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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Πρόεδρος: Μ. Κ. Λαζανάς

Αντιπρόεδρος: Χ. Μπασιάρης

Γεν. Γραμματέας: Γ. Λ. Δαΐκος

Ταμίας: Μ. Λελέκης

Μέλη: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Κ. Κανελλακοπούλου

Π. Νικολαΐδης

Επίτιμο Μέλος: Γ. Κ. Δαΐκος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πρόεδρος: Ε. Γιαμαρέλλου

Αντιπρόεδρος: Χ. Γώγος

Γεν. Γραμματέας: Κ. Κανελλακοπούλου

Ταμίας: Ά. Πεφάνης

Μέλη: Α. Αργυροπούλου

Γ. Πουλάκου

Ν. Τσόγκας
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η τριήμερη Εκπαίδευση στις Λοιμώξεις αποτελεί πλέον θεσμό 

και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 4 έως 6 Φεβρουαρίου 2011, 

στο Ξενοδοχείο Divani Caravel και θα περιλαμβάνει  

το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων 

της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και  

την 4η Επιστημονική Ημερίδα 

της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας.

Σκοπός των ανωτέρω εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση  

για τα επίκαιρα επιστημονικά θέματα στον χώρο των λοιμώξεων  

και της αντιμικροβιακής θεραπείας.

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να σας καλωσορίσουμε 

στις επιστημονικές μας εκδηλώσεις.

Με Τιμή

 Ο πρόεδρος της Ε.Ε.Λ. Η πρόεδρος της Ε.Ε.Χ.

 Μ. Κ. Λαζανάς Ε. Γιαμαρέλλου



9 <

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, αίθουσα ΟΛυΜΠίΑ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κατηγορίες συμμετεχόντων Εγγραφές

Ειδικευμένοι € 100,00

Ειδικευόμενοι € 80,00

Νοσηλευτές/τριες € 70,00

Φοιτητές - Σπουδαστές* € 30,00

Στο κόστος εγγραφής των συνέδρων περιλαμβάνονται:
• Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Τσάντα με το Συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης 
• Συμμετοχή σε διαλείμματα καφέ και γεύματα.

*  Εναλλακτικά οι φοιτητές και οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τις εργασίες του Συνεδρίου 
και να παραλάβουν μόνον Συνοπτικό Πρόγραμμα, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Βιβλίο Ομιλιών-Εισηγήσεων.

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

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011: 09:00-20:00 
Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011: 09:00-20:00 
Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011: 09:30-17:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ (Slide Center/Preview room)
Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις δισκέτες, 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.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η παράδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης θα γίνει από τη Γραμματεία 
την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011 μετά τις 12:00.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Focus on Health
ίωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα
Τηλ.: 210 7223046, Fax: 210 7223220
E-mail: info@focusonhealth.gr 
Website: www.infections2011.gr
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, 

ευχαριστεί θερμά τις ακόλουθες φαρμακευτικές εταιρείες για τη συμβολή τους 
στην πραγματοποίηση του 11ου Συνεδρίου Λοιμώξεων και 

της 4ης Ημερίδας Χημειοθεραπείας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιστημονικό Πρόγραμμα 11ου Συνεδρίου Λοιμώξεων 15

Επιστημονικό Πρόγραμμα Κοινής Επιστημονικής Εκδήλωσης 
Ε.Ε. Χημειοθεραπείας με την Ε.Ε. Λοιμώξεων 19

Επιστημονικό Πρόγραμμα 4ης Ημερίδας Χημειοθεραπείας 19

Περιλήψεις Ελεύθερων Ανακοινώσεων 21

Δημοσιεύσεις Εργασιών 43

Ευρετήριο  63
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων

Παρασκευή 04 Φεβρουαρίου 2011
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

10:00-11:00
Συντονιστές:

Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Ν. Γαλανάκης, Γ. Τσεκές
ΕΑ01
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΗΣ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 7 ΕΤΩΝ
Ε. Κουρμπέτη, Α. Βάκης, ί. Παπαδάκης, Δ. Καραμπέτσος, Γ. Μπερτσιάς, Μ. Φιλίππου, Α. ίωάννου, 
Χ. Νεοφύτου, Γ. Σαμώνης
ΕΑ02
ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α. Αναστασιάδου, ί. Κακουλίδης, Δ. Μπουτέλ, Δ. Ζορπίδου, Ά. Παπά
ΕΑ03
ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Ν. Κιτσιούλης, Μ. Κατσαμάγκα, Ε. Παπαμιχάλης, Π. Σαββουλίδης, Γ. Κλαδάς, Μ. Αντωνίου, Χ. Πούλιου, 
Η. Τσανικίδης, Σ. Γιανδικίδης, Ζ. Διαμαντής
ΕΑ04
Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 
ΜΕ 5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Η. Καραΐσκος, Π. Ζουμπούλης, ί. Θεοτοκάς, Λ. Γαλανή, Φ. Μπαζιάκα, Π. Παναγόπουλος, Β. Σακκά, 
Ά. Οικονόμου, Ε. Γιαμαρέλλου
ΕΑ05
ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΔΟΘΙΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕ STAPHYLOCOCCUS AUREUS: 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ mrSA ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Β. Σακκά, Π. Νίκου, Λ. Γαλανή, Α. Φράγκου, Η. Καραΐσκος, Ε. Παραμυθιώτου, Φ. Μπαζιάκα, Σ. Κανελλάκη, 
Θ. Παναγέα, Γ. Πετρίκκος, Ε. Γιαμαρέλλου
ΕΑ06
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΣΔ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ, 
ΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. 
ΔΕΚΑΕΤΗΣ (1999-2009) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΣΤΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ
Π. Νίκου, Ε. Γιαννιτσιώτη, Σ. Αθανασιά, Α. Δράκου, Α. Φράγκου, Γ.-Μ. Γουργούλης, Ε. Κορατζάνης, 
Γ. Κούκος, Π. Παναγόπουλος, Ε. Παραμυθιώτου, Β. Σακκά, Α. Παπαδόπουλος, Κ. Κανελλακοπούλου
ΕΑ07
ΔΗΛΩΣΙΜΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ
Ν. Δ. Ζάχος, Ε. Μπενίδης, Α. Μπακώση, Μ. Κιμούλη, Π. Κάρλε, Θ. Α. Πέππας
ΕΑ08
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΥΦΙΛΗΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Ό. Τσαχουρίδου, Φ. Δελλή, Σ. Μεταλλίδης, Θ. Χρυσανθίδης, Δ. Πιλάλας, ί. Μπακαΐμη, Δ. Καραπιπέρης, 
Π. Κολλάρας, ί. Νικολαΐδης, ί. Μαντέκου-Λεφάκη, Π. Νικολαΐδης
ΕΑ09
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ
Φ. Βεϊνή, Σ. Κωστούρου, Μ. Σαμάρκος, Ε. Δοκουτσίδου, ί. Μπαραμπούτης, Β. Παπασταμόπουλος, 
Ό. Πανιάρα, Α. Σκουτέλης
ΕΑ10
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
Μ. Όμπαση, Δ. Χαλκιαδάκη, Σ. Περιστεράκη, Ν. Τσόγκας, Μ. Κ. Λαζανάς
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11:00-11:30
Πρόεδρος:
Εισηγητής:

Διάλεξη: «Πνευμονική υπέρταση και λοιμώξεις»
Α. Σκουτέλης
Η. Τσάγκαρης

11:30-12:00 Διάλειμμα

12:00-14:00
Συντονιστές:

Εισηγητές:

Στρογγυλό Τραπέζι: «Φυματίωση»
Γ. Λ. Δαΐκος, Χ. Μπασιάρης
Γ. Βρυώνη: «Επιδημιολογία»
Ν. Σύψας: «Εξωπνευμονική φυματίωση: Διαγνωστικές προκλήσεις»
Μ. Πηρουνάκη: «Φυματίωση Κ.Ν.Σ.»
Κ. Κωνσταντίνου: «Πολυανθεκτική φυματίωση»

14:00-15:30 Ελαφρύ γεύμα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

15:30-17:30
Συντονιστές:

Εισηγητές:

Στρογγυλό Τραπέζι: «Λοιμώδεις διάρροιες»
Μ. Λελέκης, B. Συριοπούλου
Α. Μίχος: «Ιογενείς»
Θ. Πέππας: «Βακτηριακές»
Ε. Μπαρμπουνάκης: «Παρασιτικές»
Μ. Σουλή: «Διάρροιες από Cl. difficile»

17:30-19:30
Συντονιστές:

Εισηγητές:

Στρογγυλό Τραπέζι: «Τι νεώτερο στις λοιμώξεις»
Π. Νικολαΐδης, Γ. Συρογιαννόπουλος
Ε. I. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης: «Στους ενηλίκους»
Ε. Μαλτέζου: «Στα παιδιά»

19:30
Πρόεδρος:

Τελετή Έναρξης
Μ. Κ. Λαζανάς 
Διάλεξη: «Ζωή: Αρχή και Τέλος - Μία προσέγγιση μέσω της τέχνης»
Γ. Σαμώνης
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Σάββατο 05 Φεβρουαρίου 2011
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

10:00-11:00
Συντονιστές:

Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Γ. Αδάμης, Δ. Βουτσινάς
ΕΑ11
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ (PAF) 
ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ: IN VITRO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α. Β. Τσούπρας, Μ. Χίνη, Ν. Τσόγκας, Α. Λιονή, Γ. Τσεκές, Κ. Α. Δημόπουλος, Μ. Κ. Λαζανάς
ΕΑ12
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ tlr4 ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΓΡΙΠΠΗΣ 2009 Η1Ν1
Α. Κωτσάκη, Μ. Ραφτογιάννη, Α. Σάββα, Φ. Μπαζιάκα, Α. Σπυριδάκη, Α. Αντωνοπούλου, 
Ε. ί. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης
ΕΑ13
ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ESCHERICHIA COLI: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Μ. Μπόμπολα, Ε. Αγγελόπουλος, Α. Βαλατσού, Ε. Μπελεσιώτου, Ε. Πλατσούκα, Ό. Πανιάρα, 
Α. Αργυροπούλου
ΕΑ14
ΔΙΑΡΡΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠo CLOSTRIDIUM DIFFICILE
E. Μπελεσιώτου, Α. Καλλιμάνη, Ε. Περιβολιώτη, Μ. Νέπκα, Π. Φωτίου, Χ. Ραφαηλίδης, Α. Μπλέτσα, 
Ν. Κουτσιούλη, m. Αναγνωστοπούλου
ΕΑ15
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ 
ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Χ. Λούπα, ί. Τζάννου, Έ. Παπαδάκη, Α. Καραϊτιανού-Βελονάκη, Σ. Κουβαρδάς, Β. Τσολάκη, Μ. Φατούρου, 
ί. Κωτσαντής, Γ. Κουππάρη, Μ. Λελέκης
ΕΑ16
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ/1.000 ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
2007-2010
Σ. Μεταλλίδης, Δ. Πιλάλας, Θ. Χρυσανθίδης, ί. Μπακαΐμη, Ό. Τσαχουρίδου, Π. Κολλάρας, 
Δ. Καραπιπέρης., Ε. Πρωτονοταρίου, ί. Νικολαΐδης, ί. ίστίκογλου, Δ. Μπουτέλ, Θ. Καραγκιόζης, 
Π. Νικολαΐδης 
ΕΑ17
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Δ. Πιλάλας, Σ. Μεταλλίδης, Θ. Χρυσανθίδης, ί. Μπακαΐμη, Ό. Τσαχουρίδου, Π. Κολλάρας, 
Δ. Καραπιπέρης, Ε. Πρωτονοταρίου, Λ. Σκούρα, ί. Νικολαΐδης, Θ. Καραγκιόζης, Π. Νικολαΐδης
ΕΑ18
ΟΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ GrAm ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Π. Λουρίδα, Ν. Π. Παΐσιος, Γ. Γκαντέρης, Μ. Ορφανίδου, Ε. Βαγιάκου, Χ. Μερζιώτη, Θ. Ραχιώτη, Γ. Ξυλωμένος, 
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
ΕΑ19
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Λ. Χατζηχάννας, Γ. Μπουζαλά, Μ. Ψυχογυιού, Δ. Γούκος, Β. Σύψα, Γ. Λ. Δαΐκος
ΕΑ20
ΓΝΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
Μ. Μάμαλη, Α. Σκουτέλης, Ε. Κάκαλου, Μ. Σαμάρκος
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11:00-11:30
Πρόεδρος:

Εισηγήτρια:

Διάλεξη: «Γονιδιακοί πολυμορφισμοί και λοιμώξεις»
Χ. Γώγος
Ε. Σαμπατάκου

11:30-12:00 Διάλειμμα

12:00-14:00
Συντονιστές:

Εισηγητές:

Στρογγυλό Τραπέζι: «Εμβολιασμοί: Πάντα επίκαιροι»
Μ. Θεοδωρίδου, Δ. Καφετζής
Β. Παπαευαγγέλου: «Πνευμονιοκοκκικά εμβόλια»
ί. Παυλοπούλου: «Εμβόλια ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς, ανευμευλογιάς-

έρπητα ζωστήρα & εμβόλιο γρίπης»
Β. Σπούλου: «Εμβόλια διφθερίτιδος-τετάνου-κοκκύτου-μηνιγγιτιδοκόκκου»
Ν. Σπυρίδης: «Εμβόλια κατά του ιού ΗPv»

14:00-16:30 Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση - Ελαφρύ γεύμα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

16:30-18:00
Συντονιστές:

Εισηγητές:

Στρογγυλό Τραπέζι: «Τροπικά νοσήματα»
Γ. Πετρίκκος, Γ. Σαρόγλου
Παρουσίαση Ελεύθερης Ανακοίνωσης

Κ. Ντάνης: «Λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου: Η πρώτη επιδημία 
στην Ελλάδα»
Κ. Ντάνης, Α. Παππά, Γ. Θεοχαρόπουλος, Α. Μπάκας, Μ. Δέτσης, Θ. Λύτρας, Α. Μπάκα, 
Γ. Δουγάς, Μ. Αθανασίου, Κ. Πολίτη, Σ. Μουρελάτος, Χ. Δόβας, Ν. Διακάκης, 
Μ. Παπαναστασσοπούλου, Δ. Δηλαβέρης, Ο. Μαγκανά, Γ. Σαρόγλου, Τ. Παναγιωτόπουλος

Σ. Μεταλλίδης: «Πυρετός Δυτικού Νείλου»
Μ. Χίνη: «Λεϊσμανίαση»
Σ. Τσιόδρας: «Συνιστώμενοι εμβολιασμοί στον ταξιδιώτη»

18:00-18:30 Διάλειμμα

18:30-20:30
Συντονιστές:

Διαδραστική ανασκόπηση θεματολογίας συνεδρίου (interactive)
Ε. Γιαμαρέλλου, Ε. Ροηλίδης
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κοινή Συνεδρίαση της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων 

με την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας

Κυριακή 06 Φεβρουαρίου 2011
10:00-12:00

Συντονιστές:
Εισηγητές:

Στρογγυλό Τραπέζι: «Εμπύρετη ουδετεροπενία»
Κ. Κανελλακοπούλου, Ε. Μαλτέζος
Α. Αντωνιάδου: «Εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία»
Β. Παπασταμόπουλος: «Εμπειρική ή κατασταλτική (pre-emptive) 

αντιμυκητιακή αγωγή»
Α. Ζώμας: «Ο ρόλος των αυξητικών παραγόντων»
Μ. Μαραγκός: «Προφύλαξη»

	
	
	

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4ης Ημερίδας Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

Κυριακή 06 Φεβρουαρίου 2011
12:00-13:00

Συντονιστής:
Εισηγητής:

Διάλεξη: «Σύγκριση και ενδείξεις των νεωτέρων αντιμυκητιακών 
φαρμάκων»
Γ. Σαμώνης
Γ. Πετρίκκος

13:00-13:30 Διάλειμμα

13:30-14:00
Συντονίστρια:

Εισηγητής:

Διάλεξη: «telavancin: An innovation in lipoglycopeptide Agents»
Ε. Γιαμαρέλλου
J. Garau

14:00-15:30
Συντονιστές:

Εισηγητές:

Στρογγυλό Τραπέζι: «Τι νεώτερο στην αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία»
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Κ. Κανελλακοπούλου
Παρουσίαση Ελεύθερης Ανακοίνωσης

Ξ. Δεδούκου: «Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση λοιμώξεων 
από πολυανθεκτικά gram αρνητικά παθογόνα σε χώρους παροχής 
υπηρεσιών υγείας»
Επιχειρησιακή Ομάδα για την Αντιμετώπιση της Ενδημίας Λοιμώξεων από 
Πολυανθεκτικά Παθογόνα στα Νοσοκομεία

Ε. Γιαμαρέλλου: «Κολιστίνη: Το παλαιό - νέο αντιβιοτικό»
Α. Γκίκας: «Τιγεκυκλίνη: Πού - Πώς - Πότε» 
Ν. Τσόγκας: «Σε τι άλλο νεώτερο αντιβιοτικό να ελπίζουμε;» 



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΗΣ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
7 ΕΤΩΝ
Ε.  Κουρμπέτη,1 Α.  Βάκης,2 ί.  Παπαδάκης,3 Δ.  Καραμπέτσος,2 Γ.  Μπερτσιάς,3 Μ.  Φιλίππου,2 
Α.  ίωάννου,2 Χ.  Νεοφύτου,2 Γ.  Σαμώνης 3
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν. Χαλκίδας 
2Νευροχειρουργική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.
3Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η. 

Σκοπός: Οι λοιμώξεις σε ασθενείς με τραυματισμό κεφαλής (ΤΒί) συσχετίζονται με παρατε-
ταμένη νοσηλεία και αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Ο καθορισμός των παραγόντων 
κινδύνου για την ανάπτυξή τους μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό τους. Παρουσιάζουμε 
μια αναδρομική μελέτη πάνω στην επίπτωση, τη βακτηριολογία και τους παράγοντες κινδύ-
νου για ανάπτυξη λοιμώξεων στο συγκεκριμένο πληθυσμό.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα αρχεία των ασθενών που εισήχθησαν για ΤΒί στο Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης μεταξύ των ετών 1999-2005. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το 
στατιστικό πακέτο SPSS. 
Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν 760 εισαγωγές (75% άνδρες, διάμεση ηλικία 41 έτη). 258 ασθε-
νείς (33,3% των εισαγωγών) υπεβλήθησαν σε συνολικά 342 επεμβάσεις). Η πιο συνήθης επέμ-
βαση ήταν η κρανιοανάτρηση (29,2%). Η διάμεση διάρκεια των επεμβάσεων ήταν 2 ώρες. Στο 
23% των ασθενών υπήρχε τοποθέτηση κάποιας παροχέτευσης Κατεγράφησαν 214 λοιμώξεις. 
Οι περισσότερες ήταν πνευμονίες (47%), κυρίως πνευμονίες του αναπνευστήρα (VAP) (33%). 
53 από τις εισαγωγές (6,3%) επεπλάκησαν από τουλάχιστον μία λοίμωξη χειρουργικού πεδί-
ου (SSI), επιφανειακή ή εν τω βάθει. Οι πιο συχνές ήταν οι λοιμώξεις της χειρουργικής τομής. 
Οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε χειρουργική επέμβαση είχαν χαμηλότερη βαθμολογία στην 
κλίμακα Γλασκώβης (GCS), είχαν περισσότερες εισαγωγές στη Μ.Ε.Θ. και μεγαλύτερη πιθανό-
τητα να έχουν παροχετεύσεις. Επίσης ήταν πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη μηνιγγίτιδας και SSI, 
και είχαν αυξημένη θνητότητα. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η ανάπτυξη SSI συσχε-
τιζόταν με την πραγματοποίηση >2 χειρουργικών επεμβάσεων (p<0,001), παρουσία λοιμώξε-
ων σε άλλα συστήματα, παρουσία οσφυϊκής (p=0,002) και κοιλιακής παροχέτευσης (p=0,050) 
και την παρουσία διαφυγής ΕΝυ (p=0,050). Η μηνιγγίτιδα συσχετιζόταν με παρατεταμένη νο-
σηλεία (p=0,001) και παρουσία οσφυϊκών και κοιλιακών παροχετεύσεων. Στη VAP επικρατού-
σαν ως παθογόνα τα Acinetobacter spp. (38%), ενώ τα gram (+) παθογόνα (ειδικά οι αρνητικοί 
στην κοαγκουλάση σταφυλόκοκκοι), ήταν τα κύρια παθογόνα στις SSI (53%). 
Συμπεράσματα: Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι οι πλέον συχνές σε ασθενείς με ΤΒί. 
Η επικοινωνία μέσω παροχετεύσεων μεταξύ του ΕΝυ και του περιβάλλοντος και η παρατετα-
μένη νοσηλεία ήταν ανεξάρτητοι παράγοντες σχετιζόμενοι με την ανάπτυξη μηνιγγίτιδας και 
SSI. Τα υπεύθυνα παθογόνα για την κάθε λοίμωξη πρέπει να καθορίζονται αυστηρά σε κάθε 
νοσηλευτικό ίδρυμα για την κατάλληλη επιλογή εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής.

ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α.  Αναστασιάδου,1 ί.  Κακουλίδης,1 Δ.  Μπουτέλ,1 Δ.  Ζορπίδου,1 Ά.  Παπά 2
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο Α.Π.Θ., Γ.Ν. Γιαννιτσών

Εισαγωγή: Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ιός της οικογένειας των Flaviviridae, ο οποίος μέχρι 
το 2010 δεν προκάλεσε σοβαρές επιδημίες στην Ευρώπη. Το 2010 στην περιοχή της Βόρειας 
Ελλάδας και ιδιαίτερα στους Νομούς Πέλλας και Ημαθίας προκλήθηκε μια σημαντική επιδημία 

ΕΑ01

ΕΑ02
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με 261 περιστατικά και 13 νεκρούς μέχρι τον Νοέμβριο του 2010 σύμφωνα με την εβδομαδι-
αία αναφορά του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στις 12/11/2010. Για τον ιό του Δυτικού Νείλου περιγράφονται 
3 διαφορετικές κλινικές καταστάσεις Ασυμπτωματικός ασθενής, μέσης βαρύτητας εμπύρετο 
σύνδρομο που ονομάζεται πυρετός του Δυτικού Νείλου και μια νευροδιηθητική νόσος με τη 
μορφή της μηνιγγίτιδας, εγκεφαλίτιδας. Η αναλογία είναι 100:30:1. Η νευροδιηθητική μορφή, 
είναι η μορφή που έχει περιγραφεί πληρέστερα ενώ για τον πυρετό του Δυτικού Νείλου δεν 
υπάρχουν συγκροτημένες περιγραφές. Μεταφέροντας την εμπειρία μας από την τελευταία πε-
ρίοδο με τους ασθενείς με πυρετό του Δυτικού Νείλου θα περιγραφεί η επιδημιολογία και η 
κλινική εικόνα των ασθενών.
Υλικό και Μέθοδοι: Στην παραπάνω περίοδο στο νοσοκομείο μας εξετάστηκαν 300 ασθενείς με 
κλινική σημειολογία πυρετού του Δυτικού Νείλου από τους οποίους τυχαία επιλέξαμε 100 τους 
οποίους υποβάλαμε σε έλεγχο αντισωμάτων IgG και Igm έναντι του ιού του Δ. Νείλου. Δίδονται 
τα κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών: Εκατό ασθενείς 36 άνδρες Μέσης 
ηλικίας 51,31 SD17,17 και 64 γυναίκες mH 50,28 SD 17,70. Δεκατρείς από τους 100 ασθενείς 
είχαν διάρκεια νόσου πάνω από 2 εβδομάδες, ενώ οι υπόλοιποι 87 εμφάνισαν σύντομη νόσο. 
Πυρετό πάνω από 38,5οC διαπιστώσαμε σε 81 ασθενείς, ενώ κάτω από 38οC σε 19 ασθενείς. 
Αποτελέσματα: Εβδομήντα δύο ασθενείς εμφάνισαν κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, 71 ασθε-
νείς εμφάνισαν κεφαλαλγία, μυαλγίες καταβολή και κακουχία, συμπτώματα από το πεπτικό 
εμφάνισαν 58 ασθενείς με ανορεξία, διάρροια, κοιλιακό άλγος, ναυτία και εμετούς, ενώ σημει-
ολογία από το ΚΝΣ εμφάνισαν πέντε ασθενείς. Από τον εργαστηριακό έλεγχο των ασθενών 
διαπιστώθηκε χαμηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων σε 89 ασθενείς, ενώ 11 ασθενείς είχαν 
φυσιολογικό αριθμό λευκών, ένας εμφάνισε θρομβοπενία, 3 ασθενείς είχαν μόλις αυξημένη 
CRP ενώ 97 ασθενείς είχαν χαμηλότερη από το κατώτερο φυσιολογικό όριο.
Συμπεράσματα: Επιβεβαιώνεται και για τη δική μας περιοχή η αναλογία 100:30:1, ενώ φαί-
νεται ότι σε καιρό επιδημίας η κλινική εικόνα με τα χαμηλά λευκά και την πολύ χαμηλή CRP 
μπορούν να θέσουν τη διάγνωση.

ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Ν.  Κιτσιούλης,1 Μ.  Κατσαμάγκα,2 Ε.  Παπαμιχάλης,2 Π.  Σαββουλίδης,1 Γ.  Κλαδάς,1 Μ.  Αντωνίου,1 
Χ.  Πούλιου,1 Η.  Τσανικίδης,1 Σ.  Γιανδικίδης,1 Ζ.  Διαμαντής 1
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Κατερίνης
2Νευρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Κατερίνης 

Εισαγωγή: Ο ιός του Δυτικού Νείλου (WNV) απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1937 από Βρε-
τανούς ιολόγους στον ορό μιας γυναίκας με εμπύρετο στην περιφέρεια του Δυτικού Νείλου. 
Ο ιός χρησιμοποιήθηκε πειραματικά ως θεραπεία σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο. Τα 
πρώτα φυσικά κρούσματα παρουσιάστηκαν σε νοσηλευόμενους ασθενείς σε νοσοκομείο του 
ίσραήλ. Πρόκειται για RNA νευροτρόπο ιό της οικογένειας των ιών Flaviviridae και συγκεκριμέ-
να του γένους Flavivirus. Η ασθένεια μεταδίδεται στους ανθρώπους από δήγμα μολυσμένων 
κουνουπιών (Culex). Τα πουλιά θεωρούνται διάμεσοι ξενιστές. Η περίοδος επώασης είναι 3 ως 
14 ημέρες. Οι περισσότεροι ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί. Τα κυριότερα συμπτώ-
ματα είναι: πυρετός, ναυτία, έμετοι και σπανιότερα εμφάνιση εξανθήματος. Δύναται να εμφα-
νιστούν και οφθαλμικές εκδηλώσεις. Το ποσοστό εκδήλωσης συμπτωμάτων από το κεντρικό 
νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) αγγίζει περίπου το 1% και εμφανίζεται ως μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, 
χαλαρή παράλυση κάτω άκρων (πρόσθια μυελίτιδα) και σύνδρομο ομοιάζων με Guillain-Barré.
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Υλικό και Μέθοδοι: Στην Παθολογική Κλινική του Γ.Ν. Κατερίνης νοσηλεύτηκαν 11 ασθενείς 
ηλικίας 73-83 ετών και ένας εκ των οποίων 40 ετών, με ατομικό αναμνηστικό κυρίως αρτηρι-
ακής υπέρτασης και σακχαρώδους διαβήτη. 10 ασθενείς παρουσίασαν εικόνα εγκεφαλίτιδας 
και ένας εικόνα συνδρόμου Guillain-Barré. H κύρια συμπτωματολογία ήταν πυρετός, υπνηλία, 
σύγχυση, διέγερση, τρόμος, χαλαρή παράλυση κάτω άκρων. Η μέθοδος ανίχνευσης του ιού 
πραγματοποιήθηκε με PCR (polymerase chain reaction) και ανεύρεση αντισωμάτων Igm του 
ιού στον ορό και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝυ) των ασθενών. Οι περισσότεροι ασθενείς 
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας παρουσίασαν υπονατριαιμία και αναιμία, ενώ ο έλεγχος με 
αξονική τομογραφία (CT) εγκεφάλου ήταν αρνητικός. Ο μέσος όρος νοσηλείας ήταν 7 ημέρες. 
Η θεραπεία ήταν κυρίως συμπτωματική με χορήγηση αντιπυρετικών, αποιδηματικής αγωγής, 
αντιικών καθώς και γ-σφαιρίνης σε ένα περιστατικό με χαλαρή παράλυση (ως Guillain-Barré 
σύνδρομο) με καλή ανταπόκριση. Ο ένας από τους ασθενείς απεβίωσε.
Συμπεράσματα: Η νόσος του Δυτικού Νείλου εκδηλώνεται ως επιδημία κατά τους μήνες ίού-
λιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο σε γεροντικό πληθυσμό κυρίως. Το ποσοστό εκδηλώσεων από το 
κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) είναι <1%. υπάρχει αυξημένη επίπτωση σε ασθενείς με ιστο-
ρικό αρτηριακής υπέρτασης και σακχαρώδους διαβήτη. Η νόσος μεταδίδεται από δήγματα 
μολυσμένων κουνουπιών και η θεραπεία είναι κυρίως συμπτωματική.

Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ 
ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΜΕ 5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Η.  Καραΐσκος,1 Π.  Ζουμπούλης,2 ί.  Θεοτοκάς,2 Λ.  Γαλανή,1 Φ.  Μπαζιάκα,1 Π.  Παναγόπουλος,3 
Β.  Σακκά,3 Ά.  Οικονόμου,3 Ε.  Γιαμαρέλλου 1
1ΣΤ’ Παθολογική Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»
2Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία
3Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Σκοπός: Η πρόληψη των λοιμωδών επιπλοκών μετά από καθοδηγούμενη βιοψία του προστά-
του υπό υπέρηχο με διάφορα αντιμικροβιακά σχήματα.
Υλικό και Μέθοδοι: 8.375 ασθενείς ηλικίας 56 έως 82 ετών (μέσος όρος 71,5) αξιολογήθηκαν 
σε μια περίοδο τριών ετών (2007-2009) με κατευθυνόμενη βιοψία προστάτου υπό διορθικό 
υπέρηχο. Ενδείξεις για την εξέταση ήταν τιμή PSA >4 ng/ml ή ύποπτη βλάβη στη δακτυλική 
εξέταση. Όλοι οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε ένα από τα ακόλουθα αντιμικροβιακά προφυ-
λακτικά σχήματα: 
1. Τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη 160/800 mg και μετρονιδαζόλη 500 mg bid po (1.503 
ασθενείς)
2. Αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ 625 mg tid po (1649 ασθενείς)
3. Νετιλμικίνη 300 mg Im qd (1.451 ασθενείς)
4. Σιπροφλοξασίνη 500 mg και μετρονιδαζόλη 500 mg po bid (1.750 ασθενείς)
5. Σιπροφλοξασίνη 1.000 mg και μετρονιδαζόλη 500 mg po bid (2.022 ασθενείς). 
Η προφύλαξη χορηγήθηκε σε όλους τους ασθενείς δύο ώρες πριν από τη διαδικασία και συνε-
χίστηκε για 3 ημέρες μετά την επέμβαση. 
Αποτελέσματα: Ο αριθμός και το ποσοστό των λοιμωδών επιπλοκών (όπως πυρετός, προ-
στατίτιδα, επιδιδυμίτιδα, λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και σήψη) με κάθε αντι-
μικροβιακό σχήμα προφύλαξης ήταν: 1,30 (2%), 2,22 (1,33%), 3,14 (0,96%), 4,16 (0,91%), 5,3 
(0,15%).υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά (chi-square test με τιμή P<0,05) μεταξύ του 
σχήματος 5 και όλων των άλλων.
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Συμπεράσματα: Μεταξύ των διαφόρων αντιμικροβιακών σχημάτων προφύλαξης, οι λοιμώ-
δεις επιπλοκές μετά από καθοδηγούμενη βιοψία του προστάτου με υπέρηχο ήταν χαμηλές. 
Ωστόσο, ο αντιμικροβιακός συνδυασμός της σιπροφλοξασίνης 1.000 mg και μετρονιδαζόλης 
500 mg συνδέεται με στατιστικά σημαντικά λιγότερες λοιμώδεις επιπλοκές σε σύγκριση με τα 
άλλα σχήματα.

ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΔΟΘΙΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕ STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ mrSA ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Β.  Σακκά,1 Π.  Νίκου,1 Λ.  Γαλανή,2 Α.  Φράγκου,1 Η.  Καραΐσκος,2 Ε.  Παραμυθιώτου,1 Φ.  Μπαζιάκα,2 
Σ.  Κανελλάκη,1 Θ.  Παναγέα,1 Γ.  Πετρίκκος,1 Ε.  Γιαμαρέλλου 2
1Δ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2ΣΤ’ Παθολογική Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»

Εισαγωγή: Ο ακριβής ρόλος της φορείας με Staphylococcus aureus στην παθογένεια των υπο-
τροπιαζουσών δοθιηνώσεων δεν είναι σαφής.
Σκοπός: Η αναζήτηση συσχετισμών μεταξύ επιδημιολογικών χαρακτηριστικών, φορείας με S. 
aureus και κλινικών εκδηλώσεων ασθενών με υποτροπιάζουσες δοθιηνώσεις.
Υλικό και Μέθοδοι: Από το 2006, μελετήσαμε προοπτικά κλινικά και μικροβιολογικά δεδομέ-
να (καλλιέργειες από βλάβες ή φορείες από ρίνα, μασχάλες και βουβώνες), ασθενών με υπο-
τροπιάζουσες δοθιηνώσεις που παρακολουθούνται στο Εξωτερικό ίατρείο Λοιμώξεων.
Αποτελέσματα: Κατεγράφησαν 100 ασθενείς, 15-70 ετών (ΜΟ: 34,5±11,6 ετών), 40% άνδρες, 
με βεβαρυμμένο ιστορικό νόσου (ΜΟ 1,4 προηγηθέντα έτη με ≥3 επεισόδια ανά έτος). Σακχα-
ρώδης διαβήτης ή παθολογική καμπύλη γλυκόζης βρέθηκε σε 13/75 (17,3%) ασθενείς. Άλλοι 
κλασικοί προδιαθεσικοί παράγοντες, όπως χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ανεπάρκεια ανοσο-
σφαιρινών, ή ειδικές ομάδες ασθενών (αθλητές, στρατεύσιμοι ή χρήστες ενδοφλέβιων ουσι-
ών) δεν καταγράφηκαν. 43/83 (51,8%) ανέφεραν συγκάτοικο με κάποιο βαθμό δερματικής λοί-
μωξης και 5/80 (6,2%) είχαν κατοικίδιο ζώο. 81 (81,8%) είχαν ενεργείς βλάβες στην αρχική τους 
επίσκεψη. Τριάντα έξι ασθενείς δεν είχαν φορεία S. aureus σε καμία θέση, ενώ 50% είχαν ρινι-
κή, 20,6% μασχαλιαία και 41% βουβωνική φορεία. Σε 74 ασθενείς απομονώθηκε S. aureus είτε 
από βλάβη είτε από φορεία. 75,7% στελέχη ήταν μεθικιλλίνη (κεφοξιτίνη) ανθεκτικά, ενώ τα 
ποσοστά αντοχής στα υπόλοιπα αντιβιοτικά ήταν: ερυθρομυκίνη 14,9%, κλινδαμυκίνη 12,2%, 
ριφαμπικίνη 1,3% και κοτριμοξαζόλη 5,4%. Κανένα στέλεχος δεν ήταν ανθεκτικό στις κινολό-
νες, τη μινοκυκλίνη και τη μουπιροσίνη. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν αγωγή με ολόσωμο μπάνιο 
με σαπούνι χλωρεξιδίνης για ένα μήνα και 66% (κυρίως όσοι είχαν ρινική φορεία) έλαβαν επι-
πλέον ενδορρινική μουπιροσίνη 3 φορές την ημέρα για 2 εβδομάδες. 73% των ασθενών έλα-
βαν αντιμικροβιακή αγωγή για 2 εβδομάδες με τους ακόλουθους συνδυασμούς: μινοκυκλίνη 
με ριφαμπικίνη (54%), κοτριμοξαζόλη με ριφαμπικίνη (9%), κλινδαμυκίνη μόνη ή με ριφαμπι-
κίνη (16%) κ.ά. Δέκα ασθενείς διέκοψαν την αγωγή λόγω ήπιων ανεπιθύμητων ενεργειών και 
ένας λόγω αναφυλακτικής αντίδρασης.
Συμπεράσματα: Οι υποτροπιάζουσες δοθιηνώσεις αφορούν κυρίως υγιείς νέους ενήλικες με 
μοναδικό προδιαθεσικό παράγοντα τον αποικισμό με σταφυλόκοκκο και τη στενή επαφή με 
άλλα άτομα με δερματικές λοιμώξεις. Κύριο παθογόνο αποτελεί ο mRSA της κοινότητας, με 
συχνότητα >75%.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΣΔ) ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ, ΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΔΕΚΑΕΤΗΣ (1999-2009) ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΣΤΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ
Π.  Νίκου,1 Ε.  Γιαννιτσιώτη,1 Σ.  Αθανασιά,1 Α.  Δράκου,2 Α.  Φράγκου,1 Γ.-Μ.  Γουργούλης,1 
Ε.  Κορατζάνης,1 Γ.  Κούκος,1 Π.  Παναγόπουλος,1 Ε.  Παραμυθιώτου,1 Β.  Σακκά,1 Α.  Παπαδόπουλος,1 
Κ.  Κανελλακοπούλου 1
1Δ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
2Α’ Ορθοπεδική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Σκοπός: Η οστεομυελίτιδα σε ασθενείς με διαβητικό πόδι είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή επι-
πλοκή. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση του μη ρυθμιζόμενου ΣΔ και των επιπλοκών 
του, όπως η άρθρωση Charcot και η διαβητική αγγειοπάθεια, ως αρνητικών προγνωστικών 
παραγόντων λοίμωξης σε αυτούς τους ασθενείς.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για ασθενείς που παρακολουθήθηκαν και καταγράφηκαν στο 
ιατρείο οστικής λοίμωξης με διάγνωση διαβητικού ποδιού και οστεομυελίτιδας. Ο έλεγχος της 
ρύθμισης του ΣΔ έγινε με βάση τη τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HBA1C <7). H 
άρθρωση Charcot και η διαβητική αγγειοπάθεια ορίσθηκε με βάση ακτινολογικά και υπερηχο-
γραφικά κριτήρια. Ως επιτυχία ορίζεται η πλήρης ύφεση των σημείων της λοίμωξης βασιζόμε-
νη σε κλινικά, μικροβιολογικά, εργαστηριακά και ακτινολογικά δεδομένα.
Αποτελέσματα: Αξιολογήθηκαν 64 ασθενείς (40 άνδρες) μέσης ηλικίας 60 ετών (εύρος 52-70) 
με οστεομυελίτιδα και διαβητικό πόδι. Όλοι οι ασθενείς είχαν κλινική εικόνα διαβητικού πο-
διού με βάση τα κριτήρια της IDSA (2004). Αρρύθμιστος ΣΔ ανεβρέθη στο 50% των ασθενών 
(n=32). Είκοσι δύο ασθενείς είχαν άρθρωση Charcot (34%) με την ταρσο-μετατάρσια (Listfrancs) 
να είναι πιο η συχνά προσβεβλημένη άρθρωση. Η μέση διάρκεια συμπτωμάτων και σημείων 
λοίμωξης έως την πρώτη επίσκεψη στο ΤΕί λοιμώξεων ήταν 5 μήνες (εύρος 2-12). Εμπειρική 
αγωγή έλαβαν 11 ασθενείς (17%), ενώ μικροβιολογική τεκμηρίωση υπήρχε σε 53 ασθενείς: 
Staphylococcus aureus 40%, μικτή μικροβιακή χλωρίδα 31%. Το πιο κοινό αντιμικροβιακό θε-
ραπευτικό σχήμα ήταν η σιπροφλοξασίνη 1.500 mgr/d σε συνδυασμό με κλινδαμυκίνη 1.800 
mgr/d. Οι ασθενείς με αρρύθμιστο ΣΔ παρουσίασαν στατιστικά μεγαλύτερο ποσοστό αποτυ-
χίας στη θεραπεία σε σχέση με αυτούς με ρυθμιζόμενο ΣΔ (n=22/32 % vs n=4/32%, p<0,0001). 
Η αποτυχία στη θεραπεία δεν ήταν στατιστικά σημαντική μεταξύ αυτών με/χωρίς άρθρωση 
Charcot (8/22 vs 17/42) καθώς και με/χωρίς διαβητική μακροαγγειοπάθεια (16/49 vs 10/24).
Συμπεράσματα: Ο μόνος στατιστικά σημαντικός παράγοντας κακής έκβασης ασθενών με 
οστεομυελίτιδα και διαβητικό πόδι είναι ο μη ρυθμιζόμενος ΣΔ.

ΔΗΛΩΣΙΜΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ
Ν. Δ.  Ζάχος, Ε.  Μπενίδης, Α.  Μπακώση, Μ.  Κιμούλη, Π.  Κάρλε, Θ. Α.  Πέππας
Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά 

Σκοπός: Σκοπός ήταν να εκτιμηθεί η ποσοστιαία συμμετοχή μεταναστών (Μ) στα δηλώσιμα 
λοιμώδη νοσήματα (ΔΛΝ) που υποβάλλονται, μερίμνη της Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών 
Λοιμώξεων στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., καθώς και τα δημογραφικά στοιχεία αυτών με έμφαση στον χρό-
νο εισόδου στην Ελλάδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Ανελύθησαν όλα τα αναγραφόμενα στην ειδική φόρμα δήλωσης του 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στοιχεία για 8 από τα ΔΛΝ, ήτοι μηνιγγίτιδα, φυματίωση (ΤΒ), βρουκέλλωση, 
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σαλμονέλλωση, τυφοειδή, ελονοσία, ηπατίτιδα Β και γρίππη Η1Ν1, ειδικά δε για τους Μ και 
ο χρόνος από της εισόδου στην Ελλάδα έως τη νόσηση/δήλωση. Καταχώρηση σε Ηυ με 
microsoft Excel.
Αποτελέσματα: Aνελύθησαν 109 φόρμες ΔΛΝ. Επί μέρους, με τον αριθμό των Μ ήσαν: Μηνιγ-
γίτις: 27 (Μ: 6), ΤΒ: 23 (Μ: 14), Βρουκέλλωση: 4 (Μ: 2), Σαλμονέλλωση: 11 (Μ: 3), Τυφοειδής: 2 (Μ: 
2), Ελονοσία: 5 (Μ: 5), Ηπατίτις Β: 4 (Μ: 2), Γρίππη Η1Ν1: 33 (Μ: 8). Στην ΤΒ ο απόλυτος αριθμός 
των Μ υπερέβη αυτόν των Ελλήνων και το 2009 και το 2010, όπως διαπιστώθηκε και πανελλή-
νια (D Papaventsis, et al. Eurosurveillance, 15 July 2010) με αναλογική εκπροσώπηση Μ από 
όλες τις ηπείρους και διαφόρου χρόνου παραμονής, σαφώς χαμηλότερης μέσης ηλικίας. Και 
τα 5 δηλωθέντα κρούσματα ελονοσίας αφορούσαν σε P. vivax, καθώς και τα 2 τυφοειδούς ήταν 
όλα σε Μ από την ίνδική υποήπειρο, με μέσο διάστημα εκ της εισόδου στην Ελλάδα 4, 6 μήνες, 
όπως αναμενόταν βιβλιογραφικά. Η παρουσία Μ σε πλέον κοσμοπολιτικά νοσήματα (όπως 
μηνιγγίτιδα και Η1Ν1) ήταν μεγαλύτερη σε ποσοστό από την αδρά παρατηρούμενη αναλογία 
Μ στους εξεταζόμενους ή τους εισαχθέντες στο νοσοκομείο, ενδεχομένως λόγω δυσχερέστε-
ρης πρόσβασής τους σε άλλες μορφές υγείας, πρωτοβάθμιας και μη. 
Συμπεράσματα: Η παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων και διακυμάνσεων στη νοσηρό-
τητα από ΔΛΝ είναι επιβεβλημένη, με αυτονόητη τη σημασία της καταγραφής, και οι ιατροί θα 
πρέπει να έχουν αυξημένη διαγνωστική επαγρύπνηση κατά το πρώτο εξάμηνο παραμονής Μ 
στη χώρα μας για εισαγόμενα, κυρίως, νοσήματα.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΥΦΙΛΗΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Ό.  Τσαχουρίδου,1 Φ.  Δελλή,2 Σ.  Μεταλλίδης,1 Θ.  Χρυσανθίδης,1 Δ.  Πιλάλας,1 ί.  Μπακαΐμη,1 
Δ.  Καραπιπέρης,1 Π.  Κολλάρας,1 ί.  Νικολαΐδης,1 ί.  Μαντέκου-Λεφάκη,2 Π.  Νικολαΐδης 1
1Τμήμα Λοιμώξεων, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
2Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νο-
σημάτων στη Β. Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της επίπτωσης της 
σύφιλης τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο και στον HIV πληθυσμό, καθώς και των παραγόντων 
που σχετίζονται με αυτή.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε ανασκόπηση των θετικών κρουσμάτων στο γενικό και HIV πληθυ-
σμό στη Β. Ελλάδα τη χρονική περίοδο 2008-2010. Δημογραφικά στοιχεία, αποτελέσματα των 
ορολογικών εξετάσεων (RPR, VDRL, TPHA, FTA, CmIA), συλλοιμώξεις, πιθανή οδός μετάδοσης 
και στάδιο της λοίμωξης.
Αποτελέσματα: Όσον αφορά τον HIV πληθυσμό, από 331 ασθενείς που ελέχθησαν για σύφι-
λη, 58 βρέθηκαν θετική στη λοίμωξη (17,5%) στο διάστημα της τριετίας. Η πλειοψηφία των 
ασθενών ήταν Έλληνες ομοφυλόφιλοι άνδρες (55 ασθενείς, 94,8%) με μέσο όρο ηλικίας τα 
38,4 έτη. Η μέση διάρκεια της HIV λοίμωξης ήταν 3,3 έτη και ο τρόπος μετάδοσης σε όλα τα 
κρούσματα σύφιλης ήταν η σεξουαλική επαφή. 15 ασθενείς είχαν πρωτογενή σύφιλη (26%), 
19 δευτερογενή (33%), 21 λανθάνουσα (37%) και 4 νευροσύφιλη (4%). Από την πολυπαρα-
γοντική ανάλυση των δημογραφικών δεδομένων δεν προέκυψε συσχέτιση της σύφιλης με 
τον αριθμό των CD4 κυττάρων (p=0,216), το ιικό φορτίο (p=0,609), το φύλο (P=0,256), την 
ηλικία (p=0,943) και τον τρόπο μετάδοσης (p=0,484) ή μεταξύ της σύφιλης και τη διάρκεια 
της HIV λοίμωξης (p=0,693). Αντίθετα, η λήψη HAART και η παρουσία συλλοίμωξης με άλλα 
ΣΜΝ διαπιστώθηκαν να είναι ανεξάρτητοι παράγοντες για τη σύφιλη, καταδεικνύοντας ότι η 
πιθανότητα για τη λοίμωξη ήταν 2,4 φορές μεγαλύτερη σε ασθενείς υπό HAART απ’ ό,τι στους 
naive (p=0,008) και 9,4 φορές μεγαλύτερη σε ασθενείς με συνοδά ΣΜΝ, απ’ ό,τι σε εκείνους 
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χωρίς άλλα ΣΜΝ (p<0,001). Έξαρση διαπιστώθηκε και στην επίπτωση της σύφιλης στο γενικό 
πληθυσμό. Τα στοιχεία των ασθενών αυτών με σύφιλη, συνοψίζονται στον πίνακα. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2008 2009 2010

ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 65 (15,6) 71 (14,7) 59 (15,7)

ΦΥΛΟ
   ΑΝΔΡΕΣ
   ΓυΝΑίΚΕΣ

47 (70,3)
18 (27,7)

50 (70,0)
21 (30,0)

51 (86,5)
8 (13,5)

ΚΑΤΑΓΩΓΗ
   ΈΛΛΗΝΕΣ
   ΑΛΛΟΔΑΠΟί

43 (66,2)
22 (33,8)

54 (76,5)
17 (23,9)

51 (86,5)
8 (13,5)

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
   ΕΤΕΡΟΦίΛΟΦυΛίΚΗ 
   ΟΜΟΦυΛΟΦίΛίΚΗ
   ΑΛΛΟ/ΑΓΝΩΣΤΟ

35 (53,8)
22 (33,8)

8 (12,4)

38 (53,5)
23 (32,5)
10 (14,0)

12 (20,3)
24 (40,7)
14 (23,0)

ΗΛΙΚΙΑ (Μ.Ο.) 44,1 46,6 45,1

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ 34 (52,3) 44 (62,0) 35 (59,3)

ΣΤΑΔΙΟ ΛΟΙΜΩΞΗΣ
   ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ
   ΔΕυΤΕΡΟΓΕΝΗΣ
   ΛΑΝΘΑΝΟυΣΑ
   ΝΕυΡΟΣυΦίΛΗ

21 (32,3)
15 (23)

29 (44,6)
1 (1,5)

25 (35,2)
30 (42,3)
14 (19,7)

2 (2,8)

22 (37,3)
19 (32,3)

16 ((27,0)
2 (3,4)

Τα χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσμού σε σχέση με τον αντίστοιχο HIV, διαφοροποιούνται 
όσον αφορά το φύλο, την καταγωγή και τον τρόπο μετάδοσης και την ηλικία. Η προέλευση 
από χώρες εκτός Ελλάδας (p=0,005), καθώς και οι ομοφυλοφιλικές επαφές (p<0,001), αποτε-
λούν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση σύφιλης στο γενικό πληθυσμό. 
Συμπεράσματα: Οι πολλαπλοί ερωτικοί σύντροφοι, η σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη, 
η λήψη HAART και η συλλοίμωξη με άλλα ΣΜΝ είναι παράγοντες κινδύνου για την επιδημία 
της σύφιλης στον HIV πληθυσμό. Αντίστοιχα, στο γενικό πληθυσμό το είδος της σεξουαλικής 
επαφής και η προέλευση των ασθενών από χώρες εκτός Ελλάδας φαίνεται να διαδραματίζουν 
ρόλο στην έξαρση της λοίμωξης.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ
Φ.  Βεϊνή,1 Σ.  Κωστούρου,1 Μ.  Σαμάρκος,2 Ε.  Δοκουτσίδου,1 ί.  Μπαραμπούτης,2 
Β.  Παπασταμόπουλος,2 Ό.  Πανιάρα,3 Α.  Σκουτέλης 2
1Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Ε’ Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης ήταν η περιγραφή της επιδημιολογίας των επεισοδίων εκθέ-
σεως του υγειονομικού προσωπικού σε αίμα και σωματικά υγρά αυτών σε ένα τριτοβάθμιο 
νοσοκομείο.
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη έγινε στο Γ.Ν. «Ευαγγελισμός» από την 1/7/2008 μέχρι την 
30/6/2010. Το νοσοκομείο μας είναι δυναμικότητας 950 κλινών και έχει ιατρικό προσωπικό περί-
που 800 ατόμων και νοσηλευτικό περίπου 1.000 ατόμων. Τα δεδομένα συνελέγησαν προοπτικά 
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σε ειδική φόρμα. Η αντιμετώπιση των επεισοδίων έκθεσης βασίζονταν στις κατευθυντήριες οδη-
γίες του CDC.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 406 επεισόδια έκθεσης. Το 92,1% των εκθέσεων ήταν δια-
δερμικές και το 7,9% ήταν βλεννογόνοδερματικές. Από τις διαδερμικές το 69% αφορούσαν 
κοίλες βελόνες, ενώ το 23,1% άλλα αιχμηρά αντικείμενα (μη κοίλες βελόνες, νυστέρια κ.λπ.). 
Στα 406 επεισόδια ενεπλάκησαν 334 άτομα από τα οποία το 34,7% ήταν ιατρικό προσωπικό, 
το 41,2% νοσηλευτικό προσωπικό, το 17,0% φοιτητές, το 5,4% προσωπικό καθαριότητας ενώ 
το 1,2% ήταν άλλα μέλη του υγειονομικού προσωπικού. Η συνολική επίπτωση των επεισοδίων 
εκθέσεως ήταν 9,1 ανά 100 εργαζόμενους ανά έτος, ή 25,1 ανά 100 κατειλημμένες κλίνες ανά 
έτος. Η ετήσια επίπτωση ανά 100 εργαζόμενους ήταν 9,2 για το ιατρικό προσωπικό, 8,1 για 
το νοσηλευτικό, 29 για τους φοιτητές και 4,5 για το προσωπικό καθαριότητας. Οι περιστάσεις 
που συνδέονταν με επεισόδια έκθεσης ήταν λανθασμένη απόρριψη αιχμηρού αντικειμένου 
(18,7%), επανακάλυψη βελόνας (17,9%) και χρήση μη κοίλων αιχμηρών αντικειμένων (17,4%). 
Η επίπτωση των επεισοδίων ήταν σημαντικά υψηλότερη στα παθολογικά σε σχέση με τα χει-
ρουργικά τμήματα (13,1 vs 7,4 ανά 100 κλίνες ανά έτος). Ο ασθενής-πηγή ήταν γνωστός στο 
93,4% των επεισοδίων. υπήρχαν 6,0% HbsAg(+), 12,2% anti-HCV(+), και 1,4% HIV(+) ασθενείς. 
Στο 9,9% των επεισοδίων άρχισε ή συνεχίστηκε ο εμβολιασμός κατά του HBV. Από αυτούς που 
εκτέθηκαν σε HIV(+) οι 2/5 αρνήθηκαν να λάβουν προφυλακτική αντιρετροϊκή αγωγή. Δεν 
καταγράφηκε περίπτωση μετάδοσης HBV, HCV ή HIV.
Συμπεράσματα: Η επίπτωση των επεισοδίων έκθεσης στο νοσοκομείο μας είναι από τις υψη-
λότερες στη διεθνή βιβλιογραφία. Πιθανοί λόγοι είναι η απουσία οργανωμένης εκπαίδευσης 
του υγειονομικού προσωπικού σε θέματα ασφαλείας και επαγγελματικής υγιεινής, η περιο-
ρισμένη χρήση συσκευών ασφαλείας και τέλος, θέματα οργάνωσης όπως ο μεγάλος φόρτος 
εργασίας και η υποστελέχωση, κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
Μ.  Όμπαση,1 Δ.  Χαλκιαδάκη,1 Σ.  Περιστεράκη,1 Ν.  Τσόγκας,1 Μ. Κ.  Λαζανάς 1 
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 
2Υγειονομικός Σταθμός Αθηνών Τομέα Νοσηλευτικής Ε.Ε.Σ. 

Σκοπός: Έλεγχος λανθάνουσας φυματίωσης σε εργαζόμενους στο νοσοκομείο E.E.Σ. «Κοργια-
λένειο-Μπενάκειο» και θεραπευτική παρέμβαση επί ενδείξεων. 
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2010 έως τον ίανουάριο 
2011, διενεργήθηκε κλινικοεργαστηριακός έλεγχος λανθάνουσας φυματίωσης σε 168 εργα-
ζόμενους στο νοσοκομείο E.E.Σ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο». Από αυτούς 32 ήταν άντρες (19%) 
και 136 γυναίκες (81%) με μέσο όρο ηλικίας 41 έτη (εύρος 18-65). 156 εργαζόμενοι ανήκαν 
στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό (93%) και 12 (7%) ήταν προσωπικό του συνεργείου καθαρι-
σμού. Ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος περιελάμβανε ιστορικό, δερματική δοκιμασία φυματί-
νης και επί θετικής δοκιμασίας και ακτινογραφία θώρακος. Επί αρνητικής δερματικής δοκιμα-
σίας φυματίνης διενεργήθηκε δοκιμασία ενίσχυσης (booster). 
Αποτελέσματα: Εκ των 168 εργαζομένων, 45 είχαν θετική δοκιμασία φυματίνης (27%), 66 
είχαν αρνητική (39%), ενώ 57 αρνήθηκαν να υποβληθούν σε δοκιμασία ενίσχυσης (34%) με 
αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί ο έλεγχος τους. Από τους 45 εργαζόμενους με θετική δερ-
ματική δοκιμασία φυματίνης σε 18 το αποτέλεσμα ήταν 10-14 mm (40%) και σε 27 ήταν ≥15 
mm (60%). Ουδείς εργαζόμενος με ένδειξη για θεραπεία λανθάνουσας φυματίωσης δέχθηκε 
να λάβει αγωγή. 
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Συμπεράσματα: Από τον μέχρι τώρα έλεγχο, 34% των εργαζομένων που ελέγχθηκαν δεν συ-
νεργάστηκαν για την ολοκλήρωση όλων των σταδίων του ελέγχου. Όσον αφορά στη λήψη 
θεραπείας λανθάνουσας φυματιώσεως υπήρξε άρνηση στο σύνολο των εργαζομένων με έν-
δειξη. Ο έλεγχος συνεχίζεται.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ (PAF) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΣΗΨΗΣ: IN VITRO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α. Β.  Τσούπρας,1 Μ.  Χίνη,2 Ν.  Τσόγκας,2 Α.  Λιονή,2 Γ.  Τσεκές,2 Κ. Α.  Δημόπουλος,1 Μ. Κ.  Λαζανάς 2
1Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο–Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 

Εισαγωγή: Ο Παράγοντας Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF), η θρομβίνη και άλλοι μεσολα-
βητές της φλεγμονής και της θρόμβωσης φαίνεται να εμπλέκονται στην έναρξη και συντήρη-
ση των φλεγμονωδών αντιδράσεων που χαρακτηρίζουν τη σήψη. Ανταγωνιστές του PAF και 
της θρομβίνης έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία σε πειραματικά μοντέλα σήψης. Σκοπός της πα-
ρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης διαφόρων αντιβιοτικών στη δραστικότητα 
του PAF και της θρομβίνης, καθώς και στα μεταβολικά ένζυμα του PAF. 
Υλικό και Μέθοδοι: Προσδιορίσαμε την in vitro ανασταλτική δράση ορισμένων αντιβιοτικών 
στην προκαλούμενη από τον PAF ή τη θρομβίνη συσσώρευση πλυμένων αιμοπεταλίων κου-
νελιού (WRPs) και σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (rPRP), υπολογίζοντας την απαιτούμενη 
ποσότητα αντιβιοτικού για αναστολή κατά 50% της δράσης του PAF και της θρομβίνης (IC50). 
Επίσης μελετήσαμε την in vitro επίδραση αυτών των αντιβιοτικών έναντι των βασικών βιοσυν-
θετικών ενζύμων του PAF, φωσφοχολινοτρανσφεράση (PAF-CPT) και ακετυλοτρανσφεράση 
(Lyso-PAF-AT) σε πλυμένα λευκοκύτταρα κουνελιού (WRLs), καθώς και έναντι του βασικού 
αποικοδομητικού του ενζύμου, ακετυλοϋδρολάση του PAF, στο πλάσμα κουνελιού (PAF-AH).
Αποτελέσματα: Από τα αντιβιοτικά που δοκιμάστηκαν, η κλαριθρομυκίνη, η αζιθρομυκίνη, 
η λινεζολίδη και η αμικασίνη παρουσίασαν την ισχυρότερη ανασταλτική επίδραση έναντι της 
προκαλούμενης από τον PAF συσσώρευσης των WRPs (Πίνακας). Χρειάστηκαν υψηλότερες 
συγκεντρώσεις για όλα τα αντιβιοτικά ώστε να ανασταλεί τόσο η προκαλούμενη από τον PAF 
συσσώρευση του rPRP όσο και η προκαλούμενη από τη θρομβίνη συσσώρευση των WRPs. 
Ορισμένα από αυτά τα αντιβιοτικά όταν δοκιμάστηκαν σε συνδυασμούς που χρησιμοποιού-
νται στη σήψη, φαίνεται ότι αναστέλλουν τις δράσεις του PAF με έναν συνεργικό τρόπο. Ποσό-
τητες παρόμοιες με αυτές των IC50 έναντι του PAF ανέστειλαν τις δραστικότητες των PAF-CPT 
και Lyso-PAF-AT στα WRLs, ενώ μόνο η κλαριθρομυκίνη και η αζιθρομυκίνη ενεργοποίησαν 
την PAF-AH.
Συμπεράσματα: Οι ανωτέρω περιγραφείσες ιδιότητες των αντιβιοτικών που συχνά χορη-
γούνται σε σηπτικούς ασθενείς, υποδεικνύουν ότι πέραν της κλασικής αντιμικροβιακής τους 
δράσης, ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν αντιφλεγμονώδεις και αντιθρομβολυτικές δράσεις 
που μπορεί να επιδρούν ευνοϊκά στην αναστολή της έναρξης αλλά και της προόδου φλεγμο-
νωδών διαδικασιών της σήψης. Οι πιθανοί μηχανισμοί δράσης περιλαμβάνουν: α) αναστολή 
των σηματοδοτικών συστημάτων PAF/υποδοχέας του PAF ή/και θρομβίνη/υποδοχέας Πρω-
τεάσης-1 ή/και β) μείωση των επιπέδων του PAF με ταυτόχρονη αναστολή της βιοσύνθεσης 
του και ενεργοποίηση της αποικοδόμησής του. Τα πρόδρομα αυτά αποτελέσματα χρήζουν 
επιβεβαίωσης με in vivo μελέτες με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αντιμικροβιακής θεραπείας 
ασθενών με σήψη.
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Πίνακας: In vitro ανασταλτική επίδραση των αντιβιοτικών που ελέχθησαν έναντι της προκαλούμενης από 
τον PAF συσσώρευσης των WRPs (εκφραζόμενη ως IC50) και η ικανότητά τους να προκαλούν συσσώρευση 
των αιμοπεταλίων.

Αντιβιοτικό
iC50 (μg/ml)

median min max

  Clarithromycin 0,18 0,14 0,28 -/-

Azithromycin 0,40 0,20 0,85 -/-

Linezolid 1,25 0,60 1,62 -/-

Amikacin 2,73 1,50 4,55 -/-

Netilmicin 2,80 1,45 4,70 -/-

Daptomycin 5,01 2,88 7,22 -/-

Piperacillin/
Tazobοctam 17,65/2,2 12,18/1,54 22,27/2,85

-/-

Ceftazidime 30,06 20,92 37,95 -/-

Tigecycline 113,45 91,86 131,07 -/-

Vancomycin ND +/-

meropenem ND -/-

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ tlr4 ΣΤΗ 
ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΓΡΙΠΠΗΣ 2009 Η1Ν1
Α.  Κωτσάκη, Μ.  Ραφτογιάννη, Α.  Σάββα, Φ.  Μπαζιάκα, Α.  Σπυριδάκη, Α.  Αντωνοπούλου, 
Ε. ί.  Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης
Δ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Σκοπός: Προϊόντα του ενδογενούς μεταβολισμού που απελευθερώνονται στο πλαίσιο συ-
στηματικών λοιμώξεων επιδρούν επί των υποδοχέων της μη ειδικής ανοσίας με αποτέλεσμα 
την τροποποίηση της ανοσιακής απάντησης. Παράδειγμα τέτοιου υποδοχέα είναι ο TLR4 που 
αναγνωρίζει τις πρωτεΐνες της θερμικής καταπληξίας και τη μη ιστονική πυρηνική πρωτεΐνη 
HmGB1. Πιθανώς μονήρεις νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί (SNPs) του γονιδίου TLR4 να έχουν 
σημασία στη φυσική ιστορία της αποκατάστασης μετά λοίμωξη. Μελετήθηκε η σημασία των 
SNPs του TLR4 στη λοίμωξη από τον ιό 2009 Η1Ν1.
Υλικό και Μέθοδοι: Γενομικό DNA απομονώθηκε από το περιφερικό αίμα 109 ασθενών μετά 
διάγνωση λοίμωξης από τον ιό Η1Ν1 με ανάστροφη RT-PCR φαρυγγικού επιχρίσματος. Ο έλεγ-
χος για τις μεταλλάξεις Asp299Gly και Thr399Ile έγινε μετά αλυσωτή αντίδραση πολυμεράσης, 
πέψη του προϊόντος με τα ένζυμα περιορισμού ΝCo1 και HINF αντίστοιχα και ηλεκτροφόρηση 
σε πηκτή αγαρόζης 2%.
Αποτελέσματα: 19 ασθενείς ήταν ετεροζυγώτες και των δύο SNPs. Οι χρόνοι αποδρομής του 
αισθήματος κακουχίας των ασθενών στους φορείς του αγρίου-τύπου γονιδίων και στους ετε-
ροζυγώτες δίνονται στο Σχήμα.
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Συμπεράσματα: Η παρουσία SNPs του γονιδίου TLR4 συνοδεύεται από βραχύτερη αποδρομή 
του αισθήματος αδυναμίας μετά λοίμωξη από τον ιό 2009 Η1Ν1.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ESCHERICHIA COLI: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Μ.  Μπόμπολα, Ε.  Αγγελόπουλος, Α.  Βαλατσού, Ε.  Μπελεσιώτου, Ε.  Πλατσούκα, Ό.  Πανιάρα, 
Α.  Αργυροπούλου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Τα στελέχη Escherichia coli (E.coli), ως κύρια αίτια βακτηριαιμίας, εμφανίζουν τα τε-
λευταία χρόνια, διεθνώς, όλο και αυξανόμενα ποσοστά αντοχής σε φθοριοκινολόνες (FQs) και 
κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της αντοχής και της κλινι-
κής βαρύτητας της βακτηριαιμίας από E. coli.
Υλικό και Μέθοδοι: Στη διάρκεια ενός έτους (1-7-2007 έως 30-6-2008), σε τεταρτοβάθμιο 
νοσοκομείο της Αθήνας, μελετήθηκαν συγκριτικά ενήλικες ασθενείς με θετική αιμοκαλλιέρ-
γεια για E. coli (ασθενείς αναφοράς). Συμπεριλήφθηκε μόνο η πρώτη θετική αιμοκαλλιέργεια 
ανά ασθενή. Ως μάρτυρες επιλέχθηκαν ασθενείς χωρίς E. coli βακτηριαιμία, με αντιστοίχιση 
ημερομηνίας εισαγωγής (±2 ημέρες) και νοσηλευτικού τμήματος, σε αναλογία ενός ή δύο 
μαρτύρων ανά ασθενή. Για όλους τους ασθενείς συλλέχθηκαν κλινικές πληροφορίες για του-
λάχιστον 30 μέρες μετά την πρώτη θετική αιμοκαλλιέργεια και έγινε εκτίμηση συννοσηρότη-
τας με το σύστημα βαθμολόγησης Charlson. Η επώαση των αιμoκαλλιεργειών, η ταυτοποίηση 
και ο έλεγχος ευαισθησίας των στελεχών έγιναν στο εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας με 
βέλτιστη μεθοδολογία-αυτοματοποιημένα συστήματα BACTEC (BD) και VITEΚ 2 (biomerieux). 
Δημιουργήθηκαν δύο κοόρτες ασθενών αναφοράς: μια με βακτηριαιμία από ανθεκτικά σε FQs 
E. coli (FQs-R) και μια με βακτηριαιμία από ευαίσθητα σε FQs E. coli (FQs-S) οι οποίες αντιστοι-
χήθηκαν με άλλες δύο κοόρτες ασθενών μαρτύρων. Συγκρίθηκε η διάρκεια νοσηλείας και η 
θνητότητα των δύο ομάδων σε μια προσέγγιση παράλληλης κοόρτης.

Κοόρτη FQs-R E. coli Κοόρτη FQs-S E. coli

Ασθενείς
με βακτηριαιμία

Ασθενείς
μάρτυρες

Ασθενείς
με βακτηριαιμία

Ασθενείς
μάρτυρες

16 27 58 109
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Αποτελέσματα: Βρέθηκαν συνολικά 74 ασθενείς αναφοράς και 136 ασθενείς μάρτυρες. Οι 
64/74 είχαν βακτηριαιμία κοινότητας. Τα 16 στελέχη ασθενών με βακτηριαιμία ήταν FQs-R E. 
coli (21,6%), εκ των οποίων τα 5 είχαν και αντοχή τύπου ESBL (6,75%). Και στις δύο κοόρτες 
παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη θνητότητα στις 30 ημέρες και στη δι-
άρκεια νοσηλείας. Κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και 
τη διαφορετική συννοσηρότητα, βρέθηκε μέση διαφορά διάρκειας νοσηλείας 31 ημέρες 
(p<0,001) στους ασθενείς με FQs-R E. coli σε σχέση με τους μάρτυρες. Η μέση διαφορά νοση-
λείας στους ασθενείς με FQs-S E. coli ήταν 7 ημέρες (p<0,002).
Συμπεράσματα: Η βακτηριαιμία από E. coli αποτελεί σημαντικό αίτιο θνητότητας και παράτα-
σης χρόνου νοσηλείας. Η ύπαρξη μηχανισμών αντοχής αποτελεί επιπρόσθετο επιβαρυντικό 
παράγοντα και παρατείνει περαιτέρω τη διάρκεια νοσηλείας. Είναι απαραίτητη η ορθολογική 
χρήση αντιμικροβιακών θεραπειών στην κοινότητα τόσο για τον περιορισμό της ανάδυσης 
ανθεκτικών μικροοργανισμών όσο και για την αποφυγή της εν γένει επιβάρυνσης των νοση-
λευτικών μονάδων.

ΔΙΑΡΡΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠo CLOSTRIDIUM DIFFICILE
E.  Μπελεσιώτου, Α.  Καλλιμάνη, Ε.  Περιβολιώτη, Μ.  Νέπκα, Π.  Φωτίου, Χ.  Ραφαηλίδης, 
Α.  Μπλέτσα, Ν.  Κουτσιούλη, m.  Αναγνωστοπούλου 
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Μετά από διαταραχή της εντερικής χλωρίδας λόγω λήψης αντιβιοτικών ή άλλων 
φαρμάκων ή έπειτα από ανοσοκαταστολή από άλλο υποκείμενο νόσημα εκδηλώνεται νόσος 
του εντέρου από C. di¼  cile με απλή διάρροια, μη ειδική κολίτιδα ή ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα. 
Σκοπός: Ο προσδιορισμός της συχνότητας ανίχνευσης τοξινογόνων στελεχών C. di¼  cile σε 
διαρροϊκά δείγματα κοπράνων ασθενών με ταυτόχρονη διερεύνηση επιδημιολογικών χαρα-
κτηριστικών.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας παρελήφθησαν 6.369 δι-
αρροϊκά δείγματα κοπράνων για ανίχνευση τοξίνης C. di¼  cile. Η άμεση ποιοτική ανίχνευση 
εντεροτοξίνης Α του C. di¼  cile έγινε με ανοσοχρωματογραφία (oXoID) και ανίχνευση τοξινών 
Α+Β (Immunocard, meridian). Η αξιολόγηση του αποτελέσματος έγινε  σε συνδυασμό με το 
ιστορικό, την κλινική και ενδοσκοπική εικόνα.
Αποτελέσματα: Σε 1.911 (30%) ασθενείς ανιχνεύθηκε τοξινογόνο στέλεχος C. di¼  cile, σε 963 
(50,4%) άνδρες και 948 (49,6%) γυναίκες. Οι πάσχοντες νοσηλεύονταν σε διάφορα τμήματα 
του νοσοκομείου. Τα κρούσματα δεν είχαν χρονική συσχέτιση μεταξύ τους. Οι προδιαθεσικοί 
παράγοντες των ασθενών αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

Προδιαθεσικοί παράγοντες Αριθμός ασθενών Ποσοστό ασθενών %

Ηλικιωμένοι 1147 60

Λήψη αντιβιοτικών 1913 53

Ανοσοκαταστολή 516 27

Προηγηθείσα νοσηλεία 287 15

Φλεγμονώδης νόσος εντέρου 107 9

Χημειοθεραπεία  88 4,6

Προηγηθείσα επέμβαση 76 4

Πολλαπλοί προδιαθεσικοί παράγoντες 1529 80
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Τα αντιβιοτικά που ενοχοποιήθηκαν ήταν:

β-λακταμικά 70%

κινολόνες 15%

κλινδαμυκίνη 5%

αντιφυματικά 1,5%

άλλα αντιβιοτικά 8,5%

Χορηγήθηκε μετρονιδαζόλη 60 (%) ή βανκομυκίνη (40%). Βελτίωση των συμπτωμάτων των 
ασθενών εντός 10ημέρου παρατηρήθηκε στο 55% των ασθενών, ενώ 10% των ασθενών υπο-
τροπίασε. 
Συμπεράσματα: Τα τοξινογόνα στελέχη C. di¼  cile σε διαρροϊκά δείγματα κοπράνων ασθενών 
ήταν διασπαρμένα σε σχέση με τα τμήματα του νοσοκομείου αλλά και χρονικά. Από την επε-
ξεργασία των στοιχείων των επιδημιολογικών δελτίων διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 
διαφορά μόνο στον αριθμό διαφορετικών κατηγοριών αντιβιοτικών που ελάμβαναν οι εξετα-
ζόμενοι. Παρόλο που η κλινδαμυκίνη θεωρείται το πλέον ένοχο αντιβιοτικό για τη νόσο από 
C. di¼  cile η νόσος εμφανίζεται συχνότερα μετά τη λήψη β-λακταμικών αντιβιοτικών λόγω της 
εκτεταμένης χρήσης τους. Συχνά συνυπάρχουν δύο ή περισσότεροι προδιαθεσικοί παράγο-
ντες, ενώ δεν αποκλείονται υποτροπές της νόσου.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Χ.  Λούπα, ί.  Τζάννου, Έ.  Παπαδάκη, Α.  Καραϊτιανού-Βελονάκη, Σ.  Κουβαρδάς, Β.  Τσολάκη, 
Μ.  Φατούρου, ί.  Κωτσαντής, Γ.  Κουππάρη, Μ.  Λελέκης
Γ.Ν. Μελισσίων «Α. Φλέμιγκ»

Σκοπός: Να καταγραφούν στο νοσοκομείο μας οι διαχρονικές τάσεις σχετικά με την κατα-
νάλωση αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται έναντι των ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη σταφυ-
λοκόκκων (mRSA, mRCNS) και να συσχετισθούν με τους αριθμούς αυτών των μικροβίων που 
απομονώθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκε η χρονική περίοδος 1999-2009. Χρησιμοποιήθηκαν δεδο-
μένα του φαρμακείου για να υπολογισθεί η συνολική κατανάλωση αντιβιοτικών και επιπλέον 
ειδικότερα των γλυκοπεπτιδίων, της δαπτομυκίνης και της λινεζολίδης που είναι τα φάρμακα 
που κατ’ εξοχήν χρησιμοποιούνται για τους ανθεκτικούς στη μεθικιλλίνη σταφυλοκόκκους. Η 
κατανάλωση εκφράστηκε σε DDDs/1.000 ημέρες νοσηλείας. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν δε-
δομένα από το μικροβιολογικό τμήμα για τον υπολογισμό του αριθμού των ανθεκτικών στη 
μεθικιλλίνη σταφυλοκόκκων (mRSA, mRCNS) που απομονώθηκαν στο νοσοκομείο μας. Έγινε 
συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης αντιβιοτικών και αριθμού ανθεκτικών σταφυλοκόκκων. Η 
στατιστική επεξεργασία έγινε με τη χρήση SPSS 11.5.
Αποτελέσματα: Κατά τη χρονική περίοδο της μελέτης, η συνολική κατανάλωση αντιβιοτικών 
αυξήθηκε διαχρονικά από 572,3 (1999) σε 926,8 DDDs/1.000 ημέρες νοσηλείας (2009) και η 
αυξητική τάση ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,001). Κατά την ίδια περίοδο η αθροιστική 
κατανάλωση των γλυκοπεπτίδιων, δαπτομυκίνης, λινεζολίδης είχε αυξητική τάση, από 1,3 σε 
63,3 DDDs/1.000 ημέρες νοσηλείας (τάση στατιστικά σημαντική, p<0,001). Παρά τη σημαντι-
κή αύξηση στην κατανάλωση των νεότερων αντισταφυλοκοκκικών (δαπτομυκίνη, λινεζολίδη) 
η τάση δεν ήταν στατιστικά σημαντική για κανένα από αυτά, σε αντίθεση με τα γλυκοπεπτίδια 
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(p<0,001). Ο αριθμός των ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη σταφυλοκόκκων (mRSA + mRCNS) που 
απομονώθηκαν στο νοσοκομείο μας αυξήθηκε από 64 σε 680 στελέχη από το 1999 στο 2009 
αντίστοιχα (τάση στατιστικά σημαντική, p=0,004). Η διαχρονική συσχέτιση της κατανάλωσης 
και του αριθμού ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη σταφυλοκόκκων έδειξε στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση μεταξύ του αριθμού αυτών των μικροβίων και αφενός της κατανάλωσης των πα-
ραπάνω αντισταφυλοκοκκικών φαρμάκων αθροιστικά (p=0,008), αφετέρου ειδικότερα της 
κατανάλωσης των γλυκοπεπτιδίων (p=0,024).
Συμπεράσματα: Α. Μεταξύ των ετών 1999 και 2009, τόσο η συνολική κατανάλωση αντιβιο-
τικών, όσο και η αθροιστική κατανάλωση των αντιβιοτικών για ανθεκτικούς στη μεθικιλλίνη 
σταφυλοκόκκους ειδικότερα, είχαν στατιστικά σημαντική αύξηση. Β. Η συνολική κατανάλωση 
των αντισταφυλοκοκκικών αντιβιοτικών που μελετήθηκαν, (γλυκοπεπτίδια, δαπτομυκίνη, λι-
νεζολίδη) είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον αριθμό των ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη 
σταφυλοκόκκων που απομονώθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ/1.000 ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2007-2010
Σ.  Μεταλλίδης, Δ.  Πιλάλας, Θ.  Χρυσανθίδης, ί.  Μπακαΐμη, Ό.  Τσαχουρίδου, Π.  Κολλάρας, 
Δ.  Καραπιπέρης, Ε.  Πρωτονοταρίου, ί.  Νικολαΐδης, ί.  ίστίκογλου, Δ.  Μπουτέλ, Θ.  Καραγκιόζης, 
Π.  Νικολαΐδης 
Τμήμα Λοιμώξεων, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Η επιτροπή λοιμώξεων του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» εφάρμοσε ένα πρόγραμμα επιτήρη-
σης της χρήσης των αντιμικροβικών φαρμάκων. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέ-
ρει μια συνεχή γενική επισκόπηση των ποσοστών χρήσης των αντιμικροβιακών σε συνάρτηση 
με το χρόνο με τελικό στόχο να επιτρέψει το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων 
παρέμβασης και αλλαγών πολιτικής.
Υλικό και Μέθοδοι: Σε αυτό το πρόγραμμα επιτήρησης χρησιμοποιήθηκε ως μονάδα μέτρη-
σης η καθορισμένη ημερήσια δόση (DDD). Η μονάδα για τη μέτρηση της χρήσης που χρησι-
μοποιήθηκε ήταν οι DDDs/1.000 ημέρες νοσηλείας. 
Αποτελέσματα: Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι καταναλώσεις:

Περίοδος 
(εξάμηνα)

Πενικιλλίνες Αντιαναερόβια Κεφαλοσπορίνες 
2ης γενιάς

Κολιμυκίνη Αντιψευδομοναδικές 
πενικιλλίνες

Α’ 2007 288,338 38,370 32,831 10,181 75,722

Β’ 2007 256,283 43,549 35,485 27,783 81,029

Α’ 2008 265,771 45,437 39,633 20,329 61,695

Β’ 2008 268,252 40,595 37,636 31,804 74,341

Α’ 2009 248,783 35,970 39,152 28,656 65,918

Β’ 2009 263,502 42,191 37,024 29,273 56,847

Α’ 2010 205,913 38,481 35,289 20,090 62,231
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Περίοδος Κεφαλοσπορίνες 
3ης γενιάς

Καρβαπενέμες Κινολόνες Γλυκοπεπτίδια Λινεζολίδη Σύνολο 
DDDs

Α’2007 36,426 48,871 112,4 30,853 7,677 681,740

Β’2007 24,386 60,957 115,6 29,434 17,390 693,414

Α’2008 45,799 54,985 76,42 20,019 19,368 652,909

Β’2008 37,208 70,744 104,8 23,086 24,404 718,531

Α’2009 51,748 49,046 108,9 29,489 20,082 684,782

Β’2009 59,273 39,734 115,8 24,965 24,939 706,753

Α’2010 65,483 15,429 124,9 8,267 26,212 617,415

Συμπεράσματα: Η κατανάλωση των αντιβιοτικών στο σύνολο της παραμένει σχετικά σταθε-
ρή στην πορεία του χρόνου με εξαίρεση το πρώτο εξάμηνο του 2010, όπου παρατηρήθηκε 
αισθητή μείωση. Οι καταναλώσεις αυτές δεν φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτές που 
έχουν παρατηρηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες αντιβι-
οτικών: Παρατηρήθηκε σταδιακή ελάττωση των πενικιλλινών στην πορεία του χρόνου, κα-
θώς και σημαντική ελάττωση της χρήσης των καρβαπενεμών. Αντίθετα, από το β’ εξάμηνο 
του 2007 παρατηρείται αύξηση της χρήσης των κεφαλοσπορινών 3ης γενιάς, οι οποίες είχαν 
τεθεί παλαιότερα υπό περιορισμό. Τέλος, από το 2009 παρατηρήθηκε ελάττωση της χρήσης 
των γλυκοπεπτιδίων με παράλληλη αύξηση της χρήσης της λινεζολίδης και της δαπτομυκίνης.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Δ.  Πιλάλας, Σ.  Μεταλλίδης, Θ.  Χρυσανθίδης, ί.  Μπακαΐμη, Ό.  Τσαχουρίδου, Π.  Κολλάρας, 
Δ.  Καραπιπέρης, Ε.  Πρωτονοταρίου, Λ.  Σκούρα, ί.  Νικολαΐδης, Θ.  Καραγκιόζης, Π.  Νικολαΐδης
Τμήμα Λοιμώξεων, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Παρά το ότι η διασπορά της αντοχής οφείλεται συχνά στην παραμέληση των μέ-
τρων ελέγχου διασποράς των λοιμώξεων, η επιλογή ανθεκτικών στελεχών λόγω ακατάλληλης 
χρήσης των αντιμικροβιακών θεωρείται ότι επίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Σκοπός της 
μελέτης μας ήταν να διερευνήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αντιμικροβιακών 
με αντιψευδομοναδική δράση και την εμφάνιση αντοχής σε αυτά.
Υλικό και Μέθοδοι: Η κατανάλωση αντιμικροβιακών προσδιορίστηκε με βάση τις καθορι-
σμένες ημερήσιες δόσεις, ενώ η αντοχή προσδιορίστηκε ως το ποσοστό ανθεκτικών στελεχών 
Klebsiella pneumoniae που απομονώθηκαν κατά τα έτη 2007-2010.
Αποτελέσματα: Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται η εξέλιξη της κατανάλωσης αντιμι-
κροβιακών και η αντοχή της Klebsiella pneumoniae σε αυτά στην πορεία του χρόνου.

Περίοδος 
(εξάμηνο)

Αντοχή
στην 

κολιμυκίνη

Κολιμυκίνη Αντοχή
στη 

μεροπενέμη

Καρβαπενέμες Αντοχή στην 
πιπερακιλλίνη/
ταζομπακτάμη

Αντιψευδο-
μοναδικές 

πενικιλλίνες

Α’ 2007 10 49 76

Β’ 2007 15 28 34 61 55 81

Α’ 2008 7 20 26 55 45 62

Β’ 2008 6 32 33 71 46 74
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Περίοδος 
(εξάμηνο)

Αντοχή
στην 

κολιμυκίνη

Κολιμυκίνη Αντοχή
στη 

μεροπενέμη

Καρβαπενέμες Αντοχή στην 
πιπερακιλλίνη/
ταζομπακτάμη

Αντιψευδο-
μοναδικές 

πενικιλλίνες

Α’ 2009 12 29 70 49 75 66

Β’ 2009 11 29 63 40 65 57

Α’ 2010 11 20 64 15 78 62

Συμπεράσματα: Παρά τη σημαντική ελάττωση στην κατανάλωση των καρβαπενεμών μετά το 
β’ εξάμηνο του 2008 η αντοχή της κλεμπσιέλλας στη μεροπενέμη εξακολουθεί να αυξάνεται 
μέχρι το α’ εξάμηνο του 2009 και στη συνέχεια διατηρείται σε ένα πλατό. Το φαινόμενο αυτό 
μπορεί να οφείλεται σε επικράτηση ενός πολυανθεκτικού κλώνου. Η συνέχιση της καταγρα-
φής θα αποδείξει αν θα υπάρξει μείωση της αντοχής. Όσον αφορά τη χρήση των αντιψευ-
δομοναδικών πενικιλλινών, η αντοχή της κλεμπσιέλλας έναντι της πιπερακιλλίνης/ταζομπα-
κτάμης αυξήθηκε σημαντικά, ενώ η κατανάλωση παρέμεινε σχετικά σταθερή. Η αύξηση στη 
χρήση της κολιμυκίνης δε συνδυάστηκε με αντίστοιχη μεταβολή στην αντοχή.

ΟΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ GrAm ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Π.  Λουρίδα,1 Ν. Π.  Παΐσιος,1 Γ.  Γκαντέρης,2 Μ.  Ορφανίδου,2 Ε. Βαγιάκου,2 Χ.  Μερζιώτη,3 Θ.  Ραχιώτη,3 
Γ.  Ξυλωμένος,1 Π.  Γαργαλιάνος-Κακολύρης 1 
1Α’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
3Επιτροπή Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Εισαγωγή: Η διασπορά των πολυανθεκτικών Gram αρνητικών στελεχών στα ελληνικά νοσο-
κομεία είναι μία πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά όλοι οι ιατροί. Οι επιπτώ-
σεις των λοιμώξεων αυτών είναι ανυπολόγιστες τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και στην εύρυθ-
μη λειτουργία του συστήματος υγείας. 
Σκοπός: Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των πολυανθεκτικών gram αρνητικών βακτηρι-
δίων στα δημόσια νοσοκομεία μέσω του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. καταγράψαμε όλες τις μικροβιολογικά 
τεκμηριωμένες βακτηριαιμίες των τελευταίων 2½ μηνών (1.11.2010-15.01.2011) με στόχο να 
διεξαχθούν συμπεράσματα ως προς την επίπτωση των gram αρνητικών στο νοσοκομείο μας. 
Αποτελέσματα: Συνολικά έχουν καταγραφεί 183 βακτηριαιμίες. Τα: Acinetobacer spp, Pseu-
domonas spp, και Klebsiella spp, αποτέλεσαν το 30% του συνόλου των θετικών αιμοκαλλιερ-
γειών, με υπεροχή (10,9%) στο σύνολο, της Klebsiella spp. Σε 18 περιπτώσεις τα τρία ανωτέρω 
παθογόνα ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες και σε 16 όχι. Η ομάδα των ασθενών (οι 15 άρρε-
νες) με ανθεκτικά στις καρβαπενέμες παθογόνα (ΑΚΠ) είχε μέση ηλικία τα 55 έτη, με διάμεση 
διάρκεια νοσηλείας 45 ημέρες και η διάμεση διάρκεια για την εμφάνιση βακτηριαιμίας ήταν 
19 ημέρες. Η ομάδα των ασθενών (οι 11 άρρενες) που δεν εμφάνισαν αντοχή είχε μέση ηλικία 
τα 76 έτη, με διάμεση διάρκεια νοσηλείας 20 ημέρες και η διάμεση διάρκεια για την εμφάνιση 
βακτηριαιμίας ήταν 5,5 ημέρες. Και στις δύο ομάδες υπερέχει η Klebsiella spp με ποσοστά 50 
% και 61% στις ομάδες των μη ΑΚΠ και ΑΚΠ αντίστοιχα. Ως προς την κατανομή των στελεχών 
ανά τμήμα, η ομάδα των ΑΚΠ στη συντριπτική πλειοψηφία απαντάται στις Μ.Ε.Θ. (55,6%) και 
στην Αιματολογική Κλινική (22,2%), σε αντίθεση με την ομάδα των μη ΑΚΠ όπου στον Παθο-
λογικό Τομέα (πλην Αιματολογικής Κλινικής) καταγράφεται το 81,3%. 
Συμπεράσματα: Στις βακτηριαιμίες από Acinetobacer spp, Pseudomonas spp, και Klebsiella 
spp ποσοστό άνω του 50% αφορά ανθεκτικά στις καρβαπενέμες στελέχη. Ειδικά στις Μ.Ε.Θ. η 
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παρουσία αντοχής είναι καθολική. Η βακτηριαιμία από ΑΚΠ αφορά ασθενείς με μεγαλύτερο 
χρόνο νοσηλείας και εμφανίζεται καθυστερημένα σε σχέση με τις βακτηριαιμίες από τα μη 
ΑΚΠ στελέχη.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΣΤΗ ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Λ.  Χατζηχάννας,1 Γ.  Μπουζαλά,2 Μ.  Ψυχογυιού,1 Δ.  Γούκος,1 Β.  Σύψα,1 Γ. Λ.  Δαΐκος 1
1Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
2Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σκοπός: Σκοποί της παρούσας μελέτης: α) ο προσδιορισμός του επιπολασμού της φορείας 
mRSA κατά την εισαγωγή ασθενών σε χειρουργικές κλινικές, β) η ανίχνευση των παραγό-
ντων κινδύνου για αποικισμό από mRSA και β) η φαινοτυπική και μοριακή ταυτοποίηση των 
στελεχών.
Υλικό και Μέθοδοι: Προοπτική μελέτη παρατήρησης σε τρεις κλινικές χειρουργικού τομέα 
στο Γ.Ν.Α. μεταξύ ίανουαρίου-ίουλίου, 2009. Καλλιέργειες για φορεία mRSA (ρώθωνες, περί-
νεο, άλλες περιοχές επί κλινικής ένδειξης) λαμβάνονταν από όλους τους ασθενείς εντός 48 
ωρών από την εισαγωγή και εβδομαδιαίως. Κλινικές πληροφορίες καταγράφονταν σε προσχε-
διασμένο έντυπο. Τα δείγματα μετά από εμποτισμό σε θρεπτικό ζωμό σόγιας τρυψίνης (TSB) 
εμβολιάζονταν, είτε άμεσα, ή μετά από επώαση σε θρεπτικό ζωμό (εμπλουτισμένο με αζτρε-
ονάμη 40 μg-κεφοξιτίνη 7 μg/ml αντίστοιχα), σε χρωμογενές θρεπτικό υλικό (BBLTm CHRo-
magarTm mRSA II medium) που επέτρεπε την άμεση ταυτοποίηση του mRSA. Οι ευαισθησίες 
των στελεχών προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων κατά Kirby Bauer. Ανίχνευση 
των γονιδίων mecA, lukS, lukF (Panton-Valentine λευκοσιδίνης - PVL) γινόταν με τη μέθοδο της 
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) χρησιμοποιώντας ειδικούς εκκινητές. Οι τύποι 
SCCmec προσδιορίστηκαν με multiplex PCR. 
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 925 ασθενείς, 456 (49,3%) γυναίκες και 469 
(50,7%) άνδρες, με μέση (SD) ηλικία 62,8 (17,9) έτη. Οι 55 (5,95%) ασθενείς ήταν αποικισμένοι 
με mRSA κατά την εισαγωγή και 16 ασθενείς αποικίστηκαν στη διάρκεια νοσηλείας. Από τους 
55 ασθενείς, 19 πληρούσαν τα επιδημιολογικά κριτήρια αποικισμού από mRSA της κοινότητας 
(CA-mRSA). Προηγούμενη νοσηλεία τους τελευταίους 12 μήνες (oR: 2,24; 95% CI: 1,22-4,14; 
p=0,009), χρήση αντιβιοτικών εντός 6 μηνών (oR: 2,16; 95% CI: 1,17-3,98; p=0,014), διαμονή 
σε οίκο ευγηρίας (oR: 39,5; 95% CI: 7,6-206,7; p<0,001), σακχαρώδης διαβήτης (oR: 2,71; 95% 
CI: 1,44-5,08; p=0,002) και χρόνιες δερματικές παθήσεις (oR: 2,85; 95% CI: 1,25-6,48; p=0,012) 
ήταν ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για αποικισμό από mRSA κατά την είσοδο στο νοσο-
κομείο. Από τα 19 CA-mRSA στελέχη PVL-θετικά ήταν 9, ενώ από τα 52 σχετιζόμενα με νοσο-
κομειακό περιβάλλον στελέχη (HA-mRSA) PVL-θετικά ήταν 10, [ΟR: 3,78; 95% CI: 1,21-11,76; 
p=0,032]. Πολυανθεκτικά (αντοχή σε ≥3 ομάδες αντιβιοτικών) mRSA στελέχη παρατηρήθηκαν 
πιο συχνά στα HA-mRSA [ΟR: 4,46; 95% CI: 1,36-14,5, p=0,02]. Ο SCCmec τύπος IV ήταν ο επι-
κρατέστερος τόσο στα CA-mRSA όσο και στα ΗΑ-mRSA στελέχη. 
Συμπεράσματα: Ο αποικισμός με mRSA είναι ιδιαίτερα συχνός σε ασθενείς με προηγούμε-
νη νοσηλεία, χρήση αντιβιοτικών, διαμονή σε οίκο ευγηρίας, σακχαρώδη διαβήτη και χρόνιες 
δερματικές παθήσεις. Τα CA-mRSA στελέχη έχουν ιδιαίτερα φαινοτυπικά και γενετικά χαρα-
κτηριστικά.
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ΓΝΩΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
Μ.  Μάμαλη,1 Α.  Σκουτέλης,2 Ε.  Κάκαλου,2 Μ.  Σαμάρκος 2
1 Απόφοιτος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική και Διαχείριση Κρίσεων 
Υγείας», Ειδικευόμενη Ιατρός, Νευρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» 

2Ε’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο υπολογισμός της συμμόρφωσης των επαγ-
γελματιών υγείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» προς τις οδηγίες υγιεινής των χεριών που 
εξέδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός υγείας (Π.Ο.υ.) το 2009, καθώς και η αξιολόγηση των γνώ-
σεων και αντιλήψεών τους σε σχέση με την υγιεινή των χεριών.
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη έλαβε χώρα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μεταξύ Μαρτίου 
και ίουνίου 2010. Η συγκέντρωση στοιχείων για τον υπολογισμό της συμμόρφωσης έγινε με 
άμεση παρατήρηση του προσωπικού κατά την καθημερινή επαφή με τους ασθενείς, ενώ για 
την καταγραφή των γνώσεων και των αντιλήψεων χρησιμοποιήθηκαν ανώνυμα, δομημένα 
ερωτηματολόγια που συμπληρώνονταν από τους ερωτώμενους. Χρησιμοποιήθηκαν τα έντυ-
πα συλλογής στοιχείων και τα ερωτηματολόγια του Π.Ο.υ.
Αποτελέσματα: Σε 41 συνεδρίες παρατήρησης μέσης διάρκειας 18,6 λεπτών, καταγράφηκαν 
587 ευκαιρίες εφαρμογής υγιεινής των χεριών. Η συνολική μέση συμμόρφωση ήταν 13,6%. Η 
συμμόρφωση ήταν σημαντικά υψηλότερη μεταξύ ιατρών παρά μεταξύ νοσηλευτών [21,6% 
έναντι 9,5% (p<0,001)]. Η επαγγελματική κατηγορία (ιατρός/νοσηλευτής), ο τύπος της ένδει-
ξης (πριν από την επαφή/μετά την επαφή), η ημέρα παρατήρησης (ημέρα μετά από γενική 
εφημερία/άλλη μέρα) και ο δείκτης δραστηριότητας εμφάνισαν στατιστικά σημαντική συσχέ-
τιση με τη συμμόρφωση. Συμπληρώθηκαν 142 από τα 228 ερωτηματολόγια γνώσεων. Ο συνο-
λικός μέσος όρος σωστών απαντήσεων στις 25 ερωτήσεις γνώσεων ήταν 12,38 (SD=3,40) και 
διέφερε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό μεταξύ ηλικιακών τάξεων, επαγγελματικών κατηγο-
ριών, τομέων απασχόλησης και κλινικών. Μόνο το 57% των εργαζομένων απάντησαν σωστά 
σε περισσότερες από τις μισές ερωτήσεις. Συμπληρώθηκαν 139 από τα 228 ερωτηματολόγια 
αντιλήψεων. Οι συμπεριφορικές πεποιθήσεις υπέρ της υγιεινής των χεριών αποδείχθηκαν αρ-
κετά ισχυρές και η στάση των εργαζομένων απέναντι στη συγκεκριμένη συμπεριφορά θετική. 
Σχετικά ευνοϊκές απέναντι στην υγιεινή των χεριών ήταν και οι κανονιστικές πεποιθήσεις των 
ερωτώμενων. Όσον αφορά στις πεποιθήσεις ελέγχου, υπερίσχυσε η αντίληψη ότι είναι δύσκο-
λο να εφαρμοστεί καλή υγιεινή χεριών. Η εξασφάλιση αλκοολούχου σκευάσματος επάλειψης 
στα σημεία φροντίδας των ασθενών θεωρήθηκε από τους εργαζόμενους ως το πιο αποτελε-
σματικό μέτρο για τη βελτίωση της υγιεινής των χεριών, ενώ η απόδοση ενεργού ρόλου στους 
ασθενείς ως το λιγότερο αποτελεσματικό.
Συμπεράσματα: Το ποσοστό συμμόρφωσης που προέκυψε είναι ιδιαιτέρως χαμηλό συγκρι-
νόμενο με εκείνα μελετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το επίπεδο γνώσεων ιατρών και 
νοσηλευτών δεν είναι ικανοποιητικό, ενώ ο χαμηλός θεωρούμενος συμπεριφορικός έλεγχος 
φαίνεται να ασκεί έντονη επίδραση στη συμπεριφορά των εργαζομένων. Απαιτούνται παρεμ-
βάσεις βελτίωσης, οι αρχές των οποίων συνοψίζονται στο τρίπτυχο: συστημική αλλαγή - εκ-
παίδευση - κινητοποίηση.
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ 
GrAm ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Επιχειρησιακή Ομάδα για την Αντιμετώπιση της Ενδημίας Λοιμώξεων από Πολυανθεκτικά 
Παθογόνα στα Νοσοκομεία

Σκοπός: Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων και περιο-
ρισμού της διασποράς των πολυανθεκτικών παθογόνων στα ελληνικά νοσοκομεία, το Κέντρο 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), εκπόνησε και θέτει σε σταδιακή εφαρμογή 
το Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από πολυανθεκτικά Gram – αρνητικά πα-
θογόνα σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας «Προκρούστης» που περιλαμβάνει δύο κεντρι-
κούς άξονες: ο πρώτος αφορά στην επιτήρηση λοιμώξεων και ο δεύτερος στην εφαρμογή των 
μέτρων ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Υλικό και μέθοδοι: Καταγράφηκαν σε βάση δεδομένων τα στοιχεία από τα δελτία δήλωσης που 
εστάλησαν στο Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. από όλα τα νοσοκομεία της 
1ης και 2ης υγειονομικής Περιφέρειας και αφορούσαν σε μικροβιαιμίες, ουρολοιμώξεις, πνευμονίες 
και λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου που οφείλονταν σε στελέχη Klebsiella, Pseudomonas και Aci-
netobacter με αντοχή στις καρβαπενέμες κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010.
Αποτελέσματα: Συνολικά καταγράφηκαν 327 λοιμώξεις, από τις οποίες οι 176 (53,8%) αφο-
ρούσαν ασθενείς που νοσηλεύονταν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Τα δύο τρίτα των 
ασθενών ήταν άνδρες και η μέση ηλικία τους ήταν 62 έτη. Από το σύνολο των λοιμώξεων που 
καταγράφηκαν, 33,6% ήταν μικροβιαιμίες, 31,5% πνευμονίες, 21,4% ουρολοιμώξεις και 13,5% 
λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου. Σε σύνολο 359 μικροοργανισμών που απομονώθηκαν από τις 
λοιμώξεις αυτές, οι 50,8% αφορούσαν Klebsiella sp, 33% Acinetobacter sp και 26% Pseudomonas 
sp. Η αξιολόγηση της έκβασης (θάνατος, συνέχιση νοσηλείας ή έξοδος από το νοσοκομείο) των 
λοιμώξεων έγινε 28 ημέρες μετά την πρώτη θετική καλλιέργεια. Η συνολική αδρή θνητότητα 
που καταγράφεται μέχρι τώρα είναι 37,5%, ενώ για το 21% των ασθενών με λοίμωξη η νοσηλεία 
παρατείνεται πέραν των 28 ημερών μετά την απομόνωση του παθογόνου μικροοργανισμού.
Συμπεράσματα: Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις από πολυανθεκτικά Gram – αρνητικά παθογόνα 
συνοδεύονται από σημαντικά αυξημένη θνητότητα, νοσηρότητα και παράταση του χρόνου 
νοσηλείας και η συντονισμένη προσπάθεια ελέγχου και περιορισμού τους αποτελεί τομέα 
προτεραιότητας για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. 

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ: Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ
Κ.  Ντάνης,1 Α.  Παππά,2 Γ.  Θεοχαρόπουλος,1 Α.  Μπάκας,3 Μ.  Δέτσης,1 Θ.  Λύτρας,1 Α.  Μπάκα,1 
Γ.  Δουγάς,1 Μ.  Αθανασίου,1 Κ.  Πολίτη,4 Σ.  Μουρελάτος,5 Χ.  Δόβας,6 Ν.  Διακάκης,6 
Μ.  Παπαναστασσοπούλου,6 Δ.  Δηλαβέρης,7 Ο.  Μαγκανά,7 Γ.  Σαρόγλου,1 Τ.  Παναγιωτόπουλος 1,8

1Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
2Β’ Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης
4Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕ)
5Οικοανάπτυξη Α.Ε.
6Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
7Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
8Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Εισαγωγή: Στις 4/08/2010, το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ενη-
μερώθηκε για συρροή κρουσμάτων εγκεφαλίτιδας, στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. 
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Την επόμενη ημέρα, από τον ορολογικό έλεγχο των δειγμάτων ανιχνεύθηκαν υψηλοί τίτλοι 
αντισωμάτων για τον ιό του Δυτικού Νείλου (ίΔΝ) σε 11 ασθενείς. Ήταν η πρώτη φορά που 
τεκμηριωνόταν εγκεφαλίτιδα Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση των λοιμώξεων ίΔΝ για τη λήψη μέ-
τρων περιορισμού της μετάδοσης, δημιουργήθηκε σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης σε 
ανθρώπους με έμφαση στην Κ. Μακεδονία, ενισχύθηκε το σύστημα επιτήρησης της λοίμωξης 
σε ιπποειδή και έγινε εντομολογική διερεύνηση για την ταυτοποίηση του διαβιβαστή.
Αποτελέσματα: Διαγνώστηκαν συνολικά 261 κρούσματα, από τα οποία τα 191 (73%) με εκ-
δηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα) και τα 70 (27%) 
με ήπιες εκδηλώσεις (κυρίως εμπύρετο νόσημα). Σε Μ.Ε.Θ. νοσηλεύτηκαν 23 άτομα και σημει-
ώθηκαν 35 συνολικά θάνατοι, ανεβάζοντας τη θνητότητα σε 18%. Η μεγαλύτερη επίπτωση 
εμφανίστηκε στην ηλικιακή ομάδα >70 ετών. Η επίπτωση (16,3 ανά 100.000 πληθυσμού) της 
νόσου στις αγροτικές περιοχές ήταν 2,4 φορές μεγαλύτερη από αυτή στις αστικές. WNV RNA 
ανιχνεύθηκε σε 5/23.348 (1:4,670) μονάδες αίματος με τη μέθοδο ID-NAT, ενώ 14 (4,3/1000) 
άρρωστα άλογα δηλώθηκαν από περιοχές με ανθρώπινα κρούσματα. Το 87% των κουνουπιών 
που συλλέχθηκαν σε παγίδες Co2 από τις προσβεβλημένες περιοχές, ήταν Culex pipiens. Στέ-
λεχος 2 του ιού ανιχνεύθηκε σε 3 ομάδες κουνουπιών και σε 2 αιμοδότες.
Συμπεράσματα: Πρόκειται για την πρώτη αναγνωρισμένη επιδημία λοίμωξης ίΔΝ στην Ελλά-
δα και τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη μετά τη Ρουμανία το 1997. Παρατηρήθηκε υψη-
λή θνητότητα (18%), διπλάσια από αντίστοιχες επιδημίες στις ΗΠΑ, που μπορεί να οφείλεται 
είτε στην αυξημένη λοιμογονικότητα του στελέχους 2 του ιού ή σε χαμηλής ποιότητας υπηρε-
σίες υγείας. Οικολογικές παράμετροι και οι κλιματικές αλλαγές πιθανώς επέδρασαν σημαντικά 
στην κυκλοφορία και τον κύκλο μετάδοσης του ίΔΝ τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ



45 <

oΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΡΡΩΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Μ.  Λαγκαδινού, Χ. Α.  Γώγος
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών 

Εισαγωγή: Οι βακτηριακές λοιμώξεις είναι συχνή και καλά μελετημένη επιπλοκή της κίρρω-
σης. Η επίπτωση των λοιμώξεων σε κιρρωτικούς ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο 
είναι πολύ υψηλή. 30-50% των κιρρωτικών έχουν λοίμωξη κατά την εισαγωγή, ενώ περίπου 
15-35% την αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.
Σκοπός: Η καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των κιρρωτικών ασθενών που 
εισήχθησαν στο νοσοκομείο σε ενάμισι έτος, η καταγραφή των συχνότερων λοιμώξεων καθώς 
και η τελική έκβαση των ασθενών αυτών.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατεγράφη το σύνολο των κιρρωτικών ασθενών (110 ασθενείς), που νο-
σηλεύτηκαν από το Μάιο 2006 ως το Δεκέμβριο 2007 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πα-
τρών. Καταγράφηκαν: η ηλικία, το φύλο, η αιτία κίρρωσης, η εστία λοίμωξης και η συχνότητα 
εμφάνισης της κάθε λοίμωξης. Καταγράφηκε επίσης ο αριθμός των ασθενών που απεβίωσαν 
κατά τη νοσηλεία τους.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία ήταν 61±13 έτη. 87,3% ήταν άνδρες και 12,7% γυναίκες. Οι αιτίες 
κίρρωσης ήταν το αλκοόλ (73,1%), η ηπατίτιδα B, C ή συλλοίμωξη B/C (18,9%), η αυτοάνοση ηπα-
τίτιδα (5,4%), ενώ σε 2,6% των περιπτώσεων η αιτία ήταν πρωτοπαθής χολική κίρρωση, σύνδρο-
μο Budd-chiari και άγνωστη. Από τους 110 ασθενείς οι 24 (21,8%) είχαν λοίμωξη, 19 (18,1%) είχαν 
κιρσορραγία και 67 (59,1%) είχαν εισαχθεί λόγω βήχα, αδυναμίας, αναιμίας και οποιασδήποτε 
άλλης αιτίας. Συχνότερη λοίμωξη ήταν η λοίμωξη αναπνευστικού (30,6%), δεύτερη η αυτόμα-
τη βακτηριακή περιτονίτιδα (ΑΒΠ) (22,2%), ενώ 13,9% είχαν λοίμωξη του γαστρεντερικού, 8,3% 
είχαν λοίμωξη ουροποιητικού, σε 13,9% κατεγράφησαν άλλες λοιμώξεις όπως χολοκυστίτιδα, 
κυτταρίτιδα και απόστημα πνεύμονα. Σε 11,1% δεν βρέθηκε σαφής εστία λοίμωξης. Τρεις από 
τους 110 ασθενείς (2,7%) εμφάνισαν εμπύρετο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Από τους 
110 ασθενείς που μελετήθηκαν απεβίωσαν 10 (9%), 8 λόγω λοίμωξης και 2 λόγω κιρσορραγίας.
Συμπεράσματα: Η κίρρωση είναι μια συχνή πάθηση και επικρατεί στους άνδρες. Το συχνότε-
ρο αίτιο είναι το αλκοόλ. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία και φαίνεται και από τη μελέτη 
μας, οι βακτηριακές λοιμώξεις και η κιρσορραγία είναι από τις πιο συχνές επιπλοκές της κίρ-
ρωσης. Από τη μελέτη μας επίσης προκύπτει ότι οι πιο συχνές λοιμώξεις που παρατηρούνται 
σε κιρρωτικούς είναι οι λοιμώξεις αναπνευστικού, η ΑΒΠ, οι γαστρεντερικές λοιμώξεις και οι 
λοιμώξεις ουροποιητικού.

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΗ - 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ε.  Κουρμπέτη,1 Π.  Ζιάκας,2 Σ.  Χρήστου,3 Σ.  Μαράκη,4 Δ.  Καραμπέτσος,4 Α.  Βάκης 4
1Γ.Ν. Χαλκίδας
2Πανεπιστήμιο Αθήνας, Ιατρική Σχολή
3Γ.Ν. Λευκωσίας, Κύπρος
4Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Πα.Γ.Ν.Η.
5Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η.

Σκοπός: Ο καθορισμός του επιπολασμού και της βακτηριολογίας των λοιμώξεων σε ασθενείς 
που υποβάλλονται σε κρανιοτομή και καθορισμός των παραγόντων κινδύνου για μηνιγγίτιδα 
μετά από κρανιοτομή (PCm) στην Ελλάδα.
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Υλικό και Μέθοδοι: Προοπτική μελέτη σε ασθενείς >18 ετών που υπεβλήθησαν σε κρανιοτο-
μή μεταξύ των ετών 2006 και 2008 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου.
Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν 334 επεμβάσεις. Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 51 έτη. 
65,6% των ασθενών ήταν άνδρες. Το 50% ήταν επείγουσες επεμβάσεις, ενώ το 18,7% ήταν 
επεμβάσεις αναθεώρησης. Ο τραυματισμός κεφαλής ήταν η πιο σημαντική αιτία για κρανι-
οτομή. Η πιο κοινή λοίμωξη στον πληθυσμό μας ήταν η πνευμονία του αναπνευστήρα (VAP) 
(22,5%). Το πιο συνηθισμένο παθογόνο της VAP ήταν τα Acinetobacter spp. (44%). Ήταν ευ-
αίσθητα μόνο στην κολιστίνη στο 100%, ενώ η ευαισθησία στην ιμιπενέμη ήταν μόνο 30%. 
Τα παθογόνα ήταν 100% ανθεκτικά στην τικαρκιλλίνη/κλαβουλανικό, την πιπερακιλλίνη/τα-
ζομπακτάμη, την κεφεπίμη, την αζτρεονάμη και τη σιπροφλοξασίνη. Λοιμώξεις χειρουργικού 
πεδίου (SSIs) και ουρολοιμώξεις ανεπτύχθησαν στο 9% των ασθενών. Μηνιγγίτιδα παρατη-
ρήθηκε στο 4,8%. Τα Acinetobacter spp. ήταν τα πιο κοινά παθογόνα στην PCm. Ήταν επίσης 
100% ευαίσθητα στην κολιστίνη αλλά 100% ανθεκτικά στην πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, 
την κεφεπίμη, την αζτρεονάμη, τις αμινογλυκοσίδες και τη σιπροφλοξασίνη. Άλλα παθογό-
να περιελάμβαναν Klebsiella spp (25%), P. aeruginosa, S. aureus, E. cloacae, P. mirabilis (6% το 
καθένα). Η PCm ήταν αποδεδειγμένη με καλλιέργεια στο 100%. Η περιεγχειρητική χορήγηση 
στεροειδών (oR 11,55), η διαφυγή ΕΝυ (oR 48) και η χρήση κοιλιακής παροχέτευσης (oR 70) 
συσχετίζονταν ανεξάρτητα με την ανάπτυξη μηνιγγίτιδας. Η νοσηλεία στη ΜΕΘ συσχετιζόταν 
με την ανάπτυξη μηνιγγίτιδας (p<0,001). Δεν υπήρχε διαφορά στην επιβίωση σε όσους ανέ-
πτυξαν ή όχι μηνιγγίτιδα.
Συμπεράσματα: Η VAP ήταν η πιο   συχνή λοίμωξη στους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε κρα-
νιοτομή. PCm αναπτύχθηκε στο 4,8% που είναι παρόμοιο ποσοστό με προηγούμενες μελέτες. 
Τα κύρια παθογόνα ήταν τα πολυανθεκτικά Acinetobacter spp. Η επικοινωνία περιβάλλοντος 
και ΕΝυ, η διαφυγή ΕΝυ και η περιεγχειρητική χορήγηση στεροειδών συσχετίζονταν ανεξάρ-
τητα με την ανάπτυξη PCm σε αυτή την προοπτική μελέτη.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΙΠΡΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ
Π.  Παναγόπουλος, Γ.-Μ.  Γουργούλης, Π.  Νίκου, Ε.  Παραμυθιώτου, Β.  Σακκά, Ε. ί.  Γιαμαρέλλος-
Μπουρμπούλης, Κ.  Κανελλακοπούλου, Γ.  Πετρίκκος
Δ’ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Εισαγωγή: Η Χρόνια Βακτηριακή Προστατίτις αποτελεί σοβαρό πρόβλημα τόσο διαγνωστικό 
όσο και θεραπευτικό, με υψηλό ποσοστό υποτροπών παρά τη βέλτιστη θεραπεία.
Σκοπός: Η καταγραφή της αποτελεσματικότητας (κλινικής και μικροβιολογικής) της χορήγη-
σης Σιπροφλοξασίνης Παρατεταμένης Αποδέσμευσης (Ciprofl oxacin XR 1gr) σε ασθενείς με 
χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη ήταν προοπτική, ανοικτή, μη τυχαιοποιημένη. Εντάχθηκαν 
ασθενείς που προσέρχονταν με συμπτωματολογία χρονίας προστατίτιδας στο ίατρείο Λοιμώ-
ξεων Προστάτου της Δ’ Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Ατ-
τικόν» το χρονικό διάστημα από 6/2008 έως 12/2010. Οι ασθενείς υποβάλλονταν σε δοκιμασία 
Stamey-meares και εφόσον ετίθετο η διάγνωση της χρονίας βακτηριακής προστατίτιδας (CPS 
II) και το υπεύθυνο παθογόνο ήταν ευαίσθητο στις κινολόνες χορηγείτο CXR σε δόση 1gr ανά 
24 ώρες για 6 εβδομάδες. Οι ασθενείς επανελέγχονταν ένα μήνα και 3 μήνες μετά τη διακοπή 
της αντιμικροβιακής αγωγής με νέα δοκιμασία Stamey-meares και με συμπλήρωση ερωτημα-
τολογίων CPSI (με βάση τη συμπτωματολογία της χρονίας βακτηριακής προστατίτιδας).
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 18 άρρενες ασθενείς με μέση ηλικία τα 44,3 έτη. Όλοι είχαν λά-
βει στο παρελθόν αντιμικροβιακή αγωγή για χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα. Η δοκιμασία 
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Stamey-meares απομόνωσε στο 50% αυτών εντεροβακτηριακά (κυρίως Escherichia coli) και 
στο 50% Enterococcus faecalis. Εκ των ασθενών δύο (11%) διέκοψαν την αντιμικροβιακή αγω-
γή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, ενώ δύο δεν συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο πα-
ρακολούθησης. Κλινική ανταπόκριση με ύφεση των συμπτωμάτων παρουσίασε το 50% των 
ασθενών (8/16), ενώ οι υπόλοιποι υποτροπίασαν. Παράλληλα οι μισοί ασθενείς δεν επέτυχαν 
μικροβιολογική εκρίζωση του παθογόνου. Ο διάμεσος χρόνος της υποτροπής ήταν οι 4 μήνες.
Συμπεράσματα: Η χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα θεραπευτικά παρουσιάζει μεγάλες δυ-
σκολίες αφενός στην επίτευξη κλινικής ίασης αφετέρου στη μικροβιολογική εκρίζωση του 
παθογόνου. Απαιτείται παρατεταμένη παρακολούθηση για το ενδεχόμενο υποτροπής και ορ-
θολογική χρήση αντιμικροβιακών.

ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΙΚΤΕΡΟΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
Θ.  Τζίμας,1 Γ.  Μπαξεβάνος,1 Γ.  Δήμος,1 Μ.  Μάστορα,1 Δ.  Ρίζος,2 Ο.  Μουσαφίρη,2 Α.  Τσέλιος,1 
Κ.  Γκαμπρέλας,1 Ν.  Ζακυνθινάκης,1 Ν.  Ακριτίδης 1
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Χατζηκώστα»
2Μ.Ε.Θ., Γ.Ν. Ιωαννίνων «Χατζηκώστα»

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να κινητοποιήσουμε την κλινική υποψία των γιατρών που 
αντιμετωπίζουν περιστατικά με πυρετό, μυαλγίες, ίκτερο, θρομβοπενία και νεφρική ανεπάρ-
κεια στη διαφορική διάγνωση της ικετεροαιμορραγικής λεπτοσπείρωσης.
Υλικό και Μέθοδοι: Η πρώτη ασθενής ήταν μια γυναίκα 78 ετών που διακομίσθηκε στο νο-
σοκομείο μας με υψηλό πυρετό έως 39°C, ρίγος και μυαλγίες. Αρχικά αντιμετωπίσθηκε από 
τον προσωπικό της γιατρό ως κοινό κρυολόγημα και της χορηγήθηκε ιβουπροφένη. Μετά 
από 1-2 ημέρες παρουσίασε πρόσκαιρη βελτίωση των συμπτωμάτων της με ύφεση του πυ-
ρετού, αλλά στη συνέχεια πήγε σε άλλο νοσοκομείο διότι παρουσίαζε έντονη καταβολή και 
υποτροπή του πυρετού. Στα εξωτερικά ιατρεία του εκεί νοσοκομείου διαπιστώθηκε εμπύ-
ρετο 39°C, ίκτερος και νεφρική ανεπάρκεια. Τη δεύτερη ημέρα νοσηλείας της εκεί και 7 ημέ-
ρες από την έναρξη του πυρετού διακομίσθηκε στο νοσοκομείο μας λόγω επιδείνωσης του 
ικτέρου, της θρομβοπενίας και της νεφρικής της ανεπάρκειας και συνέχισης του πυρετού. 
Ο δεύτερος ασθενής ήταν 78 ετών και παρουσίαζε πυρετό έως 38,5°C, μυαλγίες, ίκτερο και 
στον εργαστηριακό έλεγχο νεφρική ανεπάρκεια, αυξημένη CPK και θρομβοπενία. Και οι δύο 
αυτοί ασθενείς διέμεναν σε χωριό και επιβεβαίωσαν την παρουσία ποντικών στο χώρο της 
οικίας τους. Στους ασθενείς χορηγήθηκε κεφτριαξόνη 2 gr και δοξυκυκλίνη 100 mg δύο φο-
ρές ημερησίως.
Αποτελέσματα: Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε και στους δύο ασθενείς με τη μέθοδο ELISA. Η 
πρώτη ασθενής είχε θετικό τίτλο ίgm 80 UI/ml (>20 θετικό) και ο δεύτερος ασθενής είχε τίτλο 
Igm >80 UI/ml (>20 θετικό).
Συμπεράσματα: Και τα δύο περιστατικά είχαν πυρετό έως 38°C, μυαλγίες, ίκτερο, νεφρική ανε-
πάρκεια με φυσιολογικό κάλιο, αυξημένη CPK και θρομβοπενία χωρίς σχιστοκύτταρα, ούτε 
παράταση των χρόνων πήξης. Οι γιατροί που παρατηρούν αυτό το πρότυπο εκδηλώσεων πρέ-
πει να κινητοποιούνται ώστε να βάζουν στη διαφορική τους διάγνωση την ικτεροαιμορραγική 
λεπτοσπείρωση.
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ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ Μ.Ε.Θ.
Α.  Βάκαλος, Γ.  Τσαβδαρίδης, Ε.  Δραμπάλα
Μ.Ε.Θ., Γ.Ν. Ξάνθης

Εισαγωγή: Η πολιτική ελέγχου και πρόληψης λοιμώξεων σε Μ.Ε.Θ. περιλαμβάνει εκτός από 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση και την αποτελεσματική πρόληψη, βασικά στοιχεία της 
οποίας είναι η γνώση του αποικισμού των ασθενών, η γνώση της βακτηριακής χλωρίδας της 
Μ.Ε.Θ., η διενέργεια επεμβατικών πράξεων σε συνθήκες αποστείρωσης και ο περιορισμός της 
οριζόντιας διασποράς των μικροβίων, ιδιαίτερα των εντεροβακτηροειδών. Ο έλεγχος της δι-
ασποράς επιτυγχάνεται με τη δημιουργία φραγμών, όπως η χωροταξική και λειτουργική μό-
νωση των ασθενών, η απολύμανση επιφανειών και κυρίως το πλύσιμο και η αντισηψία των 
χεριών του προσωπικού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.
Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης μας είναι η καταγραφή του όγκου του αντισηπτικού υγρού 
χεριών που καταναλώθηκε ανά έτος και η συσχέτιση του με τον αντίστοιχο αριθμό ημερών 
νοσηλείας, ως πρώτη και αδρή προσέγγιση του ελέγχου συμμόρφωσης με τις οδηγίες και ως 
έναρξη εφαρμογής αντίστοιχου συστήματος παρακολούθησης.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα από ίανουάριο του 2007 έως Δεκέμβριο 2010 
νοσηλεύτηκαν στη Μ.Ε.Θ. 219 ασθενείς, μέσης ηλικίας 63,5 έτη, μέσης διάρκειας νοσηλείας 13,9 
ημέρες, μέσου APACHE II score εισόδου 19,1, με καταγεγραμμένη και υπολογιζόμενη θνητότητα 
23,28% και 32,7% αντίστοιχα. Για την αντισηψία των χερών υπάρχει τοποθετημένη φιάλη με δοσο-
μετρητή σε κάθε κλίνη Μ.Ε.Θ., ενώ το 2010 τοποθετήθηκε επιπλέον επιτυχία συσκευή αυτόματου 
ψεκασμού. Ο τρόπος και η συχνότητα απολύμανσης περιγράφονται σε εικονογραφημένο πίνακα 
ο οποίος είναι αναρτημένος εντός του χώρου νοσηλείας σε εμφανή θέση. Τα αντισηπτικά που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι εγκεκριμένα αλκοολικά διαλύματα της κατηγορίας των προπανολών. Ο 
όγκος που καταναλώθηκε θεωρήθηκε ταυτόσημος με τον όγκο που παραγγέλθηκε στο φαρμα-
κείο, ενώ ο αριθμός των ημερών νοσηλείας ανασύρθηκε από την βάση δεδομένων του τμήματος.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα

2007 2008 2009 2010

Όγκος (ml) Διαλύματος 12000 21000 20000 39000

Ημέρες νοσηλείας 671 695 757 881

Όγκος ανά ημέρα 17.88 30.21 26.42 44.26

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, καταγράφεται προοδευτική 
αύξηση του όγκου ανά ημέρα νοσηλείας του αντισηπτικού διαλύματος χεριών που χρησιμο-
ποιήθηκε, με πιθανή εξαίρεση το έτος 2009. Δεν είναι δυνατόν μόνο από τα αποτελέσματα 
να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα ως προς την επάρκεια συμμόρφωσης, ωστόσο η τάση συμ-
μόρφωσης καταγράφεται αυξητική. Ως αιτίες της βελτίωσης πιθανολογούνται το αυξημένο 
ενδιαφέρον του ιατρικού προσωπικού για τον έλεγχο λοιμώξεων μετά την έναρξη από το 2008 
συστήματος παρακολούθησης με δείκτες ποιότητας των λοιμώξεων αναπνευστικού και αιμα-
τικής ροής, καθώς και η ευαισθητοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού μετά από την απο-
μόνωση το 2010 πολυανθεκτικών στελεχών εντεροβακτηροειδών.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚAn 
ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ KleBSiellA-KPC ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ 
Μ.  Όμπαση,1 Χ.  Κάτσενος,3 Β.  Μπάκα,2 Α.  Πλατανιά,2 Ε.  Σπυροπούλου,3 Κ.  Μανδραγός 3
1Επιτροπή Λοιμώξεων, «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΝΕΕΣ»
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΝΕΕΣ»
3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΝΕΕΣ» 

Σκοπός: Να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά και η τελική έκβαση των ασθενών της Μ.Ε.Θ. 
από τους οποίους απομονώθηκαν στελέχη Klebsiella που παράγουν kpc ή vim καρβαπενεμά-
σες, στα πλαίσια της καταγραφής του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. από 1ο-6ο του 2010. 
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε φαινοτυπική ανίχνευση KPC, μεταλλο-β-λακταμασών ή και συνύ-
παρξης KPC και mBL σε στελέχη Klebsiella pneumoniae, που παρουσίαζαν αντοχή στις κεφα-
λοσπορίνες 3ης γενιάς και αντοχή ή μειωμένη ευαισθησία στις καρβαπενέμες (mIC<1 mg/ml), 
με συνδυασμένα test μεροπενέμης με EDTA και βορονικό οξύ. Καταγράφηκαν φύλο, ηλικία, 
υποκείμενα νοσήματα, βαθμολογία APACHE II, συνολικός χρόνος νοσηλείας, χρόνος από την 
εισαγωγή στο νοσοκομείο μέχρι την εισαγωγή στη Μ.Ε.Θ., προηγούμενη νοσηλεία ή παρα-
μονή σε ίδρυμα χρόνιας φροντίδας, παρουσία κεντρικού φλεβικού καθετήρα, διασωλήνωση, 
χρόνος από την εισαγωγή στη Μ.Ε.Θ. μέχρι την απομόνωση του μικροβίου. Οι ασθενείς κα-
τηγοριοποιήθηκαν σε νευροχειρουργικούς, γενικής χειρουργικής, εσωτερικής παθολογίας και 
πολυτραυματίες χωρίς κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Καταγράφηκε το είδος της εμπειρικής αντι-
βιοτικής αγωγής που λάμβαναν και η καταλληλότητά της, η τελική έκβαση, ενώ αξιολογήθηκε 
κλινικά το είδος της λοίμωξης που προκλήθηκε. 
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της καταγραφής απομονώθηκαν στελέχη klebsiella-kpc 
από 18 ασθενείς (12 άνδρες, 6 γυναίκες) σε σύνολο 97 νοσηλευθέντων (18,55%). Το 33,3% 
ήταν νευροχειρουργικοί, 22% πολυτραυματίες, 11% γενικής χειρουργικής και 33,3% παθο-
λογικοί. Η μέση βαθμολογία APACHE II, την ημέρα εισαγωγής στη Μ.Ε.Θ. ήταν 21±9,29. Όλοι 
ήταν διασωληνωμένοι και έφεραν κεντρικό φλεβικό καθετήρα. Προηγούμενη μακροχρόνια 
νοσηλεία είχαν 2 ασθενείς, σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια 2, 2 ήταν παχύσαρκοι, ένας αιμοκα-
θαιρόμενος. Ο μέσος χρόνος από την εισαγωγή στη Μ.Ε.Θ. μέχρι την απομόνωση του μικρο-
βίου ήταν 31±29 ημέρες, ο μέσος χρόνος νοσηλείας σε Μ.Ε.Θ.-ΜΑΦ ήταν 89±67 ημέρες. Ο 
μέσος χρόνος νοσηλείας μέχρι την εισαγωγή στη Μ.Ε.Θ. ήταν 4,7 ημέρες. Η εμπειρική αγωγή 
περιλάμβανε καρβαπενέμες, σιπροφλοξασίνη, πιπερακιλίνη-ταζομπακτάμη, γλυκοπεπτίδια, 
κολιμυκίνη, δαπτομυκίνη, μετρονιδαζόλη, σε διάφορους συνδυασμούς και αντιμηκητιασικό 
παράγοντα σε μερικές περιπτώσεις. Κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή λάμβανε το 44%. Τα στελέ-
χη klebsiella απομονώθηκαν στο 38,9% από βρογχικές εκκρίσεις, 22,2% από αίμα, 5,5% από 
αίμα και άκρο κεντρικού καθετήρα ταυτόχρονα, 16% μόνο από κεντρικό καθετήρα, 11,1% από 
πύο και 5,6% από τραύμα. Τo 89% των στελεχών είχαν ευαισθησία στην τυγεσικλίνη, το 39% 
στην αμικασίνη, το 90% στην κολυμικίνη και το 78% στη γενταμυκίνη. Το 66,7% των ασθενών 
απεβίωσε, το 33,3% εξήλθε από τη Μ.Ε.Θ.
Συμπεράσματα: Πολυανθεκτική Klebsiella spp.-kpc απομονώθηκε κυρίως από χειρουργικούς 
ασθενείς, μετά από αρκετό χρόνο νοσηλείας. Ήταν ασθενείς με σχετικά ψηλή βαθμολογία 
APACHE II, αλλά χωρίς σοβαρά χρόνια νοσήματα. Ο χρόνος νοσηλείας τους ήταν μακρός και η 
τελική έκβαση κακή. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΑΠΟ 
EIKENELLA CORRODENS
Α.  Γιαννούλη,1 Β.  Μάμαλη,1 Γ.  Χρύσος,2 Ο.  Ζαρκωτού,1 Ε.  Μπουλταδάκης,3 N.  Μουλακάκης,3 
Κ.  Θέμελη-Διγαλάκη 1
1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
2Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
3Παιδοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 

Σκοπός: Οι λοιμώξεις από Eikenella corrodens σε ενήλικες είναι καλά μελετημένες, αλλά σπά-
νια έχουν αναφερθεί σε παιδιατρικό πληθυσμό. Περιγράφονται δύο περιπτώσεις παιδιών με 
οξεία σκωληκοειδίτιδα από Eikenella corrodens.
Περιγραφή περιπτώσεων: Ο πρώτος ασθενής, αγόρι ηλικίας 4 χρόνων, με ελεύθερο ιστορι-
κό υποβλήθηκε σε επείγουσα σκωληκοειδεκτομή λόγω γαγγραινώδους σκωληκοειδίτιδας με 
ρήξη. Στο εργαστήριο εστάλη καλλιέργεια περιτοναϊκού υγρού και ο ασθενής ετέθη αντιμικρο-
βιακή χημειοθεραπεία με κεφουροξίμη και μετρονιδαζόλη. Από την καλλιέργεια αναπτύχθηκε 
Pseudomonas aeruginosa μετά από 24ωρη επώαση και Eikenella corrodens μετά από 48ωρη 
επώαση. Η αντιμικροβιακή αγωγή τροποποιήθηκε σε κεφταζιδίμη και ο ασθενής εξήλθε μετά 
από 9ήμερο νοσηλεία, σε άριστη κλινική κατάσταση. Ο δεύτερος ασθενής, αγόρι ηλικίας 12 
χρόνων, με ιστορικό θυρεοειδίτιδας Hashimoto υποβλήθηκε επίσης σε επείγουσα σκωληκο-
ειδεκτομή. Από την καλλιέργεια πύου απομονώθηκε αποκλειστικά Eikenella corrodens, ενώ ο 
ασθενής ετέθη σε κεφοξιτίνη και αμικασίνη και εξήλθε μετά από 5ήμερη νοσηλεία σε καλή 
κατάσταση. Η Eikenella corrodens αναπτύχθηκε στο σοκολατόχρωμο άγαρ μετά από 48ωρη 
επώαση σε συνθήκες 5-10% Co2. Η χαρακτηριστική διάβρωση στο άγαρ σε συνδυασμό με την 
έντονη οσμή χλωρίνης κατεύθυνε την εργαστηριακή διάγνωση. Τα στελέχη ήταν οξειδάση θε-
τικά, καταλάση και ινδόλη αρνητικά. Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε με το αυτοματοποι-
ημένο σύστημα Vitek 2 Compact με τη χρήση της κάρτας VITEK-NH (biomerieux). Δεν διενερ-
γήθηκε έλεγχος ευαισθησίας σε αντιβιοτικά και συστήθηκε εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή. 
Η Eikenella corrodens εμφανίζει συνήθως ευαισθησία στα περισσότερα β-λακταμικά και τις 
αμινογλυκοσίδες και αντοχή σε κλινδαμυκίνη, μετρονιδαζόλη, ερυθρομυκίνη και κεφαλεξίνη. 
Συμπεράσματα: Η Eikenella corrodens αποτελεί δυνητικά σοβαρό παθογόνο σε παιδιά και 
εφήβους. Συλλοίμωξη με άλλους μικροοργανισμούς είναι συχνή. Ανάλογα με την εντόπιση 
της λοίμωξης, η θεραπεία εκλογής είναι συνδυασμός χειρουργικής αντιμετώπισης και ορ-
θής αντιμικροβιακής αγωγής. Αντιβιοτικά δραστικά στη χλωρίδα του ρινοφάρυγγα και του 
γαστρεντερικού σωλήνα, όπως η κλινδαμυκίνη και η μετρονιδαζόλη είναι αναποτελεσματικά 
στη θεραπευτική αντιμετώπιση λοιμώξεων από Eikenella corrodens.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ Η1Ν1 ΣΕ Μ.Ε.Θ.
Α.  Βάκαλος, Α.  Αμανατίδου, Μ.  Πετκοπούλου
Μ.Ε.Θ., Γ.Ν. Ξάνθης

Εισαγωγή: Τη χειμερινή περίοδο 2009-2010 εμφανίστηκε στη χώρα μας το πανδημικό κύμα 
γρίπης Η1Ν1 με χαρακτηριστικά την ανάπτυξη ιογενούς πνευμονίας και την εμφάνιση επιπλο-
κών, είτε από το αναπνευστικό με τη μορφή ARDS, είτε σχετιζόμενες με χρόνια προβλήματα 
υγείας των ασθενών.
Σκοπός: Να καταγραφεί η εμπειρία μας από τη νοσηλεία δύο ασθενών με γρίπη Η1Ν1 στη 
Μ.Ε.Θ.
Υλικό και Μέθοδοι: Το διάστημα Δεκέμβριος 2009 με ίανουάριο 2010 νοσηλεύτηκαν στη 
Μ.Ε.Θ. δύο ασθενείς με διαγνωσμένη λοίμωξη από ιό γρίπης Η1Ν1, ηλικίας 49 και 34 ετών, 
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δείκτη μάζας σώματος (BmI) 32 και 40, APACHE II score εισόδου 23 και 8, SoFA score εισό-
δου 11 και 4, CURB 65 score εισόδου 3 και 1, ημερών νοσηλείας σε Παθολογική κλινική 2 και 
3, φύλου γυναίκα και άντρας αντίστοιχα. Κριτήρια εισαγωγής στη Μ.Ε.Θ.: Ανθεκτική υποξυ-
γοναιμία σε μάσκα με αποθεματικό ασκό οξυγόνου, υπόταση, ολιγουρία. Αιτία εισαγωγής: 
Αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 1. Διάγνωση εισόδου: ίογενής πνευμονία άμφω με εικόνα 
ARDS. ίστορικό πρώτης ασθενούς εμπύρετο, γαστρεντερίτιδα και δύσπνοια από τετραημέ-
ρου, δεύτερου ασθενούς γριπώδης συνδρομή από εβδομάδος. Επιβαρυντικοί παράγοντες: 
Παχυσαρκία, στένωση μητροειδούς, θυροειδοπάθεια, σακχαρώδης διαβήτης η πρώτη ασθε-
νής, παχυσαρκία, κάπνισμα 6 p.y ο δεύτερος. Νοσηλεύτηκαν σε χωροταξική μόνωση η πρώ-
τη ασθενής μέχρι τη διασωλήνωση της και ο δεύτερος μέχρι την έξοδο του από τη Μ.Ε.Θ.
Αποτελέσματα: Και οι δύο ασθενείς έλαβαν οσελταμιβίρη 150 mg x 2, μοξιφλοξασίνη 400 mg 
x 1, κεφτριαξόνη 1 gr x 2, ενώ ο δεύτερος επιπρόσθετα λινεζολίδη 600 mg x 2. Η πρώτη ασθε-
νής διασωληνώθηκε άμεσα μετά από αναποτελεσματική συνεδρία CPAP μίας ώρας. Διατήρη-
σε κακό δείκτη οξυγόνωσης (Pao2/Fio2 <100) παρά την εφαρμογή επεμβατικού μηχανικού 
αερισμού, ενώ πολύ γρήγορα επιδείνωσε την προϋπάρχουσα κυκλοφορική καταπληξία παρά 
τη χορήγηση υγρών και νοραδρεναλίνης, εμφανίζοντας εξελισσόμενη μεταβολική γαλακτι-
κή οξέωση. Από την πρώτη ημέρα εγκατέστησε νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια, διαταραχές 
πηκτικού μηχανισμού και γαστρορραγία, αλλά και καρδιακή ανακοπή, η οποία ανατάχθηκε. Η 
ασθενής κατέληξε τη δεύτερη ημέρα νοσηλείας της με εικόνα ανεπάρκειας οργάνων πολλών 
συστημάτων. Ο δεύτερος ασθενής δεν διασωληνώθηκε, διατηρώντας καλό επίπεδο συνείδη-
σης και ικανοποιητική ανοχή της αναπνευστικής ανεπάρκειας, ενώ διατήρησε αιμοδυναμική 
σταθερότητα χωρίς υποστήριξη και δεν εμφάνισε επιδείνωση της νεφρικής ή ηπατικής λει-
τουργίας. Εξήλθε από τη Μ.Ε.Θ. την 9η ημέρα νοσηλείας του.
Συμπεράσματα: Η νοσηλεία σθενών με γρίπη Η1Ν1 είναι δυνατόν να απαιτήσει κλιμάκωση 
ελέγχου και υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών στη Μ.Ε.Θ. Η θνητότητα μπορεί να αποδειχθεί 
υψηλή, ανάλογα με την αρχική βαρύτητα, τα συνοδά νοσήματα, τους προϋπάρχοντες επιβα-
ρυντικούς παράγοντες και τον χρόνο έναρξης της αρχικής αντιμετώπισης.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΕΚΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Ε.Θ.
Α.  Βάκαλος, Α.  Αμανατίδου, Μ.  Πετκοπούλου
Μ.Ε.Θ., Γ.Ν. Ξάνθης

Εισαγωγή: Η αρχική κεντρική θερμοκρασία εισόδου επηρεάζει τη βαρύτητα όπως καταγρά-
φεται στο APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) score.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η συσχέτιση της αρχικής κεντρικής θερμο-
κρασίας (Tem) εισόδου με την έκβαση των ασθενών της Μ.Ε.Θ.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο του 2005 έως ίούλιο του 2010, 
νοσηλεύτηκαν στη Μ.Ε.Θ. 253 ασθενείς, μέσης ηλικίας 61,9 έτη, μέσης διάρκειας νοσηλείας 
13,1 ημέρες, μέσου APACHE II score εισόδου 18,5, με καταγεγραμμένη θνητότητα 23,71% και 
προβλεπόμενη 31,6%, NmR: 0,75. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην ομάδα Α που 
περιέλαβε 193 ασθενείς οι οποίοι επέζησαν και στην ομάδα Β που περιέλαβε 60 ασθενείς που 
κατέληξαν. Αναζητήθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς με υπολογισμό της πι-
θανότητας σφάλματος (p value two tailed) ανάμεσα στις μέσες τιμές της αρχικής κεντρικής 
θερμοκρασίας (oC) εισόδου των δύο ομάδων είτε με unpaired mann-Whithney test εάν οι ακο-
λουθίες δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, είτε με unpaired t test Welch corrected εάν ακο-
λουθούν κανονική κατανομή και είναι δυνατόν να υπάρχουν διαφορές σε S.Ds.
Αποτελέσματα: Οι ακολουθίες ακολουθούν κανονική κατανομή.
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mean S.D. Lower 95% C.L. Upper 95% C.L. min max median

Ομάδα Α 36,3 1,55 36,08 36,44 31,8 39,6 36,5

Ομάδα Β 36,94 1,93 36,52 37,43 32,4 40,9 37,2

Η διαφορά της μέσης τιμής της κεντρικής θερμοκρασίας εισόδου ανάμεσα στις δύο ομάδες 
αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική p=0,022.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι ασθενείς που απεβίωσαν στη 
Μ.Ε.Θ. παρουσίασαν υψηλότερη θερμοκρασία εισόδου. Η ανεύρεση συσχέτισης της αρχικής 
θερμοκρασίας εισόδου με την έκβαση παρά την καταγραφή υπερθερμίας αλλά και υποθερμί-
ας σε ασθενείς με σήψη, είναι δυνατόν να αποδοθεί στην πολυπαραγοντικότητα και στη σοβα-
ρότητα των διαταραχών της ομοιοστασίας του εμπύρετου και κυρίως του ασθενή με σοβαρή 
σήψη ή σηπτική καταπληξία στη Μ.Ε.Θ.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΕΚΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Μ.Ε.Θ.
Α.  Βάκαλος, Α.  Αμανατίδου, Μ.  Πετκοπούλου
Μ.Ε.Θ., Γ.Ν. Ξάνθης

Εισαγωγή: Η αρχική τιμή λευκών αιμοσφαιρίων επηρεάζει τη βαρύτητα όπως καταγράφεται 
στο APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) score.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η συσχέτιση της αρχικής τιμής των λευκών 
αιμοσφαιρίων αίματος (WBC) εισόδου με την έκβαση των ασθενών της Μ.Ε.Θ.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο του 2005 έως ίούλιο του 2010, 
νοσηλεύτηκαν στη Μ.Ε.Θ. 253 ασθενείς, μέσης ηλικίας 61,9 έτη, μέσης διάρκειας νοσηλείας 
13,1 ημέρες, μέσου APACHE II score εισόδου 18,5, με καταγεγραμμένη θνητότητα 23,71% και 
προβλεπόμενη 31,6%, NmR: 0,75. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην ομάδα Α που 
περιέλαβε 193 ασθενείς οι οποίοι επέζησαν και στην ομάδα Β που περιέλαβε 60 ασθενείς που 
κατέληξαν. Αναζητήθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς με υπολογισμό της πιθα-
νότητας σφάλματος (p value two tailed) ανάμεσα στις μέσες τιμές των λευκών αιμοσφαιρίων 
αίματος (c/μL) εισόδου των δύο ομάδων είτε με unpaired mann-Whithney test εάν οι ακολου-
θίες δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, είτε με unpaired t test Welch corrected εάν ακολου-
θούν κανονική κατανομή και είναι δυνατόν να υπάρχουν διαφορές σε S.Ds.
Αποτελέσματα: Οι ακολουθίες δεν ακολουθούν κανονική κατανομή.

mean S.D. Lower 95% C.L. Upper 95% C.L. min max median

Ομάδα Α 13.993,88 7.509 12.874 14.993 1.200 49.200 12.500

Ομάδα Β 14.539,16 9.592,6 12.061 17.017 1.000 50.500 13.750

Η διαφορά της μέσης τιμής της τιμής των λευκών αιμοσφαιρίων εισόδου ανάμεσα στις δύο 
ομάδες δεν αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική p=0,91.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι ασθενείς που απεβίωσαν στη 
Μ.Ε.Θ. δεν παρουσίασαν διαφορετική τιμή λευκών αιμοσφαιρίων εισόδου σε σχέση με αυτούς 
που επέζησαν. Η καταγραφή μη στατιστικά σημαντικής συσχέτισης της αρχικής τιμής λευκών 
αιμοσφαιρίων εισόδου με την έκβαση θα μπορούσε να αποδοθεί στην καταγραφή υψηλών 
αλλά και χαμηλών τιμών λευκών αιμοσφαιρίων κατά την εισαγωγή των ασθενών με σήψη, 
αλλά και στην αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης της αρχικής λοίμωξης στη Μ.Ε.Θ.
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KΕΧΡΟΕΙΔΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ MYCOBACTERIUM BOVIS ΩΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ 
ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ BCG
Ά.  Μακίνα, Σ.  Συμπάρδη, Α.  Συνοδυνός, Γ.  Καραχάλιος
Β’ Παθολογική Κλινική, «Θριάσιο» Γ.Ν. Ελευσίνας

Εισαγωγή: Οι ενδοκυστικές εγχύσεις με Bacillus Calmete Guerin (BCG), ζωντανό εξασθενη-
μένο στέλεχος mυκοβακτηριδίου Bovis, χρησιμοποιούνται από 30ετίας ως μη ειδική ανοσο-
θεραπεία στην θεραπεία του καρκινώματος ουροδόχου κύστεως, με επιτυχία που κυμαίνεται 
από 66-100%. Συνήθως παρατηρούνται τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες (προστατίτιδα και αι-
ματουρία), αλλά και συστηματικές φλεγμονώδεις επιπλοκές (πνευμονίτιδα, σήψη, ηπατιτίτιδα, 
μυκωτικά ανευρύσματα κ.ά.), κυρίως μετά από τραυματική έγχυση.
Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας 68 ετών εισήχθη στην κλινική μας με εμπύρετο από 
15ημέρου, δυσουρικά ενοχλήματα και καταβολή δυνάμεων. Στην κλινική εξέταση δεν διαπι-
στώθηκαν παθολογικά ευρήματα από καρδιά, πνεύμονες κοιλιά και άκρα. Στο ατομικό ανα-
μνηστικό αναφέρεται Ca ουροδόχου κύστεως διαγνωσθέν προ τριετίας υπό ανοσοθεραπεία 
με ενδοκυστικές εγχύσεις με BCG τα τελευταία 2 χρόνια. Η τελευταία συνεδρία προ 20ημέ-
ρου, ήταν τραυματική με αιματουρία. Το οξύ εμπύρετο αντιμετωπίστηκε από τους θεράπο-
ντες ουρολόγους ως πιθανή ουρολοίμωξη με κοινά αντιμικροβιακά, χωρίς βελτίωση. Εργα-
στηριακός έλεγχος εισόδου, χωρίς παθολογικά ευρήματα πλην Hct=36,3%, Hgb=11,7g/dL, 
SGoT=172 IU/l, SGPT=169 IU/l, γ-GT=149 IU/l, Aλκ. Φωσφατάση=164 IU/l, ολική χολερυθρί-
νη=1,33 mg/dL, άμεση=0,73 mg/dL, λ έμμεση=0,60 mg/dL, αμυλάση ορού=183 IU/l, αμυλά-
ση ούρων=1200 IU/l, CRP=122 mg/L, γενική ούρων: Eιδ. Βάρος=1017, λεύκωμα=301 mg/dL, 
πυοσφαίρια=αρκετά (20-25 κοπ) U/S: Ήπατος–χοληφόρων-νεφρών-παγκρέατος–σπληνός και 
οφθαλμολογική εξέταση=χωρίς παθολογικά ευρήματα. Αιμοκαλλιέργειες και ουροκαλλιέργιες 
απέβησαν στείρες, ενώ ο ασθενής συνέχισε να πυρέσσει με αμφιμερινό πυρετό με ρίγος έως 
39°C. Η δερμοαντίδραση Μantoux ήταν αρνητική. Στάλθηκαν καλλιέργειες πτυέλων, δείγματα 
γαστρικού υγρού και καλλιέργειες ούρων για Β. Koch και Mycobacterium Bovis. Yποβλήθηκε 
σε στερνική παρακέντηση και εστάλη και καλλιέργεια μυελού για Mycobacterium Bovis και B. 
Koch. Στη CT θώρακος παρατηρήθηκαν οζίδια ολίγων χιλιοστών στο σύνολο των λοβών με 
κατανομή και στον υπεζωκότα και μεσολοβίδια διαφραγμάτια εικόνα συμβατή με κεχροειδή 
μυκοβακτηριαδική λοίμωξη. Ο ασθενής όμως, εν τω μεταξύ είχε τεθεί σε πλήρη αντιπηκτική 
αγωγή λόγω οξείας εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης δεξιού κάτω άκρου, για το λόγο αυτό ανα-
βλήθηκαν οι προγραμματισμένες διαβρογχική και βιοψία ήπατος. Τη 10η μέρα της νοσηλείας ο 
ασθενής ετέθη εμπειρικά σε τριπλή αντιμυκοβακτιριαδική αγωγή με ριφαμπικίνη-ισονιαζίδη-
εθαμβουτόλη. Σταδιακά βελτιώθηκε η γενική κλινική κατάσταση, απυρέτησε τη 10η μέρα της 
θεραπείας, την οποία συνεχίζει να λαμβάνει. Τα ηπατικά ένζυμα ομαλοποιήθηκαν, ο ασθενής 
παραμένει απύρετος επί δίμηνο.
Συμπεράσματα: Μετά από ενδοκυστικές εγχύσεις ΒCG η πιθανότητα γενικευμένης λοίμωξης 
από Mυκοβακτηριδίο Bovis πρέπει να τίθεται στη διαφοροδιάγνωση παρατεινόμενου εμπύρε-
του με αρνητικό έλεγχο για κοινά βακτήρια, ανεξάρτητα της δυσκολίας ανάπτυξης στις καλ-
λιέργειες.
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ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ESCHERICHIA COLI ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Ά.  Μακίνα, Σ.  Συμπάρδη, Α.  Κακαβέτση, Γ.  Καραχάλιος
Β’ Παθολογική Κλινική, «Θριάσιο» Γ.Ν. Ελευσίνας

Εισαγωγή: H E. Coli και άλλα gram αρνητικά ευθύνονται για το 3-10% των περιπτώσεων της 
βακτηριακής πνευμονίας της κοινότητας των ενηλίκων. Παρατηρείται κυρίως σε ανοσοκατα-
σταλμένα άτομα, μετά από μικροβιαιμία.
Περιγραφή: Aσθενής ηλικίας 77 ετών, γυναίκα, εισήχθη στην κλινική μας λόγω εμπύρετου 
με ρίγος, συνοδευμένο με δυσουρικά ενοχλήματα από 3ημέρου. Την τελευταία μέρα αναφέ-
ρει δύσπνοια και πλευριτικός άλγος αριστερά. Από το ατομικό ιστορικό σημειώνεται: χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια επί εδάφους μονόνεφρου, μετά από νεφρεκτομή, αρτηριακή υπέρταση, 
καταθλιπτική συνδρομή. Από την αντικειμενική εξέταση: ΑΠ=137/76 mmHg, Σφ. 107, Θ=38°C, 
SatΟ2=92%, πνεύμονες λεπτοί τρίζοντες και αραιοί συρίττοντες ρόγχοι στο κάτω πνευμονι-
κό πεδίο αριστερά, καρδιά S1,S2 ρυθμικοί, χωρίς επιπρόσθετοι ήχοι, κοιλιά, άκρα χωρίς πα-
θολογικά ευρήματα. Από τον πρώτο εργαστηριακό έλεγχο: WBC=26.000, πολυμορφοπύρη-
να=90,3%, Hct=38,8%, Plt=228.000, CRP=348 mg/l, ουρία=81 mg/dl, κρεατινίνη=2,4 mg/
dl, SGoT=32 IU/l, SGPT=43 IU/l, TKE=77 mm, γενική ούρων πυοσφαίρια 0-2 κοπ, ερυθρά 0-3 
κοπ, λευκωματουρία >300 mg/dl. Η ασθενής έλαβε από την 1η μέρα του πυρετού ως πιθανή 
ουρολοίμωξη κεφουροξίμη χωρίς βελτίωση. Από την καλλιέργεια ούρων της εισαγωγής και 
από τις καλλιέργειες αίματος απομονώθηκε Εscherichia Coli πολυευαίσθητη. To ίδιο παθογόνο 
απομονώθηκε και σε καλλιέργειες πτυέλων τις επόμενες μέρες. Η ασθενής τέθηκε σε νεώτερη 
κινολόνη, κατ’ αρχήν σε παρεντερική χορήγηση και στη συνέχεια από το στόμα. Με την υπο-
βληθείσα ενυδατική θεραπεία βελτιώθηκε και η νεφρική λειτουργία.
Συμπεράσματα: Η πνευμονία από Escherichia Coli σε ασθενής με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
είναι σπάνια και η αντιμετώπιση της μπορεί να είναι προβληματική.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Α.  Μασγάλα,2 Γ.  Νικολόπουλος,1 Σ.  Σουλτάνης,2 Ε.  Γκόβα,2 Ζ.  Ταγκαλάκη,2 Κ.  Αγραφιώτης,2 
Η.  Αγγέλης,2 Ε.  Τζαμπαρλής,2 Α.  Φερέτου,2 Γ.  Σαλέπης,2 ί.  Παπαευσταθίου,2 Ε.  Κατσίμπρα,2 
Α.  Σιάννη,2 Π.  Μπαρούνη,2 Δ.  Χαραλαμπίδης,2 ί.  Λιούρης 2
1ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
2Α’ Παθολογική Κλινική, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Ν. Ιωνίας 

Σκοπός: Ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου που αφορούν βακτηριαι-
μίες από ανθεκτικά μικρόβια.
Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφηκαν όλες οι βακτηριαιμίες της κλινικής σε χρονικό διάστημα 9 
μηνών. Ως ανθεκτικά θεωρήθηκαν τα παθογόνα που απομονώθηκαν στις καλλιέργειες αίματος 
και αφορούσαν: Gram(-) βακτηρίδια [(Εxtended Spectrum Beta Lactamases) ESBL(+), καρβαπε-
νεμάσες (+)], Gram(+) βακτηρίδια και κόκκους [(methicillin Resistant Staphylococcus Aureus) 
mRSA, (methicillin Resistant Staphylococcus Epidermidis) mRSE]. Ως παράγοντες κινδύνου 
ορίσθηκαν: Φύλο, ηλικία, πρόσφατη νοσηλεία σε νοσοκομείο (<60 ημερών), διαμονή σε οίκο 
ευγηρίας, πρόσφατη χορήγηση αντιβιοτικών (<30 ημερών), συμπαρομαρτούντα νοσήματα 
(καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης, νε-
οπλασία). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με την στατιστική μέθοδο της λογιστικής παλινδρόμησης.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 46 βακτηριαιμίες. Από αυτές 25 αφορούσαν άνδρες και 21 
γυναίκες. Από τα παθογόνα που απομονώθηκαν 21 (45,6%) αφορούσαν ανθεκτικά μικρόβια 
και 25 (54,35%) ευαίσθητα. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών με βακτηριαιμία από ανθεκτικά 
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μικρόβια ήταν 75 χρόνια, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών με βακτηριαιμία από ευαί-
σθητα ήταν 68,7 χρόνια. Η πλειονότητα των ανθεκτικών μικροβίων αφορούσε Gram(-) (71,4%). 
Κατά τη στατιστική ανάλυση κανένας από τους παράγοντες κινδύνου δε βρέθηκε στατιστικά 
σημαντικός (p>0,005). 
Συμπεράσματα: Κατά την παραπάνω μελέτη η ηλικία, το φύλο, η πρόσφατη νοσηλεία, η δι-
αμονή σε οίκο ευγηρίας, η πρόσφατη κατανάλωση αντιβιοτικών και τα συμπαρομαρτούντα 
νοσήματα δε φαίνεται να αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη βακτηριαιμίας 
από ανθεκτικά μικρόβια. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί το μικρό δείγμα πληθυσμού που ανα-
λύθηκε. Ως εκ τούτου, περαιτέρω μελέτη και ανάλυση κρίνεται απαραίτητη.

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΟΨΟΚΛΟΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΙΟ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ε.  Παπαμιχάλης,¹ Μ.  Κατσαμάγκα,¹ Ν.  Κιτσιούλης,² Π.  Σαββουλίδης,² Ν.  Τσαναξίδης,² Χ.  Πούλιου,² 
Μ.  Αντωνίου,² Γ.  Κλαδάς,² Σ.  Γιανδικίδης,² Η.  Τσανικίδης,² Ζ.  Διαμαντής ²
1Νευρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Κατερίνης
2Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Κατερίνης

Εισαγωγή: Ο ιός του Δυτικού Νείλου (WNV) είναι RNA ιός, ο οποίος ανήκει στους φλαβοϊούς. 
Απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1937 στην περιοχή του Δυτικού Νείλου στην Ουγκάντα. Ο 
ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσίμπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών (είδος Culex), 
τα οποία μολύνονται από μολυσμένα πτηνά. Η περίοδος επώασης είναι 3 ως 14 ημέρες. Οι πε-
ρισσότεροι ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί. Τα κυριότερα συμπτώματα είναι: πυρετός, 
ναυτία, έμετοι και σπανιότερα εμφάνιση εξανθήματος. Δύναται να εμφανιστούν και οφθαλ-
μικές εκδηλώσεις. Το ποσοστό εκδήλωσης συμπτωμάτων από το κεντρικό νευρικό σύστημα 
(ΚΝΣ) αγγίζει περίπου το 1% και εμφανίζεται ως μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, χαλαρή παράλυση 
κάτω άκρων (πρόσθια μυελίτιδα) και σύνδρομο ομοιάζων με Guillain-Barré. Παρουσιάζουμε 
περιστατικό λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου με οψόκλονο και παρεγκεφαλιδική αταξία.
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 70 ετών προσέρχεται στα ΤΕΠ αιτιώμενη εμπύρετο, δι-
αρροϊκές κενώσεις και τάση προς έμετο από 48ωρου. Ατομικό αναμνηστικό: ΣΔ (υπό δισκία), 
Αυ. Η ασθενής παρουσιάζει θ=39°C και από τη νευρολογική εξέταση οψόκλονο, διαταραχή 
παρεγκεφαλιδικών δοκιμασιών (δοκιμασία δείκτη-ρινός, πτέρνα-γόνυ), δυσδιαδοχοκινησία 
και αστάθεια βάδισης. 24 ώρες μετά την εισαγωγή της παρουσιάζει διαταραχή των ανώτε-
ρων νοητικών λειτουργιών με αποπροσανατολισμό σε χώρο-χρόνο. Από τον εργαστηριακό 
έλεγχο ΤΚΕ=51, Λευκά αιμοσφαίρια=8.000 (πολ 68%), σάκχαρο=130. Λοιπές εργαστηριακές 
εξετάσεις: κφ. Στη διαφορική διάγνωση λόγω της κλινικής εικόνας τίθεται η εγκεφαλίτιδα και 
το παρανεοπλασματικό σύνδρομο. Λόγω του ιστορικού και του εμπυρέτου γίνεται διερεύνηση 
για πιθανή εγκεφαλίτιδα:
Από τον απεικονιστικό έλεγχο: CT εγκεφάλου χωρίς παθολογικά ευρήματα. ΟΝΠ: Εγκεφαλο-
νωτιαίο υγρό θολό, Κύτταρα = 450 κκχ (πολ. 52%, λεμ. 48%), σάκχαρο=80, λεύκωμα=128.
Αποτελέσματα: Η ασθενής αντιμετωπίσθηκε με κεφτριαξόνη iv 2 g/ημέρα και ακυκλοβίρη 
iv 250 mg σε δόση 2Χ3 ως μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Η PCR σε ορό και ΕΝυ για ιό Δυτικού Νείλου 
ανέδειξε Igm(+) και τέθηκε η διάγνωση της μηνιγγοεγκεφαλίτιδας από ιό Δυτικού Νείλου. Η 
ασθενής παρουσίασε σταδιακή βελτίωση της κλινικής εικόνας και εξήλθε κλινικά βελτιωμένη 
8 ημέρες μετά την εισαγωγή της, χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Σε επανέξεταση μετά μηνός 
ήταν ελεύθερη συμπτωμάτων.
Συμπεράσματα: Ο οψόκλονος και η παρεγκεφαλιδική αταξία είναι σπάνιες κλινικές εκδήλω-
σης της εγκεφαλίτιδας από ιό του Δυτικού Νείλου, που θα πρέπει πάντα να γίνεται διαφορική 
διάγνωση από άλλα αίτια και κυρίως το παρανεοπλασματικό σύνδρομο.

ΔΑ14



> 56

ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΟΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΣΕ Hiv ΘΕΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ 
ΛΑΜΒΑΝΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ί.  Συροκώστα, Λ.  Λεωνιδίου, Α.  Λέκκου, Μ.  Μαραγκός, Γ.  Πάνος, Χ. Α.  Γώγος
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού που αφορά 
την πλήρη ορομετατροπή HbsAg σε anti-s σε ασθενή με ασυμπτωματική HIV λοίμωξη που 
ελάμβανε τριπλή αντιρετροϊκή και αντιική αγωγή, γεγονός που αποτελεί σπάνια εξέλιξη της 
λοίμωξης από HBV σε αυτή την ομάδα ασθενών.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για έναν άνδρα ασθενή 41 ετών που διαγνώσθηκε HIV θετικός 
το 2006. Κατά τη διάγνωση ο ασθενής είχε CD4: 532 και ιικό φορτίο 220.030 copies. Ο ασθε-
νής ήταν ασυμπτωματικός. Έγινε πλήρης ιολογικός έλεγχος στον οποίο τεκμηριώθηκε συλ-
λοίμωξη με ηπατίτιδα Β (HbsAg +, eAg +). o ασθενής λόγω του υψηλού ιικού φορτίου ετέθη 
σε αγωγή με συνδυασμό ζιδοβουδίνης και λαμιβουδινης μαζί με λοπιναβίρη ενισχυμένη με 
ριτοναβίρη (Combivir Kaletra). Λόγω θετικού αυστραλιανού αντιγόνου σε δύο επαναλαμβανό-
μενες μετρήσεις με eAg (+), ετέθη σε αγωγή με αντεφοβίρη στις 24-5-07 με HBV-DNA έναρξης 
100.100 copies. 
Αποτελέσματα: Στις 12-10-07 το HBV-DNA παρέμενε στις 86.000 copies, ενώ από 12-3-08 ήταν 
μη ανιχνεύσιμο και έκτοτε παρέμενε αρνητικό. Στις 9-9-10 ο ασθενής στον εξάμηνο ορολογικό 
έλεγχο που υπεβλήθη εμφάνισε ορομετατροπή με αρνητικό αυστραλιανό αντιγόνο HbsAg (-) 
και με θετικά αντισώματα (87.27 anti-s). Καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων ο ασθε-
νής είχε συνεχή άνοδο των CD4 (διακύμανση: 532, 860, 1072, 1071, 1109, 1263, 973, 825, 1564, 
1008, 990, 776, 792) και μετά τον πρώτο μήνα αγωγής μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο.
Συμπεράσματα: Είναι γνωστό ότι η πλήρης ορομετατροπή ηπατίτιδας Β αποτελεί σπάνια εξέ-
λιξη της σε περίπτωση συλλοίμωξης σε HIV θετικούς ασθενείς. Στην περίπτωση του ασθενούς 
μας φαίνεται ότι ευνοϊκοί προγνωστικοί παράγοντες για την πλήρη ορομετατροπή που εμφά-
νισε αποτέλεσαν το καλό ανοσολογικό προφίλ του ασθενούς και η γρήγορη έναρξη αντιρε-
τροϊκής αγωγής.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ Μ.Ε.Θ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Χ.  Ντιάκαλης, Ν.  Βαβατσικλής, Θ.  Τσάκωνας, Π.  Δεβελέγκα, ί.  Βαβατσικλής
Μ.Ε.Θ., Γ.Ν. Ν. Κομοτηνής

Εισαγωγή: Οι ασθενείς των Μ.Ε.Θ. υφίστανται 5 έως 8 φορές συχνότερα λοιμώξεις, από αυ-
τούς σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Οι λοιμώξεις αυτές εξαρτώνται από τη μικροβιακή 
χλωρίδα και τον τύπο της Μ.Ε.Θ.
Σκοπός: Σε Μ.Ε.Θ. δυναμικότητας 4 κρεβατιών, διεξήχθη αναδρομική μελέτη διάρκειας ενός 
έτους για τη διακρίβωση των συχνότερων παθογόνων καθώς και της καταλληλότερης θερα-
πείας.
Υλικό και Μέθοδοι: Απομονώθηκαν παθογόνα από καλλιέργειες διαφόρων υλικών από 1-7-
2007 έως 30-6-2008 και μελετήθηκε η ευαισθησία τους σε αντιβιοτικούς παράγοντες. Τα υλικά 
ήταν: ολικό αίμα, ούρα, υλικό βρογχοαναρροφήσεων με προστατευμένο άκρο, οσφυονωταίο 
υγρό, υλικό τραυμάτων και άκρα κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Από συνολικά 191 καλλιέρ-
γειες, 146 (ποσοστό 76%) ήταν θετικές, ενώ 45 (ποσοστό 34%) αρνητικές. Ανάμεσα στις θετι-
κές καλλιέργειες οι 48 (33%) αφορούσαν ολικό αίμα, 39 (27%) υλικό βρογχοαναρροφήσεων, 
27 (18%) άκρα κεντρικών φλεβικών καθετήρων, 17 (12%) ούρα, 12 (8%) υλικό τραυμάτων και 
3 (2%) ήταν καλλιέργειες οσφυονωτιαίου υγρού. Η ευαισθησία εκφραζόταν σε ποσοτική mIC, 
ενώ για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το T-test.
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Αποτελέσματα: Gram θετικά παθογόνα απομονώθηκαν σε 30% (43/146) των συνολικών θε-
τικών καλλιεργειών, με κυριότερο το Staphylococcus aureus ευαίσθητο στη βανκομυκίνη, σε 
ποσοστό 51% (22/43). Gram αρνητικά υπήρχαν σε ποσοστό 61% (89/146) με προεξάρχων μι-
κροοργανισμό το acinetobacter baumanii, σε ποσοστό 35% (31/89), ευαίσθητο στην πολυμυ-
κίνη, ενώ μύκητες απομονώθηκαν στο 9% των καλλιεργειών (14/146) με την Candida spp σε 
ποσοστό 64% (9/14), με μέτρια ευαισθησία στη φλουκοναζόλη.
Συμπεράσματα: Οι καλλιέργειες και το αντιβιόγραμμα είναι τα πολυτιμότερα μέσα στην αξιο-
λόγηση της ευαισθησίας των παθογόνων στους μικροβιακούς παράγοντες και τον περιορισμό 
της αντίστασης των μικροβίων στα αντιβιοτικά. Στη μελέτη που διεξήγαμε ήταν προφανής η 
αύξηση των θετικών καλλιεργειών και ιδιαιτέρως των Gram (-). 

Βιβλιογραφία: 
1. Huang DT et al., Crit Care med 2007; 35(1):165-76.
2. Hopkins Ro et al., Crit Care Clin 2007; 23(1):81-96.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ 
ΠΑΓΟΒΟΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ
Ν. Δ.  Ζάχος, Δ.  Ταμβάκη, Μ.  Ασμανίδου, Ό.  Κοσμοπούλου, Φ.  Κουσκουμπέκου, Π.  Κάρλε, 
Θ. Α.  Πέππας
Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά 

Σκοπός: Σκοπός ήταν να εκτιμηθεί η επίπτωση αναφοράς στην Επιτροπή Ενδονοσοκομεια-
κών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) συμβαμάτων ατυχηματικής έκθεσης (ΑτΕκθ) σε αίμα και/ή σωματικά 
υγρά νοσηλευομένων ή ατυχηματικών τραυματισμών (νυγμών βελόνης) εργαζομένων υγείας 
(Ευ) 3βαθμίου νοσοκομείου 713 κλινών κατά τα έτη 2008-2010 και η σύγκριση αναλόγων στοι-
χείων οκτώ έτη προηγουμένως.
Υλικό και Μέθοδοι: Συγκεντρώθηκαν τα δελτία αναφοράς των εν λόγω συμβαμάτων κατά τα 
έτη 2008-2010 και συνεκρίθησαν τα στοιχεία με τα αντίστοιχα των ετών 2000-2002 (Incidence 
of needle prick injuries etc. Th.A. Peppas, et al. 5th European Congress of Chemotherapy and 
Infection, Rhodes, Greece, 2003). Καταχώρηση-ανάλυση σε Η/υ, πρόγραμμα ΕPI5-Info (CDC, 
1993) και microsoft Excel.
Αποτελέσματα: Κατά τα έτη 2008-2010 υπήρξαν 89 αναφορές ΑτΕκθ στην ΕΝΛ (επίπτωση 
0,001 ΑτΕκθ/Ευ.μήνα). Το ποσοστό αυτό είναι, συγκριτικά, καλύτερο από το 0,0007/Ευ.μή-
να που είχε ευρεθεί προ οκταετίας, αλλά σαφώς υπολείπεται παρασάγγας του πραγματικού 
απολύτου αριθμού αναλόγων συμβάντων. Το 2003 με ανώνυμο ερωτηματολόγιο σε 220 Ευ 
είχε αναφερθεί επεισόδιο ΑτΕκθ αναγόμενο σε 0,14 ΑτΕκθ/Ευ.μήνα. Προφανώς τα δηλούμενα 
συμβάματα είναι ελάχιστο κλάσμα της καθημερινής πραγματικότητος, γίνεται δε κυρίως επί 
έκθεσης σε γνωστής οροθετικότητας ασθενή. Εκ των 89 αναφορών, στις 60 επί ιατρών και νο-
σηλευτριών υπήρχε ανάλογο ιστορικό ασθενούς σε 26 [43,3%] HBV+: 9, HCV+ 11, HBV&HCV+: 
1 HIV+: 5), παρόμοια με 2000-2002. Ευτυχώς δεν υπήρξε ορομετατροπή του Ευ σε καμία πε-
ρίπτωση (εγένοντο οι συνιστώμενες παρεμβάσεις έγκαιρα, καθώς στις περιπτώσεις αυτές η 
αναφορά ήταν ταχυτάτη). Ο χρόνος από το σύμβαμα ως την αναφορά στην ΕΝΛ είχε ευρύτατα 
όρια, από λεπτά έως και 73 ημέρες (!!) με διάμεση τιμή τις 5 ώρες. Σχετικά καλύτερη ήταν η εμ-
βολιαστική κάλυψη των εκτεθέντων Ευ καθώς εμβόλιο ηπατίτιδας Β είχαν κάνει το 72% (έναντι 
64% το 2000-2002) Ανησυχητικά ιδία, όμως, ήταν η σταθερή ανεύρεση ανασφαλών πρακτι-
κών Και η πρόσφατη τριετία είχε αίτιο ΑτΕκθ στο 23% των Ευ, επανατοποθέτηση καλύμματος 
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βελόνης (Recapping), υψηλό απόλυτο αριθμό ΑτΕκθ (29) καθαριστριών από βελόνες απορ-
ριφθείσες σε κοινούς σάκους απορριμμάτων, συν το γεγονός ότι κατά την αξιολόγηση κάθε 
συμβάντος χωριστά από δύο μέλη της ΕΝΛ (ΝΖ, ΘΑΠ) το 86,4% αυτών εκρίθη αποτρέψιμο εάν 
είχαν ακολουθηθεί τα συνιστώμενα. 
Συμπεράσματα: Το ποσοστό αναφοράς ΑτΕκθ στην ΕΝΛ είναι χαμηλό, συχνά γίνεται με καθυ-
στέρηση, αλλά, κυρίως, η μη τήρηση στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας δείχνουν πού πρέπει 
να στοχεύει, επιμένει και να επανέρχεται συνεχώς, η ΕΝΛ, με διαρκή ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση των Ευ. Εμβολιαστική κάλυψη Ευ έναντι ηπατίτιδας Β διεπιστώθη ικανοποιητική, 
αλλά επιδέχεται βελτίωση.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Χ.  Κοσμίδης, Μ.  Γιαννοπούλου, Κ.  Τζανέτου, Α.  Φλούντζη, Α.  Μαρκογιαννάκης, Δ.  Γούκος, 
Γ.  Πετρίκκος, Γ. Λ.  Δαΐκος
Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Χημειοθεραπείας «Γ. Κ. Δαΐκος»

Σκοπός: Την τελευταία δεκαετία έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στη συνταγογράφηση των αμι-
νογλυκοσιδών οι οποίες πιθανόν να έχουν επιφέρει και αλλαγές στη μικροβιακή αντοχή στα 
εν λόγω φάρμακα. Στην παρούσα μελέτη εξετάσθηκαν: 1) η συχνότητα της αντοχής των αμι-
νογλυκοσιδών σε Εντεροβακτηριακά στελέχη που απομονώθηκαν σε δύο διαφορετικές χρο-
νικές περιόδους, 2) τα υπεύθυνα για την αντοχή γονίδια και 3) η κατανάλωση των αμινογλυκο-
σιδών σε σχέση με την αντοχή έναντι των παραγόντων αυτών.
Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάσθηκαν Εντεροβακτηριακά στελέχη που απομονώθηκαν από καλ-
λιέργειες αίματος (ένα στέλεχος ανά ασθενή) στο Λαϊκό Νοσοκομείο τα έτη 1997 και 2006. Οι 
ευαισθησίες στις αμινογλυκοσίδες προσδιορίσθηκαν με τη μέθοδο της διάχυσης των δίσκων. 
Τα γονίδια που κωδικοποιούν τα τροποποιητικά ένζυμα των αμινογλυκοσιδών και τις μεθυ-
λάσες ανιχνεύθηκαν με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) χρησιμοποιώντας ειδικούς 
εκκινητές. Ανίχνευση integrons και ανάλυση των μεταβλητών περιοχών έγινε με PCR και προσ-
διορισμό της αλληλουχίας βάσεων. Στοιχεία για την κατανάλωση των αμινογλυκοσιδών αναζη-
τήθηκαν από το φαρμακείο του νοσοκομείου και εκφράσθηκαν σε DDD/100 ασθενείς-ημέρες.
Αποτελέσματα: Συνολικά εξετάσθηκαν 110 στελέχη από το 1997 και 228 από το 2006. Τα πο-
σοστά αντοχής στη στρεπτομυκίνη, σπεκτινομυκίνη, νεομυκίνη, καναμυκίνη, γενταμικίνη, το-
μπραμυκίνη, νετιλμικίνη και αμικασίνη για τα έτη 1997 και 2006 ήταν αντίστοιχα: 45,5 και 56,1, 
24,5 και 21,5, 23,6 και 17,1, 26,4 και 25, 14,5 και 8,8, 16,4 και 18,4, 17,3 και 15,4, 14,5 και 13,6. Το 
ποσοστό πανανθεκτικών στις αμινογλυκοσίδες στελεχών για τα έτη 1997 και 2006 ήταν 77,8 και 
28,6, αντίστοιχα. Τα 187 στελέχη (101 E. coli, 46 Klebsiella spp, 17 P. mirabilis, 15 Enterobacter spp. 
και 8 S. marcescens που είχαν αντοχή τουλάχιστον σε μία αμινογλυκοσίδη ελέγχθηκαν με PCR 
για την ανεύρεση του υπεύθυνου μηχανισμού αντοχής. Συχνότερος μηχανισμός αντοχής το 
1997 ήταν ο συνδυασμός AAC(6’)-I+AAC(3)-I, ενώ το 2006 ήταν ο AAC(6’)-I. Σπανιότεροι μηχανι-
σμοί ήταν οι AAC(3)-II, AAC(6’)-I+ANT(2’’)-I και ANT(2’’)-I. Η πλειοψηφία των πανανθεκτικών στις 
αμινογλυκοσίδες στελεχών περιείχε το integron aac(6’)-Ib/aac(3)-Ia/aadA1a. Στο 90% των στε-
λεχών που περιείχαν το συνδυασμό AAC(6’)-I+AAC(3)-I, ανιχνεύθηκε και ο μηχανισμός APH(3’)-I. 
Οι μηχανισμοί ΑΝΤ(3’)-ί και ΑPH(3’’)-Ib-APH(6)-Id ήταν υπεύθυνοι για αντοχή στη στρεπτομυκί-
νη. Δεν ανιχνεύθησαν γονίδια που κωδικοποιούν την παραγωγή μεθυλασών. Η αμικασίνη ήταν 
η συχνότερα χρησιμοποιούμενη αμινογλυκοσίδη και η κατανάλωσή της παρέμεινε σταθερή 
κατά τη χρονική περίοδο 1997-2006. Η χρήση της γενταμικίνης, τομπραμυκίνης, νετιλμικίνης, 
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και στρεπτομυκίνης ελαττώθηκε από 1,4, 1,2, 1,8 και 1,1 DDD/100 ασθενείς-ημέρες αντίστοιχα 
το 1996 σε 0,8, 0,6, 0,7 και 0,3 DDD/100 ασθενείς-ημέρες αντίστοιχα το 2006.
Συμπεράσματα: Παράλληλα με την ελάττωση της κατανάλωσης της γενταμικίνης παρατηρή-
θηκε και ελάττωση της αντοχής στην εν λόγω αμινογλυκοσίδη, ενώ η ελάττωση της κατανάλω-
σης της στρεπτομυκίνης δεν συνοδεύτηκε από ελάττωση της αντοχής σε αυτή την αμινογλυ-
κοσίδη. Η αντοχή στην αμικασίνη παρέμεινε σταθερή όπως και η κατανάλωση. Περιορισμένη 
χρήση της γενταμικίνης μπορεί να διαφυλάξει τη δραστικότητα αυτού του αντιβιοτικού σε 
σοβαρές λοιμώξεις από πολυανθεκτικά μικρόβια όπως τα Εντεροβακτηριακά που παράγουν 
καρβαπενεμάσες.

ΡΙΝΙΚΗ ΦΟΡΕΙΑ S. AUREUS ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΜΗ 
ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ
Χ.  Λούπα, Α.  Καραϊτιανού-Βελονάκη, Χ.  Χιώτης, Γ.  Κουππάρη, Δ.  Βογιατζόγλου, Μ.  Λελέκης
Γ.Ν. Μελισσίων «Α. Φλέμιγκ»

Εισαγωγή: Η ρινική φορεία χρυσίζοντος σταφυλοκόκκου αποτελεί σημαντικό προδιαθεσικό 
παράγοντα για επακόλουθη λοίμωξη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στα διαβητικά άτομα, στα 
οποία η ανοσιακή απάντηση είναι επηρεασμένη. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός του επιπολασμού της ρινικής 
φορείας Staphylococcus aureus σε διαβητικά άτομα και η σύγκριση με μη διαβητικό πληθυσμό.
Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάστηκαν 101 διαδοχικά διαβητικά άτομα (36 άνδρες & 65 γυναίκες, 
ηλικίας 65,2+11,9 ετών) που παρακολουθούντο στο Τακτικό Διαβητολογικό ίατρείο και 105 
μη διαβητικά άτομα του Τακτικού Παθολογικού ίατρείου ως μάρτυρες (30 άνδρες & 75 γυναί-
κες, ηλικίας 67,9+11,3 ετών). Εξαιρέθηκαν άτομα με προηγηθείσα ειδική αντισταφυλοκοκκική 
αγωγή. Οι καλλιέργειες ρινικού επιχρίσματος ελήφθησαν με στυλεό που ετέθη σε υλικό μετα-
φοράς μέχρι την παραλαβή του από το εργαστήριο.
Αποτελέσματα: 27/101 ασθενείς (26,7%) ήταν θετικοί για S. aureus (3 mRSA/24 mSSA). Από 
αυτούς 2 ανέφεραν χρήση αντιβιοτικών και προηγηθείσα νοσηλεία, 4 μόνον χρήση αντιβιο-
τικών και 4 μόνον νοσηλεία. Από τους 14/27 που κατέστη δυνατόν να επανελεγχθούν, οι 10 
παρουσίαζαν επιμένουσα φορεία, ενώ οι λοιποί 4 ήταν αρνητικοί στη δεύτερη λήψη. Από τα 4 
αρνητικά στον επανέλεγχο διαβητικά άτομα, τα 2 είχαν λάβει αντιβιοτικά στο μεσοδιάστημα. 
Από τους μάρτυρες, 11/105 (10,5%) ήταν θετικοί για φορεία (4 mRSA/7 mSSA). Από αυτούς, 
3/11 ανέφεραν χρήση αντιβιοτικών και ουδείς νοσηλεία. Από τους 11 θετικούς μάρτυρες, ου-
δείς κατέστη δυνατόν να επανελεγχθεί. Μεταξύ ασθενών και μαρτύρων ανευρέθη στατιστικά 
σημαντική διαφορά ως προς τη φορεία (p=0,003, x2, SPSS 11.5).
Συμπεράσματα: Η ρινική φορεία S. aureus σε διαβητικά άτομα βρέθηκε αρκετά υψηλή (26,7%, 
περισσότερο από 1 στους 4 ασθενείς) και περισσότερο από 2πλάσια απ’ ό,τι σε μη διαβητικά 
άτομα. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό η φορεία ήταν επιμένουσα, καθώς 
και ότι μεταξύ των απομονωθέντων στελεχών υπήρχαν και στελέχη ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη 
(mRSA). Συνεπώς, τα διαβητικά άτομα θα έπρεπε ίσως κατά την τακτική παρακολούθησή τους 
στο διαβητολογικό ιατρείο να ελέγχονται για φορεία και να αντιμετωπίζονται ανάλογα.
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ΔΙΑΡΡΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ 
(vre) 
E  Μπελεσιώτου, Α.  Καλλιμάνη, Ε.  Περιβολιώτη, Μ.  Νέπκα, Χ.  Τσαμαδού, Ε.  Πρωτοπαπαδάκης, 
m.  Αναγνωστοπούλου
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Το διαρροϊκό σύνδρομο από εντερόκοκκο ανθεκτικό στη βανκομυκίνη (VRE) εί-
ναι συχνά το αποτέλεσμα χορήγησης αντιβιοτικών που διαταράσσουν τη μικροβιακή χλωρίδα 
του εντέρου και έτσι επιτρέπουν την εγκατάσταση των VRE. 
Σκοπός: Ο προσδιορισμός της συχνότητας ανίχνευσης στελεχών VRE σε διαρροϊκά δείγματα 
κοπράνων ασθενών στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» με ταυτόχρονη διερεύνηση των επιδημιολο-
γικών χαρακτηριστικών.
Υλικό και Μέθοδοι: Σε 8.236 δείγματα κοπράνων ασθενών με διαρροϊκές κενώσεις κατά την 
τετραετία Νοέμβριος 2006-Νοέμβριος 2010 έγινε ανίχνευση των εντεροπαθογόνων μικροβί-
ων με καλλιέργεια. Τα στελέχη των εντεροκόκκων που απομονώθηκαν ταυτοποιήθηκαν με το 
σύστημα API και με το αυτόματο σύστημα VITEK II (biomerieux). Ο έλεγχος ευαισθησίας στα 
αντιβιοτικά έγινε με το αυτόματο σύστημα VITEK II (biomerieux) και με τη μέθοδο E-test (ΑΒ 
Biodisk) και σε ορισμένα στελέχη/δείγματα έλεγχος VanA-VanB με GeneXpert (Cepheid).
Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν 258 στελέχη (VRE) εντεροκόκκων 216 E. faecalis και 42 E. fae-
cium, από 149 άνδρες και 109 γυναίκες. Σε 97 ασθενείς ο (VRE) εντερόκοκκος αποτελούσε 
αποκλειστική αερόβια ανάπτυξη. Θεωρήθηκε αίτιο διάρροιας σύμφωνα με το ιστορικό, την 
κλινική εικόνα και τα ενδοσκοπικά ευρήματα. Η απομόνωση ήταν συχνότερη σε ασθενείς της 
αιματολογικής, ογκολογικής και γαστρεντερολογικής κλινικής. Όλοι οι ασθενείς ελάμβαναν 
ποικιλία αντιμικροβιακών ή αγωγή με βανκομυκίνη η οποία χορηγήθηκε για τη θεραπεία ψευ-
δομεμβρανώδους κολίτιδας από C. di¼  cile που όμως οδήγησε στην εμφάνιση VRE. Με φαινό-
τυπο Van-A (VancomycinR, TeicoplaninR) απομονώθηκαν 167 στελέχη και 91 στελέχη με Van-B 
(VancomycinR, Teicoplanins).
Συμπεράσματα: Οι εντερόκοκκοι E. faecalis και E. faecium αναπτύσσουν επίκτητη αντοχή στα 
γλυκοπεπτίδια με μεταφορά γονιδίων αντοχής μέσω πλασμιδίων, μεταθετών στοιχείων ή με-
ταλλάξεων γι’ αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους 
διότι οι E. casseliÏ avus και E. gallinarum έχουν ενδογενή αντοχή στα γλυκοπεπτίδια. Σε όλους 
τους ασθενείς συνυπήρχε ανοσοκαταστολή και προηγηθείσα αγωγή με αντιβιοτικά. Κρίνεται 
απαραίτητη η σωστή και με φειδώ χορήγηση της αντιμικροβιακής θεραπείας διότι καταστρέ-
φεται η φυσιολογική χλωρίδα. Επειδή οι εντερόκοκκοι είναι ανθεκτικοί σε δυσμενή περιβάλ-
λοντα με δυνατότητα διασποράς οι ασθενείς χρήζουν απομόνωσης σε ιδιαίτερο δωμάτιο ή 
μαζί με άλλους ασθενείς με VRE. Επειδή ο αποικισμός συνήθως παραμένει για μεγάλο χρονικό 
διάστημα συνιστάται η διατήρηση της απομόνωσης, εκτός αν υπάρχουν αρνητικές αρά καλλι-
έργειες κοπράνων με διαφορά τουλάχιστον 1 εβδομάδας μεταξύ τους.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Δ.  Πιλάλας, Σ.  Μεταλλίδης, Θ.  Χρυσανθίδης, ί.  Μπακαΐμη, Ό.  Τσαχουρίδου, Π.  Κολλάρας, 
Δ.  Καραπιπέρης, Ε.  Πρωτονοταρίου, Λ.  Σκούρα, Δ.  Μπουτέλ, ί.  Νικολαΐδης, Θ.  Καραγκιόζης, 
Π.  Νικολαΐδης 
Τμήμα Λοιμώξεων, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Παρά το ότι η διασπορά της αντοχής οφείλεται συχνά στην παραμέληση των μέ-
τρων ελέγχου διασποράς των λοιμώξεων, η επιλογή ανθεκτικών στελεχών λόγω ακατάλληλης 
χρήσης των αντιμικροβιακών θεωρείται ότι επίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Σκοπός της 
μελέτης μας ήταν να διερευνήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αντιμικροβιακών 
με αντιψευδομοναδική δράση και την εμφάνιση αντοχής σε αυτά.
Υλικό και Μέθοδοι: Η κατανάλωση αντιμικροβιακών προσδιορίστηκε με βάση τις καθορι-
σμένες ημερήσιες δόσεις, ενώ η αντοχή προσδιορίστηκε ως το ποσοστό ανθεκτικών στελεχών 
Pseudomonas aeruginosa που απομονώθηκαν κατά τα έτη 2007-2010.
Αποτελέσματα: Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται η εξέλιξη της κατανάλωσης αντιμι-
κροβιακών και η αντοχή της Pseudomonas aeruginosa σε αυτά στην πορεία του χρόνου.

Περίοδος 
(εξάμηνο)

Αντοχή
στην 

κολιμυκίνη

Κολιμυκίνη Αντοχή
στη

μεροπενέμη

Καρβαπενέμες Αντοχή στην 
πιπερακιλλίνη/
ταζομπακτάμη

Αντιψευδο-
μοναδικές

πενικιλλίνες

Α’ 2007 10 49 76

Β’ 2007 3 28 52 61 13 81

Α’ 2008 8 20 56 55 31 62

Β’ 2008 5 32 48 71 22 74

Α’ 2009 4 29 45 49 16 66

Β’ 2009 4 29 27 40 16 57

Α’ 2010 0 20 32 15 37 62

Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε σαφής ελάττωση στην κατανάλωση των καρβαπενεμών από 
το 2ο εξάμηνο του 2008 η οποία ακολουθήθηκε από αντίστοιχη ελάττωση της αντοχής των 
στελεχών της ψευδομονάδας στη μεροπενέμη. Όσον αφορά τις αντιψευδομοναδικές πενικιλ-
λίνες, φαίνεται μια τάση μεταξύ των μεταβολών στην κατανάλωση και της αντοχής τις ψευδο-
μονάδας στην πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη. Η αντοχή στην κολιμυκίνη παραμένει σε χαμηλά 
επίπεδα, χωρίς να επηρεάζεται από μεταβολές στην κατανάλωση.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010
Σ.  Μεταλλίδης, Δ.  Πιλάλας, Θ.  Χρυσανθίδης, ί.  Μπακαΐμη, Ό.  Τσαχουρίδου, Π.  Κολλάρας, 
Δ.  Καραπιπέρης, Ε.  Πρωτονοταρίου, Λ.  Σκούρα, ί.  Νικολαΐδης, Θ.  Καραγκιόζης, Δ.  Μπουτέλ, 
Π.  Νικολαΐδης 
Τμήμα Λοιμώξεων, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Στο πλαίσιο του προγράμματος επιτήρησης της χρήσης αντιμικροβικών φαρμά-
κων της επιτροπής λοιμώξεων του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» συγκρίναμε τις καταναλώσεις προωθημέ-
νων αντιβιοτικών μεταξύ τμημάτων του νοσοκομείου στην πορεία του χρόνου.
Υλικό και Μέθοδοι: Σε αυτό το πρόγραμμα επιτήρησης χρησιμοποιήθηκε ως μονάδα μέτρη-
σης η καθορισμένη ημερήσια δόση (DDD). Η μονάδα για τη μέτρηση της χρήσης που χρησι-
μοποιήθηκε ήταν οι DDDs/1.000 ημέρες νοσηλείας.
Αποτελέσματα: 

Μονάδες εντατικής 
θεραπείας

Παθολογικές Κλινικές Χειρουργικές Κλινικές

Περίοδος 
(εξάμηνο)

Αντιψευδο-
μοναδικές

Κεφαλοσπορίνες
3ης γενιάς

Καρβα-
πενέμες

Αντιψευδο-
μοναδικές

Κεφαλοσπορίνες 
3ης γενιάς

Καρβα-
πενέμες

Αντιψευδο-
μοναδικές

Κεφαλοσπορίνες 
3ης γενιάς

Καρβα-
πενέμες

Α’ 2007 173 79 186 48 23 36 98 41 27

Β’ 2007 171 22 255 51 13 36 113 38 44

Α’ 2008 165 103 202 33 17 37 88 76 43

Β’ 2008 159 103 281 50 19 45 97 43 49

Α’ 2009 157 59 164 52 23 35 64 93 35

Β’ 2009 126 102 150 48 27 25 52 87 27

Α’ 2010 142 170 74 49 21 8 63 98 8

Συμπεράσματα: Με τη χρήση της καθορισμένης ημερήσιας δόσης/1.000 ημέρες νοσηλεί-
ας γίνεται ξεκάθαρο το μέγεθος της κατανάλωσης προωθημένων αντιβιοτικών στις Μ.Ε.Θ. Η 
ελάττωση της κατανάλωσης των καρβαπενεμών παρατηρείται σε όλα τα τμήματα του νοσο-
κομείου, αλλά η πτωτική τάση είναι μεγαλύτερη στις Μ.Ε.Θ. Αντίθετα, από το 2008 παρατηρεί-
ται αύξηση στην κατανάλωση κεφαλοσπορινών 3ης γενιάς στο σε όλα τα τμήματα του νοσοκο-
μείου και ιδιαίτερα στις Μ.Ε.Θ. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην άρση της απαγόρευσης της 
χρήσης κεφαλοσπορινών στο νοσοκομείο μας μετά το 2007 και στη μείωση της αντοχής στις 
κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς. Οι παθολογικές κλινικές είναι αυτές με τη μικρότερη κατανάλωση 
στις κεφαλοσπορίνες. Όσον αφορά τη χρήση των αντιψευδομοναδικών πενικιλλινών παρατη-
ρείται μια τάση μείωσης σε όλα τα τμήματα από το 2008 με τις παθολογικές κλινικές να έχουν 
τη μικρότερη κατανάλωση.
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