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Χορήγηση αντιμικροβιακών
φαρμάκων σε ασθενείς με νεφρική
ανεπάρκεια

Μεταλλίδης Συμεών

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος

Λέκτορας ΑΠΘ

Αν θέλετε να μάθετε να ρυθμίζετε τα
αντιμικροβιακά φάρμακα στη Νεφρική
Ανεπάρκεια …………………………….

Αγοράστε το ακόλουθο βιβλίο…………………. 

Μετάφραση

Μεταλλίδης Συμεών

Χρυσανθίδης Θεόφιλος
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Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας …

Καλά Χριστούγεννα ……………….

Άντε μπας και πληρωθούμε για την
μετάφραση……………………………

Αυτό ήταν απλά ένα αστείο ………….

Τώρα βγάλτε μια κόλλα χαρτί και ένα
κομπουτεράκι για να γράψουμε διαγώνισμα …

Όσοι κοπούν δεν θα πάρουν πιστοποιητικό…

Είναι βασικά πολύ απλό ……………
Θα ακολουθήσετε τους ακόλουθους τύπους
και θα λύσετε τις εξισώσεις ………………
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Εντάξει δεν είναι και τόσο δύσκολες οι
εξετάσεις ……………………………………..

Επίπτωση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου στις ΗΠΑ
(JAMA 298:2047, 2007)

Η νεφρική ανεπάρκεια επηρεάζει τα επίπεδα
των φαρμάκων διαμέσου:
1. Της ελάττωσης της νεφρική απέκκρισης των φαρμάκων
2. Της ανακατανομής του όγκου των υγρών
3. Της ελάττωσης των λευκωματινών
4. Της ελαττωμένης απορρόφησης των φαρμάκων
5. Το 1 και 4
6. Το 1 και 3
7. Όλα τα παραπάνω
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Στατιστικά στα multiple choices η απάντηση
όλα τα παραπάνω έχει μεγαλύτερες
πιθανότητες να είναι σωστή …………………….

Αρχές Φαρμακοκινητικής

••PKPK

••CmaxCmax
••PeakPeak
••TmaxTmax
••AUCAUC
••T1/2T1/2

••Protein bindingProtein binding
••VDVD
••KelKel

••ClearanceClearance

••∆οσολογία∆οσολογία

••ΑπορρόφησηΑπορρόφηση

••ΠρωτεϊνικήΠρωτεϊνική σύνδεσησύνδεση

••ΙστικήΙστική ΚατανομήΚατανομή

••ΜεταβολισμόςΜεταβολισμός

••ΑπέκκρισηΑπέκκριση

••ΠαράμετροιΠαράμετροι

Απορρόφηση

Ποσοστό της χορηγούμενης δόσης που εισέρχεται στη
συστηματική κυκλοφορία

– ΡΟ, ΙΜ χορήγηση : ποσοστό της χορηγούμενης δόσης
που εισέρχεται στη συστηματική κυκλοφορία

(f dose)

– ΙV χορήγηση : πλήρης απορρόφηση
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Απορρόφηση
– Μεταβολές σε Νεφρική νόσο που μεταβάλλουν την
απορρόφηση

– γαστρική οξύτητα (αντιόξινα, alkalating agents, φωσφοροδεσμευτικά, 
μετατροπή ουρίας σε αμμωνία από γαστρική ουρεάση) , 

– κινητικότητα στομάχου-εντέρου (ναυτία , έμετοι, διαβητική γαστροπάρεση)

– αιμάτωση

– φαινόμενο πρώτης διόδου από το ήπαρ (↓), 

Πρωτεϊνική σύνδεση
Καθορίζει την διεισδυτικότητα του φαρμάκου σε ιστικά
διαμερίσματα

– Ελεύθερο ποσοστό

– Συνδεδεμένο με λευκώματα ποσοστό

– Aντιστρεπτή διαδικασία

Πρωτεϊνική σύνδεση φαρμάκων

••ΠρωτεΐνηΠρωτεΐνη

••ΕλεύθεροΕλεύθερο φάρμακοφάρμακο

••ΣυνδεδεμένοΣυνδεδεμένο φάρμακοφάρμακο
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– Σε Νεφρική νόσο διαταραχή της σύνδεσης με λευκώματα

– Υπολευκωματιναιμία

– Μεταβολές στη δομή του μορίου λευκωματίνης

– Ανταγωνισμός φαρμάκου με ενδογενείς ουσίες για θέσεις σύνδεσης με
λευκώματα

– Αποτέλεσμα:

– Αύξηση του ελεύθερου ποσού του φαρμάκου

– Μεγαλύτερο ποσοστό διαθέσιμο στα σημεία δράσης

– Μεταβολή του ποσοστού της χορηγούμενης ουσίας προς απομάκρυνση
(νεφρική-εξωνεφρική)

Κατάληψη υποδοχέων των πρωτεϊνών στην
ουραιμία

••ΠρωτεΐνηΠρωτεΐνη

••ΕλεύθεροΕλεύθερο
ποσόποσό
φαρμάκουφαρμάκου

••ΠροϊόνταΠροϊόντα
μεταβολισμούμεταβολισμού

Πρωτεϊνική σύνδεση
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Όγκος κατανομής

– Πρόκειται για φαινομενικό όγκο (apparent volume of 
distribution)

– Mαθηματική έννοια συσχετίζουσα την δόση που χορηγείται
με τις συγκεντρώσεις που επιτυγχάνονται στο πλάσμα

VD = ποσότητα φαρμάκου στο σώμα

συγκέντρωση φαρμάκου στο πλάσμα

– ∆ίνει πληροφορίες για τον βαθμό ιστικής διείσδυσης

Όγκος κατανομής

Οίδημα

Ασκίτης

Αφυδάτωση

Ελάττωση μυικής

μάζας

•↑ VdVd
•υδατοδιαλυτών φαρμάκων

•Ουσιών με υψηλό ποσοστό

•πρωτεινοσύνδεσης

•↓ VdVd
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Νεφρική Κάθαρση
Ο ρυθμός απομάκρυνσης του φαρμάκου από τον οργανισμό

μέσω των νεφρών

Η κάθαρση είναι κυρίως νεφρική και ηπατική

Σε μικρό ποσοστό αποβολή του φαρμάκου με ιδρώτα, σίελο, 
εκπνεόμενο αέρα, μητρικό γάλα

– CLtotal = CLrenal + CLnonrenal

– CLtotal = 0.693 / T1/2 X VD 

– CLrenal = CLtotal X FU

– FU = ποσοστό φαρμάκου που αποβάλλεται στα ούρα

Νεφρική κάθαρση

Νεφρική κάθαρση μέσω

Σπειραματικής διήθησης

Σωληναριακής
επαναρρόφησης/απέκκρισης

Νεφρική Κάθαρση

Σε νεφρική ανεπάρκεια

ελάττωση της σπειραματικής διήθησης

ελάττωση της σωληναριακής έκκρισης

•Υψηλότερες συγκεντρώσεις στον ορό

•Τροποποίηση δόσης για αποφυγή αθροιστικών-τοξικών επιδράσεων
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Ημιπερίοδος ζωής (Τ1/2)

Ο χρόνος που απαιτείται ώστε η συγκέντρωση του φαρμάκου να
ελαττωθεί στο 50%

Έμμεσος δείκτης απέκκρισης φαρμάκων

Τ1/2 = 0.693 / β ώρες

Τ1/2 = 0.693 x Vd /  Plasma drug clearence

Aνάλογος του όγκου κατανομής και αντιστρόφως ανάλογος της κάθαρσης

Καθορίζει την συχνότητα χορήγησης έκαστης δόσης

(ανά 4-5 Τ1/2)

Κύριες μεταβολές της φαρμακοκινητικής
στη νεφρική ανεπάρκεια

Ελάττωση της βιοδιαθεσιμότητας (po, im)

Ελάττωση της πρωτεϊνικής σύνδεσης

Αύξηση του όγκου κατανομής

Ελάττωση της ολικής και νεφρικής
κάθαρσης

Αύξηση της ημιπεριόδου ζωής

••NephronNephron

Μπορεί η νεφρική ανεπάρκεια να επηρεάσει
τον ηπατικό μεταβολισμό των φαρμάκων ; 

1. Ναι

2. Όχι



•10

Alterations in liver metabolic enzymes in 
CRF rats
(Clin Pharmacol Ther, in press)

Alterations in liver transporters in CRF rats 
(Clin Pharmacol Ther, in press)
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•Κατανόηση του προβλήματος

•Πως αξιολογείται η νεφρική λειτουργία ;

•Πως τροποποιείται η δόση του φαρμάκου με
βάση αυτή την αξιολόγηση ;

Τροποποίηση της δοσολογίας των φαρμάκων σε
ασθενείς με επηρεασμένη νεφρικής λειτουργία

Παράγοντες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη
σωστή δοσολογία ενός φαρμάκου

* Lesar TS, Briceland L, Stein DS. JAMA 1997;277:312-7.

ADVANCED AGE
42%

OTHER 
6%

PATIENT 
WEIGHT

19%

RENAL 
IMPAIRMENT

33%

•Κατανόηση του προβλήματος

•Πως αξιολογείται η νεφρική λειτουργία ;

•Πως τροποποιείται η δόση του φαρμάκου με
βάση αυτή την αξιολόγηση ;

Τροποποίηση της δοσολογίας των φαρμάκων σε
ασθενείς με επηρεασμένη νεφρικής λειτουργία
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ΥπολογισμόςΥπολογισμός GFRGFR

Cockroft-Gault

ΥπολογισμόςΥπολογισμός GFRGFR

Cockroft-
Gault

(140 - age) x weight/72 x Scr (x 0.85 if female)

MDRD 1 170 x Scr
-0.999 x age-0.176 x (0.762 if female) x (1.180 if black) 

xSu
-0.170 x Alb+0.318

MDRD 2 186 x Scr
-1.154 x age-0.203 x (1.212 if black) x (0.742 if female)

Jelliffe 1 98 - 0.8 x (age - 20)/Scr (x 0.90 if female)
Jelliffe 2 Male: 100/Scr - 12

Female: 80/Scr - 7
Mawer Male: weight x [29.3 - (0.203 x age)] x [1 - (0.03 x Scr)]/(14.4 

x Scr) x (70/weight)
Female: weight x [25.3 - (0.175 x age)] x [1 - (0.03 x 
Scr)]/(14.4 x Scr) x (70/weight)

Bjornsson Male: [27 - (0.173 x age)] x weight x 0.07/Scr
Female: [25 - (0.175 x age)] x weight x 0.07/Scr

Gates Male: (89.4 xScr
-1.2) + (55 - age) x (0.447 xScr

-1.1)
Female: (60 xScr

-1.1) + (56 - age) x (0.3 xScr
-1.1)

•Κατανόηση του προβλήματος

•Πως αξιολογείται η νεφρική λειτουργία ;

•Πως τροποποιείται η δόση του φαρμάκου με
βάση αυτή την αξιολόγηση ;

Τροποποίηση της δοσολογίας των φαρμάκων σε
ασθενείς με επηρεασμένη νεφρικής λειτουργία
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ΣΤΑ∆ΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
ΣΤΑ∆ΙΟΣΤΑ∆ΙΟ ΝΕΦΡΙΚΗΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗΒΛΑΒΗ GFRGFR

ml / min / 1.73mml / min / 1.73m

11 Kidney damage with normal
or F GFR

≥90

22 Kidney damage with mild ↓
GFR

60-89

33 Moderate ↓ GFR 30-59

44 Severe ↓ GFR 15-29

55 Kidney Failure <15

Προβλήματα κατά την χορήγηση των
αντιμικροβιακών ουσιών στη νεφρική ανεπάρκεια

Τοξικότης
– Αθροιστική συσσώρευση

Επιτυχής Θεραπεία

Ανεπιτυχής θεραπεία των λοιμώξεων
– Υποθεραπευτικές συγκεντρώσεις

( Cmax / MIC < 1 )

••mg/Lmg/L

••ΥποθεραπευτικάΥποθεραπευτικά
επίπεδαεπίπεδα

••ΘεραπευτικάΘεραπευτικά
επίπεδαεπίπεδα

••ΤοξικάΤοξικά
επίπεδαεπίπεδα

Ποια από τα παρακάτω αντιβιοτικά θέλουν
ρύθμιση σε Τελικού Σταδίου Νεφρική
Ανεπάρκεια (κάθαρση <10 ml/min) ;

1. Κλινδαμυκίνη

2. ∆οξυκυκλίνη

3. Κλαριθρομυκίνη

4. Μοξιφλοξασίνη

5. Αμινογλυκοσίδες

6. Το 1 και 5 

7. Το 3 και 5 

8. Όλα τα παραπάνω
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Ακολουθείστε πίνακες και νορμογράμματα για
τη σωστή ρύθμιση ανάλογα με το βαθμό της
νεφρικής ανεπάρκειας ………………………..

Πρέπει πάντα να ανατρέχουμε σε αυτά για
να αποφεύγονται τα λάθη……………………………

Αμινογλυκοσίδες
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Καρβαπενέμες – Κεφαλοσπορίνες

Κεφαλοσπορίνες

Κεφαλοσπορίνες – Μακρολίδια
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∆ιάφορα αντιβιοτικά

∆ιάφορα αντιβιοτικά

Βανκομυκίνη και Πενικιλλίνες
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Κινολόνες – Τετρακυκλίνες

Ποια από τα παρακάτω αντιβιοτικά θέλουν
ρύθμιση σε Τελικού Σταδίου Νεφρική
Ανεπάρκεια (κάθαρση <10 ml/min) ;

1. Κλινδαμυκίνη

2. ∆οξυκυκλίνη

3. Κλαριθρομυκίνη

4. Μοξιφλοξασίνη

5. Αμινογλυκοσίδες

6. Το 1 και 5 

7. Το 3 και 5 

8. Όλα τα παραπάνω

Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου “ESRD”

Θεραπεία Νεφρικής Υποκατάστασης

Ας κάνουμε τα πράγματα πιο περίπλοκα …………………
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Χαρακτηριστικά ορισμένων μεθόδων νεφρικής
υποκατάστασης

PROCEDURE DIFFUSION CONVECTION VASCULAR ACCESS

IHD ++++ + Fistula or Veno-Venous

IHDF +++ ++ Fistula o Veno-Venous

CAPD ++++ + None

CAVH 0 ++++ Arterio-Venous

CVVH 0 ++++ Veno-Venous

CAVHD ++++ + Arterio-Venous

CVVHD ++++ + Veno-Venous

CAVHDF +++ +++ Arterio-Venous

CVVHDF +++ +++ Veno-Venous

Adapted from Joy et al. Ann Pharmacother 1998; 32: 362-375

∆ιάχυση Συμμεταφορά

Απομάκρυνση φαρμάκου με διάχυση

Παθητική διαδικασία

Εξαρτάται από το ΜΒ

Μακρά περίοδος εξισορρόπησης

∆εν απαιτείται αναπλήρωση υγρών

∆ιαλύτης

BFR

Χαρακτηριστικά απομάκρυνσης φαρμάκων

Κλασσική Αιμοκάθαρση

Φαρμακοκινητική στην αιμοκάθαρση

Χαρακτηριστικά φαρμάκου
– Μοριακό βάρος

– Υδατοδιαλυτότητα, λιποδιαλυτότητα

– Βαθμός πρωτεϊνικής σύνδεσης

– Όγκος κατανομής

Χαρακτηριστικά αιμοκάθαρσης
– Χαρακτηριστικά μεμβράνης

– Επιφάνεια

– Ροή αίματος

– Ροή διαλύματος
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Μοριακό Βάρος

0 500 1000 1500 2000

Teicoplanin

Q/D

Vancomycin

Colistin

Rifampin

Ceftriaxone

Ceftazidime

Piperacillin

Cefpirome

Cefepime

Cefotaxime

Moxifloxacin

Meropenem

Aztreonam

Clindamycin

Gatifloxacin

Levofloxacin

Amoxicillin

Ampicillin

Linezolid

Ciprofloxacin

Imipenem

Metronidazole

Pea F et al. Clin Pharmacokinet 2007 (12) 997-1038

Σύνδεση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος

0 20 40 60 80 100

Clindamycin

Teicoplanin

Ceftriaxone

Aztreonam

Vancomycin

Moxifloxacin

Cefotaxime

Linezolid

Levofloxacin

Ciprofloxacin

Piperacillin

Ampicillin

Gatifloxacin

Imipenem

Amoxicillin

Cefepime

Ceftazidime

Metronidazole

Meropenem

Pea F et al. Clin Pharmacokinet 2007 (12) 997-1038

LOW VOLUME OF DISTRIBUTION

INABILITY OF DIFFUSING THROUGH MEMBRANES

INACTIVITY AGAINST INTRACELLULAR PATHOGENS

RENAL ELIMINATION AS UNCHANGED DRUG

HYDROPHILIC ANTIBIOTICS LIPOPHILIC ANTIBIOTICS

• BETA-LACTAMS

PENICILLINS

CEPHALOSPORINS

CARBAPENEMS

MONOBACTAMS

• GLYCOPEPTIDES

• AMINOGLYCOSIDES

• MACROLIDES 

• FLUOROQUINOLONES

• TETRACYCLINES

• CHLORAMPHENICOL

• RIFAMPICIN

• LINEZOLID

HIGH VOLUME OF DISTRIBUTION

ABILITY OF DIFFUSING THROUGH MEMBRANES

ACTIVITY AGAINST INTRACELLULAR PATHOGENS

ELIMINATION AFTER LIVER METABOLIZATION

Pea F, Viale P, Furlanut M. Clin Pharmacokinet 2005; 44: 1009-1034
Pea F & Viale P. Clin Infect Dis 2006; 42: 1764-1771
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Ασθενείς σε αιμοκάθαρση

1990’s
Low flux

Dialysis dose not quantified

Smaller surface area

2008
High flux

Kt/V target 1.2

Larger surface area

•Όλες οι αλλαγές στην αιμοκάθαρση μετά από το 90 
οδηγούν σε ↑ Cl του φαρμάκου.

•Οι προηγούμενες μελέτες δεν έχουν πλέον εφαρμογή ……

Ποσοστό απομάκρυνσης κατά την
αιμοκάθαρση (Extraction ratio %)

β – λακτάμες 10.9 – 72.1 %

Αμινογλυκοσίδες 48.8 – 51.1 %

Κινολόνες 60.5 – 63.2 %

Λινεζολίδη 30 %

Γλυκοπεπτίδια 18.7 – 25.6 % (HD)

55 % (HF)

N. Tajiama et al, Biol Pharm Bull 2006;29:1454, 
M. Brier et al, Antimicrob Agents Chemother 2003;47:2775

Ποσοστό απομάκρυνσης κατά την
αιμοκάθαρση (Extraction ratio %)

β – λακτάμες

Κεφαδροξίλη 72.1 %

Κεφαζολίνη 21.7 %

Κεφοξιτίνη 58.7 %

Κεφαμανδόλη 19.6 %

Κεφτριαξόνη 10.9 %

Κεφοταξίμη 62.4 %

Κεφταζιδίμη 55 %
N. Tajiama et al, Biol Pharm Bull 2006;29:1454, 
P. Nikolaidis and A.Tourkantonis, Clin Nephrol 1985;24:142
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Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου “ESRD”

Θεραπεία Νεφρικής Υποκατάστασης

Πολλοί ασθενείς λαμβάνουν Θεραπεία Νεφρικής
Υποκατάστασης χωρίς να έχουν ESRD

Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια

•NCEPOD report: Acute Kidney Injury: Adding Insult to Injury (2009) 



•22

Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια (ΟΝΑ)

– Η PK των φαρμάκων διαφέρουν από ότι σε ESRD – Η
αύξηση του όγκου είναι συχνή σε ΟΝΑ

– Μεγάλες διαφορές μη – νεφρικής κάθαρσης στην ΟΝΑ σε
σχέση με την ESRD

– Vancomycin (Macias WL, et al.  CPT 1991;50:688-94) 

– Imipenem (Mueller BA, et al. AJKD 1993;21:172-9)

Ασθενείς με ΟΝΑ

Treatment of Acute Kidney Injury (AKI)
– >50% of inpatient RRT is not HD!

– Continuous RRT (CRRT)

– Slow Low Efficiency Dialysis (SLED)

– Extended Daily Dialysis (EDD)
– Drug dosing different for each of these forms of RRT

Ασθενής ηλικίας 70 ετών έχει οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετά από
ουρολοίμωξη
Είναι ολιγουρικός
Έχει τιμή κρετινίνης 2 mg/ml 
Είναι 70 κιλά
Ποιά πιστεύετε ότι είναι η κάθαρση της κρεατινίνης του ασθενούς ; 

1. 50 ml/min

2. 30 ml/min

3. <10 ml/min 
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ΥπολογισμόςΥπολογισμός GFRGFR

Cockroft-Gault

Οι παραπάνω υπολογισμοί ισχύουν όταν η νεφρική λειτουργία
είναι σταθερή και η κρεατινίνη αμετάβλητη

Αν ο ασθενής είναι ολιγουρικός ή η κρεατινίνη αυξάνεται
ταχύτατα υποθέστε ότι η κάθαρση είναι <10 ml/min 

Απομάκρυνση φαρμάκου με συμμεταφορά

Ενεργή διαδικασία

∆ιαφορά δυναμικού με αντλία πίεσης

∆εν εξαρτάται από το ΜΒ

Γρήγορη εξισορρόπηση

Απαιτείται αναπλήρωση υγρών

REPLACEMENT FLUID

BFR

UF

PREPOST

CHARACTERISTICS OF DRUG REMOVAL DURING HEMOFILTRATIONCHARACTERISTICS OF DRUG REMOVAL DURING HEMOFILTRATION

Ποσοστό απομάκρυνσης φαρμάκων με
αιμοδιαδιήθηση

Όσο πλησιάζουμε
στο 1 σημαίνει ότι
η ουσία διαπερνά
τη μεμβράνη και
απομακρύνεται με
την ίδια
συγκέντρωση που
υπάρχει στο
πλάσμα

Όσο πλησιάζουμε
το 0 σημαίνει ότι
δεν υπάρχει
απομάκρυνση
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Αμινογλυκοσίδες

∆ιάφορα αντιβιοτικά Προσοχή πιθανότητα για
υποθεραπευτικά επίπεδα

Βανκομυκίνη και Πενικιλλίνες
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Ας δούμε την ρύθμιση των δόσεων
των αντιμικροβιακών φαρμάκων μέσα
από ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

1η Ενδιαφέρουσα Περίπτωση

Ενδιαφέρουσα περίπτωση
Ασθενής ηλικίας 82 ετών εισάγεται στο νοσοκομείο λόγω εμπυρέτου από
5/μέρου

– Συνοδά συμπτώματα:

– Βήχας ήπιος μη παραγωγικός

– Αδυναμία

– Καταβολή

– Ανορεξία

– Αναφερόμενη απώλεια Σ.Β.  (~ 10 Kg το τελευταίο 12μηνο)  

– Ατομικό ιστορικό

– Κατάθλιψη (;)
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Κλινική εξέταση – Εργαστηριακά

Απίσχνανση - Σωματικό βάρος 36 Kg.
– Οι συνοδοί αναφέρουν ότι πάντα ήταν

αδύνατη

– Η απώλεια βάρους αποδόθηκε στην
κατάθλιψη

ΑΠ: 120/70 mmHg, Σφύξεις: 90/λεπτό θ:
38,7 0C  Aναπνοές:27/min

Διαταραχές επιπέδου συνείδησης
– Αποπροσανατολισμένη στο χώρο και τον

χρόνο

Ακρόαση πνεύμόνων: ξηροί ρόγχοι
διάσπαρτοι

•Γενική αίματος
•WBC: 6,7 x 109/L (77% 
neutrophils), 
•Hb: 9,4 g/dL, Hct: 28,2% 
•Αιμοπετάλια: 442 x 109/L (442 
000/µL)

•Βιοχημικός έλεγχος:
•Ουρία: 45 mg/dl
•Κρεατινίνη: 1,2 mg/dl
•Τρανσαμινάσες: ΚΦ
•Λευκωματίνες: 2,3 g/L (3.1-4.1 
g/L)

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

•Διάγνωση πνευμονίας
•Η ασθενής παραμένει εμπύρετη
επιδείνωση της Α/α θώρακος

•Καλλιέργειες αίματος αρνητικές
Διενέργεια Mantoux

•Την 6η ημέρα η
ασθενής εμπύρετη
Η Mantoux 5 mm
Διενέργεια
αξονικής
τομογραφίας

Ημέρα νοσηλείας

1 3 6

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

10η ημέρα νοσηλείας και η ασθενής εξακολουθεί
εμπύρετη αλλά αιμοδυναμικά σταθερή

Ωστόσο ενημέρωση από το εργαστήριο..

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

PCR Γαστρικού Υγρού Θετική

Καλλιέργεια Εκκρεμεί
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ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ
Αποφασίζεται η έναρξη αντιφυματικής αγωγής

Η ασθενής έχει σωματικό βάρος 36 κιλά

Έναρξη 4/πλης αντιφυματικής αγωγής:
– Ριφαμπικίνη

– 10 mg/kg = 360 mg (300 mg)

– Ισονιαζίδη

– 5 mg/kg = 180 mg (200 mg)

– Πυραζιναμίδη

– 20 mg/kg = 720 mg (800 mg)

– Εθαμβουτόλη

– 20 mg/kg =720 mg (800 mg)

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

Η ασθενής απυρέτησε 7 μέρες μετά την έναρξη της
αντιφυματικής αγωγής

Την 10η μέρα η ασθενής εμφάνισε τρανσαμινασαιμία με
3/πλάσια αύξηση των τιμών χωρίς συμπτώματα

Πιθανά αίτια της ανεπιθύμητης ενεργείας στη
συγκεκριμένη ασθενή ;

1. Η μεγάλη ηλικία της ασθενούς

2. Το χαμηλό σωματικό βάρος της ασθενούς

3. Η μειωμένη νεφρική λειτουργία
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ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

The Cockroft and Gault Equation

Cr Cl = 140-age(yrs) X wt (kg) X 0.85 for women

Cr (mg/100ml) X 72

Cr Cl = 140-82 X 36 X 0 .85 = 22 ml/min

1.2 X 72

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ
Ρυθμίστηκαν οι δόσεις με βάση τη νεφρική λειτουργία

30 μέρες μετά η ασθενής

Παρουσιάζει πυρέτιο έως 37.70C και αύξηση των δεικτών
φλεγμονής ΤΚΕ και CRP
Αναφέρει καλή συμμόρφωση στη λήψη των φαρμάκων

Καλή λοιπή γενική κατάσταση
– αύξηση του σωματικού βάρους (42 κιλά) 
– Κρεατινίνη 0.8 mg/dl (από 1.2 βασική τιμή)
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ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

1. Μη συμμόρφωση της ασθενούς στην αγωγή

2. Ανάπτυξη αντοχής

3. Χορήγηση υποθεραπευτικών δόσεων

4. Λάθος αρχική διάγνωση;

ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

The Cockroft and Gault Equation

Cr Cl = 140-age(yrs) X wt (kg) X 0.85 forwomen

Cr (mg/100ml) X 72

Cr Cl = 140-82 X 42 X 0 .85 = 32 ml/min

0.8 X 72

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ
Η ασθενής αύξησε το σωματικό της βάρος και μειώθηκαν οι τιμές της
κρεατινίνης
– Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση της κάθαρσης της κρεατινίνης

>30 ml/min

Αυξήθηκε η πυραζιναμίδη και η εθαμβουτόλη
– Χορήγηση καθημερινά

Η ασθενής απυρέτησε και υποχώρησαν οι δείκτες φλεγμονής
– Παρέμεινε στο 4/πλο σχήμα για άλλο ένα μήνα και ολοκλήρωσε άλλους 4 

μήνες θεραπείας

– Ισονιαζίδη + ριφαμπικίνη χωρίς προβλήματα
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Προβλήματα κατά την χορήγηση των
αντιμικροβιακών ουσιών στη νεφρική ανεπάρκεια

Τοξικότης
– Αθροιστική συσσώρευση

Επιτυχής Θεραπεία

Ανεπιτυχής θεραπεία των λοιμώξεων
– Υποθεραπευτικές συγκεντρώσεις

( Cmax / MIC < 1 )

••mg/Lmg/L

••ΥποθεραπευτικάΥποθεραπευτικά
επίπεδαεπίπεδα

••ΘεραπευτικάΘεραπευτικά
επίπεδαεπίπεδα

••ΤοξικάΤοξικά
επίπεδαεπίπεδα

2η Ενδιαφέρουσα Περίπτωση

Χορηγώντας Γενταμυκίνη

Χορήγηση γενταμυκίνης

Ένας ασθενής ηλικίας 45 ετών και βάρους 80 κιλών με
νοσοκομειακή ουρολοίμωξη από πολυανθεκτικό
Acinetobacter πρόκειται να λάβει γενταμυκίνη

Φυσιολογικά θα ελάμβανε 2 mg/kg δόση φόρτισης και μετά
1.5 mg/kg q8h με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, όμως
η τιμή της κρεατινίνης του είναι 3,2 mg/dl 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ΥπολογισμόςΥπολογισμός GFRGFR

Cockroft-Gault

Με βάση τον τύπο η κάθαρση της κρεατινίνης είναι

38 mL/min/1.73m2
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Οι συγκεντρώσεις που θα επιτυγχάναμε με
φυσιολογική νεφρική λειτουργία θα ήταν: 

Gentamicin 160mg i.v. ∆όση φόρτισης και μετά 120mg i.v. q8h
Εάν η κρεατινίνη ήταν = 1 mg/dl

Creatinine clearance = 120 mL/min/1.73m2

Desired Trough
< 1.5 mg/L
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Desired Trough
< 1.5 mg/L

Gentamicin 160mg i.v. ∆όση φόρτισης και μετά 120mg i.v. q8h
Αν η κρεατινίνη του ασθενούς = 3,2 mg/dl

Creatinine clearance = 38 mL/min/1.73m2 

Άθροιση του φαρμάκου με την νεφρική
ανεπάρκεια
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Θα δώσετε δόση φόρτισης σε αυτόν τον
ασθενή;  

1. Ναι

2. Όχι

∆όση εφόδου
Χρησιμοποιείται για ταχεία επίτευξη θεραπευτικών επιπέδων στο
πλάσμα

Ο προσδιορισμός της βασίζεται στον εξωκυττάριο όγκο υγρών
(οίδημα, ασκίτης, αφυδάτωση)

Προσαρμογή των δόσεων που θα ακολουθήσουν για αποφυγή
τοξικότητας

Πάντα όταν απαιτούνται άμεσα θεραπευτικά επίπεδα και σε
αντιμικροβιακά με μεγάλο t 1/2

∆εν εξαρτάται από το βαθμό μείωσης της νεφρικής λειτουργίας

∆όση Συντήρησης

Μετά τη δόση φόρτισης απαιτείται μείωση της δοσολογίας

Τροποποίηση με βάση το βαθμό έκπτωσης της νεφρικής
λειτουργίας
– CLcr

– Cockroft – Gault

– MDRD
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∆όση συντήρησης

χρησιμοποιείστε νορμογράμματα

Modified Sarubbi-Hull Nomogram for maintenance dose:
%-age of loading dose required for dosage-interval selected

Clcr
(ml/min/1.73m2)

Estimated t1/2 
(hrs)

Q8h Q12h Q24h Q48h

90 3.1 85%

80 3.4 75%

70 3.9 70%

60 4.5 85%

50 5.3 80%

40 6.5 90%

30 8.4 85%

25 9.9 80%

20 11.9 70%

15 15.1 75%

Sarubbi-Hull, Ann Intern Med 1976;85:183

38

Από το νορμόγραμμα: 

∆όση διατήρησης = 90% της δόσης φόρτισης IV q24h

Π.χ. 2 mg/kg * 0.90 = 1.8 mg/kg IV q24h

Traditional Gentamicin dosing:
The Maintenance Dose
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Γράφοντας τις οδηγίες :

Πρόκειται για ένα ασθενή 45 ετών και 80 κιλών με κάθαρση κρεατινίνης CrCl
38 mL/min/1.73m2 που απαιτεί …

Gentamicin 160 mg IV δόση φόρτισης , (2mg/kg) και μετά
140 mg IV q24h για δόση συντήρησης (1.8mg/kg)

Gentamicin 160mg i.v. ∆όση φόρτισης και μετά140mg i.v. q24h
Κρεατινίνη ασθενούς = 3,2 mg/dl

Creatinine clearance = 38 mL/min/1.73m2 
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Το αποτέλεσμα της ρύθμισης της δόσης που
επιτύχατε

Desired Trough
< 1.5 mg/L

Και αν ήθελα να χρησιμοποιήσω κολιστίνη;
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Πως θα χορηγούσατε την κολιστίνη σε ένα
ασθενή με τελικού σταδίου νεφρική
ανεπάρκεια υπό αιμοκάθαρση; 

1. Σε δόση 3 χ 10 6 χ 3 IV

2. Σε δόση 3 χ 10 6 χ 1 IV

3. Σε δόση 3 χ 10 6 IV ανά 48 ώρες

4. Σε δόση 2 χ 10 6 IV ανά 48 ώρες

Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει ποια είναι η
ιδανική δόση της κολιστίνης στους ασθενείς
με φυσιολογική νεφρική λειτουργία μη
περιμένετε να σας δώσω εγώ την σωστή
ρύθμιση στη νεφρική ανεπάρκεια ……………..

Population Pharmacokinetics in Population Pharmacokinetics in 
Critically Ill PatientsCritically Ill Patients
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31250 IU/Kg 18750 IU/Kg62500 IU/Kg 47500 IU/Kg
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• 1 mg = 12.500 IU
• 80 mg = 1 million IU

Δόση
31250 IU/Kg/48ώρες
Περίπου 2 x 106 /48 ώρες

Πως θα χορηγούσατε την κολιστίνη σε ένα
ασθενή με τελικού σταδίου νεφρική
ανεπάρκεια υπό αιμοκάθαρση; 

1. Σε δόση 3 χ 10 6 χ 3 IV

2. Σε δόση 3 χ 10 6 χ 1 IV

3. Σε δόση 3 χ 10 6 IV ανά 48 ώρες

4. Σε δόση 2 χ 10 6 IV ανά 48 ώρες
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Να θυμάστε ότι οι δόσεις αυτές είναι σύμφωνα
με τις αμερικανικές οδηγίες όπου η δόση της
κολιστίνης είναι 5 χ 106 IV / 24 ώρες

3η Ενδιαφέρουσα Περίπτωση

Χορηγώντας Βανκομυκίνη

Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Ασθενής 65 ετών με ΧΝΑ, σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης 3 φορές την
εβδομάδα αναφέρει πυρέτιο μέχρι 37.8 και άλγος στην οσφυϊκή μοίρα στης
ΣΣ από εβδομάδος.Μετά από πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγχο δεν
τέθηκε διάγνωση. Αποφασίστηκε η διενέργεια MRI ΟΜΣΣ

– Οστεομυελίτιδα ΟΜΣΣ Ο 2-3

Παρακέντηση της περιοχής της βλάβης για τη λήψη κ/ων

– Staphylococcus aureus MRSA

– Ευαίσθητος σε βανκομυκίνη, τεϊκοπλανίνη, λινεζολίδη, 
νταπτομυκίνη, τιγεκυκλίνη

–

– Ανθεκτικός σε ριφαμπικίνη, TMP/SMX, γενταμυκίνη, 
κλινδαμυκίνη
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Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες

Ενδιαφέρουσα Περίπτωση

Αποφασίστηκε η αγωγή με βανκομυκίνη
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Τι από τα παρακάτω ισχύει;

1. Η βανκομυκίνη απομακρύνεται σε μεγάλο ποσοστό κατά
την αιμοκάθαρση

2. Η βανκομυκίνη καθαίρεται σε μεγάλο ποσοστό κατά την
περιτοναϊκή κάθαρση

3. Το 1 και 2

4. Κανένα από τα παραπάνω

Βανκομυκίνη

Τρικυκλικό γλυκοπεπτίδιο

Μεγάλου Μ.Β. (1450 Da)

T ½ 3-13 ώρες

Σε ανουρικούς ασθενείς αυξάνεται σε 9 
ημέρες

Καθαίρεται σε μικρό μόνο ποσοστό με την
αιμοκάθαρση και την φορητή περιτοναϊκή
κάθαρση

Σε τι δόση θα χορηγούσατε την βανκομυκίνη
σε ένα ασθενή με ΧΝΑ υπό αιμοκάθαρση

1. 1 g X 1   IV

2. 500 mg x1 IV 

3. 1 g IV ανά 7 ημέρες

4. 1 g IV ανά 5 ημέρες

5. 1 g ανά 3 ημέρες

6. ∆όση 1 g IV αρχικά και μετά δόση διατήρησης
500 mg έως 1 g ανάλογα με τα επίπεδα της
βανκομυκίνης
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Ποιο χρόνο θα επιλέγατε για τη λήψη δείγματος
και μέτρηση των επιπέδων βανκομυκίνης σε ένα
ασθενή υπό αιμοκάθαρση ;

1. Πρό της αιμοκάθαρσης

2. Στο μέσο της αιμοκάθαρσης

3. 10 λεπτά προ της ολοκλήρωσης της συνεδρίας

4. Αμέσως μετά το τέλος αιμοκάθαρσης
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3η Ενδιαφέρουσα Περίπτωση

Χορηγώντας αντισταφυλοκοκκικά φάρμακα

Ενδιαφέρουσα περίπτωση
Ασθενής 35 χρονών με νεφρική ανεπάρκεια από 5ετίας σε πρόγραμμα
αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα εμφανίζει ενδοκαρδίτιδα
φυσικής βαλβίδας στην αορτική

Καλλιέργειες αίματος
– Χρυσίζων σταφυλόκοκκος

– Πενικιλλίνη R

– Αμοξυκιλίνη R

– Μεθικιλλίνη S (MSSA)

– ∆ικλοξακιλλίνη S

– Γενταμυκίνη S

– Ριφαμπικίνη S

– Βανκομυκίνη S

– Νταπτομυκίνη S

– Λινεζολίδη S
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Τι αγωγή θα επιλέγατε ;

1. Βανκομυκίνη

2. Τεικοπλανίνη

3. ∆ικλοξακιλλίνη

4. Νταπτομυκίνη

5. Λινεζολίδη

Θεραπεία ΛΕ από MSSA σε φυσικές βαλβίδες

Οι αντισταφυλοκοκκικές πενικιλλίνες είναι πιο
αποτελεσματικές από την βανκομυκίνη για την
θεραπεία λοιμώξεων από MSSA 
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Στον παραπάνω ασθενή σε τι δόση θα
χορηγούσατε την δικλοξακιλλίνη ;

1. Σε δόση 2 g x 6 IV

2. Σε δόση 2 g x 3 IV

3. Σε δόση 1 g x 3 IV

4. ∆εν πρέπει να χορηγηθεί γιατί είναι ιδιαίτερα τοξική

Βανκομυκίνη και Πενικιλλίνες

Αν και σπάνιο ο ασθενής έκανε αλλεργία
στην βανκομυκίνη

Πέρασε ο καθηγητής και είπε να
χορηγήσουμε νταπτομυκίνη !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Έτσι είναι οι πανεπιστημιακές κλινικές ……….
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Αν χορηγούσατε νταπτομυκίνη σε τι δόση θα
την δίνατε; 

1. 6 mg/kg μια φορά την ημέρα

2. 4 mg/kg μια φορά την ημέρα

3. 2 mg/kg μια φορά την ημέρα

4. 6 mg/kg κάθε 48 ώρες

5. 4 mg/kg κάθε 48 ώρες

6. 2 mg/kg κάθε 48 ώρες

4η Ενδιαφέρουσα Περίπτωση

Χορηγώντας αντιμυκητιασικά φάρμακα



•46

Ενδιαφέρουσα περίπτωση
∆ημογραφικά στοιχεία και ατομικό ιστορικό

– Γυναίκα

– Ηλικία 80 ετών

– Βηματοδότης από 3/ετίας

– Λόγω πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού

– Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση από 8/ετίας

– Αγωγή με υδροξυουρία (500 mg x1 pos) 

– ΧΑΠ από 15/ετίας

– Αγωγή με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και β2-διεγέρτες

– Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο προ 5/ετίας

– Χωρίς υπολειπόμενη νευρολογική σημειολογία

– ∆εν έχει λάβει καμία αντιβιοτική αγωγή το τελευταίο εξάμηνο

– Η τελευταία επεμβατική παρέμβαση ήταν η τοποθέτηση βηματοδότη προ 3/ετίας

Κλινικοεργαστηριακός έλεγχος
WBC 9000 με φυσιολογικό τύπο

CRP 16 mg/dl (ΦΤ<1 mg/dl )

Hct 28% 

PLT 380.000

LDH 680 mg/dl 

Ακρόαση πνευμόνων: ΚΦ

Ακρόαση καρδιάς: χωρίς φυσήματα

Ακτινογραφία θώρακα: 

– διηθητικά στοιχεία δεξιού κάτω λοβού

Ελήφθησαν 2 ζεύγη καλλιεργειών αίματος

Πορεία ασθενούς

Την 2η μέρα της νοσηλείας παρουσιάζει πυρετό έως 39 oC

Οι κ/ες αίματος παραμένουν αρνητικές

Αποφασίζεται συνέχιση της ίδιας αγωγής

Φύσημα συστολικό στην τριγλώχινα

Ζητείται να γίνει υπερηχογράφημα καρδιάς
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Υπερηχογράφημα καρδιάς
Μεγάλη εκβλάστηση στον δεξιό κόλπο στο άκρο του
καλωδίου του βηματοδότη

Στένωση λειτουργική της τριγλώχινας βαλβίδας

∆ιενεργείται διοισοφάγειο υπερηχογράφημα που
επιβεβαιώνει τα ευρήματα

Η καλλιέργεια απομονώνει μύκητες

Φάσμα μυκήτων που προκαλούν ΛΕ

Candida species 
– Τα 2/3 όλων των περιπτώσεων

Aspergillus species 
– Ιδίως σε μετεγχειρητικούς ασθενείς και σε συστηματική νόσο ή

πνευμονική μορφή

Histoplasma capsulatum 
– Συνήθως προκαλεί περικαρδίτιδα

Blastomyces dermatitidis, Cryptococcus neoformans, Coccidioides 
immitis 
– Κύρια περικαρδίτιδα, σπάνια ενδοκαρδίτιδα

Mucor species, Torulopsis glabrata, Trichosporon beigelii, 
Fusarium species 
– Εξαιρετικά σπάνια
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Χορηγήσαμε κασποφουγκίνη εμπειρικά

∆όση φόρτισης 70 mg

∆όση συντήρησης 50 mg την ημέρα

Οδηγήθηκε στο χειρουργείο και αφαιρέθηκε ο βηματοδότης
Η ασθενής παρουσίασε ΟΝΑ με ολιγουρία στη ΜΕΘ

Χρειάζεται ρύθμιση η δόση της
κασποφουγκίνης λόγω της ΟΝΑ ;

1. Ναι

2. Όχι
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10η Ημέρα Νοσηλείας
Η ασθενής εξακολουθεί να παραμένει εμπύρετη

Οι κ/α της εκβλάστησης αναπτύσσει βαμβακόμορφες αποικίες

– Στην άμεση μικροσκόπηση με κυανό του βάμβακος διαπιστώνονται
οι χαρακτηριστικές υφές με διαφραγμάτια και διακλαδιζόμενα
σπορανγγειοφόρια που κατέληγαν σε σκουρόχρωμα σπορανγγεία

– Επιβεβαίωση έγινε με την χρήση βιοχημικών μεθόδων

–Mucor 

Θεραπεία

Mucor 

–Aμφοτερικίνη Β σε μεγάλες
δόσεις (7 mg/kg/day) 

Σε τι δόση θα χορηγούσατε την
Αμφοτερικίνη Β στην ασθενή που έχει ΟΝΑ
και κάνει αιμοκάθαρση καθημερινά ;

1. Σε δόση 7 mg/Kg καθημερινά

2. Σε δόση 5 mg/Kg καθημερινά

3. Σε δόση 3 mg/Kg καθημερινά

4. Σε δόση 7 mg/Kg κάθε 2η μέρα

5. Σε δόση 5 mg/Kg κάθε 2η μέρα

6. Σε δόση 3 mg/Kg κάθε 2η μέρα
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Σε τι δόση θα χορηγούσατε την
Αμφοτερικίνη Β στην ασθενή που έχει ΟΝΑ
και κάνει αιμοκάθαρση καθημερινά ;

1. Σε δόση 7 mg/Kg καθημερινά

2. Σε δόση 5 mg/Kg καθημερινά

3. Σε δόση 3 mg/Kg καθημερινά

4. Σε δόση 7 mg/Kg κάθε 2η μέρα

5. Σε δόση 5 mg/Kg κάθε 2η μέρα

6. Σε δόση 3 mg/Kg κάθε 2η μέρα

Ας αλλάξουμε το σενάριο

Η καλλιέργεια της εκβλάστησης απομόνωσε
Aspergillus 
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Εάν αποφασίζατε να χορηγήσετε βορικοναζόλη στην
ασθενή μας με ΟΝΑ υπό αιμοκάθαρση σε τι δόση
θα την χορηγούσατε;

1. ∆όση φόρτισης 6 mg/kg x 2 IV και μετά 4 mg/kg x 2 IV 

2. 4 mg/kg x 2 IV χωρίς δόση φόρτισης

3. ∆όση φόρτισης 6 mg/kg x 2 IV και μετά 2 mg/kg x 2 IV

4. Κανένα από τα παραπάνω

5η Ενδιαφέρουσα Περίπτωση

Χορηγώντας β-Λακταμικά αντιβιοτικά
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Ασθενής υπό αιμοκάθαρση παρουσιάζει
μικροβιαιμία από Klebsiella KPC 

Αντοχή στην μεροπενέμη με MIC 8

Αντοχή στην ντοριπενέμη με MIC 4

Αντοχή στην τιγεκυκλίνη

Αντοχή στην κολιστίνη με MIC > 8

Αντοχή σε όλα τα υπόλοιπα αντιβιοτικά

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την
ντοριπενέμη για την θεραπεία του ασθενούς;

1. Ναι

2. Όχι

Doripenem Imipenem Meropenem

S R S R S R

P.Aeruginosa 1 4 4 8 2 8

Enterobacteria 1 4 2 8 2 8

Acinetobacter 1 4 2 8 2 8
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Παρατεταμένη χορήγηση ντοριπενέμης

Bhavnani SM et al. Antimicrob Agents Chemother. 2005;49:3944-3947. 
Van Wart SA et al. Diagn Microbiol Infect Dis. 2009;63:409-414.

β-λακταμικά αντιβιοτικά
Βελτιώνοντας τη χορήγηση

Το βέλτιστο χρονικό διάστημα έκθεσης διαφέρει μέσα στην
τάξη των β-λακταμικών αντιβιοτικών

Τ> MIC

Πενικιλλίνες ≥ 60-70%

Κεφαλοσπορίνες ≥ 50%

Καρβαπενέμες ≥ 40%

Craig Adv Studies Med 2002;2:126-134

0

T>MIC

Concentration

Time (hours)

MIC

T > MIC in 40%–60% of dosing interval

Turnridge. Clin Infect Dis 1998;27:1022; Manduru, et al. Antimicrob Agents Chemother 1997;41:2053–2056; 
Tam, et al. J Antimicrob Chemother 2002;50:425–428; Tam, et al. Antimicrob Agents Chemother 2005;49:4920
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0
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Time, h

Concentration, 
µg/mL

500 mg IV administered over 1 h
500 mg IV administered over 4 h

Bhavnani SM et al. Antimicrob Agents Chemother. 2005;49:3944-3947.

Η 4ωρη έγχυση επιτρέπει την καλύτερη επίτευξη
μεγαλύτερων T>MICs χωρίς αύξηση της δόσης

MIC= 4 mg/ml

Exploratory Percentage T>MIC for Doripenem
in Subjects With Cystic Fibrosis

Cirillo I et al. Presented at 49th ICAAC, September 12-15, 2009, San Francisco, CA, Poster A1-017.

MIC

1 g x 4 hours (n = 9)

Median (range) T>MIC 35%

4 µg/mL
66.6 

(54.4–75.7)
100%

8 µg/mL 51.1
(44.4–65.1) 100%

16 µg/mL 18.8
(0–46.9) 33.3%

32 µg/mL 0
(0–0) 0%

Mean Pharmacokinetic Parameters of Doripenem 
in Subjects With Renal Impairment

Pharmacokinetic 
Parameter

Normal
(CrCl ≥80 
mL/min)
n = 8

Mild 
Impairment 
(CrCl 51–79 

mL/min) 
n = 6

Moderate 
Impairment 
(CrCl 31–50 

mL/min) 
n = 6

Severe 
Impairment 
(CrCl ≤30 
mL/min) 
n = 6

Cmax (µg/mL) 31.7 41.3 38.5 36.4

tmax (h)* 0.5 0.5 0.5 0.5

AUC∞ (µg•h/mL) 37.3 61.4 106 190

t1/2 (h) 1.11 1.31 2.67 4.62

CL (L/h) 13.7 8.64 4.84 2.68

Vdss (L) 16.5 13.3 15.7 16.8

• Η νεφρική ανεπάρκεια αυξάνει τη συστηματική έκθεση στην doripenem. 

• Η δοσολογία στην νεφρική ανεπάρκεια πρέπει να προσαρμόζεται.
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ΠροσαρμογήΠροσαρμογή δοσολογίαςδοσολογίας σεσε ΧΝΑΧΝΑ

NC Greer, Proc (Bayl Unin Med Cent) 2008;21(3):337

CLcr ∆οσολογικό σχήμα
30 – 50 ml/min 250 mg / 8 h

10 – 30 ml/min 250 mg / 12 h

< 10 ml/min 500 mg / 48 h

IRRT 500 mg / 48 h
1 h μετά την αιμοκάθαρση

CRRT 250 mg / 12 h

Πιστεύετε ότι με αυτή την δοσολογία
500 mg κάθε 48 ώρες μπορούμε να
θεραπεύσουμε αυτόν τον ασθενή ; 

1. Ναι

2. Όχι

Κάθαρσηml
/min

∆όση ∆ιάρκεια
έγχυσης

MIC % Πιθανότητα επίτευξης στόχου
35% T>MIC

>50 500 mgX3 1 h 1 91,84
2 68,4
4 25,3

4 h 1 100
2 100
4 90

50 250 mgX3 1 h 1 99,78
2 91
4 16,18

4 h 1 100
2 99,94
4 49,48

30 250 mgX3 1 h 1 100
2 99,84
4 71,4

4 h 1 100
2 100
4 85,54
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Κάθαρσηml
/min

∆όση ∆ιάρκεια
έγχυσης

MIC % Πιθανότητα επίτευξης στόχου
35% T>MIC

29 250 mgX2 1 h 1 99,44
2 86,98
4 14,78

4 h 1 100
2 99,86
4 40,84

10 250 mgX2 1 h 1 100
2 100
4 97,46

4 h 1 100
2 100
4 98,66

Το σωστό δοσολογικό σχήμα (ποσότητα και διάρκεια έγχυσης) καθορίζεται από:
την νεφρική λειτουργία του ασθενούς
και την MIC του παθογόνου

Antimicrob Agents Chemother 2010;54(6):2360-4

δόση ∆ιάρκεια
έγχυσης

Νεφρική
λειτουργία

MIC

35% T>MIC

δόση

Για κάποιο περίεργο λόγο η Θεσσαλονίκη
κάνει μάθημα πριν τις γιορτές ή το καλοκαίρι

Τυχαίο δεν νομίζω…………………………………
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ

Χρυσανθίδης Ηρ.Θεόφιλος
Παθολόγος

Γιατί μας ενδιαφέρουν οι λοιμώξεις σε
ασθενείς με ΧΝΝ;

• Αυξανόμενος πληθυσμός

• Ασθενείς με ιδιαίτερα ανοσολογικά
χαρακτηριστικά

• ∆ιαφοροποίηση της θεραπείας σε σχέση με τους
ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία
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Χρόνια Νεφρική Νόσος

Ορισμός
Η παρουσία μειωμένης νεφρικής λειτουργίας που
προσδιορίζεται με GFR <60ml/min/m2      

ή
Η παρουσία νεφρικής βλάβης που προσδιορίζεται ως
δομική ανωμαλία ή λειτουργική διαταραχή εκτός GFR 
(π.χ. λευκωματουρία , παρουσία κυλίνδρων στα ούρα , 
κ.α.)

Για διάστημα >3 μήνες

ΣΤΑ∆ΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΣΤΑΔΙΟ ΝΕΦΡΙΚΗΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗΒΛΑΒΗ GFRGFR

ml / min / 1.73mml / min / 1.73m

11 Kidney damage with normal
or F GFR

≥90

22 Kidney damage with mild ↓
GFR

60-89

33 Moderate ↓ GFR 30-59

44 Severe ↓ GFR 15-29

55 Kidney Failure <15

Επιπολασμός Νεφρικής Νόσου

Coresh et al, Prevalence of Chronic Kidney Disease
in the United States, JAMA, 2007
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Νεφρική Νόσος Τελικού Σταδίου
(ESRD)

• Συνεχώς αυξανόμενος ο αριθμός ασθενών σε θεραπεία
υποκατάστασης

– 1973      10000
– 1986      47982
– 2009       571000

116000 νέοι ασθενείς το 2009

Αιτίες Σ∆ 44%
Αρτ Υπέρταση 27,9%

∆ιαταραχές ανοσοποιητικού σε
ουραιμικούς ασθενείς

Παράγοντες που προδιαθέτουν για
λοίμωξη σε νεφροπαθείς
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Συνέπειες Λοιμώξεων σε ΧΝΝ

Αυξημένο ποσοστό νοσηλείας

Αύξηση ποσοστού θανάτων
Το 2ο συχνότερο αίτιο θανάτου μετά καρδιαγγειακά συμβάματα

HEMO Study cohort
• 1846 ασθενείς σε αιμοκάθαρση
• Παρακολούθηση από 1995 έως 2001
• Ποσοστό θανάτων οφειλόμενων σε λοίμωξη 23% (201/871)
• 1698 νοσηλείες λόγω λοίμωξης- Ετήσια συχνότητα 35%

Allon M et al,, J Am Soc Nephrol, 2003 

Λοιμώξεις σε νεφροπαθείς
Ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου 1-4
• ∆εν υπάρχουν σαφή δεδομένα για τις λοιμώξεις
• Πιθανά μεγαλύτερη ευπάθεια και κλινική πορεία λόγω

του ανοσολογικού ελλείμματος

Ασθενείς τελικού σταδίου ΝΝ
• Χωρίς θεραπεία
• Σε θεραπεία εξωνεφρικής κάθαρσης
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Λοιμώξεις σε ΧΝΝ Τελικού
Σταδίου

A. Λοιμώξεις που σχετίζονται με την προσπέλαση
εξωνεφρικής κάθαρσης

B. Μη σχετιζόμενες με την προσπέλαση λοιμώξεις

Μορφές Εξωνεφρικής Κάθαρσης

• Αιμοκάθαρση
– Περιοδική

– Συνεχής

• Περιτοναϊκή κάθαρση
– continuous ambulatory 
PD (CAPD)

– automated peritoneal 
dialysis (APD)

United States Renal Data System
2011 USRDS ANNUAL DATA REPORT

Προσπέλαση εξωνεφρικής
κάθαρσης

• Προσωρινοί καθετήρες (χωρίς υποδόριο τμήμα)

• Μόνιμοι (ενδοκάρδιοι) καθετήρες (υποδόριο τμήμα)

• Αρτηριοφλεβικά μοσχεύματα (AV Grafts)

• Αρτηριοφλεβική αναστόμωση (fistula)

• Περιτοναϊκοί καθετήρες
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• Ποια μορφή προσπέλασης θεωρείτε ότι
παρουσιάζει συχνότερα λοιμώδεις επιπλοκές;

1. Προσωρινοί καθετήρες (χωρίς υποδόριο τμήμα)

2. Μόνιμοι ενδοκάρδιοι καθετήρες (υποδόριο τμήμα)

3. Αρτηριοφλεβικά μοσχεύματα (AV Grafts)

4. Αρτηριοφλεβική αναστόμωση (fistula)

Λοιμώξεις ανάλογα με τύπο
προσπέλασης

• Συχνότερες λοιμώδεις επιπλοκές σε παρουσία
προσωρινού καθετήρα

• Μικρότερος κίνδυνος σε παρουσία fistula



•63

Finelli L.et al, National Surveillance of Dialysis-Associated Diseases 
in

the United States, 2002, Semin Dial, 2005

Προσπέλαση

55%
27%

18%

fistula graft catheter

united states renal data system
2011 USRDS ANNUAL DATA 
REPORT

Λοιμώξεις σχετιζόμενες με την
προσπέλαση εξωνεφρικής κάθαρσης

• Λοιμώξεις πύλης εισόδου (τοπικές)

• Λοιμώξεις καθετήρα – μοσχεύματος - fistula

• Μικροβιαιμία
– Μεταστατικές λοιμώξεις

• Περιτονίτιδα

Λοιμώξεις AV προσπέλασης
• Συνηθέστερα λοιμώξεις μοσχευμάτων
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Παράγοντες κινδύνου λοίμωξης
της AV προσπέλασης

• Αιματώματα

• Ψευδοανευρύσματα

• Χειρουργικές επανορθωτικές επεμβάσεις

• ∆υσχέρεια στην παρακέντηση

• Κακή υγιεινή

• Χρήση προσπέλασης για ΧΕΝ

Λοιμώξεις AV προσπέλασης

• Κυρίως στελέχη
σταφυλοκόκκου

Κλινική Εικόνα
• Τοπικά σημεία φλεγμονής
• +/- συστηματικά σημεία

Λοιμώξεις AV προσπέλασης
Προσοχή σε περιπτώσεις εμπυρέτου με παρουσία μη

χρησιμοποιούμενου θρομβωμένου μοσχεύματος

Ayus JC et al,  J Am Soc Nephrol. 1998

20 ασθενείς με εμπύρετο αλλά χωρίς τοπικά συμπτώματα
21 ασυμπτωματικοί
Όλοι θρομβωμένα μη λειτουργικά μοσχεύματα

Indium 111 scan    πρόσληψη στο μόσχευμα όλων των ασθενών
15 ασυμπτωματικών

Αφαίρεση AVG ανεύρεση μολυσμένων θρόμβων σε όλη ομάδα ασθενών
13 (από 15) ασυμπτωματικών
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∆ΙΑΓΝΩΣΗ
• Κλινική εικόνα (τοπικά σημεία φλεγμονής)

• Εργαστηριακές ενδείξεις (T.K.E., CRP, WBC)

• Απεικονιστικά (σπινθηρογράφημα, MRI)

• Καλλιέργειες αίματος

Θεραπεία
Αντιμετώπιση ανά περίπτωση

• Συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών

– Εμπειρική αγωγή:    Gram (+) και Gram (-)
– Προσοχή για πιθανή λοίμωξη Enterococcus sp 
– ∆ιάρκεια (ανάλογα παθογόνου και είδος λοίμωξης) 

• Τοπικός χειρουργικός καθαρισμός

Θεραπεία
• Λοίμωξη fistula χωρίς μικροβιαιμία ή συστηματικά

συμπτώματα
– Αντιβιοτική αγωγή ≥ 2 εβδ (Evidence Level III)

• Λοίμωξη AV μοσχεύματος χωρίς μικροβιαιμία
– Αντιβιοτική αγωγή iv 2 εβδ και κατόπιν per os (4 εβδ)

• Λοίμωξη στα σημεία αναστόμωσης του μοσχεύματος
– Αφαίρεση AVG                                         (Evidence Level II)

European Best Practise 
Guidelines on Haemodialysis
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Μικροβιαιμία

• Συχνότερα σε ασθενείς που φέρουν καθετήρα σε
σύγκριση με AVG και fistula

• Σχετικός κίνδυνος 10 φορές υψηλότερος σε σύγκριση με
AV fistula (Taylor G et al,Am J Infect Control. 2004)

• 2-3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα νοσηλείας (λόγω
λοίμωξης) και θανάτου έναντι AVG και AVF

• Ποιοι καθετήρες αιμοκάθαρσης επιπλέκονται
συχνότερα με λοιμώξεις;

1. Σφαγιτιδικοί

2. Μηριαίοι

3. Καθετήρες με υποδόριο τμήμα

4. Υποκλείδιοι

Μικροβιαιμία

• Προσωρινοί καθετήρες 1,6-7,7 επεισόδια/καθετήρα-έτη
– Μηριαίοι > Σφαγιτιδικοί > Υποκλείδιοι

• Μόνιμοι καθετήρες 0,2-0,5 επεισόδια/καθετήρα-έτη
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Οδός Μόλυνσης

• Μέσω του δέρματος από το σημείο εισόδου του
καθετήρα (εξωαυλικά)

• Μέσω του αυλού του καθετήρα

• Κατά την παρακέντηση (AVG – AVF)

Παθογόνα
• Συνηθέστερα αίτια

– Staph. aureus
– CoNS

• Σπανιότερα
– Εντερόκοκκοι
– Gram (-) (30-40%)
– Πολυμικροβιακές λοιμώξεις (10-20%)
– Μύκητες (σπάνια)

>50%

Κλινική εικόνα
• Πυρετός – Ρίγος

• Σημεία φλεγμονής στο σημείο εισόδου

• Αιμοδυναμικές διαταραχές

• Έκπτωση επιπέδου συνείδησης

• ∆υσλειτουργία του καθετήρα

• Εκδηλώσεις μεταστατικής λοίμωξης



•68

Μεταστατικές λοιμώξεις

• Κίνδυνος “μεταστατικών ” λοιμώξεων σε μικροβιαιμία
– Ενδοκαρδίτιδα
– Σηπτική αρθρίτιδα – οστεομυελίτιδα-σπονδυλοδισκίτιδα
– Επισκληρίδια αποστήματα

• Συχνότερα σε μικροβιαιμία από S.aureus

• Εμφάνιση έως και εβδομάδες μετά το επεισόδιο
βακτηριαιμίας

∆ιάγνωση

• Καλλιέργειες αίματος (2 ή περισσότερες)
– Από καθετήρα
– Από περιφερική φλέβα

• Ποσοτική κ/α (ΚΑΚ/ΠΑΚ >5:1)
• ∆ιαφορά χρόνου θετικοποίησης >2 ώρες
• Απουσία άλλης εστίας

Απομόνωση του ίδιου παθογόνου (ίδιο στέλεχος με την ίδια
ευαισθησία )

• Καλλιέργεια άκρου καθετήρα

Θεραπεία
• Εμπειρική αγωγή

– Έναντι Gram (+)
– Πολυανθεκτικά Gram (-)

• Αποκλιμάκωση με βάση το παθογόνο

• ∆ιάρκεια (;)
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• Λοίμωξη AVF με μικροβιαιμία με συστηματικά
συμπτώματα ή μικροβιαιμία
– Αντιβιοτική αγωγή iv ≥ 2 εβδ
– Αφαίρεση AVF σε παρουσία μολυσμένου θρόμβου ή σηπτικού

εμβόλου (Evidence Level IV)

• Σε λοίμωξη AVG με μικροβιαιμία και/ή μολυσμένο
θρόμβο μερική εξωτερίκευση και παράκαμψη αυτού
μπορεί να επιχειρηθεί σε συνδυασμό με την αντιβιοτική
αγωγή

(Evidence Level IΙΙ)

Πάντα έλεγχος για δευτερογενείς λοιμώξεις
European Best Practise Guidelines on Haemodialysis

Καθετήρας
• Αφαίρεση μολυσμένου καθετήρα και αντικατάστασή του από

προσωρινό
– Σε περίπτωση προσωρινού καθετήρα (χωρίς υποδόριο τμήμα)
– Σήψη – αιμοδυναμική αστάθεια
– Εμμονή εμπυρέτου 48-72 ώρες μετά από κατάλληλη αγωγή
– Μεταστατική λοίμωξη
– ∆ύσκολα αντιμετωπίσιμο παθογόνο (S.aureus, μύκητας)
– Πυώδης έκκριση από πύλη εισόδου ή tunnel

• ∆ιατήρηση και παράλληλα συστηματική αγωγή και antibiotic lock
– Αποτελεσματικότητα εξαρτάται από παθογόνο
– Σε περιπτώσεις καθετήρων με υποδόριο τμήμα

• Έλεγχος φορείας S.auerus – Τοπική χορήγηση mupirocin

Ενδοκαρδίτιδα

• Αυξητική τάση

• 50-60 φορές υψηλότερη επίπτωση σε
αιμοκαθαιρόμενους
– 1,7-2,0 περιπτώσεις/1000 ασθενείς

Hoen B et al,JAMA 2002

• Συνηθέστερα σε παρουσία καθετήρα, λιγότερο σε AVG
και σπάνια σε AVF
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Ενδοκαρδίτιδα
• Συνήθως στα πλαίσια μικροβιαιμίας σε ασθενείς τελικού σταδίου

ΝΝ (κυρίως HD)

• Βαλβιδική βλάβη στα πλαίσια διαταραχών ομοιόστασης Ca-P

• Κύριο παθογόνο S.aureus

Ενδοκαρδίτιδα
• Άτυπη κλινική εικόνα – Συμπτώματα που μπορεί να

αποδοθούν στη ΝΝ
(WBC, πυρετός, αιματουρία, αναιμία, φύσημα)

• Αορτική και μιτροειδής βαλβίδα προσβάλλονται
συχνότερα

• TV σε παρουσία προσωρινού υποκλειδίου καθετήρα

Ενδοκαρδίτιδα
∆ΙΑΓΝΩΣΗ
Τροποποιημένα κριτήρια Duke

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κατευθυντήριες Οδηγίες που ισχύουν και για τον υπόλοιπο

πληθυσμό
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Οστεομυελίτιδα/Σπονδυλοδισκίτιδα

• Συνήθως επιπλέκει ασθενείς που βρίσκονται υπό
αιμοκάθαρση

• Παθογένεια
– Στα πλαίσια αιματογενούς διασποράς
– Σπανιότερα από κυτταρίτιδα με επέκταση κατά συνέχεια ιστού

(κυρίως σε διαβητικούς)

• Παθογόνο : S.aureus

Οστεομυελίτιδα/Σπονδυλοδισκίτιδα
• Συχνότερες εστίες πλευρές, ΘΜΣΣ

• ∆ιάγνωση
– Υψηλός δείκτης κλινικής υποψίας (κλινική εικόνα
αμβληχρή)

– Καλλιέργειες αίματος
– Απεικονιστικές εξετάσεις
– Παρακέντηση-Καλλιέργεια ιστού

• Θεραπεία
– Αρχικά εμπειρική
– Τροποποίηση ανάλογα με απομονούμενο παθογόνο

Λοιμώδεις επιπλοκές CAPD

• Λοίμωξη στο σημείο εξόδου

• Λοίμωξη του καθετήρα

• Περιτονίτιδα
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Περιτονίτιδα

• Μείζων επιπλοκή

• Σοβαρό αίτιο
– Νοσηρότητας
– Αποτυχίας της θεραπείας
– Βλάβης της περιτοναϊκής μεμβράνης
– θνητότητας

Περιτονίτιδα

• Αίτια αλλαγής θεραπείας
από PD σε HD

• 18% των λοιμωδών
επιπλοκών που οδηγούν
νεφροπαθείς σε θάνατο

Περιτονίτιδα

• Επίπτωση που κυμαίνεται
– 0,367 επεισόδια / ασθενή-έτη (Mujais, S, Kidney Int. 2006)

– 0,4 επεισόδια/ασθενή-έτη (Dong Ki Kim et al,Perit. Dial. Int, 2004)

• Αποδεκτή για ένα κεντρο επίπτωση σύμφωνα με τις
κατευθηντήριες οδηγίες ISPD

0,67 περιπτώσεις/ασθενή-έτη
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Οδοί μόλυνσης
• Μέσω του άκρου του καθετήρα (κατά τη σύνδεση)

• Γύρω από τον καθετήρα (σημείο εισόδου)

• Με διαπίδυση μικροβίων μέσω εντερικού τοιχώματος

• Μέσω του κόλπου

• Αιματογενώς

• Ποιό είναι το συχνότερο αίτιο περιτονίτιδας σε
PD ασθενείς; 

1. S.aureus

2. P.aureginosa

3. CoNS

4. Candida spp

5. Πολυμικροβικής αιτιολογίας

Παθογόνοι μικροοργανισμοί

• Συνηθέστερα Gram (+) παθογόνα
– CoNS το κυριότερο αίτιο

• Αυξητική τάση Gram (-)

• Candida σπάνια αλλά χρήζει ιδιαίτερης προσοχής

• Φυματιώδης περιτονίτιδα (σπάνια)

• Σε σημαντικό ποσοστό αρνητικές καλλιέργειες
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Παθογόνοι μικροοργανισμοί
• CoNS

– Το συχνότερο αίτιο
– Επιμόλυνση κατά τη σύνδεση
– Ήπια κλινική πορεία
– Καλή ανταπόκριση στην αγωγή

• St.aureus
– Συνυπάρχει λοίμωξη στον καθετήρα
– Πιο θορυβώδης κλινική εικόνα, δυσκολότερη ανταπόκριση στην

αγωγή
– Ρινικοί φορεία σταφυλοκόκκου αυξάνει την πιθανότητα επιπλοκής

• VRE
– Αυξανόμενη συχνότητα

Παθογόνοι μικροοργανισμοί

• Gram (-)
– Επιμόλυνση μέσω επαφής
– Συνυπάρχει συνήθως λοίμωξη σημείου εξόδου
– Πιθανά και μέσω διαταραχών πεπτικού σωλήνα (κολίτιδα, 

εκκολπωματίτιδα)
– σε περίπτωση P.aureginosa εντονότερη κλινική εικόνα και

δυσκολότερη θεραπεία

• Μύκητες
– Σπάνια
– Candida spp
– Συνήθως προηγείται παρατεταμένη χρήση αντιβιοτικών
– ∆υσχερής αντιμετώπιση

Φυματιώδης περιτονίτιδα
• Υποψία σε περιπτώσεις περιτονίτιδας

– σε ενδημική περιοχή
– με αρνητικές καλλιέργειες ή

– με θετικές καλλιέργειες που δεν ανταποκρίνεται στην αγωγή

• Λεμφοκυττάρωση στο διήθημα

• Πιθανά στελέχη
– Mycobacterium tuberculosis, 
– Μ.kansasii,  

– Μ.fortuitum
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Κλινική εικόνα

Συμπτώματα Ποσοστό %

Κοιλιακό άλγος 95
Ναυτία – Έμετοι 30
Φρίκια – Ρίγος 20
Δυσκοιλιότητα - Διάρροιες 15

Daugirdas JT et al 2007

Κλινική εικόνα
Σημεία Ποσοστό %

Θολερό περιτοναικό υγρό 99

Ευαισθησία στην ψηλάφηση 80

Αντίσταση στην ψηλάφηση 10-50

Πυρετός 33

Λευκοκυττάρωση 25

Αύξηση CRP 100 (όχι άμεση αύξηση)

Daugirdas JT et al 2007

Περιτοναϊκό υγρό

Θολερό

συνήθως πολύμορφοπύρηνα >100cells/mm3

σε 10% των περιπτώσεων τα πολυμορφοπύρηνα είναι
λιγότερα (ελαττωμένη ανοσιακή απάντηση, CAD όπου
το ο χρόνος παραμονής διαλύματος στην περιτοναϊκή
κοιλότητα(dwell )είναι σημαντικά μικρότερος)

Ωστόσο χαμηλός αριθμός λευκών μπορεί να υπάρχει
και σε λοίμωξη του καθετήρα
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∆ιαφορική διάγνωση σε παρουσία
θολερού περιτοναϊκού υγρού

• Λοιμώδης περιτονίτιδα
• Χημική περιτονίτιδα
• Ηωσινοφιλική περιτονίτιδα
• Αιμοπεριτόναιο
• Κακοήθεια
• Παρουσία χυλομικρών(σπάνια)
• ∆είγμα από περιτοναϊκή κοιλότητα με ελάχιστο υγρό

ISPD Κατευθηντήριες Οδηγίες 2010

An effluent cell count with white blood cells (WBC) more than 
100/mL (after a dwell time of at least 2 hours), with at 
least 50% polymorphonuclear

neutrophilic cells, indicates the presence of inflammation,
with peritonitis being the most likely cause

The normal peritoneum has very few polymorphonuclear cells; 
therefore, a proportion

above 50% is strong evidence of peritonitis, even if the
absolute white cell count does not reach 100/mL.

∆ιάγνωση
• Κλινική εικόνα και

• Παρουσία θολερού υγρού με πολυμορφοπύρηνα
>100cells/mm3 και ποσοστό >50%

• Gram χρώση

• Καλλιέργεια περιτοναϊκού υγρού
– Αρνητική εάν ληφθεί πολύ νωρίς, χωρίς την κατάλληλη τεχνική

ή μετά από έναρξη αντιβιοτικής αγωγής



•77

∆ιάγνωση

• Προσδιορισμός λιπάσης, αμυλάσης περιτοναϊκού υγρού

• Απεικονιστικές εξετάσεις

Χρησιμοποιούνται για αποκλεισμό άλλων καταστάσεων που
οδηγούν σε περιτονίτιδα

Εμπειρική αγωγή

ISPD GUIDELINES/RECOMMENDATIONS 2010

Θεραπεία περιτονίτιδας
• Τροποποίηση ανάλογα με αποτελέσματα καλλιεργειών

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
• Ελάχιστη διάρκεια 2 εβδομάδες

– CoNS, Streptococcus
– Αρνητικές καλλιέργειες

• ≥3 εβδ σε σοβαρότερες λοιμώξεις
– S.aureus, Enterococcus sp
– Gram(-)
– Πολυμικροβιακή
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• Σε ποιές περιπτώσεις θα προτείνατε αφαίρεση
του περιτοναϊκού καθετήρα;

1. Σε παρουσία θολερού περιτοναϊκού υγρού μετά την 5η μέρα νοσηλείας

2. Σε υποτροπή της περιτονίτιδας μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας

3. Σε συνυπάρχουσα εμμένουσα λοίμωξη στο σημείο εξόδου

4. Σε απομόνωση Candida spp

5. To 1+2+4

6. Σε όλα τα παραπάνω

Ενδείξεις αφαίρεσης περιτοναϊκού
καθετήρα

• Ανθεκτική περιτονίτιδα (θολερό υγρό μετά 5 ημέρες κατάλληλης
θεραπείας)

• Υποτροπιάζουσα (relapsing) περιτονίτιδα ( επεισόδιο εντός 4εβδ από
ολοκλήρωση θεραπείας από το ίδιο παθογόνο στέλεχος)

• Ανθεκτική λοίμωξη του σημείου εξόδου – καθετήρα

• Μυκητιασική περιτονίτιδα

Πιθανή αφαίρεση καθετήρα σε
• Eπαναλαμβανόμενη(repeat) περιτονίτιδα (επεισόδιο από το ίδιο

στέλεχος μετά την 4η εβδ από την ολοκλήρωση)
• Λοίμωξη υποδορίου τμήματος
• Φυματιώδη περιτονίτιδα
• Πολυμικροβιακή λοίμωξη εντερικής προέλευσης

ISPD GUIDELINES/RECOMMENDATIONS 2010

Λοιμώδεις επιπλοκές CAPD

• Λοίμωξη στο σημείο εξόδου

• Λοίμωξη του καθετήρα

• Περιτονίτιδα
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Λοίμωξη σημείου εξόδου
περιτοναϊκού καθετήρα

ΛΟΙΜΩΞΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥ
• Παρουσία πυώδους εκκρίματος στο σημείο εξόδου του καθετήρα με

ή χωρίς ερυθρότητα

ΛΟΙΜΩΞΗ ΥΠΟ∆ΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
• Οίδημα ερυθρότητα ή/και άλγος στο υποδόριο τμήμα του καθετήρα
• Συχνά υποκλινική
• Συνήθως συνυπάρχει λοίμωξη σημείου εξόδου
• Αποστηματική συλλογή

Παθογένεια

• Κατά την τοποθέτηση αποικισμός
– του άκρου του καθετήρα (σχηματισμός biofilm)
– του δέρματος γύρω από σημείο εξόδου

• Ανάπτυξη λοίμωξης μετά από τραυματισμό του δέρματος
και επιμόλυνση από τα παθογόνα που έχουν αποικίσει
την περιοχή

Μικροβιολογικά δεδομένα
• Συνηθέστερα παθογόνα

– S.aureus           50%
– S.epidermidis   20%
– P.aureginosa       8%
– E.coli                 4% Scalamogna A et al,Am J Kidney Dis. 1991

• ∆ιαφοροποιήσεις μετά την εφαρμογή της τοπικής
χορήγησης αντιβιοτικών (gentamicin, mupirocin)
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Διάγνωση

• Κλινική εικόνα

• Καλλιέργεια εκκρίματος

• Gram χρώση

• Υπερηχογράφημα (;)

Θεραπεία
• Τοπική περιποίηση

• Εμπειρική θεραπεία
– Έναντι Gram (+)
– Προσοχή σε ιστορικό λοίμωξης από P.aureginosa

• Η αγωγή μπορεί να περιλαμβάνει per os 
σκευάσματα

Θεραπεία

• Τροποποίηση αναλόγως του
παθογόνου

• ∆ιάρκεια 2 εβδομάδες ή
περισσότερο (P. aureginosa)

• Μύκητας:   Αντιμυκητιακή αγωγή
και αφαίρεση καθετήρα



•81

Αφαίρεση/επανατοποθέτηση του
καθετήρα;

Αφαίρεση
• Παρατεταμένη θεραπεία που

δεν αποδίδει (>3 εβδ.)

• Εξέλιξη σε περιτονίτιδα

Επανατοποθέτηση
• μπορει να επιχειρηθεί άμεσα

σε άλλο σημείο εάν δεν
υπάρχει περιτονίτιδα

Πνευμονία

Σε σύγκριση με μη νεφροπαθείς
3 φορές συχνότερη σε ασθενείς με ΧΝΝ
5 φορές συχνότερη σε τελικού σταδίου ΝΝ

Naqvi SB, Collins AJ,Infectious complications in chronic kidney disease,Adv Chronic 
Kidney Dis. 2006

• Η συνολική επίπτωση 27.9/100ασθενείς-έτη
– 29.0/100ασθενείς-έτη σε HD
– 18.2/100ασθενείς-έτη σε PD               (P<0.0001)

Guo H, Liu J, Collins AJ, Foley RN, Pneumonia in incident dialysis patients--the 
United States Renal Data System, Nephrol Dial Transplant. 2008

Θνητότητα πνευμονίας

Αυξημένη θνητότητα σε ESRD
σε σύγκριση με γενικό
πληθυσμό

Sarnak MJ et al, Chest,2001 
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Παθογόνα πνευμονίας

Guo H, Liu J, Collins AJ, Foley RN, 
Pneumonia in incident dialysis 

patients--the United States Renal 
Data System, Nephrol Dial 

Transplant. 2008

Κλινική εικόνα / Διάγνωση

• Βήχας
• Πυρετός
• Πλευριτικό άλγος
• +/- δύσπνοια

• Η α/α θώρακος πιθανά να μην είναι διαγνωστική λόγω
των μεταβολών στο ισοζύγιο ύδατος με τη διαδικασία
εξωνεφρικής κάθαρσης

Θεραπεία

• Συχνότερα ανάγκη αντιμετώπισης της λοίμωξης
εντός του νοσοκομείου

• Θεραπεία λαμβάνοντας υπόψη
– Συχνά νοσοκομειακά παθογόνα
– Τροποποιήσεις δοσολογικών σχημάτων λόγω της
εξωνεφρικής κάθαρσης
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Φυματίωση
• Αυξημένος κίνδυνος για

εμφάνιση φυματίωσης (6-25 
φορές συχνότερα από γενικό
πληθυσμό)

– X 26 σε σύγκριση με γενικό
πληθυσμό Malik GH,Clin 
Nephrol,2002

– 253/100000 σε HD
10,1/100000 σε γενικό πληθυσμό
σχετικός κίνδυνος 25,3    (95% c.i.

22,86-31,49, p = 0,0000001)

Chia S. et al, Int J Lung Dis ,1998

Αυξημένη θνητότητα (17-75%)

Φυματίωση
• Αναζωπύρωση παλαιάς λοίμωξης ή νέα λοίμωξη

– Latent TB infection increased prevelannce   (20-70%)

• Κλινική εικόνα
– Πυρετός
– Ανορεξία
– Απώλεια βάρους

– Συχνή και η εξωπνευμονική TB
• Φυματιώδης λεμφαδενίτιδα
• Φυματιώδης περιτονίτιδα

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ

∆ΕΡΜΟΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΦΥΜΑΤΙΝΗΣ (TST)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΥΜΑΤΟΒΑΚΙΛΛΟΥ
-Άμεση χρώση κατά Ζ-Ν
-Καλλιέργεια
-IGRA
-NAAT’s-PCR

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
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∆ερμοαντίδραση Φυματίνης - TST

• PPD  test αποβαίνει θετικό μόλις στο 40-60% ασθενών με TB 

• TST   
Θετικό ≥10mm
Ασθενώς θετικό 5-9
Αρνητικό <5

Επαναληπτική δόση μετά από 10 μέρες
σε αρνητικό αρχικό αποτέλεσμα

Έλεγχος
• TST σε όλους τους ασθενείς υψηλού

κινδύνου(ανοσοκαταστολή, υποθρεψία)
(Evidence level C)

• Αρνητική TST δεν αποκλείει το ενδεχόμενο φυματίωσης
(Evidence level Β)

• Όλοι οι ασθενείς σε εξωνεφρική κάθαρση με ανεξήγητο
πυρετό, απώλεια βάρους, ανορεξία, πνευμονικές διηθήσεις, 
πλευριτικές συλλογές, ασκίτη ή λεμφαδενοπάθεια πρέπει να
ελέγχονται επισταμένα για ενεργό φυματίωση

(Evidence level Β)

EBPG Guidelines

Προφύλαξη
• Συστήνεται σε ασθενείς με PPD(+)

(Evidence level Β)

• Πιθανά και σε αιμοκαθαιρόμενο με PPD(-) που
ήρθε σε στενή επαφή με άσθενή με ενεργή νόσο

(Evidence level C)

– ∆εν υπάρχουν σαφή δεδομένα για νεφροπαθείς
• ΙΝΗ (+ πυριδοξίνη)  x 6 μήνες

EBPG Guidelines
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ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΝΑ

Λοιμώξεις Ουροποιητικού
• Παρόμοια κλινική εκδήλωση με μη νεφροπαθείς σε ασθενείς

με υπολειπόμενη διουρηση

• Σε ανουρικούς πιθανά μόνο άλγος, αίσθημα βάρους
υπερηβικά, +/- πυρετική κίνηση

• Η πυουρία δεν αποτελεί πάντα ένδειξη λοίμωξης
– Συνήθης η ασυμπτωματική πυουρία (40%)

Fasolo LR et al, Kidney Int. 2006

• Απαραίτητη για τη διάγνωση η θετική καλλιέργεια

Λοιμώξεις Ουροποιητικού

Πυοκύστη
• Πυώδης συλλογή στην ουροδόχο κύστη σε ανουρικούς

ασθενείς

• Πολυμικροβιακής αιτιολογίας
• Κίνδυνος μικροβιαιμίας – Σήψης

• Παροχέτευση της κύστης
• Χορήγηση εντός της κύστης διαλυμάτων με προσθήκη

αντιβιοτικών
• Συστηματική αντιμικροβιακή αγωγή
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Λοιμώξεις μαλακών μορίων –
δέρματος -Κυτταρίτιδα

• Συχνότερα σε νεφροπαθείς που πάσχουν από Σ.∆. 

• ∆ιαταραχή του προστατευτικού φραγμού δέρματος
– περιφερική νευροπάθεια και αγγειοπάθειας
– Ξηροδερμία– Τροφικές αλλοιώσεις δέρματος
– Κνησμός
– πολλαπλές παρακεντήσεις

• Συχνότερο αίτιο Staphylococcus spp

Ηπατίτιδα Β
• Ο επιπολασμός της HBV λοίμωξης έχει μειωθεί

– Έλεγχος παραγώγων αίματος, μείωση μεταγγίσεων λόγω
ερυθροποιητίνης, μέτρα πρόληψης, εμβολιασμός

Finelli L.et al, Semin Dial, 2005

HBsAg positivity rates in dialysis 
patients

• Ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή-χώρα και σχετίζεται
με την ενδημικότητα στο γενικό πληθυσμό

• Η.Π.Α 1%
• Ιταλία 5,9%
• Βραζιλία 12%
• Ανατολική Ασία 1,3 – 14,6%
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Ορομετατροπή (HBsAg) ασθενών
σε αιμοκάθαρση

Burdick RA et al, Kidney International,2003

Παράγοντες κινδύνου μετάδοσης
σε Μονάδα ΤΝ

• Παρουσία HBsAg (+) ασθενών στην ίδια μονάδα

• Μη απομόνωση ασθενών με χρήση
συγκεκριμένων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης

• Εμβολιασμός <50% ασθενών της μονάδας

Έλεγχος HBV λοίμωξης

• Έλεγχος δεικτών προ της ένταξης ή μετά από αλλαγή
μονάδας (Evidence level A)

• Επανέλεγχος ανά 3-6 μήνες αναλόγως του επιπολασμού
(Evidence level C)

EBPG Guidelines
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Αντιικά σε ΧΗΒ σε ασθενείς με ΧΝΝ
(www.keelpno.gr)

cl. creat.                         Λαμιβουντίνη
≥50                          100 mg/24 ώρες (h) 

30-49            100 mg (1η δόση) – 50 mg/24h

15-29            100 mg (1η δόση) – 25 mg/24h

5-14              35 mg (1η δόση) – 15 mg/24h

<5                  35 mg (1η δόση) – 10 mg/24h

cl. creat.            Διπιβαλική αντεφοβίρη
≥50                               10 mg/24h 

20-49                             10 mg/48h

10-19                              10 mg/72h

<10, όχι αιμοκάθαρση ? 

Αιμοκάθαρση*               10 mg/εβδομάδα

cl. creat.                                                         Εντεκαβίρη
Πρωτοθεραπευόμενοι - Ασθενείς - Με αντίσταση σε λαμιβουντίνη#

≥50                                 0.5 mg/24h                   1 mg/24h

30-49                        0.25 mg/24h ή 0.5 mg/48h                              0.5 mg/24h             

10-29                        0.15 mg/24h ή 0.5 mg/72h                      0.3 mg/24h  ή 0.5 mg/48h

<10 ή αιμοκάθαρση*   0.05 mg/24h ή 0.5 mg/5-7 ημέρες 0.1 mg/24h ή 0.5 mg/72h

cl. creat.                      Τελμπιβουντίνη
≥50                                 600 mg/24h

30-49                       400 mg/24h ή 600 mg/48h

<30, όχι αιμοκάθαρση 200 mg/24h ή 600 mg/72h 

Αιμοκάθαρση*             200 mg/24h ή 600 mg/96h

cl. creat.                     Τενοφοβίρη¶

≥50                           300 mg/24h 

30-49                         300 mg/48h

10-29                        300 mg/72-96h

<10, όχι αιμοκάθαρση ? 

Αιμοκάθαρση* 300 mg/εβδoμάδα

• Σε τι ποσοστό ανταποκρίνονται στον εμβολιασμό
νεφροπαθείς σε αιμοκάθαρση;

1. 15%

2. 30%

3. 50%

4. 80%

Εμβολιασμός έναντι HBV
• Οι ασθενείς με ΝΝ έχουν μειωμένη αντισωματική

απάντηση στον εμβολιασμό

• Ανταπόκριση σε εμβολιασμό έναντι HBV
– Μη νεφροπαθείς 90%
– Χρόνια ΝΝ τελικού σταδίου 50-60%

Stevens CE et al,NEJM,1984
Buti M et al,AM J Nephrol, 1992

• Νεφροπαθείς που δεν χρήζουν αιμοκάθαρσης υψηλότερα
ποσοστά επιτυχούς εμβολιασμού
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Εμβολιασμός έναντι HBV
• Εμβολιασμός όλων των ασθενών με ΧΝΝ πριν την ένταξη σε θεραπεία

εξωνεφρικής κάθαρσης
(Evidence level Β)

• Εμβολιασμός σε όλους τους ασθενείς που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση
(Evidence level Α)

• Επανέλεγχος antiHBs μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού και στη
συνέχεια ανά 6-12 μήνες
Επαναληπτική δόση σε πτώση του τίτλου (<10 mIU/ml)

(Evidence level C)

EBPG Guidelines

• Ποιο εμβολιαστικό σχήμα θα ακολουθούσατε σε
αιμοκαθαιρόμενο για τον ιό ηπατίτιδας Β;

1. Engerix (20 IU/ml)        0, 1, 6

2. Engerix (20 IU/ml)         0, 1, 2, 12

3. Engerix (40 IU/ml)         0, 1, 6

4. Engerix (40 IU/ml)         0, 1, 2, 6

Εμβολιασμός έναντι HBV

Οδηγίες ΚΕΕΛΠΝΟ

• 3 ή 4 δόσεις (0,1,2,6 μήνες)

• Η κάθε δόση εμβολίου
μεγαλύτερης περιεκτικότητας
αντιγόνου (40μg)

Μονοδύναμα εμβόλια

• 1. HBvaxPro (Anentis Pasteur)
– i. 5μg/0.5 ml (0‐19 χρόνων)
– ii. 10μg/1 ml (ενήλικες ≥20 

χρόνων)
– iii. 40μg/1 ml (αιμοκαθαιρόμενοι)

• 2. Engerix (GlaxoSmithKline)
– i. 10μg/0.5 ml (0‐19 χρόνων)
– ii. 20μg/1 ml (ενήλικες ≥20           

χρόνων)
• 3. Fendrix (GlaxoSmithKline)

– i. 20μg/0.5 ml με ανοσοενισχυτικό
παράγοντα (ασθενείς με νεφρική

ανεπάρκεια> 15 χρ)
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Μέτρα πρόληψης

KDIGO Hep C guidelines 2008,
Renal Association guidelines 2009

Ηπατίτιδα C

• Anti-HCV αυξημένη επίπτωση και επιπολασμό στους
ασθενείς ESRD υπό θεραπεία σε σύγκριση με τον γενικό
πληθυσμό

• Γενικότερη πτωτική τάση

Ηπατίτιδα C - Επιπολασμός
• Ποσοστά ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα και τις

επιμέρους περιοχές

Fissell RB et al, Kidney Int. 2004
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Ηπατίτιδα C - Επιπολασμός

• Σημαντική διακύμανση
ποσοστών επιπολασμού
και ορομετατροπής
μεταξύ των μονάδων

• Μέσος επιπολασμός
13,5%

Fissell RB et al, Kidney Int. 2004

Πτωτική τάση σε HD
Jadoul M et al, Nephrol DialTransplant,2004

Παράγοντες κινδύνου
μετάδοσης

• Μεταγγίσεις

• Χρόνος από την έναρξη θεραπείας υποκατάστασης

• Είδος θεραπείας (κίνδυνος HD > PD)

• Επιπολασμός HCV λοίμωξης στην Μονάδα

• Μη τήρηση κανόνων υγιεινής
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Έλεγχος για HCV λοίμωξη
Ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση (ΧΝΝ σταδίου 5D) και

υποψήφιους για μεταμόσχευση νεφρού

Αιμοκαθαιρόμενοι όταν εντάσσονται ή όταν μεταφέρονται από μία άλλη μονάδα
• ανοσοενζυμική μέθοδο (ΕΙΑ)  εξέταση νουκλεϊκού οξέος (ΝΑΤ – PCR)
• ενδεχόμενο επανελέγχου κάθε 6-12 μήνες με ΕΙΑ

Αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς με ανεξήγητα αυξημένες τιμές τρανσαμινασών
[ΝΑΤ (PCR)]

Σε καινούριο περιστατικό λοίμωξης από HCV σε μονάδα αιμοκάθαρσης εάν
οφείλεται σε νοσοκομειακή μετάδοση,συνιστάται προληπτικός έλεγχος με
ΝΑΤ σε όλους τους ασθενείς που πιθανόν να εκτέθηκαν στον ιό

Ασθενείς με ΧΝΝ (ασθενής)

Θεραπεία HCV λοίμωξης
ΧΝΝ σταδίου 1 και 2 
• pegylated IFN (peginterferon alfa) και Ribavirin, όπως και στο γενικό

πληθυσμό. 
(δόση ribavirin τιτλοποιείται ανάλογα με την ανεκτικότητα του ασθενή)

ΧΝΝ σταδίου 3,4 και 5 πρό εξωνεφρικήςκάθαρσης
• μονοθεραπεία με pegylated  IFN 

(δόσεις προσαρμοσμένες στο επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας.

ΧΝΝ σταδίου 5D υπό χρόνια αιμοκάθαρση
• μονοθεραπεία με κλασική IFN

(δόση προσαρμοσμένη για GFR <15 ml/min/1,73 m2)

• Τι από τα παρακάτω ισχύει;Ασθενείς με αnti-HCV(+) :

1. Πρέπει οπωσδήποτε να απομονώνονται σε ξεχωριστό
χώρο

2. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιούν ξεχωριστό μηχάνημα
αιμοκάθαρσης

3. Το 1 και 2

4. Κανένα από τα παραπάνω
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
KDIGO 2008

• Η απομόνωση των ασθενών με HCV λοίμωξη δεν συνιστάται ως
εναλλακτική λύση στο πρωτόκολλο ελέγχου των λοιμώξεων για την
πρόληψη της διά του αίματος μετάδοσης παθογόνων. (ασθενής)

• · ∆εν συνιστάται η χρήση μηχανημάτων αιμοκάθαρσης αποκλειστικά για
ασθενείς με HCV λοίμωξη.(μέτρια)

• · Στις μονάδες που η επαναχρησιμοποίηση του φίλτρου είναι αναπόφευκτη, 
τα φίλτρα ασθενών με HCV λοίμωξη μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, 
με την προϋπόθεση ότι υπάρχει εφαρμογή και αυστηρή τήρηση του
πρωτόκολλου ελέγχου των λοιμώξεων. (ασθενής)

Ευχαριστώ για την προσοχή σας







Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας
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