 0,070 0,330 0,457 0,320 0,899 0,469

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας, υπάρχει η τάση διαρκούς αύξησης 
των τεμαχίων τιγεκυκλίνης που χορηγήθηκαν στους ασθενείς Μ.Ε.Θ., με εξαίρεση το έτος 2011. Η τάση 
γίνεται μεγαλύτερη το τελευταίο έτος και η αύξηση αφορά περισσότερο τον λόγο τεμαχίων ανά ημέρα 
νοσηλείας, γεγονός που υποδηλώνει το μέγεθος του προβλήματος αλλά και την προσπάθεια ελέγχου 
της οριζόντιας διασποράς και θεραπείας της λοίμωξης από Acinetobacter spp στην οικεία Μ.Ε.Θ. 

EA02
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
(ΜΕΝΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 
(ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)
Κ. Δριτσάκου,1 Γ. Λιόσης,1 Ε. Πατσουράκου,2 Σ. Εγγλέζου,2 Κ. Παπαγαρουφάλης,1 Μ. Σκουρολιάκου 3
1Νεογνολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» 
2Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος, Π.Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» 
3Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί εάν τα νεογνά με ηλικία κύησης <32 
εβδομάδες και βάρος γέννησης <2.500 g που θηλάζουν, παρουσιάζουν χαμηλότερη επίπτωση 
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ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων σε σχέση με τα νεογνά που λαμβάνουν παστεριωμένο μητρικό 
γάλα τράπεζας και τροποποιημένο για πρόωρα νεογνά γάλα.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για προοπτική μελέτη κοορτής με παρέμβαση. Κριτήριο για το 
διαχωρισμό των δύο ομάδων απετέλεσε η παρουσία είτε η απουσία αντίστοιχα φρέσκου μητρικού 
γάλακτος από την ίδια τη μητέρα. Τα νεογνά της ομάδας μελέτης ξεκίνησαν να θηλάζουν μετά την 
28η εβδομάδα ηλικίας κύησης και αφού το επέτρεψε η κλινική τους κατάσταση σε αντίθεση με τα 
νεογνά της ομάδας ελέγχου που σιτίστηκαν όταν μπορούσαν να σιτιστούν με biberon. Ο αριθμός 
των νεογνών της μελέτης κατά τη διάρκεια 6 μηνών ήταν 87 νεογνά. Στην ομάδα μελέτης (ομάδα 
θηλασμού) καταχωρήθηκαν 40 νεογνά (46%) και στην ομάδα ελέγχου (σίτισης με biberon) 47 νεο-
γνά (54%). Η ηλικία κύησης μεταξύ των δυο ομάδων δε διέφερε στατιστικά σημαντικά (p 0,020).
Αποτελέσματα: Τα νεογνά της ομάδας μελέτης άρχισαν στατιστικά σημαντικά γρηγορότερα μητρικό 
θηλασμό σε σχέση με τα νεογνά που σιτίστηκαν με biberon (p=0,021). H διάρκεια νοσηλείας των 
νεογνών που θήλασαν ήταν μικρότερη, όχι στατιστικά σημαντικά, σε σχέση με αυτά που δε θήλασαν 
(25,03 vs 29,4 ημέρες; p=0,364). Ο μητρικός θηλασμός είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη ανάπτυξη των 
νεογνών σε σχέση με αυτά που δεν θήλασαν, όπως φαίνεται από τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά 
της εξόδου τους από το νοσοκομείο. (μεγαλύτερο μήκος σώματος και περίμετρος κεφαλής: 48,31 cm vs 
46,06, p=0,002 και 33,6 cm vs 32,42, p=0,002 αντίστοιχα). Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτά που δεν θήλασαν 
είχαν 1,29 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνουν λοίμωξη. Η διαφορά όμως αυτή δεν ήταν στατι-
στικά σημαντική. (p=0,781). Οι παράγοντες που φάνηκε να επηρεάζουν την εμφάνιση λοίμωξης ήταν: 
α) η διάρκεια νοσηλείας (p=0,016), β) η ηλικία κύησης (p=0,038), γ) το βάρος γέννησης (p=0,042), δ) η 
ημέρα ανάκτησης βάρους γέννησης (p=0,01) και ε) τέλος, η διάρκεια σίτισης με παρεντερική διατροφή 
(p=0,003). Τα νεογνά που νοσηλεύτηκαν για λιγότερο χρονικό διάστημα, αυτά που είχαν μεγαλύτερο 
βάρος γέννησης και ηλικία κύησης, όσα ανέκτησαν γρηγορότερα το βάρος γέννησης τους αλλά και όσα 
πήραν παρεντερική σίτιση για λιγότερες ημέρες είχαν μικρότερη πιθανότητα να κάνουν λοίμωξη. 
Συμπεράσματα: Η επίπτωση των λοιμώξεων δεν φαίνεται να επηρεάζεται στατιστικά σημαντικά από το 
μητρικό θηλασμό, αν και τα παιδιά που δεν θηλάζουν έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνουν λοίμωξη. 
Εν τούτοις, ο μητρικός θηλασμός δείχνει να έχει σημαντικά καλύτερη επίπτωση στην αύξηση των σωματο-
μετρικών χαρακτηριστικών των νεογνών που θηλάζουν αλλά και να μειώνει τη διάρκεια νοσηλείας. 

EA03
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ 
ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ: ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ελληνική Ομάδα Εργασίας για τη Λοιμώδη Ενδοκαρδίτιδα*

Σκοπός: Η επιδημιολογία της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας (ΛΕ), νοσήματος με σημαντική νοσηρότητα και 
θνητότητα μεταβάλλεται διεθνώς. Η Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας αναγνωρίζοντας τις μεταβολές 
αυτές, οργάνωσε, από 3ετίας, την Ελληνική Ομάδα Εργασίας για τη Λοιμώδη Ενδοκαρδίτιδα (ΕΟΕΛΕ).
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη αφορά ασθενείς με τεκμηριωμένη, με βάση τα κριτήρια Duke, ΛΕ 
φυσικών και προσθετικών βαλβίδων καθώς και εμφυτευόμενων καρδιακών συσκευών από το 
2011. Συμμετέχουν 20 κλινικές νοσοκομείων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Λάρισας, 
Αλεξανδρούπολης. Επιδημιολογικά δεδομένα (δημογραφικά, κλινική εικόνα, διάγνωση, μικροβιο-
λογική και υπερηχογραφική τεκμηρίωση ΛΕ, καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση και αντιμικροβιακή 
θεραπεία και έκβαση) καταγράφονται και αναλύονται συστηματικά. 
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 130 καταγραφών, 127 πληρούν κριτήρια ΛΕ. Άνδρες (n=97, 76,4%), μέση 
ηλικία 56,2 έτη (1-85), με ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη (n=22), αρτηριακής υπέρτασης (n=47), καρ-
διακής ανεπάρκειας (n=-22), ρευματικού πυρετού (n=8), χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (n=15), ηπατί-
τιδας C (n=15), HIV (n=5), χρήσης ΕΦ ουσιών (n=21), προδιάθεσης φυσικής βαλβίδας για ΛΕ (n=27) και 
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προσθετική βαλβίδα (n=23). Διάρκεια συμπτωμάτων ΛΕ ≤1 μήνα (n=40). Αντιμικροβιακή αγωγή πριν 
τη διάγνωση ΛΕ είχε ληφθεί στο 50% των περιπτώσεων. Σε 39 περιπτώσεις έγινε μόνο διαθωρακικό υπε-
ρηχογράφημα, ενώ στις υπόλοιπες έγιναν και τα δύο με το διοισοφάγειο να θέτει συνήθως τη διάγνωση. 
Η ΛΕ αφορούσε αριστερές κοιλότητες (70%). Τα συχνότερα παθογόνα αίτια ΛΕ ήταν: Staphylococcus 
aureus (n=40, MRSA n=7), Viridans group streptococci (n=20), Enterococci (n=16) ενώ μύκητες (n=3) 
αφορούσαν κυρίως πολυμικροβιακή ΛΕ. Άλλα παθογόνα ήταν: Coxiella burnetii (n=3), Gram (-) (n=5), 
group D Streptococci (n=2), CoNs (n=11), άλλα (n=6), ενώ σε 24 περιπτώσεις (19%) οι καλλιέργειες 
(αίματος/βαλβίδων) ήταν αρνητικές. Αιμοκαλλιέργειες κατά τη θεραπεία ελήφθησαν σε ποσοστό 95% 
και η αγωγή ήταν σύμφωνη με τις κατευθυντήριες οδηγίες σε 102 περιπτώσεις. Ιατρογενής ενδοκαρδίτι-
δα διαπιστώθηκε σε 20 περιπτώσεις (15,7%), ενώ πτωχή στοματική υγιεινή συνδέεται με ενδοκαρδίτιδα 
από Viridans group Streptococci. Ένδειξη για καρδιοχειρουργική επέμβαση τέθηκε σε 70 ασθενείς ενώ 
χειρουργήθηκαν 45 (64,3%). Η συνολική θνητότητα κατά τη νοσηλεία αφορούσε 24 ασθενείς.
Συμπεράσματα: Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι: 1) Η ΛΕ αφορά κυρίως περιστατικά 
από την κοινότητα και λιγότερο ιατρογενή. 2). Σημαντικό είναι το ποσοστό των χρηστών ΕΦ ουσι-
ών. 3) 1ο αίτιο ΛΕ είναι ο S. aureus, καθ’ υπεροχή ευαίσθητος στη μεθικιλλίνη (MSSA). 4) Υψηλό 
ποσοστό ένδειξης καρδιοχειρουργικής αντιμετώπισης ΛΕ με τα 2/3 των ασθενών αυτών να υπο-
βάλλονται σε επέμβαση κατά τη διάρκεια ή άμεσα με το πέρας της αγωγής τους για ΛΕ. 

*Ελληνική Ομάδα Εργασίας για τη Λοιμώδη Ενδοκαρδίτιδα* (συγγραφείς (με απόλυτη αλφαβητική σειρά)
Δ. Αγγουράς,1 Γ. Αδάμης,2 Ν. Αλεξίου,3 Α. Ανδριανάκη,4 Μ. Αργυρίου,5 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,2 

Ν. Γατσέλης,6 Σ. Γεωργιάδου,6 Ε. Γιαμαρέλλου,7 Ε. Γιαννιτσιώτη,8 Δ. Γλάρος,9 Χ. Γώγος,10 Γ. Δαΐκος,11  

Κ. Ευδωρίδης,12 Α. Ζαρκαλή,8 Ι. Καλικάζαρος,13 Η. Καραΐσκος,7 Σ. Κατσαρίδης,5 Δ. Κοφτερίδης,4 

Ε. Κωστής,14 Α. Λέκκου,10 Μ. Λελέκης,15 Ι. Λιούρης,16 Δ. Λουκέρης,17 Χ. Λούπα,15 Π. Λουρίδα,2 

Ε. Μαλτέζος,9 Α. Μασγάλα,16 Σ. Μυγιάκης,18 Μ. Νανά-Αναστασίου,19 Π. Νίκου,8 Γ. Νταλέκος,6 

Ά. Πεφάνης,20 Ά. Ρηγόπουλος,19 Χ. Ρόκκας,1 Β. Σαχπεκίδης,18 Σ. Σιμπάρδη,3 Ι. Σκιαδάς,13  

Σ. Σκιαδόπουλος,21 Δ. Συναπίδης,14 Ν. Σύψας,17 Α. Τρίκκας,12 Χ. Τρυφωνόπουλος,21 Θ. Τσαγανός 8
1Καρδιοχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
2Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
3Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
4Γενική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
5Β’ Καρδιοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
6Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα
7ΣΤ’ Παθολογική Κλινική, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία»
8Δ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
9Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
10Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο 
11Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
12Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Α. «Η Ελπίς»
13Κρατική Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
14Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
15Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Μελισσίων «Αμαλία Φλέμιγκ»
16Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο - Αγία Όλγα»
17Παθολογική Φυσιολογία, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
18Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου
19Β’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
20Κρατική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ. Αθηνών «Η Σωτηρία»
21Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
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EA04
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΑΠΟ 
ΑCINETOBACTER BAUMANNII ΣΕ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΪΛΙΑΚΗΣ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗΣ
Η. Καραΐσκος,1 Λ. Γαλανή,1 Φ. Μπαζιάκα,1 Ε. Κατσούδα,2 Χ. Πασκαλής,2 Ι. Ιωαννίδης,3 Α. Ανδρέου,3 
Ε. Γιαμαρέλλου 1
16η Παθολογική Κλινική, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία» 
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία» 
3Νευροχειρουργική και Επεμβατική Νευροακτινολογία, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία»

Σκοπός: Η μηνιγγίτιδα από Acinetobacter baumannii σε νευροχειρουργικούς ασθενείς αποτελεί μία 
αναδυόμενη υποκατηγορία των βακτηριακών νοσοκομειακών μηνιγγιτίδων. Η επικράτηση πολυ-
ανθεκτικών A. baumannii στο νοσοκομειακό περιβάλλον περιορίζει τις θεραπευτικές επιλογές. Η 
κολιστίνη, ένα παλιό αντιβιοτικό που έχει αναβιώσει, αποτελεί τη μοναδική θεραπευτική επιλογή σε 
πολλές περιπτώσεις. Εντούτοις, σε πρόσφατες φαρμακοκινητικές μελέτες διαπιστώθηκαν μηδαμι-
νές συγκεντρώσεις κολιστίνης στο ΕΝΥ μετά από ενδοφλέβια χορήγηση του φαρμάκου. Επομένως, 
η ενδοκοιϊλιακή χορήγηση κολιστίνης φαίνεται να κατέχει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση 
νοσοκομειακής μηνιγγίτιδας από A. baumannii.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη όπου καταγράφηκαν ασθενείς που νοσηλεύ-
θηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Υγεία από 1-1-2010 έως 12-12-2012 
και πληρούσαν τα εξής κριτήρια: (i) κλινικές ενδείξεις λοίμωξης ΚΝΣ, (ii) μικροβιολογική τεκμη-
ρίωση λοίμωξης ΚΝΣ από πολυανθεκτικό A. baumannii, (iii) xορήγηση κολιστίνης (CMS – colistin 
methanesulphate) ενδοκοιϊλιακά ή/και ενδοραχιαία.
Αποτελέσματα: Έξι ασθενείς (4 άνδρες, 2 γυναίκες) συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Η μέση 
ηλικία ήταν 50,9 έτη (εύρος 26-62 ετών). Πέντε ασθενείς είχαν υπαραχνοειδή αιμορραγία και 
ένας κρανιοεγκεφαλική κάκωση με συνοδό κάταγμα βάσης κρανίου, υποσκληρίδιο αιμάτωμα με 
παρεκτόπιση της μέσης γραμμής και διαφυγή ΕΝΥ. Τα απομονωθέντα A. baumannii στις καλλι-
έργειες ΕΝΥ ήταν όλα ευαίσθητα στην κολιστίνη. Τρεις ασθενείς είχαν και συνοδό βακτηριαίμια 
με το ίδιο στέλεχος. Όλοι οι ασθενείς είχαν εξωτερική παροχέτευση ΕΝΥ και σε πέντε πραγ-
ματοποιήθηκε αντικατάσταση της συσκευής κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπευτική 
αγωγή αποτελούνταν από μια δόση φόρτισης 500.000 IU CMS, ακολουθούμενη από 125.000 
έως 250.000 IU CMS κάθε 24 έως 48 ώρες. Σε τρεις ασθενείς η θεραπεία συνεχίστηκε μέσω της 
ενδοραχιαίας οδού, μετά την αφαίρεση του EVD λόγω αποφρακτικών φαινομένων. Η μέση διάρ-
κεια της θεραπείας ήταν 16,3 ημέρες (εύρος 7-21 ημέρες). Χορηγήθηκε ταυτόχρονα ενδοφλέβια 
κολιστίνη στους περισσότερους ασθενείς σε δόση 4.500.000 IU κάθε 12 ώρες. Ο διάμεσος χρόνος 
αποστείρωσης του ΕΝΥ ήταν 2,5 ημέρες. Όλοι οι ασθενείς θεραπεύτηκαν, ωστόσο, ένας παρου-
σίασε χημική κοιϊλίτιδα και ένας με χημική μηνιγγίτιδα, μια συνδρομή που κλινικά και βιοχημικά 
μοιάζει με βακτηριακή μηνιγγίτιδα
Συμπεράσματα: Η ενδοκοϊϊλιακή έγχυση κολιστίνης σε νοσοκομειακή μηνιγγίτιδα από A. baumannii 
φαίνεται να αποτελεί μια αποτελεσματική και ασφαλής θεραπευτική επιλογή.
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EA05
ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ (ΕΠΚΕΛΚ)
Λ. Γαλανή,1 Δ. Καββαθά,2 Β. Σακκά,3 Η. Καραΐσκος,1 Φ. Μπαζιάκα,1 Γ. Πετρίκκος,2 Ε. Γιαμαρέλλου,1 
Α. Αντωνιάδου 2
1ΣΤ’ Παθολογική Κλινική, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία» 
2Δ’ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν» 
3Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Εισαγωγή: Η τοξοπλάσμωση έχει σοβαρές συνέπειες για το έμβρυο αν μολυνθεί ενδομητρίως. Η 
λανθασμένη ερμηνεία ορολογικών εξετάσεων οδηγεί πολλές φορές σε αδικαιολόγητη διακοπή 
φυσιολογικών κυήσεων, ενώ στο μεγαλύτερο ποσοστό οξείας λοίμωξης από τοξόπλασμα η χορή-
γηση της σπιραμυκίνης προλαμβάνει τη μετάδοση της νόσου στο έμβρυο. 
Σκοπός: Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας στη μείωση διακοπών κυήσεως λόγω τοξοπλάσμω-
σης με σωστή καθοδήγηση από το ΕΠΚΕΛΚ και η καθιέρωση σταθερού πρωτοκόλλου αντιμετώπι-
σης των εγκύων με πιθανή ή οξεία τοπλάσμωση.
Υλικό και Μέθοδοι: Προοπτική παρακολούθηση εγκύων γυναικών που εκτιμήθηκαν στο ΕΠΚΕΛΚ 
για πιθανή οξεία λοίμωξη από Toxoplasma gondii λόγω IgG/IgM+ με το ερώτημα της διακοπής της 
κύησης. Ως οξεία λοίμωξη (ΟΛ) ορίστηκε γνωστή ορομετατροπή, χαμηλοί τίτλοι IgGavidity <20% 
ή/και IgA+ στο αίμα της εγκύου. Πιθανή οξεία λοίμωξη (ΠΟΛ) και παλαιά λοίμωξη (ΠΛ) ορίστηκε 
IgGavidity από 20%-30% και >30% αντίστοιχα (Εργαστήριο αναφοράς: Ινστιτούτο Pasteur). Σε ΟΛ 
και ΠΟΛ χορηγήθηκε σπιραμυκίνη (1 gr x 3 PO) καθημερινά έως το τοκετό, αμνιοπαρακέντηση 
μετά τη 18η εβδομάδα κυήσεως (συνήθως την 20η-22η εβδομάδα), λήψη PCR για ανίχνευση DNA 
και καλλιέργεια σε πειραματόζωα του τοξοπλάσματος στο αμνιακό υγρό, υπερηχογράφημα β’ επι-
πέδου και MRI εμβρύου επί ενδείξεων. Ο έλεγχος στα νεογνά περιελάμβανε: κλινικοεργαστηριακή 
εκτίμηση, ορολογικό έλεγχο, PCRDNA στον ορό (και στο E.N.Υ. σε συμπτωματικά νεογνά), υπερη-
χογράφημα εγκεφάλου καθώς και πλήρη έλεγχο ακοής και οφθαλμών.
Αποτελέσματα: Από τις 141 γυναίκες που εκτιμήθηκαν οι 54 (38,3%) είχαν ΠΛ και δεν έλαβαν καμία 
αγωγή, 52 (36,9%) ΟΛ και 24 (17%) ΠΟΛ, ενώ 11 γυναίκες (7,8%) είχαν ψευδώς θετικά IgM αντισώ-
ματα. Δέκα έγκυες αποφάσισαν να τερματίσουν την κύηση (τρεις λόγω θετικής PCR στο αμνιακό 
υγρό), εννέα αναμένονται να γεννήσουν, ενώ καταγράφηκε 1 αυτόματη αποβολή. Από τις γυναίκες 
με ΟΛ ή ΠΟΛ που υποβλήθηκαν σε αμνιοπαρακέντηση, οι επτά είχαν θετική PCR στο αμνιακό υγρό, 
τρεις όμως από αυτές αρνητική καλλιέργεια, και μία έλαβε θεραπεία με πυριμεθαμίνη-σουλφαδια-
ζίνη), με γέννηση υγιών νεογνών. 121 γυναίκες ολοκλήρωσαν την κύηση. Ένα νεογνό γεννήθηκε 
νεκρό (καθυστέρηση διάγνωσης στη 36η εβδομάδα), ένα νεογνό εμφάνισε θρομβοπενία που δεν 
σχετίστηκε με συγγενή τοξοπλάσμωση, ενώ τα υπόλοιπα νεογνά γεννήθηκαν υγιή και με αρνητικό 
έλεγχο για τοξόπλασμα κατά τη γέννηση. 
Συμπεράσματα: Η σωστή καθοδήγηση από ειδικό κέντρο είχε σαν αποτέλεσμα τη γέννηση υγιών 
παιδιών που δεν θα είχαν γεννηθεί είτε λόγω λανθασμένης ερμηνείας αποτελεσμάτων ή μη τήρη-
σης θεραπευτικού και διαγνωστικού πρωτοκόλλου για την τοξοπλάσμωση στην κύηση.
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EA06
ΣΥΝΗΘΗ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 
ΑΙΧΜΗΡΩΝ (ΔΑΑ) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ AUDIT
Ε. Παπαθανασίου, Ν.Ζάχος, Δ.Ε. Παπαδάκη, Α. Κοντορίγα, Δ. Κρανίου, Α. Μπακώση, Ε. Καρυδάκη,  
Π. Κάρλε, Θ.Α. Πέππας 
Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Σκοπός: Σκοπός ήταν να εκτιμηθούν συνήθη σφάλματα που γίνονται κατά τη χρήση ΔΑΑ σε διάφο-
ρα τμήματα τριτοβάθμιου νοσοκομείου, η παρέμβαση και ο επανέλεγχος για το επίπεδο βελτίωσης 
Υλικό και Μέθοδοι: Συγκεντρώθηκαν δελτία παρακολούθησης κατά τη διάρκεια audit επισκό-
πησης και καταγραφής από έναν ιατρό και νοσηλευτή/τρια Λοιμώξεων κατά τα έτη 2007 και 2008 
(Περίοδος Α). Έγινε παρέμβαση με υπομνηστικές αφίσες πάνω από τους κυριότερους χώρους 
παρουσίας ΔΑΑ με απλά μηνύματα στα συνηθέστερα σφάλματα. Το δεύτερο audit, ομοίας μεθό-
δου, έγινε τα έτη 2010 και 2011 (Περίοδος Β) και το τρίτο κατά τη διάρκεια του 2012 (Περίοδος Γ). 
Καταχώρηση-ανάλυση σε Η/Υ, ΕPI5-Info και Microsoft Excel.
Αποτελέσματα: Κατά την περίοδο Α έγιναν 35 καταγραφές και η αφίσα αφορούσε στα συχνότερα 
παρατηρηθέντα σφάλματα. Κατά την περίοδο Β και Γ οι καταγραφές ήταν 28 και 42, αντιστοίχως. 
Συγκριτικά, κατεγράφησαν σφάλματα (%):

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ

Παρουσία ολοκλήρων συρίγγων εντός ΔΑΑ 51,2 66,1 48,4

Πληρότης του ΔΑΑ άνω του 75% 70 75 57,1

Εύρεση απορριφθεισών βελονών με επανατοποθετηθέν το κάλυμμα 68,1 67,5 59

Ανεύρεση άλλων, μη αιχμηρών, αντικειμένων 49,6 64,7 52

Συμπεράσματα: Ποσοστό σφαλμάτων χρήσης ΔΑΑ με σχετικές ενδείξεις μικρής, διαχρονικά, βελ-
τίωσης, αλλά ιδιαίτερα υψηλό. Τα συνήθη σφάλματα και εντοπιζόμενα δεν διορθούνται με υπομνη-
στικές αφίσες και μόνο (συχνό το θέαμα υπερπλήρων ΔΑΑ με βελόνες να εξέχουν ακριβώς κάτωθεν 
της αφίσας!). Η ευαισθησία, διαρκής παρακολούθηση και υπόμνηση, συν την ανάγκη διοικητικής 
ευαισθητοποίησης και παρέμβασης, σαφέστατα απαραίτητα.

EA07
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 
(PLATELET ACTIVATING FACTOR, PAF)
Μ. Χίνη,1 Β.Δ. Παπακωνσταντίνου,2 Ν. Τσόγκας,1 Γ. Σταματάκης,2 Ν. Κοσμάς,1 Δ. Κούκιος,1  
Σ. Καούστου,1 Κ.Α. Δημόπουλος,2 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,3 Μ.Κ. Λαζανάς 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 
2Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

3Α’ Παθολογική Κλινική-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: Ο PAF, ο ισχυρότερος διαμεσολαβητής της φλεγμονής, εμπλέκεται στην παθογένεια 
της μυκητιασικής σήψης με δύο τρόπους: αφ’ ενός με την άμεση έκλυσή του από τους μύκητες, 
αφ’ ετέρου στο πλαίσιο του καταρράκτη της φλεγμονώδους απόκρισης του ξενιστή. Σκοπός της 
μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης των αντιμυκητιασικών φαρμάκων στη δράση και το 
μεταβολισμό του PAF. 
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκε η δράση των αντιμυκητιασικών ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη, 
φλουκοναζόλη, μικαφουγκίνη, ανιντουλαφουγκίνη, κασποφουγκίνη και λιποσωμική αμφοτερικίνη 
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(Ambisome) στην προκαλούμενη από τον PAF in vitro συσσώρευση πλυμένων αιμοπεταλίων 
κουνελιού. Επίσης, μελετήθηκε η διαφοροποίηση της ειδικής δραστικότητας των βιοσυνθετικών 
ενζύμων PAF φωσφοχολινοτρανφεράση (PAF-CPT) και λυσο-PAF ακετυλοτρανσφεράση (lyso-
PAF-AT) και των αποικοδομητικών ενζύμων PAF ακετυλοϋδρολάση (PAF-AH), από ομογενοποίημα 
ανθρώπινων λευκοκυττάρων, και λιποπρωτεϊνική φωσφολιπάση Α2 (LpPLA2), από ανθρώπινο 
πλάσμα, μετά από έκθεση σε διαφορετικές συγκεντρώσεις φαρμάκων, σε σχέση με τυφλούς προσ-
διορισμούς. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση λογισμικού IBM SPSS 21 και η 
σημαντικότητα ορίστηκε σε επίπεδο αξιοπιστίας 95%.
Αποτελέσματα: Όλα τα φάρμακα ανέστειλαν την προκαλούμενη από τον PAF συσσώρευση 
αιμοπεταλίων. Επίσης, ανεστάλη η PAF-CPT που συνδέεται με τη συστηματική φλεγμονή και, δευ-
τερευόντως, η lyso-PAF-AT που συνδέεται με την οξεία φλεγμονή. Ασθενέστερη ήταν η αναστολή 
των αποικοδομητικών ενζύμων, με ορισμένα φάρμακα να αναστέλλουν την PAF-AH και ελάχιστα 
την LpPLA

2
. Η δράση των φαρμάκων ήταν γενικά δοσοεξαρτώμενη, εκτός από ορισμένα τα οποία 

πραγματοποίησαν ένα μέγιστο μη δοσοεξαρτώμενης αναστολής (max %) (Πίνακας 1).

Φάρμακο

Αναστολή 
Συσσώρευσης 
Αιμοπεταλίων

IC50 (M)

Αναστολή Δραστικότητας Ενζύμων IC50 (μM)

PAF-CPT lyso-PAF-AT PAF-AH LpPLA2

Ανιντουλαφουγκίνη
4,0×10-7

(3,8-4,2)
2,3

(1,8-2,7)
11,0

(10,5-11,5)
max 35% -

Μικαφουγκίνη
1,0×10-6

(9,6-10,0)
3,6

(2,7-4,3)
2,7

(2,3-3,1)
- -

Βορικοναζόλη
3,3×10-6

(3,2-3,5)
max 40% 

58,4
(54,5-59,7)

60,6
(56,0-63,8)

-

Κασποφουγκίνη
5,6×10-6

(5,4-5,9)
1,3

(0,9-1,9)
26,0

(24,4-27,3)
51,6

(48,1-54,8)
82,1

(76,8-85,9)

Λιποσωμική 
αμφοτερικίνη 
(Ambisome)

6,8×10-6

(6,4-7,1)
1,7

(1,0-2,2)
max 30% 

57,2
(50,3-62,9)

-

Φλουκοναζόλη
1,0×10-5

(9,5-10,0)
max 45% max 45% - -

Ιτρακοναζόλη
2,3×10-5

(2,2-2,5)
21,4

(16,0-25,8)
150,9

(123,1-173,6)
174,2

(164,9-181,7)
375,7

(350,2-383,6)

Συμπεράσματα: Τα αντιμυκητιασικά φάρμακα, που μελετήθηκαν, αποτελούν ισχυρούς αναστολείς 
της δράσης και της βιοσύνθεσης του PAF και σε μικρότερο βαθμό της αποικοδόμησής του. Τα απο-
τελέσματά μας χρήζουν επιβεβαίωσης με περαιτέρω in vitro και in vivo μελέτες με απώτερο σκοπό 
τη βελτιστοποίηση της θεραπείας των σοβαρών μυκητιάσεων και τη διαλεύκανση του μηχανισμού 
δράσης των αντιμυκητιασικών φαρμάκων.
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EA08
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΛΙΑΣ (ΑΝΩΤΕΡΟΥ- ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ). ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΡΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ
Κ. Αλεξίου,1 Α. Αντωνιάδου,2 Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης,2 Ε. Γιαννιτσιώτη,2 Α. Φωτοπουλος,1 
Ν. Οικονόμου,1 Ε. Γιαμαρέλλου 3
1Α’ Χειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο 
2Δ’ Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν» 
3ΣΤ’ Παθολογική Κλινική, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία»

Σκοπός: Η χημειοπροφύλαξη στη χειρουργική, είναι σημαντική, γιατί εξασφαλίζει, κατά τη διάρ-
κεια των χειρουργικών χειρισμών ικανές στάθμες αντιβιοτικού στους ιστούς, προφυλάσσοντας έτσι 
τον ασθενή από τη διασπορά μικροβίων που, σε μεγάλη συγκέντρωση, μπορεί να προκαλέσουν 
λοίμωξη του χειρουργικού πεδίου. Ο σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή των λοιμώξεων του 
χειρουργικού πεδίου και των παραγόντων κινδύνου για λοίμωξη μετά από εφαρμογή προκαθορι-
σμένων σχημάτων χημειοθεραπείας.
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη είναι προοπτική, τυχαιοποιημένη και περιελήφθησαν ασθενείς 
οι οποίοι επρόκειτο να υποβληθούν σε προγραμματισμένη επέμβαση στο ανώτερο ή κατώτερο 
πεπτικό σύστημα και τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν μια ή τρεις δόσεις αντιμικροβιακού σαν 
χημειοπροφύλαξη. Για το ανώτερο πεπτικό χορηγήθηκε κεφουροξίμη (1,5 gr) και για το κατώ-
τερο πεπτικό χορηγήθηκε τικαρκιλλίνη-κλαβουλανικό (5,2 gr), σε μια ή τρεις δόσεις αναλόγως 
τυχαιοποιήσεως. Για κάθε ασθενή συμπληρώθηκε ειδικό έντυπο παρακολούθησης. Η παρακο-
λούθηση των ασθενών ολοκληρώθηκε 30 ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση. 
Αποτελέσματα: Το ποσοστό των λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου ήταν 4,3% στο σύνολο των 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένη επέμβαση στο ανώτερο και κατώτερο πεπτικό. 
Από τη σύγκριση των δύο ομάδων που έλαβαν χημειοπροφύλαξη σε προγραμματισμένες επεμβά-
σεις κοιλίας για το ανώτερο και κατώτερο πεπτικό, δεν εμφανίστηκε στατιστικώς σημαντική επί-
δραση του αριθμού των δόσεων των αντιβιοτικών στη μετεγχειρητική λοίμωξη του χειρουργικού 
πεδίου, κατόπιν κανονικοποίησης για επιβαρυντικούς παράγοντες, συννοσηρότητες και τον τύπο 
της επεμβάσεως. Το ποσοστό των λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου για τις επεμβάσεις, στο ανώ-
τερο και κατώτερο πεπτικό ήταν 2,2% και 9,3% αντίστοιχα. Η χορήγηση χημειοπροφύλαξης είχε 
επίσης ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης των αντιβιοτικών, στη χειρουργική 
κλινική, κατά 59% και την ελάττωση της κατανάλωσης των «προωθημένων» αντιβιοτικών κατά 
53%. Η ελάττωση του συνολικού κόστους από την κατανάλωση των αντιβιοτικών ήταν 21% και για 
τα «προωθημένα» αντιβιοτικά ήταν 47%. 
Συμπεράσματα: Η επίπτωση των λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου στις δυνητικά μολυσμέ-
νες επεμβάσεις του πεπτικού σωλήνα, μπορεί να μειωθεί με τη χορήγηση σωστής χημειοπροφύ-
λαξης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, ενώ δεν αποδεικνύεται μείωση του ποσοστού 
των λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου με περισσότερες δόσεις αντιβιοτικού συγκριτικά με μια 
διεγχειρητική δόση.
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EA09
ΚΑΝΤΙΝΤΑΙΜΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ. Χαλκιαδάκη,1 Μ. Μπομπολή,1 Σ. Καούστου,1 Χ. Κάτσενος,2 Β. Μπάκα,3 Μ.Κ. Λαζανάς 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 

Εισαγωγή: Κατά τα τελευταία χρόνια η επιδημιολογία της καντινταιμίας έχει αλλάξει, με αύξηση 
της επίπτωσης, διεύρυνση των ομάδων ασθενών αυξημένου κινδύνου και αύξηση της συχνότητας 
απομόνωσης ειδών μη C. albicans ως σημαντικών νοσοκομειακών παθογόνων.
Σκοπός: Η καταγραφή επιδημιολογικών και μικροβιολογικών χαρακτηριστικών των επεισοδίων 
καντινταιμίας σε τριτοβάθμιο γενικό νοσοκομείο Αθηνών. 
Υλικό και Μέθοδοι: Προοπτική μελέτη παρατήρησης και καταγραφής των επεισοδίων νοσοκομει-
ακής, επιβεβαιωμένης καντινταιμίας που ανιχνεύθηκαν στο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 
κατά τη διάρκεια του έτους 2012. Μελετήθηκαν δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα υποκείμενα 
νοσήματα, οι προδιαθεσικοί παράγοντες των ασθενών καθώς και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά 
των απομονωθέντων στελεχών Candida. 
Αποτελέσματα: Κατά το 2012 επί 24.127 εισαγωγών, διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις νοσοκομει-
ακής επιβεβαιωμένης καντινταιμίας. Μέση ηλικία των ασθενών 67 έτη (10 άνδρες,6 γυναίκες). Τα 
χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και 2.

Πίνακας 1
Τομέας νοσηλείας Υποκείμενα νοσήματα Προδιαθεσικοί παράγοντες

ΜΕΘ

Παθολογικός

Χειρουργικός

6

6

4

Νεοπλασία
Πολυτραυματίας
Α.Ε.Ε
Σακχ. διαβήτης
Νόσος κιν. νευρώνα
Αιμορρ. πεπτικού
Ι.Φ.Ν.Ε *

4
4
3
2
1
1
1

Χρήση ευρέος φάσματος αντιβιοτικών
Κ.Φ.Κ**
Παρεντερική διατροφή
Πρόσφατο μείζον χειρουργείο
Επεμβατικός μηχανικός αερισμός

14
11
10

9
6

*Ι.Φ.Ν.Ε: ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος εντέρου, **Κ.Φ.Κ: κεντρικός φλεβικός καθετήρας 

Πίνακας 2
Πηγή καντινταιμίας Επιπλοκές Είδη Candida

Ενδοφλ. καθετήρες
Πεπτικό
Δεν καθορίσθηκε

11
2
3

Σηπτική θρομβοφλεβίτις 2 C. parapsilosis
C. glabrata
C. albicans
C. famata
C. lusitaniae
Candida spp.

7
4
1
1
1
2

Όλα τα απομονωθέντα στελέχη C. parapsilosis, C. albicans, C. famata, C. lusitaniae είχαν τιμές MIC 
στη φλουκοναζόλη <1 μg/ml. Τα στελέχη C. glabrata είχαν τιμές MIC στη φλουκοναζόλη 8-16 μg/
ml και στη βορικοναζόλη 0,12-1 μg/ml. Η ταυτοποίηση και το αντιμυκητόγραμμα έγιναν με το 
αυτόματο σύστημα Vitek 2, Biomerieux. 
Συμπεράσματα: Προηγούμενη χορήγηση συνδυασμών ευρέος φάσματος αντιβιοτικών, ύπαρξη 
ενδαγγειακών καθετήρων και παρεντερική διατροφή αποτελούσαν τους συχνότερους προδιαθεσικούς 
παράγοντες καντινταιμίας. Σημειώθηκε επικράτηση επεισοδίων καντινταιμίας σχετιζόμενης με ενδο-
φλέβιους καθετήρες με το είδος C. parapsilosis να αποτελεί το συχνότερο αιτιολογικό παράγοντα, στα 
επεισόδια αυτά. Απαιτείται τήρηση, από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, των οδηγιών τοποθέτησης 
και φροντίδας ενδαγγειακών καθετήρων και υγιεινής χεριών για την αποφυγή οριζόντιας μετάδοσης. 
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EA10
ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΗ ΑΝΟΣΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 23-ΔΥΝΑΜΟΥ 
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Ό. Τσαχουρίδου, Σ. Μεταλλίδης, Λ. Σκούρα, Π. Ζεμπεκάκης, Β. Λιακόπουλος, Ό. Νικητίδου,  
Θ. Χρυσανθίδης, Α. Μαργαρίτη, Π. Κολλάρας, Π. Νικολαΐδης 
Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Σκοπός: Οι λοιμώξεις ευθύνονται για την πλειοψηφία των νοσηλειών σε ασθενείς με νεφρική νόσο 
τελικού σταδίου (ΝΝΤΣ) υπό αιμοκάθαρση. Παρά τη δυνατότητα πρόληψης νόσων με ανοσοποίη-
ση, ο εμβολιασμός παραμένει μη αξιοποιήσιμος σε ασθενείς με ΝΝΤΣ. Οι ανοσιακές ανωμαλίες στη 
ΝΝΤΣ είναι δυνατό να καθιστούν τα εμβόλια λιγότερο αποτελεσματικά. Επιπλέον, η ανοσογονικό-
τητα και αποτελεσματικότητα του 23-δύναμου πολυσακχαριδικού εμβολίου έναντι του πνευμονι-
όκοκκου (23-PPV) δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά σε ενήλικες νεφροπαθείς ασθενείς. Σκοπός αυτής 
της μελέτης ήταν η ανοσοποίηση των αιμοκαθαιρόμενων του νοσοκομείου μας και η αξιολόγηση 
της ανοσογονικότητας του 23-PPV στα πλαίσια της διαμόρφωσης αντισωμάτων, της διατήρησης 
και της λειτουργικής δραστηριότητάς τους.
Υλικό και Μέθοδοι: 57 ασθενείς με ΝΝΤΣ υπό αιμοκάθαρση εμβολιάστηκαν έναντι του πνευμο-
νιόκοκκου με το 23-PPV για πρώτη φορά. Τα επίπεδα των IgG μετρήθηκαν με ΕLISA πριν, 4 και 
48 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Ως επαρκής ανοσιακή απόκριση ορίστηκε ο διπλασιασμός 
της αρχικής συγκέντρωσης των αντισωμάτων (responders). Επιπλέον, η λειτουργική αντισωμα-
τική δραστηριότητα εκτιμήθηκε με τη φαγοκυττάρωση, η οποία θεωρείται πιο ακριβής δείκτης 
προστασίας και αποτελεσματικότητας του εμβολίου, την 48η εβδομάδα. Καταγράφηκαν, τέλος, τα 
δημογραφικά, κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα όλων των ασθενών.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 59,2 έτη (SD: 15,5), ενώ ο μέσος χρόνος 
ένταξης σε αιμοκάθαρση 4,4 έτη (SD: 3,1). 46 ασθενείς (80,7%) διπλασίασαν τα αρχικά IgG 
επίπεδα (responders), ενώ 11 (19,3%) ήταν non-responders. Ούτε η υποκείμενη νόσος, ούτε η 
λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων ή η συνύπαρξη κακοήθειας φάνηκε να επηρεάζει την 
αντισωματική απάντηση. Μόνο η ηλικία ήταν ελαφρώς στατιστικά σημαντική -1,05 (95% CI, 
1-1,10, p=0,054) για τα επίπεδα των αντισωμάτων την 48η εβδομάδα. Στη διαχρονική ανάλυση 
της αντισωματικής απάντησης, οι τίτλοι αντισωμάτων πριν τον εμβολιασμό ήταν στατιστι-
κά σημαντικά χαμηλότεροι σε σχέση με την 4η εβδομάδα (p<0,0005) και την 48η εβδομάδα 
(p<0,0005), ωστόσο υπήρξε φθίνουσα τάση κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Αναφορικά 
με τη φαγοκυττάρωση, αξιοσημείωτο εύρημα ήταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών 
(46-80,7%) εμφάνισαν ανεπαρκή λειτουργική δραστηριότητα των αντισωμάτων τους. Τα επίπεδα 
της συγκέντρωσης των αντισωμάτων δεν σχετίζονταν με την επηρεασμένη λειτουργικότητά τους 
σε κανένα χρονικό στιγμιότυπο.
Συμπεράσματα: Είναι σημαντική η ενίσχυση της ενεργητικής ανοσοποίησης των ασθενών με ΝΝΤΣ 
έναντι του πνευμονιόκοκκου. Ωστόσο, η ανοσολογική απόκριση μπορεί να είναι μέτρια σε ασθενείς 
υπό αιμοκάθαρση, με συνέπεια την ελλιπή προστασία. 
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EA11
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΙΜΥΚΙΝΗ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ KLEBSIELLA 
PNEYMONIAE ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Π. Σταυρουλάκης,1 Ν. Παΐσιος,1 Π. Λουρίδα,1 Κ. Ευαγγελίου,1 Γ. Ξυλωμένος,1 Β. Ρωμανού,2  
Κ. Παπακωνσταντίνου,2 Γ. Γκαντέρης,3 Ε. Βαγιάκου,3 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης 1
1Μονάδα Λοιμώξεων, Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Εισαγωγή-Σκοπός: Η αντοχή των Gram αρνητικών παθογόνων στις περισσότερες κατηγορίες 
αντιμικροβιακών, οδήγησε την τελευταία δεκαετία, στην αναβάθμιση του ρόλου της κολιμυκίνης, 
λόγω της ένδειας άλλων θεραπευτικών επιλογών και του μακρού ιστορικού της κολιμυκίνης στην 
αντιμετώπιση της διεισδυτικών λοιμώξεων από Gram αρνητικά παθογόνα. Δυστυχώς η χώρα μας 
έχει το θλιβερό προνόμιο να βρίσκεται στην πρωτοπορία της ανάδυσης KPC- K. pneumoniae ανθε-
κτικών στην κολιμυκίνη
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά, για την τελευταία διετία (2011-2012), όλες οι 
θετικές καλλιέργειες αίματος της Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου μας με Kl. pneumoniae. Εντοπίστηκαν τα 
ανθεκτικά στην κολιμυκίνη στελέχη, και κατεγράφησαν τα κύρια κλικινικοεργαστηριακά χαρακτη-
ριστικά, καθώς και η έκβαση των συγκεκριμένων ασθενών. 
Αποτελέσματα: Κατά τη διετία 2011-2012, επί συνόλου 74 απομονωθέντων από καλλιέργειες 
αίματος στελεχών K. pneumoniae, ανευρέθησαν 29 στελέχη (ποσοστό 39,18%) με αντοχή στην 
κολιμυκίνη, που αντιστοιχούσαν σε 24 ασθενείς (Α: 14 [58,33%], Θ: 10 [37,03%], με μέση ηλικία 
τα 56,4 έτη και διάμεση τιμή τα 62 έτη. 19 από τους 24 ασθενείς (79,16%) είχαν προσφάτως χει-
ρουργηθεί. Πρωτοπαθής μικροβιαιμία ήταν η κύρια εστία σε 12 από τις 29 λοιμώξεις (41,37%), ενώ 
ακολουθούν οι λοιμώξεις κεντρικού φλεβικού καθετήρα (27,58%) και οι λοιμώξεις αναπνευστικού 
(20,86%). Καρβαπενεμάσες παρήγαγαν τα 26 από τα 29 στελέχη (89,65%). 22 από τα 29 στελέχη 
(75,86%) είχαν και αντοχή στην τιγεκυκλίνη. Μέση τιμή χρονικής εμφάνισης από την εισαγωγή στη 
ΜΕΘ του ανθεκτικού στελέχους ήταν 43,79 ημέρες με διάμεση τιμή τις 25 ημέρες. Συνολικά κατέ-
ληξαν 12 ασθενείς (50%), με 8 από τους θανάτους (33,3% επί του συνολικού αριθμού και 66,67% 
επί των θανάτων) να οφείλονται σε σηπτική καταπληξία από τα συγκεκριμένα στέλεχη. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί χρήση κολιμυκίνης πρό εμφάνισης των ανθεκτικών στελεχών σε 
23 από τις 29 περιπτώσεις (79,31%). Τέλος, σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά αντοχής στην 
κολιμυκίνη το έτος 2010 ήταν 11 ανθεκτικά επί συνόλου 38 στελεχών (29%), ενώ το 2009 είχε απο-
μονωθεί μόλις 1 ανθεκτικό επί συνόλου 25 στελεχών (4%). 
Συζήτηση: Τα παραπάνω δεδομένα, υποδεικνύουν ότι η ανάδυση της αντοχής στελεχών K. 
pneumoniae στην κολιμυκίνη οφείλεται στην πίεση επιλογής λόγω της αυξανόμενης και αλόγιστης 
χρήσης της. Η δυναμική της ενδονοσοκομειακής εξάπλωσης τέτοιων στελεχών K. pneumoniae 
ανθεκτικών στην κολιμυκίνη αποτελεί λίαν επικίνδυνο και με υψηλή θνητότητα φαινόμενο, που 
επιβάλλει αυστηρή επιδημιολογική επιτήρηση και ενδελεχή τήρηση των κανόνων ορθολογικής 
πολιτικής χρήσης των αντιμικροβιακών.
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Αναρτημένες 
Ανακοινώσεις
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AA01
ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2010-2012
Ε. Κουσούλη,1 Ο. Ζαρκωτού,1,2 Δ. Καραγεωργόπουλος,1 Β. Μάμαλη,2 Κ. Κοψάρη,2 Χ. Πουλοπούλου,2 
Γ. Χρύσος,1 Σ. Δριμής,1 Δ. Βουτσινάς,1 Κ. Θέμελη-Διγαλάκη 1,2

1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Εισαγωγή: Τα νοσήματα που επιτηρούνται μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης στοχεύ-
ουν στην εκτίμηση της διασποράς και της επίπτωσης, στον εντοπισμό επιδημιών και στην αξιολό-
γηση κατάλληλων παρεμβάσεων. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των δηλωθέντων νοσημάτων από το 
Νοσοκομείο μας στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κατά την τριετία 2010-2012.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για αναδρομική περιγραφική μελέτη στην οποία αναλύονται τα 
δεδομένα που προκύπτουν από όλα τα δελτία δήλωσης των υποχρεωτικώς δηλούμενων λοιμωδών 
νοσημάτων τα οποία καταγράφηκαν στο νοσοκομείο μας από τον Ιανουάριο του 2010 έως και το 
Δεκέμβριο του 2012. Συνολικά μελετήθηκαν 56 δηλώσεις νοσημάτων, οι οποίες χωρίστηκαν σε 
ιογενείς, μικροβιακές και παρασιτικές. Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι δηλώσεις κάθε έτους χωριστά 
με γνώμονα το φύλο και την ηλικιακή ομάδα. 
Αποτελέσματα: Από τις 56 δηλώσεις, οι 12 ήταν ιογενείς (5-ηπατίτιδα Α, 7-ιός του Δυτικού Νείλου), οι 
38 μικροβιακές (3-μηνιγγίτιδοκοκκικές μηνιγγίτιδες, 5-φυματίωση, 7-βρουκέλλωση, 10-σαλμονέλωση, 
1-πυρετός Q, 1-λιστερίωση, 1-κοκκύτης, 10-γονόρροια) και οι 6 παρασιτικές (5-ελονοσία, 1-εχινοκοκκίαση). 
Από αυτές οι 12 (21,4%) δηλώθηκαν το 2010, οι 15 (26,8%) το 2012 και οι 29 (51,8%) το 2012. Η πλειονό-
τητα των δηλωθέντων ασθενών και των τριών ετών ανήκει στο ανδρικό φύλο (συνολικά 41 δηλώσεις – 
73,2%), και στην ηλικιακή ομάδα των 15-34 ετών (συνολικά 28 δηλώσεις – 52%). Τα πιο συχνά δηλούμενα 
νοσήματα ήταν η σαλμονέλωση (10 δηλώσεις) και η γονόρροια (10 δηλώσεις). Τέλος, σημαντικό ποσοστό 
δηλωθέντων νοσημάτων (17 δηλώσεις – 30,4%) αφορά ασθενείς αλλοδαπής εθνικότητας. 
Συμπεράσματα: Το ανδρικό φύλο και η ηλικία 15-34 ετών αποτελούν κοινά επιδημιολογικά χαρακτη-
ριστικά των περισσοτέρων ασθενών με λοίμωξη από ένα εκ των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημά-
των. Ο αυξημένος αριθμός δηλωθέντων νοσημάτων το 2012 πιθανά οφείλεται σε συρροή κρουσμά-
των ηπατίτιδας Α και λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου το συγκεκριμένο έτος. Συγκεκριμένα, 
τον Οκτώβριο του 2012 καταγράφηκαν 4 ασθενείς με ηπατίτιδα Α, οι οποίοι προέρχονταν από την ίδια 
οικογένεια και ζούσαν σε ομαδική διαβίωση όπου δεν πληρούνταν οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. 
Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2012 καταγράφηκαν 6 ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου 
λόγω της γενικότερης έξαρσης του ιού το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

AA02
ΕΞΑΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΟΑΓΚΟΥΛΑΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΩΝ, ΛΙΝΕζΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ 
ΔΑΠΤΟΜΥΚΙΝΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Α. Στυλιανάκης, Σ. Τσιπλάκου, Β. Παπαϊωάννου, K. Τσόπελας, Δ. Αργύρης, Σ. Ψαλλίδα, Α. Αδαμόπουλος, 
Σ. Καμαριώτης, Σ. Καταρά, Κ. Μούτα
Μικροβιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «ΚΑΤ», Κηφισιά

Εισαγωγή: Οι CNS αναγνωρίζονται ως μία σημαντική αιτία νοσοκομειακών λοιμώξεων. 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της αντοχής τους στη βανκομυκίνη (VA), τεϊκοπλανίνη 
(TEC), λινεζολίδη (LZ) και δαπτομυκίνη (DPT). 
Υλικό και Μέθοδοι: Στο διάστημα 1/2007-10/2012 εξετάσαμε 1.347 μονήρεις απομονώσεις CNS 
από αιμοκαλλιέργειες ασθενών των Μ.Ε.Θ. (n

1
=365 απομονώσεις), του παθολογικού (n

2
=187) 



42

και του χειρουργικού τομέα (n
3
=233) του νοσοκομείου μας. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαι-

σθησίας έγινε με τo σύστημα VITEK2 (Biomerieux). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος E-test 
(Biomerieux) για επιβεβαίωση της αντοχής έναντι της VA, TEC και LZ που ανευρέθησαν από το 
σύστημα VITEK2 και να υπολογιστεί η MIC της DPT σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Απομονώσεις με MIC>4 mg/L θεωρήθηκαν ως ανθεκτικές στις VA, TEC και LZ και με MIC<1 mg/L 
ως ευαίσθητες στη DPT. 
Αποτελέσματα: Ταυτοποιήθηκαν 23 διαφορετικά είδη σταφυλοκόκκων. Οι S. epidermidis, S. 
haemolyticus, S. hominis, S. cohnii και S. lugdunensis αποτελούσαν το 74% των απομονώσεων. 
Αντοχή στη μεθικιλλίνη παρατηρήθηκε στο 81,3% των ειδών CNS. Τα ποσοστά αντοχής των εξετα-
σθέντων απομονώσεων CNS αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:

2007
(n=222)

2008
(n=241)

2009
(n=255)

2010
(n=270)

2011
(n=204)

Jan-Oct 2012
(n=155)

ICU
(108)

non- 
ICU

ICU
(120)

non- 
ICU

ICU
(133)

non- 
ICU

ICU
(132)

non- 
ICU

ICU
(72)

Non- 
ICU

ICU
(58)

non- 
ICU

LZ 0 0 0,9 0 4,4 0,8 14,9 5,3 20,3 5,5 20,7 11,6

TEC 5 0 0,8 1,7 0 0 0,8 0 0 0,8 1,8 1,0

VA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0

DPT - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Στον παρόν έτος βρέθηκε μία απομόνωση S. epidermidis με αντοχή στη VA (MIC=16 mg/L) και στην 
TEC (MIC=32 mg/L) για πρώτη φορά στο νοσοκομείο μας. Όλες οι ανθεκτικές στην VA, TEC και LZ 
απομονώσεις είχαν αντοχή και στη μεθικιλλίνη.
Συμπεράσματα: Οι CNS απομονώσεις παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση της αντοχής στη λινεζολίδη 
και διάσπαρτη αντοχή στην TEC σε αντίθεση με την DPT που μπορεί να είναι εναλλακτική θερα-
πευτική επιλογή για τη θεραπεία λοιμώξεων από CNS. Τα ανωτέρω ευρήματα αυξάνουν την ανα-
γκαιότητα λήψης των απαραίτητων μέτρων αποφυγής της διασποράς και ενίσχυσης των ανωτέρω 
αντοχών στο νοσοκομειακό περιβάλλον. 

AA03
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΓΡΟΥ ΥΠΕΡΗΧΗΣΗΣ 
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ
Α. Στυλιανάκης,1,2 Δ. Αργύρης,1 Κ. Τσόπελας,1 Λ. Μοράση,3 Π. Λεπέτσος,4 Α. Αδαμόπουλος,1  
Σ. Καμαριώτης,1 Μ. Κουρσοπούλου,1 Κ. Μούτα 1
1Βιοπαθολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «ΚΑΤ» 
2Μέλος του ESMID Study Group of Implant Associated Infections 
3Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο «ΚΑΤ» 
4Δ’ Ορθοπαιδικό Τμήμα, Νοσοκομείο «ΚΑΤ»,

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η σύγκριση της ταυτοποίησης και του ελέγχου ευαισθησίας των 
μικροβιακών απομονώσεων από καλλιέργειες υγρού υπερήχησης εξαχθεισών προθέσεων ασθε-
νών με σηπτική χαλάρωση με τα ευρήματα καλλιεργειών των αντίστοιχων περιπροθετικών ιστών.
Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάσθηκαν 23 αναθεωρήσεις αρθροπλαστικής ισχίου (n=12) και γόνατος 
(n=11), ισάριθμων ασθενών με περιπροθετική λοίμωξη. Στις εξαχθείσες προθέσεις εφαρμόστηκαν 
για 1 min υπέρηχοι 40 KHZ, το υγρό υπερήχησης που δημιουργήθηκε, καλλιεργήθηκε ποσοτικά και 
οι μικροβιακές απομονώσεις που προέκυψαν αξιολογήθηκαν, εφαρμόζοντας τη μέθοδο Trampuz 
(NEJM 2007). Επίσης, δείγματα περιπροθετικού ιστού (≥5 ανά ασθενή) καλλιεργήθηκαν σύμφωνα 
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με τη συνήθη εργαστηριακή πρακτική. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας κάθε διακριτής 
μορφολογίας αποικίας έγινε με το σύστημα VITEK2 (Biomerieux). Κάθε εμφάνιση αντοχής ή μετρίας 
ευαισθησίας στα γλυκοπεπτίδια επιβεβαιώθηκε με E-test.
Αποτελέσματα: Σε 17 δείγματα υγρού υπερήχησης (73,9%) και σε 11 δείγματα του αντίστοιχου 
περιπροθετικού ιστού (47,8%) οι καλλιέργειες ήταν θετικές. Στις καλλιέργειες δειγμάτων περιπρο-
θετικού ιστού αναπτύχθηκαν 9 στελέχη CNS [S. epidermidis (n=8), S. hominis (n=1)] και 4 Gram 
αρνητικών βακτηρίων [A. baumanni, Ps. aeruginosa, E. coli και Pr. mirabilis]. Σε καλλιέργειες 2 δειγ-
μάτων περιπροθετικού ιστού (18,2%) ανιχνεύθηκαν μεικτές λοιμώξεις. Στις καλλιέργειες του υγρού 
υπερήχησης, ταυτοποιήθηκαν όλα τα ανωτέρω είδη μικροβίων των αντίστοιχων καλλιεργειών του 
περιπροθετικού ιστού. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκαν 9 στελέχη CNS [S. Epidermidis (n=6), S. Hominis 
(n=2) και S. Haemolyticus (n=1)], ένα S. aureus και ένα στέλεχος Burkholderiia cepacia. Σε 5 δείγματα 
υγρού υπερήχησης (29,4%) ανιχνεύθηκαν πολυμικροβιακές λοιμώξεις. Από καλλιέργειες δύο δειγ-
μάτων υγρού υπερήχησης ανευρέθησαν 2 στελέχη S. hominis μετρίως ευαίσθητα στη βανκομυκίνη 
[MIC=12 mg/L] και ανθεκτικά στην τεϊκοπλανίνη [MIC=32 mg/L]. Διαφορετικά αντιβιογράμματα 
ελήφθησαν από 3 απομονώσεις S. epidermidis προερχόμενες από την ίδια καλλιέργεια υγρού υπε-
ρήχησης. Αντοχή στη μεθικιλλίνη εμφάνισαν το 66,7% των σταφυλοκοκκικών στελεχών από τις 
καλλιέργειες υρού υπερήχησης και το 55,5% του περιπροθετικού ιστού. Όλα τα εξετασθέντα στα-
φυλοκοκκικά στελέχη τόσο από τα δείγματα του υγρού υπερήχησης όσο και του περιπροθετικού 
ιστού ήταν ευαίσθητα στη δαπτομυκίνη και τη ριφαμπικίνη.
Συμπεράσματα: Η υπερήχηση των εξαχθεισών προθέσεων φαίνεται να βελτιώνει τη μικροβιο-
λογκή διαγνωση των περιπροθετικών λοιμώξεων έχοντας μεγαλύτερη ευαισθησία από αυτή του 
περιπροθετικού ιστού (73,9% vs 47,8%), ανιχνεύοντας ευκολότερα μεικτές λοιμώξεις, πληθυσμούς 
με ετερογένεια αντοχής και στελέχη μη ευαίσθητα στα γλυκοπεπτίδια ειδών CNS, που δεν ανευρί-
σκονται στις ιστικές καλλιέργειες.

AA04
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΚΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ROTA Ή ADENOVIRUS
Α. Βενέτης, Α. Χλη, Κ. Ζαχαριάδου, Α. Ταχυρίδης, Ε. Χατζηβασιλείου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Οι ιοί της ομάδας Rota και Adeno αποτελούν σημαντικούς αιτιολογικούς παράγοντες της 
οξείας γαστρεντερίτιδας, με τους μεν πρώτους να εμφανίζονται κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες, 
τους δε δεύτερους να μην εμφανίζουν συνήθως εποχιακή κατανομή. Σκοπός της εργασίας ήταν η 
μελέτη της ηλικιακής κι εποχιακής κατανομής των Rota και αδενοϊών ως αιτίων γαστρεντερίτιδας.
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό αποτέλεσαν 118 δείγματα διαρροϊκών κοπράνων θετικά για Rota ιούς 
και 22 θετικά δείγματα για αδενοϊούς που απομονώθηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. 
Δράμας κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2007-2011. Τα θετικά δείγματα προήλθαν από 1.573 καλ-
λιέργειες κοπράνων. Για την ανίχνευση των παραπάνω ιών εφαρμόσθηκε test ταχείας ανίχνευσης 
με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας (VIKIA - Biomerieux).
Αποτελέσματα: Η εποχιακή κατανομή των Rota ιών είχε ως εξής: Το χειμώνα παρουσιάσθηκαν 54 
θετικά δείγματα, την άνοιξη 43, το καλοκαίρι 10 και το φθινόπωρο 11. Η εποχιακή κατανομή των 
αδενοϊών κυμάνθηκε ως εξής: Το χειμώνα παρουσιάσθηκαν 5 θετικά δείγματα, την άνοιξη 5, το 
καλοκαίρι 4 και το φθινόπωρο 8. Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή, 112 παιδιά και 6 ενήλικες 
νόσησαν από Rota ιούς. Πιο αναλυτικά: 12 παιδιά ηλικίας έως 6 μηνών, 77 παιδιά από 6 μηνών έως 
5 ετών και 23 παιδιά από 5 ετών και άνω. Από αδενοϊούς νόσησαν 19 παιδιά και 3 ενήλικες. 3 παιδιά 
ηλικίας έως 6 μηνών, 15 παιδιά από μηνών έως 5 ετών και 1 παιδί μεγαλύτερο των 5 ετών.
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Συμπεράσματα: Από τα παραπάνω διαπιστώθηκε ότι οι Rota ιοί ήταν συχνότεροι το χειμώνα και την 
άνοιξη και οι αδενοϊοί παρουσιάσθηκαν κυρίως το φθινόπωρο. Αμφότεροι εμφανίσθηκαν κυρίως στα 
παιδιά και σπάνια στους ενήλικες, γεγονός που συμφωνεί με την επιδημιολογία των παραπάνω ιών. 

AA05
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
2007-2011
Α. Χλη, Α. Βενέτης, Κ. Ζαχαριάδου, Α. Ταχυρίδης, Ε. Χατζηβασιλείου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των συχνότερων αιτίων γαστρεντερίτι-
δας στο νομό Δράμας κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2007-2011.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 1.573 δείγματα διαρροϊκών κοπράνων που στάλθηκαν 
στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Δράμας για καλλιέργεια και προήλθαν από ασθενείς 
ηλικίας από 2 μηνών έως και 92 ετών με συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας. Τα δείγματα αυτά 
ανήκαν σε 817 παιδιά και 756 ενήλικες κι εμβολιάσθηκαν στα στερεά θρεπτικά υλικά: Mc Conkey 
άγαρ, SS άγαρ, Skirrow και σε εμπλουτιστικούς θρεπτικούς ζωμούς GN broth και Selenite. Πραγ-
ματοποιήθηκε αναζήτηση του κρυπτοσποριδίου με την τροποποιημένη χρώση Ziehl-Neelsen. Σε 
όλα τα δείγματα εφαρμόσθηκε test ταχείας ανίχνευσης για Rota και Adenovirus με τη μέθοδο της 
ανοσοχρωματογραφίας (VIKIA - Biomerieux). Η ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα των παθογόνων 
μικροβίων πραγματοποιήθηκε στο Vitek 2 (Biomerieux). Για ορολογική τυποποίηση των σαλμονελ-
λών και σιγκελλών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος συγκολλήσεων με αντιορούς.
Αποτελέσματα: Από τα 1.573 δείγματα που εξετάσθηκαν, στα 492 (31,3%) απομονώθηκε αιτιολογι-
κός παράγοντας γαστρεντερίτιδας. Συχνότερο αίτιο αποδείχθηκε το καμπυλοβακτηρίδιο σε ποσοστό 
42,3% (208 θετικά δείγματα) και ακολούθησαν: η Salmonella spp. σε ποσοστό 25% (123 δείγματα), ο 
Rota ιός (24% - 118 δείγματα), ο Adeno ιός (4,5% - 22 δείγματα), η Shigella spp. (1,6% - 8 δείγματα), η 
Yersinia spp. (1,4% - 7 δείγματα) και το κρυπτοσπορίδιο που παρατηρήθηκε σε 6 δείγματα (ποσοστό 
1,2%). Από την ορολογική τυποποίηση που πραγματοποιήθηκε στα στελέχη της Salmonella, αποδεί-
χθηκε ότι συχνότερη ήταν η S. enteritidis (46,3%) και ακολούθησε η S. typhimurium (23,6%).
Συμπεράσματα: Το συχνότερο αίτιο γαστρεντερίτιδας κατά τη μελέτη μας αυτή ήταν το καμπυ-
λοβακτηρίδιο και ακολούθησαν σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό τα μικρόβια του γένους Salmonella.

AA06
Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ACINETOBACETR BAUMANNII ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 2007-2011
Α. Βενέτης, Α. Χλη, Κ. Ζαχαριάδου, Α. Ταχυρίδης, Ε. Χατζηβασιλείου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Η μελέτη της αντοχής στα αντιβιοτικά των στελεχών του Acinetobacter baumannii που 
απομονώθηκαν στο Γ.Ν. Δράμας κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2007-2011.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 153 στελέχη Acinetobacter baumannii που απομονώθη-
καν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Δράμας κατά την πενταετία 2007-2011 και προέρχο-
νταν από καλλιέργειες τραυμάτων (22,2%), καλλιέργειες πτυέλων (19%), άκρα κεντρικών φλεβικών 
καθετήρων (16,3%), καλλιέργειες ούρων (15,7%) κι αιμοκαλλιέργειες (13,7%). Τα περισσότερα στε-
λέχη απομονώθηκαν από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ακολούθησαν οι χειρουργικές και 
παθολογικές κλινικές. Για την ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα των στελεχών χρησιμοποιήθηκε 
το σύστημα ταυτοποίησης Vitek 2 (Biomerieux).
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Αποτελέσματα: Η αντοχή των στελεχών του Acinetobacter baumannii κατά την πενταετία ήταν η 
εξής: Amikacin 75%, Ampicillin/Sulbactam 26%, Ceftazidime 94%, Colistin 0%, Gentamicin 82%, 
Imipenem 69%, Meropenem 48%, Tigecycline 63%, Ciprofloxacin 94%. Πιο αναλυτικά ανά έτος: 
2007: Amikacin 86%, Ceftazidime 91%, Colistin 0%, Gentamicin 88%, Imipenem 59%, Meropenem 
38%, Ciprofloxacin 93%.
2008: Amikacin 71%, Ampicillin/Sulbactam 20%, Ceftazidime 100%, Colistin 0%, Gentamicin 62%, 
Imipenem 54%, Meropenem 29%, Tigecycline 40%, Ciprofloxacin 100%.
2009: Amikacin 63%, Ampicillin/Sulbactam 42%, Ceftazidime 89%, Colistin 0%, Gentamicin 74%, 
Imipenem 79%, Meropenem 42%, Tigecycline 58%, Ciprofloxacin 89%. 
2010: Amikacin 72%, Ampicillin/Sulbactam 14%, Ceftazidime 97%, Colistin 0%, Gentamicin 86%, 
Imipenem 90%, Meropenem 72%, Tigecycline 72%, Ciprofloxacin 97%. 
2011: Amikacin 65%, Ampicillin/Sulbactam 30%, Ceftazidime 96%, Colistin 0%, Gentamicin 87%, 
Imipenem 78%, Meropenem 68%, Tigecycline 61%, Ciprofloxacin 91%.
Συμπεράσματα: Από τα παραπάνω διαπιστώθηκε ότι το Acinetobacter baumannii είναι ένα ιδιαι-
τέρως ανθεκτικό μικρόβιο, με τα ποσοστά αντοχής του να ποικίλλουν ανά έτος. Η αντοχή του στην 
κολιστίνη διατηρήθηκε σε μηδενικά επίπεδα καθ’ όλα τα έτη.

AA07
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗΣ ΣΕ Μ.Ε.Θ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ
Α. Βάκαλος,1 Κ. Ανδρεάδης 2
1Μ.Ε.Θ., Γ.Ν. Ξάνθης 
2Φαρμακευτικό Τμήμα, Γ.Ν. Ξάνθης

Σκοπός: Η ενδοφλέβια χορήγηση κολιστίνης προτείνεται σύμφωνα με το σχέδιο δράσης «Προκρού-
στης» για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από Gram αρνητικά παθογόνα, ειδικότερα από Pseudomonas 
spp, Acinetobacter spp και Klebsiella spp ανθεκτικά στις καρβαπενέμες. Σκοπός της μελέτης είναι η 
διαχρονική καταγραφή της κατανάλωσης της ενδοφλέβιας κολιστίνης και η συσχέτιση της με δείκτες 
νοσηλείας, σε γενική Μ.Ε.Θ. Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου, σε χρονικό διάστημα πέντε ετών. 
Υλικό και Μέθοδοι: Από 2008 έως 2012, νοσηλεύτηκαν στη γενική Μ.Ε.Θ. ενηλίκων του νοσο-
κομείου μας 384 ασθενείς, μέσης ηλικίας 65,1 έτη, μέσης διάρκειας νοσηλείας (LOS) 13,8 ημέρες, 
μέσου APACHE II score εισόδου 20,9, μέσης διάρκειας μηχανικού αερισμού ανά ασθενή υπό 
μηχανικό αερισμό 11,75 ημέρες, με προβλεπόμενη θνητότητα 37,6%, καταγεγραμμένη θνητότητα 
31,78%, και Standardized Mortality Ratio (SMP): 0,84. Από τα δεδομένα του φαρμακείου καταγρά-
φηκε η κατανάλωση ενδοφλέβιας κολιστίνης σε τεμάχια (items) ανά έτος, ενώ από την ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων του τμήματος οι δείκτες νοσηλείας όπως: ο αριθμός ασθενών (Pts), οι ημέρες 
νοσηλείας (H. Days.), ο αριθμός ασθενών υπό μηχανικό αερισμό (PtsV), οι ημέρες μηχανικού αερι-
σμού (V. Days) και καταγράφηκε η αναγωγή των τεμαχίων ανά δείκτη, ανά έτος και συνολικά.

Αποτελέσματα:
2008 2009 2010 2011 2012 Σύνολο

Pts 45 66 64 102 107 384
Items 292 1378 907 1472 3138 7187 
Items/pats 6,48 20,87 14,17 14,43 29,32 18,76
H. Days 695 757 881 1434 1304 5071
Items/HD 0,42 1,82 1,02 1,02 2,40 1,41
Pts V 41 57 57 88 93 336
Items/PtsV 7,12 24,17 15,91 16,72 33,74 21,38
V. Days 541 605 699 999 1067 3911
Items/VD 0,53 2,27 1,29 1,47 2,94 1,83



46

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας, καταγράφεται τάση αύξησης της 
χορήγησης ενδοφλέβιας κολιστίνης διαχρονικά, ιδιαίτερα όμως το 2009 και κυρίως το 2012. Το έτος 
αυτό καταγράφεται χορήγηση του ενός τρίτου της ημερήσιας δοσολογίας για κάθε ημέρα μηχανικού 
αερισμού. Τα δεδομένα μας καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος των ανθεκτικών Gram 
αρνητικών παθογόνων και τη σημασία της ενδοφλέβιας κολιστίνης στην πολιτική ελέγχου λοιμώξεων 
στην οικεία Μ.Ε.Θ. Επιπρόσθετα, υποδεικνύουν τον κίνδυνο εμφάνισης ανθεκτικότητας στην ενδο-
φλέβια κολιστίνη, αλλά και την επίπτωση ενδεχόμενης εμφάνισης ανθεκτικότητας, στη δυνατότητα 
διαχείρισης των ασθενών με λοίμωξη από Gram αρνητικά παθογόνα ανθεκτικά στις καρβαπενέμες. 

AA08
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΟΜΙΜΗΤΙΚΟΥΣ ΙΟΥΣ ΣΤΗ 
ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ HCV ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΑΣ
Σ. Γερακάρη,1 Γ. Χρύσος,1 Ε. Ζουμπούλη-Βαφειάδη,3 Γ. Δαΐκος,3 Ν. Κατσιλάμπρος,3 Α. Λαζαρίδου,2 
Χ. Πουλοπούλου,2 Κ. Θέμελη-Διγαλάκη 2
1Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 
3Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 

Σκοπός: Η διερεύνηση της κλινικής σημασίας συνυπάρχουσας λανθάνουσας λοίμωξης από ηπα-
τιτιδομιμητικούς ιούς σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C (HCV), καθώς και η ανταπόκριση στη 
θεραπεία της χρόνιας HCV ηπατίτιδας με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη/ριμπαβιρίνη.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 75 ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C. Τα anti-HCV προσδιορίστηκαν 
με ανοσοενζυμικές τεχνικές τρίτης γενιάς, η ανίχνευση του HCV-RNA με PCR (HCV Monitoring Cobas 
Amplicor, RT-PCR>600 IU/ml) και προσδιορίστηκαν τα anti-CMV και anti-VCA στον ορό για CMV και 
EBV αντίστοιχα. Οι ασθενείς είχαν λάβει στο παρελθόν συνδυασμένη θεραπεία για χρόνια ηπατίτιδα 
C με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη τουλάχιστον 6 μήνες πριν την εισαγωγή στη μελέτη. 
Η ανταπόκριση στη θεραπεία κατατάχθηκε σύμφωνα με τα επίπεδα της ALT και του HCV-RNA. Ασθε-
νείς με φυσιολογικές τιμές ALT (<40 U/L) και μη ανιχνεύσιμο HCV-RNA στο τέλος της θεραπείας και 
μετά ένα χρόνο παρακολούθησης, θεωρήθηκε ότι έχουν μακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση (SVR). 
Ασθενείς χωρίς SVR (non-SVR) ήταν όσοι δεν ομαλοποίησαν τις τιμές ALT ούτε στο τέλος της θερα-
πείας, ούτε κατά την περίοδο παρακολούθησης, ενώ το HCV-RNA παρέμενε ανιχνεύσιμο. Σε ασθενείς 
με ιολογική υποτροπή υπήρχε επανεμφάνιση HCV-RNA έξι μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας, 
ενώ ήταν μη ανιχνεύσιμο στο τέλος της θεραπείας. Κριτήρια αποκλεισμού ήταν: HIV λοίμωξη, θετική 
άμεση Coombs και VDRL, δείκτες συμβατοί με αυτοάνοση ηπατίτιδα (ANA, ASMA, AMA) ή μεταβο-
λικές νόσοι του ήπατος, κατάχρηση οινοπνεύματος, ενεργός χρήση ουσιών ή λήψη ηπατοτοξικών 
φαρμάκων, θετικό anti-CMV ΙgM και anti-VCA IgM (δείκτες ενεργού ή πρόσφατης λοίμωξης). 
Αποτελέσματα: Η παρουσία ή απουσία δεικτών ηπατιτιδομιμητικών ιών στους 75 HCV(+) ασθενείς σε 
σχέση με την ανταπόκριση στη θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη/ριμπαβιρίνη έδωσε τα ακό-
λουθα αποτελέσματα: 17/75 ασθενείς (30,91%) με θετικό antiCMV-IgG είχαν SVR στη θεραπεία της HCV 
ηπατοπάθειας, ενώ 38/75 ασθενείς (69,09%) είχαν ιολογική υποτροπή. Ταυτόχρονα, 15/75 HCV ασθενείς 
(29,41%) με θετικό anti-VCA IgG είχαν μακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση στη συνδυασμένη θεραπεία 
της HCV ηπατοπάθειας, ενώ 36/75 (70,59%) είχαν ιολογική υποτροπή (p<0,05). Όσον αφορά στο κλινικό 
στάδιο της νόσου, όλοι οι HCV ασθενείς με κίρρωση (20,00% και 19,61% του συνόλου) ή ΗΚΚ (7,27% και 
7,84% του συνόλου) είχαν στοιχεία λανθάνουσας λοίμωξης με CMV ή/και EBV (στατιστικά μη σημαντικό). 
Ο επιπολασμός της λανθάνουσας CMV ή EBV λοίμωξης φαίνεται να σχετίζεται με τη σοβαρότητα της 
ηπατικής νόσου των HCV ασθενών. Ήταν υψηλότερος μεταξύ των ασθενών με κίρρωση και ΗΚΚ και χαμη-
λότερος μεταξύ των ασθενών με φυσιολογικές αμινοτρανσφεράσες (στατιστικά μη σημαντική διαφορά). 
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Συμπεράσματα: Η «λανθάνουσα» CMV ή/και EBV λοίμωξη πιθανόν να επηρεάζει την πορεία της 
χρόνιας HCV λοίμωξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι HCV ασθενείς με κίρρωση ή/και ΗΚΚ είχαν 
προσβληθεί στο παρελθόν από CMV ή/και από EBV. Φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση ΗΚΚ και «λαν-
θάνουσας» CMV και EBV λοίμωξης, όμως χρειάζονται μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών με 
ΗΚΚ και συλλοιμώξεις προκειμένου να αποδειχθεί αν είναι στατιστικά σημαντική.

AA09
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ETEST ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΙΓΕΚΥΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ KPC
Β. Παπουτσάκη,1 Δ. Λεκκάκου,1 Ε. Γαλάνη,2 Μ. Σουλή,2 Λ. Γαλανή,3 Η. Καραΐσκος,3 Φ. Μπαζιάκα,3  
Ν. Βακάλης,1 Ε. Γιαμαρέλλου 3
1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία» 
2Δ’ Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν» 
3ΣΤ’ Παθολογική Κλινική, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία»

Σκοπός: Να εκτιμηθούν δύο μέθοδοι που χρησιμοποιούν Etest ως προς την καταλληλότητα τους 
για την ανίχνευση συνεργικού ή μη αποτελέσματος αντιμικροβιακών συνδυασμών με τιγεκυκλίνη, 
συγκρινόμενες με την κλασική μέθοδο της σκακιέρας (checkerboard).
Υλικό και Μέθοδοι: Η επιδημιολογική τυποποίηση των στελεχών της μελέτης έγινε με REP-PCR. 
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τιγεκυκλίνης και κολιστίνης, γενταμικίνης, μεροπενέμης ή φωσφομυ-
κίνης εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας δύο μεθόδους με Etest: τη μέθοδο του αποτυπώματος και 
τη μέθοδο του σχηματισμού σταυρού. Χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης κλασματικής ανασταλτικής 
συγκέντρωσης (fractional inhibitory index - FICI) όπου FICI=MIC της τιγεκυκλίνης στο συνδυασμό/
MIC της τιγεκυκλίνης μόνης της + MIC του δεύτερου αντιβιοτικού στο συνδυασμό/MIC του αντιβι-
οτικού μόνου του. Συνεργικός θεωρείται ο συνδυασμός όταν το FICI είναι <0,5, αδιάφορος όταν το 
FICI είναι μεταξύ 0,5 και 4 και ανταγωνιστικός όταν είναι >4.
Αποτελέσματα: Ελέγχθηκαν 30 στελέχη από διαφορετικούς ασθενείς, με διαφορετικό φαινότυπο. 
Το εύρος των MIC ήταν 0,25-8 μg/ml στην τιγεκυκλίνη, 0,125-512 μg/ml στην κολιστίνη, 1->256 μg/
ml στη γενταμικίνη και 32->1024 μg/ml στη φωσφομυκίνη, ενώ οι MIC

50
/MIC

90 
ήταν 2/4, 0,25/32, 

2/>256 και 128/>1024 μg/ml αντίστοιχα. Η MIC στη μεροπενέμη κυμάνθηκε από 8 ως >32 μg/ml. 
Ελέχθησαν 120 συνδυασμοί αντιβιοτικών (4 συνδυασμοί/στέλεχος). Ο συνδυασμός τιγεκυκλίνης/
φωσφομυκίνης μελετήθηκε μόνο με τις μεθόδους με χρήση Etest. Το ίδιο αποτέλεσμα έδωσαν και 
οι τρεις μέθοδοι στο 85% των συνδυασμών (102 συνδυασμοί). Συμφωνία μεταξύ των δύο μεθόδων 
Etest παρατηρήθηκε στο 92,5% των συνδυασμών, ενώ η συμφωνία μεταξύ της μεθόδου της σκα-
κιέρας και των μεθόδων του αποτυπώματος ή του σχηματισμού σταυρού ήταν 86,7% και 84,4% 
αντίστοιχα. Ανταγωνισμός παρατηρήθηκε μόνο σε δύο στελέχη στο συνδυασμό τιγεκυκλίνης/
μεροπενέμης (μέθοδος σκακιέρας) και σε ένα στέλεχος στο συνδυασμό τιγεκυκλίνης/φωσφομυκί-
νης (μέθοδος σχηματισμού σταυρού). Συνέργεια παρατηρήθηκε με την κολιστίνη έναντι του 23,3% 
των στελεχών με τη μέθοδο της σκακιέρας και έναντι του 16,7% των στελεχών με τη μέθοδο του 
αποτυπώματος. Συνέργεια με τη γενταμικίνη διαπιστώθηκε έναντι ενός στελέχους (3,3%) και με 
τις δύο μεθόδους Etest, ενώ με τη μεροπενέμη παρατηρήθηκε σε δύο στελέχη με τη μέθοδο του 
αποτυπώματος.
Συμπεράσματα: Η μέθοδος της σκακιέρας είναι επίπονη και χρονοβόρος. Και οι δύο μέθοδοι 
μελέτης συνέργειας με τη χρήση Εtest φαίνεται να αποτελούν αξιόπιστες εναλλακτικές επιλογές 
για τον έλεγχο αντιμικροβιακών συνδυασμών στην καθ’ ημέρα πράξη. Επιπλέον, η μέθοδος του 
σχηματισμού σταυρού φαίνεται να είναι η πιο εύχρηστη από τις δύο.
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AA10
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2ΕΤΙΑ (2011 & 2012)
Ν. Αλεξίου,1 Ά. Μακίνα,2 Γ. Τσιρώνης,1 Β. Βιτώρος,1 Ε. Κοτινά,1 Π. Κουρουτού,1 Χ. Φωτακοπούλου,1  

Θ. Πλακιά,3 Γ. Παπαδιά,3 Μ. Κουπετώρη,1 Ζ. Αλεξίου,1 Κ. Ηλιοπούλου,2 Ε. Ρούλια,2 Σ. Τραγάρας,3  
Σ. Συμπάρδη 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ. Ν. Ελευσίνας Θριάσιο 

2Β’ Παθολογική Κλινική, Γ. Ν. Ελευσίνας Θριάσιο 

3Πνευμονολογική Κλινική, Γ. Ν. Ελευσίνας Θριάσιο 

Σκοπός: Κατά μέσον όρο στη χώρα μας δηλώνονται 600 κρούσματα φυματίωσης (ΤΒ) ετησίως. 
Από αυτά σχεδόν 64% αφορούν σε Έλληνες, ενώ 34% σε αλλοδαπούς. Διερευνήσαμε το ποσοστό 
που αντιστοιχεί στο νοσοκομείο μας, κατά τη τελευταία διετία και την τάση διακύμανσης στο χρόνο 
και στις ιδιαίτερες ομάδες. 
Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφτηκαν τα περιστατικά τεκμηριωμένης φυματίωσης (μικροβιολογικά 
ή/και ιστολογικά), από 01/01/2011 έως 31/12/2012. Ελέγχθηκαν οι επιμέρους δημογραφικές, εργα-
σιακές και νοσολογικές ομάδες των ασθενών, οι οποίοι στην πλειονότητα τους νοσηλεύθηκαν στις 
δύο Παθολογικές και Πνευμονολογική Κλινική. Επίσης καταγράφτηκε η αναλογία της αντοχής του 
μυκοβακτηριδίου σε πρωτεύοντα φάρμακα.
Αποτελέσματα: Στην τελευταία διετία νοσηλεύθηκαν και πρωτοδιαγνώσθηκαν συνολικά 
43 περιπτώσεις ΤΒ. Από αυτές οι 6 (14%) περιπτώσεις αφορούσαν σε εξωθωρακικές εστίες: 
δύο (2) ΤΒ-μηνιγγίτιδες, δύο (2) ΤΒ-γαστρεντερικού/περιτοναίου, μία (1) ΤΒ-δέρματος, μία (1) 
ΤΒ-σπονδυλοδισκίτιδα με απόστημα ψοϊτου. Ενδοθωρακικές εστίες: 37 (86%), ήτοι: δύο (2) 
περικαρδίτιδες, πέντε (5) πλευρίτιδες, τέσσερις (4) λεμφαδενίτιδες μεσοθωρακίου και οι υπόλοι-
πες είκοσι έξι (26) αμιγώς πνευμονικές εντοπίσεις. Συγκεντρωτικά: εξωπνευμονική φυματίωση 
17/43 (39,5%) και πνευμονική φυματίωση 26/43 (60,5%). Ανοσοκατεσταλμένοι δεκαεπτά 17/43, 
(39,5%) εκ των οποίων: δύο (2) HIV οροθετικοί-χρήστες απαγορευμένων ουσιών, ένας (1) που 
ελάμβανε αντι-TNF παράγοντα και δεκατέσσερις (14) διαβητικοί ασθενείς. Έλληνες πολίτες: 
τριάντα ένας 31/43 (72%), αλλοδαποί: δώδεκα 12/43 (28%). Από την πολυπαραγοντική ανάλυ-
ση διαπιστώθηκε ότι μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων αφορούσε σε διαβητικούς ασθενείς 14/31 
(45%) και γενικά σε ανοσοκατεσταλμένους 17/31 (55%), ενώ στην πλειονότητα είχαν ηλικία >35 
ετών 26/31 (83,9%). Στους αλλοδαπούς οι περισσότεροι είχαν κακές οικιστικές συνθήκες 8/12 
(66,6%), ηλικία<35 ετών 7/12 (58,3%) και δεν ήσαν ανοσοκατασταλμένοι (0/12). Δεν υπήρξε 
ιδιαίτερη αλλαγή στην ετήσια επίπτωση στα δύο αυτά χρόνια, ήτοι στο έτος 2011 καταγράφτη-
καν 20 περιπτώσεις και στο έτος 2012 διαπιστώθηκαν ακόμη 23 περιπτώσεις. Έκβαση: βελτίωση 
στους σαράντα 40/43 (93%), θάνατοι τρεις 3/43 (7%). Αντοχή στα πρωτεύοντα φάρμακα: στις 
εξωπνευμονικές εστίες όλα τα στελέχη ήταν πολυευαίσθητα. Στις πνευμονικές εστίες διαπιστώ-
θηκε 1 στέλεχος ανθεκτικό στην INH (ομογενής παλινοστήσασα), και 1 στέλεχος ΧDR (αλλοδαπός 
κρατούμενος).
Συμπεράσματα: Παρά τη μεγάλη προσπάθεια επιδημιολογικού περιορισμού που γίνεται στη χώρα 
μας, τόσο σε επίπεδο κεντρικού συντονισμού όσο και από τις επιμέρους ιατρικές προσπάθειες, 
φαίνεται ότι υπάρχει αμείωτο το πρόβλημα της φυματίωσης στον τόπο μας λόγω των πολλαπλών 
θυλάκων, που παραμένουν ακόμη απροσπέλαστοι. 
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AA11
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ AΠO ANΘΕKTIKA ΣΤΙΣ ΠΕΝΕΜΕΣ GRAM- ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΚ ΜΗ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ 
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Δ. Κρανίου,1 Δ.Ε. Παπαδάκη,1 Α. Κοντορίγα,2 Μ. Κιμούλη,2 Ε. Παπαθανασίου,1 Ν. Ζάχος,2 Π. Κάρλε,2 
Θ.Α. Πέππας,1,2 Σ.Ι. Παππάς 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά  
2Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να παρουσιασθεί η εμπειρία από την καταγραφή νοσηλευ-
θέντων σε Παθολογικό Τμήμα ασθενών με σοβαρές λοιμώξεις από ανθεκτικά στις καρβαπενέ-
μες Gram αρνητικά παθογόνα (ΑΣΚGΑΠ) όπως δηλώθηκαν στο Πρόγραμμα Προκρούστης του 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., σε σύγκριση με ασθενείς του ιδίου Τμήματος παρομοίου προφίλ λοιμώξεων, αλλά από 
ευαίσθητα στις καρβαπενέμες παθογόνα (ΕΣΚGΑΠ).
Υλικό και Μέθοδοι: Όλοι οι εισαγόμενοι ασθενείς στο Τμήμα με διάγνωση σοβαρής λοίμωξης 
κατεγράφοντο προοπτικά σε βάση δεδομένων και οι εμπίπτοντες στα κριτήρια του Προγράμματος 
Προκρούστη συνεκρίθησαν με ανάλογο αριθμό συνταιριασθέντων μέσω υπολογιστή (computer 
matched) ασθενών με παρόμοια χαρακτηριστικά ηλικίας, φύλου, λοίμωξης και τεκμηριωθέντος 
παθογόνου, αλλά ευαίσθητου στις καρβαπενέμες ως προς επιδημιολογικές διαφορές, έκβαση και 
παραμονή. Η μελέτη αφορούσε στο χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2010 έως και Δεκεμβρίου 2012. 
Καταχώρηση/ανάλυση σε Η/Υ ΙΒΜ συμβατό με το πρόγραμμα EPI5-Info (CDC).
Αποτελέσματα: Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα κατεγράφησαν 17 ασθενείς (Α: Γ: Μ. ηλικίας 73,5 
ετών) με σοβαρή λοίμωξη (11 με βακτηριαιμία και 6 ουροποιητικού) από ΑΣΚGΑΠ (Acinetobacter: 7, 
Klebsiella: 6, Pseudomonas: 4) που αποτελούσαν το 8,8% του συνόλου των δηλωθεισών περιπτώσεων 
του νοσοκομείου. Σε σύγκριση με τους συνταιριασθέντες ασθενείς έχοντες ανάλογες λοιμώξεις από 
ΕΣΚGΑΠ διεπιστώθη, αναμενόμενα, υψηλότερο ποσοστό θνητότητας (41% έναντι 21%) και πρό-
σφατης νοσηλείας σε Μ.Ε.Θ., αλλά αξιοσημείωτα ήταν ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στους 
άλλους παράγοντες κινδύνου (χρόνια νοσήματα, διαμονή οίκους μακράς φροντίδος, πρόσφατη 
χρήση αντιμικροβιακών κττ), ή στη νοσοκομειακή παραμονή, καθώς επίσης και η τεκμηριωθείσα, σε 
δύο εκ των ασθενών με ΑΣΚGΑΠ διασταυρουμένης νοσοκομειακής λοίμωξης (cross infection).
Συμπεράσματα: Η συνεχής, και με τις αξιοποιήσιμες λεπτομέρειες, καταγραφή και παρακο-
λούθηση επιτρέπει την άντληση σημαντικών πληροφοριών και υπογραμμίζει την σημασία της 
επαγρύπνησης, διαγνωστικής υποψίας, αναζήτησης έγκαιρης μικροβιολογικής τεκμηρίωσης και 
κατάλληλης αντιμετώπισης, αλλά υπεράνω όλων, την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων 
νοσοκομειακής υγιεινής για την πρόληψη λοιμώξεων από πολυανθεκτικά παθογόνα.

AA12
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
Δ.Ε. Παπαδάκη,1 Α. Κοντορίγα,1 Ε. Παπαθανασίου,1 Δ. Κρανίου,1 Η. Ταμβάκος,1 Σ. Κωνσταντοπούλου,2 
Π. Κάρλε,2 Θ.Α. Πέππας,1 Σ.Ι. Παππάς 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να παρουσιασθούν διαφορές και τάσεις στο προφίλ αντοχής 
παθογόνων σε γυναίκες εισαχθείσες με υπόθεση εργασίας και μικροβιολογικά τεκμηριωθείσας 
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λοίμωξης ουροποιητικού διαχρονικά και σε σχέση με τα επιδημιολογικά τους χαρακτηριστικά
Υλικό και Μέθοδοι: Όλες οι εισαγόμενες με υπόθεση εργασίας λοίμωξη ουροποιητικού ασθενείς 
στο Τμήμα κατεγράφοντο προοπτικά σε βάση δεδομένων. Ανελύθησαν εκείνες με μικροβιολογικά 
τεκμηριωθείσα λοίμωξη και μελετήθηκαν οι ευαισθησίες των παθογόνων σε αμπικιλλίνη (Α), γεντα-
μικίνη (Γ), σιπροφλοξασίνη (Σ), μεροπενέμη (Μ) και πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη (ΡΤΖ) σε σχέση 
με τα επιδημιολογικά τους χαρακτηριστικά, ιδίως την ηλικία, την έκβαση και παραμονή. Η μελέτη 
αφορούσε στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2010 έως και Δεκεμβρίου 2012. Καταχώρηση/ανάλυ-
ση σε Η/Υ ΙΒΜ συμβατό με το πρόγραμμα EPI5-Info (CDC).
Αποτελέσματα: Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα κατεγράφησαν 72 ασθενείς μέσης ηλικίας 61,6 
ετών (εύρος: 18-102 έτη), εκ των οποίων οι 30 ήταν ηλικίας <50 (Ομάδα Α) και οι 42 ήταν ηλικίας 
άνω των 50 (Ομάδα Β). Συνύπαρξη βακτηριαιμίας με το ίδιο παθογόνο σε 6 γυναίκες της Ομάδας 
Α και 9 της ομάδας Β. Η παρουσία χρονίων νοσημάτων, πρόσφατης χρήσης αντιμικροβιακών, 
νοσηλείας, ή πρόσφατου και/ή παρόντος ουροκαθετήρα ήταν, ευνόητα και αναμενόμενα, πολύ 
υψηλότερη στην ομάδα Β, που ομοίως είχε μακροτέρα διάρκεια νοσηλείας (12,8 ημέρες έναντι 
7,7) και θνησιμότητα κατά τη νοσηλεία, εκ της λοιμώξεως ή εκ της συννοσηρότητος. Η κατανομή 
των παθογόνων είχε ευρεία διασπορά στην ομάδα Β, ενώ στην Α πλειοψηφούσε συντριπτικά η 
Escherichia coli. Ως προς ευαισθησίες παθογόνων αναλυτικά:

Α Γ Σ Μ ΡΤΖ

Ομάδα Α (ανθεκτικά %) 20 3 23,3 0 3

Ομάδα Β (ανθεκτικά %) 64,3 12 59,5 14,3 23,8

Δεν υπήρχε αξιόλογη, διαχρονικά, διαφορά.
Συμπεράσματα: Η καταγραφή και παρακολούθηση είναι πάντα κεφαλαιώδης. Η επιλογή προωθη-
μένων αντιμικροβιακών πολύ σπάνια είναι απαραίτητη σε νεαρές γυναίκες, ενώ οι αμινογλυκοσίδες 
αποτελούν εξαιρετικά αξιόπιστη εμπειρική αγωγή ανεξαρτήτως ηλικίας. Η ευρεία χρήση των κινο-
λονών τις καθιστά επισφαλή εμπειρική αγωγή σε νεαρές και με υψηλότατο ενδεχόμενο αστοχίας 
σε άνω των 50 ετών ασθενείς. Η ανάγκη μικροβιολογικής τεκμηρίωσης είναι, πάντοτε, προφανής.

AA13
Ο STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ 
ΠΟΔΙ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΥ
Χ. Λούπα,1,2 Θ. Παναγέα,3 Ε. Βογιατζόγλου,1 Α. Δώνου,1 Χ. Χιώτης,2,3 Μ. Φατούρου,2 Γ. Κουππάρη,3 
Μ. Λελέκης 2 
1Ιατρείο Φροντίδας Διαβητικού Ποδιού «Δημήτρης Βογιατζόγλου» 
2Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Μελισσίων «Αμαλία Φλέμιγκ» 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Μελισσίων «Αμαλία Φλέμιγκ»

Εισαγωγή-Σκοπός: Η καταγραφή της μικροβιολογίας στην οστεομυελίτιδα σε διαβητικό πόδι και 
η εκτίμηση του επιπολασμού της ρινικής φορείας Staphylococcus aureus, που αποτελεί σημαντικό 
προδιαθεσικό παράγοντα για επακόλουθη λοίμωξη, ιδιαίτερα στα διαβητικά άτομα.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη όλων των διαβητικών ατόμων που παρακολουθούντο 
στο Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού «Δημήτρης Βογιατζόγλου» ή/και νοσηλεύθηκαν στη Β’ Παθολογική 
Κλινική σε διάστημα 34 μηνών (15/11/2009-15/9/2012) με οστεομυελίτιδα (ΟΜ) κάτω άκρων (διά-
γνωση με Α/Α ή/και MRI) .
Αποτελέσματα: 36 διαβητικοί ασθενείς (26 άνδρες & 10 γυναίκες, ηλικίας 39-85 ετών) παρου-
σίασαν ΟΜ. Σε 2/36 δεν ήταν δυνατόν να ληφθεί αξιόπιστη καλλιέργεια (Κ/α). Στους λοιπούς 34 
ελήφθη Κ/α με στυλεό από το βάθος του έλκους, μετά από καθαρισμό (debridement). Οι Κ/ες ήταν 
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κατά το πλείστον (25/34) πολυμικροβιακές, με μέχρι 7 μικροοργανισμούς ανά Κ/α. Οι αερόβιοι 
Gram(+) κόκκοι επικρατούσαν των αεροβίων Gram(-) βακτηριδίων (27/34 Κ/ες vs 20/34, ποσοστά 
79% vs 58,7% αντίστοιχα), ενώ αναερόβια αναπτύχθηκαν σε 1 Κ/α. Ο S. aureus ήταν το συχνότερα 
απομονούμενο μικρόβιο μεταξύ των Gram(+), αλλά και μεταξύ των απομονωθέντων μικροβίων 
γενικώς (18/34 Κ/ες, δηλ. 52,7% των ασθενών με ΟΜ). 9/18 στελέχη του (50%) ήταν ανθεκτικά στη 
μεθικιλλίνη (MRSA). Σε 11/18 ασθενείς με χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο έγινε καλλιέργεια ρινικού επι-
χρίσματος και 5/11 δείγματα (45%) ήταν θετικά για φορεία S. aureus. Σημειωτέον ότι σε παλαιότερη 
μελέτη μας, η ρινική φορεία S. aureus σε ένα πληθυσμό διαβητικών ατόμων είχε βρεθεί αρκετά 
χαμηλότερη (26,7%), αν και περισσότερο από 2πλάσια απ’ ό,τι σε μη διαβητικά άτομα. 
Συμπεράσματα: 1) Οι αερόβιοι Gram (+) κόκκοι κυριαρχούσαν στις Κ/ες των ατόμων με ΟΜ, ένα-
ντι των Gram(-) βακτηριδίων. 2) Ο S. aureus ήταν το συχνότερα απομονούμενο Gram(+) μικρόβιο. 
3) Ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη ήταν το 50% των στελεχών S. aureus, και γενικώς η επίπτωση του 
MRSA σε ασθενείς με ΟΜ ήταν 26,1%. 4) Θετικές καλλιέργειες ρινικού για φορεία είχε σχεδόν 1 
στους 2 ασθενείς με ΟΜ από S. aureus, ενώ σε αντίστοιχη μελέτη μας φορεία είχε βρεθεί σε 1 στα 4 
διαβητικά άτομα γενικώς. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να ελέγχονται οι διαβητικοί ασθενείς για φορεία, 
ιδίως αυτοί που παρουσιάζουν έλκη στα πόδια, και οι φορείς να θεραπεύονται.

AA14
ΑΙΤΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Α. Μέγαλου,1 Ε. Τσουχνικά,1 Ε. Γεφυροπούλου,2 Μ. Νικολαδός,3 Ι. Καρατζόγλου 1
1Μικροβιολογικό- Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Καβάλας 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 417 ΝΙΜΤΣ 
3Καρδιολογική Κλινική, 251 ΓΝΑ

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συχνότητας απομόνωσης και η ευαι-
σθησία στα συνήθη αντιβιοτικά παθογόνων μικροβίων που απομονώθηκαν από αιμοκαλλιέργειες των 
ασθενών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας τη διετία 2010-2011. 
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 198 ζεύγη φιαλών αιμοκαλλιέργειας (αερόβιες και 
αναερόβιες) που ελήφθησαν από ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας κατά τη διάρκεια εμπυρέ-
του και στάλθηκαν στο εργαστήριο για καλλιέργεια. Οι φιάλες επωάστηκαν στον κλίβανο BACTEC (BD) 
και όσες έδωσαν σήμα θετικότητας ανακαλλιεργήθηκαν σε στερεά θρεπτικά υλικά: αιματούχο άγαρ, 
MacConkey άγαρ, σοκολατόχρουν άγαρ, Chapman και Sabouraud άγαρ. Πραγματοποιήθηκε επίσης 
Gram χρώση. Για την ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα χρησιμοποιήθηκε το VITEK 2 (Biomerieux).
Αποτελέσματα: Από τις 198 αιμοκαλλιέργειες, οι 55 (ποσοστό 27,78%) ήταν θετικές, οι 138 (ποσοστό 
69,7%) αρνητικές, ενώ σε 5 περιπτώσεις (ποσοστό 2,52%) υπήρχε πρόβλημα επιμόλυνσης κατά τη λήψη 
(συνήθως με δύο είδη κοαγκουλάση(-) σταφυλοκόκκων). Οι απομονωθέντες μικροοργανισμοί κατά 
σειρά συχνότητας είναι: Staphylococcus epidremidis MRS/MSS (30,9%), Klebsiella pneumoniae (29,09%), 
Acinetobacter baumannii (7,27%), Pseudomonas aeruginosa (7,27%), Enterococcus faecalis (ποσοστό 
5,46%), Enterococcus faecium (ποσοστό 5,46%), Staphylococcus aureus MRSA/MSSA (ποσοστό 5,46%), 
Klebsiella oxytoca (ποσοστό 5,46%), Staphylococcus capitis MRS/MSS (ποσοστό 5,46%), Enterobacter 
aerogenes (ποσοστό 3,64%), Staphylococcus simulans (ποσοστό 3,64%), Morganella morganii (ποσοστό 
3,64%), Staphylococcus hominis MRS/MSS (ποσοστό 3,64%), Staphylococcus haemolyticus MRS/MSS 
(ποσοστό 3,67%), Staphylococcus sciuri (ποσοστό 1,82%), Μύκητες (ποσοστό 1,82%).
Συμπεράσματα: Η κατανομή συχνοτήτων των Gram(-) μικροβίων και των μυκήτων παρουσιάζει 
αρκετές συσχετίσεις με στοιχεία από τις τρέχουσες βιβλιογραφικές αναφορές. Επιπλέον, η διάκριση 
μεταξύ επιμόλυνσης των αιμοκαλλιεργειών και πραγματικής λοίμωξης από κοαγκουλάση(-) σταφυ-
λόκοκκους (CNS) είναι σε πολλές περιπτώσεις αρκετά δύσκολη.
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AA15
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
Α. Μέγαλου,1 Ε. Τσουχνικά,1 Ε. Γεφυροπούλου,2 Μ. Νικολαδός,3 Ι. Καρατζόγλου 1
1Μικροβιολογικό-Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Καβάλας 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 417 ΝΙΜΤΣ 
3Καρδιολογική Κλινική, 251 ΓΝΑ

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή της ανθεκτικότητας της Pseudomonas 
aeruginosa σε νοσηλευόμενους ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. 
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 413 καλλιέργειες από τις οποίες απομονώθηκε Pseudomonas 
aeruginosa στο Μικροβιολογικό εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας τη διετία 2010-2011. 
Πηγές προέλευσης τους ήταν: 96 καλλιέργειες ούρων, 36 καλλιέργειες τραυμάτων, 162 καλλιέργειες 
βρογχικών εκκριμάτων και πτυέλων, 11 αιμοκαλλιέργειες, 67 καλλιέργειες ωτικών εκκριμάτων, 10 
καλλιέργειες από άκρο κεντρικού φλεβικού καθετήρα και οι υπόλοιπες από άλλα δείγματα. Οι καλ-
λιέργειες εμβολιάσθηκαν στα αντίστοιχα κατά περίπτωση θρεπτικά υλικά, ενώ η ταυτοποίηση και το 
αντιβιόγραμμα πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα ταυτοποίησης Vitek 2 (Biomerieux).
Αποτελέσματα: Η ανθεκτικότητα της Pseudomonas aeruginosa στα αντιβιοτικά ήταν η εξής:

Σύνολο Ποσοστό (%)

Amikacin 38 9,2%

Aztreonam 54 13,08%
Ceftazidime 31 7,5%
Ciprofloxacin 65 15,74%
Colistin 10 2,42%
Gentamicin 44 10,65%
Imipenem 40 9,69%
Meropenem 31 7,5%
Piperacillin/Tazobactam 14 15,3%
Tobramycin 28 6,78%

Συμπεράσματα: Υψηλότερες ανθεκτικότητες παρουσιάζονται, όπως ήταν αναμενόμενο, στα στε-
λέχη της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Το μικροβιολογικό εργαστήριο με την επιτήρηση της επι-
δημιολογίας και την έγκαιρη ανίχνευση των πολυανθεκτικών στελεχών στοχεύει στην ενημέρωση 
των κλινικών ιατρών για περιορισμό της διασποράς, ενώ με τη γνώση των μηχανισμών αντοχής και 
το σωστό αντιβιόγραμμα συμβάλλει στη σωστή πολιτική των αντιβιοτικών. 

AA16
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ 
(WEST NILE VIRUS - WNV) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Α. Μέγαλου,1 Ε. Τσουχνικά,1 Ε. Γεφυροπούλου,2 Μ. Νικολαδός,3 Ι. Καρατζόγλου 1
1Μικροβιολογικό-Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Καβάλας 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 417 ΝΙΜΤΣ 
3Καρδιολογική Κλινική, 251 ΓΝΑ

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επιδημιολογική καταγραφή των περιστατικών με 
λοίμωξη από West Nile Virus στο νομό Καβάλας από 7/8/2012-23/10/2012.
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό αποτέλεσαν 46 ασθενείς (24 άνδρες - 22 γυναίκες), ηλικίας 12-92 ετών που 
νοσηλεύτηκαν με κλινική εικόνα ύποπτη για λοίμωξη από WNV. Σε όλους τους ασθενείς έγινε λήψη 
ιστορικού, ενδελεχής κλινική εξέταση, εργαστηριακός έλεγχος και στους 20 (με συμπτωματολογία 
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απ’ το ΚΝΣ), έγινε κυτταροχημική εξέταση ΕΝΥ. Δείγματα ορού και εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) 
στάλθηκαν στο Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για ορολογική διε-
ρεύνηση για WNV. 
Αποτελέσματα: Σε 25 (54,35%) ασθενείς (12 άνδρες - 13 γυναίκες) ανιχνεύθηκαν ειδικά για WNV 
IgM αντισώματα. Από αυτούς, 30% έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη, 16% από χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, 12% από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, 12% από στεφανιαία νόσο, 12% ήταν ανοσο-
κατεσταλμένοι, 4% με MDS (μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο). Η κυτταροχημική εξέταση εγκεφαλονω-
τιαίου υγρού (ΕΝΥ) έδειξε στα περισσότερα δείγματα χαμηλό αριθμό κυττάρων (10-760/mm3), λεμ-
φοκυτταρικό τύπο, σάκχαρο στα φυσιολογικά όρια και λεύκωμα λίγο πάνω από το εύρος αναφοράς. 
Η γεωγραφική κατανομή των περιστατικών ήταν: 11 από την ανατολική περιοχή του νομού-περιοχή 
Χρυσούπολης, 6 από την πόλη της Καβάλας και 7 από γύρω περιοχές. Δύο ασθενείς, σακχαροδια-
βητικοί, 76 και 78 ετών, με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και στεφανιαία νόσο αντίστοιχα, απεβίωσαν. 
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, τα περισσότερα περιστατικά προέρχονταν από την παραπο-
τάμια περιοχή του Νέστου (Χρυσούπολη και γύρω χωριά). Η πλειονότητα των ασθενών με κλινική 
συμπτωματολογία από το ΚΝΣ είχε υποκείμενο νόσημα και ήταν >65 ετών. 

AA17
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ STENOTROPHOMONAS 
MALTOPHILIA ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Α. Μέγαλου,1 Ε. Τσουχνικά,1 Ε. Γεφυροπούλου,2 Μ. Νικολαδός,3 Ι. Καρατζόγλου 1
1Μικροβιολογικό-Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Καβάλας 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 417 ΝΙΜΤΣ 
3Καρδιολογική Κλινική, 251 ΓΝΑ

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή της συχνότητας απομόνωσης και 
της ανθεκτικότητας της Stenotrophomonas maltophilia σε νοσηλευόμενους ασθενείς του Γενικού 
Νοσοκομείου Καβάλας. 
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 63 καλλιέργειες από τις οποίες απομονώθηκε 
Stenotrophomonas maltophilia στο Μικροβιολογικό εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Καβά-
λας τη διετία 2010-2011. Πηγές προέλευσης τους ήταν: 54 καλλιέργειες βρογχικών εκκριμάτων, 5 
καλλιέργειες πτυέλων, 1 καλλιέργεια ούρων, 1 καλλιέργεια τραύματος, 1 καλλιέργεια περιτοναϊκού 
υγρού και 1 καλλιέργεια υπογλωττιδικού. Οι καλλιέργειες εμβολιάσθηκαν στα αντίστοιχα κατά 
περίπτωση θρεπτικά υλικά, ενώ η ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα πραγματοποιήθηκαν στο 
σύστημα ταυτοποίησης Vitek 2 της Biomerieux.
Αποτελέσματα: Η συχνότητα απομόνωσης Stenotrophomonas maltophilia ανά κλινική φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός απομονωθέντων στελεχών S. maltophilia
Α΄ Πνευμονολογική Κλινική 11
Β΄ Πνευμονολογική Κλινική 47
Β΄ Χειρουργική Κλινική 1
Ορθοπαιδική Κλινική 1
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 2
Εξωτερικά Ιατρεία 1

Η ανθεκτικότητα της Stenotrophomonas maltophilia στα αντιβιοτικά ήταν η εξής:

Σύνολο Ποσοστό (%)

Levofloxacin 1 1,59%
Co-trimoxazole 7 11,11%
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Συμπεράσματα: Θεραπεία εκλογής θεωρείται η τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη μόνη ή σε συν-
δυασμό με τικαρκιλλίνη/κλαβουλανικό αν και όπως φαίνεται παρατηρείται αντοχή, η οποία προς το 
παρόν κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Οι νεώτερες φθοριοκινολόνες (λεβοφλοξασίνη) δεν πρέπει να 
δίνονται σαν μονοθεραπεία, γιατί εύκολα επιλέγονται ανθεκτικά στελέχη. Είναι σαφές ότι η θεραπευ-
τική αντιμετώπιση είναι δύσκολη και μπορεί να επιπλακεί από την παραγωγή βιομεμβράνης. 

AA18
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΤΙΑΣ 
Α. Μέγαλου,1 Ε. Τσουχνικά,1 Ε. Γεφυροπούλου,2 Μ. Νικολαδός,3 Ι. Καρατζόγλου 1
1Μικροβιολογικό-Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Καβάλας 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 417 ΝΙΜΤΣ 
3Καρδιολογική Κλινική, 251 ΓΝΑ

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συχνότητας απομόνωσης και ευαι-
σθησίας σε συνήθη αντιβιοτικά παθογόνων μικροβίων που απομονώθηκαν στο Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο από αιμοκαλλιέργειες ασθενών του Γ.Ν. Καβάλας τη διετία 2011-2012.
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 2036 ζεύγη φιαλών αιμοκαλλιέργειας (αερόβιες-
αναερόβιες) νοσηλευόμενων ασθενών με εμπύρετο. Οι φιάλες επωάστηκαν στον κλίβανο BACTEC 
(BD) και όσες έδωσαν σήμα θετικότητας ανακαλλιεργήθηκαν σε στερεά θρεπτικά υλικά: αιματούχο-
MacConkey-σοκολατόχρουν άγαρ- Chapman και Sabouraud άγαρ Πραγματοποιήθηκε επίσης Gram 
χρώση. Για την ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα χρησιμοποιήθηκε το VITEK 2 της Biomerieux. 
Αποτελέσματα: Στις 2.036 αιμοκαλλιέργειες, 340 (16,7%) ήταν θετικές και 1.696 (83,3%) αρνητι-
κές. Η κατανομή των θετικών αιμοκαλλιεργειών είναι: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 96, παθολο-
γικές κλινικές 76, νεφρολογική κλινική 76, πνευμονολογικές κλινικές 53, νευροχειρουργική κλινική 
22, χειρουργικές κλινικές 7, ορθοπεδική κλινική 5 και οι υπόλοιπες από άλλα τμήματα. Τα αποτελέ-
σματα περιγράφονται παρακάτω:

Απομονωθέντες μικροοργανισμοί Σύνολο Ποσοστό %
Staphylococcus epidremidis MRS/MSS 93 27,3
Klebsiella pneumoniae 12 3,5
Acinetobacter baumannii 14 4,1
Pseudomonas aeruginosa 13 3,8
Enterococcus faecalis 17 5
Enterococcus faecium 11 3,23
Staphylococcus aureus MRSA/MSSA 26 7,6
Staphylococcus hominis MRS/MSS 29 8,5
Μύκητες 9 2.6
E. coli 25 7,3
Άλλοι CNS MRS/MSS 28 8,2

Παρακάτω φαίνονται τα ποσοστά αντοχής για τα σημαντικότερα μικρόβια(πλην CNS):

Staphylococcus aureus E. coli Acinetobacter 
baumannii

Pseudomonas 
aeruginosa

Ampicillin 68%
Cefalothin 32%
Cefepime 33%
Amikacin 36%
Aztreonam
Ceftazidime 8%
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Ciprofloxacin 20% 8%
Colistin
Gentamicin 8% 31%
Imipenem 0% 92.3% 8%
Meropenem 84.6%
Ticarcillin /CA 10%
Tobramycin 16% 57.1% 8%
Penicillin 77%
Clindamycin 31%
Cefoxitin screen 15%
Erythromycin 31%
Linezolid 0%
Rifampicin 0%
Teicoplanin 4%
Vancomycin 0%

5
Tigecycline 30.7%

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ερμηνεία ενός θετικού απο-
τελέσματος και η διάκριση από επιμόλυνση είναι δύσκολη σε περιπτώσεις εμπυρέτου, ειδικά σε 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με κεντρικό καθετήρα υπό χημειοπροφύλαξη. Υπάρχει επομένως 
ανάγκη για μοριακές τεχνικές (FISH, PCR) σε αρκετές περιπτώσεις.

AA19
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ. Χαλκιαδάκη,1 Δ. Γεννηματά,2 Μ. Όμπαση,3 Μ.Κ. Λαζανάς 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 
2Φαρμακευτικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 
3Επιτροπή Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Εισαγωγή: Η παρακολούθηση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών αποτελεί παράμετρο της πολι-
τικής ορθολογικής χρήσης τους, πολιτική που αποσκοπεί και στη μείωση της μικροβιακής αντοχής. 
Σκοπός: Καταγραφή της κατανάλωσης των παρεντερικά χορηγηθέντων υπό περιορισμόν αντι-
βιοτικών τριτοβάθμιο γενικό νοσοκομείο Αθηνών κατά τη διετία 2011-2012, προς εκτίμηση του 
επιπέδου κατανάλωσης και παρέμβαση. 
Υλικό και Μέθοδοι: Mελετήθηκαν αναδρομικά και κατά τομείς ειδικότητας, δεδομένα της κατα-
νάλωσης των παρεντερικά χορηγηθέντων υπό περιορισμόν αντιβιοτικών (πιπερακιλλίνη/ταζο-
μπακτάμη, 3ης και 4ης γενεάς κεφαλοσπορίνες, αζτρεονάμη, καρβαπενέμες, φθοριοκινολόνες, 
κολιστίνη, γλυκοπεπτίδια, λινεζολίδη, δαπτομυκίνη, τιγεκυκλίνη). Τα δεδομένα ελήφθησαν από το 
ηλεκτρονικό αρχείο του φαρμακείου του νοσοκομείου και χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία των 
DDDs/100 ημέρες νοσηλείας με την χρήση του προγράμματος ABC calc. vers.3.1. 
Αποτελέσματα: Κατά τα έτη 2011 και 2012 η κατανάλωση των παρεντερικώς χορηγηθέντων υπό 
περιορισμόν αντιβιοτικών ανήλθε σε 59 και 61 DDDs/100 ημέρες νοσηλείας αντίστοιχα, αποτελού-
σα το 59% και 66% της συνολικής κατανάλωσης των αντιβιοτικών. Η υψηλότερη κατανάλωση υπό 
περιορισμό αντιβιοτικών καταγράφηκε στη Μ.Ε.Θ., η οποία ήταν περίπου πενταπλάσια συγκριτικά 
με την κατανάλωση του χειρουργικού και παθολογικού τομέα που ακολουθούσαν. Στον Πίνακα 1 
παρουσιάζονται τα ποσοστά (%) κατανάλωσης υπό περιορισμό αντιβιοτικών, κατά αντιβιοτικό ή 
ομάδα αντιβιοτικών, ανά τομέα. 
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Πίνακας 1
Υπό περιορισμόν 
αντιβιοτικά

ΜΕΘ Παθολογικός Τομέας Χειρουργικός 
Τομέας

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Καρβαπενέμες 18% 18% 32% 29% 8% 17%

Φθοριοκινολόνες 23% 14% 18% 17% 36% 22%

3ης, 4ης γενεάς 
κεφαλοσπορίνες

13% 24% 11% 12% 9% 16%

Πιπερακιλλίνη/
ταζομπακτάμη 

 4%  3% 12% 14% 8% 10%

Γλυκοπεπτίδια 10%  7% 7% 7% 20% 18%

Κολιστίνη 17% 16% 8% 10% 11% 8%

Τιγεκυκλίνη  9% 13% 3% 5% 3% 4%

Στη Μ.Ε.Θ. και χειρουργικό τομέα η συχνότερον συνταγογραφηθείσα ομάδα ήταν η ομάδα των 
φθοριοκινολονών με τάση μείωσης κατά το 2012. Στον παθολογικό τομέα η συχνότερον συντα-
γογραφηθείσα ομάδα ήταν σταθερά η ομάδα των καρβαπενεμών. Τα αντιβιοτικά τα οποία δεν 
παρουσιάζονται είχαν περιορισμένη κατανάλωση.
Συμπεράσματα: Απαιτείται ενίσχυση του ελέγχου της τήρησης όλων των σταδίων της διαδικασίας 
της συνταγογράφησης των υπό περιορισμόν αντιβιοτικών στο νοσοκομείο, προς βελτίωση της 
χρήση τους.
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Ενθέσεις
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ΔΑ01
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΛ
Ε. Κουσούλη, Δ. Καραγεωργόπουλος, Ο. Ζαρκωτού, Γ. Χρύσος, Σ. Δριμής, X. Πουλοπούλου,  
Δ. Βουτσινάς, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Εισαγωγή: Η εργασία στα Νοσοκομεία είναι περίπλοκη, τόσο από πλευράς οργάνωσης όσο και λει-
τουργίας, και παρουσιάζει πολυάριθμους κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων εκείνων που οδη-
γούν σε επαγγελματικά ατυχήματα όπως προκύπτουν από την καταγραφή των τελευταίων οκτώ 
ετών αλλά και η σπουδαιότητα της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων που οδηγεί σε 
σημαντική μείωση των ατυχημάτων. 
Υλικό και Μέθοδοι: Αναλύθηκαν αναδρομικά τα δεδομένα που προκύπτουν από τα ειδικά «έντυπα 
καταγραφής τυχαίας έκθεσης σε βιολογικά υγρά ασθενούς», τα οποία έχουν δηλωθεί στην Επιτροπή 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) κατά το χρονικό διάστημα 2005-2012. Συνολικά μελετήθηκαν 49 
δηλώσεις μετά από ατύχημα με αιχμηρά αντικείμενα ή έκθεση σε βιολογικά υγρά ασθενών. Στο έντυ-
πο καταγραφής αναφέρονται τα στοιχεία και η ιδιότητα του εργαζομένου, η αναλυτική περιγραφή της 
διαδικασίας κατά την οποία προκλήθηκε η έκθεση και τα άμεσα μέτρα που ελήφθησαν.
Αποτελέσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων καταγράφεται σε νοσηλευτές (40,8%), και ακο-
λουθούν οι ιατροί (28,6%). Ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων ήταν το τρύπημα με βελόνα (65,3%), 
κυρίως κατά την αιμοληψία και τη λήψη σακχάρου. Το 12,2% των εργαζομένων εκτέθηκε σε βιολογικά 
υγρά ασθενών που ήταν φορείς HIV, το 10,2% ηπατίτιδας Β και το 8,2% ηπατίτιδας C. Σημαντικό θεω-
ρήθηκε και το ποσοστό τρυπήματος από βελόνα κατά τη διάρκεια συλλογής απορριμμάτων (12,2%). 
Η ΕΝΛ, εκτιμώντας τον αυξημένο αριθμό ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του 2011 (9 δηλώσεις) ενώ 
είχε προηγηθεί σημαντική μείωση τα προηγούμενα τρία έτη (4 δηλώσεις ανά έτος), εντατικοποίησε 
τις διαδικασίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης τόσο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού όσο και των 
σπουδαστών και του λοιπού προσωπικού. Το αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων ήταν η σημαντι-
κή μείωση ατυχημάτων κατά το 2012 όπου καταγράφηκαν μόνο δύο δηλώσεις. 
Συμπεράσματα: Ο αυξημένος αριθμός ατυχημάτων των νοσηλευτών πιθανόν να οφείλεται στη 
συχνότερη επαφή τους με τα βιολογικά υγρά των ασθενών καθώς και στον αυξημένο φόρτο εργασίας. 
Το σημαντικότερο στοιχείο στην προσπάθεια μείωσης των επαγγελματικών ατυχημάτων είναι η ενημέ-
ρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων γιατί μέσα από αυτή θα επιτευχθεί ο κρίσιμος στόχος της ευαι-
σθητοποίησής τους προκειμένου να ωθήσουν τις απαραίτητες δράσεις και αλλαγές. Τέλος, απαραίτητη 
κρίνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης επαγγελματικού ατυχήματος.

ΔΑ02
ΕΛΟΝΟΣΙΑ, ΜΙΑ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Ν. Ακριτίδης,1 Θ. Τζίμας,1 Μ. Μάστορα,1 Γ. Δήμος,1 Α. Ντούμα,1 Γ. Αραβανής,1 Ε. Νίκα,1 Θ. Παπανικολάου 2
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 
2Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

Εισαγωγή: Η ελονοσία αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα με 1 εκατομμύριο θανάτους ετησίως, προκαλεί-
ται από το πλασμώδιο της ελονοσίας (falciparum, vivax, ovale, malariae) και μεταδίδεται με το δήγμα 
του μολυσμένου θηλυκού ανωφελούς κώνωπα. Στην Ελλάδα επίσημα έχει εκριζωθεί από το 1974 και 
έκτοτε υπάρχουν σποραδικά κρούσματα. Όμως, τα δύο τελευταία έτη παρατηρήθηκε αύξηση των 
περιστατικών τόσο σε αλλοδαπούς όσο και σε άτομα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και ταξιδεύουν 
σε ενδημικές περιοχές, αυξάνοντας την επαγρύπνηση της ιατρικής κοινότητας για το πρόβλημα αυτό.
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Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή τριών ασθενών που διαγνώστηκαν με ελονοσία 
από P. vivax.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό μας απετέλεσαν τρεις αλλοδαποί άνδρες, με καταγωγή από το Πακιστάν, 
ηλικίας 22-28 ετών, που νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας το 2012 λόγω παρατεινόμενου εμπυρέτου. 
Αποτελέσματα: Οι τρεις ασθενείς ήταν άνδρες καταγόμενοι από το Πακιστάν, οι δύο δεν είχαν 
προηγούμενο ιστορικό ελονοσίας. Ο ένας είχε λάβει θεραπεία μόνο με χλωροκίνη 2 έτη πριν. Όλοι 
είχαν 3ήμερα υψηλά πυρετικά κύματα με ρίγος και εφίδρωση, κεφαλαλγία, αρθραλγίες μυαλγίες 
και ο ένας παρουσίαζε εμέτους και υπόταση. Οι ασθενείς όταν δεν είχαν πυρετό φαινόταν σε καλή 
κατάσταση. Όλοι είχαν σπληνομεγαλία. WBC 4,31-9,98 k/μL, PLT 240-130 k/μL, CRP 4-6,9 mg/dl. 
Στο επίχρισμα Giemsa του περιφερικού αίματος ευρέθη P. vivax σε όλους. Τέθηκαν σε χλωροκίνη 
και πριμακίνη και βελτιώθηκαν όλοι.
Συμπέρασμα: 1. Η ελονοσία πρέπει πια να αναζητείται σε ασθενείς με εμπύρετο, σπληνομεγαλία 
και συμβατό επιδημιολογικό προφίλ. 2. Η κεφαλαλγία και οι μυαλγίες ήταν συμπτώματα που όλοι 
ανέφεραν. 3. Επίσης σταθερά εργαστηριακά ευρήματα ήταν ότι είχαν φυσιολογικό αριθμό λευκών 
και όλοι είχαν χαρακτηριστική εικόνα στη χρώση Giemsa του περιφερικού αίματος.

ΔΑ03
ΛΟΙΜΩΞΗ ΤΟΥ ΚΝΣ ΑΠΟ STREPTOCOCCUS SALIVARIUS, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Κ. Ρωμανός,1 Χ. Λούπα,1 Θ. Παναγέα,2 Β. Δασκαλόπουλος,1 Γ. Κουππάρη,2 Μ. Λελέκης 1
1Β’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Μελισσίων «Αμαλία Φλέμιγκ» 
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Μελισσίων «Αμαλία Φλέμιγκ»

Εισαγωγή: Ο Streptococcus salivarius που αποτελεί φυσιολογικό μέλος της χλωρίδας της στομα-
τικής κοιλότητας, ανήκει στην ομάδα των στρεπτοκόκκων viridans. Θεωρείται προβιοτικό διότι 
προλαμβάνει τον αποικισμό του παθογόνου στρεπτοκόκκου. Είναι ασυνήθιστο παθογόνο και 
προκαλεί λοιμώξεις του ΚΝΣ κυρίως μετά από νευροχειρουργικούς χειρισμούς ή επισκληρίδιο 
αναισθησία. Μεταφέρεται με σταγονίδια και μολύνει τα ιατρικά υλικά. Σπάνια, λοίμωξη του ΚΝΣ 
μπορεί να εμφανισθεί και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος ιατρικός χειρισμός. Υπάρχουν περι-
ορισμένες δημοσιεύσεις με μηνιγγίτιδα από Streptococcus salivarius. Παρουσιάζεται περίπτωση 
μηνιγγίτιδας από Streptococcus salivarius που εμφανίσθηκε σε ασθενή χωρίς προηγηθέντα ιατρι-
κό χειρισμό. 
Περιγραφή περιστατικού: Πρόκειται για γυναίκα ασθενή 54 ετών με καταγωγή από το Ουζμπε-
κιστάν, η οποία προσεκομίσθη διότι μετά από περίοδο πέντε ημερών με πυρετό έως 38,5οC με 
ρίγος και συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό, εμφάνισε έντονη μετωπιαία κεφαλαλγία 
και φωτοφοβία. Στην κλινική εξέταση διαπιστώθηκε αυχενική δυσκαμψία, με φυσιολογικό επίπε-
δο συνείδησης. Στην CT εγκεφάλου αποκαλύφθηκε μικρό αποτιτανωμένο στρογγυλό μόρφωμα 
βρεγματικά οπισθίως (πιθανόν αποτιτανωμένο μηνιγγίωμα), χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα. 
Από την οσφυονωτιαία παρακέντηση υπήρχαν τα εξής ευρήματα: υγρό άχρουν, χροιά θολερή, 
κύτταρα 3010 κκχ, ερυθρά 50 κκχ, πολυμορφοπύρηνα 87%, λεμφοκύτταρα 13%, γλυκόζη 29 
mgr/dl (γλυκόζη αίματος 110 mgr/dl), λεύκωμα 264 mgr/dl. H άμεση χρώση Gram δεν έδωσε 
διαγνωστικά στοιχεία. Στην ασθενή έγινε άμεσα έναρξη αγωγής με κεφτριαξόνη και βανκομυκίνη 
με συνέπεια ταχεία κλινική βελτίωση. Η PCR του ΕΝΥ απέβη αρνητική για όλα τα συνήθη σχετικά 
παθογόνα, ήταν όμως θετική για Streptococcus spp, ενώ από την καλλιέργεια του ΕΝΥ αναπτύχθηκε 
πολυευαίσθητος Streptococcus salivarius. Η ασθενής παρέμεινε νοσηλευόμενη επί δεκαήμερον με 
ενδοφλέβια αγωγή με κεφτριαξόνη. Εξήλθε σε άριστη κλινική κατάσταση και παραμένει υγιής και 
χωρίς υπολειμματικά συμπτώματα δύο μήνες μετά το εξιτήριο. 
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Συμπεράσματα: Στις λοιμώξεις του ΚΝΣ θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν και τα ασυνήθιστα 
παθογόνα όπως ο Streptococcus salivarius, ιδίως όταν έχουν προηγηθεί ιατρικοί χειρισμοί που αφο-
ρούν το ΚΝΣ. Πάντως αποτελεί σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι το παθογόνο είναι ευαίσθητο 
στην εμπειρική θεραπεία που χορηγείται σε μικροβιακή μηνιγγίτιδα. Στην ανωτέρω ασθενή δεν 
είχε προηγηθεί ιατρικός χειρισμός στο ΚΝΣ και η αιτιοπαθογένεια της λοιμώξεως παρέμεινε αδιευ-
κρίνιστη, όμως η εξέλιξη υπήρξε ομαλή και η έκβαση άριστη. 

ΔΑ04
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ EBV ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Α. Χλη, Α. Βενέτης, Α. Ταχυρίδης, Κ. Ζαχαριάδου, Ε. Χατζηβασιλείου
Βιοχημικό-Ανοσολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Η διερεύνηση των επιπέδων ανοσίας έναντι του EBV (Epstein-Barr Virus) στον πληθυσμό 
του Νομού Δράμας κατά την πενταετία 2007-2011 καθώς και η μελέτη των επιπέδων των τρανσα-
μινασών κατά την εμφάνιση λοίμωξης από τον ιό.
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 398 ασθενείς, ηλικίας από 6 μηνών έως 60 ετών, 
με κλινική εικόνα ύποπτη για λοιμώδη μονοπυρήνωση από EBV. Σε όλους τους ασθενείς προσδιορί-
σθηκαν τα VCA-IgM και VCA-IgG αντισώματα έναντι του EBV με την ανοσοενζυμική μέθοδο Elisa στον 
αναλυτή Mago plus (Diamedix) στο Ανοσολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Δράμας. Επίσης, σε όλους τους 
ασθενείς πραγματοποιήθηκε γενική αίματος και μέτρηση των τρανσαμινασών SGOT και SGPT.
Αποτελέσματα: Από τους 398 ασθενείς, οι 67 (16,8%) είχαν θετικά τα VCA-IgM αντισώματα έναντι του 
EBV και από αυτούς οι 35 είχαν αναπτύξει ήδη και VCA-IgG αντισώματα (52,2%). Αυξημένες τρανσαμι-
νάσες (SGOT, SGPT) παρουσίασαν 49 ασθενείς (73,1%), στους 39 (58,2%) από τους οποίους οι τιμές ήταν 
>100 IU/L. Από τους ασθενείς με τα θετικά VCA-IgM αντισώματα οι περισσότεροι ήταν παιδιά και νεαροί 
ενήλικες, ενώ 2 μόνο ήταν άνω των 30 ετών. Συνολικά, 316 ασθενείς (79,4%) είχαν θετικά VCA-IgG αντι-
σώματα. Από τα άτομα που δεν είχαν αναπτύξει ακόμη ανοσία 5 μόνο ήταν άνω των 30 ετών.
Συμπεράσματα: Από τα παραπάνω διαπιστώθηκε ότι μεγάλο ποσοστό των ασθενών με οξεία 
λοίμωξη από ιό Epstein-Barr εμφάνισε και τρανσαμινασαιμία. Η λοίμωξη αυτή παρατηρήθηκε στη 
μεγάλη της πλειοψηφία σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες. Η πλειονότητα του πληθυσμού έχει ανα-
πτύξει ανοσία έναντι του ιού μέχρι την ηλικία των 30 ετών.

ΔΑ05
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑΣ ΑΠΟ PREVOTELLA INTERMEDIA
Α. Βενέτης,¹ Α. Χλη,¹ Α. Ταχυρίδης,¹ Λ. Ταχυρίδης,² Ε. Χατζηβασιλείου, Κ. Παπαγεωργίου ² 
¹Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Δράμας 
²Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Η παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης μικροβιαιμίας από αναερόβιο μικρόβιο και 
της μεγάλης χρησιμότητας της αιμοκαλλιέργειας στην κλινική πράξη ως διαγνωστικού εργαλείου 
που κατευθύνει στην κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή.
Περιγραφή περιστατικού: Ασθενής 66 ετών προσήλθε στα Τ.Ε.Π. του Γ.Ν. Δράμας με εμπύρετο από 
τριημέρου και οφυοϊσχυαλγία από εβδομάδος για τα οποία έλαβε κινολόνη και ΜΣΑΦ. Η κλινική εξέ-
ταση δεν αποκάλυψε ιδιαίτερα ευρήματα, ενώ από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε μόνο μια 
ήπια πολυμορφοπυρήνωση (W.B.C: 10360, με πολυμορφοπύρηνα: 85%). Εισήχθη στην Α’ Παθολογική 
κλινική του Νοσοκομείου μας στην οποία πραγματοποιήθηκαν λήψεις αιμοκαλλιεργειών στη φάση 
του εμπυρέτου και οσφυονωτιαία παρακέντηση, λόγω έκπτωσης του επιπέδου συνείδησης, με τα εξής 
ευρήματα: λευκά: 650 κ.κ.χ. με πολυμορφοπυρηνικό τύπο, γλυκόζη: 19 mg/dl, λεύκωμα: 928 mg/dl. Στη 
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χρώση Gram δεν παρατηρήθηκαν μικροοργανισμοί, ενώ τα τεστ ταχείας διάγνωσης με latex συγκολλή-
σεις ήταν αρνητικά. Με βάση τα ευρήματα της οσφυονωτιαίας παρακέντησης ο ασθενής διεκομίσθη στο 
Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων της Θεσσαλονίκης, με τη διάγνωση λοίμωξης ΚΝΣ. Σε MRI που πραγ-
ματοποιήθηκε εκεί διαπιστώθηκε σπονδυλοδισκίτιδα Ο2-Ο3 και 3 αποστήματα στο λαγονοψοΐτη μυ. Η 
καλλιέργεια του εγκεφαλονωτιαίου υγρού που πραγματοποιήθηκε στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του 
Γ.Ν. Δράμας ήταν αρνητική, όπως και η καλλιέργεια που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο της Θεσσα-
λονίκης. Οι αιμοκαλλιέργειες όμως που είχαν ληφθεί στο Νοσοκομείο της Δράμας πριν τη διακομιδή του 
ασθενούς έδωσαν σήμα θετικότητας την τέταρτη μέρα της επώασης τους και από την καλλιέργεια που 
ακολούθησε απομονώθηκε Prevotella intermedia (και από τις τρεις αιμοκαλλιέργειες που είχαν ληφθεί), 
η ταυτοποίηση της οποίας πραγματοποιήθηκε στο σύστημα Vitek 2 (Biomerieux). Μετά την απομόνωση 
του μικροβίου η αντιμικροβιακή αγωγή τροποποιήθηκε, η κλινική κατάσταση του ασθενούς βελτιώθηκε 
και τα αποστήματα στο λαγονοψοΐτη μυ, όπως φάνηκε σε ακτινολογικό έλεγχο, συρρικνώθηκαν.
Συμπεράσματα: Η παραπάνω παρουσίαση απέδειξε τη μεγάλη αξία της αιμοκαλλιέργειας που 
βοήθησε στην ακριβή διαπίστωση του υπεύθυνου παθογόνου παράγοντα και κατηύθυνε προς την 
κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή.

ΔΑ06
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΜΙΠΕΝΕΜΗΣ/ΣΙΛΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΣΕ Μ.Ε.Θ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ
Α. Βάκαλος,1 Κ. Ανδρεάδης 2
1Μ.Ε.Θ., Γ.Ν. Ξάνθης 
2Φαρμακευτικό Τμήμα, Γ.Ν. Ξάνθης

Σκοπός: Η χορήγηση ιμιπενέμης/σιλαστατίνης ως αντιψευδομοναδική καρβαπενέμη συνιστάται 
ως αρχική εμπειρική αγωγή για νοσοκομειακή πνευμονία σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου 
και ως εμπειρική αγωγή για πνευμονία συνδεόμενη με αναπνευστήρα (VAP) όψιμης έναρξης ή σε 
ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για πολυανθεκτικά, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για 
τη διάγνωση και την εμπειρική θεραπεία των λοιμώξεων. Σκοπός της εργασίας είναι η διαχρονική 
καταγραφή της κατανάλωσης της ιμιπενέμης/σιλαστατίνης και η συσχέτιση της με δείκτες νοσηλεί-
ας, σε γενική Μ.Ε.Θ. Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου, σε χρονικό διάστημα πέντε ετών. 
Υλικό και Μέθοδοι: Από 2008 έως 2012, νοσηλεύτηκαν στη γενική Μ.Ε.Θ. ενηλίκων του νοσοκομεί-
ου μας 384 ασθενείς, μέσης ηλικίας 65,1 έτη, μέσης διάρκειας νοσηλείας (LOS) 13,8 ημέρες, μέσου 
APACHE II score εισόδου 20,9, μέσης διάρκειας μηχανικού αερισμού ανά ασθενή υπό μηχανικό 
αερισμό 11,75 ημέρες, με προβλεπόμενη θνητότητα 37,6%, καταγεγραμμένη θνητότητα 31,78%, 
και Standardized Mortality Ratio (SMP): 0,84. Από τα δεδομένα του φαρμακείου καταγράφηκε η 
κατανάλωση ιμιπενέμης/σιλαστατίνης σε τεμάχια (items) ανά έτος, ενώ από την ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων του τμήματος οι δείκτες νοσηλείας όπως: o αριθμός ασθενών (Pts), οι ημέρες νοσηλεί-
ας (H. Days.), ο αριθμός ασθενών υπό μηχανικό αερισμό (PtsV), οι ημέρες μηχανικού αερισμού (V. 
Days) και καταγράφηκε η αναγωγή των τεμαχίων ανά δείκτη, ανά έτος και συνολικά.

Αποτελέσματα:
2008 2009 2010 2011 2012 Σύνολο

Pts 45 66 64 102 107 384
Items 380 218 219 297 460 1574
Items/pats 8,44 3,30 3,42 2,91 4,29 4,09
H. Days 695 757 881 1434 1304 5071
Items/HD 0,54 0,28 0,24 0,20 0,35 0,31
Pts V 41 57 57 88 93 336
Items/PtsV 9,26 3,30 3,42 2,91 4,94 4,68
V. Days 541 605 699 999 1067 3911
Items/VD 0,70 0,36 0,31 0,29 0,43 0,40
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Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας, καταγράφεται διαχρονικά συνε-
χής μείωση της χορήγησης ιμιπενέμης/σιλαστατίνης, με εξαίρεση το έτος 2012, όπου η κατανάλω-
ση ανά ασθενή, ανά ημέρα μηχανικού αερισμού και ανά ημέρα νοσηλείας εκτινάσσεται. Τα δεδο-
μένα μας υποστηρίζουν την αύξηση του αριθμού των ασθενών με ένδειξη χορήγησης ιμιπενέμης 
σιλαστατίνης το τελευταίο έτος, υποδεικνύοντας την αναγκαιότητα τροποποίησης της πολιτικής 
ελέγχου και πρόληψης λοιμώξεων στην οικεία Μ.Ε.Θ. 

ΔΑ07
ΟΥΡΟΣΗΨΗ ΑΠΟ VREfaecium ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ 
PIGTAIL ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΛΕΒΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ 
ΔΑΠΤΟΜΥΚΙΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Ά. Πεφάνης, Β. Βελισσάρης, Π. Αγγελής, Ι. Σταύρακα, Α. Αργυράκη
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Σκοπός: Ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν για την αποτελεσματικότητα της δαπτομυκίνης σε ουροσή-
ψη από ανθεκτικό στα γλυκοπεπτίδια στέλεχος Enterococcus faecium (VREfaecium). Παρουσιάζου-
με εξαιρετικά περιπλεγμένη περίπτωση ασθενούς που αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με δαπτομυκίνη.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 44 ετών, με πρόσφατη διάγνωση κακοήθειας τραχήλου της 
μήτρας, εισήχθη λόγω πυρετού, από 24ώρου. Η ασθενής έφερε κεντρική φλεβική γραμμή (ΚΦΓ) 
τύπου Port-a-cath στη δεξιά υποκλείδιο, από την οποία είχε ήδη λάβει το 1ο κύκλο με carboplatin 
και docetaxel, ενώ είχε θρόμβωση της αριστεράς υποκλειδίου με οίδημα του άνω άκρου. Λόγω 
τοπικής επέκτασης του όγκου και διογκωμένων λεμφαδένων εμφάνιζε οίδημα κάτω άκρων. Επι-
πλέον, είχε στένωση αρ. ουρητήρα, με διάταση του πυελοκαλυκικού συστήματος, για την οποία 
είχε τοποθετηθεί pigtail. Στις καλλιέργειες ούρων και αίματος, που ελήφθησαν από την ΚΦΓ και από 
περιφερική φλέβα, απομονώθηκε VREfaecium. Το στέλεχος ήταν ευαίσθητο μόνο σε λινεζολίδη, 
quinupristin/dalfopristin και τιγεκυκλίνη. Εμφάνιζε υψηλού βαθμού αντοχή στη στρεπτομυκίνη 
και χαμηλού βαθμού αντοχή στη γενταμικίνη. Δεν υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου ευαισθησίας στη 
δαπτομυκίνη. Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς δεν ανέδειξε στοιχεία ενδοκαρδίτιδος. 
Λόγω δυσκολίας επανατοποθέτησης δεν αφαιρέθηκε το pigtail, ενώ λόγω μη ύπαρξης άλλης 
βατής, λόγω των θρομβώσεων, φλεβικής πρόσβασης δεν αφαιρέθηκε η ΚΦΓ. Η ασθενής έλαβε 
δαπτομυκίνη 8 mg/kg x 1, IV, για 3 εβδομάδες. Ο πυρετός υποχώρησε την τέταρτη ημέρα, οι επό-
μενες αιμοκαλλιέργειες και ουροκαλλιέργειες ήταν στείρες, ενώ υπεβλήθη στο 2ο κύκλο ΧΜΘ από 
την υπάρχουσα ΚΦΓ. Εξήλθε με οδηγίες να λάβει ακόμη μια εβδομάδα αγωγής με λινεζολίδη, PO. 
Δεν παρατηρήθηκε υποτροπή της λοίμωξης μέχρι το τέλος όλων των κύκλων ΧΜΘ.
Συζήτηση: Η ασθενής παρουσίασε βακτηριαιμία από VREfaecium, με πιθανή πηγή το ουροποιητικό, 
παρουσία pigtail, επί εδάφους κακοήθειας. Η αφαίρεση της ΚΦΓ ήταν αδύνατη, γιατί δεν υπήρχε άλλη 
κατάλληλη θέση για τοποθέτηση νέας, ενώ η αφαίρεση του pigtail θα οδηγούσε στην απόφραξη του 
ουρητήρα, λόγω έντονων πιεστικών φαινομένων από τον όγκο. Επιπροσθέτως, η απρόσκοπτη συνέ-
χιση της ΧΜΘ κρίθηκε απολύτως αναγκαία για την επιβίωση της ασθενούς (salvage therapy). Οι θερα-
πευτικές επιλογές για τον VREfaecium ήταν: α) Λινεζολίδη: δεν επελέγη λόγω της ανοσοκαταστολής 
και διότι έχει αναφερθεί αυξημένη θνητότητα σε ασθενείς με βακτηριαιμία από ΚΦΓ. β) Quinupristin/
Dalfopristin: η οποία δεν είναι διαθέσιμη στη χώρα μας. γ) Τιγεκυκλίνη: δεν επελέγη διότι δεν έχει 
ένδειξη για λοιμώξεις ουροποιητικού. Επομένως, η χορήγηση δαπτομυκίνης αποτελούσε μονόδρομο 
παρά την απουσία επαρκών δεδομένων αποτελεσματικότητας, στη συγκεκριμένη λοίμωξη. 
Συμπεράσματα: Η θεραπεία με δαπτομυκίνη ήταν επιτυχής σε, ανοσοκατεσταλμένη υπό ΧΜΘ, 
ασθενή με ουροσήψη από VREfaecium. Η λοίμωξη δεν υποτροπίασε παρά τη διατήρηση των ξένων 
σωμάτων και τη συνέχιση της ΧΜΘ. 
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ΔΑ08
ΓΥΝΑΙΚΑ 58 ΕΤΩΝ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ H. INFLUENZAE
Α. Ράπτης, Θ. Τζίμας, Μ. Μάστορα, Ά. Γεροντής, Κ. Μαραζόπουλος, Ν. Ακριτίδης
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

Εισαγωγή: Οι οξείες λοιμώξεις του ΚΝΣ συγκαταλέγονται ανάμεσα στα σημαντικότερα ιατρικά 
προβλήματα, επειδή η έγκαιρη διάγνωσή τους, η σωστή λήψη αποφάσεων και η ταχεία έναρξη της 
θεραπείας μπορεί να αποδειχτεί σωτηρία για τη ζωή των ασθενών. Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα είναι η 
πιο συχνή μορφή λοίμωξης του ΚΝΣ, με ετήσια επίπτωση μεγαλύτερη από 2,5 περιπτώσεις ανά 100.000 
πληθυσμού. Η επιδημιολογία της βακτηριακής μηνιγγίτιδας έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, 
γεγονός που εξηγείται από τη δραματική μείωση του αριθμού των μηνιγγίτιδων, που προκαλούνται από 
Η. influenzae και σε μικρότερο βαθμό από τον μηνιγγιτιδόκοκο. Αυτό οφείλεται στην παραγωγή και στην 
όλο και πιο διαδεδομένη χρήση των εμβολίων για τους δύο αυτούς μικροοργανισμούς.
Σκοπός: Η περιγραφή σε γυναίκα 58 ετών, βακτηριακής μηνιγγίτιδας από Η. influenzae που είναι 
υπεύθυνος για ποσοστό μικρότερο του 10% των περιπτώσεων βακτηριακής μηνιγγίτιδας και σπά-
νιος σε αυτό το ηλικιακό φάσμα.
Υλικό και Μέθοδοι: Η ασθενής μας 58 ετών με ιστορικό σ. διαβήτη, κατάθλιψης, αρτηριακής 
υπέρτασης, είχε αναλάβει τη φροντίδα βρέφους 1 έτους το οποίο είχε συμπτώματα λοίμωξης ανα-
πνευστικού. Η ασθενής προσήλθε στα ΤΕΠ με μυαλγίες, αρθραλγίες, ρινική συμφόρηση από εβδο-
μάδος, κεφαλαλγία και εμπύρετου έως 38°C από διημέρου. Με ήπια σύγχυση. Κατά την παραμονή 
της στη βραχεία νοσηλεία παραπονέθηκε για έντονη αυχεναλγία, παρουσίασε έμετο και συνέχιση 
του εμπυρέτου θο= 38°C. Κατά την κλινική εξέταση είχε αυχενική δυσκαμψία και θετικό σημείο 
Brudzinski. Έγινε εισαγωγή και οσφυονωτιαία παρακέντηση. Στο ΕΝΥ ανευρέθησαν 4.800 κύτταρα 
με τύπο=85% πολυμορφοπύρηνα, 15% λεμφοκύτταρα Glu=5 mg/dl, πρωτεΐνες=151,9 mg/dl. Στην 
καλλιέργεια E.N.Y. ανεπτύχθη Η. influenzae.
Αποτελέσματα: Τέθηκε από την αρχή σε αγωγή με κεφτριαξόνη, αμπικιλλίνη, βανκομυκίνη, δεξαμεθα-
ζόνη ενδοφλεβίως για 4 ημέρες ταυτόχρονα με την πρώτη δόση των αντιβιοτικών με καλή ανταπόκριση. 
Την 4η ημέρα της νοσηλείας της σύμφωνα με το αντιβιόγραμμα του Η. influenzae στο E.N.Y. διεκόπη η 
αμπικιλλίνη και η βανκομυκίνη και συνέχισε μόνο με κεφτριαξόνη στην οποία ήταν ευαίσθητος. Η ασθε-
νής εξήλθε τη 10η ημέρα νοσηλείας αφού παρέμεινε 5 ημέρες απύρετη, σε άριστη κλινική κατάσταση.
Συμπεράσματα: Θα πρέπει να σκεπτόμαστε τον αιμόφιλο της Ινφλουέζας σε ηλικιωμένους που 
φροντίζουν μικρά παιδιά.

ΔΑ09
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΤΥΕΛΩΝ
Μ. Ντούσκα,1 Σ. Πατιάκας,2 Δ. Μητσικάρης,3 Ε. Δούμπαλη,4 Κ. Κοσμίδης 5
1Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Φιλιατών 
2Βιοπαθολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Καστοριάς 
3Βιοπαθολόγος, Διαγνωστικό Κέντρο «Hemotest» 
4Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Φιλιατών 
5Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’, Γ.Ν. Καστοριάς

Σκοπός: Να καταγραφούν τα αποτελέσματα καλλιεργειών πτυέλων σχετικά με την απομόνωση των 
υπεύθυνων μικροοργανισμών και τον έλεγχο ευαισθησίας τους έναντι των καρβαπενεμών.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν συνολικά τα αποτελέσματα 64 δειγμάτων πτυέλων. Η καλλιέρ-
γειά τους για τα κοινά μικρόβια έγινε σε τρυβλία με αιματούχο και σοκολατόχρωμο άγαρ, McConkey 
και Sabouraud. Για την απομόνωση του M. tuberculosis (μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης)  
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χρησιμοποιήθηκε υλικό Lowenstein, ενώ η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών που απομονώθη-
καν και ο έλεγχος ευαισθησίας τους στα συνήθη αντιβιοτικά έγινε με τη βοήθεια αυτοματοποιημέ-
νου συστήματος.
Αποτελέσματα: Τα 31 από τα 64 δείγματα ελέχθησαν για M. tuberculosis και τα υπόλοιπα 33 
για κοινά μικρόβια. Παθογόνους μικροοργανισμούς ανέπτυξαν 19 από τα 33 (ποσοστό 57,6%), 
ενώ από τα υπόλοιπα 14 δείγματα απομονώθηκαν μικρόβια της φυσιολογικής χλωρίδας του 
ανώτερου αναπνευστικού. Σε 15 δείγματα (ποσοστό 45,4%) αναπτύχθηκαν μύκητες του γένους 
Candida spp, ενώ, κατά σειρά συχνότητας η απομόνωση των κυριότερων υπεύθυνων μικροβί-
ων είχε ως εξής: Haemophilus influenzae 4 δείγματα (ποσοστό 21% των θετικών δειγμάτων), 
Pseudomonas aeruginosa 3 δείγματα (ποσοστό 15,8% των θετικών δειγμάτων), Acinetobacter 
baumannii, Citrobacter freundii και Escherichia coli από 2 θετικά δείγματα (ποσοστό 10,5% των 
θετικών δειγμάτων). Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα Gram(-) βακτηρίδια ήταν ευαίσθητα στις 
καρβαπενέμες, ενώ καμία από τις 31 καλλιέργειες πτυέλων που εξετάστηκαν για M. tuberculosis 
δεν απέβη θετική.
Συμπεράσματα: Καταδεικνύεται, επομένως, ότι τόσο το ποσοστό της απομόνωσης των Gram(-) 
βακτηριδίων, όσο και η ανάπτυξη μυκήτων (και δη του γένους Candida spp), είναι συχνά αρκετά 
μεγάλο στα δείγματα των πτυέλων. Αντίθετα, δεν σημειώθηκε (τουλάχιστον στη δική μας μελέτη) 
καμία αξιόλογη μεταβολή σε ό,τι αφορά την ευαισθησία τους έναντι στα συνήθη αντιβιοτικά. 

ΔΑ10
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ 
Σ. Πατιάκας,1 Κ. Βασιλάκος,2 Κ. Ακριτοπούλου,3 Ε. Φούφουλας,4 Ε. Δούμπαλη,5 Μ. Ντούσκα 6
1Βιοπαθολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Καστοριάς 
2Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Β’, Γ.Ν. Κατερίνης 
3Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Α’, Κ.Υ. Θέρμης 
4Επιμελητής Α’ Ορθοπεδικής Κλινικής, Γ.Ν. Καστοριάς & Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» 
5Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Φιλιατών 
6Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β’, Γ.Ν. Φιλιατών

Σκοπός: Να καταγραφούν και να μελετηθούν οι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί, καθώς και η ανθεκτικό-
τητά τους έναντι των συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων αντιβιοτικών, σε λοιμώξεις του άκρου ποδός.
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό της μελέτης μας αποτέλεσαν τα στοιχεία από 76 συνολικά καλλιέργειες 
άκρου ποδός, από χειρουργικά τραύματα, άτονα έλκη, αποστήματα και πυώδεις συλλογές, όπως 
αυτά καταγράφηκαν στους σχετικούς ασθενείς και στα βιβλία των ανάλογων εξωτερικών ιατρείων. 
Οι καλλιέργειες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση των κοινών θρεπτικών υλικών του Μικροβιολο-
γικού Εργαστηρίου (αιματούχο άγαρ, Mac Conkey, μαννιτόλη, σοκολατούχο, Sabouraud κ.λπ.), τα 
οποία επωάστηκαν τόσο σε αερόβιες, όσο και σε αναερόβιες συνθήκες.
Αποτελέσματα: Συνολικά αξιολογήθηκαν και μελετήθηκαν τα αποτελέσματα από 53 θετικές καλ-
λιέργειες εκ των οποίων: α) 28 καλλιέργειες αφορούσαν Gram(-) μικρόβια (24 αερόβια στελέχη και 
4 αναερόβια), β) 22 καλλιέργειες αφορούσαν Gram(+) μικρόβια, ενώ γ) σε 9 καλλιέργειες αναπτύ-
χθηκαν μύκητες. Επρόκειτο για 48 καλλιέργειες στις οποίες αναπτύχθηκε ένα και μόνο μικρόβιο και 
για 5 καλλιέργειες στις οποίες παρατηρήθηκε ταυτόχρονη ανάπτυξη δύο μικροβίων. Οι κυριότεροι 
απομονωθέντες μικροοργανισμοί, είχαν κατά συχνότητα εμφανίσεως, ως ακολούθως: α) από τα 
Gram(-) βακτήρια: Pseudomonas aeruginosa 9 στελέχη, Proteus mirabilis 6 στελέχη, Acinetobacter 
b. 4 στελέχη και E. coli 3 στελέχη. Από τα Gram(+) βακτήρια αναπτύχθηκε κυρίως Staphylococcus 
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κοαγκουλάση θετικός (14 περιπτώσεις), ενώ από τους μύκητες η δοκιμασία εκβλάστησης έδειξε ότι 
επρόκειτο στις 7 από τις 9 περιπτώσεις για είδος Candida. 
Συμπεράσματα: Όπως προκύπτει από την εργασία μας φαίνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά στο 
σύνολο των απομονωθέντων μικροβίων στις λοιμώξεις του άκρου πόδα κατέχουν η Pseudomonas 
aeruginosa και ο Staphylococcus κοαγκουλάση θετικός. Επίσης, από τη μελέτη των αντιβιογραμ-
μάτων, φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένη αντοχή της Pseudomonas στις καρβαπενέμες, ενώ και τα 
ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη στελέχη του Staph. Coag(+) είναι μάλλον πρόβλημα. Αντίθετα, δεν 
παρατηρήθηκε αυξημένη αντοχή των στελεχών Acinetobacter b. στις κινολόνες, αλλά ούτε και 
ιδιαίτερη αντοχή του Staphylococcus στη βανκομυκίνη-τεϊκοπλανίνη. Απαιτείται, ωστόσο, με βάση 
και όλα τα παραπάνω, στις λοιμώξεις αυτές του άκρου πόδα, όχι μόνον συνεχής και συστηματική 
παρακολούθηση των υπεύθυνων μικροοργανισμών και των αντοχών τους, αλλά βεβαίως, επιβάλ-
λεται και αυστηρότητα στην ακολουθούμενη πολιτική της χρήσης των αντιβιοτικών.

ΔΑ11
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ 
ΣΕ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΑΠΟ ΟΞΕΙΑ-ΕΠΙΜΕΝΟΥΣΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ 
COXIELLA BURNETTI
N. Aλεξίου, Ε. Κοτινά, Π. Παναγοπούλου, Β. Βιτώρος, Π. Κουρουτού, Χ. Φωτακοπούλου, Μ. Κουπετώρη, 
Σ. Συμπάρδη
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας Θριάσιο

Σκοπός: Η Coxiella burnetti είναι υποχρεωτικά ενδοκυττάριο Gram(-) βακτήριο, που προκαλεί οξύ 
και χρόνιο κλινικό σύνδρομο. Η χρόνια (κυρίως) λοίμωξη από Coxiella burnetti προκαλεί ανοσολογικό 
σύνδρομο, που ποικίλει από ασθενή σε ασθενή, αναλόγως της ανοσολογικής έκφρασης του καθενός.
Υλικό και Μέθοδοι: Περιγράφεται περίπτωση Έλληνα άνδρα 62 ετών, που εισάγεται για διερεύνη-
ση εμπυρέτου έως 39°C με έντονη καταβολή και αδυναμία από μηνός. Αγρότης στο επάγγελμα και 
προηγούμενα υγιής. Αντικειμενικά διαπιστώθηκε μόνο ήπια ευαισθησία στην πρόσθια τραχηλική 
χώρα. 
Αποτελέσματα: Εργαστηριακά: Αναιμία (Ht=28%, Hb=9 gr%, MCV=95 fl, MCH=28), λευκο-
κυττάρωση (Λ=14000, Πολυ=80%, Λεμφο=12%, Μονο=8%), ΤΚΕ=123 1η ώρα, CRP=98 mg/L. 
Βιοχημικός έλεγχος ήπατος-νεφρών:κφ., Β

12
↓=106 pg/ml, ΙFab=(+), Fe=15 μg %, Ferritin=276 

ng/ml, F. acid=3,8 ng/ml, ΤΙΒC=↓. Μαyer κοπράνων=(-). Πολλαπλές αιμοκαλλιέργειες στείρες. 
Έλεγχος για Brucella melitensis, Leptospira interrogans και Leismania donovani (δις αρνητικός), 
έλεγχος για ηπατοτρόπους και άλλους ιούς(-). VDRL(-). Aνοσολογικός (ΑΝΑ, anti-DNA, p/c ANCA, 
anti-ΕΝΑ) αρνητικός. Πλήρης απεικονιστικός έλεγχος τραχήλου-θώρακος-κοιλίας με IV σκια-
γραφικό χωρίς ουσιώδη ευρήματα. Σπινθηρογράφημα με Ga67 χωρίς εντοπισμένη φλεγμονή. 
Γαστροσκόπηση: ήπια φλεγμονή, με πολλαπλές βιοψίες χωρίς ατροφική γαστρίτιδα. Θυρεοειδι-
κός έλεγχος: ΑbTPO(+), AbTG(+), χωρίς εκτροπή θυρεοειδικής λειτουργίας. Αb Coxiella burnetti 
φάσης ΙΙ (↑↑ IgG=1:960, IgM=1:25) και φάσης Ι (↑ αλλά όχι στα όρια χρονιότητας: IgG=1:512, 
IgM=1:512). Εν αναμονή του επαναληπτικού Αb-ελέγχου, υποβλήθηκε σε U/S καρδίας όπου 
δεν βρέθηκαν εκβλαστήσεις. Ο ασθενής ήδη ελάμβανε από 20 ημέρου, υψηλές δόσεις ΜΣΑΦ, 
χωρίς ανταπόκριση του πυρετού και θεραπεία υποκατάστασης με Β

12
. Ο δεύτερος έλεγχος για 

Coxiella burnetti μετά 20ήμερο, έδειξε περαιτέρω αύξηση στα ab φάσης ΙΙ (↑↑↑IgG=1:1024, 
IgM-), ενώ στα φάσης Ι μείωση. Μεσούντος του 2ου μήνα, αποφασίστηκε να χορηγηθεί θεραπεία 
έναντι Coxiella burnetti με Doxycycline 100 x 2 και Chloroquine 200 mg x 3, με πλήρη ύφεση του 
εμπυρέτου και των δεικτών φλεγμονής εντός 10ημέρου. Νέος έλεγχος μετά 3μηνο ab φάσης ΙΙ 
(↑↑↑ΙgG=1:2048, IgM-) και φάσης Ι περαιτέρω μείωση.
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Συμπεράσματα: Η ταυτόχρονη ύπαρξη κακοήθους (μεγαλοβλαστικής) αναιμίας και αυτοάνοσης 
θυρεοειδίτιδας κατά τη διαδρομή οξέος πυρετού Q, δεν έχει αναφερθεί στην προσιτή σε μας 
βιβλιογραφία. Ίσως είναι μια πρόκληση για την αιτιολογική διερεύνηση των ανοσολογικών αυτών 
καταστάσεων και προς την κατεύθυνση του πυρετού Q.

ΔΑ12
ΟΞΕΙΑ ΕΜΠΥΡΕΤΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΩΣΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ SWEET) ΚΑΙ 
ΜΕΙΚΤΗ ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C
Β. Βιτώρος,1 Ν. Αλεξίου,1 Ε. Κοτινά,1 Μ. Κουπετώρη,1 Ζ. Αλεξίου,1 Γ. Λιάπη,3 Ε. Κλήμη,2 Σ. Συμπάρδη 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας Θριάσιο 
2Δερματολογικό Εξ. Ιατρείο, Γ.Ν. Ελευσίνας Θριάσιο  
3Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ελευσίνας Θριάσιο

Σκοπός: Να περιγράψουμε το θορυβώδες, αλλά κατά τα άλλα καλόηθες παραφλεγμονώδες σύν-
δρομο Sweet, σε ασθενή με χρόνια ηπατίτιδα C. Η ουδετεροφιλική δερμάτωση (S. Sweet) θεωρεί-
ται οξεία αυτοάνοση απάντηση σε διάφορους συστηματικούς παράγοντες όπως αιματολογικές 
κακοήθειες, φάρμακα, λοιμώξεις, όμως μπορεί να παρουσιασθεί στην κύηση αλλά και ιδιοπαθώς. 
Υλικό και Μέθοδοι: Περιγράφεται περίπτωση άνδρα 50 ετών, ελληνικής καταγωγής με γνω-
στό ιστορικό χρόνιας ηπατίτιδας C, που εισάγεται στην κλινική μας λόγω οξέος εμπυρέτου (έως 
40°C) από εβδομάδος. Ζούσε μόνος, με κακές συνθήκες υγιεινής. Στην αντικειμενική εξέταση 
διαπιστώθηκαν διάσπαρτες επώδυνες δερματικές βλάβες, του τύπου ερυθροϊωδών βλατίδων και 
οζιδίων με επιφανειακή όψη προσομοιάζουσα εκείνης της θηλαίας άλω με υπερκείμενα συρρέο-
ντα φλυκταιίδια, διαμέτρου 2-3 εκ., στον κορμό και στα άκρα. Παρουσίαζε έντονη κακουχία και 
ανορεξία, αλλά είχε καλό επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας. Εργαστηριακά: Λευκοκυττάρωση 
(Λ=22000, Πολυ=95%), φυσιολογική αιμοσφαιρίνη (Hb=14,8 gr%) και φυσιολογικά αιμοπετάλια. 
Η ηπατική λειτουργία σταθερά επηρεασμένη λόγω της χρόνιας HCV λοίμωξης (γονότυπος 3, 
HCV-RNA: 300000 iu/ml, real-time PCR), χωρίς δραματικές διακυμάνσεις (SGOT=92 U/L, SGPT=83 
U/L, γGT=179 U/L) και σταθερά φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Κρυοσφαιρίνες=(++). Λόγω της 
υπερπυρεξίας και των κακών οικιστικών συνθηκών, αφού ελήφθη όλος ο έλεγχος για κοινά και 
ειδικά παθογόνα και έγινε βιοψία δερματικής βλάβης, στον ασθενή χορηγήθηκε Cefotaxime 2 gr 
x 4 και Vancomycin 1 gr x 2 (IV). Mετά 4ήμερο και ενώ συνεχιζόταν η υπερπυρεξία, παρουσίασε 
πολυαρθρίτιδα γονάτων, πηχεοκαρπικών και ποδοκνημικών αρθρώσεων. Αρθρικό υγρό: Κύτταρα 
= 12800 (60% πολυ), Gram = (-), Κ/Α υγρού =στείρα. Ολοσωματικός απεικονιστικός έλεγχος με CT= 
αρνητικός για εστιακή φλεγμονή και μάζες. Αιμοκαλλιέργειες = στείρες. Ορολογικός έλεγχος για 
Leptospira interrogans, Brucella melitensis, Leismania donovani=(-).
Αποτελέσματα: Ιστολογική εξέταση δερματικής βλάβης= ουδετεροφιλική διήθηση χορίου, χωρίς 
λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα, συμβατή με σύνδρομο Sweet. Λόγω και της (+) Μantoux, στον 
ασθενή χορηγήθηκε κολχικίνη 1,5 mg/24ωρο και διεκόπη η εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή την 
8η μέρα νοσηλείας. Η ανταπόκρισή του υπήρξε γρήγορη με απυρεξία τη 13η μέρα νοσηλείας (5η 
μέρα κολχικίνης). Μετά 3 βδομάδες στον επανέλεγχο Αb για ειδικά παθογόνα θετικοποιήθηκε ο 
τίτλος έναντι Leptospira interrogans (IgG & IgM). Ο ασθενής όμως ποτέ δεν ανέπτυξε κλινική εικόνα 
συμβατή με οξεία λεπτοσπείρωση. Ο πυρετός υποτροπίασε 3 βδομάδες μετά και χορηγήθηκαν 
κορτικοειδή με πλήρη ύφεση. 
Συμπεράσματα: Το σύνδρομο Sweet έως τώρα έχει περιγραφεί στη χρόνια ΗCV-λοίμωξη, ως 
περιορισμένο στη ραχιαία επιφάνεια των άκρων χειρών (s. Sweet-dorsal hand variant). Ως αίτιο 
πυροδότησης για την εμφάνισή του, σαν πλήρες Sweet, δεν μπορεί να αποκλεισθεί συλλοίμωξη με 
άλλο παθογόνο, εν προκειμένω η Leptospira interrogans.
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ΔΑ13
ΠΡΩΙΜΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΔΑΠΤΟΜΥΚΙΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (2007-2010)
Π. Μπουντούρης, Π. Νίκου, Ι. Μπουντούρης, Θ. Μπουντούρης 
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, Παναρκαδικό Νοσοσκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»

Σκοπός: Είναι γνωστό ότι η δαπτομυκίνη έχει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία των λοιμώξεων των 
ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων. Σκοπός μας ήταν η αξιολόγηση του θεραπευτικού της αποτελέσμα-
τος και η ασφάλεια χορήγησης της σε ασθενείς με πρώιμη μετεγχειρητική λοίμωξη.
Υλικό και Μέθοδοι: Αξιολογήθηκαν 30 ασθενείς,10 άνδρες, μέσης ηλικίας 68 ετών (21-85) που 
παρουσίαζαν πρώιμη μετεγχειρητική λοίμωξη 1-5 ημέρες μετά από μείζονα ορθοπαιδική επέμβα-
ση. Τα εμφυτεύματα αφορούσαν αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου (n=6), ολική αρθροπλαστική 
γόνατος (n=10), ολική αρθροπλαστική ισχίου (n=8) και εσωτερική οστεοσύνθεση ή ήλωση μακρών 
οστών (n=6). Όλοι οι ασθενείς παρουσίαζαν σημειολογία τοπικής φλεγμονής στο τραύμα και πυρε-
τό από 1-5 ημέρες. Επίσης, σε όλους είχε δοθεί προφυλακτική αντιμικροβιακή θεραπεία κατά το 
χειρουργείο. Δαπτομυκίνη δόθηκε θεραπευτικά και στους 30 ασθενείς είτε βασιζόμενοι σε θετικές 
καλλιέργειες τραύματος (n=20), είτε ως εμπειρική θεραπεία (n=10). Από τις θετικές καλλιέργειες τα 
μικρόβια που απομονώθηκαν ήταν coagulase-negative staphylococci (n=9), Staphylococcus aureus 
(n=10) και Streptococcus pyogenes (n=1). Η δόση της δαπτομυκίνης ήταν 6 mgr/kgr και η μέση 
διάρκεια θεραπείας ήταν 14 ημέρες (7-42). Η θεραπεία και ο έλεγχος της λοίμωξης τεκμηριώθηκε 
με βάση τα μικροβιολογικά, ακτινολογικά και κλινικά κριτήρια.
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν πλήρη ύφεση της λοίμωξης τόσο κλινικά όσο 
και εργαστηριακά. Μόνο 3 ασθενείς χρειάστηκαν περαιτέρω χειρουργικό καθαρισμό ενώ άλλοι 3 
παρουσίασαν αύξηση των επιπέδων της CPK, χωρίς όμως να επηρεαστεί η διάρκεια και η έκβαση 
της θεραπείας. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 12 μήνες.
Συμπεράσματα: Η θεραπεία, ακόμα και ως μονοθεραπεία, στις πρώιμες λοιμώξεις ορθοπαιδι-
κών εμφυτευμάτων με δαπτομυκίνη είχε πολύ καλά αποτελέσματα, ενώ μείωσε σε πολύ μεγάλο 
ποσοστό τις περαιτέρω χειρουργικές παρεμβάσεις που πιθανότατα θα επιβάρυναν την υγεία των 
ασθενών και θα αύξαναν το χρόνο νοσηλείας.

ΔΑ14
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
Α. Παπαμιχαήλ,1 Α. Στρίκου,1 Ο. Σπυροπούλου,1 Δ. Παπαμιχαήλ,1 Γ. Τσαχιρίδης,1 Δ. Καψούδας,1  
Χ. Σαμαράς,1 Π. Ποταμούση,1 Α. Κορδαλής,1 Σ. Χατζησαλάτας,2 Χ. Κούτσια,3 Μ. Οικονόμου,3 Α. Διπλού 4
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας 
2Α’ Μ/Γ Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» 
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας 
4Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση δύο ασθενών με δερματικό άνθρακα, οι 
οποίοι μολύνθηκαν μετά από επαφή με αίγα στον τόπο διαμονής τους (Αλβανία) και νοσηλεύτηκαν 
στην Α’ Παθολογική Κλινική του Ασκληπιείου Βούλας. Στις περιπτώσεις του δερματικού άνθρακα, 
εάν δοθεί έγκαιρα η κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία, η περίπτωση θανάτου είναι σπάνια.
Υλικό και Μέθοδοι: Αποτέλεσαν γυναίκα 65 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό και ο σύζυγος της 
72 ετών, με ιστορικό χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, οι οποίοι προσήλθαν λόγω δερματι-
κών βλαβών από εβδομάδας. Οι ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο για ένα 24ωρο στον τόπο 
διαμονής τους, όπου η θετική PCR επιχρίσματος από τις βλάβες επιβεβαίωσε την αρχική υποψία και 
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ετέθησαν σε πενικιλίνη per os. Μεταφέρθηκαν από τους οικείους τους και εισήχθησαν στο τμήμα 
μας το επόμενο 24ωρο. Κατά την εισαγωγή της η γυναίκα εμφάνισε οίδημα, εκτεταμένο εξάνθημα 
με φυσαλίδες στο αριστερό άνω άκρο, που σε 2-3 ημέρες εξελίχτηκε σε εφελκίδα και ετερόπλευρη 
λεμφαδενοπάθεια (διογκωμένοι μασχαλιαίοι λεμφαδένες). Ο άνδρας εμφάνισε αρχικά εφελκίδα με 
ερυθηματώδη άλω στο δεξί άνω άκρο και βλατίδα στο δεξί κάτω άκρο, που γρήγορα εξελίχτηκε 
σε φυσαλίδα. Έγινε επανάληψη της PCR για άνθρακα καθώς και καλλιέργεια από τις δερματικές 
βλάβες, των οποίων τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς σε πολύ καλή κλινική κατάσταση, χωρίς στοιχεία από το αναπνευστικό 
και το γαστρεντερικό, τέθηκαν άμεσα σε ενδοφλέβια αγωγή με πενικιλίνη και σιπροφλοξασίνη με 
θεαματική βελτίωση των βλαβών. Εξήλθαν αφού ολοκλήρωσαν τη θεραπευτική αγωγή. Εκ των 
τριών μορφών της ασθένειας του άνθρακα (δερματικός, αναπνευστικός και γαστρεντερικός), η 
δερματική μορφή είναι αυτή με την καλύτερη πρόγνωση, ενώ η αναπνευστική μορφή αυτής της 
ζωονόσου είναι η πιο επικίνδυνη και εμφανίζει υψηλή θνητότητα.
Συμπεράσματα: Οποιαδήποτε καθυστέρηση στη χορήγηση αντιβίωσης στους ασθενείς που έχουν 
προσβληθεί από άνθρακα, μπορεί να αποτελέσει ακόμα ένα επιβαρυντικό παράγοντα για την ασθέ-
νεια αυτή και να οδηγήσει στο θάνατο. Επομένως, είναι απαραίτητη η ενημέρωση και η ευαισθητο-
ποίηση των ατόμων που εργάζονται σε κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και η υποχρεωτική δήλωση 
των κρουσμάτων, ώστε να παρέμβουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της μόλυνσης των 
ζώων και ως εκ τούτου, τη μετάδοση στον άνθρωπο.

ΔΑ15
ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΑΠΟ 
STREPTOCOCCUS MITIS 
Δ. Τσάλτα, Α. Νικολόπουλος, Π. Γρηγοροπούλου, Γ. Κορακάκης, Μ. Βούκαλη, Α. Πολύζου, Ι. Ιωαννίδης, 
Ν. Κομιτόπουλος
1Β’ Παθολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας

Εισαγωγή: Ο Streptococcus mitis είναι α-αιμολυτικός Gram-θετικός κόκκος που ανήκει στην ομάδα 
των Viridans στρεπτοκόκκων. Αποτελεί μέλος της φυσιολογικής χλωρίδας του στοματοφάρυγγα 
και του δέρματος, με χαμηλή παθογένεια και μολυσματικότητα. Ο S. mitis είναι δυνητικά παθογόνο 
αίτιο υποξείας ενδοκαρδίτιδας και λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Η μηνιγγί-
τιδα από S. mitis αποτελεί σπάνιο κλινικό σύνδρομο συσχετιζόμενο με κακή στοματική υγιεινή, 
προηγούμενη ραχιαία αναισθησία, νευροχειρουργική επέμβαση, κακοήθεια ή ως επιπλοκή ενδο-
καρδίτιδας.
Περιγραφή Περιστατικού: Γυναίκα 60 ετών διακομίσθηκε από ιδιωτικό θεραπευτήριο λόγω 
πυρετού έως 39,5oC από 24ώρου με συνοδό σύγχυση και κεφαλαλγία. Από δεκαημέρου εμφά-
νιζε συμπτωματολογία γριππώδους συνδρομής με ρινόρροια και δεκατική πυρετική κίνηση. Το 
ατομικό αναμνηστικό περιελάμβανε καρκίνο ρινοφάρυγγα από 15ετίας για το οποίο η ασθενής 
είχε λάβει ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία και υποτροπιάζουσες ωτίτιδες λόγω τυμπανικού 
ελλείμματος. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ΑΠ=124/72 mmHg, θερμοκρασία 39,1οC, 
σφύξεις 97/λεπτό, GCS 12/15, κατάσταση σύγχυσης και διέγερσης, ήπια αυχενική δυσκαμψία, 
χωρίς εστιακό νευρολογικό έλλειμμα και χωρίς εξάνθημα κορμού και άκρων. Ακρόαση θώρακα 
χωρίς παθολογικά ευρήματα, καρδιακοί τόνοι S1, S2 ταχυάρρυθμοι, ευκρινείς, χωρίς φυσήματα 
ή πρόσθετους ήχους. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε υπεργλυκαιμία (Glu=350 mg/
dl), χωρίς γνωστό ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη, WBC 8430/μL (71% πολυμορφοπύρηνα), 
Hb 12,6 gr/dL, Hct 38%, PLTs 179000/μL, TKE 27 mm/1h. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου 
ανέδειξε αλλοιώσεις παραρρινίων κόλπων ως επί οξείας παραρρινοκολπίτιδας, χωρίς σημεία 
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χωροκατακτητικής εξεργασίας ή εγκεφαλικού αποστήματος. Διενεργήθηκε οσφυονωτιαία παρα-
κέντηση (ΟΝΠ) που έδειξε εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) με θολερή όψη, 20 λευκοκύτταρα/mm3, 
πρωτεΐνη 72 mg/dl, σάκχαρο 95 mg/dl (λόγος γλυκόζης ΕΝΥ/ορού <0,4) και Gram χρώση θετική 
για κόκκο. Στην καλλιέργεια ΕΝΥ απομονώθηκε S. mitis ευαίσθητος στην πενικιλλίνη. Οι καλλιέρ-
γειες αίματος ήταν στείρες. Ο υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος ήταν αρνητικός για εκβλαστήσεις 
στις καρδιακές βαλβίδες.
Αποτελέσματα: Η ασθενής έλαβε αρχικά, με γνώμονα τη Gram χρώση στο ΕΝΥ, εμπειρική ενδο-
φλέβια αγωγή με κεφτριαξόνη, βανκομυκίνη και μεθυλπρεδνιζολόνη, η οποία τροποποιήθηκε σε 
κεφτριαξόνη βάσει αντιβιογράμματος. Η κλινική εικόνα της ασθενούς βελτιώθηκε σταδιακά, με 
ύφεση του πυρετού και προοδευτική αποκατάσταση του επιπέδου συνείδησης. Η ασθενής έλαβε 
ενδοφλέβια θεραπεία 14 ημέρες και εξήλθε σε άριστη κλινική κατάσταση. Σε επανέλεγχο μετά από 
δύο και έξι περίπου μήνες, η ασθενής βρισκόταν σε καλή κατάσταση χωρίς επιπλοκές.

ΔΑ16
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟ Η. HETEROPHYES 
Λ. Λεωνίδου,1 Π. Λουκοπούλου,1 Ι. Χαλίμου,1 Β. Μαργαρίτης,1 A. Σπηλιοπούλου,2 Ε.Δ. Αναστασίου,2 
Μ. Μαραγκός,2 Α. Φραγκούλια 1
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» 
2Ιατρικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών 

Εισαγωγή: Η ετεροφυΐαση είναι μια ελμινθική λοίμωξη που προκαλείται από το παράσιτο του 
εντέρου Η. heterophyes. Η πιο συχνή πηγή λοίμωξης είναι τα ωμά ή ατελώς μαγειρεμένα ψάρια 
θαλάσσης (ιδίως μπαρμπούνια) και περιγράφεται κυρίως σε Αίγυπτο, Ιράν Τουρκία και σπανιότερα 
στη χώρα μας. Η λοίμωξη είναι συνήθως ασυμπτωματική αλλά έχουν περιγραφεί σοβαρές περι-
πτώσεις με απόφραξη εντέρου, σύνδρομο δυσαπορρόφησης και εξαιρετικά σπάνια με προσβολή 
της καρδιάς και του εγκέφαλου. Παρουσιάζεται περιστατικό βαριάς ετεροφυΐασης.
Περιγραφή: Άντρας 69 ετών, κάτοικος Μεσολογγίου με συχνή βρώση θαλασσινών από τη λιμνο-
θάλασσα εισήχθη με υψηλό πυρετό από 7μερου, διαρροϊκές κενώσεις από μηνός (10-15/ημ.) 
με πρόσμιξη βλέννας, χωρίς αίμα και κωλικοειδή κοιλιακά άλγη. Είχε νοσηλευτεί 7 ημ. στο Νοσ. 
Μεσολογγίου όπου έλαβε σιπροφλοξασίνη-μετρονιδαζόλη με μικρή ύφεση των συμπτωμάτων. 
Από εργαστηριακό έλεγχο: hb=13,7 g/dl, TKE=75, Λευκά: 22.000 (Πολ: 90%, H: 2%), Κ=3,9 mmοl/l, 
Ca 8,2 mg/dl, SGOT 24 IU/I, SGPT: 51 IU/I, αλβουμίνη: 3,0 gr/dl, Ur=33 mg/dl, Cr=1,2 mg/dl, ιολο-
γικός και θυροειδικός έλεγχος κ.φ. Γενική-παρασιτολογική κοπράνων: άφθονα πυοσφαίρια, ωάρια 
H. heterophyes, μη ταυτοποιήσιμες κύστεις. PCR για αμοιβάδα histolytica: αρνητική. CT κοιλίας: 
διάταση αυλού παχέος εντέρου με εύρος 6,5 cm, ικανή στένωση αυλού σιγμοειδούς. Κολονοσκό-
πηση:υπεραιμικές περιοχές και ατρακτοειδή έλκη στο κατιόν και σιγμοειδές. Ο ασθενής ετέθη σε 
δίαιτα, ενυδάτωση και αγωγή με praziquantel (25 mg/kg x 3 για 1 ημέρα) με σταδιακή βελτίωση 
της κλινικής εικόνας και αρνητικές παρασιτολογικές κοπράνων.
Συμπεράσματα: Αν και στη χώρα μας μπορεί να απαντηθούν ασυνήθεις ελμινθικές παρασιτικές 
λοιμώξεις λόγω της μετακίνησης πληθυσμών, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σπάνια παράσιτα 
ενδημούν όπως το heterophyes spp που ενέχονται σε τροφιμογενείς λοιμώξεις. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται στην κατανάλωση των αλιευμάτων που πρέπει να είναι επαρκώς μαγειρευμένα 
και είναι απαραίτητη η διαρκής ενημέρωση του κοινού ιδίως σε αλιευτικές περιοχές. 
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ΔΑ17
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Α. Μέγαλου,1 Ε. Τσουχνικά,1 Ε. Γεφυροπούλου,2 Μ. Νικολαδός,3 Ι. Καρατζόγλου 1
1Μικροβιολογικό-Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Καβάλας 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 417 ΝΙΜΤΣ 
3Καρδιολογική Κλινική, 251 ΓΝΑ

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επιδημιολογίας των παθογόνων 
μικροβίων που απομονώθηκαν από καλλιέργειες βρογχικών εκκριμάτων ασθενών της Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας κατά το χρονικό διάστημα 2010-2011.
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 224 βρογχικά εκκρίματα ασθενών της Μονά-
δας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας που στάλθηκαν στο Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο για καλλιέργεια. Ο εμβολιασμός των βρογχικών εκκριμάτων έγινε στα συνήθη για 
κοινά παθογόνα θρεπτικά υλικά: αιματούχο άγαρ, Mc Conkey άγαρ, Chapman, σοκολατόχρουν 
άγαρ, Sabouraud άγαρ. Πραγματοποιήθηκε επίσης Gram χρώση. Για την ταυτοποίηση των μικρο-
βίων καθώς και για το αντιβιόγραμμα χρησιμοποιήθηκε το VITEK 2 της Biomerieux. 
Αποτελέσματα: Από τις 224 καλλιέργειες βρογχικών εκκριμάτων που εμβολιάστηκαν οι 83 ήταν 
θετικές (ποσοστό 37,05%). Σε 32 δείγματα (ποσοστό 14,29%) αναπτύχθηκε φυσιολογική χλωρίδα. 
Οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν κατά σειρά συχνότητας είναι: Acinetobacter baumannii (σε 
ποσοστό 34,94%), Pseudomonas aeruginosa (σε ποσοστό 22,89%), Μύκητες (σε ποσοστό 18,07%), 
Staphylococcus aureus (σε ποσοστό 10,84%), Klebsiella pneumoniae (σε ποσοστό 7,22%), Klebsiella 
oxytoca (σε ποσοστό 3,61%), Enterobacter aerogenes και cloacae (σε ποσοστό 3,61%).
Συμπεράσματα: Τα μικρόβια που απομονώθηκαν αντιπροσωπεύουν τη μικροβιακή χλωρίδα της 
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου μας. Η σύγκριση με τα αποτελέσματα αντίστοιχων 
μελετών από Μονάδες Εντατικής Θεραπείας άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας δείχνει ότι 
ο επιπολασμός των μικροβίων και η ευαισθησία στα αντιβιοτικά ποικίλουν. 

ΔΑ18
KLEBSIELLA PNEUMONIAE: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Α. Μέγαλου,1 Ε. Τσουχνικά,1 Ε. Γεφυροπούλου,2 Μ. Νικολαδός,3 Ι. Καρατζόγλου 1
1Μικροβιολογικό-Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Καβάλας 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 417 ΝΙΜΤΣ 
3Καρδιολογική Κλινική, 251 ΓΝΑ

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπέδων αντοχής των στελεχών 
Klebsiella pneumoniae που απομονώθηκαν από ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας κατά 
τη διετία 2010-2011.
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 276 δείγματα από τα οποία απομονώθηκε 
Klebsiella pneumoniae μετά από καλλιέργεια στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκο-
μείου Καβάλας τα έτη 2010-2011. Στα δείγματα συγκαταλέχθηκαν 159 ούρα, 53 βρογχικά εκκρίμα-
τα και πτύελα, 14 αιμοκαλλιέργειες, 10 τραύματα και διανοιχθέντα αποστήματα, 10 άκρα φλεβικού 
καθετήρα, ενώ τα υπόλοιπα δείγματα προήλθαν από άλλες περιοχές. Τα δείγματα εμβολιάσθηκαν 
στα αντίστοιχα κατά περίπτωση θρεπτικά υλικά. Η ταυτοποίηση της Klebsiella pneumoniae και το 
αντιβιόγραμμά της πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα Vitek 2 (Biomerieux).
Αποτελέσματα: Τα ποσοστά ανθεκτικότητας της Klebsiella pneumoniae ήταν τα εξής: Στην Amikacin 
ήταν ανθεκτικά 5, 79% των στελεχών, στο Amoxicillin/CA 22,1% των στελεχών, ενώ τα ποσοστά αντοχής 
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για τα υπόλοιπα αντιβιοτικά ήταν τα εξής: στην Aztreonam ήταν ανθεκτικά 9,42% των στελεχών, στο 
Ceftazidime ήταν ανθεκτικά 27,9% των στελεχών, στο Cefuroxime ήταν ανθεκτικά 19,93% των στελε-
χών, στο Ciprofoxacin ήταν ανθεκτικά 26,45% των στελεχών, στο Gentamicin ήταν ανθεκτικά 3,99% των 
στελεχών, στο Imipenem ήταν ανθεκτικά 18,48% των στελεχών, στο Netilmicin ήταν ανθεκτικά 22,46% 
των στελεχών και στην Co-trimoxazole ήταν ανθεκτικά 31,16% των στελεχών. 
Συμπεράσματα : Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αντοχής εμφάνιζαν τα στελέχη της Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας, αποτελώντας ένα επιπλέον πρόβλημα για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο τμήμα 
αυτό αλλά και για τους θεράποντες ιατρούς.

ΔΑ19
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ACINETOBACTER BAUMANNII 
Α. Μέγαλου,1 Ε. Τσουχνικά,1 Ε. Γεφυροπούλου,2 Μ. Νικολαδός,3 Ι. Καρατζόγλου 1
1Μικροβιολογικό-Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Καβάλας 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 417 ΝΙΜΤΣ 
3Καρδιολογική Κλινική, 251 ΓΝΑ

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή των ποσοστών ευαισθησίας και αντοχής του 
Acinetobacter baumannii σε ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 133 καλλιέργειες νοσηλευόμενων ασθενών του Γενι-
κού Νοσοκομείου της Καβάλας από τις οποίες απομονώθηκε Acinetobacter baumannii στο Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο κατά τη διάρκεια της διετίας 2010-2011. Από τις καλλιέργειες αυτές 71 προήλθαν από βρογ-
χικό έκκριμα, 17 από ουροκαλλιέργεια, 14 από αιμοκαλλιέργεια, 9 από τραύματα και πυώδεις συλλογές, 
9 από άκρα κεντρικών φλεβικών καθετήρων, και οι υπόλοιπες από άλλα δείγματα. Ο εμβολιασμός των 
παραπάνω δειγμάτων έγινε στα κατάλληλα κατά περίπτωση θρεπτικά υλικά, ενώ για την ταυτοποίηση και 
το αντιβιόγραμμα χρησιμοποιήθηκε το αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης Vitek 2 (Biomerieux).
Αποτελέσματα: Σε ποσοστό 60,9% των απομονωθέντων στελεχών Acinetobacter baumannii παρα-
τηρήθηκε αντοχή στην Amikacin. 13,53% των στελεχών ήταν ανθεκτικά στην Ampicillin/Sulbactam, 
σε ποσοστό 3,76% των στελεχών παρατηρήθηκε αντοχή στο Colistin, ενώ για τα υπόλοιπα αντιβιοτι-
κά τα ποσοστά αντοχής ήταν τα εξής: ποσοστό 33,08% με αντοχή στην Gentamicin, ποσοστό 16,54% 
με αντοχή στην Meropenem, ποσοστό 90,22% με αντοχή στο συνδυασμό Piperacillin/Tazobactam, 
ποσοστό 10,52% με αντοχή στην Tobramycin και ποσοστό 94,74% με αντοχή στο Ciprofloxacin. 
Συμπεράσματα: Από την παραπάνω καταγραφή φαίνεται ότι το Acinetobacter baumannii είναι ένα 
ιδιαιτέρως ανθεκτικό μικρόβιο, γι’ αυτό και η συντονισμένη και σχολαστική επιτήρηση ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα καθώς και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό των ποσοστών αντοχής του 
είναι επιβεβλημένα. 

ΔΑ20
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ TRICHOSPORON ASAHII ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
Σ. Γερακάρη,1 Δ. Μερμίγκης,1 Σ. Βαγγέλης,1 Κ. Κατσίφα,1 Κ. Σακελλαρίδης,1 Β. Γραμματικοπούλου,1 
Π. Τσελιώτη,1 Γ. Χρύσος,2 Β. Μάμαλη,3 Κ. Κοψάρη,3 K. Θέμελη-Διγαλάκη,3 Α. Πρεκατές 1 
1Μ.Ε.Θ., Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 
2Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά 
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Πειραιά

Εισαγωγή: Η διεισδυτική λοίμωξη από τον ζυμομύκητα Trichosporon αποτελεί θανατηφόρο και-
ροσκοπική λοίμωξη σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Τα T. asahii, T. mucoides και T. asteroides 
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απομονώνονται συχνότερα από διεισδυτικές λοιμώξεις. Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς με 
κίρρωση ήπατος και συστηματική λοίμωξη από T. asahii.
Περιγραφή Περίπτωσης: Άνδρας 59 ετών, με πρωτοδιαγνωσθείσα κίρρωση ήπατος αλκοολικής 
αιτιολογίας, μεταφέρθηκε στη Μ.Ε.Θ. λόγω οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας. Από τον εργα-
στηριακό έλεγχο εμφάνιζε λευκοπενία (3550/μL), θρομβοπενία (51000/μL), και INR: 2,92. Ήταν 
υποθερμικός και στην ακτινογραφία θώρακος έφερε διηθήματα άμφω. Απομονώθηκε Klebsiella 
pneumoniae από αιμοκαλλιέργεια. Όμως, ο ασθενής συνέχιζε να είναι σηπτικός, παρά τη στοχευ-
μένη αντιμικροβιακή αγωγή, με επιδείνωση εργαστηριακών και κλινικών παραμέτρων (αυξημέ-
νες ποσοτικά αιματηρές βρογχικές εκκρίσεις) και της ακτινογραφίας θώρακος. Υποβλήθηκε σε 
αιμοδυναμική μελέτη και αποκλείσθηκε το ενδεχόμενο καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος. 
Το βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) ανέδειξε Klebsiella pneumoniae (KPC+) και Pseudomonas 
aeruginosa σε συγκεντρώσεις >106 cfu/ml. Η κυτταρομετρία του BAL ανέδειξε συνολικό αριθμό 
μετρηθέντων κυττάρων 22 x 106 με Πολυμορφοπύρηνα: 48%, Ηωσινόφιλα: 18%, Λεμφοκύτταρα: 
8%, Μαστοκύτταρα: 2%, Μακροφάγα: 24%, δηλαδή εικόνα φλεγμονής με αυξημένα ηωσινόφιλα, 
ενώ όλα τα μακροφάγα είναι θετικά στη χρώση Pearl. Από νέες αιμοκαλλιέργειες που ελήφθησαν 
απομονώθηκε T. asahii. Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε με Vitek 2 Compact και επιβεβαιώθηκε 
με API20CAUX (BioMérieux). Ο έλεγχος ευαισθησίας με Etest ανέδειξε in vitro αντοχή του στελέχους 
σε εχινοκανδίνες και αμφοτερικίνη και ευαισθησία σε βορικοναζόλη. Ο ίδιος μύκητας απομονώθη-
κε και από την καλλιέργεια ούρων. Ελάμβανε έως τότε εμπειρικά ανιντουλαφουνγκίνη. Η αντιμυκη-
τιακή αγωγή τροποποιήθηκε σε ιτρακοναζόλη και βορικοναζόλη συνδυαστικά. Ο ασθενής τελικά 
διασωληνώθηκε δύο ημέρες αργότερα λόγω υποξυγοναιμίας. Μετά 6 ημέρες οι αιμοκαλλιέργειες 
αρνητικοποιήθηκαν και η ακτινολογική εικόνα παρουσίασε βελτίωση. Κατέστη δυνατή η προσωρι-
νή αποδέσμευσή του από τον αναπνευστήρα για 15 ημέρες αλλά τελικά ο ασθενής εμφάνισε νέα 
επιδείνωση και κατέληξε λόγω υποκείμενης νόσου και σηπτικής καταπληξίας.
Συζήτηση: Η συστηματική τριχοσπορόνωση έχει υψηλή θνητότητα (42-87%) και κακή πρόγνωση. 
Οι τριαζόλες (βορικοναζόλη, ποσακοναζόλη, ραβουκοναζόλη) αποτελούν σύμφωνα με μελέτες 
την ενδεδειγμένη θεραπεία και είναι πιο αποτελεσματικές από την αμφοτερικίνη, η οποία συχνά 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με φλουκοναζόλη, 5-φθοριοκυτοσίνη ή εχινοκανδίνες που μόνες 
δεν είναι αποτελεσματικές και η χρήση τους έχει συσχετισθεί με “breakthrough” συστηματικές 
λοιμώξεις από Trichosporon.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με τριχοσπορόνωση θεωρούνται βαρέως πάσχοντες λόγω της λοίμωξης 
και λόγω της υποκείμενης νόσου. Λόγω μεγάλης θνητότητας, στόχος είναι η άμεση εκρίζωση του μύκητα 
με συνδυασμό αντιμυκητιακών φαρμάκων και η αποφυγή άλλων επιπλοκών της υποκείμενης νόσου. 

ΔΑ21
ΑΙΜΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΦΑΙΡΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ PARVO-B12
Μ. Λαδά,1 Κ. Σερέτη,1 Γ. Καπέλλος,1 Φ. Σπανάκη,1 Ε. Αρμένη,1 Κ. Κονναρή,1 Δ.Σ. Κουσιαφές,2  
Γ. Κορατζάνης 1

1Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο 
2Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού ενήλικα ασθενούς με κληρονομική σφαιροκυττάρωση και 
λοίμωξη από Parvo B19. Ο ιός Parvo B19 ανήκει στην ομάδα των παρβοϊών (DNA ιοί), προσβάλλει 
κυρίως τα ταχέως διαιρούμενα κύτταρα, όπως τα προγονικά ερυθροειδή κύτταρα του μυελού των 
οστών και τα ηπατοκύτταρα. Οι κλινικές εκδηλώσεις ποικίλουν ανάλογα με το ανοσολογικό και 
αιματολογικό προφίλ του ασθενούς.
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Υλικό και Μέθοδοι: Άντρας 25 ετών με γνωστή κληρονομική σφαιροκυττάρωση, προσέρχεται 
λόγω εμπυρέτου έως 39°C. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του πραγματοποιήθηκε πλήρης ιολο-
γικός και ανοσολογικός έλεγχος, αξονική τομογραφία θώρακος-κοιλίας, υπερηχογράφημα άνω 
κοιλίας, καλλιέργειες βιολογικών υγρών καθώς και αιματολογική εκτίμηση.
Αποτελέσματα: Η παρούσα νόσος ξεκίνησε μία εβδομάδα πριν την εισαγωγή του με εμπύρετο, 
έμετο και διάρροιες διάρκειας ενός 24ώρου και έντονη κόπωση. Αρχικά αντιμετωπίσθηκε ως οξεία 
γαστρεντερίτιδα και έλαβε ριφαξιμίνη. Λόγω εμμονής του εμπυρέτου και έντονης καταβολής ο ασθε-
νής προσήλθε στα ΤΕΠ. Από την αντικειμενική εξέταση του ασθενούς προέκυψαν έντονη ωχρότητα, 
σπληνομεγαλία, ψηλαφητοί μασχαλιαίοι και τραχηλικοί λεμφαδένες, ήπιο συστολικό φύσημα μιτροει-
δούς, ενώ ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε χολολιθίαση και σπληνομεγαλία. Από τον εργαστηριακό 
έλεγχο εισόδου διαπιστώθηκαν: λευκοπενία (WBC=1930 K/μl) με απόλυτο αριθμό ουδετερόφιλων 
780 και λεμφοκυττάρων 600, αναιμία ορθόχρωμη ορθοκυτταρική με HCT: 28,8%, Hgb:10,3, MCV: 
84,2, PLT: 150.000, ΔΕΚ: 0,89, άμεσος COOMBS:(-), G6PD: 337, ήπια χολερυθριναιμία (χολερυθρίνη 
ολική/έμμεση: 2,18/1,93) και γαλακτική αφυδρογονάση ηπίως αυξημένη (LDH: 276). Το επίχρισμα 
περιφερικού αίματος ανέδειξε πολλά σφαιροκύτταρα και διεγερμένα λεμφοκύτταρα ως επί ιώσεως. 
Στον ανοσολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν χαμηλά επίπεδα C3, C4 (40,3/13,5 mg/dl), ενώ ο ιολογικός 
που αφορούσε στους ιούς HBV, HCV, HIV ήταν αρνητικός. Οι ιοί CMV, EBV, HSV1, ENTEROVIRUS με 
τη μέθοδο PCR ήταν επίσης αρνητικοί ενώ διαπιστώθηκε υψηλή συγκέντρωση για τον ιό PARVO 
B19. Επίσης ελήφθησαν αιμοκαλλιέργειες και καλλιέργειες ούρων που ήταν στείρες μικροβίων. Ο 
ασθενής τη δεύτερη ημέρα νοσηλείας παρουσίασε πτώση του αιματοκρίτη (24%), θρομβοπενία και 
εμμένουσα λευκοπενία. Την έκτη ημέρα νοσηλείας σημειώθηκε αύξηση των ηπατικών ενζύμων (ALT/
AST=277/138), ενώ η αιματολογική και κλινική εικόνα του ασθενούς παρουσίασε βελτίωση.
Συμπεράσματα: Η λοίμωξη από τον ιό Parvo-B19 είναι συχνή σε ασθενείς με κληρονομική σφαιρο-
κυττάρωση. Το συγκεκριμένο περιστατικό παρουσιάζεται γιατί το αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο 
με σύγχρονη προσβολή του ήπατος σε ενήλικα ασθενή αποτελούν σπάνιες εκδηλώσεις και δεν 
αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία. 

ΔΑ22
ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
Α. Χλη, Α. Βενέτης, Κ. Ζαχαριάδου, Α. Ταχυρίδης, Ε. Χατζηβασιλείου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Η μελέτη της επιδημιολογίας των μικροβίων από καλλιέργειες τραυμάτων και της αντοχής 
τους σε αντιβιοτικά.
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό αποτέλεσαν 1.124 καλλιέργειες τραυμάτων και πυωδών συλλογών από 
εξωτερικούς και νοσηλευόμενους ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας κατά τη διάρκεια της 
πενταετίας 2007-2011. Για τη λήψη και τη μεταφορά των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε βαμβακο-
φόρος στυλεός με υλικό μεταφοράς Stuart. Ο εμβολιασμός των δειγμάτων έγινε στα στερεά θρε-
πτικά υλικά: αιματούχο άγαρ, Mc Conkey άγαρ και KV άγαρ (για την απομόνωση των αναεροβίων 
μικροβίων) και σε θειογλυκολικό ζωμό. Για την ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα των παθογόνων 
μικροοργανισμών χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ταυτοποίησης Vitek 2 (Biomerieux).
Αποτελέσματα: Από τις 1124 καλλιέργειες τραυμάτων, στις 684 (60,9%) υπήρξε μικροβιακή ανά-
πτυξη. Οι μικροοργανισμοί που αναπτύχθηκαν ήταν κατά σειρά συχνότητας: Staphylococcus aureus 
(20,2%), Staphylococcus epidermidis (16,5%), Escherichia coli (11,3%), Pseudomonas aeruginosa 
(10,1%), Enterococcus faecalis (7,6%), Acinetobacter baumannii (7,6%), Enterobacter cloacae (5,1%) 
και ακολούθησαν άλλα εντεροβακτηριακά καθώς και Gram(+) κόκκοι. Η αντοχή στα αντιβιοτικά 
των συχνότερων από τα παραπάνω ήταν η εξής:
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Staphylococcus aureus:
Penicillin-G 83%, Cefoxitin 34%, Clindamycin 10%, Gentamicin 3%, Ciprofloxacin 10%, Rifampicin 2%, 
Tetracycline 21%, Teicoplanin 0%, Vancomycin 0%.
Staphylococcus epidermidis:
Penicillin-G 92%, Cefoxitin 70%, Clindamycin 42%, Gentamicin 32%, Ciprofloxacin 38%, Rifampicin 2%, 
Tetracycline 13%, Teicoplanin 1%, Vancomycin 1%.
Escherichia coli:
Amikacin 0%, Ampicillin 51%, Amoxicillin/CA 25%, Cefuroxime 17%, Ceftazidime 10%, Ciprofloxacin 19%, 
Gentamicin 5%, Imipenem 0%, Aztreonam 8%.
Pseudomonas aeruginosa:
Amikacin 10%, Ceftazidime 12%, Ciprofloxacin 16%, Gentamicin 16%, Imipenem 19%, Meropenem 9%, 
Aztreonam 29%, Piperacillin/Tazobactam 4%, Colistin 1%.
Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε από τα παραπάνω ότι οι Staphylococci aureus και epidermidis ήταν 
οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν συχνότερα από τις τραυματικές περιοχές.

ΔΑ23
ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΑΠΟ ΩΤΙΚΑ ΕΚΚΡΙΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Α. Χλη, Α. Βενέτης, Α. Ταχυρίδης, Κ. Ζαχαριάδου, Ε. Χατζηβασιλείου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας απομόνωσης και της αντοχής τους σε αντιβιοτικά παθογό-
νων μικροοργανισμών από ωτικά εκκρίματα παιδιατρικών ασθενών του Γ.Ν. Δράμας.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 87 ωτικά εκκρίματα, από παιδιά με συμπτώματα ωτίτι-
δας, που στάλθηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Δράμας κατά την πενταετία 2007-
2011. Για τη λήψη και μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο χρησιμοποιήθηκε βαμβακοφόρος 
στυλεός με υλικό μεταφοράς Stuart. Τα δείγματα εμβολιάσθηκαν στα θρεπτικά υλικά: αιματούχο, 
Mc Conkey, σοκολατόχρουν και Sabouraud άγαρ. Για την ταυτοποίηση των μικροβίων και το αντι-
βιόγραμμα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Vitek 2 (Biomerieux). Στις περιπτώσεις που χρειάστηκε 
έγινε χρήση API test για την ταυτοποίηση και της μεθόδου Kirby-Bauer για τον έλεγχο της ευαισθη-
σίας στα αντιβιοτικά.
Αποτελέσματα: Από τα 87 δείγματα, στα 55 (ποσοστό 63,2%) αναπτύχθηκε παθογόνος μικρο-
οργανισμός. Τα συχνότερα απομονωθέντα μικρόβια ήταν: Pseudomonas aeruginosa (36,4%), 
Staphylococcus aureus (16,4%), Escherichia coli (16,4%), Haemophilus influenzae (7,2%), Streptococcus 
pyogenes (5,5%), Proteus mirabilis (3,6%), Μύκητες (3,6%), Streptococcus pneumoniae (1,8%). 
Η αντοχή στα αντιβιοτικά των συχνότερων από τα παραπάνω ήταν: Pseudomonas aeruginosa: 
Amikacin 0%, Aztreonam 12%, Ceftazidime 0%, Ciprofloxacin 6%, Imipenem 6%, Piperacillin 
0%, Tobramycin 0%. Staphylococcus aureus: Penicillin-G 89%, Cefoxitin 50%, Clindamycin 22%, 
Rifampicin 0%, Tetracycline 33%, Vancomycin 0%, Gentamicin 0%.
Συμπεράσματα: Το συχνότερα απομονωθέν μικρόβιο ήταν η Pseudomonas aeruginosa. Ακολού-
θησαν ο Staphylococcus aureus και η Escherichia coli, ενώ ο Haemophilus influenzae, σύνηθες αίτιο 
ωτίτιδας στα παιδιά, ήταν τέταρτος.
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ΔΑ24
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΟ 
ΚΟΡΤΙζΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Α. Τσώνα, Σ. Μεταλλίδης, Ι. Μπακαΐμη, Π. Ζεμπεκάκης, Θ. Χρυσανθίδης, Ό. Τσαχουρίδου,  
Π. Κολλάρας, Π. Νικολαΐδης 

Σκοπός: Η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού διάσπαρτης πνευμονικής και εγκεφαλικής 
ασπεργίλλωσης με επιτυχή θεραπεία.
Υλικό και Μέθοδοι: Το περιστατικό αφορά άνδρα 60 ετών που εισήχθη σε αιματολογική κλινική 
με τη διάγνωση της ιδιοπαθούς θρομβοπενικής πορφύρας. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε θεραπεία 
με ενδοφλέβια πρεδνιζολόνη (1 mg/kg/ημερησίως), χωρίς κλινική ή εργαστηριακή βελτίωση. Ως 
εκ τούτου, χορηγήθηκε Revolade (etrombopag olamine 75 mg/d). Ο αριθμός των αιμοπεταλίων 
αυξήθηκε σταδιακά και τα κλινικά συμπτώματα υποχώρησαν. Άρχισε η σταδιακή μείωση της πρεδ-
νιζολόνης. Ωστόσο, 4 εβδομάδες μετά την αύξηση των αιμοπεταλίων και ενώ ακόμα ελάμβανε 
πρεδνιζολόνη (συνολικά 6 εβδομάδες), ο ασθενής εμφάνισε πυρετό, βήχα και βλεννοπυώδη πτύε-
λα. Η ακτινογραφία και η CT θώρακος ήταν ενδεικτικά για πνευμονική ασπεργίλλωση. Πράγματι, ο 
ασθενής βρογχοσκοπήθηκε και στην καλλιέργεια του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος απομονώ-
θηκε Aspergillus fumigatus (χωρίς αντοχές). Ο ασθενής άρχισε συνδυαστική θεραπεία με Λιποσω-
μιακή Αμφοτερικίνη Β (5 mg/kg/d) και Κασποφουγκίνη (50 mg/d) με σημαντική κλινική βελτίωση. 
Την 8η ημέρα διακόπηκε η Κασποφουγκίνη. Την 21η ημέρα, η Λιποσωμιακή Αμφοτερικίνη Β διεκόπη 
λόγω νεφροτοξικότητας και ξανάρχισε την 25η ημέρα, με μειωμένη δοσολογία (3 mg/kg/d). Την 
ίδια ημέρα γίνεται και η πλήρης διακοπή της πρεδνιζολόνης. Δύο ημέρες αργότερα και ενώ ακόμα 
ελάμβανε Λιποσωμιακή Αμφοτερικίνη Β, παρουσίασε νευρολογική συνδρομή με ίλιγγο, εμέτους, 
περιστοματική αιμωδία, πάρεση απαγωγού αριστερά (VI), διπλωπία, δυσκαταποσία και δυσαρθρία. 
Η MRI εγκεφάλου ήταν ενδεικτική διάσπαρτης εγκεφαλικής ασπεργίλλωσης.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Τμήμα Λοιμώξεων για περαιτέρω αντιμετώπιση. 
Πραγματοποιήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση και το ΕΝΥ καλλιεργήθηκε για Aspergillus, TBC 
και κοινά βακτήρια με αρνητικά αποτελέσματα. Elisa για Cryptococcus ήταν αρνητική. PCR για 
TBC ήταν αρνητική. Έλαβε συνδυαστική θεραπεία με αύξηση της Λιποσωμιακής αμφοτερικίνη Β 
σε 7 mg/kg/d και βορικοναζόλη (6 mg/kg Χ 2 IV την 1η ημέρα, ακολουθούμενη από 4 mg/kg Χ 2 
IV). Συγχρόνως έλαβε αντιεπιληπτική αγωγή με λεβετιρακετάμη και αποιδηματική αγωγή με μαν-
νιτόλη. Παρατηρήθηκε σταδιακή βελτίωση της νευρολογικής συμπτωματολογίας. Απεικονιστικός 
έλεγχος μετά από ένα μήνα θεραπείας: CT θώρακος βελτιωμένη και MRI εγκεφάλου χωρίς επιδεί-
νωση. Ο ασθενής εξήλθε μετά από 40 ημέρες νοσηλείας, λαμβάνοντας Βορικοναζόλη per os (4 mg/
kg Χ 2). Ολοκλήρωσε θεραπεία για 12 μήνες, με φυσιολογική CT θώρακος και MRI εγκεφάλου με 
υπολειμματικές βλάβες. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας παρουσίασε ήπια ηπατοτοξικότητα και 
εξάνθημα. Έχουν περάσει τρείς μήνες από τη λήξη της θεραπείας. Ο ασθενής είναι απολύτως υγιής 
και η απεικόνιση πνευμόνων και εγκεφάλου χωρίς αλλαγές. 
Συμπεράσματα: Η θεραπεία εκλογής για την εγκεφαλική ασπεργίλλωση είναι η βορικοναζόλη, 
διότι επιτυγχάνει την καλύτερη διεισδυτικότητα στο ΚΝΣ. Η συνδυαστική θεραπεία προτείνεται ως 
θεραπεία διάσωσης, ιδιαίτερα στην εγκεφαλική, τη βαρειά πνευμονική και τη διάσπαρτη εντόπιση 
(ECIL 2009). Η διάρκεια θεραπείας παραμένει ακαθόριστη. Προτείνεται η επιμήκυνση της θεραπεί-
ας μέχρι τη λύση των ακτινολογικών βλαβών και την άρση των προδιαθεσικών παραγόντων.
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Σ. Τραγάρας 48
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Γ. Τσαχιρίδης 68
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Ν. Τσόγκας 32
Μ. Τσολιά 19
K. Τσόπελας 41, 42
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Α. Τσώνα 76
Μ. Φατούρου 50
Ε. Φούφουλας 65
Α. Φραγκούλια 70
Χ. Φωτακοπούλου 48, 66
Α. Φωτοπουλος 34
Ι. Χαλίμου 70
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Ε. Χατζηβασιλείου 43, 44, 61, 74, 75
Σ. Χατζησαλάτας 68
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