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Διοικητικό Συμβούλιο 
Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Πρόεδρος: Α. Σκουτέλης
Αντιπρόεδρος: Π. Νικολαΐδης

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

Μέλη: Γ. Ξυλωμένος
Α. Πεφάνης
Γ. Τσεκές

Επίτιμο Μέλος: Γ. Κ. Δαΐκος

Επιστημονική Επιτροπή  
15ου Πανελληνίου Συνεδρίου  

Λοιμώξεων
Πρόεδρος: Ά. Πεφάνης

Μέλη: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης 
Γ. Λ. Δαΐκος 
Ό. Δαληγγάρου
Σ. Μεταλλίδης 
Γ. Πάνος 
Θ. Πέππας 
Γ. Πουλάκου 
Μ. Σαμάρκος 
Γ. Σαμώνης
Μ. Χίνη 

Οργανωτική Επιτροπή  
15ου Πανελληνίου Συνεδρίου  

 Λοιμώξεων
Πρόεδρος: Γ. Αδάμης

Μέλη: Γ. Ξυλωμένος 
Α. Παπαδόπουλος 
Β. Παπασταμόπουλος 
Μ. Πηρουνάκη 
Γ. Τσεκές 
Γ. Χρύσος 

Με τη συμμετοχή των επιστημονικών εταιρειών:
Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, με ιδιαίτερη χαρά 

σας αναγγέλλει και σας προσκαλεί στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων. 

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani Caravel,  

στις 6-8 Μαρτίου 2015. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τόσο η 

Οργανωτική όσο και η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, σε συνεργασία 

με τις άλλες επιστημονικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

λοιμώξεων, της μικροβιολογίας και της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας, 

έχουν καταβάλει προσπάθεια για την κατάρτιση ενός επιστημονικού 

προγράμματος που θα καλύπτει τις σημαντικές εξελίξεις της Λοιμωξιολογίας. 

Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας στις εργασίες του συνεδρίου, η 

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

την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τις λοιμώξεις που μας 

απασχολούν στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

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

 Α. Σκουτέλης Μ. Μαραγκός



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 
  Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακο-

λούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων 
πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες 
του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν 
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. 
Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων 
ενεργειών.
1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
DIFICLIR 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε δισκίο περιέχει 200 mg fidaxomicin. Για τον πλήρη 
κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Δισκία σχήματος κα-
ψακίου, χρώματος λευκού έως υπόλευκου, με τυπωμένο το 
«FDX» στη μία πλευρά και «200» στην άλλη πλευρά.
4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το DIFICLIR ενδείκνυται σε 
ενήλικες για τη θεραπεία των λοιμώξεων του Clostridium 
difficile (CDI), επίσης γνωστή ως διάρροια συσχετιζόμενη με 
το C. difficile (CDAD) (βλέπε παράγραφο 5.1). Θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες οδηγίες για την κατάλληλη 
χρήση των αντιβακτηριακών παραγόντων.
Δοσολογία Ενήλικες και ηλικιωμένοι (≥ 65 ετών):
Η συνιστώμενη δόση είναι 200 mg (ένα δισκίο) δύο φορές 
ημερησίως (μία φορά κάθε 12 ώρες) για 10 ημέρες.
Παιδιατρικός πληθυσμός: Η ασφάλεια και η αποτελεσμα-
τικότητα της fidaxomicin σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 
ετών δεν έχει ακόμη εδραιωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
δεδομένα. 
Νεφρική δυσλειτουργία: Δεν θεωρείται απαραίτητη η 
προσαρμογή της δόσης. Λόγω των περιορισμένων κλι-
νικών δεδομένων σε αυτόν τον πληθυσμό, το DIFICLIR 
πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με 
σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (βλέπε παραγράφους 
4.4 και 5.2). 
Ηπατική δυσλειτουργία: Δεν θεωρείται απαραίτητη η προ-
σαρμογή της δόσης. Λόγω των περιορισμένων κλινικών δε-
δομένων σε αυτόν τον πληθυσμό, το DIFICLIR πρέπει να χρη-

σιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή 
ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.2).
Τρόπος χορήγησης Το DIFICLIR προορίζεται για χορήγηση 
από το στόμα. Το DIFICLIR μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τρο-
φή.  4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία 
ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
κατά τη χρήση Έχουν αναφερθεί αντιδράσεις υπερευαισθη-
σίας συμπεριλαμβανομένου του σοβαρού αγγειοοιδήματος. 
Εάν παρατηρηθεί μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας με το Dificlir, το φαρμακευτικό προϊ-
όν πρέπει να διακόπτεται και να λαμβάνονται τα κατάλληλα 
μέτρα. Μερικοί ασθενείς με αντιδράσεις υπερευαισθησίας 
ανέφεραν ιστορικό αλλεργίας σε μακρολίδες. Η fidaxomicin 
πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με γνω-
στή αλλεργία στις μακρολίδες. Λόγω των περιορισμένων κλι-
νικών δεδομένων, η fidaxomicin πρέπει να χρησιμοποιείται 
με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία 
ή μέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παρά-
γραφο 5.2) Λόγω των περιορισμένων κλινικών δεδομένων, η 
fidaxomicin πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθε-
νείς με ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα, κεραυνοβόλο ή απειλη-
τική για τη ζωή CDI. Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ασθενείς με 
συνοδό  φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Η fidaxomicin πρέ-
πει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτούς τους ασθενείς 
λόγω του κινδύνου της αυξημένης απορρόφησης και τον πι-
θανό κίνδυνο συστηματικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Η 
συγχορήγηση ισχυρών αναστολέων της P-γλυκοπρωτεΐνης, 
όπως κυκλοσπορίνη, κετοκοναζόλη, ερυθρομυκίνη, κλαρι-
θρομυκίνη, βεραπαμίλη, δρονεδαρόνη και αμιωδαρόνη δεν 
συνιστάται (βλέπε παραγράφους 4.5 και 5.2).
Περιγραφή του πληθυσμού ασθενών σε κλινικές δοκιμές
Στις δύο κλινικές δοκιμές ασθενών με CDI, το 47,9% 
(479/999) των ασθενών (σύμφωνα με τον πληθυσμό 
του πρωτοκόλλου) ήταν ηλικίας ≥ 65 ετών και το 27,5% 
(275/999) των ασθενών υποβλήθηκε σε ταυτόχρονη θε-
ραπεία με αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου της 
μελέτης. Το είκοσι τέσσερα τοις εκατό των ασθενών εκ-
πλήρωσε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα τρία κριτήρια 
στη τιμή αναφοράς σε ό,τι αφορούσε τη σοβαρότητα της 

διαβάθμισης: θερμοκρασία σώματος > 38,5°C, αριθμός 
λευκοκυττάρων > 15.000 ή τιμή κρεατινίνης ≥ 1,5  mg/
dl. Οι ασθενείς με κεραυνοβόλο κολίτιδα και οι ασθενείς 
με πολλαπλά επεισόδια (οριζόμενα ως περισσότερα του 
ενός προηγούμενα επεισόδια εντός των προηγούμενων 
3 μηνών) CDI αποκλείστηκαν από τις μελέτες.  4.8 Ανε-
πιθύμητες ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφαλείας Το 
προφίλ ασφαλείας του DIFICLIR βασίζεται σε δεδομένα από 
564 ασθενείς με CDI στους οποίους χορηγήθηκε θεραπεία 
με fidaxomicin σε μελέτες Φάσης 3. Οι πιο συχνές σχετιζό-
μενες με τη θεραπεία ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν έμετος 
(1,2%), ναυτία (2,7%) και δυσκοιλιότητα (1,2%). Παρακάτω 
αναφέρονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη 
δις ημερησίως χορήγηση της fidaxomicin στη θεραπεία της 
λοίμωξης από C. difficile, που αναφέρθηκαν σε τουλάχιστον 
δύο ασθενείς, παρουσιάζονται ανά κατηγορία οργανικού συ-
στήματος. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ορίζε-
ται ως εξής: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), 
όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως 
<1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές (δεν μπο-
ρούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός 
κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.
Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα κατά MedDRA
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος - Όχι συχνές: 
εξάνθημα, κνησμός.- Συχνότητα μη γνωστή: αντιδράσεις 
υπερευαισθησίας (αγγειοοίδημα, δύσπνοια). Διαταραχές 
του μεταβολισμού και θρέψης - Όχι συχνές: μειωμένη όρεξη. 
Διαταραχές του νευρικού συστήματος - Όχι συχνές: ζάλη, 
κεφαλαλγία, δυσγευσία. Διαταραχές του γαστρεντερικού - 
Συχνές: έμετος, ναυτία, δυσκοιλιότητα. - Όχι συχνές: κοιλιακή 
διάταση, μετεωρισμός, ξηροστομία. Διαταραχές του ήπατος 
- Όχι συχνές:  αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης. 
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών 
μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμα-
κευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή 
παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρ-
μακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες 
του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν 

οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες 
μέσω:  Ελλάδα, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 
284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, 
Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr 
Κύπρος, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, 
CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.
moh.gov.cy/phs
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Astellas Pharma Europe 
B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Ολλανδία 
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/11/733/001-004
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 
05/12/2011 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:  26 Ιουνίου 2014
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμα-
κευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.
europa.eu
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική 
συνταγή.
Νοσοκομειακή τιμή: 1325,85 €

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

Θεραπεύοντας τη λοίμωξη 
από Clostridium difficile...

... απελευθερώνετε τους ασθενείς σας 
από τον κίνδυνο της υποτροπής

Μείωση κινδύνου υποτροπής. Παρατεταμένη κλινική ίαση. 1, 2
t

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

Τηλ.: 210 8189 900, Fax: 210 8189 960

 
 

     

1. Louie TJ et al. N Engl J Med 2011; 364(5): 422–431.
2. Cornely OA et al. Lancet Infect Dis 2012; 12: 281–289.
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Γενικές Πληροφορίες Συνεδρίου
Συνεδριακό κέντρο
Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ.

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

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

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

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

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

Γραμματεία Συνεδρίου 

Focus on Health
Ιωάννου Γενναδίου 16, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 210 7223046, Fax: 210 7223220,
E-mail: info@focusonhealth.gr, Website: www.infections2015.gr

Ωράριο λειτουργίας γραμματείας στο χώρο του Συνεδρίου

Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015 08:30-19:00
Σάββατο, 07 Μαρτίου 2015 08:30-20:30
Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015 09:00-17:00

Παραλαβή βεβαιώσεων παρακολούθησης

Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015 14:00-17:00

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Χορηγούνται 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της 
EACCME-UEMS, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης παρουσίας τουλάχιστον 60% του συνολικού 
χρόνου εργασιών του Συνεδρίου.
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Ευχαριστίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, 

ευχαριστεί θερμά τις ακόλουθες φαρμακευτικές εταιρείες για τη συμβολή τους 
στην πραγματοποίηση του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων.
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Περιεχόμενα

 Επιστημονικό Πρόγραμμα 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων 9

 Περιλήψεις ομιλιών 17

 Αναρτημένες Ανακοινώσεις (επιλεγμένες για συζήτηση) 27

 Αναρτημένες Ανακοινώσεις 41

 Ευρετήρια 97
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Επιστημονικό 
Πρόγραμμα
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Επιστημονικό Πρόγραμμα  
15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λοιμώξεων

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

09:00-11:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Πρόεδροι: Ν. Γαλανάκης, Μ. Πηρουνάκη

11:00-12:00 Στρογγυλή Τράπεζα
«Τρεις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις λοιμώξεων»

Πρόεδροι: Ε. Μαλτέζος, Σ. Μεταλλίδης

Παρουσιάζουν οι ΜΕΛ των Νοσοκομείων:
• Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Α. Γανίτης
• Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Ε. Χριστάκη
• Πα.Γ.Ν.Η. Κρήτης Κ. Τσιούτης

12:00-12:30 Διάλειμμα

12:30-13:00 Διάλεξη
«Βακτηριακή διαμετάθεση»

Πρόεδρος: Χ. Μπασιάρης
Ομιλητής: Σ. Ασημακόπουλος

13:00-14:00 Στρογγυλή Τράπεζα
«Οι εφιάλτες (;) του 2014»

Πρόεδροι: Γ. Σαρόγλου, Μ. Χίνη
• MERS-CoV Σ. Τσιόδρας 
• Ebola Α. Μπάκα

14:00-15:00 Διάλειμμα -Ελαφρύ Γεύμα

15:00-16:15 Στρογγυλή Τράπεζα
«Τι νεώτερο στη φυματίωση»

Πρόεδροι: Ε. Βογιατζάκης, Δ. Βουτσινάς
• Επιδημιολογία Δ. Παπαβέντσης
• Νεώτερες διαγνωστικές τεχνικές Ι. Παπαπαρασκευάς
• MDR, XDR-Tb: Νεώτερα φάρμακα Α. Παπαβασιλείου

16:15-17:15 Δορυφορικές διαλέξεις της εταιρείας Pfizer

Πρόεδροι: Ε. Γιαμαρέλλου, Α. Σκουτέλης
•  The use of Tigecycline in cIAIs and cSSTIs. Experience from the EU observational studies 

M. Bassetti
• Νεώτερα δεδομένα στην αντιμετώπιση των μυκητιακών λοιμώξεων Α. Αντωνιάδου

17:15-17:45 Διάλειμμα
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17:45-18:30 Δορυφορική διάλεξη της εταιρείας Astellas
«Σύγχρονη προσέγγιση στη διάγνωση και θεραπεία του Clostridium difficile»

Πρόεδρος: Χ. Γώγος
Επιδημιολογικά δεδομένα Χ. Γώγος
Σύγχρονη προσέγγιση στη διάγνωση και θεραπεία του Clostridium difficile Ά. Πεφάνης

18:30-19:00 Διάλεξη
«Μικροβίωμα: Ο ρόλος του στην υγεία»

Πρόεδρος: Δ. Χατζηγεωργίου
Ομιλητής: Μ. Σαμάρκος

19:00-20:00 Τελετή Έναρξης

Πρόεδροι: Γ. Αδάμης, Α. Σκουτέλης 
Απονομή Ετήσιου Βραβείου «Γ.Κ. Δαΐκος»
(Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Astellas)

Διάλεξη
«Το ανθοδοχείο της τέχνης στην Ελλάδα τον περασμένο αιώνα»
Ομιλητής: Π. Τέτσης

Cocktail
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Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

09:15-10:15 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα: Νεώτερα δεδομένα»

Πρόεδροι: Θ. Πέππας, Ν. Συμεωνίδης
• Επιδημιολογία Β. Κοντέ
• Διάγνωση Η. Νικολαΐδου
• Θεραπεία Β. Παπαρίζος 

10:15-11:15 Στρογγυλή Τράπεζα
«Εμβόλια»

Πρόεδροι: Β. Συριοπούλου, Γ. Τσεκές
• Παιδιατρικά εμβόλια. Τι νεώτερο Ι. Παυλοπούλου
• Εμβόλια ενηλίκων Μ. Μαραγκός

11:15-11:45 Δορυφορική Διάλεξη της εταιρείας Vianex/Sanofi Pasteur MSD 
«Η προστασία έναντι του έρπητα ζωστήρα και της μεθερπητικής  
νευραλγίας τώρα είναι εφικτή»

Πρόεδρος: Σ. Τσιόδρας
Ομιλητής: Ά. Πεφάνης

11:45-12:15 Διάλειμμα

12:15-13:45 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Ιογενείς ηπατίτιδες»

Πρόεδροι: Γ. Παπαθεοδωρίδης, Α. Σκουτέλης 
• Φυσική πορεία και θεραπεία ηπατίτιδας Β Σ. Μανωλακόπουλος
• Επιδημιολογία, φυσική πορεία και εξωηπατικές εκδηλώσεις ηπατίτιδας C Μ. Ντόιτς
• Σύγχρονη θεραπεία της ηπατίτιδας C Ι. Βλαχογιαννάκος

13:45-14:15 Δορυφορική διάλεξη της εταιρείας BMS
«Συλλοίμωξη HIV με ηπατίτιδα C»

Πρόεδρος: Π. Νικολαΐδης
Ομιλητής: Χ. Γώγος

14:15-15:15 Ελαφρύ Γεύμα - Συνέλευση ΕΕΛ

15:15-17:15 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Οι πιο σημαντικές μελέτες του 2014»

Πρόεδροι: Γ. Ξυλωμένος, Ν. Σύψας
• Βακτήρια Ν. Κοσμάς
• Ιοί Γ. Χρύσος
• Παράσιτα Κ. Τζανέτου
• Μύκητες Ε. Σαμπατάκου
• Ανοσολογία των λοιμώξεων Π. Παναγόπουλος

17:15-17:45 Διάλειμμα
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17:45-18:15 Δορυφορική διάλεξη της εταιρείας Astellas
«Οι εχινοκανδίνες στο μικροσκόπιο»

Πρόεδρος: Γ. Σαμώνης
• Η δράση των εχινοκανδινών στις βιομεμβράνες Δ. Κοφτερίδης
• Επιπρόσθετα οφέλη της ανοσολογικής δράσης των εχινοκανδινών Γ. Χαμηλός

18:15-18:45 Διάλεξη
«Βράχυνση και αποκλιμάκωση της θεραπείας με αντιβιοτικά»

Πρόεδρος: Α. Γκίκας
Ομιλήτρια: Ε. Γιαμαρέλλου

18:45-19:30 Διάλεξη
«Ενδοκαρδίτιδα»
(Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας)

Πρόεδρος: Ε. Γιαμαρέλλου
Ομιλητής: M. Wolff

19:30-20:00 Διάλεξη
«Βιοδείκτες λοιμώξεων»

Πρόεδρος: Μ. Λελέκης
Ομιλητής: Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης
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Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 

09:30-10:00 Διάλεξη
«Φαρμακοοικονομία στην Ελλάδα 2014»

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Ομιλητής: Κ. Αθανασάκης

10:00-11:50 Στρογγυλή Τράπεζα 
«Τι πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός ιατρός για τον έλεγχο λοιμώξεων (Infection Control)»

Πρόεδροι: Θ. Ζαούτης, Α. Σκουτέλης 
• Επιδημιολογικές μέθοδοι: Βασικές αρχές επιτήρησης S. Coffin
• Επιτήρηση διαδικασιών Σ. Κωστούρου
•  Επιτήρηση χρήσης αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία. Μπορεί να εφαρμοστεί; 

Θ. Ζαούτης
• Infection control: Η εμπειρία από το Νοσοκομείο Παίδων Α. Μουγκού 

11:50-13:00 Δορυφορικό συμπόσιο της εταιρείας GSK - ViiV 
«Επεκτείνοντας τις θεραπευτικές δυνατότητες στην αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης»
(Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS)

Πρόεδροι: Μ.Κ. Λαζανάς, Α. Σκουτέλης
• Πόσο ικανοποιητικές είναι οι υπάρχουσες θεραπείες; Α. Σκουτέλης 
•  Dolutegravir: Υπάρχει αναγκαιότητα αναθεώρησης της θεραπείας 1ης γραμμής;  

Α. Παπαδόπουλος
• Το Dolutegravir στην κλινική πρακτική Σ. Κουρκουντή
• Ερωτήσεις - Συμπεράσματα Μ.Κ. Λαζανάς

13:00-13:30 Διάλειμμα 

13:30-15:15 Στρογγυλή Τράπεζα
«Θεραπεία προβληματικών λοιμώξεων»
(Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας)

Πρόεδροι: Ε. Γιαμαρέλλου, Γ. Πουλάκου
• Νεώτερα δεδομένα για την κολιμυκίνη Η. Καραΐσκος
• Φωσφομυκίνη για δύσκολες λοιμώξεις Λ. Γαλανή 
• Καρβαπενέμες και συνδυασμοί αντιβιοτικών Γ.Λ. Δαΐκος
• Νεώτερα αντιμικροβιακά Κ. Κανελλακοπούλου 

15:15-16:15 Στρογγυλή Τράπεζα
«Τρεις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις λοιμώξεων»

Πρόεδροι: Β. Παπασταμόπουλος, Μ. Τσολιά

Παρουσιάζουν οι ΜΕΛ των Νοσοκομείων: 
• Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν» Δ. Καββαθά
• Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» Ε. Κάκαλου
• Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Χ. Ασημάκη

Λήξη Συνεδρίου
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Περιλήψεις 
Ομιλιών
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Επιδημιολογία φυματίωσης
Δ. Παπαβέντσης
MD, PostDipl LSHTM, PhD, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία»

Η φυματίωση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας παρά το γεγονός 
ότι υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Η λοίμωξη από Mycobacterium tuberculosis μεταδίδεται 
αερογενώς και κατατάσσεται ως η δεύτερη λοιμώδης αιτία θανάτου μετά τον ιό της ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας (HIV). Παρά τη θεαματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια 
στον έλεγχο της νόσου (45% μείωση θνητότητας, 41% μείωση επιπολασμού από το 1990), το 2013 
προκάλεσε 1.500.000 θανάτους, το 1/3 σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και 80.000 σε παιδιά, 
κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ενώ κάθε χρόνο σημειώνονται παγκοσμίως περίπου 150 
νέα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμό. Υπολογίζεται ότι μισό εκατομμύριο ασθενείς αναπτύσ-
σουν κάθε χρόνο την πολυανθεκτική μορφή της νόσου (MDR-TB) και περισσότεροι από 200.000 
πεθαίνουν. Επίσης, τουλάχιστον 100 χώρες έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα περιστατικά υπερ-αν-
θεκτικής φυματίωσης (XDR-TB) και κατά μέσο όρο εκτιμάται ότι περίπου το 9% των ασθενών με 
MDR-TB έχουν XDR-TB. Η πρόσφατη προσπάθεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τη 
βελτίωση της επιτήρησης της νόσου ανέδειξε ότι υπάρχουν σχεδόν μισό εκατομμύριο περισσότερα 
κρούσματα παγκοσμίως από ότι είχε προηγουμένως εκτιμηθεί.
Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η φυματίωση είναι υποχρεωτικώς δηλούμενο νόσημα (Β.Δ./
ΦΕΚ 262Α/1950, Ν. 3204/2003-ΦΕΚ 296Α/24-12-2003. Άρ. 44, Παρ. 1), η υποδήλωση της 
νόσου είναι διαχρονική και σημαντικότατη (<80% σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιο-
γραφία). Τα κρούσματα που καταγράφονται από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μέσω του συστήματος υπο-
χρεωτικής δήλωσης ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 600 ετησίως. Η μέση επίπτωση το 2012 ήταν 
4,7 περιπτώσεις/100.000 πληθυσμό (μία από τις χαμηλότερες διεθνώς, ενώ η πραγματική 
εκτιμάται 3-4 φορές υψηλότερη). Από την παρακολούθηση της διαχρονικής τάσης, η επίπτω-
ση ήταν πτωτική κατά το χρονικό διάστημα 2004-2010, τόσο στο σύνολο των περιπτώσεων όσο 
και στους Έλληνες, ενώ στους αλλοδαπούς υπήρχε προοδευτική αύξηση κρουσμάτων. Μετά την 
έναρξη της οικονομικής κρίσης, τα έτη 2011 και 2012 παρατηρήθηκε αυξητική τάση, η οποία 
αφορούσε κατά κύριο λόγο στους Έλληνες ασθενείς, ενώ στα άτομα αλλοδαπής εθνικότητας 
παρατηρήθηκε μικρή πτωτική τάση (περιορισμός πρόσβασης στις υγειονομικές υπηρεσίες). 
Ως προς τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση, παρατηρήθηκε προοδευτική αύξηση του 
αριθμού των δηλουμένων κρουσμάτων σε έγκλειστους σε σωφρονιστικά καταστήματα, σε μετα-
νάστες που φιλοξενούνται στα Κέντρα Κλειστής Φιλοξενίας Μεταναστών και σε HIV οροθετικούς 
χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών (ΧΕΝ) ουσιών. Η συχνότητα της πολυανθεκτικής μορφής της 
νόσου παραμένει χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, δεν πρέπει να επικρατεί 
εφησυχασμός καθώς η υποδήλωση της ανθεκτικής μορφής της νόσου παραμένει υψηλή. Απαι-
τείται συνεχής και οργανωμένη προσπάθεια για την έγκαιρη και πλήρη καταγραφή όλων των 
περιπτώσεων στο πλαίσιο ενός Εθνικού Σχεδίου Ελέγχου της Φυματίωσης.
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Νεώτερες διαγνωστικές τεχνικές στη φυματίωση
Ι. Παπαπαρασκευάς
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Η λοίμωξη από Mycobacterium tuberculosis παραμένει μια νόσος με αυξημένη νοσηρότητα και 
θνητότητα. Επιπλέον η εύκολη μετάδοση, ιδιαίτερα της πνευμονικής μορφής, την καθιστούν σημα-
ντικό επιδημιολογικό πρόβλημα.
Η διάγνωση τη φυματίωσης εξακολουθεί να βασίζεται στη συμβατική καλλιέργεια και την οξεά-
ντοχη χρώση. Η καλλιέργεια αποτελεί τη μέθοδο σύγκρισης (gold standard), όπως επίσης και τη 
μοναδική τεχνική παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, όμως είναι χρονοβό-
ρα διαδικασία, με σημαντικούς περιορισμούς από άποψη βιοασφάλειας. Τεχνικές εξελίξεις έχουν 
καταφέρει να αυξήσουν την ευαισθησία και την ειδικότητα και κυρίως να μειώσουν τον χρόνο, 
όμως τα εγγενή βιολογικά δεδομένα του παθογόνου θέτουν όρια στην περαιτέρω βελτίωσή της.
Εναλλακτικές διαγνωστικές διαδικασίες, κατά την τελευταία εικοσαετία, αποτελούν οι τεχνικές 
που βασίζονται στην ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων. Η ταχεία εξέλιξή τους, σε συνδυασμό με την 
πλήρη αυτοματοποίησή τους, τις κατέστησε εργαλείο πρώτης επιλογής σε αρκετές περιπτώσεις, 
με παράλληλη όμως σημαντική αύξηση του κόστους. Παρόλο που η WHO τις συνιστά ως πρώτη 
διαγνωστική επιλογή σε περιοχές με υψηλά ποσοστά φυματίωσης (υποσαχάρια Αφρική, κ.λπ.), ο 
παράγοντας κόστος καθιστά δύσκολη την εφαρμογή τους σε περιοχές με χαμηλό κοινωνικοοικο-
νομικό επίπεδο. Επιπλέον, η βελτίωση της αναλυτικής ευαισθησίας, με την υπάρχουσα τεχνολογία, 
φαίνεται να έχει φτάσει σε οριακό επίπεδο και παρόλο που στην πνευμονική φυματίωση τα απο-
τελέσματα θεωρούνται ικανοποιητικά, η εφαρμογή σε περιπτώσεις αιματογενούς διασποράς και 
φυματίωσης συμπαγών οργάνων παραμένει προβληματική, λόγω κυρίως των τεχνικών δυσκολιών 
στην εκχύλιση και διαχωρισμό του μυκοβακτηριδιακού από το ευκαρυωτικό DNA.
Οι τεχνικές που βασίζονται στην ανοσολογική απόκριση του ασθενούς έχουν εξελιχθεί σημαντικά 
από την εποχή που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η δερμοαντίδραση φυματίνης. Η διαδικασία 
ανίχνευσης της παραγωγής IFN-γ αποτελεί πλέον εξέταση ρουτίνας σε ορισμένες ομάδες ασθενών, 
ενώ η ανεύρεση αντισωμάτων με ELISA και ειδικών CD4/CD8 λεμφοκυττάρων με κυτταρομετρία 
ροής αναζητούν τη θέση τους στη σύγχρονη διαγνωστική. Βέβαια, η ικανότητα του ανοσολογικού 
συστήματος του ασθενούς αποτελεί ένα σημαντικό περιορισμό χρήσης.
Σημαντικά νέα πεδία εξέλιξης της βιοϊατρικής τεχνολογίας στη διαγνωστική της φυματίωσης απο-
τελούν η νανοτεχνολογία, η αναγνώριση νέων βιολογικών δεικτών, ανεξάρτητων της ανοσολογικής 
ικανότητας του ασθενούς, καθώς και η αναγνώριση παραγόντων παθογένειας του μυκοβακτηριδί-
ου στα ευκαρυωτικά κύτταρα του ασθενή. Όλα τα πεδία αυτά βρίσκονται σε διαδικασία έντονης 
ερευνητικής δραστηριότητας, τόσο στην εξέλιξη πρωτογενών τεχνικών, όσο και τεχνικών συμπλη-
ρωματικών και βελτιωτικών των ήδη υπαρχουσών. Στην παρουσίαση θα αναφερθούν τα συγκεκρι-
μένα πεδία και θα συζητηθούν οι νεώτερες εξελίξεις στο πεδίο της διαγνωστικής της φυματίωσης.

MDR/XDR-TB νεώτερα φάρμακα
Α. Παπαβασιλείου
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Διευθυντής, Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης-Αντιφυματικό τμήμα, 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Η κλινική υποψία πολυανθεκτικής φυματίωσης, τίθεται όταν ένας ασθενής με ενεργό φυματίωση 
έχει α) ιστορικό προηγούμενης αποτυχημένης θεραπείας, β) θετικά πτύελα, χρώσεις ή καλλιέργειες, 
μετά τον δεύτερο μήνα κατάλληλης θεραπείας, γ) παρουσιάζει κλινική και ακτινολογική επιδείνωση 
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υπό θεραπεία, δ) προέρχεται από χώρα με υψηλή επίπτωση ανθεκτικής φυματίωσης, ε) έχει εκτεθεί 
σε πολυανθεκτική φυματίωση. Θετικές καλλιέργειες μετά από 4 μήνες βέβαιης θεραπείας υποδη-
λώνουν αποτυχία. Τα αίτια είναι η μη συμμόρφωση, η πρωτοπαθής ανθεκτικότητα, τα ιατρικά λάθη, 
η δυσαπορρόφηση των φαρμάκων και η αναμόλυνση με ένα νέο στέλεχος.
Σε ανθεκτικότητα ισονιαζίδης και ριφαμπικίνης με τη μοριακή μέθοδο, αλλά και σε μοριακή 
μονοανθεκτικότητα ριφαμπικίνης, διακόπτουμε τη χορήγηση ισονιαζίδης και ριφαμπικίνης. 
Χορηγούμε 4 από τα δευτερεύοντα αντιφυματικά κατά σειρά δραστικότητας, απαραίτητα ένα 
ενέσιμο (καπρεομυκίνη-αμικασίνη). Στη συνέχεια, χορηγούμε: αναπνευστική κινολόνη (μοξι-
φλοξασίνη, λεβοφλοξασίνη), εθειοναμίδη (προθειοναμίδη), και 1 από κυκλοσερίνη ή PAS, ενώ 
πυραζιναμίδη και εθαμβουτόλη παραμένουν. Διαμορφώνεται έτσι, ένα εμπειρικό θεραπευτικό 
σχήμα μέχρι το αποτέλεσμα ευαισθησίας με τη φαινοτυπική μέθοδο και αναλόγως τροποποιείται 
κατάλληλα.
Το τελικό σχήμα να βασίζεται σε τουλάχιστον 4 δραστικά φάρμακα, μεταξύ των οποίων ένα ενέσιμο 
και μία αναπνευστική κινολόνη, (όχι σιπροφλοξασίνη). Το ενέσιμο χορηγείται σε όλη την αρχική 
φάση θεραπείας (8 μήνες) ή για τουλάχιστον 4 μήνες μετά την αρνητικοποίηση των καλλιεργειών. 
Στη συνεχιζόμενη φάση χορηγούνται τουλάχιστον 3 φάρμακα για 18 μήνες (το λιγότερο) μετά 
την αρνητικοποίηση των καλλιεργειών, υπό κλινική-εργαστηριακή παρακολούθηση. Πρόσφατα, 
τα νεώτερα φάρμακα, μπεντακιλίνη και ντελαμανίδη εγκρίθηκαν για θεραπεία MDR/XDR-TB αλλά 
λόγω σοβαρών παρενεργειών δεν συνιστώνται σε όλους τους ασθενείς.

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ

Φυσική πορεία και θεραπεία ηπατίτιδας Β
Σ. Μανωλακόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) είναι ένας DNA ιός που προκαλεί οξεία και χρόνια λοίμωξη. Υπολογίζε-
ται ότι 300 εκ. άνθρωποι πάσχουν από χρόνια λοίμωξη, ενώ περίπου 250 χιλιάδες άτομα πεθαίνουν 
συνεπεία της ΗΒV λοίμωξης ετησίως. Η νόσος εμφανίζει παγκόσμια διασπορά με σημαντικές όμως 
διαφορές στον επιπολασμό. Στη χώρα μας το αντίστοιχο ποσοστό με βάση πρόσφατη έρευνα στο 
γενικό πληθυσμό υπολογίζεται στο 2,5% περίπου. 
Η χρόνια λοίμωξη από τον ΗΒV παρουσιάζει ποικιλία εκδηλώσεων, ευρημάτων και σημαντικές 
διαφορές στην εξέλιξη. Η μετάπτωση σε χρονιότητα σχετίζεται με την ηλικία, με τα υψηλότερα 
ποσοστά (90%) κατά τη νεογνική ηλικία και τα μικρότερα στην ενήλικο ζωή (3-4%). Η φυσική 
πορεία της λοίμωξης καθορίζεται από τη βιοχημική, ορολογική και ιολογική εικόνα του ασθενούς 
και χωρίζεται σε 4 φάσεις. Σχηματικά θα λέγαμε ότι η ανεύρεση ενεργού ιικού πολλαπλασιασμού 
αποτελεί το σημείο που καθορίζει τις φάσεις. Η εξέλιξη της νόσου διαρκεί από λίγα έτη έως και 
αρκετές δεκαετίες. Το 1/3 των ασθενών με χρόνια λοίμωξη από τον HBV θα αναπτύξει τελικά κίρ-
ρωση του ήπατος, ενώ η λοίμωξη από τον HBV αποτελεί προκαρκινωματώδη κατάσταση αφού ο 
κίνδυνος ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκινώματος είναι 200 φορές μεγαλύτερος σε ασθενείς με 
HBsAg από ό,τι στον γενικό πληθυσμό.
Ο βασικός στόχος της αντιικής αγωγής είναι η διακοπή του ιικού πολλαπλασιασμού και η αναχαί-
τηση της εξέλιξης της νόσου. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με θεραπείες συγκεκριμένης διάρκειας, όπως 
είναι το 12μηνο σχήμα με Peg-IFN, είτε με μακροχρόνια θεραπεία με νουκλεοσιδικά ανάλογα.
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Στρογγυλή Τράπεζα 
ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

Βακτήρια
Ν. Κοσμάς
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Α’, Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Από δύο τυχαιοποιημένες μελέτες κατεδείχθη ότι στο σηπτικό shock η αντιμετώπιση εντός του 
πρώτου 6ώρου, βάσει αυστηρά προκαθορισμένου πρωτοκόλλου που περιλαμβάνει αιμοδυναμική 
παρακολούθηση με επεμβατικές μεθόδους (πρωτόκολλο Rivers), δεν βελτιώνει την έκβαση σε 
σχέση με τη συνήθη φροντίδα.
Από τρεις τυχαιοποιημένες μελέτες κατεδείχθη ότι σε πνευμονική φυματίωση η βράχυνση της θεραπείας 
στους 4 μήνες με τη συμμετοχή κινολόνης δεν είναι εφικτή, καθώς οδηγεί σε περισσότερες υποτροπές.
Δύο νέα αντιμικροβιακά φάρμακα με μακρό χρόνο ημίσειας ζωής, το dalbavancin και το orita-
vancin, σε μία εβδομαδιαία δόση και μία εφάπαξ δόση αντίστοιχα, αποδείχτηκαν εφάμιλλα της 
βανκομυκίνης σε λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων. 
Σε υποτροπιάζουσα λοίμωξη από Clostridium difficile η μεταμόσχευση μικροβιώματος κοπράνων 
από μη σχετιζόμενους δότες φάνηκε να είναι εφικτή, αποτελεσματική και ασφαλής, τόσο μέσω 
κολονοσκόπησης όσο και μέσω ρινογαστρικού σωλήνα. Επίσης, μία μελέτη έδειξε ότι είναι εφικτή 
η χορήγηση μικροβιώματος κοπράνων σε μορφή κάψουλας.
Η ασυμπτωματική βακτηριουρία φάνηκε να είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για λοίμωξη 
προσθετικής άρθρωσης, ιδιαίτερα από Gram-αρνητικούς μικροοργανισμούς, ωστόσο η προεγχει-
ρητική αντιβίωση δεν έδειξε κανένα όφελος.
Σε τυχαιοποιημένη μελέτη σε ασθενείς με πυογόνο σπονδυλική οστεομυελίτιδα φάνηκε ότι οι 6 εβδο-
μάδες αντιμικροβιακής αγωγής δεν ήταν κατώτερες από τις 12 εβδομάδες, αναφορικά με το ποσοστό 
ίασης στο 1 έτος.
Σε μια μετα-ανάλυση φάνηκε ότι από όλα τα προληπτικά μέτρα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μόνον 
η εκλεκτική απολύμανση του εντέρου με συστηματική αντιμικροβιακή αγωγή ελαττώνει τη θνητότητα.
Σε παιδιά με κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση μετά από ουρολοίμωξη η προφύλαξη με τριμεθο-
πρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη ελαττώνει τις υποτροπές, όχι όμως και την εμφάνιση νεφρικών ουλών.

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

Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν τη διεθνή βιβλιογραφία κατά το έτος 2014 και αφο-
ρούσαν ιογενείς λοιμώξεις ήταν αναμφίβολα ο ιός Ebola και οι ραγδαίες εξελίξεις στη θεραπευτική 
αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C, ενώ το AIDS βρέθηκε σε δεύτερη μοίρα. Η εμφάνιση περιστατικών 
MERS στις ΗΠΑ έδωσε αφορμή για ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις, μεταξύ των οποίων και η πιθανή 
ενοχοποίηση των καμήλων ως πιθανής δεξαμενής του ιού. Επίσης, η εμφάνιση επιδημίας σοβαρής 
αναπνευστικής νόσου σε παιδιά από τον εντεροϊό D68 που προκάλεσε παραλύσεις και θανάτους, 
απασχόλησε σημαντικά τη διεθνή βιβλιογραφία.
Σχετικά με τη γρίπη, ερευνάται νέα θεραπεία με μία μόνο δόση φαρμάκου παρεντερικά, ενώ υπάρ-
χουν αρκετά άρθρα σχετικά για την ατελή προστασία που παρείχε το εμβόλιο 2014-2015. Ενδιαφέρον 
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παρουσιάζει συσκευή χορήγησης του εμβολίου χωρίς βελόνα, αλλά και μελέτη που αποδεικνύει 
σημαντικά πλεονεκτήματα από τη χορήγηση εμβολίου υψηλής δόσης σε άτομα άνω των 65 ετών σε 
σύγκριση με τα εμβόλια συνήθους δόσης.
Για τον HIV δημοσιεύθηκε μελέτη που δείχνει ανωτερότητα της ντολουτεγκραβίρης, νέου και πολλά 
υποσχόμενου αναστολέα ιντεγκράσης έναντι της νταρουναβίρης, ισχυρού αναστολέα πρωτεάσης. 
Η χορήγηση σχημάτων με τενοφοβίρη σε γυναίκες της Αφρικής για την πρόληψη μετάδοσης του 
HIV δεν αποδείχθηκε αποτελεσματική, κυρίως λόγω ατελούς συμμόρφωσης, ενώ φαίνεται να 
μείωσε τη μετάδοση του HSV2. Ένα νέο αντι-ιικό φάρμακο για προφύλαξη από λοιμώξεις από 
CMV φαίνεται να υπόσχεται πολλά για τους μεταμοσχευμένους αιματολογικούς ασθενείς. Τέλος, η 
έγκριση της κυκλοφορίας του νέου 9-δύναμου εμβολίου για τον HPV, αναμένεται να βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητά του και να προφυλάξει τα εμβολιασθέντα άτομα, άνδρες και γυναίκες, από 
περισσότερες κλινικές εκδηλώσεις της νόσου συγκριτικά με το παλαιότερο εμβόλιο.

Ανοσολογία των λοιμώξεων
Π. Παναγόπουλος
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο η έρευνα των σχέσεων των λοιμώξεων με 
την ανοσολογία. Δημοσιεύθηκαν αξιόλογες μελέτες με αντικείμενο είτε το πώς ο καταρράκτης 
της φλεγμονής/σήψης επηρεάζει τη βαρύτητα, την εξέλιξη και την πρόγνωση της νόσου ή το εάν 
κάποιοι πολυμορφισμοί σχετίζονται με την πιθανότητα νόσησης και τη μορφή της εκδήλωσης μίας 
λοίμωξης. Επιπλέον, ανοσολογικοί μηχανισμοί εμπλέκονται τόσο στις θεραπευτικές επιλογές όσο 
και την πιθανότητα ίασης ή αποτυχίας, καθώς η παρέμβασή μας σε διαφορετικό επίπεδο από την 
αναστολή του ιικού πολλαπλασιασμού ή τη θανάτωση του βακτηριακού πληθυσμού πιθανότατα θα 
είναι η Λοιμωξιολογία του μέλλοντος. 

Στρογγυλή Τράπεζα 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Νεώτερα δεδομένα για την κολιμυκίνη
Η. Καραΐσκος
MD, PhD, Παθολόγος, Επιμελητής ΣΤ΄ Παθολογικής Κλινικής, Δ.Θ.Κ.Α «Υγεία»

Η εμφάνιση πολυανθεκτικών Gram αρνητικών μικροοργανισμών στο νοσοκομειακό περιβάλλον 
και συγχρόνως η απουσία από τον ορίζοντα νέων αντιμικροβιακών ουσιών οδήγησε στην αναβί-
ωση της κολιστίνης. Η κολιστίνη, χορηγείται με τη μορφή προφαρμάκου, της σουλφομεθυλικής 
κολιστίνης (CMS) που υδρολύεται στη δραστική κολιστίνη. Το αντιμικροβιακό φάσμα της κολιστί-
νης περιλαμβάνει Gram αρνητικά όπως πολυανθεκτικά εντεροβακτηριακά, P. aeruginosa και A. 
baumannii, ενώ είναι ανθεκτική στα Gram θετικά, αναερόβια και σε όλα τα στελέχη Proteus spp, 
Providencia spp και Serratia spp. Με βάση τα νεώτερα φαρμακοκινητικά δεδομένα, η δοσολογία 
που χορηγείται στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς καθορίζεται ως εξής: δόση φόρτισης 9 εκα-
τομμύρια IU σε όλους τους ασθενείς (ανεξαρτήτως νεφρικής λειτουργίας) και 24 ώρες μετά, δόση 
συντήρησης 4,5 εκατομμύρια IU κάθε 12 ώρες (σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία). 
Σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργίας, η ημερήσια δόση συντήρησης μειώνεται με 
βάση την κάθαρση κρεατινίνης. Σε ασθενείς σε αιμοκάθαρση, η δοσολογία καθορίζεται σε 1 
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εκατομμύριο IU κάθε 12 ώρες με συμπληρωματική δόση 50% προς το τέλος της συνεδρίας της 
αιμοκάθαρσης, ενώ σε ασθενείς σε συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοδιαδιήθηση 5-6 εκατομμύρια IU 
κάθε 12 ώρες. Η κλινική εμπειρία βασίζεται κυρίως σε αναδρομικές μελέτες και μετα-αναλύσεις 
και διαφαίνεται ότι η συνδυαστική θεραπεία με άλλο δραστικό φάρμακο είναι επιβεβλημένη σε 
βακτηριαιμίες από K. pneumoniae που παράγουν καρβαπενεμάση, ενώ σε λοιμώξεις από MDR P. 
aeruginosa και A. baumannii φαίνεται ότι η μονοθεραπεία επαρκεί. H κολιστίνη χορηγείται και σε 
εισπνεόμενη μορφή στη δοσολογία του 1 εκατομμύριου IU κάθε 8 ώρες. Σε πνευμονία σχετιζόμενη 
με τον αναπνευστήρα (VAP) φαίνεται ότι η προσθήκη εισπνεόμενης κολιστίνης στην ενδοφλέβια 
αγωγή συσχετίζεται με μεγαλύτερο ποσοστό κλινικής ίασης και μικροβιολογικής εκρίζωσης. Οι 
κυριότερες παρενέργειες της κολιστίνης είναι η νεφροτοξικότητα που εμφανίζεται σε ποσοστό 
20-60% και η νευροτοξικότητα.
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Διάλεξη

Βακτηριακή διαμετάθεση
Σ. Ασημακόπουλος
Επιμελητής Α΄, Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

Βακτηριακή διαμετάθεση (Β.Δ.) είναι η δίοδος, δια μέσω του εντερικού επιθηλίου, ζώντων ή μη 
βακτηρίων και/ή βακτηριακών προϊόντων [μοριακά πρότυπα παθογόνων μικροοργανισμών 
(pathogen associated molecular patterns - PAMPs), ενδοτοξίνη] στους μεσεντέριους λεμφαδένες 
και σε άλλους φυσιολογικά στείρους εξωεντερικούς ιστούς. Βασικοί παθογενετικοί παράγοντες 
του φαινομένου της Β.Δ. είναι η διαταραχή της εντερικής χλωρίδας, η αύξηση της διαπερατότητας 
του εντερικού βλεννογόνου και η δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Καίριο ρόλο 
στην αύξηση της εντερικής διαπερατότητας διαδραματίζουν οι μεταβολές στην έκφραση και στη 
λειτουργικότητα των αποφρακτικών συνδέσεων (Tight Junctions – TJs) μεταξύ των επιθηλιακών 
κυττάρων. Μικρού βαθμού Β.Δ. συμβαίνει σε υγιείς ανθρώπους χωρίς κλινικές επιπτώσεις, εξυπη-
ρετώντας την ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε παθο-
λογικές καταστάσεις, η Β.Δ. επάγει την ενεργοποίηση της συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης, 
η οποία μπορεί να εκφραστεί κλινικά ως σήψη, σηπτικό shock και πολυοργανική ανεπάρκεια 
(βαρέως πάσχοντες ασθενείς σε Μ.Ε.Θ., πολυτραυματίες, ασθενείς με εκτεταμένα εγκαύματα, βαριά 
παγκρεατίτιδα ή μετά μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις). Ακόμα και σε περιπτώσεις που εντερικής 
προέλευσης μικροοργανισμοί και προϊόντα τους δεν μετατίθενται στη συστηματική κυκλοφορία, 
αλλά διαπερνώντας την επιθηλιακή μονοστοιβάδα παραμένουν εντός του τοιχώματος του εντέρου, 
μπορεί να επαχθούν οι ίδιες κλινικές εκδηλώσεις μέσω προφλεγμονωδών παραγόντων που μετα-
φέρονται με τη μεσεντερική λέμφο. Η διασύνδεση της Β.Δ. με την κλινική έκβαση είναι δύσκολο να 
τεκμηριωθεί σε κλινικό επίπεδο, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα 
από τη γενετικά ελεγχόμενη ανοσολογική απόκριση κάθε ασθενούς. Εκτός αυτών των οξέων κατα-
στάσεων, η Β.Δ. διαδραματίζει επίσης παθογενετικό ρόλο στη χρόνια ανοσολογική ενεργοποίηση 
που συνοδεύει διάφορα νοσήματα, όπως την κίρρωση ήπατος, τη χρόνια ηπατίτιδα Β και C, την 
HIV λοίμωξη, την παχυσαρκία και τη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα, συντελώντας στην πρόοδο 
των νοσημάτων αυτών. 

Διάλεξη

Μικροβίωμα: Ο ρόλος του στην υγεία
Μ. Σαμάρκος 
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή,  
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο όρος «μικροβίωμα» (microbiome) αναφέρεται στο σύνολο των μικροοργανισμών (συμβιωτικών 
και παθογόνων) που βρίσκονται στο ανθρώπινο σώμα. Στο μικροβίωμα περιλαμβάνονται όλα τα 
είδη μικροοργανισμών (βακτήρια, ιοί, και μύκητες). Ο αριθμός των βακτηριακών κυττάρων του 
μικροβιώματος είναι 10πλάσιος από τον αριθμό των ανθρωπίνων κυττάρων και το γενετικό υλικό 
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του 100 φορές περισσότερο από το ανθρώπινο γονιδίωμα. Οι μικροβιακοί πληθυσμοί που υπάρ-
χουν στα διάφορα συστήματα του ανθρώπινου σώματος (π.χ. στο έντερο ή στο δέρμα) ποικίλλουν 
ως προς το είδος και τον αριθμό των μικροοργανισμών και περιγράφονται με τον όρο «microbiota», 
π.χ. gut microbiota.
Το μικροβίωμα δεν αποτελεί απλά ένα «συγκάτοικο», αλλά φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο στη φυσι-
ολογική ανάπτυξη αλληλοεπιδρώντας με το βλεννογόνιο ανοσοποιητικό σύστημα. Η σύνθεση του 
μικροβιώματος επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες όπως η δίαιτα, οι συνθήκες υγιεινής, 
τα αντιμικροβιακά φάρμακα και οι εμβολιασμοί. Οι διαταραχές στη σύνθεση του μικροβιώματος 
έχουν ενοχοποιηθεί για διάφορα νοσήματα όπως η λοίμωξη από C. difficile και η διάρροια από 
αντιβιοτικά, ο αποικισμός από ανθεκτικά παθογόνα (π.χ. ανθεκτικοί στη βανκομυκίνη εντερόκοκ-
κοι), οι λοιμώξεις σε έδαφος χρόνιων νοσημάτων του πνεύμονα (π.χ. ΧΑΠ ή κυστική ίνωση) και η 
βακτηριακή μη ειδική κολπίτιδα. Επίσης, υπάρχουν δεδομένα που υποδεικνύουν συμμετοχή του 
μικροβιώματος σε καταστάσεις όπως η παχυσαρκία, τα αλλεργικά νοσήματα, το ευερέθιστο έντε-
ρο, η φλεγμονώδης εντεροπάθεια ακόμα και ορισμένα νευροψυχιατρικά νοσήματα.
Ωστόσο, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί απόλυτα αν οι διαταραχές του μικροβιώματος αποτελούν την 
αιτία ή μια συνέπεια των παραπάνω νοσημάτων και αν η στοχευμένη τροποποίηση του μικροβιώ-
ματος μπορεί να έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Διάλεξη

Βιοδείκτες λοιμώξεων
Ε.Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης
Δ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Το φαινόμενο της αντοχής των μικροοργανισμών στα αντιμικροβιακά διαρκώς επιτείνεται ως 
συνέπεια της αυξανόμενης χορήγησης αντιμικροβιακών. Οι πιο συχνές λοιμώξεις στις οποίες 
συνταγογραφούνται αντιμικροβιακά χωρίς να υπάρχει ουσιαστική ένδειξη συμμετοχής βακτηρι-
ακού παθογόνου είναι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Η οξεία βρογχίτιδα, η παρό-
ξυνση βρογχικού άσθματος και η ήπια παρόξυνση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας 
αποτελούν συχνά τέτοια παραδείγματα. Στην προσπάθεια περιορισμού της συνταγογράφησης επί 
λοιμώξεων του αναπνευστικού έχει αναπτυχθεί ένας αλγόριθμος που στηρίζεται στη χρήση της 
προκαλσιτονίνης (PCT). Ακρογωνιαίος λίθος αυτού του αλγορίθμου είναι η σωστή λήψη ιστορικού 
και η αντικειμενική εξέταση. Αν αυτά συμβουλεύουν τον κλινικό ιατρό υπέρ της αναμφισβήτητης 
ανάγκης έναρξης αντιμικροβιακών, τότε θα πρέπει να δοθούν στον ασθενή αντιμικροβιακά. Σε 
περίπτωση αμφιβολιών μετράται η PCT ορού. Αν βρεθεί σε τιμές μικρότερες των 0,25 ng/ml δεν 
ενθαρρύνεται η χορήγηση αντιμικροβιακών, αν είναι μεταξύ 0,25 και 0,50 ng/ml ενθαρρύνεται η 
χορήγηση αντιμικροβιακών, ενώ αν είναι σε τιμές μεγαλύτερες των 0,50 ng/ml κρίνεται επιβεβλη-
μένη ακόμα και επί απουσίας σημαντικών κλινικών ευρημάτων. Η αξία αυτού του αλγορίθμου έχει 
αποδειχθεί σε 5 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες. Όλες είχαν το ίδιο εύρημα: σημαντικό περιο-
ρισμό της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ως και 65% χωρίς καμιά επίπτωση στη θνητότητα των 
ασθενών. Η μέτρηση της PCΤ πρέπει να γίνεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
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Αναρτημένες Ανακοινώσεις 
(επιλεγμένες για συζήτηση)



28



29

ΕΑ01
Φαινότυποι αντοχής και φαινοτυπικές δοκιμασίες στην ανίχνευση 
εντεροβακτηριακών που παράγουν OXA-48 και NDM 
Ε. Πρίφτη,1 Μ. Δαμαλά,1 Δ. Γούκος,3 Κ. Παπαναγιώτου,1 Ν. Τερζή,1 Σ. Βλάχος,1 Ε. Ψυλάκου,1 Ε. Κωστής,2 
Γ.Λ. Δαΐκος,3 Κ. Τζανέτου 1
1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» 
2Θεραπευτική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή Αθηνών 
3Πρώτη Προπαιδευτική Kλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια έκαναν την εμφάνιση και στη χώρα μας εντεροβακτηριακά που 
παράγουν τις καρβαπενεμάσες OXA-48 και NDM (New Delhi metallo-b-lactamase). Η άμεση 
ανίχνευσή τους και η λήψη μέτρων πρόληψης της διασποράς τους είναι μεγίστης σημασίας στον 
έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Σκοπός: Η υποψία και ανίχνευσή των OXA-48 και NDM με κριτήρια τον φαινότυπο αντοχής και τις 
φαινοτυπικές δοκιμασίες, ώστε να ακολουθήσει η στοχευμένη επιβεβαίωση τους με μοριακές τεχνικές.
Υλικό και Μέθοδοι: Στο εργαστήριό μας σε πολυανθεκτικά στελέχη εφαρμόζονται ρουτίνα φαι-
νοτυπικές δοκιμασίες για ανίχνευση των β-λακταμασών ESBL, AmpC, και δοκιμασία ταυτόχρονης 
ανίχνευσης των καρβαπενεμασών KPC, μεταλλο-β-λακταμάσης ή και των δύο (KPC και μέταλ-
λο-β-λακταμάσης VIM ή NDM). Ο έλεγχος ευαισθησίας και η μελέτη των φαινοτύπων αντοχής γίνε-
ται με τη μέθοδο της διάχυσης των δίσκων και τον προσδιορισμό των MICs με αυτόματο αναλυτή 
(Micro-Scan) και Etest (μόνο για αντιβιοτικά που ο φαινότυπος δείχνει ευαισθησία). Η επιβεβαίωση 
παραγωγής καρβαπενεμασών γίνεται στο ερευνητικό εργαστήριο λοιμώξεων και χημειοθεραπείας 
της Α’ Προπαιδευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με multiplex-PCR, χρησιμοποιώντας 4 
ζεύγη primers για ταυτόχρονη ανίχνευση KPC, VIM, NDM και OXA-48.
Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν δύο στελέχη, ένα K. pneumoniae και ένα P. mirabilis που 
παρήγαγαν OXA-48 και πέντε στελέχη K. pneumoniae που παρήγαγαν NDM. Η OXA-48 θετική 
K. pneumoniae ήταν ευαίσθητη στην amikacin, netilmycin, colistin, tigecycline, cefoxitine και 
μετρίως ευαίσθητη στο imipenem (MIC 2 μg/ml) και meropenem (MIC 2 μg/ml). Η αντοχή στις 
ευρέος φάσματος κεφαλοσπορίνες και μονομπακτάμες (aztreonam) οφειλόταν σε ταυτόχρονη 
παραγωγή ESBL, η οποία ανιχνεύτηκε φαινοτυπικά. Ο OXA-48 θετικός P. mirabilis ήταν αρνητικός 
για ESBL και AmpC, ευαίσθητος σε όλες τις ευρέος φάσματος κεφαλοσπορίνες και μονομπακτάμες, 
στις αμινογλυκοσίδες (amikacin, gentamicin, netilmicin tobramycin) και στην trimethoprim-
sulfamethoxazole (SXT). Η αντοχή στις καρβαπενέμες ήταν υψηλή >32 μg/ml. Και τα δύο OXA-48 
θετικά στελέχη ήταν αρνητικά με τις φαινοτυπικές δοκιμασίες για KPC και μεταλλο-β-λακταμάση, 
αλλά θετικά για παραγωγή καρβαπενεμάσης με το τροποποιημένο Hodge test. Όλα τα NDM θετι-
κά στελέχη έδειξαν παναντοχή στις αμινογλυκοσίδες πλην ενός που είχε μέτρια ευαισθησία στην 
amikacin, τρία στελέχη είχαν ευαισθησία στην colistin, tigecycline, SXT και chloramphenicol, ένα 
μόνο σε colistin, tigecycline, ενώ ένα έδειξε παναντοχή σε όλα τα αντιβιοτικά με εξαίρεση ευαισθη-
σία στην tigecycline και fosfomycin. Οι φαινοτυπικές δοκιμασίες σε όλα τα NDM-θετικά στελέχη K. 
pneumoniae ήταν θετικές για παραγωγή ESBL και μεταλλο-β-λακταμάσης. 
Συμπεράσματα: (α) Αύξηση των MICs (>1 μg/ml) των καρβαπενεμών με αρνητική τη φαινοτυπική 
δοκιμασία παραγωγής KPC, μεταλλο-β-λακταμάσης ή και των δύο και θετικό το τροποποιημένο Hodge 
test για παραγωγή καρβαπενεμάσης θέτει ισχυρή υποψία παραγωγής OXA-48 (τυχόν αντοχή του κλινικού 
στελέχους στις ευρέος φάσματος κεφαλοσπορίνες και μονομπακτάμες οφείλεται σε ταυτόχρονη παρα-
γωγή ESBL). (β) Πολυανθεκτικά εντεροβακτηριακά με παναντοχή στις αμινογλυκοσίδες, ευαισθησία στην 
colistin, tigecycline ή και στο SXT και θετική τη φαινοτυπική δοκιμασία παραγωγής μεταλλο-β-λακταμάσης 
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θα πρέπει να ελέγχονται μοριακά για παραγωγή NDM. (γ) Η ερμηνεία των φαινοτύπων αντοχής και η εφαρ-
μογή ως ρουτίνα των φαινοτυπικών δοκιμασιών σε πολυανθεκτικά κλινικά στελέχη K. pneumoniae ή E. coli 
και Proteus mirabilis θέτουν την υποψία παραγωγής των νεοεμφανιζόμενων OXA-48 και NDM καρβαπενε-
μασών με επακόλουθο τη στοχευμένη επιβεβαίωσή τους με μοριακές τεχνικές.

ΕΑ02
Aντιμικροβιακά σχήματα ελεύθερα καρβαπενεμών σαν εμπειρική 
θεραπεία σήψης
Α. Μασγάλα,1 Η. Καραΐσκος,2 Ε. Πλατσούκα,4 Ι. Ματσούκης,1 Θ. Δαλαδήμος,1 Ν. Γούβας,3  
Κ. Πολυχρονόπουλος,3 Ι. Λιούρης,1 Χ. Δερβένης,3 Ε. Πάλλα,4 Ε. Γιαμαρέλλου 2
1Α’ Παθολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων 
2ΣΤ’ Παθολογική Κλινική, Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία» 
3Χειρουργική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων 
4Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν.Ιωνίας-Πατησίων

Σκοπός: Η ραγδαία αύξηση των εντεροβακτηριακών που παράγουν καρβαπενεμάσες οδήγησε 
στην εφαρμογή δέσμης μέτρων συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων ορθολογικής χρήσης 
αντιβιοτικών. Προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τη χρήση καρβαπενε-
μών σαν εμπειρική θεραπεία σε ασθενείς με σήψη εν αναμονή των αποτελεσμάτων των καλλιερ-
γειών και να εκτιμήσουμε τους παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τη θνητότητα των ασθενών.
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο από 1/1/2013 έως 
1/1/2014. Συμμετείχαν 103 ασθενείς από τους οποίους 48 ήταν άνδρες και 55 γυναίκες. Ο μέσος 
όρος ηλικίας ήταν 79,5 έτη. Το εμπειρικό σχήμα βασίσθηκε στην πιθανή εστία λοίμωξης, σε νοσηλεία 
τις τελευταίες 90 ημέρες, αποφυγή της ίδιας ομάδας αντιβιοτικών που ελήφθησαν τους τελευταίους 
τρεις μήνες και περιελάμβανε: πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, σιπροφλοξασίνη, πιπερακιλλίνη/ταζο-
μπακτάμη με βανκομυκίνη ή λινεζολίδη, πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη με γενταμικίνη, τυγκεκυκλίνη 
με ή χωρίς κολυμικίνη. Σαν παράγοντες κινδύνου καθορίσθηκαν οι ακόλουθοι: ηλικία, φύλο, το 
είδος της λοίμωξης (βακτηριαιμία, ουρολοίμωξη, πνευμονία, λοίμωξη χειρουργικού πεδίου, λοίμωξη 
μαλακών μορίων, άλλη λοίμωξη), η σοβαρότητα της λοίμωξης (APACHE score >11), το είδος του 
αντιβιοτικού (μονοθεραπεία ή συνδυασμός), νοσηλεία τις προηγούμενες 90 ημέρες, χρήση αντιβιο-
τικών τις προηγούμενες 90 ημέρες, διαμονή σε ίδρυμα και ανοσοκαταστολή. Θεραπεία αποκλιμάκω-
σης εφαρμόσθηκε στις περιπτώσεις όπου η λοίμωξη τεκμηριώθηκε μικροβιολογικά.
Αποτελέσματα: Από τις λοιμώξεις που καταγράφηκαν, 27 ήταν βακτηριαιμίες (26,21%) από τις 
οποίες οι 18 ήταν δευτεροπαθείς και οι 9 πρωτοπαθείς, 31 ουρολοιμώξεις (30%), 47 πνευμονίες 
(45,63%), 4 λοιμώξεις μαλακών μορίων (3,88%), ενώ οι λοιπές λοιμώξεις ήταν 11 (10,68%). Καμία 
λοίμωξη χειρουργικού πεδίου δεν καταγράφηκε. Βακτήρια από αίμα και ούρα απoμονώθηκαν στις 
39 από τις 103 λοιμώξεις (37,86%). Από τους 103 ασθενείς, οι 27 κατέληξαν (26,2%). Θεραπεία 
αποκλιμάκωσης εφαρμόσθηκε στους 27 από τους 76 ασθενείς που θεραπεύθηκαν και στους 12 
από τους 27 που κατέληξαν. Χρησιμοποιώντας μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης βρήκαμε ότι η 
προχωρημένη ηλικία αποτελούσε σημαντικό παράγοντα θνητότητας (p<0,005), ενώ οι ουρολοιμώ-
ξεις σχετίζονταν με περισσότερο ευνοϊκή πορεία.
Συμπεράσματα: Αντιμικροβιακό σχήμα ελεύθερο καρβαπενεμών σαν εμπειρική θεραπεία σήψης 
συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα όταν πρωτοπαθής εστία είναι το ουροποιητικό. Καθώς η 
μεγάλη ηλικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα θνητότητας, πρέπει να υπάρχει σκεπτικισμός όσον 
αφορά την αντιμικροβιακή αγωγή που θα χρησιμοποιηθεί.



31

ΕΑ03
Διαχρονική εξέλιξη της βακτηριακής γαστρεντερίτιδας  
σε παιδιατρικό πληθυσμό
Μ. Δασκαλάκη,1 Κ. Γεωργιάδου,1 Θ. Κανάκη,1 Π. Μπάστα,1 Α. Βατόπουλος,2 Α. Βογιατζή,1 Α. Μακρή 1
1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης 
2Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

Σκοπός: Η συγκριτική μελέτη της συχνότητας, των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών, και της 
αντιμικροβιακής αντοχής των σημαντικότερων βακτηριακών εντεροπαθογόνων σε παιδιατρικό 
πληθυσμό.
Υλικό και Μέθοδοι: Διενεργήθηκε συγκριτική μελέτη 15.848 δειγμάτων κοπράνων από ασθενείς 
ηλικίας έως 14 ετών με οξεία γαστρεντερίτιδα κατά τη διάρκεια των χρονικών περιόδων Α: 2004-
2005, Β: 2006-2009, Γ: 2010-2013. Η καλλιέργεια των δειγμάτων και η ταυτοποίηση των εντερο-
παθογόνων έγινε με τις συμβατικές μεθόδους. Η ευαισθησία στα αντιβιοτικά πραγματοποιήθηκε 
με τη μέθοδο της διάχυσης των δίσκων. Για την προκαταρκτική ορολογική τυποποίηση των σαλ-
μονελλών χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί αντιοροί και η οροτυπία ολοκληρώθηκε στο Εθνικό Κέντρο 
Αναφοράς Σαλμονελλών (ΕΚΑΣ).
Αποτελέσματα: Την περίοδο Α απομονώθηκαν 596/4.000 (14,9%) εντεροπαθογόνα, την 
περίοδο Β 776/5.200 (14,9%) και την περίοδο Γ 332/6.648 (5%), αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε 
προοδευτική μείωση στην απομόνωση των σαλμονελλών [Α: 340 (57%), Β: 370 (47,5%), Γ: 111 
(33,4%)] που συνδυάστηκε με προοδευτική αύξηση της απομόνωσης των καμπυλοβακτηριδίων 
[Α: 170 (29%), Β: 347 (44,8%), Γ: 202 (60,84%)]. Παράλληλα, παρατηρήθηκε προοδευτική μείωση 
στην απομόνωση άλλων εντεροπαθογόνων (σιγγκέλλες, αερομονάδες, EPEC) [A: 86 (14,4%), 
59 (7,6%), 19 (5,7%)]. Ανάμεσα στα στελέχη της S. enterica που απομονώθηκαν συχνότεροι 
ορότυποι ήταν S. enteritidis (60,7%) και η S. typhimurium (16,35%). Ενδιαφέρον παρουσίασε η 
εμφάνιση πολυανθεκτικών μονοφασικών σαλμονελλών S. typhimurium (4,5:i-) σε ποσοστό 6,3% 
τα έτη 2010/2012/2013. Η S. typhimurium παρουσίασε αντοχή στην αμπικιλλίνη (ΑΜ) και στην 
κοτριμοξαζόλη (CO) 20% και 17,4%, αντίστοιχα, ενώ αντίθετα η S. enteritidis ήταν περισσότερο 
ευαίσθητη (ΑΜ: 11,3%, CO: 4,5%). Το C. jejuni ήταν το επικρατέστερο είδος μεταξύ των καμπυλο-
βακτηριδίων (95,85%). Από τη μελέτη ευαισθησίας στα αντιβιοτικά παρατηρήθηκε διαχρονική 
αύξηση αντοχής στη σιπροφλοξασίνη (Α: 30%, Β: 48,9%, Γ: 62,82%) με παράλληλη μείωση της 
αντοχής σε τετρακυκλίνη (Α: 55%, Β: 33%, Γ: 26,23%) και ερυθρομυκίνη (Α: 6%, Β: 4,3%, Γ: 2,2%) 
που είναι και το φάρμακο εκλογής στα παιδιά.
Συμπεράσματα: Η προοδευτική αύξηση της καμπυλοβακτηριδίωσης αναδεικνύεται σε σημαντικό 
δείκτη νοσηρότητας στα παιδιά και στην Ελλάδα κάνοντας επιβεβλημένη τη συστηματική επιτή-
ρηση της νόσου. Από την άλλη, η προοδευτική μείωση των γαστεντεριτίδων από σαλμονέλλα δεν 
θα πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό δεδομένου ότι η επιδημιολογική καταγραφή των τελευταίων 
ετών επισημαίνει την εμφάνιση νέων πολυανθεκτικών στελεχών όπως η μονοφασική παραλλαγή 
της S. typhimurium.
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ΕΑ04
Διαγνωστική προσπέλαση, επιδημιολογική διερεύνηση και επιδημιολογική 
επιτήρηση ασθενούς με εισαγόμενο πυρετό Chikungunya στην Ελλάδα 
Σ. Τσιόδρας,1,2 Δ. Καββαθά,1 Ι. Τσίμπος,1 Δ. Περβανίδου,2 Δ. Παπαδοπούλου,3 Α. Μπάκα,2  
Γ. Κολλιόπουλος,4 Ε. Μπαδιεριτάκης,4 Ε. Γαβανά,3 Ε. Πατσούλα,4 Τ. Γιοκσάρη,1 Ε. Κυριαζοπούλου,1  
Α. Βακάλη,2 Θ. Γεωργακοπούλου,2 Χ. Χατζηχριστοδούλου,2,5 Κρεμαστινού,2 Α. Παππά 3
1Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 
2ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  
3Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών, Θεσσαλονίκη 
4Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Αθήνα 
5Τμήμα Επιδημιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Σκοπός: Παρουσιάζουμε την πρώτη περίπτωση πυρετού από ιό Chikungunya (CHIKV) στην Ελλά-
δα και τις ακόλουθες ενέργειες του Συστήματος Δημόσιας Υγείας λόγω ύπαρξης στη χώρα μας 
κοινού διαμέσου ξενιστή (Aedes albopictus).
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής 26 ετών, προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με εμπύρε-
το έως 38,6οC, φρίκια, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα κορμού και αρθρίτιδα μετακαρπιοφαλαγγικών, 
εγγύς και άπω φαλαγγικών και ταρσοφαλαγγικών αρθρώσεων. Η ασθενής ήταν αστυνομικός και 
6 ημέρες πριν είχε συνοδεύσει απελαθείσα μετανάστρια στη Δομινικανή Δημοκρατία όπου, μαζί 
με δύο συναδέλφους της, παρέμεινε δύο 24άωρα. Λόγω του επιδημιολογικού ιστορικού και της 
κλινικής εικόνας ετέθη η υποψία δαγγείου ή πυρετού από CHIKV. Η ασθενής μεταφέρθηκε σε 
μεμονωμένο δωμάτιο λόγω ύπαρξης πολλών κουνουπιών στον κοινό θάλαμο, αντιμετωπίσθηκε 
συντηρητικά και έλαβε εξιτήριο την 7η ημέρα υπό μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη λόγω αρθραλ-
γιών οι οποίες παρέμεναν σε επανεξέταση τη 15η και 20η ημέρα. CHIKV RNA ανιχνεύθηκε την 3η 
ημέρα της νόσου σε ορό και πλάσμα με RT-PCR και nested RT-PCR. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε 
με αλληλουχία βάσεων, ενώ φυλογενετική ανάλυση ανέδειξε ιό Ασιατικού γονοτύπου. Ειδικά IgM 
και IgG αντισώματα έναντι CHIKV ήταν αρνητικά το 3ο 24ωρο και θετικά την 7η και 15η ημέρα, ενώ 
δεν θετικοποιήθηκαν στον ορό των δύο συναδέλφων της ασθενούς. CHIKV στέλεχος απομονώθηκε 
από κυτταροκαλλιέργεια την 5η ημέρα μετά ενοφθαλμισμό. 
Αποτελέσματα: Εντομολογική διερεύνηση: Εντομοπαγίδες τοποθετήθηκαν στο χώρο γύρω από 
το νοσοκομείο, την οικία και τον εργασιακό χώρο της ασθενούς. Δύο θήλεα και δώδεκα άρρενα 
κουνούπια Aedes albopictus παγιδεύτηκαν στην περιοχή του νοσοκομείου, κανένα από τα οποία 
δεν ήταν θετικό για CHIKV, ενώ ωά ανερεύθησαν στην περιοχή του νοσοκομείου και στον εργα-
σιακό χώρο της ασθενούς. Επιδημιολογική επιτήρηση: Στην ασθενή εδόθησαν οδηγίες για μέτρα 
προστασίας από τσιμπήματα κουνουπιών για 10 ημέρες από την εισαγωγή της (μέγιστη περίοδος 
ιαιμίας), ενώ οι δύο συνάδελφοι και οι στενοί συγγενείς που διέμεναν μαζί της πριν την εμφάνιση 
της νόσου ενημερώθηκαν για πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων συμβατών με CHIKV τις επόμενες 2 
εβδομάδες και έλαβαν οδηγίες για προστασία από τσιμπήματα για άλλες 10 ημέρες σε περίπτωση 
ασυμπτωματικής λοίμωξης. Επίσης, εδόθησαν οδηγίες στον εργασιακό χώρο της ασθενούς για 
μέτρα προστασίας από τα κουνούπια των συναδέλφων της ασθενούς και των ταξιδιωτών προς 
ενδημικές χώρες. Πληροφορίες για αυξημένη επαγρύπνηση εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου και της ιστοσελίδας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Συμπεράσματα: Αυξημένη επαγρύπνηση για CHIKV πρέπει να ισχύει λόγω του μεγάλου αριθμού 
ταξιδιωτών από και προς τις επιδημικές περιοχές και της παρουσίας στη χώρα μας του διαμέσου 
ξενιστή (Aedes albopictus) που καθιστά πιθανή την εμφάνιση αυτοχθόνων κρουσμάτων.
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ΕΑ05
Ενεργητική επιτήρηση φορείας από ορθικό δείγμα για στελέχη 
Klebsiella pmeumoniae που παράγουν καρβαπενεμάση ή/και ευρέος 
φάσματος β-λακταμάσες (ESBL), εντεροκόκκου ανθεκτικού στη 
βανκομυκίνη (VRE) και σταφυλοκόκκου ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη 
(MRSA), σε ασθενείς παθολογικής κλινικής τριτοβάθμιου νοσοκομείου
Α. Μασγάλα,1 Ε. Ντόφη,1 Ε. Κουραμπιέ,1 Κ. Γκεζερλής,2 Ε. Μανωλίδου,2 Ε. Πλατσούκα,2 Α. Σιάννη,1 
Μ. Ζαχαράκης,1 Ι. Καραπάτη,1 Ι. Λιούρης 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν.Ιωνίας-Πατησίων 
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν.Ιωνίας-Πατησίων

Σκοπός: Τα πολυανθεκτικά παθογόνα και ιδιαίτερα τα εντεροβακτηριακά που παράγουν καρβα-
πενεμάσες και/ή ESBL αποτελούν μείζον πρόβλημα για τα ελληνικά νοσοκομεία. Η ενεργητική 
επιτήρηση των φορέων των συγκεκριμένων μικροβίων αποτελεί ένα από τα μέτρα πρόληψης της 
μετάδοσης τους και συνεπώς, της μείωσης των λοιμώξεων που αυτά προκαλούν.
Υλικό και Μέθοδοι: Το διάστημα από 1/7/2014 έως 1/12/2014 ασθενείς που εισήχθησαν στην Α’ 
Παθολογική Κλινική και είχαν πρόσφατη νοσηλεία (τις τελευταίες 90 ημέρες) σε κλινικό τμήμα του 
ίδιου ή άλλου νοσοκομείου, σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του ίδιου ή άλλου νοσοκο-
μείου ή διέμεναν σε ίδρυμα, εξετάσθηκαν με λήψη ορθικού δείγματος για Klebsiella pmeumoniae 
KPC(+), Klebsiella pmeumoniae ESBL(+), VRE και MRSA.
Αποτελέσματα: Ελέγχθησαν 36 ασθενείς. Από αυτούς 23 ήταν άνδρες και 13 γυναίκες. Ο μέσος 
όρος ηλικίας ήταν 77,7 χρόνια. Πρόσφατη νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ. είχαν 3, σε άλλη κλινική 20, ενώ σε 
ιδρύματα διέμεναν 13 ασθενείς. Από τους ασθενείς που προέρχονταν από Μ.Ε.Θ., δύο στους τρεις 
(66,6%) είχαν θετική φορεία, ο ένας με Klebsiella pmeumoniae KPC(+) και Klebsiella pmeumoniae 
ESBL(+), και ο άλλος με Klebsiella pmeumoniae KPC(+), Klebsiella pmeumoniae ESBL(+) και MRSA. 
Από τους ασθενείς με πρόσφατη νοσηλεία, θετικοί ήταν οι 6 στους 20 (30%) με τους παρακάτω 
συνδυασμούς: Klebsiella pmeumoniae KPC(+) και Klebsiella pmeumoniae ESBL(+) (2 δείγματα), 
Klebsiella pmeumoniae KPC(+), Klebsiella pmeumoniae ESBL(+) και MRSA (1 δείγμα), Klebsiella 
pmeumoniae ESBL(+) και VRE (1 δείγμα), Klebsiella pmeumoniae ESBL(+) (1 δείγμα), VRE (1 δείγμα). 
Από τους ασθενείς με διαμονή σε ίδρυμα, θετικοί ήταν οι 8 στους 13 (61,5%) με τους παρακάτω 
συνδυασμούς: Klebsiella pmeumoniae KPC(+) και ESBL(+) (2 δείγματα), Klebsiella pmeumoniae 
ESBL(+) και MRSA (2 δείγματα) Klebsiella pmeumoniae KPC(+) και VRE (1 δείγμα), VRE (1 δείγμα), 
Klebsiella pmeumoniae ESBL(+) (2 δείγματα).
Συμπεράσματα: Αυξημένη επίπτωση της ορθικής φορείας της Klebsiella pmeumoniae KPC(+) και 
ESBL(+) παρατηρείται σε όλες τις ομάδες των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη. Σημειώνεται 
ο υψηλός αριθμός ESBL(+) Klebsiella pmeumoniae στους ασθενείς των ιδρυμάτων γεγονός που 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και κρίνει επιβεβλημένη την ανάγκη δέσμης μέτρων στους συγκεκρι-
μένους χώρους. 
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ΕΑ06
Λοιμώξεις ουροποιητικού από πολυανθεκτικά gram-αρνητικά 
βακτήρια στην κοινότητα
Κ. Τσιούτης,1,2 Γ. Σιακαλλής,1 Ε. Καντζιλάκη,1 Μ. Ρουμπελάκη,2 Μ. Γκίκα,1 Α. Χρηστίδου,3 Α. Γκίκας 1,2

1Κλινική Γενικής Παθολογίας/Μονάδα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου  
2Επιτροπή Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν Ηρακλείου 
3Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Σκοπός: Κλινικοεπιδημιολογική μελέτη των λοιμώξεων ουροποιητικού (UTI) της κοινότητας 
(community-onset, CO) από πολυανθεκτικά gram-αρνητικά βακτήρια και σύγκρισή τους με αυτές 
που σχετίζονται με υπηρεσίες υγείας (healthcare-associated, HA).
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική καταγραφή ασθενών με UTI από στελέχη με φαινότυπο παρα-
γωγής ευρέος φάσματος β-λακταμάσης (ESBL) που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία και/ή νοση-
λεύθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Περίοδος μελέτης: Απρίλιος 2006-Ιούλιος 
2009. Συγκρίθηκαν 2 ομάδες: Ομάδα 1: ασθενείς με CO-UTI. Κριτήρια CO-UTI: (1) έναρξη λοίμωξης 
<48 ώρες από την εισαγωγή σε ενήλικα χωρίς νοσηλεία ή εξειδικευμένη ιατρoνοσηλευτική φρο-
ντίδα τις προηγούμενες 90 ημέρες, (2) απουσία κριτηρίων του CDC για νοσοκομειακή λοίμωξη 
και (3) σε ασθενή που δεν προέρχεται από άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα ή οίκο ευγηρίας. Ομάδα 2: 
ασθενείς με HA-UTI, που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια CO-UTI. Συγκρίθηκαν δημογραφικά, 
κλινικά χαρακτηριστικά, θεραπεία και έκβαση νοσηλείας. Η ανάλυση έγινε με το Epi info v.7 (CDC, 
Atlanta, GA, USA).
Αποτελέσματα: Κατά την περίοδο μελέτης 40 μηνών, φαινότυπος ESBL βρέθηκε στο 4,9% των 
στελεχών Escherichia coli, στο 40,1% των Klebsiella pneumoniae και στο 5,2% των Proteus mirabilis. 
Φαινότυπος παραγωγής καρβαπενεμάσης βρέθηκε σε <0,01% των E. coli και σε 23,5% των K. 
pneumoniae. Βρέθηκαν 83 ασθενείς με UTI από πολυανθεκτικά βακτήρια: 9 (10,8%) ασθενείς με 
κριτήρια CO-UTI και 74 (89,2%) ασθενείς με HA-UTI. Μεταξύ των 83 παθογόνων, 54 είχαν φαινό-
τυπο παραγωγής ESBL και 29 είχαν φαινότυπο παραγωγής καρβαπενεμάσης. Λόγω του μικρού 
αριθμού των ασθενών, η ανάλυση ήταν μονοπαραγοντική. Οι δύο ομάδες δεν είχαν διαφορές 
όταν συγκρίθηκαν η ηλικία (p=0,603), το φύλο (p=1,000), ο δείκτης συννοσηρότητας Charlson 
(p=0,573) και η βαρύτητα νόσου κατά APACHE II score (p=0,704). Συχνότερα απομονώθηκε K. 
pneumoniae (44,4% των CO και 71,6% των HA λοιμώξεων). Τα ποσοστά προηγούμενης χρήσης 
αντιβιοτικών ήταν υψηλά στις 2 ομάδες (44,4% σε CO-UTI και 59,5% σε HA-UTI, p=0,483). Το ποσο-
στό καταλληλότητας θεραπείας (στέλεχος in vitro ευαίσθητο σε τουλάχιστον ένα χορηγούμενο 
αντιβιοτικό) ήταν παρόμοιο στις 2 ομάδες (p=1,000). Η διάρκεια νοσηλείας μετά τη λοίμωξη και η 
θνητότητα ήταν υψηλότερες στην ομάδα των HA-UTI.
Συμπεράσματα: Σημαντικό ποσοστό των λοιμώξεων ουροποιητικού που προέρχεται από την 
κοινότητα οφείλεται σε πολυανθεκτικά εντεροβακτηριακά με φαινότυπο παραγωγής ESBL, ενώ 
είναι ανησυχητική και η εμφάνιση στελεχών ανθεκτικών στις καρβαπενέμες. Η διάρκεια νοση-
λείας και η θνητότητα είναι χαμηλότερες στις λοιμώξεις της κοινότητας (CO-UTI) σε σύγκριση με 
ασθενείς με λοίμωξη που σχετίζεται με υπηρεσίες υγείας (HA-UTI). Η γνώση της επιδημιολογίας 
της αντοχής των λοιμώξεων της κοινότητας είναι σημαντική για την εμπειρική χορήγηση κατάλ-
ληλης αγωγής.
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Πίνακας. Χαρακτηριστικά λοιμώξεων ουροποιητικού από πολυανθεκτικά βακτήρια.

Χαρακτηριστικά
Λοίμωξη 

ουροποιητικού CO 
(n=9)

Λοίμωξη 
ουροποιητικού HA 

(n=74)
p

Ηλικία 73,1±16,6 68,7±19,1 0,603

Φύλο, θήλυ 5 (55,6%) 37 (50,0%) 1,000

Charlson index 3,0±2,7 3,3±2,2 0,573

APACHE II score εισαγωγής 14,0±5,3 14,8±5,4 0,704

Προηγούμενη λήψη αντιβιοτικών 4 (44,4%) 44 (59,5%) 0,483

Παθογόνο 

Klebsiella pneumoniae 4 (44,4%) 53 (71,6%) 0,130

Proteus mirabilis 0 (0,0%) 4 (6,6%) 1,000

Escherichia coli 4 (44,4%) 13 (17,6%) 0,080

Άλλο 1 (11,1%) 4 (5,4%) 0,445

Αντοχή στις καρβαπενέμες 1 (11,1%) 28 (37,8%) 0,151

Επιπλοκές λοίμωξης 4 (44,4%) 25 (33,8%) 0,712

Καταλληλότητα αντιβίωσης 7 (77,8%) 54 (72,9%) 1,000

Διάρκεια νοσηλείας μετά τη λοίμωξη, ημέρες 8,6 (εύρος, 2-19) 19,5 (εύρος, 0-104) 0,048

Νοσοκομειακή θνητότητα 0 (0,0%) 14 (18,9%) 0,345

Τιμή (%) ή μέσος ± SD εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

ΕΑ07
Διαχρονικές τάσεις στην απομόνωση μικροβίων και μυκήτων σε 
αιμοκαλλιέργειες σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Αθήνας
Σ. Τσιπλάκου,1 Κ. Σγούρος,2 Έ. Κοίλιαρη,1 Μ. Καριώρη,2 Σ. Τσαούση,2 Κ. Μούτα,1 Μ. Λελέκης 2
1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ-ΕΚΑ» 
2Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ-ΕΚΑ»

Σκοπός: Να παρουσιαστούν τα δεδομένα των θετικών αιμοκαλλιεργειών των ασθενών του Γ.Ν.Α. 
«ΚΑΤ-ΕΚΑ».
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι θετικές αιμοκαλλιέργειες των ετών 2012, 2013 και 2014. 
Καταγράφηκαν οι τάσεις απομόνωσης των διαφόρων μικροβίων-μυκήτων και έγινε προσπάθεια να 
επισημανθούν τυχόν ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις που αφορούσαν συγκεκριμένα παθογόνα.
Αποτελέσματα: Συνολικά στα έτη που μελετήθηκαν υπήρξαν 662, 613 και 694 θετικές αιμοκαλ-
λιέργειες. Όσον αφορά τα Gram(+) μικρόβια τα έτη 2012, 2013 και 2014 απομονώθηκαν 273, 233 
και 265 στελέχη αντίστοιχα, με το ποσοστό επί του συνόλου των θετικών αιμοκαλλιεργειών να είναι 
41,2%, 38% και 38,2% αντίστοιχα. Η μεταβολή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Δεν υπήρξε ουσιώ-
δης διαχρονική διαφοροποίηση για κάποιο μικρόβιο. Τα Gram(-) παθογόνα ήταν 339, 329 και 373 
με τα αντίστοιχα ποσοστά επί του συνόλου των θετικών αιμοκαλλιεργειών να είναι 51,2%, 53,7% 
και 53,7%. Και αυτή η αύξηση δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Σε σχέση με τα διάφορα μικρόβια 
μόνο η Klebsiella έδειξε στατιστικά σημαντική αύξηση (p<0,01): 64 στελέχη (7,7%), 86 (14,6%), 95 
(13,7%) για τα τρία χρόνια της μελέτης. Τέλος, οι μύκητες είχαν 50, 51 και 56 απομονώσεις με ποσο-
στό 7,6%, 8,3% και 8,1%. Τα στελέχη C. albicans ήταν 9, 17 και 19 με ποσοστό μεταξύ των μυκήτων 
18%, 33% και 33,9%. Τα υπόλοιπα στελέχη ήταν C. parapsilosis με απομόνωση 41, 34, 37 στελεχών 
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διαχρονικά και ποσοστό μεταξύ των μυκήτων 82%, 67% και 66,1%. Οι μεταβολές των μυκήτων δεν 
ήταν στατιστικά σημαντικές. 
Συμπεράσματα: Και στα 3 χρόνια που μελετήθηκαν τα Gram(-) μικρόβια υπερείχαν των Gram(+) δεί-
χνοντας μια μικρή διαχρονική αύξηση στο ποσοστό απομόνωσης. H Klebsiella ήταν το μόνο παθογόνο 
που είχε στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού απομόνωσης. Τέλος, το ποσοστό απομόνωσης 
μυκήτων είναι πρακτικά σταθερό αλλά η αναλογία της C. albicans προς τα μη albicans είδη τείνει να 
αυξηθεί παρά τη σημαντική υπεροχή των δεύτερων σε όλα τα χρόνια που μελετήθηκαν. 

ΕΑ08
Υπάρχουν προγνωστικοί παράγοντες για τις λοιμώξεις που 
εμφανίζονται σε ασθενείς με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο;
Κ. Μακρής,1 Δ. Στεφανή,2 Α. Κόνιαρη,2 Λ. Σπανού,1 Τ. Μανούσος,2 Β. Αναστασόπουλος,2  
Ε. Γιαλλούρη,2 Κ. Σουβαντζή,2 Μ. Λελέκης 2
1Βιοχημικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ-ΕΚΑ» 
2Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ-ΕΚΑ»

Εισαγωγή-Σκοπός: Λοιμώξεις που σχετίζονται με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (Stroke-
associated infections - SAI) έχουν αναφερθεί σε ποσοστό 21-65% των ασθενών που εισάγονται με 
οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). Η παθοφυσιολογία των SAI δεν έχει πλήρως διευκρινι-
σθεί. Στην παρούσα μελέτη έγινε προσδιορισμός της επίπτωσης των SAI καθώς και των χαρακτηρι-
στικών των κυτταροκινών σε ασθενείς που εισήχθησαν με οξύ ΑΕΕ.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε προοπτική μελέτη 100 ασθενών που εισήχθησαν για οξύ ΑΕΕ και ο 
χρόνος μεταξύ της εμφάνισης των νευρολογικών συμπτωμάτων και της εξέτασης στα ιατρεία δεν 
ξεπερνούσε τις 6 ώρες. Μετρήθηκαν τα επίπεδα των ιντερλευκίνης-6 (IL-6), ιντερλευκίνης-8 (IL-8), 
ιντερλευκίνης-10 (IL-10) και tumor necrosis factor-a (TNF-a) κατά την εισαγωγή και ακολούθως στις 
24, 48, 72 ώρες, με τελική μέτρηση την 7η ημέρα. Η βαρύτητα του ΑΕΕ μετρήθηκε στη χρονική στιγμή 
της εισαγωγής και κατά τη νοσηλεία, με τη χρήση της κλίμακας Scandinavian Stroke Scale (SSS). Τα 
επίπεδα των κυτταροκινών μετρήθηκαν σε δείγματα πλάσματος με EDTA, με τη χρήση biochip array 
kit σε αναλυτή Evidence Investigator Analyzer (Randox). H στατιστική ανάλυση έγινε με SPSS.v20.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία (SD) των ασθενών ήταν 75,2 (9,4) χρόνια. Ο μέσος χρόνος (SD) 
μεταξύ της έναρξης των νευρολογικών συμπτωμάτων και της εξέτασης στα ιατρεία ήταν 3,22 (1,58) 
ώρες. SAI διαγνώστηκαν σε 46 ασθενείς (46%) (ουρολοιμώξεις=13, λοιμώξεις του αναπνευστι-
κού=29, και τα δύο=2, σήψη=2). Η μέση τιμή της SSS (SD) ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη 
στους ασθενείς με SAI σε σύγκριση με αυτούς χωρίς SAI, τόσο στην εισαγωγή 22,08 (15,48) vs 40,68 
(13,65), p=0,0001 όσο και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 21,80 (25,52) vs 51,18 (13,01), p=0,0001. 
Στην εισαγωγή παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση στους ασθενείς με SAI σε σύγκριση 
με αυτούς χωρίς SAI (mean ± SE), στην IL-6 (24,27±8,32 vs 6,03±1,61, p=0,002), IL-8 (15,39±3,49 
vs 3,54±0,50, p=0,001) και IL-10 (5,35±2,16 vs 1,51±0,39, p=0,015) ενώ η σχέση TNF-a/IL10 ήταν 
στατιστικά σημαντικά μειωμένη (2,94±0,98 vs 1,63±0,18, p=0,043). Η διαγνωστική ακρίβεια μιας 
μονήρους μέτρησης IL-6 [AUC=0,853 (95% CI: 0,794–0,913), P<0,0001], IL-8 [AUC=0,822 (95% CI: 
0,754–0,890), P< 0,0001] και IL-10 [AUC=0,762 (95% CI: 0,680–0,843), P<0,0001] κατά την εισα-
γωγή, για την πρόβλεψη των SAI ήταν υψηλή. Η ανάλυση με λογιστική παλινδρόμηση στην οποία 
χρησιμοποιήθηκαν ως μεταβλητές οι SSS-score, IL-6, IL-8, IL-10 και η σχέση TNF-a/IL-10 κατά την 
εισαγωγή, έδειξε ότι η IL-6 (OR=1,10, 95% CI: 1,01-1,24), IL-8 (OR=1,24, 95% CI: 1,12-1,31) και IL-10 
(OR=1,08, 95% CI: 1,04-1,15) ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για SAI.
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Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι η μέτρηση των IL-6, IL-8 και IL-10 
κατά την εισαγωγή μπορεί να αποκαλύψει τους ασθενείς με οξύ ΑΕΕ που είναι υποψήφιοι για επα-
κόλουθη SAI.

ΕΑ09
Η αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων κατά τα διάφορα στάδια της 
σήψης: Λοιμώξεις ουροποιητικού – Πρώιμα αποτελέσματα
Κ. Ακινόσογλου,1 Σ. Θεοδωράκη,1 Α. Περπερής,1 Χ.Α. Γώγος 1
1Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

Εισαγωγή: H ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων αποτελεί τυπικό εύρημα σε ασθενείς με σήψη. Τα 
αιμοπετάλια προάγουν τη διέγερση του ανοσοποιητικών κύτταρων, παράγουν ανοσοτροποιητι-
κούς παράγοντες, ενώ η προσκόλληση τους στο ενδοθήλιο μπορεί να οδηγήσει σε παρεμπόδιση 
της μικροκυκλοφορίας και δυσλειτουργία πολλαπλών οργάνων. Εντούτοις, οι ακριβείς επιδράσεις 
των διαφόρων βακτηριών παραγώγων στη λειτουργία των αιμοπεταλίων φαίνεται να είναι ανομοι-
ογενείς και ποικίλουν ανάλογα με το είδος του παθογόνου μικροοργανισμού, το χρονικό στάδιο και 
την παθογένεια της σήψης. 
Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης αποτελεί η αξιολόγηση της αντιδραστικότητας των αιμοπετα-
λίων στα διάφορα στάδια της σήψης, και ειδικότερα η μελέτη υπο-ομάδας ασθενών με λοιμώξεις 
ουροποιητικού.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενείς που προσέρχονται στο τμήμα μας και που επιδεικνύουν σημεία 
συστηματικής φλεγμονής στο πλαίσιο λοίμωξης, κατετάγησαν εντός 12ώρου από την προσέλευση 
σε ομάδες: μη επιπλωθείσας λοίμωξης, σήψης και σοβαρής σήψης/σηπτικής καταπληξίας, ανάλογα 
με το εάν πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια της σήψης. Η αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων 
μετρήθηκε σε μονάδες PRU, εξετάζοντας τον υποδοχέα P2Y12, κάνοντας χρήση της μεθόδου 
VerifyNow και κατόπιν έγινε σύγκριση μεταξύ των ομάδων οι οποίες ήταν ομοιογενείς ως προς τα 
επιδημιολογικά χαρακτηριστικά όπως αναλυτικότερα ορίζονται από τα κριτήρια εισαγωγής και 
αποκλεισμού αυτής της μελέτης.
Αποτελέσματα: Σε διάστημα 6 μηνών εξετάστηκαν 1.468 ασθενείς που εμφάνιζαν κλινικοεργα-
στηριακά σημεία λοίμωξης κατά την προσέλευση τους στο ΤΕΠ. 102 πληρούσαν τα κριτήρια συμμε-
τοχής στην παρούσα μελέτη, ενώ 35 κατέδειξαν κλινικοεργαστηριακά σημεία συμβατά με λοίμωξη 
ουροποιητικού καθώς και 12 υγιείς μάρτυρες. Η αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων παρουσιάζει 
στατιστικά σημαντική αύξηση σε ασθενείς με λοίμωξη ουροποιητικού που πληρούν τα κριτήρια 
της σήψης σε σχέση με υγιείς μάρτυρες (260±17,6 vs. 155±7,6 PRU, αντίστοιχα, p<0,001) ή μη 
σηπτικούς αρρώστους (260±17,6 vs 183,8±18,7 PRU, αντίστοιχα, p<0,05). Σε ασθενείς με σοβαρή 
σήψη/σηπτική καταπληξία παρατηρήθηκε εξίσου σημαντική αύξηση σε σχέση με υγιείς μάρτυρες 
(210±22,1 vs 155±7,6 PRU, αντίστοιχα, p<0,05). Εντούτοις, διαπιστώθηκε τάση μείωσης σε σχέση 
με την ομάδα σηπτικών αρρώστων. Κατά το follow up 10 εκ των 14 ασθενών με σήψη οφειλόμενη 
σε λοίμωξη του ουροποιητικού, κατά τη διάρκεια και κατόπιν έλευσης του σηπτικού συνδρόμου, 
διαπιστώθηκε σημαντική μείωση της αντιδραστικότητας των αιμοπεταλίων (279±25 vs 206±32 
PRU, αντίστοιχα, p=0,01).
Συμπεράσματα: Η αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων σε λοιμώξεις ουροποιητικού παρουσιάζει 
αύξηση κατά τη σήψη σε σχέση με την ανεπίπλεκτη λοίμωξη, εντούτοις η αντιδραστικότητα τους 
φαίνεται να μειώνεται με την πρόοδο της σοβαρότητας του σηπτικού συνδρόμου. 
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ΕΑ10
Ανοσολογική απάντηση στο 13δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό 
εμβόλιο (PCV13) σε ασθενείς με σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής 
ανεπάρκειας
Π. Φαρμάκη,1 Μ. Χίνη,2 Ν. Μαγκαφάς,2 Ν. Τσόγκας,2 Μ. Tζανουδάκη,3 Μ. Κανάριου,3 Σ. Kαούστου,2 
Χ. Πιπέρη,4 Μ. Θεοδωρίδου,1 Β. Σπούλου,1 Μ.Κ. Λαζανάς 2
1Α’ Παιδιατρική Κλινική, Εργαστήριο Ανοσοβιολογίας ΜΑΚΚΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
2Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
3Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
4Τμήμα Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός: To 13δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PCV13) συστήνεται για την προστασία των 
ασθενών με ΗΙV λοίμωξη oι οποίοι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές πνευμονιο-
κοκκικές λοιμώξεις. Η κλινική αποτελεσματικότητα του εμβολίου αξιολογείται με την παραγωγή 
προστατευτικού τίτλου αντισωμάτων και τη δημιουργία ανοσολογικής μνήμης, που σχετίζεται με 
τη διάρκεια της προστασίας που παρέχει ο εμβολιασμός. Μελετήσαμε την αντιγονικότητα και την 
ανοσολογική μνήμη μετά εμβολιασμό με PCV13 σε ασθενείς με HIV λοίμωξη υπό αντιρετροϊκή 
αγωγή (ART), προκειμένου να αξιολογήσουμε την κλινική αποτελεσματικότητα του εμβολίου σ’ 
αυτήν την ομάδα αυξημένου κινδύνου. 
Υλικό και Μέθοδοι: 50 ΗΙV+ ασθενείς (Α38, Γ12), 25-56 ετών, υπό ΑRT με μη ανιχνεύσιμο ιικό φορ-
τίο και CD4 Τ λεμφοκύτταρα 280-854 κύτταρα/μl έλαβαν ενδομυϊκά, στο δελτοειδή, 1 δόση PCV13. 
22/50 είχαν λάβει στο παρελθόν 1-3 δόσεις του 23δύναμου πολυσακχαριδικού πνευμονιοκοκκικού 
εμβολίου (PPV23). Δείγματα αίματος ελήφθησαν πριν και 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό για μέτρηση 
(ELISA) των ειδικών έναντι των οροτύπων (PS) 19Α, 18, 14, 9V και 3 ΙgG αντισωμάτων καθώς και 
για φαινοτυπική ανάλυση, με κυτταρομετρία ροής, των ειδικών για PS 3, 14 Β κυττάρων μνήμης 
(ΜΒCs) και συγκεκριμένα οι υποπληθυσμοί: IgM ΜΒC (CD19+CD27+CD21+CD10+ IgM+) και IgG 
ΜΒC (CD19+CD27+CD21+CD10+ IgM-).
Αποτελέσματα: Ένα μήνα μετά τον εμβολιασμό, μολονότι οι συγκεντρώσεις των αντισωμάτων 
έναντι των PS που μελετήθηκαν αυξήθηκαν σημαντικά (PS19A p=0,05, PS18 p=0,05, PS14 p=0,04, 
PS9V p=0,007, PS3 p=0,05), ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε ασθενείς με CD4<400 κύτταρα/μl, οι 
οποίοι όσον αφορά το PS3 δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το προστατευτικό όριο των 0,35 μg/ml. 
Η μελέτη της κινητικής των MBCs ανέδειξε μείωση των ΙgM ΜΒCs ένα μήνα μετά τον εμβολιασμό 
(6,8% vs 3,5% p<0,001 για PS14, 5,4% vs 2,9%, p=0,04 για PS3) και αύξηση των ΙgG MBCs (7,5% vs 
15,6% p=0,02 για PS14 και 5,4% vs 8,9% p>0,05 για PS3). Στην ομάδα των ασθενών με CD4<400 
κύτταρα/μl, οι κυτταρικοί υποπληθυσμοί που μελετήθηκαν ήταν σημαντικά χαμηλότεροι από 
εκείνους σε ασθενείς με CD4>400 κύτταρα/μl, πριν και μετά τον εμβολιασμό. Περαιτέρω ανάλυση 
αποκάλυψε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των ΙgM MBCs πριν τον εμβολιασμό με τα 
IgG MBCs μετά τον εμβολιασμό (r=0,790, p=0,0003 για PS14, r=0,625, p=0,009 για PS3). Αντίστοι-
χα, τα ΙgG ΜΒCs πριν τον εμβολιασμό σχετίζονταν θετικά με τη συγκέντρωση των αντισωμάτων ένα 
μήνα μετά (r=0,538, p=0,03 για PS14, r=0,8246, p<0,0001 για PS3).
Συμπεράσματα: Η αντιγονικότητα του PCV13 και η δημιουργία ανοσολογικής μνήμης σχετίζονται 
με τον αριθμό των CD4 T λεμφοκυττάρων. Σε ασθενείς με χαμηλά CD4 T κύτταρα, ο μειωμένος 
αριθμός προϋπαρχόντων μνημονικών κυττάρων σχετίζεται με την ελαττωμένη αντιγονικότητα του 
εμβολίου. Το PCV13 δεν συμβάλλει στην παραγωγή νέων κυττάρων μνήμης σε ασθενείς με HIV 
λοίμωξη, εύρημα που πιθανόν υποδηλώνει μειωμένη διάρκεια προστασίας από τον εμβολιασμό.
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ΕΑ11
Επιτήρηση των μικροβιαιμιών που σχετίζονται με κεντρικούς φλεβικούς 
καθετήρες σε Μ.Ε.Θ. Παίδων
Χ. Ντέλη,1 Ε. Αποστολοπούλου,2 Γ. Φιλντίσης,3 Κ. Μουγκού,4 Θ. Ζαούτης,5 Β. Μάτζιου 6
1Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD(c), Μ.Ε.Θ. Γ.Ν.Α. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» 
2Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α. 
3Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α. 
4Παιδίατρος, Επιστημονικός συνεργάτης του CLEO 
5 Associate Professor of Pediatrics, Children’s Hospital of Philadelphia, University of Pennsylvania 
School of Medicine

6Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α.

Εισαγωγή: Η συστηματική καταγραφή και επιτήρηση των μικροβιαιμιών που σχετίζονται με 
κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες (Catheter-associated blood stream infections -CLΑBSIs) συμβάλ-
λει στην αναγνώριση του προβλήματος και αποτελεί το πρώτο στάδιο για τον κατάλληλο σχεδια-
σμό ενός οργανωμένου προγράμματος πρόληψης αυτών.
Σκοπός: Η καταγραφή της επίπτωσης των CLABSIs σε Μ.Ε.Θ. Παίδων και της συχνότητας εμφάνισης 
των νοσοκομειακών παθογόνων.
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε Μ.Ε.Θ. Παιδιατρικού Νοσοκομείου των Αθη-
νών. Όλα τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν για >48 ώρες και έφεραν κεντρικό φλεβικό καθετήρα για 
το διάστημα από τον 01/10/2012-31/01/2015 συμμετείχαν στη μελέτη. Για τη συλλογή δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε προτυποποιημένη φόρμα για την καταγραφή των δημογραφικών και κλινικών 
στοιχείων των παιδιών και των χαρακτηριστικών της λοίμωξης. Για τον ορισμό των CLABSI χρησι-
μοποιήθηκαν τα κριτήρια του CDC.
Αποτελέσματα: Το διάστημα αυτό εισήχθησαν στη Μ.Ε.Θ. 310 παιδιά από τα οποία 166 είχαν 
κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες και παρέμειναν >48 ώρες. Τα 49 παιδιά έφεραν κεντρικό φλεβικό 
καθετήρα με υποδόριο τούνελ, ενώ 127 χωρίς υποδόριο τούνελ. Συνολικά 18 παιδιά ανέπτυξαν 
CLABSI, ενώ η επίπτωση υπολογίστηκε στο 14,4 ανά 1.000 ημέρες καθετήρα. Από το σύνολο των 
απομονωθέντων στελεχών, το Enterobacter cloacae ήταν το συχνότερο παθογόνο (33,3%) και ακο-
λουθεί η Klebsiella (22,2%), η Pseudomonas (16,6%) το Acinetobacter (11,1%), η Candida (5,5%), ο 
Staphylococcus epidermitis (5,5%) και η Escherichia coli (5,5%). 
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της επιτήρησης των CLABSI δείχνουν ιδιαίτερα υψηλή επίπτω-
ση. Η κατάλληλη εκπαίδευση των νοσηλευτών και ιατρών στα μέτρα πρόληψης κατά την εισαγωγή 
και καθημερινή φροντίδα των κεντρικών καθετήρων θα συνεισφέρει στη μείωση των CLABSI. 

ΕΑ12
Ο ρόλος της Doppler υπερηχοτομογραφίας (D-US) στη χρόνια 
οστεομυελίτιδα (XOM)
Φ. Μπαζιάκα,1 Β. Σακκά,2 Λ. Γαλανή,1 Η. Καραΐσκος,1 Ν. Μουσας,1 Α. Μπαλανίκα, Ε. Γιαμαρέλλου 1
1ΣΤ’ Παθολογική Κλινική, Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία» 
2Γ’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Εισαγωγή: H XOM είναι μια πολύ δύσκολη λοίμωξη των ενήλικων. Η σωστή απεικονιστική μέθοδος 
παρακολούθησης σε αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν μακροχρόνια αντιμικροβιακή 
θεραπεία και συνήθως φέρουν εμφυτεύματα, εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Ο σκοπός της 
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παρούσας μελέτης είναι να εκτιμήσει την ικανότητα του D-US για την καθοδήγηση της συνέχισης ή 
της διακοπής των αντιβιοτικών στη ΧΟΜ.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενείς με ΧΟΜ αξιολογήθηκαν σε μια περίοδο 5 ετών (2009-2014). Κάθε 
ασθενής υποβλήθηκε σε D-US κατά την έναρξη της θεραπείας, και μετά από κατά μέσο όρο 6, 14 
και 20 εβδομάδες. Με βάση τα απεικονιστικά σημεία της λοίμωξης και την κλινική κατάσταση του 
ασθενούς κατά τον χρόνο της παρακολούθησης, το D-US καταγράφηκε ως βελτιωμένο, αδιαφορο-
ποίητο ή επιδεινωμένο.
Αποτελέσματα: Εξήντα ένας ασθενείς (40 άνδρες) συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Ο μέσος χρόνος 
από την αρχική διάγνωση της ΧΟΜ ήταν 20 μήνες (1-120 μήνες). Δεκαοχτώ περιπτώσεις ΧΟΜ 
ήταν μετατραυματικές, 31 μετεγχειρητικές, 2 σχετίζονταν με διαβητικό πόδι και 10 ήταν άγνω-
στης προέλευσης. Επιπλέον, 31 ασθενείς είχαν αρθροπλαστική ή άλλα μεταλλικά εμφυτεύματα. Ο 
Staphylococcus aureus ήταν το πιο συχνό παθογόνο. Όσον αφορά στο D-US, σε 52 ασθενείς κατά 
την έναρξη κατέδειξε αυξημένη περιοστική αγγείωση, χαμηλή αντίσταση αρτηριακής ροής, περιο-
στική πάχυνση και διάσπαση φλοιού, ενώ σε 28 ασθενείς κατέδειξε παρουσία συριγγίου, ευρήματα 
συμβατά με ΧΟΜ. 12/28 ασθενείς με συρίγγιο υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση ως μέρος 
της αρχικής θεραπείας τους, ενώ 13 έλαβαν μόνο από του στόματος αντιβιοτικά, καθώς υποκεί-
μενες συννοσηρότητες δεν επέτρεψαν χειρουργικούς χειρισμούς. Σε 6 από αυτούς διαπιστώθηκε 
κλινική βελτίωση με πλήρη υποχώρηση των σημείων της ΧΟΑ, όπως επιβεβαιώθηκε από τα ευρή-
ματα του D-US. Συνολικά, η συνολική εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία μέσω της D-US 
απεικόνισης σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα, καθοδήγησε την κλινική απόφαση για διακοπή 
της αντιμικροβιακής θεραπείας σε 27 ασθενείς (8 με μεταλλικά εμφυτεύματα).
Συμπεράσματα: Το D-US είναι ένα χρήσιμο, ασφαλές, γρήγορο, άνετο για τον ασθενή, αποτελε-
σματικό μέσο απεικόνισης, που μπορεί να επαναλαμβάνεται συχνά και με χαμηλό κόστος, και το 
οποίο παρέχει χρήσιμες προγνωστικές πληροφορίες σε ασθενείς με ΧΟΜ. Επιπλέον, βοηθά ιδιαίτε-
ρα σε ασθενείς με ορθοπεδικά ξένα σώματα, στους οποίους η αξονική και η μαγνητική τομογραφία 
είναι περιορισμένης διαγνωστικής αξίας λόγω παρουσίας πολλαπλών artifacts.
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Αναρτημένες 
Ανακοινώσεις 
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ΑΑ01
Συστηματική τριχοσπορίαση σε ανοσοεπαρκή ασθενή
Χ. Τότσικας,1 Χ. Βαδάλα,1 N. Σκληρός,1 A. Μπαρμπαγιάννη,1 Ε. Μπελεσιώτη,2 Ε. Περιβολιώτη,2  
Μ. Νέπκα,2 Β. Παπασταμόπουλος,1 Α. Σκουτέλης 1
1E’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
2Τμήμα Mικροβιολογίας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Το Trichosporon spp. απαντάται στη φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος, του αναπνευ-
στικού βλεννογόνου και του γαστρεντερικού συστήματος. Αποτελεί αναδυόμενο ευκαιριακό παθο-
γόνο συστηματικών μυκητιάσεων σε ανοσοκατασταλμένους και ιδιαίτερα σε ουδετεροπενικούς 
ασθενείς. Συνήθεις παράγοντες κινδύνου συστηματικής λοίμωξης είναι: χρήση ανοσοκατασταλ-
τικών φαρμάκων, μεταμοσχεύσεις, εκτεταμένα εγκαύματα, περιτοναϊκή κάθαρση, εμφυτευμένες 
προσθετικές συσκευές. Σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς προκαλεί κυρίως επιπολής μυκητιάσεις.
Σκοπός: Η παρουσίαση ανοσοεπαρκούς ασθενούς ο οποίος εμφάνισε συστηματική μυκητίαση 
οφειλόμενη σε Trichosporon asahii.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 56 ετών, βαρύς καπνιστής, με ιστορικό σακχαρώδη δια-
βήτη τύπου 2, αρτηριακής υπέρτασης και αλκοολισμού εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω ισχαι-
μικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου με εγκατάσταση δεξιάς πυραμιδικής συνδρομής. 
Μετά την εισαγωγή του ανέπτυξε πνευμονία από εισρόφηση και κατόπιν βακτηριαμία από 
Klebsiella pneumoniae. Ο ασθενής δεν έφερε κεντρικές γραμμές. Χορηγήθηκε πιπερακιλίνη/
ταζομπακτάμη και ακολούθησε απυρεξία. Σε νέο πυρετικό κύμα ελήφθη αιμοκαλλιέργεια όπου 
αναπτύχθηκε Trichosporon asahii. Ο μύκητας ταυτοποιήθηκε με το αυτοματοποιημένο σύστημα 
VITEK II (BioMerieux). Δεν υπήρχαν δερματικές αλλοιώσεις, ενώ η βυθοσκόπηση και το διαθωρα-
κικό υπερηχογράφημα καρδίας δεν ανέδειξαν ευρήματα συμβατά με ενδοκαρδίτιδα. Η αξονική 
τομογραφία κοιλίας, η ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων, και το συμπλήρωμα ήταν φυσιολογικά. Ο 
έλεγχος για ANA, ANCA και HIV ήταν αρνητικός. Σύμφωνα με το αντιβιόγραμμα τέθηκε σε φλου-
κοναζόλη με αποτέλεσμα απυρεξία. Η αγωγή διεκόπη 15 ημέρες μετά την αρνητικοποίηση των 
αιμοκαλλιεργειών.
Συμπεράσματα: Οι συστηματικές μυκητιάσεις από Trichosporon spp. δεν περιοριορίζονται μόνο σε 
ανοσοκατασταλμένους και ουδετεροπενικούς ασθενείς. Η κατάχρηση αλκοόλ και ο σακχαρώδης 
διαβήτης χωρίς να ανήκουν στους κλασικούς παράγοντες κινδύνου, ίσως αποτελούν προδιαθεσι-
κούς παράγοντες για συστηματική λοίμωξη από Tichosporon spp.
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ΑΑ02
Προβλήματα και προκλήσεις στην υποδοχή και διαχείριση πιθανού 
κρούσματος Ebola σε επαρχιακό νοσοκομείο
Α. Διλιντάς,1 Ε. Σεβαστάκη,1 Γ. Σεβαστάκη 2
1Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας Κρήτης 
2«Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Εισαγωγή: Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της χώρας μας για την αντιμετώπιση πιθανής εισαγω-
γής κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Ebola, οι μονάδες υγείας έχουν καίριο ρόλο, μέσω της 
έγκαιρης αναγνώρισης και απομόνωσης των περιστατικών, καθώς και της κατάλληλης ατομικής 
προστασίας των εργαζομένων τους. Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή των δυσκολιών που 
προέκυψαν στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας κατά τον σχεδιασμό και εφαρμογή των παραπάνω απαραίτητων 
μέτρων.
Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφηκαν οι προκλήσεις και τα προβλήματα κατά τη διαμόρφωση και 
εφαρμογή στο νοσοκομείο μας του σχεδίου για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος Ebola, το οποίο 
θα μπορούσε να προσέλθει στα ΤΕΠ ή στα εξωτερικά ιατρεία, ως επείγον ή τακτικό περιστατικό.
Αποτελέσματα: Οι κυριότερες προκλήσεις και δυσκολίες προέκυψαν κατά την:
1.  Επιλογή της κατάλληλης ομάδας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, για τη διαχείριση των ύπο-

πτων περιστατικών. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε άρνηση ή εκφράστηκαν σημαντικές 
επιφυλάξεις, λόγω φόβου ή φόρτου εργασίας.

2.  Προμήθεια του απαραίτητου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (ενδυμασία, μάσκες, γυαλιά 
κ.λπ.) σε επαρκείς ποσότητες.

3.  Πραγματοποίηση άμεσης εκπαίδευσης του επιλεγμένου προσωπικού στη χρήση (εφαρμογή 
κα αφαίρεση) των μέτρων ατομικής προστασίας. Η εκπαιδευτική διαδικασία έπρεπε να επα-
ναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ η αρχική ενημέρωση και εκπαίδευση πραγ-
ματοποιήθηκε σε άλλη πόλη (Ηράκλειο), απαιτώντας τη μετακίνηση σε μια αρκετά μεγάλη 
απόσταση.

4.  Εύρεση και διαμόρφωση κατάλληλου χώρου απομόνωσης και εξέτασης ύποπτων ασθενών, 
καθαρισμό και εκκένωση του χώρου αυτού από τα μη απαραίτητα έπιπλα και αντικείμενα.

5.  Προετοιμασία για πιθανή ανάγκη μεταφοράς και υποδοχής από το εργαστήριο του νοσοκομείου 
μας των ύποπτων κλινικών δειγμάτων για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων ρουτίνας 
(γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος κ.λπ.). 

6.  Προετοιμασία για την αποστολή δειγμάτων στο εργαστήριο του Κέντρου Αναφοράς και για την 
επικοινωνία με το ΕΚΕΠΥ και το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Συμπεράσματα: Παρά το γεγονός ότι έπρεπε να γίνουν πολλά -στην εκπαίδευση του προσωπικού, 
στη διαμόρφωση των κατάλληλων χώρων και στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού- σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, επιτεύχθηκαν οι βασικοί στόχοι, ώστε το νοσοκομείο να μπο-
ρεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που θα προκύψουν από ένα πιθανό κρούσμα Ebola. Σε κάθε 
περίπτωση, η έγκαιρη ανίχνευση των ύποπτων περιστατικών, μέσω της διαλογής στην είσοδο 
του νοσοκομείου και η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εξέτασης και νοσηλείας που απο-
τρέπουν την ενδονοσοκομειακή διασπορά της νόσου, αποτελούν αναγκαίες και αναντικατάστατες 
προϋποθέσεις.
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ΑΑ03
Στάσεις και αντιλήψεις για τα εμβόλια: Ποιοτική μελέτη της επίδρασής 
τους στην αποδοχή των εμβολιασμών στην Αθήνα
Σ. Μαρουδή,1 Ι. Κουζέλη,1 Έ. Τζώρτζη,1 Α. Βαλαράκης,1 L.A. Kestenbaum,3 Θ. Ζαούτης,1,3 K.A. Feemster,3 
Μ. Θεοδωρίδου 2
1 Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας & Έκβασης Νοσημάτων, Ίδρυμα Στάυρος Νιάρχος (CLEO),  
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

2 Τμήμα Λοιμώξεων, Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλαδέλφειας, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου  
της Φιλαδέλφειας, Πενσυλβάνια, ΗΠΑ

3Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

Σκοπός: Η παρούσα ποιοτική μελέτη αξιολογεί την επιρροή των πεποιθήσεων και των στάσεων ως 
προς την αποδοχή των εμβολίων.
Υλικό και Μέθοδοι: Δημιουργήθηκαν ομάδες εστίασης (focus groups) και ημιδομημένες συνεντεύξεις με 
88 γονείς παιδιών 0-6 ετών και εφήβων και 32 παιδιάτρους, ομοιοπαθητικούς, στελέχη του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και 
γυναικολόγους, σε αστικές και ημιαστικές περιοχές της Αθήνας. Οι ομάδες εστίασης και οι συνεντεύξεις διε-
ξήχθησαν στα Ελληνικά, ηχογραφήθηκαν ψηφιακά και απομαγνητοφωνήθηκαν. Τα δεδομένα αναλύθηκαν 
προς αναζήτηση θεματικών ενοτήτων με τη χρήση λογισμικού ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων (NVivo 10).
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των ομάδων εστίασης και των συνεντεύξεων, καταγράφηκαν 1.750 
σχόλια σε ένα πλαίσιο 18 θεματικών ενοτήτων. Οι επαγγελματίες υγείας και οι γονείς ανέφεραν υψηλή 
αποδοχή εμβολιασμού η οποία αποδίδεται στα κοινωνικά πρότυπα και στη σχέση εμπιστοσύνης με 
τον παιδίατρο. Οι γονείς αναγνώρισαν τον παιδίατρο ως την κύρια πηγή πληροφόρησης. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, αναφέρθηκαν αντιφατικά μηνύματα από τους παιδιάτρους προς τους γονείς. Επίσης ανα-
γνώρισαν την παραπληροφόρηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προκαλεί σύγχυση και υπα-
γορεύει την ανάγκη περαιτέρω συζήτησης θεμάτων εμβολιασμού με τους παιδιάτρους αλλά και με τον 
κοινωνικό τους περίγυρο. Τόσο οι γονείς όσο και οι επαγγελματίες υγείας αναφέρθηκαν σε αδυναμίες 
του συστήματος παροχής υγείας, όπως πρόσβαση στον εμβολιασμό, μεγάλος αριθμός ανασφάλιστων 
γονέων, το κόστος επίσκεψης στον παιδίατρο και έλλειψη χρηματοδότησης υποδομών υγείας.
Συμπεράσματα: Η αποδοχή των εμβολίων από γονείς και επαγγελματίες υγείας είναι γενικώς υψηλή. 
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην αποδοχή των εμβολίων. Οι προσπάθειες για την 
ενίσχυση του προγράμματος εμβολιασμών στην Ελλάδα θα πρέπει να επικεντρωθούν στην εξασφά-
λιση έγκυρης και συνεχούς ενημέρωσης από την ιατρική κοινότητα. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέ-
της θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό στρατηγικών πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

ΑΑ04
Συσχέτιση της κλινικής έκβασης με συννοσηρότητες και προηγηθείσα 
νοσηλεία σε γηριατρικούς ασθενείς με σήψη
Π. Ανυφαντή,1 Ε. Γεωργιανού,1 Α. Πυρπασοπούλου,1,2 Π. Πατεινάκης,1 Κ. Πετίδης,1 Ι. Ζωγράφου,1  
Ι. Ρωμιόπουλος,2 Χ. Ανταχόπουλος,2 Α. Καραγιάννης 1 
1Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
2Τμήμα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Σκοπός: Σημαντικό ποσοστό των γηριατρικών ασθενών που εισάγονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα 
με σήψη προέρχονται από κλινικές χρονίων παθήσεων και ιδρύματα αποκατάστασης ή αναφέρουν 
πρόσφατη (εντός του τελευταίου 6μήνου) νοσηλεία. Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η 
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πιθανή συσχέτιση του ιστορικού προηγηθείσας νοσηλείας ή/και συννοσηροτήτων με την έκβαση 
και τη διάρκεια νοσηλείας γηριατρικών ασθενών με σήψη.
Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς άνω των 60 ετών που νοσηλεύτηκαν στη 
Β’ ΠΠ του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» από τον 3/2014 έως τον 1/2015 λόγω σήψης διαφόρων αιτιολογιών. 
Καταγράφηκαν τα δημογραφικά δεδομένα των ασθενών και το ιατρικό τους ιστορικό. Οι ασθενείς με 
προηγηθείσα νοσηλεία κατά το τελευταίο 6μηνο και οι προερχόμενοι από άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα 
ομαδοποιήθηκαν ως εσωτερικοί, ενώ οι ασθενείς που προέρχονταν από το σπίτι χαρακτηρίστηκαν εξωτε-
ρικοί. Καταγράφηκαν κλινικοί, αεριομετρικοί, εργαστηριακοί και νευρολογικοί δείκτες κατά την εισαγωγή 
καθώς και η κλινική πορεία και έκβαση της νοσηλείας των ασθενών της μελέτης. Η έκβαση και η διάρκεια 
της νοσηλείας μελετήθηκαν συγκριτικά στις δύο ομάδες και συσχετίστηκαν στο σύνολο των ασθενών με 
την παρουσία συννοσηροτήτων (ΣΔ, καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακά εγκεφαλικά/χρόνιες νευρολογικές 
παθήσεις/χρόνια κατάκλιση, ΧΑΠ και ανοσοκαταστολή) με το independent samples t-test, x2 και τη δοκι-
μασία Pearson/Spearman. Για ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS13 για Windows. 
Αποτελέσματα: Συνολικά 174 άτομα συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, 70 άντρες (40,2%) και 104 γυναίκες 
(59,8%) με ηλικία 79,97±8,04 έτη. Ως εξωτερικοί ομαδοποιήθηκαν 111 ασθενείς (65,5%), ενώ ως εσωτε-
ρικοί 59 (33,9%). Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά την ηλικία, σύνθεση 
φύλων και τις συννοσηρότητες (ΣΔ, ΧΑΠ, καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακά συμβάματα/άνοια/χρόνια 
κατάκλιση, ανοσοκαταστολή) που καταγράφηκαν ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η έκβαση της νοσηλείας των 
ασθενών (θάνατος/εξιτήριο) δεν διέφερε στις δύο ομάδες (p=0,832). Σημαντική παράταση της νοσηλείας 
καταγράφηκε στους εσωτερικούς ασθενείς σε σχέση με τους εξωτερικούς (9,55±6,1 vs 7,14±3,5 ημέρες 
νοσηλείας, p=0,004, 95% CI: -4,06-(-0,077)). Η συσχέτιση αυτή ήταν ανεξάρτητη της ηλικίας. Στο σύνολο 
των ασθενών η έκβαση της νοσηλείας (θάνατος) συσχετίστηκε με την παρουσία καρδιακής ανεπάρκειας 
(p=0,036), με την eGFR εξόδου (p=0,000 95% CI: 9,21-28,74) και οριακά με τη χρόνια κατάκλιση και νευ-
ρολογικές παθήσεις (p=0,048). Δεν συσχετίστηκε με την ηλικία, το φύλο, την παρουσία ΣΔ, ΧΑΠ ή την ανο-
σοκαταστολή. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις των επιμέρους συννοσηροτήτων στο σύνολο 
των ασθενών με τη διάρκεια της νοσηλείας στους ασθενείς που επιβίωσαν.
Συμπεράσματα: Παρά τον πιθανό αποικισμό των ασθενών με πολυανθεκτικά στελέχη το ιστορικό προ-
ηγηθείσας νοσηλείας δεν φαίνεται να επιβαρύνει τους ασθενείς ως προς την έκβαση αλλά μόνο ως προς 
τη διάρκεια της νοσηλείας. Όσον αφορά τις συννοσηρότητες, η καρδιακή ανεπάρκεια, η eGFR εξόδου 
και οι χρόνιες νευρολογικές παθήσεις/χρόνια κατάκλιση φαίνεται να αποτελούν τους σημαντικότερους 
προγνωστικούς παράγοντες της έκβασης νοσηλείας γηριατρικών ασθενών με σήψη. Ο σακχαρώδης δια-
βήτης, παρά τη συσχέτισή του στη βιβλιογραφία με επηρεασμό της νεφρικής λειτουργίας, δεν φαίνεται να 
επηρεάζει την έκβαση των ασθενών. Απαιτούνται επιμέρους αναλύσεις με υποκατηγορίες ειδών σήψης 
και της επιβάρυνσης διαφόρων συστημάτων που προκαλούν για να διαμορφωθεί μια πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα του προφίλ των ασθενών και της προγνωστικής αξίας των παραγόντων αυτών σε αυτούς. 

ΑΑ05
Συσχέτιση της αλβουμίνης ορού και του δείκτη θρέψης (GNRI) με την 
έκβαση νοσηλείας γηριατρικών ασθενών με σήψη
Α. Λαζαρίδης,1 Ά. Βαρουκτσή,1 Α. Πυρπασοπούλου,1,2 Χ. Μπουτάρη,1 Π. Πατεινάκης,1 Ι. Ζωγράφου,1 
Κ. Πετίδης,1 Ι. Ρωμιόπουλος,2 Ε. Ροηλίδης,2 Α. Καραγιάννης 1 
1Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» 
2Τμήμα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Σκοπός: Σημαντικό ποσοστό των γηριατρικών ασθενών που εισάγονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα 
με σήψη προέρχονται από κλινικές χρονίων παθήσεων και ιδρύματα αποκατάστασης ή αναφέρουν 
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πρόσφατη (τελευταίου 6μήνου) νοσηλεία. Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η πιθανή συσχέ-
τιση των επιπέδων αλβουμίνης ορού και του δείκτη θρέψης (GNRI) με την έκβαση νοσηλείας γηρια-
τρικών ασθενών με σήψη.
Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς άνω των 60 ετών που νοσηλεύτηκαν 
στη Β’ ΠΠ του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» από τον 3/2014 έως τον 1/2015 λόγω σήψης διαφόρων αιτιολο-
γιών. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά δεδομένα των ασθενών, τα βιομετρικά τους χαρακτηριστικά 
και το ιατρικό τους ιστορικό. Οι ασθενείς με προηγηθείσα νοσηλεία κατά το τελευταίο 6μηνο και οι 
προερχόμενοι από άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα ομαδοποιήθηκαν ως εσωτερικοί, ενώ οι ασθενείς 
που προέρχονταν από το σπίτι χαρακτηρίστηκαν εξωτερικοί. Καταγράφηκαν κλινικοί, αεριομετρι-
κοί, εργαστηριακοί και νευρολογικοί δείκτες κατά την εισαγωγή καθώς και η κλινική πορεία και 
έκβαση της νοσηλείας των ασθενών της μελέτης. Ο δείκτης GNRI, ο οποίος αποτελεί προσαρμογή 
του δείκτη θρέψης (NRI) σε γηριατρικούς ασθενείς, υπολογίστηκε βάσει του φύλου, του ύψους, 
του εκτιμώμενου βάρους και της αλβουμίνης ορού κατά την εισαγωγή. Στο σύνολο των ασθενών 
και στις επιμέρους υποομάδες συσχετίστηκε ο GNRI και η αλβουμίνη ορού με την έκβαση (θάνα-
τος/εξιτήριο) και τη διάρκεια της νοσηλείας με independent sample t-test δοκιμασία Pearson/
Spearman αντίστοιχα. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS13 για Windows.
Αποτελέσματα: Συνολικά 174 άτομα συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, 70 άντρες (40,2%) και 104 γυναί-
κες (59,8%) με ηλικία 79,97±8,04 έτη. Ως εξωτερικοί ομαδοποιήθηκαν 111 ασθενείς (65,3%), ενώ ως 
εσωτερικοί 59 (34,7%). Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά την ηλικία, 
σύνθεση φύλων και τις συννοσηρότητες που καταγράφηκαν ανάμεσα στις δύο υποομάδες. Τα επί-
πεδα αλβουμίνης ορού και του δείκτη GNRI διέφεραν σημαντικά στις δύο ομάδες (αλβουμίνη ορού: 
3,45±0,59 g/dl στους εξωτερικούς vs 3,016±0,67 g/dl στους εσωτερικούς, p<0,000, 95% CI: 0,235-0,634, 
GNRI: 101,25±12,85 vs 91,33±12,56 p<0,000, 95% CI: 5,44-14,39, αντίστοιχα). H αλβουμίνη ορού και ο 
GNRI συσχετίστηκαν με την έκβαση στο σύνολο των ασθενών (p<0,000, 95% CI: 0,21-0,73, p=0,003 95% 
CI: 3,26-15,45), και με τη διάρκεια νοσηλείας σε αυτούς που επέζησαν (p=0,031, r=-0,189 και p=0,046, 
r=-0,192 αντίστοιχα). Οι συσχετίσεις αυτές ήταν ανεξάρτητες από την ηλικία. Παρόμοια αποτελέσματα 
παρατηρήθηκαν στην ομάδα των εξωτερικών ασθενών για την έκβαση νοσηλείας (αλβουμίνη: p=0,001, 
95% CI: 0,22-0,81, GNRI: p=0,006, 95% CI: 3,08-17,90). Στους εσωτερικούς ασθενείς μόνο η συσχέτιση 
του GNRI με τη διάρκεια της νοσηλείας ήταν σημαντική (p=0,08, r=-0,413).
Συμπεράσματα: Η αλβουμίνη ορού και ο δείκτης θρέψης εμφανίζουν σημαντική συσχέτιση με την 
έκβαση της σήψης σε εξωτερικούς ασθενείς ανεξαρτήτως ηλικίας. Δεν φαίνεται όμως να αποτελούν 
αξιόπιστους προγνωστικούς δείκτες σε ασθενείς που διακομίζονται από χρόνια ιδρύματα, κλινικές απο-
κατάστασης ή έχουν θετικό ιστορικό για πρόσφατη νοσηλεία κατά το τελευταίο 6μηνο, όπου πιθανόν 
οι δείκτες αυτοί να επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες και όχι μόνο από τη βαρύτητα της σήψης. 

ΑΑ06
Λοίμωξη από Clostridium difficile σε γενικό νοσοκομείο  
(πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα)
Ε. Σκούρα,1 Χ. Σερέτη,2 Π. Γιαννοπούλου,2 Ν. Αλεξίου,1 Α. Ιωάννου,1 Π. Κουρουτού,1 Β. Βιτώρος,1  
Ε. Κοτινά,1 Γ. Μαϊκαντής,1 Μ. Κουπετώρη,1 Δ. Παπαδέλλη,3 Ε. Τρίκκα-Γραφάκου,2 Σ. Συμπάρδη 1 
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 
3Γαστρεντερολογικό Ιατρείο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σκοπός: To Clostridium difficile, σαν αίτιο διάρροιας, πρωτοπεριγράφηκε το 1978 και εντός τριών 
δεκαετιών έφθασε σε επιδημικά επίπεδα διεθνώς. Στην παρούσα μελέτη παρατήρησης, διερευνήσαμε 
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τις περιπτώσεις ασθενών που νοσηλεύθηκαν με τη λοίμωξη αυτή στο νοσοκομείο μας, τα τελευταία 
δυόμιση χρόνια.
Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 50 ασθενείς μέσης ηλικίας 70±15 έτη, 
31 άνδρες (62%) και 19 γυναίκες (38%), που νοσηλεύθηκαν από το Σεπτέμβριο 2012 έως τον 
Ιανουάριο 2015, κυρίως λόγω διαρροϊκών κενώσεων. Στην περίοδο αυτή, στο Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο ελέγχθηκαν συνολικά 422 δείγματα υδαρών κοπράνων. Από τους ελεγχθέντες, 
στους 50/422 (11,8%) τεκμηριώθηκε λοίμωξη από Clostridium difficile, με ανεύρεση τοξίνης Α ή/
και Αg GLD.
Αποτελέσματα: Η πλειονότητα των ασθενών παρουσίαζε διάρροιες, που αποτελούσαν την κύρια 
αιτία εισόδου για τους 41/50 (82%). Οι 12/50 (24%) είχαν και/ή εικόνα ατελούς ειλεού, ενώ 4/50 
(8%) είχαν παρατεινόμενο εμπύρετο με βαρειά ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα. Διαπιστώθηκαν οι 
εξής προδιαθεσικοί παράγοντες: Πρόσφατο χειρουργείο κοιλίας σε 5/50 ασθενείς (10%), ΧΜΘ 
στους 14/50 (28%), χορήγηση πολλαπλών αντιμικροβιακών σε 47/50 (94%) και λήψη PPIs (100%). 
Oι 12/50 (24%) προέρχονταν αποκλειστικά από την κοινότητα και είχαν λάβει κινολόνες ή β-λακτά-
μες. Στους ασθενείς χορηγήθηκε αρχικά μετρονιδαζόλη, χωρίς βελτίωση στους 38/50 (76% αποτυ-
χία) και εν συνεχεία βανκομυκίνη per os με επιτυχία στους 24/38 (63%). Η νεώτερη φινταξομικίνη 
χορηγήθηκε σε 9 ασθενείς ως τρίτη επιλογή. Οι 41/50 (82%) ανέρρωσαν πλήρως. Οι 9/50 (18%) 
απεβίωσαν. Από αυτούς οι 9/9 (100%) ήταν υπερήλικες σε κακή φυσική κατάσταση. Από τους 
τελευταίους, οι 4/9 (44%) είχαν λάβει σαν θεραπεία διάσωσης και φινταξομικίνη. 
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με προεξάρχουσα συμπτωματολογία από το πεπτικό σύστημα, πρέπει 
να διερευνάται η πιθανότητα λοίμωξης από Clostridium difficile, με γνώμονα την ύπαρξη προδιάθε-
σης. Όσον αφορά στη θεραπεία, η χορήγηση βανκομυκίνης έχει διπλάσια ποσοστά επιτυχίας από τη 
μετρονιδαζόλη. Εν αναμονή των νέων οδηγιών, ίσως θα πρέπει ο κλινικός γιατρός να προχωρεί νωρί-
τερα στη χορήγηση της φινταξομικίνης, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ελαττωμένες φυσικές εφεδρείες.

ΑΑ07
Τριετής παρακολούθηση ασθενών μετά την επιτυχή θεραπεία 
γενικευμένης λοίμωξης από Mycobacterium bovis, ως επιπλοκής 
ενδοκυστικών εκχύσεων BCG
Ν. Αλεξίου,1 Ε. Σκούρα,1 Ά. Μακίνα,2 Π. Κουρουτού,1 Α. Ιωάννου,1 Μ. Κουπετώρη,1 Ε. Λιακοπούλου,2 
Χ. Κατσιφώτης,3 Σ. Συμπάρδη 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 
2Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 
3Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Εισαγωγή: Η ενδοκυστική έκχυση BCG (Bacillus Calmette-Guerin), είναι η θεραπεία εκλογής για το 
ουροθηλιακό καρκίνωμα κύστεως και χρησιμοποιείται με επιτυχία επί τρεις και πλέον δεκαετίες. 
Δυνητικά θανατηφόρος επιπλοκή είναι η διάσπαρτη λοίμωξη από Μycobacterium bovis (συστατικό 
του ΒCG), που παρουσιάζεται κλινικά ως κεχροειδής νόσος. Η έγκαιρη διάγνωση και σωστή θερα-
πεία με τις ιδιαιτερότητές της, καθίστανται αναγκαίες.
Υλικό και Μέθοδοι: Τρεις υπερήλικες άρρενες, νοσηλεύθηκαν επί μακρόν, προ 3ετίας περίπου, 
οι δύο στις Παθολογικές και ο τρίτος στην Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας, λόγω 
μη υφιέμενου εμπυρέτου με φρίκια και καταβολή. Και οι τρεις ασθενείς, είχαν υποβληθεί σε 
ανοσοθεραπεία με ενδοκυστικές εκχύσεις BCG για ποικίλο χρονικό διάστημα, λόγω ουροθηλι-
ακού καρκίνου κύστεως. Αφού διενεργήθηκε λεπτομερής εργαστηριακός και απεικονιστικός 
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έλεγχος, διεγνώσθησαν τελικώς να έχουν γενικευμένη λοίμωξη από Mycobacterium bovis: Ο ένας 
παρουσίαζε κεχροειδή νόσο και οι άλλοι δύο κοκκιωματώδη ηπατική εντόπιση. Υποβλήθηκαν 
σε 9μηνο θεραπεία με 4πλή αντι-ΤΒ αγωγή, χωρίς πυραζιναμίδη, λόγω ενδογενούς αντοχής 
του Mycobacterium bovis σε αυτή. Αναγκαία κρίθηκε και η προσθήκη κορτικοειδών, αφού είχε 
προηγηθεί επί δεκαήμερο τουλάχιστον, η αντι-ΤΒ αγωγή. Η πορεία της νόσου ήταν ομαλή με 
προοδευτική υποκειμενική και εργαστηριακή βελτίωση.
Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της αντι-ΤΒ αγωγής, οι ασθενείς παρακολουθούνταν κατά 
τη διάρκεια του πρώτου έτους, ανά τρίμηνο με εργαστηριακές εξετάσεις δεικτών φλεγμονής και ανά 
6μηνο με κυστεοσκόπηση και αξονοτομογραφικό έλεγχο για το ογκολογικό τους πρόβλημα. Κατά τη 
διάρκεια των επόμενων δύο ετών, ο έλεγχος γινόταν σε λιγότερο συχνά διαστήματα. Καθ’ όλο το διά-
στημα των τριών ετών παρέμειναν ελεύθεροι νεοπλασματικής νόσου και χωρίς υποτροπή εμπυρέτου.
Συμπεράσματα: Tα εύλογα ερωτήματα που εγείρονται τόσο κατά τη διακοπή της θεραπείας των 
ενδοκυστικών εκχύσεων με ΒCG, όσο και κατά τη διακοπή της αντι-ΤΒ αγωγής και των κορτικο-
ειδών είναι: 1) αν θα διατηρηθεί ο ασθενής σε καλή κατάσταση όσον αφορά στη νεοπλασματική 
νόσο και 2) αν επήλθε ίαση της γενικευμένης νόσου από Mycobacterium bovis. Φαίνεται ότι οι 
ασθενείς αυτοί εμφανίζουν μακρόχρονη ικανοποιητική ανταπόκριση, αρκεί να τηρηθούν ορθολο-
γικοί κανόνες θεραπείας. Η βιβλιογραφία διαθέτει μόνο μικρές σειρές ασθενών, που δείχνουν, πλην 
ολίγων εξαιρέσεων, ομοίως θετικά αποτελέσματα.

ΑΑ08
O ρόλος του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στη διαγνωστική προσέγγιση 
εμπυρέτου που παρουσιάζεται σε τριτοβάθμιο επαρχιακό νοσοκομείο
Ε. Παπαδημητρίου,1 Ε. Καραμπουσλή,1 Μ. Καλύβας,1 Β. Καψιμάλη,2 Ν. Σπανάκης,2 Α. Μασγάλα,3 
Α. Τσακρής 2
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Λαμίας 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΕΚΠΑ 
3Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας-Πατησίων

Σκοπός: Ο ασθενής με εμπύρετο αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό και εργαστηριακό γιατρό. 
Η κλινική εικόνα κάποιες φορές μπορεί να μην είναι τυπική, οπότε και απαιτείται ειδικότερος 
εργαστηριακός έλεγχος. Σκοπός της εργασίας μας είναι να αναδείξουμε την πολύτιμη βοήθεια του 
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΕΚΠΑ στη διαγνωστική προσπέλαση δυσεπίλυτου εμπυρέτου που 
νοσηλεύεται σε τριτοβάθμιο επαρχιακό νοσοκομείο.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε αναδρομική μελέτη 30 ασθενών με εμπύρετο που νοσηλεύθηκαν στην 
Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας από 1/1/2013 έως 31/12/2014. 
Αποτελέσματα: Η αποστολή δειγμάτων από βιολογικά υγρά (αίμα, ΕΝΥ), στο Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο ΕΚΠΑ οδήγησε στις παρακάτω διαγνώσεις: Λοίμωξη από παρβοϊό Β19: 4 περιπτώ-
σεις. Διαγνωστική εξέταση: Αντίδραση αλυσιδωτής πολυμεράσης (PCR) στον ορό. Λοίμωξη από 
Leptospira interrogans: 6 περιπτώσεις. Διαγνωστική εξέταση: Προσδιορισμός αντισωμάτων στον 
ορό. Λοίμωξη από Leishmania donovani: 5 περιπτώσεις. Διαγνωστική εξέταση: Προσδιορισμός 
αντισωμάτων στον ορό. Λοίμωξη από Coxiella burnetti: 6 περιπτώσεις. Διαγνωστική εξέταση: 
Προσδιορισμός αντισωμάτων στον ορό και oι ακόλουθες κλινικές εικόνες: πνευμονία (1), ηπατίτιδα 
(1), πνευμονία και ηπατίτιδα (1), τραχηλική λεμφαδενοπάθεια (1), περικαρδίτιδα (1), πυρετός και 
εξάνθημα (1). Λοίμωξη από εντεροϊό: 5 περιπτώσεις. Διαγνωστική εξέταση: PCR στον ορό και 
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εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) και προσδιορισμός αντισωμάτων στον ορό. Οι κλινικές εικόνες ήταν: 
μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (2), περικαρδίτιδα (1), πυρετός και εξάνθημα (1), νόσος χειρών, ποδών, στό-
ματος (1). Τέσσερεις ασθενείς με ανοσοκαταστολή παρουσίασαν λοίμωξη από μεγαλοκυτταροϊό 
και ιό Epstein Barr. Η διάγνωση έγινε με PCR στον ορό.
Συμπεράσματα: Η δυνατότητα αποστολής δειγμάτων στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΕΚΠΑ έχει 
σαν αποτέλεσμα την ορθή και έγκαιρη διάγνωση μη συνηθισμένων λοιμώξεων άρα και τη σωστή 
αντιμετώπιση των ασθενών. Επιπλέον, μειώνει τις διακομιδές σε νοσοκομεία του κέντρου που είναι 
ήδη εξαιρετικά επιφορτισμένα.

ΑΑ09
Υποϊνωδογοναιμία σχετιζόμενη με τη χορήγηση τιγεκυκλίνης
Η. Καραΐσκος,1 Κ. Ιωαννίδης,2 Λ. Γαλανή,1 Φ. Μπαζιάκα,1 Χ. Πασκαλής,3 Ε. Γιαμαρέλλου 1
1ΣΤ’ Παθολογική Κλινική, Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία» 
2Κλινικός Φαρμακοποϊος, Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία» 
3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία»

Σκοπός: Η τιγεκυκλίνη, ένα ημισυνθετικό παράγωγο των γλυκυλκυκλινών έχει χρησιμοποιηθεί 
εκτός επίσημων ενδείξεων στη θεραπεία λοιμώξεων από πολυανθεκτικά Acinetobacter baumannii 
και Klebsiella pneumoniae στη Μ.Ε.Θ λόγω έλλειψης δραστικών αντιμικροβιακών παραγόντων 
εναντίον των παθογόνων αυτών. Η παρούσα μελέτη εξέτασε την επίπτωση της δράσης της τιγεκυ-
κλίνης στα επίπεδα του ινωδογόνου και στον πηκτολογικό έλεγχο.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενείς που έλαβαν τιγεκυκλίνη σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο από το 
2012 έως το 2013, είτε εμπειρικά είτε για τεκμηριωμένες MDR λοιμώξεις μελετήθηκαν και η επίπτω-
ση της μείωσης των επιπέδων ινωδογόνου ως παρενέργεια που δεν αποδόθηκε σε ενεργό σήψη ή 
διαταραχή της πήξης καταγράφηκε.
Αποτελέσματα: Συνολικά 205 ασθενείς έλαβαν τιγεκυκλίνη κατά τη διάρκεια της περιόδου των 2 
ετών. Εικοσιτρείς ασθενείς (15 άνδρες) διαπιστώθηκαν με υποϊνωδογοναιμία. Η μέση ηλικία ήταν 
τα 74 έτη (εύρος 37-89), ενώ η μέση τιμή APACHE ήταν 19 (εύρος: 8-30). Όλοι οι ασθενείς έλαβαν 
τιγεκυκλίνη 50 mg κάθε 12 ώρες με μια δόση εφόδου 100 mg. Η αρχική τιμή των επιπέδων ινωδο-
γόνου (διάμεση) κατά την έναρξη της θεραπείας με τιγεκυκλίνη ήταν 2,78 g/L (φυσιολογικά όρια: 
2,1-4,5 g/L), ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα (διάμεσα) ήταν 1,0 g/L (εύρος: 0,4-1,1 g/L), με αποτέλεσμα 
τη διακοπή της τιγεκυκλίνης. Μείωση των επιπέδων ινωδογόνου παρατηρήθηκαν μετά από διάμε-
ση περίοδο 8 ημερών θεραπείας (εύρος 4-20). Ομαλοποίηση των επιπέδων ινωδογόνου μετά τον 
τερματισμό της θεραπείας παρατηρήθηκε σε διάμεση περίοδο 3 ημερών (εύρος: 1-6). Σκεύασμα 
ινωδογόνου χορηγήθηκε μετά τη διακοπή της θεραπείας με τιγεκυκλίνη σε 7 ασθενείς λόγω αιμορ-
ραγικών επιπλοκών. Η συχνότητα εμφάνισης υποϊνωδογοναιμίας σχετιζόμενη με τη χορήγηση 
τιγεκυκλίνης ήταν 10% .
Συμπεράσματα: H υποϊνωδογοναιμία είναι μια σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια χορήγησης της 
τιγεκυκλίνης και εμφανίζεται μετά από 8 ημέρες θεραπείας. Η στενή παρακολούθηση των επι-
πέδων ινωδογόνου συνιστάται κατά τη διάρκεια της θεραπεία με τιγεκυκλίνη και η διακοπή της 
είναι υποχρεωτική όταν το επίπεδο ινωδογόνου πέφτουν κάτω από 2,0 g/L. Η συνολική συχνότη-
τα εμφάνισης υποϊνωδογοναιμίας σχετιζόμενη με την τιγεκυκλίνη βρέθηκε να είναι 10%.
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ΑΑ10
Αναερόβια ενδοκαρδίτιδα από Staphylococcus saccharolyticus
Ε. Πρωτοπαπαδάκης,1 Α. Σωτηρίου,2 Π. Γουνόπουλος,2 Μ. Νέπκα,1 Ε. Περιβολιώτη,1 Ζ. Μάστορα,2 
Μ. Μπουρνιά,1 Κ. Τάγκα,1 Ε. Μπελεσιώτη,1 Σ. Ζακυνθινός,2 Κ. Φουντούλης 1
1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
2Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Η λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα αποτελεί τη συνηθέστερη και σοβαρότερη λοίμωξη του καρ-
διαγγειακού συστήματος. Η εγκατάσταση του μικροοργανισμού προκαλεί συχνά τη δημιουργία 
εκβλαστήσεων. Η διάγνωση βασίζεται σε κλινικά κριτήρια, ενώ καθοριστικές εργαστηριακές εξετά-
σεις είναι οι καλλιέργειες αίματος και το υπερηχογράφημα καρδιάς. Σκοπός είναι η περιγραφή μίας 
σπάνιας περίπτωση αναερόβιας ενδοκαρδίτιδας από Staphylococcus saccharolyticus.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 52 ετών με ιστορικό ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου καθώς και πρόσφατου οξέος στεφανιαίου επεισοδίου με τοποθέτηση ενδοστεφανιαίας 
πρόθεσης, εισήχθη στη νευρολογική κλινική λόγω αριστερής ημιπληγίας. Πρόκειται για ασθενή 
εργαζόμενο σε υπηρεσία καθαριότητας, που αναφέρει κατάχρηση αλκοόλ και καπνού και παρου-
σίαζε κακή υγιεινή στόματος. Στην αξονική τομογραφία εγκεφάλου απεικονίστηκε γνωστή, λόγω 
του προηγούμενου εγκεφαλικού επεισοδίου, υπόπυκνη εστία αριστερά ινιακά. Η κλινική εικόνα 
του ασθενούς επιδεινώθηκε εντός τριημέρου, με την εμφάνιση ισχαιμικών εμφράκτων βρεγματικά 
αμφοτερόπλευρα και πνευμονικού εμφράκτου. Τέθηκε η υποψία της ενδοκαρδίτιδας με συνοδά 
εμβολικά φαινόμενα και διενεργήθηκε υπερηχογράφημα καρδιάς στο οποίο δεν παρατηρήθηκαν 
εκβλαστήσεις. Χορηγήθηκε εμπειρικά πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, γενταμικίνη και βανκομυκίνη. 
Παρόλα αυτά, ο ασθενής παρουσίασε περαιτέρω επιδείνωση και οδηγήθηκε στη μονάδα εντατικής 
θεραπείας δώδεκα ημέρες μετά την εισαγωγή του. Στο επαναληπτικό διοισοφάγειο υπερηχογρά-
φημα καρδιάς μετά από 15ήμερη νοσηλεία αναδείχθηκε ηχογενής δομή επί της αορτικής βαλβίδας, 
συμβατή με εκβλάστηση. Η αντιμικροβιακή αγωγή τροποποιήθηκε σε βανκομυκίνη, γενταμικίνη, 
κεφτριαξόνη, δοξυκυκλίνη και αμφοτερικίνη. Εντούτοις, ο ασθενής εγκατάστησε πολυοργανική 
ανεπάρκεια και αύξηση των διαστάσεων της εκβλάστησης.
Αποτελέσματα: Συνολικά ελήφθησαν έντεκα ζεύγη αιμοκαλλιεργειών αλλά θετικές απέβησαν οι 
δύο εξ αυτών μετά από επώαση σε αναερόβιες συνθήκες εντός 136 και 160 ωρών (Bactec Plus 
Anaerobic vials, Bactec 9240, Becton Dickinson) όπου αναπτύχθηκαν Gram θετικοί αναερόβιοι κόκ-
κοι. Ακολούθησε ταυτοποίηση του μικροοργανισμού με το αυτόματο σύστημα Vitek 2 (biomerieux) 
ως Staphylococcus saccharolyticus. Το αντιβιοτικό σχήμα τροποποιήθηκε σύμφωνα με το αντιβιό-
γραμμα σε δαπτομυκίνη, γενταμικίνη, κεφτριαξόνη και κλινδαμυκίνη. Παρά την κατευθυνόμενη 
αντιβιοτική αγωγή, ο ασθενής παρουσίαζε συνεχώς επιδεινούμενη εικόνα και κατέληξε μετά από 
20ήμερη νοσηλεία λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας.
Συμπεράσματα: Η αναερόβια ενδοκαρδίτιδα είναι μία σπάνια μορφή λοιμώδους ενδοκαρδί-
τιδας. Βιβλιογραφικά, περιγράφονται μόνο δύο περιπτώσεις ενδοκαρδίτιδας οφειλόμενες σε 
Staphylococcus saccharolyticus. Επομένως είναι απαραίτητη η αποστολή αναερόβιων φιαλιδίων 
αιμοκαλλιέργειας και η παράταση της επώασης τους, έτσι ώστε να απομονωθούν σπάνια και απαι-
τητικά παθογόνα όπως ο Staphylococcus saccharolyticus.
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ΑΑ11
Περιγραφή περίπτωσης μηνιγγίτιδας από Nocardia farcinica
Ε. Πρωτοπαπαδάκης,1 Μ. Νέπκα,1 Ε. Περιβολιώτη,1 Σ. Γκολφινοπούλου,2 Ε. Κρανιωτάκη,1 Κ. Χάρου,1 
Σ. Αντωνίου,1 Χ. Χατζηαθανασίου,1 Α. Σκουτέλης,2 Κ. Φουντούλης 1
1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
2Ε’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Το γένος Nocardia προκαλεί συνηθέστερα πνευμονική νόσο σε ανοσοκατεσταλμένους 
ασθενείς, ενώ έχει διαπιστωθεί και εξωπνευμονική εντόπιση με συχνότερη αυτή του ΚΝΣ. Σκοπός 
είναι η περιγραφή ενδιαφέρουσας περίπτωσης μηνιγγίτιδας από Nocardia farcinica.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 61 ετών, εισήλθε για πρώτη φορά στο νοσοκομείο λόγω 
σύγχυσης και κεφαλαλγίας, μετά από τρίμηνη αγωγή με μεθυλπρεδνιζολόνη για τη θεραπεία 
αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε αποστήματα στο αριστερό 
ημισφαίριο του εγκεφάλου, ενώ η CT θώρακος ήταν αρνητική. Ελήφθησαν αιμοκαλλιέργειες και 
διενεργήθηκε ΟΝΠ. Ο ασθενής αρχικά τέθηκε σε εμπειρική αγωγή με βανκομυκίνη εν συνεχεία 
βάσει των αποτελεσμάτων της εξέτασης του ΕΝΥ έλαβε λινεζολίδη και παρουσίασε εργαστηριακή 
και κλινική βελτίωση και εξήλθε με αγωγή p.o. λινεζολίδης. Ο ασθενής στη συνέχεια παρουσίασε 3 
επεισόδια υποτροπής (σύγχυση, κεφαλαλγία, πυρετό) και εισήχθη στο νοσοκομείο για διερεύνηση 
υποτροπιάζουσας μηνιγγίτιδας.
Αποτελέσματα: Τα ευρήματα από το ΕΝΥ ήταν:

Εξέταση ΕΝΥ
Πρώτης εισαγωγής

Εξέταση ΕΝΥ
Δεύτερης εισαγωγής

Αρ. κυττάρων κκχ/ΠΜΝ 912/70% 1220/80%

Σάκχαρο 57 mg/dl 30 mg/dl

Λεύκωμα 153 mg/dl 267 mg/dl

Καλλιέργεια/PCR Αρνητική/S. aureus Nocardia spp/HSV1

Στην τροποποιημένη οξεάντοχη χρώση Ziehl-Neelsen που πραγματοποιήθηκε στη θετική καλλι-
έργεια του ΕΝΥ στη δεύτερη νοσηλεία αποκαλύφθηκαν μερικώς οξεάντοχα βακτηρίδια με μορ-
φολογία συμβατή με Nocardia spp. Η τελική ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους γίνεται με μοριακή 
μέθοδο, όπου αναδεικνύεται στέλεχος N. farcinica. Στον ασθενή χορηγήθηκε τριμεθοπρίμη/σουλ-
φομεθαξαζόλη, κεφτριαξόνη και ακυκλοβίρη. Παρά τη βελτίωση των εργαστηριακών ευρημάτων 
δεν επήλθε αντίστοιχη κλινική ανταπόκριση, γεγονός που αποδόθηκε σε μεταλοιμώδη αγγειίτιδα 
μικρών αγγείων. Στο θεραπευτικό σχήμα προστέθηκε πρεδνιζολόνη και μετά από σαφή βελτίωση 
των νευρολογικών ελλειμμάτων, ο ασθενής εξήλθε.
Συμπεράσματα: Η νοκαρδίωση ΚΝΣ σχετίζεται με υψηλή θνητότητα - 55%, ενώ μόλις στο 20% 
των περιπτώσεων μηνιγγίτιδας ή εγκεφαλικού αποστήματος απομονώνεται ο μικροοργανισμός 
από τις καλλιέργειες ΕΝΥ. Είναι σαφές ότι όπου υπάρχει υψηλού βαθμού κλινική υποψία σε ασθενείς 
με προδιαθεσικούς παράγοντες για νοκαρδίωση ΚΝΣ ο εργαστηριακός ιατρός πρέπει να βελτιστο-
ποιήσει τις συνθήκες καλλιέργειας του μικροοργανισμού και να παρατείνει την επώασή του λόγω 
της αργής ανάπτυξης που δυσχεραίνει την απομόνωσή του.
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ΑΑ12
Βακτηριαιμία και πνευμονία από Clostridium perfringens σε 
ηλικιωμένη ασθενή
Α. Μασγάλα,1 Ε. Πάλλα,2 Ν. Τσιβιλής,1 Ζ. Ρούσσου,2 Ε. Πλατσούκα,2 Ι. Λιούρης 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν.Ιωνίας-Πατησίων 
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Ν.Ιωνίας-Πατησίων

Σκοπός: Η βακτηριαιμία από Clostridium perfringens είναι μια σχετικά σπάνια νοσολογική οντότητα 
που συνδέεται με ενδοκοιλιακές λοιμώξεις και λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού σε άτομα που 
συνήθως βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή. Η θνητότητα κυμαίνεται μεταξύ 27-44%. Περιγράφεται 
περίπτωση υπέργηρης ασθενούς με βακτηριαμία και πνευμονία από Clostridium perfringens.
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 98 ετών προσέρχεται για πτώση επιπέδου συνείδησης και 
άρνησης λήψης τροφής και υγρών από 48ωρου, καθώς και πυρετό έως 38°C. Από το ατομικό της 
αναμνηστικό αναφέρεται ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση για την οποία ελάμβανε υδροξυουρία. 
Από τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο προκύπτει νεφρική ανεπάρκεια (Cr: 2,3 mg/dl, U: 147 mg/
dl), λευκοκυττάρωση (WBC: 15.000) με πολυμορφοπυρηνικό τύπο (Gr: 82%) και CRP: 232 mg/dl. 
Από την ακτινογραφία θώρακος φαίνεται αρχόμενη πύκνωση στο (δε) κάτω πνευμονικό πεδίο. 
Η ασθενής ήταν αιμοδυναμικά σταθερή με αέρια αίματος ενδεικτικά βαριάς υποξυγοναιμίας και 
υποκαπνίας. Η ασθενής τίθεται αρχικά σε κεφτριαξόνη και μοξιφλοξασίνη, ενυδατώνεται και 
παρακολουθείται ωριαίως η διούρησή της. Η ασθενής βαίνει βελτιούμενη το επόμενο 48ωρο, 
αλλά την 3η ημέρα νοσηλείας της επιδεινώνεται αεριομετρικά, ακτινολογικά και αιμοδυναμικά 
και τίθεται σε πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη με λινεζολίδη, ενώ υποστηρίζεται αιμοδυναμικά 
με ντοπαμίνη. Την 5η ημέρα νοσηλείας θετικοποιούνται οι καλλιέργειες αίματος με Clostridium 
perfringens ευαίσθητο σε πενικιλλίνη, μετρονιδαζόλη, πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, αμπικιλ-
λίνη/σουλμπακτάμη αλλά ανθεκτικό σε κλινδαμυκίνη. Διακόπηκε η λινεζολίδη και προστέθηκε 
μετρονιδαζόλη συνεργικά με την πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, αλλά η ασθενής κατέληξε την 7η 
ημέρα της νοσηλείας της.
Συμπεράσματα: Σε άτομα που βρίσκονται στα άκρα των ηλικιών με πολλαπλά συμπαρομαρ-
τούντα νοσήματα ή/και ανοσοκαταστολή και εμφανίζονται με βαριές ενδοκοιλιακές λοιμώξεις ή 
πνευμονία, η βακτηριαιμία από Clostridium perfringens αποτελεί μια πιθανότητα.

ΑΑ13
Σπλαγχνική λεϊσμανίαση με νευρολογική συμμετοχή
Ν. Κοσμάς,1 Γ. Ανδρουλάκη,1 Α. Αργύρης,1 Χ. Κόλλια,1 Π. Πανταζή,2 Β. Μπάκα,2 Μ. Θεοδωροπούλου,3 
Α. Αναστασοπούλου,3 Μ.Κ. Λαζανάς 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»  
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
3Νευρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Σκοπός: Η σπλαγχνική λεϊσμανίαση αποτελεί, συχνή στην Ελλάδα, παρασιτική λοίμωξη που προ-
καλείται από τη Leishmania spp. Η προσβολή του νευρικού συστήματος, αν και μπορεί να συμβεί, 
είναι ασυνήθιστη. Περιγράφουμε περίπτωση ασθενούς με προχωρημένη νόσο και συνοδές εκδη-
λώσεις από το νευρικό σύστημα.
Παρουσίαση περιστατικού: Άντρας 51 ετών εισήχθη στην Παθολογική Κλινική λόγω εμπυρέτου 
έως 40οC, απώλειας βάρους από διμήνου, αιμωδιών άνω και κάτω άκρων, προοδευτικά επιδει-
νούμενης δυσχέρειας βάδισης, καθώς και αδυναμία ορθοστάτησης. Ατομικό ιστορικό: διπολική 
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ψύχωση χωρίς αγωγή. Από την κλινική εξέταση: έκδηλη καχεξία, θ=39οC, ηπατομεγαλία, εκσεση-
μασμένη σπληνομεγαλία. Από τη νευρολογική εξέταση: φυσιολογικό επίπεδο συνείδησης, χωρίς 
αυχενική δυσκαμψία, εγκεφαλικές συζυγίες κφ., μυϊκή ισχύς 5/5 στα άνω άκρα και 4/5 στα κάτω 
άκρα, φυσιολογικά τενόντια αντανακλαστικά, πελματιαία αντανακλαστικά σε κάμψη, ελαττωμένη 
αίσθηση του πόνου και της αφής σε άνω και κάτω άκρα με κατανομή γαντιού-κάλτσας χωρίς επίπε-
δο αισθητικότητας και έντονα ελαττωμένη αντίληψη των δονήσεων και της κιναισθησίας στα κάτω 
άκρα, κορμική αταξία με θετική δοκιμασία Romberg. Από τον εργαστηριακό έλεγχο: Ht=24,5%, 
WBC=3.200/μL, PLT=100.000/μL, ΤΚΕ=140 mm/h, CRP=70,5 mg/l, Σφαιρίνες=77 g/l, Φερριτί-
νη=2.161 ng/ml, ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων = υπεργαμμασφαιριναιμία χωρίς παραπρωτεΐνη. 
Ο υπόλοιπος εργαστηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένων της Β12, TSH, κρυοσφαιρινών, ήταν 
φυσιολογικός. Η CT εγκεφάλου ανέδειξε παλαιά ισχαιμική βλάβη στον μετωπιαίο λοβό. Η εξέταση 
μυελού οστών ανέδειξε παρουσία αμαστιγωτών μορφών λεϊσμάνιας, ενώ και ο ορολογικός έλεγχος 
για Leishmania απέβη θετικός (IgG=1/2.560). Ηλεκτρονευρογράφημα: εικόνα συμβατή με αισθη-
τικοκινητική πολυνευροπάθεια αξονικού τύπου. Ο ασθενής ετέθη σε αγωγή με λιποσωμική αμφο-
τερικίνη Β (μέχρι συνολικής δόσης 21 mg/kg). Με τη συμπλήρωση της αγωγής ήταν εμφανής η 
κλινική βελτίωση με απυρεξία, αύξηση βάρους, ικανότητα βάδισης με σχετική δυσκολία (παρέμενε 
η αισθητική αταξία) και βελτίωση όλων των εργαστηριακών παραμέτρων. Στους 3 μήνες μετά το 
πέρας της αγωγής ο ασθενής μπορούσε πλέον να βαδίζει κανονικά και να κάνει ποδήλατο.
Συμπεράσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας περιγράφονται λίγα περιστατικά λεϊ-
σμανίασης με νευρολογική συμμετοχή, ιδιαίτερα με διαταραχή της εν τω βάθει αισθητικότητας. Οι 
νευρολογικές διαταραχές είναι δυνατόν να οφείλονται είτε σε άμεση προσβολή των νεύρων από 
το παράσιτο, είτε σε έλλειψη βιταμινών λόγω της δυσθρεψίας που συνοδεύει τη νόσο σε προχω-
ρημένα στάδια. Οι βλάβες αυτές κατά κανόνα είναι αναστρέψιμες με τη θεραπεία της νόσου, όπως 
επεσυνέβη και στον ασθενή μας.

ΑΑ14
Τροφογενής αλλαντίαση. Παρουσίαση περιστατικού
Ε. Τσότρα,1 Ι. Γκερδεμελή,1 Β. Γιάμπατζης,1 Α. Φωτιάδου,1 Σ. Παπαντωνίου,1 Ξ. Κροκίδης,1  
Μ. Κωνσταντινίδου,1 Π. Παπαδοπούλου 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Καβάλας

Εισαγωγή: Η αλλαντίαση αποτελεί μια ιδιαίτερα σπάνια νόσο με χαμηλά ποσοστά εμφάνισης, αλλά 
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά θνητότητας. Προκαλείται από τη νευροτοξίνη που παράγεται κυρίως από 
το βακτήριο Clostridium botulinum. Προκαλεί μη αντιστρεπτή βλάβη στις αδρενεργικές συνάψεις 
και μπορεί να αποβεί θανατηφόρος εάν δεν χορηγηθεί άμεσα θεραπεία.
Σκοπός: Σκοπός της παρουσίασης του περιστατικού τροφογενούς αλλαντίασης στην Ελλάδα είναι 
η ενημέρωση του κλινικού ιατρού για τη νόσο, ώστε να ενισχυθεί η κλινική υποψία.
Παρουσίαση περιστατικού: Άρρεν 24 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό παραπέμφθηκε από 
το Κ.Υ. Ελευθερούπολης, παραμονή Χριστουγέννων, με ναυτία, ζάλη, εμέτους και έντονη αδυναμία 
από 7 ημέρου, συμπτωματολογία για την οποία επισκέφθηκε 3 νοσοκομεία όπου εξετάστηκε από 
παθολόγο, νευρολόγο, οφθαλμίατρο και εξήλθε με διάγνωση γαστρεντερίτιδας. Κατά την αρχική 
του εκτίμηση, επιπλέον παρουσίαζε έντονη μυδρίαση, με μη αντιδρώσες κόρες, διπλωπία, θάμβος 
όρασης, δυσκαταποσία, μετεωρισμό με ελαττωμένους εντερικούς ήχους, συμπτώματα που σταδιακά 
επιδεινώθηκαν και προστέθηκε δυσκολία στην ούρηση, επίσχεση ούρων και βαριά ορθοστατική 
υπόταση. Τα ζωτικά σημεία εισαγωγής ήταν φυσιολογικά. Η νευρολογική του εξέταση ανέδειξε αμφο-



55

τερόπλευρη προσβολή των κρανιακών νεύρων (κοινού κινητικού, απαγωγού, τροχιλιακού, γλωσσο-
φαρυγγικού και πνευμονογαστρικού) καθώς και προσβολή του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος και 
των λείων μυϊκών ινών. Λόγω των ανωτέρω συμπτωμάτων, που έθεσαν άμεσα σε κίνδυνο τη ζωή του 
ασθενούς, διενεργήθηκαν αιματολογικές εξετάσεις, CT και MRI εγκεφάλου, CT θώρακα-κοιλίας, ΗΕΓ, 
Holter ρυθμού-πιέσεως, σπιρομέτρηση και οσφυονωτιαία παρακέντηση προς αποκλεισμό νόσων 
όπως η μυασθένεια Gravis, το σύνδρομο LEMS, το σ. Guillain-Barre και το σ. Miller-Fisher, η πολιομυε-
λίτιδα, η δηλητηρίαση από ουσίες-βαρέα μέταλλα, το εγκεφαλικό επεισόδιο, η ιογενής εγκεφαλίτιδα, 
η υπερμαγνησαιμία και ψυχιατρικές ασθένειες. Οι εξετάσεις ήταν όλες φυσιολογικές εκτός του Holter 
πιέσεως και της σπιρομέτρησης. Η αναφορά του ασθενούς ότι και η φίλη του νοσηλευόταν στο 
«Λαϊκό» με ανάλογη κλινική εικόνα, μετά από κατανάλωση της ίδιας τροφής, έθεσε εξ αποκλεισμού 
την υπόνοια της νόσου. Έγινε επικοινωνία με το «Λαϊκό» για την πιθανή διάγνωση και άμεσα με το 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Μετά από δύο ημέρες απεστάλη η αντιτοξίνη από τη Γερμανία και χορηγήθηκαν 3 fl 
τριδύναμης ίππειας αντιτοξίνης, με αποτέλεσμα τη μη περαιτέρω επιδείνωση. Έπειτα από νοσηλεία 
40 ημερών και σταδιακή ύφεση των συμπτωμάτων, με βραδύτερη αποδρομή της διπλωπίας και της 
ορθοστατικής υπότασης, ο ασθενής εξήλθε και πλέον υποβάλλεται σε εβδομαδιαία παρακολούθηση.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, αναφερόμαστε σε μια νόσο ιδιαίτερα σπάνια, που η διάγνωση τίθε-
ται εξ αποκλεισμού, εξαιτίας αδυναμίας διενέργειας ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων. Για τον λόγο αυτό, 
σε ασθενή απύρετο, με διατηρημένο το επίπεδο συνείδησης και αμφοτερόπλευρα νευρολογικά ελλείμ-
ματα τα οποία εκδηλώνονται ως χαλαρή κατιούσα παράλυση θα πρέπει να εντάσσεται στη διαφορική 
διάγνωση και η αλλαντίαση, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης έναρξης θεραπείας. 

ΑΑ15
Μικροβιαιμία από πανανθεκτικά στελέχη Acinetobacter baumannii: 
Περιγραφή 10 περιπτώσεων
Ν. Χαραλαμπάκη,1 Χ. Σερέτη,1 Ε. Σκούρα,2 Φ. Τσιδεμιάδου,3 Μ. Μιχαλιά,3 Σ. Συμπάρδη,2  
Ε. Τρίκκα-Γραφάκου 1
1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 

2Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 
3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Εισαγωγή: Η κολιστίνη ήταν, για πολλά χρόνια, η έσχατη λύση για την αντιμετώπιση του Αcinetobacter 
baumannii. Δυστυχώς όμως, η συχνότητα των νοσοκομειακών λοιμώξεων από ανθεκτικά στην κολι-
στίνη στελέχη, αυξάνεται συνεχώς, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη θεραπεία τους.
Σκοπός: Καταγραφή μικροβιαιμιών από πανανθεκτικά στελέχη Α. baumannii, που απομονώθηκαν 
στο νοσοκομείο μας κατά τη διάρκεια του 2014.
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 10 ασθενείς ηλικίας 24 έως 86 ετών με μικροβιαι-
μία από στελέχη Α. baumannii που παρουσίαζαν αντοχή σε όλες τις κατηγορίες των αντιμικροβιακών 
(pandrug resistant, σύμφωνα με τη κατηγοριοποίηση: Μagiorakos et al., CMI 2011). Η ταυτοποίηση 
των μικροβίων έγινε με το αυτοματοποιημένο σύστημα Phoenix 100 (BD, USA). O έλεγχος ευαισθη-
σίας στα αντιμικροβιακά έγινε βάσει των οδηγιών του CLSI με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων (Κirby – 
Bauer), ενώ ο προσδιορισμός των ΜΙCs με το σύστημα Phoenix 100 (BD, USA) και με τη μέθοδο Ε-test.
Αποτελέσματα: Από τους 10 ασθενείς (6 άνδρες και 4 γυναίκες), 9 νοσηλεύονταν στη Μ.Ε.Θ. υπό 
μηχανική αναπνευστική υποστήριξη και ένας στην παθολογική κλινική, ο οποίος έφερε τραχει-
οστομία μετά από 4μηνη νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ. Σε όλους υπήρχε τουλάχιστον ένας προδιαθεσικός 
επιβαρυντικός παράγοντας: λήψη πολλαπλών αντιμικροβιακών (10/10), προηγηθείσα χειρουργική 
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επέμβαση (7/10), ΧΑΠ (3/9), λοίμωξη αναπνευστικού (1/10) και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 
(1/10). Από τις αιμοκαλλιέργειες απομονώθηκαν στελέχη Α. baumannii που παρουσίαζαν αντοχή 
σε όλες τις κατηγορίες αντιμικροβιακών συμπεριλαμβανομένης και της κολιστίνης (ΜIC>4). Στους 
ασθενείς χορηγήθηκε συνδυασμός αντιμικροβιακών (κολιστίνης, τιγκεκυκλίνης, πιπερακιλλίνης/
ταζομπακτάμης, αμινογλυκοσίδης, κινολόνης). Ανέρωσαν πλήρως 7/10 ασθενείς, ενώ 3 απεβίωσαν.
Συμπεράσματα: Η εμφάνιση πανανθεκτικών στελεχών Α. baumannii, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα 
καθώς θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών και συνδέεται επιδημιολογικά με μακρόχρονη (>15 
ημερών) χορήγηση κολιστίνης. Η αξιολόγηση των προδιαθεσικών παραγόντων και η κατάλληλη 
χορήγηση συνδυασμών αντιμικροβιακών αποτελούν κυρίαρχους στόχους στην προσπάθεια πρό-
ληψης και θεραπείας. Απαιτείται η συνεχής επιτήρηση, λήψη μέτρων πρόληψης και ελέγχου της 
διασποράς τους, στον χώρο του νοσοκομείου.

ΑΑ16
Οφθαλμική σύφιλη. Η επιστροφή μιας ξεχασμένης νόσου
Β. Σακκά,1 Α. Μπίσια,1 Α. Λιονή,1 Φ. Στεργίου,1 Θ. Παπαδάκη,2 Χ. Κουρεντή,3 Π. Πανταζή,4  
Β. Μπάκα,4 Β. Καψιμάλη,5 Μ. Χίνη 1
1Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
2Οφθαλμολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
3Οφθαλμολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
4Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
5 Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Αναφοράς AIDS και ΣΜΝ, Νοσοκομείο Δερματικών & Αφροδισίων 
Νόσων Αθηνών «Ανδρέας Συγγρός

Εισαγωγή: Η οξεία συφιλιδική οπίσθια χοριοαμφιβληστροειδίτιδα αποτελεί μια σπάνια εκδήλωση 
της σύφιλης. Περιγράφεται η εμφάνιση οφθαλμικής σύφιλης σε δύο ασθενείς με HIV λοίμωξη.
Περιγραφή περιστατικών: Ο πρώτος ασθενής, γυναίκα 26 ετών, χρήστρια ενδοφλέβιων ουσιών εισήχθη 
για αμφοτερόπλευρη απώλεια όρασης. Από διετίας διάγνωση HIV και HCV συλλοίμωξης, χωρίς συστη-
ματική παρακολούθηση. Παρουσίαζε ηπατοσπληνομεγαλία, αλωπεκία, πολλαπλές ελκωτικές δερματικές 
βλάβες, υπερκερατωσικές ερυθηματώδεις πλάκες παλαμών και πελμάτων, ελκωτικές βλάβες γεννητικών 
οργάνων και αμφοτερόπλευρη πανραγοειδίτιδα με εκτεταμένες ελκτικές αποκολλήσεις αμφιβληστροει-
δούς. Αρχική μέτρηση CD4+ 201 κυτ/μL, ορολογικός έλεγχος σύφιλης ορού: VDRL 1/128, TPΡA >1/2.560, 
ΕΝΥ: 7 λεμφοκύτταρα, VDRL ασθενώς θετική, TPΡA 1/640. Ο δεύτερος ασθενής, άνδρας 35 ετών MSM, προ-
σήλθε λόγω μειωμένης οπτικής οξύτητας, στο πλαίσιο πρωτοδιάγνωσης HIV λοίμωξης. Παρουσίαζε αλω-
πεκία, πολλαπλές ερυθηματώδεις λεπιδώδεις δερματικές κηλίδες, υπερκερατωσικές ερυθηματώδεις πλά-
κες παλαμών και πελμάτων, πλατέα κονδυλώματα γεννητικών οργάνων και αμφοτερόπλευρη πανραγοει-
δίτιδα. Αρχική μέτρηση CD4+ 419 κυτ/μL, ορολογικός έλεγχος σύφιλης ορού: VDRL 1/256, TPΡA >1/2.560, 
ΕΝΥ: κύτταρα 270 (πολυμορφοπύρηνα 90%), VDRL 1/2, TPΡA >1/2.560. Οι ασθενείς έλαβαν ενδοφλέβια 
πενικιλλίνη G 24x106 IU/24h για 14 ημέρες. Η πρώτη ασθενής έλαβε επιπλέον κορτικοειδή, πρεδνιζολόνη 1 
mg/kgΣΒ, και αντιρετροϊική αγωγή με tenofovir, emtricitabine, darunavir/ritonavir. Παρουσίασε σημαντική 
βελτίωση των δερματικών βλαβών, αλλά δεν ανέκτησε την όρασή της. Ο δεύτερος ασθενής εξήλθε βελτι-
ωμένος, αλλά με χαμηλή οπτική οξύτητα λόγω εκτεταμένης ίνωσης του αμφιβληστροειδούς.
Συμπεράσματα: Η αύξηση της επίπτωσης της σύφιλης τα τελευταία χρόνια απαιτεί αυξημένη εγρή-
γορση από τους οφθαλμιάτρους, ώστε να την συμπεριλαμβάνουν στη διαφορική διάγνωση κάθε ενδο-
φθαλμικής φλεγμονώδους βλάβης. Η συφιλιδική ραγοειδίτιδα, αν και έντονα καταστροφική νόσος, είναι 
δυνητικά θεραπεύσιμη με συστηματική αντιμικροβιακή αγωγή, αλλά αυτό απαιτεί έγκαιρη διάγνωση. 
Καθυστέρηση της διάγνωσης μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες βλάβες και τύφλωση.
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ΑΑ17
Λεπτοσπείρωση: Μια σπάνια νόσος;
Α. Γανίτης, Π. Παναγόπουλος, Μ. Μπαλτατζίδου, Ζ. Κριαράκη, Γ. Ιωσηφίδου, Ε. Μαλτέζος
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, B’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Έβρου  
(φορέας Αλεξανδρούπολης), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εισαγωγή: Η λεπτοσπείρωση αποτελεί μία ανθρωποζωονόσο με παγκόσμια κατανομή και ποικί-
λους παράγοντες κινδύνου.
Σκοπός: Η καταγραφή της εμπειρίας της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων της Κλινικής μας σε χρονικό 
διάστημα 20 μηνών, η αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου καθώς και των προγνωστικών δει-
κτών της νόσου, αλλά και η επισήμανση των διαγνωστικών δυσκολιών.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι περιπτώσεις λεπτοσπείρωσης με εργαστηριακή 
τεκμηρίωση σε χρονικό διάστημα 20 μηνών. Κατεγράφησαν οι παράγοντες κινδύνου, η αρχική 
συμπτωματολογία, η αρχική διάγνωση (στις περιπτώσεις που διεκομίσθησαν από άλλο νοσοκο-
μείο), οι θεραπευτικές παρεμβάσεις και η έκβαση.
Αποτελέσματα: Στο παραπάνω χρονικό διάστημα νοσηλεύθηκαν 5 ασθενείς με επιβεβαιωμένη λεπτο-
σπείρωση. Όλοι ήταν άνδρες, ηλικίας 24, 32, 40, 50 και 60 ετών. Ήταν κάτοικοι και των τριών νομών της 
Θράκης με σαφή παράγοντα έκθεσης. 5/5 (100%) είχαν ηπατική συμμετοχή και νεφρική ανεπάρκεια 
κατά τη διάγνωση, 2/5 εκδήλωσαν αιμορραγική διάθεση και χαρακτηριστική ένεση επιπεφυκότων, ενώ 
ουδείς παρουσίασε πνευμονική προσβολή και ενδοκυψελιδική αιμορραγία. 2/5 υπεβλήθησαν άμεσα 
σε συνεδρία τεχνητού νεφρού, όλοι έλαβαν άμεσα επαρκές αντιμικροβιακό σχήμα και όλοι οι ασθενείς 
παρουσίασαν άριστη ανταπόκριση και ίαση. Εξαίρεση αποτελεί ένας εξ αυτών ο οποίος παρουσίασε 
ανοσολογικές επιπλοκές με αγγειίτιδα και πολυνευρίτιδα που οδήγησαν σε γάγγραινα άκρου ποδός. 
Συμπεράσματα: Η λεπτοσπείρωση είναι μία νόσος που δεν πρέπει να αγνοούμε. Κρύβει διαγνω-
στικές παγίδες, ενώ η όποια καθυστέρηση στην ορθή θεραπευτική προσέγγιση επιβαρύνει την 
πρόγνωση. Απαραίτητη είναι και η εργαστηριακή υποστήριξη για την τεκμηρίωση της ασθένειας. 

ΑΑ18
Στάση και αντιλήψεις των εργαζομένων σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο 
έναντι του αντιγριπικού εμβολιασμού
Π. Χατζηάστρος,1 Ε. Κουσούλη,2 Κ. Πολυμέρη,2 Κ. Αυγουλέα,3 Χ. Λουκά,3 Β. Μάμαλη,2,3 Σ. Δριμής,2  
Γ. Χρύσος,1,2 Ο. Ζαρκωτού,2,3 Δ. Βουτσινάς,2 Κ. Διγαλάκη2,3

1Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Γ. Ν. Πειραιά “TZANEIO”
2Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ. Ν. Πειραιά “TZANEIO”
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ. Ν. Πειραιά “TZANEIO”

Εισαγωγή: Ο αντιγριπικός εμβολιασμός αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα πρό-
ληψης της μετάδοσης και περιορισμού της εξάπλωσης της γρίπης. Είναι απαραίτητος τόσο στις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όσο και σε εργαζομένους σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, 
ώστε σε περίπτωση επιδημίας να μην παρακωλύεται η λειτουργία τους από απουσίες προσωπικού 
αλλά και να αποφεύγεται η μετάδοση γρίπης στους νοσηλευόμενους.
Σκοπός: Η διερεύνηση της στάσης και των αντιλήψεων των εργαζομένων σε τριτοβάθμιο νοσοκο-
μείο έναντι στον αντιγριπικό εμβολιασμό, με αφορμή το μικρό ποσοστό εμβολιασμού σε σύγκριση 
με τα διεθνή δεδομένα και παρά τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου. 
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη διεξήχθη την περίοδο Δεκεμβρίου 2014-Ιανουαρίου 2015. Συμμε-
τείχαν 193 εργαζόμενοι (52 άνδρες και 141 γυναίκες) στο Νοσοκομείο μας, εκ των οποίων 50 ήταν 
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ιατροί, 101 νοσηλευτές, 34 διοικητικοί υπάλληλοι και 8 από το λοιπό επιστημονικό προσωπικό. Η 
διάμεση ηλικία του δείγματος ήταν 46 έτη. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με διανομή σχετικού 
ερωτηματολογίου.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 38,2% έχει ή δήλωσε ότι πρόκειται να 
εμβολιαστεί κατά την περίοδο 2014-2015. Το 61,8% που είναι αρνητικό ως προς τον εμβολι-
ασμό δήλωσε τις εξής αιτίες για αυτή τη στάση: 37,6% θεωρεί μη ασφαλές το εμβόλιο, 24,8% 
δεν εμπιστεύεται τα εμβόλια γενικά, 16,5% πιστεύει ότι η γρίπη δεν είναι σοβαρό νόσημα, 8,3% 
πιστεύει ότι δεν είναι αποτελεσματικό το εμβόλιο, 7,3% θεωρεί πως δεν κινδυνεύει να προσβλη-
θεί από τη γρίπη και το 5,5% υποστήριξε κάποια άλλη αιτία. Επιπλέον το 42,5% του δείγματος 
είχε εμβολιασθεί έστω και μία φορά τα προηγούμενα έτη. Από αυτούς, όμως, το 41,8% δεν θα 
εμβολιασθεί φέτος. Ομοίως, από αυτούς που δεν εμβολιάσθηκαν στο παρελθόν, 19,6% δήλωσαν 
ότι εμβολιάσθηκαν ή θα εμβολιασθούν. Σχετικά με τον βαθμό ενημέρωσης για τα οφέλη του 
εμβολιασμού το 90,1% έχει ενημερωθεί, ενώ το 94,7% δήλωσε επίσης ότι γνώριζε για τις οδηγίες 
του αρμόδιου Υπουργείου.
Συμπεράσματα: Παρά την ενημέρωση για τα οφέλη και την ανάγκη του αντιγριπικού εμβολια-
σμού, ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων δεν εμβολιάζεται θεωρώντας ότι το αντιγριπικό εμβό-
λιο δεν είναι ασφαλές. Σημαντικό ποσοστό αυτών που είχαν εμβολιασθεί στο παρελθόν δεν θα το 
κάνει φέτος, ενώ σαφώς λιγότεροι είναι αυτοί που ενώ δεν είχαν εμβολιασθεί στο παρελθόν, θα 
εμβολιασθούν. Ο σκεπτικισμός αυτός πιθανόν να προέρχεται από τις σποραδικά αναφερόμενες 
παρενέργειες αλλά και από τα επιχειρήματα διαφόρων που αμφισβητούν τους εμβολιασμούς. 
Επιπλέον, τα ΜΜΕ θα πρέπει με εντατικότερους ρυθμούς να συμβάλουν στην ορθή ενημέρωση 
του πληθυσμού και να συνεχισθεί η προσπάθεια αύξησης του ποσοστού κάλυψης σε αποδεκτά 
επίπεδα.

ΑΑ19
Απομόνωση Candida glabrata μετά από δεύτερη παροχέτευση 
εγκεφαλικού αποστήματος
Χ. Βαδάλα,1 Χ. Ατσάλη,1 Χ. Αναγνωστόπουλος,2 Ζ. Ψαρουδάκη,3 Μ. Καρβουνιάρης,1 Β. Παπασταμόπουλος,1 
Γ. Στράντζαλης,2 Α. Σκουτέλης 1
1Τμήμα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
2Νευροχειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
3 Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σκοπός: Οι μετεγχειρητικές λοιμώξεις του ΚΝΣ αποτελούν σοβαρή επιπλοκή με συχνότητα 0,8-
7%. Τα συνηθέστερα παθογόνα είναι αερόβια και αναερόβια μικρόβια. Οι λοιμώξεις ΚΝΣ από είδη 
Candida είναι σπάνιες και παρατηρούνται κυρίως σε ασθενείς με προϋπάρχουσα ανοσοκαταστολή, 
σακχαρώδη διαβήτη, λήψη ευρέος φάσματος αντιμικροβιακών, παρεντερική διατροφή, κεντρικό 
ενδοφλέβιο καθετήρα ή μετά από νευροχειρουργική επέμβαση.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής, 58 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό ο οποίος εισή-
χθη στο Νοσοκομείο λόγω σύγχυσης και ήπιου αποπροσανατολισμού. Σε CT εγκεφάλου που έγινε 
απεικονίστηκε μονήρης κοιλοτική εξεργασία αριστερού μετωπιαίου λοβού διαμέτρου 4 εκατοστών 
με περιεστιακό οίδημα. Ακολούθησε πλήρης χειρουργική εξαίρεση της βλάβης, εγκεφαλικού απο-
στήματος μαζί με την κάψα του. Η καλλιέργεια του πύου έδειξε Streptococcus constellatus. Οι καλλι-
έργειες αίματος ήταν αρνητικές, το υπερηχογράφημα καρδιάς ήταν φυσιολογικό, ενώ η περαιτέρω 
διερεύνηση δεν έδειξε υποκείμενη ανοσοκαταστολή. Κατά τη νοσηλεία του δεν έφερε κεντρικό 
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φλεβοκαθετήρα ούτε έλαβε παρεντερική διατροφή. Ως μόνος προδιαθεσιακός παράγων για την 
ανάπτυξη αποστήματος θεωρήθηκε η κακή του στοματική υγιεινή. Έλαβε κατόπιν εμπειρικά ενδο-
φλέβια αγωγή με βανκομυκίνη (τις πρώτες 2 εβδομάδες), μετρονιδαζόλη και κεφτριαξόνη. Έλαβε 
άμεσα μετεγχειρητικά και για 5 μέρες αποιδηματική αγωγή με πρεδνιζολόνη. Τη 16η μετεγχειρητι-
κή μέρα εξήλθε με μοξιφλοξασίνη από του στόματος. Δύο εβδομάδες μετά ο ασθενής επανεισήχθη 
λόγω εμφάνισης τονικοκλωνικών σπασμών. Σε νέο απεικονιστικό έλεγχο αναδείχθηκε υποτροπή 
του αποστήματος (ισομέγεθες με αυτό προ της εξαιρέσεως), με περιεστιακό οίδημα. Τέθηκε σε 
θεραπεία με κορτικοειδή και επανεισαγωγή του αρχικού εμπειρικού ενδοφλεβίου αντιβιοτικού 
σχήματος. Ακολούθησε παροχέτευση του αποστήματος από το υλικό του οποίου καλλιεργήθηκε ο 
προαναφερθείς στρεπτόκοκκος καθώς επίσης και Candida glabrata (ανθεκτική στη φλουκοναζόλη 
και ευαίσθητη σε βορικοναζόλη και αμφοτερικίνη). Μετά το αποτέλεσμα της καλλιέργειας προστέ-
θηκε στην αγωγή λιποσωματική αμφοτερικίνη, την οποία έλαβε ενδοφλεβίως για 20 ημέρες. Λόγω 
σοβαρού οιδήματος κάτω άκρων (που εξ αποκλεισμού θεωρήθηκε ανεπιθύμητη ενέργεια της 
αμφοτερικίνης) έγινε αλλαγή της αγωγής σε βορικοναζόλη. Ο ασθενής εξήλθε κατόπιν με από του 
στόματος αγωγή με βορικοναζόλη, μετρονιδαζόλη και αμοξυσιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ. Παραμέ-
νει σε καλή κατάσταση και ο απεικονιστικός έλεγχος έδειξε μείωση του μεγέθους του αποστήματος. 
Η θεραπεία συνεχίζεται επί ένα μήνα μετά την έξοδο του ασθενούς.
Συμπεράσματα: H υποτροπή εγκεφαλικού αποστήματος μετά την παροχέτευσή του πρέπει να 
θέτει στον κλινικό γιατρό την υποψία διεγχειρητικής επιμόλυνσης της εναπομείνασας κοιλότητας 
από ενδονοσοκομειακά παθογόνα. Αυτό μπορεί να καταστήσει την επαναχορήγηση της αρχικής 
αγωγής αναποτελεσματική. Με την άνοδο της συχνότητας των μυκητιασικών λοιμώξεων στα 
Νοσοκομεία και μάλιστα από είδη Candida, non albicans, ο πιθανός αιτιολογικός τους ρόλος πρέπει 
να τίθεται στην κλινική μας σκέψη σε περίπτωση υποτροπής εγκεφαλικών αποστημάτων. 

ΑΑ20
Επιτυχής μη επεμβατική θεραπεία αποστήματος μυοκαρδίου από 
Pseudomonas aeruginosa, σε ασθενή με καρδιακές ενδοπροθέσεις.  
Ο ρόλος του PET/CT στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση
Ε. Απειθή,1 Κ. Αναγνωστόπουλος,3 Σ. Κλουδάς,1 Π. Ζαγκλαβήρα,2 Ν. Πιάνου,3 Α. Γεωργακόπουλος,3 
Ε.Α. Μουγάκου,1 Ά. Πεφάνης 1
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» 
2Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» 
3Μονάδα PET/CT, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 

Εισαγωγή: Τα παραβαλβιδικά αποστήματα του μυοκαρδίου αποτελούν γνωστή επιπλοκή της λοιμώ-
δους ενδοκαρδίτιδας, ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά σε προθέσεις. Η ανάπτυξη μυοκαρδιακού αποστή-
ματος χωρίς ενδοκαρδίτιδα (ΜΑΧΕ) είναι εξαιρετικά σπάνια. Περιγράφουμε την επιτυχή συντηρητική 
αντιμετώπιση περιστατικού με ΜΑΧΕ από P. aeruginosa (PA) και τη συμβολή του PET/CT σε αυτή.
Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας, 89 ετών, με στεφανιαία νόσο, βιολογικό μόσχευμα αορτικής 
βαλβίδας και βηματοδότη, εισάγεται λόγω πυρετού με ρίγος και βήχα με βλεννώδη απόχρεμψη, 
από 10ημέρου. Τα συμπτώματα επέμεναν παρά τη προηγηθείσα λήψη σιπροφλοξασίνης και 
ακολούθως μοξιφλοξασίνης. Σε τρία σετ αιμοκαλλιεργειών απομονώθηκε ΡΑ, ευαίσθητη σε όλα 
τα αντιψευδομοναδικά. Έλαβε αγωγή με πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη και αμικασίνη για 3 εβδο-
μάδες και εξήλθε απύρετος με αρνητικές αιμοκαλλιέργειες. Ωστόσο, 7 ημέρες μετά, παρουσίασε 
υποτροπή του πυρετού χωρίς άλλη συμπτωματολογία και εισήχθη στη κλινική μας. Σε δύο σετ 
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αιμοκαλλιεργειών απομονώθηκε εκ νέου ΡΑ. Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς (ΤΕΕ) ανέ-
δειξε εύρημα συμβατό με παραβαλβιδικό απόστημα παρά τον αριστερό κόλπο του Valsalva, χωρίς 
πάχυνση ή εκβλαστήσεις στο καλώδιο του βηματοδότη ή άλλα στοιχεία ενδοκαρδίτιδας. Λόγω των 
ανωτέρω ετέθη σε αγωγή με κεφταζιδίμη και αμικασίνη, ενώ προς επιβεβαίωση των ευρημάτων 
από το ΤΕΕ, έγινε PET/CT στο οποίο διαπιστώθηκε υπερμεταβολισμός στο ύψος της ρίζας της αορ-
τής, πέριξ της αορτικής βαλβίδας, εύρημα συμβατό με παραβαλβιδικό απόστημα. Στην καρδιοχει-
ρουργική εκτίμηση θεωρήθηκε υψηλότατου κινδύνου για χειρουργική αντιμετώπιση. Ο ασθενής 
έλαβε ενδοφλέβια αντιμικροβιακή αγωγή συνολικά για 6 εβδομάδες, με σταδιακή υποχώρηση του 
πυρετού, πτώση των δεικτών φλεγμονής και αρνητικές αιμοκαλλιέργειες. Κατά τη νοσηλεία του 
παρουσίασε επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση κατά το οποίο ήταν 
αιμοδυναμικά ασταθής με προκάρδιο άλγος και αύξηση τροπονίνης, το οποίο αντιμετωπίσθηκε 
επιτυχώς. Πριν την έξοδο του έγινε νέο triplex καρδιάς στο οποίο δεν παρατηρήθηκαν στοιχεία 
ενδοκαρδίτιδας. Εξήλθε με οδηγίες για επ’ αόριστον χημειοπροφύλαξη με σιπροφλοξασίνη. Μετά 
από 6 μήνες (ενώ, εν τω μεταξύ, είχε υποβληθεί σε επιτυχή αρθροπλαστική ισχίου, λόγω κατάγμα-
τος) υποβλήθηκε σε νέο PET/CT, όπου δεν παρατηρήθηκε παθολογική πρόσληψη του ραδιοφαρ-
μάκου πέριξ της αορτικής βαλβίδας. Κατόπιν τούτου, έγινε διακοπή της αντιμικροβιακής αγωγής, 
χωρίς έως τώρα υποτροπή της νόσου.
Συμπεράσματα: Σε παλαιότερη μελέτη με 3.084 αυτοψίες, ΜΑΧΕ βρέθηκε σε 14 περιπτώσεις. Από 
την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν βρέθηκε καμία δημοσιευμένη περίπτωση παραβαλβιδικού 
ή μυοκαρδιακού αποστήματος, με ή χωρίς ενδοκαρδίτιδα, που να οφείλεται σε PA. Η επιλογή των 
αντιμικροβιακών έγινε με βάση την ευαισθησία του στελέχους και την προϋπάρχουσα εμπειρία 
στην αντιμετώπιση ενδοκαρδίτιδας από ΡΑ. Συμπληρωματικά του ΤΕΕ, η συμβολή του PET/CT ήταν 
σημαντική γιατί, ως πιο ειδική μέθοδοςγια την αναγνώριση της φλεγμονής, μας βοήθησε στη λήψη 
της απόφασης για διακοπή τη μακράς κατασταλτικής θεραπείας. 

ΑΑ21
Επιτυχής θεραπεία με foscarnet, σε ανοσοκατεσταλμένη ασθενή με 
σοβαρή ερπητική λοίμωξη του προσώπου, ανθεκτική στη θεραπεία 
με ανάλογα γουανοσίνης
Ό. Κουνιάκη,1 Σ. Κλουδάς,1 Χ. Κουβίδου,2 Μαρία Κωστάκη,1 Δ. Ροντογιάννη,2 Η. Τόλης,1 Ά. Πεφάνης 1
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» 
2Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς που λαμβάνουν βραχυχρόνια σχήματα θεραπείας με ανά-
λογα γουανοσίνης, η ανάπτυξη αντοχής στους ερπητοϊούς είναι σπάνιο φαινόμενο. Η επίπτωση 
της αντοχής αυξάνει σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια σχήματα 
προφύλαξης με αντι-ιικά. Από τους ανοσοκατεσταλμένους, οι ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική 
Λευχαιμία (ΧΛΛ) έχουν, με την πάροδο του χρόνου, προοδευτικά αυξανόμενη ευαισθησία στις λοι-
μώξεις, με αποτέλεσμα εκτός των βακτηριακών λοιμώξεων να βιώνουν αναζωπυρώσεις ιογενών 
λοιμώξεων, όπως έρπητα ζωστήρα και απλού, καθώς και CMV.
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 78 ετών, με ατομικό αναμνηστικό Β-ΧΛΛ από 20ετίας, υπό 
αγωγή με γ-σφαιρίνη και χλωραμβουκίλη, παραπέμπεται στην κλινική μας λόγω εκτεταμένης δερ-
ματικής βλάβης, με κατανομή αρ. τριδύμου νεύρου, με εξελκομένες και πύογαγγραινώδεις βλάβες, 
εμμένουσες από 6μήνου παρά τη συνεχή αγωγή με διάφορα ανάλογα γουανοσίνης (acyclovir: IV 
και PO, valacyclovir, famciclovir) και αντιμικροβιακά. Η βιοψία δέρματος ανέδειξε βαθεία εξέλκωση 
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και ανάπτυξη φλεγμονώδους πυώδους κοκκιώδους ιστού με πλακώδη κύτταρα με συγχώνευση 
πυρήνων (nuclear molding) καθώς και κύτταρα με ενδοπυρηνικά έγκλειστα. Ο ανοσοϊστοχημικός 
έλεγχος για παρουσία πρωτεϊνών των HSV1 και HSV2 απέβη θετικός. Από τις κοινές καλλιέργειες 
απομονώθηκαν Klebsiella spp, Enterobacter cloacae, Prevotella melaninogenica, και Enterococcus 
feacalis. Παρά την IV χορήγηση δαπτομυκίνης, σιπροφλοξασίνης και ακυκλοβίρης για 8 ημέρες, 
δεν παρατηρήθηκε βελτίωση του εξανθήματος ούτε ύφεση του εντόνου άλγους, ο έλεγχος του 
οποίου απαιτούσε μεγάλες δόσεις τραμαδόλης, γκαμπαπεντίνης και βρωμαζεπάμης. Λόγω μη 
ανταπόκρισης στην πολύμηνη αγωγή με ανάλογα γουανοσίνης, θεωρήθηκε πιθανή η ανθεκτικό-
τητα σε αυτά, παρότι αυτό δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. Ως εκ τούτου, 
επιχειρήθηκε αγωγή με αντι-ιικό που έχει διαφορετικό μηχανισμό δράσης έναντι των ερπητοϊών. 
Επιλέχθηκε το foscarnet, σε προσαρμοσμένη στη νεφρική λειτουργία δόση (2 g x 3 IV) και συνεχή 
ενυδάτωση, για 4 εβδομάδες. Η ασθενής ολοκλήρωσε την αγωγή, χωρίς ιδιαίτερες ανεπιθύμητες 
ενέργειες, με αποτέλεσμα την πλήρη εξάλειψη του δερματικού εξανθήματος. Το πλέον όμως σημα-
ντικό για τη ίδια ήταν η πλήρης ύφεση του άλγους και η πλήρης απεξάρτηση από τα αναλγητικά. 
Έξι εβδομάδες αργότερα, η ασθενής παρουσίασε περιορισμένης έκτασης τοπική υποτροπή για την 
οποία υποβλήθηκε εκ νέου σε ολιγοήμερη αγωγή με Foscarnet. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι, σε 
σοβαρά ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, είναι ενδεχόμενο να απαιτείται εξατομικευμένη χρόνια 
κατασταλτική αγωγή, χορηγούμενη ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Συμπεράσματα: Η ακυκλοβίρη για να ασκήσει την αντι-ιική της δράση πρέπει να μετατραπεί από 
την ιική θυμιδινική κινάση (ΤΚ) σε τριφωσφορική ακυκλοβίρη, η οποία, στη συνέχεια, αδρανοποιεί 
την ειδική ιική DNA πολυμεράση (DNA-p), παρεμβαίνοντας έτσι στον ιικό πολλαπλασιασμό. Σε 
ασθενείς υπό χρόνια προφυλακτική αντι-ιική αγωγή είναι δυνατόν να αναπτυχθούν μεταλλάξεις 
στην ιική ΤΚ ή στην DNA-p. Στην πρώτη περίπτωση, η θεραπεία με ανάλογα γουανοσίνης αποτυγ-
χάνει και πρέπει να χρησιμοποιηθούν αντι-ιικά με διαφορετικό μηχανισμό δράσης έναντι του HSV 
ή του VZV. Το foscarnet ασκεί την αντι-ιική του δράση με άμεση αναστολή της ειδικής ιικής DNA-p, 
σε συγκεντρώσεις που δεν επηρεάζουν τις κυτταρικές DNA-ps, ενώ δεν απαιτείται η ενεργοποίηση 
του με φωσφορυλίωση από την TK. 

ΑΑ22
Υποτροπιάζουσα ενδοκαρδίτιδα βιοπροσθετικής βαλβίδας από Candida 
parapsilosis: Επιτυχής συντηρητική αντιμετώπιση με συνδυασμό 
λιποσωμιακής αμφοτερικίνης Β με φλουοκυτοσίνη και επ’ αόριστον 
θεραπεία συντήρησης με φλουκοναζόλη PO
Ν. Μακριλιά,1 Σ. Κλουδάς,1 Π. Ζαγκλαβήρα,2 Ι. Καράμπελα,1 Κ. Αναγνωστόπουλος,3  
Α. Αναστασοπούλου,1 Ά. Πεφάνης 1
1Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» 
2Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» 
3Μονάδα PET/CT, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Εισαγωγή: Η μυκητιασική ενδοκαρδίτιδα βιοπροσθετικών βαλβίδων αντιμετωπίζεται κλασικά με 
χειρουργική αντικατάσταση της προσβεβλημένης βαλβίδας. Θεραπευτικά προβλήματα ανακύ-
πτουν όταν οι ασθενείς κρίνονται υψηλού κινδύνου για νέα καρδιοχειρουργική επέμβαση.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 78 ετών, με ατομικό αναμνηστικό ΣΔ ΙΙ, υποβλήθηκε σε 
διπλό bypass και σε αντικατάσταση αορτικής με βιοπροσθετική στις 24/2/14. Τον Ιούνιο, η ασθε-
νής εμφάνισε πυρετό έως 39°C και εισήχθη σε ιδιωτική κλινική όπου διεγνώσθη ενδοκαρδίτιδα 
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από Candida parapsilosis (5 θετικές αιμοκαλλιέργειες και εκβλάστηση στην προσθετική βαλβίδα). 
Μεταφέρθηκε σε κρατικό νοσοκομείο όπου έγινε έναρξη λιποσωμιακής αμφοτερικίνης και ανι-
ντουλαφουνγκίνης με αποτέλεσμα την αποστείρωση των αιμοκαλλιεργειών. Ένα μήνα αργότερα, 
η ασθενής μεταφέρθηκε σε καρδιοχειρουργική κλινική για αντικατάσταση της προσβεβλημένης 
βαλβίδας, αλλά αποφασίστηκε να μην χειρουργηθεί λόγω υψηλού διεγχειρητικού κινδύνου. Έλαβε 
συνολικά 6 εβδομάδες ενδοφλέβιας αγωγής και εξήλθε με οδηγίες για λήψη φλουκοναζόλης από 
του στόματος. Λόγω έντονων γαστρεντερικών ενοχλημάτων η ασθενής, εντός ημερών, διέκοψε 
τη φλουκοναζόλη. Δύο εβδομάδες αργότερα εισάγεται στην κλινική μας λόγω επανεμφάνισης 
πυρετού. Τέσσερις αιμοκαλλιέργειες ανέδειξαν εκ νέου Candida parapsilosis (ευαίσθητη σε φλουο-
κυτοσίνη, φλουκοναζόλη, βορικοναζόλη, αμφοτερικίνη Β, εχινοκανδίνες) και η ασθενής τέθηκε σε 
αγωγή με λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β (LAMB) (4mg/kg βάρους/ημέρα) και φλουοκυτοσίνη (7,5g/
ημέρα, προσαρμοσμένη δόση λόγω κάθαρσης κρεατινίνης: 36ml/min) με ταχεία αποστείρωση των 
αιμοκαλλιεργειών. Διενεργήθηκε νέο διοισοφάγειο υπερηχογράφημα που ανέδειξε εκβλάστηση 
στην αορτική, με ήπια στενωτικά φαινόμενα, ενώ την 25η ημέρα θεραπείας υποβλήθηκε σε PET/
CT με ευρήματα συμβατά με τα αναμενόμενα μετά από πρόσφατη καρδιοχειρουργική επέμβαση, 
χωρίς ενδείξεις παραβαλβιδικού αποστήματος. Η ασθενής ανέχτηκε καλώς την αγωγή χωρίς επη-
ρεασμό της νεφρικής λειτουργίας. Μετά την ολοκλήρωση 4 εβδομάδων ενδοφλέβιας αγωγής με 
λιποσωμιακή αμφοτερικίνη και φλουοκυτοσίνη, η ασθενής τέθηκε σε φλουκοναζόλη, αρχικά ενδο-
φλεβίως και στη συνέχεια από του στόματος, σε δόση 300mg/ημερησίως (προσαρμοσμένη δόση 
βάσει νεφρικής λειτουργίας), την οποία ανέχτηκε καλώς. Κατόπιν τούτου, λόγω και του υψηλού 
διεγχειρητικού κινδύνου, αποφασίσθηκε συντηρητική αντιμετώπιση, με θεραπεία καταστολής επ’ 
αόριστον. Δύο μήνες μετά, ενώ συνέχισε να λαμβάνει φλουκοναζόλη, η ασθενής υποβλήθηκε σε 
εμφύτευση βηματοδότη λόγω εμφάνισης πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού. Σήμερα, τέσσε-
ρις μήνες από την έναρξη θεραπείας καταστολής, η ασθενής παραμένει σε καλή κατάσταση, χωρίς 
υποτροπή της νόσου.
Συμπεράσματα: Ασθενής με ενδοκαρδίτιδα βιοπροσθετικής βαλβίδας από Candida parapsilosis, με 
υψηλό διεγχειρητικό κίνδυνο, αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με LAMΒ και φλουοκυτοσίνη, σχήμα 
που προτείνεται από τη Βρετανική Εταιρεία Αντιμικροβιακής Χημειοθεραπείας. Παρά το γεγονός 
ότι, αν δεν επιχειρηθεί ριζική χειρουργική αντιμετώπιση, η πρόγνωση του νοσήματος είναι κακή, η 
επ’ αόριστον θεραπεία καταστολής με υψηλές δόσεις φλουκοναζόλης από του στόματος, εφόσον 
είναι ανεκτή, μπορεί να περιορίσει τις υποτροπές και να προσφέρει καλή ποιότητα ζωής. 

ΑΑ23
Λοίμωξη από C. difficile σε ασθενείς τριτοβάθμιου νοσοκομείου Αθηνών
Δ. Χαλκιαδάκη,1 Μ. Μπομπολή,1 Μ. Ομπαση,4 Ε. Βύνια,1 Α. Βιλαέτη,2 Γ. Ανδρουλάκη,1 Ε. Καυκούλα,3 
Β. Μπάκα,3 Κ. Πετρογιαννόπουλος,2 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.»  
4Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 

Σκοπός: H μελέτη κλινικοεργαστηριακών χαρακτηριστικών ασθενών με λοίμωξη από C. difficile (C.D.I).
Υλικό και Μέθοδοι: Προοπτική μελέτη παρατήρησης ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο Γ.Ν.Α. «Κορ-
γιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ» το έτος 2014 και πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια SHEA/IDSA 2010 
για C.D.I. Μελετήθηκαν κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά των ασθενών και χρησιμοποιήθηκαν 
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τα κριτήρια ESCMID 2013 και SHEA/IDSA 2010 για την ταξινόμηση της λοίμωξης ως προς την προ-
έλευση και βαρύτητα, για τη συσχέτιση με αντιβιοτικά και τον ορισμό των υποτροπών.
Αποτελέσματα: Κατά το 2014 διαγνώσθηκαν 40 ασθενείς με C.D.I, 28 νοσοκομειακής προέλευσης 
(διάμεση ηλικία 76 έτη, 21 άνδρες), 12 κοινότητας (διάμεση ηλικία 71 έτη, 7 άνδρες) σε σύνολο 17.740 
νοσηλευθέντων (2,2‰). Συνολικά ελέγχθηκαν 533 δείγματα κοπράνων ασθενών με κλινική εικόνα 
συμβατή με C.D.I και σε 40 δείγματα ανιχνεύθηκε κοινό αντιγόνο GDH και τοξίνη Α και Β (7%). 

Πίνακας 1. Κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών.

Προέλευση Ηλικία (έτη) Αριθμός Βαρύτητα λοίμωξης

Μη σοβαρή σοβαρή

Κοινότητα <65 5 3 2

>65 7 4 3

Νοσοκομειακή* <65 8 6 2

>65 20 10 10

*9 προερχόμενοι από άλλα νοσοκομεία

Οι υποκείμενες νόσοι των ασθενών με C.D.I κοινότητας ήταν: καρδιαγγειακά νοσήματα 2, νεοπλασί-
ες 2, κίρρωση ήπατος 1 και με νοσοκομειακή: νευρολογικά νοσήματα 14, καρδιαγγειακά 5, σακχα-
ρώδης διαβήτης 8, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 3, κακοήθειες 2, κίρρωση ήπατος 1, φλεγμονώδης 
νόσος εντέρου 1 (σε συνδυασμούς των νοσημάτων).

Πίνακας 2. Αντιβιοτικά** σχετιζόμενα με C.D.I των ασθενών.

C.D.I

Κοινότητας Νοσοκομειακή

AMP/SB 1 5

CEFTAZIDIME 0 1

CEFACLOR 1 0

CIP 6 5

CEFTRIAXONE 0 3

CEFUROXIME 2 3

CEFOXITINMER 0 1

MER 0 4

MOXI 2 0

PIP/TZ 0 3

Συνδυαστική αγωγή *** 0 4

** AMP/SB: Ampicillin-sulbactam, CLI: Clindamycin, PIP/TΑZ: Piperacillin-Tazobactam, MOXI: Moxifloxacin.  
*** CEFTAZIDIME + CLI, PIP/TΑZ+CIP, PIP/TΑZ+MOXI, MER+TMP/SMX

Θεραπευτικά στους ασθενείς με μη σοβαρή, χωρίς παράγοντες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή 
C.D.I χορηγήθηκε μετρονιδαζόλη, με σοβαρή C.D.I βανκομυκίνη και με επιπλεγμένη συνδυασμός 
μετρονιδαζόλης-βανκομυκίνης. Όσον αφορά στην έκβαση σε 3 ασθενείς η λοίμωξη επεπλάκη με 
τοξικό μεγάκολο, 2 ασθενείς κατέληξαν λόγω της λοίμωξης και 2 υποτροπίασαν. Τηρήθηκαν τα μέτρα 
ελέγχου και πρόληψης διασποράς της λοίμωξης και δεν παρουσιάστηκε συρροή κρουσμάτων. 
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Συμπεράσματα: C.D.I κοινότητας παρατηρήθηκε σε αυξημένη συχνότητα (30%). Σοβαρή νόσο 
εκδήλωσαν 43% των ασθενών στους οποίους συνυπήρχαν και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Από 
τα σχετιζόμενα αντιβιοτικά με CDI των ασθενών, 33% αφορούσαν στην ομάδα των κινολονών, 26% 
των κεφαλοσπορινών και 24% στον συνδυασμό β-λακτάμης με αναστολέα β-λακταμασών, παρα-
τήρηση που πρέπει να συνδυαστεί με τη συχνότητα κατανάλωσης των ανωτέρω ομάδων. Τήρηση 
των μέτρων πρόληψης είναι αναγκαία προς αποφυγή διασποράς.

ΑΑ24
Ανάλυση 53 ασθενών με πολυμικροβιακές βακτηριαιμίες στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας
Δ. Κοφτερίδης,1 Α. Ανδριανάκη,1 Α. Βαλαχής,1 Μ. Ζαχαριουδάκη,1 Κ. Σπετσωτάκη,1 Α. Δαμιανάκη,1 
Σ. Μαράκη,2 Α. Χρηστίδου,2 Χ. Αλεξοπούλου,3 Δ. Δημοπούλου,1 Γ. Σαμώνης 1
1Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
2Τμήμα Κλινική Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάλυση των παραγόντων κινδύνου, κλινικών χαρακτηριστι-
κών, πρόγνωσης και έκβασης ασθενών με πολυμικροβιακές (ΠΒ) σε σύγκριση με τους ασθενείς με 
μονομικροβιακές βακτηριαιμίες (ΜΒ).
Υλικά και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι ιατρικοί φάκελοι όλων των ασθενών με θετικές 
καλλιέργειες αίματος που νοσηλεύτηκαν στη Μ.Ε.Θ. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 
από τον Ιανουάριο του 2009 έως και τον Δεκέμβριο του 2011. 
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 114 ασθενών οι 53 (46%) είχαν ΠΒ. Κατά την έναρξη της βακτηριαιμίας, 
το APACHE II score των ασθενών με ΠΒ και ΜΒ ήταν 21,9±8,0 και 22,3±6,7, αντίστοιχα. Δεν παρα-
τηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, συνοδά νοσή-
ματα και κλινικά χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο ομάδων. Μη σωστή εμπειρική αντιμικροβιακή 
αγωγή χορηγήθηκε κατά την εισαγωγή σε 39 ασθενείς (79%) με ΠΒ και 35 ασθενείς (57%) με ΜΒ 
(p=0,071). Η παραμονή στη Μ.Ε.Θ. ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στους ασθενείς με ΠΒ (31,4±28,9 
έναντι 14,2±12,2, p<0,001). Η θνητότητα οφειλόμενη στη λοίμωξη έφτασε το 38% στους ασθενείς 
με ΠΒ και 33% στην ομάδα των ασθενών με ΜΒ (p=0,860). Τέλος, από την ανάλυση δεν προέκυψαν 
ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες θνητότητας. 
Συμπεράσματα: Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ΠΒ δεν διαφέρουν σημαντικά από εκείνα των ΜΒ. 
Επιπλέον, παρόλο που οι ασθενείς με ΠΒ ελάμβαναν αρχικά μη σωστή εμπειρική θεραπεία, δεν 
βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στη θνητότητα μεταξύ των δύο ομάδων. 

ΑΑ25
Συγκριτική μελέτη της γνώσης της υγιεινής των χεριών σε προπτυχιακούς 
φοιτητές Ιατρικής και σπουδαστές Νοσηλευτικής 
Δ. Κοφτερίδης, Α. Ανδριανάκη, Ε. Κακούρη, Χ. Πουτακίδου, Ε. Πεδιαδίτης, Μ. Πλατάκη, Γ. Σαμώνης
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Σκοπός: Η υγιεινή των χεριών είναι μια οικονομικά αποδοτική μέθοδος για την αποτροπή μετά-
δοσης νοσοκομειακών λοιμώξεων και εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής. Σκοπός της μελέτης 
ήταν η εκτίμηση της γνώσης των κανόνων υγιεινής χεριών σε προπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής και 
Νοσηλευτικής κατά την κλινική άσκηση σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. 
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Υλικά και Μέθοδοι: Εθελοντές φοιτητές απάντησαν ερωτηματολόγιο βασισμένο στις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) σχετικά με τις «Πέντε στιγμές για την 
υγιεινή χεριών».
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 81 φοιτητές [46 (56%) Ιατρικής και 35 (44%) Νοσηλευτι-
κής ΤΕΙ], εκ των οποίων 57 (71%) ήταν γυναίκες. Οι σπουδαστές Νοσηλευτικής ήταν περισσότερο 
ενημερωμένοι σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες [32 (91%) έναντι 34 (74%), p=0,04], τον τρόπο 
καθαρισμού των χεριών [32 (91%) έναντι 35 (76%), p=0,07] και τις «Πέντε στιγμές για την υγιεινή 
χεριών», όπως ορίζονται από τον Π.Ο.Υ. [21 (60%) έναντι 6 (13%), p=0,0001]. Δέκα φοιτητές Ιατρι-
κής (22%) και 2 Νοσηλευτικής (6%) απάντησαν πως δεν χρησιμοποιούν γάντια για την εκτέλεση 
οποιασδήποτε ιατρικής ή νοσηλευτικής πράξης (p=0,04), αν και όλοι οι ερωτηθέντες γνώριζαν 
πότε είναι απαραίτητη η χρήση τους. Σημαντικά περισσότεροι φοιτητές Ιατρικής [20 (43%) p=0,01] 
δήλωσαν ότι προτιμούν τη χρήση απλού σαπουνιού αντί αλκοολούχου διαλύματος, καθώς το θεω-
ρούν αποτελεσματικότερο και λιγότερο ερεθιστικό για το δέρμα. Όλοι οι φοιτητές Ιατρικής και 32 
(91%) Νοσηλευτικής θεωρούν απαραίτητη την απολύμανση των χεριών πριν και μετά οποιαδήποτε 
πράξη ή επαφή με ασθενή [44 (96%) και 31 (89%) μετά από την επαφή με αντικείμενα και 41 (89%) 
και 31 (89%) πριν τη χρήση ή τοποθέτηση αγγειακών γραμμών ή καθετήρων].
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη οι σπουδαστές Νοσηλευτικής ήταν καλύτερα ενημερω-
μένοι για την υγιεινή των χεριών από τους προπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής. Είναι προφανής η 
ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και εκτίμηση της συμμόρφωσης φοιτητών και σπουδαστών στους 
συγκεκριμένους κανόνες.

ΑΑ26
Χειρουργική προφύλαξη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου
Κ. Τσιούτης,1,2 Α. Μεσσαριτάκη,2 Ε. Καντζιλάκη,1 Ε. Πεδιαδίτης,1 Σ. Σουνδουλουνάκη,1 Α. Θανασιά,1 
Α. Γκίκας 1,2

1Κλινική Γενικής Παθολογίας/Μονάδα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου 
2Ομάδα Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Σκοπός: Η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στη χειρουργική προφύλαξη είναι σημαντικό 
κεφάλαιο στον περιορισμό της εμφάνισης της μικροβιακής αντοχής στα νοσοκομεία. Στόχος της 
μελέτης είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της καταλληλότητας της χορήγησης χειρουργικής προ-
φύλαξης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ).
Υλικά και Μέθοδοι: Επ’ ευκαιρία της παγκόσμιας σημειακής μελέτης επιπολασμού της χειρουργι-
κής προφύλαξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO global survey on surgical antimicrobial 
prophylaxis in healthcare) έγινε καταγραφή και ανάλυση σε προτυποποιημένο έντυπο, της χειρουρ-
γικής προφύλαξης που χορηγήθηκε σε επεμβάσεις ενηλίκων στο ΠαΓΝΗ για το χρονικό διάστημα 
17-27/3/2014. Ως χειρουργική προφύλαξη ορίσθηκε η αντιβίωση που χορηγήθηκε για χειρουργική 
επέμβαση, τουλάχιστον 1 ώρα προ της επέμβασης. Παρακολούθηση των ασθενών μέχρι την ημέρα 
διακοπής της προφύλαξης. Από τη μελέτη εξαιρέθηκαν επεμβάσεις ημερήσιας νοσηλείας.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 132 χειρουργικές επεμβάσεις: η πλειοψηφία ήταν καθαρές 
(39,4%) και καθαρές-δυνητικά μολυσμένες (50%). Οι συχνότερες ομάδες χειρουργικής επέμβασης 
ήταν ορθοπεδικές (29,6%), επεμβάσεις κοιλιάς (25,0%), γυναικολογικές (19,7%) και ουρολογικές 
(10,6%). Από τους 132 ασθενείς, 114 (86,4%) έλαβαν χειρουργική προφύλαξη, συνηθέστερα 1 αντι-
βιοτικό (76/114 ασθενείς, 66,7%), ενώ 38 ασθενείς (33,3%) έλαβαν 2 αντιβιοτικά. Από αυτούς, οι 
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περισσότεροι έλαβαν κεφαλοσπορίνες β’ γενιάς (90/114 ασθενείς, 78,9%), γλυκοπεπτίδια (12/114, 
10,5%), και β-λακτάμες (5/114, 4,4%). Σε 46 από τις 52 καθαρές επεμβάσεις (88,5%) χορηγήθηκε 
χειρουργική προφύλαξη. Το δοσολογικό σχήμα που χορηγήθηκε, στις περισσότερες περιπτώσεις 
δόθηκε ανά 8 ώρες (57,9%), ενώ στο 24,6% των ασθενών χορηγήθηκε μόνο μία δόση προεγχει-
ρητικά. Σε 77 ασθενείς (67,5%), η αντιβίωση συνεχίσθηκε μετά την επέμβαση και σε 64 ασθενείς 
(56,1%) η αντιβίωση συνεχίσθηκε για >24 ώρες μετά την επέμβαση. Η μέση διάρκεια χορήγησης 
της χειρουργικής προφύλαξης ήταν 4 ημέρες (εύρος 1-13 ημέρες). Η διάρκεια προφύλαξης δεν διέ-
φερε μεταξύ των ομάδων χειρουργικής επέμβασης. Οι συχνότερες αιτίες συνέχισης της αντιβίωσης 
>24 ώρες μετά την επέμβαση ήταν: για πρόληψη λοίμωξης (42,5%), τοπική οδηγία του τμήματος 
(31,5%), προτίμηση του χειρουργού (23,3%).
Συμπεράσματα: Η μελέτη αυτή έδειξε ότι η χειρουργική αντιμικροβιακή προφύλαξη χορηγείται 
συχνά χωρίς ένδειξη σε καθαρές επεμβάσεις, ενώ επιπλέον χορηγείται για μεγάλα χρονικά δια-
στήματα. Στο πλαίσιο μείωσης της κατανάλωσης αντιβιοτικών και του ελέγχου της μικροβιακής 
αντοχής στο ΠαΓΝΗ, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια παρέμβασης στη χορήγηση χειρουργικής 
προφύλαξης.

ΑΑ27
Scedosporium apiospermum σε ανοσοεπαρκή ασθενή
Α. Χολής,1 Χ. Βαδάλα,1 Χ. Βουγιουκλάκη,1 Α. Αργυροπούλου,2 Ε. Μπελεσιώτη,2 Α. Οικονομοπούλου,1 
Α. Σκουτέλης 1
1Ε’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 

2Τμήμα Mικροβιολογίας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: Το Scedosporium apiospermum (SA) είναι ευκαιριακό παθογόνο του αναπνευστικού 
σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η λοίμωξη σε ανοσοεπαρκείς συνδέεται με διαταραχές της 
φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του πνευμονικού παρεγχύματος (παλαιά φυματίωση, βρογχεκτασίες, 
κυστική ίνωση). Το εύρος των κλινικών εκδηλώσεων της λοίμωξης αναπνευστικού από SA περιλαμ-
βάνει: απλό αποικισμό, αλλεργική βρογχοπνευμονία, μυκήτωμα και διηθητική πνευμονική νόσο. 
Σκοπός: Η περιγραφή περίπτωσης ανοσοεπαρκούς ασθενούς στην οποία απομονώθηκε σε βρογ-
χοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) SA.
Παρουσίαση περιστατικού: Aσθενής, 79 ετών, με ατομικό αναμνηστικό αρτηριακής υπέρτασης 
και λοίμωξης αναπνευστικού προ 18 μηνών, εισήχθη για διερεύνηση ορθόχρωμης-ορθοκυτταρικής 
αναιμίας. Η ασθενής ανέφερε επεισόδια βήχα κατά καιρούς χωρίς συνοδά συμπτώματα, ενώ κατά 
τη διάρκεια της νοσηλείας της παρουσίασε εμπύρετο που αποδόθηκε σε λοίμωξη αναπνευστικού 
και υποχώρησε με αντιβίωση για κοινά μικρόβια. Σε CT θώρακος ανεδείχθησαν: πύκνωση και 
αεροβρογχόγραμμα στο δεξιό μέσο και αριστερό κάτω πνευμονικό λοβό καθώς και βρογχεκτασίες 
στις αντίστοιχες περιοχές. Πραγματοποιήθηκε βρογχοσκόπηση που ανέδειξε διάσπαρτες ανθρα-
κωσικές εστίες και βλεννοπυώδεις εκκρίσεις σε αμφότερα τα βρογχικά δένδρα. Ελήφθη BAL για 
καλλιέργειες και κυτταρολογική εξέταση. Οι καλλιέργειες για κοινά μικρόβια, β-Koch, άτυπα μυκο-
βακτηρίδια και η κυτταρολογική ήταν αρνητικές, ενώ από την καλλιέργεια για μύκητες απομονώ-
θηκε SΑ. Ο έλεγχος που ακολούθησε δεν απεκάλυψε υποκείμενη ανοσοκαταστολή, ενώ η αναιμία 
αποδόθηκε σε μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο. Δεδομένου ότι δεν πληρούνταν τα κριτήρια EORT/
MSG για βέβαιη ή πιθανή διηθητική μυκητίαση συνεστήθη παρακολούθηση με επάνοδο σε 1 μήνα. 
Η ασθενής δεν προσήλθε για επανεκτίμηση αλλά επανεισήχθη 1 χρόνο αργότερα λόγω υπονατριαι-
μίας που αποδόθηκε σε λήψη διουρητικών. Έφερε μαζί της CΤ θώρακος που έγινε 5 μήνες μετά την 
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έξοδο της από το νοσοκομείο ενώ πραγματοποιήθηκε και νέα. Και οι δύο απεικονίσεις ανέδειξαν 
μόνο βρογχεκτασίες στο δεξιό μέσο και αριστερό κάτω πνευμονικό λοβό. Η ασθενής ήταν σε καλή 
κλινική κατάσταση και δεν ανέφερε συμπτωματολογία λοίμωξης αναπνευστικού στο διάστημα που 
μεσολάβησε. Βάσει αυτών η ανεύρεση SA στο BAL θεωρήθηκε αποικισμός.
Συμπέρασμα: Η ερμηνεία της ανάπτυξης SA σε καλλιέργειες BAL και μάλιστα εφόσον υπάρχουν 
απεικονιστικά και βρογχοσκοπικά ευρήματα δεν είναι πάντα ευχερής. Είναι σημαντικό να λαμβά-
νεται υπ’ όψιν το ανοσολογικό υπόστρωμα του ασθενούς και σε περίπτωση αμφιβολίας (όταν δεν 
πληρούνται κριτήρια βέβαιης ή πιθανής διηθητικής μυκητίασης) να υπάρχει στενή παρακολούθη-
ση για τον καθορισμό της ανάγκης χορήγησης αγωγής. Η επίδραση του αποικισμού των αεραγω-
γών από SΑ στην αναπνευστική λειτουργία δεν έχει μελετηθεί, ενώ η αντιμυκητιασική αγωγή είναι 
δαπανηρή, δυνητικά τοξική και επάγει ανάπτυξη αντοχής.

ΑΑ28
Αποτελέσματα ελέγχου εντερικού αποικισμού από πολυανθεκτικά 
Gram αρνητικά παθογόνα στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Ό. Βασιλάκη,1 Ε. Πρωτονοταρίου,1 Ό. Τσαχουρίδου,2 Α. Τσώνα,2 Θ. Χρυσανθίδης,2 Ε. Χριστάκη,2  
Π. Δημητριάδης,1 Π. Τσιαβή,1 Κ. Καρόζης,2 Λ. Σκούρα,1 Σ. Mεταλλίδης 2
1Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 

2Α’ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Ο αποικισμός του εντέρου με πολυανθεκτικά παθογόνα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα 
κινδύνου εμφάνισης λοιμώξεων ιδιαίτερα σε ασθενείς Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, γεγονός που 
καθιστά αναγκαία την καταγραφή της συχνότητας των μικροβίων και του φαινότυπου αντοχής τους. 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή της συχνότητας των πολυανθεκτικών παθογόνων, 
που απομονώθηκαν σε ασθενείς μονάδων και κλινικών του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ καθώς και ο φαινοτυπι-
κός έλεγχος αυτών, για την παραγωγή καρβαπεμενασών.
Υλικό και Μέθοδοι: Από πρωκτικό υλικό 282 ασθενών του Νοσοκομείου μας απομονώθηκαν 263 
Gram(-) και 19 Gram(+) στελέχη κατά την περίοδο 11/2013-9/2014. Η ταυτοποίηση καθώς και ο 
αρχικός έλεγχος ευαισθησίας έγιναν με συμβατικές μεθόδους (καταλάση, οξειδάση, μορφολογία 
αποικιών, χρώση Gram χρώση, τεστ με δίσκους αντιβιοτικών). Τα εντεροβακτηριακά (Eschrerichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis), όπως και τα στελέχη Pseudomonas aeruginosa, που 
βρέθηκαν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες, ελέγχθηκαν φαινοτυπικά για παραγωγή μεταλλο-β-λα-
κταμασών (MBL) με δίσκους μεροπενέμης και EDTA, και για παραγωγή Klebsiella pneumoniae καρ-
βαπενεμασών (KPC) με δίσκους μεροπενέμης και βορονικού οξέος. Ο φαινοτυπικός έλεγχος δεν 
έγινε στα στελέχη A. baumannii, καθώς δεν συνιστάται.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Ειδός βακτηρίου
(n)

Στελέχη ανθεκτικά στις 
καρβαπενέμες

ΜΕΘ/άλλες κλινικές Φαινότυπος παραγωγής 
KPC/MBL

Enterobacteriaceae (n=254) 52 (20,5%) 23 (44%)/29 (56%) MBL(-) KPC(+) n=35
MBL(+) KPC(-) n=12
MBL(+) KPC(+) n=4
MBL(-) KPC(-) n=1

P. aeruginosa (n=4) 4 (100%) 3 (75%)/1 (25%) MBL(+) KPC(-) n=4

A. baumanni (n=5) 4 (80%) 4 (80%)/1 (20%) -
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Συμπεράσματα: Τα περισσότερα στελέχη K. pneumoniae παρήγαγαν KPC καρβαπενεμάσες, ενώ τα 
στελέχη P. aeruginosa παρήγαγαν αποκλειστικά MBL. Η συνεχής καταγραφή και ο έλεγχος για την 
παραγωγή καρβαπεμενασών από Gram(-) στελέχη που αποικίζουν τον εντερικό σωλήνα αποτελεί 
κομβικό σημείο στην αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

ΑΑ29
Έλεγχος παραγωγής καρβαπενεμασών σε στελέχη Klebsiella pneumoniae 
και Pseudomonas aeruginosa με φαινοτυπική μέθοδο
Ό. Βασιλάκη,1 Ε. Πρωτονοταρίου,1 Ό. Τσαχουρίδου,2 Ε. Χριστάκη,2 Α. Τσώνα,2 Π. Τσιαβή,1  
Θ. Χρυσανθίδης,2 Π. Δημτριάδης,1 Κ. Καρόζης,2 Δ. Παπαδοπούλου,1 Λ. Σκούρα,1 Σ. Μεταλλίδης 2
1Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 

2Α’ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Δύο είναι οι κύριοι τύποι επίκτητων καρβαπενεμασών, που δημιουργούν το παγκοσμίως 
ανησυχητικό πρόβλημα της αντοχής στις καρβαπενέμες στελεχών K. pneumoniae και P. aeruginosa: 
οι μοριακής τάξης Β μεταλλο-β-λακταμάσες (MBLs) και οι μοριακής τάξης Α Klebsiella pneumoniae 
καρβαπενεμάσες (KPCs). 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας ήταν ο έλεγχος της παραγωγής καρβαπενεμασών σε πολυανθε-
κτικά στελέχη K. pneumoniae και P. aeruginosa που απομονώθηκαν στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ την περίοδο 
1/2011 έως 8/2014.
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό αποτέλεσαν 605 στελέχη (405 K. pneumoniae και 200 P. aeruginosa) ανθεκτι-
κά στις καρβαπενέμες που απομονώθηκαν από διάφορα κλινικά δείγματα ασθενών από Μ.Ε.Θ., παθο-
λογικές και χειρουργικές κλινικές. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας έγιναν με το αυτοματοποιη-
μένο σύστημα VITEK2 (bioMerieux, France). Τα στελέχη ελέγχθηκαν φαινοτυπικά για παραγωγή MBLs με 
δίσκους μεροπενέμης και EDTA, και για παραγωγή KPCs με δίσκους μεροπενέμης και βορονικού οξέος.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Είδος βακτηρίου Στελέχη ανθεκτικά στις 
καρβαπενέμες

ΜΕΘ/άλλες κλινικές Φαινότυπος παραγωγής 
MBL, KPC (n)

K. pneumoniae 405 227 (56%)/178 (44%) MBL(-) KPC(+) n=230
MBL(+) KPC(-) n=98
MBL(+) KPC(+) n=50
MBL(-) KPC(-) n=27

P. aeruginosa 200 133 (66,5%)/67 (33,5%) MBL(+) KPC(-) n=171
MBL(-) KPC(-) n =29

 
Συμπεράσματα: Τα περισσότερα στελέχη K. pneumoniae παρήγαγαν KPC καρβαπενεμάσες, ενώ τα 
στελέχη P. aeruginosa παρήγαγαν αποκλειστικά MBL. Η συνεχής καταγραφή αυτών των στελεχών 
είναι απαραίτητη και πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε μικροβιολογικό εργαστήριο για τον περιο-
ρισμό της διασποράς τους και την ορθολογική χρήση των αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών. 
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ΑΑ30
Περίπτωση κοιλιίτιδας από πολυανθεκτική Pseudomonas aeruginosa 
που θεραπεύτηκε επιτυχώς με τον συνδυασμό κολιμυκίνης και 
φωσφομυκίνης
Ά. Νικοπούλου,1 Ε. Χριστάκη,1 A. Tσιτλακίδης,2 I. Πατσαλάς,2 E. Πρωτονοταρίου,3 I. Ρενάσκο,1 E. Tερζή,1 
Ό. Βασιλάκη,3 Λ. Σκούρα,3 Κ. Πολυζωΐδης,2 Σ. Μεταλλίδης 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. 
2Νευροχειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. 
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικά μικρόβια αποτελούν ένα παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο 
σε ορισμένες χώρες έχει πάρει ενδημικές διαστάσεις. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν λίγα δεδομένα 
για την αντιμετώπιση μετεγχειρητικών λοιμώξεων του κεντρικού νευρικού συστήματος από πολυ-
ανθεκτικούς μικροοργανισμούς. 
Παρουσίαση περιστατικού: Μία γυναίκα 27 ετών διακομίζεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, λόγω ιλιγγικής συνδρομής, ναυτίας, εμέτων, κεφαλαλγίας, διπλωπίας και έκπτωσης 
όρασης. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε οριζόντιος νυσταγμός, πάρεση προσωπικού νεύ-
ρου, αταξία, εμβοές και έκπτωση της ακουστικής οξύτητας. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου 
έδειξε αποφρακτικό υδροκέφαλο και παρουσία αιματώματος στο σκώληκα της παρεγκεφαλίδας, 
λόγω αγγειακής δυσπλασίας στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο. Στην ασθενή τοποθετήθηκε εξωτε-
ρική κοιλιακή παροχέτευση και της χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή με αμπικιλλίνη-σουλμπακτά-
μη. Τη 15η ημέρα της νοσηλείας της παρουσίασε εμπύρετο έως 38,1°C, διάχυτο ερυθηματώδες 
κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα και λευκοπενία. Διενεργήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ) 
και ζητήθηκε καλλιέργεια εγκεφαλονωτιαίου υγρού, από την οποία αναπτύχθηκε πολυανθεκτικό 
στέλεχος Pseudomonas aeruginosa, ευαίσθητο μόνο στη γενταμικίνη και στην κολιμυκίνη. Στην 
ασθενή πραγματοποιήθηκε αλλαγή της εξωτερικής παροχέτευσης και χορηγήθηκε κολιμυκίνη 
ενδοφλεβίως και με ενδοκοιλιακή έγχυση. Μόλις η ασθενής απυρέτησε και οι καλλιέργειες από 
το ΕΝΥ αρνητικοποιήθηκαν, υποβλήθηκε σε χειρουργική εξαίρεση της αιμορραγικής μάζας με 
ταυτόχρονη αλλαγή της εξωτερικής παροχέτευσης. Παρόλα αυτά, την 1η μετεγχειρητική ημέρα η 
ασθενής επανεμφάνισε εμπύρετο και από την καλλιέργεια του ΕΝΥ απομονώθηκε εκ νέου πολυ-
ανθεκτική Pseudomonas aeruginosa. Στην αγωγή της ασθενούς προστέθηκε και φωσφομυκίνη 
ενδοφλεβίως, ενώ συνεχίστηκε η χορήγηση της κολιμυκίνης ενδοφλεβίως και ενδοκοιλιακά. Μετά 
από 10 ημέρες η ασθενής απυρέτησε και βελτιώθηκε κλινικά, ενώ οι καλλιέργειες του ΕΝΥ ήταν 
πλέον στείρες μικροβίων.
Συμπεράσματα: Περιγράψαμε περίπτωση κοιλιίτιδας σχετιζόμενης με εξωτερική κοιλιακή παρο-
χέτευση από πολυανθεκτική Pseudomonas aeruginosa, που αντιμετωπίστηκε με τη χορήγηση 
κολιμυκίνης ενδοφλεβίως και ενδοκοιλιακά σε συνδυασμό με φωσφομυκίνη. Στην εποχή μας, όπου 
οι θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών είναι εξαι-
ρετικά περιορισμένες, αντιβιοτικά όπως η κολιμυκίνη και η φωσφομυκίνη, φαίνεται να αποτελούν 
μία ασφαλή επιλογή για την αντιμετώπιση λοιμώξεων του ΚΝΣ. 
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ΑΑ31
Λοίμωξη από Streptococcus agalactiae σε άνδρα ασθενή χωρίς 
προδιαθεσικούς παράγοντες, που εκδηλώθηκε με μηνιγγίτιδα και 
αιφνίδια αναστρέψιμη κώφωση
Σ. Τσαούση,1 Σ. Τσιπλάκου,2 Κ. Γεωργούση,1 Π. Κουτσούρης,1 Ε. Καλαφάτης,1 Α. Εμμανουήλ,1 Μ. Λελέκης 1
1Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ-ΕΚΑ» 
2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ-ΕΚΑ»

Εισαγωγή: Ο Streptococcus agalactiae ανήκει στους β-αιμολυτικούς στρεπτόκοκκους της ομάδας B 
και αποτελεί μέρος των φυσιολογικών χλωρίδων του κόλπου, της περιουρηθρικής περιοχής και του 
ορθού σε εγκύους και μη εγκύους γυναίκες. Είναι το κύριο παθογόνο σήψης και μηνιγγίτιδας στα 
νεογνά και βρέφη μικρότερα των 3 μηνών. Στους ενήλικες προκαλεί λοιμώξεις σε άτομα με υπο-
κείμενα νοσήματα (σακχαρώδης διαβήτης, κακοήθεια, ηπατική ανεπάρκεια, νεφρική και καρδιακή 
ανεπάρκεια). Οι λοιμώξεις εκδηλώνονται με βακτηριαιμία, επιπλοκές από το γυναικείο γεννητικό 
σύστημα, ασυμπτωματική βακτηριουρία και σπανιότερα ως πυελονεφρίτιδα ή κυστίτιδα, σοβαρή 
πνευμονία, ενδοκαρδίτιδα. Επίσης, περιγράφονται σηπτική αρθρίτιδα και οστεομυελίτιδα, λοιμώ-
ξεις δέρματος και μαλακών μορίων καθώς και μηνιγγίτιδα (σπάνια).
Σκοπός: Παρουσίαση περιπτώσεως ενήλικα ασθενούς με μηνιγγίτιδα από Streptococcus agalactiae 
που συνοδεύθηκε από αιφνίδια κώφωση.
Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας 62 ετών με ιστορικό χειρουργηθέντος αιθουσαίου σβαν-
νώματος δεξιά προ τετραετίας, με κατάλοιπο ομόπλευρη κώφωση, προσεκομίσθη σε συγχυτι-
κοδιεγερτική κατάσταση με πυρετό, κεφαλαλγία και εμέτους από ωρών. Στην εξέταση υπήρχε 
αυχενική δυσκαμψία. Από την εξέταση του ΕΝΥ προέκυψαν κύτταρα 9830/κκχ (90% πολυμορφο-
πύρηνα), gluΕΝΥ <1 mg/dl (glu ορού 168 mg/dl), LDH ΕΝΥ 127 IU/L (LDH ορού 257) και ολικές 
πρωτεΐνες 866 mg/dl. Η χρώση κατά Gram έδειξε Gram (+) κόκκους. Η αξονική τομογραφία 
εγκεφάλου έδειξε μικρού βαθμού οίδημα χωρίς εστιακή βλάβη. Ο ασθενής ετέθη σε εμπειρική 
αγωγή με βανκομυκίνη, κεφτριαξόνη, ριφαμπικίνη και δεξαμεθαζόνη. Στην καλλιέργεια απομο-
νώθηκε Streptococcus agalactiae και η αγωγή περιορίσθηκε σε χορήγηση μόνο κεφτριαξόνης. Ο 
πυρετός υποχώρησε γρήγορα και ο ασθενής απεκατέστησε πλήρες επίπεδο συνείδησης περί το 
4ο εικοσιτετράωρο της νοσηλείας του. Την 9η ημέρα και ενώ ήταν σε άριστη κατάσταση εμφάνισε 
αιφνίδια κώφωση με συνοδό ίλιγγο. Υπεβλήθη σε MRI εγκεφάλου (αρνητική για ευρήματα) και 
ΩΡΛ εκτίμηση η οποία διέγνωσε νευροαισθητήρια βλάβη. Συνεστήθη 5μερο θεραπευτικό σχήμα 
με κορτικοειδή που είχε ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση της ακοής. Ο ασθενής εξήλθε σε 
πολύ καλή κατάσταση αφού συμπλήρωσε 14 ημέρες ενδοφλέβιας αντιμικροβιακής θεραπείας. 
Συμπεράσματα: Ο Streptococcus agalactiae ήταν το αίτιο μηνιγγίτιδας σε ασθενή που δεν είχε 
τους κλασικούς προδιαθεσικούς παράγοντες. Η εμφανισθείσα κώφωση έχει αναφερθεί σε ασθενείς 
με μηνιγγίτιδα από το συγκεκριμένο παθογόνο.
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ΑΑ32
Προοπτική μελέτη των περιπτώσεων μυκηταιμίας σε ένα νοσοκομείο 
της Αθήνας: Προκαταρκτικά αποτελέσματα
Έ. Κοίλιαρη,1 Δ. Στεφανή,2 Σ. Τσιπλάκου,1 Μ. Καριώρη,2 Κ. Βαλλιάνου,2 Σ. Μάντζαρη,1 Κ. Σγούρος,2 
Μ. Λελέκης 2
1Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ-ΕΚΑ» 
2Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ-ΕΚΑ»

Σκοπός: Η προοπτική καταγραφή και μελέτη των περιπτώσεων μυκηταιμίας που διαγιγνώσκονται 
στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ-ΕΚΑ».
Υλικό και Μέθοδοι: Από τον Ιούνιο 2014 καταγράφονται όλες οι περιπτώσεις μυκηταιμίας που 
διαγιγνώσκονται στο νοσοκομείο μας. Πέραν της καταγραφής των δημογραφικών στοιχείων των 
ασθενών, μελετάται η ύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση 
μυκητιακής λοίμωξης, το είδος του μύκητα, τυχόν προηγηθείσα αντιβιοτική και αντιμυκητιακή 
αγωγή, η αγωγή που χορηγήθηκε για τη μυκηταιμία και τέλος, η κατάσταση του ασθενούς 4 
εβδομάδες μετά την πρώτη θετική καλλιέργεια για μύκητες. Σημειώνεται ότι η μελέτη είναι μη 
παρεμβατική.
Αποτελέσματα: Α. Από 1/6/14 έως 21/01/15 οι θετικές για μύκητα αιμοκαλλιέργειες αφορούσαν 
το 6,6% του συνόλου των θετικών αιμοκαλλιεργειών. Συνολικά διαγνώστηκαν 19 περιπτώσεις 
μυκηταιμίας. Επρόκειτο για 14 άνδρες και 5 γυναίκες μέσης ηλικίας 61,5 ετών (39-90). Τα τμή-
ματα νοσηλείας ήταν Μ.Ε.Θ. 12, Χειρουργικός Τομέας 6, Παθολογικός 1. Οι μύκητες ήταν: C. 
parapsilosis (Cp) 13, C. albicans (Ca) 5, C. glabrata (Cg) 1. Το είδος του μύκητα φάνηκε να έχει 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ηλικία, με την Cp να εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία 
από την Ca (66±12,5, έναντι 45±7,5 ετών, p=0,028). Β. Σε σχέση με τους υποκείμενους παράγο-
ντες κινδύνου: 5 είχαν Σακχαρώδη Διαβήτη (Ca 4, Cg 1), 3 ελάμβαναν κορτικοειδή (Ca 1, Cp 2), 4 
είχαν κάποιο κακόηθες νόσημα (Cp 4), όλοι είχαν αγγειακό καθετήρα (17 κεντρικό, 2 περιφερικό), 
όλοι είχαν λάβει προηγουμένως επανειλημμένες θεραπείες με αντιβιοτικά, 15/19 είχαν υποβλη-
θεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση και 13/19 νοσηλεύονταν ή είχαν νοσηλευθεί σε Μ.Ε.Θ. Σε 5 
είχε προηγηθεί χορήγηση αντιμυκητιακών, εμπειρικά. Γ. Έντεκα ασθενείς έλαβαν αντιμυκητιακή 
θεραπεία μετά τη θετική αιμοκαλλιέργεια, όλοι με εχινοκανδίνες (9 ανιδουλαφουγκίνη, 1 μικα-
φουγκίνη και 1 κασποφουγκίνη). Στις 4 εβδομάδες μετά τη διάγνωση 6 ασθενείς ήταν εν ζωή και 
5 είχαν καταλήξει. Σε 8 ασθενείς δεν χορηγήθηκε θεραπεία και από αυτούς 4 είχαν καταλήξει στις 
4 εβδομάδες. Στο σύνολο των ασθενών ο συνδυασμός χειρουργικής επέμβασης και νοσηλείας σε 
Μ.Ε.Θ. είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με θνητότητα (p=0,02).
Συμπεράσματα: Στους ασθενείς μας υπήρχαν πολλαπλοί παράγοντες κινδύνου για μυκηταιμία. 
Η μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων μυκηταιμίας οφειλόταν σε non albicans είδη Candida και 
ιδίως C. parapsilosis, με εξαίρεση τους διαβητικούς ασθενείς όπου υπήρχε υπεροχή της C. albicans. 
Τέλος, η συνολική θνητότητα στις 4 εβδομάδες ήταν περίπου 50% άσχετα από τη χορήγηση ή μη 
αντιμυκητιακής θεραπείας, με σημαντικό παράγοντα κινδύνου τον συνδυασμό προηγηθείσας χει-
ρουργικής επέμβασης και νοσηλείας σε Μ.Ε.Θ.
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ΑΑ33
Θεώρηση του ιού Ebola από το προσωπικό του νοσοκομείου υποδοχής, 
στην αρχή της επιδημίας και μετά 4 μήνες
Χ. Λούπα, Σ. Μάζαρης, Μ. Χριστοδούλου, Π. Νικολόπουλος, Φ. Καμπόσου, Β. Καρύδη, Θ. Τριανταφύλλου, 
Κ. Χριστόπουλος
Γ.Ν. Μελισσίων «Α. Φλέμιγκ»

Εισαγωγή: Το νοσοκομείο μας έχει επιλεγεί ως χώρος υποδοχής υπόπτων περιστατικών γιά λοίμω-
ξη από ιό Ebola. Καταγράφηκε ο βαθμός ανησυχίας του προσωπικού και οι στοιχειώδεις γνώσεις 
για τη νόσο, στην αρχή και μετά 4 μήνες.
Υλικό και Μέθοδοι: Ζητήθηκε από όλο το προσωπικό να συμπληρώσει κατ’ ιδίαν ανώνυμα 
ερωτηματολόγια (6 σύντομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής). Καταγραφόταν η ιδιότητα (ιατρός/
νοσηλευτής/λοιπό προσωπικό) και το επίπεδο εκπαίδευσης (1βάθμια/2βάθμια/3βάθμια).
Αποτελέσματα: 1η περίοδος (Οκτώβριος 2014): Μόνον 88 άτομα θέλησαν να συμπληρώσουν το 
ερωτηματολόγιο [26 ιατροί (7 ειδικευμένοι), 44 νοσηλευτές, 18 λοιποί (3βάθμιας εκπαίδευσης=9, 
2βάθμιας=7, 1βάθμιας=2]. 2η περίοδος (Φεβρουάριος 2015): Υποδιπλάσια άτομα (46) συμπλήρω-
σαν το ερωτηματολόγιο (συνηθισμένη φράση: «Γιατί; Υπάρχει ακόμα Ebola;»). 

Ερώτηση Απαντήσεις
1η περίοδος 2η περίοδος

n (%)* n (%)*

Ανησυχία για 
επιδημία στην 
Ελλάδα

Πολύ
Λίγο/αρκετά

καθόλου

6
61
21

(7)

(24)

1
32
13

(2)

(28)

Ανησυχία 
για ίδιους ή 
συγγενείς

Πολύ
Λίγο/αρκετά

καθόλου

10
51
27

(11)

(31)

4
23
19

(9)

(41)

Παρακολούθηση 
ειδήσεων για 
Ebola

Καθημερινά
Περιστασιακά

καθόλου

10
73
5

(11)

(6)

6
34
6

(13)

(13)

Νοσηλεύεται 
περιστατικό στην 
Ελλάδα;

Ναι
Όχι

Δεν γνωρίζω

0
69
19

(0)

(22)

1
31
14

(2)

(31)

Υπάρχει 
αποτελεσματικό 
φάρμακο;

Ναι
Όχι

Δεν γνωρίζω

8**
58
22

(9)

(25)

10***
22
14

(22)

(30)

Μεταδίδεται ο 
ιός από ασθενή;

Ναι (εύκολα/δύσκολα)
Όχι

Δεν γνωρίζω

82
2****

4
(2)
(5)

41
0
5

(0)
(11)

*Αναγράφεται όπου θεωρήθηκε ενδιαφέρον 
**2 ιατροί / 5 νοσηλ. / 1 άλλος, ***1 ιατρός / 3 νοσηλ. / 6 άλλοι, ****1 ιατρός / 1 νοσηλευτής

Συμπεράσματα: Ενώ η επιδημία εξακολουθεί να αποτελεί επείγουσα κατάσταση για τη δημόσια 
υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος (WHO, Ιαν. 2015), το προσωπικό έχει εφησυχάσει. Αρχικά, η ανη-
συχία του προσωπικού κυμαινόταν σε λογικά επίπεδα. Τώρα, υπάρχει μείωση του ενδιαφέροντος 
και της ανησυχίας, με αύξηση των ατόμων που δεν παρακολουθούν καθόλου τις ειδήσεις (από 6 
σε 13%) και σημειώνεται υπεραισιοδοξία ως προς την ύπαρξη αποτελεσματικής θεραπείας (22%), 
συγχέοντάς την ίσως με τις πειραματικές αγωγές. Επίσης οι γνώσεις σχετικά με τον ιό δεν είναι 
επαρκείς. Συνεπώς, χρειάζεται συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού με ομιλίες/διαλέξεις.
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ΑΑ34
Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος από την κοινότητα σε 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο των Αθηνών
Δ. Χαλκιαδάκη,1 Μ. Μπομπολή,1 Α. Λιονή,1 Δ. Λουλάκης,1 Ε. Βύνια,1 Χ. Κόλλια,1 Α. Συρίχα,1  
Ε. Καυκούλα,2 Β. Μπάκα,2 Μ.Κ. Λαζανάς 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 

Σκοπός: Η μελέτη κλινικών και μικροβιολογικών δεδομένων, ασθενών με συμπτωματική ουρολοί-
μωξη ή ασυμπτωματική βακτηριουρία κοινότητας.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη ασθενών με συμπτωματική ουρολοίμωξη ή ασυμπτωμα-
τική βακτηριουρία που πληρούσαν τα κριτήρια ΕCDC 2008 για λοίμωξη κοινότητας και παρακολου-
θήθηκαν στο Γ.Ν.Α «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» το έτος 2014. Αποκλείστηκαν επεισόδια υποτροπών 
και ασθενείς με ουροκαθετήρα.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 88 ασθενείς, 54 με συμπτωματική ουρολοίμωξη κοινότητας (διάμε-
ση ηλικία 73,5 έτη, 36 γυναίκες), 34 με ασυμπτωματική βακτηριουρία κοινότητας (διάμεση ηλικία 76 
έτη, 27 γυναίκες).

Πίνακας 1. Κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών.

Κλινικό σύνδρομο Ηλικία (έτη)

<50 50-65 >65

Συμπτωματική ουρολοίμωξη ΓΝ ΑΝ ΓΝ ΑΝ ΓΝ ΑΝ

Οξεία κυστίτις (n=12) 5 0 4 0 3 0

Οξεία πυελονεφρίτις (n=42) 7 1 1 4 16 13

Ασυμπτωματική βακτηριουρία (n=34) 6 1 2 1 19 5

ΓΝ γυναίκες, ΑΝ άνδρες

Πίνακας 2. Απομονωθέντα μικρόβια ανά ομάδα ασθενών

Ουροπαθογόνα Συμπτωματική
ουρολοίμωξη

Ασυμπτωματική
βακτηριουρία Σύνολο

Ηλικία (έτη)

<50 50-65 >65 <50 50-65 >65

Ε. coli 12 7 22 5 2 15 63

K. pneumoniae 1 1 5 1 1 1 10

P. mirabilis 0 1 1 0 0 4 6

P. aeruginosa 0 0 3 0 0 2 5

E. faecalis 0 0 1 0 0 2 3

S. saprophyticus 0 0 0 1 0 0 1

Απομονωθέντα ανθεκτικά στελέχη E.coli: 18/41 από ασθενείς με συμπτωματική ουρολοίμωξη, 
9/22 με ασυμπτωματική βακτηριουρία. Αντιβιοτικά το τελευταίο τρίμηνο είχαν λάβει 5 ασθενείς. 
Απομονώθηκε 1 στέλεχος με παραγωγή ESBL από ασθενή τρίτης ηλικίας που έλαβε κεφουρoξίμη 
το τελευταίο τρίμηνο.



74

Πίνακας 3. Αντοχή στελεχών E. coli ανά ομάδα ασθενών

Αντιβιοτικό Συμπτωματική ουρολοίμωξη Ασυμπτωματική βακτηριουρία

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

<50 50-65 >65 <50 50-65 >65

AMP 6/12 (50) 1/7 (14) 7/22 (32) 0/5 (0) 1/2 (50) 5/15 (33)

AMC 2/12 (16) 1/7 (14) 3/22 (13) 0/5 (0) 0/2 (0) 0/15 (0)

CXM 1/12 (8) 0/7 (0) 3/22 (13) 0/5 (0) 0/2 (0) 1/15 (6)

GEN 0/12 (0) 0/7 (0) 1/22 (4) 0/5 (0) 0/2 (0) 0/15 (0)

NAL 0/12 (0) 2/7 (28) 4/22 (18) 2/5 (40) 1/2 (50) 1/15 (6)

CIP 0/12 (0) 1/7 (14) 3/22 (13) 1/5 (20) 0/2 (0) 1/15 (6)

NIT 0/12 (0) 1/7 (14) 2/22 (9) 0/5 (0) 0/2 (0) 1/15 (6)

SXT 1/12 (8) 0/7 (0) 3/22 (13) 1/5 (20) 1/2 (50) 6/15 (40)

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

Συμπεράσματα: Συχνότερο αίτιο συμπτωματικής ουρολοίμωξης και ασυμπτωματικής βακτηριου-
ρίας κοινότητας ήταν η E. coli, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Τα λοιπά ουροπαθογόνα απομονώ-
θηκαν συχνότερα από ασθενείς τρίτης ηλικίας. Τα ποσοστά αντοχής συνολικά των απομονωθέντων 
στελεχών E. coli ήταν σε τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη 19%, ναλιδιξικό οξύ 16%, σιπροφλοξα-
σίνη 9,5%. Υπήρχαν διαφορές των ποσοστών αντοχής μεταξύ ηλικιακών ομάδων και των ομάδων 
συμπτωματικής ουρολοίμωξης και ασυμπτωματικής βακτηριουρίας.

ΑΑ35
EBV αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο με πιθανή συλλοίμωξη με 
Coxsackie και Parvo B19 σε ενήλικα ασθενή με μεταμόσχευση νεφρού
Ι. Ρωμιόπουλος,1 Α. Πυρπασοπούλου,1 Η. Ονουφριάδης,2 Ε. Μάσσα,3 Ε. Μουλούδη,3 Χ. Κυδώνα,3  
Τ. Γιασνέτσοβα,3 Ν. Γερογιάννη,3 Γ. Μυσερλής,4 Φ. Σολωνάκη,4 Μ. Νικοδημοπούλου,4 Ε. Μανδαλά,5 
Χ. Ανταχόπουλος,1 Ε. Ροηλίδης 1
1Τμήμα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» 
2Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» 
3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» 
4 Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» 
5Δ’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 37 ετών, με ιστορικό μεταμόσχευσης νεφρού προ έτους 
λόγω IgA νεφροπάθειας, σε αγωγή με μικρές δόσεις μεθυλπρεδνιζολόνης και τακρόλιμους, νοση-
λεύθηκε σε επαρχιακό νοσοκομείο λόγω ολιγουρίας από 24ώρου ενώ από 2μέρου παρουσίαζε 
εμπύρετο διαρροϊκό σύνδρομο. Λόγω εγκατάστασης οξείας νεφρικής ανεπάρκειας η ασθενής δια-
κομίστηκε στην Κλινική Μεταμοσχεύσεων όπου παρακολουθούνταν. Κατά την εισαγωγή διαπιστώ-
θηκε εμπύρετο (ως 39,0oC) με συνοδό πανκυτταροπενία και διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού. 
Ο υπερηχογραφικός έλεγχος έδειξε φυσιολογική μορφολογία και αιμάτωση του μοσχεύματος. Το 
περιφερικό επίχρισμα δεν ανέδειξε σχιστοκύτταρα απομακρύνοντας τη διάγνωση θρομβωτικής 
θρομβοπενικής πορφύρας, ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου και διάχυτης ενδαγγειακής πήξης. 
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Διακόπηκε άμεσα ο αναστολέας καλσινευρίνης και η ασθενής τέθηκε σε εμπειρική αντιμικροβιακή 
αγωγή ευρέος φάσματος ενώ διενεργήθηκε αξονική θώρακος/κοιλίας στην οποία διαπιστώθηκε 
μόνο ηπατοσπηνομεγαλία και οριακού μεγέθους λεμφαδενοπάθεια (μασχαλιαία, παραορτικά, βου-
βωνικά). Οι καλλιέργειες αίματος και ούρων ήταν αρνητικές. Λόγω ραγδαίας επιδείνωσης της κλι-
νικής εικόνας και εγκατάστασης πολυοργανικής ανεπάρκειας η ασθενής διακομίστηκε στη Μ.Ε.Θ. 
και τέθηκε σε συνεχή αιμοδιήθηση, ενώ έγινε έναρξη χορήγησης γανσικλοβίρης με την πιθανότητα 
αναζωπύρωσης προηγούμενης CMV λοίμωξης. Ο ιολογικός έλεγχος ήταν συμβατός με οξεία EBV 
λοίμωξη [EBV IgM 25,5 (φ.τ 0-20), EBCA IgG 115 (φ.τ 0-20), PCR για EBV (3,5 x106 αντίγραφα)] και 
πιθανή οξεία λοίμωξη από Coxsackie [(IgM 59,5 (φ.τ 0-15), IgG 0,5 (φ.τ 0-15)] και Parvo B19 [(IgM 
18,4 (φ.τ 0-15), IgG 0,2 (φ.τ 0-15)]. Με τη διάγνωση αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου σχετιζόμενου 
με EBV λοίμωξη (εμπυρέτου, πανκυτταροπενίας, υπερτριγλυκεριδαιμίας, σπληνομεγαλίας ενώ δεν 
κατέστη δυνατή η διενέργεια μυελογράμματος λόγω βαριάς κλινικής εικόνας), η ασθενής αντιμε-
τωπίστηκε με ακυκλοβίρη, κορτικοστεροειδή, άνοση σφαιρίνη έναντι του κυτταρομεγαλοϊού και 
αυξητικό παράγοντα των κοκκιοκυττάρων. Η ασθενής κατέληξε τη 10η ημέρα νοσηλείας λόγω μη 
ανατασσόμενης καταπληξίας.
Συμπεράσματα: Το αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο είναι μία σπάνια νοσολογική οντότητα ανεξέ-
λεγκτης ενεργοποίησης του ανοσιακού συστήματος. Η απουσία ειδικών διαγνωστικών κριτηρίων 
και η κλινικοεργαστηριακή ομοιότητά του με βαρειά σήψη έχουν συχνά ως συνέπεια την καθυστε-
ρημένη διάγνωσή του. Η θνητότητα με τα ισχύοντα θεραπευτικά πρωτόκολλα παραμένει υψηλή 
λόγω του επιθετικού χαρακτήρα της νόσου και της εγκατάστασης πολυοργανικής ανεπάρκειας. 
Επιβάλλεται η άμεση έναρξη θεραπείας ακόμα και με την υποψία της διάγνωσης. Η πρόγνωση είναι 
δυσμενέστερη όταν η νόσος είναι απότοκος EBV λοίμωξης. 

ΑΑ36
Επιδημιολογική διερεύνηση σύφιλης σε ασθενείς με HIV λοίμωξη: 
Προκαταρκτικά δεδομένα 
Φ. Στεργίου,1 Χ. Ντάφλος,1 Π. Πανταζή,2 Β. Σακκά,1 Α. Πλατανιά,2 Σ. Καούστου,1 Α. Λιονή,1 Ν. Τσόγκας,1 
Β. Μπάκα,1 Β. Καψιμάλη,3 Μ. Χίνη 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
3 Εργαστήριο Αναφοράς AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων (ΣΜΝ), Νοσοκομείο Δερ-
ματικών & Αφροδισίων Νόσων Αθηνών «Ανδρέας Συγγρός

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή περιπτώσεων σύφιλης σε μία ομάδα HIV 
θετικών ασθενών και η αναζήτηση συσχετισμών μεταξύ επιδημιολογικών χαρακτηριστικών, ανοσολο-
γικών και ιολογικών παραμέτρων, κλινικών εκδηλώσεων και ανταπόκρισης στη θεραπεία της σύφιλης. 
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά το έτος 2014 στη ΜΕΛ του ΝΕΕΣ, καταγράψαμε και αναλύσαμε τα απο-
τελέσματα του ορολογικού ελέγχου για σύφιλη σε 505 ασθενείς με HIV λοίμωξη, 461 άνδρες και 44 
γυναίκες. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε νεοδιαγνωσθέντες και παλαιούς ασθενείς, ανεξαρτήτως 
της ύπαρξης ή μη προηγούμενου εργαστηριακού ελέγχου για σύφιλη, και περιελάμβανε ειδικές 
(FTA – Abs, EIA IgM και IgG, TPHA ποιοτική και ποσοτική) και μη ειδικές (VDRL – RPR ποιοτική και 
ποσοτική) τρεπονημικές ορολογικές δοκιμασίες. 
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 87/505 (17,2%) ασθενείς με θετικές ειδικές τρεπονημικές δοκιμα-
σίες. Οι 33/87 (37,9%) είχαν θετικές και τις μη ειδικές τρεπονημικές δοκιμασίες, ενώ 1/505 είχε ψευ-
δώς θετική VDRL. 32/33 ασθενείς ήταν άνδρες, MSM, με μέση ηλικία 37,5 έτη (22-67) και 1 γυναίκα, 
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26 ετών, IVDU. Κατά τη διάγνωση της σύφιλης η μέση τιμή CD4+ και ιικού φορτίου ήταν 560 κυτ/
mm3 (106-1.514) και 88.489 copies/ml (94-556.000) αντίστοιχα. 13 ασθενείς ελάμβαναν HAART και 
12 είχαν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο (<50 copies/ml). Σε 8 ασθενείς η διάγνωση σύφιλης και HIV 
έγινε συγχρόνως. Οι 17/33 (51,5%) ελέγχθησαν στο πλαίσιο περιοδικής παρακολούθησης, ενώ οι 
16/33 (48,5%) λόγω εκδήλωσης συμπτωμάτων. Πέντε ασθενείς παρουσίασαν ενεργή ελκωτική 
βλάβη στα γεννητικά όργανα, 5 συφιλιδική ροδάνθη ή/και χαρακτηριστικό εξάνθημα σε παλάμες 
και πέλματα, 4 συνδυασμό πρωτογόνου και δευτερογόνου σύφιλης. Δύο ασθενείς είχαν οφθαλμική 
προσβολή με θετική VDRL στο ΕΝΥ και έλαβαν κρυσταλλική πενικιλλίνη G 24 εκατομμύρια IU/ημε-
ρησίως IV, για 2 εβδομάδες. Οι υπόλοιποι έλαβαν 3 εβδομαδιαίες δόσεις βενζαθινικής πενικιλλίνης, 
2,4 εκατομμύρια IU IM, ενώ 2/33 (6%) ασθενείς δεν προσήλθαν για να λάβουν θεραπεία. 16/33 
(48,5%) ασθενείς, για τους οποίους υπήρχε διαθέσιμη ορολογική επανεκτίμηση μετά το τέλος της 
αγωγής (3-24 μήνες), ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία. 
Συμπεράσματα: Tα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της επίπτωσης της σύφι-
λης σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Υπογραμμίζεται η σημασία του τακτικού ελέγχου για σύφιλη και 
άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα σε αυτόν τον πληθυσμό, δεδομένου ότι το ήμισυ των 
ασθενών μας με συλλοίμωξη ήταν ασυμπτωματικοί.

ΑΑ37
Διαχρονικές διαφορές βακτηριαιμιών από ανθεκτικά και μη παθογόνα 
σε ασθενείς Παθολογικού Τμήματος κατά την τελευταία τριετία
Κ. Τσουμίδη,1 Θ. Δερμάτης,1 Ν. Μακρής,1 Ε. Μπλέτσα,1 Μ. Κιμούλη,2 Θ.Α. Πέππας,1 Π. Κάρλε,2  
Η.X. Ταμβάκος 1 
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Σκοπός: Να εκτιμηθούν οι διαχρονικές διαφορές επί ασθενών Παθολογικού Τμήματος με βακτηρι-
αιμία [Β], σε ό,τι αφορά στην επιδημιολογία, έκβαση και ειδικά δυσχερών ως προς αντοχή (Α) στα 
αντιμικροβιακά παθογόνων, κατά την τελευταία τριετία.
Υλικό και Μέθοδοι: Καταχώρηση σε βάση δεδομένων δημογραφικών, κλινικών και μικροβιο-
λογικών παραμέτρων, έκβασης νοσηλείας/λοίμωξης. Χρονικό διάστημα 1/1/2012-31/12/2014. 
Καταχώρηση/ανάλυση σε Η/Υ ΙΒΜ συμβατό με το πρόγραμμα Excel και EPI5-Info (CDC, 2008). 
Ευαισθησία βάσει MIC, μέθοδος Vitek αυτοματοποιημένη.
Αποτελέσματα: Τεκμηριωμένη Β σε συνολικά 158 ασθενείς (Α: 81, Γ: 67) μ. ηλικίας 74,8 ετών. Συνύ-
παρξη χρονίας νόσου 81%, νοσοκομειακή Β στο 34%. Kυριότεροι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί ήταν 
E. coli (32, εξ ων Α-ESBL=3), εντερόκοκκοι (22) Klebsiella (22, εξ ων 13 KPC πολυΑ), S. aureus (13, εξ 
ων MRSA=7), Acinetobacter (10, εξ ων πολυΑ οι 8) και ψευδομονάδες (9, εξ ων πολυΑ οι 4). Συνη-
θέστερη προέλευση Β το ουροποιητικό. Οι βασικές κατά την τριετία διακυμάνσεις ήταν: σταθερά 
άνοδος Klebsiella και, κυρίως, άνοδος εντεροκοκκικών Β. Ως προς την A των Gram(-) παθογόνων, 
σημαντική, σταθερά διαχρονικά, ήταν η παρουσία Α στις καρβαπενέμες. Μέση νοσηλεία: 14,7 
ημέρες και θνητότητα κατά τη νοσηλεία 30,4% που δεν συσχετίσθηκε, όμως, με πολυανθεκτικό 
παθογόνο, αλλά με τα υποκείμενα νοσήματα κυρίως.
Συμπεράσματα: Η συνεχής μεταβολή των αιτίων Β, με αυξομειώσεις εκάστου, ή εμφάνιση μη 
συνήθως αναμενομένων και κυρίως οι μεταβολές του profile αντοχής αυτών, καθιστά τη συνεχή 
παρακολούθηση επιβεβλημένη για την όσο το δυνατόν καλύτερη επιλογή εμπειρικής αγωγής, 
βασιζόμενοι στα πλέον πρόσφατα δεδομένα του συγκεκριμένου χώρου. 
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ΑΑ38
Εκτίμηση ποσοστού αποστολής αιμοκαλλιεργειών και θετικότητας 
αυτών ανά τμήμα κατά τη διάρκεια του 2014
Ν.Δ. Ζάχος, Ε. Καρυδάκη, Μ. Γαμβρούλη, Α. Μπάκωση, Δ. Παπαδάκη, Β. Κορδίνας, Ε. Μητσάτσου, 
Π. Κάρλε, Θ.Α. Πέππας 
Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να υπολογίσουμε τον συνολικό αριθμό αιμοκαλλιεργειών που 
απεστάλησαν από κλινικά τμήματα κατά το έτος 2014, το ποσοστό θετικότητας αυτών και τη συσχέ-
τισή του με τις πραγματικές ημέρες νοσηλείας ασθενών στα τμήματα.
Υλικό και Μέθοδοι: Καταρτίσαμε ομάδες εργασίας με συνδετικό κρίκο τον νοσηλευτή λοιμώξεων 
που συνέλεγαν και καταχωρούσαν, υπό μορφή Excel σε ΗΥ, από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο τις 
αποσταλείσες καλλιέργειες αίματος (ΑΚΑ) τις τεκμηριωθείσες βακτηριαιμίες (ΤΒ) ως προς το είδος 
του απομονωθέντος παθογόνου και από το Γραφείο Κίνησης τον αριθμό πραγματικών ημερών 
νοσηλείας (γινόμενο ασθενείς.ημέρες, patient.days [pt.d]). Αναλύθηκαν τα ανωτέρω ανά κλινικό 
τμήμα. Χρόνος καταγραφής 1/1/2014 έως 31/12/2014. 
Αποτελέσματα: Κατά το ως άνω διάστημα υπήρξαν 6.032 ΑΚΑ επί των 29.648 εισαχθέντων ή 0,04 
ΑΚΑ/pt.d. Τα τμήματα με τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό αιμοκαλλιεργειών και τα υψηλότερα 
ποσοστά AKA/pt.d ήταν Μ.Ε.Θ./ΜΑΦ [1.160 και 0,029, αντίστοιχα), η Μονάδα Νεογνών (734 και 
0,051), τα τρία Παθολογικά Τμήματα με απόλυτους αριθμούς 760, 721, 669 και AKA/pt. 0,143, 0,159 
και 0,146, αντίστοιχα. Ακολουθούσε το Νεφρολογικό με 618 ΑΚΑ και 0,501 ΑΚΑ/pt.d. Τα ποσοστά 
θετικότητας, ήτοι ΤΒ επί των ΑΚΑ ανά τμήμα θετικών καλλιεργειών επί των 415 συνολικά, στα κυρι-
ότερα τμήματα ήταν: Μ.Ε.Θ./ΜΑΦ=0,128 ή 12,8%, ΜΕΝ=0,013, για τα τρία Παθολογικά 0,061, 0,091 
και 0,043 αντίστοιχα, ενώ για το Νεφρολογικό ήταν 0,04. Μεγάλες δυσαρμονίες στις παραμέτρους 
αυτές παρετηρήθησαν σε ομοειδή Τμήματα, παθολογικού και χειρουργικού τομέα. 
Συμπεράσματα: Η καταχώρηση και μελέτη των αριθμών ΑΚΑ και ΤΒ ενδείξεις μόνο μπορεί να προ-
σφέρει, καθώς είναι δυσχερές να καθορισθεί, αναδρομικά, εάν ελήφθησαν λιγότερες ή περισσότερες 
καλλιέργειες από ό,τι απήτει η κλινική εικόνα, ούτε εάν είναι καλύτερος, ποιοτικά, δείκτης το ποσοστό 
θετικών επί αποσταλεισών αιμοκαλλιεργειών, ακόμα και σε συσχέτιση με τον απόλυτο αριθμό ή τις 
pt.d. Οπωσδήποτε, όμως, σκιαγραφεί αρκούντως επιτακτική την ανάγκη σχεδιασμού, και τήρησης, 
από κλινικά τμήματα πρωτοκόλλων για το πότε και σε ποιους, πρέπει να λαμβάνεται αιμοκαλλιέργεια.

ΑΑ39
Αντίκτυπος από επιδημική έξαρση γρίππης σε Παθολογικά Τμήματα 
του νοσοκομείου κατά τον Ιανουάριο του 2015
Δ. Ντιώνιας,1 Γ. Γραβιά,1 Μ. Γαμβρούλη,2 Δ. Κρανίου,1 Ν.Δ. Ζάχος,2 Ι. Μπινίκος,1 Ι. Μουζακίτης,1  
Α. Κοντομίχου,2 Η.Χ. Ταμβάκος,1 Θ.Α. Πέππας 1
1Γ’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά 
2Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Σκοπός: Σκοπός ήταν να μελετήσουμε, προοπτικά, τον αντίκτυπο της γρίππης στην κίνηση εξετα-
ζομένων στο ΤΕΠ και εισαγομένων για νοσηλεία σε Παθολογικά Τμήματα.
Υλικό και Μέθοδοι: Ευθύς ως τα μέλη της Ομάδας Επέμβασης της Επιτροπής Λοιμώξεων (ΝΔΖ και 
ΘΑΠ) διεπίστωσαν, την 7-1-15 συρροή νεοεμφανιζομένων εμπυρέτων σε νοσηλευόμενους αλλά 
και αύξηση προσέλευσης στο ΤΕΠ Παθολογικού και εισαγωγών που ενέπιπταν στην επιδημιολογική 
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διάγνωση γριππώδους συνδρομής (influenza-like illness, ILI) εκτός από την ενημέρωση Διοίκησης, 
ΕΝΛ και Τμημάτων προχώρησαν σε καθημερινή καταγραφή, κλίνη προς κλίνη, νέων νοσήσεων 
με ILI, αναζήτηση συμπτωμάτων ILI σε επισκέπτες και επαγγελματίες υγείας (ΕΥ) και καταγραφή 
προσερχομένων και εισαγομένων στο ΤΕΠ Παθολογικού, ανά γενική εφημερία. Επίσης, παρακολού-
θηση των εκταμιευομένων από το φαρμακείο προς τα τμήματα δισκίων οσελταμιβίρης, ως έμμεσο 
δείκτη. Η αποστολή δειγμάτων για διάγνωση είχε απορριφθεί ως οικονομικά αδύνατη και επελέγη 
να προκριθεί η επιδημιολογική διάγνωση/θεραπεία.
Αποτελέσματα: Η πηγή της αρχικής διασποράς ενετοπίσθη σε μέλος παραϊατρικού προσωπικού. 
Εν συνόλω, για τον Ιανουάριο σε αυτό το Παθολογικό Τμήμα εκταμιεύθηκαν 499 κάψουλες οσελ-
ταμιβίρης, εκ των οποίων 318 (159 DDDs) χρησιμοποιήθηκαν θεραπευτικά σε ασθενείς (0,1453 
DDDs/pt.d) και Ε.Υ., ενώ 181 δόθηκαν ως προφύλαξη σε εκτεθέντες ασθενείς και Ε.Υ. Επιπροβάλλο-
ντας αυτή την ποσόστωση στα άλλα Παθολογικά Τμήματα επιπροστίθενται 51 DDDs θεραπευτικά 
σε ασθενείς (0,0349 DDDs/pt.d) στο ένα και 20 DDDs θεραπευτικά (0,019 DDDs/pt.d). Φαρυγγικό 
εστάλη μόνο σε τρεις ασθενείς (1 αρνητικό, ένα ιός γρίππης Α (Η3Ν2) και ένα ιός γρίππης Β). Ένας 
διασωληνωθείς ασθενής εκ των εισαχθέντων κατέληξε, ενώ η πορεία των άλλων με ILI υπήρξε 
ομαλή. Εμβολιαστική κάλυψη Ε.Υ. καλύτερη του 2014 (21,42% έναντι 6,43%). Επιβάρυνση ΤΕΠ 
Παθολογικού, ως προεβλέφθη από την ΕΝΛ κατά μήνα Ιανουάριο ηυξημένη (+17% εξεταζομένων, 
και +12% εισαχθέντων) έναντι Δεκεμβρίου. Τα παγίως συνιστώμενα ελάχιστα απέδωσαν.
Συμπεράσματα: Η προετοιμασία και ο σχεδιασμός, τόσο σε επίπεδο νοσοκομείου όσο και κεντρι-
κά, για την, παγίως κατά έτος αναμενομένη, επιβάρυνση των νοσοκομείων και ιδίως των Παθολο-
γικών Τμημάτων, πρέπει να προηγούνται κατά πολύ της εμφάνισης της επιδημικής έξαρσης, γιατί 
τότε κάθε προσπάθεια δεν έχει συνήθως αξιόλογα αποτελέσματα, συνυπολογιζομένων ελλείψεων 
και άλλων προβλημάτων. 

ΑΑ40
Αστοχία παρεμβάσεων σε περιοδικές εξάρσεις Clostridium difficile 
τριτοβάθμιου νοσοκομείου
Ν.Δ. Ζάχος, Α. Μπάκωση, Ε. Καρυδάκη, Σ. Ελβανίδη, Π. Τζαβάρα, Η.Χ. Ταμβάκος, Π. Κάρλε, Θ.Α. Πέππας
Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Σκοπός: Σκοπός ήταν να παρουσιασθεί η πορεία μετά τις κινήσεις της ΕΝΛ, επί εμφανισθεισών 
εξάρσεων (outbreak) διαρροϊκού συνδρόμου από Clostridium difficile (Cd) σε 3βάθμιο νοσοκομείο, 
καθώς και τα χαρακτηριστικά των νέων περιπτώσεων. 
Υλικό και Μέθοδοι: Παρακολούθηση, καταγραφή και χαρτογράφησης (θαλάμων κ.τ.λ.) κάθε περίπτω-
σης όπου υπήρχε απομόνωση Cd και υπενθύμιση των οδηγιών στο Τμήμα από Πρόεδρο και νοσηλευτή 
λοιμώξεων, συν γραπτή και ηλεκτρονική ενημέρωση μετά οδηγιών, καθώς και συγκλήσεις συναντήσεων 
με Διοίκηση, Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία. Συνεχές κλινικό και εργαστηριακό audit.
Αποτελέσματα: Καθ’ όλο το 2013 υπήρξαν 49 κρούσματα. Στο 2014 σημειώθηκαν 61 απομονώ-
σεις Cd. Χαρακτηριστικά ασθενών: Α: 43, Θ: 67, μ.ηλικίας: 74,3 ετών. Ελάμβαναν αντιμικροβιακά 
σε ποσοστό 82%, είχαν λάβει κατά το προηγούμενο 3μηνο στο 67%, ελάμβαναν ΡΡΙ: 88% και 
υποκείμενη νόσος υπήρχε στο 89%. Η χαρτογράφηση δεν βοήθησε ιδιαίτερα καθώς σχεδόν όλοι 
οι ασθενείς (αλλά και η πλειονότης των αποσταλέντων για ανίχνευση Cd κοπράνων) προερχόταν, 
ομοιοβαρώς, από έναν όροφο. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη διαφορά στον αριθμό των Cd+ ανά μήνα. Τα 
πλείστα ήταν μόνο Ag+ και μόνο 4 περιπτώσεις ήπιας/μέτριας κολίτιδας υπήρξαν. Πέραν χορήγη-
σης αγωγής και αναγραφής οδηγιών προφυλάξεων επαφής (που κατά το audit σπανιότατα εγένετο 
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αντιληπτό να τηρούνται) παρατηρήθηκε μία γενική μοιρολατρική αποδοχή σε όλα τα κλιμάκια. Οι 
παρατηρηθείσες αντικειμενικές δυσχέρειες και τα σφάλματα θα παρουσιασθούν αναλυτικά.
Συμπεράσματα: Η συνεχής επαγρύπνηση και παρακολούθηση από την ΕΝΛ, είναι ασφαλώς 
απαραίτητη, αλλά προφανώς δεν επαρκεί. Απαιτείται μεγαλυτέρα ευαισθητοποίηση, όλων των 
φορέων, ιατρικών, νοσηλευτικών και διοικητικών, εάν πραγματικά είναι επιθυμητός ο έλεγχος και 
η υγιεινή. Ο έλεγχος, στο παρόν διάστημα για πληθώρα λόγων και αιτίων, καθίσταται πολλαπλά 
δυσχερέστερος αλλά ο αγώνας πρέπει να συνεχισθεί.

ΑΑ41
Έλεγχος της ορθολογικής χρήσης των αντιμυκητιακών φαρμάκων σε 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο
Κ. Κοραντάνης,1 Μ. Γκαμαλέτσου,1,5 Α. Μαρκογιαννάκης,2 Μ. Σαμάρκος,3,5 Γ.Λ. Δαΐκος,4,5 Ν.Β. Σύψας 1,5

1Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
2Τμήμα Φαρμακείου, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
3Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
4Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
5Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Οι μυκητιακές λοιμώξεις είναι μείζον πρόβλημα στα νοσηλευτικά ιδρύματα, λόγω 
αυξανόμενης συχνότητας, υψηλής νοσηρότητας και θνητότητας. Η διαθεσιμότητα νέων, ευρέος 
φάσματος αντιμυκητιακών φαρμάκων (ΑΜΦ) με βελτιωμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, 
οδήγησε στην αυξημένη χρήση τους για την πρόληψη και θεραπεία των μυκητιακών λοιμώξεων. Η 
κατάχρηση των ΑΜΦ οδηγεί σε φαινόμενα αντοχής, τοξικότητα και αυξημένα κόστη. 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να μελετήσει την ορθότητα της συνταγογράφησης ΑΜΦ σε ένα 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο και να εντοπισθούν τα συνήθη λάθη.
Υλικό και Μέθοδοι: Οι ερευνητές αξιολόγησαν προοπτικά όλες τις συνταγές ΑΜΦ στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» από 
1/9/2014 έως 31/1/2015. Η αξιολόγηση έγινε με τη χρήση μιας κλίμακας βαθμολόγησης, που λάμβανε 
υπόψη της την ύπαρξη ένδειξης αντιμυκητιακής αγωγής, την καταλληλότητα του επιλεγόμενου ΑΜΦ, τη 
διάρκεια της θεραπείας, τη δοσολογία, τις αλληλεπιδράσεις, τη μέτρηση επιπέδων ορού όπου απαιτείτο 
και την ενδεδειγμένη οδό χορήγησης. Η κλίμακα καταρτίστηκε με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες διε-
θνών οργανισμών και συγκεκριμένα των IDSA, ECIL-5 και ESCMID. Η συλλογή των κλινικών και εργαστη-
ριακών στοιχείων γινόταν με επιτόπια επίσκεψη ενός ερευνητή. Με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια η 
συνταγογράφηση κρινόταν: α) σωστή, β) επαρκής αλλά όχι βέλτιστη και γ) λάθος. 
Αποτελέσματα: Αξιολογήθηκαν 108 συνταγές ΑΜΦ που χορηγήθηκαν σε 77 νοσηλευόμενους 
ασθενείς [45 (41,6 %) συνταγές ΑΜΦ σε γυναίκες και 63 (58,4%) σε άνδρες, μέσης ηλικίας 52,8 
έτη]. Το κυριότερο υποκείμενο νόσημα των ασθενών ήταν κακόηθες αιματολογικό νόσημα (53%). 
Από τις συνταγές 50 (46%) προερχόταν από Παθολογικές Κλινικές, 29 (27%) από την Αιματολογική 
Κλινική, 15 (14%) από Χειρουργικές Κλινικές και 6 (5,5%) από τη Μονάδα AIDS. Η συνταγογράφηση 
έγινε από λοιμωξιολόγο σε 35 (30,5%) των περιπτώσεων. Η χορήγηση ΑΜΦ έγινε ως προφύλαξη 
[36 συνταγές (33,3%)], ως εμπειρική αγωγή [64 (58,3%)], και ως στοχευμένη θεραπεία [8 (7,4%)]. 
Μετά την αξιολόγηση των συνταγών από τους ερευνητές κρίθηκαν ως σωστές 47 (43,5%), ως 
επαρκείς αλλά όχι βέλτιστες 15 (14%) και ως λάθος 46 (42,5%). Τα κυριότερα λάθη ήταν η χορήγηση 
ΑΜΦ χωρίς να υπάρχει ένδειξη (42%) και η επιλογή ακατάλληλου ΑΜΦ (37%).
Συμπεράσματα: Πρέπει να γίνουν σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση της συνταγογράφησης 
με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ορθολογικής χρήσης των ΑΜΦ. 
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ΑΑ42
Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ) ως προέχον σύμπτωμα λοίμωξης 
από Coxiella burnetii (πυρετός Q)
Δ. Ζαμπέτας, Α. Κυρίτσης, Μ. Ροδοπούλου, Γ. Σκρέκης, Μ. Ταμπάκη, Β. Παπαδημητρόπουλος,  
Σ. Μανωλακόπουλος, Δ. Βασιλόπουλος, Μ. Ντόιτς
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α. 

Εισαγωγή-Σκοπός: Οι ρικετσιώσεις είναι λοιμώξεις με κλινικές εκδηλώσεις ποικίλλουσας βαρύτη-
τας. Οφείλονται σε μικρά Gram(-) βακτηρίδια που μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω ενδιάμεσων 
ξενιστών (αρθρόποδων) και αναπαράγονται ενδοκυττάρια. Προσβάλλουν το ενδοθήλιο μικρών 
και μεσαίων αγγείων και προκαλούν την απελευθέρωση προφλεγμονωδών κυτταροκινών (εικόνα 
αγγειίτιδας). Κλινική εικόνα συμβατή με ΔΕΠ έχει περιγράφει μόνο σε τέσσερα περιστατικά στη 
βιβλιογραφία. Παρουσιάζεται η σπάνια περίπτωση ασθενούς που προσήλθε με πυρετό και εικόνα 
ΔΕΠ οφειλόμενη σε λοίμωξη από Coxiella burnetii.
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 77, ετών κάτοικος Λακωνίας, διεκομίσθη λόγω πυρετού 
από μηνός. Στην αντικειμενική εξέταση εισόδου παρουσίαζε πυρετό 38,5οC με ρίγος, εκχυμώσεις, 
δικτυωτή πελίωση και περιφερική κυάνωση. Εμφάνιζε επίσης δύσπνοια με υποξυγοναιμία και 
ξηρούς μη μουσικούς ήχους κατά την ακρόαση των πνευμόνων. Παράλληλα, χαρακτηριστική ήταν 
η αιμορραγική διάθεση από τα σημεία φλεβοκέντησης. Από τον εργαστηριακό έλεγχο βρέθηκαν 
παράταση INR, θρομβοπενία, χαμηλές τιμές ινωδογόνου και αυξημένα προϊόντα αποδομής ινώ-
δους, ευρήματα συμβατά με ΔΕΠ. Ο ορολογικός έλεγχος ανέδειξε τίτλους αντισωμάτων συμβατούς 
με οξεία λοίμωξη από Coxiella burnetii. H ασθενής υποστηρίχθηκε με φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα 
και χορηγήθηκε δοξυκυκλίνη. Παρουσίασε ταχεία κλινική βελτίωση με γρήγορη αποκατάσταση 
των εργαστηριακών ευρημάτων και της αιμορραγικής διάθεσης.
Συζήτηση: Στη παρούσα περίπτωση η εικόνα της ΔΕΠ φαίνεται να συσχετίζεται άμεσα με τη λοίμωξη 
από Coxiella burnetii (αποκλεισμός άλλων αιτιών, άμεση βελτίωση με αντιβίωση). Ο μηχανισμός είναι 
άγνωστος αλλά αποδίδεται κυρίως στη διαταραχή της λειτουργίας του ενδοθηλίου ως παράγοντα που 
φυσιολογικά αναστέλλει τον καταρράκτη της πήξης, ενώ συνδυάζεται και με την παράλληλη απελευθέ-
ρωση προφλεγμονωδών κυτταροκινών. Το συχνότερα αναφερόμενο εύρημα που έχει συνδεθεί με τις 
αιμορραγικές εκδηλώσεις στις ρικετσιώσεις αφορά σε θρομβοπενία ή διαταραχή της λειτουργικότητας 
των αιμοπεταλίων, ενώ ελάχιστες είναι οι αναφορές στη ΔΕΠ ως τεκμηριωμένη αρχική εκδήλωση.
Συμπεράσματα: Σε άτομα με ΔΕΠ άγνωστης αιτιολογίας και συμβατό επιδημιολογικό ιστορικό θα 
πρέπει να διερευνάται και το ενδεχόμενο λοίμωξης από ρικέτσιες.

ΑΑ43
Κρυπτοκοκκική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα ως πρώτη κλινική εκδήλωση σε 
ασθενή με σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας
Δ. Τσιλιγγίρης, Χ. Λιάσκος, Δ. Μπασούλης, Μ. Ψυχογυιού
Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

Εισαγωγή: Η λοίμωξη από Cryptococcus spp αποτελεί μια πολυσυστηματική πάθηση με παγκόσμια 
κατανομή. H μηνιγγοεγκεφαλική κρυπτοκόκκωση αποτελεί τη συνηθέστερη μυκητιασική λοίμωξη 
του ΚΝΣ, καθώς και την 4η συχνότερη ευκαιριακή λοίμωξη σε ασθενείς με HIV.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 37 ετών, καταγωγής από την Ουγκάντα, μόνιμα διαμένων στην 
Ελλάδα από δεκαετίας, προσήλθε αιτιώμενος καταβολή, κεφαλαλγία καθώς και πυρετική κίνηση από 
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δεκαπενθημέρου. Κλινικώς ευρέθη εμπύρετος (38οC) με μηνιγγισμό, ενώ κατά την παραμονή του στα 
επείγοντα παρουσίασε επεισόδιο γενικευμένων τονικοκλονικών σπασμών. Υπεβλήθη σε οσφυονωτιαία 
παρακέντηση (ΟΝΠ) και εκ του ΕΝΥ ανεδείχθη παθολογικό βιοχημικό προφίλ, υπερκυτταρικότητα (123 
κύτταρα κκχ με λεμφοκυτταρικό τύπο), θετική χρώση σινικής, καλλιέργεια με ανάπτυξη Cryptococcus 
neoformans και αντιγόνο κρυποκόκκου σε υψηλό τίτλο (1:6.400). Ο έλεγχος προς ανεύρεση υποκείμε-
νης ανοσοκαταστολής ανέδειξε θετική ELISA για anti-HIV, εύρημα που επιβεβαιώθηκε με Western Blot, 
χαμηλά CD4+ λεμφοκύτταρα (67/μl) και επίπεδα HIV-RNA 210.000 copies/ml. Έγινε έναρξη συνδυασμού 
λιποσωμιακής αμφοτερικίνης Β 4 mg/kg άπαξ ημερησίως και 5-φθοριοκυτοσίνης 125 mg/kg σε 4 διαιρε-
μένες δόσεις, ημερησίως, ως θεραπεία εφόδου, με συνακόλουθη απυρεξία, συμπτωματική ύφεση εντός 
μίας εβδομάδος και υποχώρηση των αντικειμενικών ευρημάτων εντός 2-3 εβδομάδων. Στις 2 εβδομάδες 
θεραπείας πραγματοποιήθηκε νέα ΟΝΠ με αποτελέσματα παρόμοια με την πρώτη και απεφασίσθη η 
παράταση της αγωγής εφόδου για 2 επιπλέον εβδομάδες. Μετά τέσσερις εβδομάδες, ο ασθενής έλαβε 
εξιτήριο με οδηγία για λήψη 800 mg φλουκοναζόλης άπαξ ημερησίως ως αγωγή σταθεροποίησης. Με 
τη συμπλήρωση συνολικά 10 εβδομάδων αγωγής και τη δόση φλουκοναζόλης στα 800 mg ημερησίως 
λόγω εκ νέου θετικής χρώσης σινικής στο ΕΝΥ, έγινε έναρξη αντιρετροϊικής αγωγής (Abacavir/Lamivudin/
Darunavir/Ritonavir) με εβδομαδιαία κλινικοεργαστηριακή παρακολούθηση για το ενδεχόμενο εκδήλω-
σης συνδρόμου ανοσολογικής αποκατάστασης (Immune reconstitution inflammatory syndrome, IRIS). 
Μετά 3 μήνες αντιρετροϊικής αγωγής ο ασθενής βρίσκεται σε άριστη κλινική κατάσταση, παρουσιάζει 
αρνητική χρώση σινικής και καλλιέργεια ΕΝΥ, ενώ ο αριθμός των CD4 έχει ανέλθει στα 350/μl. Βρίσκεται 
σε αντικρυπτοκοκκική αγωγή συντήρησης με 200 mg φλουκοναζόλης ημερησίως χωρίς επιπλοκές.
Συζήτηση: Η κρυπτοκόκκωση αποτελεί μια σπάνια οντότητα σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς, και η διά-
γνωση της πρέπει να εγείρει υποψία υποκείμενης ανοσοκαταστολής. Η μηνιγγοεγκεφαλική κρυπτο-
κόκκωση σε ασθενείς με ΗIV παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις σε ό,τι αφορά τον χρονισμό έναρξης 
αντιρετροϊικής θεραπείας (ΗΑΑRT) και την επιλογή συγκεκριμένων αντιρετροϊκών, λόγω του ενδε-
χομένου εκδήλωσης IRIS, ίδια κατά τους πρώτους μήνες. Χωρίς η υπάρχουσα βιβλιογραφία να δίνει 
σαφείς κατευθύνσεις, απαιτείται πρότερο διάστημα αντικρυπτοκοκκικής θεραπείας διαρκείας 2-10 
εβδομάδων, απαρτιζόμενο κατά την αρχική περίοδο από συνδυασμό αμφοτερικίνης Β και 5-φθορι-
οκυτοσίνης. Απαιτείται συνολική διάρκεια αντιμυκητιασικής θεραπείας τουλάχιστον ενός έτους, με 
ενδεχόμενη παράταση της τελευταίας εάν δεν έχει επιτευχθεί αποκατάσταση του αριθμού των CD4+. 

ΑΑ44
Η αντοχή του Escherichia coli στην οξεία ανεπίπλεκτη κυστίτιδα το 2012
Ι. Κατσαρόλης,1 Κ. Πρωτοπαπάς,1 Ε. Γαλάνη,1 Ι. Δημοπούλου,2 Α. Καμπαλόνης,2  

Μ. Δρογγάρη-Απειρανθίτου,1 Κ. Παπαβασιλείου,4 Α. Βατόπουλος,3 Τ. Κουρέα-Κρεμαστινού,2  
Γ. Πετρίκκος,1 Α. Αντωνιάδου 1
1Δ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2Βιοιατρική
3Εθνική Σχολή Δημοσίας Υγείας, Αθήνα
4Ιατρόπολις Μαγνητική Τομογραφία Α.Ε., Χαλάνδρι

Σκοπός: Ο προσδιορισμός της αντοχής στελεχών E. coli από ασθενείς με οξεία ανεπίπλεκτη κυστί-
τιδα (ΟΑΚ) στην Ελλάδα κατά το 2012 και η συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με τα αποτελέσματα 
παρόμοιας μελέτης το 2005-6.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν στελέχη E. coli από διαδοχικές ουροκαλλιέργειες διαφορετι-
κών εξωτερικών ασθενών το 2012. Ως επεισόδια ΟΑΚ χαρακτηρίσθηκαν εκείνα από γυναίκες >16 
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ετών με συμπτωματολογία κυστίτιδας, χωρίς ανωμαλίες ουροποιητικού, κύηση, πρόσφατη νοση-
λεία ή/και χειρισμούς στο ουροποιητικό, σακχαρώδη διαβήτη, νεφρολιθίαση. Η ευαισθησία στα 
αντιμικροβιακά μελετήθηκε με μέθοδο διάχυσης δίσκων (CLSI 2012). Προσδιορίσθηκε η MIC για 
μεσιλλινάμη και σιπροφλοξασίνη με E-test. Ως % αντοχής θεωρήθηκε το άθροισμα των % αντοχής 
και % ενδιάμεσης αντοχής με βάση τα όρια της CLSI 2012. Για λόγους σύγκρισης ακολουθήθηκε 
η μεθοδολογία της αντίστοιχης επιδημιολογικής μελέτης τα έτη 2005-6 (Katsarolis et al., Int J Ant 
Agent 2010;35:62-67).
Αποτελέσματα: Από 1.683 διαδοχικές θετικές ουροκαλλιέργειες, αξιολογήθηκαν 791 περιπτώ-
σεις ΟΑΚ. Το E. coli ήταν το συχνότερο παθογόνο (1.479/1.683=87,8% στο σύνολο, 717/791=90% 
σε ΟΑΚ). Τα % ποσοστά αντοχής για τα στελέχη E. coli στο συνολικό δείγμα & ΟΑΚ, αντιστοίχως, 
ήταν: αμπικιλλίνη: 37,1/33,9 – κοτριμοξαζόλη: 23,8/23,2 – κεφαλοθίνη: 18,5/15,8 – νιτροφουρα-
ντοΐνη: 5,4/5,5 – αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό: 8,7/6,4 - ναλιδιξικό οξύ: 16,3/11,5 – μεσιλλινάμη: 
4,8/3,8 – σιπροφλοξασίνη: 9,9/6,5 - κεφουροξίμη νατριούχος: 5,2/2,9 – φωσφομυκίνη: 0,5/0,4 – 
κεφοταξίμη: 3,5/2,2 και κεφταζιντίμη: 4,9/2,9. Στα 17/717 στελέχη E. coli από ΟΑΚ ανιχνεύθηκαν 
ESBL (2,4%) έναντι 65/1.479 στο συνολικό δείγμα (4,4%). Οι MIC 50/90 (mg/L) για σιπροφλο-
ξασίνη και μεσιλλινάμη σε στελέχη ΟΑΚ ήταν 0,03/0,12 και 0,25/2, αντιστοίχως. Οι διάμετροι 
αναστολής της κεφουροξίμης το 2012 παρουσίαζαν σημαντική μετατόπιση προς χαμηλότερες 
τιμές σε σχέση με το 2005-6 (<19 mm: 5,6% vs. 5,1% και 19-22 mm: 25,4% vs. 6,9% και >22 mm: 
69% vs. 88%, αντιστοίχως). Η αντοχή στη σιπροφλοξασίνη σε στελέχη ΟΑΚ ήταν αυξημένη σε 
περίπτωση πρόσφατης χρήσης αντιμικροβιακών (p=0,003) και σε γυναίκες >65 ετών (p=0,021).
Συμπεράσματα: Η μεσιλλινάμη και η νιτροφουραντοΐνη αποτελούν στοχευμένες και δραστικές 
επιλογές πρώτης γραμμής για την εμπειρική θεραπεία της ΟΑΚ. Τα ποσοστά αντοχής του E. coli στις 
φθοριοκινολόνες αυξάνουν, επιβάλλοντας προσοχή στη χρήση τους σε ανεπίπλεκτες λοιμώξεις της 
κοινότητας.

ΑΑ45
Αποτελέσματα αιμοκαλλιεργειών κατά το έτος 2014 στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Ε. Σάλτα,1 Δ. Σπανογιάννης,2 Α. Ζαϊρές,2 Ν. Μαργαριτέλης,1 Ε. Ψωμάς,1 Δ. Οικονόμου,2 Δ. Καραπιπέρης 1
1Τμήμα Λοιμώξεων, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να καταγράψει τις θετικές καλλιέργειες αίματος νοσοκομείου 
δύναμης 285 κλινών κατά τη διάρκεια του έτους 2014, χρονιά κατά την οποία στο εργαστήριο 
εγκαταστάθηκε νέος αναλυτής τύπου Vitek® 2.
Υλικό και Μέθοδοι: Συγκεντρώθηκαν και ανασκοπήθηκαν όλες οι καλλιέργειες αίματος που 
απεστάλησαν στο μικροβιολογικό εργαστήριο από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 
έτους 2014. Η καταγραφή έγινε από το αρχείο του μικροβιολογικού εργαστηρίου. Η ταυτοποί-
ηση των παθογόνων μικροοργανισμών έγινε με τον αυτοματοποιημένο αναλυτή τύπου Vitek® 2 
(bioMerieux).
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν συνολικά 985 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών. Από αυτές θετικές ήταν οι 
59 (6%). Οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν ήταν οι κάτωθι: Gram(-) 37 (62,7%), Gram(+) 
18 (30,5%), μύκητες 4 (6,8%). Οι βακτηριαιμίες αφορούσαν 49 ασθενείς, 31 άνδρες (63,2%) και 
18 γυναίκες (36,8%). Οι 30 (50,8%) διαπιστώθηκαν σε ασθενείς που νοσηλεύονταν στον παθο-
λογικό τομέα, οι 7 (11,9%) στο χειρουργικό τομέα και οι 22 (37,3%) στη Μ.Ε.Θ. Συγκεκριμένα 
απομονώθηκαν 
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Πηκτάση (-) Staphylococcus 11 18,6%

Staphylococcus aureus 2 3,4%

Enterococcus spp 4 6,8%

Pseudomonas aeruginosa 8 13,6%

Klebsiella pneumoniae 11 18,7%

Escherichia coli 3 5,1%

Proteus spp 2 3,4%

Enterobacter aerogenes 1 1,7%

Acinetobacter baumanii 8 13,6%

Stenotrophomonas spp 3 5,1%

Achromobacter xyloxidans 1 1,7%

Streptococcus sanguis 1 1,7%

Candida spp 4 6,8%

Συμπεράσματα: Οι βακτηριαιμίες από Gram(-) βακτήρια παραμένουν το κύριο πρόβλημα στο νοσοκο-
μείο μας, όπως και στα περισσότερα ελληνικά νοσοκομεία. Παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση βακτη-
ριαιμιών στον παθολογικό τομέα και όχι μόνον στη Μ.Ε.Θ. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός της 
συνέχισης της νοσηλείας μετά την έξοδο από τη Μ.Ε.Θ. στις παθολογικές νοσηλευτικές μονάδες και τη 
συχνή διακομιδή σε αυτές ασθενών που διαβιούν σε ιδρύματα παροχής φροντίδας υγείας.

ΑΑ46
Μελέτη αντοχής Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanii  
και Pseudomonas aeruginosa σε καρβαπενέμες
Δ. Καραπιπέρης,1 Ε. Σάλτα,1 Α. Ζαϊρές,2 Δ. Σπανογιάννης,2 Ν. Μαργαριτέλης,1 Δ. Οικονόμου 2
1Τμήμα Λοιμώξεων, 424 Γ.Σ.Ν.Ε. 
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Σκοπός: Η καταγραφή των τάσεων αντοχής των τριών κυρίων ανθεκτικών Gram(-) παθογόνων στο 
νοσοκομείο μας, ένα νέο νοσοκομείο δυναμικότητας 285 κλινών, κατά τη διάρκεια του έτους 2014, 
χρονιά κατά την οποία στο εργαστήριο εγκαταστάθηκε νέος αναλυτής τύπου Vitek® 2.
Υλικό και Μέθοδοι: Συγκεντρώθηκαν και ανασκοπήθηκαν όλες οι θετικές καλλιέργειες αίματος 
για Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanii και Pseudomonas aeruginosa, από τον Ιανουάριο 
έως το Δεκέμβριο του έτους 2014. Η καταγραφή έγινε από το αρχείο του μικροβιολογικού εργαστη-
ρίου. Η ταυτοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών και ο προσδιορισμός της ευαισθησίας στα 
αντιβιοτικά έγινε με τον αυτοματοποιημένο αναλυτή τύπου Vitek® 2 (bioMerieux).
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκαν 11 βακτηριαιμίες από Klebsiella pneumoniae, 8 από Acinetobacter 
baumaniiκαι 8 από Pseudomonas aeruginosa. Από τα 11 στελέχη Klebsiella pneumonia τα 8 (73%) 
ήταν ευαίσθητα στις καρβαπενέμες, ενώ τα 3 (27%) ανθεκτικά. Από τα 8 στελέχη Acinetobacter 
baumanii όλα (100%) ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες, ενώ από τα 8 στελέχη Pseudomonas 
aeruginosa τα 4 (50%) ήταν ευαίσθητα και άλλα 4 (50%) ήταν ευαίσθητα στις καρβαπενέμες.
Συμπεράσματα: Οι βακτηριαιμίες από Gram(-) βακτήρια παραμένουν το κύριο πρόβλημα στο 
νοσοκομείο μας, όπως και στα περισσότερα ελληνικά νοσοκομεία. Το πρόβλημα φαίνεται να είναι 
σημαντικότερο για τα στελέχη Acinetobacter baumanii, με ποσοστά αντοχής στις καρβαπενέμες 
που φτάνουν στο 100%.
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ΑΑ47
Συμμόρφωση των HIV-1 ασθενών στις κατευθυντήριες οδηγίες 
εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Α, της ηπατίτιδας Β και του 
πνευμονιόκκοκου
Ό. Τσαχουρίδου,1 Ε. Χριστάκη,1 Α. Τσώνα,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Ι. Ρενάσκο,2 Α. Νικοπούλου,2 Ε. Τερζή,2 
Κ. Καρόζης,1 Ά.Μ. Ντζιοβάρα,1 Δ. Βασδέκη,1 Γ. Κοτορένη,1 Π. Τσούκρα,1 Ε. Φοροζίδου,1 Λ. Σκούρα,2 
Σ. Μεταλλίδης 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Εισαγωγή: Οι ΗΙV ασθενείς αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για λοίμωξη από τους ιούς της 
ηπατίτιδας Α και Β, καθώς και για τη διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο. Παρότι οι κατευθυντήριες 
οδηγίες συστήνουν τον εμβολιασμό των ασθενών αυτών και τον τακτικό ορολογικό τους έλεγχο για 
τις ιογενείς ηπατίτιδες, ακόμα η συμμόρφωση και η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού πλάνου στους 
ασθενείς με HIV-1 λοίμωξη παραμένoυν σε χαμηλά επίπεδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη 6 ετών, 2008-2013, των ασθενών που παρα-
κολουθούνται στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. 760 ασθενείς ελέγχθηκαν συνολικά 
με ορολογικό έλεγχο έναντι της HAV και HBV, ενώ ελέγχθηκε η συμμόρφωσή στον εμβολιασμό στους 
ασθενείς χωρίς προστασία και η αντισωματική τους απάντηση, καθώς και η συμμόρφωση των ασθενών 
στον εμβολιασμό έναντι του πνευμονιοκόκκου με το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο.
Αποτελέσματα: Από τους 760 ασθενείς, 476 ήταν υποψήφιοι για εμβολιασμό έναντι της ΗΒV, 348 
έλαβαν τουλάχιστον 1 δόση εμβολίου, ενώ μόλις 297 ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό σχήμα με 3 δόσεις 
εμβολίου. 589 ασθενείς ήταν υποψήφιοι βάσει του ορολογικού ελέγχου στην προσέλευσή τους για 
ανοσοποίηση έναντι της HAV, ενώ 390 ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό σχήμα με δύο δόσεις εμβολίου. 
Εμβόλιο έναντι του πνευμονιοκόκκου συνεστήθη σε 437 ασθενείς στην προσέλευσή τους, ενώ μόλις 
σχεδόν οι μισοί ασθενείς (258 ασθενείς) έλαβαν μία δόση πολυσακχαριδικού εμβολίου 2 χρόνια μετά την 
προσέλευσή τους. Οι ασθενείς που εμβολιάστηκαν πλήρως, συγκριτικά με εκείνους με κακή συμμόρ-
φωση, ήταν ελληνικής καταγωγής, μεγαλύτερης ηλικίας και είχαν καλύτερο ιολογικό και ανοσολογικό 
στάτους. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης, η εθνικότητα (HAV: p=0,027, HBV: p=0,017, 
pneumo: p=0,03), ο αριθμός των CD4 κυττάρων (ΗΑV, HBV, pneumo: p<0,001) και τα ναδίρ CD4 κύττα-
ρα (p<0.001) ήταν στατιστικά σημαντικοί παράγοντες για τη συμμόρφωση στον εμβολιασμό. 
Συμπεράσματα: Η αδυναμία εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών στους ασθενείς με HIV-1 
λοίμωξη, αποτελεί μείζον πρόβλημα στην πρόληψη εκδήλωσης και μετάδοσης λοιμωδών νοσημά-
των που θα μπορούσαν να προληφθούν με τον εμβολιασμό.

ΑΑ48
Επίπτωση βακτηριαιμιών από Klebsiella pneumoniae και καταγραφή 
αντοχών των στελεχών σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο σε διάστημα τετραετίας
Π. Λουρίδα,1 Κ. Αργυράκη,1 Γ. Γκαντέρης,2 Ε. Μίληση,1 Ι. Μπληζιώτης,1 Ο. Οικονόμου,3 Ε. Βαγιάκου,2 
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης 1
1Α’ Παθολογική Κλινική & Τμήμα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
3Φαρμακείο, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 

Σκοπός: Οι βακτηριαιμίες από Klebsiella pneumoniae αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τα 
ελληνικά νοσοκομεία και η αδρή (μη αποδιδόμενη) θνητότητα εκτιμάται περίπου στο 50%. Σκοπός 
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μας είναι η εκτίμηση της επίπτωσης των βακτηριαιμιών αυτών και του φαινότυπου αντοχής της 
K. pneumoniae στο νοσοκομείο μας για διάστημα τετραετίας και η τυχόν συσχέτισή τους με την 
κατανάλωση προωθημένων αντιμικροβιακών.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναλύθηκαν τα δεδομένα για τις βακτηριαιμίες από K. pneumoniae και τα 
δεδομένα αντοχής της για το χρονικό διάστημα 2010-2013, όπως αυτά καταγράφηκαν από το 
αυτοματοποιημένο σύστημα VITEKII του Μικροβιολογικού εργαστηρίου. Έγινε σύγκριση των 
αποτελεσμάτων για τη Μ.Ε.Θ. και για το σύνολο των κλινικών του νοσοκομείου εκτός Μ.Ε.Θ., 
και τέλος συσχέτιση των αλλαγών στα ποσοστά αντοχής της K. pneumoniae με την κατανάλωση 
συγκεκριμένων προωθημένων αντιμικροβιακών, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Αποτελέσματα: Στα τμήματα του νοσοκομείου εκτός Μ.Ε.Θ., για τα έτη 2010/2011/2012/2013 
καταγράφησαν αντίστοιχα 95/95/68/70 περιπτώσεις βακτηριαιμίας από K. pneumoniae και από 
τα στελέχη αυτά KPC ήταν το 33/58/60/43%. Κατά τα ανωτέρω έτη το ποσοστό αντοχής στην 
τιγεκυκλίνη ήταν 11/15/29/20% και στην κολιστίνη 12/14/22/11%, αντίστοιχα. Κατά τα ίδια 
έτη στη Μ.Ε.Θ. καταγράφηκαν 38/42/54/38 περιπτώσεις βακτηριαιμίας από K. pneumoniae, εκ 
των οποίων 58/80/87/79% ήταν KPC, με αντοχή στην τιγεκυκλίνη το 26/70/42/47% και στην 
κολιστίνη 29/38/70/37%, αντίστοιχα. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων για τα έτη 2012-
2013 υπήρξε μείωση στον απόλυτο αριθμό βακτηριαιμιών από K. pneumoniae και μείωση στα 
ποσοστά αντοχής σε καρβαπενέμες, τιγεκυκλίνη και κολιμυκίνη. Από τα διαθέσιμα δεδομένα 
που αφορούν την κατανάλωση των φαρμάκων στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, προκύπτει 
ότι υπήρξε μείωση της κατανάλωσης της κολιστίνης κατά 36% στο σύνολο του νοσοκομείου και 
κατά 12,7% στη Μ.Ε.Θ., μείωση της κατανάλωσης της τιγεκυκλίνης κατά 32% για το σύνολο του 
νοσοκομείου. Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση των καρβαπενεμών, υπήρξε αύξηση κατά 8,9% της 
κατανάλωσης στο σύνολο του νοσοκομείου, αλλά μείωση της κατανάλωσής τους στη Μ.Ε.Θ. κατά 
34%. Επισημαίνοντας ότι η κατανάλωση των αντιμικροβιακών βασίστηκε σε δεδομένα για τις 
ποσότητες και όχι σε DDDs, θεωρούμε πιο αξιόπιστη τη σύγκριση των καταναλώσεων στη Μ.Ε.Θ. 
όπου η πληρότητα είναι συνεχώς 100% χωρίς διακυμάνσεις.
Συμπεράσματα: Οι βακτηριαιμίες από Klebsiella pneumoniae παραμένουν σημαντικό πρόβλημα 
για τα ελληνικά νοσοκομεία. Παρά τις ουσιαστικές δυσκολίες στην αντιμετώπιση των λοιμώξε-
ων από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια στην καθημερινή κλινική πράξη, φαίνεται ότι 
παρεμβάσεις στην κατανάλωση των προωθημένων αντιμικροβιακών μπορούν να αποδώσουν 
θετικά αποτελέσματα ως προς την επίπτωση των βακτηριαιμιών και τη μείωση του ποσοστού 
των ανθεκτικών στελεχών, ακόμα και χωρίς να συνοδεύονται από αλλαγές στις πρακτικές ελέγ-
χου λοιμώξεων.
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ΑΑ49
Συρροή κρουσμάτων βακτηριαιμίας από Burkholderia cepacia σε 
Αιματολογική Κλινική λόγω μολυσμένου ενδοφλεβίου σκευάσματος 
ιτρακοναζόλης 
Π. Λουρίδα,1 Χ. Μερζιώτη,2 Β. Αλικάρη,2 Α. Γαλανόπουλος,3 Ε. Μαλτέζου,4 Π. Κατερέλος,4  
Γ. Γκαντέρης,5 Γ. Αναγνωστόπουλος,3 Ε. Βαγιάκου,5 Ο. Οικονόμου,6 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης 1
1Α’ Παθολογική Κλινική & Τμήμα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
2Επιτροπή Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
3Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
4Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
5Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
6Φαρμακείο, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 

Εισαγωγή: Η Burkholderia cepacia είναι μικροοργανισμός που φιλεί το υγρό περιβάλλον. Περιγρά-
φουμε συρροή 11 κρουσμάτων βακτηριαιμίας από B. cepacia σε Αιματολογική Κλινική τριτοβάθμι-
ου νοσοκομείου και τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης.
Υλικό και Μέθοδοι: Από 28/1/2014 ως 7/3/2014 απομονώθηκε B. cepacia σε αιμοκαλλιέργειες 11 
ασθενών (6 άνδρες) στην Αιματολογική Κλινική. Η μέση ηλικία των ασθενών αυτών ήταν 44,6 έτη 
(διακύμανση: 23-64). Από αυτούς, 5 ασθενείς νοσηλεύονταν λόγω ΟΛΛ, 3 λόγω ΟΜΛ και 3 λόγω 
λεμφώματος. Η μέση διάρκεια νοσηλείας πριν την εκδήλωση της βακτηριαιμίας ήταν 14,1 ημέρες. 
Η B. cepacia ήταν ευαίσθητη σε σουλφαμεθοξαζόλη, κεφταζιδίμη, κεφεπίμη και μεροπενέμη. Η 
κλινική εικόνα των ασθενών ήταν καλή, με πυρετό χωρίς εικόνα σήψης. Όλοι έλαβαν θεραπεία με 
μεροπενέμη (εκτός από δύο που έλαβαν κεφταζιδίμη και κεφεπίμη αντίστοιχα) με πλήρη κλινική 
και μικροβιολογική ανταπόκριση. Υπήρχε μόνο μία περίπτωση επίμονης βακτηριαιμίας (για 15 
ημέρες) και σε δύο περιπτώσεις οι ασθενείς κατέληξαν μετά τη θεραπεία της βακτηριαιμίας, από 
άλλα αίτια.
Αποτελέσματα: Από την πρώτη θετική για B. cepacia αιμοκαλλιέργεια ξεκίνησε επιδημιολογική 
διερεύνηση και παρέμβαση, με καλλιέργειες από δείγματα περιβάλλοντος και ενδοφλέβια διαλύ-
ματα. Παράλληλα, έγινε μελέτη ασθενών-μαρτύρων χρησιμοποιώντας ως μάρτυρες 28 ασθενείς 
που νοσηλεύτηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα στην Αιματολογική Κλινική χωρίς βακτηριαιμία από 
B. cepacia. Από τη μελέτη προέκυψαν ως παράγοντες κινδύνου για βακτηριαιμία από B. cepacia η 
ύπαρξη ΚΦΚ (έφεραν 7/11 ασθενείς, 4 εμφυτευμένο) και η χορήγηση σκευάσματος ενδοφλέβιας 
ιτρακοναζόλης, το οποίο, σύμφωνα με την πολιτική της Αιματολογικής Κλινικής χορηγούνταν ως 
αντιμυκητιακή προφύλαξη (είχαν λάβει όλοι οι ασθενείς). Ο ΚΦΚ αφαιρέθηκε από όλους τους ασθε-
νείς και ελέγχθηκαν φιαλίδια της ίδιας παρτίδας του σκευάσματος ιτρακοναζόλης. Όταν ελέγχθηκε 
ξεχωριστά η σκόνη και ο διαλύτης του σκευάσματος, η καλλιέργεια ήταν αρνητική, όταν όμως καλ-
λιεργήθηκε το έτοιμο διάλυμα ιτρακοναζόλης, απομονώθηκε σε μεγάλη ανάπτυξη B. cepacia. Στη 
συνέχεια, αφού σταμάτησε η χορήγηση του σκευάσματος αυτού στο νοσοκομείο μας, ζητήθηκε 
η προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου της εταιρίας παραγωγής του σκευάσματος από τον ΕΟΦ και 
μετά από εντολή του, διεκόπη η παραγωγή του υπεύθυνου φαρμάκου.
Συμπεράσματα: Υπάρχουν λίγες βιβλιογραφικές αναφορές για συρροή κρουσμάτων βακτηριαιμί-
ας από B. cepacia σε αιματολογικούς ασθενείς, με άγνωστη πηγή μόλυνσης. Στη παρούσα συρροή 
11 κρουσμάτων, ως πηγή της μόλυνσης αναγνωρίστηκε ενδοφλέβιο σκεύασμα ιτρακοναζόλης και 
με την επακόλουθη παρέμβαση ελέγχθηκε η επιδημία και σταμάτησε η παραγωγή του μολυσμένου 
φαρμάκου.



87

ΑΑ50
Αποτελέσματα της λοιμωξιολογικής επιτήρησης και συμβουλευτικής 
στη Μ.Ε.Θ. τριτοβάθμιου νοσοκομείου
Α. Αργυράκη,1 Π. Λουρίδα,1 Δ. Μαρκουλάκη,2 Μ. Αβδίκου,2 Γ. Γκαντέρης,3 Β. Ρωμανού,2 Ε. Βαγιάκου,3 
Κ. Παπακωνσταντίνου,2 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης 1
1Α’ Παθολογική Κλινική & Τμήμα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
3Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Εισαγωγή: Η υπερκατανάλωση αντιμικροβιακών ευρέoς φάσματος, ιδιαίτερα στις Μ.Ε.Θ., συνεπά-
γεται την ανάπτυξη πολυανθεκτικών στελεχών και σοβαρών ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Οι 
πρακτικές επιτήρησης της κατανάλωσης αντιμικροβιακών στα νοσοκομεία στηρίζονται στη στενή 
συνεργασία των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων και στις σωστές τεχνικές παρέμβασης. 
Σκοπός: Αξιολόγηση του αποτελέσματος της επιτήρησης, συμβουλευτικής και παρέμβασης σε 
περιστατικά με λοιμώξεις στη Μ.Ε.Θ. – Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», όπως εκτιμήθηκε από σύγκριση των 
αιμοκαλλιεργειών πριν και μετά την παρέμβαση.
Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφηκαν αναδρομικά, ο συνολικός αριθμός των αιμοκαλλιεργειών απ’ 
τη Μ.Ε.Θ. προς το Μικροβιολογικό, οι θετικές αιμοκαλλιέργειες και το είδος του μικροβίου που 
απομονώθηκε, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα 
του πρώτου τριμήνου του 2014, οπότε και ξεκίνησε σταθερή εβδομαδιαία συνεργασία μεταξύ 
λοιμωξιολόγων και εντατικολόγων με στόχο την ορθή πρακτική χρήσης και επιτήρησης των αντι-
μικροβιακών. Δεν αξιολογήθηκαν μυκηταιμίες και πιθανές επιμολύνσεις (αιμοκαλλιέργειες με CNS). 
Η συνεργασία των ομάδων Λοιμώξεων, Μικροβιολογικού και Μ.Ε.Θ. συνίσταται στην εβδομαδιαία 
εκτίμηση από λοιμωξιολόγους των χορηγούμενων αντιμικροβιακών, στην ύπαρξη σταθερής ομά-
δας εντατικολόγων επιφορτισμένης με την επιτήρηση και καταγραφή των λοιμώξεων, καθώς και 
στη βελτιστοποίηση πρακτικών ελέγχου λοιμώξεων στο περιβάλλον της Μ.Ε.Θ. 
Αποτελέσματα: Το πρώτο τρίμηνο του 2013 ελήφθησαν συνολικά 159 δείγματα αιμοκαλλιέργειας 
στους νοσηλευόμενους στη Μ.Ε.Θ. 39 απέβησαν θετικά (24,5%) και απομονώθηκαν κυρίως Gram(-) 
μικροοργανισμοί [13 μικροβιαιμίες από Κlebsiella pneumonia (33%), 12 από Acinetobacter baumanii 
(31%), 11 από Pseudomonas aeruginosa (28%), ενώ διπλή μικροβιαιμία παρατηρήθηκε σε 13 περιπτώ-
σεις]. Αντίστοιχα, το πρώτο τρίμηνο του 2014 και μετά την πολιτική παρέμβασης εστάλησαν περισσότε-
ρες αιμοκαλλιέργειες (279), με την ίδια πληρότητα στη Μ.Ε.Θ. Στις 34 θετικές αιμοκαλλιέργειες (12,1%) 
απομονώθηκαν κυρίως Gram(-) μικροοργανισμοί [13 μικροβιαιμίες από Κlebsiella pneumoniae (38%), 10 
από Acinetobacter baumanii (29%) και 5 από Serratia marcescens (14,7%), διπλή μικροβιαιμία σε 6 δείγ-
ματα]. Παρατηρείται αύξηση κατά 75% του συνολικού αριθμού των αιμοκαλλιεργειών που παρέλαβε το 
εργαστήριο από τη Μ.Ε.Θ., μετά την έναρξη της επιτήρησης. Λόγω των τεχνικών παρέμβασης, το ποσο-
στό των βακτηριαιμιών στη Μ.Ε.Θ. μειώθηκε σημαντικά (υποδιπλασιάστηκε). Επίσης, παρατηρήθηκε 
συγκριτικά μείωση του αριθμού των πολυμικροβιακών βακτηριαιμιών.
Συμπεράσματα: Με τη σωστή επιτήρηση, περισσότερα δείγματα εστάλησαν για αιμοκαλλιέργεια, 
γεγονός που οδήγησε στην κατευθυνόμενη, και όχι εμπειρική χορήγηση αντιμικροβιακών καθώς 
και στην καλύτερη εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου θεραπείας. Οι λοιμωξιολόγοι συνεργα-
ζόμενοι με τους εντατικολόγους μπορούν να αναπτύξουν και να προάγουν πρακτικές ικανές να 
ελέγξουν τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, να περιορίσουν τα ποσοστά αντοχής και να κατευθύνουν 
την ορθολογική χρήση αντιμικροβιακών. Οι πολιτικές επιτήρησης αναφέρονται σε συντονισμένες 
παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην επιλογή της βέλτιστης αντιμικροβιακής αγωγής, της σωστής 
δόσης και της ιδανικής διάρκειας θεραπείας. 
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AA51
Μείωση της αντοχής των πολυανθεκτικών Gram(-) στη Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. 
Ρεθύμνου 
Ε. Ιωαννίδου,1 Α. Σαλβαράκη,1 Κ. Παυλάκη,2 Κ. Στόκκος,2 Μ. Ηλιάκη 2
1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Ρεθύμνου
2Μ.Ε.Θ., Γ.Ν. Ρεθύμνου

Σκοπός: Η επιτήρηση και οι παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση της αντοχής των πολυανθεκτικών Gram(-).
Υλικό και Μέθοδοι: Καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονικό αρχείο όλες οι θετικές καλλιέργειες (n=463) 
και οι ευαισθησίες (δίσκοι ευαισθησίας) των Gram(-) μικροβίων της Μ.Ε.Θ., δηλαδή Klebsiella, Pseudo-
monas, Acinetobacter σε όλα τα υλικά για τρεις περιόδους: 2007-2008, 2009-2010 και 2013-2014. Στη 
συνέχεια έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Access. Από το 
2012 έγιναν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούσαν στην απομόνωση των ασθενών και στην 
υγιεινή των χεριών. Με δεδομένες αυτές τις παρεμβάσεις έγινε η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται μείωση της αντοχής της Pseudomonas από το 2009-2010 στο 2013-2014 σε όλες τις κατη-
γορίες αντιψευδομοναδικών αντιβιοτικών πλην της κολυμικίνης όπου εμφανίζεται αύξηση της αντοχής. 
Σημειώνεται μείωση της αντοχής της Klebsiella από το 2009-2010 στο 2013-2014 σε όλες τις κατηγορίες 
αντιβιοτικών πλην της κολυμικίνης όπου εμφανίζεται σημαντική αύξηση της αντοχής και της τιγεκυκλίνης. 
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Σημειώνεται αντοχή του Acinetobacterσε όλα τα αντιβιοτικά πλην της κολυμικίνης που εξακολουθεί 
να έχει μηδενική αντοχή και της τιγεκυκλίνης όπου η αντοχή έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια φτάνοντας το 70%, στη Μ.Ε.Θ. Ρεθύμνου.

2007-2008 2009-2010 2013-2014

Συμπεράσματα: Καταγράφεται μείωση της αντοχής της Klebsiella, και της Pseudomonas, στην οποία 
εκτιμάται ότι συνετέλεσαν οι παρεμβάσεις που έγιναν στη Μ.Ε.Θ. και στα τμήματα, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Καταγράφεται αύξηση της αντοχής του Acinetobacter 
που αποδίδεται στις ιδιαιτερότητες του μικροβίου και σε αδυναμία εκρίζωσής του αποικισμού του 
στο άψυχο περιβάλλον της Μ.Ε.Θ. Με δεδομένα τα αποτελέσματα σχεδιάζονται: αλλαγή του τρόπου 
καθαριότητας και απολύμανσης του περιβάλλοντος και εντατικοποίηση των μέτρων υγιεινής. 

AA52
Επιτυχημένη παρέμβαση για εκρίζωση της Legionella από το δίκτυο 
ύδρευσης του Νοσοκομείου Ρεθύμνου
Α. Σαλβαράκη, Ε. Ιωαννίδου
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. Ρεθύμνου

Σκοπός: Η παρουσίαση της πολυεπίπεδης παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 
για την αντιμετώπιση της Legionella που βρέθηκε στο δίκτυο ύδρευσης. 
Υλικό και Μέθοδοι: Διερευνήθηκε όλη η διαδικασία από την ανεύρεση της Legionella στο δίκτυο 
νερού μέχρι τον καθαρισμό του δικτύου κατά τη διάρκεια 6 μηνών και έγινε «real time» καταγραφή 
των παρεμβάσεων της Επιτροπής. Συνολικά έγιναν 4 δειγματοληψίες από το Τμήμα Υγιεινής και 
από όλα τα σημεία του δικτύου και των αποθηκών νερού. Έγινε ανάλυση των 4 εκθέσεων του Τμή-
ματος Υγιεινής και αξιολόγηση των έγγραφων συστάσεων της Επιτροπής.
Αποτελέσματα: Από τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας κρίθηκαν σημαντικά: Στα ΤΕΠ στο 
άμεσο ζεστό νερό: Legionella pneumophilla sg. 29.870 (cfu/l). Στα ΤΕΠ στο έμμεσο ζεστό νερό: 
Legionella pneumophilla sg. 28.530 (cfu/l). Η παρέμβαση της επιτροπής κινήθηκε σε δύο επίπεδα. 
Α) Την ανάλυση των αποτελεσμάτων ώστε να εντοπιστεί το σημείο του δικτύου που «πάσχει» ώστε 
να γίνει στοχευμένη παρέμβαση από την τεχνική υπηρεσία. Β) Τη λήψη μέτρων για την προστασία 
των ασθενών από μία ενδεχόμενη επιδημία λεγεωνέλλωσης. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι τα 
στελέχη και οι συγκεντρώσεις τους στο νερό του δικτύου είναι δυνητικά παθογόνες για τους ασθε-
νείς, το πρόβλημα εντοπίστηκε στις σωληνώσεις του ζεστού νερού και τις βρύσες (ντους) σε σημεία 
του δικτύου της νέας πτέρυγας που δεν χρησιμοποιούνται, όπως είναι το λουτρό των ΤΕΠ, ενώ οι 
αποθήκες νερού ήταν καθαρές. Κατά συνέπεια, οι προσπάθειες εκρίζωσης στόχευσαν στις σωληνώ-
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σεις του ζεστού νερού με εντατικά θερμικά σοκ και αντικατάσταση των εξαρτημάτων στις βρύσες 
και τα ντους στην αντίστοιχη περιοχή, ενώ λήφθηκαν και τα υπόλοιπα μέτρα που ενδείκνυνται, 
όπως καθαρισμός των δεξαμενών, χλωρίωση του δικτύου κ.λπ. Συστήθηκε: α) Η αποφυγή ντους και 
πόσης νερού βρύσης σε όλο το νοσοκομείο, χρήσης του νερού της βρύσης στα «ποτηράκια» για 
την εφύγρανση του παρεχόμενου οξυγόνου. β) Η τοποθέτηση ειδικού φίλτρου UV στη βρύση για το 
πλύσιμο των νεογνών. γ) Η αυξημένη εγρήγορση για λοιμώξεις του αναπνευστικού σε προσωπικό 
και σε ασθενείς. δ) Επιτράπηκε η χρήση του νερού για καθαρισμό των χώρων του νοσοκομείου, 
καθώς και του πλυσίματος των χεριών του προσωπικού. Στην τελευταία δειγματοληψία δεν ανευ-
ρέθηκαν βακτηρίδια σε κανένα σημείο του δικτύου ενώ δεν παρουσιάστηκε κανένα επιβεβαιωμένο 
ή πιθανό κρούσμα λεγεωνέλλωσης σε ασθενείς ή νεογνά του νοσοκομείου.
Συμπεράσματα: Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων έπαιξε σημαντικό ρόλο, τόσο στην εκρί-
ζωση της Legionella, όσο και στην προστασία των ασθενών.

AA53
Λοιμώξεις στη Στεφανιαία Μονάδα και την Καρδιολογική Κλινική: 
Επιδημιολογικά και μικροβιολογικά δεδομένα από ένα έτος 
συμβουλευτικής λοιμώξεων
Ε. Χριστάκη,1 Ά. Νικοπούλου,1, Α. Τσώνα,1 I. Ρενάσκο,1 E. Tερζή,1 Χ. Κοτσαβασίλογλου,2  
E. Πρωτονοταρίου,3 Ό. Βασιλάκη,3 Λ. Σκούρα,3 Θ. Χρυσανθίδης,1 Σ. Μεταλλίδης 1
1Α’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
2Computer Team, Θεσσαλονίκη
3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Στο πλαίσιο της προσπάθειας επιτήρησης των λοιμώξεων στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, έγινε καταγραφή όλων των κλινικών περιπτώσεων που εκτιμή-
θηκαν και παρακολουθήθηκαν κατά τη λοιμωξιολογική συμβουλευτική στην Καρδιολογική Κλινική 
και τη Στεφανιαία Μονάδα. 
Υλικό και Μέθοδοι: Συλλέξαμε και καταγράψαμε τα επιδημιολογικά στοιχεία και τα μικροβιολογι-
κά δεδομένα των ασθενών, που νοσηλεύονταν στη Στεφανιαία Μονάδα και την Καρδιολογική Κλι-
νική του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και στους οποίους διενεργήθηκε συμβουλευτική από το Τμήμα Λοιμώξεων 
της Α’ Παθολογικής Κλινικής από 1/1/2014 έως 31/12/2014. Τα στοιχεία αυτά περιελάμβαναν την 
ηλικία, το φύλο, την κλινική αξιολόγηση της λοίμωξης, τα μικροβιολογικά δεδομένα (αποτελέσμα-
τα καλλιεργειών κλινικών δειγμάτων και αποικισμών, αντιβιόγραμμα, φαινότυπος αντοχής), την 
ύπαρξη ξένων σωμάτων ή μηχανικού αερισμού, τα συνοδά νοσήματα, τους παράγοντες κινδύνου 
καθώς και την έκβαση των ασθενών. Οι ασθενείς που εκτιμήθηκαν αλλά δεν βρέθηκε να πάσχουν 
από λοίμωξη, δεν συμπεριελήφθησαν στην παρούσα καταγραφή. 
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της λοιμωξιολογικής συμβουλευτικής στην Καρδιολογική Κλινική 
και Στεφανιαία Μονάδα, καταγράψαμε 114 λοιμώξεις σε 108 ασθενείς, 38 γυναίκες και 70 άνδρες. Η 
μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 67 έτη (20-86). Όσον αφορά το είδος της λοίμωξης, 44 έπασχαν 
από λοίμωξη αναπνευστικού, 18 ασθενείς είχαν βακτηριαιμία, 12 λοίμωξη ουροποιητικού, 9 είχαν 
ενδοκαρδίτιδα, 3 λοίμωξη από Clostridium difficile, 3 λοίμωξη μαλακών μορίων, 4 περικαρδίτιδα, 
ενώ σε 21 περιπτώσεις η αιτία της λοίμωξης παρέμεινε αδιευκρίνιστη. Οι περισσότερες λοιμώξεις 
ήταν νοσοκομειακές. Τα πέντε παθογόνα που απομονώθηκαν συχνότερα από τις ληφθείσες καλ-
λιέργειες ήταν Coagulase negative Staphylococci (8,4%), Acinetobacter baumannii (7%), Klebsiella 
pneumoniae (7%), Pseudomonas aeruginosa (5,2%), και Staphylococcus aureus (4%), ενώ σε 50% 
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των περιπτώσεων οι καλλιέργειες ήταν αρνητικές. Από τις καλλιέργειες αίματος και τους κεντρικούς 
φλεβικούς καθετήρες, πιο συχνά απομονώθηκαν σταφυλόκοκκοι και Acinetobacter baumannii, ενώ 
από τις καλλιέργειες βρογχικού εκπλύματος και βρογχικών εκκρίσεων Acinetobacter baumannii και 
Klebsiella pneumoniae. Μόνο το 28,7% των ασθενών δεν έφερε καθετήρα ή ξένο σώμα και δεν βρι-
σκόταν σε μηχανικό αερισμό. Όλα τα στελέχη Acinetobacter baumannii και τα μισά από τα στελέχη 
Klebsiella pneumoniae που απομονώθηκαν ήταν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες. 
Συμπεράσματα: Οι πιο συχνές λοιμώξεις στους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν για καρδιολογικά 
νοσήματα και στους οποίους πραγματοποιήθηκε λοιμωξιολογική εκτίμηση βρέθηκε ότι ήταν οι 
λοιμώξεις αναπνευστικού και οι βακτηριαιμίες. Η αυξημένη χρήση ξένων σωμάτων και μηχανικού 
αερισμού θα μπορούσαν ίσως να εξηγήσουν την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης των νοσοκομει-
ακών λοιμώξεων και των πολυανθεκτικών στελεχών σε αυτόν τον πληθυσμό.

AA54
Λοιμώξεις σε νοσηλευθέντες ασθενείς στο Νοσοκομείο Σητείας: 
Μικροβιακή αιτιολογία και αντοχή στα αντιβιοτικά
A. Διλιντάς,1 Ε. Σεβαστάκη,2 Γ. Κεφαλογιάννης 1
1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας Κρήτης
2Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας Κρήτης

Σκοπός: Οι λοιμώξεις αποτελούν συχνό αίτιο εισαγωγής στις μονάδες υγείας, αυξάνουν τον χρόνο 
νοσηλείας και τη θνητότητα των ασθενών και επιβαρύνουν οικονομικά το υγειονομικό σύστημα. 
Πολλά διαφορετικά μικρόβια είναι υπεύθυνα για τις λοιμώξεις αυτές και η ταυτοποίησή τους είναι 
σημαντική. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη των μικροβίων που απομονώθηκαν από καλλιέρ-
γειες δειγμάτων ασθενών με λοίμωξη και ο έλεγχος της ευαισθησίας τους στα αντιβιοτικά.
Υλικό και Μέθοδος: Το υλικό αποτέλεσαν όλες οι θετικές καλλιέργειες κάθε είδους, νοσηλευόμε-
νων ασθενών του Γ.Ν. Σητείας, το 2014. Οι καλλιέργειες έγιναν στα κατάλληλα θρεπτικά υλικά, ενώ 
η ταυτοποίηση των μικροβίων και ο έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά, πραγματοποιήθηκε 
με το σύστημα API (BioMerieux) και με τη μέθοδο διάχυσης των δισκίων στο άγαρ (Kirby-Bauer).
Αποτελέσματα: Συνολικά 282 θετικές καλλιέργειες προέρχονταν από: Παθολογική (180), Παιδια-
τρική (48), Χειρουργική (26), Ορθοπεδική (20), Οφθαλμολογική (8).

Θετικές Καλλιέργειες % (Αριθμός)

κ/ες ούρων 68% (n=192)

κ/ες πύων-τραυμάτων-υγρών 9,2% (n=26)

κ/ες κοπράνων 7,8% (n=22)

κ/ες πτυέλων 5,7% (n=16)

κ/ες καθετήρων 4,3% (n=12)

κ/ες οφθαλμικών 2,8% (n=8)

κ/ες ρινικών-φαρυγγικών 2,2% (n=6)

Τα συχνότερα απομονωθέντα μικροβιακά στελέχη ήταν: κ/ες ούρων: Escherichia coli (70,8%), Pro-
teus mirabilis (11,5%). Κ/ες πύων: S. aureus (53,8%), Pseudomonas aeruginosa (15,4%). Κ/ες κοπρά-
νων: Salmonella spp. (90,9%), κ/ες πτυέλων: S. pneumoniae (62,5%). Κ/ες οφθαλμικών: Pseudomo-
nas aeruginosa (50%), S. aureus (25%). Απομονώθηκαν 5 πολυανθεκτικά στελέχη Pseudomonas 
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aeruginosa, 3 στελέχη Proteus mirabilis και 3 στελέχη Escherichia coli. Εντούτοις, κανένα δεν παρου-
σίασε αντοχή στις καρβαπενέμες. Το 43% των απομονωθέντων S. aureus ήταν MRSA, αλλά κανένα 
στέλεχος Staphylococcus ή Enterococcus δεν ήταν ανθεκτικό στα γλυκοπεπτίδια και στη λινεζολίδη.
Συμπεράσματα: Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού είναι οι συνηθέστερες λοιμώξεις που οδηγούν σε 
εισαγωγές ασθενών στο νοσοκομείο μας, με την E. coli να απομονώνεται σε σημαντικά μεγαλύτερο 
ποσοστό. Τα περισσότερα μικροβιακά στελέχη που απομονώνονται από τις διάφορες καλλιέργειες, 
εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντική ευαισθησία στα συνήθως χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά, 
λόγω του ελέγχου στη χρήση των αντιβιοτικών, αλλά και στη μη λειτουργία ειδικών τμημάτων 
(Μ.Ε.Θ.). Σε κάθε περίπτωση, η καλλιέργεια και το αντιβιόγραμμα συνεισφέρουν σημαντικά στην 
αιτιολογική διάγνωση των λοιμώξεων, κατευθύνουν τους κλινικούς ιατρούς στην ορθή θεραπευτι-
κή προσέγγιση και περιορίζουν τη διασπορά πολυανθεκτικών μικροβιακών στελεχών.

ΑΑ55
Μυκητιασικές οφθαλμικές λοιμώξεις: Αίτια και προδιαθεσικοί παράγοντες
Α. Διλιντάς,1 Ε. Σεβαστάκη,2 Γ. Σεβαστάκη3

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.- Κ.Υ. Σητείας Κρήτης
2Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας Κρήτης
3«Βενιζέλειο» Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Σκοπός: η καταγραφή των κυριότερων μυκήτων (ευκαιριακά παθογόνων ή μη) που προκαλούν 
οφθαλμικές λοιμώξεις, η μελέτη των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών τους και η αναζήτηση 
των προδιαθεσικών παραγόντων που οδηγούν σε αυξημένη επίπτωση των παραπάνω λοιμώξεων.
Υλικό - Μέθοδος: έγινε ανασκόπηση Ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. Xρησιμοποιήθηκε η μέθο-
δος αναζήτησης σε ιατρικά συγγράμματα και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, για μελέτες έως τον 
Δεκέμβριο του 2014.
Aποτελέσματα: Οι μυκητιασικές οφθαλμικές λοιμώξεις διακρίνονται σε: α) ενδοφθαλμίτιδες (εξωγενείς 
και ενδογενείς), β) κερατίτιδες και γ) λοιμώξεις εξαρτημάτων του οφθαλμού (βλεφαρίδες, δακρυϊκός 
σωλήνας). Το συχνότερο αίτιο ενδοφθαλμίτιδας είναι η Candida albicans (20%-35%) - σπανιότερα οι 
C.tropicalis, C.glabrata, C.parapsilosis - και ακολουθεί ο Aspergillus spp. (A.fumigatus, A.flavus, A.niger).
Οι μυκητιασικές κερατίτιδες αποτελούν το 2%-53% των ελκωτικών κερατίτιδων. Περίπου 70 δια-
φορετικά είδη μυκήτων προκαλούν κερατίτιδα, με συχνότερα τους Candida, Aspergillus, Fusarium 
και σπανιότερα τους Acremonium spp, Curvularia spp, Paecilomyces, Scopulariopsis, Scedosporium.

ΝΟΣΟΣ ΜΥΚΗΤΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ/ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ενδογενής 
ενδοφθαλμίτιδα

Candida
ΕΦ καθετήρες, αντιβιοτικά ευρέως φάσματος, 
ανοσοκαταστολή, ΕΦ χρήση ουσιών

Aspergillus ΕΦ χρήση ουσιών, ανοσοκαταστολή

H.capsulatum, B.dermatitidis Παραμονή σε ενδημικές περιοχές

Εξωγενής 
ενδοφθαλμίτιδα

Candida, Paecilomyces Μετεγχειρητικά (εμφύτευση φακού, μεταμόσχευση κερατοειδούς)

Κερατίτιδα
Fusarium, Candida, 

Aspergillus
Τραύματα - έλκη κερατοειδούς, 
χρήση κορτικοειδών/αναισθητικών

Συμπεράσματα: Η παθογένεια των μυκητιασικών οφθαλμικών λοιμώξεων συνδέεται άμεσα με 
την επιδημιολογία τους, το τμήμα του οφθαλμού που προσβάλλουν και τα χαρακτηριστικά του 
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ασθενή. Ο οφθαλμός προσβάλλεται με άμεσο ενοφθαλμισμό (τραυματισμός ή μετεγχειρητικά), 
αιματογενώς (επιπλοκή συστηματικής λοίμωξης) ή με επέκταση της λοίμωξης κατά συνέχεια ιστού. 
Συχνότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες φαίνεται ότι είναι: η χρήση φακών επαφής, οι τραυματισμοί, 
οι χειρουργικές επεμβάσεις (καταρράκτης, μεταμόσχευση κερατοειδούς), η παρατεταμένη χρήση 
αντιβιοτικών ευρέως φάσματος, κορτικοστεροειδών ή τοπικών αναισθητικών, η μακροχρόνια 
παραμονή φλεβικών καθετήρων, η χρήση ενδοφλέβιων ουσιών, η ανοσοκαταστολή, η ουδετερο-
πενία, ο σακχαρώδης διαβήτης και το AIDS.

ΑΑ56
Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια μετά από λοίμωξη αναπνευστικού. 
Παρουσίαση περιστατικού
Ρ. Καλαϊτζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Χούσκο, Ξ. Κούκου, Μ. Πλατανάς, Ι. Σωλήνης 
Γ.Ν. Διδυμοτείχου

Σκοπός: Παρουσιάζεται ενδιαφέρον περιστατικό με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και δύσπνοια 
που ξεκίνησε από εμπύρετο λοίμωξη του αναπνευστικού και χωρίς προηγούμενο ιστορικό ανα-
πνευστικού νοσήματος. 
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής, γυναίκα, ηλικίας 63 ετών προσήλθε στα Επείγοντα Ιατρεία του 
Γ.Ν.Διδυμοτείχου με εμπύρετο, έντονη δύσπνοια και ορθόπνοια. Κατά την κλινική εξέταση διαπι-
στώθηκε πυρετός 38,8ºC, οιδήματα κάτω άκρων, ηπατομεγαλία, και 200 σφύξεις/λεπτό. Από την 
εξέταση των αερίων αίματος παρουσίαζε μεταβολική οξέωση και υποξυγοναιμία: PH 7,27, PCO2 44, 
PO2 45, και HCO3 19. Από τη γενική αίματος δεν είχε λευκοκυττάρωση ενώ στο βιοχημικό έλεγχο 
παρουσίαζε υπεργλυκαιμία (Σάκχαρο 442), Ουρία 160, Κρεατινίνη 1,1, CRP 14,57 και CPK 258. Στην 
ακτινογραφία θώρακος παρουσίαζε αμφοτερόπλευρη πνευμονική διήθηση και καρδιομεγαλία. Η 
ασθενής ετέθη σε παρακολούθηση με monitor στη στεφανιαία μονάδα της καρδιολογικής κλινικής 
και την εξής αγωγή: εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά, διπλή αντιβίωση (κεφαλοσπορίνη γ΄γενιάς 
και αμινογλυκοσίδη) iv, νιτρώδη iv, σχήμα χορήγησης iv κρυσταλικής ινσουλίνης, διγοξίνη iv, ηπα-
ρίνη χαμηλού μοριακού βάρους sc, αντιυπερτασική αγωγή και αντιικό σκεύασμα per os Επίσης, 
γίνονταν μέτρηση σακχάρου και μέτρηση της θερμοκρασίας ανά 6ωρο.
Αποτελέσματα: H ασθενής από την έκτη μέρα της νοσηλείας παρουσίασε βελτίωση της κλινικής 
εικόνας και των εργαστηριακών ευρημάτων. Ο πυρετός παρουσίασε ύφεση ενώ οι σφύξεις και η 
αρτηριακή πίεση σταδιακά μειώνονταν. Τα αέρια αίματος ήταν εμφανώς βελτιωμένα (PH 7,4, PCO2 
41, PO2 71) με οξυγονοθεραπεία στα 2lt/min. Ωστόσο εξακολουθούσε να έχει μετρίου βαθμού 
δύσπνοια, εμπύρετο,120 σφύξεις/λεπτό και υψηλά επίπεδα γλυκόζης. Από τη δεύτερη εβδομάδα 
της νοσηλείας η ασθενής παρουσίασε βελτίωση της ακτινολογικής εικόνας, περαιτέρω βελτίωση 
των εργαστηριακών με πτώση των επιπέδων σακχάρου, των σφύξεων, σταθεροποίηση της αρτη-
ριακής πίεσης, ελάττωση των οιδημάτων στα κάτω άκρα ,αισθητή βελτίωση της δύσπνοιας και της 
ορθόπνοιας. Εξήλθε με τη συμπλήρωση 15 ημερών νοσηλείας, απύρετη με σχεδόν φυσιολογική 
ακτινογραφία, φυσιολογικά αέρια αίματος, φυσιολογική αρτηριακή πίεση και σφύξεις και σε πολύ 
καλή γενική κατάσταση. Ακολούθησε αγωγή στο σπίτι με εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά, αντιυ-
περτασικά, διουρητικά, αντιγλυκαιμικά φάρμακα και οξυγονοθεραπεία. Στον επανέλεγχο μετά από 
2 μήνες, η ασθενής εμφανίστηκε σε άριστη φυσική κατάσταση. Η ακτινογραφία θώρακα, η αρτη-
ριακή πίεση, τα επίπεδα γλυκόζης και οι υπόλοιπες εξετάσεις αίματος ήταν στα φυσιολογικά όρια
Συμπεράσματα: Η λοίμωξη αναπνευστικού μπορεί να επιβαρύνει τον ασθενή σε πολλά συστήμα-
τα και να προκαλέσει επικίνδυνη κατάσταση για τη ζωή του.
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ΑΑ57
ΧΑΠ και οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω λοίμωξης. 
Παρουσίαση περιστατικού 
Ρ. Καλαϊτζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Χούσκο, Ξ. Κούκου, Μ. Πλατανάς, Ι. Σωλήνης
Γ.Ν. Διδυμοτείχου

Σκοπός: Παρουσιάζεται ενδιαφέρον περιστατικό ασθενούς με παρόξυνση ΧΑΠ και οξεία αναπνευ-
στική ανεπάρκεια τύπου ΙI λόγω εμπυρέτου λοίμωξης αναπνευστικού.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής 87 ετών προσήλθε σε κωματώδη κατάσταση, εμπύρετο 38.9ºC και 
αέρια αίματος PH 7,34, PCO2 73 και PO2 56. Το ιστορικό του ασθενούς ήταν ΧΑΠ υπό οξυγονοθε-
ραπεία κατ’ οίκον, πνευμονική ίνωση μετά από παλαιά TBC πνευμόνων, καρδιακή ανεπάρκεια και 
σακχαρώδης διαβήτης. Ο ασθενής ετέθη κατευθείαν σε μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό (Βipap) 
και αγωγή με: εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά, αμινοφυλλίνη iv, κορτικοειδή iv, διουρητικό iv, 
αντιβίοση (κεφαλοσπορίνη) iv, ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους sc και αντιυπερτασική αγωγή 
per os. Επίσης ετέθη σε τετράωρη μέτρηση της θερμοκρασίας.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής ξύπνησε από το κώμα τη 2η μέρα της νοσηλείας του. Την 3η μέρα 
άρχισε να παρουσιάζει ύφεση του πυρετού και τα αέρια αίματος να βελτιώνονται σταδιακά. Έγινε 
προσπάθεια αποδέσμευσής του από το Βipap χωρίς επιτυχία. Την 6η μέρα ήταν εντελώς απύρετος 
σε καλή γενική κατάσταση και έγινε 2η προσπάθεια αποδέσμευσής του. Έμεινε χωρίς το μηχάνημα 
για ένα 24ωρο και μετά άρχισε να παρουσιάζει πάλι υπερκαπνία και υποξυγοναιμία. Έτσι παρέμεινε 
στο Βipap μέχρι που υποχώρησε εντελώς η λοιμώδης συμπτωματολογία. Έγινε 3η προσπάθεια απο-
δέσμευσης που απέτυχε και πάλι. Του χορηγήθηκε δικό του Βipap για εφαρμογή κατ’ οίκον. Εξήλθε 
από το νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση χωρίς συμπτωματολογία λοίμωξης (εμπύρετο, βήχα, 
απόχρεμψη, ανορεξία, καταβολή) και με ικανοποιητικά αέρια αίματος PH 7,4, PCO2 52, και PO2 70 
(υπό Βipap και οξυγονοθεραπεία).
Συμπεράσματα: Ασθενείς με ΧΑΠ και λοίμωξη αναπνευστικού μπορεί να παρουσιάσουν οξεία 
αναπνευστική ανεπάρκεια η οποία πολλές φορές δεν είναι εντελώς αναστρέψιμη.

ΑΑ58
Η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού πιθανής λοίμωξης από 
P. VIVAX
Ι. Γαληνός,1 Γ. Καραγιώργης,1 Κ. Σπανός,1 Ι. Βασιλόπουλος,2 Κ. Κωνσταντίνου,1 Γ. Αλοϊζος1

1Β’ Παθολογική Κλινική 401 ΓΣΝΑ, 2 ΝΝΑ

Περίληψη: Η ελονοσία είναι μια μολυσματική νόσος που μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων 
θηλυκών κουνουπιών του γένους Anopheles. Είναι η σημαντικότερη από τις παρασιτικές νόσους 
του ανθρώπου που προσβάλλει περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια άτομα και είναι υπαίτια για 1-3 
εκ. θανάτους ετησίως.
Σκοπός: Η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού εμπυρέτου αγνώστου αιτιολογίας σε 
νεαρό ενήλικα μετά από επίσκεψη σε αναπτυσσόμενη χώρα όπου ενδημεί η ελονοσία.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής φύλου άρρεν 36 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ/401 ΓΣΝΑ λόγω 
αναφερόμενου εμπυρέτου έως 39,0 oC από δέκα ημερών με μεσοδιαστήματα απυρεξίας και 
συνοδό αδυναμία-καταβολή δυνάμεων, και ιστορικό επισκέψεως στην Ινδία προ 9μήνου. Από τον 
κλινικοεργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο δεν προέκυψαν αντικειμενικά ευρήματα πέραν της 
αυξημένης ΤΚΕ (70 mm/1η hr) και CRP (70 mg/l). Ο ασθενής εισήχθη στη Β΄ Παθολογική κλινική για 
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διερεύνηση. Κατά τη νοσηλεία του παρατηρήθηκε διαλείπων πυρετός (κάθε 3η ημέρα-τεταρταίος) 
με συνοδό πτώση του αιματοκρίτη κατά 2-3 μονάδες σε κάθε πυρετικό κύμα , εικόνα αιμόλυσης 
(αύξηση LDH, έμμεσης χολερυθρίνης, ΔΕΚ, πτώση απτοσφαιρίνων), και αύξηση των δεικτών 
φλεγμονής που ακολούθούνταν από σχετική πτώση κατά τις περιόδους απυρεξίας. Ο πλήρης 
κλινικοεργαστηριακός-απεικονιστικός έλεγχος προσανατολισμένος στην ανεύρεση πιθανής αιτί-
ας-εστίας λοίμωξης (ελονοσία, φυματίωση, βρουκέλωση κτλ ) δεν απέβη θετικός. Λόγω ωστόσο 
της χαρακτηριστικής εμφάνισης των συμπτωμάτων που ενισχύονταν από το ταξιδιωτικό ιστορικό, 
ο ασθενής ετέθη σε ανθελονοσιακή αγωγή (ατοβακουόνη-προγουανίλη), και στη συνέχεια σε 
θεραπεία εκρίζωσης για 14 ημέρες με πριμακίνη.
Συζήτηση: Αξίζει να σημειωθεί, ότι λοιμώξεις από P.Vivax ή P.Ovale, είναι δυνατόν να διαφύγουν 
των διαγνωστικών μεθόδων λόγω χαμηλού παρασιτικού φορτίου.
Τα ανωτέρω στελέχη όπως έχει παρατηρηθεί μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διά-
στημμα (εως και 12 μήνες) σε φάση υπνοζωίτη στο ήπαρ χωρίς κλινική σημειολογία, δίνοντας 
αναζωπυρώσεις της παρασιτικής λοίμωξης ασχέτως της προηγηθείσας θεραπείας (εκρίζωσης ή 
προφυλακτικής) 
Αποτελέσματα: Ο ασθενής μετά την έναρξη της αγωγής εμφάνισε δεκατική πυρετική κίνηση την 
αναμενόμενη ημέρα και έκτοτε απυρέτησε. Ο αιματοκρίτης και οι λοιποί εργαστηριακοί δείκτες 
αποκαταστάθηκαν σταδιακά εντός μηνός.
Συμπεράσματα: Η σωστή προσέγγιση του ασθενούς με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή λήψη ιστορικού, 
την ορθή ερμηνεία της κλινικής εικόνας και την καλή γνώση των επιδημιολογικών δεδομένων μπορεί 
να οδηγήσει στη διάγνωση και θεραπεία παρά την απουσία σαφών εργαστηριακών ευρημάτων.

ΑΑ59
Επίπτωση της λοίμωξης από Clostridium difficile σε τεταρτοβάθμιο 
νοσοκομείο
Ε. Μπελεσιώτου,1 Χ. Βαδάλα,2 Θ. Κακκαβάς,2 Χ. Ατσάλη,2 Ζ. Ψαρουδάκη,1 Μ. Νέπκα,1 Ε. Περιβολιώτη,1 
Ε. Κρανιωτάκη,1 Β. Παπασταμόπουλος,2 Α. Σκουτέλης2

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

Σκοπός: Η διάγνωση της λοίμωξης από Clostridium difficile (CDI) πρέπει να είναι όχι μόνο ταχεία και 
τεκμηριωμένη με βάση το ιστορικό, την κλινική εικόνα του ασθενούς και τα ενδοσκοπικά ευρήματα, 
αλλά και επιβεβαιωμένη εργαστηριακά ώστε να αρχίσει έγκαιρα η θεραπευτική αγωγή. Ο σκοπός 
της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός της επίπτωσης της CDI λοίμωξης ώστε να εκτιμηθεί η 
νοσηρότητα που σχετίζεται με την CDI λοίμωξη και να μελετηθούν οι παράγοντες κινδύνου σε σχέση 
με την θεραπευτική αγωγή, την επιδημιολογία και την πορεία της νόσου στο νοσοκομείο μας.
Υλικό και μέθοδοι: Κατά την χρονική περίοδο ενός έτους (Ιανουάριος 2014 έως Ιανουάριο 2015) 
σε διαρροϊκά δείγματα κοπράνων ασθενών με κλινική υποψία CDI έγινε ανίχνευση GDH αντιγόνου 
(Glutamatedehydrogenase) που παράγεται και από τοξινογόνα και μη τοξινογόνα στελέχη και 
συγχρόνως ανίχνευση των τοξινών Α+Β (ανοσοενζυμική μέθοδος C.DIFF QUIK CHEK COM-
PLETE®USA).
Αποτελέσματα: Σε 1123 ασθενείς, εκ των οποίων 729 (65%) άνδρες και 394 (35%) γυναίκες, 
στούς 236 (21%) ασθενείς ανιχνεύθηκαν GDH+ στελέχη και εξ αυτών τοξινογόνα CDT A+B+ 
σε 130/236 (55%) ή 130/1123 (11,5%) ασθενείς. Οι 36/130(27.6%) ασθενείς νοσηλεύονταν σε 
ειδικές μονάδες (εντατικής θεραπείας ή μεταμόσχευσης μυελού οστών ή HIV), 31/130 (23,8%) σε 
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αιματολογικό, νεφρολογικό, ογκολογικό τμήμα, 8/130 (6,2%) ασθενείς σε χειρουργικά τμήματα 
και 55/130 (42,4%) στα υπόλοιπα τμήματα. Ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών είχαν 72/130 (55,3%). 
Σε 26/130 (20%) ασθενείς με GDH+ αλλά CDT A-B- και επιμένουσα διάρροια, κατά τον επανα-
ληπτικό έλεγχο σε νέο δείγμα ανιχνεύθηκαν 17/26 (65,4%) CDTA-B- και 9/26 (34,6%) CDT A+B+ 
στελέχη. ‘Ολοι οι ασθενείς ελάμβαναν αντιβιοτική αγωγή. Η θεραπευτική αγωγή περιελάμβανε 
ή μετρονιδαζόλη ή βανκομυκίνη ή φινταξομυκίνη. Υποτροπή παρουσίασαν 2/130 (1,5%) εκ των 
ασθενών (οι οποίοι νοσηλεύονταν σε ειδικές μονάδες) και έλαβαν θεραπευτικά φινταξομυκίνη.
Συμπεράσματα: 55% των GDH+στελεχών είναι τοξινογόνα με κύριο αίτιο CDI την λήψη αντιβιο-
τικών. Η επίπτωση της λοίμωξης με C. difficile στο νοσοκομείο μας κατά την συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο ήταν 11,5%. H έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης και η χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας 
είχε ως αποτέλεσμα την ίαση χωρίς επιπλοκές. Η πλειονότητα των ασθενών είναι άνδρες, ηλικίας 
μεγαλύτερης των 65 ετών και νοσηλεύονται σε ειδικές μονάδες, Σε όλους τους ασθενείς με επιμέ-
νουσα διάρροια η εξέταση πρέπει να εναλαμβάνεται σε νέα δείγματα. Η πορεία της νόσου συνδέε-
ται με την ηλικία και την ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς και είναι σημαντική η απομόνωση 
των ασθενών για την αποφυγή διασποράς της λοίμωξης.
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Κ. Πετρογιαννόπουλος 62
Ά. Πεφάνης 59, 60, 61
Ν. Πιάνου 59
Χ. Πιπέρη 38
Μ. Πλατάκη 64
Μ. Πλατανάς 93, 94
Α. Πλατανιά 75
Ε. Πλατσούκα 30, 33, 53
Κ. Πολυζωΐδης 69
Κ. Πολυχρονόπουλος 30
Χ. Πουτακίδου 64
Ε. Πρίφτη 29
Ε. Πρωτονοταρίου 67, 68, 69, 90
Ε. Πρωτοπαπαδάκης 51, 52
Κ. Πρωτοπαπάς 81
Α. Πυρπασοπούλου 45, 46, 74
I. Ρενάσκο 69, 84, 90
Μ. Ροδοπούλου 80
Ε. Ροηλίδης 46, 74
Δ. Ροντογιάννη 60

Μ. Ρουμπελάκη 34
Ζ. Ρούσσου 53
Β. Ρωμανού 87
Ι. Ρωμιόπουλος 45, 46, 74
Β. Σακκά 39, 56, 75
Α. Σαλβαράκη 88, 89
Ε. Σάλτα 82, 83
Μ. Σαμάρκος 25, 79
Γ. Σαμώνης 64
Κ. Σγούρος 35, 71
Γ. Σεβαστάκη 44, 92
Ε. Σεβαστάκη 44, 91, 92
Χ. Σερέτη 47, 55
Γ. Σιακαλλής 34
Α. Σιάννη 33
Ν. Σκληρός 43
Ε. Σκούρα 47, 48, 55
Λ. Σκούρα 67, 68, 69, 84, 90
Α. Σκουτέλης 43, 52, 58, 66, 95
Γ. Σκρέκης 80
Φ. Σολωνάκη 74
Κ. Σουβαντζή 36
Σ. Σουνδουλουνάκη 65
Ν. Σπανάκης 49
Δ. Σπανογιάννης 82, 83
Κ. Σπανός 94
Λ. Σπανού 36
Κ. Σπετσωτάκη 64
Β. Σπούλου 38
Φ. Στεργίου 56, 75
Δ. Στεφανή 36, 71
Κ. Στόκκος 88
Γ. Στράντζαλης 58
Σ. Συμπάρδη 47, 48, 55
Α. Συρίχα 73
Ν.Β. Σύψας 79
Ι. Σωλήνης 93, 94
Α. Σωτηρίου 51
Κ. Τάγκα 51
Η.Χ. Ταμβάκος 76, 77, 78
Μ. Ταμπάκη 80
E. Τερζή 69, 84, 90
Ν. Τερζή 29
Π. Τζαβάρα 78
Κ. Τζανέτου 29
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Μ. Τζανουδάκη 38
Έ. Τζώρτζη 45
Η. Τόλης 60
Χ. Τότσικας 43
Θ. Τριανταφύλλου 72
Ε. Τρίκκα-Γραφάκου 47, 55
Α. Τσακρής 49
Σ. Τσαούση 35, 70
Ό. Τσαχουρίδου 67, 68, 84
Π. Τσιαβή 67, 68
Ν. Τσιβιλής 53
Φ. Τσιδεμιάδου 55
Δ. Τσιλιγγίρης 80
Ι. Τσίμπος 32
Σ. Τσιόδρας 32
Κ. Τσιούτης 34, 65
Σ. Τσιπλάκου 35, 70, 71
A. Τσιτλακίδης 69
Ν. Τσόγκας 38, 75
Ε. Τσότρα 54
Π. Τσούκρα 84
Κ. Τσουμίδη 76
Α. Τσώνα 67, 68, 84, 90
Π. Φαρμάκη 38

Γ. Φιλντίσης 39
Ε. Φοροζίδου 84
Κ. Φουντούλης 51, 52
Α. Φωτιάδου 54
Δ. Χαλκιαδάκη 62, 73
Ν. Χαραλαμπάκη 55
Κ. Χάρου 52
Χ. Χατζηαθανασίου 52
Π. Χατζήαστρος 57
Χ. Χατζηχριστοδούλου 32
Μ. Χίνη 38, 56, 75
Α. Χολής 66
Α. Χούσκο 93, 94
Α. Χρηστίδου 34, 64
Ε. Χριστάκη 67, 68, 69, 84, 90
Μ. Χριστοδούλου 72
Κ. Χριστόπουλος 72
Θ. Χρυσανθίδης 67, 68, 84, 90
Γ. Χρύσος 22
Ζ. Ψαρουδάκη 58, 95
Ε. Ψυλάκου 29
Μ. Ψυχογυιού 80
Ε. Ψωμάς 82
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PFIZER HELLAS A.E. Λεωφ. Mεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ. Επιστημονικής Ενημέρωσης: 210 6785800
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Συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τη Pfizer Hellas Α.Ε. 
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