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Τελικό Πρόγραμμα 
Περιλήψεις Εργασιών

Γραμματεία: FOCUS ON HEALTH
Iωάννου Γενναδίου 16 • 115 21 Αθήνα • Τ: 210 7223046 
• F: 210 7223220 • e-mail: info@focusonhealth.gr

Χορηγούνται 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης  
σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS

Με τη συνεργασία της
Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ“ ”

Gilead Sciences Ελλάς M. EΠE  Ριζούντος 2 & Θράκης, 167 77 Ελληνικό, Τηλ.: 210 89 30 100, Fax: 210 96 18 260

Νοσοκομειακή Διάθεση, Τιμή ex-factory: 840,51€

Για τις πλήρεις τρέχουσες ΠΧΠ των Stribild® και Truvada® 
αποταθείτε στον ιστότοπο https://www.sfee.gr/spcs/ 

ή στην εταιρία Gilead Sciences Hellas

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ιατρούς Μονάδων Λοιμώξεων, 
με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛΠΝΟ 

και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. 
Η χορήγηση γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.

KTX_STRIBILD_17X24.pdf   1   23/2/2016   9:02:04 πμ
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Διοικητικό Συμβούλιο 
Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Πρόεδρος: Α. Σκουτέλης
Αντιπρόεδρος: Π. Νικολαΐδης

Γεν. Γραμματέας: Μ. Μαραγκός
Ταμίας: Γ. Αδάμης

Μέλη: Γ. Ξυλωμένος
Α. Πεφάνης
Γ. Τσεκές

Επίτιμο Μέλος: Γ. Κ. Δαΐκος

Επιστημονική Επιτροπή  
16ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

Λοιμώξεων

Πρόεδρος: Μ. Μαραγκός
Μέλη: Α. Αντωνιάδου Χ. Μπασιάρης

Ε. Βογιατζάκης Π. Παναγόπουλος
Δ. Βουτσινάς Γ. Πάνος
Ν. Γαλανάκης Α. Παπαδόπουλος
Λ. Γαλάνη Β. Παπασταμόπουλος
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης Θ. Πέππας
Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Γ. Πετρίκκος
Ε. Γιαμαρέλλου Ε. Ροηλίδης
Α. Γκίκας Μ. Σαμάρκος
Χ. Γώγος Ε. Σαμπατάκου
Γ. Δαΐκος Γ. Σαρόγλου
Μ. Θεοδωρίδου Ν. Συμεωνίδης
Λ. Καρνέσης Ν. Σύψας
Π. Κολλάρας Μ. Τσολιά
Δ. Κοφτερίδης Μ. Φαλάγγας
Μ.Κ. Λαζανάς Γ. Χαμηλός
Μ. Λελέκης Δ. Χατζηγεωργίου
Ε. Μαλτέζος Μ. Χίνη
Σ. Μεταλλίδης Γ. Χρύσος
Α. Μίχος

Οργανωτική Επιτροπή  
16ου Πανελληνίου Συνεδρίου  

 Λοιμώξεων

Πρόεδρος: Α. Σκουτέλης
Μέλη: Π. Νικολαΐδης

Μ. Μαραγκός
Γ. Αδάμης
Γ. Ξυλωμένος
Α. Πεφάνης
Γ. Τσεκές

Με τη συμμετοχή  
των επιστημονικών εταιρειών:

Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων
Eλληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας
Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
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Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, με ιδιαίτερη χαρά 

σας αναγγέλλει και σας προσκαλεί στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων. 

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani Caravel,  

στις 4-6 Μαρτίου 2016. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τόσο η 

Οργανωτική όσο και η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, σε συνεργασία 

με τις άλλες επιστημονικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα  

των λοιμώξεων, της μικροβιολογίας και της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας, 

έχουν καταβάλει προσπάθεια για την κατάρτιση ενός επιστημονικού 

προγράμματος που θα καλύπτει τις σημαντικές εξελίξεις της Λοιμωξιολογίας. 

Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας στις εργασίες του συνεδρίου,  

η οποία αφενός είναι καθοριστική για την επιτυχία του, αφετέρου θα μας 

δώσει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τις λοιμώξεις που 

μας απασχολούν στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

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

 Α. Σκουτέλης Μ. Μαραγκός
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Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη  
Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.  
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία: 

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.  
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555

Η διαφήμιση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία -  
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)ΓΠ 32221 - ΦΕΚ B’ 1049/29.4.2013  
και τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Γενικές Πληροφορίες Συνεδρίου
Συνεδριακό κέντρο
Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ.

Κόστος εγγραφών
Κατηγορίες συμμετεχόντων Εγγραφές
Ειδικευμένοι 120,00 €
Ειδικευόμενοι 80,00 €
Νοσηλευτές/τριες 50,00 €
Φοιτητές - Σπουδαστές* 0,00 €

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.
*  Οι φοιτητές και οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τις εργασίες του Συνεδρίου και να παραλάβουν μόνον 

Συνοπτικό Πρόγραμμα, και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

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.infections2016.gr

Ωράριο λειτουργίας γραμματείας στο χώρο του Συνεδρίου

Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2016 08:00-19:00
Σάββατο, 05 Μαρτίου 2016 08:30-20:00
Κυριακή, 06 Μαρτίου 2016 09:00-16:00

Παραλαβή βεβαιώσεων παρακολούθησης

Κυριακή, 06 Μαρτίου 2016 13:00-16:00

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Θα χορηγηθούν 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της 
EACCME-UEMS, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης 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 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων.
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Περιεχόμενα

 Επιστημονικό Πρόγραμμα 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων 11

 Περιλήψεις ομιλιών 19

 Αναρτημένες Ανακοινώσεις (επιλεγμένες για συζήτηση) 41

 Αναρτημένες Ανακοινώσεις 61

 Ευρετήρια 125
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Επιστημονικό 
Πρόγραμμα



12



13

Επιστημονικό Πρόγραμμα  
16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

09:00-11:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις 
Πρόεδροι: Γ. Ξυλωμένος, Μ. Ψυχογυιού

ΕA01, ΕA02, ΕA03, ΕA04, ΕA05, ΕA06, ΕA07, ΕA08, ΕA09, ΕA10, ΕA11, ΕA12

11:00-12:00 Στρογγυλή Τράπεζα
«Εμβόλια»

Πρόεδροι: Μ. Θεοδωρίδου, Γ. Τσεκές

• Εμβολιασμοί σε ανοσοκατεσταλμένους και ογκολογικούς ασθενείς: Σ. Μεταλλίδης
• Εμβολιασμός στην έγκυο, προστασία στο νεογνό: Ι. Παυλοπούλου

12:00-12:15 Διάλειμμα

12:15-13:45 Στρογγυλή Τράπεζα
«Παιδιατρικές λοιμώξεις»

Πρόεδροι: Ε. Ροηλίδης, Μ. Τσολιά

• Εξανθηματικά λοιμώδη νοσήματα: Γ. Ζαραφωνίτης
• Ιογενείς λοιμώξεις και άσθμα: Μ. Γκάγκα 
•  Λοιμώξεις από εντεροϊούς (συνήθεις εντεροϊοί, parecho-ιοί, enterovirus D68, 

enterovirus 71): Β. Παπαευαγγέλου

13:45-14:15 Διάλεξη
«Λοιμώξεις που σχετίζονται με τους φίλους μας τα κατοικίδια»

Πρόεδρος: Μ. Χίνη
Ομιλητής: Μ. Σαμάρκος

14:15-15:00 Διάλειμμα

15:00-16:30 Στρογγυλή Τράπεζα
«Η θέση των νέων διαγνωστικών τεχνολογιών στην καθημερινή πρακτική»

Πρόεδροι: Α. Γκίκας, Ι. Δατσέρης

• Μικροβιολόγος: Α. Αργυροπούλου
• Ακτινολόγος: Δ. Έξαρχος
• Πυρηνικός: Κ. Αναγνωστόπουλος

16:30-17:45 Στρογγυλή Τράπεζα
«Φυματίωση»

Πρόεδροι: Μ.Κ. Λαζανάς, Π. Νικολαΐδης

• Επιδημιολογία: Δ. Παπαβέντσης
• Νεότερα για την εργαστηριακή διάγνωση: Ι. Παπαπαρασκευάς 
• Βασικές αρχές θεραπείας: Ανθεκτική φυματίωση: Σ. Τσικρικά 

17:45-18:00 Διάλειμμα
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18:00-18:30 Δορυφορική διάλεξη της εταιρείας Pfizer
«Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες για την καντιντίαση, νεότερα δεδομένα  
για την ανιντουλαφουγκίνη»

Πρόεδρος: Χ. Γώγος 
Ομιλητής: Ά. Πεφάνης

18:30-19:00 Διάλεξη
«Ιός Zika»

Πρόεδρος: Μ. Μαραγκός
Ομιλητής: Σ. Τσιόδρας

19:00-20:00 Τελετή Έναρξης

Πρόεδροι: Π. Νικολαΐδης, Α. Σκουτέλης 

Βραβεύσεις: Ι. Κοσμίδης, Χ. Μπασιάρης
Παρουσίαση βιογραφικών: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Χ. Γώγος

Απονομή ετήσιου βραβείου «Γ.Κ. Δαΐκος»

Διάλεξη
«Λοιμώξεις και Τέχνη... Τέχνη και Λοιμώξεις»
Ομιλητής: Θ. Πέππας

Δεξίωση υποδοχής
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Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

09:00-10:15 Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Πρόεδροι: Δ. Βουτσινάς, Γ. Χρύσος

ΕA13, ΕA14, ΕA15, ΕA16, ΕA17, ΕA18, ΕA19, ΕA20

10:15-11:30 Στρογγυλή Τράπεζα
«Ειδικές λοιμώξεις: Ιογενείς ηπατίτιδες»

Πρόεδροι: Β. Παπασταμόπουλος, Ν. Συμεωνίδης

• Ηπατίτιδα Β - Ειδικές ομάδες: Ν. Κοσμάς
• Ηπατίτιδα C - Προβλήματα διαχείρισης: Ε. Κάκαλου
• Ηπατίτιδα C - Θεραπευτικές επιλογές: Π. Κολλάρας

11:30-12:00 Δορυφορική διάλεξη της εταιρείας Vianex/Sanofi Pasteur MSD
«Zostavax: Η σημασία του εμβολιασμού έναντι του έρπητα ζωστήρα  
και της μεθερπητικής νευραλγίας»

Πρόεδρος: Ά. Πεφάνης 
Ομιλητής: Σ. Τσιόδρας

12:00-12:15 Διάλειμμα

12:15-13:45 Δορυφορικό συμπόσιο της εταιρείας Astellas
«Προβληματικές λοιμώξεις από στελέχη Candida -  
Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση»

Πρόεδροι: Μ. Μαραγκός, Γ. Σαμώνης

•  Εισαγωγή: Νεότερα δεδομένα στην επιδημιολογία και τις κατευθυντήριες οδηγίες:  
Μ. Μαραγκός

•  Παρουσίαση περιστατικού 1 - Καντινταιμία σε βαρέως πάσχοντα: Ε. Σαμπατάκου 
•  Παρουσίαση περιστατικού 2 - Σηπτικός ασθενής με ενδοκοιλιακή καντιντίαση:  

Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης 
•  Άλλες χρήσιμες παράμετροι για τη θεραπευτική επιλογή: Ι. Μελετιάδης
•  Σύνοψη - Κλείσιμο 

13:45-14:15 Διάλεξη
«Περιοδικοί πυρετοί»

Πρόεδρος: Β. Συριοπούλου
Ομιλητής: Δ. Μπούμπας

14:15-15:30 Ελαφρύ γεύμα - Συνέλευση Ε.Ε.Λ.

15:30-16:30 Στρογγυλή Τράπεζα
«Οι πιο σημαντικές μελέτες του 2015»

Πρόεδροι: Α. Τσακρής, Μ. Φαλάγγας

•  Βακτήρια - Ιοί: Δ. Κοφτερίδης
•  Παράσιτα - Μύκητες: Π. Παναγόπουλος
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16:30-18:15 Στρογγυλή Τράπεζα
«Νέες προσεγγίσεις στη διάγνωση και θεραπεία των λοιμώξεων  
παρουσία ξένων σωμάτων»

Πρόεδροι: Γ. Αδάμης, Α. Παπαδόπουλος

• Παθογένεια - Βιομεμβράνες - Quorum sensing: Ε. Περιβολιώτη
• Λοιμώξεις ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων: Ε. Γιαννιτσιώτη
• Λοιμώξεις καρδιακών εμφυτευμένων ηλεκτρονικών συσκευών: Ά. Πεφάνης
• Λοιμώξεις ΚΝΣ παρουσία ξένων σωμάτων: Δ. Καββαθά

18:15-18:30 Διάλειμμα

18:30-20:00 Δορυφορικό συμπόσιο της εταιρείας MSD 
«Νέες θεραπευτικές επιλογές στη θεραπεία των οξέων βακτηριακών λοιμώξεων 
του δέρματος και των δερματικών δομών (ABSSSI)

Πρόεδροι: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Α. Σκουτέλης

•  Οξείες βακτηριακές λοιμώξεις δέρματος και δερματικών δομών (ABSSSI):  
Επίπτωση, ταξινόμηση, μικροβιολογία και κλινική σημασία: Μ. Λελέκης

•  Τρέχουσες θεραπευτικές επιλογές στις δερματικές λοιμώξεις:  
Δυνατότητες και περιορισμοί: Ε. Σαμπατάκου

•  Tedizolid and its clinical value in the treatment of Acute Bacterial Skin  
and Skin Structure Infections (ABSSSI): G. Sakoulas
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Κυριακή 6 Μαρτίου 2016

09:30-10:30 Στρογγυλή Τράπεζα
«Μεταναστευτικό και Δημόσια Υγεία»

Πρόεδροι: Ν. Γαλανάκης, Γ. Σαρόγλου

• Οι λοιμώξεις των μετακινούμενων πληθυσμών: Γ. Πάνος
• Πολιτική οργάνωσης παροχής υπηρεσιών: Α. Μπάκα

10:30-12:30 Στρογγυλή Τράπεζα
«Αντιμετώπιση των σοβαρών λοιμώξεων από τον νοσοκομειακό ιατρό»
(σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας)

Πρόεδροι: Ε. Γιαμαρέλλου, Κ. Κανελλακοπούλου 

• Νοσοκομειακή πνευμονία (VAP-HCAP): Χ. Ρούτση
• Πνευμονία από την κοινότητα (CAP): Γ. Πουλάκου
• Νοσοκομειακή gram(-) βακτηριαιμία: Γ. Δαΐκος
• Εμπύρετη ουδετεροπενία: Α. Αντωνιάδου

12:30-13:00 Διάλειμμα

13:00-13:30 Δορυφορική διάλεξη της εταιρείας Norma Hellas
«Ο ρόλος των αντισταφυλοκοκκικών πενικιλινών στη σύγχρονη αντιμετώπιση  
των λοιμώξεων»

Πρόεδρος: Ε. Μαλτέζος
Ομιλητής: Γ. Δαΐκος

13:30-15:00 Στρογγυλή Τράπεζα
«Κλινικές περιπτώσεις: Interactive»

Ομιλητές: Ε. Γιαμαρέλλου, Χ. Γώγος
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Περιλήψεις 
Ομιλιών
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΕΜΒΟΛΙΑ

Εμβολιασμός στην έγκυο, προστασία στο νεογνό 
I. Παυλοπούλου
Τμήμα Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Ο εμβολιασμός κατά τη διάρκεια της κύησης έχει τη δυνατότητα να προσφέρει προστασία όχι μόνο 
στη μητέρα, η οποία μπορεί να βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές και θνησιμότητα 
από ορισμένα λοιμώδη νοσήματα, αλλά και στο νεογνό και μικρό βρέφος μέσω της παθητικής 
μεταφοράς αντισωμάτων διαμέσου του πλακούντα κατά το δεύτερο ήμισυ της κυήσεως. Επιπλέ-
ον, σύμφωνα με στοιχεία, μητέρες που εμβολιάζονται κατά την εγκυμοσύνη, έχουν μικρότερη 
πιθανότητα μετάδοσης της αντίστοιχης λοίμωξης στο νεογνό τους μετά τη γέννηση. Όπως είναι 
γνωστό, εξαιτίας της ανωριμότητας του ανοσοποιητικού τους συστήματος, τα μικρά βρέφη είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε λοιμώδη νοσήματα, ενώ και η ικανότητά τους να απαντήσουν επαρκώς στον 
εμβολιασμό είναι περιορισμένη. Μέχρι τώρα, οι συστάσεις εμβολιασμού στις έγκυες επικέντρωναν 
αποκλειστικά στους πιθανούς κινδύνους του εμβολιασμού για το έμβρυο.
Θα γίνει ιστορική αναδρομή του εμβολιασμού στην έγκυο με παλαιότερα εμβόλια, θα συζητη-
θούν τα στοιχεία ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, τόσο στην έγκυο, όσο και στο νεογνό και 
μικρό βρέφος, στα οποία στηρίζονται οι πρόσφατες συστάσεις, καθώς η προοπτικές μελλοντι-
κών εξελίξεων. Ταυτόχρονα, θα επισημανθούν οι κύριες δυσκολίες που οφείλουν να αντιμετωπι-
σθούν, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή συμμόρφωση της ιδιαίτερης αυτής ομάδας 
στις παραπάνω οδηγίες. 

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Εξανθηματικά λοιμώδη νοσήματα
Γ. Ζαραφωνίτης
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ-ΠΕΔΥ, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Οι ιοί, υποκυττάριοι οργανισμοί με παρασιτικό κύκλο ζωής, περιέχουν DNA ή RNA και είναι υπεύ-
θυνοι για ιογενείς λοιμώξεις του δέρματος. Οι ιογενείς λοιμώξεις του δέρματος παρουσιάζουν 
μεγάλη ποικιλία στην κλινική τους εικόνα και στις στοιχειώδεις βλάβες, προσβάλλοντας το δέρμα 
και τους βλεννογόνους και οφείλονται σε διάφορους τύπους ιών. Οι στοιχειώδεις βλάβες δύναται 
να είναι βλατίδες, κηλίδες, φυσαλίδες, πομφόλυγες, πετέχειες, πορφύρα, έλκη και ογκίδια ή τέλος, 
συνδυασμός των ανωτέρω. Οι λοιμώξεις αυτές διακρίνονται σε εντοπισμένες και συστηματικές. Οι 
εντοπισμένες περιλαμβάνουν τον απλό έρπητα, τον έρπητα ζωστήρα, τη μολυσματική τέρμινθο, 
τις HPV λοιμώξεις (μυρμηκίες, οξυτενή κονδυλώματα) και τη νόσο Orf. Οι συστηματικές λοιμώξεις 
περιλαμβάνουν την ανεμευλογιά, την ερυθρά, την ιλαρά, το λοιμώδες ερύθημα (5η νόσος), το 
σύνδρομο Gianotti-Crosti, τη νόσο χειρός-ποδός-στόματος, το αιφνίδιο ερύθημα (6η νόσος) και το 
μονόπλευρο πλαγιοθωρακικό εξάνθημα. Η παρουσίαση της επιδημιολογίας, της αιτιοπαθογένειας, 
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της κλινικής εικόνας, της διαφορικής διάγνωσης και της θεραπείας ακολουθεί εκτενώς. Τα ως άνω 
νοσήματα στην πλειοψηφία τους είναι καθημερινά απαντώμενα στην κλινική πράξη της παιδι-
ατρικής και η παρουσίαση έχει ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των λειτουργών υγείας σε αυτά, 
δίνοντας μια ιδιαίτερη έμφαση στη δερματολογική εικόνα η οποία ως πρώτη εντύπωση καθορίζει 
τη διαγνωστική προσπέλαση, άρα και τη στρατηγική της θεραπευτικής διαδικασίας. 

Άσθμα και ιογενείς λοιμώξεις
Μ. Γκάγκα
Συντονίστρια Διευθύντρια, 7η Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος είναι συχνές και συνήθως αυτοπεριοριζόμε-
νες ασθένειες. Για τα άτομα, όμως, που έχουν γενετική προδιάθεση για άσθμα ή για τους ασθενείς 
με εκφρασμένο άσθμα, οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού μπορεί να έχουν έντονη επίδραση 
στην εμφάνιση της νόσου ή στην απώλεια του ελέγχου των συμπτωμάτων και σε παροξύνσεις. 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα επεισόδια συριγμού που εμφανίζονται σε νεογνική ή βρεφική ηλικία 
και οφείλονται στους ιούς του κοινού κρυολογήματος, στον ανθρώπινο ρινοϊό και στον ανα-
πνευστικό συγκυτιακό ιό σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση του άσθματος στην 
ηλικία των έξι ετών. 
Οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού λοιπόν, έχουν βαθιά επίδραση σε πολλές πτυχές του 
άσθματος συμπεριλαμβανομένης της εκδήλωσης της νόσου, των εξάρσεων, και ενδεχομένως, της 
επιβάρυνσης της νόσου και της σοβαρότητας της. 
Από τις πολλές ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού φαίνεται ότι αυτές που οφείλονται σε ρινο-
ϊούς και στον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), έχουν αναδειχθεί ως οι συχνότερα σχετιζόμενες 
με τις παροξύνσεις και τις άλλες πτυχές του άσθματος. Οι μηχανισμοί με τους οποίους δρουν, δεν 
είναι πλήρως καθορισμένοι, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανοσοποιητική απόκριση είναι κρί-
σιμη στη διαδικασία αυτή. Πολλοί τύποι κυττάρων αεραγωγών εμπλέκονται στην ανοσολογική 
απάντηση σε ιούς, αλλά πιο σημαντικά είναι τα επιθηλιακά κύτταρα των αεραγωγών και πιθανώς 
τα μακροφάγα. Η μόλυνση των επιθηλιακών κυττάρων παράγει μια ποικιλία προφλεγμονωδών 
μεσολαβητών που προσελκύουν φλεγμονώδη κύτταρα στους αεραγωγούς με επακόλουθη επι-
δείνωση της υποκείμενης νόσου, υπάρχουν δε και ενδείξεις ότι η απόκριση των επιθηλιακών 
κυττάρων των αεραγωγών σε ρινοϊούς μπορεί να είναι ελαττωματική στο άσθμα. Δεδομένων 
των επιρροών του αναπνευστικών ιών σε πολλές πτυχές του άσθματος, οι προσπάθειες για την 
κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων επηρεάζουν την παθοφυσιολογία του άσθματος 
είναι πολύ σημαντικές
Είναι πιθανό ότι οι στρατηγικές για την πρόληψη της λοίμωξης από ρινοϊούς και RSV μπορούν να 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και την ανάπτυξη επίμονου συριγμού και άσθματος στην 
παιδική ηλικία. Είναι από την άλλη βέβαιο, ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός βοηθάει πολύ στην 
πρόληψη παροξύνσεων άσθματος αλλά και χρόνιας βρογχίτιδας.

Βιβλιογραφία
Busse WW, Lemanske RF Jr, Gern JE. Role of viral respiratory infections in asthma and asthma exacerbations. Lancet. 2010 4;376(9743):826-34.
Kelly JT, Busse WW. Host immune responses to rhinovirus: mechanisms in asthma. J Allergy Clin Immunol. 2008;122:671-82.
Martinez FD1, Vercelli D. Asthma. Lancet. 2013;19;382(9901):1360-72. 



23

Λοιμώξεις από εντεροϊούς 
Β. Παπαευαγγέλου
Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Διευθύντρια Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Οι εντεροϊοί (EV) και οι parechoviruses (HPeV) ανήκουν στους picornaviriae. Προκαλούν κλινική 
συμπτωματολογία ευρέος φάσματος που περιλαμβάνει λοίμωξη αναπνευστικού, γαστρεντερίτιδα, 
σηψαιμία σε νεογνά αλλά και μηνιγγίτιδα-μηννιγγοεγκεφαλίτιδα. Διακρίνονται με βάση την παθογονικό-
τητα τους, στους ιούς πολιομυελίτιδας, τους non-polio EV που περιλαμβάνουν τους ιούς Coxsackie A and 
B viruses και ιούς echo. Με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας έχουν ταξινομηθεί σε 4 κατηγορίες (A-D). 
Πρόσφατα διευκρινίστηκε ότι κάποιοι εντεροϊοί εμπλέκονται και σε λοιμώξεις αναπνευστικού. Ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον έχει ο εντεροϊός D68 (EV-D68) ο οποίος προκάλεσε σημαντική επιδημική έξαρση 
σοβαρής λοίμωξης του αναπνευστικού σε παιδιά (κυρίως στις ΗΠΑ) το 2014. Σημαντικό ποσοστό των 
ασθενών χρειάστηκαν εισαγωγή σε Μ.Ε.Θ. ή και μηχανικό αερισμό. Επίσης, ο ιός αυτός φαίνεται να 
συνδέεται με περιστατικά οξείας χαλαρής παράλυσης και παράλυσης κρανιακών νεύρων.
Ο εντεροϊός 71 (HEV71) προκαλεί τη γνωστή νόσο “hand, foot and mouth”. Πρόκειται για ιογενή 
γαστρεντερίτιδα που χαρακτηρίζεται από εξάνθημα παλαμών και πελμάτων και επώδυνη φαρυγ-
γαλγία (herpangina). Τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί αρκετά κρούσματα στη ΝΑ Ασία όπου 
η λοίμωξη προκαλεί σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές πέραν της γνωστής άσηπτης μηνιγγίτιδας. 
Φαίνεται ότι ο ιός έχει μεταλλαχθεί σε ιδιαίτερα νευροτόπο ιό και συνδέεται με την εμφάνιση εγκε-
φαλίτιδας στελέχους, οξεία χαλαρή παράλυση και μεταλοιμώδη εγκεφαλίτιδα.
Αν και αποτελούν σημαντικό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, ακόμα και σήμερα απουσιάζει η δυνα-
τότητα τόσο πρωτογενούς πρόληψης μέσω εμβολίου όσο και ειδικής αντι-ικής αγωγής. Η έρευνα 
στοχεύει επίσης, σε ανοσοτροποποίηση με στόχο τη μεταβολή της ανοσιακής απάντησης του 
ασθενή που φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια. 

Στρογγυλή Τράπεζα 
Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Μικροβιολόγος
Α. Αργυροπούλου
Ιατρός Βιοπαθολόγος-Κλινικός Μικροβιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μικροβιολογικό Τμήμα,  
Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Η ανθρωπότητα, τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, παρά την αλματώδη άνοδο της επιστημονι-
κής γνώσης και την επανάσταση στην τεχνολογία, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει παλαιές και νέες 
λοιμώδεις απειλές, πολλές φορές σε συνθήκες οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης.
Παράλληλα, η μικροβιολογική γνώση τα τελευταία χρόνια, αλλάζει ταχύτατα κυρίως λόγω της αλματώ-
δους ανάπτυξης των μοριακών τεχνικών, της νανοτεχνολογίας και εν γένει της βιοϊατρικής τεχνολογίας. 
Το εργαστήριο κλινικής μικροβιολογίας, στην καθημερινή του πρακτική, καλείται να αντιμετωπίσει 
τις αυξημένες ανάγκες της εποχής και να επιτελέσει επαρκώς το διττό του ρόλο: τη διάγνωση και 
την επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων. 
Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στις νεώτερες εξελίξεις στο πεδίο της ταχείας διαγνωστικής των 
λοιμώξεων. Θα συζητηθούν η τεχνολογία MALDI-TOF (Matrix-assisted Laser Desorption Ionization 
Time-of-flight) και οι ολοένα και αυξανόμενες μεθοδολογίες ανεύρεσης των παθογόνων απευθείας 
στο κλινικό δείγμα ή στο ζωμό της θετικής αιμοκαλλιέργειας. 
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Η τεχνολογία MALDI-TOF έχει διαδοθεί ευρέως στα κλινικά εργαστήρια, κυρίως γιατί προσφέρει ταχεία 
ταυτοποίηση και τυποποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών με χαμηλό κόστος αναλωσίμων. 
Οι νεώτερες μοριακές μέθοδοι γρήγορης ανίχνευσης και ταυτοποίησης παθογόνων θα αξιολογηθούν ανά-
λογα με τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν και τις περιπτώσεις λοιμώξεων που μπορούν να εφαρμοστούν.
Επανάσταση στη διαγνωστική των λοιμώξεων αναμένεται με την τελειοποίηση, επέκταση και εισα-
γωγή στην καθημερινή πρακτική της μεθοδολογίας των μικροσυστοιχιών. 

Η ακτινολογική προσέγγιση
Δ.Ν. Έξαρχος
Διευθυντής ΕΣΥ, Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Για λοιμώξεις που αφορούν στο ΚΝΣ, η μαγνητική τομογραφία (MRI) + Gd είναι η απεικονιστική μέθο-
δος εκλογής για την εκτίμηση της παθολογίας. Η MRI απεικονίζει αλλοιώσεις που αφορούν στη λευκή 
ουσία του εγκεφάλου (ΗΙV, CMV PML). Για την ανίχνευση τοξοπλάσμωσης, η MRI + φασματοσκοπία 
ενδείκνυται διότι απεικονίζει περισσότερες εστίες από την CT και ενίοτε τις χαρακτηρίζει. Η μαγνητική 
αγγειογραφία ενδείκνυται σε υποψία σηπτικών εμβόλων (μυκωτικά ανευρύσματα). Η απεικόνιση με 
MRI στη μηνιγγίτιδα αφορά στην ανάδειξη επιπλοκών στο εγκεφαλικό παρέγχυμα, ενώ η απλή CT 
χαρτογραφεί το οίδημα. Για την απεικόνιση λοιμογόνου εστίας στη ΣΣ (μεσοσπονδύλιος δίσκος, οστε-
ομυελίτιδα, απόστημα), η MRI + Gd είναι η μέθοδος εκλογής και η CT για οστικές βλάβες. 
Για την απεικόνιση πιθανής λοίμωξης στον τράχηλο, η CT είναι εξέταση πρώτης γραμμής, καλύπτει 
και χαρτογραφεί ταχύτατα μεγάλη έκταση της παθολογίας (οξεία καταδυόμενη νεκρωτική μεσοθω-
ρακίτιδα). Για την εκτίμηση του σπλαγχνικού κρανίου η CT έχει αντικαταστήσει τις ακτινογραφίες, 
αυτές χρησιμοποιούνται για ασταθείς ασθενείς στη Μ.Ε.Θ. 
Η MRI + Gd είναι η μέθοδος εκλογής για την εκτίμηση λοιμογόνου εστίας στο μυοσκελετικό σύστη-
μα, αξιολογεί τον μυελό των οστών, τα μαλακά μόρια και τον υποδόριο ιστό (αποστήματα).
Για λοιμώξεις που αφορούν στους πνεύμονες η CT + ΗRCT απεικονίζει την έκταση και κατανομή της 
παθολογίας. Υπάρχουν απεικονιστικά πρότυπα για συγκεκριμένες λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμέ-
νους ασθενείς (θολή ύαλος, οζίδια). 
Για απεικόνιση λοιμογόνων εστιών σε όργανα της κοιλίας η CT + σκιαγραφικό είναι η μέθοδος εκλο-
γής. Για την αξιολόγηση του βλεννογόνου του πεπτικού συστήματος σε HIV+ ασθενείς, το βαριούχο 
γεύμα διπλής αντίθεσης παραμένει η μέθοδος εκλογής.
Η CT είναι η απεικονιστική μέθοδος εκλογής για κατευθυνόμενη βιοψία αλλοιώσεων, διαγνωστικών 
παρακεντήσεων και διαδερμικών παροχετεύσεων. Η συμβολή του ακτινολόγου είναι καθοριστική 
σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Επιδημιολογία φυματίωσης
Δ. Παπαβέντσης
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ Μικροβιολογικού Εργαστηρίου & Εθνικού Κέντρου Αναφοράς 
Μυκοβακτηριδίων, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Η φυματίωση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας παρόλο που αντιμετωπίζεται 
θεραπευτικά. Η λοίμωξη από Mycobacterium tuberculosis μεταδίδεται αερογενώς και αποτελεί την 
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πρώτη λοιμώδη αιτία θανάτου, καθώς προκαλεί μεγαλύτερη θνητότητα από τον ιό HIV. Παρά τη 
θεαματική πρόοδο των τελευταίων χρόνων στον έλεγχο της νόσου, το 2014 προκάλεσε 1.500.000 
θανάτους [1,1 εκ. HIV(-) και 0,4 εκ. HIV(+)]. Κάθε χρόνο σημειώνονται παγκοσμίως περίπου 150 
νέα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμό. Υπολογίζεται ότι μισό εκατομμύριο ασθενείς αναπτύσ-
σουν την πολυανθεκτική μορφή της νόσου (MDR-TB) και περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι 
πεθαίνουν. Τουλάχιστον 100 χώρες έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα περιστατικά υπερ-ανθεκτικής 
φυματίωσης (XDR-TB). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπάρχουν μισό εκατομμύριο 
περισσότερα κρούσματα παγκοσμίως απ’ ό,τι είχε προηγουμένως εκτιμηθεί.
Στην Ελλάδα, η φυματίωση αποτελεί υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα (Β.Δ./ΦΕΚ 262Α/1950, 
Ν. 3204/2003-ΦΕΚ 296Α/24-12-2003. Άρ. 44, Παρ. 1). Η υποδήλωση όμως είναι διαχρονική και 
σημαντικότατη. Ετησίως καταγράφονται στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 600 περιπτώσεις περίπου. Η μέση 
δηλούμενη επίπτωση το 2013 ήταν 4,9/100.000 (η πραγματική εκτιμάται 3-4 φορές υψηλότερη). 
Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης, παρατηρήθηκε αυξητική τάση κυρίως στους Έλλη-
νες (περιορισμός πρόσβασης στις υγειονομικές υπηρεσίες ατόμων αλλοδαπής εθνικότητας;). 
Καταγράφηκε επίσης αύξηση περιπτώσεων σε έγκλειστους σωφρονιστικών καταστημάτων, σε 
μετανάστες και HIV οροθετικούς χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών (ΧΕΝ). Η συχνότητα της 
πολυανθεκτικής νόσου παραμένει χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, δεν πρέ-
πει να επικρατεί εφησυχασμός. Απαιτείται συνεχής και οργανωμένη προσπάθεια για την έγκαιρη 
διάγνωση, θεραπεία και πλήρη καταγραφή όλων των περιπτώσεων στο πλαίσιο ενός Εθνικού 
Σχεδίου Ελέγχου.

Νεότερα για την εργαστηριακή διάγνωση της φυματίωσης
Ι. Παπαπαρασκευάς
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Η λοίμωξη από Mycobacterium tuberculosis παραμένει μια νόσος με αυξημένη νοσηρότητα και 
θνητότητα. Επιπλέον, η μεταδοτικότητά της, ιδιαίτερα της πνευμονικής μορφής, την καθιστούν 
σημαντικό επιδημιολογικό πρόβλημα.
Η διάγνωση τη φυματίωσης βασίζεται στη συμβατική καλλιέργεια και την οξεάντοχη χρώση. Η 
καλλιέργεια αποτελεί τη μέθοδο σύγκρισης (gold standard), όπως επίσης και τη μοναδική τεχνική 
παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, όμως είναι χρονοβόρα διαδικασία, 
με σημαντικούς περιορισμούς από άποψη βιοασφάλειας. Τεχνικές εξελίξεις έχουν καταφέρει να 
αυξήσουν την ευαισθησία και την ειδικότητα και κυρίως να μειώσουν τον χρόνο ολοκλήρωσης, 
όμως τα εγγενή βιολογικά δεδομένα του παθογόνου θέτουν όρια στην περαιτέρω βελτίωσή της.
Εναλλακτικές διαγνωστικές διαδικασίες, κατά την τελευταία εικοσαετία, αποτελούν οι τεχνικές 
που βασίζονται στην ανοσολογική απόκριση του ασθενούς ή στην ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων 
του παθογόνου.
Από την εποχή της πρώτης εφαρμογής της δερμοαντίδρασης της φυματίνης οι ανοσολογικές 
τεχνικές έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό βαθμό. Η ανίχνευση παραγωγής IFN-γ αποτελεί εξέταση 
ρουτίνας σε ορισμένες ομάδες ασθενών, ενώ είναι υπό διερεύνηση η θέση της στον παιδιατρι-
κό πληθυσμό. Βέβαια, η ικανότητα του ανοσολογικού συστήματος του ασθενούς αποτελεί ένα 
σημαντικό περιορισμό χρήσης.
Η ταχεία εξέλιξη των τεχνικών ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων, σε συνδυασμό με την πλήρη αυτο-
ματοποίησή τους, τις κατέστησε εργαλείο πρώτης επιλογής σε αρκετές περιπτώσεις και η WHO 
τις συνιστά ως πρώτη διαγνωστική επιλογή σε κράτη με υψηλά ποσοστά φυματίωσης, αν και ο 
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παράγοντας κόστος καθιστά δύσκολη την εφαρμογή τους σε περιοχές με χαμηλό κοινωνικοοι-
κονομικό επίπεδο. Επιπλέον, η βελτίωση της αναλυτικής ευαισθησίας, με την υπάρχουσα τεχνο-
λογία, φαίνεται να έχει φτάσει σε οριακό επίπεδο και παρόλο που στην πνευμονική φυματίωση 
τα αποτελέσματα θεωρούνται ικανοποιητικά, η εφαρμογή σε περιπτώσεις αιματογενούς διασπο-
ράς και φυματίωσης συμπαγών οργάνων παραμένει προβληματική, λόγω κυρίως των τεχνικών 
δυσκολιών στην εκχύλιση και διαχωρισμό του μυκοβακτηριδιακού από το ευκαρυωτικό DNA.
Σημαντικά νέα πεδία εξέλιξης της βιοϊατρικής τεχνολογίας στη διαγνωστική της φυματίω-
σης αποτελούν η νανοτεχνολογία και η επόμενης γενεάς νουκλεοτιδική αλληλούχιση (high 
throughput next generation sequencing). Όλα τα συγκεκριμένα πεδία βρίσκονται σε διαδι-
κασία έντονης ερευνητικής δραστηριότητας, τόσο στην εξέλιξη πρωτογενών τεχνικών, όσο 
και τεχνικών συμπληρωματικών και βελτιωτικών των ήδη υπαρχουσών. Στην παρουσίαση θα 
αναφερθούν τα συγκεκριμένα πεδία και θα συζητηθούν οι νεώτερες εξελίξεις στο πεδίο της 
διαγνωστικής της φυματίωσης.

Βασικές αρχές θεραπείας φυματίωσης
Σ. Τσικρικά
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Ιατρός Δημόσιας Υγείας,  
Συντονίστρια Ομάδας Φυματίωσης Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

Η χορήγηση αντιφυματικής αγωγής σε πάσχοντες αποτελεί το βασικότερο κομμάτι της προστασίας 
της Δημόσιας Υγείας. Κύριος στόχος είναι η ίαση του ασθενή, η διακοπής της μεταδοτικότητας της 
νόσου και η πρόληψη μορφών ανθεκτικής φυματίωσης. 
Οι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με το αντικείμενο της φυματικής λοίμωξης, θα πρέπει να 
διαχειρίζονται και να θεραπεύουν ορθά τους ασθενείς, τόσο για το διάστημα χορήγησης της αντι-
φυματικής αγωγής, να είναι γνώστες των πιθανών παρενέργειών των αντιφυματικών φαρμάκων, 
αλλά και για τον απαιτούμενο χρόνο παρακολούθησης της νόσου μετά την αποθεραπεία. 
Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά, σχετίζεται με 
τη χορήγηση της αντιφυματικής αγωγής και οφείλεται στο μεγάλο χρόνο αναπαραγωγής, που είναι 
κατά μέσο όρο 24 ώρες. Το χαρακτηριστικό αυτό ερμηνεύει την αποτελεσματικότητα της εφάπαξ 
και της διαλείπουσας λήψεως των φαρμάκων. 
Όσον αφορά στους διαφορετικούς υποπληθυσμούς μυκοβακτηριδίων στις φυματικές αλλοιώσεις, 
διαχωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:
α) Ο εξωκυττάριος πληθυσμός, που αναπτύσσεται μέσα σε σπήλαια, όπου επικρατεί ουδέτερο pH, 
έχει ταχεία και συνεχή ανάπτυξη, λόγω και της προαναφερθείσας υψηλής μερικής πίεσης οξυγόνου 
στις περιοχές αυτές και ανέρχεται σε 107-109 βακίλους.
β) Ο ενδοκυττάριος πληθυσμός, που αναπτύσσεται σε όξινο pH, έχει βραδεία ανάπτυξη και αριθμεί 
περί τους 104-105 βακίλους.
γ) Ο εξωκυττάριος πληθυσμός, που αναπτύσσεται μέσα σε τυρώδεις ή ινώδεις αλλοιώσεις, όπου, αν 
και το pH είναι ουδέτερο, η ανάπτυξη είναι βραδεία ή και διαλείπουσα λόγω του σχετικά υποξικού 
περιβάλλοντος. Ο πληθυσμός αυτός ανέρχεται σε λιγότερους από 105 βακίλους.
δ) Ο «εν υπνώσει»(dormant) πληθυσμός, μέσα σε ινώδεις ή αποτιτανωμένους ιστούς. 
Με βάση τα παραπάνω καθορίζεται και η δραστικότητα των αντιφυματικών φαρμάκων στους διά-
φορους υπο-πληθυσμούς, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.
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Πίνακας 1. Πρωτεύοντα αντιφυματικά φάρμακα και δράση τους στους υποπληθυσμούς μυκοβακτηριδίων

Αντιφυματικό φάρμακο Δράση

Ισονιαζίδη (Η) Βακτηριοκτόνος δράση τόσο κατά των εξωκυττάριων όσο και κατά των ενδοκυττάριων βακίλων

Ριφαμπικίνη (R)
Βακτηριοκτόνος δράση κατά των εξωκυττάριων και ενδοκυττάριων βακίλων, αλλά επιπλέον 
αποστειρωτική δράση κατά των βραδέως πολλαπλασιαζόμενων υποπληθυσμών

Στρεπτομυκίνη (S) και 
άλλα ενέσιμα φάρμακα

Βακτηριοκτόνος δράση μόνο σε εξωκυττάριους βακίλους και ιδιαίτερα στους 
ενδοκοιλοτικούς υποπληθυσμούς

Εθαμβουτόλη (Ε)
Σε δόση 25 mg/kg/d: βακτηριοκτόνος, τόσο σε ενδοκυττάριους όσο και σε εξωκυττάριους βακίλους
Σε δόση 15 mg/kg/d: βακτηριοστατική δράση

Πυραζιναμίδη (Ζ)
Βακτηριοκτόνος δράση, κυρίως στους βραδέως πολλαπλασιαζόμενους βακίλους, και απο-
στειρωτική δράση συνεργικά με την H και την R

Συμπερασματικά, το πλέον δραστικό φάρμακο έναντι των ταχέως πολλαπλασιαζόμενων βακί-
λων είναι η H και ακολουθούν κατά σειρά δραστικότητας η R, η S και η Ε. Αντιθέτως, η Ζ έχει 
ασθενέστερη βακτηριοκτόνο δράση, ειδικά κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες θεραπείας, διότι δεν 
δρα στους ταχέως πολλαπλασιαζόμενους βακίλους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τους συν-
δυασμούς φαρμάκων που δρουν βακτηριοκτόνα στους ταχέως πολλαπλασιαζόμενους βακίλους, 
ο συνδυασμός H και R μαζί με κάποιο άλλο συνοδό φάρμακο προλαμβάνει σε ικανό βαθμό την 
ανάπτυξη αντοχής, ενώ η Z δεν είναι εξίσου δραστική. Επομένως, ποτέ δεν πρέπει να χορηγείται 
μόνο Z μαζί με ένα άλλο φάρμακο στη θεραπεία ενεργού ΤΒ. Σε περιπτώσεις που είναι αδύνατη η 
χρήση της πυραζιναμίδης κατά την αρχική φάση, τότε η συνολική διάρκεια της θεραπείας πρέπει 
να ξεπερνά τους έξι μήνες Τέλος, η E και η S είναι φάρμακα με ικανή δραστικότητα έναντι της 
ανάπτυξης αντοχής.
Όσον αφορά στην αποστειρωτική δράση των φαρμάκων, τα πλέον ισχυρά είναι η R και η Z, ενώ 
ακολουθούν η H και η S. Η αποστειρωτική δράση της R ασκείται σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας, 
ενώ της Z μόνο κατά το πρώτο δίμηνο. Οπωσδήποτε, όταν δεν μπορεί να χορηγηθεί R για οποιοδή-
ποτε λόγο (π.χ. αντοχή, αλλεργία, δυσανεξία), τότε η Z μπορεί να χορηγηθεί σε όλη τη διάρκεια της 
θεραπείας, ιδιαίτερα επί πολυανθεκτικής φυματίωσης.
Η θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης διαρκεί, το λιγότερο, 6 μήνες είτε σε πνευμονική είτε σε 
εξωπνευμονική νόσο. Το 80% των ασθενών παύει να έχει θετικά πτύελα μέσα στο πρώτο δίμηνο, όταν 
χορηγείται η κατάλληλη αντιφυματική αγωγή για πνευμονική ΤΒ. Το πρώτο δίμηνο της θεραπείας 
θεωρείται αρχική φάση της θεραπείας. Εφόσον, το στέλεχος βρεθεί πλήρως ευαίσθητο στα χορηγού-
μενα φάρμακα, μετά το πρώτο δίμηνο, ακολουθεί η συνεχιζόμενη φάση θεραπείας. Η παρουσία σπη-
λαίου αρχικά και θετικής καλλιέργειας πτυέλων δύο μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας έχει βρεθεί 
ότι συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο θεραπευτικής αποτυχίας και υποτροπής. Σε αυτές λοιπόν τις 
περιπτώσεις συνιστάται αύξηση του χρόνου της συνεχιζόμενης φάσης θεραπείας.
Θεραπευτικά σχήματα με χορήγηση των φαρμάκων τρεις φορές την εβδομάδα κατά τη συνεχιζό-
μενη φάση της θεραπείας, έχουν δοκιμασθεί και αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματικά με τα σχήματα 
καθημερινής λήψεως των φαρμάκων. 
Κατά τη διάρκεια της ορθής αντιφυματικής αγωγής ο ασθενής παρουσιάζει:
• Κλινική και απεικονιστική βελτίωση
• Αρνητικά πτύελα ή άλλο υλικό
• Το στέλεχος να είναι πλήρως ευαίσθητο στα φάρμακα.
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Οι κατηγορίες των αντιφυματικών σκευασμάτων:

Ομάδα 1. Πρωτεύοντα:
Ισονιαζίδη (Η ή INH) 5 mg/kg/ημ. (max 300 mg)
Ριφαμπικίνη (R ή RIF) 10 mg/kg/ημ. (max 600 mg)
Ριφαμπουτίνη (Rfb) 5 mg/kg/ημ. (max 300 mg)
Πυραζιναμίδη (Ζ ή PZA) 20-30 mg/kg/ημ. (max 2.000 mg)
Εθαμβουτόλη (Ε ή ΕΜΒ) 15-25 mg/kg/ημ. (max 1.600 mg)

Ομάδα 2. Ενέσιμα:
Καπρεομυκίνη (Cm) 15 mg/kg/ημ. (max 1.000 mg)
Αμικασίνη (Am) 15 mg/kg/ημ. (max 1.000 mg)
Καναμυκίνη (Km) 15 mg/kg/ημ. (max 1.000 mg)
Στρεπτομυκίνη (S ή SM) 15 mg/kg/ημ. (max 1.000 mg)

Ομάδα 3. Αναπνευστικές κινολόνες:
Μοξιφλοξασίνη (Mfx) 400 mg/ημ.
Λεβοφλοξασίνη (Lfx) 750-1.000 mg/ημ.

Ομάδα 4. Δευτερεύοντα από του στόματος βακτηριοστατικά:
Εθειοναμίδη (Eto) 15-20 mg/kg/ημ. (max 1.000 mg) - Προθειοναμίδη (Pto)
Κυκλοσερίνη (Cs) 10-15 mg/kg/ημ. (max 1.000 mg) - Τεριζιδόνη (Trd)
Παρααμινοσαλικυλικό οξύ (PAS) 8-12 g/ημ.

Ομάδα 5. Εναλλακτικά, σε έλλειψη επιπλέον θεραπευτικών επιλογών:
Λινεζολίδη (Lzd) 600 mg/ημ.
Κλοφαζιμίνη (Cfz) 100-200 mg/ημ.
Ιμιπενέμη/σιλαστατίνη (Ipm/Cln) 1.000 mg x 2/ημ.
Κλαριθρομυκίνη 500 mg x 2/ημ. 
Υψηλή δόση ισονιαζίδης (INH) 15 mg/kg/ημ.
Θειοριδαζίνη (Tdz) 25 mg x 3/ημ.
Θειακεταζόνη (Thz) 150 mg/ημ.
Αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (Amx/Clv) 875/125 mg x 2/ημ.
Μπεντακιλίνη
Ντελαμανίδη 

Στον Πίνακα 2 καταγράφονται οι διασταυρούμενες αντοχές των αντιφυματικών φαρμάκων

Πίνακας 2. Αλληλεπιδράσεις των αντιφυματικών φαρμάκων και διασταυρούμενη αντοχή.

Αντοχή Διασταυρούμενη Αντοχή 

Ισονιαζίδη (H/INH) Εθειοναμίδη (Eto)

Εθειοναμίδη (Eto) Ισονιαζίδη (H/INH)
Θειακεταζόνη (Thz) (μερική)

Ριφαμπικίνη (R) Ριφαμπουτίνη (Rfb)

Αμικασίνη (Am) Καναμυκίνη (Km)

Καναμυκίνη (Km) Αμικασίνη (Am)
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Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τα αντιφυματικά φάρμακα είναι σχετικά σπάνιες. Οι συχνότερες από 
αυτές είναι:
α) το εξάνθημα (από οποιοδήποτε φάρμακο)
β) οι γαστρεντερικές διαταραχές (από οποιοδήποτε φάρμακο)
γ)  η ηπατοτοξικότητα (από την ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, πυραζιναμίδη, εθειοναμίδη, PAS, μοξι-

φλοξασίνη, λινεζολίδη, κλοφαζιμίνη, κλαβουλανικό οξύ, ριφαμπουτίνη)
δ)  η περιφερική νευρίτιδα κυρίως στους ηλικιωμένους, διαβητικούς, αλκοολικούς, ανοσοκατε-

σταλμένους (από την ισονιαζίδη, κυκλοσερίνη, εθειοναμίδη, λινεζολίδη)
ε)  η οπτική νευρίτιδα που εκδηλώνεται με μείωση της οπτικής οξύτητας και δυσχρωματοψία (από 

την εθαμβουτόλη, λινεζολίδη και σπάνια από την ισονιαζίδη)
στ)  η ουρική αρθρίτιδα (από την πυραζιναμίδη)
ζ)  η νεφροτοξικότητα (από τις αμινογλυκοσίδες, καπρεομυκίνη, πυραζιναμίδη, εθαμβουτόλη, 

λεβοφλοξασίνη, κυκλοσερίνη, ριφαμπουτίνη, ιμιπενέμη, αμοξυκυκλίνη/κλαβουλανικό)
η)  η νευροτοξικότητα (από τις αμινογλυκοσίδες, καπρεομυκίνη, κυκλοσερίνη, εθειοναμίδη)
θ)  η ωτοτοξικότητα (από τις αμυνογλυκοσίδες, καπρεομυκίνη) 
ι)  η καταστολή του μυελού (λινεζολίδη).

Όταν η αντιφυματική θεραπεία διακοπεί για διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερών, κατά την αρχι-
κή φάση της θεραπείας, τότε θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Σε διακοπή μικρότερη των 14 
ημερών, συνεχίζεται κανονικά μέχρι τη συμπλήρωση 2 μηνών σε ευαίσθητο στέλεχος.
Σε περίπτωση που υπάρχει κλινική ή και απεικονιστική επιδείνωση, ο ασθενής θα πρέπει να επα-
νεκτιμάται από την αρχή για τυχόν λανθασμένη διάγνωση ή για την πιθανότητα πολυανθεκτικού 
στελέχους φυματίωσης.

Τα πλέον πιθανά αίτια της θεραπευτικής αποτυχίας είναι τα εξής:
• Η μη συμμόρφωση με τη θεραπεία 
• Η πρωτοπαθής ανθεκτικότητα 
• Το ιατρικό λάθος (συνταγογράφηση, δοσολογία, διάρκεια θεραπείας κ.λπ.)
• Η δυσαπορρόφηση των φαρμάκων.

H θεραπεία της φυματίωσης απαιτεί πολυετή εμπειρία του ιατρού και πιστή εφαρμογή για μεγάλο 
χρονικό διάστημα του θεραπευτικού σχήματος από τον ίδιο τον ασθενή. Η εμφάνιση υποτροπιά-
ζουσας μορφής φυματίωσης, φαρμακευτικών παρενεργειών, καθώς και η πιθανή ανάπτυξη αντο-
χής στο θεραπευτικό σχήμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από ειδικό τμήμα. 

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ

Ηπατίτιδα Β: Ειδικές ομάδες
Ν. Κοσμάς
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Α’, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Ιδιαίτερη ομάδα αποτελούν οι ασθενείς που πρόκειται να λάβουν θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά/
χημειοθεραπευτικά φάρμακα, καθώς έχει φανεί ότι υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης της χρόνιας 
HBV λοίμωξης, ιδιαίτερα σε όσους πρόκειται να λάβουν rituximab. Γι’ αυτό, όλοι οι υποψήφιοι για 
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τέτοιου είδους θεραπεία θα πρέπει να ελέγχονται για ορολογικούς δείκτες ηπατίτιδας Β πριν την έναρ-
ξη της θεραπείας. Ανάλογα με το ορολογικό status (HBsAg-θετικό ή HbsAg-αρνητικό/HBcAb-θετικό) 
και τον τύπο της ανοσοκαταστολής που θα λάβουν, οι ασθενείς διακρίνονται σε τρεις ομάδες: υψηλού, 
μέτριου και χαμηλού κινδύνου, με τις δύο πρώτες να χρήζουν αντι-ιικής προφύλαξης.
Άλλη ιδιαίτερη κατηγορία αποτελεί η κύηση. Η ιντερφερόνη αντενδείκνυται στην κύηση, ενώ από 
τα νουκλεοσιδικά ανάλογα η λαμιβουδίνη, η αδεφοβίρη και η εντεκαβίρη είναι κατηγορίας C και 
η τενοφοβίρη με την τελμπιβουδίνη κατηγορίας Β. Η πρόληψη της κάθετης μετάδοσης του HBV 
γίνεται με την ενεργητική και παθητική ανοσοποίηση του νεογνού. Συστήνεται ωστόσο, επιπλέον 
σε γυναίκες με υψηλά επίπεδα ιαιμίας, η χορήγηση αντι-ιικής θεραπείας κατά το 3ο τρίμηνο της 
κύησης για περαιτέρω ελάττωση του κινδύνου κάθετης μετάδοσης.
Σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης <50 ml/min όλα τα αντι-ιικά φάρμακα χρειάζονται τροποποί-
ηση της δοσολογίας τους. Με όλα τα αντι-ιικά έχει περιγραφεί νεφρική δυσλειτουργία, πλην της 
τελμπιβουδίνης. 
Σε ασθενείς με HIV συλλοίμωξη, οι ενδείξεις θεραπείας είναι ίδιες όπως και στους HIV-αρνητικούς 
ασθενείς. Συνιστάται η ταυτόχρονη αντιμετώπιση και των δύο λοιμώξεων με χορήγηση τενοφοβί-
ρης σε συνδυασμό με εμτρισιταμπίνη ή λαμιβουδίνη και ένα τρίτο φάρμακο έναντι του HIV. Αντεν-
δείκνυται η χορήγηση μονοθεραπείας με λαμιβουδίνη, τενοφοβίρη ή εντεκαβίρη λόγω αυξημένου 
κινδύνου ανάδυσης HIV ανθεκτικών στελεχών.

Ηπατίτιδα C: Προβλήματα διαχείρισης
Ε. Κάκαλου
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, ΜΕΛ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Περίπου 150.000.000 άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από ηπατίτιδα C. Τα ¾ από αυτούς ζουν σε 
αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ελλάδα ο επιπολασμός στον γενικό πληθυσμό είναι περίπου 1%. Τα 
ποσοστά συλλοίμωξης με ΗIV κυμαίνονται από 8-97% παγκοσμίως. Οι περισσότεροι ασθενείς με 
χρόνια νόσο είναι ασυμπτωματικοί, αλλά 20-30% θα αναπτύξουν κίρρωση σε 30 χρόνια. Άτομα με 
αντιρροπούμενη κίρρωση διατρέχουν 3-6% κίνδυνο μετάπτωσης σε μη αντιρροπούμενη κίρρωση 
και 1-5% ετήσιο κίνδυνο ανάπτυξης πρωτοπαθούς καρκίνου του ήπατος (HCC). 
Η HIV λοίμωξη δρα ως επιταχυντής των επιδράσεων της HCV στον οργανισμό. Άλλοι παράγοντες 
για ταχύτερη πρόοδο της ίνωσης είναι η προχωρημένη ηλικία, η χρήση αλκοόλ, η παχυσαρκία, η 
αντίσταση στην ινσουλίνη και η ηπατική στεάτωση (πιο συχνή σε γονότυπο 3). 
Με την εμφάνιση νέων παραγόντων θεραπείας (DDAs), υπάρχουν πλέον πειστικά δεδομένα ότι η 
HIV συλλοίμωξη δεν μειώνει την απόκριση στη θεραπεία όπως συνέβαινε με τα παλιότερα σχή-
ματα ιντερφερόνης-ριμπαβιρίνης. Οι νέες θεραπείες έχουν εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα 
(90-100%), μικρότερη διάρκεια, χορήγηση από του στόματος, λιγότερες παρενέργειες και αλλη-
λεπιδράσεις σε συνδυασμό με την αντιρετροϊκή αγωγή. Το ζητούμενο πλέον είναι η ικανότητα να 
διαγνώσουμε τους πάσχοντες και να προσφέρουμε καθολική πρόσβαση στη θεραπεία. 
Στη χώρα μας ένας περιορισμένος αριθμός ασθενών, κυρίως με προχωρημένη ίνωση, έχει πρό-
σβαση στις νεότερες θεραπείες λόγω υψηλού κόστους. Μεγάλο ποσοστό αγνοεί ότι πάσχει από τη 
νόσο. Σημαντικό ποσοστό των λοιμώξεων οφείλονται σε προηγούμενη ή ενεργή χρήση ουσιών. 
Η δυνατότητα πρόσβασης στη θεραπεία συναντά εμπόδια, όχι μόνον λόγω του υψηλού κόστους 
των φαρμάκων, αλλά και της αδυναμίας του συστήματος υγείας να ανταποκριθεί στην πρόκληση 
διάγνωσης, διαχείρισης και αντιμετώπισης ή παρακολούθησης των ασθενών. 
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Χρειάζονται νέα μοντέλα για τη διαχείριση των πιο προβληματικών ασθενών όπως χρήστες ουσιών, 
φυλακισμένοι και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Υπηρεσίες μίας στάσης για χρήστες ουσιών, διά-
γνωση στην κοινότητα με χρήση δοκιμασιών ταχείας διάγνωσης, διαπραγμάτευση τιμών φαρμάκων, 
επένδυση σε ανθρώπινους πόρους, τεχνογνωσία, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και ένα συντο-
νισμένο πλαίσιο συνεργασίας του δημόσιου τομέα με μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις 
ασθενών, είναι πιθανές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν την πρόσβαση στη θεραπεία. 

Ηπατίτιδα C: Νέες θεραπευτικές επιλογές
Π. Κολλάρας 
Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολόγος-Λομωξιολόγος, Α’ Παθολογική Κλινική-Τμήμα Λοιμώξεων,  
Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

H λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, αφού φαίνεται ότι 
έχει μολύνει περισσότερα από 170 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η λοίμωξη με τον ιό της 
ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε όλες τις χώρες του κόσμου. 
Ένα κύριο χαρακτηριστικό αυτής της λοίμωξης είναι ότι συνήθως μεταπίπτει σε χρονιότητα, θέτοντας 
τους ασθενείς σε κίνδυνο για ανάπτυξη κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Στους ασθενείς με 
ηπατίτιδα C υπολογίζεται ότι το 15%-25% αυτοϊάται αποβάλλοντας από τον οργανισμό του τον ιό 
εντός 2-6 μηνών, το 75%-85% αναπτύσσει μακροχρόνια λοίμωξη, το 70% αναπτύσσει χρόνια ηπατική 
νόσο, το 5%-15% εμφανίζει κίρρωση έπειτα από 20-30 χρόνια, ενώ ποσοστό άνω του 3% πεθαίνει 
από τις επιπτώσεις της χρόνιας ηπατικής νόσου -δηλαδή από κίρρωση ή ηπατοκυτταρικό καρκίνο. 
Σημειώνεται ότι η ταυτόχρονη ύπαρξη ηπατίτιδας Β και του ιού HIV στους ασθενείς (κάτι που δεν είναι 
σπάνιο) επιταχύνει την εξέλιξη της ηπατικής νόσου προς κίρρωση, όπως και η κατάχρηση αλκοόλ. 
Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα 
C. Η πιθανότητα να έχει κάποιος ΗCV λοίμωξη είναι πολύ μεγαλύτερη, εάν ανήκει σε ομάδα υψηλού 
κινδύνου, όπως χρήστες παρεντερικών ναρκωτικών ή άτομα με μεταγγίσεις αίματος ή παραγώγων 
του πριν το 1992, αλλά περίπου 40% των ασθενών με χρόνια ΗCV λοίμωξη στην Ελλάδα είναι άτομα 
του γενικού πληθυσμού και δεν ανήκουν σε κάποια ομάδα υψηλού κινδύνου. Μεγάλη σημασία για 
τους ασθενείς με ηπατίτιδα C έχει η αποφυγή του αλκοόλ, ο εμβολιασμός έναντι των άλλων ηπατι-
τίδων (HAV, HBV), καθώς επίσης και η διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της χρόνιας HCV λοίμωξης είναι ότι ο ιός μπορεί να εκριζωθεί, εφό-
σον η θεραπευτική παρέμβαση επιτύχει αναστολή του πολλαπλασιασμού του για κάποιο χρονικό 
διάστημα. Η εκρίζωση του ιού βεβαιώνεται όταν δεν ανιχνεύεται HCV RNA στον ορό στις 12 ή 24 
εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας, δηλαδή όταν επιτευχθεί μακροχρόνια ιολογική ανταπό-
κριση (sustained virological response, SVR).
Από τις αρχές του 2014, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΜΑ) έχει δώσει σταδιακά έγκριση για 
την κυκλοφορία αρκετών νέων αντι-ιικών φαρμάκων για την ηπατίτιδα C. Ειδικότερα, έχει εγκριθεί η 
κυκλοφορία ενός νουκλεοτιδικού αναλόγου αναστολέα της πολυμεράσης του HCV [sofosbuvir (SOF), 
Sovaldi®], ενός νέου αναστολέα πρωτεάσης [simeprevir (SMV), Olysio®], ενός αναστολέα της NS5A 
περιοχής [daclatasvir (DCV), Daklinza®], του συνδυασμού του sofosbuvir με έναν αναστολέα της NS5A 
περιοχής [ledipasvir (LDV)] συγχορηγούμενα σε ένα δισκίο [Harvoni®], του συνδυασμού ενός αναστο-
λέα πρωτεάσης με ριτοναβίρη [paritaprevir/ritonavir (PRV/r)] και ενός αναστολέα της NS5A περιοχής 
[ombitasvir (OBV)] σε ένα δισκίο [Viekirax®] και του μη νουκλεοσιδικού αναστολέα της πολυμεράσης 
[dasabuvir (DSV), Exviera®]. Το SOF (δισκία 400 mg), το SMV (δισκία 150 mg), το DCV (δισκία 60 mg) 
και ο συνδυασμός LDV/SOF (δισκία 90/400 mg) χορηγούνται ως ένα δισκίο ημερησίως, το PRV/r/OBV 
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(δισκία 75/50/12,5 mg) χορηγείται ως δύο δισκία μία φορά ημερησίως και το DSV (δισκία 250 mg) 
χορηγείται ως ένα δισκίο ανά 12 ώρες. Τα φάρμακα αυτά είναι γενικώς καλά ανεκτά, χωρίς σημαντική 
πιθανότητα σοβαρών παρενεργειών, με σχετικά περιορισμένες φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις και 
χωρίς σημαντικές αντενδείξεις. Με εξαίρεση τους αναστολείς πρωτεάσης που αντενδείκνυται να 
χορηγούνται σε ασθενείς με προχωρημένη κίρρωση (στάδιο Child C), τα υπόλοιπα φάρμακα μπορεί 
να χορηγηθούν και σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση. Με εξαίρεση το SOF, που δεν συστή-
νεται να χορηγείται σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min, τα υπόλοιπα φάρμακα μπορεί 
να χορηγηθούν και σε ασθενείς με οποιουδήποτε βαθμού νεφρική ανεπάρκεια.
Δεδομένα πολλών κλινικών δοκιμών και της σύγχρονης κλινικής πράξης δείχνουν ότι οι συνδυ-
ασμοί μπορεί να επιτύχουν εκρίζωση του HCV στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, 
προσφέροντας πιθανότητες SVR >95% στις διάφορες υποομάδες ασθενών, με εξαίρεση τους 
ασθενείς με γονότυπο 3 (ειδικά κιρρωτικούς) ή με μη αντιρροπούμενη κίρρωση, στους οποίους οι 
πιθανότητες SVR είναι <90%. Στο άμεσο μέλλον αναμένεται να κυκλοφορήσουν και άλλα φάρμα-
κα, που θα δώσουν τη λύση και στα λίγα προβλήματα αποτελεσματικότητας που υπάρχουν με τις 
σημερινές θεραπευτικές επιλογές.
Παρά την εντυπωσιακή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας του HCV σε ατομικό επίπεδο, 
η συνολική αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής παρέμβασης σε επίπεδο δημόσιας υγείας παραμένει 
πολύ χαμηλή. Αυτό οφείλεται στις πολλαπλές δυσκολίες και τους φραγμούς που υπάρχουν στη διάγνω-
ση και θεραπεία της HCV λοίμωξης. Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι περίπου 20% των ασθενών με χρόνια 
ηπατίτιδα C έχουν διαγνωσθεί και ότι λιγότεροι από τους μισούς διαγνωσμένους ασθενείς λαμβάνουν 
θεραπεία. Οι φραγμοί στη θεραπεία έχουν μεταβληθεί πρόσφατα με την κυκλοφορία των νέων αντι-ι-
ικών φαρμάκων. Οι περισσότεροι διαγνωσμένοι ασθενείς δεν λάμβαναν θεραπεία μέχρι προ 1-2 ετών, 
λόγω αντενδείξεων και φόβου ανεπιθύμητων ενεργειών σε θεραπευτικά σχήματα που περιελάμβαναν 
PEG-IFN. Αντίθετα, οι περισσότεροι διαγνωσμένοι ασθενείς δεν λαμβάνουν σήμερα θεραπεία, γιατί 
υπάρχει περιορισμός στην έγκριση των νέων αντι-ιικών φαρμάκων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξαιτίας του υψη-
λού κόστους. Έτσι, τα νέα φάρμακα εγκρίνονται κυρίως σε ασθενείς με προχωρημένη κίρρωση, εάν είναι 
πρωτοθεραπευόμενοι, ή έστω με σοβαρή ίνωση, εάν έχουν αποτύχει σε σχήμα με PEG-IFN στο παρελ-
θόν. Με δεδομένες τις ταχύτατες εξελίξεις στην κυκλοφορία των αντι-ιικών φαρμάκων για ηπατίτιδα C, 
αλλά και τις ταχείες σημαντικές πτώσεις των τιμών τους σε χώρες με κατάλληλες διαπραγματεύσεις με 
τη φαρμακοβιομηχανία, απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από τους αρμόδιους φορείς, ούτως ώστε 
με την ίδια συνολική δαπάνη να θεραπεύονται όσο το δυνατόν περισσότεροι ασθενείς.

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2015

Βακτήρια - Ιοί
Δ.Π. Κοφτερίδης 
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Το 2015 δημοσιεύθηκαν σημαντικές μελέτες στο χώρο των λοιμώξεων σε διεθνή ιατρικά περιοδικά. 
Τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν τις βακτηριακές λοιμώξεις κατά το 2015 και είναι η επικαι-
ροποίηση των ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων οδηγιών για τη λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα και οι νέες 
κατευθυντήριες οδηγίες της Infectious Diseases Society of America για τη διάγνωση και θεραπεία 
της σπονδυλοδισκίτιδας. Επίσης, δημοσιεύθηκαν σημαντικές μελέτες που αφορούν τη διάρκεια της 
αντιμικροβιακής αγωγής στις ενδοκοιλιακές λοιμώξεις, την πνευμονία της κοινότητας και τα εμβόλια 
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του πνευμονιοκκόκου και της γρίππης. Όσον αφορά τις ιογενείς λοιμώξεις, είχαμε επίσης πολύ σημα-
ντικές δημοσιεύσεις με τις περισσότερες να αφορούν την HIV λοίμωξη. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η 
μελέτη START που έδειξε ότι η θεραπεία της HIV λοίμωξης με ισχυρή αντιρετροϊκή αγωγή [Highly 
active antiretroviral therapy (HAART)] θα πρέπει να χορηγείται σε όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως 
του αριθμού των CD4 Τ λεμφοκυττάρων όπως και οι μελέτες που έδειξαν την εξαιρετική αποτελεσμα-
τικότητα της προ της έκθεσης προφύλαξης (PrΕP) με καθημερινή λήψη από του στόματος tenofovir 
disoproxil/emtricitabine. Τα αποτελέσματα τους έχουν συμπεριληφθεί στις νέες επικαιροποιημένες 
κατευθυντήριες οδηγίες για την HIV λοίμωξη. Eπίσης, ενδεικτικά αναφέρονται και θα συζητηθούν 
μελέτες που αφορούν ασυνήθιστες εκδηλώσεις της HIV πρωτολοίμωξης, τους ιούς της ηπατίτιδας Β, 
Εbola και Zika. 

Μύκητες / Παράσιτα
Π. Παναγόπουλος
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το 2015 θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί έτος των ιών, με εντυπωσιακές εξελίξεις τόσο σε αλλαγές 
κατευθυντηρίων οδηγιών όσο και σε νέα σκευάσματα, αλλά και με επανεμφάνιση ιών που προβλη-
μάτισαν την παγκόσμια κοινότητα. Μολαταύτα, είχαμε μετά από καιρό «ανομβρίας» ένα νέο αντιμυ-
κητιακό σκεύασμα (isavuconazole), ενώ τα Βραβεία Nobel Ιατρικής απονεμήθηκαν σε επιστήμονες 
με προσφορά τόσο στη μάχη έναντι της ελονοσίας όσο της φιλαρίασης, της ονκοκερκίασης και 
άλλων παρασιτικών λοιμώξεων, των William Campbell, Satoshi Omura και Youyou Tu. Επιλέγοντας 
μεταξύ των καλύτερων δημοσιεύσεων βρίσκουμε μελέτες τροποποίησης αγωγής, συνδυασμών 
αλλά και σχέσης κόστους-αποτελέσματος, ενώ θέση καταλαμβάνουν και μελέτες αντοχής, ενός 
αναδυόμενου και σοβαρού προβλήματος παγκοσμίως. 

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Παθογένεια - Βιομεμβράνες - Quorum sensum
Ε. Περιβολιώτη
Διευθύντρια, Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Στην Ιατρική αξιοποιούνται σήμερα εμφυτεύματα, συσκευές και τεχνητά όργανα με σκοπό 
τη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Το 
σημαντικότερο πρόβλημα που σχετίζεται με αυτά τα υλικά είναι η προσκόλληση βακτηρίων 
πάνω στην επιφάνεια τους και η δημιουργία βιομεμβρανών. Οι βιομεμβράνες αποτελούν κοι-
νωνίες των βακτηρίων που συνήθως βρίσκονται προσκολλημένες σε έμβιες ή μη επιφάνειες και 
περιβάλλονται από ένα εξωκυττάριο πολυμερές υλικό που παράγουν τα ίδια τα βακτήρια. Τα 
βακτήρια στην προσκολλημένη τους μορφή (sessile) αλλάζουν σημαντικά τα φαινοτυπικά τους 
χαρακτηριστικά σε σχέση με τα μη προσκολλημένα (planktonic) με σκοπό την επιβίωση τους σε 
αφιλόξενα και εχθρικά περιβάλλοντα, όπως είναι οι επιφάνειες ξένων σωμάτων. Έτσι, εμφανίζουν 
διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης, αυξημένη αντοχή σε αντιμικροβιακά και απολυμαντικά, αυξημέ-
νο ρυθμό ανταλλαγής γενετικού υλικού, αυξημένη δυνατότητα εξουδετέρωσης της άμυνας του 
ξενιστή και επικοινωνία μεταξύ τους μέσω παραγωγής ειδικών μορίων-σημάτων (διακυτταρική 
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ή κυτταροκυτταρική επικοινωνία, quorum sensing), διαδικασία με την οποία πολλά βακτηρίδια 
συντονίζουν τη γονιδιακή τους έκφραση σύμφωνα με την τοπική πυκνότητα του πληθυσμού 
τους, παράγοντας σηματοδοτικά μόρια. Υπολογίζεται ότι το 80% των λοιμώξεων στον άνθρωπο 
οφείλονται σε βακτήρια που ασκούν τη λοιμογόνο δράση τους μέσω των βιομεμβρανών, όπως 
οι ουρολοιμώξεις, οι λοιμώξεις από καθετήρα, ο σχηματισμός της οδοντικής πλάκας, λοιμώξεις 
του μέσου ωτός, οφθαλμικές λοιμώξεις από φακούς επαφής, ενδοκαρδίτιδες, λοιμώξεις στην 
κυστική ίνωση, λοιμώξεις επί μονίμων προθέσεων σε αρθρώσεις. Αποτελεσματικές στρατηγικές 
πρόληψης και αντιμετώπισης των βιομεμβρανών είναι η διακοπή της διακυτταρικής χημικής 
επικοινωνίας (quorum sensing), η διάσπαση της προστατευτικής πολυμερούς εξωκυττάριας 
ουσίας των βιομεμβρανών, και ο μηχανικός καθαρισμός των βιομεμβρανών από τους ιστούς, 
στους οποίους έχουν αναπτυχθεί.

Λοιμώξεις ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων
Ε. Γιαννιτσιώτη
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Δ’ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Τα ορθοπαιδικά εμφυτεύματα αποτελούν πρόκληση για τον χειρουργό-ορθοπαιδικό και τον λοι-
μωξιολόγο. Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, η τοποθέτηση ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων είτε για 
αποκατάσταση κατάγματος τόσο μακρών οστών όσο και της σπονδυλικής στήλης, είτε λόγω εκφυ-
λιστικών αρθρώσεων (αρθροπλαστικές) βαίνει γεωμετρικώς αυξανόμενη. Συνακόλουθα αυξάνεται 
και ο απόλυτος αριθμός επιπλοκών με κυριότερη επιπλοκή τη λοίμωξη του εμφυτεύματος μετά την 
τοποθέτηση του. Τα ποσοστά λοιμώξεως ποικίλλουν ανάλογα με το είδος και τη θέση τοποθέτησης 
του εμφυτεύματος, την ηλικία και τα υποκείμενα νοσήματα του ασθενούς αλλά και τα χειρουργικά 
κέντρα με μικρότερα ποσοστά σε εξειδικευμένα μεγάλα νοσοκομεία. 
Ο βασικός παθογενετικός μηχανισμός πρόκλησης και συντήρησης της λοίμωξης ορθοπαιδικών 
εμφυτεύματος είναι η δημιουργία βιομεμβράνης (biofilm) οποία επάγεται από παθογόνα όπως 
σταφυλόκοκκοι, εντερόκοκκοι, μύκητες, ψευδομονάδα και ορισμένα εντεροβακτηριακά όπως οι 
σερράτιες. Τα παθογόνα εκφράζουν γονίδια παραγωγής πρωτεϊνών και γλυκοπολυσακχαρίδων 
στην επιφάνεια του ξένου σώματος-εμφυτεύματος. Η αλληλεπίδραση των μικροβίων με τον ξενι-
στή, μέσω ενεργοποίησης τοπικών και γενικότερων ανοσιακών μηχανισμών καθώς και η δημιουρ-
γία μικροπεριβάλλοντος που απαρτίζεται από μικρομόρια (ιόντα, μόρια νερού κ.ο.κ), καθώς και 
ινώδες συντελεί στη διατήρηση επί μακρόν της λοίμωξης. Τα μικρόβια επινέμονται το εμφύτευμα 
είτε αιματογενώς στα πλαίσια βακτηριαιμίας είτε ως λοίμωξη του χειρουργικού πεδίου, είτε από 
επέκταση λοίμωξης από παρακείμενους ιστούς και μαλακά μόρια.
Οι λοιμώξεις ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων αποτελούν ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα τόσο 
στη διάγνωση όσο και στην αντιμετώπισή τους. Αν προστεθεί δε, και το γεγονός ότι όλο και μεγα-
λύτεροι σε ηλικία ασθενείς με σημαντικές συννοσηρότητες υποβάλλονται σε τέτοιες επεμβάσεις, 
τότε μια λοίμωξη σε έδαφος ορθοπαιδικού εμφυτεύματος μπορεί να ταλαιπωρήσει τον ασθενή με 
μακρόχρονη νοσηλεία και αντιμικροβιακή αγωγή, μία ή και περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις 
αφαίρεσης του μολυσμένου εμφυτεύματος και αποκατάστασης της οστικής βλάβης δημιουργώ-
ντας μια αλυσίδα ανεπιθύμητων καταστάσεων που αφορούν την ικανότητα προς εργασία, το «ευ 
ζην», την υγεία ακόμα και για τη ζωή του ασθενούς. 
Τα πιο κοινά παθογόνα που επινέμονται το ορθοπαιδικό εμφύτευμα είναι οι αρνητικοί στην 
κοαγκουλάση σταφυλόκοκκοι (coagulase negative Staphylococci - CoNs) o Staphylococcus 
aureus, Streptococci, Enterococccus spp (65%) και ακολουθούν τα αερόβια Gram(-) Pseudomonas 
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aeruginosa & Enterobacteriaceae (6%) καθώς και αναερόβια (4%) στα οποία περιλαμβάνεται το 
Propionibacterium acnes ιδίως στις λοιμώξεις άνω άκρου, ενώ στο 7% το παθογόνο δεν ανευρί-
σκεται. Σημαντική είναι η επίπτωση των πολυμικροβιακών λοιμώξεων (20%), ενώ σπανίζουν οι 
μυκητιασικές λοιμώξεις(1%).
Η κλινική εικόνα των λοιμώξεων ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων δεν είναι ομοιογενής. Μπορεί η 
λοίμωξη να εκδηλωθεί ως σηπτικό σύνδρομο, ιδίως επί βακτηριαμίας από S. aureus ή P. aeruginosa, 
συνήθως όμως αφορά αμβληχρά συμπτώματα χωρίς εμπύρετο ή συστηματικές εκδηλώσεις λοίμω-
ξης αλλά με προεξάρχον το τοπικό άλγος στο σημείο του εμφυτεύματος με ή χωρίς συνοδά σημεία 
φλεγμονής των πέριξ μαλακών μορίων. Ένα ιδιαίτερο κλινικό χαρακτηριστικό υπέρ της λοίμωξης 
εμφυτεύματος είναι η παρουσία δερματικού συριγγίου, το εύρος και η διαδρομή του οποίου εκτεί-
νεται ως την επιφάνεια του εμφυτεύματος. Οι «σιωπηλές» αυτές μορφές της νόσου ευθύνονται για 
τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στη διάγνωση. Απαιτείται αυξημένη κλινική υποψία, σωστή 
αξιολόγηση του -συνήθως επιδεινούμενου με τον χρόνο- τοπικού άλγους στο σημείο εμφύτευσης και 
διενέργεια όλων των διαθέσιμων εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων για να τεθεί η διάγνω-
ση. Η εμπειρική χορήγηση αντιμικροβιακών αποτελεί μεγάλο σφάλμα που καθυστερεί τη διάγνωση, 
οδηγεί σε αρνητικοποίηση των καλλιεργειών και σε μεγαλύτερη συχνά ταλαιπωρία, συμπεριλαμβα-
νόμενης και της μίας ή περισσότερων χειρουργικών επεμβάσεων για τον ασθενή. Επίσης, ενέχει τον 
κίνδυνο περιορισμένων θεραπευτικών χειρισμών α) λόγω απόκτησης αντοχής των παθογόνων στα 
αντιβιοτικά που έχει λάβει ο ασθενής, β) λόγω καταστροφής των στηρικτικών ιστών και χαλάρωσης 
των εμφυτευμάτων σε σημείο ώστε, ειδικά για ενδοπροθέσεις άκρων και αρθροπλαστικές, ο ασθενής 
να οδηγείται μετά από ταλαιπωρία μηνών ή και ετών στον ακρωτηριασμό.
Η διάγνωση της λοίμωξης ορθοπαιδικού εμφυτεύματος βασίζεται σε α) αυξημένη κλινική υποψία 
και κλινική εικόνα, β) ακτινολογικά ευρήματα. Η απλή ακτινογραφία δεν είναι πάντα διαγνωστική, 
ειδικά στα αρχικά στάδια της λοίμωξης. Η μαγνητική τομογραφία σε υλικά που είναι συμβατά με 
αυτή καθώς και η πολυτομική αξονική τομογραφία αποτελούν δόκιμες μεθόδους που μπορούν να 
θέσουν ακτινολογικά την πιθανότητα ή βεβαιότητα της διάγνωσης καθώς και να ανιχνεύσουν συνυ-
πάρχουσα λοίμωξη μαλακών μορίων αποστήματα και οστεομυελίτιδα. Τα σπινθηρογραφήματα δεν 
είναι ειδικά και η ευαισθησία τους επηρεάζεται από μια σειρά παράγοντες, όπως ο χρόνος διενέρ-
γειάς τους (δεν έχουν διαγνωστική αξία όταν γίνονται εντός 6-12 μηνών μετά την τοποθέτηση του 
εμφυτεύματος) καθώς και το είδος του ραδιενεργού μέσου που χρησιμοποιείται (Ga67, Te MDP 99, 
In 111, leucoscan κ.ά). Πρόσφατα, η χρήση PET scan CT φαίνεται να βοηθά σε περιπτώσεις μη δια-
γνωστικές με τις άλλες μεθόδους, ωστόσο αυτό δεν αφορά όλες τις λοιμώξεις και όλα τα παθογόνα 
και η μέθοδος χρήζει περαιτέρω ανάλυσης και μελετών.
Η παρακέντηση και η συλλογή, είτε αρθρικού υγρού σε περίπτωση υποψίας λοίμωξης αρθροπλαστι-
κής είτε μέσω κατευθυνόμενης βιοψίας πέριξ ιστών σε άλλα εμφυτεύματα (π.χ. σπονδυλικής στήλης, 
μακρών οστών), αφού έχει προηγηθεί διακοπή των αντιβιοτικών που λαμβάνει ο ασθενής τουλάχι-
στον για 15 ημέρες, θεωρείται ικανή διαγνωστική εξέταση ειδικά σε λοιμώξεις αρθροπλαστικών. Στις 
τελευταίες αξιολογείται και ο απόλυτος αριθμός κυττάρων (>1700/κκχ στο γόνατο, ή/και 65% πολυ-
μορφοπύρηνα, >4200/κκχ στο ισχίο ή/και 80% πολυμορφοπύρηνα) καθώς και η Gram χρώση και η 
καλλιέργεια του αρθρικού υγρού για την παρουσία λοίμωξης. Μια αρνητική καλλιέργεια αρθρικού 
υγρού δεν μπορεί να αποκλείσει τη λοίμωξη. Αντίστροφα, αν και συχνά είναι η μόνη προσπελάσιμη 
μη επεμβατική οδός προς το εμφύτευμα, δεν συνιστώνται οι καλλιέργειες πύου/υγρού παροχέτευσης 
συριγγίου γιατί συχνά αντιπροσωπεύουν επιμόλυνση του συριγγίου και όχι το αληθές παθογόνο. Μια 
εξαίρεση αποτελεί ο S. aureus ο οποίος αξιολογείται θετικά σε δείγματα που έχουν ληφθεί με στυλεό 
«prone to the bone» από το συρίγγιο στην εστία της λοίμωξης.
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Οι δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ και ειδικά η CRP) αποτελούν αξιόπιστο δείκτη λοίμωξης και η παρακο-
λούθηση των επιπέδων, ειδικά της CRP, συστήνεται κατά τη διάρκεια της αντιμικροβιακής αγωγής. 
Ωστόσο, για πολύ χαμηλής λοιμογονικότητας παθογόνο (π.χ. coagulase negative Staphylococci) μια 
αρνητική CRP δεν δύναται από μόνη της να αποκλείσει τη λοίμωξη του εμφυτεύματος. Οι δείκτες 
φλεγμονής έχουν σχετική αξία αν ο ασθενής έχει υποκείμενο χρόνιο φλεγμονώδες νόσημα (π.χ. 
ρευματοειδή αρθρίτιδα).
Οι λοιμώξεις των αρθροπλαστικών (γόνατος, ισχίου, ώμου) κατατάσσονται ανάλογα με τον χρόνο 
εμφάνισης της λοίμωξης σε σχέση με τη χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης του εμφυτεύματος 
σε: ι) πρώιμη μετεγχειρητική (<2-4 μήνες έως 3 μήνες, ιι) όψιμη (>4 εβδομάδες-2 έτη), ιι) όψιμη 
αιματογενής (2 έτη). Με δεδομένο ότι η εγκατάσταση της βιομεμβράνης γίνεται μέσα σε 3 ώρες, η 
κατάταξη αυτή δεν βοηθά ιδιαίτερα στην απόφαση του θεράποντος για λήψη αποφάσεων σχετικά 
με την αντιμετώπιση της λοίμωξης.
Η θεραπεία είναι κατά βάση χειρουργική για τις λοιμώξεις αρθροπλαστικών. Η επέμβαση μπορεί 
να αφορά: ι) αφαίρεση πλαστικών και κεραμικών μερών, χειρουργικό καθαρισμό και διατήρηση 
της πρόθεσης. Η επέμβαση αυτή έχει πιθανότητες επιτυχίας σε πολύ πρώιμη λοίμωξη, ιι) αφαίρεση 
της μολυσμένης πρόθεσης και αντικατάστασή της σε ένα χρόνο (one stage revision), iii) αφαίρεση 
της μολυσμένης πρόθεσης, τοποθέτηση spacer με ή χωρίς τοπική αποδέσμευση αντιβιοτικού και 
συστηματική αντιμικροβιακή αγωγή και εν συνεχεία σε δεύτερο χρόνο τοποθέτηση νέας πρόθε-
σης (two stage revision), ιv) αφαίρεση υλικών και αρθρόδεση, v) ακρωτηριασμό μέλους. Θέματα 
ανοιχτά προς συζήτηση είναι η επιλογή του ενός ή των δύο σταδίων, ο βέλτιστος χρόνος μεταξύ 
των δύο επεμβάσεων στην επέμβαση 2 σταδίων και το βέλτιστο διάστημα αντιμικροβιακής αγω-
γής μετά την τοποθέτηση της νέας πρόθεσης το οποίο εξαρτάται και από τα αποτελέσματα των 
διεγχειρητικών καλλιεργειών: αν αυτές είναι θετικές στη φάση τοποθέτησης της νέας πρόθεσης, 
τότε χορηγείται αγωγή (αρχικά 15 τουλάχιστον ημέρες ενδοφλεβίως, στη συνέχεια από του στόμα-
τος) για χρονικό διάστημα 6 μηνών για αρθροπλαστική γόνατος και 3 μηνών για το ισχίο. Η λήψη 
διεγχειρητικών καλλιεργειών των ιστών αλλά και ιστολογικής εξέτασης είναι άκρως απαραίτητα 
κατά την επέμβαση για λοίμωξη εμφυτεύματος. Λαμβάνονται κατ’ ελάχιστον 3-6 δείγματα ιστών 
από διαφορετικά σημεία του εγχειρητικού πεδίου. Επιπλέον, νεώτερες τεχνικές όπως η εφαρμογή 
υπερήχησης στο αφαιρεθέν εμφύτευμα επιτρέπει την αύξηση της ευαισθησίας των καλλιεργειών 
με την απομόνωση μικροβιακών στελεχών που έχουν εμπεδωθεί στη βιομεμβράνη πάνω στην 
επιφάνεια του εμφυτεύματος. Σε επιλεγμένα δείγματα και σε εργαστήρια με σχετική εμπειρία 
χρήσιμες είναι οι νεώτερες μοριακές μέθοδοι ως προς την ταυτοποίηση -αλλά όχι την ευαισθησία- 
του παθογόνου. Σε λοιμώξεις εμφυτευμάτων σπονδυλικής στήλης, η αφαίρεση των μολυσμένων 
υλικών είναι δύσκολη υπόθεση, εξατομικεύεται και σε κάθε περίπτωση στόχος είναι η εξασφάλιση 
της σταθερότητας και της εμβιονικής της σπονδυλικής στήλης. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα για 
αυτές τις λοιμώξεις είναι σχετικά λίγα. Τέλος, για λοιμώξεις σε έδαφος εσωτερικής οστεοσύνθεσης 
μακρών οστών (ή εξωτερικής -pin track infection) συχνά απαιτείται νέα επέμβαση με αφαίρεση υλι-
κών και εφαρμογή τεχνικών στήριξης του πάσχοντος οστού συχνά και με την τοποθέτηση αλλο-/
αυτο- οστικών μοσχευμάτων. 
Η επιλογή για το είδος και το χρόνο της επέμβασης σχετίζεται με παράγοντες όπως η σταθερότητα 
της άρθρωσης, το είδος και η ευαισθησία στα αντιβιοτικά του παθογόνου αίτιου, τα υποκείμενα 
νοσήματα και η γενική κατάσταση του ασθενή και η συμμόρφωσή του. Το είδος της αντιμικρο-
βιακής αγωγής ακολουθεί τις ευαισθησίες του παθογόνου αλλά επιλέγονται αντιβιοτικά με καλή 
διείσδυση στους ιστούς και στα οστά καθώς και με σχετική δράση στη βιομεμβράνη. Ειδικά για 
τις σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις στα εμφυτεύματα συστήνεται συνδυασμένη αγωγή. Η ριφαμπικίνη 
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είναι αποδεδειγμένα δραστική στη βιομεμβράνη αλλά δεν χορηγείται ποτέ μόνη της λόγω της 
ταχύτατης εμφάνισης αντοχής. Οι τοπικές θεραπείες με εκπλύσεις αντιβιοτικών δεν συνιστώνται σε 
καμία κατευθυντήρια οδηγία ή μεγάλη μελέτη. Αντίθετα, η τοπική αποδέσμευση αντιμικροβιακών 
ουσιών (αντιβιοτικών αλλά και μακρο-νανομορίων με αντιμικροβιακές ιδιότητες) μέσω διαφόρων 
συστημάτων τοπικής αποδέσμευσης γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη και αποτελεί μια πολλά υποσχόμε-
νη θεραπευτική επιλογή σε συνδυασμό όμως με συστηματική αντιμικροβιακή αγωγή. 
Σε περιπτώσεις ασθενών που η χειρουργική θεραπεία είναι αδύνατη λόγω εγχειρητικού κινδύνου ή 
άρνησης ασθενούς μπορεί να εφαρμοσθεί η χρόνια κατασταλτική αντιμικροβιακή αγωγή εφόσον 
υπάρχει η δυνατότητα λήψης φαρμάκων από του στόματος για μεγάλο χρονικό διάστημα από 1-4 
και πλέον έτη με συνδυασμό αντιβιοτικών. 
Οι ασθενείς με λοιμώξεις ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων χρήζουν μακρόχρονης παρακολούθησης 
και μετά το πέρας της θεραπείας για τον κίνδυνο υποτροπής ή επανεμφάνισης της λοίμωξης σε 
κέντρα με διατομεακή συνεργασία ορθοπαιδικών, λοιμωξιολόγων, ακτινολόγων.

Ενδεικτική βιβλιογραφία
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4.  Λοιμώξεις οστών, αρθρώσεων και ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων. Στο Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και Θεραπεία των 

Λοιμώξεων, Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αθήνα 2015. 
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Στρογγυλή Τράπεζα 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΟ

Νοσοκομειακή πνευμονία (HAP) και πνευμονία σχετιζόμενη  
με τον αναπνευστήρα (VAP)
Χ. Ρούτση
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας-Πνευμονολογίας,  
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Νοσοκομειακή ονομάζεται η πνευμονία που εμφανίζεται >48 ώρες από την εισαγωγή στο νοσο-
κομείο (Hospital-Acquired Pneumonia, HAP). Πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα 
(Ventilator-Associated Pneumonia, VAP) ορίζεται όταν συμβαίνει σε ασθενείς υπό μηχανικό αερι-
σμό >48 ώρες, χαρακτηρίζεται από νέο ή επιδεινούμενο ακτινολογικό διήθημα, σημεία λοίμωξης 
(πυρετός, μεταβολή στον αριθμό λευκών), πυώδεις βρογχικές εκκρίσεις και μικροβιολογική απομό-
νωση του παθογόνου. Διακρίνεται σε πρώιμη (<4 ημέρες από την έναρξη του μηχανικού αερισμού), 
συνήθως οφειλόμενη σε παθογόνα με ευαισθησία στα αντιβιοτικά, και σε όψιμη (>4 ημέρες) που 
προκαλείται κατά κανόνα από πολυανθεκτικά παθογόνα1. Σήμερα, οι βακτηριολογικές αυτές δια-
φορές είναι λιγότερο διακριτές και ως εκ τούτου, η σωστή επιλογή της αντιβιοτικής αγωγής δεν 
μπορεί να βασίζεται στον χρόνο έναρξης της VAP.
Πρόσφατα, τo CDC εισήγαγε νέα διαγνωστικά κριτήρια2: Μηχανικά αεριζόμενος ασθενής >3 ημέρες 
με σημεία λοίμωξης (πυρετός, λευκοκυττάρωση, χορήγηση ≥1 αντιμικροβιακών) και επιδείνωση 
της οξυγόνωσης επί 2 συνεχείς ημέρες, θεωρείται ότι έχει «infection-related ventilation-associated 
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complication» (IVAC). H παρουσία πυωδών εκκρίσεων ή μιας θετικής καλλιέργειας κατατάσσει την 
κατάσταση αυτή ως ενδεχόμενη (possible) VAP, ενώ η παρουσία πυωδών εκκρίσεων και μιας θετι-
κής καλλιέργειας, ως πιθανή (probable) VAP. Ακτινολογικά ευρήματα δεν περιλαμβάνονται στον νέο 
ορισμό ως στερούμενα αντικειμενικότητας και ακρίβειας.
Η επίπτωση της VAP θεωρείται δείκτης ποιότητας της νοσηλείας και η πρόληψή της αποτελεί μέγι-
στο στόχο. Ο αλγόριθμος της αντιμετώπισης της περιλαμβάνει: 1) σε υποψία VAP, άμεση έναρξη 
κατάλληλης εμπειρικής θεραπείας, 2) σε παρουσία κινδύνου για πολυανθεκτικά παθογόνα επιβάλ-
λεται συνδυασμός ευρέος φάσματος αντιβιοτικών, 3) επανεκτίμηση σε 72 ώρες και αποκλιμάκωση 
ή τροποποίηση του θεραπευτικού σχήματος όταν γίνουν γνωστές οι ευαισθησίες. Εξατομίκευση 
της θεραπευτικής αγωγής, όσον αφορά τη σωστή δοσολογία και τη χρονική διάρκεια της θεραπεί-
ας, είναι ουσιώδης για τη βέλτιστη αντιμετώπιση.

Βιβλιογραφία 
1.  American Thoracic Society, Infectious Diseases Society of America: Guidelines for the management of adults with hospital –acquired, 

ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005, 171:388-416
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PDFs/pscManual/10-VAE_Final.pdf

Σοβαρή CAP
Γ. Πουλάκου
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Η πνευμονία εκ της κοινότητας (Community-Acquired Pneumonia - CAP) αποτελεί τη σημαντικό-
τερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας από λοιμώξεις στον αναπτυγμένο κόσμο. Σοβαρή CAP 
θεωρείται η πνευμονία αυτή που χρήζει εισαγωγής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.). 
Η επίπτωση της ΣCAP έχει αυξητική τάση σύμφωνα με διεθνείς επιδημιολογικές μελέτες και η 
θνητότητά της παραμένει υψηλή (περίπου 30%), παρά την εισαγωγή νέων αντιβιοτικών στην 
κλινική πράξη και τη ραγδαία πρόοδο που έχει συντελεστεί στη συνολική διαχείριση των βαρέ-
ως πασχόντων ασθενών. Ακρογωνιαία θεωρείται η σωστή και έγκαιρη εκτίμηση της βαρύτητας 
του πάσχοντος από CAP, ώστε να διαχωρισθεί έγκαιρα ο υποπληθυσμός αυτών με ΣCAP που 
θα χρειαστούν υποστήριξη σε Μ.Ε.Θ., δεδομένου ότι καθυστερημένη εισαγωγή στη Μ.Ε.Θ. 
συνδυάζεται με υψηλότερα ποσοστά θνητότητας. Μέχρι στιγμής κανένα από τα ευρέως χρησι-
μοποιούμενα scores βαρύτητας ή βιολογικούς δείκτες δεν έχει αποδειχθεί απολύτως αξιόπιστο, 
επομένως το κλινικό αισθητήριο δεν πρέπει να υποεκτιμάται και ο κλινικός ιατρός πρέπει να 
είναι εξοικειωμένος με τις αδυναμίες των διαθέσιμων σε αυτόν εργαλείων διαλογής. Η έγκαιρη 
χορήγηση αντιμικροβιακής θεραπείας είναι εξέχουσας σημασίας για την επιβίωση. Πρόσφατες 
μελέτες δείχνουν σταθερά υπεροχή του συνδυασμού β-λακτάμης με μακρολίδη έναντι των 
άλλων θεραπευτικών επιλογών όσον αφορά την επιβίωση. Τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί 
πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες με σκοπό να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των κορτικοστεροειδών 
στη θεραπεία της σοβαρής πνευμονίας εκ της κοινότητας, ο οποίος μέχρι προσφάτως θεωρείτο 
αμφιλεγόμενος ή ασαφής. Πρόσφατα και αθροιστικά δεδομένα έδειξαν ότι ασθενείς με σοβαρή 
CAP, σηπτική καταπληξία ή/και έντονη συστηματική φλεγμονώδη απάντηση δυνατόν να έχουν 
καλύτερη έκβαση με συγχορήγηση κορτικοστεροειδών. 
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Διάλεξη

Λοιμώξεις που σχετίζονται με τους φίλους μας τα κατοικίδια
Μ. Σαμάρκος
Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου συνολικά πάνω από ένα εκατομμύριο σκύλοι, 
εκ των οποίων οι αδέσποτοι υπολογίζονται σε περίπου 500.000. Αντίστοιχα μεγάλος είναι και ο 
αριθμός των γατών. Με δεδομένο τον αριθμό των κατοικίδιων και το μεγάλο ποσοστό αδέσποτων 
σκυλιών τα οποία δεν έχουν την κατάλληλη κτηνιατρική φροντίδα, οι λοιμώξεις που μεταδίδονται 
από τα κατοικίδια προς τον άνθρωπο είναι ένα σύνηθες πρόβλημα στην Ελλάδα. 
Εκτός από τους σκύλους και τις γάτες, τα συχνότερα κατοικίδια είναι τα πτηνά, ενώ λιγότερο συχνά 
απαντώνται ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πίθηκοι και μικρά θηλαστικά (συνήθως τρωκτικά, π.χ. hamster).
Τα κατοικίδια μπορούν να μεταδώσουν στον άνθρωπο μεγάλο εύρος λοιμώξεων από όλες τις 
κατηγορίες παθογόνων (βακτήρια, ιοί, μύκητες, παράσιτα). Οι τρόποι μετάδοσης επίσης είναι πολ-
λαπλοί: δήγμα, άμεση επαφή, κοπρανο-στοματική οδός, εισπνοή, επαφή με τα ούρα του ζώου ή 
μέσω ακάρεων ή άλλων ενδιάμεσων ξενιστών.
Η λοιμώξεις από κατοικίδια μπορεί να αφορούν το δέρμα και τα μαλακά μόρια (δερματόφυτα, λοι-
μώξεις από Pasteurella μετά από δήγματα), το έντερο (λοιμώξεις από Salmonella), το αναπνευστικό 
(ψιττάκωση), το κεντρικό νευρικό σύστημα (λύσσα) ή να είναι πολυσυστηματικές (εχινοκοκκίαση). 
Οι λοιμώξεις αυτές μπορεί να είναι ήπιες (π.χ. μυκητιασικές λοιμώξεις του δέρματος), σοβαρές αλλά 
ιάσιμες (λοιμώξεις μετά από δήγματα, ψιττάκωση) μέχρι και θανατηφόρες (λύσσα).
Η πρόληψη των λοιμώξεων αυτών επιτυγχάνεται με τον σωστό χειρισμό των ζώων, τον κατάλληλο 
εμβολιασμό τους και την έγκαιρη θεραπεία τους όταν νοσήσουν.

Διάλεξη

Περιοδικός πυρετός
Δ.Τ. Μπούμπας 
Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.,  
Διευθυντής Δ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Οι άσηπτοι περιοδικοί πυρετοί, υπάγονται στην κατηγορία των αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων. 
Πρόκειται για μια ετερογενή ομάδα νοσημάτων, τα περισσότερα από τα οποία είναι γενετικής αιτι-
ολογίας, που οφείλονται σε ενεργοποίηση του έμφυτου ανοσιακού συστήματος (innate immune 
system). Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι υποτροπιάζοντα επεισόδια συστημικής φλεγμονής 
που συνήθως συνοδεύονται από πυρετό και εκδηλώσεις φλεγμονής από ποικίλα όργανα. Τα νοσή-
ματα αυτά ταξινομούνται σε τουλάχιστον 4 υποομάδες: 1) υποτροπιάζοντες πυρετοί (οικογενής 
μεσογειακός πυρετός, ανεπάρκεια μεβαλονικής κινάσης και TNF receptor associated syndrome 
[TRAPs]), 2) νόσοι που σχετίζονται με το NLR (FCAS, MWS, CINCA, NLRP12-associated fever, 3) 
κοκκιωματώδεις νόσοι (σύνδρομο Blau) και 4) πυογενείς νόσοι C PAPA, DIRA, Majeed). Οι κύριες 
κυτοκίνες που έχουν ενοχοποιηθεί είναι οι IL-1, IL-16, IL-6, TNFa και οι ιντερφερόνες τύπου Ι. Η 
ανταπόκριση των ασθενών σε θεραπείες που στοχεύουν αυτές τις κυτταροκίνες είναι ταχεία και 



40

αποτελεσματική. Τα συχνότερα νοσήματα στη χώρα μας είναι ο οικογενής μεσογειακός πυρετός 
και η νόσος του Still των ενηλίκων, ενώ άλλα σύνδρομα όπως τα TRAPS, HDS, CARS, NAPS, PAPA, 
DIRA, DIRA BS/EOS, CAMPS, Cherubism είναι σπάνια. Όταν δεν ανευρίσκεται γενετική διαταραχή, 
η εμπειρική θεραπεία είναι λιγότερο αποτελεσματική. Στην παρουσίαση θα δοθεί ένας πρακτικός 
αλγόριθμος για να βοηθηθεί ο θεράπων ιατρός α) στην απόφαση εάν θα πρέπει να σταλεί γονιδια-
κός έλεγχος, και β) πρακτικές οδηγίες για τη θεραπεία τους ή τη παραπομπή στους ειδικούς.

Βιβλιογραφία
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2. Russo R, Brogan P. Rheumatology 2014;53:1927.
3. Apostolidou E et al. Ann Rheum Dis 2016;75:269.
4. Fragouli E. Clin Genet 208;73:152.
5. Repa A. Human Immunol 2015;76:488.
6. www.printoit/eurofever.
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Αναρτημένες Ανακοινώσεις 
(επιλεγμένες για συζήτηση)
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ΕΑ01
Αντιμικροβιακά σχήματα χωρίς καρβαπενέμες για νοσοκομειακές 
λοιμώξεις από πολυανθεκτικά μικρόβια: Πόσο αποτελεσματικά  
και ασφαλή είναι; 
A. Μακίνα,1 Σ. Συμπάρδη,1 Ε. Λιακοπούλου,1 Α. Αρβανίτη,1 Α. Καραΐσκου,1 Η. Καραΐσκος,3  

Α. Παπαδόπουλος,2 Μ. Σουλή,2 Ε. Γιαμαρέλλου 3
1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Δ’ Π.Π. Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
3ΣΤ’ Π. Κλινική, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία» 

Σκοπός: Η υπερκατανάλωση καρβαπενεμών σχετίζεται άμεσα με την ενδημικότητα της πολυαντο-
χής των Gram-αρνητικών παθογόνων στα ελληνικά νοσοκομεία. Ο στόχος της μελέτης μας ήταν η 
ασφαλής και αποτελεσματική εφαρμογή ενός Συμβουλευτικού Προγράμματος (ΣΠ) περιορισμού 
χρήσης καρβαπενεμών και αντικατάστασης τους με άλλα δραστικά αντιμικροβιακά, για την εμπει-
ρική ή στοχευμένη θεραπεία των σοβαρών λοιμώξεων από πολυανθεκτικά Gram(-) παθογόνα. 
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια των 2 χρόνων της μελέτης (Οκτ. 2013-Σεπτ. 2015), στο 
νοσοκομείο μας εφαρμόστηκε ΣΠ για όλους τους ασθενείς, για τους οποίους είχε συνταγογρα-
φηθεί από τους θεράποντες ιατρούς εμπειρικά ή στοχευμένα μια καρβαπενέμη. Σύμφωνα με το 
εφαρμοζόμενο ΣΠ, προτείνονταν άλλα δραστικά αντιμικροβιακά, είτε στοχευμένα έναντι Gram(-) 
παθογόνων που απομονώθηκαν, είτε εμπειρικά αναλόγως της προηγούμενης χρήσης αντιβι-
οτικών, το είδος και τη σοβαρότητα της λοίμωξης και των επιδημιολογικών-μικροβιολογικών 
δεδομένων του νοσοκομείου. Για όλους τους ασθενείς καταγράφηκαν κλινικά/επιδημιολογικά 
στοιχεία και η έκβαση της νόσου στις 28 ημέρες. Καταγράφηκε επίσης η κατανάλωση όλων των 
αντιβιοτικών για την περίοδο περιορισμού και αναδρομικά για ένα χρόνο πριν (Οκτ. 2012-Σεπτ. 
2013). Έγινε στατιστική ανάλυση με πρόγραμμα Stata™.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν δύο ομάδες ασθενών: Ομάδα Α (εκείνοι που έλαβαν εναλλακτικό 
δραστικό αντιβιοτικό, n1=110) και ομάδα Β (οι ασθενείς που έλαβαν καρβαπενέμη, n²=93). Οι 
ομάδες ήταν συγκρίσιμες, ως προς τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά. Στη συνολική 
έκβαση των ασθενών δεν υπήρξε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Με βάση το APACHE ΙΙ-score. 
πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή συγκριτική στατιστική ανάλυση και βρέθηκε ότι οι ασθενείς 
με ΑPACHE ΙΙ-score >20, είχαν καλύτερη έκβαση στην ομάδα που χορηγήθηκε εναλλακτικό 
δραστικό αντιμικροβιακό ((μη στατιστικά σημαντικό p>0,05). Η εφαρμογή του ΣΠ περιορισμού 
καρβαπενεμών είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης καρβαπενεμών, 
σε σύγκριση με την περίοδο πριν την παρέμβαση, τόσο σε ολόκληρο το νοσοκομείο (78,49 vs 
189,88 DDD/100 ημέρες-ασθενείς), όσο και σε κλινικά τμήματα εκτός Μ.Ε.Θ. (16,12 vs 47,11 
DDD/100 ημέρες-ασθενείς). Τα αντιμικροβιακά που χρησιμοποιήθηκαν ως αντικαταστάτες ήταν: 
πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη (43,6%), αμινογλυκοσίδες (10,4%), 4ης γενιάς κεφαλοσπορίνες 
(1,5%), κινολόνες (22,2%), κολιστίνη (17,9%), τιγεκυκλίνη (4,6%). 
Συμπεράσματα: Ο περιορισμός των καρβαπενεμών δεν είχε αρνητική επίπτωση στην έκβαση 
των σοβαρά πασχόντων ασθενών με λοιμώξεις από πολυανθεκτικά Gram(-) παθογόνα. Η εφαρ-
μοσθείσα πολιτική περιορισμού είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης των καρβα-
πενεμών, χωρίς σημαντική αύξηση στην κατανάλωση άλλων προωθημένων αντιμικροβιακών.
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ΕΑ02
Μελετώντας τα χαρακτηριστικά και το κόστος νοσηλείας σε 
ενδοκοιλιακές λοιμώξεις της κοινότητας: Εμπειρία από την Παθολογική 
Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Κ. Ακινόσογλου,1 Χ. Κουτσουρη,1 Μ. Κολοσακα,1 Β. Νιαρου,1 Χ. Γώγος 1,2

1Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
2Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών

Σκοπός: Οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις της κοινότητας αντιπροσωπεύουν συχνά απειλητικές για 
τη ζωή οντότητες με θνητότητα στο 3-30% των περιπτώσεων. Η αρχική τους αντιμετώπιση είναι 
συχνά εμπειρική, πριν την απομόνωση αιτιοπαθογενετικού μικροοργανισμού, ενώ η επίπτωση των 
πολυ-ανθεκτικών μικροβίων αυξάνει. Αποτυχία της αρχικής αντιβιοτικής αγωγής σχετίζεται τόσο 
με αυξημένη θνητότητα όσο και με αυξημένο κόστος. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν: (i) μελέ-
τη των χαρακτηριστικών εμφάνισης και εμπειρικής αντιμετώπισης των ενδοκοιλιακών λοιμώξεων 
της κοινότητας σε πραγματικές συνθήκες, (ii) καθορισμός αποτελεσμάτων αρχικής αντιβιοτικής 
αγωγής και σχετιζόμενου κόστους.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης που πραγματοποιήθηκε 
στην Παθολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.Π. κατά τη διάρκεια 12 μηνών. Ασθενείς αναγνωρίστηκαν κατό-
πιν συστηματικών αναζητήσεων κάνοντας χρήση λίστας κωδικών ICD-10 που παραπέμπουν σε 
ενδοκοιλιακή λοίμωξη. Το κόστος της νοσηλείας ανακτήθηκε από τη βάση κλειστών ενοποιημένων 
νοσηλειών (ΚΕΝ) για τα ελληνικά νοσοκομεία που αντιστοιχεί σε κωδικούς ICD-10. Το κόστος της 
αντιβιοτικής αγωγής υπολογίστηκε βάσει της κοστολόγησης που ορίζεται από το εθνικό συνταγο-
λόγιο. Επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα συλλέχθησαν και κατεγράφησαν για τον κάθε άρρω-
στο από τα αντίστοιχα αρχεία νοσηλείας. Ασθενείς με γυναικολογικές ή ουρολογικές λοιμώξεις ή 
ελλιπή αρχεία δεν συμπεριλήφθησαν στη μελέτη αυτή.
Αποτελέσματα: Συνολικά 80 ενήλικες ασθενείς που έπασχαν από ενδοκοιλιακές λοιμώξεις της 
κοινότητας για τις οποίες χρειάστηκαν νοσηλεία αναγνωρίστηκαν κατά το δωδεκάμηνο διάστη-
μα μελέτης. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 62±2,3 έτη, ενώ 35% ήταν γυναίκες. Κύριες εστίες λοί-
μωξης ήταν η γαστρεντερική οδός (48%) και τα χοληφόρα (36%). Απομόνωση του αιτιολογικού 
μικροοργανισμού και επιτυχία της εμπειρικής αγωγής επετεύχθη στο 12,5% και 61% των περι-
πτώσεων αντίστοιχα. Στο 25,1% των περιπτώσεων έγινε χρήση μονοθεραπείας, ενώ σε 58,8% 
διπλής αντιβιοτικής αγωγής. Κυρίαρχα σχήματα ήταν κινολόνες ή β-λακταμες εκτεταμένου 
φάσματος, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό. Ο χρόνος νοσηλείας και το μέσο ημερήσιο κόστος 
αντιβιοτικής αγωγής ήταν σημαντικά μικρότερα στους αρρώστους που επετεύχθη ίαση με την 
αρχική εμπειρική αντιβιοτική αγωγή (6,31±0,55 ημέρες και 28,4±2,4€) σε σχέση με αυτούς που 
χρειάστηκαν αλλαγή της αντιβιοτικής αγωγής κατά τη διάρκεια νοσηλείας (9,84±1,28 ημέρες και 
81,1±28,0€) ή πέθαναν από τη λοίμωξη (13,67±5,9 ημέρες και 45,9±14,8€). Ομοίως παρατηρή-
θηκε σημαντικά μειωμένο ημερήσιο και συνολικό κόστος νοσηλείας στους αρρώστους όπου η 
αρχική εμπειρική αγωγή ήταν επιτυχής.
Συμπεράσματα: Η καλύτερη επιλογή αρχικής αντιβιοτικής αγωγής δύναται να μειώσει το κόστος 
και τη διάρκεια νοσηλείας όπως και κόστος αντιβιοτικής αγωγής σε ασθενείς που νοσηλεύονται για 
ενδοκοιλιακές λοιμώξεις της κοινότητας. 
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ΕΑ03
Η δράση της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε τριτοβάθμιο 
επαρχιακό νοσοκομείο
Ε. Παπαδημητρίου,1 Ν. Καραχάλιος,2 Α. Βελέντζα,3 Δ. Μπακόλα,3 Ό. Λέγγα,3 Δ. Αστρέχα,3 Θ. Αποστόλου 3
1Πρόεδρος, Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Λαμίας
2Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων, Γ.Ν. Λαμίας
3Μέλος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Λαμίας

Σκοπός: Σκοπός της παρούσης είναι η αποτύπωση των αποτελεσμάτων των βασικών προβλεπόμε-
νων δράσεων της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε τριτοβάθμιο Επαρχιακό Νοσοκομείο 
βάσει κοινών αποδεκτών δεικτών αποτύπωσης.
Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη αναλύθηκαν συνολικά 227 νέες περιπτώσεις ασθενών με υπό 
επιτήρηση πολυανθεκτικά στελέχη και 39 περιπτώσεις βακτηριαιμιών σε βάθος χρόνου 15 
μηνών. Ως επιδημιολογική τιμή σύγκρισης και κατανομής των περιστατικών τέθηκε η επίπτωση. 
Παράλληλα στοιχεία κατανάλωσης 286.435 δόσεων αντιμικροβιακών σκευασμάτων υπό περιο-
ρισμό τέθηκαν υπό συγκριτική αναδρομική μελέτη τριετίας. Επιπρόσθετα δεδομένα προέλευσης 
των θετικών πολυανθεκτικών καλλιεργειών κατανεμήθηκαν σε ενδονοσοκομειακά ή κοινότητας 
(εξωνοσοκομειακά). 
Αποτελέσματα: Η επίπτωση των πολυανθεκτικών περιπτώσεων κυμαίνεται από 1,36 η ελά-
χιστη έως 4,95 η μέγιστη, με διάμεσο τιμή το 2,77 και μέσο όρο 3,07. Στη γραμμική γραφική 
απεικόνιση υπάρχουν διακυμάνσεις και πτωτική τάση των ενδιάμεσων τιμών. Η επίπτωση των 
περιπτώσεων βακτηριαιμιών μηνιαία κυμαίνεται από 0 η ελάχιστη και 0,99 η μέγιστη σε περίοδο 
δύο ετών με διάμεσο τιμή 0,29 και μέσο όρο 0,33 το ένα έτος και 0,31 και 0,33 το άλλο αντίστοι-
χα. Η γραμμική απεικόνιση αποδίδει έντονες διακυμάνσεις με σημαντική πτωτική τάση έπειτα 
από ενέργειες της Επιτροπής. Στην κατανάλωση των υπό περιορισμού αντιμικροβιακών υπήρξε 
σημαντική μείωση κατά 11,63% μεταξύ 1ου και 2ου έτους και 11,15% μεταξύ 2ου και 3ου έτους, που 
μεταφράζεται συνολικά σε εξοικονόμηση 163.798,00€ σε σχέση με το 1ο έτος, με συνάμα πτωτι-
κή ή σταθεροποιητική τάση της επίπτωσης των πολυανθεκτικών. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι 
το 20% των θετικών καλλιεργειών με επιτηρούμενα πολυανθεκτικά ανιχνεύθηκαν στο ΤΕΠ και 
όχι σε Κλινικά Τμήματα.
Συμπεράσματα: (1) Απαραίτητη κρίνεται η χρήση μηνιαίων δεικτών για την ποιοτική και ποσοτική 
αξιολόγηση λοιμώξεων, κόστους και ποιότητας νοσηλείας. (2) Η ύπαρξη και ο ουσιαστικός έλεγχος 
του εντύπου υπό περιορισμού αντιμικροβιακών είναι επιτακτικός για τον ορθολογικό περιορισμό 
των αντιμικροβιακών. (3) Άμεση συσχέτιση της επάρκειας υλικών με την επίπτωση λοιμώξεων. 
(4) Επιτακτική η ύπαρξη και λειτουργία της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. (5) Σημαντικό 
ποσοστό ασθενών προέρχονται είτε από την κοινότητα είτε ανακυκλώνονται στα πλαίσια συστη-
ματικών επισκέψεων μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο. 
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ΕΑ04
Αλληλεπιδράσεις της τιγεκυκλίνης με κολιστίνη, γενταμικίνη ή 
μεροπενέμη έναντι ανθεκτικών στην τιγεκυκλίνη στελεχών Klebsiella 
pneumoniae που παράγουν καρβαπενεμάσες
Β. Παπουτσάκη,¹ Ε. Καραντάνη,¹ Ε. Γαλάνη,² Μ. Σουλή,² Η. Καραΐσκος,³ Ε. Παπαδογεωργάκη,¹ Ε. Γιαμαρέλλου³
¹Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία»
² Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Θεραπείας,  
Δ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

³6η Παθολογική Κλινική, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία»

Σκοπός: Την τελευταία δεκαετία, στελέχη Klebsiella pneumoniae που παράγουν καρβαπενεμάσες 
(carbapenemase producing Klebsiella pneumoniae- KpC+) απομονώνονται όλο και συχνότερα 
διεθνώς, ενώ οι λοιμώξεις που προκαλούν σχετίζονται με υψηλή θεραπευτική αποτυχία και θνησι-
μότητα. Οι μεροπενέμη, τιγεκυκλίνη, κολιστίνη και γενταμικίνη χρησιμοποιούνται ως αντιβιοτικά 
τελευταίας επιλογής, αλλά δυστυχώς αυξανόμενα ποσοστά αντοχής τα καθιστούν ανενεργά. Το 
θεραπευτικό αδιέξοδο έχει οδηγήσει σε μελέτες συνεργικής δράσης αντιβιοτικών. Η παρούσα 
μελέτη εκτιμά την in vitro αποτελεσματικότητα δυαδικών συνδυασμών τιγεκυκλίνης με κολιστίνη, 
γενταμικίνη ή μεροπενέμη έναντι KpC+ στελεχών ανθεκτικών στην τιγεκυκλίνη (που συχνά είναι 
ανθεκτικά και στα υπόλοιπα αντιβιοτικά των συνδυασμών) με τη μέθοδο της καμπύλης θανάτωσης 
στο χρόνο (time kill curves).
Υλικό και Μέθοδοι: Ο έλεγχος ευαισθησίας των στελεχών στα μελετώμενα αντιβιοτικά έγινε με τo 
αυτοματοποιημένo σύστημα VITEK 2 και με τη χρήση Etest. Ο μηχανισμός αντοχής στις καρβαπε-
νέμες ανιχνεύθηκε φαινοτυπικά σύμφωνα με τις οδηγίες της EUCAST. Οι in vitro αλληλεπιδράσεις 
προσδιορίστηκαν με καμπύλη θανάτωσης στο χρόνο με εναιώρημα μικροβίου 5x105 CFU/ml. Ως 
συνέργεια ή ανταγωνισμός ορίστηκε μείωση ≥2-log

10
 ή αύξηση ≥2-log

10
 CFU/ml των ζώντων αποι-

κιών από τον συνδυασμό συγκριτικά με το πιο δραστικό αντιβιοτικό σε διάφορες χρονικές στιγμές 
(1, 3, 5 & 24h). Κάθε άλλη μεταβολή ορίστηκε ως αδιαφορία. Χρησιμοποιήθηκαν συγκεντρώσεις 
αντιβιοτικών που αντιστοιχούν στη μέση πυκνότητα που επιτυγχάνει κάθε αντιβιοτικό στο αίμα 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Αποτελέσματα: Ελέγχθηκαν 24 συνολικά KpC+ στελέχη και μελετήθηκαν 48 συνδυασμοί 
τιγεκυκλίνης με κολιστίνη, γενταμικίνη ή μεροπενέμη. Όλα τα στελέχη ήταν ανθεκτικά στην 
τιγεκυκλίνη με MICs 4-12 mg/l. O συνδυασμός τιγεκυκλίνης-κολιστίνης έδειξε συνέργεια σε 5 
από τα 12 (41,7%) ανθεκτικά στην κολιστίνη στελέχη κυρίως στις 5h και σε ένα από τα 8 (12,5%) 
ευαίσθητα στην κολιστίνη στελέχη στις 24h. Ανταγωνισμός από τον ίδιο συνδυασμό προέκυψε 
για ένα από τα 12 (8,3%) ανθεκτικά στην κολιστίνη στελέχη και ένα από τα 8 (12,5%) ευαίσθητα 
στην κολιστίνη στελέχη, στις 24h. Ο συνδυασμός τιγεκυκλίνης-γενταμικίνης ήταν συνεργικός για 
ένα από τα 10 (10%) ανθεκτικά στη γενταμικίνη στελέχη και για 2 από τα 8 (25%) ευαίσθητα στη 
γενταμικίνη στελέχη. Ο συνδυασμός τιγεκυκλίνης-μεροπενέμης υπήρξε αδιάφορος και για τα 10 
στελέχη που εξετάστηκαν. 
Συμπεράσματα: Από την παρούσα μελέτη προκύπτει η πιθανότητα συνεργικής αλληλεπίδρασης 
μεταξύ τιγεκυκλίνης και κολιστίνης έναντι KpC+ στελεχών ανθεκτικών και στα δύο αντιβιοτικά. 
Πρόκειται για μια πιθανώς σημαντική παρατήρηση καθώς αφορά εξαιρετικά πολυανθεκτικούς 
μικροοργανισμούς. Θα ήταν χρήσιμος περαιτέρω έλεγχος με μεγαλύτερο αριθμό στελεχών. 
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ΕΑ05
Καλλιέργειες κοπράνων σε νοσηλευόμενους ασθενείς:  
Ο κανόνας της τρίτης ημέρας
Β. Θεοφάνης,1 Ό. Καμπουροπούλου,1 Γ. Τσουμή,1 Ε. Ηλιάδη,1 Σ. Σμιλάκου,2 Γ. Δαΐκος,1 Μ. Σαμάρκος1

1Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σκοπός: Σύμφωνα με τον «κανόνα της τρίτης ημέρας», σε ασθενείς που εμφανίζουν διάρροια μετά την 
τρίτη ημέρα νοσηλείας, τα κόπρανα πρέπει να ελέγχονται μόνο για λοίμωξη από C. difficile. Εξαιρούνται 
οι ασθενείς με HIV, ουδετεροπενία, υποκείμενα νοσήματα με μόνιμη ανεπάρκεια οργάνων και οι περι-
πτώσεις νοσοκομειακής επιδημίας διαρροϊκού νοσήματος. Στο νοσοκομείο μας το ηλεκτρονικό σύστη-
μα παραγγελιών εξετάσεων (CPOE) δεν επιτρέπει την παραγγελία ελέγχου μόνο για C. difficile, αλλά 
πάντα σε συνδυασμό με τις συνήθεις καλλιέργειες κοπράνων, επομένως δεν επιτρέπει την εφαρμογή 
του κανόνα. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί το μέγεθος της μείωσης του εργαστηριακού 
φόρτου που θα προέκυπτε από την αλλαγή του CPOE και την εφαρμογή του κανόνα της τρίτης ημέρας.
Υλικό και Μέθοδοι: Ανασκοπήσαμε όλες τις παραγγελίες για καλλιέργειες κοπράνων σε νοσηλευόμενους 
ασθενείς από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014. Καταγράψαμε το τμήμα, τη διάγνωση εισόδου, την ημερομηνία 
εισόδου, την ημερομηνία παραγγελίας, τις εξετάσεις κοπράνων που ζητήθηκαν (καλλιέργεια για κοινά εντε-
ροπαθογόνα ή καλλιέργεια και ανίχνευση τοξίνης C. difficile) και τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών.
Αποτελέσματα: Συνολικά παραγγέλθηκαν 2.240 εξετάσεις κοπράνων από τις οποίες οι 1.662 (74,2%) 
αφορούσαν νοσηλευόμενους και οι 578 (25,8%) εξωτερικούς ασθενείς. Σε όλα τα δείγματα των 
νοσηλευομένων ζητήθηκε καλλιέργεια για εντεροπαθογόνα, ενώ έλεγχος για C. difficile ζητήθηκε για 
1.116 δείγματα (67,1% των δειγμάτων των νοσηλευομένων). Η συνολική απόδοση των καλλιεργειών 
για κοινά εντεροπαθογόνα ήταν 0,4% (4 δείγματα με Campylobacter και 3 με Salmonella). C. difficile 
απομονώθηκε σε 217/1.116 δείγματα (19,4%) και Τοξίνη Α ή Β ανιχνεύθηκε σε 95 δείγματα (8,5%). 
Στις 1.002 (60,3%) καλλιέργειες που ζητήθηκαν μετά την 3η ημέρα νοσηλείας μόνο δύο ήταν θετικές 
(απόδοση 0,12%). 80 καλλιέργειες (8,0%) αφορούσαν ασθενείς που είχαν διάρροια κατά την εισα-
γωγή τους και 268 (26,8%) ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα που εξαιρούνται από τον κανόνα της 
τρίτης ημέρας. Οι υπόλοιπες 636 καλλιέργειες (38,2% των καλλιεργειών νοσηλευομένων ασθενών) 
θεωρούνται «περιττές» και θα μπορούσαν να μην είχαν αποσταλεί με βάση τον κανόνα. 
Συμπεράσματα: Η απόδοση των καλλιεργειών κοπράνων για κοινά εντεροπαθογόνα μετά την 3η 
ημέρα νοσηλείας είναι εξαιρετικά χαμηλή (0,12%). Με βάση τον κανόνα της τρίτης ημέρας μέχρι και 
το 38,2% των καλλιεργειών κοπράνων (ανάλογα με τη συμμόρφωση των ιατρών) θα μπορούσαν να 
έχουν αποφευχθεί, με την ανάλογη μείωση στο φόρτο εργασίας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου. 

ΕΑ06
Καντιντιασιακές λοιμώξεις σε ασθενείς Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
Μ. Κατσιάρη,1 Κ. Πετροπούλου,1 Π. Μπατιάνη,1 Δ. Μπακάλη,1 Μ. Βαλαμουτοπούλου,1 Ζ. Ρούσσου,2 
Χ. Μαθάς,1 Ε. Πλατσούκα,2 Χ. Νικολάου 1
1Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων
2Μικροβιολογικό Τμήμα, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων

Σκοπός: Η διερεύνηση των καντιντιασικών λοιμώξεων σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), σχετικά με την επίπτωση, το είδος λοιμώξεων και απομονωθέντων 
μυκήτων, τους παράγοντες κινδύνου και την έκβαση. 
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Υλικό και Μέθοδοι: Προοπτική μελέτη παρατήρησης σε μία πολυδύναμη γενική Μ.Ε.Θ. 9 κλινών. 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 13 μηνών και επί συνόλου 151 ασθενών που νοσηλεύθηκαν στη 
Μ.Ε.Θ. για >48 ώρες, 18 ασθενείς εμφάνισαν καντιντιασική λοίμωξη. Στους ασθενείς αυτούς κατε-
γράφησαν δημογραφικά στοιχεία, δείκτες βαρύτητας και αιτία εισαγωγής στη Μ.Ε.Θ., συννοση-
ρότητες (σακχαρώδης διαβήτης [ΣΔ], χρόνια νεφρική ανεπάρκεια [ΧΝΑ], ανοσοκαταστολή, κακο-
ήθεια, παγκρεατίτιδα, HIV, κίρρωση), προηγηθείσα αντιμυκητική αγωγή, χρόνος νοσηλείας στο 
νοσοκομείο ή στη Μ.Ε.Θ. προ και μετά τη διάγνωση της λοίμωξης, καθώς και έκβαση εντός Μ.Ε.Θ. 
Αποτελέσματα: Η επίπτωση των καντιντιασικών λοιμώξεων υπολογίσθηκε σε 11,9% και ο διάμεσος 
χρόνος εμφάνισης τους ήταν η 2η μέρα νοσηλείας στη Μ.Ε.Θ., ενώ είχαν προηγηθεί 9 ημέρες νοσηλεί-
ας σε θάλαμο. Οι ασθενείς είχαν μέση ηλικία 64±18 έτη και ήταν κατά πλειοψηφία γυναίκες (55,6%). 
Οι ασθενείς είχαν APACHE II 23,9±8,5 και SOFA 9,6±3,1, ενώ η αιτία εισαγωγής ήταν κυρίως χειρουρ-
γική (61,1%). Σχετικά με τις συννοσηρότητες: ΣΔ (44,4%), ΧΝΑ (16,6%), ανοσοκαταστολή (11,1%), 
κακοήθεια (38,9%), ενώ κατά την ημέρα της διάγνωσης 94,4% των ασθενών έφεραν κεντρικό φλε-
βικό καθετήρα, 66,6% ευρίσκονταν υπό μηχανικό αερισμό και έφεραν αρτηριακό καθετήρα, 27,7% 
ελάμβαναν κορτικοστεροειδή, 22,2% ευρίσκονταν υπό νεφρική υποκατάσταση, 44,4% ελάμβαναν 
παρεντερική διατροφή, ενώ 88,9% ελάμβαναν αντιβιοτική αγωγή για 10η ημέρα και 50% είχαν μόλις 
τεθεί (1η ημέρα) σε αντιμυκητιακή αγωγή. Αναφορικά με το είδος των λοιμώξεων, 50% αφορούσε 
μικροβιαιμίες, 44,4% ενδοκοιλιακές λοιμώξεις, 11,1% λοίμωξη μαλακών μορίων και 5,5% οπισθοφα-
ρυγγικό απόστημα. Οι ασθενείς κατά τη διάγνωση είχαν Candida score 2,74±1,31 και δείκτη αποικι-
σμού 0,55±0,32, τα οποία δεν διέφεραν στατιστικά συγκριτικά με της εισαγωγής (p=0,817 και 0,717 
αντίστοιχα). Επί 23 απομονωθέντων στελεχών Candida, συχνότερη ήταν Candida albicans (47,8%), 
ακολουθούμενη κυρίως από Candida glabrata (26,1%), Candida parapsillosis (13,04%) και Candida 
tropicalis (8,7%). Ο διάμεσος χρόνος νοσηλείας μετά τη διάγνωση της λοίμωξης ήταν 16 ημέρες. Η 
συνολική θνητότητα εντός Μ.Ε.Θ. ήταν 61,1% και ανά λοίμωξη η υψηλότερη θνητότητα αφορούσε 
τις ενδοκοιλιακές λοιμώξεις (62,5%) και ακολούθως τις μικροβιαιμίες (55,5%).
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς της Μ.Ε.Θ. έχουν πολλούς παράγοντες που προδιαθέτουν στην ανάπτυξη 
συστηματικών καντιντιάσεων. Δεδομένης της υψηλής επίπτωσής τους αλλά και της μεγάλης θνητότητας 
που συνεπάγονται οι λοιμώξεις αυτές, η έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία είναι υψίστης σημασίας. 

ΕΑ07
Η αναζωπύρωση της ηπατίτιδας Β μετά από αλλογενή μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων
Μ. Λίγκα,1 Μ. Λαγκαδινού,2 Α. Σπυριδωνίδης,1 Μ. Μαραγκός 2
1Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
2Τμήμα Λοιμώξεων, Παθολογικής Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

Εισαγωγή: Η αναζωπύρωση της ηπατίτιδας Β αποτελεί μια σημαντική επιπλοκή σε άτομα που 
πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα Β και λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή παρουσιάζουν κάποιας μορφής 
ανοσοκαταστολή. 
Σκοπός: Η διερεύνηση της συχνότητας αναζωπύρωσης της ηπατίτιδας Β μετά από αλλογενή μετα-
μόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων στο Κέντρο Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.
Υλικό και Μέθοδοι: 111 ασθενείς μεταμοσχεύθηκαν στo κέντρο μεταμόσχευσης αιμοποιητικών 
κυττάρων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών από τον Οκτώβριο του 2005 ως τον Ιούλιο 
2014 λόγω αιματολογικών κακοηθειών. Από αυτούς: 16 είχαν κάνει ορομετατροπή (HbsAg αρνητικό, 
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αντι-HBS και αντι-HBC θετικά), 38 ασθενείς είχαν αρνητικά τα: HBsAg, anti-Hbs και anti-HBc, 47 ήταν 
εμβολιασμένοι και είχαν αναπτύξει ανοσία, ενώ 2 ασθενείς είχαν Αυστραλιανό αντιγόνο θετικό. Σε 
οκτώ ασθενείς ήταν αδύνατη η συλλογή πληροφοριών. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 40 έτη 
(εύρος ηλικίας: 17-70 έτη). Από αυτούς 66 ήταν άνδρες και 45 ήταν γυναίκες. Η παρακολούθηση των 
ασθενών διαρκούσε κατά μέσο όρο 403 ημέρες.
Αποτελέσματα: Συνολικά, 4 (3,6%) ασθενείς παρουσίασαν εικόνα ενεργού HBV λοίμωξης. Οι 3 εκ 
των 4 ασθενών, που είχαν ιστορικό παλιάς λοίμωξης και παρουσίαζαν ορομετατροπή (HbsAg αρνη-
τικό, αντί anti-HBS και anti-HBc θετικά), εμφάνισαν αναζωπύρωση της ηπατίτιδας Β μετά από τη 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων κατά τις ημέρες +575, +294 και +761 αντίστοιχα. Όλοι (3 
ασθενείς) είχαν εικόνα οξείας ηπατίτιδας Β (ΗΒsAg (+), αύξηση HBV-DNA και επηρεασμένη ηπατική 
βιοχημεία), ενώ κανείς δεν είχε λάβει προφύλαξη με lamivudine. Και οι τρεις περιπτώσεις αντιμε-
τωπίσθηκαν επιτυχώς με τη χορήγηση entecavir. O τέταρτος ασθενής ήταν ΗΒsAg (+) και έλαβε 
μόσχευμα από επίσης ΗΒsAg (+) δότη. Ο ασθενής είχε ΗΒsAg (+) και αρνητικό HBV-DNA κατά τη 
μεταμόσχευση και έλαβε θεραπεία με entecavir μέχρι την ημέρα +540, οπότε διέκοψε κατόπιν 
δικής του επιθυμίας. Μετά από 197 ημέρες από τη διακοπή του entecavir, ο ασθενής παρουσίασε 
εικόνα οξείας ηπατίτιδας Β (αύξηση του HBV-DNA σε 1,7x108 copies, αύξηση της χολερυθρίνης 
και των τρανσαμινασών). Ο ασθενής ξεκίνησε εκ νέου αγωγή με entecavir, αλλά λόγω της αργής 
ανταπόκρισης, προστέθηκε tenofovir στην αγωγή. Ο ασθενής συνέχισε την αγωγή και σε διάστημα 
3 μηνών επιτεύχθηκε μείωση του ιικού φορτίου κατά 3 log (εξακολουθούσε θετικό). 
Συμπεράματα: H ηπατίτιδα Β παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα μετά την αλλογενή μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων. Θα πρέπει να χορηγείται προφύλαξη σε ασθενείς που έχουν νοσήσει από 
ηπατίτιδα Β και σε όλους αυτούς τους ασθενείς που παρουσιάζουν θετικό Αυστραλιανό αντιγόνο. 
Ωστόσο, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να χορηγείται δεν έχει πλήρως καθοριστεί. 

ΕΑ08
Δύο περιπτώσεις λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας από Vancomycin 
Intermediate S. aureus (VISA) σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών 
ουσιών (IVDU)
Ν. Μακριλιά,1 Φ. Κωνσταντίνου,1 Π. Λουρίδα,1 Α. Αργυράκη,1 Α. Μάλλιος,1 Σ. Κλουδάς,1 Ε. Μωραΐτου,2 
Α. Πεφάνης 1
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Παρουσίαση περιστατικού 1. Άνδρας 24 ετών, IVDU, HCV(+), εισάγεται σε πνευμονολογική κλι-
νική λόγω πυρετού από διμήνου μη ανταποκρινόμενου σε αγωγή με αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό, 
με συνοδό εικόνα λοίμωξης αναπνευστικού. Κατά την εισαγωγή του ο ασθενής ήταν αιμοδυναμικά 
ασταθής με αναπνευστική ανεπάρκεια, η CT θώρακος ανέδειξε σηπτικά έμβολα άμφω με κοιλοποί-
ηση και μικρή υπεζωκοτική συλλογή άμφω και τέθηκε εμπειρικά σε αγωγή με πιπερακιλλίνη-ταζο-
μπακτάμη και λινεζολίδη. Το υπερηχοκαρδιογράφημα ανέδειξε εκβλαστήσεις στο ελεύθερο τοίχω-
μα της δεξιάς κοιλίας και στην αορτική βαλβίδα. Στις αιμοκαλλιέργειες αναπτύχθηκε S. agalactiae 
και S. aureus (MRSA-VISA, MIC βανκομυκίνης=3 μg/ml και ευαισθησία σε σιπροφλοξασίνη, κλιν-
δαμυκίνη, κοτριμοξαζόλη, λινεζολίδη, ριφαμπικίνη και δαπτομυκίνη). Βάσει αντιβιογράμματος ο 
ασθενής τέθηκε σε δαπτομυκίνη και λινεζολίδη, μεταφέρθηκε στην παθολογική κλινική όπου λόγω 
επιμονής του εμπυρέτου έγινε νέος έλεγχος για μεταστατικές εστίες λοίμωξης. Διαπιστώθηκαν 
πολλαπλά πνευμονικά εμπυήματα άμφω, από όπου απομονώθηκε πάλι ο S. aureus και τα οποία 
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παροχετεύτηκαν με δυσκολία, ενώ στην αγωγή προστέθηκε και κλινδαμυκίνη για 3 εβδομάδες. Οι 
αιμοκαλλιέργειες αποστειρώθηκαν από την 5η ημέρα νοσηλείας, ενώ υπήρξε και υπερηχογραφική 
βελτίωση. Ο ασθενής εξήλθε απύρετος έχοντας λάβει 6 εβδομάδες θεραπείας.
Παρουσίαση περιστατικού 2. Γυναίκα 48 ετών, IVDU σε πρόγραμμα μεθαδόνης, HCV(+), εισάγεται 
λόγω πυρετού έως 40οC με ρίγος, αρθραλγίες, μυαλγίες και κεφαλαλγία από 20ημέρου. Από την 
κλινική εξέταση ήταν αιμοδυναμικά σταθερή, χωρίς αναπνευστική ανεπάρκεια. Παρουσίαζε λεπτούς 
ΜΜΡ πνευμονικών βάσεων, χωρίς φυσήματα από την ακρόαση της καρδιάς, ενώ είχε αυξημένους 
δείκτες φλεγμονής. Τέθηκε εμπειρικά σε αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη και βανκομυκίνη. Ενώ το ΤΤΕ 
ήταν φυσιολογικό, η CT θώρακος ανέδειξε σηπτικά έμβολα πνεύμονα και πνευμονική εμβολή, οπότε 
και έγινε έναρξη LMWH. Από τις αιμοκαλλιέργειες αναπτύχθηκε S. aureus (MRSA, MIC βανκομυκίνης 
=1 μg/ml και ευαισθησία σε σιπροφλοξασίνη, κλινδαμυκίνη, κοτριμοξαζόλη, λινεζολίδη, ριφαμπικίνη 
και δαπτομυκίνη). Λόγω επιμονής του πυρετού και της βακτηριαιμίας, χωρίς να αναδειχθούν από τον 
έλεγχο μεταστατικές εστίες λοίμωξης πέραν του αναπνευστικού, η ασθενής έλαβε διαδοχικά μετά 
τη βανκομυκίνη, λινεζολίδη και στη συνέχεια δαπτομυκίνη και σιπροφλοξασίνη με παροδική ύφεση 
αλλά εμφάνισε εκ νέου υποτροπή την 35η ημέρα με θετικές αιμοκαλλιέργειες (MRSA-VISA, MIC βαν-
κομυκίνης=4 μg/ml, MIC δαπτομυκίνης 3 μg/ml). Στη δαπτομυκίνη προστέθηκε IV κοτριμοξαζόλη 
και PO ριφαμπικίνη με επακόλουθη ανταπόκριση εντός 5 ημερών. Η ασθενής συνέχισε μόνο με p.os 
αγωγή με κοτριμοξαζόλη και ριφαμπικίνη για 6 εβδομάδες, με καλή κλινική έκβαση.
Συζήτηση: Πρόκειται για δύο περιστατικά επιπλεγμένης ενδοκαρδίτιδας σε IVDU, και στις δύο 
περιπτώσεις με στελέχη S. aureus με φαινότυπο VISA. Στην πρώτη περίπτωση το στέλεχος ήταν VISA 
από την αρχή, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, μετά από θεραπεία με βανκομυκίνη και δαπτομυκίνη 
παρουσιάστηκε άνοδος της MIC για αυτά τα δύο αντιμικροβιακά. Σημειώνεται ότι και στις δύο περι-
πτώσεις η καρδιοχειρουργική γνωμάτευση ήταν υπέρ συντηρητικής αντιμετώπισης παρά το δύσκολα 
θεραπεύσιμο παθογόνο και τις επιπλοκές, αλλά και στις δύο περιπτώσεις η τελική έκβαση ήταν ίαση.

ΕΑ09
Επιδημιολογία γρίπης Η1Ν1 κατά την τριετία 2014-2016 σε γενικό 
νοσοκομείο
Σ. Βασιλείου,1 Δ. Δούμπαλα,1 Ι. Γεωργιτζίκης,1 Ι. Σγουρόπουλος,1 Σ. Ζώτου,1 Μ. Μητρούδη,3  
Π. Τασιούδης,2 Ν. Βολουδάκης,2 Ε. Αντωνιάδου,2 Κ. Κοντοπούλου 1
1Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»
3Α’ Χειρουργική Παίδων Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: Η μελέτη επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των ασθενών με συμπτώματα γρίπης που 
νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο μας κατά την τριετία 2014-2016.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 56 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο 
μας με συμπτώματα γρίπης κατά το χρονικό διάστημα 2014-2016. Σε όλους τους ασθενείς έγινε 
λήψη φαρυγγικού επιχρίσματος, το οποίο στάλθηκε στο Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Βόρειας Ελλάδας 
(Β΄ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Α.Π.Θ.). Από το σύνολο των ασθενών ένα ποσοστό 54% (n=30), 
νοσηλεύτηκε και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν 42 ετών εκ των οποίων 25 ήταν άντρες και 
30 γυναίκες. Ένα ποσοστό 7% ήταν αλλοδαποί, το 73% προέρχονταν από το νομό Θεσσαλονίκης και 
το υπόλοιπο 20% από πόλεις της Βορείου Ελλάδας. Ταξίδι στο εξωτερικό ανέφερε μόνο ένα ποσοστό 
4%. Για τη νέα γρίπη Η1Ν1, είχε εμβολιαστεί το 9% και για πνευμονιόκοκκο το 25%. Όσον αφορά τα 
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υποκείμενα νοσήματα, ένα ποσοστό 22% ανέφερε χρόνιο νόσημα αναπνευστικού, ένα 22% χρόνιο καρ-
διαγγειακό νόσημα, ένα ποσοστό 9% είχε νεφρική ανεπάρκεια, το 13% είχε κάποιο μεταβολικό νόσημα, 
το 7% είχε ιστορικό νευρολογικού συστήματος κι ένα ποσοστό 15% ήταν ανοσοκατασταλμένοι. Όλοι οι 
ασθενείς εμφάνισαν πυρετό και τα κλασικά συμπτώματα γρίπης. Όσον αφορά τις επιπλοκές, δύσπνοια 
εμφάνισε το 67%, ARDS το 22%, πνευμονία το 60%, πολυοργανική ανεπάρκεια το 16% και ένα ποσοστό 
27% εμφάνισε καρδιαγγειακές επιπλοκές, ενώ ένα ποσοστό 15% επιπλοκές από το ΚΝΣ. Από το σύνολο 
των ασθενών, θετικοί για ιό γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09 ήταν 18 ασθενείς (32%). Η θνητότητα των ασθενών 
αυτών ανήλθε στο 44% (n=8). Τέλος, αντι-ιική αγωγή είχε λάβει το 42% των ασθενών.
Συμπεράσματα: Το ποσοστό θνητότητας των θετικών ασθενών για Η1Ν1 ήταν αρκετά ανησυχη-
τικό, ενώ το ποσοστό των εμβολιασθέντων ήταν αρκετά χαμηλό. Απαιτείται αυστηρή τήρηση των 
μέτρων πρόληψης της γρίπης, που είναι ο εμβολιασμός ατόμων υψηλού κινδύνου το φθινόπωρο 
και η αποφυγή συνωστισμού μαζί με την ορθή υγιεινή των χεριών κατά τους χειμερινούς μήνες. 
Τέλος, η έγκαιρη διάγνωση μαζί με την εργαστηριακή επιβεβαίωση των κρουσμάτων καθίσταται 
πολύτιμη για την πρόληψη επιπλοκών και τη μείωση της θνητότητας.

ΕΑ10
Συνεργική δράση της ριφαμπικίνης και της τιγεκυκλίνης με την 
κολιμυκίνη έναντι βιοϋμενίων Klebsiella pneumoniae ανθεκτικών  
στις καρβαπενέμες 
Α. Γελαδάρη, Μ. Σιμιτσοπούλου, Ι. Σταμούλη, Χ. Ανταχόπουλος, Ε. Ροηλίδης
Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Να μελετηθούν οι in vitro βακτηριοκτόνες δράσεις της κολιμυκίνης (ΚΟΛ), ριφαμπικίνης 
(ΡΙΦ), γενταμυκίνης (ΓΕΝ) και τιγεκυκλίνης (ΤΙΓ) μόνες ή στους ακόλουθους συνδυασμούς ΚΟΛ-
ΡΙΦ, ΚΟΛ-ΓΕΝ και ΚΟΛ-ΤΙΓ έναντι ώριμων βιοϋμενίων ανθεκτικών στις καρβαπενέμες στελεχών 
Klebsiella pneumoniae (CR-Kp). 
Υλικό και Μέθοδοι: 20 CR-Kp στελέχη απομονώθηκαν από 20 ενήλικες ασθενείς με βακτηριαιμία. 
Η παραγωγή βιοϋμενίου έγινε επωάζοντας 5x10^6 CFU/mL σε πλάκες μικροτιτλοποίησης 96 πηγα-
διών στους 37oC για 48h. Ο σχηματισμός βιοϋμενίου εκτιμήθηκε μετά από χρώση με 0,4% κρυσταλ-
λικό ιώδες και ποσοτικοποιήθηκε φασματοφωτομετρικά στα 545 nm. Τέσσερα στελέχη που παρή-
γαγαν βιοϋμένιο χρησιμοποιήθηκαν στα ακόλουθα πειράματα. Τα ώριμα βιοϋμένια επωάστηκαν 
με υποδιπλάσιες αραιώσεις της ΚΟΛ, ΡΙΦ, ΓΕΝ και ΤΙΓ σε συγκεντρώσεις από 0,007 έως 256 mg/L 
για 24h. Επίσης, τα ώριμα βιοϋμένια επωάστηκαν με ΚΟΛ (0,25-128 mg/L) σε συνδυασμούς με ΡΙΦ, 
ΓΕΝ ή ΤΙΓ (0,007-64 mg/L) στους 37oC για 24h, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σκακιέρας 8x12 
(checkerboard method). Η καταστροφή του βιοϋμενίου μετρήθηκε ως η % μείωση της μεταβολικής 
δραστηριότητας με τη δοκιμασία XTT. Η MIC50 ορίστηκε ως η ελάχιστη συγκέντρωση φαρμάκου 
που προκάλεσε καταστροφή βιοϋμενίου ≥50% σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου χωρίς φάρμακο. 
Οι αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων αξιολογήθηκαν με το μαθηματικό μοντέλο Bliss. Η συνδυαστι-
κή δράση ορίστηκε ως συνεργική, ανταγωνιστική ή ανεξάρτητη όταν η πειραματικώς προσδιορι-
ζόμενη καταστροφή του βιοϋμενίου ήταν σημαντικά υψηλότερη από, χαμηλότερη από, ή ίση με 
την αναμενόμενη καταστροφή, αντίστοιχα. Όλα τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν εις τριπλούν. 
Αποτελέσματα: Από τα 20 CR-Kp στελέχη τα 13 παρήγαγαν βιοϋμένιο. Η ΜIC50 της ΚΟΛ, ΡΙΦ, 
ΓΕΝ και ΤΙΓ για τα 4 από τα 13 στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 64 mg/L, 8 mg/L, 128 mg/L 
και 8 mg/L, αντίστοιχα. Συνεργική δράση παρατηρήθηκε για τους συνδυασμούς συγκεντρώσεων 
32-64 mg/L ΚΟΛ με 0,25-4 mg/L ΡΙΦ (μέση τιμή ΔΕ των σημαντικών αλληλεπιδράσεων 50% [εύρος 
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32-71%], μέσο τυπικό σφάλμα 9%). Συνεργική αλληλεπίδραση επίσης παρατηρήθηκε για τον συν-
δυασμό ΚΟΛ (16-32 mg/L) με ΤΙΓ (16-64 mg/L) (μέση τιμή ΔΕ των σημαντικών αλληλεπιδράσεων 
32% [εύρος 29-35%], μέσο τυπικό σφάλμα 6%). Ανεξάρτητη ήταν η αλληλεπίδραση της ΚΟΛ με τη 
ΓΕΝ. Σε κανένα συνδυασμό δεν παρατηρήθηκε ανταγωνισμός. 
Συμπεράσματα: Η ΡΙΦ σε χαμηλές συγκεντρώσεις παρουσιάζει συνέργεια με την ΚΟΛ έναντι ώριμων 
βιοϋμενίων CR-Kp στελεχών. Όμοια δράση εμφανίζει η ΤΙΓ σε υψηλότερες συγκεντρώσεις. Τα ευρήματα 
αυτά ενδέχεται να είναι κλινικά σημαντικά στη θεραπεία CR-Kp λοιμώξεων που σχετίζονται με βιοϋμένια. 

ΕΑ11
Έλεγχος επιδημίας από πολυανθεκτική Klebsiella pneumoniae 
ανθεκτική και στην κολιμυκίνη σε Καρδιοχειρουργική Μονάδα
Ά. Νικοπούλου,1 Ε. Χριστάκη,1 E. Πρωτονοταρίου,2 Σ. Χαρούπα,3 Π. Παντελίδου,4 Δ. Παπαδοπούλου,2 
Α. Τσώνα,1 E. Tερζή,1 Ι. Ρενάσκο,1 Ό. Βασιλάκη,2 Λ. Σκούρα,2 Κ. Αναστασιάδης,3 Σ. Μεταλλίδης 1 
1A’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
3Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
4Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ένα 
σοβαρό ζήτημα αποτελεί η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων της πολυανθεκτικής (MDR) 
Klebsiella pneumoniae στα ελληνικά νοσοκομεία. Στα πλαίσια της επιτήρησης των λοιμώξεων στο 
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, παρατηρήσαμε συρροή κρουσμάτων 
από MDR Klebsiella pneumoniae ανθεκτική και στην κολιμυκίνη (MDR Col-R) στην Καρδιοχειρουρ-
γική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.
Υλικό και Μέθοδοι: Τη χρονική περίοδο από τις 9/5/2014 έως τις 22/4/2015 εμφανίστηκε στέλεχος 
MDR Col-R Klebsiella pneumoniae σε κλινικά δείγματα ασθενών που νοσηλεύονταν στην Καρδιοχει-
ρουργική Μονάδα του Νοσοκομείου (Εικόνα 1). Μόλις έγινε αντιληπτή η αύξηση των κρουσμάτων, 
έγινε επιδημιολογική διερεύνηση και μπήκε σε εφαρμογή εντατικό πρόγραμμα ελέγχου λοιμώξεων 
στη Μονάδα και στη συνέχεια πρόγραμμα ενεργητικών αποικισμών για πολυανθεκτικά στελέχη. 
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Εικόνα 1. Επιδημική καμπύλη κρουσμάτων από MDR Klebsiella pneumoniae ανθεκτική και στην 
κολιμυκίνη (MDR Col-R) στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
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Αποτελέσματα: Κατά το χρονικό διάστημα της επιδημίας, MDR Col-R Klebsiella pneumoniae απομο-
νώθηκε συνολικά από 13 ασθενείς: σε 6 από αιμοκαλλιέργειες, σε 1 από κεντρικό φλεβικό καθετήρα, 
σε 4 από τις βρογχικές εκκρίσεις και σε 2 από υλικό χειρουργικού τραύματος. Μοριακός έλεγχος 
που έγινε σε κάποια από τα στελέχη, επιβεβαίωσε ότι υπήρχε κλωνικότητα. Σε συνεργασία με το 
προσωπικό της Μονάδας και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), ξεκινήσαμε εντατικό 
πρόγραμμα εφαρμογής και ελέγχου της τήρησης των βασικών προφυλάξεων, των προφυλάξεων 
επαφής και της σωστής και πιστής εφαρμογής της υγιεινής των χεριών. Πραγματοποιήθηκε δια-
χωρισμός νοσηλευτών με ανάθεση της φροντίδας των ασθενών με MDR Klebsiella pneumoniae σε 
συγκεκριμένο νοσηλευτή σε κάθε βάρδια, όποτε ήταν εφικτό. Εφαρμόστηκε η χρήση αποκλειστικού 
ιατρικού εξοπλισμού και η επιμελής καθαριότητα του άψυχου περιβάλλοντος. Επιπλέον, ξεκίνησε 
έλεγχος αποικισμού σε κάθε νοσηλευόμενο ασθενή στη Μονάδα την ημέρα της εισαγωγής του και 
έκτοτε εβδομαδιαίως αν παρέμενε νοσηλευόμενος. Τέλος, έγινε εκπαίδευση του προσωπικού της 
Μονάδας στην άρτια τήρηση της δέσμης των μέτρων που ελήφθησαν. Η εφαρμογή των παραπάνω 
μέτρων είχε ως αποτέλεσμα να ελεγχθεί η επιδημία στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα, δεδομένου ότι 
από τον 5/2015 έως και σήμερα δεν έχει καταγραφεί άλλο κρούσμα MDR Col-R Klebsiella pneumoniae. 
Συμπεράσματα: Παρόλο που έγινε έγκαιρη αναγνώριση της επιδημίας και παρέμβαση για την εφαρμογή 
δέσμης μέτρων έτσι ώστε να προληφθεί η επέκτασή της, η εξάλειψη της επιδημίας από στέλεχος MDR 
Col-R Klebsiella pneumoniae στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα επιτεύχθηκε μετά από αρκετούς μήνες.

ΕΑ12
Η σύφιλη σε ασθενείς με HIV λοίμωξη: Εμπειρία μιας μονάδας
Β. Θεοφάνης,1 Μ. Ψυχογυιού,1 Ε. Ηλιάδη,1 Σ. Σμιλάκου,2 Μ. Παπαδοπούλου,1 Δ. Κατσιάνος,1 Γ.Λ. Δαΐκος 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
2Μικροβιολογικό Ιατρείο, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σκοπός: Η παρουσίαση περιπτώσεων σύφιλης σε HIV(+) ασθενείς που παρακολουθούνται στη 
Μονάδα Λοιμώξεων της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό».
Υλικό και Μέθοδοι: Ετησίως στη Μονάδα Λοιμώξεων παρακολουθούνται 490 HIV(+) ασθενείς. Σε 
διάστημα ενός έτους (01/02/2015-31/01/2016) 55 ασθενείς ελέγχθηκαν ορολογικά για σύφιλη είτε 
λόγω υψηλής κλινικής υποψίας, είτε λόγω υψηλού κινδύνου σεξουαλική συμπεριφορά. 
Αποτελέσματα: Από τους 55 ασθενείς οι 12 (21,8%), μέσης ηλικίας 35 ετών, βρέθηκαν θετικοί για 
σύφιλη. Από αυτούς, 11 ήταν ομοφυλόφιλοι άνδρες και 1 ετεροφυλόφιλη γυναίκα, χρήστης ενδο-
φλεβίων ναρκωτικών ουσιών με πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους, ενώ 6 (54,5%) από τους 
άνδρες ανέφεραν χρήση ναρκωτικών ουσιών για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε 6 (50%) ασθενείς υπήρχε 
προηγηθέν ιστορικό σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (οξυτενή κονδυλώματα γεννητικών 
οργάνων και πρωκτού, γονοκοκκική ουρηθρίτιδα, γονοκοκκική φαρυγγίτιδα, χλαμυδιακή λοίμωξη), 
ενώ 8 (66,6%) ασθενείς είχαν προηγούμενο επεισόδιο σύφιλης (4 από αυτούς δις). Οι 11 ασθενείς 
λάμβαναν αντιρετροϊκή αγωγή, ένας εκ των οποίων είχε διακόψει. Το HIV RNA ήταν μη ανιχνεύσιμο σε 
10 από τους 12 ασθενείς. Ο μέσος αριθμός των CD4 ήταν 737 κύτταρα/mm3. Αναφορικά με τις κλινι-
κές εκδηλώσεις, καταγράψαμε 6 περιπτώσεις πρωτογόνου σύφιλης και 6 περιπτώσεις δευτερογόνου 
σύφιλης, εκ των οποίων 3 ασθενείς εμφάνισαν συφιλιδική ροδάνθη ή συφιλιδικές πλάκες, ένας ασθε-
νής πρώιμη νευροσύφιλη και 2 σπανιότερες εκδηλώσεις που αφορούσαν σε οφθαλμική σύφιλη (που 
έλαβε αγωγή ως επί νευροσύφιλης) και συφιλιδική ορθίτιδα. Οι ασθενείς ανταποκρίθηκαν στην ενδει-
κνυόμενη αγωγή. Μόνο ένας ασθενείς εξ αυτών ενημέρωσε τους σεξουαλικούς του συντρόφους. 
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Συμπεράσματα: 1. Το προηγηθέν ιστορικό σεξουαλικά μεταδιδομένων νοσημάτων ή/και χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών αποτελούν παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση νέου επεισοδίου σύφιλης. 2. 
Οι παρεμβάσεις ενημέρωσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του HIV χρειάζεται να περιλαμβά-
νουν και τη σύφιλη 3. Η ενημέρωση των συντρόφων παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. 4. Οι 
ασυνήθιστες κλινικές εκδηλώσεις της σύφιλης οφείλουν να εμπεριέχονται στη διαφορική διαγνω-
στική νοσημάτων σε HIV(+) ασθενών.

ΕΑ13
Bακτηριακή μετακίνηση και χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης  
σε πειραματικό μοντέλο μεγακόλου σε επίμυες
Μ. Μητρούδη,1 Κ. Κοντοπούλου,2 Θ. Σπαροπούλου,3 Σ. Βασιλείου,2 Ι. Βαλιούλης,1 Δ. Σφουγγάρης 1
1Α’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματά-Ο Άγιος Δημήτριος»
2Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματά-Ο Άγιος Δημήτριος»
3Α.Ν.Θ., Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: H αλβουμίνη του ορού αποτελεί ένα δείκτη θρέψης που μπορεί να επηρεασθεί σε 
σηπτικούς ασθενείς, όπως σε περιπτώσεις επιπεπλεγμένου συγγενούς μεγακόλου όπου παρατηρεί-
ται εντεροκολίτιδα και σήψη, με πιθανό μηχανισμό τη βακτηριακή μετακίνηση. 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να διαπιστωθεί εάν η αποδεδειγμένη βακτηριακή μετακίνηση συσχετί-
ζεται με τα επίπεδα αλβουμίνης στο αίμα σε πειραματικό μοντέλο χημικού ζωικού μεγακόλου σε επίμυες.
Υλικό και Μέθοδοι: Σε 45 επίμυες με εγκατεστημένο χημικό μεγάκολο γίνεται ευθανασία και 
υπό άσηπτες συνθήκες λαμβάνονται δείγματα ιστών (μεσεντέριοι λεμφαδένες, ήπαρ, σπλήνας, 
νεφρός, πάγκρεας, πνεύμονας) που καλλιεργούνται. Ακολουθεί ταυτοποίηση των μικροβίων με τις 
μεθόδους της κλασικής μικροβιολογίας. Επίσης, λαμβάνονται δείγματα αίματος πριν και μετά την 
αγαγγλιόνωση του εντέρου και προσδιορίζεται η αλβουμίνη του ορού.
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα της αλβουμίνης στο αίμα είναι μειωμένα κατά την 30η ημέρα μετά την 
παρέμβαση στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται η παρουσία Ε. coli σε εξωεντερικούς ιστούς (1,8-4,0/ 
ΜΟ: 30,16/SD: 5,20), σε σχέση με την τιμή προ της παρέμβασης (3,0-4,5/ΜΟ: 4,23/SD: 2,67) (p=0,00).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εντερικής βακτηρια-
κής μετακίνησης Ε. coli, και οι αντίστοιχες τιμές της αλβουμίνης που καταμετρήθηκαν, παρουσιά-
ζουν στατιστικώς σημαντική μείωση.

ΕΑ14
Εμβολιαστική κάλυψη ασθενών με νεοπλασία
Μ. Ζαχαριουδάκη, Γ. Σαμώνης, Α. Λουτσίδη, Μ. Πλατάκη, Α. Κολόη, Α. Τραχαλάκη, Α. Ανδριανάκη, 
Δ. Κοφτερίδης
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Κρήτη

Σκοπός: Οι ασθενείς με νεοπλασία αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για λοιμώξεις που σχετί-
ζονται με επιπλοκές και θνητότητα. Επιφυλάξεις για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων οδηγούν σε χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Διερευνήθηκε ο βαθμός εμβολιασμού ασθε-
νών με κακοήθεια που παρακολουθούνται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η.). 
Υλικό και Μέθοδοι: Καταγραφή εμβολιασμού έγινε με συνέντευξη και συμπλήρωση φόρμας 
δεδομένων ασθενών με κακοήθεια που παρακολουθούνταν από την Ογκολογική και την Αιματο-
λογική Κλινική του Πα.Γ.Ν.Η. 
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Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 220 ασθενείς, 129 γυναίκες (59%) και 91 άνδρες (41%). Η μέση 
ηλικία ήταν 64 έτη (εύρος 26-93). Από αιματολογική κακοήθεια έπασχαν 117 (53%) και συμπαγείς 
όγκους 103 (47%). Από το σύνολο, 74 (33,6%) είχαν πραγματοποιήσει ετήσιο εμβολιασμό για γρίπη, 
66 (30%) για πνευμονιόκοκκο (PPSV23), 25 (11%) επαναληπτικό για τετάνο (TdaP), ενώ μόνο 7 (3%) 
είχαν εμβολιαστεί για έρπητα ζωστήρα (HZV). Μόνον 11 (5%) ασθενείς βρέθηκαν εμβολιασμένοι 
πλήρως για ηπατίτιδα Β (HepB) και 1 για ηπατίτιδα Α (HepA) (0,5%). 
Συμπεράσματα: Η εμβολιαστική κάλυψη ασθενών με νεοπλασία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. 
Σχετική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση είναι υψίστης σημασίας.

ΕΑ15
Χορήγηση παρεντερικής αντιμικροβιακής αγωγής στα εξωτερικά ιατρεία 
Μ. Πλατάκη, Γ. Σαμώνης, Χ. Μπικής, Β. Θεοδωρακοπούλου, Α. Ανδριανάκη, Κ. Παπανικολάου,  
Δ. Λυγερού, Ι. Παπακίτσου, Δ. Κοφτερίδης
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Κρήτη

Σκοπός: Η παρεντερική θεραπεία λοιμώξεων στα εξωτερικά ιατρεία αποτελεί συνήθη πρακτική 
στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Μελετήθηκε η ασφάλεια και τα πλεονεκτήματα της αγωγής αυτής όσον 
αφορά τη μείωση του χρόνου νοσηλείας, του κόστους και της ποιότητας ζωής.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για προοπτική μελέτη παρατήρησης ενήλικων ασθενών που έλα-
βαν παρεντερική αντιμικροβιακή θεραπεία στα εξωτερικά ιατρεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκο-
μείου Ηρακλείου την περίοδο Σεπτεμβρίου 2002-Ιανουαρίου 2016. 
Αποτελέσματα: Τριάντα ένας ασθενείς (20 άνδρες [64,5%]), εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ολοκλήρω-
σης παρεντερικής αντιμικροβιακής αγωγής στα εξωτερικά ιατρεία [Outpatient Parenteral Antibiotic 
Therapy (OPAT)]. Οι συχνότερες λοιμώξεις που αντιμετωπίστηκαν ήταν οστεομυελίτιδα (32,3%), 
λοιμώξεις ουροποιητικού (22,6%), χειρουργικού τραύματος (9,7%), ενδοκαρδίτιδα (9,7%), κεντρικού 
νευρικού συστήματος (9,7%), δέρματος και μαλακών μορίων (6,4%) και σηπτική αρθρίτιδα (3,2%). 
Από τους 31 οι 28 (90,3%) παρουσίασαν ίαση ή σημαντική βελτίωση, ενώ μόνον 3 (9,7%) επανεισή-
χθησαν στο νοσοκομείο. Στις επιπλοκές, περιλαμβάνονται επιπολής θρομβοφλεβίτιδα, οξεία νεφρική 
βλάβη και η αντιδραστική αρθρίτιδα και εκδηλώθηκαν σε 4 ασθενείς (12,9%). Η διαφορά του μέσου 
συνολικού κόστους νοσηλείας των ασθενών αυτών έναντι του κόστους εάν νοσηλεύονταν, είναι 
15121 ευρώ (p=0,061). Όλοι δήλωσαν ικανοποιημένοι λόγω βελτίωσης ποιότητας ζωής.
Συμπεράσματα: Η παρεντερική θεραπεία στα εξωτερικά ιατρεία είναι ασφαλής και αποτελεσμα-
τική πρακτική για επιλεγμένους ασθενείς και εξασφαλίζει μείωση κόστους, χρόνου νοσηλείας και 
χρήσης κλινών, ενώ βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών. 

ΕΑ16
Διαχρονικές τάσεις στην κατανάλωση των κύριων αντιβιοτικών για 
Gram(+) λοιμώξεις σε ένα μεγάλο χειρουργικό νοσοκομείο της Αθήνας
Δ. Στεφανή, Α. Αποστολοπούλου, Μ. Κοτρώτσου, Σ. Τσιπλάκου, Κ. Σγούρος, Π. Τρεμπέλα,  
Β. Παπαϊωάννου, Κ. Καφαντόγια, Α. Αλεξανδράκη, Κ. Μακρής, Ι. Κυριαζής, Μ. Λελέκης 
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Εισαγωγή: Το Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» (550 κλινών) είναι κατεξοχήν Xειρουργικό Nοσοκομείο και μάλιστα 
Oρθοπεδικό, διαθέτοντας 11 Oρθοπεδικές κλινικές περιλαμβανομένων των υποειδικοτήτων. Λόγω 
της φύσεως του νοσοκομείου, οι Gram(+) λοιμώξεις και ιδίως οι σταφυλοκοκκικές, είναι συχνές. 
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Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διαπιστωθεί αν καταγράφηκε κάποια διαφοροποί-
ηση στην κατανάλωση των συνήθων αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται για Gram(+) λοιμώξεις 
μεταξύ του 2012 και του 2015 (πριν και τρία χρόνια μετά την άφιξη λοιμωξιολόγου στο νοσοκομείο, 
τον Ιανουάριο του 2013).
Υλικό και Μέθοδοι: Ελήφθησαν από το φαρμακείο τα δεδομένα για την κατανάλωση των αντιστα-
φυλοκοκκικών πενικιλλινών (HEMIPEN), της κλινδαμυκίνης (CLIND), των γλυκοπεπτιδίων (GLYC), της 
λινεζολίδης (LIN) και της δαπτομυκίνης (DAPT) στα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015. Η κατανάλωση 
εκφράστηκε σε DDDs/100 ημέρες νοσηλείας. Παράλληλα ελήφθησαν δεδομένα από το Μικροβιολογικό 
Τμήμα σχετικά με τα ποσοστά αντοχής των σταφυλοκόκκων στη μεθικιλλίνη στο ίδιο χρονικό διάστημα. 
Αποτελέσματα: Κατά το 2012, η συνολική κατανάλωση για τα συγκεκριμένα αντιβιοτικά ήταν 
23,36 DDDs/100 ημέρες νοσηλείας, ενώ κατά το 2015 24,0 DDDs/100 ημέρες νοσηλείας (αύξηση 
2,7%). Ειδικότερα, η κατανάλωση των HEMIPEN αυξήθηκε από 0,27 σε 2,11 DDDs/100 ημέρες 
νοσηλείας (αύξηση 780%), της CLIND μειώθηκε από 3,77 σε 3,27 DDDs/100 ημέρες νοσηλείας (μεί-
ωση 13,3%), των GLYC αυξήθηκε από 12,75 σε 13,99 DDDs/100 ημέρες νοσηλείας (αύξηση 9,7%), 
της LIN μειώθηκε από 2,47 σε 2,36 DDDs/100 ημέρες νοσηλείας (μείωση 5%) και τέλος, της DAPT 
μειώθηκε από 4,1 σε 2,27 DDDs/100 ημέρες νοσηλείας (μείωση 45%). Παράλληλα, τo πoσοστό του 
MRSA ήταν 37% το 2012 και 39% το 2015, ενώ του MRSE 68% το 2012 και 73% το 2015. 
Συμπεράσματα: Α. Στα χρόνια που μελετήθηκαν παρατηρήθηκε μια πολύ μικρή αύξηση της 
συνολικής κατανάλωσης των αντιβιοτικών που χορηγούνται για Gram(+) λοιμώξεις, με διαφορε-
τική τάση στα διάφορα αντιβιοτικά. Τα GLYC βρίσκονται διαχρονικά μακράν στην πρώτη θέση με 
μικρή ανοδική τάση, ενώ εντυπωσιακή ποσοστιαία αύξηση κατέγραψαν οι HEMIPEN και σημαντι-
κή ποσοστιαία μείωση η δαπτομυκίνη. Β. Η μεγάλη κατανάλωση των γλυκοπεπτιδίων μπορεί να 
εξηγηθεί αφενός από το υψηλό ποσοστό αντοχής στη μεθικιλλίνη των σταφυλοκόκκων που είναι 
συχνά παθογόνα λοιμώξεων, αφετέρου από τον μεγάλο αριθμό των ορθοπεδικών επεμβάσεων που 
γίνονται κάθε χρόνο και στις οποίες, λόγω αυτού του ποσοστού, ως χημειοπροφύλαξη χρησιμοποι-
ούνται κατά κανόνα γλυκοπεπτίδια. 

ΕΑ17
Συχνότητα απομόνωσης και έλεγχος ευαισθησίας στελεχών Candida spp 
από αιμοκαλλιέργειες ασθενών τεταρτοβάθμιου νοσοκομείου κατά τη 
διάρκεια πέντε ετών
Μ. Γκίκα,1 Ε. Περιβολιώτη,1 Ε. Κρανιωτάκη,1 Μ. Νέπκα,1 Σ. Αντωνίου,1 Μ. Μπουρνιά,1 Ε. Πρωτοπαπαδάκης,1 
Ζ. Παπαρρίζου,1 Ε. Μπελεσιώτου,1 Β. Παπασταμόπουλος,2 Α. Σκουτέλης,2 Κ. Φουντούλης 1
1Μικροβιολογικό Tμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Ε΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Τις τελευταίες δεκαετίες, οι διεισδυτικές λοιμώξεις από Candida έχουν αυξηθεί δραματικά. 
Μεταξύ Ιανουαρίου 2010 και Νοεμβρίου 2015 στο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», αξιολογήθηκαν η συχνό-
τητα των λοιμώξεων αιματικής ροής από είδη Candida και τα προφίλ ευαισθησίας τους στα πλαίσια 
μιας αναδρομικής μελέτης. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί στο σύνολο 
των θετικών αιμοκαλλιεργειών: 1) το ποσοστό των στελεχών Candida, 2) η κατανομή των ειδών C. 
albicans και C. non-albicans, 3) η αντοχή στους αντιμυκητιακούς παράγοντες.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά την περίοδο της μελέτης αξιολογήθηκαν αρχεία του Μικροβιολογικού 
τμήματος. Όλοι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς με θετικές αιμοκαλλιέργειες από Candida συμπεριελή-
φθησαν στη μελέτη. Χρησιμοποιήθηκαν τα αυτόματα συστήματα αιμοκαλλιέργειας BACTEC 9240. 
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Η ταυτοποίηση όλων των στελεχών και ο έλεγχος της ευαισθησίας σε αμφοτερικίνη Β, φλουκονα-
ζόλη, βορικοναζόλη, φλουκυτοσίνη, κασποφουγκίνη και μικαφουγκίνη έγιναν με το αυτόματο 
σύστημα Vitek 2, ενώ για την ανιντουλαφουγκίνη με ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης. 
Αποτελέσματα: Αξιολογήθηκαν 7.588 θετικές αιμοκαλλιέργειες. Τα στελέχη Candida ήταν ο τέταρ-
τος σε συχνότητα απομόνωσης μικροοργανισμός, υπεύθυνα για το 6,9% (απομονώθηκαν σε 521 
αιμοκαλλιέργειες) των λοιμώξεων αιματικής ροής. Εξ αυτών το 7,8% ήταν στις Μ.Ε.Θ. και το 5,7% 
σε ασθενείς εκτός Μ.Ε.Θ. Η Candida albicans ήταν το πιο συχνό είδος σε ασθενείς εκτός Μ.Ε.Θ, ενώ 
η Candida parapsilosis αντιπροσώπευε το 50% στις Μ.Ε.Θ. Όλα τα στελέχη Candida albicans ήταν 
ευαίσθητα στις αζόλες και στις εχινοκανδίνες.

% ευαισθησία MIC C. albicans C. parapsilos. C. glabrata C. tropicalis

Αμφοτερικίνη B 0,25-0,5 99% 98% 99% 99%

Φλουκοναζόλη 1-32 97% 27% MIC90=8 μg/l 95%

Φλουκυτοσίνη 1-4 99% 99% 99% 99%

Βορικοναζόλη 0,25-1 99% 94% 99% 99%

Κασποφουγκίνη Average 0,125 1 0,125 0,125

Μικαφουγκίνη Average 0,125 1 0,006 0,125

Ανιντουλαφουγκίνη Average 0,125 2 0,125 0,125

Συμπεράσματα: Η καντινταιμία σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα και η παρα-
κολούθηση της κατανομής των ειδών Candida και η καταγραφή της αντοχής τους στους αντιμυ-
κητιακούς παράγοντες είναι υψίστης σημασίας. Η βελτίωση της επιδημιολογικής επιτήρησης είναι 
απαραίτητη για τον εντοπισμό στελεχών Candida με υψηλή αντοχή.

ΕΑ18
Μεσοθωρακίτιδα και εμπύημα θώρακος ως επιπλοκή λοιμώδους 
μονοπυρήνωσης
Μ. Χίνη,1 Α. Αλαβέρας,1 Θ. Νιτσοτόλης,1 Β. Μπάκα,2 Γ. Τσεκές,1 Δ. Κάτσενος,3 Δ. Λουλάκης,1  
Χ. Μαργαρίτης,3 Π. Πανταζή,2 Ε. Νικολέντζου,4 Σ. Μυλωνά,4 Κ. Μανδραγός,3 Κ. Αθανασιάδη,5  
Β. Παπασταμόπουλος,5 Α. Σκουτέλης,5 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.»
3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
4Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
5Θωρακοχειρουργικό Τμήμα, Ε΄ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Η λοιμώδης μονοπυρήνωση είναι ήπια, αυτοπεριοριζόμενη νόσος, που οφείλεται σε λοίμω-
ξη από τον ιό Epstein-Barr (EBV) και εκδηλώνεται συνήθως με πυρετό, φαρυγγίτιδα και λεμφαδενο-
πάθεια σε εφήβους και νεαρούς ενηλίκους. Παρουσιάζουμε περιστατικό λοιμώδους μονοπυρήνωσης 
σε υγιή νεαρή ενήλικη το οποίο επεπλάκη από μεσοθωρακίτιδα και ετερόπλευρο εμπύημα χωρίς 
επινέμηση του πνευμονικού παρεγχύματος.
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα, 26 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, εισήχθη στην 
κλινική μας λόγω πυρετού, κυνάγχης, δυσκαταποσίας, δυσφωνίας και κοιλιακού άλγους βαθμιαία 
επιδεινούμενων από δωδεκαημέρου. Κατά την αντικειμενική εξέταση παρουσίαζε πυρετό (38οC), 
επώδυνη τραχηλική λεμφαδενοπάθεια, διόγκωση αμυγδαλών με λευκωπό επίχρισμα και ηπατο-
σπληνομεγαλία. Από τον εργαστηριακό έλεγχο επιβεβαιώθηκε οξεία λοίμωξη από EBV (Μonospot +, 
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EBV-VCA IgM> 160 U/ml, IgG: 106 U/ml), διαταραχή ηπατικής βιοχημείας, σπληνομεγαλία 17 cm στο 
U/S άνω κοιλίας και φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος. Χορηγήθηκαν υγρά, αντιπυρετικά και κλα-
ριθρομυκίνη. Την 4η ημέρα νοσηλείας, η ασθενής εμφάνισε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 
1 στο πλαίσιο μεγάλης πλευριτικής συλλογής αριστερού ημιθωρακίου. Η παρακέντηση ανέδειξε 
εικόνα εμπυήματος και η άμεση μικροσκόπηση Gram(-) βακτηρίδια. Τοποθετήθηκε θωρακοσωλήνας 
παροχέτευσης, χορηγήθηκε αντιμικροβιακή αγωγή IV (μεροπενέμη, λινεζολίδη, μετρονιδαζόλη) και η 
ασθενής διεκομίσθη στη Μ.Ε.Θ. για παρακολούθηση. Η καλλιέργεια του πλευριτικού υγρού ανέδειξε 
Fusobacterium nucleatum και Prevotella disiens, ενώ οι αιμοκαλλιέργεις παρέμειναν στείρες. Ο απει-
κονιστικός έλεγχος τραχήλου ανέδειξε φλεγμονή μαλακών μορίων χωρίς απόστημα ή θρομβοφλε-
βίτιδα, ενώ στην αξονική τομογραφία θώρακος διαπιστώθηκε μεσοθωρακίτιδα με εγκυστωμένη και 
ελεύθερη συλλογή αριστερού ημιθωρακίου χωρίς παρεγχυματική προσβολή. Η ασθενής διεκομίσθη 
σε θωρακοχειρουργική κλινική για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Συζήτηση: Η κυνάγχη που παρατηρείται στο πλαίσιο λοιμώδους μονοπυρήνωσης μπορεί να ευνο-
ήσει την ανάπτυξη αναερόβιων λοιμώξεων. Η ανάπτυξη εμπυήματος αποτελεί σπάνια επιπλοκή της 
νόσου και είναι αποτέλεσμα δημιουργίας φαρυγγικού αποστήματος σε συνδυασμό είτε με σηπτική 
θρομβοφλεβίτιδα έσω σφαγίτιδας (σ. Lemierre) και σηπτική πνευμονική εμβολή είτε με επέκταση 
της λοίμωξης στο μεσοθωράκιο και από εκεί στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Η ασθενής μας εμφά-
νισε μια παραλλαγή του δεύτερου παθογενετικού μηχανισμού με ανάπτυξη φλεγμονής τραχήλου 
από Gram(-) αναερόβια του στόματος, χωρίς αποστηματοποίηση, με συνακόλουθη μεσοθωρακίτι-
δα και ετερόπλευρο εμπύημα χωρίς προσβολή πνεύμονος. 
Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη εμπυήματος από Fusobacterium και Prevotella spp αποτελεί σπάνια 
αλλά σοβαρή επιπλοκή της λοίμωξης από EBV. Σε περιπτώσεις βαριάς λοιμώδους μονοπυρήνωσης, 
η χορήγηση μετρονιδαζόλης πιθανόν να προλαμβάνει τις σοβαρές αναερόβιες λοιμώξεις. 

ΕΑ19
Περίπτωση σπλαχνικής λεϊσμανίασης και αυτοάνοσης  
αιμολυτικής αναιμίας
Α. Μασγάλα, Μ. Ζαχαράκης, Ε. Κουραμπιέ, Κ. Κωστάκη, Α. Σιάννη, Ι. Καραπάτη, Ι. Ιωαννίδης
Α’ Παθολογικό Τμήμα, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Νέας Ιωνίας-Πατησίων

Σκοπός: Η σπλαχνική λεϊσμανίαση είναι νόσημα που προκαλείται από το πρωτόζωo Leishmania 
donovani το οποίο μολύνει και πολλαπλασιάζεται στα μακροφάγα του ήπατος, του σπλήνα και του μυε-
λού των οστών. Κλινικά εκδηλώνεται με πυρετό, ηπατοσπληνομεγαλία και παγκυτταροπενία. Βιβλιογρα-
φικές αναφορές συσχετίζουν τις αιματολογικές εκδηλώσεις της νόσου με αυτοάνοσους μηχανισμούς. 
Περιγράφεται περίπτωση σπλαχνικής λεϊσμανίασης και αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας.
Υλικά και Μέθοδοι: Θήλυ 20 ετών προσέρχεται με πυρετό έως 39oC από 4ημέρου και ξηρό βήχα. 
Από την κλινική εξέταση ανευρίσκεται μικρολεμφαδενοπάθεια τραχήλου και ηπατοσπληνομεγαλία. 
Αποτελέσματα: Από τον εργαστηριακό έλεγχο καταγράφεται παγκυτταροπενία (WBC: 1800, Hb: 
7,3 g/dl, PLT: 114.000), ήπια αύξηση των τρανσαμινασών (SGOT: 69 IU/l, SGPT: 104 IU/l) και της 
χολερυθρίνης έμμεσου τύπου (2,3/1,9 mg/dl) καθώς και της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH: 
628 IU/l), της ταχύτητας καθίζησης (ΤΚΕ: 120 mm/1h) και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP: 266 
mg/l). Εστάλη ορολογικός έλεγχος για CMV, EBV, HBV, HCV, HIV, Toxo, λεϊσμάνια PCR για Β19, ενώ 
έγινε μυελόγραμμα και οστεομυελική βιοψία. Ο ορολογικός έλεγχος και η PCR ήταν αρνητικά για 
όλα τα παραπάνω, ενώ ο μυελός όπως και η οστεομυελική ανέδειξαν μη ειδικά ευρήματα. Βάσει 
των ανωτέρω ετέθη η υποψία αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας η οποία επιβεβαιώθηκε με άμεση 
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Coombs IgG(++++) και απτοσφαιρίνες χαμηλές. Λοιπός ανοσολογικός έλεγχος (ANA, Anti-dsDNA, 
anti-ENA, anti-RNP, anti-Sm, anti-SSA, anti-SSB, anti-Scl-70, c-ANCA, p-ANCA) καθώς και πλήρης 
απεικονιστικός με αξονικές θώρακος και κοιλιάς για πρωτοπαθή νόσο απέβη αρνητικός. Η ασθενής 
άρχισε θεραπεία με μεθυλπρεδνιζολόνη 70 mg ημερησίως. Η γενικότερη κατάσταση της ασθενούς 
βελτιώθηκε σχετικά με μικρή ύφεση του πυρετού, ενώ υπήρχε μερική απάντηση στους εργαστηρι-
ακούς δείκτες (WBC: 2200, HB: 8,9 g/dl, PLT: 120.000, LDH: 224 IU/l, ΤΚΕ: 72 mm/1h, CRP: 164 mg/l). 
Αν και η ασθενής δεν ανέφερε σαφές επιδημιολογικό ιστορικό η αρχική κλινικοεργαστηριακή της 
εικόνα έθετε υψηλή υποψία λεϊσμανίασης. Η επανάληψη αντιλεϊσμανιακών αντισωμάτων και PCR 
στον ορό για λεϊσμάνια ήταν πλέον θετικές (Abs:800, PCR(+)). Η ασθενής αντιμετωπίσθηκε με λιπο-
σωμιακή αμφοτερικίνη 5 mg/kg ημέρες 1-5, 10, 17, 24, 31 και 38, με αποτέλεσμα την πλήρη ύφεση 
του εμπυρέτου και αποκατάσταση των αιματολογικών δεικτών. 
Συμπεράσματα: Αν και οι περιπτώσεις σπλαχνικής λεϊσμανίασης με αυτοάνοση αιμολυτική αναι-
μία που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι ελάχιστες, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις, θα 
πρέπει να διερευνάται το ενδεχόμενο.

ΕΑ20
Πανελλήνια πολυκεντρική επιδημιολογική μελέτη λοιμώδους 
ενδοκαρδίτιδας: Ανάλυση 200 περιπτώσεων 

Ελληνική Ομάδα Εργασίας για τη Λοιμώδη Ενδοκαρδίτιδα*  
Συγγραφείς (με απόλυτη αλφαβητική σειρά) 
Δ. Αγγουράς,1 Γ. Αδάμης,2 Ν. Αλεξίου,3 Α. Ανδριανάκη,4 Μ. Αργυρίου,5 Ρ. Βρετού,19  

Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,2 Ν. Γατσέλης,6 Σ. Γεωργιάδου,6 Ε. Γιαμαρέλλου,7 Ε. Γιαννιτσιώτη,8  
Δ. Γλάρος,9 Χ. Γώγος,10 Γ. Δαΐκος,11 Κ. Ευδωρίδης,12 Α. Ζαρκαλή,8 Ι. Καλικάζαρος,13 Η. Καραΐσκος,7  
Σ. Κατσαρίδης,5 Δ. Κοφτερίδης,4 Ε. Κωστής,14 Χ. Κωτσόγιαννη,8 Α. Λέκκου,10 Μ. Λελέκης,15  
Ι. Λιούρης,16 Δ. Λουκέρης,17 Χ. Λούπα,15 Π. Λουρίδα,2 Ε. Μαλτέζος,9 Α. Μασγάλα,16 Σ. Μυγιάκης,18  
Μ. Νανά-Αναστασίου,19 Π. Νίκου,8 Γ. Νταλέκος,6 Π. Παναγόπουλος,9 Μ. Παυλάκη,22 Α. Πεφάνης,20  
Α. Ρηγόπουλος,19 Χ. Ρόκκας,1 Β. Σαχπεκίδης,18 Σ. Σιμπάρδη,3 Δ. Σιναπίδης,14 Ι. Σκιαδάς,13  
Σ. Σκιαδόπουλος,21 Α. Στέφος,6 Ν. Σύψας,17 Α. Τρίκκας,12 Χ. Τρυφωνόπουλος,21 Θ. Τσαγανός8

Ομάδα Εργασίας για τη Λοιμώδη Ενδοκαρδίτιδα*  
Ιδρύματα που συμμετέχουν 
1Καρδιοχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
3Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
4 Γενική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
5Β’ Καρδιοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «O Ευαγγελισμός»
6Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
7Στ’ Παθολογική Κλινική, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία»
8Δ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
9Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
10 Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Π.Γ.Ν. Πατρών
11Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 
12Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Α. «Η Ελπίς» 
13Κρατική Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» 
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14Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» 
15Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Αμαλία Φλέμιγκ» 
16Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων «Κωνσταντοπούλειο-Αγία Όλγα» 
17Παθολογική Φυσιολογία, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 
18Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
19Β’ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 
20Κρατική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» 
21Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
22Γ.Ν. Άργους

Σκοπός: Η επιδημιολογία της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας (ΛΕ), μεταβάλλεται διεθνώς. Η Ελληνική 
Εταιρεία Χημειοθεραπείας αναγνωρίζοντας τις μεταβολές αυτές, οργάνωσε την Ελληνική Ομάδα 
Εργασίας για τη Λοιμώδη Ενδοκαρδίτιδα (ΕΟΕΛΕ).
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη (2011-2014) αφορά ασθενείς με τεκμηριωμένη, με βάση τα κριτήρια 
Duke, ΛΕ φυσικών και προσθετικών βαλβίδων καθώς και εμφυτευόμενων καρδιακών συσκευών. 
Συμμετέχουν 20 κλινικές νοσοκομείων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Λάρισας, 
Αλεξανδρούπολης. Επιδημιολογικά δεδομένα (δημογραφικά, κλινική εικόνα, διάγνωση, μικροβιο-
λογική και υπερηχογραφική τεκμηρίωση ΛΕ, καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση και αντιμικροβιακή 
θεραπεία και έκβαση) καταγράφονται και αναλύονται συστηματικά. 
Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν οι πρώτες 200 περιπτώσεις που πληρούν κριτήρια ΛΕ. Άνδρες 
(n=142, 71%), μέση ηλικία 64 έτη (1-89), με ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη (n=37, 18,6%), 
ρευματικού πυρετού (n=10,5%,) χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (n=30,15%), HIV (n=10,5%) 
χρήσης ΕΦ ουσιών (n=29,14,6%), προδιάθεσης φυσικής βαλβίδας για ΛΕ (n=37, 18,6%), και 
προσθετική βαλβίδα (αορτική, n=35, μιτροειδής=14, τριγλώχινα=4). Διάρκεια συμπτωμάτων ΛΕ 
<1 μήνα: 20%. Αντιμικροβιακή αγωγή πριν τη διάγνωση ΛΕ είχε λάβει το 46,5% των ασθενών. Σε 
62 περιπτώσεις έγινε μόνο διαθωρακικό υπερηχογράφημα, ενώ στις υπόλοιπες έγιναν και τα δύο 
με το διοισοφάγειο να θέτει συνήθως τη διάγνωση. Η ΛΕ αφορούσε αριστερές κοιλότητες (70%). 
Τα συχνότερα παθογόνα αίτια ΛΕ ήταν: Staphylococcus aureus (n=55, MSSA 80%), Viridans group 
streptococci (n=25), Enterococci (n=26), ενώ μύκητες (n=7) αφορούσαν κυρίως πολυμικροβιακή 
ΛΕ. Σε 36 περιπτώσεις (19%) οι καλλιέργειες (αίματος/βαλβίδων) ήταν αρνητικές. Η αγωγή ήταν 
σύμφωνη με τις κατευθυντήριες οδηγίες σε 129 περιπτώσεις. Η ΛΕ ήταν νοσοκομειακή (11,1%), 
σχετιζόμενη με υπηρεσίες υγείας (4%), με χρήστες ΕΦ ουσιών (11,6%), από την κοινότητα 
(67,8%), απροσδιόριστο (5,5%). To 50% των ασθενών παρουσίασε συμπτώματα από το αναπνευ-
στικό, το 76% από το καρδιαγγειακό με καρδιακή ανεπάρκεια (n=76, NYHA II-IV n=38). Εμβο-
λικά φαινόμενα: AEE (n=24), πνεύμονα (n=23), σπληνός (n=21). Ένδειξη για καρδιοχειρουργική 
επέμβαση τέθηκε σε 108 ασθενείς ενώ χειρουργήθηκαν οι 47 εξ αυτών. Η συνολική θνητότητα 
κατά τη νοσηλεία αφορούσε 35 (18%) ασθενείς. Το 15% των ασθενών συνέχισε αγωγή κατ’ οίκον 
κυρίως per os και το 13% σε άλλο νοσοκομείο, ενώ 40% έλαβε εξιτήριο χωρίς αγωγή. 
Συμπεράσματα: Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει: 1) ΛΕ κοινότητας και λιγότερο ιατρογενής, 
2) ΛΕ σε χρήστες ΕΦ, νέους και με HIV λοίμωξη, 3) 1ο αίτιο ΛΕ ο S. aureus, καθ’ υπεροχή ευαίσθητος 
στη μεθικιλλίνη (MSSA), 4) υψηλό ποσοστό ένδειξης καρδιοχειρουργικής αντιμετώπισης ΛΕ κυρίως 
λόγω καρδιακής ανεπάρκειας με λιγότερο από το 50% των ασθενών αυτών να υποβάλλονται σε 
επέμβαση κατά τη διάρκεια ή άμεσα με το πέρας της αγωγής τους για ΛΕ, 4) αγωγή κατ’ οίκον για 
ΛΕ καταγράφεται για πρώτη φορά.
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Αναρτημένες 
Ανακοινώσεις 
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ΑΑ01
Η χρήση αντιβιοτικών χωρίς ιατρική συνταγή: Moνoκεντρική μελέτη 
παρατήρησης από την περιοχή της Σητείας, Κρήτη, Ελλάδα
Π. Παπακωνσταντίνου, Ν. Ασημακοπούλου, Α. Γαργεράκη, Ε. Μηντζαρίδης
Κέντρο Υγείας, Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας, Κρήτη

Σκοπός: Η λανθασμένη χρήση αντιβιοτικών στον ελλαδικό χώρο αποτελεί ένα από τα σημαντικό-
τερα προβλήματα για τον κλινικό ιατρό στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σκοπός της παρού-
σας μελέτης είναι να καταγράψει τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται χωρίς ιατρική συνταγή σε 
επαρχιακές και απομονωμένες περιοχές, αξιολογώντας ταυτόχρονα και τα αίτια χορήγησής τους.
Υλικό και Μέθοδοι: Η μονοκεντρική μελέτη παρατήρησης σχεδιάστηκε στην ευρύτερη περιοχή 
της επαρχίας Σητείας με συνολικό πληθυσμό περίπου 20.000 κατοίκων. Πληθυσμός αναφοράς-με-
λέτης αποτέλεσε το σύνολο των ασθενών που προσήλθαν στο Κέντρο Υγείας Σητείας, καθώς και 
τα περιφερειακά ιατρεία αυτού κατά το χρονικό διάστημα Μάρτιος 2014-Μάρτιος 2015. Χρησιμο-
ποιήθηκε η μέθοδος της απλής-τυχαίας δειγματοληψίας, ενώ η καταγραφή πραγματοποιήθηκε σε 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων επιτηρούμενη από τους συμμετέχοντες ερευνητές. Οι ερωτήσεις 
σχετικά με τη λήψη των αντιβιοτικών υποβλήθηκαν προφορικά στους ασθενείς μέσω προφορικής 
συνέντευξης, κατόπιν προφορικής συγκατάθεσής τους. 
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 236 περιπτώσεις λήψεις αντιβιοτικών φαρμάκων χωρίς 
ιατρική συνταγή. Οι κύριες αιτίες λήψης του αντιβιοτικού χωρίς ιατρική συνταγή ήταν είτε προηγού-
μενη λήψη του αντιβιοτικού από τον ασθενή σε παρόμοια συμπτωματολογία (30% των περιπτώσε-
ων), είτε η χορήγηση του από τον φαρμακοποιό (55% των περιπτώσεων). Οι κεφαλοσπορίνες β΄ γενε-
άς (κυρίως κεφουροξίμη) αποτελούσαν τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά σε ποσοστό 
34% των ασθενών, ακολουθούμενες από τις μακρολίδες (κυρίως κλαριθρομυκίνη) σε ποσοστό 27%. 
Ο συνδυασμός αμοξυκιλλίνης/κλαβουλανικού οξέος παρουσιάστηκε στο 22% των περιπτώσεων, ενώ 
η αμοξυκιλλίνη ως μονοθεραπεία στο 14% των ασθενών με κύρια αιτιολογία τον πονόδοντο. Κατα-
γράφηκαν επίσης 10 περιπτώσεις λήψης σιπροφλοξασίνης με αιτιολογία τα δυσουρικά ενοχλήματα.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση αντιβιοτικών από τον φαρμακοποιό, υποκαθιστώντας τη θέση του 
ιατρού, ήταν η κύρια αιτία χρήσης αντιβιοτικών φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή. Τα β-λακταμικά 
αντιβιοτικά αποτέλεσαν την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη κατηγορία αντιβιοτικών φαρμάκων. 
Υπήρξαν περιπτώσεις αντιβιοτικών όπως οι κινολόνες που, παρότι απαγορεύεται η χορήγησή τους 
χωρίς ιατρική συνταγή, είχαν ληφθεί από τους ασθενείς. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο να διαμορ-
φωθούν οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για την ορθή λήψη αντιβιοτικών στη χώρα μας.

ΑΑ02
Σύγκριση επιδημιολογικών, κλινικών και εργαστηριακών 
χαρακτηριστικών μεταξύ σηπτικών ασθενών με ή χωρίς διαβήτη
Γ. Καψοκωστα,1 Κ. Ακινόσογλου,2 Σ. Θεοδωράκη,2 Φ. Κοσμοπούλου,2 Χ. Γώγος 2,3

1Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου
2Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
3Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών

Σκοπός: Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί γνωστό παράγοντα κινδύνου για λοιμώξεις. Σκοπός της 
παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση των επιδημιολογικών, κλινικών και εργαστηριακών χαρακτηρι-
στικών μεταξύ σηπτικών αρρώστων με ή χωρίς σακχαρώδη διαβήτη.
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Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για μια προοπτική μονοκεντρική μελέτη παρατήρησης κοόρτης. 
Συλλέχθησαν 78 διαδοχικοί διαβητικοί ασθενείς που εισήχθησαν σε Παθολογική Κλινική τριτοβάθ-
μιου νοσοκομείου με κλινικοεργαστηριακά σημεία σηπτικού συνδρόμου και συγκρίθηκαν με 58 
αντίστοιχους σηπτικούς ασθενείς χωρίς διαβήτη. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή και ανάλυση των 
δεδομένων που πρόεκυψαν προοπτικά από τα ιατρικά αρχεία νοσηλείας τους.
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 136 σηπτικοί ασθενείς, 78 με και 58 χωρίς σακχαρώδη 
διαβήτη. Από αυτούς 44% και 55% ήταν γυναίκες, ενώ η μέση ηλικία του πληθυσμού ήταν 72,87 
(±1,78) και 60,9 έτη (±2,63) αντίστοιχα. Κύριες λοιμώξεις ήταν αναπνευστικού (50 σε διαβητικούς 
vs 67% σε μη διαβητικούς), ουροποιητικού (38 vs 21,5%), μαλακών μορίων (6,3 vs 0%), ΚΝΣ (1,3 vs 
8,6%) και ενδοκοιλιακές (11 vs 10,3%). Ο μέσος όρος νοσηλείας για τους διαβητικούς αρρώστους με 
σηπτικό σύνδρομο ήταν σημαντικά μεγαλύτερος (p<0,05) σε σχέση με τους μη διαβητικούς αρρώ-
στους 11,18 (±1,05) vs 9 (±1,2), αν και παρατηρήθηκαν σημαντικά χαμηλότεροι δείκτες φλεγμονής, 
όπως CRP: 10,8 (±1,1) vs 14,9 (±1,3) (p<0,05), και WBC: 12,1 (±0,84) vs 16,4 (±1,2) (p<0,001). Δεν 
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη θνητότητα μεταξύ των δύο ομάδων σε αυτή τη 
μελέτη (10 vs 12% αντίστοιχα), ενώ 80 και 71% αντίστοιχα οφείλονταν σε λοίμωξη αναπνευστικού.
Συμπεράσματα: Σηπτικοί άρρωστοι με σακχαρώδη διαβήτη παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύ-
τερη διάρκεια νοσηλείας και ηπιότερους δείκτες φλεγμονή σε σχέση με μη διαβητικούς ασθενείς. 
Μελέτη ανοσολογικής απόκρισης αυτών των αρρώστων είναι απαραίτητη προς αποσαφήνιση της 
υποκείμενης φλεγμονώδους απάντησης.

ΑΑ03
Μηνιγγοαγγειακή νευροσύφιλη σε ασθενή με HIV λοίμωξη
Β. Βίγλας,1 Χ. Βαδάλα,1 Α. Χολής,1 Ε. Μπελεσιώτου,2 Κ. Φουντούλης,2 Β. Παπασταμόπουλος,1  
Α. Σκουτέλης 1
1Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων-E’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Η σύφιλη είναι νόσος η οποία εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα μεταξύ των HIV θετι-
κών ασθενών, ανεξαρτήτως του αριθμού των CD4 λεμφοκυττάρων τους. Ειδικά η νευροσύφιλη 
μπορεί να εκδηλωθεί είτε στα πρώιμα στάδια της λοίμωξης από T. pallidum λαμβάνοντας τη μορφή 
ασυμπτωματικής λοίμωξης, μηνιγγίτιδας ή μηνιγγοαγγειακής σύφιλης, είτε όψιμα σαν κομμίωμα 
στο εγκεφαλικό παρέγχυμα ή στο νωτιαίο μυελό. 
Σκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς με HIV λοίμωξη και σύφιλη κεντρικού νευρικού συστήματος που 
εκδηλώθηκε ως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). 
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 38 ετών, HIV θετικός από διετίας, υπό αντιρετροιϊκή αγωγή, 
με αριθμό CD4: 400 κύτταρα/μL και με ιστορικό θεραπείας για σύφιλη προ έτους, προσήλθε λόγω 
διαταραχής στην παραγωγή γραπτού και στην εκφορά προφορικού λόγου, με δυσχέρεια στην 
ανάκληση λέξεων και αφασικές εκδηλώσεις από διημέρου. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε 
ότι ήταν απύρετος, χωρίς σημεία μηνιγγισμού, ενώ παρουσίαζε διαταραχές ομιλίας. Επίσης, σημει-
ώθηκε η παρουσία σκληρών ερυθρών πλακών με έντονη απολέπιση στα πέλματα καθώς και κηλι-
δοβλατιδώδους ερυθρού εξανθήματος στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα. Ο βασικός εργαστη-
ριακός έλεγχος ήταν φυσιολογικός, ενώ βρέθηκαν RPR> 1:128 και FTA:+++. Διενεργήθηκε αξονική 
τομογραφία εγκεφάλου με σκιαγραφικό η οποία ανάδειξε υπόπυκνες περιοχικές αλλοιώσεις στον 
αριστερό βρεγματικό λοβό ως επί ισχαιμικών αλλοιώσεων. Ακολούθησε triplex αγγείων τραχήλου 
καθώς και διοισοφάγειο triplex καρδιάς χωρίς παθολογικά ευρήματα. Ακολούθησε οσφυονωτιαία 



65

παρακέντηση που απέδωσε παθολογικό εγκεφαλονωτιαίο υγρό με 220 κύτταρα (90% λεμφοκύτ-
ταρα), σάκχαρο 46 mg/dL, λεύκωμα 130 mg/dL, VDRL: 1/4, FTA:+++. O υπόλοιπος έλεγχος του ΕΝΥ 
δεν αποκάλυψε άλλα λοιμογόνα αίτια. Βάσει των ανωτέρω ευρημάτων τέθηκε η διάγνωση της νευ-
ροσύφιλης και ο ασθενής έλαβε αγωγή με πενικιλλίνη για 14 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της αγωγής 
παρατηρήθηκε νευρολογική βελτίωση καθώς και υποχώρηση των εξανθημάτων του. Έγινε σύστα-
ση για επανάληψη της ΟΝΠ μετά από ένα τρίμηνο, αλλά ο ασθενής δεν επανήλθε στο νοσοκομείο.
Συμπεράσματα: Η μηνιγγοαγγειακή σύφιλη περιλαμβάνεται σπάνια στη διαφορική διάγνωση 
των ισχαιμικών ΑΕΕ. Χαρακτηρίζεται από ενδαρτηρίτιδα και περιαγγειακή φλεγμονή των μικρών ή 
μεσαίων ενδοκράνιων αγγείων. Τα τελευταία έτη παρουσιάζεται αύξηση των κρουσμάτων σύφιλης 
και ιδίως μεταξύ των HIV ασθενών. Για τον λόγο αυτό, η νόσος θα πρέπει να τίθεται στη διαφορική 
διάγνωση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις νεαρών ασθενών που παρουσιάζουν συμπτωματολογία ισχαι-
μικών ΑΕΕ τα οποία δεν σχετίζονται με τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου. Η έγκαιρη διάγνωση 
της νευροσύφιλης έχει ιδιαίτερη σημασία εφόσον η όψιμη εφαρμογή ή η μη εφαρμογή θεραπείας 
οδηγεί σε βαρύτερες νευρολογικές επιπλοκές. 

ΑΑ04
Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας με μικροβαιμία από 
Corynebacterium jeikeium σε ανοσοκατεσταλμένο υπερήλικα ασθενή
Π. Κουρουτού,1 Ν. Αλεξίου,1 Λ. Μάρκος,2 Ν. Κουρής,2 Ν. Λυμπερόπουλος,2 Χ. Ολύμπιος,2 Σ. Συμπάρδη
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σκοπός: Το Corynebacterium jeiceium (C. jeikeium) είναι Gram θετικό αερόβιο βακτήριο που ανήκει 
στη φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος. Σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς το C. jeikeium μπορεί 
να προκαλέσει θανατηφόρο σηπτικό σύνδρομο. Σκοπός μας ήταν να δείξουμε την ταχεία εξέλιξη 
της λοίμωξης που προκαλεί το C. jeikeium και τις δυσκολίες στον θεραπευτικό χειρισμό της.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 74 ετών, προσκομίστηκε στο καρδιολογικό ΤΕΠ λόγω επι-
δεινούμενης δύσπνοιας-ορθόπνοιας από 24ώρου. Ατομικό ιστορικό: Σοβαρή στένωση αορτικής 
βαλβίδας, μέτρια ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας, χειρουργηθέν Ca μαστού προ 5ετίας, ήπια 
ΧΝΝ, σακχαρώδης διαβήτης ινσουλινοθεραπευόμενος, αρτηριακή υπέρταση και ορθόχρωμη 
ορθοκυτταρική αναιμία. Προς διερεύνηση της αναιμίας 15 ημέρες πριν, είχε υποβληθεί σε ενδο-
σκοπικό έλεγχο πεπτικού, όπου ευρέθησαν και αφαιρέθηκαν πολύποδες παχέος εντέρου, χωρίς να 
λάβει χημειοπροφύλαξη. Κλινική εξέταση: Μη μουσικοί λεπτοί ρόγχοι σε αμφότερα τα πνευμονικά 
πεδία, συστολικό φύσημα σε όλο το προκάρδιο και σοβαρή υποξυγοναιμία. Αντιμετωπίσθηκε 
στα πλαίσια ρήξης αντιρρόπησης καρδιακής ανεπάρκειας (αρχόμενο ΟΠΟ). Παρά τη διουρητική 
αγωγή παρουσίασε επιδείνωση. Εισήχθη στην Καρδιολογική Μονάδα και εκεί διαπιστώθηκε πυρε-
τός έως 38,5⁰C. U/S καρδιάς πρόσφατο (30 ημέρες πριν την προσέλευση στο ΤΕΠ): Υπερτασική 
καρδιοπάθεια, σημαντική ασβέστωση με στένωση και ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, μέτρια 
ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας, ενδείξεις ήπιας αυξημένης πνευμονικής υπέρτασης, διάταση 
αριστερού κόλπου, διαστολική δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας αλλά με καλή συνολική συστολική 
λειτουργία (κλάσμα εξώθησης: 60%). 
Αποτελέσματα: Λόγω πυρετικής κίνησης, σημαντικής λευκοκυττάρωσης και αύξησης δεικτών 
φλεγμονής (TKE, Ινωδογόνο, CRP) ελήφθησαν αιμοκαλλιέργειες και η ασθενής ετέθη σε εμπειρική 
αντιμικροβιακή αγωγή εν αναμονή των αποτελεσμάτων (αμπικιλλίνη-σουλμπακτάμη και σιπρο-
φλοξασίνη). Σε δύο ζεύγη αιμοκαλλιεργειών απομονώθηκε C. jeikeium με ευαισθησία σε πολλά 
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αντιμικροβιακά (και στις β-λακτάμες). Νέο U/S καρδίας δεν ανέδειξε επιπρόσθετες μάζες. Στα πλαί-
σια της επίμονης αναζήτησης ελασσόνων κριτηρίων ενδοκαρδίτιδας, έγινε οφθαλμολογική εξέτα-
ση: «ελικοειδής πορεία αγγείων οφθαλμού άμφω, στικτή αιμορραγία δεξιού οφθαλμού, αρνητική 
για τυπικές «κηλίδες Roth». Όμως, λόγω επιμονής του πυρετού, την 8η ημέρα νοσηλείας διεκόπη 
η χορήγηση σιπροφλοξασίνης και αμπικιλλίνης-σουλβακτάμης και έγινε έναρξη βανκομυκίνης. Η 
ασθενής μετά 48ωρο παρουσίασε κλινικοεργαστηριακή βελτίωση (απυρέτησε πλήρως, φυσιολο-
γικές τιμές λευκών αιμοσφαιριών, σχεδόν πλήρης υποχώρηση δεικτών φλεγμονής). Ακολούθησαν 
πολλές στείρες αιμοκαλλιέργειες και εξήλθε, αφού συμπλήρωσε 21 ημέρες ενδοφλέβιας αντιμι-
κροβιακής αγωγής. Συστήθηκε λήψη τεϊκοπλανίνης ενδομυϊκά για άλλες 14 ημέρες, με το σκεπτικό 
πιθανής ενδοκαρδίτιδας (3 ελάσσονα κριτήρια κατά Dukes).
Συμπεράσματα: Η μικροβιαιμία από C. jeikeium εκδηλώνεται με σοβαρή σήψη και συχνά με ενδο-
καρδίτιδα, αλλά η πύλη εισόδου μπορεί να παραμείνει αδιευκρίνιστη. Οι ενδοσκοπικοί χειρισμοί 
ενδεχόμενα να έπαιξαν ρόλο στην εν λόγω ασθενή, παρότι το C. jeikeium δεν ανήκει επισήμως στην 
εντερική χλωρίδα. Η χορήγηση βανκομυκίνης ή συνδυασμός τουλάχιστον δύο μικροβιοκτόνων 
φαρμάκων πρέπει να προτιμάται, ακόμη και σε πολυευαίσθητο στέλεχος.

ΑΑ05
Συστηματική MAC λοίμωξη μετά από λήψη αντι-ΤΝF παράγοντα
Ε. Χριστοπούλου,1 Β. Βίγλας,1 Χ. Βαδάλα,1 Ε. Μίζη,1 Χ. Βουγιουκλάκη,1 Α. Αργυροπούλου,2  
Β. Παπασταμόπουλος,1 Α. Σκουτέλης 1
1Ε’ Παθολογική Κλινική-Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Το Mycobacterium Avium Complex (MAC) αποτελείται από δύο επιμέρους υποτύπους 
μυκοβακτηριδίων (Μ. avium, M. intracellulare), τα οποία είναι ευκαιριακά παθογόνα που απαντώ-
νται στο περιβάλλον και μεταδίδονται με την κατάποση και την εισπνοή. Αποτελεί απειλή κυρίως 
για ανοσοκατσταλμένους ασθενείς. Η προσβολή ανοσοεπαρκών ατόμων αφορά συνήθως τον 
πνεύμονα, ενώ η εκδήλωση συστηματικής νόσου προϋποθέτει σοβαρή ανοσοκαταστολή και συνα-
ντάται κυρίως σε HIV ασθενείς με αριθμό CD4<50 κύτταρα/μL.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 26 ετών, ανοσοεπαρκής, με ατομικό αναμνηστικό ετερόζυ-
γης β μεσογειακής αναιμίας, HIV αρνητικός, με νόσο Crohn υπό αγωγή προσήλθε στο νοσοκομείο 
μας λόγω παρατεινόμενου εμπυρέτου. Προηγήθηκε νοσηλεία σε άλλο νοσοκομείο με συμπτωμα-
τολογία πυρετού διαρροιών και απώλειας βάρους -όπου διαγνώσθηκε νόσος Crohn και τέθηκε σε 
αγωγή με πρεδνιζολόνη (50 mg/ημέρα) και infliximab. Η επιμονή των πυρετικών κυμάτων θεωρή-
θηκε αποτυχία ελέγχου της νόσου συντηρητικά, οπότε ο ασθενής αντιμετωπίστηκε χειρουργικά 
με δεξιά ημικολεκτομή. Μετά από παροδική ύφεση του πυρετού, παρουσίασε καθημερινά πλέον, 
από δυόμιση περίπου μηνών, πυρετικά κύματα (έως 40⁰). Κατά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο 
μας υποβλήθηκε σε κολονοσκόπηση κι εντερόκλυση που δεν ανέδειξαν ευρήματα ενεργής νόσου. 
Ακολούθησε C/T κοιλίας η οποία περιέγραψε οίδημα του τοιχώματος του παχέος εντέρου και πολ-
λαπλούς μικρούς διογκωμένους μεσεντέριους και παραορτικούς λεμφαδένες, ενώ η CT θώρακος 
ήταν αρνητική. Από τον εργαστηριακό έλεγχο προέκυψε λευκοκυττάρωση, αύξηση των δεικτών 
φλεγμονής και αναιμία. Σε αιμοκαλλιέργεια απομονώθηκε άτυπο μυκοβακτηρίδιο τύπου ΜΑC 
και τέθηκε η διάγνωση συστηματικής ΜΑC λοίμωξης. Οι καλλιέργειες και ο ορολογικός έλεγχος 
για άλλους λοιμογόνους παράγοντες απέβει αρνητικός. Λόγω της βαρειάς αναιμίας διενεργήθηκε 
οστεομυελική βιοψία και η PCR του μυελού ανέδειξε γενετικό υλικό MAC. Ο ασθενής τέθηκε σε 
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κατάλληλη αντιμυκοβακτηριακή αγωγή βάσει αντιβιογράμματος, με αρνητικοποίηση των αιμοκαλ-
λιεργειών μετά από δύο μήνες, ενώ ο πυρετός άρχισε να υποχωρεί σταδιακά μετά από τρεις μήνες.
Συμπεράσματα: Έως σήμερα οι περιγραφείσες περιπτώσεις MAC λοίμωξης σε ασθενείς που λαμ-
βάνουν αντι-TNF παράγοντες αφορούν κυρίως σε προσβολή πνευμόνων, δέρματος, μαλακών μορί-
ων και οστών, ενώ ελάχιστες περιπτώσεις γενικευμένης λοίμωξης έχουν περιγραφεί. Η ανάδειξη 
συστηματικής MAC λοίμωξης μετά από χορήγηση βιολογικών παραγόντων έχει ιδιαίτερη σημασία 
δεδομένης της συνεχώς αυξανόμενης χρήσης τους για τον έλεγχο αυτοάνοσων και φλεγμονωδών 
νοσημάτων. Σημειώνεται επίσης ο συχνότερος αποικισμός του εντέρου των ασθενών με νόσο 
Crohn από MAC σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σε βαθμό που να εικάζεται ότι το μυκοβακτηρί-
διο μπορεί να υπεισέρχεται στον παθογενετικό μηχανισμό της νόσου. Η πιθανότητα συστηματικής 
λοίμωξης από MAC πρέπει να λαμβάνεται πλέον σοβαρά υπ’ όψιν σε άτομα υπό αγωγή με βιολογι-
κούς παράγοντες κι ανεξήγητο πυρετό.

ΑΑ06
Λοιμώξεις από Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae και 
Acinetobacter baumanii και αντοχή στις καρβαπενέμες
Α. Διλιντάς, Γ. Κεφαλογιάννης
Μικροβιολογικό εργαστήριο, Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας, Κρήτη

Σκοπός: Η καταγραφή των απομονωθέντων στο νοσοκομείο μας Gram(-) παθογόνων τα οποία 
είναι συχνά πολυανθεκτικά και η μελέτη της in vitro αντοχής τους στις καρβαπενέμες.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν τα στελέχη Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae και 
Acinetobacter baumanii που απομονώθηκαν σε διάστημα 1 έτους (1/1/15-1/1/16) από καλλιέργειες κάθε 
είδους στο νοσοκομείο μας. Οι καλλιέργειες έγιναν στα κατάλληλα θρεπτικά υλικά, ενώ η ταυτοποίηση 
και ο έλεγχος ευαισθησίας των στελεχών στα αντιβιοτικά πραγματοποιήθηκε με το αυτοματοποιημένο 
σύστημα Vitek 2 και με API (Bio Merieux), καθώς και τη μέθοδο διάχυσης δισκίων Kirby-Bauer, κατά CLSI.
Aποτελέσματα: Απομονώθηκαν συνολικά 32 στελέχη των παραπάνω Gram(-) παθογόνων: 21 
στελέχη Pseudomonas aeruginosa, 7 στελέχη Klebsiella pneumoniae και 4 στελέχη Acinetobacter 
baumanii. Τα 25 παθογόνα απομονώθηκαν από κ/ες ούρων (78,1%), 6 από κ/ες τραυμάτων-υ-
γρών-πύων (18,8%), και 1 από κ/ες καθετήρων (3,1%). Η κατανομή στα τμήματα του νοσοκομείου 
ήταν: 24 κ/ες από Παθολογική κλινική (75%), 6 κ/ες από Χειρουργική κλινική (18,8%) και 2 κ/ες από 
Ορθοπεδική κλινική (6,2%).

Τα ανθεντικά στις καρβαπενέμες απομονωθέντα στελέχη ήταν: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (%)

Pseudomonas aeruginosa 3 (14,3%)

Klebsiella pneumoniae 2 (28,5%)

Acinetobacter baumanii 2 (50%)

Τα παραπάνω 3 στελέχη Pseudomonas aeruginosa και τα 2 στελέχη Klebsiella pneumoniae απο-
μονώθηκαν από κ/ες ούρων, ενώ τα 2 στελέχη Acinetobacter baumanii απομονώθηκαν από κ/ες 
υγρού κατάκλισης και εγκαυματικής επιφάνειας. Οι 6 από τους ασθενείς είχαν νοσηλευθεί πρόσφα-
τα σε άλλο νοσοκομείο, οι 2 ήταν ανοσοκατεσταλμένοι, ενώ και στους 7 καταγράφηκε προηγηθεί-
σα μακροχρόνια χορήγηση αντιβιοτικών. 
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Συμπεράσματα: Η συχνότητα λοιμώξεων από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram(-) παθογόνα στο 
νοσοκομείο μας είναι χαμηλή, ενώ δεν καταγράφηκε καμία μικροβιαιμία από τα παραπάνω στελέχη. 
Σημαντικότερη αντοχή στις καρβαπενέμες φαίνεται να παρουσιάζουν τα στελέχη Acinetobacter 
baumanii. Οι λοιμώξεις φαίνεται να σχετίζονται κυρίως με προηγηθέντα αποικισμό των ασθενών, 
λόγω νοσηλείας τους σε ειδικά τμήματα (Μ.Ε.Θ., Ογκολογική κλινική) άλλων νοσοκομείων. 

ΑΑ07
Ασυνήθεις εντοπίσεις εξωπνευμονικής φυματίωσης:  
Περιγραφή τριών περιστατικών
Γ. Τσεκές,1 Δ. Λεφαντζής,2 Ν. Κοσμάς,1 Α. Λάλα,2 Γ. Ανδρουλάκη,1 Ρ. Χαλκιά,2 Α. Μπίσια,1 Σ. Λύρα,3  
Ν. Λεπίδα,3 Β. Μπάκα,4 Κ. Χρηστίδης,2 Μ.Κ. Λαζανάς 1
1Γ΄ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ.»
2ΩΡΛ Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ.»
3Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ.»
4Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ.»

Σκοπός: Σύμφωνα με ευρωπαϊκά δεδομένα, η εξωπνευμονική φυματίωση αντιπροσωπεύει περί 
το 20% των περιπτώσεων φυματίωσης, με την οστική προσβολή να αφορά στο 10% περίπου των 
περιπτώσεων αυτής, ενώ η φυματίωση του ωτός είναι σπανιότατη. Περιγράφονται τρεις ασθενείς 
με εξωπνευμονική φυματίωση σε ασυνήθεις θέσεις (δύο με φυματίωση ωτός και ένας με σκελετική 
φυματίωση), που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο μας την τελευταία τριετία.
Παρουσίαση ασθενούς 1: Γυναίκα 23 ετών, ρουμανικής καταγωγής, νοσηλεύτηκε λόγω πάρεσης 
προσωπικού δεξιά και βαρηκοΐας επί χρονίας ωτίτιδας από 10μήνου, για την οποία είχε υποβληθεί 
σε μυριγγοτομή. Στην ωτοσκόπηση ανιχνεύθηκε ρήγμα του τυμπανικού υμένα. Στην CT εντοπίστη-
κε μάζα μαλακών μορίων που κατελάμβανε μερικώς το μέσον ους και τις μαστοειδικές κυψέλες, 
ενώ υπήρχε υποψία διάβρωσης των ακουστικών οσταρίων. Η ασθενής υπεβλήθη σε μαστοειδε-
κτομή. Διεγχειρητικά ανευρέθη παθολογικός ιστός διάσπαρτος στο ιδίως κοίλο, την είσοδο του 
άντρου και το άντρο της μαστοειδούς, με διάβρωση του μακρού σκέλους του άκμονα. Ιστολογικά 
ανευρέθη ευμέγεθες κοκκίωμα με κεντρική νέκρωση, λεμφοκυτταρική διήθηση και γιγαντοκύτ-
ταρα Langhans. Στην καλλιέργεια αναπτύχθηκαν οξεάντοχα μυκοβακτηρίδια. Στην CT θώρακα 
διαπιστώθηκε κοιλότητα στο δεξιό κάτω λοβό. Η ασθενής έλαβε αντιφυματική αγωγή επί 6 μήνες. 
Ένα χρόνο μετά τη διάγνωση η πάρεση του προσωπικού έχει βελτιωθεί, ενώ δεν ανιχνεύεται υπο-
τροπή της νόσου.
Παρουσίαση ασθενούς 2: Γυναίκα 54 ετών, Ελληνίδα, νοσηλεύτηκε λόγω βαρείας πάρεσης 
προσωπικού αριστερά από 10ημέρου. Αναφέρεται από 10μήνου διαλείπον αίσθημα πληρότητας 
του σύστοιχου ωτός και από μηνός μικρού βαθμού ωτόρροια. Η CT ανέδειξε κατάληψη των αερο-
φόρων κυψελών της μαστοειδούς απόφυσης σύστοιχα χωρίς οστικές διαβρώσεις, και την ύπαρξη 
μάζας μαλακών μορίων στην περιοχή της εισόδου στο άντρο της μαστοειδούς. Η ασθενής υπεβλή-
θη σε ανάτρηση της μαστοειδούς και λήψη υλικού βιοψίας, που ανέδειξε κοκκιωματώδη νεκρω-
τική φλεγμονή με παρουσία γιγαντοκυττάρων Langhans. Ακολούθησε ριζική μαστοειδεκτομή για 
αποσυμπίεση του προσωπικού νεύρου στην περιοχή του γόνατος και για λήψη πρόσθετου υλικού, 
στο οποίο ανιχνεύθηκε με μοριακή μέθοδο το rRNA του Mycobacterium tuberculosis complex. Στην 
καλλιέργεια αναπτύχθηκε M. tuberculosis, ευαίσθητο σε όλα τα αντιφυματικά. Δεν ανιχνεύθηκε 
νόσος στο θώρακα (CT, γαστρικό υγρό). Η ασθενής λαμβάνει αντιφυματική αγωγή με βελτίωση της 
κλινικής εικόνας.
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Παρουσίαση ασθενούς 3: Άνδρας 26 ετών από το Πακιστάν εισήχθη λόγω δυσφαγίας από διμή-
νου. Παράλληλα ανέφερε πυρετό, απώλεια βάρους, άλγος στο αριστερό γόνατο, στο δεξί ισχίο και 
στο μέσο δάκτυλο του αριστερού άνω άκρου. Ο έλεγχος για HIV ήταν αρνητικός και η Mantoux 
θετική (20 mm). Η γαστροσκόπηση ανέδειξε έλκος οισοφάγου. Στην CT θώρακος απεικονίσθηκε 
οστεολυτική βλάβη στον Θ8 σπόνδυλο. Η MRI ανέδειξε πολλαπλές εντοπίσεις σε αυχενικούς, θωρα-
κικούς και οσφυϊκούς σπονδύλους (με κυριότερες σε Θ7, Θ4, Ο5 με αρχόμενη καθίζηση και Ι3), με 
συνοδές παρασπονδυλικές μάζες, καθώς και βλάβες στα λαγόνια. Το σπινθηρογράφημα οστών με 
τεχνήτιο έδειξε εστίες αυξημένης συγκέντρωσης σε κρανίο, πλευρές, σπονδύλους, δεξιό ιερολα-
γόνιο και έξω κόνδυλο αριστερού μηριαίου, εικόνα μιμούμενη κακοήθεια. Διενεργήθηκε παρακέ-
ντηση υπό CT στον Θ8 και στο δεξιό λαγόνιο. Η ιστολογική εξέταση έδειξε χρόνια κοκκιωματώδη 
φλεγμονή. Με βάση τα παραπάνω ο ασθενής ετέθη σε αντιφυματική αγωγή. Η καλλιέργεια από το 
παραπάνω υλικό, όπως επίσης και από τα γαστρικά υγρά που ελήφθησαν, ανέδειξε M. tuberculosis 
ευαίσθητο σε όλα τα πρωτεύοντα αντιφυματικά. Ο ασθενής συμπλήρωσε 12 μήνες αγωγής, με 
επακόλουθη κλινικοεργαστηριακή και απεικονιστική βελτίωση, με σχεδόν πλήρη εξάλειψη των 
προηγούμενων αλλοιώσεων. 
Συμπεράσματα: Λόγω της ατυπίας των μορφών, απαιτείται μεγάλος βαθμός κλινικής υποψίας για 
την έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη αντιμετώπιση εξωπνευμονικής φυματίωσης σε ασυνή-
θεις εντοπίσεις.

ΑΑ08
Ενδιαφέρουσα περίπτωση κρυπτοκοκκικής μηνιγγοεγκεφαλίτιδας 
μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων
Μ. Λαγκαδινού,1 Μ. Λίγκα,2 Ά. Σαραντόπουλος,2 Δ. Ζιαζιάς,2 Β. Σταμούλη,3 Μ. Χριστοφίδου,3  
Α. Σπυριδωνίδης,2 Μ. Μαραγκός 1
1Τμήμα Λοιμώξεων, Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
2Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
 3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Πατρών

Εισαγωγή: Η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα είναι η συχνή εκδήλωση κρυπτοκοκκικής λοίμωξης. Η κρυπτο-
κοκκική λοίμωξη εμφανίζεται σε ασθενείς με διαταραχές της Τ-κυτταρικής ανοσίας. Οι μεταμοσχεύ-
σεις, τα λεμφώματα, η θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή και η λοίμωξη από τον ιό HIV αποτελούν τους 
πιο σημαντικούς προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμφάνισή της. Ειδικά για τους μεταμοσχευ-
μένους, η κρυπτοκόκκωση είναι μια σημαντική ευκαιριακή λοίμωξη. Το 2,6%-5% των ασθενών που 
μεταμοσχεύονται μπορεί να αναπτύξουν λοίμωξη από κρυπτόκοκκο. Ωστόσο, η τελευταία φαίνεται 
να είναι πολύ ασυνήθης ιδιαίτερα σε περίπτωση αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττά-
ρων. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται 3 περιστατικά μηνιγγίτιδας από κρυπτόκοκκο σε ασθενείς με 
αυτόλογη μεταμόσχευση, ενώ ο μέσος χρόνος εμφάνισής της ήταν 64 ημέρες. 
Σκοπός: Η παρουσίαση μιας περίπτωσης κρυπτοκοκκικής μηνιγγοεγκεφαλίτιδας ασθενούς τρία 
χρόνια μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων λόγω λεμφώματος non-Hodgkin.
Παρουσίαση περιστατικού: Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 33 ετών, κάτοικο αγροτικής περιοχής με 
ιστορικό non-Hodgkin λεμφώματος για το οποίο έχει υποβληθεί σε δύο αυτόλογες και μια αλλογε-
νή μεταμόσχευση από συμβατό μη συγγενή δότη. Ο ασθενής παρουσίασε δερματική χρόνια νόσο 
μοσχεύματος κατά του ξενιστή, ανθεκτική στα κορτικοστεροειδή, για την οποία είχε λάβει 4 γραμμές 
ανοσοκατασταλτικής θεραπείας. Τρία χρόνια μετά την αλλογενή μεταμόσχευση, ο ασθενής εισάγεται 
στην Αιματολογική Kλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών λόγω εμπυρέτου, 
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κεφαλαλγίας, φωτοφοβίας και μείωσης ακουστικής οξύτητας. Δεδομένης της κλινικής εικόνας, ο 
ασθενής υπεβλήθη σε οσφυονωτιαία παρακέντηση από όπου προέκυψαν: Κύτταρα: 33, λεύκωμα: 
59,4 mg/dl, Glu: 46 mg/dl, πίεση στο ΕΝΥ: 26 cm H

2
O και θετικό αντιγόνο για κρυπτόκοκκο. Η MRI ανέ-

δειξε λεπτομηνιγγική ενίσχυση σε αμφότερα τα εγκεφαλικά ημισφαίρια και πολλαπλές βλάβες κυρίως 
σε φλοιώδεις και υποφλοιώδεις θέσειs. Από την καλλιέργεια του ΕΝΥ, απομονώθηκε Cryptococcus 
neoformans. Ο ασθενής έλαβε θεραπεία με λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β IV σε δόση 5 mg/kg για 21 
ημέρες και ακολούθως fluconazole 800 mg ημερησίως IV για 14 ημέρες. Λόγω της έντονης κεφαλαλ-
γίας και της υψηλής πίεσης του ΕΝΥ, χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολλαπλές παρακεντήσεις. Σύντομα 
παρουσίασε βελτίωση της κλινικής και εργαστηριακής του εικόνας και εξήλθε βελτιωμένος με οδηγία 
για λήψη fluconazole 400 mg ημερησίως από το στόμα εφ’ όρου ζωής.
Συμπεράσματα: H κρυπτοκοκκική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα είναι ασύνηθης λοίμωξη σε ασθενείς 
που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, 
το παρόν περιστατικό αποτελεί μια σπάνια περίπτωση απομόνωσης του κρυπτόκοκκου στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενούς που έχει υποβληθεί σε αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων. Απαιτείται υψηλός δείκτης κλινικής υποψίας ώστε ασθενείς με οποιασδήποτε μορφής 
ανοσοκαταστολή και συμπτώματα λοίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος να διερευνώνται 
και για ενδεχόμενη λοίμωξη από κρυπτόκοκκο αλλά και ενημέρωση των ασθενών για αποφυγή 
τυχόν επιδημιολογικής έκθεσης. 

ΑΑ09
Σπάνια περίπτωση ασβεστοποιού υποδερματίτιδας σε γυναίκα 42 ετών 
με σακχαρώδη διαβήτη και νεφρική ανεπάρκεια
Μ. Λάσκου,1 Κ. Πετροπούλου,1 Ξ. Γραμματόγλου,2 Π. Μπατιάνη,1 Μ. Βαλαμουτοπούλου,1 Δ. Μπακάλη,1 
Χ. Νικολάου,1 Δ. Απέσσου,2 Χ. Μαθάς 1
1Μ.Ε.Θ., «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων
2Παθολογοανατομικό Τμήμα, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων

Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 42 ετών, με ΣΔ τύπου 1 και αρτηριακή υπέρταση προσήλ-
θε με οίδημα ανά σάρκα και κυτταρίτιδα στο κοιλιακό τοίχωμα και τις κνήμες και εισήχθη στην 
Παθολογική Κλινική. Διαπιστώθηκε νεφρική ανεπάρκεια και τέθηκε αναγκαστικά σε αιμοκάθαρση. 
Παρουσία πομφολυγώδους αιμορραγικού εξανθήματος με διαβρώσεις και νεκρωτική εσχάρα στο 
άνω τμήμα των μηρών. Επεισόδια αιμορραγίας από το πεπτικό. Μεταφορά στη ΜΕΘ. Παραμένει 
ανουρική με εκτεταμένες νεκρωτικές αλλοιώσεις στους μηρούς και στην αριστερή μηροβουβωνι-
κή χώρα. Καθημερινοί χειρουργικοί καθαρισμοί. Σε αξονική τομογραφία μηρών αναγνωρίζονται 
οιδήματα στο υποδόριο των μηρών, φυσιολογική απεικόνιση μυϊκών στιβάδων και τοιχωματικές 
αποτιτανώσεις των αγγείων. Έλεγχος για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση κάτω άκρων αρνητικός. 
Διαπιστώνεται μυκηταιμία από Candida albicans και βακτηριαιμία από Enterococcus faecium και 
Stenotrophomonas maltophilia. Από τις δερματικές βλάβες απομονώνεται Candida albicans, Proteus 
mirabilis, Pseudomonas aeruginosa και Citrobacter freundii (όλα πολυευαίσθητα). Οι δερματικές 
βλάβες επεκτάθηκαν και επιδεινώθηκαν. Η ασθενής κατέληξε λόγω σηπτικής καταπληξίας και οι 
καλλιέργειες αίματος έδειξαν πολυανθεκτική Klebsiella P. Η βιοψία του δέρματος και υποδορίου 
έδειξε οξεία νεκρωτική φλεγμονή, ανάπτυξη φλεγμονώδους κοκκιώδους ιστού, ασβεστώσεις σε 
τοίχωμα αγγείων και διάσπαρτα στο υποδόριο λίπος. Εικόνα ασβεστοποιού υποδερματίτιδας με 
γαγγραινώδη νέκρωση του δέρματος και του υποδορίου (calcifying panniculitis/calciphylaxis). 
Η calciphylaxis, γνωστή και ως ασβεστοποιός ουραιμική αρτηριολιοπάθεια, είναι μια σπάνια και 
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συχνά θανατηφόρα διαταραχή που συνδέεται με εκτεταμένη εναπόθεση ασβεστίου σε μικρά 
αγγεία με αποτέλεσμα τη θρόμβωση και την ισχαιμία του υποδόριου λίπους. Συναντάται συχνότε-
ρα σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση. Κλινικά χαρακτηρίζεται από 
επώδυνες πλάκες, εξελκώσεις ή δημιουργία εσχάρας. Οι βλάβες εντοπίζονται κυρίως στα κάτω 
άκρα, τον κορμό, τους γλουτούς, ωστόσο μπορεί να εμφανιστούν στα χέρια, τη γλώσσα και το πέος. 
Παράγοντες κινδύνου είναι ο υπερπαραθυρεοειδισμός, η αυξημένη παραγωγή ασβεστίου-φωσφό-
ρου, η συστηματική χρήση κορτικοστεροειδών και η υπολευκωματιναιμία. Η θνητότητα φτάνει το 
80% και οφείλεται σε λοίμωξη μαλακών μορίων. Ικανοποιητική αιτιολογική θεραπεία δεν υπάρχει.

ΑΑ10
Επιπολασμός δεικτών ηπατίτιδας Β και C σε νοσομειακό πληθυσμό 
γενικού νοσοκομείου. Κλινικοεργαστηριακή αξιολόγηση
Ν. Αλεξίου,1 Μ. Μπάκα,2 Ε. Κορκιδάκη,2 Α. Κυδωνοπούλου,2 Ε. Σκούρα,1 Σ. Συμπάρδη 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σκοπός: Αναδρομική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση επιπολασμού της HBV και HCV λοί-
μωξης σε γενικό νοσοκομειακό πληθυσμό. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε Παθολογικό Τμήμα Γενι-
κού Νοσοκομείου όπου ο έλεγχος των ηπατικών δεικτών δεν αποτελεί μέρος του βασικού ελέγχου.
Υλικό και Μέθοδοι: Στην Α’ Παθολογική Κλινική το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 μέχρι 31-12-
2015 νοσηλεύτηκαν 1.680 ασθενείς. Ελέγχθηκαν για HBsAg και anti-HCV 382 ασθενείς (22,7%).
Αποτελέσματα: Διάμεση ηλικία: 67 έτη (18-84), 57% άνδρες, 91% Έλληνες. Ο επιπολασμός των 
HBsAg(+) και anti-HCV/HCV-INNOLIA(+) κατά τη διάρκεια της μελέτης ήταν 2,64% και 11,91% αντί-
στοιχα. Ασθενείς με HBV λοίμωξη: διάμεση ηλικία 59 έτη (27-83), 100% άνδρες, 80% Έλληνες, 53% 
γνωστό ιστορικό CHB, 65% με διαταραχή ηπατικών ενζύμων. Eπιπολασμός HBsAg(+) υψηλότερος 
σε μεγαλύτερες ηλικίες (>50 ετών). Ασθενείς με HCV λοίμωξη: διάμεση ηλικία τα 48 έτη (26-80), 
70% άνδρες, 78,2% Έλληνες, 37% με γνωστό ιστορικό CHC, 24% με διαταραχή ηπατικών ενζύμων. 
Eπιπολασμός anti-HCV υψηλότερος σε νεαρότερες ηλικίες (<50 ετών).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα, παρόλο που αφορούν σε νοσοκομειακό πληθυσμό, είναι σχετικά 
κοντά στα ποσοστά επιδημιολογικών μελετών και αντιστοιχούν στην κατάσταση του γενικού πλυθυ-
σμού. Παρέχουν πληροφορίες για τον επιπολασμό και τη νοσηρότητα από ιογενείς ηπατίτιδες και είναι 
χρήσιμες για τον προγραμματισμό της δημόσιας υγείας και τη διαμόρφωση στρατηγικών παρέμβασης.

ΑΑ11
Πνευμονία από Pneymocystis jirovecii σε ασθενή χωρίς σοβαρή 
κυτταρική ανοσοκαταστολή
Κ. Γκιζελή,1 Ν. Αλεξίου,1 Π. Κουρουτού,1 Α. Μιχαλόπουλος,2 Ν. Λυμπερόπουλος,2 Χ. Ολύμπιος,2  
Σ. Συμπάρδη 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Εισαγωγή: Η λοίμωξη από Pneumocystis jirovecii εκδηλώνεται σε ασθενείς με σοβαρή καταστολή της 
κυτταρικής ανοσίας. Εκτός από τους ασθενείς με ΑΙDS και λήπτες μοσχευμάτων συμπαγών οργάνων 
ή μυελού των οστών, υψηλού κινδύνου θεωρούνται ασθενείς που λαμβάνουν επί μακρόν υψηλές 
δόσεις κορτικοστεροειδών ή/και μονοκλωνικά αντισώματα έναντι κυτοκινών και λεμφοκυττάρων. 
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Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη αναλύουμε την κλινική εξέλιξη και αντιμετώπιση ασθενούς με 
μέτρια ανοσοανεπάρκεια και πνευμονία από Pneumocystis jirovecii (PCP ή PJP).
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 78 ετών μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή από ΚΥ νησιού 
στο νοσοκομείο, λόγω σοβαρής δύσπνοιας (από 2 εβδομάδων προοδευτικά επιδεινούμενη), 
πτώσης επιπέδου συνείδησης και ολιγουρίας. Ατομικό αναμνηστικό: ινσουλινοθεραπευόμενος ΣΔ, 
ΑΥ,ήπια ΧΝΝ. Στο Καρδιολογικό ΤΕΠ διαπιστώθηκαν: ΑΠ = 98/40 mmHg με χορήγηση ινοτρόπων, 
φλεβοκομβική βραδυκαρδία (40 σφύξεις/λεπτό), επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας (Cr=4 mg/
dl και Κ+ =6 mmol/l), με σοβαρή μεταβολική οξέωση (pH=7,15, HCO

3
=7, BE=-19.9) και φυσιολογική 

θερμοκρασία. Ακρόαση: παχείς μουσικοί ρόγχοι διάσπαρτοι. Στην α/α θώρακα και στην CT θώρακα 
απεικονίστηκαν εκτεταμένα πυκνοατελεκτατικά στοιχεία κάτω λοβών και διηθήματα άνω λοβών. 
U/S καρδίας: καλή λειτουργικότητα αριστεράς κοιλίας (ΚΕ 50%), ήπια στένωση αορτής και ήπια 
ανεπάρκεια μιτροειδούς.
Αποτελέσματα: Η ασθενής εισήχθη στην Καρδιολογική Μονάδα προκειμένου να ελεγχθεί η καρ-
διακή συχνότητα, αλλά εντός 24ώρου διασωληνώθηκε λόγω μη ελεγχόμενης αναπνευστικής ανε-
πάρκειας (pO

2
=52, pCO

2
=27, pH=7,08, HCO

3
=7, BE=-21) και τέθηκε σε εμπειρική αντιμικροβιακή 

αγωγή με αμπικιλλίνη-σουλμπακτάμη και μοξιφλοξασίνη (iv). Η διούρηση, οι ηλεκτρολύτες και η 
καρδιακή συχνότητα της ασθενούς αποκαταστάθηκαν με ενδοφλέβια ενυδάτωση, ενώ σταδιακά 
διακόπηκε η χορήγηση ινοτρόπων. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε Γενική ΜΕΘ για περαιτέρω νοση-
λεία και εκεί παρουσίασε ήπια πυρετική κίνηση με αυξημένες βρογχικές εκκρίσεις. Η αντιμικροβι-
ακή αγωγή τροποποιήθηκε σε (iv) χορήγηση πιπερακιλλίνης-ταζομπακτάμης και κλινδαμυκίνης, 
χωρίς βελτίωση. Στη καλλιέργεια βρογχικών εκκρίσεων διαπιστώθηκε PCR(+) Pneumocystis jirovecii 
και στην αγωγή προστέθηκε (iv) τριμεθοπρίμη-σουλφομεθοξαζόλη (TMP-SMX). Η ασθενής γρήγο-
ρα παρουσίασε σημαντική βελτίωση, αποσωληνώθηκε και επαναδιακομίσθηκε στην Καρδιολογική 
κλινική του Γ.Ν. «Θριάσιο». Εκεί συνέχισε την (iv) αγωγή με TMP-SMX, μέχρι συμπλήρωσης 21 ημε-
ρών. Παρέμεινε απύρετη, αιμοδυναμικά σταθερή και εξήλθε σε καλή γενική κατάσταση.
Συμπέρασματα: Η PJP συνδέεται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα και είναι σημαντικό 
να αναγνωρίζονται τα άτομα υψηλού κινδύνου, ώστε να τους χορηγείται η ενδεδειγμένη αγωγή. 
Θα πρέπει πλέον να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση ασθενών με συμπτωματολογία 
πνευμονίας, ακόμα και επί ήπιας ανοσοανεπάρκειας, αφού η σωστή διάγνωση βελτιώνει σημαντικά 
την πρόγνωση των ασθενών.

ΑΑ12
Περίπτωση ενδοκαρδίτιδας από Granulicatella adiacens
Ε. Μπουργάνη,1 Π. Λουρίδα,1 Α. Αργυράκη,1 Χ. Μπιρμπίλης,1 Α. Μάλλιος,1 Σ. Κλουδάς,1 Π. Ζαγκλαβήρα,2 
Α. Πεφάνης 1
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
2Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Σκοπός: Παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς με ενδοκαρδίτιδα από Granulicatella adiacens.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 53 ετών, καπνιστής, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό προ-
σήλθε λόγω δεκατικής πυρετικής κίνησης (ως 37,5°C) από 25ημέρου με ύφεση μετά τη λήψη αντι-
πυρετικών και επιδείνωση από 3ημέρου, με θερμοκρασία έως 39°C με ρίγος με συνοδό κεφαλαλγία, 
χωρίς άλλα συμπτώματα. Είχε λάβει κλαριθρομυκίνη για 7 ημέρες χωρίς ανταπόκριση. Κατά την 
κλινική εξέταση ο ασθενής ήταν σε καλή γενική κατάσταση χωρίς κανένα παθολογικό εύρημα εκτός 
από διαστολικό φύσημα στη θέση ακρόασης της αορτικής βαλβίδας κατά την ακρόαση της καρδιάς. 
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Κατά τη νοσηλεία του ο ασθενής παρουσίασε πυρετό έως 38,5°C με ήπια αύξηση της CRP, χωρίς 
λευκοκυττάρωση. Από τις καλλιέργειες αίματος (3 ζεύγη) απομονώθηκε, εντός 48ώρου, Gram-θε-
τικός κόκκος με αντοχή μόνο σε μακρολίδες και δυσκολία, αρχικά, περαιτέρω ταυτοποίησης. Διε-
νεργήθηκε υπερηχοκαρδιογράφημα (αρχικά διαθωρακικό και ακολούθως διοισοφάγειο) στο οποίο 
αναδείχθηκε σοβαρή ανεπάρκεια τρίπτυχης αορτικής βαλβίδας, με «πληθωρικό» υποβαλβιδικό 
μηχανισμό και SAM τενόντιας χορδής της οπίσθιας μιτροειδικής και της πρόσθιας τριγλωχινικής 
γλωχίνας – συγγενής ανωμαλία αορτικής βαλβίδας και με υποψία εκβλαστήσεων στη μιτροειδή 
και την τριγλώχινα βαλβίδα. Την 7η ημέρα προσδιορίστηκε το παθογόνο ως Granulicatella adiacens.
Ο ασθενής τέθηκε σε αγωγή λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας με γενταμικίνη για 4 εβδομάδες και αμπι-
κιλλίνη για 6 εβδομάδες και απυρέτησε από το 2ο 24ωρο της αγωγής, την οποία ολοκλήρωσε χωρίς 
επιπλοκές. Διενεργήθηκε οδοντιατρική και οφθαλμολογική εκτίμηση, καθώς και CT εγκεφάλου, 
θώρακα, κοιλίας και MRI-MRA εγκεφάλου, χωρίς παθολογικά ευρήματα. 
Ο ασθενής 10 ημέρες μετά το πέρας της αντιβιοτικής αγωγής υποβλήθηκε σε αντικατάσταση της 
αορτικής βαλβίδας με μεταλλική, ενώ η καλλιέργεια του βαλβιδικού ιστού ήταν στείρα. Έλαβε 
μετεγχειρητικά IV κεφτριαξόνη για 14 ημέρες.
Συζήτηση: Οι στρεπτόκοκκοι ειδικών διατροφικών απαιτήσεων (NVS) είναι Gram-θετικοί κόκκοι η 
ανάπτυξη των οποίων στα κοινά θρεπτικά υλικά εξαρτάται από τον εμπλουτισμό τους με πυριδοξίνη και 
κυστεΐνη. Αν και αποτελούν μέρος της χλωρίδας του στόματος, του γαστρεντερικού και του ουρογεννη-
τικού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις τόσο σε ανοσοανεπαρκείς όσο και σε ανοσοκατε-
σταλμένους και ενοχοποιούνται για το 5-6% των περιπτώσεων λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας. Διακρίνονται 
σε δύο γένη: Granulicatella και Abiotrophia. Ενώ στη βιβλιογραφία υπάρχουν >100 αναφορές λοιμώδους 
ενδοκαρδίτιδας από NVS, αυτές που οφείλονται σε Granulicatella είναι <35 και σε αυτές το ποσοστό 
επιπλοκών είναι 30% και η θνητότητα 17%. Η αναγνώριση του μικροοργανισμού απαιτεί υψηλό βαθμό 
υποψίας από το εργαστήριο και η θεραπεία είναι αντίστοιχη της εντεροκοκκικής ενδοκαρδίτιδας.

ΑΑ13
Επιτυχής αντιμετώπιση ενδοκαρδίτιδας και πολλαπλών εγκεφαλικών 
αποστημάτων από Staphylococcus aureus με συνδυαστική θεραπεία
Μ. Μέλιου, Π. Λουρίδα, Α. Αργυράκη, Α. Μάλλιος, Σ. Κλουδάς, Α. Πεφάνης 
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Σκοπός: Περιγραφή περίπτωσης παραμελημένης ενδοκαρδίτιδας από S. aureus (MSSA) με πολλα-
πλά εγκεφαλικά αποστήματα.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 30 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, αγρότης, χωρίς 
ιστορικό χρήσης ενδοφλεβίων ουσιών, παρουσιάζει επεισόδιο δυσαρθρίας και αποπροσανατολι-
σμού αιφνίδιας έναρξης με συνοδό εμπύρετο που διαπιστώθηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο όπου 
διεκομίσθη. Απεικονιστικά (CT) διαπιστώθηκε ευμέγεθες ενδoεγκεφαλικό αιμάτωμα δεξιά μετωπι-
αία. Ο ασθενής εισήχθη στη ΝΧ κλινική όπου από τις καλλιέργειες αίματος απομονώθηκε S. aureus 
(MSSA) και έλαβε αγωγή με σιπροφλοξασίνη για 15 ημέρες χωρίς περαιτέρω έλεγχο.
Μια εβδομάδα μετά, παρουσιάζει υποτροπή του πυρετού οπότε και εισάγεται σε άλλο νοσοκομείο 
όπου διαπιστώνεται η παρουσία κηλίδων Janeway στα δάκτυλα και συστολικό φύσημα μιτροειδούς. 
Σε διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς παρατηρείται εκβλάστηση 1 εκ. στην οπίσθια γλωχίνα της 
μιτροειδούς και συνοδός σοβαρή ανεπάρκεια της βαλβίδας. Σε CT εγκεφάλου, εκτός από το αιμάτωμα 
δεξιά μετωπιαία, παρατηρήθηκαν πολλαπλά μικρά σηπτικά έμβολα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο δια-
πιστώθηκε αναιμία ορθόχρωμη ορθοκυτταρική, αυξημένα ηπατικά ένζυμα και υπεργαμμασφαιριναιμία. 
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Από τις καλλιέργειες αίματος απομονώθηκε S. aureus (MSSA) με τις εξής MIC: Gentamicin: 4, Linezolid: 
≤2, Oxacillin: 0,5, Vancomycin: ≤1, Trimethoprim/Sulfamethoxazole: ≤2/38. 
Με τη διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας μεταφέρθηκε στην κλινική μας, τέθηκε σε αγωγή με κλοξακιλ-
λίνη, λινεζολίδη και γενταμικίνη και απυρέτησε την 5η ημέρα νοσηλείας. Τη 10η ημέρα όμως παρου-
σίασε νευρολογική επιδείνωση με εγκατάσταση αριστερής πυραμιδικής συνδρομής και διαταραχή 
των παρεγκεφαλιδικών λειτουργιών. Η MRI ανέδειξε αποστηματοποίηση του αιματώματος δεξιά 
μετωπιαία, και ευμεγέθη αποστήματα 4 εκ. δεξιά κροταφοβρεγματικά, αριστερά βρεγματοϊνιακά, 
και μικρότερα σε αμφότερα τα ημισφαίρια και στην παρεγκεφαλίδα. Στην CT κοιλίας διαπιστώθηκε 
απόστημα σπληνός και μικρότερα αποστήματα στο ήπαρ. Έγινε καρδιοχειρουργική εκτίμηση όπου 
δόθηκε σύσταση για συνέχιση της συντηρητικής θεραπείας.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής συνέχισε αγωγή με κλοξακιλλίνη ενδοφλεβίως και λινεζολίδη αρχικά 
ενδοφλεβίως και από την 4η εβδομάδα από του στόματος με σταδιακή βελτίωση της νευρολογικής 
εικόνας. Το απόστημα του σπληνός παροχετεύθηκε μερικώς διαδερμικά. Από την 6η εβδομάδα 
τέθηκε σε per os αγωγή με ριφαμπικίνη, τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη χωρίς υποτροπή του 
πυρετού. Ο ασθενής συνέχισε την per os αγωγή για συνολικό διάστημα 3 μηνών, με επακόλουθη 
πλήρη ίαση και εξαφάνιση των απεικονιστικών ευρημάτων, χωρίς νευρολογικά ελλείμματα.
Συζήτηση: Στη θεραπεία της σταφυλοκοκκικής ενδοκαρδίτιδας με μεταστατικές εστίες λοίμωξης στο 
ΚΝΣ και στα συμπαγή όργανα της κοιλίας, για φαρμακοκινητικούς λόγους, πιθανόν να απαιτούνται 
συνδυασμοί αντιμικροβιακών πέραν των συνιστώμενων στις κατευθυντήριες οδηγίες. Στην προκειμέ-
νη περίπτωση, πέραν της κλασικής αγωγής για ενδοκαρδίτιδα από MSSA και δεδομένου ότι δεν υπάρ-
χουν επαρκή φαρμακοκινητικά δεδομένα της κλοξακιλλίνης στο ΚΝΣ, προτιμήθηκε η συγχορήγηση 
λινεζολίδης λόγω της πολύ καλής φαρμακοκινητικής της στο ΚΝΣ. Δεν επιχειρήθηκε μονοθεραπεία 
της ενδοκαρδίτιδας με λινεζολίδη λόγω των λίαν περιορισμένων βιβλιογραφικών δεδομένων για την 
αποτελεσματικότητα της σε ενδοκαρδίτιδα από MSSA. Επιπλέον, λόγω της σημαντικής πιθανότητας 
σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από παρατεταμένη χορήγηση και λόγω του υψηλού κόστους 
της λινεζολίδης, επιλέξαμε μετά την 6η εβδομάδα θεραπείας να χορηγήσουμε per os αγωγή με ριφα-
μπικίνη και τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη, αντιβιοτικά με καλή διείσδυση στο ΚΝΣ. Δεν παρατη-
ρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες από την παρατεταμένη χορήγηση του συνδυασμού κλοξακιλλίνης 
και λινεζολίδης. Η συνολική διάρκεια της αγωγής καθορίσθηκε από την ανταπόκριση (απεικονιστικά 
και με δείκτες φλεγμονής) των εξωκαρδιακών επιπλοκών της ενδοκαρδίτιδας.

ΑΑ14
Πολυεστιακά σπληνικά αποστήματα σε ανοσοεπαρκή ενήλικα με 
νόσο εξ ονύχων γαλής
E. Γκαμπρέλα, B. Παπαδημητρόπουλος, E. Κουλλιάς, E. Ιωνάς, M. Βάρσου, Σ. Μανωλακόπουλος,  
Δ. Βασιλόπουλος, Μ. Deutsch
B’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» 

Εισαγωγή: Η νόσος εξ ονύχων γαλής είναι μία ζωονόσος που προκαλείται από έναν μικρό gram(-) 
βάκιλλο, την Bartonella henselae, η οποία μεταδίδεται στους ανθρώπους από τις γάτες μετά από 
εκδορές από τα νύχια τους ή δήγμα ή και απλή επαφή. Η νόσος προσβάλλει κυρίως παιδιά και η 
κλινική εικόνα εξαρτάται από το επίπεδο ανοσοεπάρκειας του ξενιστή και συνήθως, σε ένα ποσο-
στό 85-90%, χαρακτηρίζεται από επώδυνη, σύστοιχη με την πρωταρχική δερματική βλάβη τοπική 
λεμφαδενοπάθεια, μία βραχεία περίοδο πυρετού και κακουχία. Σε ένα ποσοστό 5-15% παρουσιά-
ζεται με άτυπες εκδηλώσεις και μπορεί να προσβάλλει κάθε όργανο. 
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Σκοπός: Σε αυτή την αναφορά περιστατικού παρουσιάζεται μία σπάνια περίπτωση ανοσοεπαρκή 
ενήλικα με νόσο εξ ονύχων γαλής και μεμονωμένα αποστήματα σπληνός. 
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 27 ετών, με ιστορικό χρόνιας ηπατίτιδας Β υπό αγωγή 
με Tenofovir, προσήλθε λόγω πυρετού από 10ημέρου, νυχτερινών εφιδρώσεων και γενικευμέ-
νης κακουχίας. Στη φυσική εξέταση δεν παρουσίαζε λεμφαδενοπάθεια ούτε άλλα παθολογικά 
ευρήματα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο σημειώνεται άνοδος των δεικτών φλεγμονής. Aξονική 
κοιλίας και μαγνητική (MRI) κοιλίας με έγχυση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού ανέδειξαν πολλαπλά 
αποστήματα στον σπλήνα. Η ασθενής ανέφερε στο ιστορικό επαφή με γάτες κατά το τελευταίο 
διάστημα. Tέθηκε η υποψία της νόσου εξ ονύχων γαλής, η οποία επιβεβαιώθηκε με τον ορολογι-
κό έλεγχο αντισωμάτων για την B. Henselae (IgG 2048 φ.τ. <32, IgM 80; φ.τ<10). Η ασθενής τέθη-
κε σε αγωγή με αζιθρομυκίνη 500 mg την πρώτη ημέρα και ύστερα 250 mg/ημέρα για 5 ημέρες 
και ριφαμπικίνη 600 mg/ημέρα για15 ημέρες. Εν συνεχεία έλαβε μονοθεραπεία με δοξυκυκλίνη 
200 mg/ημέρα για 8 εβδομάδες με πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων και των δεικτών φλεγμο-
νής. Η ΜRI την 4η εβδομάδα ανέδειξε πλήρη εξάλειψη μίας εκ των τριών σπληνικών εστιών και 
μείωση του μεγέθους των υπολοίπων. Επαναληπτική MRI 2 μήνες μετά το τέλος της θεραπείας 
ανέδειξε πλήρη εξάλειψη των εστιών. 
Συμπεράσματα: Η μεμονωμένη προσβολή του σπληνός είναι πολύ σπάνια εκδήλωση της νόσου εξ 
ονύχων γαλής, ειδικά σε ανοσοεπαρκείς ενήλικες. Έως σήμερα μόνο πέντε περιστατικά έχουν ανα-
φερθεί στη βιβλιογραφία. Είναι σημαντικό να τίθεται η υποψία όταν υπάρχει ενδεικτικό ιστορικό και 
να διαφοροδιαγιγνώσκεται από άλλες πολυεστιακές εξεργασίες σπληνός όπως λεμφώματα, διηθητι-
κές νόσους όπως σαρκοείδωση και άλλα λοιμώδη αίτια, όπως φυματίωση, σηπτικά έμβολα και μυκη-
τιάσεις. Η αντιμετώπιση είναι ακόμα εμπειρική και στηρίζεται σε μεμονωμένα περιστατικά που έχουν 
καταγραφεί στη βιβλιογραφία. Υπό συζήτηση είναι επίσης και η διάρκεια της αντιβιοτικής αγωγής. 

ΑΑ15
Πρόσφατα δεδομένα κολπικών μυκητικών λοιμώξεων
Ε. Μπελεσιώτου,1 Μ. Γκίκα,1 Κ. Μπούζα,1 Ε. Περιβολιώτη,1 Χ. Τότσικας,2 Μ. Νέπκα,1 Ζ. Ψαρουδάκη,1 
Χ. Βαδάλα,2 Ε. Κρανιωτάκη,1 Κ. Λιτσάκης,1 Γ. Δαμοράκη, Π. Ανδρικογιαννόπουλος,1  
Β. Παπασταμόπουλος,2 Α. Σκουτέλης 2
1Mικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Ε’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Η κολπίτιδα είναι συχνή λοίμωξη. 75% των γυναικών θα νοσήσουν από τουλάχιστον μια 
μυκητική κολπίτιδα κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. 
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους των απομονωθέ-
ντων μυκήτων από δείγματα κολπικού επιχρίσματος καθώς και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυ-
κητικά, διότι είναι πολύ σημαντική η ορθή χορήγηση αγωγής με βάση την καταγραφή πρόσφατων 
μικροβιολογικών δεδομένων, ιδιαίτερα στις υποτροπιάζουσες κολπίτιδες.
Υλικό και Μέθοδοι: Έπειτα από λήψη ιστορικού, σε κάθε δείγμα κολπικού επιχρίσματος έγινε: 
άμεση μικροσκοπική εξέταση, χρώση κατά Gram και καλλιέργεια σε αιματούχο άγαρ, Sabouraud 
dextrose agar και επώαση σε θερμοκρασία 37°C και ≤30°C. Η αρχική ταυτοποίηση των αναπτυ-
χθέντων μυκήτων έγινε σύμφωνα με τα μακροσκοπικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά (άμεση 
μικροσκοπική εξέταση, χρώση κατά Gram) και δοκιμασία βλαστικού σωλήνα. Η βιοχημική ταυτο-
ποίηση έγινε με το αυτόματο σύστημα Viteκ 2. Ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυκητικά φάρμακα 
έγινε με το σύστημα Viteκ 2 και με E test. 
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Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας από 810 γυναίκες κυρίως αναπαραγω-
γικής ηλικίας απομονώθηκαν 79 (9,8%) στελέχη μυκήτων από καλλιέργειες κολπικού εκκρίματος. 
Από το ληφθέν ιστορικό οι 10 (7,9%) γυναίκες ανέφεραν υποτροπιάζουσες μυκητικές κολπίτιδες. 
Ενώ: 3/79 (3,7%) εξ αυτών έπασχαν από HIV λοίμωξη, 10/79 ανέφεραν κύηση (1,2%) και 26/79 
άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες (χρήση αντισυλληπτικών δισκίων, χορήγηση κορτιζόνης, 
σακχαρώδη διαβήτη, υποθυρεοειδισμό, χορήγηση αντιβιοτικών, ανοσοκαταστολή, παχυσαρκία, 
έλλειψη προφύλαξης, ενδομήτριο σπιράλ, κολπικές αλοιφές, αποσμητικά, tampon, spray, στενά 
ή υγρά ρούχα). Οι απομονωθέντες μύκητες είναι: C. albicans: 76 (96,2%) και 3 (3,8%) στελέχη 
non albicans: C. glabrata: 1 (1,3%), C. tropicalis 1 (1,3%), C. krusei 1 (1,3%%). Η C. albicans 
ήταν ο αιτιολογικός παράγοντας των υποτροπιαζουσών κολπιτίδων. Τα στελέχη είναι ευαίσθητα 
σε: Ampotericin B, Μicafungin, Caspofungin, Fluocytosin, Posaconazole, Voriconazole. Αντοχή 
στην Fluconazole (MIC>64) είχε 3% των C. albicans (γυναίκες με υποτροπιάζουσα κολπίτιδα), τα 
στελέχη C. krusei και C. glabrata. Η C. glabrata είχε αντοχή στην Itraconazole. Σε 1/79 (1,02%)
ασθενείς συνυπήρχε Trichomonas spp. και σε 3/79 (3,7%) clue cells (Gardnerella vaginalis). Όλες 
οι ασθενείς έλαβαν αντιμυκητική αγωγή με κολπικά υπόθετα ή/και από του στόματος.
Συμπεράσματα: Η μυκητική κολπίτιδα είναι συνήθης λοίμωξη, συχνά υποτροπιάζουσα, ιδιαίτε-
ρα όταν συνυπάρχουν άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες. Η C. albicans παραμένει το κυρίαρχο 
αίτιο στις μυκητικές κολπίτιδες, όμως πρέπει να γίνεται ταυτοποίηση και έλεγχος ευαισθησίας 
στα αντιμυκητικά φάρμακα για την ορθή χορήγηση θεραπευτικής αγωγής και την αποφυγή των 
υποτροπών.

ΑΑ16
Δαπάνη αντιμυκητικής αγωγής σε τεταρτοβαθμιο νοσοκομειο
Ε. Μπελεσιώτου,1 Μ. Νέπκα,1 Ε. Περιβολιώτη,1 Ζ. Ψαρουδάκη,1 Β. Παπαδοπούλου, Π. Παπανδρέου, 
Μ. Σταθοπούλου, Γ. Βλάχου, Γ. Χατζηδημητρίου, Χ. Βαδάλα,2 Ε. Κρανιωτάκη,1 Κ. Λιτσάκης,1  
Β. Παπασταμόπουλος,2 Α. Σκουτέλης 2
1Mικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Ε’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Τα κύρια στοιχεία στα οποία πρέπει να στηρίζεται η ορθολογιστική χρήση των αντιμυ-
κητικών φαρμάκων είναι η ορθή διαγνωστική προσέγγιση, η καλή γνώση της φαρμακοκινητικής 
και φαρμακοδυναμικής, οι πιθανές παρενέργειες αλλά και το κόστος.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών πορεία της 
δαπάνης της αντιμυκητικής αγωγής σε σχέση με την ποσότητα της κατανάλωσής τους, με απώτερο 
στόχο την όσο κατά το δυνατόν καλύτερη διαχείριση αλλά και εξοικονόμηση πόρων, ιδιαίτερα κατά 
τη δύσκολη παρούσα γενικότερη οικονομική κατάσταση.
Υλικό και Μέθοδοι: Στο νοσοκομείο μας κατά την τελευταία επταετία μελετήθηκε (στις παθολο-
γικές, χειρουργικές κλινικές, αιματολογική, ογκολογική κλινική, καθώς και στις μονάδες εντατικής 
θεραπείας), η ποσότητα των αντιμυκητικών φαρμάκων, η ανά τρίμηνο κατανάλωση τους αλλά και η 
χρηματική δαπάνη σε συνάρτηση με τον αριθμό των DDDs (Defined Daily Doses). Χρησιμοποιήθηκε 
το WHO-ATC/DDD Index για τoν υπολογισμό των DDDs για τα αντιμυκητικά με συστηματική δράση 
(ATC J02). Για τον καθορισμό της μέσης ημερήσιας δόσης θεραπείας χρησιμοποιήθηκε η Defined 
Daily Dose (DDD) του συστήματος ταξινόμησης ATC/DDD της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας). Το 
Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας (ΚΗΘ = ΛΤ/ΑΗΔ) προσδιορίζεται από τη Λιανική Τιμή (ΛΤ) του φαρμα-
κευτικού προϊόντος και από τον αριθμό Ημερησίων Δόσεων (ΑΗΔ). Ο ΑΗΔ = ΠΔΣ/DDD καθορίζεται 
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από τη συνολική περιεκτικότητα σε δραστική ουσία στη συγκεκριμένη συσκευασία (ΠΔΣ) και από την 
DDD ή από τη μέση Ημερήσια Δόση (ΜΗΔ). Εν συνεχεία, τα αποτελέσματα εκφράστηκαν σε DDD/100 
κλίνες-ημέρες (DDDs/100BD) και ποσοτικοποιήθηκαν σε επίπεδο δραστικής ουσίας. 
Αποτελέσματα: Το κόστος της αντιμυκητικής αγωγής αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού κόστους 
των αντιμικροβιακών, στο 5% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης. Παρόλη την αύξηση της 
συνταγογράφησης της αντιμυκητικής αγωγής σημειώθηκε σημαντική μείωση της δαπάνης. Η 
χρήση αντιμυκητικών φαρμάκων, εκφρασμένη σε DDDs παρουσιάζει μικρή μείωση κατά τα τελευ-
ταία δύο έτη. Κατά σειρά συχνότητας χρήσης πρώτες ήταν οι τριαζόλες, έπονταν τα λοιπά αντιβι-
οτικά και κατόπιν τα άλλα αντιμυκητικά. Η κατανάλωση δεν είχε εποχιακή κατανομή. Οι μονάδες 
εντατικής θεραπείας και η αιματολογική κλινική ήταν τα τμήματα με τη μεγαλύτερη συνταγογρά-
φηση αντιμυκητικών. 
Συμπεράσματα: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είναι αξιοσημείωτη η μείωση των δαπα-
νών στο νοσοκομείο μας, για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των μυκητιάσεων, παρά την αύξηση 
της κατανάλωσης, γεγονός πολύ σημαντικό, διότι το κόστος τους αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ του 
συνολικού κόστους των αντιμικροβιακών.

ΑΑ17
Σπάνια περίπτωση οξείας ηπατίτιδας Ε σε Έλληνα ασθενή μετά από 
ταξίδι στη Βουλγαρία 
M. Πηρουνάκη, A. Μερίτση, M. Παπαβδή, E. Ιωνάς, Γ. Λάλλα, Σ. Μανωλακόπουλος, Δ. Βασιλόπουλος, 
Μ. Deutsch
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Εισαγωγή: Η ηπατίτιδα Ε είναι ζωονόσος που οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας Ε (HEV) και μεταδί-
δεται κυρίως μέσω της εντεροστοματικής οδού. Η νόσος μέχρι σήμερα θεωρούνταν ενδημική σε 
περιοχές της νοτιοανατολικής Ασίας και Αφρικής. Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχουν αναφορές 
μικρών ενδημιών, ενώ καταγράφονται υψηλά ποσοστά επιπολασμού του ιού και σε ανεπτυγμένες 
χώρες, όπως οι χώρες της Ευρώπης. Η οδός μετάδοσης συχνά είναι δύσκολο να εντοπιστεί ωστόσο 
φαίνεται ότι η μετάδοση του ιού στην Ευρώπη ακουλουθεί την τροφιμογενή οδό μετά από βρώση 
ωμού κρέατος, μολυσμένου από τον ιό, κυρίως χοιρινού. 
Σκοπός: Παρουσιάζεται η περίπτωση Έλληνα ασθενούς με οξεία ικτερική ηπατίτιδα Ε και περιχο-
λοκυστίτιδα.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 74 ετών προσήλθε λόγω υπέρχρωσης ούρων, ικτερικής 
χροιάς δέρματος, επιπεφυκότων και άλγους δεξιού υποχονδρίου με αίσθημα πληρότητας που 
επιδεινώνονταν με τη φυσική δραστηριότητα από πενθημέρου. Ανέφερε ταξίδι αναψυχής στη 
Βουλγαρία προ 5 εβδομάδων και κατανάλωση αγριογούρουνου. Σημειώνεται ιστορικό Σακχα-
ρώδους Διαβήτη τύπου ΙΙ υπό χρόνια αγωγή. Δεν ανέφερε λήψη άλλων φαρμακευτικών σκευ-
ασμάτων, τοξικών ουσιών ή μανιταριών. Δεν ήταν πότης ή καπνιστής. Αντικειμενική εξέταση: 
Απύρετος, ικτερική χροιά δέρματος και επιπεφυκότων και ψηλαφητό ήπαρ με ομαλό, αποστρογ-
γυλωμένο χείλος με ήπια ευαισθησία κατά την ψηλάφηση. Δεν παρουσίασε σημεία χρόνιας ηπα-
τικής νόσου. Από τον εργαστηριακό έλεγχο: AST 1080IU/L, ALT 1440IU/L, χολερυθρίνη 10 mg/dl 
(άμεση 6,4 mg/dl) με φυσιολογικά χολοστατικά ένζυμα και ΙΝR. Υπερηχογράφημα και αξονική 
κοιλίας: ηπατομεγαλία και ανώμαλα πεπαχυσμένο τοίχωμα χοληδόχου κύστης με παρουσία 
χολόλιθου και εκτεταμένο περιχολοκυστικό οίδημα. Ο ορολογικός έλεγχος ήταν αρνητικός για 
ηπατίδες A, B, C και ηπατοτρόπους ιούς. Ο έλεγχος για αυτοάνοσα νοσήματα ήπατος ήταν επίσης 
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αρνητικός. Τέθηκε αντιβιοτική αγωγή ως επί οξείας χολοκυστίτιδας. Λόγω του επιδημιολογικού 
ιστορικού στάλθηκε anti-HEV IgM που ήταν θετικό. Ο ασθενής παρουσίασε κλινική βελτίωση με 
σταδιακή πτώση των τρανσαμινασών αλλά πιο παρατεταμένη παραμονή υψηλών τιμών χολερυ-
θρίνης και με πλήρη αποκατάσταση των εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων του σε 
διάστημα 10 ημερών. 
Συζήτηση: Στην παρούσα περίπτωση η εικόνα τόσο της οξείας ηπατίτιδας όσο και της οξείας 
περιχολοκυστίτιδας συσχετίζεται άμεσα με την οξεία λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Ε. Ανα-
φέρεται ότι η οξεία ηπατίτιδα Α ή Β μπορούν να προκαλέσουν περιχολοκυστίτιδα, ενώ παρόμοια 
εικόνα περιγράφουμε πρώτη φορά σε διαδρομή οξείας ηπατίτιδας Ε. Η οξεία ικτερική ηπατίτιδα Ε 
στην Ελλάδα θεωρείται σπάνια, παρότι παρουσία IgG αντισωμάτων βρέθηκε σε ικανό ποσοστό σε 
μεμονωμένες επιδημιολογικές μελέτες.
Συμπεράσματα: Σε άτομα με εικόνα οξείας ηπατίτιδας και συμβατό επιδημιολογικό ιστορικό θα 
πρέπει να διερευνάται και το ενδεχόμενο λοίμωξης από ηπατίτιδα Ε. 

ΑΑ18
Εμβολιαστική κάλυψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού Γενικού 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.  
Ένα μάντζικερτ για όλους μας;
Ά.Μ. Ξανθοπούλου,1 Ν. Λεμονάκης,2 Σ. Βεντούρη,2 Π. Παναγόπουλος,3 Ε. Μαλτέζος 4
1Ειδικευόμενη Παθολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Π.Ν. Αλεξανδρούπολης
2Επιτροπή Λοιμώξεων, Γ.Π.Ν. Αλεξανδρούπολης
3Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Π.Ν. Αλεξανδρούπολης
4Καθηγητής Παθολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Π.Ν. Αλεξανδρούπολης

Εισαγωγή: Ο εμβολιασμός κατά της εποχιακής γρίπης είναι πολύ σημαντικός τόσο στις ευπαθείς 
ομάδες του όσο και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και γενικά το προσωπικό των νοσοκομείων 
που έρχεται σε επαφή με τους ασθενείς. 
Σκοπός: Η καταγραφή του ποσοστού ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης που υποβλήθηκε σε εμβολιασμό κατά της εποχιακής γρίπης 
για το έτος 2015-2016.
Υλικό και Μέθοδοι: Σε διάστημα πέντε μηνών καταγράφηκε το σύνολο του ιατρικού και νοσηλευ-
τικού προσωπικού οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εμβολιασμό κατά της εποχιακής γρίπης. Η αναζήτηση 
των στοιχείων έγινε από τις καταγραφές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την επιτροπή λοιμώξε-
ων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 
Αποτελέσματα: Εμβολιάστηκαν 59 άτομα στο σύνολο των εργαζομένων του Γ.Π. Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης. Οι 16 απο αυτούς ήταν μέρος του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, 
ενώ οι 36 μέρος του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου, οι υπόλοιποι 9 ήταν μέρος του 
λοιπού προσωπικού (λοιπό επιστημονικό, τεχνική υπηρεσία, διοικητική υπηρεσία). Το σύνολο 
του προσωπικού του νοσοκομείου μας απαρτίζεται από 389 ιατρούς, 525 νοσηλευτές και 199 
λοιπό προσωπικό. Με βάση αυτές τις καταγραφές για το έτος 2015-2016 εμβολιάστηκε μόνο το 
6% του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Μελετώντας τα δεδομένα, παρατηρήθηκε μια σχετική 
αύξηση του ποσοστού των εμβολιασθέντων, καθώς κατά το έτος 2014-2015 μόνο το 2% του 
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού φαίνεται να εμβολιάστηκε κατά της εποχιακής γρίπης. Επίσης, 
παρατηρήθηκε πως το προσωπικό κλειστών μονάδων, όπως της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων ή 
της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, παρουσίασε ποσοστό ανταπόκρισης 100% και 50% αντίστοιχα, 
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πιθανόν λόγω ευαισθητοποίησης του προσωπικού. Καμία μεταβολή δεν παρατηρήθηκε στο 
ποσοστό εμβολιασμού, τόσο στις υπόλοιπες κλειστές μονάδες νοσηλείας (νοσηλεία ατόμων 
υψηλού κινδύνου-Μ.Ε.Θ., Μ.Ε.Ν.Ν.) όσο και στις υπόλοιπες Κλινικές του νοσοκομείου.
Συμπεράσματα: Κατά το έτος 2015-2016 παρατηρήθηκε πως το ποσοστό εμβολιασμού του ιατρι-
κού και νοσηλευτικού προσωπικού είναι πάρα πολύ χαμηλό. Σε αυτό το χαμηλό ποσοστό συμβάλει 
όχι τόσο η μη επαρκής ενημέρωση του προσωπικού όπως προβάλλεται, αλλά η μη αντίληψη του 
κινδύνου τόσο της προσβολής των ίδιων όσο και της μετάδοσης του ιού από το ίδιο το προσωπικό 
προς τους ασθενείς.

ΑΑ19
Λοίμωξη και λεμφαδενοπάθεια από Rickettsia slovaca μετά από δήγμα 
κρότωνα (TIBOLA – Tick-Borne Lymphadenopathy)
Γ. Κεφαλογιάννης,1 Α. Διλιντάς,1 Μ. Σταματελάτου,2 Στ. Λαζάκης,1 Δ. Χοχλάκης,3 Α. Ψαρουλάκη 3
1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας
2Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας
3Περιφερικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Σκοπός: Η ανάδειξη σπανιότερων αιτίων ρικετσίωσης και πιο συγκεκριμένα της Rickettsia slovaca 
στην Ελλάδα. Οι ρικέτσιες είναι ενδοκυττάρια βακτηρίδια και διαχωρίζονται σε 3 κύριες ομάδες: 
α) την ομάδα του τύφου (R. typhi, R. prowazekii), β) την ομάδα του κηλιδοβλατιδώδη πυρετού (R. 
rickettsii, R. conorii, R. slovaca, R. siberica κ.ά) και γ) τις αταξινόμητες (R. bellii). Η TIBOLA (Tick-Borne 
Lymphadenopathy) περιγράφηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία το 1997 με αιτιολογικό παράγοντα 
την Rickettsia slovaca, ένα παθογόνο που μεταδίδεται με δήγμα κρότωνα του είδους Dermacentor 
marginatus και σπανιότερα reticulatus.
Αποτελέσματα: Στην περιοχή της Σητείας, τον Απρίλιο του 2015, γυναίκα 47 ετών νοσηλεύτηκε 
στη χειρουργική κλινική, λόγω εμφανίσεως νεκρωτικής εσχάρας με οιδηματώδη άκρα στο αντι-
βράχιο, επέκταση της φλεγμονής στο βραχίονα και επώδυνη μασχαλιαία και τραχηλική λεμφαδε-
νοπάθεια. Δεν ανέφερε επαφή με ζώα. Αντιμετωπίστηκε με χειρουργική διάνοιξη της φλεγμονής, 
όσο και με iv χορήγηση κλινδαμυκίνης, κεφοξιτίνης και φουσιδικού οξέος με ήπια βελτίωση τοπικά 
της φλεγμονής. Ωστόσο, λόγω εμμένουσας εντόνου βαθμού καταβολής δυνάμεων και κακουχίας 
επισκέφτηκε δερματολόγο και λοιμωξιολόγο, χωρίς να προστεθεί οτιδήποτε στη διαγνωστική 
προσπέλαση της. Εκ του εργαστηριακού ελέγχου χωρίς αξιοσημείωτα ευρήματα: TKE 19 mm/h, 
CRP 6 mg/dl (<10), λοιπά κφ. Εν συνεχεία η IFA ορού ανέδειξε IgM 1/400, θετική για R. slovaka. 
Η Real-Time PCR ήταν θετική για glta γονίδιο και 100% για ompA. Αντιμετωπίστηκε με χορήγηση 
δοξυκυκλίνης με πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων της.
Συμπεράσματα: Η επίγνωση της λεμφαδενοπάθειας μεταδιδόμενης με νήγμα κρότωνα (TIBOLA) 
με τη χαρακτηριστική κλινική εικόνα -όπως περιγράφεται ανωτέρω- μαζί με τη γνωστοποίηση 
ύπαρξης σπανιότερων ειδών ρικέτσιας (όπως της R. slovaca) και στον ελλαδικό χώρο, μπορεί να 
οδηγήσει σε αποφυγή άσκοπης και πολύπλοκης διαγνωστικής προσπέλασης ή θεραπείας των 
ύποπτων περιστατικών.
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ΑΑ20
Συλλοίμωξη από Rickettsia conorii και Rickettsia siberica
Γ. Κεφαλογιάννης,1 Α. Διλιντάς,1 Μ. Σταματελάτου,2 Δ. Χοχλάκης,3 Α. Ψαρουλάκη,3 Γ. Σεβαστάκη 4
1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας
2Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας
3Περιφερικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
4Τμήμα Αιμοδοσίας, «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γ.Ν. Ηρακλείου, Κρήτη

Σκοπός: Η ανάδειξη σπανιότερων ειδών ρικετσίωσης στην Ελλάδα, όπως της Rickettsia siberica, καθώς 
και η παρουσία περιστατικών συλλοίμωξης με περισσότερα του ενός είδους ρικέτσιας. Η Rickettsia 
conorii θεωρείτο για σειρά ετών το μοναδικό αίτιο κηλιδώδους μεσογειακού πυρετού. Σήμερα πάνω από 
30 διαφορετικά είδη ρικετσιών με παθογόνο δράση στον άνθρωπο έχουν απομονωθεί. Η πρώτη κλινική 
περίπτωση λοίμωξης από Rickettsia siberica mongolotimonae αναφέρεται για πρώτη φορά στη Γαλλία 
το 1996. Είναι παθογόνο που μεταδίδεται με δήγμα κρότωνα του είδους Rhipicephalus ή Hyalomma. Το 
ακρώνυμο LAR (Lymphangitis Associated Rickettsiosis) περιγράφει καλύτερα τη λοίμωξη από την παρα-
πάνω ρικέτσια, δεδομένου ότι η λεμφαγγειίτιδα είναι από τις κύριες κλινικές της εκδηλώσεις. 
Παρουσίαση περιστατικού: Στην περιοχή της Σητείας, τον Αύγουστο του 2015, άνδρας 83 ετών 
προσέρχεται με υψηλό πυρετό, κεφαλαλγία, έντονη κακουχία, αρθραλγίες, τρόμο προσπάθειας 
και αστάθεια βαδίσεως, αρχόμενα από 5ημέρου. Εν συνεχεία διαπιστώθηκε παρουσία νεκρωτικής 
εσχάρας στο δεξιό άνω άκρο με συνοδό λεμφαγγειίτιδα και λεμφαδενοπάθεια δεξιάς μασχαλιαίας 
χώρας. Τις προσεχείς ημέρες παρουσίασε κηλιδοβλατιδώδες αιμορραγικό εξάνθημα κεφαλής, 
κορμού και άκρων, συμπεριλαμβανομένων των παλαμών και των πελμάτων. Ο εργαστηριακός 
έλεγχος ανέδειξε: WBC 8660, ΤΚΕ 53 mm/h, CRP 160 mg/dl (<10), SGOT 219, 4 U/L (<40), SGPT 
177,8 U/L (<40), γGT 121 U/L (<50). Ο ορολογικός έλεγχος με PCR ορού και ΕΝΥ ήταν συμβατός 
με οξεία λοίμωξη από R. conorii με IgM 1/1600 και R. siberica mongolotimonae με IgM 1/3200 και 
μετά από 21 ημέρες με IgG: 1/960. Η Real-Time PCR ήταν θετική για glta γονίδιο. Αντιμετωπίστηκε 
με χορήγηση δοξυξυκλίνης 200 mg για 21 ημέρες, με προοδευτική βελτίωση της κλινικοεργαστη-
ριακής του εικόνας.
Συμπεράσματα: Στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη, κατά την υποψία κηλιδώδους μεσογειακού 
πυρετού, ο εργαστηριακός έλεγχος συνήθως συμπεριλαμβάνει ορολογικό έλεγχο αποκλειστικά για 
R. conorii και R. typhi. Σήμερα φαίνεται ότι ολοένα και περισσότερα νέα στελέχη (π.χ. R. siberica, R. 
slovaca) είναι παθογόνα για τον άνθρωπο και πρέπει να τίθενται στη διαφορική διάγνωση. 

ΑΑ21
Διηθητική λοίμωξη με μικροβιαιμία, ιερολαγονίτιδα και πνευμονία 
από Salmonella non typhi σε υγιή έφηβη
Θ. Kαραβασίλης,1 Α. Αργυράκη,1 Π. Λουρίδα,1 Σ. Κλουδάς,1 Α. Μάλλιος,1 Π. Νικολόπουλος,2  
Δ. Στεφανή,3 Α. Πεφάνης 1
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» 
2Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
3Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Σκοπός: Η Salmonella spp αποτελεί το συχνότερο μικροβιακό αίτιο τροφιμογενούς λοίμωξης. 
Συχνότερη εκδήλωση αποτελεί η γαστρεντερίτιδα, με σπανιότερες τις εντοπισμένες λοιμώξεις 
όπως οστεομυελίτιδα, μηνιγγίτιδα και τα αποστήματα -επιπλοκές που απαντώνται κυρίως ομάδες 
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σε υψηλού κινδύνου (ανοσοκατεσταλμένους, βρέφη). Παρουσιάζουμε μια περίπτωση υγιούς εφή-
βου που παρουσίασε επιπλεγμένη μικροβιαιμία από Salmonella non-typhi.
Παρουσίαση περιστατικού: Έφηβη 15 ετών, εισάγεται λόγω πυρετού έως 40οC με ρίγος από διημέ-
ρου και συνοδό άλγος αριστεράς ιερολαγονίου άρθρωσης με δυσχέρεια βάδισης. Δεν αναφέρονται 
έμετοι, διάρροιες ή κοιλιακό άλγος. Κλινικά παρουσιάζει θετική δοκιμασία FABER και έντονη ευαι-
σθησία στην πίεση της ΑΡ ιερολαγονίου. Εργαστηριακός έλεγχος εισαγωγής: WBC: 9180/uL (πολυ: 
93%), CRP: 28,3 mg/dl, SGOT: 65 IU/L, SGPT: 59 IU/L, CPK: 194 IU/L. Ακτινογραφία θώρακος: χωρίς 
παθολογικά ευρήματα. Λόγω χωλότητας και εντοπισμένου άλγους, έγινε MRI λεκάνης που ανέδειξε 
διάσταση αριστεράς ιερολαγονίου αρθρώσεως με παρουσία υγρού, οστικό οίδημα στο αριστερό 
λαγόνιο και μικρή ποσότητα υγρού στον αριστερό λαγονοψοΐτη, ευρήματα συμβατά με φλεγμονή 
ΑΡ ιερολαγονίου. Τέθηκε εμπειρικά σε κεφτριαξόνη και κλινδαμυκίνη. Στις καλλιέργειες αίματος 
απομονώθηκε Salmonella muenster, ευαίσθητη στην κεφτριαξόνη (διακοπή κλινδαμυκίνης). Την 4η 
ημέρα νοσηλείας παρουσίασε αιφνιδίως ταχύπνοια, ταχυκαρδία και αναπνευστική ανεπάρκεια. Νέα 
ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε ανομοιογενή διηθήματα δεξιού κάτω λοβού (ΔΚΛ), ενώ η αξονική 
πυκνωτικά διηθήματα ΔΚΛ καθώς και περιορισμένης έκτασης διηθήματα στον ΑΡ άνω και κάτω λοβό. 
Παρά την επιδείνωση, οι δείκτες φλεγμονής βελτιώθηκαν (CRP 9,94 mg/dl, χωρίς λευκοκυττάρωση). 
Η ασθενής τέθηκε σε οξυγονοθεραπεία και μέγιστη δόση κεφτριαξόνης. Παρουσίασε σταδιακή βελτί-
ωση της αναπνευστικής της λειτουργίας και απυρέτησε την 8η ημέρα. Παράλληλα παρουσίασε ύφεση 
του άλγους, που παρέμεινε μόνο κατά τη φόρτιση της άρθρωσης. Οι δείκτες φλεγμονής αποκατα-
στάθηκαν πλήρως σταδιακά. Έλαβε συνολικά 17 ημέρες iv κεφτριαξόνη και ακολούθως 4 εβδομάδες 
p.os. αμοξυκιλλίνη. Σε επανεξέταση ένα μήνα μετά, η ευαισθησία της ιερολαγονίου είχε παρέλθει και 
δεν παρουσίαζε παθολογικά κλινικοεργαστηριακά ευρήματα. Δεν απομονώθηκε ποτέ Salmonella 
από την καλλιέργεια κοπράνων. Ενδελεχής έλεγχος για υποκείμενο νόσημα απέβη αρνητικός.
Συμπεράσματα: Στις αναπτυγμένες χώρες, η Salmonella spp αποτελεί συχνό αίτιο γαστρεντε-
ρίτιδας, ενώ σπανιότερα προκαλεί μικροβιαιμία και διηθητική νόσο. Η αρθρίτιδα απαντάται 
σε ποσοστό <1% των σαλμονελώσεων, ενώ ακόμα σπανιότερη είναι η πνευμονία. Η διηθητική 
σαλμονέλωση παρουσιάζει υψηλά ποσοστά θνητότητας και αφορά κατά κανόνα ασθενείς με υπο-
κείμενο νόσημα. Συμπερασματικά, παρουσιάζουμε σπάνια περίπτωση διηθητικής σαλμονέλωσης 
με συνοδό ιερολαγονίτιδα και πνευμονία σε ανοσοεπαρκή έφηβη, χωρίς υποκείμενα νοσήματα. 
Η διηθητική σαλμονέλωση, η οποία αποτελεί μια σημαντική αιτία νοσηρότητας στην υποσαχάρια 
Αφρική, πιθανά να αποκτήσει σύντομα σπουδαιότητα και στον ανεπτυγμένο κόσμο.

ΑΑ22
Επίπτωση καντιντουρίας σε τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο
Ε. Μπελεσιώτου, Κ. Μπούζα, Μ. Γκίκα, Ε. Περιβολιώτη, Μ. Νέπκα, Ζ. Ψαρουδάκη, Ε. Κρανιωτάκη,  
Κ. Λιτσάκης, Δ. Τσώνου, Χ. Βαδάλα, Β. Παπασταμόπουλος, Α. Σκουτέλης
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Οι ουρολοιμώξεις είναι πολύ συχνές και οι μυκητικές λοιμώξεις του ουροποιητικού 
συστήματος αποτελούν περίπου το 10% των νοσοκομειακών ουρολοιμώξεων, με κυρίαρχο το 
γένος Candida που είναι ο τρίτος κατά σειρά αιτιολογικός παράγοντας σε νοσοκομειακές λοιμώξεις. 
Όμως, στην ουροκαλλιέργεια η παρουσία μυκήτων του γένους Candida μπορεί να αποτελεί όχι 
μόνο αποικισμό ή επιμόλυνση, αλλά και αληθή λοίμωξη, γι’ αυτό πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά 
σε συνάρτηση με το ιστορικό και την κλινική εικόνα, διότι η καντιντουρία μπορεί να αποτελεί τη 
μοναδική ένδειξη καντινταιμίας σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς και ασθενείς των Μ.Ε.Θ.
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Σκοπός: Είναι πολύ σημαντική η αξιολόγηση της καντιντουρίας επειδή οι ασθενείς είναι πολλές 
φορές ασυμπτωματικοί και πρέπει να ακολουθεί ορθή ταυτοποίηση του είδους των μυκήτων και 
έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυκητικά.
Υλικό και Μέθοδοι: Σε κάθε ουροκαλλιέργεια που αναπτύχθηκαν μύκητες έγινε δοκιμασία 
βλαστικού σωλήνα και ζητήθηκε επαναληπτικά και νέο δείγμα, με την υποσημείωση αναφοράς 
ύπαρξης ουροκαθετήρα, στο οποίο κατόπιν συναξιολόγησης, έγινε ταυτοποίηση των μυκήτων με 
το αυτόματο σύστημα Viteκ 2 και συμπλήρωματικά με API 20 C AUX, API ID32C και έλεγχος ευαι-
σθησίας στα αντιμυκητικά φάρμακα με το σύστημα Viteκ 2 και με E test. 
Αποτελέσματα: Κατά το τελευταίο έτος από 980 καλλιέργειες ούρων με Candida, σε 53 (5, 4%) 
η καντιντουρία θεωρήθηκε αληθής αφού επιβεβαιώθηκε και σε επαναλαμβανόμενο δείγμα και 
συναξιολογήθηκε με την κλινική εικόνα, την πυουρία και το ιστορικό του ασθενούς. Οι περισσότε-
ροι ασθενείς νοσηλεύονταν κατά συχνότητα απομόνωσης σε Μ.Ε.Θ. 30 (56,6%), μονάδα μεταμό-
σχευσης οργάνων και μυελού 2 (3,7%), αιματολογική 1 (1,8%), νεφρολογική 7 (13,2%), παθολογική 
κλινική 13 (24,5%). 33 στελέχη ήταν C. Albicans (62,3%) και 20 non albicans (37,7%): 6/20 (30%) 
στελέχη C. parapsilosis, 5/20 (25%) C. krusei, 5/20 (25%) C. tropicalis, 3/20 (15%) C. glabrata, 1/20 
(5%) C. lusitaniae. Όλα τα στελέχη ήταν ευαίσθητα σε Micagungin, Caspofungin, Amphotericin 
B, Voriconazole. Στην Fluconazole ενδιάμεση αντοχή είχε η C. lusitaniae και η C. tropicalis, ένα 
στέλεχος C. albicans και αντοχή η C. krusei. Στην Fusytocin αντοχή είχε η C. krusei. Σε 4 (7,5%) των 
ασθενών με καντιντουρία συνυπήρχε καντινταιμία.
Συμπεράσματα: Η καντιντουρία αξιολογείται σε μικρό ποσοστό ασθενών (5,4%), κυρίως υψηλού 
κινδύνου, γι’ αυτό και πρέπει πάντοτε να ταυτοποιείται το είδος Candida και να ακολουθεί ο έλεγχος 
ευαισθησίας στα αντιμυκητικά φάρμακα.Είναι συχνότερη σε ασθενείς νοσηλευόμενους σε μονάδες 
εντατικής θεραπείας. Η C. albicans είναι ο κυρίαρχος αιτιολογικός παράγοντας κυρίως σε νοσοκο-
μειακούς ασθενείς και η C. parapsilosisΙ είναι ο συχνότερος από τους non albicans Candida.

ΑΑ23
Επιτυχής αντιμετώπιση υποτροπιάζοντος ανθεκτικού ερπητικού 
εξανθήματος προσώπου με τοπική χρήση γέλης γανκυκλοβίρης  
σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή
Μ. Μέλιου, Κ. Αργυράκη, Π. Λουρίδα, Ν. Μακριλιά, Φ. Κωνσταντίνου, Ι. Κοκκινάκη, Α. Μάλλιος,  
Σ. Κλουδάς, Α. Πεφάνης 
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Σκοπός: Η αναφορά επιτυχούς αντιμετώπισης υποτροπιάζουσας δερματικής λοίμωξης από στελέ-
χη HSV1 και HSV2, κατά τεκμήριο ανθεκτικών στην ακυκλοβίρη, με τοπική προφυλακτική αγωγή 
με γέλη γανκυκλοβίρης, σε ανοσοκατεσταλμένη ασθενή. 
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 79 ετών, με ιστορικό χρόνιας λεμφογενούς λευχαιμίας από 
20ετίας, παρουσιάζει υποτροπιάζοντα επεισόδια έρπητα προσώπου με εντόπιση σε άνω και κάτω 
χείλος, ρινοπαρειακές αύλακες, παρειές και πώγωνα, από 3ετίας. Αρχικά αντιμετωπίστηκε με χορή-
γηση ακυκλοβίρης, ακολούθως φαμκυκλοβίρης ή βαλακυκλοβίρης per os με καλή ανταπόκριση, 
αλλά συχνές υποτροπές. Προ 15μήνου, και σε σταθερή κατάσταση αναφορικά με τη ΧΛΛ, η ασθενής 
παρουσίασε εκτεταμένη προσβολή προσώπου που δεν ανταποκρινόταν στην ενδοφλέβια χορήγη-
ση ακυκλοβίρης. Έγινε βιοψία βλάβης που επιβεβαίωσε μεικτή προσβολή από HSV1 & HSV2. Λόγω 
της μη ανταπόκρισης θεωρήθηκε πιθανή η αντοχή στην ακυκλοβίρη και η ασθενής έλαβε θερα-
πεία διάσωσης με ενδοφλέβια φοσκαρνέτη για 3 εβδομάδες με πλήρη ύφεση του εξανθήματος. 
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Συνέχισε ωστόσο να παρουσιάζει συχνές υποτροπές (ανά 2-3 εβδομάδες). Σε όλες τις υποτροπές 
ελάμβανε σχήματα iv φοσκαρνέτης 10-21 ημέρων. Προ 4μήνου, λόγω οφθαλμικής συμμετοχής, 
εκτός της φοσκαρνέτης για 14 ημέρες, έλαβε και τοπική αγωγή με οφθαλμική γέλη γανκυκλοβίρης. 
Συνεστήθη η συνέχιση χορήγησης της οφθαλμικής γέλης και μετά την έξοδο της καθώς και χρήση 
της ίδιας γέλης (δεδομένου ότι δεν κυκλοφορεί δερματική αλοιφή γανκυκλοβίρης) προφυλακτικά 
στις δερματικές περιοχές της συνήθους έκθυσης του εξανθήματος, 3 φορές ημερησίως.
Αποτελέσματα: Η ασθενής παρουσίασε μικρή έκθυση στην περιοχή του πώγωνα 4 εβδομάδες 
μετά την έναρξη της τοπικής χρήσης γανσυκλοβίρης, που αντιμετωπίστηκε και πάλι με iv φοσκαρ-
νέτη. Έκτοτε παραμένει σε πλήρη ύφεση χωρίς υποτροπή του εξανθήματος για τουλάχιστον 10 
εβδομάδες, χωρίς να απαιτηθεί η συστηματική χορήγηση από του στόματος αντι-ιικών ή ενδοφλέ-
βιας φοσκαρνέτης. 
Συμπεράσματα: Η γανκυκλοβίρη δρα αναστέλλοντας τις DNA πολυμεράσες των ερπητοïών και 
αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία έναντι της ερπητικής κερατίτιδας, μειώνοντας τη συχνότητα 
των υποτροπών με ελάχιστη συστηματική τοξικότητα. Με τη χρήση της γανκυκλοβίρης τοπικά 
παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής της ασθενούς, μείωση των ημερών 
νοσηλείας και των ανεπιθύμητων ενεργειών από την ενδοφλέβια αγωγή, ενώ ταυτόχρονα παρα-
τηρήθηκε δραματική ελάττωση του κόστους θεραπείας, της τάξης του 90%. Τοπική αγωγή με 
γανκυκλοβίρη θα μπορούσε να δοκιμασθεί ως παρηγορητική θεραπεία σε περιπτώσεις ανοσοκα-
τεσταλμένων ασθενών με συχνές υποτροπές έρπητα, περιοριζόμενες σε δερματικές εκθύσεις, ιδίως 
όταν η θεραπεία εκλογής δεν είναι πλέον αποτελεσματική.

ΑΑ24
Ανίχνευση του πνευμονιοκοκκικού αντιγόνου σε δείγματα ούρων παιδιών 
Ν. Ζώτος,1 Χ. Γεωργίου,1 Β. Γραμμενιάτης,2 Α. Παπαδοπούλου,1 Χ. Μήτσης,1 Χ. Μπριασούλης,1  

Ε. Μοσχέτα,1 Ε. Χρυσοστόμου,1 Α. Πούρνου 1
1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ιωαννίνων
2Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Η πνευμονία της κοινότητας, αρκετά συχνά, αποτελεί μια σοβαρή και δύσκολη λοί-
μωξη, τόσο από άποψη διαγνωστική όσο και θεραπευτική. Ο πνευμονιόκοκκος εξακολουθεί να 
θεωρείται το συχνότερο μικροβιακό αίτιο εξωνοσοκομειακής πνευμονίας. 
Σκοπός: Η καταγραφή της άμεσης ανίχνευσης του αντιγόνου S. Pneumoniae στα ούρα για τη διά-
γνωση της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας εστάλησαν στο Μικροβιολογικό Εργαστή-
ριο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 164 δείγματα ούρων από ισάριθμα παιδιά που προσήλθαν 
στο νοσοκομείο με συμπτωματολογία λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Η ανί-
χνευση του αντιγόνου S. pneumoniae στα ούρα έγινε με τη μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας. Ταυτό-
χρονα, μελετήθηκαν τα αποτελέσματα των καλλιεργειών αίματος των παιδιών. Για τις καλλιέργειες 
αίματος χρησιμοποιήθηκε το αυτοματοποιημένο σύστημα Bact Alert (Biomerieux). Η απομόνωση 
του μικροοργανισμού έγινε με τις κλασικές μικροβιολογικές μεθόδους.
Αποτελέσματα: Από τα 164 δείγματα ούρων που εστάλησαν, ανιχνεύτηκε το αντιγόνο του S. 
pneumoniae σε 16 δείγματα. Από τους 16 ασθενείς με θετικό S. pneumoniae στα ούρα, εστάλησαν 
καλλιέργειες αίματος σε 12 από αυτούς, και απομονώθηκε S. pneumoniae σε 2 καλλιέργειες. Όσον 
αφορά την εποχιακή κατανομή, διαπιστώθηκε αυξημένη συχνότητα θετικών ευρημάτων το χειμώ-
να και την άνοιξη.
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Συμπεράσματα: Ο S. pneumoniae αποτελεί σημαντικό παθογόνο αίτιο σε λοιμώξεις του κατώτε-
ρου αναπνευστικού, με εποχιακή κατανομή τους χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες. Η άμεση 
ανίχνευση του αντιγόνου στα ούρα συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη θεραπευτική 
αντιμετώπιση της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας.

ΑΑ25
Απομόνωση βακτηριακών στελεχών από ουροκαλλιέργειες παιδιών
Ν. Ζώτος,1 Χ. Γεωργίου,1 Β. Γραμμενιάτης,2 Α. Παπαδοπούλου,1 Χ. Μήτσης,1 Χ. Μπριασούλης,1  

Ε. Μοσχέτα,1 Ε. Χρυσοστόμου,1 Α. Πούρνου 1
1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ιωαννίνων
2Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Ιωαννίνων

Σκοπός: Η μελέτη βακτηριακών στελεχών τα οποία απομονώθηκαν από καλλιέργειες ούρων παι-
διών καθώς και ο έλεγχος ευαισθησίας αυτών έναντι χημειοθεραπευτικών.
Υλικό και Μέθοδοι: Kατά τη διάρκεια δύο ετών εστάλησαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. 
Ιωαννίνων 1.122 καλλιέργειες ούρων από παιδιά που είτε νοσηλεύτηκαν στην παιδιατρική κλινική, είτε 
προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία. Τα δείγματα καλλιεργήθηκαν στα κατάλληλα θρεπτικά υλικά (αιμα-
τούχο άγαρ, Mc Conkey άγαρ 2), και η ταυτοποίηση καθώς και ο έλεγχος ευαισθησίας των απομονωθέ-
ντων μικροοργανισμών έγινε με το σύστημα Microscan αλλά και με E-test σύμφωνα με τις οδηγίες CLSI.
Αποτελέσματα: Από τις 1.122 καλλιέργειες ούρων οι 110 ήταν θετικές, 400στείρες, 554 αρνητικές 
και 58 ήταν επιμολύνσεις. Οι συχνότερα απομονωθέντες μικροοργανισμοί ήταν: E. coli 86, Proteus 
spp 13, Enterococcus spp 4, Pseudomonas spp 2, Klebsiella spp 3. Ανευρέθηκαν 2 στελέχη E. coli, 1 
στέλεχος K. pneumoniae και ένα στέλεχος P. mirabilis που παρήγαγαν ESBL, σε παιδιά με ιστορικό 
συχνών ουρολοιμώξεων.
Συμπεράσματα: Η E. coli παραμένει ο συχνότερος απομονούμενος μικροοργανισμός τόσο για 
ασθενείς της κοινότητας όσο και νοσηλευόμενους. Δεν παρατηρήθηκε στέλεχος Enterococcus spp 
με αντοχή σε γλυκοπεπτίδια, ούτε στέλεχος εντεροβακτηριακών με αντοχή στις καρβαπενέμες. Τα 
ποσοστά ESBL θετικών στελεχών δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

ΑΑ26
Διερεύνηση της συχνότητας απομόνωσης μικροβίων από 
αιμοκαλλιέργειες σε παιδιά
Ν. Ζώτος,1 Χ. Γεωργίου,1 Β. Γραμμενιάτης,2 Α. Παπαδοπούλου,1 Γ. Καταγής,1 Κ. Τόλης,1 Ε. Μοσχέτα,1  

Ε. Χρυσοστόμου,1 Α. Πούρνου 1
1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ιωαννίνων
2Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Η αιμοκαλλιέργεια είναι μια μεγάλης διαγνωστικής αξίας εξέταση. Η απομόνωση παθο-
γόνων μικροοργανισμών στο αίμα είναι παράγοντας που επηρεάζει την πορεία της νοσηλείας των 
παιδιών καθώς συχνά προκύπτουν προβλήματα στη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.
Σκοπός: Η διερεύνηση της συχνότητας των παθογόνων μικροβίων που απομονώθηκαν από αιμο-
καλλιέργειες παιδιών στο Γ.Ν. Ιωαννίνων σε διάρκεια πέντε ετών.
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό αποτέλεσαν 3.986 φιάλες αιμοκαλλιέργειας (παιδιατρικές φιάλες) που ελή-
φθησαν από παιδιά και στάλθηκαν στο εργαστήριο για καλλιέργεια. Οι φιάλες επωάστηκαν στο αυτο-
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ματοποιημένο σύστημα BacTAlert, και όσες έδωσαν θετικό σήμα ανακαλλιεργήθηκαν στα κατάλληλα 
θρεπτικά υλικά. Για την ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Microscan.
Αποτελέσματα: Από τις 3.986 φιάλες, 238 ήταν θετικές. Οι μικροοργανισμοί που απομονώθη-
καν κατά σειρά συχνότητας Staphylococcus epidermidis (38,6%), Klebsiella pneumoniae (9,8%), 
Staphylococcus hominis (8,9%), Escherichia coli (5,5%), Enterococcus faecalis (4,8%) και κάποια άλλα 
παθογόνα με μικρότερα ποσοστά. 
Συμπεράσματα: Η επικράτηση των κοαγκουλάση (-) σταφυλόκοκκων και ιδιαίτερα του Staphylococcus 
epidermidis πρέπει να αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό ως προς την ορθότητα του τρόπου λήψης της 
αιμοκαλλιέργειας.

ΑΑ27
Μελέτη στελεχών Staphylococcus aureus από καλλιέργειες πύου 
ορθοπαιδικών ασθενών
Ν. Ζώτος, Χ. Γεωργίου, Α. Παπαδοπούλου, Γ. Καταγής, Κ. Τόλης, Ε. Μοσχέτα, Ε. Χρυσοστόμου,  
Α. Πούρνου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Η πλειονότητα των λοιμώξεων των ορθοπαιδικών ασθενών οφείλεται σε Gram θετικούς 
κόκκους. Ο Staphylococcus aureus αποτελεί σημαντικό παθογόνο αίτιο σε ορθοπαιδικές λοιμώξεις.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απομονώσεων Staphylococcus 
aureus από κλινικά δείγματα ορθοπαιδικών ασθενών και η μελέτη της αντοχής τους.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας ελέγχθηκαν 418 θετικές καλλιέργειες πύου 
οι οποίες είχαν ληφθεί από μαλακά μόρια, χειρουργικά τραύματα, κατάγματα, και υλικά οστεοσύν-
θεσης ορθοπαιδικών ασθενών. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγιναν με το σύστημα 
microscan και τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με E-test συμφωνα με τις οδηγίες CLSI.
Αποτελέσματα: Συνολικά απομονώθηκαν 131 στελέχη Staphylococcus aureus. Ανθεκτικά στη 
μεθικιλλίνη (MRSA) ήταν 35 (27%). Τα ποσοστά αντοχής στα υπόλοιπα αντιμικροβιακά ήταν, ερυ-
θρομυκίνη 25%, κλινδαμυκίνη 23%, σιπροφλοξασίνη 14%, φουσιδικό οξύ 20%, γενταμυκίνη 7%, 
ριφαμπικίνη 7%, τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη 5% και τετρακυκλίνη 20%. Όλα τα στελέχη S. 
aureus ήταν ευαίσθητα στη βανκομυκίνη, την τεϊκοπλανίνη, τη λινεζολίδη, την τιγκεκυκλίνη και τη 
δαπτομυκίνη. Τα MRSA στελέχη εμφάνιζαν πολυαντοχή σε ποσοστό 14%. Ο S. aureus απομονώθηκε 
μαζί με δεύτερο παθογόνο μικροοργανισμό από 13 καλλιέργειες 
Συμπεράσματα: Το ποσοστό των ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη στελεχών Staphylococcus aureus 
παραμένει χαμηλό στις ορθοπαιδικές λοιμώξεις. Δεν παρατηρήθηκε αντοχή στα γλυκοπεπτίδια, τη 
λινεζολίδη, την τιγκεκυκλίνη και τη δαπτομυκίνη.

ΑΑ28
Συχνότητα απομόνωσης Candida spp. σε χειρουργικά τραύματα 
ασθενών γενικού νοσοκομείου σε μια εξαετία
Ν. Ζώτος, Χ. Γεωργίου, Α. Παπαδοπούλου, Α. Φασουλόγλου, Σ. Κίτσου, Λ. Παπαγεωργίου,  
Ε. Χρυσοστόμου, Α. Πούρνου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ιωαννίνων

Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας απομόνωσης στελεχών Candida spp σε καλλιέργειες τραύματος 
ασθενών γενικού νοσοκομείου σε μια εξαετία.
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Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 620 καλλιέργειες τραύματος 426 ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύ-
τηκαν σε γενικό νοσοκομείο σε διάστημα έξι ετών και εμφάνισαν κλινικά σημεία λοίμωξης χειρουρ-
γικού τραύματος. Τα δείγματα καλλιεργήθηκαν αεροβίως και αναεροβίως στα συνήθη θρεπτικά 
υλικά και όπου απαιτήθηκε πραγματοποιήθηκε ανακαλλιέργεια σε Sabouraud άγαρ. Ακολούθησε 
ταυτοποίηση με το αυτοματοποιημένο σύστημα Microscan.
Αποτελέσματα: Από τις 620 καλλιέργειες τραύματος που μελετήθηκαν, στις 518 (83,6%) ανεπτύ-
χθησαν μικροοργανισμοί. Συνολικά απομονώθηκαν 872 μικροβιακά στελέχη. Τα στελεχη Candida 
που απομονώθηκαν συνολικά ήταν 70. Από αυτά Candida albicans ήταν 46 και non albicans 24, με 
συχνότερα C. glabrata 16, C. tropicalis 6, C. parapsilosis 2.
Συμπεράσματα: H αύξηση της συχνότητας απομόνωσης στελεχών Candida spp., πρέπει να λαμ-
βάνεται σοβαρα υπόψη στον καθορισμό της αντιμικροβιακής αγωγής των χειρουργικών ασθενών 
με λοίμωξη τραύματος.

ΑΑ29
Rotavirus και adenovirus ως αίτια γαστρεντερίτιδας  
σε παιδιατρικό πληθυσμό
Ν. Ζώτος,1 Χ. Γεωργίου,1 Β. Γραμμενιάτης,2 Α. Παπαδοπούλου,1 Σ. Κίτσου,1 Λ. Παπαγεωργίου,1  

Ε. Μοσχέτα,1 Ε. Χρυσοστόμου,1 Α. Πούρνου 1
1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ιωαννίνων
2Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Οι ροταϊοί και οι αδενοϊοί αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα αίτια γαστρεντερίτιδας 
σε βρέφη και μικρά παιδιά.
Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας ανίχνευσης ροταϊών και αδενοϊών από διαρροϊκές κενώσεις 
παιδιών με γαστρεντερίτιδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό αποτέλεσαν 298 δείγματα διαρροϊκών κοπράνων παιδιών κατά το χρο-
νικό διάστημα ενός έτους. Για την ανίχνευση χρησιμοποιήθηκε ανοσοχρωματογραφική μέθοδος.
Αποτελέσματα: Από τα 298 δείγματα που εστάλησαν στο Εργαστήριο για έλεγχο ροταϊών και 
αδενοϊών, θετικά βρέθηκαν τα 48. Από αυτά τα 32 προερχόταν από αγόρια και τα 16 από κορίτσια. 
Ροταϊός ανιχνεύτηκε σε 24 δείγματα κοπράνων, ενώ αδενοϊός σε 14 δείγματα. Ταυτόχρονα βρέθη-
καν και οι δύο ιοί σε 10 δείγματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των θετικών δειγμάτων παρατηρήθηκε 
κατά τους χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες.
Συμπεράσματα: Ο ροταϊός φαίνεται να υπερέχει σε συχνότητα του αδενοϊού στις ιογενείς γαστρε-
ντερίτιδες των παιδιών. Παρατηρείται εποχική κατανομή της ιογενούς γαστρεντερίτιδας από ροτα-
ϊούς και αδενοϊούς.

ΑΑ30
Συχνότητα απομόνωσης και έλεγχος ευαισθησίας στελεχών Candida σε 
ασθενείς από ουροκαλλιέργειες
Ν. Ζώτος, Χ. Γεωργίου, Α. Παπαδοπούλου, Α. Φασουλόγλου, Σ. Κίτσου, Λ. Παπαγεωργίου, 
Ε. Χρυσοστόμου, Α. Πούρνου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ιωαννίνων

Σκοπός: H μελέτη και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυκητιασικά των ειδών Candida που απομο-
νώθηκαν από καλλιέργειες ούρων νοσηλευθέντων ασθενών στη διάρκεια 4 ετών.
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Υλικό και Μέθοδοι: Tο υλικό μας αποτέλεσαν 196 στελέχη από καλλιέργειες ούρων από ασθε-
νείς που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές του νοσοκομείου μας κατά τη διάρκεια 4 ετών. Οι μύκητες 
απομονώθηκαν μετά από καλλιέργεια σε Sabouroud agar. Κριτήριο ικανοποιητικής ανάπτυξης 
ήταν >104 cfu/ml ούρων. Η ταυτοποίηση των στελεχών Candida έγινε με το αυτοματοποιημένο 
σύστημα Microscan και η ευαισθησία τους ελέγχθηκε με ταινίες E-test, χρησιμοποιώντας RPMI 
άγαρ, σύμφωνα με τις οδηγίες του C.L.S.I.
Αποτελέσματα: Κατά την τελευταία τετραετία απομονώθηκαν 196 στελέχη Candida. Από αυτά 
110 (ποσοστό 54%) ήταν albicans και τα 86 (ποσοστό 46%) ήταν non albicans, με συχνότερα 
στελέχη: C. glabrata, C. parapsilosis, C. lusitaniae. Η κατανομή στις κλινικές ήταν: Παθολογική 
51%, Μ.Ε.Θ. 19%, Χ/Κ 10%, ΟΡΘ/ΚΗ 5%, ΟΥΡ/ΚΗ 5%, άλλες 10%. Τα απομονωθέντα στελέχη 
εμφανίστηκαν αντοχή στην Itraconazole 18%, fluconazole 10%, voriconazole 5%, ενώ δεν παρα-
τηρήθηκαν αντοχές στην caspofungin και amphotericin B.
Συμπεράσματα: Τα στελέχη C. albicans επικρατούν έναντι των non albicans. Υψηλά ποσοστά 
αντοχής παρατηρήθηκαν στην itraconazole και στην fluconazole. Η αντιμυκητιασική αγωγή πρέ-
πει να εφαρμόζεται βάσει του ελέγχου ευαισθησίας των απομονωθέντων στελεχών.

ΑΑ31
Αποτελέσματα καλλιεργειών πλευριτικού υγρού σε διάστημα πέντε 
ετών σε γενικό νοσοκομείο
Ν. Ζώτος, Χ. Γεωργίου, Α. Παπαδοπούλου, Α. Φασουλόγλου, Σ. Κίτσου, Λ. Παπαγεωργίου,  
Ε. Χρυσοστόμου, Α. Πούρνου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ιωαννίνων

Σκοπός: Η καταγραφή των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών πλευριτικού υγρού για κοινά 
μικρόβια σε μια πενταετία.
Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάσθηκαν 540 δείγματα προερχόμενα από 400 ασθενείς. Διενεργήθηκε 
μικροσκοπική εξέταση και αερόβια και αναερόβια καλλιέργεια σύμφωνα με τις κλασικές συνή-
θεις μεθόδους. Η ταυτοποίηση έγινε με το σύστημα Microscan και ο έλεγχος ευαισθησίας με 
E-test σύμφωνα με τις οδηγίες της C.L.S.I. 
Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν 120 μεμονωμένα στελέχη. Από αυτά, 64 ήταν Gram(+) και 56 
ήταν Gram(-). Τα συχνότερα Gram(+) μικρόβια ήταν S. epidermidis (28/64), S. aureus (24/64) 
από τα οποία MRSA ήταν τα 8/24 και ο E. faecalis από τα οποία κανένα στέλεχος δεν ήταν VRE. 
Απομονώθηκε επίσης 1 στέλεχος S. pneumoniae, ευαίσθητο στην οξακιλλίνη. Από τα Gram(-) 
με σειρά συχνότητας απομονώθηκαν A. baumannii, P. aeruginosa και K. pneumoniae. Από αυτά, 
όλα τα στελέχη A. baumannii ήταν πολυανθεκτικά, ενώ 30% των στελέχων K. pneumoniae ήταν 
πολυανθεκτικά με αντοχή στην ιμιπενέμη.
Συμπεράσματα: Επισημαίνεται η μικρή υπεροχή στη συχνότητα απομόνωσης των Gram(+) 
κόκκων, το υψηλό ποσοστό MRSA, η μικρή συχνότητα S. pneumoniae και η πολυανθεκτικότητα 
των Gram(-) βακτηριδίων.
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ΑΑ32
Επιδημιολογικά δεδομένα λοίμωξης από Clostridium difficile στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Ε. Χριστάκη,1 Μ. Καχριμανίδου,2 Ε. Βαλανίκας,1 Γ. Ζιώγας,1 Ό. Τσαχουρίδου,1 Α. Τσώνα,1  
Θ. Χρυσανθίδης,1 E. Tερζή,1 Κ. Καρόζης,1 Δ. Βλαχάκης,1 E. Πρωτονοταρίου,3 Ό. Βασιλάκη,3  
Λ. Σκούρα,3 Σ. Μεταλλίδης 1 
1Α’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Η εντεροκολίτιδα από Clostridium difficile είναι μια ολοένα συχνότερη κλινική οντότητα 
στην Ελλάδα με μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα. H λοίμωξη συχνά διαλάθει λόγω έλλειψης 
υψηλής κλινικής υποψίας. 
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα επιδημιολογικά στοιχεία των ασθενών, που νοσηλεύτηκαν 
στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, που ήταν ύποπτοι για λοίμωξη από C. difficile από 1/1/2014 έως 31/05/2015. 
Καταγράφηκε η ηλικία, το φύλο, κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση της λοίμωξης, τα συνοδά 
νοσήματα, ο χρόνος εκδήλωσης της λοίμωξης, οι παράγοντες κινδύνου καθώς και η έκβαση των 
ασθενών. 
Αποτελέσματα: Από τα 145 δείγματα κοπράνων που στάλθηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστή-
ριο από ασθενείς με διαρροϊκό σύνδρομο, εντοπίστηκαν 12 ασθενείς (8%) με επιβεβαιωμένη 
λοίμωξη από C. difficile. Σε περαιτέρω έλεγχο που έγινε με μοριακές τεχνικές 8 ακόμα δείγματα 
(αντιγόνο+/τοξίνη-) βρέθηκαν να είναι θετικά για τοξίνη Α/Β. Για τους ασθενείς όμως αυτούς, τα 
στοιχεία ήταν ελλιπή και δεν συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 
72 έτη (48-91). Η μέση διάρκεια νοσηλείας έως την εμφάνιση της λοίμωξης ήταν 19 ημέρες. Όλοι 
οι ασθενείς είχαν λάβει αντιμικροβιακά πριν την εκδήλωση του διαρροϊκού συνδρόμου και όλα 
τα περιστατικά ήταν μεμονωμένα και δεν σχετίστηκαν με επιδημία. Οι περισσότεροι ασθενείς 
είχαν τουλάχιστον ένα χρόνιο νόσημα. Κανένας δεν είχε ανοσοκαταστολή, επιβεβαιωμένο προ-
ηγούμενο επεισόδιο λοίμωξης από C. difficile και δεν εμφάνισε υποτροπή ή επανεισαγωγή για 
τον ίδιο λόγο. Η κλινική πορεία της νόσου ήταν ήπια στις περισσότερες περιπτώσεις (απουσία 
κοιλιακού άλγους, αιμορραγικών κενώσεων, τοξικό μεγάκολο). Αύξηση των λευκών αιμοσφαιρί-
ων και της κρεατινίνης εμφανίστηκε στο 60% και στο 40% των ασθενών, αντίστοιχα. Αναστολείς 
της αντλίας πρωτονίων ελάμβανε το 66% των ασθενών. Οι μισοί ασθενείς έλαβαν θεραπεία με 
βανκομυνίνη και οι άλλοι μισοί με μετρονιδαζόλη για τουλάχιστον 7 ημέρες (μέση τιμή 7, 3-16). 
Η θνητότητα, παρά τη στοχευμένη θεραπεία, ήταν 20%. 
Συμπεράσματα: Το σύνολο των ασθενών ελάμβαναν αντιμικροβιακά πριν την εκδήλωση της 
λοίμωξης και τουλάχιστον οι μισοί είχαν ξαναλάβει το τελευταίο τρίμηνο. Η θνητότητα κυμάνθη-
κε σε σχετικά υψηλά επίπεδα, παρά την ήπια μορφή της λοίμωξης κυρίως λόγω παράτασης της 
νοσηλείας και των συνοδών νοσημάτων. 
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Πίνακας 1. Δεδομένα ασθενών με ύποπτη και επιβεβαιωμένη CDI λοίμωξη. 

CDI λοίμωξη 
Αντιγόνο(+) Τοξίνη(+)

Αντιγόνο(+)

Αριθμός ασθενών 10 14

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες

7
3

7
7

Ηλικία (Μean) 72±9,1 79±4,8

Χρόνιο νόσημα 8 12

Λήψη αντιβιοτικών το τελευταίο τρίμηνο 5 6

Λήψη αντιβιοτικών αμέσως πριν το διαρροϊκό σύνδρομο 10 14

Πρόσφατη νοσηλεία 3 5

Προηγούμενη επιβεβαιωμένη CDI λοίμωξη 0 0

Θεραπεία
Μετρονιδαζόλη
Βανκομυκίνη

5
5

9
5

ΑΑ33
Ενδοκαρδίτιδα προσθετικής βαλβίδας από Candida parapsilosis  
με σχηματισμό αποστήματος επιτυχώς αντιμετωπισθείσα συντηρητικά 
και ανεπίπλεκτη μετά ένα χρόνο παρακoλούθησης
Σ. Ασημακόπουλος,1,2 Α. Νικολακόπουλος,1 Ν. Κουτσογιάννης,3 Χ. Παπακωνσταντίνου,1 Α. Λέκκου,2 
Μ. Λαγκαδινού,2 Ι. Σπηλιοπούλου,4 Μ. Μαραγκός,2 Χ. Γώγος 1,2

1Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
2Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών
3Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
4Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Πατρών

Εισαγωγή: Η καντιντιασική ενδοκαρδίτιδα συνοδεύεται από υψηλή θνητότητα και πτωχή πρό-
γνωση ειδικά στις περιπτώσεις ύπαρξης προσθετικών υλικών και μη χειρουργικής αντιμετώπισης.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας ασθενής 80 ετών με ιστορικό ινσουλινοθεραπευόμενου 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, αρτηριακής υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας, στεφανιαίας νόσου, μετα-
τραυματικής επιληψίας, χειρουργηθέντος Ca προστάτου υπό ορμονική θεραπεία, υποβληθείς σε 
συνδυασμένη καρδιοχειρουργική επέμβαση προ 4μήνου (CABG στελέχους αριστερής στεφανιαίας 
αρτηρίας, αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας με βιολογική πρόθεση, αντικατάσταση ανιούσας 
αορτής με ευθύ συνθετικό μόσχευμα και εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη), διεκομίσθη στο 
νοσοκομείο μας από περιφερικό νοσοκομείο λόγω καντινταιμίας. Στο περιφερικό νοσοκομείο είχε 
εισαχθεί προ 3ημέρου λόγω εμπυρέτου έως 38,5°C από 24ώρου, χωρίς σαφή εστία λοιμώξεως. 
Σημειώνεται στο μεσοδιάστημα των 4 μηνών από την καρδιοχειρουργική επέμβαση ο ασθενής 
είχε νοσηλευτεί τρεις φορές σε νοσοκομεία με επεισόδια εμπυρέτου, εκ των οποίων το πρώτο (ένα 
μήνα μετά την έξοδό του από το καρδιοχειρουργικό κέντρο) οφειλόταν σε κυτταρίτιδα κνήμης στη 
θέση λήψης του αγγειακού μοσχεύματος και τα επόμενα δύο σε λοίμωξη αναπνευστικού, ενώ στα 
μεσοδιαστήματα των νοσηλειών αναφέρεται άτακτη δεκατική πυρετική κίνηση. Στο νοσοκομείο 
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μας υπεβλήθη σε διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς που ανέδειξε την παρουσία αποστη-
ματικής κοιλότητας στον αορτομηριαίο χώρο σε επαφή με την προσθετική αορτική βαλβίδα και 
εκβλάστηση στην κολπική επιφάνεια της βάσης της πρόσθιας μιτροειδικής γλωχίνας, ενώ δεν 
διεπιστώθη εκβλάστηση επί του ηλεκτροδίου του βηματοδότη. Η μυκηταιμία οφειλόταν σε στέ-
λεχος Candida parapsilosis με ευαισθησία στις εχινοκανδίνες (MICs Caspofungin: 0,25, Micafungin: 
0,25, Anidulafungin: 0,125) και τη φλουκοναζόλη (MIC: 0,25) και ανθεκτικότητα στην αμφοτερικίνη 
(MIC: 1,50). Από τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο δεν διαπιστώθηκε μεταστατική εστία λοιμώξεως. 
Ο ασθενής ετέθη σε ενδοφλέβια αγωγή με caspofungin 100 mg/ημέρα, ενώ λόγω του υψηλού 
διεγχειρητικού κινδύνου ο ίδιος δεν απεδέχθη την καρδιοχειρουργική παρέμβαση προτιμώντας 
τη συνέχιση της συντηρητικής αντιμετώπισης. Υπό την ενδοφλέβια αγωγή επήλθε κάθαρση της 
καντινταιμίας μετά από 2 εβδομάδες, ενώ η θεραπεία με caspofungin επεκτάθηκε άλλες 4 εβδομά-
δες. Όλο αυτό το διάστημα ο ασθενής ήταν αιμοδυναμικά σταθερός χωρίς επιπλοκές. Ακολούθως 
έγινε μετάπτωση της ενδοφλέβιας αγωγής σε από του στόματος φλουκοναζόλη 400 mg/ημέρα (ως 
χρόνια κατασταλτική θεραπεία) και ο ασθενής εξήλθε σε πολύ καλή κατάσταση με οδηγίες τακτικής 
λοιμωξιολογικής και καρδιολογικής παρακολούθησης. Μετά από ένα χρόνο παρακολούθησης, η 
πορεία του ασθενούς είναι ανεπίπλεκτη χωρίς υποτροπή της καντινταιμίας και με απεικονιστική 
εξάλειψη των ευρημάτων στην καρδιακή υπερηχογραφία.
Συμπεράσματα: Σε περιπτώσεις καντιντιασικής ενδοκαρδίτιδας σε ασθενείς μη επιδεκτικούς χει-
ρουργικής παρέμβασης η συντηρητική αντιμετώπιση με υψηλή δόση εχινοκανδίνης κατά την αρχική 
φάση και χρόνια κατασταλτική αγωγή με p.os φλουκοναζόλη μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική. 

ΑΑ34
Συφιλιδική πρωκτίτιδα σε HIV(+) ασθενή. Παρουσίαση περιστατικού 
και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Δ. Κατσιάνος,1 Μ. Ψυχογυιού,1 Η. Καραΐσκος,1 Μ. Παπαδοπούλου,1 Ι. Δελλαδέτσιμα,2 Γ.Λ. Δαΐκος 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 
2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών

Σκοπός: Η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού συφιλιδικής πρωκτίτιδας σε HIV(+) ασθενή 
και η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 43 ετών, ελληνικής καταγωγής, ομοφυλόφιλος, με HIV 
λοίμωξη διαγνωσθείσα από 3ετίας, υπό αντιρετροϊκή αγωγή, προσήλθε για τη διερεύνηση 
επίμονης δυσκοιλιότητας, τεινεσμού και επεισοδίων αιματοχεσίας από 3μήνου. Ο ασθενής είχε 
ήδη επισκεφτεί γαστρεντερολόγο, χωρίς ανταπόκριση σε πληθώρα αγωγών. Από το ατομικό του 
αναμνηστικό ο ασθενής είχε παρουσιάσει πρωτογενή σύφιλη (προ 4ετίας), γονοκοκκική ορθίτιδα 
(προ 3ετίας) για τα οποία είχε λάβει κατάλληλη αγωγή. Επιπλέον ανέφερε χρήση ναρκωτικών 
ουσιών για ψυχαγωγικούς λόγους. Η ενδοσκοπική διερεύνηση ανέδειξε βαθιά έλκη σε έκταση 10 
cm του ορθικού βλεννογόνου, οίδημα και κοκκίωση. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε εξελκωμένο 
βλεννογόνο παχέος εντέρου με κοκκιώδη ιστό, άφθονα πυώδη εξιδρώματα και χαρακτηριστική 
παρουσία διογκωμένων ενδοθηλιακών κυττάρων και σημαντικού αριθμού πλασματοκυττάρων. 
Σε υλικό ληφθέν από το κατιόν κόλο, παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις χρόνιας φλεγμονής και στην 
ψηκτροειδή παρυφή του επιφανειακού επιθηλίου αναγνωρίστηκαν μεγάλοι αριθμοί σπειροχαι-
τών θετικών στις χρώσεις PAS και Warthin Starry. Ο ορολογικός έλεγχος περιελάμβανε αρνητική 
εξέταση VDRL, θετική ειδική ορολογική δοκιμασία TPPA σε τίτλο 1:160 και ορολογική δοκιμα-
σία EIA IgG θετική και IgM αρνητική. Ο ασθενής έλαβε αγωγή με βενζαθινική πενικιλλίνη 2.4 
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ΜIU ενδομυικά σε 3 εβδομαδιαίες δόσεις με άριστη ανταπόκριση. Από την ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας (PUBMED) με λέξεις κλειδιά ‘syphilis’ και ‘proctitis’ από τον Μάρτιο 1964 έως τον 
Ιανουάριο 2016 ανευρέθηκαν 87 άρθρα, αλλά στην ανασκόπηση εντάχθηκαν 18 που έκαναν 
αναφορά σε κλινικό περιστατικό ή σειρά ασθενών με συφιλιδική πρωκτίτιδα. Από τη βιβλιο-
γραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκαν 55 ασθενείς που έπασχαν από συφιλιδική πρωκτίτιδα με 
μέση ηλικία 38 έτη (εύρος: 22-54 έτη). Το 45,4% των περιστατικών ήταν HIV(+). Οι κυριότερες 
κλινικές εκδηλώσεις ήταν έλκος (5,5%), παρουσία μάζας (5,5%), κοιλιακό και πρωκτικό άλγος 
(22%), τεινεσμός (12,7%), αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού και διαρροϊκό σύνδρομο (16,4%), 
ενώ στην πλειονότητα των περιστατικών η συμπτωματολογία χαρακτηριζόταν αδρά με τον ορό 
πρωκτίτιδα (67%). Στη σιγμοειδοσκόπηση αναδείχθηκαν εξελκώσεις και συμπαγή μορφώματα 
σε 16 και 12 περιστατικά αντίστοιχα, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν υπήρχαν δεδομένα 
από την ενδοσκόπηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις χορηγήθηκε βενζαθινική πενικιλλίνη 2,4 
ΜIU εβδομαδιαίως για τρεις εβδομάδες με κλινική ίαση σε όλα τα περιστατικά.
Συμπεράσματα: Η συφιλιδική πρωκτίτιδα αποτελεί κλινική οντότητα που χρήζει υψηλή κλινική υποψία. 

ΑΑ35
Μια ασυνήθης και σπάνια περίπτωση «υψηλής παροχής σηπτικού 
χολογαστρικού συριγγίου», σε άνδρα με κρίσιμη σηπτική κακοήθη 
νόσο και επιτυχή αντιμετώπιση 
Α. Μουλαζίμη, Α. Γαργαβάνης, Γ. Τζαγίδης, Κ. Αγγελίδης, Σ. Παπαδόπουλος, Κ.Ε. Καρακάση,  
Δ. Παπαπολυχρονιάδης, Μ. Νικοδημοπούλου, Γ. Μυσερλής, Φ. Σολωνάκη, Α. Παπαγιάννης,  
Ι. Φούζας, Γ. Ίμβριος, Κ. Παπαπολυχρονιάδης, Β. Παπανικολάου
Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η παρουσίαση του τρόπου και της τακτικής της πολυ-
δύναμης αντιμετώπισης ενός «υψηλής παροχής (~1200 ml) σηπτικού χολογαστρικού συριγγίου» σε 
υψηλού κινδύνου ασθενή. 
Παρουσίαση περιστατικού: Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 40 ετών, ο οποίος εισήχθη στη Χει-
ρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων στις 20/09/2015 με κύρια συμπτωματολογία σηπτικών 
χολαγγειακών κρίσεων, με υψηλή σηπτική πυρετική κίνηση, υπερχολερυθριναιμία, αυξημένα 
ηπατικά ένζυμα, μεγάλη λευκοκυττάρωση και εμέτους. Από το ατομικό αναμνηστικό, αναφέρεται 
εκτεταμένη (Αρ) -Ηπατεκτομή και ενδοηπατική (διπλή) χολοπεπτική αναστόμωση κατά Roux en Y, 
λόγω χολαγγειοκαρκινώματος τύπου Klatskin IV, τον οκτώβριο του 2010. H μετεγχειρητική πορεία 
ήταν ομαλή, ενώ πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική χημειοθεραπεία και τακτική ογκολογική 
παρακολούθηση της νόσου. Μετά την εισαγωγή του ασθενούς και την έρευνα που ακολούθησε, 
διαπιστώθηκε υποτροπή του χολαγγειοκαρκινώματος, με διήθηση της έλικας της χολοπεπτικής 
αναστόμωσης και του 12δακτύλου. Ακολούθως, διενεργήθηκε διαδερμική διηπατική τοποθέτηση 
μεταλλικού stent (αλλαχού Σεπτέμβριος 2015), για αποδρομή του ικτέρου και εν συνεχεία τοποθέ-
τηση καθετήρα Pig-tail, υπό την καθοδήγηση αξονικού τομογράφου (16/10/2015), λόγω εικόνας 
«κλειστής τυφλής έλικας» της χολοπεπτικής αναστόμωσης. Τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητι-
κά, γι’ αυτό στη συνέχεια αποφασίσθηκε και διενεργήθηκε ερευνητική λαπαροτομία (21/10/2015). 
Διενεργήθηκε διπλή γαστροεντερονηστιδική αναστόμωση, αφενός για παροχέτευση της κλειστής 
έλικας και αφετέρου για την παράκαψη της απόφραξης του δωδεκαδακτύλου. Μετεγχειρητικώς 
παρουσιάστηκε χολώδης παροχή από το τραύμα και στις 03/11/2015 (13η μετεγχειρητική ημέρα) 
οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου έγινε διερεύνηση του συριγγίου, ευρεία παροχέτευση του και 
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νηστιδοστομία διατροφής. Η πορεία του ασθενούς ακολούθως παρουσίασε σταδιακή βελτίωση 
παρά την υψηλή παροχή του συριγγίου, το οποίο απέδιδε μέχρι και ~1200 ml/24h χολοεντερικού 
σηπτικού περιεχομένου. Από τις καλλιέργειες που απεστάλησαν κατά τη μακρά διάρκεια της νοση-
λείας, απομονώθηκαν τα εξής μικροβιακά στελέχη: Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecium, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia από τις καλλιέργειες αίματος, Acinetobacter 
baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus από το υγρό παροχέ-
τευσης, καθώς και Acinetobacter baumannii από την καλλιέργεια πτυέλων. Η θρέψη του ασθενούς 
ήταν εντερική από τη νηστηδοστομία, αρχικώς στοιχειακή και ακολούθως ομογενοποιημένη πλή-
ρης διατροφή χωρίς να υπερβαίνει το ποσό των 1200-1500 kcal/24h.Τα σηπτικά φαινόμενα, καθώς 
και ο αποφρακτικός ίκτερος παρουσίασαν σταδιακή αποδρομή και ο ασθενής εξήλθε με οδηγίες 
παρακολούθησης ανα εβδομάδα. Το συρίγγιο επουλώθηκε μετά την πάροδο δύο μηνών από την 
ερευνητική λαπαροτομία (αρχές Ιανουαρίου 2016). 
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, τα υψηλής παροχής σηπτικά χολογαστρικά (ή χολοπεπτικά) 
συρίγγια, δύναται να αντιμετωπιστούν με σταδιακή και μακράς διάρκειας θεραπευτική προσέγγιση 
των αιτιών που τα δημιούργησαν. Στην περίπτωσή μας, σημαντική συμβολή στην αποκατάσταση 
είχαν η ορθή αντιμετώπιση της σήψης, η παράκαμψη της απόφραξης των χοληφόρων, οι παρα-
καμπτήριες γαστρεντερικές αναστομώσεις, η σωστή εντερική θρέψη και η αποκατάσταση των 
ηπατικών βιοχημικών λειτουργικών ενζύμων.

ΑΑ36
Περίπτωση ασθενούς με βακτηριαιμία από MRSA επί εδάφους 
νορβηγικής ψώρας
Α. Ντινέρη,1 Μ. Κοπελιά,1 Μ. Βασιλείου,1 Α. Τσιάκαλος,1 Ε. Μωραΐτου,2 Ε. Κατσαμπή,2 Α. Αναστασοπούλου 1
1 Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Σκοπός: Μικροβιαιμία από ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (Methicillin 
Resistant Staphylococcus aureus, MRSA) επί εδάφους νορβηγικής ψώρας.
Υλικό και Μέθοδοι: Γυναίκα 87 ετών, χωρίς γνωστές συννοσηρότητες, μεταφέρθηκε στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών λόγω προοδευτικής έκπτωσης του επιπέδου συνείδησης από τετραη-
μέρου. Η ασθενής ήταν σε σηπτική καταπληξία. Εμφάνιζε διάχυτη ερυθροδερμία με κατά τόπους 
απολέπιση (ερυθηματολεπιδώδες εξάνθημα) ιδιαίτερα στους μαστούς, τις μασχαλιαίες χώρες και 
περιοφθαλμικά. Χαρακτηριστική ήταν η έντονη υπερκεράτωση άκρων χειρών, ενώ στα κάτω άκρα 
παρατηρούνταν πολλαπλές δρυφάδες και αποκεφαλισμένες και εφελκιδοποιημένες βλάβες. Από 
το συγγενικό περιβάλλον αναφερόταν κνησμώδες εξάνθημα στην ασθενή από εξαμήνου καθώς και 
παρόμοια συμπτωματολογία στο σύζυγο της ασθενούς. Ο απεικονιστικός έλεγχος με υπολογιστική 
τομογραφία εγκεφάλου και άνω-κάτω κοιλίας ήταν χωρίς ευρήματα. 
Αποτελέσματα: Στη μικροσκόπηση νωπών παρασκευασμάτων από ξέσματα δερματικών αλλοιώ-
σεων παρατηρήθηκαν ζωντανά ακάρεα της ψώρας (Sarcoptes scabiei). Λόγω της εκτεταμένης προ-
σβολής του δέρματος και της έντονης υπερκεράτωσης άκρων χειρών ετέθη η διάγνωση της νορ-
βηγικής ψώρας. Έγινε έναρξη αντιψωρικής αγωγής με τοπική επάλειψη παρασιτοκτόνου (βενζοϊκό 
βενζύλιο). Η ασθενής συγχρόνως ετέθη σε αντιμικροβιακή αγωγή με πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη 
και βανκομυκίνη. Η ασθενής δεν ανταποκρίθηκε και απεβίωσε ένα 24ωρο μετά την εισαγωγή της. 
Από τις καλλιέργειες αίματος απομονώθηκε MRSA.
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Συμπεράσματα: Η νορβηγική ψώρα είναι σπάνια, σοβαρή κλινική μορφή ψώρας που συναντά-
ται κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, άτομα με διαταραγμένη αίσθηση του κνησμού ή 
παραμελημένα. Παρά τις εντυπωσιακές δερματικές βλάβες και το αυξημένο φορτίο παρασίτων 
στο δέρμα, ο κνησμός μπορεί να είναι ελάχιστος ή απών και η διάγνωση να καθυστερήσει, με 
αποτέλεσμα ο ασθενής να εμφανίσει σοβαρές επιπλοκές όπως δευτερογενείς σταφυλοκοκκικές ή 
στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις δέρματος-μαλακών μορίων έως και σηψαιμία. Ως εκ τούτου, η νορβηγι-
κή ψώρα, παρά τη σπανιότητά της, επιβάλλεται να τίθεται στη διαφορική διάγνωση κάθε επίμονης 
κνησμώδους ή άκνησμης λεπιδοεφελκιδώδους δερματοπάθειας.

ΑΑ37
Λοιμώξεις ουροποιητικού από Trichosporon asahii 
Ε. Μπελεσιώτου,1 Ε. Πρωτοπαπαδάκης,1 Ζ. Παπαρίζου,1 Ε. Περιβολιώτη,1 Χ. Τότσικας,2 Μ. Νέπκα,1 
Ζ. Ψαρουδάκη,1 Χ. Βαδάλα,2 Ε. Δούκα, Ε. Κρανιωτάκη,1 Κ. Λιτσάκης,1 Α. Αργυροπούλου,1  
Β. Παπασταμόπουλος,2 Α. Σκουτέλης 2
1Mικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
2Ε’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Τα είδη Trichosporon είναι μύκητες που συνήθως βρίσκονται στο έδαφος. Το Τrichosporon 
asahii βρίσκεται στη φύση αλλά και στη χλωρίδα του ανθρώπου και μπορεί να είναι σοβαρό ευκαι-
ριακό παθογόνο με αυξανόμενη θνησιμότητα και θνητότητα. Οι ουρολοιμώξεις που οφείλονται σε 
T. asahii συνδέονται με συσκευές, ειδικά σε ανοσοκατασταλμένα άτομα.
Υλικό και Μέθοδοι: Έπειτα από καλλιέργεια των ούρων, η προκαταρκτική ταυτοποίηση των 
αναπτυχθέντων μυκήτων έγινε αρχικά άμεση μικροσκοπική εξέταση και χρώση κατά Gram, σύμ-
φωνα με τα μακροσκοπικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά, και δοκιμασία βλαστικού σωλήνα και 
ζητήθηκε επαναληπτικά και νέο δείγμα, με την υποσημείωση αναφοράς ύπαρξης ουροκαθετήρα. 
Η βιοχημική ταυτοποίηση έγινε με το αυτόματο σύστημα Viteκ 2. Ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντι-
μυκητικά φάρμακα έγινε με το σύστημα Viteκ 2 και με E test.
Αποτελέσματα: Κατά την προηγηθείσα διετία, στο νοσοκομείο μας, σε 18.720 ελεγχθείσες ουρο-
καλλιέργειες, επί συνόλου 4.447 θετικών, απομονώθηκε T. asahii σε 21 (0,47%), σε ασθενείς 57-91 
ετών, 12 (57,2%) άνδρες και 9 (42,80%) γυναίκες. 14 (23,8%) ασθενείς ήταν σε αιματολογική ή 
μονάδα εντατικής θεραπείας, 5 (20%) σε χειρουργικά και 2 (9,5%) σε λοιπά τμήματα. Όλοι ανέφε-
ραν έκθεση σε αντιβιοτικά, είχαν ιατρικές συσκευές (ουροκαθετήρες) ή άλλες λοιμώξεις από άλλα 
κυρίως πολυανθεκτικά στελέχη Proteus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., 
Enterococcus spp., Staphylοcoccus spp. Οι περισσότεροι ασθενείς ήταν ανοσοκατασταλμένοι ή είχαν 
σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Όλα τα στελέχη ήσαν ευαίσθητα στην Amphotericin-B (MIC: 0,25-1 
mg/ml) και στην Voriconazole (MIC: 0,12-1 mg/ml). Ενδιάμεση ευαισθησία είχαν 3 (25%) στελέχη 
στην Fluconazole (MIC: 16-32 mg/ml) και 1 (8,3%) στέλεχος στην 5-Fluocytocin (MIC: 8 mg/ml) και 
αντοχή οι εχινοκανδίνες. Θεραπευτικά οι ασθενείς έλαβαν voriconazole.
Συμπεράσματα: Η πλειονότητατων ασθενών με λοίμωξη του ουροποιητικού από T. asahii είναι 
άνδρες, μεγάλης ηλικίας, νοσηλευόμενοι σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή αιματολογική κλινική, 
λαμβάνουν αντιβιοτική αγωγή και είναι ανοσοκατασταλμένοι. Το T. asahii είναι ευαίσθητο στις αζό-
λες και την Amphotericin-B αλλά η χορήγηση αγωγής πρέπει να βασίζεται στην in vitro ευαισθησία 
και την κλινική εμπειρία σε συνδυασμό με το ιστορικό του ασθενούς και την κλινική εικόνα διότι 
πολλοί ασθενείς έχουν το T. asahii πριν διαγνωσθεί και γι’ αυτό η ουρολοίμωξη από T. asahii αποτε-
λεί πρόκληση για την πρόληψη και τη διαχείριση των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
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ΑΑ38
Βακτηριαιμία σε ασθενή άντρα 75 ετών
Γ.Ε. Καρράς
Παθολογικό Τμήμα, Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λάρισας

Σκοπός: Το Burkholderia cepacia είναι ένα παθογόνο ιδιαιτέρως λοιμογόνο, κυρίως σε ασθενείς με 
υποκείμενη νόσο των πνευμόνων (όπως η κυστική ίνωση CF), σε υποκείμενη ανοσοκαστολή, χρόνια 
κοκκιωματώδη νόσο CGD ή σε ασθενείς με νεοπλασία (όπως στην περίπτωση του ασθενούς). Πρόκει-
ται για Gram-αρνητικό βακτήριο ανθεκτικό σε πολλά αντιβιοτικά και απολυμαντικά, συμπεριλαμβα-
νομένης της ιωδιούχου ποβιδόνης και χλωρεξιδίνης, αποτελεί δε υποομάδα βακτηρίων (genomovars) 
Burkholderia cepacia complex (BCC) στο σύνολο 19 με ίδιο φαινότυπο αλλά διαφορετικό γονότυπο 
και εξαιρετικά μεγάλη αντοχή (τόσο εγγενή όσο και επίκτητη) στους αντιμικροβιακούς παράγοντες.
Παρουσίαση περιστατικού: Περιγράφεται η περίπτωση ασθενούς άντρα 75 ετών με εμπύρετο 
έως 39οC και συνοδό ρίγος απο 48ώρου. Στο ατομικό ιατρικό ιστορικό αναφέρονται χρόνια κολπική 
μαρμαρυγή, αρτηριακή υπέρταση και νεοπλασία ουροδόχου κύστης. Προηγήθηκε ενδοκυστική 
θεραπεία προ 3 ημερών. Η φυσική εξέταση είχε ως εξής: ταχύπνοια 23 αναπνοές/min, θερμο-
κρασία σώματος 39οC, ΑΠ 130/75 mmHg, σφύξεις 130/min, κορεσμός οξυγόνου 95%. Περαιτέρω 
εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε WBC 14.300, CRP 15 mg/dl, TKE 70 mm/h, αέρια αίματος κφ και 
νεφρική λειτουργεία κφ. Από τις καλλιέργειες ούρων και αίματος απομονώθηκε το παθογόνο πολυ-
ανθεκτικό Burkholderia cepacia. Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο ενδοκαρδίτιδας. Ο υπερηχογραφι-
κός έλεγχος (νεφρών-ουρητήρων-κύστεως, ΝΟΚ) ανέδειξε απουσία αποστήματος ή απόφραξης.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής έλαβε κινολόνη (σιπροφλοξασίνη) με σημαντική βελτίωση της κλινο-
εργαστηριακής εικόνας (υποχώρηση του πυρετού, επάνοδος των αιματολογικών παραμέτρων στα 
φυσιολογικά όρια, WBC, CRP, TKE). H καλλιέργεια αίματος και ούρων απέβει στείρα.
Συμπεράσματα: Οι περισσότερες αναφορές σχετικά με βακτηριαιμία λόγω Burkholderia cepacia ανα-
φέρονται σε ασθενείς με κυστική ίνωση, οι οποίοι είναι χρονίως αποικισμένοι, σε ανοσοκατεσταλμένους, 
παθογόνο το οποίο προκαλεί λοίμωξη ευκαιριακή με μεγάλη θνησιμότητα. Ενδεχομένως η λοίμωξη 
μπορεί να συμβεί λόγω μολυσμένου υγειονομικού υλικού, αντισηπτικά, απολυμαντικά, ανεμιστήρες 
και άλλα είδη του ιατρικού εξοπλισμού όπως ουροκαθετήρες, ενδοκυστική θεραπεία (όπως στην περί-
πτωση του ασθενούς). Η λοίμωξη από Burkholderia cepacia αποτελεί θεραπευτική πρόκληση για τον 
κλινικό γιατρό, δεδομένης της υψηλής αντοχής (εγγενή και επίκτητη) στα αντιβιοτικά ευρέος φάσματος, 
σε κάθε περίπτωση απαιτείται σωστή ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων για την επιλογή της 
αντιμικροβιακής θεραπείας. Με σκοπό τον σχεδιασμό ορθολογικών στρατηγικών ελέγχου των λοιμώ-
ξεων, επιβάλλεται περαιτέρω έρευνα για την έγκαιρη ταυτοποίηση και κατανόηση των παθογενετικών 
μηχανισμών του μικροβίου δεδομένου ότι αποτελεί έναν εξελισσόμενο, υψηλής μολυσματικότητας και 
θνησιμότητας, παθογόνο μικροοργανισμό, ανάλογο της ψευδομονάδας. 

ΑΑ39
Σπάνια περίπτωση μυοκαρδίτιδας από Brucella melitensis
Β.Α. Μπλάνη,1 Μ. Λαγκαδινού,2 Σ. Ασημακόπουλος,2 Ί. Σπηλιοπούλου,3 Π. Νταβλούρος,1 Μ. Μαραγκός 2
1Πανεπιστημική Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών 
2Τμήμα Λοιμώξεων, Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών 

3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Πατρών

Εισαγωγή: Η βρουκέλλωση αποτελεί μια πολύ συχνή, παγκόσμια ανθρωποζωονόσο, η οποία έχει 
πολλαπλές κλινικές επιπλοκές. Η οστεοαρθρική νόσος, οι επιπλοκές από το αναπαραγωγικό σύστη-
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μα και η ηπατίτιδα, αποτελούν τις πιο συχνές από αυτές. Οι καρδιολογικές επιπλοκές όπως μυοκαρ-
δίτιδα, ενδοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα είναι πιο σπάνιες και παρατηρούνται μόνο στο 1,5% των 
ασθενών. Η πιο συχνή επιπλοκή από το καρδιαγγειακό είναι η ενδοκαρδίτιδα, ενώ η μυοκαρδίτιδα 
είναι εξαιρετικά ασυνήθης επιπλοκή, ιδιαίτερα επί απουσίας ενδοκαρδίτιδας. Από το 1996 ως το 
2011 υπάρχουν 11 αναφορές μυοκαρδίτιδας από βρουκέλλα χωρίς υποκείμενη ενδοκαρδίτιδα. 
Σκοπός: Η παρουσίαση μιας περίπτωσης νεαρού άνδρα με μυοκαρδίτιδα από βρουκέλλα.
Παρουσίαση περιστατικού: Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 21 ετών, ο οποίος εισήχθη λόγω εμπυ-
ρέτου ως 39οC, με συνοδό προκάρδιο άλγος. Από τον εργαστηριακό του έλεγχο, διαπιστώθηκαν τα 
εξής: ήπια θρομβοπενία (ΑΜΠ: 134.000), αύξηση των ηπατικών ενζύμων, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη 
4,60 mg/dl, ενώ ήταν αξιοσημείωτη η αύξηση των μυοκαρδιακών ενζύμων (CPK: 2166, ΜΒ: 112 
και τροπονίνη: 48) με συνοδές ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις (EST 2 mm σε I,II,aVL,V4-V6). Ο 
ασθενής υπεβλήθη σε υπερηχογράφημα καρδιάς, που ανέδειξε υποκινησία κορυφαίου-προσθιο-
πλάγιου τοιχώματος και απουσία περικαρδιακού υγρού. H ΜRI καρδιάς ανέδειξε ευρήματα συμβα-
τά με πρόσφατη μυοκαρδιακή βλάβη (οίδημα, εικόνα φλεγμονής) στα αντίστοιχα τοιχώματα. Από 
τον ορολογικό έλεγχο WRIGHT: >1/1280 και από τις καλλιέργειες αίματος απομονώθηκε Brucella 
melitensis. Ο ασθενής έλαβε δοξυκυκλίνη 100 mg 2 φορές την ημέρα, γενταμυκίνη 320 mg ημε-
ρησίως, για 10 ημέρες και ριφαμπικίνη 900 mg ημερησίως παρουσιάζοντας βελτίωση της κλινικής 
εικόνας. Ακολούθησε αγωγή για 1 έτος με vibramycin, rifampicin και σιπροφλοξασίνη. 
Συμπεράσματα: Οι καρδιαγγειακές επιπλοκές στη βρουκέλλωση είναι πολύ σπάνιες. Σύμφωνα με 
τη βιβλιογραφία, η περιγραφείσα περίπτωση αποτελεί μια σπάνια εκδήλωση της νόσου. Συμπε-
ρασματικά, σε ενδημικές περιοχές, η βρουκέλλα θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική 
διάγνωση των αιτιών μυοκαρδίτιδας.

ΑΑ40
Μονοκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία σε ασθενή με σπλαχνική 
λεϊσμανίαση
Θ. Καραβασίλης, Α. Αργυράκη, Π. Λουρίδα, Σ. Κλουδάς, Α. Μάλλιος, Α. Πεφάνης
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Σκοπός: Η λεϊσμανίαση είναι μια παρασιτική νόσος που οφείλεται στο ενδοκυττάριο παράσιτο του 
γένους Leishmania. Η Ελλάδα θεωρείται ενδημική χώρα για τη σπλαχνική μορφή της νόσου, με ετή-
σια επίπτωση 0,27-0,78 κρούσματα/100.000 πληθυσμού. Σύνηθες εργαστηριακό εύρημα αποτελεί η 
διάχυτη πολυκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία, πιθανώς συνέπεια ενεργοποίησης των Β-λεμφοκυττά-
ρων. Σπανίως έχουν περιγραφεί περιπτώσεις λεϊσμανίασης με μονοκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία. 
Παρουσιάζουμε περίπτωση ασθενούς με σπλαχνική λεϊσμανίαση και μονοκλωνική υπεργαμμασφαιρι-
ναιμία, η οποία υπεστράφη πλήρως μετά την ολοκλήρωση της αγωγής με λιποσωμιακή αμφοτερικίνη.
Παρουσίαση περιστατικού: Άντρας, 67 ετών (ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης, σακχαρώδη δια-
βήτη με διαβητική νεφροπάθεια, υπερουριχαιμίας, υποθυρεοειδισμού) αναφέρει απώλεια βάρους 
15 kg το τελευταίο τρίμηνο και κακουχία, χωρίς πυρετό. Λόγω κρίσης ουρικής αρθρίτιδας προ 
διμήνου, διαπιστώνεται πανκυτταροπενία και μονοκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία και συστήνεται 
παρακολούθηση. Λόγω εμμονής των ευρημάτων ο ασθενής παραπέμπεται στο νοσοκομείο προς 
διερεύνηση. Κλινική εξέταση: ωχρότητα δέρματος και επιπεφυκότων, σπληνομεγαλία και ψηλαφητό 
ήπαρ, χωρίς ψηλαφητούς λεμφαδένες. Εργαστηριακός έλεγχος: Ht: 33,2%, Hb: 10,4 g/dl, MCV: 86,3, 
WBC: 3360/μl (Ν44%/L33%), PLT: 127000/μl, Cr: 1,9 g/dl, CRP: 9,08 mg/dl, TKE: 83, IgG: 2520 mg/dl, β2 
μικροσφαιρίνη: 10,30 mg/L (τιμές αναφοράς 0,7-2,5 mg/L), ανοσοκαθήλωση ορού με μονοκλωνική 
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δέσμη τύπου IgGk 0, 45 g/L, ανοσοκαθήλωση ούρων: παρουσία k ελαφρών αλυσίδων. Ο απεικονι-
στικός έλεγχος κοιλίας επιβεβαίωσε τη σπληνομεγαλία (13,7x17 εκ.). Έγινε οστεομυελική βιοψία που 
ανέδειξε μονοκλωνική πλασματοκυτταρική διήθηση του μυελού (8-10%) και παρουσία παρασίτων 
Leishmania. Ο υπόλοιπος έλεγχος για χρόνια λοιμώδη νοσήματα απέβη αρνητικός. 
Αποτελέσματα: Ο ασθενής έλαβε λιποσωμιακή αμφοτερικίνη ως επί σπλαχνικής λεϊσμανίασης 
σε ανοσοεπαρκή ασθενή (συνολική δόση 24 mg/kg) και παρουσίασε βελτίωση της αιματολογικής 
του εικόνας (Hb: 11,1g/dl, WBC: 5230/μl, PLT: 227000/μl), υποχώρηση της σπληνομεγαλίας και 
αποδρομή των συμπτωμάτων. Όσον αφορά τη μονοκλωνική γαμμαπάθεια, αποφασίσθηκε επανέ-
λεγχος μετά τρίμηνο, που ανέδειξε φυσιολογικό ποσοτικό προσδιορισμό ανοσοσφαιρινών ορού, 
φυσιολογική ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών και αρνητική ανοσοκαθήλωση ορού και ούρων. Συνεπώς, 
η παραπρωτεϊναιμία αποδόθηκε αποκλειστικά στη σπλαγχική λεϊσμανίαση, αφού υποχώρησε πλή-
ρως με την ενδεικνυόμενη θεραπεία με αμφοτερικίνη. 
Συμπεράσματα: Η μονοκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία παρατηρείται συνήθως σε πλασματο-
κυτταρικές δυσκρασίες, με συχνότερη τη μονοκλωνική γαμμαπάθεια αγνώστου σημασίας (MGUS), 
η οποία αποτελεί προκαρκινική κατάσταση, αλλά και σε καταστάσεις όπως συμπαγείς όγκοι, AIDS, 
χρόνια ηπατίτιδα C, ρευματοειδής αρθρίτιδα. Η λεϊσμανίαση χαρακτηρίζεται κατά κανόνα από 
πολυκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία, ωστόσο υπάρχουν σποραδικές αναφορές στη βιβλιογραφία 
λεϊσμανίασης με συνοδό μονοκλωνική γαμμαπάθεια που αποκαθίσταται πλήρως μετά την ολοκλή-
ρωση της αντιπαρασιτικής θεραπείας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αυξημένη επίπτωση MGUS στον 
γενικό πληθυσμό (3,2% σε άτομα >50 ετών), κρίνεται απαραίτητη η αναγνώριση της συσχέτισης 
μεταξύ των δύο, ώστε σε ανάλογες περιπτώσεις να τίθεται η κλινική υποψία της λεϊσμανίασης ώστε 
να διαγιγνώσκεται και να θεραπεύεται έγκαιρα.

ΑΑ41
Ουρολοιμώξεις από στελέχη K. pneumoniae ανθεκτικών στις 
καρβαπενέμες που απομονώθηκαν σε αποικισμένους ασθενείς της Μ.Ε.Θ. 
Κ. Κοντοπούλου,1 Σ. Βασιλείου,1 Ι. Γεωργιτζίκης,1 Ε. Αντωνιάδου,2 Ν. Βολουδάκης,2 Σ. Μεταλλίδης,3 
Α. Βατόπουλος,4 Ν. Μαλισιόβας 5
1Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» 
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» 
3Α’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ 
4Κεντρικό Εργαστήριο, Σχολή Δημόσιας Υγείας 
5Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Α.Π.Θ.

Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας και των παραγόντων κινδύνων εμφάνισης ουρολοιμώξεων από 
στελέχη K. pneumoniae ανθεκτικών στις καρβαπενέμες σε ήδη αποικισμένους ασθενείς της Μ.Ε.Θ. 
με τα ίδια στελέχη.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για προοπτική μελέτη διάρκειας τεσσάρων ετών (2011-2015) που 
διεξήχθη στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς». Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 27 στελέχη K. pneumoniae 
(KPC) που απομονώθηκαν από 687 καλλιέργειες ούρων ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη Μ.Ε.Θ. 
(n=740) κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας (2011-2015). Σε όλους τους ασθενείς λαμβάνονταν 
φαρυγγικό και ορθικό επίχρισμα την ημέρα εισαγωγής και στη συνέχεια 2 φορές την εβδομάδα 
μέχρι την έξοδό τους, καθώς και δείγματα ούρων σε ασθενείς με κλινική εικόνα ουρολοίμωξης. 
Η ταυτοποίηση των στελεχών και ο προσδιορισμός MIC έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα 
Vitek-II (BioMerieux) και με τη χρήση Ε-test. Η ανίχνευση β-λακταμασών έγινε με φαινοτυπικά τεστ 
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σύμφωνα με αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας. Τέλος, έγινε μονοπαραγοντική και πολυπαρα-
γοντική ανάλυση των πιθανών παραγόντων κινδύνου εμφάνισης ουρολοίμωξης από στελέχη KPC.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των δειγμάτων των ούρων, το ποσοστό των μικροοργανισμών που 
απομονώθηκαν ήταν 16% (n=111). Aπό τις θετικές καλλιέργειες ούρων, απομονώθηκαν 27 στελέ-
χη K. pneumoniae (24%), εκ των οποίων τα 26 (96%) ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες. Όλοι οι 
ασθενείς που εμφάνισαν KPC στα ούρα ήταν αποικισμένοι στο ορθό (100%), ενώ 3 είχαν αποικιστεί 
και στον φάρυγγα. Τα ποσοστά ευαισθησίας στα αντιβιοτικά γενταμυκίνη, κολιμυκίνη, τιγκεκυκλίνη 
των στελεχών αυτών, ήταν αντίστοιχα: 80%, 69% και 69%. Παράγοντες κινδύνου στη μονοπαραγο-
ντική ανάλυση βρέθηκαν η ηλικία, το Apache score, η νεφρική ανεπάρκεια και η προηγηθείσα λήψη 
αντιβιοτικών (p<0,001). Από την πολυπαραγοντική ανάλυση ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου 
ήταν το Apache score, η προηγηθείσα λήψη αντιβιοτικών τους τελευταίους 6 μήνες.
Συμπεράσματα: Το ¼ των στελεχών που απομονώθηκαν από καλλιέργειες ούρων ασθενών της 
Μ.Ε.Θ., ήταν K. pneumoniae, εκ των οποίων το 96% ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες. Ανησυχητική 
ήταν η απομόνωση στελεχών ανθεκτικών και στην κολιμυκίνη και στην τιγκεκυκλίνη (31%). Τα φάρ-
μακα εκλογής για τα στελέχη αυτά ήταν η γενταμυκίνη (100%) και η φωσφομυκίνη (50%). Τέλος, ο 
αποικισμός ασθενών με στελέχη KPC, αποτελεί ένα σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα κινδύνου για 
την εμφάνιση ουρολοιμώξεων από τα ίδια στελέχη σε νοσηλευόμενους ασθενείς της Μ.Ε.Θ.

ΑΑ42
Πνευμονίες από στελέχη K. pneumoniae ανθεκτικών στις καρβαπενέμες 
σε αποικισμένους ασθενείς της Μ.Ε.Θ. στη διάρκεια μίας τετραετίας 
Κ. Κοντοπούλου,1 Σ. Βασιλείου,1 Σ. Ζώτου,1 Ε. Αντωνιάδου,2 Ν. Βολουδάκης,2 Σ. Μεταλλίδης,3  
Ν. Μαλισιόβας,4 Α. Βατόπουλος 5
1Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» 
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» 
3Α’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ 
4Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Α.Π.Θ. 
5Κεντρικό Εργαστήριο, Σχολή Δημόσιας Υγείας

Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας και των παραγόντων κινδύνων εμφάνισης πνευμονίας από στε-
λέχη K. pneumoniae ανθεκτικών στις καρβαπενέμες σε ήδη αποικισμένους ασθενείς της Μ.Ε.Θ. με τα 
ίδια στελέχη.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για προοπτική μελέτη διάρκειας τεσσάρων ετών (2011-2015) που 
διεξήχθη στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς». Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 38 στελέχη K. pneumoniae 
(KPC) που απομονώθηκαν από 562 καλλιέργειες βρογχικών εκπλυμάτων (mini Bal) ασθενών που 
νοσηλεύτηκαν στη Μ.Ε.Θ. (n=740). Σε όλους τους ασθενείς λαμβάνονταν φαρυγγικό και ορθικό επί-
χρισμα την ημέρα εισαγωγής και στη συνέχεια 2 φορές την εβδομάδα μέχρι την έξοδό τους, καθώς 
και δείγματα βρογχικού εκπλύματος σε ασθενείς με κλινική εικόνα πνευμονίας. Η ταυτοποίηση των 
στελεχών και ο προσδιορισμός MIC έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek-II (BioMerieux) 
και με τη χρήση Ε-test. Η ανίχνευση β-λακταμασών έγινε με φαινοτυπικά τεστ σύμφωνα με αναφο-
ρές της διεθνούς βιβλιογραφίας. Τέλος, έγινε μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση των 
πιθανών παραγόντων κινδύνου εμφάνισης πνευμονίας από στελέχη KPC.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των δειγμάτων των βρογχικών εκπλυμάτων, το ποσοστό των μικρο-
οργανισμών που απομονώθηκαν ήταν 71% (n=401). Aπό τις θετικές καλλιέργειες, απομονώθηκαν 38 
στελέχη K. pneumoniae (9,5%) εκ των οποίων τα 36 (95%) ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες. 
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Από τους ασθενείς που εμφάνισαν KPC πνευμονία ένα ποσοστό 75% ήταν αποικισμένοι στο ορθό 
κι ένα ποσοστό 50% είχαν αποικιστεί και στον φάρυγγα. Τα ποσοστά ευαισθησίας στα αντιβιοτικά 
γενταμυκίνη, κολιμυκίνη, τιγκεκυκλίνη των στελεχών αυτών, ήταν αντίστοιχα: 77%, 81% και 69%. 
Παράγοντες κινδύνου στη μονοπαραγοντική ανάλυση βρέθηκαν η ηλικία, το Apache score, η ανα-
πνευστική ανεπάρκεια και η προηγηθείσα λήψη αντιβιοτικών (p<0,001). Από την πολυπαραγοντική   
ανάλυση ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου ήταν το Apache score και η προηγηθείσα λήψη αντιβιο-
τικών τους τελευταίους 6 μήνες.
Συμπεράσματα: Το ποσοστό των ασθενών με KPC πνευμονία ήταν 9%. Μόνο ένα ποσοστό 3% 
(n=1), ήταν ανθεκτικό στην κολιμυκίνη και στην τιγκεκυκλίνη και ευαίσθητο στη γενταμυκίνη, αμι-
κασίνη και φωσφομυκίνη. Τέλος, ο αποικισμός ασθενών με στελέχη KPC, αποτελεί ένα σημαντικό 
προδιαθεσικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση πνευμονίας από τα ίδια στελέχη σε νοσηλευ-
όμενους ασθενείς της Μ.Ε.Θ.

ΑΑ43
Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού σηψαιμίας από Delftia acidovorans 
σε ασθενή 3 ετών
Κ. Κοντοπούλου,1 Μ. Μητρούδη,2 Ι. Γεωργιτζίκης,1 Σ. Βασιλείου,1 Ι. Σγουρόπουλος,1 Χ. Παντελή,2  
Ι. Πατουλιάς,2 Ι. Βαλιούλης,2 Δ. Σφουγγάρης 2
1Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» 
2Α’ Παιδοχειρουργική Κλινική, Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού σηψαιμίας από Delftia acidovorans σε ασθενή 3 ετών.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 3 ετών διακομίστηκε προ διμήνου στην Παιδοχειρουργική 
Κλινική από Μ.Ε.Θ. Γενικού Νοσοκομείου, όπου είχε υποβληθεί σε κολεκτομή κι επακόλουθη νηστι-
δοστομία, λόγω εσωτερικής κήλης με παγίδευση του κατιόντος σε χάσμα του μεσεντερίου. Προ 
2 εβδομάδων, έγινε σύγκλειση νηστιδοστομίας και τελικοτελική αναστόμωση. Ο ασθενής όμως 
εμφάνισε υψηλό πυρετό προ 3μέρου, όπου στάλθηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο, τρεις 
αιμοκαλλιέργειες. Και τα 3 δείγματα έδωσαν θετικό σήμα για την παρουσία μικροοργανισμού μετά 
από 12, 14 και 26 ώρες αντίστοιχα. Η επώαση των αιμοκαλλιεργειών έγινε στο αυτοματοποιημένο 
σύστημα BACTEC 9120 (BΑΡΕΛΑΣ). Μετά τις ανακαλλιέργειες στα αντίστοιχα θρεπτικά υλικά, ανα-
πτύχθηκε ένα gram(-) βακτηρίδιο και στις 3 αιμοκαλλιέργειες, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως Delftia 
acidovorans. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα 
VITEK 2 (BioMerieux) και επιβεβαιώθηκε με τις κατάλληλες βιοχημικές δοκιμασίες.
Αποτελέσματα: Όσον αφορά τον έλεγχο ευαισθησίας του μικροοργανισμού στα αντιβιοτικά, το 
μικρόβιο παρουσίασε ευαισθησία στις κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς, στις κινολόνες, στις καρβαπε-
νέμες και στην τιγκεκυκλίνη. Ο μικροοργανισμός εμφάνισε αντοχή στις αμινογλυκοσίδες και στην 
κολιμυκίνη, γεγονός που συμβαδίζει με αντίστοιχες αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας για την 
ενδογενή αντοχή του συγκεκριμένου μικροβίου. Στον ασθενή είχε χορηγηθεί τριπλό σχήμα με 
μετρονιδαζόλη, κεφτριαξόνη και αμικασίνη αλλά μετά την έκδοση του αντιβιογράμματος, τροπο-
ποιήθηκε με χορήγηση καρβαπενέμης, όπου ο ασθενής εμφάνισε βελτίωση.
Συμπεράσματα: Η Delftia acidovorans είναι ένα μικρόβιο του περιβάλλοντος που προκαλεί σπά-
νια λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, ιδιαίτερα σε αυτούς που φέρουν και κεντρικό 
φλεβικό καθετήρα. Ο ασθενής μας πληροί και τις δύο προϋποθέσεις. Η έγκαιρη ταυτοποίηση του 
μικροοργανισμού κι ο έλεγχος ευαισθησίας καθίσταται άκρως απαραίτητος για την έγκαιρη έναρξη 
της κατάλληλης αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας και την αποφυγή επιπλοκών.
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ΑΑ44
Μεταβολές ηπατικών ενζύμων σε λοιμώξεις αναπνευστικού από άτυπα 
παθογόνα και σε ρικετσιώσεις
Μ. Κατρή,1 Κ. Αυγουλέα,1 Β. Παπαδούλη,1 Π. Μιστυλής,2 Κ. Σαράντος,2 Β. Μάμαλη,1 Ο. Ζαρκωτού,1  
Γ. Χρύσος,2 Κ. Διγαλάκη 1
1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 
2Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 

Εισαγωγή: Σε ασθενείς με εξωηπατικές λοιμώξεις πολύ συχνά παρατηρούνται κλινικά και βιοχημι-
κά σημεία ηπατικής δυσλειτουργίας. Η επίδραση των μικροβίων στο ήπαρ ποικίλλει και εκφράζεται 
με αύξηση των τρανσαμινασών ή άλλων ηπατικών ενζύμων, ακόμη και με χολόσταση. 
Σκοπός: Η μελέτη των διαταραχών των ηπατικών ενζύμων που παρουσιάζονται σε λοιμώξεις του 
κατώτερου αναπνευστικού συστήματος από άτυπα παθογόνα, καθώς και σε ρικετσιώσεις. 
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 123 ασθενείς με κλινική εικόνα λοιμώξεων κατώτερου ανα-
πνευστικού ή ρικετσιώσεων που επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά ότι επρόκειτο για λοιμώξεις 
αναπνευστικού από άτυπα παθογόνα ή λοιμώξεις από ρικέτσιες κατά την τριετία 2012-2014. 
Καταγράφηκαν 80 περιπτώσεις λοιμώξεων αναπνευστικού από Mycoplasma pneumoniae, 31 
λοιμώξεις αναπνευστικού από Chlamydia pneumoniae και 12 περιστατικά από Rickettsia spp. Ανα-
ζητήθηκαν οι μεταβολές στα ηπατικά ένζυμα (ALT, AST και γGT) κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. 
Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τη διάγνωση της οξείας λοίμωξης ήταν IgA και IgG έναντι 
Chlamydia pneumoniae, IgM και IgG για Rickettsia spp. με IFA, ενώ αναζητήθηκε το IgM με ICGA για 
το Mycoplasma pneumoniae. O προσδιορισμός των ηπατικών ενζύμων έγινε με ενζυμικές μεθόδους 
σε αναλυτή Architect 8000 της εταιρείας ABBOTT. 
Αποτελέσματα: Αυξημένα επίπεδα τρανσαμινασών, κυρίως ALT, βρέθηκαν στο 50% των ασθενών με 
πνευμονία της κοινότητας από Chlamydia pneumoniae και και λοιμώξεις από Rickettsia spp. Αύξηση 
της γGT και της AST βρέθηκε στο 20% και 30% αντίστοιχα στους ασθενείς με τις προαναφερόμενες 
λοιμώξεις. Στις λοιμώξεις από M. pneumoniae η ALT ήταν αυξημένη σε ποσοστό 30%. Στο 60% των 
ασθενών με λοιμώξεις από Mycoplasma pneumoniae τα αυξημένα επίπεδα ALT είχαν πτωτική τάση 
μετά από τη χορήγηση μακρολίδης και με το τέλος της θεραπείας αποκαταστάθηκαν πλήρως.
Συμπεράσματα: H αύξηση των ηπατικών ενζύμων αποτελεί προγνωστικό δείκτη για τη σοβαρότη-
τα των λοιμώξεων κατώτερου αναπνευστικού από άτυπα παθογόνα καθώς και των ρικετσιώσεων, 
αλλά συνήθως είναι πλήρως αναστρέψιμα μετά τη θεραπεία τους.

ΑΑ45
Επίπτωση και παράγοντες κινδύνου ρινικού αποικισμού από S. aureus 
σε τρόφιμους γηροκομείων Ηρακλείου Κρήτης
Α. Μόσχου,1 Γ. Σαμώνης,1 Σ. Μαράκη,2 Σ. Παναγιωτάκης,1 Ε. Μωραϊτάκη, Α. Ανδριανάκη,1  
Ι. Παπαδάκης,1 Δ. Κοφτερίδης 1
1Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου 
2Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Σκοπός: Οι τρόφιμοι οίκων ευγηρίας έχουν αυξημένο κίνδυνο αποικισμού και λοιμώξεων. Ο αποι-
κισμός από ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (MRSA), διεθνώς, κυμαίνεται 
από 20% έως 50%. Ελάχιστες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν από την Ελλάδα. Εκτιμήθηκαν οι 
παράγοντες κινδύνου και η συχνότητα αποικισμού από MRSA σε αυτόν τον πληθυσμό.



100

Υλικό και Μέθοδοι: Προοπτική μελέτη ηλικιωμένων ≥65 ετών, τροφίμων οίκων ευγηρίας του 
Ηρακλείου, την περίοδο 2014-2015. Από όλους ελήφθη καλλιέργεια ρινικού επιχρίσματος για S. 
aureus με βαμβακοφόρο στυλεό. Επί θετικής καλλιέργειας ακολουθούσε έλεγχος ευαισθησίας 
(MSSA) ή ανθεκτικότητα (MRSA) στη μεθικιλλίνη.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν τρόφιμοι 4 οίκων, συνολικά 235 άτομα. Εξ αυτών 158 (67,2%) 
ήταν γυναίκες. Η διάμεση ηλικία ήταν 84 έτη (διακύμανση: 65-103). Αποικισμός βρέθηκε σε 
60 άτομα (25,5%). Πολυπαραγοντική ανάλυση απέδειξε το θήλυ φύλο ως παράγοντα κινδύνου 
για αποικισμό από S. aureus (p=0,036). MRSA απομονώθηκε σε 35 από τους 60 αποικισμένους, 
(58,3%). Σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για MRSA ανεδείχθησαν η λήψη αντιμικροβιακών τους 
τελευταίους 3 μήνες (p=0,005) και η μειωμένη λειτουργικότητα (p=0,004) (όπως υπολογίσθηκε 
από το Katz Index of Independence in Activities of Daily Living), ενώ στην πολυπαραγοντική 
ανάλυση μόνο η λήψη αντιμικροβιακών τους τελευταίους 3 μήνες (p=0,004) ήταν ανεξάρτητος 
παράγοντας κινδύνου. 
Συμπεράσματα: Η ρινική φορεία S. aureus σε τροφίμους οίκων ευγηρίας στo Ηράκλειο είναι 
25,5%, με τον MRSA να αποτελεί το 58,3% αυτών. Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σταφυλο-
κοκκικού αποικισμού, ενώ η λήψη αντιμικροβιακών τους τελευταίους 3 μήνες αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα κινδύνου για MRSA.

ΑΑ46
Χαρακτηριστικά και έκβαση βακτηριαιμιών κοινότητας  
σε ηλικιωμένους ασθενείς
Α. Μόσχου,1 Γ. Σαμώνης,1 Χ. Μπικής,1 Φ. Κουτρουμπάκης,1 Μ. Μαμαλουκάκη,1 Ι. Παπαδάκης,1  
Σ. Μαράκη,2 Α. Γκίκας,1 Δ. Κοφτερίδης 1
1Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου 
2Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Σκοπός: Μελέτη επιδημιολογίας και έκβασης της βακτηριαιμίας κοινότητας σε ηλικιωμένους ασθε-
νείς που νοσηλεύτηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης (Πα.Γ.Ν.Η.). 
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν προοπτικά ασθενείς ηλικίας ≥65 ετών με βακτηριαιμία κοινό-
τητας, που νοσηλεύτηκαν στην Παθολογική Κλινική του Πα.Γ.Ν.Η., από το 2012 έως και το 2015.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 71 επεισόδια βακτηριαιμίας σε ισάριθμους νοσηλευόμενους ηλι-
κιωμένους [42 γυναίκες (59%)], με μέση ηλικία τα 81 έτη (εύρος 65-94). Στις πιο συχνές κύριες 
παθήσεις συμπεριλαμβάνονταν καρδιαγγειακά νοσήματα (36,6%), σακχαρώδης διαβήτης (28%), 
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (25%), χρόνια νεφρική νόσος (15,5%) και κακοήθειες (11%). 
Πύλη εισόδου βρέθηκε σε 58 (82%), με το ουροποιητικό να προεξάρχει [38 (53,5%)]. Από τις 71 
καλλιέργειες απομονώθηκαν συνολικά 77 μικροοργανισμοί, στην πλειοψηφία τους gram αρνητι-
κοί [58, (75%)], με τους οι gram θετικούς [17, (22%)] και τους μύκητες [2, (3%)] να ακολουθούν. 
Σε 4/58 ασθενείς (6%) η λοίμωξη ήταν πολυμικροβιακή, ενώ σε 16/58 (28%) τα gram αρνητικά 
παθογόνα ήταν πολυανθεκτικά. Η εμπειρική θεραπεία αποδείχτηκε ακατάλληλη σε 23 (33%). Η 
θνητότητα έφτασε το 20%. Η απουσία πυρετού κατά την εισαγωγή [RR=8,33 (1,64-42,28), p=0,016] 
και η σοβαρή σήψη ή η σηπτική καταπληξία [RR=3,5 (1,1-11,9), p=0,04] αποτέλεσαν ανεξάρτητους 
παράγοντες κινδύνου.
Συμπεράσματα: Η απουσία πυρετού κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, η σοβαρή σήψη ή η 
σηπτική καταπληξία σχετίζονται ανεξάρτητα με τη θνητότητα, σε ηλικιωμένους ασθενείς με βακτη-
ριαιμία ή μυκηταιμία.
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ΑΑ47
Περίπτωση μηνιγγίτιδας και ενδοκαρδίτιδας φυσικής βαλβίδας από 
MRSA της κοινότητας (CA-MRSA)
Α. Σπηλιοπούλου, Γ. Μπαζούκης, Ν. Φυτράκης, Κ. Μπούκας, Α. Φράγκου, Ξ. Τσαρούχας, Α. Γιαλούρης
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

Παρουσίαση περιστατικού: Το χρονικό της Ε.Α.: Γυναίκα 38 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστι-
κό, νοικοκυρά, χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες, προσήλθε στα ΤΕΠ λόγω εμπύρετου (40°C) από 
τριημέρου χωρίς συνοδά συμπτώματα, ενώ από ωρών εμφάνιζε εμέτους και διάρροια. Ημέρα 1η: Η 
ασθενής πλήρως προσανατολισμένη με GCS (15/15), Α.Π: 65/40, σφύξεις: 120, SaO

2
: 96%, θερμοκρα-

σία: 39°C. Στην αντικειμενική εξέταση: Αυχενική δυσκαμψία χωρίς εστιακή νευρολογική σημειολογία 
και χωρίς φυσήματα στις εστίες ακρόασης της καρδιάς. Οσφυονωτιαία παρακέντηση: 250 κύτταρα 
(100% πολυμορφοπύρηνα), λεύκωμα: 43 mg/dl, γλυκόζη: 40 mg/dl, Gram χρώση αρνητική. Ετέθη 
σε βανκομυκίνη, TMP/SMX, και δεξαμεθαζόνη (αλλεργία στην πενικιλίνη). Οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
(GFR ~17) χωρίς σημεία σπειραματονεφρίτιδας. Hb: 10,6, Λευκά: 5100 (Π: 90%), Αιμοπετάλια: 54.000, 
ΤΚΕ: 5, CRP: 20,3 mg/dl (φ.τ <0,3). Ημέρα 2η: Ασθενής απύρετη, αιμοδυναμικά σταθερή, βελτίωση της 
κλινικής εικόνας. Ημέρα 3η: Θετικές αιμοκαλλιέργειες και καλλιέργεια ΕΝΥ θετική για CA-MRSA (MIC 
Vancomycin <1). Ημέρα 4η: Πάρεση αριστερά, Babinski αριστερά με ανεξάντλητο κλόνο της ποδοκνη-
μικής. Ο απεικονιστικός έλεγχος εγκεφάλου ανέδειξε την παρουσία πολλαπλών υπέρπυκνων εστιών 
άμφω με περιεστιακό οίδημα ευρήματα συμβατά με σηπτικά έμβολα, ενώ εκείνος του θώρακα ήταν 
αρνητικός για ευρήματα από το πνευμονικό παρέγχυμα. Ετέθη λινεζολίδη. Στο διοισοφάγειο ECHO 
καρδιάς (ΤΕΕ) αναδείχθηκε μεγάλη μάζα στη μιτροειδή βαλβίδα με κινητή ταινιοειδή προσεκβολή 
στο άκρο της (1,3 cm). Ετέθη γενταμυκίνη. Ημέρα 5η: Μεταφορά σε Ιδιωτικό Θεραπευτήριο όπου 
υποβάλλεται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση αντικατάστασης μιτροειδούς βαλβίδας. Ημέρα 6η: 
Αιμοκαλλιέργειες που είχαν ληφθεί την 3η ημέρα νοσηλείας παραμένουν θετικές για CA-MRSA αλλά 
με MIC Vancomycin=2. Ημέρα 7η: Η ασθενής κατέληξε. 
Συμπεράσματα: Η αρχική κλινική εξέταση σε ποσοστό 30%, αποτυγχάνει να εντοπίσει τα κλινικά 
σημεία της ενδοκαρδίτιδας, όπως ένα συστολικό φύσημα, έτσι ελέγχουμε για ενδοκαρδίτιδα με 
ΤΕΕ όλους τους ασθενείς με βακτηριαιμία και νευρολογικά σημεία. Η διάρκεια της βακτηριαιμίας 
(βακτηριαιμία μπορεί να υπάρχει και μετά την πτώση του πυρετού όπως και στην περίπτωσή μας) 
συνδέεται με μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών και μεταστατικών λοιμώξεων (6,6% όταν η βακτηρι-
αιμία παραμένει για 1-2 ημέρες και εξικνείται στο 37,7% όταν παραμένει για 4 ημέρες). Η θνητότητα 
από διεισδυτική λοίμωξη από CA-MRSA είναι υψηλή, στην CA-MRSA ενδοκαρδίτιδα είναι 20-40%, 
ενώ όταν συνδυάζεται με CA-MRSA μηνιγγίτιδα η θνητότητα φτάνει το 60%.

ΑΑ48
Ενδογενής ενδοφθαλμίτιδα από Klebsiella pneumonia σε διαβητικό ασθενή
Γ. Μπαζούκης,1 Α. Σπηλιοπούλου,1 Κ. Μπούκας,1 Ν. Φυτράκης,1 Α. Μπάκουλη,2 Α. Φράγκου,1  
Ξ. Τσαρούχας,1 Α. Γιαλούρης 1

Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
Οφθαλμολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

Εισαγωγή Η ενδοφθαλμίτιδα από Κlebsiella pneumoniae θεωρείται μια σπάνια επιπλοκή σήψης 
από gram αρνητικούς μικροοργανισμούς. Αν και η κατάσταση αυτή είναι πιο συχνή στην Ασία, περι-
πτώσεις ενδοφθαλμίτιδας από K. pneumoniae με υποκείμενο απόστημα ήπατος έχουν αναφερθεί 
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στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μέση Ανατολή. Παρά την άμεση 
αντιμετώπιση, η έκβαση των ασθενών όσον αφορά την οπτική οξύτητα είναι δυσμενής και κυμαίνεται 
από την αντίληψη κινούμενου χεριού έως την ανάγκη εξόρυξης του οφθαλμικού βολβού. Παρουσιά-
ζουμε την πρώτη δημοσιευμένη στην Ελλάδα περίπτωση ενός διαβητικού ασθενούς με βακτηριαιμία 
από K. pneumoniae, αμφοτερόπλευρα πνευμονικά σηπτικά έμβολα και ενδογενή ενδοφθαλμίτιδα.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 55 ετών, με ιστορικό αρρύθμιστου σακχαρώδη διαβήτη 
προσήλθε λόγω πυρετού από δεκαημέρου με συνοδό βήχα και άλγους με μείωση της οπτικής 
οξύτητας του αριστερού οφθαλμού. Ο απεικονιστικός έλεγχος του θώρακα ανέδειξε παρουσία 
σηπτικών εμβόλων σε αμφότερους τους πνεύμονες. Η οφθαλμολογική εξέταση εικόνα ενδοφθαλ-
μίτιδας του αριστερού οφθαλμού, ενώ στις αιμοκαλλιέργειες απομονώθηκε K. pneumoniae. O 
ασθενής τέθηκε σε ενδοφλέβια αντιμικροβιακή αγωγή με μεροπενέμη και γενταμυκίνη καθώς και 
σε ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις με γενταμυκίνη. Επιπροσθέτως, χορηγήθηκαν οφθαλμικές σταγόνες 
τομπραμυκίνης και σιπροφλοξασίνης. Παρατηρήθηκε βελτίωση της κλινικής εικόνας και των εργα-
στηριακών ευρημάτων. Παρά την άμεση έναρξη της αγωγής ο ασθενής εμφάνισε πλήρη απώλεια 
της όρασης του αριστερού οφθαλμού χωρίς να υπάρξει ανάγκη εξόρυξης του βολβού.
Συμπεράσματα: Η ενδογενής ενδοφθαλμίτιδα από K. pneumoniae είναι πιο συχνή στην Ασία, όμως 
οι κλινικοί ιατροί πρέπει να είναι ενήμεροι για τη νόσο επειδή επιβάλλεται η άμεση συνεργασία με 
οφθαλμίατρο για την έναρξη συνδυασμένης αντιμικροβιακής αγωγής (παρεντερικής και ενδοϋα-
λοειδικές εγχύσεις), που είναι απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη ίασης του ασθενούς.

ΑΑ49
Λοιμώξεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) από ερπητοϊούς: 
Δυσχέρειες στη διάγνωση και την εργαστηριακή επιβεβαίωση. 
Περιγραφή τριών περιπτώσεων 
Α. Αργυράκη, Μ. Μέλιου, Π. Λουρίδα, Ε. Μουγάκου, Σ. Κλουδάς, Α. Μάλλιος, Ε. Μπενίδης, Α. Πεφάνης
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Εισαγωγή: Οι ιοί του απλού έρπητα (HSV1 &2) και της ανεμοβλογιάς-έρπητα ζωστήρα (VZV) 
ανήκουν στους άλφα-ερπητοϊούς και ενέχονται σημαντικά σε λοιμώξεις ΚΝΣ παγκοσμίως. Ο HSV 
αποτελεί το συχνότερο αίτιο ερπητικής εγκεφαλίτιδας, ενώ ο VZV είναι συχνότερος σε ηλικιωμέ-
νους και ανοσοκατεσταλμένους. Το εύρος των εκδηλώσεων κυμαίνεται από αυτοπεριοριζόμενη 
άσηπτη μηνιγγίτιδα έως εγκεφαλίτιδα με μόνιμη ανικανότητα ή θάνατο. Τα κλινικοεργαστηριακά 
και απεικονιστικά ευρήματα επίσης ποικίλλουν καθιστώντας τη διάγνωση συχνά δυσχερή. Εξέταση 
εκλογής για τη διάγνωση αποτελεί η PCR στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ENY).
Παρουσίαση περιστατικών: Περιγραφή/ανάλυση των κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων και της 
έκβασης τριών περιπτώσεων ερπητικής εγκεφαλίτιδας. 1η: Γυναίκα, υπό μεθυλπρεδνιζολόνη λόγω 
πνευμονοπάθειας, παρουσιάζει εμμένουσα κεφαλαλγία από πενθημέρου, τρόμο και αδυναμία δεξι-
ού άνω άκρου από 20ημέρου. Κλινικά: απύρετη, χωρίς αυχενική δυσκαμψία, με ήπιο τρόμο θέσης 
δεξιού άνω άκρου. Η οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ) ανέδειξε 70 κύτταρα (98% λεμφοκύττα-
ρα) και η PCR-ΕΝΥ ήταν θετική για VZV. Έλαβε 21 ημέρες ενδοφλέβια ακυκλοβίρη με βελτίωση. 
2η: Άνδρας υπερτασικός παρουσιάζει βυθιότητα και δέκατα. Κλινικώς: χωρίς αυχενική δυσκαμψία. 
ΟΝΠ: 55 κύτταρα -δεν αξιολογήθηκαν λόγω πρόσμιξης αίματος. Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα: φυσι-
ολογικό. Αρχική PCR-EΝΥ αρνητική. Λαμβάνει εμπειρικά 10 ημέρες ενδοφλέβια ακυκλοβίρη και 
εξέρχεται με p.os. Λόγω επανεμφάνισης πυρετού και διαταραχών επικοινωνίας επανεισάγεται. Νέα 
ΟΝΠ δεν ανέδειξε κύτταρα, ωστόσο η PCR-ΕΝΥ ήταν θετική για VZV. Τη 2η ημέρα, εμφανίζει άτυπο 
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δερματικό εξάνθημα στο δεξιό κάτω άκρο. Ηλεκτρομυογράφημα: βλάβη περονιαίου δεξιά συμβα-
τή με ερπητική λοίμωξη. Έλαβε 18 μέρες ακυκλοβίρη με γνωσιακή αποκατάσταση αλλά παραμονή 
ήπιας δυσκινησίας. 3η: Υγιής υπερήλικας παρουσιάζει ψυχοσωματική διέγερση, κεφαλαλγία, βήχα 
και πυρετό από 4ημέρου, χωρίς ευρήματα από την κλινική εξέταση. ΟΝΠ: κύτταρα 2, PCR θετική για 
HSV-1. Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα: διάχυτες επιληπτόμορφες αιχμές. Λαμβάνει ακυκλοβίρη για 19 
ημέρες και εξέρχεται με υπολειμματικές γνωσιακές διαταραχές. Επανεισάγεται 4 μήνες αργότερα 
με εκσεσημασμένη ενδοπαρεγχυματική αιμορραγία και καταλήγει 5 ημέρες μετά. 
Αποτελέσματα: 3 περιπτώσεις ερπητικής εγκεφαλίτιδας (μέση ηλικία 78,5 έτη) που νοσηλεύτηκαν 
το τελευταίο έτος. Τα συμπτώματα ξεκινούσαν 4-20 ημέρες προ της διάγνωσης. Ο πυρετός δεν 
ήταν σταθερό εύρημα και κανένας δεν είχε αυχενική δυσκαμψία. 2/3 παρουσίαζαν κεφαλαλγία, 1/3 
εξάνθημα. Σε όλους η διάγνωση τέθηκε με PCR-ENY. Ευρήματα ΟΝΠ: όλοι είχαν θετική PCR-ΕΝΥ, 
παρόλο που 2/3 είχαν απουσία κυττάρων, νορμογλυκορραχία και φυσιολογική αλβουμίνη. Το ΗΕΓ 
ήταν παθολογικό μόνο στην HSV1 εγκεφαλίτιδα. Η ΜRI εγκεφάλου ανέδειξε σε 2/3 το χαρακτηρι-
στικό υψηλό μαγνητικό σήμα στις Τ2-FLAIR σε φλοιώδη και υποφλοιώδη μοίρα της λευκής ουσίας. 
Όλοι έλαβαν αγωγή με ακυκλοβίρη για 18-21 ημέρες με διαφορετική έκβαση. 

Ασθενείς (φύλο/ηλικία)

Συμπτώματα/ 
Kλινικά ευρήματα

 68  89  79

Πυρετός - + +

Κεφαλαλγία + - +

Φωτοφοβία, έμετοι - - -

Εξάνθημα - + -

Αυχενική Δυσκαμψία - - -

Εργαστηριακά ευρήματα 

WBC εισαγωγής (% πολυμορφοπύρηνα) 2100 (67%) 19100 (84%) 6800 (85%)

CRP (<0,3 mg/dl) 0.10 16 14

Προκαλσιτονίνη <0.05 0.19 40

1η ONΠ 
Κύτταρα (λεμφοκύτταρα %)
Σάκχαρο (mg/dl)/Λεύκωμα (mg/dl)

70 (98%)
44/50

55
28/245

2
100/15

2η ONΠ 
Κύτταρα (λεμφοκύτταρα %)
Σάκχαρο (mg/dl)/Λεύκωμα (mg/dl)

127 (97%)
58/40

0
70/30

35 (100%)
83/35

PCR ENY + VZV + VZV + HSV1
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα - - +

Ηλεκτρομυογράφημα - + N/A

MRI εγκεφάλου 
Υψηλής έντασης σήμα στις Τ2-FLAIR ακολουθίες

+ - +

Έκβαση Βελτίωση Δυσκινισία Γνωσιακές διαταραχές

+: ναι/θετικό, -: όχι/αρνητικό, N/A: δεν έγινε.

Συμπεράσματα: Η ερπητική εγκεφαλίτιδα είναι πιθανό να εμφανισθεί με άτυπες κλινικές και εργα-
στηριακές εκδηλώσεις. ΟΝΠ χωρίς ιδιαίτερη αύξηση των κυττάρων δεν αποκλείει πάντα τη διάγνωση, 
ενώ ΗΕΓ και MRI συμβάλουν επικουρικά και όχι διαγνωστικά. Η PCR-ENY αποτελεί την εξέταση εκλο-
γής για την ορθή και έγκαιρη διάγνωση. Επί κλινικής υποψίας, η άμεση έναρξη ακυκλοβίρης κρίνεται 
απαραίτητη με στόχο τη μείωση της θνητότητας και τον περιορισμό των μόνιμων επιπλοκών. 
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ΑΑ50
Θνητότητα από πνευμονία επί ασθενών νοσηλευθέντων σε παθολογική 
κλινική στο διάστημα μιας διετίας
Π. Τζαβάρα, Ι. Μουζακίτης, Ι. Μπινίκος, Ο. Αποστόλου, Ό. Στεφανίδου, Θ. Δερμάτης, Ν. Μακρής, 
Θ.Α. Πέππας, Η.Χ. Ταμβάκος
Γ ‘Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η αδρά θνητότητα επί ασθενών με πνευμονία που 
νοσηλεύθηκαν σε Παθολογική Κλινική στο διάστημα μιας διετίας.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατεγράφησαν οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν με πνευμονία, τόσο στα πλαί-
σια προοπτικής μελέτης όσων εισήχθησαν με αυτήν τη διάγνωση ή υπόθεση εργασίας, όσο και 
αναδρομικά, εκ των εξιτηρίων, όσων έφεραν τη διάγνωση πνευμονίας στο εξιτήριο ή αποβιωτήριό 
τους και ανελύθησαν τα δημογραφικά τους στοιχεία, οι συννοσηρότητες, ο τελικός χαρακτηρισμός 
της πνευμονίας και η συσχέτισή τους με θάνατο κατά τη νοσηλεία. Χρονικό διάστημα: 31/7/2013-
31/7/2015. Καταχώρηση/ανάλυση σε Η/Υ με το πρόγραμμα EPI5-Info (2007).
Αποτελέσματα: Στο ως άνω διάστημα κατεγράφησαν 336, εν συνόλω, ασθενείς (άνδρες: 181 
γυναίκες: 155, μ. ηλικία 69,7 έτη). Εξ αυτών οι 184 κατηγοριοποιήθηκαν ως πνευμονία εκ της κοι-
νότητος (ομάδα Α) και οι λοιποί 152 ως πνευμονία νοσοκομειακή, συμπεριλαμβάνοντας πνευμονία 
εξ εισροφήσεως κατά τη νοσηλεία, πνευμονία από γηροκομεία και πνευμονία επί προσφάτως 
νοσηλευθέντων σε νοσοκομείο (Ομάδα Β). Μέση ηλικία και ποσοστά συννοσηροτήτων, ευεξήγητα, 
σημαντικά υψηλότερα στην Ομάδα Β. Η συνολική αδρά θνητότητα ήταν 30,3% (102/336) αλλά με 
ευρεία διαφορά καθότι στην Ομάδα Α ήταν μόλις 5,4% (10/184), ενώ στην Ομάδα Β ανήρχετο σε 
60,5% (92/152). Η εμπειρική αγωγή επί των προοπτικά καταγραφέντων συνεβάδιζε με τις ισχύου-
σες ελληνικές και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Εκτιμάται ότι σε αρκετές περιπτώσεις ασθενών 
με βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο η διάγνωση «πνευμονία εξ εισροφήσεως» ετέθη αρκετά χαλαρά 
ανάμεσα στις άλλες αιτίες θανάτου του αποβιωτηρίου.
Συμπεράσματα: Απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια όταν τίθεται η διάγνωση «πνευμονία εξ εισροφή-
σεως» στα αποβιωτήρια. Όπου υπήρχε λεπτομερής καταγραφή των ακτινολογικών τεκμηριώσεων 
η θνητότητα δεν ήταν διάφορος από την αναφερομένη σε εγχειρίδια και βιβλιογραφία. Παρετη-
ρήθη, βέβαια, υψηλοτέρα επί ηλικιωμένων, αλλά αυτό είναι ήδη γνωστό από τον Sir William Osler.

ΑΑ51
Τα αντιμικροβιακά ως αίτια ιατρογενούς νοσηρότητας σε εισαγωγές 
παθολογικής κλινικής κατά τη διάρκεια ενός έτους 
Β. Κορδίνας, Δ. Παπαδάκη, Δ. Κρανίου, Μ.Σ. Παππά, Ο. Αποστόλου, Ι. Μπινίκος, Θ.Α. Πέππας, Η.Χ. Ταμβάκος
Γ ‘Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»

Σκοπός: Ήταν να καταγραφούν οι περιπτώσεις Ιατρογενούς Νοσηρότητας [ΙΝ] που χρειάσθηκε να 
εισαχθούν στην Παθολογική Κλινική στα πλαίσια Γενικής Εφημερίας Τριτοβάθμιου νοσοκομείου 
στη διάρκεια ενός έτους, και σε ποιες από αυτές συμμετείχαν αντιμικροβιακά. 
Υλικό και Μέθοδοι: Κατεγράφησαν προοπτικά όλες οι εισαγωγές απότοκοι ΙΝ [οριζόμενες σαν 
εμφάνιση ανεπιθύμητης ενέργειας φαρμάκων χορηγηθέντων ή ληφθέντων για θεραπευτικούς σκο-
πούς] κατά το χρονικό διάστημα ενός έτους (2014). Εκτός από τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, 
σημειώθηκαν είδος φαρμάκων, έκβαση, διάρκεια νοσηλείας και εκτίμηση εάν ήταν αποτρέψιμη η 
εμφάνιση της ΙΝ. Καταχώρηση/ανάλυση σε Η/Υ με το πρόγραμμα EPI5-Info (2007).
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Αποτελέσματα: Στο ανωτέρω έτος 160 από τις 1.340 εισαγωγές [ποσοστό 11,9%] αφορούσαν σε 
περιπτώσεις ΙΝ. Συχνότερες διαγνώσεις στα 160 αυτά άτομα (92 άνδρες, 68 γυναίκες, μ. ηλικίας 
67,7 ετών) ήταν: αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού 57, αλλεργία 20, υπογλυκαιμία 16 και αιμορρα-
γική διάθεση από αντιπηκτικά 16. Αντιμικροβιακά ήταν τα ληφθέντα φάρμακα σε 15 περιπτώσεις 
(~10% των με ΙΝ) με αλλεργία σε 9, διάρροια σε 3 (εκ των οποίων 1 C. difficile+) και αιμορραγική 
διάθεση, συγχορήγηση μακρολίδης-βαρφαρίνης, σε 3. Αποτρέψιμη ήταν η ΙΝ σε 8/15 περιπτώσεις 
εάν είχαν τηρηθεί οι ενδείξεις (συνταγογράφηση επί ίωσης] ή οι οδηγίες (συνταγογράφηση μη ερω-
τηθέντος ιστορικού αλλεργίας ή συγχορηγουμένης αγωγής). Μέση διάρκεια νοσηλείας 5,7 ημέρες. 
Συμπεράσματα: Η ΙΝ είναι ιδιαίτερα συχνή αιτία νοσοκομειακής νοσηλείας [περίπου 10% εισαγω-
γών παθολογικού τμήματος]. Σε σημαντικό ποσοστό είναι αποτρέψιμη με καλύτερη παρακολού-
θηση συγκεκριμένων ομάδων (ηλικιωμένων) ιστορικού και συνταγογράφηση κατά τον νόμο της 
τέχνης, τόσο για αντιμικροβιακά, όσο και για κάθε φάρμακο φυσικά.

ΑΑ52
Παρεμβάσεις και συμμόρφωση σε οδηγίες, επαγγελματιών υγείας 
τριτοβάθμιου νοσοκομείου, σε κρούσματα λοίμωξης από Clostridium 
difficile για διάστημα 30 μηνών
Δ. Ντιώνιας, Μ. Παππά, Ν. Ζάχος, Α. Μπάκωση, Ε. Μπλέτσα, Μ. Κιμούλη, Σ. Ελβανίδη, Π. Κάρλε, Θ.Α. Πέππας
Επιτροπή Λοιμώξεων, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»

Σκοπός: Μετά μια επιδημική έξαρση λοίμωξης από Clostridium difficile (CDI), η Επιτροπή Λοιμώξε-
ων (ΕΝΛ) κατέγραψε τις παρεμβάσεις, τους προδιαθεσικούς παράγοντες της νόσου και πραγματο-
ποίησε έλεγχο και αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προσωπικού στις δοθείσες οδηγίες.
Υλικό και Μέθοδοι: Με την εμφάνιση των πρώτων περιπτώσεων CDI, την άνοιξη του 2013, η 
ΕΝΛ προχώρησε στην προοπτική καταγραφή όλων των περιπτώσεων με απομόνωση Clostridium 
difficile, με καθημερινή καταγραφή των σχετικών μικροβιολογικών δεδομένων από τον Νοση-
λευτή Λοιμώξεων. Επισημάνθηκαν όλοι οι προδιαθεσικοί παράγοντες της νόσου και τονίστηκαν 
αναλυτικά τα μέτρα πρόληψης, στο προσωπικό κάθε τμήματος ξεχωριστά. Έλαβαν χώρα τέσσερις 
επείγουσες συνεδριάσεις και από τον Απρίλιο του 2015 σχεδιάστηκε προοπτικός έλεγχος συμμόρ-
φωσης στις δοθείσες οδηγίες, ξεχωριστά για κάθε ασθενή με CDI. Εκτός από την καταγραφή κάθε 
παραμέτρου, κάθε μέλος της ΕΝΛ αξιολόγησε τη συνολική εντύπωση τήρησης των οδηγιών σε 
βαθμολογική κλίμακα από 0 εως 10. Χρονικό διάστημα: Απρίλιος του 2013 έως και Οκτώβριος του 
2015. Τα στοιχεία της μελέτης καταγράφηκαν σε Η/Υ και επεξεργάστηκαν με το πρόγραμμα Excel.
Αποτελέσματα: Στο χρονικό διάστημα, παρατηρήθηκαν 200 περιπτώσεις CDI, 49 το 2013, 63 το 2014 
και 88 το 2015, από τις οποίες, 96 αφορούσαν σε άνδρες και 104 σε γυναίκες με μέση ηλικία 71,4 έτη. 
Προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών, προηγηθείσα νοσηλεία σε νοσοκομείο, παραμονή σε ίδρυμα χρο-
νίως πασχόντων, λήψη PPI και σοβαρή υποκείμενη συννοσηρότητα παρατηρήθηκε σε ποσοστό 69,3, 
62,1, 74,2 και 91,7% αντίστοιχα. Η αύξηση της επίπτωσης μπορεί να αιτιολογείται από την αύξηση της 
κλινικής υποψίας, αλλά είναι σε κάθε περίπτωση ανησυχητική. Οι παρεμβάσεις της ΕΕΛ είχαν ως αποτέ-
λεσμα μια προσωρινή και βραχύβια ελάττωση. Ο προοπτικός έλεγχος συμμόρφωσης 55 περιπτώσεων, 
ανέδειξε ικανοποιητικό επίπεδο κλινικής επαγρύπνησης και σήμανσης του ασθενούς (περίπου 96%), 
αλλά μόνο το 20% των ασθενών νοσηλευόταν σε ξεχωριστό θάλαμο και μόνο το 6% των ασθενών 
διέθετε ατομική τουαλέτα, λόγω σημαντικών υλικοτεχνικών ελλείψεων και παρωχημένων νοσοκομεια-
κών εγκαταστάσεων. Περισσότερο ανησυχητική φάνηκε να είναι η έλλειψη αλκοολούχου αντισηπτικού 
διαλύματος, πράσινου σαπουνιού, και χειροπετσετών σε ποσοστά 17, 22,8 και 49,1% των ασθενών 
αντίστοιχα. Η μέση βαθμολογία τήρησης των οδηγιών ήταν 4,1 με άριστη τιμή το 10.
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Συμπεράσματα: Η αύξηση της επίπτωσης της νόσου, παρά τις παρεμβάσεις της ΕΝΛ, αποτελεί 
σαφέστατα ανησυχητικό σήμα κινδύνου και τονίζει την ανάγκη συνεχούς κλινικής παρακολούθη-
σης και παρεμβάσεων σε ιατρικό αλλά και διοικητικό επίπεδο. Υπάρχει επίσης σημαντικό περιθώ-
ριο βελτίωσης της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στις συστάσεις ελέγχου, διότι η οποια-
δήποτε υλικοτεχνική ανεπάρκεια, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση παράλειψη των βασικών 
κανόνων υγιεινής, αν δεν τους καθιστά, μάλιστα, περισσότερο επιτακτικούς από ποτέ.

ΑΑ53
Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία και κρυοσφαιριναιμία με 
θρομβοεμβολικές επιπλοκές σε ασθενή με πρωτοδιάγνωση HIV και 
ευκαιριακή λοίμωξη με CMV
Χ. Έλληνα,1 Χ. Χατζηδημητρίου,1 Κ. Φιλίππου,1 Ό. Κοσμοπούλου,2 Ε. Λυδατάκη,1 Η. Σκοπελίτης 1
1Β’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων» 
2Ιατρείο Λοιμώξεων, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»

Σκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς με πρωτοδιάγνωση HIV και CMV επιλοίμωξης που παρουσίασε 
αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ), πυρετό, αμφιβληστροειδοπάθεια, διαταραχές συμπεριφο-
ράς, κρυοσφαιριναιμία και εν τω βάθει φλεβοθρόμωση (DVT). 
Υλικό και Μέθοδοι: Θήλυ 57 ετών χωρίς σαφές ιστορικό παραγόντων κινδύνου εισήχθη στην κλινική 
μας για διερεύνηση αναιμίας. Είχε πρόσφατη νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική για τον ίδιο λόγο που αντι-
μετωπίσθηκε με μεταγγίσεις. Στην κλινική μας διαγνώσθηκε Coombs (+) ΑΑΑ. Στα πλαίσια διερεύνησης 
διαπιστώθηκε HIV ELISA(+) και επιβεβαιώθηκε με Western Blot. Η ΑΑΑ ανταποκρίθηκε στη χορήγηση 
κορτικοειδών. Η βυθοσκόπηση έδειξε αιμορραγικά εξιδρώματα αμφοτερόπλευρα. Η ακτινογραφία 
θώρακος, αξονική τομογραφία θώρακος, εγκεφάλου και άνω και κάτω κοιλίας, η μαστογραφία καθώς 
και η γυναικολογική εξέταση με λήψη τεστ Παπανικολάου ήταν αρνητικά. Από τον ανοσολογικό έλεγχο 
προέκυψε υπεργαμμασφαιριναιμία και μικτού τύπου κρυοσφαιριναιμία (τύπου ΙΙ). Από το μυελόγραμμα 
και την οστεομυελική βιοψία διαπιστώθηκε δυσπλαστικός μυελός ως επί χρονίων λοιμώξεων. Στην 
πορεία παρουσίασε πυρετό, βήχα, υποξαιμία, ταχυκαρδία, διαταραχή προσωπικότητας, ορθοκυστικές 
διαταραχές, κηλιδώδες εξάνθημα κορμού και πανκυττοπενία. Λόγω παρουσίας αντισωμάτων για CMV 
και μη ανταπόκρισης στην κοινή αντιβιοτική αγωγή αλλά και των ευρημάτων από το βυθό, εστάλη PCR 
για CMV, έγινε ορθοσιγμοειδοσκόπηση και λήψη βιοψιών και ετέθη εμπειρική αγωγή με γκανσικλοβίρη, 
η οποία οδήγησε σε ταχεία κλινική και εργαστηριακή βελτίωση. Στο μεταξύ επιβεβαιώθηκε υψηλή CMV 
αλλά και HIV ιαιμία, με CD4 96 κύτταρα/μl. Διενεργήθηκε MRI εγκεφάλου που ανέδειξε πολλαπλές φλεγ-
μονώδεις εστίες φλοιού μετωποβρεγματικά και παρεγκεφαλίδας τα οποία δεν είχαν ειδικούς χαρακτή-
ρες, η δε ασθενής αρνήθηκε ΟΝΠ διότι ήδη είχαν πλήρως αποκατασταθεί τα συμπτώματα. Έγινε έναρξη 
αντιρετροϊκής αγωγής με tenofovir-emtricitabine-combisistat-elvitegravir και αλλαγή σε valgancyclovir 
pos. Στην πορεία ανέπτυξε οίδημα και άλγος δεξιάς κνήμης και διαγνώσθηκε DVT η οποία ανταποκρί-
θηκε στη χορήγηση χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης υποδορίως.
Αποτελέσματα: Η ΑΑΑ, η CMV λοίμωξη, η DVT και τα γενικά συμπτώματα καθώς και η αμφιβλη-
στροειδοπάθεια βελτιώθηκαν και η ασθενής έλαβε εξιτήριο με αντιρετροϊκή και αντι-CMV αγωγή, 
αντιπηκτική αγωγή καθώς και προφύλαξη για PCP. 
Συμπεράσματα: Η συνύπαρξη HIV και CMV λοίμωξης μπορεί να εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως και 
να προκαλεί πολύπλοκα προβλήματα. Μεταξύ αυτών, η ΑΑΑ και η κρυοσφαιριναιμία είναι σπάνια, 
ειδικά ως πρώτη εκδήλωση που οδηγεί στη διάγνωση της νόσου. Στην ασθενή μας είναι δύσκολη η 
διάκριση του ποιος ιός ευθύνεται για τις εκδηλώσεις αυτές ή αν η συνέργεια των δύο συνδυάζεται με 
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αυξημένο κίνδυνο. Η συσχέτιση της DVT με την κρυοσφαιριναιμία στην ασθενή μας είναι συμβατή με 
σχετική πρόσφατη βιβλιογραφία. Ασθενείς με HIV λοίμωξη και κρυοσφαιριναιμία χρειάζονται στενή 
παρακολούθηση για ανάπτυξη επιπλοκών. 

ΑΑ54
Περίπτωση κεφαλικού τετάνου που αντιμετωπίσθηκε με επιτυχία,  
σε άτομο χωρίς προφανή τρόπο μόλυνσης 
Σ. Τσαούση, Κ. Γεωργούση, Σ. Αθανασίου, Κ. Μουρούζης, Α. Μαρκέτος, Γ. Ράλλης, Μ. Λελέκης 
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Εισαγωγή: Ο τέτανος οφείλεται στο Clostridium tetani ένα Gram(+) αναερόβιο, σπορογόνο βακτήριο. Το 
μικρόβιο ανευρίσκεται στα κόπρανα του ανθρώπου και των ζώων, ενώ οι σπόροι στο χώμα. Η διασπορά 
της νόσου εξαρτάται από το επίπεδο ανοσοποίησης του πληθυσμού. Στην Ελλάδα υπάρχει σποραδική 
εμφάνιση κρουσμάτων κυρίως στις αγροτικές περιοχές. Στις αστικές περιοχές τα κρούσματα αφορούν 
συχνά χρήστες ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών και σχετίζονται με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για 
την παρασκευή της τοξικής ουσίας. Παρουσιάζεται περίπτωση κεφαλικού τέτανου που εμφανίσθηκε σε 
άτομο που κατοικεί σε προάστιο της Αθήνας, χωρίς προφανή τρόπο μόλυνσης από το μικρόβιο.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 78 ετών, κάτοικος Νέας Πεντέλης με ελεύθερο ιστορικό, εισήχθη 
λόγω επιμένοντος τρισμού από πενθημέρου. Η καταρχήν διερεύνηση και αντιμετώπιση με αντιβιοτικά 
ήταν άνευ αποτελέσματος. Ο ασθενής είχε έντονο τρισμό με επώδυνο σπασμό των μασητήρων που 
εμφάνιζε επιδείνωση σε κάθε προσπάθεια για κατάποση, χωρίς διαταραχή του επιπέδου συνειδήσεως 
ή άλλες συστηματικές εκδηλώσεις. Η διάνοιξη του στόματος έφθανε μόλις τα 3 mm. H διερεύνηση της 
περιοχής με CT ήταν αρνητική και ετέθη η κλινική διάγνωση κεφαλικού τετάνου. Σημειωτέον ότι ο ασθε-
νής δεν ανέφερε κάποιο συμβάν από τις καθημερινές του δραστηριότητες που θα μπορούσε να θεωρη-
θεί ύποπτο για δημιουργία πύλης εισόδου του μικροβίου. Έλαβε αγωγή με μετρονιδαζόλη, διαζεπάμη 
και αντιτοξίνη και την πρώτη δόση αντιτετανικού εμβολίου. Ο ασθενής εμφάνισε προοδευτική βελτίωση 
με όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα διάνοιξης του στόματος. Εξήλθε μετά από 15μερη παραμονή στο 
νοσοκομείο σε άριστη κατάσταση. Τρεις μήνες μετά παρέμενε κλινικά υγιής.
Συμπεράσματα: Πρόκειται για περίπτωση κεφαλικού τετάνου χωρίς προφανή τρόπο μόλυνσης 
στην οποία η διάγνωση τέθηκε κλινικά και αντιμετωπίστηκε με επιτυχία. 

ΑΑ55
Καινοτόμος αξιοποίηση της μεθόδου Candida QuickFISH™ για την 
ταυτοποίηση Candida albicans ως αιτίου μηνιγγίτιδας απευθείας από 
δείγμα εγκεφαλονωτιαίου υγρού
Ε. Κρανιωτάκη,1 Α. Βελεγράκη,2 Μ. Γκίκα,1 E. Περιβολιώτη,1 Ε. Αγγελόπουλος,3 Π. Καλτσάς,3  
Μ. Νέπκα,1 Σ. Ζακυνθινός,3 Κ. Φουντούλης 1
1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α. 
3Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Η εργασία αυτή έχει στόχο να αναδείξει μια νέα μοριακή μέθοδο ως διαγνωστικό εργαλείο 
για την άμεση ανίχνευση και ταυτοποίηση των μικροοργανισμών στα κλινικά δείγματα.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής 61 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό διακομίστηκε στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών άλλου νοσοκομείου λόγω αιφνίδιας έκπτωσης επιπέδου συνείδησης, 
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όπου και διασωληνώθηκε με GCS 6/15. H CT εγκεφάλου ανέδειξε ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα δεξιά 
κροταφοβρεγματικά, σε έδαφος ανευρύσματος. Ακολούθησε αποσυμπιεστική κρανιεκτομή και 
τοποθέτηση βόειου μήνιγγας και ο ασθενής διακομίστηκε στο νοσοκομείο μας διασωληνωμένος. Την 
4η ημέρα νοσηλείας εμφάνισε πυρετική κίνηση και ελήφθησαν αιμοκαλλιέργεια και εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό (ΕΝΥ) από διεξαχθείσα οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ). Από την αιμοκαλλιέργεια απομονώ-
θηκε Candida albicans, ενώ η εξέταση του ΕΝΥ ανέδειξε: 1050 κύτταρα/μl (70% πολυμορφοπύρηνα), 
γλυκόζη: 30 mg/dL, λεύκωμα: 149 mg/dL. Ο ασθενής ετέθη σε λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β. Η μικρο-
σκοπική εξέταση και η καλλιέργεια του ΕΝΥ απέβησαν αρνητικές. Λόγω του παρατεινόμενου εμπύρε-
του υποβλήθηκε σε νέα ΟΝΠ την 8η ημέρα νοσηλείας με 790 κύτταρα/μl (60% πολυμορφοπύρηνα). 
Παρά την αρνητική καλλιέργεια του ΕΝΥ, η καντινταιμία και η υψηλή κλινική υποψία για μυκητιακή 
λοίμωξη ΚΝΣ οδήγησαν στην αναζήτηση μυκήτων στο συγκεκριμένο δείγμα ΕΝΥ με τη μεθοδολογία 
Candida QuickFISH™BC (AdvanDx). Πρόκειται για μέθοδο in situ υβριδισμού με φθορίζοντα ιχνηθέτη 
RNA, η οποία χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση στελεχών Candida spp. από θετική αιμοκαλλιέρ-
γεια εντός 20 min και διαχωρίζει τα είδη C. albicans, C. glabrata και C. parapsilosis. Στην περίπτωση που 
περιγράφεται δεν εφαρμόστηκε σε δείγμα θετικής αιμοκαλλιέργειας αλλά απευθείας σε δείγμα ΕΝΥ.
Αποτελέσματα: Η εξέταση του δείγματος ΕΝΥ με τη μεθοδολογία Candida QuickFISH™BC απέβη 
θετική για κύτταρα του ζυμομύκητα C. albicans. Τόσο οι επόμενες αιμοκαλλιέργειες όσο και οι καλ-
λιέργειες ΕΝΥ ήταν αρνητικές για τον εν λόγω μικροοργανισμό. Βάσει αποτελέσματος προστέθηκε 
στην αντιμυκητιακή αγωγή 5-φθοριοκυττοσίνη, και ο ασθενής απυρέτησε εντός 24 ωρών.
Συμπεράσματα: Η άμεση εφαρμογή Candida QuickFISH™BC στο κλινικό δείγμα ΕΝΥ επέτρεψε την 
ταχεία ταυτοποίηση C. albicans. Οι κλασικές μικροβιολογικές μέθοδοι απέτυχαν να ανιχνεύσουν τον 
μικροοργανισμό, πιθανόν λόγω της λήψης αντιμυκητιασικής αγωγής που ανέστειλε αλλά δεν ανέκο-
ψε τον κυτταρικό κύκλο του μύκητα, επιτρέποντας ανίχνευση του RNA αυτού. Το κλινικό όφελος ήταν 
σημαντικό, αφού αφενός επετεύχθη άμεσα η διάγνωση και αφετέρου ο μικροοργανισμός ταυτοποιή-
θηκε σε επίπεδο είδους, γεγονός που οδήγησε σε άμεση και στοχευμένη θεραπευτική αγωγή. 

ΑΑ56
Ταυτοποίηση Listeria monocytogenes ως αιτίου μηνιγγίτιδας από το 
σύστημα FilmArray multiplex PCR: Μια ταχύτατη και ακριβής μέθοδος
Μ. Γκίκα,1 Ε. Κρανιωτάκη,1 Ε. Μυλωνά,2 Ε. Πρωτοπαπαδάκης,1 Ε. Περιβολιώτη,1 Μ. Νέπκα,1  
Α. Σκουτέλης,2 Κ. Φουντούλης 1
1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
2Ε’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Η άμεση ανίχνευση και ταυτοποίηση των μικροοργανισμών στα κλινικά δείγματα είναι 
η μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα της μοριακής διαγνωστικής, στοχεύοντας στην ταχύτερη 
έναρξη κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας, τη βελτίωση της πρόγνωσης του ασθενούς και τη 
μείωση της διάρκειας και του κόστους νοσηλείας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη της 
πολύτιμης συμβολής ενός μοριακού συστήματος ανίχνευσης και ταυτοποίησης μικροοργανισμών 
στην άμεση διάγνωση μικροβιακού αιτίου μηνιγγίτιδας στο νοσοκομείο μας.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής 82 ετών προσεκομίσθη λόγω πτώσης εξ ιδίου ύψους και έκπτωσης επιπέ-
δου συνείδησης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός». Κατά την κλινική εξέ-
ταση ο ασθενής εμφάνιζε υπνηλία και πυρετό 38,3°C με συνοδό τελική αυχενική δυσκαμψία ενώ η λοιπή 
νευρολογική εξέταση ήταν αρνητική. Λόγω υποψίας λοίμωξης ΚΝΣ, εισήχθη στην παθολογική κλινική 
όπου υποβλήθηκε σε οσφυονωτιαία παρακέντηση και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) διαπιστώθηκαν 
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71 κύτταρα/μl, λεύκωμα: 381 mg/dl και σάκχαρο: 36 mg/dl. Η χρώση κατά Gram ήταν αρνητική για 
μικροοργανισμούς. Το δείγμα ενοφθαλμίστηκε σε φιαλίδιο αιμοκαλλιέργειας BACTEC Peds Plus (Becton-
Dickinson) και σε στερεά θρεπτικά υλικά (αιματούχο, σοκολατόχρωμο και Mac Conkey άγαρ). Επιπλέον, 
το δείγμα ΕΝΥ εξετάστηκε με το σύστημα αυτόματης ταυτοποίησης FilmArray Meningitis/Encephalitis 
Panel (Biomerieux) με multiplex PCR. Η μέθοδος επιτρέπει την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και ταυ-
τοποίηση πολλαπλών ιικών, μυκητιακών και βακτηριακών νουκλεϊκών οξέων-στόχων σε ΕΝΥ ασθενών 
με υποψία για μηνιγγίτιδα ή/και εγκεφαλίτιδα.
Αποτελέσματα: Με το σύστημα FilmArray multiplex PCR ανιχνεύθηκε και ταυτοποιήθηκε Listeria 
monocytogenes μέσα σε 2 ώρες από την προσκόμιση του δείγματος ΕΝΥ στο εργαστήριο. Ο ασθενής 
ετέθη άμεσα σε αγωγή λοίμωξης ΚΝΣ από Listeria με συνδυασμό ampicillin/gentamicin. Παράλληλα, 
η καλλιέργεια του ΕΝΥ στα κλασικά μικροβιολογικά θρεπτικά υλικά, οδήγησε στην απομόνωση και 
ταυτοποίηση του εν λόγω μικροοργανισμού με το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK2 (Biomerieux) 
κατά την τέταρτη ημέρα νοσηλείας του ασθενούς. Η ανταπόκριση στην αγωγή ήταν ικανοποιητική με 
αποκατάσταση του επιπέδου συνείδησης και βελτίωση της κλινικής του εικόνας. 
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή του FilmArray multiplex PCR system επέτρεψε την ακριβή και ταχεία ταυ-
τοποίηση Listeria monocytogenes και μάλιστα απευθείας στο δείγμα ΕΝΥ. Το κλινικό όφελος ήταν σημα-
ντικό σε σύγκριση με τις κλασικές μικροβιολογικές μεθόδους, αφού μειώνοντας τον χρόνο εξαγωγής του 
αποτελέσματος (turnaround time) επετεύχθη άμεσα η εφαρμογή στοχευμένης αντιμικροβιακής θερα-
πείας και μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος νοσηλείας του ασθενούς. Η εισαγωγή των μοριακών τεχνικών 
στην εργαστηριακή πρακτική διευκολύνει τη διάγνωση και την ορθότερη διαχείριση των λοιμώξεων.

ΑΑ57
Η προκαλσιτονίνη ως προγνωστικός δείκτης σε λοιμώξεις του ΚΝΣ από 
πολυανθεκτικά μικρόβια
Α. Τσιμογιάννη, Σ. Γεωργίου, Β. Χαντζιάρα, Α. Βάσση, Φ. Λάγιου, Μ. Βαλτά, Γ. Μίχα, Π. Αλεξανδρόπουλος, 
Ε. Χήνου, Γ. Μιχαλούδης
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) από πολυανθεκτικά μικρόβια 
μετά από νευροχειρουργικές επεμβάσεις στους ασθενείς της Μ.Ε.Θ. είναι μια επείγουσα κατά-
σταση που απειλεί τη ζωή του ασθενούς και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Η αύξηση των λευκών 
αιμοσφαιρίων (WBC) και της προκαλσιτονίνης που παρατηρείται στις περισσότερες βακτηριακές 
λοιμώξεις δεν είναι γνωστό αν είναι αξιόπιστοι δείκτες αναγνώρισης των λοιμώξεων του ΚΝΣ. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διαπιστωθεί η αξιοπιστία της προκαλσιτονίνης 
(PCT) ως βιοδείκτης αναγνώρισης και παρακολούθησης των λοιμώξεων του ΚΝΣ. 
Υλικό και Μέθοδοι: Από τον Ιανουάριο του 2013 έως το Νοέμβριο του 2015 καταγράφηκαν όλοι 
οι ασθενείς με λοίμωξη του ΚΝΣ. Τα κριτήρια εισαγωγής για τους ασθενείς αυτούς ήταν η παρουσία 
πυρετού >38,5oC καθώς και συμβατά ευρήματα από την οσφυονωτιαία παρακέντηση (αυξημένος 
αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, αυξημένη πρωτεΐνη και χαμηλά επίπεδα γλυκόζης συγκριτικά με τα 
αντίστοιχα στον ορό). Ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων και της προκαλσιτονίνης καταγράφη-
καν πριν και μετά τη λοίμωξη (μετά δηλαδή από την τελευταία ενδοραχιαία χορήγηση κολιστίνης 
300.000 IU, αμικασίνης 25 mg και βανκομυκίνης 25 mg). 
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 14 ασθενείς (μέσης ηλικίας 45,7±18,1). Οι τιμές της προκαλσιτονί-
νης δεν παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική διαφορά (p=0,33) πριν και μετά τη λοίμωξη, όπως και 
ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων αντιστοίχως (p=0,17). 
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Συμπεράσματα: Στο μικρό αριθμό των ασθενών που μελετήθηκαν δεν προκύπτει για την προκαλ-
σιτονίνη να έχει κάποιο προγνωστικό ρόλο όσο αφορά στην πρώιμη διάγνωση και την παρακολού-
θηση των λοιμώξεων του ΚΝΣ.

Πίνακας 
Πριν τη λοίμωξη του ΚΝΣ Μετά τη λοίμωξη του ΚΝΣ P value

WBC 12320±6310 9710±4350 0,17
PCT 11,5±9,3 8,1±2,2 0,33

ΑΑ58
Πρόγραμμα ελέγχου κατανάλωσης προωθημένων αντιβιοτικών σε 
ιδιωτικό νοσοκομείο: Εμπειρία δύο ετών
Π. Κανελλόπουλος,1 Β. Πιτυρίγκα,2 Α. Ντραβάλια,1 Π. Μαριάτος,1 Α. Καραμάνου,1 Α. Τσακρής,2 Γ. Σαρόγλου 1
1Νοσοκομείο Metropolitan, Ν. Φάληρο 
2Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Σκοπός: Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων και η αξιοποίηση τους για την ορθολογική χρήση των 
προωθημένων αντιβιοτικών.
Υλικό και Μέθοδοι: Υποχρεωτική συμπλήρωση από τον θεράποντα ιατρό ειδικής συνταγής προ-
κειμένου το φαρμακείο του νοσοκομείου να διαθέσει συγκεκριμένα αντιβιοτικά (Δαπτομυκίνη, 
Δοριπενέμη, Κολιστίνη, Λινεζολίδη, Τιγκεκυκλίνη). Έλεγχος και ανάλυση των δεδομένων από τις 
συνταγές αυτές (είδος λοίμωξης, λήψη καλλιεργειών-αποτέλεσμα) από την ομάδα ορθολογικής 
χρήσης των αντιβιοτικών του Νοσοκομείου (ΟΕΚΟΧΑ). Επεξεργασία και σύγκριση με την κατα-
νάλωση των συγκεκριμένων αντιβιοτικών από το φαρμακείο του νοσοκομείου (σε DDDs, daily 
defined doses) προσαρμοσμένη και στις κατειλημμένες ημέρες-κλίνες του νοσοκομείου.
Αποτελέσματα: (Πίνακες 1, 2, 3, 4).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΦΕΒ 2014
ΜΑΡ 2014
ΑΠΡ 2014
ΜΑΙ 2014

ΙΟΥΝ 2014
ΙΟΥΛ 2014
ΑΥΓ 2014
ΣΕΠ 2014
ΟΚΤ 2014
ΝΟΕ 2014
ΔΕΚ 2014
ΙΑΝ 2015
ΦΕΒ 2015
ΜΑΡ 2015
ΑΠΡ 2015
ΜΑΙ 2015

ΙΟΥΝ 2015
ΙΟΥΛ 2015
ΑΥΓ 2015
ΣΕΠ 2015
ΟΚΤ 2015
ΝΟΕ 2015
ΔΕΚ 2015
ΙΑΝ 2016

TOTAL

121
150
166
107
123
68
36
47
60

111
109
139
206
249
184
164
134
115
152
132
159
121
124
93

3070

Πίνακας 1: Συμπληρωθείσες 
συνταγές ανά μήνα κατά τη διετία 
τήρησης του προγράμματος

Πίνακας 2: Συμπληρωθείσες συνταγές κατ’ έτος ανά τομέα  
του θεράποντος ιατρού.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΘ ΧΕΙΡ ΟΓΚ ΠΑΘ ΠΑΙΔ
1ο έτος 425 269 185 352 6
2ο έτος 549 711 171 402 0
ΣΥΝΟΛΟ 974 980 356 754 6

Πίνακας 3: Συμπληρωθείσες συνταγές κατ’ έτος ανά 
προωθημένο αντιβιοτικό.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ COLISTIN DAPTOMYCIN DORIPENEM LINEZOLID TIGECYCLINE
1ο έτος 419 116 27 289 386
2ο έτος 780 181 0 355 517
ΣΥΝΟΛΟ 1199 297 27 644 903

Πίνακας 4: Κατανάλωση των συγκεκριμένων προωθημένων 
αντιβιοτικών κατά τη διάρκεια του προγράμματος ελέγχου 
κατανάλωσης αντιβιοτικών καθώς και κατά το έτος προ 
εφαρμογής του προγράμματος, εκφρασμένα σε DDDs.
DDDs COLISTIN DAPTOMYCIN DORIPENEM LINEZOLID TIGECYCLIN
έτος προ 941 1.568 590 810 1292
1ο έτος 1023 754 115 806 1925
2ο έτος 2172 1.139 0 977 2809
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Συμπεράσματα: α) Είναι εφικτή η εφαρμογή προγράμματος ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών 
στη χώρα μας σε νοσοκομείο εκτός ΕΣΥ. β) Παρατηρήθηκε βαθμιαία συμμόρφωση των ιατρών 
στην ορθή συμπλήρωση των συνταγών και προοδευτική βελτίωση στη συνολική λειτουργία 
της παρέμβασης από την ΟΕΚΟΧΑ του νοσοκομείου. γ) Το νοσοκομειακό φαρμακείο δύναται να 
καλύψει επιτυχώς τη διαχείριση, συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των ειδικών συνταγών 
σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ΟΕΚΟΧΑ. δ) Η μέτρηση της κατανάλωσης των ειδικών 
αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται για θεραπεία λοιμώξεων από παθογόνα Εντεροβακτηριοειδή 
ανθεκτικά στις καρβαπενέμες (CRE) μπορεί να αποτελέσει δείκτη ενδημίας των CRE στο νοσοκο-
μειακό περιβάλλον.

ΑΑ59
Διηθητική πνευμονική ασπεργίλλωση σε ασθενή με HIV λοίμωξη 
Χ. Χατζηδημητρίου,1 Χ. Έλληνα,1 Γ. Βρυώνη,2 Κ. Φιλίππου,1 Γ. Καμπέλος,1 Ε. Μιχελάκης,1 Α. Ιωαννίδου,1 
Μ. Αγρογιάννη,1 Α. Ελευθεριάδου,1 Κ. Αθανασιάδη,3 Β. Παπασταμόπουλος,4 Φ. Κουσκουμπέκου,5  
Μ. Κιμούλη,5 Α. Μπάκωση,5  Ε. Κάρλε,5 Ε. Λυδατάκη,1 Η. Σκοπελίτης 1
1Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
3Θωρακοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
4Ε΄ Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
5Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»

Σκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς με διηθητική πνευμονική ασπεργίλλωση και HIV λοίμωξη και η 
ανάδειξη του ρόλου συνδυαστικής χημειοθεραπευτικής αγωγής και χειρουργικής αντιμετώπισης.
Παρουσίαση περιστατικού: Θήλυ 38, καπνίστρια, ψυχωσική υπό αγωγή, εισήχθη στην Πνευμονο-
λογική Κλινική λόγω πυρετού και αναπνευστικής ανεπάρκειας σε έδαφος αποστήματος αριστερού 
άνω λοβού. Έλαβε εμπειρικά μεροπενέμη και λινεζολίδη, ενώ μετά τη (+) HIV-ELISA προστέθηκαν 
τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη και κορτικοειδή για PCP. Διακομίσθηκε στην κλινική μας όπου 
ελήφθησαν CD4 (6 κύτταρα/μl), καλλιέργειες αίματος, πτυέλων, γαστρικού υγρού, μυελού και προ-
στέθηκαν 4πλή αντιφυματική αγωγή και φλουκοναζόλη για μυκητιασική φαρυγγίτιδα. Στα πτύελα 
απομονώθηκαν Klebsiella και Candida dubliniensis. Νέα απεικόνιση λόγω εξακολούθησης πυρετού και 
αναπνευστικής δυσχέρειας ανέδειξε αύξηση μεγέθους και αριθμού αποστημάτων αριστερού πνεύ-
μονα, υπεζωκοτικές συλλογές άμφω κυρίως αριστερά και αυτόματο πνευμοθώρακα άμφω. Ετέθη 
σωλήνας παροχέτευσης Büllau αριστερά. Εστάλη πολυπλεκτική PCR (SeptiFast, Roche Diagnostics) 
ορού στο Μικροβιολογικό του Ε.Κ.Π.Α. που ήταν θετική για Aspergillus fumigatus. Η αντιμυκητιακή 
αγωγή άλλαξε σε βορικοναζόλη και ανιδουλαφουγκίνη, ενώ εστάλησαν γαλακτομανάννη, PCR και 
καλλιέργεια πλευριτικού υγρού που ήταν θετικά, ενώ η γαλακτομανάννη ορού ήταν αρνητική. Μετά 
παροδική βελτίωση 2 εβδομάδων, εμφάνισε εκ νέου αναπνευστική ανεπάρκεια και άνοδο θερμοκρα-
σίας, οπότε έγινε χειρουργική εξαίρεση αποστημάτων με αριστερή άνω λοβεκτομή σε άλλο νοσοκο-
μείο των Αθηνών. Είχε σχετικά ομαλή μετεγχειρητική πορεία εκτός από διαπύηση χειρουργικού τραύ-
ματος που αντιμετωπίσθηκε με συχνές χειρουργικές αλλαγές και χρήση συσκευής κενού (vacuum). 
Η λοίμωξη από Aspergillus επιβεβαιώθηκε και ιστολογικά. Μετά την επάνοδο στην κλινική μας έγινε 
έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής. Η ασθενής βελτιώθηκε προοδευτικά, λαμβάνοντας μεροπενέμη, 
βορικοναζόλη και ανιδουλαφουγκίνη, ενώ τροποποιήθηκε η αντιψυχωσική αγωγή ώστε να μην έχει 
συνέργεια με τη βορικοναζόλη. Στην πορεία παρουσίασε λοίμωξη κεντρικού φλεβικού καθετήρα από 
Klebsiella pneumoniae που αντιμετωπίσθηκε με αφαίρεση αυτού και προσθήκη κολιμυκίνης, καθώς 
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και επεισόδιο καρδιακής κάμψης με ήπια ενζυμική κίνηση που αποδόθηκε σε μυοκαρδίτιδα και έλαβε 
μετοπρολόλη, φουροσεμίδη και ραμιπρίλη. 
Αποτελέσματα: Συνολικά μετά 124 ημέρες νοσηλείας εξήλθε περιπατητική με εργαστηριακή 
βελτίωση, εκτός από ήπια λευκοπενία, λαμβάνοντας βορικοναζόλη, προφύλαξη για PCP και αντι-
ρετροϊκή αγωγή tenofovir-emtricitabine-dolutegravir. 
Συμπεράσματα: Η διηθητική πνευμονική ασπεργίλλωση σε HIV ασθενείς είναι σπάνια και έχει 
υψηλή θνητότητα. Η έγκαιρη έναρξη αντιμυκητιακής αγωγής μετά την απάντηση του SeptiFast και 
ο συνδυασμός με χειρουργική εκτομή των ευμέγεθων αποστημάτων οδήγησαν πιθανόν στο θετικό 
μας αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός βορικοναζόλης-ανιδουλαφουγκίνης εμφανίζεται συνεργικός σε 
πρόσφατη βιβλιογραφία. Η χρήση PCR για αναζήτηση πιθανών αιτιών που σχηματίζουν κοιλότητες 
συνέβαλε στην έγκαιρη και σωστή διάγνωση. Η εγρήγορση για επιπλοκές, όπως η μυοκαρδίτιδα και 
οι επιλοιμώξεις, ήταν επίσης καθοριστικός παράγοντας επιβίωσης. 

ΑΑ60
Ενδοκαρδίτιδα από Abiotrophia defectiva
Χ. Χατζηδημητρίου,1 Χ. Έλληνα,1 Κ. Φιλίππου,1 Κ. Γιάννακας,1 Ε. Μιχελάκης,1 Α. Ελευθεριάδου,1  
Χ. Καράμπαμπα,1 Ι. Ξυδάκης,2 Ε. Καψάλη,4 Μ. Κιμούλη,3 Α. Μπάκωση,3 Ε. Λυδατάκη,1 Γ. Πλακιάς,5 
Ε. Παπαδογεωργάκη,5 Ε. Κάρλε,3 Γ. Βρυώνη,6 Η. Σκοπελίτης 1 
1Β Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων» 
2Νευρολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων» 
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων» 
4Β΄Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων» 
5Κεντρικά εργαστήρια, Νοσοκομείο «Υγεία» 
6Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Σκοπός: Η παρουσίαση ενδοκαρδίτιδας από σπάνιο παθογόνο η οποία εκδηλώθηκε με σηπτικές 
εμβολικές επιπλοκές από το ΚΝΣ και η εξέταση πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων.
Υλικό και Μέθοδοι: Θήλυ 43 ετών εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική με ημιανοψία και έμφρακτο οπί-
σθιας εγκεφαλικής αρτηρίας. Δύο εβδομάδες νωρίτερα είχε υποβληθεί σε ενδοσκοπικό έλεγχο ανωτέρου 
πεπτικού με λήψη βιοψιών λόγω επιγαστραλγίας. Αμέσως μετά την εισαγωγή εμφάνισε πυρετό έως 38,5°C, 
λευκοκυττάρωση, αύξηση CRP/ΤΚΕ, ενώ η εξέταση του ΕΝΥ έδειξε 25 κύτταρα. Έλαβε εμπειρική αγωγή 
με πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη και μοξιφλοξασίνη επί 10ήμερο με ύφεση του πυρετού και των δεικτών 
φλεγμονής. Η μία επί πυρετού ληφθείσα αιμοκαλλιέργεια ανέδειξε Gram(+) κόκκο, που ταυτοποιήθηκε 
ως Granulictella elegans. Προ της εξόδου από τη νευρολογική κλινική και μετά ενδελεχή διερεύνηση 
υποκειμένων αιτών θρομβοφιλίας που ήταν αρνητική, η ασθενής εμφάνισε εκ νέου αύξηση CRP/ΤΚΕ. 
Μεταφέρθηκε στην Παθολογική Κλινική όπου ελήφθησαν τρεις διαδοχικές αιμοκαλλιέργειες άνευ πυρε-
τού, που απομόνωσαν πάλι Gram(+) παθογόνο. Διενεργήθηκε διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδίας, 
που ανέδειξε μόρφωμα 0,9x0,8 cm σε πτυχή της αορτικής βαλβίδας προκαλών μικρή ανεπάρκεια αυτής. 
Προσεκτική αναδρομική λήψη ιστορικού αποκάλυψε πιθανό ρευματικό πυρετό σε ηλικία ενός έτους. Σε 
CT έλεγχο λόγω άλγους αριστερού υποχονδρίου ανεδείχθησαν υπόπυκνες εστίες σπληνός. Λόγω ισχυρής 
υποψίας ενδοκαρδίτιδας χορηγήσαμε πενικιλλίνη G και γενταμικίνη ενδοφλεβίως στηριζόμενοι στις MIC 
του αρχικού αντιβιογράμματος. Το παθογόνο ταυτοποιήθηκε οριστικά ως Abiotrophia defectiva, το οποίο 
επιβεβαιώθηκε και με χρήση φασματοφωτομετρίας μάζας (MALDI-TOF VITEK MS, bioMerieux Hellas).
Αποτελέσματα: Η θεραπεία έγινε καλά ανεκτή και μετά 2 εβδομάδες διεκόπη η αμινογλυκοσίδη. Μετά 
από 4 εβδομάδες ενδοφλέβιας πενικιλλίνης η ασθενής είναι σαφώς βελτιωμένη κλινικοεργαστηριακά 
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και με αρνητικές αιμοκαλλιέργειες επιτήρησης. Προγραμματίζεται νέο διοισοφάγειο με το πέρας της 
θεραπείας. 
Συμπεράσματα: Η Abiotrophia defectiva αποτελεί σπάνιο αίτιο ενδοκαρδίτιδας, που συνήθως δεν 
προκαλεί μεγάλες εκβλαστήσεις ή εμβολικά φαινόμενα και έχει ομαλή έκβαση. Η αντιμετώπισή της 
είναι όπως σε ενδοκαρδίτιδα από εντερόκοκκο. Στην ασθενή μας, εντύπωση προκαλεί ότι η πρώτη 
εκδήλωση της νόσου ήταν σηπτικό έμβολο στο ΚΝΣ με επινέμεση του ΕΝΥ, ενώ μετά την αρχική 
διακοπή της αντιβιοτικής αγωγής εμφάνισε πιθανά έμφρακτα σπληνός. Σύμφωνα με τις νεότερες 
κατευθυντήριες οδηγίες δεν εδόθη χημειοπροφύλαξη κατά την ενδοσκόπηση πεπτικού με λήψη 
βιοψιών, εντούτοις πιθανολογούμε αιτιολογική συσχέτιση της νόσου με τους ανωτέρω παρεμβατι-
κούς χειρισμούς. Η απόφαση για λήψη χημειοπροφύλαξης πρέπει ίσως να εξατομικεύεται κατά την 
κρίση του θεράποντος ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ενδοκαρδίτιδας.

ΑΑ61
Περιστατικό πνευμονίας από μυκόπλασμα μιμούμενο εξανθηματική 
ιογενή νόσο
Φ. Μαρινέλη,1 Ε. Μοστράτου,1 Ε. Κουτσοστάθης,2 Ε. Καραντώνη,1 Σ. Γογγάκη,1 Ι. Χατζηδάκης,1  
Κ. Κουνούκλας,1 Δ. Στάθη,1 Ι. Λιανός,1 Π. Σαβούρδος,1 Ε. Ζαρογιάννη,1 Β. Φασιάς,1 Ε. Ζαρβού,1  
Π. Πετρίκκος,1 Ν. Συμεωνίδης 1
1Β’ Παθολογική Κλινική, 251 Γ.Ν. Αεροπορίας
2Παθολόγος, Αθήνα

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού πνευμονίας από Mycoplasma pneumoniae σε ασθενή με εμπύ-
ρετο φαρυγγαλγία, εξάνθημα κορμού και άκρων, ενάνθημα στοματικού βλεννογόνου, μιμούμενο 
ιογενή εξανθηματική νόσο.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής 51 ετών εισήχθη στην κλινική λόγω εξανθήματος από 20ημέρου 
με συνοδό ενάνθημα, φαρυγγαλγία και δεκατική πυρετική κίνηση. Την εβδομάδα προ της εισα-
γωγής της εμφάνισε εμπύρετο έως 39⁰C. Το ατομικό ιστορικό της ασθενούς ήταν ελεύθερο, ενώ 
από το οικογενειακό ιστορικό ανέφερε άρρεν τέκνο με ελκώδη κολίτιδα. Από την κλινική εξέταση 
παρουσίαζε διάχυτο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα και από την ακρόαση των πνευμόνων μείωση 
αναπνευστικού ψιθυρίσματος και υποτρίζοντες αριστερής βάσης. Από τον εργαστηριακό έλεγχο 
αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (λευκά αιμοσφαίρια, ΤΚΕ, CRP). H ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε 
εικόνα σκίασης αριστερής βάσης. Στη διαφορική διάγνωση συμπεριελήφθησαν: Λοιμώδη νοσή-
ματα (βακτηριακή, άτυπη πνευμονία, ιογενή νοσήματα ιός Coxcakie, ιός Echo, Coxiella Burnetti, 
ρικέτσιες bartonella), ρευματiκά νόσηματα (αγγειίτιδες). Η ασθενής τέθηκε σε κεφτριαξόνη και 
κλαριθρομυκίνη. Εστάλη πλήρης μικροβιολογικός και ανοσολογικός έλεγχος.
Αποτελέσματα: Ο ανοσολογικός έλεγχος απέβη αρνητικός, ενώ από τον μικροβιολογικό έλεγ-
χο η πλειονότητα των εξετάσεων ήταν αρνητική, με μερικά από τα αποτελέσματα να είναι σε 
αναμονή. Το αντιγόνο έναντι Legionella και Streptococcus pneumoniae ούρων ήταν αρνητικό. Η 
ασθενής επιπλέον εμφάνισε έντονη πλευροδυνία στην αριστερή θωρακική χώρα, γεγονός που 
έθεσε την υποψία της πνευμονικής εμβολής. Η αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας (CTPA) 
για αποκλεισμό της πνευμονικής εμβολής έθεσε τη διάγνωση της πνευμονίας αριστερού κάτω 
πνευμονικού πεδίου. Η ασθενής παρέμεινε στην ίδια αντιμικροβιακή αγωγή, απυρέτησε και 
εξήλθε από το νοσοκομείο υπό αναπνευστική κινολόνη, συμπληρώνοντας 14 ημέρες νοσηλείας. 
Μετά την έξοδό της, τα IgM αντισώματα έναντι του μυκοπλάσματος της πνευμονίας απέβησαν 
εντόνως θετικά.
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Συμπεράσματα: Οι άτυπες πνευμονίες και ιδιαίτερα η πνευμονία από μυκόπλασμα μπορεί να 
εμφανιστούν με εικόνα ιογενούς λοίμωξης ή ρευματολογικού νοσήματος και να περιπλέξουν τη 
διαφορική διάγνωση, γεγονός που παρουσιάζεται και στην τρέχουσα βιβλιογραφία. Ο κλινικός 
ιατρός θα πρέπει να υποψιάζεται και να αποκλείει την πνευμονία από Mycoplasma pneumoniae 
σε ασθενή με συμπτώματα όπως φαρρυγγοδυνία, εξάνθημα, ενάνθημα στοματικού βλεννογόνου, 
πλευροδυνία και παρατεινόμενο εμπύρετο.

ΑΑ62
Επίπτωση και έκβαση ασθενών με πολυανθεκτικά (MDR) παθογόνα σε 
Παθολογική Κλινική τριτοβάθμιου νοσοκομείου σε διάρκεια ενός έτους 
Φ. Μαρινέλη,1 Φ. Σουρή,2 Ε. Ποδαρά,2 Ε. Καραντώνη,1 Ε. Κουτσοστάθης,3 Σ. Γογγάκη,1  
Ε. Θεοδωροπούλου,1 Β. Φασιάς,1 Π. Σαβούρδος,1 Ε. Ζαρογιάννη,1 Π. Πετρίκκος,1 Ν. Συμεωνίδης 1
1Β΄ Παθολογική Κλινική, 251 Γ.Ν. Αεροπορίας 
2Μονάδα Ενδονοσομειακών Λοιμώξεων (ΜΕΛ), 251 Γ.Ν. Αεροπορίας 
3Παθολόγος, Αθήνα

Σκοπός: Τα πολυανθεκτικά παθογόνα (MDR), το Acinetobacter baumannii, η Klebsiella pneumoniae 
Carvapenamase (KPC+), η Pseudomonas aeruginosa και o Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus 
(MRSA), Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE), αποτελούν σημαντική απειλή ζωής στο νοσοκο-
μειακό περιβάλλον. Η επιτήρηση της φορείας ασθενών με πολυανθεκτικά παθογόνα και ιδίως η 
εφαρμογή μέτρων επαφής, αποτελούν σημαντικά μέσα αποφυγής μετάδοσής τους και βελτίωσης 
του προσδόκιμου επιβίωσης. 
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 καταγράφηκαν συνολικά 277 περιστατικά 
φορείας με πολυανθεκτικά παθογόνα σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. 42 περιστατικά αφορούσαν τη 
Β’ Παθολογική Κλινική, με συνολικά 912 νοσηλευόμενους ασθενείς ετησίως. Τα παθογόνα απομο-
νώθηκαν σε βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα, βρογχικές εκκρίσεις, κατακλίσεις, τραύματα άκρα καθε-
τήρων κεντρικών γραμμών). Άμεσα το τμήμα ΜΕΛ και η κλινική ενημερώθηκαν. Όλοι οι ασθενείς 
τέθηκαν σε απομόνωση με αυστηρά μέτρα επαφής. Η ΜΕΛ επέβλεπε επισταμένως την τήρηση των 
μέτρων κατά τη νοσηλεία τους.
Αποτελέσματα: Από 42 περιστατικά της Β’ Παθολογικής Κλινικής, σε 16 (38%) απομονώθηκε 
Acinetobacter baumannii, σε 12 (28%) klebsiella pneumoniae ΚPC(+), σε 7 (17%) Pseudomonas 
aeruginosa, ενώ στα υπόλοιπα 7 (17%) απομονώθηκαν Gm(+): MRSA και VRE. Το 100% των Gm(-) ήταν 
ευαίσθητα στην κολιμυκίνη και δευτερευόντως στην τιγκεκυκλίνη (55%), ενώ το 31% είχε ευαισθη-
σία στην γενταμυκίνη. Από τα 42 περιστατικά της Β’ Παθολογικής Κλινικής το ποσοστό θνητότητας 
ήταν 67% (n=28), παρά τα αυστηρά μέτρα επαφής και την άμεση έναρξη θεραπείας μη λαμβανο-
μένης υπ’ όψιν στατιστικά της συννοσηρότητας. Αναφορικά με τους MRSA το Minimum Inhibitory 
Concentration (MIC)-Vanco ήταν <2 (100%). Ένα περιστατικό VRE απομονώθηκε από τραύμα. 
Συμπεράσματα: Η επίπτωση πολυανθεκτικών παθογόνων MDR αποτελεί σοβαρή απειλή στα 
νοσοκομεία. Η κολιμυκίνη φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη ευαισθησία στα ΜDR Gm(-) με την 
τιγκεκυκλίνη να ακολουθεί (εξαιρουμένης της Pseudomonas aeruginosa), ενώ η γενταμυκίνη 
εμφάνισε μικρότερη ευαισθησία. Η βανκομυκίνη δεν παρουσίασε MIC>2. Παρά την αυστηρότητα 
τήρησης των μέτρων επαφής και την άμεση έναρξη θεραπείας το ποσοστό θνητότητας παρέμεινε 
υψηλό. Η καταγραφή των περιστατικών φορείας με πολυανθεκτικά παθογόνα από τη ΜΕΛ, η επα-
γρύπνηση και λήψη μέτρων επαφής αποτελούν μείζονος σημασίας μέσα αποφυγής της μετάδοσής 
τους και κρίνεται απαραίτητη σε κάθε νοσοκομείο.
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ΑΑ63
Επιτυχής παρέμβαση της Επιτροπής Λοιμώξεων στα ποσοστά 
εμβολιαστικής κάλυψης του προσωπικού για τη γρίπη στο 
Νοσοκομείο Ρεθύμνου
Α. Σαλβαράκη, Α. Καστελλιανού, Ε. Ιωαννίδου
1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Σκοπός: Η αύξηση του ποσοστού της εμβολιαστικής κάλυψης για τη γρίπη του προσωπικού του 
νοσοκομείου μέσω συγκεκριμένων παρεμβάσεων από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
Υλικό και Μέθοδοι: Εφαρμόστηκε ενεργητική πολιτική εμβολιασμού. Πραγματοποιήθηκαν δύο 
ενημερωτικές ομιλίες για τον εμβολιασμό για τη γρίπη τον Οκτώβριο και Νοέμβριο. Στη συνέχεια, η 
νοσηλεύτρια λοιμώξεων και η επισκέπτρια υγείας ενημέρωσαν προσωπικά και συνέλεξαν τα ΑΜΚΑ 
όσων δέχτηκαν να εμβολιαστούν. Συνταγογραφήθηκαν τα εμβόλια, έγινε η προμήθειά τους από 
την Επιτροπή Λοιμώξεων και πραγματοποιηθήκαν στο χώρο εργασίας έτσι ώστε να διευκολυνθεί 
το προσωπικό. Έγινε καταχώρηση και επεξεργασία σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Access.
Αποτελέσματα: Η εμβολιαστική κάλυψη του συνόλου του προσωπικού αυξήθηκε σε σχέση με την προ-
ηγούμενη χρονιά κατά 60% (από 24% σε 37%). Εμβολιάστηκαν οι γιατροί 53%, οι νοσηλευτές 32%,το 
λοιπό βοηθητικό προσωπικό 22%, και το διοικητικό προσωπικό 41%. Ειδικά στη Μ.Ε.Θ. τα ποσοστά 
εμβολιασμού ήταν 90%, και στην Παιδιατρική 75%. Τα μικρότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στο προ-
σωπικό του Χειρουργείου (11%). Οι λόγοι μη εμβολιασμού ήταν 70% άρνηση για προσωπικούς λόγους, 
22% άγνοια της αναγκαιότητας του εμβολιασμού και μόνο μία περίπτωση λόγω αλλεργίας στο αυγό.
Συμπεράσματα: Η εμβολιαστική κάλυψη των επαγγελματιών υγείας είναι ζωτικής σημασίας και 
μπορεί να αυξηθεί με επιθετική πολιτική στο επίπεδο κυρίως της ενημέρωσης.

ΑΑ64
Χημειοπροφύλαξη στις χειρουργικές επεμβάσεις: Η σπουδαιότητα  
της ενεργητικής παρέμβασης στη συμμόρφωση στις ιατρικές οδηγίες
Α. Μασγάλα,1 Θ. Ζαούτης,2 Ι. Κοψιδάς,2 Π. Παρασκευάς, Ε. Γκόβα, Δ. Τσιμιλιώτης,3 Ε. Μπουλινάκης,3  
Ι. Γκεζερλής,3 Α. Γερολυμάτος,4 Ε. Παπαμαργαρίτης,4 Α. Μούντριχα,5 Ν. Μαρουδιάς,5 Ι. Κωτσιόπουλος 1
1«Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων 
2CLEO 
3Ουρολογικό Τμήμα, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων 
4Γυναικολογικό Τμήμα, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων 
5ΩΡΛ Τμήμα, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων

Σκοπός: Να καταδειχθεί η σημασία της ενεργητικής παρέμβασης όσον αφορά την αντιμικροβιακή 
χημειοπροφύλαξη στις χειρουργικές επεμβάσεις με στόχο την αύξηση της συμμόρφωσης των χει-
ρουργών στις τρέχουσες ιατρικές οδηγίες.
Υλικά και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν τρεις κλινικές: Η Ουρολογική, η Γυναικολογική-Μαι-
ευτική, και η Ωτορινολαρυγγολογική (ΩΡΛ). Καταγράφηκαν για ένα τετράμηνο οι επεμβάσεις και ο 
χρόνος της αντιμικροβιακής χημειοπροφύλαξης. Ακολούθησαν εκπαιδευτικά μαθήματα, διανομή 
εντύπου υλικού και καταγραφή για το επόμενο δίμηνο της χρονικής στιγμής στην οποία δινόταν η 
χημειοπροφύλαξη και στις τρεις κλινικές.
Αποτελέσματα: Στην Ουρολογική κλινική πριν την παρέμβαση, στις 165 επεμβάσεις μόνο 3 
ασθενείς (1,8%) έλαβαν χημειοπροφύλαξη πρo της επέμβασης. Μετά την παρέμβαση το ποσοστό 



116

έφτασε το 30,4% (p<0,001). Στη Μαιευτική κλινική πριν την παρέμβαση μόνο 15 (10,7%) από τις 
145 επεμβάσεις έλαβαν χημειοπροφύλαξη προ της επέμβασης. Μετά την παρέμβαση το ποσοστό 
ανήλθε στο 89,3% (p<0,001). Στην ΩΡΛ κλινική πριν την παρέμβαση στις 37 επεμβάσεις χημειο-
προφύλαξη πριν ελάμβαναν μόνο οι 9 (24,3%). Το ποσοστό μετά την παρέμβαση, διαμορφώθηκε 
στο 54,5% (p=0,058)
Συμπεράσματα: Είναι φανερό ότι η ενεργητική παρέμβαση αυξάνει τα ποσοστά συμμόρφωσης 
στις ιατρικές οδηγίες. Χρειάζεται ωστόσο συνεχής επιτήρηση και προσπάθεια από όλους για την 
ορθή χρήση της αντιμικροβιακής χημειοπροφύλαξης στις χειρουργικές επεμβάσεις.

ΑΑ65
Χορήγηση αντιμικροβιακών σχημάτων ελεύθερων καρβαπενεμών 
σε λοιμώξεις ESBL(+)
Α. Μασγάλα,1 Ε. Παπαδημητρίου,2 Η. Καραΐσκος,3 Λ. Καρνέσης,4 Σ. Συμπάρδη,5 Π. Παρασκευάς,1  
Κ. Κωστάκη,1 Ι. Τσούμπου,4 Γ. Νικολόπουλος,6 Ι. Ιωαννίδης,1 Ε. Γιαμαρέλλου 3
1Α’ Παθολογικό Τμήμα, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων
2Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Λαμίας
3Δ’ Παθολογικό Τμήμα, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία»
4Α’ Παθολογικό Τμήμα, 401 Γ.Σ.Ν.Α.
5Α’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
6ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να ελεγχθεί αν ο περιορισμός χρήσης των καρβαπενεμών 
και αντικατάστασή τους από άλλα αντιβιοτικά, σε ασθενείς με απομόνωση εντεροβακτηριακών 
ESBL(+) θα είναι κλινικά αποτελεσματικός. 
Υλικά και Μέθοδοι: Προοπτική μελέτη παρατήρησης. Σε ασθενείς με σοβαρή σήψη ή σηπτικό 
σοκ και παράγοντες κινδύνου για ESBL (νοσηλεία τον τελευταίο χρόνο, χρήση αντιμικροβιακών το 
τελευταίο τρίμηνο, ανοσοκαταστολή, διαβίωση σε ιδρύματα, μεταμόσχευση, αιμοκάθαρση) δίδε-
ται καρβαπενέμη με αμινογλυκοσίδη και δεν γίνεται τροποποίηση της θεραπείας αν απομονωθεί 
μικρόβιο ESBL(+). Σε ασθενείς με σοβαρή σήψη ή σηπτικό σοκ χωρίς παράγοντες κινδύνου για 
ESBL, δίδεται πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη. Αν το στέλεχος αποδειχθεί ανθεκτικό στην πιπερακιλ-
λίνη/ταζομπακτάμη (MIC≥16 mg/dl) δίδεται άλλο αντιβιοτικό ή καρβαπενέμη βάσει ευαισθησίας 
αντιβιογράμματος. Κλινική επιτυχία ορίζεται ή λύση της σήψης και μικροβιολογική επιτυχία δύο 
συνεχόμενες αιμοκαλλιέργειες ή ουροκαλλιέργειες αρνητικές. Παρακολούθηση των ασθενών γίνε-
ται στις 14 και 28 ημέρες. 
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 112 ασθενείς (49 άνδρες, 63 γυναίκες) από 5 Κέντρα 
με μέσο όρο ηλικίας 75,5 έτη. Από αυτούς οι 54 έλαβαν καρβαπενέμη και οι 58 άλλα σχήματα 
(39 πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, 2 τιγκεκυκλίνη-γενταμυκίνη, 3 κολιμυκίνη, 3 αμοξυκιλλίνη/
κλαβουλανικό, 2 κεφοξιτίνη, 2 τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη, 2 αμοξυκιλλίνη/κλαβουλα-
νικό-αμικασίνη, 2 πιπερακιλλίνη ταζομπακτάμη-αμικασίνη, 1 σιπροφλοξασίνη-αμικασίνη, 1 
κεφοξιτίνη-αμικασίνη και 1 λεβοφλοξασίνη). Τα μικρόβια που απομονώθηκαν ήταν E. coli (37 
στελέχη στην ομάδα καρβαπενέμης, 35 στην άλλη ομάδα) Klebsiella pneumoniae (10 στελέχη 
στην ομάδα καρβαπενέμης, 17 στην άλλη ομάδα), Pseudomonas aeruginosa (4 στελέχη στην 
ομάδα καρβαπενέμης, 3 στην άλλη ομάδα) Proteus mirabilis (3 στελέχη στην ομάδα καρβαπενέ-
μης, 3 στην άλλη ομάδα). Στην ομάδα καρβαπενέμης 7 ασθενείς είχαν βακτηριαιμία (12,96%), 30 
ουρολοιμώξεις (55,5%) και 17 πάνω από μια λοίμωξη (31,48%). Στην άλλη ομάδα, 14 ασθενείς 
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βακτηριαιμία (24,14%), 41 ουρολοιμώξεις (70,69%) και 3 πάνω από μια λοίμωξη (5,17%). Στην 
ομάδα καρβαπενέμης σοβαρή σήψη είχε το 48,15%, παράγοντες κινδύνου για ESBL το 98,15% 
και Charlson Comorbidity Index >6 το 40,7%. Στην άλλη ομάδα, σοβαρή σήψη είχε το 32,7%, 
παράγοντες κινδύνου για ESBL το 89,6% και Charlson Comorbidity Index >6 το 34,48%. Στην 
ομάδα καρβαπενέμης μικροβιολογική και κλινική επιτυχία είχαν αντίστοιχα το 96,3% και 94,4%, 
ενώ στην άλλη ομάδα το 96,5% και 91,2%. Χρησιμοποιώντας στατιστικό μοντέλο λογιστικής 
παλινδρόμησης, στην πολυπαραγοντική ανάλυση, το είδος λοίμωξης, η βαρύτητα, τα συμπαρα-
μαρτούντα νοσήματα και οι παράγοντες κινδύνου για ESBL, δεν σχετίζονταν σημαντικά (p>0,05) 
με την τελική έκβαση.
Συμπεράσματα: Σε λοιμώξεις από ESBL(+) παθογόνα, εναλλακτικά των καρβαπενεμών σχήματα, 
έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με εκείνα των καρβαπενεμών. 

ΑΑ66
Περίπτωση Υποξείας Βακτηριακής Ενδοκαρδίτιδας (ΥΒΕ) μιμούμενης 
ρευματοειδή αρθρίτιδα και αιμορραγικό Αγγειακό Εγκεφαλικό 
Επεισόδιο (ΑΕΕ)
Ι. Λιανός, Μ. Νικολάδος, Α. Κουμέλη, Φ. Μαρινέλη, Δ. Τζαβέλλας, Β. Φασιάς, Σ. Γογγάκη, Ι. Χατζηδάκης, 
Π. Πετρίκκος, Ε. Μοστράτου, Ν. Συμεωνίδης 
Β’ Παθολογική Κλινική, 251 Γ.Ν.Α.

Σκοπός: Περιστατικό ΥΒΕ θεραπευόμενης ως ρευματοειδής αρθρίτιδα και αιμορραγικό ΑΕΕ. 
Υλικό και Μέθοδοι: Aσθενής 42 ετών διεκομίσθη στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του 
251 Γ.Ν.Α. από Νευρολογική κλινική δημόσιου νοσοκομείου, όπου νοσηλευόταν λόγω αιφνίδιας 
εγκατάστασης αριστερής ημιπάρεσης οφειλόμενης σε αιμορραγούν εγκεφαλικό ανεύρυσμα 
δεξιά βρεγματικά, για εμβολισμό βρεγματικού κλάδου δεξιάς μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. 
Στην Επεμβατική Ακτινολογία διαπιστώθηκε εμπύρετο και διεκομίσθη στην κλινική μας για 
διερεύνηση προ εμβολισμού. Επρόκειτο για ασθενή με ιστορικό παρατεινόμενης δεκατικής 
πυρετικής κίνησης και αρθριτίδων εγγύς μεσοφαλαγγικών άμφω, που διαγνώστηκε με ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα προ έτους από Ρευματολογικές κλινικές δημοσίων νοσοκομείων και τέθηκε 
σε κορτικοστεροειδή και υδροχλωροκίνη με βελτίωση της συμπτωματολογίας του. Παράλληλα 
βρέθηκε θετικός για HLA B27(+). Μετά 10μηνη ύφεση συμπτωματολογίας, παρουσίασε αιφνίδια 
εγκατάσταση αριστερής πυραμιδικής συνδρομής και εισήχθη στη Νευρολογική κλινική. Μετά 
απεικόνισης αιμορραγικού ΑΕΕ (ΔΕ) βρεγματικά και σταθεροποίησης του ασθενή, διακομίστηκε 
για εμβολισμό της ανωτέρω βλάβης στο 251 Γ.Ν.Α. Λόγω εμπυρέτου εισήχθη στην Παθολογική 
κλινική. Διαπιστώθηκε θ 39°C, ωχρότητα, απίσχναση, τραχύ συστολικό και διαστολικό φύσημα 
σε μιτροειδή και αορτική βαλβίδα, οπότε με ισχυρή υποψία ενδοκαρδίτιδας ελήφθησαν τέσσερα 
ζεύγη αιμοκαλλιεργειών εντός ½ ώρας και τέθηκε άμεσα σε εμπειρική θεραπεία με ενδοφλέβια 
κεφτριαξόνη και βανκομυκίνη. 
Αποτελέσματα: Στο διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς διαπιστώθε ανεπάρκεια μιτροειδούς 
και αορτικής βαλβίδας, καθώς και πιθανές εκβλαστήσεις. Ακολούθησε διοισοφάγειο υπερηχογρά-
φημα που κατέδειξε μετρίου βαθμού ανεπάρκεια μιτροειδούς με μικρή εκβλάστηση και σοβαρή 
ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας με μεγάλη ευκίνητη εκβλάστηση. Ο εργαστηριακός έλεγχος 
κατέδειξε αναιμία, θρομβοκυττάρωση, αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια, TKE, CRP, α2 και γ-σφαιρίνες, 
τροπονίνη, proBNP, RF (+), ΑΝΑ 1:160. Λόγω αιμοδυναμικής αστάθειας ο ασθενής διακομίστηκε 
στη Μ.Ε.Θ. Σε τέσσερις καλλιέργειες αίματος απομονώθηκε Methicillin Sensitive S. Epidermidis 
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(MSSE). Η αγωγή αναπροσαρμόστηκε σε βανκομυκίνη, κλοξακιλλίνη και γενταμικίνη με ικανοποι-
ητική ανταπόκριση. Μετά από απυρεξία, αιμοδυναμική σταθεροποίηση και αρνητικοποίηση των 
καλλιεργειών, ακολούθησε εμβολισμός του ανευρύσματος. Διακομίστηκε στην καρδιοχειρουργική 
κλινική για αντικατάσταση βαλβίδων (Μi,Αο). Η μετεγχειρητική πορεία εξελίχτηκε ομαλά.
Συμπεράσματα: H ΥΒΕ μπορεί εύκολα να διαλάθει της προσοχής. Μπορεί να εκληφθεί ως ρευ-
ματικό νόσημα και να αντιμετωπιστεί με κορτικοστεροειδή που καλύπτουν την κλινική εικόνα. Η 
λήψη καλού ιστορικού και αιμοκαλλιεργειών, όπως και η κλινική εξέταση, σε κάθε παρατεινόμενο 
εμπύρετο είναι ζωτικής σημασίας. Κάθε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με παρουσία φυσήματος 
και εμπυρέτου πρέπει να διερευνάται για υποκείμενη ενδοκαρδίτιδα.

ΑΑ67
Υπογλυκαιμία σε HIV(+), HCV(+), ΧΕΝ, βαρέως πάσχοντες ασθενείς: 
Μια κλινική παρατήρηση
Χ. Τότσικας,1 Β. Παπασταμόπουλος,1 Ε. Καραντώνη,1 Β. Βίγλας,1 Α. Χόλης,1 Ε. Μυλωνά,1 Ι. Κουτσουβέλης,1 
Α. Σκουτέλης 1
1E’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Η υπογλυκαιμία κατά τη διάρκεια νοσηλείας επισυμβαίνει σε διαβητικούς και μη ασθενείς, 
ενώ έχει χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου ενδονοσοκομειακής θνητότητας. 
Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε δημογραφικά, κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά σε μια 
μικρή ομάδα HIV(+)/HCV(+), ΧΕΝ (χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών) ασθενών, στους οποίους 
παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές γλυκόζης αίματος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, 
αναζητώντας πιθανή αιτιολογική συσχέτιση. 
Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάσθηκαν αναδρομικά δεδομένα από 12 ασθενείς (10 άνδρες/2 γυναί-
κες), ηλικίας 28 έως 76 ετών, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσο-
κομείου μας, κατά την περίοδο 2011-2015. Όλοι οι ασθενείς ήταν HIV/HCV(+), ΧΕΝ, δεν έπασχαν 
από σακχαρώδη διαβήτη, δεν ελάμβαναν υπογλυκαιμικούς παράγοντες και δεν παρουσίαζαν 
κλινικοεργαστηριακά σημεία ηπατικής κίρρωσης ή φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας. Τα επίπε-
δα γλυκόζης φλεβικού αίματος υπολογίστηκαν στο εργαστήριο και επαληθεύτηκαν με μετρήσεις 
τριχοειδικού αίματος. Ως υπογλυκαιμία θεωρήθηκαν τιμές γλυκόζης αίματος <45 mg/dl. 
Αποτελέσματα: Και οι 12 ασθενείς παρουσίασαν σε δύο τουλάχιστον μετρήσεις χαμηλά επίπεδα 
γλυκόζης αίματος (27,9±2,9 mg/dl). Το 66% των ασθενών είχαν τιμές κρεατινίνης ≤1,4 mg/dl, ένας 
ασθενής πληρούσε τα κριτήρια ισχαιμικής ηπατίτιδας, έξι ασθενείς πληρούσαν κριτήρια σηπτικής 
καταπληξίας, ενώ 7 τέθηκαν σε αγγειοσυσπαστικά. Τα επίπεδα αλβουμίνης σε 2 ασθενείς ήταν> 3,5 
mg/dl (2,55±0,18 mg/dl). Δέκα ασθενείς έλαβαν TMP/SMX σε θεραπευτική δόση, τέσσερις έλαβαν 
μοξιφλοξασίνη και ένας β-αποκλειστή. 
Συμπεράσματα: Διάφοροι παθογενετικοί μηχανισμοί έχουν ενοχοποιηθεί για τα χαμηλά επίπε-
δα γλυκόζης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς, όπως: η συγχορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή, η 
νεφρική ανεπάρκεια, η χρόνια ηπατίτιδα, ο υποσιτισμός και η σήψη. Διαφορετικοί παθοφυσιολο-
γικοί μηχανισμοί πιθανώς να προδιαθέτουν την ειδική ομάδα HIV/HCV(+), ΧΕΝ ασθενών, σε υπο-
γλυκαιμία. Μελλοντικές μελέτες με ικανό αριθμό ασθενών με πολυπαραγοντική ανάλυση, κρίνο-
νται απαραίτητες ώστε να καθοριστεί συγκεκριμένη επιδημιολογική και αιτιολογική συσχέτιση. 
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ΑΑ68
Διάγνωση χρόνιας κοκκιωματώδους νόσου σε ενήλικα ασθενή 62 ετών 
σε έδαφος πολλαπλών επεισοδίων οστεομυελίτιδας
Ι. Ρωμιόπουλος,1 Α. Πυρπασοπούλου,1 Ε. Φαρμάκη,2 Χ. Ανταχόπουλος,2 Π. Διονέλλης,3 Ε. Ροηλίδης 2
1Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» 
2Α΄ και Γ΄ Παιδιατρική Κλινική, Α.Π.Θ 
3Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Εισαγωγή: Η χρόνια κοκκιωματώδης νόσος (CGD) είναι μία σπάνια νόσος των ουδετεροφίλων που 
κατά κανόνα διαγιγνώσκεται πρώιμα λόγω υποτροπιαζουσών λοιμώξεων κυρίως των πνευμόνων 
και του δέρματος. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστα δημοσιευμένα περιστατικά με 
καθυστερημένη διάγνωση CGD σε ηλικία μεγαλύτερη του ασθενούς μας.
Σκοπός: Ο έλεγχος πιθανής CGD σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις και πιθανή ανοσοανεπάρκεια.
Παρουσίαση περιστατικού: Ο ασθενής σε ηλικία 30 ετών διαγνώστηκε με οστεομυελίτιδα κάτω 
γνάθου από Actinomyces μετά από εξαγωγή οδόντος. Παρά τον χειρουργικό καθαρισμό και την 
αντιβιοτική αγωγή, παρουσίασε υποτροπή της οστεομυελίτιδας ένα χρόνο αργότερα οπότε υποβλή-
θηκε σε δεύτερο χειρουργικό καθαρισμό. Σε ηλικία 46 ετών, διαγνώστηκε οστεομυελίτιδα αριστερού 
κάτω άκρου από S. epidermidis ενώ είχε προηγηθεί ασήμαντος τραυματισμός στην περιοχή του έξω 
σφυρού. Παρά τη χειρουργική αντιμετώπιση και την αντιβιοτική αγωγή, η οστεομυελίτιδα υποτρο-
πίασε έπειτα από 4 χρόνια και ο ασθενής υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό. Δώδεκα χρόνια αργότερα, 
σε ηλικία 62 ετών, ο ασθενής νοσηλεύθηκε λόγω έντονου οιδήματος του κολοβώματος. Από τον 
εργαστηριακό-απεικονιστικό έλεγχο διαγνώστηκε χρόνια ενεργός οστεομυελίτιδα από S. epidermidis 
και πραγματοποιήθηκε νέος ακρωτηριασμός. Σε έλεγχο λειτουργικότητας των ουδετεροφίλων με το 
τεστ διϋδροροδαμίνης στο πλαίσιο ελέγχου πιθανής ανοσοανεπάρκειας, διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής 
πάσχει από αυτοσωματική υπολειπόμενη CGD και τέθηκε σε προφυλακτική αγωγή με κοτριμοξαζόλη.
Συμπέρασμα: Μολονότι σπάνια, η CGD μπορεί να ευθύνεται για υποτροπιάζουσες λοιμώξεις από 
χαμηλής λοιμογόνου δύναμης μικρόβια ακόμα και σε άτομα μεγάλης ηλικίας.

ΑΑ69
Επίπτωση της λοίμωξης από Clostridium difficile σε τεταρτοβάθμιο 
νοσοκομείο
Ε. Μπελεσιώτου,1 Ε. Περιβολιώτη,1 Γ. Κολιτσόπουλος, Χ. Μπάρκα, Π. Νησιώτη, Κ. Αγγελοπούλου,  
Χ. Τότσικας,2 Μ. Νέπκα,1 Ζ. Ψαρουδάκη,1 Χ. Βαδάλα,2 Ε. Κρανιωτάκη,1 Κ. Λιτσάκης,1 Α. Αργυροπούλου, 
Β. Παπασταμόπουλος,2 Α. Σκουτέλης 2
1Mικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Ε’ Παθολογική Κλινική, 

Εισαγωγή: Η αλλαγή της επιδημιολογίας της λοίμωξης από Clostridium difficile (CDI: Clostridium 
difficile infection) επιβάλλει εκτός από τη διαρκή καταγραφή, τη συνεχή επιτήρηση και τα επιστα-
μένα και ορθά μέτρα πρόληψης αλλά και ελέγχου της λοίμωξης. 
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της επίπτωσης της CDI λοίμωξης στο 
νοσοκομείο μας κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα. 
Υλικό και Μέθοδοι: Σε διαρροϊκά δείγματα κοπράνων (τύπων κατά Bristol 5-7), ασθενών με 
ύποπτη CDI έγινε αρχικά ανίχνευση αντιγόνου GDH (Glutamatedehydrogenase του C. difficile) το 
οποίο παράγεται όχι μόνο από τοξινογόνα στελέχη C. difficile αλλά και από μη τοξινογόνα στελέχη 
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(τα οποία δεν προκαλούν νόσο). Εν συνεχεία έγινε σύγχρονη ανίχνευση τοξινών C. difficile, της A 
(εντεροτοξίνης) και B (κυτταροτοξίνης) (με C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE® USA). 
Αποτελέσματα: Σε 920 ύποπτα δείγματα ασθενών με πιθανή CDI που εμφάνιζαν διάρροια, ηλικίας 17 
έως 92 ετών, εκ των οποίων 598 (65%) ήταν άνδρες και 322 (35%) γυναίκες, βρέθηκαν 199/920 (21%) 
GDH θετικά δείγματα. 66/199 (33,1%) ήταν ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Οι ασθενείς οι προερ-
χόμενοι από την κοινότητα ήταν νεώτεροι (μέση ηλικία 48 έτη, ενώ οι νοσηλευόμενοι μέσης ηλικίας 
78 ετών) και όλοι ανέφεραν προηγηθείσα έκθεση σε αντιβιοτικά. 108/199 (54,2%) ή 108/920 (11,7%) 
στελέχη ασθενών ήταν τοξινογόνα CDT+. Σε 24/199 (12%) CDT A+B αρνητικά δείγματα σε ασθενείς 
με συνεχιζόμενη και επιμένουσα διάρροια έγινε έλεγχος και σε νέο δείγμα και βρέθηκαν ότι 14/24 
(58,3%) ήταν μη τοξινογόνα στελέχη, αλλά 10/24 (41,7%) ήταν τοξινογόνα. Εξ αυτών 6/108 (5,6%) CDI 
ασθενείς ήταν νοσηλευόμενοι σε χειρουργικά τμήματα, 26/108 (24%) σε μονάδες εντατικής θεραπεί-
ας, 23/108 (21,3%) σε αιματολογικό τμήμα, 44/108 (40,8%) σε άλλα, και 9/108 (8,3%) προέρχονταν 
από την κοινότητα. Σε όλους τους οι ασθενείς είχαν χορηγηθεί αντιβιοτικά. Θεραπευτικά έλαβαν ή 
metronidazole ή vancomycin ή fidaxomicin. 3/108 (2,7%) ασθενείς υποτροπίασαν. 
Συμπεράσματα: Από 920 ύποπτους για CDI ασθενείς η πλειονότητα ήταν άνδρες, ηλικιωμέ-
νοι, σε ειδικές μονάδες. 11,7% των στελεχών ήταν τοξινογόνα, γεγονός πολύ σημαντικό 
σε σχέση με 13% του αντίστοιχου παρελθόντος έτους, που δικαιολογείται από την καλή 
προσπάθεια πρόληψης, επιτήρησης και ελέγχου της CDI λοίμωξης στο νοσοκομείο μας. 
Η έναρξη φαρμακευτικής αγωγής θα πρέπει να είναι άμεση έπειτα από συνεκτίμηση του 
ιστορικού, των κλινικών εκδηλώσεων ή/και των ενδοσκοπικών ευρημάτων. Ασθενείς με 
GDH + αλλά τοξίνες A+B αρνητικές θα πρέπει να απομονώνονται. 

ΑΑ70
Άτυπη εμφάνιση γρίπης τύπου Α με εικόνα οξείας κοιλίας:  
Παρουσίαση δύο περιπτώσεων 
Μ. Μέλιου,1 Α. Αργυράκη,1 Κ. Μαρώσης,2 Ε. Κουλοφούτου,1 Π. Λουρίδα,1 Δ. Βαρριάς,1 Χ. Μπιρμπίλης,1 
Α. Δημάκου,2 Α. Πεφάνης 1
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
25η Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Εισαγωγή: Στη γρίπη, συμπτώματα από το γαστρεντερικό είναι σπάνια και αναφέρονται συνήθως 
σε παιδιά. Παρουσιάζουμε δύο περιπτώσεις γρίπης τύπου Α με άτυπη εμφάνιση ως οξεία κοιλία, σε 
προηγουμένως υγιή άτομα.
Περιγραφή περιστατικών: Περίπτωση Α: Γυναίκα 53 ετών με ελεύθερο αναμνηστικό προσέρ-
χεται λόγω κοιλιακού άλγους, εμέτων, επίσχεσης αερίων και κοπράνων, και πυρετού ως 39oC από 
εικοσιτετραώρου. Προ διημέρου η ασθενής είχε παρουσιάσει εμέτους και διάρροιες για τα οποία 
έλαβε ριφαξιμίνη. Κατά την κλινική εξέταση ήταν εμπύρετη, ταχύκαρδη, ελάχιστα ταχυπνοϊκή, ενώ 
παρουσίαζε διάχυτη κοιλιακή ευαισθησία με απουσία εντερικών ήχων. Από τον εργαστηριακό έλεγ-
χο ανεδείχθη λευκοκυττάρωση (WBC 21.000 κύτταρα/μL), αυξημένες τιμές μυϊκών ενζύμων (AST 
65 IU/L, CK 1078 IU/L, LDH 423 IU/L), υψηλή CRP (20,3 mg/dl) και προκαλσιτονίνη (PCT: 6 ng/dl). Η 
ακτινογραφία θώρακος ήταν φυσιολογική, ενώ στην ακτινογραφία κοιλίας διαπιστώθηκε παρουσία 
υδραερικών επιπέδων. Στην αξονική τομογραφία κοιλίας αναδείχθηκε έντονη διάχυτη φλεγμονή 
και μεγάλη διάταση του λεπτού και του παχέος εντέρου (πανκολίτιδα) με συνοδό θολερότητα 
του μεσεντερίου λίπους. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με σιπροφλοξασίνη και μετρονιδαζόλη με 
βελτίωση της κλινικής εικόνα της κοιλίας. Το 3ο εικοσιτετράωρο παρουσίασε βαρεία αναπνευστική 
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ανεπάρκεια με εμφάνιση διηθημάτων άμφω και διασωληνώθηκε. Από τις καλλιέργειες αίματος, 
ούρων, κοπράνων, πτυέλων δεν απομονώθηκε παθογόνο. Η PCR του φαρυγγικού επιχρίσματος 
ήταν θετική για γρίπη τύπου Α. Περίπτωση Β: Άνδρας 64 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, 
προσέρχεται λόγω πυρετού, βήχα και κοιλιακού άλγους. Από την κλινική εξέταση παρουσίαζε κοιλι-
ακή ευαισθησία, απουσία εντερικών ήχων, με ήπια υποξαιμία (pΟ

2
: 60 mmHg) στον αέρα. Από τον 

εργαστηριακό έλεγχο δεν ανεδείχθη λευκοκυττάρωση (WBC 7.400 κύτταρα/μL) αλλά μόνο υψηλές 
τιμές μυϊκών ενζύμων (AST 67 IU/L, CK 1501 IU/L, LDH 511 IU/L). Από τον απεικονιστικό έλεγχο 
διαπιστώθηκαν διηθήματα περιβρογχικά ενώ από την απεικόνιση της κοιλίας διαπιστώθηκε θολε-
ρότητα του περιτοναϊκού λίπους, διάταση των ελίκων της νήστιδας ως επί αποφρακτικού ειλεού με 
πιθανή ρήξη. Ενώ ο ασθενής προετοιμαζόταν για χειρουργική επέμβαση παρουσίασε πυρετό με 
αναπνευστική ανεπάρκεια και διασωληνώθηκε. Η PCR φαρυγγικού επιχρίσματος ήταν θετική για 
γρίπη τύπου Α (Η1Ν1pdm09). 
Συζήτηση: Πρόκειται για δύο περιπτώσεις προηγουμένως υγιών ατόμων με εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένη γρίπη, που προσήλθαν με πυρετό και συμπτωματολογία από την κοιλία τον Ιανουάριο 
2016. Μερικές ημέρες μετά την εισαγωγή, παρουσίασαν αναπνευστική ανεπάρκεια, διασωληνώ-
θηκαν και νοσηλεύθηκαν σε Μ.Ε.Θ. Αμφότεροι είχαν CT κοιλίας με ευρήματα συμβατά με ειλεό και 
στον έναν πιθανολογήθηκε και ρήξη εντέρου. Διαγνώστηκαν με φαρυγγικό επίχρισμα θετικοί για 
γρίπη Α, ο ένας με ταυτοποίηση του στελέχους Η1Ν1pdm09. Η πρώτη ασθενής έχει αποδεσμευθεί 
από τον αναπνευστήρα και συνεχίζει νοσηλευόμενη σε παθολογική κλινική ενώ ο δεύτερος παρα-
μένει σε Μ.Ε.Θ., με τραχειοστομία και ανάγκη μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. Σε πρόσφατη 
μετα-ανάλυση η αθροιστική επίπτωση οποιουδήποτε γαστρεντερικού συμπτώματος ήταν 30,9% 
στην A(H1N1)pdm09 και μόνο 2,8 % στην A(H1N1). Όμως, περιστατικά οξείας κοιλίας σε ενήλικες 
έχουν περιγραφεί σε σπανιότατες περιπτώσεις στη διεθνή βιβλιογραφία. Ιικό γενετικό υλικό έχει 
ανιχνευθεί σε δείγματα κοπράνων πασχόντων. Το κατά πόσο τα γαστρεντερικά συμπτώματα οφεί-
λονται σε άμεση προσβολή του γαστρεντερικού συστήματος από τον ιό ή σε ανοσολογική αντί-
δραση του οργανισμού, παραμένει υπό μελέτη. Η έγκαιρη έγερση της κλινικής υποψίας, ακόμα και 
απουσία θορυβωδών συμπτωμάτων από το αναπνευστικό στα πρώιμα στάδια της νόσου, αποτελεί 
καίριο σημείο για τη σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών.

ΑΑ71
Γρίππη… Παρεμβάσεις και συμμόρφωση υγείας τριτοβάθμιου 
νοσοκομείου, εν έτει 2016… A comedy of errors…
Ν.Δ. Ζάχος, Ε. Καρυδάκη, Χ. Αλεξανιάν, Ν. Μακρής, Δ. Παπαδάκη, Μ. Δημητρίου, Α. Κοντομίχου,  
Π. Κάρλε, Θ.Α. Πέππας
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»

Σκοπός: Μετά από τις εμπειρίες των προηγουμένων ετών σε κάθε εποχική έξαρση γρίππης, η 
Ομάδα Παρέμβασης της Επιτροπής Λοιμώξεων (ΕΝΛ) κατέγραψε τις παρεμβάσεις, αλλά και πραγ-
ματοποίησε έλεγχο (audit) από τους Νοσηλευτές Λοιμώξεων της συμμόρφωσης των Επαγγελμα-
τιών Υγείας (ΕΥ), ιχνηλάτηση των ασθενών με θετικό επίχρισμα και καταγραφή της διάθεσης ανά 
Τμήμα οσελταμιβίρης.
Υλικό και Μέθοδοι: Μετά εγκύκλιο εμβολιασμού ΕΥ έγιναν audit τέλη Νοεμβρίου και Δεκεμ-
βρίου για εμβολιαστική κάλυψη, έλεγχο εάν γνώριζαν τις από 4-1-16 ανά τακτά διαστήματα 
ανακοινώσεις/οδηγίες για ΤΕΠ και Τμήματα αναμενομένης εμπλοκής, αλλά και εάν, επί τόπου, 
ετηρούντο αυτές. Καταγραφή ενδεχομένης ενδονοσοκομειακής διασποράς και διατεθεισών 
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ποσοτήτων οσελταμιβίρης (Ο) από το Φαρμακείο του Νοσοκομείου. Χρονικό διάστημα: 1-1-16 
έως και 15-2-16.. Καταγραφή σε Η/Υ με απλό Excel.
Αποτελέσματα: Ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης: Νοέμβριος: 7,3% επί 82 ΕΥ, Δεκέμβριος: 8,8% 
επί 91 και Φεβρουάριος: 27% επί 74 ΕΥ των Τμημάτων όπου επιβεβαιωθέντα Η1Ν1+. Εστάλη 
φαρυγγικό σε 85 ασθενείς εκ των οποίων θετικά απέβησαν τα 46, όλα Α(Η1Ν1), με προοδευτική 
ανά 5νθήμερο αύξηση του αριθμού και του ποσοστού θετικών επί αποσταλέντων. Σε ΤΕΠ και 
Τμήματα αναφερόταν γνώση των οδηγιών, αλλά διεπιστώθησαν μηδενική σχεδόν τήρηση υγιεινής 
χεριών, από μη απόρριψη απλής χειρουργικής μάσκας έως άσκοπη χρήση αυτής (σε περιφε-
ρόμενους στους διαδρόμους ΕΥ) και πλημμελή τήρηση μόνωσης, επισκεπτηρίου και διαλογής. 
Τεκμηριωμένη νοσοκομειακή νόσηση σε 2 και πιθανή σε 3 ασθενείς, ενώ εμπειρικά, όπου ερωτήθη 
Λοιμωξιολόγος, έλαβαν αγωγή με Ο 12 όμοροι νοσηλευόμενοι ασθενείς και 5 ΕΥ, ως και προφύλαξη 
άλλοι 12, μη υπολογιζομένου του αριθμού των ΕΥ που έλαβαν Ο αυτοβούλως. Κάψουλες Ο (75 mg) 
διετέθησαν για Ιανουάριο και Α 15νθήμερο 262 και 438 DDDs θεραπείας, 185 και 452 DDDs προφύ-
λαξης αντίστοιχα, αλλά με δυσαναλογία, ανά Τμήμα ως προς αριθμό υπόπτων και επιβεβαιωθέντων 
βάσει αποσταλέντων φαρυγγικών ή με ασυμφωνία ημερομηνιών υποσημαίνουσα ότι η Ο ξεκίνησε 
μετά την απάντηση. Κατεγράφη ότι 4 εκ των 46 Α(Η1Ν1)+ είχαν εμβολιασθεί το φθινόπωρο. Ως 
προς έκβαση ασθενών μέχρι την 15/2/16 είχαν διασωληνωθεί οι 14 και αποθάνει οι 10 εξ αυτών.
Συμπεράσματα: Η συμμόρφωση στις οδηγίες για γρίππη δεν αποτυπώνεται επί χάρτου αλλά 
καταγράφεται στο πεδίο, και αποτελεί λυδία λίθο του ελέγχου λοιμώξεων εντός νοσοκομείου λόγω 
του μεγάλου αριθμού των περιπτώσεων που χρήζουν εφαρμογής, αλλά και των επιπτώσεων που 
εγκυμονούν οι παραλείψεις. Η αλλαγή ατομικής, συλλογικής, επιστημονικής και διοικητικής στάσης 
και συμπεριφοράς είναι επιτακτικά επιβεβλημένη. 

ΑΑ72
Παραμονή στη φροντίδα ενός πληθυσμού HIV ασθενών με πολλαπλές 
ευαλωτότητες: Χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών και μετανάστες 
Ε. Κάκαλου, Β. Παπασταμόπουλος, Σ. Γιαλή, Ο. Γεωργίου, Α. Σκουτέλης 
Ε’ Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Σκοπός ήταν ο υπολογισμός της παραμονής στη φροντίδα ενός πληθυσμού ΧΕΝ και 
μεταναστών. Οι μετανάστες ΧΕΝ αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα και φραγμούς 
στην πρόσβαση στη φροντίδα. 
Υλικό και Μέθοδοι: Όλοι οι ΧΕΝ που διαγνώστηκαν και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα φροντίδας 
της ΜΕΛ του Νοσοκομείου μας μεταξύ του 2011 και 31 Ιουνίου 2014, μπορούσαν να συμπερι-
ληφθούν στην παρούσα ανάλυση δεδομένων. Ασθενείς που είχαν πεθάνει, μεταφερθεί σε άλλη 
μονάδα ή φύγει από τη χώρα εξαιρέθηκαν. Ως παραμονή στη φροντίδα ορίστηκε η ύπαρξη δύο 
τουλάχιστον επισκέψεων με πάνω από 90 ημέρες διαφορά μεταξύ τους στο διάστημα από 1η Ιουλί-
ου 2014 έως 30 Ιουλίου 2015 (+/-7 ημέρες).
Αποτελέσματα: 82 ΧΕΝ μετανάστες (σε σύνολο 293 ΧΕΝ) εγγράφηκαν στη φροντίδα. Από αυτούς 
8 μετανάστες (σε σύνολο 21 ΧΕΝ) εξαιρέθηκαν λόγω θανάτου ή μεταφοράς. Από τους εναπομείνα-
ντες 74 μετανάστες ΧΕΝ, 41% (30/74) παρέμειναν στη φροντίδα, 87% (26/30) ελάμβαναν ART και 
73% (19/26) είχαν μη ανιχνεύσιμο φορτίο. ΟΙ μετανάστες ΧΕΝ ήταν πιο πιθανό σε σχέση με τους 
Έλληνες να χαθούν από την παρακολούθηση (59% έναντι 45%, OR=1,7, 95% CI=1,04-3,08, p<0,5). 
Συμπεράσματα: Οι μετανάστες ΧΕΝ αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια στην πρόσβαση τόσο 
στη φροντίδα για την HIV λοίμωξη, όσο και για προγράμματα μείωσης βλάβης. Έλλειψη στέγης, 
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νομιμοποιητικών εγγράφων, διοικητική κράτηση, πολιτισμικοί πράγοντες και άλλοι φραγμοί όπως 
και η έλλειψη κοινωνικού δικτύου υποστήριξης, κάνουν την πρόσβαση και παραμονή αυτού του 
πληθυσμού πολύ δύσκολη. 

ΑΑ73
Περιεγχειρητική προφύλαξη σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο: 
Αποτελέσματα κλινικού ελέγχου ποιότητας (Clinical Audit)
Ε. Κάκαλου,1 Σ. Κωστούρου,2 Φ. Βεΐνη,2 Δ. Τσιμπούκη, Β. Παπασταμόπουλος,1 Α. Σκουτέλης 1
1Ε’ Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Νοσοκομειακή Επιτροπή Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Η Νοσοκομειακή Επιτροπή Λοιμώξεων και η Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Γ.Ν.Α. «Ο 
Ευαγγελισμός» έχουν καθιερώσει ένα σύστημα επιτήρησης ρουτίνας επιλεγμένων νοσοκομειακών 
λοιμώξεων. Σε αυτά τα πλαίσια έχει δοθεί προτεραιότητα στην επιτήρηση της χρήσης της περιεγ-
χειρητικής προφύλαξης για την πιθανή ανάπτυξη παρεμβάσεων. Σε μία πρώτη φάση διανεμήθηκαν 
οδηγίες προσαρμοσμένες στα δεδομένα του Νοσοκομείου και διενεργήθηκε έλεγχος κλινικής 
ποιότητας (audit). 
Υλικό και Μέθοδοι: Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις που έλαβαν χώρα στο νοσοκομείο (εξαιρου-
μένων των οφθαλμολογικών και ΩΡΛ επεμβάσεων) κατά τη διάρκεια 2 διαφορετικών περιόδων 
διάρκειας 30 ημερών το 2014 (1 και 3 τρίμηνο αντίστοιχα), εξετάσθηκαν με βάση τον ιατρικό φάκε-
λο και τα πρακτικά χειρουργείου. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στη Διεύθυνση 
κάθε τμήματος. 
Αποτελέσματα: Συνολικά έλαβαν χώρα 575 και 427 επεμβάσεις κατά τη διάρκεια των δύο περι-
όδων. Περιεγχειρητική προφύλαξη χορηγήθηκε στο 67,4% (Ν=388) και 62,9% (Ν=269) των περι-
πτώσεων. Το σωματικό βάρος είχε καταγραφεί μόνο στο 43% και 58,7% των περιπτώσεων. Η ώρα 
χορήγησης της αντιβιοτικής αγωγής ήταν η ενδεδειγμένη στο 96,4% και 90,7% των περιπτώσεων 
αντίστοιχα κατά τη διάρκεια των 2 περιόδων παρατήρησης (<2 ώρες από τον χρόνο διενέργειας 
της τομής). Χρησιμοποιήθηκαν >1 αντιβιοτικοί παράγοντες στο 30,9% και 34,4% των περιπτώσε-
ων. Συνέχιση της αγωγής για πάνω από 24 ώρες, σημειώθηκε στο 69% και 63,5% των περιπτώσεων. 
Η χρήση των αντιβιοτικών πέρα των 24 ωρών μετεγχειρητικά, παρατηρήθηκε στο 69% και 63,5% 
των περιπτώσεων. Χρήση περιεγχειρητικής προφύλαξης σε εξ ορισμού καθαρές επεμβάσεις σημει-
ώθηκε στο 85% και 68% των περιπτώσεων κατά τις δύο περιόδους ελέγχου. 
Συμπεράσματα: Η μη κατάλληλη χρήση αντιβιοτικών για περιεγχειρητική προφύλαξη είναι ένα 
κοινό πρόβλημα στα περισσότερα νοσοκομεία. Έλλειψη εκπαίδευσης και ο φόβος πιθανών χει-
ρουργικών λοιμώξεων, συμβάλλουν σε αυτό το φαινόμενο. Φαίνεται να υπήρξε μία μικρή βελτίωση 
μεταξύ των δύο περιόδων αλλά η μεθοδολογία της παρούσας εργασίας δεν είναι κατάλληλη για να 
υποστηρίξει αν η όποια διαφορά οφείλεται στην ως άνω παρέμβαση. Στενή επιτήρηση, κλινικός 
έλεγχος ποιότητας (clinical audit) με διαρκή ανατροφοδότηση και εκπαίδευση, είναι ίσως ο μόνος 
τρόπος να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις υπάρχουσες οδηγίες χρήσης 
της περιεγχειρητικής προφύλαξης. 
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Στρογγυλή Τράπεζα 
Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ο ρόλος της PET/CT στις λοιμώξεις και στον πυρετό άγνωστης αιτιολογίας
Κ.Δ. Αναγνωστόπουλος
M.D, PHD, FRCP, FRCR, FESC, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Ερευνών, Κέντρο Κλινικής Έρευνας,  
Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών 
Ακαδημίας Αθηνών

Η PET/CT είναι μια απεικονιστική μέθοδος με κλινικές εφαρμογές πέραν αυτών που σχετίζονται με 
κακοήθη νοσήματα. Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στη συμβολή της FDG PET/CT στη διερεύνηση 
και διαχείριση ασθενών με λοιμώξεις, καθώς και εκείνων με πυρετό άγνωστης αιτιολογίας. Στα 
πλαίσια αυτά, γίνεται παρουσίαση των παθοβιολογικών μηχανισμών στους οποίους στηρίζεται ο 
ρόλος της εξέτασης στις προαναφερθείσες ομάδες ασθενών, καθώς και των σύγχρονων βιβλιο-
γραφικών δεδομένων σε ένα ευρύ φάσμα κλινικών οντοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία 
πρόσφατων κατευθυντηρίων οδηγιών. Επιπρόσθετα, αναδεικνύονται ο ρόλος της FDG PET/CT στην 
εκτίμηση του αποτελέσματος της θεραπευτικής αγωγής, καθώς επίσης και τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα της εξέτασης σε σύγκριση με άλλες απεικονιστικές τεχνικές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Sivextro 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Sivextro 200 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή 
διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 200 mg φωσφορικής τεδιζολίδης. Κάθε φιαλίδιο 
περιέχει άλας φωσφορικού δινάτριου τεδιζολίδης που αντιστοιχεί σε 200 mg φωσφορικής τεδιζολίδης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. 
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο). Οβάλ (13,8 mm μήκος επί 7,4 mm πλάτος) κίτρινου χρώματος επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο 
δισκίο που φέρει εγχάραξη «TZD» στην πρόσθια πλευρά και «200» στην οπίσθια πλευρά. Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση (κόνις για πυκνό 
διάλυμα). Λευκή έως υπόλευκη κόνις. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές 
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Ασθενείς με ουδετεροπενία: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της φωσφορικής τεδιζολίδης σε ασθενείς με 
ουδετεροπενία (αριθμός ουδετερόφιλων <1.000 κύτταρα/mm3) δεν έχουν διερευνηθεί. Σε ζωικό μοντέλο για τη λοίμωξη, η αντιβακτηριακή δράση της φωσφορικής τεδιζολίδης 
μειώθηκε ελλείψει κοκκιοκυττάρων. Η κλινική σχέση αυτών των ευρημάτων είναι άγνωστη. Εναλλακτικές θεραπείες θα πρέπει να μελετώνται κατά την αντιμετώπιση ασθενών 
με ουδετεροπενία και ABSSSI (βλ. παράγραφο 5.1). Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία: Η τεδιζολίδη αναστέλλει τη μιτοχονδριακή πρωτεϊνοσύνθεση. Ανεπιθύμητες ενέργειες όπως 
γαλακτική οξέωση, αναιμία και νευροπάθεια (οπτική και περιφερική) ενδέχεται να παρουσιαστούν ως αποτέλεσμα αυτής της αναστολής. Αυτές οι ενέργειες έχουν παρατηρηθεί 
με κάποιο άλλο μέλος της κατηγορίας των οξαζολιδινονών όταν χορηγήθηκε για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το συνιστώμενο για το Sivextro. Μυελοκαταστολή: Μειωμένος 
αριθμός αιμοπεταλίων, μειωμένη αιμοσφαιρίνη και μειωμένος αριθμός ουδετερόφιλων έχουν παρατηρηθεί σε λίγα άτομα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με φωσφορική 
τεδιζολίδη. Σε περιπτώσεις όπου διακόπηκε η τεδιζολίδη, οι επηρεασμένες αιματολογικές παράμετροι επέστρεψαν στα επίπεδα προ-θεραπείας. Μυελοκαταστολή 
(συμπεριλαμβάνοντας αναιμία, λευκοπενία, πανκυτοπενία και θρομβοπενία) έχει αναφερθεί σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με κάποιο άλλο μέλος της κατηγορίας των 
οξαζολιδινονών και οι κίνδυνος αυτών των ενεργειών φάνηκε ότι σχετίζεται με τη διάρκεια της θεραπείας. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν 
θεραπεία με φωσφορική τεδιζολίδη για 6 ημέρες. Περιφερική νευροπάθεια και διαταραχές του οπτικού νεύρου: Περιφερική νευροπάθεια, καθώς και οπτική νευροπάθεια που 
ορισμένες φορές εξελίσσεται σε απώλεια της όρασης, έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με κάποιο άλλο μέλος της κατηγορίας των οξαζολιδινονών, με τη 
διάρκεια της θεραπείας να υπερβαίνει εκείνη που συνιστάται για το Sivextro. Νευροπάθεια (οπτική και περιφερική) δεν έχει αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με 
φωσφορική τεδιζολίδη στη συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας των 6 ημερών. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται να αναφέρουν συμπτώματα δυσλειτουργίας της 
όρασης, όπως αλλαγές στην οπτική οξύτητα, αλλαγές στην έγχρωμη όραση, θολή όραση, ή έλειμμα του οπτικού πεδίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται άμεση αξιολόγηση 
με παραπομπή σε οφθαλμίατρο εάν απαιτείται. Γαλακτική οξέωση: Γαλακτική οξέωση έχει αναφερθεί με τη χρήση κάποιου άλλου μέλους της κατηγορίας των οξαζολιδινονών. 
Γαλακτική οξέωση δεν έχει αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με φωσφορική τεδιζολίδη στη συνιστώμενη διάρκεια θεραπείας των 6 ημερών. Αντιδράσεις 
υπερευαισθησίας: Η φωσφορική τεδιζολίδη θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς που είναι γνωστό ότι έχουν υπερευαισθησία σε άλλες οξαζολιδινόνες καθώς 
ενδέχεται να παρουσιαστεί διασταυρούμενη υπερευαισθησία. Διάρροια που σχετίζεται με το Clostridium difficile: Διάρροια που σχετίζεται με το Clostridium difficile (CDAD) 
έχει αναφερθεί για τη φωσφορική τεδιζολίδη (βλ. παράγραφο 4.8). Η CDAD μπορεί να ποικίλλει σε βαρύτητα από ήπια διάρροια έως θανατηφόρο κολίτιδα. Η θεραπεία με 
αντιβακτηριακούς παράγοντες μεταβάλλει τη φυσιολογική χλωρίδα του παχέος εντέρου και ενδέχεται να επιτρέψει υπερανάπτυξη του C. difficile. Η CDAD πρέπει να εξετάζεται 
σε όλους τους ασθενείς που παρουσιάζουν βαριά διάρροια έπειτα από χρήση αντιβιοτικών. Η προσεκτική λήψη ιατρικού ιστορικού είναι απαραίτητη καθώς η CDAD έχει 
αναφερθεί ότι συμβαίνει σε διάστημα δύο μηνών μετά τη χορήγηση των αντιβακτηριακών παραγόντων. Εάν υπάρχουν υπόνοιες ή έχει επιβεβαιωθεί CDAD, θα πρέπει να 
διακόπτεται η χρήση φωσφορικής τεδιζολίδης και, εάν είναι δυνατόν, άλλων αντιβακτηριακών παραγόντων που δεν βάλλουν κατά του C. difficile και θα πρέπει να ξεκινά αμέσως 
η λήψη επαρκών θεραπευτικών μέτρων. Κατάλληλα υποστηρικτικά μέτρα, θεραπεία με αντιβιοτικά για το C. difficile, και χειρουργική αξιολόγηση θα πρέπει να εξετάζονται. 
Φαρμακευτικά προϊόντα που αναστέλλουν τον περισταλτισμό αντενδείκνυνται σε αυτή την περίπτωση. Αναστολή της μονοαμινοξειδάσης: Η τεδιζολίδη είναι ένας αναστρέψιµος, 
µη εκλεκτικός αναστολέας της μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟ) in vitro (βλ. παράγραφο 4.5). Σύνδρομο σεροτονίνης: Αυθόρμητες αναφορές συνδρόμου σεροτονίνης που 
σχετίζονται με τη συγχορήγηση κάποιου άλλου μέλους της κατηγορίας των οξαζολιδινονών μαζί με σεροτονινεργικούς παράγοντες έχουν αναφερθεί (βλ. παράγραφο 4.5). Δεν 
υπάρχει κλινική εμπειρία Φάσης 3 σε ασθενείς με συγχορήγηση του Sivextro με σεροτονεργικούς παράγοντες όπως εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης 
(ΕΑΕΣ), αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης (ΑΕΣΝ), τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, αναστολείς της ΜΑΟ, τριπτάνες, και άλλες φαρμακευτικές 
αγωγές με ενδεχόμενη αδρενεργική ή σεροτονεργική δράση. Μη-ευαίσθητοι μικροοργανισμοί: Η συνταγογράφηση φωσφορικής τεδιζολίδης απουσία μιας αποδεδειγμένης ή 
σοβαρά πιθανολογούμενης βακτηριακής λοίμωξης αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης βακτηρίων ανθεκτικών στο φάρμακο. Η φωσφορική τεδιζολίδη είναι γενικά μη δραστική 
κατά Gram-αρνητικών βακτηρίων. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία: Οι γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης πρέπει να χρησιμοποιούν αξιόπιστη αντισύλληψη ενόσω 
παίρνουν φωσφορική τεδιζολίδη. Επί του παρόντος είναι άγνωστο εάν η φωσφορική τεδιζολίδη μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα των ορμονικών αντισυλληπτικών, και 
επομένως οι γυναίκες που χρησιμοποιούν ορμονικά αντισυλληπτικά πρέπει να χρησιμοποιούν μια επιπρόσθετη μέθοδο αντισύλληψης (βλ. παράγραφο 4.5). Περιορισμοί των 
κλινικών δεδομένων: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της φωσφορικής τεδιζολίδης όταν χορηγείται για χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των 6 ημερών δεν έχουν 
τεκμηριωθεί. Σε ABSSSI, οι τύποι λοιμώξεων που έλαβαν θεραπεία περιορίστηκαν σε κυτταρίτιδα/ερυσίπελας ή μείζονα δερματικά αποστήματα και λοιμώξεις τραυμάτων μόνο. 
Δεν έχουν μελετηθεί άλλοι τύποι δερματικών λοιμώξεων. Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία με τη φωσφορική τεδιζολίδη στη θεραπεία ασθενών με ταυτόχρονες οξείες 
βακτηριακές λοιμώξεις δέρματος και δερματικών δομών και δευτεροπαθή βακτηριαιμία και δεν υπάρχει εμπειρία στη θεραπεία ABSSSI με βαριά σήψη ή σηπτικό σοκ. 
Ελεγχόμενες κλινικές μελέτες δεν περιλάμβαναν ασθενείς με ουδετεροπενία (αριθμός ουδετερόφιλων <1.000 κύτταρα/mm3) ή βαριά ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. 4.5 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις: Βάσει in vitro αποτελεσμάτων, υπάρχει κίνδυνος 
ενζυμικής επαγωγής από τη φωσφορική τεδιζολίδη. Αυτό μπορεί να καταλήξει σε μειωμένη αποτελεσματικότητα των συγχορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων που είναι 
στενά υποστρώματα των CYP3A4 (όπως η από του στόματος χορηγούμενη μιδαζολάμη, τριαζολάμη, αλφαιντανίλη, κυκλοσπορίνη, φαιντανύλη, πιμοζίδη, κινιδίνη, σιρόλιμους, 
και τακρόλιμους), CYP2B6 (εφαβιρένζη), CYP2C9 (βαρφαρίνη), και P-gp (διγοξίνη). Η ενζυμική επαγωγή από τη φωσφορική τεδιζολίδη ενδέχεται επίσης να μειώσει την 
αποτελεσματικότητα των από του στόματος χορηγούμενων ορμονικών αντισυλληπτικών (βλ. παράγραφο 4.4). Αυτός δεν είναι ένας πλήρης κατάλογος. Παρακαλείσθε να 
συμβουλεύεστε την ΠΧΠ του συγχορηγούμενου φαρμακευτικού προϊόντος. Υπάρχει ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης μεταξύ της από του στόματος φωσφορικής τεδιζολίδης και 
από του στόματος χορηγούμενων υποστρωμάτων Πρωτεΐνης Αντίστασης Καρκίνου του Μαστού (BCRP). Η αναστολή της BCRP μπορεί να καταλήξει σε αυξημένη έκθεση 
φαρμακευτικών προϊόντων όπως η ιματινίμπη, η λαπατινίμπη, η μεθοτρεξάτη, η πιταβαστίνη, η ροσουβαστατίνη, η σουλφασαλαζίνη, και η τοποτεκάνη (βλ. παράγραφο 5.2). Εάν 
είναι δυνατόν, προσωρινή διακοπή του συγχορηγούμενου φαρμακευτικού προϊόντος θα πρέπει να μελετάται κατά τη διάρκεια των έξι ημερών θεραπείας με φωσφορική 
τεδιζολίδη. Υπάρχει ενδεχόμενο η φωσφορική τεδιζολίδη να αναστείλει τον οργανικό ανιονικό μεταφορέα (OATP1B1) βάσει in vitro δεδομένων. Η in vivo σχέση είναι άγνωστη. 
Η αναστολή του OATP1B1 θα μπορούσε να καταλήξει σε αυξημένη έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων όπως οι στατίνες (ατορβαστατίνη, φλουβαστατίνη, πιταβαστίνη, και 
λοβαστατίνη), η ρεπαγλινίδη, η βοσεντάνη, η βαλσαρτάνη, η ολμεσαρτάνη, και η γλυβουρίδη. Εάν είναι δυνατόν, προσωρινή διακοπή του συγχορηγούμενου φαρμακευτικού 
προϊόντος θα πρέπει να μελετάται κατά τη διάρκεια των έξι ημερών θεραπείας με φωσφορική τεδιζολίδη. Φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις: Αναστολή της μονοαμινοξειδάσης: 
Η τεδιζολίδη είναι ένας αναστρέψιμος αναστολέας της μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟ) in vitro, ωστόσο δεν αναμένεται καμία αλληλεπίδραση όταν συγκρίνεται η IC50 για αναστολή 
της MAO-A και οι αναμενόμενες εκθέσεις στο αίμα στον άνθρωπο. Διεξάχθηκαν μελέτες αλληλεπιδράσεων φαρμάκων σε υγιείς εθελοντές προκειμένου να καθοριστούν οι 
επιδράσεις από του στόματος χορηγούμενων 200 mg Sivextro σε σταθερή κατάσταση στις αυξητικές επιδράσεις της ψευδοεφεδρίνης και της τυραμίνης στην αρτηριακή πίεση. 
Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στην αρτηριακή πίεση, στον καρδιακό ρυθμό με την ψευδοεφεδρίνη σε υγιείς εθελοντές, και δεν παρατηρήθηκε καμία κλινικά σχετική 
αύξηση στην ευαισθησία στην τυραμίνη. Ενδεχόμενες σεροτονεργικές αλληλεπιδράσεις: Το ενδεχόμενο σεροτονεργικών αλληλεπιδράσεων δεν έχει μελετηθεί ούτε σε 
ασθενείς ούτε σε υγιείς εθελοντές (βλ. παράγραφο 5.2). 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Εγκυμοσύνη: Δεν διατίθενται δεδομένα σχετικά με τη χρήση της φωσφορικής 
τεδιζολίδης σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ποντικούς και αρουραίους έδειξαν επιδράσεις στην ανάπτυξη (βλ. παράγραφο 5.3). Σαν προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να 
αποφεύγεται η χρήση της φωσφορικής τεδιζολίδης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θηλασμός: Δεν είναι γνωστό εάν η φωσφορική τεδιζολίδη ή οι μεταβολίτες της 
απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα. Η τεδιζολίδη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα αρουραίων (βλ. παράγραφο 5.3). Ο κίνδυνος στο θηλάζον βρέφος δεν μπορεί να αποκλειστεί. 
Πρέπει να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί/ θα αποφευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας 
για την γυναίκα. Γονιμότητα: Οι επιδράσεις της φωσφορικής τεδιζολίδης στη γονιμότητα των ανθρώπων δεν έχουν μελετηθεί. Μελέτες σε ζώα με φωσφορική τεδιζολίδη δεν 
κατέδειξαν επικίνδυνες επιπτώσεις στη γονιμότητα (βλ. παράγραφο 5.3). 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών: Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες 
σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Το Sivextro ενδέχεται να έχει μικρή επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών 
καθώς ενδέχεται να προκαλέσει ζάλη, κόπωση ή, όχι συχνά, νυσταγμό (βλ. παράγραφο 4.8). 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Η βάση δεδομένων πρωταρχικής ασφάλειας είναι: Η 
ασφάλεια της φωσφορικής τεδιζολίδης έχει αξιολογηθεί σε σύνολο 1.485 ατόμων που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση φωσφορικής τεδιζολίδης χορηγούμενης είτε από το στόμα 
είτε ενδοφλεβίως. Η πρωτογενής βάση δεδομένων ασφάλειας είναι οι κλινικές μελέτες Φάσης 3 στις οποίες 662 άτομα έλαβαν 200 mg φωσφορικής τεδιζολίδης από το στόμα 
και/ή ενδοφλεβίως (331/662 ασθενείς) για 6 ημέρες κατά το μέγιστο. Περίπου το 22,4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το Sivextro στις κλινικές μελέτες Φάσης 3 
(n=662) παρουσίασαν τουλάχιστον μια ανεπιθύμητη ενέργεια που οφείλεται στη θεραπεία. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάστηκαν σε 
ασθενείς οι οποίοι έλαβαν φωσφορική τεδιζολίδη στις συγκεντρωτικές ελεγχόμενες κλινικές μελέτες Φάσης 3 (τεδιζολίδη 200 mg μία φορά ημερησίως για 6 ημέρες) ήταν η 
ναυτία (6,9%), η κεφαλαλγία (3,5%), η διάρροια (3,2%) και ο έμετος (2,3%), και ήταν γενικά ήπιες έως μέτριες σε βαρύτητα. Πινακοποιημένη λίστα ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι 
ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναγνωριστεί σε δύο συγκριτικές βασικές μελέτες Φάσης 3 με το Sivextro (Πίνακας 1). Το προφίλ ασφαλείας ήταν παρόμοιο όταν 
συγκρίθηκαν ασθενείς που λάμβαναν Sivextro ενδοφλεβίως μόνο με ασθενείς που έλαβαν μόνο από του στόματος χορήγηση, εκτός από ένα υψηλότερο αναφερόμενο 
ποσοστό γαστρεντερικών διαταραχών που σχετίζονταν με την από του στόματος χορήγηση. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται κατά τον προτιμώμενο όρο και την 
κατηγορία /οργανικό σύστημα, και κατά συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως<1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως<1/100), σπάνιες 
(≥1/10.000 έως<1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000). Πίνακας 1: Συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών κατά κατηγορία /οργανικό σύστημα σε συγκεντρωτικές συγκριτικές κλινικές 
μελέτες Φάσης 3.

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Kατηγορία/οργανικό σύστημα Συχνές Όχι συχνές
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Αιδοιοκολπική μυκητιασική λοίμωξη

Μυκητιασική λοίμωξη
Αιδοιοκολπική καντιντίαση
Απόστημα
Κολίτιδα από Clostridium difficile
Δερματοφύτωση
Καντιντίαση του στόματος
Λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος Λεμφαδενοπάθεια



Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους 
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, 
Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. 4.9 Υπερδοσολογία: Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, το Sivextro θα πρέπει να 
διακόπτεται και να χορηγείται γενική υποστηρικτική θεραπεία. Η αιμοκάθαρση δεν καταλήγει σε σημαντική απομάκρυνση της τεδιζολίδης από τη συστημική κυκλοφορία. 
Η υψηλότερη μεμονωμένη δόση που χορηγήθηκε σε κλινικές μελέτες ήταν 1.200 mg. Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες σε αυτό το επίπεδο δόσης ήταν ήπιές ή μέτριες σε 
βαρύτητα. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Cubist (UK) Ltd, Unit 1 Horizon Business Village, No 1, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0RU, Ηνωμένο 
Βασίλειο 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/15/991/001 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 
23 Μαρτίου 2015 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 21 Οκτωβρίου 2015. Λεπτομερείς πληροφορίες για το προϊόν είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu. Λ.Τ.: 1268,61 €, Ν.Τ.: 1024,80 €.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Υπερευαισθησία στο φάρμακο

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης Αφυδάτωση
Ανεπαρκής έλεγχος σακχαρώδους διαβήτη

Υπερκαλιαιμία
Ψυχιατρικές διαταραχές Αϋπνία

Διαταραχή ύπνου
Άγχος
Εφιάλτης

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Κεφαλαλγία Υπνηλία
Ζάλη Δυσγευσία

Τρόμος
Παραισθησία
Υπαισθησία

Οφθαλμικές διαταραχές Θολή όραση
Εξιδρώματα του υαλοειδούς σώματος

Καρδιακές διαταραχές Βραδυκαρδία
Αγγειακές διαταραχές Έξαψη
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του 
μεσοθωράκιου

Βήχας
Ξηρότητα ρινικού βλεννογόνου
Πνευμονική συμφόρηση

Διαταραχές του γαστρεντερικού Ναυτία Κοιλιακό άλγος
Διάρροια Δυσκοιλιότητα
Έμετος Κοιλιακή δυσφορία

Kατηγορία/οργανικό σύστημα Συχνές Όχι συχνές
Διαταραχές του γαστρεντερικού Ξηροστομία

Δυσπεψία
Άλγος άνω κοιλιακής χώρας
Μετεωρισμός
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Αιματοχεσία
Ακούσια προσπάθεια για έμετο

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Κνησμός γενικευμένος Υπεριδρωσία
Κνησμός
Εξάνθημα
Κνίδωση
Αλωπεκία
Εξάνθημα ερυθηματώδες
Εξάνθημα γενικευμένο
Ακμή
Αλλεργικός κνησμός
Εξάνθημα κηλιδοβλατιδώδες
Εξάνθημα βλατιδώδες
Εξάνθημα κνησμώδες

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού 
ιστού

Αρθραλγία
Μυϊκοί σπασμοί
Οσφυαλγία
Δυσφορία άκρου
Αυχεναλγία

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών Μη φυσιολογική οσμή ούρων

Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού Αιδοιοκολπικός κνησμός

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Κόπωση Ρίγη, Ευερεθιστότητα, Πυρεξία, Περιφερικό οίδημα, Άλγος στη 
θέση έγχυσης, Φλεβίτιδα στη θέση έγχυσης, Αντιδράσεις που 
σχετίζονται με την έγχυση

Παρακλινικές εξετάσεις Μειωμένη δύναμη λαβής
Αυξημένες τρανσαμινάσες
Αριθμός λευκοκυττάρων μειωμένος



Προστατέψτε
τον κόσμο από

τον ιό της γρίπης

Η διαφήμιση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία – Υπουργική Απόφαση ∆ΥΓ3(α)/32221 (ΦΕΚ 1049B/29-04-2013)
και τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.
Αγίου ∆ημητρίου 63, Άλιμος 174 56, Τηλ. 210 98 91 777
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SIVEXTRO® (tedizolid phosphate 200 mg)

1 φορά την ημέρα, ενδοφλέβια ή από του στόματος 

θεραπεία διάρκειας 6 ημερών για τις οξείες βακτηριακές 

λοιμώξεις δέρματος και δερματικών δομών (ABSSSI) από 

Gram+ βακτήρια, συμπεριλαμβανομένου του MRSA σε 

ενήλικες1

Βιβλιογραφία: 1. SIVEXTRO Summary of Product Characteristics, 2015. 2. Moran GJ, et al. Lancet Infect Dis. 2014;14:696- 705. 3. Prokocimer 
P, et al. JAMA. 2013;309:559-69. 4. Shorr AF, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2015;59(2):864-71. 5. SHEA, IDSA, PIDS,  Infect Control 
Hosp Epidemiol 2012;33:322–327. http://dx.doi.org/10.1086/665010.

Αποτελεσματικότητα
Παρόμοια κλινική αποτελεσματικότητα του Sivextro 200 mg QD για 6 ημέρες έναντι της λινεζολίδης 600 mg 
BD για 10 ημέρες2,3,4

Σύντομος κύκλος θεραπείας
Βραχύς κύκλος θεραπείας διάρκειας 6 ημερών1

Προφίλ ασφάλειας
•  Χαμηλή συχνότητα σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και χαμηλά ποσοστά διακοπής2,3,4

•  Χαμηλότερα ποσοστά γαστρεντερικών και αιματολογικών ανεπιθυμήτων ενεργειών από την λινεζολίδη2,3,4

Ευελιξία
1 φορά την ημέρα, συνιστώμενη δόση (200 mg) ενδοφλέβιας ή από του στόματος θεραπείας χωρίς ανάγκη 
για προσαρμογές της δόσης1

Ορθολογική Διαχείριση Αντιμικροβιακών 
(Antimicrobial Stewardship)
Προφίλ σύμφωνα με τους στόχους των προγραμμάτων ορθολογικής διαχείρισης αντιβιοτικών5

Μια σύντομη διάρκεια θεραπείας 
για τους ασθενείς με ABSSSI1,2,3,4

NEO

Αγίου Δημητρίου 63
174 56 Άλιμος
Τ: +30 210 9897 300
T: +30 210 9897 444
Site: www.msd.gr

Το SIVEXTRO® ενδείκνυται για τη θεραπεία οξέων βακτηριακών λοιμώξεων δέρματος και δερματικών δομών 
(ABSSSI) σε ενήλικες.1


