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

Θα χορηγηθούν 21 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης  
(CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πανελλήνιο Συνέδριο

Λοιμώξεων

Μαρτίου 2018
Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel

Aίθουσα Ολυμπία

www.infections2018.gr

Με τη συνεργασία της
Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

Τελικό Πρόγραμμα 

Περιλήψεις Εργασιών



Οργανωτική Επιτροπή  
18ου Πανελληνίου Συνεδρίου  

 Λοιμώξεων

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Μέλη: Γ. Αδάμης

Χ. Γώγος
Μ. Λελέκης
Σ. Μεταλλίδης
Α. Μίχος
Ά. Πεφάνης
Α. Σκουτέλης
Γ. Τσεκές

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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Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τη PFIZER HELLAS Α.Ε.
 
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.

2017-11-01-Pfizer_Antiinfectives_AD_17x24.indd   1 13/11/17   10:39
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Πανελλήνιο Συνέδριο

Λοιμώξεων

Διοικητικό Συμβούλιο 
Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Αντιπρόεδρος: Μ. Λελέκης

Γεν. Γραμματέας: Γ. Τσεκές
Ειδ. Γραμματέας Ά. Πεφάνης

Ταμίας: Γ. Αδάμης
Μέλη: Χ. Γώγος

Σ. Μεταλλίδης
Α. Μίχος
Α. Σκουτέλης

Οργανωτική Επιτροπή  
18ου Πανελληνίου Συνεδρίου  

 Λοιμώξεων

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Μέλη: Γ. Αδάμης

Χ. Γώγος
Μ. Λελέκης
Σ. Μεταλλίδης
Α. Μίχος
Ά. Πεφάνης
Α. Σκουτέλης
Γ. Τσεκές

Επιστημονική Επιτροπή  
18ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

Λοιμώξεων

Πρόεδρος: Χ. Γώγος
Αντιπρόεδρος: Α. Μίχος

Μέλη: Α. Αντωνιάδου Π. Παναγόπουλος
Σ. Ασημακόπουλος Α. Παπαδόπουλος
Δ. Βουτσινάς Β. Παπαευαγγέλου
Γ. Βρυώνη Β. Παπασταμόπουλος
Ε. Γαλανάκης Θ. Πέππας
Ν. Γαλανάκης Γ. Πετρίκκος
Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Ε. Ροηλίδης
Ε. Γιαμαρέλλου Μ. Σαμάρκος
Α. Γκίκας Ε. Σαμπατάκου
Γ. Δαΐκος Γ. Σαμώνης
Μ. Θεοδωρίδου Γ. Σαρόγλου
Η. Καραΐσκος Β. Συριοπούλου
Π. Κολλάρας Γ. Συρογιαννόπουλος
Ό. Κοσμοπούλου Ν. Σύψας
Δ. Κοφτερίδης Α. Τσακρής
Ε. Κωστής Σ. Τσιόδρας
Μ.Κ. Λαζανάς Μ. Τσολιά
Ε. Μαλτέζος Μ. Φαλάγγας
Μ. Μαραγκός Π. Φανουργιάκης
Σ. Μεταλλίδης Μ. Χίνη
Χ. Μπασιάρης Γ. Χρύσος
Π. Νικολαΐδης Μ. Ψυχογυιού

Με τη συμμετοχή των επιστημονικών εταιρειών:
Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων

Eλληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS
Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας

Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών 
του προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία

Αθήνα: Aγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Τηλ.: 210 98 97 300, www.msd.gr
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Πανελλήνιο Συνέδριο

Λοιμώξεων

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων έχει την τιμή και  

την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσει στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων, 
που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στις 2-4 Μαρτίου 2018.

Στόχος του συνεδρίου είναι η παροχή σύγχρονων και επικαιροποιημένων 

επιστημονικών δεδομένων στο πεδίο των Λοιμώξεων. Η Επιστημονική Επιτροπή  

του συνεδρίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας και τις 

άλλες επιστημονικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των λοιμώξεων, 

της μικροβιολογίας και της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας, έχουν καταβάλει κάθε 

προσπάθεια για την κατάρτιση ενός ενδιαφέροντος επιστημονικού προγράμματος, 

που θα καλύπτει τις σημαντικές εξελίξεις στο χώρο της Λοιμωξιολογίας.  

Θέματα που θα συζητηθούν είναι, μεταξύ άλλων, οι νεότερες διαγνωστικές τεχνικές,  

οι νοσοκομειακές λοιμώξεις, οι λοιμώξεις σε άτομα με ανοσοκαταστολή,  

η αντιμετώπιση των πολυανθεκτικών παθογόνων, η επιτήρηση της χρήσης των 

αντιβιοτικών στο νοσοκομειακό περιβάλλον, οι αναδυόμενες και επανεμφανιζόμενες 

ιογενείς λοιμώξεις, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στα εμβόλια και τη σήψη. 

Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας στις εργασίες του συνεδρίου, η οποία 

θα είναι καθοριστική για την επιτυχία του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

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

 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης Γ. Τσεκές



Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100 • Αδριανουπόλεως 3, 551 33 Καλαμαριά Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 422788 

GR/HIV/0022/17 Ισχύς: 11/2017 – 11/2019
© Όμιλος εταιρειών ViiV Healthcare ή δικαιοπάροχος του Ομίλου ViiV Healthcare.

AIDS KAT 17X24.indd   1 24/11/2017   10:25:18 πµ
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Πανελλήνιο Συνέδριο

Λοιμώξεων

Γενικές πληροφορίες συνεδρίου

Συνεδριακό κέντρο

Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ.

Κόστος εγγραφών

Κατηγορίες συμμετεχόντων Εγγραφές

Ειδικευμένοι Ιατροί 120,00 €

Ειδικευόμενοι Ιατροί & Φαρμακοποιοί 80,00 €

Νοσηλευτές/τριες 50,00 €

Φοιτητές & Σπουδαστές Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας* Δωρεάν

*  Οι φοιτητές και οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τις εργασίες του Συνεδρίου και να παραλάβουν 
μόνον Συνοπτικό Πρόγραμμα, και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Στο κόστος εγγραφής των συνέδρων περιλαμβάνονται:
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Τσάντα με το Συνεδριακό Υλικό
• 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.

Badges
Στις εισόδους των αιθουσών συνεδριάσεων θα υπάρχουν σαρωτές (scanners). Οι σύνεδροι θα 
πρέπει να σαρώνουν (scan) σε κάθε είσοδο/έξοδό τους από την αίθουσα το γραμμωτό κώδικα 
(barcode) που θα υπάρχει προ-εκτυπωμένος στην κονκάρδα με το ονοματεπώνυμό τους, την οποία 
θα παραλάβουν από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή τους.



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

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

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

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Πανελλήνιο Συνέδριο

Λοιμώξεων

Φωτογράφιση/Βιντεοσκόπηση 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνεται φωτογράφιση ή/και 
βιντεοσκόπηση από τη διοργανώτρια εταιρεία. Με την εγγραφή σας στην εκδήλωση συναινείτε 
στην παράδοση του υλικού στους Οργανωτές και την πιθανή δημοσίευσή τους σε έντυπα ή 
ηλεκτρονικά μέσα. 

Γραμματεία Συνεδρίου

Focus on Health
Ιωάννου Γενναδίου 16, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 210 7223046, Fax: 210 7223220,
E-mail: info@focusonhealth.gr, Website: www.infections2018.gr

Ωράριο λειτουργίας γραμματείας στο χώρο του συνεδρίου

Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018 07:30-20:30

Σάββατο, 03 Μαρτίου 2018 07:30-20:00

Κυριακή, 04 Μαρτίου 2018 09:00-18:00

Παραλαβή βεβαιώσεων παρακολούθησης

Κυριακή, 04 Μαρτίου 2018 15:00-18:00

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018  
μετά το τέλος των συνεδριάσεων.

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Θα χορηγηθούν 21 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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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
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Πανελλήνιο Συνέδριο

Λοιμώξεων

Ευχαριστίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, 
ευχαριστεί θερμά τις ακόλουθες φαρμακευτικές εταιρείες για τη συμβολή τους 

στην πραγματοποίηση του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων.



TM

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.
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Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

Ceftazidime
Avibactam

2017-11-13-Zavicepta_17x24.indd   1 21/11/17   12:02
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Πανελλήνιο Συνέδριο

Λοιμώξεων

Περιεχόμενα

■ Επιστημονικό Πρόγραμμα 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων 15

■ Περιλήψεις ομιλιών 25

■ Αναρτημένες Ανακοινώσεις (επιλεγμένες για συζήτηση) 37

■ Αναρτημένες Ανακοινώσεις 65

■ Ευρετήρια 109
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Πανελλήνιο Συνέδριο

Λοιμώξεων

Επιστημονικό 
Πρόγραμμα
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Πανελλήνιο Συνέδριο

Λοιμώξεων

Επιστημονικό Πρόγραμμα 
18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

08:00-10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Πρόεδροι: Γ. Αδάμης, Α. Λέκκου

EA01
Δύο περιστατικά νόσου Weil με διαφορετικό τρόπο μετάδοσης και διαφορετική πορεία
Γ. Κουρσιουμπάς, Λ. Σιδεράς, Ε. Δεμπέλα, Α. Νικοπούλου, Ε. Χριστοδούλου, Κ. Γκόγκος

EA02
Λοιμώδη αίτια κλασικού πυρετού αγνώστου αιτιολογίας στην περιφέρεια Κρήτης
Ν. Σπερνοβασίλης, Λ. Μαρκάκη, Κ. Τσιούτης, Μ. Ζαφείρη, Δ. Ιεροδιακόνου, Σ. Σουνδουλουνάκη, 
Α. Γκίκας

EA03
Διαχείριση κρίσης υγείας μετά από καταστροφική πλημμύρα σε νοσοκομείο υποδοχής
Α. Αρβανίτη, Α. Καραΐσκου, Ε. Τρίκκα-Γραφάκου, Σ. Συμπάρδη

EA04
Αντιγριπικός εμβολιασμός επαγγελματιών υγείας. Είναι εφικτός ο στόχος που θέτει ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας;
Α. Νικοπούλου, Ε. Πασματζή, Λ. Πιτσιόρλα, Ι. Κιουμής

EA05
Κλινικά χαρακτηριστικά και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με ιλαρά 
νοσηλευθέντων σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Αθήνας
Γ. Λιάτσος, Μ. Πηρουνάκη, Χ. Καραγεώργος, Μ. Αγαπίου, Δ. Ζαμπέτας, Ε. Κοροπούλη,  
Ι. Γρηγορόπουλος, Α. Κουλούρης, Α. Αλεξοπούλου, M. Deutsch, Ε. Παντελιδάκη, Ε. Σαμπατάκου, 
Σ. Ντουράκης

EA06
Αναδυόμενη επιδημία ιλαράς 2017-18: Επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά σε 
νοσηλευόμενους ενήλικες ασθενείς γενικού νοσοκομείου 
Θ. Λάμπρου, Α. Καραΐσκου, Α. Αρβανίτη, Ν. Αλεξίου, Ι. Μουζακίτης, Β. Αποστολόπουλος,  
Ο. Τσατώφ, Χ. Γιαννόπουλος, Ζ. Τσαντικίδου, Λ. Λεκκάκου, Ε. Σκούρα, Γ. Μαϊκαντής,  
Τ. Ταταρίδου, Μ. Κουπετώρη, Σ. Συμπάρδη

EA07
Λοιμώξεις σε επαγγελματίες υγείας: Μετά την επιδημία ιλαράς, τι;
Ά. Πιτσικούλη, Μ. Πολίτη, Δ. Αφενδούλης, Κ. Μυλωνά, Α. Μαλακού, Ε.Κ. Δημητράκη,  
Σ. Βουγαζιανός, Γ. Αμέντας, Γ. Αντωνάκη, Ι. Μαλακός, Μ.Π. Ζώρζου

EA08
Καταγραφή περιπτώσεων ιλαράς σε νοσοκομείο των Αθηνών. Η εμπειρία από την 
τρέχουσα επιδημία
Σ. Βασιλειάδη, Α. Λιονή, Δ. Μάντζος, Μ. Δαφνή, Μ. Μπομπολή, Α. Πλατανιά, Π. Πανταζή,  
Ε. Σάρρα, Δ. Χαλκιαδάκη
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EA09
Επιτυχής παρέμβαση της ομάδας επιτήρησης κατανάλωσης και ορθολογικής χρήσης 
αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ) στον περιορισμό της κατανάλωσης αντιβιοτικών στην 
Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου
Μ. Πανέτα, Α. Σαλβαράκη, Μ. Μπαχλιτζανάκη, Κ. Μαστραντωνάκης, Ν. Ποταμίτης, Ε. Βρέντζος, 
Ε. Ιωαννίδου

EA10
Αξιολόγηση προγράμματος πολιτικής χρήσης «προστατευόμενων» αντιβιοτικών στα 
πλαίσια λειτουργίας της Ομάδας Επιτήρησης Κατανάλωσης και Ορθολογικής Χρήσης 
Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ) στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»: Αποτελέσματα δεκατεσσάρων μηνών
Α. Μαρκογιαννάκης, Κ. Βαγιανός, Ι. Παυλέας, Ε. Πλατά, Μ. Γκαμαλέτσου, Α. Αναστασοπούλου,  
Κ. Κωνσταντίνου, Ά. Τόσκας, Μ. Σαμάρκος, Γ.Λ. Δαΐκος, Ν. Σύψας 

EA11 
Η δύσκολη πορεία προς την αντιμικροβιακή επιμελητεία (Antimicrobial Stewardship), 
εμπειρία και προβλήματα
Ν.Δ. Ζάχος, Χ. Αλεξανιάν, Ο. Κοσμοπούλου, Β. Διονυσοπούλου, Α. Ρογδάκης, Δ. Παπαδάκη,  
Ε. Μπλέτσα, Α. Κοντομίχου, Π. Κάρλε, Θ.Α. Πέππας

EA12
Σύγκριση qSOFA/SIRS στην αρχική αξιολόγηση ασθενών στο τμήμα επειγόντων 
τριτοβάθμιου νοσοκομείου
Π. Λουρίδα, Μ. Μέλιου, Α. Αργυράκη, Ι. Καράμπελα, Ι. Κοκκινάκη, Θ. Καραβασίλης, Π. Οικονόμου, 
Α. Μάλλιος, Σ. Κλούδας, Χ. Μπιρμπίλης, Ά. Πεφάνης

10:00-11:30 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Επίκαιρα θέματα για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις 1»

Πρόεδροι: Γ. Ξυλωμένος, Θ. Πέππας

• Χρήση της PK/PD στην κλινική πράξη: Σ. Μεταλλίδης
• Ερμηνεία της MIC για τη χορήγηση αντιμικροβιακών: Λ. Σκούρα
• Καταγραφή/επιτήρηση λοιμώξεων στο νοσοκομείο και στην κοινότητα: Φ. Κοντοπίδου
• Αρχές φαρμακο-οικονομίας στη χορήγηση αντιμικροβιακών: Κ. Αθανασάκης

11:30-12:00 Διάλειμμα

12:00-13:30 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Τι νεότερο στην εργαστηριακή διάγνωση των λοιμώξεων»

Πρόεδροι: Σ. Μεταλλίδης, Σ. Πουρνάρας

•  Νεότερες μέθοδοι ταχείας διάγνωσης ιογενών λοιμώξεων: Ν. Σπανάκης
•  Νεότερες μέθοδοι ταχείας διάγνωσης βακτηριακών λοιμώξεων και αντοχής σε 

αντιμικροβιακά: Ί. Σπηλιοπούλου
•  Νεότερες μέθοδοι διάγνωσης μυκοβακτηριδιακών λοιμώξεων: Σ. Καράμπελα
•  Νέες δοκιμασίες για τη διάγνωση των λοιμώξεων με τη μελέτη της έκφρασης των 

γονιδίων του ξενιστή: Μ. Τσολιά

13:30-14:30 Διάλειμμα
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14:30-16:00 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Επίκαιρα θέματα για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις 2»

Πρόεδροι: Α. Σκουτέλης, Μ. Χίνη

•  Πνευμονία: Νεότερα δεδομένα για τη θεραπεία και χρήση κορτικοστεροειδών:  
Δ. Κοφτερίδης

•  Λοιμώξεις από παράσιτα στην εποχή της μετανάστευσης: Μ. Αστρίτη
•  Λοιμώξεις από ξένα σώματα: Γ. Πουλάκου

16:00-16:30 Δορυφορική Διάλεξη της εταιρείας GILEAD 
«The standard of care across the HIV continuum»

Πρόεδρος: Μ.Κ. Λαζανάς
Ομιλητής: H.-J. Stellbrink

16:30-17:00 Διάλεξη 
«Αντισταφυλοκοκκικές πενικιλλίνες: Ποια είναι η θέση τους στην εποχή  
της προσωποποιημένης θεραπείας;»

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Ομιλητής: Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης

17:00-18:15 Δορυφορικό Συμπόσιο της εταιρείας PFIZER 
«Η θέση της κεφταζιντίμης-αβιμπακτάμης στη θεραπεία λοιμώξεων από  
Gram-αρνητικά πολυανθεκτικά βακτήρια»

Πρόεδροι: Ε. Γιαμαρέλλου, Γ.Λ. Δαΐκος

•  Κεφταζιντίμη-αβιμπακτάμη: Φαρμακολογικό προφίλ: Χ.Α. Γώγος
•  Κεφταζιντίμη-αβιμπακτάμη: Δεδομένα από τις κλινικές μελέτες: Ά. Πεφάνης
•  Διαχείριση λοιμώξεων από Gram-αρνητικά πολυανθεκτικά βακτήρια: Η ανάδειξη μιας 

παλαιότερης κεφαλοσπορίνης σε νέα θεραπευτική επιλογή - Διαδραστική συζήτηση:  
Ε. Γιαμαρέλλου, Γ.Λ. Δαΐκος

•  Ερωτήσεις

18:15-18:45 Διάλειμμα

18:45-19:30 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί: Νεότερα δεδομένα»

Πρόεδροι: Γ.Λ. Δαΐκος, Μ.Κ. Λαζανάς

•  Σημαντικότερες μελέτες για πολυανθεκτικά βακτήρια το 2017: Μ. Σαμάρκος
•  Ελλάδα: Το πρόβλημα των πολυανθεκτικών Gram(-) βακτηρίων και η διαχείρισή τους, 

επιδημιολογία και απάντηση στο πρόβλημα: Σ. Ασημακόπουλος

19:30-20:30 Τελετή Έναρξης

Πρόεδροι: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Χ.Α. Γώγος

Διάλεξη: 
«Νευροενδοκρινολογία και ανοσολογία του stress: Λοιμώξεις»

Ομιλητής: Γ. Χρούσος
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08:00-10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Πρόεδροι: Π. Κολλάρας, Ε. Κωστής

EA13
Τριετής μελέτη των μηχανισμών αντοχής στις καρβαπενέμες πολυανθεκτικών 
στελεχών Klebsiella pneumoniae που απομονώθηκαν από βακτηριαιμίες
Β. Παπαϊωάννου, Σ. Τσιπλάκου, Ε. Κοίλιαρη, Γ. Χριστοδουλάτος, Δ. Δημόπουλος, Σ. Ψαλλίδα,  
Μ. Λελέκης

EA14
Καταγραφή της εξέλιξης των στελεχών Klebsiella pneumoniae που παράγουν 
καρβαπενεμάσες κατά τη διάρκεια δώδεκα ετών
Ι. Δεληολάνης, Α. Πανταζάτου, Σ. Σμιλάκου, Κ. Πολονύφη, Κ. Γεωργάκη, Δ. Ηλιοπούλου,  
Π. Γαλάνης, Γ.Λ. Δαΐκος, Γ. Μαρόπουλος

EA15 
Έλεγχος in vitro ευαισθησίας στελεχών Pseudomonas aeruginosa με αντοχή στις 
καρβαπενέμες στο αντιβιοτικό κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη
Ο. Αποστόλου, Α. Πανταζάτου, Ι. Δεληολάνης, Σ. Σμιλάκου, Κ. Πολονύφη, Ν. Γαλατίδης,  
Π. Κολλημένου, Γ. Μαρόπουλος, Γ.Λ. Δαΐκος

EA16
Ποσοστά μικροβιακής αντοχής στελεχών Klebsiella pneumonia σε νοσηλευόμενους 
ασθενείς στο Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ» κατά τα έτη 2016-2017
Ό. Τσαχουρίδου, Μ. Παπαγιάννη, Ε. Πρωτονοταρίου, Ό. Βασιλάκη, Η. Χύτας, Α. Λιθοξόπουλος, 
Χ. Γώγου, Α. Τσώνα, Θ. Χρυσανθίδης, Π. Κολλάρας, Π. Ζεμπεκάκης, Λ. Σκούρα, Σ. Μεταλλίδης

EA17
Διαχρονικές διάφορες βακτηριαιμιών από ανθεκτικά και μη παθογόνα σε ασθενείς 
παθολογικού τμήματος κατά την τελευταία εξαετία 
Β. Κορδίνας, Δ. Παπαδάκη, Α. Μπάκωση, Ε. Μπλέτσα, Μ. Κιμούλη, Α. Σωτηρόπουλος,  
Ι. Κουνελάκης, Φ. Κουσκουμπέκου, Π. Κάρλε, Θ.Α. Πέππας 

EA18
Κατανομή γονοτύπων, περιστατικά αυτόματης κάθαρσης, επαναλοίμωξης και μικτών 
λοιμώξεων σε κο-ορτή ασθενών με ηπατίτιδα C στη Μ.Ε.Λ. του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Ε. Κάκαλου, Δ. Ζούλας, Σ. Γιαλή, Ο. Γεωργίου, Β. Παπασταμόπουλος, Α. Σκουτέλης

EA19
Επιδημιολογική διερεύνηση σύφιλης σε ασθενείς με HIV λοίμωξη κατά την τετραετία 
2014-2017: Εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων 
Χ. Ντάφλος, Φ. Στεργίου, Π. Πανταζή, Α. Λιονή, Ν. Μαγκαφάς, Σ. Καούστου, Β. Σακκά,  
Μ. Καραμπέλη, Σ. Μιχαλέα, Α. Μουστακλή, Α. Μπίσια, Α. Πλατανιά, Β. Μπάκα, Μ. Χίνη

EA20
Ανασταλτικοί παράγοντες στην πρόσβαση ασθενών με HIV/HCV συλλοίμωξη στις 
νεότερες θεραπείες για την ηπατίτιδα C
Β. Σακκά, Β.Μ. Δραγώνα, Σ. Καούστου, Γ. Τσεκές, Ν. Κοσμάς, Η. Μπέη, Ν. Μαγκαφάς, Χ. Ντάφλος, 
Ν. Πιτσούνης, Α. Μουστακλή, Δ. Αβράμη, Β. Λιώση, Ε. Πετρουλάκη, Μ. Χίνη 
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EA21
Νοσοκομειακή μηνιγγίτιδα (ΝΜ) στη Μ.Ε.Θ. Μια αναδρομική μελέτη 2 ετών
Μ.-Π. Αλμυρούδη, Μ. Ρίζος, Ε. Παραμυθιώτου, Φ. Φραντζεσκάκη, Α. Βασιλακοπούλου, 
Σ. Πουρνάρας, Α. Αρμαγανίδης, Γ. Δημόπουλος

EA22
Χαρακτηριστικά διαχείρισης και κόστος περίθαλψης σχετιζόμενο με την εμπειρική 
αντιβιοτική αγωγή ενδοκοιλιακών λοιμώξεων που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση 
Κ. Ακινόσογλου, Φ. Κοσμοπούλου, Χ.Α. Γώγος

EA23
Ο ρόλος του σακχαρώδη διαβήτη στην έκβαση της σήψης σε ασθενείς εκτός Μ.Ε.Θ. 
Είναι πράγματι άσχημα τα νέα;
Κ. Ακινόσογλου, Γ. Καψοκώστα, Μ. Μουκταρούδη, Β. Κοσμάς, Β. Καλδής, Μ. Κοντογιώργη,  
Ε.Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης, Χ.Α. Γώγος, εκ μέρους της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης

EA24
Χαρακτηριστικά και έκβαση πρώιμης και όψιμης πνευμονίας σε ασθενείς με οξύ 
ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Μ. Παπαγιάννη, Κ. Τζιόμαλος, Κ. Χρήστου, Σ.-Μ. Αγγελοπούλου, Σ. Κωστάκη, Α. Παπαγιάννης, 
Ό. Τσαχουρίδου, Σ. Μεταλλίδης, Χ. Σαββόπουλος, Α.Ι. Χατζητόλιος

10:00-11:00 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Λοιμώξεις σε ασθενείς με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων: Εξελίξεις στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία»

Πρόεδροι: Π. Νικολαϊδης, Ν. Σύψας

•  Ιογενείς: Μ. Γκαμαλέτσου
•  Βακτηριακές: Μ. Ψυχογυιού

11:00-12:00 Δορυφορικό Συμπόσιο της εταιρείας ASTELLAS 
«Η λοίμωξη από Clostridium difficile: Νεότερα δεδομένα για την τοπική επιδημιολογία 
και οι επιπτώσεις της υποτροπής της νόσου»

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

•  Εισαγωγή: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
•  Επιδημιολογικά δεδομένα: Χ.Α. Γώγος
•  Το πρόβλημα, οι επιπτώσεις και παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην 

πρόληψη της υποτροπής: Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης

12:00-12:30 Δορυφορική Διάλεξη της εταιρείας PFIZER 
«Κεφταρολίνη: Μια διαφορετική κεφαλοσπορίνη»

Πρόεδρος: Μ. Μαραγκός
Ομιλητής: Μ. Λελέκης

12:30-13:00 Διάλειμμα
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13:00-14:30 Δορυφορικό Συμπόσιο της εταιρείας MSD 
«Νεότερα αντιβιοτικά και η διαχείρισή τους στο νοσοκομείο»

Πρόεδροι: Ε. Γιαμαρέλλου, Μ. Μαραγκός

•  Gram-ve: Κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη - Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση στην 
εμπειρική θεραπεία των επιπλεγμένων ενδοκοιλιακών λοιμώξεων και λοιμώξεων του 
ουροποιητικού συστήματος: Ν. Σύψας

•  Παρουσίαση περιστατικού στην αντιμετώπιση Gram-ve λοιμώξεων: Α. Αναστασοπούλου
•  Gram+ve: Τεντιζολίδη - Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση στη θεραπεία των ABSSSI:  

Σ. Μεταλλίδης 
•  Παρουσίαση περιστατικού στην αντιμετώπιση Gram+ve λοιμώξεων: Θ. Χρυσανθίδης

14:30-15:30 Διάλειμμα - Γενική Συνέλευση Ε.Ε.Λ.

15:30-16:30 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Σήψη 2017»

Πρόεδροι: Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης, Χ.Α. Γώγος

•  Νέοι ορισμοί για τη σήψη: Υπέρ και κατά: Κ. Ακινόσογλου, Δ. Βελισσάρης
•  Ρόλος των βιοδεικτών για τη χορήγηση ή διακοπή αντιμικροβιακής θεραπείας:  

Υπέρ και κατά: Ε. Κυριαζοπούλου, Η. Τσαγκάρης

16:30-17:00 Δορυφορική Διάλεξη της εταιρείας ANGELINI PHARMA 
«Prolonged activity: The new era in antibiotic therapy - Clinical data and experience 
with the first 30-minute, 1-dose IV antibiotic for ABSSSI»

Πρόεδρος: Σ. Τσιόδρας
Ομιλητής: A. Soriano

17:00-18:00 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Αναδυόμενοι ιοί στην Ελλάδα και στον κόσμο»

Πρόεδροι: Μ. Θεοδωρίδου, Γ. Σαρόγλου

•  Ζίκα: Δ. Γκέντζη
•  Ιλαρά: Μ. Γαλανάκης
•  West Nile και Chikungunya: Λ. Λεωνίδου

18:00-18:30 Διάλειμμα

18:30-20:00 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Ενδιαφέρουσες διαδραστικές περιπτώσεις στις λοιμώξεις»

Πρόεδροι: Α. Αντωνιάδου, Ά. Πεφάνης

•  Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»  
«Ασθενής με πυρετό και διαταραχή της οράσεως»: Κ. Γεωργούση 

•  Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»  
«Παρατεινόμενος πυρετός σε ασθενή με πολλαπλή σκλήρυνση»: Α. Αργυράκη 

•  Α’ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»  
«Έφηβος με μυοκλονίες, δυσαρθρία, έκπτωση νοητικής λειτουργίας»: Μ. Νόνη
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ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

9:30-10:30 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Οι πιο σημαντικές μελέτες του 2017»

Πρόεδροι: Κ. Γεωργιλής, Γ. Συρογιαννόπουλος

•  Σε παιδιατρικές λοιμώξεις: Χ. Ανταχόπουλος
•  Σε λοιμώξεις ενηλίκων: Α. Παπαδόπουλος

10:30-12:30 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Τι νεότερο στα εμβόλια: Από το νεογνό στον υπερήλικα»

Πρόεδροι: Β. Συριοπούλου, Γ. Χρύσος

•  Εμβόλια για μηνιγγιτιδόκοκκο: Α. Μίχος
•  Εμβόλια για ιούς ανθρωπίνων θηλωμάτων: Ι. Παυλοπούλου
•  Εμβόλια για έρπητα ζωστήρα: Γ. Τσεκές
•  Εμβόλια για γρίπη: Π. Λουρίδα
•  Εμβόλια για πνευμονιόκκοκκο: Γ. Συρογιαννόπουλος

12:30-13:30 Διάλειμμα 

13:30-15:30 Στρογγυλή Τράπεζα της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας 
«Τρόπος εφαρμογής της επιτήρησης των αντιβιοτικών στο ελληνικό νοσοκομείο από 
την ΟΕΚΟΧΑ» (Παρουσίαση περιστατικών)

Πρόεδροι: Ε. Γιαμαρέλλου, Κ. Κανελλακοπούλου
Ομιλητές: Θ. Πέππας, Α. Αντωνιάδου, Γ. Πουλάκου, Ε. Γιαμαρέλλου, Κ. Κανελλακοπούλου

15:30-16:30 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Μυκητιακές λοιμώξεις σε ανοσοεπαρκείς και ανοσοκατεσταλμένους:  
Τι έχει αλλάξει στην αντιμετώπιση»

Πρόεδροι: Ε. Ροηλίδης, Γ. Σαμώνης

• Παιδιατρικές μυκητιακές λοιμώξεις: Ε. Ροηλίδης
• Μυκητιακές λοιμώξεις σε ενήλικες: Ε. Σαμπατάκου

16:30-18:00 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Η εξειδίκευση στις λοιμώξεις: Προβλήματα και προοπτικές»

Πρόεδροι: Κ. Μάρκου, Β. Παπασταμόπουλος
Σχολιαστές: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Χ.Α. Γώγος, Α. Μίχος, Μ. Τσολιά
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Περιλήψεις 
Ομιλιών
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Νεότερες μέθοδοι ταχείας διάγνωσης βακτηριακών λοιμώξεων και αντοχής 
σε αντιμικροβιακά
Ί. Σπηλιοπούλου
Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο ρόλος του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου είναι η αξιόπιστη και ταχεία ταυτοποίηση του αιτιολο-
γικού παράγοντα μιας λοίμωξης και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά με σκοπό εστιασμέ-
νη θεραπεία, πρόληψη διασποράς πολυανθεκτικών βακτηρίων και περιορισμό των λοιμώξεων. Οι 
κλασικές διαγνωστικές μέθοδοι περιλαμβάνουν την απομόνωση του μικροοργανισμού με καλλιέρ-
γεια, την ταυτοποίηση και τον έλεγχο της ευαισθησίας του μικροοργανισμού στα αντιμικροβιακά. 
Η διαγνωστική διαδικασία διαρκεί περισσότερο από 24 ώρες και πολλές φορές και ημέρες. Η εφαρ-
μογή των μοριακών μεθόδων μειώνει το χρόνο διάγνωσης της νόσου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
απαιτητικών βακτηρίων. Οι μοριακές μέθοδοι ανίχνευσης-ταυτοποίησης βακτηρίων εφαρμόζονται 
είτε απευθείας στο κλινικό δείγμα, είτε σε θετική φιάλη αιματοκαλλιέργειας για την ταχύτερη 
διάγνωση της σήψης. Παράλληλα, με την αύξηση της συχνότητας απομόνωσης πολυανθεκτικών 
βακτηρίων, αναδύθηκε η ανάγκη άμεσης ανίχνευσης των ανθεκτικών μικροοργανισμών με σκοπό 
τη στοχευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση της λοίμωξης και τη λήψη μέτρων περιορισμού της 
εξάπλωσης πολυανθεκτικών βακτηριακών κλώνων. Στα πλαίσια αυτά έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι 
όπως τεχνικές υβριδισμού (Fluorescent in situ hybridization, FISH, Chemiluminescent DNA probes, 
Line Probe Assays), πολλαπλασιασμού νουκλεϊνικών οξέων (PCR, RT-PCR, Multiplex PCR, Multiplex 
PCR και microarrays ή sequencing) ή μέθοδοι που βασίζονται στο πρωτεΐνωμα (Matrix-assisted 
laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry, MALDI-TOF MS, βακτηριοφάγοι). Η 
εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων συνεισέφερε στην άμεση ανίχνευση-ταυτοποίηση του λοιμογό-
νου παράγοντα και μηχανισμών αντοχής, στην κατανόηση της παθογένειας λοιμώξεων και στην 
ανίχνευση νέων παθογόνων. Εντούτοις δεν παρέχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης νέων μηχανισμών 
αντοχής, ενώ η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων απαιτεί εμπειρία, συνδυαστική ικανότητα με απο-
τελέσματα κλασικών μεθόδων και πάντοτε επικοινωνία με τον κλινικό ιατρό.

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2

Πνευμονία - Νεότερα δεδομένα για τη θεραπεία και χρήση κορτικοστεροειδών 
Δ.Π. Κοφτερίδης 
Παθολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η. Κρήτης

Παρά τη μεγάλη πρόοδο της σύγχρονης Ιατρικής τόσο στη θεραπεία όσο και τη διάγνωση των 
νοσημάτων, η πνευμονία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας, θνητότητας 
και σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης των συστημάτων υγείας σε νοσηλευόμενους ασθενείς. 
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Η άμεση χορήγηση εντός 4-8 ωρών κατάλληλης εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής αποτελεί 
τον σημαντικότερο παράγοντα για την καλή έκβαση της νόσου, κυρίως σε ασθενείς με σοβαρή 
πνευμονία. Υπολογίζεται ότι 18% των νοσηλευόμενων ασθενών πληρούν κριτήρια για σοβαρή 
πνευμονία. Η θνητότητα σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται στο 29% και φαίνεται ότι οφείλε-
ται εν μέρει σε υπερβολική ή ανεξέλεγκτη φλεγμονώδη αντίδραση ή/και ανεπαρκή ανοσολογική 
απόκριση. Η χορήγηση κορτικοστεροειδών σε ασθενείς με σοβαρή πνευμονία κοινότητας μπορεί 
να μειώσει τόσο τον χρόνο για κλινική σταθερότητα όσο και τον κίνδυνο θεραπευτικής αποτυχίας. 
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Λοιμώξεις από παράσιτα την εποχή της μετανάστευσης
Μ. Αστρίτη
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Παρά τη γενική αντίληψη ότι η εισροή μεταναστών στην Ευρώπη θα οδηγήσει σε παράλληλη είσοδο 
και λοιμωδών νοσημάτων, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η εμφάνιση (ή η επανεμφάνιση) ενός μεταδιδόμε-
νου νοσήματος, γίνεται με την εισαγωγή ενός λοιμογόνου παράγοντα σε μια νέα ομάδα πληθυσμού, 
και απαιτεί την ικανότητα πολ/σμού και ανάπτυξής του, στη νέα περιοχή.
Τα περισσότερα μεταδιδόμενα νοσήματα συνδέονται κατά κύριο λόγο με τη φτώχεια. Οι μετα-
νάστες έρχονται από χώρες που έχουν πληγεί από πόλεμο ή οικονομική κρίση, ενώ επιπλέον 
αναγκάζονται να κάνουν μακρά και εξουθενωτικά ταξίδια, με αποτέλεσμα να υφίστανται κίνδυνο 
μεταξύ άλλων και μεταδιδόμενων νοσημάτων, κυρίως νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω της 
τροφής ή του νερού. Η Ευρώπη από την άλλη, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, των 
συστημάτων ύδρευσης και την πρόσβαση σε δομές υγείας και εμβόλια, έχει καταφέρει να μειώσει 
σημαντικά την επίπτωση τέτοιων μεταδιδόμενων νοσημάτων, όχι όμως και να τα εξαλείψει. Έτσι, ο 
κίνδυνος από τέτοια νοσήματα φαίνεται να περιορίζεται μόνο σε χώρους όπως οι δομές υποδοχής 
των μεταναστών, όπου οι συνθήκες υγιεινής είναι ανεπαρκείς.
 Όσον αφορά τα νοσήματα που μεταδίδονται με τσιμπήματα εντόμων, όπως η ελονοσία και η λεϊ-
σμανίαση, η επανεισαγωγή τους ή η εκδήλωση μικροεπιδημιών είναι δυνατή όταν υπάρχει μαζική 
εισροή μεταναστών. Γι’ αυτό και σημαντική είναι η αυξημένη επαγρύπνηση και η άμεση αντίδραση, 
ώστε να γίνεται γρήγορη αντιμετώπιση και περιορισμός της εξάπλωσης. Η εμπειρία στο παρελθόν 
(όπως με τον πυρετό Lassa), εξάλλου, έχει δείξει ότι η Ευρώπη είναι προετοιμασμένη να αντιμετω-
πίζει τέτοιες καταστάσεις.
Η διαλογή στα σημεία εισόδου, με έμφαση στην πρώιμη αναγνώριση μεταδιδόμενων νοσημάτων, 
πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα διακιώματα, είναι αυτό που συνιστάται από το ΠΟΥ.
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Νέοι ορισμοί για τη σήψη: Υπέρ
Δ. Βελισσάρης
Παθολόγος-Εντατικολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Λόγω της απουσίας διαγνωστικού «gold standard» test για τη ΣΗΨΗ, και δοθέντων των «αδυναμι-
ών» των προηγούμενων ορισμών, The Society of Critical Care Medicine and The European Society of 
Intensive Care Medicine το 2016 πρότειναν τους νέους ορισμούς για τη Σήψη. 
Σήψη τώρα ορίζεται ως η απειλητική για τη ζωή οργανική δυσλειτουργία προκαλούμενη από μια 
διαταραχή της απόκρισης του ξενιστή στη λοίμωξη. 
Η ομάδα Third International Consensus Definitions Task Force στόχευσε στη διάκριση της ΣΗΨΗΣ 
από τη ΜΗ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ, ενώ παράλληλα εισηγήθηκε την κατάργηση των όρων sepsis 
syndrome, septicemia, severe sepsis. 
Η οργανική δυσλειτουργία εκφράζεται με αύξηση στο Sequential [Sepsis-related] Organ Failure Assessment 
(SOFA) score >2 βαθμούς, η οποία συσχετίζεται με αύξηση της ενδο-νοσοκομειακής θνητότητας.
Το SOFA score μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς που εισάγονται στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας, προσφέρει καλύτερη πληροφορία για τον κίνδυνο θνητότητας στη Μ.Ε.Θ., δοθέντος ότι τα 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΔΕΝ περιορίζονται μόνο σε τιμές εισαγωγής. 
Το SOFA score ως διαγνωστικό εργαλείο φαίνεται ότι αναγνωρίζει καλύτερα πληθυσμό ασθενών 
με λοίμωξη και μεγαλύτερο κίνδυνο πτωχής έκβασης συγκριτικά με το Systemic Inflammatory 
Response Syndrome (SIRS). Μια τέτοια αναγνώριση θεωρείται σημαντική καθώς η πρώιμη αντιμε-
τώπιση της σήψης βελτιώνει την τελική έκβαση.
Εκτός Μ.Ε.Θ., ασθενείς με υποψία λοίμωξης ΔΥΝΑΤΑΙ να αναγνωρισθούν ΓΡΗΓΟΡΑ ως υποψήφιοι 
πτωχής πρόγνωσης ΕΑΝ ΠΛΗΡΟΥΝ τουλάχιστον 2 από τα κριτήρια ενός νέου παρά την κλίνη score, 
του quickSOFA (qSOFA): 
Αναπνευστική συχνότητα >22/min, διαταραχές επιπέδου επικοινωνίας, Ή Συστολική Αρτηριακή 
Πίεση <100 mm Hg. Το qSOFA score θεωρείται προειδοποιητικό σημάδι αυξημένου κινδύνου για 
επιδείνωση σε ασθενείς με υποψία λοίμωξης. 
Συμπερασματικά οι νέοι ορισμοί της σήψης

 • Προσεγγίζουν καλύτερα τη σύνθετη παθοφυσιολογία του σηπτικού συνδρόμου
 • Προσφέρουν μεγαλύτερη συνοχή για επιδημιολογικές μελέτες και κλινικές δοκιμές
 • Βοηθούν στην πρωιμώτερη αναγνώριση και χρονικά έγκαιρη αντιμετώπιση των σηπτικών ασθενών 
ή αυτών με κίνδυνο να αναπτύξουν σήψη.

Ρόλος των βιοδεικτών για τη χορήγηση ή διακοπή αντιμικροβιακής θεραπείας
Η. Τσαγκάρης
Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Η σήψη παραμένει η κύρια αιτία θανάτου στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς στη Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας. Αν και η ταχεία και κατάλληλη χορήγηση αντιβιοτικών αποτελεί το θεμέλιο λίθο της 
επιτυχούς αντιμετώπισης της, η διάρκεια χορήγησης των αντιβιοτικών παραμένει σημείο έντονης 
συζήτησης. Η αυξανόμενη αντίσταση από τη μια, αλλά και η σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα 
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μιας ατελώς θεραπευθείσας λοίμωξης από την άλλη αποτελούν τους πόλους ανάμεσα στους οποί-
ους κινείται ο κλινικός γιατρός.
Η χρησιμοποίηση των δεικτών της φλεγμονής έρχεται να καθοδηγήσει τη χορήγηση των αντιβιοτικών 
και να επηρεάσει τη διάρκεια τους. Πολλές μελέτες σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς έχουν αποδείξει 
ότι η χρησιμοποίηση αλγορίθμων διακοπής της αντιβιοτικής αγωγής, που βασίζονται σε διαδοχικές 
μετρήσεις προκαλσιτονίνης, μπορεί να μειώσει τη συνολική διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικών, χωρίς 
να βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών. Σε μετα-αναλύσεις έχει δειχθεί ότι η θνητότητα στους 
ασθενείς με λοιμώξεις του αναπνευστικού ήταν χαμηλότερη σε όσους αντιμετωπίσθηκαν με βάση 
τους αλγόριθμους αυτούς.
Στην εντατική θεραπεία όμως η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Η συμμόρφωση με τους αλγόριθμους 
αυτούς τόσο στις κλινικές μελέτες και πολύ περισσότερο στην καθημερινή ζωή παρουσιάζει 
σημαντικές δυσκολίες. Έχει δειχθεί ότι το ποσοστό παραβίασης των πρωτοκόλλων στις κλινικές 
μελέτες φθάνει μέχρι και το 50%. Επιπλέον, οι περισσότερες μελέτες αποκλείουν σημαντικό 
μέρος της «καθημερινής» εικόνας (π.χ. λοιμώξεις με πολυανθεκτικά μικρόβια, επαναλαμβανόμε-
νες λοιμώξεις, μεγάλες ηλικίες και πολλές συννοσηρότητες), στοιχείο που καθιστά τη μεταφορά 
των συμπερασμάτων των μελετών αρκετά επισφαλή. Στο άμεσο μέλλον η χρησιμοποίηση των 
συνεχώς εξελισσόμενων αλγορίθμων, πάντα σε συνδυασμό με την κλινική συνεκτίμηση και τις 
νέες τεχνολογίες θα αποτελέσουν αναγκαστικά μονόδρομο για τη διαχείριση του εξαιρετικά 
σύνθετου και διογκούμενου προβλήματος της χρήσης αντιβιοτικών στη Μ.Ε.Θ.

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΙ ΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ζίκα
Δ. Γκέντζη
Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

Παρότι οι περισσότερες λοιμώξεις από τον φλαβοϊό Zika είναι ασυμπτωματικές, κατά τη διάρκεια των 
πρόσφατων επιδημιών του ιού στη Γαλλική Πολυνησία (2013-2014) και τη Βραζιλία (2015) καταγρά-
φηκε σημαντική αύξηση ασθενών με σύνδρομο Guillain-Barré και βρεφών με μικροκεφαλία. Το 2016 
ο ΠΟΥ ανακήρυξε τη συρροή των ανωτέρω κρουσμάτων ως «γεγονός έκτακτης ανάγκης για τη δημό-
σια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος». Είναι πλέον τεκμηριωμένο από πολυάριθμες μελέτες ότι ιός Zika 
αποτελεί αίτιο σοβαρής συγγενούς λοίμωξης και νευρολογικών διαταραχών. Η μετάδοσή του γίνεται 
κυρίως μέσω νυγμού μολυσμένων κουνουπιών του γένους Aedes που υπάρχουν στις τροπικές και 
υποτροπικές περιοχές αλλά και στην Ευρώπη. Μπορεί να μεταδοθεί, επίσης, μέσω σεξουαλικής επα-
φής, διαπλακουντιακά και περιγεννητικά από την έγκυο στο έμβρυο, και με μετάγγιση παραγώγων 
αίματος. Η διάγνωση της λοίμωξης βασίζεται κυρίως στην ανίχνευση του ιικού RNA σε αίμα και ούρα 
κατά την πρώτη εβδομάδα από την έναρξη των συμπτωμάτων αλλά και σε ορολογικές δοκιμασίες 
από την 5η μέρα. Προσοχή χρειάζεται στη ερμηνεία των τελευταίων επειδή υπάρχει κίνδυνος δια-
σταυρούμενης αντίδρασης με άλλους αρμποϊούς. H θεραπεία επί του παρόντος είναι συμπτωματική. 
Σημαντική για την πρόληψη της λοίμωξης είναι η συμβουλευτική ταξιδιωτών σε χώρες υψηλού κινδύ-
νου και ιδιαιτέρως των εγκύων. Υπό ανάπτυξη βρίσκονται περί τα 40 εμβόλια σε προκλινικές μελέτες 
όσο και σε μελέτες φάσεων Ι και ΙΙ. Ενώ τα καινούργια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό έχουν μειωθεί 
σημαντικά το τελευταίο έτος, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα οφείλει να βρίσκεται σε εγρήγορ-
ση διότι εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος επιδημιών Zika σε χώρες που κυκλοφορούν οι αρμποϊοί. 
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West Nile και Chikungunya
Λ. Λεωνίδου
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Μ.Ε.Λ., Π.Γ.Ν. Πατρών

Από τις αρχές του 20ού αιώνα έως και σήμερα ο ιός του Δυτικού Νείλου αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλη-
μα Δημόσιας Υγείας. Πρόκειται για μία ήπια αυτοπεριοριζόμενη νόσο, με επιπλοκές από το Κεντρικό και 
Περιφερικό Νευρικό Σύστημα που προοδευτικά μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο Η ιστορική εξάπλω-
ση του ιού, διαγράφει μια συνεχώς αυξανόμενη πορεία καλύπτοντας σχεδόν όλο το γεωγραφικό μήκος 
και πλάτος της υφηλίου. Η πρώτη επιδημική διάσταση της νόσου στην Ελλάδα, καταγράφηκε το 2010. 
Συνολικά καταγράφηκαν 262 επιβεβαιωμένα κρούσματα τα περισσότερα στην Κεντρική Μακεδονία.  
Η μετάδοση του ιού γίνεται κυρίως με το δήγμα μολυσμένου κουνουπιού τόσο σε ανθρώπους όσο και σε 
ζώα. Αν και τα έτη 2015-2016 δεν καταγράφηκαν κρούσματα της λοίμωξης σε ανθρώπους στην Ελλάδα, 
δεδομένης της σύνθετης επιδημιολογίας και της απρόβλεπτης κυκλοφορίας του ιού, θεωρούνταν πιθα-
νή και αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών λοίμωξης από τον ιό στη χώρα.
Η νόσος Chinkungunya είναι μία ιογενής νόσος που κι αυτή μεταδίδεται στους ανθρώπους κυρίως 
από μολυσμένα κουνούπια. Περιγράφηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας στη 
νότια Τανζανία το 1955. Η ονομασία «Chikungunya» προέρχεται από τη διάλεκτο Kimakonde και 
σημαίνει «αυτός που παραμορφώνεται» και πιθανόν συνδέεται με το ότι το συγκεκριμένο νόσημα 
προκαλεί σημαντική αρθραλγία. Ο ιός Chikungunya ενδημεί στην Αφρική, νοτιο-ανατολική Ασία 
και Ινδική χερσόνησο. Στην Ευρώπη, η πρώτη επιδημία εγχώριων κρουσμάτων συνέβη στη βορειο 
-ανατολική Ιταλία το 2007 (με 210 επιβεβαιωμένα κρούσματα). Αυτή ήταν η πρώτη επιδημία που 
καταγράφηκε σε μη τροπική περιοχή, υποδηλώνοντας ότι επιδημίες νοσημάτων είναι πιθανό να 
μεταδοθούν στη χώρα μας και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης όπου υπάρχει ο κατάλληλος διαβι-
βαστής και μολυνθέντες μετακινούμενοι πληθυσμοί. 
Η επιστημονική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας μπορεί να συμβάλλει 
τα μέγιστα στην πρώιμη αναγνώριση των συμπτωμάτων, στην ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμ-
βαση καθώς και στην υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων πρόληψης για την αντιμετώπιση 
των δύο αυτών νοσημάτων.

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Έφηβος με μυοκλονίες, δυσαρθρία, έκπτωση νοητικής λειτουργίας
Μ. Νόνη
Ειδικευόμενη Παιδίατρος, Α’ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Έφηβος 13 ετών παραπέμπεται στο νοσοκομείο λόγω μυοκλονιών από διμήνου οι οποίες οδηγού-
σαν συχνά σε πτώση στο έδαφος. Η κλινική εξέταση αποκάλυψε δυσαρθρία, διαταραχή στο βάδι-
σμα, ενώ συνυπήρχαν μεταβολές προσωπικότητας και νοητική έκπτωση. Από το ατομικό ιστορικό 
του, ο ασθενής ήταν καταγωγής Ρομά, ανεμβολίαστος και είχε νοσήσει από ιλαρά στην ηλικία των 2 
ετών. Το ΗΕΓ ανέδειξε περιοδικού χαρακτήρα εκφορτίσεις υψηλού δυναμικού με αιχμές ανάμεικτες 
με βραδέα κύματα. Οι εκφορτίσεις επαναλαμβάνονταν ανά 6-7 δευτερόλεπτα και συνοδεύονταν 
από μυοκλονίες. Η MRI εγκεφάλου ανέδειξε αλλοιώσεις στα εγκεφαλικά ημισφαίρια με σχετικά 
άτυπα χαρακτηριστικά. Η ανάλυση του ΕΝΥ ανέδειξε αυξημένους τίτλους αντισωμάτων έναντι 
του ιού της ιλαράς, αυξημένο δείκτη IgG και παρουσία ολιγοκλωνικών δεσμών. Τα ευρήματα ήταν 
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συμβατά με υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα. Για τον έλεγχο των μυοκλονίων, έγινε έναρξη 
αγωγής με βαλπροϊκό οξύ. Αποφασίστηκε, επίσης, η χορήγηση ιντερφερόνης α (IFNα) αρχικώς 
ενδοραχιαία και κατόπιν ενδοκοιλιακά έπειτα από την τοποθέτηση ommaya reservoir. Ο ασθενής, 
όμως, εκδήλωσε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως σπασμοί, εμπύρετο, προοδευτική αδυνα-
μία και ακαμψία που οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή της θεραπείας με IFNα και την έναρξη 
αγωγής με ισοπρινοσίδη και λεβετιρακετάμη. Η υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα είναι μια 
σπάνια και θανατηφόρος επιπλοκή της ιλαράς. Το 95% των ασθενών καταλήγει στα πρώτα 3 έτη 
από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Ως παράγοντες κινδύνου έχουν ενοχοποιηθεί η νόσηση από 
τον ιό της ιλαράς σε ηλικία μικρότερη των 2 ετών και το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. 
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία και η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού είναι η μόνη 
λύση για την εξάλειψη αυτής της θανατηφόρου επιπλοκής.

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2017

Σε παιδιατρικές λοιμώξεις
Χ. Ανταχόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Γ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Ανασκοπήθηκαν τα περιεχόμενα των περιοδικών: New England Journal of Medicine, Lancet 
Infectious Diseases, Clinical Infectious Diseases, Journal of Infectious Diseases, Pediatric Infectious 
Disease Journal και Pediatrics, από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι και το Φεβρουάριο 2018 και 
επιλέχθηκαν κατά την κρίση του παρουσιάζοντος 8 συνολικά μελέτες πάνω σε εμβόλια και λοι-
μώξεις που αφορούν τον παιδικό πληθυσμό. Οι μελέτες αυτές αφορούσαν: 1) τη χορήγηση του 
13δύναμου συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου σε ηλικία 3 και 12 μηνών (σχήμα 1+1) και 
σύγκριση του επιπέδου προστατευτικών αντισωμάτων με σχήμα 2+1 (2ος, 4ος και 12 μήνας), 2) την 
παρασκευή ακυτταρικού εμβολίου έναντι του κοκκύτη με γενετικά αδρανοποιημένη κοκκυτική 
τοξίνη και σύγκριση της ανοσογονικότητάς του με εγκεκριμένο ακυτταρικό εμβόλιο που περιέ-
χει χημικά αδρανοποιημένη τοξίνη, 3) τη μεταβολή της ανοσιακής απάντησης στο εμβόλιο του 
ροταϊού ανάλογα με το μικροβίωμα του εντέρου των βρεφών, 4) την προστατευτική επίδραση 
του εμβολιασμού στη γέννηση με BCG στη νεογνική θνητότητα, 5) τη μεταβολή του μεταβολικού 
προφίλ και παραγωγή προφλεγμονωδών μεσολαβητών σε μη μολυσμένα βρέφη οροθετικών 
μητέρων που έλαβαν κατά την κύηση αντιρετροϊκή θεραπεία, 6) τις νευρολογικές επιπλοκές της 
γρίπης, 7) τη συχνότητα εμφάνισης υποξείας σκληρυντικής πανεγκεφαλίτιδας μετά λοίμωξη από 
τον ιό της ιλαράς και 8) τις λοιμώξεις από εντεροϊό και ανθρώπινο parechovirus σε μικρά βρέφη 
με κλινική εικόνα σήψης. 
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Στρογγυλή Τράπεζα 
ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ: ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟΓΝΟ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑ

Εμβόλια για τον έρπητα ζωστήρα
Γ. Τσεκές
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ.»

Υπολογίζεται ότι 25-30% του πληθυσμού θα εμφανίσει έρπητα ζωστήρα κατά τη διάρκεια της ζωής 
του. Η επίπτωση αυξάνει ραγδαία μετά την ηλικία των 50 ετών. Η μεθερπητική νευραλγία είναι η 
συχνότερη επιπλοκή, και εμφανίζεται σε ποσοστό 10-15% των ατόμων μετά επεισόδιο έρπητα ζωστή-
ρα. Ασθενείς με ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας επίσης ευρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης έρπητα ζωστήρα. Για την πρόληψη της νόσου κυκλοφορεί εμβόλιο που περιέχει ζώντα 
εξασθενημένο ιό (Zostavax®, MSD). Το εμβόλιο κυκλοφορεί από το 2006 και μειώνει την επίπτωση του 
έρπητα ζωστήρα κατά 70% σε άτομα 50-59 ετών, κατά 64% σε άτομα 60-69 ετών και κατά 38% σε 
άτομα ηλικίας >70 ετών. Επίσης μειώνει κατά 67% περίπου την επίπτωση της μεθερπητικής νευραλ-
γίας. Η παρεχόμενη προστασία φαίνεται ότι εξασθενεί σημαντικά μετά την εξαετία. Περιλαμβάνεται 
στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και συνιστάται σε άτομα >60 ετών. Εμφανίζει πολύ καλό προφίλ 
ανοχής και ασφάλειας (κεφαλαλγία και ήπιες τοπικές αντιδράσεις είναι οι πιο συχνές ανεπιθύμητες 
ενέργειες). Αντενδείκνυται σε κύηση και σε άτομα με ανοσοκαταστολή, μπορεί όμως να χορηγηθεί 
σε όσους λαμβάνουν ήπια ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Πρόσφατα έλαβε έγκριση από το FDA (και 
θετική εισήγηση από την αρμόδια επιτροπή του EMA) ένα νέο εμβόλιο έναντι του έρπητα ζωστήρα, 
που περιέχει ανασυνδυασμένη γλυκοπρωτεΐνη E του VZV με ισχυρό ανοσοενισχυτικό (HZ/su vaccine, 
Shingrix®, GSK). Το νέο αυτό εμβόλιο φαίνεται ότι μειώνει την επίπτωση του έρπητα ζωστήρα κατά 
97% σε άτομα >50 ετών και κατά 90% σε άτομα >70 ετών. Η επίπτωση της μεθερπητικής νευραλγίας 
μειώνεται κατά 89-91%, ανάλογα με την ηλικία. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου φαίνεται ότι διατηρείται στα 4 χρόνια μετά τη χορήγηση. Αναμένονται αποτελέσματα 
κλινικών μελετών για να καθοριστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα σε ανοσοκατεσταλμένα 
άτομα. Στα μειονεκτήματα του εμβολίου περιλαμβάνονται η ανάγκη χορήγησης δεύτερης δόσης (2-6 
μήνες μετά την αρχική), καθώς και οι σχετικά συχνές τοπικές αντιδράσεις στη θέση της χορήγησης. 
Το εμβόλιο εντάχθηκε πρόσφατα στο Πρόγραμμα Εμβολιασμών των ΗΠΑ (ACIP), όπου συνιστάται σε 
άτομα >50 ετών, ανεξάρτητα ιστορικού έρπητα ζωστήρα ή λήψης του Zostavax®. 

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΜΥΚΗΤΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ. ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Μυκητιακές λοιμώξεις σε ενήλικες
Ε. Σαμπατάκου
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,  
Υπεύθυνη Μονάδας Λοιμώξεων

Οι μυκητιακές λοιμώξεις αποτελούν ένα παγκόσμιο πρόβλημα με προσβολή εκατομμυρίων ανθρώ-
πων, ανοσοκατασταλμένων (ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, λήψη βιολογικών παραγόντων, 
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μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων), αλλά και ανοσοεπαρκών, με γεωγραφικές διαφοροποιήσεις 
στην επιδημιολογία. Σε ετήσια βάση υπολογίζεται ότι οι οξείες διηθητικές λοιμώξεις από Aspergillus 
sp ανέρχονται σε >200.000 με θνητότητα 30-95%, με τις χρόνιες μορφές (CPA και ABPA) >6 εκα-
τομμύρια, οι λοιμώξεις από Candida sp. σε >400.000, με θνητότητα 10-75% και οι λοιμώξεις από 
Cryptococcus sp σε >1.000.000 και θνητότητα 20-70%., με τις λοιμώξεις από σπανιότερα είδη μυκή-
των να αυξάνονται. Είναι σημαντική η εκτίμηση του ποσοστού θνητότητας αν προέρχεται από την 
ίδια τη λοίμωξη ή από την υποκείμενη ανοσοκαταστολή και τυχόν συνυπάρχουσες συννοσηρότη-
τες. Παρά τις εξελίξεις στη διάγνωση και τις θεραπευτικές στρατηγικές, νέα δεδομένα δημιουργούν 
δυσχέρεια στην αντιμετώπισή τους.
Αν και οι νεώτερες αζόλες, με πρόσφατη έγκριση της ισαβουκοναζόλης, με καλύτερο προφίλ 
ασφάλειας συγκριτικά με τη βορικοναζόλη, αποτελούν θεραπεία α’ γραμμής για διηθητική 
ασπεργίλλωση, η ανησυχητική αύξηση της διασταυρούμενης αντοχής στην ομάδα αυτή σε 
Παγκόσμιο και ιδιαίτερα σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο πρωτογενής όσο και επίκτητη, σε 
προηγηθείσα λήψη αζολών, δημιουργεί σοβαρά θεραπευτικά διλήμματα και ανάγκη επιδημιο-
λογικής επιτήρησης, σε στελέχη τόσο από ασθενείς όσο και από το περιβάλλον, για ορθολογική 
εμπειρική αντιμετώπιση. Παρόμοια με την αντιμετώπιση των MDR μικροβιακών λοιμώξεων, σε 
περιοχές με ποσοστά αντοχής >10%, όπως ισχύει σε πολλές περιοχές της Ολλανδίας, οι περισ-
σότεροι ειδικοί συστήνουν ως α’ γραμμής θεραπεία για διηθητική ασπεργίλλωση συνδυασμό 
βορικοναζόλης/εχινοκανδίνης ή λιποσωμική Αμφοτερικίνη. Ανθεκτικά στελέχη που φέρουν τη 
μετάλλαξη TR34/L98H στο cyp51A έχουν συσχετισθεί με σημαντικά υψηλότερα ποσοστά θνητό-
τητας (88% vs 30-50% σε “wild type” στελέχη). 
Το θέμα της αντοχής γνωστή ως εγγενής και επίκτητη σε στελέχη Candida, όπως C. krusei και C. 
glabrata, απέκτησε ιδιαίτερη σημασία με την απειλητική εξάπλωση επιδημιών από το νεοεμφανι-
σθέν στέλεχος C. auris. Μετά την αρχική απομόνωση από το έκκριμα έξω ωτός σε Ιάπωνα το 2009 
και στη συνέχεια σε αιμοκαλλιέργεια ασθενούς στην Κορέα και Ινδία, με κλωνικότητα ενδεικτική 
οριζόντιας και ταχείας εξάπλωσης. Σε μεγάλη εγρήγορση, λόγω ικανότητας πρόκλησης επιδημιών 
σε νοσοκομειακό περιβάλλον και πολυαντοχής, έχει οδηγήσει την Παγκόσμια Επιστημονική Κοι-
νότητα. Αν και τα breakpoints για στελέχη C. auris δεν είναι διαθέσιμα, τα περισσότερα στελέχη 
είναι ανθεκτικά σε φλουκοναζόλη (MICs ≥64 mg/L), ενώ το 1/3 έχουν >MIC (≥2) έναντι βορικο-
ναζόλης και AmphoB. Σε μικρό ποσοστό (7%) αύξηση των MICs έχει αναφερθεί στην ομάδα των 
εχινοκανδινών. Επομένως, MDR, XDR ή ακόμα και PDR στελέχη, σε συνδυασμό με ταχεία οριζόντια 
διασπορά, αποικισμό ασθενών, δημιουργούν πρόβλημα ανάλογα με αυτό των λοιμώξεων από 
MRSA και Klebsiella KPC. Από το ECDC έχουν αναρτηθεί οδηγίες και ενημέρωση σχετικά. Η δυσχέ-
ρεια ταυτοποίησης των στελεχών αυτών με τις συμβατικές εργαστηριακές μεθόδους και η συχνή 
εσφαλμένη τυποποίηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιδημίες με υψηλά ποσοστά θνητότη-
τας. Νέες διαγνωστικές μέθοδοι, όπως η MALDI-TOF, φαίνεται να συμβάλλουν στην έγκαιρη και 
ορθή τυποποίηση. Περαιτέρω τεστ απαιτούνται σε «outbreaks» με αιμοκαλλιέργειες θετικές για 
ζυμομύκητες, όπως C. haemulonii, C. sake, Rhodotorula glutinis, Saccharomyces cerevisiae ή άλλα 
non-albicans στελέχη Candida.
Μετά την πρόσφατη δημοσίευση των οδηγιών της ECIL για την αντιμετώπιση των μυκητιακών 
λοιμώξεων σε αιματολογικούς ασθενείς (ECIL-6), νέες κατευθυντήριες Ευρωπαϊκές οδηγίες για τη 
θεραπεία των διάφορων μορφών Ασπεργίλλωσης αναμένεται να δημοσιευθούν σύντομα (ESCMID-
ECMM-ERS Guideline).
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Με 3 κύριες ομάδες φαρμάκων, με την τελευταία προ 30ετίας, πολλά νέα μόρια είναι σε διάφορες 
φάσεις ανάπτυξης (1,3-β- glucan synthase inhibitors, 1,6-β- glucan synthase inhibitors, poly(A) 
polymerase inhibitors). Η biafungin (CD101) είναι μία νέα εχινοκανδίνη, βραδείας δράσης, με καλή 
αποτελεσματικότητα σε πειραματικά μοντέλα διάσπαρτης ασπεργίλλωσης. 
Τα μέτρα πρόληψης, η έγκαιρη διάγνωση και η υιοθέτηση στρατηγικών "pre-emptive" και λιγότερο 
«εμπειρικής αγωγής», με αξιοποίηση των σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων, μπορούν να συντε-
λέσουν στη μείωση της ανάπτυξης αντοχής και στη μεγιστοποίηση του οφέλους από τις υπάρχου-
σες θεραπευτικές επιλογές μας.

Βιβλιογραφικές παραπομπές
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ΕΑ01
Δύο περιστατικά νόσου Weil με διαφορετικό τρόπο μετάδοσης  
και διαφορετική πορεία
Γ. Κουρσιουμπάς, Λ. Σιδεράς, Ε. Δεμπέλα, Α. Νικοπούλου, Ε. Χριστοδούλου, Κ. Γκόγκος
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Εισαγωγή: Η νόσος Weil αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή λεπτοσπείρωσης, η οποία χαρακτηρίζε-
ται από εμφάνιση ικτέρου, οξείας νεφρικής ανεπάρκειας και αιμορραγικής διάθεσης. Το παθογόνο 
αίτιο (λεπτόσπειρα) μεταδίδεται μετά από έκθεση μη ακέραιου δέρματος ή βλεννογόνων σε μολυ-
σμένα ούρα ή ιστούς ζώων, κυρίως τρωκτικών. Επίσης, μετάδοση λεπτόσπειρας μπορεί να γίνει 
έμμεσα μετά από επαφή με μολυσμένο από ούρα περιβάλλον.
Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας 65 ετών (ασθενής Α) προσήλθε λόγω εμπυρέτου με συνοδό ρίγος, ικτε-
ρική χροιά και μυαλγίες από τριημέρου. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε αναιμία, θρομβοπενία, 
οξεία νεφρική ανεπάρκεια, τρανσαμινασαιμία και υπερχολερυθριναιμία υπέρ άμεσης. Πρόκειται για 
επαγγελματία εκτροφέα γουνοφόρων ζώων. Σε μικρό χρονικό διάστημα, άνδρας 61 ετών (ασθενής 
Β) προσήλθε αιτιούμενος παρόμοια συμπτώματα, ενώ επίσης παρουσίασε ανάλογα εργαστηριακά 
ευρήματα. Το δεύτερο περιστατικό αφορά επαγγελματία αγρότη, ο οποίος εργάζεται συνήθως χωρίς 
υποδήματα. Λόγω των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων, αλλά και της πιθανής έκθεσης σε 
τρωκτικά στην πρώτη περίπτωση ή μολυσμένο χώμα στη δεύτερη, τέθηκε η υποψία νόσου Weil, η 
οποία επιβεβαιώθηκε με PCR. Και στους δύο ασθενείς χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής Α παρουσίασε προοδευτική δύσπνοια μέχρι σοβαρή αναπνευστική 
ανεπάρκεια και αιμόπτυση. Διενεργήθη αξονική τομογραφία θώρακος, που ανέδειξε κυψελιδική 
αιμορραγία. Εκτός των υποστηρικτικών μέτρων οι θεράποντες αποφάσισαν την ενδοφλέβια χορή-
γηση κορτιζόνης. Ο ασθενής παρουσίασε σταδιακή ύφεση των συμπτωμάτων, αποκατάσταση των 
εργαστηριακών ευρημάτων και αναγκών σε οξυγόνο και φυσιολογικές ακτινογραφίες θώρακος. 
Αντίθετα, ο ασθενής Β παρουσίασε άμεση ανταπόκριση στην αντιβίωση με πλήρη ύφεση των 
συμπτωμάτων εντός τριημέρου και φυσιολογικά εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα.
Συμπεράσματα: Η νόσος Weil μπορεί να έχει διαφορετικές εκβάσεις, όπως και διαφορετικό 
τρόπο μετάδοσης. Η πλέον δυνητικά θανατηφόρα επιπλοκή της είναι η κυψελιδική αιμορραγία, η 
αντιμετώπιση της οποίας δεν είναι ξεκάθαρη. Τυχαιοποιημένες μελέτες προτείνουν τη χορήγηση 
στεροειδών, που ενδεχομένως βελτιώνουν την κλινική εικόνα του ασθενή.

ΕΑ02
Λοιμώδη αίτια κλασικού πυρετού αγνώστου αιτιολογίας στην 
περιφέρεια Κρήτης
Ν. Σπερνοβασίλης,1 Λ. Μαρκάκη,1 Κ. Τσιούτης,2 Μ. Ζαφείρη,1 Δ. Ιεροδιακόνου,1 Σ. Σουνδουλουνάκη,1 
Α. Γκίκας 1,3

1Κλινική Παθολογίας και Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Πα.Γ.Ν.Η. Κρήτης
2Τμήμα Ιατρικής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
3Τμήμα Ιατρικής, Πα.Γ.Ν.Η. Κρήτης

Σκοπός: Τέσσερις μεγάλες κατηγορίες αιτιών πυρετού αγνώστου αιτιολογίας (ΠΑΑ) έχουν διαχρο-
νικά αναγνωριστεί: τα λοιμώδη νοσήματα, τα νεοπλάσματα, τα μη λοιμώδη φλεγμονώδη νοσήματα 
και διάφορες άλλες αιτίες. Επιπρόσθετα, σε πολλές περιπτώσεις ΠΑΑ δεν ανευρίσκεται αιτιολογικός 
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παράγοντας. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν τα λοιμώδη νοσήματα ως αίτια ΠΑΑ και αναλύθη-
καν τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ασθενών με λοιμώδη και μη λοιμώδη αίτια ΠΑΑ.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη που συμπεριέλαβε όλους τους ασθενείς που νοσηλεύτη-
καν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με διάγνωση κλασικού ΠΑΑ μεταξύ Ιανου-
αρίου του 2012 και Δεκεμβρίου του 2016. Μέσω των ιατρικών αρχείων κατεγράφησαν τα δεδομένα 
των σημαντικότερων δημογραφικών, κλινικών και εργαστηριακών μεταβλητών.
Αποτελέσματα: Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ασθενών με ΠΑΑ 
συνολικά, αλλά και συγκριτικά για τα λοιμώδη και μη λοιμώδη αίτια ΠΑΑ. Ο Πίνακας 2 περιλαμβά-
νει τις λοιμώδεις αιτίες ΠΑΑ. Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ λοιμωδών και μη λοιμωδών 
αιτιών ανευρέθησαν όσον αφορά την παρουσία εξανθήματος, αρθρίτιδας και απεικονιστικά τεκμη-
ριωμένης σπληνομεγαλίας.

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά, κλινικά συμπτώματα/σημεία και εργαστηριακά ευρήμα-
τα ασθενών με κλασικό πυρετό αγνώστου αιτιολογίας.

Αθροιστικά 
n=48

Λοιμώδους 
αιτιολογίας 

n=4

Μη λοιμώδους 
αιτιολογίας*

n=34

Τιμή p

Ανδρικό φύλο (%) 28 (58,3) 10 (71,4) 18 (52,9) 0,39

Ηλικία, έτη (μέσος ± SD) 54,7 (±21,6) 52,43 (±17,4) 55,32 (±23) 0,68

Κεφαλαλγία (%) 13 (27,1) 5 (35,7) 8 (23,5) 0,48

Εξάνθημα (%) 9 (18,8) 0 (0) 9 (26,5) 0,04

Αρθρίτιδα (%) 11 (22,9) 0 (0) 11 (32,4) 0,02

ΤΚΕ (μέσος ± SD)§ 75,6 (±36,6) 70,5 (±39,4) 77,6 (±35,9) 0,56

CRP (μέσος ± SD) 9 (±7,1) 9,3 (±8,3) 8,7 (±6,7) 0,79

Σπληνομεγαλία (%) 14 (29,2) 8 (57,1) 6 (17,6) 0,01

*Περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις μη ανεύρεσης αιτίας.
§Απουσία δεδομένων ΤΚΕ από έναν ασθενή.

Πίνακας 2. Λοιμώδη αίτια κλασικού πυρετού αγνώστου αιτιολογίας.

Αίτιο (n=14)

Σπλαγχνική λεϊσμανίαση 4

Κυτταρομεγαλοϊός 4

Ενδοκαρδίτιδα 1

Αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα 1

Ενδοκοιλιακό απόστημα 1

Πρωτοπαθής βακτηριαιμία 1

Βρουκέλλωση 1

Πρωτολοίμωξη HIV 1

Συμπεράσματα: Προηγούμενες μελέτες στην ελληνική επικράτεια για τον κλασικό ΠΑΑ ανέδειξαν 
παρόμοιο ποσοστό λοιμωδών νοσημάτων ως αιτίες ΠΑΑ. Επιπλέον, με βάση την επιδημιολογία της 
χώρας μας, δεν ανιχνεύθηκαν στην παρούσα μελέτη πρωτοεμφανιζόμενοι λοιμώδεις παράγοντες 
ως αιτίες ΠΑΑ. Τέλος, φαίνεται πως η παρουσία ή μη εξανθήματος, αρθρίτιδος και σπληνομεγαλίας 
σε περιπτώσεις ΠΑΑ στην περιοχή μας, δύναται να κατευθύνει ως έναν βαθμό τη διαγνωστική 
σκέψη και προσέγγιση.
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Λοιμώξεων

ΕΑ03
Διαχείριση κρίσης υγείας μετά από καταστροφική πλημμύρα σε 
νοσοκομείο υποδοχής
Α. Αρβανίτη, Α. Καραΐσκου, Ε. Τρίκκα-Γραφάκου, Σ. Συμπάρδη
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Εισαγωγή: Η αντιμετώπιση καταστροφικών επιπλοκών πλημμυρικών φαινομένων από πλευράς 
λοιμώξεων ανάγεται σε μείζον ζήτημα, διότι απαιτεί εξειδικευμένη γνώση για άμεση παρέμβαση 
για πρόληψη απώτερων συνεπειών. 
Σκοπός: Η ανάδειξη του εύρους και της ιδιαίτερης φύσης παθογόνων και οι απαιτούμενες συντο-
νισμένες ενέργειες προς αντιμετώπιση των πλημμυροπαθών ασθενών ως προς τη θεραπεία και την 
πρόληψη λοιμώξεων.
Υλικό και Μέθοδοι: Το Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» ορίστηκε ως νοσοκομείο υποδοχής και η Επιτροπή Νοσο-
κομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) με την επιστημονική αρωγή του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. πραγματοποίησε συν-
δρομική επιτήρηση για την πορεία των εξελίξεων από την πρώτη ημέρα της φονικής πλημμύρας 
του Θριασίου Πεδίου. Η συνδρομική επιτήρηση συνεχίστηκε επί 2μηνο. Στους προσερχόμενους 
από την πληγείσα περιοχή ασθενείς με κλινικά συμπτώματα πυρετό ή τραύματα λαμβάνονταν 
καλλιέργειες για διερεύνηση λοιμώξεων. Καταγράφηκαν ο αριθμός των περιστατικών, οι αιτίες 
εισαγωγής, οι απομονωθέντες μικροοργανισμοί και οι εκβάσεις. 
Αποτελέσματα: Ημέρα 1η: Εξετάσθηκαν στο ΤΕΠ 33 ασθενείς και νοσηλεύθηκαν οι 15/33 (8 σε 
παθολογικά τμήματα και 7 σε χειρουργικά). Ημέρα 2η: Οι 2/18 που εξήλθαν την προηγούμενη, 
επανήλθαν την επομένη ημέρα λόγω επιμόλυνσης τραυμάτων και νοσηλεύθηκαν στη χειρουργική 
κλινική. Ημέρα 3η-6η: Προσήλθαν επιπλέον 11 νέοι ασθενείς, εκ των οποίων 9/11 με τραύματα 
οστών και μαλακών μορίων και 2/11 με αλλεργικές εκδηλώσεις, που δεν νοσηλεύτηκαν. Άπαντες οι 
ασθενείς καθαρίστηκαν επιμελώς από τα ρυπαρά ύδατα. Από τους νοσηλευθέντες στα παθολογικά 
τμήματα: Οι 8/8 είχαν υποθερμία και επιπολής τραυματισμούς, 1/8 διασωληνώθηκε λόγω οξείας 
αναπνευστικής ανεπάρκειας εκ πνιγμού και εισήλθε στη Μ.Ε.Θ., 1/8 εισήλθε στην Πνευμονολογική 
Κλινική. Οι 6/8 εισήλθαν σε Παθολογική Κλινική και από αυτούς οι 5/8 εκδήλωσαν λοίμωξη ανα-
πνευστικού και αντιμετωπίστηκαν με αμπικιλίνη-σουλμπακτάμη/κλαριθρομυκίνη επιτυχώς. Από 
τους 9 συνολικά νοσηλευθέντες σε χειρουργικά τμήματα με επιμόλυνση τραυμάτων [κ/α νεκρω-
τικών ιστών: (+) Pseudomonas aer. 3/9], 8/9 έλαβαν σιπροφλοξασίνη/κλινδαμυκίνη με ικανοποι-
ητική επούλωση, ενώ 1/9 λόγω μεγάλου ελλείμματος μαλακών μορίων υποβλήθηκε σε πλαστική 
χειρουργική αποκατάσταση. Απεβίωσαν: 1/6 ασθενείς Παθολογικής Κλινικής μετά μακρόχρονη 
νοσηλεία, 1/1 ασθενής Μ.Ε.Θ. και 1/1 ασθενής Πνευμονολογικής Κλινικής που ανέπτυξε αιφνιδίως 
εκτεταμένη ραγδαία λοίμωξη μαλακών μορίων από Mucorales spp. που δεν απάντησε στη χορήγη-
ση λιποσωμικής αμφοτερικίνης.
Συμπεράσματα: Το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπισε το νοσοκομείο στη φονική πλημμύρα 
του 2017, επικεντρώθηκε στις λοιμώξεις αναπνευστικού και στις νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών 
μορίων από περιβαλλοντικά παθογόνα. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνεται για την πρόληψη 
λοιμώξεων από Leptospira int. και από Mucorales spp. λόγω της αυξημένης πιθανότητας αυτών στις 
περιπτώσεις επαφής με ρυπαρά ύδατα.
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ΕΑ04
Αντιγριπικός εμβολιασμός επαγγελματιών υγείας. Είναι εφικτός ο 
στόχος που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας;
Α. Νικοπούλου, Ε. Πασματζή, Λ. Πιτσιόρλα, Ι. Κιουμής
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Εισαγωγή: Στην Ελλάδα καταγράφονται χαμηλά ποσοστά συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγεί-
ας στον αντιγριπικό εμβολιασμό. Τα τελευταία τρία χρόνια γίνονται εντατικές προσπάθειες από την 
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) του Νοσοκομείου μας με στόχο την αύξηση της εμβο-
λιαστικής κάλυψης των εργαζομένων. Παρόλα αυτά, ο στόχος του 75% που θέτουν το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Λοιμώξεων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παραμένει ανέφικτος. 
Σκοπός: Η αναζήτηση και εφαρμογή στρατηγικών δράσεων προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η 
εμβολιαστική κάλυψη των εργαζομένων του νοσοκομείου μας.
Υλικό και Μέθοδοι: Οργανώθηκε εκστρατεία προώθησης του εμβολιασμού από τις αρχές Οκτω-
βρίου, καθώς και τακτικές συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας και Επέμβασης της ΕΝΛ με σκοπό 
τοv σχεδιασμό δράσεων που θα οδηγήσουν σε καλύτερη συμμόρφωση. Έγινε καταγραφή εμβο-
λιασμού με συμπλήρωση λίστας του προσωπικού που εμβολιάστηκε στα επιμέρους τμήματα και 
κλινικές του νοσοκομείου μας.
Αποτελέσματα: Κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2015-Φεβρουάριος 2016 το ποσοστό της 
εμβολιαστικής κάλυψης υπολογίστηκε στο 26,64%, σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα από το ποσο-
στό που καταγράφηκε την προηγούμενη εμβολιαστική περίοδο στο Νοσοκομείο μας, καθώς και 
από αυτό που καταγράφηκε πανελλαδικά (Σχήμα 1). Την περίοδο που ακολούθησε, Οκτώβριος 
2016-Φεβρουάριος 2017, σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση, με ποσοστό 34,86%, ενώ για τη φετι-
νή περίοδο της γρίπης μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί 659 εργαζόμενοι με ποσοστό 38,67%. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ως Ομάδα Δράσης της ΕΝΛ θέσαμε σε εφαρμογή πρόγραμμα προώθησης 
του αντιγριπικού εμβολιασμού με κλιμακούμενες ενέργειες που περιέλαβαν διαδραστικά εκπαι-
δευτικά προγράμματα σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, για την αναγκαιότητα, την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητα του αντιγριπικού εμβολιασμού και ταυτόχρονα εμβολιασμό από 
κινητό συνεργείο στο χώρο των εργαζομένων. Επιπλέον, φέτος υπήρξε έμπρακτη υποστήριξη 
από τη Διοίκηση με παρουσία του Διοικητή του νοσοκομείου, μετά από αίτημα της ΕΝΛ, στην 
ομάδα του κινητού συνεργείου για την ενίσχυση των προσπαθειών εμβολιασμού στα ΤΕΠ και 
στην Αιματολογική Κλινική. Ωστόσο, τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης του υγειονομικού προ-
σωπικού του νοσοκομείου μας εξακολουθούν να απέχουν πολύ από τον επιθυμητό στόχο, πιθα-
νότατα λόγω έλλειψης σαφούς θεσμικής απαίτησης του εμβολιασμού. Βιβλιογραφικά, υψηλά 
ποσοστά επιτυγχάνονται μόνο μέσω υιοθέτησης υποχρεωτικών προγραμμάτων εμβολιασμού 
του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
Συμπεράσματα: Η ανά εργαζόμενο προσέγγιση, τα διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα, 
η διευκόλυνση στην προμήθεια του εμβολίου, η υποστήριξη της διοίκησης, ο εμβολιασμός από 
κινητό συνεργείο είχαν ως αποτέλεσμα να παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της συμμόρφωσης 
στον αντιγριπικό εμβολιασμό τα τελευταία χρόνια, η οποία έφτασε σε ένα πλατό. Η επίτευξη 
υψηλότερων στόχων απαιτεί -διοικητικές κυρίως- παρεμβάσεις.
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Πανελλήνιο Συνέδριο

Λοιμώξεων

Σχήμα 1. Αντιγριπικός εμβολιασμός, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

ΕΑ05
Κλινικά χαρακτηριστικά και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με 
ιλαρά νοσηλευθέντων σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Αθήνας
Γ. Λιάτσος,1 Μ. Πηρουνάκη,1,2 Χ. Καραγεώργος,1 Μ. Αγαπίου,2 Δ. Ζαμπέτας,1 Ε. Κοροπούλη,1  
Ι. Γρηγορόπουλος,1 Α. Κουλούρης,1 Α. Αλεξοπούλου,1 M. Deutsch,1 Ε. Παντελιδάκη,1 Ε. Σαμπατάκου,1,2 
Σ. Ντουράκης 1
1Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
2Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.), Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Σκοπός: Καταγραφή νοσηλευθέντων ασθενών με ιλαρά τριτοβάθμιου νοσοκομείου Αθήνας.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη (01/11/2017 έως 12/02/2018) νοσηλευθέντων ενηλίκων 
με ιλαρά.
Αποτελέσματα: Προσελθόντες: 24 ασθενείς. Προηγούμενα 5 έτη: κανένας. Νοσηλεύθηκαν 13 
(54%): 6 άνδρες, 7 γυναίκες. Μέση ηλικία: 38 έτη. Γεννηθέντες προ 1970: 3. Δεν νοσηλεύθηκε 
επαγγελματίας υγείας. Ρομά 1 (σύνδεση με άλλο κρούσμα). Αλλοδαποί: 4. Πλήρης εμβολιασμός 2 
ασθενείς. 1 δόση εμβολίου 2. Υποκείμενη ανοσοκαταστολή: 3 ασθενείς, θεραπευθείσα κακοήθεια 
2, καπνιστές 6. Κλινική εικόνα: Υψηλός πυρετός όλοι, διάρκεια 5 ημέρες προ εισαγωγής (1 ανοσο-
κατεσταλμένη προσήλθε με την έναρξη πυρετού), κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα (12), (εμφάνιση 4,5 
ημέρες από έναρξη πυρετού), επιπεφυκίτιδα 9 (70%), βήχας (8), παραγωγικός (4), αιμόφυρτα πτύ-
ελα (2 ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς), φαρυγγαλγία (5), δύσπνοια (7), ρινίτιδα (2), επιγαστραλγία/
έμετοι (1), διάρροια (2), μεταβολή επιπέδου συνείδησης (1). Ενάνθημα στόματος/κηλίδες koplik 
(13), υποξυγοναιμία (8), 4 σοβαρή (pO

2
<60 mmHg, FiO

2
 0,21), Α/α θώρακος: διάμεσα διηθήματα 

άμφω 8 (61%)- 5 ιδιαίτερα εκτεταμένα. ARDS 4 (30%) βάσει Lung Injury score (Murray 1988), 1 
σοβαρά ανοσοκατεσταλμένη. Επιπλοκές ΚΝΣ: 1. Αύξηση τρανσαμινασών: 12 ασθενείς (92%). Μέση 
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τιμή AST/ALT 162/207 U/L (Φ.Τ. 34/55 U/L), 3 ασθενείς >10 x ανώτερη Φ.Τ., 2 αύξηση χολερυθρί-
νης (έως 7 mg/dL). Μέση τιμή γ-GT/ALP 178/103 U/L (Φ.Τ. 36/150 U/L). 9 ασθενείς (70%) γ-GT >3 
ανώτερης ΦΤ. Μέση τιμή LDH 674 U/L (Φ.Τ. 220 U/L). Ηπατική ανεπάρκεια: Κανένας. Μέσος όρος 
Λευκών: 3430/μL (2640-5130/μL), ήπια λευκοπενία 8 (60%): Μέσος όρος Αιμοπεταλίων: 146000/
μL. Ήπια θρομβοπενία 7 (54%). CRP 70 mg/L (14-157 mg/L, Φ.Τ.<5 mg/L). 7 βαρύτερα πάσχοντες 
ασθενείς με πνευμονίτιδα έλαβαν ριμπαβιρίνη P.O. (2400 mg ημερησίως Χ 5-7 ημέρες), χωρίς 
επιπλοκές θεραπείας. 5 με σοβαρή υποξυγοναιμία και/ή ανοσοκαταστολή έλαβαν επιπλέον ΕΦ 
ανθρώπειο ανοσοσφαιρίνη (400 mg/Kg εφάπαξ). Σε όλους: υποστηρικτική αγωγή, βιταμίνη Α, 
αντιβιοτικά (9/13 λεβοφλοξασίνη 750 mg Χ 5-13 ημέρες). Ανάρρωσαν όλοι. Μέση νοσηλεία: 6,5 
ημέρες. Καμία νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.
Συμπεράσματα: Κατακόρυφη αύξηση νοσηλευθέντων ασθενών με ιλαρά (αντανάκλαση γενικότε-
ρης επιδημίας 2017). Συχνά πρόδρομα αναπνευστικά συμπτώματα, διαφοροδιαγιγνωσκόμενα από 
γρίπη λόγω εποχικής κατανομής, συχνή επιπλοκή πνευμονίτιδα, ιδιαίτερα σοβαρή σε ανοσοκατα-
στολή. Χαρακτηριστικά αυξημένη LDH. Συχνή ηπατική συμμετοχή με μορφή τρανσαμινασαιμίας, 
αυξημένης γGT, σπανιότερα ικτερική ηπατίτιδα. Θεραπεία: Ελλείπουν κατευθυντήριες οδηγίες. 
Χορήγηση ριμπαβιρίνης μόνης ή σε συνδυασμό με ανοσοσφαιρίνη ίσως βοήθησε βαρέως πάσχο-
ντες. Απαιτούνται συγκριτικές μελέτες για γενικότερα συμπεράσματα.

Βιβλιογραφία
Dinh A., Fleuret V., Hanslik T. (2013). Liver involvement in adults with measles. International Journal of Infectious Diseases, 17: e1243-e1244.

ΕΑ06
Αναδυόμενη επιδημία ιλαράς 2017-18: Επιδημιολογικά και  
κλινικά χαρακτηριστικά σε νοσηλευόμενους ενήλικες ασθενείς 
γενικού νοσοκομείου 
Θ. Λάμπρου,1 Α. Καραΐσκου,2 Α. Αρβανίτη,2 Ν. Αλεξίου,1 Ι. Μουζακίτης,1 Β. Αποστολόπουλος,1  
Ο. Τσατώφ,1 Χ. Γιαννόπουλος,1 Ζ. Τσαντικίδου,1 Λ. Λεκκάκου,1 Ε. Σκούρα,1 Γ. Μαϊκαντής,1 Τ. Ταταρίδου,1 
Μ. Κουπετώρη,1 Σ. Συμπάρδη 1 

1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Εισαγωγή: Η ευρεία επανεμφάνιση παλαιών «σχεδόν λησμονημένων» λοιμωδών νόσων στον Δυτικό 
κόσμο, είναι απόρροια του αντιεμβολιαστικού κινήματος και της απροθυμίας/αδυναμίας πρόσβασης 
μετακινούμενων πληθυσμών, στο σύστημα εμβολιασμών της παιδικής ηλικίας.
Σκοπός: Η ανάδειξη, οι επιπτώσεις και αντιμετώπιση του αναδυόμενου προβλήματος μιας αερογε-
νώς μεταδιδόμενης «παιδικής λοίμωξης» σε επίνοσο πληθυσμό ενηλίκων.
Υλικό και Μέθοδοι: Βάσει του αρχείου της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), κατά το 
8μηνο από 10/06/2017 έως 10/02/2018 καταγράφτηκαν 50 συνολικά νοσηλευθέντες ασθενείς με 
ιλαρά, κλινικά ή/και εργαστηριακά επιβεβαιωμένη [PCR αίματος (+) για ιό ιλαράς]. Στην Παιδιατρι-
κή Κλινική εισήχθησαν 19 ασθενείς (38%). Στις Παθολογικές Κλινικές νοσηλεύθηκαν 31 ασθενείς 
(62%). Από τους ενήλικες ασθενείς, οι 19/31 (59,5%) ήταν άνδρες και 12/31 (39,5%) γυναίκες, με 
μέση ηλικία 39±10. Αίτιο νοσηλείας υπήρξε η βαρεία κλινικο-εργαστηριακή εικόνα σε 28/31 (91%) 
και η κύηση σε 3/31 (9,78%) ασθενείς.
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Αποτελέσματα: Τον Ιούνιο 2017 νοσηλεύθηκαν 4/19 σποραδικά αλλά επιβεβαιωμένα κρούσματα 
σε παιδιά γειτονικού καταυλισμού Ρομά. Τον Ιούλιο 2017 νοσηλεύθηκε το πρώτο (1/31) κρούσμα 
ενήλικος ασθενούς Ρομά, ακολουθούμενο τον Αύγουστο 2017 από μκροεπιδημία 7/31 (22,6%) 
επαγγελματιών υγείας (ΕΥ). Η άμεση επέμβαση της ΕΝΛ περιόρισε τη μικροεπιδημία ΕΥ εντός 
τριών εβδομάδων, με καθολικό εμβολιασμό όλων των πιθανών επίνοσων ΕΥ βάσει της ηλικίας τους 
(ενεργητική ανοσοποίηση 50% των επινόσων). Έκτοτε ουδείς ΕΥ του νοσοκομείου νόσησε. Από 
τους ενήλικες νοσηλευθέντες είκοσι 20/31 (63,5%) δεν είχαν υποβληθεί σε 2η δόση εμβολίου ΜΜR 
και 11/31 (36,5%) δεν είχαν εμβολιαστεί καθόλου. Οι 30/31 (97%) ασθενείς εμφάνισαν μέτρια δια-
ταραχή της ηπατικής βιοχημείας και οι 27/31 (87,1%) σημαντικού βαθμού πνευμονίτιδα με ακρο-
αστικά ευρήματα, υποξυγοναιμία, ενώ 15/31 (48,5%) είχαν απεικονιστική βλάβη δίκην «θαμβής 
υάλου». Στους 30/31 ασθενείς (97%) το δερματικό εξάνθημα ήταν τυπικό κηλιδοβλατιδώδες, αλλά 
σε 1/31 είχε τη μορφή εκτεταμένου συρρέοντος και αποφολιδωτικού με οίδημα ανά σάρκα, τύπου 
Stevens-Johnson. Όλοι οι νοσηλευθέντες αντιμετωπίσθηκαν με υποστηρικτικά μέσα (ενυδάτωση, 
οξυγονοθεραπεία, βρογχοδιασταλτική αγωγή) με σταδιακή βελτίωση.
Συμπεράσματα: Το νοσοκομείο μας ήταν η πρώτη Υγειονομική Μονάδα στο λεκανοπέδιο που 
αντιμετώπισε το σοβαρό πρόβλημα της επιθετικά αναδυόμενης επιδημίας της ιλαράς σε πληθυσμό 
ενηλίκων. Όμως, η εφαρμογή άμεσων μέτρων μόνωσης των ασθενών και μαζικού εμβολιασμού 
των ΕΥ, περιόρισε την εξέλιξη και τις συνέπειες της επιδημίας σε τοπικό επίπεδο.

ΕΑ07
Λοιμώξεις σε επαγγελματίες υγείας: Μετά την επιδημία ιλαράς, τι; 
Ά. Πιτσικούλη,1 Μ. Πολίτη,2 Δ. Αφενδούλης,2 Κ. Μυλωνά,2 Α. Μαλακού,2 Ε.Κ. Δημητράκη,2  
Σ. Βουγαζιανός,2 Γ. Αμέντας,2 Γ. Αντωνάκη,1 Ι. Μαλακός,2 Μ.Π. Ζώρζου 2
1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειον»
2Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειον»

Σκοπός: Η περιγραφή δύο περιπτώσεων ανεμευλογιάς σε εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και 
η ευαισθητοποίηση στην αναγνώριση και κυρίως στην πρόληψη νοσημάτων που προλαμβάνονται 
με τον συνιστώμενο για τους υγειονομικούς εμβολιασμό.
Υλικό και Μέθοδοι: Ιατρός 35 ετών προσέρχεται με φυσαλιδώδες εξάνθημα κορμού, εμπύρετο 
και κακουχία. Ο ασθενής αναφέρει πρόσφατη έκθεση σε μη ταυτοποιημένο εξανθηματικό νόσημα 
κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Με βάση την κλινι-
κή εικόνα τίθεται η διάγνωση της ανεμευλογιάς, λαμβάνει αγωγή με βαλακυκλοβίρη και σταδιακά 
εμφανίζει ύφεση του εξανθήματος. Νοσηλεύτρια 30 ετών προσέρχεται αιτιώμενη κακουχία, εμπύ-
ρετο και εξάνθημα κορμού. Αναφέρει πλήρη εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. 
Δεκαπέντε ημέρες προ της εμφάνισης εξανθήματος αναφέρει επαφή στα ΤΕΠ με πιθανό κρούσμα 
ανεμευλογιάς. Από την κλινική εξέταση διαπιστώνεται φυσαλιδώδες εξάνθημα κορμού και κεφα-
λής με βλάβες σε διαφορετικά στάδια έκθυσης. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνεται ήπια 
λευκοπενία, χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα. Λόγω της μορφολογίας του εξανθήματος και του 
συμβατού ιστορικού, η ασθενής τίθεται σε βαλασυκλοβίρη. Ο μετέπειτα ορολογικός έλεγχος για 
VZV είναι θετικός για οξεία λοίμωξη. 
Αποτελέσματα: Τα προλαμβανόμενα με τον εμβολιασμό λοιμώδη νοσήματα συχνά εμφανίζονται 
στο νοσοκομειακό περιβάλλον και θέτουν σε σημαντικό κίνδυνο όχι μόνο τους ευπαθείς πληθυ-
σμούς ασθενών αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Οι υγειονομικοί 
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συχνά εκτίθενται στα νοσήματα αυτά κατά τη διάρκεια των καθημερινών τους καθηκόντων και 
αποτελούν σημαντική πηγή δευτερογενούς μόλυνσης για τους άλλους υγειονομικούς, αλλά και για 
τους επίνοσους ασθενείς. Στη βιβλιογραφία, αναφέρονται επιδημίες ανεμευλογιάς σε υγειονομικό 
περιβάλλον,1 είτε ως αποτέλεσμα επαφής με ασθενής με ανεμευλογιά ή έρπητα ζωστήρα,2 είτε 
ακόμα σε μία περίπτωση κατά τη διάρκεια νεκροψίας.3 Η πιο αποτελεσματική μέθοδος προστασίας 
παραμένει ο μαζικός εμβολιασμός του υγειονομικού πληθυσμού. Οι ελληνικές κατευθυντήριες 
οδηγίες συστήνουν τον εμβολιασμό του υγειονομικού πληθυσμού έναντι πολλών παθογόνων,4 
παρόλα αυτά ο βαθμός συμμόρφωσης στον συνιστώμενο εμβολιασμό παραμένει ιδιαίτερα χαμη-
λός. Η πρόσφατη επιδημία ιλαράς με καταγεγραμμένη προσβολή 57 μέχρι στιγμής υγειονομικών,5 
οδήγησε σε σημαντική αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού των εργαζόμενων στον χώρο της 
υγείας έναντι της ιλαράς. Το ποσοστό ανοσίας, όμως, έναντι των άλλων ιών που προλαμβάνονται 
με εμβολιασμό παραμένει άγνωστο. 
Συμπεράσματα: Η πρόσφατη επιδημία ιλαράς ανέδειξε το κενό στην εφαρμογή του προγράμμα-
τος εμβολιασμού του υγειονομικού προσωπικού και την έλλειψη αποτελεσματικού νομοθετικού 
πλαισίου. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του προτεινόμενου εμβολιασμού στον υγειονομικό πλη-
θυσμό, απαιτείται εγρήγορση για την έγκαιρη αναγνώριση και την πρόληψη επιδημιών όλων των 
εξανθηματικών νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ανεμευλογιάς, δεδομένου του ποσο-
στού δευτερογενούς προσβολής σε επίνοσα άτομα που κυμαίνεται από 60-100%.

Βιβλιογραφία
1.  Sharma Sarit, Sharma Shruti, [...], and R. S. Chhina. Indian J Crit Care Med. 2015 Dec; 19(12):723–725. Chicken pox outbreak in the Intensive 

Care Unit of a tertiary care hospital: Lessons learnt the hard way.
2.  Saidel-Odes L, Borer A, Riesenberg K, Frenkel A, Sherlis R, Bouhnick L, Schlaeffer F. Scand J Infect Dis. 2010 Aug;42(8):620-2. An outbreak 

of varicella in staff nurses exposed to a patient with localized herpes zoster.
3. Paul N, Jacob ME. Clin Infect Dis 2006 43(5):599-601. An outbreak of cadaver-acquired chickenpox in a health care setting.
4. Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2017 (πρακτικό 5ης συνεδρίας 2017 της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών).
5. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων: Μηνιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της ιλαράς, Ελλάδα 4 Φεβρουαρίου 2018.

ΕΑ08
Καταγραφή περιπτώσεων ιλαράς σε νοσοκομείο των Αθηνών.  
Η εμπειρία από την τρέχουσα επιδημία
Σ. Βασιλειάδη,1 Α. Λιονή,1 Δ. Μάντζος,2 Μ. Δαφνή,1 Μ. Μπομπολή,1 Α. Πλατανιά,3 Π. Πανταζή,3  
Ε. Σάρρα,2 Δ. Χαλκιαδάκη 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2Α’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Σκοπός: Η καταγραφή των δημογραφικών/επιδημιολογικών χαρακτηριστικών, κλινικών εκδηλώσε-
ων, εργαστηριακών ευρημάτων και επιπλοκών της ιλαράς σε ενήλικες ασθενείς κατά την τρέχουσα 
επιδημία.
Υλικό και Μέθοδοι: Προοπτική μελέτη ασθενών με ιλαρά που εξετάσθηκαν ή/και νοσηλεύτηκαν 
στο νοσοκομείο κατά το εξάμηνο 1/8/2017 έως 31/1/2018.
Αποτελέσματα: Συνολικά εξετάσθηκαν 23 ασθενείς (17 γυναίκες, 6 άνδρες) διάμεσης ηλικίας 33 
έτη (εύρος 18-54 έτη). Από αυτούς εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας ήταν 7 
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(νοσηλευτές 4, γιατροί 2, βιολόγος 1) και σε ειδική πληθυσμιακή ομάδα (Ρομά) ανήκαν 3 ασθε-
νείς. Μη εμβολιασμένοι ήταν 19/23 ενώ μερικώς εμβολιασμένοι 4/23. Επιδημιολογική συσχέτιση 
με άλλο κρούσμα διαπιστώθηκε σε 10/23 περιπτώσεις. Όλοι οι ασθενείς, πλην ενός με σπληνε-
κτομή, είχαν ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό.

Πίνακας 1. Κλινικές εκδηλώσεις.

Κλινικές εκδηλώσεις Αρ. ασθενών

Πυρετός/εξάνθημα 23/23

Βήχας 18/23

Διάρροια 11/23

Ρινίτιδα 10/23

Επιπεφυκίτιδα 9/23

Ενάνθημα (κηλίδες Koplik) 6/23

Έμετοι 4/23

Θάμβος όρασης 2/23

Από τον εργαστηριακό έλεγχο αύξηση των τρανσαμινασών σημειώθηκε σε 13/23 ασθενείς (ειδι-
κότερα 3-5 φορές της ανώτερης φυσιολογικής τιμής (ΑΦΤ) σε 8 ασθενείς, 6-10x ΑΦΤ σε 3 και 
11-15x ΑΦΤ σε 2), λευκοπενία σε 9/23 και θρομβοπενία σε 6/23. Σε όλους τους ασθενείς η κλινική 
διάγνωση επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά, με ορολογικό έλεγχο σε 19/23 ενώ με PCR φαρυγγικού 
επιχρίσματος σε 4/23.

Πίνακας 2. Επιπλοκές ιλαράς.

Είδος επιπλοκών Αρ. ασθενών

Γαστρεντερικές διαταραχές
διάρροια
έμετοι

15
11
4

Ηπατίτιδα 13

Πνευμονία 8

Έλκος κερατοειδούς 2

Παλίνδρομη κύηση 1

ARDS 1

Η πλειονότητα των εξετασθέντων 19/23 νοσηλεύτηκε, με μέση διάρκεια νοσηλείας 5,3 ημέρες 
(εύρος 3-12 ημέρες) και με πλήρη ανάρρωση του συνόλου των ασθενών. Δεν υπήρξε νοσοκομει-
ακή μετάδοση.
Συμπεράσματα: Η πλειονότητα των ασθενών (21/23) εμφάνισε μία ή περισσότερες επιπλοκές ήπιας–
μέτριας βαρύτητας με συχνότερες τις γαστρεντερικές διαταραχές, την ηπατίτιδα και την πνευμονία. 
H ηπατική συμμετοχή ήταν συχνό εύρημα. Υψηλό ποσοστό ασθενών (82%) νοσηλεύτηκε. Υπήρξε 
πλήρης ανάρρωση όλων των ασθενών και δεν σημειώθηκε νοσοκομειακή διασπορά της νόσου.
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ΕΑ09
Επιτυχής παρέμβαση της ομάδας επιτήρησης κατανάλωσης και 
ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ) στον περιορισμό της 
κατανάλωσης αντιβιοτικών στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου 
Ρεθύμνου
Μ. Πανέτα,1 Α. Σαλβαράκη,2 Μ. Μπαχλιτζανάκη,1 Κ. Μαστραντωνάκης,3 Ν. Ποταμίτης,3 Ε. Βρέντζος,1 
Ε. Ιωαννίδου 1,2

1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ρεθύμνου
2ΟΕΚΟΧΑ
3Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Ν. Ρεθύμνου

Σκοπός: Η ποσοτικοποίηση της παρέμβασης της ΟΕΚΟΧΑ στον περιορισμό των ημερών και του 
είδους των αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται για χημειοπροφύλαξη στην Ορθοπεδική Κλινική 
του Νοσοκομείου Ρεθύμνου.
Υλικό και Μέθοδοι: Δημιουργήθηκε πριν 2 χρόνια ένα πρόγραμμα Excel υπολογισμού της κατανά-
λωσης αντιβιοτικών σε αναλογία με το πρόγραμμα ASP του νοσοκομείου Mount Sinal Hospital στο 
Τορόντο του Καναδά. Στη συνέχεια καταχωρήθηκαν τα δεδομένα κατανάλωσης από το φαρμακείο 
του νοσοκομείου ανά κλινική ανά κατηγορία αντιβιοτικού και υπολογίστηκαν τα DDDs/100 ασθε-
νοημέρες (Defined Daily Doses/100 patient days) σε επίπεδο 6μήνου. Ως βάση για τον υπολογισμό 
χρησιμοποιήθηκαν τα DDD από την κωδικοποιημένη κατά ATC λίστα αναφοράς του WHO. Επιτη-
ρήθηκε η κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ορθοπεδική Κλινική για τρία 6μηνα.
Αποτελέσματα: Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε μεγάλη κατανάλωση κάποιων 
αντιβιοτικών (κεφταζιντίμη, πιπ/ταζ). Διαπιστώθηκε μεγάλη χρονική διάρκεια χημειοπροφύλαξης 
με διπλή κάλυψη για τα Gram(+) με τεικοπλανίνη ή βανκομυκίνη και για τα Gram(-) με κεφταζιντίμη 
ή πιπερσασιλλίνη/ταζομπακτάμη. Είχαμε εμφανές αποτέλεσμα μετά από τις δύο παρεμβάσεις που 
έγιναν με τη βοήθεια της Ομάδας Επιτήρησης Κατανάλωσης και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών 
(ΟΕΚΟΧΑ). Η πρώτη έγινε το 2ο 6μηνο του 2016 μετά την οποία σταμάτησε στην Ορθοπεδική να 
χρησιμοποιείται προφυλακτικά κάλυψη για τα Gram(-) δηλαδή τα αντιβιοτικά κεφταζιντίμη και πιπερ-
σασιλλίνη/ταζομπακτάμη με θεαματικά αποτελέσματα στην κατανάλωσή τους. Ταυτόχρονα μειώθηκε 
ο χρόνος χημειοπροφύλαξης από 6-7 ημέρες σε το ανώτερο τρεις. Σε μία δεύτερη παρέμβαση το 1ο 
εξάμηνο του 2017 μειώθηκε η χρήση της τεϊκοπλανίνης σε χειρουργεία που δεν υπήρχε τοποθέτηση 
υλικών. Το αποτέλεσμα ήταν εμφανές στο 2ο εξάμηνο του 2017 με μείωση της κατανάλωσης της τεϊ-
κοπλανίνης. Τα αποτελέσματα των 2 παρεμβάσεων φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα:
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Συμπεράσματα: Η επιτήρηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών είναι βασική σε κάθε πρόγραμμα 
ελέγχου της χρήσης της αντιβίωσης. Η ποσοτικοποίηση της κατανάλωσης και η συνεργασία της 
ΟΕΚΟΧΑ με τις κλινικές βοηθάει σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματικότητας μίας παρέμβασης.

ΕΑ10
Αξιολόγηση προγράμματος πολιτικής χρήσης «προστατευόμενων» 
αντιβιοτικών στα πλαίσια λειτουργίας της Ομάδας Επιτήρησης 
Κατανάλωσης και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ)  
στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»: Αποτελέσματα δεκατεσσάρων μηνών
Α. Μαρκογιαννάκης,1,8 Κ. Βαγιανός,2,8 Ι. Παυλέας,3,8 Ε. Πλατά,4,8 Μ. Γκαμαλέτσου,5  
Α. Αναστασοπούλου,5 Κ. Κωνσταντίνου,5 Ά. 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 (Π.Α.) στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» για χρονικό διάστημα 
14 μηνών. 
Υλικό και Μέθοδοι: Στα πλαίσια της λειτουργίας της Ομάδας Επιτήρησης Κατανάλωσης και 
Ορθής Χρήσης Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ), ορίστηκαν ως Π.Α. οι ακόλουθες κατηγορίες «προστα-
τευόμενων» αντιβιοτικών: καρβαπενέμες (ιμιπενέμη, μεροπενέμη, ερταπενέμη), τιγεκυκλίνη και 
κολιστίνη. Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε από την έναρξη της λειτουργίας του (Νοέμ-
βριος 2016) έως και το Δεκέμβριο του 2017, ενώ ως χρονικό διάστημα σύγκρισης ελήφθη το 
αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα (Σεπτέμβριος 2015-Οκτώβριος 2016). Οι καταναλώσεις των 
Π.Α. εκφράζονται σε DDDs/100 ασθενο-ημέρες, και ο υπολογισμός τους πραγματοποιήθηκε με 
τη βοήθεια του προγράμματος ABC Calc. vers. 3.1 (Statens Serum Institute, Κοπεγχάγη). Για την 
αξιολόγηση του προγράμματος επιτήρησης υπολογίστηκαν οι δείκτες: μέση διάρκεια νοσηλεί-
ας και συνολική θνητότητα. Η εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με τη συνεχή 
παρακολούθηση της κατανάλωσης των Π.Α. από το φαρμακευτικό τμήμα 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, στους υπό-
λοιπους λοιμωξιολόγους, καθώς και στους εξειδικευόμενους στις λοιμώξεις γιατρούς του νοσο-
κομείου. Πραγματοποιούταν αυθημερόν επίσκεψη και αξιολόγηση όλων των περιστατικών από 
τους υπεύθυνους γιατρούς. 
Αποτελέσματα: Οι καταναλώσεις των Π.Α. κατά τα δύο χρονικά διαστήματα σύγκρισης, ανά τομέα 
(παθολογικό, χειρουργικό και Μ.Ε.Θ.), αλλά και συνολικά παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:
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Πίνακας 1. Κατανάλωση (σε DDDs/100 ασθενο-ημέρες) των «προστατευόμενων» αντιβιοτικών κατά 
τα χρονικά διαστήματα: Νοέμβριος 2015-Οκτώβριος 2016 (προ-επεμβατική περίοδος) & Νοέμβριος 
2016-Δεκέμβριος 2017 (επεμβατική περίοδος).

Αντιβιοτικό

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΘ ΣΥΝΟΛΟ

Σεπτέμβριος  
2015- 

Οκτώβριος 
2016

Νοέμβριος  
2016- 

Δεκέμβριος 
2017

Σεπτέμβριος 
2015- 

Οκτώβριος 
2016

Νοέμβριος 
2016- 

Δεκέμβριος 
2017

Σεπτέμβριος 
2015- 

Οκτώβριος 
2016

Νοέμβριος 
2016- 

Δεκέμβριος 
2017

Σεπτέμβριος 
2015- 

Οκτώβριος 
2016

Νοέμβριος 
2016- 

Δεκέμβριος 
2017

Καρβαπενέμες 27,2 13,9 12,7 5,8 29,4 21,3 23,4 11,8

Κολιστίνη 9,1 4,7 5,8 3,1 11,3 10,1 8,2 4,8

Τιγεκυκλίνη 3,6 2,1 4,5 2,6 6,1 5,2 4,3 2,9

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νοέμβριος 2015-Οκτώβριος 2016 Νοέμβριος 2016-Δεκέμβριος 2017

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

84,4 80,5

ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ1 5.1 4.8

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ2 8.2 7.8

1Σε ημέρες, 2 Αριθμός θανάτων ανεξαρτήτου αιτιολογίας από όλες τις κλινικές/1.000 ασθενο-ημέρες

Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της συνολικής κατανάλωσης των Π.Α.: 50% περίπου στις καρβα-
πενέμες, 42% στην κολιστίνη και 32% περίπου στην τιγεκυκλίνη, επιτυγχάνοντας αντίστοιχη μείωση 
και στους διάφορους τομείς των κλινικών του νοσοκομείου (Πίνακας 1). 
Συμπεράσματα: Σημειώθηκε σημαντική μείωση της κατανάλωσης στα Π.Α. (30-50% περίπου) 
κατά το χρονικό διάστημα παρέμβασης χωρίς επιβάρυνση στη νοσηρότητα των ασθενών.

ΕΑ11
Η δύσκολη πορεία προς την αντιμικροβιακή επιμελητεία 
(Antimicrobial Stewardship), εμπειρία και προβλήματα
Ν.Δ. Ζάχος,2 Χ. Αλεξανιάν,1 Ο. Κοσμοπούλου,1,2 Β. Διονυσοπούλου,2 Α. Ρογδάκης,2 Δ. Παπαδάκη,2 
Ε. Μπλέτσα,2 Α. Κοντομίχου,1,2 Π. Κάρλε,2 Θ.Α. Πέππας 2
1Ομάδα Επιτήρησης Κατανάλωσης και Ορθής Χρήσης Αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ), Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά
2Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Σκοπός: Σκοπός ήταν να εκτιμηθούν τα προβλήματα και τα αποτελέσματα μετά την καταγραφή, 
ανάλυση και παρέμβαση των μελών της ΟΕΚΟΧΑ και της ΕΝΛ ως προς την ορθολογική χρήση των 
αντιμικροβιακών στα κλινικά τμήματα του νοσοκομείου.. 
Υλικό και Μέθοδοι: Στα πλαίσια συνεχούς, ανά μήνα, καταγραφής χρήσης αντιμικροβιακών, 
τόσο των υπό προστασία (ΥΠΑ) όσο και των κοινών (ΚΑ) υπολογίστηκε η κατανάλωση με δείκτη 
(Δ) ημερήσιες καθοριζόμενες δόσεις (DDDs) ανά 100 ασθενείς-ημέρες (100 pt.d) για ΥΠΑ και ΚΑ. 
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Συναντήσεις ανά 3μηνο ΟΕΚΟΧΑ και το 2017, συνάντηση με θεσμικούς παράγοντες, ΟΕΚΟΧΑ και 
ΕΝΛ του νοσοκομείου την 29/5/17. Βασικοί άξονες κατεύθυνσης ήταν η στόχευση στα ΥΠΑ που 
θεωρήθηκαν ως προτεραιότητας, η αξιοποίηση ιατρών συνδέσμων (liaison) της ΕΝΛ στα Τμήματα, 
και προγραμματισμός συναντήσεων/συζητήσεων μελών ΕΝΛ ή/και ΟΕΚΟΧΑ με θεράποντες πλέον 
ευαίσθητων Τμημάτων ή εχόντων μεγαλύτερη, συγκριτικά, κατανάλωση ΥΠΑ. Χρονικό διάστημα 
1/1/2016-31-12-2017. Καταχώρηση/ανάλυση σε Η/Υ ΙΒΜ συμβατό με πρόγραμμα Excel. 
Αποτελέσματα: Η συνολική κατανάλωση ΥΠΑ για το έτος 2016 ήταν 44,2 DDDs/100 pt.d με 
κόστος 947.625€ και των ΚΑ 40,8 DDDs/100 pt.d. Διεπιστώθη ότι εκ των ΥΠΑ συχνότερη ήταν η 
χρήση μεροπενέμης με Δ=5,51 έναντι υποδεκαπλάσιου αντίστοιχου της ιμιπενέμης. Παράλληλα 
διεπιστώθη εκσεσημασμένη διαφορά κατανάλωσης, όπως π.χ. του Δ μεροπενέμης σε ομοειδή 
κλινικά τμήματα, όπως 10,3 έναντι 5,82 μεταξύ δύο παθολογικών και καρβαπενεμών, συνολικά, 4,1 
έναντι 2,4 μεταξύ δύο χειρουργικών. Κατά το 2017 υπήρξε πτωτική τάση στα ΥΠΑ με μείωση τόσο 
στις DDDs/100 pt.d σε 43,4 (-0,80) όσο και στο κόστος (883.303€ - εξοικονόμηση 64.322€). Υπήρξε 
ελάττωση του Δ μεροπενέμης σε 4,89 και μικρή, αλλά υπαρκτή, συνταγογραφική βελτίωση στην 
κατανάλωση τμημάτων με μεγάλες διαφορές έναντι των ομολόγων τους.
Συμπεράσματα: Η κατάδειξη πρώτων θετικών δειγμάτων ενισχύει την προσπάθεια όλων των ενε-
χομένων και της Διοίκησης. Φυσικά είναι ευνόητο, όπως και για κάθε στόχο οιασδήποτε ΟΕΚΟΧΑ ή 
ΕΝΛ, ότι τα θετικά αποτελέσματα ενθαρρύνουν μεν, αλλά πρέπει να συνοδεύονται από ακόμα μεγα-
λύτερη προσπάθεια και αφοσίωση ώστε να διατηρούνται και να βελτιώνονται ακόμα περισσότερο. 
Η μελέτη των καταγραφών και των αποτελεσμάτων καταδεικνύει τα σημεία και τους χώρους που 
θα πρέπει να στοχεύει η παρέμβαση για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων -και μέσω 
της αντιμικροβιακής επιμελητείας. 

ΕΑ12
Σύγκριση qSOFA/SIRS στην αρχική αξιολόγηση ασθενών στο τμήμα 
επειγόντων τριτοβάθμιου νοσοκομείου
Π. Λουρίδα, Μ. Μέλιου, Α. Αργυράκη, Ι. Καράμπελα, Ι. Κοκκινάκη, Θ. Καραβασίλης, Π. Οικονόμου, 
Α. Μάλλιος, Σ. Κλουδάς, Χ. Μπιρμπίλης, Ά. Πεφάνης
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Εισαγωγή: Η Surviving Sepsis Campaign συστήνει τη χρήση της κλίμακας qSOFA, έναντι του SIRS, 
κατά την αξιολόγηση των ασθενών με υποψία λοίμωξης. 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση qSOFA και SIRS, στην αρχική αξιολόγηση ασθενών 
με υποψία λοίμωξης σε πραγματικές συνθήκες τριτοβάθμιου ελληνικού νοσοκομείου.
Υλικό και Μέθοδοι: Διενεργήθηκε αναδρομική μελέτη των ασθενών με υποψία λοίμωξης που εισή-
χθησαν στην Παθολογική Κλινική του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» σε διάστημα δύο μηνών (1/11/2017-
31/12/2017). Καταγράφηκαν: δημογραφικά χαρακτηριστικά, συννοσηρότητες, τεκμηρίωση και 
εντόπιση λοίμωξης, καταλληλότητα αντιμικροβιακής αγωγής, έκβαση και επιπλοκές. Υπολογίστηκαν 
βαθμολογίες qSOFA και SIRS στην εισαγωγή (θετικό qSOFA ≥2, SIRS≥2 κριτήρια). Μελετήθηκε ο 
βαθμός διαφωνίας μεταξύ των δυο βαθμολογιών και αναλύθηκαν οι συσχετίσεις τους με την έκβαση, 
την εντόπιση λοίμωξης και τις επιπλοκές, καθώς και τους πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 
συμφωνία των δύο βαθμολογιών. Η συσχέτιση μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών έγινε με Χ2 και η πολυ-
παραγοντική ανάλυση με πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης (στατιστικά σημαντικό p<0,05).
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Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 62 ασθενείς (31 άνδρες - 31 γυναίκες, μέση ηλικία 74,4 έτη), 
Καταγράφηκαν 52 τεκμηριωμένες λοιμώξεις, 7 θάνατοι (4 από λοίμωξη). Από τις συννοση-
ρότητες καμία δεν βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά με την έκβαση. Το qSOFA σχετίζεται σε 
βαθμό στατιστικά σημαντικό με την έκβαση (Χ2=3,94, p<0,05) και την εμφάνιση συγκεκριμένων 
επιπλοκών (αναπνευστική ανεπάρκεια: Χ2=4.29, καταπληξία: Χ2=9,22, p<0,05). Για το SIRS δεν 
αποδείχθηκαν αντίστοιχες σημαντικές συσχετίσεις. Η μεταβολή του επιπέδου συνείδησης σχε-
τίζεται περισσότερο με δυσμενή έκβαση (OR: 8,97, p=0,012). Η πρόσφατη νοσηλεία και η δια-
μονή σε μονάδα φροντίδας σχετίζεται με δυσμενή έκβαση (Χ2=4,18, p<0,05, OR: 6,97, p=0,024). 
Διαπιστώθηκαν 27 διαφωνίες (43.5%) μεταξύ των δύο βαθμολογιών (46,2% μεταξύ των τεκμη-
ριωμένων λοιμώξεων). Καταγράφηκαν 2 θάνατοι με qSOFA(-) οφειλόμενοι σε σοβαρή λοίμωξη 
(βακτηριαιμίες από S. aureus και A. baumannii) έναντι ενός με SIRS(-) (ερπητική εγκεφαλίτιδα). 
Από 23 ασθενείς με qSOFA (+),19 είχαν τελικά λοίμωξη (82,6%), ενώ από τους 39 με qSOFA(-) οι 
33 (84,6%). Αντίστοιχα, από τους 46 ασθενείς με SIRS(+) οι 39 είχαν λοίμωξη (84,8%), ενώ από 
τους 16 με SIRS(-) οι 13 (81,3%). 
Συμπεράσματα: Αν και οι δύο κλίμακες δημιουργήθηκαν για την πρόβλεψη της σήψης και της θνη-
τότητας, στην παρούσα μελέτη, διαφωνούσαν σε 43,5% των ασθενών, ενώ απέτυχαν στην πρόβλεψη 
θανάτου σε περιπτώσεις σοβαρών λοιμώξεων. Ακόμη και σε αυτό το μικρό δείγμα ασθενών, είναι 
εμφανές ότι η κλινική αξιολόγηση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από οποιοδήποτε score, παρότι 
συγκριτικά το qSOFA ίσως είναι καλύτερο εργαλείο πρόβλεψης έκβασης σε σχέση με το SIRS. 

EA13
Τριετής μελέτη των μηχανισμών αντοχής στις καρβαπενέμες 
πολυανθεκτικών στελεχών Klebsiella pneumoniae που απομονώθηκαν 
από βακτηριαιμίες
Β. Παπαϊωάννου,1 Σ. Τσιπλάκου,1 Ε. Κοίλιαρη,1 Γ. Χριστοδουλάτος,1 Δ. Δημόπουλος,1 Σ. Ψαλλίδα,1 
Μ. Λελέκης 2
1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
2Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθούν οι μηχανισμοί αντοχής στις καρβαπενέμες στε-
λεχών K. pneumoniae, που απομονώθηκαν από βακτηριαιμίες.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια μιας τριετίας (01/01/15-31/12/17), μελετήθηκαν 185 στελέ-
χη K. pneumoniae, ανθεκτικά στις καρβαπενέμες που είχαν απομονωθεί από καλλιέργειες αίματος 
ασθενών νοσηλευόμενων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (149 στελέχη) ή άλλα τμήματα του 
νοσοκομείου (36 στελέχη). Η μελέτη αφορούσε ένα μοναδικό στέλεχος ανά ασθενή. Οι MICs στη 
μεροπενέμη ήταν >=1 μg/ml, και στην πλειοψηφία των στελεχών (89,8%) ήταν >=16 μg/ml. Η 
ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγιναν με το σύστημα Vitek 2 (Biomerieux) και όπου χρειά-
στηκε έγινε έλεγχος ευαισθησίας με E-test (Biomerieux, France). Η μελέτη των μηχανισμών αντοχής 
έγινε φαινοτυπικά με τη χρήση του Hodge test, τη χρήση δίσκων μεροπενέμης με και χωρίς προ-
σθήκη EDTA για την ανίχνευση μεταλλο-β-λακταμασών (MBL) και με τη χρήση δίσκων μεροπενέ-
μης με και χωρίς προσθήκη βορονικού οξέος για την ανίχνευση KPC. Παράλληλα έγινε έλεγχος με 
μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας για την ταχεία ανίχνευση OXA-48, KPC και NDM καρβαπενεμασών 
(Resist-3 O.K.N K-Set, Coris BioConsept, Belgium).
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Αποτελέσματα: Όσον αφορά τον τύπο της καρβαπενεμάσης, από το συνδυασμό των δύο μεθό-
δων προέκυψε ότι από τα 185 στελέχη 36,7% παρήγαγαν μόνο KPC καρβαπενεμάση, 34% παρή-
γαγαν μόνο OXA-48, 18,5% μόνο MBL ενώ 10,3% παρήγαγαν ταυτόχρονα MBL και KPC και 0,5% 
ταυτόχρονα NDM και OXA-48. Με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας παρατηρήθηκε ότι από 
το σύνολο των στελεχών που παρήγαγαν MBL, ποσοστό 29,6% παρήγαγαν NDM καρβαπενεμάση. 
Ο αριθμός των στελεχών που παρήγαγαν NDM καρβαπενεμάση υπερτετραπλασιάστηκε το 2017 
σε σχέση με το 2016 (13 στελέχη το 2017 έναντι 3 στελεχών το 2016). Επιπλέον παρατηρήθηκε 
ότι το 2017 απομονώθηκαν 7 στελέχη που παρήγαγαν ταυτόχρονα KPC και NDM καρβαπενεμάση.
Συμπεράσματα: Ο μηχανισμός αντοχής στις καρβαπενέμες που επικρατεί διαχρονικά είναι η 
παραγωγή KPC καρβαπενεμάσης. Το 2017 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των NDM καρβαπε-
νεμασών, μόνων ή σε συνδυασμό με άλλο τύπο καρβαπενεμάσης. Είναι επομένως ουσιώδες, στε-
λέχη K. pneumoniae με αντοχή στις καρβαπενέμες να ελέγχονται για την παραγωγή καρβαπενε-
μασών, ώστε αφενός να προσδιορίζεται ο τύπος ενζύμου που παράγουν και να παρακολουθείται 
η εξέλιξη των μηχανισμών αντοχής, αφετέρου να υπάρχουν στοιχεία για την επιλογή κατάλληλης 
εμπειρικής αγωγής.

EA14
Καταγραφή της εξέλιξης των στελεχών Klebsiella pneumoniae που 
παράγουν καρβαπενεμάσες κατά τη διάρκεια δώδεκα ετών
Ι. Δεληολάνης,¹ Α. Πανταζάτου,¹ Σ. Σμιλάκου,¹ Κ. Πολονύφη,³ Κ. Γεωργάκη,¹ Δ. Ηλιοπούλου,¹  
Π. Γαλάνης,⁴ Γ.Λ. Δαΐκος,² Γ. Μαρόπουλος ¹
¹Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
²Α’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
³Εργαστήριο Λοιμώξεων, Α’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών 
⁴Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α.

Εισαγωγή: Η χώρα μας ανήκει στις ενδημικές περιοχές για στελέχη Klebsiella pneumonia (Kp) που 
παράγουν καρβαπενεμάσες (CP-Kp). Οι καρβαπενεμάσες τύπου KPC και VIM παρουσιάζουν ευρεία 
διασπορά, ενώ τα τελευταία χρόνια έκαναν την εμφάνισή τους και στη χώρα μας στελέχη Kp που 
παράγουν καρβαπενεμάσες OXA-48 και NDM-1, οι οποίες προκαλούν σοβαρές ενδονοσοκομειακές 
λοιμώξεις και διασπορά και στην κοινότητα. Είναι λοιπόν θεμελιώδους σημασίας η γνώση του 
τύπου των καρβαπενεμασών για την εφαρμογή στρατηγικών ελέγχου των λοιμώξεων. 
Σκοπός: Η καταγραφή αφενός των στελεχών CP-Kp και αφετέρου του τύπου καρβαπεμάσης που 
παράγουν, καθώς και η διαχρονική εξέλιξη τους.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν στελέχη CP-Kp, τα οποία απομονώθηκαν από αιμοκαλλιέργειες, 
σε περίοδο 12 ετών, από 1-1-2006 έως 30-11-2017, στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. 
«Λαϊκό». Σε όλα τα στελέχη έγινε έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά με το αυτοματοποιη-
μένο σύστημα MICROSCAN Autoscan-4 (SIEMENS) και η φαινοτυπική διαφοροποίηση του τύπου 
της καρβαπενεμάσης πραγματοποιήθηκε με τη δοκιμασία συνδυασμού των δίσκων μεροπενέμης 
με ή χωρίς αναστολείς καρβαπενεμασών (phenylboronic acid και EDTA). Ακολούθως ανιχνεύθηκε η 
παρουσία γονιδίων καρβαπενεμασών (blaKPC, blaVIM, blaNDM, blaOXA-48) με PCR. 
Αποτελέσματα: Ελέγχθηκαν συνολικά 392 στελέχη Klebsiella pneumonia. Όλα τα στελέχη ήταν 
ανθεκτικά στις καρβαπενέμες. Γονίδιο καρβαπενεμάσης ανιχνεύθηκε σε 389 στελέχη, με 250 (64%), 
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86 (22%), 39 (10%) και 7 (2%) στελέχη να φέρουν τα γονίδια blaKPC, blaVIM, blaNDM και blaOXA-48 
αντίστοιχα. Επίσης, 7 (2%) στελέχη έφεραν δύο γονίδια καρβαπενεμασών. Συγκεκριμένα 2 στελέχη 
με τα γονίδια blaNDM και blaVIM, 1 στέλεχος με blaNDM και blaOXA-48, 1 στέλεχος με blaNDM 
και blaKPC και 3 στελέχη με blaKPC και blaVIM. Το χρονικό διάστημα 2006-2009 μεταξύ των δυο 
συχνότερων τύπων καρβαπενεμασών KPC και VIM, το ποσοστό των VIM ήταν 84,5% και των KPC 
ήταν 15,5%, ενώ το διάστημα 2010-2017 το ποσοστό των VIM ήταν 13,3% και των KPC ήταν 86,7% 
με τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική (p<0,05). 
Συμπεράσματα: Ο κυρίαρχος τύπος καβαπενεμάσης είναι η KPC με σταδιακή αύξηση και επικρά-
τηση. Ως το έτος 2010 ο συχνότερος τύπος καρβαπενεμάσης ήταν VIM, ενώ από το έτος αυτό και 
μετά ο συχνότερος τύπος είναι KPC. Τα στελέχη τύπου VIM σταδιακά μειώθηκαν και αντικαθίστανται 
από τα στελέχη τύπου NDM-1, τα οποία εμφανίζονται από το 2013 και έκτοτε βαίνουν αυξανόμενα. 
Τα στελέχη τύπου OXA-48 εμφανίζονται στο νοσοκομείο μας από το 2015, χωρίς να έχουν ακόμα 
ευρεία διασπορά.

EA15
Έλεγχος in vitro ευαισθησίας στελεχών Pseudomonas aeruginosa με 
αντοχή στις καρβαπενέμες στο αντιβιοτικό κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη
Ο. Αποστόλου,¹ Α. Πανταζάτου,¹ Ι. Δεληολάνης,¹ Σ. Σμιλάκου,¹ Κ. Πολονύφη,² Ν. Γαλατίδης,¹ 
Π. Κολλημένου,¹ Γ. Μαρόπουλος,¹ Γ.Λ. Δαΐκος ²
1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
2Α’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Εισαγωγή: Η απομόνωση πολυανθεκτικών στελεχών P. aeruginosa (MDR - multi drug resis-
tant) σε νοσηλευόμενους ασθενείς καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανεύρεσης αποτελεσματι-
κής εναλλακτικής αντιβιοτικής θεραπείας. Η κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη είναι συνδυασμός 
κεφαλοσπορίνης ε΄ γενιάς με αναστολέα β-λακταμάσης, με ένδειξη επιλεγμένες ενδοκοιλιακές 
λοιμώξεις καθώς και λοιμώξεις ουροποιητικού και αναπνευστικού, οφειλόμενες σε Gram θετικά 
και αρνητικά βακτήρια συμπεριλαμβανομένων ESBL (extended spectrum beta lactamase) εντε-
ροβακτηριακών και P. aeruginosa MDR. 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι ο έλεγχος ευαισθησίας των στελεχών P. aeruginosa με αντοχή 
στις καρβαπενέμες στην κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη.
Υλικό και Μέθοδοι: Ελέγχθηκαν 62 στελέχη P. aeruginosa με αντοχή στις καρβαπενέμες, τα 
οποία απομονώθηκαν από αιμοκαλλιέργειες νοσηλευόμενων ασθενών στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» κατά τη 
διάρκεια οκτώ ετών από 1/1/2010-31/12/2017. O έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με τη 
μέθοδο διάχυσης δισκίων κατά Kirby-Bauer και υπολογίστηκε η ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα 
(ΕΑΠ) στα αντιβιοτικά με το αυτόματο σύστημα MICROSCAN AUTOSCAN 4 (BECKMAN COULTER). 
Πραγματοποιήθηκε φαινοτυπική ανίχνευση παραγωγής καρβαπενεμασών με δοκιμασία συνδυα-
σμού των δίσκων μεροπενέμης με ή χωρίς αναστολείς καρβαπενεμασών (phenylboronic acid και 
EDTA). Ακολούθησε έλεγχος για την ύπαρξη γονιδίων καρβαπενεμασών (blaKPC, blaVIM, blaNDM) 
με PCR. Σε όλα τα στελέχη έγινε έλεγχος ευαισθησίας στην κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη με τη 
χρήση ταινιών διαβαθμισμένης συγκέντρωσης (MIC strips, Liofilchem).
Αποτελέσματα: Από το 62 στελέχη τα 41 (66%) έφεραν το γονίδιο blaVIM και 21 (34%) δεν είχαν 
κανένα γονίδιο παραγωγής καρβαπενεμασών. Τα 36 (83%) στελέχη που έφεραν το γονίδιο blaVIM 
ήταν ανθεκτικά στην κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη με ΕΑΠ ≥256 μg/ml. Στα στελέχη τα οποία δεν 
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έφεραν κανένα γονίδιο παραγωγής καρβαπενεμασών, τα 15 (71%) ήταν ευαίσθητα με ΕΑΠ ≤4 μg/
ml (CLSI 2017, M100-S27), ενώ 6 (29%) ήταν ανθεκτικά. Στα 21 στελέχη τα οποία δεν παρήγαγαν 
καρβαπενεμάσες, τα 14 (67%) είχαν ταυτόχρονα αντοχή στην κεφταζιδίμη και την πιπερακιλίνη 
ταζομπακτάμη. Από αυτά τα στελέχη τα 8 (57%) ήταν ευαίσθητα στη κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη 
με ΕΑΠ ≤4 μg/ml, ενώ 6 (43%) ήταν ανθεκτικά με ΕΑΠ ≥256 μg/ml (5 στελέχη) και ΕΑΠ 6 μg/ml  
(1 στέλεχος).
Συμπεράσματα: Το σύνολο το στελεχών P. aeruginosa που παρήγαγαν καρβαπενεμάσες ήταν 
τύπου VIM. Η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών αυτών ήταν ανθεκτικά στην κεφτολοζάνη-τα-
ζομπακτάμη με υψηλού επιπέδου αντοχή. Αντίθετα, η κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη αποτελεί μια 
εναλλακτική θεραπευτική επιλογή για στελέχη P. aeruginosa MDR με ταυτόχρονη αντοχή στις καρ-
βαπενέμες (χωρίς παραγωγή καρβαπενεμασών) και σε άλλα β-λακταμικά αντιβιοτικά με σημαντική 
αντιψευδομοναδική δράση. Είναι αναγκαία η περαιτέρω μελέτη μεγαλύτερου αριθμού στελεχών 
για την εξαγωγή περισσότερων συμπερασμάτων σχετικά με τη δραστικότητα του φαρμάκου.

EA16
Ποσοστά μικροβιακής αντοχής στελεχών Klebsiella pneumonia σε 
νοσηλευόμενους ασθενείς στο Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» κατά τα έτη 2016-2017
Ό. Τσαχουρίδου,1 Μ. Παπαγιάννη,1 Ε. Πρωτονοταρίου,2 Ό. Βασιλάκη,2 Η. Χύτας,1 Α. Λιθοξόπουλος,1 
Χ. Γώγου,1 Α. Τσώνα,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Π. Κολλάρας,1 Π. Ζεμπεκάκης,1 Λ. Σκούρα,2 Σ. Μεταλλίδης 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Σκοπός: Οι λοιμώξεις από K. pneumoniae αποτελούν μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας με σημα-
ντική αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αναδρο-
μική ανάλυση του προφίλ της αντιμικροβιακής δραστηριότητας στελεχών K. pneumoniae 
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε καταγραφή όλων των στελεχών K. pneumoniae, που απομονώθηκαν 
από διάφορα κλινικά δείγματα (αίμα, ούρα, βρογχικές εκκρίσεις, πύο) σε νοσηλευόμενους ασθενείς 
στο Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» κατά τη διετία 2016-2017. Η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών και ο έλεγ-
χος της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με το σύστημα VITEK2 (bioMérieux, France). Οι MICs στα 
αντιμικροβιακά αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κλινικά όρια ευαισθησίας, όπως καθορίζει το CLSI.
Αποτελέσματα: Συνολικά απομονώθηκαν 1.057 στελέχη K. pneumoniae εκ των οποίων 168 
(18,9%) σε αιμοκαλλιέργειες. Ειδικότερα, το 2016, απομονώθηκαν 435 στελέχη (71 αιμοκαλλιέρ-
γειες) και το 2017, 622 (97 αιμοκαλλιέργειες). Το συνολικό ποσοστό αντοχής στη μεροπενέμη ήταν 
65%. Μόνο το 2% του συνόλου είχε MIC μεταξύ 4-8 μg/ml. Επιπρόσθετα, 17% όλων των στελεχών 
K. pneumoniae και 19% των στελεχών του αίματος, παρουσίαζαν αντοχή στην κολιστίνη, ενώ μόνο 
1% παρουσίαζε MIC 1-2 μg/ml. Κανένα τέτοιο στέλεχος δεν απομονώθηκε σε αιμοκαλλιέργεια. 
Αναφορικά με την τιγεκυκλίνη, 19% όλων των στελεχών ήταν ανθεκτικά, ενώ στο αίμα το ποσοστό 
αντοχής ήταν μεγαλύτερο (24%). 67% του συνόλου παρουσίαζε MIC 0,5-4 μg/ml, ενώ το ποσοστό 
στο αίμα ήταν 62%. To 2017, αντοχή στη μεροπενέμη είχε το 86%. Μόνο το 1% των στελεχών είχε 
MIC μεταξύ 4-8 μg/ml (κανένα στέλεχος σε αιμοκαλλιέργεια). Επιπλέον, 15% όλων των στελεχών 
και 9% των αιμοκαλλιεργειών, παρουσίαζαν αντοχή στην κολιστίνη. Το 11% του συνόλου των στε-
λεχών παρουσίαζε MIC 1-2 μg/ml, ενώ στις αιμοκαλλιέργειες αυξήθηκε σε 19%. Τέλος, αναφορικά 
με την τιγεκυκλίνη, 23% από σύνολο των στελεχών ήταν ανθεκτικά, ενώ στο αίμα το ποσοστό 
αντοχής ήταν 22%. 61% των συνολικών στελεχών παρουσίαζαν MIC 0,5-4 μg/ml, ενώ στο αίμα 
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ήταν 83%. Η αντοχή στη φωσφομυκίνη παρουσίασε σημαντική ελάττωση από το 2016 στο 2017, 
ενώ στην τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη σχεδόν διπλασιάστηκε το 2017.
Συμπεράσματα: Στελέχη με MIC μεταξύ 4-8 μg/ml για τη μεροπενέμη, για τα οποία θεωρητικά 
η συνεχής έγχυση υψηλών δόσεων μεροπενέμης θα μπορούσε να είναι επιτυχής, δεν βρέθηκαν 
σε αιμοκαλλιέργειες, ενώ μόνο 2% και 1% απομονώθηκαν σε όλα τα υλικά το 2016 και 2017 αντί-
στοιχα. Τα ποσοστά στελεχών με MIC 1-2 μg/ml, τα οποία επιβάλλουν τη συνδυασμένη θεραπεία 
αυξήθηκαν σημαντικά το 2017 συγκριτικά με το 2016. Τα ποσοστά στελεχών με MIC 0,5-4 μg/ml 
στην τιγεκυκλίνη, για τα οποία απαιτείται χορήγηση διπλάσιας δόσης φαρμάκου ήταν πολύ υψηλά 
και για τα δύο έτη (67% και 61% αντίστοιχα).

Πίνακας 1. Ποσοστά αντοχής στελεχών Klebsiella pneumoniae στο σύνολο των κλινικών δειγμάτων 
και τις αιμοκαλλιέργειες, ανά έτος.

2016 2017

Klebsiella pneumonia Blood All Blood All

2016 2017

N=71 N=435 N=97 622

Antibiotic R% R% R% R%

Amikacin 28 27 59 46

Ampicillin/Sulbactam 82 79 94 90

Aztreonam 69 73 87 86

Cefepime 61 67 83 79

Cefoxitin 74 67 87 78

Ceftazidime 67 65 85 78

Ceftriaxone 79 75 90 88

Cefuroxime Axetil 54 68 100 91

Chloramphenicol 31 54 54 70

Ciprofloxacin 70 65 88 79

Colistin 19 17 9 15

Ertapenem 38 43 100 65

Fosfomycin 19 20 9 13

Gentamycin 20 16 47 34

Imipenem 67 56 82 72

Levofloxacin 75 73 89 88

Meropenem 71 65 86 82

Minocycline 31 49 64 62

Piperacillin 44 78 100 99

Piperacillin/Tazobactam 75 63 89 77

Tetracycline 38 44 69 54

Tigecycline 24 19 22 23

Trimethoprim/Sulfamethoxazole 38 37 69 57
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EA17
Διαχρονικές διάφορες βακτηριαιμιών από ανθεκτικά και μη παθογόνα 
σε ασθενείς παθολογικού τμήματος κατά την τελευταία εξαετία 
Β. Κορδίνας,1 Δ. Παπαδάκη,1 Α. Μπάκωση,2 Ε. Μπλέτσα,1 Μ. Κιμούλη,2 Α. Σωτηρόπουλος,1  
Ι. Κουνελάκης,1 Φ. Κουσκουμπέκου,2 Π. Κάρλε,2 Θ.Α. 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 βακτηρι-
αιμία [Β], σε ό,τι αφορά στην επιδημιολογία, έκβαση και ειδικά δυσχερών στην ως προς αντοχή (Α) 
στα αντιμικροβιακά παθογόνων κατά την τελευταία εξαετία.
Υλικό και Μέθοδοι: Καταχώρηση σε βάση δεδομένων δημογραφικών, κλινικών και μικροβιο-
λογικών παραμέτρων, έκβασης νοσηλείας/λοίμωξης. Χρονικό διάστημα 1/1/2012-31/12/2017. 
Εξηρέθησαν μυκηταιμίες και Β με CoNS. Καταχώρηση/ανάλυση σε Η/Υ ΙΒΜ συμβατό με το πρό-
γραμμα Excel και EPI5-Info (CDC, 2008). Ευαισθησία βάσει MIC, μέθοδος Vitek αυτοματοποιημένη 
ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΜ. ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ/ΕΤΟΣ.
Αποτελέσματα: Τεκμηριωμένη Β σε συνολικά 370 ασθενείς (Α: 207-Γ: 163) μ. ηλικίας 77,6 ετών. Συνύ-
παρξη χρονίας νόσου 89%, νοσοκομειακή Β στο 39%. Υπεροχή των Gram-ως αίτια Β (70,3% των Β). 
Κυριότεροι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί ήταν E. coli (88-εξ ων Α-ESBL=14), εντερόκοκκοι (57-εξ ων 12 
Α βανκομυκίνη), Klebsiella sp (50-εξ ων 34 KPC πολυΑ), S. aureus (36-εξ ων MRSA=14), Acinetobacter 
26 (MDR=22) και ψευδομονάδες (18 εξ ων πολυΑ οι 11). Συνηθέστερη προέλευση Β το ουροποιητι-
κό. Οι βασικές κατά την εξαετία διακυμάνσεις ήταν: σταθερά άνοδος Klebsiella και, κυρίως, άνοδος 
εντεροκοκκικών Β. Άνοδος Proteus sp την τελευταία τριετία, υπερκεράσαντος την ψευδομονάδα. Ως 
προς την A των Gram- παθογόνων, σημαντική, με σταθερά διαχρονικά άνοδο, ήταν η παρουσία Α στις 
καρβαπενέμες. Μέση νοσηλεία: 13,2 ημέρες και θνητότητα κατά τη νοσηλεία 39,7% που δεν συσχετί-
σθηκε, όμως, με πολυανθεκτικό παθογόνο, αλλά με τα υποκείμενα νοσήματα κυρίως.
Συμπεράσματα: Η συνεχής μεταβολή των αιτίων Β, με αυξομειώσεις εκάστου, ή εμφάνιση μη 
συνήθως αναμενομένων και κυρίως οι μεταβολές του profile αντοχής αυτών, καθιστά τη συνεχή 
παρακολούθηση επιβεβλημένη για την όσο το δυνατόν καλύτερη επιλογή εμπειρικής αγωγής, 
βασιζόμενοι στα πλέον πρόσφατα δεδομένα του συγκεκριμένου χώρου. 

EA18
Κατανομή γονοτύπων, περιστατικά αυτόματης κάθαρσης, 
επαναλοίμωξης και μικτών λοιμώξεων σε κο-ορτή ασθενών με 
ηπατίτιδα C στη Μ.Ε.Λ. του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Ε. Κάκαλου,1 Δ. Ζούλας,2 Σ. Γιαλή,1 Ο. Γεωργίου,1 Β. Παπασταμόπουλος,1 Α. Σκουτέλης 1
1Μ.Ε.Λ., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τον αριθμό των πιθανά επιλέξιμων 
προς θεραπεία ασθενών για χρόνια ηπατίτιδα C με DDAs (Direct Acting Antivirals), την κατανομή 
γονοτύπων, τις μικτές λοιμώξεις και πιθανούς κύκλους κάθαρσης και επαναλοίμωξης ασθενών που 
παρακολουθούνται στη Μ.Ε.Λ. του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός». 
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Υλικό και Μέθοδοι: Αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα από το εργαστήριο της αιμοδοσίας που διε-
νεργεί ορολογικό, μοριακό και γονοτυπικό έλεγχο για ηπατίτιδα C στο διάστημα από 2002-2017. 
Καταγράφηκαν τα θετικά αποτελέσματα μοριακού ελέγχου, γονότυπου καθώς και οι περιπτώσεις 
αυτόματης κάθαρσης, επαναλοίμωξης ή μικτών γονοτύπων.
Αποτελέσματα: Στο διάστημα 2002-2017 υπήρχαν 1.324 δείγματα που αναλύθηκαν σε σύνολο 
482 ασθενών που κατά μέσο όρο είχαν 2,7 δείγματα ο καθένας. Εκτός Ελλάδας είχε γεννηθεί το 22% 
των ασθενών. Η κατανομή των γονοτύπων ήταν ως εξής: GT1a 33%, GT1b 5%, GT2 3%, GT3 40%, 
GT4 16%. Για το 14% των ασθενών ήταν άγνωστος ο γονότυπος. Σε ποσοστό 2% ασθενείς παρου-
σίαζαν ταυτόχρονη λοίμωξη από GT1+3, 1% GT3+4, ενώ 6% των ασθενών είχαν παρουσιάσει 
λοίμωξη από διαφορετικό γονότυπο χωρίς να έχει υπάρξει ενδιάμεση κάθαρση και επαναλοίμωξη 
τεκμηριωμένη. Ακόμη 4% των ασθενών είχε μολυνθεί ενώ βρισκόταν υπό παρακολούθηση. Τέλος, 
ένα ποσοστό 9% των ασθενών είχε τεκμηριωμένη λοίμωξη και αυτόματη κάθαρση, αλλά από 
αυτούς το 17% είχε παρουσιάσει επαναλοίμωξη. 
Συμπεράσματα: Σε μία μεγάλη και πολυσυλλεκτική κο-ορτή με συλλοίμωξη ηπατίτιδας C/HIV η 
κατανομή των γονοτύπων και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά συμπίπτουν με τα γενικότερα επι-
δημιολογικά δεδομένα της χώρας, πράγμα που καταδεικνύει την αντιπροσωπευτικότητά της. Ένα 
σημαντικό ποσοστό παρουσιάζει λοίμωξη, αυτόματη κάθαρση και επαναλοίμωξη ή μικτές λοιμώ-
ξεις. Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών παρουσιάζει μικτές λοιμώξεις και στα 2/3 των περιπτώσεων 
προηγείται λοίμωξη με διαφορετικό γονότυπο χωρίς τεκμηριωμένη κάθαρση ή επαναλοίμωξη, 
γεγονός θα μπορούσε θεωρητικά να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών σε ένα 
πιθανά μικρό αλλά όχι αμελητέο ποσοστό. 

EA19
Επιδημιολογική διερεύνηση σύφιλης σε ασθενείς με HIV λοίμωξη 
κατά την τετραετία 2014-2017: Εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων 
Χ. Ντάφλος,1 Φ. Στεργίου,1 Π. Πανταζή,2 Α. Λιονή,1 Ν. Μαγκαφάς,1 Σ. Καούστου,1 Β. Σακκά,1  
Μ. Καραμπέλη,1 Σ. Μιχαλέα,1 Α. Μουστακλή,1 Α. Μπίσια,1 Α. Πλατανιά,2 Β. Μπάκα,2 Μ. Χίνη 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 

Σκοπός: Τα τελευταία έτη παρατηρείται παγκοσμίως μια σημαντική αύξηση της επίπτωσης της 
σύφιλης και ειδικότερα σε πληθυσμούς με HIV λοίμωξη και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσή-
ματα. Σκοπός της μελέτης ήταν η επιδημιολογική διερεύνηση της συλλοίμωξης HIV-σύφιλης στους 
ασθενείς της Μονάδας μας κατά την τελευταία τετραετία. 
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά την περίοδο 1/1/2014 έως 31/10/2017, καταγράψαμε και αναλύσαμε 
τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου για σύφιλη σε 693 ασθενείς με HIV λοίμωξη, 637 
άνδρες και 56 γυναίκες. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε νεοδιαγνωσθέντες και παλαιούς ασθε-
νείς, ανεξαρτήτως της ύπαρξης προηγούμενου εργαστηριακού ελέγχου για σύφιλη, και περιελάμ-
βανε ειδική (TPHA) και μη ειδική (RPR ποιοτική και ποσοτική) τρεπονημική ορολογική δοκιμασία. 
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 129/693 (18,6%) ασθενείς με θετικές τρεπονημικές δοκιμασίες, 
120 (93%) άνδρες, MSM (Men who have Sex with Men), και 9 γυναίκες με μέση ηλικία τα 37,5 έτη 
(22-67). Κατά τη διάγνωση της σύφιλης, η μέση τιμή CD4+ και ιικού φορτίου ήταν 560 cells/mm3 
(106-1514) και 88.489 copies/ml (94-556.000) αντιστοίχως. 81/129 (62,8%) ελάμβαναν αντιρετροϊ-
κή θεραπεία, 15/81 (18,5%) είχαν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο (<37 copies/ml) ενώ σε 60/81 (74%) 
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δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή ιικού φορτίου. Οι 17/129 (13,2%) εξετάσθηκαν στο πλαίσιο παρα-
κολούθησης μετά τη χορήγηση θεραπείας για σύφιλη, οι 58/129 (45%) στο πλαίσιο περιοδικής 
παρακολούθησης και οι 54/129 (42%) ελέγχθηκαν λόγω εκδήλωσης συμπτωμάτων: 20 ασθενείς 
παρουσίασαν ενεργή ελκωτική βλάβη στην πρωκτογεννητική περιοχή ή τη στοματική κοιλότητα, 
21 συφιλιδική ροδάνθη ή/και χαρακτηριστικό εξάνθημα σε παλάμες και πέλματα, 10 συνδυασμό 
πρωτογόνου και δευτερογόνου σύφιλης, 2 ακουστική προσβολή και 1 οφθαλμική προσβολή. Σε 
18 ασθενείς η σύφιλη και η HIV λοίμωξη διαγνώσθηκαν συγχρόνως. 101 ασθενείς έλαβαν 3 εβδο-
μαδιαίες δόσεις βενζαθινικής πενικιλλίνης 2,4 εκ. IU IM, 3 κρυσταλλική πενικιλλίνη G 24 εκ. IU/ημε-
ρησίως IV για δύο εβδομάδες λόγω νευροσύφιλης, 5 έλαβαν δοξυκυκλίνη po λόγω αλλεργίας στην 
πενικιλλίνη ενώ 3 δεν προσήλθαν για θεραπεία. Τέσσερις ασθενείς ανέφεραν αντίδραση Jarisch-
Herxheimer. Οι 106/109 ασθενείς με διαθέσιμη ορολογική επανεκτίμηση μετά το τέλος της αγωγής 
(3-24 μήνες) ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία ενώ 3/109 δεν προσήλθαν για παρακολούθηση. 
Συμπεράσματα: Στη Μονάδα μας, κατά την τετραετία 2014-2017, το ποσοστό των ασθενών με HIV 
λοίμωξη και σύφιλη παραμένει σταθερά υψηλό ενώ το ήμισυ των ασθενών με συλλοίμωξη είναι 
ασυμπτωματικοί. Ο περιοδικός έλεγχος των ασθενών καθώς και η σχολαστική τήρηση μέτρων προ-
φύλαξης κατά τη σεξουαλική επαφή θεωρούνται απαραίτητα για τον περιορισμό συλλοιμώξεων 
και αναμολύνσεων σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου όπως είναι οι MSM με HIV λοίμωξη.

EA20
Ανασταλτικοί παράγοντες στην πρόσβαση ασθενών με HIV/HCV 
συλλοίμωξη στις νεότερες θεραπείες για την ηπατίτιδα C
Β. Σακκά,1 Β.Μ. Δραγώνα,1 Σ. Καούστου,1 Γ. Τσεκές,1 Ν. Κοσμάς,1 Η. Μπέη,1 Ν. Μαγκαφάς,1 
Χ. Ντάφλος,1 Ν. Πιτσούνης,1 Α. Μουστακλή,1 Δ. Αβράμη,2 Β. Λιώση,2 Ε. Πετρουλάκη,3 Μ. Χίνη 1 

1Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
2Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
3Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), Αθήνα

Σκοπός: Η περιγραφή των ανασταλτικών παραγόντων στην πρόσβαση στη θεραπεία της ηπατίτι-
δας καθώς και οι πιθανές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αμέσως δρώντων αντιικών 
(DAAs) και των αντιρετροϊκών φαρμάκων σε μια ομάδα ασθενών με HIV/HCV συλλοίμωξη. 
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι ασθενείς με HIV/HCV συλλοίμωξη που παρακολουθούνται 
ενεργά στη Μονάδα Λοιμώξεων του Ν.Ε.Ε.Σ. Τα δημογραφικά, κλινικοεργαστηριακά και ιολογι-
κά δεδομένα προήλθαν από τη βάση δεδομένων μας. Η ίνωση του ήπατος αξιολογήθηκε μέσω 
ελαστογραφίας (Στάδια ίνωσης: F0-1<7, F2>7, F3>9,5, F4>12,5 kPa). Η αγωγή επιλέχθηκε βάσει 
πρωτοκόλλου ΕΟΠΥΥ.
Αποτελέσματα: Από τους 693 ασθενείς με HIV λοίμωξη που παρακολουθούνται συστηματικά στη 
Μονάδα μας, 30 είχαν HIV/HCV συλλοίμωξη και ενεργό παρακολούθηση. Οι ασθενείς με συλλοίμωξη 
ήταν κυρίως άρρενες (83%) με μέση ηλικία 40 έτη, χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) 83%, 
ετεροφυλόφιλοι 7%, άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες 10%. Από τους ΧΕΝ, 40% παρακολουθούσαν 
προγράμματα ΟΚΑΝΑ, 24% κλειστά προγράμματα απεξάρτησης, 8% ήταν πρώην χρήστες και 16% 
δεν παρακολουθούσαν κανένα πρόγραμμα. Έξι ασθενείς (20%) ήταν σε στάδιο C κατά CDC. Το σύνο-
λο των ασθενών ελάμβανε αντιρετροϊκή θεραπεία (cART) με μη ανιχνεύσιμο HIV-RNA όπου υπήρχε 
διαθέσιμη μέτρηση (46,4%). Η cART περιελάμβανε συνδυασμούς με μη νουκλεοσιδικό αναστολέα 
ανάστροφης μεταγραφάσης 10%, αναστολέα ιντεγκράσης 63%, (σχήματα χωρίς αλληλεπιδράσεις), 
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φαρμακοενισχυόμενο αναστολέα ιντεγκράσης 13%, φαρμακοενισχυόμενο αναστολέα πρωτεάσης 
14%, (σχήματα με σημαντικές αλληλεπιδράσεις) και συνδυασμούς με τενοφοβίρη 70% (σχήματα με 
δυνητική τοξικότητα σε συνδυασμό με sofosbuvir). Σε 22 ασθενείς υπήρχε διαθέσιμος γονότυπος, 
με συχνότερο τον G3 (41%) και ακολουθούσαν ο G4 (36%) και ο G1 (23%). Έξι ασθενείς (25%) είχαν 
αυτόματη κάθαρση του ιού. Το στάδιο ηπατικής ίνωσης ήταν: F0-1 70%, F2 15%, F3 5% και F4 10%. 
Σε 4 ασθενείς είχε προηγηθεί προσπάθεια θεραπείας με IFNα+ribavirin (3/4 ανεπιθύμητες ενέργειες, 
1/4 υποτροπή). Το ποσοστό των ασθενών που έλαβαν θεραπεία για τον HCV ήταν 58%. 2 ασθενείς: 
sofosbuvir+daclatasvir, 4 ασθενείς: sofosbuvir/velpatasvir±ribavirin, 4 ασθενείς: sofosbuvir/ledi-
pasvir, 2 ασθενείς: elbasvir/gazoprevir και 2 ασθενείς: ombitasvir/paritaprevir/ritonavir+ribavirin. 
Δεδομένα που αφορούν τη μακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση (SVR: αρνητικό HCV-RNA >3 μήνες 
μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας), δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν καθώς η πλειονότητα των 
ασθενών ευρίσκεται ακόμη υπό αγωγή.
Συμπεράσματα: Υψηλός ρυθμός έναρξης θεραπείας με DAAs παρατηρήθηκε μετά την καθιέρω-
ση θεραπευτικών πρωτοκόλλων καθολικής πρόσβασης σε ασθενείς με HIV/HCV συλλοίμωξη και 
σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η υψηλή συμμετοχή των ΧΕΝ σε προγράμματα απεξάρτη-
σης ή υποκατάστασης. Στους ασθενείς με HIV/HCV συλλοίμωξη, η επιλογή της θεραπείας με DAAs 
υπόκειται σε περιορισμούς λόγω σημαντικών αλληλεπιδράσεων με την αντιρετροϊκή αγωγή.

EA21
Νοσοκομειακή μηνιγγίτιδα (ΝΜ) στη Μ.Ε.Θ. Μια αναδρομική μελέτη 
2 ετών
Μ.-Π. Αλμυρούδη,¹ Μ. Ρίζος,¹ Ε. Παραμυθιώτου,¹ Φ. Φραντζεσκάκη,¹ Α. Βασιλακοπούλου,²  
Σ. Πουρνάρας,² Α. Αρμαγανίδης,¹ Γ. Δημόπουλος ¹
¹Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
²Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Σκοπός: Η ΝΜ αποτελεί επιπλοκή νευροχειρουργικών επεμβάσεων, κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης 
(ΚΕΚ) ή σπάνια αιματογενούς διασποράς μετά από βακτηριαιμία. Διαφέρει από τη μηνιγγίτιδα από 
την κοινότητα ως προς το αίτιο και τη παθογένεση. Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση των περι-
πτώσεων ασθενών που εμφάνισαν ΝΜ κατά τη νοσηλεία τους στη Μ.Ε.Θ. 
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη 15 περιστατικών που νοσηλεύθηκαν στη Μ.Ε.Θ. τριτοβάθ-
μιου νοσοκομείου από 1/1/2016 ως 31/12/2017 και εμφάνισαν ΝΜ. Καταγράφονται τα δημογραφικά, 
κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, τα μικροβιολογικά στοιχεία και η έκβαση των ασθενών. 
Αποτελέσματα: Σε διάστημα 2 ετών νοσηλεύθηκαν στη Μ.Ε.Θ. 15 (100%) μη ανοσοκατασταλμένοι 
ασθενείς (μέση ηλικία 50 έτη) [7/15 (47%) με ΚΕΚ, 3/15 (20%) με αυτόματη ενδοεγκεφαλική αιμορρα-
γία, 2/15 (13%) με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία λόγω ρήξης ανευρύσματος, 1/15 (7%) με υδροκέφαλο, 
1/15 (7%) με όγκο εγκεφάλου και 1/15 (7%) χωρίς ιστορικό νευροχειρουργικής επέμβασης ή ΚΕΚ] που 
εμφάνισαν ΝΜ. Η μέση τιμή της κλίμακας APACHE II κατά την εισαγωγή τους ήταν 19±5,8 ενώ 7/15 
υπεβλήθησαν σε κρανιεκτομή, 2/15 σε εμβολισμό ανευρύσματος, 1/15 σε αφαίρεση όγκου, σε 8/15 
τοποθετήθηκε καθετήρας παροχέτευσης ΕΝΥ και σε 4/15 καθετήρας μέτρησης ενδοκράνιας πίεσης 
(ICP). Κατά τη διάγνωση της μηνιγγίτιδας και οι 15 ασθενείς εμφάνιζαν εμπύρετο, 6/15 επιληπτικούς 
σπασμούς και 2/15 σηπτική καταπληξία. Σε 6/15 ασθενείς υπήρχε ταυτόχρονα και άλλη εστία λοίμωξης. 
Ο μέσος χρόνος διάγνωσης ΝΜ από την εισαγωγή ήταν 12±6 και η μέση διάρκεια παραμονής του ICP 
καθετήρα 8±4 ημέρες. Σε όλους τους ασθενείς χορηγούντο αντιβιοτικά ευρέος φάσματος πριν από την 
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εμφάνιση ΝΜ. Η εξέταση Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού (ΕΝΥ) έδειξε μέση τιμή: αριθμός λευκοκυττάρων 
4.232/μl (71% με πολυμορφοπυρηνικό τύπο), λεύκωμα 391 mg/dl, λόγος γλυκόζης ΕΝΥ/ορού 0,45. Η 
καλλιέργεια ΕΝΥ ήταν θετική σε 5/15 (33%) ασθενείς, όπου απομονώθηκαν πολυανθεκτικά στελέχη (3 
Klebsiella pneumoniae και 2 Acinetobacter baumanii). Η καλλιέργεια του άκρου καθετήρα ICP ή παροχέ-
τευσης ΕΝΥ ήταν θετική σε 2/15 (13%), όπου απομονώθηκαν Acinetobacter baumanii και Klebsiella KPC. 
Ταυτόχρονη βακτηριαιμία ανιχνεύθηκε σε έναν ασθενή. Σε 9/15 (60%) διενεργήθηκε επαναληπτική 
ΟΝΠ μετά από θεραπεία, με μείωση του αριθμού λευκοκυττάρων (102/μl), μείωση του λευκώματος 
(59 mg/dl), αύξηση του λόγου γλυκόζης ΕΝΥ/ορού (0,63) και στείρες καλλιέργειες. Eνδοκοιλιακή έγχυ-
ση αντιβιοτικών πραγματοποιήθηκε σε δύο (κολιμυκίνη-γενταμυκίνη για Acinetobacter baumanii και 
αμικασίνη-φωσφομυκίνη για Klebsiella pneumoniae) ενώ 7/15 ασθενείς εμφάνιζαν ευρήματα στην ΥΤ 
εγκεφάλου (μηνιγγική πρόσληψη, απόστημα). Η θνητότητα ήταν 20% (3/15 απεβίωσαν).
Συμπεράσματα: Τα κλινικά συμπτώματα της ΝΜ στη Μ.Ε.Θ. δεν είναι ειδικά και για αυτό σε 
ασθενείς με νευροχειρουργική παρέμβαση η κλινική υποψία συμβάλλει τα μέγιστα στην έγκαιρη 
διάγνωση και θεραπεία. Στο ΕΝΥ οι καλλιέργειες ήταν αρνητικές στο 67%, πιθανά λόγω προηγού-
μενης λήψης αντιβιοτικών. Η ΝΜ συχνά οφείλεται σε πολυανθεκτικά Gram(-) παθογόνα και αρκετές 
φορές απαιτεί την ενδοκοιλιακή χορήγηση αντιβιοτικών.

EA22
Χαρακτηριστικά διαχείρισης και κόστος περίθαλψης σχετιζόμενο 
με την εμπειρική αντιβιοτική αγωγή ενδοκοιλιακών λοιμώξεων που 
απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση 
Κ. Ακινόσογλου,1,2 Φ. Κοσμοπούλου,1 Χ.Α. Γώγος 1,2 
1Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
2Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών

Σκοπός: Παρόλο που η χειρουργική αντιμετώπιση (ΧΑ) αποτελεί βασική αρχή στη διαχείριση των 
ενδοκοιλιακών λοιμώξεων (ΕΛ), η ταυτόχρονη εμπειρική αντιβιοτική αγωγή (ΕΑΑ) είναι σημαντική. 
Στόχος μας ήταν (i) να αναφέρουμε τα μοντέλα EAΑ των ΕΛ σε ασθενείς που απαιτούν ΧΑ και (ii) να 
καθορίσουμε τα αποτελέσματα της EAΑ, τις πιθανές αιτίες τους και να διερευνήσουμε τις επιπτώ-
σεις τους στο κόστος νοσηλείας.
Υλικό και Μέθοδοι: Αυτή ήταν μια προοπτική, παρατηρητική μελέτη που διεξήχθη στη χειρουρ-
γική μονάδα ενός ελληνικού τριτοβάθμιου πανεπιστημιακού νοσοκομείου για 12 μήνες. Συμπερι-
λήφθηκαν ασθενείς που προσέρχονταν με εικόνα οξείας κοιλίας (ΟΚ) και στοιχεία ΕΛ που έχρηζε 
ΧΑ. Τα έξοδα νοσηλείας και θεραπείας με αντιβιοτικά ανακτήθηκαν από βάση δεδομένων για τα 
ελληνικά νοσοκομεία που περιέχουν δεδομένα για κάθε κώδικα ICD-10. Ως επιτυχία ορίστηκε η 
λύση της λοίμωξης μετά από EAΑ και ΧΑ. Η ανάγκη για αλλαγή ή επιμήκυνση της ΕΑΑ πέρα από τις 
διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ή ο θάνατος θεωρήθηκε ως αποτυχία.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 142 ασθενείς με ΕΛ. Η μέση ηλικία ήταν 60,9 έτη, 
ενώ το 60% ήταν άνδρες. Οι αιτίες της ΟΚ περιλαμβάνουν χολοκυστίτιδα (28,2%), σκωληκοειδίτι-
δα (24,6%), ενδοκοιλιακό απόστημα οποιουδήποτε σημείου (19%), εκκολπωματίτιδα (9%), ειλεό 
(6,3%) και διάτρηση κοίλου σπλάχνου (5,6%). Η πλειοψηφία (95,1%) πρόκειται για ΕΛ που προέρχο-
νταν από την κοινότητα ενώ το 86,6% παρουσίαζε qSOFA <2. Η EAΑ ήταν επιτυχής σε 126 (88,7%) 
ασθενείς και απέτυχε σε 16 (11,3%) μετά από ΧΑ. Υψηλή βαθμολογία qSOFA αποτελεί ανεξάρτητο 
προγνωστικό δείκτη ανάγκης αλλαγής της EAΑ (OR: 2,23, p=0,025), αλλά όχι η εστία της λοίμωξης, 
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το φύλο, η ηλικία, η ύπαρξη νεοπλάσματος, διαβήτη ή ανοσοκαταστολής. Οι ασθενείς με ανεπιτυχή 
EAΑ είχαν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας, μεγαλύτερο συνολικό κόστος νοσηλείας 
αλλά όχι υψηλότερο κόστος σχετιζόμενο με αντιβιοτικά, σε σύγκριση με εκείνους με επιτυχή EAΑ.
Συμπεράσματα: Υψηλή βαθμολογία qSOFA θα πρέπει να κινητοποιήσει για καλύτερη επιλογή ΕΑΑ 
σε ασθενείς που παρουσιάζουν οξεία κοιλία, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται καλύτερα αποτελέσματα 
και μείωση του συνολικού κόστους και της διάρκειας νοσηλείας.

EA23
Ο ρόλος του σακχαρώδη διαβήτη στην έκβαση της σήψης σε 
ασθενείς εκτός Μ.Ε.Θ. Είναι πράγματι άσχημα τα νέα;
Κ. Ακινόσογλου,1 Γ. Καψοκώστα,2 Μ. Μουκταρούδη,3 Β. Κοσμάς,4 Β. Καλδής,5 Μ. Κοντογιώργη,6  
Ε.Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης,3 Χ.Α. Γώγος,1 εκ μέρους της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης
1Παθολογική Κλινική και Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών
2Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ναύπακτος
3Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

 

4Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
5Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Άργους
6Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Ε.Κ.Π.Α. 

Σκοπός: Οι ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) έχουν αυξημένο ρίσκο να αναπτύξουν λοιμώξεις 
και σήψη. Προηγούμενες μελέτες έχουν αναφέρει χειρότερη έκβαση σε ασθενείς με ΣΔ, σε σχέση με 
τους μη διαβητικούς. Στόχος της μελέτης αυτής, ήταν να προσδιορίσουμε αν οι προγνωστικοί δείκτες 
και η πρωτογενής έκβαση διέφεραν σε σηπτικούς ασθενείς εκτός Μ.Ε.Θ., παρουσία ή απουσία ΣΔ ΙΙ. 
Υλικά και Μέθοδοι: Για την πραγματοποίηση της μελέτης αυτής, χρησιμοποιήθηκε το μητρώο 
ασθενών της Ελληνικής Ομάδος Μελέτης της Σήψης, με δεδομένα σηπτικών ασθενών από το 
2006 έως σήμερα. Συμπεριελήφθησαν ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια ορισμού της Σήψης 3 
συμπεριλαμβανομένου του σηπτικού σοκ (λοίμωξη, σήψη και σηπτικό σοκ) και ακολούθως κατανε-
μήθηκαν ανάλογα με την παρουσία ή την απουσία ΣΔΙΙ. Οι ασθενείς των δύο ομάδων ταυτίστηκαν 
ως προς την ηλικία, το φύλο, τo σύστημα πρόγνωσης APACHE II και τον δείκτη συννοσηρότητας 
Charlson (CCI). Η σύγκριση των ανεξάρτητων δειγμάτων των προγνωστικών δεικτών και των πρω-
τογενών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με χρήση t-test και chi-square test. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται ως μέσοι όροι [± μέση διακύμανση], εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.
Αποτελέσματα: Από το αρχικό δείγμα 4.320 μη νοσηλευόμενων σε Μ.Ε.Θ. σηπτικών ασθενών, 
τελικά συμπεριελήφθησαν στη μελέτη 812 (406 με ΣΔ, 406 δίχως ΣΔ), ακολουθώντας τα κριτήρια 
ταύτισης. Βασικά χαρακτηριστικά ήταν η ηλικία 76 [10,3] ετών, 46% άρρενες, APACHE II 15,5 [6], CCI 
5,1 [1,8], 24% λοίμωξη, 63,8% σήψη και 12,2% σηπτικό σοκ. Οι ασθενείς παρουσίασαν παρόμοια 
αέρια αίματος και βασικό αιματολογικό προφίλ. Μη σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε μεταξύ 
διαβητικών και μη διαβητικών ασθενών σε qSOFA (1,3 [0,9] έναντι 1,3 [0,9], p=0,7), SOFA (3,9 [3,1] 
έναντι 4,2 [3,3], p=0,1), ή στα επίπεδα suPAR1 (12,5 [7,8] έναντι 11,8 [7,0], p=0,3) αντίστοιχα. Το 
πρωτογενές σηπτικό σύνδρομο επιλύθηκε στο 70,9% των περιπτώσεων (ΣΔ 71,1% έναντι 70,6% 
μη ΣΔ, p=0,9). Όσον αφορά την έκβαση στις 28 ημέρες, 24% απεβίωσαν (ΣΔ 24,1% έναντι 23,9% 
μη ΣΔ, p=0,9), ενώ τα αίτια θανάτου ήταν παρόμοια μεταξύ διαβητικών και μη διαβητικών (σήψη 
17,8% έναντι 15,8%, καρδιαγγειακό επεισόδιο 3,7% έναντι 3,2%, εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο 
0,5% έναντι 0,5%, κακοήθεια 0,7% έναντι 2% αντίστοιχα, p=0,6).
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Συμπεράσματα: Δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην πρωτογενή έκβαση και 
τους προγνωστικούς δείκτες μεταξύ διαβητικών και μη διαβητικών ασθενών με σήψη νοσηλευόμε-
νων ασθενών εκτός Μ.Ε.Θ. Η αναφερόμενη χειρότερη πρόγνωση στους σηπτικούς αρρώστους με 
ΣΔ, πιθανώς οφείλεται στις συνοδευόμενες συννοσηρότητες και όχι το ΣΔ αυτό καθ’ αυτό.

EA24
Χαρακτηριστικά και έκβαση πρώιμης και όψιμης πνευμονίας σε 
ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Μ. Παπαγιάννη,1 Κ. Τζιόμαλος,2 Κ. Χρήστου,2 Σ.-Μ. Αγγελοπούλου,2 Σ. Κωστάκη,2 Α. Παπαγιάννης,2 
Ό. Τσαχουρίδου,1 Σ. Μεταλλίδης,1 Χ. Σαββόπουλος,2 Α.Ι. Χατζητόλιος 2
1Α’ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
2 Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Εισαγωγή: Η πνευμονία αποτελεί συχνή επιπλοκή σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκε-
φαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν υπάρχουν διαφορές στους προγνωστικούς 
παράγοντες ή στην έκβαση της πρώιμης και της όψιμης πνευμονίας που σχετίζεται με το ΑΕΕ. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι προγνωστικοί παράγοντες και η 
έκβαση της πρώιμης και όψιμης πνευμονίας στους ασθενείς με οξύ ΑΕΕ.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν προοπτικά 922 διαδοχικοί ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για οξύ 
ισχαιμικό ΑΕΕ (42,2% άνδρες, ηλικίας 79,6±6,9 ετών). Η βαρύτητα του ΑΕΕ εκτιμήθηκε κατά την 
εισαγωγή στο νοσοκομείο με τη National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS). Η έκβαση εκτι-
μήθηκε με τα ποσοστά λειτουργικής εξάρτησης κατά την έξοδο από το νοσοκομείο (τροποποιη-
μένη κλίμακα Rankin μεταξύ 2 και 5) και ενδονοσοκομειακής θνητότητας. Οι πνευμονίες ταξινομή-
θηκαν ανάλογα με το χρόνο εκδήλωσης, σε πρώιμη πνευμονία, με έναρξη εντός 72 ωρών από την 
εισαγωγή και σε όψιμη πνευμονία, με έναρξη μετά από 72 ώρες από την εισαγωγή στο νοσοκομείο.
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, 134 ασθενείς εμφάνισαν πνευμονία (14,5% του 
συνολικού πληθυσμού της μελέτης). Μεταξύ των ασθενών που εμφάνισαν πνευμονία, οι 97 (72,4%) 
εμφάνισαν πρώιμη πνευμονία και οι 37 (27,6%) εμφάνισαν όψιμη πνευμονία. Κατά την εισαγωγή, 
η κλίμακα NIHSS δεν διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων (19,5±10,8 έναντι 18,1±9,3, p=0,500) και η 
συχνότητα της δυσφαγίας ήταν επίσης παρόμοια (83,5 έναντι 81,1% αντίστοιχα, p=0,939). Οι ασθε-
νείς με πρώιμη πνευμονία είχαν σε υψηλότερο ποσοστό χρόνια νεφρική νόσο (46,2 έναντι 20,0%, 
p=0,012) και είχαν τάση να είναι νεότεροι (80,5±6,9 έναντι 82,9±6,7 έτη, p=0,084) και να έχουν 
μεγαλύτερο σωματικό βάρος (79,0±16,2 έναντι 72,9±11,7 kg, p=0,066) και υψηλότερες σφύξεις 
(83±16 έναντι 77±13, p=0,057). Οι ασθενείς με όψιμη πνευμονία νοσηλεύτηκαν για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα σε σχέση με τους ασθενείς με πρώιμη πνευμονία (11,5±5,9 έναντι 8,6±4,9 
p=0,006). Και οι δύο ομάδες είχαν υψηλά και παρόμοια ποσοστά λειτουργικής εξάρτησης κατά 
την έξοδο από το νοσοκομείο (87,3 και 100,0% στους ασθενείς με πρώιμη και όψιμη πνευμονία 
αντίστοιχα, p=0,238) και ενδονοσοκομειακής θνητότητας (39,2 και 40,5% αντίστοιχα, p=1,000).
Συμπεράσματα: Η πρώιμη πνευμονία είναι συχνότερη από την όψιμη πνευμονία σε ασθενείς με 
ΑΕΕ. Η βαρύτητα του ΑΕΕ και η συχνότητα της δυσφαγίας δεν διέφεραν στις δύο ομάδες ασθενών. 
Η πρόγνωση είναι δυσμενής και στις δύο ομάδες ασθενών με πιθανόν χειρότερη λειτουργική έκβα-
ση στην όψιμη πνευμονία.
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ΑΑ01 
Δείκτες φλεγμονής και αιματοκρίτης στην οστεομυελίτιδα σε διαβητικό 
πόδι: Ο ρόλος τους στη διαφορική διάγνωση και στην παρακολούθηση 
της θεραπείας των ασθενών 
Χ. Λούπα,1,2 Σ. Μάζαρης,2 Α. Δώνου,1 Ε. Βογιατζόγλου,1 Σ. Καλαντζή,2 Κ. Χριστόπουλος 2
1Ιατρείο Φροντίδας Διαβητικού Ποδιού «Δημήτρης Βογιατζόγλου»
2Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ»

Σκοπός: Η δημιουργία πρωτοκόλλου για τη διάγνωση και παρακολούθηση της οστεομυελίτιδας 
του διαβητικού ποδιού (ΟΜ).
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη. Επιλέχθηκαν τυχαία 62 φάκελοι ασθενών που επισκέ-
φθηκαν το ιατρείο διαβητικού ποδιού με λοίμωξη στα κάτω άκρα (41/62 άνδρες, 7/62 με ΣΔ1, ηλι-
κία 67,8±14 έτη). Καταγράφηκαν οι δείκτες φλεγμονής (λευκά αιμοσφαίρια, ταχύτητα καθίζησης 
ερυθρών, CRP), και ο αιματοκρίτης των ασθενών κατά την πρώτη επίσκεψη (0), στην εβδομάδα 1, 
και στους μήνες 1, 3 και 6 της παρακολούθησής τους. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε 
με το SPSS v.20.
Αποτελέσματα: 26/62 ασθενείς είχαν ΟΜ (διάγνωση με ακτινογραφία ή/και μαγνητική τομογρα-
φία) και οι υπόλοιποι 36/62 λοίμωξη μαλακών μορίων. Οι μέσες τιμές στους ασθενείς με ΟΜ ήταν: 
α) WBC: 11751, 11746, 8496, 7874, 7600/μL για τα προαναφερθέντα χρονικά σημεία (p=0,013, 
ευθύγραμμος εξάρτηση). β) Ht: 34,5, 31,2, 35,0, 36,0, 39,0%, αντίστοιχα (p=0,06). γ) ΤΚΕ: 71, 73, 
44, 43, 40 mm/1h, αντίστοιχα (p=0,021). δ) CRP: 46,3, 7,9, 4,1, 5,0 mg/L, ΦΤ<3 (p=0,021). Στους 
ασθενείς με λοίμωξη μαλακών μορίων, οι αρχικές τιμές (0) ήταν: WBC=10149, Ht=37,2, TKE=57, 
CRP=40,1, και οι τιμές στην 1η εβδομάδα ήταν: 8949, 35,5, 60 και 18,9, αντίστοιχα. Παρόλο που δεν 
αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, υπήρχε μια τάση να είναι υψηλότερες οι τιμές των 
WBC, ΤΚΕ και CRP, ενώ ο Ht να είναι χαμηλότερος στους ασθενείς με OM. Αυτή η τάση δεν παρατη-
ρήθηκε στις τιμές των μηνών 1, 3 και 6. 28/62 ασθενείς (11 με OM) δεν είχαν λάβει αντιβιοτικά τις 
προηγούμενες 2 εβδομάδες, και σε αυτόν τον υποπληθυσμό οι μελετηθέντες δείκτες παρουσίαζαν 
παρόμοια πορεία με το σύνολο των μελετηθέντων ασθενών.
Συμπεράσματα: Α) Οι δείκτες φλεγμονής τείνουν να είναι υψηλότεροι και ο Ht χαμηλότερος σε 
ασθενείς με ΟΜ σε διαβητικό πόδι συγκριτικά με τους ασθενείς με λοίμωξη μαλακών μορίων. Β) Σε 
OM, τα λευκά ήταν φυσιολογικά μετά 1 μήνα, ο Ht και η CRP σχεδόν φυσιολογικά σε 3 μήνες, και 
η ΤΚΕ σε 6 μήνες. Εάν σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών υπάρξουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στις παραπάνω παραμέτρους, αυτές ίσως μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στη διάγνωση της ΟΜ 
ως υποβοηθητικές στην απλή ακτινογραφία (που αρχικά δυνατόν να είναι φυσιολογική), ώστε να 
αποφεύγονται ακριβές διαγνωστικές μέθοδοι όπως η MRI.
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ΑΑ02
Επιδημιολογία βακτηριαιμίας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας κατά το 
διάστημα 2013-2017
Μ. Πανουτσοπούλου,1 Ό. Αποστόλου,2 Ε. Παππά,1 Μ. Παπαδημητρίου,1 Ι. Δεληολάνης,2 Α. Πανταζάτου,2 
Ά. Σκιαδά,3 Ι. Παυλέας,1 Ι. Φλώρος 1
1Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
3Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σκοπός: Οι λοιμώξεις που οφείλονται σε πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς αποτελούν σημα-
ντικό πρόβλημα για τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Η γνώση της τοπικής επιδημιολογίας είναι 
σημαντική, προκειμένου να γίνει ταχεία έναρξη κατάλληλης εμπειρικής αγωγής. Ο στόχος της 
μελέτης ήταν η καταγραφή της επίπτωσης των πολυανθεκτικών μικροβίων στη Μ.Ε.Θ., με βάση τον 
συνολικό αριθμό των απομονωθέντων στελεχών και της αντοχής αυτών.
Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφηκαν αναδρομικά οι βακτηριαιμίες από ασθενείς που νοσηλεύ-
θηκαν στη Μ.Ε.Θ. κατά το διάστημα 2013-2017. Περιελήφθη μόνο το πρώτο επεισόδιο για κάθε 
ασθενή. Οι δοκιμασίες ευαισθησίας έγιναν με διάχυση σε τρυβλία (Kirby-Bauer) και με Microscan 
Walkaway 96 plus για ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις.
Αποτελέσματα: Κατά το διάστημα της μελέτης νοσηλεύθηκαν 1.110 ασθενείς στη Μ.Ε.Θ. Κατα-
γράφηκαν βακτηριαιμίες σε 248 περιπτώσεις (22%), εκ των οποίων οι 168 (68%) οφείλονταν σε 
αρνητικά κατά Gram μικρόβια και οι 80 (32%) σε Gram θετικά. Τα απομονωθέντα Gram(-) ήταν 
Acinetobacter baumannii (49%), Klebsiella pneumoniae (26%), Escherichia coli (3%), άλλα εντερο-
βακτηριακά (10%), Pseudomonas aeruginosa (10%) και Stenotrophomonas maltophilia (2%). Tα 
Gram(+) ήταν Enterococcus faecium (42.5%), Enterococcus faecalis (22.5%), άλλοι εντερόκοκκοι 
(5%), Staphylococcus aureus (4%) και κοαγκουλάση αρνητικοί σταφυλόκοκκοι (26%). Από τα στε-
λέχη A. baumannii 97% ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες, 9,6% στην κολιστίνη και 31% στην 
τιγκεκυκλίνη, ενώ από τα στελέχη K. pneumoniae τα αντίστοιχα ποσοστά αντοχής ήταν 80%, 70% 
και 4,5%. Τα στελέχη P. aeruginosa είχαν ποσοστό αντοχής στις καρβαπενέμες 44%, ενώ ήταν όλα 
ευαίσθητα στην κολιστίνη. Από τα στελέχη E. coli και τα λοιπά εντεροβακτηριακά 20% και 35% 
αντίστοιχα ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες. Τα ποσοστά αντοχής στη βανκομυκίνη ήταν 56% 
για τα στελέχη E. faecium και 5,5% για τα E. faecalis. Οι κοαγκουλάση αρνητικοί σταφυλόκοκκοι ήταν 
ανθεκτικοί στη μεθικιλλίνη κατά 90%.
Συμπεράσματα: Τα συχνότερα απομονούμενα βακτήρια στη Μ.Ε.Θ. είναι Gram(-), κυρίως A. bau-
mannii και εντεροβακτηριακά, ενώ οι εντερόκοκκοι αποτελούν τα συνηθέστερα Gram(+). Τα στελέχη 
A. baumannii και K. pneumoniae παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στις καρβαπενέμες. Επιπλέον, η αυξη-
μένη αντοχή της K. pneumoniae στην κολιστίνη καθιστά τη θεραπεία των λοιμώξεων που οφείλονται 
σε αυτήν ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα.
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ΑΑ03
Συστηματικό υπερφλεγμονώδες σύνδρομο σε έδαφος οξέος πυρετού Q 
(περιγραφή περίπτωσης)
Χ. Γιαννόπουλος,1 Τ. Ταταρίδου,1 Ν. Αλεξίου,1 Ε. Σκούρα,1 Β. Αποστολόπουλος,1 Γ. Μαϊκαντής,1  
Θ. Λάμπρου,1 Μ. Κουπετώρη,1 Ε. Καταξάκη,2 Σ. Συμπάρδη 1
1Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Ρευματολογικό Ιατρείο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Εισαγωγή: O οξύς πυρετός Q οφείλεται σε ένα υποχρεωτικά ενδοκυττάριο παθογόνο την Coxiella 
burnetti. Συνήθως πρόκειται για αυτοπεριοριζόμενη οξεία εμπύρετη νόσο, που εκδηλώνεται 
συχνότερα σαν άτυπη πνευμονία ή ηπατίτιδα. Σπανιότερα, η νόσος λαμβάνει επίμονη και χρόνια 
μορφή, με συχνότερη εκδήλωση την ενδοκαρδίτιδα.
Σκοπός: Να καταδειχτεί η μεγάλη ποικιλία των κλινικών εκδηλώσεων, η συχνή δυσκολία της κλι-
νικής υποψίας και η ανάγκη της στενής κλινικής και παρακλινικής παρακολούθησης του ασθενούς 
μετά το πέρας της οξείας φάσης.
Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας 23 ετών, ελληνικής καταγωγής, εισήχθη λόγω εμπυρέτου από δεκαη-
μέρου, διάχυτων μυαλγιών, αρθραλγιών, ροδόχροου εξανθήματος (“salmon like”) κορμού-άκρων. 
Ατομικό αναμνηστικό: Στην ηλικία 6 ετών λανθάνουσα φυματική λοίμωξη αντιμετωπισθείσα με 
6μηνη χορήγηση ριφαμπικίνης-ισονιαζίδης. Εργαστηριακός έλεγχος: Λευκοκυττάρωση με πολυ-
μορφοπυρήνωση, πρωτεΐνες οξείας φάσης λίαν αυξημένες (CRP=170 mg/l, φερριτίνη >1500 ng/
ml). Διαταραχή ηπατικής βιοχημείας (10πλάσιες αμινοτρανσφεράσες και χολοστατικά ένζυμα). 
Ορολογικός έλεγχoς και PCR αίματος για ιλαρά: αρνητικός, ορολογικός έλεγχος για HBV, HCV, 
HIV(δις), EBV, CMV, Coxcackie, Echo, Leptospira i, Toxoplasma g, Rickettsiae spp, Leismania spp, 
Mycoplasma spp: αρνητικός. Wright, RPR αρνητικές. Quantiferon: θετικό. Νεοπλασματικοί δείκτες, 
ανοσολογικός έλεγχος (ΑΝΑ, αντι-DNA, p-ANCA, c-ANCA, αντι-MPO, αντι-PR-3): αρνητικά. Αιμο-
καλλιέργειες, ουροκαλλιέργειες: στείρες. Αξονική τομογραφία θώρακος/άνω-κάτω κοιλίας: ήπια 
ηπατοσπληνομεγαλία, παρααορτική και μεσεντέρια λεμφαδενοπάθεια. Μυελόγραμμα και Οστεο-
μυελική βιοψία: φυσιολογική ωρίμανση και των τριών σειρών, εικόνα αντιδραστικού μυελού. 
Αποτελέσματα: Λόγω επιμονής του αμφημερινού πυρετού (>39°C), του συστηματικού υπερφλεγ-
μονώδους συνδρόμου, καθώς η προσομοίωση της κλινικής και παρακλινικής εικόνας με τη νόσο 
Still ενηλίκων (εν αναμονή των απαντήσεων ορολογικού ελέγχου) και επί πλήρωσης όλων των μει-
ζόνων και ελασσόνων κριτηρίων της νόσου, ετέθη σε κορτιζονοθεραπεία αλλά χωρίς ανταπόκριση. 
Η διάγνωση τέθηκε τελικά με το εντόνως θετικό ορολογικό έλεγχο για Coxiella b. (IgG φάσης II = 
1:1024, φάσης I = 1: 64). Χορηγήθηκε αγωγή με δοξυκυκλίνη (100 mg x 2) και υδροξυχλωροκίνη 
(200 mg x 3) με σταδιακή κλινική και εργαστηριακή βελτίωση. Πραγματοποιήθηκε διαθωρακικό 
υπερηχογράφημα καρδιάς χωρίς παθολογικά ευρήματα και ο ασθενής εξήλθε της κλινικής με 
οδηγίες για την παρατεταμένη διάρκεια θεραπείας καθώς και στενή κλινική/εργαστηριακή/απει-
κονιστική παρακολούθηση. 
Συμπεράσματα: O οξύς πυρετός Q (υποχρεωτικώς δηλούμενο λοιμώδες) μπορεί να υποδύεται 
πλειάδα νόσων. Πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση παρατεινόμενου 
εμπύρετου. Μεγάλη σημασία έχει η έγκαιρη έναρξη της ενδεδειγμένης θεραπείας, λόγω του κινδύ-
νου να μεταπέσει η νόσος σε χρονιότητα με συχνότερη εκδήλωση την ενδοκαρδίτιδα.
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ΑΑ04
Διάχυτη αποστηματική νόσος από Staphylococcus aureus (MSSA) 
εκδηλούμενη ως Capillary Leak Syndrome
Β. Γόγολας, Π. Κατσέλη, Ε. Κούτρα, Ι. Κοντόλαιμου, Κ. Ηλιοπούλου, Ε. Ρούλια, Ζ. Αλεξίου
Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού σταφυλοκοκκικής σηψαιμίας και διάχυτης αποστηματικής 
νόσου εκδηλούμενης ως capillary leak syndrome.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής 54 ετών διεκομίσθη στο ΤΕΠ λόγω αδυναμίας κάτω άκρων από τριη-
μέρου. Aπό εβδομάδος εμφάνιζε άλγος στην οσφύ μη υφιέμενο με Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη 
Φάρμακα. Ατομικό αναμνηστικό: αρτηριακή υπέρταση άνευ αγωγής. Κλινική εξέταση: καρδιακοί 
τόνοι ευκρινείς-ρυθμικοί με φύσημα στην περιοχή ακρόασης AoV (γνωστό), λεπτοί μη μουσικοί 
ρόγχοι στις βάσεις των πνευμόνων, κοιλία δίχως οξεία παθολογία. Από τον αδρό νευρολογικό έλεγχο 
πτώση μυϊκής ισχύος κάτω άκρων. Επισκοπικά, εμφάνιζε οίδημα κάτω άκρων με εντύπωμα. Επίσης 
οίδημα, ερυθρότητα και άλγος αριστεράς άκρας χειρός. Ζωτικά σημεία: ΑΠ: 100/60 mmHg, ΣΦ: 100/
min, SatO2: 92%. Εργαστηριακός Έλεγχος: WBCs: 31,000/μl (NE: 96,7%), Hct: 38%, Hgb: 11,7 gr/dl, 
PLTs: 269,000/μl, Urea: 182 mg/dl, Cr: 2,8 mg/dl, SGOT: 46 IU/L, SGPT: 48 IU/L, γ-GT: 81 IU/L, LDH: 
534 IU/L, CPK: 446 IU/L, Na: 125 mmol/l, K: 3,2 mmol/l, alb: 2,03 gr/dl. Αυξημένοι δείκτες φλεγμο-
νής: CRP: 193 mg/dl, ΤΚΕ: 122 mm, Ινωδογόνο: 741 mg/dl. Από τη μικροσκόπηση: τοξική κοκκίωση 
πολυμορφοπυρήνων. Ο ασθενής εισήχθη για περαιτέρω αντιμετώπιση και τέθηκε σε εμπειρική αντι-
μικροβιακή αγωγή με κεφτριαξόνη/λινεζολίδη. Τις πρώτες ώρες νοσηλείας εκδήλωσε εμπύρετο 38°C 
και ελήφθησαν αιμοκαλλιέργειες. Λόγω επηρεασμένης νεφρικής λειτουργίας και γενικευμένου οιδή-
ματος τέθηκε σε στάγδην ενδοφλέβια χορήγηση φουροσεμίδης. Υπεβλήθη άμεσα σε απεικονιστικό 
έλεγχο με CT-εγκεφάλου, θώρακος, άνω/κάτω κοιλίας: 1. Ολιγάριθμες υπόπυκνες εστιακές αλλοιώ-
σεις μετωπιαία άμφω, 2α. οζώδεις αλλοιώσεις με εσωτερική κοιλοποίηση στον αριστερό άνω λοβό 
του πνεύμονος, 2β. δύο κοιλοποιημένοι όζοι στο δεξιό άνω λοβό, 3. υπόπυκνη αλλοίωση στο δεξιό 
ψοΐτη μυ. Από τον λοιπό έλεγχο: Ra test, ανοσολογικός έλεγχος, λοιμώδη νοσήματα, νεοπλασματι-
κοί δείκτες αρνητικά. Φερριτίνη >1,500 ng/ml, C3: 55,9 mg/dl, C4: 6,4 mg/dl. Από τρεις συναπτές 
καλλιέργειες αίματος απομονώθηκε Staphylococcus aureus MSSA και πραγματοποιήθηκε u/s καρ-
διάς δίχως αξιόλογα ευρήματα. Από οφθαλμολογική εξέταση ανευρέθη κηλίδα του Roth στο δεξιό 
οφθαλμό. Βάσει των αιμοκαλλιεργειών, των απεικονιστικών ευρημάτων και της ανεύρεσης κηλίδας 
Roth, έγινε τροποποίηση της αντιμικροβιακής αγωγής σε κλοξακιλλίνη και διενεργήθηκε διοισοφά-
γειο u/s καρδιάς: αρνητικό για ενδοκαρδίτιδα. Παρά την ύφεση του εμπυρέτου και τη βελτίωση της 
νεφρικής λειτουργίας με σταδιακό απογαλακτισμό από τα διουρητικά, παρουσιάσθηκε υποτροπή 
αυτού. Έγινε MRI καρδιάς δίχως ωστόσο ευρήματα ύποπτα ενδοκαρδίτιδας. Προγραμματίσθηκε 
παρακέντηση υπό αξονικό τομογράφο της βλάβης του ψοΐτου μυός, από την οποία απομονώθηκε ο 
ίδιος μικροβιακός παράγων. Λόγω υποψίας οστικής συμμετοχής στη νόσο (οσφυαλγία, παθολογική 
απεικόνιση ΟΜΣΣ σε MRI), πραγματοποιήθηκε σπινθηρογράφημα οστών: αυξημένη πρόσληψη 
ραδιοφαρμάκου στο ύψος των Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 ως επί οστικής συμμετοχής στη λοίμωξη. Βάσει αυτού 
προστέθηκε στην αγωγή σιπροφλοξασίνη/ριφαμπικίνη.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής σταδιακά παρουσίασε ύφεση του εμπυρέτου με σαφή βελτίωση της 
κλινικής του εικόνας. Με καλλιέργεια αίματος στείρα και βελτιούμενα απεικονιστικά ευρήματα, 
εξήλθε με οδηγία για συνέχιση της αγωγής με σιπροφλοξασίνη/ριφαμπικίνη μέχρι τη συμπλή-
ρωση εξαμήνου.
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Συμπεράσματα: Το capillary leak syndrome αποτελεί κλινική οντότητα ολοένα και συχνότερα 
εμφανιζόμενη, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη διαπερατότητα των τριχοειδών. Συνοδεύ-
εται από υποαλβουναιμία, γενικευμένο οίδημα, μείωση του δραστικού κυκλοφορούντος όγκου 
αίματος/αιμοσυμπύκνωση και οξεία νεφρική βλάβη. Σε μία σειρά εκλυτικών αιτίων περιλαμβάνεται 
και η μικροβιαιμία όπως στην περίπτωση του ασθενούς με την αξιοσημείωτα διάχυτη προσβολή 
ιστών και οργάνων (πνεύμονες, οπισθοπεριτοναϊκός χώρος-ΟΜΣΣ) υπό τη μορφή αποστημάτων.

ΑΑ05
Μαζική αιμόλυση σε βαριά σήψη απότοκο βακτηριαιμίας από 
Aeromonas hydrophila/caviae και E. coli 
Α. Μασγάλα,1 Κ. Κωστάκη,1 Σ. Ζαχαριουδάκη,1 Α. Σιάννη,1 Ν. Ζιμπουνούμη,1 Ε. Πλατσούκα,2  
Ε. Πάλλα,2 Θ. Αθανασοπούλου, Ι. Ιωαννίδης 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων 
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων 

Σκοπός: Περιγραφή βαριάς σήψης από βακτηριαιμία οφειλόμενη σε Aeromonas hydrophila/caviae 
και E. coli συνοδευόμενη από μαζική αιμόλυση, σε ανοσοκασταλμένη ασθενή.
Υλικό και Μέθοδοι: Γυναίκα 76 ετών, προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων (ΤΕΠ) με έντονη 
δύσπνοια, θωρακικό συσφιγκτικό άλγος, ανουρία και διάχυτα άλγη από ωρών. Αναφέρει ενοχλήμα-
τα από 24ωρου στο δεξιό υποχόνδριο με δεκατική πυρετική κίνηση. Από το ατομικό αναμνηστικό 
καταγράφεται αρτηριακή υπέρταση και ρευματοειδής αρθρίτις υπό πρεδνιζολόνη 5 mg ημερησί-
ως, μεθοτρεξάτη και κυκλοσπορίνη. 
Αποτελέσματα: Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώνονται λεπτοί υγροί βάσεων άμφω και διάχυτη 
κοιλιακή ευαισθησία. Αρτηριακή Πίεση 220/110 mmHg, σφύξεις 120/min και θερμοκρασία από το 
ορθό 40°C. Από τον εργαστηριακό έλεγχο προκύπτει εκσεσημασμένη λευκοκυττάρωση (29.200) με 
πολυμορφοπυρηνικό τύπο (80,5%) και αδυναμία μέτρησης αιματοκρίτη λόγω οξείας αιμόλυσης. 
Σημειώνεται ολική χολερυθρίνη 22,30 mg/dL, γαλακτική αφυδρογονάση 6,419 IU/L, κρεατινίνη 1,8 
mg/dL, ουρία 176 mg/dL, απτοσφαρίνες 0,6 g/L, CRP 105,43 mg/L και άμεση Coombs αρνητική. 
Δεν παρουσιάζονται διαταραχές πήξης ή αιμοπεταλίων. Αέρια αίματος ενδεικτικά μεταβολικής 
οξέωσης. Η ακτινογραφία θώρακος παρουσιάζει επίταση των πυλών άμφω, ενώ ο υπερηχογρα-
φικός έλεγχος κοιλιάς δεν αναδεικνύει σημαντική παθολογία. Λαμβάνονται αιμοκαλλιέργειες 
και η ασθενής αντιμετωπίζεται σαν βαριά σήψη με πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, αμικασίνη και 
βανκομυκίνη, υδροκορτιζόνη 500 mg, ενώ γίνονται 8 συνολικά ώσεις φουροσεμίδης ενδοφλεβίως 
ως επί πνευμονικού οιδήματος, χωρίς αποτέλεσμα. Εν μέσω προσπαθειών διενέργειας ολόσωμης 
αξονοτομογραφικής απεικόνισης και προσωρινού κεντρικού καθετήρα για αιμοκάθαρση, η ασθε-
νής καταλήγει τρεις ώρες περίπου από την άφιξη της στα ΤΕΠ. Την επομένη ημέρα, θετικοποιούνται 
οι αιμοκαλλιέργειες με δύο gram(-) μικρόβια που στη συνέχεια ταυτοποιούνται σε Aeromonas 
hydrophila/caviae και E. coli, πολυευαίσθητα και τα δύο. 
Συμπεράσματα: Η παρουσία μαζικής ενδοαγγειακής αιμόλυσης σε βαριά σήψη αποτελεί σοβαρά 
επιβαρυντικό προγνωστικό παράγοντα για την τελική έκβαση του ασθενούς. Συνδέεται με μικρό-
βια όπως το Clostridrium perfringens ή το E. coli 0157:Η7 (αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο) ενώ 
αναφέρονται περιπτώσεις από Aeromonas spp σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Υψηλή υποψία για 
σπάνια μικρόβια και θανατηφόρες επιπλοκές κρίνεται αναγκαία σε μη ανοσοεπαρκείς ασθενείς. 
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ΑΑ06
Σύνδρομο υπερλοίμωξης από Strongyloides stercoralis -  
Συνύπαρξη ενετροκολίτιδας από Clostridium difficile - Ενδοσκοπικά 
ευρήματα πεπτικού
Α. Μασγάλα,1 Δ. Απέσσου,2 Δ. Mπαρλαμπά,3 Σ. Καρδούτσου,3 Α. Ευγενίδη,1 Μ. Λένος,2 Π. Σταύρου,1 
Θ. Σεφερλής,1 Ν. Μάθου 1
1Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων
2Παθολογοανατομικό Τμήμα, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων
3Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος»

Σκοπός: Να καταδειχθεί η σημασία έγκαιρης διάγνωσης του συνδρόμου υπερλοίμωξης από 
Strongyloides stercoralis, μέσα από τα ενδοσκοπικά ευρήματα του ανώτερου πεπτικού. 
Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας 48 ετών με καταγωγή από Φιλιππίνες και διαμονή στην Ελλάδα την 
τελευταία δεκαετία, προσέρχεται στα Επείγοντα του Νοσοκομείου «Παμμακάριστος» σε κατάσταση 
βαριάς σήψης (qSOFA:3) και με οίδημα ανά σάρκα. Αναφέρεται από 10ημέρου ιστορικό με εμέτους 
και πολλαπλές υδαρείς διάρροιες χωρίς προσμίξεις αίματος ή βλέννης. Ατομικό αναμνηστικό: Σακ-
χαρώδης διαβήτης, κατάχρηση αλκοόλ και λήψη μεθυπρεδνιζολόνης τους τελευταίους μήνες για 
αρθραλγίες. Από τον εργαστηριακό έλεγχο σημειώνονται η εκεσεσημασμένη ηωσινοφιλία (30,8% 
επί του συνόλου των λευκών αιμοσφαιρίων), βαριά υπαλβουμινιαμία (1 mg/dl), υπονατριαιμία (122 
mg/dl), υποκαλιαιμία (3.3 mg/dl) και παράταση χρόνων πήξης. Η εξέταση κοπράνων απέβη θετική 
για τοξίνες Α και Β Clostridium difficile, οπότε ο ασθενής έλαβε την ανάλογη θεραπεία, χωρίς όμως 
την αναμενόμενη ανταπόκριση. Παρασιτολογική και καλλιέργεια κοπράνων, αρνητικές. 
Αποτελέσματα: Ο αξονοτομογραφικός έλεγχος της κοιλιάς ήταν ενδεικτικός φλεγμονώδους ενετρο-
κολίτιδας με ταυτόχρονη ύπαρξη ασκιτικής συλλογής και μεσεντέριας λεμφαδενίτιδας. Ακολούθησε 
κολονοσκόπηση η οποία ανέδειξε εικόνα συμβατή με εντεροκολίτιδα, ενώ οι βιοψίες κατέδειξαν 
βλεννογόνο παχέος εντέρου με οίδημα, χρόνια φλεγμονώδη στοιχεία και συμμετοχή ηωσινοφίλων. 
Στη γαστροσκόπηση ωστόσο, ανερεύθη οιδηματώδης βλεννογόνος δωδεκαδακτύλου με «λευκωπό» 
επίχρισμα, η βιοψία του οποίου κατέδειξε στον αυλό δύο κρυπτών, καλά διατηρούμενα τμήματα 
παρασίτου με μορφολογία συμβατή με Strongyloides stercoralis. Τη διάγνωση επιβεβαίωσε η δεύτερη 
παρασιτολογική κοπράνων.Ο ασθενής ανταποκρίθηκε στην αγωγή με αλβενδαζόλη και ιβερμεκτίνη. 
Συμπεράσματα: Ερυθηματώδης και οιδηματώδης βλεννογόνος δωδεκαδακτύλου με λευκωπό 
επίχρισμα σε ασθενή με ανοσοκαταστολή και την αντίστοιχη κλινική εικόνα, θέτει υψηλή υποψία 
για σύνδρομο υπερλοίμωξης από Strongyloides stercoralis.

ΑΑ07
Λοίμωξη από Clostridium difficile σε Παθολογική Κλινική. 
Καταγραφή τετραετίας
Α. Μασγάλα,1 Ν. Ζιμπουνούμη,1 Σ. Ζαχαριουδάκη,1 Θ. Αλωνιστιώτης,1 Ε. Πλατσούκα,2 Ε. Πάλλα,2  
Κ. Κανελλοπούλου,1 Α. Κλώπα,1 Σ. Μπριστογιάννης,1 Δ. Πρέσβελλος,1 Μ. Ζαχαράκης,1 Ι. Ιωαννίδης 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων

Σκοπός: Η καταγραφή κλινικής και εργαστηριακής διάγνωσης, παραγόντων κινδύνου, θεραπείας και 
τελικής έκβασης ασθενών με λοίμωξη από Clostridium difficile, σε Παθολογική Κλινική Τριτοβάθμιου 
Νοσοκομείου. 
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Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική καταγραφή ασθενών που νοσηλεύθηκαν στην Α΄ Παθολογική 
Κλινική του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου από το 2013 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2017. 
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 36 ασθενείς (16 άνδρες, 20 γυναίκες) με χρονική κατανομή: έξι 
το 2013, τέσσερις το 2014, έξι το 2015, δεκατρείς το 2016 και επτά το πρώτο εξάμηνο του 2017. 
Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 76,4 έτη και η μέση διάρκεια νοσηλείας 13,25 ημέρες. Με οξύ διαρρο-
ϊκό σύνδρομο παρουσιάσθηκε το 67% των ασθενών, ενώ το υπόλοιπο παρουσίασε επιπλέον και 
πυρετό. Η διάγνωση έγινε με την ανίχνευση τοξινών Α και Β στο 56% των ασθενών, ανίχνευση 
αντιγόνου και τοξινών στο 34%, ενώ ανιχνεύθηκε μόνο αντιγόνο στο 10% των ασθενών. Oι 17 από 
τους 36 ασθενείς είχαν παραπάνω από ένα νόσημα. Έτσι, το 40% των ασθενών είχε σακχαρώδη 
διαβήτη, το 34% είχε ενεργό νεοπλασία, 30% και 20% στεφανιαία και χρόνια νεφρική νόσο αντί-
στοιχα. Πρόσφατη νοσηλεία είχαν 16 ασθενείς, ενώ 12 διέμεναν σε οίκους ευγηρίας. Προηγηθείσα 
λήψη β-λακταμικών αναφέρεται στο 11% των ασθενών, κινολονών στο 6% και αναστολείς αντλίας 
πρωτονίων στο 8%. Η θεραπεία συνίστατο σε μετρονιδαζόλη από του στόματος για 18 ασθενείς, 
βανκομυκίνη από του στόματος για 10 ασθενείς και συνδυασμός των δύο για τους υπόλοιπους 8. 
Ίαση παρατηρήθηκε στο 75% των ασθενών. Κατέληξε το 25% των ασθενών από τους οποίους μόνο 
το 2% από τη λοίμωξη.
Συμπεράσματα: Ισχυροί παράγοντες κινδύνου φαίνονται να είναι η πρόσφατη νοσηλεία και 
διαμονή σε οίκους ευγηρίας καθώς και η προχωρημένη ηλικία η οποία συνοδεύεται από μεγάλη 
συννοσηρότητα. Η σταδιακή αύξηση που παρατηρείται στη συχνότητα της λοίμωξης, κρίνει απα-
ραίτητη την επαγρύπνηση και τη λήψη μέτρων προφύλαξης για αυτές τις ομάδες του πληθυσμού. 

ΑΑ08
Μεταβολή της αντοχής στις καρβαπενέμες των Pseudomonas 
aeruginosa, Klebsiella pneumoniae και Acinetobacter baumanii  
την τελευταία τριετία 
Α. Διλιντάς
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας Κρήτης

Σκοπός: Η καταγραφή των απομονωθέντων, το 2017, στο νοσοκομείο μας Gram(-) παθογόνων τα 
οποία είναι συχνά πολυανθεκτικά και η σύγκριση της in vitro αντοχής τους στις καρβαπενέμες, με 
τις αντίστοιχες αντοχές που καταγράφηκαν τα έτη 2015 και 2016.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν τα στελέχη Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae και Acinetobacter baumanii που απομονώθηκαν σε διάστημα 1 έτους (1/1/17-1/1/18) 
από καλλιέργειες κάθε είδους στο νοσοκομείο μας. Οι καλλιέργειες έγιναν στα κατάλληλα θρεπτικά 
υλικά, ενώ η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας των στελεχών στα αντιβιοτικά πραγματοποι-
ήθηκε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 και με API (Bio Merieux), καθώς και τη μέθοδο 
διάχυσης δισκίων Kirby-Bauer, κατά CLSI.
Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν συνολικά 50 στελέχη των παραπάνω Gram(-) παθογόνων: 28 
στελέχη Pseudomonas aeruginosa, 18 στελέχη Klebsiella pneumoniae και 4 στελέχη Acinetobacter 
baumanii. Τα 40 παθογόνα απομονώθηκαν από κ/ες ούρων (80%), 8 από κ/ες τραυμάτων-υ-
γρών-πύων (16%), και 2 από κ/ες καθετήρων - αίματος (4%). Η κατανομή στα τμήματα του νοσο-
κομείου ήταν: 39 κ/ες από Παθολογική κλινική (78%), 9 κ/ες από Χειρουργική/Ορθοπεδική κλινική 
(18%) και 2 κ/ες από Εξωτερικά Ιατρεία (4%). Τα ανθεντικά στις καρβαπενέμες απομονωθέντα 
στελέχη ήταν: 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (%)

2017 2016 2015

Pseudomonas aeruginosa 3/28 (10,7%) 2/14 (14,3%) 3/21 (14,3%)

Klebsiella pneumoniae 4/18 (22,2%) 2/8 (25%) 2/7 (28,6%)

Acinetobacter baumanii 2/4 (50%) 1/2 (50%) 2/4 (50%)

Τα παραπάνω 3 στελέχη Pseudomonas aeruginosa και τα 2 στελέχη Klebsiella pneumoniae απο-
μονώθηκαν από κ/ες ούρων, ενώ τα 2 στελέχη Acinetobacter baumanii απομονώθηκαν από κ/ες 
υγρού κατάκλισης και εγκαυματικής επιφάνειας. 
Συμπεράσματα: Η συχνότητα λοιμώξεων από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram(-) παθογόνα 
στο νοσοκομείο μας είναι χαμηλή, ενώ καταγράφηκε 1 μόνο μικροβιαιμία από τα παραπάνω στε-
λέχη. Τα ποσοστά ανθεκτικών στελεχών Pseudomonas και Klebsiella καταγράφονται μειούμενα τα 
έτη 2015-2017. Σημαντικότερη αντοχή στις καρβαπενέμες -που παραμένει σταθερή στο 50% την 
τελευταία τριετία- φαίνεται να παρουσιάζουν τα στελέχη Acinetobacter baumanii. Οι λοιμώξεις 
φαίνεται να σχετίζονται κυρίως με προηγηθέντα αποικισμό των ασθενών, λόγω νοσηλείας τους σε 
ειδικά τμήματα (Μ.Ε.Θ., Ογκολογική κλινική) άλλων νοσοκομείων. 

ΑΑ09
Απόστημα εγκεφάλου από Fusobacterium spp. σε ασθενή με 
υποτροπιάζουσα παραρρινοκολπίτιδα
Λ. Λεωνίδου,1 Μ. Γεωργιόπουλος,2 Π. Κρανιώτης,³ Π. Ξαπλαντέρη,4 Φ. Κολωνιτσίου,4 Μ. Μαραγκός,1 
Χ.Α. Γώγος,1 Κ. Κωσταντογιάννης 2 
1Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών
2Νευροχειρουργικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών
³Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών
4Τμήμα Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών 

Εισαγωγή: Τα είδη Fusobacterium είναι υποχρεωτικά αναερόβια, μη σπορογόνα, Gram-αρνητικά 
μικρόβια. Στους ανθρώπους προκαλούν περιοδοντικές παθήσεις, σύνδρομο Lemierre και τοπικά 
έλκη δέρματος. Παρόλα αυτά είναι ασυνήθιστα αίτια μαστοειδίτιδας, παραρρινοκολπίτιδας και 
ενδοκρανιακών επιπλοκών. 
Υλικό και Μέθοδοι: Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός ασθενούς ο οποίος διαγνώστηκε με 
ενδοκράνιο απόστημα λόγω Fusobacterium spp.-non necrophorum μετά από ιγμορίτιδα.
Αποτελέσματα: Ένας 37χρονος άνδρας ελληνικής καταγωγής με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό 
εισήχθη στη νευροχειρουργική κλινική με διαταραγμένο επίπεδο επικοινωνίας και σύγχυση. Τέσ-
σερις εβδομάδες προ της εισαγωγής υποβλήθηκε σε ενδορινική ανδροστομία και παροχέτευση 
του αριστερού γναθιαίου κόλπου σε ωτορινολαρυγγολογική κλινική λόγω υποτροπιάζουσας 
ιγμορίτιδας και έλαβε κεφπροζίλη για 10 ημέρες. Σταδιακά ανέπτυξε πονοκέφαλο, αίσθημα 
κακουχίας και ζάλη. Στην εισαγωγή του ήταν πάσχων με θερμοκρασία 39,6°C, ρίγος, ταχυκαρδία 
και οίδημα αριστερού βλεφάρου. Η μαγνητική τομογραφία ανέδειξε δύο αλλοιώσεις με χαρακτη-
ριστικά αποστήματος στον αριστερό μετωπιαίο λοβό (μέτρηση 5,5×3×3 cm και 1,8×1,3×0,9 cm), 
εμφανές οίδημα γύρω από αυτά, ενίσχυση γύρω από τα τοιχώματα του αριστερού μετωπιαίου 
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κόλπου με υδραεδρικό επίπεδο εντός του, και ενίσχυση μηνίγγων. Μεροπενέμη και βανκομυκίνη 
χορηγήθηκαν άμεσα ενδοφλεβίως ως εμπειρική θεραπεία. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε επείγουσα 
χειρουργική παροχέτευση του αριστερού μετωπιαίου αποστήματος. Η Gram χρώση του πυώδες 
υλικού της παροχέτευσης ανέδειξε Gram-αρνητικές ράβδους και εμβολιάστηκε σε αερόβιες και 
αναερόβιες φιάλες καλλιέργειας αίματος BAC/TAlert 3D (BioMerieux). Η αναερόβια καλλιέργεια 
ανέδειξε Fusobacterium spp. ευαίσθητο σε μεροπενέμη. Οι καλλιέργειες αίματος παρέμειναν 
αρνητικές. Μετεγχειρητικά, ο ασθενής βελτιώθηκε σταδιακά και η βανκομυκίνη διακόπηκε. Επα-
ναληπτική MRI 4 εβδομάδες μετεγχειρητικά έδειξε σημαντική βελτίωση και καμία νέα αλλοίωση. 
Ο ασθενής παρουσίασε σταδιακή βελτίωση με την ολοκλήρωση ενδοφλέβιας αγωγής με μεροπε-
νέμη 6 εβδομάδων και εξήλθε με per os αγωγή με αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό συν μετρονιδαδό-
λη για 1 μήνα. Ο ασθενής παρακολουθήθηκε σε εξωτερική βάση με πλήρη ύφεση συμπτωμάτων 
και ακτινολογικής αποκατάστασης σε επαναληπτικό έλεγχο με μαγνητική τομογραφία.
Συμπεράσματα: Τα Fusobacterium spp. είναι σπάνιες αιτίες ενδοκρανιακών αποστημάτων και 
μπορούν να προκαλέσουν διεισδυτική νόσο με σοβαρές επιπλοκές σε υγιείς ενήλικες.

ΑΑ10
Μια λοιμώδης αιτία ασυστολίας σε νεαρή ασθενή
Μ. Μυλωνά, Ε. Κούρτη, Α. Κοψαυτοπούλου, Ά. Τόσκας
Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. Λαϊκό»

Εισαγωγή: Ο Streptococcus pneumoniae αποτελεί βακτηριακό παθογόνο που προσβάλει παιδιά 
και ενήλικες με υποκείμενη νόσο. Αποικίζει το ανώτερο αναπνευστικό και δύναται να προκαλέσει 
μέση ωτίτιδα, πνευμονία, βακτηριαιμία και μηνιγγίτιδα. Ο κίνδυνος νόσησης είναι υψηλότερος 
σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς (με συγγενή ανοσοανεπάρκεια, HIV λοίμωξη, λευχαιμία, ν. 
Hodgkin, κακοήθεια, μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή μυελού των οστών, συστηματική 
χορήγηση κορτιζόνης). 
Σκοπός: Σκοπός της παρουσίασης είναι να αναδειχθεί ενδιαφέρουσα περίπτωση νεαρής ασθε-
νούς, με ιστορικό non-Hodgkin λεμφώματος και αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου, η οποία 
διαγνώστηκε με βακτηριαιμία και σηπτική καταπληξία από Streptococcus pn.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής, θήλυ, 39 ετών, με ιστορικό θεραπευθέντος non Hodgkin λεμφώμα-
τος προ 4ετίας, πρόσφατη αριστερή ημικολεκτομή λόγω αδενοκαρκινώματος, επιληψίας, ανοικτού 
ωοειδούς τρήματος και ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, διεκομίσθη λόγω εμπυρέ-
του ως 39°C από διημέρου, δύσπνοιας και γενικευμένης αδυναμίας. Κλινικά εμφάνιζε ταχύπνοια και 
τρίζοντες ΔΕ άνω λοβού, ενώ διαγνώστηκε με σηπτική καταπληξία. Εργαστηριακά αναδείχθηκαν 
μεταβολική και γαλακτική οξέωση, σημαντική υπογαμμασφιαιριναμιία και οξεία νεφρική βλάβη. 
Ηλεκτροκαρδιογραφικά επιβεβαιώθηκε προϋπάρχον LBBB, ενώ η ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε 
πύκνωση ΔΕ άνω λοβού. 
Αποτελέσματα: Η ασθενής τέθηκε σε οξυγονονοθεραπεία, ενδοφλέβια ενυδάτωση, χορήγηση 
γλυκονικού ασβεστίου και NAHCO3 IV, πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη 4,5 gr IV, αμικασίνη 1 gr IV 
και βανκομυκίνη 1 gr IV. Ανταποκρίθηκε κλινικά πρόσκαιρα, ωστόσο υπέστη σύντομα καρδιακή 
ανακοπή με ρυθμό ασυστολίας, επανήλθε μετά 7λεπτη διαδικασία αναζωογόνησης, ενώ μια ώρα 
μετά εμφάνισε εκ νέου ανακοπή με ρυθμό άσφυγμης ηλεκτρικής δραστηριότητας χωρίς επιτυχές 
ωστόσο αποτέλεσμα. Στις αιμοκαλλιέργειές της απομονώθηκε Streptococcus pn. ευαίσθητος στη 
βανκομυκίνη.
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Συμπεράσματα: Η στρεπτοκοκκική λοίμωξη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πάντα στη δια-
φορική διάγνωση εμπυρέτου σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Παρά την έγκαιρη χορήγηση 
κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής και παροχή εντατικής θεραπείας, η θνητότητα παραμένει 
στο 15%-20% στους ενήλικες, πολύ δε υψηλότερη στους ανασοκατασταλμένους. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι μισοί από τους θανάτους θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί με τη χρήση του 
εν λόγω εμβολίου. 

ΑΑ11
Εμμένουσα βακτηριαιμία από Bacillus cereus: Μια λοιμωξιολογική 
πρόκληση 
Ε. Κούρτη, Π. Κοντραφούρη, Α. Κοψαυτοπούλου, Κ. Ρέππας, Κ. Ευθυμίου, Ά. Τόσκας, Μ. Μυλωνά
Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Λαϊκό»

Σκοπός: Ο Bacillus cereus συνιστά αερόβιο, δυνητικά αναερόβιο, Gram-ποικίλο μικροοργανισμό, 
που δύναται να ανευρεθεί στο έδαφος όπως και δίπλα σε υδάτινες πηγές. Μέχρι την ανάδειξή του 
ως κλινικά σημαντικό παθογόνο, θεωρούνταν ως επιμόλυνση των καλλιεργειών. Η πλειοψηφία 
των περιπτώσεων βακτηριαιμίας συνήθως σχετίζεται με ανοσοκατασταλμένους ασθενείς ή με την 
παρουσία ξένου σώματος. Τελευταία αναγνωρίζεται ως αιτιολογικός παράγοντας τόσο σε εντοπι-
σμένες όσο και σε συστηματικές λοιμώξεις. Στην παρούσα, αναδεικνύεται ενδιαφέρουσα περίπτω-
ση εμμένουσας βακτηριαιμίας από B. cereus σε ανοσοεπαρκή ασθενή, με σκοπό να αποδοθεί η πρέ-
πουσα σημασία αναγνώρισής του ως δυνητικά σοβαρού παθογόνου ακόμη και σε ανοσοεπαρκείς 
ασθενείς με ανάγκη για πρώιμη χρήση συνδυαστικής αντιβιοτικής θεραπείας. 
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής, θήλυ, 83 ετών, με ιστορικό χρόνιας νεφρικής νόσου σταδίου ΙΙ, 
διεκομίσθη στην κλινική μας λόγω εμπυρέτου ως 39°C, προοδευτικά επιδεινούμενου γενικευμένου 
οιδήματος, ολιγουρίας και υπότασης. Απομονώθηκε B. cereus σε τρεις αιμοκαλλιέργειες, οπότε έγινε 
έναρξη εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής με σιπροφλοξασίνη και βανκομυκίνη. Πραγματοποιήθη-
καν επιπρόσθετα εντατικοποιημένες συνεδρίες αιμοκάθαρσης.
Αποτελέσματα: Μία εβδομάδα μετά την έναρξη αντιβιοτικής αγωγής έγινε αλλαγή της κεντρικής 
φλεβικής γραμμής λόγω εμμένουσας βακτηριαιμίας και προστέθηκε κλινδαμυκίνη IV. Πραγματο-
ποιήθηκε διαθωρακικό και έπειτα διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, στα οποία δεν αναδείχθηκαν 
εκβλαστήσεις, καθώς και ολοσωμάτια αξονική τομογραφία, με την οποία αποκλείσθηκε παρουσία 
αποστήματος. Το σπινθηρογράφημα σεσημασμένων λευκών ανέδειξε πρόσληψη στο περικάρδιο. 
Λόγω εμμένουσας βακτηριαιμίας 20 ημέρες αργότερα, έγινε αλλαγή της αντιβιοτικής αγωγής σε 
συνδυασμό γενταμυκίνης, μεροπενέμης και βανκομυκίνης ΙV. Τρεις ημέρες μετά την τελευταία 
αλλαγή της αντιβιοτικής αγωγής αρνητικοποιήθηκαν οι αιμοκαλλιέργειες της ασθενούς και η ίδια 
βελτιώθηκε σημαντικά κλινικοεργαστηριακά.
Συμπεράσματα: Η βακτηριαιμία από Bacillus cereus αποτελεί μια σοβαρή κλινική κατάσταση 
και ενίοτε η πρώτης γραμμής αντιβιοτική θεραπεία είναι αναποτελεσματική. Παρά τη στοχευ-
μένη αντιβιοτική αγωγή, σε εμμένουσα βακτηριαιμία συστήνεται ενεργά έγκαιρη συνδυασμένη 
αντιβιοτική θεραπεία.
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ΑΑ12
Απύρετος ασθενής με πανκυτταροπενία και ηπατοσπληνομεγαλία: 
Μια διαγνωστική πρόκληση με σπάνιο λοιμώδες αίτιο
Α. Κοψαυτοπούλου, Ε. Κούρτη, Π. Κοντραφούρη, Σ. Δρίβα, Ά. Τόσκας, Π.Π. Σφηκάκης, Μ. Μυλωνά
Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών., Γ.Ν.Α. Λαϊκό»

Σκοπός: Η λεϊσμανίαση συνιστά ανθρωποζωονόσο με ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις. Δερματική, 
βλεννοδερματική και σπλαγχνική μορφή μπορεί να εκδηλωθούν ανάλογα με το είδος του παρασί-
του και την ανοσολογική απόκριση του ξενιστή. Η άτυπη κλινική εικόνα σπλαγχνικής λεϊσμανίασης 
σε ασθενείς υπό ανοσοτροποποιητική αγωγή αποτελεί μια διαγνωστική πρόκληση. Παρουσιάζου-
με ενδιαφέρουσα περίπτωση απύρετου ασθενούς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, που προσήλθε με 
ηπατοσπληνομεγαλία και πανκυτταροπενία.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής, άρρεν, 73 ετών, με ρευματοειδή αρθρίτιδα από 9ετίας υπό μεθοτρεξά-
τη και adalimumab από 3ετίας, προσήλθε λόγω προοδευτικά επιδεινούμενης καταβολής δυνάμεων, 
απώλειας βάρους 10 κιλών, κοιλιακής διάτασης από 5μήνου και πανκυτταροπενίας σε πρόσφατο 
εργαστηριακό έλεγχο. Ήταν απύρετος και από την κλινική του εξέταση ανευρέθη μόνο ηπατοσπλη-
νομεγαλία. Από τον εργαστηριακό του έλεγχο διαπιστώθηκαν πανκυτταροπενία, διάχυτη υπεργαμ-
μασφαιριναιμία και αυξημένοι δείκτες φλεγμονής. Δεν απομονώθηκε παθογόνο από τις καλλιέργειες 
αίματος και ούρων, ο ιολογικός έλεγχος για HBV, HCV, HIV ήταν αρνητικός, σε τρίπλεξ σπληνοπυλαίου 
άξονα δεν αναδείχθηκε πυλαία υπέρταση, ενώ η ελαστογραφία ήπατος ήταν μη συμβατή με κίρρωση. 
Αποτελέσματα: Ο ασθενής υποβλήθηκε σε οστεομυελική βιοψία, όπου στο επίχρισμα μυελού 
αναδείχθηκαν πολλαπλά παράσιτα λεϊσμάνιας. Επιπρόσθετα, τα αντι-Κ39 αντισώματα ήταν θετικά 
και ο τίτλος αντιλεϊσμανιακών αντισωμάτων ανερχόταν στο 1/3.200. Έγινε άμεση έναρξη αγωγής 
με ενδοφλέβια λιποσωμική αμφοτερικίνη Β IV για 5 ημέρες. Ένα μήνα μετά ο ασθενής είναι ασυ-
μπτωματικός με φυσιολογική γενική αίματος και υποχώρηση της σπληνομεγαλίας.
Συμπεράσματα: Λόγω της αυξανόμενης χρήσης ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων η σπλαγχνική 
λεϊσμανίαση αναδεικνύεται ως ευκαιριακή λοίμωξη σε ευάλωτους ασθενείς, ειδικά σε ενδημικές 
περιοχές, με άτυπες συχνά εκδηλώσεις. Θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη κλινική υποψία σε ασθενείς 
με πανκυτταροπενία, οργανομεγαλία για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία καθώς η θνητότητα της 
νόσου χωρίς θεραπεία ξεπερνά το 90%.

ΑΑ13
Επιτυχώς θεραπευθείσα περίπτωση ρινεγκεφαλικής μουκορμύκωσης 
σε ασθενή με στερινοειδή διαβήτη
Μ. Μυλωνά, Π. Τόσκας, Δ. Τσιλιγγίρης, Ά. Τόσκας
Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. Λαϊκό»

Εισαγωγή: Η μουκορμύκωση συνιστά σπάνια -και συνήθως θανατηφόρα- μυκητησιακή λοίμωξη. 
Η ρινεγκεφαλική μορφή συνιστά την πιο συχνή κλινική της μορφή. Προσβάλλει συνηθέστερα 
άτομα με διαβήτη, όπως και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας συνιστά η ανάδειξη ενδιαφέρουσας περίπτωσης ρινεγκε-
φαλικής μουκορμύκωσης σε ασθενή με στερινοειδή διαβήτη σε έδαφος νόσησης από ιδιοπαθή 
θρομβοπενική πορφύρα (ΙΘΠ). 
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Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής άρρεν, 76 ετών, με ιστορικό πρόσφατα διαγνωσθείσας ΙΘΠ υπό 
μεθυλπρεδνιζολόνη 48 mg/ημέρα και εμμένουσας ουδετεροπενίας, εισήχθη στην κλινική μας 
λόγω προοδευτικά επιδεινούμενης κεφαλαλγίας από 15ημέρου, περιοφθαλμικό άλγος (αρ) και 
πρόπτωση σύστοιχου οφθαλμού. Κλινικά, διαπιστώθηκε ταχυκαρδία και διαταραχή κινητικότητας 
(αρ) οφθαλμού. Εργαστηριακά αναδείχθηκαν ουδετεροπενία, υψηλή τιμή γλυκόζης αίματος και 
δεικτών φλεγμονής. Η αξονική τομογραφία σπλαγχνικού κρανίου ανέδειξε εικόνα παραρρινοκολ-
πίτιδας (αρ). Λόγω υψηλής υποψίας μυκητιασικής λοίμωξης, ο ασθενής τέθηκε –πέραν της αρχικώς 
χορηγηθείσας εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής με κεφεπίμη 2 gr x 3 IV και κλινδαμυκίνη 600 mg x 
3 IV- και σε αγωγή με λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β 600 mg x 1 IV και ινσουλινοθεραπεία. Mucor sp. 
απομονώθηκε στο υλικό μετά παρακέντηση του (αρ) ιγμορείου άντρου.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής ανταποκρίθηκε άμεσα στην ινσουλινοθεραπεία του με επιστροφή σε 
νορμογλυκαιμία μετά τη σταδιακή μείωση της δοσολογίας κορτιζόνης. Ακολούθησε τρίμηνη IV 
αντιμυκητιασική αγωγή, υποβλήθηκε σε εκτεταμένο χειρουργικό καθαρισμό της προσβεβληθείσας 
περιοχής με διατήρηση του οφθαλμού για αισθητικούς λόγους, ενώ ολοκλήρωσε και 7 θεραπείες 
σε θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου. Εξήλθε κλινικοεργαστηριακά σημαντικά βελτιωμένος υπό 
ποσακοναζόλη po για 3 μήνες και αντιδιαβητικά δισκία. 
Συμπεράσματα: Αν και η μουκορμύκωση συνιστά σπάνια κλινική οντότητα, συνδέεται με υψηλή 
θνητότητα και ανάλογη πιθανότητα αναπηρίας. Η ιατρική κοινότητα θα πρέπει να διατηρείται σε 
εγρήγορση σε ό,τι αφορά τη διάγνωση της, ιδίως σε διαβητικούς ασθενείς (όχι μόνο σε ινσουλι-
νοεξαρτώμενους με διαβητική κετοξέωση), όπως επίσης σε ανοσοκατασταλμένους. Η πρώιμη 
αναγνώρισή της βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση και κλινική έκβαση των ασθενών. 

ΑΑ14
Πνευμονία και απόστημα εγκεφάλου από Νocardia spp. σε ασθενή με 
συστηματικό ερυθηματώδη λύκο
Μ. Μυλωνά, Σ. Πανόπουλος, Α. Καραμανάκος, Ρ. Κολιογεώργη, Ά. Τόσκας
Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. Λαϊκό»

Εισαγωγή: Η νοκαρδίωση συνιστά ασυνήθη λοίμωξη από τον αερόβιο ακτινομύκητα του γένους 
Nocardia, η οποία δύναται να προκαλεί εντοπισμένη ή συστηματική νόσο σε ανθρώπους -ιδίως επί 
ανοσοκατασταλμένων- και ζώα. Χαρακτηρίζεται ως ευκαιριακή λοίμωξη, ενώ φιλεί ιδιαιτέρως το 
κεντρικό νευρικό σύστημα.
Σκοπός: Σκοπός της παρουσίασης είναι να αναδειχθεί ενδιαφέρουσα περίπτωση ασθενούς, με 
γνωστό ιστορικό συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (ΣΕΛ) υπό αγωγή, η οποία διεγνώσθη με 
πνευμονία ΔΕ βάσης από νοκάρδια και απόστημα ΔΕ μετωπιαίου λοβού.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής, θήλυ, 44 ετών, με ιστορικό ΣΕΛ με νεφρική προσβολή και χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια υπό μεθυλπρεδνιζολόνη 8 mg x1 και μυκοφαινολάτη μοφετίλ 500 mg 1x2 και 
μεταλλικές βαλβίδες (μιτροειδής και αορτική), εισήχθη στην κλινική μας λόγω εμπυρέτου ως 39,5°C 
με ρίγος και ήπιο παραγωγικό βήχα από 48ώρου συνοδευόμενα από έντονη καταβολή δυνάμεων 
και μυαλγίες. Από την κλινικοεργαστηριακή της εξέταση αναδείχθηκαν ρεγχάζοντες ΔΕ βάσης, ενώ 
εργαστηριακά διαπιστώθηκαν λευκοκυττάρωση, λεμφοπενία, θρομβοπενία, μετρίως αυξημένοι 
δείκτες φλεγμονής και επηρεασμένη νεφρική λειτουργία. Η ασθενής καλύφθηκε αρχικά με πιπε-
ρακιλλίνη/ταζομπακτάμη 2,25 gr x 3 IV και κλαριθρομυκίνη 500 mg x 1 IV, ενώ υποστηρίχθηκε με 
οξυγονοθεραπεία και βρογχοδιαστολή. 
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Αποτελέσματα: Στη μικροσκοπική εξέταση δύο δειγμάτων πτυέλων, αναγνωρίστηκε οξεάντοχη 
Nocardia spp, η οποία απομονώθηκε έπειτα και στις καλλιέργειες αυτών. Επιπλέον, στην CT απεικό-
νιση θώρακα βρέθηκε πύκνωση ΔΕ κάτω λοβού με αρχόμενη κοιλοποίηση, ενώ στη διενεργηθείσα 
CT εγκεφάλου απόστημα ΔΕ μετωπιαία. Βάσει αυτού του ευρήματος και της ανοσοκαταστολής της 
ασθενούς, η ασθενής καλύφθηκε με μεροπενέμη 0,5 gr x 1 IV και σουλφομεθοξαζόλη/τριμεθοπρί-
μη 2 x 1 IV με σταδιακή βελτίωση. Εξήλθε μετά από συμπλήρωση θεραπείας και νέο απεικονιστικό 
έλεγχο, όπου διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση των παθολογικών ευρημάτων.
Συμπεράσματα: Η νοκαρδίωση -αν και ασυνήθης νόσος- θα πρέπει να εντάσσεται στη διαφορική 
διάγνωση ασθενών με ανοσοκαταστολή, καθώς η καθυστέρηση διάγνωσής της συνεπάγεται αυξη-
μένη νοσηρότητα και θνητότητα.

ΑΑ15
Βακτηριακή μηνιγγίτιδα από λιστέρια σε ανοσοεπαρκή νεαρό ασθενή
Ο. Σπυροπούλου, Ι. Γιαγτζόγλου, Π. Χριστοφόρου, Ε. Σιάρκος, Α. Φάμπρη, Μ. Ντάλιου, Σ. Γερακάρη, 
Χ. Σαμαράς, Π. Ποταμούση
Α’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. Ασκληπιείο Βούλας

Σκοπός: Η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού βακτηριακής μηνιγγίτιδας από Listeria 
monocytogenes σε ανοσοεπαρκή ασθενή και η περιγραφή της θεραπευτικής της προσέγγισης. 
Η λιστερίωση είναι σχετικά σπάνια βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται από το gram-θετικό 
βακτήριο Listeria monocytogenes. Προσβάλει κυρίως νεογέννητα βρέφη, ηλικιωμένους και ανοσο-
κατεσταλμένα άτομα. Στην Ευρώπη, η νόσος ευθύνεται για το 4% των νοσηλειών και το 28% των 
θανάτων από τροφιμογενή νοσήματα. Αν η λοίμωξη επεκταθεί στο νευρικό σύστημα εμφανίζονται 
συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, αυχενική δυσκαμψία, σύγχυση, έλλειψη ισορροπίας, σπασμοί. 
Υλικό και Μέθοδοι: Άρρεν ασθενής 27 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό προσήλθε στα 
ΤΕΠ του Νοσοκομείου μας λόγω εμπυρέτου έως 38,4°C με συνοδό μεγάλης έντασης κεφαλαλγία 
και φωτοφοβία. Αναφέρει βρώση μαλακού νωπού τυριού προ 10ημέρου όπως και η μητέρα του η 
οποία είχε συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Η νευρολογική σημειολογία ανέδειξε αυχενική δυσκαμ-
ψία (+), Brudzinski (+), Kernig (+).
Αποτελέσματα: Κατά την παραμονή του στα ΤΕΠ έγινε επείγουσα CT εγκεφάλου και πραγματοποι-
ήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση κατά την οποία παρατηρήθηκε από το άμεσο παρασκεύασμα 
ΕΝΥ 2800 κκχ, τύπος κυττάρων: πολύμ. (85%), λεμφοκ. (12%), μονοπύρ.(3%), γλυκόζη: 27 mg/dl, 
ολικό λεύκωμα: 88 mg/dl). Αρχικά χορηγήθηκε εμπειρική αγωγή με κεφτριαξόνη, βανκομυκίνη ως 
επί βακτηριακής μηνιγγίτιδας. Η gram χρώση ανέδειξε gram+ βακτήριο (πιθανό διφθεροειδές) 
και προστέθηκε αμπικιλλίνη. Στις καλλιέργειες αίματος-ΕΝΥ αναπτύχθηκε Listeria Monocytogenes 
(PCR: Listeria monocytogenes οροομάδα 1/2 α, 3 α) έγινε τροποποίηση της αγωγής σε αμπικιλλίνη 
και γενταμυκίνη για 21 και 14 ημέρες αντίστοιχα. Η MRI εγκεφάλου ήταν αρνητική για αποστήματα 
ή εγκεφαλίτιδα.
Συμπεράσματα: Η μηνιγγίτιδα από λιστέρια αποτελεί σπάνια κλινική οντότητα σε άτομα νεαρής 
ηλικίας. Η πιθανότητα η λιστέρια να είναι ο αιτιολογικός παράγων βακτηριακής μηνιγγίτιδας θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε νεαρούς ανοσοεπαρκείς ασθενείς με αντίστοιχη σημειολογία οι 
οποίοι αναφέρουν πρόσφατη κατανάλωση υπόπτων τροφίμων ειδικά εάν έχουν προηγηθεί και 
συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Στην περίπτωση αυτή η εμπειρική χορήγηση αμπικιλλίνης κρίνεται 
σκόπιμη, ειδικά εάν η gram χρώση αναδεικνύει την πιθανή παρουσία διφθεροειδών.
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ΑΑ16
Αντιγριπικός εμβολιασμός του προσωπικού έναντι της γρίπης στο 
Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Σητείας Κρήτης
Α. Διλιντάς, Μ. Φανουράκη
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας

Σκοπός: ήταν η καταγραφή του αποτελέσματος του εμβολιασμού των εργαζομένων του Γ.Ν.-Κ.Υ. 
Σητείας έναντι της εποχικής γρίπης και η αξιολόγηση των απόψεων και της στάσης τους όσον 
αφορά την απαραίτητη ανοσοποίηση.
Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν οι εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών (επαγ-
γελματίες υγείας και μη) του νοσοκομείου μας, που εμβολιάστηκαν για την εποχική γρίπη, από τον 
Οκτώβριο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2018.
Αποτελέσματα: Κατά την εμβολιαστική περίοδο 2017-2018 εμβολιάστηκαν συνολικά 79 άτομα, στο 
σύνολο των 188 ατόμων που εργάζονται στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας (ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 42%). Η 
κατανομή των εμβολιασθέντων αναφορικά με την ειδικότητα και την υπηρεσία τους ήταν η ακόλουθη:

Ιατρική Υπηρεσία Νοσηλευτική Υπηρεσία Διοικητικό - Τεχνικό Προσωπικό

Αριθμός εμβολιασθέντων (%) 34/53 (64,1%) 29/93 (31,2%) 16/42 (38%)

Όσοι δεν εμβολιάσθηκαν ανέφεραν ως κυριότερους λόγους τους εξής: 1. Έλλειψη εμπιστοσύνης 
στα εμβόλια γενικά. 2. Μειωμένη ασφάλεια αντιγριπικού εμβολίου. 3. Αναποτελεσματικότητα αντι-
γριπικού εμβολίου. 4. Μειωμένη πιθανότητα νόσησης από τη γρίπη. 
Συμπεράσματα: Το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης των εργαζομένων του Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας ένα-
ντι της εποχικής γρίπης καταγράφεται να είναι πολύ ικανοποιητικό (42%) και αρκετά υψηλότερο 
από αντίστοιχα ποσοστά άλλων ελληνικών νοσοκομείων. Η μεγάλη ανταπόκριση στον αντιγριπικό 
εμβολιασμό την περίοδο 2017-2018 φαίνεται να οφείλεται τόσο στην εφαρμογή ενεργητικής 
πολιτικής εμβολιασμού (συγκρότηση συνεργείου ενημέρωσης και εμβολιασμού, άμεση συνταγο-
γράφηση και προμήθεια των εμβολίων), όσο και στα κίνητρα που δόθηκαν από τη διοίκηση του 
νοσοκομείου. Η συνεχής και έγκαιρη ενημέρωση του προσωπικού -ιδιαίτερα από τις επιτροπές 
νοσοκομειακών λοιμώξεων- είναι απαραίτητη για την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας 
και την άρση τυχόν φόβων και προκαταλήψεων για τα εμβόλια.

ΑΑ17
Σχιστοσωμίαση: Μια ασυνήθιστη για τον ελληνικό χώρο αιτία 
ασβέστωσης της ουροδόχου κύστεως
Χ. Νίχλος,1 Α. Γκιόκας,1 Χ. Βαδάλα,1 Γ. Λιαδάκης,2 Α. Συκαράς,2 Ε. Μπελεσιώτου,3 Ι. Αλεξανδράτου,1 
Α. Σκουτέλης 1 

1Ε’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Η σχιστοσωμίαση είναι συχνή παρασιτική νόσος και μάλιστα η 2η σε συχνότητα μετά 
την ελονοσία σε τροπικές χώρες. Σε μη ενδημικές περιοχές η συχνότητα της παρουσιάζει συνεχή 
αύξηση λόγω των ταξιδιών καθώς και της μετανάστευσης πληθυσμών από τις χώρες που ενδημεί. 
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Η χρόνια λοίμωξη οδηγεί σε ανάπτυξη απώτερων επιπλοκών, όπως ο καρκίνος ουροδόχου 
κύστεως σε σχιστοσωμίαση ουροδόχου.
Σκοπός: Η περιγραφή ασθενούς με σχιστοσωμίαση, ο οποίος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο μας.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 38 ετών προσήλθε στα ΤΕΠ λόγω άτυπου άλγους αριστερού 
λαγονίου βόθρου από μηνός, χωρίς άλλα συνοδά ενοχλήματα. Ο ασθενής ήταν μετανάστης από 
τη Σενεγάλη που διέμενε στην Ελλάδα από 8ετίας, χωρίς άλλα ταξίδια κατά την παραμονή του στη 
χώρα μας και με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό. Ο αιματολογικός έλεγχος, η γενική ούρων και 
το υπερηχογράφημα άνω/κάτω κοιλίας ήταν φυσιολογικά, ενώ στην αξονική τομογραφία κοιλίας 
φάνηκε γραμμοειδής επασβέστωση του πρόσθιου τοιχώματος της ουροδόχου κύστεως και του 
απώτερου τμήματος των ουρητήρων καθώς και οίδημα του κατιόντος κόλου και του σιγμοειδούς, 
οπότε και εισήχθη στο νοσοκομείο για περαιτέρω διερεύνηση. Ακολούθησαν Mantoux, καλλι-
έργειες ούρων για β-Koch, παρασιτολογικές και καλλιέργειες κοπράνων, έλεγχος ούρων για ωά 
παρασίτων, κολονοσκόπηση και ενδοφλέβια πυελογραφία, που δεν ανέδειξαν παθολογικά ευρή-
ματα. Πραγματοποιήθηκε κυστεοσκόπηση, όπου από μακροσκοπικά φυσιολογικό βλεννογόνο 
ελήφθησαν βιοψίες, στις οποίες φάνηκε ίνωση στο χορίο και μετρίου βαθμού χρόνια φλεγμονώδης 
διήθηση με ήπια εστιακή ενεργότητα, άφθονα ασβεστωμένα ωά παρασίτου και ύπαρξη μικρού 
αριθμού μη ασβεστωμένων με λεπτό κέλυφος, εικόνα συμβατή με σχιστοσωμίαση. Στον ασθενή 
χορηγήθηκε πραζικουαντέλη 40 mg/kg εφάπαξ, με επανάληψη της ίδιας αγωγής σε 15 ημέρες. 
Εντούτοις, δεν κατέστη δυνατή η παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία με βιοψία 
ουροδόχου κύστεως, καθώς ο ασθενής δεν επανήλθε στο νοσοκομείο. 
Συμπεράσματα: Οι περιπτώσεις σχιστοσωμίασης που έχουν περιγραφεί στον ελληνικό χώρο 
είναι ελάχιστες. Η μετανάστευση οδηγεί σε αλλαγή της επιδημιολογίας των λοιμωδών νοσημάτων, 
γεγονός που καθιστά αναγκαία την επαγρύπνηση των κλινικών γιατρών για την έγκαιρη διάγνωση 
και θεραπεία σπανίων έως τώρα στη χώρα μας νοσημάτων όπως η σχιστοσωμίαση, με στόχο την 
αποφυγή απώτερων επιπλοκών.

ΑΑ18
Ασθενής με κυστικές βλάβες στον εγκέφαλο που μιμήθηκαν 
νευροκυστικέρκωση
Α. Νικοπούλου,¹ Μ. Παυλίδου,¹ Γ. Παπαδήμος,¹ Γ. Πασκαλής,¹ Μ. Πηλαβάκη,² Κ. Γκόγκος ¹
¹Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
²Ακτινολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Εισαγωγή: Η κυστικέρκωση προκαλείται από μόλυνση με την προνύμφη του σκώληκα «taenia 
solium». Η νόσος ενδημεί στις αναπτυσσόμενες χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, της 
Αφρικής και της Ασίας, ενώ έχουν περιγραφεί σποραδικά κρούσματα και σε ανεπτυγμένες χώρες. 
Κύριος τρόπος μόλυνσης είναι η βρώση ατελώς μαγειρεμένου φαγητού. Το Κεντρικό Νευρικό 
Σύστημα προσβάλλεται σε ποσοστό 60-90%, με κύριες κλινικές εκδηλώσεις επιληπτικές κρίσεις, 
ψυχιατρικές εκδηλώσεις, ενδοκράνια υπέρταση, αταξία, ημιπάρεση και αγγειακές επιπλοκές. Η 
διάγνωση της νόσου βασίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα και στη νευροαπεικόνιση (αξονική 
και μαγνητική τομογραφία) και λιγότερο σε ορολογικές εξετάσεις. Η αναγνώριση του scolex στη 
μαγνητική αποτελεί παθογνωμικό ακτινογραφικό εύρημα. 
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας ηλικίας 64 ετών καπνιστής με ατομικό αναμνηστικό ψυχω-
σικού συνδρόμου υπό αγωγή διακομίστηκε από επαρχιακό νοσοκομείο λόγω αναφερόμενης 
συγχυτικής κατάστασης και αστάθειας βάδισης από επτά ημερών. Ο ασθενής κατανάλωνε χοιρινό 
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κρέας και είχε διαμείνει στο παρελθόν σε ενδημική για την κυστικέρκωση χώρα. Η αξονική εγκε-
φάλου που πραγματοποιήθηκε ανέδειξε αμφοτερόπλευρα πολλαπλές υπερσκηνίδιες, λεπτοτοι-
χωματικές κυστικές βλάβες με εμπλουτισμό της κάψας συνοδευόμενες από περιεστιακό οίδημα 
της λευκής ουσίας, ευρήματα συμβατά με φλεγμονώδεις εξεργασίες βακτηριακής ή παρασιτικής ή 
μυκητιασικής αιτιολογίας σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε 
ημιπάρεση δεξιού κάτω άκρου και διαταραχές μνήμης, ενώ από τον εργαστηριακό έλεγχο δεν 
προέκυψαν ιδιαίτερα ευρήματα. Πραγματοποιήθηκε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου από την 
οποία διαπιστώθηκαν κυστικές βλάβες ενδεικτικές νευροκυστικέρκωσης σταδίου ΙΙ (κολλοειδής 
κυστική μορφή) με ανάδειξη του scolex. Με βάση την κλινική εικόνα και τον απεικονιστικό έλεγχο 
του ΚΝΣ τέθηκε η διάγνωση της νευροκυστικέρκωσης και έγινε παραγγελία αντιπαρασιτικών φαρ-
μάκων (αλβενδαζόλη, πραζικουαντέλη), προκειμένου να ξεκινήσει η θεραπεία. Όμως, στον ασθενή 
μας λόγω διεύρυνσης μεσοθωρακίου από την ακτινογραφία θώρακα πραγματοποιήθηκε αξονική 
θώρακος με ανάδειξη παθολογικά διογκωμένων λεμφαδένων μεσαυλίου με νεκρωτικό κέντρο και 
ολιγάριθμων οζιδίων τάξεως μερικών χιλιοστών στον ΑΚΛ. Με αυτό το δεδομένο έγινε συμπληρω-
ματική γνωμάτευση της μαγνητικής εγκεφάλου με τη διαφορική διάγνωση να περιλαμβάνει πλέον 
και τις μεταστατικές εστίες του εγκεφάλου. Πραγματοποιήθηκε βρογχοσκόπηση η οποία ήταν μη 
διαγνωστική και στη συνέχεια χειρουργική εξαίρεση λεμφαδένα από το μεσοθωράκιο με διάγνωση 
μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα.
Συμπεράσματα: Περιγράψαμε μια περίπτωση ασθενούς με επιδημιολογικό ιστορικό, συμβατή 
κλινική εικόνα και κυστικές βλάβες στον εγκέφαλο που μιμήθηκε νευροκυστικέρκωση. Είναι 
γεγονός ότι στην εποχή μας οι απεικονιστικές εξετάσεις συμβάλουν σημαντικά στη διερεύνηση 
των περιστατικών. Δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν την ολιστική κλινική εξέταση και τον 
ενδελεχή έλεγχο του ασθενούς που συνυπολογίζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να τεθεί η 
σωστή διάγνωση.

ΑΑ19
Φυματίωση στην κύηση και τον τοκετό: Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Π. Κουρουτού,1 Ν. Μαχαιριώτης,2 Ο. Τσατόβ,1 Γ. Μαϊκαντής,1 Ν. Αλεξίου,1 Μ. Κουπετώρη,1 Σ. Συμπάρδη 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Α’ Πανεπιστημιακή Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Εισαγωγή: Η φυματίωση (TB), αερογενώς μεταδιδόμενη νόσος, παρουσιάζει αύξηση στη χώρα 
μας τα τελευταία 30 έτη, ενώ παράλληλα θεωρείται ότι υφίσταται υποδήλωση των περιστατικών. 
Ειδικότερα κατά την κύηση και την περιγεννητική περίοδο, η διάγνωση και η αντιμετώπιση λανθά-
νουσας και ενεργού TB, παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες.
Σκοπός: Να συγκεντρωθούν τα τρέχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα και να αναδειχθούν τα προ-
βλήματα της διαχείρισης περιπτώσεων με λανθάνουσα ή ενεργό TB κατά την κύηση ή τον τοκετό.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας και προέκυψαν πληροφορί-
ες για την αναγνώριση και διαχείριση γυναικών με TB στη διάρκεια εγκυμοσύνης, καθώς και ειδικές 
οδηγίες για τη φαρμακευτική αγωγή. 
Αποτελέσματα: Απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση μαιευτήρων-γυναικολόγων για την αναγνώ-
ριση των πρώιμων συμπτωμάτων TB σε εγκύους, καθώς η συμπτωματολογία ενδέχεται να είναι 
άτυπη, ενώ η κάθετη μετάδοση είναι τεκμηριωμένη. Ακόμα μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται λόγω 
του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος, καθώς ο πληθυσμός αυτός προέρχεται από χώρες 
με υψηλό επιπολασμό TB. Εφόσον υπάρχει υψηλή κλινική υποψία πρέπει να γίνεται ο κατάλληλος 
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έλεγχος με δερμοαντίδραση Μantoux και αν αυτή είναι αρνητική, προτείνεται έλεγχος με IGRA. 
Εάν αναγνωριστεί νωρίς η TB στην έγκυο γυναίκα και ξεκινήσει άμεσα η κατάλληλη αντιφυματική 
αγωγή, τότε ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες περιγεννητικής νοσηρότητας (προωρότητα, ελλιπο-
βαρές ή/και νοσούν νεογνό). Δεν προτείνεται συγκεκριμένος τρόπος ή χρόνος τοκετού σε ασθενείς 
με TB. Σημαντικές ιδιαιτερότητες είναι: 1) Η σύσταση τριπλής αντιφυματικής αγωγής (ισονιαζί-
δη-ριφαμπικίνη-αιθαμβουτόλη) για 9 μήνες, με παράλληλη προφυλακτική χορήγηση πυριδοξίνης. 
Η πυραζιναμίδη δύναται να χορηγηθεί, μόνον εφόσον κρίνεται απαραίτητο π.χ. πολυανθεκτική ΤΒ 
(MDR-TB). 2) Αντενδείκνυνται τα αντιφυματικά φάρμακα 2ης και 3ης ομάδας (αμινογλυκοσίδες και 
κινολόνες αντίστοιχα). 3) Η θεραπεία της λανθάνουσας φυματίωσης συστήνεται στην εγκυμοσύνη 
μόνο αν υπάρχει στο άμεσο περιβάλλον εκδήλωση νόσου ή οροθετικότητα HIV. Αλλιώς προτιμό-
τερο να χορηγείται 2-3 μήνες μετά το τοκετό, λόγω της αυξημένης πιθανότητας ηπατοτοξικότητας 
των φαρμάκων κατά τη κύηση. 
Συμπεράσματα: Επιπρόσθετες μελέτες σχετικά με θεραπείες φυματίωσης για εγκύους πρέπει να 
πραγματοποιηθούν προκειμένου να καταδειχθεί η ασφάλεια των σχημάτων και ειδικότερα για την 
MDR-TB. (Πρόσφατη βιβλιογραφία: 1. I. Malhame et al. Latent TB in pregnancy: A systematic review. 
PLOS one, 2016. 2. Sobhy et al. Maternal and perinatal mortality and morbidity associated with tuber-
culosis during pregnancy and postpartum period: A systematic review and meta-analysis. BJOG 2017.

ΑΑ20
Εκτεταμένη αμφοτερόπλευρη οξεία νεκρωτική λοίμωξη μαλακών 
μορίων από Mucorales spp, σε πλημμυροπαθή ασθενή
Α. Καναβού,3 Μ. Κομπότη,3 Ι. Ζερβακάκης,2 Μ. Καλοφώνου,2 Β. Κουκουλομάτης,2 Ν. Μηνογιάννης,2 
Ε. Παπακωνσταντίνου,4 Γ. Λιάπη,4 Α. Αρβανίτη,1 Ε. Τρίκκα-Γραφάκου,5 Σ. Συμπάρδη 1
1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Πλαστική Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3Μ.Ε.Θ. Θριασίου, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
4Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
5Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Εισαγωγή: Η έκθεση σε λασπώδη ύδατα πλημμυρών ελλοχεύει πολλούς λοιμώδεις κινδύνους από 
παθογόνα των ρυπαρών υδάτων, για τα περισσότερα οργανικά συστήματα, αλλά κυρίως για το 
δέρμα και μαλακά μόρια. Η κατηγορία των ζυγομυκήτων, με κύρια υποκατηγορία τα Mucorales spp, 
ευθύνεται για τέτοιες λοιμώξεις με υψηλή θνητότητα.
Σκοπός: Να καταδειχθεί ο άμεσος κίνδυνος λοίμωξης τραυμάτων από ειδικά υδατογενή και εδα-
φογενή παθογόνα, όπως εκείνα της κατηγορίας των ζυγομυκήτων, ως επακόλουθο έκθεσης σε 
ρυπαρά ύδατα πλημμύρας.
Υλικό και Μέθοδοι: Περιγράφεται η περίπτωση γυναίκας ετών 75, που διακομίσθηκε στο ΤΕΠ του 
νοσοκομείου αναφοράς, μετά από πολύωρη παγίδευση σε πλημμυρισμένη κατοικία. Η ασθενής 
κατά την είσοδο στο ΤΕΠ παρουσίαζε εικόνα οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας από εισρρόφη-
ση, υποθερμία, αλλά καλό επίπεδο συνείδησης (GCS=15/15), ενώ ταυτόχρονα έφερε πολλαπλά 
τραύματα μαλακών μορίων κάτω άκρων. Το ατομικό αναμνηστικό ήταν ελεύθερο και δεν ελάμβανε 
φάρμακα. 
Αποτελέσματα: Τα τραύματα αντιμετωπίσθηκαν από ιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων και εφαρ-
μόστηκε παθητική ανοσοποίηση έναντι τετάνου. Στη συνέχεια νοσηλεύθηκε στην Πνευμονολογική 
Κλινική όπου αντιμετωπίσθηκε το οξύ αναπνευστικό σύνδρομο με αναρροφήσεις, οξυγονοθεραπεία, 
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βρογχοδιασταλτικά και ευρέος φάσματος αντιμικροβιακά φάρμακα έναντι αεροβίων και αναεροβί-
ων παθογόνων. Την 5η ημέρα νοσηλείας παρουσίασε διαταραχή επιπέδου συνείδησης στα πλαίσια 
σήψης και νεκρωτικές εξελκώσεις σε δύο από τα τραύματα των κάτω άκρων. Μεταφέρθηκε στην 
Πλαστική Χειρουργική κλινική, όπου έγινε εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός κνημών άμφω, υπό 
γενική αναισθησία. Έγινε αναβάθμιση του συνδυασμού αντιμικροβιακών σε καρβαπενέμη + αμινο-
γλυκοσιδη + λινεζολίδη και προστέθηκε εμπειρικά λιποσωμική αμφοτερικίνη (10 mg/kg/24ωρο) εν 
αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων. Στην παθολογοανατομική εξέταση βρέθηκαν πολλαπλοί 
σχηματισμοί συμβατοί με Mucorales spp., όπως επίσης Μucorales spp. απομονώθηκαν και στην 
καλλιέργεια των νεκρωτικών ιστών. Μετά από νέο εκτεταμένο χειρουργικό καθαρισμό και λόγω 
ραγδαίας επιδείνωσης των νεκρωτικών βλαβών, αποφασίσθηκε ο ακρωτηριασμός αμφοτέρων των 
προσβεβλημένων άκρων, όμως η ασθενής κατέληξε την 5η μέρα από την εκδήλωση της εν τω βάθει 
νεκρωτικής λοίμωξης (10η ημέρα συνολικής νοσηλείας).
Συμπεράσματα: Η επιμόλυνση των τραυμάτων μαλακών μορίων από εδαφογενή παθογόνα σε 
ανοσοεπαρκείς ασθενείς, αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Ειδικότερα στην τελευταία 5ετία, νεκρω-
τικές λοιμώξεις μαλακών μορίων από είδη ζυγομυκήτων με υψηλή θνητότητα, έχουν αναφερθεί σε 
καταστροφικές πλημμύρες προκληθείσες από τυφώνες στις ΗΠΑ. Είναι παθογόνα για τα οποία θα 
πρέπει να υπάρχει εξαιρετική εγρήγορση για δραστική αντιμετώπιση, από όλες τις εμπλεκόμενες 
ειδικότητες, σε ανάλογες περιπτώσεις.

ΑΑ21
Περίπτωση ιλαράς με πολυσυστηματική προσβολή
Α. Νικοπούλου, Γ. Κουρσιουμπάς, Α. Ξανθοπούλου, Ε. Δεμπέλα, Κ. Γκόγκος
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Εισαγωγή: Η ιλαρά αποτελεί μια δυνητικά θανατηφόρα νόσο που παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή 
μεταδοτικότητα (R

0
 18 που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο ένα άτομο μολύνει 18). Η νόσος συνήθως 

διαδράμει με επιπλοκές σε άτομα <5 ετών και >20 ετών. Στην Ευρώπη, βρίσκεται σε εξέλιξη επι-
δημία ιλαράς με προεξάρχουσες χώρες τη Ρουμανία, την Ιταλία, τη Γερμανία αλλά και την Ελλάδα, 
όπου μέχρι σήμερα (15/2/18) έχουν δηλωθεί 1.588 κρούσματα και τρεις θάνατοι από τη νόσο.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 23 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό, προσήλθε λόγω 
εμπυρέτου έως 39,5 από εβδομάδος και συνοδό καταβολή. Ο ασθενής παρουσίαζε βήχα, ρινική 
συμφόρηση, φαρυγγοδυνία, δυσκαταποσία, ερυθρότητα επιπεφυκότων και οίδημα βλεφάρων 
με την έναρξη του εμπυρέτου. Τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων εμφάνισε 
ολοσωματικό ερυθηματώδες εξάνθημα στο πρόσωπο με επέκταση προς τον κορμό και τα άκρα 
συμπεριλαμβανομένων των παλαμών και των πελμάτων, καθώς επίσης διαρροϊκό σύνδρομο και 
άλγος στους οφθαλμούς. Από το ιστορικό προέκυψε ότι από την ηλικία των 18 μηνών δεν υποβλή-
θηκε στους συνιστώμενους εμβολιασμούς. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε το ολοσωματικό 
εξάνθημα και ενάνθημα στην εσωτερική επιφάνεια των παρειών, χωρίς να παρατηρηθούν οι κηλί-
δες Koplik. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε τριψήφιες τιμές τρανσαμινασών και θρομβοπενία, 
ενώ διενεργήθη οφθαλμολογική εκτίμηση χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα. Με βάση την κλινική εικόνα 
τέθηκε η διαφορική διάγνωση της λοίμωξης από ιούς ιλαράς, Parvo Β19, HIV, Coxsackie, EBV, CMV 
και HSV για τους οποίους και εστάλη ορολογικός έλεγχος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια εμφά-
νισης επιδημίας ιλαράς στη χώρα το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», μετά από παραίνεση της Επιτροπής 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, προμηθεύτηκε το ειδικό ΚΙΤ για αντισωματικό έλεγχο ιλαράς. Έτσι, σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, ανιχνεύθηκαν IgM θετικά αντισώματα για ιλαρά και επιβεβαιώθηκε η 
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διάγνωση της νόσου, η οποία είχε ηπατίτιδα, θρομβοπενία και γαστρεντερίτιδα ως επιπλοκές. Από 
την 3η ημέρα νοσηλείας και 14η από την έναρξη του εμπυρέτου παρατηρήθηκε σταδιακή υποχώ-
ρηση του εξανθήματος και ύφεση των υπόλοιπων συμπτωμάτων του ασθενούς. 
Συμπεράσματα: Στις ημέρες μας βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημία ιλαράς. Ως εκ τούτου η νόσος θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαφορική διάγνωση ασθενών με συμβατή κλινική εικόνα. Ενώ, 
για μια ακόμη φορά αναδεικνύεται η τεράστια σημασία του εμβολιασμού στην πρόληψη και κατα-
πολέμηση της εν λόγω ασθένειας.

ΑΑ22
Μικροβιαιμία εμφυτευμένου κεντρικού φλεβικού καθετήρα (ΚΦΚ) 
από Citrobacter koseri: Αναφορά περιστατικού και βιβλιογραφική 
ανασκόπηση
Δ. Αφενδούλης,1 Γ. Αντωνάκη,2 Ε. Μιχαλιού,1 Δ. Στουπάκης,1 Ε. Βοριάς,1 Σ. Φερούς,1 Κ. Βασιλείου,1  
Ι. Μαλακός,1 Ι. Σταμούλης,3 Μ.Π. Ζώρζου 1 

1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειον»
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειον»
3Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειον»

Σκοπός: Η περιγραφή ενός περιστατικού βακτηριαιμίας από Citrobacter Koseri, σε ασθενή με εμφυ-
τευμένο ΚΦΚ υποκλειδίου (port-a-cath). 
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής 65 ετών προσήλθε λόγω παρατεινόμενου εμπυρέτου από 15νθημέ-
ρου για το οποίο ελάμβανε κεφπροζίλη από του στόματος χωρίς ανταπόκριση. Ανέφερε δύο ανά-
λογα επεισόδια το τελευταίο έτος που είχαν υποχωρήσει με τη χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής. 
Από το ατομικό αναμνηστικό, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και χειρουργηθέν νεόπλασμα μαστού 
προ 3ετίας για το οποίο είχε λάβει 8 κύκλους χημειοθεραπείας, μέσω εμφυτευμένου ΚΦΚ. Από τη 
φυσική εξέταση, συστολικό φύσημα στην εστία ακρόασης της μιτροειδούς και παρουσία εμφυ-
τευμένου ΚΦΚ χωρίς τοπικά σημεία φλεγμονής. Λοιπός εργαστηριακός έλεγχος χωρίς ευρήματα. 
Με την εισαγωγή της έγινε διακοπή των αντιμικροβιακών, ελήφθησαν δύο ζεύγη καλλιεργειών 
περιφερικού αίματος και δύο ζεύγη μέσω του ΚΦΚ και έλαβε εμπειρική αγωγή με βανκομυκίνη και 
πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη. Όλες οι ληφθείσες καλλιέργειες ήταν θετικές για C. koseri. Ο χρόνος 
θετικοποίησης σε κάθε ζεύγος ήταν συνηγορητικός για λοίμωξη ΚΦΚ. Βάσει αντιβιογράμματος η 
αγωγή αποκλιμακώθηκε σε αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη. Ο περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος με 
υπολογιστική τομογραφία θώρακος, άνω και κάτω κοιλίας δεν ανέδειξε αποστηματικές βλάβες 
ή άλλη πρωτοπαθή μικροβιακή εστία, ενώ στο διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς δεν ανε-
δείχθησαν εκβλαστήσεις. Πιθανολογήθηκε λοίμωξη του ΚΦΚ, ο οποίος και αφαιρέθηκε την έκτη 
ημέρα. Η καλλιέργεια περιφερικού αίματος αποστειρώθηκε αμέσως μετά. Η ασθενής έλαβε συνο-
λικά 10 ημέρες ενδοφλέβια αγωγή, συνεχίζοντας με από του στόματος αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό 
για 5 ημέρες. Στην παρακολούθηση παραμένει απύρετη με στείρες καλλιέργειες αίματος. 
Αποτελέσματα: Οι λοιμώξεις από Citrobacter αντιστοιχούν σε 0,8% των λοιμώξεων από gram(-). Η 
βακτηριαιμία από Citrobacter koseri, αποτελεί σπάνια λοίμωξη και συνήθως προκαλείται δευτερογε-
νώς από ενδοκοιλιακές λοιμώξεις, κυρίως λοιμώξεις των χοληφόρων ή, σπανιότερα, από προσβολή 
του ουροποιητικού από το μικρόβιο αυτό. Πρωτοπαθείς βακτηριαιμίες παρατηρούνται συχνότερα 
σε ογκολογικούς ασθενείς ιδιαίτερα σε αυτούς με ενδοκοιλιακούς όγκους, κατά τη διάρκεια ουδετε-
ροπενίας. Στη βιβλιογραφία, υπάρχει μία μόνο αναφορά για λοίμωξη ΚΦΚ από C. koseri, σε ασθενή 
με μηριαίο ΚΦΚ και λιγοστές αναφορές για ενδοκαρδίτιδα, συνήθως σε παρουσία προσθετικής 
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βαλβίδας. Θεωρούνται νοσοκομειακά μικρόβια. Παρά την εγγενή παραγωγή AmpC από το είδος, το  
C. koseri εμφανίζει λιγότερες αντοχές στα αντιβιοτικά έναντι των λοιπών Citrobacter. Στην ασθενή μας 
πιθανολογήθηκε η μόλυνση του ΚΦΚ το προηγούμενο διάστημα, είτε πρωτογενώς από χειρισμούς, 
είτε δευτερογενώς από άλλη εστία.
Συμπεράσματα: Η πιθανότητα δημιουργίας βιοϋμενίου και βακτηριαιμίας από gram(-) παθογόνα, 
αν και σπανιότερη σε σχέση με τα gram(+), πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς με 
εμπύρετο χωρίς σαφή εστία στους οποίους έχουν προηγηθεί διαγνωστικοί/θεραπευτικοί χειρισμοί 
ή τοποθέτηση καθετήρων και προσθετικών υλικών. 

Βιβλιογραφία
1.  G. Samonis, D. Karageorgopoulos, D. Kofteridis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis; 2009 (28):61-68. Citrobacter infections in a general hospital: 

characteristics and outcomes.
2.  Dzeing-Ella A., Swzebel A., Loubinoux J., et al. Journal Clin Microbiol; 2009 (47):4185-86. Infective endocarditis due to Citrobacter koseri in 

an immunocompetent adult.
3.  Samonis G., Dah H. Gooch G., et al. Antimicrob Agents Chemoth 1987;(31):827-30. In vitro susceptibility of Citrobacter species to various 
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4.  Shi Chiang C., Chen Y.C., Chang S.C. et al. Clin Infect Dis 1996;(23):543-49. Bacteremia due to Citrobacter species: significance of primary 
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5.  Suran L Fernando, Patricia Lehmann Indian J Pathol Microbiol. 2011;(54): 840-1. Bugs on film: The presence of bacterial rods (Citrobacter 
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ΑΑ23
Επιδημιολογικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά λοιμώξεων στην 
καρδιοθωρακοχειρουργική κλινική και καρδιοθωρακοχειρουργική 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Α. Ευαγγελίου,1 Ι. Ζιώγας,1 Μ. Παπαγιάννη,1 Ό. Τσαχουρίδου,1 Γ. Κοτορένη,2 Η. Χύτας,1 Χ. Γώγου,1  
Α. Τσώνα,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Π. Κολλάρας,1 Ε. Χριστάκη,1 Π. Ζεμπεκάκης,1 Σ. Μεταλλίδης 1 
1Α’ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
2Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς»-Αγ. Δημήτριος

Σκοπός: Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», έγινε καταγραφή των 
ασθενών που εκτιμήθηκαν κατά τη λοιμωξιολογική συμβουλευτική στην Καρδιοθωρακοχειρουρ-
γική κλινική (ΚΧΚ) και Μονάδα (ΚΧΜΕΘ). Η καταγραφή αποτελεί μέρος της προσπάθειας της 
επιτήρησης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων των χειρουργικών κλινικών και των Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας.
Υλικό και Μέθοδοι: Συλλέξαμε επιδημιολογικά στοιχεία και μικροβιολογικά δεδομένα ασθενών, 
που νοσηλεύονταν στην ΚΧΚ και ΚΧΜΕΘ του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» και στους οποίους διενεργήθη-
κε συμβουλευτική από το Τμήμα Λοιμώξεων της Α’ Παθολογικής Κλινικής από 1/1/2016 έως 
31/12/2017. Τα στοιχεία αυτά περιλάμβαναν δημογραφικά χαρακτηριστικά, την κλινική αξιολόγη-
ση της λοίμωξης, τα μικροβιολογικά δεδομένα (αποτελέσματα καλλιεργειών κλινικών δειγμάτων, 
αντιβιόγραμμα, φαινότυπος αντοχής), την ύπαρξη ξένων σωμάτων ή μηχανικού αερισμού, τους 
παράγοντες κινδύνου και την έκβαση των ασθενών.
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε λοιμωξιολογική εκτίμηση σε 125 ασθενείς, (77,6% άνδρες, 
μέση ηλικία 61,7±13,1 έτη) εκ των οποίων 73 νοσηλευόταν στην ΚΧΜΕΘ και 52 στην ΚΧΚ. Κατα-
γράφηκαν 151 λοιμώξεις σε 125 ασθενείς. Ημέρα εκδήλωσης λοίμωξης: 6,0±5,7, μέση διάρκεια 
νοσηλείας: 22,8±17,2 ημέρες. Από τους ασθενείς που εμφάνισαν λοίμωξη, 36% απεβίωσαν κατά 
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τη διάρκεια της νοσηλείας. Όσον αφορά το είδος της λοίμωξης, 42 έπασχαν από λοίμωξη αναπνευ-
στικού, 55 ασθενείς είχαν βακτηριαιμία, 18 λοίμωξη ουροποιητικού, 27 ασθενείς είχαν λοίμωξη 
χειρουργικού τραύματος, 1 λοίμωξη από Clostridium difficile, 2 περιπτώσεις μεσοθωρακίτιδας και 
σε 6 περιπτώσεις η εστία της λοίμωξης παρέμενε αδιευκρίνιστη. Τα πέντε παθογόνα που απομο-
νώθηκαν συχνότερα από τις ληφθείσες καλλιέργειες αίματος ήταν τα εξής Staphylococcus CONS 
20%, Staphylococcus aureus 2,35%, Klebsiella pneumoniae 23,4%, Acinetobacter baumanni 18,7%, 
Pseudomonas aeruginosa 17,2%. Από τις ληφθείσες καλλιέργειες αίματος 52% ήταν αρνητικές. Από 
τις θετικές καλλιέργειες βρογχικού εκπλύματος και βρογχικών εκκρίσεων Klebsiella pneumoniae, 
29,0% Acinetobacter baumanii 17,7%, Pseudomonas aeruginosa 11,3%. Από τις καλλιέργειες χει-
ρουργικού τραύματος Acinetobacter baumanii 33%, Staphylococcus aureus 29,6%, (7,4% MRSA), 
Klebsiella pneumoniae 40,7%, ενώ το 50% των καλλιεργειών χειρουργικού τραύματος ήταν αρνητι-
κές. Κατά τη νοσηλεία τους όλοι οι ασθενείς έφεραν ξένο σώμα ή καθετήρα και είχαν υποβληθεί σε 
διασωλήνωση της τραχείας και μηχανικό αερισμό.
Συμπεράσματα: Οι πιο συχνές λοιμώξεις στους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην ΚΧΚ και ΚΧΜΕΘ 
ήταν οι βακτηριαιμίες, οι λοιμώξεις αναπνευστικού και οι λοιμώξεις χειρουργικού τραύματος. Η 
χρήση ξένων σωμάτων, ο μηχανικός αερισμός, η βαρύτητα του χειρουργείου και η παρατεταμένη 
διάρκεια νοσηλείας αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν την εμφάνιση σοβαρών λοιμώξεων και 
την ενδονοσοκομειακή θνητότητα σε αυτούς τους ασθενείς.

ΑΑ24
Πολυποειδή μορφώματα στομάχου σχετιζόμενα με λοίμωξη  
από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) και μιμούμενα κακοήθεια σε 
ανοσοεπαρκή άνδρα
Μ. Μπομπολή,1 Μ. Καραμπέλη,1 Μ. Κοσμετάτου,1 Α. Λιονή,1 Ι. Καλαντζής,2 Κ. Γκούμας,2 Β. Σαμαράς,3 
Λ. Λαμπρόπουλος 1
1 Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, 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.»

Εισαγωγή: Λοίμωξη από CMV σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς είναι συνήθως ασυμπτωματική ή προ-
καλεί συνδρομή τύπου λοιμώδους μονοπυρήνωσης. Γαστρική προσβολή παρατηρείται συχνότερα 
σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (προχωρημένη HIV λοίμωξη, λήψη κορτικοστεροειδών ή 
άλλων ανοσοκατασταλτικών). Περιγράφουμε περίπτωση οξείας λοίμωξης από CMV με προσβολή 
στομάχου σε ανοσοεπαρκή άνδρα.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 47 ετών, με ελεύθερο ιστορικό, εισήχθη στην κλινική μας για 
εμπύρετο και καταβολή από 15θημέρου. Στην αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκαν ωχρότητα και 
μόλις ψηλαφητό ήπαρ και από τον εργαστηριακό έλεγχο λευκοκυττάρωση με λεμφοκυτταρικό τύπο 
(12.700/μl, λεμφοκύτταρα 67%) άτυπα λεμφοκύτταρα (10%), υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία (Ht 
34%) με φερριτίνη (30 ng/mL), διαταραχή ηπατικής βιοχημείας (AST 134 IU/L, ALT 201 IU/L, LDH 433 
U/L, γGt 201 U/L). Ο ορολογικός έλεγχος ήταν αρνητικός για HBV, HCV, EBV, HIV ενώ θετικά ήταν τα 
IgM και IgG αντισώματα έναντι CMV (46,70 και 26,80 IU/ML αντίστοιχα). Βυθοσκόπηση, ανοσοηλε-
κτροφόρηση και υποπληθυσμοί λεμφοκυττάρων ήταν φυσιολογικά. Σε CT κοιλίας διαπιστώθηκαν 
οριακή ηπατομεγαλία και λεμφαδένες <10 mm στην πύλη του ήπατος, τον ηπατογαστρικό χώρο 
και το μεσεντέριο. Το εμπύρετο υποχώρησε και η ηπατική βιοχημεία αποκαταστάθηκε χωρίς ειδική 
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αγωγή. Λόγω της εμμένουσας αναιμίας, πραγματοποιήθηκε γαστροσκόπηση που ανέδειξε υπε-
τροφικές γαστρικές πτυχές στο θόλο του στομάχου καθώς και έξι υπεγερμένα βλεννογονικά οζίδια 
με κεντρική εξέλκωση διαμέτρου 5-6 mm στο άπω σώμα του στομάχου και δύο στο άντρο με την 
ίδια μορφολογία και μέγεθος. Παρά την ύποπτη ενδοσκοπική εικόνα στην ιστολογική εξέταση, δεν 
διαπιστώθηκαν στοιχεία κακοήθειας. Στη χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης δεν παρατηρήθηκαν κυτ-
ταρικά έγκλειστα, αλλά ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος για CMV ήταν θετικός και στη χρώση Giemsa 
ανιχνεύτηκε Helicobacter pylori. Δεύτερη ενδοσκόπηση δύο εβδομάδες αργότερα με σκοπό τη λήψη 
πολλαπλών βιοψιών, επιβεβαίωσε τα προαναφερθέντα ευρήματα. Πρόσθετο εύρημα ήταν πολυε-
στιακή ατροφική γαστρίτιδα. Ο έλεγχος για CMV ιαιμία που πραγματοποιήθηκε μετά την ύφεση του 
εμπυρέτου ήταν αρνητικός ενώ ορολογικός επανέλεγχος ανέδειξε τετραπλασιασμό του τίτλου IgG 
αντισωμάτων έναντι CMV. Ο ασθενής έλαβε τριπλή αντιελικοβακτηριδιακή αγωγή με οδηγία για 
στενή ιατρική παρακολούθηση και ενδοσκοπικό επανέλεγχο σε τρεις μήνες. 
Συζήτηση-Συμπεράσματα: Γαστρική προσβολή από CMV με τη μορφή ελκών, ψευδο-όγκων, 
βλεννογονικών οζιδίων και υπερτροφικών γαστρικών πτυχών είναι σπάνια σε ανοσοεπαρκείς 
ασθενείς και έχει περιγραφεί με τη μορφή μεμονωμένων περιστατικών. Ενίοτε μπορεί να προκύψει 
πρόβλημα διαφορικής διαγνωστικής από νεοπλάσματα στομάχου. Λήψη πολλαπλών βιοψιών και 
ανοσοϊστοχημεία μπορούν να αυξήσουν τη διαγνωστική ευαισθησία. Εφόσον τεθεί η διάγνωση 
αμφιλεγόμενη είναι η αναγκαιότητα χορήγησης αντι-ιικής αγωγής που σύμφωνα με τη βιβλιογρα-
φία προτιμότερο να χορηγείται σε άνδρες >55 ετών με συννοσηρότητες, κριτήρια που δεν πληρού-
νταν στη περίπτωση του ασθενούς που παρουσιάζουμε.

ΑΑ25
Ασυνήθης περίπτωση ακτινομυκητίασης ευσταχιανής σάλπιγγος
Δ. Χαλκιαδάκη,1 Μ. Μπομπολή,1 Μ. Καραμπέλη,1 Δ. Λεφαντζής,2 E. Πουλάκη,3 Κ. Χρηστίδης 2
1Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2ΩΡΛ Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
3Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Εισαγωγή: Η ευσταχιανή σάλπιγγα αποτελεί σπάνια θέση εντόπισης ακτινομυκητίασης με κίνδυνο 
επέκτασης της λοίμωξης στο μέσο ους και πιθανή κατάληξη θανατηφόρο λοίμωξη του κεντρικού 
νευρικού συστήματος, επί παραμελημένων περιπτώσεων. Περιγράφεται περίπτωση ακτινομυκητί-
ασης ευσταχιανής σάλπιγγος με επακόλουθη σύστοιχη μέση ωτίτιδα και μαστοειδίτιδα.
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 41 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, προσήλθε στο 
ΩΡΛ τμήμα λόγω ωταλγίας, εμβοών και βαρηκοΐας δεξιά από έτους. Δύο μήνες πριν την έναρξη 
των συμπτωμάτων, είχε υποβληθεί σε εξαγωγή του κάτω δεξιού δεύτερου γομφίου οδόντος με 
καθυστερημένη επούλωση. Λόγω της εμμένουσας συμπτωματολογίας εκ του ωτός είχε λάβει 
διαλειπόντως ποικίλα αντιμικροβιακά σχήματα χωρίς κλινική βελτίωση και τρεις μήνες πριν την 
προσέλευση στο νοσοκομείο, με τη διάγνωση εκκριτικής ωτίτιδος, υποβλήθηκε σε μυριγγοτομή 
δεξιά με τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού χωρίς βελτίωση. Σε C.T σπλαχνικού κρανίου που διε-
νεργήθηκε διαπιστώθηκαν φλεγμονώδεις αλλοιώσεις μέσου ωτός και μαστοειδών κυψελών δεξιά, 
χωρίς απεικόνιση οστικών διαβρώσεων καθώς και μόρφωμα στο στόμιο της δεξιάς ευσταχιανής 
σάλπιγγος το οποίο στον ενδοσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε ιδιαίτερα σκληρή σύσταση 
και αφαιρέθηκε. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε αγγειοβριθή κοκκιώδη ιστό με οίδημα και κατά 
τόπους αποστηματώδη φλεγμονώδη διήθηση και έντονη αιμορραγική διαπότιση με παρουσία 
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αποικιών βακτηριδίων του τύπου του ακτινομύκητα (sulfur grains-actinomycosis) περιβαλλομένων 
από οξέα φλεγμονώδη στοιχεία (χρώσεις αιματοξυλίνη/ηωσίνη, PAS, Gomori). Ο συμπληρωματικός 
απεικονιστικός έλεγχος με MRI εγκεφάλου και τραχήλου δεν κατέδειξε παθολογικά ευρήματα και ο 
έλεγχος για ανοσοκαταστολή απέβη αρνητικός. Χορηγήθηκε παρεντερική αγωγή με αμπικιλλίνη 12 
gr ημερησίως επί 4 εβδομάδες και ακολούθως, λόγω της σαφούς κλινικής βελτίωσης, αφαιρέθηκε ο 
σωληνίσκος αερισμού και η παρεντερική αγωγή συνεχίστηκε επί μία εβδομάδα επιπλέον μετά την 
αφαίρεση. Ακολούθησε από του στόματος αγωγή με αμοξυκιλλίνη 1,5 gr ημερησίως με προοπτική 
συνέχισης της αγωγής επί 6μηνον υπό στενή κλινικοεργαστηριακή παρακολούθηση.
Συμπεράσματα: Η ακτινομυκητίαση θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση 
επίμονων ή υποτροπιαζουσών, μετά από βραχυχρόνια αντιμικροβιακή αγωγή, λοιμώξεων της 
περιοχής κεφαλής-τραχήλου ιδίως επί προηγηθείσας διάσπασης της συνέχειας των βλεννογόνων. 
Η λήψη πολλαπλών βιοψιών από τις βλάβες, είναι απαραίτητη για τη διάγνωση καθότι για τη 
μικροβιολογική επιβεβαίωση της διάγνωσης απαιτούνται ειδικές προϋποθέσεις (μη προηγηθείσα 
αντιμικροβιακή αγωγή, ανάπτυξη του μικροοργανισμού από στείρα περιοχή χωρίς επιμόλυνση του 
δείγματος από τις φυσιολογικές χλωρίδες καθώς και αναερόβια επώαση επί μακρόν).

ΑΑ26
Ουρολοιμώξεις κοινότητας σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο Αθηνών
Δ. Χαλκιαδάκη,¹ Μ. Μπομπολή,¹ Δ. Λουλάκης,¹ Α. Συρίχα,¹ Σ. Μιχαλέα,¹ Α. Λιονή,¹ Ε. Καυκούλα,² Β. Μπάκα ²
¹Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
²Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Σκοπός: Η αντοχή των μικροβιακών αιτίων των ουρολοιμώξεων κοινότητας αυξάνεται. Σκοπός της 
εργασίας είναι η μελέτη κλινικών χαρακτηριστικών και της μικροβιακής αντοχής των απομονωθέ-
ντων ουροπαθογόνων στελεχών, σε ασθενείς με συμπτωματική ουρολοίμωξη κοινότητας. 
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη ασθενών με συμπτωματική ουρολοίμωξη που πληρού-
σαν τα κριτήρια ΕCDC 2008 για λοίμωξη κοινότητας και αντιμετωπίστηκαν στο Γ’ Παθολογικό 
Τμήμα Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» κατά την τριετία 2014-2016. Αποκλείστηκαν ασθενείς με 
υποτροπιάζοντα επεισόδια ουρολοιμώξεων και ασθενείς με μόνιμο ουροκαθετήρα. Η ταυτοποίηση 
των ουροποθογόνων και η ευαισθησία στα αντιβιοτικά προσδιορίστηκαν με τα αυτόματα μηχανή-
ματα Vitek 2 BioMerieux, Phoenix100 BD καθώς και με Etest και η αντοχή καθορίστηκε βάσει των 
ορίων CLSI 2014-2016.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 120 ασθενείς, με συμπτωματική ουρολοίμωξη κοινότητας (μέση 
ηλικία 73 έτη, 76 γυναίκες, 44 άνδρες). 

Πίνακας 1. Κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών.

Κλινικό σύνδρομο Ηλικία (έτη)

<50 50-65 >65

ΑΝΔ ΓΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ

Oξεία κυστίτις 0 5 0 5 2 6

Oξεία πυελονεφρίτις 1 15 6 7 35 38
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Πίνακας 2. Απομονωθέντα μικρόβια ανά ηλικιακή ομάδα.

Ουροπαθογόνα
Ηλικία (έτη) %

του συνόλου των 
μικροβίων<50 50-65 >65

E. coli 19 17 59 77%

K. pneumoniae 1 1 11 10,5%

P. mirabilis 0 1 4 4%

P. aeruginosa 0 0 5 4%

E. faecalis 0 0 5 4%

Πίνακας 3. Μικροβιακή αντοχή στελεχών E. coli ανά ηλικιακή ομάδα.

Αντιβιοτικά

Αρ. ανθεκτικών στελεχών/Αρ. συνόλου στελεχών 
ανά ηλικιακή ομάδα και συνολικά (%)

<50 έτη 50-65 έτη >65έτη Σύνολο

AMP 10/19 5/17 20/59 35/95 (37,6%)

AMC 1/19 3/17 7/59 11/95 (11,5%)

CXM 1/19 0/17 6/59 7/95 (7,3%)

GEN 0/19 0/17 2/59 2/95 (2%)

NAL 3/19 4/17 7/59 14/95 (14,7%)

CIP 0/19 2/17 7/59 9/95 (9,5%)

NIT 1/19 1/17 2/59 4/95 (4,2%)

TMP/SXT 3/19 3/17 10/59 16/95 (16,8%)

AMP ampicillin, AMC amoxicillin-clavulanic, CXM cefuroxime, GEN gentamicin, NAL nalidixic acid, CIP ciprofloxacin, NIT nitrofurantoin, TMP/
SXT trimethoprim/sulfamethoxazole

Στελέχη E. coli με παραγωγή ESBL ήταν 4/95 (4,2%) απομονωθέντα από ασθενείς >65 ετών. Αντιβι-
οτικά το τελευταίο τρίμηνο είχαν λάβει 14/120 ασθενείς (11,5%). 
Συμπεράσματα: Συχνότερο αίτιο συμπτωματικής ουρολοίμωξης κοινότητας ήταν E. coli ανεξαρ-
τήτως ηλικίας και φύλου. Τα λοιπά ουροπαθογόνα απομονώθηκαν συχνότερα από ασθενείς τρίτης 
ηλικίας. Τα ποσοστά αντοχής στο σύνολο του δείγματος των απομονωθέντων στελεχών E. coli ήταν 
σε τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη 16,8%, ναλιδιξικό οξύ 14,7%, σιπροφλοξασίνη 9,5%, με 
υψηλότερα ποσοστά αντοχής σε ασθενείς τρίτης και πλέον ηλικίας. Επισημαίνεται το υψηλό ποσο-
στό αντοχής E. coli σε φθοριοκινολόνες στους ασθενείς τρίτης και πλέον ηλικίας ώστε η εμπειρική 
χρήση τους, ειδικά στην ομάδα αυτή των ασθενών, να προτείνεται με επιφύλαξη.



91

Πανελλήνιο Συνέδριο

Λοιμώξεων

ΑΑ27
Έλεγχος αποικισμού με στελέχη Staphylococcus aureus ανθεκτικά  
στη μεθικιλλίνη (MRSA) του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
της Ορθοπαιδικής Κλινικής
Κ. Κοντοπούλου,1 Χ. Μπελαή,1 Δ. Δούμπαλα,1 Α. Χούρη,1 Ε. Σιδηροπούλου,1 Σ. Γεωργιάδου,1  
Ι. Γεωργιτζίκης,1 Χ. Παυλόπουλος,2 Ι. Χατζώκος 2
1Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»
2Β’ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: Ο έλεγχος της φορείας με MRSA του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Ορθοπαι-
δικής Κλινικής στις ρινικές κοιλότητες.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 72 εργαζόμενοι (ιατροί και νοσηλευτές) στην Ορθο-
παιδική Κλινική του νοσοκομείου μας. Η λήψη των δειγμάτων έγινε με βαμβακοφόρο στυλεό 
από τις πρόσθιες ρινικές χοάνες (2 δείγματα, αριστερά και δεξιά). Τα δείγματα εμβολιάστηκαν σε 
αιματούχο άγαρ στο οποίο τοποθετήθηκε ένας δίσκος κεφοξιτίνης. Στις αποικίες σταφυλοκκόκου 
που αναπτύχθηκαν, έγινε η δοκιμασία κοαγκουλάσης. Σε όλα τα στελέχη έγινε τυποποποίηση και 
προσδιορισμός MIC με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 (Bio Merieux, France). 
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των ατόμων που εξετάστηκαν, μόνο 2 βρέθηκαν αποικισμένοι με 
MRSA. 8 άτομα ήταν αποικισμένα με στελέχη Staphylocoocus aureus ευαίσθητα στη μεθικιλλίνη, 
ενώ το ποσοστό αποικισμού με στελέχη Staphylococcus κοαγκουλάση αρνητικών ήταν 91%. Από τα 
κοαγκουλάση(-) στελέχη, το 43% ήταν ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη. Στο προσωπικό που ήταν φορείς 
MRSA, έγινε ενδορρινική εφαρμογή μουπιροκίνης 2% (3 φορές/ημερησίως για 5 ημέρες). Κατά τον 
επανέλεγχο διαπιστώθηκε εξάλειψη της φορείας. 
Συμπεράσματα: Το ποσοστό αποικισμού με MRSA ήταν εξαιρετικά χαμηλό (2,7%). Τα στελέχη 
MRSA μεταβιβάζονται ταχύτατα με τα χέρια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ενώ η ύπαρξη 
MRSA φορέων έχει ενοχοποιηθεί και για την εμφάνιση ενδονοσοκομειακών επιδημιών. Ιδιαίτερα σε 
ασθενείς της Ορθοπαιδικής Κλινικής ευθύνονται για παρατεταμένη νοσηλεία και αυξημένο κόστος. 
Τέλος, η θεραπευτική αντιμετώπισή τους είναι ιδιαίτερα προβληματική λόγω της πολυανθεκτικό-
τητάς τους, ενώ στους ορθοπαιδικούς ασθενείς μπορεί να καταστεί αναγκαία και δεύτερη χειρουρ-
γική επέμβαση. Για τους παραπάνω λόγους, συνιστάται ο περιοδικός έλεγχος του προσωπικού της 
Ορθοπαιδικής Κλινικής για την ανίχνευση φορέων MRSA και την άμεση θεραπεία τους.

ΑΑ28
Έλεγχος αποικισμού-λοίμωξης από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς 
σε ασθενείς με προηγουμένη νοσηλεία
Κ. Κοντοπούλου,1 Δ. Δούμπαλα,1 Χ. Μπελαή,1 Σ. Γεωργιάδου,1 Α. Χούρη,1 Ε. Σιδηροπούλου,1  
Ε. Κουτσιούκη 2
1Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»
2ΤΕ Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπαγεωργίου»

Σκοπό: Ο έλεγχος αποικισμού ασθενών με πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς, που είχαν προη-
γούμενη νοσηλεία σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα ή κέντρα αποκατάστασης.
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Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 564 ασθενείς οι οποίοι εισήχθησαν στο νοσοκομείο 
μας με προηγούμενη νοσηλεία (το τελευταίο εξάμηνο) σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα ή κέντρο 
αποκατάστασης. Στη μελέτη δεν συμπεριλήφθηκαν ασθενείς της Μ.Ε.Θ. Σε όλους τους ασθενείς 
διενεργήθηκε καλλιέργεια ορθικού και φαρυγγικού επιχρίσματος κατά την ημέρα εισαγωγής και 
παρακολούθησή τους για τυχόν εμφάνιση λοίμωξης. Η επιτήρηση αφορούσε τους εξής μικροορ-
γανισμούς: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii complex και Klebsiella pneumoniae 
ανθεκτικά στις καρβαπενέμες, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus ΜRSA και Vancomycin 
Resistant Enterococcus spp. H τυποποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας στους αντιμικροβιακούς 
παράγοντες έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek, ενώ η επιβεβαίωση MIC με E-test. Η 
ανίχνευση γονιδίων αντοχής KPC και VIM έγινε με φαινοτυπικά τεστ. 
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των ασθενών βρέθηκαν 51 ασθενείς (9%), αποικισμένοι σε έναν 
από τους παραπάνω μικροοργανισμούς. Συγκεκριμένα, 20 (3,5%) ήταν αποικισμένοι με Klebsiella 
pneumoniae, 21 με Acinetobacter baumannii complex και 10 με Pseudomonas aeruginosa ανθεκτι-
κά στις καρβαπενέμες. Όλα τα στελέχη Klebsiella pneumoniae ήταν KPC. Επίσης 4 ασθενείς ήταν 
αποικισμένοι με MRSA και 7 ήταν αποικισμένοι με 2 πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς. Όλοι οι 
ασθενείς τέθηκαν σε απομόνωση ή συν-νοσηλεία (cohorting). Από τους 51 ασθενείς οι 10 εμφάνι-
σαν λοίμωξη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους με μικροοργανισμό που είχε τον ίδιο φαινότυπο 
αντοχής με το στέλεχος αποικισμού. Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα ποσοστά αποικισμού και λοίμωξης 
από τους αντίστοιχους μικροοργανισμούς, ενώ στον Πίνακα 2 το είδος της λοίμωξης.

Πίνακας 1. Ασθενείς με αποικισμό και αντίστοιχες λοιμώξεις.

Α. baumanni cplx P. aeruginosa K. pneumoniae MRSA VRE

Αποικισμός 21 10 20 4 -

Λοιίμωξη 3 2 5 - -

Πίνακας 2. Είδος λοίμωξης.

Σηψαιμία Ουρολοίμωξη Λοίμωξη τραύματος

Α. baumanni cplx 2 1 -

P. aeruginosa 1 - 1

K. pneumoniae 2 2 1

Συμπεράσματα: Ο έλεγχος αποικισμού από πολυανθεκτικούς μικροργανισμούς στους ασθενείς 
που κάνουν εισαγωγή και αναφέρουν προηγούμενη νοσηλεία σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα ή 
κέντρο αποκατάστασης κρίνεται απαραίτητος για την έγκαιρη λήψη μέτρων απομόνωσης και προ-
φυλάξεων επαφής με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς των πολυανθεκτικών μικροργανισμών.
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ΑΑ29
Μελέτη της ευαισθησίας στους αντιμικροβιακούς παράγοντες 
ουροπαθογόνων στελεχών Escherichia coli σε ασθενείς των 
εξωτερικών ιατρείων
Κ. Κοντοπούλου,1 Ι. Γεωργιτζίκης,1 Ι. Καψάλης,1 Ι. Καγλατζή,1 Ε. Σιδηροπούλου,1 Α. Χούρη,1  
Ε. Σιδηροπούλου,1 Ε. Κιουτσούκη 2 
1Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»
2ΤΕ Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπαγεωργίου»

Εισαγωγή: Οι ουρολοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία λοιμώξεων σε ασθενείς της κοινό-
τητας. Η θεραπευτική τους προσέγγιση αποτελεί πλέον πρόκληση, λόγω της αυξημένης αντοχής 
των ουροπαθογόνων μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά 1ης εκλογής, με αντίκτυπο στην αποτυχία 
εμπειρικής θεραπείας.
Σκοπός: Η μελέτη της ευαισθησίας ουροπαθογόνων στελεχών E. coli στους αντιμικροβιακούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια μιας τριετίας. 
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 3.465 δείγματα καλλιεργειών ούρων από ασθενείς των 
Εξωτερικών Ιατρείων που στάλθηκαν στο Εργαστήριο κατά την τριετία 2015-2017. Αξιολογήθηκαν 
οι θετικές καλλιέργειες που ανέπτυξαν E. coli ≥105 cfu/ml, σε ασθενείς που εμφάνισαν συμπτώματα 
ουρολοίμωξης και πυοσφαίρια στη γενική ούρων. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγινε 
με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 (Bio Merieux).
Αποτελέσματα: Η συχνότητα απομόνωσης E. coli από καλλιέργειες ούρων ασθενών των Εξωτερι-
κών Ιατρείων, κατά την τριετία 2015-2018 φαίνεται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1

Σύνολο δειγμάτων Στελέχη E. coli

2015 930 122 (13%)

2016 1134 164 (14,5%)

2017 1401 221 (15,6%)

Η ευαισθησία (%)των στελεχών στους αντιμικροβιακούς παράγοντες ήταν η εξής (Πίνακας 2):

Πίνακας 2

Έτος AN AMC CXM CAZ CIP GM NIT TRIM/SULF IPM FOS

2015 100% 76% 82% 84% 65% 92% 89% 62% 100% 90%

2016 94% 65% 80% 78% 65% 94% 87% 70% 100% 86%

2017 96% 69% 72% 76% 58% 92% 93% 65% 100% 82%

AN: Amikacin, AMC: Amox/lin+Cl. acid, CXM: Cefuroxime, CAZ: Ceftazidime, CIP: Ciprofloxacin, GM: Gentamycin, NIT: Nitrofurantoin, TRIM/
SULF: Trimethoprime/Sulfamethoxazole, IPM: Imipenem, FOS: Fosfomycin.
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Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οδηγίες για τη θεραπεία μη επιπλεγμέ-
νων ουρολοιμώξεων, τα τρία πρώτα φάρμακα εκλογής είναι η νιτροφουραντοίνη, η τριμεθοπρίμη/
σουλφαμεθοξαζόλη και η φωσφομυκίνη και ακολουθούν η μεκιλλινάμη, οι κινολόνες και οι κεφα-
λοσπορίνες 2ης γενιάς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, η νιτροφουραντοΐνη και η φωσφομυ-
κίνη εξακολουθούν να έχουν πολύ υψηλή ευαισθησία και μπορούν να χορηγηθούν ως εμπειρική 
θεραπεία, ενώ η τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη δεν συνιστάται, λόγω του υψηλού ποσοστού 
αντοχής (35%). Επίσης, ανησυχητικό είναι το αυξημένο ποσοστό αντοχής στις κινολόνες (42%) και 
ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιοριστεί η χρήση τους στις μη επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις. Τέλος, η 
καλλιέργεια ούρων κρίνεται απαραίτητη, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της αγωγής 
με βάση τα αποτελέσματα του αντιβιογράμματος.

ΑΑ30
Επιδημιολογική επιτήρηση ιλαράς σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο  
της Αθήνας
Μ. Αγαπίου,1 Δ. Τόπκα,1 Ε. Κατοίκου,1 Μ. Τούτουζα-Γιώτσα,1,3 Ε. Σαμπατάκου,1,2 Μ. Πηρουνάκη 1,2

1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.), Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
2Β΄Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Σκοπός: Καταγραφή των περιπτώσεων με συμπτωματολογία ιλαράς που προσήλθαν στο νοσοκομείο.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη περιπτώσεων ιλαράς ενηλίκων τριτοβάθμιου νοσοκομεί-
ου Αθήνας από 01/11/2017 έως 12/02/2018 βάσει των δελτίων δήλωσης στην Επιτροπή Νοσοκο-
μειακών Λοιμώξεων.
Αποτελέσματα: Προσήλθαν 23 ασθενείς: 14 το 2017 (ο πρώτος Νοέμβριο 2017) και 9 το 2018. 
Άνδρες: 11 (48%). Τα προηγούμενα 5 έτη δεν προσήλθε κανένας. 13 (56%) νοσηλεύθηκαν. Μέση 
ηλικία 32 έτη (18-62). Διαμονή αστική 19 (83%). Σύνδεση με άλλο κρούσμα 5 (22%). Εργαζόμενοι 
σε νοσοκομείο 2 (9%): 1 διοικητικός υπάλληλος του νοσοκομείου, ο δεύτερος επαγγελματίας 
υγείας άλλου νοσοκομείου (4%). Διαμονή σε ομαδική διαβίωση/εργασία σε σχολείο 2 (9%). Ρομά 4 
(17,40%). Αλλοδαπή εθνικότητα 6 (26%). Ταξίδι στο εξωτερικό τις τελευταίες 3 βδομάδες: 1. Σύνο-
λο αναφερόντων εμβολιασμών: 7 (30%). Εμβολιασμός 2 δόσεων M.M.R: 4 (17%). 1 δόση M.M.R. 2 
(9%), μονοδύναμου εμβολίου ιλαράς 1 (4%). Ανοσοκαταστολή 3 (13%), άλλη ειδική κατάσταση ή 
υποκείμενο νόσημα 3 (13,00%). Κλινική εικόνα εισόδου: 19 είχαν πυρετό (83%), 21 κηλιδοβλατι-
δώδες εξάνθημα (91%), 8 πνευμονία ή πνευμονίτιδα (35%), 1 επιπλοκές ΚΝΣ (4,%) και 4 σοβαρή 
ηπατική συμμετοχή (17%). Διαγνωστικό δείγμα ελέγχου ιλαράς σε εργαστήριο αναφοράς 17 
(74%). Η ηπατική βιοχημεία εισόδου επηρεασμένη: 16 (69,5%) ασθενείς παρουσίασαν άνοδο της 
οξαλοξεικής τρανσαμινάσης (AST), 8 >3 φορές ανώτερης Φ.Τ, 4 δεκαπλάσια της ανώτερης Φ.Τ. 10 
(43%) ασθενείς αύξηση της πυροσταφυλικής τρανσαμινάσης (ALT), 2 ασθενείς δεκαπλάσια της 
ανώτερης Φ.Τ. Μέση τιμή εξωτερικών ασθενών χαμηλότερη των νοσηλευθέντων, με μικρότερο 
εύρος διακύμανσης: AST: [92,56U/L (±100,15) ≠129,54 U/L (±109,04)]. Φ.Τ <.34U/L και αντίστοιχα 
ALT: [79,67U/L (±94,02) ≠153,29U/L (±184,86)]. Φ.Τ. <55 U/L. 11 (48%) ασθενείς αύξηση της γ-GT. 
2 ασθενείς τιμή πενταπλάσια της ανώτερης Φ.Τ. Η μέση τιμή των εξωτερικών ασθενών ήταν χαμη-
λότερη των νοσηλευθέντων, με μικρότερο εύρος διακύμανσης [72,89U/L (±66,69) ≠117,93U/L 
(±108,43)]. Φ.Τ <64U/L. 2 ασθενείς αύξηση χολερυθρίνης. Έκβαση: Βελτίωση/Ανάρρωση: όλοι. 
Καμία νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.
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Συμπεράσματα: Διαπιστώνεται αύξηση των καταγραφέντων περιπτώσεων ιλαράς ενηλίκων στο 
νοσοκομείο η οποία συμβαδίζει και επιβεβαιώνει την επιδημική έξαρση της ιλαράς στη χώρα μας, στα 
πλαίσια της αντίστοιχης πανευρωπαϊκής από το Φεβρουάριο 2016. Ρομά και αλλοδαπής εθνικότητας 
ομάδες υψηλού κινδύνου. Λίγες περιπτώσεις σε εργαζόμενους σε χώρους παροχής υγείας στο συγκε-
κριμένο νοσοκομείο. Ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα δύο δόσεων εμβολιασμού M.M.R. ως 
προς την προστασία για την ιλαρά. Διαπιστώνεται συχνά(70%) στους ενήλικες επηρεασμένη ηπατική 
βιοχημεία, ιδιαίτερα τρανσαμινάσες και γ-GT, φαινόμενο που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Στους εξωτερικούς ασθενείς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους νοσηλευθέντες.

ΑΑ31
Αξιολόγηση της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στην 
πνευμονία κοινότητας
Α. Μαθιουδάκη,1 Μ. Φαναρίδης,2 Ι.Α. Παπαδάκης,1 Γ. Σαμώνης,1 Ν. Τζανάκης,2 Α. Ανδριανάκη,1  

Δ.Π. Κοφτερίδης 1 

1Α’ Παθολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η. Κρήτης
2Πνευμονολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η. Κρήτης

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της χορήγησης της βέλτιστης αντιμι-
κροβιακής αγωγής σε νοσηλευόμενους ασθενείς με μη επιπλεγμένη πνευμονία κοινότητας (ΠΚ) 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων.
Υλικό και Μέθοδοι: Η παρούσα μελέτη αποτελεί αναδρομική μελέτη ενήλικων ασθενών με ΠΚ 
που νοσηλεύτηκαν από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 στην Πνευμονολογι-
κή Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Τα κριτήρια αποκλεισμού ασθενών από 
τη μελέτη, περιελάμβαναν την αποτυχία προηγούμενης αντιμικροβιακής αγωγής, την εισαγωγή 
σε μονάδα εντατικής θεραπείας, την κακοήθεια και τη διάγνωση νοσοκομειακής πνευμονίας ή 
πνευμονίας αναπνευστήρα.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν συνολικά 87 ασθενείς, εκ των οποίων οι 61 ήταν 
άνδρες (70%) με μέση ηλικία 68 ετών (εύρος 18-93). Κατά την εισαγωγή, 76 ασθενείς (87%) είχαν 
CURB-65 score μικρότερo από III. Σε 56 ασθενείς (65%), η εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία 
θεωρήθηκε κατάλληλη. Συνδυασμός β-λακτάμης-μακρολίδης ή μονοθεραπεία με κινολόνη χορη-
γήθηκε σε 39 (45%) και 16 (18,4%) ασθενείς αντίστοιχα. Σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες οδηγίες, 
17 ασθενείς (18,5%) έλαβαν συνδυασμό β-λακτάμης-κινολόνης, ενώ 32 ασθενείς (37%) έλαβαν 
μονοθεραπεία με β-λακτάμη (12 ασθενείς, 14%). Επιπλέον, από 22 ασθενείς (25%) που είχαν λάβει 
αντιμικροβιακή αγωγή κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες, μόνο 8 (36%) αντιμετωπίστηκαν με 
διαφορετική κατηγορία αντιμικροβιακών ουσιών. Η πλειοψηφία των ασθενών (64 ασθενείς,73,5%) 
απυρέτησε εντός 72 ωρών, ενώ σε κανένα ασθενή δεν χορηγήθηκαν από του στόματος αντιμικρο-
βιακά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Είκοσι εννέα ασθενείς (33%) έλαβαν αντιμικροβιακή θερα-
πεία μεγαλύτερης διάρκειας από 7 ημέρες. Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 5 ημέρες (εύρος 1-14).
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό νοσηλευόμενων ασθενών 
με μη επιπλεγμένη ΠΚ, το είδος και η διάρκεια της αντιμικροβιακής θεραπείας δεν ήταν σε συμφωνία 
με τις οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων. Επιπλέον, κανένας ασθενής δεν έλαβε από του 
στόματος αντιμικροβιακή αγωγή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Προγράμματα επιτήρησης 
ορθολογικής χρήσης των αντιμικροβιακών σε νοσηλευόμενους ασθενείς με ΠΚ είναι απαραίτητα 
για τη βελτίωση της συνταγογράφησης και τη μείωση της διάρκειας θεραπείας στο νοσοκομείο μας.



96

ΑΑ32
Ασυνήθιστη περίπτωση συστηματικής λοίμωξης από Mycoplasma 
pneumoniae μιμούμενο λοίμωξη από ιό Epstein-Barr
Κ. Σολδάτου, Ε. Σιάφη, Μ. Παπαβδή, Ε. Κουλλιάς, Ν. Βασιλείου, Α. Παναγιωτόπουλος, Α. Κουλούρης, 
Ε. Γκικοπούλου, Φ. Κυριάκου, M. Deutsch, Μ. Πηρουνάκη 
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Εισαγωγή: Το Mycoplasma pneumoniae είναι ο μικρότερος οργανισμός που ζει ελεύθερα. Η λοίμω-
ξη είναι συχνότερη στους νέους, η μετάδοση γίνεται με σταγονίδια και η περίοδος επώασης είναι 
2-3 εβδομάδες. Προκαλεί κλινικές εκδηλώσεις από όλα τα συστήματα, με συχνότερη την προσβολή 
του κατώτερου αναπνευστικού μόνη ή σε συνδυασμό με λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού. 
Σκοπός: Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς με συστηματική λοίμωξη από Mycoplasma 
pneumoniae, χωρίς συμμετοχή του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος και με κλινικά ευρήμα-
τα που αρχικά μιμούνταν λοίμωξη από ιό Epstein-Barr.
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 26 ετών, με ατομικό αναμνηστικό λοίμωξη από Epstein Barr 
προ 10ετίας, προσήλθε στα ΤΕΠ αιτιώμενη φαρυγγαλγία, φωτοευαισθησία, πυρετό έως 39,5°C και 
νυχτερινές εφιδρώσεις από 10ημέρου, που δεν υφέθηκε παρά τη λήψη αμοξικιλλίνης/κλαβουλα-
νικού+ κλινδαμυκίνης από 5θημέρου. Κλινικά, ανευρέθη διάχυτη τραχηλική λεμφαδενοπάθεια, 
εξέρυθρες διογκωμένες αμυγδαλές με πυώδη βύσματα αμφοτερόπλευρα, ιδίως δεξιά, και ηπατο-
σπληνομεγαλία που επιβεβαιώθηκε απεικονιστικά (μέγιστη διάμετρος σπληνός 16 εκ.). O κλινικός 
και απεικονιστικός έλεγχος του αναπνευστικού δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα. Εργαστηριακά, 
η γενική αίματος ήταν φυσιολογική, χωρίς ανάδειξη διεγερμένων λεμφοκυττάρων, αλλά με αύξη-
ση των δεικτών φλεγμονής (CRP: 116 mg/l. TKE: 114 mm, FIB: 709 mg/dl, φερριτίνη: 301 ng/ml), 
ενώ οι τιμές των τρανσαμινασών ήταν φυσιολογικές (SGOT: 38 U/L, SGPT: 45 U/L). Οι καλλιέργειες 
αίματος/ούρων, ο ιολογικός (CMV, HSV, Toxoplasma, EBV, HIV) και ανοσολογικός έλεγχος που εστά-
λησαν ήταν αρνητικοί για οξεία νόσο. Ο ορολογικός έλεγχος για Mycoplasma pneumoniae, ανέδειξε 
θετικούς τίτλους αντισωμάτων: IgG: 1/160 και IgM: 1/40 και η ασθενής τέθηκε σε αντιμικροβιακή 
αγωγή με αζιθρομυκίνη/κεφτριαξόνη με άμεση ύφεση του πυρετού και υποχώρηση της κλινικής 
σημειολογίας (φυσιολογικό μέγεθος σπληνός μετά από ένα μήνα) και των δεικτών φλεγμονής. 
Συμπεράσματα-Συζήτηση: Το Mycoplasma pneumoniae αποτελεί σπάνιο αίτιο παρατεινόμενου 
πυρετού, φαρυγγοαμυγδαλίτιδας, τραχηλικής λεμφαδενοπάθειας και ηπατοσπληνομεγαλίας που 
κλινικά προσιδιάζει με λοίμωξη από ιό Epstein-Barr. Η λοίμωξη από Mycoplasma pneumoniae 
παρουσιάζει μεγάλο εύρος εξωπνευμονικών εκδηλώσεων με ή χωρίς τη συμμετοχή του κατώτερου 
αναπνευστικού συστήματος και θα πρέπει να τίθεται πάντα στη διαφορική διάγνωση μιας συστη-
ματικής λοίμωξης χωρίς σαφή εστία.
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ΑΑ33
Συμμόρφωση επαγγελματιών υγείας τριτοβάθμιου νοσοκομείου σε 
οδηγίες επιτροπής λοιμώξεων επί νοσηλευόμενων με λοίμωξη από 
Clostridium difficile, εμπειρία 31 μηνών
Μ. Παππά, Σ. Γαβριήλ, Α. Χριστοδουλοπούλου, Ο. Αποστόλου, Μ. Μπουρίκου, Χ. Ταμβάκος,  
Ν.Δ. Ζάχος, Μ. Κιμούλη, Π. Κάρλε, Θ.Α. Πέππας
Επιτροπή Λοιμώξεων, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Σκοπός: Μετά την αρχική επιδημική έξαρση λοίμωξης από Clostridium difficile (CDI), η Επιτροπή 
Λοιμώξεων (ΕΝΛ) κατέγραψε προοπτικά τον έλεγχο και προέβη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
προσωπικού στις δοθείσες οδηγίες.
Υλικό και Μέθοδοι: Με την εμφάνιση των πρώτων περιπτώσεων CDI, την άνοιξη του 2014, η ΕΝΛ 
προχώρησε στην προοπτική καταγραφή όλων των περιπτώσεων με απομόνωση Clostridium difficile και 
τονίστηκαν αναλυτικά τα μέτρα πρόληψης, στο προσωπικό κάθε τμήματος ξεχωριστά. Έλαβαν χώρα 
τέσσερις συνεδριάσεις και από τον Απρίλιο του 2015 σχεδιάστηκε προοπτικός έλεγχος συμμόρφωσης 
στις δοθείσες οδηγίες, ξεχωριστά για κάθε ασθενή με CDI. Εκτός από την καταγραφή κάθε παραμέτρου, 
κάθε καταγράφον μέλος ή σύνδεσμος της ΕΝΛ αξιολόγησε τη συνολική εντύπωση τήρησης των οδη-
γιών σε βαθμολογική κλίμακα από 0 έως 10. Χρονικό διάστημα: Απρίλιος του 2015 έως και Οκτώβριος 
του 2017. Τα στοιχεία της μελέτης καταγράφηκαν σε Η/Υ και επεξεργάστηκαν με το πρόγραμμα Excel.
Αποτελέσματα: Στο χρονικό αυτό διάστημα, ο προοπτικός έλεγχος συμμόρφωσης 189 περιπτώ-
σεων, ανέδειξε ικανοποιητικό επίπεδο επίγνωσης θετικότητος εκ μέρους των ΕΥ καθώς και σήμαν-
σης του ασθενούς (περίπου 98%), αλλά μόνο το 12,9% των ασθενών νοσηλευόταν σε χωριστό 
θάλαμο ή μόνοι και μόνο το 5,1% των ασθενών διέθετε ατομική τουαλέτα, λόγω ελλείψεων υποδο-
μής και παρωχημένων νοσοκομειακών εγκαταστάσεων. Περισσότερο ανησυχητική φάνηκε να είναι 
η έλλειψη στον θάλαμο νοσηλείας αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος (στο 10,8%), πράσινου 
σαπουνιού (28,8%), και χειροπετσετών στο 49,1% των ασθενών αντίστοιχα. Υπήρξε, συγκριτικά, 
μια βελτίωση των παραμέτρων αυτών, κατά το 2017, μετά επανειλημμένες παρεμβάσεις της ΕΝΛ. 
Η μέση βαθμολογία τήρησης των οδηγιών ήταν 5,33 (±2,12 sd) με άριστα το 10.
Συμπεράσματα: Υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγεί-
ας στις συστάσεις ελέγχου, διότι η οποιαδήποτε υλικοτεχνική ανεπάρκεια, δεν δικαιολογεί σε καμία περί-
πτωση παράλειψη των βασικών κανόνων υγιεινής, αν δεν τους καθιστά, μάλιστα, πλέον επιτακτικούς.

ΑΑ34
Διαφορές και συμπεράσματα από την αντοχή παθογόνων σε γυναίκες 
εισαγόμενες με λοίμωξη ουροποιητικού σε παθολογικό τμήμα σε 
διάστημα μιας οκταετίας
Δ. Παπαδάκη,1 Β. Κορδίνας,1 Ε. Μπλέτσα,1 Α. Κουτσοβασίλης,1 Χ. Ταμβάκος,1 Α. Μπάκωση,2 Μ. Παππά,1 
Μ. Κουτράκη,2 Π. Κάρλε,2 Θ.Α. Πέππας 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να παρουσιασθούν διαφορές και τάσεις στο προφίλ αντοχής 
παθογόνων σε γυναίκες εισαχθείσες με υπόθεση εργασίας και μικροβιολογικά τεκμηριωθείσας 
λοίμωξης ουροποιητικού διαχρονικά και σε σχέση με τα επιδημιολογικά τους χαρακτηριστικά.
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Υλικό και Μέθοδοι: Όλες οι εισαγόμενες με υπόθεση εργασίας λοίμωξη ουροποιητικού ασθενείς 
στο Τμήμα κατεγράφοντο προοπτικά σε βάση δεδομένων. Ανελύθησαν εκείνες με μικροβιολογικά 
τεκμηριωθείσα λοίμωξη και μελετήθηκαν οι ευαισθησίες των παθογόνων σε αμπικιλλίνη (Α), γεντα-
μικίνη (Γ), σιπροφλοξασίνη (Σ), μεροπενέμη (Μ) και πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη (ΡΤΖ) σε σχέση 
με τα επιδημιολογικά τους χαρακτηριστικά, ιδίως την ηλικία, την έκβαση και παραμονή. Η μελέτη 
αφορούσε στο χρονικό διάστημα 1-1-2010 έως και 31-12-2017. Καταχώρηση/ανάλυση σε Η/Υ ΙΒΜ 
συμβατό με το πρόγραμμα EPI5-Info (CDC).
Αποτελέσματα: Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα κατεγράφησαν 207 ασθενείς μέσης ηλικίας 68,4 
ετών (εύρος: 16-102 έτη) εκ των οποίων οι 74 ήταν ηλικίας <50 (Ομάδα Α) και οι 133 ήταν ηλικίας 
άνω των 50 (Ομάδα Β). Συνύπαρξη βακτηριαιμίας με το ίδιο παθογόνο σε 23 γυναίκες της Ομάδας Α 
και 22 της Ομάδας Β. Η παρουσία χρονίων νοσημάτων, πρόσφατης χρήσης αντιμικροβιακών και/ή 
νοσηλείας, όπως και πρόσφατου και/ή παρόντος ουροκαθετήρα ήταν, ευνόητα και αναμενόμενα, 
πολύ υψηλότερη στην ομάδα Β, που ομοίως είχε μακροτέρα διάρκεια νοσηλείας (13,7 ημέρες ένα-
ντι 7,7) και θνησιμότητα κατά τη νοσηλεία, εκ της λοιμώξεως ή εκ συννοσηροτήτων. Η κατανομή 
των παθογόνων είχε ευρεία διασπορά στην ομάδα Β, ενώ στην Α πλειοψηφούσε συντριπτικά η 
Escherichia coli. Ως προς ευαισθησίες παθογόνων αναλυτικά:

Α Γ Σ Μ ΡΤΖ

Ομάδα Α (ανθεκτικά %) 23 2,1 23,4 0 3,1

Ομάδα Β (ανθεκτικά %) 71,2 11,2 67,5  21,2 34,3

Υπήρξε αξιόλογη, διαχρονικά, διαφορά στις >50 γυναίκες, με αύξηση της αντοχής στις κινολόνες 
και τη μεροπενέμη, καθώς και στη μεγαλύτερη εκπροσώπηση Klebsiella pneumoniae μεταξύ των 
παθογόνων της ομάδας αυτής.
Συμπεράσματα: Η συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση είναι κεφαλαιώδης, καθώς κάθε 
χρόνο αυξάνεται. Η επιλογή προωθημένων αντιμικροβιακών πολύ σπάνια είναι απαραίτητη σε 
νεαρές γυναίκες, ενώ οι αμινογλυκοσίδες αποτελούν εξαιρετικά αξιόπιστη εμπειρική αγωγή ανε-
ξαρτήτως ηλικίας. Η ευρεία χρήση των κινολονών τις καθιστά επισφαλή εμπειρική αγωγή σε νεαρές 
και με υψηλότατο ενδεχόμενο αστοχίας σε άνω των 50 ετών ασθενείς. Η ανάγκη μικροβιολογικής 
τεκμηρίωσης είναι, πάντοτε, προφανής.

ΑΑ35
Εμπειρία 3 ετών καταγραφής φορειών και βακτηριαιμιών MDR 
παθογόνων σe τριτοβάθμιο νοσοκομείο, μείωση θνητότητας λόγω 
αυξημένης επιτήρησης
Ε. Θεοδωροπούλου, Ι. Χατζηδάκης, Κ. Κουνούκλας, Α. Παναγιωτοπούλου, Φ. Σουρή, Π. Πετρίκκος, 
Ε. Καραντώνη, Ά. Μαρη, Β. Φασιας, Ν. Συμεωνίδης
Β’ Παθολογική Κλινική, 251 Γ.Ν. Αεροπορίας

Σκοπός: Τα πολυανθεκτικά παθογόνα (MDR) αποτελούν παράγοντα κινδύνου για νοσηρότητα και 
θνητότητα στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Η καταγραφή των ασθενών με MDR και η εφαρμογή 
μέτρων επαφής, αποτελούν σημαντικά μέσα αποφυγής μετάδοσής τους και βελτίωσης του προσ-
δόκιμου επιβίωσης.
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Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 στο 251 Γ.Ν.Α., καταγράφηκαν συνολικά 
244 περιστατικά φορείας με MDR, από τα οποία τα 33 αφορούσαν τη Β΄ Π. Κλινική. Τα παθογόνα 
απομονώθηκαν σε βιολογικά υγρά. Κατά τη διάρκεια του 2016 καταγράφηκαν συνολικά 307 περι-
στατικά φορείας με MDR, όπου 92 αφορούσαν τη ΒΠ, ενώ το 2015 καταγράφηκαν συνολικά 277 
περιστατικά από τα οποία τα 42 αφορούσαν την ίδια κλινική.
Αποτελέσματα: Για το 2017, από 33 περιστατικά της ΒΠ (10 σε ενεργή επιτήρηση), σε 13 (39%) 
απομονώθηκε Klebsiella pneumoniae, από αυτά μόνο 1 αφορούσε ΚPC(+), σε 2 (6%) Pseudomonas 
aeruginosa, σε 16 (48%) Acinetobacter baumannii, ενώ σε 2 (6%) MRSA και σε 1 (3%) VRE. Τα 9 αφο-
ρούσαν βακτηριαιμίες, ενώ από τα υπόλοιπα, τα 5 καλλιέργειες ούρων, τα 2 φορείες από βουβωνι-
κό ή ρινικό δείγμα και τα 7 καλλιέργειες βρογχικών εκκρίσεων. Το ποσοστό θνητότητας ήταν 21%. 
Το 2016, από τα 92 περιστατικά της ΒΠ, σε 31 (34%) απομονώθηκε Klebsiella pneumoniae ΚPC(+), 
σε 29 (31%) Pseudomonas aeruginosa, σε 20 (22%) Acinetobacter baumannii, ενώ σε 9 (10%) MRSA 
και σε 3 (3%) VRE. Τα 17 αφορούσαν βακτηριαιμίες, ενώ από τα υπόλοιπα, τα 13 αφορούσαν καλ-
λιέργειες ούρων, τα 18 φορείες από βουβωνικό ή ρινικό δείγμα και τα 16 καλλιέργειες βρογχικών 
εκκρίσεων. Από τα 92 περιστατικά της ΒΠ το ποσοστό θνητότητας ήταν 54%. Για το 2015, από τα 
42 περιστατικά της ΒΠ, σε 16 (38%) απομονώθηκε Acinetobacter baumannii, σε 12 (28%) klebsiella 
pneumoniae ΚPC(+), σε 7 (17%) Pseudomonas aeruginosa, ενώ στα υπόλοιπα 7 (17%) Gm (+): MRSA 
και VRE. Το ποσοστό θνητότητας ήταν 67%.
Συμπεράσματα: Παρά την αυστηρότητα τήρησης των μέτρων επαφής και την άμεση έναρ-
ξη θεραπείας το ποσοστό θνητότητας παρέμεινε υψηλό. Παρατηρήθηκε σχετική μείωση του 
Pseudomonas aeruginosa και στο σύνολο των περιστατικών σε σχέση με το 2016 στην κλινική μας 
λόγω αυστηρότερης επιτήρησης από τη Μ.Ε.Λ. και αυστηρής τήρησης των μέτρων επαφής. Η 
καταγραφή των περιστατικών φορείας με πολυανθεκτικά παθογόνα από τη ΜΕΛ, η επαγρύπνηση 
και λήψη μέτρων επαφής αποτελούν μείζονος σημασίας μέσα αποφυγής της μετάδοσης τους και 
κρίνεται απαραίτητη σε κάθε νοσοκομείο.

ΑΑ36
Δείκτες επιτήρησης και ποσοστά έκβασης βακτηριαιμιών από 
πολυανθεκτικά βακτήρια (MDR) σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο
Ε. Θεοδωροπούλου, Γ. Γεωργιοπούλου, Δ. Στάθη, Σ. Καλιαμπου, Π. Πετρίκκος, Ε. Καραντώνη, Μ. Τσεπελη, 
Β. Διαμαντίδου, Φ. Σουρή, Ν. Συμεωνίδης 
Β’ Παθολογική Κλινική, 251 Γ.Ν. Αεροπορίας

Σκοπός: Η καταγραφή των ασθενών με πολυανθεκτικά παθογόνα (MDR), δηλαδή Acinetobacter 
baumannii, Klebsiella pneumoniae Carvapenemase (KPC+), Pseudomonas aeruginosa, Methicillin 
Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) και Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE), αποτελεί 
απαραίτητη διαδικασία όχι μόνο για την αντιμετώπιση αλλά και για την πρόληψη των νοσοκομει-
ακών λοιμώξεων. Συγκεκριμένα, οι βακτηριαιμίες από πολυανθεκτικά παθογόνα αποτελούν τις 
συχνότερες και σοβαρότερες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η 
ενημέρωση για τα αποτελέσματα καταγραφής λοιμώξεων ή αποικισμού από MDR παθογόνα στο 
251 Γενικό νοσοκομείο Αεροπορίας.
Υλικό και Μέθοδοι: Η έρευνα διενεργήθηκε στο Νοσοκομείο Αεροπορίας 251 κατά τη διάρκεια του 
έτους 2017. Καταγράφηκαν συνολικά 239 περιστατικά με πολυανθεκτικά παθογόνα τα οποία απο-
μονώθηκαν σε όλα τα βιολογικά υγρά και από ιστούς (αίμα, ούρα, βρογχικές εκκρίσεις, κατακλίσεις, 
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τραύματα, άκρα καθετήρων κεντρικών γραμμών και από ρινική και ορθική χώρα). Καταγράφηκαν 
συγκεκριμένα οι βακτηριαιμίες και στη συνέχεια σχετίστηκαν με τη θνητότητα των συγκεκριμένων 
ασθενών.
Αποτελέσματα: Από τα 239 περιστατικά φορείας με πολυανθεκτικά MDR τα 41 αφορούσαν βακτη-
ριαιμίες, από αυτά τα 12 σε ενεργό επιτήρηση. Από τους ασθενείς με βακτηριαιμίες, σε 27 (65%) 
απομονώθηκε Αcinetobacter baumannii, σε 8 (19%), Klebsiella pneumoniae Carvapenemase, μόνο 1 
(KPC+), σε 4 (9%) Pseudomonas aeruginosa, σε 4 (9%) MRSA, και σε 4 (9%) VRE. Το ποσοστό συνολι-
κής θνητότητας στις βακτηριαιμίες ήταν 26% (11 περιστατικά). Από τα 41 περιστατικά βακτηριαιμί-
ας τα 9 αφορούσαν τη Β’ Παθολογική Κλινική, με 2 περιστατικά σε ενεργό επιτήρηση. Τα συχνότερα 
παθογόνα είναι το Acinetobacter baumannii 44% (4), Klebsiella pneumoniae Carvapenemase 44% (4 
από αυτά 1 (KPC+)) και Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE) 11% (1), ενώ το ποσοστό θνητότη-
τας ήταν 22% (2). Σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2016 βρέθηκε μείωση σε KPC(+), 
επίσης μείωση θνητότητας των βακτηριαιμιών από 60% στο 22%.
Συμπεράσματα: Οι παραπάνω παρατηρήσεις συνέβαλαν στη βελτίωση των μέτρων πρόληψης 
λοιμώξεων μέσω της περαιτέρω εκπαίδευσης του προσωπικού για τον περαιτέρω περιορισμό των 
βακτηριαιμιών. Η επιτήρηση φορείας ασθενών με πολυανθεκτικά παθογόνα και η άμεση εφαρμογή 
μέτρων απομόνωσης-επαφής-διασποράς, βελτιώνουν σημαντικά τη μετάδοσή τους και τελικά και 
το προσδόκιμο επιβίωσης.

ΑΑ37
Ποσοστά μικροβιακής αντοχής στελεχών Acinetobacter baumannii σε 
νοσηλευόμενους ασθενείς στο Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ κατά τα έτη 2016-2017
Μ. Παπαγιάννη,1 Ό. Τσαχουρίδου,1 Η. Χύτας,1 Α. Λιθοξόπουλος,1 Χ. Γώγου,1 Α. Τσώνα,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 
Π. Κολλάρας,1 E. Πρωτονοταρίου,2 Γ. Καγκάλου, Λ. Σκούρα,2 Π. Ζεμπεκάκης,1 Σ. Μεταλλίδης 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Τμήμα Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις που προκαλούνται από Acinetobacter baumannii αποτελούν θεραπευτική 
πρόκληση εξαιτίας της υψηλής αντοχής του A. baumannii στα αντιμικροβιακά. Πρόκειται για μια 
αναδρομική μελέτη που αφορά τη διερεύνηση του αντιμικροβιακού προφίλ ευαισθησίας των στε-
λεχών Acinetobacter στα αντιμικροβιακά.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε καταγραφή όλων των στελεχών Acinetobacter baumannii που απο-
μονώθηκαν σε βιολογικά υλικά (αίμα, ούρα, βρογχικές εκκρίσεις, πύο) από νοσηλευόμενους 
ασθενείς του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ κατά τη διετία 2016-2017. Η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών 
και ο έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με το σύστημα VITEK2 (bioMérieux, France). 
Οι MICs σε μεροπενέμη, κολιστίνη και τιγεκυκλίνη αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κλινικά όρια 
ευαισθησίας του CLSI.
Αποτελέσματα: Συνολικά απομονώθηκαν 616 στελέχη A. baumannii, τα 120 (19,4% σε αιμοκαλλιέρ-
γειες). Το 2016, απομονώθηκαν 265 στελέχη A. baumannii (18,1% από αιμοκαλλιέργειες). Το ποσοστό 
αντοχής στη μεροπενέμη ήταν 93%. Μόνο το 3% των στελεχών είχε MIC 4-8 μg/ml για τη μεροπενέ-
μη. Επιπρόσθετα, 4% όλων των στελεχών και 2% των στελεχών των αιμοκαλλιεργειών, παρουσίαζαν 
αντοχή στην κολιστίνη. Δεν βρέθηκαν στελέχη με MIC 1-2 μg/ml για την κολιστίνη. Τέλος, 4% των 
στελεχών ήταν ανθεκτικά στην τιγεκυκλίνη. Ποσοστό 92% των στελεχών στο σύνολο των δειγμάτων, 
και στα στελέχη που απομονώθηκαν σε αιμοκαλλιέργεια παρουσίαζαν MIC 0,5-4 μg/ml.
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Το 2017, απομονώθηκαν συνολικά 360 στελέχη A. baumannii, 72 (20%) από καλλιέργειες αίματος. 
Το ποσοστό αντοχής στη μεροπενέμη ήταν 93%, ενώ στα στελέχη που απομονώθηκαν σε αιμο-
καλλιέργειες το ποσοστό αντοχής ήταν 97%. Κανένα στέλεχος με MIC 4-8 μg/ml δεν καταγράφηκε. 
Επιπρόσθετα, 6% όλων των στελεχών και 4% των στελεχών του αίματος, παρουσίαζαν αντοχή στην 
κολιστίνη. Το 11% του συνόλου των στελεχών παρουσίαζε MIC 1-2 μg/ml, ενώ σε καλλιέργειες 
αίματος το ποσοστό των στελεχών με MIC 1-2 μg/ml ήταν 9%. Τέλος, 5% από σύνολο των στελεχών 
ήταν ανθεκτικά στην τιγεκυκλίνη, ενώ στο αίμα το ποσοστό αντοχής ήταν 3%. Ποσοστό 89% των 
στελεχών στο σύνολο των δειγμάτων παρουσίαζαν MIC 0,5-4 μg/ml, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
στο αίμα ήταν 94%.
Συμπεράσματα: Στελέχη με MIC μεταξύ 4-8 μg/ml για τη μεροπενέμη, για τα οποία θεωρητικά η 
συνεχής έγχυση υψηλών δόσεων μεροπενέμης, θα μπορούσε να είναι επιτυχής, δεν βρέθηκαν σε 
καλλιέργειες αίματος, ενώ μόνο 2016, το 3% των στελεχών που απομονώθηκαν σε όλα τα βιολογικά 
υλικά είχε MIC 4-8 μg/ml. Επιπρόσθετα, το 2017, 11% του συνόλου και το 9% των στελεχών από 
τις αιμοκαλλιέργειες παρουσίαζε MIC 1-2 μg/ml για την κολιστίνη και επομένως, είχε ένδειξη για 
συνδυασμένη θεραπεία. Τα ποσοστά στελεχών με MIC 0,5-4 μg/ml στην τιγεκυκλίνη, για τα οποία 
απαιτείται χορήγηση υψηλής δόσης του φαρμάκου ήταν πολύ υψηλά και για τα δύο έτη που μελε-
τήθηκαν (92% και 89% αντίστοιχα για το 2016 και 2017).

Acinetobacter baumanii 2016 2017

Ν=48 Ν=265 Ν=72 Ν=360

Blood All Blood All

Antibiotic R (%) R (%) R (%) R(%)

Amikacin 84 80 78 56

Ampicillin/Sulbactam 50 53 67 70

Aztreonam 97 98 98 70

Cefepime 88 87 92 70

Cefoxitin 100 100 99 100

Ceftazidime 90 89 92 93

Ceftriaxone 95 96 93 96

Cefuroxime axetil 97 100 98 100

Chloramphenicol 96 100 96 100

Ciprofloxacin 94 89 94 96

Colistin 4 2 6 4

Ertapenem 0 0 0 0

Fosfomycin 100 100 99 100

Gentamycin 78 78 73 66

Imipenem 92 89 94 96

Levofloxacin 71 64 82 83

Meropenem 93 93 93 97

Minocycline 34 35 36 14

Piperacillin 95 96 94 100

Piperacillin/Tazobactam 94 88 94 93

Tetracycline 60 42 60 71

Tigecycline 4 4 5 3

Trimethoprin/Sulfomethoxazole 83 78 89 86
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ΑΑ38
Δυσκολίες στην εφαρμογή απόφασης για την εκπαίδευση των 
νεοπροσληφθέντων επαγγελματιών υγείας 
Μ. Χριστοδούλου,1 Γ. Καντεράκης,1,2 Ζ. Κόλλια,1 Γ. Κουππάρη,1 Χ. Λούπα 1
1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Νοσοκομειακή Μονάδα Αμαλία Φλέμιγκ
2Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ»

Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες υγείας (ΕΥ) αποτελούν πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τη λειτουργία 
κάθε νοσοκομείου. Η άρτια εκπαίδευσή τους σε θέματα λοιμώξεων συμβάλλει σημαντικά στην 
πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων μιας υγει-
ονομικής μονάδας.
Σκοπός: Να σκιαγραφηθούν οι προσπάθειες εκπαίδευσης των νεοπροσληφθέντων ΕΥ στο νοσο-
κομείο μας.
Υλικό και Μέθοδοι: Μετά από πολλές άκαρπες προσπάθειες εκπαίδευσης των νεοπροσλαμβα-
νόμενων, τον Μάρτιο 2017 ελήφθη επίσημη απόφαση της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 
(ΕΝΛ), που συνιστούσε την εκπαίδευση από εντεταλμένο μέλος της ΕΝΛ όλου του νέου προσω-
πικού που έρχεται σε επαφή με ασθενείς σε θέματα: α) ασφάλειας ασθενών και εργαζομένων σε 
Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, β) πρόληψης εμφάνισης και διασποράς Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων, γ) διαχείρισης αιχμηρών αντικειμένων, δ) διαχείρισης αποβλήτων και ε) υποχρεωτικώς 
δηλουμένων νοσημάτων.
Αποτελέσματα: Η εφαρμογή της απόφασης είχε πολλές δυσκολίες: μη συμμόρφωση των υπη-
ρεσιών (Ιατρική, Νοσηλευτική) με την απόφαση, μη ενημέρωση της ΕΝΛ για την πρόληψη νέων 
υπαλλήλων, και αδυναμία απουσίας των νεοπροσληφθέντων λόγω αυξημένων αναγκών των 
τμημάτων. Εξαιτίας αυτού, η ΕΝΛ αναγκάστηκε να εισηγηθεί στο Επιστημονικό Συμβούλιο, και 
αυτό με τη σειρά του στον Διοικητή του Νοσοκομείου, να υπάρξει επίσημη διοικητική απόφαση, 
ώστε να ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία εκπαίδευσης κατά την πρόσληψη των υπαλλήλων 
που έχουν σχετικές με τους ασθενείς αρμοδιότητες. Έτσι, τον Οκτώβριο 2017 εκδόθηκε απόφαση 
Διοικητή ως εξής: α) Όλοι οι επαγγελματίες υγείας, κατά την πρόσληψη τους, θα πρέπει να ενημε-
ρώνονται σχετικά με την πολιτική και τις διαδικασίες του νοσοκομείου. β) Οι νεοδιοριζόμενοι ΕΥ, 
συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, θα εκπαιδεύονται ανάλογα με το ειδικό αντικείμενο της 
εργασίας τους σε θέματα πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων, διαχείρισης αποβλήτων, διαχεί-
ρισης αιχμηρών αντικειμένων, προστασίας μέσω της ορθής χρήσης ΜΑΠ και εμβολιασμών. γ) Το 
Τμήμα Προσωπικού, οι Διευθύνσεις Ιατρικής/Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το Τμήμα Παραϊατρικών 
Επαγγελμάτων θα πρέπει να συμπεριλάβει στις υποχρεώσεις των νεοπροσλαμβανομένων ΕΥ πριν 
αναλάβουν υπηρεσία την εφαρμογή της απόφασης. δ) Η ΕΝΛ οφείλει να τηρεί Μητρώο Εκπαιδευό-
μενων νεοδιοριζόμενων ΕΥ. Στους 4 μήνες που ακολούθησαν την έκδοση της παραπάνω απόφασης 
διοικητού εκπαιδεύτηκαν 32 ΕΥ και 15 φοιτητές (σημαντικό ποσοστό, το οποίο όμως απέχει αρκετά 
από το σύνολο των νεοδιορισθέντων ΕΥ - εκπαιδεύτηκε περίπου το 60%). 
Συμπεράσματα: Η εκπαίδευση των νέων ΕΥ είναι πολύ δύσκολη και απαιτεί συνεχείς προσπάθειες. 
Παρόλο που η ΕΝΛ αναγκάστηκε να ζητήσει απόφαση διοικητού, τα τμήματα Προσωπικού, Παρα-
ϊατρικών Επαγγελμάτων και οι Διευθύνσεις Ιατρικής/Νοσηλευτικής Υπηρεσίας δεν συμμορφώθη-
καν απόλυτα. Σε κάποιες περιπτώσεις, ΕΥ και φοιτητές εκπαιδεύονται μόνον όταν η νοσηλεύτρια 
λοιμώξεων αντιληφθεί ότι πρόκειται για νέο προσωπικό, και μάλιστα αρκετά μετά την ανάληψη 
καθηκόντων τους, με ότι αυτό συνεπάγεται λόγω φόρτου εργασίας και κυκλικού ωραρίου.
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ΑΑ39
Λοίμωξη από Clostridium difficile σε ασθενείς εντατικής θεραπείας
Ε. Μπελεσιώτου, Φ. Βεινή, Σ. Κωστούρου, Ε. Κάκαλου, Α. Τζανάτου, Χ. Βαδάλα, Δ. Γαζή, Ζ. Ψαρουδάκη, 
Μ. Νέπκα, Ε. Περιβολιώτη, Β. Παπασταμόπουλος, Α. Σκουτέλης 
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Τα Clostridium difficile αποτελεί την πιο κοινή αιτία διάρροιας συνδεόμενης με τα αντι-
βιοτικά. Είναι πολύ σημαντική η ταχεία και εργαστηριακά επιβεβαιωμένη διάγνωση της λοίμωξης 
από Clostridium difficile (C. difficile infection: CDI) στην έναρξη θεραπευτικής αγωγής, την επιδη-
μιολογία και την πορεία της νόσου, διότι λόγω αυξανόμενης επίπτωσης και επιπλοκών μπορεί να 
οδηγήσει σε θάνατο.
Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης είναι η συνεχής καταγραφή και αξιολόγηση των νοσηλευομένων 
σε μονάδες εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) με κλινική υποψία CDI: ασθενείς με διάρροια ως κύριο 
σύμπτωμα, έναρξη των επεισοδίων διάρροιας 2-3 ημέρες μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο 
χωρίς εμφανή άλλη αιτία, διάρκεια της διάρροιας >3 ημέρες, μη ενοχοποίηση άλλου μικροοργα-
νισμού, χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής, συνύπαρξη προδιαθεσικού παράγοντα, έκθεση σε  
C. difficile (επαφή με νοσηλευτικό προσωπικό ή γειτνίαση με άλλους ασθενείς με CDI).
Υλικό και Μέθοδοι: Σε διαρροϊκά δείγματα κοπράνων, τύπων 5-7 της κλίμακας Bristol, αρχικά 
έγινε ανίχνευση γλουταταμεταδευδρογενάσης (GDH αντιγόνου), που παράγεται και από τοξινο-
γόνα και μη τοξινογόνα στελέχη. Κατόπιν στα GDH θετικά δείγματα έγινε ανίχνευση τοξίνης. Σε 
GDH θετικούς ασθενείς με επιμένουσα διάρροια και μη τοξινογόνο στέλεχος, έγινε επαναληπτική 
εξέταση σε νέα δείγματα.
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών σε 30 ασθενείς Μ.Ε.Θ. ανιχνεύθηκε 
GDH. Τοξινογόνο στέλεχος C. difficile ανιχνεύθηκε σε 12 ασθενείς με 15 επεισόδια CDI, 8 άνδρες 
και 4 γυναίκες, 30-62 ετών. Όλοι οι ασθενείς ελάμβαναν αντιβιοτικά. Υποτροπή ή επαναλοίμωξη 
παρατηρήθηκε σε 3 ασθενείς με επιμένουσα ανίχνευση τοξινογόνων στελεχών για περισσότερο 
από 28 ημέρες. Ουδείς κατέληξε κατά τη διάρκεια της λοίμωξης. Θεραπευτικά 8 ασθενείς έλαβαν 
βανκομυκίνη, ένας βανκομυκίνη με μετρονιδαζόλη, και 6 φινταξομυκίνη.

Ασθενείς
Μ.Ε.Θ.

Ασθενοημέρες Επεισόδια με 
τοξινογόνο 
C. difficile

Ασθενείς με 
τοξινογόνο  
C. difficile

% Επίπτωση CDI/1.000 
ασθενοημέρες

Σύνολο 2359 27884 15 12 0,5 0,5%0

Συμπεράσματα: Η επίπτωση CDI στη Μ.Ε.Θ./1000 pts-days είναι 15/27884 (0,5‰). Είναι σημα-
ντικό ότι το ποσοστό % και η επίπτωση είναι χαμηλά και παρόμοια. Επίσης η επίπτωση στη Μ.Ε.Θ. 
είναι παρόμοια με τη συνολική επίπτωση στο νοσοκομείο μας που είναι 0,6/1000 pts-days (166 
επεισόδια/294049 pt-days) σε όλα τα άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Επίσης 12/30 (40%) των 
GDH θετικών είναι τοξινογόνα σε σύγκριση με 47% όλων των άλλων τμημάτων του νοσοκομείου. 
Γεγονός που δεν πρέπει να αγνοείται και πάντα να επισημαίνεται είναι ότι στον επιτυχή περιορισμό 
της λοίμωξης συμβάλλει το πλύσιμο των χεριών και η απομόνωση των ασθενών.
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ΑΑ40
Επιδημιολογική διερεύνηση γονοκοκκικής νόσου σε ασθενείς με HIV 
λοίμωξη: Εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Χ. Ντάφλος,1 Φ. Στεργίου,1 Ν. Μαγκαφάς,1 Α. Λιονή,1 Β. Σακκά,1 Μ. Μπομπολή,1 Ε. Καυκούλα,2  

Σ. Καούστου,1 Α. Μουστακλή,1 Μ. Πάντζαλης,1 Μ. Ψειμάδα,2 Α. Πούλη,2 Β. Μπάκα,2 Μ. Χίνη 1 

1Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 

Σκοπός: Υπάρχει σημαντική επιδημιολογική συσχέτιση γονόρροιας και HIV λοίμωξης καθώς και οι 
δύο συνδέονται με σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου και η ύπαρξη της μίας διευκολύνει 
τη μετάδοση της άλλης. Σκοπός μας ήταν η επιδημιολογική διερεύνηση του φαινομένου στους 
ασθενείς της Μονάδας μας κατά την τελευταία τριετία.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη των περιπτώσεων γονόρροιας που διαγνώστηκαν στη 
Μονάδα Λοιμώξεων (ΜΛ) του Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» από 1/1/2015-31/10/2017. Κατα-
γράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, η συμπτωματολογία και η ανταπόκριση στην 
αντιμικροβιακή θεραπεία.
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 693 HIV(+) ασθενών που παρακολουθούνται στη ΜΛ του ΝΕΕΣ, 22 
(3,2%) ανέφεραν συμπτωματολογία γονοκοκκικής λοίμωξης. Όλοι οι ασθενείς με γονόρροια ήταν 
άνδρες, MSM (Men who have Sex with Men), με μέση ηλικία τα 35,5 έτη (25-60). Το 50% των 
ασθενών με γονόρροια ήταν μεταξύ 31-36 ετών και το 32% μεταξύ 25-30 ετών. Για 6/22 (27%) 
ασθενείς υπήρχε εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γονοκοκκική λοίμωξη. Στους 5/6 (83%) ασθενείς 
με εκροή πυώδους υγρού από την ουρήθρα η λοίμωξη ταυτοποιήθηκε με την ανάπτυξη Neisseria 
gonorrhoeae σε σοκολατούχο άγαρ, ενώ σε 1/6 (17%) με την παρουσία Gram(-) ενδοκυττάριων 
διπλόκοκκων σε νωπό παρασκεύασμα. Οι υπόλοιποι 16/22 (73%) ασθενείς ανέφεραν συμπτωμα-
τολογία συμβατή με πιθανή γονοκοκκική λοίμωξη μετά από ύποπτη σεξουαλική επαφή. Συγκεκρι-
μένα, 12/16 (75%) ασθενείς είχαν δυσουρικά ενοχλήματα, 2/16 (12,5%) ανέφεραν εκροή βλέννης 
από το ορθό και 2/16 (12,5%) συμπτώματα φαρυγγίτιδας. Και οι 22 ασθενείς ανέφεραν εμφάνιση 
συμπτωμάτων 2-5 ημέρες μετά από ύποπτη σεξουαλική επαφή. Όλοι οι ασθενείς με επιβεβαιωμένη 
ή πιθανή γονόρροια έλαβαν εφάπαξ θεραπεία με κεφτριαξόνη 250 mg ΙΜ και αζιθρομυκίνη 1 gr po, 
με άριστη ανταπόκριση και άμεση υποχώρηση των συμπτωμάτων. Σε 4/22 ασθενείς διαγνώσθηκε 
συγχρόνως συφιλιδική και γονοκοκκική λοίμωξη και χορηγήθηκε επιπλέον μία δόση βενζαθινικής 
πενικιλλίνης 2,4εκ. iu ΙΜ. 
Συμπεράσματα: Η επίπτωση της γονόρροιας φαίνεται να αυξάνεται τα τελευταία έτη, ιδίως μεταξύ 
των MSM, αν και είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή της σύφιλης στην ίδια πληθυσμιακή ομάδα. Η 
μη τήρηση μέτρων προφύλαξης και η υιοθέτηση συμπεριφορών υψηλού κινδύνου από τους MSM 
με HIV λοίμωξη, μετά και την καθολική πρόσβαση στην αντιρετροϊκή θεραπεία, προκαλούν έντονο 
προβληματισμό για περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων. Απαιτείται ευαισθητοποίηση των επαγ-
γελματιών υγείας για την έγκαιρη αναγνώριση, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών 
των περιστατικών.
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ΑΑ41
Διαχρονικές τάσεις στην κατανάλωση δαπτομυκίνης και στην 
ευαισθησία των στελεχών σταφυλοκόκκου σε αυτήν, σε ένα μεγάλο 
χειρουργικό νοσοκομείο της Αθήνας
Δ. Στεφανή,1 Σ. Τσιπλάκου,2 Α. Αποστολοπούλου,3 Φ.-Π. Τατάκης,1 Π. Τρεμπέλα,3 Π. Γεωργακόπουλος,1 
Β. Παπαϊωάννου,2 Α. Στυλιανάκης,2 Μ. Λελέκης 1
1Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
3Φαρμακείο, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Εισαγωγή: Το Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» είναι ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο 550 κλινών Χειρουργικής και ιδιαίτε-
ρα Ορθοπαιδικής φύσεως. Για το λόγο αυτό οι Gram(+) λοιμώξεις είναι συνήθεις. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της κατανάλωσης της δαπτομυκίνης, ενός 
αντιβιοτικού πρώτης γραμμής για λοιμώξεις από ανθεκτικά Gram(+) παθογόνα, σε σχέση με την 
ευαισθησία των στελεχών σταφυλοκόκκου σε αυτήν.
Υλικό και Μέθοδοι: Μετρήθηκε η κατανάλωση δαπτομυκίνης σε DDDs/1000 ημέρες νοσηλείας 
για τα έτη 2012-2017. Παράλληλα έγινε έλεγχος της ευαισθησίας (με MIC) σε ένα σημαντικό δείγμα 
των σταφυλοκόκκων (S. aureus, S. epidermidis) που απομονώθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα από 
όλα τα υλικά. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν Vitek 2 στη μέγιστη πλειοψηφία των στελεχών. 
Η στατιστική ανάλυση έγινε με SPSS.
Αποτελέσματα: Η κατανάλωση δαπτομυκίνης ήταν 38, 36, 25, 24, 28, 41 DDDs/1000 ημέρες νοσηλεί-
ας για τα έτη της μελέτης. Αντίστοιχα στα ίδια έτη απομονώθηκαν 249,156, 268, 275, 328, 360 στελέχη 
S. aureus και 391, 222, 403, 465, 544, 638 στελέχη S. epidermidis. H MIC

90
 των στελεχών S. aureus ήταν 

1, 0,75, 0,75, 1,1,1 mg/L και του S. epidermidis 0,5, 0,5, 1, 0,75, 0,75,1. Η χρήση της δαπτομυκίνης δεν 
έδειξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον αριθμό των στελεχών σταφυλοκόκκου που απομονώ-
θηκαν (r=-0,01 και 0,05 για S. aureus, S. epidermidis αντίστοιχα). Αντίθετα στα χρόνια που μελετήθη-
καν καταγράφηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της MIC

90 
των στελεχών S. aureus και S. epidermidis 

(r=0,67 και για τα δύο μικρόβια) παρά το γεγονός ότι αυτή παρέμεινε σταθερά
 
≤1 mg/L. 

Συμπεράσματα: Η αύξηση της MIC
90

 των σταφυλοκόκκων έναντι της δαπτομυκίνης γεννά προβλη-
ματισμό και επιβάλλει την εφαρμογή μέτρων για ορθολογική χρήση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού.

ΑΑ42
Φινταξομυκίνη και κολίτιδα από C. difficile: Η εμπειρία της 
παθολογικής κλινικής
Μ. Μέλιου, Α. Αργυράκη, Θ. Καραβασίλης, Ε.-Α. Μουγάκου, Ε. Μπενίδης, Σ. Κλουδάς, Α. Μάλλιος, 
Π. Λουρίδα, Ά. Πεφάνης 
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Σκοπός: Καταγραφή της εμπειρίας από τη χρήση της φινταξομυκίνης στη θεραπεία της κολίτιδας 
από C. difficile στην παθολογική κλινική.
Υλικό και Μέθοδοι: Από 1/1/2016-31/12/2017 η φινταξομυκίνη χορηγήθηκε σε τέσσερα περιστα-
τικά: 3 ασθενείς με κακοήθεια (2 υπό χημειοθεραπεία) και 1 ανοσοεπαρκή. 2 ασθενείς είχαν βαρειά 
κολίτιδα, 1 επιπλεγμένη και 1 υποτροπιάζουσα.
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Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 2 θάνατοι, 1 υποτροπή και 1 επιτυχής θεραπεία. Δεν σημειώθηκαν 
ανεπιθύμητες ενέργειες από τη φινταξομυκίνη. 3/4 είχαν πρόσφατη λήψη αντιμικροβιακών (όλοι 
κινολόνη). Περίπτωση 1η: 71 ετών, άνδρας. Ιστορικό NSCLC υπό βινορελμπίνη, με διάρροιες από 
10ημέρου υπό ριφαξιμίνη. Χωρίς λήψη αντιβιοτικών. Αιμοδυναμικά σταθερός. Ε.Ε: WBC: 27200/μl 
(88% PMNs), Urea:100 mg/dl, Cr: 3.30 mg/dl. C. difficile-toxin A+B(+). Αγωγή: pos βανκομυκίνη (250 
mg x 4), iv μετρονιδαζόλη (500 mg x 3), μεροπενέμη για ενδεχόμενη μικροβιαιμία. 3η ημέρα: επιδει-
νώθηκε αιμοδυναμικά. WBC: 110.000/μL, CT κοιλίας χωρίς μεγάκολο. Έγινε αλλαγή σε φινταξομυκίνη 
(pos 200 mg x 2). Επιδεινούμενη κλινικοεργαστηριακή εικόνα. 5η ημέρα: Θάνατος. Περίπτωση 2η: 
Γυναίκα 70 ετών. Ιστορικό χειρουργηθέντος αδενοκαρκινώματος ορθού προ 20ετίας, non-Hodgkin 
λεμφώματος προ 10ετίας, υποτροπή ΚΝΣ από 2ετίας. Υπό χαμηλή δόση κορτικοειδών. 1ο επεισόδιο: 
σε νοσηλείας λόγω πνευμονίας. Αγωγή: 10ήμερο σχήμα βανκομυκίνης pos. 1η υποτροπή: 10 ημέρες 
αργότερα. Κολονοσκόπηση: ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα. Αγωγή: 20ημερο σχήμα βανκομυκίνης. 2η 
υποτροπή: 25 ημέρες μετά. Αιμοδυναμικά σταθερή. ΕΕ: WBC: 12500/μL (75% PMNs), Urea: 32 mg/dl, 
Cr: 0.6 mg/dl. C. difficile-toxin A+B(+). Αγωγή: φινταξομυκίνη επί 10ημερο με ύφεση συμπτωμάτων. 
15 ήμερες αργότερα: νέο διαρροϊκό σύνδρομο. C. difficile-toxin A+B(-), κολονοσκόπηση: φυσιολογι-
κή. Αντιμετώπιση: συμπτωματική με σταδιακή βελτίωση. Περίπτωση 3η: Άνδρας 68 ετών (ιστορικό 
ΣΔ2, ΚΑ, ΣΝ). Νοσηλεία 10ήμερη στην οποία έλαβε μοξιφλοξασίνη-κεφτριαξόνη. Από 5ημέρου, κατά 
τη νοσηλεία του παρουσίαζε διαρροϊκές κενώσεις, με WBC: 22.430/μL (94% PMNs), Urea: 211 mg/dl, 
Cr: 3 mg/dl. Από διημέρου λόγω C. difficile-toxin A+B(+), τέθηκε σε αγωγή με βανκομυκίνη pos. CT 
κοιλίας: φλεγμονή του ορθού. Από 24ώρου παρουσίασε αιμοδυναμική αστάθεια, διασωληνώθηκε και 
τέθηκε σε φινταξομυκίνη, όμως κατέληξε εντός του 24ώρου. Περίπτωση 4η: 71ετών, άνδρας. Ιστορι-
κό μεσοθηλιώματος υπό pemetrexed/carboplatin, ΣΔ2. Λήψη μοξιφλοξασίνης προ 2μήνου. Διαρρο-
ϊκό σύνδρομο από 10ημέρου, υπό λοπεραμίδη. Αιμοδυναμικά ασταθής, WBC:20400/μL(88%PMNs), 
Urea: 41 mg/dl, Cr: 1.2 mg/dl. C. difficile-toxin A+B(+). CT κοιλίας: πανκολίτιδα. Αγωγή: βανκομυκίνη 
(250 mg x 4) pos, μετρονιδαζόλη (500 mg x 3) iv. Επιδεινούμενη κλινικοεργαστηριακή εικόνα. 3η 
ημέρα: τροποποίηση αγωγής: φινταξομυκίνη 10 ημέρες - αρχική ανταπόκριση. Άμεση υποτροπή με 
τη διακοπή της. Αγωγή: τιγεκυκλίνη iv, βανκομυκίνη pos (500 mg x 4), βανκομυκίνη per rectum. Βελ-
τίωση μετά 10ημέρες. Συνέχιση της pos αγωγής, σταδιακά μειούμενη για διάστημα μηνός. 
Συμπεράσματα: Βάσει των πρόσφατων οδηγιών της IDSA, ενισχύεται η θέση της φινταξομυκίνης 
στις υποτροπές της κολίτιδας από C. difficile αλλά και στο 1ο επεισόδιο μη σοβαρό ή σοβαρό, 
μη επιπλεγμένο. Παρόλα αυτά, από την κλινική εμπειρία με τα λίγα αυτά σοβαρά περιστατικά, 
επιβεβαιώνεται ότι η χρήση της φινταξομυκίνης πρέπει να γίνεται με προσοχή σε βαρύτερες και 
επιπλεγμένες περιπτώσεις.

ΑΑ43
Περίπτωση πιθανής εγκεφαλίτιδας από γρίπη τύπου Β σε ενήλικο άνδρα
Π. Λουρίδα, Ι. Κοκκινάκη, Α. Μάλλιος, Ά. Πεφάνης
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Σκοπός: Κατά τη λοίμωξη από τον ιό της γρίπης Α και λιγότερο της Β πιθανόν να παρουσιαστούν 
επιπλοκές από το ΚΝΣ. Παρουσιάζουμε μια σπάνια και ενδιαφέρουσα περίπτωση πιθανής εγκεφα-
λίτιδας από ιό γρίπης Β σε ενήλικο άνδρα.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 69 ετών, καπνιστής (>60 πακέτα/έτη) με ατομικό αναμνηστικό 
σχιζοφρένειας ρυθμισμένης υπό αγωγή, διακομίζεται από τη μονάδα ψυχικής υγείας όπου διαμένει 
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από 7μήνου, λόγω πυρετού με παραγωγικό βήχα από τριημέρου, ενώ από ωρών παρουσιάζει έκπτω-
ση επιπέδου συνείδησης και αναφέρεται μεμονωμένη επιληπτική κρίση. Από την κλινική εξέταση: 
Ασθενής εμπύρετος (37,6οC, υπό αντιπυρετική αγωγή), συγχυτικοδιεγερτικός με GCS 10/15 με 
αυχενική δυσκαμψία, στροφή βλέμματος δεξιά με σπασμούς στο ΔΕ άνω άκρο ως επί εστιακής 
κρίσης «Ε» και έκπτωση της μυϊκής ισχύος του ΑΡ ημιμορίου του σώματος. Παρουσίαζε επίσης 
οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου Ι με ΜΜΡ κυρίως ΔΕ και πυκνωτικά διηθήματα άμφω. Τέθη-
κε η υποψία λοίμωξης ΚΝΣ και επί αρνητικής Α/Τ εγκεφάλου πραγματοποιήθηκε ΟΝΠ: 0 κύτταρα, 
πρωτεΐνες: 104 mg/dl, γλυκόζη: 96 mg/dl (ορού 160 mg/dl), LDH: 17 U/L, gram χρώση αρνητική. 
Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε αρχικά εμπειρικά ως πιθανή εγκεφαλίτιδα με ακυκλοβίρη και αντιεπι-
ληπτική αγωγή. Παράλληλα έλαβε πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, οσελταμιβίρη και αζυθρομυκίνη, 
ως επί λοίμωξης αναπνευστικού. Απυρέτησε το 3ο 24ωρο της νοσηλείας του με συνοδό βελτίωση 
της αναπνευστικής και νευρολογικής του εικόνας. Από τον έλεγχο ΕΝΥ: καλλιέργεια στείρα, PCR 
(ΗSV I-II, CMV, VZV, Influenza A-B) αρνητική. Από την PCR φαρυγγικού επιχρίσματος: Influenza 
A: αρνητική, Inluenza B: θετική. HEΓ(7η ημέρα νοσηλείας): χωρίς παθολογικά ευρήματα. MRI δεν 
πραγματοποιήθηκε λόγω αδυναμίας συνεργασίας του ασθενούς και η επαναληπτική Α/Τ την 3η 
ημέρα νοσηλείας παρέμεινε αρνητική. Λόγω της αρχικής νευρολογικής εικόνας και της υψηλής 
τιμής πρωτεΐνης στο ΕΝΥ, παρά την αρνητική PCR πιθανότερη διάγνωση θεωρήθηκε αυτή της 
εγκεφαλίτιδας από Influenza B. 
Συμπεράσματα: Υπάρχουν λιγότερες από 50 δημοσιευμένες περιπτώσεις εγκεφαλίτιδας από 
γρίπη Β σε ενηλίκους. Όπως και στη δική μας περίπτωση, συνήθως η συμπτωματολογία ξεκινά 
εντός 4 ημερών από την έναρξη της γριππώδους συνδρομής, οι ασθενείς είναι ανοσοεπαρκείς 
άνδρες, εμφανίζονται σύγχυση και επιληπτικές κρίσεις (23-27%), υπάρχουν ελάχιστα ευρήματα 
από την απεικόνιση του ΚΝΣ και το ΕΝΥ. Η PCR του ΕΝΥ είναι θετική στο 16% μόνο και είναι μάλιστα 
δυσμενές προγνωστικό σημείο. Η πρόγνωση είναι καλή με 61% πλήρη ίαση χωρίς υπολειμματική 
νευρολογική βλάβη. Η εγκεφαλίτιδα από γρίπη Β, λόγω της σπανιότητας αλλά και της δυσκολίας 
στη διάγνωση, απαιτεί αυξημένο βαθμό υποψίας και πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική 
διάγνωση της εγκεφαλίτιδας, ιδίως κατά τις περιόδους έξαρσης της γρίπης.
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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 μικαφουγκί-
νης (ως νατριούχου). Μετά την ανασύσταση κάθε ml περιέχει 10 mg μικαφουγκίνης (ως 
νατριούχου). Κάθε φιαλίδιο περιέχει 100 mg μικαφουγκίνης (ως νατριούχου). Μετά την 
ανασύσταση κάθε ml περιέχει 20 mg μικαφουγκίνης (ως νατριούχου). Κατάλογος εκδό-
χων: Μονοϋδρική λακτόζη, άνυδρο κιτρικό οξύ (για ρύθμιση του pH), υδροξείδιο του 
νατρίου (για ρύθμιση του pH). 
3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:  Κόνις για διάλυμα προς έγχυση. Λευκή συμπυκνω-
μένη κόνις. 
4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το Mycamine ενδείκνυται για: Ενήλικες, έφηβοι ≥ 16 
ετών και ηλικιωμένοι: Θεραπεία της διηθητικής καντιντίασης. Θεραπεία της οισοφαγι-
κής καντιντίασης σε ασθενείς στους οποίους η ενδοφλέβια θεραπεία είναι κατάλληλη. 
Προφύλαξη έναντι λοίμωξης από Candida σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αλλογενή 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ή σε ασθενείς που αναμένεται να 
παρουσιάσουν ουδετεροπενία (απόλυτος αριθμός oυδετερόφιλων < 500 κύτταρα/µl), επί 
10 ή περισσότερες ημέρες. Παιδιά (συμπεριλαμβανομένων των νεογνών) και έφηβοι < 16 
ετών: Θεραπεία της διηθητικής καντιντίασης. Προφύλαξη έναντι λοίμωξης από Candida 
σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων ή σε ασθενείς που αναμένεται να παρουσιάσουν ουδετεροπενία (απόλυτος 
αριθμός oυδετερόφιλων < 500 κύτταρα/µl), επί 10 ή περισσότερες ημέρες. Για τη λήψη 
απόφασης για τη χρήση του Mycamine θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός κίνδυ-
νος για την ανάπτυξη ηπατικών όγκων (βλ. παράγραφο 4.4). Επομένως το Mycamine πρέ-
πει να χρησιμοποιείται μόνο εάν η χρήση άλλων αντιμυκητιασικών δεν είναι κατάλληλη. 
4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική 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 επιδρά-
σεις: Παρατηρήθηκε ανάπτυξη εστιών τροποποιημένων ηπατοκυττάρων (foci of 
altered hepatocytes, FAH) και ηπατοκυτταρικών όγκων, μετά από περίοδο θερα-
πείας 3 μηνών ή περισσότερο, σε επίμυες. Ο υποθετικός ουδός της ανάπτυξης 
όγκων στους επίμυες βρίσκεται 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 διάρ-
κεια της θεραπείας με μικαφουγκίνη. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου προ-
σαρμοστικής αναγέννησης και τον πιθανό σχηματισμό πιθανών ηπατικών όγκων, 
συνιστάται η πρόωρη διακοπή σε περίπτωση που εμφανισθεί σημαντική και εμμέ-
νουσα αύξηση των ALT/AST. Η θεραπεία με μικαφουγκίνη θα πρέπει να διεξάγεται 
βάσει προσεκτικής αξιολόγησης του λόγου κινδύνου/οφέλους, ειδικά σε ασθενείς 
με σημαντική βλάβη της ηπατικής λειτουργίας ή χρόνιες παθήσεις του ήπατος, 
που αντιπροσωπεύουν προνεοπλασματικές καταστάσεις, όπως η προχωρημένη 
ηπατική ίνωση, 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 ανώτερων φυσιολογικών ορίων), τόσο σε υγιείς εθελοντές 
όσο και σε ασθενείς. Σε ορισμένους ασθενείς έχει αναφερθεί πιο σοβαρή ηπατική δυ-
σλειτουργία, ηπατίτιδα ή ηπατική ανεπάρκεια συμπεριλαμβανομένων και θανατηφόρων 
περιπτώσεων. Παιδιατρικοί ασθενείς < 1 έτους μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς στην 
ηπατική βλάβη (βλ. παράγραφο 4.8). Αναφυλακτικές αντιδράσεις Κατά τη διάρκεια της 
χορήγησης μικαφουγκίνης, ενδέχεται να εμφανιστούν  αναφυλακτικές/ αναφυλακτοει-
δείς αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένης και της καταπληξίας. Εάν εμφανιστούν τέτοιου 
είδους αντιδράσεις, θα πρέπει να διακόπτεται η έγχυση μικαφουγκίνης και να χορηγείται η 
κατάλληλη θεραπεία. Δερματικές αντιδράσεις Έχουν αναφερθεί αποφολιδωτικές δερμα-
τικές αντιδράσεις, όπως σύνδρομο Stevens Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση. 
Εάν οι ασθενείς αναπτύξουν εξάνθημα, πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να δια-
κόπτεται η μικαφουγκίνη εάν οι βλάβες επεκταθούν. Αιμόλυση Έχουν αναφερθεί σπάνιες 
περιπτώσεις αιμόλυσης, συμπεριλαμβανομένης 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 θερα-
πείας με μικαφουγκίνη, θα πρέπει να παρακολουθούνται 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 επιτηρούνται στενά για επιδείνωση 
της νεφρικής λειτουργίας. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα Η συγχορή-
γηση 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. παράγραφο 4.5). Ασθενείς οι οποί-
οι λαμβάνουν σιρόλιμους, νιφεδιπίνη ή ιτρακο ναζόλη σε συνδυασμό με Mycamine θα 
πρέπει να παρακολουθούνται για τοξικότητα από σιρόλιμους, νιφεδιπίνη 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 ασθενείς συγκριτικά με 
ενήλικες ασθενείς (βλ. παράγραφο 4.8). 
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπί-
δρασης Η μικαφουγκίνη εμφανίζει χαμηλή πιθανότητα αλληλεπιδράσεων με φάρμακα, 

τα οποία μεταβολίζονται μέσω οδών που επάγονται από το CYP3A. Έχουν πραγματο-
ποιηθεί μελέτες αλληλεπίδρασης σε υγιείς ανθρώπους προκειμένου να αξιολογηθεί 
το ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης μεταξύ μικαφουγκίνης και μυκοφαινολάτης μοφετίλ, 
κυκλοσπορίνης, τακρόλιμους, πρεδνιζολόνης, σιρόλιμους, νιφεδιπίνης, φλουκοναζόλης, 
ριτοναβίρης, ριφαμπικίνης, ιτρακοναζόλης, βορικοναζόλης και αμφοτερικίνης B. Σε αυ-
τές τις μελέτες, δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στη φαρμακοκινητική της μικαφουγκίνης. 
Δεν είναι απαραίτητες οι προσαρμογές της δόσης μικαφουγκίνης όταν αυτά τα φάρμακα 
συγχορηγούνται ταυτόχρονα.  Η έκθεση (εμβαδόν 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 συγχο-
ρήγηση 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 ιτρα-
κοναζόλη σε συνδυασμό με Mycamine θα πρέπει να παρακολουθούνται 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).                       
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφαλείας Το προφίλ ασφαλείας της 
μικαφουγκίνης βασίζεται σε 3028 ασθενείς που έλαβαν μικαφουγκίνη σε κλινικές μελέ-
τες: 2002 ασθενείς με λοιμώξεις από Candida (συμπεριλαμβανομένης της καντινταιμίας, 
της διηθητικής καντιντίασης και της οισοφαγικής καντιντίασης), 375 με διηθητική ασπερ-
γίλλωση (πρωτοπαθείς ανθεκτικές στη θεραπεία λοιμώξεις) και 651 για προφύλαξη από 
συστηματικές μυκητιασικές λοιμώξεις. Οι ασθενείς που έλαβαν μικαφουγκίνη σε κλινικές 
μελέτες αντιπροσωπεύουν έναν πληθυσμό ασθενών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατά-
σταση νοσηρότητας, η οποία απαιτεί συγχορήγηση πολλών φαρμακευτικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης και της αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας, ισχυρών ανοσο-
κατασταλτικών φαρμάκων και αντιβιοτικών ευρέως φάσματος. Αυτοί οι ασθενείς παρου-
σίαζαν ένα μεγάλο εύρος σύνθετων υποκείμενων καταστάσεων, όπως αιματολογικές 
κακοήθειες και λοίμωξη από HIV ή υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση 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 μυκητιασικών λοιμώξεων. Συνολικά, το 32,2% 
των ασθενών εμφάνισε ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύ-
μητες αντιδράσεις ήταν ναυτία (2,8%), αυξημένη αλκαλική φωσφατάση αίματος (2,7%), 
φλεβίτιδα (2,5%, κυρίως σε ασθενείς που έπασχαν από λοίμωξη από τον ιό HIV, με πε-
ριφερικές γραμμές), έμετος (2,5%), και αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (2,3%). 
Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές διαφορές όταν αναλύθηκαν τα δεδομένα ασφά-
λειας με βάση το φύλο ή τη φυλή. Παρακάτω παρατίθενται οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις, 
με βάση την κατηγορία οργάνου συστήματος και τον προτιμώμενο όρο κατά MedDRA. 
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες 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 σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές (η 
συχνότητα εμφάνισης δε μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)). 
Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα κατά MedDRA Διαταραχές του αιμοποιητικού και του 
λεμφικού συστήματος - Συχνές: λευκοπενία, ουδετεροπενία, αναιμία - Όχι συχνές: παν-
κυτταροπενία, θρομβοπενία, ηωσινοφιλία, υποαλβουμιναιμία - Σπάνιες: αιμολυτική αναι-
μία, αιμόλυση (βλ. παράγραφο 4.4) - Μη γνωστές: διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Διαταραχές 
του ανοσοποιητικού συστήματος - Όχι συχνές: αναφυλακτική/αναφυλακτοειδής αντίδρα-
ση (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: 
υπνηλία, 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 γαστρεντερικού - Συχνές: ναυτία, έμετος, διάρροια, κοιλιακό άλγος - Όχι συχνές: δυ-
σπεψία, δυσκοιλιότητα. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων - Συχνές: αυξημένη 
αλκαλική φωσφατάση αίματος, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, αυξημένη αμι-
νοτρανσφεράση της αλανίνης, αυξημένη χολερυθρίνη αίματος (συμπεριλαμβανομένης 
και της υπερχολερυθριναιμίας), μη φυσιολογικές δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας  -  Όχι 
συχνές: ηπατική ανεπάρκεια (βλ. παράγραφο 4.4), αυξημένη γ- γλουταμυλοτρανσφερά-
ση, ίκτερος, χολόσταση, ηπατομεγαλία, ηπατίτιδα  - Μη γνωστές: ηπατοκυτταρική βλάβη 
συμπεριλαμβανομένων και θανατηφόρων περιπτώσεων (βλ. παράγραφο 4.4). Διαταρα-
χές 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). Διατα-
ραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών - Όχι συχνές: αυξημένη κρεατινίνη αίματος, 
αυξημένη ουρία αίματος, νεφρική ανεπάρκεια επιδεινωθείσα - Μη γνωστές: νεφρική 
δυσλειτουργία (βλ. παράγραφο 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 οίδη-
μα. Παρακλινικές εξετάσεις - Όχι συχνές: αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση αίματος.  
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Πιθανά συμπτώματα τύπου αλλεργίας.  
Έχουν αναφερθεί σε κλινικές μελέτες συμπτώματα όπως εξάνθημα και ρίγη. Η πλειονό-
τητα 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 μικαφουγκίνη και μόνο σε ασθενείς με σοβαρές υποκείμε-
νες καταστάσεις (π.χ. AIDS προχωρημένου σταδίου, κακοήθειες) οι οποίες απαιτούν 
συγχορήγηση πολλών φαρμάκων. Ηπατικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Η συνολική 
επίπτωση ηπατικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων 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 φυσιολογική δοκιμασία ηπατικής λειτουργίας (1,5%). 
Λίγοι ασθενείς (1,1%, 0.4% σοβαρά) διέκοψαν τη θεραπεία λόγω κάποιου ηπατικού συμ-
βάματος. Εμφανίστηκαν όχι συχνά περιπτώσεις σοβαρής ηπατικής δυσλειτουργίας (βλ. 
παράγραφο 4.4).  Αντιδράσεις της θέσης ένεσης Καμία από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις 
της θέσης ένεσης δεν περιόριζε τη θεραπεία. 
Παιδιατρικός πληθυσμός Η επίπτωση ορισμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων (παρατίθε-
νται στον παρακάτω πίνακα) ήταν συχνότερη σε παιδιατρικούς ασθενείς σε σύγκριση με 
τους ενήλικες ασθενείς. Επιπλέον, οι παιδιατρικοί ασθενείς < 1 έτους εμφάνισαν αυξήσεις 
των ALT, AST και AP περίπου δυο φορές μεγαλύτερες από ότι οι παιδιατρικοί πληθυσμοί 
μεγαλύτερης ηλικίας (βλ. παράγραφο 4.4). Ο πιθανότερος λόγος για αυτές τις διαφορές 
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 
αλλογενούς 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    υπερχολερυθριναιμία, 
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 παρα-
κολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από 
τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήπο-
τε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: 
Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθή-
να 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: 100%

Νοσοκ. τιμή: Mycamine 50 mg, 144,85 €, Mycamine 100 mg, 279,04 €

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

 
 

     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα 

Τηλ: 210 8189900 Fax: 216 800 8998
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Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

Αδάμης Γεώργιος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Α’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Αθανασάκης Κωνσταντίνος Οικονομολόγος Υγείας, Επ. Συνεργάτης, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.
Ακινόσογλου Καρολίνα Παθολόγος-Εξειδικευόμενη Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Π., Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστημίου Πατρών
Ανταχόπουλος Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Γ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
Αντωνιάδου Αναστασία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων Ε.Κ.Π.Α., Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Αργυράκη Αικατερίνη Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Ασημακόπουλος Στυλιανός Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Λοιμωξιολόγος, Παθολογική Κλινική & Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών
Αστρίτη Μυρτώ Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Α’ Παθολογική Κλινική, 

Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Βελισσάρης Δημήτριος Παθολόγος-Εντατικολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Γαλανάκης Μανώλης Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθυντής,  

Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Πα.Γ.Ν.Η., Διευθυντής Σπουδών, Μεταπτυχιακό «Εμβόλια και 
Πρόληψη Λοιμώξεων»

Γαργαλιάνος-Κακολύρης Παναγιώτης Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Α’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Γεωργιλής Κωνσταντίνος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β’ Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία» 
Γεωργούση Κλεονίκη Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο,  
Αναπληρωτής Καθηγητής, Κέντρο Ελέγχου και Φροντίδας Σήψης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Jena, Γερμανίας

Γιαμαρέλλου Ελένη MD, PhD, Καθηγήτρια Παθολογίας Ε.Κ.Π.Α., Λοιμωξιολόγος, Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας
Γκαμαλέτσου Μαρία Clinical Research Fellow, Department of Infection and Travel Medicine, St James University Hospital,  

The Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Leeds, UK
Γκέντζη Δέσποινα Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική,  

Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Πατρών
Γώγος Χαράλαμπος Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δαΐκος Γεώργιος Λ. Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Διευθυντής Α’ Παθολογικής Κλινικής,  

Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Θεοδωρίδου Μαρία Ομότιμος Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Κανελλακοπούλου Κυριακή Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καράμπελα Σιμόνα Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 

Μυκοβακτηριδίων ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Κολλάρας Παναγιώτης Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, ∆ιευθυντής Ε.Σ.Υ., Α’ Παθολογική Κλινική & Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Κοντοπίδου Φλώρα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Υπεύθυνη Γραφείου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Μικροβιακής Αντοχής, 

«Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο.»
Κοφτερίδης Διαμαντής Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κυριαζοπούλου Ευδοξία Παθολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
Κωστής Ευάγγελος Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Θεραπευτική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Λαζανάς Μάριος Κ. Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής, Παθολογική-Λοιμωξιολογική Κλινική, ΙΑΣΩ General
Λέκκου Αλεξάνδρα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική & Τμήματος Λοιμώξεων, 

Π.Γ.Ν. Πατρών
Λεωνίδου Λυδία Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Μ.Ε.Λ., Π.Γ.Ν. Πατρών
Λουρίδα Παναγιώτα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «H Σωτηρία»
Μάρκου Κωνσταντίνος Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
Μεταλλίδης Συμεών Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.
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Μίχος Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,  
Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Νικολαΐδης Παύλος Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.
Νόνη Μαρία Ειδικευόμενη Παιδίατρος, A’ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Ξυλωμένος Γεώργιος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ιατρός ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Παπαδόπουλος Αντώνιος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Παπασταμόπουλος Βασίλειος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ε’ Παθολογικό Τμήμα - Μονάδα Λοιμώξεων,  

Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Παυλοπούλου Ιωάννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολόγος, Τμήμα Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α.,  

Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
Πέππας Θεόδωρος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Γ’ Παθολογικού Τμήματος και Διαβητολογικού Κέντρου,  

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ελέγχου Λοιμώξεων
Πεφάνης Άγγελος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Πουλάκου Γαρυφαλλιά Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Δ’ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Πουρνάρας Σπυρίδων Καθηγητής Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Ροηλίδης Εμμανουήλ Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας Α.Π.Θ., Γ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» 
Σαμάρκος Μιχαήλ Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας, Α’ Παθολογική Κλινική, 

Νοσοκομείο Λαϊκόν, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Σαμπατάκου Ελένη Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,  

Υπεύθυνη Μονάδας Λοιμώξεων
Σαμώνης Γεώργιος Ογκολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Σαρόγλου Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Ε.Κ.Π.Α.
Σκούρα Λεμονιά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.
Σκουτέλης Αθανάσιος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Διευθυντής, Ε’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων,  

Γ.Ν.Α.«Ο Ευαγγελισμός»
Σπανάκης Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιολογίας, Υπεύθυνος Μονάδας Ιολογίας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, 

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Σπηλιοπούλου Ίρις Ιατρός Βιοπαθολόγος-Κλινικός Μικροβιολόγος, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, 

Πανεπιστήμιο Πατρών
Συριοπούλου Βασιλική Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών
Συρογιαννόπουλος Γεώργιος Καθηγητής Παιδιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σύψας Νικόλαος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Τσαγκάρης Ηρακλής Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν
Τσεκές Γεώργιος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
Τσολιά Μαρίζα Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Διευθύντρια, Β’ Παιδιατρική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α.,  

Γ.Ν. Παίδων «Π. και Α. Κυριακού»
Χίνη Μαρία Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Επιστημονική Υπεύθυνη Μονάδας Λοιμώξεων,  

Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
Χρούσος Π. Γεώργιος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Επικεφαλής,  

Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία»

Χρύσος Γεώργιος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β’ Παθολογικής Κλινικής και Μονάδας Λοιμώξεων,  
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Ψυχογυιού Μήνα Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων, Ε.Κ.Π.Α., Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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Ευρετήριο Συγγραφέων

M. Deutsch 43, 96
Δ. Mπαρλαμπά 72
Δ. Αβράμη 59
Μ. Αγαπίου 43, 94
Σ.-Μ. Αγγελοπούλου 63
Θ. Αθανασοπούλου 71
Κ. Ακινόσογλου 61, 62
Ι. Αλεξανδράτου 80
Χ. Αλεξανιάν 50
Ζ. Αλεξίου 70
Ν. Αλεξίου 44, 69, 82
Α. Αλεξοπούλου 43
Μ.-Π. Αλμυρούδη 60
Θ. Αλωνιστιώτης 72
Γ. Αμέντας 45
Α. Αναστασοπούλου 49
Α. Ανδριανάκη 95
Χ. Ανταχόπουλος 32
Γ. Αντωνάκη 45, 85
Δ. Απέσσου 72
Β. Αποστολόπουλος 44, 69
Α. Αποστολοπούλου 105
Ο. Αποστόλου 54, 97
Ό. Αποστόλου 68
Α. Αρβανίτη 41, 44, 83
Α. Αργυράκη 51, 105
Α. Αρμαγανίδης 60
Μ. Αστρίτη 28
Δ. Αφενδούλης 45, 85
Κ. Βαγιανός 49
Χ. Βαδάλα 80, 103
Ό. Βασιλάκη 55
Α. Βασιλακοπούλου 60
Σ. Βασιλειάδη 46
Κ. Βασιλείου 85
Ν. Βασιλείου 96
Φ. Βεινή 103
Δ. Βελισσάρης 29
Ε. Βογιατζόγλου 67
Ε. Βοριάς 85
Σ. Βουγαζιανός 45
Ε. Βρέντζος 48
Σ. Γαβριήλ 97
Δ. Γαζή 103
Π. Γαλάνης 53
Ν. Γαλατίδης 54
Σ. Γερακάρη 79
Κ. Γεωργάκη 53
Π. Γεωργακόπουλος 105
Σ. Γεωργιάδου 91
Μ. Γεωργιόπουλος 74
Γ. Γεωργιοπούλου 99
Ο. Γεωργίου 57
Ι. Γεωργιτζίκης 91, 93
Ι. Γιαγτζόγλου 79
Σ. Γιαλή 57
Ε.Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης 62
Χ. Γιαννόπουλος 44, 69
Μ. Γκαμαλέτσου 49
Δ. Γκέντζη 30
Α. Γκίκας 39
Ε. Γκικοπούλου 96
Α. Γκιόκας 80
Κ. Γκόγκος 39, 81, 84

Κ. Γκούμας 87
Β. Γόγολας 70
Ι. Γρηγορόπουλος 43
Χ.Α. Γώγος 61, 62, 74
Χ. Γώγου 55, 86, 100
Γ.Λ. Δαΐκος 49, 53, 54
Μ. Δαφνή 46
Ι. Δεληολάνης 53, 54, 68
Ε. Δεμπέλα 39, 84
Ε.Κ. Δημητράκη 45
Γ. Δημόπουλος 60
Δ. Δημόπουλος 52
Β. Διαμαντίδου 99
Α. Διλιντάς 73, 80
Β. Διονυσοπούλου 50
Δ. Δούμπαλα 91
Β.Μ. Δραγώνα 59
Σ. Δρίβα 77
Α. Δώνου 67
Α. Ευαγγελίου 86
Α. Ευγενίδη 72
Κ. Ευθυμίου 76
Δ. Ζαμπέτας 43
Μ. Ζαφείρη 39
Μ. Ζαχαράκης 72
Σ. Ζαχαριουδάκη 71, 72
Ν.Δ. Ζάχος 50, 97
Π. Ζεμπεκάκης 55, 86, 100
Ι. Ζερβακάκης 83
Ν. Ζιμπουνούμη 71, 72
Ι. Ζιώγας 86
Δ. Ζούλας 57
Μ.Π. Ζώρζου 45, 85
Δ. Ηλιοπούλου 53
Κ. Ηλιοπούλου 70
Ε. Θεοδωροπούλου 98, 99
Δ. Ιεροδιακόνου 39
Ι. Ιωαννίδης 71, 72
Ε. Ιωαννίδου 48
Γ. Καγκάλου 100
Ι. Καγλατζή 93
Ε. Κάκαλου 57, 103
Σ. Καλαντζή 67
Ι. Καλαντζής 87
Β. Καλδής 62
Σ. Καλιαμπου 99
Μ. Καλοφώνου 83
Α. Καναβού 83
Κ. Κανελλοπούλου 72
Γ. Καντεράκης 102
Σ. Καούστου 58, 59, 104
Θ. Καραβασίλης 51, 105
Χ. Καραγεώργος 43
Α. Καραΐσκου 41, 44
Α. Καραμανάκος 78
Ι. Καράμπελα 51
Μ. Καραμπέλη 58, 87, 88
Ε. Καραντώνη 98, 99
Σ. Καρδούτσου 72
Π. Κάρλε 50, 57, 97
Ε. Καταξάκη 69
Ε. Κατοίκου 94
Π. Κατσέλη 70
Ε. Καυκούλα 89, 104
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Πανελλήνιο Συνέδριο

Λοιμώξεων

Ι. Καψάλης 93
Γ. Καψοκώστα 62
Μ. Κιμούλη 57, 97
Ι. Κιουμής 42
Ε. Κιουτσούκη 93
Σ. Κλουδάς 51, 105
Α. Κλώπα 72
Ε. Κοίλιαρη 52
Ι. Κοκκινάκη 51, 106
Ρ. Κολιογεώργη 78
Π. Κολλάρας 55, 86, 100
Π. Κολλημένου 54
Ζ. Κόλλια 102
Φ. Κολωνιτσίου 74
Μ. Κομπότη 83
Μ. Κοντογιώργη 62
Ι. Κοντόλαιμου 70
Α. Κοντομίχου 50
Κ. Κοντοπούλου 91, 93
Π. Κοντραφούρη 76, 77
Β. Κορδίνας 57, 97
Ε. Κοροπούλη 43
Β. Κοσμάς 62
Ν. Κοσμάς 59
Μ. Κοσμετάτου 87
Ο. Κοσμοπούλου 50
Φ. Κοσμοπούλου 61
Γ. Κοτορένη 86
Β. Κουκουλομάτης 83
Ε. Κουλλιάς 96
Α. Κουλούρης 43, 96
Ι. Κουνελάκης 57
Κ. Κουνούκλας 98
Μ. Κουπετώρη 44, 69, 82
Γ. Κουππάρη 102
Π. Κουρουτού 82
Γ. Κουρσιουμπάς 39, 84
Ε. Κούρτη 75, 76, 77
Φ. Κουσκουμπέκου 57
Ε. Κούτρα 70
Μ. Κουτράκη 97
Ε. Κουτσιούκη 91
Α. Κουτσοβασίλης 97
Δ.Π. Κοφτερίδης 27, 95
Α. Κοψαυτοπούλου 75, 76, 77
Π. Κρανιώτης 74
Φ. Κυριάκου 96
Κ. Κωνσταντίνου 49
Κ. Κωστάκη 71
Σ. Κωστάκη 63
Κ. Κωσταντογιάννης 74
Σ. Κωστούρου 103
Λ. Λαμπρόπουλος 87
Θ. Λάμπρου 44, 69
Λ. Λεκκάκου 44
Μ. Λελέκης 52, 105
Μ. Λένος 72
Δ. Λεφαντζής 88
Λ. Λεωνίδου 31, 74
Γ. Λιαδάκης 80
Γ. Λιάπη 83
Γ. Λιάτσος 43
Α. Λιθοξόπουλος 55, 100
Α. Λιονή 46, 58, 87, 89, 104
Β. Λιώση 59
Δ. Λουλάκης 89
Χ. Λούπα 67, 102
Π. Λουρίδα 51, 105, 106

Ν. Μαγκαφάς 58, 59, 104
Σ. Μάζαρης 67
Α. Μαθιουδάκη 95
Ν. Μάθου 72
Γ. Μαϊκαντής 44, 69, 82
Ι. Μαλακός 45, 85
Α. Μαλακού 45
Α. Μάλλιος 51, 105, 106
Δ. Μάντζος 46
Μ. Μαραγκός 74
Ά. Μαρη 98
Λ. Μαρκάκη 39
Α. Μαρκογιαννάκης 49
Γ. Μαρόπουλος 53, 54
Α. Μασγάλα 71, 72
Κ. Μαστραντωνάκης 48
Ν. Μαχαιριώτης 82
Μ. Μέλιου 51, 105
Σ. Μεταλλίδης 55, 63, 86, 100
Ν. Μηνογιάννης 83
Σ. Μιχαλέα 58, 89
Ε. Μιχαλιού 85
Ε.-Α. Μουγάκου 105
Ι. Μουζακίτης 44
Μ. Μουκταρούδη 62
Α. Μουστακλή 58, 59, 104
Β. Μπάκα 58, 89, 104
Α. Μπάκωση 57, 97
Μ. Μπαχλιτζανάκη 48
Η. Μπέη 59
Χ. Μπελαή 91
Ε. Μπελεσιώτου 80, 103
Ε. Μπενίδης 105
Χ. Μπιρμπίλης 51
Α. Μπίσια 58
Ε. Μπλέτσα 50, 57, 97
Μ. Μπομπολή 46, 87, 88, 89, 104
Μ. Μπουρίκου 97
Σ. Μπριστογιάννης 72
Κ. Μυλωνά 45
Μ. Μυλωνά 75, 76, 77, 78
Μ. Νέπκα 103
Α. Νικοπούλου 39, 42, 81, 84
Χ. Νίχλος 80
Μ. Νόνη 31
Μ. Ντάλιου 79
Χ. Ντάφλος 58, 59, 104
Σ. Ντουράκης 43
Α. Ξανθοπούλου 84
Π. Ξαπλαντέρη 74
Π. Οικονόμου 51
Ε. Πάλλα 71, 72
Α. Παναγιωτόπουλος 96
Α. Παναγιωτοπούλου 98
Μ. Πανέτα 48
Σ. Πανόπουλος 78
Μ. Πανουτσοπούλου 68
Α. Πανταζάτου 53, 54, 68
Π. Πανταζή 46, 58
Ε. Παντελιδάκη 43
Μ. Πάντζαλης 104
Μ. Παπαβδή 96
Μ. Παπαγιάννη 55, 63, 86, 100
Α. Παπαγιάννης 63
Δ. Παπαδάκη 50, 57, 97
Ι.Α. Παπαδάκης 95
Μ. Παπαδημητρίου 68
Γ. Παπαδήμος 81
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Β. Παπαϊωάννου 52, 105
Ε. Παπακωνσταντίνου 83
Β. Παπασταμόπουλος 57, 103
Ε. Παππά 68
Μ. Παππά 97
Ε. Παραμυθιώτου 60
Γ. Πασκαλής 81
Ε. Πασματζή 42
Ι. Παυλέας 49, 68
Μ. Παυλίδου 81
Χ. Παυλόπουλος 91
Θ.Α. Πέππας 50, 57, 97
Ε. Περιβολιώτη 103
Π. Πετρίκκος 98, 99
Ε. Πετρουλάκη 59
Ά. Πεφάνης 51, 105, 106
Μ. Πηλαβάκη 81
Μ. Πηρουνάκη 43, 94, 96
Ά. Πιτσικούλη 45
Λ. Πιτσιόρλα 42
Ν. Πιτσούνης 59
Ε. Πλατά 49
Α. Πλατανιά 46, 58
Ε. Πλατσούκα 71, 72
Μ. Πολίτη 45
Κ. Πολονύφη 53, 54
Ν. Ποταμίτης 48
Π. Ποταμούση 79
E. Πουλάκη 88
Α. Πούλη 104
Σ. Πουρνάρας 60
Δ. Πρέσβελλος 72
Ε. Πρωτονοταρίου 55, 100 
Κ. Ρέππας 76
Μ. Ρίζος 60
Α. Ρογδάκης 50
Ε. Ρούλια 70
Χ. Σαββόπουλος 63
Β. Σακκά 58, 59, 104
Α. Σαλβαράκη 48
Β. Σαμαράς 87
Χ. Σαμαράς 79
Μ. Σαμάρκος 49
Ε. Σαμπατάκου 33, 43, 94
Γ. Σαμώνης 95
Ε. Σάρρα 46
Θ. Σεφερλής 72
Α. Σιάννη 71
Ε. Σιάρκος 79
Ε. Σιάφη 96
Λ. Σιδεράς 39
Ε. Σιδηροπούλου 91, 93
Ά. Σκιαδά 68
Ε. Σκούρα 44, 69
Λ. Σκούρα 55, 100
Α. Σκουτέλης 57, 80, 103
Σ. Σμιλάκου 53, 54
Κ. Σολδάτου 96
Σ. Σουνδουλουνάκη 39
Φ. Σουρή 98, 99
Ν. Σπερνοβασίλης 39
Ί. Σπηλιοπούλου 27
Ο. Σπυροπούλου 79
Δ. Στάθη 99

Ι. Σταμούλης 85
Π. Σταύρου 72
Φ. Στεργίου 58, 104
Δ. Στεφανή 105
Δ. Στουπάκης 85
Α. Στυλιανάκης 105
Α. Συκαράς 80
Ν. Συμεωνίδης 98, 99
Σ. Συμπάρδη 41, 44, 69, 82, 83
Α. Συρίχα 89
Ν. Σύψας 49
Π.Π. Σφηκάκης 77
Α. Σωτηρόπουλος 57
Χ. Ταμβάκος 97
Φ.-Π. Τατάκης 105
Τ. Ταταρίδου 44, 69
Ν. Τζανάκης 95
Α. Τζανάτου 103
Κ. Τζιόμαλος 63
Δ. Τόπκα 94
Ά. Τόσκας 49, 75, 76, 77, 78
Π. Τόσκας 77
Μ. Τούτουζα-Γιώτσα 94
Π. Τρεμπέλα 105
Ε. Τρίκκα-Γραφάκου 41, 83
Η. Τσαγκάρης 29
Ζ. Τσαντικίδου 44
Ο. Τσατόβ 82
Ο. Τσατώφ 44
Ό. Τσαχουρίδου 55, 63, 86, 100
Γ. Τσεκές 33, 59
Μ. Τσεπελη 99
Δ. Τσιλιγγίρης 77
Κ. Τσιούτης 39
Σ. Τσιπλάκου 52, 105
Α. Τσώνα 55, 86, 100
Α. Φάμπρη 79
Μ. Φαναρίδης 95
Μ. Φανουράκη 80
Β. Φασιας 98
Σ. Φερούς 85
Ι. Φλώρος 68
Φ. Φραντζεσκάκη 60
Δ. Χαλκιαδάκη 46, 88, 89
Ι. Χατζηδάκης 98
Α.Ι. Χατζητόλιος 63
Ι. Χατζώκος 91
Μ. Χίνη 58, 59, 104
Α. Χούρη 91, 93
Κ. Χρηστίδης 88
Κ. Χρήστου 63
Ε. Χριστάκη 86
Γ. Χριστοδουλάτος 52
Α. Χριστοδουλοπούλου 97
Ε. Χριστοδούλου 39
Μ. Χριστοδούλου 102
Κ. Χριστόπουλος 67
Π. Χριστοφόρου 79
Θ. Χρυσανθίδης 55, 86, 100
Η. Χύτας 55, 86, 100
Σ. Ψαλλίδα 52
Ζ. Ψαρουδάκη 103
Μ. Ψειμάδα 104
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Συνταγογραφούµενη 
Εχινοκανδίνη Παγκοσµίως1
Συνταγογραφούµενη 
Εχινοκανδίνη Παγκοσµίως1NoNo1

2

Πάνω από 2.000.000 ασθενείς έλαβαν 
MYCAMINE παγκοσµίως από το 2002 
Πάνω από 2.000.000 ασθενείς έλαβαν 
MYCAMINE παγκοσµίως από το 2002 2
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Ημέρες ασθενών υπολογισμένες από τα Kg που έχουν πωληθεί (Πηγή: IMS Midas kg sales - MAT 12 months 
sales 12/16)/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 12/16)/
Μέση ημερήσια δόση για 14 ημέρες συνιστώμενης θεραπείας (Πηγή: ΠΧΠ προϊόντος)

2.

 
 

     

Η συντομευμένη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος δημοσιεύεται σε επόμενη σελίδα του παρόντος.
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