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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
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ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΟΜΩΞΕΩΝ 2016 – 2017

21/2/2017, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α΄

Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν.Α. « Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ »

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

 Η ηπατική ανεπάρκεια είναι σύνδρομο με μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα.

 Διακρίνεται σε οξεία, σε χρόνια και σε οξεία επί χρονίας (ΟΕΧΗΑ). 

 Η οξεία ηπατική ανεπάρκεια χαρακτηρίζεται από αιφνίδια σοβαρή διαταραχή 
της ηπατικής λειτουργίας υπό μορφή ηπατικής εγκεφαλοπάθειας και 
διαταραχών της πήξης σε ασθενή χωρίς προηγούμενη ηπατική νόσο. 

 Η χρόνια ηπατική ανεπάρκεια εκδηλώνεται σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος, 
χαρακτηρίζεται από προοδευτική έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας κατά τρόπο 
βραδύ και συχνότατα σχετίζεται με την πυλαία υπέρταση και τις επιπλοκές της.

 Η ΟΕΧΗΑ αναφέρεται στην αιφνίδια επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας σε 
ασθενή με προηγούμενη χρόνια ηπατική νόσο (συνήθως κίρρωση), οφείλεται 
στην επίδραση εκλυτικού παράγοντα και είναι δυνητικά αναστρέψιμη.

 Οι λοιμώξεις αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες νοσηλείας των 
κιρρωτικών, με 25-35% των κιρρωτικών να νοσηλεύονται λόγω λοίμωξης ή να 
αναπτύσσουν λοιμώξεις κατά την νοσηλεία τους, 4 φορές συχνότερα από τους μη 
κιρρωτικούς.

 Οι συνηθέστερες λοιμώξεις είναι : αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα (SBP)
(25%), λοιμώξεις ουροποιητικού (20%), αναπνευστικού (15%), δέρματος/ μαλακών 
μορίων και βακτηριαιμία.

 Οι λοιμώξεις αποτελούν ένα από τους συνηθέστερους μηχανισμούς ρήξης της 
αντιρρόπησης και θανάτου.

 Αποτελούν έτσι αιτία: 

1) οξείας επιδείνωσης της ηπατικής λειτουργίας (ACLF: acute on chronic liver failure) και 
οξείας ανεπάρκειας οργάνων με μεγάλη βραχυχρόνια θνητότητα, καθώς οι κιρρωτικοί ασθενείς 
με λοίμωξη καταλήγουν συχνότερα από σήψη, συγκριτικά με μη κιρρωτικούς

2) ανάπτυξης ηπατονεφρικού συνδρόμου τύπου Ι

3) εμφάνισης ηπατικής εγκεφαλοπάθειας

4) εμφάνισης διάχυτης ενδαγγειακής πήξης και

5) αιμορραγίας από οισοφαγικούς κιρσούς.
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ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΗΨΗ

CIRRHOSIS-ASSOCIATED IMMUNE DISFUNCTION 
SYNDROME (CAIDS) 

Σε πολυκεντρική προοπτική μελέτη 410 κιρρωτικών vs 13386 μη 
κιρρωτικών ασθενών σε ΜΕΘ (ΕPIC II)

• Συχνότερες οι λοιμώξεις σε κιρρωτικούς 59% vs 51% (p<0,001), 

• συχνότερες οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις (30%) vs λοιμώξεις 
αναπνευστικού (19%) σε μη κιρρωτικούς (p<0,01), 

• μεγαλύτερη αύξηση της συχνότητας λοιμώξεων από Gram (+) 
56% vs 47% (p<0,05), 

• μεγαλύτερη νοσοκομειακή θνητότητα (42% vs 24%, p<0,001).

 Οι λοιμώξεις αυξάνουν τη θνητότητα στους κιρρωτικούς: συνολικά 
43,5% vs 13,6%  ασθενών χωρίς λοίμωξη (28%, 44% και 63% στον 
1ο, 3ο και 12 μήνα αντίστοιχα).

Θνητότητα από λοιμώξεις στους 
κιρρωτικούς ασθενείς

Βελτίωση, αλλά όχι σε στατιστικά 
σημαντικό ποσοστό λόγω ανάπτυξης 

πολυανθεκτικών μικροβίων.
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 Οι σοβαρότερες λοιμώξεις είναι η αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα 
(SBP) και η βακτηριαιμία.

 Κύρια παθογόνα: Gram (-) εντεροβακτηριοειδή και Gram (+) κόκκοι 

 Τελευταία 10 χρόνια αλλαγή της επιδημιολογίας των λοιμώξεων των 
κιρρωτικών με αύξηση της συχνότητας των Gram (+) λοιμώξεων αλλά 
κυρίως των πολυανθεκτικών (MDR) μικροβίων (έως και 40% σε 
νοσοκομειακές λοιμώξεις). 

• Αιτία οι συχνές νοσηλείες των κιρρωτικών, οι συχνές παρακεντήσεις, η 
τοποθέτηση καθετήρων και κεντρικών γραμμών, η μεγάλη χρήση 
αντιβιοτικών και η χημειοπροφύλαξη με κινολόνες.

• Αποτέλεσμα η αντοχή σε β-λακτάμες (κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς) και σε 
κινολόνες. 

Occurrence of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae based on self-assessment by 
national experts, 38 European countries, May 2015
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ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
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 Αύξηση της εντερικής χλωρίδας (intestinal bacterial overgrowth, IBO) :
είναι συχνή στους κιρρωτικούς, αφορά κυρίως το λεπτό έντερο. Οφείλεται στη 
διαταραχή της γαστρικής έκκρισης, ελάττωση της εντερικής κινητικότητας, στην 
πυλαία υπέρταση κ.α.

 Διαταραχή του εντερικού φραγμού: χαλάρωση των στενών συνδέσμων μεταξύ 
των επιθηλιακών κυττάρων του εντέρου, επομένως αύξηση της διαπερατότητας 
του επιθηλίου, που σε συνδυασμό με την υπερανάπτυξη των εντερικών 
βακτηριδίων και την έλλειψη αντιμικροβιακών μεσολαβητών (IgA, χολικά λιπίδια, 
αντιμικροβιακά πεπτίδια) και τη δυσλειτουργία των κυττάρων Paneth, οδηγούν 
σε αύξηση της διαμετάθεσης ( translocation ) βακτηρίων και PAMPs (pathogen 
associated molecular patterns). 

 Τα ανωτέρω επιδεινώνονται προοδευτικά με την επιδείνωση της ηπατικής 
λειτουργίας και αποτελούν το λόγο που οι κιρρωτικοί ασθενείς βρίσκονται σε μία 
κατάσταση μόνιμης φλεγμονώδους αντίδρασης.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

Διαταραχή φυσικής κι επίκτητης ανοσίας

(cirrhosis-associated immune dysfunction, CAID)

Ελάττωση των ουδετεροφίλων, διαταραχή της φαγοκυττάρωσης 
ουδετεροφίλων και μακροφάγων

Ελάττωση πολλαπλασιασμού T και Β λεμφοκυττάρων σε απάντηση σε 
μιτογόνα, μειωμένη κυτταροτοξική δράση των NK κυττάρων 

Διαταραχή του ΔΕΣ του ήπατος (καταστροφή κυττάρων Kupffer και των 
ενδοθηλιακών κυττάρων των κολποειδών του ήπατος, λόγω της 
τριχοειδοποίησης των κολποειδών και των πυλαιοσυστηματικών 
αναστομώσεων)

 Ελάττωση της ηπατικής σύνθεσης πρωτεϊνών παραγωγής του 
συμπληρώματος, πρωτεϊνών οξείας φάσης και υποδοχέων αναγνώρισης 
διαλυτών πρωτεϊνών.  
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Παράγοντες που καθορίζουν τη βαρύτητα της λοίμωξης και τη 
θνητότητά της

1. Η βαρύτητα της κίρρωσης  (Child-
Pugh score, MELD score) 

2. Η ύπαρξη αιμορραγίας

3. Το είδος της λοίμωξης
(νοσοκομειακή, κοινότητας)

4. Το είδος των παθογόνων και οι 
αντοχές στα αντιμικροβιακά

5. Η έγκαιρη διάγνωση και η έναρξη 
αντιμικροβιακής αγωγής.

2.   Αιμορραγία πεπτικού 
 Οι βακτηριακές λοιμώξεις αυξάνουν τον κίνδυνο κιρσορραγίας σε 

κιρρωτικούς ασθενείς.

 20% των κιρρωτικών ασθενών με αιμορραγία ανώτερου πεπτικού, έχουν 
λοίμωξη κατά την εισαγωγή τους, 40-60% αναπτύσσουν λοίμωξη  τις πρώτες 5-
7 ημέρες της νοσηλείας τους απουσία αντιμικροβιακής αγωγής (5-15% σε Child-
Pugh A, 20-35% σε Child-Pugh Β, 50%-65% σε  Child-Pugh C). 

 Οι λοιμώξεις αυξάνουν την πιθανότητα αποτυχίας ελέγχου της 
αιμορραγίας, την πιθανότητα υποτροπής και την θνητότητα. 

 Σε κάθε κιρρωτικό ασθενή που προσέρχεται με αιμορραγία πεπτικού πρέπει 
να αρχίζουμε χημειοπροφύλαξη το συντομότερο (πριν ή μετά την 
ενδοσκόπηση), η οποία μειώνει την επίπτωση νοσοκομειακών λοιμώξεων από 
45% σε 14%, την υποτροπή της αιμορραγίας εντός 7ημέρου από 34% σε 7% 
(p<0,0001) και την θνητότητα 1 μήνα από 35% σε 13% (p<0,05).

Χημειοπροφύλαξη: 

Κεφτριαξόνη ( 1gr/ημ x 7 ημέρες ), υπερτερεί της 

νορφλοξασίνης ( μικρότερη πιθανότητα ανάπτυξης 

λοίμωξης ή αυτόματης βακτηριαιμίας ) σε 

προχωρημένη κίρρωση (δύο από ίκτερος, ασκίτης, 

εγκεφαλοπάθεια, καχεξία) (11 % vs 26%, p=0,03).
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3 , 4.  Προέλευση λοίμωξης και είδος μικροβίου

 Προηγηθείσα χημειοπροφύλαξη

 Χρόνος έναρξης λοίμωξης σε σχέση με την έναρξη νοσηλείας 
(< ή > 48 ώρες)

 Παρελθόν διάστημα από προηγούμενη νοσηλεία και που 
έγινε αυτή (health care associated, εντός 48 ωρών από την 
εισαγωγή, με ιστορικό νοσηλείας εντός τριμήνου ή επαφή με 
νοσηλευτικές δομές, οίκους ευγηρίας, μονάδες αιμοκάθαρσης 
κ.α.). 

5. Έγκαιρη  και ορθή διάγνωση (1)

Η διάγνωση στους κιρρωτικούς μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη. 

Όλοι οι κιρρωτικοί ασθενείς με αιφνίδια 
επιδείνωση/αλλαγή της κλινικής εικόνας πρέπει 
να θεωρούνται εν δυνάμει έχοντες λοίμωξη μέχρι 
αποδείξεως του αντιθέτου. 

Υποδιάγνωση λοίμωξης μπορεί να οφείλεται στο 
γεγονός ότι εξαιτίας του υπερσπληνισμού τα 
WBC είναι φυσιολογικά και οι σφύξεις 
φυσιολογικές, λόγω της χρήσης b-blockers. 

Υπερδιάγνωση λοίμωξης μπορεί να γίνει λόγω 
αυξημένων σφύξεων λόγω υπερδυναμικής 
κυκλοφορίας, υπέρπνοιας λόγω ασκίτη υπό 
τάση ή ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, και 
λευκοπενίας λόγω υπερσπληνισμού.

 SIRS διαγιγνώσκεται στο 57-70% των 
κιρρωτικών με λοίμωξη, αλλά στο 10-30% 
των κιρρωτικών με μη αντιρροπούμενη 
κίρρωση.

Έγκαιρη  και ορθή διάγνωση (2)
Παράγοντες οξείας φάσης

 Η CRP παράγεται από τα ηπατοκύτταρα. Ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (Child-
Pugh C) παρουσιάζουν ελάττωση παραγωγής παραγόντων οξείας φάσης ως 
απάντηση σε λοίμωξη. Η αυξημένη CRP σε κιρρωτικούς έχει υψηλή 
διαγνωστική αξία, όμως χαμηλή CRP δεν αποκλείει λοίμωξη. Υψηλά επίπεδα 
CRP σε κιρρωτικό ασθενή σημαίνουν σοβαρή λοίμωξη με υψηλή θνητότητα. 

 Η προκαλσιτονίνη παράγεται στον θυρεοειδή, από τα μακροφάγα, τα μονοκύτταρα 
και από νευροενδοκρινικά κύτταρα των πνευμόνων και του εντέρου αλλά και στο 
ήπαρ. Υπερέχει της CRP στη διάγνωση ασθενών με βακτηριακή λοίμωξη. 

Κλινική εικόνα

 Ο κιρρωτικός ασθενής μπορεί να μην κάνει πυρετό σε λοίμωξη, αλλά να 
επιδεινωθεί κλινικά (ηπατική εγκεφαλοπάθεια, ανορεξία, διαρροϊκές κενώσεις). 

 Πυρετός σε κιρρωτικό μπορεί να σημαίνει σοβαρή λοίμωξη και καλό είναι ο 
ασθενής να νοσηλεύεται.
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ

Μία από τις συχνότερες λοιμώξεις σε κιρρωτικούς με ασκίτη.

Ορισμός : λοίμωξη του -προηγουμένως στείρου- ασκιτικού
υγρού, με απουσία ενδοκοιλιακής λοίμωξης. 

Οφείλεται στην περιορισμένη οψονική δραστηριότητα του 
ασκιτικού υγρού, με χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και 
συμπλήρωμα, που διευκολύνει την υπερανάπτυξη μικροβίων.

Η χρήση PPIs θεωρείται ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου SBP
και πνευμονίας, κυρίως σε κιρρωτικούς προχωρημένου σταδίου. 

• Η χορήγηση β-αναστολέων ίσως προσφέρει κάποια ωφέλεια σε ασθενείς με Child A και B, 
όμως αυξάνει τις επιπλοκές και μειώνει την επιβίωση σε ασθενείς με ανθεκτικό ασκίτη και Child 
C και πρέπει να διακόπτονται.

Διάγνωση αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας

• Διαγνωστική παρακέντηση ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΑΓΩΓΗΣ σε κάθε κιρρωτικό ασθενή με ασκίτη και πυρετό, κοιλιακό 
άλγος (με ή χωρίς εμέτους και διάρροιες), αιφνίδια αύξηση του 
ασκίτη, ηπατική εγκεφαλοπάθεια, αιμορραγία πεπτικού ή νεφρική 
επιβάρυνση.

• Τουλάχιστον 10 cc ασκιτικού υγρού τοποθετούνται σε κάθε 
φιάλη καλλιέργειας (αναερόβια και αερόβια). 

• Στον μικροσκοπικό έλεγχο του ασκιτικού υγρού o αριθμός 
των πολυμορφοπυρήνων πρέπει να είναι ≥250/mm3 και η 
καλλιέργεια ασκιτικού υγρού θετική. 

 Σε αιμορραγικό ασκίτη αφαιρούμε 1 PMN για κάθε 250 ερυθρά αιμοσφαίρια.

Παραλλαγές είναι η 

1. CNNA (Culture Negative Neutrocytic Ascites) : PMN 
≥250/mm3 και αρνητική κ/α ασκιτικού (πιθανότητα 
αρνητικής κ/ας 40%). Απαιτεί αντιμικροβιακή αγωγή. 

2. Βακτηριοασκίτης: PMN<250 mm3 με θετική κ/α. Απαιτεί 
αντιμικροβιακή αγωγή.

3. Δευτεροπαθής περιτονίτιδα (ύπαρξη ενδοκοιλιακής 
φλεγμονής πχ. σκωληκοειδίτιδα, εκκολπωματίτιδα κ.α.): PMN
≥ 250/mm3, θετική κ/α και (κριτήρια Runyon) 2 από τα 3: 1) 
Glu ασκιτικού <50 mg/dl, 2) πρωτεΐνη ασκιτικού > 10 gr/l, 
LDH ασκιτικού > ULN LDH ορού.
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 Οι κύριοι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί σε SBP 

παραμένουν οι Gram (-): Enterobacteriacae με συχνότερα

τα E. Coli και Klebsiella spp, Pseudomonas spp ΟΜΩΣ 

παρατηρείται σημαντική αύξηση των Gram (+): 

Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus,

Enterococcus spp, κυρίως λόγω της χρόνιας χρήσης 

αντιβιοτικών (χημειοπροφύλαξη) και των παρεμβάσεων 

(παρακεντήσεις, καθετηριασμοί, κεντρικές γραμμές). 

 Επίσης αυξάνονται τα ποσοστά MDR μικροβίων. 

Θεραπεία

Ανάλογη της βαρύτητας της λοίμωξης, ανάλογα με ιστορικό ασθενούς 
(νοσηλείες, λήψη αντιβιοτικών) και αντοχή μικροβίων στα αντιβιοτικά 
στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

SBP κοινότητας: 
Κεφαλοσπορίνη 3ης γενιάς πχ. κεφοταξίμη 2gr x 3-4/d ή κεφτριαξόνη 2 gr x 1/d (όχι τόσο 
καλή διείσδυση στο ασκιτικό εκτός αν δοθεί με αλβουμίνη) ή 
αμοξυκιλλίνη/ κλαβουλανικό 1gr x 3/d ή 
λεβοφλοξασίνη 500 mg/d (per os σε ανεπίπλεκτες SBP). 

Νοσοκομειακή/HCA SBP: πιπερακιλλίνη/ ταζομπακτάμη 4,5 gr x 3-4/d ± βανκομυκίνη 
1 gr x 2 ή 
καρβαπενέμες ± βανκομυκίνη, 
σε VRE λινεζολίδη ή δαπτομυκίνη,  

σε ESBL καρβαπενέμες ± γλυκοπεπτίδια. 

Διάρκεια θεραπείας SBP
5-7 ημέρες
 Αν δεν υπάρχει κλινική βελτίωση 2 ημέρες μετά την έναρξη της 

αγωγής: παρακέντηση : μείωση των πολυμορφοπυρήνων του 
ασκιτικού μικρότερη του 25%, επιδείνωση ή μη βελτίωση της κλινικής 
εικόνας του ασθενή σημαίνει αποτυχία της θεραπείας και ανάγκη 
αλλαγής του σχήματος. 
Με τη βελτίωση της κλινικής εικόνας μπορεί να γίνει αλλαγή της 

αγωγής σε per os. 

Πρόγνωση

Θνητότητα κατά τη νοσηλεία 33% και στον 1ο, 6ο και 12ο  μήνα μετά 
το επεισόδιο 35%, 50% και 58% αντίστοιχα.
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Υπενθύμιση
Μετά το πρώτο επεισόδιο SBP και κυρίως σε 

υποτροπή, ο ασθενής πρέπει να εντάσσεται σε λίστα 
μεταμόσχευσης.

Μην ξεχνάμε τη χορήγηση αλβουμίνης : 1,5 mg/kgr 
ΣΒ κατά τη διάγνωση και 1mg/kgr ΣΒ την 3η 
ημέρα, μειώνει τον κίνδυνο αιμοδυναμικής/νεφρικής 
επιβάρυνσης/ ηπατονεφρικού συνδρόμου, ιδίως σε 
ασθενείς με χολερυθρίνη >4 mg/ dl και κρεατινίνη >1,0 
mg/ dl (10% vs 33%) και  αυξάνει την νοσοκομειακή 
επιβίωση (90% vs 70%). Δεν αντικαθίσταται από FFP.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Πρωτογενής προφύλαξη: κιρρωτικοί με πρωτεΐνη 
ασκιτικού < 10-15 gr/dl και ένα από:  Child-Pugh ≥ 9, 
κρεατινίνη ορού ≥ 1,2 mg/dl, Νa ορού <130 mEq/l, 
πρέπει να λαμβάνουν μακροχρόνια προφυλακτική 
αντιμικροβιακή αγωγή. 

Από διπλή τυφλή μελέτη vs placebo μελέτη, η 
νορφλοξασίνη 400 mg/d βελτίωσε την επιβίωση 
στους 3 (94% vs 62%) και 12 μήνες (60% vs 48%), 
μείωσε την πιθανότητα ανάπτυξης ηπατονεφρικού 
συνδρόμου (28% vs 41%) και SBP (7% vs 61%). 

Η ριφαξιμίνη (μη απορροφήσιμο ευρέος φάσματος 

αντιβιοτικό, με υψηλές συγκεντρώσεις στα κόπρανα και 

ελάχιστη τροποποίηση της εντερικής χλωρίδας) 

δοκιμάστηκε και σε κάποιες μελέτες έδρασε 

προφυλακτικά ως προς την εμφάνιση SBP σε ασθενείς 
με ηπατική εγκεφαλοπάθεια, ενώ σε άλλες όχι, αλλά 

τροποποίησε την συχνότητα λοίμωξης από κάποια 

παθογόνα . 
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ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Η πιθανότητα υποτροπής της SBP είναι 43% στους 6 μήνες, 
69% στο έτος και 74% στη διετία. 

Οι κιρρωτικοί ασθενείς με προηγούμενο επεισόδιο SBP 
πρέπει να λαμβάνουν μακροχρόνια προφυλακτική 
αντιμικροβιακή αγωγή για το υπόλοιπο του βίου τους, μέχρι 
την υποχώρηση του ασκίτη ή τη μεταμόσχευση. 

Η χορήγηση νορφλοξασίνης 400 mg/d μείωσε την πιθανότητα 
υποτροπής SBP το 1ο έτος μετά το αρχικό επεισόδιο σε 20% 
από 69% (p=0,0063).

Επίσης χορηγούνται :

σιπροφλοξασίνη 500 mg/d ή 

τριμεθοπρίμη 160 mg/σουλφαμεθοξαζόλη 800 mg/d ή 5 ημ./εβδ. 

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
 Πολύ συχνή λοίμωξη σε κιρρωτικούς ασθενείς (7-74%), 

κυρίως από Gram (-) (E. Coli, Klebsiella pn.) ή Enterococcus 
spp. (20%). 
 Oι κιρρωτικοί πρέπει να ελέγχονται για ασυμπτωματική βακτηριουρία, 

καθώς αυξάνει τον κίνδυνο UTI και SBP. Από μελέτες προκύπτει ότι 
κιρρωτικοί ασθενείς με ασυμπτωματική βακτηριουρία  πρέπει είναι 
λαμβάνουν θεραπεία, αλλά αυτό δεν έχει περάσει και στις κατευθυντήριες 
οδηγίες. 
Θεραπεία: κινολόνες (εκτός αν υπάρχει ιστορικό προφύλαξης με 

νορφλοξασίνη), 
αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό, 
τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη, 
3ης γενιάς κεφαλοσπορίνες. 
Νοσοκομειακές λοιμώξεις/σήψη: καρβαπενέμες και 
γλυκοπεπτίδια (57% εντεροβακτηριοειδών αντοχή σε β-λακταμικά).

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
Συχνότητα 13-48%. 

Κυριότερα αίτια: Strep. pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae,
Legionella spp., Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, 
E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Staph. Aureus

Θεραπεία:
Πνευμονία κοινότητας: 
1) συνδυασμός κεφαλοσπορίνης 3ης γενιάς ή αμοξυκιλλίνης/κλαβουλανικού + 

μακρολίδη ή 
2) λεβοφλοξασίνη.

Νοσοκομειακή πνευμονία (συχνότερη σε κιρσορραγία ή ηπατική 
εγκεφαλοπάθεια): 
κεφταζιδίμη ή κεφεπίμη ή μεροπενέμη + σιπροφλοξασίνη (+ βανκομυκίνη ή 
λινεζολίδη σε MRSA).
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΜΠΥΗΜΑ (SBE)
Επιμόλυνση προηγηθέντος στείρου υδροθώρακα.

Μπορεί να συμβεί στο 13-15% των περιπτώσεων 
κιρρωτικού υδροθώρακα, με θνητότητα 20%. 
Διάγνωση:

PMN ≥ 250/mm3 και (+) καλλιέργεια 
ή PMN ≥ 500/mm3 και (-) καλλιέργεια απουσία 
πνευμονίας. 

Θεραπεία: i.v. αντιμικροβιακά και λευκωματίνη, όπως 
και στην SBP, χωρίς παροχέτευση. 

ΣΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ:

• Μακρολίδες

• Χλωραμφαινοκόλη

• Μοξιφλοξασίνη (αναφορές ηπατοτοξικότητας) 

• Τετρακυκλίνες (οξύ λιπώδες ήπαρ) 

• Αμινογλυκοσίδες (αυξημένη επίπτωση νεφροτοξικότητας) 

• Κασποφουγκίνη. 

 Μείωση δόσης σε Child‐Pugh C για τιγεκυκλίνη , 

κλινδαμυκίνη, μετρονιδαζόλη, κλοξακιλλίνη.

Μυκητιάσεις σε κιρρωτικούς ασθενείς

 Μπορεί να είναι αίτιο αστοχίας της θεραπείας (πλην των πολυανθεκτικών 
μικροβίων)

 Έχουν μεγαλύτερη θνητότητα σε σχέση με τις βακτηριακές λοιμώξεις.

 Πρέπει να τις σκεφτόμαστε κυρίως σε ηπατοπαθείς με επηρεασμένη νεφρική 
λειτουργία, νοσηλευόμενους ή με ιστορικό πρόσφατης νοσηλείας, που 
επιδεινώνονται υπό αντιμικροβιακή αγωγή ή υπό χημειοπροφύλαξη. 

 Όταν δεν βελτιώνονται ή επιδεινώνονται τέτοιοι ασθενείς, θα πρέπει να 
προστίθεται και αντιμυκητιασική αγωγή. 

 Candida ανευρίσκεται στο 44% δειγμάτων χολής από ασθενείς με πρωτοπαθή σκληρυντική 
χολαγγειίτιδα. 

 Η κίρρωση του ήπατος αυξάνει την νοσηρότητα από Cryptococcus neoformans.

 Στο 1/3 των περιπτώσεων κρυπτοκοκκαιμίας ανευρίσκεται κίρρωση ήπατος.

 Όταν, σπανιότερα, προκληθεί αυτόματη κρυπτοκοκκική περιτονίτιδα, στο ασκιτικό υγρό 
διαπιστώνεται λεμφοκυτταρικός τύπος. Η θνητότητα είναι μεγάλη (~70%), συνήθως λόγω 
καθυστέρησης στη διάγνωση. 
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ 
ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗ : λόγω διαταραχής της κυτταρικής ανοσίας και των 
χαμηλών επιπέδων εψιδίνης, ευνοείται η ανάπτυξη λοιμώξεων από

• E. coli 

• Vibrio spp. ( x 30 κίνδυνος λοίμωξης από V. vulnifficus → σηψαιμία     με 
θνητότητα 50 – 60%) 

• Listeria monocytogenes 

• Yersinia enterocolitica και Yersinia pseudotuberculosis (ηπατικά αποστήματα 
με θνητότητα μέχρι 50%)

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΪΤΙΔΑ : συχνές χολαγγειῒτιδες, με 
παθογόνα α-αιμολυτικούς στρεπτόκοκκους, εντερόκοκκους και 
σταφυλοκκόκους. 

Φυματίωση σε κιρρωτικούς ασθενείς

 Συχνότερη σε κιρρωτικούς μέχρι και 15 φορές

 Δυσκολότερη διάγνωση (συχνή η ψευδώς αρνητική 
mantoux).

 Λιγότερο συνήθης η πνευμονική μορφή, συχνότερες οι 
εξωπνευμονικές μορφές (TB περιτονίτιδα). 

 Πρόβλημα της θεραπείας η ηπατοτοξικότητα των
αντιφυματικών 1ης γραμμής (INH, RIF, PZM).

Θεραπεία TBC σε κίρρωση
( με συχνή παρακολούθηση )

Αντιρροπούμενη κίρρωση:

1. INH + RIF + ETB ± PZA (< 35 mg/kgr/d) για 2 μήνες, κατόπιν INH + RIF 
για 4 μήνες

2. INF + RIF + ΕΤΒ + φλουροκινολόνη για 2 μήνες, κατόπιν INH + RIF για 4 
μήνες

3. INH + RIF + ΕΤΒ για 2 μήνες, κατόπιν INH + RIF για 7 μήνες.

Μη αντιρροπούμενη κίρρωση: 

1. RIF + ETB + φλουοροκινολόνη με ή χωρίς αμινογλυκοσίδη για 9-12 
μήνες, 

2. INH + ETB + φλουοροκινολόνη με ή χωρίς αμινογλυκοσίδη για 9-12 
μήνες, 

3. ETB + φλουοροκινολόνη με ή χωρίς αμινογλυκοσίδη για 12 – 24 μήνες
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ΕΜΒΟΛΙΑ

ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΡΙΠΠΗΣ
Αναγκαίος ο ετήσιος εμβολιασμός σε κιρρωτικούς, 
μεταμοσχευμένους (μέχρι 4 μήνες μετά) και όσους λαμβάνουν 
θεραπεία με ιντερφερόνη για ιογενείς ηπατίτιδες. 
Η αντισωματική απάντηση είναι μειωμένη σε κιρρωτικούς vs υγιείς 
( 45% vs 90% ).

ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ
Πρέπει να γίνεται εμβολιασμός και με το 13δύναμο ( PCV – 13 ) και 
με το 23δύναμο εμβόλιο ( PPSV 23 ). 
• Aν έχει γίνει το PPSV 23, θα πρέπει το PCV – 13 να γίνει 1 χρόνο μετά. 
• Αν έχει γίνει το PCV – 13, θα πρέπει το PPSV 23 να ακολουθήσει 

τουλάχιστον 2 μήνες μετά και όχι νωρίτερα από 5 έτη από την προηγούμενη 
δόση PPSV 23.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ
Η αντισωματική απάντηση των εμβολίων για ηπατίτιδα Α και Β 

επιδεινώνεται με την πρόοδο της ηπατικής νόσου. 
Συνιστάται να γίνονται το νωρίτερο δυνατόν σε ηπατοπαθείς και 

ειδικά σε κιρρωτικούς, πριν επέλθει ρήξη της αντιρρόπησης.
ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α 
Η αντισωματική απάντηση ανάλογα με το στάδιο της ηπατικής 

ανεπάρκειας είναι: Child – Pough A 98%, B και C 66%.
ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β
Σε βαριά κιρρωτικούς ασθενείς η αντισωματική απάντηση δεν είναι 

ικανοποιητική (16 – 30%) και συνιστάται χορήγηση διπλής δόσης 
40 μg στους 0,1,6 μήνες για βελτιστοποίηση του αποτελέσματος 
(68%). 
Το εντατικοποιημένο σχήμα 0,1,2 μήνες δεν επιφέρει καλύτερη αντισωματική 

απάντηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι λοιμώξεις αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των 
κιρρωτικών ασθενών, με επιβαρυμένη νοσηρότητα και θνητότητα.  

Θα πρέπει ο κιρρωτικός ασθενής που υπέστη ρήξη της 
αντιρρόπησης να ελέγχεται πάντα για λοιμώξεις.

Υπάρχει αμφίδρομη σχέση αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού και 
λοιμώξεων σε κιρρωτικούς ασθενείς.

Η έγκαιρη χορήγηση της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής είναι ο 
σημαντικότερος παράγοντας για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων.
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ

Αυξανόμενο ποσοστό

πληθυσμού με χρόνια

νεφρική νόσο, περίπου

15%.

Κύρια αιτία έκπτωσης 

νεφρικής λειτουργίας: 

σακχαρώδης διαβήτης.

 Το πρώτο έτος μετά την έναρξη αιμοκάθαρσης η
θνητότητα είναι 20% και φτάνει το 60% σε 5 έτη. 

 Η θνησιμότητα αυξάνεται με την έκπτωση του GFR. 

 Οι λοιμώξεις αποτελούν την πρώτη αιτία 
νοσηρότητας ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο
τελικού σταδίου και την δεύτερη αιτία θανάτου μετά
τα καρδιαγγειακά συμβάματα - επιπλοκές. 

 Η ετήσια θνητότητα του αιμοκαθαιρόμενου από
πνευμονία είναι 10πλάσια από του γενικού 
πληθυσμού και 100πλάσια λόγω σήψης. 

 Στα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και νοσηλείας 
συμβάλουν πρωτίστως βακτηριακές, αλλά και
ιογενείς και μυκητιασικές λοιμώξεις. 

 Από τις σοβαρές λοιμώξεις, πρώτη σε συχνότητα 
είναι η βακτηριαιμία και ακολουθεί η πνευμονία. 

Innate Immunity

Disturbances in 

ESRD Adaptive Immunity

Disturbances in 

ESRD

Pattern‐recognition 

receptors

T lymphocytes Impaired activation

secreted Up‐regulated Increased Th1/Th2 

ratio
endocytic Up‐regulated

signaling Down‐regulated

Cells B lymphocytes Decreased cell 

count (preserved 

function)
monocytes

Hyporeactive

neutrophils

Decreased 

bactericidal abilities

Cytokines Increased levels 

resulting from 

decreased renal 

clearance, 

production 

stimulated by 

recurrent 

infections, dialysis 

procedures, etc.; 

production 

inefficient to 

protect from 

infections

Antigen‐presenting cells Stimulated 

(function altered)

Complement Activated

 Τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα υφίστανται 
αποκοκκίωση και αυξημένη παραγωγή ελεύθερων ριζών 
και έκφραση ιντεγκρινών. Υφίστανται αυξημένη απόπτωση 
και η φαγοκυτταρική τους ικανότητα ελαττώνεται 
σημαντικά. 

 Αυξάνονται τα CD14+ και CD16+ μονοκύτταρα και η 
έκφραση των TLRs και των ιντεγκρινών, αυξάνεται η 
παραγωγή TNFα, IL-6, IFNα και ROS. Ελαττώνεται η 
φαγοκυτταρική τους ικανότητα. 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ AVF KAI AVG 

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ Λοιμώξεις στομίου εισόδου
και tunnel σήραγγας
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ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΚΦΚ

• Η συχνότερη από τις σοβαρές λοιμώξεις σε ασθενείς σε 

αιμοκάθαρση ( 3,1/100 ασθενείς – μήνες ). 

•Από fistula ( AVF ) : 0,6/100 ασθενείς – μήνες. 

•Από μόσχευμα ( AVG ) : έως 2 φορές συχνότερη. 

•Από μόνιμο ΚΦΚ : έως 15 φορές συχνότερη. 

•Από προσωρινό ΚΦΚ : έως 25 φορές συχνότερη.

 Η είσοδος των μικροβίων στην κυκλοφορία γίνεται ενδοαυλικά και 
εξωαυλικά.

Ένα έλυτρο ινικής, μία βιομεμβράνη (biofilm) αναπτύσσεται από τις 
πρώτες ημέρες τοποθέτησης του καθετήρα, τον περιβάλλει σε ποικίλη 
έκταση, έχει πολυσακχαριδικό περίβλημα, ενσωματώνει μικρόβια και 
αποτελεί φραγμό στην διείσδυση των αντιβιοτικών. Συνήθη βακτήρια σε 
βιομεμβράνες ο Staphylococcus, η Candida και η Pseudomonas .

Κλινική εικόνα : πυρετός ή υποθερμία, κακουχία, αιμοδυναμική

αστάθεια, δυσλειτουργία καθετήρα, φλεγμονή στομίου, φλεγμονή

υποδόριας σήραγγας ή εκδήλωση «μεταστατικής» λοίμωξης  

Eπιπλοκές / μεταστατικές λοιμώξεις 

• ενδοκαρδίτιδα 

• οστεομυελίτιδα

• σηπτική αρθρίτιδα

• Σηπτική θρομβοφλεβίτιδα

• επισκληρίδιο απόστημα ΝΜ / πάρεση

• θρόμβος δεξιού κόλπου / πνευμονική εμβολή
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:

Staph. Aureus (MSSA και MRSA)

Coagulase Negative Staph. 
Aureus

Vancomycin resistant Staph. 
Aureus

Enterococcus spp

Gram negative bacteria

(Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumanii, 
Enterobacter, Klebsiella, E. coli)

Candida

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κλινική εικόνα, εργαστηριακά ευρήματα (WBC, PMN, CRP),
καλλιέργεια αίματος, καλλιέργεια άκρου καθετήρα.

 Καλλιέργεια αίματος από ΚΦΚ και από περιφερική φλέβα: ίδιο μικρόβιο.

 Αριθμός αποικιών σε κ/α αίματος από ΚΦΚ 4πλάσιος από κ/α περιφερικής 
φλέβας (ευαισθησία 94%, ειδικότητα 100%).

 Αριθμός αποικιών σε κ/α από ΚΦΚ >100 cfu / ml και απομόνωση ίδιου 
παθογόνου από περιφερική φλέβα, αποτελεί ισχυρή ένδειξη.

 Ταχύτερη ανάπτυξη μικροβίων σε κ/α από ΚΦΚ σε σχέση με την κ/α από 
περιφερική φλέβα (ευαισθησία 85%, ειδικότητα 91%).

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΣ 

ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Έναρξη εμπειρικής θεραπείας: 

ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ 20 mg/ kg/ w + ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΗ 1-2 mg/ kg/ ΤΝ
Υψηλή συχνότητα MRSA (100 φορές συχνότερα από γενικό πληθυσμό), οπότε αρχική 

θεραπεία με βανκομυκίνη και αλλαγή ανάλογα με αποτελέσματα ευαισθησίας. Κίνδυνος 
ανάπτυξης VRE σε περίπτωση που γίνεται κατάχρηση βανκομυκίνης. 

Αναλόγως ευαισθησίας: κεφαζολίνη 1-2g/ΤΝ, τεϊκοπλανίνη, δαπτομυκίνη, 
λινεζολίδη, κεφαλοσπορίνη 3ης γενιάς αντί αμινογλυκοσίδης.
Για βέλτιστα αποτελέσματα, καθώς έχουν καταγραφεί MRSA  με υψηλότερες ΜΙC, συνιστάται 

τα προ αιμοκάθαρσης επίπεδα της βανκομυκίνης να είναι πάνω από 15 μg/ ml και το 
ανώτερο επίπεδο να μην είναι λιγότερο των 30 μg/ ml. 

Διάρκεια θεραπείας:  3 εβδομάδες.

Επί υποψίας μεταστατικής λοίμωξης (ενδοκαρδίτιδας, οστεομυελίτιδας),
4-8 εβδομάδες.
Παρακολούθηση με κ/ες αίματος 2-3 ημέρες από την έναρξη της θεραπείας και 1 εβδομάδα 

μετά την διακοπή της θεραπείας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
 Προσωρινός καθετήρας υπεύθυνος λοίμωξης αφαιρείται άμεσα και το άκρο 

αποστέλλεται για καλλιέργεια. 

 Αρχικά, αν ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός, δεν υπάρχει λοίμωξη της 
υποδόριας σήραγγας και αν είναι προβληματική η αφαίρεση του καθετήρα, ο ΚΦΚ 
διατηρείται, με χορήγηση iv αγωγής και lock therapy.

 Αφαίρεση ΚΦΚ και καθυστερημένη αντικατάστασή του επί: απομόνωσης χρυσίζοντα 
σταφυλόκοκκου, εντερόκοκκου, ψευδομονάδας ή candida, επιμονής πυρετού και κ/ων 
πέραν των 48-72 ωρών, υποτροπής της βακτηριαιμίας και επί σοβαρής επιπλοκής.

 Απόπειρα διατήρησης του ίδιου ΚΦΚ, υπό αντιβίωση και στενή παρακολούθηση, με 
προοπτική επιτυχίας 32% 

 Αντικατάσταση του ΚΦΚ με συρμάτινο οδηγό με προοπτική επιτυχίας 50% ΕΠΙ 
αιμοδυναμικά/κλινικά σταθερού ασθενούς, απουσίας φλεγμονής στομίου/σήραγγας, επί 
απουσίας σταφυλοκόκκου, εντεροκόκκου ή candida και όταν είναι αδύνατη η αλλαγή 
αγγειακής προσπέλασης. 

 Αν μετά την αφαίρεση του καθετήρα συνεχίζει ο πυρετός ή είναι θετικές οι καλλιέργειες, 
πρέπει να γίνεται έλεγχος για μεταστατική λοίμωξη.
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
1. Πρόληψη εξωαυλικά προκαλούμενης βακτηριαιμίας με τοπική εφαρμογή 

αντιμικροβιακών ουσιών στο σημείο εισόδου του ΚΦΚ (μουπιροσίνη, ιωδιούχο 
ποβιδόνη, πολυσπορίνη) οδηγεί σε ελάττωση της βακτηριαιμίας (0,10 vs 0,45 
επεισόδια /100 ημέρες) και της λοίμωξης του σημείου εισόδου (0,06 vs 0,41 
επεισόδια/100 ημέρες. Πρόβλημα η αντίσταση στα τοπικά αντιβιοτικά.

2. Καταστολή της ενδορινικής αποίκησης (μπορεί να φτάσει και το 70% των 
ασθενών),  με εφαρμογή μουπιροσίνης (0,5 g x 2 x 5 ημ.) , αλλά μόνο σε άτομα με 
υποτροπιάζουσες λοίμωξης της αγγειακής προσπέλασης και αποικισμένα με MRSA 
άτομα.

3. Πρόληψη ενδοαυλικά προκαλούμενης λοίμωξης: κλείσιμο καθετήρα 
(lock therapy) με ενδοαυλικά αντιβιοτικά ή μη αντιβιοτικά διαλύματα (ταυρολιδίνη), 
χρήση καθετήρων διαποτισμένων με αντισηπτικά/ αντιμικροβιακά. Το κλείσιμο του 
ΚΦΚ ελαττώνει τον κίνδυνο βακτηριαιμίας κατά 7,7 φορές.

4. Ειδικό προσωπικό αγγειακής προσπέλασης, εκπαιδευμένο, με μάσκες και καθαρά 
ή αποστειρωμένα γάντια.

 Σημαντικότερη κίνηση στην πρόληψη 
βακτηριαιμιών από ΚΦΚ είναι η 
έγκαιρη δημιουργία AVF ή AVG.

 Η αγγειακή προσπέλαση ευθύνεται για το ήμισυ των 
βακτηριαιμιών.

 Το 30% των ασθενών με θετικές αιμοκαλλιέργειες, έχουν άλλη  
εστία προέλευσης, όπως το αναπνευστικό, τα μαλακά μόρια ή το 
ουροποιητικό, ενώ στο υπόλοιπο 20% δεν ανευρίσκεται εστία.

 Η αντιμετώπιση αυτής της βακτηριαιμίας δεν διαφέρει από 
αυτή των υπολοίπων ασθενών, αλλά η διάρκεια της θεραπείας 
μπορεί αν είναι μεγαλύτερη και η κλινική ανταπόκριση βραδύτερη 
(συνήθως βαρύτερα πάσχοντες με οιδήματα άκρων, με μειωμένη 
ικανότητα χειρισμού βρογχικών εκκρίσεων). 
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

 Από μελέτες προκύπτει 
ότι η ΧΝΝ αποτελεί ισχυρό 
παράγοντα κινδύνου για 
ανάπτυξη πνευμονίας της 
κοινότητας και 
νοσοκομειακή πνευμονία, 
ανεξάρτητη άλλων 
συννοσηροτήτων (π.χ. 
ΧΑΠ, ΣΔ, ΚΑ)

Η συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας σε αιμοκαθαιρόμενο είναι 15 φορές 
μεγαλύτερη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. 

Πέραν της υπάρχουσας ανοσοκαταστολής, πρόσθετα χαρακτηριστικά των 
αιμοκαθαιρόμενων που τους καθιστούν ευάλωτους σε πνευμονία είναι η 
υποκείμενη καρδιακή πάθηση, η υπολειμματική παρουσία υγρού στους 
πνεύμονες ανάμεσα στις αιμοκαθάρσεις, η χαμηλή αλβουμίνη και η ελλιπής 
αντισωματική απάντηση και η ταχύτερη μείωση των προστατευτικών 
επιπέδων αντισωμάτων μετά από εμβολιασμό για γρίπη και 
πνευμονιόκοκκο. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των αιμοκαθαιρόμενων με συννοσηρότητες 
που παρουσιάζουν πυρετό και ευρήματα σε ακτινογραφία θώρακος, τόσο 
πιο απαραίτητη είναι η νοσηλεία τους.

 Συνηθέστερες η πνευμονία από πνευμονιόκοκκο, η εποχική 
γρίπη και η δευτεροπαθής βακτηριακή πνευμονία μετά από 
γρίπη.  

 Η πνευμονία της κοινότητας στους αιμοκαθαιρόμενους 
οφείλεται σε πνευμονιόκοκκο, Haemophilus influenzae αλλά και 
σε S. Aureus και Gram (-).

 Στις μισές σχεδόν περιπτώσεις, με θετική καλλιέργεια πτυέλων, 
απομονώνονται Gram (-), οπότε και η αγωγή μας πρέπει να 
περιλαμβάνει ανάλογα αντιβιοτικά.
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟ

 Λόγω τις βαρύτητας που μπορεί να έχουν οι λοιμώξεις από 

πνευμονιόκοκκο σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου, είναι

απαραίτητος ο εμβολιασμός τους. 

 Πρέπει να προηγείται το PCV 13 εμβόλιο σε άπαξ δόση και το PPSV23

να χορηγείται μετά από 4-6 εβδ. και μία αναμνηστική σε 5 χρόνια. 

 Σε ασθενείς άνω των 65 γίνεται 3η και τελευταία δόση, πάντα 5 έτη μετά

την προηγούμενη. 

 Αν έχει προηγηθεί το PPSV23 πρέπει να  περάσει ένα έτος για να γίνει το

PCV13. 

 Σε ασθενείς που εμβολιάζονται πρώτη φορά μετά τα 65, πρώτο γίνεται το

PCV13 και μετά από 4-6 εβδ. το PPSV23 σε μία και μόνη δόση. 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ

 Συνιστάται ο εμβολιασμός των ασθενών με ΧΝΝ με το εμβόλιο της 
γρίπης, σε μία δόση πριν από την εποχή έναρξης της γρίπης. 

• Η ανοσιακή απάντηση σε ΧΝΝ είναι ασθενέστερη και ο τίτλος των 
αντισωμάτων ελαττώνεται σταδιακά.

• Δεύτερη δόση δεν συνιστάται, καθώς δεν προσφέρει μεγαλύτερο όφελος. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΡΙΠΗΣ   Σε περίπτωση πιθανής νόσησης από τον ιό της 
γρίπης, άμεση έναρξη (μέσα σε 48 h) οσελταμιβίρης 30 mg μετά TN, 
για 5 ημέρες. 

Η προφύλαξη  γίνεται με 30 mg ανά 2η συνεδρία ΤΝ για 6 – 12 εβδ. 

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
 Οι ασθενείς υπό ΑΜΚ διατρέχουν 10 – 25 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ενεργοποίησης λανθάνουσας 

νόσου και προτείνεται έλεγχος των ασθενών με δερματική δοκιμασία φυματίνης (θετική όταν > 5 
mm) και χορήγηση προληπτικής αγωγής.  

 Μπορεί να υπάρχει ιστορικό επαφής με νοσούντα ή παλαιάς λοίμωξης. 

Μπορεί  να εκδηλωθεί ως πυρετός αγνώστου αιτιολογίας ή με βήχα, νυχτερινούς ιδρώτες ή να μην 
υπάρχουν συμπτώματα πλην απώλειας βάρους. 

 Η εξωπνευμονική εντόπιση δεν είναι ασυνήθης.

 Η φυματινοαντίδραση όταν είναι θετική ίσως είναι χρήσιμη (χαμηλή ειδικότητα), ενώ η αρνητική δεν 
αξιολογείται (χαμηλή ευαισθησία – ανεργία στο 50%). 

 Χρήση στην διαγνωστική προσπέλαση εξέτασης πτυέλων (άμεση χρώση, κ/α, ευαισθησία), 
βρογχοσκόπηση ή μεσοθωρακοσκόπηση, IGRA QUANTIFERON.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ΧΝΝ 
ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΕ 

• ασθενείς εθνοτήτων υψηλού κινδύνου
• ασθενείς σε λίστα μεταμόσχευσης με ιστορικό παλαιάς 

TB ατελώς ή μη θεραπευθείσας, έντονη 
δερμοαντίδραση, παθολογική α/α θώρακος

ΜΕ 
• ισονιαζίδη (+ πυριδοξίνη) x 6 μήνες (προστασία 65%)

• ριφαμπικίνη x 4 - 6 μήνες
• ισονιαζίδη + ριφαμπικίνη (+ πυριδοξίνη) x 3 μήνες 

(προστασία 50%)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ισονιαζίδη και ριφαμπικίνη δεν χρειάζονται 
τροποποίηση δοσολογίας)
2 πρώτοι μήνες 4 φάρμακα (πχ. ισονιαζίδη 300 mg x 1/ d, 
ριφαμπικίνη 600 mg x 1/ d, πυραζιναμίδη 25-30 mg/kg x 
3/w μετά ΤΝ, εθαμβουτόλη 15-25 mg/kg x 3/w μετά ΤΝ, 
με μέτρηση επιπέδων ή αμινογλυκοσίδη 12-15 mg/ kg x 
2-3/w μετά ΤΝ, με μέτρηση επιπέδων).
Υπόλοιποι μήνες ισονιαζίδη και ριφαμπικίνη 
Διάρκεια συνολικά 6 μήνες και 12 σε λοίμωξη ΚΝΣ, 9 σε 
λοίμωξη οστών/αρθρώσεων και κεχροειδή.  

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 Είναι συνήθεις σε ασθενείς με ΧΝΝ, με συχνότητα παρόμοια με του γενικού 
πληθυσμού.

 Η επίπτωση αυξάνεται όταν συνυπάρχει Σακχαρώδης Διαβήτης, νεφρολιθίαση, 
νευρογενής κύστη, νέκρωση νεφρικής θηλής, ουροκαθετήρες κ.α.  

 Ανευρίσκονται σε αιμοκαθαιρόμενους, ακόμα και σε ανουρικούς ασθενείς, ενώ 
άτομα με πολυκυστικούς νεφρούς βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σοβαρών 
επιπλοκών.

 Ασυμπτωματική πυουρία και βακτηριουρία ανευρίσκεται στο 30‐40% των ασθενών 
υπό αιμοκάθαρση. 

 Οι περισσότερες βακτηριαιμίες από Gram  (‐) βακτήρια έχουν προέλευση το 
ουροποιητικό.

 Όταν η καλλιέργεια αίματος αναδείξει το ίδιο παθογόνο με την καλλιέργεια ούρων 
κάνουμε έλεγχο για πιθανή απόφραξη (πχ. πυοκύστη που οδηγεί σε βακτηριαιμία) . 

 Συνηθέστερο παθογόνο: E. Coli, και κατόπιν Κlebsiella, Enterobacter, Proteus, 
Enterococcus spp, Pseudomonas aeruginosa (σε ασθενείς με ουροκαθετήρα). 
Staph. Saprophyticus σε κυστίτιδες.

Θεραπεία 

 Πυελονεφρίτιδα: κατάλληλη αγωγή με αντιβιοτικά που επιτυγχάνουν υψηλές 
συγκεντρώσεις στον νεφρικό παρέγχυμα και στα ούρα. 

• Σιπροφλοξασίνη, λεβοφλοξασίνη, κεφτριαξόνη. 

• Υποψία εντεροκόκκου: πιπερακιλλίνη/ ταζομπακτάμη, τικαρκιλλίνη/ κλαβουλανικό, 
αμπικιλλίνη/ σουλμπακτάμη. Αλλεργία στην πενικιλίνη: βανκομυκίνη. 

• Βακτηριαιμία / σηπτικό σοκ: καρβαπενέμες (μεροπενέμη/ ιμιπενέμη, ερταπενέμη 
όταν δεν είναι πιθανή ψευδομονάδα ή εντερόκοκκος). 

• Σε πολυκυστική νόσο με επιμόλυνση κύστης: σιπροφλοξασίνη ή τριμεθοπρίμη/ 
σουλφαμεθοξαζόλη (παράγωγα πενικιλίνης, κεφαλοσπορίνες και αμινογλυκοσίδες 
δεν επιτυγχάνουν καλές συγκεντρώσεις στις κύστεις).

 Κυστίτιδες: σιπροφλοξασίνη, λεβοφλοξασίνη, τριμεθοπρίμη, β- λακτάμες, όχι 
νιτροφουραντοϊνη (προσαρμογή δόσης ανάλογα με GFR). 
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 Αποτελούν τις συνηθέστερες βακτηριακές λοιμώξεις στους 
μεταμοσχευμένους και την συχνότερη αιτία βακτηριαιμίας και 
σηψαιμίας από Gram (-), με συχνότητα 35%-60%. 

• Προδιαθεσικοί παράγοντες: η ανοσοκαταστολή, το χειρουργικό τραύμα και οι 
ουροκαθετήρες. 

 Το πρώτο τρίμηνο, μετά τη μεταμόσχευση, χορηγείται 
προφυλακτική αντιμικροβιακή αγωγή με κινολόνη ή 
τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη. 

• Αν παρά την προφύλαξη, αναπτυχθεί λοίμωξη, τότε πιθανολογείται ανατομικό 
ή λειτουργικό κώλυμα. 

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ
 Ο επιπολασμός ηπατίτιδας Β σε ΧΝΝ τελικού σταδίου αυξάνει όσο 
αυξάνεται το χρονικό διάστημα υπό αιμοκάθαρση ( περίπου 10% σε ασθενείς 
σε ΑΜΚ για περισσότερα από 20 έτη ).

 Το ποσοστό ανάπτυξης χρόνιας ηπατίτιδας Β μετά από μόλυνση με τον ιό 
ξεπερνά κατά πολύ το ποσοστό του γενικού πληθυσμού ( 60% vs 5% ).

• Μόλις 5% θα πεθάνουν από νόσο του ήπατος. 

• Ο κίνδυνος αναζωπύρωσης και σοβαρής εξέλιξης της ηπατικής νόσου είναι αυξημένος 
σε όσους λαμβάνουν νεφρικό μόσχευμα.

 Όλοι οι αιμοκαθαιρόμενοι πρέπει να ελέγχονται για ηπατίτιδα Β και όσοι 
δεν έχουν ανοσία να εμβολιάζονται.

• Η ανοσιακή απάντηση αυτών των ασθενών είναι ασθενέστερη (μικρότερο ποσοστό 
ασθενών με επαρκή αντισώματα, με χαμηλότερους τίτλους αντισωμάτων και ταχύτερη 
μείωσή τους με την πάροδο του χρόνου). 

Εμβολιασμός για ηπατίτιδα Β : 

Διπλή δόση εμβολίου ( π.χ. Engerix 40 μg ), σε χρόνους 0, 1, 2, 6.
• Ικανοποιητική ανταπόκριση στο 60 – 80%. 

• Αν δεν επιτευχθούν προστατευτικά επίπεδα Anti HBs > 10 IU/L, 1-2 
μήνες μετά το τέλος του εμβολιασμού, ο εμβολιασμός 
επαναλαμβάνεται πλήρως. 

• Σε επιμονή μη ανταπόκρισης, παρακολούθηση του HBsAg, εμβολιασμός 
του περιβάλλοντος και λήψη προληπτικών μέτρων. 

• Επί πτώσης των επιπέδων <10 IU/L, αναμνηστική δόση. 

Προληπτικά μέτρα σε μονάδες αιμοκάθαρσης: χωριστοί θάλαμοι 
και μηχανήματα ασθενών και καλός καθαρισμός επιφανειών 
(επιβίωση στο περιβάλλον επί > 7 ημέρες).



25

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΣΕ ΧΝΝ

 Σε όσους έχουν ενεργό νόσο (αυξημένες τρανσαμινάσες και HBVDNA > 2000 IU/ ml), σε 
όσους έχουν κίρρωση ή ΗΚΚ, σε όσους έχουν νεφροπάθεια σχετιζόμενη με την ηπατίτιδα Β και 
σε μεταμοσχευμένους.

 Η  IFNα ή Peg IFNα έχουν περιορισμένη χρήση λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, κινδύνου 
απόρριψης μοσχεύματος σε μεταμοσχευμένους και χαμηλών ποσοστών ιολογικής 
ανταπόκρισης,  χρησιμοποιείται κυρίως σε νέους ασθενείς με νεφρική νόσο σχετιζόμενη με την 
ηπατίτιδα Β. 

 Χρησιμοποιούνται νουκλεοσιδικά ανάλογα (λαμιβουδίνη, τελμπιβουδίνη και εντεκαβίρη) και 
νουκλεοτιδικά ανάλογα (αδεφοβίρη και τενοφοβίρη) 

 Βέλτιστα, λόγω μηδαμινού κινδύνου ανάπτυξης αντοχής και ασφάλειας ανεξάρτητα νεφρικής 
λειτουργίας, η τελμπιβουδίνη (600 mg/ 96 h) και η εντεκαβίρη (0,5 mg/ εβδ μετά ΤΝ). 

 Προφύλαξη μετά από έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β: 

1) εμβολιασμένο άτομο με υψηλό τίτλο anti HBs: -

2) μη εμβολιασμένο άτομο: HBIg 0,6 mg/ kg άπαξ και πλήρης εμβολιασμός

3) εμβολιασμένο άπαξ άτομο αλλά με anti HBs < 10 mIU/ ml: 1 δόση HBIg άπαξ και αναμνηστική δόση 

εμβολίου

4) εμβολιασμένο δις άτομο αλλά με anti HBs < 10 mIU/ml: 2 δόσεις HBIg με μεσοδιάστημα 1 μηνός

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C 
 Όλοι οι ασθενείς κατά την έναρξη παρακολούθησης τους σε μονάδα αιμοκάθαρσης καθώς 

και οι υποψήφιοι για μεταμόσχευση, πρέπει να ελέγχονται για ηπατίτιδα C. 

• Η επίπτωσή της είναι μεγαλύτερη στους αιμοκαθαιρόμενους ( Ευρωπαϊκές  χώρες 5% -
60%, με μέσο όρο ~ 8%). 

• Η ηπατίτιδα C μπορεί να προϋπάρχει της έναρξης της αιμοκάθαρσης και να σχετίζεται

με την νεφρική νόσο ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα μετάδοσης κατά τη διάρκεια της 

αιμοκάθαρσης ( επιπρόσθετος κίνδυνος οι μεταγγίσεις και τα παράγωγα αίματος). 

 Anti HCV (+) και HCV RNA (-): ψευδώς θετική Elisa, προηγήθηκε θεραπεία, διαλείπουσα ιαιμία ή κάτω από 
το κατώτερο όριο ανίχνευσης του ιού με PCR. 

 Anti HCV (-) και HCV RNA (+): δυσλειτουργία ανοσοποιητικού, παράθυρο μεταξύ λοίμωξης και παραγωγής 
αντισωμάτων, Elisa ψευδώς αρνητική. 

 Ο έλεγχος γίνεται πριν την έναρξη της διαδικασίας της αιμοκάθαρσης ( η ηπαρίνη στο δείγμα δίνει ψευδώς 
θετικά αποτελέσματα και η ίδια η αιμοκάθαρση μπορεί να αλλοιώσει παροδικά τα επίπεδα του ιού στο αίμα ) 
ανά 6 ή 12 μήνες ανάλογα με την επίπτωση στην μονάδα και με anti HCV με EIA σε μονάδες με χαμηλή 
επίπτωση. 

 Σε μονάδες με υψηλό επιπολασμό, ο έλεγχος γίνεται με PCR. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο 
λόγω ανοσιακής διαταραχής η θετική  PCR με αρνητικά anti HCV. 

Κλινική πορεία: Η συνύπαρξη χρόνιας νεφρικής νόσου οποιασδήποτε αιτιολογίας και ηπατίτιδας C, 
οδηγεί με επιδείνωση της συνολικής επιβίωσης, σε ταχύτερη εξέλιξη της νεφρικής νόσου σε τελικό στάδιο 
και την πορεία της χρόνιας ηπατίτιδας σε κίρρωση. Ασθενείς υποψήφιοι για μεταμόσχευση νεφρού και μη 
αντιρροπούμενη κίρρωση χρειάζονται μεταμόσχευση ήπατος – νεφρού.  

Ένδειξη θεραπείας: Εκτίμηση οφέλους θεραπείας ηπατίτιδας C και κινδύνου από αυτή. 

Η θεραπεία με DAAs, αποτελεσματικότερη και με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Οπωσδήποτε σε υποψήφιους για μεταμόσχευση νεφρού, πριν την πραγματοποίησή της (IFN αυξάνει 
τον κίνδυνο απόρριψης, αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης σπειραματονεφρίτιδας στο μόσχευμα και 
ανάπτυξης HKK λόγω λήψης ανοσοκατασταλτικών). 

Σκοπός: SVR 6 μήνες μετά το τέλος της θεραπείας. Επανέλεγχος με PCR ανά έτος, ειδικά σε υποψήφιους για 
μεταμόσχευση. 

Φάρμακα: η προσαρμογή των δόσεων αρχίζει σε GFR < 30 ml/ min/ 1.73m².
IFN και Peg IFN: μείωση δόσης κατά 25 – 50%. Ριμπαβιρίνη 200 mg ημερησίως. SVR <50%. Διακοπή λόγω ανεπιθύμητων 

ενεργειών στο 1/3. 

Με DAAs, SVR > 90%. Συνηθέστερος ο γονότυπος 1 στους αιμοκαθαιρόμενους. 

Από τα DAAs, μόνο το sofosbuvir έχει σημαντική νεφρική απέκκριση και δεν έχει ένδειξη με XNN σταδίου 5. Σχήματα με simeprevir, 
ledipasvir, daclatasvir, ombitasvir/paritaprevir/ ritonavir, dasabuvir, grazoprevir/ elbasvir, μπορούν να δοθούν ακόμα και σε ασθενείς 
σε ΤΝ και τα θεραπευτικά σχήματα καθορίζονται από τον γονότυπο, τις φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις και τις συννοσηρότητες. Η 
ευρεία έγκριση DAAs για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C και ΧΝΝ, ειδικά τελικού σταδίου, θα εξαλείψει την νόσο και τη 
μετάδοσή της στις μονάδες ΤΝ.

Πρόληψη: γενικά προφυλακτικά μέτρα, χωρίς ανάγκη απομόνωσης ή ξεχωριστών μηχανημάτων.
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ 
ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΥΠΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (EXIT SITE INFECTION-ESI)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: πόνος, οίδημα (χρήσιμο ως αρχικό σημείο λοίμωξης, δεν 
εκτιμάται σε πρόσφατη τοποθέτηση του καθετήρα, μπορεί να ελεγχθεί με 
υπερηχογραφικό έλεγχο, αν είναι >0,5 εκ πέριξ του στομίου αποτελεί κακό 
προγνωστικό σημείο), ερυθρότητα (μεμονωμένη δεν σημαίνει πάντα λοίμωξη), 
ορώδης έκκριση. 

 Πυώδης έκκριση (με ή χωρίς ερύθημα) σημαίνει σαφώς λοίμωξη του σημείου 
εξόδου.

ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΡΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ (ΤUNNEL INFECTION)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΟΝΑ: ερυθρότητα, οίδημα και ευαισθησία στη διαδρομή της υποδόριας 
σήραγγας, αλλά και συχνά χωρίς έκδηλη κλινική εικόνα. 

 Συχνά συνυπάρχει με ESI, ιδίως όταν τα παθογόνα είναι staph. aureus και 
pseudomonas aeruginosa.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Άμεση Gram χρώση και Καλλιέργεια επιχρίσματος 
(αερόβια και αναερόβια). 

Συχνότερα παθογόνα Staphylococcus aureus και Pseudomonas 
aeruginosa (προκαλούν τις σοβαρότερες ESI). 

Θετική καλλιέργεια χωρίς κλινική εικόνα είναι αποικισμός. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Άμεση έναρξη εμπειρικής από του στόματος αντιμικροβιακής 
αγωγής που να καλύπτει πάντα Staph. Aureus (το ίδιο αποτελεσματική με την 
ip) πχ. 

ESI από MRSA: βανκομυκίνη ip. 

Λοίμωξη σήραγγας ή ασθενής απάντηση: προσθήκη ριφαμπικίνης. 

ESI από pseudomonas aeruginosa : po κινολόνη, υποτροπή ή ασθενής 
απάντηση: προσθήκη δεύτερου αντιψευδομοναδικού ip (αμινογλυκοσίδη, 
κεφταζιδίμη, κεφεπίμη, πιπερακιλλίνη, καρβαπενέμες).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: μέχρι πλήρη κλινική αποθεραπεία, 
τουλάχιστον 2 εβδομάδες και σε pseudomonas 3 εβδομάδες. 

• Κακή πρόγνωση σε ψευδομονάδα ή σε οίδημα > 0,5 εκ στο 
υποδόριο cuff μετά τη θεραπεία. 

• Καλλιέργειες περιτοναϊκού διαλύματος 1-2 εβδ. μετά την 
ολοκλήρωση της θεραπείας. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ: 

1 )  ESI > 3 εβδ. (νωρίτερα σε pseudomonas ή σύγχρονη φλεγμονή 
υποδόριας σήραγγας.

2)  σύγχρονη περιτονίτιδα από τον ίδιο μικροοργανισμό. 

Αντικατάσταση στον ίδιο χρόνο με αφαίρεση προηγούμενου. 

Μπορεί να διατηρηθεί καθετήρας με λοίμωξη από CONStaph. 
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ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: κοιλιακό άλγος ( διάχυτο, όχι πάντα έντονο, μπορεί 
να είναι το μοναδικό κλινικό σημείο), θολερότητα του περιτοναϊκού 
υγρού. 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: μικροσκοπική εξέταση, Gram χρώση και καλλιέργεια
περιτοναϊκού υγρού (ΠΥ) κάθαρσης που έχει μείνει >2 ώρες στην 
περιτοναϊκή κοιλότητα (5 ml σε φιαλίδια αιμοκαλλιέργειας αερόβια-
αναερόβια). 

Τα κύτταρα του ΠΥ πρέπει να είναι > 100/ κκχ, >50% πολυμορφοπύρηνα.

• Περιτονίτιδες με αρνητική καλλιέργεια περίπου 10%.

 Στόχος των κέντρων, η επίπτωση να είναι μικρότερη από ένα επεισόδιο κάθε 
18 μήνες (0,67/έτος κάθαρσης), ενώ είναι εφικτό και 0,36 επεισόδια /έτος. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΑΜΕΣΗ έναρξη εμπειρικής ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ θεραπείας 

(ελάχιστη παραμονή του αντιβιοτικού ενδοπεριτοναϊκά τουλάχιστον 6 ώρες), με ευρεία

κάλυψη για Gram (+) και Gram (-), με βάση το ιστορικό του ασθενούς και του κέντρου. 

• Συνήθως  Βανκομυκίνη (ή 1ης γενιάς κεφαλοσπορίνη) και αμινογλυκοσίδη (ή 
3ης γενιάς κεφαλοσπορίνη). 

• Επανεκτίμηση αποτελέσματος θεραπείας, με έλεγχο υγρού σε 3-5 ημέρες. 

• Αν μετά από 5 ημέρες δεν υπάρχει ανταπόκριση, αφαίρεση καθετήρα.

 Άμεση αφαίρεση καθετήρα σε ανεύρεση μυκήτων (συνήθως μετά από 
χορήγηση αντιβιοτικής θεραπείας). 

• Θνητότητα μυκητιασικής  περιτονίτιδας 25%. 

 Πολυμικροβιακή περιτονίτιδα από >2 Gram (-) ή Gram (-) και Gram (+), 
απαιτεί και έλεγχο για πιθανή ενδοκοιλιακή λοίμωξη/ απόστημα. 

 Σε αρνητική καλλιέργεια αλλά με ύποπτη κλινική εικόνα κάνουμε ειδικές καλλιέργειες για 
μυκοβακτηρίδια, μυκόπλασμα, legionella, μύκητες, συνεχίζουμε οπωσδήποτε για 14 
ημέρες την θεραπεία και αν στις πρώτες 5 ημέρες δεν υπάρχει ανταπόκριση αφαιρούμε 
τον καθετήρα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου έχουν 

διαταραχή της φυσικής και επίκτητης ανοσίας, με αποτέλεσμα 
μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνητότητα από λοιμώξεις.

 Οι ασθενείς σε ΑΜΚ, ειδικά όσοι έχουν κεντρικό καθετήρα, 
βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης λοιμώξεων.

 Η ιατρική εγρήγορση για εκδήλωση λοίμωξης σε αυτούς τους 
ασθενείς πρέπει να είναι σημαντική και η παρέμβαση άμεση.

 Με την ένταξη σε ΑΜΚ, οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε 
έλεγχο μεταδοτικών λοιμώξεων και να εμβολιάζονται ανάλογα.

 Ο έγκαιρος εμβολιασμός εξασφαλίζει σημαντική προστασία και 
μείωση της θνησιμότητας.

Η λήψη μέτρων πρόληψης μετάδοσης λοιμώξεων εκ μέρους του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού είναι ύψιστης σημασίας. 
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Λοιμώξεις σε ασθενείς με ΣΔ, ασπληνία και 
ηλικιωμένους

Μ. Αστρίτη
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος

Επιμελήτρια Α΄ 
Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς

ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2016‐2017

21/02/2017

Είναι οι διαβητικοί πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις ?

ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Pomposelli et al 1998 Μετεγχειρητικοί ασθενείς Glu >220mg/dl στη 1η ΜΧΓ ↑2.7x νοσοκομειακών λοιμώξεων

Latham et al 2001 Καρδιοθωρακικοί
Υπεργλυκαιμία τις πρώτες 48 

ώρες
↑2x λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου

J Heart Lung Transplant 
2003;22:1091

Transplatation 2001;72:132

Μεταμοσχευμένοι 
(καρδιά νεφρά )

Glu >200mg/dl 
κίνδυνος λοίμωξης και απόρριψης του 
μοσχεύματος βρέθηκε υψηλότερος σε 

ασθενείς με διαβήτη

Μarchant MH Jr et al
J Bone Joint Surg Am 

2009;91:1621

Eπεμβάσεις «Ολικής 
Αρθροπλαστικής» σε >1εκ. 

ασθενείς,

Σύγκριση ρυθμισμένων και 
αρρύθμιστων με σδ 

Αυξημένη επίπτωση ουρολοιμώξεων  
Odds ratio 1.97;

95% confidence interval = 1.61 to 2.42; 
p < 0.001

Μηχανισμοί ξενιστή:

• Υπεργλυκαιμία διαταραχή ανοσοποητικού

• Μειωμένη αιμάτωση ιστών από αγγειακή νόσο

 Αισθητική περιφερική νευροπάθεια

 Αυτόνομος νευροπάθεια

 Αποικισμός δέρματος
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Μηχανισμοί παθογόνου

• Candida albicans: ενίσχυση προσκόλλησης σε επιθήλια

• Rhizopus species: οξέωση, κετόνες

• Ουροπαθογόνο E.coli: ενίσχυση προσκόλλησης στο ουροθήλιο

• Burkholderia pseudomallei: μειωμένη θανάτωση από μακροφάγα

Λοιμώξεις με αυξημένη συχνότητα/βαρύτητα σε διαβητικούς

Λοιμώξεις αν/κού: Αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων από Staphylococcus aureus, gram(-) και
Mycobacterium tuberculosis

Διαβητικοί παρουσιάζουν 3πλάσια πιθανότητα αποικισμού από S.aureus στο ρινοφάρυγγα 

Η κακή ρύθμιση του διαβήτη προδιαθέτει σε πνευμονιοκοκκική πνευμονία. 
2‐8 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος για πνευμονική φυματίωση ΚΑΙ
4‐14 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος για αποτυχία αντι‐ΤΒ αγωγής

Λοιμώξεις ουρο/κού: πιο συχνές, συχνές επιπλοκές

Ασυμπτωματική βακτηριουρία:
Ανεύρεση του ίδιου παθογόνου >105 cfu/ml σε δυο διαδοχικές καλλιέργειες ούρων, εντός  μιας εβδομάδας με ή 
χωρίς πυουρία χωρίς συμπτώματα
Είναι  3‐4 φορές πιο συχνή  σε διαβητικές  γυναίκες 
ΟΧΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ! 
Εξαίρεση: έγκυες, με  μεταμόσχευση νεφρού, προ ουρολογικών επεμβάσεων 

Λοιμώξεις κυρίως σε διαβητικούς

• Διαβητικό πόδι

• Εμφυσηματώδης χολοκυστίτιδα

• Εμφυσηματώδεις λοιμώξεις ουροποιητικού

• Μουκορμύκωση

• Κακοήθης εξωτερική ωτίτις

• Μυκητιάσεις 

• Πυομυοσίτις και νεκρωτική απονευρωσίτις
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Πυομυοσίτις

• Πυογόνος  λοίμωξη σκελετικού μυός από 
αιματογενή διασπορά

• S.Aureus 75% (MRSA?), διαβητικοί: 
πολυμικροβιακή

• Τοπικό άλγος, χαρ/κή σκληρία, οίδημα, εμπύρετο

• Παροχέτευση πύου υπό CT καθοδήγηση ή 
χειρουργικός καθαρισμός  επί εκτεταμένης 
νέκρωσης 

• αντισταφυλοκοκκικά (έναντι MRSA) αντιβιοτικά 
(βανκομυκίνη ή νεώτερα) για > 3‐4 εβδ.

• ! Ανοσοκατεσταλμένοι: + ευρέος φάσματος + 
μετρονιδαζόλη

Νεκρωτική απονευρωσίτιδα (fasciitis)

• Προσβολή εν τωβάθει ιστών με νέκρωση υποδορίου λίπους και μυϊκής περιτονίας (όχι 
μυός)

• Πολυμικροβιακές λοιμώξεις με τουλάχιστον ένα αναερόβιο (Bacteroides, Clostridium, 
Peptostreptococcus) + Streptococci + Enterobacteriaceae

• Ταχεία εξέλιξη από ερύθημα (χωρίς όχθο), οίδημα, θερμότητα, έντονη ευαισθησία σε 
αλλαγή χρώματος με κυανόφαιη χροιά, δημιουργία φυσσαλίδων, απώλεια 
αισθητικότητας και νέκρωση (3‐5 ημ.)

• Χαρ/κή: παρουσία αέρα στις απλές α/ες

Νεκρωτική απονευρωσίτιδα
του αυχένα

• Μετεγχειρητική ή ιατρογενής ή 
οδοντογενής

• Θνητότητα: 22%

Νεκρωτική απονευρωσίτιδα
του ανδρικού περινέου 
(γάγγραινα Fournier’s)

• Πύλη εισόδου: ΓΣ/κό ή ουροποιητικό

• Θνητότητα: 22‐40%
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Επείγουσα χειρ/κή διάνοιξη και καθαρισμός των νεκρωμάτων
+ 

Αντιμικροβιακή κάλυψη:

Καρβαπενεμη ή β‐λακτάμη/αναστολέας λακταμάσης, ΚΑΙ

Κλινδαμυκίνη ΚΑΙ

Αντισταφυλοκοκκικό (MRSA) (βανκομυκίνη, λινεζολίδη, δαπτομυκίνη)

+ 

Ανοσοσφαιρίνη i.v.: περιέχει εξουδετεροτικά αντισώματα έναντι κάποιων 
στρεπτοκοκκικών υπεραντιγόνων και κλοστριδιακών τοξινών

+

υπερβαρικό Ο2 ?

Νεκρωτική απονευρωσίτιδα αντιμετώπιση 

• Μικροοργανισμοί που παράγουν αέρα (Clostridium)

• ½ έως 1/3 πάσχουν από ΣΔ

• Παράγοντες κινδύνου: άνδρες 50‐70 ετών, χολολιθίαση (50%), χειρουργείο 
σε ενεργό λοίμωξη χοληφόρων

• Εικόνα χολοκυστίτιδας ΚΑΙ:

κριγμός κοιλιακού τοιχώματος

έμμεση υπερχολερυθριναιμία

Εμφυσηματώδης χολοκυστίτιδα

Εμφυσηματώδη χολοκυστίτις 

U/S: αέρας που δεν επιτρέπει την 
εξέταση της χοληδόχου => αέρας στο 
τοίχωμα

• Επιπλέκεται συχνά με διάτρηση ή 
γάγγραινα 

Αντιμικροβιακή αγωγή

Χολοκυστεκτομή (άμεση)

Χολοκυστοστομία

Θνητότητα :15‐25%
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Κακοήθης εξωτερική ωτίτις

• Διηθητική λοίμωξη του έξω ακουστικού 

πόρου και της βάσης του κρανίου

• 90% δυσανεξία στη γλυκόζη

• Αίτια: Pseudomonas aeruginosa 95% (Aspergillus spp, Staphylococcus aureus)

• Παθογένεια :Η μικροαγγειοπάθεια του έξω ακουστικού πόρου, η αύξηση του 
pH στο ωτικό έκκριμα και οι συχνές πλύσεις του έξω ακουστικού πόρου

• Έντονο νυχτερινό άλγος, βαρηκοΐα, ωτόρροια

• Ωτοσκόπηση: κοκκιωματώδης ιστός στην ένωση 
χόνδρου‐οστεΐνης μοίρας στον έξω ακουστικό πόρο

• Οστεομυελίτις της βάσης του κρανίου και παράλυση 
κρανιακών νεύρων

• Σπανιότερα: μηνιγγίτις, εγκεφαλικό απόστημα, 
θρομβοφλεβίτις φλεβωδών κόλπων

• ε/ε: Αυξημένη ΤΚΕ, CRP

• CT, MRI: εκτίμηση της προσβολής της βάσης του 
κρανίου

• Θεραπεία εκλογής: ciprofloxacin 400mg x 2 i.v.  ή 750mg x 2 p.os. για 6‐
8 εβδομάδες

• Επί αντοχής: πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη ή κεφεπίμη (ο συνδυασμός 
με αμινογλυκοσίδη δεν συνιστάται)

• Aspergillus: βορικοναζόλη >12 εβδ.

Τοπικά αντιψευδομοναδικά δεν συνιστώνται

Χειρ/κός καθαρισμός των νεκρωμένων ιστών και βιοψία εν τω βάθει
ιστών μόνο για ΔΔ 
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Διαβητικό πόδι

Το διαβητικό πόδι παραμένει η πιο συχνή αιτία
εισαγωγής στο νοσοκομείο ασθενών με ΣΔ

Οστεομυελίτ
ιδα  12

φορές πιο 
συχνή 

Κυτταρίτιδα 9 φορές 
πιο συχνή σε ΣΔ 

Κάθε έτος 4 εκ ασθενείς
με ΣΔ θα παρουσιάσουν

έλκος στο πόδι

FOOT ULCERS IN DIABETESPrecipitate 85% of amputations: “Rule of 15”

• 15% of diabetes patients Foot ulcer in lifetime

• 15% of foot ulcers Osteomyelitis

• 15% of foot ulcers Amputation

Clinical Care of the Diabetic Foot, 2005

πολυπαραγοντική παθογένεια

Αυτόνομη νευροπάθεια

Ξηρότητα

Σχισμές=>

πύλη εισόδου

νευροπάθεια

Αισθητική νευροπάθεια

Μειωμένη αίσθηση άλγους και 
θερμοκρασίας

Τραυματισμοί που δεν 
γίνονται αντιληπτοί

Κινητική νευροπάθεια

Παραμορφώσεις ποδός

Έλκη εκ πιέσεως

Μικροαγγειοπάθεια

Μειωμένη επούλωση

Έλκη που φλεγμαίνουν 

Απορρύθμιση ΣΔ

Μείωση ανοσιακής απάντησης

γάγγραιναοστεομυελίτιδα
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Βήμα 1ο: Όλα τα έλκη έχουν μόλυνση;

• Κλασικά σημεία φλεγμονής: ερυθρότητα, θερμότητα, οίδημα, 
πόνος,

• ή πυώδες έκκριμα

Αλλά στους διαβητικούς μπορεί να απουσιάζουν

• Δευτερογενή σημεία: μη πυώδες έκκριμα, εύθρυπτος ή 
αποχρωματισμένος 

κοκκιώδης ιστός, ασαφή όρια ή 

δύσοσμο έλκος

Κατάταξη του Διαβητικού Έλκους
Βαρύτητα Κλινική σημεία

Χωρίς λοίμωξη 1 Έλκος χωρίς έκκριμα ή σημεία λοίμωξης

Ήπιας βαρύτητας 2 Τοπική λοίμωξη που περιορίζεται στο δέρμα και το υποδόριο Αλλά: Απουσία 
συστηματικών σημείων λοίμωξης
Αν ερύθημα: 0,5 – 2 εκ. γύρω από το έλκος.
Απουσία φλεγμονής άλλης αιτιολογίας

Μετρίας βαρύτητας 3 Τοπική λοίμωξη με ερύθημα που εκτείνεται >2 εκ. γύρω από το έλκος
Ή προσβολή εντωβάθει ιστών:  απόστημα, οστεομυελίτις, σηπτική αρθρίτις, 
απονευρωσίτιδα
Αλλά: Απουσία συστηματικών σημείων λοίμωξης

Σοβαρού βαθμού 4 Τοπική λοίμωξη
ΚΑΙ σημεία 2 > SIRS

IDSA 2012

1: χωρίς λοίμωξη
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3: μέτριας βαρύτητας

Βήμα 2ο: εκτίμηση ασθενούς
3 επίπεδα

• Συνολική εκτίμηση του ασθενούς ‐ αναζήτηση σημείων συστηματικής λοίμωξης  ‐
δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP, PCT)

• Εκτίμηση της ύπαρξης ή μη λοίμωξης καθώς και της έκτασης και του βάθους της 
λοίμωξης (κριτήρια κατάταξης), 

• Εξέταση του προσβεβλημένου άκρου: ισχαιμία, φλεβική ανεπάρκεια, απώλεια 
αισθητικότητας, διαταραχή της μηχανικής

Το ΔΠ απαιτεί συνεργασία πολλών ειδικοτήτων και εξειδικευμένου προσωπικού
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Βήμα 3ο: χρειάζεται νοσηλεία;

• Όλοι ασθενείς με σοβαρού βαθμού έλκη

• Οι ασθενείς με μετρίου βαθμού έλκη και 

– αδυναμία συμμόρφωσης,

– επιπλέον επιβαρυντικούς παράγοντες

• Αποτυχία θεραπείας κατ’ οίκον

Είναι προτιμότερο να γίνει έστω και βραχεία νοσηλεία αρχικά ώστε να 
διασφαλισθεί η επιτυχής έκβαση, παρά να τεθεί σε κίνδυνο λόγω  

αρχικής αποτυχίας

Βήμα 4ο: πότε και πώς θα συλλέξω δείγματα για 
κ/α;

• Τα έλκη χωρίς σημεία φλεγμονής δεν χρήζουν λήψης κ/ών

• Για επιπολής έλκη χωρίς ιστορικό λήψης αντιβιοτικών δεν είναι απαραίτητη η λήψη κ/ών

• Η λήψη κ/ών από την επιφάνεια του έλκους με στειλεό δεν έχει κανένα νόημα

• Όλα τα μετρίου και σοβαρού βαθμού έλκη χρήζουν λήψης κ/ών από τους εντωβάθει
ιστούς, δηλ. μετά χειρουργικό καθαρισμό

• Η λήψη κ/ών να γίνεται ή με βιοψία ή με ξεσμό με

νυστέρι ή curette 

• Ή  αναρρόφηση πύου με σύριγγα

Χρήση στειλεού με τεχνική Levine

Βήμα 5ο: πώς θα επιλέξω το κατάλληλο 
αντιβιοτικό;
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έλκος ποδός παθογόνα

Επιφανειακό έλκος  (κυτταρίτιδα ή έλκη σε 
naïve ασθενείς)

Αερόβιοι Gram (+) κόκκοι (Streptococcus pyogenes, 
Staphylococcus aureus…)

Εν τω βάθει ή χρόνια έλκη, ή έλκη σε 
ασθενείς που έχουν λάβει αντιβιοτικά

Τα ανωτέρω ΚΑΙ
Enterobacteriaceae, Εnterococci, Pseudomonas 
aeruginosa, αναερόβια

Έλκη με εκτεταμένη τοπική φλεγμονή, 
νέκρωση, δύσοσμο έκκριμα ή γάγγραινα και 
σημεία τοξικότητας

Επιπλέον των ανωτέρω ΚΑΙ
αναερόβια (Bacteroides spp, Clostridium spp)

IDSA Guidelines for Diabetic Foot Infections CID 2004: 39(1 Oct) 885‐910

πολυμικροβιακές λοιμώξεις

Αερόβια Gram θετικά

Αερόβια Gram αρνητικά

Αναερόβια

2 επιπλέον υποερωτήματα που πρέπει να 
απαντηθούν

Εμπλέκεται MRSA;
 Ρινικός αποικισμός με MRSA, προηγηθείσα λήψη αντιβιοτικών, προηγηθείσα νοσηλεία, χρονιότητα 

έλκους, παρουσία οστεομυελίτιδας
 IDSA: Ιστορικό λοίμωξης με MRSA, σοβαρού βαθμού λοίμωξη, υψηλή επίπτωση MRSA στην 

κοινότητα

Εμπλέκεται Pseudomonas;
Κατά: 
 Η Pseudomonas αποτελεί μη παθογόνο αποικιστή σε τραύματα 
 < 10% σε βόρειες χώρες
 Ακόμα κι όταν απομονώνεται, οι ασθενείς δείχνουν σημεία βελτίωσης χωρίς να έχουν λάβει 

αντιψευδομοναδική αγωγή!
Υπέρ
 Συχνότερη σε υγρά κλίματα, σε ασθενείς που «μουλιάζουν» τα πόδια τους, επί αποτυχίας αγωγής 

που δεν περιλαμβάνει αντιψευδομοναδικό

Βαρύτητα παθογόνο αντιβιοτικό

Ήπιας βαρύτητας Streptococci και Staphylococci MSSA Κεφαλεξίνη, δικλοξακυκλίνη, 
αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό, κλινδαμυκίνη, 

(1‐2 εβδ.)

MRSA Δοξυκυκλίνη, TMP/SMX

Μέτριας βαρύτητας
+ 
Σοβαρού βαθμού

Streptococci, MSSA, 
Enterobacteriaceae, υποχρεωτικά 
αναερόβια

Λεβοφλοξασίνη, κεφοξιτίνη, κεφτριαξόνη, 
αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη, μοξιφλοξασίνη, 
ερταπενέμη, τυγεκυκλίνη, ιμιπενέμη/σιλαστατίνη, 
λεβο/σιπρο + κλινδαμυκίνη

(2‐4 εβδ.)

MRSA Λινεζολίδη, δαπτομυκίνη, βανκομυκίνη

Pseudomonas aeruginosa Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη

MRSA, Enterobacteriaceae, 
Pseudomonas, αναερόβια

Βανκομυκίνη, κεφταζιδίμη, κεφεπίμη, 
Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, αζτρεονάμη, 
καρβαπενέμη

IDSA, 2012
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Βήμα 6ο: Υπάρχει οστεομυελίτιδα;

 Παράγοντες υπέρ:

• Ορατό οστό ή probe to bone (20% ήπιας βαρύτητας, 
50‐60% μετρίου, σοβαρού βαθμού)

• Διαστάσεις έλκους > 2cm

• Παρουσία έλκους > 1‐2 εβδομάδες

• ΤΚΕ > 70

• Η αποφόρτιση πιέσεων δεν συνοδεύεται από βελτίωση 

ενός μη ισχαιμικού έλκους μετά από 6 εβδομάδες

• Δάκτυλο με εικόνα “λουκάνικου”

Μέθοδοι διάγνωσης οστεομυελίτιδας

• Απλές α/ες: ευαισθησία 54%, ειδικότητα 68% 

• MRI: ευαισθησία 82%, ειδικότητα 90% 

• Scanning:  χαμηλότερης ειδικότητας από MRI

• κ/α και βιοψία οστού: ακόμα και υπό αντιβίωση το 50% είναι θετικές

Αντιμετώπιση ΔΒ με οστεομυελίτιδα

• Πιο συχνό παθογόνο S. aureus

• Εμπειρική αγωγή 75% επιτυχία

Αντιβιοτικά μόνο ή συνδυασμός με χειρ/κη αντιμετώπιση;
• Αντιβιοτικά μόνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (3‐6 μήνες) => 
επιτυχία 65‐80%

• Ενδείξεις χειρ/κής εκτομής:
– Εμμένουσα σήψη
– Επιδείνωση παρά την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή
– Επηρεασμένη μηχανική του ποδιού
– Αδύνατη η μακροχρόνια λήψη αντιβιοτικών
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Βήμα 7ο: ποιες είναι οι κατάλληλες τεχνικές 
αντιμετώπισης του έλκους

• Χειρ/κός καθαρισμός
– Επείγουσα χειρ/κή αντιμετώπιση: παρουσία αέρα, αποστήματος, νεκρωτικής 

απονευρωσίτιδας
Μη επείγουσα αλλά απαραίτητη: εκτεταμένες νεκρώσεις, προσβολή οστού ή άρθρωσης

• “off – loading”

• Κατάλληλα επιθέματα
• Μεταμόσχευση τεχνητού δέρματος
• Αυξητικοί παράγοντες ή GCSF
• Υπερβαρικό Ο2  Αμφίβολη 

αποτελεσματικότητα

Πολύπλευρη αντιμετώπιση

• Επιμελής περιποίηση τραύματος

• Καλή θρέψη

• Ρύθμιση σακχάρου

• Ρύθμιση υγρών – ηλεκτρολυτών

• Κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή

• Χειρουργικός καθαρισμός

• Ανάγκη νοσηλείας;;;;;

Εμφυσηματώδεις λοιμώξεις του ουροποιητικού
(πυελονεφρίτιδα, πυελίτιδα, κυστίτιδα)

• Εκδηλώνονται σαν βαριά πυελονεφρίτιδα, πυελίτιδα, κυστίτιδα

• Παθογένεια: όχι σαφώς κατανοητή

• Ο ΣΔ  

– > 80% σε εμφυσηματώδη πυελονεφρίτιδα, 

– >50%  εμφυσηματώδη πυελίτιδα,

– 60‐70% εμφυσηματώδη κυστίτιδα

• Απόφραξη ουροποιητικού

• Κυρίως γυναίκες, ηλικίας άνω των 60 ετών
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διάγνωση

• Απλή α/α: ευαισθησία 50 
– 85%

• CT: πιο ευαίσθητη, 
ανάδειξη έκτασης 
σχηματισμού αέρα και 
τυχόν απόφραξη, Δ.Δ., 
πρόγνωση και 
αντιμετώπιση

Εμφυσηματώδης πυελονεφρίτιδα και πυελίτιδα

• E.coli ή Klebsiella pneumoniae, σπάνια Candida
• Βακτηριαιμία >50%

Δ.Δ.:
• νεφρικό απόστημα
• Εντερονεφρικό ή εντεροδερματικό συρίγγιο
• Διάτρηση στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο
• Απόστημα ψοϊτη
• Ιατρικοί χειρισμοί

Εικόνα CT αντιμετώπιση

1 Αέρας μόνο στο αποχετευτικό σύστημα (πύελος) Μόνο Α/Β (αν όχι απόφραξη)

2 Αέρας στο νεφρικό παρέγχυμα Α/Β + παροχέτευση

3Α Αέρας ή απόστημα που εκτείνεται στον περινεφρικό
χώρο

• Α/Β + παροχέτευση (χωρίς παράγοντες 
κινδύνου)
• Α/Β + νεφρεκτομή (με > 2 παράγοντες 
κινδύνου)3Β Αέρας ή απόστημα που εκτείνεται στον παρανεφρικό 

χώρο

4 Εμφυσηματώδης πυελονεφρίτις άμφω ή σε μονόνεφρο Α/Β + παροχέτευση άμφω

Παράγοντες κινδύνου: θρομβοκυτταροπενία, ΟΝΑ, έκπτωση 
επιπέδου συνείδησης, shock



41

Εμφυσηματώδης κυστίτιδα

• > 80% κοιλιακό άλγος, τα κλασικά 
συμπτώματα της κυστίτιδας απουσιάζουν σε 
> 50%

• Δ.Δ. : ουρητηρικοεντερικό συρίγγιο, ΙΦΝΕ, 
Ca παχέος εντέρου, κυστεοσκόπηση, 
καθετηριασμός ουρ. κύστεως

• Αντιμετώπιση: μόνο αντιβιοτικά. Σπάνια 
χειρ/κός καθαρισμός ουροδόχου κύστεως ή 
μερική ή ολική κυστεκτομή.

Μουκορμύκωση ή Ζυγομύκωση

• Μύκητες του γένους Μucorales (Mucor, Rhizopus, Rhizomucor), ευρέως διαδεδομένοι κυρίως σε 
σάπια χόρτα και στο έδαφος

• πολ/ζονται ταχέως σε περιβάλλον υψηλής πυκνότητας γλυκόζης και σε συνθήκες οξεωτικές λόγω 
της κετονικής αναγωγάσης

• Παράγοντες κινδύνου: δεφεροξαμίνη, πολυμεταγγιζόμενοι, αιματολογικές κακοήθειες, 
μεταμόσχευση μυελού, μεταμοσχευμένοι, υπερφόρτωση με Fe, AIDS, IVDU, τραύμα, υποσιτισμός

• Τα 1/3 έως ½  των ασθενών έχουν ΣΔ

• Μόλυνση: εισπνοή σπόρων  ‐> μύτη ‐> παραρρίνια,  
πνεύμονες ή εγκέφαλο.

• Αγγειοδιηθητικοί: προκαλούν έμφρακτα στους 
μολυσμένους ιστούς

ρινοοφθαλμική – εγκεφαλική μουκορμύκωση
(Rhizopus oryzae)

• Αρχικά ως οξεια παραρρινοκολπίτιδα =>

• Περικογχικό οίδημα, εξελκώσεις και νεκρωτικές 
εσχάρες ρινός, νεκρωτικές εσχάρες υπερώας, 
ερύθημα και κυάνωση προσώπου, μείωση της 
όρασης, οφθαλμοπληγία, κεφαλαλγία
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Άλλες μορφές

• Πνευμονική: Πνευμονία με έμφρακτα => πυρετός με αιμόπτυση

• ΓΣ/κού: νεκρωτικά έλκη => αιμορραγία, διάτρηση

• Δέρματος μετά από τραύμα: κυτταρίτιδα => νέκρωση

• Νεφρού: σε IVDU, HIV

• ΚΝΣ: σε IVDU, HIV

• Διάσπαρτη νόσος

CT και MRI: έκταση της νόσου 

Ενδοσκόπηση: αναζήτηση 
νεκρώσεων και λήψη κ/ών, βιοψιών

διάγνωση

• Βιοψίες, χρώσεις  Lactophenol‐blue stain και 
KOH αναδεικνύουν τις υφές 

• Καλλιέργεια σε Sabouraud dextrose agar 
αναδεικνύει sporangia and rhizoids (σπάνια)

CT Scan of brain

Fungal culture in SDA

Biopsy  NEJM 1995; 333:564

Mucor: Lactophenol‐blue stainδιάγνωση



43

αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση δεν πρέπει να καθυστερεί ακόμα και μόνο με την κλινική εικόνα
• Ο χειρουργικός καθαρισμός πρέπει να είναι άμεσος, ευρύς και όσο το δυνατόν επί υγιών ορίων. 

Συχνά απαιτούνται ακρωτηριαστές επεμβάσεις, όπως γναθεκτομή και εξόρυξη οφθαλμού

• Αντιμυκητιακή αγωγή:

 Liposomal amphotericin B: 5‐10mg/kg ΙV

 Posaconazole: 300mg x 2 εφάπαξ, 300mg x1 p.os. ή i.v.

 Isavuconazole: 200 mg x 3 για 48h, 200 mg x1 p.os ή i.v

• Έλεγχος παραγόντων κινδύνου: υπεργλυκαιμία, οξέωση

• Διάρκεια αγωγής: έως πλήρη κλινική και ακτ/κή ύφεση

• υπερβαρικό οξυγόνο; Χωρίς επιβεβαιωμένη δραστικότητα

• Desferasirox: δεσμευτικός παρόντας του Fe

• Πρόγνωση: πτωχή 25 – 62% θνητότητα (πνευμονική: 87%)

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ

Στοματική Καντιντίαση

1

Στοματική Καντιντίαση

Κολπική 

Καντιντίαση

Καντιντίαση Ουροποιητικού

μυκητιάσεις

παράτριμμα

 Λοιμώδης ή μη φλεγμονή σε 2 στενά 
εναποτιθέμενες επιφάνειες (πτυχές)

 Μηκητιασική (Candida albicans) ή 
συχνά μικροβιακή ή ιογενής

 Ερυθρές συχνά κνησμώδεις πλάκες  με 
χαρ/κές δορυφόρες βλάβες ή βλατίδες

 διάγνωση: Potassium hydroxide (KOH) 
test ή κ/α σε ξέσμα δέρματος

 αντιμετώπιση: τοπικά αντιμυκητιακά 



44

Λοιμώξεις από δερματόφυτα

• Epidermophyton, trichophyton, microsporum

• Ονομάζονται ανάλογα τη τοποθεσία λοίμωξης 

• Dx: Potassium hydroxide (KOH) test

• Rx: αν τριχωτό κεφαλής‐ 6 εβδ terbinafine 250mg OD

• Αλλού: τοπικά αντιμυκητιακά

Λοιμώξεις σε ασθενείς με ασπληνία

• Διάσπαρτη νόσος και σήψη 
από βακτήρια με κάψα:

– S. pneumoniae

– H. influenzae

– N. meningitidis

• Ασυνήθη Gram (‐)

– Capnocytophaga canimorsus (στενή 
επαφή με σκύλους)

– Bordetella holmesii
(ανοσοκατεσταλμένοι)

• Παρατεταμένη νόσος 
από:

Ehrlichiα

παράσιτα:
Babesiosis
Ελονοσία ???

CMV

σήψη από M. pneumoniae, M.
tuberculosis

Πιο συχνές σε παιδιά < 21 ετών

Μεγαλύτερος κίνδυνος (50‐70% των λοιμώξεων αυξημένης 
βαρύτητας) τα 2 πρώτα έτη μετά σπληνεκτομή
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Αντιμετώπιση ασθενούς με ασπληνία και εμπύρετο

Ταχύτατη εξέλιξη με εγκατάσταση σημείων τοξικότητας, ΔΕΠ, 
πορφυρικού εξανθήματος και γάγγραινας άκρων. Θνητότητα 50‐80% 
σε 24‐48 h

Σε κάθε εμπύρετο ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ:

 Γεν.αίματος με πλακάκι

PT/APTT (ΔΕΠ??)

Κ/ες αίματος

ΟΝΠ:  αρχικά μπορεί να μην έχει

παθολογικά ευρήματα ενώ κ/ες (+)

Αντιμετώπιση ασθενούς με ασπληνία και 
εμπύρετο

Κάθε εμπύρετο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανή έναρξη 

σήψης

ΑΜΕΣΗ έναρξη ευρέος φάσματος αντιβιοτικών

 Χορήγηση IVIG σε ασθενείς με αιμοδυναμική αστάθεια, ΔΕΠ

Βανκομυκίνη + κεφτριαξόνη

IVIG: 1gr/kg ημέρα 1, 0,5 mg/kg ημέρες 2 και 3

Προφύλαξη ασθενούς με ασπληνία
• Εμβόλιο πνευμονιοκόκκου:

– PCV13/PPSV23 (ACIP 2012)

• Eμβόλιο αιμοφίλου
– 1 δόση σε μη εμβολιασμένους

• Εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου
– Τετραδύναμο (ACYW135) (ACIP 2014)
– Έναντι μηνιγγιτιδοκόκκου Β για 16‐23 ετών (ACIP 

2015)

• Εμβόλιο γρίπης
• Δεν υπάρχει αντένδειξη για εμβολιασμό με 

ζώντες εξασθενημένους μικροοργανισμούς 

Προφύλαξη μετά σπληνεκτομή:

• Παιδιά έως 5 ετών
• Ενήλικες ΑΝ ιστορικό πνευμονοκοκκικής σήψης ή 

βαριά ανοσοκαταστολή (υπογαμμασφαιριναιμία, 
HIV, μεταμοσχευθέντες, βαριά ηπατική νόσος)

Stand‐by αντιβίωση:

Διακοπή μετά 72h ???

Αμοξυκιλλίνη 250‐500  mg x 2 ή πενικιλλίνη V

Αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό ή
Κινολόνη

14 ημ. προ  ή μετά 
σπληνεκτομή
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Λοιμώξεις σε ηλικιωμένους

• Αλλοιώσεις φυσικών φραγμών που επιτρέπουν ευκολότερη 
είσοδο παθογόνων

• Μειωμένη χυμική και κυτταρική ανοσία

• Μειωμένη αντισωματική απάντηση μετά εμβολιασμό

• Επιρρεπείς σε λοιμώξεις  
ιδρυματισμός

• !  Απουσία πυρετού ½

• Άτυπη εκδήλωση:
– Σύγχυση, συχνές πτώσεις, 
ανορεξία

• ! Χορήγηση αντιβιοτικών:
– Μειωμένο GFR

– Αλληλεπιδράσεις

– MRSA

– πολυανθεκτικά

– Cl.difficile

• Όχι “start low, go slow”
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• Βακτηριαιμία και σήψη:
– Ουρο/κό, ΓΣ/κό => gram(‐)

– Θνητότητα έως 50%

• Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας:
– Ενδοκαρδίτιδα, ΤΒ

• Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα:
– 4,6 υψηλότερη πιθανότητα

– Πιο συχνός Enterococcus

– Απουσία κλασικών σημείων, εκβλαστήσεων

– Συχνότερα αποστήματα, επιπλοκές από βαλβίδες

• Πνευμονία:
– >50% των πνευμονιών αφορούν ηλικιωμένους

– Πνευμονιόκοκκος συχνότερο αίτιο, αλλά πολύ συχνά πολυμικροβιακές, 
Gram (‐), staph, TB, ιογενείς

– Human metapneumovirus: έντονος συριγμός

– Chlamydia pneumoniae

– Πνευμονία εξ΄ειρόφησης

– ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ: όλοι > 65ετών PCV13 + PPSV23 (ACIP)

• Λοιμώξεις ξένων σωμάτων:
– Πολλές φορές αδύνατη η αφαίρεση

– Αρθροπλαστικές: προτιμότερη η στρατηγική «καθαρισμός / 
διατήρηση» παρά αλλαγή σε 2 χρόνους

• Λοιμώξεις ουροποιητικού:
– Συχνότερη λοίμωξη ηλικιωμένων (10% σε γυναίκες)
– Πιο συχνά πολυανθεκτικά, Pseudomonas, Enterococci
– Ασυμπτωματική βακτηριουρία: 6‐16% των γυναικών, 25‐54% σε ιδρύματα, 100% με 

χρήση folley

– Συμπτωματική ουρολοίμωξη: αν 2 από:
• Πυρετός > 38ο

• Συχνουρία, δυσουρία, υπερηβική ευαισθησία
• Θετική κ/α ούρων για < 2 μικροοργανισμούς
• Πυουρία (>10 πυοσφαίρια/mm3) 

• Αν υπάρχει αμφιβολία => καθυστέρηση αγωγής για 1 εβδομάδα (το 25‐50% 
αυτόματη ύφεση)

• Διάρκεια αγωγής:
– Κυστίτιδα; 3‐6 ημ.
– Πυελονεφρίτιδα: μεγαλύτερη διάρκεια, όχι απαραίτητα i.v.
– Άνδρες = επιπλεγμένες: όχι βραχυχρόνια σχήματα







Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας


