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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

Επιστημονική Επιτροπή  
14ου  Πανελληνίου Συνεδρίου  

 Ελληνικής Εταιρείας 
Λοιμώξεων

Πρόεδρος: Μ. Λελέκης

Μέλη: Μ. Μαραγκός

Θ. Πέππας

Μ. Σαμάρκος

Ε. Σαμπατάκου

Σ. Τσιόδρας

Μ. Χίνη

Οργανωτική Επιτροπή  
14ου Πανελληνίου Συνεδρίου  

 Ελληνικής Εταιρείας 
Λοιμώξεων

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Μέλη: Γ. Αδάμης

Α. Μασγάλα

Σ. Μεταλλίδης

Π. Παναγόπουλος

Ν. Σύψας

Π. Φανουργιάκης
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Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση  

να σας προσκαλέσει στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας μας, που  

θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στις 7-9 Μαρτίου 2014.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τόσο η Οργανωτική όσο και  

η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου μας, σε συνεργασία με τις άλλες 

επιστημονικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των λοιμώξεων 

και της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας, έχουν καταβάλει κάθε προσπάθεια 

για την κατάρτιση ενός επιστημονικού προγράμματος, το οποίο θα φέρει τους 

συμμετέχοντες συναδέλφους κοντά στις τρέχουσες εξελίξεις της Λοιμωξιολογίας.

Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας στις εργασίες του συνεδρίου,  

η οποία είναι καθοριστική για την επιτυχία του και θα μας δώσει την ευκαιρία  

να ανταλλάξουμε απόψεις στα τρέχοντα θέματα των λοιμώξεων  

που μας απασχολούν στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής.

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.infections2014.gr

Ωράριο λειτουργίας γραμματείας στο χώρο του Συνεδρίου

Παρασκευή, 07 Μαρτίου 2014 09:00-19:00
Σάββατο, 08 Μαρτίου 2014 09:00-20:00
Κυριακή, 09 Μαρτίου 2014 09:00-15:00

Παραλαβή βεβαιώσεων παρακολούθησης

Η παράδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης θα γίνει από τη Γραμματεία την  
Κυριακή 9 Μαρτίου 2014 από τις 13:00 έως τις 15:00. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση 
παρουσίας τουλάχιστον 60% του συνολικού χρόνου εργασιών του Συνεδρίου.
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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 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων.
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Περιεχόμενα

 Επιστημονικό Πρόγραμμα 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων 11

 Περιλήψεις ομιλιών 17

 Αναρτημένες Ανακοινώσεις (επιλεγμένες για συζήτηση) 29

 Αναρτημένες Ανακοινώσεις 39

 Ευρετήρια 65
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Επιστημονικό 
Πρόγραμμα
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Επιστημονικό Πρόγραμμα 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 

10:00-11:00 Συζήτηση επιλεγμένων αναρτημένων ανακοινώσεων
Πρόεδροι: Γ. Αδάμης, Δ. Βουτσινάς

11:00-11:30 Διάλεξη
«Νεώτερες απεικονιστικές μέθοδοι στη διάγνωση των λοιμώξεων» 
Πρόεδρος: Ε. Μαλτέζος
Ομιλήτρια: Σ. Χατζηϊωάννου

11:30-12:00 Διάλειμμα

12:00-14:00 Στρογγυλό Τραπέζι
«Συγγενείς και περιγεννητικές λοιμώξεις: Συνάντηση πολλών ειδικοτήτων»
Πρόεδροι: Β. Παπαευαγγέλου, Ε. Ροηλίδης
Ομιλητές: 
Β. Παπαευαγγέλου «Μεγαλοκυτταροϊός»
Α. Κατράγκου «Τοξοπλάσμωση»
Χ. Ανταχόπουλος «Πρόληψη κάθετης μετάδοσης ΗΙV»
Λ. Συρίδου  «Λοίμωξη από στρεπτόκοκκο ομάδας Β»
Ν. Σπυρίδης  «Εμβολιασμός εγκύων και πρόληψη λοιμώξεων στο νεογνό»

14:00-15:30 Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα

15:30-17:00 Στρογγυλό Τραπέζι
«Λοιμώξεις από ενδοκυττάρια παθογόνα»
Πρόεδροι: Μ. Μαραγκός, Μ. Χίνη
Ομιλητές: 
Α. Μασγάλα «Coxiella»
Δ. Κοφτερίδης «Rickettsia»
Σ. Μεταλλίδης «Bartonella»

17:00-19:00 Στρογγυλό Τραπέζι
«Ηπατίτιδες»
Πρόεδροι: Μ. Λελέκης, Π. Νικολαΐδης
Ομιλητές: 
Ν. Τσόγκας  «Νεώτερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της ηπατίτιδας Β»
Β. Παπασταμόπουλος «Νεώτερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C»
Π. Κολλάρας  «Νεώτερα δεδομένα για τη συλλοίμωξη HIV-ηπατίτιδας»
Π. Παναγόπουλος «Ηπατίτιδα σε ανοσοκατασταλμένους εκτός HIV»

19:00 Τελετή Έναρξης
Απονομή βραβείου «Γ.Κ. Δαΐκος»
Διάλεξη
«


Aμύμων 


ιητήρ: Ίαση και θρησκεία στην αρχαιότητα»

Πρόεδρος: Π. Νικολαΐδης
Ομιλητής: Ν. Καλτσάς | Επίτιμος Διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Cocktail
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Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

09:30-10:00 Διάλεξη
«Νεοεμφανιζόμενες ιογενείς λοιμώξεις» 
Πρόεδρος: Γ. Σαρόγλου
Ομιλητής: Σ. Τσιόδρας

10:00-10:30 Διάλεξη
«Προφυλακτική χρήση αντιβιοτικών στην Παθολογία» 
Πρόεδρος: Θ. Πέππας 
Ομιλητής: Γ. Τσεκές 

10:30-12:00 Στρογγυλό Τραπέζι
«Πολυανθεκτικά νοσοκομειακά παθογόνα»
Πρόεδροι: Α. Γκίκας, Γ. Δαΐκος
Ομιλητές: 
Ε. Μαλτέζου  «Νεώτερα δεδομένα»
Δ. Χατζηγεωργίου «Έλεγχος διασποράς των λοιμώξεων»
Μ. Σουλή «Επιτήρηση της χρήσης των αντιβιοτικών»

12:00-12:30 Διάλειμμα

12:30-13:00 Διάλεξη (συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Μικροβιολογίας)
«Αξιολόγηση των νεωτέρων διαγνωστικών μεθόδων στη Μικροβιολογία»
Πρόεδρος: Α. Τσακρής 
Ομιλήτρια: Γ. Βρυώνη

13:00-14:30 Στρογγυλό Τραπέζι (συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας)
«Εξελίξεις στην αντιμυκητιακή αγωγή»
Πρόεδροι: Ε. Παπαδογεωργάκη, Γ. Σαμώνης 
Ομιλητές: 
Γ. Πετρίκκος «Πολυένια»
Γ. Σαμώνης «Αζόλες»
Ν. Σύψας «Εχινοκανδίνες»
Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου  «Μέθοδοι ελέγχου ευαισθησίας και πιθανοί  

συνδυασμοί αντιμυκητιακών»

14:30-17:00 Ελαφρύ Γεύμα - Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

17:00-17:30 Διάλεξη
«Τα αναερόβια ως αίτιο λοίμωξης»
Πρόεδρος: Γ. Πάνος
Ομιλήτρια: Ε. Γιαννιτσιώτη

17:30-18:00 Διάλεξη
«Η αλλεργία ως πρόβλημα στην αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία»
Πρόεδρος: Α. Αντωνιάδου
Ομιλήτρια: Ε. Κομπότη

18:00-19:30 Αμφίδρομη διαδραστική συνεδρία (Interactive)
«Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις λοιμώξεων»
Πρόεδροι: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Μ.Κ. Λαζανάς 
Ομιλητές: Ν. Κοσμάς, Π. Λουρίδα, Π. Ρεκατσίνα, Χ. Σαμαράς
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Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

10:00-11:00 Στρογγυλό Τραπέζι
«Αμφιλεγόμενα θέματα στις λοιμώξεις»
Πρόεδροι: Α. Σκουτέλης, Γ. Χρύσος
Ομιλητές: 
Ε. Σαμπατάκου «Χρήση ανοσοσφαιρινών»
Μ. Σαμάρκος «Χρήση προβιοτικών»

11:00-11:30 Διάλεξη
«10 καλύτερες δημοσιεύσεις στη Λοιμωξιολογία το 2013» 
Πρόεδρος: E. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης
Ομιλητής: Α. Παπαδόπουλος

11:30-12:00 Διάλειμμα

12:00-14:00 Στρογγυλό Τραπέζι (Interactive)  
(συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας)
«Ασκήσεις στην επιλογή ορθολογικής αντιμικροβιακής θεραπείας»
Πρόεδροι: Ε. Γιαμαρέλλου, Χ. Γώγος 
Ομιλητές: A. Αργυροπούλου, Κ. Κανελλακοπούλου, Ά. Πεφάνης, Γ. Πουλάκου

Λήξη Συνεδρίου
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Περιλήψεις 
Ομιλιών
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Στρογγυλό Τραπέζι 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ:  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟϊΟ (cCMV)
Β. Παπαευαγγέλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Διευθύντρια Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., 
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Η λοίμωξη απο κυτταρομεγαλοϊό (CMV) αποτελεί τη συχνότερη συγγενή ιογενή λοίμωξη, αφορά 
~1% των γεννήσεων και αποτελεί το συχνότερο μη γενετικό αίτιο νευροαισθητήριας βαρηκοΐας. 
Τα βρέφη με cCMV διακρίνονται σε αυτά με συμπτωματική (10%) και ασυμπτωματική λοίμωξη 
(90%). Ο διαχωρισμός αυτός έχει ιδιαίτερη προγνωστική αξία αφού τα βρέφη με συμπτωματική 
λοίμωξη έχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νευροαναπτυξιακών διαταραχών και 
βαρηκοΐας. Ακόμα, σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες έκβασης της συγγενούς λοίμωξης από 
CMV περιλαμβάνουν τον τύπο λοίμωξης της μητέρας, την ηλικία κύησης κατά τη λοίμωξη της 
μητέρας και το ιικό φορτίο του νεογνού κατά τη γέννηση.
Η χορήγηση υπεράνοσου γ-σφαιρίνης έναντι του CMV σε εγκύους με πρωτολοίμωξη, έχει δείξει 
βελτίωση της έκβασης των νεογνών. Το 2012 δημοσιεύθηκε διπλά-τυφλή μελέτη όπου φάνηκε 
ότι η ψυχοκινητική εξέλιξη των βρεφών μητέρων που έλαβαν υπεράνοση γ-σφαιρίνη ήταν 
σημαντικά καλύτερη από αυτή των μαρτύρων. Πρόσφατη μετα-ανάλυση έδειξε ότι η χορήγηση 
παθητικής ανοσοποίησης σε γυναίκες με πρωτοπαθή λοίμωξη κατά την κύηση μειώνει κατά 50% 
την πιθανότητα λοίμωξης του εμβρύου. 
Νεογνά γυναικών με γνωστή λοίμωξη από τον κυτταρομεγαλοϊό πρέπει να ελέγχονται στη γέν-
νηση με ανίχνευση CMV-DNA στο αίμα και τα ούρα, υπερηχογράφημα εγκεφάλου, βυθοσκόπηση 
και ακοολογικό έλεγχο με ακουστικά δυναμικά.
Αντιική αγωγή με ενδοφλέβια γανκυκλοβίρη χορηγείται για 6 εβδομάδες σε νεογνά με συμπτω-
ματική λοίμωξη ή με τη χορήγηση από του στόματος με το προ-φάρμακο της γανκυκλοβίρης, τη 
βαλ-γανκυκλοβίρη (Valcyte), μειώνοντας το χρόνο νοσηλείας. Το όφελος χορήγησης αγωγής σε 
παιδιά με ασυμτωματική λοίμωξη δεν έχει τεκμηριωθεί, αλλά προτείνεται σε παιδιά με ευρήματα 
από το υπερηχογράφημα εγκεφάλου. 

ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ
Α. Κατράγκου
Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Weill Cornell Medical Center, New York, USA

Η συγγενής τοξοπλάσμωση προκαλείται από τοπαράσιτο Toxoplasma gondii όταν αυτό μεταδί-
δεται αιματογενώς μέσω του πλακούντα κατά τη διάρκεια της κύησης ή κατά τον τοκετό. Ενώ 
η τοξοπλάσμωση στις γυναίκες είναι συνήθως ασυμπτωματική και καλοήθης, προσβολή του 
εμβρύου σε συνδυασμό με ελλιπή θεραπευτική αντιμετώπιση, μπορεί να οδηγήσει σε αυτόμα-
τη αποβολή, ενδομήτριο θάνατο ή στη γέννηση βρέφους με σοβαρές ανωμαλίες (προσβολή 
οφθαλμών, ΚΝΣ). Η συχνότητα προσβολής του εμβρύου σχετίζεται με το στάδιο της κύησης 
κατά τη νόσηση της εγκύου όπου ο κίνδυνος αυξάνεται με την πρόοδο της κύησης. Ωστόσο, η 
βαρύτητα της λοίμωξης του εμβρύου είναι αντιστρόφως ανάλογη με το χρόνο προσβολής. Στην 
Ευρώπη η επιδημιολογία της συγγενούς τοξοπλάσμωσης διαφέρει από χώρα σε χώρα. Την τελευ-
ταία δεκαετία, μοριακές μέθοδοι υψηλής ακρίβειας επέτρεψαν το χαρακτηρισμό διαφορετικών 
γονοτύπων με διαφορετική λοιμογόνο ικανότητα. Η διάγνωση της συγγενούς τοξοπλάσμωσης 
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γίνεται με ορολογικές μεθόδους και με PCR. H ερμηνεία των ορολογικών αποτελεσμάτων είναι 
πολύπλοκη, ενώ για την ακριβή ορολογική διάγνωση απαιτείται ταυτόχρονος έλεγχος μητέρας 
και παιδιού. Χαρακτηριστικά ευρήματα μπορούν να προκύψουν από τον ακτινολογικό έλεγχο 
εγκεφάλου. Φάρμακα εκλογής είναι η σουλφαδιαζίνη και πυριμεθαμίνη (μετά τη 18-21 εβδομάδα 
κύησης). Η σπιραμυκίνη όταν χορηγηθεί έγκαιρα στην έγκυο γυναίκα φαίνεται να προλαμβάνει 
τη μετάδοση της λοίμωξης στο έμβρυο κατά 60%, δεν τροποποιεί όμως τη λοίμωξη στο έμβρυο 
όταν αυτό έχει ήδη μολυνθεί. Προληπτικά, συνιστάται στην έγκυο η αποφυγή εστιών μόλυνσης 
(γάτες) και κατανάλωσης μη καλά ψημένου κρέατος (πρωτογενής πρόληψη) καθώς και ορολογι-
κή ταυτοποίηση επίνοσων εγκύων, τεκμηρίωση λοίμωξης στο έμβρυο και χορήγηση αντιπαρα-
σιτικής αγωγής (δευτερογενής πρόληψη). 

ΠΡΟΛΗψΗ ΚΑθΕΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ HIV
Χ. Ανταχόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., 
Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

Η πρόληψη της κάθετης μετάδοσης της HIV λοίμωξης περιλαμβάνει 5 άξονες: 1) ενημέρωση και 
έλεγχο της εγκύου για λοίμωξη από τον ιό HIV, β) χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής σε έγκυο κατά 
τη διάρκεια της κύησης (εφόσον χρειάζεται) καθώς και κατά τη διάρκεια του τοκετού (χορήγη-
ση ζιδοβουδίνης ενδοφλέβια), γ) γέννηση του παιδιού με προγραμματισμένη καισαρική τομή 
(το όφελος της οποίας συζητείται αν το ιικό φορτίο της μητέρας είναι <1000 αντίγραφα/ml), δ) 
πλήρη αποφυγή θηλασμού (στις αναπτυγμένες χώρες), ε) χορήγηση προφυλακτικής αντιρετροϊ-
κής αγωγής και εργαστηριακό έλεγχο του βρέφους μετά τη γέννηση. Ο έλεγχος του παιδιού για 
πιθανή μετάδοση του ιού HIV από τη μητέρα γίνεται με επαναλαμβανόμενες PCR (σε ηλικίες: 14-21 
ημερών, 1-2 μηνών και 4-6 μηνών), ενώ για την πρόληψη της κάθετης μετάδοσης χορηγείται στο 
βρέφος ζιδοβουδίνη (έναρξη αγωγής τις πρώτες 6-12 ώρες, διάρκεια προφύλαξης 6 εβδομάδες). 
Στην περίπτωση που η οροθετική μητέρα δεν έχει λάβει αντιρετροϊκή θεραπεία προ του τοκετού, 
η προφυλακτική αγωγή του βρέφους θα πρέπει επιπρόσθετα να περιλαμβάνει και νεβιραπίνη (3 
δόσεις, κατά τη διάρκεια της 1ης εβδομάδας ζωής). Για την πρόληψη πιθανής πνευμονίας από 
Pneumocystis jirovecii (PCP), όλα τα βρέφη οροθετικών μητέρων θα πρέπει να τίθενται σε προφυ-
λακτική αγωγή με τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη (από την 6η εβδομάδα ζωής και μετά) μέχρι 
να αποκλειστεί πρακτικά η κάθετη μετάδοση της λοίμωξης στο βρέφος (διακοπή της προφύλαξης 
εφόσον και η 3η PCR, μετά την ηλικία των 4 μηνών είναι αρνητική). Η χορήγηση προμασημένης 
τροφής στο βρέφος αντενδείκνυται.

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΟΜΑΔΑΣ Β
Λ. Συρίδου
Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής, 
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Η σηψαιμία από στρεπτόκοκκο ομάδος Β (GBS) στα νεογνά οφείλεται σε κάθετη μετάδοση κατά τη 
διάρκεια του τοκετού από αποικισμένες μητέρες και διακρίνεται σε πρώιμη (ΕΟS), που εκδηλώνεται 
από τη γέννηση έως την 6η ημέρα ζωής και όψιμη (LOS), από την 7η ημέρα έως και τον 3ο μήνα ζωής. 
Ο ασυμπτωματικός αποικισμός του κόλπου/ορθού στην κύηση που μπορεί να φτάσει μέχρι και στο 
30% των εγκύων, οδηγεί σε προωρότητα, αποβολή ή χοριοαμνιονίτιδα. Χωρίς κατάλληλη θερα-
πεία, 50% των νεογνών θα είναι αποικισμένα και 1-2% εκτιμάται ότι θα αναπτύξει EOS. H πρώιμη 
νεογνική νόσος εκδηλώνεται ως σηψαιμία, πνευμονία ή μηνιγγίτιδα, με θνητότητα που αγγίζει το 15%. 
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Η όψιμη, με θνητότητα έως 6%, εκδηλώνεται συνήθως ως βακτηριαιμία ή μηνιγγίτιδα και λιγότερο 
ως εστιακή λοίμωξη (αρθρίτιδα, οστεομυελίτιδα, πνευμονία).
Από το 1992 ήδη έχουν συσταθεί οδηγίες πρόληψης της EOS από GBS, που οδήγησαν στη μείωση 
της επίπτωσης της νόσου κατά 80% την τελευταία 20ετία. Έτσι λοιπόν, λαμβάνεται καλλιέργεια 
ορθικού-κολπικού επιχρίσματος σε όλες τις εγκύους μεταξύ 35-37 εβδομάδων κύησης. Στις αποι-
κισμένες επίτοκες χορηγείται τουλάχιστον 4 ώρες πριν τον τοκετό πενικιλλίνη/αμπικιλλίνη όπως 
και σε όλες τις επίτοκες με GBS βακτηριουρία στη διάρκεια της κύησης ή αν υπάρχει προηγούμενο 
νεογνό με ΕΟS. Στην αντιμετώπιση του νεογνού λαμβάνονται υπόψη τόσο η κλινική του εικόνα όσο 
και οι παράγοντες κινδύνου για EOS. Σε εικόνα σηψαιμίας γίνεται πλήρης εργαστηριακός έλεγχος 
και άμεση έναρξη αμπικιλλίνης και γενταμυκίνης, ενώ σε περίπτωση ασυμπτωματικού νεογνού με 
χοριοαμνιονίτιδα της μητέρας χορηγείται αγωγή μετά τη λήψη καλλιέργειας αίματος. Σε διαφορετι-
κή περίπτωση συνιστάται παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς αντιμικροβιακή αγωγή. 
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗψΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ
Ν. Σπυρίδης
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο εμβολιασμός εγκύων γυναικών παρουσιάζει πολλές προκλήσεις, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες 
μελέτες πάνω στις οποίες στηρίζονται οι εφαρμοζόμενες πρακτικές είναι περιορισμένες. Ο εμβο-
λιασμός των εγκύων θα πρέπει να έχει ως στόχο την προστασία της μητέρας, του εμβρύου και του 
βρέφους από λοιμώξεις, να είναι ανοσογονικός, αποτελεσματικός, αλλά κυρίως ασφαλής.
Οι υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν τον εμβολιασμό όλων των εγκύων με το 
εμβόλιο της γρίπης κατά το δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο της κύησης και επίσης τον εμβολιασμό με το 
εμβόλιο διφθερίτιδας, τετάνου και ακυτταρικό του κοκκύτη (Tdap) μετά την 20η εβδομάδα κύησης. 
Τα δύο αυτά εμβόλια συστήνονται με διαφορετική φιλοσοφία.
Το εμβόλιο της γρίπης έχει ως βασικό σκοπό την έμμεση προστασία του βρέφους μέσω του μηχα-
νισμού cocooning, δηλαδή την προστασία του βρέφους μέσω αποφυγής λοίμωξης της μητέρας. Η 
γρίπη αποτελεί βασικό παράγοντα νοσηρότητας και θνητότητας κατά τους πρώτους 6 μήνες τη ζωής 
του παιδιού, περίοδο κατά την οποία δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης του εμβολίου, ενώ υπάρ-
χουν περιορισμένα στοιχεία φαρμακοκινητικής που αφορούν τη χορήγηση Oseltamivir (Tamiflu) σε 
αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Οι μητέρες μπορούν να εμβολιασθούν με το αδρανοποιημένο εμβόλιο της 
γρίπης και όχι με το εξασθενημένο, ενώ ο θηλασμός δεν αποτελεί αντένδειξη χορήγησης.
Το εμβόλιο του κοκκύτη, από την άλλη μεριά, χορηγείται με τη λογική της διπλής προστασίας 
του εμβρύου: α) αποφυγή λοίμωξης της μητέρας και κατά συνέπεια του νεογνού και β) παθητική 
μεταφορά αντισωμάτων (IgG) κατά το τέλος της κύησης και τον τοκετό. Ο πρώτος μηχανισμός 
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προστασίας έχει την ίδια φιλοσοφία με το cocooning που εφαρμόζεται με το εμβόλιο της γρίπης. 
Το cocooning έχει δείξει ότι έχει ικανοποιητική αποτελεσματικότητα, παρά ταύτα τα ποσοστά 
συμμόρφωσης στον εμβολιασμό δεν είναι υψηλά. Όσον αφορά τη μεταφορά αντισωμάτων στο 
νεογνό, μελέτες έχουν δείξει ότι η παρουσία αυτών των αντισωμάτων είναι σχετικά βραχεία (6-8 
εβδομάδες), ο τίτλος όμως είναι υψηλός και πιστεύεται ότι είναι προστατευτικός. Υπάρχει προ-
βληματισμός που αφορά στην παρουσία των μητρικών αντισωμάτων και πώς αυτά επηρεάζουν 
την αντισωματική απάντηση μετά από τον εμβολιασμό του βρέφους. Όμως, φαίνεται ότι αυτή η 
διαταραχή είναι πολύ μικρής διάρκειας καθώς ο εμβολιασμός ξεκινά στους 2 μήνες ζωής, όταν τα 
μητρικά κυκλοφορούντα αντισώματα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.
Κατά περίπτωση, και αν η μητέρα ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, μπορεί να εμβολιασθεί με το 
εμβόλιο της Ηπατίτιδας Α, Β και του μηνιγγιτιδοκόκκου. 

Στρογγυλό Τραπέζι 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΠΑθΟΓΟΝΑ

COXIELLA BURNETII
Α.Κ. Μασγάλα
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας

Η Coxiella burnetii είναι υποχρεωτικώς ενδοκυττάριο gram (-) βακτηρίδιο και αποτελεί το αίτιο του 
πυρετού Q. H νόσος έχει παγκόσμια κατανομή. Υπόδοχα του μικροβίου είναι πολλά είδη άγριων 
και κατοικίδιων ζώων συμπεριλαμβανομένων των αρθροπόδων, των πτηνών και των τρωκτικών 
με πιο συχνά τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή. Τα ζώα φέρουν το παθογόνο στα κόπρανα, το γάλα, 
τα ούρα και τον πλακούντα. Η κύρια οδός μετάδοσης στον άνθρωπο είναι η εισπνοή αερολύματος 
μολυσμένου από Coxiella burnetii. Στην Ευρώπη 10-30% του πληθυσμού έχουν αντισώματα θετικά 
στην Coxiella burnetii, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό κυμαίνεται από 7,5% έως 48,7% ανάλογα με 
την περιοχή. Η νόσος μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια. Συμπτώματα μετά από μόλυνση εμφανίζει 
μόνο το 40% των ασθενών. Ο χρόνος επώασης είναι 2-3 εβδομάδες και τα πιο συχνά συμπτώματα 
είναι πυρετός, βήχας, μυαλγίες, αρθραλγίες και κεφαλαλγία. Λιγότερο συχνά είναι η πνευμονία, η 
ηπατίτιδα, η μυοκαρδίτιδα και η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Σε ποσοστό <5% των ασθενών που έχουν 
μολυνθεί από Coxiella burnetii, μήνες ή χρόνια μετά, η νόσος εξελίσσεται σε χρόνια, η κυριότερη 
μορφή της οποίας είναι η ενδοκαρδίτιδα. Συνήθως αφορά ασθενείς με βαλβιδοπάθεια, ανευρύ-
σματα ή ασθενείς που φέρουν ενδαγγειακές προθέσεις. Η διάγνωση της οξείας μορφής γίνεται 
ορολογικά και κριτήριο αποτελεί ο τετραπλασιασμός του τίτλου των IgG αντισωμάτων φάσης ΙΙ σε 
δείγματα ορού που έχουν ληφθεί στην οξεία και στη φάση ανάρρωσης. Στη χρόνια μορφή, διαγνω-
στικό κριτήριο είναι τίτλος των IgG αντισωμάτων φάσης Ι >1/800 (μείζον κριτήριο ενδοκαρδίτιδας). 
Η θεραπεία εκλογής για την οξεία μορφή είναι η χορήγηση δοξυκυκλίνης για 2 εβδομάδες. Στη 
χρόνια μορφή δίδεται δοξυκυκλίνη και υδροξυχλωροκίνη 18 μήνες για φυσική βαλβίδα και 24 
μήνες για προσθετική. Η πρόληψη αφορά κυρίως ενημέρωση για τη νόσο των ευπαθών ομάδων 
(κτηνοτρόφοι, εργάτες σφαγείων). Εμβόλιο για τον πυρετό Q κυκλοφορεί μόνο στην Αυστραλία. 

ΟΙ ΡΙΚΕΤΣΙΩΣΕΙΣ
Δ. Κοφτερίδης 
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Οι ρικέτσιες είναι ενδοκυττάρια παθογόνα των οποίων οι φυσικές δεξαμενές στη φύση είναι οι κρό-
τωνες, οι ψείρες, οι ψύλλοι, τα ακάρεα, τα τρωκτικά και διάφορα θηλαστικά. Η νόσος μεταδίδεται στον 



23

άνθρωπο πάντα με αρθρόποδα (εκτός από την C. burnetii). Με φαινοτυπικά ταξινομικά κριτήρια και 
με την εφαρμογή των τεχνικών της μοριακής βιολογίας, τα είδη του γένους Rickettsia έχουν χωρισθεί 
σε τρεις ομάδες: α) την ομάδα των κηλιδωδών πυρετών (spotted fever group) που περιλαμβάνει τις 
Rickettsia rickettsii (Βραχωδών ορέων), Rickettsia conorii (κηλιδώδης μεσογειακός πυρετός) κ.ά., που 
μεταδίδονται κυρίως με τους κρότωνες, β) την ομάδα των εξανθηματικών τύφων (typhus group) που 
περιλαμβάνει τις δύο παθογόνες για τον άνθρωπο ρικετσιώσεις, την Rickettsia prowazekii (επιδημικός 
τύφος) και την Ricketsia typhi (ενδημικός τύφος) που μεταδίδονται με τις ψείρες και τους ψύλλους αντί-
στοιχα και γ) την ομάδα του τύφου των θάμνων (scrub typhus group) που μεταδίδεται με τα ακάρεα 
(chiggers). Οι ρικέτσιες έχουν την τυπική δομή των Gram αρνητικών βακτηριδίων. Οι λοιμώξεις που 
προκαλούν μοιάζουν πολύ μεταξύ τους και συνήθως χαρακτηρίζονται από πυρετό, κεφαλαλγία και 
εξάνθημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνυπάρχουν νευρολογικές διαταραχές, ενώ οι ασθενείς μπορεί 
να εμφανίσουν επίσης επιπεφυκίτιδα, ναυτία, εμετό, κοιλιακά άλγη, υπόταση, οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
και συμπτώματα από το αναπνευστικό. Η διάγνωση της νόσου γίνεται συνήθως με ορολογικές μεθόδους 
(έμμεσος ανοσοφθορισμός και η ELISA) ή με μοριακή βιολογία (PCR). Σε ορισμένα εργαστήρια μπορεί 
να καλλιεργηθούν σε κυτταρικές σειρές. Φάρμακο εκλογής είναι η τετρακυκλίνη, ενώ το σημαντικότερο 
μέτρο για την πρόληψη είναι η καταπολέμηση των εντόμων φορέων και η προφύλαξη από αυτά.

Στρογγυλό Τραπέζι 
ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ HIV-ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ.  
HIV/HCV ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ 
Π. Κολλάρας
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α’ Παθολογική Κλινική & Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Η συλλοίμωξη με τους ιούς HIV/HCV συμβαίνει συχνά, λόγω της μετάδοσης των δύο ιών μέσω των 
ίδιων μονοπατιών (παρεντερική οδός, σεξουαλική, κάθετη). Εκτιμάται ότι 4-5 εκατομμύρια άνθρω-
ποι έχουν HIV/HCV συλλοίμωξη.
Το ποσοστό της λοίμωξης Ηπατίτιδας C κυμαίνεται στους οροθετικούς HIV ασθενείς στο 23% στη 
Βόρεια Ευρώπη, στο 20% στην Κεντρική, 41% στη Νότια Ευρώπη (Ισπανία-Ιταλία) και 47% στην 
Ανατολική Ευρώπη. Στη Ρωσία, περίπου το 80% των ατόμων με HIV λοίμωξη έχουν και HCV λοίμω-
ξη εξαιτίας του υψηλού αριθμού χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών.
Στην Ελλάδα το ποσοστό ανευρέσεως θετικού αντί HCV φτάνει το 62% στα άτομα που κάνουν 
χρήση ναρκωτικών ουσιών. Από την έκρηξη στην Ελλάδα, στους χρήστες ναρκωτικών ουσιών, νεο-
διαγνωσθέντων περιπτώσεων HIV λοίμωξης που σημειώθηκε από τις αρχές του 2011, κορυφώθηκε 
το 2012 και συνεχίστηκε το 2013, είχαμε δεκαπλασιασμό των περιστατικών με HIV/HCV λοίμωξη. 
Η συνύπαρξη HIV λοίμωξης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C σχετίζεται με ταχεία εξέλιξη της 
ηπατικής νόσου και μειωμένη επιβίωση.
Η HAART επιβραδύνει την ηπατική ίνωση στους ασθενείς με συλλοίμωξη, ασκώντας ευεργετική 
δράση και στις δύο λοιμώξεις, ιδιαίτερα στους ασθενείς που επιτυγχάνουν ανοσολογική αναδόμη-
ση. Γι’ αυτό το λόγο, συνίσταται η πρώιμη έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής.
Νέα φάρμακα που ανήκουν στην κατηγορία των αναστολέων πρωτεασών έχουν δοκιμαστεί και στη συλ-
λοίμωξη HIV/HCV με πολύ καλά αποτελέσματα και έχουν πάρει έγκριση σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.
Η τελαπριβίρη και η μποσεπριβίρη (έχουν δράση μόνο στο γονότυπο 1) υπόσχονται πολλά, ιδίως 
σε ασθενείς με υποτροπή μετά τη βασική θεραπεία. Εμφανίζουν αρκετές αλληλεπιδράσεις και 
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.
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Η σιμεπριβίρη, η φαλνταπριβίρη, η ντακλαντασβίρη και η σοφοσπρουβίρη, νέα φάρμακα υπό μελέτη, 
έχουν λίγα δεδομένα στη συλλοίμωξη (12 έως 48 εβδομάδες). Στόχος των νέων συνδυασμένων 
θεραπειών είναι η χωρίς ιντερφερόνη αγωγή.

HIV/HBV ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ
Η συλλοίμωξη HIV με τον ιό HBV (έναν DNA ιό) συμβαίνει σε ποσοστό 10-15% σύμφωνα με διεθνή 
δεδομένα. Ο HBV ιός είναι πολύ πιο μεταδοτικός από τον HIV και τον HCV (πιθανότητα μετά από 
ατύχημα PEP για HBV: 30% -HCV: 2-3% -HIV 0,3%).
Η συνύπαρξη HIV λοίμωξης με χρόνια HBV λοίμωξη, σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά κίρρωσης, 
ενώ ένα ποσοστό 10-20% μπορεί να εμφανίζουν ηπατοκυτταρικό καρκίνο.

ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΟΣ HIV
Π. Παναγόπουλος
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Λέκτορας Παθολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το ανοσολογικό σύστημα στον άνθρωπο αποτελεί ένα άριστα σχεδιασμένο και πολύπλοκα αλληλεπι-
δρώντα μηχανισμό/δίκτυο όπου συμμετέχουν φραγμοί, κύτταρα, αντισώματα, πρωτεΐνες με στόχο την 
προστασία μας από τους λοιμώδεις παράγοντες. Η ανοσία διακρίνεται σε φυσική και επίκτητη, ειδική 
και μη ειδική, ενώ η ειδική χωρίζεται σε κυτταρική και χυμική. Υπάρχουν διαφορετικά είδη ανοσοκατα-
στολής (ουδετεροπενία, αιματολογικά νοσήματα, νεοπλασματικά νοσήματα συμπαγών οργάνων, σακ-
χαρώδης διαβήτης, σπληνεκτομή, λήψη ανοσοκατασταλτικών ή ανοσοτροποιητικών φαρμάκων κ.λπ.). 
Ο ανοσοκατεσταλμένος εμφανίζει συχνότερες και σοβαρότερες λοιμώξεις. Σε ό,τι αφορά το ήπαρ, 
αυτό μπορεί να προσβληθεί από τους «κλασικούς» ιούς των ηπατιτίδων (HBV, HCV, HEV, HDV) αλλά 
και άλλους ηπατοτρόπους ιούς (CMV, HSV). Σε ασθενή με διαταραγμένη την ανοσοεπάρκειά του 
είναι συχνό το φαινόμενο της αναζωπύρωσης μίας λανθάνουσας λοίμωξης. Αυτό ορίζεται ως flare 
και εμφανίζεται ως επί το πλείστον στη λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β. Επίσης, μπορεί να 
εμφανισθεί ως Σύνδρομο Ανοσολογικής Αποκατάστασης μετά από διακοπή ή τροποποίηση της 
ανοσοκατασταλτικής θεραπείας (π.χ. tapering κορτικοειδών).
Απαιτείται έγκαιρη διάγνωση και αυτό προϋποθέτει τη γνώση του status του ασθενούς πριν την 
έναρξη οιασδήποτε ανοσοτροποποιητικής αγωγής, αφού στη διαφορική διάγνωση εμπλέκονται η 
οξεία ηπατίτις αλλά και το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.
Φαίνεται ότι η προφυλακτική αγωγή με κάποιον από τους διαθέσιμους αντι-ιικούς παράγοντες έχει 
θέση σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Στρογγυλό Τραπέζι 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΕθΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣθΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙθΑΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 
ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΩΝ 
Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Υπεύθυνη Ερευνητικού Εργαστηρίου Λοιμώξεων, Δ’ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., 
Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Η αύξηση των διεισδυτικών μυκητιάσεων τα τελευταία χρόνια και η εμφάνιση στελεχών μυκήτων 
ανθεκτικών στα αντιμυκητιακά, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη προτυποποιημένων μεθόδων για τον 
προσδιορισμό των ελάχιστων ανασταλτικών συγκεντρώσεων (MICs) των φαρμάκων αυτών. Η ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων χρειάζεται προσοχή διότι οι MICs δεν συσχετίζονται πάντα με την κλινική έκβαση. 



25

Πολλές φορές, παρά την έγκαιρη διάγνωση και την ενδεδειγμένη θεραπεία, η έκβαση είναι κακή 
και αυτό οδηγεί στη αντιμετώπιση της λοίμωξης με συνδυασμό αντιμυκητιακών. Ο ρόλος της συν-
δυαστικής θεραπείας έχει καθιερωθεί σε ορισμένες λοιμώξεις όπως η κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα 
και η καντιντιασική ενδοκαρδίτιδα ή ενδοφθαλμίτιδα, ενώ υπάρχουν ενθαρρυντικά δεδομένα από 
ζωικά μοντέλα, πειράματα in vitro, αναδρομικές μελέτες και μεμονωμένες περιπτώσεις ασθενών 
για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής και σε άλλες διεισδυτικές μυκητιάσεις. Τα κυριότερα 
πλεονεκτήματα που έχουν παρατηρηθεί από τη χρήση διαφόρων συνδυασμών είναι η ελάττωση 
της πιθανότητας για αντοχή, η μικρότερη τοξικότητα και η συνέργεια. Τα μειονεκτήματα είναι οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων, το αυξημένο κόστος, ενώ μπορούν να παρατηρηθούν και 
αυξημένη τοξικότητα ή και ανταγωνισμός. Ο έλεγχος της συνέργειας in vitro είναι πολύπλοκος και 
απαιτεί εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, ενώ και πάλι υπάρχει η αβεβαιότητα της αντιστοιχί-
ας με την κλινική έκβαση, λόγω της έλλειψης καταλλήλων κλινικών μελετών. 
Η συνδυαστική θεραπεία θα πρέπει να υπολογίζεται ως επιλογή σε δύσκολες περιπτώσεις ή ως 
θεραπεία διάσωσης. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η πιθανότητα της τοξι-
κότητας και του υψηλού κόστους. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται ο συνδυασμός φαρμάκων στις 
περιπτώσεις που η επιτυχία της μονοθεραπείας είναι τεκμηριωμένη.

Στρογγυλό Τραπέζι 
ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ θΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ
Μ. Σαμάρκος
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τα προβιοτικά είναι ζώντες, μη παθογόνοι μικροοργανισμοί (βακτήρια ή μύκητες) οι οποίοι μπο-
ρούν να αποικίσουν τον βλεννογόνο του παχέος εντέρου. Έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο για την 
προφύλαξη όσο και για τη θεραπεία πολλών νοσημάτων, λοιμωδών και μη. Η χρήση τους στα 
λοιμώδη νοσήματα αφορά σε μεγάλο μέρος στην προφύλαξη και τη θεραπεία της διάρροιας από 
αντιβιοτικά (AAD) και από C. Difficile (CDAD), καθώς και τη θεραπεία της λοιμώδους διάρροιας. 
Υπάρχουν τουλάχιστον 5 μετα-αναλύσεις μόνο για την πρόληψη ή και τη θεραπεία της AAD και 
της CDAD, οι οποίες τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα των προβιοτικών κυρίως στην πρό-
ληψη της AAD και λιγότερο στην πρόληψη της CDAD. Επίσης, υπάρχουν αρκετά δεδομένα που 
υποστηρίζουν την ευεργετική δράση των προβιοτικών στη λοιμώδη διάρροια. Ωστόσο, υπάρχουν 
σημαντικά προβλήματα στη βιβλιογραφία: σχετικά μικρός αριθμός ασθενών, ετερογένεια στο 
είδος του προβιοτικού καθώς χρησιμοποιούνται διαφορετικά προβιοτικά ή και συνδυασμοί αυτών, 
ετερογένεια στη διάρκεια της θεραπείας με προβιοτικά καθώς και στο χρονισμό της σε σχέση με τα 
αντιμικροβιακά, ετερογένεια στη βαρύτητα της νόσου και τέλος, αρνητικά αποτελέσματα σε μεγά-
λες, καλά σχεδιασμένες μελέτες. Επιπλέον, υπάρχουν μεθοδολογικά προβλήματα όπως ανεπαρκής 
ισχύ, έλλειψη αναλύσεων σκοπούμενης θεραπείας, συστηματικό σφάλμα δημοσίευσης και ποικιλία 
στον ορισμό των εκβάσεων.
Συμπερασματικά, αν και τα τρέχοντα δεδομένα φαίνεται να συμφωνούν ως προς το όφελος των 
προβιοτικών σε ορισμένες ενδείξεις, η σχετικά κακή ποιότητα των δεδομένων θα πρέπει να μας 
κάνει επιφυλακτικούς.
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Διάλεξη

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑθΟΛΟΓΙΑ
Γ. Τσεκές
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο» Ε.Ε.Σ.

Τα αντιβιοτικά μπορούν σε αρκετές περιπτώσεις να χρησιμοποιηθούν προφυλακτικά, με σκοπό 
την αποτροπή της εγκατάστασης λοίμωξης (πρωτογενής προφύλαξη). Η πρωτογενής προφύ-
λαξη μπορεί να χορηγηθεί κατά περίπτωση, πριν ή μετά την έκθεση στο παθογόνο. Η αντιμικρο-
βιακή προφύλαξη χαρακτηρίζεται ως δευτερογενής, όταν χορηγείται για πρόληψη της υποτρο-
πής ή της επανενεργοποίησης της λοίμωξης. Η χημειοπροφύλαξη θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
σε συνδυασμό με τα λοιπά κατά περίπτωση μέτρα πρόληψης των λοιμώξεων, όπως ο εμβολι-
ασμός, οι ειδικές ανοσοσφαιρίνες, οι μέθοδοι φραγμού και η τροποποίηση της συμπεριφοράς 
για αποφυγή της έκθεσης. Η αντιμικροβιακή προφύλαξη έχει χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη 
βακτηριακών, μυκοβακτηριακών, μυκητιακών, ιογενών και παρασιτικών λοιμώξεων. Η χρήση της 
είναι δικαιολογημένη, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (1) η πιθανότητα λοίμω-
ξης είναι σημαντική, (2) η πιθανότητα λοίμωξης είναι μικρή, οι συνέπειες όμως θα είναι σοβαρές, 
(3) οι υπαίτιοι μικροοργανισμοί είναι γνωστοί, (4) η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα 
της προφύλαξης είναι τεκμηριωμένες, (5) η θεραπεία έχει αποδεκτό κόστος και είναι ασφαλής. 
Στην Παθολογία, η αντιμικροβιακή προφύλαξη έχει ενδεικτικά χρησιμοποιηθεί στο ρευματικό 
πυρετό, σε υποτροπιάζουσες λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων, σε ασθενείς με ασπλη-
νία, σε υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, στην πρόληψη της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας ή των 
λοιμώξεων προσθετικών αρθρώσεων μετά οδοντιατρικούς ή άλλους χειρισμούς, στην αυτόματη 
βακτηριακή περιτονίτιδα, στις λοιμώδεις παροξύνσεις της ΧΑΠ, στη διάρροια των ταξιδιωτών, 
στη γρίπη, στον κοκκύτη, στην ελονοσία, καθώς και μετά έκθεση σε ασθενείς με μηνιγγίτιδα 
από Neisseria meningitidis ή Haemophilus influenzae type b. Η αντιμικροβιακή προφύλαξη έχει 
επίσης σημαντικό ρόλο στην HIV λοίμωξη, καθώς και σε ασθενείς με ουδετεροπενία μετά χημει-
οθεραπεία ή σε λήπτες συμπαγών οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Πολλές από 
τις παραπάνω ενδείξεις είναι επαρκώς τεκμηριωμένες (evidence-based), άλλες όμως βασίζονται 
σε περιορισμένα και μη πειστικά δεδομένα ή αποτελούν γνώμες ειδικών. Η χημειοπροφύλαξη θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ και μόνο για παθήσεις όπου είναι αποδεδειγμένη η αποτελε-
σματικότητά της. Το κόστος, η τοξικότητα, οι φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις και η πιθανότητα 
δημιουργίας αντοχής θα πρέπει να σταθμίζονται σε σχέση με το αναμενόμενο όφελος. Η αποτε-
λεσματικότητα της αντιμικροβιακής προφύλαξης δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Διάλεξη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕθΟΔΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Γ. Βρυώνη
Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Η μικροβιολογία στις μέρες μας αλλάζει με ταχύ ρυθμό, αποτέλεσμα κυρίως της επανάστασης 
που σημειώνεται στην τεχνολογία, γεγονός που ουσιαστικά οδηγεί σε ένα νέο τρόπο αντίληψης 
του μικροβιακού κόσμου σήμερα. Η μεγαλύτερη από τις ανακαλύψεις αφορά αυτή της αναγνώ-
ρισης νέων μικροβιακών ειδών. Έτσι, ενώ το 1980 ήταν γνωστά μόλις 1.870 είδη βακτηρίων, στις 
μέρες μας ανακαλύπτονται και περιγράφονται περίπου 500 νέα είδη κάθε χρόνο, πράγμα που 
σημαίνει ότι κάθε χρόνο προστίθεται 30% του συνόλου της γνώσης, ποσό που μέχρι πριν 20 χρόνια 
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συσσωρευόταν σε έναν αιώνα! Ανάλογο είναι το φαινόμενο και στην ανακάλυψη νέων ιών. Η 
επανάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα της τεράστιας ανάπτυξης της μοριακής βιολογίας. Η χρήση 
μοριακών τεχνικών, ιδίως η αλληλούχιση του 16S RNA, πρόσφερε απλά εργαλεία στην ανίχνευση 
και ταυτοποίηση νέων ειδών, με αποτέλεσμα την αναθεώρηση των υπαρχόντων ταξινομήσεων. 
Η πληροφορία, επομένως, που συγκεντρώνεται είναι τόσο μεγάλη, που συχνά είναι δύσκολο να 
την επεξεργαστεί ο ανθρώπινος νους. 
Οι νέες διαγνωστικές μέθοδοι άλλαξαν την αντίληψή μας για τις λοιμώξεις. Η ευκολότερη και 
ταχύτερη ταυτοποίηση των μικροοργανισμών σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πολυπλεκτικών 
τεχνικών (όπως multiplex - PCR) επιτρέπουν την ανίχνευση όλων των δυνατών αιτιών μιας συγκε-
κριμένης κλινικής οντότητας (πνευμονία, γαστρεντερίτιδα, μηνιγγίτιδα). Έτσι οι τεχνικές αυτές, 
με τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης πολλών παθογόνων στο ίδιο δείγμα, οδηγούν σε μια 
απρόσμενη πολυπλοκότητα στον κόσμο των λοιμώξεων και θέτονται ερωτήματα σχετικά με τον 
ρόλο του καθένα από αυτά στη λοίμωξη. Παράλληλα, πολλοί από τους μικροοργανισμούς που 
μέχρι τώρα θεωρούνταν παθογόνοι, απομονώνονται από δείγματα ασυμπτωματικών ατόμων. 
Μεταξύ των παραπάνω τεχνολογιών σημαντική θέση κατέχει η τεχνολογία MALDI-TOF (από 
τα αρχικά Matrix-assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight), η οποία πρόκειται για 
φασματοφωτομετρία μάζας. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην Ευρώ-
πη, περισσότερο από τις ΗΠΑ, και διαδίδεται ταχύτατα σε κλινικά εργαστήρια ρουτίνας και όχι 
μόνο σε εργαστήρια αναφοράς. Αυτό που ουσιαστικά προσφέρει με τις διάφορες εφαρμογές της, 
τόσο σε καλλιεργημένα μικρόβια (καθαρές καλλιέργειες), όσο και σε κλινικά δείγματα (π.χ. φιά-
λες αιμοκαλλιεργειών που έχουν δώσει θετικό σήμα), είναι η ταχεία (εντός 2 min) ταυτοποίηση 
του παθογόνου (βακτήρια, μύκητες) και αυτό με τη χρήση ελάχιστων ως καθόλου αναλωσίμων. 
Μεγάλη πρόοδος έχει ομοίως επιτευχθεί και στην ανίχνευση αντοχών, τόσο με τη χρήση PCR 
για την ύπαρξη γονιδίων ή μεταλλαγών στο γενετικό υλικό υπεύθυνων αντοχών, όσο και από 
τη χρήση της MALDI-TOF τεχνολογίας με την ανίχνευση ενζυμικού μηχανισμού διάσπασης του 
αντιβιοτικού. Αναφορικά τέλος με την έγκαιρη ανίχνευση αναδυόμενων παθογόνων, είναι ξεκά-
θαρη η είσοδός μας στην εποχή της πραγματικού χρόνου αλληλούχισης του γονιδιώματος (real-
time genome sequencing). Πρόσφατα παραδείγματα αυτού του γεγονότος είναι η αναγνώριση 
της επιδημίας χολέρας στην Αϊτή, καθώς και της επιδημίας E. coli στη Γερμανία, όπου η άμεση 
αλληλούχιση του γονιδιώματος επέτρεψε τόσο την αναγνώριση της ύποπτης πηγής, όσο και της 
ύπαρξης γονιδίων αντοχής.
Συμπερασματικά, η κλινική μικροβιολογία βρίσκεται σε ένα στάδιο σημαντικής εξέλιξης, πιθανά 
μοναδικό στη μέχρι τώρα ιστορία της Βιολογίας, με εμπλουτισμό του συνόλου της γνώσης, σε συν-
δυασμό με αλλαγή μέχρι τώρα στερεότυπων και βεβαιοτήτων. Επομένως, χρειάζεται τόσο ενδελε-
χής αξιολόγηση των νεότερων μεθοδολογιών και των όσων προσφέρουν, όσο και εδραίωση νέων 
αντιλήψεων αναφορικά με τα αίτια των λοιμώξεων και τις στρατηγικές φροντίδας των ασθενών.
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Κλινικός γιατρός

Ασθενής

Αποτέλεσμα 
θετικό

Αποτέλεσμα 
αρνητικό

Εφαρμογή νεότερων  
διαγνωστικών μεθόδων

Άμεση έναρξη ειδικής θεραπείας 
Νοσηλεία ή απομόνωση

Αναμονή συμπληρωματικών εξετάσεων 
Έναρξη εμπειρικής θεραπείας αν χρειάζεται

Ιστορικό ασθενούς 
Κλινική εικόνα 

Ευρήματα κλινικής εξέτασης 
Σοβαρότητα περιστατικού 

Πιθανότητα νόσου προ-test 
Πιθανότητα παρακολούθησης

Εικόνα: Σχηματική παράσταση της χρήσης και αξιολόγησης των νεότερων διαγνωστικών μεθόδων.
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Αναρτημένες Ανακοινώσεις 
(επιλεγμένες για συζήτηση)
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ΕΑ01
ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ  
ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ε. Παπαδημητρίου,1 Α. Μασγάλα,2 Γ. Καραΐσκος,1 Μ. Σαραφάδη,1 Ι. Λεοντσίνης,1 Ε. Καραμπουσλή,1 
Γ. Κυριαζόπουλος,3 Μ. Ψωμά,3 Δ. Σφύρας3

1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Λαμίας 
2Α’ Παθολογική Κλινική, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας 
3ΜΕΘ, Γ.Ν. Λαμίας

Σκοπός: Η λεπτοσπείρωση προκαλείται από σπειροχαιτιακά βακτηρίδια του γένους λεπτόσπειρα 
τα οποία προκαλούν νόσο τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο. Στα ζώα οι λεπτόσπειρες επιβιώ-
νουν στα ουροφόρα σωληνάρια και διασπείρονται στο περιβάλλον με τα ούρα. Ο άνθρωπος μολύ-
νεται με άμεση ή έμμεση επαφή μέσω του μολυσμένου περιβάλλοντος. Ενασχόληση με υδρόβια 
λύματα, ποταμούς ή λίμνες, αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης της νόσου. Η σοβαρότερη μορφή της 
είναι η Weil που εκδηλώνεται με ίκτερο, Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια (ΟΝΑ) και ενδοπνευμονική 
αιμορραγία. Παρουσιάζουμε 12 περιπτώσεις λεπτοσπείρωσης σε τριτοβάθμιο επαρχιακό νοσοκο-
μείο την τελευταία δεκαετία. 
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη ασθενών με λεπτοσπείρωση που αφορούσε τα έτη 2003 
έως 2013. 
Αποτελέσματα: Από τους 12 ασθενείς, 10 (83,3%) ήταν άνδρες και 2 (16,7%) γυναίκες. Ο μέσος όρος 
ηλικίας ήταν 52,6 χρόνια. Όλοι ήταν αγρότες και όλοι προσήλθαν με εικόνα εμπυρέτου και καταβολής. 
Από τα εργαστηριακά ευρήματα κοινά ήταν η αυξημένη CRP (200-300) και η θρομβοπενία (20.000-
70.000). Οι 4 (33,3%) από τους 12 εμφάνισαν νόσο Weil με ενδοπνευμονική αιμορραγία και ΟΝΑ. Δύο 
από αυτούς διασωληνώθηκαν. Οι υπόλοιποι, εκτός από έναν ο οποίος βρισκόταν σε τεχνητό νεφρό για 
ένα χρόνο, είχαν ήπια διαδρομή της νόσου. Η εργαστηριακή διάγνωση της νόσου έγινε με ορολογικό 
έλεγχο (ELISA). Οι ασθενείς με νόσο Weil, αντιμετωπίσθηκαν όλοι με κεφτριαξόνη. Τρεις από αυτούς 
εμφάνισαν αντίδραση Jarisch-Herxhaimer. Από τους υπόλοιπους 8 ασθενείς, 3 αντιμετωπίσθηκαν με 
δοξυκυκλίνη, 3 με κεφτριαξόνη, ενώ 2 δεν έλαβαν αγωγή. Κανένας θάνατος δεν σημειώθηκε. 
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με εικόνα εμπυρέτου, θρομβοπενίας και επιδημιολογικό ιστορικό συμβα-
τό με πιθανή έκθεση στη λεπτοσπείρωση πρέπει να αποστέλλεται ορολογικός έλεγχος. Η νόσος Weil, 
αν και έχει αυξημένη θνητότητα, με έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί να έχει επιτυχή έκβαση. 

ΕΑ02
METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΕΥΑΙΣθΗΣΙΑ ΣΤΗ ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ ΣΕ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑθΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ε. Μπελεσιώτου, Ε. Περιβολιώτη, Ζ. Ψαρουδάκη, Μ. Νέπκα, Μ. Αλεξανδρίδου, Χ. Μπάρκα,  
Α. Μαντζαβίνη, Μ. Μπουρνιά, Ε. Αντωνίου, Ε. Κρανιωτάκη, Κ. Φουντούλης
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Ο Staphylococcus aureus (S. aureus), αν και στο 30% του πληθυσμού αποτελεί ένοικο της 
φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος και της ρινός, μπορεί να προκαλέσει από απλές έως σοβαρές 
λοιμώξεις. Ο Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) προσβάλλει περίπου το 0,04% του 
πληθυσμού, όπως άτομα της κοινότητας, νοσηλευόμενους ή ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Σκο-
πός της παρούσας μελέτης είναι καταγραφή λοιμώξεων μαλακών μορίων από MRSA και ο προσδιο-
ρισμός στελεχών με μειωμένη ευαισθησία στη βανκομυκίνη, διότι αν και η βανκομυκίνη παραμένει 
αντιβιοτικό για τη θεραπεία λοιμώξεων μαλακών μορίων, μπορεί να οδηγήσει σε θεραπευτική απο-
τυχία αν η ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα (Minimum Inhibitory Concentration) είναι MIC≥1 μg/ml. 
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Υλικό και Μέθοδοι: Η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμι-
κροβιακά (οξακιλλίνη, κεφοξιτίνη, ερυθρομυκίνη, κλινδαμυκίνη, κοτριμοξαζόλη, φουσιδικό οξύ, 
ριφαμπικίνη, μοξιφλοξασίνη, λινεζολίδη, τιγκεκυκλίνη, βανκομυκίνη μουπιροσίνη) έγιναν με το 
αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 (Biomerieux). Οι τιμές MIC για τα αντιμικροβιακά: βανκομυκίνη 
και δαπτομυκίνη προσδιορίσθηκαν και με MIC test strips. Δεν ανευρέθησαν στελέχη με ενδιάμεση 
ή πλήρη αντοχή στη βανκομυκίνη.
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους από ασθενείς με λοίμωξη μαλακών μορίων 
έγινε χρώση κατά Gram και καλλιέργειες, από τις οποίες απομονώθηκαν 121 στελέχη S. aureus, εκ 
των οποίων 56 ήσαν MRSA και εξ αυτών 22 στελέχη είχαν MIC≥1 μg/ml στη βανκομυκίνη, όπως 
αναφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Σύνολο Χειρουργικά  
τμήματα

Παθολογικά  
τμήματα

Ειδικές  
μονάδες

S. aureus 121 65 (53,8%) 47 (38,8%) 9 (7,4%)

MRSA 56 (46,2%) 27 (48,2%) 22 (39,3%) 7 (12,5%)

MRSA με MIC≥1 μg/ml  
στη βανκομυκίνη

22 (39,3%) 11 (50%) 9 (40,9%) 2 (9,09%)

Στην πλειονότητα των ασθενών που ελάμβαναν αγωγή με βανκομυκίνη παρακολουθούνταν τα 
επίπεδα του αντιμικροβιακού στον ορό. Παρατηρήθηκε σε 3 ασθενείς ότι οι τιμές ανήλθαν στα 
επιθυμητά θεραπευτικά επίπεδα μετά 3μερο και το δοσολογικό σχήμα τροποποιήθηκε έτσι ώστε 
τα επίπεδα της βανκομυκίνης στον ορό να είναι (15-20 μg/ml). Στο σύνολο των ασθενών που ελάμ-
βαναν βανκομυκίνη οι δύο οδηγήθηκαν σε νεφρική ανεπάρκεια. Όλα τα στελέχη ήσαν ευαίσθητα 
στη δαπτομυκίνη (MIC<1 μg/ml) και στη λινεζολίνη. 
Συμπεράσματα: Το 46,2% των S. aureus των λοιμώξεων μαλακών μορίων είναι MRSA και εξ αυτών 
39,3% έχουν MIC≥1 μg/ml στη βανκομυκίνη. Η πλειονότητα των νοσηλευομένων είναι στα χει-
ρουργικά τμήματα. Το επιλεγόμενο αντιβιοτικό για τις MRSA λοιμώξεις πρέπει να είναι ασφαλές, 
δραστικό, βακτηριοκτόνο, να αναστέλλει την παραγωγή τοξινών, να έχει ταχεία δράση και δράση 
στη βιομεμβράνη. Είναι δεδομένο πλέον από τη σύγχρονη βιβλιογραφία ότι η MIC της βανκομυ-
κίνης αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα θεραπευτικής αποτυχίας σε λοιμώξεις από 
MRSA. Ασθενείς υπό αγωγή με βανκομυκίνη με MRSA και MIC≥1 μg/ml στη βανκομυκίνη έπειτα 
από άμεση ενημέρωση του εργαστηρίου έλαβαν δαπτομυκίνη ή λινεζολίδη.

ΕΑ03
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΕΡΙΩΝ  
ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Μ. Σαμάρκος,1 Α. Σπυριδάκη,2 Ά. Πολύζος1

1Α’ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»  
2Φαρμακείο, Γ.Ν. «Λαϊκό»

Σκοπός: Η κατανάλωση αλκοολούχων διαλυμάτων χρησιμοποιείται σαν ένας έμμεσος δείκτης 
συμμόρφωσης με τις οδηγίες υγιεινής των χεριών. Ο σκοπός μας ήταν η καταγραφή της κατανάλω-
σης αλκοολούχων διαλυμάτων υγιεινής χεριών ανά κλινικό τμήμα, η σύγκριση μεταξύ τμημάτων 
και η σύγκριση με διεθνή δεδομένα στα πλαίσια εφαρμογής των οδηγιών του WHO για τη βελτίωση 
στη συμμόρφωση με την υγιεινή των χεριών.
Υλικό και Μέθοδοι: Ανάλυση μηνιαίων δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα του Φαρ-
μακείου και των στοιχείων κίνησης ασθενών όπως υποβλήθηκαν στο ESY.net. Εξαιρέθηκαν από 
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ορισμένες αναλύσεις τα τμήματα ημερήσιας νοσηλείας (π.χ. Ογκολογικό Εξωτερικό Ιατρείο, 
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού).
Αποτελέσματα: Στο νοσοκομείο χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά αλκοολούχα διαλύματα υγιει-
νής χεριών: Hibitane® και Chiro-Des®. Κατά το έτος 2013 καταναλώθηκαν συνολικά στο νοσοκομείο 
10.131 λίτρα αλκοολούχου διαλύματος από τα οποία τα 7.286 (71,9%) ήταν Chiro-Des®, ενώ τα υπό-
λοιπα ήταν Hibitane®. Διαπιστώθηκαν ωστόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ των κλινικών τμημάτων 
ως προς την κατανάλωση των δύο διαλυμάτων. Η κατανάλωση Chiro-Des® σε επίπεδο τμήματος 
κυμαινόταν από 30,5% μέχρι 98,8%. Η ημερήσια κατανάλωση αλκοολούχου διαλύματος ανά ασθε-
νή για το σύνολο του νοσοκομείου ήταν 59,2 ml. Η ημερήσια κατανάλωση σε επίπεδο τμήματος 
κυμάνθηκε από 26,1 ml/ασθενή/ημέρα μέχρι 138,6 ml/ασθενή/ημέρα. Οι υψηλότερες καταναλώ-
σεις παρατηρήθηκαν στη ΜΕΘ και στο Αιματολογικό Τμήμα, ενώ οι χαμηλότερες στο Καρδιολογικό 
Τμήμα και στο Νεφρολογικό Τμήμα. Σύμφωνα με τα δεδομένα από το εθνικό Μητρώο Καταγραφής 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (KISS) της Γερμανίας, η κατανάλωση είναι 14 ml/ασθενή/ημέρα για 
απλά νοσηλευτικά τμήματα και 67 ml/ασθενή/ημέρα για τις ΜΕΘ.

Συμπεράσματα: Στο νοσοκομείο μας η κατανάλωση αλκοολούχων διαλυμάτων υγιεινής χεριών 
είναι υψηλή. Η σχετική κατανάλωση μεταξύ δύο σκευασμάτων παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις 
μεταξύ των τμημάτων. Ακόμα και στα τμήματα με συγκριτικά χαμηλή κατανάλωση, η κατανάλωση 
είναι σημαντικά υψηλότερη από αντίστοιχα τμήματα νοσοκομείων της Γερμανίας. Με δεδομένο ότι 
τα ποσοστά συμμόρφωσης με την υγιεινή των χεριών στο νοσοκομείο μας είναι χαμηλά, δημιουρ-
γείται το ερώτημα πώς καταναλώνεται αυτή η μεγάλη ποσότητα αλκοολούχου διαλύματος. Μια 
πιθανή εξήγηση, που προέκυψε μετά από συνεντεύξεις με τις Προϊστάμενες των τμημάτων, είναι η 
υψηλή κατανάλωση από τους συγγενείς και τους επισκέπτες των ασθενών, οι οποίοι είναι πολυά-
ριθμοι και παραμένουν στο νοσοκομείο για πολλές ώρες.

ΕΑ04
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥψΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2014
Γ. Λαγού, Ε. Καρυδάκη, Δ. Παπαδάκη, Ν.Δ. Ζάχος, Δ. Κρανίου, Ο. Αποστόλου, Π. Κάρλε, Θ.Α. Πέππας 
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Σκοπός: Κάθε χρόνο, την εποχή επιδημικής έξαρσης γρίπης, είναι κοινή διαπίστωση των ασχο-
λουμένων με λοιμώξεις ότι το ποσοστό των εμβολιασθέντων εργαζομένων υγείας (ΕΥ) παραμένει 
απελπιστικά χαμηλό. Σκοπός της εργασίας ήταν να τεκμηριωθεί η ακριβής έκταση του προβλήμα-
τος με audit της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) μετά τις συνήθεις, και ως συνήθως 
ανώφελες, εγκυκλίους.
Υλικό και Μέθοδοι: Μεταξύ 18-12-2013 και 18-1-2014 ερωτήθησαν 342 ΕΥ απλά «εάν έκαναν το 
εμβόλιο της γρίπης» φέτος το φθινόπωρο. Δεν συμπληρωνόταν, παρουσία τους, κανένα ερωτη-
ματολόγιο και απλά σημειωνόταν μετά η ιδιότητά τους (ιατρός [Ι], νοσηλευτής/τρια [Ν]), ο τομέας 
εργασίας τους και η ηλικία ως δεκαετία (π.χ. 30-39). Χρησιμοποιήθηκαν και ιατροί μη μέλη της ΕΝΛ 
για να αποφευχθεί τυχόν αναληθώς θετική απάντηση εάν ο ερωτών ήταν μέλος της ΕΝΛ. Καταχώ-
ρηση-ανάλυση σε ΗΥ με Excel, Windows 2007.
Αποτελέσματα: Οι εγκύκλιοι της ΕΝΛ είχαν αποσταλεί 31/10 και 1/12/13. Κατεγράφη η κατά το 
προαναφερθέν διάστημα απάντηση 342 ΕΥ, εκ των οποίων 189 ήταν ιατροί και 153 νοσηλεύτριες 
με διάμεση ηλικία 44 ετών. Ο αριθμός των εμβολιασθέντων για γρίπη ήταν 22 (ποσοστό 6,43%). 
Ο μικρός αριθμός κάνει κάθε ανάλυση διαφοράς αναξιόλογη, αλλά περισσότερο πιθανόν ήταν ο 
εμβολιασθείς ΕΥ να είναι ιατρός μεγαλύτερης ηλικίας ή νοσηλεύτρια μικρότερης ηλικίας.
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Συμπεράσματα: Το ποσοστό εμβολιασμού για γρίπη ΕΥ διεπιστώθη, και εφέτος, τραγικά χαμηλό. 
Η αναζήτηση βελτίωσής του πρέπει αν έχει και άλλους, πλην της ΕΝΛ, αρωγούς, όπως Διοίκηση και 
Κράτος. Η συνήθης ερώτηση των ΕΥ μετά από κάθε εισαγωγή γρίπης από το ΤΕΠ στη ΜΕΘ «πρέπει 
να κάνω, λέτε, το εμβόλιο;» δεν εξέλειψε, δεν εκλείπει, αλλά πρέπει να εκλείψει.

ΕΑ05
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ESBL(+) ΜΕ 
ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥθΕΡΑ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΩΝ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Α. Μασγάλα,1 Η. Καραΐσκος,2 Σ. Σιμπάρδη,3 Φ. Κλούβα,4 Ε. Πλατσούκα,5 Ν. Μαγκίνα,6 Χ. Δερβένης,7 
Π. Πενλίδης,7 Γ. Κώτσαλης,7 Ι. Λιούρης,1 Ε. Γιαμαρέλλου2

1Α’ Παθολογική Κλινική, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας 
2Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
3Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 
4ΜΕΘ, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 
5Μικροβιολογικό Τμήμα, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας 
6ΜΕΘ, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας 
7Χειρουργική Κλινική, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας

Σκοπός: Στα πλαίσια της προσπάθειας ελέγχου των λοιμώξεων που προκαλούνται από Gram(-) 
μικρόβια που παράγουν καρβαπενεμάσες, εφαρμόσαμε πολιτική αποφυγής χορήγησης καρβαπε-
νεμών σε σοβαρές λοιμώξεις από εντεροβακτηριακά ESBL(+).
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη έλαβε χώρα σε δύο τριτοβάθμια νοσοκομεία. Από τον Ιούνιο 
έως τον Νοέμβριο του 2013, 21 ασθενείς από τα δύο Παθολογικά, τα τρία Χειρουργικά Τμή-
ματα, καθώς και τις ΜΕΘ των δύο νοσοκομείων, έλαβαν σχήματα ελεύθερα καρβαπενεμών 
για σοβαρές λοιμώξεις από εντεροβακτηριακά ESBL(+). Τα αντιβιοτικά δόθηκαν βάσει αντι-
βιογράμματος, μόνα ή σε συνδυασμό και ήταν τα ακόλουθα: Αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό (2 
ασθενείς), πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη (10 ασθενείς), λεβοφλοξασίνη (1 ασθενής), κολυμικίνη 
(2 ασθενείς), τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη (1 ασθενής), τιγεκυκλίνη με κολυμικίνη (2 ασθε-
νείς), τιγκεκυκλίνη με γενταμυκίνη (1 ασθενής), σιπροφλοξασίνη με κολυμικίνη (1 ασθενής), και 
σιπροφλοξασίνη με γενταμυκίνη (1 ασθενής). Ως επιτυχής θεραπευτική ανταπόκριση ορίσθηκε: 
Για τη βακτηριαιμία, η αρνητικοποίηση δύο συνεχόμενων σετ αιμοκαλλιεργειών. Για τη λοίμω-
ξη ανώτερου ουροποιητικού, η αρνητικοποίηση της ουροκαλλιέργειας μία εβδομάδα μετά τη 
θεραπεία. Προϋπόθεση ήταν η λήψη του σχήματος για τουλάχιστον 5 ημέρες, ενώ ακολούθησε 
15νθήμερη παρακολούθηση. 
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν δώδεκα δευτεροπαθείς βακτηριαιμίες (τρεις από κεντρικό 
φλεβικό καθετήρα, τρεις οφειλόμενες σε χολαγγειίτιδα, έξι από ουρολοιμώξεις), έξι λοιμώξεις 
ουροποιητικού, δύο εν τω βάθει λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου, και μία πνευμονία. Στις αιμο-
καλλιέργειες ανιχνεύθηκαν στελέχη E. coli (5), Klebsiella pneumoniae (6), Serratia spp (1). Τα 
στελέχη που απομονώθηκαν από τις ουροκαλλιέργειες αλλά και από τις εν τω βάθει λοιμώξεις 
χειρουργικού πεδίου ήταν όλα E. coli. Επιτυχής θεραπευτική ανταπόκριση καταγράφηκε στους 
20 από τους 21 ασθενείς (95,2%), καθώς ένας ασθενής κατέληξε την 5η ημέρα της θεραπείας από 
χολαγγειοκαρκίνωμα. 
Συμπεράσματα: Για σοβαρές λοιμώξεις από εντεροβακτηριακά ESBL(+), αντιμικροβιακά σχήματα 
που δεν περιέχουν καρβαπενέμες φαίνεται να αποτελούν επιτυχή εναλλακτική θεραπεία. 
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ΕΑ06
ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
ΠΑθΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑθΗΝΑΣ
Δ. Στεφανή,1 Α. Σφήκα,1 Α. Στυλιανάκης,2 Α. Αποστολοπούλου,3 Σ. Τσιπλάκου,2 Κ. Σουβατζή,1  
Α. Μουσούλη,1 Ε. Κοίλιαρη,2 Δ. Καλλιοντζή,1 Μ. Λελέκης 1
1Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 
3Τμήμα Φαρμακείου, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Σκοπός: Να καταγραφεί η κατανάλωση των αντιβιοτικών και η αντοχή των πιο σημαντικών νοσο-
κομειακών παθογόνων στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» το έτος 2012.
Υλικό και Μέθοδοι: Ελήφθησαν δεδομένα από το φαρμακείο και καταγράφηκε η κατανάλωση 
των αντιβιοτικών σε DDDs/1.000 ημέρες νοσηλείας. Επιπλέον, από το Μικροβιολογικό τμήμα ελή-
φθησαν δεδομένα για την αντοχή των πιο σημαντικών νοσοκομειακών παθογόνων στα κυριότερα 
αντιβιοτικά. Τα δεδομένα για την κατανάλωση και την αντοχή καταγράφηκαν ξεχωριστά για τις 
ΜΕΘ (2) του νοσοκομείου και τα λοιπά τμήματα.
Αποτελέσματα: Το 2012, η συνολική κατανάλωση των αντιβιοτικών στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» ήταν 1.036 
DDDs/1.000 ημέρες νοσηλείας (5.680 στις ΜΕΘ και 834 στα λοιπά τμήματα του νοσοκομείου). Οι 
καταναλώσεις για κάποια αντιβιοτικά σε τμήματα και ΜΕΘ ήταν αντίστοιχα: β - λακτάμες + αναστο-
λείς 118 και 276, κεφαλοσπορίνες 215 και 613, καρβαπενέμες 38 και 1.141, κινολόνες 110 και 137, 
αμινογλυκοσίδες 30 και 103, τιγεκυκλίνη 15 και 666, colistin 28 και 1.284, γλυκοπεπτίδια 106 και 359, 
λινεζολίδη 10 και 340, δαπτομυκίνη 23 και 269. Σε σχέση με την αντοχή στα Gram(+) οι VRE αποτε-
λούσαν το 6% και 7% των εντεροκόκκων στα τμήματα και τις ΜΕΘ αντίστοιχα. Αντίθετα, το ποσοστό 
των MRSA ήταν 38% και 50% και των ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη CNS 37% και 69% σε τμήματα και 
ΜΕΘ αντίστοιχα. Στις ΜΕΘ σημαντικό ποσοστό των CNS ήταν ανθεκτικοί στη λινεζολίδη (24% έναντι 
4%). Τα ποσοστά αντοχής των σημαντικών Gram(-) παθογόνων ήταν: α. για το Acinetobacter ≥90% 
τόσο εκτός όσο και εντός ΜΕΘ για όλα τα αντιβιοτικά εκτός της τομπραμυκίνης (44% και 61% αντί-
στοιχα) και της κολιμυκίνης (1% και 2%), β. για την Klebsiella η αντοχή ήταν στη ΜΕΘ >80% για όλα τα 
αντιβιοτικά εκτός της γενταμικίνης (17%) και της κολιμυκίνης (62%), ενώ εκτός ΜΕΘ η αντοχή ήταν 
>55% εκτός της μεροπενέμης (41%), γενταμικίνης (22%) και κολιμυκίνης (16%). γ. Τέλος, η αντοχή της 
Pseudomonas ήταν 40% για την κεφταζιδίμη (56% στις ΜΕΘ), 60% (74%) για την αζτρεονάμη, 48% 
(68%) για τη μεροπενέμη, 36% (56%) για την αμικασίνη, 50% (62%) για τη σιπροφλοξασίνη και 3% 
(1%) για την κολιμυκίνη. Για τεχνικούς λόγους δεν υπήρχαν δεδομένα για την τιγεκυκλίνη το 2012.
Συμπεράσματα: 1. Η κατανάλωση ήταν πολύ αυξημένη στις ΜΕΘ και αυτό αντανακλάται στο μέγε-
θος της αντοχής των σημαντικών νοσοκομειακών παθογόνων 2. Στα Gram(+) πρόβλημα υπάρχει 
μόνο στους σταφυλοκόκκους με ιδιαίτερη μνεία στον ανθεκτικό στη λινεζολίδη CNS. 3. Παρά το 
γεγονός ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αντοχής για όλα τα σημαντικά Gram(-) παθογόνα, ιδιαίτερη 
είναι η περίπτωση της Klebsiella για την οποία και η κολιμυκίνη έχει πρόβλημα αντοχής.

ΕΑ07
ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ 
ΝΕΥΡΟΠΑθΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣθΕΝΕΙΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ
Ι. Νικολαΐδης, Ό. Τσαχουρίδου, Λ. Σκούρα, Θ. Χρυσανθίδης, Ά. Νικοπούλου, Ι. Ρενάσκο, Ε. Χριστάκη, 
Π. Ζεμπεκάκης, Μ. Δανιηλίδης, Σ. Μεταλλίδης 
Α’ Παθολογική Κλινική & Μονάδα Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Εισαγωγή: Η περιφερική νευροπάθεια που σχετίζεται με την HIV νόσο παραμένει μια συχνή νευ-
ρολογική επιπλοκή σε ασθενείς με HIV λοίμωξη παρά την εισαγωγή αποτελεσματικής θεραπείας. 
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Ο σκοπός της μελέτης ήταν να περιγράψουμε την επίπτωση και τους παράγοντες κινδύνου για την 
εμφάνιση περιφερικής νευροπάθειας που σχετίζεται με την HIV νόσο.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης. Ενήλικες ασθενείς με HIV, οι οποίοι 
βρίσκονταν υπό παρακολούθηση στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων της Α’ Παθολογικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, διερευνήθηκαν για την ύπαρξη περιφερικής νευροπάθειας με τη χρήση του 
AIDS Clinical Trials Group screening tool. Η περιφερική νευροπάθεια ορίστηκε ως η ύπαρξη σε ένα 
ασθενή νευροπαθητικών συμπτωμάτων και παθολογικών σημείων. Καταγράφηκαν δημογραφικά 
στοιχεία, κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα και η θεραπευτική αγωγή. Από τη μελέτη αποκλεί-
στηκαν οι ασθενείς με ΣΔ, λοίμωξη από CMV, έλλειψη B12.
Αποτελέσματα: Συνολικά μελετήθηκαν 420 ασθενείς σε μια περίοδο δύο μηνών. Περιφερική νευροπά-
θεια διαπιστώθηκε 151 (35,9%). Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι παράγοντες κινδύνου. 

Χωρίς νευροπάθεια (n=269) Νευροπάθεια (n=151) p-value

Ηλικία, mean ± SD 43,53±10,39 49,23±11,50 0,0005

Φύλο, άρρενες (%)/θήλεα (%) 230 (85,5%)/39 (14,5%) 116(76,8%)/35(23,2%) 0,032

Χρόνος σε έτη από τη διάγνωση της HIV νόσου 9,48±5,29 11,00±5,38 0,005

Θεραπεία, όχι/ναι 65 (24,2%)/204 (75,8%) 23 (15,2%)/128 (84,8%) 0,034

NRTIs, όχι/ναι 66 (24,5%)/203 (75,5%) 23 (15,2%)/128 (84,8%) 0,026

NNRTIs, όχι/ναι 154 (57,2%)/115 (42,8%) 69 (45,7%)/82 (54,3%) 0,025

PIs, όχι/ναι 114 (42,4%)/155 (57,6%) 54 (35,8%)/97 (64,2%) 0,213

CD4, mean ± SD 381,37±246,51 347,77±287,60 0,204

CD4, median (ΙQR) 350 (303,50) 301 (340) 0,049

CD4, <200 (%)/>200 (%) 62 (23,0%)/207 (77,0%) 51 (33,8%)/100 (66,2%) 0,022

LogCD4, mean ± SD 2,42±0,49 2,34±0,51 0,115

VL, median (ΙQR) 45600 (175057) 45723 (200434) 0,856

LogVL, mean ± SD 4,46±1,14 4,39±1,30 0,560

Στάδιο, Α/Β/C 123 (46%)/103 (38%)/43 (16%) 46 (31%)/65 (43%)/40 (26%) 0,003

Οι ασθενείς με νευροπάθεια ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία (p=0,0005), είχαν για μεγαλύτερο διά-
στημα HIV νόσο, μεγαλύτερη διάρκεια σε θεραπεία (p=0,005), μεγαλύτερο ποσοστό σε χρήση 
NRTI (p=0,026), μεγαλύτερο ποσοστό ΝNRTI (p=0,025), μεγαλύτερο ποσοστό να είναι γυναίκες 
(p=0,032), μικρότερο ποσοστό CD4 >200 (p=0,022), μεγαλύτερο ποσοστό σταδίου C (p=0,003) σε 
σχέση με τους ασθενείς χωρίς νευροπάθεια. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση οι μόνοι παράγοντες 
κινδύνου που αναδείχθηκαν ήταν η ηλικία (αύξηση κατά ένα έτος στην ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο 
για νευροπάθεια κατά 4%) και το γυναικείο φύλο (74% πιθανότητα για νευροπάθεια). 
Συμπεράσματα: Η περιφερική νευροπάθεια που σχετίζεται με την HIV νόσο είναι συχνή (35,9% 
επίπτωση). Παρά την πρόοδο στη φαρμακευτική θεραπεία της νόσου, η ηλικία και το γυναικείο 
φύλο είναι οι κύριοι παράγοντες για την εμφάνιση της νόσου. 
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ΕΑ08
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ QUANTIFERON ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΑΝθΑΝΟΥΣΑΣ 
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ΗΙV θΕΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ (ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Δ. Μπασούλης,1 Γ. Βρυώνη,2 Β. Καψιμάλη,2 Μ. Μαυρούλη,2 Μ. Χίνη,3 Ν. Μαγκαφάς,3 Μ.Κ. Λαζανάς,3 
Α. Τσακρής 2
1Α’ Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
33ο Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανίχνευση της λανθάνουσας φυματίωσης (ΤΒ) και η 
εκτίμηση μακροπρόθεσμα της χρησιμότητας του Quantiferon στη διάγνωσή της στην ομάδα των 
HIV-θετικών ατόμων.
Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάστηκαν δείγματα από 54 HIV θετικά άτομα με τη μέθοδο Quantiferon™ 
(QFT), μία από τις εμπορικά διαθέσιμες δοκιμασίες απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ (IGRAs). Επι-
πλέον, πραγματοποιήθηκαν δερματική δοκιμασία φυματίνης (TST) και ακτινογραφία θώρακα, και 
ακολούθησε σύγκριση των αποτελεσμάτων. Τέλος, έγινε καταγραφή των τελευταίων τιμών CD4 και 
του HIV ιικού φορτίου, για να εκτιμηθεί η ανοσιακή κατάσταση. 
Αποτελέσματα: Από τα 54 άτομα που μελετήθηκαν, τα 25 (46%) είχαν εμβολιαστεί με το BCG κατά 
το παρελθόν, 22 (40%) δεν είχαν εμβολιαστεί, ενώ 7 (14%) δεν γνώριζαν. Στο παρακάτω πίνακα 
φαίνονται τα αποτελέσματα από τις δοκιμασίες QFT και TST. 

Αποτελέσματα QFT - θετικό QFT - αρνητικό

TST - θετικό 2 4

TST - αρνητικό 2 17

TST - άγνωστο/δεν έγινε 1 28

ΣΥΝΟΛΟ 5 49

Από το σύνολο των 54 ατόμων, 5 (9,2%) ήταν QFT-θετικά, είχαν ακτινογραφία θώρακα αρνητική, 
CD4 >350/μL και μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο. Στα δύο από τα 5 άτομα επιβεβαιώθηκε η λαν-
θάνουσα ΤΒ (ένα άτομο παλαιά θεραπευμένο και ένα υπό θεραπεία). Στα 3 υπόλοιπα άτομα με 
TST-αρνητικό αποτέλεσμα δόθηκε θεραπεία για λανθάνουσα ΤΒ. Από τα 4 άτομα με QFT-αρνητικό 
αποτέλεσμα και TST-θετικό, 2 είχαν εμβολιαστεί με BCG. Από τα υπόλοιπα δύο, ένα έλαβε αντι-ΤΒ 
αγωγή και το άλλο βρίσκεται υπό παρακολούθηση.
Συμπεράσματα: Η δοκιμασία QFT φαίνεται να συμβάλλει στη διάγνωση της λανθάνουσας ΤΒ. 
Απαιτείται αύξηση του αριθμού των δειγμάτων για να εκτιμηθεί μακροπρόθεσμα η αξία της στα 
HIV θετικά άτομα.
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Αναρτημένες 
Ανακοινώσεις 
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AA01
ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Ε. Παπαδημητρίου,1 Γ. Καραΐσκος,1 Ι. Λεοντσίνης,1 Ε. Καραμπουσλή,1 Μ. Σαραφάδη,1 Ο. Λέγγα,2  
Δ. Αστρέχα,2 Α. Τσιρογιάννη,3 Β. Σκαρλάτου,2 Δ. Κατέρης,2 Δ. Μπακόλα 2
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Λαμίας 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Λαμίας 
3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν. Λαμίας

Σκοπός: Η μελέτη των ασθενών με λοίμωξη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος την τελευταία 
πενταετία 2008-2013.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά την πενταετία παρελήφθησαν από το Εργαστήριο δείγματα εγκεφαλο-
νωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) από 310 ασθενείς. Έγινε γενική και μικροβιολογική ανάλυση των υγρών. Η 
μικροβιολογική εξέταση περιλαμβάνει χρώση κατά Gram, May Grunwald-Giemsa και σινική μελά-
νη, καλλιέργεια των δειγμάτων στα συνήθη θρεπτικά υλικά και ανίχνευση αντιγόνων.
Αποτελέσματα: Από τους 310 ασθενείς οι 90 νόσησαν από λοίμωξη του Κεντρικού Νευρικού Συστή-
ματος και το παθογόνο αίτιο που ανιχνεύτηκε στους 15 ασθενείς φαίνεται στον παρακάτω πινάκα:

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ

Str. pneumoniae 5 Εντεροϊοί 3

Streptococcus sp. 2 Δυτικού Νείλου 1

H. influenzae IV 1 Epstein Barr 1

Listeria monocytogenes 1 ΜΥΚΗΤΙΑΚΕΣ

Cr. neoformans 1

H ηλικία των ασθενών όσον αφορά τις μικροβιακές μηνιγγίτιδες ήταν κατά μέσο όρο 60 έτη, ενώ 
οι ασθενείς με ιογενείς μηνιγγίτιδες ήταν κατά μέσο όρο 35 έτη. Από τους 15 ασθενείς, οι 8 ήταν 
άνδρες και οι 7 γυναίκες. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαιώθηκαν με PCR από το Κέντρο 
Αναφοράς Μηνιγγίτιδας για τις μικροβιακές περιπτώσεις, ενώ για τις ιογενείς από το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μικροβιολογίας.
Συμπεράσματα: Το συχνότερο αίτιο βακτηριακής μηνιγγίτιδας είναι ο S. pneumoniae. Όλοι οι 
ασθενείς με λοίμωξη ΚΝΣ νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο μας και η έκβασή τους ήταν πλήρης 
ίαση, εκτός από δύο περιστατικά που κατέληξαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Συγκεκριμένα, 
το πρώτο περιστατικό νόσησε από S. pneumoniae με ορότυπο 19Α και το δεύτερο επίσης από S. 
pneumoniae που απομονώθηκε από το αρθρικό υγρό, το αίμα και το ΕΝΥ. 

AA02
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΧΡΟΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ε. Παπαδημητρίου,1 Α. Μασγάλα,2 Γ. Καραΐσκος,1 Ι. Λεοντσίνης,1 Δ. Μπακόλα,3 Ό. Λέγγα,3 Δ. Αστρέχα,3  
Ι. Τούλμπα,3 Γ. Κυριαζόπουλος,4 Μ. Ψωμά,4 Δ. Σφύρας 4
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Λαμίας 
2Α’ Παθολογική Κλινική, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας 
3 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Λαμίας 
4ΜΕΘ, Γ.Ν. Λαμίας

Σκοπός: Ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας αποτελεί το συχνότερο αίτιο οξείας βακτηριακής μηνιγ-
γίτιδας στις μεγάλες ηλικίες. Το ποσοστό της πνευμονιοκοκοκκικής μηνιγγίτιδας μπορεί να ανέλθει 
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έως και 70% σε άτομα άνω των 70 ετών. Η νόσος έχει αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας και θνητό-
τητας, ενώ πρόβλημα αποτελεί η αντοχή των μηνιγγικών στελεχών του μικροβίου στην πενικιλλίνη. 
Υλικό και Μέθοδοι: Παρουσιάζουμε 6 περιστατικά πνευμονιοκοκοκκικής μηνιγγίτιδας που νοση-
λεύθηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας και σχολιάζουμε την πορεία και την έκβασή τους.
Αποτελέσματα: Έξι ασθενείς (4 άνδρες κι 2 γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας τα 67 έτη νοσηλεύθηκαν 
στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Λαμίας από το 2009 έως το 2013 με κλινική εικόνα οξεί-
ας μηνιγγίτιδας. Κανένας δεν είχε εμβολιασθεί για πνευμονιόκοκκο. Οι 4 από τους 2 ασθενείς είχαν 
ελεύθερο ιστορικό, ενώ από τους υπόλοιπους ο ένας είχε ιστορικό κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης 
και εκροής ΕΝΥ και ο άλλος μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο. Οι 4 από τους 6 διασωληνώθηκαν. Η 
διάγνωση έγινε με καλλιέργεια του μικροβίου στο ΕΝΥ, ενώ στα 4 περιστατικά ταυτοποιήθηκε και 
ο ορότυπος. Η MIC όλων των στελεχών ήταν >0,12 mcg/mL, οπότε οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν 
με κεφτριαξόνη και βανκομυκίνη πλην ενός που έλαβε συνδυασμό κεφτριαξόνης/λινεζολίδης. 
Ορότυπος 19Α ταυτοποιήθηκε σε 2 από τους 4 ασθενείς, ενώ οι λοιποί ορότυποι ήταν 3 και 18. 
Οι διασωληνωμένοι ασθενείς κατέληξαν (ορότυποι 19Α και 18) με μέσο όρο νοσηλείας 5 ημέρες. 
Συμπεράσματα: Η αντοχή των μηνιγγιτιδικών στελεχών του πνευμονιοκόκκου στην πενικιλλίνη 
καθιστά δεδομένη τη συνδυαστική θεραπεία κεφτριαξόνης/βανκομυκίνης. Η βαρύτατη πρόγνωση 
της νόσου δηλώνει την αναγκαιότητα του καθολικού εμβολιασμού ηλικιωμένων ατόμων. 

AA03
ΠΡΩΤΟΠΑθΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΝΟΚΑΡΔΙΩΣΗ ΑΠΟ NOCARDIA BRASILIENSIS ΣΕ 
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΗ ΑΣθΕΝΗ
Α. Μούντριχα,1 Α. Μασγάλα,2 Ζ. Ρούσσου,3 Ε. Πετεινάκη,4 Ε. Πλατσούκα,3 Ά. Ασήμης,2 Θ. Δαλαδήμος,2 
Ι. Λιούρης,2 Ν. Μαρουδιάς 1
1ΩΡΛ Κλινική, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας 
2Α’ Παθολογική Κλινική, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας 
3Μικροβιολογικό Τμήμα, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας 
4Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σκοπός: Η δερματική νοκαρδίωση είναι μια σπάνια λοίμωξη που μπορεί να εκδηλωθεί σαν κυτ-
ταρίτιδα, σαν λεμφοδερματκή λοίμωξη, σαν μυκήτωμα, ή δευτεροπαθώς σαν δερματική λοίμωξη 
αποτέλεσμα διάχυτης συστηματικής νόσου. Η νόσος αφορά συνήθως ανοσοκατασταλμένους 
ασθενείς αλλά η πρωτοπαθής δερματική μορφή αφορά ανοσοεπαρκείς όπου στην περιοχή ενο-
φθαλμισμού έχει προηγηθεί τραυματισμός. Παρουσιάζουμε περίπτωση πρωτοπαθούς δερματικής 
νοκαρδίωσης από Nocardia brasiliensis σε ανοσοκατασταλμένη ασθενή.
Υλικό και Μέθοδοι: Γυναίκα 72 ετών παρουσιάσθηκε αιτιώμενη πυρετό έως 38,5°C από 3ημέρου. 
Η ασθενής παρουσίαζε εκτεταμένη πομφολυγώδη βλάβη στη ράχη της ρινός με επέκταση στη 
δεξιά παρειά και σύστοιχη τραχηλική λεμφαδενίτιδα. Η ασθενής ανέφερε προ 7ημέρου από της 
εισαγωγής της την εμφάνιση μικρής επηρμένης βλάβης στην περιοχή της ρινός για την οποία πιθα-
νολογούσε δήγμα εντόμου. Από το ατομικό αναμνηστικό σημειώνεται υπέρταση και μυοσίτιδα υπό 
αγωγή με πρεδνιζολόνη 5 mg ημερησίως από πενταετίας.
Αποτελέσματα: Η ασθενής αντιμετωπίσθηκε αρχικά σαν επιπεπλεγμένη λοίμωξη μαλακών μορί-
ων με συνδυασμό σιπροφλοξασίνης-κλινδαμυκίνης, ενώ εστάλη καλλιέργεια από το υλικό της 
βλάβης. Η αξονική τομογραφία σπλαγχνικού κρανίου και τραχήλου για το ενδεχόμενο εν τω βάθει 
επέκτασης της λοίμωξης ήταν αρνητική. Τέσσερεις ημέρες μετά και ενώ η ασθενής παρουσίαζε 
ελάχιστη βελτίωση της εικόνας και των δεικτών φλεγμονής, η καλλιέργεια της βλάβης ανέδειξε 
Nokardia sp., ευαίσθητη στην τριμεθοπρίμη-σουλφομεθοξαζόλη, η οποία στη συνέχεια ταυτοποιή-
θηκε με PCR σε Ν. brasiliensis. Αξονική τομογραφία θώρακος για το ενδεχόμενο διάσπαρτης νόσου 
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ήταν αρνητική. Η ασθενής άρχισε θεραπεία με τριμεθοπρίμη-σουλφομεθοξαζόλη. Μετά 48 ώρες 
η ασθενής απυρέτησε με υποχώρηση των δεικτών φλεγμονής και σαφή βελτίωση της κλινικής της 
εικόνας. Εδόθη οδηγία για τρίμηνη αγωγή από του στόματος με τριμεθοπρίμη-σουλφομεθοξαζόλη. 
Η ασθενής βρίσκεται υπό παρακολούθηση μέχρι σήμερα χωρίς κανένα σύμβαμα. 
Συμπεράσματα: Σε δερματικές βλάβες που μοιάζουν στρεπτοκοκκικής ή σταφυλοκοκκικής αιτι-
ολογίας, όταν έχει προηγηθεί τραυματισμός, η νοκάρδια πρέπει να αποτελεί μια υπόθεση τόσο σε 
ανοσοκατασταλμένους όσο και σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς. 

AA04
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΥΡΗθΡΗΤΙΔΑΣ ΑΠΟ 
NEISSERIA GONORRHOEAE ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ε. Μπελεσιώτου, Ζ. Ψαρουδάκη, Δ. Κόκκινου, Ε. Περιβολιώτη, Μ. Νέπκα, Π. Τσιάμη, Ε. Παπαδογιάννη, 
Ε. Σκόρδα, Κ. Μελά, Κ. Λιτσάκης, Α. Αργυροπούλου, Κ. Φουντούλης
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Η σεξουαλική επαφή είναι η πιο κοινή οδός μετάδοσης της Neisseria gonorrhoeae (N. 
gonorrhoeae). Στους άνδρες προκαλεί οξεία ουρηθρίτιδα με έκκριμα και δυσουρικά ενοχλήματα. 
Χωρίς θεραπεία μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη ανιόντως ή αιματογενώς με αποτέλεσμα επιδιδυ-
μίτιδα, επιδιδυμορχίτιδα, προστατίτιδα, περιουρηθρικό απόστημα, ενδοκαρδίτιδα, μηνιγγίτιδα, 
αιμορραγικές δερματικές βλάβες ή πολυαρθρίτιδα. Η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα είναι ασυμπτω-
ματική στο 5%-10% των ανδρών και στο 80% των γυναικών. Το ουρηθρικό επιθήλιο αποτελεί 
προστατευτικό περιβάλλον για τη N. gonorrhoeae. 
Σκοπός: Μικροβιολογικά τεκμηριωμένες περιπτώσεις ουρηθρίτιδας από N. gonorrhoeae κατά τη 
τριετία 2011-2013 στο νοσοκομείο μας.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά την τελευταία τριετία έγινε συλλογή ουρηθρικών δειγμάτων από 46 
άνδρες ηλικίας 22-61 ετών με ουρηθρίτιδα χαρακτηριζόμενη από οξεία έναρξη και πυώδες έκκρι-
μα. Στα ληφθέντα δείγματα έγινε μικροσκοπική εξέταση με χρώση κατά Gram και καλλιέργεια σε 
κοινά και ειδικά θρεπτικά υλικά. Η επώαση έγινε στους 37ºC, σε συνθήκες CO

2 
για 48 ώρες.

Αποτελέσματα: Σε 33 από τα 46 δείγματα ουρηθρικού που εξετάστηκαν, η χρώση κατά Gram 
ανέδειξε την παρουσία πολυμορφοπύρηνων, όπως επίσης ενδοκυττάριων και εξωκυττάριων 
αρνητικών κατά Gram καφεοειδών διπλοκόκκων. Σε 28 δείγματα αναπτύχθηκαν στην καλλιέρ-
γεια μικροοργανισμοί που ταυτοποιήθηκαν σαν N. gonorrhoeae. Έλεγχος ευαισθησίας έγινε σε 
10 στελέχη. Όλα τα ελεγχθέντα στελέχη ήταν ευαίσθητα στην κεφτριαξόνη, την κεφιξίμη και τη 
σπεκτινομυκίνη, ενώ παρατηρήθηκε αντοχή στη σιπροφλοξασίνη (5 στελέχη ανθεκτικά και 5 
στελέχη ευαίσθητα) και στην τετρακυκλίνη (8 στελέχη ανθεκτικά και 2 στελέχη ευαίσθητα). Όλοι οι 
ασθενείς έλαβαν κεφτριαξόνη 125 mg Ι.Μ. και αζιθρομυκίνη 1 gr P.O. (περίπου 30% των ασθενών 
με γονοκοκκική ουρηθρίτιδα έχουν συνοδό λοίμωξη με χλαμύδια), ενώ ένας ασθενής έλαβε μόνο 
τετρακυκλίνη 100 mg x 2 P.O. επί 7 ημέρες με άμεση θεραπευτική ανταπόκριση και ίαση παρόλο 
που το συγκεκριμένο στέλεχος εμφάνιζε in vitro αντοχή στην τετρακυκλίνη.
Συμπεράσματα: Επί ουρηθρίτιδας η N. gonorrhoeae πρέπει να αναζητείται με επιμονή λόγω της 
αύξησης της επίπτωσης της νόσου και της εμφάνισης αντοχής στις κινολόνες. Η αναζήτηση της N. 
gonorrhoeae στα άμεσα παρασκευάσματα απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία. Είναι απαραίτητο να διενερ-
γείται καλλιέργεια σε όλα τα δείγματα σε ειδικά θρεπτικά υλικά και υπό ειδικές συνθήκες επώασης 
για την ανάπτυξη της N. gonorrhoeae. Η εκτέλεση δοκιμασίας ευαισθησίας λόγω της εμφάνισης 
ανθεκτικών στελεχών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Απαραίτητη είναι η σύγχρονη θεραπεία και του 
συντρόφου, η αποχή κατά τη διάρκεια της θεραπείας και ο έλεγχος και η θεραπεία όλων των προ-
ηγούμενων συντρόφων. 



44

AA05
ACINETOBACTER BAUMANNII AΝθΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΟΛΙΜΥΚΙΝΗ  
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ)
Ε. Σκούρα,1 Β. Βιτώρος,1 Ά. Μακίνα,1 Ν. Αλεξίου,1 Α. Ιωάννου,1 Ε. Λιακοπούλου,1 Μ. Κουπετώρη,1  
K. Τσιβεριώτης,2 N. Χαραλαμπάκη,2 Ε. Τρίκκα-Γραφάκου,2 Σ. Συμπάρδη 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 

2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σκοπός: Το πολυανθεκτικό Acinetobacter baumannii με αντοχή στην κολιμυκίνη αναφέρεται 
στην πρόσφατη βιβλιογραφία, με αντιφατικά αποτελέσματα ως προς την κλινική του σημασία 
και την ευαισθησία του σε άλλα αντιμικροβιακά. Περιγράφουμε τη δική μας πρόσφατη εμπειρία 
δύο ασθενών με προδιαθεσικούς παράγοντες για λοίμωξη από πολυανθεκτικά βακτήρια, που 
ανέπτυξαν τελικά μικροβιαιμία από Acinetobacter baumannii ανθεκτικό στην κολιμυκίνη (έλεγ-
χος με e-test). 
Υλικό και Μέθοδοι: 1η περίπτωση: Άνδρας 60 ετών με τρίμηνη νοσηλεία σε Ν/Χ κλινική και ΜΕΘ 
νοσοκομείου Αθήνας, λόγω υπαραχνοειδούς αιμορραγίας-εμβολισθέντος ανευρύσματος, διακομί-
ζεται στην κλινική μας από κέντρο αποκατάστασης. Ήταν τετρακινητικός, φέροντας τραχειοστομία 
και παρουσίαζε δύσπνοια και πυρετό. Με τη διάγνωση πνευμονίας από εισρόφηση αντιμετωπίσθη-
κε αρχικά με λινεζολίδη-πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη και στη συνέχεια επιτυχώς με συνδυασμό 
κεφεπίμης-μετρονιδαζόλης, ενώ οι αρχικές αιμοκαλλιέργειες επέβησαν στείρες. Λόγω αδυναμίας 
κατάποσης προγραμματίσθηκε τοποθέτηση γαστροστομίας, που δεν τέθηκε τελικά ενδοσκοπικά 
αλλά χειρουργικά λόγω τεχνικών δυσκολιών. Μια εβδομάδα μετά, ακολούθησε σηπτικό επεισόδιο 
με άνοδο δεικτών φλεγμονής και ταυτοποίηση σε αιμοκαλλιέργειες πολυανθεκτικού Acinetobacter 
baumannii με αντοχή και στην κολιμυκίνη και ευαισθησία μόνο στην τιγεκυκλίνη και κορτιμοξα-
ζόλη. 2η περίπτωση: Γυναίκα 71 ετών με προηγηθείσα Ν/Χ επέμβαση αφαίρεσης ενδοεγκεφαλικού 
αιματώματος και νοσηλεία σε ΜΕΘ ιδιωτικού θεραπευτηρίου, μεταφέρεται στην κλινική μας με 
τραχειοστομία, βαριά υπολειμματική νευρολογική συνδρομή (GCS 8) και παρατεινόμενο εμπύρετο 
αφού είχε λάβει διαδοχικά κεφτριαξόνη-κλινδαμυκίνη και ιμιπενέμη-βανκομυκίνη. Διαπιστώθη-
κε πνευμονική πύκνωση ΔΚΛ και από διατραχειακή αναρρόφηση απομονώθηκε Acinetobacter 
baumannii ευαίσθητο στην κολιμυκίνη, την οποία και έλαβε με ικανοποιητική ανταπόκριση. 
Ακολούθησαν σηπτικά επεισόδια από κεντρικές φλεβικές γραμμές για τα οποία έλαβε διαδοχικά 
συνδυασμούς αντιμικροβιακών. Μετά δίμηνη νοσηλεία, κατά το τελευταίο σηπτικό επεισόδιο στην 
αιμοκαλλιέργεια απομονώθηκε Acinetobacter baumannii ανθεκτικό στην κολιμυκίνη και ευαισθη-
σία σε τιγεκυκλίνη, φωσφομυκίνη, αμικασίνη. 
Αποτελέσματα: Οι δύο ασθενείς είχαν προηγούμενη νοσηλεία σε ΜΕΘ και είχε προηγηθεί χορή-
γηση κολιμυκίνης. Βάσει αντιβιογράμματος στον ασθενή (Ι) χορηγήθηκε συνδυασμός τιγεκυκλί-
νης-γενταμυκίνης-κορτιμοξαζόλης, αλλά ο ασθενής κατέληξε εντός 48ώρου, ενώ στην ασθενή 
(2) χορηγήθηκε ο συνδυασμός τιγεκυκλίνης-φωσφομυκίνης-αμικασίνης, αλλά και αυτή απεβίωσε 
εντός 24ώρου. 
Συμπεράσματα: Η κακή έκβαση των δύο περιστατικών, μας εμβάλλει σε σκέψεις όσον αφορά 
στους χρησιμοποιηθέντες συνδυασμούς αντιμικροβιακών, βάσει αντιβιογράμματος. Σε διάφορες 
πειραματικές και κλινικές μελέτες συνδυάζονται επιπλέον και φάρμακα κλασικώς δρώντα έναντι 
των Gram(+) βακτηρίων, όπως η ριφαμπικίνη, δαπτομυκίνη, λινεζολίδη, τα οποία θα πρέπει να 
ελέγχονται με τις μεθόδους συνέργειας και αναλόγως να χρησιμοποιούνται.
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AA06
ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ SALMONELLA  
NON-TYPHI. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Δ. Τσάλτα,1 Γ. Βεργόπουλος,1 Κ. Αδαμόπουλος,1 Ε. Γριβάκου,1 Κ. Κατσαρά,1 Ι. Ιωαννίδης,1  
Α. Νικολόπουλος,1 Ζ. Ρούσσου,2 Ε. Πλατσούκα,2 Ν. Κομιτόπουλος 1
1Β’ Παθολογική Κλινική, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας 
2Μικροβιολογικό Τμήμα, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας

Εισαγωγή: Η λοίμωξη από Salmonella non-typhi οδηγεί σε μικροβιαιμία σε ποσοστό 2-5%. Οι ενδαγ-
γειακές επιπλοκές, που περιλαμβάνουν την ενδοκαρδίτιδα και τη λοίμωξη ανευρύσματος (infected 
aneurysm), είναι σπάνιες και συνοδεύονται από υψηλή θνητότητα. Περιγράφονται δύο περιστατικά 
βακτηριαιμίας από Salmonella, το πρώτο με εκδήλωση ενδοκαρδίτιδας και το δεύτερο με παρουσία 
ανευρύσματος νεφρικής αρτηρίας.
Παρουσίαση 1ου Περιστατικού: Άνδρας 80 ετών διαβητικός, προσήλθε λόγω πυρετού από 5ημέρου 
και προηγούμενες διαρροϊκές κενώσεις. Η κλινική εξέταση δεν ανέδειξε ιδιαίτερα παθολογικά ευρή-
ματα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (CRP=100,5 mg/l, 
ΤΚΕ=107 mm/1h), χωρίς λευκοκυττάρωση (WBC=7700 χιλ/μl, PMNs=68%), αυξημένες τιμές σακχάρου, 
κρεατινίνης και RΑ-test(+). Σε 3 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών απομονώθηκε S. typhimurium. Η καλλιέργεια 
κοπράνων έδειξε φυσιολογική χλωρίδα και ο έλεγχος HIV ήταν αρνητικός. Διοισοφάγειο υπερηχοκαρ-
διογράφημα επισήμανε εκβλάστηση στην κοιλιακή επιφάνεια της αορτικής βαλβίδας δ=1*0,6 cm. Από 
τον υπόλοιπο απεικονιστικό έλεγχο δεν ανευρέθηκαν άλλες εντοπίσεις. Η διάγνωση ενδοκαρδίτιδας 
τέθηκε σύμφωνα με τα τροποποιημένα κριτήρια κατά Duke. Ο ασθενής έλαβε βάσει αντιβιογράμματος 
κεφτριαξόνη (2 gr x 1, IV) για 4 εβδομάδες ενώ, λόγω καθυστερημένης ανταπόκρισης, μετά την πρώτη 
εβδομάδα προστέθηκε σιπροφλοξασίνη (400 mg x 2, IV). Η χορήγηση σιπροφλοξασίνης (750 mg x 2, 
p.o.) συνεχίστηκε για 4 εβδομάδες μετά τη διακοπή της κεφτριαξόνης. Ο ασθενής παρέμεινε απύρετος, 
ενώ νέο διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα, 2 μήνες αργότερα, ήταν αρνητικό για εκβλαστήσεις. 
Παρουσίαση 2ου Περιστατικού: Γυναίκα, 84 ετών με βηματοδότη, προσήλθε λόγω πυρετού από εβδο-
μάδος. Στο ιστορικό της ασθενούς ανεφέρθησαν μυελοϋπερπλαστικό σύνδρομο, ρευματοειδής αρθρίτιδα 
υπό αγωγή με κορτιζόνη και υδροξυουρία και νοσηλεία προ μηνός σε Παθολογική Κλινική με διάγνωση 
μικροβιαιμίας από S. bovismorbificans η οποία αντιμετωπίσθηκε με σιπροφλοξασίνη για 14 ημέρες. Η ασθε-
νής εξήλθε τότε απύρετη με υποχώρηση των δεικτών φλεγμονής. Ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος κατά τη 
νέα εισαγωγή της δεν ανέδειξε ευρήματα, πέραν των σχετιζόμενων με τα συνυπάρχοντα νοσήματα, αλλά 
από τις νέες καλλιέργειες αίματος απομονώθηκε το ίδιο στέλεχος Salmonella. Η ασθενής τέθηκε σε αγωγή 
με κεφτριαξόνη (2 gr x 1, IV). Ακολούθησε έλεγχος με διαθωρακικό και διοισοφάγειο υπερηχογράφημα των 
βαλβίδων και του καλωδίου του βηματοδότη που ήταν αρνητικός για εκβλαστήσεις. Η αξονική τομογραφία 
κοιλίας αποκάλυψε ανευρυσματική διάταση της αριστερής νεφρικής αρτηρίας, η οποία στην αγγειογραφία 
είχε χαρακτήρες μυκωτικού ψευδοανευρύσματος. Η ασθενής δεν δέχθηκε αγγειοχειρουργική επέμβαση 
και εξήλθε οικεία βουλήσει απύρετη. Απεβίωσε μετά λίγους μήνες από οξεία μυελογενή λευχαιμία.

AA07
ΟΦθΑΛΜΙΚΗ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟ ΑΣθΕΝΗ
Χ. Λιναρδή,1 Μ. Γκίκα,2 Θ. Κακκαβάς,2 Ε. Γρίσπου,3 Β. Παπασταμόπουλος,2 Α. Σκουτέλης 2
1Οφθαλμολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
2Ε’ Παθολογική Κλινική-Τμήμα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
3Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Η οφθαλμική λεϊσμανίαση αποτελεί μια ασυνήθη εκδήλωση λεϊσμανίασης. Στόχος της μελέ-
της είναι η παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης οφθαλμικής λεϊσμανίασης ως εκδήλωση σπλαχνικής 
λεϊσμανίασης σε γυναίκα που ελάμβανε κορτικοστεροειδή και μεθοτρεξάτη.
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Παρουσίαση κλινικής περίπτωσης: Γυναίκα 37 ετών εκδήλωσε θρόμβωση αριστερής οφθαλ-
μικής φλέβας τον 4/2012. Η ασθενής διέμενε στα Μεσόγεια και είχε στην κατοχή της σκύλο, 
ενώ το ατομικό της αναμνηστικό ήταν ελεύθερο, χωρίς πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό. Έγινε 
έλεγχος για διαταραχές θρομβοφιλίας και ορολογικός έλεγχος για λοιμώδη νοσήματα οι οποίοι 
ήταν αρνητικοί και η ασθενής έλαβε θεραπεία με κορτικοστεροειδή για 6 μήνες και ακολούθως 
θεραπεία με μεθοτρεξάτη για 5 μήνες ως επί αγγειίτιδας. Τον 3/2013 εισήχθη σε άλλο νοσοκομείο 
με πνευμονία, κόπωση, εμπύρετο και πανκυτταροπενία που αποδόθηκε στη λήψη μεθοτρεξάτης 
η οποία και διεκόπη. Η ασθενής βελτιώθηκε με αγωγή και εξήλθε, αλλά η πανκυτταροπενία συνε-
χίστηκε χωρίς πυρετό. Τον 5/2013 διενεργήθηκε οστεομυελική βιοψία (ΟΜΒ) και εστάλη PCR 
στον μυελό των οστών για Leishmania donovani complex η οποία ήταν θετική. Ετέθη η διάγνωση 
της σπλαχνικής λεϊσμανίασης και η ασθενής έλαβε θεραπεία με λιποσωμική αμφοτερικίνη Β την 
οποία και ολοκλήρωσε. Το ίδιο διάστημα διαπιστώθηκε αιμορραγία υαλοειδούς και η ασθενής 
υποβλήθηκε σε υαλοειδεκτομή τον 11/2013. Λόγω του ιστορικού της, το υαλοειδές εστάλη για 
PCR για Leishmania spp η οποία απέβη θετική. Η ασθενής επανεισήχθη τον 12/2013 και έλαβε 
εκ νέου συστηματική αγωγή με λιποσωμική αμφοτερικίνη Β. Ταυτόχρονα, διενεργήθηκε και πάλι 
ΟΜΒ και PCR στον μυελό των οστών η οποία ήταν αρνητική αυτή τη φορά. Στα πλαίσια του 
follow-up έπειτα από 1 μήνα έγινε παρακέντηση από τον πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού και η 
PCR για Leishmania spp ήταν αρνητική.
Συζήτηση: Ο έλεγχος της λοίμωξης από Leishmania spp γίνεται από την κυτταρική ανοσία. Σε 
περίπτωση ανοσοκαταστολής μπορεί να συμβεί αναζωπύρωση νόσου ή άτυπες κλινικές εκδη-
λώσεις, όπως στην περίπτωσή μας. Οι περιπτώσεις οφθαλμικής λεϊσμανίασης που αναφέρονται 
στη βιβλιογραφία συνδέονται με πρωτοπαθή δερματική ή προηγούμενη σπλαχνική λεϊσμανίαση. 
Στην τελευταία, η λοίμωξη μεταδίδεται στον οφθαλμό αιματογενώς. Οι οφθαλμικές εκδηλώσεις 
είναι: έλκος βλεφάρου, βλεφαρίτιδα, επιπεφυκίτιδα, καταρράκτης, διάμεση κερατίτιδα, πρόσθια 
ραγοειδίτιδα, γλαύκωμα και απώλεια του οφθαλμού. Σε περιοχές ενδημικές για το παράσιτο και 
όταν συνυπάρχει ανοσοκαταστολή, η οφθαλμική λεϊσμανίαση πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν στη 
διαφοροδιάγνωση γιατί χρειάζεται έγκαιρη και επιθετική θεραπεία επειδή δυνητικά μπορεί να 
προκαλέσει τύφλωση.

AA08
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΣΗψΗΣ ΣΕ ΑΣθΕΝΕΙΣ ΜΕθ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κ. Γυφτοπούλου,1 Α. Αναστασόπουλος,2 Ε. Αλαφάκη,1 Τ. Δασκάλου,1 Μ. Μπακάλη,1 Ρ. Χατζηκυριάκου 1
1Αιματολογικό Εργαστήριο Εργαστηριακός Τομέας, Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο 
26η Πνευμονολογική Κλινική-ΜΕΘ ΚΑΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Σκοπός: Η σήψη είναι μια από τις συνήθεις αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας στους ασθενείς που 
νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και η επίπτωση της διαρκώς αυξάνεται. 
Αν και ο «τυπικός» σηπτικός ασθενής εμφανίζει κλινικές εκδηλώσεις, πολλοί ασθενείς, ιδιαίτερα 
νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ, δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και για την έγκαιρη αναγνώριση και 
αντιμετώπισή της απαιτείται υψηλός βαθμός υποψίας. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της 
συμβολής του αιματολογικού εργαστηρίου στην έγκαιρη αναγνώριση της σήψης σε ασθενείς της 
ΜΕΘ μέσα από την παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής ηλικίας 80 ετών, θήλυ, με ατομικό αναμνηστικό αρτηριακής υπέρ-
τασης, κροταφικής αρτηρίτιδας, στένωσης αορτικής βαλβίδας, νοσηλεύεται σε μονάδες εντατικής 
θεραπείας από 7μήνου λόγω αλλεπάλληλων επιπλοκών μετά από χειρουργική επέμβαση αντικατά-
στασης αορτικής βαλβίδας με βιολογικό μόσχευμα.
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Αποτελέσματα: Σε κάποια χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η ασθενής χωρίς 
να έχει εμφανή κλινική συμπτωματολογία εμφάνισε απότομα λευκοπενία (WBC: 3,93 x 103/μl), 
θρομβοπενία (PTL: 114 x 103/μl) και αύξηση του αριθμού των ουδετερόφιλων στο περιφερικό αίμα 
σε ποσοστό 78,6%. Στο πλακάκι γενικής αίματος αναδείχτηκε τοξική κοκκίωση ουδετερόφιλων 
και από την ερυθρά σειρά ανισοκυττάρωση (RDW: 19,5), ποικιλοκυττάρωση και ανισοχρωμία. Ένα 
24ωρο αργότερα η ασθενής εμφάνισε επιδείνωση της κλινικής εικόνας με ταχύπνοια, ταχυκαρδία 
και υποθερμία (ενδεικτικά σηπτικού επεισοδίου), ενώ και από την καλλιέργεια αίματος ταυτοποιή-
θηκε Providencia stuartii (πανανθεκτικό στέλεχος), ενδεικτικό μικροβιαιμίας.
Συμπεράσματα: Η σήψη είναι μια δυναμική διαδικασία με εξελισσόμενη κλινική εικόνα. Η έγκαιρη 
αναγνώρισή της δεν είναι πάντα εύκολη και ο αριθμός των σηπτικών ασθενών με άτυπη κλινική 
εικόνα είναι σημαντικός. Το αιματολογικό εργαστήριο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην έγκαιρη 
αναγνώριση της σήψης, όπως φαίνεται και από την παρουσίαση του παραπάνω περιστατικού, 
καθώς οι εργαστηριακές διαταραχές σε αυτή την ασθενή προηγήθηκαν των κλινικών. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να τεθεί άμεσα η υποψία για σηπτικό επεισόδιο και να αντιμετωπιστεί επιθετικά με την 
κατάλληλη αγωγή. Έγκαιρη αναγνώριση και κατάλληλη αντιμετώπισή της βελτιώνει σημαντικά την 
πρόγνωση των ασθενών αυτών.

AA09
ΕΝΕΡΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΙΑ
Ε. Αλαφάκη,2 Κ. Γυφτοπούλου,2 Α. Αναστασόπουλος,1 Β. Δημητρίου,2 Μ. Τουμπής,1 Ρ. Χατζηκυριάκου 2
16η Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» 
2Αιματολογικό Τμήμα, Εργαστηριακός Τομέας, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»

Σκοπός: Η φυματίωση ως χρόνια φλεγμονώδης νόσος παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία αιματολογι-
κών διαταραχών μερικές εκ των οποίων είναι αποτέλεσμα της χρονιότητας της νόσου, ενώ άλλες 
είναι ανεξάρτητες από αυτή. Μία από αυτές τις διαταραχές που οφείλονται στη χρονιότητα της 
νόσου είναι η αύξηση του αριθμού των ουδετερόφιλων στο περιφερικό αίμα. Σκοπός της μελέτης 
είναι η ανάδειξη της ουδετεροφιλίας ως μια από τις πιο σημαντικές αιματολογικές διαταραχές σε 
ασθενείς με ενεργό φυματίωση πνεύμονα.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν προοπτικά 70 ασθενείς με ενεργό φυματίωση πνεύμονα που 
νοσηλεύτηκαν σε πνευμονολογικές κλινικές του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», το χρονικό διάστημα από 
τον Ιούνιο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2013. Εξετάσθηκαν οι ιατρικοί φάκελοι των ασθενών 
αυτών καθώς και η γενική εξέταση αίματος κατά την εισαγωγή τους (συγκεκριμένα ο αριθμός και 
το ποσοστό των ουδετερόφιλων). Οι φυσιολογικές τιμές του αριθμού των ουδετερόφιλων στο 
περιφερικό αίμα είναι 1750-7500/μl και του ποσοστού αυτών 38-68%.
Αποτελέσματα: Από τους 70 ασθενείς οι 53 ήταν άνδρες (ΑΝΔ) και οι 17 γυναίκες (ΓΥΝ) με μέσο 
όρο ηλικίας τα 46,95 έτη. Οι 43 εξ αυτών, ποσοστό δηλαδή 61,4% -30 άνδρες (ΑΝΔ) και 13 γυναίκες 
(ΓΥΝ)- εμφάνιζαν αυξημένο ποσοστό ουδετερόφιλων στο περιφερικό αίμα (μεγαλύτερο από 68%), 
ενώ οι 24 ποσοστό δηλαδή 34,3% -16 άνδρες (ΑΝΔ) και 8 γυναίκες (ΓΥΝ)- εμφάνιζαν αυξημένο 
απόλυτο αριθμό ουδετερόφιλων (μεγαλύτερο από 7500/μl) στο περιφερικό αίμα.
Συμπεράσματα: Από την ανάλυση των παραπάνω αποτελεσμάτων προκύπτει ότι ένα σημαντικό 
ποσοστό ασθενών με ενεργό φυματίωση πνεύμονα εμφανίζει αυξημένο αριθμό ουδετερόφιλων 
στο περιφερικό αίμα τόσο ως ποσοστό επί τοίς εκατό, όσο και ως απόλυτο αριθμό. Η ουδετεροφι-
λία σε ασθενείς με ενεργό φυματίωση πνεύμονα είναι μια συνηθισμένη αιματολογική διαταραχή, 
εμφανίζεται χρονικά μετά την αύξηση των Τ-λεμφοκυττάρων και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις 
υποχωρεί μετά τη θεραπεία των ασθενών με την κατάλληλη αντιφυματική αγωγή. 
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AA10
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΝΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΧΝΑ ΚΑΙ ΣΔ ΤΥΠΟΥ 2
Α. Μακίνα, Ε. Σκούρα, Β. Βιτώρος, Π. Κουρουτού, Ν. Αλεξίου, Ε. Κοτινά, Ε. Λιακοπούλου, Μ. Κουπετώρη, 
Σ. Συμπάρδη.
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σκοπός: Η φυματίωση του ΚΝΣ είναι μία από τις σπάνιες εκδηλώσεις της φυματίωσης (ΤΒ). Απο-
τελεί 0,7% όλων των περιπτώσεων φυματίωσης. Η νόσος εμφανίζεται με πενταπλάσια συχνότητα 
στους ΗΙV θετικούς ασθενείς. Η κλινική εικόνα εξελίσσεται βαθμιαία, με ήπια συμπτώματα στο 
πρώτο στάδιο άνευ νευρολογικών σημείων, έως το τρίτο στάδιο όπου υπάρχει διαταραχή επιπέδου 
συνείδησης ή/και εστιακή νευρολογική σημειολογία.
Υλικό και Μέθοδοι: Περιγράφεται περίπτωση γυναίκας 69 ετών με ιστορικό ΧΝΑ τελικού στα-
δίου σε αιμοκάθαρση, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ινσουλινο-θεραπευόμενο και στεφανιαία 
νόσο. Η ασθενής προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω λιποθυμικού επεισοδίου (πτώση επί του εδάφους 
με απώλεια βιολογικών υγρών). Από τη νευρολογική εξέταση: αυχενική δυσκαμψία (-), θετικό 
σημείο Βarre αριστερού άνω άκρου, πέλματα σε κάμψη άμφω, ήπια συγχυτική. Από την υπό-
λοιπη κλινική εξέταση ΑΠ 184/84 mmHg, Σφ. 70/λεπτό, Sat. 88% ακρόαση πνευμόνων: λεπτοί 
ρόγχοι άμφω, καρδιά: S1, S2 ρυθμικοί χωρίς επιπρόσθετοι ήχοι. Από τον εργαστηριακό έλεγχο: 
WBC=3.100, Ηct=43,4%, PLt=86000, ουρία=73 mg/dl, κρεατινίνη=6,1 mg/dl, Na=130 mmol/L, 
Κ=4,8 mmol/L (υπόλοιπος εργαστηριακός έλεγχος κφ). Η Α/α θώρακος χωρίς σημαντικά 
παθολογικά ευρήματα. Η ασθενής υποβλήθηκε σε CT εγκεφάλου χωρίς iv σκιαγραφικό (-), CT 
θώρακος: (-). Από το ατομικό αναμνηστικό της ασθενούς αναφερόταν (+) δερμοαντίδραση 
Μantoux προ 6μήνου, Quantiferon (+) στα πλαίσια προετοιμασίας για μεταμόσχευση νεφρού 
αλλά δεν έλαβε θεραπεία. H ασθενής παρά τη συνεδρία νεφρού την επόμενη μέρα παρέμεινε 
συγχυτική, υποβλήθηκε σε 2η CT εγκεφάλου με IV σκιαγραφικό χωρίς αλλαγές από την 1η CT. 
Mε την υποψία λοίμωξης ΚΝΣ επί εδάφους λανθάνουσας ΤΒ διενεργήθηκε ΟΝΠ: κύτταρα=115 
κκχ, ερυθρά 14000 κκχ, πόλυ 58%, λέμφο 42%, λεύκωμα 709 mg/dl, γλυκόζη 113 mg/dl, LDH 93 
IU/l. Στάλθηκαν δείγματα ΕΝΥ προς όλες τις κατευθύνσεις, PCR για Β. Κοch και εν αναμονή των 
αποτελεσμάτων ετέθη σε τετραπλή αντιφυματική αγωγή iv. Την πέμπτη ημέρα της θεραπείας η 
ασθενής εμφανίζει πολυοργανική ανεπάρκεια, υποστηρίχθηκε μηχανικά αλλά απεβίωσε εντός 
24ώρου. To αποτέλεσμα της PCR για B.Koch στο ENY απέβη θετικό. 
Συμπεράσματα: Η φυματιώδης μηνιγγίτιδα γενικώς έχει αμβληχρά συμπτώματα τα οποία πρέπει 
να αξιολογηθούν εγκαίρως, διότι οποιαδήποτε καθυστέρηση αυξάνει τη θνητότητα. Κυρίως στην 
ομάδα των χρόνιων νεφροπαθών όπου η επίπτωση της ΤΒ είναι ιδιαίτερα αυξημένη, θα πρέπει να 
διερευνάται με τα πρώτα νευρολογικά συμπτώματα.

AA11
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ 
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥθΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ: 
ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Χ. Λούπα,1 Π. Φραγκινέα,2 Ε. Μεϊμέτη,1 Α. Δώνου,1 Ε. Βογιατζόγλου,1 Γ. Κουππάρη 3 
1Ιατρείο Φροντίδας Διαβητικού Ποδιού «Δημήτρης Βογιατζόγλου» 
2Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Μελισσίων «Α. Φλέμιγκ» 
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Μελισσίων «Α. Φλέμιγκ»

Εισαγωγή - Σκοπός: Στο πλαίσιο της κατάρτισης πρωτοκόλλου διάγνωσης και παρακολούθησης 
της οστεομυελίτιδας (ΟΜ) σε διαβητικό πόδι (ΔΠ), έγινε καταγραφή των τιμών λευκών αιμοσφαιρί-
ων (Λ), ΤΚΕ, CRP (δεικτών φλεγμονής) και Ht σε λοιμώξεις διαβητικού ποδιού. 
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Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη των φακέλων 28 διαβητικών ατόμων (17 ανδρών & 11 
γυναικών, 3 με T1ΣΔ και 25 με Τ2ΣΔ, ηλικίας 33-89 ετών) που προσήλθαν στο Ιατρείο Φροντίδας 
Διαβητικού Ποδιού «Δημήτρης Βογιατζόγλου» με λοίμωξη κάτω άκρων. Η επιλογή των ασθενών 
έγινε τυχαία (random). Καταγράφηκαν οι τιμές 0 (baseline), 1, 2, 4 και 6 μηνών παρακολούθησης. Η 
στατιστική ανάλυση έγινε με το SPSS v.20.
Αποτελέσματα: 14 ασθενείς παρουσίαζαν ΟΜ (διάγνωση με Α/Α ή/και MRI) και οι λοιποί 14 SSTIs. 
Οι μέσες τιμές στους ασθενείς με ΟΜ ήταν: 1) Λ: 12276, 8082, 8754, 7782 και 7250/μL (τιμές 0, 1, 
2, 4 και 6 μηνών, αντίστοιχα). 2) Ht: 34,3, 35, 35,2, 36, 35,6%, αντίστοιχα. 3) ΤΚΕ: 77, 51, 62, 45, 50 
mm/1h, αντίστοιχα. 4) CRP: 64,9, 13,4, 17,3, 5,4, 6,9 mg/L, ΦΤ<3. Οι αντίστοιχες μέσες τιμές 0 στους 
ασθενείς με SSTIs ήταν: Λ=10011, Ht=39,1, TKE=61, CRP=41,4. Όπως φαίνεται, όλες είχαν μικρό-
τερη απόκλιση από τις φυσιολογικές σε σχέση με τις περιπτώσεις ΟΜ (p=0,061, 0,058 για Λ και Ht, 
και 0,32 και 0,35 για ΤΚΕ και CRP).
Συμπεράσματα: Παρόλο που χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών για να τεκμηριω-
θούν τα συμπεράσματα, από τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι δείκτες φλεγμονής Λ, TKE, 
CRP καθώς και ο Ht, εξετάσεις ευρέως διαθέσιμες, είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες σε λοιμώξεις στο ΔΠ, 
αφενός για να τεθεί η υποψία ΟΜ, και αφετέρου για την παρακολούθηση των ασθενών. Στις περι-
πτώσεις ΟΜ: α) Είχαν μεγαλύτερη απόκλιση από τις φυσιολογικές τιμές απ’ ό,τι σε SSTIs, και β) οι 
τιμές Λ και CRP επανήλθαν στο περίπου φυσιολογικό στον μήνα 1 και 4 αντίστοιχα, ενώ οι λοιπές 
παρέμεναν παθολογικές, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Στο πρωτόκολλο διάγνωσης και παρακολού-
θησης της ΟΜ μπορεί να περιληφθεί και η απλή ακτινογραφία, εξέταση με χαμηλό κόστος, με 
μικρή ευαισθησία αρχικά για τη διάγνωση ΟΜ, που όμως αυξάνεται σημαντικά με την επανάληψη 
(ευαισθησία 94% σε έμπειρους ακτινολόγους, αποτελέσματα της ομάδας μας, ID Week 2013). 

AA12
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣθΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧθΗΣΑΝ 
ΣΕ ΠΑθΟΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑθΗΝΑΣ
Μ. Λελέκης,1 Π. Κουτσούρης,1 Α. Παπαμανώλη,2 Δ. Χαραλαμπίδης,1 Λ. Αλεξάκης,2 Β. Αναστασόπουλος,1 
Ε. Καλαφάτης,1 Γ. Αδάμης,2 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης 2
1Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 
2Α’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Εισαγωγή - Σκοπός: Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων πάσης φύσεως αποτελεί πολύ διαδεδομένη 
ιατρική παρέμβαση, με στόχο την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας των ασθενών ή 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Δυστυχώς, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που αυτά επι-
μολύνονται με αποτέλεσμα δυσμενείς ιατρικές και οικονομικές επιπτώσεις. Σκοπός της παρούσας 
μελέτης ήταν η καταγραφή των ασθενών που εισήχθησαν σε Παθολογικά τμήματα 2 μεγάλων 
νοσοκομείων για οποιοδήποτε λόγο και έφεραν κάποιο εμφύτευμα.
Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφηκαν προοπτικά όλοι οι ασθενείς που εισήχθησαν στο Παθολογικό 
τμήμα του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» και στο Α’ Παθολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» στο τελευταίο τρί-
μηνο του 2013 και έφεραν κάποιο εμφύτευμα. Πέραν των δημογραφικών στοιχείων, καταγράφηκε 
η φύση του εμφυτεύματος, η διάρκεια παραμονής του και η τυχόν εμφάνιση λοίμωξης καθώς και 
αν χρειάστηκε αντικατάσταση για οποιοδήποτε λόγο περιλαμβανομένης και της λοίμωξης.
Αποτελέσματα: Συνολικά στο χρονικό διάστημα της μελέτης εισήχθησαν 524 ασθενείς. Από 
αυτούς 70 (13,4%) έφεραν κάποιο εμφύτευμα, κάποιοι περισσότερα από ένα. Ήταν 40 άνδρες 
και 30 γυναίκες με μέση ηλικία 76,3 χρόνια (39-99). Από τους 70 ασθενείς 27 είχαν κάποιο 
ορθοπαιδικό εμφύτευμα (17 αρθροπλαστική ή αρθροπλαστικές, 4 σπονδυλοδεσία και 6 υλικά 
οστεοσύνθεσης) με μέση διάρκεια παραμονής (ΜΔΠ) μέχρι τότε 72 μήνες. Οκτώ ασθενείς είχαν 
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αγγειακά εμφυτεύματα (stents αορτής ή/και μεγάλων αγγείων) με ΜΔΠ 47 μήνες και 34 ασθενείς 
είχαν κάποιο καρδιακό εμφύτευμα (10 βηματοδότη, 3 βηματοδότη και στεφανιαίο stent, 12 μόνο 
stent, 6 προσθετική βαλβίδα, 2 βηματοδότη και προσθετική βαλβίδα και 1 stent και προσθετική 
βαλβίδα) με ΜΔΠ 98 μήνες. Δύο ασθενείς είχαν κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση ΕΝΥ με ΜΔΠ 
86 μήνες, ένας είχε stent χοληφόρων με διάρκεια παραμονής 60 μήνες, ένας stent οισοφάγου 
για 2 μήνες και ένας stent ουρητήρα για 24 μήνες. Μία αρθροπλαστική είχε τοποθετηθεί σε 
αντικατάσταση άλλης που μολύνθηκε, ενώ και το stent των χοληφόρων είχε τοποθετηθεί σε 
αντικατάσταση άλλου που είχε εμφανίσει μόλυνση και δυσλειτουργία. Τέλος, ένας βηματοδότης 
είχε τοποθετηθεί σε αντικατάσταση άλλου για λόγους άλλους εκτός λοίμωξης.
Συμπεράσματα: Στον πληθυσμό των ασθενών μας ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό έφεραν 
κάποιο εμφύτευμα, κυρίως καρδιολογικό ή ορθοπαιδικό. Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι λοίμωξη 
σχετιζόμενη με το εμφύτευμα είχε εμφανιστεί μόνο στις περιπτώσεις μιας αρθροπλαστικής και 
ενός stent των χοληφόρων, παρά τη σχετικά μεγάλη διάρκεια παραμονής των εμφυτευμάτων.

AA13
ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑθΗΝΑΣ: 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
K. Σγούρος,1 Α. Σφήκα,1 Κ. Σουβατζή,1 Τ. Μανούσος,1 Κ. Καφαντόγια,2 Π. Μπαρουξής,1 Ι. Παπαδάκης,1 

Κ.Π. Ραψομανίκης,1 Σ. Ψαλλίδα,1 Μ. Λελέκης 1 
1Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 
2Γραφείο Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Εισαγωγή - Σκοπός: Σε μελέτη στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» (550 κλινών) καταγράφηκε η κατανάλωση των 
αντιβιοτικών σε όλο το νοσοκομείο και ξεχωριστά στις δύο ΜΕΘ για το 2012. Η κατανάλωση φάνη-
κε να βρίσκεται σε ικανοποιητικό σημείο για τα λοιπά τμήματα πλην των ΜΕΘ όπου ήταν πολύ 
αυξημένη. Σε συνέχεια αυτής της μελέτης αποφασίστηκε να γίνει καταγραφή του τρόπου χρήσης 
των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο μας.
Υλικό και Μέθοδοι: Τον Ιούνιο και Νοέμβριο του 2013 έγιναν δύο μελέτες επιπολασμού μιας ημέ-
ρας με καταγραφή όλων των ασθενών που νοσηλεύονταν στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» και ελάμβαναν κάποιο 
αντιβιοτικό. Καταγράφηκε το είδος του αντιβιοτικού, η δόση, η οδός και ο σκοπός χορήγησης 
καθώς και η διάρκεια χορήγησης μέχρις εκείνης της ημέρας. Παρουσιάζονται αθροιστικά τα δεδο-
μένα από αυτές τις δύο μελέτες, ξεχωριστά για τις ΜΕΘ και τα λοιπά τμήματα του νοσοκομείου.
Αποτελέσματα: Συνολικά 370/798 νοσηλευόμενους (46%) ελάμβαναν κάποιο αντιβιοτικό. Το 
ποσοστό χορήγησης αντιβιοτικού κυμαινόταν ανά τμήμα, από 0% (Ρευματολογικό τμήμα) μέχρι 
και σχεδόν 100% (ΜΕΘ, Tμήμα Πλαστικής Χειρουργικής - Εγκαύματος). Στους νοσηλευόμενους στα 
τμήματα πλην ΜΕΘ που ελάμβαναν αντιβιοτικά (338 ασθενείς), τα αντιβιοτικά χορηγούνταν για 
«χημειοπροφύλαξη» σε ποσοστό 60% και για θεραπεία κάποιας λοίμωξης στο 40%. Για χημειοπρο-
φύλαξη χρησιμοποιούνταν 1-3 αντιβιοτικά (μέση τιμή 1,3) με μέση διάρκεια χορήγησης μέχρι τότε 
4 ημέρες (εύρος 1-49). Κύρια κατηγορία αντιβιοτικών ήταν οι κεφαλοσπορίνες β΄ γενιάς ακολου-
θούμενες από τα γλυκοπεπτίδια. Στην περίπτωση της θεραπείας χρησιμοποιούνταν 1-3 αντιβιοτικά 
(μέση τιμή 1,6) με μέση διάρκεια θεραπείας 4,3 ημέρες (εύρος 1-22). Συνηθέστερη θεραπευτική 
ομάδα ήταν οι κινολόνες ακολουθούμενες από τις κεφαλοσπορίνες β΄ γενιάς, τη μετρονιδαζόλη 
και την κλινδαμυκίνη. Στις ΜΕΘ όλοι σχεδόν (94%) οι νοσηλευόμενοι βρίσκονταν σε θεραπεία με 
αντιβιοτικά και στις δύο μελέτες. Χορηγούνταν 1-6 φάρμακα (μέση τιμή 3,2) για μέση διάρκεια 
5,7 ημερών μέχρι τότε (εύρος 1-45). Συχνότερα χορηγούμενα αντιβιοτικά ήταν κατά σειράν οι 
καρβαπενέμες, κολιμυκίνη, λινεζολίδη και τιγεκυκλίνη. Συνολικά, από τα χορηγούμενα σε όλο το 
νοσοκομείο αντιβιοτικά μόνο το 6% χορηγούνταν από το στόμα. 
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Συμπεράσματα: 1. Μεγάλο ποσοστό των νοσηλευόμενων ασθενών ελάμβαναν κάποιο αντιβιο-
τικό. 2. Εκτός ΜΕΘ οι περισσότεροι ελάμβαναν το(α) αντιβιοτικό(ά) ως «χημειοπροφύλαξη» αλλά 
για διάστημα μεγαλύτερο του γενικά αποδεκτού. 3. Στις ΜΕΘ όλοι σχεδόν οι ασθενείς ελάμβαναν 
αντιβιοτικά για θεραπεία, με μέσο αριθμό αντιβιοτικών διπλάσιο του χορηγούμενου στα τμή-
ματα, ενώ και τα συνηθέστερα χορηγούμενα αντιβιοτικά ανήκαν στα λεγόμενα «προχωρημένα 
αντιβιοτικά». 

AA14
ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ ΣΕ 
ΑΝθΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΚΑΙ 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
Ε. Πρωτονοταρίου, Π. Δημητριάδης, Σ. Μεταλλίδης, Ό. Βασιλάκη, Σ. Kουφός, Σ. Βαρλάμης,  
Ό. Τσαχουρίδου, Θ. Χρυσανθίδης, Ε. Χριστάκη, Ε. Δίζα, Λ. Σκούρα 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ

Εισαγωγή: Η επίκτητη αντοχή στις καρβαπενέμες μεταξύ των στελεχών Klebsiella pneumoniae 
και Pseudomonas aeruginosa αποτελεί ένα αυξανόμενο ανησυχητικό πρόβλημα παγκοσμίως. Δύο 
κύριοι τύποι επίκτητων καρβαπενεμασών υπάρχουν, η μοριακής τάξης Β μεταλλο-β-λακταμάσες 
(MBLs) και η μοριακής τάξης Α K. pneumoniae καρβαπενεμάσες (KPCs). 
Σκοπός: Ο έλεγχος της παραγωγής MBL και KPC καρβαπενεμασών σε πολυανθεκτικά στελέχη K. 
pneumoniae και P. aeruginosa που απομονώθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ την 
περίοδο 1/2011 έως 11/2013.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 471 στελέχη (320 K. pneumoniae και 151 P. aeruginosa) ανθεκτι-
κά στις καρβαπενέμες. Τα στελέχη απομονώθηκαν από διάφορα κλινικά δείγματα ασθενών κυρίως 
των ΜΕΘ αλλά και των υπολοίπων παθολογικών και χειρουργικών κλινικών. Η ταυτοποίηση και ο 
έλεγχος ευαισθησίας έγιναν με το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK2 (bioMerieux). Τα στελέχη 
ελέγχθηκαν φαινοτυπικά για παραγωγή MBLs με δίσκους μεροπενέμης και EDTA και για παραγωγή 
KPC με χρήση βορονικού οξέος και δίσκων μεροπενέμης.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα. Ο φαινοτυπικός έλεγχος ανέδειξε 
ότι από τα 320 στελέχη K. pneumoniae, τα 161 παρήγαγαν KPC (50,3%), τα 95 MBL (29,7%), τα 46 
(14,4%) και τα δύο ένζυμα, ενώ 18 (5,6%) κανένα από τα δύο. Από τα 151 στελέχη P. aeruginosa, 
τα 137 (90,7%) παρήγαγαν μόνο MBL ενώ 14 (9,3%) δεν παρήγαγαν κανένα από τα δύο ένζυμα.
Συμπεράσματα: Τα περισσότερα ανθεκτικά στελέχη K. pneumoniae που απομονώθηκαν στο νοσο-
κομείο μας παρήγαγαν KPC καρβαπενεμάσες, ενώ τα στελέχη P. aeruginosa παρήγαγαν αποκλειστι-
κά MBL. Η συνεχής καταγραφή αυτών των στελεχών και η αναγνώριση των μηχανισμών αντοχής 
μέσω των φαινοτυπικών δοκιμασιών είναι απαραίτητη και πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε κλινικό 
μικροβιολογικό εργαστήριο προκειμένου να προληφθεί η περαιτέρω διασπορά τους.

Είδος βακτηρίου Στελέχη ανθεκτικά  
στις καρβαπενέμες (n)

ΜΕΘ/ άλλες κλινικές Φαινότυπος παραγωγής 
MBL, KPC (n)

K. pneumoniae 320 185 (57,8%)/135 (42,2%) MBL(-) KPC(+) n=161
MBL(+) KPC(-) n=95
MBL(+) KPC(+) n=46
MBL(-) KPC(-) n=18

P. aeruginosa 151 99 (65,6%)/52 (34,4%) MBL(+) KPC(-) n=137
MBL(-) KPC(-) n=14
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AA15
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ HIV, HCV, HBV ΚΑΙ ΛΑΝθΑΝΟΥΣΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ 
ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ: ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Δ. Κούκιος,1 Μ. Χίνη,1 Μ. Όμπαση,1 Ν. Κοσμάς,1 Σ. Καούστου,1 Π.Δ. Ρεκατσίνα,1 Ν. Τσόγκας,1  
Ν. Μαγκαφάς,1 Ε. Σαββίδου,2 Δ. Υφαντής,3 Α. Κυρούσης,3 Γ. Μπόλλας,2 Μ.Κ. Λαζανάς 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 
2Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 
3Τμήμα Έρευνας, Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 ΑΝΩ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 

Εισαγωγή-Σκοπός: Κατά τη διετία 2011-2012 σημειώθηκε στην Ελλάδα εκρηκτική αύξηση νέων κρου-
σμάτων HIV λοίμωξης μεταξύ χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών (ΧΕΝ), ακολουθώντας την τάση που 
παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη δεκαετία στην Ανατολική Ευρώπη, την πρώην Σοβιετική Ένωση, 
τις ΗΠΑ και σε περιοχές της Ασίας. Επιδημίες φυματίωσης που παρατηρήθηκαν σε ΧΕΝ αυτών των 
περιοχών καθιστούν επιτακτική τη λήψη μέτρων πρόληψης. Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή συν-
νοσηροτήτων σε χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών που παρακολουθούν προγράμματα απεξάρτησης. 
Υλικό και Μέθοδοι: Στη Μονάδα Λοιμώξεων του Ν.Ε.Ε.Σ, μελετήθηκαν προοπτικά τα άτομα που απευ-
θύνθηκαν για θεραπεία στη Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 ΑΝΩ του Ψυχιατρικού Νοσοκομεί-
ου Αττικής. Υποβλήθηκαν σε εξέταση για τους ιούς HIV, HBV και HCV καθώς και σε φυματινοαντίδραση 
(TST, δοκιμασία Mantoux). Διήθηση ≥5 ή 10 mm αξιολογήθηκε ως θετική σε άτομα με ή χωρίς HIV 
λοίμωξη αντιστοίχως, 48 έως 72 ώρες μετά την πραγματοποίηση της εξέτασης (κριτήρια CDC 2005).
Αποτελέσματα: Από 28/2/2013 έως 20/1/2014, παραπέμφθηκαν από το πρόγραμμα 18 ΑΝΩ 156 
άτομα (146 άνδρες-10 γυναίκες, 90% ελληνικής καταγωγής, 10% αλλοδαποί) και προγραμματίστηκε 
συνάντηση προκειμένου να εξεταστούν. Εξ αυτών 112 (72%) ήταν συνεπείς, ενώ 44 (28%) δεν προσήλ-
θαν στην προγραμματισμένη εξέταση. Από τους εξετασθέντες, 3 (2,6%) βρέθηκαν θετικοί στον HIV και 
61 (54%) θετικοί στον HCV. 62 άτομα (55%) είχαν εμβολιασθεί για ηπατίτιδα Β, 29 (26%) παρουσίαζαν 
φυσική ανοσία (Anti-HBcore θετικό), ενώ κανένας δεν παρουσίαζε χρόνια HBV λοίμωξη. 50 (45%) 
είχαν θετική φυματινοαντίδραση και υποβλήθηκαν σε ακτινογραφία θώρακος. Δεν διαπιστώθηκε 
κανένα περιστατικό ενεργού νόσου και συνεστήθη θεραπεία λανθάνουσας φυματίωσης με ισονιαζίδη 
για 9 μήνες. Τα άτομα με χρόνια ηπατίτιδα C παραπέμφθηκαν για ηπατολογική εκτίμηση, ενώ τα άτομα 
που βρέθηκαν οροθετικά για τον ιό HIV εντάχθηκαν για παρακολούθηση σε Μονάδα Λοιμώξεων. 
Συμπεράσματα: Από τα προκαταρκτικά ευρήματα της μελέτης προκύπτει ότι στον συγκεκριμένο πληθυ-
σμό εξαρτημένων ατόμων τα ποσοστά λοίμωξης από τους ιούς HIV, HCV και HBV είναι χαμηλά σε σχέση με 
τα βιβλιογραφικά δεδομένα. Το υψηλό ποσοστό λανθάνουσας φυματίωσης αντικατοπτρίζει τις δυσμενείς 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και παρέμβασης από τους αρμόδιους 
υγειονομικούς φορείς. Η περαιτέρω συλλογή και ανάλυση των στοιχείων θα επιτρέψει την ορθότερη 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων, με στόχο την πρόληψη και την καλύτερη αντιμετώπιση των συννοσηροτή-
των μέσω εντατικών και συντονισμένων προσπαθειών των φορέων υγείας και κοινωνικής υποστήριξης.

AA16
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΩΝ ΠΑθΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑθΗΝΩΝ
Δ. Χαλκιαδάκη,1 Α. Λιονή,1 Ε. Βύνια,1 Χ. Κόλλια,1 Α. Κοντού,1 Γ. Ανδρουλάκη,1 Χ. Οικονόμου,2  
Β. Μπάκα,2 Μ.Κ. Λαζανάς 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Σκοπός: H κλινικοεργαστηριακή ανάλυση των μικροβιαιμιών των ασθενών παθολογικού τμήματος, 
τριτοβάθμιου γενικού νοσοκομείου Αθηνών. 
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Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν, αναδρομικά, κλινικά και μικροβιολογικά δεδομένα, των επει-
σοδίων μικροβιαιμίας των ασθενών που νοσηλεύτηκαν κατά τη χρονική περίοδο 1/7/2013 έως 
31/12/2013 στο Γ’ Παθολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. Ταυτοποίηση και 
αντιβιόγραμμα των απομονωθέντων μικροβιακών στελεχών έγιναν με το αυτόματο σύστημα Vitek 
2 (bioMerieux) και BD Phoenix 100 και με κλασικές μεθόδους όπου κρίθηκε απαραίτητο. 
Αποτελέσματα: Κατά τη χρονική περίοδο 1/7/2013 έως 31/12/2013 νοσηλεύτηκαν στο Γ’ Παθο-
λογικό τμήμα του Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 722 ασθενείς. Από αυτούς 75 ασθενείς 
(10,3%) μέσης ηλικίας 71 έτη (εύρος 18-94 έτη) (39 γυναίκες, 36 άνδρες) εμφάνισαν 84 επεισόδια 
αληθούς μικροβιαιμίας με προέλευση εκ της κοινότητας 51 επεισόδια (60,7%) και νοσοκομειακή 33 
(39,3%). Η κατανομή ανάλογα με την εστία λοίμωξης παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1
Μικροβιαιμία

Εστία λοίμωξης Κοινότητας Νοσοκομειακή

Ουρολοίμωξη 30 7

Μικροβιαιμία σχετιζόμενη με ΕΑΚα - 18

Ενδοκαρδίτις 7 2

Ενδοκοιλιακή 4 1

Άγνωστη 4 -

Λοίμωξη μαλακών μορίων 3 2

Οστεομυελίτις 1 1

Άλλες 2β 2γ

αενδαγγειακός καθετήρας, βπνευμονία 1, ουλοστοματίτις 1, γλοίμωξη shunt ENY 1, fiistula 1. 

Από τα επεισόδια αληθούς μικροβιαιμίας της κοινότητας απομονώθηκαν 53 στελέχη. 33/53 (62,3%) 
αφορούσαν Gram αρνητικά στελέχη (με επικράτηση E. coli 25/33) και 20/53 (37,7%) Gram θετικά 
στελέχη (με επικράτηση Streptococcus spp 8/20, Enterococcus spp 6/20). Από τα επεισόδια νοσοκο-
μειακής αληθούς μικροβιαιμίας 13/33 (40%) αφορούσαν Gram αρνητικά στελέχη (Pseudomonas spp 
5/13, Acinetobacter baumanii 4/13, Klebsiella pneumoniae 4/13), 12/33 (36%) Gram θετικά στελέχη 
(Enterococcus spp 6/12, CoNS 4/12, S. aureus 2/12) και 8/33 (24%) μύκητες. Η αδρή θνητότητα ήταν 
συνολικά 25,3%, με αδρή θνητότητα μικροβιαιμίας κοινότητας 13,7% και νοσοκομειακής 46,1%. 
Συμπεράσματα: Οι λοιμώξεις ουροποιητικού ήταν η κύρια πηγή μικροβιαιμίας εκ της κοινότη-
τας, ενώ η νοσοκομειακής προέλευσης μικροβιαιμία ήταν κυρίως σχετιζόμενη με ενδαγγειακούς 
καθετήρες και δευτεροπαθής από νοσοκομειακές ουρολοιμώξεις σχετιζόμενες με ουροκαθετήρα. 
Απαιτούνται η τήρηση των οδηγιών τοποθέτησης και φροντίδας των ενδαγγειακών καθετήρων, η 
ενδεδειγμένη χρήση, τοποθέτηση και φροντίδα ουροκαθετήρων και η υγιεινή των χεριών για την 
πρόληψη των νοσοκομειακών αυτών λοιμώξεων.

AA17
ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΩΣΗΣ 
Ό. Τσαχουρίδου, Α. Τσώνα, Ε. Παπαδοπούλου, Θ. Χρυσανθίδης, Ά. Νικοπούλου, Ι. Ρενάσκο,  
Ε. Χριστάκη, Π. Ζεμπεκάκης, Π. Κολλάρας, Α. Σοφός, Μ. Δανιηλίδης, Σ. Μεταλλίδης 
Α’ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Η τριχίνωση είναι μια παρασιτική λοίμωξη που προκαλείται από το νηματοειδές του γένους 
Trichinella, ενώ η βαρύτητα της νόσου εξαρτάται από το λοιμογόνο φορτίο, καθώς και από παράγοντες 
του ξενιστή. Κατά την περίοδο 2008-2011, 20 περιπτώσεις δηλώθηκαν κατά μέσο όρο στο CDC ετησίως. 
Κύριο αίτιο θεωρείται η κατανάλωση μη καλά ψημένου κρέατος άγριου ή συχνότερα οικόσιτου χοίρου. 
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Ο συνηθέστερος υπαίτιος γονότυπος για τη λοίμωξη είναι η T. spiralis. Η διάγνωση στηρίζεται συνήθως 
στην κλινική εικόνα (κεφαλαλγία, μυαλγίες, περικογχικό οίδημα, πυρετός), τον εργαστηριακό έλεγχο 
(ηωσινοφιλία) και το ιστορικό, ενώ επιβεβαιώνεται από ορολογικό έλεγχο. Οι βαριές περιπτώσεις περι-
λαμβάνουν καρδιακή, κεντρική νευρική και πνευμονική συμμετοχή.
Περιγραφή περίπτωσης: Άνδρας, 39 ετών, κτηνοτρόφος, με ελεύθερο ιατρικό ατομικό ιστορι-
κό προσήλθε στα ΤΕΠ λόγω εμπυρέτου ~40οC, έντονης κεφαλαλγίας και εμέτων από 5ημέρου. Ο 
ασθενής συνοδά εμφάνιζε περικογχικό οίδημα και διαταραχές όρασης. Παράλληλα με την έναρξη 
εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής, υπεβλήθη σε νευρολογική εκτίμηση, CT εγκεφάλου και ΟΝΠ 
προς αποκλεισμό λοίμωξης ΚΝΣ, χωρίς ωστόσο την κατάδειξη παθολογικών ευρημάτων. Εξαιτίας 
της εμμονής των συμπτωμάτων από το πεπτικό, συνεχίστηκε περαιτέρω ο έλεγχος με echo κοι-
λίας (ήπια ηπατομεγαλία) και CT θώρακα/κοιλίας, που ανέδειξαν καθολική λεμφαδενοπάθεια και 
πάχυνση τοιχωμάτων νήστιδας, τυφλού και ανιόντος με νηματοειδή διέλευση σκιαγραφικού. Από 
τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε λευκοκυττάρωση, ήπια αναιμία και έντονη εωσινοφιλία. 
Λόγω της έντονης ηωσινοφιλίας τέθηκε η υποψία παρασίτωσης. Την 3η ημέρα νοσηλείας εμφάνισε 
έντονες μυαλγίες κάτω άκρων, δυσχέρεια βάδισης και προϊούσα αύξηση των μυικών ενζύμων 
(CPK: 1500, LDH: 1100). Από την κλινικοεργαστηριακή εικόνα θεωρήθηκε πιθανή η λοίμωξη από 
τριχινέλλα και έγινε έναρξη θεραπείας με μεβενδαζόλη (400 mg x 3). Έγινε έλεγχος για IgG και 
IgM αντισώματα έναντι Trichinella spiralis που ήταν θετικός (IgG 4+, IgM 2+). Διενεργήθηκε ηλε-
κτρομυογράφημα που κατέδειξε φλεγμονώδη μυοπαθητική προσβολή και βιοψία τετρακεφάλου 
μυός στην οποία απομομώθηκαν εγκυστωμένες προνύμφες σκώληκος. Οι αιμοκαλλιέργειες και οι 
υπόλοιπες εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα ήταν αρνητικές (WNV, HBV, HCV, CMV, Coxiella, λεπτό-
σπειρα, εχινόκοκκος). Ο ασθενής απυρέτησε πλήρως την 5η ημέρα, ενώ προοδευτικά παρουσίασε 
κλινικοεργαστηριακή βελτίωση.
Συζήτηση: Η τριχίνωση θα πρέπει να μπαίνει στη διαφορική διάγνωση ασθενών με περικογχικό οίδη-
μα, μυοσίτιδα και ηωσινοφιλία. Ιστορικό βρώσης ατελώς μαγειρεμένου κρέατος (ιδιαίτερα χοιρινού) θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Ο ορολογικός έλεγχος είναι ενδεικτικός. Τα αντισώματα δε σχετίζονται με 
την κλινική έκβαση και μπορεί να παραμένουν θετικά για χρόνια μετά τη λύση της συμπτωματολογίας.
Συμπεράσματα: Η διάγνωση της τριχίνωσης στηρίζεται στην κλινική εικόνα και επιβεβαιώνεται 
ορολογικά. Η έκβαση συνήθως είναι ανεπίπλεκτη και αυτοπεριοριζόμενη. Η αντιπαρασιτική αγωγή 
είναι απαραίτητη στις βαριές λοιμώξεις και στης μέτριας βαρύτητας με εμμένουσα συμπτωματο-
λογία. Η πρόληψη στηρίζεται στην εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και στις μεθόδους ψύξης και 
μαγειρέματος του κρέατος για αδρανοποίηση του παρασίτου.

AA18
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΦΙΛΗΣ ΣΕ ΑΣθΕΝΕΙΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2011-2013: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Χ. Ντάφλος,1 Σ. Περιστεράκη,1 Ν. Τσόγκας, 1 Μ. Χίνη,1 Ε. Καυκούλα,2 Α. Πλατανιά,2 Μ. Ψειμάδα,2  
Ι. Παππάς,1 Ε. Παπαδογεωργάκη,3 Β. Καψιμάλη,3 Μ.Κ. Λαζανάς 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 
3 Εργαστήριο Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων και AIDS, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών 
Νόσων «Α. Συγγρός»

Σκοπός: Τα τελευταία έτη παρατηρείται μια σημαντική αύξηση της επίπτωσης της σύφιλης παγκο-
σμίως και ειδικότερα στους πληθυσμούς που πάσχουν από HIV λοίμωξη και άλλα σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα. Σκοπός της μελέτης μας ήταν η επιδημιολογική διερεύνηση του φαινο-
μένου στους ασθενείς της Μονάδας μας, κατά την τελευταία τριετία. 
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Υλικό και Μέθοδοι: Κατά την τριετία 2011-2013, καταγράψαμε και αναλύσαμε τα αποτελέσματα 
του εργαστηριακού ελέγχου για σύφιλη σε 348 ασθενείς με HIV λοίμωξη, 314 άνδρες και 34 γυναί-
κες. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε νεοδιαγνωσθέντες και παλαιούς ασθενείς, ανεξαρτήτως της 
ύπαρξης ή μη προηγούμενου εργαστηριακού ελέγχου για σύφιλη, και περιελάμβανε ειδικές (FTA 
- Abs, EIA IgG και IgM, TPHA ποιοτική και ποσοτική) και μη ειδικές (VDRL - RPR ποιοτική και ποσο-
τική), τρεπονημικές ορολογικές δοκιμασίες.
Αποτελέσματα: Συνολικά, σε 63/348 (18%) ασθενείς ανευρέθηκαν θετικές οι ειδικές τρεπονημικές 
δοκιμασίες, ενώ οι 40/63 (63%) είχαν θετικές και τις μη ειδικές τρεπονημικές δοκιμασίες. 61/63 
(97%) ήταν άνδρες, με μέση ηλικία 44 έτη (20-70). Τρόπος μετάδοσης HIV λοίμωξης: 56/63 (88%) 
MSM, 4/63 (6,5%) IVDU και 3/63 (5,5%) ετεροφυλοφιλική επαφή. Κατά τη διάγνωση της σύφιλης, 
26/63 (40%) ασθενείς ελάμβαναν HAART. Οι 28/63 (44,5%) ασθενείς εξετάσθηκαν στο πλαίσιο προ-
ληπτικού ελέγχου, οι 6/63 (9,5%) λόγω εκδήλωσης συμπτωμάτων, οι 28/63 (44,5%) στο πλαίσιο του 
αρχικού ελέγχου μετά τη διάγνωση της HIV λοίμωξης, ενώ 1/63 (1,5%) στο πλαίσιο παρακολούθη-
σης μετά τη χορήγηση αντισυφιλιδικής θεραπείας. Από τους συμπτωματικούς ασθενείς, 5/6 (83%) 
είχαν ροδάνθη (δευτερογόνος σύφιλη), ενώ 1/6 (17%) είχε ανώδυνο έλκος γεννητικών οργάνων 
(πρωτογόνος σύφιλη). Από τους λοιπούς, 2/63 (3%) έλαβαν θεραπεία νευροσύφιλης και 55/63 
(87%) λανθάνουσας σύφιλης. Οι 55/63 (87%) έλαβαν αγωγή με benzathine penicillin G IM, 2/63 
(3%) έλαβαν penicillin G IV και 1/63 (2%) έλαβε αγωγή από του στόματος με δοξυκυκλίνη λόγω 
αλλεργίας στην πενικιλλίνη. Σε 50/58 (86%) ασθενείς διαπιστώθηκε καλή ανταπόκριση στη θερα-
πευτική αγωγή, 1/58 (2%) ασθενής δεν είχε καλή ανταπόκριση με αύξηση του τίτλου της VDRL, ενώ 
σε 7/58 (12%) εκκρεμεί επανέλεγχος της VDRL εντός του 2014.
Συμπεράσματα: Στη Μονάδα μας, το ποσοστό των ασθενών με HIV λοίμωξη και σύφιλη παραμέ-
νει υψηλό (18%) κατά την τριετία 2011-2013. Στην πλειονότητα των ασθενών (86%), η θεραπεία 
με benzathine penicillin G ήταν επιτυχής. Η σχολαστική τήρηση μέτρων προφύλαξης κατά τη 
σεξουαλική επαφή θεωρείται απαραίτητη για τον περιορισμό συλλοιμώξεων και αναμολύνσεων σε 
πληθυσμούς υψηλού κινδύνου όπως είναι οι ασθενείς με HIV λοίμωξη.

AA19
ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΣθΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2013
A. Cako,1 Θ. Παρίση,1 Π. Φανής,2 Ζ. Ανδρεαδάκη,2 Κ. Σούλα,2 Χ. Δούκας,1 Κ. Γεωργιλής 1
1Β’ Παθολογική Κλινική, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία», Μαρούσι 
2Κεντρικά Εργαστήρια, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία» & Νοσοκομείο «Μητέρα», Μαρούσι

Σκοπός: Κάθε χρόνο, από το φθινόπωρο ως την άνοιξη, ο ιός της γρίπης αποτελεί σημαντικό αίτιο 
νοσηρότητας. Στην Ελλάδα, πτωχά είναι τα καταγεγραμμένα δεδομένα για τη βαρύτητα της κλινι-
κής νόσησης, τις παρατηρούμενες επιπλοκές και το ρόλο υποκείμενων νόσων.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετώντας αναδρομικά τα ιατρικά αρχεία των νοσοκομείων «Υγεία» και 
«Μητέρα» από 1 Σεπτεμβρίου 2012 έως και 30 Απριλίου 2013 που τα κρούσματα εποχικής γρίπης 
Α και Β που ήταν σε επιδημική φάση, συλλέξαμε δεδομένα για τις 142 περιπτώσεις επιβεβαιωμένης 
γρίπης. Από τους 142 ασθενείς, 67 νοσηλεύθηκαν, ενώ 75 εξετάσθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία. Η 
γρίπη επιβεβαιώθηκε με την ταχεία μέθοδο ανίχνευσης του ιικού αντιγόνου Α ή Β σε 131/142 και 
την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (real-time PCR) σε 31/142 ασθενείς.
Αποτελέσματα: Αναλύσαμε τα δεδομένα 142 ασθενών (πλήρη στοιχεία διαθέτουμε για 58,2%). 
Nοσηλεία απαιτήθηκε για 67 ασθενείς (47,2%). Το 7,7% των εισαχθέντων νοσηλεύθηκε σε ΜΕΘ και 
το 15,4% χρειάσθηκε υποστήριξη της αναπνοής με τη μορφή μη επεμβατικού αερισμού ανεξάρ-
τητα με το που νοσηλεύθηκε (σε κοινό θάλαμο, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ή ΜΕΘ). Αντι-ιική 
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αγωγή ξεκίνησε το 66,7% των εισαχθέντων εντός 72 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Το 
74,4% των νοσηλευθέντων χρειάσθηκε επιπλέον αντιβιοτική αγωγή, ενώ στο 38,5% προστέθη-
καν κορτικοειδή. Από τους νοσηλευθέντες, σημαντικό ποσοστό είχε τουλάχιστον μια υποκείμενη 
πάθηση, όπως καρδιαγγειακή νόσο, διαβήτη, πνευμονοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, κάπνισμα, 
ανοσοκαταστολή. Στην εισαγωγή, το 17% είχε ευρήματα συμβατά με πνευμονία. Αμφοτερόπλευ-
ρες σκιάσεις και περιοχές με θαμβή ύαλο ήταν το επικρατέστερο απεικονιστικό πρότυπο. Το 10,3% 
παρουσίασε ως επιπλοκή οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Όσον αφορά στην έκβαση, το 23% είχε πλήρη 
ίαση, το 77% εξήλθε βελτιωμένο με αγωγή, ενώ δεν καταγράφηκε θάνατος. Εργαστηριακές εξετά-
σεις διαθέτουμε για 125/142 ασθενείς (88%). Λευκοκυττάρωση σημειώθηκε στο 11,2% των πασχό-
ντων, με αριστερή στροφή στο 44,8%. Αύξηση των τρανσαμινασών εμφάνισε το 14,4% (όμως όχι 
>3 φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο). Η CRP ήταν αυξημένη στο 81%, ενώ η ΤΚΕ μόνο στο 
29,6% των περιπτώσεων. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές παρουσίασε το 27,6% των ασθενών.
Συμπεράσματα: Σε αντίθεση με άλλες αναφορές, στη δική μας σειρά διαπιστώθηκε ήπια κλινική 
νόσηση και κανένας θάνατος. Η αντι-ιική αγωγή και τα γενικά υποστηρικτικά μέτρα επέδρασαν 
θετικά στην έκβαση. Σοβαρές επιπλοκές από το κατώτερο αναπνευστικό αντιμετωπίσθηκαν ικανο-
ποιητικά με μη επεμβατικό αερισμό.

AA20
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΑΠΟ PSEUDOMONAS PUTIDA ΣΕ 
ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΗ ΑΣθΕΝΗ
Ι. Μπληζιώτης,¹ Ν. Παΐσιος,¹ Π. Λουρίδα,¹ Γ. Γκαντέρης,² Β. Βαλαδάκης,³ Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης¹
¹Α’ Παθολογική Κλινική και Μονάδα Λοιμώξεων Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
²Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
³Νευροχειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: Παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς με παρατεταμένη βακτηριαιμία από Pseudomonas putida. 
Παρουσίαση περιστατικού: Πρόκειται για ασθενή 43 ετών με παρατεταμένη νοσηλεία στην 
νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου μας. Ο ασθενής εισήχθη λόγω ενδοπαρεγχυματικού 
αιματώματος αριστερού βρεγματικού λοβού με παρουσία αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας. Υπε-
βλήθη συνολικά σε 2 επεμβάσεις κρανιοτομίας αρχικά για αφαίρεση αιματώματος και κατόπιν 
για αφαίρεση υγρώματος και τοποθέτηση υποσκληριδιο-περιτοναϊκής παροχέτευσης για αντιμε-
τώπιση υδροκέφαλου. Παρέμεινε διασωληνωμένος σε ΜΕΘ άλλου νοσοκομείου για περίπου ένα 
μήνα. Η νοσηλεία του παρατάθηκε περαιτέρω λόγω πνευμονικής εμβολής και υποτροπιαζουσών 
λοιμώξεων αναπνευστικού από πολυανθεκτικά gram αρνητικά βακτηρίδια. Επτά μήνες μετά την 
εισαγωγή διενεργείται ενδαγγειακός εμβολισμός της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας. Από τον 9ο 
μήνα νοσηλείας ο ασθενής παρουσιάζει πολλαπλά επεισόδια πυρετού με ρίγος (ως 39.4 °C αρχι-
κά). Με εξαίρεση σημαντική θρομβοφλεβίτιδα ΑΡ άνω άκρου, δεν υπήρξαν κλινικές ενδείξεις για 
την εστία της λοίμωξης, ενώ παρέμεινε αιμοδυναμικά σταθερός σε όλα τα επεισόδια. Διαδοχικές 
αιμοκαλλιέργειες (16 συνολικά) σε διάστημα έξι μηνών (2/2012 - 8/2012) ανέδειξαν Pseudomonas 
putida με ευαισθησία στην κολιστίνη, μέτρια ευαισθησία στις αμινογλυκοσίδες και αντοχή σε 
κινολόνες και σε όλα τα β-λακταμικά, συμπεριλαμβανομένων των καρβαπενεμών (μεροπενέμης, 
ιμιπενέμης) βάσει αντιβιογράμματος. Ο ασθενής υπεβλήθη σε πολλαπλές απεικονιστικές εξετάσεις 
προκειμένου να αναδειχθεί το αίτιο της βακτηριαιμίας συμπεριλαμβανομένων αξονικών τομο-
γραφιών εγκεφάλου, σπλαχνικού κρανίου, πνευμόνων και κοιλίας, υπερηχογραφημάτων καρδιάς, 
triplex αγγείων άνω και κάτω άκρων και τελικά PET scan, καμία εκ των οποίων δεν ανέδειξε σαφή 
εστία λοίμωξης. Μετά τις πρώτες εβδομάδες πυρετού αφαιρέθηκε η υποσκληριδιο-περιτοναϊκή 
παροχέτευση, χωρίς απομόνωση μικροβίου σε αυτήν. Στείρες απέβησαν επίσης καλλιέργειες ΕΝΥ 
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και καλλιέργειες κεντρικών καθετήρων που αλλάχθηκαν πολλές φορές σε αυτό το διάστημα. Η 
αγωγή του ασθενή μετά την πρώτη απομόνωση της Pseudomonas putida τροποποιήθηκε από 
συνδυασμό μεροπενέμης και κολιστίνης σε ντοριπενέμη 1 gr ανά 8 ώρες σε έγχυση 1 ώρας και 
διατήρηση κολιστίνης 4.5 gr ανά 12 ώρες. Ενώ ο ασθενής παρουσίασε σταδιακή ύφεση του πυρε-
τού πλήρης κλινική ανταπόκριση και αποστείρωση των αιμοκαλλιεργειών επιτεύχθηκε μετά από 
διάστημα μηνών (8/2012).
Συζήτηση: Τα είδη ψευδομονάδας πέρα από την Pseudomonas aeruginosa είναι βακτηρίδια χαμη-
λής λοιμογονικότητας που όμως έχουν σημαντική ικανότητα να αποικίζουν για μακρό διάστημα 
επιφάνειες και ιστούς. Έτσι, έχουν αναφερθεί επιδημίες, κυρίως βακτηριαιμίες, από Pseudomonas 
putida σχετιζόμενες με αποικισμούς αντισηπτικών διαλυμάτων και ενδοφλέβιων διαλυμάτων 
καθώς και λοιμώξεις σχετιζόμενες με κεντρικούς καθετήρες. Σχεδόν όλες οι λοιμώξεις αφορούν 
νοσηλευόμενους ασθενείς, κυρίως ανοσοκατασταλμένους, ενώ η πρόγνωση αυτών των λοιμώξεων 
είναι καλή, σε αντίθεση με την βακτηριαιμία από Pseudomonas aeruginosa.

AA21
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΜΕ ΟΥΡΟΚΑθΕΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Γ. Ευσταθίου, Η. Αλαμανή, Γ. Κωστόπουλος, Π. Παναγόπουλος, Γ. Ιωσηφίδου, Ε. Μαλτέζος 
Β’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης,  
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εισαγωγή: Ο κίνδυνος λοίμωξης μετά από καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης ανέρχεται στο 
20% για νοσηλευόμενα άτομα (εφάπαξ καθετηριασμός) ενώ στους χρόνιους καθετηριασμούς 
αυξάνεται κατά 5-10% για κάθε μέρα παραμονής του καθετήρα. 
Η ασυμπτωματική βακτηριουρία εμφανίζεται αργότερα στα κλειστά σε σχέση με τα ανοικτά συστή-
ματα παροχέτευσης (10η έναντι της 3ης ημέρας), ενώ εμφανίζεται σχεδόν σε όλους τους ασθενείς 
μετά από 4 εβδομάδες παραμονής του καθετήρα. 
Σκοπός: Η αξιολόγηση της επίπτωσης και του είδους μικροβίου των λοιμώξεων σχετιζόμενων με 
ουροκαθετήρα (CAUTI) στην Β’ Παθολογική Κλινική του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης. 
Μέθοδοι: Καταγράφηκαν όλοι οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε καθετηριασμό της ουροδόχου 
κύστης, σε περίοδο 16 βδομάδων (9-12/2013) και πάρθηκαν καλλιέργειες ούρων δύο φορές εβδο-
μαδιαίως, μέχρι την αφαίρεση του καθετήρα. Χρησιμοποιήθηκε ανοικτό σύστημα καθετήρα. 
Αποτελέσματα: Στο διάστημα των 16 εβδομάδων, 50 ασθενείς (Α: 42%, Γ: 58%) υπεβλήθησαν 
σε καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης, από τους οποίους οι 9 εμφάνισαν επεισόδια λοίμωξης 
σχετιζόμενης με καθετήρα (18% ασθενών). Η επίπτωση ήταν 25 CAUTI/1000 patient-days, 89,2 
CAUTI/1000 catheter days. Με μεγαλύτερη συχνότητα απομονώθηκε το παθογόνο E.coli (60%), 
ακολουθούμενο από Candinda albicans (20%) και Proteus mirabilis (12,5%). 
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας είναι σε χειρότερο επίπεδο από τα βιβλιογραφικά δεδο-
μένα. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ανοικτό σύστημα καθετήρα αλλά και στην κατάχρηση των 
αντιμικροβιακών τόσο ενδονοσοκομειακά όσο και στην κοινότητα. Γι’ αυτό το λόγο η επαγρύπνηση 
καθίσταται σημαντική ώστε να περιοριστούν τα επεισόδια. 
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Παρόραμα
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ΕΑ09
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝθΡΩΠΟ ΩΣ θΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΝ-ΑΝθΕΚΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE
Η. Καραΐσκος,1 Α. Μασγάλα,2 Ε. Μπαρμπούτη,1 Λ. Γαλανή,1 Φ. Μπαζιάκα,1 Ε. Γιαμαρέλλου1 

16η Παθολογική Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α Υγεία 
21η Παθολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο

Σκοπός: Η παγκόσμια εξάπλωση της K. pneumoniae που παράγει καρβαπενεμάση τύπου KPC 
(CPKP) αποτελεί μείζονα απειλή με υψηλή θνησιμότητα οφειλόμενη κυρίως στην περιορισμένη 
επιλογή αποτελεσματικών αντιβιοτικών. Σε μια πρόσφατη μελέτη (Bulik CC, Nicolau DP ΑΑC 
2011;55(6):3002-4) διαπιστώθηκε τουλάχιστον στο ζωικό πρότυπο η συνεργική δράση της χορήγη-
σης δοριπενέμης με ερταπενέμη για λοιμώξεις CPKP όπου θα μπορούσε ο συνδυασμός να αποτελεί 
θεραπεία διάσωσης. Τα επιτυχή αποτελέσματα θα πρέπει πιθανότατα να αποδοθούν στην αυξημέ-
νη συγγένεια της ερταπενέμης για τις καρβαπενεμάσες, λειτουργώντας ως αναστολέας, επιτρέπο-
ντας στη δοριπενέμη ή τη μεροπενέμη να διεισδύσει στο τοίχωμα του μικροβίου για να ασκήσει 
την αντιμικροβιακή δράση της. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμηθούν τα κλινικά και 
μικροβιολογικά δεδομένα σε ασθενείς με λοίμωξη από CPKP στους οποίους δόθηκε ο συνδυασμός 
ερταπενέμης -μεροπενέμης ως θεραπεία διάσωσης.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενείς που νοσηλεύονται σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο από το Φεβρουά-
ριο 2012 έως τον Φεβρουάριο του 2014, με μικροβιολογικά τεκμηριωμένες λοιμώξεις από XDR 
ή PDR CPKP στελέχη που έλαβαν θεραπεία με ερταπενέμη και μεροπενέμη για τους οποίους 
καμία άλλη δόκιμη θεραπευτική επιλογή δεν υπήρχε, συμπεριλήφθηκαν στη παρούσα μελέτη. Η 
κλινική και μικροβιολογική έκβαση καταγράφηκε τη ημέρα 14 και 28 καθώς και οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες.
Αποτελέσματα: 18 ασθενείς (9 άνδρες) συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη με μέση ηλικία 54,9 έτη 
(εύρος 15-83) και μέσο Charslon index 3. Οι ασθενείς έπασχαν από βακτηριαιμία (7), λοίμωξη 
του ουροποιητικού συστήματος (9),νοσοκομειακή πνευμονία (1) και νοσοκομειακή μηνιγγίτιδα 
(1).Σηπτική καταπληξία είχαν 4 ασθενείς, ενώ σοβαρή σήψη και σήψη είχαν 3 και 11 αντίστοιχα. 
PDR και XDR φαινότυπο είχαν δώδεκα και έξι στελέχη αντίστοιχα, ενώ 16 από τα 18 ήταν ανθε-
κτικά επίσης στην κολιστίνη. Δεκαέξι ασθενείς ήταν αποικισμένοι με CPKP (θετική καλλιέργεια 
κοπράνων αποικισμού). Η ερταπενέμη χορηγήθηκε σε δόση 1 gr, 1 ώρα έγχυση κάθε 24 ώρες, 
και στη συνέχεια 1 ώρα αργότερα ακολουθούσε η μεροπενέμη 2 gr κάθε 8 ώρες σε 3-ωρη έγχυση 
για διάμεση διάρκεια 12 ημερών. Κλινική και μικροβιολογική επιτυχία με τη χορήγηση διπλής 
καρβαπενέμης ε-ίχαν 17 από τους 18 ασθενείς την ημέρα 14. Σε 4 ασθενείς με θετικό αποικισμό 
κοπράνων υποτροπίασε η λοίμωξη ουροποιητικού την ημέρα 28, ενώ 3 ασθενείς απεβίωσαν. Ο 
μέσος χρόνος αποστείρωσης των καλλιεργειών ήταν 3,7 ημέρες. Αναφερόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες ήταν μία περίπτωση εξανθήματος, ηωσινοφιλίας και άσηπτης μηνιγγίτιδας αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Τα ενθαρρυντικά κλινικά αποτελέσματα που διαπιστώθηκαν στη μελέτη μας, 
καθιστούν τη χορήγηση της διπλής καρβαπενέμης ως μια αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγι-
ση ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει PDR προφίλ, ως εκ τούτου, απαιτείται περαιτέρω αξιολόγησης.
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ΕΑ10
ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΝθΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
ΠΑθΟΓΟΝΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ θΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Ε. Δούκα,1 Ε. Περιβολιώτη,2 Μ. Νέπκα,2 Β. Παπασταμόπουλος,3 Δ. Καραγεωργόπουλος,3 Ν. Σκληρός,3 
Κ. Φουντούλης,2 Σ. Ζακυνθινός,1 Α. Σκουτέλης3 
1Κλινική Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
3Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 

Σκοπός: Της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συνέργειας των αντιβιοτικών έναντι MDR στελεχών 
Α. baumannii και K. pneumoniae, που απομονώθηκαν από ασθενείς στην ΜΕΘ.
Μέθοδος: Ελέγχθηκαν 59 στελέχη Acinetobacter baumannii και 41 στελέχη Klebsiella pneu-
moniae που απομονώθηκαν από ασθενείς της ΜΕΘ κατά τη χρονική περίοδο 2010-2013. Όλα τα 
στελέχη ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες και εμφάνιζαν μειωμένη ευαισθησία ή αντοχή στην 
τιγκεκυκλίνη ή και στην κολιστίνη (MIC≥2), σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI. Εκτιμήθηκαν με κλι-
νικά κριτήρια οι συνδυασμοί δύο αντιβιοτικών καρβαπενέμη/κολιστίνη, τιγκεκυκλίνη/κολιστίνη, 
κολιστίνη/ριφαμπικίνη, καρβαπενέμη/γενταμικίνη, καρβαπενέμη/αμικασίνη, για τα στελέχη  
Α. baumannii και τιγκεκυκλίνη/κολιστίνη, καρβαπενέμη/κολιστίνη, γενταμικίνη/πιπερακιλίνη- 
ταζομπακτάμη, γενταμικίνη/καρβαπενέμη για την K. pneumoniae. O έλεγχος έγινε με τη μέθοδο 
MIC test strip Synergy Testing. Η συνέργεια ορίστηκε ως δείκτης ανασταλτικής συγκέντρωσης 
(FIC)≤0,5, αθροιστικό αποτέλεσμα >0,5-1, αδιάφορο ή ανταγωνιστικό αποτέλεσμα >2.
Αποτελέσματα: Για τα 59 MDR στελέχη A. baumannii το συνεργικό αποτέλεσμα για τα ζευγάρια 
αντιβιοτικών ήταν: καρβαπενέμη/κολιστίνη 55,9%, κολιστίνη/ριφαμπικίνη 38,9%, καρβαπενέμη/
γενταμικίνη 22%, καρβαπενέμη/αμικασίνη 20,3% και τιγκεκυκλίνη/κολιστίνη 16,9%, αντίστοιχα. 
Για την K. pneumoniae τα αντίστοιχα ποσοστά συνέργειας των αντιβιοτικών ήταν: καρβαπενέ-
μη/κολιστίνη 43,9%, γενταμικίνη/καρβαπενέμη 31,7%, γενταμικίνη/πιπερακιλίνη-ταζομπακτάμη 
29,2% και τιγκεκυκλίνη/κολιστίνη 24,4%.
Συμπέρασμα: Ο συνδυασμός καρβαπενέμης/κολιστίνης ήταν ο πιο αποτελεσματικός τόσο για 
τα στελέχη A. baumannii όσο και για τα στελέχη K. pneumoniae. Οι αμέσως πιο αποτελεσμα-
τικοί συνδυασμοί ήταν κολιστίνη/ριφαμπικίνη και γενταμικίνη/καρβαπενέμη, αντίστοιχα. Χαρα-
κτηριστικά για τον συνδυασμό κολιστίνη/ριφαμπικίνη δεν παρατηρήθηκε σε καμία περίπτωση 
ανταγωνιστικό αποτέλεσμα. Οι συνέργειες των αντιβιοτικών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
στο αντιβιόγραμμα των πολυανθεκτικών μικροβίων, ειδικά για τους ασθενείς των μονάδων 
εντατικής θεραπείας, δεδομένου ότι κάποιοι συνδυασμοί φαίνεται να υπερέχουν. Περισσότερες 
μελέτες είναι απαραίτητες για την συσχέτιση αυτών των συνδυασμών με την κλινική αποτελε-
σματικότητα.
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ΑΑ22
OI ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑθΗΤΕΣ ΚΑΙ TA ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Ε. Μπαρμπούτη,1 Η. Καραΐσκος,1 Λ. Γαλανή,1 Φ. Μπαζιάκα,1 Ε. Γιαμαρέλλου1

16η Παθολογική Κλινική Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»

Σκοπός: Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις Ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά μικροβιακής 
αντοχής και είναι συγχρόνως πρώτη στην εξωνοσοκομειακή κατανάλωση των αντιμικροβιακών. 
Η παιδεία του ελληνικού πληθυσμού στο συγκεκριμένο ζήτημα επιτάσσει την ανάγκη εφαρμογής 
μέτρων τόσο από τους επαγγελματίες υγείας όσο και από την ελληνική οικογένεια, προκειμένου να 
περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Στα πλαίσια αυτά η Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας οργάνωσε 
μετεκπαιδευτικά μαθήματα ενημέρωσης έφηβων μαθητών των τάξεων της Β΄ και Γ΄ Λυκείου. 
Υλικά και Μέθοδοι: Η ενημέρωση αφορούσε συνολικά 287 μαθητές, με μέσο όρο ηλικίας τα (17) 
έτη, στους οποίους πραγματοποιήθηκε ομιλία μέσω οπτικοακουστικής παρουσίασης. Προηγουμέ-
νως, χορηγήθηκαν στους μαθητές ερωτηματολόγια δέκα συνολικά ερωτήσεων οι οποίες με απλό 
τρόπο αποσκοπούσαν στην κατανόηση των στάσεων των μαθητών και κατ’ επέκταση των οικογε-
νειών τους για τα αντιβιοτικά, τη χρησιμότητα τους, τη συχνότητα λήψης τους και αν γνωρίζουν 
τυχόν συνέπειες από την υπερκατανάλωση τους. Μετά το τέλος της ομιλίας, οι μαθητές κλήθηκαν 
να απαντήσουν εκ νέου τα ίδια ερωτηματολόγια. Σκοπός της διαδικασίας αυτής ήταν να αξιολο-
γηθεί εάν πράγματι υπήρξε όφελος για εκείνους και αν μπόρεσαν μέσω της ομιλίας να διδαχθούν 
απλές μνημονικές αρχές για την σωστή χρήση των αντιβιοτικών.
Αποτελέσματα: Διακόσιοι ογδόντα επτά (287) μαθητές έλαβαν μέρος στην παρούσα μελέτη. Πριν 
την ενημέρωση το 60% γνώριζε το στόχο της δράσης των αντιβιοτικών, δηλαδή τα μικρόβια, ερώ-
τηση που απαντήθηκε σωστά από το 92,3% με το πέρας της ενημέρωσης, και ενώ αρχικά φάνηκε 
να γνωρίζει τη διάκριση ιογενούς συμπτωματολογίας το 49,1%,το ποσοστό αυτό έφτασε στο 70,7% 
των σωστών απαντήσεων όταν οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν ξανά.
Το 47% απάντησε πριν την ομιλία, πως γνωρίζει ότι η υπερκατανάλωση άχρηστων αντιβιοτικών 
αποτελεί την αιτία δημιουργίας ανθεκτικών στελεχών μικροβίων στην κοινότητα ενώ η ίδια ερώ-
τηση απαντήθηκε σωστά από το 82% των μαθητών μετά την ενημέρωση. Το 58% δεν γνώριζε ότι 
η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη αντοχή μικροβίων και τη μεγαλύτερη κατανάλωση στα αντιβιοτικά 
στην Ευρώπη ενώ μετά την ενημέρωση φάνηκε να το γνωρίζει το 89,7%. To 38,3% απάντησε πως 
δεν γνωρίζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιβιοτικών πριν την ομιλία ενώ αντίθετα η ερώτηση 
αυτή απαντήθηκε σωστά από το 68,8%. Το 57% έλαβε τουλάχιστον μία φορά αντιμικροβιακή αγωγή 
το 2013 σε αντιδιαστολή με το 18% των μαθητών που δεν έλαβε κανένα αντιβιοτικό. Αναφέρθηκε 
επίσης ότι το 22,6% των γονέων χορηγεί στα παιδιά του αντιβιοτικά χωρίς ιατρική συγκατάθεση.
Συμπεράσματα: Οι απαντήσεις των μαθητών πριν και μετά την ενημέρωση μας παρείχαν αξιόλο-
γες πληροφορίες αφενός για τις γνώσεις τους και την κατανάλωση των αντιβιοτικών από την ελλη-
νική οικογένεια και αφετέρου για τον ενστερνισμό από μέρους τους εννοιών όπως είναι η υπερκα-
τανάλωση και η μικροβιακή αντοχή, η κατανόηση λανθασμένων συμπεριφορών και αντιλήψεων 
των γονέων καθώς και ο αποσαφηνισμός τόσο των χαρακτηριστικών όσο και των καταστάσεων 
στις οποίες είναι απαραίτητη η χρήση τους. Η ενημέρωση των μικρότερων ηλικιών για παρόμοια 
μείζονα θέματα κρίνεται αποτελεσματική και αναγκαία γιατί και αυτοί ως ενήλικες θα συμβάλλουν 
στον περιορισμό αυτού του φαινομένου.
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Μ. Ψωμά 31, 41



71

Σημειώσεις



72

Σημειώσεις






