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1) Μυκητιακή µηνιγγίτιδα µετά από επισκληρίδια έγχυση
µολυσµένου σκευάσµατος στεροειδούς

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 2013 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Σε νοσοκοµείο της Virginia 25 ασθενείς µε επιβε-
βαιωµένη µηνιγγίτιδα από φαιοϋφοµύκητα αρ-
χικά πήραν ενδοφλέβια θεραπεία µε βορικονα-
ζόλη. Σε 10 από αυτούς η θεραπεία άλλαξε σε
αµφοτερικίνη Β, λόγω επιδείνωσης της κλινικής
εικόνας, ενώ οκτώ ασθενείς παρουσίασαν βελ-
τίωση.

Στις 4 Οκτωβρίου 2012, το Κέντρο Πρόληψης
Νοσηµάτων των ΗΠΑ (Centers for Disease Con-
trol, CDC) ανακοίνωσε την µόλυνση µε µύκητα
στεροειδούς διαλύµατος για επισκληρίδια χορή-
γηση. Το συγκεκριµένο σκεύασµα χορηγήθηκε
σε περίπου 673 άτοµα από τη Ν∆ πολιτεία της
Virginia. Στην παρούσα δηµοσίευση γίνεται µε-
λέτη µιας σειράς 172 ασθενών που µετά τη χο-
ρήγηση του συγκεκριµένου στεροειδούς διαλύ-
µατος προσήλθαν στο Νοσοκοµείο της Virginia
µε κεφαλαλγία, αυχενική δυσκαµψία και/ή πόνο
στο σηµείο της έγχυσης.

Σε 131 ασθενείς έγινε οσφυονωτιαία παρα-
κέντηση και 25 (19%) παρουσίαζαν στο ΕΝΥ ει-
κόνα µηνιγγίτιδας [λευκοκύτταρα (WBC) > 10/mL].
Συγκεκριµένα το ΕΝΥ παρουσίαζε αυξηµένο
αριθµό WBC, µέσος αριθµός 780/mL, αυξηµένη
συγκέντρωση πρωτεΐνης και χαµηλή γλυκόζης.
Στις καλλιέργειες αποµονώθηκαν φαιοϋφοµύκη-
τες και συγκεκριµένα Exserohilum rostratum και
σε δύο ασθενείς Cladosporium spp (ένας ασθε-
νής µε Cladosporium έδωσε θετικό αποτέλεσµα
για Exserohilum µε PCR). Σε όλους δόθηκε βο-

ρικοναζόλη iv (6mg/kg κάθε 12h). Σε δέκα από
αυτούς, λόγω επιδείνωσης της κλινικής τους ει-
κόνας, η θεραπεία αλλάζει σε αµφοτερικίνη Β. Ο
αριθµός WBC στο ΕΝΥ άρχισε να µειώνεται από
τη 13η ηµέρα θεραπείας, ενώ 8 ασθενείς πα-
ρουσίασαν βελτίωση.

Οι αναφορές µηνιγγίτιδας από φαιοϋφοµύ-
κητες είναι εξαιρετικά σπάνιες. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα να µην είναι γνωστή η φυσική πο-
ρεία της λοίµωξης, καθώς και οι τυχόν επιπλο-
κές. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται
στενά, ενώ πολλές είναι οι ερωτήσεις που περι-
µένουν απάντηση, όπως ποια η διάρκεια της θε-
ραπείας, πότε θα θεωρηθεί ότι επιτεύχθηκε θε-
ραπεία, ποιο το διάστηµα παρακολούθησης µετά
το τέλος της θεραπείας ή ποιά η διάρκεια των
νευρολογικών διαταραχών. Μόνο η συστηµατική
παρακολούθηση των ασθενών σε συνδυασµό µε
τη συλλογή και ανάλυση δεδοµένων από τη διε-
θνή βιβλιογραφία µπορεί να βοηθήσουν τόσο σε
αυτές, όσο και σε άλλες εξίσου κρίσιµες ερωτή-
σεις.

Kerkering TM et al. Early clinical observations in
prospectively followed patients with fungal menin-
gitis related to contaminated epidural steroid in-
jections. Ann Intern Med 2013;158:154-161
Shoham S and Marr KA. Treatment of iatrogenic
fungal infections: A black mold defines a new gray
zone in medicine. Ann Intern Med 2013;158:208-
10
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2) Αναστροφή κίρρωσης ως αποτέλεσµα θεραπείας έναντι ιού
ηπατίτιδας Β

ΣΣχχόόλλιιοο:: Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζεται ο τρόπος αντιµετώπισης µυκητιακής µηνιγγίτιδας µετά
από επισκληρίδια έγχυση µολυσµένου µε το µύκητα διαλύµατος. Τα δεδοµένα έδειξαν ότι
όλοι οι συµπτωµατικοί ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε οσφυονωτιαία παρακέντηση, η
οποία, σε παραµονή των συµπτωµάτων, πρέπει να επαναλαµβάνεται. Η αρχική αντιµετώπιση
ήταν µε βορικοναζόλη iv, αν και 40% των ασθενών χρειάστηκε να πάρουν αµφοτερικίνη Β. Ο
χρόνος παρακολούθησης είναι άγνωστος. Πράλληλα άγνωστος είναι και ο τρόπος που πρέ-
πει να αντιµετωπισθούν αυτοί που έλαβαν το ύποπτο σκεύασµα, αλλά είναι ασυµπτωµατικοί
ή παρουσιάζουν ελάχιστα συµπτώµατα. 

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Η µεγάλη αυτή µελέτη έδειξε ότι µακροχρόνια καταστολή του πολλαπλασιασµού του ΗBV
έχει σαν αποτέλεσµα τη βελτίωση της ιστολογικής εικόνας του ήπατος. Τα χαµηλά ποσοστά ηπατο-
κυτταρικού καρκίνου, αλλά και τελικού σταδίου ηπατικής νόσου σε  ασθενείς µε θεραπεία υπό teno-
fovir οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η αποτελεσµατική αντιιική αγωγή οδηγεί σε βελτίωση της επιβίω-
σης, όπως πρόσφατα δείχθηκε σε αντίστοιχη µελέτη ασθενών µε ηπατίτιδα C (JAMA 2012;308:2584)

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

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, November 28, 2012
(http://www.jwatch.org/id201211280000002/2012/11/28/fungal-meningitis-after-contaminated-

epidural#sthash.5vRgtR88.dpuf)

Σχεδόν ¾ των ασθενών µε χρόνια ηπατίτιδα Β και
κίρρωση στα αρχικά στάδια δεν παρουσιάζουν
στοιχεία κίρρωσης µετά 5 χρόνια αγωγής µε
tenofovir.

Ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) είναι υπεύθυνος
για κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα,
ιδίως σε χώρες µε υψηλά ποσοστά λοίµωξης. Αν
και µικρής διάρκειας, µελέτες έχουν δείξει ότι,
τόσο το tenofovir, όσο και άλλα αντιιικά οδηγούν
σε βελτίωση της ιστολογικής εικόνας του ήπα-
τος, το αποτέλεσµά τους είναι λιγότερο βέβαιο
σε σοβαρή ηπατική ίνωση ή κίρρωση. Οι ερευ-
νητές στη συγκεκριµένη µελέτη προσπαθούν να
δείξουν την αξία της µακροχρόνιας θεραπείας
µε tenofovir στην ηπατική ιστολογία σε έναν µε-
γάλο αριθµό HBV-µολυσµένων ατόµων.

Από τους 641 ασθενείς που συµµετείχαν σε
διπλή-τυφλή µελέτη, ουσιαστικά φάσης ΙΙΙ σύγ-
κρισης tenofovir µε adefovir, 585 µπήκαν σε µε-
λέτη υποστηριζόµενη από την κατασκευάστρια
εταιρεία χορήγησης tenofovir για ακόµη 5 χρό-

νια. Τριακόσιοι σαράντα οκτώ από αυτούς (348)
είχαν βιοψία ήπατος τόσο κατά την έναρξη, όσο
και µετά από 240 εβδοµάδες θεραπείας. Η ιστο-
λογική εικόνα του ήπατος βελτιώθηκε σε 87%
των ασθενών τον 5ο χρόνο θεραπείας και µάλι-
στα αυτοί µε τις µεγαλύτερες βλάβες προ θερα-
πείας παρουσίαζαν τη µεγαλύτερη βελτίωση,
ενώ 51% παρουσίασαν υποστροφή της ίνωσης
(p<0·0001). Από τους 96 ασθενείς µε κίρρωση
πριν τη θεραπεία, 74% τον 5ο χρόνο θεραπείας
δεν παρουσίαζαν πλέον εικόνα κίρρωσης, ενώ
µόνο 12 ασθενείς εµφάνισαν ηπατοκυτταρικό
καρκίνωµα. Ασυνήθης ήταν η επανεµφάνιση του
ιού (virologic breakthrough), ενώ κατά τη διάρ-
κεια της θεραπείας δεν ανιχνεύθηκε αντοχή στο
φάρµακο.

Marcellin P et al. Regression of cirrhosis during
treatment with tenofovir disoproxil fumarate for
chronic hepatitis B: A 5-year open-label follow-
up study. Lancet 2013;381:468-75 
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3) Κόπρανα ως θεραπεία υποτροπιάζουσας λοίµωξης από
Clostridium difficile

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης είναι πολύ σηµαντικά για τη µείωση χορήγη-
σης αντιβιοτικών στη θεραπεία της CDI και την αύξηση χρησιµοποίησης της έγχυσης κοπράνων. Τα δε-
δοµένα αυτά σε συνδυασµό µε την αύξηση της κατανόησης του ρόλου του µικροβιόµατος του εντέ-
ρου µπορεί να βοηθήσουν σηµαντικά στην κατανόηση της παθογένεσης και θεραπείας της λοίµωξης
από C. difficile.

Rajesh T. Gandhi, MD
�στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, January 9, 2013
(http://www.jwatch.org/id201301090000001/2013/01/09/hbv-treatment-reverses-cirrhosis#sthash.FxSS9iPt.dpuf)

Larry M. Baddour, MD
�στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, January 16, 2013
(http://www.jwatch.org/id201301160000001/2013/01/16/donor-feces-recurrent-clostridium-

difficile#sthash.0b8wYz5p.dpuf)

Τυχαιοποιηµένη µελέτη έδειξε ότι τα κόπρανα
από υγιή δότη είναι πολύ πιο αποτελεσµατικά
από την κλασική θεραπεία µε βανκοµυκίνη στην
αντιµετώπιση υποτροπιάζουσας λοίµωξης από
Clostridium difficile

Η υποτροπιάζουσα λοίµωξη από C. difficile (CDI)
είναι συχνή και δεν υπάρχει αποτελεσµατική θε-
ραπεία. «Μεταµόσχευση» κοπράνων αποτελεί
µια ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρακτική της χο-
ρήγησης αντιβιοτικών για την αντιµετώπισή της,
όµως η εµπειρία από τη χρήση της είναι µέχρι
στιγµής περιορισµένη. Στην παρούσα µελέτη
από την Ολλανδία που συµπεριελάµβανε ενήλι-
κες ασθενείς µε υποτροπιάζουσα CDI έγινε προ-
σπάθεια αξιολόγησης της παραπάνω πρακτικής.
Οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις οµάδες: 
• η πρώτη οµάδα πήρε βανκοµυκίνη per os για 4-

5 ηµέρες (500mg X 4), σε συνδυασµό µε
lavage του εντέρου και στη συνέχεια έγχυση
κοπράνων µέσω ρινο-δωδεκαδακτυλικού κα-
θετήρα

• η δεύτερη οµάδα έλαβε βανκοµυκίνη για 14
ηµέρες (standard θεραπεία) και

• η τρίτη οµάδα έλαβε βανκοµυκίνη για 14 ηµέ-
ρες µαζί µε lavage του εντέρου

Σαν αποτελεσµατική θεραπεία θεωρήθηκε ο
συνδυασµός των παρακάτω: διακοπή των διαρ-
ροιών, αρνητικοποίηση της καλλιέργειας κοπρά-
νων (τρία συνεχόµενα δείγµατα) για C. difficile

και απουσία επεισοδίων υποτροπών 10 εβδοµά-
δες µετά την έναρξη της θεραπείας. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης:
13 από τους 16 ασθενείς (81%) της πρώτης οµά-
δας θεραπεύτηκαν άµεσα µετά την πρώτη έγ-
χυση κοπράνων, ενώ 2 από τους υπόλοιπους 3
ασθενείς θεραπεύτηκαν µετά από 2η έγχυση κο-
πράνων από άλλο δότη. Αντίθετα, µόνο 4 από
τους 13 ασθενείς της δεύτερης οµάδας που έλα-
βαν µόνο βανκοµυκίνη (31%), καθώς και 3 από
τους 13 ασθενείς της τρίτης οµάδας που έλαβαν
βανκοµυκίνη και τους έγινε lavage εντέρου
(23%) θεραπεύτηκαν (p=0.0001 για τις δύο τε-
λευταίες οµάδες συγκρινόµενες µε την πρώτη
οµάδα που έγινε έγχυση κοπράνων). Οι παρε-
νέργειες από την έγχυση κοπράνων ήταν παρο-
δικές και καθόλου σοβαρές. Αυτές αφορούσαν
κυρίως ελαφρά διάρροια και κοιλιακούς σπα-
σµούς, περιοριζόµενες την ηµέρα της έγχυσης.
Μετά την έγχυση, οι ασθενείς παρουσίασαν αύ-
ξηση της βακτηριακής ποικιλότητας, ίδια µε
αυτή του υγιούς δότη. Συγκεκριµένα παρουσία-
ζαν αύξηση των ειδών Bacteroidetes και των
Clostridium clusters IV και XIVa, σε συνδυασµό
µε µείωση των ειδών Proteobacteria.

van Nood E et al. Duodenal infusion of donor
feces for recurrent Clostridium difficile. N Engl J
Med 2013;368:407-15
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Richard T. Ellison III, MD
�στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, March 13, 2013
(http://www.jwatch.org/id201303130000006/2013/03/13/agricultural-antibiotic-use-and-antibiotic#sthash.vZ4o7Wvb.dpuf)

4) Χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και εµφάνιση αντοχών

Πολυάριθµα γονίδια υπεύθυνα για αντοχή στα αν-
τιβιοτικά ανευρίσκονται σε αφθονία σε δείγµατα
χώµατος και κοπριάς από φάρµες εκτροφής χοί-
ρων στην Κίνα

Η Κίνα αποτελεί τη χώρα µε τη µεγαλύτερη πα-
ραγωγή και κατανάλωση αντιβιοτικών παγκο-
σµίως. Το 2007, 46% της παραγωγής τους χρη-
σιµοποιήθηκε στη βιοµηχανία εκτροφής ζώων.
Για να γίνει διερεύνηση του πιθανού αποτελέ-
σµατος της χρήσης αυτής των αντιβιοτικών, µια
οµάδα ερευνητών από πολλές χώρες µελέτησε
την ύπαρξη γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά
(antibiotic-resistance genes, ARGs) σε δείγµατα
κοπριάς, τόσο µετά την κοµποστοποίηση, όσο
και δείγµατα χώµατος που δέχθηκε το κοµπόστ,
από 3 µεγάλες εκτροφές χοίρων (10.000 ζώα το
έτος) σε διαφορετικές επαρχίες της Κίνας. 

Σε όλα τα δείγµατα εκτροφών ανιχνεύθηκαν
τετρακυκλίνες, σουλφοναµίδες και φλουοροκι-
νολόνες Παράλληλα βρέθηκαν µε ποσοτική µο-
ριακή τεχνική (high-capacity quantitative PCR ar-
rays) 146 διαφορετικά ARGs, αντιπροσωπευτικά

των τριών κύριων µηχανισµών αντοχής – αντλία
εκροής, αδρανοποίηση αντιβιοτικού και αλλαγής
του στόχου δράσης – οι οποίοι οδηγούν σε αν-
τοχή σε αµινογλυκοσίδες, β-λακτάµες, φλουρο-
κινολόνες, µακρολίδες, τετρακυκλίνες, χλωραµ-
φαινικόλη και βανκοµυκίνη. Σύγκριση µε δείγ-
µατα ελέγχου από χοίρους που ποτέ δεν έλαβαν
µε την τροφή τους αντιβιοτικά, καθώς και από
χώµα από παρθένα δάση, έδειξε ότι τα δείγµατα
των εκτροφών ήταν ιδιαίτερα «πλούσια» σε
ARGs. Συγκεκριµένα τα 63 συχνότερα γονίδια
αντοχής βρέθηκαν 192 φορές περισσότερο
(µέση τιµή) σε όλα τα δείγµατα των εκτροφών.
Παράλληλα βρέθηκαν τρανσποζόνια (γενετικό
υλικό υπεύθυνο της µεταφοράς γονιδίων αντο-
χής)  σε αυξηµένο αριθµό: έως 90.000 φορές σε
δείγµατα κοµπόστ και έως 1000 φορές σε δείγ-
µατα χώµατος από τις εκτροφές. 

Zhu Y-G et al. Diverse and abundant antibiotic re-
sistance genes in Chinese swine farms. Proc Natl
Acad Sci U S A 2013 Feb 26; 110:3435. 

Σε µια πολυκεντρική µελέτη διαπιστώθηκε ότι ο
συνδυασµός αµπικιλλίνης-κεφτριαξόνης είχε τα
ίδια αποτελέσµατα µε το συνδυασµό αµπικιλλί-
νης-γενταµικίνης στη θεραπεία ενδοκαρδίτιδας,
µε τη διαφορά ότι µε το δεύτερο συνδυασµό πα-
ρουσιάστηκε συχνότερα διαταραχή της νεφρικής
λειτουργίας.

Όπως είναι γνωστό, η standard θεραπεία ενδο-
καρδίτιδας από εντερόκοκκο είναι πενικιλλίνη ή
αµπικιλλίνη σε συνδυασµό µε αµινογλυκοσίδη
(AG), στην περίπτωση που ο υπεύθυνος µικρο-
οργανισµός είναι ευαίσθητος σε β-λακτάµες και
γενταµικίνη. Ο συνδυασµός αµπικιλλίνη µε κε-
φτριαξόνη (AC) δίνεται στην περίπτωση εντερό-

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Η παρούσα µελέτη δείχνει καθαρά πώς επιδρά η χορήγηση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία
στον πολλαπλασιασµό της παρουσίας των γονιδίων αντοχής στο περιβάλλον. ∆εδοµένου ότι η µικρο-
βιακή αντοχή αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες απειλές για τη δηµόσια υγεία, πρέπει να γίνουν διε-
θνείς προσπάθειες για την µείωση, αν όχι πλήρη εξάλειψη, της χρήσης αντιβιοτικών στη βιοµηχανία
εκτροφής ζώων.  

5) Αµπικιλλίνη σε συνδυασµό µε κεφτριαξόνη σε θεραπεία 
ενδοκαρδίτιδας από Enterococcus faecalis
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Neil M. Ampel, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, April 10, 2013
(http://www.jwatch.org/id201304100000004/2013/04/10/ampicillin-plus-ceftriaxone-enterococcus#sthash.pqHCKFsK.dpuf).

κοκκου ανθεκτικού στις υψηλής συγκέντρωσης
αµινογλυκοσίδες (HLAR). Εντούτοις στην καθ’
ηµέρα πρακτική, ο συνδυασµός AC δίνεται ακό-
µη και σε απουσία αντοχής στις αµινογλυκοσίδες.

Σε µία µη τυχαιοποιηµένη, πολυκεντρική µε-
λέτη παρατήρησης από 18 νοσοκοµεία (17 στην
Ισπανία και 1 στην Ιταλία), που συµπεριελάµβανε
ασθενείς µε λοιµώδη ενδοκαρδίτιδα από E. fae-
calis, µεταξύ των ετών 2005 έως 2011, οι ερευ-
νητές σύγκριναν την αποτελεσµατικότητα και
ασφάλεια των παραπάνω σχηµάτων. Συνολικά
µελετήθηκαν 291 ασθενείς. Από αυτούς, 159
(55%) πήραν θεραπεία AC, 87 (30%) AG, ενώ 45
ασθενείς (15%) έλαβαν άλλους συνδυασµούς.
Στελέχη από 72 επεισόδια ενδοκαρδίτιδας (25%)
παρουσίαζαν HLAR. Συγκρινόµενοι µε τους ασθε-
νείς που έλαβαν AG, αυτοί που έλαβαν το συν-
δυασµό AC είχαν σε υψηλότερο ποσοστό ιστο-
ρικό χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (p=0.004),
καρκίνου (p=0.015), µεταµόσχευσης (p=0.040)
και νοσοκοµειακής λοίµωξης (p=0.006). Μεταξύ
των δύο οµάδων, αυτοί που έλαβαν AC και αυτοί
που έλαβαν AG, δεν υπήρχε διαφορά στην θνη-
τότητα, ούτε άµεσα, αλλά ούτε και στους 3-
µήνες follow-up. Επίσης δεν υπήρχε στατιστικά

σηµαντική διαφορά στις υποτροπές. Εντούτοις
όσοι λάµβαναν θεραπεία AG είχαν µεγαλύτερη
πιθανότητα αλλαγής της λόγω ανεπιθύµητων πα-
ρενεργειών, σε σχέση µε όσους λάµβαναν το
συνδυασµό AC (25% vs 1%, p <0 .001), µε κυριό-
τερη την εµφάνιση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας
(αύξηση των τιµών κρεατινίνης ≥25% ; 23% vs
0%, p < 0.001). 

Συµπερασµατικά, ο συνδυασµός AC είναι τό-
σο αποτελεσµατικός όσο και ο AG στη θεραπεία
οξείας ενδοκαρδίτιδας από E. faecalis και µπο-
ρεί να δοθεί και σε περιπτώσεις απουσίας αν-
τοχή HLAR, ενώ παράλληλα συνοδεύεται από λι-
γότερα ποσοστά οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.

Fernández-Hidalgo N et al. Ampicillin plus ceftri-
axone is as effective as ampicillin plus gentam-
icin for treating Enterococcus faecalis infective
endocarditis. Clin Infect Dis 2013 May 1; 56:1261.
(http://dx.doi.org/10.1093/cid/cit052) 

Munita JM et al. Enterococcus faecalis infective
endocarditis: Is it time to abandon aminoglyco-
sides? Clin Infect Dis 2013 May 1; 56:1269. 
(http://dx.doi.org/10.1093/cid/cit050)

Ένας νέος corona-ιός προερχόµενος από τη
Μέση Ανατολή εισήχθηκε στην Ευρώπη και προ-
κάλεσε σοβαρή αναπνευστική λοίµωξη µε υψηλά
ποσοστά θνητότητας

Η πρώτη αναφορά ενός νέου corona-ιού που
προκαλεί λοίµωξη του αναπνευστικού στον άν-

θρωπο έγινε το Σεπτέµβριο του 2012. Η προ-
έλευση του ιού ήταν από την Αραβική χερσό-
νησο και για το λόγο αυτό ονοµάστηκε Middle
East respiratory syndrome coronavirus (MERS-
CoV). Μέχρι τις 7 Ιουνίου 2013, 55 άτοµα είχαν
προσβληθεί από τον ιό MERS-CoV, όλα από 4
χώρες της Μ. Ανατολής: Σαουδική Αραβία (40

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Όπως επισηµαίνεται και στο άρθρο σύνταξης (Munita JM et al.), ο E. faecalis, αντίθετα από
τον E. faecium, είναι συνήθως ευαίσθητος στην αµπικιλλίνη. Αν και η χορήγηση κεφτριαξόνης στη θέση
της αµινογλυκοσίδης σε περίπτωση ενδοκαρδίτιδας από E. faecalis γίνεται λόγω της αντοχής HLRA,
η παρούσα µελέτη έδειξε ότι ο συνδυασµός AC µπορεί να δοθεί εναλλακτικά, έστω και αν δεν υπάρ-
χει η συγκεκριµένη αντοχή.

6) Ο νέος coronavirus: Middle-East respiratory syndrome 
coronavirus (MERS-CoV)
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περιστατικά), Κατάρ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα
και Ιορδανία. Ακόµη 4 χώρες εκτός Αραβικής
χερσονήσου, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία και Τυνισία,
ανέφεραν περιστατικά είτε ταξιδιωτών από τη Μ.
Ανατολή, είτε οικείων τους. Επίσης αναφέρθηκε
µετάδοση στο νοσοκοµειακό περιβάλλον, σε άλ-
λους ασθενεί ή στο νοσηλευτικό προσωπικό. Η
µέση ηλικία των ασθενών ήταν 56 έτη και το 72%
ήταν γυναίκες. Η περίοδος επώασης ήταν µε-
ταξύ 9 έως 12 ηµερών (ενώ αρχικά είχε θεωρη-
θεί ότι ήταν µικρότερη, 1-9 ηµέρες) και η θνητό-
τητα υπολογίστηκε σε 56%. Επειδή η ανίχνευση
του ιού σε δείγµατα του ανώτερου αναπνευστι-
κού ήταν συχνά αρνητική σε ασθενείς που τελικά

επιβεβαιώθηκε η λοίµωξη, συνιστάται σε υποψία
λοίµωξης από MERS-CoV η λήψη δειγµάτων από
το κατώτερο αναπνευστικό (όπως βρογχικό έκ-
πλυµα ή πτύελα). Η ανίχνευση του ιού γίνεται µε
µοριακή τεχνική (PCR).

Centers for Disease Control and Prevention
(CDC). Update: Severe respiratory illness associ-
ated with Middle East respiratory syndrome coro-
navirus (MERS-CoV) worldwide, 2012–2013.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2013 Jun 7; 62:1.
(http://www.cdc.gov/MMWR/pdf/wk/mm62e0607.
pdf)

Αποµόνωση cefixime-ανθεκτικών στελεχών γονό-
κοκκου τα οποία παρουσίαζαν στενή συσχέτιση
µε αυτά της Ευρώπης

Η αυξανόµενη αντοχή της Neisseria gonor-
rhoeae είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόµενο,
µε αποµόνωση  azithromycin-ανθεκτικών στελε-
χών στην Καλιφόρνια το 2011 και θεραπευτικές
αποτυχίες σε Ασία και Ευρώπη, λόγω της αυξη-
µένης MIC στις κεφαλοσπορίνες. Τον Ιούλιο
2011, το CDC ανακοίνωσε αύξηση της αποµό-
νωσης στελεχών N. gonorrhoeae µε µειωµένη
ευαισθησία σε cefixime και ceftriaxone από άν-
δρες που επισκέφτηκαν STD κλινικές στις ΗΠΑ,
ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν θεραπευτικές
αποτυχίες από ανάλογα στελέχη που αποµονώ-
θηκαν από ασθενείς στο Τορόντο. 

Στην παρούσα αναδροµική µελέτη, οι ερευ-
νητές κατέγραψαν την κλινική πορεία ασθενών
που έλαβαν cefixime per os λόγω επιβεβαιωµέ-
νης µε καλλιέργεια γονοκοκκικής λοίµωξης σε
STD κλινική του Τορόντο, το διάστηµα από Μάιο
2010 έως Απρίλιο 2011. Από τους 291 ασθενείς,
133 επέστρεψαν για έλεγχο θεραπευτικού απο-
τελέσµατος. Εννιά ασθενείς πληρούσαν τα κρι-
τήρια αποτυχίας της θεραπείας (θετική καλλιέρ-
γεια για γονόκοκκο, µε στέλεχος ίδιο µε της αρ-
χικής και άρνηση σεξουαλικής επανέκθεσης). Η
συνολική αποτυχία της θεραπείας για όλες τις
µορφές γονοκοκκικής λοίµωξης ήταν 7%: 5% για
ουρηθρίτιδα (4 από 76 λοιµώξεις), 29% για φα-
ρυγγίτιδα (2 από 7 λοιµώξεις) και 8% για πρω-
κτίτιδα (3 από 39 λοιµώξεις). Η ΜIC στην ce-
fixime στα 7 από τα 9 στελέχη N. gonorrhoeae

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Σχετικά µε τη λοίµωξη από MERS-CoV χρειάζεται προσοχή στην περίοδο επώασης, που αυ-
ξήθηκε από 1-9 ηµέρες που υπολογίστηκε αρχικά σε 9-12 ηµέρες. Σηµασία έχει το ιστορικό: εµφά-
νιση συµπτωµάτων σοβαρής λοίµωξης κατώτερου αναπνευστικού µέσα σε 14 ηµέρες µετά από ταξίδι
σε ενδηµική περιοχή (Μ. Ανατολή) ή στενή επαφή µε τέτοιο άτοµο.  

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

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, June 12, 2013. (http://www.jwatch.org/na31370/2013/06/12/mers-
coronavirus-update#sthash.Dxpb2YTD.dpuf)

7) Αποτυχία θεραπείας γονοκοκκικής λοίµωξης λόγω εµφάνισης
αντοχής του γονόκοκκου στις κεφαλοσπορίνες στη Β. Αµερική
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ήταν >=0.12µg/mL, ενώ ο σχετικός κίνδυνος
αποτυχίας της θεραπείας στα στελέχη αυτά, σε
σύγκριση µε αυτά µε µικρότερη ΜIC, ήταν 13.1.
Αλληλούχιση των στελεχών έδειξε ότι τα 7 στε-
λέχη είχαν αλλαγή στην πενικιλλινοδεσµευτική
πρωτεΐνη και παρουσίαζαν µεγάλη οµοιότητα µε
αυτά που αποµονώνονται στην Ευρώπη. 

Allen VG et al. Neisseria gonorrhoeae treatment
failure and susceptibility to cefixime in Toronto,
Canada. JAMA 2013; 309:163-70. 

Kirkcaldy RD et al. Cephalosporin-resistant gon-
orrhea in North America. JAMA 2013; 309:185-7.

Ανακάλυψη ενός νέου ιού γρίπης Α (Η7Ν9) από
φαρυγγικό δείγµα 3 ασθενών που απεβίωσαν
λόγω λοίµωξης του κατώτερου αναπνευστικού 

Ο ιός γρίπης Α των πτηνών Η5Ν1 διατηρεί αµείω-
το το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας
λόγω της αυξηµένης θνητότητας που συνοδεύει
τις λοιµώξεις που προκαλούνται από αυτόν.
Πρόσφατα καταγράφηκε το profile τριών ασθε-
νών από την Κίνα που απεβίωσαν λόγω σοβαρής
λοίµωξης του κατώτερου αναπνευστικού η οποία
ήταν αποτέλεσµα λοίµωξης από ένα νέο ιό γρί-
πης Α (Η7Ν9). ∆ύο από τους 3 ασθενείς είχαν
επαφή µε κοτόπουλα 7 ηµέρες πριν την έναρξη
των συµπτωµάτων (ένας κάτοικος της Shanghai
και ο άλλος της επαρχίας Anhui), ενώ ο τρίτος
(επίσης κάτοικος Shanghai) δεν ανέφερε ανά-
λογη έκθεση τις προηγούµενες 2 εβδοµάδες.
Όλοι οι ασθενείς είχαν πολύ υψηλό πυρετό,
βήχα και δύσπνοια, και όλοι εµφάνισαν σύν-

δροµο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας. Από
τις εργαστηριακές τους εξετάσεις, όλοι παρου-
σίασαν λευκοπενία, λεµφοπενία και διηθήσεις
στην ακτινογραφία θώρακα, ενώ δύο από αυ-
τούς παρουσίασαν ραβδοµυόλυση. Οι δύο κατέ-
ληξαν µετά από 10 ηµέρες από την εισαγωγή
τους και ο τρίτος µετά 20 ηµέρες. 

∆είγµατα φαρρυγικού επιχρίσµατος πάρθη-
καν από όλους τους ασθενείς και ακολούθησε
καλλιέργεια σε εµβρυοφόρα αυγά όρνιθας και
αποµόνωση RNA. Real-time ανάστροφη τραν-
σκριπτάση PCR, sequencing και φυλογενετική
ανάλυση οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι και οι
τρεις ασθενείς είχαν προσβληθεί από έναν νέο
ιό γρίπης των πτηνών τύπου Α (Η7Ν9).

Gao R et al. Human infection with a novel avian-
origin influenza A (H7N9) virus. N Engl J Med
2013; 368:1888-97.

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την ανησυχία ότι η από του στόµατος θεραπεία
µε cefixime µπορεί να µην είναι πλέον αποτελεσµατική σε γονοκοκκικές λοιµώξεις. Όπως τονίζεται και
στο άρθρο σύνταξης, η αυξηµένη χρησιµοποίηση µοριακών τεχνικών άµεσης ανίχνευσης του γονό-
κοκκου οδήγησε σε µείωση της ικανότητας από το εργαστήριο αποµόνωσης του στελέχους. Αυτό είναι
καταστροφικό γιατί δεν είναι δυνατός στη συνέχεια ο έλεγχος αντοχής. Εποµένως πρέπει να είναι προ-
τεραιότητα δηµόσιας υγείας η απόκτηση και πάλι της ικανότητας από τη µεριά του Κλινικού Μικρο-
βιολογικού Εργαστηρίου ρουτίνας για καλλιέργεια και ελέγχο αντοχής του γονόκοκκου. 

Richard T. Ellison III, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, January 9, 2013.
(http://www.jwatch.org/id201301090000007/2013/01/09/gonococcal-treatment-failure-due-

cephalosporin#sthash.QdF9XVYN.dpuf

8) Νέος ιός γρίπης Α (Η7Ν9) στην Κίνα
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Ανάλυση των ιικών σωµατιδίων που βρίσκονται
στο γαστρεντερικό σύστηµα του ανθρώπου δεί-
χνει ύπαρξη τόσο σταθερών, όσο και γρήγορα
εναλλασσόµενων γονιδιωµάτων.

Κάθε γραµµάριο δείγµατος κοπράνων από
άνθρωπο περιέχει >109 ιικά σωµατίδια (βακτη-
ριοφάγοι), τα περισσότερα από τα οποία δεν
έχουν ακόµη ταυτοποιηθεί. Για την κατανόηση
της φύσης του συγκεκριµένου πληθυσµού, µια
οµά-δα εργασίας από τη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α.
ξεκίνησε την µελέτη του. Συγκεκριµένα αναλύ-
θηκαν 24 δείγµατα από έναν υγιή ενήλικα άνδρα
σε 16 διαφορές χρονικές στιγµές κατά τη διάρ-
κεια 2.5 ετών. Χρησιµοποιώντας τη νέα γενιάς
τεχνολογία sequencing (deep metagenomic se-
quencing), οι ερευνητές κατόρθωσαν και ταυτο-
ποίησαν 478 συντηρηµένες DNA αλληλουχίες, οι
οποίες φάνηκαν ότι αφορούσαν σε γονιδιώµατα

διαφορετικών ιικών σωµατιδίων (βακτηριοφά-
γοι). Περίπου 13% από αυτές ήταν συµβατές µε
µέλη των οικογενειών Microviridae, Podoviridae,
Myoviridae, και Siphoviridae, αλλά η πλειονότητα
δεν ήταν δυνατόν να ταξινοµηθεί. Κατά µέσο
όρο, 80% των αλληλουχιών αυτών ήταν σταθε-
ρές κατά τη διάρκεια της µελέτης. Υψηλό ποσο-
στό αντικατάστασης αλληλουχιών παρατηρή-
θηκε στα Microviridae, µε αποτέλεσµα στα 2.5
χρόνια της µελέτης να είναι πλέον εφικτός ο δια-
χωρισµός νέων είδων. Παράλληλα διαπιστώθη-
καν διάφοροι µηχανισµοί µεταβολής της ιικής
γενετικής αλληλουχίας, οι οποίοι είχαν σαν απο-
τέλεσµα τη γρήγορη εξέλιξη ορισµένων ιικών
σωµατιδίων και αντικατάστασή τους εντός του
εντερικού περιβάλλοντος.

Minot S et al. Rapid evolution of the human gut vi-
rome. Proc Natl Acad Sci U S A 2013; 110:12450-5

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Είναι γεγονός ότι οι ιοί της γρίπης ανασυνδυάζονται συνεχώς και µπορεί να προκαλέσουν
πολύ σοβαρές λοιµώξεις του αναπνευστικού, εποµένως η επιστηµονική κοινότητα πρέπει να βρίσκε-
ται σε συνεχή επαγρύπνηση. 

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Η πλήρης κατανόηση του ανθρωπίνου µικροβιώµατος του εντέρου απαιτεί την αναγνώριση
και των ιών που αποτελούν τη φυσιολογική του χλωρίδα, εκτός των βακτηρίων και των µυκήτων. Η πα-
ραπάνω µελέτη, η οποία αφορά µόνο DNA ιούς, διαφωτίζει ως προς την ύπαρξη βακτηριοφάγων  και
τον τρόπο που αυτοί επηρεάζουν τη σταθερότητα, αλλά και διαφορετικότητα της βακτηριακής εντε-
ρικής χλωρίδας.

Larry M. Baddour, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, April 24, 2013
(http://www.jwatch.org/id201304240000001/2013/04/24/novel-avian-origin-influenza-h7n9-virus-china#sthash.BsKRgmfx.dpuf)

Richard T. Ellison III, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases. 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, July 17, 2013 http://www.jwatch.org/na31695/2013/07/17/human-
gut-virome#sthash.ohNniXDs.dpuf

9) Το ιικό γονιδίωµα του γαστρεντερικού συστήµατος 
του ανθρώπου
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