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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, 

που θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Φεβρουαρίου 2012  

στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, έχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα.  

Για πρώτη φορά θα υπάρξει επίσημη συμμετοχή και άλλων 

Επιστημονικών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο  

των Λοιμώξεων και της Αντιμικροβιακής Χημειοθεραπείας,  

καθώς και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  

Ευελπιστούμε ότι το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου,  

που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής,  

θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας  

για έγκαιρη και έγκυρη επιστημονική ενημέρωση.  

Προσβλέπουμε στην παρουσία και ενεργό συμμετοχή σας.

Με Τιμή

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

 Π. Νικολαΐδης Μ. Λελέκης
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Γενικές πληροφορίες συνεδρίου
Συνεδριακό κέντρο
Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, αίθουσα Ολυμπία.

Δικαίωμα συμμετοχής

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.

Επίσημη γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.  
Οι ομιλίες των ξένων προσκεκλημένων ομιλητών θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά.

Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας στο χώρο του συνεδρίου
παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012: 12:00-21:00 
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012: 08:30-21:00 
Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012: 09:00-16:00

Κέντρο παραλαβής διαφανειών (Slide center/Preview room)
Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τα USB, CD-Rom τους τουλάχιστον
μία (1) ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους.
Η αίθουσα ομιλιών παρέχει εξοπλισμό με Η/υ για παρουσίαση μέσω Powerpoint, 
DVD & Data Video Projector.

Βεβαιώσεις παρακολούθησης
Η παράδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης θα γίνει από τη Γραμματεία 
την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 από τις 13:00 έως τις 16:00.

Γραμματεία συνεδρίου

Focus on Health
ίωάννου Γενναδίου 16, 11521 αθήνα
Τηλ.: 210 7223046, Fax: 210 7223220
E-mail: info@focusonhealth.gr 
Website: www.infections2012.gr
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Ευχαριστίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας λοιμώξεων, 

ευχαριστεί θερμά τις ακόλουθες φαρμακευτικές εταιρείες για τη συμβολή τους 
στην πραγματοποίηση του 12ου πανελληνίου Συνεδρίου λοιμώξεων.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιστημονικό πρόγραμμα 12ου πανελληνίου Συνεδρίου λοιμώξεων 11

περιλήψεις εισηγήσεων 15

Δημοσιεύσεις εργασιών 29

περιλήψεις αναρτημένων ανακοινώσεων 51

Ευρετήρια 77
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Επιστημονικό Πρόγραμμα
12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων

Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2012

13:00-14:00 Συζήτηση επιλεγμένων αναρτημένων ανακοινώσεων
Συντονιστές: Θ. πέππας, α. Τόσκας

14:00-15:30 Στρογγυλό Τραπέζι 
«Λοιμώξεις από MRSA»
πρόεδροι: α. Γκίκας, Ε. μαλτέζος
Εισηγητές: 
Ί. Σπηλιοπούλου:  « Επιδημιολογία λοιμώξεων από MRSA 

στα ελληνικά νοσοκομεία»
Δ. πλαχούρας:  «MRSA της κοινότητας στην Ελλάδα»
μ. Χίνη:  « Θεραπευτικές επιλογές και κατευθυντήριες οδηγίες 

για την αντιμετώπιση του MRSA»

15:30-16:15 Διάλεξη 
«Ηπατίτιδα C: Νέες θεραπευτικές δυνατότητες»
πρόεδρος: Χ. μπασιάρης
Εισηγητής: α. Σκουτέλης

16:15-16:45 Διάλειμμα - Καφές

16:45-18:45 Στρογγυλό Τραπέζι 
«Η οικονομική θεώρηση της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας»
πρόεδροι: μ.Κ. λαζανάς, Ζ. Νταϊφώτη
Εισηγητές:
π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης:  «Αρχές φαρμακοοικονομίας»
Ά. πεφάνης:  « Τα γενόσημα στην αντιμικροβιακή 

χημειοθεραπεία»
μ. λελέκης:  « Στρατηγικές για τη μείωση του κόστους 

που σχετίζεται με την αντιμικροβιακή 
χημειοθεραπεία»

18:45-20:30 Τελετή Έναρξης 
απονομή βραβείου «Γ.Κ. Δαΐκος»
Διάλεξη 
«Τα λοιμώδη νοσήματα-σταθμοί στη Δημόσια Υγεία»
πρόεδρος: π. Νικολαΐδης
Εισηγητής: Γ. Σαρόγλου

20:30-21:30 Cocktail
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Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2012

9:15-10:00 Διάλεξη 
«Νεώτερες εργαστηριακές τεχνικές στη διάγνωση των λοιμώξεων»
(συμμετοχή της Ελληνικής μικροβιολογικής Εταιρείας)
πρόεδρος: A. Βατόπουλος 
Εισηγητής: α. μεντής

10:00-11:00 «Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: Top ten άρθρα που αφορούν 
λοιμώξεις»
Συντονιστές: Ε. Γιαμαρέλλος-μπουρμπούλης, μ. Θεοδωρίδου 
Εισηγητές:
α. παπαδόπουλος: «Στους ενήλικες»
Β. Σπούλου: «Στα παιδιά»

11:00-11:30 Διάλειμμα - Καφές

11:30-13:00 Στρογγυλό Τραπέζι 
«Αναδυόμενες και επανεμφανιζόμενες λοιμώξεις στην Ελλάδα»
πρόεδροι: Δ. Βουτσινάς, Γ. Χρύσος
Εισηγητές:
Γ. πάνος: «Λέπρα»
Γ. Τσεκές: «Σύφιλη»
Σ. Τσιόδρας: «Ελονοσία»

13:00-14:30 Στρογγυλό Τραπέζι
«Συστηματικές Μυκητιάσεις»
(συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας ίατρικής μυκητολογίας)
πρόεδροι: Γ. πετρίκκος, Γ. Σαμώνης
Εισηγητές:
Ά. Σκιαδά: «Επιδημιολογία»
ί. μελετιάδης: «Νεώτερες διαγνωστικές προσεγγίσεις»
Ε. Σαμπατάκου: «Νεώτερα αντιμυκητιακά - Νέες κατευθυντήριες οδηγίες»

14:30-16:00 Απολογιστική Συνέλευση - Ελαφρύ Γεύμα
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16:00-16:45 Διάλεξη
«Γονιδιωματική των μικροβίων και λοιμώξεις»
πρόεδρος: Β. Συριοπούλου
Εισηγητής: α. Τσακρής

16:45-18:30 Στρογγυλό Τραπέζι 
«Νοσοκομειακές λοιμώξεις από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά 
παθογόνα. Μία απειλή της δημόσιας υγείας»
(συμμετοχή του Γραφείου Νοσοκομειακών λοιμώξεων του ΚΕ.Ελ.π.ΝΟ.)
πρόεδροι: Γ.λ. Δαΐκος, Τ. Κρεμαστινού
Εισηγητές:
μ. Σουλή: «Επιδημιολογία της μικροβιακής αντοχής»
Γ. μαργαρίτη: «Ο ρόλος του μικροβιολογικού εργαστηρίου»
α. αντωνιάδου: « Θεραπευτική αντιμετώπιση: Προβληματισμοί και 

προκλήσεις»
Ε. μαλτέζου: « Εθνικό σχέδιο δράσης για τον έλεγχο της διασποράς 

πολυανθεκτικών μικροβίων»

18:30-19:00 Διάλειμμα - Καφές

19:00-20:30 αμφίδρομη διαδραστική συνεδρία (Interactive)
«Λοιμώξεις στην εγκυμοσύνη»
Συντονιστές: μ. μαραγκός, Ε. Ροηλίδης
Εισηγητές:
ί. παυλοπούλου: «Επιπτώσεις στα νεογνά»
Σ. μεταλλίδης: «Αντιμετώπιση εγκύου με λοίμωξη»
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Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2012

10:00-10:45 Βραχείες Διαλέξεις:
«Λοιμώξεις γαστρεντερικού: Σύγχρονα προβλήματα» 
πρόεδροι: Γ. Κορατζάνης, Β. παπασταμόπουλος
Εισηγητές:
Δ. Κοφτερίδης: «Εντεροαιμορραγικό E. coli»
Σ. μυγιάκης: «Clostridium difficile»

10:45-11:30 Διάλεξη
«Αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο για τους ενηλίκους»
(συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας)
πρόεδρος: Ε. Γιαμαρέλλου
Εισηγητής: J. Garau

11:30-12:00 Διάλειμμα - Καφές

12:00-13:30 Στρογγυλό Τραπέζι
«Η πολιτική της διαχείρισης των αντιβιοτικών στη χώρα μας:  
Μία πληγή που δεν κλείνει»
(συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας)
πρόεδροι: Ε. Γιαμαρέλλου, Χ. Γώγος
Εισηγητές:
Κ. Κανελλακοπούλου: «Η πληγή στην κοινότητα»
Ε. Γιαμαρέλλου: «Η πληγή στο νοσοκομείο»
Γ. πουλάκου: « Η πληγή στην εφαρμογή του ελέγχου 

των νοσοκομειακών λοιμώξεων»

13:30-15:00 Ανασκόπηση Συνεδρίου (Interactive)
Εισηγητές: Β. παπαευαγγέλου, Ν. Σύψας



ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
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Στρογγυλό τραπέζι 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ MRSA

Επιδημιολογια λοιμώξΕών απο MRSA στα Ελληνικα νοσοκομΕια
Ί. Σπηλιοπούλου 
Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

από το 1880 και την πρώτη δημοσίευση του ogston για το ρόλο του Staphylococcus aureus 
στην παθογένεια των αποστημάτων και τη σήψη, μέχρι σήμερα ο Σταφυλόκοκκος παραμένει 
ένα από τα πλέον λοιμογόνα βακτήρια με ικανότητα απόκτησης αντοχής στα περισσότερα 
αντιμικροβιακά. λίγο μετά από τη χρήση της methicillin στη θεραπεία, το 1961 απομονώθηκε 
το πρώτο methicillin-ανθεκτικό στέλεχος (methicillin-resistant S. aureus, mRSA), που έφερε το 
γονίδιο mecA, προσδίδοντας αντοχή των στελεχών έναντι όλων των β-λακταμικών αντιβιο-
τικών. Το γονίδιο mecA εδράζεται σε μια ευρύτερη περιοχή του χρωμοσώματος η οποία έχει 
την ικανότητα να ενσωματώνει και άλλα γονίδια αντοχής και να μεταφέρεται σε άλλα στελέχη. 
Στην Ελλάδα τα mRSA απομονώνονται σε ποσοστά από 45-59%. Τα mRSA εμφανίστηκαν αρ-
χικά ως παθογόνα σε νοσηλευόμενους ασθενείς, και ήταν στελέχη πολυανθεκτικά (Hospital-
Acquired mRSA, HA-mRSA). Το 1998 μελέτες με την εφαρμογή μοριακών μεθόδων απέδειξαν 
την ανάδυση λοιμώξεων από mRSA στην κοινότητα (Community-Acquired mRSA, CA-mRSA). 
Τα νοσοκομειακά στελέχη διαφέρουν από αυτά της κοινότητας ως προς την πολυαντοχή και 
ως προς τη φορεία γονιδίων τοξινών. από το 2004 μέχρι το 2009 σημειώθηκε μείωση του πο-
σοστού των HA-mRSA σε σχέση με τα CA-mRSA. Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρήθηκε ότι 
στελέχη της κοινότητας που είχαν τα μοριακά τους χαρακτηριστικά, εξαπλώθηκαν και στα νο-
σοκομεία προξενώντας σοβαρές ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Θεωρείται ορθότερο πλέον 
να χρησιμοποιούνται οι όροι Hospital-Associated mRSA και Community-Associated mRSA, 
σύμφωνα με το ιστορικό του ασθενούς.
αν και τα τελευταία χρόνια μειώθηκε το ποσοστό των νοσοκομειακών λοιμώξεων από mRSA, 
η διασπορά τους στην κοινότητα οδήγησε στην επανεμφάνιση εξαιρετικά λοιμογόνων στελε-
χών και στα νοσοκομεία.

ΘΕραπΕυτικΕσ ΕπιλογΕσ και κατΕυΘυντηριΕσ οδηγιΕσ  
για την αντιμΕτώπιση του MRSA
μ. Χίνη
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Ο mRSA αποτελεί σημαντικό αίτιο νοσοκομειακών ή προερχόμενων από την κοινότητα λοι-
μώξεων με σοβαρές ιατρικές και οικονομικές επιπτώσεις. προκαλεί ένα ευρύ φάσμα κλινικών 
συνδρόμων που περιλαμβάνει λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων, βακτηριαιμία και εν-
δοκαρδίτιδα, πνευμονία, λοιμώξεις οστών και αρθρώσεων καθώς και λοιμώξεις ΚΝΣ.
Η αντιμετώπισή τους απαιτεί, όταν είναι δυνατόν, χειρουργικό καθαρισμό, παροχέτευση απο-
στημάτων ή αφαίρεση ξένων σωμάτων και προσθετικών υλικών. Τα αντιβιοτικά που χρησι-
μοποιούνται έναντι του mRSA είναι η βανκομυκίνη, η δαπτομυκίνη, η λινεζολίδη, η τελαβαν-
σίνη, η κλινδαμυκίνη, η κινουπριστίνη-νταλφοπριστίνη, η κοτριμοξαζόλη και η ριφαμπικίνη 
πάντα σε συνδυασμό με ένα εκ των ανωτέρω. Η επιλογή αντιβιοτικού, η οδός χορήγησης και 
η διάρκεια αγωγής εξαρτώνται από το είδος και τη βαρύτητα της λοίμωξης καθώς και από 
την ευαισθησία του στελέχους. Η βανκομυκίνη χορηγείται σε δόση 15-20 mg/kg (έως 2 g/ανά 
δόση) κάθε 8 έως 12 ώρες, επί φυσιολογικής νεφρικής λειτουργίας. Σε σοβαρές λοιμώξεις ή 
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νεφρική δυσλειτουργία απαιτείται παρακολούθηση των ελάχιστων (trough) συγκεντρώσεών 
της στον ορό, πριν τη χορήγηση της 4ης ή 5ης δόσης, οι οποίες πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 
15 και 20 μg/ml. Εάν η mIC του σταφυλοκόκκου είναι >2 μg/ml ή υπάρχει πτωχή ανταπό-
κριση στη θεραπεία απαιτείται αλλαγή σχήματος. Σε περίπτωση εμμένουσας βακτηριαιμίας 
ή θεραπευτικής αποτυχίας της βανκομυκίνης συνιστώνται χειρουργικός καθαρισμός, υψηλή 
δόση δαπτομυκίνης (10 mg/kg/ημ.) σε συνδυασμό με άλλο αντισταφυλοκοκκικό ή χορήγηση 
κινουπριστίνης-νταλφοπριστίνης, κοτριμοξαζόλης, λινεζολίδης ή τελαβανσίνης.

Στρογγυλό τραπέζι 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ 
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

στρατηγικΕσ για τη μΕιώση του κοστουσ που σχΕτιζΕται  
μΕ την αντιμικροβιακη χημΕιοΘΕραπΕια
μ. λελέκης
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Συντονιστής-Διευθυντής Β’ Παθολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Μελισσίων  
«Α. Φλέμιγκ» 

Σε μια εποχή όπου υπάρχει γενικά πίεση για μείωση των δαπανών, είναι αναμενόμενο να 
υπάρχει προσπάθεια για περιορισμό και στις δαπάνες που σχετίζονται με την αντιμικροβιακή 
χημειοθεραπεία, δοθέντος ότι είναι από τις μεγαλύτερες στον προϋπολογισμό κάθε νοσοκο-
μείου. Είναι όμως εφικτό να μειωθεί το σχετικό κόστος, χωρίς να μειωθεί η ποιότητα της αντιμι-
κροβιακής χημειοθεραπείας; Είναι συχνό λάθος να γίνεται εστίαση στο κόστος απόκτησης των 
αντιβιοτικών (φαρμακευτική δαπάνη) αγνοώντας ότι αυτό αποτελεί μικρό μόνο ποσοστό της 
σχετικής δαπάνης (συνήθως ≤10%). αντίθετα, άλλες παράμετροι, πολλές φορές αλληλοσυν-
δεόμενες, έχουν μεγαλύτερη συμβολή στο κόστος (θεραπευτική αποτυχία, ύπαρξη αντοχής, 
διάρκεια νοσηλείας). αναμένεται λοιπόν ότι κάθε στρατηγική που προάγει την ορθολογική 
χρήση των αντιβιοτικών, θα μειώσει το σχετικό κόστος, αφού με την επιλογή και ορθή χρήση 
του κατάλληλου αντιβιοτικού επιτυγχάνεται, αφενός το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα, 
αφετέρου η αποτροπή της εμφάνισης αντοχής. Τελευταία συζητείται πολύ η βράχυνση της 
διάρκειας της αντιμικροβιακής θεραπείας σε ποικιλία λοιμώξεων. Θεωρείται μέσο μείωσης της 
έκθεσης του ασθενούς στο αντιβιοτικό, με αποτέλεσμα θετικό για το κόστος, τόσο άμεσα, όσο 
και έμμεσα, μέσω μείωσης της πιθανότητας ανάπτυξης αντοχής και εμφάνισης ανεπιθύμητων 
ενεργειών, όπως η κολίτιδα από αντιβιοτικά. Γίνονται μελέτες για ανεύρεση τρόπων υποβοή-
θησης των αποφάσεων για μείωση της διάρκειας θεραπείας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
τη χρήση της προκαλτσιτονίνης. μια άλλη στρατηγική μείωσης του κόστους αφορά τη συχνό-
τερη χρήση αντιβιοτικών από το στόμα, συνήθως μετά από αρχική φάση παρεντερικής αγω-
γής και εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. αυτή η στρατηγική έχει το πλεονέκτημα 
ότι μειώνει το κόστος, αφενός απευθείας αφού κατά κανόνα τα από του στόματος αντιβιοτι-
κά έχουν μικρότερο κόστος, αφετέρου μέσω βράχυνσης της νοσηλείας του ασθενούς. Τέλος, 
μείωση του κόστους προσφέρει και η oPAT (εξωνοσοκομειακή παρεντερική αντιμικροβιακή 
θεραπεία) κυρίως μέσω της αποφυγής της νοσηλείας στο νοσοκομείο.
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Στρογγυλό τραπέζι 
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

συφιλη
Γ. Τσεκές
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Α’, Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ.»

Η σύφιλη είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα που οφείλεται στο Treponemapallidum. Η 
επίπτωση της νόσου εμφάνιζε σταθερή μείωση μέχρι το 2000, την τελευταία δεκαετία όμως 
παρατηρήθηκε διεθνώς αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, ιδιαίτερα στους ομοφυλόφι-
λους άνδρες. Η νόσος μπορεί να προσβάλλει πολλά οργανικά συστήματα και κατατάσσεται 
με κλινικά κριτήρια σε τέσσερα στάδια, με βάση τα οποία καθορίζεται η κατάλληλη αγωγή και 
η σωστή παρακολούθηση. Η περίοδος επώασης είναι κατά μέσο όρο 21 ημέρες (εύρος 3-90 
ημέρες). Η πρωτογόνος σύφιλη χαρακτηρίζεται από το ανώδυνο συφιλιδικό έλκος στη θέση 
του ενοφθαλμισμού με την επιχώρια λεμφαδενοπάθεια. Χωρίς θεραπεία το έλκος επουλώνε-
ται, περί το 25% των ασθενών όμως θα μεταπέσουν μερικές εβδομάδες έως λίγους μήνες αρ-
γότερα στο στάδιο της δευτερογόνου συφιλίδας, που χαρακτηρίζεται από εξάνθημα (συνήθως 
κηλιδοβλατιδώδες με συμμετοχή των παλαμών και των πελμάτων), εξελκώσεις βλεννογόνων, 
γενικά συμπτώματα (πυρέτιο, κακουχία, ανορεξία, μυαλγίες), λεμφαδενοπάθεια, αλωπεκία, 
ηπατίτιδα και προσβολή του Κ.Ν.Σ., των οφθαλμών και των νεφρών. Το λανθάνον στάδιο (πρώ-
ιμο τον πρώτο χρόνο μετά τη μόλυνση και όψιμο στη συνέχεια) χαρακτηρίζεται από την έλλει-
ψη συμπτωμάτων ή κλινικών ευρημάτων και η διάγνωση γίνεται με ορολογικές μεθόδους. Ένα 
έως τριάντα χρόνια μετά τη μόλυνση, μικρό ποσοστό (<25%) των ασθενών χωρίς θεραπεία θα 
εμφανίσουν τις εκδηλώσεις της τριτογόνου συφιλίδας (προσβολή του κεντρικού νευρικού και 
του καρδιαγγειακού συστήματος, καθώς και κομμιώματα). Η διάγνωση της νόσου γίνεται με 
ασφάλεια με την ανεύρεση της ωχράς σπειροχαίτης σε υλικό από βλάβη σε σκοτεινό πεδίο. 
Κατά κανόνα όμως, η διάγνωση τεκμαίρεται από τα κλινικά ευρήματα και τον ορολογικό έλεγ-
χο, με τη χρήση συνδυασμού μη τρεπονηματικών (RPR, VDRL) και ειδικών τρεπονηματικών 
δοκιμασιών (FTA-ABS, TPPA, EIA). Η παρεντερική χορήγηση πενικιλλίνης (σε δόσεις και μορφές 
που καθορίζονται από τα στάδια της νόσου) παραμένει η θεραπεία εκλογής. μετά τη θεραπεία 
συνιστάται τακτική κλινική και ορολογική παρακολούθηση. Είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η 
θεραπεία των σεξουαλικών συντρόφων, ενώ για την αποφυγή κάθετης μετάδοσης, ιδιαίτερη 
σημασία έχει ο προγεννητικός έλεγχος. Κάθε ασθενής με σύφιλη θα πρέπει να ελέγχεται για 
λοίμωξη από τον HIV.
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Στρογγυλό τραπέζι 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ

Επιδημιολογια
Ά. Σκιαδά
Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 

oι συστηματικές μυκητιάσεις έχουν αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες. αποτελούν σημα-
ντικό παράγοντα νοσηρότητας και θνητότητας, ιδιαίτερα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, 
εμφανίζονται δε με αυξημένη συχνότητα σε χειρουργικούς ασθενείς, καθώς και σε ασθενείς 
που νοσηλεύονται σε μΕΘ. Οι περισσότερες συστηματικές μυκητιάσεις οφείλονται σε είδη 
Candida και Aspergillus, σπανιότερα δε εμφανίζονται λοιμώξεις από mucorales, Fusarium και 
φαιοϋφομύκητες. Στα υποκείμενα νοσήματα που προδιαθέτουν σε μυκητίαση συγκαταλέ-
γονται οι αιματολογικές κακοήθειες και η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών και 
συμπαγών οργάνων, η λοίμωξη από HIV, τα εγκαύματα και ορισμένες συγγενείς ανοσοανε-
πάρκειες. Οι παράγοντες κινδύνου που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση καντιντίασης είναι η 
ουδετεροπενία, η χρήση κορτικκοστεροειδών, η χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος, οι 
κεντρικοί καθετήρες, η ολική παρεντερική διατροφή και οι ενδοκοιλιακές χειρουργικές επεμ-
βάσεις. ασπεργιλλώσεις εμφανίζονται κυρίως σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες ή εκεί-
νους που λαμβάνουν χρονίως κορτικοστεροειδή. 
Εκτός από την κάντιντα υπάρχουν και άλλοι ζυμομύκητες οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν 
συστηματική λοίμωξη. προκαλούν κλινική εικόνα παρόμοια με εκείνη της καντιντίασης και 
προσβάλλουν σχετικά συχνά το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η βλεννογονίτιδα και οι κεντρι-
κοί καθετήρες αποτελούν παράγοντες κινδύνου, υποψία δε για την ύπαρξή τους τίθεται 
όταν υπάρχει εμμένων πυρετός και δερματικές βλάβες σε ασθενή που ήδη λαμβάνει αμφο-
τερικίνη Β. Στους μύκητες αυτούς συγκαταλέγονται τα Trichosporon spp., Rhodotorula spp., 
Blastoschizomyces capitatus, κ.ά.

νΕώτΕρΕσ διαγνώστικΕσ προσΕγγισΕισ
ί. μελετιάδης
Λέκτορας Μυκητολογίας, Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Η συμβατική εργαστηριακή διάγνωση των ευκαιριακών διηθητικών μυκητιάσεων είναι προ-
βληματική λόγω της χαμηλής ευαισθησίας και ειδικότητας των καλλιεργειών στείρων και μη 
στείρων υλικών, αντίστοιχα. Νέες διαγνωστικές τεχνικές έχουν αναπτυχθεί, οι οποίες βασίζο-
νται στην ανίχνευση αντιγόνων του κυτταρικού τοιχώματος και των νουκλεϊκών οξέων και 
λιγότερο στην ανίχνευση αντισωμάτων έναντι των μυκήτων. Η ανίχνευση της γαλακτομαν-
νάνης χρησιμοποιείται στη διάγνωση των ασπεργιλλώσεων με υψηλή ειδικότητα (~90%) και 
καλή ευαισθησία (~70%), η οποία όμως μειώνεται σημαντικά σε ομάδες ασθενών χαμηλού 
κινδύνου και με τη χορήγηση αντιμυκητιακής αγωγής. Η ανίχνευση 1,3β-D-γλυκάνης χρησι-
μοποιείται στη διάγνωση όλων των μυκητιάσεων εκτός από τις κρυπτοκοκκώσεις και ζυγο-
μυκητιάσεις με καλή ευαισθησία (~77%) και ειδικότητα (~85%), ιδιαίτερα σε λοιμώξεις από 
Pneumonocystis carinii (>84%). Δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την αντιμυκητιακή θεραπεία 
και χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Για τη διάγνωση 
των καντιντιάσεων η συνδυασμένη ανίχνευση μαννάνης και αντι-μαννάνης έχει σχετικά καλή 
ευαισθησία και ειδικότητα (>80%), αν και είναι δύσκολο να διαχωριστεί ο αποικισμός από 
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τη λοίμωξη. Οι τεχνικές PCR ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων δεν είναι προτυποποιημένες και 
φαίνεται να έχουν καλή ευαισθησία και ειδικότητα για τη διάγνωση καντιντιάσεων (>88%) και 
λιγότερο καλή για τη διάγνωση των ασπεργιλλώσεων (63%-100%) όπου εμφανίζονται υψηλά 
ποσοστά ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. αξιοσημείωτη είναι η υψηλή προγνωστική αξία 
που χαρακτηρίζει τις νέες αυτές διαγνωστικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν στον αποκλεισμό και λιγότερο στην επιβεβαίωση διηθητικών μυκητιάσεων. Η αξιολόγη-
ση των αποτελεσμάτων αυτών των τεχνικών απαιτεί την ανάλυση πολλαπλών δειγμάτων, τη 
συνδυασμένη χρήση τους και καλή γνώση των παραγόντων που προκαλούν ψευδώς θετικά 
και αρνητικά αποτελέσματα.

Στρογγυλό τραπέζι 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ  
GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ. ΜΙΑ ΑΠΕΙΛΗ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ο ρολοσ του μικροβιολογικου Εργαστηριου
Γ. μαργαρίτη
Βιοπαθολόγος-Κλινική Μικροβιολόγος, Συντονίστρια Δ/ντρια Μικροβιολογικού Τμήματος, Γ.Ο.Ν.Κ. 
«Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Η ανάπτυξη αντοχής των βακτηρίων στα αντιβιοτικά οφείλεται: 1. Στην αλλαγή του βιολογικού 
στόχου δράσης, 2. στην ελαττωμένη κυτταρική διαπερατότητα, 3. στην ενεργητική απέκκριση 
του αντιβιοτικού (μέσω αντλιών ενεργητικής αποβολής - efflux pumps) και 4. στην αδρανοποί-
ηση των αντιβιοτικών με παραγωγή υδρολυτικών ή τροποποιητικών ενζύμων.
Η παραγωγή τέτοιων ενζύμων όπως είναι οι β-λακταμάσες παραμένει ο πιο σημαντικός μηχα-
νισμός αντοχής των Gram αρνητικών βακτηρίων στα β-λακταμικά αντιβιοτικά (πενικιλίνες, κε-
φαλοσπορίνες, μονοβακτάμες και καρβαπενέμες). Η ανίχνευση των β-λακταμασών είναι πολύ 
σημαντική για την επιλογή κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας, τη λήψη μέτρων ελέγχου 
της διασποράς πολυανθεκτικών στελεχών και την προστασία της Δημόσιας υγείας.
Οι εκτεταμένου φάσματος β-λακταμάσες (ESBLs), οι Amp C και οι καρβαπενεμάσες με πολλές 
νοσοκομειακές επιδημίες παγκοσμίως απασχολούν την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα 
και απαιτούν προσπάθειες για την ανίχνευση και τον περιορισμό τους. Στη χώρα μας η ανί-
χνευση σημαντικού αριθμού στελεχών βακτηρίων που παράγουν καρβαπενεμάσες σηματο-
δοτεί και τη συντονισμένη προσπάθεια της τελευταίας 2ετίας για τον έλεγχο και περιορισμό 
αυτών των λοιμώξεων.
Ο κυρίαρχος μηχανισμός αντοχής στις καρβαπενέμες είναι η παραγωγή καρβαπενεμασών. Οι 
καρβαπενεμάσες αποτελούν μια ευρεία και ποικιλόμορφη ομάδα ενζύμων που διαθέτουν ικα-
νότητα υδρόλυσης για τις καρβαπενέμες. Η εμφάνιση γονιδίων καρβαπενεμασών σε πλασμί-
δια και ιντεργκρόνια ευνόησε στην ταχεία διασπορά τους. Το εργαστήριο, αφού ταυτοποιήσει 
το βακτήριο σε επίπεδο είδους, προβαίνει σε δοκιμή ευαισθησίας σε πολλούς αντιμικροβια-
κούς παράγοντες από διαφορετικές ομάδες. από τον φαινότυπο αντοχής, την κριτική ανάγνω-
ση του αντιβιογράμματος και εφόσον απαιτείται, εφαρμογή ειδικών πρόσθετων φαινοτυπι-
κών δοκιμασιών, μπορεί να εξαχθούν συμπεράσματα για τους μηχανισμούς αντοχής και την 
παραγωγή ενζύμων και αν απαιτείται, να τροποποιηθούν τα in vitro αποτελέσματα.
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Η ανίχνευση γονιδίων αντοχής με τη χρήση μοριακών τεχνικών πραγματοποιείται σε εξειδι-
κευμένα εργαστήρια. παρά την ταχύτητα και ακρίβεια των αποτελεσμάτων, λόγω του υψηλού 
κόστους περιορίζεται η εφαρμογή τους σε ειδικές περιπτώσεις με σκοπούς κυρίως επιδημιο-
λογικούς. 
Σε ειδικές περιπτώσεις το εργαστήριο προβαίνει σε έλεγχο φορείας από πολυανθεκτικά Gram 
αρνητικά βακτήρια ή και σε έλεγχο του περιβάλλοντος.

ΕΘνικο σχΕδιο δρασησ για τον ΕλΕγχο τησ διασπορασ 
πολυανΘΕκτικών μικροβιών 
Ε. μαλτέζου 
Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Σκοπός: Τα ανθεκτικά στις καρβαπενέμες παθογόνα (αΚπ) αποτελούν σοβαρό αίτιο νοσο-
κομειακών λοιμώξεων, με αυξημένη συνοδό νοσηρότητα, θνητότητα και κόστος νοσηλείας. 
παρουσιάζουμε τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα περιστατικών λοίμωξης από αΚπ τα 
οποία δηλώθηκαν μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «προκρούστης» από τα νοσοκομεία 
όλης της χώρας στο διάστημα 01/11/2010 μέχρι 31/10/2011.
Μέθοδοι: προοπτική δήλωση στο ΚΕ.Ελ.π.ΝΟ.
Αποτελέσματα: Δηλώθηκαν 4.229 περιστατικά λοιμώξεων από αΚπ (μέση ηλικία: 63 έτη). Η 
μέση επίπτωση των λοιμώξεων από αΚπ ήταν 0,5/1.000 ημέρες νοσηλείας. Το 51,6% των περι-
στατικών νοσηλεύονταν σε μονάδα Εντατικής Θεραπείας (μΕΘ), το 31,5% στον παθολογικό 
Τομέα και το 16,9% στον Χειρουργικό Τομέα. Οι επιμέρους διαγνώσεις ήταν: πνευμονία (32,5%, 
από τις οποίες το 70% αφορούσε πνευμονίες συνδεόμενες με αναπνευστήρα), μικροβιαιμία 
(31,5%), ουρολοίμωξη (23,1%) και λοίμωξη χειρουργικού πεδίου (12,9%). Οι πνευμονίες και 
οι μικροβιαιμίες ήταν στατιστικά σημαντικά πιο συχνές σε ασθενείς μΕΘ, οι ουρολοιμώξεις 
σε ασθενείς στον παθολογικό Τομέα και οι λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου σε ασθενείς στον 
Χειρουργικό Τομέα. Οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν ήταν Klebsiella pneumoniae 
(42,6%%), Pseudomonas aeruginosa (21,5%), και Acinetobacter baumanii (35,9%). Η παραγωγή 
KPC καρβαπενεμάσης αποτελούσε τον κύριο μηχανισμό αντοχής στις Κλεμπσιέλλες (90,21%). 
Στις 28 ημέρες μετά την ανίχνευση αΚπ, η έκβαση των ασθενών ήταν: παραμονή στο νοσο-
κομείο: 27,5%, εξιτήριο: 38%, θάνατος: 34,4%. Η μεγαλύτερη θνητότητα αφορούσε ασθενείς 
που νοσηλεύονταν σε μΕΘ (42,3%) και ασθενείς με μικροβιαιμία (41,8%) ή πνευμονία (40,1%).
Συμπεράσματα: Η συντονισμένη προσπάθεια ελέγχου και περιορισμού των νοσοκομειακών 
λοιμώξεων από αΚπ αποτελεί προτεραιότητα για την προάσπιση της ασφάλειας των ασθενών 
και της δημόσιας υγείας γενικότερα.
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Στρογγυλό τραπέζι 
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ  
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ: ΜΙΑ ΠΛΗΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ

η πληγη στην Εφαρμογη του ΕλΕγχου τών νοσοκομΕιακών 
λοιμώξΕών
Γ. πουλάκου
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος

Ο περιορισμός της διασποράς των πολυανθεκτικών παθογόνων στο νοσοκομειακό χώρο 
έχει ως ακρογωνιαίο λίθο του την πιστή και αυστηρή εφαρμογή της πολιτικής ελέγχου των 
λοιμώξεων. Εμπειρία από χώρες που αντιμετώπισαν πρόβλημα διασποράς πολυανθεκτικών 
παθογόνων, όπως οι Ηνωμένες πολιτείες, το ίσραήλ και η Ελλάδα, έδειξε τραγικές συνέπει-
ες από πλευράς νοσηρότητας και θνητότητας. Επιπλέον, το συνεπαγόμενο φορτίο μπορεί να 
αποβεί δυσβάσταχτο για το νοσηλευτικό ίδρυμα αλλά και το σύστημα της υγείας. από επιτυ-
χή παραδείγματα περιορισμού τέτοιων επιδημιών έχει καταδειχθεί η σπουδαιότητα ύπαρξης 
σχεδίων ετοιμότητας με δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με το είδος του προβλήματος. 
Είναι προφανές ότι εκτός από επάρκεια πόρων, τέτοια επιχειρησιακά σχέδια προϋποθέτουν 
συστράτευση των διοικητικών και πολιτικών μηχανισμών. Σημαντική συνιστώσα ενός τέτοιου 
σχεδίου είναι η δυνατότητα μικροβιολογικής τεκμηρίωσης, ώστε να αναγνωριστεί έγκαιρα μια 
αρχόμενη επιδημική κατάσταση προτού γενικευθεί. Η ενεργητική επιτήρηση με τη λήψη καλ-
λιεργειών φορείας είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα στην έγκαιρη ανεύρεση φορέων πολυαν-
θεκτικών παθογόνων μεταξύ νοσηλευομένων με παράγοντες κινδύνου. ακολούθως χρειάζε-
ται ένας διασυνδετικός μηχανισμός ανάμεσα στο εργαστήριο και την κλινική, ώστε οι ασθενείς 
με πολυανθεκτικό μικρόβιο να απομονώνονται εγκαίρως από τους υπολοίπους. Θεμελιώδους 
σημασίας είναι η τήρηση των μέτρων πρόληψης της διασποράς με τη χρήση ατομικού εξοπλι-
σμού για τον πάσχοντα, τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού για τους ιατρονοσηλευτές και 
την αυστηρή τήρηση της υγιεινής των χεριών με τη χρήση αλκοολούχου διαλύματος. Η συμ-
μόρφωση του προσωπικού ποικίλλει σημαντικά, με χαμηλότερα ποσοστά να καταγράφονται 
διεθνώς σε χειρουργικές ειδικότητες και υψηλότερα ποσοστά μεταξύ νοσηλευτών. μαθημα-
τικά μοντέλα διασποράς αναδεικνύουν σήμερα όλο και περισσότερο την αξία της χωροτα-
ξικής μόνωσης των φορέων πολυανθεκτικού (απόλυτη μόνωση ή ομαδοποίηση με άλλους 
φέροντες τα ίδια παθογόνα) ως της σημαντικότερης παραμέτρου για την επιτυχία τέτοιων 
παρεμβάσεων. Η συνειδητοποίηση από όλους τους εργαζόμενους στο χώρο των ελληνικών 
νοσοκομείων, της προσωπικής ευθύνης για τη διασπορά των πολυανθεκτικών πρέπει να γίνει 
πρωτεύων στόχος της ελληνικής προσέγγισης στο πρόβλημα.
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Διάλεξη 
ηπατιτιδα C: νΕΕσ ΘΕραπΕυτικΕσ δυνατοτητΕσ
α. Σκουτέλης
Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Διευθυντής Ε’ Παθολογικής Κλινικής & Μονάδας Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Η ηπατίτιδα C αποτελεί επιστημονική πρόκληση τις τελευταίες δεκαετίες για πολλούς λό-
γους, όπως ο σημαντικός επιπολασμός παγκοσμίως, το πολύ υψηλό ποσοστό μετάπτωσης σε 
χρονιότητα και κυρίως, τα μη ικανοποιητικά ποσοστά μόνιμης ανταπόκρισης στην τρέχου-
σα, ανοσοτροποποιητική κυρίως, αγωγή με ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη (ί/Ρ). Τα ποσοστά 
μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης είναι ιδιαιτέρως χαμηλά (<50%) στους γονότυπους 1 και 4. 
Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες χρησιμοποίησης στη χρόνια HCV 
λοίμωξη αποτελεσματικών παραγόντων που δρουν απευθείας στον ιό αναστέλλοντας ένζυ-
μα (κυρίως πρωτεάσες και πολυμεράσες) που εμπλέκονται στον πολλαπλασιασμό του ιού. 
Οι περισσότερες κλινικές μελέτες είναι φάσης ίί και ίίί. παρόλα αυτά, δύο από τους προανα-
φερθέντες παράγοντες, οι αναστολείς πρωτεάσης (απ) boceprevir και telaprevir, λόγω των 
εντυπωσιακών ποσοστών μόνιμης ιολογικής απόκρισης σε αντίστοιχες μελέτες φάσης ίίί σε 
naïve και προθεραπευμένους ασθενείς και γονότυπο 1 του HCV (63-83% σε σύγκριση με 40-
45% της τρέχουσας θεραπείας), εγκρίθηκαν περί το τέλος του 2011 από τις αντίστοιχες αρχές 
των Ηπα και της Ευρώπης σαν τρέχουσα θεραπεία για τη χρόνια HCV λοίμωξη. Στην Ελλάδα 
αναμένονται να εγκριθούν και να κυκλοφορήσουν εντός του 2012. Οι δύο εγκριθείσες απ συγ-
χορηγούνται (από του στόματος) με ί/Ρ σε σχήματα αυστηρά καθοριζόμενα από την ιολογική 
ανταπόκριση (response guided treatment) όπως, άλλωστε, συμβαίνει και τώρα στην τρέχου-
σα θεραπεία με ί/Ρ. Εξίσου αυστηροί είναι και οι κανόνες διακοπής της αγωγής επί μη ιολογικής 
ανταπόκρισης με σκοπό την αποφυγή αντοχής και άσκοπου κόστους. Σε κάθε περίπτωση και 
για τα δύο φάρμακα η συνολική διάρκεια της συνδυασμένης θεραπείας δεν ξεπερνά τις 48 
εβδομάδες. Οι παρενέργειες και των δύο φαρμάκων (κυρίως αναιμία, εξάνθημα, λευκοπενία) 
είναι αναστρέψιμες και όχι σοβαρές. Συμπερασματικά, η προσθήκη απ στην τρέχουσα αγωγή 
με ί/Ρ βελτιώνει σημαντικά τη μόνιμη ιολογική ανταπόκριση και ανοίγει νέους ορίζοντες στην 
αντιμετώπιση της χρόνιας HCV λοίμωξης.

Διάλεξη 
νΕώτΕρΕσ ΕργαστηριακΕσ τΕχνικΕσ στη διαγνώση τών λοιμώξΕών
α. μεντής
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος, Ερευνητής Α’, Διευθυντής Διαγνωστικού Τμήματος 
Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur 

Για πολλά χρόνια η εργαστηριακή διάγνωση των βακτηριακών, μυκητιασικών και ιογενών λοι-
μώξεων, είχε βασισθεί στην καλλιέργεια και στις ορολογικές εξετάσεις. Την τελευταία 20ετία 
νέες μέθοδοι έχουν εισαχθεί στην εργαστηριακή διερεύνηση των μικροβιακών λοιμώξεων, με 
πιο σημαντικές τις μοριακές τεχνικές. Οι διαγνωστικές μοριακές μέθοδοι που βασίζονται σήμε-
ρα κυρίως στην πραγματικού χρόνου PCR και στην ανάλυση του γονιδιώματος των μικροορ-
γανισμών, διαθέτουν αυξημένη ευαισθησία, απαιτούν μικρότερο χρόνο για την πραγματοποίη-
σή τους και έχουν βελτιωμένη αναπαραγωγιμότητα και ειδικότητα. Η εξάπλωση των μεθόδων 
αυτών επιτρέπει στη Διαγνωστική μικροβιολογία να έχει σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική 
αντιμετώπιση των λοιμώξεων καθόσον τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε κλινικά έγκαιρο 
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χρόνο, στην εξοικονόμηση πόρων λόγω μικρότερης διάρκειας παραμονής των ασθενών στο 
νοσοκομείο, και στη Δημόσια υγεία. Οι νέες μέθοδοι έχουν φέρει πραγματική επανάσταση στη 
διαγνωστική των ιογενών λοιμώξεων. Την τελευταία δεκαετία, με την εφαρμογή των μοριακών 
μεθόδων, επιδημίες όπως το SARS αλλά και η πανδημία από τον ιό αΗ1Ν1, διερευνήθηκαν σε 
μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξή τους. Επιπλέον, οι νέες τεχνικές έχουν συμβάλει: α. 
Στην ανίχνευση νέων μικροβίων όπως οι αναπνευστικοί ιοί Boca και ανθρώπινος μεταπνευμο-
νοϊός. Β. Στη μέτρηση του ιικού φορτίου στο αίμα ασθενών για την παρακολούθηση της θερα-
πείας ασθενών με HIV, ηπατίτιδα C, ή κυταρομεγαλοϊό. Γ. Στην ανίχνευση αντοχής σε αντιικούς 
παράγοντες, όπως στις περιπτώσεις μεταλλακτικών στελεχών HIV και ερπητοϊών που εμφα-
νίζουν αντοχή στα χρησιμοποιούμενα αντιικά φάρμακα. Δ. Στην τυποποίηση ιών που βοηθά 
σημαντικά στην επιδημιολογία και τη μελέτη της παθογένειας των ιογενών λοιμώξεων.

Διάλεξη 
γονιδιώματικη τών μικροβιών και λοιμώξΕισ
α. Τσακρής
Καθηγητής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μια πραγματική έκρηξη όσον αφορά την πλήρη αλληλού-
χιση όλο και περισσότερων μικροβίων, γεγονός στο οποίο έχουν συντελέσει οι νέας γενιάς 
μεθοδολογίες αλληλούχισης, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα, με μικρό κόστος, μελέτης αλλη-
λουχιών χιλιάδων ζευγών βάσεων σε λιγότερο από 24 ώρες. παράλληλα, εκτός της μελέτης του 
γονιδιώματος μικροβίων από καθαρά καλλιεργήματα, προστέθηκε πρόσφατα η δυνατότητα 
ανάλυσης γονιδίων και γονιδιωμάτων άμεσα από δείγματα με πληθώρα ετερόκλιτων μικρο-
οργανισμών, για τους περισσότερους από τους οποίους η καλλιέργειά τους είναι ανέφικτη. Η 
ανάλυση αυτή έχει πάρει την ονομασία της μεταγονιδιωματικής (metagenomic) ανάλυσης. Ως 
αποτέλεσμα της γονιδιωματικής ανάλυσης των μικροοργανισμών είναι, αρχικά, η καλύτερη 
κατανόηση της εξέλιξής τους μέσα στο χρόνο και ποικιλότητάς τους, με στόχο την επιδημι-
ολογική διερεύνηση λοιμώξεων, ιχνηλάτηση της μετάδοσης και εύρεση της πηγής λοίμωξης. 
παράλληλα, η μελέτη του γονιδιώματος προσφέρει όλα εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραί-
τητα για την κατανόηση των μηχανισμών παθογόνου δράσης των μικροβίων, μέσω τόσο της 
εύρεσης γονιδίων σχετιζόμενων με τη λοιμογόνο δράση τους (π.χ. παραγωγή τοξινών), όσο και 
αυτών που σχετίζονται με την ευόδωση του αποικισμού, την αποφυγή φαγοκυττάρωσης ή την 
επιβίωση εντός των φαγοκυττάρων, καθώς και της απώλειας κάποιων άλλων και δημιουργίας 
μη μεταγραφόμενων ή αλλιώς ψευδο-γονιδίων. Ταυτόχρονα, η γονιδιωματική δίνει τη δυνατό-
τητα ανίχνευσης προηγουμένως άγνωστων παθογόνων, σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων δια-
γνωστικών εργαλείων και σε μερικές περιπτώσεις, ακόμη και εύρεσης καλλιεργητικού υλικού 
απομόνωσής τους, αφού γίνονται γνωστές οι διατροφικές απαιτήσεις του υπό μελέτη μικρο-
βίου. Η αλληλούχιση, τέλος, του γενετικού υλικού παρέχει πληροφορίες για αντοχές σε χημει-
οθεραπευτικά, καθώς και πλήρη δεδομένα για το αντιγονικό προφίλ του μικροβίου, γεγονότα 
που συμβάλλουν στο σχεδιασμό νέων θεραπευτικών μορίων και εμβολίων. από την πλούσια 
σε ανακαλύψεις «γονιδιωματική εποχή» (genomics era) έχουμε σήμερα περάσει στην «εποχή 
της πληθυσμιακής γονιδιωματικής» (population genomics era), όπου υπάρχει συσσώρευση 
πληθώρας γενετικών πληροφοριών και γενετικών αλληλουχιών για κάθε έναν μεμονωμένο 
μικροοργανισμό. απαραίτητη είναι η ανάγκη συστήματος βιο-πληροφορικής ικανού στη σύν-
θεση όλης αυτής της πληροφορίας, με άμεση εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πρακτική.
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Βραχείες διαλέξεις 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΕντΕροαιμορραγικο E. coli
Δ.π. Κοφτερίδης
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο όρος εντεροαιμορραγικό E. coli (EHEC) χρησιμοποιείται για να περιγράψει κολοβακτηρίδια 
που παράγουν Shiga-τοξίνη (STEC) (Shiga τοξίνη 1 ή/και Shiga-τοξίνη 2) και προκαλoύν αιμορ-
ραγική διάρροια. Έχουν αναγνωρισθεί περισσότεροι από 200 ορότυποι του STEC. Ο ορότυπος 
o157:H7 ευθύνεται για τις μεγαλύτερες επιδημίες και τις περισσότερες επιπλοκές, αν και εκτι-
μάται ότι 50% των λοιμώξεων προκαλούνται από άλλους ορότυπους. πρόσφατα (απρίλιος 
2011), υπήρξε μία μεγάλη επιδημία στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης από E. coli 
o104:H4. Η δεξαμενή της λοίμωξης είναι το έντερο των φυτοφάγων ζώων. Ο μικροργανισμός 
έχει εξαιρετικά χαμηλή μολυσματική δόση (<100 οργανισμοί). Η μετάδοση της νόσου γίνε-
ται με την κατανάλωση μολυσμένου ή ανεπαρκώς ψημένου κρέατος, μη παστεριωμένο γάλα, 
νερά που έχουν μολυνθεί από περιττώματα ζώων, ή κατανάλωση μολυσμένων φρούτων και 
λαχανικών και από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω άμεσης επαφής με τα κόπρανα. Ο χρόνος 
επώασης είναι 3-4 ημέρες. Η λοίμωξη από EHEC προκαλεί αιμορραγική διάρροια και κοιλιακό 
άλγος, ενώ τα συστηματικά συμπτώματα και ο πυρετός συνήθως απουσιάζουν. Τα συμπτώμα-
τα διαρκούν 5-7 ημέρες. Εκτιμάται ότι 10-15% των παιδιών ηλικίας <10 ετών αλλά και ηλικι-
ωμένοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS), μία δυνητικά 
θανατηφόρο επιπλοκή που χαρακτηρίζεται από μικροαγγειοπαθητική αναιμία, θρομβοπενία 
και έκπτωση νεφρικής λειτουργίας. Στην επιδημία από Ε. coli Ο104:Η4, το μεγαλύτερο ποσο-
στό ασθενών ήταν ενήλικες γυναίκες και το 30% εμφάνισε HUS. Η θεραπεία βασίζεται κυρίως 
στην ενυδάτωση των ασθενών. Η χορήγηση αντιβιοτικών αντενδείκνυται, αφού μπορεί να 
ενεργοποιήσει την απελευθέρωση της Shiga-τοξίνης, ενώ υπάρχουν μελέτες που υποστηρί-
ζουν ότι η χορήγηση αντιμικροβιακών αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης HUS.

clostridium difficilE
Σ. μυγιάκης
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος. Λέκτορας, Γ’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» 

H νόσος από Clostridium difficile αποτελεί το 20-30% των περιπτώσεων διάρροιας και το συ-
χνότερο αίτιο κολίτιδας μετά από αντιβιοτικά. Ωφείλεται σε σπορογόνο αναερόβιο βάκιλλο, 
που παράγει παθογόνο τοξίνη. Έχει συσχετισθεί με λήψη σχεδόν οποιουδήποτε αντιβιοτικού. 
μεταδίδεται ευχερώς διά της κοπρανοστοματικής οδού και μέσω επαφής. Επιπρόσθετους πα-
ράγοντες κινδύνου αποτελούν η ηλικία, συννοσηρότητες και ανοσοκαταστολή, ενδεχομένως 
και οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων. πρόσφατα έχουν παρατηρηθεί αύξηση της συχνότητας 
της νόσου παγκοσμίως και επιδημίες από ιδιαίτερα παθογονικά στελέχη με μεγάλη θνητότη-
τα. Η νόσος ξεκινά συνήθως 5-10 ημέρες μετά τη λήψη αντιβιοτικού με άφθονες, χαρακτηρι-
στικού χρώματος και οσμής, μη αιμορραγικές διάρροιες, κοιλιακό άλγος, ενίοτε και εμέτους. 
υψηλός πυρετός και λευκοκυττάρωση συνυπάρχουν, ιδιαίτερα στις βαρύτερες μορφές. αυτές 
χαρακτηρίζονται από παρουσία ψευδομεμβρανών στο παχύ έντερο (ψευδομεμβρανώδης κο-
λίτιδα) και μπορούν να εξελιχθούν ταχέως (καταστροφική μορφή) με ειλεό, τοξικό μεγάκολο 
και διάτρηση με οξέωση και καταπληξία. Η ανεύρεση τοξίνης (τύπου α ή Β) ή και PCR σε δείγμα 
πάσχοντος από το κλινικό σύνδρομο συνήθως θέτει τη διάγνωση. Η θεραπεία περιλαμβάνει 
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από του στόματος μετρονιδαζόλη ή βανκομυκίνη, με την τελευταία σε μεγαλύτερες δόσεις (ή 
και το συνδυασμό τους) να προτιμάται σε βαρύτερες περιπτώσεις. Η κολίτιδα συχνά υποτρο-
πιάζει, οπότε δίδονται παρατεταμένα σχήματα βανκομυκίνης. Η φιδαξομυκίνη, από του στό-
ματος βακτηριοκτόνο έναντι του Clostridium difficile αντιβιοτικό, δείχνει αποτελεσματικότητα 
συγκρίσιμη και σε κάποιες περιπτώσεις ανώτερη της βανκομυκίνης, με λιγότερες υποτροπές, 
αλλά μεγαλύτερο κόστος. Η τήρηση των μέτρων ελέγχου διασποράς και σχολαστικής υγιεινής 
των χεριών (με αντισηπτικό σαπούνι και νερό, καθώς τα αλκοολούχα από μόνα τους δεν είναι 
σποροκτόνα) είναι μείζονος σημασίας για την πρόληψη.

Αμφίδρομη διαδραστική συνεδρία 
λοιμώξΕισ στην Εγκυμοσυνη
ί.Δ. παυλοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολόγος, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Συγγενείς ονομάζονται οι λοιμώξεις που μεταδίδονται στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κυή-
σεως και διακρίνονται ανάλογα με το χρονικό διάστημα μετάδοσης σε ενδομήτριες (κατά το 1ο, 
2ο ή 3ο τρίμηνο), περιγεννητικές (κατά τον τοκετό) και πρώιμες μετά τον τοκετό (με το θηλασμό 
ή μέσω νοσοκομειακής ή οικογενειακής έκθεσης). Στην πρόγνωση των συγγενών λοιμώξεων 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ηλικία κυήσεως κατά τη μετάδοση, καθώς η δυνατότητα του 
λοιμώδους παράγοντα να διέλθει στο έμβρυο είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ωρίμανση 
του πλακούντα. λοιμώξεις του 1ου τριμήνου κυήσεως έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα σοβαρό-
τερες συγγενείς διαμαρτίες αφού μπορεί να επιδράσουν στην οργανογένεση (ερυθρά, τοξό-
πλασμα, CmV) παρά το γεγονός ότι η συχνότητα μετάδοσής τους στο κύημα μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη κατά το 3ο τρίμηνο (τοξόπλασμα). Ο κίνδυνος μετάδοσης είναι μεγαλύτερος σε 
πρωτολοίμωξη της εγκύου παρά σε αναζωπύρωση, καθώς στη δεύτερη περίπτωση η προϋ-
πάρχουσα μητρική ανοσία δρα προστατευτικά στο έμβρυο. μετά την ενδομήτρια λοίμωξη, το 
νεογνό μπορεί να γεννηθεί με εμφανείς κλινικές εκδηλώσεις, είτε να είναι αρχικά ασυμπτωμα-
τικό και να εμφανίσει συμπτώματα αργότερα.
Η σύγχρονη προσέγγιση του νεογνού με πιθανή συγγενή λοίμωξη είναι πολυπαραγοντική και 
περιλαμβάνει τη γνώση της ανοσίας της εγκύου, το ιστορικό της κυήσεως, της ενδομήτριας 
ανάπτυξης και του τοκετού και την εξέταση του πλακούντα. απαραίτητος είναι ο πρώιμος ερ-
γαστηριακός έλεγχος του νεογνού με PCR ή καλλιέργεια για ταυτοποίηση του αιτίου, καθώς 
ο ορολογικός έλεγχος είναι σπάνια διαγνωστικός λόγω ανωριμότητας του ανοσοποιητικού 
συστήματος (απουσία ειδικών Igm αντισωμάτων στη γέννηση) ή μπορεί να καθυστερήσει 
(4-πλασιασμός IgG σε διάστημα 2 εβδομάδων), με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση.





ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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ΔΙΗΘΗΤΙΚΗ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ ΑΠΟ TRICHOSPORON ASAHII 
ΣΕ ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗΘΕΝΤΑ ΑΣΘΕΝΗ 
α.  Τσιάκαλος, Δ.  λουκέρης, Σ.  Γεωργιάδου, Ν.   Σύψας
Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σκοπός: Η μυκηταιμία αντιπροσωπεύει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες αύξη-
σης της νοσηρότητας και της θνητότητας μεταξύ των νοσηλευομένων ασθενών. παρότι οι 
λοιμώξεις από Candida spp. συνιστούν τη μεγάλη πλειοψηφία των μυκήτων που απομονώνο-
νται στις αιμοκαλλιέργειες, ένα σημαντικό ποσοστό περιστατικών μυκηταιμίας οφείλονται σε 
άλλα είδη μυκήτων, όπως τα Trichosporon spp. Η διηθητική τριχοσπορίαση είναι μια απειλητι-
κή για τη ζωή, ευκαιριακή μυκητίαση που προσβάλλει ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, ιδίως 
τους πάσχοντες από αιματολογικές κακοήθειες και όγκους συμπαγών οργάνων. Οι μύκητες 
Trichosporon spp αποικίζουν τους νοσοκομειακούς ασθενείς, προκαλούν διηθητικές λοιμώ-
ξεις και εμφανίζουν ενδογενή αντοχή σε διάφορα αντιμυκητιασικά φάρμακα. παρουσιάζεται 
η κλινική περίπτωση μυκηταιμίας από Trichosporon asahii σε σπληνεκτομηθέντα ασθενή. 
Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας 50 ετών ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, όπου και υπέστη 
πολλαπλά κατάγματα, καθώς και τραύματα στη θωρακική και κοιλιακή χώρα και υπεβλήθη σε 
επείγουσα σπληνεκτομή και ταυτόχρονη αντιμετώπιση των καταγμάτων με τη χρήση εξωτε-
ρικών οστεοσυνθέσεων.
Αποτελέσματα: ακολούθως ο ασθενής νοσηλεύθηκε για δύο εβδομάδες σε μονάδα εντατι-
κής θεραπείας, όπου και έλαβε πολλαπλά σχήματα με αντιβιοτικά ευρέος φάσματος καθώς και 
προφύλαξη με φλουκοναζόλη. Ο ασθενής 10 εβδομάδες αργότερα μεταφέρθηκε σε χειρουρ-
γικό τμήμα του Γ.Ν.α. «λαϊκό» εξαιτίας εμμένουσας διάρροιας, πυρετού και κοιλιακού άλγους, 
όπου και έλαβε εμπειρικά αρχικά αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη και εν συνεχεία κεφιπίμη/μετρο-
νιδαζόλη, δίχως κλινική βελτίωση. παρά την αγωγή, η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώθηκε 
και σε 2 διαδοχικά δείγματα αιμοκαλλιεργειών απομονώθηκε μύκητας. Η φλουκοναζόλη διε-
κόπη και ο ασθενής έλαβε ενδοφλέβια κασποφουγκίνη. παρά την έναρξη της εχινοκανδίνης ο 
ίδιος μύκητας καλλιεργήθηκε 5 ημέρες αργότερα σε νέα αιμοκαλλιέργεια και ταυτοποιήθηκε 
με το αυτόματο σύστημα VITEC 2 (biomerieux), ως Trichosporon asahii. Ο έλεγχος ευαισθησίας 
με τη μέθοδο διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικών Etest έδωσε τιμές mIC: κασποφου-
γκίνη 8 μg/ml, μικαφουγκίνη 8 μg/ml, αμφοτερικίνη Β 0,5 μg/ml, φλουκοναζόλη 4 μg/ml και 
βορικοναζόλη 0,06 μg/ml. λόγω αντοχής του μύκητα στις εχινοκανδίνες η αγωγή τροποποιή-
θηκε σε ενδοφλέβια βορικοναζόλη με αποτέλεσμα την αρνητικοποιήση των αιμοκαλλιεργει-
ών. Ο ασθενής βελτιώθηκε και εξήλθε σε καλή γενική κατάσταση έχοντας λάβει συνολικά 14 
ημέρες ενδοφλέβια αγωγή με βορικοναζόλη, η οποία συνεχίστηκε από του στόματος για έναν 
μήνα (200 mg bid).
Συμπεράσματα: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους κλινικούς ιατρούς να έχουν υπ’ όψιν τους 
πως οι διηθητικές μυκητιάσεις δεν οφείλονται πάντοτε σε Candida spp., αλλά και σε άλλα είδη 
μυκήτων μεταξύ των οποίων και σε Trichosporon spp, που εμφανίζουν ενδογενή αντοχή σε 
διάφορα αντιμυκητιασικά φάρμακα.

ΔΑ001



32

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΗΣ 
ΠΥΕΛΟΚΑΛΥΚΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ
Β.  πετσιμέρη, Β.  παπαροϊδάμη, ί.  Ζαρκάδα, μ.  Θεοχάρη
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Καρπενησίου

Σκοπός: Καταγραφή της ύπαρξης νεφρολιθίασης και της συνοδού διάτασης του πυελοκαλυκι-
κού συστήματος ως προδιαθεσικός παράγοντας λοίμωξης ουροποιητικού συστήματος.
Υλικό και Μέθοδοι: μελετήθηκαν 50 ασθενείς, 23 άνδρες και 27 γυναίκες, με λοίμωξη ουρο-
ποιητικού συστήματος που νοσηλεύτηκαν στην παθολογική Κλινική. Καταγράφηκε πόσοι από 
αυτούς παρουσίαζαν φυσιολογικό υπερηχογράφημα νεφρών και πόσοι εμφάνιζαν λιθίαση ή/
και διάταση πυελοκαλυκικού συστήματος, καθώς και οι μέσες τιμές των λευκών αιμοσφαιρί-
ων και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) κατά την είσοδό τους στην παθολογική Κλινική. 
Αποτελέσματα: από τους 50 ασθενείς, οι 18 (ποσοστό 36%) έπασχαν από νεφρολιθίαση και 
διάταση του πυελοκαλυκικού συστήματος. από αυτούς οι 11 ήταν γυναίκες (ποσοστό 40,7% 
επί των γυναικών), οι οποίες είχαν μέση τιμή λευκών αιμοσφαιρίων ίση με 14398/μL και μέση 
τιμή CRP ίση με 9,9 mg/dl, ενώ οι 7 ήταν άντρες (ποσοστό 30% επί των αντρών) με μέση τιμή 
λευκών αιμοσφαιρίων 9310/μL και μέση τιμή CRP ίση με 9,6 mg/dl. από τους 50 ασθενείς οι 30 
(ποσοστό 60%) παρουσίαζαν φυσιολογικό υπερηχογράφημα νεφρών. από τους 30 ασθενείς 
οι 14 ήταν γυναίκες (ποσοστό 52% επί των γυναικών), οι οποίες είχαν μέση τιμή λευκών αιμο-
σφαιρίων ίση με 10830/μL και μέση τιμή CRP ίση με 7 mg/dl, ενώ οι 16 ήταν άντρες (ποσοστό 
69% επί των αντρών), οι οποίοι είχαν μέση τιμή λευκών αιμοσφαιρίων ίση με 15330/μL και 
μέση τιμή CRP ίση με 20,7 mg/dl. Άλλοι δύο ασθενείς (γυναίκες) ποσοστό 4% του συνόλου των 
ασθενών εμφάνιζαν ψαμμίαση χωρίς διάταση του πυελοκαλυκικού συστήματος.
Συμπεράσματα: Η νεφρολιθίαση με συνοδό διάταση είναι αρκετά συχνή σε ασθενείς με ου-
ρολοίμωξη (36%). Φαίνεται να είναι πιο συχνή σε γυναίκες (40,7%) και λιγότερο σε άντρες 
(30%). Η μέση τιμή των λευκών αιμοσφαιρίων και της CRP σε γυναίκες με ουρολοίμωξη είναι 
υψηλότερη σε όσες εμφανίζουν νεφρολιθίαση και διάταση (14398/μL έναντι 10831/μL και 9,9 
mg/dl έναντι 7 mg/dl αντίστοιχα), γεγονός που υποδεικνύει ότι η ουρολοίμωξη με συνυπάρ-
χουσα λιθίαση και διάταση οδηγεί σε πιο σοβαρή κλινική εικόνα. Η μέση τιμή των λευκών 
αιμοσφαιρίων και της CRP σε άντρες με ουρολοίμωξη είναι υψηλότερη σε όσους δεν εμφα-
νίζουν νεφρολιθίαση και διάταση (15330/μL έναντι 9310/μL και 20,7 mg/dl έναντι 9,6 mg/dl), 
γεγονός που δηλώνει ότι η ουρολοίμωξη στους άντρες μπορεί να εμφανίζει σοβαρή κλινική 
εικόνα παρά το φυσιολογικό υπερηχογράφημα νεφρών, πιθανώς λόγω συχνής επιπλοκής της 
ουρολοίμωξης με οξεία προστατίτιδα.

ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ, ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ 
ΑΠΟ MRSA ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (CA-MRSA) ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΛΕΥΚΟΚΤΟΝΙΝΗ 
PANTON-VALENTINE (PVL) 
Θ.   Τζίμας,1 Κ.   μαραζόπουλος,1 Γ.   μπαξεβάνος, Γ.   Δήμος,1 Ν.  Γκίζας,1 μ.   μάστορα,1 Κ.  Γκαρτζονίκα,2 
Ν.   ακριτίδης 1 
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Σκοπός: Να αναδείξουμε το πρόβλημα των απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων από ανθεκτικά 
στελέχη Staphylococcus aureus της κοινότητας, που παράγουν μια εξωκυττάρια πρωτεΐνη με 
δράση λευκοκτονίνης, την Panton Valentine Leucocidin (PVL).
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Υλικό και Μέθοδοι: Ένας άνδρας 43 ετών προσήλθε λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης άλγους 
στη δεξιά ποδοκνημική άρθρωση και εμπυρέτου έως 39,7οC. Δεν ανέφερε τραυματισμό της 
άρθρωσης ούτε νοσηλεία σε νοσοκομείο. Στην εξέταση η άρθρωση ήταν ερυθρή, εξοιδημένη, 
θερμή και επώδυνη στην ψηλάφηση. Δεν εμφάνιζε προσβολή άλλων αρθρώσεων και η εξέτα-
ση των συστημάτων δεν αποκάλυψε αρχικά παθολογικά σημεία. Τη δεύτερη ημέρα νοσηλεί-
ας ο ασθενής εμφάνισε δύσπνοια, ταχύπνοια, βήχα, εφίδρωση και παρατηρήθηκαν τρίζοντες 
στην ακρόαση των πνευμόνων άμφω και κυτταρίτιδα στη δεξιά κνήμη και το δεξιό μηρό. Ο 
ασθενής δεν εμφάνιζε φύσημα στην ακρόαση της καρδιάς.
Αποτελέσματα: Έγιναν απλή ακτινογραφία θώρακα, λήψη αρθρικού υγρού για καλλιέργεια, 
καλλιέργειες αίματος, CT θώρακος, υπερηχογράφημα καρδιάς και triplex αγγείων κάτω άκρων. 
Στην αξονική θώρακος παρατηρήθηκαν πολλαπλά αμφοτερόπλευρα διηθήματα στους πνεύ-
μονες με περιφερική κατανομή, σε μερικά από τα οποία υπήρχαν κοιλότητες, συμβατά με ση-
πτικά έμβολα. Δεν αναδείχθηκαν εκβλαστήσεις στις βαλβίδες της καρδιάς. αποκλείσθηκε η εν 
τω βάθει φλεβική θρόμβωση με το triplex των αγγείων των κάτω άκρων. Στο αρθρικό υγρό και 
στο αίμα απομονώθηκε ανθεκτικό στη methicillin στέλεχος S. aureus (mRSA), το οποίο παρή-
γαγε PVL. Ο ασθενής τέθηκε σε linezolid και απυρέτησε την 4η ημέρα.
Συμπεράσματα: Το πρόβλημα απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων από S. aureus της κοινό-
τητας που παράγουν εξωτοξίνη PVL έρχεται στην επιφάνεια με περιστατικά όπως αυτό που 
περιγράφηκε. Σε αντίθεση με το γεγονός ότι μέχρι τώρα η κλινική επαγρύπνηση εστιαζόταν 
κυρίως σε λοιμώξεις από S. aureus νοσοκομειακής προέλευσης.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΗΣ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ 
ΣΕ ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΗ ΑΣΘΕΝΗ
μ.  λαγκαδινού,1 Δ.  Δημητροπούλου,2 Γ.  Δάβουλος,1 μ.  μαραγκός 2 
1Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
2Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών

Εισαγωγή: Η σπλαγχνική λεϊσμανίαση είναι μια παρασιτική νόσος με παγκόσμια κατανομή, 
που μπορεί να προκαλέσει συστηματική προσβολή και οφείλεται σε πρωτόζωα του γένους 
Leishmania. Θεραπεία εκλογής για το Δυτικό κόσμο αποτελεί η λιποσωματική αμφοτερικίνη 
Β, λόγω των λιγότερων ποσοστών υποτροπής που παρουσιάζει σε σχέση με τη χορήγηση των 
ενώσεων του πεντασθενούς αντιμονίου. αν και έχουν περιγραφεί μεμονωμένα περιστατικά 
υποτροπιάζουσας λεϊσμανίασης σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (κυρίως μεταμοσχευμέ-
νους και ασθενείς με HIV λοίμωξη), δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία αναφορές για υποτροπή 
της νόσου σε ανοσοεπαρκή άτομα. παρακάτω περιγράφεται περιστατικό με πολλαπλές υπο-
τροπές λεϊσμανίασης μετά από κατάλληλη θεραπεία.
Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας 72 ετών εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω εμπυρέτου έως 
37,8οC με συνοδό αίσθημα κακουχίας. Ο ασθενής είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο πριν από 6 
μήνες με παρόμοια συμπτώματα και είχε τεθεί η διάγνωση σπλαγχνικής λεϊσμανίασης (ανεύ-
ρεση αμαστιγωτών μορφών του παρασίτου σε οστεομυελική βιοψία). Ο ασθενής είχε λάβει 
λιποσωματική αμφοτερικίνη σε συνολική δόση 20 mg/kg. Στη νέα εισαγωγή, από την κλινική 
εξέταση του ασθενούς προέκυψε μέτρια αύξηση του σπληνός, χωρίς ανεύρεση λεμφαδενοπά-
θειας. από τον εργαστηριακό έλεγχο ανεδείχθη πανκυτταροπενία (WBC’s: 2100, Hct: 30, PLTs: 
100000) και ήπια αύξηση των γ-σφαιρινών. Ο ανοσολογικός, ιολογικός έλεγχος και οι καλλιέρ-
γειες αίματος ήταν αρνητικές. από τον απεικονιστικό έλεγχο (αξονική θώρακος, άνω-κάτω κοι-
λίας και οπισθοπεριτοναίου) ανευρέθηκαν υπόπυκνες εστίες στο σπλήνα. Τα αντισώματα για 
Leismania ήταν θετικά, όπως και το K39 αντιγόνο. Ο ασθενής υπεβλήθη σε νέα οστεομυελική 
βιοψία όπου βρέθηκαν εκ νέου αμαστιγωτές μορφές του παρασίτου. Ο ασθενής έλαβε εκ νέου 
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λιποσωματική αμφοτερικίνη Β 3 mg/kg/d (ημέρες 1-5,14,21) και εμφάνισε πλήρη υποχώρηση 
των συμπτωμάτων και βελτίωση των εργαστηριακών παραμέτρων. Τρεις μήνες αργότερα, ο 
ασθενής επανέρχεται με την ίδια συμπτωματολογία και παρόμοια εργαστηριακά ευρήματα. 
Νέα οστεομυελική βιοψία ανέδειξε και πάλι παράσιτα στο μυελό και ο ασθενής έλαβε το ίδιο 
θεραπευτικό σχήμα. λόγω νέας υποτροπής τρείς μήνες αργότερα, στον ασθενή χορηγήθηκε 
miltefosine 2 mg/kg/ημ. για 28 ημέρες από το πέρας της θεραπείας παραμένει σε καλή γενική 
κατάσταση με επάνοδο των εργαστηριακών παραμέτρων στα φυσιολογικά όρια. 
Συμπεράσματα: Η άμυνα του ξενιστή κατέχει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της σπλαγχνι-
κής λεϊσμανίασης με υποτροπές να απαντώνται συνήθως σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα. πα-
ραδόξως, στον ασθενή που περιγράψαμε δεν ανευρέθει αιτία έκπτωσης της ανοσιακής του 
απάντησης, εκτός της προχωρημένης ηλικίας. Η miltefosine μόνη της ή σε συνδυασμό με τη 
λιποσωματική αμφοτερικίνη αποτελεί θεραπευτική επιλογή σε δύσκολα περιστατικά όπως η 
ανωτέρω περίπτωση.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΟΥ LYME ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
α.  Νικοπούλου,1 ί.  Ταματέας,1 Ε.  Χριστοδούλου,1 Γ.  Σοφίδης,1 Δ.  Καραμπαξόγλου-Χατζοπούλου,2 
Φ.  Καμάρια,1 α.  Κανσουζίδου-Κανακούδη,2 α.  μπάκας 1
1Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η νόσος Lyme είναι μια πολυσυστηματική νόσος που μεταδίδεται με τα αρθρό-
ποδα του είδους ixodes (κρότωνες) και οφείλεται στη σπειροχαίτη Borrelia Burgdorferi. Η νό-
σος ενδημεί στις Βορειοανατολικές περιοχές των Ηπα και τη βόρεια και την κεντρική Ευρώπη. 
Στην Ελλάδα αναφέρονται σποραδικές περιπτώσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων δεν είναι 
απολύτως τεκμηριωμένες εργαστηριακά.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να επισημάνουμε, ότι η νόσος Lyme υφίσταται 
και στον Ελλαδικό χώρο και να υποψιάσουμε τον κλινικό ιατρό, ώστε να την λαμβάνει υπόψη 
του στη διαφορική διάγνωση ασθενών με εμπύρετο, λεμφδενίτιδα και ερύθημα.
Υλικό και Μέθοδοι: παρουσιάζουμε ασθενή με νόσο Lyme σταδίου ί, ο οποίος νοσηλεύτηκε 
στην κλινική μας το καλοκαίρι του 2011. πρόκειται για υλοτόμο ο οποίος εργάζεται αποκλει-
στικά σε δασική περιοχή της κεντρικής μακεδονίας και υπέστη δήγμα κρότωνος 15 ημέρες 
πριν την έναρξη των συμπτωμάτων. Ο ασθενής προσήλθε με εμπύρετο, κακουχία, μυαλγίες, 
κεφαλαλγία και δισκοειδές εξάνθημα στο δεξιό πήχη και τη δεξιά υπερκλείδια χώρα, με συνο-
δό σύστοιχη τραχηλική λεμφαδενίτιδα. από το ιστορικό και την κλινική εικόνα του ασθενούς 
τέθηκε η υπόνοια της νόσου και ζητήθηκε εργαστηριακός έλεγχος για ανίχνευση Igm και IgG 
αντισωμάτων έναντι της B. burgdorferi με τις ορολογικές δοκιμασίες ELISA και Western Blot.
Αποτελέσματα: Εξετάστηκαν δύο δείγματα ορού αίματος, ένα κατά την εισαγωγή του ασθε-
νούς και ένα 15 μέρες μετά. παρατηρήθηκε οροαναστροφή των Igm αντισωμάτων μεταξύ 
των δύο δειγμάτων με τη μέθοδο ELISA, η οποία επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια με Western Blot, 
γεγονός που αποτελεί ισχυρό διαγνωστικό κριτήριο. Ο ασθενής έλαβε αγωγή με δοξυκυκλίνη 
100 mg δύο φορές ημερησίως για 15 μέρες με πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων του.
Συμπεράσματα: πρόκειται για επιβεβαιωμένη περίπτωση νόσου Lyme στον ελληνικό χώρο, 
γεγονός που υποδεικνύει ότι η νόσος υπάρχει και στην Ελλάδα.
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ, ΚΟΛΠΙΚΗΣ 
ΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Στ.  αγγελάκου-Βαΐτση,1 Ν.  Βαΐτσης,1 Ε.  αναστασοπούλου 2
1Ιδιωτικό Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Φάρσαλα 
2Γ.Ν.Α. Πατησίων

Σκοπός: μελέτη της συχνότητας εμφάνισης μεταθεραπευτικής μυκητίασης ύστερα από θε-
ραπεία για ουρολοίμωξη, σε γυναίκες πάσχουσες και μη από σακχαρώδη διαβήτη. 
Υλικό και Μέθοδοι: μελετήθηκαν 233 γυναίκες που έλαβαν αντιμικροβιακή αγωγή για ου-
ρολοίμωξη. από αυτές 47 έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη (ομάδα α) και 186 (ομάδα Β) μη 
διαβητικές. Ελέγχθηκε η εμφάνιση κολπικής μυκητίασης στις δύο ομάδες. 
Αποτελέσματα: μεταθεραπευτική κολπική μυκητίαση εμφάνισαν 32 γυναίκες (13,7%). Οι 
διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ήταν στατιστικά σημαντικές (p<0,01) με υπερέχουσα την 
ομάδα α.
Συμπεράσματα: Φαίνεται πως σημαντικό ποσοστό γυναικών που λαμβάνει αντιμικροβιακή 
αγωγή για ουρολοίμωξη, εμφανίζει την επιπλοκή της κολπικής μυκητίασης. Το ποσοστό αυτό 
είναι, στατιστικά, υψηλότερο στις γυναίκες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.

ΕΞΑΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ IN VITRO ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΜΕΝΩΝ 
ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ
α.  Στυλιανάκης,1 K.  Tσόπελας,1 Β.  Καλδής,2 Δ.  αργύρης,1 ί.  παπαδάκης,1 E.  Χατζηανδρέου,1 
Ν.  Ζαλαβράς,1 K.  mούτα,1 Η.  παύλου 2
1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Αττικής «KAT»
2Α’ ΜΕΘ, Γ.Ν. Αττικής «KAT»

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της in vitro δραστικότητας αντιμικροβιακών πα-
ραγόντων έναντι πολυανθεκτικών παθογόνων που συχνότερα απομονώνονται από δείγματα 
τραχειακών εκκρίσεων ασθενών μΕΘ του Νοσοκομείου μας.
Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάσθηκαν αναδρομικά και για διάστημα 6 ετών (ίανουάριος 2005-Δε-
κέμβριος 2010) απομονώσεις παθογόνων που συχνότερα απομονώθηκαν από καλλιέργειες 
n=1.043 δειγμάτων τραχειακών εκκρίσεων ασθενών της α’ μΕΘ του Νοσοκομείου μας. Η καλ-
λιέργεια των εκκρίσεων έγινε ημιποσοτικά σύμφωνα με τη μέθοδο maki στα κατάλληλα θρε-
πτικά υλικά. Ελέγχθηκαν μη επαναλαμβανόμενες απομονώσεις που παρουσίασαν ανάπτυξη 
της τάξης των 105 cfu/mL. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγινε με το αυτοματο-
ποιημένο σύστημα VITEK II (Biomerieux) και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις 
οδηγίες του CLSI. Καταγράφηκαν επιπρόσθετα οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες ευαισθησίες των 
πέντε συχνότερα απομονωθέντων παθογόνων έναντι των ελεγχθέντων αντιβιοτικών.
Αποτελέσματα: Ταυτοποιήθηκαν n1=579 απομονώσεις Acinetobacter baumannii, n2=267 
Pseudomonas aeruginosa, n3=4 Klebsiella pneumoniae, n4=27 Providencia stuartii και n5=76 
Staphylococcus aureus εκ των οποίων οι 49 ήταν mRSA. Η υψηλότερη ποσοστιαία αναλογία των 
ευαισθησιών των κυριότερων Gram(-) βακτηρίων στα αντιβιοτικά παρουσιάζονται κατωτέρω:
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ΕΤΟΣ
ΠΑΘΟΓΟΝΑ

2005
(%)

2006
(%)

2007
(%)

2008
(%)

2009
(%)

2010
(%)

A. baumannii n=123 n=99 n=101 n=101 n=114 n=41
colistin 100 99 97 97 100 100
ampicillin/sulbactam - - 33,3 33,3 52,5 31,9
gentamicin 14,8 33,3 24 24 65,8 2,4
amikacin 27 14,1 15 15 14,9 4,9
P. aeruginosa n=76 n=36 n=31 n=56 n=41 n=27
colistin 96,1 90,9 100 100 100 100
piperacillin/tazobactam 55,3 42,4 43,3 44,6 24,4 29,6
cefepime 32,9 42,4 38,7 23,2 17,1 29,6
ceftazidime 28,9 39,4 32,3 8,9 14,6 29,6
meropenem 23,7 24,2 25,8 12,5 17,1 18,5
aztreonam 9,2 9,1 25,8 8,9 51,3 22,2
K. pneumoniae n=7 n=8 n=11 n=5 n=10 n=8
colistin 100 100 100 100 100 87,5
cefepime 85,7 75 54,5 20 40 50
meropenem 85,7 50 27,3 20 10 62,5
imipenem 85,7 37,5 9,1 20 10 37,5
piperacillin/tazobactam 42,9 37,5 9,1 20 10 25
aztreonam 85,7 37,5 9,1 20 20 12,5

Για τις εξετασθείσες απομονώσεις P. stuartii οι αντίστοιχες ευαισθησίες ήταν: στην αζτρεονά-
μη 100%, στη μεροπενέμη 95,2%, και στην κεφεπίμη 85,7%. Οι υψηλότερες ευαισθησίες των 
mRSA ήταν στα γλυκοπεπτίδια και στη λινεζολίδη 100%, στην τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξα-
ζόλη 91,8% και στην τομπραμυκίνη 81,6%.
Συμπεράσματα: Τα ανωτέρω ευρήματα δίδουν σημαντικές πληροφορίες για την ετήσια υπο-
λειπόμενη in vitro δραστικότητα αντιμικροβιακών παραγόντων έναντι των διαχρονικά συχνό-
τερων πολυανθεκτικών παθογόνων σε τραχειακές εκκρίσεις ασθενών μΕΘ του Νοσοκομείου 
μας. απαιτείται επαγρύπνηση για πρόληψη αύξησης της αντοχής στους αντιμικροβιακούς πα-
ράγοντες και αποφυγή της διασποράς της στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Γ.  Καλπάκου, Ν.  Κόκλα, Δ.  Νούκαρη, Γ.  Βουράκης, Γ.  Καράμπα, Κ.  Χαρισίου, Θ.  Σιγούρος, 
Δ.  Κούτσης, Γ.  μαντέλη, α.  Κάρδαρη 
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ζακύνθου 

Εισαγωγή: Η λοίμωξη και η σήψη είναι συνήθεις αιτίες νοσηρότητας αλλά και θνητότητας 
μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται στην πΘ κλινική.
Σκοπός: Σκοπός μας σε αυτήν την αναδρομική μελέτη ήταν να διερευνήσουμε τα χαρακτη-
ριστικά των ασθενών που πέθαναν λόγω σήψης, προκειμένου να εκτιμήσουμε ποια μέτρα θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν στο να μειωθεί ο αριθμός των θανάτων.
Υλικό και Μέθοδοι: Συνολικός αριθμός 4.635 ασθενών εισήχθησαν στην παθολογική κλινική 
σε διάστημα 2 ετών, εξ αυτών 918 (19,8%) λόγω λοίμωξης. Συνολικά 184 ασθενείς (3,96%) 
κατέληξαν από όλα τα αίτια 42 από λοίμωξη/σήψη, δηλαδή η σήψη ήταν υπεύθυνη για το 
22,8% των θανάτων (0,9% των εισαχθέντων ασθενών και 3,7% των ασθενών που εισήχθησαν 
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λόγω λοίμωξης). Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα χαρακτηριστικά αυτών των 
ασθενών:

Χαρακτηριστικά Αριθμός ασθενών

Ημέρες νοσηλείας
Λιγότερο από 2 ημέρες 12 (28,5 %) *

Περισσότερο από 2 ημέρες 30 (71,5 %)
Εντόπιση της λοίμωξης

Ουροποιητικό 8 (19%)

Αναπνευστικό 22 (52,3%)

Ενδοκοιλιακή 7 (16,6%)

Άλλη 5 (11,9%)

Ηλικία >65 37 (88%)

Ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς 7 (16,6%)

Ενδονοσοκομειακή λοίμωξη 8 (19%)

Συν-νοσηρότητες 40 (95,2%)

*7 ασθενείς κατέληξαν μέσα στις πρώτες 12 ώρες από την εισαγωγή τους

Συμπεράσματα: Η ύπαρξη συννοσηρότητας και η ηλικία ήταν οι πιο σημαντικοί προδιαθεσι-
κοί παράγοντες για κακή έκβαση των ασθενών με λοίμωξη. Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού 
ήταν η συχνότερη αιτία θανατηφόρας λοίμωξης. αξιοσημείωτος αριθμός ασθενών (28,5%) κα-
τέληξαν πρώιμα κατά τη νοσηλεία τους, υποδηλώνοντας α) τη σημασία της έγκαιρης άφιξης 
στο νοσοκομείο και β) την ανάγκη για πιο εντατική αρχική αντιμετώπιση.

ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ν.   ακριτίδης, α.  Τσέλιος, μ.   μάστορα, Γ.   Δήμος, Θ.   Τζίμας, Γ.   μπαξεβάνος, Κ.  Γκαμπρέλας, 
Κ.   μαραζόπουλος
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

Εισαγωγή: Η βρουκέλλωση, παρά τις προσπάθειες ελέγχου των ζώων, παραμένει ακόμη μια 
σημαντική νόσος στη χώρα μας. Έχει πολυσυστηματική έκφραση και οι συχνότερα εμφανιζό-
μενες επιπλοκές είναι η σπονδυλίτις και η αρθρίτις, η εγκεφαλίτις και η ενδοκαρδίτις. Συμπτώ-
ματα από το αναπνευστικό εμφανίζονται στο 15% των ασθενών, αλλά η πλευριτική συλλογή 
από βρουκέλλα είναι σπάνια και λίγες αναφορές υπάρχουν γύρω από αυτό. 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να περιγραφούν δύο περιπτώσεις ασθενών με βρουκέλλα 
και εξ αυτής πνευμονική προσβολή με πλευριτική συλλογή.
Περιγραφή περιστατικών: Το υλικό μας απετέλεσαν δύο ασθενείς, μια γυναίκα 65 ετών και 
ένας άνδρας 47 ετών, που προσήλθαν από αγροτική περιοχή στην κλινική μας με εμπύρετο, 
ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, αρθραλγίες και βήχα. Στην εξέταση του αναπνευστικού ευρέθησαν 
τρίζοντες στην περιοχή που υπήρχε διήθημα και μείωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος 
στη βάση που υπήρχε συλλογή. Εργαστηριακά: λευκά 8-10.000, με πολυμορφοπυρηνικό τύπο 
(67-69%), μέτρια αυξημένα τα ηπατικά ένζυμα (43-88 U/L), LDH=330 U/L και στη Rο θώρακος 
ευρέθη μικρό διήθημα και πλευριτική συλλογή, ΔΕ στη γυναίκα και αΡ στον άνδρα. Έγινε πα-
ρακέντηση και επρόκειτο για εξίδρωμα για μεν τη γυναίκα με κύτταρα 1800 (π=45%, λ=55%), 
LDH=400, TPR=4.5, GLU=80 και για τον άνδρα με κύτταρα 2065 (π=14%, λ=83%, μ=2, Η=1), 
LDH=1327, TPR=5, GLU=89. H RB και η Wright ήταν θετικές στο αίμα και στους δύο. Στον άνδρα 
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η καλλιέργεια του πλευριτικού υγρού ανέδειξε βρουκέλλα Ο αιτιολογικός έλεγχος και των δύο 
απέβη αρνητικός για άλλη αιτία της συλλογής. με την αγωγή θεραπεύτηκαν αμφότεροι.
Συμπεράσματα: Η βρουκέλλα αποτελεί σπάνιο αλλά υπαρκτό αίτιο πλευριτικής συλλογής και 
η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό συντελεί στην έγκαιρη και ορθή διάγνωση. Το υγρό είναι 
εξίδρωμα με λεμφοκυτταρικό τύπο. με τη θεραπεία εξαλείφεται η πλευριτική συλλογή πλήρως.

ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥΣ 
ΣΕ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
E.  μπελεσιώτου,1 Χ.  Βαδάλα,2 Ε.  περιβολιώτη,1 μ.  Νέπκα,1 Ε.  Κακάλου,2 Ε.  Δούκα,2 Θ.  πιτταράς 3 

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

Σκοπός: Η καταγραφή σοβαρών στρεπτοκοκκικών λοιμώξεων σε τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο 
είναι σημαντική διότι αν και οι πρασινίζονες στρεπτόκοκκοι (Viridans groups of streptococci: 
VGS) θεωρούνται χαμηλής λοιμογόνου δράσης προκαλούν σοβαρές πυογόνες λοιμώξεις, μι-
κροβιαιμία, σηψαιμία, βαλβιδοπάθεια ή ενδοκαρδίτιδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας παρελήφθησαν 26.017 δείγ-
ματα αιμοκαλλιεργειών και ποικιλίας άλλων βιολογικών υγρών για καλλιέργεια και απομόνω-
ση στρεπτοκόκκων. Η επώαση των αιμοκαλλιεργειών έγινε με το αυτόματο σύστημα BACTEC 
9240, η καλλιέργεια σε κοινά και ειδικά θρεπτικά υλικά και ζωμούς σε συνθήκες αερόβιες, Co2 
και αναερόβιες και επώαση στους 35-37°C για 48 ώρες, σε 5-7% Co2. μετά χρώσεις κατά Gram 
και Ziehl-Neelsen και απομόνωση κόκκων θετικών κατά Gram, καταλάση αρνητικών με μορφο-
λογία στρεπτοκόκκου, η βιοχημική ταυτοποίηση των απομονωθέντων μικροοργανισμών και ο 
έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε με RapID STR (Remel), API 20STREP (Bio merieux), 
με το αυτόματο σύστημα Viteκ 2 και με E test (AB Biodisk). 
Αποτελέσματα: Τα είδη και ο απόλυτος αριθμός των 328 συνολικά απομονωθέντων στελε-
χών στρεπτοκόκκων είναι τα εξής: 1) mitis group (S. mitis, S. gordonii, S. oralis, S. sanguis, S. 
parasanguis): 102. 2) Anginosus or «S. mlleri» group (S. anginosus, S. constellatus, S. interme-
dius): 87. 3) Salivarius group (S. salivarius, S. thermophiles, S. vestibularis): 63. 4) Bovis group (S. 
bovis, S. equines, S. alactolyticus): 42. 5) mutans group (S. mutans, S. rattus, S. cricetus, S. downei, 
S. sobrinus, S. macacae): 34. Όλα τα απομονωθέντα στελέχη στρεπτοκόκκων ήσαν ευαίσθητα 
στα αντιβιοτικά με mIC στην Penicillin: ≤0,12 μgr/ml (S) εκτός από ένα στέλεχος S. sanguis και 
ένα S. equinus με Penicillin mIC: 0,25-2 (I). 
Συμπεράσματα: Οι πιο συχνά απομονωθέντες πρασινίζοντες στρεπτόκοκκοι είναι οι mitis 
group και έπονται κατά σειρά οι Anginosus ή «S. mlleri» group, οι Salivarius group, οι Bovis 
group και τέλος, οι mutans group. Στη χώρα μας είναι ακόμη ευαίσθητοι στα αντιβιοτικά, τα 
οποία όμως πρέπει να χορηγούνται με βάση το κατάλληλο αντιβιόγραμμα.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ CoN 
STAPHYLOCOCCI ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ STAPHYLOCOCCUS AUREUS
α.  Βενέτης, α.  Χλη, Β.  ασμάνη, Γ.  Καρβελά, α.  Ταχυρίδης, Ε.  Χατζηβασιλείου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της ανθεκτικότητας των διαφόρων ειδών 
CoN Staphylococci που απομονώθηκαν στο μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Δράμας 
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και η συγκριτική μελέτη της ανθεκτικότητας αυτής μεταξύ αυτών των ειδών αλλά και με του 
Staphylococcus aureus.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό μας αποτέλεσαν 567 στελέχη από τα πιο συχνά είδη CoN Staphy-
lococci και 311 στελέχη Staphylococcus aureus που απομονώθηκαν στο μικροβιολογικό Εργα-
στήριο του Γ.Ν. Δράμας από εξωτερικούς και νοσηλευόμενους ασθενείς κατά την πενταετία 
2007-2011. Τα δείγματα από τα οποία προήλθαν τα παραπάνω στελέχη ήταν κυρίως αιμοκαλ-
λιέργειες, τραυματικά υλικά και άκρα κεντρικών φλεβικών καθετήρων. πραγματοποιήθηκε 
εμβολιασμός των δειγμάτων στα αντίστοιχα κατά περίπτωση θρεπτικά υλικά. Για την ταυτο-
ποίηση και το αντιβιόγραμμα των σταφυλόκοκκων χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αυτόματης 
ταυτοποίησης Vitek 2 (της εταιρείας Biomerieux).
Αποτελέσματα: Η αντοχή των διαφόρων ειδών του σταφυλόκοκκου στα αντιβιοτικά ήταν η εξής:

Staphylococcus epidermidis Staphylococcus haemolyticus Staphylococcus hominis Staphylococcus aureus
425 στελέχη 91 στελέχη 51 στελέχη 311 στελέχη

Cefoxitin 26% 14% 26% 67%
Ciprofl oxacin 49% 87% 15% 8%
Clindamycin 54% 73% 61% 19%
Erythromycin 70% 93% 80% 23%
Gentamicin 43% 64% 12% 5%
Penicillin-G 96% 93% 92% 85%
Rifampicin 5% 2% 6% 3%
Teicoplanin 0% 0% 0% 0%
Tetracycline 14% 38% 31% 23%
Vancomycin 0% 1% 0% 0%

Συμπεράσματα: από την παραπάνω καταγραφή διαπιστώθηκε ότι στελέχη mRSA του Staphy-
lococcus aureus εμφανίστηκαν σε μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με στελέχη mRS των CoN 
Staphylococci. παρόλα αυτά όμως, τα στελέχη του Staphylococcus aureus ήταν πολύ πιο ευαί-
σθητα στα υπόλοιπα αντιβιοτικά σε σχέση με τα στελέχη των CoN Staphylococci. Όσον αφορά 
στα είδη των CoN Staphylococci παρατηρήθηκε ότι ενώ ο Staphylococcus epidermidis απομο-
νώθηκε σε μεγαλύτερη συχνότητα, ο Staphylococcus haemolyticus ήταν αυτός με τις υψηλότε-
ρες αντοχές στα περισσότερα αντιβιοτικά. μπορεί λοιπόν η παρουσία των CoN Staphylococci 
να μην συνεπάγεται πάντοτε παθογόνο δράση αλλά να προκαλεί απλό αποικισμό, τα υψηλά 
ποσοστά αντοχής τους όμως στα διάφορα αντιβιοτικά κάνουν επιτακτική την ανάγκη για ορ-
θολογική χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΤΗΣ KLEBSIELLA PNEUMONIAE 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2007-2011
α.  Χλη, α.  Βενέτης, Β.  ασμάνη, α.  Ταχυρίδης, Ε.  Χαριοπολίτου, Ε.  Χατζηβασιλείου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της μεταβολής ανά έτος της αντοχής 
στα αντιβιοτικά στελεχών Klebsiella pneumoniae που απομονώθηκαν στο Γ.Ν. Δράμας κατά τη 
διάρκεια της πενταετίας 2007-2011.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 374 δείγματα καλλιεργειών από τα οποία απομο-
νώθηκαν στελέχη Klebsiella pneumoniae στο μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νο-
σοκομείου Δράμας κατά τη διάρκεια των ετών 2007-2011. Τα στελέχη προέρχονταν από 77 
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εξωτερικούς και 297 νοσηλευόμενους ασθενείς και πηγές απομόνωσης ήταν: 182 καλλιέργειες 
ούρων, 55 αιμοκαλλιέργειες, 47 καλλιέργειες βρογχικών εκκριμάτων, 46 καλλιέργειες τραυ-
μάτων, 22 καλλιέργειες από άκρο κεντρικού φλεβικού καθετήρα και οι υπόλοιπες από άλλα 
δείγματα. Τα δείγματα εμβολιάσθηκαν στα αντίστοιχα κατά περίπτωση θρεπτικά υλικά, ενώ η 
ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο σύστημα αυτόματης ταυτοποίη-
σης Vitek 2 (της εταιρείας Biomerieux). Ο αριθμός των στελεχών ανά έτος ήταν:

2007 2008 2009 2010 2011
Αριθμός στελεχών 29 78 84 117 66

Αποτελέσματα: Η αντοχή στα διάφορα αντιβιοτικά των στελεχών Klebsiella pneumoniae κυ-
μάνθηκε ανά έτος ως εξής:

2007 2008 2009 2010 2011
Amikacin 21% 4% 11% 24% 18%
Amoxicillin/CA 21% 50% 42% 43% 29%
Aztreonam 17% 45% 39% 44% 39%
Cefoxitin 21% 45% 37% 43% 39%
Ceftazidime 17% 45% 35% 45% 36%
Cefuroxime 24% 50% 46% 49% 44%
Ciprofl oxacin 24% 41% 35% 46% 35%
Gentamicin 24% 5% 8% 9% 5%
Imipenem 14% 36% 24% 37% 29%
Co-trimoxazole 28% 44% 33% 44% 31%

Συμπεράσματα: από τα παραπάνω παρατηρείται κατ’ αρχήν ότι υπήρξε μια ανοδική αύξη-
ση στον αριθμό των απομονωθέντων κατά έτος στελεχών μέχρι το 2010. Διευκρινίζεται ότι 
από το μάρτιο του 2011 σταμάτησε η λειτουργία της μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν. 
Δράμας, γεγονός που δικαιολογεί πιθανώς και τη μείωση του αριθμού των στελεχών που απο-
μονώθηκαν. Όσον αφορά την αντοχή στα διάφορα αντιβιοτικά παρατηρήθηκε μια απότομη 
αύξησή της μεταξύ 2007 και 2008 σχεδόν σε όλα τα αντιβιοτικά. Η υψηλή αντοχή διατηρήθηκε 
έως και το 2010, ενώ από το 2011 η πτώση του αριθμού των στελεχών συνοδεύθηκε από μια 
ελαφρά πτώση και της μικροβιακής αντοχής, αφού έπαψε να υπάρχει η επιβαρυντική παρου-
σία των πολυανθεκτικών στελεχών της μΕΘ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
ΤΗΣ PSEUDOMONAS AERUGINOSA
α.  Χλη, α.  Βενέτης, α.  Ταχυρίδης, Β.  ασμάνη, Γ.  Καρβελά, Ε.  Χατζηβασιλείου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας μας ήταν η διερεύνηση της ανά έτος μεταβολής της αντοχής 
στους αντιμικροβιακούς παράγοντες των στελεχών της Pseudomonas aeruginosa που απομο-
νώθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας κατά τη διάρκεια των ετών 2007-2011.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 496 δείγματα καλλιεργειών από τα οποία απομο-
νώθηκε Pseudomonas aeruginosa στο μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Δράμας κατά την 
πενταετία 2007-2011. Τα δείγματα αυτά ανήκαν σε 99 εξωτερικούς και 397 νοσηλευόμενους 
ασθενείς και προέρχονταν: τα 160 από καλλιέργειες ούρων, 98 από καλλιέργειες τραυμάτων 
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και πυωδών συλλογών, 88 από καλλιέργειες βρογχικών εκκρίσεων, 52 από αιμοκαλλιέργειες, 
42 από ωτικά εκκρίματα και τα υπόλοιπα από άκρα κεντρικών φλεβικών καθετήρων και λοιπά 
υλικά. πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός των διαφόρων δειγμάτων στα αντίστοιχα κατά περί-
πτωση θρεπτικά υλικά. Για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά 
των στελεχών της Pseudomonas aeruginosa χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ταυτοποίησης Vi-
tek 2 (Biomerieux). Ο αριθμός των στελεχών που απομονώθηκαν κατά έτος ήταν:

2007 2008 2009 2010 2011
Αριθμός στελεχών 78 114 114 98 92

Αποτελέσματα: Η αντοχή της Pseudomonas aeruginosa στους αντιμικροβιακούς παράγοντες 
ήταν κατά έτος η εξής:

2007 2008 2009 2010 2011
Amikacin 5% 15% 11% 8% 9%
Aztreonam 29% 46% 42% 23% 25%
Cefepime 13% 23% 17% 6% 10%
Ceftazidime 13% 23% 23% 8% 10%
Ciprofl oxacin 15% 16% 14% 9% 14%
Colistin 0% 4% 2% 1% 0%
Gentamicin 13% 19% 18% 21% 17%
Imipenem 10% 28% 16% 16% 12%
Meropenem 6% 20% 12% 11% 7%
Piperacillin/Taz 8% 9% 10% 9% 9%

Συμπεράσματα: από την παραπάνω μελέτη φάνηκε κατ’ αρχήν ότι μετά το 2008 ο αριθμός 
των κατά έτος απομονωθέντων στελεχών ήταν περίπου σταθερός με πολύ μικρές διακυμάν-
σεις. Επίσης, ενώ η αντοχή της Pseudomonas aeruginosa στα περισσότερα αντιβιοτικά υπήρξε 
το 2007 σχετικά χαμηλή, στα έτη 2008 κυρίως αλλά και 2009 αυξήθηκε σχεδόν σε όλα και μά-
λιστα σε μερικά εντυπωσιακά. από το 2010 η αντοχή μειώθηκε και στα περισσότερα επανήλθε 
στα προ του 2008 επίπεδα και ίσως και χαμηλότερα, ενθαρρύνοντας την επαγρύπνηση για 
την καταπολέμηση της ανάπτυξης περισσότερο ανθεκτικών στελεχών από τα ήδη υπάρχοντα.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
α.  Χλη, α.  Βενέτης, α.  Ταχυρίδης, Β.  ασμάνη, Γ.  Καρβελά, Ε.  Χατζηβασιλείου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συχνότητας απομόνωσης πα-
θογόνων μικροοργανισμών από άκρα κεντρικών φλεβικών καθετήρων στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Δράμας κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2007 έως 2011.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό μας αποτέλεσαν 712 άκρα κεντρικών φλεβικών καθετήρων που 
προέρχονταν από νοσηλευόμενους ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας στη διάρκεια 
της πενταετίας 2007-2011. Τα δείγματα παρελήφθησαν από το μικροβιολογικό Εργαστήριο 
του Νοσοκομείου και αφού επωάστηκαν με θειογλυκολικό ζωμό για ένα εικοσιτετράωρο σε 
κοινό κλίβανο πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια ανακαλλιέργεια από το ζωμό σε αιματούχο 
άγαρ και mc Conkey άγαρ. Η ταυτοποίηση κι ο έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά των 
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μικροοργανισμών που απομονώθηκαν έγινε στο σύστημα αυτόματης ταυτοποίησης Vitek 2 
(Biomerieux).
Αποτελέσματα: από τα 712 δείγματα που παρελήφθησαν, τα 250 (ποσοστό 35,1%) παρουσίασαν 
ανάπτυξη κάποιου μικροοργανισμού. Τα θετικά δείγματα προέρχονταν κατά 41,6% από τη μΕΘ, 
κατά 37,2% από τις Χειρουργικές Κλινικές, κατά 12,8% από τη μονάδα Τεχνητού Νεφρού και κατά 
4,4% από τις παθολογικές Κλινικές. Οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν σε μεγαλύτερη συ-
χνότητα ήταν οι εξής: Staphylococcus epidermidis (32,8%), Acinetobacter baumannii (14,4%), Pseu-
domonas aeruginosa (9,6%), Klebsiella pneumoniae (8,8%), Enterococcus faecalis (4,8%), Proteus 
mirabilis (2,8%) και ακολούθησαν άλλα εντεροβακτηριακά καθώς και άλλοι CoN staphylococci. 
Η αντοχή των συχνότερων μικροβίων στους αντιμικροβιακούς παράγοντες κυμάνθηκε ως εξής:

Cefoxitin Ciprofl oxacin Clindamycin Gentamicin Penicillin Rifampicin Teicoplanin Tetracycline Vancomycin
Staph. epiderm. 9% 65% 79% 56% 99% 6% 0% 10% 0%

Acinetobacter baumannii P. aeruginosa Klebsiella pneumoniae
Amikacin 81% 8% 14%
Ciprofl oxacin 4% 86%
Aztreonam 42% 86%
Gentamicin 86% 12% 5%
Imipenem 92% 21% 86%
Meropenem 64% 21%
Ceftazidime 100% 25% 86%
Netilmicin 86% 21% 91%
Cefoxitin 91%
Piperacillin/Tazobact. 4%
Colistin 0%

Συμπεράσματα: από την παραπάνω μελέτη φάνηκε ότι ο συχνότερος μικροοργανισμός 
που απομονώθηκε ήταν ο Staphylococcus epidermidis, γεγονός το οποίο εγείρει τον προβλη-
ματισμό για το αν υπήρξε παθογόνος στις περιπτώσεις που απομονώθηκε ή επρόκειτο για 
επιμόλυνση του δείγματος από τη δερματική χλωρίδα. Επίσης, αναπτύχθηκαν σε σημαντικά 
ποσοστά στελέχη Acinetobacter και Klebsiella υψηλής αντοχής στα αντιβιοτικά, λόγω του ότι 
τα περισσότερα προέρχονταν κυρίως από ασθενείς της μΕΘ, οι οποίες αποικίζονται συνήθως 
από πολυανθεκτικά στελέχη. 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΣΥΡΡΕΟΥΣΑ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΟΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 
ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΑΠΟ MRSA ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΙΠΛΟΚΗ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ;)
Σ.  Συμπάρδη,1 Ά.  μακίνα,2 α.μ.  Κακαβέτση,2 μ.  Ζαρομυτίδου,2 ί.  Κόντος,2 Χ.  Νοδάρας,2 
Γ.  λιόσης,3 Γ.  λιάπη,4 Γ.    Καραχάλιος 2
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3Δερματολογικό Εξωτερικό Ιατρείο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
4Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σκοπός: Συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις των διηθητικών λοιμώξεων από mRSA κοινότητας εί-
ναι: Βακτηριαιμία-σηπτικό σύνδρομο, πνευμονία, ενδοκαρδίτιδα, αρθρίτιδα, οστεομυελίτιδα, 
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παρεγχυματικά αποστήματα και αποστήματα μαλακών μορίων. Η λευκοκυτταροκλαστική 
αγγειίτιδα είναι σπανιότατη εκδήλωση κατά τη διαδρομή της νόσου και χρήζει διαφορικής 
διάγνωσης.
Υλικό και Μέθοδοι: περιγράφεται περίπτωση ασθενούς άνδρα 65 ετών, που εισάγεται στην 
κλινική μας λόγω οξέος εμπυρέτου με έντονη κεφαλαλγία και λευκοκυττάρωση. υποβλή-
θηκε σε Ο.Ν.π. στην οποία δεν ανεδείχθη πλειοκύττωση, ούτε εκτροπή βιοχημικών δεικτών 
του ΕΝυ. Οι δύο πρώτες αιμοκαλλιέργειες, που ελήφθησαν προ έναρξης οιασδήποτε αγωγής, 
ανέδειξαν mRSA κοινότητας (Ε:Vancomycin, Gentamycin, Rifampicin, Trim/Sulfa, Clindamycin, 
Tetracyclin, Linezolid, Daptomycin). Το πρώτο 24ωρο τροποποιήθηκε η αρχική εμπειρική αγω-
γή (Κεφτριαξόνη/Βανκομυκίνη/Ριφαμπικίνη), σε Βανκομυκίνη/Γενταμυκίνη, εν αναμονή του 
πλήρους αντιβιογράμματος. Τα δύο επόμενα 24ωρα παρουσίασε οξεία επιδείνωση της ανα-
πνευστικής λειτουργίας (ταχύπνοια & υποξυγοναιμία), αμφοτερόπλευρα πνευμονικά διηθή-
ματα που δεν προϋπήρχαν, ενώ οι αιμοκαλλιέργειες εξακολουθούσαν να παραμένουν θετικές. 
Η αγωγή τροποποιήθηκε ξανά, σε λινεζολίδη, λόγω της καλύτερης φαρμακοκινητικής της στο 
πνευμονικό παρέγχυμα, ενώ παράλληλα έγινε διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδίας που 
ήταν αρνητικό για εκβλαστήσεις. 
Αποτελέσματα: Ο ασθενής άρχισε να βελτιώνεται μετά το τρίτο 24ωρο από τη χορήγηση της 
λινεζολίδης και οι αιμοκαλλιέργειες αρνητικοποιήθηκαν μετά το δεύτερο 24ωρο του φαρμά-
κου (πέμπτη ημέρα νοσηλείας). Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδίας απέκλεισε τη σταφυ-
λοκοκκική ενδοκαρδίτιδα. Όμως, τη δεκάτη τρίτη ημέρα της αγωγής με λινεζολίδη, ο ασθενής 
εμφανίζει συρρέουσα λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα κάτω άκρων και εξάνθημα ομοιάζον 
με μολυσματικό κηρίο στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ήταν απύρετος, οι αιμοκαλλιέργειες στεί-
ρες, οι δείκτες φλεγμονής σε υποχώρηση και πλήρη υποχώρηση των πνευμονικών διηθημά-
των. Η διαφορική διάγνωση περιέλαβε τη νόσο από ανοσοσυμπλέγματα και τη φαρμακευτική 
αντίδραση στη λινεζολίδη, εφόσον δεν ελάμβανε άλλα φάρμακα. Ζητήθηκε προσδιορισμός 
κλασμάτων συμπληρώματος C3 C4, που ήταν φυσιολογικά και έγιναν βιοψίες εξανθήματος τρι-
χωτού κεφαλής και κάτω άκρων, που ήταν συμβατές αντίστοιχα με διαπυητική φλεγμονή και 
αγγειίτιδα εξ υπερευαισθησίας. Διεκόπη η λινεζολίδη, αλλά το εξάνθημα επιδεινώθηκε, έτσι 
ετέθη σε μεθυλοπρεδνιζολόνη και δαπτομυκίνη με καλή ανταπόκριση και μετά από 7ήμερη 
συγχορήγησή τους, διεκόπησαν όλα τα φάρμακα χωρίς υποτροπή.
Συμπεράσματα: Η λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα συνδεόμενη με λινεζολίδη έχει αναφερ-
θεί μόνο σε 4 περιστατικά από το FDA (2008-2010). Θεωρούμε ότι και η περιγραφείσα δική μας 
περίπτωση μπορεί να ενταχθεί στις παρενέργειες του φαρμάκου.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ SUMP, ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ (ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ)
Σ.  Συμπάρδη,1 Ά.  μακίνα,2 Ε.  Ρούλια,2 α.μ.  Κακαβέτση,2 μ.  Ζαρομυτίδου,2 Χ.  Νοδάρας,2 
Γ.   Καραχάλιος 2
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σκοπός: Το σύνδρομο SUmP είναι μία σπάνια επιπλοκή που μπορεί να συμβεί αρκετά χρόνια 
μετά χολοκυστεκτομή και χολοπεπτική αναστόμωση, χωρίς πολλές φορές να υπάρχει απεικο-
νιστική διαταραχή, που να κατευθύνει τη διάγνωση προς χειρουργική λοίμωξη. Η δημιουργία 
κοιλώματος με χολικό περιεχόμενο στο χοληδόχο πόρο, δεν δημιουργεί εικόνα απόφραξης, 
αλλά τοπικής κοιλιακής φλεγμονής που συμπεριφέρεται ως υποτροπιάζουσα βακτηριαιμία.
Περιγραφή περιστατικού: περιγράφεται περίπτωση γυναίκας 69 ετών, η οποία εισήλθε στην 
κλινική μας με εικόνα σηπτικής καταπληξίας και ταχεία εξέλιξη σε ARDS, που οδήγησε σε 
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άμεση μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρθηκε ήπιος 
σακχαρώδης διαβήτης και επέμβαση χολοκυστεκτομής με χολοπεπτική αναστόμωση προ 15 
ετίας. πλήρης υπερηχογραφικός και αξονοτομογραφικός έλεγχος κοιλίας με ίV σκιαγραφικό, 
δεν απέδειξε εικόνα απόφραξης ή άλλης ενδοκοιλιακής φλεγμονής. Στην CT θώρακος, εικόνα 
πολλαπλών συρρεουσών πυκνώσεων αμφοτερόπλευρα. Σε δύο αιμοκαλλιέργειες απομονώ-
θηκε Klebsiella pneumonia, πολυευαίσθητη=(α: Ampicillin). Ο εργαστηριακός έλεγχος εισό-
δου ήταν: WBC=15,4.103, Hb=13,6 gr%, PLT=140.103, Gl=200 mg%, U=52 mg%, Cr=1,4 mg%, 
ALT=86 IU/L, AST=100 IU/L, γGT=170 IU/L, ALP=112 IU/L, TBil=1,10 mg% (DBil=0,54, IBil=0,56) 
LDH=302 IU/L, CK=311 IU/L. Γενική ούρων κ.φ. και καλλιέργεια ούρων στείρα. H ασθενής μετά 
από 7ήμερη νοσηλεία στη μΕΘ, επαναδιακομίσθηκε στην κλινική μας προς αποθεραπεία. 
Έλαβε επί 15ήμερο Piperacillin/Tazobactam. Eνώ όμως είχε συμπληρωθεί η ενδοφλέβια θερα-
πεία και η ασθενής είχε καλώς με δύο στείρες αιμοκαλλιέργειες, επανεμφανιζει βακτηριαιμία 
με Enterobacter cloacae αυτή τη φορά, πολυευαίσθητο στέλεχος (α: Ampi, Cefoxitin), χωρίς 
όμως διαταραχή της ηπατικής βιολογίας αυτή τη φορά. Ετέθη σε Ciprofl oxacin IV. πλήρης δι-
ερεύνηση προς όλες τις κατευθύνσεις, δεν απέδειξε εστία λοίμωξης αντικειμενικά και εργα-
στηριακά. Σε γενόμενη mRCP αναδείχθηκε μη σκιαγράφηση του περιφερικού τμήματος του 
χοληδόχου πόρου, συμβατό με σύνδρομο SUmP. H ασθενής υποβλήθηκε δύο φορές σε εργώ-
δη ERCP, με τοποθέτηση stent στον παγκρεατικό πόρο, χωρίς επιπλοκές. Νέα mRCP μετά από 
2μηνο ανέδειξε ομαλή σκιαγράφηση του χοληδόχου πόρου χωρίς κώλυμα.
Συμπεράσματα: Τα χοληφόρα είναι η δεύτερη αιτία σήψης μετά το ουροποιητικό γι’ αυτό θα 
πρέπει να διερευνώνται επίμονα με περαιτέρω εξειδικευμένο απεικονιστικό έλεγχο, ιδιαίτερα 
όταν έχουν προηγηθεί επεμβάσεις στην περιοχή.

ΛΟΙΜΩΞΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΕΛΚΟΥΣ ΑΠΟ FUSARIUM SPP.: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Ε.  Καπράλου,1 Β.  μάμαλη,1 Κ.  Κοψάρη,1 Γ.  Βρυώνη,2 Γ.     Χρύσος,3,4 Ο.  Ζαρκωτού,1 
Δ.  Καραγεωργόπουλος,3 π.  Καπράλος,4 Δ.  Βουτσινάς,3 α.  Καμαράτος,4 Κ.   Θέμελη- Διγαλάκη 1 
1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
3Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 
4Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 

Σκοπός: μελετήσαμε τη λοίμωξη διαβητικού έλκους από Fusarium spp.
Υλικό και Μέθοδοι: πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική μελέτη όλων των περιπτώσεων λοί-
μωξης διαβητικού έλκους από Fusarium spp., κατά τη διετία 2010-2011, στο Γ.Ν.π. «Τζάνειο».
Αποτελέσματα: ανευρέθησαν 4 περιπτώσεις λοίμωξης διαβητικού έλκους από Fusarium spp., 
σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ίί, που παρουσιάζονται περιληπτικά παρακάτω: 
πρώτη περίπτωση: Γυναίκα 75 ετών, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου λόγω 
τραύματος διαμέτρου 1 cm από αγκάθι, στην περιοχή του δεξιού έξω σφυρού. αντιμετωπί-
στηκε εμπειρικά με μοξιφλοξασίνη και κλινδαμυκίνη. αφού απομονώθηκε Fusarium spp., το 
σχήμα άλλαξε σε βορικοναζόλη 200 mg/12ωρο και τοπική εφαρμογή επιθεμάτων αργύρου. 
Η ασθενής ιάθηκε πλήρως μετά από τρίμηνο μόνο με τοπική εφαρμογή επιθεμάτων αργύρου. 
Δεύτερη περίπτωση: Γυναίκα 86 ετών, παχύσαρκη, υπερτασική, παραπέμφθηκε στο ιατρείο 
διαβητικού ποδιού με έλκος στη ραχιαία επιφάνεια του δεξιού μεγάλου δακτύλου πιθανότατα 
αγγειοπαθητικής αιτιολογίας. Ελήφθη επίχρισμα της πυορροούσας βλάβης. Στην καλλιέργεια 
του υλικού αυτού απομονώθηκαν Pseudomonas aeruginosa, Fusarium spp. και Candida spp. 
Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με σιπροφλοξασίνη, κλινδαμυκίνη και επιθέματα αργύρου για 
ένα δίμηνο με ικανοποιητική έκβαση. Τρίτη περίπτωση: Άνδρας 72 ετών, νοσηλεύτηκε στην 
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παθολογική κλινική με αιτία εισόδου κυτταρίτιδα κάτω άκρων. Η εστία της λοίμωξης ήταν ένα 
διαβητικό έλκος στο δεξιό πόδι, από το οποίο απομονώθηκαν Stenotrophomonas maltophilia 
και Fusarium spp. μετά από συντηρητική θεραπεία ενός μηνός, αρχικά εμπειρικά με δαπτο-
μυκίνη και στη συνέχεια με τιγκεκυκλίνη και σιπροφλοξασίνη, ο ασθενής εξήλθε βελτιωμένος. 
λόγω μη πλήρους υποχώρησης των συμπτωμάτων και κακής συμμόρφωσης του ασθενούς, 
αναμένεται επανέλεγχος. Τέταρτη περίπτωση: Άνδρας 61 έτους, HIV(+) υπό αντιρετροϊική αγω-
γή, με μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο και 350 CD4+ κύτταρα/mm3, νοσηλεύτηκε με αμφοτερό-
πλευρα έλκη κάτω άκρων, ιδιαίτερα στo κάτω τριτημόριo της κνήμης και την ποδοκνημική 
του αριστερού κάτω άκρου. Ελήφθη υλικό από την πάσχουσα περιοχή και του χορηγήθηκαν 
εμπειρικά σιπροφλοξασίνη και κλινδαμυκίνη. Στην καλλιέργεια απομονώθηκαν Fusarium 
spp., S. maltophilia, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis και Staphylococcus aureus. Στη 
συνέχεια, χορηγήθηκαν δαπτομυκίνη, μεροπενέμη και βορικοναζόλη. παρά τη θεραπεία, η 
λοίμωξη εξελίχθηκε σε εκτεταμένη οστεομυελίτιδα και νεκρωτική φλεγμονή που χρειάσθηκε 
ακρωτηριασμό. Τα γενικά συμπτώματα της λοίμωξης υποχώρησαν.
Συμπεράσματα: Τα είδη Fusarium μπορούν σχετικά σπάνια να προκαλέσουν επιλοίμωξη δια-
βητικού έλκους, με ποικίλη βαρύτητα. Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου είναι 
καθοριστική για τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση. Δεδομένης της περιορισμένης 
δραστικότητας των αντιμηκυτιακών φαρμάκων έναντι του Fusarium, η θεραπευτική αντιμετώ-
πιση των μικροβίων που προκαλούν τη συλλοίμωξη σε συνδυασμό ίσως με τη χρήση τοπικών 
αντιμικροβιακών όπως του αργύρου, μπορεί να έχουν σημασία για την έκβαση της λοίμωξης.

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΟ 
ΕΞ ΟΝΥΧΩΝ ΓΑΛΗΣ
Κ.  λιόντου, Σ.  μισαηλίδου, Σ.  Χαροκόπου, π.  μπόμπολας, Γ.  Κούκος, π.Χ.  αυγερινός
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Πολυκλινική

Σκοπός: Να επισημάνουμε τις δυσκολίες στην επιβεβαίωση της διάγνωσης σε ασθενή με 
νόσο εξ ονύχων γαλής.
Υλικό και Μέθοδοι: πρόκειται για αγρότισσα 66 ετών με συμβατό ιστορικό (αμυχή από γάτα 
στο δεξιό χέρι και εμφάνιση παρατεινόμενου εμπύρετου που ξεκίνησε 15 ημέρες αργότερα) 
και αντικειμενική εξέταση (σύστοιχη επιτραχήλιο-μασχαλιαία λεμφαδενίτιδα με ευαισθησία 
στην ψηλάφηση) με νόσο εξ ονύχων γαλής.
Αποτελέσματα: Η διαπίστωση πολλαπλών υπόηχων εστιών στον σπλήνα και το ήπαρ (παρό-
τι αποτελεί σπάνια εκδήλωση συστηματικής νόσου) οδήγησαν στην ανάγκη να αποκλειστεί 
το ενδεχόμενο γενικευμένης νεοπλασίας. Η αρνητική ειδική χρώση για Bartonella h. (κατά 
Warthin-Starry, παρότι η παρουσία κοκκιωμάτων ήταν συμβατή με τη νόσο) στη βιοψία μα-
σχαλιαίου λεμφαδένα, τα αρνητικά φθορίζοντα αντισώματα (Igm & IgG) στο πρώτο δείγμα 
και η μη ανταπόκριση του πυρετού σε ενδεικνυόμενο αντιβιοτικό σχήμα (αζιθρομυκίνη για 8 
ημέρες ακολουθούμενη από συνδυασμό γενταμυκίνης-δοξυκυκλίνης για 15 ημέρες), ενίσχυ-
σαν την ανάγκη επιβεβαίωσης της διάγνωσης. Δύο επιπλέον ορολογικές εξετάσεις που στάλ-
θηκαν αργότερα σε διαφορετικό εργαστήριο (με διαφορά 20 ημερών μεταξύ τους) έδειξαν 
αρνητικά Igμ, αλλά αυξανόμενο τίτλο IgG φθοριζόντων αντισωμάτων (από 1/260 σε 1/520) 
τόσο για την Β. henselae όσο για την Β. quintana. Ο πυρετός τελικά υποχώρησε με διαφορετικό 
σχήμα αντιβιοτικών (συνδυασμό ριφαμπικίνης και τριμεθοπρίμης-σουλφομεθοξαζόλης για 21 
επιπλέον ημέρες). Τα ευρήματα αυτά θεωρούνται αρκετά για την τεκμηρίωση της διάγνωσης 
νόσου εξ ονύχων γαλής με βάση και το ιστορικό της ασθενούς.
Συμπεράσματα: Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τις γνωστές, κατά τα άλλα, πρακτικές δυ-
σκολίες στην επιβεβαίωση της διάγνωσης της νόσου εξ ονύχων γαλής. Οι τεχνικές δυσκολίες 
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στην εφαρμογή της ιστολογικής χρώσης κατά Warthin-Starry, το πολύ σύντομο «παράθυρο» 
θετικοποίησης των Igm αντισωμάτων, η μειωμένη ευαισθησία των φθοριζόντων αντισωμά-
των, η διασταυρούμενη ευαισθησία μεταξύ διαφορετικών στελεχών Bartonella, η σχετική 
αναποτελεσματικότητα των ενδεικνυόμενων αντιβιοτικών σχημάτων, ο αποπροσανατολισμός 
που μπορεί να προκύψει από την παρουσία πολλαπλών εστιών στο ήπαρ και η απουσία της 
δυνατότητας ελέγχου με PCR στη χώρα μας, δυσκολεύουν την επιβεβαίωση της διάγνωσης 
που εν προκειμένω ξεπεράστηκαν χάρη στην ισχυρή υποψία που προκαλούσαν τα κλινικά 
χαρακτηριστικά της ασθενούς.

ΑΛΩΠΕΚΙΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΦΙΛΗΣ ΣΕ HIV ΑΣΘΕΝΗ 
Κ.  Χρύσου,1 Γ.  Κοντοχριστόπουλος,2 Δ.  Καραγεωργόπουλος,1 Δ.  παρασκευά,1 Ε.  Χριστοφίδου,3 
Β.  Χασάπη,2 Ε.  Φριλίγκου,1 π.  Χατζηάστρος,1 Γ.    Χρύσος 1 
1Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
2Β’Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»
3Παθολογοανατομικό, Νοσοκομείο Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»

Σκοπός: Η παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης αλωπεκίας, ως πρώτης και μοναδικής εκ-
δήλωσης σύφιλης σε ασθενή με HIV λοίμωξη.
Περιγραφή περίπτωσης: παρουσιάζεται ασθενής 31 ετών που παρακολουθείται στη μονά-
δα μας από 5ετίας. Είναι HIV οροθετικός από 6ετίας, σταδίου Β2 με CD4 955 κύτ./μl (αρχι-
κή τιμή 350 κύτ./μl) και μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο από διετίας, υπό αγωγή από διετίας με 
abacavir/3TC /atazanavir/ritonavir και άριστη γενική κατάσταση. προ διετίας παρουσίαζε τρι-
χωτή λευκοπλακία γλώσσας που υποχώρησε λίγους μήνες μετά την έναρξη της αντιρετροϊικής 
αγωγής. Ο ασθενής είχε αρνητική εξέταση RPR τον απρίλιο 2010, όπως προκύπτει από τον 
τακτικό εργαστηριακό έλεγχο. Δεν αναφέρει συφιλιδικό έλκος στο παρελθόν, δεν είχε άλλα 
συμπτώματα σύφιλης, ούτε αναφέρει επαφή με άτομο με γνωστή σύφιλη. από 5μήνου είχε 
παρουσιάσει τριχόπτωση κεφαλής κατά τόπους με αποτέλεσμα το τριχωτό της κεφαλής και 
λιγότερο του γενείου να λάβει βαθμιαία εικόνα με μορφή «ξέφωτων δάσους» ή «σκοροφα-
γωμένου», όπως περιγράφεται στη βιβλιογραφία η συφιλιδική αλωπεκία. παρουσίαζε επίσης 
τριχόπτωση του έξω τριτημορίου (ουράς) των οφρύων που περιγράφεται ως το «σημείο του 
λεωφορείου». Επισκέφθηκε δερματολόγο προ διμήνου που του χορήγησε τοπική θεραπεία 
με κορτικοειδή και μινοξιδίλη χωρίς ανταπόκριση, αλλά αντιθέτως επιδεινώθηκε η εικόνα του 
«σκοροφαγωμένου» τριχωτού της κεφαλής.
Αποτελέσματα: Οι εξετάσεις του ασθενούς για σύφιλη ήταν οι εξής: ποσοτική VDRL θετική 
1/32, RPR θετική, Tr. pallidum EIA (Igm) θετική, Tr. pallidum EIA (IgG) θετική, TPHA θετική, πο-
σοτική TPHA θετική >1/2560. Η ιστολογική εξέταση και το τριχοριζόγραμμα έδειξαν εικόνα 
συμβατή με συφιλιδική αλωπεκία. Η οσφυονωτιαία παρακέντηση για τον αποκλεισμό ασυ-
μπτωματικής νευροσύφιλης έδωσε φυσιολογικές τιμές από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Ο 
ασθενής έλαβε αγωγή με ενδοφλέβια πενικιλλίνη και μετά από δίμηνο έχει βελτιωθεί σημαντι-
κά με εμφανή την εμφάνιση νέων τριχών στα σημεία της αλωπεκίας.
Συμπεράσματα: με την αύξηση των κρουσμάτων σύφιλης που παρατηρείται τελευταία σε 
ασθενείς με HIV λοίμωξη, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την έγκαιρη διάγνωση 
της σύφιλης και να αξιολογούμε κατάλληλα κάθε δερματολογική εκδήλωση σε αυτούς τους 
ασθενείς, ώστε να περιορίσουμε κατά το δυνατόν τη μετάδοση σε άλλα άτομα και να αποφευ-
χθεί ή εξέλιξη της νόσου σε βαρύτερα στάδια.
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Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ WEIL ΖΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ε.  αρβανίτη, Ε.  Νίκα, Κ.  Σταμάτης, α.  Ράπτης, Γ.  αραβανής, μ.   μάστορα, Ν.   ακριτίδης 
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

Σκοπός: Η λεπτοσπείρωση είναι μία ζωονόσος, η οποία οφείλεται σε σπειροχαίτη και προκα-
λεί ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων στον άνθρωπο. Το κλινικό σύνδρομο εκδηλώνεται 
συνήθως ως υποκλινική λοίμωξη, αλλά μπορεί να παρουσιαστεί και ως αυτοπεριοριζόμενη 
ανικτερική πυρετική συνδρομή με ή χωρίς μηνιγγίτιδα ή ως σοβαρή και συχνά θανατηφόρος 
νόσος γνωστή ως σύνδρομο Weil, το οποίο εκδηλώνεται με αιμορραγίες, ίκτερο και νεφρική 
ανεπάρκεια. Η νόσος του Weil αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή της λεπτοσπείρωσης 5-10% 
των ασθενών και οδηγεί στο θάνατο σε 5-15% των περιπτώσεων. Στόχος της εργασίας είναι η 
παρουσίαση 14 ασθενών με νόσο του Weil, που νοσηλεύθηκαν στην κλινική μας την τελευταία 
τετραετία, κατάγονταν από τις περιοχές λευκάδας και πρέβεζας και εισήχθησαν ή διακομίστη-
καν με ίκτερο, υψηλό πυρετό και νεφρική ανεπάρκεια.
Υλικό και Μέθοδοι: παρουσιάζονται 14 ασθενείς, 5 άνδρες και 9 γυναίκες που νοσηλεύθηκαν 
στην κλινική μας με νόσο του Weil από το 2007 έως σήμερα. Οι ασθενείς διακομίστηκαν σε 
βαρύτατη κατάσταση, είχαν ηπατονεφρικό σύνδρομο και 2 κατέληξαν λόγω πολυοργανικής 
ανεπάρκειας.
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς που διακομίστηκαν από τις περιοχές πρέβεζας και λευκάδας 
με υψηλό πυρετό, ίκτερο και νεφρική ανεπάρκεια έπασχαν από λεπτοσπείρωση. Οι ασθενείς 
διακομίστηκαν με διάφορες διαγνώσεις όπως ουρολοίμωξη, κίρρωση, σηψαιμία. Η έγκαιρη 
προσέλευση συνδέεται με ταχύτερη αντιμετώπιση και καλύτερη έκβαση. Η διάρκεια νοσηλεί-
ας κυμαίνεται από 10 έως 21 ημέρες, όλοι οι ασθενείς είχαν νεφρική προσβολή cr 2,5-6,8 mg/
dl, παράταση του INR 1,4-2,1, θρομβοπενία 5.000-85.000 αιμοπετάλια, ίκτερο χολερυθρίνη 
4,5-24 και υποκαλιαιμία. Σε μια περίπτωση παρατηρήθηκε πνευμονία με τη μορφή πολλαπλών 
διηθημάτων και πλευριτικών συλλογών, ενώ δύο ασθενείς είχαν και προσβολή του μυοκαρδί-
ου. Όσοι ανάρρωσαν δεν παρουσίασαν στη συνέχεια επιπλοκές.
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς από τις περιοχές του ίονίου και των Δυτικών παραλίων της 
Ηπείρου με ίκτερο, πυρετό και νεφρική ανεπάρκεια θα πρέπει να σκεφτόμαστε άμεσα τη λε-
πτοσπείρωση. Η έγκαιρη διάγνωση και η έναρξη θεραπευτικής αγωγής είναι αποφασιστικής 
σημασίας για την καλή έκβαση της νόσου. αν σκεφτούμε, ότι σε κάθε ασθενή με νόσο Weil 
αντιστοιχούν 15 ασθενείς με λεπτοσπείρωση, τότε θα κατανοήσουμε την έκταση του προβλή-
ματος. Η ευαισθητοποίηση για τη λήψη μέτρων πρόληψης της νόσου στις ενδημικές περιοχές, 
ίσως περιορίσει τον αριθμό νέων κρουσμάτων μελλοντικά.

ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΠΟ RHODOCOCCUS EQUI ΣΕ HIV ΑΣΘΕΝΗ 
Κ.  Χρύσου,1 Κ.   Θέμελη- Διγαλάκη,2 ί.  παπαπαρασκευάς,3 Κ.  Κοψάρη,2 Ο,  Ζαρκωτού,2 
Δ.  παρασκευά,4 Δ.  Καραγεωργόπουλος,4 α.    Τσακρής,3 Γ.   Χρύσος 4 

1Β’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
3Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
4Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης βαρειάς πνευμονίας με κοιλοτικούς σχηματισμούς και 
παρατεινόμενο ψηλό πυρετό σε ασθενή με HIV λοίμωξη.
Περιγραφή περίπτωσης: ασθενής 45 ετών προσήλθε με τη διάγνωση πνευμονίας υπό μοξι-
φλοξασίνη από εβδομάδος. Είχε ψηλό πυρετό από 15ημέρου με μικρή ύφεση μετά χορήγηση 
αντιπυρετικών, ταχυκαρδία, μη παραγωγικό βήχα χωρίς αιμόπτυση, ήπια δύσπνοια, καταβολή 
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και απώλεια βάρους. προ 13 ετών είχε διαγνωσθεί HIV λοίμωξη με αρχικά CD4 384 κύτ./μί. 
Έλαβε κατά διαστήματα αντιρετροϊική αγωγή με συνδυασμούς Zidovudine, 3TC, ddI, d4T, 
Tenofovir, Fosaprenavir, Efavirenz και τέλος Atripla, αλλά με απαράδεκτη συμμόρφωση, με 
αποτέλεσμα βαθμιαία πτώση CD4 σε 7 κύτταρα/μί και ιικό φορτίο 49.500 copies/ml, αντοχή 
σε μη νουκλεοσιδικά, ddI, 3TC, Abacavir και CXCR4-τρόπο ιό.
Αποτελέσματα: Ο αρχικός ακτινολογικός έλεγχος περιλαμβανομένης αξονικής τομογραφίας 
έδειξε πύκνωση αριστερού κάτω λοβού με παρουσία αεροβρογχογράμματος και μετά δεκα-
ήμερο αύξηση διαστάσεων της πύκνωσης, ανάπτυξη κοιλοτήτων και παρουσία πλευριτικής 
συλλογής, ενώ δεν υπήρχαν διογκωμένοι λεμφαδένες. Γαστρικό υγρό και πτύελα μετά πρό-
κληση απόγχρεμψης ήταν αρνητικά για κοινά παθογόνα και Mycobacterium tuberculosis (χρώ-
ση Ziehl-Neelsen, καλλιέργεια Lowenstein Jensen, μοριακή ανίχνευση RNA/AmTD). Η καλλι-
έργεια αίματος έδωσε Gram θετικό κοκκοβακτηρίδιο με χαρακτηριστικές πορτοκαλόχροες 
αποικίες, η ταυτοποίηση και η τελική μοριακή τυποποίηση έδειξε Rodococcus equi. Ο ασθενής 
έλαβε αρχικά μεροπενέμη και λινεζολίδη επί 15ήμερο με βελτίωση της κλινικής εικόνας, αλλά 
επιμονή του πυρετού. ανταποκρίθηκε καλά μετά από χορήγηση κλαριθρομυκίνης και ριφα-
μπικίνης μετά την απομόνωση του παθογόνου. Η αγωγή συνεχίσθηκε επί 6μηνο, ο ασθενής εί-
ναι σε άριστη κλινική κατάσταση υπό αντιρετροϊική αγωγή με CD4 200 κύτ./μl, αλλά υπάρχουν 
μόνιμες βλάβες στον πάσχοντα λοβό, όπως αποδεικνύεται από την αξονική τομογραφία και το 
σπινθηρογράφημα αιματώσεως. λοιμώξεις σε ανθρώπους από Rhodococcus equi άρχισαν να 
αναφέρονται από το 1967. μέχρι το 1983 είχαν περιγραφεί μόνο 12 περιπτώσεις παγκοσμίως. 
Οι περισσότερες έχουν περιγραφεί σε άτομα με HIV λοίμωξη. Οι αιμοκαλλιέργειες αποβαίνουν 
θετικές σε >50% των ανοσοκατεσταλμένων με πνευμονία από R. equi και αυτό βοήθησε στην 
αναγνώριση του παθογόνου και τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς μας. Κοι-
λότητες εμφανίζονται σε >50% και πλευριτική συλλογή σε 20% περίπου σύμφωνα με τη βιβλι-
ογραφία.
Συμπεράσματα: Είναι απαραίτητο επί μη ανταπόκρισης στη θεραπεία και επί υπάρξεως κοι-
λοτήτων σε πνευμονία επί ανοσοκατεσταλμένου ασθενούς να τεθεί έγκαιρα η υποψία πιθανής 
λοίμωξης από R. equi. αναγκαία είναι και η συνεργασία με το μικροβιολογικό εργαστήριο, διότι 
αν και ο μικροοργανισμός αναπτύσσεται εύκολα σε κατάλληλα θρεπτικά υλικά, συχνά απορρί-
πτεται ως επιμόλυνση αν δεν είναι γνωστό το ιστορικό του ασθενούς.

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ
m.  Ορφανίδου,1 π.  λουρίδα,2 Δ.  παΐσης,1 Γ.  Γκαντέρης,1 Ε.  Γιαννούλη,3 Κ.  Καραγεωργίου,3 
Ε.  Bαγιάκου,1 π.  Γαργαλιάνος-Κακολύρης 2 
1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
2Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
3Νευρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας 57 ετών, εισάγεται στη Νευρολογική Κλινική λόγω εστι-
ακών επιληπτικών κρίσεων στο αΡ άνω και κάτω άκρο, με συνοδό εμπύρετο έως 39οC. ατο-
μικό ιστορικό: μυασθένεια gravis από το 2005 υπό mycophenolate mofetil, pyridostigmine, 
ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη (IVIG), πρεδνιζολόνη 5 mg/ημ. Θύμωμα χειρουργηθέν 2002. αρ-
τηριακή υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδης διαβήτης υπό αγωγή. υπνική άπνοια (χρήση 
C-PAP), παχυσαρκία. Κατά την κλινική εξέταση ο ασθενής παρουσίαζε μειωμένη μυϊκή ισχύ 
αΡ άνω άκρου 4/5 και αδιάφορο πελματιαίο αντανακλαστικό αΡ, με λοιπή νευρολογική εξέ-
ταση χωρίς παθολογικά ευρήματα. Η CT εγκεφάλου εισαγωγής ανέδειξε στρογγυλή ισόπυ-
κνη εστία στο εγκεφαλικό παρέγχυμα ΔΕ μετωποβρεγματικά με οίδημα πέριξ αυτής. από τον 
εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν παθολογικές τιμές Na: 133 mEq/L, CRP: 129 mg/L, ΤΚΕ: 
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101 mmHg, WBC: 9.500/μL (πολυ: 79% - λεμφο: 11% - μμ: 10%). Η mRI ανέδειξε ενδοπαρεγ-
χυματική εστία στον ΔΕ μετωπιαίο λοβό με μέγιστη διάμετρο 4 cm x 3 cm με περιφερική κάψα 
ανομοιογενούς μορφολογίας με πεπαχυσμένες πτυχώσεις, οι οποίες εμπλουτίζονταν με την 
έγχυση σκιαγραφικού, με υποψία θυγατρικής εστίας ανάλογων χαρακτήρων και περιεστιακό 
οίδημα, χωρίς παρεκτόπιση των δομών της μέσης γραμμής (Δ/Δ: διηθητική εξεργασία τύπου 
λεμφώματος, φλεγμονή). από δύο ζεύγη αιμοκαλλιεργειών και από την καλλιέργεια του ΕΝυ 
δεν απομονώθηκε παθογόνο. Η γενική ΕΝυ ήταν φυσιολογική. Έγινε χειρουργική αφαίρεση 
του αποστήματος την 3η ημέρα νοσηλείας και η μικροσκοπική από το πύον ανέδειξε άφθονα 
πυοσφαίρια χωρίς βακτήρια στη Gram χρώση, με Ziehl-Neelsen (απλή και τροποποιημένη) 
αρνητική. από την ανακαλλιέργεια του θειογλυκολικού ζωμού κατά το 1ο 24ωρο απομονώ-
θηκε Listeria monocytogenes ορότυπος 1, με ευαισθησία σε αμπικιλλίνη, καρβαπενέμες, κο-
τριμοξαζόλη, λινεζολίδη, ριφαμπικίνη, γενταμυκίνη, σιπροφλοξασίνη. Ο ασθενής από την 
εισαγωγή ελάμβανε εμπειρική θεραπεία με meropenem (2 g x 3) και linezolid (600 mg x 2), 
και μετά την απομόνωση του παθογόνου συνέχισε θεραπεία με meropenem την οποία έλαβε 
συνολικά για 34 ημέρες. Έγινε μείωση της ανοσοκαταστολής και έλεγχος για εστία λοίμωξης 
από Listeria εκτός ΚΝΣ που ήταν αρνητικός. Εξήλθε με αγωγή: αμπικιλλίνη και κο-τριμοξαζόλη 
για άλλες 6 εβδομάδες, με επακόλουθη πλήρη ίαση.
Συμπεράσματα: Στην Ελλάδα, από το 2004 έως το 2010 έχουν καταγραφεί 43 περιστατικά 
λιστερίωσης (0,55 κρούσματα/1.000.000 πληθυσμού). Το 48% αφορά ανοσοκατεσταλμένα 
άτομα και η συνολική θνητότητα ήταν 16%. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα εγκε-
φαλικά αποστήματα παρουσιάζονται σε <10% της λιστερίωσης του ΚΝΣ, και σε αντίθεση με 
τη δική μας περίπτωση, συνοδεύονται σχεδόν πάντα από βακτηριαιμία, ενώ συνυπάρχει και 
μηνιγγίτιδα σε ποσοστό έως 40% και τα αποστήματα βρίσκονται συνήθως σε υποφλοιώδεις 
δομές όπως π.χ. στον θάλαμο. Στην περίπτωσή μας δόθηκε θεραπεία με μεροπενέμη με πολύ 
καλό αποτέλεσμα.





ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
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ΣΠΛΑΧΝΙΚΗ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ: ΔΩΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ -
ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
α.  λιονή,1 μ.  Χίνη,1 Χ.  Καζαζάκη,1 α.  Τουρτόγλου,1 Σ.  Χαραλάμπους,1 Σ.  Καούστου,1 Ν.  Κοσμάς,1 
α.  παρχαρίδου,1 ί.  Φραγκάκη,2 μ.Κ.     λαζανάς 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»  
2Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»  

Σκοπός: Η αναδρομική καταγραφή των περιπτώσεων σπλαχνικής λεϊσμανίασης σε ασθενείς 
παθολογικής Κλινικής/μονάδας λοιμώξεων για χρονικό διάστημα 12 ετών.
Υλικό και Μέθοδοι: μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι 12 ασθενών με επιβεβαιωμένη 
σπλαχνική λεϊσμανίαση, που νοσηλεύθηκαν στη Γ’ παθολογική Κλινική/μονάδα λοιμώξεων 
του Ν.Ε.Ε.Σ. από 01/01/2000-31/12/2011.
Αποτελέσματα: Οι 9/12 ασθενείς ήταν άνδρες με διάμεση ηλικία 42 έτη (15-80). Σε 6/12 υπήρ-
χε υποκείμενη ανοσοκαταστολή (5 με HIV λοίμωξη, 1 με ιδιοπαθή CD4 λεμφοπενία). Οι HIV (+) 
ασθενείς είχαν διάμεσο αριθμό CD4 61 κύτταρα/μl (19-371). Το στάδιο κατά CDC ήταν C3:4, 
B2:1. Σε 3 ασθενείς η διάγνωση της λεϊσμανίασης έγινε ταυτόχρονα με τη διάγνωση της HIV 
λοίμωξης. HAART ελάμβαναν 2 ασθενείς και το ιικό φορτίο τους ήταν <50 cp/μl.

Κλινική εικόνα Ασθενείς N:12 Εργαστηριακά ευρήματα Ασθενείς Ν:12
Πυρετός 8 Αναιμία 11
Σπληνομεγαλία 10 Λευκοπενία 10
Ηπατομεγαλία 3 Θρομβοκυττοπενία 9
Δερματικές βλάβες 1 Πανκυτταροπενία 9
Ελκωτική οισοφαγίτιδα 1 Υπεργαμμασφαιριναιμία 7

Η διάγνωση τεκμηριώθηκε με ανεύρεση λεϊσμανιών στο μυελό (10), PCR μυελού (1), PCR αί-
ματος (1). Οι 7/8 ασθενείς είχαν θετικά αντιλεϊσμανιακά αντισώματα. ασυνήθη εντόπιση της 
νόσου σε οισοφάγο και δέρμα παρουσίασαν 2 ασθενείς. Όλοι έλαβαν IV αγωγή με λιποσωμι-
κή αμφοτερικίνη με καλή ανταπόκριση. Στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς χορηγήθηκε 
δευτερογενής χημειοπροφύλαξη, ενώ υποτροπή της νόσου παρατηρήθηκε σε 1 ασθενή λόγω 
διακοπής της χημειοπροφύλαξης. μερική ανταπόκριση στη λιποσωμική αμφοτερικίνη σημει-
ώθηκε σε μία ανοσοκατεσταλμένη ασθενή μετά από παρέλευση αρκετών μηνών, η οποία στη 
συνέχεια έλαβε miltefosine. Τρεις ασθενείς απεβίωσαν από αιτίες που δεν σχετίζονταν άμεσα 
με τη νόσο.
Συμπεράσματα: από τους ασθενείς της μελέτης μας ποσοστό 50% είχε υποκείμενη ανοσοκα-
ταστολή. Η λεϊσμανίαση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση ασθενών 
με HIV λοίμωξη ακόμα και εάν η κλινική εικόνα δεν είναι τυπική (ασυνήθεις εντοπίσεις, απου-
σία πυρετού και υπεργαμμασφαιριναιμίας). Η λιποσωμική αμφοτερικίνη αποτελεί τη θεραπεία 
εκλογής, ενώ στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς απαιτείται επιπλέον χρόνια κατασταλτι-
κή αγωγή.
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΩΝ HIV, HBV ΚΑΙ HCV 
ΣΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Σ.  πνευματικός,1 Χ.   Σαββίδου,2 α.  Τσιάκαλος,3 Ν.  Σύψας 3 

1 Γ΄ Ορθοπεδική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ»

2 B΄ Ορθοπεδική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα»

3 Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σκοπός: Οι λοιμώξεις τόσο από τους ιούς της ηπατίτιδας όσο και από τον HIV, αποτελούν 
έναν συνεχή παράγοντα κίνδυνου για την υγεία των εργαζομένων στον χώρο της υγείας και 
ιδίως αυτών που εργάζονται σε χειρουργικά τμήματα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο 
προσδιορισμός της επίπτωσης του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) και των ιών 
της ηπατίτιδας B (HBV) και ηπατίτιδας C (HCV) στους νοσηλευόμενους ασθενείς στην Ελλάδα. 
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη είχε προοπτικό χαρακτήρα και σε αυτήν συμπεριελήφθησαν 
1.694 διαδοχικοί ασθενείς που εισήχθησαν για χρονικό διάστημα 16 μηνών εξαιτίας, είτε επεί-
γουσας είτε προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης. Όλοι οι ασθενείς ελέγχθηκαν για 
την παρουσία λοίμωξης από HIV, HBV και HCV. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αφορούσαν την 
ηλικία, τη φυλή, το φύλο και την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου όπως η χρήση ενδοφλεβίων 
ουσιών, οι σεξουαλικές συνήθειες, το ιστορικό μεταγγίσεων παραγώγων αίματος και η ύπαρξη 
διαγνωσμένης ψυχιατρικής διαταραχής. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη χρήση του x2 
τεστ και τα αποτελέσματα θεωρούνταν στατιστικά σημαντικά με τιμή P<0,05.
Αποτελέσματα: Εξήντα έξι (66) ασθενείς (3,9%) ήταν οροθετικοί για τουλάχιστον έναν από 
τους υπό μελέτη ιούς. Τριάντα (1,7%) διαγνώσθηκαν θετικοί στον HBV, 34 (2%) στον HCV και 
2 (0,1%) στον HIV. H μέση ηλικία του οροθετικού πληθυσμού ήταν τα 58,1 έτη (εύρος τιμών 
38-78,1 έτη). Το υψηλότερο ποσοστό οροθετικών ασθενών παρατηρήθηκε στην ηλικιακή 
ομάδα 71-80 έτη. Η πλειονότητα των οροθετικών ασθενών ήταν γυναίκες (35/66, 53%), ζούσε 
σε αστικές περιοχές (59/66, 89,4%) και ήταν ελληνικής καταγωγής (83,33%). Η μη ελληνική 
καταγωγή διαπιστώθηκε πως είναι ο μόνος στατιστικά σημαντικός προγνωστικός παράγοντας 
οροθετικότητας (x2=590,2, P<0,001). Οι Έλληνες ασθενείς είχαν μεγαλύτερη επίπτωση λοίμω-
ξης από HCV σε αντίθεση με τους μη ελληνικής καταγωγής, όπου επικρατούσε η επίπτωση της 
λοίμωξης από HBV. Επίσης, η πλειονότητα των οροθετικών ασθενών (78%) δεν γνώριζαν πως 
ήταν φορείς.
Συμπεράσματα: Ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών που νοσηλεύθηκαν σε ορθοπεδικό 
τμήμα ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου βρέθηκαν οροθετικοί για τους ιούς της ηπατίτιδας Β 
και C και για τον HIV. από την ανάλυση διαπιστώθηκε πως η μη ελληνική εθνικότητα αποτελεί 
παράγοντα κινδύνου. Η γνώση των παραπάνω δεδομένων πιστεύουμε πως θα αυξήσει την 
επαγρύπνηση και θα επάγει ασφαλέστερες πρακτικές μεταξύ των εργαζομένων υγείας στα 
ορθοπεδικά τμήματα.
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ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ HPV ΛΟΙΜΩΞΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ 
Κ.  πρωτοπαπάς,1 ί.  Κατσαρόλης,1 Σ.  Τσιόδρας,1 π.  παναγόπουλος,1 Β.  Σακκά,1 α.  αντωνιάδου,1 
α.  παπαδόπουλος,1 α.  Χανιώτη,2 Δ.  Καββαθά,1 Γ.  πουλάκου,1 Ε.  Κορατζάνης,1 α.  Οικονόμου,1 
ί.  αλάφης,1 α.  Σπάθης,2 ί.  Γεωργουλάκης,2 π.  Καρακίτσος,2 Γ.  πετρίκκος 1 
1Δ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2Εργαστήριο Κυτταρολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Σκοπός: H μελέτη της επιδημιολογίας της HPV λοίμωξης του πρωκτού σε άτομα με HIV λοίμω-
ξη και η συσχέτιση των κυτταρολογικών ευρημάτων με μοριακές, κλινικές και ανοσολογικές 
παραμέτρους. 
Υλικό και Μέθοδοι: προοπτική παρακολούθηση με πρωκτικό επίχρισμα (Thin Prep) σε ασθε-
νείς που παρακολουθούνται στη μΕλ Δ’ ππΚ κατά το διάστημα 2007-2010. μοριακές μέθοδοι 
(Clinical arrays) χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση λοίμωξης από HPV. Έγινε μονοπαραγο-
ντική και πολυπαραγοντική ανάλυση για συσχέτιση της ανίχνευσης του HPV με δημογραφικά 
στοιχεία, κυτταρολογικές αλλοιώσεις και ανοσολογικές παραμέτρους. 
Αποτελέσματα: Εξετάστηκαν 195 άτομα: 94% άνδρες, μέση ηλικία 36 έτη [IQR: 29-43], διά-
μεση διάρκεια HIV λοίμωξης 5 έτη [IQR: 3-9]. Η μέση τιμή CD4 ήταν 445/mm3 [IQR: 270-614]. 
Η μέση τιμή ιικού φορτίου ήταν 445 copies/mL [IQR: 50-13076], ενώ σε 87/195 άτομα ήταν 
<50 c/mL). Κυτταρολογικές αλλοιώσεις εντοπίστηκαν στο 70,5% των ατόμων. υψηλού βαθ-
μού βλάβες διαγνώστηκαν στο 3,7% (χαμηλού βαθμού 67,1% - χωρίς βλάβες 29,2%). Ο HPV 
ανιχνεύτηκε στο 87,2% (65,1% τύπους χαμηλού κινδύνου για κακοήθεια, 82,3% υψηλού κιν-
δύνου, 59,5% μικτή λοίμωξη από ιούς υψηλού και χαμηλού κινδύνου). Κατά μέσο όρο 3 δια-
φορετικοί τύποι του HPV συνυπήρχαν ανά ασθενή [IQR 2-5], ενώ στο 11,2% δεν ανιχνεύθηκε 
HPV. Οι συχνότερα ανιχνεύσιμοι τύποι του HPV ήταν οι εξής: 6 (35,5%), 16 (31%), 53 (29,9%), 51 
(24,2%), 58 (18,8%), 18 (18,3%), 11 (17,7%), 66 (17,2%) και 61 (15%). Στο 64% των HPV-θετικών 
ατόμων ανιχνεύθηκαν υπότυποι που περιλαμβάνονται στο 4-δύναμο εμβόλιο. Οι κυτταρο-
λογικές αλλοιώσεις σχετίζονταν με ανίχνευση του HPV (p=0,003), εξελκώσεις ή πρωκτικό έκ-
κριμα (p=0,043), ορατά κονδυλώματα (p=0,043) και υπότυπους σχετιζόμενους με το εμβόλιο 
(p=0,002). Η μοριακή ανίχνευση HPV συσχετίστηκε με νεαρότερη ηλικία (p=0,002), ενεργή 
σεξουαλική ζωή (p=0,003), το άρρεν φύλο (p=0,037), το ιστορικό άλλων ΣμΝ (p=0,05) και 
την άγαμη κατάσταση (p=0,001). υψηλού βαθμού βλάβες συνδέονταν με ιστορικό συφιλίδος 
(p=0,036), εξελκώσεις ή πρωκτικό έκκριμα (p=0,003), HPV λοίμωξη (p=0,001), λοίμωξη με τύ-
πους υψηλού κινδύνου (p=0,006), συλλοίμωξη με >1 τύπους HPV (p=0,009) και χαμηλότερα 
επίπεδα CD4 (p=0,05). 
Συμπεράσματα: Η HPV λοίμωξη ήταν διαδεδομένη σε αυτή την ομάδα ατόμων. Η σοβαρό-
τητα των κυτταρολογικών αλλοιώσεων συσχετίστηκε με τις ανοσολογικές παραμέτρους της 
HIV λοίμωξης. Τύποι του ιού που περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα εμβόλια ήταν επίσης 
διαδεδομένοι. Η προοπτική παρακολούθηση των ατόμων με HIV λοίμωξη και HPV πρωκτική 
λοίμωξη είναι απαραίτητη για την πρόληψη των περιπρωκτικών κακοηθειών.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
α.  Χλη, α.  Βενέτης, Γ.  Καρβελά, Ε.  Χαριοπολίτου, α.  Ταχυρίδης, Ε.  Χατζηβασιλείου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας ήταν η καταγραφή της ανθεκτικότητας των στελεχών Staphy-
lococcus aureus που απομονώθηκαν στο μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Δράμας κατά 
την πενταετία 2007-2011 και η σύγκριση της ανθεκτικότητας αυτής μεταξύ νοσηλευόμενων 
ασθενών και ασθενών της κοινότητας.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 311 στελέχη Staphylococcus aureus που απομονώ-
θηκαν από 93 εξωτερικούς και 218 νοσηλευόμενους ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Δρά-
μας κατά τη διάρκεια των ετών 2007 έως 2011. Για τους εξωτερικούς ασθενείς τα στελέχη αυτά 
προήλθαν από: καλλιέργειες τραυμάτων και πυωδών συλλογών (58%), καλλιέργειες ωτικών 
εκκριμάτων (22,6%), καλλιέργειες ούρων (6,5%) και τα υπόλοιπα από άλλα δείγματα. Για τους 
νοσηλευόμενους ασθενείς τα στελέχη απομονώθηκαν από: καλλιέργειες τραυμάτων και πυ-
ωδών συλλογών (54,1%), αιμοκαλλιέργειες (17,9%), καλλιέργειες ούρων (9,6%), καλλιέργειες 
ωτικών εκκριμάτων (5%) και τα υπόλοιπα από καλλιέργειες βρογχικών εκκρίσεων και άλλων 
υλικών. Τα δείγματα παρελήφθησαν από το μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Δράμας κι 
εμβολιάσθηκαν στα κατάλληλα κατά περίπτωση θρεπτικά υλικά. Η ταυτοποίηση του Staphy-
lococcus aureus και ο έλεγχος της ευαισθησίας του στα αντιβιοτικά πραγματοποιήθηκε στο 
σύστημα Vitek 2 (Biomerieux).
Αποτελέσματα: Η αντοχή των στελεχών του Staphylococcus aureus στα διάφορα αντιβιοτικά 
για τους εξωτερικούς και νοσηλευόμενους ασθενείς ήταν η εξής:

Εξωτερικοί ασθενείς Νοσηλευόμενοι Σύνολο
Cefoxitin 69% 65% 67%
Ciprofl oxacin 10% 6% 8%
Clindamycin 15% 23% 19%
Erythromycin 19% 27% 23%
Gentamicin 2% 8% 5%
Penicillin-G 80% 90% 85%
Rifampicin 3% 3% 3%
Teicoplanin 0% 0% 0%
Tetracycline 18% 28% 23%
Vancomycin 0% 0% 0%

Συμπεράσματα: Η παραπάνω μελέτη έδειξε κατ’ αρχήν το υψηλό ποσοστό αντοχής του 
Staphylococcus aureus στα β-λακταμικά αντιβιοτικά, είτε με την παραγωγή β-λακταμάσης είτε 
ως mRSA. αυτό ίσχυε και για τα ενδονοσοκομειακά στελέχη και για τα στελέχη της κοινότη-
τας. Επίσης, τα ενδονοσοκομειακά στλέχη εμφανίστηκαν πιο ανθεκτικά σε κάποια αντιβιοτικά, 
όπως στο Clindamycin, Erythromycin, Gentamicin, Tetracycline. Τα στελέχη της κοινότητας 
ήταν πιο ανθεκτικά στο Ciprofl oxacin, πιθανώς λόγω μεγαλύτερης χρήσης του για την εμπειρι-
κή αντιμετώπιση λοιμώξεων της κοινότητας.
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ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ MRSA ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ 2011
Σ.  Συμπάρδη,1 Ά.  μακίνα,2 α.μ.  Κακαβέτση,2 μ.  Ζαρομυτίδου,2 ί.  Κόντος,2 Β.  Βιτώρος,1 
Η.  παντελίδου,1 Γ.  Τσιρώνης,1 Φ.  Καλλιέρης,1 μ.  Κουπετώρη,1 Ζ.  αλεξίου,1 Ν.  αλεξίου,1 Ζ.  Σάλεμ,3 
Κ.  Τζιβεριώτης,3 Ε.  Τρίκκα-Γραφάκου,3 Γ.  Καραχάλιος 2
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σκοπός: από τη δεκαετία του 1990 οι ερευνητές άρχισαν να περιγράφουν σποραδικά σοβα-
ρές διηθητικές λοιμώξεις από σταφυλόκοκκους κοινότητας ανθεκτικούς στη μεθικιλλίνη (κυ-
ρίως mRSA), μεταξύ ατόμων που δεν είχαν κανένα προδιαθεσικό παράγοντα. με δεδομένο 
ότι οι λοιμώξεις αυτές παρουσιάζουν ποικίλη κλινική εικόνα, ραγδαία εξέλιξη και δραματική 
έκβαση, αν δεν διαγνωστούν και δεν αντιμετωπισθούν ταχύτατα, διερευνήθηκε η επίπτωσή 
τους στους νοσηλευθέντες το τελευταίο έτος.
Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη περιελήφθησαν ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στις δύο παθολο-
γικές του νοσοκομείου μας κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους, με αιτία εισόδου οξέα εμπύ-
ρετα νοσήματα και βακτηριαιμία από Staphylococcus aureus, τα δύο πρώτα 24ωρα της νοσηλείας 
τους. Οι αιμοκαλλιέργειες ελήφθηκαν κατά την είσοδό τους στην κλινική, προ έναρξης οιασδήπο-
τε αγωγής. Τα στελέχη ελέγχθηκαν ως προς την ευαισθησία τους στα εξής αντιμικροβιακά: Tetra-
cycline, Erythromycin, Clindamycin, Trimethoprime/Slfamethoxazole, Gentamycin, Levofl oxacin, 
moxifl oxacin, Linezolide, Daptomycin, Vancomycin, Rifampicin, Cefoxitin και συμπεριελήφθησαν 
εκείνα που ήταν ευαίσθητα σε TRm/SmX, Rifampicin, Tetracycline, Clindamycin ή/και Fusidic acid 
και ανθεκτικά στην Cefoxitin (CA-Staph. aureus). αποκλείστηκαν όσοι ασθενείς είχαν, σύμφωνα 
με το ιστορικό τους, πρόσφατη νοσηλεία το τελευταίο έτος ή διέμεναν σε ιδρύματα καθώς και οι 
ασθενείς που ανέπτυξαν βακτηριαιμία μετά 2ήμερον από την είσοδό τους στις κλινικές.
Αποτελέσματα: Καταγράφθηκαν συνολικά στις δύο παθολογικές κλινικές 45 περιστατικά με 
βακτηριαιμία από Staphylococcus aureus: Άνδρες: 25 (55%) Γυναίκες: 20 (45%). απομονώθηκαν 
επιμέρους: mRSA: 24 (53%) και mSSA: 21 (47%) όλα στελέχη κοινότητας. Η εποχιακή κατανομή 
ήταν: ίανουάριος: 3/4 αντίστοιχα, Φεβρουάριος: 1/1, μάρτιος: 3/3, απρίλιος: 1/2, μάιος: 1/1, 
ίούνιος: 5/4, ίούλιος: 1/2, αύγουστος: 0/0, Σεπτέμβριος: 0/0, Οκτώβριος: 1/3, Νοέμβριος: 0/1, 
Δεκέμβριος: 8/1. Ηλικιακή κατανομή: >65 ετών: 34 (20/14) ασθενείς, 30-65 ετών: 9 (6/3) ασθε-
νείς, 18-30 ετών: 2 (1/1) ασθενείς. Κύριες εντοπίσεις (mRSA/mSSA): ανεπίπλεκτη βακτηριαμία: 
4/12 ασθενείς. πνεύμονες: 14/1 περιπτώσεις. Καρδιακές Βαλβίδες: 3/1 περιστατικά. Δέρμα: 3/7 
περιπτώσεις. αρθρώσεις-Οστά: 1/0 περίπτωση. πιθανή πηγή εισόδου: Χρόνιες δερματικές βλά-
βες (εκζεματοειδείς βλάβες, δερματικές μυκητιάσεις, χρήση ενδοφλεβίων ουσιών): 25 ασθενείς. 
Άγνωστη πύλη εισόδου: 25 ασθενείς. ανάγκη νοσηλείας σε μΕΘ: 7 ασθενείς (όλοι με mRSA). Έκ-
βαση: πλήρης ανάρρωση: 28 (10/18) ασθενείς (62%). Θάνατος:17 (14/3) ασθενείς (38%). 
Συμπεράσματα: παρατηρήθηκε παράδοξη αύξηση των περιστατικών από mRSA κοινότητας 
τους χειμερινούς μήνες του παρελθόντος έτους, κυρίως στις μεγάλες ηλικίες. αυτό εν μέρει 
μπορεί να αποδοθεί στον συγχρωτισμό, στη χαλάρωση των κανόνων υγιεινής λόγω οικονομι-
κής ανέχειας και στην έξαρση των χρόνιων δερματικών παθήσεων το χειμώνα. Ενδεχομένως 
όμως να σηματοδοτεί αύξηση και διασπορά των mRSA κοινότητας, γεγονός που πρέπει να 
αξιολογηθεί, να συγκριθεί με δεδομένα άλλων μονάδων υγείας και να επιφέρει εγρήγορση 
στις υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, απαιτείται υψηλός δείκτης υποψίας για κάθε οξύ 
εμπύρετο, σε προηγούμενα υγιές άτομο με ή χωρίς κάποια δερματική βλάβη, αλλά που εμ-
φανίζει έστω και ένα κλινικό ή/και εργαστηριακό δείκτη επηρεασμένο, κατά τη στιγμή της 
προσέλευσης του στα εξωτερικά ιατρεία.
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ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΙΝΕΖΟΛΙΔΗ ΚΟΑΓΚΟΥΛΑΣΗ-ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ 
ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ: 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ν.π.  παΐσιος,1 π.  λουρίδα,1 π.  Σταυρουλάκης,1 Κ.  Ευαγγελίου,1 Γ.  Γκαντέρης,2 Ε.  Βαγιάκου,2 
Κ.  παπακωνσταντίνου,3 π.  Γαργαλιάνος-Κακολύρης 1
1Α’ Παθολογική Κλινική/Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 

Σκοπός: Η καταγραφή των ανθεκτικών στη λινεζολίδη κοαγκουλάση αρνητικών σταφυλόκοκ-
κων (CοNS) που απομονώθηκαν το 2011 σε καλλιέργειες αίματος και κεντρικούς καθετήρες 
(CVC) σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάστηκαν 6.872 δείγματα καλλιεργειών αίματος και CVC. Η ταυτοποί-
ηση των βακτηρίων έγινε με το σύστημα Vitek-II και ο έλεγχος ευαισθησίας στη λινεζολίδη 
πραγματοποιήθηκε με τις μεθόδους: Kirby-Bauer, E-test και το σύστημα Vitek-II.
Αποτελέσματα: από το σύνολο των καλλιεργειών, θετικές ήταν 1.063. απομονώθηκαν 482 
CoNS (ποσοστό 45,3% επί των θετικών), εκ των οποίων 44 (9,12 % επί των CoNS) ευρέθησαν 
ανθεκτικοί στη λινεζολίδη, που αντιστοιχούν σε 37 ασθενείς [Άνδρες: 24, Γυναίκες 13]. Σε 6 
(16,2%) από τους ασθενείς αυτούς, καλλιεργήθηκαν 2 διαφορετικά CoNS στελέχη, με μέσο 
χρόνο ενδιάμεσης εμφάνισης τις 9,6 ημέρες. Στο σύνολο των στελεχών, η κατανομή τους ανά 
είδος ήταν: 24 S. epidermidis (64,8%), S. capitis 11 (29,7%), S. hominis 5 (13,5%) και spp 4 (10,8%). 
Όλα τα ανωτέρω στελέχη, ήταν ανθεκτικά στις αντισταφυλοκοκκικές πενικιλίνες και από τα 
στελέχη S. epidermidis, 13 ήταν ανθεκτικά στην κοτριμοξαζόλη και 7 ευαίσθητα. Κανένα από 
τα στελέχη αυτά δεν είχε αντοχή στα γλυκοπεπτίδια, όμως 1 στέλεχος S. capitis είχε αντοχή 
και στη δαπτομυκίνη. Οι ασθενείς ανά τμήμα, κατανεμήθηκαν: μΕΘ 21 (56,7%), παθολογικός 
Τομέας 10 (27%), Χειρουργικός (Νευροχειρουργική Κλινική) Τομέας 6 (16,2%). Ο μέσος χρόνος 
νοσηλείας προ εμφάνισης CoNS για το σύνολο των ασθενών ήταν 39,56 ημέρες (ιδιαίτερα για 
τη μΕΘ μέσος χρόνος: 37,85 ημέρες). λινεζολίδη προ εμφάνισης ανθεκτικών CoNS είχαν λάβει 
24 ασθενείς (64,86%). Ο μέσος συνολικός αριθμός αντιβιοτικών που έλαβαν οι ασθενείς προ 
εμφάνισης ανθεκτικών CoNS ήταν 5.
Συμπεράσματα: Η αυξημένη χρήση λινεζολίδης οδηγεί σε εμφάνιση CoNS ανθεκτικών στελε-
χών. Οι ασθενείς αποικίστηκαν ενδονοσοκομειακώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα. 
Το αυξημένο ποσοστό CoNS στελεχών στο Νοσοκομείο μας, αναδεικνύει την ανάγκη αυστη-
ρών τήρησης μέτρων αποφυγής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Η συνεχής επιδημιολογική 
επιτήρηση είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρηθεί η κλινική χρησιμότητα της λινεζολί-
δης και των οξαζολιδινών.

ΔΙΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ: ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Β.  Σακκά,1 μ.  μπομπολή,1 Γ.  Τσεκές,1 π.  Ρεκατσίνα,1 Σ.  Χαραλάμπους,1 Γ.  Κοψαύτης,1 Β.  μπάκα,2 
λ.  Κονδύλη,2 μ.Κ.    λαζανάς 1 
1Γ’ Παθολογική Κλινική-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 

Σκοπός: Ο S. pneumoniae αποτελεί σημαντικό αίτιο διηθητικών λοιμώξεων της κοινότητας 
ιδιαίτερα σε ακραίες ηλικιακά ομάδες. Τελευταία, το αντιγόνο πνευμονιοκόκκου στα ούρα 
αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη διάγνωση σοβαρών πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων. Ο 
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στόχος της μελέτης είναι η καταγραφή της εμπειρίας ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου στις 
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε αναδρομική καταγραφή όλων των περιπτώσεων πνευμονιοκοκκι-
κών λοιμώξεων που νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο μας την τετραετία, 1η ίανουαρίου 2008 
έως 31η Δεκεμβρίου 2011. Ως τέτοιες ορίστηκαν περιπτώσεις απομόνωσης του S. pneumoniae 
από φυσιολογικά στείρο σωματικό υγρό όπως αίμα, ΕΝυ, υπεζωκοτικό υγρό, αλλά και περι-
πτώσεις στις οποίες ανιχνεύτηκε αντιγόνο πνευμονιοκόκκου σε δείγμα ούρων. Έγινε μελέτη 
επιδημιολογικών, κλινικών και μικροβιολογικών χαρακτηριστικών.
Αποτελέσματα: Σε 45 ασθενείς ανιχνεύθηκε ή θετική καλλιέργεια με S. pneumoniae ή/και 
θετικό αντιγόνο πνευμονιοκόκκου σε δείγμα ούρων. 5 ασθενείς με θετικό μόνο το αντιγόνο 
ούρων εξαιρέθηκαν περαιτέρω αξιολόγησης, λόγω μη απόδειξης ενεργού λοίμωξης (2), ή ελ-
λιπών στοιχείων φακέλου (3). Στους υπόλοιπους 40 ασθενείς, άνδρες 56,4%, διάμεσης ηλικίας 
70 ετών (IQR 53, 81), καταγράφηκαν τα εξής είδη λοίμωξης: 28 πνευμονίες, 6 μηνιγγίτιδες, 5 
βακτηριαιμίες και 1 διαπυηθέν έλκος κερατοειδούς. S. pneumoniae απομονώθηκε σε 21 δείγ-
ματα από 19 ασθενείς. αναλυτικά: αίμα σε 13 ασθενείς, ΕΝυ σε 2 ασθενείς, αίμα και ΕΝυ σε 
2 ασθενείς, πλευριτικό υγρό σε 1 ασθενή και πύον κερατοειδούς σε 1 ασθενή. 4 ασθενείς με 
θετική καλλιέργεια είχαν επιπλέον και θετικό αντιγόνο, ενώ στους υπόλοιπους 21 ασθενείς η 
επιβεβαίωση της διάγνωσης σε ασθενείς με συμβατή κλινική εικόνα, έγινε μόνο με την ανί-
χνευση του αντιγόνου ούρων. από τα στελέχη S. pneumoniae, 4 (21%) είχαν mIC 0,125 στην 
πενικιλλίνη, 4 (21%) είχαν αντοχή στην ερυθρομυκίνη, 6 (32%) αντοχή στην κοτριμοξαζόλη και 
3 (16%) αντοχή στις τετρακυκλίνες. Κανένα στέλεχος δεν είχε αντοχή στις κεφαλοσπορίνες 3ης 
γενιάς και τις αναπνευστικές κινολόνες. Διάμεση διάρκεια νοσηλείας 8,5 ημέρες (IQR 5, 13). 
αποδρομή της λοίμωξης καταγράφηκε σε 32 (80%) ασθενείς, μεταφορά σε μΕΘ σε 5 (12,5%) 
και θάνατος σε 3 (7,5%) ασθενείς.
Συμπεράσματα: ίδιαίτερα χρήσιμη διαγνωστική εξέταση αποτελεί η ανίχνευση αντιγόνου 
πνευμονιοκόκκου σε δείγμα ούρων, η οποία επιβεβαίωσε τη διάγνωση σε >50% των ασθενών. 
Τα αποτελέσματα ευαισθησίας στην πενικιλλίνη, δείχνουν ότι η χρήση της είναι ασφαλής στις 
λοιμώξεις αναπνευστικού, αλλά απαγορευτική για λοιμώξεις του ΚΝΣ. Η πνευμονιοκοκκική νό-
σος αποτελεί σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας (20% δυσμενής έκβαση), γεγονός 
που επισημαίνει τη μεγάλη σημασία του εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων.

Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ 
ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ
Χ.  Κυδώνα, Τ.  Γιασνέτσοβα, Σ.  παπαδόπουλος, Ν.  Γρίτση-Γερογιάννη
ΜΕΘ, Ιπποκρατείο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Η καταγραφή των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στη μΕΘ και η γνώση της τοπικής 
χλωρίδας, όπως και της συνήθους αντοχής με στόχο την αποτελεσματικότερη εμπειρική κάλυ-
ψη στην έναρξη της σήψης.
Υλικό και Μέθοδοι: αναλύθηκαν τα δεδομένα όλων των βαρέως πασχόντων που εμφάνισαν 
λοίμωξη στη μονάδα, ο χρόνος εκδήλωσης, το είδος, η επιδημιολογία, η αντοχή και η έκβαση 
κατά την πενταετία 2006-2010.
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 1.145 νοσηλευομένων, 267 ασθενείς (23,3%) εμφάνισαν νοσοκο-
μειακή λοίμωξη, με τα παρακάτω στοιχεία: Άντρες: 161/γυναίκες: 106 χειρουργικοί: 144/πα-
θολογικοί: 123. μέσος όρος (μ.ο.) ηλικίας: 54,2±18,7 έτη (διακύμανση 15-88). μέση διάρκεια 
νοσηλείας: 28,1±17,5 ημέρες (διακύμανση 6-150). μέσος χρόνος παραμονής σε μηχανικό 
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αερισμό: 28,9±20,5 ημέρες (διακύμανση 6-140). Είδος λοίμωξης: μικροβιαιμία 191 επεισόδια, 
εκ των οποίων 128 πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής (11,1% επί του συνόλου των ασθενών) με μ.ο. 
χρόνου εμφάνισης 16,5±9,1 ημέρες και την παρακάτω επιδημιολογία: Klebsiella pneumoniae 
38 (KPC 24), Acinetobacter baumanii 35 (με ευαισθησία μόνο σε κολιμυκίνη 5), Pseudomonada 
aeruginosa 23 (με ευαισθησία μόνο σε κολιμυκίνη 3), Candida albicans 7/Non albicans 3 Staph. 
epidermidis 3/mRSE 2/Staph. aureus 2/Enterococcus 8 και 63 σχετιζόμενη με τον καθετήρα 
(5,5%) με μ.ο. χρόνου εμφάνισης 17±10 ημέρες και την παρακάτω επιδημιολογία: Klebsiella 
pneumoniae 17 (KPC 5), Acinetobacter baumanii 17 (με ευαισθησία μόνο σε κολιμυκίνη 3), 
Pseudomonada aeruginosa 12, Candida albicans 4, Proteus 3/Staph. epidermidis 8/mRSE 1/
Enterococcus 2, πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα (VAP) 135 (11,7%), ουρολοί-
μωξη 53 (4,6%), λοίμωξη τραύματος και μαλακών μορίων 22 (1,9%), ενδοκοιλιακή λοίμωξη 17 
(1,5%), άλλες 7 (0,6%), 105 ασθενείς με λοίμωξη απεβίωσαν (39,3% θνητότητα, ενώ η συνολική 
θνητότητα της μονάδας αυτήν την πενταετία κυμάνθηκε κατά μ.ο. στο 29,3%).
Συμπεράσματα: παρατηρείται σοβαρή υπεροχή των Gram αρνητικών λοιμώξεων με τα mDR 
στελέχη να φτάνουν στο 17,7% (72 στα 407 μικρόβια συνολικά), πράγμα ιδιαιτέρως ανησυχητικό.

ΟΥΡΟΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
α.  Χλη, α.  Βενέτης, Γ.  Καρβελά, α.  Ταχυρίδης, Β.  ασμάνη, Ε.  Χατζηβασιλείου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας μας ήταν η μελέτη της συχνότητας απομόνωσης ουροπαθο-
γόνων μικροβίων και της αντοχής τους στα αντιβιοτικά σε παιδιατρικό πληθυσμό του νομού 
Δράμας κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2007-2011.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό μας αποτέλεσαν 2.103 καλλιέργειες ούρων από 1.762 παιδιατρι-
κούς ασθενείς των Εξωτερικών ίατρείων και της παιδιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκο-
μείου Δράμας που εμφάνισαν συμπτώματα ουρολοίμωξης κατά τη διάρκεια της πενταετίας 
2007-2011. Οι ασθενείς ήταν ηλικίας από 2 μηνών έως 14 ετών και από τα δείγματά τους τα 
1.484 ήταν ούρα μέσου ρεύματος, 537 ελήφθησαν σε πλαστικό ουροσυλλέκτη (σακουλάκι), 
61 ελήφθησαν με υπερηβική παρακέντηση και 21 με καθετηριασμό της κύστης. Τα δείγματα 
στάλθηκαν στο μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Δράμας κι εμβολιάσθηκαν σε αιματούχο 
άγαρ και mc Conkey άγαρ. από τις καλλιέργειες που αξιολογήθηκαν ως θετικές πραγματοποι-
ήθηκε ταυτοποίηση κι έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά του υπεύθυνου παθογόνου 
παράγοντα στο σύστημα ταυτοποίησης Vitek 2 (Biomerieux).
Αποτελέσματα: από τις 2.103 καλλιέργειες ούρων, 1030 χαρακτηρίσθηκαν αρνητικές και 464 
χαρακτηρίσθηκαν επιμολυσμένες. Θετικές ήταν οι 609 (29%), ανήκαν σε 405 παιδιά, εκ των 
οποίων 212 ήταν ασθενείς των Εξωτερικών ίατρείων και 193 ασθενείς της παιδιατρικής κλι-
νικής. Τα μικρόβια που απομονώθηκαν ήταν κατά σειρά συχνότητας: Escherichia coli (73,3%), 
Proteus mirabilis (13,1%), Enterococcus faecalis (4,7%), Pseudomonas aeruginosa (3,2%), Kleb-
siella pneumoniae (1,2%), Morganella morganii (1,2%), Enterobacter cloacae (1%), Citrobacter 
freundii (0,5%) και Serratia marcescens (0,25%). Η αντοχή στα αντιβιοτικά των συχνότερων μι-
κροβίων ήταν η εξής:

Amikacin Ampicillin Amoxicillin/CA Cefuroxime Cefaclor Gentamicin SXT Ciprofl oxacin Ceftazidime
E. coli 0% 33% 11% 2% 22% 1% 21% 1% 1%
Proteus
mirabilis

0% 30% 6% 2% 6% 2% 21% 4% 0%
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Amikacin Piperacillin/Tazobactam Gentamicin Ciprofl oxacin Ceftazidime Aztreonam Netilmicin
Pseudomona 
aeruginosa

0% 0% 8% 0% 0% 8% 8%

Penicillin-G Ampicillin Tetracycline Ciprofl oxacin Gentamicin
H-L

Vancomycin Linezolid

Enterococcus faecalis 0% 0% 79% 5% 16% 5% 11%

Συμπεράσματα: Η παραπάνω εργασία έδειξε ότι η Escherichia coli, όπως αναμενόταν, ήταν 
το συχνότερο αίτιο των ουρολοιμώξεων της παιδικής ηλικίας με χαμηλή σχετικά αντοχή στα 
περισσότερα αντιβιοτικά. ακολούθησαν άλλα εντεροβακτηριακά, όπως ο Proteus mirabilis, η 
Klebsiella pneumoniae και το Enterobacter cloacae, τα τελευταία σε σχετικά μικρή συχνότητα. 
Επίσης,απομονώθηκαν Enterococcus faecalis και Pseudomonas aeruginosa που αναπτύσσονται 
κυρίως σε περιπτώσεις δυσπλασίας του ουροποιητικού συστήματος. Τα αποτελέσματα της ερ-
γασίας μας είναι παραπλήσια με τις βιβλιογραφικές αναφορές με πιθανές ίσως διαφοροποιή-
σεις στα ποσοστά απομόνωσης των αιτιολογικών παραγόντων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ 
GRAM-ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Κ.   Θέμελη- Διγαλάκη,1 Δ.  Καραγεωργόπουλος,2 Ο.  Ζαρκωτού,1 Ε.  Κουσούλη,3 Ε.  Βούλγαρη,4 
Β.  Κουμάκη,4 Γ.  Βρυώνη,4 Γ.     Χρύσος,2 Δ.  Βουτσινάς,2 α.   Τσακρής 4 
1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 
2Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 
3Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 
4Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

Σκοπός: αξιολογήσαμε την αποτελεσματικότητα του εθνικού προγράμματος «προκρούστης» 
για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων από ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram-
αρνητικά βακτηρίδια, κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
Υλικό και Μέθοδοι: Το Νοέμβριο του 2010, άρχισε η εφαρμογή στο νοσοκομείο μας του εθνι-
κού προγράμματος «προκρούστης» για τον έλεγχο των λοιμώξεων από Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa και Acinetobacter baumannii με αντοχή στις καρβαπενέμες. Σύμφω-
να με το πρόγραμμα αυτό, η επιτήρηση των λοιμώξεων γινόταν σε καθημερινή βάση για την 
απομόνωση από κλινικά δείγματα των ανθεκτικών μικροβίων. Η συσχέτιση της καλλιέργειας 
με λοίμωξη ή αποικισμό διακρίθηκε με βάση προκαθορισμένα κοινώς αποδεκτά κριτήρια. 
Εφαρμόστηκαν τα μέτρα ελέγχου λοιμώξεων, όπως η πρακτική της υγιεινής των χεριών, η 
εφαρμογή προφυλάξεων επαφής, η απομόνωση και η συν-νοσηλεία. Η μικροβιολογική ανί-
χνευση του τύπου της καρβαπενεμάσης έγινε με φαινοτυπικές δοκιμασίες συνδυασμού δί-
σκων (δίσκοι μεροπενέμης ή μεροπενέμης σε συνδυασμό με 0.1 m EDTA, φαινυλ-βορονικό 
οξύ ή και τα δύο). αξιολογήσαμε τα αποτελέσματα κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του 
προγράμματος στο νοσοκομείο μας και ειδικότερα συγκρίναμε την επίπτωση των λοιμώξεων 
από τα προαναφερθέντα παθογόνα μικρόβια μεταξύ των δύο εξάμηνων.
Αποτελέσματα: Σε χρονικό διάστημα ενός έτους (11-2010 με 10-2011) διαγνώστηκαν 70 
ασθενείς με λοίμωξη. από τους ασθενείς αυτούς, 52 (74,3%) νοσηλεύονταν στη μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας (μΕΘ). απομονώθηκαν συνολικά 74 Gram-αρνητικά βακτηρίδια με 
αντοχή στις καρβαπενέμες: 20 (27,0%) A. baumannii, 13 (17,6%) P. aeruginosa και 41 (55,4%) 
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K. pneumoniae, εκ των οποίων 38 (92,7%) παρήγαγαν καρβαπενεμάση (KPC). Η επίπτωση των 
νοσοκομειακών λοιμώξεων από τα μικρόβια αυτά ήταν μικρότερη το δεύτερο σε σχέση με 
το πρώτο εξάμηνο της περιόδου της μελέτης, για όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς (5,0 
έναντι 9,5 λοιμώξεις ανά 10.000 ασθενείς-ημέρες νοσηλείας, p=0,01) και ειδικότερα για τους 
νοσηλευόμενους στη μΕΘ (8,3 έναντι 18,6 λοιμώξεις ανά 1.000 ασθενείς-ημέρες νοσηλείας, 
p=0,007). Η διαφορά στην επίπτωση των λοιμώξεων ειδικά από KPC(+) K. pneumoniae δεν 
ήταν στατιστικώς σημαντική (3,0 έναντι 4,8 λοιμώξεις ανά 10.000 ασθενείς-ημέρες νοσηλείας, 
p=0,16).
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η εφαρμογή ενός προγράμματος 
ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων μπορεί να περιορίσει τη διασπορά των λοιμώξεων από 
ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram-αρνητικά παθογόνα βακτηρίδια στα ελληνικά νοσοκο-
μεία. αυστηρότερα μέτρα ελέγχου απαιτούνται για τον έλεγχο ειδικότερα των λοιμώξεων από 
K. pneumoniae που παράγει καρβαπενεμάση, που είναι ενδημικές στην περιοχή μας.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ GRAM ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΣΕ ΜΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ά.  Σκιαδά,1 Φ.  Ντζιώρα,2 ί.  παυλέας,2 ί.  Δεληολάνης,3 Δ.  Ξάνθης,2 π.  Βερνίκος,2 Ά.  μέγα,2 
Ν.  αρχοντούλης,2 Κ.  Ρήγας,2 Γ.  Θωμόπουλος,2 ί.  Στεφάνου,3 ί.  Φλώρος 2
1Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σκοπός: Οι βακτηριαιμίες αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στη μΕΘ. 
Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς το είδος και την αντοχή των μικροβίων που επικρατούν 
στον χώρο του. Στόχος της μελέτης ήταν η ανάλυση των βακτηριαιμιών από Gram(-) βακτηρί-
δια (GNB) που καταγράφηκαν στη μΕΘ στη διάρκεια ενός έτους.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε αναδρομική καταγραφή βακτηριαιμιών σε μΕΘ τριτοβάθμιου νο-
σοκομείου. Συγκεντρώθηκαν τα επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών που 
εισήχθησαν στη μΕΘ από τον ίανουάριο ως τον Δεκέμβριο του 2010, καθώς και τα αντιβιο-
γράμματα των GNB που απομονώθηκαν από βακτηριαιμίες κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 
Για να θεωρηθεί μία βακτηριαιμία ως δεύτερο επεισόδιο, στον ίδιο ασθενή, έπρεπε είτε να 
οφείλεται σε διαφορετικό μικρόβιο, είτε να απέχει χρονικά τουλάχιστον έναν μήνα.
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της μελέτης νοσηλεύθηκαν 234 ασθενείς στη μΕΘ. Κατα-
γράφηκαν 37 επεισόδια βακτηριαιμίας από GNB σε 23 ασθενείς (9,8%). Η μέση ηλικία των 
ασθενών αυτών ήταν 66 έτη (εύρος 30 ως 91). Δέκα (43%) ήταν άρρενες. Δεκατρείς (56%) ήταν 
χειρουργικοί και 10 παθολογικοί (44%). Είκοσι δύο (59%) στελέχη ήταν πολυανθεκτικά (mDR). 
από τα mDR βακτήρια 12 (55%) ήταν Acinetobacter baumanii, 4 (18%) Klebsiella pneumoniae, 2 
(9%) Pseudomonas aeruginosa και 4 (18%) άλλα. Συνολικά, από τα 37 GNB που απομονώθηκαν, 
13 ήταν A. baumanii (92% ανθεκτικά στις καρβαπενέμες, 62% ανθεκτικά στη σουλμπακτάμη, 
8% στην κολιστίνη), 8 K. pneumoniae (50% ανθεκτικά στις καρβαπενέμες, 13% στην κολιστίνη, 
13% στις αμινογλυκοσίδες και 38% στην τιγκεκυκλίνη), 5 P. aeruginosa (40% ανθεκτικά στις 
καρβαπενέμες, 40% στις αμινογλυκοσίδες και όλα ευαίσθητα στην κολιστίνη) και 11 άλλα.
Συμπεράσματα: Οι βακτηριαιμίες από αρνητικά κατά Gram βακτηρίδια αποτελούν σημαντικό 
πρόβλημα στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Ένα σημαντικό ποσοστό των απομονωθέντων 
στελεχών ήταν πολυανθεκτικά. Το A. baumanii ήταν το επικρατέστερο κατά τη διάρκεια της 
μελέτης. αν και η κολιστίνη είναι δραστική στην πλειονότητα των στελεχών, έχουν αρχίσει να 
εμφανίζονται στελέχη με αντοχή σ’ αυτήν.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 
ΒΟΡΙΚΟΝΑΖΟΛΗΣ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
μ.  Ζιώπη,1 α.  Ελεφάντη,1 μ.  Δρογκάρη-απειρανθίτου,2 Γ.  πετρίκκος,2 I.  μελετιάδης 1
1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Εισαγωγή: Η βορικοναζόλη ανήκει στην κατηγορία των τριαζολών β’ γενιάς και χορηγείται 
ευρέως για τη θεραπεία συστηματικών μυκητιάσεων. Εντούτοις, χαρακτηρίζεται από έντονη 
διατομική και ενδοατομική μεταβλητότητα με αποτέλεσμα να εγείρεται το ζήτημα της παρα-
κολούθησης και εξατομίκευσης της δοσολογίας της, δεδομένου ότι ο προσδιορισμός της συ-
γκέντρωσης της είναι ενδεικτικός της θεραπευτικής έκβασης και συγχρόνως αποκλείει φαινό-
μενα τοξικών ή «υποθεραπευτικών» επιπέδων. Για το σκοπό αυτό, οι μικροβιολογικές μέθοδοι 
υιοθετούνται στις περισσότερες περιπτώσεις αφού χαρακτηρίζονται από τεχνική απλότητα 
και χαμηλό κόστος.
Σκοπός: προσδιορισμός επιπέδων βορικοναζόλης με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ.
Υλικό και Μέθοδοι: Κλινικό σκεύασμα βορικοναζόλης ανασυστάθηκε σύμφωνα με τις οδη-
γίες των κατασκευαστών και αποθηκεύτηκε στους -70oC. Για τον προσδιορισμό της συγκέ-
ντρωσης της σε εξεταζόμενα δείγματα ορού χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος Candida parapsi-
losis. Συγκεκριμένα, εναιώρημα κονιδίων (3x105 CFU/mL) ενοφθαλμίσθηκε σε θρεπτικό υλικό 
RPμί1640+moPS με 15 g/L άγαρ. μετά τη στερεοποίηση του υλικού σε πλαστικά τρυβλία, 
ανοίχτηκαν οπές μέσα στις οποίες μεταγγίστηκαν 100 μL γνωστών υποδιπλάσιων αραιώσεων 
του φαρμάκου με εύρος συγκεντρώσεων 0,25 έως 16 mg/L καθώς και των υπό εξέταση δειγ-
μάτων. Τα τρυβλία επωάστηκαν στους 37oC για 48h και κατόπιν μετρήθηκε η διάμετρος των 
ζωνών αναστολής που σχηματίστηκαν. Τέλος, κατασκευάστηκαν πρότυπες καμπύλες γνω-
στών συγκεντρώσεων φαρμάκου-διαμέτρων αναστολής, από τις οποίες ακολούθως προσδι-
ορίστηκαν τα άγνωστα επίπεδα του στα δείγματα. προκειμένου να αξιολογηθεί η in house μι-
κροβιολογική τεχνική, τα επίπεδα βορικοναζόλης προσδιορίστηκαν σε πρότυπα δείγματα του 
εξωτερικού ελέγχου ποιότητας NEQAS και συγκρίθηκαν στατιστικά με τη δοκιμασία t (paired 
t-test). Επίσης, μελετήθηκαν ενδεικτικά κλινικά δείγματα ασθενών που λάμβαναν αντιμυκητι-
ακή αγωγή.
Αποτελέσματα: Η διάμετρος αναστολής συσχετιζόταν γραμμικά με τη συγκέντρωση του 
φαρμάκου (r2=0,97) και η αναλυτική ευαισθησία της τεχνικής ήταν 0,5 mg/L. Ο συντελεστής 
μεταβλητότητας κυμαινόταν από 9% στις χαμηλές μέχρι 12% στις υψηλές συγκεντρώσεις. Οι 
διαφορές μεταξύ in house και NEQAS συγκεντρώσεων βορικοναζόλης δεν ήταν στατιστικώς 
σημαντικές (p>0,05) και κυμαίνονταν από 0,1 ως 1,5 mg/L (μέσος 0,4 mg/L), οι οποίες αντι-
στοιχούσαν σε ποσοστιαία απόκλιση 4-38% (μέσος 20%), ενώ ο βαθμός συσχέτισης τους ήταν 
υψηλός (rs=0,84). Τα επίπεδα του φαρμάκου σε κλινικά δείγματα ήταν τα αναμενόμενα σύμφω-
να με τη διεθνή βιβλιογραφία.
Συμπεράσματα: Ο προσδιορισμός επιπέδων βορικοναζόλης με μικροβιολογικές μεθόδους 
είναι αξιόπιστος, με χαμηλό όριο ευαισθησίας, παρουσιάζει καλή επαναληψιμότητα και μπο-
ρεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της θεραπευτικής έκβασης 
μυκητιακών λοιμώξεων. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω συγκριτικές μελέτες με αποτελέσμα-
τα HPLC, η οποία αποτελεί τη μέθοδο αναφοράς.
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ΧΡΗΣΗ ΦΩΣΦΟΜΥΚΙΝΗΣ IV ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ 
KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ KPC-ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΗ 
Ο.  Ζαρκωτού,1 Δ.  Καραγεωργόπουλος,2 Β.  Γραμματικοπούλου,3 μ.  Τζιράκη,1 Γ.  αλτουβάς,1 
α.  πρεκατές,2 Σ.  πουρνάρας,4 Κ.   Θέμελη- Διγαλάκη,1 α.  Τσακρής 5 
1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
2Γ’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
4Εργαστήριο Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
5Εργαστήριο Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Σκοπός: Η φωσφομυκίνη είναι ένα αντιβιοτικό με σχεδόν μισό αιώνα ζωής. Επανήλθε στο προ-
σκήνιο εξαιτίας του δραματικού περιορισμού των θεραπευτικών επιλογών έναντι των πολυ-
ανθεκτικών παθογόνων. μελετήσαμε τη χρήση ενδοφλέβιας φωσφομυκίνης για τη θεραπεία 
λοιμώξεων από στελέχη Klebsiella pneumoniae που παράγουν KPC-καρβαπενεμάση (KPC-KP).
Υλικό και Μέθοδοι: μελετήθηκαν αναδρομικά όλοι οι ασθενείς με λοίμωξη από KPC-KP, 
στους οποίους χορηγήθηκε θεραπευτικά φωσφομυκίνη IV, στο Γ.Ν.π. «Τζάνειο». Συλλέχθη-
καν δεδομένα για τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών και αξιολογήθηκε η έκβαση των 
λοιμώξεων. Τα απομονωθέντα βακτήρια ελέγχθηκαν με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 
2 Compact, με φαινοτυπικές δοκιμασίες (δοκιμασία συνδυασμού δίσκων καρβαπενεμών με 
EDTA και φαινυλβορονικό οξύ) και η παραγωγή KPC καρβαπενεμάσης επιβεβαιώθηκε με PCR. 
Η in vitro δραστικότητα της φωσφομυκίνης προσδιορίστηκε με ταινίες διαβαθμισμένης συ-
γκέντρωσης (mIC Test Strip, Liofi lchem, Italy).
Αποτελέσματα: Επτά ασθενείς με λοίμωξη από KPC-KP συμπεριλήφθησαν στη μελέτη (μέση 
ηλικία 51,1±22,2 έτη, 4/7 άνδρες, 6/7 νοσηλευόμενοι στη μΕΘ υπό μηχανικό αερισμό, 5/7 
με προηγηθείσα νοσηλεία). Ο μέσος χρόνος νοσηλείας έως την απομόνωση της KPC-KP ήταν 
44±35,5 ημέρες. από τους 7 ασθενείς, 5 εμφάνισαν βακτηριαιμία, ένας λοίμωξη του ΚΝΣ και 
ένας επιπλεγμένη λοίμωξη ουροποιητικού. Η φωσφομυκίνη χορηγήθηκε σε συνολική ημερή-
σια δόση 24 g με μέση διάρκεια χορήγησης 33,5±29,4 ημέρες (εύρος 8-67 ημέρες). Σε όλους 
τους ασθενείς η φωσφομυκίνη χορηγήθηκε στα πλαίσια συνδυαστικής θεραπείας με τιγεκυ-
κλίνη, κολιστίνη, αμινογλυκοσίδη ή καρβαπενέμη. Τρεις ασθενείς έφεραν στελέχη ανθεκτικά 
στην κολιστίνη, ενώ όλα τα στελέχη ήταν ευαίσθητα στην τιγκεκυκλίνη. Όλα τα απομονωθέντα 
στελέχη προ της χορήγησης φωσφομυκίνης παρουσίασαν τιμές mIC στη φωσφομυκίνη από 
2-32 μg/ml. ανάπτυξη αντοχής με τιμές mIC >256 μg/ml παρατηρήθηκε σε δύο περιπτώσεις 
μετά από χορήγηση φωσφομυκίνης για 17 και 24 ημέρες αντίστοιχα. Οι 6/7 ασθενείς παρουσί-
ασαν ευνοϊκή κλινική και μικροβιολογική έκβαση της λοίμωξης. Η αδρή θνητότητα από κάθε 
αιτία ήταν 42,9%. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη χορήγηση 
φωσφομυκίνης παρά τη χορήγηση μέγιστης δόσης.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση φωσφομυκίνης σε συνδυασμό με άλλα αντιμικροβιακά μπορεί 
να θεωρηθεί μια χρήσιμη και ασφαλής θεραπευτική επιλογή σε σοβαρές λοιμώξεις από στε-
λέχη KPC-KP. Η ανάπτυξη αντοχής κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορεί να περιορίσει τη 
χρησιμότητα της φωσφομυκίνης για την παραπάνω ένδειξη.
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ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Χ.  λούπα, Χ.  Χαραλαμπόπουλος, α.  αναγνώστου, Η.  μπάλλα, Κ.  αληγέωργας, 
Β.  Δασκαλόπουλος, Κ.  Χριστόπουλος, μ.  λελέκης 
Γ.Ν. Μελισσίων «Α. Φλέμιγκ» 

Σκοπός: Να καταγραφεί η χρήση αντιβιοτικών από ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε παθολογι-
κό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου των αθηνών.
Υλικό και Μέθοδοι: μελετήθηκαν όλοι οι ασθενείς που πήραν εξιτήριο από το α’ και Β’ πα-
θολογικό Τμήμα του Γ.Ν. μελισσίων «α. Φλέμιγκ» από 1-31 Δεκεμβρίου 2011. από το φάκελο 
του ιστορικού καταγράφηκαν πέραν από τα βασικά δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς, τα 
αντιβιοτικά που τυχόν ελάμβανε κατά την εισαγωγή του, αυτά τα οποία πήρε κατά τη νοσηλεία 
και τέλος, αν του συστήθηκε αντιβιοτική αγωγή μετά την έξοδο και με ποια αντιβιοτικά. Για τη 
στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το SPSS 11.5.
Αποτελέσματα: Συνολικά στη μελέτη περιλήφθηκαν 143 ασθενείς (61 στο α’ και 82 στο Β’ 
παθολογικό Τμήμα). Οι ασθενείς είχαν κυρίως εξωνοσοκομειακή προέλευση (140 ασθενείς) 
και μόνο 3 ήταν εσωτερικές διακομιδές από άλλα τμήματα. Ήταν 51 άνδρες και 92 γυναίκες 
μέσης ηλικίας 71,5 χρόνων (15-99). Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 7,7 ημέρες (1-50). Κατά 
την εισαγωγή τους από την κοινότητα, 23 ασθενείς έπαιρναν ήδη κάποιο(α) αντιβιοτικό(ά) 
με συνηθέστερο τις κινολόνες (11/23 ασθενείς). Επίσης 2/3 ασθενείς που διακομίστηκαν από 
άλλα τμήματα του νοσοκομείου έπαιρναν ήδη αντιβιοτικό. Σε 5/23 ασθενείς που ελάμβαναν 
αντιβιοτικό κατά την εισαγωγή, η αντιβιοτική αγωγή διεκόπη ως άσκοπη. Κατά τη νοσηλεία, 
68/143 πήραν κάποιο αντιβιοτικό (47,5%), χωρίς ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο τμη-
μάτων (49,1% και 46,3% για το α’ και Β’ παθολογικό Τμήμα αντίστοιχα, p=0,558). Η μέση ηλι-
κία ήταν 73,8 χρόνια για αυτούς που πήραν και 69,5 για αυτούς που δεν πήραν αντιβιοτικό 
(p=0,160). Επίσης, η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 10,3 ημέρες για τους ασθενείς που πήραν 
και 5,4 ημέρες για αυτούς που δεν πήραν αντιβιοτικά (p<0,001). Οι ασθενείς έλαβαν συνολικά 
151 αντιβιοτικά (20 ΡΟ και 131 IV) με μέση αναλογία 2,2 αντιβιοτικά ανά ασθενή (1-7). Οι κεφα-
λοσπορίνες, κινολόνες και συνδυασμοί β-λακτάμης με αναστολέα χωρίς αντιψευδομοναδική 
δράση ήταν τα συνηθέστερα αντιβιοτικά, με μικρή διαφορά μεταξύ τους, αλλά μεγάλη από 
τις υπόλοιπες ομάδες. Έντεκα ασθενείς κατέληξαν και 12 διακομίστηκαν σε άλλο τμήμα ή νο-
σοκομείο. από τους 120 που πήραν εξιτήριο, 26 πήραν οδηγία για συνέχιση της αντιβιοτικής 
αγωγής (στους 13/26 χορηγήθηκαν κινολόνες).
Συμπεράσματα: περίπου οι μισοί από τους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε παθολογικό Τμή-
μα του νοσοκομείου μας πήραν κάποιο αντιβιοτικό. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα αντι-
βιοτικά χορηγήθηκαν ενδοφλέβια. Τέλος, σημαντικό ποσοστό ασθενών ελάμβανε αντιβιοτικό 
ήδη κατά την εισαγωγή καθώς επίσης πήρε οδηγία για λήψη αντιβιοτικών μετά την έξοδο. Και 
στις δύο περιπτώσεις οι κινολόνες ήταν τα συνηθέστερα αντιβιοτικά.
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ΥΠΟΘΗΛΑΙΑ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
μ.  Σουλή,1 Β.  Σακκά,1,2 Γ.  μπακογιάννης,3 λ.  Γαλανή,4 α.  αντωνιάδου,1 Σ.  αθανασιά,1 Κ.  Κιαλέ,5 
Χ.  Τσομπαλιώτη,5 Ε.   Γιαμαρέλλου 4
1Δ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2Γ’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
3Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
4ΣΤ’ Παθολογική Κλινική, ΔΘΚΑ «Υγεία»
5Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Σκοπός: υποθηλαία μαστίτιδα είναι μια χρονίζουσα λοίμωξη που εμφανίζεται σε μη θηλάζου-
σες γυναίκες και εντοπίζεται εντός 1 εκ. από τη θηλή του μαστού. παρόλο που είναι σπάνια, 
συχνά οδηγεί σε ανάπτυξη συριγγίων, σε μη απαραίτητους χειρουργικούς χειρισμούς και σε 
παραμόρφωση του μαστού. Ο στόχος της μελέτης είναι να εκτιμήσει τους προδιαθεσικούς 
παράγοντες που οδηγούν σε πολλαπλές υποτροπές αυτής της προβληματικής λοίμωξης.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε καταγραφή επιδημιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών όλων 
των ασθενών με υποθηλαία μαστίτιδα που παρακολουθήθηκαν από το εξωτερικό μας ιατρείο. 
Οι ασθενείς υποβάλλονταν σε υπερηχογραφική μελέτη στην αρχή, κάθε 3-4 εβδομάδες για 
παρακολούθηση και στο τέλος της θεραπείας. πλήρης κλινική ανταπόκριση και φυσιολογική 
υ/Γ μελέτη θεωρείτο ίαση, ενώ μόνο η κλινική ανταπόκριση θεωρείτο βελτίωση. Η στατιστική 
ανάλυση έγινε με εκτιμητές Kaplan-meier, μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox και το μο-
ντέλο Prentice-Williams-Peterson.
Αποτελέσματα: Οι 150 ασθενείς είχαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: διάμεση ηλικία 39 ετών 
(IQR 33, 46), γυναίκες 96,6%, εμμηνόπαυση 14,5%, καπνίστριες 74,6%, ινοκυστική μαστοπά-
θεια 10,1%, χρόνια λοίμωξη 91,3%, προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση 62%, παρουσία συ-
ριγγίου 54,1%, και μέσος αριθμός επεισοδίων προ της 1ης επισκέψεως 3 (IQR 2, 5). 29 ασθενείς 
εξαιρέθηκαν περαιτέρω αξιολόγησης λόγω αποτυχίας της 1ης θεραπείας ή διακοπής παρακο-
λούθησης. Τα πιο συχνά παθογόνα ήταν coagulase-negative staphylococci (15,8%), Proteus 
mirabilis (12,5%), S. aureus (7,5%), και αναερόβια (4,2%). Τα πιο συχνά αντιμικροβιακά σχήματα 
ήταν αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό, μοξιφλοξασίνη, κλινδαμυκίνη, κοτριμοξαζόλη, σιπροφλο-
ξασίνη, μετρονιδαζόλη, μόνα ή σε συνδυασμό. Η διάμεση διάρκεια θεραπείας ήταν 8 εβδο-
μάδες. Ίαση καταγράφηκε σε 104 (86,7%) ασθενείς και βελτίωση σε 16 (13,3%). Εντός 2 ετών 
μετά τη θεραπεία είχαν υποτροπιάσει το 52,5% των ασθενών με διάμεσος χρόνος μέχρι την 
υποτροπή 1,43 (0,82-3,93) έτη. Όταν η μελέτη περιέλαβε μόνο το πρώτο επεισόδιο υποτροπής 
η επίτευξη ίασης ήταν σημαντικά προστατευτική (HR: 0,406, 95% CI: 0,203-0,811, p=0,011), 
ενώ η παρουσία συριγγίου συνδεόταν με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο υποτροπής (HR: 1,804, 
95% CI: 1,055-3,86, p=0,031). Όταν η μελέτη περιέλαβε όλα τα επεισόδια υποτροπής, η επίτευ-
ξη ίασης παρέμεινε σημαντικά προστατευτική (HR: 0,44, 95% CI: 0,240-0,810, p=0,008), ενώ η 
παρουσία συριγγίου οριακά δεν αποτελούσε πλέον σημαντικό παράγοντα (HR: 1,48, 95% CI: 
0,999-2,192, p=0,051). Η χειρουργική παρέμβαση δεν προστάτεψε από υποτροπές (HR: 1,116, 
p=0,614).
Συμπεράσματα: Η παρουσία συριγγίου συνδυάζεται με υψηλό ποσοστό υποτροπής. Οι πιο 
πολλές υποτροπές συμβαίνουν πρώιμα μετά τη θεραπεία. υπερηχογραφική εκτίμηση είναι 
απαραίτητη καθώς η επιβεβαίωση της εξάλειψης της λοίμωξης αποδείχθηκε σημαντικός προ-
στατευτικός παράγοντας.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ (CMV) 
ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ: ΜΙΑ 4ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ (ΕΠΚΕΛΚ)
α.  αντωνιάδου,1 Δ.  Καββαθά,1 Β.  Σακκά,2 λ.  Γαλανή,3 Γ.  πετρίκκος,1 Ε.  Γιαμαρέλλου 3 
1Δ’ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ»
3ΣΤ’ Παθολογική Κλινική, ΔΘΚΑ Υγεία 

Εισαγωγή: Η οξεία ή πολύ σπανιότερα η ενεργοποίηση παλαιάς λοίμωξης από CmV κατά την 
κύηση αποτελεί το συχνότερο αίτιο συγγενούς νευροαισθητηρίου κώφωσης και νοητικής στέ-
ρησης. Επιπρόσθετα, η λανθασμένη ερμηνεία ορολογικών εξετάσεων οδηγεί πολλές φορές 
σε αδικαιολόγητη διακοπή φυσιολογικών κυήσεων, ενώ η χορήγηση της ειδικής γ-σφαιρίνης 
έναντι του CmV (CmV HIG) έχει προφυλακτική και θεραπευτική δράση σε ενδομήτριο λοίμωξη 
από CmV.
Σκοπός: Η εκτίμηση της συμβολής του ΕπΚΕλΚ στη λήψη αποφάσεων για διακοπή ή μη των 
κυήσεων και η αποτελεσματικότητα της χορήγησης της CmV HIG σε εγκύους με οξεία ή πιθα-
νή οξεία CmV λοίμωξη.
Υλικό και Μέθοδοι: προοπτική παρακολούθηση εγκύων γυναικών που εκτιμήθηκαν στο Επι-
στημονικό Κέντρο λοιμώξεων στην Κύηση για πιθανή οξεία λοίμωξη από CmV λόγω IgG/Igm+ 
με το ερώτημα της διακοπής της κύησης. Ως οξεία λοίμωξη (Ολ) ορίστηκε γνωστή ορομετα-
τροπή, χαμηλοί τίτλοι ίgGAvidity (<0,2) ή PCRCmV DNA+ στο αίμα της εγκύου. πιθανή οξεία 
λοίμωξη (πΟλ) και παλαιά λοίμωξη (πλ) ορίστηκε IgGAvidity από 0,2-0,8 και >0,8 αντίστοιχα 
(Εργαστήριο αναφοράς: ίνστιτούτο Pasteur). Σε Ολ και πΟλ χορηγήθηκε CmV HIG μηνιαίως, 
και εγένετο λήψη PCRDNA στο αμνιακό υγρό, Echo β΄επιπέδου και mRI εμβρύου επί ενδείξε-
ων. Ο έλεγχος στα νεογνά περιελάμβανε: κλινικοεργαστηριακή εκτίμηση, PCRDNA στον ορό ή 
τα ούρα, Εcho κρανίου και ακοόγραμμα.
Αποτελέσματα: από τις 133 γυναίκες 39 (29%) είχαν πλ και δεν έλαβαν καμία αγωγή, 42 Ολ 
και 48 πΟλ εκ των οποίων 77 έλαβαν CmV HIG. Έντεκα αποφάσισαν να διακόψουν (δύο για 
λόγους ανεξάρτητους του CmV) και 73 ολοκλήρωσαν την κύηση μέχρι σήμερα με διάρκεια 
παρακολούθησης από 9 μήνες έως 4 έτη. 14/42 γυναίκες με Ολ ήρθαν στο πρώτο τρίμηνο, 
15/42 είχαν CmV/DNA+ στο αίμα και 10/57 Ολ και πΟλ στο αμνιακό υγρό. 12/73 νεογνά εί-
χαν ιαιμία κατά τη γέννησή τους. 72/73 νεογνά ήσαν υγιή. Ένα νεογνό είχε έλλειμμα ακοής το 
οποίο διορθώθηκε με κοχλιακό εμφύτευμα και ένα εμφάνισε αλλοίωση στο Echo κρανίου (υπό 
παρακολούθηση).
Συμπεράσματα: Η συμβολή του ΕπΚΕλΚ είναι καθοριστική για τη δραστική μείωση διακοπών 
φυσιολογικών κυήσεων. Η χορήγηση CmV HIG με σωστή παρακολούθηση και υποστήριξη 
μπορεί να προστατέψει από σοβαρές συγγενείς ανωμαλίες.

ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ, ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΙ CMV ΣΕ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
α.  Χλη, α.  Βενέτης, Ε.  Χαριοπολίτου, Γ.  Καρβελά, Β.  ασμάνη, Ε.  Χατζηβασιλείου
Βιοχημικό-Ανοσολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των επιπέδων ανοσίας για το Toxoplasma 
gondii, τον κυτταρομεγαλοϊό και τον ιό της ερυθράς (σημαντικών αιτίων συγγενών λοιμώξε-
ων) σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας του νομού Δράμας κατά την πενταετία 2005-2009.
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Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 2.555 δείγματα ορού αίματος γυναικών αναπαρα-
γωγικής ηλικίας που εξετάσθηκαν για αντισώματα έναντι Toxoplasma gondii και CmV καθώς 
και 2.268 δείγματα ορού αίματος γυναικών που εξετάσθηκαν για αντισώματα έναντι του ιού 
της ερυθράς. Οι παραπάνω γυναίκες εξετάσθηκαν στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου κατά 
τη διάρκεια της πενταετίας 2005 με 2009. Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε στο 
Βιοχημικό-ανοσολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας με τη μέθοδο mEIA 
(μικροσωματιδιακή ανοσοενζυμική μέθοδο) στον αναλυτή Axsym της Abbott.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης μας έδειξαν ότι από τα 2.555 δείγματα που 
εξετάσθηκαν για αντισώματα έναντι Toxoplasma gondii, τα 69 (ποσοστό 2,7%) ήταν θετικά για 
Igm (δείκτης ενεργού λοίμωξης) και τα 593 (ποσοστό 23,2%) θετικά για IgG αντισώματα (δεί-
κτης παρελθούσης λοίμωξης και ανοσίας). από τα 2.555 εξετασθέντα για CmV δείγματα, Igm 
ανευρέθησαν στα 78 δείγματα (ποσοστό 3,05%) και IgG ανευρέθησαν στα 2.108 δείγματα (πο-
σοστό 82,5%). Σε σύνολο 2.268 εξετασθέντων δειγμάτων, 6 (ποσοστό 0,26%) ήταν θετικά για 
Igm και 2.114 (ποσοστό 93,2%) θετικά για IgG αντισώματα έναντι του ιού της ερυθράς.
Συμπεράσματα: Η παραπάνω μελέτη έδειξε υψηλά ποσοστά ανοσίας έναντι του ιού της ερυ-
θράς, γεγονός το οποίο οφείλεται εν μέρει σε φυσική ανοσία αλλά κυρίως στο πρόγραμμα 
εμβολιασμού του πληθυσμού έναντι του ιού της ερυθράς. Επίσης, IgG αντισώματα έναντι του 
κυτταρομεγαλοϊού παρατηρήθηκαν σε σημαντικό ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού, καθι-
στώντας τον έτσι προστατευμένο σε περίπτωση κυήσεως. Στις περιπτώσεις που ανευρέθησαν 
θετικά Igm αντισώματα κυρίως έναντι Toxoplasma gondii και CmV χρειάστηκε περαιτέρω έλεγ-
χος με πιο ειδικές μεθόδους.

ΑΙΤΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2007-
2011
α.  Βενέτης, α.  Χλη, Β.  ασμάνη, α.  Ταχυρίδης, Γ.  Καρβελά, Ε.  Χατζηβασιλείου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Δράμας

Σκοπός: Η διερεύνηση των συχνότερων αιτίων μικροβιαιμίας σε νοσηλευόμενους ασθενείς 
του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2007-2011.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτέλεσαν 4.356 αιμοκαλλιέργειες που ελήφθησαν κατά τη 
διάρκεια εμπυρέτου από νοσηλευόμενους ασθενείς του Γ.Ν. Δράμας την πενταετία 2007-2011. 
Τα δείγματα ελήφθησαν κατά ζεύγη σε φιάλες αερόβιας-αναερόβιας επώασης και επωάστη-
καν στον κλίβανο BACTEC (BD). από τις φιάλες που έδωσαν σήμα θετικότητας έγινε χρώση 
Gram και ανακαλλιέργεια στα στερεά θρεπτικά υλικά: αιματούχο, mc Conkey, σοκολατόχρουν 
άγαρ και άγαρ Schaedler (με αίμα προβάτου). Για την ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα των 
μικροοργανισμών που απομονώθηκαν χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ταυτοποίησης Vitek 2 
(της εταιρείας Biomerieux).
Αποτελέσματα: από τις αιμοκαλλιέργειες που ελήφθησαν, οι 563 (12,9%) ήταν θετικές και 
προέρχονταν κατά 33% από παθολογικές Κλινικές, κατά 20,8% από Χειρουργικές Κλινικές, 
κατά 19% από τη μΕΘ, κατά 16% από τη μονάδα Τεχνητού Νεφρού και οι υπόλοιπες από τις 
λοιπές κλινικές. Τα μικρόβια που απομονώθηκαν ήταν κατά σειρά συχνότητας: Staphylococcus 
epidermidis (25,6%), Enterococcus faecalis (12,3%), Klebsiella pneumoniae (10,3%), Escherichia 
coli (10,1%), Pseudomonas aeruginosa (9,2%), Staphylococcus aureus (6,9%), Acinetobacter bau-
mannii (4,6%), Enterococcus faecium (3,6%) και ακολούθησαν σε μικρότερη συχνότητα λοιπά 
εντεροβακτηριακά και Gram (+) κόκκοι. Η αντοχή στα αντιβιοτικά των συχνότερων από τα 
παραπάνω ήταν:
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Penicillin Cefoxitin Ampicillin Ciprofl oxacin
Gentam./
Gen. H-L

Teicoplanin Tetracycline Vancomycin Linezolid

Staph. 
epiderm.

98% 23% 62% 52% 1% 15% 1% 0%

Enter. 
faecalis

16% 14% 61% 72% 0% 71% 3% 1%

Klebsiella pneumoniae Escherichia coli P. aeruginosa
Amikacin 23% 0% 15%
Aztreonam 67% 12% 40%
Ceftazidime 67% 12% 25%
Ciprofl oxacin 70% 9% 19%
Gentamicin 4% 2% 25%
Imipenem 67% 0% 15%
Meropenem 67% 2% 10%
Piperacillin/Tazob. 68% 2% 6%
Cefoxitin 72% 7%
Cefuroxime 72% 16%

Συμπεράσματα: από τα παραπάνω φάνηκε ότι πρώτος σε σειρά συχνότητας υπήρξε ο Staph-
ylococcus epidermidis, με ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στην πενικιλλίνη. Η επικράτησή του προβλη-
ματίζει για την ορθότητα λήψης των δειγμάτων. Επίσης, τα στελέχη Klebsiella που απομονώ-
θηκαν εμφάνιζαν υψηλά ποσοστά αντοχής στα διάφορα αντιβιοτικά, κυρίως επειδή αρκετά 
από αυτά προέρχονταν από τη μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΕΛΚΗ
α.  Γιαννούλη,1 Β.  μάμαλη,1 Κ.  Κοψάρη,1 Γ.     Χρύσος,2 Δ.  Καραγεωργόπουλος,2 Ο.  Ζαρκωτού,1 
α.  Καμαράτος,3 Δ.  Βουτσινάς,2 α.  μελιδώνης,3 Κ.  Θέμελη- Διγαλάκη 1
1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
2Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
3Διαβητολογικό Ιατρείο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Σκοπός: Οι λοιμώξεις διαβητικού ποδιού μπορούν να απειλήσουν την ακεραιότητα του σκέ-
λους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ταυτοποίηση των μικροβίων, η ευαισθησία στα 
αντιβιοτικά και συγκριτικά στοιχεία από καλλιέργειες διαβητικών ελκών.
Υλικό και Μέθοδοι: μελετήσαμε αναδρομικά τα μικροβιολογικά δεδομένα από τα δείγματα 
καλλιεργειών διαβητικού έλκους κατά τη διετία 2010-2011. Συγκρίναμε τη συχνότητα απομό-
νωσης των διάφορων παθογόνων μικροοργανισμών σε σχέση με αντίστοιχα δεδομένα από 
προγενέστερη μελέτη για την τετραετία 2006-2009, χρησιμοποιώντας το Fischer’s exact test. Η 
ταυτοποίηση των μικροοργανισμών και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πραγματοποι-
ήθηκαν με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 Compact (biomerieux), καθώς και με άμεση 
μικροσκοπική εξέταση για τους μύκητες.
Αποτελέσματα: μεταξύ 2010-2011, 192 δείγματα διαβητικών ελκών από 122 ασθενείς εστάλησαν 
για καλλιέργεια. Δεν παρατηρήθηκε μικροβιακή ανάπτυξη σε ποσοστό 4,16%. από 155 θετικά δείγ-
ματα, απομονώθηκαν 322 παθογόνα μικροβιακά στελέχη. Σε 107/155 (69%) δείγματα η καλλιέρ-
γεια ήταν πολυμικροβιακή, ενώ σε 48/155 (31%) μονομικροβιακή. Η συχνότητα απομόνωσης πα-
θογόνων μικροβίων κατά τις δύο συγκρινόμενες χρονικές περιόδους παρουσιάζεται στον πίνακα.
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Μικροοργανισμός
2010-2011

Ν=322
ν (%)

2006-2009
Ν = 412

ν (%)
P value

Gram(-) 197 (61,2%) 299 (72,6%) 0,001
P. aeruginosa 41 (12,7%) 70 (16,9%) 0,13
Λοιπά αζυμωτικά 22 (6,8%) 44 (10,7%) 0,09
E. coli 31 (9,6%) 44 (10,7%) 0,73
P. mirabilis 27 (8,4%) 52 (12,6%) 0,08
Morganella morganii 22 (6,8%) 5 (1,2%) <0,001
Enterobacter spp 21 (6,5%) 29 (7%) 0,90
Klebsiella spp 13 (4%) 30 (7,3%) 0,09
Λοιπά εντεροβακτηριακά 20 (6,2%) 25 (6%) >0,99

Gram(+) 85 (26,4%) 97 (23,5%) 0,42
MSSA 33 (10,2%) 47 (11,4%) 0,71
MRSA 9 (2,8%) 18 (4,3%) 0,36
Enterococcus spp. 34 (10,6%) 25 (6%) 0,038
Streptococcus spp. 9 (2,8%) 7 (1,7%) 0,45

Μύκητες 32 (9,9%) 14 (3,4%) <0,001
Candida spp. 21 (6,5%) 14 (3,4%) 0,001
Candida albicans 7 (2,2%) 0 (0%) 0,006
Fusarium spp. 4 (1,2%) 0 (0%) 0,07

Αναερόβια 8 (2,5%) 2 (0,5%) 0,045
Prevotella spp. 4 (1,2%) 0 (0%) 0,07
Bacteroides spp. 3 (0,9%) 2 (0,5%) 0,77
Clostridium perfi ngens 1 (0,3%) 0 (0%) 0,88

Κατά τη διετία 2010-11, το ποσοστό αντοχής της P. aeruginosa και E. coli στη σιπροφλοξασίνη 
ήταν 4,9% και 29%, αντίστοιχα. Το ποσοστό αντοχής των mRSA στην ερυθρομυκίνη και κλιν-
δαμυκίνη ήταν 44%. Κανένα στέλεχος Enterococcus spp. δεν είχε αντοχή στα γλυκοπεπτίδια.
Συμπεράσματα: Κατά την περίοδο 2010-2011, τα Gram(-) παθογόνα παραμένουν μακράν η 
συχνότερα απομονούμενη κατηγορία παθογόνων από διαβητικά έλκη, ωστόσο με σημαντική 
μείωση σε σχέση με την περίοδο 2006-2009. αντιθέτως, αυξήθηκε η συχνότητα απομόνωσης 
εντεροκόκκων, μυκήτων και αναεροβίων παθογόνων.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ΑΠΟ 
ΔΙΑΡΡΟΪΚΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΤΑ ΕΤΩΝ (2005-2011) 
μ.  Ορφανίδου, Γ.  Φούσσας, μ.  Καμπερογιάννη, Κ.  Ζούρλα, Ε.  ματσούκα, Ε.  Βαγιάκου, 
Ε.  μαλάμου-λαδά 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 

Σκοπός: Η καταγραφή της συχνότητας απομόνωσης C. diffi  cile (Cd) σε διαρροϊκά κόπρανα νο-
σηλευομένων ασθενών και ασθενών της κοινότητας, σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο της αθήνας, 
κατά τη διάρκεια μιας επταετίας. 
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά την περίοδο της μελέτης εξετάσθηκαν 8.770 δείγματα διαρροϊκών 
κοπράνων για αναζήτηση Cd με τη χρήση cycloserine-cefoxitin-fructose άγαρ και cycloserine-
cefoxitin αιματούχο άγαρ. Η ταυτοποίηση των στελεχών έγινε με συμβατικές μεθόδους και 
έτοιμα ταυτοποιητικά συστήματα του εμπορίου. Η αναζήτηση της τοξίνης α και ταυτόχρονα, 
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των τοξινών α&Β πραγματοποιήθηκε με τις μεθόδους ELISA και ανοσοχρωματογραφία. Στελέ-
χη με τοξίνη α αρνητική και τοξίνες α&Β θετικές θεωρήθηκαν α-Β+.
Αποτελέσματα: Στην επταετία απομονώθηκαν 735 στελέχη Cd (735/8770, 8.3%). Εξ αυτών, 
641 (87%) στελέχη απομονώθηκαν από νοσηλευόμενους ασθενείς και 94 (13%) από ασθενείς 
της κοινότητας. Το 2005 απομονώθηκαν 64 στελέχη από 812 δείγματα διαρροϊκών κοπρά-
νων (7,7%), το 2006 88/981 (8,9%), το 2007 96/1068 (9%), το 2008 97/1449 (6,7%), το 2009 
141/1286 (10,9%), το 2010 139/1550 (8,9%) και το 2011 110 στελέχη από 1.521 δείγματα κο-
πράνων (7,2%). Στελέχη α+Β+ ήταν τα 537 (73%), α-Β+ τα 69 (9,4%) και α-Β- τα 129 στελέχη 
(17,6%). Η προέλευση των στελεχών ανά κλινική ήταν: παθολογικές Κλινικές 339 στελέχη, αι-
ματολογική Κλινική 70, Γαστρεντερολογική 68, Νεφρολογική 37, λοιπός παθολογικός τομέας 
63, Χειρουργικός Τομέας 52 και μΕΘ 12 στελέχη. αναλογικά, τα περισσότερα α+Β+ στελέχη 
απομονώθηκαν από ασθενείς της παθολογικής Κλινικής (251/339, 74%), τα περισσότερα α-Β+ 
στελέχη από ασθενείς της Νεφρολογικής Κλινικής (11/37, 30%) και τα περισσότερα α-Β- στε-
λέχη από ασθενείς της Γαστρεντερολογικής (24/68, 35%) και της μΕΘ (4/12, 33%).
Συμπεράσματα: Η απομόνωση του Cd από ασθενείς με διάρροια ήταν αρκετά συχνή (~8,5%), 
ειδικότερα στους νοσηλευόμενους ασθενείς (87%), αλλά και σε ασθενείς της κοινότητας 
(13%). Συχνότερα στελέχη ήταν τα α+Β+ (73%), ενώ σχετικά υψηλή ήταν και η απομόνωση 
μη τοξινογόνων στελεχών (~18%). Η πλειονότητα των στελεχών απομονώθηκε από ασθενείς 
των παθολογικών κλινικών. Η συχνότητα της λοίμωξης από Cd επιβάλλει την ευαισθητοποίη-
ση του κλινικού και εργαστηριακού τομέα για την αναζήτηση του Cd, με απώτερο στόχο την 
έγκαιρη αντιμετώπιση και την πρόληψη της διασποράς της λοίμωξης.

ΨΕΥΔΟΜΕΜΒΡΑΝΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 
α.     Χρύσος,1 π.  παπαγιαννακοπούλου,1 μ.  Τζιράκη,2 Χ.  πουλοπούλου,2 Κ.  Διγαλάκη,2 Γ.  Χρύσος 3 
1Φαρμακείο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
3Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 

Σκοπός: Η αναζήτηση της συσχέτισης διαφόρων ομάδων αντιβιοτικών και της διάρκειας χο-
ρήγησής τους με την εμφάνιση ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας σε νοσηλευόμενους ασθενείς 
του νοσοκομείου μας.
Υλικό και Μέθοδοι: αν και οι πρώτες αναφορές περιστατικών ψευδομεμβρανώδους κολί-
τιδας συσχετίσθηκαν με την κλινταμυκίνη, στη συνέχεια παρατηρήθηκε αύξηση περιστατι-
κών που ελάμβαναν κεφαλοσπορίνες, πιθανώς λόγω αύξησης της χρήσης τους. ακολούθησε 
η ενοχοποίηση των κινολονών με την προοδευτική αύξηση της κατανάλωσής τους, ενώ είναι 
πλέον αποδεκτό ότι όλα τα αντιβιοτικά μπορούν να την προκαλέσουν. Ελάχιστες περιπτώσεις 
έχουν ενοχοποιήσει ακόμη και τη μετρονιδαζόλη και βανκομυκίνη μελετήσαμε αναδρομικά 
για τη διετία 2009-2010 όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς με διαρροϊκό σύνδρομο μετά 
από χορήγηση αντιβιοτικών, στα κόπρανα των οποίων ανιχνεύθηκε με ανοσοχρωματογραφι-
κή μέθοδο τοξίνη α Clostridium diffi  cile. Καταγράφηκε ο αριθμός και το είδος των αντιβιοτικών 
που χορηγήθηκαν κατά το τελευταίο δίμηνο, η διάρκεια χορήγησής τους μέχρι την εμφάνιση 
διάρροιας με θετική τοξίνη C. diffi  cile, το Τμήμα όπου νοσηλεύθηκαν οι ασθενείς αυτοί, η ηλι-
κία τους και η πιθανή συγχορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων που η παρατεταμένη 
χορήγηση τους έχει ενοχοποιηθεί σε διάφορες μελέτες. 
Αποτελέσματα: ανευρέθηκαν 53 ασθενείς με θετική τοξίνη. από αυτούς τους ασθενείς 42 
(79,25%) είχαν νοσηλευθεί σε παθολογικά Τμήματα, 7 (13,2%) στη μονάδα Εντατικής Θε-
ραπείας (μΕΘ), 2 (3,77%) σε Χειρουργικά Τμήματα και από 1 (1,88%) στο Καρδιολογικό και 
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Νεφρολογικό Τμήμα. Η μέση/διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 67/71 έτη. Κατά μέσο όρο οι 
ασθενείς είχαν λάβει 3,9 είδη αντιβιοτικών, ενώ οι ασθενείς της μΕΘ 7 αντιβιοτικά. από τους 
ασθενείς 43,75% είχαν πάρει Piperacillin/Tazobactam, 37,50% κεφαλοσπορίνες β’ ή γ’ γενεάς, 
37,50% κινολόνες (σιπροφλοξασίνη ή μοξιφλοξασίνη) 31,25% κλινταμυκίνη, 31,25% αμπικιλ-
λίνη/σουλμπακτάμη ή αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό, από 12,50% μακρολίδη ή λινεζολίδη ή 
μετρονιδαζόλη ή γλυκοπεπτίδια, από 6,25% αζτρεονάμη ή κοτριμοξαζόλη ή κολιστίνη ή πενι-
κιλλίνη ή καρβαπενέμη. αναστολείς της αντλίας πρωτονίων είχαν πάρει 39 (73,6%) ασθενείς. 
πιθανά τα PPIs μειώνοντας δραστικά τη γαστρική οξύτητα βοηθούν το Clostridium diffi  cile και 
την τοξίνη του να επιβιώσουν.
Συμπεράσματα: Οι μισοί από τους ασθενείς μας με ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα είχαν λάβει 
μία αντιψευδομοναδική ή ημισυνθετική πενικιλλίνη με αναστολέα β-λακταμάσης, δεύτερες σε 
συχνότητα ήταν οι κεφαλοσπορίνες και ακολουθούσαν οι κινολόνες και η κλινταμυκίνη. Φαί-
νεται ότι η αυξημένη κατανάλωση συνδυασμών β-λακτάμης/αναστολέα β-λακταμασών έχει 
οδηγήσει σε σχετική αύξηση των περιστατικών ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας συγκριτικά με 
τις κεφαλοσπορίνες, η χρήση των οποίων έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια.

ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΝΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
Δ.  Χαλκιαδάκη,1 μ.  μπομπολή,1 α.  Καπουράλος,1 α.  μαργαρίτης,2 Β.  μπάκα,3 α.  Ζαχάρωφ,2 
Θ.  Θωμαΐδης,4 μ.Κ.   λαζανάς 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»  
2Α’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
4Νευρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Εισαγωγή: Η νευροδιηθητική νόσος από του ιό του Δυτικού Νείλου (ίΔΝ) προσβάλλει περί-
που 1% των μολυνθέντων και εκδηλώνεται υπό τη μορφή των συνδρόμων εγκεφαλίτιδας ή/
και μηνιγγίτιδας ή οξείας χαλαρής παράλυσης.
Σκοπός: Η περιγραφή επιδημιολογικών και κλινικοεργαστηριακών χαρακτηριστικών των 
ασθενών με λοίμωξη ΚΝΣ από τον ίΔΝ που νοσηλεύθηκαν στο Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο-
μπενάκειο Ε.Ε.Σ» κατά το καλοκαίρι και φθινόπωρο 2011.
Υλικό και Μέθοδοι: αναδρομικά μελετήθηκαν οι φάκελλοι των ασθενών που νοσηλεύθη-
καν στο Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο-μπενάκειο Ε.Ε.Σ» κατά τη χρονική περίοδο αυγούστου-
Οκτωβρίου 2011 με επιβεβαιωμένη λοίμωξη ΚΝΣ από τον ίΔΝ και συγκεκριμένα με κλινική 
συνδρομή εγκεφαλίτιδας, άσηπτης μηνιγγίτιδας ή άλλης οξείας κλινικής εκδήλωσης από το 
ΚΝΣ και ανίχνευση στο ΕΝυ και ορό ειδικών για τον ιό Igm αντισωμάτων. Καταγράφηκαν επι-
δημιολογικά, κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά, θεραπευτική αγωγή και έκβαση.
Αποτελέσματα: Νοσηλεύθηκαν 8 ασθενείς και στους πίνακες αναγράφονται τα δεδομένα της 
καταγραφής: 

Ηλικία (έτη) Αρ. ασθενών

25 2
60-85 6
Φύλο

Άνδρες 6
Γυναίκες 2
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Περιοχή διαμονής κατά την περίοδο επώασης
Μαραθώνας 3
Θήβα 3
Αρτέμιδα 1
Μέγαρα 1

ΕΝΥ Μέση τιμή 
Λευκά/μL (λεμφοκύτταρα %) 314 (40)
Σάκχαρο (mg/dL) 65
Λεύκωμα (mg/dL) 75
Θεραπευτική αγωγή Αρ. ασθενών
Συμπτωματική 7
Ειδική (ανοσοσφαιρίνη & κορτικοειδή) 1 
Έκβαση
Πλήρης ίαση 6
Βραδεία ανάρρωση 1
Υπολειμματική νευρολογική συμπτωματολογία 1

Υποκείμενα νοσήματα Αρ. ασθενών
Σακχ. διαβήτης 2
Αρτ. υπέρταση 3
Α.Ε.Ε 2
Αλκοολισμός 1
Νευρολογική συνδρομή
Εγκεφαλίτις 4
Μηνιγγίτις 1
Συνδυασμοί
Μηνιγγοεγκεφαλίτις
Μηνιγγίτις + χαλαρή παράλυση

    
2
1

Συμπεράσματα: H μεγάλη ηλικία, η ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων (κυρίως σακχαρώδη 
διαβήτη, αρτηριακής υπέρτασης, α.Ε.Ε) και η παραμονή στην ύπαιθρο ήταν κοινά επιδημι-
ολογικά χαρακτηριστικά των περισσοτέρων ασθενών. Η εγκεφαλίτιδα ήταν η επικρατούσα 
νευρολογική συνδρομή, ενώ εικόνα μηνιγγίτιδας παρουσίασαν οι δύο ασθενείς νέας ηλικίας. 
Στο ΕΝυ σημειώθηκε μέτρια πλειοκυττάρωση με επικράτηση στην πλειονότητα κυρίως πολυ-
μορφοπυρήνων (π 60/λ 40%), μέτρια αύξηση λευκώματος και φυσιολογικές τιμές σακχάρου. 
Δεν υπήρξε θάνατος και πλήρης ίαση σημειώθηκε στα περισσότερα περιστατικά. μετά την 
εμφάνιση στην Ελλάδα για δεύτερο συνεχόμενο έτος της επιδημίας λοίμωξης από τον ίΔΝ, σε 
περιπτώσεις εγκεφαλίτιδας, άσηπτης μηνιγγίτιδας ή άλλης οξείας κλινικής εκδήλωσης από το 
ΚΝΣ κατά το θέρος και το φθινόπωρο, θα πρέπει στη διαφορική διάγνωση να συμπεριλαμβά-
νεται και η λοίμωξη από τον ίΔΝ.
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ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΣΕ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
E.  μπελεσιώτου,1 Ε.  Κακάλου,2 Χ.  Βαδάλα,2 Ε.  περιβολιώτη,1 μ.  Νέπκα,1 Ε.  Δούκα,2 
α.  αργυροπούλου,1 Β.  παπασταμόπουλος,2 α.  Σκουτέλης 2 
1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2Ε’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Η είναι ενδημική σε περίπου εκατό χώρες και προκαλεί μισό έως 1 εκατομμύριο 
θανάτους και σχεδόν 300 εκατομμύρια περιπτώσεις κλινικής ασθένειας ετησίως παγκοσμίως. 
Η καθυστερημένη και αναποτελεσματική θεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της 
θνητότητας και νοσηρότητας. Ο συνηθέστερος τρόπος μετάδοσης είναι το τσίμπημα του θη-
λυκού ανωφελούς κώνωπος. To Plasmodium falciparum ευθύνεται για το σύνολο σχεδόν των 
θανάτων και της σοβαρής νόσου και είναι το κυρίαρχο είδος στην αφρική.
Σκοπός: Η παρουσίαση της χρήσης ταχείας διαγνωστικής μεθόδου για τη γρήγορη επιβεβαίωση 
της ελονοσίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. 
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά την τελευταία διετία έγινε έλεγχος ελονοσίας σε εμπύρετους ασθε-
νείς με θετικό επιδημιολογικό ιστορικό που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία. Τα πιο συχνά 
συνοδά συμπτώματα ήταν ρίγος, εφιδρώσεις, κεφαλαλγία, έμετοι, ναυτία, διάρροιες, μυαλγίες, 
οσφυαλγία. μετά άμεση μικροσκόπηση επιχρίσματος περιφερικού αίματος με χρώση Giemsa 
(παχιά σταγόνα) έγινε τεστ ταχείας διάγνωσης ελονοσίας του με in vitro ποσοτικό ανοσοχρω-
ματογραφικό προσδιορισμό αντιγόνου της πλούσιας σε ιστιδίνη πρωτεΐνης ίί (HRPII) συγκεκρι-
μένης για για P. falciparum και διαφορική διάγνωση από άλλες λιγότερο λοιμογόνες μορφές 
ελονοσίας (P. vivax, P. ovale, P. malariae (αντιγόνο κοινό σε αυτά τα 3 είδη). 
Αποτελέσματα: Θετικό τεστ σε συνολικά 7 ασθενείς. Δηλαδή, για P. falciparum σε 4 άνδρες προερ-
χόμενους από το πακιστάν και θετικό τεστ για ένα από τα άλλα 3 είδη σε άλλους 2 ασθενείς σε μία 
γυναίκα ετών 35 έπειτα από ταξίδι σε αφρικανική χώρα και σε άνδρα 74 ετών έπειτα από διαμονή 
σε περιοχή της νοτιανατολικής πελοποννήσου όπου διαμένουν πολλοί πακιστανοί και υπήρχε φέ-
τος επιδημία ελονοσίας από P. vivax. Τα δύο τελευταία περιστατικά παριστούν μικτές λοιμώξεις.
Συμπεράσματα: Χορηγήθηκαν οι εξής θεραπείες: Οι ασθενείς που προσβλήθηκαν από πλα-
σμώδια non falciparum έλαβαν χλωροκίνη ή μεφλοκίνη ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 
φαρμάκων. πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάγνωση και θεραπεία διότι δημιουρ-
γούνται λανθάνουσες μορφές του παρασίτου στο ήπαρ σε λοίμωξη με P. vivax και P. ovale που 
χωρίς ειδική θεραπεία με πριμακίνη μπορούν να προκαλέσουν υποτροπές της νόσου. Οι ασθε-
νείς που προσβλήθηκαν από P. falciparum έλαβαν: α) κινίνη και δοξικυκλίνη ή κλινδαμυκίνη ή 
β) ατοβακόνη-προγουανίλη. παράγωγα αρτεμισίνης δεν χορηγήθηκαν λόγω μη διαθεσιμότη-
τας στη χώρα μας. Επίσης, δεν πρέπει να διαφεύγει στη διαφορική διάγνωση επειδή στη χώρα 
μας άλλαξε η επιδημιολογία της νόσου λόγω της μετακίνησης των πληθυσμών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Δ.  Χαλκιαδάκη,1 μ.  Όμπαση,2 Σ.  περιστεράκη,1 Σ.  Χαραλάμπους,1 Ε.  Σαββίδου,3 μ.Κ.  λαζανάς 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
2Επιτροπή Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
3Αιμοδοσία, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 

Εισαγωγή: Η επαγγελματική έκθεση σε αίμα και άλλα βιολογικά υγρά αποτελεί καθημερινό 
κίνδυνο για τους εργαζόμενους στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Η πρόληψη, με 
βασικούς άξονες την τήρηση τυποποιημένων μέτρων προφύλαξης και τον εμβολιασμό έναντι 
HBV, αποτελεί καθοριστική προτεραιότητα.

AA023
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Σκοπός: Η διερεύνηση των κύριων χαρακτηριστικών της επαγγελματικής έκθεσης σε αίμα 
και άλλα βιολογικά υγρά και της συμμόρφωσης στις συστάσεις εμβολιασμού έναντι HBV, των 
εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο-μπενάκειο Ε.Ε.Σ», προκειμένου να γίνουν κα-
τάλληλες παρεμβάσεις για την καλύτερη προστασία τους. 
Υλικό και Μέθοδοι: αναδρομικά αναλύθηκαν οι δηλώσεις επαγγελματικής έκθεσης που έγι-
ναν στην Επιτροπή Νοσοκομειακών λοιμώξεων (ΕΝλ) κατά το διάστημα 2005-2011. μελε-
τήθηκε συσχέτιση των επεισοδίων με χειρισμούς, ειδικότητα, προϋπηρεσία, χώρο εργασίας. 
Επιπλέον, μελετήθηκε η συμμόρφωση στις συστάσεις εμβολιασμού έναντι HBV στα πλαίσια 
προγράμματος εμβολιασμού των εργαζομένων που ξεκίνησε η ΕΝλ από 1/12/2010. 
Αποτελέσματα: Τα δηλωθέντα επεισόδια επαγγελματικής έκθεσης ήσαν 98 και στο πρόγραμ-
μα ελέγχου προς εμβολιασμό έναντι HBV το οποίο συνεχίζεται, έχουν συμμετάσχει έως τώρα 
145 εργαζόμενοι. Τα χαρακτηριστικά επαγγελματικής έκθεσης που μελετήθηκαν παρουσιάζο-
νται στους πίνακες

πίνακας 1 πίνακας 2
Έτος δήλωσης Αρ. ατυχημάτων
2005 9
2006 8
2007 6
2008 12
2009 7
2010 23
2011 33
Χειρισμός Αρ. ατυχημάτων
Μέτρηση τριχοειδικού σακχάρου 26
Φλεβοκέντηση 21
Τραυματισμός από εκτεθειμένη βελόνα 21
Απόρριψη σύριγγας 18

Συρραφή τραυμάτων 6
Άλλο 6
Έτη προϋπηρεσίας Αρ. ατυχημάτων
Σπουδαστές 22
0-4 26
5-9 17
10-25 33
Ειδικότητα εργαζομένου Αρ. ατυχημάτων
Νοσηλευτές 49
Σπουδαστές 22
Ιατροί 16
Συνεργείο καθαρισμού 8
Άλλο 3
Χώρος ατυχήματος Αρ. ατυχημάτων
Κοινοί θάλαμοι νοσηλείας 49
Εξ. ιατρεία 14
Ειδικές μονάδες (ΜΕΘ, ΜΕΛ) 13
Χειρουργείο 12
Άλλο 10
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Στην ομάδα των εργαζομένων με επαγγελματική έκθεση τεκμηριώθηκε πλήρης ανοσοποίηση 
έναντι HBV σε ποσοστό 65% και στην ομάδα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ελέγχου 
προς εμβολιασμό σε ποσοστό 75%. από τους επίνοσους και των δύο ομάδων 30% δεν ακο-
λούθησε τις συστάσεις εμβολιασμού. 
Συμπεράσματα: αναδεικνύεται πρόβλημα υποδήλωσης των επεισοδίων επαγγελματικής έκ-
θεσης σε αίμα και άλλα βιολογικά υγρά. Η πλειονότητα των δηλωθέντων επεισοδίων αφορά 
νοσηλευτικό προσωπικό και η έκθεση συνέβη κυρίως κατά τη μέτρηση σακχάρου τριχοειδικού 
αίματος, τη φλεβοκέντηση αλλά και κατά τον τραυματισμό από εκτεθειμένες βελόνες. Ο βαθ-
μός ανοσοποίησης έναντι HBV των εργαζομένων που μελετήθηκαν, κρίνεται ικανοποιητικός. 
υπάρχει όμως ποσοστό επινόσων που δεν ακολούθησε τις συστάσεις εμβολιασμού. προτείνε-
ται χρήση σκαρφιστήρων μέτρησης σακχάρου και περισσότερη ενημέρωση του προσωπικού 
όσον αφορά στην αναγκαιότητα δήλωσης του επαγγελματικού ατυχήματος και στην τήρηση 
των τυποποιημένων προφυλάξεων πρωτίστως κατά τη διενέργεια χειρισμών που απαιτούν 
χρήση αιχμηρών αντικειμένων.



ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
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ΕυΡΕΤΗΡίΟ ΣυΝΤΟΝίΣΤΩΝ - πΡΟΕΔΡΩΝ - ΕίΣΗΓΗΤΩΝ

GARAU JAVIE Professor of Medicine, University of Barcelona, Head of the Department of Medicine, Hospi-
tal Universati Mutua de Terrassa, Barcelona, Spain

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων, Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”
ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Καθηγητής Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Γ’ Παθολογικού Τμήματος & Μονάδας Λοιμώξεων, 

Γ.Ν. Πειραιά “Τζάνειο” 
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ-ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Συντονιστής-Διευθυντής Α’ Παθολογικού Τμήματος & Μονάδας 
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”

ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΣ-ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ 
Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”

ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
ΓΚΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Α΄ Παθολογικού Τμήματος & Τμήματος Λοιμώξεων, 

Π.Γ.Ν. Πατρών
ΔΑΪΚΟΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Α’ Προπαιδευτική Κλινική, Γ.Ν.Α. “Λαϊκό”
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. Παίδων “Η Αγία Σοφία”
ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ’ Παθολογική 

Κλινική, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”
ΚΟΡΑΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ, Γ.Ν.Α. “Σισμανόγλειο”
ΚΟΦΤΕΡΙΔΗΣ Π. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ ΤΖΕΝΗ Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρος ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  
ΛΑΖΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Συντονιστής-Διευθυντής Γ΄ Παθολογικού Τμήματος & Μονάδας 

Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.”
ΛΕΛΕΚΗΣ ΜΩΥΣΗΣ Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Συντονιστής-Διευθυντής Β΄ Παθολογικού Τμήματος, Γ.Ν. 

Μελισσίων “Α. Φλέμιγκ”
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Καθηγητής Παθολογίας Δ.Π.Θ., Διευθυντής Β’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής & 

Μονάδας Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 
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ΣΥΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
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ΤΣΕΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Α’, Γ΄ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, 

Γ.Ν.Α. “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.”
ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 
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Γ.Ν.Α. “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.”
ΧΡΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β’ Παθολογικού Τμήματος & Μονάδας Λοιμώξεων, 
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