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SUMMARY

The diabetic foot infections may threaten the integrity of 
the limb. With the cooperation of the clinical departments 
and the laboratory, the severity of the infection can be esti-
mated, so that the appropriate treatment will be instituted 
to prevent the serious complications of the disease. In this 
study, the frequency of the isolation of pathogens involved 
in diabetic foot ulcers of the past two years was recorded and 
compared with data for the previous four years in the same 
hospital. Additionally, it was investigated whether antibiot-
ics commonly given as empirical treatment were adequate. 
Overall, Gram(-) bacteria was the most commonly isolated 
category of pathogenic microorganisms, with a slight relative 
decrease in 2010–2011 compared with 2006–2009. The per-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι λοιμώξεις του διαβητικού ποδιού ενδέχεται να απειλήσουν 
την ακεραιότητα του σκέλους. Με τη συνεργασία κλινικών ια-
τρών και εργαστηρίου μπορεί να εκτιμηθεί εγκαίρως η βαρύ-
τητα της λοίμωξης ώστε με την κατάλληλη θεραπεία να απο-
τραπούν οι σοβαρότερες επιπλοκές της νόσου. Στην παρούσα 
εργασία έγινε επιδημιολογική καταγραφή παθογόνων μικρο-
οργανισμών που απομονώθηκαν από διαβητικά έλκη κατά τη 
διετία 2010–2011 και επιχειρήθηκε να συγκριθεί με αντίστοι-
χη καταγραφή της αμέσως προηγούμενης τετραετίας και να 
μελετηθεί κατά πόσο τα αντιβιοτικά που δίνονται συνήθως ως 
εμπειρική αγωγή είναι τα πλέον κατάλληλα. Τα Gram(-) βακτή-
ρια ήταν συνολικά η συχνότερα απομονωθείσα κατηγορία πα-
θογόνων μικροοργανισμών, με μικρή αναλογικά μείωση κατά 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μία από τις συχνότερες και σοβαρότερες επιπλοκές του μακρο-
χρόνιου και κακώς ρυθμιζόμενου σακχαρώδους διαβήτη είναι 
η δημιουργία ελκών στα κάτω άκρα. Αυτά κυρίως οφείλονται 
στην περιφερική νευροπάθεια και την αρτηριοπάθεια.[¹] Τα 
έλκη αποτελούν πύλη εισόδου μικροβίων και προδιαθέτουν 
στην ανάπτυξη λοίμωξης. Μάλιστα οι σοβαρές λοιμώξεις με 
προσβολή των εν τω βάθη μαλακών μορίων και των οστών μπο-
ρεί να απειλήσουν την ακεραιότητα του σκέλους και ενίοτε και 
την ίδια τη ζωή του ασθενούς.[²]

Τα διαβητικά έλκη επιμολύνονται και φλεγμαίνουν πολύ εύ-
κολα, γιατί δυσλειτουργούν οι αμυντικοί μηχανισμοί γύρω από 
τους προσβεβλημένους ιστούς, αλλά και γιατί συνυπάρχει περι-
ορισμένη αισθητικότητα και αιμάτωση.³ Σύμφωνα με τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες της Infectious Diseases Society of America 
(IDSA), η εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή, κυρίως αντισταφυ-
λοκοκκική, δίνεται κατά την έναρξη ήπιας λοίμωξης διαβητι-
κού έλκους σε συνδυασμό με  τοπική φροντίδα.[4] Σε μέτριες 
και σοβαρές λοιμώξεις η λήψη καλλιέργειας πριν την έναρξη 
αντιμικροβιακής αγωγής κρίνεται απαραίτητη για την επιλογή 
κατάλληλης θεραπείας, ώστε ανάλογα με την ευαισθησία των 
μικροοργανισμών που απομονώνονται, το εμπειρικό σχήμα να 
τροποποιείται. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να 
χορηγείται διπλό θεραπευτικό σχήμα και να εφαρμόζεται το-
πική φροντίδα μέχρι να ληφθούν τα αποτελέσματα των καλλι-
εργειών και του αντιβιογράμματος.[4, 5] Σε περίπτωση κλινικής 
αποτυχίας υπάρχει κίνδυνος προσβολής  οστών και τενόντων 
με κατάληξη οστεομυελίτιδα, νεκρωτική απονευρωσίτιδα ή 
γάγγραινα. Για τον πλήρη έλεγχο της λοίμωξης είναι απαραί-
τητη η χειρουργική επέμβαση και αν χρειαστεί επαναιμάτωση 

του άκρου. Για την επιτυχή αντιμετώπιση μιας επιμολυσμένης 
εξέλκωσης σε ένα διαβητικό πόδι, είναι συχνά απαραίτητο να 
συνεργαστούν ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων (διαβητολόγος, ορ-
θοπαιδικός, αγγειοχειρουργός, λοιμωξιολόγος, βιοπαθολόγος)
[5] καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ κρίνεται απολύ-
τως απαραίτητη η συχνή παρακολούθηση του ασθενούς.[6, 7] 

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν να χαρτο-
γραφηθεί η μικροβιολογική επιδημιολογία της λοίμωξης του 
διαβητικού ποδιού ώστε να αξιολογηθεί η κατάλληλη εμπειρική 
αντιμικροβιακή θεραπεία. Συγκεκριμένα, κύριος σκοπός ήταν 
να διερευνηθεί  το μικροβιακό φάσμα των επιμολυσμένων ελ-
κών διαβητικού ποδιού στο  Γενικό  Νοσοκομείο Πειραιά «Τζά-
νειο» κατά την διετία 2010–2011 και να μελετηθεί η αντοχή 
των μικροβιακών στελεχών, σε αντιβιοτικά που συνηθέστερα 
χορηγούνται ως εμπειρική αγωγή. Δευτερεύων σκοπός ήταν 
να συγκριθεί η συχνότητα απομόνωσης των διαφόρων παθογό-
νων μικροοργανισμών με αυτή προγενέστερης μελέτης για την 
τετραετία 2006–2009 στο ίδιο νοσοκομείο, ώστε να αναδει-
χθούν πιθανές τάσεις στην μικροβιολογική επιδημιολογία της 
λοίμωξης του διαβητικού ποδιού.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 192 κλινικά δείγματα που 
ελήφθησαν από διαβητικά έλκη 122 ασθενών. Η χρονική πε-
ρίοδος της μελέτης ήταν αναδρομικά η διετία από την έναρξη 
του 2010 ως το τέλος του 2011. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
ασθενών ήταν εξωτερικοί ασθενείς που παρακολουθούνταν στο 
Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού του Γ.Ν.Π. «Τζάνειο». Η συλλογή των 

centage of MRSA among all Staphylococcus aureus isolates was 
25,2% overall. The resistance ratio of Escherichia coli to cipro-
floxacin and MRSA isolates to clindamycin was high. Because 
of the increasing resistance to the broad-spectrum antibiotics 
used for empirical therapy, frequent epidemiological assess-
ment in the hospital setting is needed to guide for potential 
modifications in the treatment regimens.

KEYWORDS
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την διετία 2010–2011 έναντι της τετραετίας 2006-2009. Το 
ποσοστό των MRSA έναντι του συνόλου των Staphylococcus au-
reus ήταν συνολικά 25,2%. Παρατηρήθηκε κλινικά σημαντική 
αντοχή της Escherichia coli στην σιπροφλοξασίνη και του MRSA 
στην κλινδαμυκίνη. Λόγω της αυξανόμενης αντοχής στα αντιβι-
οτικά ευρέως φάσματος που χρησιμοποιούνται στην εμπειρική 
θεραπεία, είναι απαραίτητος ο συχνός επιδημιολογικός έλεγχος 
και η τροποποίηση της εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής βάσει 
αντιβιογράμματος.  

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

λοίμωξη διαβητικού έλκους, μικρόβια, αντοχή στα αντιμικροβι-
ακά
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δειγμάτων έγινε μετά από επιμελή καθαρισμό με βαμβακοφόρο 
στυλεό σε υλικό μεταφοράς Stuart, κατά την κρατούσα κλινική 
πρακτική. Όπου κρίθηκε απαραίτητο λόγω συμμετοχής των εν 
τω βάθη ιστών στη λοίμωξη και εφόσον ήταν εφικτό, η λήψη 
έγινε  με σύριγγα παροχέτευσης υγρού ή από υλικό βιοψίας. 
Τα δείγματα εμβολιάστηκαν αμέσως σε ειδικά στερεά και υγρά 
θρεπτικά υλικά για την απομόνωση αερόβιων και αναερόβιων 
παθογόνων, καθώς και μυκήτων. Πραγματοποιήθηκε μικροσκο-
πική εξέταση με χρώση Gram. Τα υλικά που παρασκευάστηκαν 
και χρησιμοποιήθηκαν στο εργαστήριο ήταν McConkey, αιμα-
τούχο, σοκολατόχρωμο, Brucella, Chapman και Sabouraud 
άγαρ και ζωμός Cooked meat (της εταιρείας Oxoid). Η ταυτο-
ποίηση των μικροοργανισμών και ο έλεγχος της ευαισθησίας 
τους στα αντιμικροβιακά με προσδιορισμό της MIC (mg/L) 
πραγματοποιήθηκαν με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 
Compact (BioMérieux SA, Marcy L’Etoile, France). Η διάκριση 
μεταξύ ειδών Candida albicans και non-albicans έγινε με τη 
δοκιμασία βλαστικού σωλήνα. Οι υφομύκητες ταυτοποιήθηκαν 
με μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση.

Τα αποτελέσματα σχετικά με τη μικροβιολογική επιδημιο-
λογία των λοιμώξεων διαβητικού ποδιού κατά τη διετία 2010–
2011 συγκρίθηκαν με αντίστοιχα δεδομένα της τετραετίας από 
την έναρξη του 2006 ως το τέλος του 2009. Τα δεδομένα αυτά 
είχαν συλλεγεί στα πλαίσια αντίστοιχης μελέτης στο νοσοκο-
μείο μας, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ανακοινωθεί. Και 
για τις δυο συγκρινόμενες περιόδους, μελετήθηκαν ασθενείς 
που πληρούσαν τα ίδια κλινικά κριτήρια και χρησιμοποιήθηκαν 
οι ίδιες μικροβιολογικές μέθοδοι για τη συλλογή και επεξεργα-
σία των κλινικών δειγμάτων.

Η συχνότητα απομόνωσης των διαφόρων παθογόνων στις 
δύο χρονικές περιόδους συγκρίνονται με την εφαρμογή του 
Fisher’s exact test. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
τέθηκε στο p<0,05. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σε 37 (4,2%) από τα 192 δείγματα διαβητικών ελκών δεν πα-
ρατηρήθηκε καμία μικροβιακή ανάπτυξη. Από τα 155 θετικά 
δείγματα τα 48 (31%) είχαν ανάπτυξη ενός μικροοργανισμού, 
ενώ στα υπόλοιπα 107 δείγματα (69%) η καλλιέργεια ανέδειξε 
πολυμικροβιακή ανάπτυξη. Στον Πίνακα 1 αναφέρεται η κατα-
νομή των κύριων κατηγοριών μικροοργανισμών μεταξύ των 
μονομικροβιακών και των πολυμικροβιακών λοιμώξεων. Η κα-
τανομή αυτή διέφερε σημαντικά μεταξύ των μονομικροβιακών 
και των πολυμικροβιακών λοιμώξεων (p<0,001 με το χ2 τεστ). 
Στις πολυμικροβιακές λοιμώξεις υπήρχε, συγκριτικά με τις μο-
νομικροβιακές, υπεραντιπροσώπευση των Gram (-) βακτηρίων 
και υποαντιπροσώπευση των Gram (+) βακτηρίων.

Από τα 155 θετικά δείγματα, απομονώθηκαν συνολικά 321 
είδη μικροβίων. Η συχνότητα που χαρακτηρίζει τα στελέχη που 
απομονώθηκαν στις καλλιέργειες παρουσιάζεται στον Πίνακα 2, 
όπου γίνεται επίσης σύγκριση με τα αντίστοιχα στελέχη που 
απομονώθηκαν κατά την περίοδο 2006–2009 και ελέγχεται 
κατά πόσο υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Από τους 
πίνακες έχουν εξαιρεθεί οι πηκτάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι, 
γιατί γενικώς θεωρούνται μη παθογόνοι.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, κατά την περίοδο 2010–
2011, όπως και την προηγηθείσα περίοδο 2006–2009, η 
πιο συχνά απομονωθείσα κατηγορία παθογόνων μικροοργα-
νισμών ήταν τα Gram (-) βακτήρια [σε σύγκριση με τα Gram 
(+), τα αναερόβια βακτήρια και τους μύκητες]. Η συχνότητα 
απομόνωσης των Gram (-) βακτηρίων μειώθηκε ελαφρά την 
περίοδο 2009–2011 σε σχέση με την προγενέστερη περίοδο. 
Μεταξύ των Gram (-) βακτηρίων, συχνότερα απομονώθηκε η 
Pseudomonas aeruginosa και ακολούθησαν η Escherichia coli 
και ο Proteus mirabilis. Από τα Gram (+) παθογόνα επικράτη-
σε ο Staphylococcus aureus και ακολούθησαν οι εντερόκοκκοι. 
Κατά την περίοδο 2010–2011, 21.4% των στελεχών S. aureus 
που απομονώθηκαν ήταν ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη (MRSA) 
έναντι 27.7% κατά την περίοδο 2006-2009, διαφορά που δεν 
ήταν στατιστικά σημαντική (p=0,62). Επίσης απομονώθηκε αυ-
ξημένος αριθμός αναερόβιων βακτηρίων. Σημαντικά ήταν και τα 
ποσοστά απομόνωσης μυκήτων Candida non-albicans. Επιπλέ-
ον, παρατηρήθηκαν 3 υφομύκητες του γένους Fusarium spp.

Σε ότι αφορά την ευαισθησία στα αντιβιοτικά που συνήθως 
χρησιμοποιούνται ως εμπειρική αγωγή, 29% των στελεχών 
E. coli που απομονώθηκαν κατά τη διετία 2010–2011 ήταν 
ανθεκτικά στη σιπροφλοξασίνη, έναντι 34% των στελεχών 
E. coli που απομονώθηκαν κατά την τετραετία 2006–2009 
(P=0,35). Τα σχετικά δεδομένα για την αντοχή των στελεχών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Κατανομή κύριων κατηγοριών μικροοργανισμών 
στις μονο- και πολύ-μικροβιακές λοιμώξεις.

ΜΙΚΡΟΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΥΜΙΚΡΟ-
ΒΙΑΚΕΣ 69%

ΜΟΝΟΜΙΚΡΟΒΙ-
ΑΚΕΣ 31%

Gram (-) βα-
κτηρίδια 185 12

Gram (+) 
βακτηρίδια 52 33

Αναερόβια 8 –

Μύκητες 28 3
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P. aeruginosa στην σιπροφλοξασίνη ήταν 4,9% και 7,1%, αντί-
στοιχα (P= 0,97). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά τη διετία 
2010-2011, το 44% των στελεχών MRSA ήταν ανθεκτικά στην 
κλινδαμυκίνη, ενώ δεν απομονώθηκε κανένα στέλεχος εντερο-
κόκκου με αντοχή στα γλυκοπεπτίδια.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ήπια λοίμωξη του διαβητικού ποδιού είναι συνήθως μονο-
μικροβιακή, όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα 
βακτήρια που εμπλέκονται σε αυτή την περίπτωση είναι στην 
πλειοψηφία τους Gram (+) κόκκοι, όπως ο S. aureus και οι 
β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι, 8,9 παράλληλα όμως απομονώ-
νονται από τις μονομικροβιακές λοιμώξεις και τα Gram (-) βα-
κτηρίδια (ζυμωτικά και αζυμωτικά) καθώς και οι μύκητες.[10] 
Τα δεδομένα της μελέτης μας συμφωνούν με την παραπάνω 
γνώση, καθώς οι Gram (+) κόκκοι ήταν η συχνότερα απομονω-
θείσα κατηγορία μικροβίων στις περιπτώσεις μονομικροβιακής 
λοίμωξης (Πίνακας 1).

Η πλειονότητα όμως των θετικών δειγμάτων της μελέτης 
μας αφορούσε πολυμικροβιακές λοιμώξεις, οι οποίες κατά κα-
νόνα απαντώνται σε ασθενείς με σοβαρή και χρόνια λοίμωξη 
διαβητικού ποδιού ή λοίμωξη που δεν ανταποκρίθηκε σε προη-
γούμενες θεραπείες. Στα χρόνια και σοβαρά έλκη, πρωταρχικό 
ρόλο παίζουν η ψευδομονάδα και τα εντεροβακτηριοειδή και 
ακολουθούν τα λοιπά αζυμωτικά, ενώ από τους Gram (+) κόκ-
κους οι εντερόκοκκοι. Δευτερεύοντα ρόλο φαίνεται ότι έχουν οι 
σταφυλόκοκκοι, οι στρεπτόκοκκοι, τα αναερόβια και οι μύκητες. 
Στα έλκη  με  κατεστραμμένους  και νεκρωτικούς  ιστούς σημα-
ντικό ρόλο έχουν τα αναερόβια.[11]

Στη μελέτη μας, απομονώσαμε μεγάλο συγκριτικά αριθμό 
Gram (-) βακτηρίων από τα κλινικά δείγματα λοιμώξεων δια-
βητικού ποδιού. Τα δεδομένα αυτά έρχονται σε αντίθεση με 
τα δεδομένα μικροβιολογικής επιδημιολογίας της λοίμωξης 
διαβητικού ποδιού σε μελέτες από βορειότερες ευρωπαϊκές 
χώρες και τις ΗΠΑ, όπου προεξάρχουν οι Gram (+) κόκκοι και 
ιδιαίτερα ο S. aureus.4 Τα δεδομένα που συλλέξαμε για την πε-
ρίοδο 2010–2011 επιβεβαιώνουν τα αντίστοιχα δεδομένα που 
είχαν συλλεγεί για την περίοδο 2006–2009 [όπου η συχνότη-
τα απομόνωσης Gram (-) βακτηρίων ήταν λίγο μεγαλύτερη]. Θα 
πρέπει να σημειωθεί όμως ότι δεν συμπεριλάβαμε στη μελέτη 
μας στελέχη σταφυλοκόκκων αρνητικών στην πηκτάση, καθώς 
η απομόνωση τους συνηθέστερα παριστά αποικισμό παρά λοί-
μωξη. Η υψηλή συχνότητα απομόνωσης Gram (-) βακτηρίων 
από διαβητικά έλκη στη μελέτη μας, θα μπορούσε να εξηγηθεί 
από την υπόθεση ότι πολλοί από τους ασθενείς που συμπερι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Παθογόνοι μικροοργανισμοί στα διαβητικά έλκη 
την διετία μελέτης και την τετραετία ελέγχου και σύγκριση της 
συχνότητας απομόνωσης τους.

ΜΙΚΡΟΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟΣ

2010-2011
Ν=321
ν (%)

2006-2009
Ν = 412
ν (%)

P value

Gram(-)
197 

(61.2%)
299 (72.6%) 0.001

P. aeruginosa 41 (12,7%) 70 (16,9%) 0.13

Λοιπά 
αζυμωτικά 22 (6,8%) 44 (10,7%) 0.09

E. coli 31 (9,7%) 44 (10,7%) 0.73

P. mirabilis 27 (8,4%) 52 (12,6%) 0.08

Gram(+) 85 (26.4%) 97 (23.5%) 0.42

MSSA 33 (10,2%) 47 (11,4%) 0.71

MRSA 9 (2,8%) 18 (4,3%) 0.36

Enterococcus 
spp. 34 (10,6%) 25 (6%) 0.038

Streptococcus 
spp. 10 (3,1%) 7 (1,7%) 0.45

Αναερόβια 8 (2.5%) 2 (0.5%) 0.045

Prevotella spp. 4 (1,2%) 0 (0%) 0.07

Bacteroides 
spp. 3 (0,9%) 2 (0,5%) 0.77

Clostridium 
perfingens 1 (0,3%) 0 (0%) 0.88

Μύκητες 31 (9.7%) 14 (3.4%) <0.001

Candida spp. 21 (6,5%) 14 (3,4%) 0.001

Candida albi-
cans 7 (2,2%) 0 (0%) 0.006

Fusarium spp. 3(0,9%) 0 (0%) 0.07
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λήφθησαν είχαν τουλάχιστον μετρίως σοβαρή λοίμωξη ή προη-
γηθείσα θεραπευτική αποτυχία. Στο νοσοκομείο μας λειτουργεί 
ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαβητικού ποδιού στη χώρα, 
γεγονός που μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη βαρύτητα των 
ασθενών που παρακολουθούνται.

Ένας άλλος παράγοντας που φαίνεται ότι σχετίζεται με 
αυξημένη πιθανότητα λοίμωξης διαβητικού ποδιού από P. 
aeruginosa, είναι το ζεστό κλίμα.[4] Σε βορειότερες χώρες, η 
συχνότητα απομόνωσης P. aeruginosa περιορίζεται κατά κα-
νόνα σε <10%. Η συχνή διαβροχή των ελκών είναι ένας ακό-
μη παράγοντας κινδύνου λοίμωξης διαβητικού ποδιού από P. 
aeruginosa, που μπορεί ενδεχομένως να συνδεθεί με το ζεστό 
κλίμα.[4] Τα δεδομένα μας έρχονται σε σχετική συμφωνία με 
παλαιότερα δεδομένα από ένα άλλο μεγάλο κέντρο διαβητικού 
ποδιού της χώρας μας, αυτό του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«Λαϊκό».[17] Στη μελέτη από το νοσοκομείο αυτό, το 56,4% από 
τους 156 συνολικά μικροοργανισμούς που απομονώθηκαν από 
διαβητικά έλκη ήταν Gram (-) βακτήρια, ενώ το 35,3% αντιστοι-
χούσε σε Gram (+) βακτήρια. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η P. 
aeruginosa αποτελούσε το 17,1% των Gram (-) βακτηρίων, ενώ 
46,2% των στελεχών S. aureus ήταν MRSA.

Η συχνότητα των αναεροβίων μικροβίων της μελέτης μας 
ήταν χαμηλή, συγκρινόμενη με τα ποσοστά μέχρι 45% που 
αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία.[18] Αυτό μπορεί να απο-
δοθεί στο γεγονός ότι τα δείγματα της μελέτης μας προέρχο-
νταν κυρίως από εξωτερικούς ασθενείς, και μπορεί να σχετίζε-
ται και με τον τρόπο λήψης και μεταφοράς του δείγματος.

Είναι γνωστό ότι πρέπει να λαμβάνονται τα δείγματα προς 
καλλιέργεια από τους ιστούς που βρίσκονται στη βάση του 
φλεγμαίνοντος έλκους. Έτσι εξασφαλίζεται η σωστή μικροβι-
ολογική διάγνωση και περιορίζεται η πιθανότητα απομόνωσης 
μικροβίων που απλά αποικίζουν την πάσχουσα περιοχή. Η 
λήψη δειγμάτων με βαμβακοφόρο στυλεό, που είναι η πλέον 
χρησιμοποιούμενη στην καθημερινή κλινική πράξη, έχει μικρό-
τερη διαγνωστική αξία σε σχέση με τη λήψη ξεσμάτων ή ιστού 
από τη βάση του έλκους.[19] Πρέπει να τονιστεί ότι η καλή συ-
νεργασία μεταξύ των κλινικών ιατρών και του εργαστηρίου δι-
ασφαλίζει την αξιοπιστία της διάγνωσης. Εάν συγκρίνουμε τα 
ποσοστά απομόνωσης των Gram (-) βακτηρίων της περιόδου 
μελέτης με αυτά της προηγούμενης περιόδου ελέγχου, πα-
ρατηρείται η στατιστικά σημαντική μείωσή τους. Πιθανότατα, 
αυτό οφείλεται στην καλύτερη πρόληψη των διαβητικών ελκών, 
στην έγκαιρη και σωστότερη λήψη του δείγματος, αλλά και στον 
άμεσο ενοφθαλμισμό του δείγματος στα ειδικά θρεπτικά υλικά. 
Στους ίδιους λόγους μπορεί να οφείλεται η στατιστικά σημα-

ντική αύξηση που απομονώνονται αναερόβια και μύκητες στη 
περίοδο μελέτης. Όσον αφορά στους μύκητες, δεν είναι σαφές 
κατά πόσον αποτελούσαν το αίτιο της λοίμωξης ή αποικισμό 
δεδομένου ότι, στην πλειονότητα των περιπτώσεων απομονώ-
θηκαν από πολυμικροβιακές λοιμώξεις. Για την αποφυγή της 
αξιολόγησης μικροβίων που παριστούν αποικισμό του διαβητι-
κού έλκους, άλλοι ερευνητές έχουν εφαρμόσει ποσοτικές καλλι-
έργειες στα κλινικά δείγματα.[20]

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων του διαβητι-
κού ποδιού περιλαμβάνει την έγκαιρη χορήγηση εμπειρικής 
αντιμικροβιακής αγωγής.[12] Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθε-
νών της μελέτης μας ήταν εξωτερικοί ασθενείς και έλαβαν θε-
ραπεία με από του στόματος χορηγούμενα αντιβιοτικά. Στις 
ελαφρές ή μέτριας βαρύτητας λοιμώξεις διαβητικού ποδιού, τα 
κυρίως χορηγούμενα από το στόμα αντιβιοτικά περιλαμβάνουν 
το συνδυασμό αμοξυκιλλίνης / κλαβουλανικού οξέος, τη δοξυ-
κυκλίνη, την τριμεθοπρίμη / σουλφομεθοξαζόλη καθώς και τις 
κεφαλοσπορίνες, συνήθως για διάστημα 2–4 εβδομάδων. Για 
την αρχική θεραπεία στις λοιμώξεις διαβητικού ποδιού με μέ-
τρια βαρύτητα, διαδεδομένο σχήμα είναι ο συνδυασμός σιπρο-
φλοξασίνης και κλινδαμυκίνης.[13] Στις σοβαρότερες λοιμώξεις 
τα εμπειρικά σχήματα χορηγούνται παρεντερικά και απαιτούν  
νοσοκομειακή νοσηλεία.[1, 2, 4, 5, 12, 13] Η συνήθης κλινική πρα-
κτική στο νοσοκομείο μας κατά τη διάρκεια της μελέτης ήταν 
να χορηγούνται β-λακταμικά αντιβιοτικά για τις ήπιες λοιμώ-
ξεις και μοξιφλοξασίνη ή συνδυασμός σιπροφλοξασίνης με 
κλινδαμυκίνη για τις σοβαρότερες λοιμώξεις ή τις λοιμώξεις 
που δεν είχαν ανταποκριθεί στο σχήμα πρώτης γραμμής. 

Η αυξημένη απομόνωση Gram (-) βακτηρίων από τις καλλι-
έργειες των λοιμώξεων διαβητικού ποδιού, όπως αποτυπώθηκε 
στη μελέτη μας, είναι αναμενόμενο να είχε δημιουργήσει αυ-
ξημένη πίεση για τη χρήση φθοριοκινολονών στο εμπειρικό θε-
ραπευτικό σχήμα. Στην παρούσα μελέτη αναδεικνύονται όμως 
υψηλά ποσοστά αντοχής στη σιπροφλοξασίνη των στελεχών 
E. coli. Αντιθέτως, τα επίπεδα αντοχής της P. aeruginosa στη 
σιπροφλοξασίνη ήταν σχετικά χαμηλά, παρά τη συχνή απομό-
νωση της. Αυτό είναι σημαντικό, διότι για την P. aeruginosa 
δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα από του στόματος αντιβιοτικά. 
Άρα η χρήση αντιψευδομοναδικών φθοριοκινολονών θα πρέπει 
να διαφυλάττεται και να αναζητούνται εναλλακτικά σχήματα 
προσαρμοσμένα στα αποτελέσματα των καλλιεργειών. Αξίζει να 
σημειωθεί και το υψηλό ποσοστό αντοχής στη μελέτη μας του 
MRSA στην κλινδαμυκίνη, που κατά κανόνα συνεπάγεται και 
αντοχή στην ερυθρομυκίνη.[21] Αυξανόμενη αντοχή του MRSA 
στην κλινδαμυκίνη έχει παρατηρηθεί και σε προγενέστερη με-
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λέτη που αφορούσε παιδιά με λοιμώξεις δέρματος και μαλακών 
μορίων στη Λάρισα.[22] Πέραν της κλινδαμυκίνης, άλλα από του 
στόματος χορηγούμενα αντιβιοτικά με αξιόλογη in vitro δρα-
στικότητα έναντι του MRSA είναι η τριμεθοπρίμη / σουλφαμε-
θοξαζόλη, η δοξυκυκλίνη, η μοξιφλοξασίνη, και η λινεζολίδη.
[23] Από αυτά, στη μελέτης μας έτεινε να χρησιμοποιείται πιο 
συχνά η μοξιφλοξασίνη. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως οι κινο-
λόνες δεν θεωρούνται θεραπεία εκλογής έναντι του S. aureus, 
γιατί μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα αντοχή.

Το κυριότερο μειονέκτημα της μελέτης μας είναι ότι τα μι-
κροβιολογικά δεδομένα των ασθενών με λοίμωξη διαβητικού 
ποδιού δεν συσχετίστηκαν με τα δημογραφικά και τα κλινικά 
χαρακτηριστικά των ασθενών καθώς και τα δεδομένα για τη θε-
ραπευτική τους αντιμετώπιση. Η μελέτη μας είχε αναδρομικό 
χαρακτήρα και τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών δεν εί-
χαν καταγραφεί με τέτοιο συστηματικό τρόπο που να επέτρεπε 
την αξιόπιστη αξιολόγηση τους σε ερευνητικό επίπεδο.

Η γνώση της τοπικής επιδημιολογίας έχει σημασία για την 
επιλογή της κατάλληλης εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής. 
Απαιτείται όμως τροποποίηση του εμπειρικού σχήματος με 
βάση τα αποτελέσματα των καλλιεργειών και τον έλεγχο ευαι-
σθησίας στα αντιβιοτικά.[14, 15, 16] Από τα διαχρονικά δεδομένα 
ενός μεγάλου κέντρου διαβητικού ποδιού που αναλύσαμε στη 
μελέτη μας, συμπεραίνεται ότι στον ελλαδικό χώρο επικρα-
τούν τα Gram (-) βακτήρια στη μικροβιολογική επιδημιολογία 
της λοίμωξης διαβητικού ποδιού, σε αντίθεση με βορειότερες 
ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ όπου επικρατούν οι Gram (+) 
κόκκοι. Παρατηρούνται επίσης υψηλά ποσοστά αντοχής των 
στελεχών E. coli στις κινολόνες, γεγονός που θα μπορούσε να 
αποδοθεί σε συχνή χρήση των αντιβιοτικών της ομάδας αυτής, 
ως μια ευρέως φάσματος θεραπευτική επιλογή. Δεδομένης 
όμως και της συχνής απομόνωσης P. aeruginosa, για την οποία 
οι κινολόνες αποτελούν τη μόνη από του στόματος διαθέσιμη 
δραστική ομάδα αντιβιοτικών, θα πρέπει να περιορισθεί εν γέ-
νει η χρήση των κινολονών ώστε να «διαφυλαχθούν» τα σχε-
τικά χαμηλά επίπεδα αντοχής της P. aeruginosa στην ομάδα 
αυτή. Λόγω επίσης των ιδιαίτερα υψηλών επιπέδων αντοχής 
του MRSA στην κλινδαμυκίνη, θα πρέπει να προτιμώνται εναλ-
λακτικά αντιβιοτικά, όπως η τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη 
και οι νεότερες τετρακυκλίνες, για τη θεραπεία έναντι του πα-
θογόνου αυτού.
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