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Παρουσίαση περιστατικού

ΒΗΣΣΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ
ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑΣ

Δ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδικευομένων στις Λοιμώξεις
2010 – 2011

17 Μαΐου 2011

Γυναίκα 36 ετών από την Ουκρανία
Αιτία εισόδου: αδυναμία, καταβολή από μηνός, 
από εβδομάδος αδυναμία βάδισης και από
24ώρου ορθοστάτισης.  
Από ωρών άλγος έσω επιφάνειας ΑΡ κάτω άκρου, 
συνεχώς επιδεινούμενο
Προ 3μέρου προσέλευση σε ΤΕΠ με περίπου την
ίδια συμπτωματολογία οπότε και αρνήθηκε να
νοσηλευθεί

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ατομικό αναμνηστικό

Ελεύθερο (αναφερόμενο)
Προέλευση : Ουκρανία, από περιοχή 30 χιλ. 
από το Τσερνόμπιλ
Διαμένει στην Ελλάδα από 8ετίας
Μητέρα παιδιού 7 ετών
Απώλεια μητρός και πρόσφατα και της
αδερφής από ¨κακοήθεια¨
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Φυσική εξέταση
ΑΠ: 90/60 mmHg, ΚΣ: 100/λ, θ: 39οC
Όψη πάσχοντος, εκσεσημασμένη παχυσαρκία
(~150 kg), 
Ασκιτική συλλογή, ικτερική χροιά επιπεφυκότων, 
οίδημα ανά σάρκα, προσανατολισμένη
Μεγάλη ευαισθησία ΑΡ κάτω άκρου καθ΄ όλο το
μήκος του, χωρίς τοπικά σημεία φλεγμονής πλην
οιδήματος
Λοιπή κλινική εξέταση κ.φ.

Εργαστηριακός έλεγχος

Ht: 27,8 Hb:9,4g/dl  MCV:97,8 
MCHC:32,9
WBC:3630 poly:49,3% ly:41% 
mono:6,9%
PLTs:53000
Cr:0,7 SGOT:142 SGPT:60 γGT:39 αλβ:1,8
Να:133 Κ:4,1 Ca:7,7 CK:67 Bil:5,2 dBil:2,5
Γενική ούρων: εφο

Διαφορική διάγνωση

Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση
Λοίμωξη μαλακών μορίων
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Απεικονιστικός έλεγχος (ΤΕΠ)

Triplex φλεβών ΔΕ κάτω άκρου – U/S
μαλακών μορίων : αρνητικό για DVT, 
οίδημα κυτταρολιπώδους ιστού

Πορεία νόσου

Άφιξη μετά από 2-3 ώρες στον όροφο
(διασπορά)
Επιδείνωση κλινικής εικόνας, ερυθροϊώδης
πλάκα στην έσω επιφάνεια του ΑΡ μηρού, 
γρήγορα επεκτεινόμενη
Εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή
Επείγουσα CT κάτω άκρων

CT κοιλίας / κάτω άκρων
Ηπατοσπληνομεγαλία. Ήπια λόβωση της ηπατικής παρυφής, περιπυλαίο
οίδημα. 

Χωρίς παθολογικές εστίες τον έλεγχο του ήπατος, του σπληνός, του
παγκρέατος, των επινεφριδίων και των νεφρών. 

Εκσεσημασμένη ασκιτική συλλογή, θολερότητα του μεσεντερίου λίπους. 
Πολλαπλοί λεμφαδένες στο μεσεντέριο και παραορτικά μικρότεροι του

1εκ, στις μηροβουβωνικές χώρες και κατά μήκος της αριστερής
επιπολής μηριαίας αρτηρίας. 

Εικόνα οιδήματος ανασάρκα και εκσεσημασμένη θολερότητα του
κυτταρολιπώδους ιστού σε αμφότερους τους μηρούς ιδία αριστερά. 

Πυκνοατελεκτατική αλλοίωση της αριστερής πνευμονικής βάσης με μικρή
υπεζωκοτική συλλογή. 
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Αγωγή

Πενικιλλίνη G 24 εκ iv
Δαπτομυκίνη 750 mg 1x1 iv
Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη 4,5γρ 1χ4
Κλινδαμυκίνη 900 mg 1x3 iv
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Διακομιδή στους χειρουργούς
Είσοδος στο χ/ο στις 10 πμ

Διασωλήνωση
Υποστήριξη με ινότροπα
Θάνατος μετά από 24 ώρες
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κ/α πύου: E. coli
HIV (Elisa): + (δεν πρόλαβε να
επιβεβαιωθεί με W.B.)
HCV: +

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

• Άνδρας 29 χρ. IVDU, HCV(+)
• Αιτία εισόδου

• Εμπύρετο 39,5-40οC από 2ημέρου
• Άλγος, οίδημα, θερμότητα, ερυθρότητα ΔΕ
κάτω άκρου (από μεσότητα μηρού ως άκρο
πόδα) 

Παρούσα νόσος
• Προ μηνός αναφερόμενη χρήση i.v. κοκαΐνης στη ΔΕ
μηριαία φλέβα

• 13/1/11: άλγος, οίδημα, ερυθρότητα ΔΕ γαστροκνημίας
→ ΤΕΠ νοσοκομείου: DVT. 

• Θεραπεία Innohep 0,9 x 1 κατ’οίκον

• Επιδείνωση οιδήματος → 18/1/11  ΤΕΠ νοσοκομείου:
• αντιμικροβιακή αγωγή x 7ήμερο

• 2/2/11: ΤΕΠ νοσοκομείου λόγω επιδείνωσης τοπικών
σημείων φλεγμονής (οίδημα, θερμότητα, άλγος, όχι
ερυθρότητα) . Triplex φλεβών: (-) και WBC ↑. 

• οδηγία για αιματολογική εκτίμηση.

• 2/2/11-5/2/11: επίταση άλγους, οιδήματος, 
ερυθρότητας, θερμότητας και αδυναμία κίνησης άκρου
λόγω άλγους



7

Φυσική εξέταση

Οίδημα, θερμότητα, ερυθρότητα, κρηγμός
και ευαισθησία κατά την πίεση ΔΕ κάτω
άκρου
ΑΠ: 110/60 mmHg, ΚΣ: 100/min, θ: 
39,5οC
Λοιπή κλινική εξέταση κ.φ.

Εργαστηριακά: 

• WBC=37.610 (Π/Λ/Μ=71/7/10)
• Ht= 27,6 (MCV=57,5, MCH=19,2, MCHC=33,3)
• INR=1,62
• γGT/ALP= 56/151
• CPK=16, LDH=541
• TKE=84 , CRP=256
• Αέρια: PH=7,50, PO2= 67, PCO2=33, Sat=95, 

Lac=7,HCO3=26
• Rö ΔΕ κάτω άκρου: αέρας στα μαλακά μόρια
μηρού/κνήμης

• CTPA(-), Triplex(-)
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Θεραπεία: 

Άμεση έναρξη I.V. αγωγής :
Penicillin G 18.000.000 I.U./d
Κλινδαμυκίνη 900 mg x 3
Δαπτομυκίνη 650 mg x1
Μεροπενέμη 2 gr x 3

Χειρουργικός καθαρισμός: εκτεταμένη προσβολή
υποδορίου, μυϊκές περιτονίες άθικτες, εκροή
γκριζοκίτρινου δύσοσμου υγρού
Χειρουργικοί καθαρισμοί ανά 2-3ήμερο (σχάσεις)

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ
Διεγχ.κ/ες: 

Strept.constelatus
Bifidobacterium
Eubacterium
Peptostreptococcus spp.

Αλλαγή αγωγής:  stop Meropenem , παραμονή
Daptomycin έως απυρεξίας (10ημ.)
Σύνολο I.V. Αγωγής 3 εβδ.

ΕΚΒΑΣΗ

Έξοδος: 27/2/11 με Amox/Clav 1 g x 3, 
Levofloxacin 750 mg x 1 έως 15/4/11
Follow up: βελτίωση, αρχικά ανά 1 εβδ., κατόπιν
ανά 15ήμερο
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

Πολύ συχνές – έως 10 % των εισαγωγών στα Νοσοκομεία

Παθογένεια: - άμεσος ενοφθαλμισμός (πιο συχνό)
- κατά συνέχειαν ιστού – παρακείμενη λοίμωξη
- αιματογενώς – λεμφογενώς

Ετερογένεια κλινικών εικόνων

Κρίσιμος ο καθορισμός της βαρύτητας της λοίμωξης

Αντιμικροβιακή αγωγή – χειρουργική αντιμετώπιση

Αναδυόμενη αντοχή στα αντιβιοτικά – νέες επιλογές

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ–ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

Ανάλογα με την ακεραιότητα του δέρματος
- πρωτοπαθείς, δευτεροπαθείς

Ανάλογα με το βάθος και την έκταση της βλάβης και την παρουσία
υποκείμενου νοσήματος

- ανεπίπλεκτες, επιπλεγμένες, νεκρωτικές

Ανάλογα με το αίτιο
- βακτηριακές, ιογενείς, μυκητιασικές, κλπ

Ανάλογα με τη μορφή της βλάβης
- φυσαλίδες, πομφόλυγες, εφελκίδες, βλατίδες, όζοι, 
έλκη, ερυσίπελας, κυτταρίτιδα, γάγγραινα κλπ

Ως εκδήλωση άλλης συστηματικής νόσου
πχ ενδοκαρδίτιδος, βακτηριαιμίας κλπ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ–ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
Ανάλογα με το βάθος και την έκταση της βλάβης και την παρουσία

υποκείμενου νοσήματος

Α) ΑΝΕΠΙΠΛΕΚΤΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
επιπολής: μολυσματικό κηρίο, έκθυμα
εν τω βάθει: ερυσίπελας, κυτταρίτιδα
σχετιζόμενες με τους θυλάκους των τριχών: θυλακίτιδα, δοθιήνας, 

ψευδάνθρακας

Β) ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
- δευτεροπαθείς
- οξείες τραυματικές: ανοικτό τραύμα, δήγμα, χειρουργική επέμβαση
- χρόνιες τραυματικές: διαβητικό πόδι, έλκη εκ στάσεως ή πιέσεως
- περιπρωκτικά αποστήματα

Γ) ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
πχ νεκρωτική απονευρωσίτιδα, συνεργική νεκρωτική κυτταρίτιδα,   
αεριογόνος γάγγραινα
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ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ (ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΕΙΣ) ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΘΥΤΕΡΩΝ ΙΣΤΩΝ

ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ
κλωστηριδιακή και μη κλωστηριδιακή αναερόβιος κυτταρίτιδα
στρεπτοκοκκική γάγγραινα (τ. ΙΙ νεκρ απονευρωσίτιδα)
συνεργική νεκρωτική κυτταρίτιδα (τ. Ι νεκρ απονευρωσίτιδα)
προϊούσα συνεργική βακτηριακή γάγγραινα (Meleney)
γαγγραινώδης κυτταρίτιδα των ανοσοκατεσταλμένων

ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ
τύπος Ι
τύπος ΙΙ (στρεπτοκοκκική γάγγραινα – τοξικό shock )

ΚΛΩΣΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΜΥΟΝΕΚΡΩΣΗ (ΑΕΡΙΟΓΟΝΟΣ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ )

“Necrotizing Soft-Τissue Infections”
NSTI

Πολλοί διαφορετικοί ορισμοί - τρομερή σύγχυση – πιθανόν άνευ
ουσίας
Λοιμώξεις με κοινά παθοφυσιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά και
κυρίως με κοινή στρατηγική αντιμετώπισης. 
Η διάγνωση δεν είναι εύκολη και αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση
για τον κλινικό ιατρό.
Καθυστέρηση στη διάγνωση => καθυστέρηση στο χειρουργικό
χειρισμό => Μεγάλη θνητότητα
Καλύτερος πιθανόν όρος :

Νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών μορίων

JAMA 1981;246:1717-21.
Clin Infect Dis. 2007;44:705-710. 

Laboratory Risk Indicator For Necrotizing Fasciitis 
(LRINEC) score

Score ≥6, 
PPV 92% & NPV 96%.

Διαχωρισμός περιπτώσεων απλής
κυτταρίτιδας που μπορεί να
ανταποκριθούν σε αντιμικροβιακή
αγωγή μόνο και σε νεκρωτικές
λοιμώξεις μαλακών μορίων που
απαιτούν επιπλέον και πρωταρχικά
χειρουργικό καθαρισμό.

Crit Care Med 2004;32:1535-41
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Συστηματική τοξικότητα
πυρετός, ρίγος, υποθερμία, ταχυκαρδία, υπόταση, οξέωση,
αύξηση κρεατινίνης, CPK και CRP, λευκοκυττάρωση

Ενδείξεις προσβολής εν τω βάθει ιστών:
- άλγος δυσανάλογο με τα κλινικά ευρήματα
- ιώδεις ή αιμορραγικές φυσαλίδες ή φλύκταινες
- περιοχές αναισθητοποιημένου δέρματος
- απόπτωση δέρματος, έντονη σκληρία ή γάγγραινα
- κρηγμός (ένδειξη αέρος εντός των ιστών)
- ταχεία επιδείνωση, παρά την αγωγή

ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΜΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Κλινικά στάδια

Curr Opin Infect Dis 2005;18:101-106

ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ
Ασυνήθης, βαρεία, καταστρεπτική λοίμωξη υποδορίου ιστού, 
κατά μήκος των επιπολής και εν τω βάθει περιτονιών – μυών
Συχνά σε: ΣΔ, αλκοολισμό, κίρρωση, περ αγγειοπάθεια, επεμβ κοιλίας, IVDU
Kλινική εικόνα: αρχικά ως κυτταρίτιδα (90%) μετά από βλάβη δέρματος

ίσως συνεχώς επιδεινούμενο άλγος, χωρίς εικόνα φλεγμονής
φυσαλίδες, φλύκταινες, πομφόλυγες, σκληρία, δύσοσμο πύο
νεκρωτικές εσχάρες (δερματική γάγγραινα)
γάγγραινα οσχέου – περινέου (γάγγραινα Fournier)
υψηλός πυρετός, σύγχυση, λευκοκυττάρωση

ΤΥΠΟΣ Ι (80%)
Αναερόβια + αερόβια
Βacteroides spp, πεπτοστρεπτόκοκοι
στρεπτόκοκκοι όχι Α, εντεροβακτηριακά
Χρόνος επώασης 48-96 ώρες
Ταχεία εξέλιξη: ώρες – ημέρες
Αέρας - κρηγμός

ΤΥΠΟΣ ΙΙ – ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ
Στρεπτόκοκκος ομάδος Α (Β, C, G)
Χρόνος επώασης 6-48 ώρες
Ταχυτάτη εξέλιξη: λίγες ώρες
ΌΧΙ κρηγμός
Έως 50 % στρεπτοκοκκικό τοξικό shock

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: κ/ες εξιδρωμάτων,πύου, χειρ δειγμάτων, αίματος (θετικές 60%)

α/α ( αέρας στα μαλακά μόρια) – CT-MRI (βάθος – έκταση)
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ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ SHOCK
( ΥΠΕΡΟΞΕΙΑ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΠΥΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ

ή ΜΥΟΝΕΚΡΩΣΗ, ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ ΤΥΠΟΥ ΙΙ )

Στρεπτόκοκκος ομάδας Α (Β,C,G)
Eξωτοξίνες Α, Β, C  - προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες
Νεκρωτική απονευρωσίτιδα
Στρεπτοκοκκικό τοξικό shock:

- πυρετός, ρίγος, σύγχυση, πολυοργανική ανεπάρκεια
- λευκοκυττάρωση, θρομβοπενία, αύξηση CPK
- θνητότητα 30-57 %

Υπεροξεία μυονέκρωση με μικροβιαιμία – θνητότητα 80-100 %

Επιπλοκές: σύνδρομο διαμερισματοποίησης, αποστήματα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑΣ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΟΝΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΠΟΨΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΑΜΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ή ΓΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑΣ

ΑΜΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ευρείες, επανειλημμένες διανοίξεις, σχάσεις, αποσυμπίεση, 
αφαίρεση νεκρωμάτων
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ( ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ) iv

κρυσταλλική πενικιλλίνη G 3-4 εκατ IU x 6
κλινδαμυκίνη 600- 900 mg x 3
αμπικιλλίνη/ σουλμπακτάμη
πιπερακιλλίνη / ταζομπακτάμη, 
σιπροφλοξασίνη + μετρονιδαζόλη, 
λινεζολίδη, βανκομυκίνη, δαπτομυκίνη, κινουπριστίνη/νταλφοπριστίνη)

γ-σφαιρίνη
Υπερβαρικό οξυγόνο

ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΤΩΝ
ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΩΝ

Κακοήθειες, χημειοθεραπεία, κορτικοειδή, έγκαυμα, ΧΝΑ, ΣΔ κα

ΜΟΡΦΕΣ
- Γαγγραινώδης κυτταρίτιδα από φυκομύκητες
πχ Mucor, Rhizopus, Absidia
“ μύες ως επί βρασμένου δέρματος “

- συστηματική καντιντίαση

- μικροβιαιμία από Pseudomonas aeruginosa
γαγγραινώδες έκθυμα

ΚΛΩΣΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΜΥΟΝΕΚΡΩΣΗ
Ταχέως προϊούσα, απειλητική για τη ζωή λοίμωξη σκελετικών μυών
Αίτιο: Clostridium perfrigens (80-95 %)- C.septicum (Ca ΓΕΣ), C.novyi
Προηγείται βαθύς τραυματισμός πχ επιπλεγμένα κατάσματα, σύνθλιψη,

πολεμικά τραύματα, χειρ επεμβ κοιλίας, σηπτική έκτρωση, IVDU
Παθογένεια: νεκρωμένοι ιστοί, ιστική υποξία, βλάστηση σπόρων
Χρόνος επωάσεως 6-72 ώρες

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
οξεία έναρξη, ταχέως επιδεινούμενο και δυσανάλογο τοπικό άλγος
έντονη ευαισθησία, οίδημα, κριγμός, σύσοσμο έκριμμα, φυσαλίδες αέρα
ταχεία νέκρωση δέρματος
βαρεία σηπτική καταπληξία, πολυοργανική ανεπάρκεια DIC

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Gram χρώση: Gram (+) βάκιλλοι, αναερόβια κ/α: κλωστηρίδιο
κ/α αίματος (+) 15 %
α/α, CT, MRI: αέρας στους μύς και τις περιτονίες
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΔΙΑΚΗΣ ΜΥΟΝΕΚΡΩΣΗΣ

ΑΜΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ευρείες, επανειλημμένες διανοίξεις, σχάσεις, αποσυμπίεση, 
αφαίρεση νεκρωμάτων, έως ακρωτηριασμό ή υστερεκτομή
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ iv

κρυσταλλική πενικιλλίνη G 3-4 εκατ ui x 6 +
κλινδαμυκίνη 600-900mg x 3

(κλινδαμυκίνη + τετρακυκλίνη, πενικιλλίνη + τετρακυκλίνη, 
χλωραμφαινικόλη )
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Κλωστηριδι
ακή
κυτταρίτιδα

Μη
κλωστηριδι
ακή
αναερόβιο
κυτταρίτιδα

Στρεπτοκ. 
γάγγραινα
–
νεκρωτική
απόνευρωσί
τιδα ΙΙ

Συνεργική
νεκρωτική
κυτταρίτιδα
– νεκρ. 
απονευρ. Ι

Προϊούσα
βακτηριακή
συνεργική
γάγγραινα

Αεριογόνος
γαγγραινα
–
Κλωστηριδι
ακή μυο-
νέκρωση

Προδιαθεσι
κοί
παράγοντες

Τραύμα, 
χειρουργείο

ΣΔ ΣΔ ΣΔ , IVDU
Παχυσαρκία
ηλικία

Λαπαροτομί
α, κολο-, 
ειλεοστομία

Τραύμα, 
χειρουργείο

Πορεία Βαθμιαία Βαθμιαία ή
Οξεία

Πολύ
ταχεία

Ταχεία Αργή Πάρα πολύ
ταχεία

Πόνος Ήπιος Ήπιος Μέτριος/Έν
τονος

Έντονος Έντονος Έντονος

Πυρετός Ποικίλει Ποικίλει + / ++ + Χαμηλός ή
-

+ / ++

Οίδημα Μέτριο Μέτριο Έντονο Έντονο Μέτριο Έντονο

Κρηγμός ++++ ++++ - ++ - ++

Συστ. 
τοξικότητα

- + +++ ++/+++ - ++++

Κλωστηριδια
κή
κυτταρίτιδα

Μη
κλωστηριδια
κή
αναερόβιο
κυτταρίτιδα

Στρεπτοκ. 
γάγγραινα –
νεκρωτική
απόνευρωσί
τιδα ΙΙ

Συνεργική
νεκρωτική
κυτταρίτιδα
– νεκρ. 
απονευρ. Ι

Προϊούσα
βακτηριακή
συνεργική
γάγγραινα

Αεριογόνος
γαγγραινα –
Κλωστηριδια
κή μυο-
νέκρωση

Δέρμα Μικρός
αποχρωματι
σμός

Μικρός
αποχρωματι
σμός

Ερυθηματώ
δες

Διάσπαρτες
νεκρώσεις

Κεντρική
ρυπαρή
νεκρωτική
εξέλκωση
με σκούρα
χείλη

Καφέ-φαιές
φυσαλίδες –
Μελανές
εστίες
νέκρωσης

Εξίδρωμα Φαιό λεπτό
δύσοσμο

Φαιό πύον Οροπυώδες Δύσοσμο
απόπλυμα

- Οροαιματηρ
ό «γλυκό»

Συμμετοχή
μυών

- - - - / + - ++

Αίτιο Clostridium 
perfringens, 
C. septicum

Βacteroides
spp, 
πεπτοστρεπ
τόκοκοι
στρεπτόκοκ
κοι όχι Α, 
εντεροβακτ
ηριακά

Streptococc
us group A 
(B, C)

Βacteroides 
spp, 
πεπτοστρεπ
τόκοκοι
στρεπτόκοκ
κοι όχι Α, 
εντεροβακτ
ηριακά

Μικροαερόφ
ιλοι
στρεπτόκοκ
κοι + S. 
aureus  
(Proteus 
spp)

Clostridium 
perfringens, 
C. septicum

Ευχαριστίες
Σοφία Αθανασιά
Βαγγέλης Κορατζάνης
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Αγόρι ηλικίας 13 ετών
με άλγος δεξιάς οσφυϊκής χώρας

Βασιλεία Κοντέ

Παιδίατρος

Εξειδικευόμενη Λοιμωξιολογίας

Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Νοσ. Παίδων « H Αγία Σοφία»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδικευομένων στις Λοιμώξεις 17/5/2011

Παρούσα νόσος

• Αγόρι ηλικίας 13 ετών βουλγαρικής καταγωγής

• Εισάγεται στη χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Κορίνθου με
εικόνα οξείας κοιλίας
Εμφανίζει:
Άλγος (Δε)  οσφυικής χώρας από 3ημέρου
Δεν αναφέρει πυρετική κίνηση

• Αντικειμενική εξέταση Γ.Ν. Κορίνθου
θετικό σημείοMc Burney και Rebound ευαισθησία
Θετικό σημείο ψοΐτη.

Ατομικό και Οικογενειακό Ιστορικό

Ατομικό Ιστορικό

• Αναφέρεται ελεύθερο

• Δεν είχε νοσηλευθεί τους
τελευταίους 12 μήνες

Οικογενειακό Ιστορικό

Αναφέρεται ελεύθερο

Συνήθειες ζωής

• Βουλγαρικής καταγωγής

• Διαμένει σε παραθαλάσσια
ελληνική πόλη μαζί με την
αδελφή του τον τελευταίο χρόνο

• Δεν πηγαίνει σχολείο
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Εργαστηριακός Έλεγχος Γ. Ν. Κορίνθου

• Hb=13.3gr/dl
• Ht= 39.5%
• WBC=14.500 (Π=76.5%, 

Λ=3.0%, Μ=9.3%)
• PLT=195.000/mm
• CRP=139.2 mg/L

• Glu=90mg/d
• Ουρία=37mg/dL
• Κρεατινίνη=0,6 mg/dL
• K= 3.76mmol/L
• Na=143mmol/L
• SGOT=40 U/L
• SGPT=26 U/L
• Αμυλάση=19 U/L
• Χολερυθρίνη Ολική/ άμεση

=0.6/0,2mg/dL

Απεικονιστικός Έλεγχος ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
CT κοιλίας

CT κοιλίας: Απόστημα οπισθοπεριτοναϊκής χώρας δεξιά

Απόστημα στουs μυς της ράχης

Διακομιδή στη Χειρουργική Κλινική
του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγ. Σοφία»

• Νοσηλεύτηκε για ένα 24ωρο στο Νοσοκομείο Κορίνθου

• Λόγω των ευρημάτων στη CT κοιλίας διακομίσθηκε στη
χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία για
περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση

• Κλινική εξέταση: ίδια ευρήματα με τα προαναφερθέντα , εκτός
από ένα πυρετικό κύμα 38οC κατά την εισαγωγή και στη

συνέχεια παρέμεινε απύρετος

• Εργαστηριακός έλεγχος: δεν διαπιστώθηκαν νέα ευρήματα πλην
μικρής πτώσης της τιμής της αιμοσφαιρίνης (Hb=11.6gr/dl)
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• Περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος

• Δ. Διάγνωση

• Θεραπευτική αντιμετώπιση

Συζήτηση

Απεικονιστικός έλεγχος

• U/S : Ρήξη δεξιού πλατύ ραχιαίου μυός που περιβάλλεται από
εκτεταμένο «αιμάτωμα»..

Δεξιό κάτω τεταρτημόριο
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Διαφορική Διάγνωση Άλγους
Δεξιού κάτω τεταρτημορίου σε άνδρα

• Οξεία σκωληκοειδίτιδα
• Κοιλιακό απόστημα ή απόστημα ψοΐτη μυός
• Αιμάτωμα κοιλιακού τοιχώματος

• Περίσφιξη δεξιάς βουβωνοκήλης
• Νεφρολιθίαση
• Οξεία πυελονεφρίτιδα, κυστίτιδα
• Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
• Μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα (Yersinia enterocolitica)
• Εκκολπωματίτιδα τυφλού
• ΕκκολπωματίτιδαMeckel’s

Θεραπευτική Αντιμετώπιση (χειρουργική Κλινική) 

• Εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή για αντιμετώπιση
ενδοκοιλιακής λοίμωξης:

• Κεφοταξίμη: 150mg/kglημέρα κάθε 8 ώρες IV

• Μετρονιδαζόλη: 30mg/kg/ημέρα κάθε 6 ώρες IV

Πορεία Νόσου (Xειρουργική Κλινική)

3 ημέρες μετά την εισαγωγή:

• Επιδείνωση κλινικής εικόνας

• Όψη πάσχοντος

• Αν. Δυσχέρεια, ταχύπνοια= 40 αναπνοές/min

• Θ=39.5οC ανά 3ωρο

• SpΟ2=92‐95%

• AΠ=110‐70mmHg, Σφ=100/min
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Αντικειμενική Εξέταση

• Κοιλιά: Μαλακή, επώδυνη στην ψηλάφηση του ΔΛΒ
και της πρόσθιας άνω λαγονίου άκανθας καθώς και
κατά μήκος του δεξιού μηρού
σημείο Ψοΐτη (+), McBurney (+), Blumberg (+)

• Χωλότητα έως αδυναμία βάδισης

• Υπερκείμενο δέρμα χωρίς εξωτερικά σημεία
φλεγμονής

Εργαστηριακός Έλεγχος

• Hb=10.9 gr/dl
• Ht= 34.4%
• WBC= 16.490

(Π=89.5%, Λ=6,2%,
Μ= 2,7%)

• PLT=179.000/mm
• CRP=150 mg/L

• Glu=89 mg/d
• Ουρία=40mg/dL
• Κρεατινίνη=0,6 mg/dL
• K= 3.2mmol/L
• Na=137 mmol/L
• SGOT=24 U/L
• SGPT=27 U/L
• Αμυλάση=92 U/L
• Χολερυθρίνη: Ολική /άμεση= 

0.5/ 0.2 mg/dL

Προσβολή διάμεσου ιστού

Διάχυτες παρεγχυματικές βλάβες άμφω

Ακτινογραφία Θώρακος
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Απεικονιστικός έλεγχος

• U/S : ..]Επανελέγχεται εκτεταμένο ενδομυικό αίματωμα στη
ραχιαία χώρα, με σαφή όρια χωρίς εικόνα λύσεως (ενεργός
αιμορραγία;)[..

Συζήτηση

• Περαιτέρω ενέργειες;

Πορεία Νόσου

• Τροποποίηση Αντιμικροβιακής αγωγής:

Τιρκακιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ: 250mg/kg/ημέρα κάθε 8 ώρες,  IV

Μετρονιδαζόλη: 30mg/kg/ημέρα κάθε 6 ώρες, IV

• Η γενική κατάσταση του ασθενούς παραμένει
επηρεασμένη και συνεχίζει να δυσπνοεί
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Χειρουργική Αντιμετώπιση

• Μια εβδομάδα μετά την εισαγωγή
Διάνοιξη αποστήματος οσφυϊκής χώρας, λήψη
καλλιέργειας πύου και τοποθέτηση παροχέτευσης

• Χειρουργικά Ευρήματα:
Απόστημα Πλατύ Ραχιαίου, Ψοΐτη και Ιερονωτιαίου
μυός στον πρόσθιο και οπίσθιο παρανεφρικό χώρο
έως και το οπίσθιο περιτοναϊκό τοίχωμα
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Μετεγχειρητική Πορεία Νόσου

– Μετά το χειρουργείο ο ασθενής παρέμεινε απύρετος
– Σχετική βελτίωση γενικής κατάστασης
– Κακουχία
– Απώλεια βάρους

– Παραμένει χωλότητα βάδισης (παρατήρηση κατά τη
μεταφορά στο χώρο για τις αλλαγές)

– Βελτίωση δεικτών φλεγμονής
– Βιοχημικός έλεγχος φυσιολογικός

– Παρέμεινε η ίδια αντιμικροβιακή αγωγή

Βελτίωση οπισθονεφρικής παρασπονδυλικής εξεργασίας, μκρότερη συλλογή
υγρού υφηπατικά και περινεφρικά. 
Μεγαλύτερη διόγκωση (δε) λαγονίου μυ και των γλουτιαίων μυών σύστοιχα. 
Το (δε) λαγόνιο οστούν απεικονίζεται με περιοστική αντίδραση. 

Απεικονιστικός έλεγχος
Νέο 2ο CT κοιλίας

Πολλαπλές οζώδεις σκιάσεις (<2 εκ) ‐ πιθανά σηπτικά έμβολα.

Λεμφαδένες στο πρόσθιο μεσοθωράκιο,  υπό την τρόπιδα και μασχαλιαίοι (δε).
Μικρή υπεζωκοτική συλλογή.

Αποστηματικές συλλογές στο (δε) υπερκάνθιο και υπακάνθιο μυ και (αρ) υπερκάνθιο μυ

Απεικονιστικός έλεγχος
1ο CT θώρακος
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κ/α πύου: MRSA

Μεταφορά στη Μονάδα Λοιμώξεων ‐ΜΑΚΚΑ

Κλινική Εικόνα
κατά την εισαγωγή στη Μονάδα Λοιμώξεων

• 14η ημέρα νοσηλείας

• Απύρετος,  Καταβολή, Απώλεια Βάρους (4 Kg)
• Αναπνευστικό: 

Μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος δεξιάς βάσης
• Καρδιαγγειακό: S1 S2 ευκρινείς, Φύσημα (‐),

Μηριαίες ψηλαφητές άμφω
• Κοιλιά: Μαλακή, ευπίεστη, ανώδυνη, χωρίς σημεία

περιτοναϊσμού
• Χωλότητα κατά τη βάδιση
• Έντονο άλγος στη (δε) λαγόνιο άκανθα και σύστοιχη

άρθρωση του ισχίου
• Επώδυνη διόγκωση αρ μηρού θερμότητα και ήπια

ερυθρότητα
• Άλγος στην άρθρωση του (αρ) γόνατος
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Εργαστηριακός Έλεγχος
κατά την εισαγωγή στη Μονάδα Λοιμώξεων

• Hb=11.4 gr/dl

• Ht= 34.7 %

• WBC= 7.110 
• (Π=71.7%, Λ=18.3%, Μ= 

5,6%)

• PLT=356.000/mm

• CRP=4 mg/L

• ΤΚΕ=100  την 1η ώρα

• Glu=105 mg/d

• Ουρία=24mg/dL, Κρεατινίνη=0,4 
mg/dL

• K= 3.7mmol/L, Na=138mmol/L

• SGOT=20 U/L

• SGPT=19 U/L

• Αμυλάση=130 U/L

• Χολερυθρίνη Ολική 0.7 mg/dL, 
άμεση= 0.3 mg/dL

Συζήτηση

• Τι θα κάνατε περαιτέρω;

MRI λεκάνης‐ισχίων‐ μηρών

Δεξιός λαγόνιος μυς με πολλαπλές αποστηματικές κοιλότητες με παρουσία
διαφραγματίων. 
Δεξιό λαγόνιο οστούν με οστικό οίδημα και διαταραχή της αρχιτεκτονικής

αυτού. 
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MRI λεκάνης‐ ισχίων‐ μηρών

• Αριστερός μηρός διογκωμένος σε όλη την έκτασή του με παρουσία
εκτεταμένης αποστηματικής συλλογής που περιορίζεται στους υποδόριους
ιστούς

• Ο δεξιός μηρός απεικονίζεται φυσιολογικός

Περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος

• Έλεγχος για βακτηριαιμία

Λήψη κ/ων αίματος: δεν αναπτύχθκεMRSA

• Έλεγχος για ενδοκαρδίτιδα

echo: κ.φ.

• Προγραμματίστηκε σπινθηρογράφημα οστών

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Έλεγχος για HIV:  Αρνητικός

‐Οξειδωτική ικανότητα πολυμορφοπύρηνων (DHR):
Φυσιολογική

– Κυτταρική ανοσία: 
Φυσιολογικές τιμές Τ και ΝΚ
Μειωμένο ποσοστό Β‐λεμφοκυττάρων (100/μL) και φυσιολογικές τιμές
ανοσοσφαιρίνων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• VMA/Cr= 3.8 (φτ 3,3‐8.8) mgVMA/gr creat)

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Βιοψία οστού (λαγονίου): 
εικόνα φλεγμονής,  αρνητική για κακοήθεια
Μυελός οστών: 
φυσιολογικός
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Συνοψίζοντας....

Έφηβος με πυομυοσίτιδα απόMRSA:

• Αποστήματα (Δε) λαγονίου μυ

(Χερουργείο:  διάνοιξη και παροχέτευση αποστημάτων στον πλατύ
Ραχιαίο, Ψοΐτη και Ιερονωτιαίο μυ)

• Επέκταση της φλεγμονής στον αριστερό μηρό με υποδόρια συλλογή

• Οστεομυελίτιδα στο δεξιό λαγόνιο οστούν

• Συμμετοχή του αναπνευστικού συστήματος

• Αποκλεισμός στην παρούσα φάση βακτηριαιμίας και ενδοκαρδίτιδας

Συζήτηση

• Τι θεραπεία θα δίνατε; 

Θεραπευτική Αγωγή

Αντιμικροβιακή αγωγή:

• Λινεζολίδη 20 mg/Kg/24ωρο IV (σε δύο δόσεις) και

• Αμικασίνη 10 mg/Kg IV, (σε δύο δόσεις)  για 18 
ημέρες
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Πορεία Νόσου

• 21η ημέρα νοσηλείας
– Απύρετος εμφάνισε ρίγος κατά τη διάρκεια της νύκτας
– Χειρουργική διάνοιξη και παροχέτευση του αποστήματος
του αρ. Μηρού

‐ κ/α πύου: καμία ανάπτυξη

• στη συνέχεια:
– Η γενική του κατάσταση παρουσίασε βελτίωση και πήρε
βάρος

– Βελτίωση βάδισης
– Υποχώρηση του ρίγους

Σημαντική βελτίωση ως προς τις οζώδεις σκιάσεις του πνευμονικού παρεγχύματος.

Βελτίωση εικόνας πυκνοατελεκτασίας στο δεξιό κάτω λοβό.  Λύση σηπτικών εμβόλων.

Χωρίς διαφοροποίηση ελέγχονται οι λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο και στη μασχάλη.

Απεικονιστικός έλεγχος
2ο ο CT θώρακος: 

Πορεία Nόσου

• 32η ημέρα νοσηλείας

• Άριστη γενική κατάσταση
• Βελτίωση βάδισης δεν εμφανίζει χωλότητα
• Δεν εμφανίζει άλγος
• Αύξηση βάρους σώματος

• Βαθμιαία μείωση δεικτών φλεγμονής

• Τροποποίηση αγωγής βάσει αντιβιογράμματος
τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη 10/mg/kg /24 ωρο,  IV
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Σπινθηρογράφημα Οστών με Tc 99m HDP 

• Αυξημένη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου σε όλη την έκταση του
δεξιού λαγονίου οστού και τη σύστοιχη ιερολαγόνια άρθρωση

Πορεία Νόσου

Μετά 2 μήνες νοσηλείας

• Άριστη γενική κατάσταση

• Απύρετος από τη 2η εβδομάδα νοσηλείας

• Άριστη βάδιση δεν εμφανίζει άλγος

• Συμπλήρωσε ένα μήνα IV  αγωγής

με τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη (TMP/SMX)

Εργαστηριακός Έλεγχος
Μονάδα Λοιμώξων

Μετά 2 μήνες νοσηλείας

• Hb=12.4 gr/dl

• Ht= 38,5 %

• WBC= 5310/μL
• (Π=64%, Λ=23%, Μ= 5,6%)

• PLT=305.000/mm

• CRP=4 mg/L

• ΤΚΕ=35 την 1η ώρα

• Glu=105 mg/d
• Ουρία=24mg/dL, 

Κρεατινίνη=0,4 mg/dL
• K= 3.7mmol/L,

Na=138mmol/L
• SGOT=20 U/L
• SGPT=19 U/L
• Αμυλάση=130 U/L
• Χολερυθρίνη Ολική 0.7

mg/dL, άμεση= 0.3 mg/dL
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Απεικονιστικός έλεγχος
3ο CT θώρακος

• Πλήρης ύφεση οζωδών σκιάσεων πνευμονικού παρεγχύματος

• Ινώδη στοιχεία στο (δε) κάτων λοβό

• Βελτίωση αλλοιώσεων στους υπερκάνθιους και υπακανθίους μυς.

MRI λεκάνης- ισχίων- μηρών

`

Εμμένουσα περιοστική αντίδραση (δε) λαγονίου οστούν
Βελτίωση εικόνας (δε) λαγονίου μυ (δε) γλουτού και (αρ) μηρού

Οδηγίες Εξόδου

• Συνέχιση TMP/SMX per os για 1,5 μήνα

• Τακτική παιδιατρική παρακολούθηση και
εργαστηριακός έλεγχος,  ανά 15θήμερο, για τυχόν
ανεπιθύμητες ενέργειες

• Δόθηκαν οδηγίες για επανεισαγωγή σε περίπτωση
εμφάνισης πυρετού ή άλγους

• Προγραμματίστηκε κλινικός και απεικονιστικός
επανέλεγχος στο νοσοκομείο μας, μετά το τέλος της
per os αγωγής, αλλά ο ασθενής δεν προσήλθε
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MRSA

Μεθικιλλίνη ανθεκτικός χρυσίζων
σταφυλόκοκκος (MRSA)

• 1883 Sir Ogston Ανακάλυψη σταφυλόκοκκου

• 1941 Πενικιλλίνες

• 1961 Jevons MRSA

• 1990 Αύξηση λοιμώξεων απόMRSA 

(ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις)

• 1999  αύξησηMRSA της κοινότητας (CDC)

EARS‐ net /ecdc
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S. aureus
% MRSA

All clinical specimens
(Who net  Greece : January ‐ June 2010)

Hospital

Medical Wards Surgical Wards ICU

% sau/
total 

isolates

Isolates 
tested

%NS %R %I
% sau/
total 

isolates

Isolates 
tested

%NS %R %I
% sau/
total 

isolates

Isolates 
tested

%NS %R %I

Weighted 
Average

6,6% 1185 38,1 37,7 0,4 8,3% 866 37,8 37,4 0,3 3,3% 297 48,1 48,1 0,0

Hospital 
Mean

41,6 41,4 0,2 40,0 39,8 0,2 51,4 51,4 0,0

Ορισμός HA‐MRSA

1) Απομόνωση τουMRSA >48 h από την εισαγωγή στο νοσοκομείο
ή

2) Απομόνωση τουMRSA <48 h από την εισαγωγή στο νοσοκομείο
εάν ισχύει κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις: 

• Παρουσία καθετήρα
• Ιστορικό λοίμωξης απόMRSA
• Ιστορικό χειρουργείου τον τελευταίο χρόνο
• Νοσηλεία τον τελευταίο χρόνο
• Διαμονή σε ίδρυμα

g1

ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ
(HA‐MRSA)

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
(CA‐MRSA)

SCCmec type I, II, and III IV and V

PVL Σπάνια (5%) Συχνά (≈100%)

Αντοχή στα
αντιβιοτικά

Πολυανθεκτικός Μικρότερη αντοχή στα μη‐β
λακταμικά αντιβιοτικά

Τοξίνες ΤυπικέςMRSA τοξίνες 18 επιπλέον τοξίνες

Κλινική
εικόνα

Τυπική Λοιμώξεις δέρματος & 
μαλακών μορίων (συχνά)
Διεισδυτικές λοιμώξεις
(σπάνια)Παράγοντες

κινδύνου
Χειρουργικά τραύματα
Παρεμβατικές συσκευές ή
χειρισμοί
Παραμονή στο νοσοκομείο (ΜΕΝ)
Ηλικία > 65 ετών
Θεραπεία με αντιβιοτικά
Σοβαρή υποκείμενη νόσο

Πολυκοσμία
Συχνές επαφές δέρμα με δέρμα
Επηρεασμένο δέρμα
Μολυσμένα αντικείμενα
Έλλειψη καθαριότητας

Μετάδοση Άμεση επαφή με μολυσμένο άτομο
ή περιβάλλον

Άμεση επαφή με μολυσμένο
άτομο ή περιβάλλον

Μέση ηλικία Ηλικιωμένοι ( 68 έτη) Παιδιά ή νέοι ενήλικες(23 έτη)
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MRSA της κοινότητας (ΗΠΑ 2005)

• 4,6 λοιμώξεις/100.000 κατοίκους

• 0,5 θανάτους/100.000 κατοίκους

Παιδιά

• <12 μηνών 3,5 /100.000 παιδιά

• μείωση με την αύξηση της ηλικίας

• συχνότερα οστεομυελίτιδα & αρθρίτιδα

MRSA της κοινότητας στην Ελλάδα

• Ένα κρούσμα νεκρωτικής πνευμονίας
A. Michalopoulos, C.Vletsas, E.Papadakis PNEUMON N. 4, Vol. 21, October‐December 2008

• 22% των λοιμώξεων του δέρματος και των μαλακών
μορίων από χρυσίζων Σταφυλόκοκκο στα παιδιά
προέρχονται απόMRSA της κοινότητας

S Vourli, D Perimeni, A Makri, M Polemis, A Voyiatzi, A Vatopoulos Eurosurveillance May 2005

• 45% των σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων σε παιδιά
προέρχονται απόMRSA της κοινότητας
I. Niniou, S. Vourli, E. Lebessi, M. Foustoukou, A. Vatopoulos, D. G. Pasparakis,  D. A. Kafetzis, M. N. Tsolia. Eur J 
Clin Microbiol Infect Dis (2008)
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Έλλειψη καθαριότητας

Πολυκοσμία

Επιμολυσμένα αντικείμενα
Προϋπάρχουσα
δερματοπάθεια

ΜετάδοσηMRSA της κοινότητας

Λοιμώξεις απόMRSA της κοινότητας

• Κατά κύριο λόγο λοιμώξεις του δέρματος και των
μαλακών μορίων

• Νεκρωτική περιτονιίτιδα

• Νεκρωτική πνευμονία

• Μικροβιαιμία

• Σηψαιμία

Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων
CA‐MRSA (n=157) στην Ελλάδα

60% θυλακίτιδα

20% αποστήματα

12% Κυτταρίτιδα

V. Chini, E. Petinaki, A. Foka, S. Paratiras, G. Dimitracopoulos and I. Spiliopoulou. 
Clin Microbiol Infect 2006; 12: 29–34
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Πυομυοσίτιδα

• Απόστημα σε μια ομάδα σκελετικών μυών
• Ο S. aureus είναι το συχνότερο αίτιο που απομονώνεται σε ποσοστό από

70‐95%

• Είναι συχνή νοσολογική οντότητα στις τροπικές περιοχές όπου και
πρωτοπεριγράφηκε το 1895 αλλά δεν είχε καταγραφεί στις ΗΠΑ έως το
1971

• Αν και η πραγματική επίπτωση είναι άγνωστη ο αριθμός των
περιστατικών φαίνεται πως αυξάνει στις δυτικές χώρες

• Θεωρείται ότι είναι πιθανώς αποτέλεσμα μιας αρχικής παροδικής
βακτηριαιμίας αλλά η ακριβής παθοφυσιολογία είναι άγνωστη καθώς
μόνο 5‐37% των ασθενών εμφανίζουν βακτηριαιμία

N.F.Crun “Bacterial pyomyositis in the United States” American J of Med 117,6: 420‐428,2004
LP.Fox et al “Pyomyositis” J Amer Acad Dermatoloty 51(2):308‐314,2004

Skoutelis et al “Non tropical pyomyositis in adults”. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 12,769‐772,1993
Pannaraj P.S. Pyomyositis and Myositis in Children, CID, 43:  953‐960,  2006

Πυομυσίτιδα

• Η πυομυοσίτιδα είναι δύσκολο να διαγνωστεί γιατί η αρχική
προβολή των συμπτωμάτων είναι μη ειδική,  ιδιαίτερα εάν ο
προσβεβλημένος μυς είναι βαθειά και τα τοπικά σημεία δεν
είναι εμφανή. Λόγω της σπανιότητας ίσως ξεφύγει από την
αρχική διαγνωστική σκέψη.

• Η CT καιMRI δείχνουν ενδομυικές συλλογές που πρέπει να
διαφοροδιαγνωστούν από αιμάτωμα, κυτταρίτιδα, 
ραβδομυόλυση, μυοσίτιδα και οστεομυελική βλάβη
συμπεριλαμβανομένης της κακοήθειας και ειδικότερα του
σαρκώματος.

Πυομυοσίτιδα

• Σε 50% των περιστατικών υπάρχει υποκείμενο νόσημα:

• Σ. Διαβήτης
• Ανοσοανεπάρκεια
• Κακοήθεια
• Απλαστική αναιμία
• Κίρρωση
• Δρεπανοκυταρρική αναιμία
• Χρήση IV ναρκωτικών ουσιών

Chiu K et al. “Impact of underlying diseases on the clinical characteristics and outcome of
primary pyomyositis” J Microbiology, Immunology and Infection, 41(4)”286‐293,2008

Small J.J., Ross J.J. “Tropical  and temperate pyomyositis” Inf Dis Clin of North America 19(4):981‐989, 2005 
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Πυομυσίτιδα

• Οι μυες που προσβάλλονται πιο συχνά είναι στη μηριαία
και γλουτιαία περιοχή αν και λοίμωξη στους δελτοειδής, 
ψοΐτες και παρασπονδυλικούς μύες έχει περιγραφεί

• Περιγράφονται 3 κλινικά στάδια:

1ο. Μυικός πόνος και δεκατική πυρετική κίνηση

2ο. 2‐3 εβδομάδες μετά επιδείνωση του πόνου και
πιθανώς οίδημα, ερύθημα και πυρετό

3ο. Αν δεν θεραπευτεί στο προηγούμενο στάδιο
εμφάνιση σήψης και κλινικών σημείων τοξιναιμίας

N.F.Crun “Bacterial pyomyositis in the United States” American J of Med 117,6: 420‐
428,2004

Πυομυοσίτιδα

• Η Θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από το στάδιο
Στάδιο1ο : peros αντιμικροβιακή αγωγή
Στάδιο 2ο : Αρχική κάλυψη με αντιμικροβιακή αγωγή ευρέους
φάσματος , λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ασθενείς με
υποκείμενο νόσημα είναι σε αυξημένο κίνδυνο για λοίμωξη
από gram(‐)

• Επιπλοκές:  οστεομυελίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα, 
περικαρδίτιδα, σηπτικό shock, αποστήματα και άλλες

• Με την κατάλληλη θεραπεία, η ανάρρωση αν και αργεί είναι
πλήρης,  χωρίς επιπλοκές

• N.F.Crun “Bacterial pyomyositis in the United States” American J of Med 117,6: 420‐428,2004

Θεραπευτικές Οδηγίες αντιμετώπισης λοιμώξεων απόMRSA
Νοσηλευόμενοι ασθενείς με επιπλεγμένες λοιμώξεις δέρματος και

μαλακών μορίων (cSSTI)

• Vancomycin  (IV) (A‐I)
• Linezolid  600 mg δυο φορές ημερησίως από το στόμα (PO) ή IV (A‐I)
• Daptomycin 4‐6 mg/kg/dose IV  μια φορά ημερησίως (A‐I)
• Τelavancin 10 mg/kg/dose IV μια φορά ημερησίως (A‐I)
• Clindamycin 600 mg IV or PO 3 φορές ημερησίως (A‐III).

• 7  εως 14 ημέρες θεραπείας συστήνεται αλλά πρέπει να
εξατομικεύεται βάση της κλινικής ανταπόκρισης του ασθενούς

• IDSA Guidelines 2011
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Θεραπευτικές Οδηγίες αντιμετώπισης λοιμώξεων απόMRSA
Βακτηριαιμία

• Ανεπίπλεκτη βακτηριαιμία
• Vancomycin (A‐II)
• Daptomycin 6 mg/kg/δόση IV μια φορά ημερησίως (AI) για

τουλάχιστον 2 εβδομάδες

• Επιπλεγμένη βακτηριαιμία
• 4–6 εβδομάδες θεραπείας συστήνεται ανάλογα με την έκταση της

λοίμωξης

• Μερικοί συστήνουν υψηλότερες δόσεις daptomycin   8‐
10mg/kg/δόση IV μια φορά ημερησίως (B‐III).

• Προσθήκη gentamicin (A‐II) ή rifampin (A‐I) στη vancomycin δεν
συστήνεται στη βακτηριαιμία

• IDSA Guidelines 2011

Θεραπευτικές Οδηγίες αντιμετώπισης λοιμώξεων απόMRSA
Λοιμώδης Ενδοκαρδίτιδα

• Vancomycin  IV (A‐II) 
• Daptomycin 6 mg/kg/δόση IV μια φορά ημερησίως (A‐I)

για 6 εβδομάδες
• Μερικοί συστήνουν υψηλότερες δόσεις δαπτομυκίνης

8–10 mg/kg/δόση IV μια φορά ημερησίως (B‐III). 

• Προσθήκη gentamicin (A‐II) ή rifampin (A‐I) στη
vancomycin δεν συστήνεται στη Λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα
μη προσθετικής βαλβίδας

• IDSA Guidelines 2011

Θεραπευτικές Οδηγίες αντιμετώπισης λοιμώξεων απόMRSA
HA‐MRSA ή CA‐MRSA πνευμονία

• Vancomycin IV (A‐II) 
• Linezolid 600 mg PO/IV δύο φορές ημερησίως (A‐II) 
• Clindamycin 600 mg PO/IV 3 φορές ημερησίως (B‐III),

• Διάρκεια θεραπείας : 7– 21 ημέρες, ανάλογα με την έκταση
της λοίμωξης

• IDSA Guidelines 2011
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Θεραπευτικές Οδηγίες αντιμετώπισης λοιμώξεων απόMRSA
Οστεομυελίτιδα

Αντιμικροβιακά για παρεντερική χορήγηση:
• vancomycin IV (B‐II) 
• daptomycin 6 mg/kg/δόση IV μια φορά ημερησίως (B‐II)

Μερικά αντιμικροβιακά που μπορεί να χορηγηθούν παρεντερικά ή per os 
περιλαμβάνουν:

• TMP‐SMX 4 mg/kg/ανά δόση (TMP component) δύο φορές ημερησίως σε
συνδυασμό με 600 mg μια φορά ημερησίως (B‐II)

• Linezolid 600 mg δύο φορές ημερησίως (B‐II)
• Clindamycin 600 mg κάθε 8 ώρες (B‐III).

• Διάρκεια θεραπείας: το ελάχιστο 8 εβδομάδες (A‐II)
• Μερικοί συστήνουν επιπλέον 1–3 μήνες per os  rifampin‐based combination 

therapy with TMP‐SMX, doxycycline, minocycline, clindamycin, or a 
fluoroquinolone, που θα επιλεγεί βάσει ευαισθησίας (C‐III).

• IDSA Guidelines 2011

Ευχαριστώ









Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας
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