
Με τη συνεργασία της
Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

3-5
Μαρτίου 2017
Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel
Aίθουσα Ολυμπία

Λοιμώξεων
Πανελλήνιο Συνέδριο

www.infections2017.gr

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

Χορηγούνται 17 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης  
(CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Τελικό Πρόγραμμα 
Περιλήψεις Εργασιών



Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο  
της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως  
ή περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, το φύλλο οδηγιών  
χρήσης και τη μονογραφία του φαρμάκου.
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Λοιμώξεων
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Με τη συμμετοχή  
των επιστημονικών εταιρειών:

Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων
Eλληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας
Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία



Η διαφήµιση είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα νοµοθεσία – Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε. 
Αγίου Δηµητρίου 63, 174 56 Άλιµος, Τηλ. 210 98 91 777
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Λοιμώξεων
Πανελλήνιο Συνέδριο

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων έχει την τιμή να σας 
προσκαλέσει στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων, που θα διεξαχθεί στην 
Αθήνα στις 3-5 Μαρτίου 2017.

Οι εξελίξεις στο πεδίο των λοιμώξεων είναι συνεχείς, και για το λόγο αυτό απαιτείται 
διαρκής ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται στη διάγνωση 
και τη θεραπεία των λοιμώξεων σε επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως είναι το 
Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τόσο  
η Οργανωτική, όσο και η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, σε συνεργασία  
με την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας, έχουν καταβάλει κάθε προσπάθεια  
για την κατάρτιση ενός επιστημονικού προγράμματος που θα καλύπτει τα τρέχοντα 
προβλήματα, αλλά και τις σημαντικές εξελίξεις στο χώρο των Λοιμώξεων.  
Θέματα που θα απασχολήσουν το φετινό συνέδριο είναι, μεταξύ άλλων, το 
αντιεμβολιαστικό κίνημα, οι τελευταίες εξελίξεις στη θεραπεία των μυκητιάσεων, 
της φυματίωσης και των ιογενών ηπατιτίδων, οι λοιμώξεις σε πρόσφυγες και 
μετανάστες, η θεραπεία των λοιμώξεων από πολυανθεκτικά παθογόνα, καθώς και  
η πολιτική χρήσης των αντιβιοτικών και ο έλεγχος των λοιμώξεων στο νοσοκομείο.

Προσβλέπουμε στην ενεργή 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 τα προβλήματα που αφορούν 
στις λοιμώξεις και 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 του προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία

Αθήνα: Aγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Τηλ.: 210 9897300, www.msd.gr

1. SPC Zerbaxa®, Απρίλιος 2016.

Σε ασθενείς με επιπλεγμένες λοιμώξεις
ουροποιητικού συστήματος (cUTIs) , 

οξεία πυελονεφρίτιδα & επιπλεγμένες 
ενδοκοιλιακές λοιμώξεις (cIAIs, σε συνδυασμό 

με μετρονιδαζόλη) που οφείλονται 
σε ενδεικνυόμενα παθογόνα1
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Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας
να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Zerbaxa 1 g / 0,5 g κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει θειική κεφτολοζάνη
ισοδύναμη με 1 g κεφτολοζάνης και νατριούχο ταζομπακτάμη ισοδύναμη με 0,5 g ταζομπακτάμης. Μετά την ανασύσταση με 10 ml διαλύτη, ο συνολικός όγκος του διαλύματος μέσα στο
φιαλίδιο είναι 11,4 ml, το οποίο περιέχει 88 mg/ml κεφτολοζάνης και 44 mg/ml ταζομπακτάμης. Έκδοχο με γνωστή δράση: Kάθε φιαλίδιο περιέχει 10 mmol (230 mg) νατρίου. Όταν γίνει
ανασύσταση της κόνεως με 10 ml διαλύματος χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9%) για ένεση, το φιαλίδιο περιέχει 11,5 mmol (265 mg) νατρίου. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων,
βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση (κόνις για πυκνό σκεύασμα). Λευκή έως υποκίτρινη κόνις. 4. ΚΛΙ-
ΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 4.3 Αντενδείξεις: - Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1, - Υπερευαισθησία σε κάποιο αντι-
βακτηριακό παράγοντα κεφαλοσπορινών, - Σοβαρή υπερευαισθησία (π.χ αναφυλακτική αντίδραση, σοβαρή δερματική αντίδραση) σε κάποιο άλλο τύπο β- λακταμικού αντιβακτηριακού
παραγόντα (πχ. πενικιλλίνες ή καρβαπενέμες). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Είναι πιθανές σοβαρές και περιστασιακά
θανατηφόρες (αναφυλακτικές) αντιδράσεις υπερευαισθησίας (βλ. παραγράφους 4.3 και 4.8). Εάν παρουσιαστεί σοβαρή αλλεργική αντίδραση κατά τη διάρκεια της θεραπείας με κεφτο-
λοζάνη/ταζομπακτάμη, το φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να διακόπτεται και να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα. Ασθενείς οι οποίοι έχουν ιστορικό υπερευαισθησίας στις κεφαλοσπορίνες,
τις πενικιλλίνες ή άλλους αντιβακτηριακούς παράγοντες β-λακτάμης, μπορεί επίσης να είναι υπερευαίσθητοι στην κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη. Η κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη αντενδείκνυται
σε ασθενείς με ιστορικό υπερευαισθησίας στην κεφτολοζάνη, την ταζομπακτάμη, ή σε κεφαλοσπορίνες (βλ. παράγραφο 4.3). Η κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη αντενδείκνυται επίσης σε
ασθενείς με σοβαρή υπερευαισθησία (π.χ αναφυλακτική αντίδραση, σοβαρή δερματική αντίδραση) σε οποιοδήποτε άλλο τύπο β-λακταμικό αντιβακτηριακό παράγοντα (π.χ πενικιλλίνες ή
καρβαπενέμες) (βλ. παράγραφο 4.3). Η κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό οποιουδήποτε άλλου τύπου αντίδρασης υπερευαι-
σθησίας στις πενικιλλίνες ή σε άλλους αντιβακτηριακούς παράγοντες β-λακτάμης. Επίδραση στη νεφρική λειτουργία: Μείωση στη νεφρική λειτουργία έχει παρουσιαστεί σε ασθενείς που
λάμβαναν κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη. Διαταραγμένη νεφρική λειτουργία: Η δόση κεφτολοζάνης/ταζομπακτάμης θα πρέπει να προσαρμόζεται με βάση τη νεφρική λειτουργία (δες παράγραφο
4.2, Πίνακας 2). Σε κλινικές δοκιμές η αποτελεσματικότητα της κεφτολοζάνης/ταζομπακτάμης ήταν μικρότερη σε ασθενείς με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία σε σύγκριση με αυτούς που
είχαν φυσιολογική ή ελαφρώς διαταραγμένη νεφρική λειτουργία κατά την έναρξη. Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία κατά την έναρξη θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για όποιες
αλλαγές στη νεφρική λειτουργία κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η δόση κεφτολοζάνης / ταζομπακτάμης να προσαρμόζεται όπως απαιτείται. Περιορισμοί των κλινικών δεδομένων:
Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς και ασθενείς με σοβαρή ουδετεροπενία είχαν αποκλεισθεί από τις κλινικές δοκιμές. Σε μία δοκιμή με ασθενείς με επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές μολύνσεις,
η πιο συνήθης διάγνωση ήταν διάτρηση της σκωληκοειδούς απόφυσης ή περισκωληκοειδικό απόστημα (420/970 [43,3 %] των ασθενών), εκ των οποίων οι 137/420 (32,6%) αυτών των
ασθενών είχαν διάχυτη περιτονίτιδα κατά την έναρξη. Περίπου το 82% από το σύνολο των ασθενών είχαν APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) βαθμολογίες <
10 και το 2,3%  των ασθενών είχαν βακτηριαιμία κατά την έναρξη. Στους κλινικά αξιολογήσιμους (ΚΑ) ασθενείς, τα κλινικά ποσοστά θεραπείας για την κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη ήταν
95,9 % σε 293 ασθενείς ηλικίας μικρότερης από 65 έτη και 87,8 % σε 82 ασθενείς ηλικίας 65 ετών ή άνω. Κλινικά δεδομένα αποτελεσματικότητας σε ασθενείς με επιπλεγμένη λοίμωξη
του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος είναι περιορισμένα. Σε μία τυχαιοποιημένη, ελεγχομένη με δραστικό φάρμακο δοκιμή το 18,2 % (126/693) των μικροβιολογικά αξιολογήσιμων
(ΜΑ) ασθενών είχαν επιπλεγμένη λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (cLUTI), συμπεριλαμβανομένων και 60/126 ασθενών που έλαβαν θεραπεία με κεφτολοζάνη/ταζομ-
πακτάμη. Ένας από αυτός τους 60 ασθενείς είχε βακτηριαιμία κατά την έναρξη. Διάρροια που σχετίζεται με το Clostridium difficile: Έχουν αναφερθεί κολίτιδα σχετιζόμενη με αντιβακτηριακά
και ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα με κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη (βλ. παράγραφο 4.8). Αυτοί οι τύποι λοίμωξης μπορεί να κυμαίνονται σε σοβαρότητα από ήπιοι έως απειλητικοί για τη
ζωή. Συνεπώς, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η διάγνωση αυτή σε ασθενείς με διάρροια κατά τη διάρκεια ή μετά τη χορήγηση της κεφτολοζάνης/ταζομπακτάμης. Σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας με την κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη και χρήσης υποστηρικτικών μέτρων μαζί με τη χορήγηση ειδικής θεραπείας
για το Clostridium difficile. Μη-ευαίσθητοι μικροοργανισμοί: Η χρήση κεφτολοζάνης/ταζομπακτάμης μπορεί να ενισχύσει την υπερανάπτυξη μη ευαίσθητων μικροοργανισμών. Εάν παρου-
σιαστούν επιλοιμώξεις κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Η κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη δεν είναι δραστική ενάντια σε βακτήρια που παράγουν
ένζυμα β- λακταμάσης τα οποία δεν καταστέλλονται από την ταζομπακτάμη. Βλ. παράγραφο 5.1. Ορομετατροπή άμεσης δοκιμασίας αντισφαιρίνης (Coombs test) και πιθανός κίνδυνος αι-
μολυτικής αναιμίας: Η ανάπτυξη μιας θετικής άμεσης δοκιμασίας αντισφαιρίνης (DAGT) μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της θεραπείας με κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη. Η εμφάνιση
DAGT ορομετατροπής σε ασθενείς που έπαιρναν κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη ήταν 0,2% στις κλινικές δοκιμές. Σε κλινικές μελέτες, δεν υπήρξε καμία ένδειξη αιμόλυσης σε ασθενείς
που ανέπτυξαν θετική (DAGT) κατά τη θεραπεία. Περιεκτικότητα σε νάτριο: Η κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη περιέχει 10,0 mmol (230 mg) νατρίου ανά φιαλίδιο. Το ανασυσταθέν φιαλίδιο
με 10ml 0,9% χλωριούχου νατρίου (φυσιολογικού ορού) για ένεση περιέχει 11,5 mmol (265 mg) νατρίου. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη θεραπεία ασθενών σε ελεγχόμενη
δίαιτα νατρίου. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Το Zerbaxa αξιολογήθηκε σε κλινικές δοκιμές Φάσης 3, ελεγχόμενες με φάρμακα σύγκρισης, επιπλεγμένων
ενδοκοιλιακών λοιμώξεων και επιπλεγμένων λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένης της πυελονεφρίτιδας), οι οποίες περιελάμβαναν συνολικά 1.015 ασθενείς,
που έλαβαν θεραπεία με Zerbaxa (1 g / 0,5 g ενδοφλεβίως κάθε 8 ώρες, προσαρμοσμένη σύμφωνα με τη νεφρική λειτουργία, όπου κρίθηκε κατάλληλο) για έως και 14 ημέρες. Οι πιο
συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 3% συγκεντρωτικά στις δοκιμές Φάσης 3) που προέκυψαν σε ασθενείς που έλαβαν Zerbaxa ήταν ναυτία, κεφαλαλγία, δυσκοιλιότητα, διάρροια και πυ-
ρεξία και ήταν γενικά ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια
κλινικών δοκιμών με Zerbaxa. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τη MedDRA Κατηγορία Οργανικού Συστήματος και τη συχνότητα. Οι κατηγορίες των συχνοτήτων
προκύπτουν σύμφωνα με τις ακόλουθες συμβάσεις: συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100 (βλ. Πίνακα 3).

Πίνακας 3. Ανεπιθύμητες ενέργειες που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών με κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη (N = 1.015)

Κατηγορία/οργανικό σύστημα Συχνές (≥ 1/100 έως <1/10) Όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως <1/100) 

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Kαντιντίαση συμπεριλαμβανόμενης αυτής του στοματοφάρυγγα και αιδοιοκολπικής 
καντιντίασης, κολίτιδα από Clostridium difficile, ουρολοίμωξη μυκητιασική

Διαταραχές του αιμοποιητικού και Θρομβοκύτωση Αναιμία
του λεμφικού συστήματος

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης Υποκαλιαιμία Υπεργλυκαιμία, υπομαγνησιαιμία, υποφωσφοραιμία

Ψυχιατρικές διαταραχές Αυπνία, άγχος

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Κεφαλαλγία, ζάλη Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Καρδιακές διαταραχές Κολπική μαρμαρυγή, ταχυκαρδία, στηθάγχη

Αγγειακές διαταραχές Υπόταση Φλεβίτιδα, φλεβική θρόμβωση

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, Δύσπνοια
του θώρακα και του μεσοθωρακίου

Διαταραχές του γαστρεντερικού Ναυτία, διάρροια, δυσκοιλιότητα, Γαστρίτιδα, διάταση της κοιλίας, δυσπεψία, μετεωρισμός, ειλεός παραλυτικός
έμετος, κοιλιακό άλγος

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Εξάνθημα Κνίδωση

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών Νεφρική δυσλειτουργία, νεφρική ανεπάρκεια

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού Πυρεξία, αντιδράσεις στη θέση έγχυσης
χορήγησης

Παρακλινικές εξετάσεις Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης Θετική δοκιμασία Coombs, γ-γλουταμυλπεπτιδάση ορού αυξημένη (GTT),
αυξημένη, Ασπαρτική αλκαλική φωσφατάση ορού αυξημένη
αμινοτρανσφεράση αυξημένη

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 για την Ελλάδα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30
21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr, για την Κύπρο στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Ηνωμένο Βασίλειο. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 
EU/1/15/1032/001. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 18 Σεπτεμβρίου 2015. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙ-
ΜΕΝΟΥ: 14 Απριλίου 2016. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την
παρακολούθηση ιατρού. Αιτιολογημένη συνταγή φυλασσόμενη επί διετία. Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε: • Ελλάδα: Τοπικός
Αντιπρόσωπος MSD ΑΦΒΕΕ, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος, Ελλάδα, Τηλ.: +30 210 9897 300, dpoc_greece@merck.com. • Κύπρος: Τοπικός Αντιπρόσωπος Merck Sharp &
Dohme Cyprus Limited, Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700),cyprus_info@merck.com. 
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Εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκκου Οροομάδας Β 
(rDNA, συστατικών, προσροφημένο) 

Βιβλιογραφία: 
1.  Tzanakaki G, et al. Diversity of Greek meningococcal serogroup B isolates and estimated 

coverage of the 4CMenB meningococcal vaccine. BMC Microbiol. 2014 Apr 29; 14: 111. 
2.  Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος BEXSERO®, Φεβρουάριος 2017. 

Λ.Τ: 104,39 €
% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 0% 
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης της καταχώρησης. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων 
δεδομένων.

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
Αδριανουπόλεως 3, 551 33 Καλαμαριά Θεσ/νίκη, 

Τηλ.: 2310428687  

Μπορείτε τώρα να εμβολιάσετε και να βοηθήσετε να 
κλείσει η πόρτα στο μηνιγγιτιδόκοκκο οροομάδας Β 

*Το BEXSERO ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση ατόμων 
ηλικίας από 2 μηνών και άνω έναντι της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής 
νόσου που προκαλείται από Neisseria meningitidis οροομάδας B. Το 
BEXSERO δεν αναμένεται να παρέχει προστασία έναντι όλων των 
κυκλοφορούντων στελεχών μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας B και όπως 
συμβαίνει με όλα τα εμβόλια, ο εμβολιασμός με το BEXSERO ενδέχεται να 
μην παρέχει προστασία σε όλους τους εμβολιασθέντες.2

90% όλων των περιπτώσεων 
μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου στην Ελλάδα, 
οφείλονται στην οροομάδα Β1

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών απευθυνθείτε 
στην εταιρία στο τηλέφωνο 210 6882100.

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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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων 

πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν 
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Bexsero ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα. Εμβόλιο έναντι του 
μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας B (rDNA, συστατικών, προσροφημένο). 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Μία δόση (0,5 ml) περιέχει:

Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη σύντηξης NHBA του Neisseria meningitidis οροομάδας B1,2,3 50 μικρογραμμάρια
Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη NadA του Neisseria meningitidis οροομάδας B 1,2,3 50 μικρογραμμάρια
Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη σύντηξης fHbp του Neisseria meningitidis οροομάδας B1,2,3 50 μικρογραμμάρια
Κυστίδια εξωτερικής μεμβράνης (OMV) από Neisseria meningitidis οροομάδας B, στέλεχος NZ98/254, μετρούμενα ως 
ποσότητα ολικής πρωτεΐνης που περιέχει PorA P1.42

25 μικρογραμμάρια

1 παραγόμενη σε κύτταρα E. coli με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. 2 προσροφημένη σε υδροξείδιο του αργιλίου 
(0,5  mg Al³+). 3 NHBA (αντιγόνο του Neisseria που δεσμεύει την ηπαρίνη), NadA (προσκολλητίνη Α  του Neisseria), fHbp 
(πρωτεΐνη που δεσμεύει τον παράγοντα H). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο  6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο εναιώρημα. Λευκό ιριδίζον υγρό εναιώρημα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: 
Το Bexsero ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση ατόμων ηλικίας από  2  μηνών και άνω έναντι της διηθητικής 
μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από Neisseria meningitidis οροομάδας B. Κατά τον εμβολιασμό θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της διηθητικής νόσου σε  διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, καθώς και η  πολυμορφία 
των επιδημιολογικών δεδομένων των  αντιγόνων για τα στελέχη της οροομάδας Β  σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. 
Βλέπε  παράγραφο  5.1  για πληροφορίες σχετικά με την προστασία έναντι συγκεκριμένων στελεχών της  οροομάδας B. Η  χρήση 
αυτού του εμβολίου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Δοσολογία: 
Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση της δοσολογίας:

Ηλικιακή ομάδα Αρχική ανοσοποίηση Διαστήματα μεταξύ των αρχικών 
δόσεων Αναμνηστική χορήγηση

Βρέφη, 2 μηνών 
έως 5 μηνών

Τρεις δόσεις, 0,5 ml 
η καθεμία, με την πρώτη 

δόση να χορηγείται σε 
ηλικία 2 μηνώνα

Τουλάχιστον 1 μήνας Ναι, μία δόση μεταξύ 12 και 15 μηνώνβ, γ

Μη εμβολιασμένα 
βρέφη, 6 μηνών 

έως 11 μηνών
Δύο δόσεις, 0,5 ml 

η καθεμία Τουλάχιστον 2 μήνες
Ναι, μία δόση κατά το δεύτερο έτος της 
ζωής με διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών 

μεταξύ της αρχικής σειράς και της 
αναμνηστικής δόσηςγ

Μη εμβολιασμένα 
παιδιά, 12 μηνών 

έως 23 μηνών
Δύο δόσεις, 0,5 ml 

η καθεμία Τουλάχιστον 2 μήνες
Ναι, μία δόση με 

διάστημα 12 έως 23 μηνών μεταξύ της 
αρχικής σειράς και της αναμνηστικής 

δόσηςγ

Παιδιά, 2 ετών έως 10 ετών Δύο δόσεις, 0,5 ml 
η καθεμία Τουλάχιστον 2 μήνες Η ανάγκη δεν έχει τεκμηριωθείδ

Έφηβοι (από 11 ετών και 
άνω) και ενήλικες*

Δύο δόσεις, 0,5 ml 
η καθεμία Τουλάχιστον 1 μήνας Η ανάγκη δεν έχει τεκμηριωθείδ

α Η πρώτη δόση πρέπει να χορηγείται σε ηλικία 2 μηνών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Bexsero σε βρέφη ηλικίας κάτω 
των 8 εβδομάδων δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. β Σε περίπτωση καθυστέρησης, η αναμνηστική 
δόση δεν θα πρέπει να χορηγείται μετά τους  24  μήνες. γ Βλέπε Παράγραφο  5.1. Η  ανάγκη και ο  χρονικός προγραμματισμός για 
περαιτέρω αναμνηστικές δόσεις δεν έχει ακόμα καθοριστεί. δ Βλέπε Παράγραφο 5.1. * Δεν υπάρχουν δεδομένα για ενήλικες ηλικίας 
άνω των 50 ετών. Τρόπος χορήγησης: Το εμβόλιο χορηγείται με βαθιά ενδομυϊκή ένεση, κατά προτίμηση στο προσθιοπλάγιο τμήμα 
του μηρού στα βρέφη ή στην περιοχή του δελτοειδή μυ, στο άνω τμήμα του βραχίονα, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Σε περίπτωση 
ταυτόχρονης χορήγησης περισσοτέρων του ενός εμβολίων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές θέσεις ένεσης. Το εμβόλιο δεν 
πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια, υποδόρια ή ενδοδερμικά και δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμβόλια στην ίδια σύριγγα. Για 
οδηγίες σχετικά με το χειρισμό αυτού του εμβολίου πριν από τη χορήγηση, βλέπε παράγραφο 6.6. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία 
στις δραστικές ουσίες ή  σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο  6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις κατά τη χρήση: Όπως συμβαίνει και με άλλα εμβόλια, η χορήγηση του Bexsero θα πρέπει να αναβληθεί σε άτομα 
που πάσχουν από οξεία, σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία ήπιας λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε αναβολή του εμβολιασμού. Να μη χορηγείται ενδαγγειακά. Όπως ισχύει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, θα πρέπει πάντοτε 
να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία και παρακολούθηση σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης μετά από 
τη χορήγηση του εμβολίου. Αντιδράσεις σχετιζόμενες με το άγχος, συμπεριλαμβανομένων αγγειοπνευμονογαστρικών αντιδράσεων 
(συγκοπή), υπεραναπνοή ή αντιδράσεις σχετιζόμενες με το φόβο, μπορεί να προκύψουν σε συσχέτιση με τον εμβολιασμό, ως 
ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα (βλέπε παράγραφο  4.8). Είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή 
τραυματισμού λόγω λιποθυμίας. Αυτό το εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της 
πηκτικότητας που θα αποτελούσε αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το δυνητικό όφελος αντισταθμίζει σαφώς τον κίνδυνο 
της χορήγησης. Όπως συμβαίνει με όλα τα εμβόλια, ο εμβολιασμός με το Bexsero ενδέχεται να μην παρέχει προστασία σε όλους τους 
εμβολιασθέντες. Το Bexsero δεν αναμένεται να παρέχει προστασία έναντι όλων των κυκλοφορούντων στελεχών μηνιγγιτιδόκοκκου 
της οροομάδας B (βλέπε παράγραφο 5.1). Όπως συμβαίνει με πολλά εμβόλια, ο επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει 
να έχει υπόψη του ότι μπορεί να προκύψει άνοδος της θερμοκρασίας μετά από τον εμβολιασμό βρεφών και παιδιών (ηλικίας κάτω 
των 2 ετών). Η προφυλακτική χορήγηση αντιπυρετικών κατά τον εμβολιασμό και λίγο μετά μπορεί να μειώσει την επίπτωση και την 
ένταση των εμπύρετων αντιδράσεων μετά τον εμβολιασμό. Η  αντιπυρετική αγωγή θα πρέπει να ξεκινά σύμφωνα με τις τοπικές 
κατευθυντήριες γραμμές σε βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών). Τα άτομα με μειωμένη ικανότητα ανοσολογικής απόκρισης, 
ανεξάρτητα από το αν αυτή οφείλεται στη χρήση ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, σε γενετική διαταραχή ή σε άλλα αίτια, ενδέχεται 
να έχουν μειωμένη αντισωματική απόκριση στην ενεργή ανοσοποίηση. Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την ανοσογονικότητα σε 
άτομα με ανεπάρκειες του συμπληρώματος, ασπληνία ή δυσλειτουργίες του σπληνός (βλέπε παράγραφο  5.1). Δεν υπάρχουν 
δεδομένα για τη χρήση του Bexsero σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, ενώ υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ασθενείς με χρόνια 
προβλήματα υγείας. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος άπνοιας και η ανάγκη παρακολούθησης της αναπνευστικής λειτουργίας επί 48-72 ώρες 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χορήγηση της αρχικής σειράς ανοσοποίησης σε πολύ πρόωρα βρέφη (διάρκεια κύησης 
≤ 28 εβδομάδες) και ιδιαίτερα για εκείνα με προηγούμενο ιστορικό αναπνευστικής ανωριμότητας. Δεδομένου ότι το όφελος του 
εμβολιασμού σε αυτή την ομάδα βρεφών είναι υψηλό, ο εμβολιασμός δεν θα πρέπει να παραλείπεται ή να αναβάλλεται. Το πώμα του 
άκρου της σύριγγας μπορεί να περιέχει λάτεξ από φυσικό καουτσούκ. Παρόλο που ο  κίνδυνος για την εμφάνιση αλλεργικών 
αντιδράσεων είναι πολύ μικρός, οι επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να εξετάζουν τη σχέση οφέλους-κινδύνου 
πριν από τη χορήγηση αυτού του εμβολίου σε άτομα με γνωστό ιστορικό υπερευαισθησίας στο λάτεξ. Η καναμυκίνη χρησιμοποιείται 
στην αρχή της παραγωγικής διαδικασίας και απομακρύνεται κατά τα μεταγενέστερα στάδια της παραγωγής. Εάν υπάρχει καναμυκίνη 
στο τελικό εμβόλιο, τα επίπεδά της είναι κάτω από 0,01 μικρογραμμάρια ανά δόση. Η ασφαλής χρήση του Bexsero σε άτομα με 
ευαισθησία στην καναμυκίνη δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες 
μορφές αλληλεπίδρασης: Χρήση με άλλα εμβόλια: Το Bexsero μπορεί να χορηγείται ταυτόχρονα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
αντιγόνα εμβολίων, που χορηγούνται είτε ως μονοδύναμα είτε ως συνδυασμένα εμβόλια: διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη 
(ακυτταρικό), Haemophilus infl uenzae τύπου b, αδρανοποιημένο έναντι της πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας B, επταδύναμο συζευγμένο 
πνευμονιοκοκκικό, ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς, ανεμευλογιάς και συζευγμένο μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C-CRM. Κλινικές 
μελέτες κατέδειξαν ότι οι ανοσολογικές αποκρίσεις στα συγχορηγούμενα τυπικά εμβόλια δεν επηρεάστηκαν από την ταυτόχρονη 
χορήγηση του Bexsero, βάσει των ποσοστών μη κατώτερης απόκρισης αντισωμάτων σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο των τυπικών 
εμβολίων. Σε διάφορες μελέτες, παρατηρήθηκαν μη συνεπή αποτελέσματα αναφορικά με τις ανταποκρίσεις στον αδρανοποιημένο 
ιό της πολιομυελίτιδας τύπου 2 και στον ορότυπο 6B του συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου, ενώ σημειώθηκαν επίσης 
χαμηλότεροι τίτλοι αντισωμάτων στο αντιγόνο της περτακτίνης του κοκκύτη, όμως αυτά τα δεδομένα δεν υποδηλώνουν κλινικά 
σημαντική παρεμβολή. Λόγω του αυξημένου κινδύνου για πυρετό, ευαισθησία στη θέση ένεσης, μεταβολή στις συνήθειες 
πρόσληψης τροφής και ευερεθιστότητα κατά τη συγχορήγηση του Bexsero με τα εμβόλια που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να 
εξετάζονται διαφορετικοί εμβολιασμοί όταν αυτό είναι εφικτό. Η προφυλακτική χρήση παρακεταμόλης μειώνει την επίπτωση και τη 

σοβαρότητα του πυρετού, χωρίς να επηρεάζει την ανοσογονικότητα, ούτε του Bexsero, ούτε των τυπικών εμβολίων. Η επίδραση 
άλλων αντιπυρετικών εκτός της παρακεταμόλης στην ανοσολογική απόκριση δεν έχει μελετηθεί. Η συγχορήγηση του Bexsero με 
άλλα εμβόλια που δεν αναφέρονται παραπάνω δεν έχει μελετηθεί. Όταν το Bexsero χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα εμβόλια, 
η χορήγηση πρέπει να γίνεται σε διαφορετικές θέσεις ένεσης (βλέπε παράγραφο 4.2). 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Κύηση: 
Δεν διατίθενται επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση κατά την εγκυμοσύνη. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τις έγκυες 
γυναίκες δεν είναι γνωστός. Ωστόσο, ο  εμβολιασμός δεν θα πρέπει να παραλείπεται όταν υπάρχει σαφής κίνδυνος έκθεσης σε 
μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη. Δεν υπήρξαν ενδείξεις τοξικότητας για τη μητέρα ή το έμβρυο, ούτε σημειώθηκαν επιδράσεις στην 
εγκυμοσύνη, τη μητρική συμπεριφορά, τη γονιμότητα των θηλέων ή  τη μεταγεννητική ανάπτυξη σε μια μελέτη όπου θηλυκοί 
κόνικλοι έλαβαν Bexsero σε δόση περίπου δεκαπλάσια από την ανθρώπινη ισοδύναμη δόση, βάσει βάρους σώματος. Θηλασμός: Δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια του εμβολίου σε γυναίκες και τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του θηλασμού. 
Η  σχέση οφέλους-κινδύνου πρέπει να εξετάζεται πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με ανοσοποίηση κατά τη διάρκεια του 
θηλασμού. Σε κόνικλους, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε εμβολιασμένες μητέρες ή στους απογόνους τους, έως την 
ημέρα 29 της γαλουχίας. Σε ζώα, το Bexsero ήταν ανοσογόνο σε μητέρες που εμβολιάστηκαν πριν από τη γαλουχία και αντισώματα 
ανιχνεύθηκαν στους απόγονους, αλλά τα επίπεδα των αντισωμάτων στο γάλα δεν προσδιορίστηκαν. Γονιμότητα: Δεν υπάρχουν 
δεδομένα για τη γονιμότητα στον άνθρωπο. Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ζώα, δεν υπήρξαν επιδράσεις στη γονιμότητα 
των θηλυκών. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Το Bexsero δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη 
επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Ωστόσο, κάποιες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.8 «Ανεπιθύμητες ενέργειες» ενδέχεται να επηρεάσουν προσωρινά την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων. 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας: Η ασφάλεια του Bexsero αξιολογήθηκε σε 14 μελέτες, από τις οποίες 
οι 10 ήταν τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές με 8.776 άτομα (ηλικίας 2 μηνών και άνω) που έλαβαν τουλάχιστον μία 
δόση του Bexsero. Από τα άτομα που έλαβαν το Bexsero, 5.849 ήταν βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών), 250 ήταν παιδιά 
(ηλικίας  2  έως  10  ετών) και  2.677  ήταν έφηβοι και ενήλικες. Από τα άτομα που έλαβαν αρχική σειρά ανοσοποίησης για βρέφη, 
τα 3.285 έλαβαν αναμνηστική δόση κατά το δεύτερο έτος της ζωής. Σε μια επακόλουθη μελέτη αξιολογήθηκαν περαιτέρω δεδομένα 
για επιπλέον 207  παιδιά που εκτέθηκαν στο Bexsero. Σε βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των  2  ετών), οι πιο συχνές τοπικές και 
συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές ήταν ευαισθησία και ερύθημα στη θέση ένεσης, 
πυρετός και ευερεθιστότητα. Σε κλινικές μελέτες σε βρέφη που εμβολιάστηκαν σε ηλικία  2,  4  και  6  μηνών, πυρετός (≥  38°C) 
αναφέρθηκε από το 69% έως το 79% των ατόμων όταν το Bexsero χορηγήθηκε ταυτόχρονα με τα τυπικά εμβόλια (που περιέχουν τα 
ακόλουθα αντιγόνα:  7δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό, διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη ακυτταρικό, ηπατίτιδας B, 
αδρανοποιημένο πολιομυελίτιδας και Haemophilus infl uenzae τύπου b) έναντι του 44% έως 59% των ατόμων που έλαβαν μόνο τα 
τυπικά εμβόλια. Επίσης, υψηλότερα ποσοστά χρήσης αντιπυρετικών αναφέρθηκαν σε βρέφη που εμβολιάστηκαν με το Bexsero και 
με τυπικά εμβόλια. Όταν το Bexsero χορηγήθηκε μόνο του, η συχνότητα του πυρετού ήταν παρόμοια με εκείνη που συσχετίζεται με 
τα τυπικά βρεφικά εμβόλια, τα οποία χορηγούνται στη διάρκεια κλινικών δοκιμών. Στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκε πυρετός, 
αυτός γενικά ακολούθησε προβλέψιμη πορεία και στην πλειονότητα των περιπτώσεων υποχώρησε την επόμενη ημέρα του 
εμβολιασμού. Σε εφήβους και ενήλικες, οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν 
άλγος στη θέση ένεσης, αίσθημα κακουχίας και κεφαλαλγία. Δεν παρατηρήθηκε αύξηση στην επίπτωση ή  τη σοβαρότητα των 
ανεπιθύμητων ενεργειών με τις επακόλουθες δόσεις της σειράς εμβολιασμού. Συνοπτικός κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες (ύστερα από αρχική ανοσοποίηση ή  αναμνηστική δόση) των οποίων η  συσχέτιση με τον εμβολιασμό 
θεωρείται τουλάχιστον ενδεχόμενη κατηγοριοποιήθηκαν ανά συχνότητα. Οι συχνότητες εμφάνισης ορίζονται ως εξής: 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). Μη γνωστές: (Δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα) Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας, οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Εκτός από τις αναφορές που προέρχονται από κλινικές 
δοκιμές, αναφορές εθελοντών που έχουν ληφθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για ανεπιθύμητες ενέργειες από την παρακολούθηση μετά 
την κυκλοφορία του Bexsero στην αγορά συμπεριλαμβάνονται στη λίστα. Λόγω του ότι οι εν λόγω αντιδράσεις έχουν αναφερθεί 
εθελοντικά από έναν πληθυσμό άγνωστου μεγέθους, δεν καθίσταται πάντα εφικτό να υπολογιστεί με αξιοπιστία η συχνότητα 
εμφάνισής τους και για το λόγο αυτό παρατίθενται με συχνότητα εμφάνισης μη γνωστή. Βρέφη και παιδιά (ηλικίας έως 10 ετών): 
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Μη γνωστές: αλλεργικές αντιδράσεις (συμπεριλαμβανομένων των αναφυλακτικών 
αντιδράσεων). Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Πολύ συχνές: διαταραχές πρόσληψης τροφής. Διαταραχές του 
νευρικού συστήματος: Πολύ συχνές: υπνηλία, ασυνήθιστο κλάμα, κεφαλαλγία. Όχι συχνές: σπασμοί (συμπεριλαμβάνονται πυρετικοί 
σπασμοί). Μη γνωστές: Υποτονικό-υποαντιδραστικό επεισόδιο. Αγγειακές διαταραχές: Όχι συχνές: ωχρότητα (σπάνια μετά από 
αναμνηστική δόση). Σπάνιες: σύνδρομο Kawasaki. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος: Πολύ συχνές: διάρροια, έμετος (όχι 
συχνά μετά από αναμνηστική δόση). Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Πολύ συχνές: εξάνθημα (παιδιά 
ηλικίας 12 έως 23 μηνών) (όχι συχνά μετά από αναμνηστική δόση). Συχνές: εξάνθημα (βρέφη και παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών). Όχι 
συχνές: έκζεμα. Σπάνιες: κνίδωση. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Πολύ συχνές: αρθραλγία. 
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Πολύ συχνές: πυρετός (≥38°C), ευαισθησία της θέσης ένεσης 
(συμπεριλαμβάνεται σοβαρή ευαισθησία της θέσης ένεσης που ορίζεται ως κλάμα κατά την κίνηση του άκρου όπου έγινε η ένεση), 
ερύθημα της θέσης ένεσης, οίδημα της θέσης ένεσης, σκλήρυνση της θέσης ένεσης, ευερεθιστότητα. Όχι συχνές: πυρετός (≥40°C). 
Μη γνωστές: φλύκταινα στη ή γύρω από την θέση της ένεσης. Έφηβοι (από  11  ετών και άνω) και ενήλικες: Διαταραχές του 
ανοσοποιητικού συστήματος: Μη γνωστές: αλλεργικές αντιδράσεις (συμπεριλαμβανομένων των αναφυλακτικών αντιδράσεων)
Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Πολύ συχνές: κεφαλαλγία. Μη γνωστές: συγκοπή ή αγγειοπνευμονογαστρικές αντιδράσεις 
στην ένεση. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος: Πολύ συχνές: ναυτία. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του 
συνδετικού ιστού: Πολύ συχνές: μυαλγία, αρθραλγία. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Πολύ συχνές: άλγος 
της θέσης ένεσης (συμπεριλαμβάνεται σοβαρό άλγος της θέσης ένεσης που ορίζεται ως αδυναμία εκτέλεσης των φυσιολογικών 
καθημερινών δραστηριοτήτων), οίδημα της θέσης  ένεσης, σκλήρυνση της θέσης ένεσης, ερύθημα της θέσης ένεσης, αίσθημα 
κακουχίας. Μη γνωστές: πυρετός, φλύκταινα στη ή γύρω από την θέση της ένεσης. 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: Η εμπειρία σχετικά με την υπερδοσολογία είναι περιορισμένη. Σε περίπτωση 
υπερδοσολογίας, συνιστάται παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών και κατά το δυνατόν αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων: Χλωριούχο νάτριο. Ιστιδίνη. Σακχαρόζη Ύδωρ για ενέσιμα. Για το 
υλικό προσρόφησης, βλέπε παράγραφο  2. 6.2 Ασυμβατότητες: Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν 
φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια. 6.4 Ιδιαίτερες 
προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος: Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε στην αρχική 
συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: 0,5  ml εναιωρήματος σε προγεμισμένη 
σύριγγα (γυαλί τύπου I) με πώμα εισχώρησης εμβόλου (ελαστικό βρωμοβουτυλίου τύπου I) και με προστατευτικό πώμα του άκρου 
(ελαστικό τύπου I  ή  τύπου II), με ή  χωρίς βελόνες. Συσκευασίες της  1  ή των  10  συρίγγων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι 
συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός: Κατά τη φύλαξη μπορεί να παρατηρηθεί ένα λεπτό 
υπόλευκο ίζημα στην προγεμισμένη σύριγγα που περιέχει το εναιώρημα. Πριν από τη χρήση, η προγεμισμένη σύριγγα πρέπει να 
ανακινηθεί καλά, ώστε να σχηματιστεί ομοιογενές εναιώρημα. Το εμβόλιο πρέπει να εξετάζεται οπτικά για αιωρούμενα σωματίδια και 
αλλοίωση του χρώματος πριν από τη χορήγηση. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιοδήποτε ξένο αιωρούμενο σωματίδιο ή/και 
διαφοροποίηση της εμφάνισης, μη χορηγήσετε το εμβόλιο. Εάν στη συσκευασία παρέχονται δύο βελόνες διαφορετικού μήκους, επιλέξτε 
την κατάλληλη βελόνα για να διασφαλίσετε ενδομυϊκή χορήγηση. Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει 
να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: GSK 
Vaccines S.r.l, Via Fiorentina 1, 53100 Siena, Ιταλία. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/12/812/001. EU/1/12/812/002. 
EU/1/12/812/003. EU/1/12/812/004. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης 
έγκρισης:  14  Ιανουαρίου  2013: 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 8-2-2017. Λεπτομερή πληροφοριακά 
στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
http://www.ema.europa.eu.

GR_BEX_0002_16(1)_Bexsero_164x235mm_GSKDC-PT-GRC-2017-10808_D4.indd   2 2/22/2017   9:04:10 PM
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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 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων.
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Λοιμώξεων
Πανελλήνιο Συνέδριο

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.infections2017.gr

Ωράριο λειτουργίας γραμματείας στο χώρο του Συνεδρίου

Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2017 08:00-19:30
Σάββατο, 04 Μαρτίου 2017 08:00-20:15
Κυριακή, 05 Μαρτίου 2017 09:30-18:00

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017  
μετά το τέλος των συνεδριάσεων.

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Θα χορηγηθούν 17 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης παρουσίας τουλάχιστον 60%  
του συνολικού χρόνου εργασιών του Συνεδρίου.
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Λοιμώξεων
Πανελλήνιο Συνέδριο

Περιεχόμενα

 Επιστημονικό Πρόγραμμα 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων 15

 Περιλήψεις ομιλιών 25

 Αναρτημένες Ανακοινώσεις (επιλεγμένες για συζήτηση) 45

 Αναρτημένες Ανακοινώσεις 65

 Ευρετήρια 119
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Πανελλήνιο Συνέδριο

Επιστημονικό 
Πρόγραμμα
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Λοιμώξεων
Πανελλήνιο Συνέδριο

Επιστημονικό Πρόγραμμα  
17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

09:00-10:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Πρόεδροι: Δ. Βουτσινάς, Π. Φανουργιάκης

ΕΑ01
Μελετώντας τα επιδημιολογικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά λοιμώξεων 
δέρματος και μαλακών μορίων: Εμπειρία από την Παθολογική Κλινική του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Κ. Ακινόσογλου, Φ. Κοσμοπουλου, Ι. Σπηλιοπούλου, Χ. Γώγος

ΕΑ02
Ο πολυμορφισμός ιντερλευκίνης-6-174G/C rs1800795 σχετίζεται με σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2, αλλά όχι με ρινική φορεία Staphylococcus aureus
Μ.Ν. Πλατάκη, Γ. Σαμώνης, Γ.Ν. Γουλιέλμος, Μ.Ι. Ζερβού, Χ.Σ. Μπικής, Ι.Α. Παπαδάκης,  
Α.Μ. Ανδριανάκη, Σ. Μαράκη, Δ.Π. Κοφτερίδης

ΕΑ03
Λοιμώξεις από Klebsiella pneumoniae σε ασθενείς με νεοπλασία
Α. Ανδριανάκη, Μ. Πλατάκη, Μ. Ζαχαριουδάκη, Σ. Μαράκη, Α. Χρηστίδου, Γ. Σαμώνης,  
Δ. Κοφτερίδης

ΕΑ04
Καταγραφή των περιστατικών λεϊσμανίασης που νοσηλεύθηκαν στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου κατά τη δεκαετία 2007-2016
Ά. Αριστοδήμου, Μ. Αντωνίου, Ε. Κριτσωτάκης, Α. Γκίκας

ΕΑ05
Αναδρομική μελέτη της επίπτωσης και των παραγόντων κινδύνου για  
την εμφάνιση IRIS σε μονάδα λοιμώξεων τριτοβάθμιου νοσοκομείου
Σ. Βλάχος, Μ. Τσικαλά-Βαφέα, Δ. Μπασούλης, Χ. Καπέλιος, Γ.Λ. Δαΐκος, Μ. Ψυχογυιού

ΕΑ06
Επιδημιολογία και ανάλυση καντινταιμίας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  
σε διάστημα δεκαετίας
Ε. Παραμυθιώτου, Φ. Φραντζεσκάκη, Μ. Ρίζος, Α. Φλεβάρη, Α. Αντωνιάδου, Σ. Βουρλή,  
Λ. Ζέρβα, Α. Αρμαγανίδης

ΕΑ07
Προοπτική μελέτη των περιπτώσεων καντινταιμίας σε ένα τριτοβάθμιο  
νοσοκομείο της Αθήνας
Ε. Κοίλιαρη, Σ. Τσιπλάκου, Δ. Στεφανή, Β. Παπαϊωάννου, Ε. Σαχινίδη, Ε. Πούλιου,  
Π. Γεωργακόπουλος, Μ. Λελέκης

ΕΑ08
Επιδημιολογικά δεδομένα και παράγοντες κινδύνου μυκηταιμίας σε ηλικιωμένους 
ασθενείς με νοσηλεία σε παθολογικό τμήμα - Αναδρομική μελέτη
Ε. Μουγάκου, Π. Οικονόμου, Κ. Αργυράκη, Σ. Κλουδάς, Α. Μάλλιος, Π. Λουρίδα, Α. Πεφάνης
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ΕΑ09
Αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη στη γενική χειρουργική: 
Ενεργητική παρέμβαση και συμμόρφωση στις οδηγίες
Α. Μασγάλα, Ι. Κοψιδάς, Π. Παρασκευάς, Η. Νίκα, Δ. Μανιατάκης, Κ. Χατζημαργαρίτης, 
Δ. Βασιλείου, Ε. Γκόβα, Ι. Δαμηλάκης, Ι. Σίδερης, Χ. Δερβένης, Θ. Ζαούτης, Ι. Κωτσιόπουλος

ΕΑ10
Μελέτη της περιεγχειρητικής προφυλακτικής χρήσης αντιβιοτικών  
σε ασθενείς με ορθοπαιδικές επεμβάσεις σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας: 
Προκαταρκτικά αποτελέσματα
Κ. Γεωργούση, Κ. Σγούρος, Α. Δρόσος, Κ. Κυρέ, Ι. Τσάμης, Ι. Καχριμανίδης, Σ. Πετροπούλου,  
Α. Παπασπύρου, Μ. Λελέκης

10:30-11:30 Στρογγυλή Τράπεζα
«Εμβόλια»

Πρόεδροι: Ε. Κωστής, Ι. Παυλοπούλου

• Αντιεμβολιαστικές απόψεις: Σύγχρονη απειλή για την προληπτική ιατρική; Ε. Κάκαλου
• Αντιγριπικός εμβολιασμός: Προβλήματα και λύσεις: Α. Μίχος

11:30-11:45 Διάλειμμα

11:45-14:00 Στρογγυλή Τράπεζα
«Περιγεννητικές και συγγενείς λοιμώξεις»

Πρόεδροι: Α. Αντωνιάδου, Μ. Θεοδωρίδου, Ε. Ροηλίδης

• CMV: 
Στην έγκυο: Δ. Καββαθά
Στο παιδί: Β. Παπαευαγγέλου

• Τοξοπλάσμωση: 
Στην έγκυο: Λ. Γαλανή
Στο παιδί: Ό. Τσιάτσιου

• Ερπητοϊοί, παρβοϊοί: 
Στην έγκυο: Γ. Πουλάκου
Στο παιδί: Χ. Ανταχόπουλος

•  Περιγεννητικές λοιμώξεις (εκτός HIV): Ηπατίτιδα Β και C, στρεπτόκοκκος ομάδας Β: 
Μ. Τσολιά

14:00-14:30 Διάλειμμα

14:30-16:00 Στρογγυλή Τράπεζα
«Μυκητιακές λοιμώξεις»

Πρόεδροι: Ε. Μαλτέζος, Γ. Σαμώνης

• Τι νεότερο στην τρέχουσα διαγνωστική: Γ. Βρυώνη
• Διάγνωση και αντιμετώπιση της ασπεργίλλωσης: Οδηγίες της IDSA, 2016: Δ. Κοφτερίδης
• Συνδυασμοί αντιμυκητιακών φαρμάκων: Ν. Σύψας
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Λοιμώξεων
Πανελλήνιο Συνέδριο

16:00-16:30 Διάλεξη:
«Ελονοσία: Επιδημιολογία στην Ελλάδα και νεότερα δεδομένα  
σε προφύλαξη και θεραπεία»

Πρόεδρος: Α. Γκίκας
Ομιλητής: Σ. Τσιόδρας

16:30-17:00 Διάλειμμα

17:00-18:30 Δορυφορικό Συμπόσιο της εταιρείας Angelini Pharma Hellas
«Καινοτομία στην αντιμετώπιση των ABSSSI»

Πρόεδρος: Α. Σκουτέλης

•  Λοιμώξεις από Gram+ παθογόνα. Η κλινική σημασία και τα προβλήματα  
στην αντιμετώπισή τους: Μ. Λελέκης

•  Η φαρμακοοικονομία του "early discharge". Φαρμακοοικονομικά δεδομένα  
στο εξωτερικό και στην Ελλάδα για το Dalbavancin: Κ. Σουλιώτης, Ν. Κωτσόπουλος

•  Clinical data and experience on the efficacy and safety of Dalbavancin for ABSSSI: 
M. Bassetti

18:30-19:00 Δορυφορική διάλεξη της εταιρείας MSD
«Εlbasvir/grazoprevir: Νέος συνδυασμός, νέες προοπτικές στην αντιμετώπιση  
της χρόνιας ηπατίτιδας C»

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

• Εισαγωγή: Η τρέχουσα αντιμετώπιση της XHC: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
•  Η θέση του grazoprevir/elbasvir στη σύγχρονη αντιμετώπιση ασθενών  

με χρόνια ηπατίτιδα C & συννοσηρότητες: Β. Σακκά
• Συμπεράσματα: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

19:00-19:30 Δορυφορική διάλεξη της εταιρείας GILEAD
«Το σύγχρονο θεραπευτικό πρότυπο της HIV λοίμωξης»

Πρόεδρος: Μ.Κ. Λαζανάς
Ομιλήτρια: Α. Αντωνιάδου

Με την επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS

19:30-20:30 Τελετή Έναρξης

Πρόεδροι: Π. Νικολαΐδης, Α. Σκουτέλης

Βράβευση: Ν. Γαλανάκης

Απονομή ετήσιου βραβείου «Γ.Κ. Δαΐκος»

Διάλεξη
«Λοιμώξεις που άλλαξαν τη ροή της Ιστορίας»
Ομιλητής: Σ. Γερουλάνος

Δεξίωση υποδοχής
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Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

08:30-09:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Πρόεδροι: Π. Κολλάρας, Ν. Συμεωνίδης

ΕΑ11
Εργαστηριακή εκτίμηση της δραστικότητας συνδυασμών τιγεκυκλίνης  
έναντι στελεχών Klebsiella pneumoniae που παράγουν καρβαπενεμάσες:  
Σύγκριση των μεθόδων της καμπύλης θανάτωσης στο χρόνο και της κλιμακωτής 
διάχυσης αντιβιοτικών (Etest)
Β. Παπουτσάκη, Ε. Καραντάνη, Ε. Γαλάνη, Ε. Παπαδογεωργάκη, Ε. Γιαμαρέλλου

ΕΑ12
Πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τα ανθεκτικά στις καρβαπενέμες 
στελέχη K. pneumoniae που απομονώνονται στα ελληνικά νοσοκομεία
Η. Καραΐσκος, Σ. Μαράκη, Β. Παπαϊωάννου, Π. Καζίλα, Ε. Τσορλίνη, Ν. Χαραλαμπάκη,  
Μ. Τούτουζα, Ε. Βαγιάκου, Κ. Παππάς, Α. Κυράτσα, Κ. Κοντοπούλου, Ο. Λέγγα, Ε. Πετεινάκη,  
Ε. Παπαδογεωργάκη, Ε. Χίνου, Ε. Καραντάνη, Β. Παπουτσάκη, Ε. Γαλάνη, Ε. Γιαμαρέλλου

ΕΑ13
Δεδομένα επιπολασμού πολυανθεκτικών μικροβίων σε παθολογικές κλινικές 
τεταρτοβάθμιου νοσοκομείου
Σ. Κωστούρου, Φ. Βεϊνή, Ε. Περιβολιώτη, Μ. Νέπκα, Β. Παπασταμόπουλος, A. Σκουτέλης

ΕΑ14
Καταγραφή της συμμόρφωσης της υγιεινής των χεριών σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο
Α. Νικοπούλου, Ε. Πασματζή, Λ. Πιτσιόρλα, Ι. Κιουμής

ΕΑ15
Μπορεί η εφαρμογή ενός προγράμματος ορθής πολιτικής αντιμικροβιακών,  
να οδηγήσει σε μείωση των ποσοστών των πολυανθεκτικών gram(-) βακτηρίων  
σε ελληνικό νοσοκομείο;
Σ. Συμπάρδη, Α. Μακίνα, Ν. Αλεξίου, Α. Καραΐσκου, Α. Αρβανίτη, Ν. Χαραλαμπάκη,  
Α. Παπαδόπουλος, Μ. Σουλή, Ε. Τρίκκα-Γραφάκου, Ε. Γιαμαρέλλου

ΕΑ16
Η ενεργοποίηση της Ομάδας Επιτήρησης Κατανάλωσης και Ορθολογικής Χρήσης 
Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ) στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» και η εφαρμογή προγράμματος πολιτικής 
χρήσης αντιβιοτικών οδήγησε στην ταχεία μείωση της χρήσης των υπό επιτήρηση 
«προστατευόμενων» αντιβιοτικών: Αποτελέσματα δύο μηνών
Α. Μαρκογιαννάκης, Κ. Βαγιανός, Ι. Παυλέας, Ε. Πλατά, Α. Αναστασοπούλου, Η. Καραΐσκος,  
Κ. Κωνσταντίνου, T. Μουσούλη, A. Τόσκας, Μ. Σαμάρκος, Γ.Λ. Δαΐκος, Ν. Σύψας

09:30-10:30 Στρογγυλή Τράπεζα
«Σήψη»

Πρόεδροι: Χ. Γώγος, Μ. Λελέκης

• Οι νέοι ορισμοί του σηπτικού συνδρόμου: Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης
• Αποκλιμάκωση της αντιμικροβιακής αγωγής στη σήψη: Ε. Παραμυθιώτου
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10:30-11:00 Διάλεξη
«Λοιμώξεις και αυτοανοσία»

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Ομιλητής: Μ. Σαμάρκος

11:00-12:00 Δορυφορικό Συμπόσιο της εταιρείας MSD
«Τρέχουσες προκλήσεις στις σοβαρές λοιμώξεις από Gram –ve παθογόνα & MRSA 
στις επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις, στις λοιμώξεις του ουροποιητικού 
συστήματος και στις λοιμώξεις δέρματος και δερματικών δομών»

Πρόεδρος: Α. Σκουτέλης

•  Εισαγωγή: Προκλήσεις και εξελίξεις στις σοβαρές λοιμώξεις από Gram –ve 
παθογόνα & MRSA: Α. Σκουτέλης

•  Ο ρόλος μιας νέας κεφαλοσπορίνης με έναν αναστολέα β-λακταμάσης στις 
επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις & λοιμώξεις του ουροποιητικού 
συστήματος. Tι νεότερο αναδύεται με την κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη: Γ.Λ. Δαΐκος

•  Λοιμώξεις δέρματος & δερματικών δομών: Tεδιζολίδη μια νέα θεραπευτική επιλογή: 
Σ. Τσιόδρας

•  Κλείσιμο-Συμπεράσματα: Α. Σκουτέλης

12:00-12:15 Διάλειμμα

12:15-13:45 Δορυφορικό Συμπόσιο της εταιρείας Pfizer
«Μαθαίνοντας από τα λάθη μας»

Συντονιστής: Α. Σκουτέλης

Επιτροπή Ειδικών: Μ. Μαραγκός, Π. Νικολαΐδης, Θ. Πέππας, Ά. Πεφάνης

13:45-15:15 Δορυφορικό Συμπόσιο της εταιρείας Astellas
«Λοιμώξεις από Candida spp.: Προκλήσεις και διλήμματα στην κλινική πράξη»

Πρόεδροι: Α. Αντωνιάδου, Ε. Σαμπατάκου, Ν. Σύψας

Μελέτη περιπτώσεων: 
• Διηθητική καντιντίαση σε χειρουργημένο ασθενή

Ομιλητής: Δ. Καραπιπέρης
Σχολιασμός: Ε. Σαμπατάκου

• Διηθητική καντιντίαση σε αιματολογικό ασθενή
Ομιλήτρια: Α. Λέκκου
Σχολιασμός: Ν. Σύψας

• Διηθητική καντιντίαση στην Παθολογική Κλινική
Ομιλήτρια: Στ. Συμπάρδη
Σχολιασμός: Α. Αντωνιάδου

15:15-17:00 Ελαφρύ γεύμα - Συνέλευση Ε.Ε.Λ. - Εκλογές
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17:00-19:00 Στρογγυλή Τράπεζα
«Φυματίωση»

Πρόεδροι: Μ.Κ. Λαζανάς, Π. Νικολαΐδης

• Η πρόληψη της φυματίωσης στην κοινότητα και στο νοσοκομείο: Ν. Κοσμάς
• Διάγνωση και αντιμετώπιση λανθάνουσας φυματίωσης: Μ. Πηρουνάκη
• Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση της πνευμονικής φυματίωσης: Ε. Γιαννιτσιώτη
• Εξωπνευμονική φυματίωση: Γ. Ξυλωμένος

19:00-20:00 Στρογγυλό Τραπέζι
«Οι πιο σημαντικές μελέτες του 2016»

Πρόεδροι: Α. Παπαδόπουλος, Β. Παπασταμόπουλος

• Βασική έρευνα: Π. Παναγόπουλος
• Κλινική έρευνα: Σ. Μεταλλίδης
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Λοιμώξεων
Πανελλήνιο Συνέδριο

Κυριακή 5 Μαρτίου 2017

10:00-10:30 Διάλεξη
«Λοιμώξεις σε πρόσφυγες και μετανάστες»

Πρόεδρος: Μ. Χίνη
Ομιλητής: Ά. Πεφάνης

10:30-11:00 Διάλεξη
«Ο ρόλος των παλαιών αντιβιοτικών στη θεραπεία των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών»

Πρόεδρος: Μ. Μαραγκός
Εισηγήτρια: Ε. Γιαμαρέλλου

11:00-13:00 Στρογγυλή Τράπεζα
«Antibiotic Stewardship στην Ελληνική πραγματικότητα: Είναι εφικτό;»
(σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας)

Πρόεδροι: Ε. Γιαμαρέλλου, Χ. Γώγος

• Στην κοινότητα: Κ. Κανελλακοπούλου
• Στο νοσοκομείο: Α. Αντωνιάδου
• Στη ΜΕΘ: Ε. Γιαμαρέλλου

13:00-13:30 Διάλειμμα

13:30-14:00 Διάλεξη
«Ιογενείς ηπατίτιδες: Τι νεότερο στη θεραπευτική»

Πρόεδρος: Α. Σκουτέλης
Εισηγητής: Γ. Παπαθεοδωρίδης

14:00-15:30 Στρογγυλή Τράπεζα
«Λοιμώξεις από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά παθογόνα»

Πρόεδροι: Θ. Πέππας, Γ. Αδάμης 

• Κλασικές και νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι: Ε. Περιβολιώτη
• Η θέση της εισπνεόμενης χορήγησης αντιβιοτικών: Γ. Δημόπουλος
• Βελτιστοποίηση θεραπείας: Γ.Λ. Δαΐκος

15:30-17:00 Στρογγυλή Τράπεζα
«Έλεγχος των λοιμώξεων στο νοσοκομείο: Τι πρέπει και τι γίνεται»

Πρόεδροι: Γ. Σαρόγλου, Γ. Τσεκές

• Υγιεινή των χεριών: Σ. Κωστούρου 
• Δέσμη μέτρων (bundles) στην τοποθέτηση κεντρικών γραμμών: Φ. Βεϊνή
• Ποια είναι η πραγματική σημασία του αποικισμού: Μ. Ψυχογυιού
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Περιλήψεις 
Ομιλιών
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΕΜΒΟΛΙΑ

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Προβλήματα και λύσεις
Α. Μίχος
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Η γρίπη αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας αφού κάθε χρόνο ευθύνεται για μεγάλο 
αριθμό νοσηλειών, θανάτων αλλά και νόσησης σε όλες τις ηλικίες. Το αντιγριπικό εμβόλιο διαφέρει 
από τα υπόλοιπα εμβόλια καθώς είναι απαιτείται ετήσιος επανεμβολιασμός, η σύστασή του διαφο-
ροποιείται κάθε έτος και η αποτελεσματικότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια παρά μόνο 
στο τέλος κάθε περιόδου. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητά του αντιγριπικού εμβολίου παρουσιάζει 
σημαντική διακύμανση ανάλογα με το έτος και μπορεί να είναι και αρκετά χαμηλή.
Στην Ελλάδα συνιστάται εμβολιασμός σε ομάδες υψηλού κινδύνου, υπερήλικες, εγκύους και στα 
άτομα του περιβάλλοντός τους καθώς και σε επαγγελματίες υγείας. Παρά τις συστάσεις, η εμβολια-
στική κάλυψη παραμένει μέτρια με αποτέλεσμα τους μήνες της επιδημικής έξαρσης να παρατηρείται 
υψηλή νόσηση και αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας ειδικά για κλίνες μονάδων εντατικής νοσηλεί-
ας, ενώ αρκετοί από τους θανάτους συμβαίνουν σε άτομα υψηλού κινδύνου που ήταν ανεμβολίαστα.
Τα αντιγριπικά εμβόλια που κυκλοφορούν στην Ελλάδα περιέχουν αδρανοποιημένους ιούς γρίπης 
(2 τύπου Α και 1 τύπου Β). Εάν ο τύπος Β που κυκλοφορεί δεν προβλεφθεί σωστά, η αποτελεσματι-
κότητα του εμβολίου μειώνεται. Στην Ελλάδα αναμένεται από την περίοδο 2017-2018 να κυκλοφο-
ρήσει και το νέο τετραδύναμο εμβόλιο Fluarix Tetra™ (GSK) που, εκτός από 2 στελέχη γρίπης Α, θα 
περιέχει και 2 στελέχη Β (τους κλάδους Yamagata και Victoria) και που αναμένεται να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα του εμβολίου.
Στις ΗΠΑ ήδη κυκλοφορούν εμβόλια γρίπης που παρασκευάζονται σε κυτταρικές καλλιέργειες και 
όχι σε αυγά πουλερικών, ενώ είναι σε εξέλιξη μελέτες για εμβόλια που θα έχουν σταθερή σύνθεση.

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

CMV: Λοίμωξη στην έγκυο 
Δ. Καββαθά
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Η οξεία CMV λοίμωξη κατά την εγκυμοσύνη είναι η πιο συχνά μεταδιδόμενη λοίμωξη στο έμβρυο 
και αποτελεί την συχνότερη αιτία συγγενούς κώφωσης. 
1-4% των οροαρνητικών εγκύων θα εμφανίσουν οξεία CMV λοίμωξη, τις περισσότερες φορές 
ασυμπτωματική, τα έμβρυα των οποίων θα μολυνθούν σε ποσοστό περίπου 40%. Η πιθανότητα 
μόλυνσης του εμβρύου εξαρτάται από την ηλικία κύησης κατά τη νόσηση της μητέρας και είναι 



28

μεγαλύτερη καθώς η ηλικία της κύησης αυξάνει. Αντιθέτως, η πιθανότητα σοβαρών συγγενών 
ανωμαλιών συμβαίνει μόνο σε οξεία λοίμωξη κατά το πρώτο τρίμηνο. Από τα νεογνά που θα μολυν-
θούν, 10-15% θα είναι συμπτωματικά κατά τη γέννηση και 25% θα εμφανίσουν συμπτώματα μέχρι 
το 2ο έως 5ο έτος της ζωής, κυρίως νευροαισθητήριο κώφωση. Πολύ σπανιότερα, σε ποσοστό 0,5-
2% συγγενής λοίμωξη μπορεί να προέλθει από ενεργοποίηση του ιού ή επαναμόλυνση από άλλο 
στέλεχος κατά τη διάρκεια της κύησης. Από τα νεογνά αυτά λιγότερα από 1% θα είναι συμπτωμα-
τικά κατά τη γέννηση και 8% θα εμφανίσουν συμπτώματα αργότερα.
Η διάγνωση της οξείας CMV λοίμωξης στηρίζεται βασικά σε ορολογικές μεθόδους και τίθεται σε 
περίπτωση ορομετατροπής των IgG αντισωμάτων από αρνητικά σε θετικά. Η παρουσία θετικών 
IgM αντισωμάτων δεν σημαίνει πάντα οξεία λοίμωξη διότι μπορεί να παραμένουν θετικά για 
μήνες μετά την οξεία φάση, να θετικοποιούνται σε περίπτωση επαναλοίμωξης ή ενεργοποίησης 
του ιού, που όμως έχει πολύ μικρότερο κίνδυνο μετάδοσης στο έμβρυο, ή άλλης οξείας λοίμωξης 
πχ Epstein-Barr. Η δοκιμασία της IgG συνάφειας (IgG avidity) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη 
διάγνωση της οξείας λοίμωξης σε σχέση με τα IgM αντισώματα μόνο. Τα IgG αντισώματα που 
παράγονται στη φάση της οξείας λοίμωξης έχουν μικρή συνάφεια με το αντιγόνο η οποία αυξά-
νεται με την πάροδο του χρόνου. Αν και τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από εργαστήριο 
σε εργαστήριο, χαμηλή συνάφεια IgG και θετικά IgM αντισώματα είναι ενδεικτικά λοίμωξης το 
τελευταίο τρίμηνο.
Σε περίπτωση οξείας CMV λοίμωξης στην έγκυο, η διάγνωση λοίμωξης στο νεογνό γίνεται με ανί-
χνευση του CMVDNA στο αμνιακό υγρό με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα όταν γίνεται μετά την 
21η εβδομάδα κύησης και τουλάχιστον 6 εβδομάδες μετά την οξεία λοίμωξη της μητέρας. 
Υπερηχογραφικές ανωμαλίες αναφέρονται στο ένα τρίτο περίπου των εμβρύων που μολύνονται 
κατά το πρώτο τρίμηνο. Επί αρνητικού υπερηχογραφήματος, η ποσοτική μέτρηση του CMVDNA 
στο αμνιακό υγρό πιθανά μπορεί να διακρίνει ποια νεογνά θα είναι συμπτωματικά κατά τη γέννηση. 
Η MRI του εμβρύου μπορεί να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το υπερηχογρά-
φημα, κυρίως για την ανίχνευση νευρολογικών ανωμαλιών.
Η χρήση της υπερανόσου σφαιρίνης έναντι του CMV αποτελεί μια υποσχόμενη, αλλά προς το παρόν, 
ερευνητική μέθοδο για την πρόληψη της μετάδοσης στο έμβρυο ή και την υποχώρηση εγκατεστημέ-
νων βλαβών, ενώ μικρή εμπειρία υπάρχει για τη χρήση αντι-ιικών κατά την εγκυμοσύνη.
Κατά την εισήγηση θα αναπτυχθούν οι μέχρι τώρα μελέτες σχετικά με τη χρήση της υπαερανόσου 
σφαιρίνης σε έγκυες γυναίκες.
Η εκπαίδευση των επίνοσων εγκύων για την αποφυγή της οξείας νόσησης από CMV κυρίως μέσω 
κανόνων υγιεινής και αποφυγής επαφής με σίελο και ούρα παιδιών κάτω των έξι ετών έχει αποδει-
χθεί ότι μειώνει σημαντικά την πιθανότητα μετάδοσης. 
Προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο για την πρόληψη της νόσου.

CMV: Στο παιδί 
Β. Παπαευαγγέλου
Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Διευθύντρια Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Η συγγενής λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (cCMV) αποτελεί τη συχνότερη συγγενή λοίμωξη και το 
συχνότερο μη γενετικό αίτιο νευροαισθητήριας βαρηκοΐας (SNHL) και νευροαναπτυξιακών διαταραχών.
Η μετάδοση του ιού από τη μητέρα στο έμβρυο εξαρτάται από την ηλικία κύησης και από το αν η 
γυναίκα έχει πρωτολοίμωξη κατά τη διάρκεια της κύησης. Υπολογίζεται ότι συνολικά θα μολυνθεί 
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το 40-50% των νεογνών μητέρων με πρωτολοίμωξη. Η πιθανότητα μετάδοσης της λοίμωξης αυξά-
νει όσο προχωράει η εγκυμοσύνη. Η πιθανότητα μετάδοσης του CMV μετά από αναζωπύρωση ή 
επαναλοίμωξη στη διάρκεια της κύησης φαίνεται να είναι εξαιρετικά χαμηλότερη (<5%). 
Από τα νεογνά με cCMV, μόλις 10% θα έχουν συμπτώματα στη γέννηση (μικροκεφαλία, ηπατίτιδα, 
χαμηλά αιμοπετάλια, βαρηκοΐα, κ.λπ.). Αυτά είναι τα νεογνά με κακή πρόγνωση, αφού περίπου 80% 
από τα επιζώντα νεογέννητα θα παρουσιάσουν σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές όπως μικροκε-
φαλία, σπασμούς, βαρηκοΐα, σπαστική τετραπληγία και νοητική υστέρηση. Το 90% των νεογνών 
που γεννιούνται με cCMV είναι ασυμπτωματικά. Εμφανίζουν όμως βαρηκοΐα σε ποσοστό 10%, ενώ 
ποσοστό 3-5% μπορεί να εμφανίσει μαθησιακές δυσκολίες.
Μετά τη γέννηση νεογνού με πιθανή cCMV, διενεργείται έλεγχος με ανίχνευση του ιού στο αίμα και 
τα ούρα. Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η cCMV διενεργείται περαιτέρω έλεγχος με υπερηχο-
γράφημα εγκεφάλου, έλεγχο ακοής και όρασης. Αν το μωρό είναι χαμηλού κινδύνου, συστήνεται 
παρακολούθηση για την έγκαιρη διάγνωση βαρηκοΐας και παρέμβαση. Αν το νεογνό είναι υψηλού 
κινδύνου, τότε χορηγείται αντι-ιική αγωγή p.os για 6 μήνες προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότη-
τες σοβαρής βαρηκοΐας αλλά και άλλων νευρολογικών επιπλοκών.

Τοξοπλάσμωση: Στην έγκυο 
Λ. Γαλανή
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια ΣΤ’ Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

Η τοξοπλάσμωση που οφείλεται στο ενδοκυττάριο παράσιτο Toxoplasma gondii έχει παγκόσμια 
διασπορά και μεταδίδεται κυρίως μέσω ωοκύστεων που αποβάλλονται στο περιβάλλον με τα 
περιττώματα του κύριου ξενιστή, τη γάτα. Κάθετη μετάδοση της λοίμωξης στο έμβρυο μπορεί να 
προκύψει μετά από οξεία λοίμωξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και η συχνότητα της μετά-
δοσης είναι περίπου 15% στο πρώτο τρίμηνο, 30% στο δεύτερο και 60% στο τρίτο. Αντίθετα, η 
πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών αφορά κυρίως το πρώτο τρίμηνο και μπορεί να εκδηλωθεί ακόμα 
και ως ενδομήτριος θάνατος. Επισημαίνεται ότι το 90% των οξέων μολύνσεων από τοξόπλασμα 
είναι ασυμπτωματικές, ενώ το 20-30% των εγκύων γυναικών έχουν ήδη θετικά αντισώματα γεγονός 
που τους παρέχει ανοσία. 
Ο αρχικός ορολογικός έλεγχος της εγκύου αφορά τον προσδιορισμό των αντισωμάτων IgG και IgM 
έναντι τοξοπλάσματος και στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος αυτά επανελέγχονται ανά 
4-6 εβδομάδες έως τον τοκετό. Αν τα IgM αντισώματα είναι θετικά, απαιτείται περαιτέρω έλεγχος 
σε εργαστήριο αναφοράς για να καθοριστεί εάν η λοίμωξη είναι πρόσφατη (το τελευταίο τρίμηνο) 
ή εάν πρόκειται για παλαιότερη με τον προσδιορισμό της λειτουργικής συνάφειας των αντισωμά-
των (IgG avidity). 
Εφόσον επιβεβαιωθεί η οξεία λοίμωξη ή επί αμφίβολου αποτελέσματος, τότε χορηγείται σπιραμυ-
κίνη που μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης της λοίμωξης στο έμβρυο μέχρι και το τέλος της κύησης. 
Μετά τη 18η εβδομάδα γίνεται έλεγχος του αμνιακού υγρού με PCR και ταυτόχρονη υπερηχογραφι-
κή παρακολούθηση του εμβρύου. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένης λοίμωξης του εμβρύου ή προχω-
ρημένης κύησης, χορηγείται θεραπευτικά ο συνδυασμός πυριμεθαμίνης-σουλφαδιαζίνης για ένα 
μήνα ή έως τον τοκετό ανάλογα με την περίπτωση.
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Τοξοπλάσμωση: Στο παιδί
Ό. Τσιάτσιου
Παιδίατρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Η συγγενής τοξοπλάσμωση οφείλεται σε μόλυνση του εμβρύου διά μέσου του πλακούντα μετά 
από πρωτομόλυνση της εγκύου από Toxoplasma gondii. Ο κίνδυνος μετάδοσης από τη μητέρα 
στο παιδί εξαρτάται από το στάδιο της κύησης κατά τη μόλυνση, <5% στο πρώτο τρίμηνο, 90% 
τις τελευταίες μέρες της κύησης. Οι βλάβες του εμβρύου είναι μεγαλύτερες όταν η λοίμωξη 
συμβεί στην αρχή της κύησης. Η επίπτωση ποικίλει από περιοχή σε περιοχή και ανάλογα με τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (ΗΠΑ: 1/10.000 ζώντα νεογνά, Γαλλία 2,9/10.000 ζώντα νεο-
γνά, Βραζιλία 9/10.000 ζώντα νεογνά, Ηνωμένο Βασίλειο 0,34/10.000 ζώντα νεογνά). 70%-90% 
των νεογνών με συγγενή τοξοπλάσμωση είναι ασυμπτωματικά στη γέννηση, όμως ένα μεγάλο 
ποσοστό από αυτά θα εμφανίσει διαταραχές στην όραση, μαθησιακές δυσκολίες ή πνευματική 
καθυστέρηση μερικούς μήνες ή και χρόνια αργότερα. Στη διάγνωση βοηθούν το ιστορικό της 
κύησης και η φυσική εξέταση, η οφθαλμολογική εξέταση, αιματολογικές εξετάσεις (γενική 
αίματος, ηπατικές δοκιμασίες), ιολογικός έλεγχος (ειδικά αντισώματα έναντι του τοξοπλάσματος 
IgG-dye test, IgM ISAGA και IgM ELISA), PCR (αίμα, ούρα, ΕΝΥ), υπερηχογράφημα εγκεφάλου, 
αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς σκιαστικό. Θεραπεία προτείνεται σε όλα τα νεογνά με 
τεκμηριωμένη λοίμωξη και σε εκείνα με υψηλή υποψία και συνίσταται σε πυριμεθαμίνη, σουλθα-
διαζίνη και φολινικό οξύ για 12 μήνες. Άλλα φάρμακα που δοκιμάστηκαν με καλά αποτελέσματα 
αλλά χρήζουν περαιτέρω ελέγχου είναι η ατοβακόνη και η αζιθρομυκίνη. Τακτικός αιματολογικός 
έλεγχος γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας για έγκαιρη αναγνώριση τυχόν παρενερ-
γειών. Συστήνεται τακτική οφθαλμολογική παρακολούθηση ανά τρίμηνο ως την ηλικία των 18 
μηνών και ανά 6-12 μήνες ως 18 ετών. 

Ερπητοϊοί, παρβοϊοί: Στο παιδί
Χ. Ανταχόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Γ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. Θεσσαλονίκης 
«Ιπποκράτειο»

Ο ιός του απλού έρπητα μεταδίδεται στο νεογνό συνήθως κατά τον τοκετό, όταν υπάρχουν ενεργείς 
βλάβες στο γεννητικό σωλήνα της εγκύου. Οι πιθανότητες μετάδοσης όταν η λοίμωξη της μητέρας 
είναι πρωτοπαθής κυμαίνονται από 25-60%, ενώ όταν πρόκειται για υποτροπιάζουσα ερπητική 
λοίμωξη είναι <2%. Η ερπητική νεογνική λοίμωξη μπορεί να εκδηλωθεί ως:
α)  γενικευμένη λοίμωξη με προσβολή ήπατος, πνευμόνων ή κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ),
β)  εντοπισμένη λοίμωξη του ΚΝΣ, με ή χωρίς δερματικές εκδηλώσεις,
γ)  προσβολή δέρματος, οφθαλμών ή στοματικής κοιλότητας. 

Η νεογνική ερπητική λοίμωξη είναι συχνά σοβαρή, με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα ακόμα και 
με κατάλληλη θεραπεία (ακυκλοβίρη).
Η λοίμωξη του εμβρύου από τον ιό ανεμευλογιάς-έρπητα ζωστήρα (VZV) όταν η μητέρα νοσήσει 
με ανεμευλογιά κατά το 1ο ή 2ο τρίμηνο της κύησης μπορεί να οδηγήσει σε εμβρυικό θάνατο ή 
γενικευμένη προσβολή του εμβρύου (υποπλασία άκρων, δερματικές ουλές, προσβολή ΚΝΣ και 
οφθαλμών). Υπάρχει επίσης η πιθανότητα παιδιά που εκτέθηκαν στον VZV ενδομήτρια να γεν-
νηθούν ασυμπτωματικά αλλά να αναπτύξουν τα πρώτα χρόνια της ζωής έρπητα-ζωστήρα χωρίς 
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ιστορικό εξωμήτριας έκθεσης στον ιό. Η λοίμωξη από VZV που μεταδίδεται περιγεννητικά έχει 
μεγαλύτερη βαρύτητα όταν η μητέρα νοσήσει από ανεμευλογιά 5 ημέρες πριν μέχρι και 2 ημέρες 
μετά τον τοκετό. 
Η λοίμωξη της εγκύου από παρβοϊό Β19 μπορεί να οδηγήσει σε εμβρυϊκό ύδρωπα, ενδομήτρια 
καθυστέρηση της ανάπτυξης, μεμονωμένη πλευριτική ή περικαρδιακή συλλογή και θάνατο (στο 
2-6% των περιπτώσεων). Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν η λοίμωξη συμβεί στο πρώτο μισό 
της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, ο παρβοϊός Β19 δεν έχει συσχετισθεί με συγκεκριμένες συγγενείς ανω-
μαλίες του νεογνού.

Περιγεννητικές λοιμώξεις (εκτός HIV): Ηπατίτιδα Β και C, στρεπτόκοκκος της 
ομάδας Β
Μ. Τσολιά
Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Διευθύντρια Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., 
Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Η ηπατίτιδα Β μεταδίδεται στο νεογνό κυρίως κατά τη διάρκεια του τοκετού και σπάνια κατά τη 
διάρκεια της κύησης. Η πιθανότητα μετάδοσης της λοίμωξης είναι υψηλότερη εάν η μητέρα είναι 
HBeAg(+) και έχει υψηλό ιικό φορτίο. Η μετάδοση προλαμβάνεται (σε ποσοστό 88-98%) με τη 
χορήγηση HBIG και της πρώτης δόσης του εμβολίου στο νεογνό. Σε έγκυες με υψηλό ιικό φορτίο 
χορηγείται αντι-ιική θεραπεία κατά το 3ο τρίμηνο της κύησης. 
Η ηπατίτιδα C επίσης μεταδίδεται κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η συχνότητα μετάδοσης ανέρχεται 
σε 5-6% εάν η μητέρα είναι HCV-PCR(+) και είναι υψηλότερη (10-20%) μεταξύ HIV(+) γυναικών. 
Σήμερα, δεν υπάρχει τρόπος πρόληψης της μετάδοσης της λοίμωξης στο νεογνό. 
Ο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος της ομάδας Β (Group B Streptococcus, GBS) είναι το συχνότερο 
αίτιο επιλόχειας λοίμωξης και νεογνικής σήψης. Στα νεογνά προκαλεί πρώιμη νόσο (μέχρι την 6η 
ημέρα της ζωής) ή όψιμη (μέχρι τον 3ο μήνα). Η λοίμωξη μεταδίδεται στο νεογνό κάθετα κατά τη 
διάρκεια του τοκετού εάν η μητέρα είναι αποικισμένη, ενώ η όψιμη λοίμωξη οφείλεται και σε οριζό-
ντια μετάδοση. Έχουν διαμορφωθεί δύο στρατηγικές πρόληψης της νεογνικής λοίμωξης. Η πρώτη 
περιλαμβάνει τη διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου με λήψη καλλιεργειών από τη μητέρα την 
35η-37η εβδομάδα κύησης και χορήγηση χημειοπροφύλαξης (ΧΠ) κατά τον τοκετό στις αποικισμέ-
νες επίτοκες. Η δεύτερη περιλαμβάνει τη χορήγηση ΧΠ κατά τον τοκετό εάν υπάρχουν παράγοντες 
που αυξάνουν τον κίνδυνο για πρώιμη νόσο. Η χορήγηση ΧΠ είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
πρώιμης νόσου κατά 80%, ενώ δεν επηρεάζει την εκδήλωση της όψιμης. Σήμερα γίνονται εντατικές 
προσπάθειες για την ανάπτυξη αποτελεσματικού εμβολίου το οποίο, χορηγούμενο στη μητέρα 
κατά την κύηση, θα προστατεύει το νεογνό. 
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Στρογγυλή Τράπεζα 
ΜΥΚΗΤΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Τι νεότερο στην τρέχουσα διαγνωστική
Γ. Βρυώνη
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Η συχνότητα των διεισδυτικών μυκητικών λοιμώξεων (ΔΜ) έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με 
αποτέλεσμα η έγκαιρη διάγνωση να είναι κρίσιμη στην πρώιμη έναρξη της κατάλληλης αντιμυκη-
τικής αγωγής και, κατ’ επέκταση, στην τελική έκβαση της νόσου. Οι παραδοσιακές μικροβιολογικές 
(μικροσκόπηση και καλλιέργεια), ιστολογικές και απεικονιστικές μέθοδοι, αν και αποτελούν το 
«gold standard» στη διάγνωση, δεν είναι επαρκώς ευαίσθητες και ειδικές, με αποτέλεσμα η συμβο-
λή τους στη θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς να είναι περιορισμένης αξίας. Οι ορολογικές 
δοκιμασίες για την ανίχνευση κυκλοφορούντων μυκητικών αντιγόνων και οι μοριακές τεχνικές 
ανίχνευσης του γενετικού υλικού του μύκητα, προσφέρουν επιπλέον πληροφόρηση και ενίοτε 
αποτελούν τα μοναδικά μέσα διάγνωσης. 
Στις ορολογικές δοκιμασίες συμπεριλαμβάνονται: 1) η ανίχνευση του αντιγόνου της γαλακτομαν-
νάνης (GM) (Platelia Aspergillus, Bio-Rad Laboratories, UK), συστατικό του τοιχώματος του γένους 
Aspergillus, για την έγκαιρη διάγνωση διεισδυτικής ασπεργίλλωσης, 2) η ανίχνευση της (1,3) 
β-D-γλυκάνης (BG) (Fungitell, Associates of Cape Cod Inc, USA), συστατικό του κυτταρικού τοι-
χώματος πολλών μυκήτων, όπως Candida, Aspergillus και Fusarium, αλλά όχι μουκορμυκήτων και 
Cryptococcus neoformans, για τη διάγνωση ΔΜ, και 3) η ανίχνευση του αντιγόνου μαννάνης (Platelia 
Candida Ag, Bio-Rad Laboratories), σε συνδυασμό με την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι αυτής 
(αντι-μαννάνη) (Platelia Candida Ab, Bio-Rad Laboratories), για τη διάγνωση διεισδυτικής καντι-
ντίασης. Η αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων δεικτών ως προς τη διάγνωση ΔΜ εξαρτάται 
από το είδος της λοίμωξης, τη συχνότητα λήψης του δείγματος, αλλά και την επιλογή πληθυσμού 
σύγκρισης των αποτελεσμάτων. Συνιστάται η λήψη διαδοχικών δειγμάτων (δύο την εβδομάδα) και 
οι GM και ΒG ανήκουν στα μυκητολογικά κριτήρια διάγνωσης πιθανής ΔΜ, σύμφωνα με τα κριτήρια 
του EORTC/MSG (αναθεωρημένα-2008). 
Οι περισσότερες από τις μοριακές μεθόδους για την ανίχνευση και τυποποίηση των μυκήτων 
αφορούν κυρίως είδη Aspergillus και Candida, και λιγότερο Cryptococcus, μουκορμύκητες και ενδη-
μικούς μύκητες. Εκτός των in house, υπάρχουν και εμπορικές τεχνικές (1) απευθείας από το αίμα 
-SeptiFast (ανίχνευση 5 ειδών Candida και Aspergillus fumigatus) και η πλήρως αυτοματοποιημένη 
πολυπλεκτική T2Candida Panel και (2) από θετική φιάλη αιμοκαλλιέργειας -FilmArray πολυπλεκτική 
PCR με αποτέλεσμα σε 1 ώρα και PNA-FISH μεθοδολογία in situ υβριδισμού με σημασμένους ανι-
χνευτές με αποτέλεσμα σε 25 min. Οι παραπάνω τεχνικές, αν και πολλά υποσχόμενες, χρειάζονται 
περαιτέρω αξιολόγηση με μεγαλύτερες κλινικές μελέτες. 
Τέλος, στη σωστή ταυτοποίηση των απομονούμενων σε καλλιέργεια μυκήτων, τόσο ζυμομυκή-
των όσο και υφομυκήτων, καθοριστικό ρόλο παίζει η φασματομετρία μάζας Maldi-TOF (Matrix 
assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry). Η συγκεκριμένη μεθο-
δολογία βασίζεται στη δημιουργία χαρακτηριστικών εικόνων φασμάτων μάζας (πρωτεϊνικό προ-
φίλ), μοναδικών για κάθε μικροοργανισμό, με αποτέλεσμα την ακριβή ταυτοποίηση σε επίπεδο 
γένους και είδους, κατόπιν σύγκρισής τους με εντός του μηχανήματος βιβλιοθήκη ανάλογων 
πρωτεϊνικών προφίλ.
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Διάγνωση και αντιμετώπιση της ασπεργίλλωσης: Οδηγίες της IDSA 2016
Δ. Κοφτερίδης 
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Κρήτη

Η συστηματική λοίμωξη από Aspergillus spp., αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητό-
τητας σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Προδιαθεσικούς παράγοντες για λοίμωξη αποτελούν η 
σοβαρή και παρατεταμένη ουδετεροπενία συνεπεία χημειοθεραπείας ή νόσου, η λήψη κορτικοστε-
ροειδών, κυτταροστατικών και η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.
Η διάγνωση της διεισδυτικής ασπεργίλλωσης είναι δύσκολη λόγω άτυπων ή απουσίας κλινικών 
εκδηλώσεων τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της λοίμωξης, καθώς και δυσκολιών στην έγκαιρη 
μικροβιολογική ή ιστολογική τεκμηρίωση της λοίμωξης. Για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου σε 
ασθενείς υψηλού κινδύνου συστήνεται η ορολογική δοκιμασία για προσδιορισμό του αντιγόνου 
του Ασπεργίλλου (γαλακτομαννάνη) σε ορό και βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, ενώ όσον αφορά τη 
μοριακή διάγνωση της νόσου, οι απόψεις παραμένουν αντικρουόμενες. Για την οριστική επιβεβαί-
ωση της λοίμωξης απαιτείται η απομόνωση του υπεύθυνου μύκητα είτε σε υλικό καλλιέργειας ή σε 
ιστολογικό παρασκεύασμα.
Σήμερα, το φάρμακο εκλογής για την αντιμετώπιση της επιβεβαιωμένης διεισδυτικής ασπεργίλ-
λωσης είναι η βορικοναζόλη. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι λιγότερο νεφροτοξικές 
λιπιδικές μορφές της αμφοτερικίνης Β, όπως η λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β (L-AMB) και το λιπιδικό 
σύμπλεγμα αμφοτερικίνης Β (ABLC). Ο συνδυασμός βορικοναζόλης και εχινοκανδίνης μπορεί να 
χορηγηθεί σε επιλεγμένους ασθενείς με επιβεβαιωμένη διεισδυτική ασπεργίλλωση. 
Για την αντιμετώπιση της συμπτωματικής χρόνιας πνευμονικής ασπεργίλλωσης συστήνεται η 
χορήγηση βορικοναζόλης ή ιτρακοναζόλης για 6 μήνες, ενώ για την αντιμετώπιση της αλλεργικής 
βρογχοπνευμονικής ασπεργίλλωσης σε συμπτωματικούς ασθενείς η χορήγηση ιτρακοναζόλης και 
τοπικών κορτικοειδών.

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΣΗΨΗ

Οι νέοι ορισμοί του σηπτικού συνδρόμου
Ε.Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Δ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Σύμφωνα με τον καινούργιο ορισμό που προτάθηκε το 2016, η σήψη αποτελεί μία απειλητική για τη 
ζωή οργανική ανεπάρκεια που είναι αποτέλεσμα της μη ρυθμισμένης απάντησης του ξενιστή σε μία 
λοίμωξη (Singer M, et al. JAMA 315, 801-810). Ο νέος αυτός ορισμός δημιουργεί εύλογα την ανάγκη 
θέσπισης κριτηρίων για την ταξινόμηση ενός ασθενούς ως σηπτικού. Για την ταξινόμηση, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να συλλεγούν όλες οι κλινικές και εργαστηριακές παράμετροι υπολογισμού της 
βαθμολογίας SOFA (sequential organ failure assessment, καθημερινή αξιολόγηση οργανικής ανε-
πάρκειας). Κατά συνέπεια, αν ένας ασθενής προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω 
λοίμωξης και η ολική βαθμολογία SOFA είναι ίση ή μεγαλύτερη του 2, ταξινομείται ως σηπτικός. Αν 
ένας ασθενής νοσηλεύεται στην πτέρυγα ή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και εκδηλώσει 
λοίμωξη και η ολική βαθμολογία SOFA του αυξηθεί κατά τουλάχιστον 2 μονάδες, ταξινομείται ως 
σηπτικός. Είναι εμφανές ότι η συνολική αξιολόγηση της βαθμολογίας SOFA απαιτεί χρόνο ώστε να 
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συλλεγούν όλες οι απαραίτητες εργαστηριακές μεταβλητές. Για να μην καθυστερήσει η έναρξη της 
αντιμετώπισης του ασθενούς, προτείνεται η αξιολόγηση της βαθμολογίας του ταχέος SOFA (quick 
SOFA, qSOFA). Αυτή περιλαμβάνει τρεις παραμέτρους: την παρουσία περισσότερων από 22 αναπνο-
ών/λεπτό, τη διανοητική σύγχυση και τη συστολική αρτηριακή πίεση μικρότερη από 100 mmΗg. Η 
βαθμολογία qSOFA μπορεί να αξιολογηθεί μόνο εκτός Μ.Ε.Θ. και κάθε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με 2 
επιβάλλει την άμεση έναρξη της αντιμετώπισης ενός ασθενούς ως σηπτικού.

Αποκλιμάκωση της αντιμικροβιακής αγωγής στη σήψη
Ε. Παραμυθιώτου
Παθολόγος, Εντατικολόγος, Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής 
Θεραπείας, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Σήψη είναι μια δυσλειτουργία οργάνων που μπορεί να καταλήξει σε πολυοργανική ανεπάρκεια 
και οφείλεται σε παθολογική αντίδραση του ξενιστή στη λοίμωξη. Όταν η σήψη συνοδεύεται από 
χαμηλή αρτηριακή πίεση, χαρακτηρίζεται ως σηπτικό σοκ. Ζωτικής σημασίας για την επιβίωση 
των ασθενών είναι η έγκαιρη χορήγηση των κατάλληλων αντιβιοτικών. Σημαντικό εμπόδιο για 
την αποτελεσματική θεραπεία είναι η εμφάνιση πολυανθεκτικών στελεχών και η έλλειψη νέων 
αντιμικροβιακών. Μεταξύ των αιτίων εμφάνισης πολυανθεκτικών στελεχών, η κατάχρηση ή κακή 
χρήση αντιμικροβιακών κατέχει εξέχουσα θέση. Η αποκλιμάκωση έχει προταθεί ως μέσο για την 
ελάττωση χρήσης αντιμικροβιακών ευρέος φάσματος. Περιλαμβάνει αλλαγή αντιμικροβιακών σε 
άλλο με πιο περιορισμένο φάσμα ή ελάττωση στον συνολικό αριθμό των χορηγούμενων αντιβιοτι-
κών ή μικρότερη διάρκεια θεραπείας. Άλλα οφέλη συμπεριλαμβάνουν την ελάττωση τοξικότητας 
και μείωση του κόστους θεραπείας. Τα ποσοστά αποκλιμάκωσης κυμαίνονται ευρέως από 6-55%. 
Εφαρμογή αποκλιμάκωσης σε σηπτικούς ασθενείς σε μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε πολλές χώρες 
δεν έδειξαν διαφορά στη θνητότητα σε περίπτωση αποκλιμάκωσης. Η μη ευρύτερη εφαρμογή της 
οφείλεται σε διάφορους λόγους, π.χ. ανασφάλεια του θεράποντος, μη απομόνωση παθογόνου κ.λπ. 
Φυσικά, υπάρχουν περιπτώσεις που η αποκλιμάκωση δύσκολα εφαρμόζεται λόγω του είδους του 
παθογόνου (π.χ. Pseudomonas aeruginosa) ή της πάθησης που απαιτεί συνδυασμένη και μακρά 
θεραπεία (π.χ. ενδοκαρδίτιδα). Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις επιτυχημένης εφαρμογής 
ακόμη και σε ουδετεροπενικούς ασθενείς. Μολονότι τα οφέλη της αποκλιμάκωσης δεν έχουν απο-
δειχθεί στα πλαίσια μεγάλων πολυκεντρικών μελετών, η αποκλιμάκωση οφείλει να είναι τμήμα της 
«επαγρύπνησης για τα αντιβιοτικά», μαζί με άλλα μέτρα, όπως πλύσιμο χεριών, εφαρμογή μέτρων 
απομόνωσης σε πολυανθεκτικά κ.λπ. στο πλαίσιο ορθολογικής χρήσης των αντιμικροβιακών. 

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Διάγνωση και αντιμετώπιση λανθάνουσας φυματίωσης
Μ. Πηρουνάκη
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Λανθάνουσα φυματίωση ορίζεται ως η ασυμπτωματική λοίμωξη από Mycobacterium tuberculosis 
complex με παραμονή ζωντανών βακίλων που έχουν περιχαρακωθεί από το ανοσοποιητικό σύστη-
μα χωρίς καμία κλινική και εργαστηριακή απόδειξη ενεργού φυματιώσεως. Μετά την εισπνοή του 
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μυκοβακτηριδίου η αρχική περίοδος πολλαπλασιασμού συνήθως διακόπτεται από την ανάπτυξη της 
κυτταρικής ανοσίας και την ανοσολογική περιχαράκωση ζωντανών βακίλων (κοκκιώματα). Tο 1/3 
του πληθυσμού της γης (κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες) έχει λανθάνουσα φυματίωση με πιθανότητα 
ενεργοποίησης 5 έως 15% κατά τη διάρκεια της ζωής. Η ενεργοποίηση αυξάνει μετά από ανοσοκα-
ταστολή ιδιαίτερα της κυτταρικής ανοσίας (HIV λοίμωξη, αντι-TNF αγωγές, κορτικοστεροειδή κ.ά.).
Δεν υπάρχει ακριβής μέθοδος για τη διάγνωση της λανθάνουσας φυματιώσεως. Η φυματινοα-
ντίδραση-διαδερμική αντίδραση φυματίνης (Δοκιμασία Μantoux ή Tuberculin Skin Testing/TST/
PPD testing) και οι μέθοδοι που στηρίζονται στην ανίχνευση απελευθέρωσης γ-ιντερφερόνης 
(Interferon Gama Release assays -IGRAs) εμμέσως εκτιμούν την ύπαρξη λανθάνουσας φυματιώσε-
ως ανιχνεύοντας την απάντηση των μνημονικών Τ-κυττάρων, που υποδεικνύει την παρουσία ευαι-
σθητοποίησης του ξενιστού στα αντιγόνα της φυματιώσεως. Με βάση νεώτερες κατευθυντήριες 
οδηγίες συνιστώνται κατ’ αρχήν οι IGRAs και εναλλακτικά η φυματινοαντίδραση λόγω χαμηλής 
ειδικότητας σε εμβολιασθέντες με BCG και ανοσοκατεσταλμένους, παρόλο που είναι φθηνή και 
υπάρχει εκτεταμένη εμπειρία.
Εννέα μήνες ισονιαζίδης αποτελούν την πλέον καθιερωμένη θεραπευτική αγωγή. Εναλλακτικά 
έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά: καθημερινή χορήγηση ριφαμπικίνης για 4 μήνες, το σχήμα 
ισονιαζίδης (900 mg) και ριφαμπεντίνης (900 mg) μία φορά την εβδομάδα για 12 βδομάδες (υπό 
άμεση επίβλεψη-DOT) και καθημερινή χορήγηση ισονιαζίδης και ριφαμπικίνης για 3-4 μήνες.
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Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση της πνευμονικής φυματίωσης
Ε. Γιαννιτσιώτη
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Η φυματίωση στις αρχές του 21ου αιώνα αποκτά ένα νέο πρόσωπο. Νέες θεραπευτικές προκλήσεις 
έρχονται να προστεθούν στα αιώνια προβλήματα αυτής της πανάρχαιας νόσου που ακόμα και στον 
αιώνα της αλματώδους ανάπτυξης της ιατρικής εξακολουθεί να προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώ-
πους σε όλο τον κόσμο και να χαρακτηρίζεται από σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα η οποία, 
μόνο για το 2015, υπολογίζεται σε 1,4 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως στους HIV αρνητικούς 
ασθενείς. Η ανάδυση στελεχών Mycobacterium tuberculosis ανθεκτικών τόσο στην ισονιαζίδη όσο 
και στην ριφαμπικίνη, δηλαδή στα δύο βασικά αντιφυματικά φάρμακα, χαρακτηρίζεται ως πολυ-
ανθεκτική φυματίωση (Multi-Drug Resistant, MDR). Μόνο το 2011 υπολογίζεται ότι 430-800.000 
ασθενείς έπασχαν από MDR φυματίωση, η οποία αποτελεί το 3,7% των νέων διαγνώσεων φυματί-
ωσης και το 20% των ασθενών που έχουν ήδη λάβει αγωγή για φυματίωση. Τα ποσοστά αυτά συνε-
χώς αυξάνονται και ακόμα χειρότερα, ένα ποσοστό των MDR στελεχών είναι XDR (extensively drug 
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resistant), δηλαδή εκτός από την αντοχή στην ισονιαζίδη και στην ριφαμπικίνη τα στελέχη αυτά 
είναι ανθεκτικά και στις κινολόνες καθώς και σε τουλάχιστον ένα δευτερεύον, παρεντερικά χορη-
γούμενο αντιφυματικό φάρμακο. To 2012, το 10% των MDR περιπτώσεων φυματίωσης αφορούσε 
XDR στελέχη σε 92 χώρες!! Αποτέλεσμα της αντοχής αυτής είναι ότι χορηγούνται στον ασθενή συν-
δυασμοί 5 ή 6 φαρμάκων από τα εναπομείναντα δραστικά αντιφυματικά φάρμακα για τουλάχιστον 
18-24 μήνες μετά την αρνητικοποίηση των πτυέλων. Η θνητότητα είναι υψηλή: 10-15% στην MDR 
φυματίωση και αυξάνεται ακόμα περισσότερο στην XDR φυματίωση.
Η βασικότερη αιτία για την ανάδυση και εξάπλωση των πολυανθεκτικών στελεχών είναι η ατελής 
θεραπεία της πολυευαίσθητης φυματίωσης. Αυτή παρατηρείται σε χώρες με ελλιπή προγράμματα 
για τη φυματίωση και σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές δημόσιας υγείας καθώς και χαμηλό κοινω-
νικό και οικονομικό επίπεδο. Χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση 
και πληθυσμό με πολυανθεκτική φυματίωση, η οποία μεταδίδεται ακριβώς όπως και η φυματίωση 
από πολυευαίσθητα μυκοβακτηριδιακά στελέχη. Η στρατηγική της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγεί-
ας (ΠΟΥ), όπως αυτή επαναπροσδιορίσθηκε το 2015, στοχεύει στην εξάλειψη της νόσου ως το 
2035. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται αρτιότερα συστήματα υγείας, επιδημιολογική, κλινική και 
εργαστηριακή επιτήρηση του νοσήματος, έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία. Στα 
πλαίσια αυτά εφαρμόσθηκε και συνεχίζει να εφαρμόζεται με αρκετή επιτυχία το πρόγραμμα επι-
τηρούμενης αγωγής (directly observed therapy) με χορήγηση άπαξ, δις ή τρις εβδομαδιαίως των 
αντιφυματικών φαρμάκων σε μεγαλύτερη δοσολογία αλλά υπό επιτήρηση, ώστε να εξασφαλίζεται 
η συμμόρφωση με τη θεραπεία και να απομακρύνεται ο κίνδυνος ανάδυσης αντοχής αλλά και οι 
υποτροπές της νόσου. Δισκία με συνδυασμό φαρμάκων σταθερής δόσης (FDC) έχουν χρησιμοποι-
ηθεί για τον σκοπό αυτό. 
Ασθενείς που θετικοποιούν τη φυματινοαντίδραση μετά από επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα 
πνευμονικής φυματίωσης χαρακτηρίζονται ως «latent TB», δηλ. λανθάνουσα φυματίωση και λαμ-
βάνουν αγωγή είτε με ισονιαζίδη για 9 μήνες είτε με ριφαμπικίνη για 4 μήνες είτε με συνδυασμό 
ισονιαζίδης-ριφαπεντίνης μία φορά εβδομαδιαίως για 12 εβδομάδες είτε, με βάση τις Βρετανικές 
αλλά και οδηγίες της ΠΟΥ με συνδυασμό ισονιζίδης με ριφαμπικίνη για 3 μήνες.
Ασθενείς με επιβεβαιωμένη πνευμονική φυματίωση με κλινική, ακτινολογική εικόνα και θετικό 
επίχρισμα πτυέλων/βρογχικών εκκρίσεων λαμβάνουν την κλασική θεραπεία εφόσον το στέλεχος 
M. tuberculosis είναι πολυευαίσθητο.
Η κλασική θεραπεία (ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, πυραζιναμίδη συν εθαμβουτόλη για 2 μήνες ειδικά 
σε χώρες με αντοχή στην ισονιαζίδη >4%) και στη συνέχεια ισονιαζίδη με ριφαμπικίνη για ακόμα 7 
μήνες δεν έχει αλλάξει από την εποχή των τελευταίων κατευθυντήριων οδηγιών. Ίδια η αγωγή και 
στους ενήλικες και στα παιδιά με προσαρμογή της δοσολογίας ανάλογα με το σωματικό τους βάρος. 
Η ριφαπεντίνη, μια μακράς δράσης ριφαμυκίνη, έχει δείξει αποτελεσματικότητα σε δοσολογία 900 
mg άπαξ εβδομαδιαίως όταν συγχορηγείται με την ισονιαζίδη. Ο συνδυασμός αυτός διευκολύνει 
την επιτηρούμενη θεραπεία (DOT), αλλά δεν συνιστάται σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Σε ασθενείς με 
κλινική εικόνα πνευμονικής φυματίωσης αλλά αρνητικό επίχρισμα, προτείνεται από τον ΠΟΥ η χορή-
γηση συνδυασμού ισονιαζίδης, ριφαμπικίνης, πυραζιναμίδης (και σε χώρες με αντοχή σε ισονιαζίδη 
προσθήκη και εθαμβουτόλης) για 2 μήνες μια στη συνέχεια ισονιαζίδη μαζί με ριφαμπικίνη για ακόμα 
4 μήνες. Στην κλασική αγωγή, όμως, δεν ανταποκρίνονται ασθενείς με φυματίωση από MDR και XDR 
μυκοβακτηριδιακά στελέχη. Στους ασθενείς αυτούς η θεραπεία επιμηκύνεται χρονικά (18-24 μήνες) 
ενώ χορηγούνται δευτερεύοντα αντιφυματικά φάρμακα μαζί με τα εναπομείναντα ευαίσθητα πρω-
τεύοντα ή ακόμα και άλλα φάρμακα με κάποια αποδεδειγμένη αντιμυκοβακτηριδιακή δραστικότητα 
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(παράδειγμα: λινεζολίδη). Αρχικά χορηγούνται τουλάχιστον 5 από τα διαθέσιμα δραστικά φάρμακα 
για τουλάχιστον 6 μήνες και στη συνέχεια 3 ή τέσσερα φάρμακα για τουλάχιστον 18 μήνες. Παράδειγ-
μα: καναμυκίνη, εθιναμίδη, πυραζιναμίδη, εθαμβουτόλη, κινολόνη (οφλοξασίνη, σιπροφλοξασίνη, 
λεβοφλοξασίνη, μοξιφλοξασίνη). Ο στόχος των θεραπειών σε κάθε περίπτωση είναι ένας: η ίαση του 
ασθενούς και η παρεμπόδιση της εξάπλωσης της νόσου.
Η λινεζολίδη έχει χορηγηθεί με επιτυχία σε ασθενείς με MDR φυματίωση σε δοσολογίες μικρότερες 
από τα 600 mg BID (π.χ. 300 mg/24h) με παρακολούθηση επιπέδων του φαρμάκου στον ορό. Ακόμα 
και έτσι όμως, ένα >30% των ασθενών διέκοψε την αγωγή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών (μυελοτο-
ξικότητα). Η κλινική ανταπόκριση ήταν καλή για το χρονικό διάστημα λήψης της λινεζολίδης. Από 38 
ασθενείς με XDR φυματίωση, το 87% αρνητικοποίησε τα πτύελα και διατήρησε ύφεση της νόσου ένα 
χρόνο μετά τη διακοπή της αγωγής που συμπεριελάμβανε λινεζολίδη σε μειωμένη δοσολογία. Άλλες 
οξαζολιδινόνες, όπως το AZD5847 και η σουτεζολίδη (sutezolid), είναι σε ερευνητικό στάδιο και ανα-
μένονται αποτελέσματα από κλινικές μελέτες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους στη 
θεραπεία της ανθεκτικής φυματίωσης, πάντα σε συνδυασμούς με άλλα φάρμακα. 
Στις διαρυλ-κινολίνες ανήκει η bedaquiline που αποτελείται από δακτύλιο κινολίνης με διπλό υδρό-
φοβο και υδρόφιλο χαρακτήρα. Συνδέεται στη συνθετάση του ATP σε μια συγκεκριμένη θέση-στόχο 
η οποία κωδικοποιείται από το γονίδιο αtpE. Το γονίδιο αυτό εκφράζει ενδογενή αντοχή στη μπεντα-
κουϊλίνη για κάποια μυκοβακτηρίδια, αλλά πλήρη ευαισθησία για τα M. tuberculosis & M. abscesses. 
οι MICς είναι ίδιες στα πολυευαίσθητα και στα ανθεκτικά στην ισονιαζίδη και ριφαμπικίνη στελέχη. H 
αντοχή στην bedaquilline επάγεται σε μονοθεραπεία, σε δοσολογία που είναι κατώτερη των συγκε-
ντρώσεων που προλαμβάνουν την εμφάνιση αντοχής (MPC) και αφορά είτε σημειακή μετάλλαξη στο 
αtpE είτε μηχανισμό efflux. H bedaquiline έχει βακτηριοκτόνο δράση τόσο στους βραδέως όσο και 
στους ταχέως πολλαπλασιαζόμενους πληθυσμούς του μυκοβακτηριδίου. Απορροφάται καλύτερα με 
λιπαρό γεύμα, έχει μακρύ χρόνο ημίσειας ζωής (μήνες) και υψηλό βαθμό πρωτεϊνοσύνδεσης. Μετα-
βολίζεται στο ήπαρ (CYP3A4) και απεκκρίνεται με τα κόπρανα. Δεν συνιστάται η συγχορήγησή του με 
επαγωγείς ή αναστολείς του ενζύμου καθώς και με ηπατοτοξικά φάρμακα, αλκοόλ. Σε ασθενείς με HIV 
λοίμωξη χορηγείται μόνο αν τα CD4 είναι >300 κκχ. Οι μέχρι τώρα κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν 
ΗΚΓ στην αρχή και ανά εβδομάδα επί συγχορήγησης φαρμάκων που μπορεί να παρατείνουν το QTc. 
H δοσολογία χορήγησης είναι 400 mg καθημερινά για 2 εβδομάδες και στη συνέχεια 200 mg 3 φορές 
εβδομαδιαίως για συνολικά 24 εβδομάδες, παράλληλα με άλλη θεραπεία δευτερευόντων αντιφυματι-
κών φαρμάκων (4 δραστικά και πέντε αν δεν υπάρχει διαθέσιμο test ευαισθησίας σε άλλα φάρμακα). 
Ποτέ μονοθεραπεία, ποτέ σε ασθενείς στους οποίους δεν εξασφαλίζεται η συμμόρφωση, γι’ αυτό και 
προτείνεται η χορήγησή της μόνο ως DOT. Συνιστάται η διακοπή της 4-5 μήνες πριν τα υπόλοιπα φάρ-
μακα για την αποφυγή ανάπτυξης αντοχής. Σε όλες τις μελέτες ασθενών με MDR πνευμονική φυμα-
τίωση (C208 1 & 2), η ομάδα που έλαβε μπεντακουϊλίνη είχε γρηγορότερη αρνητικοποίηση πτυέλων 
στις 8 αλλά και στις 24 εβδομάδες, ενώ η διαφορά με την ομάδα ελέγχου μειώνεται και είναι μη στατι-
στικά σημαντική στην 72η εβδομάδα. Σε μια τρίτη μελέτη (C209), ο χρόνος αρνητικοποίησης των πτυ-
έλων ήταν 57 ημέρες. Εν κατακλείδι, η μπεντακουϊλίνη είναι το πρώτο νέο αντιφυματικό φάρμακο που 
διαθέτουμε στη θεραπευτική μας φαρέτρα μετά από 40 χρόνια! To 2012 o αμερικανικός οργανισμός 
φαρμάκου (FDA) επιτάχυνε την έγκριση της bedaquiline με την ένδειξη «για σοβαρές ή απειλητικές 
για τη ζωή ασθένειες». Μένει να δούμε σε μελέτες φάσης 3 την περαιτέρω αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου. Ως προς την ασφάλειά του, η διακοπή αγωγής λόγω ΑΕ δεν διέφερε από την ομάδα ελέγ-
χου. Συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι οι γαστρεντερικές διαταραχές, η ηπατοτοξικότητα και 
η αλληλεπίδραση με φάρμακα που μεταβολίζονται μέσω CYP, καθώς και η παράταση του QTc. Τόσο η 



38

μπεντακουϊλίνη όσο και η δελαμανίδη αυξάνουν την υπογλυκαιμική επίδραση των σουλφονυλουριών 
και γλινιδών και πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ιδίως σε 
όσους είναι μεγαλύτεροι από 65 έτη και με συννοσηρότητες όπως νεφρική και ηπατική νόσο.
Η δελαμανίδη (delamanide) είναι ένα νιτροϊμιδαζοξαζολικό παράγωγο με in vivo & in vitro δραστι-
κότητα έναντι πολυευαίσθητων στελεχών M. tuberculosis. Ως προ-φάρμακο απαιτείται η αποκοπή 
της νιτροομάδας μετά από αλληλεπίδραση με το μυκοβακτηρίδιο, ώστε να προκύψει ένα μόριο 
με αυξημένη αντι-μυκοβακτηριδιακή δραστικότητα. Αναστέλλει τη σύνθεση του μυκολικού οξέος 
της μυκοβακτηριδιακής μεμβράνης. Έχει χορηγηθεί με επιτυχία σε ασθενείς με MDR φυματίωση, 
μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αρνητικοποίησης πτυέλων. Η δράση της είναι βακτηριοκτόνος 
στους ενδοκυττάριους πληθυσμούς και δοσοεξαρτώμενη. Δεν έχει παρατηρηθεί ανταγωνισμός 
μεταξύ δελαμανίδης και άλλων αντιφυματικών φαρμάκων. Ωστόσο, υπάρχει ανάπτυξη αντοχής αν 
δοθεί ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με είτε λίγα άλλα δραστικά αντιφυματικά φάρμακα είτε 
με φάρμακα μειωμένης δραστικότητας. Έχει υψηλό βαθμό πρωτεϊνοσύνδεσης (95%), αυξημένη 
βιοδιαθεσιμότητα όταν λαμβάνεται μαζί με γεύμα και χρόνο ημίσειας ζωής 30-38 ώρες. Ο μεταβολι-
σμός του γίνεται κυρίως στο πλάσμα με τη βοήθεια της αλβουμίνης. Η χορήγηση δελαμανίδης 100 
mg δις ημερησίως για 2 μήνες μαζί με άλλα συνήθη αντιφυματικά φάρμακα για MDR φυματίωση 
οδήγησε σε σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικοποίησης πτυέλων σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου (45-55% vs 30%). Η δελαμανίδη έχει εγκριθεί στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη στη θεραπεία 
της MDR φυματίωσης στη δοσολογία των 100 mg ανά 12ωρο για 24 εβδομάδες, ενώ σε κλινικές 
μελέτες η χορήγηση έχει παραταθεί ως 6 μήνες. Συστήνεται ως DOT. Σε 56 ασθενείς με XDR φυματί-
ωση, η κλινική ανταπόκριση άγγιξε το 60%. Λόγω μεταβολισμού της και μέσω CY3A αλλά και λόγω 
παράτασης του QTc, η δελαμανίδη δεν συγχορηγείται με φάρμακα όπως η μοξιφλοξασίνη.
Η πρετοναμίδη (pretonamid), είναι επίσης νιτροιμιδαζολικό παράγωγο και μαζί με την πυραζιναμί-
δη και τη μοξιφλοξασίνη είναι ένα ακόμα φάρμακο σε μελέτη φάσης III που προσδοκά να αυξήσει 
τις θεραπευτικές επιλογές για τη φυματίωση, δεδομένου ότι μειώνει το χρόνο αρνητικοποίησης 
των πτυέλων σε λιγότερο από 2 εβδομάδες σε σχέση με την κλασική θεραπεία.
Εν κατακλείδι, οι διαρυλ-κινολόνες (bedaquilline), νιτροιμιδαζόλες (delamanide), αναστολείς πρω-
τεϊνικών μορίων της εσωτερικής μεμβράνης του μυκοβακτηριδίου (Mmpl3, DprE1), αναστολείς 
πρωτεϊνοσύνθεσης όπως οι σπεκτιναμικίνες, οι μακρολίδες οι οξαζολιδινόνες, αναστολείς DNA 
όπως οι κινολόνες καθώς και αναστολείς της πεπτιδογλυκάνης όπως οι β-λακτάμες (π.χ. αμοξυ-
κιλλίνη/κλαβουλανικό και κυκλοσερίνη) πάντα σε συνδυασμούς μεταξύ τους είναι οι μελλοντικές 
θεραπευτικές προοπτικές μιας νόσου που χαρακτηρίζεται από μακρά πορεία, ανθεκτικότητα, 
υποτροπές και εξελισσόμενη ποικιλομορφία κλινικών εκδηλώσεων. Ο στόχος της ΠΟΥ για εξάλει-
ψη της νόσου σε 20 χρόνια είναι φιλόδοξος αλλά αναγκαίος, ώστε να σταματήσει η φυματίωση να 
αποτελεί βασική αιτία θανάτου ειδικά σε αναπτυσσόμενες και χώρες με ακραία φτώχεια.
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Στρογγυλή Τράπεζα 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ

Κλασικές και νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι
Ε. Περιβολιώτη 
Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος, Διευθύντρια, Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «O Ευαγγελισμός»

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής. 
Σύμφωνα με την τελευταία εθνική καταγραφή του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, 
το 9% των ασθενών που νοσηλεύονται στα δημόσια νοσοκομεία αναπτύσσει λοίμωξη, έναντι του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου που είναι 6%. Οι πιο σοβαρές ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις στην Ελλά-
δα προκαλούνται από τα πολυανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια Acinetobacter, Klebsiella και 
Pseudomonas. Οι λοιμώξεις αυτές απαιτούν άμεση αιτιολογική διάγνωση και ταχύτατα διαθέσιμο 
αποτέλεσμα από τα μικροβιολογικά εργαστήρια.
Ο κύριος τρόπος ανίχνευσης των παθογόνων μικροοργανισμών στα κλινικά δείγματα γίνεται με τις 
αποκαλούμενες κλασικές ή συμβατικές τεχνικές. Αυτές βασίζονται κυρίως στη μικροσκόπηση, στην 
απομόνωση, την ταυτοποίηση, τον έλεγχο αντοχής καθώς και την ανίχνευση αντιγόνου ή αντισώμα-
τος του παθογόνου. Τα προβλήματα της συμβατικής μικροβιολογίας είναι η χαμηλή ευαισθησία και 
ειδικότητα και ο παρατεταμένος χρόνος λήψης αποτελεσμάτων. Εφαρμόζοντας σύγχρονες μοριακές 
τεχνικές, που βασίζονται στην ανάλυση των αλληλουχιών του DNA των μικροβίων, ανιχνεύουμε το 
παθογόνο, προσδιορίζουμε τη συγκέντρωση (φορτίο) και την αντοχή του. Τα πλεονεκτήματα της άμε-
σης μοριακής διάγνωσης είναι η υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα και η ταχεία λήψη αποτελεσμάτων.
Οι νεότερες διαγνωστικές μεθοδολογίες περιλαμβάνουν: τεχνικές για ανίχνευση και ταυτοποίηση 
παθογόνων σε ζωμό θετικής αιμοκαλλιέργειας, απευθείας από το κλινικό δείγμα και τη μεθοδολογία 
ταυτοποίησης βάσει των ριβοσωματικών πρωτεϊνών των βακτηρίων ή φασματοφωτομετρίας μάζας, 
Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS). Οι διαθέ-
σιμες διαγνωστικές τεχνικές απευθείας από ολικό αίμα είναι: SeptiFast, Multiplex Real Time PCR assay, 
με ευαισθησία 60-95% και ειδικότητα 74-99%, από ζωμό θετικής αιμοκαλλιέργειας η PNA-FISH, Peptide 
nucleic acid-fluorescence in situ hybridization με ευαισθησία 94-99% και ειδικότητα 99-100%, Filmar-
ray-biomerieux, Multiplex Real Time PCR assay με ευαισθησία: 96,7-100% και ειδικότητα: 99,8-100% και 
η μη μοριακή μέθοδος MALDI-TOF MS με ευαισθησία: 76-80% και ειδικότητα: 96-100%. 
Η εφαρμογή νεότερων διαγνωστικών μεθόδων στην Κλινική Μικροβιολογία αποτελεί το ορόση-
μο μίας καινούργιας εποχής. Έχουμε ένα νέο, πολύτιμο εργαλείο που εξελίσσεται συνεχώς, δίνει 
άμεση αιτιολογική διάγνωση και οδηγεί στην καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών 
μας. Παράλληλα, δημιουργεί νέες διαγνωστικές υπευθυνότητες αλλά και νέες προκλήσεις για το 
σύγχρονο μικροβιολογικό εργαστήριο.

Η θέση της εισπνεόμενης χορήγησης αντιβιοτικών
Γ.Θ. Δημόπουλος
MD, PhD, FCCP, FFCM, Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η χορήγηση εισπνεόμενων αντιβιοτικών σε συνδυασμό με τη συστη-
ματική χορήγησή τους αποτελεί μια δημοφιλή μέθοδο για τη θεραπεία των λοιμώξεων του κατώ-
τερου αναπνευστικού αλλά και για την αντιμετώπιση του αποικισμού από διάφορα παθογόνα σε 
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ασθενείς με κυστική ίνωση. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε αυτή την κατηγορία των ασθενών 
οδήγησαν στη χορήγηση αντιβιοτικών μέσω νεφελοποίησης ως υποστηρικτική θεραπεία (adjunc-
tive) παράλληλα με τη συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών και σε ασθενείς που είναι σε μηχανική 
αναπνοή και εμφανίζουν πνευμονία που συνδέεται με τον αναπνευστήρα (VAP) από Gram(-) 
πολυανθεκτικά παθογόνα (MDR), με σκοπό α) την καλύτερη κατανομή των αντιβιοτικών στους 
πνεύμονες και β) την πρόληψη λοιμώξεων από MDR. 
Μέχρι στιγμής έχουν χρησιμοποιηθεί α) διάφορες κατηγορίες αντιβιοτικών (β-λακτάμες, αμινο-
γλυκοσίδες, αζτρεονάμη, φωσφομυκίνη, κολιστίνη) και β) διάφορα είδη συσκευών με τα οποία 
επιτελείται η νεφελοποίηση τους. Από τις διάφορες διαθέσιμες μέχρι σήμερα μελέτες φαίνεται ότι 
η χρήση των εισπνεόμενων αντιβιοτικών χαρακτηρίζεται από α) αυξημένη συγκέντρωση αντιβι-
οτικού στον πνευμονικό ιστό, β) διατήρηση της αυξημένης συγκέντρωσης για αρκετό χρόνο, γ) 
αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και δ) μείωση της τοξικότητας. Ιδιαίτερη σημασία 
αποδίδεται στις φυσικοχημικές ιδιότητες και τη παρασκευή του διαλύματος, στη συσκευή που 
χρησιμοποιείται για την εναπόθεση τους στους πνεύμονες και στη ρύθμιση των παραμέτρων του 
αναπνευστήρα μέσω του οποίου επιτελείται η νεφελοποίηση. 
Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν θέσεις ομοφωνίας για τη χορήγησή τους ούτε και οδηγίες από διάφο-
ρες επιστημονικές εταιρείες λόγω της ανομοιογένειας που παρατηρήθηκε στις διάφορες μελέτες 
και η οποία αφορά τον πληθυσμό που χορηγήθηκαν, το αντιβιοτικό που χρησιμοποιήθηκε, τις 
ενδείξεις χορήγησης και την τεκμηρίωση της καλύτερης τεχνικής χορήγησης (συσκευή, παρά-
μετροι αναπνευστήρα). Από τις μέχρι σήμερα μετα-αναλύσεις, υποστηρίζεται ότι η εισπνεόμενη 
χορήγηση αντιβιοτικών βοηθά στην ταχύτερη λύση της πνευμονίας, μειώνει τις ημέρες μηχανικής 
αναπνοής αλλά δεν σχετίζεται με μείωση της θνητότητας των ασθενών γεγονός που απαιτεί τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων κλινικών τυχαιοποιημένων μελετών. 

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:  
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ

Υγιεινή των χεριών
Σ. Κωστούρου
Νοσηλεύτρια Π.Ε, MSc, Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Η υγιεινή των χεριών θεωρείται το πιο σημαντικό μέτρο για την αποφυγή της μετάδοσης παθο-
γόνων μικροοργανισμών στο νοσοκομείο. Μπορεί να γίνει με σαπούνι και τρεχούμενο νερό ή με 
αλκοολούχα διαλύματα και εφαρμογή με τριβή. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου επηρεάζεται 
κυρίως από την ποιότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται και από τον τρόπο εφαρμογής του. 
Άλλοι παράγοντες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη διαδικασία της υγιεινής των χεριών είναι 
η κατάσταση του δέρματος, το μήκος των νυχιών και η βαφή αυτών, η ύπαρξη κοσμημάτων σε 
δάχτυλα και σε καρπό καθώς και τα μακριά μανίκια στις στολές εργασίας. Το αλκοολούχο διάλυμα 
θεωρείται πιο αποτελεσματικό σε σχέση με τη χρήση τρεχούμενου νερού και σαπουνιού, εκτός αν 
τα χέρια είναι ορατά λερωμένα ή υπάρχει λοίμωξη από Clostridium difficile γιατί η αλκοόλη επηρε-
άζεται από τα οργανικά υπολείμματα και δεν έχει καμία δράση στους σπόρους.
Οι ενδείξεις εφαρμογής υγιεινής των χεριών στο νοσοκομείο συνδέονται με συγκεκριμένες στιγμές 
κατά την παροχή φροντίδας κατά τις οποίες υπάρχει υψηλός κίνδυνος για μετάδοση παθογόνων.  
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Για τον παραπάνω λόγο, η υγιεινή των χεριών στο νοσοκομείο ως πρακτική, διαφέρει από αυτό που 
το άτομο έχει μάθει από την παιδική του ηλικία στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης του ως σωστό. 
Για λόγους απλοποίησης και εύκολης εκμάθησης, οι ενδείξεις περιγράφονται από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό υγείας ως στιγμές ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ σε σχέση με την παροχή φροντίδας. Τα χέρια των εργα-
ζομένων στο νοσοκομείο κατά τις διαδικασίες φροντίδας αγγίζουν συνεχώς αρρώστους, αντικείμε-
να, επιφάνειες και έτσι με αυτόν τον τρόπο εκτίθενται αλλά και εκθέτουν ότι αγγίζουν σε παθογόνα. 
Στη διάρκεια μίας μόνο ημέρας στο νοσοκομείο συμβαίνουν μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες 
φορές επαφές με τα χέρια, οι οποίες ισοδυναμούν με στιγμές ανταλλαγής παθογόνων. Το παραπάνω 
συμβαίνει ανεξάρτητα από τη χρήση γαντιών. Ένα χέρι με γάντια εξακολουθεί να επιμολύνει και να 
επιμολύνεται. Αν δεν παρέμβει η υγιεινή των χεριών ως φραγμός, μέσα σε διάστημα λίγων ωρών 
είναι δυνατόν να υπάρξει εκτεταμένη διασπορά παθογόνων μέσω των χεριών των εργαζομένων.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αρκετή τεκμηρίωση σχετικά με τον ρόλο των χεριών στη μετάδοση 
παθογόνων και στην πρόκληση λοιμώξεων, η συμμόρφωση στην υγιεινή των χεριών παραμένει 
αρκετά χαμηλή. Στην προσπάθεια βελτίωσης της συμμόρφωσης έχουν γίνει διάφορες προσεγ-
γίσεις, πιο αποτελεσματικές φαίνεται να είναι αυτές κατά τις οποίες η υγιεινή των χεριών γίνεται 
μέλημα όλων, όχι μόνο των άμεσα εμπλεκομένων στην παροχή φροντίδας αλλά και των άλλων 
επαγγελματικών κατηγοριών του νοσοκομείου. Η ενεργός συμμετοχή της Διοίκησης σε ένα πρό-
γραμμα βελτίωσης συμμόρφωσης κρίνεται απαραίτητη, κυρίως για την εξεύρεση πόρων και την 
εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών. Η τοποθέτηση αρκετών αλκοολούχων διαλυμάτων άμεσα 
στα σημεία φροντίδας διευκολύνει την εφαρμογή του μέτρου από τους εργαζόμενους και ενισχύει 
τον τελικό στόχο, δηλαδή την αποφυγή της μετάδοσης παθογόνων, μέσω της επέκτασης της χρή-
σης και από τους αρρώστους και τους συνοδούς τους. Η εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με 
τη σημαντικότητα και τις αρχές ορθής εφαρμογής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ασφαλή επαγ-
γελματική συμπεριφορά. Τέλος, επειδή γνώση δεν σημαίνει και συμμόρφωση, η επιτήρηση της υγι-
εινής των χεριών και η ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων στους επιτηρούμενους συστήνεται 
ως επιπλέον μέτρο. Η συνδυαστική εφαρμογή όλων των παραπάνω αναμένεται να έχει τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα στη βελτίωση της συμμόρφωσης.

Δέσμη μέτρων στην τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών γραμμών
Φ. Βεϊνή
Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες (ΚΦΚ) προσφέρουν τη δυνατότητα αιμοδυναμικής παρακολού-
θησης του ασθενή, χορήγησης υγρών, φαρμάκων, αίματος κ.τ.λ. Από τη χρήση τους μπορεί να 
προκληθούν μηχανικές επιπλοκές ή λοιμώξεις. Οι λοιμώξεις που σχετίζονται με τη χρήση των ΚΦΚ 
αποτελούν την κυριότερη αιτία μικροβιαιμίας και κατά μεγάλο ποσοστό μπορούν να προληφθούν.
Ως λοίμωξη που συνδέεται με τη χρήση ΚΦΚ (CLABSI) ορίζεται η εργαστηριακή επιβεβαιωμένη 
μικροβιαιμία κατά την οποία ο ασθενής φέρει ΚΦΚ για περισσότερο από 2 ημέρες, από την ημέρα 
της λοίμωξης, και ο ΚΦΚ βρίσκεται τοποθετημένος στον ασθενή την ημέρα της λοίμωξης ή την 
προηγούμενη.
Υπάρχουν αναγνωρισμένες οδοί μέσω των οποίων μπορεί να μολυνθεί ο ΚΦΚ: 
1.  Κατά την εισαγωγή του καθετήρα, μέσω μετανάστευσης μικροοργανισμών της χλωρίδας του 

δέρματος, πράγμα που αποτελεί και την κυριότερη οδό, τουλάχιστον για καθετήρες μικρής 
διάρκειας χρήσης
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2. Κατά τον χειρισμό του καθετήρα, συνήθως αποικίζεται η εσωτερική επιφάνεια του καθετήρα 
3. Λιγότερο συχνά, αιματογενής διασπορά
4. Σπάνια, από επιμολυσμένα υγρά που χορηγούνται.

Για την πρόληψη των CLABSI δημιουργήθηκε η δέσμη μέτρων (bundle) που αποτελεί ένα σύνο-
λο παρεμβάσεων που βασίζονται σε δεδομένα με αποδείξεις (evidence-based), οι οποίες, όταν 
εφαρμοστούν όλες μαζί, προσδίδουν ένα βέλτιστο αποτέλεσμα. Είναι μία μέθοδος για να μετρά-
με και να βελτιώνουμε την παρεχόμενη φροντίδα. Είναι ένας τρόπος να βεβαιωθούμε ότι όλες οι 
παρεμβάσεις εφαρμόζονται σε όλους τους ασθενείς σε όλες τις χρονικές στιγμές.
Σύμφωνα με το Institute for Healthcare Improvement τα πέντε συστατικά στοιχεία της «δέσμης 
μέτρων» για την εισαγωγή ενός ΚΦΚ είναι:
1. Υγιεινή των χεριών
2. Πλήρης ατομικός εξοπλισμός προστασίας
3. Χρήση αλκοολικής χλωρεξιδίνης 2% για την αντισηψία του σημείου εισόδου του καθετήρα
4. Επιλογή του κατάλληλου σημείου εισόδου του καθετήρα - αποφυγή τοποθέτησης σε μηριαία φλέβα 
5. Καθημερινή παρακολούθηση και άμεση απομάκρυνση γραμμής όταν αυτή δεν είναι απαραίτητη.

Τελικός στόχος από τη χρήση της δέσμης είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι άρρωστοι λαμβάνουν 
την καλύτερη φροντίδα βασισμένη σε αποδείξεις, σε όλες τις χρονικές στιγμές, να γίνει πιο εύκολο 
για τους κλινικούς να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες και τέλος, να μειωθούν οι αποκλίσεις 
στη φροντίδα που χαρακτηρίζει το νοσοκομειακό περιβάλλον.
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Διάλεξη

Λοιμώξεις και αυτοανοσία
Μ. Σαμάρκος 
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Η αυτοανοσία, δηλαδή η παρουσία Β ή Τ λεμφοκυττάρων με αντιγονικούς υποδοχείς ειδικούς για ίδια 
αντιγόνα, αποτελεί ένα φαινόμενο σύμφυτο με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, εφό-
σον η διαδικασία δημιουργίας ποικιλομορφίας των αντιγονικών υποδοχέων είναι στοχαστική. Ωστόσο, 
οι επιπτώσεις του φαινομένου της αυτοανοσίας περιορίζονται από τους μηχανισμούς της ανοσολο-
γικής ανοχής (tolerance) και της ανοσολογικής ρύθμισης (regulation). Η αποτυχία ή η διάσπαση των 
παραπάνω μηχανισμών οδηγεί στη μη ελεγχόμενη αυτοανοσία, δηλαδή στα αυτοάνοσα νοσήματα.
Οι λοιμώξεις αποτελούν έναν από τους κύριους περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορούν να 
οδηγήσουν στην εκδήλωση αυτοανόσων νοσημάτων. Οι ανοσολογικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων 
συμβαίνει αυτό περιλαμβάνουν τα παρακάτω: έκφραση τροποποιημένων, κρυπτικών ή νέων αντιγονι-
κών καθοριστών, αυξημένη επεξεργασία και παρουσίαση αυτοαντιγόνων, μοριακή μίμηση, παρουσία 
υπεραντιγόνων των μικροοργανισμών, απελευθέρωση κυτταροκινών και ανοσολογική ενεργοποίηση. 
Για την τεκμηρίωση της αιτιολογικής συσχέτισης μιας λοίμωξης με ένα αυτοάνοσο νόσημα έχουν 
προταθεί κριτήρια που περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση του παθογόνου σε ασθενείς με το αυτοά-
νοσο νόσημα (μικροβιολογική ταυτοποίηση, ορολογική ταυτοποίηση ή επιδημιολογική συσχέτιση) 
ταυτόχρονα με τον προσδιορισμό του μηχανισμού με τον οποίο το παθογόνο επάγει το αυτοάνοσο 
νόσημα (ανάλυση των Β και Τ κυτταρικών ανοσολογικών αποκρίσεων και των πιθανών αυτοαντι-
γόνων ή δημιουργία πειραματικών ζωικών μοντέλων). Παρά τον σημαντικό όγκο δεδομένων, τα 
παραπάνω κριτήρια ικανοποιούνται για σχετικά περιορισμένο αριθμό αυτοανόσων νοσημάτων, 
όπως ο ρευματικός πυρετός, το σύνδρομο Guillain-Barré, η αντιδραστική αρθρίτιδα, η αγκυλοποι-
ητική σπονδυλίτιδα, η μυοκαρδίτιδα της νόσου Chagas και ο τύπου Ι σακχαρώδης διαβήτης.

Διάλεξη

Ιογενείς ηπατίτιδες: Τι νεότερο στη θεραπευτική
Γ. Παπαθεοδωρίδης
Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Πανεπιστημιακής 
Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετές εξελίξεις στη φαρμακευτική αντιμετώπιση των ασθενών με 
χρόνια ηπατίτιδα Β ή C. Στη χρόνια ηπατίτιδα Β, η θεραπευτική αντιμετώπιση έχει αλλάξει εντυπωσι-
ακά τουλάχιστον από 15ετίας, οπότε κυκλοφόρησαν τα πρώτα από του στόματος αντι-ιικά φάρμακα. 
Σήμερα, η θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β βασίζεται κυρίως σε δύο αντι-ιικά με υψηλό γενετικό 
φραγμό, την εντεκαβίρη ή την (δισοπροξεική φουμαρική) τενοφοβίρη, που χορηγούνται ως ένα 
δισκίο την ημέρα συνήθως για αρκετά έτη. Τα φάρμακα αυτά επιτυγχάνουν αναστολή του ιικού 
πολλαπλασιασμού και της εξέλιξης της νόσου σχεδόν σε όλους τους ασθενείς, καθώς και ελάττωση 
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αλλά όχι εξαφάνιση του κινδύνου για ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών 
με χρόνια ηπατίτιδα Β, χρησιμοποιείται επίσης η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-άλφα (υποδόρια ένεση 
μία φορά την εβδομάδα για 48 εβδομάδες), που επιτυγχάνει μακροχρόνια ανταπόκριση σε 25-33% 
των ασθενών. Το 2016, κυκλοφόρησε μία νέα μορφή τενοφοβίρης (alafenamide) που έχει παρόμοια 
αποτελεσματικότητα αλλά καλύτερη φαρμακοκινητική, προσφέροντας υψηλότερες συγκεντρώσεις 
στα ηπατοκύτταρα με χαμηλότερες συγκεντρώσεις στο πλάσμα και δυνητικά λιγότερες παρενέργειες 
από νεφρούς και οστά. Την τελευταία 2ετία, πληθώρα νέων ουσιών που δρουν με διάφορους τρόπους 
έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β δοκιμάζονται σε μελέτες διαφόρων φάσεων και έχουν δημιουργήσει 
ελπίδες για πιθανή δυνατότητα λειτουργικής ίασης και όχι απλής καταστολής του ιού αυτού τα επό-
μενα χρόνια. 
Σε αντίθεση με τον ιό της ηπατίτιδας Β, ο ιός της ηπατίτιδας C μπορεί ήδη να εκριζωθεί. Η θεραπεία 
της ηπατίτιδας C βασιζόταν στην ιντερφερόνη-άλφα (3 υποδόριες ενέσεις την εβδομάδα) ή την 
τελευταία 15ετία στην πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-άλφα (1 υποδόρια ένεση την εβδομάδα) σε 
συνδυασμό με δισκία ριμπαβιρίνης. Ο συνδυασμός πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης-άλφα και ριμπα-
βιρίνης χορηγούμενος για 24-48 εβδομάδες επιτυγχάνει ίαση σε 40-50%, 75-85% και 55-65% των 
ασθενών με γονότυπο 1, 2/3 και 4, αντίστοιχα. O συνδυασμός αυτός, όμως, έχει συχνές αντενδείξεις 
με πιο σημαντική τη μη αντιρροπούμενη κίρρωση, καθώς και συχνές και δυνητικά σοβαρές παρε-
νέργειες. Από τις αρχές του 2014 μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί πολλά νέα αντι-ιικά φάρμακα (όλα 
δισκία), που είναι πολύ αποτελεσματικά, αρκετά ασφαλή και με ελάχιστες αντενδείξεις. Ειδικότερα, 
έχει χρονολογικά εγκριθεί η κυκλοφορία ενός νουκλεοτιδικού αναλόγου αναστολέα της πολυμερά-
σης του HCV (sofosbuvir), ενός νέου αναστολέα πρωτεάσης (simeprevir), ενός αναστολέα της NS5A 
περιοχής (daclatasvir), του συνδυασμού του sofosbuvir με έναν αναστολέα της NS5A περιοχής 
(ledipasvir) συγχορηγούμενα σε ένα δισκίο, του συνδυασμού ενός αναστολέα της NS5A περιοχής 
(ombitasvir) και ενός αναστολέα πρωτεάσης με ριτοναβίρη (paritaprevir/ritonavir) συγχορηγούμε-
να σε ένα δισκίο, του μη νουκλεοσιδικού αναστολέα της πολυμεράσης (dasabuvir), του συνδυα-
σμού του sofosbuvir με έναν άλλο αναστολέα της NS5A περιοχής (velpatasvir) συγχορηγούμενα σε 
ένα δισκίο και του συνδυασμού ενός αναστολέα της NS5A περιοχής (elbasvir) και ενός αναστολέα 
πρωτεάσης (grazoprevir) συγχορηγούμενα σε ένα δισκίο. Τα δεδομένα των κλινικών μελετών 
αλλά και της σύγχρονης κλινικής πράξης δείχνουν ότι τα παραπάνω φάρμακα, χορηγούμενα σε 
διάφορους συνδυασμούς, ίσως και με ριμπαβιρίνη, επιτυγχάνουν ίαση σε >95% των ασθενών με 
ηπατίτιδα C. Ακόμη νεότερα φάρμακα για την ηπατίτιδα C είναι πιθανόν να αναπτυχθούν και στο 
άμεσο μέλλον, αλλά η επανάσταση έχει γίνει, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών μπορεί 
ήδη να επιτύχει ίαση εφόσον λάβει την κατάλληλη αντι-ιική θεραπεία.
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Αναρτημένες Ανακοινώσεις 
(επιλεγμένες για συζήτηση)
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ΕΑ01
Μελετώντας τα επιδημιολογικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά 
λοιμώξεων δέρματος και μαλακών μορίων: Εμπειρία από την Παθολογική 
Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Κ. Ακινόσογλου,1,2 Φ. Κοσμοπουλου,1 Ι. Σπηλιοπούλου,3 Χ. Γώγος 1,2

1Παθολογικη Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
2Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Πατρών

Σκοπός: Οι λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων, επιπλεγμένες ή μη, αποτελούν ολοένα και 
αυξανόμενη αιτία προσέλευσης στα ελληνικά νοσοκομεία, στο πλαίσιο του αυξημένου αριθμού 
ανοσοκατεσταλμένων αρρώστων αλλά και εμφάνισης πολυανθεκτικών μικροβιακών στελεχών. 
Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η καταγραφή των επιδημιολογικών και μικροβιολογικών χαρακτη-
ριστικών των λοιμώξεων δέρματος και μαλακών μορίων που έχρηζαν νοσηλείας σε τριτοβάθμια 
δομή υγείας της νοτιοδυτικής Ελλάδος.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για προοπτική μελέτη καταγραφής λοιμώξεων μαλακών μορίων 
που διενεργήθηκε στην Παθολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.Π. από τον Οκτώβριο του 2015 ως τον 
Δεκέμβριο του 2016. Ασθενείς οι οποίοι εισήχθησαν στην Παθολογική Κλινική κατά το παραπάνω 
διάστημα με διάγνωση λοίμωξης δέρματος ή/και μαλακών μορίων συμπεριελήφθησαν στη μελέτη 
αυτή. Επιδημιολογικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά συλλέχθηκαν από τα αρχεία αυτών και 
αναλύθηκαν ανώνυμα. Ασθενείς με κλινική υποψία ή απεικονιστική τεκμηρίωση συμμετοχής οστού 
αποκλείστηκαν από τη μελέτη αυτή.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριελήφθησαν 113 ασθενείς με 117 εστίες λοίμωξης δέρματος 
ή/και μαλακών μορίων, χωρίς κλινικά ή απεικονιστικά στοιχεία οστεομυελίτιδας. Ο μέσος όρος 
ηλικίας ήταν 69,4±1,46, ενώ το 43,3% ήταν γυναίκες. Πρωταρχική εστία λοίμωξης ήταν τα κάτω 
άκρα (56%) (v=67), ακολουθούμενα από την οσφύ (30%) (v=35), ενώ 25,7% των ασθενών ήταν 
διαβητικοί (ν=29). Στο 48% των περιπτώσεων (ν=56) απομονώθηκε αιτιολογικός παράγοντας 
στην καλλιέργεια τραύματος, συνοδευόμενη με αντίστοιχη βακτηριαιμία στο 12,5% (ν=7). Gram(-) 
παθογόνο απομονώθηκε σε 33,6% (ν=38), gram(+) σε 23% (ν=26) των ασθενών, ενώ στο 23% η 
καλλιέργεια τραύματος ανέδειξε πολυμικροβιακή λοίμωξη (ν=26). Μεταξύ των απομονωθέντων 
μικροβιακών στελεχών (ν=98), 67% ήταν gram(-) (Enterobacteriaceae sp. ν=38, Pseudomonas sp 
v=10, Acinetobacter sp. v=6), και 33% gram(+) (CoNS v=12, S. aureus v=11). Μεταξύ αυτών απομο-
νώθηκαν 7, 3 και 8 ESBL Enterobacteriaceae sp., KPC Klebsiella sp. και MRSA αντίστοιχα. 
Συμπεράσματα: Η γνώση της εγχώριας επιδημιολογίας και μικροβιολογίας είναι απαραίτητη για 
την έναρξη της βέλτιστης εμπειρικής αγωγής και τη διασφάλιση της καλύτερης έκβασης στις λοι-
μώξεις δέρματος και μαλακών μορίων.
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ΕΑ02
Ο πολυμορφισμός ιντερλευκίνης-6-174G/C rs1800795 σχετίζεται 
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αλλά όχι με ρινική φορεία 
Staphylococcus aureus
Μ.Ν. Πλατάκη,1,2 Γ. Σαμώνης,1,2 Γ.Ν. Γουλιέλμος,1 Μ.Ι. Ζερβού,1 Χ.Σ. Μπικής,2 Ι.Α. Παπαδάκης,2  
Α.Μ. Ανδριανάκη,2 Σ. Μαράκη,3 Δ.Π. Κοφτερίδης 1,2

1Εργαστήριο Εσωτερικής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
2Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου 
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Σκοπός: Πολυμορφισμοί του γονιδίου της ιντερλευκίνης-6 (IL-6) έχουν συσχετιστεί με ευπάθεια 
στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) και σε λοιμώξεις. Στην παρούσα μελέτη ερευνήθηκε ο 
ρόλος του πολυμορφισμού ενός νουκλεοτιδίου (SNP) της IL-6 rs1800795 τόσο στον κίνδυνο εμφά-
νισης ΣΔ2, όσο και στη ρινική φορεία με Staphylococcus aureus σε ΣΔ2 ασθενείς.
Υλικό και Μέθοδοι: Σε εκατό σαράντα τέσσερις ασθενείς με ΣΔ2 και 180 μη διαβητικούς μάρτυρες 
έγινε γονοτύπιση του SNP της IL-6 rs1800795. Στους ΣΔ2 ασθενείς ελήφθη και μια καλλιέργεια ρινι-
κού επιχρίσματος για την ανίχνευση φορείας S. aureus. Σε 31 από τους 44 ΣΔ2 ασθενείς, με θετική 
πρώτη καλλιέργεια, ελήφθη και δεύτερη, μια εβδομάδα έως ένα μήνα αργότερα, για τον καθορισμό 
της εμμένουσας φορείας.
Αποτελέσματα: Ο G/C γονότυπος, καθώς και το αλλήλιο C του SNP της IL-6 rs1800795 βρέθηκαν 
με μεγαλύτερη συχνότητα σε ΣΔ2 ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες (p=0.004, OR=1.98, 95% 
CI 1.24-3.18 και p=0.011, OR=1.59, 95% CI 1.11-2.26, αντιστοίχως). Η ρινική φορεία με S. aureus 
βρέθηκε σε ποσοστό 31%, ενώ η εμμένουσα στο 12% των ΣΔ2 ασθενών. Δεν παρατηρήθηκε στα-
τιστικά σημαντική διαφορά στη συχνότητα αλληλίου ή γονοτύπου μεταξύ φορέων και μη φορέων 
ΣΔ2 ασθενών. Η ανάλυση υποομάδων ΣΔ2 ασθενών, βασισμένη στο μοτίβο φορείας (εμμένουσα ή 
διαλείπουσα), επίσης δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Συμπεράσματα: Ο πολυμορφισμός της IL-6 rs1800795 φαίνεται πως σχετίζεται με αυξημένο κίν-
δυνο εμφάνισης ΣΔ2 αλλά όχι με αυξημένη επίπτωση ρινικής φορείας με S. aureus σε αυτούς τους 
ασθενείς.

ΕΑ03
Λοιμώξεις από Klebsiella pneumoniae σε ασθενείς με νεοπλασία
Α. Ανδριανάκη,1 Μ. Πλατάκη,1 Μ. Ζαχαριουδάκη,1 Σ. Μαράκη,2 Α. Χρηστίδου,2 Γ. Σαμώνης,1 Δ. Κοφτερίδης 1
1Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου 
2Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Σκοπός: Η αύξηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων από πολυανθεκτικά στελέχη Klebsiella pneumonia 
σε ασθενείς με νεοπλασία, αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας, παράτασης χρόνου νοσηλείας, 
θνητότητας και κόστους. Δεδομένης της περιορισμένης βιβλιογραφίας σε ασθενείς με νεοπλασία, 
κατεγράφη η επιδημιολογία, οι προδιαθεσικοί παράγοντες και η έκβαση αυτών των λοιμώξεων.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι ιατρικοί φάκελοι 78 ασθενών με νεοπλασία και 
λοίμωξη από K. pneumoniae, που νοσηλεύτηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, από 
τον Ιούλιο του 2000 έως και τον Ιούλιο του 2016.
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Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 88 επεισόδια λοιμώξεων σε 78 ασθενείς, με μέση ηλικία τα 66 έτη 
(εύρος 24-84), εκ των οποίων 36 (41%) ήταν άνδρες. Από συμπαγή όγκο (ΣΟ) έπασχαν 49 (63%), 
κυρίως από καρκίνο παχέος εντέρου [10, (20%)] και τραχήλου της μήτρας [9, (18%)], ενώ οι υπό-
λοιποι [29, (37%)] από αιματολογική κακοήθεια (ΑΚ), στην πλειοψηφία από οξεία μυελογενή λευ-
χαιμία (16 στους 29, 55%). Οι συχνότερες εστίες λοίμωξης ήταν το ουροποιητικό (44 στις 88, 53%) 
και το αίμα (41 στις 88, 47%). Σε 27 επεισόδια (31%) η λοίμωξη ήταν πολυμικροβιακή, συχνότερα 
στους ασθενείς με ΣΟ (40% έναντι 17%, p=0,03). Ουδετεροπενία παρατηρήθηκε κυρίως στους 
ασθενείς με ΑΚ (71,4% έναντι 15% στους ασθενείς με ΣΟ, p<0,001). Από τα στελέχη που απομονώ-
θηκαν, extended spectrum β-lactamases (ESBL) παρήγαγαν 38 (43%) και 18 Klebsiella pneumoniae 
carbapenemase-producing K. Pneumoniae KPC-Kp) (20%), χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
δύο ομάδων ασθενών (ΣΟ και ΑΚ). Δύο KPC-Kp στελέχη (3%) ήταν πανανθεκτικά. Η νοσηλεία των 
ασθενών με ΑΚ ήταν μακρύτερη έναντι εκείνων με ΣΟ [34 ημέρες (2-133) έναντι 21 (1-85), p=0,01], 
όπως και των ασθενών με ESBL έναντι εκείνων με ευαίσθητα στελέχη [32 ημέρες (7-133) έναντι 
15 (1-46), p=0,002], ανεξαρτήτως υποκείμενης νεοπλασίας. Σωστή εμπειρική θεραπεία χορηγή-
θηκε σε 47 επεισόδια (53%). Η θνητότητα έφτασε το 22%, ανεξαρτήτως νεοπλασίας και αντοχής 
στελεχών, ενώ ήταν σημαντικά μεγαλύτερη επί βακτηριαιμίας απ’ ό,τι σε λοίμωξη ουροποιητικού 
(p=0.03). Το σηπτικό shock και ο υψηλός δείκτης Charlson (p=0,006 και p=0,03 αντίστοιχα) ανεδεί-
χθησαν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες θνητότητας.
Συμπεράσματα: Οι λοιμώξεις από K. pneumoniae σε ασθενείς με νεοπλασία στην περιοχή μας προκα-
λούνται συχνά από ESBL και KPC-Kp στελέχη και σχετίζονται με υψηλή θνητότητα. Το σηπτικό shock και 
ο υψηλός δείκτης Charlson ανεδείχθησαν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες θνητότητας.

ΕΑ04
Καταγραφή των περιστατικών λεϊσμανίασης που νοσηλεύθηκαν στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου κατά τη δεκαετία 
2007-2016
Ά. Αριστοδήμου,1 Μ. Αντωνίου,2 Ε. Κριτσωτάκης,3 Α. Γκίκας 1
1Παθολογική Κλινική, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου 
2Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Ιατρικής Εντομολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
3School of Health & Related Research, The University of Sheffield

Σκοπός: Μέσω της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε διαχρονική καταγραφή των περιστα-
τικών λεϊσμανίασης (σπλαγχνικής και δερματικής) που νοσηλεύθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο του Ηρακλείου.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε τόσο αναδρομική όσο και προοπτική καταγραφή των περιστατικών δερ-
ματικής και σπλαγχνικής λεϊσμανίασης που νοσηλεύθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
του Ηρακλείου από την 1η Ιανουαρίου του 2007 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2016. Η μελέτη 
πραγματοποιήθηκε με συστηματική ανασκόπηση των διαθέσιμων αρχείων του νοσοκομείου και της 
Ιατρικής Σχολής (ηλεκτρονικών και έντυπων) καθώς και των ιατρικών φακέλων των ασθενών. 
Αποτελέσματα: Όπως απεικονίζεται και στον Πίνακα, κατά τη δεκαετία 2007-2016 νοσηλεύθηκαν στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου συνολικά 88 περιστατικά λεϊσμανίασης. Από αυτά, 
τα 48 αφορούσαν λοίμωξη σε άρρενες και τα 40 λοίμωξη σε θήλεα. Οι 66 λοιμώξεις αφορούσαν στη 
σπλαγχνική μορφή της νόσου και οι άλλες 22 στη δερματική. Από τα καταγεγραμμένα περιστατικά της 



50

σπλαγχνικής λεϊσμανίασης τα 49 εκδηλώθηκαν σε ενήλικες και τα 17 σε παιδιά. Τέσσερα περιστατικά 
αφορούσαν υποτροπή της νόσου (3 ενήλικες και 1 παιδί). Δύο υποτροπές παρουσιάστηκαν σε ασθενείς 
με αιματολογική κακοήθεια, μία εκδηλώθηκε σε ασθενή με νόσημα του συνδετικού ιστού υπό ανοσο-
κατασταλτική αγωγή και η άλλη υποτροπή εκδηλώθηκε σε ασθενή με HIV λοίμωξη που στη συνέχεια 
τέθηκε σε προφυλακτική αγωγή με λιποσωμιακή αμφοτερικίνη μηνιαίως. Τέλος, από τα 22 περιστατικά 
δερματικής λεϊσμανίασης τα πέντε περιστατικά αφορούσαν υποτροπή της νόσου.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Σύνολο

Σπλαγχνική λεϊσμανίαση 2 4 5 4 5 3 8 6 12 17 66

Δερματική λεϊσμανίαση 5 2 1 1 2 3 2 2 2 2 22

Συμπεράσματα: Η πλειονότητα των καταγεγραμμένων περιστατικών λεϊσμανίασης στο Πανεπι-
στημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου αφορά στη σπλαγχνική μορφή της νόσου και διαπι-
στώνεται μια αυξητική τάση στον αριθμό των περιστατικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργαστη-
ρίου Παρασιτολογίας και Ιατρικής Εντομολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, πριν το 1980 ο αριθ-
μός των κρουσμάτων λεϊσμανίασης σε ανθρώπους και σκύλους στο νησί ήταν μηδενικός. Κατά τη 
δεκαετία του 1980, μετά τη μεταφορά στο νησί μολυσμένων σκύλων από την Αττική η οποία είναι 
ενδημική στη νόσο, άρχισαν να εμφανίζονται κρούσματα σε ανθρώπους, ενώ είχε αυξηθεί σημαντι-
κά και η οροθετικότητα και τα κρούσματα σε σκυλιά. Η ετήσια συχνότητα των περιστατικών δερμα-
τικής λεϊσμανίασης τα τελευταία έτη εμφανίζεται σχετικά σταθερή. Επισημαίνεται τέλος, η ανάγκη 
αυξημένης επαγρύπνησης των επαγγελματιών υγείας για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της 
νόσου, αλλά και τη δήλωση της στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σαν υποχρεωτικά δηλούμενο νόσημα. 

ΕΑ05
Αναδρομική μελέτη της επίπτωσης και των παραγόντων κινδύνου για 
την εμφάνιση IRIS σε μονάδα λοιμώξεων τριτοβάθμιου νοσοκομείου
Σ. Βλάχος, Μ. Τσικαλά-Βαφέα, Δ. Μπασούλης, Χ. Καπέλιος, Γ.Λ. Δαΐκος, Μ. Ψυχογυιού
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ε.Κ.Π.Α.

Σκοπός: Το Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome (IRIS), σε άτομα με HIV λοίμωξη, περι-
γράφει τις φλεγμονώδεις διαταραχές που σχετίζονται με παράδοξη επιδείνωση νοσημάτων, που 
είτε ήταν γνωστά (paradoxical) πριν την έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας (HAART), είτε αναγνωρί-
στηκαν μετά (Unmasking). Σκοπός της μελέτης είναι να περιγράψει την επίπτωση και τη θνητότητα 
του συνδρόμου, καθώς και παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εμφάνιση.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη καταγραφής μεταξύ των ασθενών της μονάδας λοιμώ-
ξεων της Α’ Παθολογικής Κλινικής, Λαϊκού Νοσοκομείου. Μελετήθηκαν 417 ασθενείς. Εξαιρέθηκαν 
όσοι δεν έλαβαν HAART ή αποσυνδέθηκαν από την παρακολούθηση. Η στατιστική ανάλυση έγινε 
με το SPSSv23 της IBM. 
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία διάγνωσης HIV στον συνολικό πληθυσμό ήταν τα 36,4±11,7 έτη, 
με χρόνο παρακολούθησης 4,04 έτη (IQR: 2,3;8). Αναγνωρίστηκαν 45 περιπτώσεις IRIS (64,4% 
unmasking) που αφορούν σε 37 ασθενείς (8,9% επίπτωση, 13,3 περιστατικά ανά 1.000 ανθρω-
πο-έτη) με μέση ηλικία διάγνωσης HIV τα 39,6±11,1 έτη. Κατά CDC, 48,6% ήταν σε στάδιο C, 
27,0% Β και 24,3% Α. Η συμπτωματολογία IRIS εκδηλώθηκε 40 (IQR 14;85) ημέρες μετά την έναρξη 
HAART. Κατά την εκδήλωση του IRIS, 61,5% των ασθενών είχαν μη ανιχνεύσιμο φορτίο, ενώ τα 
CD4 ήταν 152/mm3 (IQR 62;235, εύρος 9-1168). Οι συχνότερες εκδηλώσεις IRIS ήταν έρπητας 
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ζωστήρας 20%, εξωπνευμονική φυματίωση 11,1%, σάρκωμα Kaposi 11,1%, λοίμωξη από άτυπα 
μυκοβακτηρίδια, CMV αμφιβληστροειδοπάθεια, HIV εγκεφαλοπάθεια και JC εγκεφαλίτιδα 6,7% 
το καθένα. H εμφάνιση IRIS συσχετίστηκε με χαμηλά CD4 (diff 224,2/mm3, 95% CI: 175,2-273,2, 
p<0,001) και το λόγο CD4/CD8 (diff 0,2, 95% CI: 0,12-0,28, p<0,001) κατά την έναρξη HAART. Με 
χρήση πολυπαραγοντικής ανάλυσης, φάνηκε ότι μεταξύ των θεραπευτικών σχημάτων και του 
σταδίου κατά CDC, το προχωρημένο στάδιο (OR=2,44, 95% CI: 1,55-3,84, p<0,001) και η χορήγηση 
αναστολέα ιντεγκράσης (INSTI) (OR=3,92, 95% CI: 1,55-9,99, p=0,004) αποτελούν παράγοντες 
κινδύνου για την εκδήλωση IRIS. Το 15,2% έλαβε κορτικοστεροειδή, 66,7%, ειδική θεραπεία και 
18,2% συνδυασμό. Σε 8,9% των ασθενών διεκόπη η HAART. Οι εκδηλώσεις του IRIS διήρκησαν 
30 ημέρες (IQR: 7;69). Το 18,9% των ασθενών απεβίωσε σε 51 ημέρες (ΙQR: 23,25;279) (vs. 9,7% 
συνολική θνητότητα, p=0,093). Η θανατηφόρα έκβαση συσχετίστηκε με τον αριθμό των CD4 (diff 
109,9/mm3, 25-194, p=0,012) και το λόγο CD4/CD8 (diff 0,16, 003-028, p=0,016) κατά τη στιγμή 
της διάγνωσης του HIV. 
Συμπεράσματα: Οι πιο ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς έχουν χειρότερη πρόγνωση. Φαίνεται πως 
η χορήγηση INSTI αποτελεί παράγοντα κινδύνου. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες ώστε να επιβε-
βαιωθεί αυτή η παρατήρηση.

ΕΑ06
Επιδημιολογία και ανάλυση καντινταιμίας σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας σε διάστημα δεκαετίας
Ε. Παραμυθιώτου,1 Φ. Φραντζεσκάκη,1 Μ. Ρίζος,1 Α. Φλεβάρη,1 Α. Αντωνιάδου,2 Σ. Βουρλή,3  
Λ. Ζέρβα,3 Α. Αρμαγανίδης 1
1Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν.Α «Αττικόν»
2Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α «Αττικόν»
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν.Α «Αττικόν»

Σκοπός: Η διηθητική καντιντίαση και η καντινταιμία είναι σημαντικές αιτίες νοσηρότητας και 
θνητότητας στο νοσοκομείο και ιδίως στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.). Η καντινταιμία 
κατατάσσεται τέταρτη ως αιτία λοιμώξεων αιματικής ροής στις ΗΠΑ και είναι η αιτία θετικής αιμο-
καλλιέργειας σε ποσοστό 7% στην Ευρώπη, ενώ παρατηρείται συχνότερα στη Μ.Ε.Θ. σε σχέση με 
τους κοινούς θαλάμους νοσηλείας. Η αυξανόμενη συχνότητα ειδών non-albicans Candida είναι 
θέμα που χρήζει προσοχής. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή της επιδημιολογίας, 
της θνητότητας, της ευαισθησίας στα αντιμυκητιασικά και της αξιολόγησης της ικανότητας του 
κανόνα Ostrosky να προβλέψει την καντινταιμία.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για μια αναδρομική κλινικοεργαστηριακή μελέτη όλων των επει-
σοδίων καντινταιμίας που καταγράφηκαν σε μια μικτή Μ.Ε.Θ. κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας. Οι 
ασθενείς εντοπίστηκαν από τα αρχεία του ερευνητικού εργαστηρίου της 4ης Παθολογικής Πανε-
πιστημιακής Κλινικής και του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
«Αττικόν». Εξετάστηκε μόνο το πρώτο επεισόδιο μυκηταιμίας. Για κάθε ασθενή συμπληρώθηκαν 
ειδική φόρμα συμπεριλαμβανομένων δημογραφικών πληροφοριών, άλλων νοσημάτων, σκορ 
Apache II και Sofa την ημέρα της εισαγωγής, παραγόντων κινδύνου τις προηγούμενες 10 μέρες, τα 
δεδομένα αποικισμού και πληροφορίες που σχετίζονταν με την καντινταιμία.
Αποτελέσματα: Το νοσοκομείο Αττικόν είναι νοσοκομείο με 640 κλίνες και γενική Μ.Ε.Θ. Κατα-
γράφηκαν 70 ασθενείς με καντινταιμία. Μεταξύ των 63 ασθενών με πλήρεις φακέλους υπήρχαν 30 
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γυναίκες και 33 άνδρες. Η μέση ηλικία ήταν 67 έτη και ο μέσος όρος παραμονής στη Μ.Ε.Θ. ήταν 
40,74 μέρες. Σε 29 ασθενείς η αιτία εισόδου ήταν παθολογική και σε 34 χειρουργική. Απομονώθη-
καν C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, Candida spp, C. glabrata, C. krusei και C. non-albicans. 
Ο μέσος χρόνος εμφάνισης καντινταιμίας ήταν 19 μέρες και το μέσο σκορ Apache II ήταν 19,5 
την ημέρα εισόδου. Συνολική θνητότητα ήταν 74,6% και η αποδιδόμενη στην Candidemia σε 13 
περιπτώσεις. Ο κανόνας Ostrosky ήταν θετικός σε 30 ασθενείς. Οι 13 ασθενείς είχαν υποβληθεί σε 
ενδοκοιλιακή επέμβαση, 20 ασθενείς ελάμβαναν παρεντερική διατροφή, 14 στεροειδή και 3 ανο-
σοκατασταλτικά. Συχνότερη αγωγή ήταν η κασποφουγκινη ακολουθούμενη από τη λιποσωμιακή 
αμφοτερικίνη Β και τη μικαφουγκίνη. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση η διάρκεια αγωγής ήταν ο 
μοναδικός σημαντικός παράγοντας μεταξύ των επιβιωσάντων και μη. Τέλος, η αποστείρωση των 
αιμοκαλλιεργειών ήταν στατιστικά σημαντική για τη θνητότητα. 
Συμπεράσματα: Η επίπτωση της καντινταιμίας δεν είναι πολύ ψηλή σε σύγκριση με άλλες λοιμώ-
ξεις αλλά σχετίζεται με υψηλή θνητότητα ίσως λόγω της σοβαρότητας της υποκείμενης νόσου. Το 
υψηλό σκορ Apache II με την είσοδο και ο πολλαπλός αποικισμός σε συνδυασμό με χειρουργείο 
στην κοιλιά πρέπει να αυξήσει τον δείκτη υποψίας για να ξεκινήσει προφυλακτική θεραπεία. 

ΕΑ07
Προοπτική μελέτη των περιπτώσεων καντινταιμίας σε ένα 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Αθήνας
Ε. Κοίλιαρη,1 Σ. Τσιπλάκου,1 Δ. Στεφανή,2 Β. Παπαϊωάννου,1 Ε. Σαχινίδη,1 Ε. Πούλιου,2  
Π. Γεωργακόπουλος,2 Μ. Λελέκης 2
1Τμήμα Βιοπαθολογίας, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
2Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Σκοπός: Να καταγραφούν και να μελετηθούν όλες οι περιπτώσεις ασθενών στους οποίους βρέθη-
κε θετική αιμοκαλλιέργεια με είδος Candida.
Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφηκαν και μελετήθηκαν προοπτικά όλες οι περιπτώσεις ασθενών 
στους οποίους απομονώθηκε είδος Candida στο αίμα στο διάστημα 1/6/14-31/12/16. Πέραν των 
δημογραφικών στοιχείων καταγράφηκε το τμήμα νοσηλείας, η ύπαρξη προδιαθεσικών παραγό-
ντων, η τυχόν θεραπεία που χορηγήθηκε και τέλος, η έκβαση στον ένα μήνα μετά τη θετική αιμο-
καλλιέργεια με μύκητα. 
Αποτελέσματα: Συνολικά υπήρξαν 101 περιπτώσεις ασθενών με καντινταιμία. Επρόκειτο για 67 
άνδρες και 34 γυναίκες μέσης ηλικίας 65 ετών. Τα τμήματα νοσηλείας κατά τη διάγνωση ήταν Μ.Ε.Θ. 
62, Τμήμα του Χειρουργικού Τομέα 27, Τμήμα του Παθολογικού Τομέα 12. Το είδος του μύκητα ήταν:  
C. albicans 34, C. parapsilosis 58, C. famata 2, C. glabrata 2, C. krusei 1, C. lusitaniae 1, C. tropicalis 3. Όλοι 
οι ασθενείς είχαν λάβει προηγουμένως ποικίλα αντιβιοτικά, όλοι είχαν κεντρικό καθετήρα, 80/101 
είχαν νοσηλευθεί για κάποιο διάστημα σε Μ.Ε.Θ., 58/101 είχαν υποβληθεί σε κάποια επέμβαση, 
39/101 είχαν σακχαρώδη διαβήτη, 13/101 ελάμβαναν κορτικοειδή, 11/101 είχαν κάποιο κακόηθες 
νόσημα. Θεραπεία έλαβαν οι 85/101 ασθενείς στη συντριπτική πλειοψηφία (80/85) μία εχινοκανδίνη. 
Στο μήνα μετά τη θετική αιμοκαλλιέργεια η συνολική θνητότητα ήταν υψηλή (περίπου 60%) τόσο για 
αυτούς που έλαβαν (54/85) όσο και αυτούς που δεν έλαβαν θεραπεία (8/16). 
Συμπεράσματα: Στο διάστημα της μελέτης καταγράφηκε σημαντικός αριθμός περιπτώσεων 
καντινταιμίας, κυρίως σε ασθενείς που είτε νοσηλευόντουσαν ή είχαν νοσηλευθεί προηγουμένως 
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σε Μ.Ε.Θ. Στους ασθενείς μας υπήρχαν πολλαπλοί παράγοντες κινδύνου για μυκηταιμία. Η πλειοψη-
φία των περιπτώσεων οφειλόταν σε non-albicans είδη Candida και ιδίως C. parapsilosis. Θεραπευτι-
κά χορηγήθηκαν κυρίως εχινοκανδίνες. Τέλος, καταγράφηκε μεγάλη θνητότητα στις 4 εβδομάδες, 
άσχετα από τη λήψη ή μη αντιμυκητιακής θεραπείας.

ΕΑ08
Επιδημιολογικά δεδομένα και παράγοντες κινδύνου μυκηταιμίας 
σε ηλικιωμένους ασθενείς με νοσηλεία σε παθολογικό τμήμα - 
Αναδρομική μελέτη
Ε. Μουγάκου, Π. Οικονόμου, A. Αργυράκη, Σ. Κλουδάς, Α. Μάλλιος, Π. Λουρίδα, Α. Πεφάνης
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Εισαγωγή: Η μυκηταιμία αποτελεί την 4η συχνότερη αιτία μικροβιαιμίας στους νοσηλευόμενους, 
με αυξανόμενη τάση απομόνωσης Candida non-albicans. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η αποδιδό-
μενη θνητότητα στη μυκηταιμία κυμαίνεται μεταξύ 36-63% αναλόγως της πληθυσμιακής ομάδας. 
Οι ασθενείς >65 ετών παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά θνητότητας, πιθανά λόγω συννοσηρό-
τητας, κατάχρησης αντιμικροβιακών και συχνού αποικισμού από Candida. Οι περισσότερες μελέτες 
αφορούν σε χειρουργικούς ασθενείς ή νοσηλευόμενους σε Μ.Ε.Θ. Για ασθενείς με μυκηταιμία που 
νοσηλεύονται σε παθολογικά τμήματα υπάρχουν περιορισμένες αναφορές, όπου και αναδεικνύεται 
υψηλή θνητότητα (~60%).
Σκοπός: Περιγραφή επιδημιολογικών, μικροβιολογικών, κλινικών χαρακτηριστικών, παραγόντων 
κινδύνου και έκβασης της μυκηταιμίας σε ηλικιωμένους νοσηλευθέντες σε παθολογικό τμήμα.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά ασθενείς ηλικίας >65 ετών με νοσηλεία λόγω 
μυκηταιμίας την τελευταία 6ετία (2010-2016) στην Παθολογική Κλινική του Γ.Ν.Ν.Θ.Α.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 14 ασθενείς >65 ετών (6 άντρες/8 γυναίκες, μέση ηλικία/εύρος: 
80/67-90 έτη) με μυκηταιμία. Στο 85% αναφέρεται πρόσφατη λήψη αντιβιοτικών, και μάλιστα 
στους περισσότερους (6/11) προηγήθηκε λήψη ≥3 διαφορετικών κατηγοριών. Η πλειονότητα 
(82%) είχε λάβει συνδυασμό β-λακτάμης/αναστολέα β-λακταμασών. 5/14 ασθενείς παρουσίαζαν 
κακοήθεια συμπαγούς οργάνου, ένας εκ των οποίων ελάμβανε χημειοθεραπεία. 6/14 παρουσίαζαν 
σακχαρώδη διαβήτη και 3/14 χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, κανείς σε αιμοδιήθηση. 3/14 είχαν λάβει 
παρεντερική διατροφή και ένας έφερε κεντρικό φλεβικό καθετήρα (ΚΦΚ). 6/14 ασθενείς είχαν 
APACHE score ≥15 (εκτιμώμενη θνητότητα >25%). Στο 65% ταυτοποιήθηκε Candida non-albicans 
(3 C. parapsilosis, 2 C. glabrata, 2 C. tropicalis, 2 C. krusei). Σε 11/14 το ίδιο στέλεχος Candida απο-
μονώθηκε από τουλάχιστον δύο εστίες. Ως αρχική εστία της μυκηταιμίας στους περισσότερους 
ηλικιωμένους αναγνωρίσθηκε το ουροποιητικό, 2/14 είχαν ενδοκαρδίτιδα και 1/14 μυκηταιμία 
σχετιζόμενη με ΚΦΚ. Στο 35% δεν τεκμηριώθηκε αρχική εστία. Το 21% ελάμβανε ήδη εμπειρικά 
αντιμυκητιασική αγωγή πριν τη θετικοποίηση των αιμοκαλλιεργειών, ωστόσο μόλις 2/14 ασθενείς 
είχαν >2 παράγοντες κινδύνου κατά Leon. 8/14 έλαβαν φλουκοναζόλη, 4/14 αρχικά φλουκοναζόλη 
που τροποποιήθηκε ακολούθως σε εχινοκανδίνη, 1 ασθενής με ενδοκαρδίτιδα από C. parapsilosis 
έλαβε συνδυασμό με φλουκυτοσίνη-βορικοναζόλη. Ένας ασθενής απεβίωσε πριν λάβει αγωγή. 
Από τους 14 ηλικιωμένους με μυκηταιμία, 10 απεβίωσαν (71%) και 4 παρουσίασαν βελτίωση και 
έλαβαν εξιτήριο (29%). Η μέση τιμή APACHE score των ασθενών που απεβίωσαν ήταν 16,6. Ο μέσος 
χρόνος νοσηλείας ήταν συνολικά 28,5 ημέρες.
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Συμπεράσματα: Οι ασθενείς >65 ετών με μυκηταιμία παρουσιάζουν υψηλή θνητότητα, πιθανά 
λόγω ανοσογήρανσης, που τους κάνει ευάλωτους σε αποικισμό και μετέπειτα σε λοίμωξη. Συχνό-
τερος προδιαθεσικός παράγοντας για μυκηταιμία στους ηλικιωμένους απεδείχθη η προηγηθείσα 
λήψη συνδυασμού αντιμικροβιακών και ακολουθούσαν η πολυεστιακή απομόνωση Candida και 
οι συννοσηρότητες. Η κλίμακα αξιολόγησης κατά Leon πιθανά να υποεκτιμά την ανάγκη έναρξης 
εμπειρικής αντιμυκητιακής αγωγής σε ηλικιωμένους που νοσηλεύονται σε παθολογικές κλινικές. Η 
καθυστέρηση στη διάγνωση και αντιμετώπιση της μυκηταιμίας στους ηλικιωμένους πιθανά συντε-
λεί περαιτέρω στην κακή έκβαση, καθιστώντας αναγκαία την επαγρύπνηση για έγκαιρη χορήγηση 
εμπειρικής αντιμυκητιασικής αγωγής. 

ΕΑ09
Αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη στη γενική χειρουργική: 
Ενεργητική παρέμβαση και συμμόρφωση στις οδηγίες
Α. Μασγάλα,1 Ι. Κοψιδάς,2 Π. Παρασκευάς,1 Η. Νίκα,3 Δ. Μανιατάκης,3 Κ. Χατζημαργαρίτης,3  
Δ. Βασιλείου,3 Ε. Γκόβα,1 Ι. Δαμηλάκης,3 Ι. Σίδερης,3 Χ. Δερβένης,3 Θ. Ζαούτης,2 Ι. Κωτσιόπουλος 1
1Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων
2CLEO
3Χειρουργική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων

Σκοπός: Να καταδειχθεί η σημασία της ενεργητικής παρέμβασης μέσα από την εκπαίδευση και 
την αξιολόγηση, όσον αφορά τη συμμόρφωση στις οδηγίες για τη χειρουργική αντιμικροβιακή 
χημειοπροφύλαξη.
Υλικό και Μέθοδοι: Η διάρκεια της μελέτης ήταν ένα εξάμηνο (1ος/2014 έως και 6ος/2014) και 
αφορούσε τη Χειρουργική Κλινική του Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ι. με δύναμη 38 κλινών. Το πρώτο 
τρίμηνο καταγράφηκαν ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων, το είδος της επέμβασης και η 
κατάταξή τους βάσει της πιθανότητας μόλυνσης, ο χρόνος της επέμβασης (επείγουσα ή προγραμ-
ματισμένη) και η προεγχειρητική χημειοπροφύλαξη ως προς τον χρόνο έναρξης, τη διάρκεια και το 
είδος του αντιβιοτικού. Μετά από ενεργητική παρέμβαση που περιελάμβανε εκπαιδευτικά μαθήμα-
τα και διανομή έντυπου υλικού (εγχειρίδιο χημειοπροφύλαξης) καταγράφηκαν οι ίδιοι παράμετροι.
Αποτελέσματα: Στη διάρκεια ενός εξαμήνου έλαβαν χώρα 407 χειρουργικές επεμβάσεις. Από 
αυτές 39% αφορούσε χολοκυστεκτομές, 27,6% κήλες, 8,9% εντερεκτομές, 6,9% τμηματικές ηπα-
τεκτομές, 5,28% παγκρεατεκτομές, 3,25% σκωληκοειδεκτομές, 2,8% θυρεοειδεκτομές, 2,03% 
γαστρεκτομές και 4% άλλες επεμβάσεις. Από αυτές το 12% ήταν επείγουσες, ενώ οι δυνητικά 
μολυσμένες αφορούσαν την πλειονότητα των συνολικών επεμβάσεων με ποσοστό 85% (3% καθα-
ρές και λοιπές μολυσμένες ή ρυπαρές). Πριν την ενεργητική παρέμβαση - Πρώτο τρίμηνο: Σε όλες τις 
επεμβάσεις (πλην δύο) δόθηκε χημειοπροφύλαξη πριν την επέμβαση. Το είδος του αντιβιοτικού 
ήταν το ενδεδειγμένο (κεφαλοσπορίνη β’ γενιάς±μετρονιδαζόλη) στο 98% των επεμβάσεων. 
Ωστόσο, η χρονική στιγμή έναρξης του αντιβιοτικού ξεπερνούσε τη μία ώρα στις 200 από τις 407 
επεμβάσεις (49,1%) και η διάρκεια χορήγησης της χημειοπροφύλαξης ξεπερνούσε τις 24 ώρες (3-5 
ημέρες) στις 60 από τις 407 επεμβάσεις (14,7%). Μετά την ενεργητική παρέμβαση - Δεύτερο τρίμηνο: 
Η χρονική στιγμή έναρξης του αντιβιοτικού ξεπερνούσε τη μία ώρα στις 80 από τις 407 επεμβάσεις 
(19,65%), ενώ η διάρκεια χορήγησης της χημειοπροφύλαξης ξεπερνούσε τις 24 ώρες στις 38 από 
τις 407 επεμβάσεις (9.3%). 
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Συμπεράσματα: Δυσκολία συμμόρφωσης ακόμη και μετά την ενεργητική παρέμβαση καταγρά-
φεται στη διάρκεια της αντιμικροβιακής χημειοπροφύλαξης. Η συνεχής εκπαίδευση, μέσα από 
μαθήματα αλλά κυρίως μέσα από διαπροσωπικές συζητήσεις με τους συναδέλφους χειρουργούς, 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο προσέγγισης και λύσης του προβλήματος.

ΕΑ10
Μελέτη της περιεγχειρητικής προφυλακτικής χρήσης αντιβιοτικών  
σε ασθενείς με ορθοπαιδικές επεμβάσεις σε μεγάλο νοσοκομείο  
της Αθήνας: Προκαταρκτικά αποτελέσματα
Κ. Γεωργούση, Κ. Σγούρος, Α. Δρόσος, Κ. Κυρέ, Ι. Τσάμης, Ι. Καχριμανίδης, Σ. Πετροπούλου,  
Α. Παπασπύρου, Μ. Λελέκης
Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Σκοπός: Να μελετηθεί ο τρόπος χρήσης των αντιβιοτικών για χημειοπροφύλαξη την περιεγχειρη-
τική περίοδο, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ορθοπαιδικές επεμβάσεις.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν προοπτικά οι ορθοπαιδικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθη-
καν σε διάστημα περίπου 5 μηνών στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ». Δεν περιλήφθηκαν οι περιπτώσεις στις οποίες 
λόγω της φύσεως του περιστατικού ήταν απαραίτητη η θεραπευτική χορήγηση αντιβιοτικών (π.χ. 
επιπλεγμένα κατάγματα). Καταγράφηκε η χρονική στιγμή χορήγησης της πρώτης δόσης σε σχέση 
με την επέμβαση, η διάρκεια χορήγησης και το είδος του αντιβιοτικού.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν συνολικά 387 περιπτώσεις ορθοπαιδικών επεμβάσεων. Σε 271 
περιπτώσεις η χορήγηση αντιβιοτικού άρχισε προεγχειρητικά (σε 144 ασθενείς μέσα στην τελευ-
ταία ώρα προ της επέμβασης, σε 89 ασθενείς 1-2 ώρες πριν από αυτήν, σε 32 ασθενείς >2 ώρες-24 
ώρες πριν και σε 6 ασθενείς >24 ώρες πριν την επέμβαση). Σε άλλες 113 περιπτώσεις η έναρξη 
έγινε διεγχειρητικά αλλά μετά τη χειρουργική τομή, ενώ σε 3 ασθενείς δεν έγινε προεγχειρητική ή 
διεγχειρητική αλλά μόνο μετεγχειρητική χορήγηση. Από τους 271 ασθενείς που άρχισαν αντιβιοτι-
κά προεγχειρητικά 4 πήραν και διεγχειρητική δόση, ενώ 266 συνέχισαν αγωγή και μετεγχειρητικά. 
Επίσης, από τους 113 που άρχισαν αγωγή διεγχειρητικά, 111 συνέχισαν και μετεγχειρητικά. Από 
τους 380 ασθενείς που πήραν αγωγή μετεγχειρητικά 170 πήραν για ≤1 ημέρα, επιπλέον 119 έως 
2 ημέρες και 91 για >2 ημέρες. Έτσι, συνολικά 24% των ασθενών που έλαβαν μετεγχειρητική 
κάλυψη με αντιβιοτικά ξεπέρασαν τις 2 ημέρες μετεγχειρητικής θεραπείας. Τα αντιβιοτικά που 
χορηγήθηκαν ήταν: Α. Προεγχειρητικά κυρίως γλυκοπεπτίδια (181/271) και κεφαλοσπορίνες  
Β’ γενιάς (77/271) Β. Διεγχειρητικά κεφαλοσπορίνες Β’ γενιάς (69/117) και γλυκοπεπτίδια (47/117)  
Γ. Μετεγχειρητικά γλυκοπεπτίδια (217/380), κεφαλοσπορίνες Β’ γενιάς (119/380), άλλο αντιβιοτικό 
ή συνδυασμοί (44/380).
Συμπεράσματα: Η περιεγχειρητική χορήγηση αντιβιοτικών στις ορθοπαιδικές επεμβάσεις απέχει 
πολύ από το να είναι άριστη, τόσον όσον αφορά τη χρονική στιγμή έναρξης όσο και τη διάρκειά 
της. Από πλευράς είδους αντιβιοτικών χρησιμοποιούνται συχνά κεφαλοσπορίνες Β’ γενιάς αλλά 
κυρίως γλυκοπεπτίδια, η χρήση των οποίων πάντως είναι δικαιολογημένη, ιδίως σε σοβαρές επεμ-
βάσεις, λόγω του αυξημένου ποσοστού ανθεκτικού σταφυλοκόκκου στο νοσοκομείο μας (>25%).
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ΕΑ11
Εργαστηριακή εκτίμηση της δραστικότητας συνδυασμών 
τιγεκυκλίνης έναντι στελεχών Klebsiella pneumoniae που παράγουν 
καρβαπενεμάσες: Σύγκριση των μεθόδων της καμπύλης θανάτωσης 
στο χρόνο και της κλιμακωτής διάχυσης αντιβιοτικών (Etest)
Β. Παπουτσάκη,¹ Ε. Καραντάνη,¹ Ε. Γαλάνη,² Ε. Παπαδογεωργάκη,¹ Ε. Γιαμαρέλλου ³
¹Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»
² Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Θεραπείας, Δ’ Παθολογική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών

³6η Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

Σκοπός: Η αντιμετώπιση λοιμώξεων που οφείλονται σε στελέχη Klebsiella pneumoniae που παρά-
γουν καρβαπενεμάσες είναι εξαιρετικά δυσχερής λόγω των υψηλών ποσοστών αντοχής τους σε 
σχεδόν όλα τα διαθέσιμα αντιβιοτικά. Αυτό έχει οδηγήσει στη διερεύνηση συνεργείας μεταξύ 
αντιβιοτικών, για την οποία η εργαστηριακή μέθοδος αναφοράς είναι η καμπύλη θανάτωσης στο 
χρόνο (ΚΘΧ), που ωστόσο είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος και εργώδης. Αναζητήσαμε την πιθανότητα 
συνεργείας μεταξύ τιγεκυκλίνης και είτε κολιστίνης, γενταμικίνης, φωσφομυκίνης ή μεροπενέμης 
με την ΚΘΧ καθώς και με πολύ απλούστερες μεθόδους που χρησιμοποιούν Etest, ώστε να διαπι-
στωθεί εάν μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική επιλογή. 
Υλικό και Μέθοδοι: Οι MIC όλων των αντιβιοτικών προσδιορίστηκαν με Etest. Η παραγωγή 
καρβαπενεμασών ανιχνεύθηκε φαινοτυπικά σύμφωνα με τις οδηγίες της EUCAST. Οι συνδυασμοί 
μελετήθηκαν με ΚΘΧ και με δύο μεθόδους Etest: του «αποτυπώματος» και του «σταυρού». Για την 
ΚΘΧ, σαν συνέργεια ορίζεται η ≥2 log

10 
μείωση των ζώντων αποικιών μεταξύ του συνδυασμού και 

του πιο δραστικού παράγοντα, ενώ για τις μεθόδους Etest όταν ο δείκτης FICI είναι ≤0,5. Για την 
ΚΘΧ χρησιμοποιήθηκαν συγκεντρώσεις αντιβιοτικών ίσες με τη μέση πυκνότητά τους στο αίμα. 
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 77 συνδυασμοί τιγεκυκλίνης και με τους 3 τρόπους: 20 με κολιστί-
νη (σε 11 ανθεκτικά και 9 ευαίσθητα στην κολιστίνη στελέχη), 20 με γενταμικίνη (σε 10 ανθεκτικά 
και 10 ευαίσθητα στη γενταμικίνη στελέχη), 20 με φωσφομυκίνη (σε στελέχη με MIC από 48 ως 
1024 mg/l) και 17 με μεροπενέμη (σε στελέχη με MIC από 1,5 ως >32 mg/l). Η MIC στην τιγεκυ-
κλίνη κυμάνθηκε από 2 έως 16 (MIC

50
: 4, MIC

90
: 4). Με την ΚΘΧ ανιχνεύθηκε συνέργεια σε 7 από 

τους 20 (35%) συνδυασμούς με κολιστίνη σε διάφορες χρονικές στιγμές (45,5% των ανθεκτικών 
στην κολιστίνη στελεχών και 22,2% των ευαισθήτων). Για δύο στελέχη βρέθηκαν οριακά συνερ-
γικά αποτελέσματα. Όλες οι περιπτώσεις είχαν FICI <0,5 με τη μέθοδο του «αποτυπώματος» 
(συμφωνία 100%), αλλά καμία με τη μέθοδο του «σταυρού». Ο συνδυασμός της τιγεκυκλίνης με 
τις γενταμικίνη και φωσφομυκίνη ήταν συνεργικός για 3 και 1 στελέχη, αντίστοιχα, με την ΚΘΧ, 
αλλά όχι και με τις μεθόδους Etest. Όλοι οι συνδυασμοί τιγεκυκλίνης/μεροπενέμης επέδειξαν 
αδιαφορία. Αντιστρόφως, υπήρξαν 19 περιπτώσεις με FICI <0,5, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν 
από την ΚΘΧ. 
Συμπεράσματα: Διαπιστώνεται η δυνατότητα συνεργικής δράσης μεταξύ τιγεκυκλίνης και 
κολιστίνης έναντι στελεχών Klebsiella pneumoniae που παράγουν KPC καρβαπενεμάσες. Παρότι 
η μέθοδος αναφοράς αξιολόγησης συμφωνεί εν πολλοίς με την εναλλακτική μέθοδο «αποτυπώ-
ματος» με Etest, η τελευταία φαίνεται να υπερεκτιμά τη συνεργική πιθανότητα. Για τους λοιπούς 
συνδυασμούς, η μεθοδολογία Etest δεν αναπαράγει αποτελεσματικά τη μέθοδο αναφοράς.



57

ΕΑ12
Πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τα ανθεκτικά στις 
καρβαπενέμες στελέχη K. pneumoniae που απομονώνονται στα 
ελληνικά νοσοκομεία
Η. Καραΐσκος,1 Σ. Μαράκη,2 Β. Παπαϊωάννου,3 Π. Καζίλα,4 Ε. Τσορλίνη,5 Ν. Χαραλαμπάκη,6  
Μ. Τούτουζα,7 Ε. Βαγιάκου,8 Κ. Παππάς,9 Α. Κυράτσα,10 Κ. Κοντοπούλου,11 Ο. Λέγγα,12 Ε. Πετεινάκη,13 
Ε. Παπαδογεωργάκη,14 Ε. Χίνου,15 Ε. Καραντάνη,14 Β. Παπουτσάκη,14 Ε. Γαλάνη,16 Ε. Γιαμαρέλλου 1
16η Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»
2Τμήμα Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
4Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
5Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Τμήμα Βακτηριολογίας, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»
6Τμήμα Κλινικής Μικροβιολογίας, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 
7Τμήμα Μικροβιολογίας, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
8Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
9Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
10Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Κέρκυρας
11Τμήμα Μικροβιολογίας, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς»
12Τμήμα Μικροβιολογίας, Γ.Ν. Λαμίας
13Τμήμα Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας
14Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»
15Τμήμα Μικροβιολογίας, Αντικαρκινικό Ογκολογικό Ν.Α. «Άγιος Σάββας»
16 Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Θεραπείας, Δ’ Παθολογική Κλινική,  

Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Σκοπός: Πρόκειται για μια αναδρομική πολυκεντρική μελέτη που διεξήχθη για να αξιολογήσει 
τόσο την εξάπλωση των γονιδίων καρβαπενεμάσης στα στελέχη K. pneumoniae όσο και τις ευαι-
σθησίες τους στη μεροπενέμη, κολιστίνη, τιγεκυκλίνη, φωσφομυκίνη και γενταμικίνη.
Υλικό και Μέθοδοι: Από τον Οκτώβριο 2014 έως και τον Ιούλιο 2016, τα μικροβιολογικά εργα-
στήρια 15 γενικών νοσοκομείων της χώρας (8 στην Αθήνα, 3 στη Θεσσαλονίκη και 4 σε επαρ-
χιακές πόλεις) έστειλαν συνεχόμενα κλινικά στελέχη K. pneumoniae που ήταν ανθεκτικά στις 
καρβαπενέμες (ένα ανά ασθενή) στο Ερευνητικό Εργαστήριο στην Αθήνα για να υποβληθούν σε 
δοκιμές ευαισθησίας και μοριακό χαρακτηρισμό των γονιδίων που παράγουν καρβαπενεμάση. Η 
ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας επιβεβαιώθηκαν με το VITEK2. Οι MICs σε μεροπενέμη, 
κολιστίνη, φωσφομυκίνη, τιγεκυκλίνη και γενταμικίνη προσδιορίστηκαν και με E-test και αξιολο-
γήθηκαν σύμφωνα με τα κλινικά όρια ευαισθησίας της EUCAST. Τα γονίδια των καρβαπενεμασών 
ανιχνεύθηκαν με PCR.
Αποτελέσματα: Συλλέχθηκαν συνολικά 399 στελέχη K. pneumoniae που παρήγαγαν καρβαπενε-
μάση από 15 διαφορετικά νοσοκομεία. Είκοσι εννέα (7,3%) στελέχη παρουσίασαν φαινότυπο PDR, 
108 (27,1%) XDR και τα υπόλοιπα φαινότυπο MDR. Μοριακά ελέγχθηκε ένα υποσύνολο 284 στε-
λεχών. Γονίδιο καρβαπενεμάσης ανιχνεύθηκε σε όλα τα 284 στελέχη, με 191 (68,3%), 49 (17,3%), 
19 (6,7%) και 13 (4,6%) στελέχη να φέρουν τα bla

KPC
, bla

NDM
, bla

VIM
 και bla

OXA-48
 γονίδια, αντίστοιχα. 

Επιπλέον 15 (5,3%) στελέχη έφεραν δύο γονίδια καρβαπενεμασών, 12 (4,2%), τα bla
KPC

 και bla
VIM

, 
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δύο (0,7%), τα bla
NDM

 και bla
OXA-48

 και ένα στέλεχος (0,4%), τα bla
KPC

 και bla
OXA-48

. Διαφορές παρατη-
ρήθηκαν μεταξύ των τιμών MIC της μεροπενέμης όταν αυτές προσδιορίστηκαν με Etest σε σχέση 
με τις τιμές του συστήματος VITEK2. Σαράντα οκτώ στελέχη (12%) που παρουσίαζαν MIC 0,5-8 
mg/L με το Etest είχαν χαρακτηριστεί ως ανθεκτικά στη μεροπενέμη (>8 mg/L) από το VITEK2. 
Επιπλέον 31 στελέχη (7,8%), με MIC 16 mg/L, για τα οποία σε θεωρητική βάση, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί η μεροπενέμη, είχαν χαρακτηριστεί ως ανθεκτικά από το VITEK2 με MIC>8 mg/L.
Συμπεράσματα: Η κολιστίνη και η γενταμικίνη ήταν οι πιο δραστικές αντιμικροβιακές ουσίες in 
vitro έναντι των CPE με 63,4% και 61,5% των στελεχών να αναστέλλονται στα ≤2 mg/L. Ακολου-
θεί η τιγεκυκλίνη (51,4% ευαίσθητα). Αυξημένη συχνότητα εμφάνισης στελεχών K. pneumoniae 
που παράγουν NDM παρατηρήθηκε σε 11 από τα 13 νοσοκομεία που συμμετείχαν στη μελέτη, 
υποδεικνύοντας την εξάπλωση του γονιδίου bla

NDM
, για πρώτη φορά, σε όλη την Ελλάδα. Οι MICς 

της μεροπενέμης στα CPE στελέχη θα πρέπει να ελέγχεται περαιτέρω με Etest, καθώς το VITEK2 
αυξάνει ψευδώς τις MICς της μεροπενέμης, και ως εκ τούτου, ενδεχόμενα, να στερεί κατάλληλη 
αντιμικροβιακή θεραπεία.

Στελέχη (αρ.)

(% Ευαισθησία; MIC50/MIC90)

Μεροπενέμη Κολιστίνη Τιγεκυκλίνη Φωσφομυκίνη Γενταμικίνη

Όλα (n=399) 3,0%; >32/>32 63,4%; 0,25/32 51,4%; 1/4 13,0%; 128/>1024 61,5%; 2/>256

KPC (n=191) 1,6%; >32/>32 66,0%; 0,25/32 50,3%; 1/4 10,5%; 128/>1024 69,5%; 2/64

NDM (n=49) 2%; >32/>32 83,7%; 0,25/16 69,4%; 1/2 32,7%; 64/>1024 44,9%; 128/>256

VIM (n=19) 15,8%; >32/>32 73.7.4%; 0,25/32 47,4%; 2/4 26,3%; 128/>1024 42,1%; 32/>256

OXA-48 (n=13) 0%; 32/>32 53,8%; 0.5/16 76,9%; 1/2 10,5%; 128/>1024 15,8%; 256/>256

KPC+VIM (n=12) 8,3%; >32/>32 8,3%; 32/32 33,3%; 2/2 8,3%; 256/>1024 83,3%; 2/8

ΕΑ13
Δεδομένα επιπολασμού πολυανθεκτικών μικροβίων σε παθολογικές 
κλινικές τεταρτοβάθμιου νοσοκομείου
Σ. Κωστούρου,1 Φ. Βεϊνή,1 Ε. Περιβολιώτη,1,3 Μ. Νέπκα,3 Β. Παπασταμόπουλος,1,2 A. Σκουτέλης 1,2

1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Ε’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση του επιπολασμού των πολυανθεκτικών 
μικροβίων στις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου μας. Η επιτήρηση των πολυανθεκτικών 
μικροβίων θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς τους. 
Υλικό και Μέθοδοι: Η επιτήρηση έγινε στις Παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου, σε δύο χρονι-
κά διαστήματα, το 2Ο τετράμηνο του 2015 και το αντίστοιχο τετράμηνο του 2016. Έγινε καταγραφή 
των θετικών κλινικών καλλιεργειών από όλα τα βιολογικά δείγματα (παλιές και νέες περιπτώσεις). 
Οι καλλιέργειες δεν αφορούσαν αμιγώς έλεγχο αποικισμού. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων, 
έγινε αφαίρεση των διπλοεγγραφών, καταγράφηκε δηλαδή για το κάθε διάστημα της μελέτης, 
μόνο η 1η θετική καλλιέργεια ανά πολυανθεκτικό μικρόβιο. 
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Αποτελέσματα: Το 2ο τετράμηνο του 2015 συνολικά βρέθηκαν 148 περιπτώσεις πολυανθεκτικών 
μικροβίων, oι οποίες αντιστοιχούν σε 131 ασθενείς (83 άνδρες, 48 γυναίκες). Από αυτούς οι 17 
ασθενείς, δηλαδή το 11,5% είχαν περισσότερα από ένα πολυανθεκτικό μικρόβιο. Το 2ο τετράμηνο 
του 2016 συνολικά βρέθηκαν 196 περιπτώσεις πολυανθεκτικών μικροβίων, oι οποίες αντιστοιχούν 
σε 156 ασθενείς (91 άνδρες, 65 γυναίκες). Από αυτούς οι 40 ασθενείς, δηλαδή το 25,6% είχαν περισ-
σότερα από ένα πολυανθεκτικό μικρόβιο. Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται τα αποτελέσματα σε 
σχέση με το είδος των πολυανθεκτικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κατανομή πολυανθεκτικών μικροβίων ανά Gram χρώση

ΣΥΝΟΛΟ περιπτώσεων Gram+ Gram-

2ο τετράμηνο 2015 148 περιπτώσεις 26 (17,6%) 122 (82,4%)

2ο τετράμηνο 2016 196 περιπτώσεις 38 (19,4%) 158 (80,6%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Κατανομή ανά είδος πολυανθεκτικού μικροβίου

2ο τετράμηνο 2015 2ο τετράμηνο 2016

ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΥ

αριθμός περιπτώσεων  
(ποσοστό επί του συνόλου)

αριθμός περιπτώσεων  
(ποσοστό επί του συνόλου)

Klebsiella pneumoniae 43 (29%) 62 (31,6%)

Acinetobacter baumannii 41 (27,7%) 53 (27%)

Pseudomonas aeruginosa 25 (16.9%) 25 (12,7%)

MRSA 24 (16,2%) 29 (14,7%

Stenotrophomonas 
maltophilia

8 (5,4%)
6 (3%)

VRΕ 2 (1,3%) 9 (4,5%)

Enterobacter cloacae 2 (1,3%) -

Providencia stuartii 1 (0,7%) 3 (1,5%)

Escherichia. coli 1 (0,7%) -

Raoutella omitholytica 1 (0,7%) -

Proteus mirabilis - 5 (2.5%)

Chryseobacterium 
indologenes

-
1 (0,5%)

Pseudomonas fluorescens - 1 (0,5%)

Morganella morganii - 2 (1%)

Συμπεράσματα: Τo κυριότερο πρόβλημα στις Παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου μας, αποτε-
λούν τα Gram- πολυανθεκτικά που απομονώνονται σε ποσοστό πάνω από 80%. Τα συχνότερα είναι το 
Acinetobacter baumannii, η Klebsiella pneumonia και η Pseudomonas aeruginosa που συγκεντρώνουν 
ποσοστό 60%. Ο επιπολασμός δείχνει το σύνολο των αρρώστων για το οποίο θα πρέπει να εφαρμο-
στούν προφυλάξεις επαφής και απομόνωσης γιατί οι ασθενείς με θετική καλλιέργεια, ανεξάρτητα από 
το αν πρόκειται για ενεργό λοίμωξη ή αποικισμό, αποτελούν πηγή μετάδοσης.
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ΕΑ14
Καταγραφή της συμμόρφωσης της υγιεινής των χεριών  
σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο
Α. Νικοπούλου, Ε. Πασματζή, Λ. Πιτσιόρλα, Ι. Κιουμής
Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Σκοπός: Η καταγραφή της συμμόρφωσης στην υγιεινή των χεριών σε διάφορα τμήματα του Γενι-
κού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου». H υγιεινή των χεριών αποτελεί σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) υποχρεωτικό δείκτη επιτήρησης συμμόρφωσης 
των επαγγελματιών υγείας στην εφαρμογή των μέτρων ελέγχου για τη διασπορά των νοσοκομει-
ακών παθογόνων. 
Υλικό και Μέθοδοι: Η καταγραφή της συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σε τρεις χρονικές 
περιόδους (Α’ και Β’ εξάμηνο 2015 και Α’ εξάμηνο 2016) και επιλέχθηκαν δεκατέσσερα τμήματα 
και κλινικές του Παθολογικού και του Χειρουργικού Τομέα (Παθολογική, Αιματολογική, Μονάδα 
Τεχνητού Νεφρού, Γαστρεντερολογική, Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική, Πλαστική Χειρουργική, 
Β’ Χειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Ορθοπεδική και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) καθώς 
και οι τέσσερις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που διαθέτει το Νοσοκομείο (Α’ Μ.Ε.Θ., Β’ Μ.Ε.Θ., 
Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Στεφανιαία Μονάδα). Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 
Διακριτικής Άμεσης Παρατήρησης και καταγράφηκε η συμμόρφωση στην υγιεινή των χεριών, 
μόνο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, χωρίς τη χρήση γαντιών, έχοντας ως τρόπο καταγρα-
φής την αποτύπωση των 5 βημάτων που αποτελούν και τις ευκαιρίες-περιπτώσεις για την υγιεινή 
των χεριών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ για την ασφάλεια των ασθενών στη 
Φροντίδα Υγείας (2009).
Αποτελέσματα: Το συνολικό ποσοστό της συμμόρφωσης τα εξάμηνα Α’ του 2015, Β’ του 2015 
και Α’ του 2016 ήταν 19,46%, 28,32% και 19,92% αντίστοιχα. Υψηλότερα ποσοστά συμμόρφω-
σης παρατηρήθηκαν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (27,5%) και στην Αιματολογική Κλινική 
(39,5%), ενώ τα χαμηλότερα στον Χειρουργικό Τομέα (8%). Τα παραπάνω ποσοστά καταδεικνύ-
ουν χαμηλή συμμόρφωση στην υγιεινή των χεριών του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του 
νοσοκομείου μας. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι το προσωπικό συχνά υποκαθιστά την υγιεινή των 
χεριών με τη χρήση των γαντιών. Ανεπαρκή ή χαμηλά ποσοστά συμμόρφωσης έχουν αναφερθεί 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, με το ποσοστό να κυμαίνεται από 5% έως 89% και έναν μέσο όρο της τάξης του 38,7%. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαφορές μπορεί να μην οφείλονται αποκλειστικά σε διαφορε-
τικά ποσοστά συμμόρφωσης, αλλά και σε παράγοντες που σχετίζονται με τη διαδικασία της  
καταγραφής.
Συμπεράσματα: Η συμμόρφωση στην υγιεινή των χεριών του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 
του νοσοκομείου μας είναι χαμηλή. Δεδομένου ότι, η υγιεινή των χεριών αποτελεί ακρογωνιαίο 
λίθο για την πρόληψη και τον έλεγχο των ενδονοσομειακών λοιμώξεων είναι επιβεβλημένη η εντα-
τικοποίηση των στρατηγικών συμμόρφωσης. 
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ΕΑ15
Μπορεί η εφαρμογή ενός προγράμματος ορθής πολιτικής 
αντιμικροβιακών, να οδηγήσει σε μείωση των ποσοστών των 
πολυανθεκτικών gram(-) βακτηρίων σε ελληνικό νοσοκομείο;
Σ. Συμπάρδη,1 Α. Μακίνα,1 Ν. Αλεξίου,1 Α. Καραΐσκου,1 Α. Αρβανίτη,1 Ν. Χαραλαμπάκη,1  
Α. Παπαδόπουλος,2 Μ. Σουλή,2 Ε. Τρίκκα-Γραφάκου,1 Ε. Γιαμαρέλλου 3
1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Δ’ Π.Π. Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
3ΣΤ’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

Σκοπός: Η εφαρμογή ενός Προγράμματος Ορθής Πολιτικής Αντιμικροβιακών, βασισμένο στον 
περιορισμό της άσκοπης χορήγησης καρβαπενεμών, σε τμήματα εντός/εκτός Μ.Ε.Θ. και η διερεύ-
νηση της επίδρασης του στη μικροβιολογική επιδημιολογία του νοσοκομείου.
Υλικό-Μέθοδοι: Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) του Θριάσιου Νοσοκομείου, εφάρ-
μοσε ένα Συμβουλευτικό Πρόγραμμα Περιορισμού Καρβαπενεμών (ΣΠΠΚ), αποτελούμενο από δύο 
φάσεις: α) Την 1η φάση παρατήρησης (2011-2013). β) Τη 2η φάση συμβουλευτικού περιορισμού 
καρβαπενεμών (2013- 2015), όπου η αρχική εμπειρική συνταγογράφηση γινόταν με βάση έναν 
απλό οδηγό επιλογής αντιμικροβιακών και λοιμωξιολογική συμβουλή. Συγκριτικά εκτιμήθηκαν: 1) 
Η έκβαση των ασθενών, βάσει της θνητότητας 28 ημερών. 2) Η κατανάλωση των αντιμικροβιακών 
σε DDDs/100 ασθενείς ημέρες. 3) Η μικροβιακή αντοχή ανά 6μηνο, με καταγραφή των ποσοστών 
των πολυανθεκτικών Gram(-) στις καρβαπενέμες και σε άλλες ομάδες αντιμικροβιακών.
Αποτελέσματα: 1) Εκτιμήθηκαν 203 ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από πολυαν-
θεκτικά Gram(-) βακτήρια. Κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες με καλή αντιστοιχία, σύμφωνα με το 
APACHE II-score και κλινικά χαρακτηριστικά (π.χ. ύπαρξη βακτηριαιμίας ή μη). Στην 1η ομάδα περι-
ελήφθησαν 110 ασθενείς που έλαβαν εναλλακτικό φάρμακο, ενώ στη 2η ομάδα περιελήφθησαν 93 
ασθενείς που έλαβαν καρβαπενέμη. Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκβα-
ση μεταξύ των δύο ομάδων γενικά, πλην αριθμητικά μεγαλύτερων ποσοστών καλύτερης έκβασης 
σε υποομάδες του εναλλακτικού αντιμικροβιακού. 2) Καταγράφηκε μια αξιοσημείωτη μείωση 
στην κατανάλωση καρβαπενεμών συγκριτικά με την περίοδο πριν την παρέμβαση, σε ολόκληρο 
το νοσοκομείο (78,49 από 189,88 DDDs/100 ασθ.-ημ., p<0,05), αλλά ιδιαίτερα στα τμήματα εκτός 
Μ.Ε.Θ. (16,12 από 47,11 DDDs/100 ασθ.-ημ., p<0,01). 3) Διαπιστώθηκε μείωση των ποσοστών 
αντοχής των Gram(-) στις καρβαπενέμες, ειδικά για την Pseudomonas aeroginosa (ανθεκτικά στις 
καρβαπενέμες=37,5% από 63% προ της παρέμβασης, p<0,5) και για την Klebsiella pneumoniae 
(ανθεκτικά στις καρβαπενέμες=67% από 73,7%, ΝS). Δεν υπήρξε επίδραση στα ποσοστά αντοχής 
του Acinetobacter baumanii. Δεν διαπιστώθηκε αλλαγή στα ποσοστά αντοχής στα εναλλακτικά 
αντιμικροβιακά. 
Συμπεράσματα: Ένα ΣΠΠΚ μπορεί να υποστηρίξει την ασφαλή αντιμετώπιση ασθενών, που έχουν 
παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από πολυανθεκτικά Gram(-) παθογόνα. Μειώνοντας την υπερ-
βολική χορήγηση των καρβαπενεμών, οι ασθενείς ωφελούνται από τη μείωση του κινδύνου της 
πολυαντοχής, χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος χειρότερης έκβασης της νόσου τους. 
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ΕΑ16
Η ενεργοποίηση της Ομάδας Επιτήρησης Κατανάλωσης και 
Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ) στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 
και η εφαρμογή προγράμματος πολιτικής χρήσης αντιβιοτικών 
οδήγησε στην ταχεία μείωση της χρήσης των υπό επιτήρηση 
«προστατευόμενων» αντιβιοτικών: Αποτελέσματα δύο μηνών
Α. Μαρκογιαννάκης,1,8 Κ. Βαγιανός,2,8 Ι. Παυλέας,3,8 Ε. Πλατά,4,8 Α. Αναστασοπούλου,5 Η. Καραΐσκος,6 
Κ. Κωνσταντίνου,5 T. Μουσούλη,6 A. Τόσκας,7 Μ. Σαμάρκος,6 Γ.Λ. Δαΐκος,6 Ν. Σύψας 5,8 
1Φαρμακευτικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
2Β’ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
4Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
5Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
6Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
7Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
8Ομάδα Επιτήρησης Κατανάλωσης και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ), Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σκοπός: Η αξιολόγηση της εφαρμογής προγράμματος πολιτικής χρήσης αντιβιοτικών για συγκε-
κριμένες ομάδες «προστατευόμενων» αντιβιοτικών στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», για χρονικό διάστημα 
δύο μηνών. 
Υλικό και Μέθοδοι: To προαναφερθέν πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την 
έναρξη λειτουργίας της Ομάδας Επιτήρησης Κατανάλωσης και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτι-
κών (ΟΕΚΟΧΑ), περιλαμβάνοντας συγκεκριμένες κατηγορίες «προστατευόμενων» αντιβιοτικών: 
καρβαπενέμες (ιμιπενέμη, μεροπενέμη, ερταπενέμη), τιγεκυκλίνη και κολιστίνη για χρονικό διά-
στημα δύο μηνών (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016), ενώ ως χρονικό διάστημα σύγκρισης ελήφθη 
το προηγούμενο δίμηνο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016), το οποίο παρουσιάζει παρόμοια χαρα-
κτηριστικά με το πρώτο (ως προς τον αριθμό των ασθενοημερών και τον αριθμό των νοσηλευ-
ομένων ασθενών). Οι καταναλώσεις των αντιβιοτικών εκφράζονται σε DDDs/100 ασθενοημέρες 
και ο υπολογισμός τους πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος ABC Calc. vers. 3.1 
(Statens Serum Institute, Κοπεγχάγη). Η εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με τη 
συνεχή παρακολούθηση της κατανάλωσης από το φαρμακευτικό τμήμα του νοσοκομείου των 
προαναφερόμενων αντιβιοτικών και την καθημερινή ηλεκτρονική αποστολή των ονομάτων των 
ασθενών στους οποίους συνταγογραφήθηκαν τα αντιβιοτικά αυτά ανά δραστική ουσία και ανά 
κλινική σε όλα τα μέλη της ΟΕΚΟΧΑ, καθώς και στους εξειδικευόμενους στις λοιμώξεις γιατρούς 
του νοσοκομείου. Πραγματοποιούταν αυθημερόν επίσκεψη και αξιολόγηση όλων των περιστατι-
κών από τους ειδικευμένους και τους εξειδικευόμενους στις λοιμώξεις γιατρούς. Επιπλέον, πραγ-
ματοποιούνταν μηνιαίες συναντήσεις των μελών της ΟΕΚΟΧΑ, στις οποίες συμμετείχαν επιπλέον 
όλοι οι λοιμωξιολόγοι του νοσοκομείου και γίνονταν αξιολόγηση εφαρμογής του προγράμματος 
για κάθε κλινική ξεχωριστά. 
Αποτελέσματα: Τα στοιχεία κατανάλωσης των υπό εξέταση αντιβιοτικών από όλες τις κλινικές του 
νοσοκομείου κατά τους τέσσερις μήνες παρατήρησης παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.
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Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στα υπό επιτήρηση «προστατευόμενα» αντιβιοτικά μεταξύ 
διμήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016, η οποία υπήρξε εντονότερη 
στις καρβαπενέμες (μεταβολή από 27,6 σε 15,3 DDDs/100 ασθενοημέρες, 45% μείωση), και στην 
κολιστίνη (από 7,8 σε 5,1 DDDs/100 ασθενοημέρες, 35% μείωση), ενώ υπήρξε λιγότερο οξεία στη 
τιγεκυκλίνη (από 5,9 σε 4,8 DDDs/100 ασθενοημέρες, 19% μείωση).
Συμπεράσματα: Σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την εφαρμογή προγράμματος επιτήρησης 
ορισμένων κρίσιμων «προστατευόμενων» αντιβιοτικών στα πλαίσια της ΟΕΚΟΧΑ, οδήγησε σε 
σημαντική μείωση της κατανάλωσής τους ιδιαίτερα όσον αφορά τις καρβαπενέμες και την κολιστί-
νη, κυρίως λόγω της συνεχούς και καθημερινής παρακολούθησης της κατανάλωσής τους από όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη. 
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ΑΑ01
Αξιολόγηση συχνότητας ιογενών ηπατίτιδων Β & C σε ασθενείς 
γενικού νοσοκομείου δυτικής Αττικής - Εξαετής καταγραφή
Β. Βιτώρος,1 Κ. Γκιζελή,1 Χ. Γιαννόπουλος,1 Ν. Αλεξίου,1,3 Μ. Μπάκα,2 Α. Ιωάννου,1 Ο. Tσατώφ,1  
Ι. Αποστολίδου,2 Ε. Χριστοδουλάκη,2 Γ. Μαϊκαντής,1 Θ. Λάμπρου,1 Ε. Σκούρα,1 Σ. Συμπάρδη 1,3

1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν. «Θριάσιο»
3Ηπατολογικό Ιατρείο, Γ.Ν. «Θριάσιο»

Σκοπός: Αναδρομική μελέτη παρατήρησης συχνότητας HBV & HCV λοίμωξης σε νοσοκομειακό 
πληθυσμό σε βάθος εξαετίας, δοθείσας της σημαντικής ανακατανομής πληθυσμού τις τελευταίες 
δεκαετίες λόγω εισροής οικονομικών μεταναστών από γειτονικές βαλκανικές χώρες με υψηλή 
ενδημικότητα CHB καθώς και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με υψηλή ενδημικότητα CHC. 
Υλικό και Μέθοδοι: Την εξαετία 2011-2016 εξετάστηκαν 15.968 δείγματα ασθενών για HBV και 
15.457 δείγματα για HCV λοίμωξη. 
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς βάση ιολογικού ελέγχου χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:
Α) Ασθενείς HBV(+): Από το σύνολο των δειγμάτων τα 556 ήταν HbsAg(+) (3,48%), οι περισσότε-
ρες γυναίκες: 349 (59,17%). Με κριτήριο την ηλικιακή ομάδα κατανεμήθηκαν ως εξής: <18 ετών: 
6 άνδρες, 18-29 έτη: 27 άνδρες/115 γυναίκες, 30-40 έτη: 67 άνδρες/140 γυναίκες, 41-50 έτη: 30 
άνδρες/27 γυναίκες, 51-60 έτη: 42 άνδρες/29 γυναίκες, 61-70 έτη: 30 άνδρες/8 γυναίκες, >70 έτη: 
25 άνδρες/10 γυναίκες. O ορολογικός έλεγχος των 556 HBsAg(+) ασθενών ανέδειξε 388 ασθενείς 
anti-HBc total(+)/(60,80%), 31 anti-Ηbc-IgM(+)/(5,57%), 40 anti-Hbs(+)/(7,2%), 30 HbeAg(+)/(5,4%) 
και 445 anti-Hbe(+)/(80,04%). Ανά κλινική νοσηλείας των ασθενών κατανομή ως εξής (γράφημα Α): 

Γράφημα Α: HBV(+) ΟΡΘ: 4 (0,72%) ΜΕΘ-ΘΡΙΑΣΙΟ: 14 (2,52%)

ΤΕΠ-ΑΠ: 1 (0,18%) ΟΥΡ: 6 (1,08%) ΜΤΝ: 14 (2,52%)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 5 (0,9%) Ν/Λ: 9 (1,62%) ΜΕΘ-ΛΑΤΣΕΙΟ: 16 (2,88%)

ΜΑΦ/ΛΑΤΣΕΙΟ: 2 (0,36%) ΩΡΛ: 1 (0,18%) ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: 19 (3,42%)

ΚΔ/ΜΕΚ: 2 (0,36%) ΦΙΑΠ: 1 (0,18%) Ψ/Χ: 24 (4,32%)

ΠΛ/Χ: 4 (0,72%) ΒΠ: 27 (4,86%) Γ/Χ: 22 (9,96%)

Π/Δ: 6 (1,08%) ΤΕΠ-ΒΠ: 1 (0,18%) ΑΠ: 53 (9,53%)

Ν/Χ: 2 (0,36)
ΤΕΠ-ΓΧ: 1 (0,18%)

ΠΝ: 9 (1,62%) ΜΓ: 200 (35,97%) 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: 109 (19,6%)

Β) Ασθενείς HCV(+): Από τα ανωτέρω δείγματα, τα 548 ήταν θετικά (3,55%), οι περισσότεροι 
άνδρες: 317 (57,85%). Εξετάστηκαν για επιβεβαίωση με ανοσοτύπωση Innolia 449 δείγματα εκ των 
οποίων ήταν θετικά τα 373 (83,07%), αρνητικά τα 37 (8,24%) και απροσδιόριστα ήταν 39 (8,68%) 
για τα οποία συστήθηκε HCV-RNA. Με κριτήριο την ηλικιακή ομάδα κατανεμήθηκαν ως εξής: <18 
ετών: 2 άνδρες, 18-29 έτη: 23 άνδρες/18 γυναίκες, 30-40 έτη: 91 άνδρες/53 γυναίκες, 41-50 έτη: 80 
άνδρες/32 γυναίκες, 51-60 έτη:65 άνδρες/26 γυναίκες, 61-70 έτη: 35 άνδρες/14 γυναίκες, >70 έτη: 
21 άνδρες/34 γυναίκες. Ανά κλινική νοσηλείας ασθενών κατανομή ως εξής (γράφημα Β):
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ΓΡΑΦΗΜΑ Β: HCV(+) ΟΡΘ: 7 (1,28%) ΜΕΘ-ΘΡΙΑΣΙΟ: 26 (4,75%)

ΤΕΠ-ΑΠ: 1 (0,18%) ΟΥΡ: 15 (2,74%) ΜΤΝ: 29 (2,52%)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 5 (0,9%) Ν/Λ: 11 (2%) ΜΕΘ-ΛΑΤΣΕΙΟ: 25 (4,56%)

ΜΑΦ/ΛΑΤΣΕΙΟ: 2 (0,36%) ΩΡΛ: 4 (0,73%) ΜΑΦ-ΛΑΤΣΕΙΟ: 2 (0,36%)

ΚΔ/ΜΕΚ: 1 (0,18%) ΦΙΑΠ: 1 (0,18%) Ψ/Χ: 62 (11,32%)

ΠΛ/Χ: 8 (1,46%) ΒΠ: 41 (7,48%) Γ/Χ: 26 (4,75%)

ΠΔ: 2 (0,36%) ΤΕΠ-ΒΠ: 1 (0,18%) ΑΠ: 90 (16,42%)

Ν/Χ: 4 (0,73) ΠΝ: 22 (4,01%) ΜΓ: 64 (11,68%)

ΚΑΡΔ/ΚΗ: 3 (0,54%) ΟΦΘ: 3 (0,55%) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: 80 (14,6%)

TEΠ: 8 (1,46) ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: 7 (1,28%) TEI: 1 (0,18%)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 2 (0,36%) AΝΑΙΣΘ/ΚΟ: 1 (0,18%) ΤΕΠ-ΓΧ: 1 (0,18%)

Συμπεράσματα: Στην Ελλάδα ο ΠΟΥ εκτιμά τον επιπολασμό της HBV λοίμωξης σε 2-8% και της 
HCV λοίμωξης σε 1,7% (0,6-7,5%). Τα αποτελέσματα μας, παρόλο που αφορούν σε νοσοκομειακό 
πληθυσμό, συμφωνούν με τα ποσοστά επιδημιολογικών μελετών. Στην ομάδα Α-(HBV+) αυξημένα 
ποσοστά στις ηλικίες 18-29/30-40 έτη, στις γυναίκες, η πλειονότητα των ασθενών anti-HBc(+)/anti-
HBe(+). Στην ομάδα Β-(HCV+) υψηλά ποσοστά στις ηλικίες (30-40/41-50/51-60 έτη), πλειοψηφία 
των ανδρών. Ανά τμήμα νοσηλείας και στις δύο ομάδες υψηλά ποσοστά στη Μαιευτική/Γυναικο-
λογική Κλινική (έλεγχος σε τακτική βάση όλων των επιτόκων), στην Ψυχιατρική (κλειστό Τμήμα με 
IVDU ασθενείς), ενώ σημαντικός ο αριθμός ασθενών των εξωτερικών ιατρείων.

ΑΑ02
Καταγραφή λοίμωξης από Clostridium difficile: Κλινική εικόνα, 
απεικονιστικά ευρήματα και αξιολόγηση θεραπείας 
Χ. Γιαννόπουλος,1 Κ. Γκιζελή,1 Ν. Αλεξίου,1 Τ. Ταταρίδου,1 Ε. Σκούρα,1 Ι. Κοντολαίμου,1  

Μ. Κουπετώρη,1 Δ. Παπαδέλλη,2 Ν. Στεφάνογλου,3 Σ. Συμπάρδη 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»»
2Γαστρεντερολογικό Ιατρείο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σκοπός: Η συνεχώς αυξανόμενη επίπτωση της λοίμωξης από Clostridium difficile, την καθιστά 
τη συχνότερη αιτία νοσηλείας ενός διαρροϊκού συνδρόμου. Σκοπός μας η καταγραφή τέτοιων 
περιστατικών, με έμφαση στα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα, καθώς και η ανταπόκριση σε 
επιλεγόμενες θεραπείες.
Υλικό και Μέθοδοι: Στο διάστημα Νοέμβριος 2015-Ιανουάριος 2017 καταγράφηκαν 29 ασθενείς 
:13 άνδρες (45%) και 16 γυναίκες (55%), μέσης ηλικίας 72±5 έτη. Η διαγνωστική προσέγγιση περι-
λάμβανε: ιστορικό, κλινική εξέταση, αιματολογικό έλεγχο, δείκτες φλεγμονής, καλλιέργειες κοπρά-
νων για κοινά, αναζήτηση τοξίνης Α/Β καθώς και του Ag Cl. difficile στα κόπρανα, διαβαθμισμένο 
απεικονιστικό έλεγχο και επιλεκτικά ενδοσκοπήσεις πεπτικού.
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Αποτελέσματα: Προδιαθεσικοί παράγοντες: Προηγούμενη αντιμικροβιακή αγωγή 20/29 (69%), 
πρόσφατη νοσηλεία 9/29 (31%), κακοήθεια υπό ΧΜΘ 6/29 (20%), ηλικία >65 έτη 20/29 (69%), 
πρόσφατο χειρουργείο κοιλίας 2/29 (7%), ΣΔ 10/29 (34%), ΙΦΝΕ 2/29 (7%), ΧΑΠ 9/29 (31%). Κλι-
νική εικόνα: Η νόσος εκδηλώθηκε ως συνεχές ή διαλείπον διαρροϊκό σύνδρομο σε 28/29 (97%) 
ασθενείς. Οι 9/29 ασθενείς (31%) είχαν κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα 1/29 (3%), μετεωρισμό 
9/29 (31%), πυρετό 10/29 (34%). Απεικονιστικός έλεγχος (α/α κοιλίας/CΤ κοιλίας): Ικανού βαθμού 
διάταση του παχέος-λεπτού εντέρου διαπιστώθηκε σε 12/29 ασθενείς (41%), ενώ εικόνα ατελούς 
ειλεού σε 5/29 (17%). Η κλινική πορεία σε 3/29 (10%) των ασθενών επιπλέχθηκε με σήψη. Εργαστη-
ριακά ευρήματα: Οι 16/29 ασθενείς (55%) παρουσίασαν αύξηση δεικτών φλεγμονής, οι 8/29 (28%) 
νεφρική δυσλειτουργία. Σε 25/29 (86%) βρέθηκε τοξίνη Α/Β(+) ή/και Ag(+) Cl. difficile σε δείγμα 
κοπράνων. Στους υπόλοιπους 4/29 (14%) χρησιμοποιήθηκε το θεραπευτικό κριτήριο με βάση 
κλινική και ενδοσκοπική εικόνα (φλεγμονή/ψευδομεμβράνες). Θεραπεία: Οι 25 ασθενείς έλαβαν 
αρχικά iv αγωγή με μετρονιδαζόλη (500 mg x 3) με φτωχή κλινική ανταπόκριση και εν συνεχεία 
βανκομυκίνη p. os (500 mg x 4) με καλή κλινική ανταπόκριση στους 22/25 (88%). Η φινταξομυκίνη 
χορηγήθηκε ως θεραπεία πρώτης γραμμής (λόγω εξαιρετικής βαρύτητας) σε 4 ασθενείς και ως 
θεραπεία διάσωσης σε 3 ασθενείς, με πλήρη κλινική ανταπόκριση 7/7 (100%). Υποτροπή νόσου 
διαπιστώθηκε σε 1 ασθενή. Τελική έκβαση: Στους 27/29 (93,1%) ασθενείς παρατηρήθηκε ύφεση 
συμπτωματολογίας, ενώ δύο ασθενείς απεβίωσαν από επιπλοκές συννοσηρότητας. 
Συμπεράσματα: Η λοίμωξη από Cl. difficile εκδηλώνεται με διαρροϊκό σύνδρομο και σε μεγάλο 
ποσοστό με εντερική διάταση και μετεωρισμό. Η επίπτωση βαίνει αυξανόμενη, όταν το αίτιο ανα-
ζητείται συστηματικά. Η φινταξομυκίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία πρώτης επιλογής 
σε σοβαρές περιπτώσεις, έχοντας άριστα κλινικά αποτελέσματα.

ΑΑ03
Ηπατική ανεπάρκεια-εγκεφαλοπάθεια μετά από λοίμωξη με τον ιό  
της γρίπης τύπου Β - Περίπτωση συνδρόμου Reye ενηλίκων; 
Μ. Δημητριάδη, Γ. Ρέντζιου, Ά. Ζούγλος, Σ. Μπίλιου, Θ. Μοντσενίγος, Ι. Σαφλιάνης
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο

Σκοπός: Η περιγραφή περιστατικού ενήλικα ασθενούς με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια και εγκεφαλοπάθεια.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για γυναίκα 41 ετών η οποία προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών λόγω αναφερόμενης αιματέμεσης από ωρών. Από το ατομικό αναμνηστικό ανα-
φέρονται: από 16 ετών κατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης, καπνίστρια, καταθλιπτική συνδρομή 
υπό αγωγή με άτυπα αντιψυχωσικά και αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης. Αναφέρεται 
ότι 5 ημέρες προ της προσέλευσής της στο ΤΕΠ είχε προηγηθεί ιογενής συνδρομή με συμπτώ-
ματα λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού και εμπύρετο, για την οποία έλαβε παρακεταμόλη 
(όχι πάνω από 2 gr/ημέρα) και στη συνέχεια επεισόδια εμέτων και αναφερόμενη αιματοχεσία. 
Από τον αρχικό εργαστηριακό έλεγχο στο ΤΕΠ ανεδείχθη: σοβαρή διαταραχή ηπατικής βιοχη-
μείας (SGOT>7000 U/L, SGPT=5086 U/L, LDH>10.000 U/L, t-Bil=2,39 mg/dL, d-Βil=1,45 mg/dL, 
γGT=225 U/L), οξεία νεφρική ανεπάρκεια (U: 131 mg/dL, Cr: 5,1 mg/dL, ουρικό οξύ: 14,8 mg/dL, 
CPK=797 U/L). Επίσης, παρουσίασε σταδιακή επιδείνωση επιπέδου συνείδησης, χωρίς εστιακή 
νευρολογική σημειολογία.
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Αποτελέσματα: Η ασθενής παρουσίασε προοδευτική βυθιότητα τα πρώτα 24ώρα με συνοδό 
αιμοδυναμική αστάθεια. Επιπλέον, αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού και βλεννογόνων (αιματέμεση, 
μέλαινες, ρινορραγία), πτώση Hct, απορρύθμιση INR, αύξηση d-dimers, πτώση αντιθρομβίνης, 
τα οποία αποδόθηκαν σε διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. ΝΗ

4
+ τριχοειδικού αίματος=385. Η νεφρική 

λειτουργία επιδεινώθηκε περαιτέρω (Cr: έως 10,5 mg/dL) με συνοδό πρωτεϊνουρία, υπολευκω-
ματιναιμία (αντιμετωπίστηκε συντηρητικά). Επεπλάκη με λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού και 
πλευριτική συλλογή. Υπεβλήθη σε επείγουσα αξονική τομογραφία θώρακος/άνω-κάτω κοιλίας/
εγκεφάλου: εκτεταμένες κυψελιδικού τύπου αλλοιώσεις με αεροβρογχόγραμμα στον αρ. πνεύμο-
να, πολλαπλά, μικρά, διάσπαρτα, πυκνωτικού τύπου διηθήματα στο δεξιό πνεύμονα. Ηπατομεγαλία 
με λιπώδη διήθηση του οργάνου, χωρίς απεικονιστικά σημεία κίρρωσης. Καλύφθηκε αρχικά με 
πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη και στη συνέχεια με λεβοφλοξασίνη σε συνδυασμό με κεφτριαξόνη 
και τέλος, με μεροπενέμη. PCR φαρυγγικού επιχρίσματος: θετική για ιό της γρίππης τύπου Β -δεν 
καλύφθηκε με οσελταμιβίρη λόγω παρέλευσης 12 ημερών από την έναρξη της γριπώδους συνδρο-
μής. Υπεβλήθη σε βρογχοσκόπηση-lavage: χωρίς παθολογικά ευρήματα, ενώ οι καλλιέργειες βρογ-
χικών εκκρίσεων και πλευριτικού υγρού δεν παρουσίασαν καμία ανάπτυξη. Δεν κατέστη δυνατόν 
να υποβληθεί σε οσφυονωτιαία παρακέντηση λόγω διαταραχών πηκτικότητας. Κατά τη νοσηλεία 
της παρουσίασε διαρροϊκό σύνδρομο με θετικό αντιγόνο για τοξινογόνο στέλεχος Clostridium 
difficile, για το οποίο έλαβε από του στόματος βανκομυκίνη για 14 ημέρες. Γαστροσκόπηση: έλκος 
βολβού δωδεκαδακτύλου σε επούλωση. Η ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο με φυσιολογική 
νεφρική και ηπατική λειτουργία, έχοντας αποκαταστήσει το επίπεδο συνείδησης και με φυσιολο-
γική πηκτικότητα.
Συμπεράσματα: Πρόκειται για περίπτωση υγιούς νέου ενήλικα που παρουσιάζει σύνδρομο 
πολυοργανικής ανεπάρκειας (οξεία ηπατική, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, εγκεφαλοπάθεια, διάχυτη 
ενδαγγειακή πήξη), μετά από λοίμωξη με τον ιό της γρίππης τύπου Β, ενώ πληροί αρκετές προϋπο-
θέσεις για σύνδρομο Reye ενηλίκων.

ΑΑ04
Γάγγραινα Fournier: Η 5ετής εμπειρία μας στο Νομαρχιακό 
Νοσοκομείο Αγρινίου
Κ. Κουτσουβάς,¹ Θ. Δράκος-Γαλάνης,¹ Β. Αποστολάκη,² Ν. Σιάσος,¹ Χ. Αγγελάκης ¹
¹Χειρουργική Κλινική, Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου, Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
2Παθολογική Κλινική, Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου, Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Εισαγωγή: H γάγγραινα Fournier αποτελεί μια οξεία, ταχέως εξελισσόμενη, πολυσυστηματική, πολυμι-
κροβιακή λοίμωξη των μαλακών μορίων της ορθοπρωκτικής ή/και ουρογεννητικής χώρας. Πρόκειται 
συνήθως για παραμελημένες περιπτώσεις και συνοδεύεται από υψηλή θνητότητα και νοσηρότητα.
Σκοπός: Η αναδρομική παρουσίαση και ανάλυση τεσσάρων περιστατικών με γάγγραινα Fournier 
που αντιμετωπίστηκαν την τελευταία 5ετία (Μάιος 2011-Ιανουάριος 2017) στη χειρουργική κλινική 
του νοσοκομείου μας.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για τέσσερις άρρενες ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας τα 57,7 έτη. 
Τρεις από αυτούς έπασχαν από μη ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη υπό αγωγή. Κατά 
την εισαγωγή τους βρίσκονταν σε βαριά σηπτική κατάσταση και αιμοδυναμική αστάθεια. Μετά την 
αιμοδυναμική σταθεροποίησή τους και την έναρξη εμπειρικής ενδοφλέβιας χορήγησης αντιβιοτικών 



71

ευρέος φάσματος, υποβλήθηκαν σε εκτεταμένο χειρουργικό καθαρισμό. Η διάρκεια του αρχικού χει-
ρουργείου ήταν 58±24,5 λεπτά. Και για τους 4 ασθενείς απαιτήθηκαν περισσότερες της μίας χειρουρ-
γικές επεμβάσεις. Αλλαγές τραύματος πραγματοποιούνταν 2 φορές την ημέρα, ενώ εργαστηριακός 
έλεγχος λαμβανόταν σχεδόν κάθε δεύτερη ημέρα. Στους 2 εξ αυτών έγινε τροποποίηση του αρχικού 
εμπειρικού σχήματος αντιβιοτικών μετά την ταυτοποίηση των παθογόνων από τις καλλιέργειες και τα 
αποτελέσματα του αντιβιογράμματος. 
Αποτελέσματα: Δύο ασθενείς χρειάστηκαν τελική κολοστομία προς εκτροπή κοπράνων, ενώ 
άλλοι δύο πλαστική αποκατάσταση των δερματικών τους ελλειμμάτων με ελεύθερο κρημνό. Ο 
μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 35 ημέρες. Δεν υπήρξε κανένας θάνατος. Το follow up στα Τακτικά 
Ιατρεία της Κλινικής μας διήρκησε για χρονικό διάστημα περί τα δύο χρόνια (ανά έξι μήνες) χωρίς 
να παρουσιαστούν επιπλοκές στην επούλωση των τραυμάτων. 
Συμπεράσματα: Η γάγγραινα Fournier αποτελεί μια πολυμικροβιακή λοίμωξη μαλακών μορίων 
που επεκτείνεται κατά συνέχεια ιστών, επηρεάζοντας πολυσυστηματικά τον ασθενή. Απαιτεί 
επιθετική αναζωογόνηση, χορήγηση με ευρέος φάσματος αντιβιοτικά καθώς και εκτεταμένους 
και πολλαπλούς χειρουργικούς καθαρισμούς. Αποτελεί πρόκληση για το σύγχρονο χειρουργό, 
καθώς συνοδεύεται από υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα, ενώ απαιτείται μακρά νοσηλεία. Τέλος, 
προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση εκάστου 
περιστατικού.

ΑΑ05
Θεραπευτικοί προβληματισμοί για την ορχεοεπιδιδυμίτιδα από 
Brucella spp.
Θ. Λάμπρου,1 Β. Βιτώρος,1 Ν. Αλεξίου,1 Τ. Ταταρίδου,1 O. Τσατώφ,1 Α. Ιωάννου,1 Ι. Κοντολαίμου,1  
Μ. Νομικός,2 Χ. Κατσιφώτης,2 Σ. Συμπάρδη 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σκοπός: Η βρουκέλλωση είναι συστηματική λοίμωξη που ενδημεί σε αγροτικές και κτηνοτροφικές 
χώρες. Εστιακές μορφές της νόσου ανευρίσκονται στο 30% των ασθενών, με το ουροποιητικό 
σύστημα να ακολουθεί το μυοσκελετικό σε συχνότητα στους άνδρες (5-10%), συνήθως με τη 
μορφή ορχεοεπιδιδυμίτιδας. Η ορθή διαφορική διάγνωση από κακοήθεια, τραύμα, λοίμωξη από 
κοινά και ειδικά παθογόνα είναι εξαιρετικής σημασίας. Παρουσιάζουμε περίπτωση ασθενούς με 
ατελώς θεραπευθείσα ορχεοεπιδιδυμίτιδα από Brucella spp.
Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας, 59 ετών, προσήλθε στο Ουρολογικό ιατρείο του Τ.Ε.Π. λόγω οιδήματος 
και άλγους στο όσχεο και εμπύρετου από ημερών, χωρίς ιστορικό τραύματος στην περιοχή. Είχε 
προηγηθεί χορήγηση 20ήμερης εμπειρικής αγωγής με σιπροφλοξασίνη από ιδιώτη ουρολόγο 
και μετά από προσωρινή βελτίωση, διαπιστώθηκε επιδείνωση κλινικών και εργαστηριακών ευρη-
μάτων. Αντικειμενική εξέταση: Πυρετός 38οC, έντονο αμφοτερόπλευρο οίδημα, ερυθρότητα και 
εντονότατη ευαισθησία όρχεων. Εργαστηριακά: Αύξηση λευκών και δεικτών φλεγμονής (TKE: 54 
mm, CRP: 55 mg/l), φυσιολογική ηπατική και νεφρική λειτουργία, hCG, AFP, LDH: φυσιολογικές. 
Απεικονιστικά: Ανομοιογένεια, οίδημα διόγκωση και αυξημένη αιμάτωση αριστερού όρχεως και 
επιδιδυμίδας από υπερηχογράφημα. Κατόπιν λοιμωξιολογικής εκτίμησης διερευνήθηκε και η 
πιθανότητα φυματίωσης, αναδείχθηκε όμως ιστορικό ερασιτεχνικής ενασχόλησης με κτηνοτροφία 
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και κατανάλωση νωπών γαλακτοκομικών, ενώ ο ορολογικός έλεγχος για βρουκέλλωση απέβη 
θετικός (Wright(+)=1/640, Ab Brucella: ↑IgG: 55,24 U/ml, ↑IgM 22,20 U/ml). Οι καλλιέργειες αίμα-
τος ήσαν στείρες μετά από παρατεταμένη επώαση για Βrucella spp. Ο ασθενής έλαβε θεραπεία με 
Streptomycin 1 gr x 1 im για 21 ημέρες και Doxycycline 100 mg x 2 per os με αποτέλεσμα αργή 
κλινική βελτίωση και σταδιακή υποχώρηση των δεικτών φλεγμονής. Εξήλθε βελτιωμένος, με οδη-
γίες για per os αγωγή με Doxycycline 100 mg x 2 και Rifampicin 900 mg/ημέρα, για τουλάχιστον 3 
εβδομάδες ακόμη. Παρακολουθείται κλινικά και εργαστηριακά (δείκτες φλεγμονής, τίτλος Wright) 
στο Παθολογικό και Ουρολογικό ιατρείο.
Συμπεράσματα: Η βρουκέλλωση (υποχρεωτικά δηλούμενο λοιμώδες νόσημα) πρέπει να λαμβάνε-
ται υπόψη από τον κλινικό ιατρό στη χώρα μας, στη διαφορική διάγνωση της ορχεοεπιδιδυμίτιδας 
και να αναζητείται κατάλληλα. Η εμπειρική ατελής θεραπεία με κινολόνες (IUSTI Guidelines) χωρίς 
περαιτέρω διερεύνηση, μπορεί να οδηγήσει σε αντοχή, υποτροπές και επιπλοκές για τις αδιάγνω-
στες περιπτώσεις. Η διάρκεια των αντιμικροβιακών δεν είναι σαφώς καθορισμένη, ιδιαίτερα για 
περιπτώσεις που έχει προηγηθεί άστοχη /ατελής θεραπεία με κινολόνη, φάρμακο που ανήκει στις 
εν δυνάμει θεραπευτικές επιλογές.

ΑΑ06
Μελέτη λοιμώξεων ΚΝΣ σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο της περιφέρειας
Ε. Παπαδημητρίου,1 Χ. Γεωργιάδης,2 Φ. Τσιμπούκας,2 Μ. Παναγιώτου,1 Α. Τσέλιου,1 Ο. Λέγγα,3  
Δ. Αστρέχα,3 Τ. Τσανακάκη,4 Β. Καψιμάλη,5 Ν. Σπανάκης,5 Λ. Λαναράς 1
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Λαμίας
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν. Λαμίας
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Λαμίας
4Κέντρο Αναφοράς Μικροβιακής Μηνιγγίτιδας
5Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός: Η μελέτη ασθενών με λοίμωξη Κεντρικού Νευρικού Συστήματος το έτος 2015.
Υλικό και Μέθοδοι: Από 1/1/2015 έως 31/9/2015 νοσηλεύτηκαν στην Παθολογική Κλινική του 
Γ.Ν. Λαμίας 11 ασθενείς με λοίμωξη ΚΝΣ. Έγινε μικροβιολογική και γενική εξέταση του ΕΝΥ. Η 
μικροβιολογική εξέταση περιλαμβάνει χρώση κατά Gram, καλλιέργεια των δειγμάτων στα συνήθη 
θρεπτικά υλικά και ανίχνευση αντιγόνων. Έγινε αποστολή δειγμάτων ΕΝΥ και ορού για PCR και 
ιολογικό έλεγχο για ανίχνευση αντισωμάτων στο Κέντρο αναφοράς Μικροβιακής Μηνιγγίτιδας και 
στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Αποτελέσματα: Το παθογόνο αίτιο που ανιχνεύθηκε σε κάθε ασθενή φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΕΣ

N. meningitidis 3 HSV 1 5

Streptococcus spp. 1

Listeria monocytogenes 1

H. influenzae 1

Από τους 11 ασθενείς οι 5 ήταν γυναίκες και οι 6 άντρες. Η ηλικία των ασθενών για τις μικροβιακές 
μηνιγγίτιδες ήταν κατά μέσο όρο 46 έτη και για τις ιογενείς 61 έτη. Βαρύτερη κλινική εικόνα κατά τη 
νοσηλεία τους εμφάνισαν 2 ασθενείς με μηνιγγιτιδόκοκκο με ορότυπο Υ και Β, 2 ασθενείς με HSV 1 και 
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ο ασθενής με λοίμωξη από Listeria monocytogenes. Νοσηλεία στη Μ.Ε.Θ. για 24 ώρες χρειάσθηκαν 2 
από τους ασθενείς με λοίμωξη από HSV 1. Όλοι οι ασθενείς κατά τη νοσηλεία τους στην Παθολογική 
κλινική ήταν υπό συνεχή παρακολούθηση από τους ιατρούς της Μ.Ε.Θ. Η έκβαση όλων ήταν πλήρης 
ίαση μετά από τη χορήγηση κατάλληλης αντιμικροβιακής-αντιικής αγωγής. Άξιο λόγου είναι ότι ο 
ασθενής με λοίμωξη από Listeria monocytogenes είχε αλλεργία στα β λακταμικά αντιβιοτικά και έλαβε 
αγωγή με Gentamycin και Trimethoprim/Sulfamethoxazole με επιτυχή έκβαση.
Συμπεράσματα: Ασθενείς με λοίμωξη ΚΝΣ μπορούν να διαγνωσθούν και να νοσηλευτούν με ασφά-
λεια σε τριτοβάθμιο επαρχιακό νοσοκομείο εφόσον υπάρχει δυνατότητα αποστολής δειγμάτων σε 
ειδικά κέντρα αναφοράς και εφόσον υπάρχει Μ.Ε.Θ. που δύναται να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε 
επιπλοκή προκύψει κατά τη νοσηλεία τους.

ΑΑ07
Παρουσίαση περιστατικού μυκηταιμίας μετά από θεραπεία με προβιοτικά
Α. Χατζηδάκης,1 Μ. Παναγάκη,1 Σ. Παπακωστόπουλος,1 Ν. Παντέλας,1 Α. Σπυροπούλου,1 
Μ. Γκιγιώμ-Βασιλλάκη,1 Π. Νίκου 2

1Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελιστρία»
2Παθολογική Κλινική, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελιστρία»

Σκοπός: Η χρήση των προβιοτικών έχει αποδειχθεί ωφέλιμη στη θεραπεία διαφόρων διαρροϊκών 
συνδρόμων όπως η ψευδομεμβρανώδης κολίτις, η διάρροια συνδεόμενη με τη χρήση αντιβιο-
τικών, στις ΙΦΝΕ καθώς και στις ιογενείς γαστρεντερίτιδες μέσω τροποποίησης της μικροβιακής 
χλωρίδας του εντέρου. Παρότι γενικά θεωρούνται ασφαλή φάρμακα, τελευταία περιγράφονται στη 
βιβλιογραφία επιπλοκές από τη χρήση τους, ιδίως σε ασθενείς με πολλαπλές συννοσηρότητες. Με 
σκοπό να τονίσουμε αυτό το φαινόμενο, παρουσιάζουμε στη συνέχεια ένα περιστατικό μυκηταιμί-
ας από Saccharomyces cerevisiae σε βαρέως πάσχοντα ασθενή μετά τη χρήση προβιοτικών.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής 61 ετών με ιστορικό ινσουλινοθεραπευόμενου Σ.Δ 2 και Α.Υ. διακομί-
στηκε από γειτονικό νοσοκομείο για Ν/Χ εκτίμηση μετά από πτώση εξ ιδίου ύψους. Είχε διενεργη-
θεί αξονική τομογραφία εγκεφάλου που ανέδειξε υποσκληρίδιο αιμάτωμα, υπαραχνοειδή αιμορ-
ραγία και εγκεφαλικές θλάσεις. Κατά τη νοσηλεία του στη Ν/Χ κλινική παρουσίασε επιδείνωση του 
επιπέδου συνείδησης, οπότε και χρειάστηκε η διασωλήνωση του αρρώστου, η μεταφορά του στη 
Μ.Ε.Θ. και η τοποθέτηση καθετήρα μέτρησης ενδοκράνιας πιέσεως.
Αποτελέσματα: Κατά τη μακρόχρονη παραμονή του στη Μ.Ε.Θ. ο ασθενής παρουσίασε πολλαπλά 
επεισόδια εμπυρέτου που αποδόθηκαν σε λοιμώξεις αναπνευστικού, οπότε και έλαβε διαδοχικά 
αντιβιοτικά ευρέος φάσματος όπως κεφτριαξόνη, κλινδαμυκίνη, μεροπενέμη, κολιμικίνη, αμικασί-
νη και λινεζολίδη. Μετά την πάροδο ολίγων ημερών παρουσίασε πολλαπλά επεισόδια διαρροιών 
που αποδόθηκαν στη μακρόχρονη χρήση αντιβιοτικής αγωγής και χορηγήθηκαν προβιοτικά μέσω 
ρινογαστρικού σωλήνα για μακρύ χρονικό διάστημα. 20 ημέρες μετά την έναρξη χορήγησης προβι-
οτικών και κατά τη διάρκεια ενός σηπτικού επεισοδίου απομονώθηκε σε αιμοκαλλιέργεια στέλεχος 
Saccharomyces cerevisiae ευαίσθητο στην κασποφουγκίνη. Μετά τη χορήγηση κασποφουγκίνης, η 
κλινική κατάσταση του ασθενή βελτιώθηκε και οι επόμενες καλλιέργειες αίματος ήταν στείρες. Ανα-
σκοπώντας τη βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις μυκηταιμίας σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς με 
το συγκεκριμένο στέλεχος, το οποίο είναι γενετικά όμοιο με το στέλεχος Saccharomyces boulardii 
που περιέχεται στο σκεύασμα με την εμπορική ονομασία ultralevure. Όσον αφορά την παθογένεση 
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της μυκηταιμίας, δύο πιθανοί τρόποι έχουν προταθεί: μέσω επιμόλυνσης του κεντρικού φλεβικού 
καθετήρα ή διαμετάθεσης διαμέσου του εντερικού βλεννογόνου σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς 
στους οποίους χορηγούνται μεγάλες ποσότητες του συγκεκριμένου στελέχους. 
Συμπεράσματα: Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει το γεγονός ότι η χορήγηση των προβιοτικών 
σε υψηλού κινδύνου ασθενείς πρέπει να γίνεται με προσοχή και πάντα εξατομικευμένα, μετά τη 
στάθμιση μεταξύ κόστους και οφέλους.

ΑΑ08
Οι νεότερες απόψεις των PLWHIV Ελληνικών Μονάδων Ειδικών 
Λοιμώξεων με βάση τη Μελέτη ΠΑΡΙΣ/PARIS (Patient Antiretroviral 
Request for the Initial Scheme). Κλεινόν άστυ vs περιφέρειας
Α.Μ. Ξανθοπούλου,¹ Π. Παναγόπουλος,¹ Γ. Τρυψιάνης,4 Κ. Πρωτοπαπάς,² Λ. Λεωνίδου,³ Ε. Τερζή,¹ 
Π. Ουζουνάκης,¹ Γ. Λαζαρίδης,¹ Ε. Μαλτέζος ¹
¹Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 
²Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Δ’ Πανεπιστημιακή Κλινική, Π.Γ.Ν.Α «Αττικόν»
³Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών
4Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εισαγωγή: Η ενημέρωση των PLWHIV σήμερα είναι σύνθετη και σε αυτό συνδράμουν τόσο τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Αυτό έχει σαν συνέπεια 
πολλοί οροθετικοί ασθενείς κατά τη διάγνωση της νόσου να είναι πλήρως ενημερωμένοι και να 
ζητούν συγκεκριμένα φάρμακα στο αντιρετροϊκό σχήμα τους.
Σκοπός: Η καταγραφή των νεότερων απόψεων των PLWHIV σχετικά με τον HIV και τα αντιρετροϊκά 
σχήματα σε τρεις διαφορετικές Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων καθώς και των τυχόν προτιμήσεων ή 
ανησυχιών αυτών.
Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν δομημένα ερωτηματολόγια, χωρισμένα σε τρεις τομείς: 
δημογραφικά στοιχεία (9 ερωτήσεις), γενικές γνώσεις για τον HIV (13 ερωτήσεις) και προτιμήσεις/
ειδικές γνώσεις στα αντιρετροϊκά (6 ερωτήσεις). Τα ερωτηματολόγια είχαν μέσο χρόνο συμπλήρω-
σης 20 λεπτά και δόθηκαν σε naïve οροθετικούς ηλικίας >18 ετών. Κριτήρια αποκλεισμού αποτε-
λούσαν η προηγούμενη λήψη αντιρετροϊκής αγωγής, η συμμετοχή στη Μελέτη START και τέλος, η 
προηγηθείσα συμβουλευτική με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την αντιρετροϊκή αγωγή. Στόχος 
ήταν να συμπεριληφθούν άτομα από διαφορετικές περιφέρειες της Επικράτειας (Ανατολική Μακε-
δονία/Θράκη, Αττική, Πάτρα).
Αποτελέσματα: Συμπληρώθηκαν πλήρως 65 ερωτηματολόγια (95,4% άνδρες), με μέση ηλικία 
34,5 έτη, το 52,3% αυτών είχαν πρόσφατη διάγνωση (<1 έτος). Σε ποσοστό 12,3% οι συμμετέχο-
ντες είχαν αλλοδαπή εθνικότητα και το 12,3% ήταν κάτοικοι αγροτικών ή ημιαστικών περιοχών, 
ενώ το 60% ήταν κάτοικοι Λεκανοπεδίου Αττικής. Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο, το 41,5% 
ήταν απόφοιτοι ή φοιτούσαν σε Ιδρύματα Ανώτατης ή Ανωτέρας Εκπαίδευσης. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων με ποσοστό 93,8% γνώριζαν τι είναι τόσο τα Τ4 λεμφοκύτταρα όσο 
και το ιικό φορτίο, ενώ το 96,9% δήλωσε έτοιμο να ξεκινήσει αντιρετροϊκή αγωγή. Στην ερώτηση 
τι είναι σημαντικότερο στο φαρμακευτικό σχήμα, το 33,8% διάλεξε την ασφάλεια, το 47,7% επέ-
λεξε την αποτελεσματικότητα, ενώ το 15,4% απήντησε απλότητα και μόνο το 3,1% διάρκεια. Λίγοι 
ασθενείς (7,7%), γνώριζαν ή προτιμούσαν συγκεκριμένες ομάδες φαρμάκων ή ήξεραν την έννοια 
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Single Tablet Regimen (STR). Η στατιστική ανάλυση ανέδειξε ως παράγοντες που διαφοροποιούν 
την αξιολόγηση του ερωτηματολογίου το μορφωτικό επίπεδο (p=0,047) και το χρονικό διάστημα 
από τη διάγνωση της οροθετικότητας (p=0,596). Τέλος, ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό (70,8%) του 
συνόλου των ερωτηθέντων δήλωσε ότι φοβόταν ότι η οικονομική κρίση μπορεί να επηρεάσει την 
αγωγή του.
Συμπεράσματα: Οι σημερινοί ασθενείς έχουν ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο ενημέρωσης σε 
σχέση με το παρελθόν. Μολαταύτα, η γνώση σε επίπεδο φαρμάκων ή συνδυασμών είναι ελλιπής 
και μικρότερη από το προσδοκώμενο. Το εντυπωσιακό και επίσης μη αναμενόμενο είναι η μη δια-
φορά μεταξύ Αθηνών και Περιφέρειας. 

ΑΑ09
Παράγοντες κινδύνου και λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου
Π. Δημοπούλου,1 Α. Μασγάλα,2 Ε. Ντατσέρη,1 Ι. Αναστασοπούλου,1 Ε. Κωνσταντάρα,1 Χ. Δερβένης 1
1Χειρουργική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων
2Α’ Παθολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων

Σκοπός: Να καθορισθούν τυχόν παράγοντες κινδύνου που αφορούν την επίπτωση λοιμώξεων του 
χειρουργικού πεδίου.
Υλικό και Μέθοδοι: Από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2016, κατεγράφησαν όλες οι λοιμώ-
ξεις χειρουργικού πεδίου που παρατηρήθηκαν μετά από επεμβάσεις στη Χειρουργική Κλινική του 
Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ι. Ως παράγοντες κινδύνου ορίσθηκαν: η βαρύτητα της επέμβασης, η 
ύπαρξη ή όχι αντιμικροβιακής χημειοπροφύλαξης, η διάρκεια της επέμβασης και η προετοιμασία 
του ασθενούς (ξύρισμα, μπάνιο). 
Αποτελέσματα: Κατεγράφησαν 25 λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου σε σύνολο 1.059 επεμβάσε-
ων (2,4%), σε 16 άνδρες και 9 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 64,7 έτη. Από αυτές το 64% ήταν 
επιπολής, 28% εν τω βάθει και 8% οργάνου-χώρου. Λοίμωξη χειρουργικού πεδίου εμφανίσθηκε 
στο 8,7% των παγκρεατεκτομών, στο 5,3% των εντερεκτομών και στο 4,8% των γαστρεκτομών. 
Από το σύνολο των επεμβάσεων οι 76% ήταν δυνητικώς μολυσμένες, οι 20% μολυσμένες και οι 
4% ρυπαρές. Χημειοπροφύλαξη στο σωστό χρόνο (μισή με μία ώρα προ της επέμβασης) δόθηκε 
μόνο στο 84% των ασθενών. Μπάνιο την προηγούμενη της επέμβασης με σαπούνι έγινε στο 48% 
των ασθενών, ενώ προεγχειρητικό ξύρισμα στο 76% των ασθενών. Ο μέσος χρόνος εκδήλωσης 
της λοίμωξης του χειρουργικού πεδίου από το χειρουργείο ήταν 11,7 ημέρες (SD=10,5 ημέρες). 
Η μέση διάρκεια επέμβασης ήταν 3,97 ώρες (SD=1,5). Χρησιμοποιώντας μοντέλο λογιστικής 
παλινδρόμησης, ως στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονταν με την εμφάνιση λοί-
μωξης του χειρουργικού πεδίου ήταν η απουσία μπάνιου την προηγούμενη ημέρα (p=0,075), η 
απουσία σωστής σε χρόνο χημειοπροφύλαξης (p=0,100) και η διάρκεια χειρουργείου άνω των 
4 ωρών (p=0,021). 
Συμπεράσματα: Οι λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου αποτελούν σημαντικό παράγοντα νοσηρότη-
τας και θνητότητας για τους χειρουργικούς ασθενείς. Η σωστή προεγχειρητική προετοιμασία και η 
κατάλληλη ως προς τον χρόνο αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη φαίνεται να μειώνουν σημαντικά 
την επίπτωσή τους. 
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ΑΑ10
Εφαρμογή προγράμματος υπολογισμού της κατανάλωσης αντιβιοτικών 
στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου
Μ. Πανέτα,1 Α. Σαλβαράκη,2 Μ. Ηλιάκη,1 Μ. Βολοσυράκη,3 Ν. Ορφανού,3 Ε. Ιωαννίδου 2
1Μ.Ε.Θ., Γ.Ν. Ρεθύμνου
2Επιτροπή Λοιμώξεων, Γ.Ν. Ρεθύμνου
3Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ρεθύμνου

Σκοπός: Η διευκόλυνση του υπολογισμού της κατανάλωσης αντιβιοτικών με τη βοήθεια αυτοματο-
ποιημένων υπολογισμών που προσφέρει το πρόγραμμα Excel και η εφαρμογή του προγράμματος 
στην πράξη προκειμένου να υπολογιστούν με απλό τρόπο τα DDDs (Defined daily doses) ανά 100 
ασθενοημέρες για 3 εξάμηνα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.
Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε η πρόταση υπολογισμού της κατανάλωσης αντιβιοτικών 
από το πρόγραμμα ASP του νοσοκομείου Mount Sinai Hospital στο Τορόντο του Καναδά. Δημιουρ-
γήθηκε ένα ανάλογο πρόγραμμα Excel και στη συνέχεια καταχωρήθηκαν τα δεδομένα κατανάλωσης 
από το φαρμακείο του νοσοκομείου και οι ασθενοημέρες ανά τομέα (Παθολογικό, Χειρουργικό και 
Μ.Ε.Θ.). Ως βάση για τον υπολογισμό χρησιμοποιήθηκαν τα DDD από τη λίστα αναφοράς του WHO.
Αποτελέσματα:

DDDs/100 ασθενοημέρες 2ο 6μηνο 2016

Μ.Ε.Θ.
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Παθολογικός τομέας

Χειρουργικός τομέας

Συμπεράσματα: Η επιτήρηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών είναι βασική σε κάθε πρόγραμμα 
ελέγχου της χρήσης της αντιβίωσης και βασική επιδίωξη όλων των Επιτροπών Λοιμώξεων. Με το 
πρόγραμμα που δημιουργήθηκε απλοποιείται σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία.

ΑΑ11
Αξιολόγηση συχνότητας θετικού ορολογικού ελέγχου για HBV, HCV, 
HIV λοίμωξη σε αιμοδότες γενικού νοσοκομείου (δεδομένα εξαετίας)
Κ. Γκιζελή,1 Χ. Γιαννόπουλος,1 Μ. Μπάκα,2 Ν. Αλεξίου,1,3 Π. Κουρουτού,1 Ε. Χριστοδουλάκη,2 Μ. Λιώση,2 
Ε. Κοτινά,1 Β. Βιτώρος,1 Α. Ιωάννου,1 Γ. Μαϊκαντής,1 Ο. Τσατόβ,1 Τ. Ταταρίδου,1 Σ. Συμπάρδη 1,3

1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3Ηπατολογικό Ιατρείο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σκοπός: Αναδρομική μελέτη παρατήρησης και αξιολόγησης συχνότητας των HBV, HCV αλλά και 
της HIV λοίμωξης σε γενικό πληθυσμό. 
Υλικό και Μέθοδοι: Την εξαετία 2011-2016 ελέγχθηκαν αναδρομικά 29.683 αιμοδότες (εθελο-
ντές και αιμοδότες αντικατάστασης) για HBsAg και anti-HCV/INNOLIA καθώς και 29.857 μονάδες 
αιμοδοτών για HIV 1/2.
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Αποτελέσματα: Οι αιμοδότες βάσει του ορολογικού ελέγχου τους χωρίστηκαν ως εξής: A) AΣΘΕ-
ΝΕΙΣ HBsAg(+): Θετικοί οι 88 αιμοδότες (0,29%), 82 άνδρες (93%), Κατανομή ανά ηλικιακή ομάδα: 
18-29 έτη: 11 ασθενείς (12,5%, 9 άνδρες), 30-39 έτη: 43 ασθενείς (48%, 42 άνδρες), 40-50 έτη: 25 
ασθενείς (28%, 24 άνδρες), >50 έτη: 9 ασθενείς (1%, 7 άνδρες). Κατανομή με κριτήριο την καταγω-
γή/χώρα προσέλευσης: 24 Ελληνικής (27%, 21 άνδρες), 34 Αλβανικής (38%, 33άνδρες), 1 Ουκρα-
νικής (1%), 2 Ρουμανικής (2%) και 28 από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (31%, 26 άνδρες). 
B) ΑΣΘΕΝΕΙΣ anti-HCV(+): Θετικοί οι 48 αιμοδότες (0,16%), οι 39 άνδρες (81%). Κατανομή ανά 
ηλικιακή ομάδα: 18-29 έτη: 6 ασθενείς (12,5%, 5 άνδρες), 30-39 έτη: 17 ασθενείς (35%, 15 άνδρες), 
40-50 έτη: 13 ασθενείς (27%, 10 άνδρες), >50 έτη: 12 ασθενείς (25%, 9 άνδρες). Κατανομή με κριτή-
ριο την καταγωγή/χώρα προσέλευσης: 32 Ελληνικής (66%, 26 άνδρες), 9 από Καζακστάν (18,7%, 8 
άνδρες), 6 Αλβανικής (12,5%, 4 άνδρες) και 1 Γεωργιανός (2%). Γ) ΑΣΘΕΝΕΙΣ anti-HIV(+): Θετικοί 18 
αιμοδότες (τιμή>1) με ποσοστό 0,06%, οι 6 γυναίκες (33,34%) και 12 άνδρες (66,66%). Κατανομή 
ανά ηλικιακή ομάδα:19-29 έτη: 4 άνδρες (100%), 30-40 έτη: 7 ασθενείς (2 γυναίκες/5 άνδρες), 41-50 
έτη: 5 ασθενείς (3 γυναίκες/2 άνδρες), 51-60 έτη: 2 ασθενείς (1 γυναίκα/1άνδρας). Και τα 18 δείγ-
ματα εστάλησαν για επιβεβαίωση με Western Blot, Ag-HIV και επί αρνητικών αποτελεσμάτων για 
HIV-RNA με PCR. Από τα ανωτέρω δείγματα τα τρία θετικά με Western Blot (2 γυναίκες/1 άνδρας)/
(16,66%) ενώ τα υπόλοιπα δείγματα με αρνητικά αποτελέσματα και για τις 3 εξετάσεις. Οι τρεις 
οροθετικοί ασθενείς δεν το γνώριζαν και άμεσα διασυνδέθηκαν με ΜΕΛ. Ο τρόπος μόλυνσης ήταν 
η σεξουαλική επαφή σε όλους ενώ κανείς τους δεν είχε συλλοίμωξη.
Συμπεράσματα: Κατά τον ΠΟΥ, στην Ελλάδα ο επιπολασμός της CHB εκτιμάται 2-8% και της CHC 
1,7% (0,6-7,5%). Στη δική μας μελέτη, η συχνότητα της CHB υψηλότερη σε ηλικίες 30-39 ετών, 
σε αιμοδότες Αλβανικής καταγωγής, ενώ για την CHC υψηλότερη σε παρόμοιες ηλικίες αλλά σε 
Έλληνες αιμοδότες. Τα δικά μας αποτελέσματα (συχνότητα CHB: 0,29%, CHC: 0,16%) είναι σαφώς 
χαμηλότερα από τα ποσοστά των επιδημιολογικών μελετών. Θετικός ορολογικός έλεγχος για HIV 
σε νέες ηλικιακές ομάδες (30-40, 41-50 έτη) με σχετική ισοκατανομή στα δύο φύλα. 

ΑΑ12
Αξιολόγηση συχνότητας θετικού ορολογικού ελέγχου για HIV1/2 λοίμωξη 
σε ασθενείς γενικού νοσοκομείου. Καταγραφή σε βάθος εξαετίας
Χ. Γιαννόπουλος,1 Α. Ιωάννου,1 Κ. Γκιζελή,1 Ν. Αλεξίου,1 Μ. Μπάκα,2, Ε. Χριστοδουλάκη,2 Ε. Κοτινά,1 
Ι. Οικονομίδη,2 Μ. Λιώση,2 Π. Κουρουτού,1 Β. Βιτώρος,1 Γ. Μαϊκαντής,1 Ξ. Τσατόβ,1 Θ. Λάμπρου,1  
Μ. Κουπετώρη,1 Σ. Συμπάρδη 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σκοπός: Η αναδρομική μελέτη και παρατήρηση της HIV1/2 λοίμωξης σε νοσοκομειακό πληθυσμό 
σε βάθος εξαετίας. Σκοπός μας η μελέτη της συχνότητας.
Υλικό και Μέθοδοι: Την εξαετία 2011-2016 εξετάστηκαν 13.601 δείγματα ασθενών του νοσοκο-
μείου μας για ορολογικό προσδιορισμό HIV λοίμωξης. 
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των δειγμάτων τα 78 ήταν HIV-Ag(+) (η χημειοφωταύγεια 3ης γενιάς 
ως μέθοδος εξέτασης), με ποσοστό 0,58%, εκ των οποίων οι 60 άνδρες (76,93%) και οι 18 γυναίκες 
(23,07%). Τα 78 θετικά δείγματα εστάλησαν για επιβεβαιωτική δοκιμασία με Western Blot (WB) και 
επί αρνητικού αποτελέσματος για HIV-RNA με PCR. Από τα 78 δείγματα οι 61 ασθενείς είχαν θετική 
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WB (78,2%), οι 9 ασθενείς είχαν αρνητική μεν WB αλλά θετική PCR για HIV-RNA (11,54%), ενώ, 
τέλος, 8 ασθενείς ήταν αρνητικοί και με τις δύο μεθόδους (10,25%). Με κριτήριο τυχόν συλλοίμωξη 
από τα 78 θετικά δείγματα οι 36 ασθενείς είχαν HIV/HCV συλλοίμωξη (ποσοστό 46,15%) εκ των 
οποίων οι 29 άνδρες και οι 7 γυναίκες. Με κριτήριο την ηλικιακή ομάδα κατανεμήθηκαν ως εξής: 
<18 ετών: 1 άνδρας, 18-29 έτη: 5 άνδρες, 4 γυναίκες, 30-40 έτη: 25 άνδρες, 8 γυναίκες, 41-50 έτη: 
15 άνδρες, 3 γυναίκες, 51-60 έτη: 5 άνδρες, 61-70 έτη: 4 άνδρες, 2 γυναίκες, >70 έτη: 5 άνδρες, 1 
γυναίκα. Με κριτήριο την κλινική νοσηλείας των ασθενών κατανομή τους ανά ποσοστό σύμφωνα 
με το ακόλουθο γράφημα: 

ΤΕΠ: 1 (1,28%) ΜΓ: 5 (6,41%) ΜΕΘ-ΘΡΙΑΣΙΟ: 5 (6,41%)

ΤΕΠ-ΑΠ: 1 (1,28%) ΠΝ: 7 (8,98%) ΜΤΝ: 4 (5,13%)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:1 (1,28%) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: 5 (6,41%) ΜΕΘ-ΛΑΤΣΕΙΟ: 3 (3,85%)

Ν/Χ: 1 (1,28) ΩΡΛ: 1 (1,28%) ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: 2 (2,56%)

ΚΔ: 1 (1,28%) ΑΠ: 15 (19,23%) Ψ/Χ: 10 (12,8%)

ΠΛ/Χ:3 (3,85%) ΒΠ: 6 (7,70%) Γ/Χ: 5 (6,41%)

Π/Δ: 1 (1,28%) ΤΕΠ-ΒΠ: 1 (1,28%)

Συμπεράσματα: Αυξημένα ποσοστά καταγράφηκαν στις δύο παθολογικές κλινικές, στην Ψ/Χ 
(κλειστό τμήμα με IVDU ασθενείς), στις Μ.Ε.Θ., στη ΜΤΝ, ενώ σημαντικός ήταν ο αριθμός ασθενών 
των εξωτερικών ιατρείων. Τα αποτελέσματά μας, παρόλο που αφορούν σε νοσοκομειακό πληθυ-
σμό, συμφωνούν με τα ποσοστά επιδημιολογικών μελετών.

ΑΑ13
Νεκρωτική κυτταρίτιδα-μυοσίτιδα κάτω άκρου με μικροβιαιμία από 
Streptococcus pneumoniae σε αλκοολικό ασθενή 
Κ. Γκιζελή, Τ. Ταταρίδου, Ε. Σκούρα, Ν. Αλεξίου, Μ. Κουπετώρη, Γ. Μαϊκαντής, Ο. Tsatov, Α. Ιωάννου, 
Β. Βιτώρος, Ε. Κοτινά, Σ. Συμπάρδη
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σκοπός: Ο Str. pneumoniae αποτελεί το συχνότερο αίτιο πνευμονίας της κοινότητας, βακτηριακής 
μηνιγγίτιδας και μέσης ωτίτιδας. Σε ανοσοκατεσταλμένους μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις μαλα-
κών μορίων, σηπτική αρθρίτιδα, οστεομυελίτιδα, περιτονίτιδα, ενδοκαρδίτιδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Περιγράφεται η περίπτωση άνδρα ασθενή, ηλικίας 46 ετών που προσήλθε στο 
ΤΕΠ λόγω εμπύρετου και επώδυνου οιδήματος ΑΡ κάτω άκρου από τριημέρου με ελεύθερο ατο-
μικό αναμνηστικό, αλλά αυξημένη χρήση αλκοόλ. Στο ΤΕΠ διαπιστώθηκε εκσεσημασμένο οίδημα 
με ερυθρότητα και θερμότητα στο ΑΡ κάτω άκρο, με ψηλαφητές περιφερικές σφύξεις και φυσι-
ολογική αισθητικότητα, ενώ ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε σοβαρά επηρεασμένους δείκτες 
νεφρικής λειτουργίας (U: 167, Cr: 4,3), μέτρια επηρεασμένη ηπατική βιοχημεία (SGOT: 62, SGPT: 
45) και ιδιαίτερα αυξημένους δείκτες φλεγμονής (CRP: 605, ινωδογόνο: 1192, d-dimers: 9,96). Από 
την εξέταση ούρων διαπιστώθηκε λευκωματουρία, μη νεφρωσικού επιπέδου. Τriplex φλεβών ΑΡ 
κάτω άκρου και U/S νεφρών = αρνητικά. Η γνώμη της κλινικής ήταν η χειρουργική αντιμετώπιση 
(σοβαρή σήψη με οργανική ανεπάρκεια). Έγινε εκτίμηση από πολλούς χειρουργούς με σύσταση για 
συντηρητική αντιμετώπιση. Λήφθηκαν καλλιέργειες αίματος και ούρων και ο ασθενής τέθηκε σε iv 
αμπικιλλίνη-σουλμπακτάμη και κλινδαμυκίνη.
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Αποτελέσματα: Σε δύο καλλιέργειες αίματος απομονώθηκε Streptococcus pneumoniae πολυευ-
αίσθητος και αντιγόνο Pneumococcus στα ούρα (+). Tα επόμενα 24ωρα παρουσίασε επιδείνωση 
κλινικής εικόνας με εκσεσημασμένο οίδημα με αιμορραγικές διηθήσεις και εντονότατο άλγος, έτσι 
αποφασίσθηκε η τροποποίηση σε ενδοφλέβια λινεζολίδη. Έγινε έλεγχος επάρκειας χυμικής και 
κυτταρικής ανοσίας, χωρίς να αναδειχθεί σαφές έλλειμμα (πλην του αλκοολισμού). Απεικονιστικό 
έλεγχο με αξονική τομογραφία ΑΡ κάτω άκρου που ανέδειξε εκτεταμένο οίδημα, με εκτεταμένες 
συλλογές-νεκρώσεις στους μύες της γαστροκνημίας και ενίσχυση του τοιχώματός τους, ως επί συν-
δρόμου διαμερίσματος. Έγινε εκ νέου εκτίμηση από χειρουργούς, αλλά λόγω αρχόμενης υποχώρη-
σης δεικτών φλεγμονής και αποκατάσταση των δεικτών νεφρικής λειτουργίας κατόπιν εντατικής 
ενυδάτωσης, συνεστήθη συνέχιση της συντηρητικής αγωγής και στενή κλινική παρακολούθηση. 
Οι δείκτες νεφρικής λειτουργίας αποκαταστάθηκαν σταδιακά σε φυσιολογικά επίπεδα. Ο ασθενής 
συνέχισε να βελτιώνεται με αργό ρυθμό. Υποβλήθηκε σε επαναληπτική αξονική τομογραφία που 
απεικόνισε μικρή μόνο βελτίωση των ευρημάτων. Οι αιμοκαλλιέργειες αρνητικοποιήθηκαν μετά το 
4ο 24ωρο.Παρέμεναν τα φλεγμονώδη στοιχεία του άκρου με έντονα αιμορραγικές περιοχές. U/S 
καρδίας (-) Συμπλήρωσε 4εβδομάδες ενδοφλέβιας λινεζολίδης και εξήλθε με οδηγίες για συνέχιση 
της αγωγής με ενδομυϊκή χορήγηση βενζαθινικής πενικιλλίνης ανά 21 ημέρες για 6 μήνες.
Συμπεράσματα: Ο Str. pneumoniae προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις μαλακών μορίων, ιδίως σε ανο-
σοκατεσταλμένους. Πολύ σημαντικό μέτρο πρόληψης αποτελεί ο εμβολιασμός και για αυτό θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται ιδιαίτερα οι ασθενείς που υπάγονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

ΑΑ14
Σπάνια περίπτωση ασθενούς από τη Φωκίδα με λοίμωξη από Hantavirus
Α. Κυρίτσης,1 Μ. Πηρουνάκη,1 Ά. Παπά,2 Μ. Ντόιτς,1 Ε. Κουτλή,1 Ε. Σκαφίδα,1 Ι. Γρηγορόπουλος,1  
Σ. Μανωλακόπουλος,1 Δ. Βασιλόπουλος,1 Σ. Ντουράκης 1
1Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Ο αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο (hemorrhagic fever with renal syndrome) 
αποτελεί κλινική έκφραση της λοίμωξης από Hantavirus, που ανήκει στην οικογένεια Bunyaviridae 
και μεταδίδεται αερογενώς μέσω επαφής με εκκρίσεις τρωκτικών. Στην Ελλάδα, τα κρούσματα 
είναι σποραδικά με τις περισσότερες λοιμώξεις να καταγράφονται στη Βόρειο Ελλάδα. Δύο είναι τα 
επικρατέστερα στελέχη (Puumala virus-PUUV και Dobrava-Belgrade virus-DOBV). Η κλινική εικόνα 
ποικίλει από ήπια έως σοβαρή με τη θνητότητα να ανέρχεται στο 9% (κυρίως από DOBV). Παρου-
σιάζεται σπάνια περίπτωση Έλληνα ασθενούς από τη Φωκίδα με κλινική λοίμωξη από Hantavirus. 
Ενώ έχουν αναφερθεί σπάνια κλινικές περιπτώσεις και σε περιοχές της Κεντρικής Ελλάδος, πρώτη 
φορά περιγράφεται ασθενής στην περιοχή της Φωκίδας, που είναι πολύ νοτιότερα.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας ασθενής, 24 ετών, μελισσοκόμος από την Άμφισσα, διακομί-
στηκε στο νοσοκομείο λόγω πυρετού, αστάθειας βάδισης και συμπτωματολογίας οξείας γαστρεντε-
ρίτιδας από 3ημέρου. Από την κλινική εξέταση, διαπιστώθηκε αιμοδυναμική αστάθεια (ΑΠ 70/40 
mmHg) και διάχυτο κοιλιακό άλγος με μαλθακή, ευπίεστη κοιλία ενώ απουσίαζε η αυχενική δυσκαμ-
ψία. Προοδευτικώς, ανέπτυξε εκτεταμένο οίδημα ανά σάρκα και σοβαρή δύσπνοια λόγω πνευμονι-
κού οιδήματος και πλευριτικών συλλογών. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε ερυθροκυττάρωση 
(Hct 60%), λευκοκυττάρωση (WBC 19,030/μl), θρομβοπενία (PLTs 30,000/μl) χωρίς σχιστοκύτταρα και 
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οξεία νεφρική βλάβη (κρεατινίνη 1,9 mg/dl) με αυξημένους δείκτες φλεγμονής (CRP 67 mg/l, φερριτί-
νη 9,000 ng/ml). Από τη μικροσκοπική εξέταση ούρων διαπιστώθηκαν καφεοειδείς κύλινδροι, ενώ η 
γενική ούρων ανέδειξε βαρειά λευκωματουρία (20,8 gr/24ωρο). Ο ασθενής υποστηρίχτηκε με αγγειο-
συσπαστικά και ευρέος φάσματος αντιβιοτικά, ενώ τις πρώτες ημέρες παρουσίασε ταχεία επιδείνωση 
της λευκοκυττάρωσης, της θρομβοπενίας και της νεφρικής λειτουργίας και αντιμετωπίσθηκε με 
συνεδρίες εξωνεφρικής κάθαρσης. Οι καλλιέργειες αίματος και ούρων ήταν αρνητικές. Ο ορολογικός 
έλεγχος για συνήθη και ειδικά παθογόνα και ο ανοσολογικός έλεγχος ήταν αρνητικοί. Λόγω αναφερό-
μενης έκθεσης σε περιττώματα ποντικών, εστάλη έλεγχος αντισωμάτων έναντι Hantavirus, ο οποίος 
απέβη θετικός, ενώ με την PCR ταυτοποιήθηκε το στέλεχος Dobrava-Belgrade. Ο ασθενής παρουσίασε 
σταδιακή βελτίωση της κλινικοεργαστηριακής του εικόνας με αποκατάσταση της διούρησης. Μετά 
από ενάμισυ μήνα, παραμένει υγιής με φυσιολογικές εργαστηριακές εξετάσεις. 
Συμπέρασμα: Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα οι περισσότερες σποραδικές περιπτώσεις λοιμώξε-
ων από Hantavirus διαπιστώνονται στο βορειοανατολικό και βορειοδυτικό τμήμα της (Ήπειρος, 
Ροδόπη, Θράκη). Όταν όμως υπάρχει συμβατό επιδημιολογικό ιστορικό (επάγγελμα) καθώς και η 
αντίστοιχη κλινικοεργαστηριακή εικόνα και ιδιαίτερα με νεφρική συμμετοχή και σημαντική λευκω-
ματουρία, η πιθανή λοίμωξη από Hantavirus θα πρέπει πάντοτε να διερευνάται, ανεξάρτητα του 
τόπου διαμονής του ασθενούς.

ΑΑ15
Συνδυασμός κλοξακιλλίνης-δαπτομυκίνης: Αποτελεσματική θεραπεία 
ενδοκαρδίτιδας από Staphylococcus lugdunensis 
Χ.Σ. Μπικής, Μ.Ν. Πλατάκη, Α. Γκίκας, Γ. Σαμώνης, Δ.Π. Κοφτερίδης
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Εισαγωγή: Ο Staphylococcus lugdunensis μπορεί να προκαλέσει καταστροφική ενδοκαρδίτιδα 
φυσικών βαλβίδων, δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Παρουσιάζεται περίπτωση λοιμώδους ενδοκαρδίτι-
δας δίπτυχης αορτικής βαλβίδας από S. lugdunensis, που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με συνδυασμό 
κλοξακιλλίνης-δαπτομυκίνης.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 33 ετών με δίπτυχη αορτική βαλβίδα και χρόνια ηπατίτιδα C, 
πρώην χρήστης ενδοφλέβιων ουσιών, νοσηλεύθηκε λόγω εμπυρέτου, απώλειας βάρους και αισθήματος 
κακουχίας από μηνός. Από τρία σετ αιμοκαλλιεργειών απομονώθηκε S. lugdunensis ευαίσθητος στην 
πενικιλλίνη. Διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς ανέδειξε σοβαρή ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας, 
απότοκο διάτρησης αορτικής πτυχής, παρουσία ψευδοαποστήματος στην αορτική ρίζα και εκβλάστη-
σης 16 χιλιοστών. Ο ασθενής τέθηκε σε μονοθεραπεία με κλοξακιλλίνη 2 gr κάθε 4 ώρες. Ωστόσο, λόγω 
εμμένουσας βακτηριαιμίας και εμπυρέτου, την 5η ημέρα προσετέθη και δαπτομυκίνη 10 mg/kg/ημέρα. 
Σημαντική κλινική βελτίωση παρατηρήθηκε 3 ημέρες αργότερα και την 5 ημέρα από τη χορήγηση του 
συνδυασμού απυρέτησε. Λόγω σοβαρής καρδιακής ανεπάρκειας, την 26η ημέρα νοσηλείας και ενώ η 
αντιμικροβιακή θεραπεία συνεχίζετο, υπεβλήθη σε χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας. Ο 
συνδυασμός κλοξακιλλίνης-δαπτομυκίνης συνεχίσθηκε για 8 επιπλέον εβδομάδες, με επακόλουθη ίαση. 
Ένα έτος αργότερα παρακολουθείται στο εξωτερικό λοιμωξιολογικό ιατρείο χωρίς ενδείξεις λοίμωξης.
Συμπεράσματα: O συνδυασμός κλοξακιλλίνης-δαπτομυκίνης που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
φορά, απεδείχθη επιτυχής επιλογή ως θεραπεία λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας από Staphylococcus 
lugdunensis που δεν ανταπεκρίθη σε συνήθη θεραπεία.
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ΑΑ16
Περίπτωση ασθενούς με λοίμωξη από bartonella που εκδηλώθηκε με 
διαταραχή της οράσεως
Δ. Στεφανή,1 Κ. Γεωργούση,1 Α. Δημάκης,2 Π. Κουτσούρης,1 Α. Μαρκέτος,1 Ι. Κυριαζής,1 Μ. Λελέκης 1
1Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»,
2Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σκοπός: Η παρουσίαση περιπτώσεως ασθενούς με λοίμωξη από Bartonella που εκδηλώθηκε με 
ετερόπλευρη διαταραχή της όρασης.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 19 ετών χωρίς προηγούμενα προβλήματα υγείας, προσήλθε 
με πυρετό από εβδομάδος περίπου στον οποίο προστέθηκε κεφαλαλγία, αρθραλγίες και θόλωση 
της οράσεως του αριστερού οφθαλμού. Στην αντικειμενική εξέταση δεν υπήρχαν άλλα ευρήματα 
πλην της διαταραχής της οράσεως. Στην MRI εγκεφάλου υπήρχαν εικόνες που θα μπορούσαν να 
είναι συμβατές με απομυελίνωση, ενώ η ΟΝΠ έδειξε 10 κύτταρα (χωρίς να γίνει τύπος) χωρίς άλλες 
διαταραχές. Έλαβε εξαρχής εμπειρικά αντιβιοτική και αντι-ιική θεραπεία. Οφθαλμολογική εξέταση 
που έγινε σε άλλο νοσοκομείο έδειξε εικόνα χαρακτηριστική για λοίμωξη από Βartonella (νευροαμ-
φιβληστροειδίτιδα). Ο ορολογικός έλεγχος έδειξε θετικά αντισώματα για Βartonella henselae (IgG 
και IgM). Επιπλέον υπήρχε θετικό επιδημιολογικό ιστορικό επαφής με πολλές γάτες. Η ασθενής 
έλαβε αγωγή με σιπροφλοξασίνη και κορτικοειδή και παρουσίασε σταθερή βελτίωση. Ένα χρόνο 
περίπου μετά το επεισόδιο η όρασή της έχει αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό.
Συζήτηση-Συμπεράσματα: Η λοίμωξη από Βartonella henselae σπάνια μόνο προκαλεί προσβολή 
του ΚΝΣ με νευροαμφιβληστροειδίτιδα. Σε αυτή την περίπτωση η εικόνα στη βυθοσκόπηση είναι 
χαρακτηριστική. Η κατάσταση συνήθως υποχωρεί, άσχετα από τη χορήγηση ή μη θεραπείας, είναι 
όμως δυνατό να παραμείνουν κατάλοιπα. Στη δική μας περίπτωση υπήρχε θετικό επιδημιολογικό 
ιστορικό και χαρακτηριστική οφθαλμολογική εικόνα χωρίς συνοδό λεμφαδενίτιδα. 

ΑΑ17
Επίδραση αντιγριπικού εμβολιασμού σε λοιμώξεις του αναπνευστικού 
σε αγροτικό πληθυσμό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σχέση με την 
ύπαρξη αναπνευστικής νοσηρότητας
Δ. Ανυφαντάκης,1 Α. Ανυφαντάκης,2 Σ. Καστανάκης 3
1Κέντρο Υγείας Κισσάμου Χανίων Κρήτης
2Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο 
3Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν. Χανίων

Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης του αντιγριπικού εμβολιασμού στην επίπτωση λοιμώξεων 
αναπνευστικού σε εμβολιασμένους ηλικιωμένους ασθενείς με άσθμα και χρόνια αναπνευστική 
πνευμονοπάθεια σε σχέση με ηλικιωμένους ασθενείς χωρίς προηγούμενο αναπνευστικό νόσημα. 
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε μια αναδρομική μελέτη στους φακέλους υγείας 120 
ασθενών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ηλικίας >65 ετών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπά-
θεια και άσθμα που εμβολιάστηκαν κατά το έτος 2015/2016. Παράλληλα ελέχθησαν 110 φάκελοι 
υγείας ηλικιωμένων μη εμβολιασμένων ασθενών με ένα τουλάχιστο χρόνιο πρόβλημα υγείας σταθ-
μισμένων ως προς την ηλικία και φύλο 
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Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε μια στατιστικώς σημαντική μικρότερη επίπτωση των λοιμώξεων 
αναπνευστικού στην ομάδα των εμβολιασμένων στην ομάδα των εμβολιασμένων σε σχέση με τους 
μη εμβολιασμένους ασθενείς. Ο αριθμός των λοιμώξεων του αναπνευστικού και των ιατρικών επι-
σκέψεων ήταν μικρότερος στους εμβολιασμένους ασθενείς σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους. 
Συμπεράσματα: Κατά τη διάρκεια των χειμερινής περιόδου (2015/2016) της μελέτης μας η ομάδα των 
εμβολιασμένων ηλικιωμένων με χρόνια αναπνευστική νόσο παρουσίασαν σημαντικά λιγότερες λοι-
μώξεις αναπνευστικού σε σχέση με την άλλη ομάδα των χρόνιων πασχόντων που δεν εμβολιάστηκαν.

ΑΑ18
Περιστατικά γρίπης σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς κατά τη 
διάρκεια του έτους 2016 σε γενικό νοσοκομείο
Ι. Γεωργιτζίκης, Δ. Δούμπαλα, Ι. Καψάλης, Ι. Σγουρόπουλος, Κ. Στάμου, Κ. Κοντοπούλου,  
Π. Τασιούδης, Ε. Αντωνιάδου
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: Η μελέτη επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των ασθενών με συμπτώματα γρίπης που 
νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο μας κατά το έτος 2016.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 69 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο 
μας με συμπτώματα γρίπης κατά τη διάρκεια του έτους 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 22% (n=15) νοση-
λεύτηκε και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος ηλικίας των ενήλικων ασθενών (n=37) ήταν 63 ετών, εκ των οποίων 
15 ήταν άντρες και 22 γυναίκες. O μέσος όρος ηλικίας των παιδιατρικών ασθενών (n=32) ήταν 5 ετών. 
Ένα ποσοστό 5% ήταν αλλοδαποί, το 73% προέρχονταν από τον Νομό Θεσσαλονίκης και το υπόλοιπο 
20% από πόλεις της Βορείου Ελλάδας. Για τη νέα γρίπη Η1Ν1, είχε εμβολιαστεί το 5% των ενηλίκων 
ασθενών και για πνευμονιόκοκκο το 15%. Όσον αφορά τα υποκείμενα νοσήματα, ένα ποσοστό 43% 
ανέφερε χρόνιο νόσημα αναπνευστικού, ένα 27% χρόνιο καρδιαγγειακό νόσημα, ένα ποσοστό 19% 
είχε νεφρική ανεπάρκεια, το 8% είχε κάποιο μεταβολικό νόσημα, το 16% είχε ιστορικό νευρολογικού 
νοσήματος κι ένα ποσοστό 14% ήταν ανοσοκατασταλμένοι. Όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν πυρετό και 
τα κλασικά συμπτώματα γρίπης. Όσον αφορά τις επιπλοκές, ARDS εμφάνισε το 41%, πνευμονία το 
57%, πολυοργανική ανεπάρκεια το 14% και ένα ποσοστό 27% εμφάνισε καρδιαγγειακές επιπλοκές, 
ενώ ένα ποσοστό 14% επιπλοκές από το ΚΝΣ. Επίσης, ένα 31% των παιδιατρικών ασθενών εμφάνισε 
μυοσίτιδα. Από το σύνολο των ασθενών, θετικοί για ιό γρίπης Α(Η1Ν1)pdm09 ήταν 16 ενήλικοι ασθε-
νείς (43%) και 17 παιδιατρικοί ασθενείς (53%), ενώ δύο παιδιατρικοί ασθενείς εμφάνισαν γρίπη τύπου 
Β (6%). Η θνητότητα των ασθενών ήταν 8%. Τέλος, αντι-ιική αγωγή είχε λάβει το 42% των ασθενών.
Συμπεράσματα: Παρόλο που το ποσοστό των θετικών δειγμάτων για ιό της γρίπης Η1Ν1 ήταν 
αρκετά υψηλό, τόσο στους ενήλικες όσο και στους παιδιατρικούς ασθενείς, το ποσοστό θνητότη-
τας των θετικών ασθενών για Η1Ν1 ήταν αρκετά χαμηλό. Ωστόσο, η 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, δεν 
πρέπει να παραβλέπεται. Τέλος, η έγκαιρη διάγνωση μαζί με την εργαστηριακή επιβεβαίωση των 
κρουσμάτων καθίσταται πολύτιμη για την πρόληψη επιπλοκών και τη μείωση της θνητότητας.
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AA19
Λοίμωξη τραύματος από Rhizobium radiobacter σε έδαφος ψευδάρθρωσης
Κ. Κοντοπούλου,1 Ε. Σαμολαδάς,2 Ι. Γεωργιτζίκης,1 Χ. Παυλόπουλος,2 Ι. Καψάλης,1  
Ι. Σγουρόπουλος,1 Κ. Στάμου,1 Ι. Χατζώκος 2
1Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»
2Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

Εισαγωγή: Το Rhizobium radiobacter (παλαιότερα γνωστό ως Agrobacterium radiobacter) είναι ένα 
αερόβιο, κινητό, οξειδάση θετικό μικρόβιο, μη σπορογόνο, χαμηλής μολυσματικότητας στον άνθρωπο.
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού επιμόλυνσης τραύματος από Rhizobium radiobacter σε ασθε-
νή 24 ετών μετά από ατύχημα.
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 24 ετών μεταφέρθηκε στα Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία της 
Ορθοπαιδικής Κλινικής προ ενός έτους, ως πολυτραυματίας, λόγω ατυχήματος. Παρουσίασε ανοιχτό 
κάταγμα βραχιονίου και κνήμης κατά Gustilo II. Υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, όπου 
έγινε χειρουργικός καθαρισμός και εσωτερική οστεοσύνθεση δεξιού βραχιονίου με πλάκα DCP 4,5”7 και 
ενδομυελική ήλωση κνήμης. Χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή που περιελάμβανε κεφοξιτίνη, αμικασίνη 
και μετρονιδαζόλη για 3 ημέρες. Η παρακολούθηση της ασθενούς γινόταν με μηνιαίες ακτινογραφίες 
όπου διαπιστωνόταν καθυστερημένη πώρωση. Μετά την πάροδο ενός έτους από το ατύχημα, η ασθενής 
προσήλθε με εικόνα ψευδάρθρωσης ως ακτινολογικό εύρημα. Υποβλήθηκε ξανά σε χειρουργική επέμ-
βαση, όπου έγινε χειρουργικός καθαρισμός της ψευδάρθρωσης και αναθεώρηση της οστεοσύνθεσης με 
ταυτόχρονη πλήρωση με λαγόνια αυτομοσχεύματα. Στο χειρουργείο πάρθηκαν 3 στυλεοί για καλλιέργειες, 
απ’ όπου απομονώθηκε Rhizobium radiobacter. Η ταυτοποίηση και ο προσδιορισμός MIC του μικροοργανι-
σμού, έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek II σε συνδυασμό με πρόσθετες βιοχημικές δοκιμασίες 
και με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων αντιβιοτικών σε άγαρ. Το μικρόβιο παρουσίασε ευαισθησία μόνο στην 
αμικασίνη, ιμιπενέμη, τιγκεκυκλίνη, κολιστίνη και δοξυκυκλίνη. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με αμικασίνη 
(ενδομυϊκώς), για 3 εβδομάδες και στη συνέχεια με δοξυκυκλίνη per os για 8 εβδομάδες. Η ασθενής προ-
σήλθε μετά από ένα τρίμηνο με σημαντική βελτίωση της ακτινολογικής εικόνας και δευτερογενή πώρωση.
Συμπεράσματα: Σε ανοιχτά κατάγματα κρίνεται απαραίτητη η ταυτόχρονη λήψη καλλιεργειών για 
την έγκαιρη και ορθή απομόνωση μικροοργανισμών του περιβάλλοντος που δυνητικά μπορεί να 
επιμολύνουν τα τραύματα. Μετά την ταυτοποίηση ενός μικροοργανισμού, απαιτείται προσδιορι-
σμός MIC προς όλους τους αντιμικροβιακούς παράγοντες για την πλήρη ίαση των ασθενών.

AA20
Άνοση αιμολυτική αναιμία φαρμακευτικής αρχής σε ασθενή με ιογενή 
μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από ιό έρπητα-ζωστήρα
Κ. Κωστάκη,1 Ν. Ζιμπουνούμη,1 Α. Μασγάλα,1 Ο. Νεοφωτίστου,2 Π. Βορβολάκος,3 Α. Ρωσίδου,4 Ι. Ιωαννίδης 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων
2Δερματολογικό Ιατρείο, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων
3Οφθαλμολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων
4Νευρολογικό Ιατρείο, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων

Σκοπός: Να καταδειχθεί η σημασία διερεύνησης άνοσης αναιμίας φαρμακευτικής αρχής. 
Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας 71 ετών προσήλθε με εμπύρετο έως 38,5°C, σύγχυση και αδυναμία 
ορθοστάτησης από 24ώρου. Κλινικά εμφάνιζε βλεφαρίτιδα-επιπεφυκίτιδα αριστερού οφθαλμού, 
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ήπια σύγχυση και αστάθεια βάδισης χωρίς εστιακή νευρολογική σημειολογία, με υγρούς ρόγχους 
βάσεων ως επί καρδιακής κάμψης. Ατομικό αναμνηστικό συμβατό με στεφανιαία νόσο, αρτηριακή 
υπέρταση, Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ, Χρόνια Νεφρική Νόσο, και νεοπλασία προστάτου. Κατά 
την εισαγωγή του ελήφθησαν καλλιέργειες αίματος και ούρων, ενώ αξονική τομογραφία εγκεφά-
λου ήταν αρνητική για παθολογικά ευρήματα. 
Αποτελέσματα: Μετά το πρώτο 24ωρο νοσηλείας ο ασθενής παρουσίασε φυσαλιδοβλατιδώδες 
εξάνθημα στην κατανομή του τριδύμου αριστερά, συμβατό με έρπητα ζωστήρα. Ακολούθησε 
οσφυονωταία παρακέντηση ενδεικτική ιογενούς μηνιγγοεγκεφαλίτιδας (200 λεμφοκύτταρα-Γλυ-
κόζη 74-Λεύκωμα 69). Ο ασθενής αντιμετωπίσθηκε με ακυκλοβίρη 10 mg/kg βάρους ενδοφλεβίως 
και αμπικιλλίνη-σουλμπακτάμη, λόγω πιθανής σταφυλοκοκκικής επιμόλυνσης στην περιοχή του 
εξανθήματος. Η κλινική κατάσταση του ασθενούς βελτιώθηκε από το 2ο 24ωρο αγωγής με απυρε-
ξία και αποκατάσταση της συγχυτικής κατάστασης. Οι καλλιέργειες αίματος, ούρων και εγκεφαλο-
νωταίου υγρού (ΕΝΥ) ήταν αρνητικές, ενώ η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) στο ΕΝΥ για 
τον ιό του έρπητα ζωστήρα απέβη θετική. Μετά από 7 ημέρες συνδυασμένης αντιμικροβιακής-α-
ντι-ιικής αγωγής ο ασθενής παρουσίασε πτώση τιμής αιμοσφαιρίνης (Hb) από 13,3 στα 9,0 mg/dL 
χωρίς αιμοδυναμική αστάθεια και δακτυλική εξέταση αρνητική. Εστάλη πλήρης έλεγχος αναιμίας: 
ΔΕΚ: 0%, δείκτες αιμόλυσης (LDH, έμμεση χολερυθρίνη, απτοσφαιρίνες) κατά φύση (κφ), αιματι-
νικοί δείκτες (Β12, φερριτίνη, φυλλικό οξύ) κφ, έμμεση Coombs αρνητική, άμεση Coombs: θετική 
++ (ΙgG). Ο ασθενής αντιμετωπίσθηκε ως άνοση αιμολυτική αναιμία φαρμακευτικής αρχής, οπότε 
προσετέθη πρεδνιζολόνη (1 mg/kg βάρους) ενώ διεκόπη η αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη. Μετά από 
τρία 24ωρα αγωγής ο ασθενής ανόρθωσε τιμή Hb 11,6 με ΔΕΚ: 3,65%, την οποία και αύξησε στο 
12,3 για το υπόλοιπο της αγωγής. Έγινε σταδιακή μείωση των κορτικοειδών με διατήρηση της Hb 
και συνέχιση της ακυκλοβίρης μέχρι ολοκλήρωσης 14ήμερου αντι-ιικής αγωγής. Η άνοση αιμολυ-
τική αναιμία φαρμακευτικής αρχής (Drug Induced Immune Haemolytic Anemia) αποτελεί σπάνια 
νόσο με επίπτωση 1:1.000.000. Εμφανίζεται συνήθως 7-10 μέρες από την έναρξη του φαρμάκου, 
με κύρια υπεύθυνα φάρμακα: κεφαλοσπορίνες (κεφοτετάνη, κεφτριαξόνη, κεφαλοθίνη), Β-λακτά-
μες και αναστολείς β-λακταμάσης (πενικιλλίνη, πιπερακιλλίνη), λεβοφλοξασίνη, ιβουπροφένη, 
μεθυλντόπα, λεβοντόπα, κυτταροστατικά (φλουδαραβίνη, παράγωγα της πλατίνας), ριμπαβιρίνη, 
υδροκορτιζόνη. 
Συμπεράσματα: Σε ασθενή υπό αγωγή με β-λακταμικά και αιφνίδια εμφάνιση αναιμίας, η άνοση 
αιμολυτική αναιμία φαρμακευτικής αρχής αποτελεί απομακρυσμένο αλλά υπαρκτό ενδεχόμενο. 

AA21
Διαχρονικές διαφορές βακτηριαιμιών μυκηταιμιών και θνητότητα 
κατά τη νοσηλεία σε ασθενείς παθολογικού τμήματος τριτοβάθμιου 
νοσοκομείου κατά την τελευταία τριετία
Μ. Παππά,1 Χ. Ταμβάκος,1 Ε. Μπλέτσα,1 Α. Μπακωση,2 Δ. Παπαδάκη,1 Σ. Γαβριήλ,1 Β. Κορδίνας,1  
Γ. Κοκοτός,1 Π. Κάρλε,2 Θ. Πέππας 1 
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Σκοπός: Να εκτιμηθούν οι διαχρονικές διαφορές επί ασθενών παθολογικού τμήματος με βακτη-
ριαιμία [Β] ή μυκηταιμία, σε ό,τι αφορά στην επιδημιολογία, έκβαση και ειδικά δυσχερών ως προς 
αντοχή (Α) στα αντιμικροβιακά παθογόνων κατά την τελευταία τριετία.
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Υλικό και Μέθοδοι: Καταχώρηση σε βάση δεδομένων δημογραφικών, κλινικών και μικροβιο-
λογικών παραμέτρων, έκβασης νοσηλείας/λοίμωξης. Χρονικό διάστημα 1/1/2012-31/12/2014 
Καταχώρηση/ανάλυση σε Η/Υ ΙΒΜ συμβατό με το πρόγραμμα Excel και EPI5-Info (CDC, 2008). 
Σύγκριση θνητότητας με ανάλογη του συνόλου του Νοσοκομείου. με διορθωμένο x2 (http://www.
socscistatistics.com/tests/chisquare2).
Αποτελέσματα: Τεκμηριωμένη Β σε συνολικά 167 ασθενείς (Α: 85-Γ: 82) μ. ηλικίας 76,2 ετών και Μ 
σε 11. Επίπτωση 0,039% των εισαγωγών, συνύπαρξη χρονίας νόσου 87%.

2014 2015 2016 Σύνολο

Gram –ve 35 32 45 112

Θνητότητα (%) 42,8 37,5 44,4 41,9

Gram +ve 17 15 23 55

Θνητότητα (%) 47 40,0 30,4 38,1

Μύκητες 6 4 1 11

Θνητότητα (%) 16,6 100 0 45,4

Kυριότεροι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί ήταν E. coli (38) Εντερόκοκκοι (29) Klebsiella (27) S. aureus 
(20, εξ ων 10 MRSA), Acinetobacter (12). Οι βασικές κατά την τριετία διακυμάνσεις ήταν άνοδος 
Klebsiella και άνοδος εντεροκοκκικών Β. Μέση νοσηλεία: 15,4 ημέρες. Η θνητότητα κατά τη νοση-
λεία συσχετίσθηκε κυρίως με τα υποκείμενα νοσήματα. Σε σύγκριση με θνητότητα ολόκληρου του 
νοσοκομείου, δεν διέφερε, ήτοι στα Gram αρνητικά (43%, p-value 0,83, NS) στα Gram+ (36,4%, 
p-value 0,81, NS) και στις Μ (54,3%, p-value 0,58, NS).
Συμπεράσματα: Η συνεχής μεταβολή των αιτίων Β, με αυξομειώσεις εκάστου, καθιστά τη συνεχή 
παρακολούθηση επιβεβλημένη για την όσο το δυνατόν καλύτερη επιλογή εμπειρικής αγωγής, 
βασιζόμενοι στα πλέον πρόσφατα δεδομένα του συγκεκριμένου χώρου. 

AA22
Διαθεσιμότητα αντι-ιικών και αντιγριππικών εμβολίων σε φαρμακεία 
Αθηνών-Πειραιώς κατά τον Ιανουάριο του 2017
Α. Χριστοδουλοπούλου, Ι. Κουνελάκης, Μ. Παππά, Ι. Νικολακάκης, Α. Κουτσοβασίλης, Ν. Μακρής, 
Θ. Δερμάτης, Θ. Πέππας 
Γ’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η διαθεσιμότητα αντι-ιικών (οσελταμιβίρης, ζανα-
μιβίρης) και ύπαρξης αντιγριππικών εμβολίων σε φαρμακεία της περιοχής Αθηνών και Πειραιώς με 
την έναρξη έξαρσης γρίππης.
Υλικό και Μέθοδοι: Τηλεφωνική επικοινωνία με εφημερεύοντα φαρμακεία, έχοντας τυχαιοποιή-
σει επί χάρτου τις περιοχές, με το σενάριο «επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον γιατρό μου και μού 
είπε επειδή έχω μάλλον γρίππη να πάρω ζαναμιβίρη (Ζ), ή αν δεν υπάρχει αυτό, οσελταμιβίρη (Ο). 
Επίσης, αν έχετε αντιγριππικό εμβόλιο...» (αναφέροντας ιδιοσκευάσματα Ζ και Ο). Χρονικό διά-
στημα 2 έως 31/1/2017. Καταχώρηση σε μορφή excel. Σύγκριση με διορθωμένο x2 (http://www.
socscistatistics.com/tests/chisquare2).
Αποτελέσματα: Κατεγράφησαν ευρήματα επικοινωνίας με 97 φαρμακεία, εκ των οποίων 34 έως 
και την 15/1 (διάστημα Α) και 63 τον λοιπό μήνα (περίοδος Β) για εκτίμηση διαφοράς. Συνολικά στα 
97 φαρμακεία ουδέν διέθετε Ζ (ένας πρότεινε να το παραγγείλει) και Ο υπήρχε σε 61 (62,9%) και 
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αντιγριππικό εμβόλιο σε 11 (11,3%). Συγκρίνοντας περίοδο Α και Β, η διαθεσιμότητα Ο ήταν 50% 
και 81,2% αντιστοίχως (chi-square=11.804, p-value 0,000591 p<0,05). Κάποια ασάφεια ως προς το 
είδος της ιατρικής συνταγής που μερικά, αν και όχι όλα, τα φαρμακεία ζητούσαν.
Συμπεράσματα: Διαθεσιμότητα οσελταμιβίρης αρκετά καλή και η στατιστικά σημαντική αύξησή 
της ίσως σημαίνει ότι άρχισε να συνταγογραφείται ευρέως, άρα και να ανατροφοδοτούνται, ελπίζο-
ντας να μην υποδηλοί ότι ελάχιστα ζητείται! Είναι προφανές ότι Ζ ουδέποτε σχεδόν συνταγογραφεί-
ται από ιατρούς, ενώ η πενιχρή διαθεσιμότητα εμβολίων αντανακλά τον συνολικά παραγγελθέντα 
αριθμό και τη μη ζήτηση πέραν των συνήθων παραγγελιών των υπερηλίκων κάθε Οκτώβριο.

AA23
Τριετής εμπειρία μετά τη συμπλήρωση από την Επιτροπή Λοιμώξεων 
των δετικών ελέγχου που χρειάζονται βάσει του ΦΕΚ 388/18-2-2014. 
Εκτίμηση χρόνου, αναγκών και μεθόδων 
Ν. Ζάχος, Β. Κορδίνας, Ε. Καρυδάκη, Σ. Ελβανίδη, Χ. Αλεξανιάν, Α. Σωτηρόπουλος, Μ. Κουτράκη, 
Μ. Μπουρίκου, Π. Κάρλε, Θ. Πέππας
Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Εισαγωγή-Σκοπός: Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Υ1.Γ.Π.114971 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 388/τ.Β/ 
18.02.2014) για πρόληψη και έλεγχο των λοιμώξεων, η Επιτροπή Λοιμώξεων (ΕΝΛ) καταθέτει ανά 
εξάμηνο καθορισμένους Δείκτες Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΔΕΝΛ), που κρίνουν ποιο-
τικά, αντικειμενικά και συγκρίσιμα το νοσοκομείο, συνολικά. Σκοπός ήταν να υπολογίσουμε τον 
απαιτούμενο χρόνο από πλευράς μελών ΕΝΛ και να εντοπίσουμε δυσχέρειες για έγκαιρη συγκέ-
ντρωση, κατάθεση.
Υλικό και Μέθοδοι: Καταρτίσαμε ομάδες εργασίας με συνδετικό κρίκο τον Νοσηλευτή Λοιμώξεων 
που συνέλεγαν και καταχωρούσαν, υπό μορφή Excel σε ΗΥ, κατανάλωση αντιβιοτικών υπό περιο-
ρισμό (YΠA), κίνηση εισαγωγών, βακτηριαιμίες, και αντοχή παθογόνων, ατυχηματικούς τραυματι-
σμούς, ποσοστό αντιγριππικού εμβολιασμού κ.λπ. Η διαδικασία ήταν συνεχής. Τονίζεται η παντελής 
απουσία γραμματειακής υποστήριξης.
Αποτελέσματα: Κατέστη δυνατόν να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία των ΔΕΝΛ εγκαίρως, όλα τα 
εξάμηνα. Ήταν:

Δείκτης [ΔΕΝΛ] Α2014 Β2014 Α2015 Β2015 Α2016 Β2016

Βακτηριαιμίες από MDR
[N/pt.d x 1000]

0,96 0,72 0,70 0,70 0,61 0,64

DDDs ΥΠΑ/pt.d x 1000 41,6 43,7 42,3 42,6 42,8 44,8

Ποσοστό αντιγριππικού εμβολιασμού (% ΕΥ) 6,43 13,8 27

Ατυχηματικοί τραυματισμοί ΕΥ 35 30 23 33 28 22

Κρούσματα C. difficile 41 23 67 57 43 52

Πλέον χρονοβόρα ήταν η κατανάλωση αντιβιοτικών, για να υπολογισθούν οι ημερήσιες καθοριζό-
μενες δόσεις (DDD) ανά μήνα, τομέα και συγκεντρωτικά. Οι βακτηριαιμίες έποντο σε φόρτο χρόνου. 
Οι λοιποί ΔΕΝΛ ήταν λιγότερο χρονοβόροι αλλά μερικοί προϋπέθεταν audit που συνυπολογίσθηκε 
και άλλοι ολιγόλεπτη, αλλά συνεχή καθ’ όλο το εξάμηνο καταχώρηση. Συνολικά, απαιτήθηκαν 72 
περίπου ώρες ανά εξάμηνο.
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Συμπεράσματα: Η συλλογή και καταχώρηση των απαιτουμένων για την εξαγωγή των ΔΕΝΛ στοι-
χείων, χωρίς εξειδικευμένη γραμματειακή υποστήριξη, είναι εξαιρετικά απαιτητική σε χρόνο για 
τα μέλη της ΕΝΛ, συνυπολογιζομένων των άλλων υποχρεώσεών τους. Επίσης, απαιτείται σύστημα 
αυτόματου υπολογισμού DDD. Τονίζεται ότι ουδεμία Διοικητική ανατροφοδότηση άνωθεν υπήρξε, 
ούτε γνωστοποίηση συγκριτικής απόδοσης ή σχόλιο της. 

AA24
Eεπίπτωση απομονώσεων Clostridium difficile σε παθολογικό τμήμα 
τριτοβάθμιου νοσοκομείου επί 44 μήνες. Επιδημιολογία - Έκβαση
Δ. Ντιώνιας,2 Ν. Ζάχος,1 Ε. Μπλέτσα,2 Μ. Γαμβρούλη,1 Σ. Γαβριήλ,2 Δ. Μοσχοβής,3 Μ. Κιμούλη,1  
Π. Κάρλε,1 Μ. Τζουβαλά,3 Θ. Πέππας 1,2

1Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά
2Γ’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά
3Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η επίπτωση απομόνωσης Clostridium difficile (C. 
dif) επί του γινομένου ασθενών Παθολογικού Τμήματος επί ημέρες νοσηλείας Τμήμα και σε σχέση 
με την επιδημιολογία και έκβασή τους.
Υλικό και Μέθοδοι: Καταγραφή, προοπτική όλων των σχετικών δημογραφικών και επιδημιο-
λογικών στοιχείων κάθε ασθενούς με απομόνωση C. dif. Χρονικό διάστημα 1/5/2013-31/1/2017. 
Καταχώρηση/ανάλυση σε Η/Υ ΙΒΜ συμβατό με πρόγραμμα Excel.
Αποτελέσματα: Κατεγράφησαν 79 απομονώσεις C. dif στο εν λόγω διάστημα επί 73 ασθενών 
καθώς σε μερικούς υπήρξε εμμονή ή υποτροπή (επίπτωση 2,03/1000 pt.d). Η μέση ηλικία των 73 
ασθενών (Α: 36 Γ: 37), ήταν 79,4 έτη. Ελάμβαναν αντιμικροβιακά σε ποσοστό 73,5%, είχαν λάβει 
κατά το προηγούμενο 3μηνο στο 68,2%, ελάμβαναν ΡΡΙ: 57,5% και υποκείμενη νόσος υπήρχε στο 
89%. Συνηθέστερα ληφθέντα κατά το προηγούμενο τρίμηνο αντιμικροβιακά: κινολόνες, αμοξυ/
κλαβ, κεφαλοσπορίνες β’ γενεάς. Σημαντική ήταν η αναφορά πρόσφατης νοσηλείας (75%). Σε 3 
ασθενείς η υπόνοια ετέθη μετά ενδοσκόπηση. Θάνατος εκ της CDI επισυνέβη σε 7 ασθενείς (9,58%).
Συμπεράσματα: Η επίπτωση απομόνωσης C. dif ήταν υπολογίσιμη και σημαντική, λόγω της βαρύ-
τητας σε ορισμένους ασθενείς και την γενικά επιβεβαρυμένη υγεία των προσβληθέντων. Συνεχής 
επαγρύπνηση, επιβεβαίωση, αντιμετώπιση και έλεγχος διασποράς είναι, άπαντα, κεφαλαιώδη.

AA25
Επίπτωση και θνητότητα ασθενών με βακτηριαιμίες από 
πολυανθεκτικά (MDR) παθογόνα σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο κατά τη 
διάρκεια του έτους 2016 
Κ. Κουνούκλας,1 Φ. Μαρινέλη,1 Κ. Δημητρίου,1 Α. Παναγιωτοπούλου,1 Π. Σαβούρδος,1 Ι. Χατζηδάκης,1 
Ι. Λιανός,1 Δ. Στάθη,1 Φ. Σουρή,2 Γ. Γογγάκη,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

Σκοπός: Η καταγραφή των ασθενών με πολυανθεκτικά παθογόνα (MDR), δηλαδή Acinetobacter 
baumannii, Klebsiella pneumoniae Carvapenamase (KPC+), Pseudomonas aeruginosa, Methicillin 
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Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA), και Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE), αποτελεί 
απαραίτητο εργαλείο όχι μόνο για την αντιμετώπιση αλλά και για την πρόληψη των νοσοκο-
μειακών λοιμώξεων. Συγκεκριμένα, οι βακτηριαιμίες από πολυανθεκτικά παθογόνα αποτελούν 
τις σοβαρότερες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Σκοπός της μελέτης είναι η ενημέρωση για τα 
αποτελέσματα δεικτών επιτήρησης βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα στο 251 Γενικό 
Νοσοκομείο Αεροπορίας (Γ.Ν.Α.).
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 καταγράφηκαν συνολικά 307 περιστατικά 
φορείας με πολυανθεκτικά παθογόνα στο νοσοκομείο μας τα οποία απομονώθηκαν σε όλα τα βιο-
λογικά υγρά καθώς και από ιστούς (αίμα, ούρα, βρογχικές εκκρίσεις, κατακλίσεις, τραύματα άκρα 
καθετήρων κεντρικών γραμμών καθώς και από λήψη ρινικού ή ορθικού δείγματος). Από αυτά, 
καταγράφηκαν συγκεκριμένα οι βακτηριαιμίες και στη συνέχεια συσχετίστηκαν με τη θνητότητα 
των συγκεκριμένων ασθενών.
Αποτελέσματα: Από τα 307 περιστατικά φορείας με πολυανθεκτικά παθογόνα, τα 51 (17%) αφο-
ρούσαν βακτηριαιμίες. Από τους ασθενείς με βακτηριαιμίες, σε 22 (43%) απομονώθηκε Acineto-
bacter baumannii, σε 18 (35%) Klebsiella pneumoniae ΚPC(+), σε 6 (12%) Pseudomonas aeruginosa, 
σε 3 (6%) απομονώθηκε MRSA και σε 2 (4%) VRE. Το ποσοστό συνολικής θνητότητας στις βακτη-
ριαιμίες ήταν 47% (n=24). Από τα 51 περιστατικά βακτηριαιμίας τα 19 αφορούν τη Β’ Παθολογική 
Κλινική, με συχνότερα παθογόνα την Klebsiella pneumoniae ΚPC(+) και το Acinetobacter baumannii 
σε ποσοστό 65%, ενώ το ποσοστό θνητότητας ήταν 63% (n=12).
Συμπεράσματα: Η επίπτωση βακτηριαιμίας στους νοσοκομειακούς ασθενείς από πολυανθεκτικά 
παθογόνα (MDR) αποτελεί σοβαρότατη απειλή για τη ζωή των ασθενών και την έκβαση της νοσηλεί-
ας τους στα νοσοκομεία. Παρά την έγκαιρη αναγνώριση των περιστατικών με βακτηριαιμία (άμεση 
λήψη καλλιεργειών αίματος κατά την εισαγωγή), την αυστηρότητα τήρησης των μέτρων επαφής που 
εφαρμόστηκαν και την άμεση έναρξη θεραπείας, το ποσοστό θνητότητας παρέμεινε υψηλό. 

AA26
Επίπτωση και θνητότητα ασθενών από πολυανθεκτικά παθογόνα  
σε παθολογική κλινική τριτοβάθμιου νοσοκομείου κατά τη διάρκεια 
της διετίας 2015-2016
Φ. Μαρινέλη,1 Κ. Κουνούκλας,1 Π. Σαβούρδος,1 Φ. Σουρή,2 Ι. Χατζηδάκης,1 Ι. Λιανός,1 Δ. Στάθη,1  
Α. Παναγιωτοπούλου,1 Κ. Δημητρίου,1 Ε. Καραντώνη,1 Π. Πετρίκκος,1 Ν. Συμεωνίδης 1
1Β’ Παθολογική Κλινική, 251 Γ.Ν. Αεροπορίας
2Μονάδα Ενδονοσομειακών Λοιμώξεων (ΜΕΛ), 251 Γ.Ν. Αεροπορίας

Σκοπός: Τα πολυανθεκτικά παθογόνα (MDR) αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για νοση-
ρότητα και θνητότητα στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Η καταγραφή των ασθενών με πολυανθεκτι-
κά παθογόνα και η εφαρμογή μέτρων επαφής, αποτελούν σημαντικά μέσα αποφυγής μετάδοσής 
τους και βελτίωσης του προσδόκιμου επιβίωσης. 
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 καταγράφηκαν συνολικά 307 περιστατικά 
φορείας με πολυανθεκτικά παθογόνα σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, από τα οποία τα 92 περιστατικά 
αφορούσαν τη Β’ Παθολογική Κλινική, ενώ το 2015 καταγράφηκαν συνολικά 277 περιστατικά στο 
νοσοκομείο από τα οποία τα 42 περιστατικά αφορούσαν την ίδια Παθολογική Κλινική. Τα παθογόνα 
απομονώθηκαν σε βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα, βρογχικές εκκρίσεις, κατακλίσεις, τραύματα, άκρα 
καθετήρων κεντρικών γραμμών, ρινικό ή ορθικό δείγμα). 
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Αποτελέσματα: Για το 2016, από τα 92 περιστατικά της Β’ Παθολογικής Κλινικής, στα 31 (34%) 
απομονώθηκε Klebsiella pneumoniae ΚPC(+), στα 29 (31%) Pseudomonas aeruginosa, στα 20 (22%) 
Acinetobacter baumannii, ενώ στα 9 (10%) απομονώθηκαν MRSA και στα 3 (3%) VRE. Τα 17 αφο-
ρούσαν βακτηριαιμίες, ενώ από τα υπόλοιπα περιστατικά, τα 13 αφορούσαν καλλιέργειες ούρων, 
τα 18 φορείες από βουβωνικό ή ρινικό δείγμα και τα 16 καλλιέργειες βρογχικών εκκρίσεων. Από τα 
92 περιστατικά της Β’ Παθολογικής Κλινικής το ποσοστό θνητότητας ήταν 54% (n=50). Για το 2015, 
από τα 42 περιστατικά της Β’ Παθολογικής Κλινικής, σε 16 (38%) απομονώθηκε Acinetobacter bau-
mannii, σε 12 (28%) Klebsiella pneumoniae ΚPC(+), σε 7 (17%) Pseudomonas aeruginosa, ενώ στα 
υπόλοιπα 7 (17%) απομονώθηκαν Gm(+): MRSA και VRE. Από τα 42 περιστατικά της Β’ Παθολογικής 
Κλινικής, το ποσοστό θνητότητας ήταν 67% (n=28). 
Συμπεράσματα: Παρά την αυστηρότητα τήρησης των μέτρων επαφής και την άμεση έναρξη θερα-
πείας το ποσοστό θνητότητας παρέμεινε υψηλό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διπλασιασμός του ποσο-
στού περιστατικών από πολυανθεκτικά παθογόνα στη συγκεκριμένη Παθολογική Κλινική οφείλεται 
όχι μόνο στην επανεισαγωγή των περιστατικών, αλλά και στην καταγραφή των ίδιων ασθενών ως 
διαφορετικά περιστατικά λόγω απομόνωσης διαφορετικών παθογόνων ή καλλιέργεια παθογόνου 
σε διαφορετικό βιολογικό υγρό στον ίδιο ασθενή. Η καταγραφή των περιστατικών φορείας με πολυ-
ανθεκτικά παθογόνα από τη ΜΕΛ, η επαγρύπνηση και η λήψη μέτρων επαφής αποτελούν μείζονος 
σημασίας μέσα αποφυγής της μετάδοσης τους και κρίνεται απαραίτητη σε κάθε νοσοκομείο.

AA27
Τέτανος σε έφηβο ηλικίας 14 ετών
Ά. Ηλιοπούλου,1 Α. Σακελλαροπούλου,1 Β. Αγιοκυριακιώτης,1 Μ. Μαχαίρα,2 Α. Πρεζεράκου,2  
Α. Κουμπαρέλου,1 Μ. Γαλατσέλλη 1
1Β’ Παιδιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Σκοπός: Ευαισθητοποίηση ιατρικού προσωπικού για έγκαιρη και επαρκή ανοσοποίηση έναντι του 
τετάνου σε κακώσεις, καθώς και υποψία της νόσου σε ανεμβολίαστους ασθενείς. 
Υλικό και Μέθοδοι: Έφηβος 14 ετών προσεκομίσθη στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας λόγω έντονης 
εφίδρωσης, αυχεναλγίας, ραχιαλγίας, αδυναμίας διάνοιξης του στόματος, με συνοδό αδυναμία 
σίτισης και ενυδάτωσης από 3ημέρου. Αναφέρεται κάκωση πέλματος από καρφί προ 10ημέρου για 
την οποία εκτιμήθηκε μετά από 24-48 ώρες στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, απ’ όπου χορηγήθηκε αντιβιοτική 
αγωγή. Από το ατομικό ιστορικό αναφέρεται ανελλιπής εμβολιασμός για την ηλικία του. Αντικειμε-
νικά πρόκειται για ασθενή σε πλήρη εγρήγορση με εκσεσημασμένο οπισθότονο, κορμική ακαμψία, 
σπασμό μασητήρων, τριγμό, σαρδώνειο γέλιο, αδυναμία διάνοιξης στόματος, άνω άκρα σε κάμψη 
και κάτω άκρα σε έκταση, αυξημένα τενόντια αντανακλαστικά κάτω άκρων άμφω και φυσιολογικά 
άνω άκρων. Η κλινική εικόνα σε συνδυασμό με το ιστορικό τραυματισμού και την πλήρη απουσία 
εμβολιασμού έθεσαν την υποψία του τετάνου. 
Αποτελέσματα: Λόγω έντονων μυϊκών συσπάσεων και αδυναμίας διαχείρισης εκκρίσεων, ο 
ασθενής διασωληνώθηκε στη Μ.Ε.Θ. το 1ο 24ωρο νοσηλείας και αποσωληνώθηκε μετά από 29 
ημέρες μηχανικού αερισμού. Χορηγήθηκαν 3.000 IU αντιτετανικού ορού σε 4 διαφορετικά σημεία, 
3 δόσεις αντιτετανικού εμβολίου συνολικά, και 10 ημέρες ενδοφλέβιας αγωγής με πενικιλλίνη και 
μετρονιδαζόλη. Ο ασθενής αφού διασωληνώθηκε, λόγω έντονων μυϊκών συσπάσεων, ετέθη σε 
προοδευτικά αυξανόμενες δόσεις κατασταλτικής αγωγής και μυοχάλασης, σε υποδόρια χορήγηση 
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ηπαρίνης για την πρόληψη θρομβώσεων, ενώ λόγω γαστροπάρεσης έλαβε ολική παρεντερική δια-
τροφή. Ο έφηβος παρουσίασε επεισόδια δυσαυτονομίας με επεισόδια ταχυκαρδίας και υπέρτασης 
που αποδόθηκαν σε σύνδρομο στέρησης, και βελτιώθηκαν σταδιακά με τη χορήγηση κατασταλτι-
κών. Χορηγήθηκαν φορτίσεις υγρών λόγω ελαττωμένης διούρησης και έγινε υπερενυδάτωση και 
αλκαλοποίηση των ούρων λόγω της αυξημένης CPK. Ο έφηβος κατά την επάνοδο στην κλινική μας 
εμφάνισε ήπια επεισόδια στερητικού συνδρόμου για τα οποία έγινε σταδιακή προοδευτικά μείω-
ση της μιδαζολάμης, της τραμαδόλης και της κλονιδίνης, και διατηρήθηκε η αντιπηκτική αγωγή 
για την πρόληψη θρομβωτικών επεισοδίων, καθώς και η γαστροπροστασία. Ακολούθησε σχήμα 
φυσικοθεραπειών και έκχυση αλλαντοτοξίνης υπό ηλεκτρομυογραφική καθοδήγηση στο δεξιό 
γαστροκνήμιο και δεξιό οπίσθιο κνημιαίο μυ λόγω μυϊκού σπασμού της δεξιάς γαστροκνημίας 
απότοκο του τετάνου. Τέλος, λόγω υψηλών τιμών αρτηριακής πίεσης κατόπιν καρδιολογικής και 
νεφρολογικής εκτίμησης χορηγήθηκε ραμιπρίλη για ένα μήνα. 
Συμπεράσματα: Ο τέτανος σχετίζεται με υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Είναι ασυνήθιστος 
στις αναπτυγμένες χώρες λόγω ευρείας ανοσοποίησης. Ωστόσο, μεμονωμένα περιστατικά εξακο-
λουθούν να αναφέρονται σε ανεμβολίαστα παιδιά. Η έγκαιρη διάγνωση, η εντατική υποστηρικτική 
φροντίδα, και η έγκαιρη χορήγηση αλλαντικής αντιτοξίνης και πενικιλλίνης είναι ζωτικής σημασίας 
για την επιβίωση και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του ασθενούς.

AA28
Εργαστηριακή έκθεση σε Brucella melitensis σε νοσοκομείο Αθηνών
Δ. Χαλκιαδάκη,1 Ν. Κοσμάς,1 Γ. Τσεκές,1 Ε. Καυκούλα,2 Π. Πανταζή,2 Β. Μπάκα,2 Μ.Κ. Λαζανάς 1 
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 

Εισαγωγή: Η βρουκέλλα ταξινομείται στους λοιμώδεις παράγοντες της ομάδας κινδύνου 3 κατά 
WHO όσον αφορά στον βαθμό επικινδυνότητας επί εργαστηριακής έκθεσης και εργαστηριακή 
βρουκέλλωση καταγράφεται σε εργαζόμενους μικροβιολογικών εργαστηρίων, λόγω εισπνοής 
μολυσματικού αερολύματος που παράγεται κατά τους χειρισμούς των δειγμάτων, ιδιαίτερα σε 
χώρες με υψηλή επίπτωση της νόσου.
Σκοπός: Η περιγραφή επεισοδίου εργαστηριακής έκθεσης σε Brucella melitensis και της αντιμετώ-
πισης και παρακολούθησης των εργαζομένων μετά την έκθεση.
Υλικό και Μέθοδοι: Η εργασία περιλαμβάνει εργαζόμενους στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο που 
χειρίστηκαν σε ανοικτό πάγκο εργασίας δείγμα καλλιέργειας αίματος το οποίο είχε σταλεί χωρίς 
επιπλέον κλινικές πληροφορίες και από το οποίο απομονώθηκε Brucella melitensis. Τυποποίηση 
του απομονωθέντος μικροοργανισμού έγινε σε εργαστήριο αναφοράς. Η αντιμετώπιση των εκτε-
θέντων έγινε σύμφωνα με τις συστάσεις CDC 2012 όσον αφορά στην εκτίμηση του επιπέδου κιν-
δύνου, αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη, επιτήρηση για εμφάνιση συμπτωμάτων και ορολογική 
παρακολούθηση. 
Αποτελέσματα: Από τους εργαζόμενους του εργαστηρίου 9 είχαν υψηλού κινδύνου έκθεση, σύμφω-
να με την ταξινόμηση κατά CDC που περιελάμβανε χειρισμό του μολυσματικού δείγματος σε ανοικτό 
πάγκο με πρακτικές ανάδευσης σωληναρίων, επίστρωσης με κρίκο στα τρυβλία, προετοιμασίας 
ανακαλλιεργειών και εναιωρημάτων για βιοχημικές δοκιμασίες ταυτοποίησης και για αντιβιόγραμμα. 
Όλες οι περιπτώσεις διερευνήθηκαν εντός εβδομάδας από την έκθεση. Από τους 9 εκτεθέντες οι 8 
έλαβαν χημειοπροφύλαξη με δοξυκυκλίνη 100 mg x 2 p.o ημερησίως και ριφαμπικίνη 600 mg x 1 p.o 
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ημερησίως για 3 εβδομάδες και ένας αρνήθηκε. Παρενέργειες παρουσίασε ένας εργαζόμενος με σημα-
ντική ναυτία και τριχωτή μέλαινα γλώσσα. Επιπλέον και οι 9 εργαζόμενοι παρακολουθήθηκαν επί 24 
εβδομάδες για εμφάνιση συμπτωμάτων και τους συνεστήθη ορολογική παρακολούθηση με συγκολ-
λητινοαντίδραση Wright σε 0, 6, 12, 18 και 24 εβδομάδες μετά την τελευταία έκθεση. Πλήρης συμμόρ-
φωση προς τη συσταθείσα ανά 6 εβδομάδες ορολογική παρακολούθηση υπήρξε από 6, ενώ οι λοιποί 
3 υποβλήθηκαν σε εξέταση για αντίδραση Wright μόνον κατά την έναρξη της παρακολούθησης και την 
24η εβδομάδα. Κατά το διάστημα των 24 εβδομάδων παρακολούθησης δεν υπήρξαν συμπτώματα ούτε 
ορομετατροπή σε ουδένα από τους εκτεθέντες. 
Συμπεράσματα: Σε υψηλού κινδύνου εργαστηριακή έκθεση, προς ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
βρουκέλλωσης, συνιστάται η χορήγηση αντιμικροβιακής χημειοπροφύλαξης και κλινική και ορο-
λογική παρακολούθηση. Η αυστηρή τήρηση των οδηγιών για ασφαλείς πρακτικές στα μικροβιολο-
γικά εργαστήρια με συνεχή επιτήρηση της συμμόρφωσης και η αναγραφή κλινικών πληροφοριών 
και της πιθανής διάγνωσης στα παραπεμπτικά των δειγμάτων είναι απαραίτητες για την πρόληψη 
εργαστηριακής έκθεσης σε βρουκέλλα. 

AA29
Μελέτη της φορείας ασθενών με πολυανθεκτικά (MDR) παθογόνα σε 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο
Π. Σαβούρδος,1 Ι. Χατζηδάκης,1 Ι. Λιανός,1 Κ. Κουνούκλας,1 Φ. Μαρινέλη,1 Δ. Στάθη,1 Κ. Δημητρίου,1 
Α. Παναγιωτοπούλου,1 Φ. Σουρή,2 Γ. Γογγάκη,1 Ε. Θεοδωροπούλου,1 Ε. Καραντώνη,1 Ν. Συμεωνίδης 1
1Β’ Παθολογική Κλινική, 251 Γ.Ν. Αεροπορίας
2Μονάδα Ενδονοσομειακών Λοιμώξεων (ΜΕΛ), 251 Γ.Ν. Αεροπορίας

Εισαγωγή-Σκοπός: Οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικά παθογόνα αποτελούν τις συχνότερες και 
σοβαρότερες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ενημέρωση για τα 
αποτελέσματα δεικτών επιτήρησης αποικισμού από πολυανθεκτικά παθογόνα στη Β’ Παθολογική 
Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (Γ.Ν.Α.).
Υλικό και Μέθοδοι: Η έρευνα διενεργήθηκε στη Β’ Παθολογική Κλινική του 251 Γ.Ν.Α. σε ασθε-
νείς που νοσηλεύτηκαν για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2016. 
Συγκεκριμένα, το 2016 ξεκίνησε πρόγραμμα επιτήρησης πολυανθεκτικών παθογόνων από φορείες 
ορθικού ή ρινικού επιχρίσματος στη Β’ Παθολογική Κλινική. Βάσει του πρωτοκόλλου που εφαρμό-
στηκε, τα δείγματα ελαμβάνοντο την πρώτη ημέρα εισαγωγής ασθενών που πληρούσαν τα παρα-
κάτω κριτήρια: πρόσφατη (εντός τριμήνου) εισαγωγή σε νοσοκομείο, διαμονή σε οίκο ευγηρίας. 
Από σύνολο 1.017 ασθενών εξετάστηκαν συνολικά 92 ασθενείς με μικροβιολογικά τεκμηριωμένη 
λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικά παθογόνα βάσει του ελέγχου της φορείας. Στη συνέχεια, 
ακολούθησε καταγραφή τους, με τη βοήθεια του μικροβιολογικού εργαστηρίου όπου αποστέλ-
λονταν τα δείγματα, και τη συνεργασία εργαστηρίου και Μονάδας Ενδονοσομειακών Λοιμώξεων 
(ΜΕΛ). Έγινε καταγραφή τους όσον αφορά το είδος των πολυανθεκτικών παθογόνων μικροοργανι-
σμών που ανευρέθησαν κατά την εισαγωγή των ασθενών στο νοσοκομείο. 
Αποτελέσματα: Από τους 92 ασθενείς που ελέχθησαν, 18 είχαν θετικές φορείες ορθικού ή ρινικού 
επιχρίσματος, από τις οποίες απομονώθηκαν σε 9 (50%) δείγματα Pseudomonas aeruginosa, σε 7 
(38%) δείγματα Klebsiella pneumoniae και σε 2 (12%) Acinetobacter baumannii. Η συνολική θνητό-
τητα στους 18 συγκεκριμένους ασθενείς έφτασε το ποσοστό 33% (n=6). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 
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κανέναν από τους ασθενείς που ανιχνεύτηκαν πολυανθεκτικά παθογόνα σε φορείες δεν παρατη-
ρήθηκε βακτηριαιμία. 
Συμπεράσματα: Το μέτρο της υποχρεωτικής καταγραφής των περιστατικών φορείας με πολυ-
ανθεκτικά παθογόνα από τη Μονάδα Ενδονοσομειακών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) σε συνεργασία με τις 
κλινικές, η συνεχιζόμενη επαγρύπνηση και η άμεση λήψη μέτρων επαφής είναι ζωτικής σημασίας 
για τον περιορισμό της μετάδοσής τους και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα νοσοκομεία.

AA30
Πρόσφατα δεδομένα επίπτωσης της λοίμωξης από Clostridium difficile 
σε τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο
Φ. Βεϊνή,1 Σ. Κωστούρου,1 Ε. Μπελεσιώτου,2 Β. Παπασταμόπουλος,3 A. Σκουτέλης 3
1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3Ε’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Η επιδημιολογία της λοίμωξης από Clostridium difficile (CDI: Clostridium difficile infection) 
επιβάλλει, εκτός από τη διαρκή καταγραφή και τη συνεχή επιτήρηση, τη λήψη ορθών μέτρων πρό-
ληψης και ελέγχου της λοίμωξης. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της επίπτωσης 
της CDI λοίμωξης στο νοσοκομείο μας κατά το 2016.
Υλικό και Μέθοδοι: Σε διαρροϊκά δείγματα κοπράνων (κατά Bristol 5-7), ασθενών με υποψία CDI 
έγινε αρχικά ανίχνευση αντιγόνου GDH (Glutamate Dehydrogenase του C. difficile). Επί θετικού 
GDH έγινε ανίχνευση τοξινογόνων στελεχών C. difficile.
Αποτελέσματα: Ελέγχθησαν 2.017 διαρροϊκά δείγματα ύποπτα για πιθανή CDI, ασθενών ηλικίας 
17 έως 92 ετών. Εξ αυτών 1.311 (65%) ήταν άνδρες και 706 (35%) γυναίκες. Βρέθηκαν 506/2017 
(25%) GDH θετικά δείγματα. Από αυτά, τα 238/506 (47%) (ή 238/2017 (11,8%) εκ του συνόλου) 
ήταν τοξινογόνα CDT+ στελέχη. Τα 238 θετικά τοξινογόνα CDT+ δείγματα αντιστοιχούν σε 177 λοι-
μώξεις και αφορούν 173 ασθενείς. Δηλαδή 4 ασθενείς εμφάνισαν επαναλοίμωξη ή υποτροπή της 
CDI λοίμωξης. Σε 65/238 (27,3%) ασθενείς ζητήθηκε επανάληψη εκτέλεσης της εξέτασης, ενώ ήταν 
υπό θεραπευτική αγωγή (metronidazole ή vancomycin ή fidaxomicin) για ήδη επιβεβαιωμένη CDI 
λοίμωξη. Η συνολική επίπτωση της CDI στο νοσοκομείο μας είναι ίση με 0,6/1000 ασθενο-ημέρες 
(177 CDI/ 308.163 ασθενο-ημέρες). Τα αποσταλέντα δείγματα ανά τομέα του νοσοκομείου, σχετι-
ζόμενα με φαίνονται στον Πίνακα 1 και η επίπτωση της CDI στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 1. Σύνολο εξετασθέντων δειγμάτων για Clostridium difficile από τα τμήματα του σε σχέση με βασικούς 
παράγοντες κινδύνου*

2016
Παθολογικά 

Τμήματα
Αιματολογική

ΜΜΜΟ
Γαστρεντερολογική

Χειρουργικός 
Τομέας

ΜΕΘ1-ΜΕΘ2
ΜΑΦ

Αριθμός 
δειγμάτων

983 274 207 330 223

Ποσοστό 48,7% 13,6% 10,2% 16,3% 11%

*Παράγοντες κινδύνου: χορήγηση αντιβιοτικών, ανοσοκαταστολή/GVHD, φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, ρινογαστρικός σωλήνας. 
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Πίνακας 2. Επίπτωση Clostridium difficile, έτος 2016

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΟ-ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 87 138225 0,6‰

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΜΜΟ 27 26640 1‰

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ 10 6413 1,5‰

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 42 122771 0,3‰

ΜΕΘ1 – ΜΕΘ2 - ΜΑΦ 9 14114 0,6‰

Συμπεράσματα: Η αξιοπιστία της εξέτασης για CDI εξαρτάται από την έγκαιρη αποστολή και εκτέ-
λεση της εξέτασης των διαρροϊκών κοπράνων. Η επαναληπτική εξέταση 65 δειγμάτων (ποσοστό 
27,3% επί των θετικών) ήδη διαγνωσμένων και υπό θεραπεία περιπτώσεων δεν συστήνεται. Η 
επίπτωση της λοίμωξης (0,6/1000 ασθενο-ημέρες) και το ποσοστό 11,8% των CDT+ τοξινογόνων 
στελεχών επί του συνόλου των διαρροϊκών, δείχνει ότι απαιτείται εγρήγορση και συστηματική προ-
σπάθεια πρόληψης και ελέγχου της λοίμωξης. Επιπλέον, η ορθή και έγκαιρη έναρξη θεραπευτικής 
αγωγής με βάση τα κλινικά, μικροβιολογικά ή/και ενδοσκοπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι άμεση.

AA31
Η επίπτωση των λοιμωξιολογικών εκτιμήσεων νοσηλευόμενων ασθενών 
στην ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών – Mια πιλοτική μελέτη
Γ. Σιακαλλής, Ν. Αντωνάκος, Δ. Σιναπίδης, Α. Αντωνιάδου, Δ. Καββαθά, Α. Παπαδόπουλος,  
Γ. Πουλάκου, Μ. Σουλή, Σ. Τσιόδρας, Ε. Γιαννιτσιώτη 
Δ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Σκοπός: Οι λοιμωξιολογικές εκτιμήσεις από εξειδικευμένο προσωπικό βελτιώνουν την έκβαση των 
ασθενών με σοβαρές λοιμώξεις. Έχει αποδειχθεί ότι η «παρά την κλίνη» εκτίμηση συμβάλλει στην 
ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών περισσότερο από τηλεφωνικές ή άλλες εκτιμήσεις. Η παρού-
σα πιλοτική μελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των λοιμωξιολογικών 
εκτιμήσεων που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά παρά την κλίνη των ασθενών σε ένα τριτοβάθ-
μιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο με υψηλά επίπεδα μικροβιακής αντοχής.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήσαμε αναδρομική καταγραφή των λοιμωξιολογικών εκτιμήσε-
ων που διενεργήθηκαν σε παθολογικά και χειρουργικά τμήματα τους τελευταίους 6 μήνες, σε ένα 
τριτοβάθμιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο 700 κλινών. Όλες οι εκτιμήσεις έγιναν παρά την κλίνη 
του ασθενούς από ομάδα ειδικών και εξειδικευμένων στη λοιμωξιολογία. Κάθε ασθενής καταχω-
ρήθηκε στη βάση δεδομένων μία φορά, ανεξαρτήτως του αριθμού των επανεκτιμήσεων. Το έντυπο 
καταγραφής περιελάμβανε δημογραφικά στοιχεία και ατομικό αναμνηστικό κάθε ασθενή, την 
κλινική και μικροβιολογική τεκμηρίωση της λοίμωξης, καθώς και πληροφορίες για την παρουσία 
ή όχι κεντρικών φλεβικών γραμμών, ουροκαθετήρων και ξένων σωμάτων καθώς και χειρουργικών 
επεμβάσεων. Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με λοίμωξη έγινε βάσει 
των εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών. Η διακοπή, κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση της λαμβανόμενης 
αντιβιοτικής αγωγής κατεγράφη ως το αποτέλεσμα της λοιμωξιολογικής εκτίμησης. Για την αξιολό-
γηση των ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών εφαρμόσθηκε το Mann Whitney και το chi-square 
test αντίστοιχα. Η επίδραση διαφόρων παραγόντων στην αποκλιμάκωση της αντιβιοτικής αγωγής 
εκτιμήθηκε με πολυπαραγοντική ανάλυση (logistic regression).
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Αποτελέσματα: Από τους 261 ασθενείς που περιλήφθησαν στη μελέτη, 166 ήταν άντρες (63,6%). 
Η διάμεση ηλικία, +/- IQR (25-75), ήταν τα 67,5 (56-78) έτη. Ο σακχαρώδης διαβήτης (43,5%) απο-
τελούσε τη συχνότερη συννοσηρότητα (n=193, 73,9%). Κάποιοι ασθενείς ελάμβαναν αντιμικρο-
βιακή αγωγή για μη λοιμώδες αίτιο (n=40, 15,3%) ή λόγω μικροβιακού αποικισμού (n=30, 11,5%) 
προ της εκτιμήσεως. Σε όλες τις περιπτώσεις μη λοιμώδους αιτιολογίας, και στο 56% των περιπτώ-
σεων αποικισμού, η αντιμικροβιακή αγωγή διεκόπη μετά τη λοιμωξιολογική παρέμβαση. Οι νοσο-
κομειακές λοιμώξεις αποτελούσαν το 45% όλων των λοιμώξεων που κατεγράφησαν, συχνότερες 
δε ήταν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού (26,7%) και οι βακτηριαιμίες (20%). Το 1/3 
των μικροβιολογικά επιβεβαιωμένων λοιμώξεων αφορούσαν πολυανθεκτικά παθογόνα (MRSA και 
MDR Gram αρνητικά). Κλιμάκωση της αντιμικροβιακής αγωγής πραγματοποιήθηκε σε 15 περιπτώ-
σεις (50%) λοιμώξεων από πολυανθεκτικά παθογόνα, ενώ αποκλιμάκωσή της σε 42 περιπτώσεις 
(δηλαδή στο 22% επί του συνόλου των επιβεβαιωμένων λοιμώξεων). 
Συμπεράσματα: Στη μελέτη μας, η μη ορθολογική χρήση αντιβιοτικών οφειλόταν είτε σε λανθα-
σμένη αξιολόγηση της υποκείμενης νόσου, είτε σε παρερμηνεία των μικροβιολογικών δεδομένων. 
Η συστημική, παρά την κλίνη των ασθενών εκτίμηση από εξειδικευμένη λοιμωξιολογική ομάδα, 
κατόρθωσε να βελτιώσει την ορθολογική χρήση αντιμικροβιακών σε ένα νοσοκομείο με υψηλά 
επίπεδα μικροβιακής αντοχής.

AA32
Οξεία μηνιγγίτιδα με μικροβιαιμία από Streptococcus sanguis σε 
ανοσοεπαρκή γυναίκα
Μ. Ελευθεριώτης,1,2 Ι. Μάλιος,1 Α. Βελισσάρη,3,4 Ε. Λαούδη,1 Γ. Κουππάρη,3 Γ. Μαραθωνίτης,1 Χ. Λούπα 2
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Αμαλία Φλέμιγκ»
2Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Αμαλία Φλέμιγκ»
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Αμαλία Φλέμιγκ»
4Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σκοπός: O Streptococcus sanguis ανήκει στην οικογένεια των α-αιμολυτικών στρεπτοκόκκων, οι 
οποίοι αποτελούν φυσιολογική χλωρίδα του στόματος και του γαστρεντερικού και θεωρούνται 
στελέχη τα οποία συνήθως προκαλούν ενδοκαρδίτιδα, οδοντογενείς, υπεζωκοτικές και ενδοκοιλι-
ακές λοιμώξεις και μικροβιαιμία, μέσω της οποίας δευτεροπαθώς μπορεί να επεκταθούν σε άλλες 
εστίες κυρίως σε άτομα με προδιαθεσικούς παράγοντες και ανοσοκαταστολή. 
Υλικό και Μέθοδοι: Γυναίκα 50 ετών χωρίς συνοδά νοσήματα προσήλθε λόγω εμπυρέτου ως 39οC 
από 10μέρου και κεφαλαλγίας-εμέτων από 12ώρου. Η ασθενής ελάμβανε εξωτερικά κεφουροξίμη 
αξετίλ από 7ημέρου λόγω ρινικής καταρροής και ωταλγίας. 
Αποτελέσματα: Στα επείγοντα η ασθενής ήταν συγχυτική, εμπύρετη, με μη μετρήσιμη αρτηριακή 
πίεση, η οποία ανατάχτηκε με τη χορήγηση υγρών, και ηπιότατη αυχενική δυσκαμψία. Κόρες: σε 
μυδρίαση, αντιδρώσες στο φως, στοματική κοιλότητα-παρίσθμια: χωρίς παθολογία, ωτοσκόπηση: 
χωρίς στοιχεία ωτίτιδας. ΗΚΓ: φλεβόκομβος-αέριο αίματος: αναπνευστική αλκάλωση-γενική ούρων, 
ακτινογραφία θώρακα: κατά φύση-λευκά 22,340/mm3 -κρεατινίνη 1 mg/dl-Na+ 132 mmol/l-K+ 3,9 
mmol/l -Mg+2 1,86 mmol/l -Ca+2 9,1 mmol/l. CT εγκεφάλου-σπλαχνικού κρανίου: χωρίς ευρήματα 
από τον εγκέφαλο, παραρρινοκολπίτιδα ή στοιχεία εν τω βάθει λοίμωξης μαλακών μορίων ή ωτός. 
Ακολούθως διενεργήθηκε ΟΝΠ-ΕΝΥ: 3.720 κύτταρα (πολυμοφοπυρηνικός τύπος), σάκχαρο 47 
mmol/l (αίματος 153 mmol/l), λεύκωμα 0,2 g/l. Η gram χρώση ανέδειξε gram(+) κόκκο και έτσι η 
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ασθενής αντιμετωπίστηκε σαν πνευμονιοκοκκική μηνιγγίτιδα με κεφτριαξόνη 2 g x 2, βανκομυκίνη 
1 g x 3, ριφαμπικίνη 600 mg x 1, δεξαμεθαζόνη 1 mg x 4. 3 περίπου ώρες από την προσέλευσή της 
παρουσίασε επιληπτική κρίση με σύσπαση μασητήρων, κάθετο νυσταγμό και σφιγκτηριακές διατα-
ραχές, για την οποία τέθηκε σε IV λεβετιρακετάμη (1.000 mg φόρτιση, έπειτα 500 mg x 2) και μετά 
από την οποία αντιδρούσε μόνο στα επώδυνα με γογγυσμούς και είχε ελαττωμένα τενόντια, χωρίς 
ωστόσο εστιακά νευρολογικά σημεία. Η καλλιέργεια αίματος και ΕΝΥ ανέδειξαν Strept. sanguis (MIC 
πενικιλίνης: 0,012), εύρημα το οποίο επιβεβαιώθηκε και με PCR στο Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτι-
δας [(+) για Streptococcus spp, (-) για S. pneumoniae]. Βάσει των αποτελεσμάτων η θεραπεία απο-
κλιμακώθηκε σε penicillin-G 4.000.000 iu x 6. Μετά από την 1η μέρα θεραπείας η ασθενής άρχισε 
να ανταποκρίνεται στα λεκτικά και είχε πλέον έκδηλη αυχενική δυσκαμψία, ενώ μετά από 3 μέρες 
απυρέτησε, υποχώρησε η αυχενική δυσκαμψία και οι δείκτες φλεγμονής και γι’ αυτό δεν διενεργή-
θηκε U/S καρδίας (απορριπτέα λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα από τα κριτήρια Duke). Έλαβε συνολικά 
14 μέρες αγωγής, παραμένοντας ελεύθερη επιληπτικών κρίσεων. Αντισώματα HIV(-), ποσοτικός 
προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών κατά φύση. Η αντιεπιληπτική αγωγή διακόπηκε με την έξοδό της 
και της συστάθηκε αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός, αρχικά με το συζευγμένο και ακολούθως 
με το πολυσακχαριδικό εμβόλιο. 6 μήνες μετά την έξοδό της η ασθενής παρέμεινε ασυμπτωματική 
εκτός κάποιων επεισοδίων κεφαλαλγίας το 1ο τρίμηνο μετά την έξοδο (για τα οποία υπεβλήθη σε 
MRI εγκεφάλου και βυθοσκόπηση τα οποία δεν ανέδειξαν παθολογικά ευρήματα) που αντιμετωπί-
στηκαν συντηρητικά με παυσίπονα.
Συμπεράσματα: Ανωτέρω περιγράφεται μια σπανιότατη εντόπιση λοίμωξης από Streptococcus 
sanguis. Οι S. viridans δεν αποτελούν πρόβλημα κατά την εμπειρική θεραπεία βακτηριακής μηνιγγί-
τιδας γιατί συνήθως είναι πολυευαίσθητα στελέχη, ωστόσο σε περίπτωση που ανευρεθούν στο ΕΝΥ 
ασθενούς τότε αυτός θα πρέπει να διευρενάται και για συνύπαρξη συνηθέστερων εστιών λοίμωξης 
των συγκεκριμένων παθογόνων, η οποία παρόλα αυτά εδώ δεν εντοπίστηκε. 

AA33
Πρωτοδιάγνωση σύφιλης σε HIV(+) ασθενή από οφθαλμολογική εξέταση
Π. Χατζηάστρος,1 Θ. Νιτσοτόλης,1 Γ. Αυγουλέας,1 Π. Μιστυλής,1 Δ. Παρασκευά,1 Σ. Μασέλος,2  
Ν. Μαρκομιχελάκης,2 Γ. Χρύσος 1
1Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
2Ινστιτούτο Οφθαλμικής Φλεγμονής και Παθολογίας του Οφθαλμού

Εισαγωγή: Η συφιλιδική λοίμωξη ως γνωστόν διακρίνεται σε πρωτογόνο, δευτερογόνο, λανθά-
νουσα και όψιμη ή τριτογόνο. Μολονότι σε κάθε στάδιο προεξάρχουν τυπικά κλινικά σημεία και 
συμπτώματα που το διακρίνουν, υπάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες περνούν απαρατήρητα ή δεν 
είναι εμφανή τα αρχικά συμπτώματα της νόσου και ο ασθενής παρουσιάζεται στον ιατρό με σοβα-
ρές εκδηλώσεις της νόσου.
Παρουσίαση περιστατικού: Παρουσιάζεται ασυνήθιστη περίπτωση πρωτοεμφάνισης σύφιλης σε 
HIV(+) ασθενή με οφθαλμολογικές εκδηλώσεις. Πρόκειται για άνδρα ασθενή 38 ετών, ο οποίος δια-
γνώσθηκε με HIV λοίμωξη το 2012. Στην παρούσα φάση ο αριθμός των CD4 κυττάρων ήταν 594 c/
μL και το ιικό φορτίο μη ανιχνεύσιμο. Λαμβάνει αντιρετροϊκή αγωγή με Abacavir/3TC/Dolutegravir 
με καλή συμμόρφωση. Ο ασθενής παρουσίασε προοδευτικά επιδεινούμενη μείωση της οπτικής 
του οξύτητας και άλγος οφθαλμών άμφω, οπότε και επισκέφτηκε οφθαλμίατρο. Η οφθαλμολογική 
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εκτίμηση ανέδειξε τυπική χοριοαμφιβληστροειδίτιδα από σύφιλη αμφοτέρων των οφθαλμών, 
οπότε και ο ασθενής εισήχθη στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων για περαιτέρω διερεύνηση και αντι-
μετώπιση. Πραγματοποιήθηκαν μη τρεπονημικές και τρεπονημικές δοκιμασίες στον ορό, οι οποίες 
ανέδειξαν λοίμωξη από Τr. pallidum. Επιπλέον, διενεργήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση και 
πραγματοποιήθηκαν οι ίδιες δοκιμασίες στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, οι οποίες ανέδειξαν το αυτό 
αποτέλεσμα (ΕΙΑ ΙgG(+) και ΙgM(-), TPPA(+), ποσοτική ΤΡΡΑ 1/320). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε 
προγενέστερο έλεγχο προ 20μήνου περίπου δεν ανεδείχθη συφιλιδική λοίμωξη, ούτε αναφέρονται 
σημεία πρωτογόνου σύφιλης. Δεν είχε γίνει άλλος έλεγχος για σύφιλη στο μεσοδιάστημα, διότι 
μεσολάβησε εμβολιασμός για HBV και δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη αντισωμάτων για τον HBV 
παραλείποντας τον έλεγχο ρουτίνας για τη σύφιλη. Επίσης, ο ασθενής δεν είχε παρουσιάσει εξάν-
θημα, ηπατοσπληνομεγαλία, αλωπεκία ή νευρολογικές εκδηλώσεις. Με δεδομένα όλα τα παραπά-
νω ο ασθενής ετέθη σε αγωγή με κρυσταλλική πενικιλίνη G (6 x 4 εκ. IU)/ημέρα για 14 ημέρες με 
σαφέστατη βελτίωση της κλινικής του εικόνας και πλήρη αποκατάσταση της οπτικής του οξύτητας.
Συμπεράσματα: Παρά την ύπαρξη τυπικών κλινικών σημείων και συμπτωμάτων κατά τα διάφορα 
στάδια της συφιλιδικής λοίμωξης, ο κλινικός ιατρός πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση για την ύπαρ-
ξη και άτυπων εκδηλώσεων και μάλιστα σε ειδικές κατηγορίες ασθενών όπως οι HIV(+) ασθενείς. Ο 
ετήσιος δε ή και συχνότερος έλεγχος για σύφιλη είναι απαραίτητος στις ομάδες υψηλού κινδύνου, 
ώστε να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά.

AA34
Λευχαιμοειδής αντίδραση στο πλαίσιο δευτερογόνου σύφιλης σε 
ασθενή με HIV λοίμωξη 
Α. Λιονή,1 Μ.Π. Ζώρζου,1 Χ. Κόλλια,1 Δ. Λουλάκης,1 Β. Σακκά,1 Φ. Στεργίου,1 Π. Πανταζή,2  
Μ. Μπομπολή,1 Α. Πλατανιά,2 Ν. Μαγκαφάς,1 Ε. Σαββίδου,3 Μ. Χίνη 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
3Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Εισαγωγή: Ως λευχαιμοειδής αντίδραση (ΛΑ), ορίζεται η αύξηση του αριθμού των λευκοκυττάρων 
(>30.000-50.000/ml στους ενήλικες), επί απουσίας κακοήθους αιματολογικού νοσήματος. Οι κύριες 
αιτίες ΛΑ είναι λοιμώξεις, συμπαγείς όγκοι, τοξικές ουσίες, σοβαρή αιμορραγία ή αιμόλυση. Παρου-
σιάζουμε ασυνήθη περίπτωση ασθενούς με HIV λοίμωξη και δευτερογόνο σύφιλη που εμφάνισε 
λευχαιμοειδή αντίδραση στο περιφερικό αίμα.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας, 43 ετών, MSM, με HIV λοίμωξη υπό σταθερή αντιρετροϊκή 
αγωγή, με CD4+ 1.144 cells/μl, εξετάστηκε λόγω υψηλού πυρετού, κεφαλαλγίας και διάχυτου κηλι-
δοβλατιδώδους εξανθήματος από δεκαημέρου. Ανέφερε απροφύλακτες σεξουαλικές επαφές το 
τελευταίο τρίμηνο και προ μηνός ανώδυνο έλκος στη βάλανο του πέους. Προ έτους, θεραπεία για 
ωτοσύφιλη με πλήρη κλινική και ορολογική ανταπόκριση. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε 
λεμφαδενοπάθεια σε όλες τις περιφερικές εστίες μεγίστης διαμέτρου 2x3 εκ. RPR ορού 1/1024. 
Από την οσφυονωτιαία παρακέντηση: 19 κύτταρα (95% λεμφοκύτταρα), γλυκόζη και λεύκωμα κ.φ, 
VDRL ΕΝΥ (-). Από τη μελέτη του περιφερικού αίματος, εκσεσημασμένη λευκοκυττάρωση (WBC: 
63.300/ml) με λεμφομονοκυτταρική επικράτηση (πολυμορφοπύρηνα 21%, λεμφοκύτταρα 49,5%, 
μονοκύτταρα 29,5%). Ο ασθενής ξεκίνησε θεραπεία νευροσύφιλης με κρυσταλλική πενικιλλίνη iv. 
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Από τον λοιπό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο δεν τεκμηριώθηκε άλλο λοιμώδες, αιματολογικό ή νεο-
πλασματικό νόσημα. Ο ασθενής ολοκλήρωσε τη θεραπεία του με πλήρη υποχώρηση της συμπτω-
ματολογίας και επάνοδο της τιμής των λευκοκυττάρων σε φυσιολογικά επίπεδα (WBC 10.300/ml). 
Στην επανεξέταση μετά δύο μήνες, παρέμενε ασυμπτωματικός.
Συζήτηση: Στη διαγνωστική προσέγγιση της λευκοκυττάρωσης λαμβάνεται υπ’ όψιν ο τύπος των 
λευκοκυττάρων του περιφερικού αίματος. Λευχαιμοειδής αντίδραση με πολυμορφοπυρηνική 
επικράτηση (ή αντιδραστική ουδετεροφιλία) συνδέεται με μη λοιμώδη αίτια (stress, τραύμα, αιμό-
λυση, αιμορραγία, τοξικές ουσίες, νεοπλάσματα), με λοιμώξεις από κοινά μικρόβια και φυματίωση. 
Λευχαιμοειδής αντίδραση με λεμφομονοκυτταρική ή λεμφοκυτταρική επικράτηση σχετίζεται 
συχνότερα με ιογενείς λοιμώξεις, με κυριότερο εκπρόσωπο τον EBV, αλλά και φυματίωση. Λευ-
χαιμοειδής αντίδραση παρατηρείται συχνότερα σε κοινές μικροβιαιμικές λοιμώξεις, σε λοιμώξεις 
από κλωστηρίδια, σιγκέλλα και σε φυματίωση. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται θετική συσχέτιση του 
αριθμού των λευκοκυττάρων με την παρουσία θετικών αιμοκαλλιεργειών ή τοξίνης για Clostridium 
difficile. Εμμένουσα λευχαιμοειδής αντίδραση άνω των 24 ωρών σχετίζεται με αυξημένη θνητότη-
τα. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αυτή είναι η πρώτη περιγραφή λευχαιμοειδούς αντί-
δρασης με χαρακτηριστική λεμφομονοκυτταρική επικράτηση στο πλαίσιο δευτερογόνου σύφιλης. 
Συμπεράσματα: Η παρουσία πολυμορφοπυρηνικής ΛΑ πρέπει να ευαισθητοποιεί τον κλινικό 
γιατρό προς την κατεύθυνση κοινών μικροβιακών λοιμώξεων καθώς και μη λοιμωδών νοσημάτων. 
Η λεμφομονοκυτταρικού τύπου ΛΑ περιορίζει τη διαφορική διάγνωση στις ιογενείς λοιμώξεις, τη 
φυματίωση και άλλα ασυνήθη αίτια, όπως στο περιστατικό μας.

AA35
Συνύπαρξη ελκώδους και CMV κολίτιδας σε ασθενή με HIV λοίμωξη και 
υψηλό αριθμό CD4+ Τ λεμφοκυττάρων 
Μ. Μπομπολή,1 Π.Μ. Ζώρζου,1 Α. Λιονή,1 Σ. Καούστου,1 Α. Κυπαρίσση,1 Α. Βάγια,2 Χ. Γλαβά,3  
Χ. Βουρλάκου,4 Κ. Γκούμας,2 Κ. Διαμαντοπούλου,3 Δ. Ροντογιάννη,4 Μ. Χίνη 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα/ΜΕΛ, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
3Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
4Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Πολλές βιβλιογραφικές αναφορές, τα τελευταία έτη, περιγράφουν την αναζωπύρωση 
του CMV στο έντερο σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα. Αυτό οφείλεται σε δύο πιθανούς μηχανι-
σμούς: είτε στην ίδια τη φύση της φλεγμονώδους νόσου μέσω της τοπικής παραγωγής κυτταροκι-
νών, είτε σε ιατρογενείς παράγοντες (ανοσοκατασταλτική θεραπεία). Παρουσιάζουμε την περίπτω-
ση ασθενούς με HIV λοίμωξη και ιστορικό CMV κολίτιδας προ δωδεκαετίας, που εμφάνισε ελκώδη 
και CMV κολίτιδα στο πλαίσιο πολυετούς ιολογικής καταστολής και ανοσολογικής αποκατάστασης, 
υπό σταθερή αντιρετροϊκή θεραπεία (ART).
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 45 ετών, με HIV λοίμωξη σταδίου C3 από 12ετίας (CMV κολί-
τιδα), εμφάνισε αιμορραγικές διαρροϊκές κενώσεις με συνοδό τεινεσμό και απώλεια βάρους από 
μηνός. Από την κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση διαπιστώθηκε αύξηση του ινωδογόνου και της 
CRP, ενώ ο αριθμός CD4+ ήταν 651 cells/μl (36%). Η ορθοσιγμοειδοσκόπηση ανέδειξε ορθίτιδα 
και έλκη σιγμοειδούς για τα οποία έλαβε τοπική αγωγή με υποκλυσμούς μεσαλαζίνης για ένα μήνα. 
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Στην επανεκτίμηση με ολική κολονοσκόπηση διαπιστώθηκε επιδείνωση με αύξηση του αριθμού 
των ελκών και επέκταση της βλάβης του ορθού. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε εικόνα έντονης 
ορθοσιγμοειδίτιδας χωρίς παρουσία κυτταρικών εγκλείστων, με αρνητικό ανοσοϊστοχημικό έλεγ-
χο για CMV. Δεν διαπιστώθηκε CMV ιαιμία, ούτε αμφιβληστροειδοπάθεια ενώ η καλπροτεκτίνη 
κοπράνων ήταν 480 μg/g (φ.τ. <50 μg/g). Λόγω επιδείνωσης της συμπτωματολογίας με σημαντική 
απώλεια βάρους και αναιμία, υποβλήθηκε σε νέο ενδοσκοπικό έλεγχο που ανέδειξε περαιτέρω 
επιδείνωση των γνωστών ελκωτικών βλαβών. Στην ιστολογική εξέταση δεν ανευρέθησαν κυτταρι-
κά έγκλειστα συμβατά με CMV, ενώ η ανοσοϊστοχημική μελέτη ήταν θετική για τον ιό. Με αυτά τα 
δεδομένα, ο ασθενής έλαβε τοπική αγωγή με βουδεσονίδη και γκανσικλοβίρη IV για 3 εβδομάδες 
και ακολούθως po, με κλινική βελτίωση.
Συζήτηση: Παρά τη διχογνωμία στη βιβλιογραφία, τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι οι ασθενείς με 
ελκώδη κολίτιδα εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο αναζωπύρωσης του CMV. Η καθυστέρηση έγκαιρης 
διάγνωσης και χορήγησης αντι-ιικής θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη νοσηρότητα και 
θνητότητα. Ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα που εμφανίζουν σοβαρή ή ανθεκτική νόσο πρέπει να διε-
ρευνώνται για την πιθανότητα αναζωπύρωσης του CMV, με την ιστολογική αναζήτηση κυτταρικών 
εγκλείστων ή θετικής ανοσοϊστοχημείας. Στην περίπτωση του ασθενούς μας, πιθανολογείται ότι 
η αρχικά ανεπιτυχής αντιμετώπιση της ελκώδους ορθοσιγμοειδίτιδας οδήγησε σε αναζωπύρωση 
του CMV και σε κλινική επιδείνωση, γεγονός που ενισχύεται από τη μετέπειτα ανταπόκριση στη 
συνδυασμένη θεραπευτική αγωγή (γκανσικλοβίρη και κορτικοστεροειδή). 
Συμπεράσματα: Στους ασθενείς με HIV λοίμωξη και ανοσολογική αποκατάσταση υπό ART, η 
παρουσία CMV στο έντερο δεν θα πρέπει να καθυστερεί την έγκαιρη διάγνωση αντιμετώπιση 
ελκώδους κολίτιδας.

AA36
Υποτροπιάζουσα ωτίτιδα
Ε. Μπελεσιώτου,1 Χ. Τότσικας,2 Ε. Περιβολιώτη,1 Χ. Βαδάλα,2 Μ. Νέπκα,1 Ζ. Ψαρουδάκη,1  
Β. Παπασταμόπουλος,2 Α. Σκουτέλης 2
1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Ε’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Παρουσιάζεται περίπτωση υποτροπιάζουσας ωτίτιδας η οποία παρουσιάστηκε κατά τους 
χειμερινούς μήνες. Ως αιτιολογικοί παράγοντες ωτίτιδας (που συνδέονται με τραυματισμό, συσσώ-
ρευση κυψελίδας και συχνή έκθεση στο νερό) αναφέρονται συνηθέστερα: Pseudomonas aerugino-
sa, Staphylococcus aureus, Aspergillus spp., Candida albicans, Coagulase negative Staphylococcus spp, 
Enterococcus faecalis, στρετόκοκκοι ή άλλα εντεροβακτηριακά. 
Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας 42 ετών εμφάνισε από 17ετίας προϊούσα νευροαισθητήρια βαρηκοΐα 
και με πιθανή διάγνωση ωτοσκλήρυνσης υποβλήθηκε σε αναβολοτομή. Έκτοτε, λόγω οιδήματος 
καθώς και πυώδους εκκρίματος από το χειρουργημένο αυτί υπεβλήθη αρκετές φορές σε παρακε-
ντήσεις και έλαβε αρκετές φορές θεραπεία με γενταμυκίνη και κορτικοειδή. Επειδή η διαφορική 
διάγνωση περιλαμβάνει κακοήθη εξωτερική ωτίτιδα ή μαστοειδίτιδα, ο ασθενής υπεβλήθη για 
τον αποκλεισμό τους, σε αξονική τομογραφία κροταφικού οστού και μαστοειδούς απόφυσης. 
Προ 3ετίας από το ωτικό υγρό απομονώθηκε Pseudomonas aeruginosa. Κατά το τελευταίο τρίμη-
νο εμφάνιζε απολέπιση του δέρματος του έξω ακουστικού πόρου και στον ασθενή χορηγήθηκε 
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τοπικά γενταμυκίνη. Από την καλλιέργεια η οποία έγινε σε ιδιωτικό εργαστήριο δεν απομονώθηκε 
μικροοργανισμός. Στο νοσοκομείο μας έγινε καλλιέργεια δείγματος ωτικού υγρού του ασθενούς σε 
κατάλληλα στερεά θρεπτικά υλικά και ζωμούς και έπειτα από επώαση σε υπέρτονο φυσιολογικό 
ορό έγινε ανακαλλιέργεια σε αιματούχο και chapman agar, σε αερόβιες, αναερόβιες και μικροα-
ρόφιλες συνθήκες και επώαση σε θερμοκρασία 37οC και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος επί δύο 
ημέρες 
Αποτελέσματα: Στη χρώση κατά Gram, αλλά και από αποικίες διαμέτρου 2-3 mm στο αιματούχο 
και στο chapman άγαρ, βρέθηκαν ραβδοειδή ελαφρά καμπυλωτά αρνητικά κατά Gram βακτηρίδια, 
καταλάση και οξειδάση θετικά. Η βιοχημική ταυτοποίηση των απομονωθέντων μικροοργανισμών 
έγινε με API, αυτόματο σύστημα Viteκ 2 και BBL Crystal Identification Systems και ο έλεγχος 
ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με το αυτόματο σύστημα Viteκ 2 και με E test. Το απομονωθέν 
στέλεχος ταυτοποιήθηκε ως Vibrio alginolyticus και ήταν ευαίσθητο: στη σιπροφλοξασίνη, τετρα-
κυκλίνη, κλαριθροµυκίνη, αζιθροµυκίνη, κεφαλοσπορίνες β’ και γ’ γενιάς και αντιψευδομοναδικά 
αντιβιοτικά. Κατόπιν λήψης ιστορικού προστέθηκε η πληροφορία ότι ο ασθενής συνέχισε την 
κολύμβηση και κατά τους χειμερινούς μήνες και στη θάλασσα και σε πισίνες. Θεραπευτικά έλαβε 
από του στόματος κινολόνη για 7 ημέρες. 
Συμπεράσματα: Πρέπει να παρακολουθείται η εξέλιξη της ωτικής λοίμωξης ώστε να δοθεί συστη-
ματική αγωγή και να τροποποιείται η θεραπεία με βάση τον υπεύθυνο μικροοργανισμό, ιδίως στην 
περίπτωση υποτροπιάζουσας λοίμωξης. Η διάρκεια της θεραπείας υπαγορεύεται από την κλινική 
ανταπόκριση και οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίνονται σε πέντε έως επτά ημέρες. 

AA37
Λοίμωξη μαλακών μορίων από S. aureus με συνοδό πνευμονία και 
εξέλιξη σε οστεομυελίτιδα
Γ. Γκόγκος, Σ. Μπίκα, Χ. Μπαλοδήμου, Α. Ζήνωνος, Ζ. Τζιωρτζιώτη, Ά. Ζορμπάς
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων

Σκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς με λοίμωξη μαλακών μορίων και μυοσίτιδα από σταφυλόκοκκο, 
συνοδό πνευμονία και εξέλιξη σε οστεομυελίτιδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Γυναίκα 73 ετών με ιστορικό υποθυρεοειδισμού προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω πυρε-
τού έως 38,5 από διημέρου και συμπτώματα φλεγμονής μαλακών μορίων στο δεξί πρόσθιο θωρακικό 
τοίχωμα. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν: πυρετός 38,8, ταχυκαρδία 115 b/min, ΑΠ: 105/60, 
και παρουσία κεντρικής, σκληρής, εξέρυθρης και ευαίσθητης διόγκωσης ύπερθεν της δεξιάς στερ-
νοκλειδικής άρθρωσης με επέκταση των σημείων φλεγμονής έως και το ανώτερο ήμισυ του δεξιού 
πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος. Εργαστηριακά: λευκοκυττάρωση 11700/μl, CRP: 34 mg/dl, ΤΚΕ: 
140, ακτινογραφία θώρακος: λίγα διάμεσου τύπου στοιχεία στο δεξί κάτω πνευμονικό πεδίο.
Αποτελέσματα: Αρχικά χορηγήθηκαν εμπειρικά βανκομυκίνη και πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη 
λόγω της εικόνας κυτταρίτιδας και συνοδού σήψης. Τις πρώτες ημέρες, η ασθενής παρουσίασε 
επιδείνωση, με επέκταση των σημείων φλεγμονής και μη μουσικούς ρόγχους σε αμφότερους τους 
πνεύμονες. Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία θώρακος όπου ανεδείχθησαν διηθήματα άμφω 
στα πνευμονικά πεδία, ορισμένα με κοιλοποίηση, διόγκωση μείζονος θωρακικού μυός δεξιά με 
ρυπαρότητα υποδόριου λίπους και διόγκωση κατάφυσης στερνοκλειδομαστοειδούς μυός σύστοι-
χα με μικροαποστήματα. Η αρχική καλλιέργεια αίματος ήταν θετική για Staphylococcus aureus 
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(SA) ευαίσθητο στη μεθικιλλίνη, οπότε χορηγήθηκε δικλοξακιλλίνη ενδοφλεβίως. Στο αντιβιοτικό 
σχήμα προστέθηκε λινεζολίδη, κατόπιν απομόνωσης SA ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη από καλλι-
έργεια που ελήφθη από τους εν τω βάθει ιστούς κατά την προσπάθεια διάνοιξης της βλάβης. Το 
διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα ήταν αρνητικό για εκβλαστήσεις. Η αγωγή αυτή διατηρή-
θηκε για τρεις εβδομάδες με αρχική βελτίωση της κλινικής εικόνας και των εργαστηριακών ευρη-
μάτων της ασθενούς. Ωστόσο, λόγω της επιμένουσας φλεγμονής της κεντρικής βλάβης καθώς και 
της υποτροπής του πυρετού, διενεργήθηκε μαγνητική τομογραφία τραχήλου που εκτός από την 
προσβολή των μαλακών μορίων και των μυών ανέδειξε πιθανή οστική συμμετοχή. Το σπινθηρο-
γράφημα 3 φάσεων επιβεβαίωσε την προσβολή των οστών (κλείδα, λαβή στέρνου και σύστοιχη 
άρθρωση). Κατόπιν, έγινε αλλαγή του αντιβιοτικού σχήματος σε τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζό-
λη και κλινδαμυκίνη, αρχικά ενδοφλεβίως για 2 εβδομάδες και στη συνέχεια από του στόματος για 
τρεις μήνες με αποτέλεσμα την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων και των δεικτών φλεγμονής. 
Συμπεράσματα: Ο SA είναι συχνό αίτιο λοίμωξης μαλακών μορίων η οποία σπανιότερα μπορεί 
να είναι επιπλεγμένη με μεταστατική λοίμωξη, όπως πνευμονία. Η λοιμογόνος δύναμη του SA έχει 
αποδοθεί μεταξύ άλλων και στην παραγωγή τοξινών, και η Panfon-Valentine λευκοσιδάση έχει 
συσχετιστεί με λοίμωξη μαλακών μορίων και νεκρωτική πνευμονία. Η λοίμωξη μπορεί να επιμείνει 
παρά την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή και να εξελιχθεί σε οστεομυελίτιδα. 

AA38
Ανίχνευση Cryptococcus gattii με μοριακή τεχνική στο ΕΝΥ συγχυτικού 
ασθενούς: Είναι ή όχι παθογόνο
Ε. Μυλωνά,1 Β. Σκαρλάτου,2 Β. Βίγλας,1 Β. Κίντος,2 Ε. Γρίσπου,3 Β. Παπασταμόπουλος,1  
Κ. Φουντούλης,3 Α. Σκουτέλης 1 
1Ε’ Παθολογική Κλινική και Τμήμα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Νευρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Ο Cryptococcus gattii προκαλεί πνευμονική νόσο και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα τόσο σε ανο-
σοκατασταλμένους όσο και σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς, με σημαντική θνητότητα. Οι εκδηλώσεις 
της προσβολής του ΚΝΣ συχνά είναι αμβλυχρές και μη ειδικές καθιστώντας την κλινική υποψία 
δύσκολη. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ευρέως μοριακές τεχνικές ενίσχυσης του νουκλε-
ϊκού οξέος (PCR) για την ανίχνευση μεταξύ άλλων παθογόνων και του κρυπτόκοκκου στο ΕΝΥ, με 
υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα.
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα ασθενής, 68 ετών, με ατομικό αναμνηστικό ΣΔ ΙΙ υπό αγωγή, 
προσεκομίσθη λόγω σύγχυσης και αστάθειας βάδισης από ωρών. Η παρούσα νόσος ξεκινά 24 ώρες 
πριν, με εμπύρετο και συμπτώματα λοίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού. Κατά τη φυσική εξέταση 
ήταν σε εγρήγορση, ελαφρά συγχυτική, και μερικώς προσανατολισμένη, τετρακινητική, χωρίς 
εστιακή νευρολογική σημειολογία και χωρίς αυχενική δυσκαμψία. Η CT εγκεφάλου ήταν χωρίς 
παθολογικά ευρήματα και ακολούθησε ΟΝΠ η οποία ήταν επίσης φυσιολογική. Λόγω εμμονής των 
συμπτωμάτων υπεβλήθη σε ΗΕΓ που ανέδειξε εικόνα εγκεφαλίτιδας και ζητήθηκε η μοριακή ανί-
χνευση πολλαπλών παθογόνων με PCR στο ΕΝΥ. Χορηγήθηκε δε εμπειρική αγωγή με ακυκλοβίρη 
ως επί πιθανής ερπητικής εγκεφαλίτιδας. Η μοριακή τεχνική ανέδειξε την παρουσία Cryptococcus 
gattii στο ΕΝΥ και η ασθενής ξεκίνησε αγωγή με αμφοτερικίνη εν αναμονή των αποτελεσμάτων 
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ανίχνευσης του αντιγόνου κρυπτοκόκκου στον ορό και στο ΕΝΥ, που απέβησαν αρνητικά. Δεδο-
μένης της απουσίας αντιγόνου κρυπτοκόκκου και της τάχιστης κλινικής βελτίωσης της ασθενούς 
μετά το 2ο 24ώρο χορήγησης αμφοτερικίνης, θεωρήθηκε ότι δεν πάσχει από κρυπτοκοκκική μηνιγ-
γοεγκεφαλίτιδα και εξήλθε χωρίς αντιβιοτική αγωγή. Δύο μήνες αργότερα παραμένει σε άριστη 
κλινική κατάσταση.
Συμπεράσματα: Οι μοριακές τεχνικές ανίχνευσης πολλαπλών παθογόνων στο ΕΝΥ έχουν αναμφι-
σβήτητα υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα αλλά το θετικό τους αποτέλεσμα συχνά περιπλέκεται 
από το γεγονός ότι ορισμένα παθογόνα μπορούν να επιβιώνουν σε λανθάνουσα κατάσταση στα 
μακροφάγα ή στα νευρικά κύτταρα. Δυνατόν, επομένως, να τα ανιχνεύουμε παρεμπιπτόντως και 
να τα θεραπεύουμε, χωρίς ουσιαστικά να εμπλέκονται στην παθογένεια του κλινικού συνδρόμου 
που διερευνούμε. Τα αποτελέσματα των μοριακών τεχνικών πρέπει να αξιολογούνται με προσοχή, 
σε συνδυασμό πάντοτε με μια συμβατή κλινική εικόνα.

AA39
Ενδοκαρδίτιδα: Όταν η καλλιέργεια της βαλβίδας δεν επιβεβαιώνει  
τις αιμοκαλλιέργειες
Ε. Μυλωνά,1 Μ. Τσαματσούλης,2 Ζ. Ψαρουδάκη,3 Γ. Καζαμίας,4 Β. Βίγλας,1 Β. Παπασταμόπουλος,1  
Κ. Φουντούλης,3 Α. Σκουτέλης 1
1Ε’ Παθολογική Κλινική και Τμήμα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Καρδιοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 

4Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες για τη θεραπεία της ενδοκαρδίτιδας, στην περίπτωση 
που πραγματοποιηθεί χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδας, η τελευταία οφείλει να καλλιερ-
γηθεί και αν μεν η καλλιέργεια είναι αρνητική χορηγείται η ενδεδειγμένη, αναλόγως του μικροβίου 
που έχει απομονωθεί από τις αιμοκαλλιέργειες, αγωγή για 2 επιπλέον εβδομάδες. Αν όμως ξανα-
καλλιεργηθεί το μικρόβιο από τη βαλβίδα, χορηγείται πλήρης αγωγή που η διάρκειά της αρχίζει να 
υπολογίζεται από τη χειρουργική επέμβαση. Περιγράφουμε την περίπτωση ασθενούς με ενδοκαρ-
δίτιδα που η καλλιέργεια της βαλβίδας απέδωσε διαφορετικό παθογόνο σε σχέση με εκείνο που 
είχε απομονωθεί από τις αιμοκαλλιέργειες.
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα ασθενής, 32 ετών, προσήλθε στο νοσοκομείο για διερεύνηση 
παρατεινόμενου εμπυρέτου με συνοδό οσφυαλγία και άλγους στην κοιλιακή χώρα από ημερών. 
Το ατομικό της αναμνηστικό περιελάμβανε πρόσφατο τοκετό (προς 2μήνου) με καισαρική τομή. 
Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε πληκτροδακτυλία, έντονη ευαισθησία κατά την πλήξη 
των σπονδύλων Ο2-Ο4 καθώς και συστολικό φύσημα στην εστία ακροάσεως της μιτροειδούς. 
Ελήφθησαν 5 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών από τις οποίες απομονώθηκε E. faecalis, ενώ το διοισοφάγειο 
υπερηχογράφημα καρδιάς ανέδειξε την παρουσία εκβλάστησης στη μιτροειδή βαλβίδα με συνοδό 
μεγάλη ανεπάρκεια αυτής. Στον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε η παρουσία εμφράκτων στον 
άνω πόλο του δεξιού νεφρού και στο σπλήνα, ενώ στους σπονδύλους Ο2 και Ο4 διαπιστώθηκε 
σπονδυλίτιδα, χωρίς στοιχεία δισκίτιδας. Η ασθενής έλαβε 2 εβδομάδες αντιβιοτική αγωγή με 
αμπικιλλίνη/γενταμυκίνη με άμεση ανταπόκριση και στη συνέχεια ακολούθησε χειρουργική αντι-
κατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας με μεταλλική. Η φυσική βαλβίδα εστάλη για καλλιέργεια, 
όπου και απομονώθηκε Candida parapsilosis, ανθεκτική στη φλουκοναζόλη. Η ιστολογική εξέταση 
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της βαλβίδας ανέδειξε την παρουσία σπορίων μυκήτων εντός του νεκρωμένου ιστού. Η ασθενής 
έλαβε συνολικά 6 εβδομάδες αγωγής για τον εντερόκοκκο καθώς και 6 εβδομάδες για τον μύκητα, 
αρχής γενομένης από το χειρουργείο.
Συμπεράσματα: Με βάση το ιστορικό, την άμεση ανταπόκριση της ασθενούς στην αντιβιοτική 
αγωγή για τον εντερόκοκκο και την ιστολογική εξέταση που ανέδειξε εικόνα αποδραμούσας φλεγμο-
νής στη βαλβίδα με την παρουσία, ωστόσο, σπορίων μυκήτων εντός του νεκρωμένου υλικού, υποθέ-
τουμε ότι ο μύκητας αποτελεί επιλοίμωξη σε μια ήδη φλεγμαίνουσα από τον εντερόκοκκο βαλβίδα.

AA40
Αναζωπύρωση VZV και HSV λοίμωξης σε πολυτραυματία με βαρύτατες 
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Α. Γιαννόπουλος,1 Ε. Δούκα,1 Α. Μπαλαδήμα,1 Σ. Κακκάβας,1 Μ.Ε. Παπαδάκη,1 Σ. Σαρχώση,1  
Γ. Καρλής,1 Ε. Γρίσπου,2 Σ. Ζακυνθινός 1
1Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Τόσο ο απλός έρπητας 1 και 2 όσο και ο ιός της ανεμευλογιάς λαθροβιούν στα γάγγλια των 
οπισθίων νωτιαίων ριζών για όλη τη ζωή του ξενιστή. Από αυτό το réservoir μπορούν να επανενερ-
γοποιηθούν προκαλώντας νοσηρότητα και θνητότητα. Η μετατραυματική εγκεφαλίτιδα είναι μία 
σπάνια επιπλοκή για τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς της Μ.Ε.Θ., αποτελούν όμως διαγνωστική 
και θεραπευτική πρόκληση.
Παρουσίαση περιστατικού: Πρόκειται για ασθενή άνδρα 54 ετών, πολυτραυματία ο οποίος 
εισήχθη στη Μ.Ε.Θ. μετά από τροχαίο με δίκυκλο. Ο ασθενής έφερε πολλαπλές κακώσεις κρανιο-
εγκεφαλικές, ρήξη ισθμού αορτής και κάκωση αριστερού οφθαλμού για την οποία έλαβε μεγάλη 
δόση κορτικοστεροειδών (25 mg/kg μειούμενα σε 15 ημέρες). Κατά τη νοσηλεία του χρειάστηκε 
να χορηγηθεί βαρβιτουρικό κώμα για μικρό χρονικό διάστημα. Την 20η μέρα νοσηλείας εμφάνισε 
εξάνθημα στο πρόσωπο φυσαλιδώδες συρρέον πέριξ του αριστερού οφθαλμού με κατανομή 
δερμοτομίου επεκτεινόμενο στη μύτη αλλά και εξάνθημα κορμού μικροκηλιδώδες με μειωμένη 
επινέμεση στα άκρα. Λόγω του κακού νευρολογικού επιπέδου αλλά και της επινέμεσης του οφθαλ-
μού έγιναν άμεσα οφθαλμολογική εξέταση που απέκλεισε την προσβολή του κερατοειδούς. Ακο-
λούθησε οσφυονωτιαία παρακέντηση ο βιοχημικός έλεγχος της οποίας ανέδειξε: 26 λεμφοκύτταρα 
με σάκχαρο 50 mg/dl, πρωτεΐνη 82 mg/dl. Η καλλιέργεια του ΕΝΥ ήταν αρνητική, ενώ η PCR θετική 
για HSV2 (ποιοτική) και VZV (9,1 x 10³ copies/mL). Έγινε άμεσα έναρξη αγωγής με ακυκλοβίρη iv, 
προγραμματίστηκαν MRI εγκεφάλου και ΗΕΓ. Μετά τη θεραπεία η νευρολογική του εικόνα βελτιώ-
θηκε σημαντικά.
Συμπεράσματα: Αν και περιστατικά αναζωπύρωσης ερπητικής λοίμωξης έχουν αναφερθεί στη 
βιβλιογραφία, το ενδιαφέρον με τον δικό μας ασθενή ήταν η προηγηθείσα πολυτραυματική κάκω-
ση με ιδιαίτερη έμφαση στη βαρύτητα της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, αλλά και η ταυτόχρονη 
αναζωπύρωση δύο ερπητοϊών με ιδιαίτερα αυξημένο τον τίτλο του VZV σε σχέση με τον HSV. Η ΜRI 
έγινε κάπως καθυστερημένα και αφού ο ασθενής είχε λάβει ικανό αριθμό ημερών θεραπείας. Οι 
απεικονίσεις δεν ήταν τυπικές αν και ήταν δύσκολο να αξιολογηθούν λόγω της βαρύτητας ΚΕΚ που 
είχε προηγηθεί, ενώ υπάρχει ένα 25% των ασθενών με φυσιολογική απεικόνιση. Το ΗΕΓ επίσης δεν 
ήταν τυπικό στα πλαίσια της βαρείας ΚΕΚ. Θεωρούμε πως πρόκειται για φαινόμενο αναζωπύρωσης 
των ερπητοϊών στο τρίδυμο γάγγλιο του ασθενούς με ταυτόχρονη παλίνδρομη μεταφορά μέσω του 
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νευράξονα στο ΚΝΣ, είτε μέσω in situ επανενεργοποίηση στον εγκεφαλικό ιστό όπου οι ιοί μπορεί 
να λαθροβιούν. Με βάση τη βιβλιογραφία κλασικά ερεθίσματα επανενεργοποίησης αποτελούν ο 
πυρετός, το τραύμα, το στρες, η ανοσοκαταστολή. Με βάση προηγούμενες μελέτες το διεγχειρητι-
κό στρες και το τραύμα αλλά και η χρήση κορτικοστεροειδών με δοσοεξαρτώμενο τρόπο, μπορούν 
να οδηγήσουν στην επανενεργοποίηση του ιού.

AA41
Αντιγριπικός εμβολιασμός επαγγελματιών υγείας σε τεταρτοβάθμιο 
νοσοκομείο
Φ. Βεϊνή,1 Σ. Κωστούρου,1 Β. Παπασταμόπουλος,2 Α. Σκουτέλης 2
1,2Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του αντιγριπικού 
εμβολιασμού των επαγγελματιών υγείας του νοσοκομείου μας. 
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε καταγραφή όλων των εργαζομένων του νοσοκομείου που εμβολιάστη-
καν για την εποχική γρίπη, επαγγελματιών υγείας και μη. Η καταγραφή αφορά τα δύο τελευταία 
έτη. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο 2015 έως και το τέλος 
Ιανουαρίου 2016 και από τον Οκτώβριο έως και το Δεκέμβριο 2016. 
Αποτελέσματα: Κατά την εμβολιαστική περίοδο 2015-2016 εμβολιάστηκαν συνολικά 400 άτομα 
στο σύνολο των 2.384 ατόμων που εργάζονται στο νοσοκομείο μας (ποσοστό εμβολιαστικής 
κάλυψης 16,7%). Η κατανομή των εμβολιασθέντων αναφορικά με την ειδικότητά τους ήταν: 
ιατρική υπηρεσία: 165/980 (16,8%), νοσηλευτική υπηρεσία 169/1107 (15,2%), διοικητική υπηρε-
σία: 15/250 (6%), τεχνική υπηρεσία: 14/47 (29,7%). Κατά την εμβολιαστική περίοδο 2016-2017 
εμβολιάστηκαν 470 επαγγελματίες υγείας σε σύνολο 2.392 ατόμων (19,6%). Η κατανομή των 
εμβολιασθέντων αναφορικά με την ειδικότητά τους ήταν: ιατρική υπηρεσία: 177/999 (17,7%), 
νοσηλευτική υπηρεσία 239/1099 (21,7%), διοικητική υπηρεσία: 44/248 (17,7%), τεχνική υπη-
ρεσία: 10/46 (21,7%). Στην ιατρική υπηρεσία συγκαταλέγονται και ειδικότητες όπως βιολόγοι, 
φαρμακοποιοί, ψυχολόγοι, τεχνολόγοι ακτινολόγοι, διαιτολόγοι κ.ά. Ακολουθεί πίνακας που 
περιλαμβάνει επιπλέον παραμέτρους που μετρήθηκαν και αφορούν στους εμβολιασθέντες και 
στις δύο χρονικές περιόδους.

2015
Περιπτώσεις (%)

2016
Περιπτώσεις (%)

Σύνολο εμβολιασθέντων 400 (16,7%) 470 (19,6%)

Φύλο

Άνδρες 181 (45,2%) 166 (35,3%)

Γυναίκες 219 (54,7%) 304 (64,6%)

Ηλικία

20-35 62 (15,5%) 79 (16,8%)

36-50 153 (38,2%) 239 (50,8%)

>51 185 (46,2%) 152 (32,3%)

Προηγούμενος εμβολιασμός

Ναι 194 (48,5%) 247 (52,5%)

Όχι 206 (51,5%) 223 (47,4%)
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Συμπεράσματα: Υπήρξε αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης των εργαζομένων (16,7% το 2015 
έναντι 19,6% το 2016) που πιθανόν οφείλεται στη συστηματική προσπάθεια που καταβάλει η Επι-
τροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων για αλλαγή της κουλτούρας σχετικά με τον αντιγριπικό εμβολι-
ασμό. Το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης παραμένει χαμηλό σε σχέση με διεθνή δεδομένα αλλά 
ικανοποιητικό σε σχέση με τα αντίστοιχα εθνικά. Γι’ αυτό απαιτείται ενίσχυση των προσπαθειών για 
αύξηση της συμμόρφωσης.

AA42
Δεδομένα επιτήρησης Klebsiella pneumoniae σε τεταρτοβάθμιο 
νοσοκομείο
Σ. Κωστούρου,1 Φ. Βεϊνή,1 Β. Παπασταμόπουλος,1,2 Ε. Περιβολιώτη,1,3 Μ. Νέπκα,3 A. Σκουτέλης 1,2 
1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Ε’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 

Σκοπός: Η Klebsiella pneumoniae που παράγει καρβαπενεμάσες αποτελεί επιδημιολογικά σημαντι-
κό παθογόνο. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της επιδημιολογίας της Klebsiella 
pneumoniae στο νοσοκομείο μας. 
Υλικό και Μέθοδοι: Η καταγραφή έγινε το 1ο εξάμηνο του 2016 και αφορούσε το σύνολο του 
νοσοκομείου. Ο έλεγχος της επίπτωσης της Klebsiella pneumoniae έγινε με επιτήρηση των κλινικών 
καλλιεργειών όλων των βιολογικών δειγμάτων και όχι καλλιεργειών αμιγώς αποικισμού. Για κάθε 
μήνα της μελέτης κατεγράφησαν μόνο οι νέες απομονώσεις. Δηλαδή έγινε αφαίρεση των διπλοεγ-
γραφών με καταγραφή μόνο της 1ης νέας απομόνωσης ανά ασθενή. Ο έλεγχος έγινε σε σχέση με 
τις θετικές καλλιέργειες του προηγούμενου τετραμήνου, για αφαίρεση των περιπτώσεων που είχαν 
προηγούμενα απομονωθεί. Στην παρούσα μελέτη, δεν έγινε έλεγχος για πρόσφατη προηγούμενη 
νοσηλεία σε άλλο νοσοκομείο και οι απομονώσεις της Klebsiella pneumoniae δυνατόν να αντιπρο-
σωπεύουν αποικισμό ή λοίμωξη από άλλο χώρο υγείας. Η επίπτωση της Klebsiella pneumoniae 
υπολογίστηκε σε σχέση με τις ασθενο-ημέρες για το διάστημα της μελέτης.
Αποτελέσματα: Συνολικά απομονώθηκαν 845 περιπτώσεις πολυανθεκτικών μικροβίων. Εξ αυτών 259 
(113 άνδρες, 106 γυναίκες) περιπτώσεις αφορούσαν Klebsiella pneumoniae με αντοχή στις καρβαπενέμες, 
που αποτελούν το 59% των απομονωθέντων στελεχών Klebsiella pneumoniae. O επιπολασμός της Klebsiel-
la pneumoniae με αντοχή στις καρβαπενέμες ήταν 30% (259/845). Από τα 259 στελέχη, τα 219 ήταν νέες 
απομονώσεις. Η συνολική επίπτωση της Klebsiella pneumoniae για το 1ο εξάμηνο του 2016 είναι ίση με 
1,3‰ (σύνολο ασθενο-ημερών τετραμήνου 160.489). Η μηνιαία επίπτωση φαίνεται στον Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ KLEBSIELLA PNEUMONIAE 
1o ΕΞΑΜΗΝΟ 2016

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος

Ασθενο-ημέρες 28607 27393 26775 25226 26845 25643

Cases
22 36 52 33 34 42

Incidence 0,7‰ 1,3‰ 1,9‰ 1,3‰ 1,2‰ 1,6‰
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Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός 30% και η επίπτωση 1,3‰ δείχνουν ότι η Klebsiella pneumoniae 
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για το νοσοκομείο. Οι ασθενείς με θετική καλλιέργεια, ανεξάρτητα 
από το αν πρόκειται για ενεργό λοίμωξη ή αποικισμό αποτελούν πηγή μετάδοσης και χρειάζεται 
εντατικοποίηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς.

AA43
Σπλαχνική λεϊσμανίαση σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο 
Ε. Μουγάκου, Θ. Καραβασίλης, Α. Μάλλιος, Σ. Κλουδάς, Π. Λουρίδα, Α. Αργυράκη, Χ. Μπιρμπίλης, 
Ά. Πεφάνης
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Σκοπός: Η περιγραφή 7 ασθενών με σπλαχνική λεϊσμανίαση που νοσηλεύθηκαν στην Παθολογική 
Κλινική του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» σε διάστημα 10 ετών μεταξύ 2007 και 2016.
Υλικό και Μέθοδοι: Έξι άνδρες και μία γυναίκα με μέση ηλικία 52 έτη (min 30/max 77) διαγνώσθη-
καν με σπλαγχνική λεϊσμανίαση μεταξύ 2007 και 2016 στην Παθολογική Κλινική του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η 
Σωτηρία». Θετικό επιδημιολογικό ιστορικό διαπιστώθηκε σε τρεις ασθενείς: 2 είχαν σκύλο (ένας με 
διάγνωση λεϊσμανίασης προ διετίας) και ένας ασθενής ήταν άστεγος. Οι 3 στους 7 ασθενείς ήταν ανο-
σοκατεσταλμένοι, δύο με ιστορικό ρευματοειδούς αρθρίτιδας υπό αγωγή και ο τρίτος με HIV λοίμωξη 
και CD4 42/μl. Η αιτία προσέλευσης στο σύνολο των ασθενών ήταν παρατεινόμενη πυρετική κίνηση, 
με συνοδό σπληνομεγαλία σε 6/7 ασθενείς. Σταθερό εργαστηριακό εύρημα αποτέλεσε η αναιμία και 
λευκοπενία, ενώ 5/7 ασθενείς είχαν πανκυτταροπενία. 2/7 παρουσίασαν αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρο-
μο. Υπεργαμμασφαιριναιμία διαπιστώθηκε σε 5/6 ασθενείς: 4 με διάχυτη και ένας με μονοκλωνική 
υπεργαμμασφαιριναιμία. Ταυτόχρονα με τη λεϊσμανίαση, ένας ασθενής διαγνώσθηκε με λοίμωξη 
από H1N1 και ένας με CMV ιαιμία σε έδαφος HIV λοίμωξης. Η διάγνωση της λεϊσμανίασης έγινε με 
οστεομυελική βιοψία σε 6/7 ασθενείς. Θετικά αντι-λεϊσμανιακά αντισώματα διαπιστώθηκαν σε 5/6 
ασθενείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η PCR ορού ήταν αρνητική σε 3 από τους 4 ασθενείς που πραγματο-
ποιήθηκε. Το σύνολο των ασθενών έλαβε λιποσωμιακή αμφοτερικίνη σε συνολική δόση από 18 έως 
47 mg/kg, αναλόγως υποκείμενης ανοσοκαταστολής. Ένας ασθενής έλαβε συνολικά 47 mg/kg σε δύο 
κύκλους λόγω υποτροπής και ακολούθως άλατα πεντασθενούς αντιμονίου λόγω νέας υποτροπής.
Αποτελέσματα: Οι 6/7 ασθενείς ανταποκρίθηκαν στην αγωγή με λιποσωμιακή αμφοτερικίνη 
παρουσιάζοντας σταδιακή βελτίωση και τελικά ίαση, ενώ 1/7 παρουσίασε δύο υποτροπές, έλαβε 
επαναληπτικό σχήμα αμφοτερικίνης και άλατα πεντασθενούς αντιμονίου και λόγω νεφρικής 
ανεπάρκειας μεταφέρθηκε σε Νεφρολογική Κλινική. Σημειωτέον ότι ο ασθενής που παρουσίασε 
υποτροπή ήταν ανοσοεπαρκής με αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο. Στον ασθενή με τη συνοδό 
μονοκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία, διαπιστώθηκε ύφεση αυτής μετά την ολοκλήρωση της 
αγωγής με λιποσωμιακή αμφοτερικίνη, οπότε θεωρήθηκε εκδήλωση της λεϊσμανίασης, κάτι εξαι-
ρετικά σπάνιο στη βιβλιογραφία. 
Συμπεράσματα: Η σπλαχνική λεϊσμανίαση θεωρείται ενδημική νόσος στην Ελλάδα. Η πρόγνωση 
είναι καλή εφόσον ληφθεί αγωγή, με υψηλά ποσοστά ίασης. Παρά το ότι σύμφωνα με τη βιβλιογρα-
φία οι υποτροπές παρατηρούνται συχνότερα σε ανοσοκατεσταλμένους, αυτό δεν αποτελεί κανόνα, 
αφού στη δική μας σειρά ασθενών η υποτροπή διαπιστώθηκε σε ανοσοεπαρκή. Οι συνηθέστερες 
εκδηλώσεις της λεϊσμανίασης, όπως παρατηρήθηκε και στους ασθενείς μας, είναι πυρετός, πανκυτ-
ταροπενία, σπληνομεγαλία και πολυκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία, ωστόσο συχνά παρουσιάζει 
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άτυπη κλινική εικόνα, οπότε κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η υψηλή κλινική υποψία με σκοπό την 
έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της.

AA44
Σηπτική θρομβοφλεβίτιδα της έσω σφαγίτιδας και πνευμονική εμβολή 
σε υγιή 30χρονο
Θ. Καραβασίλης, Α. Μάλλιος, Π. Λουρίδα, Ά. Πεφάνης
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Εισαγωγή: Σύνδρομο Lemierre ορίζεται η σηπτική θρομβοφλεβίτιδα της έσω σφαγίτιδας φλέβας 
ή των κλάδων της, σε συνδυασμό με μικροβιαιμία και περιφερικά έμβολα. Συνήθως αποτελεί 
επιπλοκή λοίμωξης του ανωτέρου αναπνευστικού και το συχνότερο παθογόνο που απομονώνεται 
είναι το αναερόβιο Fusobacterium necrophorum. Είναι εξαιρετικά σπάνιο στην εποχή μας λόγω 
της ευρείας χρήσης αντιμικροβιακών, ωστόσο τα τελευταία 15 έτη παρατηρείται αύξηση της 
επίπτωσής του. Παρουσιάζουμε περίπτωση συνδρόμου Lemierre σε υγιή 30χρονο, χωρίς σαφή 
αιτιολογικό παράγοντα.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 30 ετών, μετανάστης από το Αφγανιστάν, με ιστορικό αμυγδα-
λεκτομής, αναφέρει πυρετό έως 40οC από τετραημέρου, χωρίς ρίγος, με συνοδό οίδημα και άλγος 
αριστερής πλάγιας τραχηλικής χώρας. 24 ώρες πριν την έναρξη του πυρετού, λόγω βήχα και άλγους 
αριστερού ημιθωρακίου έλαβε αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό για 2 ημέρες. Δεν ανέφερε συμπτωματο-
λογία από το ανώτερο αναπνευστικό. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ερυθρότητα, οίδημα, 
σκληρία κατά μήκος του πρόσθιου χείλους του στερνοκλειδομαστοειδούς και τραχηλική λεμφαδενο-
πάθεια αριστερά. Διαπιστώθηκε ακόμα ασυμμετρία παρισθμίων χωρίς εικόνα φλεγμονής, συστολικό 
φύσημα μιτροειδούς (2/6) και ψηλαφητό ήπαρ. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε λευκοκυττάρωση 
(WBCs: 18.200/μl), CRP 19,4 mg/dl, και ήπια αύξηση των ηπατικών ενζύμων. Το U/S τραχήλου ανέ-
δειξε θρόμβωση της έσω σφαγίτιδας και των κλάδων της και διογκωμένους λεμφαδένες έως 1,2 cm, 
ευρήματα που επιβεβαίωσε η CT τραχήλου. Τέθηκε σε εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή με πιπερα-
κιλλίνη/ταζομπακτάμη και κλινδαμυκίνη και σε αντιπηκτική αγωγή με τινζαπαρίνη. Από τις καλλιέρ-
γειες αίματος δεν αναπτύχθηκε μικροοργανισμός. Λόγω αιμόπτυσης έγινε CΤ θώρακος που ανέδειξε 
ελλείμματα σκιαγράφησης και πνευμονικό έμφρακτο, οπότε συνεχίστηκε η αντιπηκτική αγωγή. Έγινε 
U/S καρδιάς όπου διαπιστώθηκε ρήξη τενόντιας χορδής της μιτροειδούς βαλβίδας χωρίς ανεπάρκεια 
η οποία θεωρήθηκε χρόνιο προϋπάρχον δομικό πρόβλημα της βαλβίδας. Με δεδομένη τη βλάβη 
της μιτροειδούς και την απροθυμία των καρδιολόγων να πραγματοποιηθεί διοισοφάγειο Echo, έγινε 
τροποποίηση της αγωγής σε κεφτριαξόνη 2 gr x 2 και κλινδαμυκίνη. Ο ασθενής παρέμεινε απύρετος 
από την 4η ημέρα νοσηλείας και έλαβε iv αντιμικροβιακή αγωγή για 4 εβδομάδες. Σε επανεξέταση ένα 
μήνα μετά την ολοκλήρωση της αγωγής παραμένει η θρόμβωση της σφαγίτιδας με υποχώρηση της 
επιχώριας φλεγμονής και των εργαστηριακών διαταραχών.
Συζήτηση: Στις περισσότερες περιπτώσεις συνδρόμου Lemierre προηγείται της νόσου συμπτωματο-
λογία από το ανώτερο αναπνευστικό και από τις καλλιέργειες αίματος απομονώνεται μικρόβιο κάτι 
που δεν συνέβη στην περίπτωσή μας, πιθανόν λόγω της προηγηθείσας λήψης αντιβιοτικού. Η μη 
ανεύρεση αιτιολογικού παράγοντα, παρότι σπάνια, περιγράφεται στη βιβλιογραφία. Η αυξανόμενη 
επίπτωση του συνδρόμου Lemierre τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τη βαρύτητα της νόσου 
και την υψηλή της θνητότητα καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της.
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AA45
Διαχρονικά δεδομένα για τον εμβολιασμό έναντι της γρίπης  
του προσωπικού ενός μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας
Κ. Καφαντόγια,1 Α. Αλεξανδράκη,1 Α. Αποστολοπούλου,2 Σ. Κουνάδη,2 Μ. Λελέκης 3
1Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων, Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ»
2Φαρμακείο, Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ»
3Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ»

Σκοπός: Η παρουσίαση της εμβολιαστικής κάλυψης έναντι του ιού της γρίπης του προσωπικού του 
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» στις τελευταίες εμβολιαστικές περιόδους.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκε αναδρομικά το ποσοστό αντιγριπικού εμβολιασμού του 
προσωπικού του νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», με βάση τα αρχεία της επιτροπής νοσοκομειακών 
λοιμώξεων που έχει την ευθύνη του εμβολιασμού. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι εμβολιαστικές 
περίοδοι 2009-2010 έως και 2016-2017 με εξαίρεση την περίοδο 2013-14 οπότε δεν διατέθηκαν 
δωρεάν εμβόλια από τις αρμόδιες υπηρεσίες και για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία. Επιπλέον 
σε μια αδρή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του φετινού εμβολίου έγινε επικοινωνία την 
13-14/2/17 με τα εμβολιασθέντα την τρέχουσα περίοδο άτομα, με σκοπό να διερευνηθεί κλινικά 
κατά πόσον αρρώστησαν με εικόνα συμβατή με γρίπη. 
Αποτελέσματα: Η εμβολιαστική κάλυψη για τις περιόδους που μελετήθηκαν ήταν 11,7% 
(179/1.530), 5,8% (85/1.480), 7,3% (106/1.450), 8,8% (123/1.400), άγνωστη, 8,3% (115/1.380), 
8,3% (112/1.341), 13,7% (187/1.365). Από τους 187 που εμβολιάστηκαν την τρέχουσα περίοδο, 12 
ανέφεραν ότι νόσησαν με εικόνα συμβατή με γρίπη, ενώ άλλοι 6 με εικόνα ελαφράς ίωσης.
Συμπεράσματα: Διαχρονικά η εμβολιαστική κάλυψη για γρίπη του προσωπικού του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» 
απέχει από του να είναι επαρκής. Το γεγονός ότι υπήρξαν περιπτώσεις με αποτυχία του φετινού 
εμβολίου, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα εμπόδια στην επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης την 
προσεχή εμβολιαστική περίοδο. 

AA46
Βακτηριακή μηνιγγίτιδα από εκτεταμένης αντοχής Acinetobacter 
baumannii σε ασθενή χωρίς προηγηθείσα νευροχειρουργική παρέμβαση
A. Αργυράκη, Ι. Κοκκινάκη, Β. Μαγαλιού, Σ. Κλουδάς, Φ. Κωνσταντίνου, Π. Οικονόμου,  
Α. Πουλικαράκου, Ά. Πεφάνης 
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Εισαγωγή: Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα από πολυανθεκτικούς gram-αρνητικούς μικροοργανισμούς 
αποτελεί νοσοκομειακή λοίμωξη που επιπλέκει νευροχειρουργικές (ΝΧ) επεμβάσεις, τοποθέτηση 
ενδοκοιλιακών ή ενδορραχιαίων καθετήρων παροχέτευσης ΕΝΥ, διατιτραίνοντα τραύματα, ενώ 
εξαιρετικά σπάνια είναι επακόλουθο βακτηριαιμίας. Οι βιβλιογραφικές αναφορές μηνιγγίτιδας 
από ανθεκτικά στελέχη Acinetobacter baumanii παραμένουν περιορισμένες και αφορούν όλες σε 
νευροχειρουργικούς ασθενείς. 
Σκοπός: Παρουσίαση περίπτωσης βακτηριακής μηνιγγίτιδας από εκτεταμένης αντοχής (XDR) Acine-
tobacter baumannii, σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή που δεν είχε υποβληθεί σε ΝΧ επέμβαση.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας, 69 ετών, με πρόσφατη διάγνωση μικροκυτταρικού καρκί-
νου πνεύμονα (SCLC) στ. IV (μεταστάσεις σε πυλαίους λεμφαδένες, μεσοθωράκιο, επινεφρίδιο και 
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εγκέφαλο) διακομίζεται λόγω αδυναμίας ορθοστάτησης από 3ημερου και συγχυτικοδιεγερτικής 
κατάστασης από ωρών. Προ 2μηνου, νοσηλεύτηκε επί 20ημέρου, υποβλήθηκε σε βρογχοσκόπηση 
και ενδοβρογχική βιοψία και τέθηκε η διάγνωση SCLC. Δεν αναφέρονται προηγούμενες νοσηλείες. 
Ακολούθησε ολοκράνια ακτινοθεραπεία 2000cGy και ένας κύκλος χημειοθεραπείας με carbopla-
tin-etoposide, 20 ημέρες πριν. Ελάμβανε έκτοτε αγωγή με δεξαμεθαζόνη και αντιεπιληπτικά. Ήταν 
απύρετος, χωρίς εστιακή νευρολογική σημειολογία, χωρίς αυχενική δυσκαμψία, με GCS 10/15. 
Εργαστηριακά: θρομβοπενία (PLT: 20.000), πολυμορφοπυρήνωση (WBC: 8.700 - Π: 93%), Cr: 1,9 
mg/dl, Na: 129 mmol/L, PCT: 3,6. H CT εγκεφάλου ανέδειξε 3 μεταστατικές εστίες με περιεστιακό 
οίδημα, χωρίς μετατόπιση μέσης γραμμής. Έλαβε αποιδηματική αγωγή με μαννιτόλη και αυξη-
μένη δόση δεξαμεθαζόνης. Επειδή το ενδεχόμενο λοιμώξεως ΚΝΣ δεν μπορούσε να αποκλειστεί 
και λόγω αδυναμίας άμεσης διενέργειας ΟΝΠ (θρομβοπενία, χωροκατακτικές βλάβες με συνοδό 
οίδημα), τέθηκε εξαρχής εμπειρικά σε κεφτριαξόνη και αμπικιλλίνη. Την 3η ημέρα νοσηλείας, έγινε 
ΟΝΠ με ευρήματα: ΕΝΥ ελαφρώς θολερό, λεύκωμα: 75 mg/dl, σάκχαρο: 89 mg/dl, κύτταρα 260 
(95% πολυμορφοπύρηνα), χρώση σινικής αρνητική και gram χρώση με υποψία gram(-) βακτηρι-
δίου. Στην καλλιέργεια ΕΝΥ απομονώθηκε Acinetobacter baumannii. Η αγωγή τροποποιήθηκε σε 
μεροπενέμη, κολιμυκίνη και γενταμικίνη, εν αναμονή του αντιβιογράμματος, το οποίο ανέδειξε 
XDR στέλεχος με MICs: μεροπενέμη >16, κολιστίνη >6, τιγεκυκλίνη >265, αμικασίνη=8. Όμως, το 
ίδιο 24ωρο ο ασθενής παρουσίασε περαιτέρω επιδείνωση και κατέληξε, πριν την έναρξη ενδορ-
ραχιαίων εγχύσεων. 
Συζήτηση-Συμπεράσματα: Πρόκειται για μια από τις πρώτες αναφορές μηνιγγίτιδας από 
Acinetobacter baumannii σε ασθενή που δεν είχε υποβληθεί σε ΝΧ παρέμβαση και μάλιστα από XDR 
στέλεχος με αντοχή σε καρβαπενέμες-κολιμυκίνη-τιγεκυκλίνη. Η μόνη θεραπευτική επιλογή ήταν η 
ενδορραχιαία έγχυση αμικασίνης, το σκεύασμα όμως της οποίας περιέχει sodium metabisulphite 
το οποίο μπορεί να προκαλέσει χημική μηνιγγίτιδα. Ως εκ τούτου, ο ασθενής δεν είχε πρακτικά 
καμία θεραπευτική επιλογή πλην της χορήγησης πολύ μεγάλων IV δόσεων αμικασίνης. Λοιμώξεις 
ΚΝΣ από XDR Acinetobacter παρατηρούνται συνήθως σε νευροχειρουργημένους ασθενείς και 
παρουσιάζουν σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα (έως και 70%). Οι θεραπευτικές επιλογές 
είναι περιορισμένες και συνήθως απαιτούνται ενδορραχιαίες εγχύσεις κολιμυκίνης. Μηνιγγίτιδες 
από XDR στελέχη, ανθεκτικά και στην κολιμυκίνη, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί ΝΧ επέμβαση, 
προκαλούν ανησυχία για τις θεραπευτικές δυνατότητες στο άμεσο μέλλον.

AA47
Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού με σταφυλοκοκκική 
μηνιγγίτιδα
Ι. Γιαγτζόγλου, Σ. Γερακάρη, Ο. Σπυροπούλου, Μ. Ντάλιου, Χ. Ρωμανός, Β. Σιάρκος, Χ. Σαμαράς,  
Π. Ποταμούση 
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας 

Σκοπός: Η αυτόματη, μη χειρουργικής προέλευσης σταφυλοκοκκική μηνιγγίτιδα στους ενήλικες 
αποτελεί σπάνια αιτία βακτηριακής μηνιγγίτιδας, αλλά με θνητότητα έως και 50%, ειδικά σε ασθε-
νείς με συννοσηρότητες.
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 90 ετών προσεκομίσθη στο τμήμα επειγόντων λόγω εμπυρέ-
του, φωτοφοβίας και διαταραχών επιπέδου συνείδησης από 24ώρου. Από το ατομικό ιστορικό της 
αναφέρει χειρουργείο στους ηθμοειδείς κόλπους προ ετών. Ο έλεγχος με υπολογιστική τομογραφία 
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δεν ανέδειξε ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα, όμως από την οσφυονωτιαία παρακέντηση (η οποία 
έγινε στο τμήμα επειγόντων) και την καλλιέργεια του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, απομονώθηκε 
Staph. aureus (που επιβεβαιώθηκε αργότερα με μοριακές τεχνικές - PCR), ενώ το ίδιο παθογόνο 
βρέθηκε και στην αιμοκαλλιέργεια. Ακολούθησε απεικονιστικός έλεγχος με διαοισοφάγειο υπερη-
χογράφημα καρδιάς, στο οποίο βρέθηκε πάχυνση στην αορτική βαλβίδα ήδη γνωστό εύρημα και, 
χωρίς μεταβολή, από προηγούμενο υπερηχογράφημα προ διετίας. Η ασθενής έλαβε αγωγή με κλο-
ξακιλλίνη και λινεζολίδη, βάσει του αντιβιογράμματος και έξι ημέρες μετά η νέα αιμοκαλλιέργεια 
ήταν αρνητική για παθογόνα. Κλινικά, το επίπεδο συνείδησης βελτιώθηκε και η ασθενής παρέμεινε 
απύρετη από τη 12η ημέρα νοσηλείας. Εξήλθε μετά το πέρας της θεραπείας σε άριστη νευρολογική 
κατάσταση με αγωγή με μουπιροκίνη ενδορρινικά για εφαρμογή πέντε ημέρες κάθε μήνα.
Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός της μηνιγγίτιδας από σταφυλόκοκκο της κοινότητας είναι πολύ 
χαμηλός, όμως σε κάθε ασθενή με επιβεβαίωση αυτής της λοίμωξης ο στενός κλινικοεργαστηριακός 
έλεγχος για αιματογενή διασπορά και ενδοκαρδίτιδα ή/και οστεομυελίτιδα είναι επιβεβλημένος.

AA48
Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού με ψυχρό απόστημα ψοΐτου
Ι. Γιαγτζόγλου, Σ. Γερακάρη, Ο. Σπυροπούλου, Μ. Ντάλιου, Χ. Ρωμανός, Β. Σιάρκος, Χ. Σαμαράς,  
Π. Ποταμούση
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας 

Σκοπός: Η φυματίωση και οι εξωπνευμονικές εκδηλώσεις της αποτελούν μείζον πρόβλημα υγείας 
σε πληθυσμούς με χαμηλές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης (όπως χρήστες εξαρτησιο-
γόνων ουσιών, ανοσοκατεσταλμένοι, μετανάστες, άστεγοι, ασθενείς HIV).
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 24 ετών με καταγωγή από το Πακιστάν, που τα τελευταία 
χρόνια διαμένει στην Ελλάδα, προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων με αναφερόμενη διόγκωση δεξιάς 
πλάγιας κοιλιακής χώρας, δεκατική πυρετική κίνηση και νυχτερινών εφιδρώσεων από εβδομάδων. 
Προ 1,5 έτους είχε νοσηλευθεί στην κλινική μας λόγω φυματιώδους περιτονίτιδας και εντερίτιδας, 
με μόνα ευρήματα τη θετικοποίηση της εξέτασης ADA του ασκιτικού υγρού και την αντίδραση 
Mantoux. Είχε λάβει αγωγή με HRZE (τετραπλό σχήμα) με ταχεία βελτίωση της συμπτωματολογίας 
και κλινικής εικόνας. Μετά από 45 ημέρες θεραπείας, ο ασθενής διέκοψε αυτόβουλα την αγωγή 
του και την παρακολούθηση του στα εξωτερικά ιατρεία. Από το νέο έλεγχο με υπολογιστική τομο-
γραφία θώρακος δεν διαπιστώθηκε προσβολή του πνευμονικού παρεγχύματος, ενώ από την CT 
άνω/κάτω κοιλίας αναδείχθηκε ευμέγεθες απόστημα ψοΐτη δεξιά. Έγινε διαδερμική εκκενωτική 
παρακέντηση καθοδηγούμενη με αξονικό τομογράφο και τοποθετήθηκε σωλήνας παροχέτευσης 
επί τριημέρου. Συνολικά παροχετεύθηκαν 3 λίτρα γαλακτόχροου υγρού, στο οποίο ο έλεγχος των 
τριγλυκεριδίων ήταν αρνητικός όπως αρνητικά ήταν και η άμεση κατά Gram χρώση και η καλλιέρ-
γεια για κοινά. Επίσης, όλα τα υπόλοιπα δείγματα, όπως το άμεσο παρασκεύασμα για οξεάντοχα 
και η PCR για MTB ήταν αρνητικά. Η καλλιέργεια σε υγρά/στερεά μέσα για MTB, όμως απέβη θετική 
με ευαισθησία για όλα τα πρωτεύοντα αντιφυματικά. Ο ασθενής τέθηκε σε τετραπλό αντιφυματικό 
σχήμα και δύο μήνες μετά ήταν σε άριστη κλινική κατάσταση χωρίς εικόνα συλλογής ή αποστήμα-
τος από τον απεικονιστικό έλεγχο.
Συμπεράσματα: Το ψυχρό απόστημα του ψοΐτη μπορεί να αποτελεί επιπλοκή φυματιώδους προσβο-
λής γειτονικών δομών (πεπτικός σωλήνας, περιτόναιο, νεφροί, σπονδυλική στήλη). Η παροχέτευση 
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του υγρού είναι σε συνδυασμό με την αντιφυματική αγωγή αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της 
θεραπευτικής παρέμβασης. Η μη συμμόρφωση με την αντιφυματική αγωγή και λόγω του γλωσσικού 
φραγμού με τους αλλοδαπούς ασθενείς μπορεί να επηρεάσει την έκβαση της νόσου. Η διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε οργανωμένες δομές υγείας είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική θεραπευτική 
αντιμετώπιση των ασθενών.

AA49
Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού με σπονδυλίτιδα από 
Enterococcus rafinosus
Ι. Γιαγτζόγλου, Σ. Γερακάρη, Ο. Σπυροπούλου, Μ. Ντάλιου, Χ. Ρωμανός, Β. Σιάρκος, Χ. Σαμαράς,  
Π. Ποταμούση 
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας 

Σκοπός: H λοίμωξη με Enterococcus raffinosus περιγράφεται σπάνια στη διεθνή βιβλιογραφία. Η 
παρούσα εργασία παρουσιάζει τη δική μας εμπειρία από την αντιμετώπιση ασθενούς με σπονδυ-
λοδισκίτιδα από Enterococcus raffinosus.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 77 ετών εισήχθη στην κλινική μας λόγω εμπυρέτου έως 38 
βαθμών Κελσίου και οσφυαλγίας από μηνός. Από το πρόσφατο ιστορικό του αναφέρει μεγάλη 
κατανάλωση νωπών γαλακτοκομικών προϊόντων σε νησί του Αιγαίου. Από το ατομικό ιστορικό 
αναφέρει κολπική μαρμαρυγή υπό ασενοκουμαρόλη, διουρηθρική προσταστεκτομή προ 8 μηνών, 
και προ πενταετίας αντικατάσταση μιτροειδούς με βιοπροσθετική βαλβίδα. Ο ασθενής τέθηκε σε 
αγωγή με αμπικιλλίνη και γενταμυκίνη. Από πολλαπλές αιμοκαλλιέργειες που ελήφθησαν στην 
κλινική μας απομονώθηκε Enterococcus raffinosus, ο οποίος ήταν ευαίσθητος στη βανκομυκίνη, 
τεϊκοπλανίνη, δαπτομυκίνη, τιγεκυκλίκη, λεβοφλοξασίνη και ριφαμπικίνη. Η οροαντίδραση Wright 
και η δοκιμασία Mantoux ήταν αρνητικές. Διενεργήθηκε M.R.I. ΟΜΣΣ που ανέδειξε την παρουσία 
σπονδυλοδισκίτιδας 02-03 και επινέμηση της φλεγμονής παρασπονδυλικά., ενώ το διαοισοφάγειο 
υπερηχογράφημα καρδιάς ήταν χωρίς ευρήματα συμβατά με ενδοκαρδίτιδα. Ο ασθενής, λόγω της 
υψηλής πιθανότητας για λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα, υποβλήθηκε σε έλεγχο με PET-CT Scan που ανέ-
δειξε μόνο παρουσία φλεγμονής στην ΟΜΣΣ. Τέθηκε σε αγωγή με δαπτομυκίνη και ριφαμπικίνη με 
αποτέλεσμα την ταχεία κλινική και εργαστηριακή βελτίωση του. Εξήλθε 21 ημέρες μετά με δισκία 
λινεζολίδης 600 mg x 2, εξαιτίας όμως της πανκυτταροπενίας που εμφάνισε ο ασθενής έγινε διακο-
πή της και χορηγήθηκε τεϊκοπλανίνη 800 mg x 1 και ριφαμπικίνη εναλλάξ με λινεζολίδη και ριφα-
μπικίνη κάθε 14 ημέρες. Τρεις μήνες μετά ο ασθενής εξακολουθούσε να παρουσιάζει αυξημένους 
δείκτες φλεγμονής και εισήχθη εκ νέου στην κλινική μας για έλεγχο. Οι νέες αιμοκαλλιέργειες και 
το νέο υπερηχογράφημα καρδιάς απέβησαν αρνητικά. Ο επανέλεγχος με M.R.I. ΟΜΣΣ δεν ανέδειξε 
ουσιαστική διαφοροποίηση των ευρημάτων. Η αγωγή που έλαβε ήταν δαπτομυκίνη 10 mg/kg σ.β. 
και ριφαμπικίνη 600 mg x 1 για 6 εβδομάδες. Εξήλθε με συνέχιση αγωγής με λεβοφλοξασίνη 750 
mg x 1 και ριφαμπικίνη 600 mg x 1 για 6 εβδομάδες. Ένα χρόνο μετά οι δείκτες φλεγμονής του 
παραμένουν αρνητικοί.
Συμπεράσματα: Η σπονδυλοδισκίτιδα με Enterococcus raffinosus, αν και σπάνια, μπορεί να απο-
τελέσει ένα δύσκολο θεραπευτικό πρόβλημα για τον κλινικό ιατρό απαιτώντας παρατεταμένη 
χορήγηση αντιμικροβιακών τόσο ενδονοσοκομειακά όσο και κατ’ οίκον.
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AA50
Το Trichosporon asahii ως αιτιολογικός παράγοντας ουρολοιμώξεων 
Ε. Μπελεσιώτου,2 Μ. Τσούρα,2 Φ. Βεϊνή,1 Σ. Κωστούρου,1 Χ. Μπάρκα,2 Δ. Κόκκινου,2 Ζ. Ψαρουδάκη,2 
Ε. Περιβολιώτη,2 Μ. Νέπκα,2 Β. Παπασταμόπουλος,3 A. Σκουτέλης 3
1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3Ε Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Το Τrichosporon asahii ως αιτιολογικός παράγοντας ευκαιριακών λοιμώξεων, σχετίζεται με 
αύξηση της νοσηρότητας και της θνητότητας. Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος από 
Τ. asahii συχνά συνδέονται με μόνιμες ιατρικές συσκευές με πιθανότερο παράγοντα παθογένειας 
τον σχηματισμό βιομεμβράνης. Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή τους κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας διετίας σε τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο.
Υλικό και Μέθοδοι: Τα δείγματα των ούρων καλλιεργήθηκαν σε κοινά και εκλεκτικά θρεπτικά 
υλικά. Η ταυτοποίηση των μυκήτων έγινε με βάση τα μακροσκοπικά, μικροσκοπικά χαρακτηρι-
στικά, δοκιμασία βλαστικού σωλήνα και καλλιέργεια σε χρωμογόνα υλικά. Η βιοχημική ταυτοποί-
ηση έγινε με το αυτόματοσύστημα Vitek 2. O έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυκητιακά έγινε με το 
αυτόματο σύστημα Vitek 2 και με ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης των αντιμυκητιακών. 
Αποτελέσματα: Κατά το 2015 από 3.987 θετικές καλλιέργειες ούρων (επί συνόλου 21.962) 
απομονώθηκαν 29 στελέχη του είδους Τrichosporon, 27 Τrichosporon asahii και 4 Τrichosporon 
mucoides 19 στελέχη προέρχονταν από ειδικές μονάδες, 6 από παθολογικά τμήματα και 4 από 
χειρουργικά. Όλα τα Τrichosporon mucoides προέρχονταν από τις ειδικές μονάδες. 2/4 (50%) 
των στελεχών Τrichosporon mucoides είχαν αντοχή στην αμφοτερικίνη Β και στη βορικοναζόλη. 
1/29 (3,4%) Τrichosporon asahii είχε αντοχή στη φλουκοναζόλη και 2/29 (6,8%) των Τrichosporon 
asahii είχαν αντοχή στην αμφοτερικίνη Β. Κατά το 2016 από 4012 θετικές καλλιέργειες ούρων 
(επί συνόλου 22.085) απομονώθηκαν 43 στελέχη του είδους Τrichosporon: 41 Τrichosporon asahii 
και 2 Τrichosporon mucoides. 29 στελέχη προέρχονταν από ειδικές μονάδες, 8 από παθολογικά 
τμήματα και 6 από χειρουργικά. Όλα τα Τrichosporon mucoides προέρχονταν από τις ειδικές 
μονάδες, 100% είχαν αντοχή στη φλουκοναζόλη, και 1/2 (50%) στη βορικοναζόλη. 2/43 (4,8%) 
Τrichosporon asahii είχαν αντοχή στη φλουκοναζόλη. Ο μύκητας παρουσιάζει αντοχή στις εχι-
νοκανδίνες. Σε όλους τους ασθενείς αναφέρεται μακρά νοσηλεία καθώς και συνοδές λοιμώξεις.
Συμπεράσματα: 70/76 (92,1%) των στελεχών Τrichosporon ανήκουν στο είδος Τrichosporon asahii. 
Σε ποσοστό 48/76 (63,1%) οι ασθενείς προέρχονταν από ειδικές μονάδες του νοσοκομείου. 4/76 
(5,2%) όλων των απομονωθέντων ειδών Τrichosporon έχουν αντοχή στην αμφοτερικίνη Β, 5/76 
(6,5%) είχαν αντοχή στη φλουκοναζόλη, 3/76 (3,9%) στη βορικοναζόλη. Όλα τα στελέχη είχαν 
ευαισθησία στη φλουοκυτοκίνη. Η επιτυχής έκβαση των ουρολοιμώξεων από Τrichosporon asa-
hii εξαρτάται από την και ορθή αξιολόγηση της λοίμωξης, με σκοπό την έναρξη της κατάλληλης 
θεραπευτικής αγωγής, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των υποκείμενων νοημάτων και άλλων 
παραγόντων κινδύνου.
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AA51
Ενδείξεις λήψης αιμοκαλλιεργειών σε νοσηλευόμενους ασθενείς
Μ. Τριανταφύλλου,1 Α. Μισεγιαννίδης,1 Β. Αντωνιάδου,1 Μ. Ταμπάκη,1 Α. Πανταζάτου,2  
Ι. Δεληολάνης,2 Γ.Λ. Δαΐκος,1 Μ. Σαμάρκος 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να καταγράψει τις αναφερόμενες από τους θεράποντες 
ιατρούς ενδείξεις λήψης αιμοκαλλιεργειών (ΑΜΚ) σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Επίσης, στόχος 
είναι να προσδιοριστεί το ποσοστό των αληθώς και ψευδώς θετικών αιμοκαλλιεργειών και τα 
συχνότερα καλλιεργούμενα παθογόνα.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε μία προοπτική μελέτη κοόρτης από 8/10/2016 έως 
21/12/2016 σε ορισμένες από τις κλινικές του Γ.Ν. «Λαϊκό» (Α’ Παθολογική Κλινική, Κλινική Παθο-
λογικής Φυσιολογίας, Β’ Χειρουργική Κλινική, Ουρολογική Κλινική, Νεφρολογική Κλινική). Σε καθη-
μερινή βάση μελετήθηκε το 50% των αιμοκαλλιεργειών (τυχαία επιλογή) που ελήφθησαν στην 
περίοδο της μελέτης στις παραπάνω κλινικές. Οι αιμοκαλλιέργειες χαρακτηρίζονταν σαν αληθώς 
θετικές, ψευδώς θετικές, αμφίβολης σημασίας και αρνητικές με βάση προκαθορισμένα κριτήρια ή 
-σε περιπτώσεις αμφιβολίας- με συναίνεση μεταξύ των ερευνητών. 
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 551 ΑΜΚ η πλειοψηφία των οποίων (82,9%) είχε ληφθεί από τις 
δύο Παθολογικές Κλινικές. Το 51,7% των ΑΜΚ προερχόταν από ασθενείς με κάποια μορφή ανο-
σοκαταστολής, με συχνότερες την πρόσφατη χημειοθεραπεία (26,9%) και την ουδετεροπενία 
(19,8%). Το 52,8% των AMK προερχόταν από ασθενείς με ξένο σώμα με συχνότερο τον προσωρινό 
κεντρικό φλεβικό καθετήρα (13,5%). Οι συχνότερες ενδείξεις λήψης αιμοκαλλιέργειας ήταν ο 
πυρετός >38°C (66,9%), η CRP >5 mg/dl (23,3%), η λευκοκυττάρωση (14,5%), και η προηγούμενη 
θετική ΑΜΚ (14,4%). Σημειώνεται ότι σε ποσοστό 11,1% δεν αναφέρθηκε καμιά ένδειξη για τη 
λήψη ΑΜΚ. Οι θετικές αιμοκαλλιέργειες ήταν 102 (18,5% του συνόλου), με συχνότερο παθογόνο 
coagulase-negative staphylococcus (25,5%), ακολουθούμενο από S. aureus (17,6%), ενώ gram(-) 
μικροοργανισμοί απομονώθηκαν στο 24,7% των θετικών ΑΜΚ. Από τις 102 θετικές ΑΜΚ το 73,5% 
χαρακτηρίστηκαν σαν αληθώς θετικές ενώ το 19,6% σαν ψευδώς θετικές και το 6,9% σαν αμφίβο-
λης σημασίας. Από τις 27 ψευδώς θετικές ή αμφίβολες ΑΜΚ μόνο σε μία περίπτωση (3,7%) χορηγή-
θηκε αντιμικροβιακή αγωγή. Η παρουσία πυρετού ως ένδειξη ΑΜΚ εμφάνιζε στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση (Fisher’s exact test p=0,047) με αληθώς θετική ΑΜΚ.
Συμπεράσματα: Σε ένα σημαντικό ποσοστό (11,1%) οι ΑΜΚ λαμβάνονται χωρίς ένδειξη. Ένα 
μεγάλο ποσοστό (19,6%) των θετικών ΑΜΚ είναι ψευδώς θετικές, ωστόσο αυτό σπάνια οδηγεί τους 
κλινικούς ιατρούς στη χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής. Είναι απαραίτητη καλύτερη εκπαίδευση 
των ιατρών ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ΑΜΚ που λαμβάνονται χωρίς ένδειξη καθώς και το 
ποσοστό των ψευδώς θετικών ΑΜΚ.
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AA52
Προσέλευση μεταναστών από hotspot σε τμήμα επειγόντων 
τριτοβάθμιου νοσοκομείου και νοσηλεία αυτών σε παθολογικό τμήμα
Ν. Ζάχος,1 Σ. Γαβριήλ,2 Ε. Καρυδάκη,1 Ε. Μπλέτσα,1 Α. Σωτηρόπουλος,2 Γ. Καψαλάκης,1 Θ. Δερμάτης,1 
Π. Κάρλε,1 Θ.Α. Πέππας 1,2

1Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
2Γ’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Σκοπός: Να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος από την εξέταση στο Τμήμα Επειγόντων (ΤΕΠ) τριτοβάθμιου 
νοσοκομείου μεταναστών (Μ) από Hotspot, και οι εισαγωγές, συνολικά και ως προς ένα εκ των τριών 
Παθολογικών Τμημάτων.
Υλικό και Μέθοδοι: Μετά διαπίστωση δυσαναλογίας δηλουμένων στο ΕΚΕΠΥ περιστατικών Μ και 
αριθμού νοσηλευομένων μετά Γενική Εφημερία, οι νοσηλευτές Λοιμώξεων (ΝΖ και ΕΚ) κατέγραφαν 
μετά κάθε Γενική Εφημερία αριθμό Μ από τα έντυπα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και με εν συνεχεία 
παρακολούθηση νοσηλείας, έκβασης, ειδικά εάν σύνδρομο ενδεχομένως λοιμώδες. Χρονικό διά-
στημα 13/3/16-4/2/2017. Γενική Εφημερία (ΓΕ) ανά 4ήμερο, ήτοι 102 24ωρες ΓΕ. Καταχώρηση/
ανάλυση σε Η/Υ ΙΒΜ συμβατό με το πρόγραμμα Excel.
Αποτελέσματα: Προσήλθαν στο ΤΕΠ 436 Μ (μέση προσέλευση 4,27 ανά ΓΕ), εξ ων και εγένετο εισα-
γωγή σε 110 (κυρίως Παιδιατρικό 42, Μαιευτικό/Γυναικολογικό 41) Στο ΤΕΠ του ενός Παθολογικού 
Τμήματος διακομίσθηκαν 41 (επί συνόλου 4.958, άρα 0,8%) με ποικίλα συμπτώματα και εισήχθησαν 
8 (εκ των 1.289, ήτοι 0,6%). Σε επίπεδο ΤΕΠ σημειώθηκε η συχνή απουσία ιατρικού σημειώματος και 
διερμηνέα, η επιφυλακτικότητα και δυσπιστία των Μ, καθώς και απουσία οδηγιών προφύλαξης από 
παραπέμποντα χώρο. Το απαιτούμενο ανά περίπτωση χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης στο ΤΕΠ 
ήταν πολλαπλάσιο του σύνηθους εξαιτίας των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων, ειδικά της μη γλωσσικής 
επικοινωνίας. Εκ των 8 εισαγωγών μόνο 2 είχαν λοιμώδη αιτιολογία, ήτοι 2 περιπτώσεις ανεμευλογιάς 
σε εγκύους, που προσήλθαν χωρίς απλή χειρουργική μάσκα, παρά το προφανές της διάγνωσης.
Συμπεράσματα: Ενώ ο αριθμός των εξεταζομένων Μ δεν ήταν υπέρμετρα μεγάλος σε σύγκριση με τη 
μέση κίνηση του νοσοκομείου, ο απαιτούμενος, λόγω πολλαπλών δυσχερειών χρόνος διεκπεραίωσης 
ήταν υπέρμετρα πολλαπλάσιος. Ποσόστωση λοιμώξεων αναξιόλογος. Η γλωσσική επικοινωνία βασικό 
κώλυμα στη διεκπεραίωση. 

AA53
Η χρήση της φωσφομυκίνης στην πρόληψη των λοιμώξεων του 
ουροποιητικού συστήματος. Προκαταρκτικά δεδομένα
Β. Σακκά,1 Α. Γκούφα,2 Η. Καραΐσκος,2 Λ. Γαλανή,2 Φ. Μπαζιάκα,2 Ε. Γιαμαρέλλου 2
1Γ’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.”
2ΣΤ’ Παθολογική Κλινική, Θεραπευτήριο «Υγεία»

Σκοπός: Οι υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος σε γυναίκες αποτελούν 
μια συχνή και συχνά δύσκολη στην αντιμετώπιση κλινική κατάσταση. Η συνεχής χορήγηση αντιμι-
κροβιακής χημειοπροφύλαξης με μικρή δόση νιτροφουραντοΐνης, κοτριμοξαζόλης και φθοριοκι-
νολονών έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην πρόληψη τους. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι 
να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της χρόνιας αγωγής με φωσφομυκίνη στη θεραπεία και την 
πρόληψη των υποτροπών των ουρολοιμώξεων.
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Υλικό και Μέθοδοι: Στην παρούσα μελέτη συμπεριλήφθηκαν γυναίκες ασθενείς με υποτροπιάζουσες 
ουρολοιμώξεις (≥3 ουρολοιμώξεις/έτος ή ≥2 ουρολοιμώξεις/εξάμηνο), οι οποίες εκτιμήθηκαν στα εξω-
τερικά ιατρεία ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου. Βάσει αντιβιογράμματος χορηγήθηκε φωσφομυκίνη 
από του στόματος σε δόση ένα φακελάκι 3 gr για 5-7 ημέρες, και ακολούθως μία δόση 3 gr μία ή δύο 
φορές την εβδομάδα. Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν το ποσοστό υποτροπής της ουρολοίμωξης.
Αποτελέσματα: Η μελέτη περιελάμβανε 30 γυναίκες με μέση ηλικία 66 ετών (εύρος: 22-89 έτη). 
Σακχαρώδης διαβήτης ή νεφρολιθίαση ήταν παρόντα σε 10% και 16,7% των ασθενών, αντιστοίχως. 
Το πιο κοινό παθογόνο ήταν E. coli (60,71%), με ποσοστά αντοχής σε αμπικιλλίνη 70,6%, κεφουρο-
ξίμη 41,2%, κοτριμοξαζόλη 53%, φθοριοκινολόνες 64,7% και νιτροφουραντοΐνη 14,3%, ενώ δεν 
υπήρχε καθόλου αντοχή στη φωσφομυκίνη. Τα υπόλοιπα απομονωθέντα παθογόνα ήταν Klebsiella 
pneumoniae (17,86%) και Proteus mirabilis (14,29%). Υποτροπή εμφάνισαν οι 3 στους 4 ασθενείς 
(75%) που έλαβαν φωσφομυκίνη για προφύλαξη μια φορά την εβδομάδα και οι 8 από 25 ασθενείς 
(32%) που έλαβαν φωσφομυκίνη δύο φορές την εβδομάδα. Το πιο συχνό παθογόνο στην υποτροπή 
ήταν Klebsiella pneumoniae. Ο σακχαρώδης διαβήτης φαίνεται να είναι ένας παράγοντας κινδύνου 
καθώς 66,7% των ασθενών εμφάνισε υποτροπή. Δύο ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία λόγω ανεπι-
θύμητων ενέργειων. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η διάρροια.
Συμπεράσματα: Τα προκαταρκτικά αυτά στοιχεία, δείχνουν ότι η χρόνια από του στόματος προφύ-
λαξη με φωσφομυκίνη, ιδιαίτερα στην εποχή της επικράτησης MDR ουροπαθογόνων, εμφανίζεται 
ως αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή, για την πρόληψη των υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξε-
ων. Ωστόσο, το κατάλληλο μεσοδιάστημα χορήγησης για την αποτελεσματική προφύλαξη χρειά-
ζεται περαιτέρω αξιολόγηση.

ΑΑ54
Πρωτοπαθής φυματιώδης πυομυοσίτιδα σε ανοσοεπαρκή ασθενή
Α. Γκιόκας, Χ. Βαδάλα, Ε. Μπεναρδής, Α. Μούτουπα, Σ. Γιαλή, Α. Αργυροπούλου, Α. Σκουτέλης
Ε’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Η φυματίωση (Tbc) του μυοσκελετικού αφορά στο 3% των ασθενών με Tbc με κύριες 
κλινικές εκδηλώσεις τις σπονδυλοδισκίτιδα, οστεομυελίτιδα και αρθρίτιδα. Η πρωτοπαθής Tbc 
πυομυοσίτιδα είναι σπάνια κλινική οντότητα που αποτελεί λιγότερο από 1% των περιπτώσεων της 
Tbc του μυοσκελετικού συστήματος, ενώ η παθογένεια της μένει αδιευκρίνιστη.
Παρουσίαση περιστατικού: Η περιγραφή ανοσοεπαρκούς ασθενή με φυματιώδη πυομυοσίτιδα. 
Άνδρας 23 ετών Πακιστανικής καταγωγής προσήλθε στο νοσοκομείο μας λόγω επώδυνης διόγκωσης 
αριστερής οσφύος και άνω τριτημορίου αριστερού μηρού, αρχόμενης από 20ημέρου. Ανέφερε χαμηλή 
πυρετική κίνηση το τελευταίο 5ήμερο, χωρίς ανορεξία, απώλεια βάρους σώματος, οστικά άλγη, συμπτώ-
ματα από το αναπνευστικό ή το γαστρεντερικό σύστημα και χωρίς προηγηθέντα τραυματισμό. Η μάζα 
παρουσίαζε προοδευτική αύξηση μεγέθους. Κλινικά ήταν απύρετος, με φυσιολογικά ζωτικά σημεία. Οι 
προσβεβλημένες περιοχές ήταν υπόσκληρες, χωρίς ερυθρότητα, θερμότητα, περιορισμό κινητικότητας 
της γειτονικής άρθρωσης ή συνοδό λεμφαδενοπάθεια. Η λοιπή κλινική εξέταση ήταν φυσιολογική. 
Εργαστηριακά παρουσίαζε μικρού βαθμού αναιμία, με ήπια αύξηση της CRP, ΤΚΕ και ινωδογόνου, μικτή 
υπεργαμμασφαιριναιμία. Διενεργήθηκε υπερηχογράφημα μαλακών μορίων που ανέδειξε σχηματισμό 
που αποτελούνται από μάζες με λεπτή κάψα, που εκτείνονταν από την αριστερή οσφύ, έως τη μεσότητα 
της αριστερής μηριαίας χώρας. Τη 2η ημέρα εισαγωγής παρατηρήθηκε αύξηση του μεγέθους των μαζών 
και κλυδασμός. Ακολούθησε παρακέντηση 60 ml πυώδους υγρού από τον αριστερό μηρό από το οποίο 
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η άμεση χρώση με Ziehl-Nielsen ήταν θετική, καθώς θετική ήταν και η PCR για Tbc, τεχνική που ανέδειξε 
και την ευαισθησία του μυκοβακτηριδίου στην ριφαμπικίνη. Πραγματοποιήθηκε MRI οσφύος και αριστε-
ρού μηρού που έδειξε εικόνα μυοσίτιδας με αποστηματικές συλλογές, χωρίς οστική συμμετοχή, γεγονός 
που επιβεβαίωσε και το scanning οστών 3-φάσεων. Οι καλλιέργειες αίματος και ούρων ήταν αρνητικές. Ο 
ασθενής τέθηκε από την 4η ημέρα νοσηλείας του σε 4πλή αντιφυματική αγωγή. Τη 10η ημέρα πραγμα-
τοποιήθηκε διαδερμική παροχέτευση των αποστημάτων. 3 μήνες μετά ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός, 
συνεχίζοντας την αγωγή του.
Συμπεράσματα: Οι κλινικές εκδηλώσεις της Τbc μυοσίτιδας είναι μη ειδικές οδηγώντας σε διαγνω-
στικό προβληματισμό και καθυστέρηση της διάγνωσης. Βιβλιογραφικά αναφέρονται ελάχιστες 
περιπτώσεις πρωτοπαθούς Τbc πυομυοσίτιδας, που αφορά κυρίως σε ανοσοκατασταλμένους 
ασθενείς. Η Τbc πρέπει να παραμένει ψηλά στη διαγνωστική μας σκέψη ιδιαίτερα σε άτομα προερ-
χόμενα από ενδημικές περιοχές, ακόμα και αν η συμπτωματολογία τους είναι μη ειδική.

ΑΑ55
Πρώτη εμφάνιση νόσου Crohn σε ανοσοεπαρκή ασθενή με λοίμωξη 
από κρυπτοσπορίδιο
Α. Μούτουπα,1 Χ. Βαδάλα,1 Ε. Μπεναρδής,1 Α. Γκιόκας,1 Ε. Κακάλου,1 Ε. Μπελεσιώτου,2  
Β. Παπασταμόπουλος,1 Α. Σκουτέλης 1
1Ε’ Παθολογική Κλινική-Τμήμα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Το κρυπτοσπορίδιο (Cryptosporidium spp.) είναι ενδοκυττάριο παράσιτο που προκαλεί 
βαρύ διαρροϊκό σύνδρομο σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς καθώς και αυτοπεριοριζόμενη νόσο 
σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση λοίμωξης από Cryptosporidium spp. 
σε ασθενή με πρωτοεμφανιζόμενη νόσο του Crohn. 
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας ηλικίας 29 ετών, προσήλθε στο νοσοκομείο, λόγω εμπύρε-
του διαρροϊκού συνδρόμου χωρίς πρόσμειξη βλέννας ή αίματος, με συνοδό κοιλιακό άλγος, 
από διμήνου. Ο ασθενής ανέφερε πολύμηνο (9 μήνες) ταξίδι στην Αφρική προ 4 μηνών καθώς 
και ταξίδι στην Ευρώπη προ μηνός. Σε επανειλημμένες παρασιτολογικές κοπράνων βρέθηκε 
Cryptosporidium spp. (άμεση ανίχνευση του παρασίτου με τροποποιημένη χρώση Ziehl-Nielsen). 
Ο ασθενής λόγω έλλειψης νιταζοξανίδης έλαβε αντιμικροβιακά σχήματα που περιελάμβαναν 
ριφαμπουτίνη/αζιθρομυκίνη/ριφαξυμίνη/παρoμομυκίνη, με σταθερή επιδείνωση της κλινικής του 
εικόνας (αύξηση κενώσεων, πυρετός και επίταση κοιλιακού άλγους). Πραγματοποιήθηκε CT κοιλίας 
η οποία απεικόνισε πάχυνση του τοιχώματος του τελικού ειλεού. Ακολούθησε κολονοσκόπηση και 
λήψη βιοπτικού υλικού με ευρήματα συμβατά με νόσο Crohn, οπότε και διεκόπη η λαμβανόμενη 
αντιβιοτική αγωγή. Ο ασθενής έλαβε μεθυλπρεδνιζολόνη σε συνδυασμό με αζαθειοπρίνη με σταδι-
ακή ύφεση των συμπτωμάτων (απυρεξία, μείωση του αριθμού των κενώσεων, εξάλειψη κοιλιακού 
άλγους και πτώση των δεικτών φλεγμονής). Αξιοσημείωτο είναι ότι 10 ημέρες μετά την ύφεση των 
συμπτωμάτων του στις παρασιτολογικές κοπράνων έπαψε να ανευρίσκεται το Cryptosporidium.
Συμπεράσματα: Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει περιγραφεί έξαρση ιδιοπαθούς φλεγμονώδους 
νόσου του εντέρου (ΙΦΝΕ) μετά από λοίμωξη με Cryptosporidium spp. Από δεδομένα σε ζωικά 
μοντέλα έχει γίνει η υπόθεση ότι η λοίμωξη από Cryptosporidium μπορεί να επάγει την εμφάνιση 
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ΙΦΝΕ σε γενετικά προδιατεθειμένους ασθενείς. Λόγω του αυτοπεριοριζόμενου χαρακτήρα της 
λοίμωξης στους ανοσοεπαρκείς ασθενείς, η επιμονή των συμπτωμάτων της πρέπει να μας οδηγεί 
στην αναζήτηση άλλου υποκείμενου αίτιου όπως η ΙΦΝΕ.

ΑΑ56
Αντιμετώπιση της αύξησης του πολυανθεκτικού Acinetobacter 
baumannii σε γενικό νοσοκομείο
Μ. Χριστοδούλου,1 Γ. Καντεράκης,1 Ζ. Κόλλια,1 Θ. Παναγέα,2 Σ. Κουβαρδάς,2 Α. Καψωριτάκη,2  
Γ. Κουππάρη,1,2 Χ. Λούπα 1
1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Νοσοκομειακή Μονάδα Αμαλία Φλέμιγκ
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Νοσοκομειακή Μονάδα Αμαλία Φλέμιγκ

Εισαγωγή-Σκοπός: Το τελευταίο διάστημα (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016) παρατηρήθηκε αύξη-
ση της απομόνωσης στελεχών Acinetobacter baumannii ευαίσθητων μόνον στην κολιμυκίνη στο 
νοσοκομείο μας. Σκοπός μας ήταν η καταπολέμηση και η διακοπή της διασποράς αποικισμού και 
λοίμωξης από τα πολυανθεκτικά αυτά παθογόνα, δυνητικά υπεύθυνα για νοσοκομειακές λοιμώξεις, 
με την ευαισθητοποίηση και συμμόρφωση όλου του προσωπικού στη λήψη μέτρων. 
Υλικό και Μέθοδοι: Έγιναν οι εξής ενέργειες: 1) ενημέρωση του προσωπικού και των συγγενών των 
ασθενών για τήρηση υγιεινής χεριών και λήψη μέτρων επαφής, 2) απομόνωση ή συννοσηλεία των 
αποικισμένων ασθενών, 3) λήψη καλλιεργειών (ποιοτικών και ποσοτικών) από το άψυχο περιβάλλον 
(πόμολα πόρτας θαλάμων, νιπτήρας, συσκευή αναρρόφησης, συσκευή οξυγόνου, κρεβάτια ασθενών, 
στηθοσκόπια, κ.λπ.), 4) έλεγχοι καθαριότητας των επιφανειών με ποσοτικές μετρήσεις μικροβιακού 
φορτίου (μέσω ανίχνευσης ATP: TEST SWAP READER/φορητό Λουμινόμετρο), 5) χαρτογράφηση των 
κλινικών και των θαλάμων και λήψη καλλιεργειών για φορία ορθού στους ασθενείς που ήταν στο ίδιο 
δωμάτιο και σε διπλανά, με τους ασθενείς με γνωστό αποικισμό ή ενεργό λοίμωξη με Acinetobacter 
baumannii, 6) αίτημα για τοποθέτηση σαπουνοθήκης στους θαλάμους που δεν υπήρχαν και για αύξη-
ση του αποθέματος σεντονιών έτσι ώστε τα σεντόνια να αλλάζονται καθημερινά, και 7) ενημέρωση 
της διοίκησης του νοσοκομείου και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (με το οποίο είμαστε σε συνεχή επαφή).
Αποτελέσματα: Οι ποσοτικές μετρήσεις (άμεσο αποτέλεσμα) έδειξαν ότι η καθαριότητα στις περισ-
σότερες επιφάνειες ήταν εντός αποδεκτών ορίων (<25 RLU), ελάχιστες είχαν οριακές τιμές και δύο 
πάνω από τα επιτρεπτά όρια (>50 RLU). Οι καλλιέργειες ήταν θετικές για Acinetobacter baumannii 
σε 2/11 δείγματα (μία σε συνδετικό τμήμα αναρρόφησης και μία σε κρεβάτι). Οι 12 καλλιέργειες 
κοπράνων που έγιναν για φορία ήταν όλες αρνητικές. Κατόπιν αυτών, συστήθηκε εντατικοποίηση 
καθαρισμού των χώρων, συχνή αλλαγή του συνδετικού αναρρόφησης και έκπλυση της συσκευής 
με αντισηπτικό διάλυμα προ και μετά την κάθε αναρρόφηση. Επειδή λόγω έλλειψης κλινών δεν 
τηρήθηκαν οι οδηγίες για μη είσοδο νέων ασθενών στους θαλάμους όπου υπήρξε ασθενής με 
Acinetobacter μέχρι την ολική απολύμανση του θαλάμου, ζητήθηκε παρέμβαση της διοίκησης. Η 
διοίκηση (μετά από υπόδειξη της ΕΝΛ) έστειλε έγγραφα στις κλινικές με την εντολή να κλείνουν 
σταδιακά ένας-ένας οι θάλαμοι (κυρίως της παθολογικής κλινικής) για ενδελεχή καθαρισμό και 
απολύμανση. Και έτσι η εντολή τηρήθηκε.
Συμπεράσματα: Με τη συνεχή, προσεκτική και κυρίως επίμονη επιτήρηση, την ταχεία ανίχνευση 
νέων στελεχών και την άμεση λήψη προστατευτικών μέτρων, η επιβολή των οποίων έγινε μέσω της 
διοίκησης, κατορθώθηκε η μείωση της διασποράς των στελεχών στους χώρους του νοσοκομείου.
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Ά. Αριστοδήμου 49

Α. Αρμαγανίδης 51

Δ. Αστρέχα 72

Γ. Αυγουλέας 96

Α. Βάγια 98

Ε. Βαγιάκου 57

Κ. Βαγιανός 62

Χ. Βαδάλα 99, 115, 116

Δ. Βασιλείου 54

Δ. Βασιλόπουλος 80

Φ. Βεϊνή 41, 58, 93, 104, 105, 112

Α. Βελισσάρη 95

Β. Βίγλας 101, 102

Β. Βιτώρος 67, 71, 77, 78, 79

Σ. Βλάχος 50

Μ. Βολοσυράκη 76

Π. Βορβολάκος 84

Χ. Βουρλάκου 98

Σ. Βουρλή 51

Γ. Βρυώνη 32

Σ. Γαβριήλ 85, 88, 114

Ε. Γαλάνη 56, 57

Λ. Γαλανή 29, 114

Μ. Γαλατσέλλη 90

Μ. Γαμβρούλη 88

Σ. Γερακάρη 109, 110, 111

Π. Γεωργακόπουλος  52

Χ. Γεωργιάδης 72

Ι. Γεωργιτζίκης 83, 84

Κ. Γεωργούση 55, 82

Ι. Γιαγτζόγλου 109, 110, 111

Σ. Γιαλή 115

Ε.Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης 33

Ε. Γιαμαρέλλου 56, 57, 61, 114

Ε. Γιαννιτσιώτη 35, 94

Α. Γιαννόπουλος 103

Χ. Γιαννόπουλος 67, 68, 77, 78

Μ. Γκιγιώμ-Βασιλλάκη 73

Κ. Γκιζελή 67, 68, 77, 78, 79

Α. Γκίκας 49, 81

Α. Γκιόκας 115, 116

Ε. Γκόβα 54

Γ. Γκόγκος 100

Κ. Γκούμας 98

Α. Γκούφα 114

Χ. Γλαβά 98

Γ. Γογγάκη 88, 92
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Γ.Ν. Γουλιέλμος 48

Ι. Γρηγορόπουλος 80

Ε. Γρίσπου 101, 103

Χ. Γώγος 47

Γ.Λ. Δαΐκος 50, 62, 113

Ι. Δαμηλάκης 54

Ι. Δεληολάνης 113

Χ. Δερβένης 54, 75

Θ. Δερμάτης 86, 114

Α. Δημάκης 82

Μ. Δημητριάδη 69

Κ. Δημητρίου 88, 89, 92

Γ.Θ. Δημόπουλος 39

Π. Δημοπούλου 75

Κ. Διαμαντοπούλου 98

Ε. Δούκα 103

Δ. Δούμπαλα 83

Θ. Δράκος-Γαλάνης 70

Α. Δρόσος 55

Σ. Ελβανίδη 87

Μ. Ελευθεριώτης 95

Σ. Ζακυνθινός 103

Θ. Ζαούτης 54

Ε. Ζαρογιάννη 88

Μ. Ζαχαριουδάκη 48

Ν. Ζάχος 87, 88, 114

Λ. Ζέρβα 51

Μ.Ι. Ζερβού 48

Α. Ζήνωνος 100

Ν. Ζιμπουνούμη 84

Ά. Ζορμπάς 100

Ά. Ζούγλος 69

Μ.Π. Ζώρζου 97, 98

Μ. Ηλιάκη 76

Ά. Ηλιοπούλου 90

Ε. Θεοδωροπούλου 92

Ι. Ιωαννίδης 84

Ε. Ιωαννίδου 76

Α. Ιωάννου 67, 71, 77, 78, 79

Δ. Καββαθά 27, 94

Γ. Καζαμίας 102

Π. Καζίλα 57

Ε. Κάκαλου 116

Σ. Κακκάβας 103

Γ. Καντεράκης 117

Σ. Καούστου 98

Χ. Καπέλιος 50

Θ. Καραβασίλης 106, 107

Η. Καραΐσκος 57, 62, 114

Α. Καραΐσκου 61

Ε. Καραντάνη 56, 57

Ε. Καραντώνη 89, 92

Π. Κάρλε 85, 87, 88, 114

Γ. Καρλής 103

Ε. Καρυδάκη 87, 114

Σ. Καστανάκης 82

Χ. Κατσιφώτης 71

Ε. Καυκούλα 91

Κ. Καφαντόγια 108

Ι. Καχριμανίδης 55

Γ. Καψαλάκης 114

Ι. Καψάλης 83, 84

Β. Καψιμάλη  72

Α. Καψωριτάκη 117

Μ. Κιμούλη 88

Β. Κίντος 101

Ι. Κιουμής 60

Σ. Κλουδάς 53, 106, 108

Ε. Κοίλιαρη 52

Ι. Κοκκινάκη 108
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Δ. Κόκκινου 112

Γ. Κοκοτός 85

Ζ. Κόλλια 117

Χ. Κόλλια 97

Ι. Κοντολαίμου 68, 71

Κ. Κοντοπούλου 57, 83, 84

Β. Κορδίνας 85, 87

Ν. Κοσμάς 91

Φ. Κοσμοπουλου 47

Ε. Κοτινά 77, 78, 79

Σ. Κουβαρδάς 117

Α. Κουμπαρέλου 90

Σ. Κουνάδη 108

Ι. Κουνελάκης 86

Κ. Κουνούκλας 88, 89, 92

Μ. Κουπετώρη 68, 78, 79

Γ. Κουππάρη 95, 117

Π. Κουρουτού 77, 78

Ε. Κουτλή 80

Μ. Κουτράκη 87

Α. Κουτσοβασίλης 86

Κ. Κουτσουβάς 70

Π. Κουτσούρης 82

Δ. Κοφτερίδης 33, 48, 81

Ι. Κοψιδάς 18, 54

Ε. Κριτσωτάκης 49

Α. Κυπαρίσση 98

Α. Κυράτσα 57

Κ. Κυρέ 55

Ι. Κυριαζής 82

Α. Κυρίτσης 80

Ε. Κωνσταντάρα 75

Κ. Κωνσταντίνου 62

Φ. Κωνσταντίνου 108

Κ. Κωστάκη 84

Σ. Κωστούρου 40, 58, 93, 104, 105, 112

Ι. Κωτσιόπουλος 54

Μ.Κ. Λαζανάς 91

Γ. Λαζαρίδης 74

Θ. Λάμπρου 67, 71, 78

Λ. Λαναράς 72

Ε. Λαούδη 95

Ο. Λέγγα 57, 72

Μ. Λελέκης 52, 55, 82, 108

Λ. Λεωνίδου 74

Ι. Λιανός 88, 89, 92

Α. Λιονή 97, 98

Μ. Λιώση 77, 78

Δ. Λουλάκης 97

Χ. Λούπα 95, 117

Π. Λουρίδα 53, 106, 107

Β. Μαγαλιού 108

Ν. Μαγκαφάς 97

Γ. Μαϊκαντής 67, 77, 78, 79

Α. Μακίνα 61

Ν. Μακρής 86

Ι. Μάλιος 95

Α. Μάλλιος 53, 106, 107

Ε. Μαλτέζος 74

Δ. Μανιατάκης 54

Σ. Μανωλακόπουλος 80

Γ. Μαραθωνίτης 95

Σ. Μαράκη 48, 57

Φ. Μαρινέλη 88, 89, 92

Α. Μαρκέτος 82

Α. Μαρκογιαννάκης 62

Ν. Μαρκομιχελάκης 96

Α. Μασγάλα 54, 75, 84

Σ. Μασέλος 96

Μ. Μαχαίρα 90

Α. Μισεγιαννίδης 113

Π. Μιστυλής 96

Α. Μίχος 27

Θ. Μοντσενίγος 69
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Δ. Μοσχοβής 88

Ε. Μουγάκου 53, 106

T. Μουσούλη  62

Α. Μούτουπα 115, 116

Φ. Μπαζιάκα 114

Β. Μπάκα 91

Μ. Μπάκα 67, 77, 78

Α. Μπακωση 85

Α. Μπαλαδήμα 103

Χ. Μπαλοδήμου 100

Χ. Μπάρκα 112

Δ. Μπασούλης 50

Ε. Μπελεσιώτου 93, 99, 112, 116

Ε. Μπεναρδής 115, 116

Σ. Μπίκα 100

Χ.Σ. Μπικής 48, 81

Σ. Μπίλιου 69

Χ. Μπιρμπίλης 106

Ε. Μπλέτσα 85, 88, 114

Μ. Μπομπολή 97, 98

Μ. Μπουρίκου 87

Ε. Μυλωνά 101, 102

Ο. Νεοφωτίστου 84

Μ. Νέπκα 58, 99, 105, 112

Η. Νίκα 54

Ι. Νικολακάκης 86

Α. Νικοπούλου 60

Π. Νίκου 73

Θ. Νιτσοτόλης 96

Μ. Νομικός 71

Μ. Ντάλιου 109, 110, 111

Ε. Ντατσέρη 75

Δ. Ντιώνιας 88

Μ. Ντόιτς 80

Σ. Ντουράκης 80

Α.Μ. Ξανθοπούλου 74

Ι. Οικονομίδη 78

Π. Οικονόμου 53, 108

Ν. Ορφανού 76

Π. Ουζουνάκης 74

Μ. Παναγάκη 73

Θ. Παναγέα 117

Α. Παναγιωτοπούλου 88, 89, 92

Μ. Παναγιώτου 72

Π. Παναγόπουλος 74

Μ. Πανέτα 76

Α. Πανταζάτου 113

Π. Πανταζή 91, 97

Ν. Παντέλας 73

Ά. Παπά 80

Δ. Παπαδάκη 85

Μ.Ε. Παπαδάκη 103

Ι.Α. Παπαδάκης 48

Δ. Παπαδέλλη 68

Ε. Παπαδημητρίου 72

Ε. Παπαδογεωργάκη 56, 57

Α. Παπαδόπουλος 61, 94

Β. Παπαευαγγέλου 28

Γ. Παπαθεοδωρίδης 43

Β. Παπαϊωάννου 52, 57

Σ. Παπακωστόπουλος 73

Α. Παπασπύρου 155

Β. Παπασταμόπουλος 58, 93, 99, 101, 

102, 104, 105, 112, 116

Β. Παπουτσάκη 56, 57

Μ. Παππά 85, 86

Κ. Παππάς 57

Ε. Παραμυθιώτου 34, 51

Δ. Παρασκευά 96

Π. Παρασκευάς 54

Ε. Πασματζή 60

Ι. Παυλέας 62

Χ. Παυλόπουλος 84

Θ. Πέππας 85, 86, 87, 88, 114
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Ε. Περιβολιώτη 39, 58, 99, 105, 112

Ε. Πετεινάκη 57

Π. Πετρίκκος 88, 89

Σ. Πετροπούλου 55

Ά. Πεφάνης 53, 106, 107, 108

Μ. Πηρουνάκη 34, 80

Λ. Πιτσιόρλα 60

Ε. Πλατά 62

Μ. Πλατάκη 48

Μ.Ν. Πλατάκη 48, 81

Α. Πλατανιά 97

Π. Ποταμούση 109, 110, 111

Γ. Πουλάκου 94

Α. Πουλικαράκου 108

Ε. Πούλιου 52

Α. Πρεζεράκου 90

Κ. Πρωτοπαπάς 74

Γ. Ρέντζιου 69

Μ. Ρίζος 51

Δ. Ροντογιάννη 98

Χ. Ρωμανός 109, 110, 111

Α. Ρωσίδου 84

Ε. Σαββίδου 97

Π. Σαβούρδος 88, 89, 92

Α. Σακελλαροπούλου 90

Β. Σακκά 97, 114

Α. Σαλβαράκη 76

Χ. Σαμαράς 109, 110, 111

Μ. Σαμάρκος 43, 62, 113

Ε. Σαμολαδάς 84

Γ. Σαμώνης 48, 81

Σ. Σαρχώση 103

Ι. Σαφλιάνης 69

Ε. Σαχινίδη 52

Ι. Σγουρόπουλος 83, 84

Κ. Σγούρος 55

Γ. Σιακαλλής 94

Β. Σιάρκος 109, 110, 111

Ν. Σιάσος 70

Ι. Σίδερης 54

Δ. Σιναπίδης 94

Β. Σκαρλάτου 101

Ε. Σκαφίδα 80

Ε. Σκούρα 67, 68, 79

A. Σκουτέλης 58, 93, 99, 101, 102, 104, 105, 

112, 115, 116

Μ. Σουλή 61, 94

Φ. Σουρή 88, 89, 92

Ν. Σπανάκης 72

Ι. Σπηλιοπούλου 47

Α. Σπυροπούλου 73

Ο. Σπυροπούλου 109, 110, 111

Δ. Στάθη 88, 89, 92

Κ. Στάμου 83, 84

Φ. Στεργίου 97

Δ. Στεφανή 52, 82

Ν. Στεφάνογλου 68

Ν. Συμεωνίδης 88, 89, 92

Σ. Συμπάρδη 61, 67, 68, 71, 77, 78, 79

Ν. Σύψας 62

Α. Σωτηρόπουλος 87, 114

Χ. Ταμβάκος 85

Μ. Ταμπάκη 113

Π. Τασιούδης 83

Τ. Ταταρίδου 68, 71, 77, 79

Ε. Τερζή 74

Ζ. Τζιωρτζιώτη 100

Μ. Τζουβαλά 88

A. Τόσκας 62

Χ. Τότσικας 99

Μ. Τούτουζα 57

Μ. Τριανταφύλλου 113

Ε. Τρίκκα-Γραφάκου 61

Γ. Τρυψιάνης 74
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Μ. Τσαματσούλης 102

Ι. Τσάμης 55

Τ. Τσανακάκη 72

Ο. Tσατώφ 67, 71, ,77, 78, 79

Γ. Τσεκές 91

Α. Τσέλιου 72

Ό. Τσιάτσιου 30

Μ. Τσικαλά-Βαφέα 50

Φ. Τσιμπούκας 72

Σ. Τσιόδρας 94

Σ. Τσιπλάκου 52

Μ. Τσολιά 31

Ε. Τσορλίνη 57

Μ. Τσούρα 112

Α. Φλεβάρη 51

Κ. Φουντούλης 101, 102

Φ. Φραντζεσκάκη 51

Δ. Χαλκιαδάκη 91

Ν. Χαραλαμπάκη 57, 61

Π. Χατζηάστρος 96

Α. Χατζηδάκης 73

Ι. Χατζηδάκης 88, 89, 92

Κ. Χατζημαργαρίτης 54

Ι. Χατζώκος 84

Μ. Χίνη 97, 98

Ε. Χίνου 57

Α. Χρηστίδου 48

Ε. Χριστοδουλάκη 67, 77, 78

Α. Χριστοδουλοπούλου 86

Μ. Χριστοδούλου 117

Γ. Χρύσος 96

Ζ. Ψαρουδάκη 99, 102, 112

Μ. Ψυχογυιού 50
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Συνταγογραφούµενη 
Εχινοκανδίνη Παγκοσµίως

NoNo1
1

Πάνω από 1.500.000 ασθενείς 
έλαβαν MYCAMINE
παγκοσµίως από το 2002 

2

AD
V2

/M
YC

/08
.20

16

Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Θουκυδίδου 1, 14565 Αγ. Στέφανος Αττικής

Τηλ.: 210 8189 900, Fax: 210 8189 960

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Mycamine 50 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση
Mycamine 100 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση
2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 50 mg μικαφουγκίνης 
(ως νατριούχου). Μετά την ανασύσταση κάθε ml περιέχει 10 mg μικαφουγκίνης (ως νατρι-
ούχου). Κάθε φιαλίδιο περιέχει 100 mg μικαφουγκίνης (ως νατριούχου). Μετά την ανασύ-
σταση κάθε ml περιέχει 20 mg μικαφουγκίνης (ως νατριούχου). Κατάλογος εκδόχων: 
Μονοϋδρική λακτόζη, άνυδρο κιτρικό οξύ (για ρύθμιση του pH), υδροξείδιο του νατρίου 
(για ρύθμιση του pH). 3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:  Κόνις για διάλυμα προς έγχυ-
ση. Λευκή συμπυκνωμένη κόνις. 4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές εν-
δείξεις Το Mycamine ενδείκνυται για: Ενήλικες, έφηβοι ≥ 16 ετών και ηλικιωμένοι: Θερα-
πεία της διηθητικής καντιντίασης. Θεραπεία της οισοφαγικής καντιντίασης σε ασθενείς 
στους οποίους η ενδοφλέβια θεραπεία είναι κατάλληλη. Προφύλαξη έναντι λοίμωξης από 
Candida σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποι-
ητικών κυττάρων ή σε ασθενείς που αναμένεται να παρουσιάσουν ουδετεροπενία (απόλυ-
τος αριθμός oυδετερόφιλων < 500 κύτταρα/µl), επί 10 ή περισσότερες ημέρες. Παιδιά 
(συμπεριλαμβανομένων των νεογνών) και έφηβοι < 16 ετών: Θεραπεία της διηθητικής κα-
ντιντίασης. Προφύλαξη έναντι λοίμωξης από Candida σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 
αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ή σε ασθενείς που αναμέ-
νεται να παρουσιάσουν ουδετεροπενία (απόλυτος αριθμός oυδετερόφιλων < 500 κύττα-
ρα/µl), επί 10 ή περισσότερες ημέρες. Για τη λήψη απόφασης για τη χρήση του Mycamine 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός κίνδυνος για την ανάπτυξη ηπατικών όγκων (βλ. 
παράγραφο 4.4). Επομένως το Mycamine πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν η χρήση 
άλλων αντιμυκητιασικών δεν είναι κατάλληλη. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δρα-
στική ουσία, σε άλλες εχινοκανδίνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα μονοϋδρική λακτόζη, 
άνυδρο κιτρικό οξύ (για ρύθμιση του pΗ), υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθμιση του pΗ).  4.4 
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση. Ηπατικές επιδράσεις: Πα-
ρατηρήθηκε ανάπτυξη εστιών τροποποιημένων ηπατοκυττάρων (foci of altered 
hepatocytes, FAH) και ηπατοκυτταρικών όγκων, μετά από περίοδο θεραπείας 3 μηνών ή 
περισσότερο, σε επίμυες. Ο υποθετικός ουδός της ανάπτυξης όγκων στους επίμυες βρί-
σκεται στο εύρος της κλινικής έκθεσης. Η σχέση αυτού του ευρήματος στους επίμυες για 
τη θεραπευτική χρήση σε ασθενείς δε μπορεί να αποκλειστεί. Η ηπατική λειτουργία πρέπει 
να παρακολουθείται στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μικαφουγκίνη. Για την ελα-
χιστοποίηση του κινδύνου προσαρμοστικής αναγέννησης και τον πιθανό σχηματισμό πιθα-
νών ηπατικών όγκων, συνιστάται η πρόωρη διακοπή σε περίπτωση που εμφανισθεί σημα-
ντική και εμμένουσα αύξηση των ALT/AST. Η θεραπεία με μικαφουγκίνη θα πρέπει να 
διεξάγεται βάσει προσεκτικής αξιολόγησης του λόγου κινδύνου/οφέλους, ειδικά σε ασθε-
νείς με σημαντική βλάβη της ηπατικής λειτουργίας ή χρόνιες παθήσεις του ήπατος, που 
αντιπροσωπεύουν προνεοπλασματικές καταστάσεις, όπως η προχωρημένη ηπατική ίνω-
ση, η κίρρωση, η ιογενής ηπατίτιδα, η ηπατική νόσος των νεογνών ή συγγενείς ενζυμικές 
ανωμαλίες, ή σε ασθενείς που λαμβάνουν συγχορηγούμενη θεραπεία με ηπατοτοξικές ή/
και γονοτοξικές ιδιότητες. Η θεραπεία με μικαφουγκίνη συσχετίστηκε με σημαντική βλάβη 
της ηπατικής λειτουργίας (αυξημένα ALT, AST ή ολική χολερυθρίνη > 3 φορές των ανώτε-
ρων φυσιολογικών ορίων), τόσο σε υγιείς εθελοντές όσο και σε ασθενείς. Σε ορισμένους 
ασθενείς έχει αναφερθεί πιο σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, ηπατίτιδα ή ηπατική ανεπάρ-
κεια συμπεριλαμβανομένων και θανατηφόρων περιπτώσεων. Παιδιατρικοί ασθενείς < 1 
έτους μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς στην ηπατική βλάβη (βλ. παράγραφο 4.8). Αναφυλα-
κτικές αντιδράσεις Κατά τη διάρκεια της χορήγησης μικαφουγκίνης, ενδέχεται να εμφανι-
στούν  αναφυλακτικές/ αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένης και της κα-
ταπληξίας. Εάν εμφανιστούν τέτοιου είδους αντιδράσεις, θα πρέπει να διακόπτεται η 
έγχυση μικαφουγκίνης και να χορηγείται η κατάλληλη θεραπεία. Δερματικές αντιδράσεις 
Έχουν αναφερθεί αποφολιδωτικές δερματικές αντιδράσεις, όπως σύνδρομο Stevens 
Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση. Εάν οι ασθενείς αναπτύξουν εξάνθημα, πρέπει 
να παρακολουθούνται στενά και να διακόπτεται η μικαφουγκίνη εάν οι βλάβες επεκτα-
θούν. Αιμόλυση Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις αιμόλυσης, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της οξείας ενδοαγγειακής αιμόλυσης ή της αιμολυτικής αναιμίας, σε ασθενείς που 
έλαβαν μικαφουγκίνη. Οι ασθενείς που εκδηλώνουν κλινικές ή εργαστηριακές ενδείξεις 
αιμόλυσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μικαφουγκίνη, θα πρέπει να παρακολου-
θούνται στενά για ενδείξεις επιδείνωσης των καταστάσεων αυτών και να αξιολογούνται για 
τον κίνδυνο/ όφελος της συνέχισης της θεραπείας με μικαφουγκίνη. Επιδράσεις στους 
νεφρούς Η μικαφουγκίνη μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια, 
και μη φυσιολογικές λειτουργικές δοκιμασίες των νεφρών. Οι ασθενείς θα πρέπει να επι-
τηρούνται στενά για επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρ-
μακευτικά προϊόντα Η συγχορήγηση μικαφουγκίνης και δεοξυχολικής αμφοτερικίνης Β 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν τα οφέλη σαφώς αντισταθμίζουν τους κινδύνους, με 
στενή παρακολούθηση της τοξικότητας της δεοξυχολικής αμφοτερικίνης Β (βλ. παράγρα-
φο 4.5). Ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σιρόλιμους, νιφεδιπίνη ή ιτρακο ναζόλη σε συνδυ-
ασμό με Mycamine θα πρέπει να παρακολουθούνται για τοξικότητα από σιρόλιμους, νιφε-
διπίνη ή ιτρακοναζόλη και θα πρέπει να μειωθεί η δοσολογία σιρόλιμους, νιφεδιπίνης ή 
ιτρακοναζόλης, εφόσον είναι απαραίτητο (βλ. παράγραφο 4.5) Παιδιατρικός πληθυσμός  Η 
επίπτωση ορισμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων ήταν υψηλότερη σε παιδιατρικούς ασθε-
νείς συγκριτικά με ενήλικες ασθενείς (βλ. παράγραφο 4.8). 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα 
φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Η μικαφουγκίνη εμφανί-
ζει χαμηλή πιθανότητα αλληλεπιδράσεων με φάρμακα, τα οποία μεταβολίζονται μέσω 
οδών που επάγονται από το CYP3A. Έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπίδρασης σε 
υγιείς ανθρώπους προκειμένου να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης μεταξύ 
μικαφουγκίνης και μυκοφαινολάτης μοφετίλ, κυκλοσπορίνης, τακρόλιμους, πρεδνιζολό-
νης, σιρόλιμους, νιφεδιπίνης, φλουκοναζόλης, ριτοναβίρης, ριφαμπικίνης, ιτρακοναζόλης, 
βορικοναζόλης και αμφοτερικίνης B. Σε αυτές τις μελέτες, δεν παρατηρήθηκε μεταβολή 

στη φαρμακοκινητική της μικαφουγκίνης. Δεν είναι απαραίτητες οι προσαρμογές της δό-
σης μικαφουγκίνης όταν αυτά τα φάρμακα συγχορηγούνται ταυτόχρονα.  Η έκθεση (εμβα-
δόν κάτω από την καμπύλη -AUC) της ιτρακοναζόλης, του σιρόλιμους και της νιφεδιπίνης 
αυξήθηκε ελαφρά στην παρουσία μικαφουγκίνης (22%, 21% και 18%, αντίστοιχα). Η 
συγχορήγηση της μικαφουγκίνης και της δεοξυχολικής αμφοτερικίνης Β έχει σχετισθεί με 
μια αύξηση 30% της έκθεσης στη δεοξυχολική αμφοτερικίνη Β. Καθώς αυτή μπορεί να 
είναι κλινικής σημασίας, η συγχορήγηση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν τα 
οφέλη σαφώς αντισταθμίζουν τους κινδύνους, με στενή παρακολούθηση της τοξικότητας 
της δεοξυχολικής αμφοτερικίνης Β (βλ. παράγραφο 4.4). Οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν 
σιρόλιμους, νιφεδιπίνη ή ιτρακοναζόλη σε συνδυασμό με Mycamine θα πρέπει να παρα-
κολουθούνται για τοξικότητα από σιρόλιμους, νιφεδιπίνη ή ιτρακοναζόλη και θα πρέπει να 
μειωθεί η δόση σιρόλιμους, νιφεδιπίνης ή ιτρακοναζόλης, εφόσον είναι απαραίτητο (βλ. 
παράγραφο 4.4). 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Εγκυμοσύνη Δεν υπάρχουν στοι-
χεία από τη χρήση της μικαφουγκίνης σε έγκυες γυναίκες. Σε μελέτες σε ζώα, η μικαφου-
γκίνη διαπέρασε τον πλακουντιακό φραγμό και παρατηρήθηκε τοξικότητα στην αναπαρα-
γωγική ικανότητα (βλ. παράγραφο 5.3). Ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τους ανθρώπους 
είναι άγνωστος.Το Mycamine δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης, εκτός εάν είναι σαφώς απαραίτητο. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν η μικαφουγκί-
νη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο μητρικό γάλα. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει απέκκριση της 
μικαφουγκίνης στο μητρικό γάλα. Η απόφαση της συνέχισης / διακοπής του θηλασμού ή 
της συνέχισης/ διακοπής της θεραπείας με Mycamine θα πρέπει να λαμβάνεται συνυπο-
λογίζοντας το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας με 
Mycamine για την μητέρα. Γονιμότητα Έχει παρατηρηθεί τοξικότητα επί των όρχεων σε 
μελέτες σε ζώα (βλ. παράγραφο 5.3). Η μικαφουγκίνη μπορεί δυνητικά να επηρεάσει την 
ανδρική γονιμότητα στον άνθρωπο. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη του προφίλ 
ασφαλείας Το προφίλ ασφαλείας της μικαφουγκίνης βασίζεται σε 3028 ασθενείς που έλα-
βαν μικαφουγκίνη σε κλινικές μελέτες: 2002 ασθενείς με λοιμώξεις από Candida (συμπε-
ριλαμβανομένης της καντινταιμίας, της διηθητικής καντιντίασης και της οισοφαγικής καντι-
ντίασης), 375 με διηθητική ασπεργίλλωση (πρωτοπαθείς ανθεκτικές στη θεραπεία 
λοιμώξεις) και 651 για προφύλαξη από συστηματικές μυκητιασικές λοιμώξεις. Οι ασθενείς 
που έλαβαν μικαφουγκίνη σε κλινικές μελέτες αντιπροσωπεύουν έναν πληθυσμό ασθε-
νών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση νοσηρότητας, η οποία απαιτεί συγχορήγηση 
πολλών φαρμακευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης και της αντινεοπλασματικής 
χημειοθεραπείας, ισχυρών ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων και αντιβιοτικών ευρέως φά-
σματος. Αυτοί οι ασθενείς παρουσίαζαν ένα μεγάλο εύρος σύνθετων υποκείμενων κατα-
στάσεων, όπως αιματολογικές κακοήθειες και λοίμωξη από HIV ή υπεβλήθησαν σε μετα-
μόσχευση και/ή εισήχθησαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι ασθενείς οι οποίοι 
έλαβαν προφυλακτικά μικαφουγκίνη ήταν εκείνοι που υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (HSCT), οι οποίοι διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο μυκητια-
σικών λοιμώξεων. Συνολικά, το 32,2% των ασθενών εμφάνισε ανεπιθύμητες αντιδράσεις. 
Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν ναυτία (2,8%), αυξημένη αλ-
καλική φωσφατάση αίματος (2,7%), φλεβίτιδα (2,5%, κυρίως σε ασθενείς που έπασχαν 
από λοίμωξη από τον ιό HIV, με περιφερικές γραμμές), έμετος (2,5%), και αυξημένη 
ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (2,3%). Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές διαφορές 
όταν αναλύθηκαν τα δεδομένα ασφάλειας με βάση το φύλο ή τη φυλή. Παρακάτω παρα-
τίθενται οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις, με βάση την κατηγορία οργάνου συστήματος και τον 
προτιμώμενο όρο κατά MedDRA. Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανε-
πιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας (Η συχνότητα των 
ανεπιθύμητων ενεργειών ορίζεται ως εξής: 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 σπάνι-
ες (<1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομέ-
να)). Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα κατά MedDRA Διαταραχές του αιμοποιητικού και 
του λεμφικού συστήματος - Συχνές: λευκοπενία, ουδετεροπενία, αναιμία - Όχι συχνές: 
πανκυτταροπενία, θρομβοπενία, ηωσινοφιλία, υποαλβουμιναιμία - Σπάνιες: αιμολυτική 
αναιμία, αιμόλυση (βλ. παράγραφο 4.4) - Μη γνωστές: διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Διαταρα-
χές του ανοσοποιητικού συστήματος - Όχι συχνές: αναφυλακτική/αναφυλακτοειδής αντί-
δραση (βλ. παράγραφο 4.4), υπερευαισθησία. Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος 
- Όχι συχνές: υπερεφίδρωση. Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης - Συχνές: 
υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία, υπασβεστιαιμία - Όχι συχνές: υπονατριαιμία, υπερκαλιαι-
μία, υποφωσφαταιμία, ανορεξία. Ψυχιατρικές διαταραχές -  Όχι συχνές: αϋπνία, άγχος, 
σύγχυση. Διαταραχές του νευρικού συστήματος - Συχνές: κεφαλαλγία - Όχι συχνές: υπνη-
λία, τρόμος, ζάλη, δυσγευσία. Καρδιακές διαταραχές -  Όχι συχνές: ταχυκαρδία, αίσθημα 
παλμών, βραδυκαρδία. Αγγειακές διαταραχές - Συχνές: φλεβίτιδα - Όχι συχνές: υπόταση, 
υπέρταση, έξαψη - Μη γνωστές: καταπληξία. Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, 
του θώρακα και του μεσοθωράκιου - Όχι συχνές: δύσπνοια. Διαταραχές του γαστρεντερι-
κού - Συχνές: ναυτία, έμετος, διάρροια, κοιλιακό άλγος - Όχι συχνές: δυσπεψία, δυσκοιλι-
ότητα. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων - Συχνές: αυξημένη αλκαλική φωσφα-
τάση αίματος, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, αυξημένη αμινοτρανσφεράση 
της αλανίνης, αυξημένη χολερυθρίνη αίματος (συμπεριλαμβανομένης και της υπερχολε-
ρυθριναιμίας), μη φυσιολογικές δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας  -  Όχι συχνές: ηπατική 
ανεπάρκεια (βλ. παράγραφο 4.4), αυξημένη γ- γλουταμυλοτρανσφεράση, ίκτερος, χολό-
σταση, ηπατομεγαλία, ηπατίτιδα  - Μη γνωστές: ηπατοκυτταρική βλάβη συμπεριλαμβανο-
μένων και θανατηφόρων περιπτώσεων (βλ. παράγραφο 4.4). Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδόριου ιστού - Συχνές: εξάνθημα - Όχι συχνές: κνίδωση, κνησμός, ερύθημα - 
Μη γνωστές: τοξικό εξάνθημα δέρματος, πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Stevens 
Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση (βλ. παράγραφο 4.4). Διαταραχές των νεφρών και 
των ουροφόρων οδών - Όχι συχνές: αυξημένη κρεατινίνη αίματος, αυξημένη ουρία αίμα-
τος, νεφρική ανεπάρκεια επιδεινωθείσα - Μη γνωστές: νεφρική δυσλειτουργία (βλ. παρά-
γραφο 4.4), οξεία νεφρική ανεπάρκεια.  Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού 
χορήγησης - Συχνές: πυρεξία, ρίγη  -  Όχι συχνές: θρόμβωση της θέσης ένεσης, φλεγμονή 

της θέσης έγχυσης, άλγος της θέσης ένεσης, περιφερικό οίδημα. Παρακλινικές εξετάσεις 
- Όχι συχνές: αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση αίματος.Περιγραφή επιλεγμένων ανε-
πιθύμητων ενεργειών Πιθανά συμπτώματα τύπου αλλεργίας Έχουν αναφερθεί σε κλινικές 
μελέτες συμπτώματα όπως εξάνθημα και ρίγη. Η πλειονότητα ήταν ήπιας έως μέτριας 
έντασης και δεν περιόριζαν τη θεραπεία. Δεν αναφέρθηκαν συχνά σοβαρές αντιδράσεις 
(π.χ. αναφυλακτοειδής αντίδραση 0,2%, 6/3028) κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μικα-
φουγκίνη και μόνο σε ασθενείς με σοβαρές υποκείμενες καταστάσεις (π.χ. AIDS προχω-
ρημένου σταδίου, κακοήθειες) οι οποίες απαιτούν συγχορήγηση πολλών φαρμάκων. 
Ηπατικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις Η συνολική επίπτωση ηπατικών ανεπιθύμητων αντι-
δράσεων σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε μικαφουγκίνη σε κλινικές μελέτες ήταν 
8,6% (260/3028). Η πλειονότητα των ηπατικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων ήταν ήπιας και 
μέτριας βαρύτητας. Οι πιο συχνές αντιδράσεις ήταν αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης 
(2,7%), της AST (2,3%), της ALT (2,0%), της χολερυθρίνης αίματος (1,6%) και μη φυσιολο-
γική δοκιμασία ηπατικής λειτουργίας (1,5%). Λίγοι ασθενείς (1,1%, 0.4% σοβαρά) διέκο-
ψαν τη θεραπεία λόγω κάποιου ηπατικού συμβάματος. Εμφανίστηκαν όχι συχνά περιπτώ-
σεις σοβαρής ηπατικής δυσλειτουργίας (βλ. παράγραφο 4.4).  Αντιδράσεις της θέσης 
ένεσης  Καμία από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις της θέσης ένεσης δεν περιόριζε τη θερα-
πεία. Παιδιατρικός πληθυσμός Η επίπτωση ορισμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων (παρα-
τίθενται στον παρακάτω πίνακα) ήταν συχνότερη σε παιδιατρικούς ασθενείς σε σύγκριση 
με τους ενήλικες ασθενείς. Επιπλέον, οι παιδιατρικοί ασθενείς < 1 έτους εμφάνισαν αυξή-
σεις των ALT, AST και AP περίπου δυο φορές μεγαλύτερες από ότι οι παιδιατρικοί πληθυ-
σμοί μεγαλύτερης ηλικίας (βλ. παράγραφο 4.4). Ο πιθανότερος λόγος για αυτές τις διαφο-
ρές ήταν οι διαφορετικές υποκείμενες καταστάσεις σε σύγκριση με τους ενήλικες ή τους 
μεγαλύτερους σε ηλικία παιδιατρικούς ασθενείς που συμμετείχαν στις κλινικές μελέτες. 
Κατά την εισαγωγή των ασθενών στη μελέτη, το ποσοστό των παιδιατρικών ασθενών με 
ουδετεροπενία ήταν κατά πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτό των ενηλίκων (40.2% και 
7,3%, για τα παιδιά και τους ενήλικες, αντίστοιχα), όπως άλλωστε και το ποσοστό του αλλο-
γενούς HSCT (29.4% και 13,4%, αντίστοιχα) και της αιματολογικής κακοήθειας (29,1% 
και 8,7%, αντίστοιχα). Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος συχνές  
θρομβοπενία. Καρδιακές διαταραχές συχνές  ταχυκαρδία.  Αγγειακές διαταραχές συχνές  
Υπέρταση, υπόταση. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων συχνές    υπερχολερυ-
θριναιμία, ηπατομεγαλία.Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών συχνές  οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια, αυξημένη ουρία αίματος.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακο-
λούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε 
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: 
Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα 
Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649 Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 
62, 2333 BE Leiden, Ολλανδία. 
8.ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/08/448/001, EU/1/08/448/002. 
9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:  
25 Απριλίου 2008 / 20 Δεκεμβρίου 2012. 
10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 29 Ιουνίου 2016
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα 
στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπο-
ρεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.

Ποσοστό επιχορήγησης από ασφαλιστικούς φορείς: 
Νοσοκομειακή χρήση: 100%, Χρήση εκτός Νοσοκομείου: 75% 
Νοσοκ. τιμή: Mycamine 50 mg, 144,85 €, Mycamine 100 mg, 279,04 €

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας 
κατόπιν αιτήσεως.

Ημέρες ασθενών υπολογισμένες από τα Kg που έχουν πωληθεί (Πηγή:IMS Midas kg sales-MAT 12 months sales 09/14)/Μέση ημερήσια δόση για 14 ημέρες συνιστώμενης θεραπείας (Πηγή: ΠΧΠ προϊόντος)1.
Ημέρες ασθενών υπολογισμένες από τα Kg που έχουν πωληθεί (Πηγή:IMS Midas kg sales- 12/02 έως 09/14)/Μέση ημερήσια δόση για 14 ημέρες συνιστώμενης θεραπείας (Πηγή: ΠΧΠ προϊόντος)2.

 
 

     



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
PFIZER HELLAS A.E. Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ. Επιστημονικής Ενημέρωσης: 210 6785800, Τηλ. Παραγγελιών: 210 8199060. 
Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch) Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 57, 1070, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα ZAVICEFTA/ZINFORO απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο, την εταιρεία ASTRAZENECA A.E.   
στο τηλέφωνο 210 6871500 ή στη διεύθυνση Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών, 151 25 Μαρούσι 
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Συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων ECALTATM, TYGACILTM, VFEND®, ZYVOXID® που διατίθενται από τη PFIZER HELLAS Α.Ε. 

2017-01-11-Pfizer_AD_SPECIALTY_17x24.indd   1 20/02/17   12:04


