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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ (SSTIs) 

από την κοινότητα

Κωνσταντίνος Αρμένης

Α’ Παθολογική Κλινική‐Μονάδα Λοιμώξεων

ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΓΕΝΙΚΑ
 Οι SSTIs αφορούν λοιμώξεις που οφείλονται σε διείσδυση 

μικροβιακών παραγόντων  στις στοιβάδες δέρματος και 
υποκείμενων ιστών μαλακών μορίων

 Παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλότητα στην κλινική εικόνα ανάλογα 
και με την εντόπιση, στην αιτιολογία και στην βαθμό σοβαρότητας  
των κλινικών εκδηλώσεων

 Με βάση  επιδημιολογικά στοιχεία οι  SSTIs διαχωρίζονται και σε 
λοιμώξεις προερχόμενες  από 

 κοινότητα (Community Acquired)  περίπου 77% των SSTIs
 Υγειονομικούς  σχηματισμούς  και δομές (Health-care Accociated

Infections) HAIs

 ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1) 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 2) ΛΟΙΜΏΞΕΙΣ 
ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ

ΔΟΜΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ SSTI



2

0ΡΙΣΜΟΙ‐ΚΑΤΑΤΑΞΗ
 Η κατάταξη των SSTIs ποικίλλει στην βιβλιογραφία και κυρίως γίνεται 

ανάλογα με

 Παρουσία πύου (πυώδης , μη πυώδης)

 Παρουσία ιστικής νέκρωσης (νεκρωτική, μη νεκρωτική)

 Βαθμό βαρύτητας (ήπια, μέτρια, σοβαρή)

 Επέκταση στους ιστούς (uncomplicated συνήθως superficial , uSSTI και 
complicated συνήθως deep, cSSTI)

 Βαθμό παρουσίας συστηματικής τοξικότητας και συννονοσηροτήτων 
(Eron’ s classification)

 Πρόσφατα το 2013 ο FDA για λόγους ευκολότερης καταχώρησης στις 
μελέτες εισήγαγε τον ορισμό ABSSSI (Οξεία βακτηριακή λοίμωξη 
δέρματος και δερματικών δομών) που περιλαμβάνει 
κυτταρίτιδα/ερυσίπελας, λοιμώξεις τραυμάτων και μείζονα δερματικά 
αποστήματα με διάμετρο βλάβης > 75 cm2 

0ΡΙΣΜΟΙ‐ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 Στις μελέτες οπου εισήχθη ο 
όρος ABSSSI ορίσθηκε ως 
primary endpoint η μείωση της 
βλάβης κατά 20% σε 48-72 
ώρες ενώ η παραδοσιακή 
απάντηση την 7η -10η ημέρα 
ορίσθηκε ως secondary end 
point

0ΡΙΣΜΟΙ‐ΚΑΤΑΤΑΞΗ

What is new in the management of skin and soft tissue infections in 2016?
Poulakou G, Giannitsioti E, Tsiodras S.
Curr Opin Infect Dis. 2017 Apr;30(2):158‐171.
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
 Οι SSTIs από την κοινότητα παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα 

εμφάνισης που δεν καθορίζεται ακριβώς λόγω ήπιων  λοιμώξεων 
που δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια

 Η  εκτιμώμενη  επίπτωση των SSTIs είναι  24,6/1000 ανθρώπους-
έτη

 Είναι συχνότερες στους άνδρες (60-70%) και σε ηλικίες 45-64 έτη

 70-75%  αντιμετωπίζονται εκτός νοσοκομείου

 Σε μεγάλη ευρωπαική μελέτη επιτήρησης βρέθηκε οτι οι SSTIs
είναι η δεύτερη αιτία συνταγογράφησης αντιβιοτικών μετά τις 
λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού

 Η συχνότητα εμφάνισης των SSTIs  αυξάνεται σταδιακά κυρίως  
λόγω γήρανσης του πληθυσμου και των συνεπειών της

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
 Δεν σχετίζονται πάντα με την 

σοβαρότητα και την πρόγνωση της SSTI

1. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 
ασθενή

 Υποκείμενη διάσπαση φραγμού 
δέρματος ή χρόνια φλεγμονή δέρματος

 Ανοσοκαταστολή 
 Φλεβική και λεμφική ανεπάρκεια
 Παχυσαρκια
 Προχωρημένη ηλικία
 Χρόνια νεφρική και ηπατική νόσος
 Κάτω άκρα: επιπλέον προηγούμενη 

σαφηνεκτομή, παρουσία Staph ή Strept
ή/και μυκήτων στα δάκτυλα ποδιών, 
μικροδιαβρώσεις στα δάκτυλα ποδιων

2.    Αιτιολογικοί παράγοντες που 
προδιαθέτουν σε SSTI από 
συγκεκριμένα βακτήρια (συχνά 
overlap με τους προηγούμενους 
παράγοντες)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 Τα μικροβιολογικά δεδομένα δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στην αρχική 

εμπειρική αντιμικροβιακη θεραπεία αλλά είναι σημαντικά όταν είναι για 
τον καθορισμό της καταλληλότητας της στην συνέχεια

 Για κυτταρίτιδες και μικρά υποδόρια αποστήματα όχι απαραίτητες κ/ες

 Η εμφάνιση εξιδρώματος ή αποστήματος επιβάλλει την λήψη υλικού για 
κ/α 

 Η λήψη επιφανειακών επιχρισμάτων σε εν τω βάθει λοιμώξεις δεν είναι 
αξιόπιστες

 Η  PCR σε σχέση με την κ/α δεν έχει αυξημένη ευαισθησία αλλά βοηθάει 
σε περιπτώσεις γρήγορης ανεύρεσης των γονιδίων για την παραγωγή της 
Panton-Valentine λευκοσιδίνης ή  για αναζήτηση κρυφών αντοχών των 
βακτηρίων

 Η μικροβιακή αιτιολογία των CA-SSTIs περιλαμβάνει κυρίως τον β-
αιμολυτικό στρεπτόκοκκο και τον σταφυλόκοκκο (MSSA και CA-MRSA) 
και σπανιότερα άλλα είδη στρεπτοκόκκων και Gram(-) (π.χ ψευδομονάδα)   
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ CA‐MRSA στις CA‐SSTIs
 CA-MRSA παρουσιάζει δραματική 

αύξηση από το 2002
 Οι SSTIs είναι η συχνότερη λοίμωξη 

που προκαλεί
 Χαρακτηριστική η παραγωγή της PVL

στα περισσότερα στελέχη
 Κυρίως κυτταρίτιδα, δοθιήνα και 

αποστήματα συχνά με σοβαρότερες 
εκδηλώσεις από τον HA-MRSA

 Τα στελέχη παρουσιάζουν στο 
μεγαλύτερο ποσοστό ευαισθησία στην 
κλινδαμυκίνη, δοξυκυκλίνη και 
μινοκυκλίνη και SXT-TMP (non beta-
lactam antibiotics)

 Συχνά η αποτυχία στην θεραπεία και η 
εμφάνιση υποτροπών των CA-SSTIs
οφείλεται στην ανεπαρκή 
αντιμικροβιακή κάλυψη για MRSA

 Αντοχή 10-15% στην κλινδαμυκίνη
D-TEST

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ CA‐MRSA στις CA‐SSTIs

Lancet. 2010 May 1;375(9725):1557‐68. doi: 10.1016/S0140‐
6736(09)61999‐1. Epub 2010 Mar 5.
Community‐associated meticillin‐resistant Staphylococcus 
aureus.
DeLeo FR1, Otto M, Kreiswirth BN, Chambers HF

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ SSTIs
 Δείσδυση μικροβίου

 Πύλη εισόδου συνήθως διάφορες 
μορφές διάσπασης του φραγμού 
του δέρματος

 Προσκόλληση στα κύτταρα, έναρξη 
κυτταρικής ανοσίας και 
απελευθέρωση τοξινών

 Ορισμένες εξωτοξίνες δρουν ως 
superantigenes μαζική 
ανοσολογική απάντηση  ιστική 
νέκρωση και shock

 Η επέκταση της λοίμωξης στους εν 
τω βάθει ιστούς συχνά οφείλεται 
στην εμμένουσα  φλεγμονώδη 
εξεργασία που δεν περιορίζεται από 
την κυτταρική ανοσία

•
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ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Μολυσματικό κηρίο (Impetigo)
 Λοίμωξη επιπολής δέρματος με υψηλή μεταδοτικότητα

 Αφορά κυρίως τα παιδιά και ευνοείται από συγχρωτισμό, κακή 
υγιεινή και τροπικό/υποτροπικό κλίμα

 Οφείλεται κυρίως σε Staph. Aureus σε Ευρώπη και Αμερική και 
λιγότερο συχνά σε GABHS (Group A B-Haemolyticus
Streptococcus) με παρατηρούμενη αύξηση του CA-MRSA 
παγκοσμίως

 2 μορφές : μη φυσαλλιδώδες (70% των impetigo) και 
φυσαλλιδωδες (30%  group II  S. aureus, φάγος τύπου 71 
παραγωγη αποφολιδωσίνες (εξωτοξίνη)

ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Μολυσματικό κηρίο (Impetigo)

 Σύσταση για λήψη εξιδρώματος ή 
πυου για διενέργεια Gram χρώσης και 
κ/ας αλλά αν τυπική εικόνα μπορεί να 
αποφευχθει (Strong, Moderate)

 Για ήπιες περιπτώσεις με 
περιορισμένη έκταση  τοπικά
mupirocin X 2 για 5 ημέρες (Strong, 
High)

 Για περιπτώσεις με μεγάλη έκταση 
νόσου, παρουσία επιδημίας ή συχνή 
εμφάνιση μεταστρεπτοκοκκικών 
επιπλοκών σύσταση για p.o. 
αντιβιοτικό που να καλύπτει Staph για 
7 ημέρες [Strong, High]

 (αντισταφυλοκοκκική πενικιλλίνη για 
υποψία MSSA και ένα εκ των : 
κλινδαμυκίνη, SMX-TMP, δοξυκυκλίνη
για MRSA) [Stong, Moderate]

IDSA GUIDELINES UPDATE 2014

ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Δερματικό απόστημα (Cutaneous abscess)  

 Εντοπισμένη πυώδης συλλογή στο χόριο και σε 
βαθύτερες στοιβάδες

 Συνήθως οφείλεται σε CA-MRSA (>50% USA) 
αλλα περιστασιακά και πολυμικροβιακή

Δοθιήνας (Furuncle ή Boil),  Ψευδάνθρακας
(Carbuncle)

 Εν τω βάθει λοιμώξεις του θύλακου τρίχας με 
σχηματισμό αποστηματίων που επεκτείνονται 
μέχρι υποδόριο λίπος

 Συχνότερη εντόπιση στον λαιμό, μαστοί, 
πρόσωπο και γλουτοί

 Συχνότερο βακτηριακό αίτιο : Staph. aureus
(CA-MSSA ή CA-MRSA)

 Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΠΥΩΔΩΝ ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΛΟΙΜΟΓΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ STATUS 
ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
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ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΠΥΩΔΕΙΣ ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ SSTIs

 Σύσταση για λήψη εξιδρώματος ή πυου για 
διενέργεια Gram χρώσης και κ/ας αλλά αν 
τυπική εικόνα μπορεί να αποφευχθει (Strong, 
Moderate)

 Η ενδεδειγμένη θεραπεία για αυτές τις 
λοιμώξεις είναι  TOMH ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ(Strong, High)

 Η χορήγηση αντιβιοτικών ενδείκνυται σε 
περιπτώσεις εμφάνισης συστηματικής 
τοξικότητας , κυτταρίτιδας στο παρακείμενο 
δέρμα και σε ανοσοκαταστολή (Strong, Low) 

IDSA GUIDELINES UPDATE 2014

 H πρώτη επιλογή είναι αμοξυσιλλίνη-
κλαβουλανικό ή κλινδαμυκίνη εκτός αν 
υπάρχει πιθανός MRSA ή αποτυχία θεραπείας  
 κάλυψη MRSA (Strong, Low)

 Οι  Talan et al έδειξαν πρόσφατα οτι ασθενείς 
με μικρά αποστήματα low-risk λαμβάνοντας 
SXT-TMP θεραπεύθηκαν  93% ενώ με placebo 
86% ( 7% διαφορά)1,2

1. Trimethoprim‐Sulfamethoxazole versus Placebo for Uncomplicated Skin Abscess.
Talan DA, Mower WR, Krishnadasan A, Abrahamian FM, Lovecchio F, Karras DJ, Steele MT, 
Rothman RE, Hoagland R, Moran GJ. N Engl J Med. 2016 Mar 3;374(9):823‐32. doi: 
10.1056/NEJMoa1507476
2. Subgroup Analysis of Antibiotic Treatment for Skin Abscesses.
Talan DA, Moran GJ, Krishnadasan A, Abrahamian FM, Lovecchio F, Karras DJ, Steele MT, 
Rothman RE, Mower WR.  Ann Emerg Med. 2018 Jan;71(1):21‐30. doi: 
10.1016/j.annemergmed.2017.07.483. Epub 2017 Oct

ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Ερυσίπελας
 Επιπολής οιδηματώδης επώδυνη μη πυώδης λοίμωξη του 

δέρματος με διήθηση της άνω στοιβάδας του χορίου και με 
χαρακτηριστικό « όχθο»

 Συχνότερος αιτιολογικός παράγων οι GABHS με αυξανόμενη 
συχνότητα non-GABHS στελεχών (C ή G) κυρίως σε 
προσβολή κάτω άκρων

 O ρόλος του MRSA ασαφής
 Εντόπιση κάτω άκρα 70-80%, πρόσωπο 5-20%
 30%  υποτροπή  μέσα στην τριετία αν επιμένει φλεβική ή 

λεμφική σταση
 5% μόνο θετικές αιμοκαλλιέργειες
 Ανήκει στις ABSSSIs

ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Ερυσίπελας
 Η λήψη αιμοκαλλιεργειών και/ή  

επιχρισμάτων, η παρακέντηση 
δέρματος και η βιοψία δεν 
ενδεικνύονται ως ρουτίνα (Strong, 
Moderate) παρά μόνο σε 
ανοσοκαταστολή και  σε  δαγκώματα 
από ζώα (Weak, Moderate)1

 Σε ήπιες περιπτώσεις χορήγηση 
αμοξυσιλλινης-κλαβουλανικού, 
κεφαλοσπορίνη 2ης γενιάς, νεώτερη 
κινολόνη ή κλινδαμυκίνη. ΟΧΙ 
μακρολίδες αντοχή στην Ελλάδα 
25-30%2

 Σε βαρύτερες περιπτώσεις: iv 
αμοξυσιλλινη-κλαβουλανικό ή 
αμπικιλλίνη-σουλμπακτάμη ή 
δαπτομυκίνη  ή λινεζολίδη2

1. IDSA GUIDELINES UPDATE 2014
2.  Κατευθυντηριες οδηγίες για διάγνωση και θεραπεία λοιμώξεων 2015 

(2η έκδοση)
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ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Κυτταρίτιδα
 Αφορά λοίμωξη κατώτερου μέρους χορίου με επέκταση στο 

υποδόριο λίπος
 Από τις πιο συχνές SSTIs κοινότητας όπως αναδείχθηκε την 

ανάλυση απο Garau et al. δεδομένων μεγάλης  Ευρωπαικής 
πολυκεντρικής  μελέτης με (c) SSTIs που νοσηλεύθηκαν (59%)

 Πιο συχνά οφείλεται σε GABHS (πιο εκτεταμένες βλάβες) ή S. 
aureus (πιο εντοπισμένες βλάβες)

 Διαχώρίζεται σε πυώδη (συνήθως S.aureus) και μη πυώδη μορφή
(συνήθως streptococcus με συνοδό λεμφαγγειίτιδα και επιχώρια 
λεμφαδενίτιδα)

 Προδιαθεσικοί παράγοντες 
 Δυνατη η εξέλιξη σε αποστηματοποίηση και νεκρωτική 

απονευρωσίτιδα 
 Ανήκει στις ABSSSIs

ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Κυτταρίτιδα
 Η λήψη αιμοκαλλιεργειών και/ή  επιχρισμάτων, η 

παρακέντηση δέρματος και η βιοψία δεν 
ενδεικνύονται ως ρουτίνα (Strong, Moderate) παρά 
μόνο σε ανοσοκαταστολή και  σε  δαγκώματα από 
ζώα (θετικό σε 20-30% με punch biopsy) [Weak, 
Moderate]1

 Η αντιμικροβιακή αγωγή εξαρταται από τον βαθμό 
σοβαρότητας των συμπτωμάτων, από την 
πιθανότητα για MRSA και από υποκείμενες 
συννοσηρότητες και ανοσοκαταστολή

 Η πιθανότητα για MRSA φαίνεται χαμηλή από τα 
αποτελέσματα προοπτικής μελέτης σε ιατρικό 
ινστιτούτο οπού υπήρχε υψηλό ποσοστό MRSA 
SSTIs  αλλά οι κυτταρίτιδες παρουσίαζαν 96% 
ανταπόκριση σε κεφαζολίνη και οξασιλίνη2

1.  IDSA GUIDELINES UPDATE 2014
2. .Jeng A, Beheshti M, Li J, Nathan R. The role of beta‐hemolytic streptococci in causing diffuse, 
nonculturable cellulitis: a prospective investigation. Medicine(Baltimore)2010;89:217–26.

ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Κυτταρίτιδα1

 Σε ήπιες κυτταρίτιδες  χορήγηση p.o. πενικιλλίνης ή αμοξυσιλλίνης ή amox-clav ή 
κλινδαμυκίνη ή κεφαλοσπορίνη 2ης γενιάς

 Σε πυώδεις απλές ή σε πιθανότητα MRSA ή σε αποτυχία της θεραπείας  κλινδαμυκίνη 
ή SMX-TMP ή δοξυκυκλίνης +/-RIF

 Σε ταχεία εξέλιξη βλάβης ή αδυναμια p.o. λήψης ή συστηματικά σημεία τοξικότητας 
IV  θεραπεία με κάλυψη για MRSA όταν  1) Γνωστή φορεία ή προηγούμενη λοίμωξη 
με MRSA  2) υπάρχουν risk factors για MRSA και 3) αποτυχία θεραπείας εμπειρικής 
που δεν καλύπτει MRSA

 Σύσταση για ανάρροπη θέση πάσχοντος μέλους και διόρθωση υποκείμενου 
προδιαθεσικού παράγοντα (π.χ φλεβική στάση)

 Σύσταση για έλεγχο μεσοδακτύλιων πτυχών σε κυτταρίτιδες κάτω άκρων για διόρθωση  
λύσεων συνεχείας δέρματος και εκρίζωση αποικισμού βακτήρια ή μύκητες

 Διάρκεια θεραπείας για 5 ημέρες αλλά παράταση εώς και 14 ημέρες αν όχι βελτίωση  

1.   Κατευθυντηριες οδηγίες για διάγνωση και θεραπεία λοιμώξεων 2015 (2η έκδοση)
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΜΗ  ΠΥΩΔΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

JAMA.2016 Jul 19;316(3):325‐37. doi: 10.1001/jama.2016.8825.
Cellulitis: A Review
Raff AB, Kroshinsky D

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΠΥΩΔΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

JAMA.2016 Jul 19;316(3):325‐37. doi: 10.1001/jama.2016.8825.
Cellulitis: A Review
Raff AB, Kroshinsky D

ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ1

Η ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ 
ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΝΙΑ 
ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ 
ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

1. Bacterial skin and soft tissue infections
Vichitra Sukumaran, Sanjaya Senanayake
Aust Prescr. 2016 Oct; 39(5): 159–163. Published online 2016 Oct 1
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ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

 1% των επισκέψεων στα 
ΤΕΠ στις ΗΠΑ

 Πιο συχνά από σκύλο ή 
γάτα

 Τα κύρια παθογόνα είναι η 
χλωρίδα του στόματος των 
ζώων και δευτεροπαθώς 
από GABHS και S.aureus

 Pasteurella multocida (50-
70%), Capnocytophaga
canimorsus (θανατηφόρο 
σε ηπατική νόσο), 
Streptococcus spp και 
Staph spp(40%), 
αναερόβια

ΔΗΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΖΩΑ ΔΗΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

 Τα   ανθρώπινα δήγματα είναι 
κυρίως σε παιδιά

 Η Pasteurella multocida είναι 
σπάνια αλλά συμμετέχουν 
Eikenella corrodens, S. aureus, 
Strept. Anginosus, αναερόβια

 Γενικά υπάρχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα λοίμωξης του 
τραύματος σε σχέση με  τα 
δήγματα από γάτα ή σκύλο

Clinical Guidelines for the Antibiotic Treatment for Community‐Acquired 
Skin and Soft Tissue Infection
Yee Gyung Kwak, Seong‐Ho Choi, Tark Kim, Seong Yeon Park, Soo‐Hong 
Seo, Min Bom Kim, Sang‐Ho Choi
Infect Chemother. 2017 Dec; 49(4): 301–325. Published online 2017 Dec 
22

ΜΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΗΓΜΑΤΩΝ

 Προφυλακτική θεραπεία 3-5 ημέρες 
ενδεικνύονται απόλυτα σε τραύματα 
μεσου-υψηλού κινδύνου, 
ανοσοκαταστολή, ασπληνία, ηπατική 
νόσο, βαθειά τραύματα και εντόπιση 
άκρα χείρα και πρόσωπο

 P. O. 
• Amox-clav για επιμολυσμένα τραύματα 

(human +animal)
Εναλλακτικά: 

• Cef 2ης γενιάς +μετρονιδαζόλη ή Clinda
• κινολόνη +μετρονιδαζόλη ή Clinda
• Doxy +μετρονιδαζόλη ή Clinda

I.V.  
• Β-λακτάμη +αναστολέας
• Cef 3ης γενιάς + μετρονιδαζόλη 
• Κινολόνη + μετρονιδαζόλη 
• Μονοθεραπεία με καρβαπενέμη

ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

 Ο σύγχρονος όρος περιλαμβάνει όλες τις νεκρωτικές λοιμώξεις 
υποδορίου και μυικου ιστού (NSTI)

 Όλες αυτές οι λοιμώξεις χαρακτηρίζονται από κεραυνοβόλο ιστική 
καταστροφή, συστηματικά σημεία τοξικότητας και υψηλή θνητότητα

 Νεκρωτική απονευρωσίτιδα τυπου I (πολυμικροβιακή με 
αερόβια και αναερόβια βακτήρια)

 Νεκρωτική απονευρωσίτιδα τυπου II (μονομικροβιακή, κυρίως 
GAS)

 Νεκρωτική μυοσίτιδα (συνήθως GAS)

 Νεκρωτική κυτταρίτιδα (συνήθως συμμετοχή αναεροβίων) : 
1)Κλωστηριδιακή (Cl. Perfigenes ή σπανιότερα Cl. Septicum) 2) 
Μη-κλωστηριδιακή (πολυμικροβιακή)

 Πυομυοσίτιδα

 Κλωστηριδιακή μυονέκρωση (Gas gangrene)
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ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ      
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

• Διατιτραίνον τραύμα

• Μυική θλάση ή μικρή πληγή

• Λύση συνεχείας δέρματος 
(vzv, Δήγμα από έντομο, 
IVDU)

• Πρόσφατο χειρουργείο

• Ανοσοκαταστολή

• Αλκοολισμός 

• Παχυσαρκία

• Κύηση

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ-
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Σοβαρό άλγος δυσανάλογο με 
αντικειμενικά ευρήματα

• Ψηλαφητή σκληρία (“hard-
wooden feel) του υποδορίου ιστού

• Οίδημα τάσεως
• Φυσαλίδες
• Εκχυμώσεις ή δερματικές 

νεκρώσεις
• Ψηλαφητός κριγμός
• Εντοπισμένη υπαισθησία
• Ταχεία κλινική επιδείνωση με 

συστηματικά σημεία τοξικότητας

ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ I

 Μικτή αιτιολογία (αερόβια κυρίως 
εντεροβακτηριακά-αναερόβια 
κυρίως B.fragilis, Clostridium και 
πεπτοστρεπτόκοκκος)

 Κυρίως προσβολή σε μεγάλη ηλικία 
με συννοσηρότητες όπως ΣΔ και 
περιφερικη αρτηριοπάθεια και 
συχνά υποκείμενο τραύμα

 Θετικές αιμοκαλλιέργειες <20%

ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ II

 Αιτιολογία μονομικροβιακή 
(κυρίως GAS και S. aureus, και 
MRSA, σπανιότερα Vibrio vulnificus
σε κίρρωση και Aeromonas
maltophila)

 Προσβολή σ’ολο το φάσμα των 
ηλικιών και χωρίς παρουσία 
συννοσηροτήτων αρα συχνότερα 
community-acquired

 50% χωρίς σαφή πύλη εισόδου
 Συσχέτιση GAS με TSS στο 50% 

των περιπτώσεων λόγω στελεχών 
M-protein (emm) 1 και 3 
παραγωγή  πυρογόνων τοξινών 
shock και multiorgan failure

 Αιμοκαλλιέργειες θετικές >60%

Κυριότερη εντόπιση σε όσχεο/περίνεο (Fournier’s gangrene), κοιλιακό τοίχωμα, άκρα, 
κεφαλή/τράχηλος
 Θνητότητα 23.5-32.2%
 LRINEC score (τροποποιημένο και βελτιωμένο από Borschitz et al.)

ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ 
ΜΟΡΙΩΝ

Borschitz T, Schlicht S, Siegel E, Hanke E, von Stebut E.
Improvement of a clinical score for necrotizing fasciitis: ‘Pain Out
of Proportion’ and high CRP levels aid the diagnosis. PLoS One.

2015;10(7):e0132775.
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ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 Η διάγνωση είναι κυρίως κλινική και οι απεικονιστικές εξετάσεις (CT και 
MRI) είναι βοηθητικές και η διενέργεια τους δεν πρέπει να καθυστερεί την 
αντιμετώπιση

 Η κύρια αντιμετώπιση είναι ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ με διενέργεια εκτεταμένου 
καθαρισμού των νεκρωμένων ιστών (Strong, low)

 Η λήψη ιστού και νεκρώσεων και η λήψη αιμοκαλλιεργειών είναι απαραίτητα 
για τον καθορισμό της τελικής αντιμικροβιακής αγωγής

 Πρέπει να γίνεται άμεσα έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής με ευρύ φάσμα για 
όλα τα πιθανα βακτήρια π.χ βανκομυκίνη ή λινεζολίδη ή δαπτομυκίνη + Pip/Taz
ή καρβαπενέμη ή κεφτριαξόνη με μετρονιδαζόλη (Strong, low)

 Σε επιβεβαιωμένο GAS  Κρυσταλλική πενικιλλίνη + κλινδαμυκίνη (η 
τελευταία μπλοκάρει παραγωγη εξωτοξίνης) [Strong, low]

 Σε υποψία TSS υπάρχουν δεδομένα για χορήγηση IVIG

IDSA GUIDELINES UPDATE 2014

ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ 

ΜΟΡΙΩΝ

Κλωστηριδιακή  
μυονέκρωση 
(αεριογόνος 
γάγγγραινα)

 2 μορφές

 Τραυματική 
Προσβολή  μέσω 
τραύματος Cl. 
perfigenes

 Αυτοματη 
Προσβολή  μέσω 
βακτηριαιμίας 
προερχόμενης απο 
GI κυρίως από 
Cl.septicum (δεν 
χρειάζεται 
αναερόβιες 
συνθήκες)

RISK
FACTORS

ΤΟΞΙΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΙΚΟΝΑ

ΔΙΑΓΝ
ΩΣΗ

ΘΕΡΑΠΕ
ΙΑ

Τραυματική 
μορφή (Cl. 
Perfigenes)

Τραυμα, 
πρόσφατο
χειρουργει
ο, 
γυναικολο
γικα αίτια,  
im ένεση, 
black tar 
heroin  
injection

Α τοξίνη 
(αιμολυτικ
ή τοξίνη), Θ 
τοξίνη 
(περφινγκο
λυσίνη 0)

Έντονο αλγος 
μυος στην 
θέση 
τραύματος, 
φυσαλίδες 
ποικίλλου 
χρώματος, 
shock, 
Χαρακτηριστικ
ό ο «κριγμός»

Ανεύρεσ
η Gram 
(+) 
βακτηρι
δίων σε 
ιστό/υγ
ρό 
φυσαλί
δας,  
CT/MRI

ΕΜΠΕΙΡΙ
ΚΑ:
PIP/TAZ + 
Clinda
ΣΤΟΧΕΥΜ
ΕΝΑ: 
Penici G  
3‐4  εκ 
μονάδες 
κάθε 4  
ώρες + 
Clinda, 
ΧΕΙΡΟΥΡΓ
ΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣ
ΜΟΣ

Αυτόματη
μορφη (Cl. 
Septicum)

Ca κόλου, 
IBD, 
εκκολπωμ
ατίτιδα, 
ανοσοκατα
στολή, 
λευχαιμία, 
λεμφωμα,  
νεκρωτική 
εντεροκολί
τιδα

Α, Β,Γ, Δ 
τοξίνες + 
πρωτεάση 
+νευραμινι
δάση

Πυρετός και 
έντονο άλγος 
χωρίς εμφανές 
τραύμα, 
φυσαλίδες 
ποικίλλου 
χρώματος 
«κριγμός»,  
shock και 
πολυοργανική 
ανεπάρκεια

Ανεύρεσ
η Gram 
(+) 
βακτηρι
δίων σε 
ιστό/υγ
ρό 
φυσαλί
δας,  
CT/MRI

ΕΜΠΕΙΡΙΚ
Α: PIP/TAZ 
+ Clinda
ΣΤΟΧΕΥΜΕ
ΝΑ: Penici
G  3‐4  εκ 
μονάδες 
κάθε 4  
ώρες + 
Clinda, 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ
ΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜ
ΟΣ, 
ΥΠΕΡΒΑΡΙΚ
Ο 
ΟΞΥΓΟΝΟ

ΝΕΚΡΩΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΥΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ
 Είναι πυώδης λοίμωξη των σκελετικών  

μυών (με αιματογενή διασπορά ) με 
συχνό σχηματισμό αποστημάτων 
αναμεσα στις μυικές ομάδες

 Σε τροπικά αλλά και σε εύκρατα κλίματα

 Στο 70-75% των περιπτώσεων S. 
aureus (συχνα CA-MRSA ), 2o αίτιο 
Streptococcus spp

 Προδιαθεσικοί παράγοντες: HIV, ΣΔ, 
τραύμα, άλλη ανοσοκαταστολή

 Διάγνωση με MRI και λήψη πύου, 
αίματος  και μυικού ιστού για κ/α

 3 στάδια (συνήθως διάγνωση στο 
δεύτερο με παρουσία συλλογών)
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ΠΥΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ

 Αντιμετώπιση

 Τομή και παροχέτευση σε 
αποστηματικές συλλογές

 Εμπειρικά βανκομυκίνη ή 
λινεζολίδη ή δαπτομυκίνη ή 
νεώτερα κατά MRSA  

 Αν ανοσοκαταστολή 
ευρύτερο φάσμα κατά gram(+) 
και gram (-) και αναερόβια

 Απαιτούνται τουλαχιστον 3-4 
εβδομάδες IV αντιβιοτικών

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ SSTI

What is new in the management of skin and soft tissue infections in 2016?
Poulakou G, Giannitsioti E, Tsiodras S.
Curr Opin Infect Dis. 2017 Apr;30(2):158‐171.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ SSTIs (Μη πυώδεις‐Πυώδεις)
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ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ
 Οι υποτροπές κυτταρίτιδας κυρίως στα κάτω άκρα είναι πολύ 

συχνές και συνήθως στο ίδιο σημείο (8-20% )

 22-49% των περιστατικών κυτταρίτιδας αναφέρουν 
τουλάχιστον ένα  προηγούμενο επεισόδιο 

 Οι προδιαθεσικοί παράγοντες ουσιαστικά ταυτίζονται με 
αυτούς που είναι υπεύθυνοι για το 1ο επεισόδιο

 Οι υποτροπιάζουσες λεμφαγγειίτιδες δημιουργούν φαύλο 
κύκλο υποτροπών λόγω επιδείνωσης λεμφοιδήματος

 Σε περίπτωση υποτροπών από CA-MRSA πρέπει να γίνει 
προσπάθεια εκρίζωσης του 

 Η προφυλακτική θεραπεία έχει ένδειξη για 3-4 επεισόδια/έτος 
σε ασθενείς με risk factors που δεν μπορούν να διορθωθούν 

ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ
Προφυλακτική θεραπεία για πιθανό β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο1,2

 Πενικιλλίνη V 250-500 mg  BD (ή 1.500.000 iu BD)
 Ερυθρομυκίνη 250 mg BD ή  κλαριθρομυκίνη 500 mg OD
 Βενζανθενική Πενικιλλίνη G  1,2 εκατομμύρια μονάδες κάθε 2-4 εβδομάδες (για 

βάρος >27 kg)
Προφυλακτική θεραπεία για πιθανό σταφυλόκοκκο3

 Κλινδαμυκίνη 150 mg OD
 SXT-TMP    BD

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ : 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ – 18 ΜΗΝΕΣ 

Εκρίζωση αποικισμού MRSA4

 Mupirocin oint .  2% 2-3 φορές/ημέρα στους ρώθωνες της μύτης για 5-10 ημέρες
 Χλωρεξιδίνη γλυκονική διάλυμα  2-4% για πλύσιμο σώματος για 5-10 ημέρες
 Η από του στόματος εκρίζωση δεν έχει εκμηριωθεί αλλά όταν αποφασιστεί λόγω 

αποτυχίας των προηγούμενων δίνεται RIF 600 mg OD + DOXY 100 mg BD ή 
SXT-TMP  BD

1.Thomas KS, Crook AM, Nunn AJ, et al. Penicillin to prevent recurrent  leg cellulitis. N Engl J Med 2013; 368:1695.
van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Alper B, Mitsuma SF. 
2. Penicillin to prevent recurrent  leg cellulitis: a critical appraisal. Br J Dermatol 2014; 171:1300.
Klempner MS, Styrt B. 
3.Prevention of recurrent staphylococcal skin infections with low‐dose oral clindamycin therapy. JAMA 1988; 260:2682.
4.Ammerlaan HS, Kluytmans JA, Wertheim HF, et al. Eradication of methicillin‐resistant Staphylococcus aureus carriage: a systematic review. Clin Infect Dis 2009; 48:922

ABSSSIs και νεότερα αντιβιοτικά

 Η θεραπευτική αποτυχία στις ABSSSIs οφείλεται κυρίως 
στην αποτυχία αντιμετώπισης  του CA-MRSA

 Νεώτερα αντιβιοτικά εγκρίθηκαν για θεραπεία αυτών 
των λοιμώξεων τα τελευταία έτη με στόχο την 
αντιμετώπιση του CA-MRSA

 Σε σχέση με τα παραδοσιακά αντιβιοτικά κατά MRSA
παρουσιάζουν:

 ισάξιο ή και ανώτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα στις 
μελέτες

 Βελτιωμένο προφίλ ασφάλειας
 Δίνονται για μικρότερα χρονικα διαστήματα ή ακόμη και 

once-weekly ( ιδανικό και για OPAT)
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ABSSSIs και νεότερα αντιβιοτικά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΦΑΣΗΣ 3

ΑΛΛΕΣ
ΤΩΡΙΝΕΣ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Tedizolid
(Sivextro)

ΟΞΑZOΛΙΔΟΝΟΝΕΣ ESTABLISH 1 
KAI 2 (vs
LINEZOLID)

OXI 200 mg iv ή p.o.
OD για 6 ημέρες

Λιγότερη
μυελοτοξικότητα  
vs Linezolid

Telavancin ΛΙΠΟΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ATLAS (vs
Vanco)

HABP, VABP 10 mg/kg OD για
7‐14 ημέρες

Παράταση QT,  
αύξηση Cr,  
μείωση PLT

Dalbavancin
(Xydalba)

ΛΙΠΟΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΟ DISCOVER  1 
KAI  2 (vs
Vanco
Linezolid

OXI
(Μελλοντικά:
Οστεομυελίτι
δα ?)

1‐dose: 1500 mg 
iv
2‐dose: 1000 mg 
day 1 και 500 mg 
day 8

Γαστρεντερικά
ενοχλήματα, 
κνησμός
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
OPAT

Oritavancin ΛΙΠΟΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΟ SOLO 1 KAI 2 
(vs Vanco)

ΟΧΙ 1 dose 1200 mg 
iv

Ηπιες
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
OPAT

Ceftaroline
(Zinforo)

ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΗ 5ης

ΓΕΝΙΑΣ
CANVAS 1 KAI 
2 (vs
Vanco+AZTM)

CABP 600 mg BD για 5‐
14 ημέρες

Φασμα και κατά 
Gram (‐)

Delafloxacin
(Baxdela-
USA)

Φθοριοκινολόνη NCT01811732 
και NCT0198468
(vs Vanco
+AZTM)

OXI 
(Μελλοντικά
ίσως  CABP, 
cUTI )

p.o. 450 mg BD 
Iv    300 mg BD
Για 5‐14 ημέρες

Φασμα και κατά 
Gram (‐)
Πολύ καλή δράση 
σε όξινο PH–
απόστημα?

ABSSSIs και νεώτερα αντιβιοτικά

New therapeutic options for skin and soft tissue infections.
Bassetti M, Righi E, Carnelutti A.
Curr Opin Infect Dis. 2016 Apr;29(2):99‐108

ABSSSIs και αντιβιοτικά που αναμένονται...1

Ceftobiprole
Κεφαλοσπορίνη 5ης γενιάς (που έχει εγκριθεί για CABP/HABP) και τον 
Φεβρουάριο 2018  ξεκίνησε μελέτη φάσης 3  (randomized, double-blinded) 
για να πάρει ένδειξη για ABSSSI και MRSA βακτηριαιμία
Νεότερες κινολόνες 

 Nemonoxacin
 Avarofloxacin
 Zabofloxacin
 Finafloxacin
Νεότερες τετρακυκλίνες

 Omadacycline
 Eravacycline
Διάφορα

 Debio 1452 FAB 1 αναστολέας
 Lefamulin (BC-3781)  Η πρώτη ουσία της τάξης αντιβιοτικών 

Pleuromutilin (p.o.  και IV)
 Brilacidin Το πρώτο πεπτιδομιμητικό αντιβιοτικό (άπαξ χορήγηση)
 Iclaprim

1. A. Khan, B. Wilson & I. M. Gould (2018) Current and future treatment options for community‐associated MRSA infection, Expert Opinion on 

Pharmacotherapy, 19:5, 457‐470, DOI: 10.1080/14656566.2018.1442826
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ΣΗΜΕΙΑ‐ΚΛΕΙΔΙΑ
 Οι SSTIs κοινότητας είναι απο τις πιο συχνές λοιμώξεις παγκοσμίως με 

μεγάλη ποικιλότητα σε κλινικές εκδηλώσεις, βαρύτητα και τελική έκβαση

 Η κατάταξη τους βασίζεται κυρίως στην παρουσία ή απουσία 1) πύου  2) 
ιστικής νέκρωσης  3) εκδηλώσεων συστηματικής τοξικότητας και 4) 
συννοσηρότητων

 Η αναγνώριση του ρόλου του CA-MRSA στις SSTI κοινότητας  όσον αφορά 
την καλή εκτίμηση τους  και την αποφυγή άστοχων  θεραπειών και συχνών 
υποτροπών 

 Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση κυρίως των σοβαρών νεκρωτικών 
λοιμώξεων μαλακών μορίων είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του 
ασθενούς

 Τελευταία νέα αντιβιοτικά έχουν εγκριθεί ή είναι σε μελέτες δοκιμών με κύριο 
στόχο τον CA-MRSA και τις ABSSSIs που αυτός προκάλει με αποτέλεσμα 
αύξηση των θεραπευτικών επιλογών για τις συχνα επιπλεγμένες αυτές SSTIs

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Diagnosis and management of skin and soft‐tissue infections (SSTI). A literature review and consensus statement: an update.   Esposito S, 

Bassetti M, Concia E, De Simone G, De Rosa FG, Grossi P, Novelli A, Menichetti F, Petrosillo N, Tinelli M, Tumbarello M, Sanguinetti M, Viale P, 
Venditti M, Viscoli C; Italian Society of Infectious and Tropical Diseases.

J Chemother. 2017 Aug;29(4):197‐214. doi: 10.1080/1120009X.2017.1311398. Epub 2017 Apr 5. Review

2. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by
the infectious diseases society of America. Clin Infect Dis 2014; 59:147 

3.      What is new in the management of skin and soft tissue infections in 2016?  Poulakou G, Giannitsioti E, Tsiodras S.

Curr Opin Infect Dis. 2017 Apr;30(2):158‐171. doi: 10.1097/QCO.0000000000000360. Review

4.       Infez Med. 2018 Mar 1;26(1):3‐14.

New insights into classification, epidemiology and microbiology of SSTIs, including diabetic foot infections. Esposito S1, Noviello S1, De Caro F2, 
Boccia G2

5. Cellulitis: A Review. Raff AB, Kroshinsky D.  JAMA. 2016 Jul 19;316(3):325‐37. doi: 10.1001/jama.2016.8825. Review

6. V Ki, C Rotstein. Bacterial skin and soft tissue infections in  adults: A review of their epidemiology, pathogenesis, diagnosis,  treatment and site of 
care. Can J Infect Dis Med Microbiol 2008;19(2):173‐184.

7.     Current and future trends in antibiotic therapy of acute bacterial skin and skin‐structure infections. Russo A, Concia E, Cristini F, De Rosa FG, 
Esposito S, Menichetti F, Petrosillo N, Tumbarello M, Venditti M, Viale P, Viscoli C, Bassetti M. Clin Microbiol Infect. 2016 Apr;22 Suppl 2:S27‐36. 
doi: 10.1016/S1198‐743X(16)30095‐7. Review.

8. New therapeutic options for skin and soft tissue infections.  Bassetti M, Righi E, Carnelutti A. Curr Opin Infect Dis. 2016 Apr;29(2):99‐108. doi: 
10.1097/QCO.0000000000000241. Review

9. Clinical Guidelines for the Antibiotic Treatment for Community‐Acquired Skin and Soft Tissue Infection.  Kwak YG, Choi SH, Kim T, Park SY, Seo SH, 
Kim MB, Choi SH.  Infect Chemother. 2017 Dec;49(4):301‐325. doi: 10.3947/ic.2017.49.4.30

10.    Κατευθηντηριες οδηγίες για  διάγνωση και θεραπεία λοιμώξεων  2015 (2η έκδοση)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!
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«PJI  στο νοσοκομείο»
Ευθυμία Γιαννιτσιώτη

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος ΔΠΚ ΕΚΠΑ,ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

 Ορισμοί
 Επιδημιολογία
 Παθογένεια
 Κλινική εικόνα
 Διάγνωση
 Αντιμετώπιση

Ορισμός περιπροσθετικής λοίμωξης (PJI)

either

 Συρίγγιο	ή	περιπροσθετική πυογόνος	εστία
ή

 Κλινικά	συμπτώματα		και	σημεία	 φλεγμονής	ή και	
χρόνιο	άλγος	ειδικά	χωρίς	διακοπή	μετά	την	εμφύτευση

 +	 > 1 κριτήρια:  
 Οξεία	φλεγμονή	αρθρικού	θυλάκου	ή	ιστολογική	εικόνα	( (≥1 

ως ≥10 ουδετερόφιλα	κ.ο.π)
 Εκροή	πύου,	υγρό	περιπροσθετικά ή
 Μικροβιακή	ανάπτυξη	:

>1 θετική	καλλιέργεια	υγρού/ή		βιοψίας	ιστού	
θετική		γενική	αρθρικού	υγρού		 ή		
>50 cfu/ml ανάπτυξη	σε	υγρό	υπερήχησης εμφυτεύματος

Guideliens IDSA Clin Infect Dis 2013 
Zimmerli & Trampuz N Engl J Med 2004
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Αρκετά νοσοκομεία κατέγραφαν 
μόλις το 20% των λοιμώξεων 
αρθροπλαστικών !

Εθνική Φιλανδική βάση δεδομένων PJI
 1998-2009
112.708 αρθροπλαστικές
 Υπερδιπλασιασμός  αρ. αρθροπλαστικών εντός 10ετίας 

Huotari et al,  Acta orthopedica 2015;86:321-25

 PJI, n=1345: 1.4% TKA   0.9%ΤΗΑ
 Οψιμες PJI > 2 έτη (0.07%)
Πολύ όψιμες > 5 έτη  (0.05%)
Οι περισσότερες PJI < έτος μετά την εμφύτευση

Φιλανδική βάση δεδομένων

TKA=Total Knee Arthroplasty

THA=Total Hip Arthroplasty

Huotari et al,  Acta orthopedica 2015;86:321-25
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The complex interaction between 
microorganism, implant and host

Microorganism
(biofilm formation)

Host
(inflammatory response)

Implant
(material characteristics)

Biocompatibility

Antibiotics

Antimicrobial 
resistance

By  Dr A. Trampuz‐with compliments

Η παχυσαρκία, ανεξάρτητος παράγοντας 
κινδύνου για λοίμωξη αρθροπλαστικής

 50% ατόμων με 

αρθροπλαστική =υπέρβαροι.

 Η παχυσαρκία αυξάνει τον 

κίνδυνο PJI ανεξάρτητα από:

 ηλικία, φύλο, ASA score,

σακχαρώδης διαβήτης,

αιτία (1η/αναθεώρηση),

θέση, διάρκεια επέμβασης & 

τσιμέντο με αντιβιοτικό.

Lubbeke et al Acta Orthopedica ,1 March  2016 online first

 12-14% ασυμπτωματική βακτηριουρία (ΑΒ)  προ αρθροπλαστικής
 1.7-2.8% επίπτωση PJI, μεγαλύτερη σε ασθενείς με ΑΒ αλλά από 
διαφορετικά παθογόνα!

 Επίπτωση PJI: Καμία διαφορά σε ασθενείς που έλαβαν 
προεγχειρητικά αγωγή για ΑΒ σε σχέση με όσους δεν έλαβαν 

ΔΕΝ συνιστάται αγωγή ΑΒ προ εμφύτευσης αρθροπλαστικής.

Sousa et al Clin Infect Dis 2014;59:41-7

 <6% επίπτωση ασυμπτωματικής βακτηριουρίας προεγχειρητικά
 Κανένα επεισόδιο PJI σχετιζόμενο με ΑΒ.

Martinez-Velez Eur J Orthop Surg Traumatol 2016; Feb 26:209-14
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Patel, NEJM 2009

Παθογόνα σε PJI

• Σταφυλόκοκκοι
• S.aureus, CoNs (50-70%)
• Στρεπτόκοκκοι, εντερόκοκκοι
• Gram(-)  6-25%
Εντεροβακτηριακά, ψευδομονάδα

• P.acnes
• Σπάνια ( μύκητες, αναερόβια..)
• Πολυμικροβιακές λοιμώξεις (ως και 30%)

Παθογόνα ΄PJI Wimmer M, Int Orthopaedics 2013
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BIOFILM

• Η πώς τα μικρόβια « χτίζουν το σπίτι τους» 
στην επιφάνεια των εμφυτευμάτων!

Εντός ωρών!  Ωριμη βιομεμβράνη εντός ημερών!

Biofilm…

Zimmerli W N Engl j Med 2004;351:1651‐54

Παθογόνα που παράγουν biofilm

•S.aureus
•CoNS
•Pseudomonas aeruginosa
•Candida spp
•Enterococci
•Αλλα ( πχ Acinetobacter, Enterobacter)

Γιατί	MDR σε	 PJI?

 Αυξηση των	PJI Μεγάλη	ηλικία
Πολλαπλές	συνοσηρότητες
(	διαβήτης,	παχυσαρκία,	
ρευματοειδής	αρθρίτιδα,	
νεοπλασία)

 Αυξηση ευπαθών	ομάδων
 χειρουργικά	προβλήματα
 Παραμονή	στη	ΜΕΘ	ΜΤΧ
 επεμβάσεις	αναθεώρησης

μ ξ ς

Νοσοκομειακές	
μετεγχειρητικές	

λοιμώξεις
Πολυανθεκτικά
παθογόνα

Προηγούμενη	
χρήση	

αντιβιοτικών
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Small colony variants
 Αφορά	S.aureus , CoNS

 Μικρές	αποικίες,	ασθενώς	καταλάση	θετικές,	μειωμένη	

παραγωγή	α- αιμολυσίνης,	διαφορετικό	βιοχημικό	profile

από	τους	κλασσικούς	σταφυλoκóκκους

 Ειδικές	τεχνικές	‐συχνά	κοινές	καλλιέργειες	στείρες!

 Αυξημένη	δυνατότητα	προσκόλλησης	στα	εμφυτεύματα

 Αντοχή	στα	αντιμικροβιακά

 Ερώτημα:	Θα	πρέπει	να	αναζητώνται	για	την	ορθή	

θεραπευτική	αγωγή;

von Eiff  C et al Clin Infect Dis, 1997;25;1250-1

S. epidermidis and PJI. “ low grade” 
υποτροπιάζουσες,	δύσκολα	διαγνώσιμες και	

θεραπευσιμες λοιμώξεις
..	Χρειάζονται	λιγότερες	αποικίες	
(μόλις	100)	από,	ότι	στον	 S aureus
για	να	προκληθεί	λοίμωξη
Ισχυρή	συνάφεια	και	
προσκόληση στην	επιφάνεια	
του	εμφυτεύματος. 
Μοριακή	ρύθμιση	της	
παραγωγής	biofilm f
 ica gene κωδικοποιεί	
PIA/PNAG πρωτεϊνη και	αντοχή	
στα	αντιβιοτικά.
Τα	περισσότερα	στελέχη	είναι
MRSE
V ΟΙ	MICs της	βανκομυκίνης
και	τεικοπλανίνης είναι	
υψηλότερες		στην	εμπεδωμένη	
από	ό,τι στην	πλακτωνική φάση.

Hoiby N et aI  IJAA 2010;35:322-332
Fitzpatrick F et al. CMI 2005;11: 967–973.

from N Hoiby Int J Oral Sci (2011) 3: 55-65. 

3.13, 95% CI:1.47-6.70, p=0.003)3.13, 95% CI:1.47-6.70, p=0.003)

Propionibacterium acnes & PJI

 Συχνό	αίτιο	στις	PJI ώμου

 Δύσκολη	η	ανίχνευσή	του
 Διάκριση	αποικισμών	από	αληθή	λοίμωξη
 Οι	μοριακές	μέθοδοι	δεν	βοηθούν(		ευαισθησία)
 Σύσταση	για	α)	sonication αφαιρεθείσας	πρόθεσης

β)	καλλιέργεια	(αερόβια	και	αναερόβια)	σε	αιματούχο
άγαρ για	13	ημέρες													Μεγαλύτερη	ευαισθησία

γ)	θετικά	δείγματα	> 3	οφείλονται	σε	λοίμωξη.	Ενα μόνο	
δείγμα	σε	επιμόλυνση

Butler-Wu et al JCM 2011;49:2490-5
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Πολυμικροβιακή PJI

 77  PJI ( TKA, THA)

 46% πολυμικροβιακές
 Αναθεώρηση	2	σταδίων	σε	όλες	τις	PJI

 > 2 έτη	παρακολούθησης,	ελεύθεροι	λοίμωξης	
παρέμειναν		το	87.5%	των	ασθενών	με	
μονομικροβιακή vs 67.6% των	ασθενών	με	
πολυμικροβιακή λοίμωξη

 Ανεξάρτητος	παράγοντας	κακής	έκβασης	PJI
Wimmer et al, Int Orthop 2015; Jul

Benito et al  Clin Microbiol Infect, 2016

MDR GNB αυξάνονται	 ! 
5.3%  (2003-2004)         8.2% (2011-2012), p=0.032

Cunningham, J Arthroplasty 2017

 Ασθενείς	με	 Pseudomonas and Proteus είχαν	μακρύτερο	
χρόνο	νοσηλείας,	πολλαπλές	χειρουργικές	επεμβάσεις	
και	αστοχία	θεραπείας	για	 PJI κατ’	ισχίον άρθρωσης.
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PJI: Emerging  Multi-drug resistant GNB

Pts KPC (+) 
infections, 

n=221

PJI, n=3 (1.3%)

OAI, n=23

Emerging carbapenem-R Klebsiella pneumoniae PJIs. 

…..  Συγκρίνοντας		με	PJIs από	πολύ‐ευαίσθητα	
Gram (-) παθογόνα

 Μακρύς	χρόνος	νοσηλείας (100d vs 33d)
WBC (mean) 14,000 vs 8,000/mm3
 Θνητότητα		 67.8% vs 5%
 Ολοι > 1	ορθοπεδική	επέμβαση	για	λοίμωξη
 Ολοι:	προηγούμενη	λοίμωξη	από	σταφυλοκοκκο
 Ποιος	ο	ρόλος	του	αποικισμού

J.De Sanctis et al, Int J Infect Dis 2014

PJI‐ MDR/XDR GNB ‐ESGIAI multi‐centre study 

PJIs (n=133) Values

Age, ( mean +SD) 73 (12.7)

Female n,(%) 86 (61.4)

Comorbidities n,(%) 72 (60.5)

THA/TKA/TSA 85/41/3

Comorbidities, n(%) 77(58.8)

Early infections, n(%) 98 (76)

XDR (extensively  drug R ), n(%) 23(17.6)

Pseudomonas aeruginosa, (%) 25 (19.1)

Klebsiella spp, n(%) 23(17.4)

DAIR (%) 58 (49.6)

Carbapenems, n(%) 86 (64.6%)

Median duration Rx ( IQR) 55 (40‐90)

Cure, n(%) 78 (58.6)

Papadopoulos, Giannitsioti,  CID (submitted)
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Case report: K.pneumoniae KPC(+) in PJI

 79 y –man

 TKA 8 years ago

 Transurethral prostate resection

 History of UTI-no surgical prophylaxis

 PJI ,Synovial fluid:K.pneumoniae

 Haematogenous spread of klebsiella from  the 
urinary tract to the knee.

 Treatment: Rx (cefuroxime…)

 Infection relapse-implant removal and 2-stage 
arthroplasty

Pepke et al, BMC Case Rep 2013

Why cefuroxime failed?

 Implant-associated ESBL-Klebsiella pneumonia 

producing small colony variant bone and 

joint infection in a healthy 40-year-old man.

Ronde-Oustau et al BMJ Case Rep 2017



Emergence of hetero-resistant or resistant strains under 
antimicrobial therapy for implant-associated klebsiella
pneumoniae infection

0–3 months 3–24 months >24 months

Early Delayed
(low grade)

Late

S. aureus
Streptococci

CoNS
P. acnes

S. aureus
E. coli
Streptococci

Perioperative Haematogenous

Time

Type

Route

Cause

Signs
Persistent pain, 
early loosening, 
sinus tract

Fever, effusion, 
warmth, wound 
drainage

Acute or 
subacute

Time, signs & microbiology 
of implant infection

Zimmerli W  N Engl J Med 2004 , Trampuz A, &Zimmerli W. Injury 2006
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Courtesy Prof  Malizos

Διαγνωστικά κριτήρια PJI 

 PJI αν	ισχύει		1	μείζον	ή	3	ελάσσονα	κριτήρια
 Μείζονα	κριτήρια

1.‐Δύο	θετικές	περιπροσθετικές καλλιέργειες	με	
τον	ίδιο	φαινοτυπικά μικροοργανισμό
2. ‐Συρίγγιο	που	επικοινωνεί	με	την	άρθρωση

 Ελάσσονα	κριτήρια
1. ‐CRP 10mg/l + ΤΚΕ	
2. ‐WBC 3000c/μl ή	80%	PMN
3. θετική	ιστολογική	με	>	5	PMN/οπτικό	πεδίο
4.	Μια	θετική	καλλιέργεια

Αρθροκέντηση: Ταχεία	και	ακριβής	εξέταση για	διάγνωση		PJI
(	del Pozo N Engl J Med 2009) 

◊ Η	ανεύρεση	στο	υγρό	της	αρθροκέντησης:

>	1.700	λευκοκύτταρα	κκχ ή/και
>	65	%	πολυμορφοπύρηνα	(στο	γόνατο)	

>	4.200 λευκοκύτταρα	κκχ ή/και	
>	80	%	πολυμορφοπύρηνα	(στο	ισχίο)	

είναι	συμβατή	με	λοίμωξη	της	αρθροπλαστικής.	

◊ Η	χρώση	Gram
‐χαμηλή	ευαισθησία			<	26‐32	%
‐ υψηλή	ειδικότητα						>	97	%.	

◊ Η	καλλιέργεια	
‐ευαισθησία:	45‐100%	
‐ ειδικότητα	:82‐97	%.	
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Ποιος ο ρόλος της PCR σε PJI?

 335 προθέσεις‐ sonication & καλλιέργεια,	PCR
Καλλιέργεια	αρθρικού	υγρού	και	περιπροσθετικών ιστών
 Παρόμοια	ευαισθησία	και	ειδικότητα	PCR & κ/ας	υγρού	sonication
Διαγνωστική	ικανότητα	87‐90%.
Η	PCR δεν	διαφέρει	από	τις	καλλιέργειες.	
Μειονέκτημα	της:	κόστος,	αδυναμία	διάκρισης	ζώντων	και	μη	
16sRNA: 83% ταυτοποίηση	έναντι	55%	από	κ/ες.				

Gomez  JCM 2012
Larsen, JCM 2018

Αξιολόγηση  καλλιεργειών‐διάγνωση PJI

 Τουλάχιστον	μια	
διεγχειρητική κ/α	ιστού
+	μια	προεγχειρητική κ/α	
αρθρικού	υγρού	με	το	ίδιο	
παθογόνο.

 Τουλάχιστον	2	διεγχειρητικές
κ/ες	ιστού	με	το	ίδιο	
παθογόνο

 Μία	καλλιέργεια	(αρθρικού	ή	
ιστού)	με	ξεκάθαρα	λοιμογόνο	
παθογόνο	(πχ	S.aureus)		

ΒΙΙΙ‐IDSA 2013

 H απουσία	αυτών	
ΔΕΝ	αποκλείει	
λοίμωξη	
αρθροπλαστικής!!

 O κλινικός	ιατρός	
αξιολογεί	όλα	τα	
δεδομένα	(ιστορικό,	
κλινικά,	παρακλινικά)	
προεκειμένου να	θέσει	
διάγνωση	!!!

s.o.s

Περίπτωση#1

 Γυναίκα	78	ετών	υποβάλλεται	σε	
προγραμματισμένη	αρθροπλαστική γόνατος	
λόγω	βαρειάς οστεοαρθρίτιδας.	

 Περιεγχειρητική πορεία:	κφ.	Διεγχειρητική
προφύλαξη	με	τεϊκοπλανίνη για	24ώρες

 Εξιτήριο	υπό	κεφουροξίμη 500mgx2 per os….

 Μετά	από		3	μήνες	η	ασθενής	επανέρχεται…
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Περίπτωση#1

 Απύρετη,	αιμοδυναμικά σταθερή
 Παραπονείται	για	έντονο	άλγος	στο	γόνατο	που		
δυσχεραίνει	κινητοποίησή	του	από	την	ημέρα	της	
επέμβασης	με		σταθερή	καθημερινή	επιδείνωση.

 Εξωτερικά,	χωρίς	σημεία	φλεγμονής‐λοίμωξης	
μαλακών	μορίων	,	χωρίς	διάσπαση	τραύματος,	
άρθρωση		ελαφρώς	οιδηματώδης,	με	περιορισμένη	
κινητικότητα	λόγω	άλγους

 ???

Περίπτωση#1 
Τι λέει ο Ορθπαιδικός……

 «	δεν	είναι	τίποτα,	πάρε	ΜΣΑΦ	και	θα	περάσει,	
το	βλέπουμε	καμιά	φορά	μετά	από	επέμβαση».

Περίπτωση# 1 
Τι ΠΡΕΠΕΙ να γίνει….

 Κλινική	εξέταση	και	καταγραφή,	φωτογράφηση	με	την	
άδεια	της	ασθενούς

 Εργαστηριακός	έλεγχος	(γεν.αίματος,	ουρικό	οξύ,		CRP)

 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ	άρθρωσης

1.	Γενική	αρθρικού	υγρού‐Λευκοκυτταρικός	τύπος!!
2.	Μικροσκοπική	εξέταση	σε	πολωμένο	φώς
3.	Gram χρώση	+	καλλιέργεια
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Περίπτωση#1‐αποτελέσματα 
παρακέντησης αρθρικού υγρού 

 Η	Gram χρώση:		αρνητική

 Η	καλλιέργεια:		αρνητική
ΌΜΩΣ…

 Γενική	αρθρικού	υγρού
 Κύτταρα	3.000	(	78%	PMN)

 Λοίμωξη	αρθροπλαστικής!!

Περίπτωση# 2

 Γυναίκα	67	ετών,		ρευματοειδής	αρθρίτιδα	
 Υποβάλλεται	σε		προγραμματισμένη	αρθροπλαστική
ισχίου	λόγω	άσηπτης	νέκρωσης

 Μετεγχειρητικά	εμπύρετο	ως	38oC

 Αρνητικές	καλλιέργειες	αίματος
 Λαμβάνει	εμπειρικά	ΕΦ	αντιβιοτικά

(βανκομυκίνη‐σιπροφλοξασίνη)

Περίπτωση #2 

 Το	τραύμα		πυορροεί
 Γίνεται	διάνοιξη	και	πλύσεις	με	διαλύματα	
αντιβιοτικών	και	αντισηπτικά

 Η	ασθενής	εξακολουθεί	να	πυρέσσει
 Ζητείται	ρευματολογική	εκτίμηση‐ «	δεν	είναι	
ορθοπαιδικό πρόβλημα»

 Καλλιέργειες		τραύματος/αίματος	:	στείρες
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Περίπτωση #2 

 Καμία	 άλλη	παρέμβαση	παρά	μόνο	αλλαγή	
αντιβιοτικών	εμπειρικά	σε		
δαπτομυκίνη+πιπερακιλλίνη+ταζομπακτάμη.

 Απυρεξία.
 Την	25η ημέρα	εμφάνιση	συριγγίου	στην	άνω	εξω
επιφάνεια	παρά	την	άρθρωση.
 Ουρηθρικός	στυλεός «prone to the bone»‐κ/α πύου:	

Staphylococcus aureus

 Ποιος	αμφιβάλλει	πλέον; Λοίμωξη	αρθροπλαστικής

Υποψία	PJI

ΡΑ,	ΣΔ,	παχυσαρκία,	ανοσοκαταστολή,	IVDU,	
υποθρεψία,βακτηριουρία,	οδοντες,, MRSA

Πρωιμη <	5	έτη	χαλάρωση,

Aπλή ακτινογραφία	έλεγχος	χαλάρωσης.

Scanning μόνο	αν	>	έτος	από	επέμβαση

MRI /CT μόνο	επί	υποψίας	οστεομυελίτιδας‐
εξωαρθρικών συλλογών

Κλινικά:	επιδεινούμενο	άλγος,	
ήπια	ή	εντονα τοπικά	σημεία	
φλεγμονής,		κινητικότητα	
άρθρωσης, εμπύρετο

CRP, TKE
καλλιέργειες	
αίματος	επί	
πυρετού

Αν	κλινικά	/εργαστηριακά	δεδομένα,	τότε
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ	ΑΡΘΡΩΣΗΣ!!
Αν	διαγνωστικά	κριτήρια	PJI +

Λοίμωξη	αρθροπλαστικής ‐χειρουργική	παρέμβαση

PJI με αρνητικές καλλιέργειες

Mayo Clinic, 7% of PJI (n=60)
 53% λήψη αντιβιοτικών το τελευταίο τρίμηνο
 23% λήψη αντιβιοτικών περιεγχειρητικά
 Η πρόγνωση δεν διέφερε σε σχέση με  μικροβιολογικά 
τεκμηριωμένη PJI

Σύσταση αποφυγής αντιβιοτικών 15 ημ πριν  από 
επέμβαση  για PJI

Σύσταση χορήγησης ευρέως φάσματος αντιβιοτικών. 
Υπόψιν η προηγούμενη λήψη από τον ασθενή και τα τοπικά
επιδημιολογικά δεδομένα αντοχής

Berbari et al, Clin Infect Dis 2007;45:1113-9.
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Διαγνωστική	προσέγγιση	ασθενούς	με	πιθανή	
λοίμωξη	αρθροπλαστικής

. Yποψία λοίμωξης	αρθροπλαστικής χωρίς	 πυρετό/σήψη

 να	μη	χορηγηθούν	(	ή	να	διακοπούν)	αντιβιοτικά	για	15
ημέρες	προκειμένου	να	γίνει	αρθροκέντηση	προς	λήψη	
αρθρικού	υγρού	για	αριθμό	και	τύπο	λευκών	
αιμοσφαιρίων	και	καλλιέργεια	(B-III). 

. Αιμοκαλλιέργειες	σε	οξεία	λοίμωξη	ή	σήψη	(B-III). 

 Oι	απεικονιστικές	εξετάσεις	(	Rx,	leucoscan, MRI, CT PET) δεν	
συνιστώνται	 διαγνωστικά	ως	ρουτίνα.	(B-III).

Osmon et al IDSA guidelines, Clin Infect Dis 2013;56(1):e1-25

Ρόλος απεικόνισης σε  διάγνωση PJI

Σπινθηρογραφήματα
 Ευαισθησία	αλλά	όχι	ειδικότητα
Ψευδώς	θετικά	6‐12	μήνες	μετά	από	 χειρουργικό	χειρισμό	στην	άρθρωση
Αρνητικό	MDP TE 99 ισχυρή	αρνητική	προγνωστική	αξία για	PJI
 Σημασμένα λευκοκύτταρα	 Indium- HMPAO
PET scan FDP -labelled leucocytes: >90%	ευαισθησία,	ειδικότητα	&	ευκρίνεια

Μαγνητική/αξονική	τομογραφία	
Καθοδήγηση	παρακέντησης,	ανίχνευση	λοίμωξης	περιπροσθετικών
ιστών/οστεομυελίτιδα.	Artifacts. Τιτάνιο	συμβατό	με	MRI

Υπερηχογράφημα:	ανίχνευση	αρθρικού	υγρού
Απλή	ακτινογραφία:	εικόνα	χαλάρωσης	ή	περιξ χρονίζουσας		οστεομυελίτιδας

Συμπερασματικά:	η	απεικόνιση	δεν	βοηθά	
ιδιαίτερα	στη	διάγνωση	PJI

KEELPNO 2015,
IDSA 2013

Eur J Nucl Med Mol Imaging  2014;41:556-64.

Διαγνωστικός αλγόριθμος λοιμώξεων 
αρθροπλαστικής: στο χειρουργείο…..

 Επί	αφαίρεσης		ξένου	σώματος
1.		Αποστολή	για	υπερήχηση (	sonication)

 2.	Αποστολή	πολλαπλών	δειγμάτων	 (>3) 
περιπροσθετικών ιστών	(οστούν,	αρθρικός	υμένας,	
μύς….)	 με	χωριστή	συσκευασία‐σήμανση.

 3.		Επι υποψίας	ειδικής	λοίμωξης		(φυματίωση,	
βρουκέλλωση)	ξεχωριστό		ιστικό δείγμα	και	
καλλιέργεια	σε	ειδικά	υλικά.
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ΤΚΕ/CRP :	αξιόπιστοι	δείκτες	PJI. Όμως….

 ….Ας	θυμόμαστε	ότι	η	κλινική	υποψία	υπερισχύει	των	
ορολογικών	εξετάσεων,	συνεπώς	επί	υψηλής	κλινικής	
υποψίας	PJI η	παρακέντηση	αρθρικού	υγρού	πρέπει	να	
γίνεται	ακόμα	και	αν	CRP/TKE είναι	αρνητικές.

J  Arthroplasty 2017; doi: 10.1016/j.arth.2017.02.070

 Η	χρησιμότητα	της	ΤΚΕ/CRP μειώνεται:

α)	σε	πληθυσμούς	με	αυξημένες	τιμές	(	ΡΑ,	παχυσαρκία	..)												
β)	επί	χορήγησης	αντιβιοτικών		γ)	μετεγχειρητικά	.

Orthop Clin N Am 2016 ;doi.org/10.1016/j.ocl.2015.08.003

Τι	γίνεται	αν	η		αρθροκέντηση δεν	είναι	διαγνωστική;

Orthop Clin N Am 2016 ;doi.org/10.1016/j.ocl.2015.08.003

Τι	νεώτερο	διαγνωστικά	σε	PJI

 Νεώτερες	τεχνικές	λήψης	βιοψιών	από	αρθρικό	υμένα	

με	αρθροσκόπηση	γόνατος	

 αρνητική	προγνωστική	αξία	96%,	

 θετική		προγνωστική	αξία	70%	

για	διάγνωση		PJI γόνατος

Claassen et al  Arch Orthop Trauma Surg 2016;136:1753-59.
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Νεώτερες	τεχνικές	που	μπορεί	να	
συμβάλλουν	στη	διάγνωση PJI :	α‐δεφενσίνη

 Ανίχνευση	α‐Defensin >	5.2μg/ml

στο	αρθρικό	υγρό
 Ευαισθησία	 97%

 Ειδικότητα	 96%

 α‐Defensin & CRP 

 ειδικότητα		100%

Deirmengian et al J Bone Joint Surg Am 2014;96:1439-45

• 100	ασθενείς	με	PJI

•30	υπό	αντιβιοτικά

• στατιστικά			σημαντικά	

‐ CRP

‐WBC 

‐ κ/ες		+	αρθρικού	υγρού			

Ευαισθησία	α-defensin 90-100%

Τι	νεώτερο	στη	διάγνωση	PJI
H  διάγνωση	παραμένει	κλινική!!
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Αντοχή στα αντιβιοτικά  σε λοιμώξεις 
ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων

• Η αντοχή στα αντιβιοτικα
συνδέεται με 

• Αδυναμία διείσδυσης στη 
βιομεμβράνη

• μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης των 
μικροβιων στην βιομεμβράνη λόγω 
ελιπούς διεισδυσης μετβολικών
στοιχείων  ( γλυκόζης,οξυγόνου).

• Εκφραση γονιδίων αντοχής

Θεραπευτική	αντιμετώπιση	PJI

 Παραμένει	κυρίως	χειρουργική!
 Σε	PJI

 Αν	διάρκεια	λοίμωξης		<3‐4	εβδομάδες	(το	
διάστημα	αυτό	ταυτίζεται	με	το	μετεγχειρητικό	σε	
πρωίμες λοιμώξεις	μετά	την	εμφύτευση),	τότε

 Ευρύς	χειρουργικός	καθαρισμός	με	αντικατάσταση	
πλαστικών	κεραμικών	στοιχείων	και	διατήρηση	
μεταλλικής	πρόθεσης

IDSA guidelines
ΚΕΕΛΠΝΟ,	ΕΕΛ	Αθηνα 2015

Θεραπευτική	αντιμετώπιση	PJI

 Αν	διάρκεια	λοίμωξης		<3‐4	εβδομάδες

 Πλήρης	αφαίρεση	αρθροπλαστικής και

 Τοποθέτηση	spacer με	ή	χωρίς	τοπική	αποδέσμευση	
αντιβιοτικών	για	χ	χρονικό	διάστημα	με	χορήγηση	
συστηματικών	αντιβιοτικών		και	εμφύτευση	
αρθροπλαστικής σε	β	χρόνο	(	two-stage revision)

 Αμεση αντικατάσταση	αρθροπλαστικής (one stage 
revision)

IDSA guidelines
ΚΕΕΛΠΝΟ,	ΕΕΛ	Αθηνα 2015
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Τι	γίνεται	σε	πολυανθετικά παθογόνα?

 Σταφυλόκοκκοι	( MRSA με	αντοχή	σε	κινολόνες,	ριφαμπικίνη)

 Two stage revision- διαστημα 6	‐12	εβδομάδων	πριν	την	
επανεμφύτευση‐ αποφυγή	DAIR

Zimmerli, N Engl J Med 2004

 Gram αρνητικά	MDR/XDR, n=133

 Αποτυχία	DAIR και	σε	πρωιμες λοιμώξεις!
(OR 3.13, 95% CI:1.47-6.70, p=0.003)

Papadopoulos & Giannitsioti, submitted

Αντιμικροβιακή θεραπεία	σε	PJI

 A.Χορήγηση,	διάρκεια

1.	ΜΕΤΑ	την	χειρουργική	παρέμβαση
2.	Αν	οι	δεγχειρητικές κ/ες	είναι	θετικές

 Συνολικη	αγωγη																		ισχιο,	΄3μηνες
γόνατο		6	μήνες

 Οι	πρώτες	2	εβδομάδες	ενδοφλέβια	αγωγή
 Αν	τοποθετηθεί	spacer, διακοπή	αγωγής	τουλάχιστον	
15	ημέρες	πριν	την	εμφύτευση	νέας	πρόθεσης.

IDSA guidelines
ΚΕΕΛΠΝΟ,	ΕΕΛ	2015

www.medscape.org
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Vancomycin σε ορθοπεδικές λοιμώξεις

• Όχι ως μονοθεραπεία μετά την αφαίρεση του 
εμφυτεύματος

• Η μονοθεραπεία με βανκομυκίνη , 
ανεξάρτητος παραγοντας αποτυχίας(OR 4.4)

• Σύσταση για συνδυασμούς
Ferry et al Eur Clin Microbiol Infect 2010;29:171‐80

 Monitoring of trough levels  of vancomycin in bacteremia and 

endocarditis are recommended.

 Vancomycin trough : 15‐20 mg/L

(Level of evidence  BIII)

 Staphylococci  vancoMIC < 1 mg/L

IDSA Executive summary, Clin Infect Dis  Nov 2009

Vancomycin local delivery systems

• Εμπειρία με την  τοπική αποδέσμευση  
βανκομυκίνης από υδροξυαπατίτη,PMMA η βιο‐
αποδομήσιμα υλικά στο spacer, πρόσφατα και 
μικροσωματίδια, adable carriers, PMMA, 

• Πώς να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση των 
τοπικών συστημάτων αποδέσμευσης. 

Kanellakopoulou & Giamarellos‐Bourboulis Drugs 2000;1223‐32

Makarov et al J Mater Sci Mater Med 2013;24:679‐87
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•

• Pooled data for  various daptomycin dosing  in bone and 
joint infections  from EUCORE 

• PJI, as a “ difficult” infection 6mg/kg/ day might not be 
sufficient.

 Daptomycin 8mg/kg /24h είναι ικανή δόση για ικανοποιητικές 

συγκεντρώσεις στο  αρθρικό υγρό και στην άρθρωση σε ασθενείς 

που υποβλήθηκαν σε αρθροπλαστικη΄γόνατος‐ισχίου

Montange D et al  AAC 2014 (PMID: 24798278 , May 5)

Δαπτομυκίνη και PJI

΄Λινεζολίδη και PJI

Ισπανία 
 καλά ποσοστά επιτυχίας 
επί αφαίρεσης πρόθεσης 
αλλά χαμηλά  ( 40%) όταν  

αυτή διατηρήθηκε 
 Λιγότερο από  < 10%

μυελοτοξικότητα

Ελλάδα: 
• Ως μονοθεραπεία

•αποτελεσματική σε πολύ‐
ανθεκτικούς 

σταφυλοκόκκους ( 78%) 
αλλά  με σημαντική 
τοξικότητα ( 44%)

Νταλμπαβανσίνη

• Μεγάλο όγκο κατανομής

• Μακρύ χρόνο ημίσειας ζωής (ως 14ημ)

• Πλεονέκτημα: απαξ χορήγηση, αποφυγή 
νοσηλείας

• Ευαiσθησία σε στελέχη Gram+ οστικής 
λοίμωξης/PJI

• Σε εξέλιξη κλινικό πρωτόκολλο με 2η χορήγηση
στις 15 ημ μετά την πρώτη.

Malabarba A, Goldstein BP. J Antimicrob Chemother 2005

Phfaller MA, Int J Antimicrob Agents. 2018
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In vivo πειραματικό μοντέλο λοίμωξης εμφυτεύματος .
Η νταλμπαβανσίνη 80mg έχει  αρχική δράση όχι όμως στη 12η μέρα 
Μόνο ο συνδυασμός με ριφαμπικίνη οδηγεί σε  εκρίζωση (36%) και 
προλαμβάνει την αντοχή στη ριφαμπικίνη

Baldoni et al, Int J Antimicrob Agents 2013

…With rifampin…..

What if rifampicin
(or other oral agents)
NOT available?
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Treatment of staphylococcal  PJI infections ( BIII) with debridement 
and retention
Outpatient therapy monittoring

B-lactam for MSSA
Vancomycin 15mg/kg/dose or               + rifampin (2-6w)
Daptomycin 6mg/kg/24h  

If rifampin not given, 4-6 weeks of susceptible antibiotic in combination.

Total Rx duration

KNEE 6 months
HIP  3months

J  Arthroplasty 2007

A 75‐year‐old diabetic woman with an early onset total knee 
arthroplasty infection by a multidrug‐resistant Pseudomonas 
aeruginosa bacterial isolate that was managed successfully with 
surgical removal of the knee prosthesis, antibiotic impregnated 
cement and intravenous administration of colistin for 6 weeks, 
and second stage revision knee surgery. Two years later, 
laboratory and imaging studies showed no evidence of recurrence 
of infection.

Plain anteroposterior (A) and lateral (B) radiograph 
2 years after the implantation of the 
megaprosthesisshow no evidence of infection.

Colistin polulation pk after loading dose  9 MU 
in criticall ill patients

Karaiskos et al Antimicrob Agents Chemother 2015
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MDR P.aeruginosa OAI: Συνδυασμός ή μονοθεραπεία;

• MDR P. aeurginosa PJIs (n=15), 

• Συνδυασμός   vs Μονοθεραπεία

•
• Αποτυχία s     28%            vs 81%        (p=0.04)

• Colistin (6MU/d)  + b‐lactam (ceftazidime, 
pip/tazo, meropenem, aztreonam)  σε  συνεχή  ή 
διακοπτόμενη χορήγηση 

Ribera et al, J Antimicrob Chemother 2015 

Υψηλή δοσολογία τιγκεκυκλίνης σε 3 πρώιμες  PJIs
από  MDR Acinetobacter baumannii R καρμπαπενέμες

 Η τιγκεκυκλίνη έχει καλή συγκέντωση στα οστά 

 Max δοση ώστε  AUC/MIC ratio
 Σταθερή πρόθεση , όχι βακτηριαιμία, όχι συριγγιο .  
 Επιπλέον καθαρισμοί και στις 3 περιπτώσεις 

debridements in all cases! 2-y follow-up: curePt #1 Pt#2 Pt#3

Ηλικία (έτη) 45 54 75

Πυρετός (>38oC) yes yes no

CRP mg/l 121 34 56

Χρόνος από λοίμωξη ως  DAIR 4 6 35

Tigecycline 100mg/12h (days) 60 30 30

Colistin (concomitant days) 12 8 6

Minocycline 100mg/12h p.o post-TG ( μήνες) 3 7 no

Vila et al Infect Chemother 2016

Σύνοψη 

 DAIR:χειρουργικός  καθαρισμός με διατήρηση 
πρόθεσης ΜΟΝΟ:

 σε πρώιμες λοιμώξεις ( 1‐2 εβδομάδες ως 1 μήνα) 

 Σταθερή πρόθεση

 ΌΧΙ συρίγγιο 

 ΌΧΙ πολυανθεκτικό παθογόνο!

 Συνδυασμένη αγωγή ΜΕΤΑ την επέμβαση ανάλογα 
με το αντιβιόγραμμα

Vasso et al, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016
Perez-Jorge et al Exp Opin Pharmacother 2016
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Θεραπεία λοιμώξεων αρθροπλαστικής

 Κυρίως χειρουργική!

 Είτε καθαρισμός με αντικατάσταση κινητών μερών και 
διατήρηση άρθρωσης σε πρωιμη λοίμωξη ( <3 
εβδομάδες)

 Είτε αντικατάσταση άρθρωσης σε 1 ή 2 στάδια.

 Η αντιμικροβιακή αγωγή συνεπικουρεί μετά τη 
χειρουργική παρέμβαση βάσει πρωτοκόλλων. 
Κατασταλτική επι μακρόν αγωγή χορηγείται μόνο σε 
περιπτώσεις όπου αντενδείκνυται πλήρως η 
χειρουργική παρέμβαση αλλά με αμφίβολα 
αποτελέσματα.      Osmon et al IDSA guidelines Clin Infect Dis 2013

Πρόληψη		PJI

1.Χημειοπροφύλαξη- μία δόση για μακράς δράσης 
αντιβιοτικά, επαναληπτική δόση για β‐λακτάμη. 
ΌΧΙ επέκταση > 24 ώρες μετεγχειρητικά!

2.Αν MRSA>20%    γλυκοπεπτίδια
3.Αντισηψία‐ συνθήκες χειρουργείου
4. Φορεία S. aureus: αναζήτηση και  εκρίζωση
5.Μετεγχειρητικώς βράχυνση διαστήματος χρήσης 
καθετήρων, παροχετεύσεων

6.Κινητοποίηση ασθενούς

Nosocomial
Infections!!
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Δεν	υπάρχει	λόγος	
ανησυχίας!	Ο	

ασθενής	μου	ΔΕΝ	
έχει	περιπροσθετική

λοίμωξη!!

Μερικές	φορές	
οι	άνθρωποι	
δεν	θέλουν	
να	ακούσουν	
την		Αλήθεια	

γιατί	δεν	θέλουν	
να	καταστρέψουν	
τις	ψευδαισθήσεις	

τους

Fr. B. Nitse












