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1) Ο νέος ιός Α της γρίπης των πτηνών Η7Ν9

Στη Κίνα εµφανίστηκε ένας νέος ανασυνδυασµέ-
νος ιός γρίπης Α των πτηνών (Η7Ν9), ο οποίος
προκαλεί σοβαρή λοίµωξη του αναπνευστικού,
αλλά µε περιορισµένη δυνατότητα µετάδοσης
από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τις προηγούµενες δύο δεκαετίες διαπιστώθηκε
ότι οι ιοί της γρίπης Α που φέρουν γονίδια από
αντίστοιχους ιούς των πτηνών µπορούν και µε-
ταδίδονται στον άνθρωπο, χωρίς την ανάγκη
«περάσµατός» τους από χοίρους ή άλλα θηλα-
στικά. Η νοσηρότητα και θνητότητα από τους
συγκεκριµένους ιούς φαίνεται να είναι πολύ υψη-
λές, ενώ σε µερικές περιπτώσεις είναι δυνατή η
µετάδοσή τους από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Στις 29 Μαρτίου 2013 το Κέντρο Ελέγχου
Πρόληψης Νοσηµάτων της Κίνας ολοκλήρωσε
την εργαστηριακή επιβεβαίωση περιστατικών
λοίµωξης από ένα νέο ιό Α (Η7Ν9). Μέχρι 8
Μαΐου 2013 είχαν καταγραφεί 131 επιβεβαι-
ωµένα περιστατικά λοίµωξης από το νέο αυτό ιό
γρίπης Α και 32 θάνατοι από 10 επαρχίες της
χώρας. Όλα τα περιστατικά ήταν σποραδικά,
χωρίς επιδηµιολογική σύνδεση το ένα µε το
άλλο. Από τους 82 ασθενείς που υπήρχαν δια-
θέσιµες πληροφορίες, 77% ανέφεραν έκθεση σε
πουλερικά. Εντούτοις τουλάχιστον σε τρεις οι-
κογένειες, κάθε µία µε 2 ή 3 περιστατικά, πιθα-
νολογήθηκε µετάδοση από άνθρωπο σε άν-
θρωπο. Η πλειονότητα των περιστατικών ήταν
άνδρες (71%), 21% ηλικίας ≥ 75 ετών και οι πε-
ρισσότεροι παρουσίαζαν σοβαρή λοίµωξη του
αναπνευστικού (99% χρειάστηκαν νοσηλεία σε
νοσοκοµείο).

Η προέλευση του νέου αυτού ιού φαίνεται να
είναι αποκλειστικά από τα πουλερικά. Συγκεκρι-
µένα το γονίδιο της αιµοσυγκολλητίνης Η7 µοι-
άζει µε αυτό που αποµονώθηκε από ιό γρίπης
στις οικόσιτες πάπιες στην επαρχία Zhejiang το
2011, ο οποίος παράλληλα υπήρχε στις άγριες
πάπιες της Ανατολικής Ασίας. Το γονίδιο της
νευραµινιδάσης Ν9 σχετίζεται µε το αντίστοιχο
από ιό γρίπης Α στις άγριες πάπιες, αλλά και
άλλα άγρια πτηνά της Νότιας Κορέας που απο-
µονώθηκε επίσης το 2011. Παράλληλα 6 ακόµη
γονίδια (για της πρωτεΐνες ΡΒ2, ΡΒ1, ΡΑ, ΝΡ, Μ
και ΝS) προέρχονται από τον ιό Η9Ν2 που απο-
µονώθηκε από όρνιθες στην Κίνα. Πιστεύεται ότι
ο νέος ιός γρίπης Α (Η7Ν9) κυκλοφορούσε στα
πουλερικά για τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την
εµφάνιση λοίµωξης στον άνθρωπο. Αν και απο-
µονώθηκε ιός µε µεταλλαγή στο γονιδίωµά του
υπεύθυνη για αντοχή στους αναστολείς της νευ-
ραµινιδάσης, τα στελέχη µέχρι τώρα είναι ευαί-
σθητα σε oseltamivir και zanamivir. Τέλος δεν
έχουν αναφερθεί περιστατικά εκτός Κίνας.

1. Center for Disease Control and Prevention
(CDC). Emergence of avian influenza A (H7N9)
virus causing severe human illness – China, Feb-
ruary-April 2013. MMWR Morb Mortal Wkly Rep
2013;62:366-371
2. Liu D et al. Origin and diversity of novel avail in-
fluenza A H7N9 viruses causing human infection:
phylogenetic, structural, and coalescent analyses.
Lancet 2013 [e-pub ahead of print].
(http:/dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60938-1)
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ΣΣχχόόλλιιοο:: Η συγκεκριµένη επιδηµία, µετά την έγκαιρη ανακοίνωσή της, άρχισε να αντιµετωπίζεται
άµεσα: ήδη βρέθηκε και δοκιµάζεται εµβόλιο, ενώ το FDA έδωσε άδεια σε διαγνωστικό τεστ
ανίχνευσης του ιού. Παράλληλα δόθηκαν συγκεκριµένες οδηγίες για ταξιδιώτες από Κίνα (ή
άτοµα που έρχονται σε επαφή µε αυτούς). Ασθενείς µε υποψία λοίµωξης από Η7Ν9 πρέπει
άµεσα να αντιµετωπίζονται µε αναστολέα νευραµινιδάσης. 
Αναφορικά µε την προέλευση του νέου ιού, το γονίδιο της αιµοσυγκολλητίνης πρέπει να κυ-
κλοφορούσε στην Ανατολική Ασία σε άγρια πτηνά και πάπιες, ενώ το γονίδιο της νευραµινι-
δάσης µεταφέρθηκε από άγρια πτηνά στις πάπιες στην Κίνα. Ανασυνδυασµός µε γονίδια ιών
Η9Ν2 των πουλερικών (όρνιθες και πάπιες) της Νότιας Κίνας οδήγησε στην εµφάνιση του
νέου ιού γρίπης Α (Η7Ν9). Όλοι αυτοί οι πολύπλοκοι και µε συµµετοχή πολλών γονιδίων ανα-
συνδυασµοί πιθανολογούν µελλοντικούς ανασυνδυασµούς µε άλλα γονίδια, όπως π.χ. µε ιούς
γρίπης των θηλαστικών, γεγονός που µπορεί να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του ιού τα σχε-
τιζόµενα µε τη λοιµογονικότητα και µεταδοτικότητά του.

Stephen G. Baum, MD
�στο Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, May 15, 2013 
(http://infectious-disease.jwatch.org/misc/board_about.dtl#aBaum).

Mary E. Wilson, MD
στο Journal Watch Infectious Diseases.

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, May 15, 2013 
(http://infectious-disease.jwatch.org/misc/board_about.dtl#aWilson).

2) Η συµβολή των νεότερων διαγνωστικών προσεγγίσεων, 
γαλακτοµαννάνη και ανίχνευση DNA ασπεργίλλου µε PCR, 
στην ορθολογική χορήγηση εµπειρικής αντιµυκητιακής αγωγής 
σε ασθενείς µε αιµατολογική κακοήθεια 

Οι ουδετεροπενικοί ασθενείς µε υποψία διεισδυ-
τικής µυκητιακής λοίµωξης λαµβάνουν εµπειρική
αντιµυκητιακή αγωγή, συχνά πριν τα αποτελέ-
σµατα της καλλιέργειας και της ιστολογικής, τα
οποία λόγω της φύσης των συγκεκριµένων
εξετάσεων καθυστερούν. Η εφαρµογή ανοσο-
ενζυµικής τεχνικής (ELISA) για την ανίχνευση γα-
λακτοµαννάνης στον ορό, καθώς και PCR για την
ανίχνευση DNA ασπεργίλλου δίνουν γρηγορό-
τερα των κλασικών µεθόδων αποτέλεσµα, γεγο-
νός που πιθανά να ελαττώνει τη συχνότητα χο-
ρήγησης εµπειρικής αντιµυκητιακής αγωγής.

Για τη διερεύνηση της παραπάνω υπόθεσης
σχεδιάστηκε τυχαιοποιηµένη µελέτη σε έξι αιµα-
τολογικά κέντρα της Αυστραλίας, η οποία συµ-
περιέλαβε ασθενείς µε αλλογενή µεταµόσχευση
αιµοποιητικών κυττάρων και λευχαιµικούς ασθε-
νείς υπό χηµειοθεραπεία. Μετά 48 ώρες από τη
µεταµόσχευση ή τη χορήγηση χηµειοθεραπείας,
οι 240 συµµετέχοντες ασθενείς χωρίστηκαν τυ-

χαία σε δύο οµάδες: στη µία οµάδα ακολουθή-
θηκε η κλασική διαγνωστική στρατηγική (καλ-
λιέργεια και ιστολογική εξέταση σε υποψία δι-
εισδυτικής µυκητιακής λοίµωξης) και στην άλλη
η νεότερη που συµπεριελάµβανε µέτρηση γαλα-
κτοµαννάνης και ανίχνευση DNA ασπεργίλλου µε
PCR στον ορό. Οι παραπάνω εξετάσεις γίνονταν
στους εξωτερικούς ασθενείς µία φορά την εβδο-
µάδα, ενώ για τους νοσηλευόµενους ασθενείς
δύο φορές την εβδοµάδα.

Στο διάστηµα των 26 εβδοµάδων που διήρ-
κεσε η παρακολούθηση, το ποσοστό των ασθε-
νών που έλαβε έστω και ένα κύκλο αντιµυκητια-
κής εµπειρικής αγωγής ήταν µεγαλύτερο στην
οµάδα που εφαρµόστηκαν οι κλασικές διαγνω-
στικές µέθοδοι σε σχέση µε την οµάδα που έγι-
ναν ανίχνευση γαλακτοµαννάνης και DNA
ασπεργίλλου (32% vs 15%, Ρ=0.002). Η θνητό-
τητα από όλες τις αιτίες, τόσο αυτή που σχετί-
στηκε µε διεισδυτική ασπεργίλλωση, όσο και
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3) ∆απτοµυκίνη σε σχέση µε βανκοµυκίνη στη θεραπεία MRSA
βακτηριαιµίας από στελέχη µε αυξηµένη MIC στη βανκοµυκίνη 

Η αυξηµένη χορήγηση βανκοµυκίνης στη θερα-
πεία λοιµώξεων από µεθικιλλίνη ανθεκτικά στε-
λέχη S. aureus (MRSA) έχει συνδεθεί µε αναφο-
ρές αποµόνωσης στελεχών MRSA µε MICs στη
βανκοµυκίνη > 1µg/mL και παράλληλα θερα-
πευτικής αποτυχίας των λοιµώξεων από στελέχη
µε αυξηµένες MICs τιµές. 

Για τη διερεύνηση της µειωµένης αποτελε-
σµατικότητας της βανκοµυκίνης πραγµατοποι-
ήθηκε αναδροµική µελέτη σειράς µε εξοµοι-
ωµένα δείγµατα (retrospective matched cohort
study) για τη σύγκριση της κλινικής έκβασης βα-
κτηριαιµίας από MRSA µε MICs από > 1µg/mL
έως ≤ 2µg/mL µεταξύ περιστατικών που τους
δόθηκε θεραπεία µε βανκοµυκίνη και περιστατι-
κών που έγινε αλλαγή της θεραπείας τους από
βανκοµυκίνη σε δαπτοµυκίνη. Η συγκεκριµένη
µελέτη διενεργήθηκε σε τέσσερα νοσοκοµεία
του Ντιτρόιτ το διάστηµα 2008-2012. Ως θερα-
πευτική αποτυχία θεωρήθηκε είτε η θνητότητα
εντός 30 ηµερών, είτε η επιµονή της βακτηριαι-
µίας για διάστηµα 7 ηµερών ή περισσότερο.

Μεταξύ 1863 βακτηριαιµιών που καταγράφη-
καν από MRSA µε MICs στη βανκοµυκίνη από >
1µg/mL έως ≤ 2µg/mL το διάστηµα της µελέτης,
85 ασθενείς που έλαβαν δαπτοµυκίνη συγκρίθη-
καν µε 85 ασθενείς που έλαβαν βανκοµυκίνη.
Στην οµάδα της δαπτοµυκίνης, όλοι οι ασθενείς

είχαν λάβει βανκοµυκίνη για διάστηµα < 72
ωρών πριν της αλλαγής της σε δαπτοµυκίνη
(διάµεση τιµή: 1.7 ηµέρες, εύρος: 1.1-2.3 ηµέ-
ρες). Συνολικά η κλινική αποτυχία το διάστηµα
των 30 ηµερών ήταν στατιστικά σηµαντικά µι-
κρότερη στην οµάδα της δαπτοµυκίνης σε σύγ-
κριση µε αυτή της βανκοµυκίνης (20% vs 48.2%,
Ρ<0.001). Τα ποσοστά τόσο της θνητότητας
εντός 30 ηµερών, όσο και της παράτασης της
βακτηριαιµίας, ήταν σηµαντικά µικρότερα στην
οµάδα που έλαβε δαπτοµυκίνη σε σχέση µε αυτή
που έλαβε βανκοµυκίνη [αντίστοιχα 3.5% vs
12.9% (P=0.047) και 18.8% vs 42.4% (Ρ=0.001)].
Πολυπαραγοντική ανάλυση λογιστικής παλιν-
δρόµησης (multivariate logistic regression analy-
sis) έδειξε ότι ο κίνδυνος κλινικής αποτυχίας
ήταν 4.5 φορές µεγαλύτερος στην οµάδα της
βανκοµυκίνης. Είκοσι δύο ασθενείς από αυτούς
που έλαβαν βανκοµυκίνη (25.9%) παρουσίασαν
νεφροτοξικότητα, ενώ ένας ασθενής από αυτούς
που έλαβαν δαπτοµυκίνη παρουσίασε αυξηµένα
επίπεδα CPK.

Συµπερασµατικά, τα παραπάνω αποτελέσµα-
τα υποστηρίζουν την έγκαιρη αλλαγή της θερα-
πείας από βανκοµυκίνη σε δαπτοµυκίνη σε βα-
κτηριαµίες από MRSA, οι οποίοι παρουσιάζουν
τιµές MICs στη βανκοµυκίνη > 1µg/mL.

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Στην παρούσα µελέτη, η χρησιµοποίηση νεότερων διαγνωστικών τεχνικών, γαλακτοµαννάνη
και PCR, ήταν αποτελεσµατική στη µείωση χορήγησης εµπειρικής αντιµυκητιακής αγωγής
σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για διεισδυτική µυκητίαση. Περισσότερες µελέτες χρειάζονται
για την αξιολόγηση της PCR, η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται στα διαγνωστικά κριτήρια, µαζί
µε τη γαλακτοµαννάνη ως διαγνωστικών δεικτών διεισδυτικής ασπεργίλλωσης

Neil M. Ampel, MD
�στο Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, May 15, 2013 (http://infectious-
disease.jwatch.org/misc/board_about.dtl#aAmpel).

αυτή που σχετίστηκε µε οποιαδήποτε άλλη δι-
εισδυτική µυκητίαση, ήταν ίδια στις δύο οµάδες.
Επιπλέον, η συχνότητα εµφάνισης διεισδυτικής
ασπεργίλλωσης επιβεβαιωµένης ιστολογικά ήταν
επίσης ίδια µεταξύ των δύο οµάδων.

Morrissey CO et al. Galactomannan and PCR ver-
sus culture and histology for directing use of anti-
fungal treatment for invasive aspergillosis in high-
risk haematology patients: a randomized controlled
trial. Lancet 2013 Apr 30; [e-pub ahead of print]
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�ΣΣχχόόλλιιοο:: Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης διαφοροποιούνται από τις τρέχουσες οδηγίες του
IDSA, που δε συστήνουν την αλλαγή θεραπείας από βανκοµυκίνη σε δαπτοµυκίνη µε κριτή-
ριο µόνο την τιµή ΜIC > 1µg/mL σε ασθενείς µε ΜRSA βακτηριαιµία. Εντούτοις, όπως σχο-
λιάζεται στο άρθρο σύνταξης (Weston A and Boucher H, Clin Infect Dis 2013;56:1570-1572),
η µελέτη αναφέρεται σε επιλεγµένη οµάδα ασθενών και πολλοί παράγοντες, γνωστοί και
άγνωστοι, µπορεί να επηρέασαν τη θεραπευτική έκβαση. Παράλληλα, η αλλαγή της θερα-
πείας σε δαπτοµυκίνη επιβάρυνε το κόστος νοσηλείας επιπλέον 10.000$ ανά ασθενή.

Neil M. Ampel, MD
�στο Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, May 8, 2013 (http://infectious-
disease.jwatch.org/misc/board_about.dtl#aAmpel).

4) Η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα στους οµοφυλόφιλους άνδρες
οφείλεται πιο συχνά σε ανθεκτικά στελέχη γονόκοκκου 

Τα τελευταία 70 χρόνια το αίτιο της γονοκοκ-
κικής ουρηθρίτιδας - Neisseria gonorrhoeae –
έχει αναπτύξει σταδιακά αντοχή σχεδόν σε όλα
τα χορηγούµενα αντιβιοτικά. Η αντοχή, εξάλλου,
είναι τόσο διαδεδοµένη, ώστε η µόνη θεραπευ-
τική επιλογή σήµερα είναι κεφαλοσπορίνη τρίτη
γενιάς (κεφτριαξόνη) µαζί µε µια µακρολίδη (αζι-
θροµυκίνη) ή τετρακυκλίνη (δοξυκυκλίνη).

Το 1986 ιδρύθηκε το πρόγραµµα Gonococ-
cal Isolate Surveillance Project (GISP) µε σκοπό
την επιτήρηση της αντοχής των αποµονούµενων
στελεχών N. gonorrhoeae. Η ανάλυση των δεδο-
µένων ευαισθησιών για το διάστηµα 2005-2010
(35.343 επεισόδια συµπτωµατικής γονοκοκκικής
ουρηθρίτιδας από κλινικές σεξουαλικώς µεταδι-
δόµενων νοσηµάτων σε 30 πολιτείες των ΗΠΑ,
4% του συνόλου των περιστατικών γονόρροιας
σε άνδρες) έδειξε ότι τα στελέχη που αποµονώ-
νονταν από οµοφυλόφιλους άνδρες ήταν πιο αν-
θεκτικά σε σχέση µε αυτά από ετεροφυλόφιλους
άνδρες. 

Συγκεκριµένα, καταγράφηκαν υψηλές ΜICs
στην αζιθροµυκίνη κυµαινόµενες από 1.4 έως 7.9

φορές περισσότερο του ορίου ευαισθησίας,
ανάλογα µε την πολιτεία αποµόνωσης, στους
οµοφυλόφιλους άνδρες σε σχέση µε τους ετε-
ροφυλόφιλους (Ρ < 0.050). Ενώ παράλληλα τα
στελέχη από τους οµοφυλόφιλους άνδρες πα-
ρουσίασαν µεγαλύτερη αντοχή σε σιπροφλοξα-
σίνη, πενικιλίνη και τετρακυκλίνη σε σχέση µε
αυτά από ετεροφυλόφιλους (Ρ < 0.001). 

Συµπερασµατικά, επειδή έλεγχος ευαισθη-
σίας δε γίνεται σε όλα τα περιστατικά γονοκοκ-
κικής ουρηθρίτιδας, οι κλινικοί πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί στη θεραπεία οµοφυλόφι-
λων ανδρών για την πιθανότητα θεραπευτικής
αποτυχίας. Παράλληλα χρειάζεται ενίσχυση των
στρατηγικών επιτήρησης της νόσου, αλλά και
περαιτέρω έρευνα στην εύρεση νέων αντιµικρο-
βιακών θεραπευτικών επιλογών.  

Kirkcaldy RD et al. Nesseria gonorrhoeae antimi-
crobial resistance among men who have sex with
men and men who have sex exclusively with
women: the Gonococcal Isolate Surveillance Proj-
ect, 2005-2010. Ann Intern Med 2013;158:321-328

Stephen G Baum, MD
�στο Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, March 13, 2013 (http://infectious-
diseases.jwatch.org/misc/board_about.dtl#aBaum).

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Η µελέτη αυτή δείχνει τον αυξηµένο κίνδυνο των οµοφυλόφιλων ανδρών να πάθουν γονόρ-
ροια από ανθεκτικά, ακόµη και πολυανθεκτικά, στελέχη N. gonorrhoeae. Αυτό σηµαίνει την
προσοχή που πρέπει να έχουν οι κλινικοί ιατροί όταν καλούνται να θεραπεύσουν τέτοια οµάδα
ασθενών. Η χρήση µέτρων προφύλαξης παίζει σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη της ασθένειας
και, βέβαια, στη µη εµφάνιση στο µέλλον ακόµη και παν-ανθεκτικών στελεχών N. gonor-
rhoeae.
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5) Μπορεί ο χαλκός να µειώσει τις νοσοκοµειακές λοιµώξεις;

Η µόλυνση του νοσοκοµειακού περιβάλλοντος
από πολυανθεκτικά µικρόβια είναι από τις κύριες
αιτίες εµφάνισης νοσοκοµειακών λοιµώξεων
(ΝΛ), µε αποτέλεσµα να δίνεται ιδιαίτερη έµ-
φαση στην καθαριότητα και στην απολύµανση
επιφανειών και δαπέδων. Θα µπορούσε όµως,
παράλληλα, η αλλαγή υλικών επιφανείας να παί-
ξει ρόλο στη µείωση του µικροβιακού φορτίου;
∆ύο µελέτες υποστηρίζουν ότι τα κράµατα
χαλκού µειώνουν την εµφάνιση ΝΛ.

Οι Schmidt και συν. σύγκριναν το µικροβιακό
φορτίο κιγκλιδωµάτων κρεβατιών ΜΕΘ που εί-
χαν καλυφθεί µε κράµα χαλκού µε αυτό των αν-
τίστοιχων συνηθισµένων κρεβατιών για διάστηµα
3 µηνών, χωρίς να υπάρξουν το συγκεκριµένο
διάστηµα αλλαγές στο τρόπο καθαριότητας ή ια-
τρικής πρακτικής. Η µέση τιµή του µικροβιακού
φορτίου στα δείγµατα που πάρθηκαν ακριβώς
πριν τον καθαρισµό του χώρου ήταν σηµαντικά
µικρότερη σε αυτά που ήταν καλυµµένα µε
χαλκό σε σύγκριση µε τα συνηθισµένα (698 vs
6102 CFU/100 cm2), διαφορά που παρέµενε για
τουλάχιστον 6.5 ώρες. Αµέσως µετά τον καθαρι-
σµό, 77% των επιφανειών µε επικάλυψη χαλκού
vs 45% των συνηθισµένων επιφανειών παρου-
σίαζαν µικροβιακό φορτίο < 250 CFU/100 cm2,
γεγονός που σχετίζεται µε µειωµένο κίνδυνο ΝΛ.

Οι Salgado και συν. σχεδίασαν µια προοπτική
µελέτη σε τρείς ΜΕΘ για την εµφάνιση ΝΛ και

αποικισµού από µεθικιλλίνη-ανθεκτικά στελέχη
S. aureus (MRSA) ή βανκοµυκίνη-ανθεκτικά στε-
λέχη εντερόκοκκων (VRE). Η µελέτη συµπεριέ-
λαβε 614 ασθενείς και συσχετίστηκε µε τη νοση-
λεία τους σε 8 συνήθη δωµάτια ΜΕΘ και σε 8 µε
επιφάνειες/αντικείµενα καλυµµένα από κράµα
χαλκού (κιγκλιδώµατα κρεβατιών, επιφάνειες κο-
µοδίνων, µπράτσα καρεκλών, κουδούνι κλήσης
νοσηλεύτριας, ακόµη και επιλεγµένα σηµεία από
τα µηχανήµατα). Σε σύγκριση µε τους ασθενείς
που νοσηλεύτηκαν στα συνήθη δωµάτια, αυτοί
που νοσηλεύτηκαν στα δωµάτια µε αντικείµενα
και επιφάνειες καλυµµένα από κράµα χαλκού
παρουσίασαν µικρότερο ποσοστό ΝΛ (3.4% vs
8.1%, Ρ=0.013), αποικισµού από MRSA ή VRE
(1.4% vs 3.8%, P=0.063), καθώς και στο συν-
δυασµό τους (7.1% vs 12.8%, Ρ=0.020). Σε όλα
τα δωµάτια το µικροβιακό φορτίο σχετίστηκε µε
τον κίνδυνο εµφάνισης ΝΛ. 

Schmidt MG et al. Copper continuously limits the
concentration of bacteria resident on bed rails
within the intensive care unit. Infect Control Hosp
Epidemiol 2013;34:530-533.

Salgado CD et al. Copper surfaces reduce the
rate of healthcare-acquired infections in the in-
tensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol
2013;34:479-486.

Ritchard T. Ellison III, MD
�στο Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, May 8, 2013 (http://infectious-
disease.jwatch.org/misc/board_about.dtl#aEllison).

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Οι δύο παραπάνω µελέτες υποστηρίζουν ότι η κάλυψη επιφανειών και αντικειµένων µε κρά-
µατα χαλκού µειώνει το µικροβιακό τους φορτίο, καθώς και τον κίνδυνο εµφάνισης ΝΛ. Εν-
τούτοις, όπως επισηµαίνουν οι Salgado και συν., δεν µπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα
διαφοράς στη τήρηση των κανόνων υγιεινής των χεριών ή πρακτικής καθαρισµού των χώρων
µε τα κράµατα χαλκού, µια και αυτά γίνεται αντιληπτά από το προσωπικό. Εποµένως η µελέτη
δεν ήταν «τυφλή». Παράλληλα δεν µπορεί να καθοριστεί ποια ΝΛ επηρεάζεται περισσότερο
από τη µείωση του µικροβιακού φορτίου. Χρειάζονται περισσότερες µελέτες για τη χρήση
τόσο κραµάτων χαλκού, όσο και άλλων υλικών, στο νοσοκοµειακό περιβάλλον και του απο-
τελέσµατός τους στη µείωση µόλυνσής τους από µικροοργανισµούς και σύνδεσής τους µε
µείωση των ΝΛ.
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6) Ποια η πρόγνωση των ασθενών που επιβιώνουν από σοβαρή
σήψη ή σηπτικό shock;

Η θνητότητα 30-ηµερών των ασθενών µε σοβαρή
σήψη ή σηπτικό shock υπολογίζεται από διάφο-
ρες µελέτες µεταξύ 30-50%. Όµως ποια είναι η
πρόγνωση µετά το διάστηµα των 30 ηµερών;

Σε µελέτη από τη ∆ανία των Storgaard και
συν., εξετάσθηκε η έκβαση ασθενών που θερα-
πεύτηκαν για κατάσταση σήψης ή σηπτικού
shock της κοινότητας. Συγκεκριµένα, µελετήθη-
καν 212 ασθενείς, το διάστηµα Ιούνιος 2004 έως
∆εκέµβριο 2007, που παρουσίασαν λοίµωξη και
ανεπάρκεια ενός τουλάχιστον οργάνου 24 ώρες
µετά την εισαγωγή τους στο νοσοκοµείο. Η θνη-
τότητα της συγκεκριµένης οµάδας συγκρίθηκε
µε αυτή 79.857 ενηλίκων που ζούσαν στην ίδια
περιοχή. Η µέση διάρκεια παρακολούθησης των
ασθενών (µέση ηλικία 70,6 έτη, 50% άνδρες,
49% µε σηπτικό shock) µετά το επεισόδιο της
σήψης ήταν 1.9 έτη. Η πιο συχνές εστίες λοίµω-
ξης ήταν το ουροποιητικό και το αναπνευστικό
σύστηµα (36% και 25% αντίστοιχα) και βακτηρι-
αιµία ανιχνεύθηκε σε 56% των ασθενών. Η θνη-

τότητα των 30 πρώτων ηµερών ανήλθε σε 33%
και στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης σε
57%. Οι ασθενείς που παρουσίασαν σήψη είχαν
τον πρώτο χρόνο µετά το συγκεκριµένο επεισό-
διο 2.7 µεγαλύτερο κίνδυνο θνητότητας σε
σχέση µε το γενικό πληθυσµό αντίστοιχης ηλι-
κίας, φύλου και υποκείµενων καταστάσεων νο-
σηρότητας. Η συγκεκριµένη τιµή κινδύνου ήταν
2.3 για το χρονικό διάστηµα των επόµενων 3
ετών µετά το επεισόδιο της σήψης. Μετά το διά-
στηµα των πρώτων 30 ηµερών, η προχωρηµένη
ηλικία και η ύπαρξη υποκείµενων καταστάσεων,
αλλά όχι η σοβαρότητα του σηπτικού επεισο-
δίου, ήταν παράγοντες κινδύνου αυξηµένης θνη-
τότητας.

Storgaard M et al. Short- and long-term mortality
in patients with community-acquired severe sep-
sis and septic shock. Scand J Infect Dis 2013 [e-
pub ahead of print].
(http:/dx.doi.org/10.3109/00365548.2013.786836)

Thomas Glück, MD
�στο Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, May 8, 2013 
(http://infectious-disease.jwatch.org/misc/board_about.dtl#aGluck).

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Τα δεδοµένα της συγκεκριµένης µελέτης δείχνουν ότι ασθενείς που επιβιώνουν από σοβαρή
σήψη έχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να καταλήξουν για διάστηµα τουλάχιστον 4 ετών µετά το
συγκεκριµένο επεισόδιο. Αυτό µπορεί να αντανακλά µια γενικότερα επιβαρυµένη υγεία (γε-
γονός που µπορεί να οδήγησε στη σήψη) ή την ύπαρξη επιπλοκών λόγω ακριβώς του σηπτι-
κού επεισοδίου. 

Επιµέλεια - Αλληλογραφία
Γεωργία Βρυώνη

Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών

Μ. Ασίας 75
115 27, Αθήνα

Τηλ. 210 7462129
E-mail: gvrioni@med.uoa.gr


