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Ιδιαιτερότητες λοιμώξεων στα 
άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη

Άγγελος Πεφάνης
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος

Παθολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Diabetes and Infections

• Infections can be particularly common and more serious in 
older people with TD2.

• Patients with diabetes are not only more susceptible to 
infection but often have different disease courses once the 
infection has been established.

• As a result diabetics have increased rates of: 
- hospital admission
- length of stay  
- complications

Pearson-Stuttard J, et al. The Lancet Diabetes & Endocrinology 2016;4:148–58. 

Diabetes and Infections

USA: Emergency Department visits1

• 10% of ED visits in patients with diabetes resulted from 
infection, and patients with diabetes were twice as likely to 
be admitted to hospital with infection as were patients 
without diabetes. 

Canada: results of a population-based study2

• Almost half of the patients with diabetes had an infection 
that led to hospital admission or a physician insurance claim 
over a 1 year period.

1. Korbel L, Spencer JD. J Diabetes Complications 2015;29:192–5.
2. Shah BR, Hux JE. Diabetes Care 2003;26:510–3.
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Diabetes and Infections

Netherlands: 705pts with TD1 and 6.712 pts with TD2 prospectively  
followed up to 1 year (18.911 control pts with hypertension)

Patients with TD 1 and TD2 were at high risk of:
• Lower (but not upper) respiratory tract infections 

- TD1: aOR: 1.42 [95% CI: 0.96 - 2.08] 
- TD2: aOR: 1.32 [95% CI: 1.13 - 1.53]

• Urinary tract infections: 
- TD1: aOR: 1.96 [95% CI: 1.49 - 2.58]
- TD2: aOR: 1.24 [95% CI: 1.10 - 1.39]

Muller LM, et al. Clin Infect Dis 2005;41:281–8.

Αυξημένος κίνδυνος κοινών λοιμώξεων σε ασθενείς 
με διαβήτη τύπου 1 και 2

Είδος Λοίμωξης TD1 TD2

Κρυολόγημα, ιγμορίτιδα - -

Βρογχίτιδα, πνευμονία ↑ 42% ↑ 32%

Ουρολοιμώξεις ↑ 96% ↑ 24%

Λοιμώξεις δέρματος ↑ 59% ↑ 33%

Μυκητιάσεις ↑ 34% ↑ 44%

Muller LM, et al. Clin Infect Dis 2005;41:281–8.

Διαβήτης και ουρολοιμώξεις

• A doubled incidence rate of UTI associated with 
diabetes has been confirmed in different prospective 
cohort studies including thousands of 
postmenopausal women.

• Cystitis relative risk may be lower in T1 than T2 
diabetic persons. 
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Διαβήτης και ουρολοιμώξεις

• In a study of 550 primarily premenopausal women with TD1, 
15% reported at least one diagnosis of cystitis in the 
preceding 12 months.

• This prevalence was similar to that among nondiabetic 
women participants in the US National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES III).

• Sexual activity rather than diabetes duration, glycemic 
control and diabetic complications appeared to be the main 
risk factor for UTI in this cohort.

Czaja CA, et al. J Urol 2009;181:1129-34.

Impact of diabetes in community-acquired pneumonia
(CAP) and invasive pneumococcal disease (IPD)

• Patients with diabetes have an increased risk of up to 1.4 for 
CAP and ranging from 1.4 to 4.6 for IPD.

• Diabetes has the greatest impact on the risk of IPD and CAP in 
individuals aged <64 years and especially in those aged ≤40 
years or without other comorbidities.

• In a Danish case–control study, individuals <40 years of age 
with diabetes were found to have a threefold higher risk of 
hospitalisation due to pneumonia than individuals without 
diabetes of a similar age, with the RR decreasing in older age 
groups.

Torres A, et al. Thorax 2015;70:984–989.

Ο διαβητικός με πνευμονία…

• Αναπτύσσει πιο συχνά πλευρίτιδα

• Και έχει αυξημένη πιθανότητα να πεθάνει, 
σε σχέση με τον μη διαβητικό με πνευμονία.  

Falguera M, et al. Chest 2005;128:3233-9.
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Diabetes and Tuberculosis

• The risk of tuberculosis may be 
1.5 to 2 times or even more increased, 
depending on glycemic control and 
diabetes-associated comorbidity.

Infections possibly associated with diabetes 
(with increased risk or severity)

Head and neck infections
• Malignant otitis externa
• Periodontal disease
• Mucormycosis
• Bacterial meningitis
• Endophthalmitis
• Invasive fungal sinusitis

Respiratory tract infections and tuberculosis
• Tuberculosis, particularly pulmonary tuberculosis
• Upper respiratory tract infection
• Lower respiratory tract infection (eg: community-acquired pneumonia)
• Melioidosis

Pearson-Stuttard J, et al. The Lancet Diabetes & Endocrinology 2016;4:148–58. 

Infections possibly associated with diabetes 
(with increased risk or severity)

Urinary tract infections
• Cystitis
• Pyelonephritis
• Asymptomatic bacteriuria

Intra-abdominal infections
• Cholecystitis and subsequent gallbladder perforation
• Infection related to gangrenous appendicitis
• Peritonitis

Pearson-Stuttard J, et al. The Lancet Diabetes & Endocrinology 2016;4:148–58. 
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Infections possibly associated with diabetes 
(with increased risk or severity)

Skin and cutaneous tissues
•   Folliculitis
•   Fournier’s gangrene
•   Cellulitis
•   Infected diabetic foot
•   Candidal infections
•   Bone and joint infections
•   Necrotising fasciitis
• Dialysis line associated infections
•   Surgical site infections

Pearson-Stuttard J, et al. The Lancet Diabetes & Endocrinology 2016;4:148–58. 

Signal infections

• Some rare infections, known as signal infections are often 
pathognomonic of a patient having diabetes.

• Examples of signal infections include:
- emphysematous pyelonephritis
- malignant otitis externa
- mucormycosis
- Fournier’s gangrene

Pearson-Stuttard J, et al. The Lancet Diabetes & Endocrinology 2016;4:148–58. 

Diabetes and Meningitis

• Nationwide, prospective cohort on community-acquired bacterial 
meningitis (BM) performed from 3/2006 to 10/2014, in Nederland's.

• A total of 183 of 1447 episodes (13%) occurred in diabetes patients.

• The risk of acquiring BM was 2.2-fold higher for diabetes patients. 

• S. pneumoniae was isolated in 76% and L. monocytogenes in 6%.

• Outcome was unfavorable in 45% of episodes.

• Mortality rate: 23%. 

• Diabetes was associated with death, after adjusting for known predictors 
of death in a multivariable analysis (OR 1.98 [95% CI 1.13-3.48], P = 0.017).

van Veen KEB, et al. Scientific Reports, DOI: 10.1038/srep36996 
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Περίπτωση 1η

Κακοήθης εξωτερική ωτίτιδαΚακοήθης εξωτερική ωτίτιδα

• Βαρεία διεισδυτική, νεκρωτική λοίμωξη

• Σε ηλικιωμένους διαβητικούς, κυρίως
(και σε AIDS, αιματολογικές κακοήθειες) 

• Αίτιο: Pseudomonas aeruginosa (στο 95%)

• Επέκταση στα οστά της βάσης του κρανίου

• Παρουσία τυπικών σαρκίων στην ωτοσκόπηση

• Διάγνωση με: 
- CT 
- MRI
- Σπινθηρογράφημα  οστών.

Κακοήθης εξωτερική ωτίτιδα
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Κακοήθης 
Εξωτερική Ωτίτιδα: 
Επιπλοκές

 Οστεομυελίτιδα 
βάσης κρανίου  

 Πάρεση 
εγκεφαλικών 
συζυγιών (VII)

 μηνιγγίτιδα
 απόστημα 
 θρόμβωση 

φλεβωδών κόλπων

Κακοήθης εξωτερική ωτίτιδα - Αντιμετώπιση

• Ευρύς χειρουργικός καθαρισμός (αφαίρεση σαρκίων) και 
αντιμικροβιακή αγωγή (βάσει ευαισθησίας)

• Σιπροφλοξασίνη 400mg q 8h, IV, για 42 ημέρες.
(εάν είναι πρώϊμη: σιπροφλοξασίνη 750 mg q 12h, po).

• Εναλλακτικά: ιμιπενέμη, μεροπενέμη, κεφταζιντίμη, 
κεφεπίμη, πιπ/ταζο + αμινογλυκοσίδη.

• Πιθανώς χρήσιμα τα νεότερα αντιψευδομοναδικά 
κεφταζιντιμη/αβιμπακτάμη - κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη.

Περίπτωση 2η

• Ασθενής 50 ετών
• Παχύσαρκος
• Με αρρύθμιστο ΣΔ από 

10ετίας
• Προσέρχεται με πυρετό 

έως 40ο C από διημέρου 
με άλγος δεξιού κάτω 
άκρου και συνοδό 
δερματική βλάβη.
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Νεκρωτική απονευρωσίτιδα
(Necrotizing soft-tissue infections – NSTIs)

• Συστηματική τοξικότητα
- πυρετός, ρίγος, υποθερμία, 
- ταχυκαρδία, υπόταση, οξέωση
- αύξηση κρεατινίνης, CK και CRP, λευκοκυττάρωση >14.000
- Na < 135 mmol/l, ουρία > 30 mg/dl

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

Surgical Infection Society Guidelines 2011

Νεκρωτική απονευρωσίτιδα

• Ασυνήθης, βαρεία, καταστρεπτική λοίμωξη υποδορίου ιστού, 
κατά μήκος των επιπολής και εν τω βάθει περιτονιών κσι μυών.

• Συχνή σε: ΣΔ, αλκοολισμό, κίρρωση, περιφ. αγγειοπάθεια, 
επεμβάσεις κοιλίας, IVDU

• Κλινική εικόνα: 
- αρχικά κυτταρίτιδα (90%) μετά από βλάβη δέρματος
- ενίοτε συνεχώς επιδεινούμενο άλγος, χωρίς εικόνα  φλεγμονής
- φυσαλίδες, φλύκταινες, πομφόλυγες, σκληρία, δύσοσμο πύο
- νεκρωτικές εσχάρες
- γάγγραινα οσχέου - περινέου (γάγγραινα Fournier)
- υψηλός πυρετός, σύγχυση, λευκοκυττάρωση

Γάγγραινα  Fournier
• Νεκρωτική φασιίτιδα του οσχέου. 
• Συνυπάρχει  συνήθως λοίμωξη του 

δέρματος, των όρχεων, ουρολοίμωξη  ή 
περιεδρικό απόστημα. 

• Συνήθως πρόκειται για πολυμικροβιακή 
λοίμωξη από E. coli, Pseudomonas spp, 
Streptococcus spp,S. aureus, Bacteroides, 
Clostridium spp, Salmonella spp, Klebsiella 
spp, Enterococcus spp και αναερόβια. 

• Ro: αέρας υποδορίως στο 89%. 
• U/S:αέρα στο υποδόριο και πάχυνση 

περιτονιών. 
• Θνητότητα είναι 15-52%. 
• Χειρουργικός καθαρισμός εντός 24 ωρών 

μειώνει την θνητότητα κατά 71%.
• SOS Οι ασθενείς έχουν όψη βαρέος 

πάσχοντος
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Νεκρωτικές λοιμώξεις δέρματος - μαλακών μορίων

ΤΥΠΟΣ Ι: 
Πολυμικροβιακές [κυρίως Gram (-) και αναερόβια]

ΤΥΠΟΣ ΙΙ: 
Streptococcus pyogenes

ΤΥΠΟΣ III: 
Αεριογόνος γάγγραινα από είδη κλωστηριδίων

Δυσχερής διάγνωση - απαιτείται υψηλή κλινική υποψία

Μέση θνητότητα: 32%

Νεκρωτική απονευρωσίτιδα - ΤΥΠΟΣ Ι (90%)

• Αναερόβια + αερόβια
• Βacteroides spp 
• Πεπτοστρεπτόκοκοι
• Στρεπτόκοκκοι (non Α)
• Εντεροβακτηριακά

Χρόνος επώασης: 48-96 ώρες
Ταχεία εξέλιξη: σε ώρες έως ημέρες
Αέρας - κριγμός

Περίπτωση 3η
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Νεκρωτική απονευρωσίτιδα - ΤΥΠΟΣ ΙΙ

ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ
• Στρεπτόκοκκος ομάδος Α (Β, C, G)
• Χρόνος επώασης: 6-48 ώρες
• Ταχυτάτη εξέλιξη: λίγες ώρες
• Δεν υπάρχει κριγμός
• Σε έως 50 % επιπλέκεται από στρεπτοκοκκικό 

τοξικό shock

Γενικές αρχές αντιμετώπισης νεκρωτικής 
απονευρωσίτιδας

• Αργοπορία στη διάγνωση αυξάνει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα

• Αέρας στα μαλακά μόρια είναι ειδικό εύρημα για NSTI

• Η CT και η MRI βελτιώνουν την δυνατότητα ανίχνευσης αέρα 

• O άμεσος & επαρκής χειρουργικός καθαρισμός βελτιώνει την έκβαση

• Ανάγκη για συχνή επανεκτίμηση ή επανεπέμβαση εντός 24 ωρών

• Εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή για πολυμικροβιακή λοίμωξη με 
κάλυψη Gram θετικών και αρνητικών καθώς και αναεροβίων 

Surgical Infection Society Guidelines 2011. Italian/ISC Guidelines 2011

Αντιμικροβιακή αγωγή σε νεκρωτική 
απονευρωσίτιδα

• Βανκομυκίνη ή Λινεζολίδη ή Δαπτομυκίνη 
+

• Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη   ή
• Καρβαπενέμη   ή
• Κεφαλοσπορίνη γ΄γενεάς + Μετρονιδαζόλη   ή
• Κινολόνη + Μετρονιδαζόλη

Επίσης:
• Αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη + Κλινδαμυκίνη + Σιπροφλοξασίνη

Σε τεκμηριωμένη λοίμωξη από στρεπτόκοκκο ομάδας Α:
• Πενικιλλίνη 24-30 εκατ ΙU + κλινδαμυκίνη 600-900 mg x 3, iv

Surgical Infection Society Guidelines 2011 - Italian/ISC Guidelines 2011 - IDSA Guidelines, CID 2014
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Διαβητικό πόδι

Λοιμώξεις διαβητικού ποδιού

• Εξέλκωση που συνήθως συνοδεύεται από καταστροφή εν τω βάθει 
ιστών και επιλοίμωξη στον άκρο πόδα των διαβητικών (κάτωθεν 
των σφυρών), σε συνδυασμό με υποκείμενη περιφερική 
νευροπάθεια ή/και ποικίλης βαρύτητας περιφερική 
αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων. 

• Δύσκολη η διαφορική διάγνωση μεταξύ λοιμώδους ή μη 
λοιμώδους αιτιολογίας.

• Σε ποσοστό τουλάχιστον 20% για τους ασθενείς από την κοινότητα 
και >70% των νοσηλευόμενων, η λοίμωξη του διαβητικού ποδιού 
επιπλέκεται με οστεομυελίτιδα.
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Κλινική διάγνωση οστεομυελίτιδας

Παράγοντες κινδύνου:

• Εμφανές οστούν ή στυλεός που αγγίζει το οστούν

• Διαστάσεις έλκους άνω των 2 x 2cm

• Παρουσία έλκους για >1-2 εβδομάδες

• Η αποφόρτιση πιέσεων δεν συνοδεύεται από βελτίωση ενός μη ισχαιμικού 

έλκους μετά από 6 εβδομάδες

• Δάκτυλο με εικόνα “λουκάνικου”

• Εάν υπάρχει ισχαιμία, τα σημεία φλεγμονής μπορεί να είναι λιγότερο έκδηλα

Δοκιμασία Probe to bone

Probe to bone (+) = Οστεομυελίτιδα

Δάκτυλο με εικόνα “λουκάνικου”

Rajbhandari et al. Diabet Med 2000; 17:74-77

34

35

36



13

Σύγκριση διαφόρων τεχνικών για τη διάγνωση της 
οστεομυελίτιδας

Gold standard: βιοψία οστού και καλλιέργεια ληφθείσα διαμέσου μη μολυσμένου ιστού

Κατάταξη λοιμώξεων διαβητικού ποδιού

Κατάταξη λοιμώξεων διαβητικού ποδιού
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Πότε πρέπει να λαμβάνονται καλλιέργειες 

• ΔΕΝ πρέπει να γίνεται σε απλά έλκη ή σε μέτριας βαρύτητας 
φλεγμονή. 

• ΔΕΝ πρέπει να λαμβάνονται καλλιέργειες από την επιφάνεια 
ή την κοίτη των ελκών με στυλεό γιατί τα αποτελέσματα δεν 
αντιπροσωπεύουν παθογόνα υπεύθυνα για τη λοίμωξη.

• Συνιστάται η λήψη καλλιεργειών μόνο σε επιπλεγμένες 
λοιμώξεις ελκών ή σε ασθενείς που έχουν λάβει αντιβιοτικά 
πρόσφατα, πάντα από εν τω βάθει ιστούς ή από βιοψία 
βλάβης. 

• Λήψη και καλλιεργειών αίματος σε σοβαρές λοιμώξεις.

Αντιμικροβιακή αγωγή Per os

• Χρονίζουσα ή νεκρωτική λοίμωξη με προηγούμενη χρήση 
αντιβιοτικών το τελευταίο τρίμηνο: συνδυασμοί αντιβιοτικών 
ως επί πολυμικροβιακής λοίμωξης από Gram(+), Gram(-) και 
αναερόβια. 

• Προτεινόμενα σχήματα από του στόματος:
- αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό σε συνδυασμό με σιπροφλοξασίνη ή

κοτριμοξαζόλη, ή λινεζολίδη, ή τεδιζολίδη, ή δοξυκυκλίνη. 
- Κλινδαμυκίνη σε συνδυασμό με κοτριμοξαζόλη, ή κινολόνη.

Διάρκεια αγωγής

Χωρίς οστεομυελίτιδα: 
• 1-2 εβδομάδες για ήπιες λοιμώξεις (θεραπεία ως επί 

λοίμωξης μαλακών μορίων) 
• 2-3 εβδομάδες για σοβαρές λοιμώξεις ή λοιμώξεις από 

ανθεκτικά παθογόνα. 
• Σε σοβαρές λοιμώξεις απαιτείται νοσηλεία και η αρχική 

αγωγή είναι ενδοφλέβια.

Σε συνυπάρχουσα οστεομυελίτιδα η διάρκεια θεραπείας, αν 
και εξατομικεύεται, δεν είναι μικρότερη από 6 εβδομάδες, 
αλλά ούτε και μεγαλύτερη των 12 εβδομάδων.
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Υπάρχουν διαφορές στην αποτελεσματικότητα των 
διαφόρων αντιβιοτικών στις λοιμώξεις διαβητικού ποδιού; 

• The evidence for the relative effects of different systemic 
antibiotics for the treatment of foot infections in diabetes is very 
heterogeneous and generally at unclear or high risk of bias.

• Consequently it is not clear if any one systemic antibiotic 
treatment is better than others in resolving infection or in terms 
of safety. 

• One non-inferiority trial suggested that ertapenem + vancomycin 
is more effective in achieving clinical resolution of infection than 
tigecycline. 

• Otherwise the relative effects of different antibiotics are unclear. 

Selva Olid A, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 4;(9):CD009061.

Κριτήρια διακοπής αγωγής και υποτροπές

Κριτήρια διακοπής αγωγής: 
• Κλινική ύφεση σημείων λοίμωξης, 
• Αποκατάσταση δεικτών φλεγμονής (TKE/CRP/WBC) και
• Ακτινολογική βελτίωση. 
Η αντιμικροβιακή αγωγή δεν πρέπει να παρατείνεται μέχρι την πλήρη 
επούλωση της ελκωτικής βλάβης.

Υποτροπές έλκους 
• Σημειώνονται σε ποσοστό > 40% εντός 18μηνου και 70% εντός 5ετίας. 
• Η οστεομυελίτιδα μετά από επιτυχημένη αγωγή μπορεί να παραμείνει σε 

ύφεση τουλάχιστον για ένα έτος (μέχρι την υποτροπή).

Σύνοψη των κατευθυντήριων γραμμών αντιμετώπισης
της λοίμωξης του διαβητικού ποδιού - Ι

1. Καλή γλυκαιμική ρύθμιση με στόχο HbA1c ≤ 6,5

2. Σωστή περιποίηση άκρου με τη χρήση κατάλληλων υποδημάτων 
και εμπειρία στην κοπή νυχιών και περιποίηση τύλων.

3. Έλεγχος βατότητας αρτηριακού δικτύου με έγχρωμο Triplex και 
επέμβαση επαναιμάτωσης, αν χρειάζεται.

4. Τεκμηρίωση υποκείμενης οστεομυελίτιδας 
(κλινικά, απεικονιστικά, μικροβιολογικά, ιστολογικά).

5. Σωστή τοπική αγωγή για έλκη που δεν έχουν στοιχεία λοίμωξης
ΟΧΙ αντιβιοτικά!
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Σύνοψη των κατευθυντήριων γραμμών αντιμετώπισης
της λοίμωξης του διαβητικού ποδιού - ΙΙ

6. Εφ’όσον ακολουθούνται όλα τα ανωτέρω, τότε έχει νόημα η 
χορήγηση αντιβιοτικών και ΜΟΝΟ για τις περιπτώσεις όπου
υπάρχουν σαφή κλινικά, εργαστηριακά και απεικονιστικά στοιχεία
υπέρ λοίμωξης διαβητικού ποδιού, με ή χωρίς υποκείμενη 
οστεομυελίτιδα.

7. Τα αντιβιοτικά ΔΕΝ υποκαθιστούν τη σωστή φροντίδα των 
ποδιών των διαβητικών ασθενών ούτε αποτρέπουν τις επιπλοκές
(όπως γάγγραινα, ακρωτηριασμός).

Περίπτωση 4η

Διαβητική γυναίκα με πυρετό, 
κοιλιακό άλγος και σήψη
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Εμφυσηματώδης πυελονεφρίτιδα 

EPN
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Εμφυσηματώδης πυελονεφρίτιδα

• Γυναίκες/Άνδρες: 6/1

• Έως και το 95% των ασθενών με EPN έχουν 
αρρύθμιστο Σ. Διαβήτη

• Άλλοι παράγοντες κινδύνου:
- Κατάχρηση ουσιών
- Νευρογενής κύστη
- Αλκοολισμός
- Ανατομική ανωμαλία στο ουροποιητικό

ΕΡΝ: Παθογόνα αίτια

• Escherichia coli (70%)
• Proteus mirabilis 
• Klebsiella pneumoniae
• Group D Steptococcus
• Αναερόβια (Clostridium septicum)
• Candida albicans 
• Cryptococcus neoformans
• Pneumocystis jiroveci

ΕΡΝ: Παθογένεια

• Τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης και η μειωμένη άρδευση των 
νεφρών, στους διαβητικούς, προάγουν τον αναερόβιο 
μεταβολισμό.  

• Η ζύμωση της γλυκόζης και των γαλακτικών από δυνητικά 
αναερόβια Gram (-) βακτήρια, παράγει μεγάλες ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου, που συσσωρεύονται 
στο σημείο της φλεγμονής.
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Εμφυσηματώδης πυελονεφρίτιδα 

• Τουλάχιστον το 50% των ασθενών είναι 
βακτηριαιμικοί, με τον ίδιο μικροοργανισμό να 
απομονώνεται από: 
- το αίμα, 
- τα ούρα και 
- το πύον της παροχέτευσης.

EPN: Διάγνωση

• Η ακρίβεια του US και της απλής ΝΟΚ είναι 69% και 65%, 
αντιστοίχως.

• Προτιμάται η CT, ως πιο ευαίσθητη μέθοδος. 

• Επιπλέον, απεικονίζοντας την καταστροφή του 
παρεγχύματος, η CTκαθορίζει καλυτέρα την έκταση της 
νόσου.

• Ως εκ τούτου, η CT κοιλίας είναι απαραίτητη για τη πρώιμη 
διάγνωση και τη περαιτέρω αντιμετώπιση της EPN.

Huang & Tseng. Arch Intern Med 2000; 60:797–805.

EPN classification system (CT)

Huang & Tseng. Arch Intern Med 2000; 60:797–805.
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Θνητότητα: Παράγοντες κινδύνου

• ΣΠ < 90 mmHg
• Διαταραχή επίπεδου συνείδησης
• Αύξηση της κρεατινίνης

• Η συντηρητική θεραπεία με αντιβιοτικά έχει μεγαλύτερη 
θνητότητα σε σύγκριση με θεραπεία με αντιβιοτικά + 
διαδερμική παροχέτευση (PCD) του αποστήματος ή με τη 
νεφρεκτομή 

(OR: 2.85, CI 1.19 - 6.81) 

Falagas M. et al. J Urol 2007;178: 880–5.

Διαδερμική παροχέτευση (PCD)

• Η PCD βοηθά στη διατήρηση της λειτουργίας του 
προσβεβλημένου νεφρού στο 70% των περιπτώσεων.

• Πρέπει να διενεργείται σε ασθενείς με εντοπισμένες 
περιοχές αέρα, στους οποίους αναδεικνύεται λειτουργικό 
νεφρικό παρέγχυμα.

• Πρέπει να εισάγεται pigtail μεγέθους > 14 Fr, ιδανικά υπό CT 
καθοδήγηση.

ΕΡΝ: Αντιμικροβιακή θεραπεία

• β-λακτάμη + αναστολέας
• Κεφαλοσπορίνη

• Κινολόνη

Στην αρχική φάση πρέπει να χορηγείται
συνδυασμός με αμινογλυκοσίδη  
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Management algorithm for EPN based on 
clinico-radiological classification

Huang & Tseng. Arch Intern Med 2000; 60:797–805.

NOK

Huang & Tseng. 
Arch Intern Med 2000; 60:797–805

Management algorithm for EPN based on 
clinico-radiological classification

,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

ΜΜ: αντιμικροβιακή αγωγή 
PCD: διαδερμική παροχέτευση

Huang & Tseng. 
Arch Intern Med 2000; 60:797–805

Management algorithm for EPN based on 
clinico-radiological classification

RISK FACTORS
• diabetes 
• thrombocytopenia
• acute renal failure 
• altered level of consciousness
• shock
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Huang & Tseng. 
Arch Intern Med 2000; 60:797–805

Management algorithm for EPN based on 
clinico-radiological classification

• diabetes 
• thrombocytopenia
• acute renal failure 
• altered level of consciousness
• shock

Huang & Tseng. Arch Intern Med 2000; 60:797–805

Management algorithm for EPN based on 
clinico-radiological classification

2/4/2017 Θ.Α.Π. 69
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Περίπτωση 5η 

Διαβητική γυναίκα μέσης ηλικίας με:  
• Πυρετό από ημερών, 
• υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις,
• άλγος στη πλευρο-οσφυϊκή γωνία, 
• αιματουρία και
• απώλεια βάρους
προσέρχεται με εικόνα πιθανής σήψης 
(Αν. 24, ΣΑΠ: 95 → qSOFA = 2 → 6% πιθανότητα κακής έκβασης)

• An 65-year-old female presented with weight loss and hypercalcemia.
• Contrast-enhanced CT shows multiple low attenuation areas (arrow) in right

kidney surrounded by intensely enhancing walls. 
• Low attenuation areas represent dilated calyces and pus-filled spaces replacing

renal parenchyma.

Μultiple enhancing dilated calyces (black arrowheads) and 
an obstructing renal calculus (white arrow).
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XGN with perinephric inflammatory changes
• Perinephric stranding and thickening of the posterior pararenal fascia (white arrows) 
• Focal xanthomas (black arrow)

Ξανθοκοκκιωματώδης 
πυελονεφρίτιδα

XGN

Τι είναι η XGN;

Η XGN είναι ασυνήθης κατάσταση που
χαρακτηρίζεται από χρόνια διαπύηση 

του νεφρού η όποια οδηγεί σε 
προοδευτική καταστροφή του παρεγχύματος.

• Η αιτιολογία της παραμένει ασαφής  
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Ξανθοκοκκιωματώδης πυελονεφρίτιδα

Ο τυπικός ασθενής είναι γυναίκα μέσης ηλικίας με ΣΔ και

• υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις 
• άλγος στη πλευρο-οσφυϊκή γωνία 
• αιματουρία 
• απώλεια βάρους 
• ενίοτε σήψη 

Ξανθοκοκκιωματώδης πυελονεφρίτιδα

• Ο κύριος προδιαθεσικός νεφρικός παράγοντας είναι 
η απόφραξη. 

• Στο 75% των περιπτώσεων ανευρίσκεται λίθος που 
αποφράσει.

• Σε μια μελέτη βρέθηκε υδρονέφρωση στο 90% των 
ασθενών, με κοραλιοειδείς λίθους στο 46% των 
περιπτώσεων. 

Loffroy R, et al. Clin Radiol 2007;62:884-90. 

Ξανθοκοκκιωματώδης πυελονεφρίτιδα

Πιστεύεται ότι: 
• η νεφρική απόφραξη προδιαθέτει σε 

υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, 
• οι οποίες αποτελούν ερέθισμα για υπερβολική 

ανοσολογική απάντηση, 
• η όποια οδηγεί σε χρόνιες βλάβες,
• με τελικό αποτέλεσμα τη καταστροφή του νεφρικού 

παρεγχύματος.  

Craig WD, et al. Radiographics 2008;28:255-277.
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Ξανθοκοκκιωματώδης πυελονεφρίτιδα

• Η διάγνωση ήταν εξαιρετικά δύσκολη πριν την 
ανάπτυξη της CT.

• Σε μια αναδρομική μελέτη η σωστή διάγνωση της 
XGN ετέθει προεγχειρητικά σε μόνο 1 από 26 
ασθενείς.  

Malek RS, Elder JS. J Urol 1978;119:589-93. 

Ξανθοκοκκιωματώδης πυελονεφρίτιδα

Ιστολογικά οι φλεγμονώδεις εστίες χαρακτηρίζονται:

• από κεντρική περιοχή ενεργού φλεγμονής που περιβάλλεται 
από κοκκιωματώδη αντίδραση εντός της οποίας 
προεξάρχουν “αφρώδη” μακροφάγα.

• Τα “αφρώδη” μακροφάγα περιέχουν άφθονα 
κυτταροπλασματικά λιπίδια, τα οποία προσδίδουν το έντονο 
κίτρινο χρώμα.  

• Μακροσκοπικά, αυτές οι περιοχές φαίνονται ως ξανθώματα.  

Loffroy R, et al. Clin Radiol 2007;62:884-90.

Gross nephrectomy specimen showing characteristic lobulated xanthomatous lesions confined to the 
renal parenchyma (double arrowhead) caused by an obstructing “staghorn” calculus (white arrowhead) 
within the renal pelvis which has caused secondary hydronephrosis.
The dilated upper pole calyces contain purulent green colored fluid (single black arrowhead).
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Summary of findings in XGN

Rajesh A, et al. J Clin Imaging Sci 2011;1(2):1-6.   

Ασυμπτωματική Βακτηριουρία

H θετική καλλιέργεια ούρων 
ΔΕΝ 

είναι απόδειξη ουρολοίμωξης

Και κάτι απλό και πολύ συνηθισμένο

Ασυμπτωματική Βακτηριουρία

• Δεν χρειάζεται θεραπεία

• Διπλάσια έως τετραπλάσια συχνότητα στις γυναίκες 
με διαβήτη σε σχέση με γυναίκες χωρίς διαβήτη

• Σχετίζεται με τη διάρκεια του Διαβήτη και την 
ύπαρξη επιπλοκών, αλλά ΟΧΙ με τον έλεγχο του 
σακχάρου.
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Ασυμπτωματική Βακτηριουρία

ΕΛΕΓΧΟΣ ή/και ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ:

• Προεμμηνοπαυσιακές, μη έγκυες γυναίκες (Α-Ι)
• Διαβητικές γυναίκες (Α-Ι)
• Ηλικιωμένα άτομα που ζούν στο σπίτι τους (Α-ΙΙ)
• Υπερήλικα, ιδρυματικά άτομα (Α-Ι)
• Άτομα με βλάβη το νωτιαίου μυελού (Α-ΙΙ)
• Καθετηριασμένους ασθενείς (Α-Ι)

IDSA Guidelines 2011

Ευχαριστώ
Αθήνα - 22/10/2019
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Λαμπρινή Γαλανή
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος

Αναπλ. Διευθύντρια Α΄Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής
Κλινικής Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

22.10.2019

Εμβολιασμοί και 
Λοιμώξεις σε Ασθενείς 

με Ασπληνία

15ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών 
Μαθημάτων Λοιμώξεων

Λοιμώξεις σε Ασθενείς με ΣΔ ή Ασπληνία

Η λειτουργία 
του σπλήνα

• Παίζει κεντρικό ρόλο στην απομάκρυνση παθογόνων από την
κυκλοφορία κυρίως αυτών που περιβάλλονται από κάψα.

• Στον ερυθρό πολφό του σπληνός τα κολποειδή δρουν σαν
μηχανικό φίλτρο απομακρύνοντας τα σωματίδια >1 μ από την
κυκλοφορία (όπως ερυθρά με παράσιτα, μη οψωνοποιημένα
βακτήρια). Ανάμεσα στα κολποειδή η παρουσία μακροφάγων
εξασφαλίζει τη φαγοκυττάρωση καθώς και τη παραγωγή
κυτοκινών κατά τη διάρκεια λοίμωξης

• Ο λευκός πολφός φιλοξενεί περίπου τη μισή ποσότητα
ανοσοσφαιρινών που παράγουν τα Β-λεμφοκύτταρα
διαδραματίζοντας κριτικό ρόλο στη παραγωγή αντισωμάτων
έναντι των πολυσακχαριδικών αντιγόνων επιφανείας βακτηρίων
με κάψα.

1. Hosea SW, et al. N Engl J Med 1981; 304:245.
2. Gilsdorf JR. In: Mandell, Elsevier, Philadelphia 2015.
3. Borges da Silva H,  et al. Front Immunol 2015; 6:480.

King and Shumacker
Annals of Surgery 1952

Morris and Bullock
Annals of Surgery 1919

Described by Galen (130-200 AD) as the ”organ of mystery,” the spleen was later believed to 
be the source of melancholia (black bile or choler) as the theory of bodily humors arose. 
This theory persisted more than 1000 years….
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Ορισμοί

Ασπληνία: Ορίζεται η πλήρη απώλεια της
λειτουργίας του σπληνός και μπορεί να είναι
ανατομική ή λειτουργική.
Η ανατομική ασπληνία συνήθως είναι αποτέλεσμα
σπληνεκτομής λόγω τραυματικής αιτιολογίας ή για
θεραπευτικούς σκοπούς (πχ αιμολυτικές αναιμίες).

Η λειτουργική ασπληνία προκαλείται από
παθολογικές καταστάσεις όπως πολύ συχνά
συμβαίνει στην δρεπανοκυτταρική αναιμία. Σπάνια
η ασπληνία μπορεί να είναι συγγενής.

01
Υποσπληνισμός: αναφέρεται σε μερική
απώλεια της σπληνικής λειτουργίας και
προκαλείται συχνότερα από ιατρικές
διαταραχές που οδηγούν σε ατροφία,
έμφρακτα, προσβολή, ή διήθηση του
σπληνός, όπως σε θαλασσαιμίες, χρόνιες
ηπατικές παθήσεις, HIV/AIDS, ανοσολογικές
διαταραχές, ή κακοήθειες

02

Επίπτωση 
Σπληνεκτομής

• Περίπου 25.000 σπληνεκτομές πραγματοποιούνται 
ετησίως στην Αμερική.

• Υπολογίζεται ότι ένα εκατομμύριο περίπου είναι οι 
ασπληνικοί ασθενείς που κατοικούν στη χώρα 
συμπεριλαμβανομένου 100.000 ατόμων με 
δρεπανοκυτταρική αναιμία

Centers for Disease Control and Prevention. National Hospital Discharge Survey. Available at: www.cdc.gov/nchs/nhds/nhds_tables.htm#detailed

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ
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Αίτια Ασπληνίας και Υποσληνισμού
Ολική ή μερική σπληνεκτομή - Εμβολισμός σπληνικής αρτηρίας - Aκτινοβολία σπληνόςΙατρογενή αίτια:

Αλκοολική ηπατική νόσος - Χρόνια ιογενής ηπατίτιδα - Πρωτογενής χολική κίρρωση - Κίρρωση και πυλαία 
υπέρτασηΗπατική Νόσος:

Δρεπανοκυτταρική αναιμία – Θαλασσαιμίες - Μεταμόσχευση μυελού (ιδίως εάν σχετίζεται με νόσο 
μοσχεύματος έναντι ξενιστή) - Οξεία λευχαιμία – Λέμφωμα - Χρόνια μυελουπερπλαστικά σύνδρομα

Αιματολογικά 
Νοσήματα:

Θρόμβωση σπληνικής αρτηρίας - Θρόμβωση της σπληνικής φλέβας - Θρόμβωση κοιλιακής αρτηρίαςΑγγειακά Νοσήματα:

Κοιλιοκάκη - Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου - Νόσος Whipple'sΝοσήματα Πεπτικού:

Σαρκοείδωση - ΑμυλοείδωσηΔιηθητικά Νοσήματα:

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος - Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο - Ρευματοειδής αρθρίτιδα -
Κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα - Σύνδρομο Goodpasture’s - Σύνδρομο Sjogren’s - Οζώδης πολυαρτηρίτιδα, 
Θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Αυτοάνοσα Νοσήματα:

Φυσιολογική νεογνική κατάσταση (ειδικά σε πρόωρο τοκετό) - Μεμονωμένη συγγενής υποσπληνία - Σύνδρομο 
Ivemark - Σύνδρομο αυτοάνοσης πολυενδοκρινοπάθειας τύπου Ι – Υποπαραθυρεοειδισμός - Σύνδρομο  
Stormorken - Άλλα συγγενή ή οικογενή σύνδρομα

Συγγενή σύνδρομα:

HIV/AIDSΛοιμώδη Νοσήματα:

1. Di Sabatino A, et al. Lancet 2011; 378:86.   2.  Kirkineska L, et al. Hippokratia 2014; 18:7.   3. Rubin LG, Schaffner W. N Engl J Med 2014; 371:349

Ασπληνία & 
Κίνδυνος Λοίμωξης

• Ο κίνδυνος λοίμωξης, σήψης και θνητότητας από αυτή
φαίνεται να είναι περίπου δύο έως τρεις φορές
υψηλότερος σε ασθενείς με ασπληνία σε σύγκριση με τον
γενικό πληθυσμό.

• Κλινική μελέτη: σε ~8.000 ασθενείς με σπληνεκτομή και
παρακολούθηση για μια περίοδο 27 ετών

• Παρουσίασαν αυξημένα ποσοστά σήψης (σχετικός
κίνδυνος [RR] 3,38, 95% CI 3.12-3.67) και θνητότητας
σχετιζόμενη με τη σήψη (RR 3,02, 95% CI 1.80-5.06)
σε σύγκριση με τα control.

• Ο αυξημένος κίνδυνος σήψης και θνητότητας από
αυτή διατηρήθηκε για μια περίοδο 10 ετών και
θεωρείται ότι είναι διά βίου.

1. Thomsen RW et al. Ann Intern Med. 2009;151(8):546   2. Kristinsson SY  et al. Haematologica. 2014 Feb;99(2):392-8.   3. Tan KH. Neth J Surg. 1982;34(5):222

Ποιος όμως 
ασθενής είναι σε 

μεγαλύτερο 
κίνδυνο;

1. Όλοι οι ασθενείς με ανατομική ασπληνία

2. Από τους ασθενείς με λειτουργική ασπληνία ή 
υποσπληνισμό

• Όσοι εμφανίζονται με σοβαρή λοίμωξη – σήψη

• Όσοι έχουν ιστορικό υποτροπιάζουσων
βακτηριακών λοιμώξεων και/ή

• Εργαστηριακή ένδειξη απώλειας της σπληνικής 
λειτουργίας (πχ παρουσία Howell-Jolly στο 
περιφερικό αίμα ή στοχοκυττάρων).
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Σωμάτια Howell-Jolly ως δείκτης λειτουργίας του σπληνός

Ishikawa T, et al. Intern Med. 2013;52(16):1765. Prevalence of Howell-Jolly bodies caused by partial splenic embolization for portal hypertension.

• Η καλύτερη μέθοδος για την αξιολόγηση της σπληνικής λειτουργίας δεν έχει προσδιοριστεί. 

• Η ανεύρεση σωματίων Howell-Jolly από επίχρισμα περιφερικού αίματος συσχετίζεται με διαταραχή της 
σπληνικής λειτουργίας  και χρησιμεύει ως δείκτης για κλινικά σημαντική δυσλειτουργία και κίνδυνο σήψης.

• Επίσης σε ειδικά κέντρα γίνεται ποσοτικοποίηση των μνημονικών Β κυττάρων με κυτταρομετρία ροής. 

Στοχοκύτταρο

Howell-Jolly

Παράγοντες Κινδύνου για Λοίμωξη σε 
Διαταραχή της Σπληνικής λειτουργίας

• Παιδιά και Ηλικιωμένοι
• Αιμοσφαιρινοπάθειες, 
• Αιματολογικές κακοήθειες, 
• Ανοσοανεπάρκειες
• Φλεγμονώδεις παθήσεις                 

(π.χ. ΣΕΛ).

Αυξημένη επίπτωση Λοίμωξης και Σήψης σε 
σχέση με τους ασθενείς με ασπληνία μετά από 

τραυματισμό

• Οι ασθενείς με Θετικό ιστορικό σοβαρής λοίμωξης έχουν προδιάθεση και για άλλα επεισόδια

 Σε μια αναδρομική μελέτη 1600 ασθενών με σπληνεκτομή η συχνότητα εμφάνισης σοβαρής 
λοίμωξης ήταν έξι φορές υψηλότερη μεταξύ των ασθενών με ιστορικό σοβαρής λοίμωξης σε 
σύγκριση με τους  ασθενείς χωρίς τέτοιο ιστορικό. 

• Η έλλειψη εμβολιασμού κατά των μικροοργανισμών με κάψα, όπως πχ  του πνευμονιοκόκκου, αυξάνει 
επίσης την πιθανότητα σοβαρής λοίμωξης.

1. Chong J, et al. Epidemiol Infect. 2017 Jan;145(2):397-400.   
2. Kyaw MH, et al. Am J Med. 2006;119(3):276.

3. Theilacker C, et al. Clin Infect Dis. 2016;62(7):871. SPLEEN OFF Study Group
4. Adriani KS et al. Mayo Clin Proc. 2013;88(6):571. 

Σημαντικά Παθογόνα 
& Κλινική Εικόνα
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ΤΕΠ: Κυριακή 10:00 πμ

77 χρονών γυναίκα προσήλθε στα ΤΕΠ με πυρετό έως 38,5°C από 24ωρου χωρίς 
άλλη σημειολογία πλην ήπιας επιγαστραλγίας. 

Ιστορικό σπληνεκτομής προ 20ετίας λόγω λεμφώματος σπληνός

Η κλινική εικόνα στα ΤΕΠ ήταν μη ειδική: ΑΠ=120/80 mm Hg, σφύξεις 85 min,
Θ= 37,8ο C μετά από λήψη παρακεταμόλης που είχε προηγηθεί.

Εξετάσεις αίματος χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο οπότε τέθηκε η διάγνωση της οξείας 
γαστρεντερίτιδος και της εδόθησαν οδηγίες για το σπίτι 

Έφυγε από το νοσοκομείο στις 14:00 μμ

ΤΕΠ: Επιστροφή με ΕΚΑΒ 
Κυριακή 18:00 μμ

Σύγχυση, Θ : 38,7°C 

ΑΠ: = 80/50 mmHg

Ανουρία 

ΔΕΠ

Διασωλήνωση - ΜΕΘ
Εμφάνιση 

νεκρωτικών βλαβών 
άνω και κάτω άκρων

Η ασθενής….
• Καλλιέργειες αίματος: 3/3 ζεύγη

θετικές με Streptococcus pneumoniae

• Μετά από κατάλληλη αντιμικροβιακή

αγωγή και υποστηρικτική φροντίδα, η

ασθενής επέζησε αλλά έπρεπε να

υποστεί ακρωτηριασμούς δακτύλων

και μεταταρσίου.

13
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ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕΤΑ-ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗ
(Overwhelming Post-Splenectomy Infection: OPSI)

Πρόδρομα συμπτώματα

Πυρετός, ρίγη, μυαλγίες, 
διαρροϊκή συνδρομή

• Διάρκεια < 24 ώρες 

01
Κεραυνοβόλος σηψαιμία 

• Αιφνίδια εισβολή 
• Σημαντική βακτηριαιμία
• Καμία εμφανής σηπτική 

εστία

02
Θανατηφόρες επιπλοκές 

• Καταπληξία-κώμα
• ΔΕΠ,  σύνδρομο 

Waterhouse Friderichsen
• Νεκρώσεις άκρων
• Θνητότητα > 50%, < 48 h

03

Brigden ML. West J Med. 1992 Oct;157(4):440-3.Overwhelming postsplenectomy infection still a problem.

ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕΤΑ-ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗ
(Overwhelming Post-Splenectomy Infection: OPSI)

• Η κεραυνοβόλος σήψη σε ασθενείς με διαταραχή της 
σπληνικής λειτουργίας συνήθως προκαλείται από τα 
βακτήρια που περιβάλλονται από κάψα:

• Streptococcus pneumoniae
• Haemophilus influenzae 
• Neisseria meningitidis

• Η θνητότητα είναι υψηλή (έως και 70%), αλλά μειώνεται 
αισθητά με την έγκαιρη παρέμβαση (10-40%)

• Η κλινική παρουσίαση μπορεί να είναι ήπια με ασαφή 
συμπτώματα σαν γρίπη

Ο κλινικός ιατρός πρέπει να είναι σε εγρήγορση για πιθανή ταχύτατη εξέλιξη με 
εγκατάσταση σημείων τοξικότητας όπως ΔΕΠ, πορφυρικό εξάνθημα, γάγγραινα άκρων.

1. Thomsen RW, et al. Ann Intern Med. 2009;(151):546-555 2. Morgan TL, et al. J Emerg Med. 2012;43(4):758-763. 3. Solomon CG, et al. N Engl J Med. 2014;371:349-356

Κλινική Εικόνα

Χωρίς άμεση και κατάλληλη θεραπεία,
οι λοιμώξεις σε ασπληνικούς και
υποσπληνικούς ασθενείς μπορούν να
εξελιχθούν σε θανατηφόρες εντός ωρών
από την έναρξη του προβλήματος

• Ο πυρετός σε έναν ασθενή 
με διαταραχή της σπληνικής 

λειτουργίας θα πρέπει να 
ερμηνεύεται ως πρώιμο 

σημάδι σήψης

Μπορεί επίσης να γίνει εμφανής
μεταστατική λοίμωξη κατά την εξέλιξη 

της σήψης (π.χ., σηπτική αρθρίτιδα, 
μηνιγγίτιδα ή περικαρδίτιδα).

Οι πιο συνηθισμένες εστίες 
λοίμωξης που συνοδεύουν την 

εικόνα της σήψης σε αυτούς 
τους ασθενείς είναι η 

πνευμονία, η βακτηριαιμία και 
η μηνιγγίτιδα

1. Morgan TL, et al. J Emerg Med. 2012;43(4):758   2. Wojtowicz JM, et al. CJEM. 2014;16(4):339  3. Theilacker C, et al. Clin Infect Dis. 2016;62(7):871

16
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Πότε ο 
μεγαλύτερος 
κίνδυνος για 
OPSI;

• Σε παλαιότερες μελέτες: 
στα πρώτα 2 χρόνια μετά 
από σπληνεκτομή
• 30% το πρώτο έτος
• 50% εντός των πρώτων

2 ετών
• Κίνδυνος εφόρου ζωής

5%

• Σε πιο πρόσφατη μελέτη: 
Εμφάνιση OPSI στο 70% των 
ασθενών μετά τα πρώτα δύο 
χρόνια από τη σληνεκτομή

• Το μεσοδιάστημα μεταξύ 
σπληνεκτομής και OPSI ήταν 6 
χρόνια (εύρος 1 μήνας – 50 
χρόνια).

Bisharat N et al. J Infect 2001;43(3):182-186
Kyaw MH, et al.  Am J Med 2006; 119:276.e1–7.

Theilacker C, et al. Clin Infect Dis. 
2016;62(7):871. SPLEEN OFF Study Group

• Προοπτική μελέτη 

σε 173 γερμανικές ΜΕΘ

• 52 ασθενείς με ασπληνία και 

σοβαρή σήψη ή σηπτικό 

shock από τη κοινότητα

• 52 ασθενείς χωρίς ασπληνία

• Οι ασθενείς με OPSI είχαν πιο συχνό ιστορικό κακοήθειας (38% έναντι 17%, P = .016)

• Streptococcus pneumoniae εντοπίστηκε συχνότερα σε ασθενείς με OPSI (42% έναντι
12% χωρίς ασπληνία. P <. 001) και πιο συχνά εκδηλώθηκε ως βακτηριαιμία (31% έναντι
6%, P =. 002).

• Το ποσοστό εμβολιασμού έναντι του πνευμονιοκόκκκου στους OPSI ασθενείς ήταν
χαμηλό 42% έναντι 8% χωρίς ασπληνία,P < .001).

• Κεραυνοβόλος πορφύρα ήταν μια συχνή επιπλοκή, στο 19% των ασθενών με OPSI
έναντι 5% των ασθενών χωρίς ασπληνία, (P =. 038).

Στη πολυπαραγοντική ανάλυση η ασπληνία ήταν η μόνη ανεξάρτητη μεταβλητή 
που σχετίστηκε με πνευμονιοκοκκική σήψη. (RR 2.53 [95% CI, 1.06–6.08]).

Οι Πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις παραμένουν η σημαντικότερη αιτία σοβαρής 
σήψης και σηπτικής καταπληξίας μετά από σπληνεκτομή.

Theilacker C et al. Clin Infect Dis. 2016 Apr 1;62(7):871-878

2019 UpToDate

Βακτήρια

1. Streptococcus pneumoniae
(Πνευμονιόκοκκος)

Πνευμονία, βακτηριαιμία και μηνιγγίτιδα. Κεραυνοβόλος πορφύρα (Purpura 
fulminans) πιο συχνή σε ασπληνικούς ασθενείς.

2. Haemophilus influenzae Πνευμονία, βακτηριαιμία και μηνιγγίτιδα.

3. Neisseria meningitidis
(Μηνιγγιτιδόκοκκκος)

Βακτηριαιμία, μηνιγγίτιδα. Το εξάνθημα μπορεί να συνοδεύει τη βακτηριαιμία ή/και 
τη μηνιγγίτιδα και μπορεί να είναι πετεχιώδης ή πορφυρικό

4. Capnocytophaga species
Ζωονόσος που συνήθως αποκτάται από δήγμα σκύλου με αποτέλεσμα την 
κυτταρίτιδα, τη βακτηριαιμία, τη μηνιγγίτιδα, την κεραυνοβόλο πορφύρα και/ή τη 
γάγγραινα.

5. Bordetella holmesii
Κοκκύτης, βακτηριαιμία, κυτταρίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα, περικαρδίτιδα και 
ενδοκαρδίτιδα. Η επίπτωση μπορεί να είναι υψηλότερη κατά τη διάρκεια επιδημιών 
κοκκύτη.

Παράσιτα
6. Babesia species

Νόσος που μεταδίδεται από δήγμα κρότωνα ή μέσω μετάγγισηςχαρακτηρίζεται από 
πυρετό, κεφαλαλγία, αρθραλγίες, και αιμολυτική αναιμία. Συνηθέστερα στην 
παράκτια Νέα Αγγλία.

7. Plasmodium falciparum
Πυρετός σε ασθενή που ταξίδεψε πρόσφατα ή ζει σε περιοχή που ενδημεί η 
ελονοσία (π.χ., η υποσαχάρια Αφρική).

Σημαντικά Παθογόνα και Κλινικά χαρακτηριστικά 
σε Ασθενείς με Σπληνική Δυσλειτουργία

19

20

21



8

Streptococcus 
pneumoniae –

Πνευμονιόκοκκος

• Αποτελεί το πιο σημαντικό παθογόνο.

• Είναι το πιο συχνό αίτιο σοβαρής λοίμωξης και
κεραυνοβόλου σήψης σε αυτή την ομάδα των
ασθενών σε ποσοστό 40-60%.

• Αν και η συνολική επίπτωση των λοιμώξεων S.
pneumoniae μειώνεται λόγω του ευρέως
διαδεδομένου πνευμονιοκοκκικού εμβολιασμού, oι
ασθενείς με διαταραχή της λειτουργίας του σπληνός
εξακολουθούν να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο
λοίμωξης από S. pneumoniae και να εμφανίζουν
φτωχότερα αποτελέσματα σε σύγκριση με ασθενείς
που έχουν φυσιολογική σπληνική λειτουργία.

1. Holdsworth RJ et al. Br J Surg. 1991;78(9):1031. 
2. Theilacker C, et al. Clin Infect Dis. 2016;62(7):871. SPLEEN OFF Study Group
3. Bisharat N et al.. J Infect. 2001 Oct;43(3):182-6

4. McCavit TL et al. Pediatr Blood Cancer. 2012;58(6):945. 
5. Halasa NB, et al. Clin Infect Dis. 2007;44(11):1428. 
6. Marrie TJ, et al. Int J Infect Dis. 2016;51:27. 

Streptococcus 
pneumoniae –

Κλινικά Σύνδρομα

• Παρόμοια κλινικά σύνδρομα σε ασπληνικούς
ασθενείς με εκείνα που παρατηρούνται σε
άλλους ασθενείς και περιλαμβάνουν
πνευμονία, βακτηριαιμία και μηνιγγίτιδα.

• Αρχικά συμπτώματα μη ειδικά (π.χ. πυρετός,
αίσθημα κακουχίας, ναυτία, έμετος, και
διάρροια) αλλά ταχύτατα η νόσος μπορεί να
εξελιχθεί σε σηπτική καταπληξία μέσα σε ώρες.

• H κεραυνοβόλος πορφύρα (Purpura fulminans)
φαίνεται να είναι πιο συχνή σε ασπληνικούς
ασθενείς με πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις σε
σύγκριση με τους ασθενείς που έχουν
φυσιολογική σπληνική λειτουργία.

1. Theilacker C, et al. Clin Infect Dis. 2016;62(7):871. 
2. Chaikof EL, et al. Am J Surg. 1985;149(4):534. 

• Προοπτική μελέτη: 2400 ασθενείς με διηθητική 
πνευμονιοκοκκική λοίμωξη

• Οι ασπληνικοί ασθενείς εμφάνισαν μεγαλύτερη πιθανότητα 
για:

• Εισαγωγή σε ΜΕΘ
• Μηχανικό αερισμό
• Μηνιγγίτιδα
• Οξεία Νεφρική ανεπάρκεια

• Η ενδονοσοκομειακή θνητότητα ήταν υψηλότερη (18,9% 
έναντι 15,6%) χωρίς ωστόσο να ήταν στατιστικά σημαντική

Marrie TJ, et al. Int J Infect Dis. 2016;51:27. 
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Haemophilus
influenzae type b –
Αιμόφιλος τύπου β

• Παλαιότερα ήταν από τα πιο συνηθισμένα αίτια
σήψης σε ασθενείς με διαταραγμένη σπληνική
λειτουργία, αλλά η συχνότητα εμφάνισης τους
μειώθηκε απότομα με την εκτεταμένη χρήση του
συζευμένου εμβολίου για τον τύπο αυτό.

• Τα κλινικά σύνδρομα που σχετίζονται με σοβαρές
λοιμώξεις H. influenzae type b περιλαμβάνουν
πνευμονία, βακτηριαιμία και μηνιγγίτιδα

1. Whisnant JK, et al. Lancet. 1971;2(7730):895
2. Holdsworth RJ et al. Br J Surg. 1991;78(9):1031. 
3. Theilacker C, et al. Clin Infect Dis. 2016;62(7):871

Neisseria meningitidis 
(Μηνιγγιτιδόκοκκος)
• Λιγότερο συχνό αίτιο σοβαρής λοίμωξης σε ασπληνικούς

ασθενείς
• Περίπου 3% των περιπτώσεων.

• Δεν είναι σαφές αν όντως είναι πιο διαδεδομένη λοίμωξη
σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών.

• Τα κύρια κλινικά σύνδρομα είναι η μηνιγγίτιδα και η
βακτηριαιμία.

• Μη ειδικά πρώιμα συμπτώματα σα γριπώδη συνδρομή
ακολουθούμενη από ταχεία εξέλιξη σε σηπτική
καταπληξία, η οποία συχνά συνοδεύεται από διάχυτη
ενδαγγειακή πήξη και κεραυνοβόλο πορφύρα .

1. Holdsworth RJ, et al. Br J Surg. 1991;78(9):1031  2. Loggie BW, et al. J Pediatr Surg. 1986;21(4):326

Man’s best friend, 
fatal in the end

• 59 χρονη γυναίκα με ιστορικό σπληνεκτομήs μετά από τροχαίο 

• Προσήλθε στα ΤΕΠ λόγω εμπυρέτου και ρίγος έως 39.4 °C 

• Επίσης παρουσίαζε  ναυτία, έμετο, και διάχυτη αδυναμία στο σώμα 
τόσο ώστε έπρεπε να την φέρουν στο τμήμα των επειγόντων 
περιστατικών σε αναπηρικό καροτσάκι. 

• Είχε υποστεί ένα μικρό δήγμα σκύλου στο δεξί της χέρι 2 μέρες πριν, 
χωρίς όμως οίδημα ερυθρότητα ή άλγος.

• Ο σκύλος, πλήρως εμβολιασμένος, ήταν το οικογενειακό της 
κατοικίδιο. 

• Θ=39.3 °, 121 σφύξεις/λεπτό, ΑΠ=113/71 mm Hg.

• Είχε ένα καθαρό, μη ερυθηματώδες 1-cm τραύμα στο δεξιό της 
αντίχειρα 

• Οι αρχικές εργαστηριακές τιμές και μια ακτινογραφία του δεξιού 
αντίχειρα ήταν φυσιολογικές.

Cleve Clin J Med. 2017 Feb;84(2):146
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Στη συνέχεια ταχεία επιδείνωση…..
• Χωρίς σαφή εστία λοίμωξης η ασθενής θεωρήθηκε ότι πάσχει 

από ιογενή λοίμωξη και δεν χορηγήθηκαν αντιβιοτικά.
• Εισήχθη στο νοσοκομείο για παρακολούθηση 
• Το επόμενο πρωί, η διανοητική της κατάσταση είχε 

επηρεαστεί.
• Θ= 39.6 °C, σφύξεις 115/λεπτό, ΑΠ=113/74 mm Hg.
• Αύξηση γαλακτικού από 1,9 mmol/L σε 4,9 mmol/L εντός 9 

ωρών
• Ο ασθενής ξεκίνησε εμπειρική αγωγή με βανκομυκίνη-

κεφτριαξόνη και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ
• Αιμοδυναμικά ασταθής με ινότροπη υποστήριξη
• Γαλακτική οξέωση, ΔΕΠ, ΟΝΑ, ισχαιμία ήπατος. 
• Η ασθενής πέθανε εντός 40 ωρών από την εισαγωγή της

Από τις καλλιέργειες αίματος αναπτύχθηκε εντός 2 
ημερών ένα βραδέως-αναπτυσσόμενο gram αρνητικό 

ραβδίο που τυποποιήθηκε ως
Capnocytophaga canimorsus

Capnocytophaga spp

• C.canimorsus και, λιγότερο συχνά, C.cynodegmi
μεταδίδονται στον άνθρωπο κυρίως μέσω δηγμάτων
σκύλων.

• Περίπου το 12% των αναφερόμενων περιπτώσεων
λοίμωξης αφορούν ασπληνικούς ασθενείς.

• Κύρια κλινικά σύνδρομα περιλαμβάνουν σηψαιμία,
μηνιγγίτιδα, κυτταρίτιδα, πορφύρα και γάγγραινα.

• Η σχετιζόμενη θνητότητα μεταξύ των ασθενών είναι
περίπου 30%.

1.Khawari AA et al. Clin Infect Dis. 2005;40(11):1709   2. Chiappa V, et al. N Engl J Med. 2014;370(13):1238.  3. Butler T. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2015;34(7):1271

Bordetella 
holmesii

• B. holmesii είναι ένα παθογόνο του αναπνευστικού που προκαλεί
συμπτώματα τύπου κοκκύτη σε ανοσοεπαρκή άτομα. Ωστόσο δεν
υπάρχουν πολλά δεδομένα για αυτόν τον μικροοργανισμό.

• Στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και κυρίως σε ασθενείς με
ασπληνία έχει ενοχοποιηθεί για εξωπνευμονικές διηθητικές
λοιμώξεις κυρίως: κυτταρίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα, σηψαιμία,
περικαρδίτιδα και ενδοκαρδίτιδα.

• Δεν έχουν αναφερθεί θανατηφόρες περιπτώσεις.

• Η συχνότητα εμφάνισης σοβαρών λοιμώξεων από Β. holmesii
φαίνεται να συσχετίζεται με επιδημίες κοκκύτη.

1. Tartof SY,  al. Bordetella holmesii Working Group.Clin Infect Dis. 2014;58(2)   2. Pittet LF, et al. Microbiol Spectr. 2016;4(2)
3. Fong W, et al. Pathology. 2018;50(3):322    4. Shepard CW, et al. Clin Infect Dis. 2004;38(6):799
5. Pittet LF, et al. Lancet Infect Dis. 2014;14(6):510

28

29

30



11

Παράσιτα: Babesia spp
• Μπαμπεσίωση προκαλείται από δήγμα κρότωνος. Babesia microti (USA), Babesia divergens

(Ευρώπη), Babesia venatorum (Κίνα)

• Χαρακτηρίζεται από πυρετό, κακουχία, μυαλγίες, αρθραλγίες και αιμολυτική αναιμία.

• Οι ασπληνικοί ασθενείς διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης, η οποία μπορεί να εξελιχθεί
σε οξύ σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, πολυοργανική ανεπάρκεια και διάχυτη
ενδαγγειακή πήξη.

• Η νόσος σε αυτή την κατηγορία ασθενών μπορεί να είναι επίμονη και να υποτροπιάζει.

• Θανατηφόρες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί, αν και δεν είναι συχνές.

• Οι περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται στην Νέα Αγγλία τους θερμούς μήνες όταν
υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα των κροτώνων. Σποραδικά και σε άλλες περιοχές των
Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αυστραλίας.

• Μπορεί να μεταδοθεί με τη μετάγγιση και έτσι συγχέεται με αιμολυτικές αντιδράσεις σε
ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες οδηγώντας σε καθυστερημένη διάγνωση στους
ασπληνικούς ασθενείς.

Mareedu N, et al. Am J Trop Med Hyg. 2017;97(4):1218
O'Connell S, et al. Ticks Tick Borne Dis. 2017;8(4):537
Krause PJ, et al. Clin Infect Dis. 2008;46(3):370.
Browne S, et al. Br J Haematol. 2010;148(4):494

Vannier EG, et al. Infect Dis Clin North Am. 2015;29(2):357.
Karkoska K, et al. Pediatr Blood Cancer. 2018;65(1
Manian FA, et al. N Engl J Med. 2016;375(10):981

Παράσιτα: 
Ελονοσία  

Plasmodium spp 

• P. Falciparum, P. vivax, P. ovale ,P. malariae, P. Knowlesi

• Υπόνοιες για τη νόσο σε ασθενείς με πυρετό που έχουν πρόσφατα
ταξιδέψει ή ζουν σε περιοχές όπου ενδημεί η ελονοσία (δηλαδή, οι
περισσότερες τροπικές περιοχές του κόσμου, ιδιαίτερα η υποσαχάρια
Αφρική).

• Ο βαθμός στον οποίο η ασπληνία ή ο υποσπληνισμός μεταβάλλει την
πορεία της ελονοσίας είναι ασαφής.

• Οι ασθενείς με διαταραχή της σπληνικής λειτουργίας που δεν έχουν
εκτεθεί προηγουμένως σε ελονοσία μπορεί να έχουν παρατεταμένο
πυρετό, επίμονη παρασιταιμία, και καθυστερημένη ανταπόκριση στη
θεραπεία λόγω της απώλειας διήθησης στο σπλήνα. Έχουν επίσης
αναφερθεί σοβαρές και θανατηφόρες λοιμώξεις.

• Αντίθετα, τα άτομα με ανοσία που έχουν προσβληθεί εκ νέου μετά
από σπληνεκτομή φαίνεται να έχουν μια τυπική ήπια πορεία
λοίμωξης, υποδεικνύοντας ότι ο σπλήνας δεν απαιτείται για την
ανοσολογική δέσμευση των μολυσμένων ερυθροκυττάρων.

Demar M, et al. Am J Trop Med Hyg. 2004;71(3):290
Chotivanich K, et al. J Infect Dis. 2002;185(10):1538
Lipman HM. BMJ. 2005;331(7516):576.
Looareesuwan S, et al. Clin Infect Dis. 1993;16(3):361.

Άλλα παθογόνα
Λοίμωξη από Klebsiella pneumoniae δεν φαίνεται να είναι πιο συχνή σε αυτόν τον πληθυσμό
ασθενών αλλά μπορεί να είναι ταχέως εξελισσόμενη και θανατηφόρα.

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, και άλλα παθογόνα που συνήθως προκαλούν βακτηριαιμία
έχουν αναφερθεί ότι προκαλούν κεραυνοβόλες λοιμώξεις σε ασθενείς με διαταραχή της σπληνικής
λειτουργίας

Cytomegalovirus, Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Ehrlichia species έχουν
επίσης αναφερθεί ότι προκαλούν ασυνήθιστα σοβαρές ή θανατηφόρες λοιμώξεις στους
ασπληνικούς ασθενείς. Ωστόσο, δεν έχει τεκμηριωθεί το αν η διαταραχή του σπληνός είναι
πραγματικά παράγοντας κινδύνου για λοίμωξη από αυτά τα παθογόνα.

Theilacker C, et al. Clin Infect Dis. 2016;62(7):871
Zahid MF, et al. Blood. 2017;130(26):2906. 
Li CK, et al. Pediatr Hematol Oncol. 2001;18(3):229.

Chong J, et al. Epidemiol Infect. 2017;145(2):397
Theilacker C, et al. Clin Infect Dis. 2016;62(7):871

1. Han XY, et al. Am J Clin Pathol. 2005;123(4):612.   2. Hasegawa T, et al. Pediatr Int. 2016;58(12):1367    3. Xu F, et al. BMC Infect Dis. 2011;11:162.    
4. Sheng CF, et al Genet Mol Res. 2015;14(1):2702-6.       5. Rabinstein A, et al. QJM. 2000;93(3):198
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αρχική Διαλογή και Διαχείριση ασθενούς 
με Ασπληνία - Υποσπληνισμό

Άμεση εμπειρική χορήγηση 
αντιμικροβιακών εντός μιας 

ώρας χωρίς καθυστέρηση 
ακόμα και πριν την 

διενέργεια διαγνωστικών 
εξετάσεων (πχ ΟΝΠ)

Άμεση εμπειρική χορήγηση 
αντιμικροβιακών εντός μιας 

ώρας χωρίς καθυστέρηση 
ακόμα και πριν την 

διενέργεια διαγνωστικών 
εξετάσεων (πχ ΟΝΠ)

Επιθετική υποστηρικτική 
φροντίδα για τη διαχείριση 

της σήψης. Υγρά IV, Ο2, 
ινότροπη υποστήριξη, 

προστασία αεραγωγού 
ανάλογα 

Επιθετική υποστηρικτική 
φροντίδα για τη διαχείριση 

της σήψης. Υγρά IV, Ο2, 
ινότροπη υποστήριξη, 

προστασία αεραγωγού 
ανάλογα 

Di Sabatino A, et al. Lancet. 2011;378(9785):86
Brigden ML, et al. Crit Care Med. 1999;27(4):836
Lynch AM, et al. Infect Dis Clin North Am. 1996;10(4):693.

Πυρετός σε ασθενή με ασπληνία

Μπορεί ο ασθενής να μεταβεί άμεσα σε κέντρο για 
λήψη παρεντερικής αντιμικροβιακής αγωγής;

Αρχική αξιολόγηση - εργαστηριακός έλεγχος
Γενική αίματος – πλακάκι
Πλήρης βιοχημικός έλεγχος
Πήξη και d-dimers
Αέρια - Γαλακτικό
Καλλιέργεια αίματος - ούρων - άλλη εστία
Αντιγόνα πνευμονιοκόκκου
Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών
Ακτινογραφία/Υπερηχογράφημα/CT
ΟΝΠ (αν συμβατή κλινική εικόνα)

ΝΑΙ ΟΧΙ

Άμεση λήψη προκαθορισμένης αντιμικροβιακής 
αγωγής εφάπαξ από το στόμα:
• Αμοξυκιλλίνη: 2gr PO ή
• Αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό: 875 mg/125 mg PO ή
• Λεβοφλοξασίνη: 750 mg PO ή
• Μοξιφλοξασίνη: 400 mg PO

Ιδανικά εισαγωγή στο νοσοκομείο για 72 ώρες ή 
αν αποφασιστεί κατ΄οίκον αντιμετώπιση  πρέπει 
να υπάρχει η δυνατότητα για άμεση πρόσβαση 

στο νοσοκομείο• Rubin LG, Schaffner W. N Engl J Med. 2014 Jul 24;371(4):349-56
• Pasternack MS © 2019 UpToDate

ΘΕΡΑΠΕΙΑ IV

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΜΕΣΑ 
2gr Κεφτριαξόνης IV

34
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Εμπειρική Αντιμικροβιακή Αγωγή σε Ασθενή 
με Ασπληνία και Πυρετό ή/και Σήψη

1η Επιλογή* Αλλεργία ή δυσανεξία στις κεφαλοσπορίνες

Ενήλικες

Βανκομυκίνη 15 - 20 mg/kg IV κάθε 8 ή 12 ώρες (max δόση 2 
g ανά δόση ή συνολική ημερήσια δόση 60 mg/kg αρχικά)
και
Κεφτριαξόνη 2 g IV κάθε 12 ώρες
ή
Κεφοταξίμη 2 g IV κάθε 4-6 ώρες

Βανκομυκίνη 15 - 20 mg/kg IV κάθε 8 ή 12 ώρες (max δόση 2 
g ανά δόση ή συνολική ημερήσια δόση 60 mg/kg αρχικά)
Και
Μοξιφλοξασίνη 400 mg κάθε 24 ώρες
ή
Μεροπενέμη 2 g IV κάθε 8 ώρες

Παιδιά

Βανκομυκίνη 80 mg/kg/ημερησίως IV διαιρεμένο σε 
τέσσερις δόσεις
Και
Κεφτριαξόνη 100 mg/kg ημερησίως IV΄διαιρεμένο σε δύο 
δόσεις
(max δόση: 4 g/ημέρα)
ή
Κεφοταξίμη (300 mg/kg/ημερησίως διαιρεμένο σε τρεις ή 
τέσσερις δόσεις (max δόση: 12 g/day)

Βανκομυκίνη 80 mg/kg/ημερησίως IV διαιρεμένο σε 4 
δόσεις
Και
Λεβοφλοξασίνη 10 mg/kg IV κάθε 12 ώρες (max δόση 750 
mg/day)
ή
Μεροπενέμη 40 mg/kg IV κάθε 8 ώρες (max δόση 6 g/day)

• Rubin LG, Schaffner W. N Engl J Med. 2014 Jul 24;371(4):349-56
• Pasternack MS © 2019 UpToDate

*‘Ελλειψη δεδομένων αξιολόγησης από τυχαιοποιημένες μελέτες

Χορήγηση 
Δεξαμεθαζόνης IV 

σε Μηνιγγίτιδα

• Η δεξαμεθαζόνη μπορεί να μειώσει τις νευρολογικές
επιπλοκές και τη θνητότητα σε επιλεγμένους ασθενείς με
βακτηριακή μηνιγγίτιδα. Τα οφέλη φαίνεται να είναι
μεγαλύτερα σε ενήλικες με μηνιγγίτιδα S. pneumoniae,
ακολουθούμενο από παιδιά με μηνιγγίτιδα από H. influenzae.

• Για τους ενήλικους ασθενείς με ασπληνία ή υποσπληνία με
γνωστή ή πιθανολογούμενη βακτηριακή μηνιγγίτιδα, δίνουμε
δεξαμεθαζόνη: 0,15 mg/kg κάθε έξι ώρες για 4 ημέρες όταν
μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με την πρώτη δόση
αντιβιοτικών λόγω των υψηλών ποσοστών λοίμωξης από
S.pneumoniae σε αυτούς τους ασθενείς.

• Η καθυστέρηση της χορήγησης πέραν της μίας ώρας μετά την
πρώτη δόση αντιβιοτικών δεν φαίνεται να παρέχει οφέλη.

• Διακοπή σε περίπτωση απομόνωσης άλλου παθογόνου εκτός
του πνευμονιοκόκκου.

• de Gans J, et al. N Engl J Med. 2002;347(20):1549
• Castelblanco RL, et al. Lancet Infect Dis. 2014;14(9):813
• Tunkel AR, et al. IDSA. Clin Infect Dis. 2004 Nov 1;39(9):1267-84

Χορήγηση γ-σφαιρίνης: Σε ποιους ασθενείς;
 Η χρήση της γ-σφαιρίνης σε ασθενείς με σήψη είναι αμφιλεγόμενη και δεν συνιστάται συστηματικά για το

γενικό πληθυσμό.

 Ωστόσο, οι ασθενείς με ασπληνία ή υποσπληνισμό έχουν συγκεκριμένα ελλείμματα στην παραγωγή
αντισωμάτων, την οψωνοποίηση, τη φαγοκυττάρωση των ενδαγγειακών παθογόνων καθώς και
εξασθενημένη απάντηση στη παραγωγή αντισωμάτων κατά τον εμβολιασμό. H γ-σφαιρίνη έχει τη
δυνατότητα να αντισταθμίσει αυτά τα ανοσολογικά ελλείμματα σε επιλεγμένους ασθενείς αυτού του
πληθυσμού.

ΣΗΨΗ + 1. Aιμοδυναμική αστάθεια που δεν ανταποκρίνεται στη χορήγηση IV υγρών και/ ή 
ΔΕΠ

2. Eπιπρόσθετη ανοσοκατασταλτική κατάσταση (π.χ., ασθενείς με πρωτοπαθής 
ανοσοανεπάρκεια)

3. Aνεμβολίαστος ασθενής για S.pneumoniae και H.influenzae
4. Πολύ χαμηλά επίπεδα ανοσοσφαιρίνης IgG (πχ IgG <400 mg/dL)

1η Ημέρα: 1 g/kg
2η και 3η ημέρα: 0,5 g/kg

Σχήμα γ-σφαιρίνης: 

1. Pasternack MS © 2019 UpToDate 2. Nakamura K, et al. Crit Care Med. 2013;41(8):e163 3.Davidson RN, et al. Clin Microbiol Infect. 2001;7(12):657
4.Wang J, et al. J Crit Care. 2015;30(3):652.e9
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Ειδική Αγωγή
σε άτυπα 
παθογόνα

1. Δήγμα σκύλου ή άλλου ζώου. Υπόνοια για Capnocytophaga
spp
• Βανκομυκίνη + Πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη

(4.5 g IV κάθε 6 ώρες) ή
• Σε υποψία μηνιγγίτιδος Μεροπενέμη (2 g κάθε 8 ώρες)

2. Δήγμα κρότωνα ή μετάγγιση σε ενδημικές περιοχές και
συμβατή κλινική εικόνα. Κάλυψη και για Babesia spp.
• Αζιθρομυκίνη 500 mg IV + Ατοβακόνη 750 mg x2 PO ή
• Κλινδαμυκίνη 600 mg x 3 iv + Κινίνη 650 mg x 3-4 PO

3. Η θεραπεία της ελονοσίας σε ασθενείς με διαταραχή της
σπληνικής λειτουργίας είναι η ίδια όπως και για τους
ασθενείς με φυσιολογική σπληνική λειτουργία.

Προφύλαξη
o Εκπαίδευση
o Εμβολιασμός
o Αντιμικροβιακή αγωγή                                                  

Εκπαίδευση 
Ασθενών

Η εκπαίδευση ασθενών με διαταραχή της σπληνικής
λειτουργίας στην αντιμετώπιση του δια βίου αυξημένου
κινδύνου λοίμωξης με στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου είναι κρίσιμης σημασίας για τη φροντίδα.

Οι ασθενείς με μεγαλύτερη γνώση της πάθησής τους φαίνεται 
να έχουν χαμηλότερα ποσοστά σοβαρών λοιμώξεων σε 
σύγκριση με εκείνους που έχουν μικρότερη γνώση.

Έμφαση σε:

- Αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή λοίμωξη

- Σημασία του εμβολιασμού

- Χορήγηση προφυλακτικής αντιμικροβιακής αγωγής

- Πότε να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια

- Αποφυγή δηγμάτων από ζώα και κρότωνες
- Να έχουν προειδοποιητικά βραχιόλια ή κάρτες επάνω τους

El-Alfy MS, et al. Hematol J. 2004;5(1):77. 
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Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018 - 2019

Απαραίτητα Εμβόλια σε ασθενείς με 
λειτουργική ή ανατομική ασπληνία

• Streptococcus pneumoniae,

• Neisseria meningitides 

• Haemophilus influenzae και 

• Γρίπη

Πότε ενδείκνυται να γίνει ο εμβολιασμός σε σπληνεκτομή;

Επείγουσα 
Σπληνεκτομή
• 2 εβδομάδες μετά (14 

μέρες) πριν την έξοδο 
από το νοσοκομείο

01
Προγραμματισμένη 
Σπληνεκτομή
• Τουλάχιστον 2 εβδομάδες 

(14 μέρες) πριν το 
προγραμματισμένο 
χειρουργείο

02
Λειτουργική 
ασπληνία
• Όταν γίνει η διάγνωση

03

43
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Εμβόλια Πνευμονιοκόκκου

PCV13 

Συζευμένο

13 ορότυποι

Μία Δόση

PPSV23

Πολυσακχαριδικό

23 ορότυποι

Max 3 δόσεις

• Ενήλικες ≥65 ετών ή που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου που υπάρχει ένδειξη
εμβολιασμού με πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, πρέπει να λαμβάνουν και τα δύο είδη εμβολίων.

• Συστήνεται να προηγείται το εμβόλιο PCV13 και μετά 1 (ένα) χρόνο να ακολουθεί το PPSV23.
• Σε άτομα ηλικίας ≥65 ετών που έχει προηγηθεί το PPSV23, τότε το PCV13 πρέπει να γίνεται μετά 1

(ένα) χρόνο

Χωρίς Ιστορικό Εμβολιασμού έναντι πνευμονιοκόκκου
(Ηλικία: 19-64 ετών)

PCV13 

(2 εβδομάδες προ ή 
2 εβομάδες μετά 

χειρουργείου)

PPSV23 

(8 εβδομάδες μετά)

PPSV23 

(5 χρόνια μετά)

PPSV23 

(μετά τα 65 έτη )

Ιστορικό Εμβολιασμού με PPSV23 (Ηλικία: 19-64 ετών)

Ιστορικό μιας δόσης PPSV23

Ιστορικό δύο δόσεων PPSV23

PCV13 
(2 εβδομάδες προ ή 

2 εβομάδες μετά χειρουργείου)

PPSV23 

(8 εβδομάδες μετά)

PPSV23 

(μετά τα 65 έτη )

PCV13 
(2 εβδομάδες προ ή 

2 εβομάδες μετά χειρουργείου)

PPSV23 

(μετά τα 65 έτη )

46
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Ιστορικό Εμβολιασμού με PPSV23 και PCV13 (Ηλικία: 19-64 ετών)

Ιστορικό μιας δόσης PPSV23 και PCV13

Ιστορικό δύο δόσεων PPSV23 και PCV13

PPSV23 

(8 εβδομάδες μετά)

PPSV23 

(μετά τα 65 έτη )

PPSV23 

(μετά τα 65 έτη )

Ηλικία ≥ 65 ετών

Χωρίς ιστορικό PCV13

Ιστορικό PCV13

PCV13 
(2 εβδομάδες προ ή 

2 εβομάδες μετά χειρουργείου

PPSV23 

(8 εβδομάδες μετά)

PPSV23 

(τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το προηγούμενο)

Εμβόλια Μηνιγγιτιδοκόκκου

MenACWY

Τετραδύναμο, 
συζευγμένο (ACWY)
Μπορεί να γίνει μαζί με 
PCV13

Δύο δόσεις εμβολίου με 
μεσοδιάστημα 8 
εβδομάδων και 
επανάληψη σε 5 έτη

MenB-4C

Εμβόλιο ομάδος Β, 
πρωτεϊνικό
Χορηγούνται δύο δόσεις 
του εμβολίου MenB-4C  
με μεσοδιάστημα 
τουλάχιστον 1 μηνός

MenB-FHbp

Εμβόλιο ομάδος Β, 
πρωτεϊνικό
Τρεις δόσεις εμβολίου 
MenB-FHbp στους μήνες 
0, 1-2 και 6.

• Σε άτομα με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία στις περιπτώσεις προγραμματισμένης σπληνεκτομής ο
εμβολιασμός έναντι MenACWY συστήνεται να έχει ολοκληρωθεί 14 ή περισσότερες ημέρες πριν την
επέμβαση.

• Τα δύο πρωτεϊνικά εμβόλια μηνιγγιτιδοκόκκου δεν είναι ανταλλάξιμα το ένα με το άλλο. Μπορούν τα
συγχορηγηθούν με το συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο, αλλά σε διαφορετικό σημείο του σώματος
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Εμβόλια Μηνιγγιτιδοκόκκου

Άλλα Εμβόλια

• Haemophilus influenzae 

o Συζευμένο εμβόλιο αιμοφίλου τύπου Β. 

o Ο εμβολιασμός Hib συνιστάται για όλους τους 

ενήλικες που δεν έχουν προηγουμένως 

εμβολιαστεί ή εάν είναι άγνωστη αυτή η 

πληροφορία.

o Δεν χρειάζεται επαναληπτική δόση

• Γρίπη

Πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο

Προφυλακτική Αντιμικροβιακή Αγωγή
Εξατομίκευση της απόφασης χορήγησης καθημερινής αντιμικροβιακής προφύλαξης ανάλογα με τον ασθενή

Γενικά προτείνεται σε ασθενείς με επιπλέον παράγοντες κινδύνου για OPSI όπως: 

• Ηλικία <16 ετών ή >50 ετών.

• Παιδιά προφύλαξη μέχρι την ηλικία των 5 ετών και για τουλάχιστον ένα έτος μετά από σπληνεκτομή

• Ανεπαρκής ορολογική απάντηση σε πνευμονιοκοκκικό εμβολιασμό

• Ιστορικό προηγούμενης σήψης από πνευμονιόκοκκο ή άλλη σοβαρή νόσο

• Σπληνεκτομή για υποκείμενη αιματολογική κακοήθεια, μεταμόσχευση, υπογαμμασφαιριναιμία ειδικά αν 
συνεχίζεται η ανοσοκαταστολή χορηγείται προφύλαξη έως τουλάχιστον τα 18 έτη ή εφόρου ζωής

• Για τους ενήλικες: προφύλαξη για τουλάχιστον ένα έτος μετά από σπληνεκτομή.
• Για τους υπόλοιπους ασθενείς >5 ετών, δεν προτείνεται συστηματικά καθημερινή προφύλαξη 

αν δεν έχουν παράγοντες κινδύνου.

1.Davies JM et al. Br J Haematol. 2011 Nov;155(3):308-17   2. Pasternack MS © 2019 
UpToDate   3.Rankine-Mullings AE, et al.Cochrane Database Syst Rev. 2017;10
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Προφυλακτική 
Αντιμικροβιακή 

Αγωγή

• Πενικιλλίνη V: 250 mg PO δύο φορές την ημέρα ή

• Αμοξυκιλλίνη: 500 mg PO δύο φορές την ημέρα 

• Επί αλλεργίας: Αζιθρομυκίνη 250 mg PO ημέρα

Συμπεράσματα

• Οι ασθενείς με ασπληνία εξακολουθούν να
παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές
λοιμώξεις.

• Ο πνευμονιόκοκκος παραμένει το πιο συχνό
παθογόνο σε αυτή την κατηγορία ασθενών.

• Ο πυρετός σε ασθενή με ασπληνία μπορεί να
αποτελεί πρώιμο σημείο σήψης.

• Άμεση χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής χωρίς
καμία καθυστέρηση.

• Εκπαίδευση του ασπληνικού ασθενή, εμβολιασμός
και προφυλακτική αντιμικροβιακή αγωγή στις
ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ευχαριστώ
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