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Οι μυκητιασικές λοιμώξεις των ονύχων αποτελούν το 15-40% όλων
των ασθενειών των ονύχων και θεωρούνται οι πιο συχνές διαταραχές
των ονύχων στους ενήλικες. Ο επιπολασμός παγκοσμίως υπολογίζεται
σε 5,5%. Οφείλονται σε δερματόφυτα, ζυμομύκητες ή άλλους μη δερ-
ματοφυτικούς μύκητες.
Μεταξύ των προδιαθεσικών παραγόντων περιλαμβάνονται: μεγάλη
ηλικία, παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος, κάπνισμα, χρόνια ονυ-
χοδυστροφία, ορθοπεδικές παθήσεις, ψωριασική ονυχία, υπεριδρω-
σία, χρόνιος τραυματισμός, ανοσοκαταστολή, σακχαρώδης διαβήτης,
ασθενείς σε αιμοδιάλυση.
Το πιο συχνό δερματόφυτο είναι το ανθρωπόφιλο Trichophyton
rubrum και ακολουθεί το T. interdigitale. Τα πιο συχνά είδη Candida
είναι η C. albicans και η C. parapsilosis. Ζωόφιλοι μύκητες σπάνια ενο-
χοποιούνται και, συνήθως, προσβάλλουν τα άνω άκρα.
Μερικές φορές συνυπάρχει βακτηριακή και μυκητιασική λοίμωξη. Μη
λοιμώδεις καταστάσεις που προκαλούν βλάβες στα νύχια μπορούν να
μιμούνται την ονυχομυκητίαση, όμως σε αυτές τις περιπτώσεις η επι-
φάνεια των ονύχων δεν είναι μαλακή και εύθρυπτη. Καταστάσεις που
προκαλούν ονυχοδυστροφία είναι το χρόνιο τραύμα, ψωρίαση, ονυ-
χόλυση, ονυχογρύπωση, μελάνωμα, νόσος Darier, ομαλός λειχήνας, ιχ-
θυάσεις κ.ά.
η κλινική εικόνα ταξινομείται στους εξής τύπους:
1. Άπω και πλάγια υπονύχια ονυχομυκητίαση (περιφερική ονυχομυκη-

τίαση), με συχνότερο υπεύθυνο μύκητα το Tr. rubrum
2. Λευκή επιφανειακή ονυχομυκητίαση, με συνηθέστερο αίτιο το Tr.

Interdigitale
3. Εγγύς υπονύχια ονυχομυκητίαση, με συχνότερο αίτιο το Tr. rubrum
4. Ενδονύχια ονυχομυκητίαση, με συνηθέστερα υπεύθυνα στελέχη το

Tr. soudanense και το Tr. Violaceum
5. Ολική δυστροφική ονυχομυκητίαση, που οφείλεται συνήθως σε

είδη Candida
6. Μεικτού τύπου ονυχομυκητίαση, που προκαλείται συνήθως από το

Tr. Interdigitale
Παρότι η ονυχομυκητίαση μπορεί να είναι η μοναδική εκδήλωση μυ-
κητίασης σε ένα ασθενή, σε μεγάλο ποσοστό συνοδεύεται από μυκη-
τίαση στα χέρια (tinea manuum) ή στα πόδια (tinea pedis), με πιο συχνά
στελέχη το Tr. rubrum, Tr. interdigitale και –σπανιότερα– το E. Flocco-
sum. Επίσης μπορεί να προκληθεί και μυκητιασική παρονυχία (συνή-
θως λόγω Candida spp., Fusarium spp., Neoscytalidium spp.) με ή χωρίς
ονυχομυκητίαση. Το σαπρόφυτο Scopulariopsis brevicaulis προκαλεί
ονυχοδυστροφία που μιμείται προσβολή απο δερματόφυτα, ενώ σε πε-

ριπτώσεις έντονης προσβολής προκαλεί και ονυχοδυσχρωμία. 
Κατά την κλινική εκτίμηση ενός ασθενούς με πρόβλημα στα νύχια, θα
πρέπει να εξετάζεται το σύνολο των νυχιών, όπως και τα άκρα. Καθώς
η κλινική εικόνα της ονυχομυκητίασης ποικίλει και μπορεί να μιμηθεί
άλλες νόσους των νυχιών, θα πρέπει να γίνεται εργαστηριακή επιβε-
βαίωση της διάγνωσης με άμεση μικροσκόπηση, καλλιέργεια, PCR ή
συνδυασμούς εργαστηριακών μεθόδων. η δερματοσκόπηση είναι μία
μη επεμβατική μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί και στη διαφορική
διάγνωση μεταξύ ονυχομυκητίασης, τραυματικής ονυχόλυσης και με-
λανονυχίας. Επειδή η ονυχομυκητίαση μπορεί να συνυπάρχει με άλλες
παθήσεις των νυχιών, όπως κακοήθειες, σε περιπτώσεις σοβαρής μο-
νήρους ονυχοδυστροφίας ή συνεχούς θεραπευτικής αποτυχίας θα
πρέπει να λαμβάνεται βιοψία.
Προβλήματα που σχετίζονται με ονυχομυκητίαση περιλαμβάνουν δυ-
σκολία στην υπόδηση και στο περπάτημα, αίσθημα ανεπάρκειας στην
εμφάνιση και μειωμένη αυτοεκτίμηση. Τα προσβεβλημένα νύχια μπο-
ρούν να αποτελέσουν εστία μετάδοσης της λοίμωξης και σε άλλα ση-
μεία του σώματος του ασθενούς, καθώς επίσης και να μεταδοθούν και
σε άλλα άτομα στην οικογένεια αν δεν ληφθεί αγωγή. η ονυχομυκη-
τίαση μπορεί να αποτελέσει πύλη εισόδου για βακτήρια οδηγώντας
σε έλκη κάτω άκρων, οστεομυελίτιδα, κυτταρίτιδα και γάγγραινα σε
διαβητικούς ασθενείς. Επίσης, η οικονομική επιβάρυνση σε αυτούς
τους ασθενείς είναι αξιοσημείωτη. Περίπου οι μισοί ασθενείς με ονυ-
χομυκητίαση έχουν πόνο ή δυσφορία. Παρότι η νόσος δεν είναι απει-
λητική για τη ζωή των ασθενών πολλές λειτουργικές δράσεις των
ονύχων μπορούν να επιπλακούν.
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Ονυχομυκητίαση: συνήθεις και ασυνήθεις ύποπτοι, κλινικές επιπτώσεις
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η ονυχομυκητίαση αποτελεί συχνή πάθηση των νυχιών, η κλινική ει-
κόνα της οποίας μπορεί να μιμηθεί άλλες καταστάσεις, όπως ονυχο-
δυστροφία και ψωρίαση. η συνολική επίπτωση της ονυχομυκητίασης
είναι 14% στη Βόρεια Αμερική και περίπου 5.5% παγκοσμίως. Αυτή
εμφανίζεται συχνότερα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, σε ανο-
σοκατασταλμένους και ηλικιωμένους ασθενείς. Επιπλέον, η ονυχομυ-
κητίαση είναι πιο διαδεδομένη στους άνδρες. η συχνότητα εμφάνισης
της αυξάνεται, εν μέρει λόγω της αύξησης του σακχαρώδους διαβήτη,
της εξάπλωσης της HIV λοίμωξης, της αυξανόμενης χρήσης ανοσο-
κατασταλτικών παραγόντων και της γήρανσης του πληθυσμού. Συχνοί

παράγοντες κινδύνου αποτελούν η χρήση κοινών ντους πισίνας και
αποδυτήριων, η χρήση αθλητικών και/ή πλαστικών παπουτσιών και
γενικά όλα εκείνα τα μικροπεριβάλλοντα που λόγω των συνθηκών ζέ-
στης και υγρασίας που παρέχουν είναι ιδανικά για την ανάπτυξη μυ-
κήτων. η ονυχομυκητίαση, αν και δεν αποτελεί απειλητική για τη ζωή
λοίμωξη, έχει επίπτωση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, μπορεί να
συνοδεύεται από πόνο και συχνά οδηγεί σε διακοπή καθημερινών
συνηθειών και δραστηριοτήτων. η ακριβής διάγνωση είναι απαραίτητη
γιατί η μυκητίαση των νυχιών απαιτεί μακροχρόνια, συχνά συστημα-
τική θεραπεία. Τα διαγνωστικά κριτήρια περιλαμβάνουν: 1. συμβατή

Εργαστηριακή διάγνωση ονυχομυκητίασης
Κ. Θεοδωρίδου1, Γ. Βρυώνη2
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Πίνακας 1: Λήψη δείγματος νυχιού ανάλογα με την κλινική εικόνα της ονυχομυκητίασης

Μέθοδοι                       Τεχνική                     Πλεονεκτήματα                                Μειονεκτήματα                                                                  Βιώσιμος                   Ταυτοποίηση
                                                                                                                                                                                                                                                   μύκητας                     μύκητα

Μικροσκόπηση        ΚΟΗ                              Ταχεία μέθοδος                                    Ψευδώς αρνητικά                                                                            Χ                                       Χ
                                         Φθορίζουσα              Χαμηλό κόστος                                     Μη διάκριση είδους αιτιολογικού παράγοντα
                                         χρώση                                                                                           Μη διάκριση βιώσιμου/μη βιώσιμου μύκητα
                                                                                                                                                 Ανάγκη εμπειρίας

Καλλιέργεια               SDA                              Απομόνωση                                           Χρονοβόρα (1-3 εβδομάδες)                                                       √                                      √
                                                                               αιτιολογικού                                          Υψηλό % ψευδώς αρνητικών
                                                                               παράγοντα                                             Μη διάκριση από επιμόλυνση
                                                                               – ταυτοποίηση                                    Μικρό % απομόνωσης
                                                                               σε επίπεδο γένους                               δερματόφυτων (30-60%)
                                                                               και είδους                                               Υψηλότερου κόστους της μικροσκοπικής
                                                                                                                                                 Ανάγκη έμπειρου προσωπικού

Ιστολογική                  PAS                               Σχετικά ταχεία                                       Κοπιώδης                                                                                           Χ                                       Χ
                                                                               screening μέθοδος (24 ώρες).         Υψηλό κόστος
                                                                               Δυνατότητα διάκρισης
                                                                               μεταξύ αιτιολογικών
                                                                               παραγόντων μυκήτων
                                                                               σε επίπεδο γένους.
                                                                               Διαδορική διάγνωση
                                                                               από άλλες παθολογικές 
                                                                               καταστάσεις (π.χ. ψωρίαση)

Μοριακή                      PCR                              Ταχεία ανίχνευση και                          Υψηλό κόστος / δείγμα                                                                  √                                      √
                                         RT-PCR                        ταυτοποίηση (5 ώρες – 1 ημ.)         Εκπαιδευμένο προσωπικό
                                                                               Υψηλή ακρίβεια                                    Ειδικός εξοπλισμός

Ανοσοχρωματο-       Dermatophyte          Γρήγορο screening                               Όχι διάκριση μεταξύ διαφόρων                                                  Χ                                       Χ
γραφία                         Test Strip                   Χαμηλό κόστος                                     γενών και ειδών δερματοφύτων
                                                                                                                                                 Μη διάκριση μεταξύ βιώσιμου
                                                                                                                                                 και μη βιώσιμου μύκητα

Πίνακας 2. Διαγνωστικές μέθοδοι ονυχομυκητίασης: πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα



η καντιντιασική κολπίτιδα ή αιδοιοκολπίτιδα αποτελεί μια συχνή αιτία
γυναικολογικών επισκέψεων κατά την αναπαραγωγική ηλικία. Είναι
δεύτερη σε συχνότητα, μετά από τη μη-ειδική κολπίτιδα. Παρά τα ση-
μαντικά διαγνωστικά και θεραπευτικά επιτεύγματα, παραμένει ένα
παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει όλα τα κοινωνικά στρώματα χω-
ρίς διακρίσεις.1 Υπολογίζεται ότι περίπου το 70-75% των γυναικών
θα εμφανίσουν καντιντιασική αιδοιοκολπίτιδα τουλάχιστον μία φορά
κατά την αναπαραγωγική ηλικία, το 40-50% θα παρουσιάσουν μια

υποτροπή και περίπου 5-10% υποτροπιάζουσα λοίμωξη, η οποία χα-
ρακτηρίζεται από την εμφάνιση τουλάχιστον 4 επεισοδίων το χρόνο,
με σοβαρές επιπτώσεις στην εργασία και την κοινωνική ζωή των γυ-
ναικών.2 Μεταξύ των ειδών Candida που απομονώνονται από τον
κόλπο, περίπου το 80% είναι C. albicans.2 Ωστόσο, τα non–albicans
είδη είναι πιο ανθεκτικά και πολύ συχνά προκαλούν υποτροπιάζουσες
λοιμώξεις.2,3

Πρόσφατα δεδομένα από την Ελλάδα4 αναφέρουν ότι ανάμεσα σε

Καντιντιασική κολπίτιδα: επιδημιολογικά δεδομένα, αντοχή στη φλουκοναζόλη
Σ. Μπάκα
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αρεταίειο Νοσοκομείο
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κλινική εικόνα, όπως αποχρωματισμός, υπερκεράτωση, ονυχόλυση,
και 2. εργαστηριακή επιβεβαίωση. 
η συμβατική μικροβιολογική διάγνωση ονυχομυκητίασης περιλαμβάνει:
• α. τη συλλογή επαρκούς κλινικού δείγματος από τα σημεία προσβο-

λής ανάλογα με τον τύπο της ονυχομυκητίασης (βλ. Πίνακα 1),
• β. άμεση μικροσκοπική μετά από κατεργασία συνήθως με ΚΟη (συγ-

κέντρωση που ποικίλει στις διάφορες μελέτες από 5% έως 40%)
για αναζήτηση των στοιχείων του μύκητα, 

• γ. καλλιέργεια σε ειδικά θρεπτικά υλικά:
* Sabouraud dextrose agar (SDA) με προσθήκη αντιβιοτικών
(χλωραμφενικόλη και γενταμυκίνη) για αναστολή ανάπτυξης βα-
κτηρίων και
* SDA με προσθήκη κυκλοεξιμίδης (ακτιδιόνη) για αναστολή ανά-
πτυξης NDMs, 

• δ. ταυτοποίηση του μύκητα σε επίπεδο γένους και είδους. 

η επώαση διαρκεί 3-4 εβδομάδες και δυστυχώς 40% των καλλιεργειών
είναι ψευδώς αρνητικές λόγω μη σωστής επιλογής δείγματος, εγκλω-
βισμού του μύκητα σε μεγάλου μεγέθους τμήματα της κερατίνης στι-
βάδας και μικρής βιωσιμότητας του λόγω πρόσφατης τοπικής ή
συστηματικής αντιμυκητικής θεραπείας.  Παράλληλα η καλλιέργεια
δεν μπορεί να διαχωρίσει σε περίπτωση ανάπτυξης NDM αν πρόκειται
για επιμόλυνση ή αληθή λοίμωξη. Στην περίπτωση απομόνωσης NDM,
ο συγκεκριμένος μύκητας θεωρείται παθογόνος εφόσον πληρούνται
ορισμένα κριτήρια:
• ιστορικό τραυματισμού του νυχιού χωρίς συνυπάρχουσα προσβολή

του δέρματος
• ανεύρεση στην άμεση μικροσκοπική στοιχείων συμβατών με NDM

(όπως κονίδια και υφές)
• μη απομόνωση δερματόφυτου
• αποκλειστική ανάπτυξη NDM και στο SDA με κυκλοεξιμίδη
• ανάπτυξη στους 35°C
• χρώμα αποικίας του μύκητα που να συνδέεται με το χρώμα της προ-

σβεβλημένης ονυχαίας πλάκας ή της κοίτης του νυχιού
• ανάπτυξη του ίδιου μύκητα σε διαδοχικές καλλιέργειες μετά από δια-

δοχικές λήψης κλινικού δείγματος.
Βέβαια προσοχή: τυχόν συνύπαρξη δερματόφυτου και NDM πρέπει
να αναφέρεται στην απάντηση, γιατί αυτή μπορεί να επιβραδύνει την
κλινική ανταπόκριση στην αντιμυκητική θεραπεία.
η ιστολογική εξέταση σπάνια είναι αναγκαία και συνήθως είναι συμ-
πληρωματική για τη διάγνωση ονυχομυκητίασης, όταν η κλινική ει-
κόνα συνηγορεί υπέρ μυκητίασης αλλά τα στοιχεία του μύκητα δεν
ανιχνεύονται με τις συμβατικές μυκητολογικές εξετάσεις. Οι ιστοχημι-
κές χρώσεις που χρησιμοποιούνται είναι periodic acid Schift (PAS) και
methenamine silver Grocott modification (GMS). η χρώση PAS προδί-
δει κόκκινο χρώμα στο τοίχωμα των μυκηλιακών κυττάρων, ωστόσο
μη ζώντα στοιχεία μπορεί να μη βαφτούν και επομένως να μην γίνουν
ορατά. η χρώση GMS είναι ειδική χρώση και προσδίδει μαύρο χρώμα

στο τοίχωμα των μυκήτων. η ιστολογική εξέταση είναι σαφώς πιο κο-
πιώδης σε σχέση με την άμεση μικροσκοπική με KOH και την καλλιέρ-
γεια και δεν αποκαλύπτει την ταυτότητα του υποτιθέμενου παθογόνου
παράγοντα.
Οι μοριακές τεχνικές με τη μορφή multiplex PCR έχουν βοηθήσει ση-
μαντικά στη βελτίωση της ευαισθησίας και στη μείωση του χρόνου
διάγνωσης των ονυχομυκητιάσεων. Στο εμπόριο στην Ελλάδα υπάρ-
χουν διαθέσιμα δύο kits: 
1. Dermatophyte PCR kit (Statens Serum Institut, SSI Diagnostica, Den-
mark) που επιτρέπει ταυτόχρονα την ανίχνευση των δερματοφύτων
και την ταυτοποίηση του T. rubrum, με αύξηση τόσο της ανίχνευσης
των θετικών δειγμάτων (αύξηση 4-7% ανάλογα των μελετών), όσο και
της ταυτοποίησης T. rubrum (αύξηση 12-18% ανάλογα των μελετών),
και
2. DermaGenius® (DG) Nail multiplex assay (PathoNostics, The Nether-
lands) που ανιχνεύει T. rubrum, T. interdigitale και Candida albicans με
ευαισθησία και ειδικότητα 80% και 74.4%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με
την ιστολογική και την καλλιέργεια ως μέθοδοι αναφοράς για τη διά-
γνωση ονυχομυκητίασης.
Τέλος πρόσφατα υπάρχει και δυνατότητα ταχείας (εντός 5 min) άμεσης
ανίχνευσης  ύπαρξης ή μη δερματόφυτου σε ξέσματα νυχιού με ανο-
σοχρωματογραφία με το αντιδραστήριο Diafactory® Tinea Unguium
(JNC Corporation, Tokyo, Japan; FungiCheck, HFL Laboratories, The
Netherlands). η τεχνική παρουσιάζει υψηλές τιμές ευαισθησίας και ει-
δικότητας συγκρινόμενη με την άμεση μικροσκοπική με ή χωρίς συν-
δυασμό της με μοριακή τεχνική (ποσοστό συνολικής συμφωνίας με
άμεση μικροσκοπική 79.7%, και μετά από συνδυασμό της άμεσης μι-
κροσκοπική με PCR αύξηση του συγκεκριμένου ποσοστού σε 95.0%).
Συμπερασματικά, η διάγνωση ονυχομυκητίασης στηρίζεται στις κλα-
σικές μεθόδους διάγνωσης άμεσης μικροσκοπικής και καλλιέργειας.
Οι νεότερες τεχνικές λόγω της ταχύτητας μπορούν να αποτελέσουν
συμπληρωματικά εργαλεία, τόσο στη διαγνωστική προσέγγιση ασθε-
νών με πιθανή ονυχομυκητίαση, όσο και στη θεραπευτική τους αντι-
μετώπιση.
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συμπτωματικές γυναίκες ο επιπολασμός της καντιντιασικής κολπίτιδας
ήταν 11,9% και 5,1% των γυναικών παρουσίασαν υποτροπιάζουσα
λοίμωξη. Συχνότερα απομονώθηκε η C. albicans (75,6%) και η C.
glabrata (13,6%).4
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε θεραπευτικής αγωγής είναι απαραί-
τητη η λήψη καλλιέργειας για την απομόνωση και ταυτοποίηση του
μύκητα καθώς και για τον έλεγχο ευαισθησίας στα αντιμυκητιακά, για
καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Οι αζόλες ανακαλύφθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 1960 και έτσι
το φάσμα των αντιμυκητιακών διευρύνθηκε σημαντικά. Οι αζόλες
αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου C14 α-δεμεθυλάση, απαραίτητο
για τη σύνθεση της εργοστερόλης, σημαντικό στοιχείο της κυτταρικής
μεμβράνης των μυκήτων. η φλουκοναζόλη πρωτοχρησιμοποιήθηκε
στην κλινική πράξη το 1993. Έχει εξαιρετική βιοδιαθεσιμότητα μετά
από του στόματος χορήγηση και χρόνο ημίσειας ζωής 30 ωρών.5 Επι-
πλέον έχει χαμηλό κόστος και χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία
της καντιντιακής αιδοιοκολπίτιδας και των υποτροπών. Στην υποτρο-
πιάζουσα λοίμωξη η θεραπεία ενδέχεται να διαρκέσει μήνες ή και
χρόνια,1 με αποτέλεσμα αύξηση της ανθεκτικότητας των ειδών Candida
στη φλουκοναζόλη. Είναι γνωστό ότι η C. krusei έχει ενδογενή αντοχή
στη φλουκοναζόλη, ωστόσο είναι συνήθως ευαίσθητη στις υπόλοιπες
αζόλες. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1990 είχε ανακοινωθεί μόνο
ένα περιστατικό καντιντιασικής κολπίτιδας οφειλόμενη σε C. albicans
ανθεκτική στη φλουκοναζόλη. Την τελευταία δεκαετία τα περιστατικά
έχουν αυξηθεί.5 η εμφάνιση στελεχών Candida ανθεκτικών στη φλου-
κοναζόλη αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα και μειονέκτημα για την
θεραπεία. Σημαντική αύξηση της αντοχής στη φλουκοναζόλη στα
στελέχη Candida albicans παρατηρήθηκε και στην Ελλάδα.4
η αντοχή των ειδών Candida στη φλουκοναζόλη οφείλεται συνήθως
σε μεταλλάξεις του στόχου δράσης της φλουκοναζόλης, το ένζυμο

14α-δεμεθυλάση της στερόλης, είτε λόγω αυξημένης έκφρασης του
γονιδίου ERG11 που κωδικοποιεί το ένζυμο, είτε αυξημένης έκφρασης
των γονιδίων που κωδικοποιούν τα πρωτεϊνικά συστήματα ενεργής
μεταφοράς της φλουκοναζόλης έξω από το μυκητιακό κύτταρο, αντ-
λίες εκροής ABC, που κωδικοποιούνται από τα γονίδια CDR1 και CDR2
– Candida drug resistance, MDR1 – multidrug resistance, FLU1 ή FCR1
– fluconazole resistance), με αποτέλεσμα μειωμένη ενδοκυττάρια συγ-
κέντρωση της φλουκοναζόλης.5,6

Μετά από μακροχρόνια θεραπεία με φλουκοναζόλη ενδέχεται να προ-
κύψουν στελέχη που εκφράζουν πολλαπλούς μηχανισμούς αντοχής.5
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Κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη Γη στηρίζει την ύπαρξή της σε βιο-
κοινότητες μικροβίων. Τα μικρόβια είναι μακράν οι αφθονότεροι και
οι πλέον πολυποίκιλοι μικροοργανισμοί στον πλανήτη, υπεύθυνοι για
τη διατήρηση των ατμοσφαιρικών και των χημικών συνθηκών που
απαιτούνται για την επιβίωση όλων των μεγαλύτερων οργανισμών. Ο
άνθρωπος δεν είναι παρά φιλοξενούμενος στο σύμπαν των μικροβίων,
άρρηκτα συνδεδεμένος με τις βιοκοινότητες που τον περιβάλλουν
και τον στηρίζουν. Το ανθρώπινο σώμα αποικίζεται από βακτήρια του-
λάχιστον 10 φορές περισσότερα από τον αριθμό των κυττάρων του
(10-100 τρισεκατομμύρια μικροοργανισμοί), τα οποία ζυγίζουν μόνο
200 γραμμάρια, η πλειοψηφία δε των μικροβίων ανευρίσκεται στο
γαστρεντερικό σωλήνα, όπου 400-500 γένη μικροβίων συνιστούν την
εντερική μικροχλωρίδα. Το σύνολο αυτών των μικροοργανισμών (ευ-
καρυωτικοί, αρχαία, βακτήρια και ιοί), η γενετική πληροφορία που φέ-
ρουν και το περιβάλλον στο οποίο αλληλεπιδρούν αποτελεί το αν-
θρώπινο μικροβίωμα, όρος που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
από τους Lederberg και McCray το 2001. η ενδογενής αυτή χλωρίδα
του ανθρώπου, που ανευρίσκεται κυρίως στο στόμα, έντερο, κόλπο
και δέρμα, είναι φτωχά κατανοητή, επειδή το 20-60% (ανάλογα με την
περιοχή) του ανθρώπινου μικροβιώματος δεν καλλιεργείται, κάτι το
οποίο έχει ως αποτέλεσμα την υποεκτίμηση της ποικιλότητάς του και
επιπλέον επιβάλλει τη χρήση των σύγχρονων τεχνικών μαζικής πα-
ράλληλης αλληλούχισης για τον καθορισμό του. 
Οι μεγαλύτερες μέχρι τώρα μελέτες που έχουν γίνει ή βρίσκονται σε
εξέλιξη είναι η μελέτη του ανθρώπινου μικροβιώματος (Human Mi-

crobiome Project- HMP, διαθέσιμο στο: http://commonfund.nih.gov
/hmp), η μελέτη του μικροβιώματος του εντέρου, ανάλογο πρόγραμμα
χρηματοδοτείται από την ΕΕ και την Κίνα (Metageonomics of the In-
testinal Tract- MetaHIT, διαθέσιμο στο: http://www.metahit.eu, ύψους
31 εκατ $) και η μελέτη του μικροβίωματος από το Canadian Institute
of Health Research-CIHR (διαθέσιμο στο: http://www.cihr-
irsc.gc.ca/e/39939.html , ύψους 10 εκατ $), οι οποίες ως κύριο στόχο
έχουν την ανάλυση του ανθρώπινου μικροβιώματος. Απώτερος στόχος
των προγραμμάτων αυτών είναι η ανάδειξη των προοπτικών βελτίωσης
της ανθρώπινης υγείας μέσω της παρακολούθησης ή της τροποποίησης
του ανθρώπινου μικροβιώματος. Στους επιμέρους στόχους περιλαμ-
βάνονται η διερεύνηση ύπαρξης κοινού πυρήνα μικροβιώματος (core
human microbiome) στους πληθυσμούς που μελετώνται, η δημιουργία
βάσης δεδομένων και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εργαλείων
βιοπληροφορικής για την επεξεργασία των ευρημάτων καθώς και η
αντιμετώπιση των ηθικών, νομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που
προκύπτουν από την έρευνα για το ανθρώπινο μικροβίωμα.
Σημαντικό ρόλο στη μεταγονιδιωματική ανάλυση και στην μελέτη
του ανθρώπινου μικροβιώματος κατέχει ο προσδιορισμός της αλλη-
λουχίας του γονιδίου 16S rRNA που όχι μόνο χρησιμοποιείται ως ταξι-
νομικό εργαλείο αλλά συγχρόνως αναγνωρίζεται ως μία αποτελεσμα-
τική μέθοδος για την ταυτοποίηση των βακτηρίων. η μέθοδος έχει
φέρει πραγματική επανάσταση στον τρόπο κατανόησης της μικρο-
βιακής ποικιλομορφίας και είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για βακτήρια που
αναπτύσσονται αργά, είναι βιοχημικά αδρανή ή απαιτούν λεπτούς και

Μικροβίωμα-Μυκητίωμα, παράλληλες διαδρομές
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ειδικούς χειρισμούς για την ταυτοποίησή τους και έχει επίσης συμ-
βάλλει στην κατανόηση μέχρι τώρα άγνωστων, συχνά ευκαιριακών
παθογόνων.
Ο όρος «μυκητίωμα» περιλαμβάνει το σύνολο των μυκήτων και του
γενετικού τους υλικού που υπάρχουν σε ένα δεδομένο ιστό ή όργανο
ή στο σύνολο ενός οργανισμού. Έχει μελετηθεί σε πολύ μικρότερο
βαθμό και σε επιμέρους συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού,
όπως η στοματική κοιλότητα, το δέρμα, ο ουρογεννητικός σωλήνας.
Πρόκληση αποτέλεσε όψιμα η μελέτη ειδικά του μικροβιώματος του
πνεύμονα, εξαιτίας κυρίως της παλαιότερης άποψης ότι ο πνεύμονας
αποτελεί ένα στείρο περιβάλλον. Κατά συνέπεια λιγότερες ακόμα είναι
οι μελέτες που αφορούν το μυκητίωμα του πνεύμονα.
H ποικιλότητα του μυκητιώματος διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
η ισορροπία ανάμεσα στις βακτηριακές και μυκητιακές κοινότητες
διαταράσσονται σε κάθε παθολογική κατάσταση και αξίζει να σημει-
ωθεί ότι ακόμα και σε ασθενείς με την ίδια νόσο το μυκητίωμά τους
διαφέρει σημαντικά. 
Προσπάθειες γίνονται, ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος του ως «φυ-
σιολογική χλωρίδα» του ανθρώπινου οργανισμού, η επίδρασή του
στην ανάπτυξη του βακτηριώματος και αντίστροφα, η αλληλεπίδρασή

του με το ανοσιακό σύστημα του ανθρώπου, η δράση των μεταβολι-
κών του προϊόντων και τελικά ο ρόλος του ως παράγοντας χρόνιων
νόσων, όπως το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και η
κυστική ίνωση, αλλά και νοσήματα που αφορούν επιπρόσθετες ανα-
τομικές περιοχές του ανθρωπίνου σώματος.
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Το μικροβίωμα του ανθρώπου περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά είδη
μικροβίων στα οποία ανήκουν και οι μύκητες. H σημασία των ειδών
αυτών είναι μεγάλη, καθώς αποτελούν δεξαμενή δυνητικά παθογόνων
μικροοργανισμών, ιδίως σε περιβάλλον ανοσοκαταστολής του ξενιστή.
Ο συνολικός αριθμός των μυκητιακών κυττάρων που υπάρχουν στον
ανθρώπινο οργανισμό αποτελεί το μυκητίωμα (mycobiome), ένα συ-
νολικά λιγότερο μελετημένο τμήμα του μικροβιώματος σε σχέση με
τα βακτήρια, αλλά εξίσου σημαντικό. Ο ρόλος του μυκητιώματος ως
συμπαράγοντα σε φλεγμονώδεις και μεταβολικές διαταραχές, στη
διατήρηση της ισορροπίας του ανοσιακού συστήματος, αλλά και στη
διαμόρφωση του βακτηριακού μικροβιώματος αποτελεί πεδίο εντει-
νόμενης έρευνας.
Διαχρονικά η μελέτη του μυκητιώματος βασίζεται σε καλλιεργητικές
μεθόδους, στη μικροσκόπηση και στη μελέτη των βιοχημικών ιδιοτή-
των, με σημαντικό μειονέκτημα για την απομόνωση και την ταυτοποί-
ησή του την αδυναμία πολλών ειδών μυκήτων να αναπτυχθούν, ακόμα
και σε εκλεκτικά υλικά. Εναλλακτικά, η εισαγωγή μοριακών μεθόδων,
όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), η μέθοδος μικρο-
συστοιχιών DNA (DNA microarrays), και η αλληλούχηση υψηλής από-
δοσης (High Throughput Sequencing) έδωσε σημαντική ώθηση στην
έρευνα, αλλά και στη διαγνωστική των μυκήτων, αποκαλύπτοντας το
μεγάλο εύρος των μυκητιακών ειδών σε βιολογικά υλικά, τα οποία
δεν ήταν δυνατόν να αναδειχθούν με τις συμβατικές μεθόδους της
μικροβιολογίας. Οι πιο πρόσφατες μοριακές προσεγγίσεις βασίζονται
στον πολλαπλασιασμό και αλληλούχηση στοχευμένων περιοχών του
μυκητιακού ριβοσωμικού DNA (targeted amplicon sequencing), όπως
η περιοχή που κωδικοποιεί το γονίδιο 18S και οι ενδιάμεσες περιοχές
ITS1 και ITS2 (Internal Transcribed Spacer), είτε στη χρήση πολλών μι-
κρών αλληλουχιών, που προκύπτουν τυχαία, και όχι στοχευμένα, από
το σύνολο του γενετικού υλικού ενός δείγματος (Shotgun Metage-
nomic Sequencing). H μικρή συχνότητα των μυκήτων στο μικροβίωμα,
συγκριτικά με το μεγάλο βακτηριακό φορτίο, απαιτεί εξαιρετικά με-
γάλο βάθος ανάλυσης, για να αναλυθεί όλο το γονιδίωμα των μυκήτων
ενός δείγματος, κάτι που αποτελεί πρόκληση για τις δυνατότητες των
υπαρχόντων εφαρμογών νέα γενιάς αλληλούχησης (Next Generation

Sequencing-NGS). η αλληλούχηση των ITS1 και ITS2 περιοχών, οι
οποίες αποτελούν κρίσιμους δείκτες αναγνώρισης μυκήτων (fungal
barcode markers), αποδεικνύεται ευαίσθητη και ακριβής μέθοδος ανά-
λυσης του μυκητιώματος, καθώς η ειδικότητα των εκκινητών (primers)
που χρησιμοποιούνται επιτρέπουν ταξινόμηση σε μεγαλύτερο βάθος,
συχνά σε επίπεδο είδους. Εξίσου σημαντική είναι η δυνατότητα που
προσφέρουν οι μέθοδοι NGS να μελετηθούν οι μηχανισμοί αντοχής
των μυκήτων σε αντιμυκητιακά φάρμακα, εντοπίζοντας μεταλλάξεις
στα υπεύθυνα γονίδια.1,2

Προκλήσεις στην εφαρμογή των μοριακών τεχνικών είναι η δυσκολία
στη λύση του μυκητιακού κυτταρικού τοιχώματος, που συχνά απαιτεί
την εφαρμογή ειδικών πρωτοκόλλων κατά την εκχύλιση του γενετικού
υλικού, οι σχετικά ελλιπείς βάσεις αναφοράς αλληλουχιών για τους
μύκητες σε σχέση με αυτές των βακτηρίων, αλλά και  τα πολύ εξειδι-
κευμένα υπολογιστικά προγράμματα βιοπληροφορικής που απαιτούν-
ται για την επεξεργασία του μεγάλου όγκου δεδομένων που προκύ-
πτουν από την αλληλούχηση. Τέλος, απαιτούνται επίσης, ειδικοί
χειρισμοί για τη διάκριση του γενετικού υλικού που αντιστοιχεί σε
ζώντα κύτταρα από αυτά των νεκρών μυκήτων,  για τη διάκριση του
γενετικού υλικού που προκύπτει από επιμολύνσεις από το περιβάλλον,
αλλά για τη διάκριση από το ανθρώπινο DNA, στοιχεία πολύ σημαντικά
στη διαγνωστική προσέγγιση των  μυκητιακών λοιμώξεων. Παρ’ όλες
τις δυσκολίες, η πιθανή εφαρμογή των παραπάνω μεθοδολογιών στη
ρουτίνα των μυκητολογικών εργαστηρίων φαίνεται ως το επόμενο
βήμα υπό τον όρο της συνεχούς τεχνικής βελτίωσης, του εμπλουτισμού
των βάσεων δεδομένων και του σταδιακά μειούμενου κόστους τους.
Οι μελέτες του μυκητιώματος διαφόρων συστημάτων του ανθρώπινου
οργανισμού, αν και σε αρχικό ακόμα στάδιο, προσπαθούν να ρίξουν
περισσότερο φως στο ρόλο των μυκήτων στο παθογενετικό μηχανισμό
διαφόρων νόσων, αλλά και να επιτύχουν την χαρτογράφηση του αν-
θρώπινου μυκητιώματος. η δυνατότητα που προσφέρουν οι μεθοδο-
λογίες NGS για προσδιορισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των μυκη-
τιακών ειδών στο μικροβίωμα συμβάλλει στη διάκριση αποικισμού
και παθογονικότητας και ενισχύει την άποψη ότι εκτός από την εισβολή
ενός νέου παθογόνου μικροοργανισμού, μία νόσος μπορεί να σχετί-
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ζεται με τη διατάραξη της ισορροπίας του μικροβιώματος ενός συ-
στήματος ή μιας ανατομικής περιοχής.3
Αρχικά, μικρές μελέτες σε υγιή πληθυσμό τεκμηρίωσαν την ύπαρξη
«μυκητιακής χλωρίδας» στον παλαιότερα θεωρούμενο στείρο μικρο-
βίων πνεύμονα. Ο χαρακτηρισμός του μυκητιώματος του πνεύμονα
σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων, όπως κυστική ίνωση,
άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, σε ασθενείς που έχουν
υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καθώς επίσης και σε ασθενείς
με HIV λοίμωξη έχει αποκαλύψει σημαντικές ποσοτικές και ποιοτικές
διαφοροποιήσεις μεταξύ διαφορετικών ασθενών, αλλά και στον ίδιο
ασθενή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές έξαρσης ή ύφεσης της νό-
σου. Γενικά, η πνευμονική νόσος έχει συσχετιστεί με μειωμένη ποικι-
λότητα (diversity) των ειδών του μυκητιώματος σε δείγματα βρογχο-
κυψελιδικού εκπλύματος (BAL) ή πτυέλων.4 Τέλος, η NGS δίνει βάσιμα
στοιχεία για τη χάραξη εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης
και την έναρξη έγκαιρης αντιμυκητιακής αγωγής για την αντιμετώπιση
αναπνευστικών λοιμώξεων στα πλαίσια των χρόνιων αυτών πνευμο-
νικών παθήσεων.
Ενδιαφέροντα, επίσης, στοιχεία προέκυψαν από μελέτες του μυκη-
τιώματος του εντέρου σε υγιείς εθελοντές στα πλαίσια του «Human
Microbiome Project».5 Το μυκητίωμα του εντέρου, όπως αυτό αντικα-
τοπτρίζεται σε δείγματα κοπράνων, φάνηκε να ποικίλει ακόμα και σε
δείγματα του ίδιου ατόμου. Επίσης, αξιολογήθηκε η αυξημένη αναλο-
γία ορισμένων μυκητιακών ειδών και αποδόθηκε πιθανότερα στην
παρουσία τους σε τροφές που καταναλώνονται, παρά στον αποικισμό
του εντέρου από αυτά. Επιπλέον, πρόσφατα ευρήματα υποδεικνύουν

την ανταγωνιστική σχέση μεταξύ των βακτηριακών και μυκητιακών
στελεχών του μικροβιώματος του εντέρου και τη συσχέτιση του μυ-
κητιώματος του εντέρου με χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους του εντέ-
ρου, την πολλαπλή σκλήρυνση και τον αυτισμό. 
η μελέτη του μυκητιώματος βρίσκεται ξεκάθαρα σε αρχικά ακόμα
στάδια, όμως η μεγάλη σημασία του είναι πια δεδομένη. η σημαντική
εξέλιξη των μοριακών μεθόδων που στηρίζονται στην επόμενης γενιάς
αλληλούχηση του γενετικού υλικού (NGS) με τη συμβολή της βιοπλη-
ροφορικής ανάλυσης των δεδομένων κάνουν δυνατή την αξιολόγησή
του και την μελλοντική, όχι πια τόσο μακρινή, πιθανή χρήση του στη
διαγνωστική των μυκήτων.
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η μουκορμύκωση είναι μια εξαιρετικά απειλητική για τη ζωή λοίμωξη
με αυξημένη επίπτωση σε περιπτώσεις διαβητικής κετοξέωσης, σε
ανοσοκατεσταλμένους, ουδετεροπενικούς ασθενείς, καθώς και σε αυ-
τούς με περίσσεια σιδήρου. η συνήθης θεραπευτική πρακτική περι-
λαμβάνει συνδυασμό εκτεταμένου χειρουργικού καθαρισμού και αν-
τιμυκητιακής αγωγής, αλλά παρόλα αυτά η συνολική θνητότητα
παραμένει εξαιρετικά υψηλή.
η κατανόηση του μηχανισμού παθογένεσης της μουκορμύκωσης σε
συνδυασμό με την απάντηση του ξενιστή είναι πρωταρχικής σημασίας
για την ανάπτυξη πιο καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων έναντι
της νόσου. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι παθογενετικοί μηχανισμοί που
θεωρείται ότι εμπλέκονται στην παθογένεια της νόσου:
α) οι αμυντικοί μηχανισμοί ξενιστή έναντι παθογόνου,

β) ο μεταβολισμός του σιδήρου,
γ)οι αλληλεπιδράσεις ξενιστή-παθογόνου, καθώς και
δ) άλλοι πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί.
Μεταξύ αυτών, η περίσσεια σιδήρου και η ικανότητα του μικροοργα-
νισμού να αποκτά σίδηρο από τα μόρια αιμοσφαιρίνης του ξενιστή
και να συνδέεται μέσω αυτού με τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων
είναι αυτός στον οποίο θα έπρεπε να δοθεί περαιτέρω έμφαση. η διή-
θηση και η καταστροφή ενδοθηλιακών κυττάρων ή του εξωκυττάριου
δικτύου πρωτεϊνών (matrix) που βρίσκονται γύρω από το δίκτυο αι-
μοφόρων αγγείων φαίνεται ότι είναι το σημαντικό βήμα για τη λοίμωξη.
η αγγειοδιηθητική συμπεριφορά συμβάλλει στην ικανότητα του μύ-
κητα να διασπείρεται σε απομακρυσμένα όργανα-στόχους.

Παθογένεια μουκορμύκωσης: τι νεότερο;
Μ.Ν. Γκαμαλέτσου
MD, PhD, MPH, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝΑ Λαϊκό

Οι φυσικές καταστροφές αποτελούν φυσικά φαινόμενα μεγάλης έν-
τασης, που επιφέρουν μαζικές απώλειες σε ανθρώπινο, περιβαλλον-
τικό και υλικοτεχνικό επίπεδο. Υπάρχουν 3 κύριες κατηγορίες φυσικών
καταστροφών: α) Γεωφυσικές (tsunamis, σεισμοί, ηφαιστειακές εκρή-
ξεις) β) Υδρο-μετεωρολογικές (πλημμύρες,τυφώνες) και γ) Γεωμορφο-
λογικές (κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες).1 Μια τέταρτη, ιδιαίτερη
κατηγορία με ανθρωπογενή καταβολή, αποτελούν οι δασικές πυρκα-
γιές. Οι πληγείσες κοινωνίες αδυνατούν συνήθως να αντιμετωπίσουν

τις συνέπειες, που εκδηλώνονται με τη μορφή του καταστροφικού
«ντόμινο». Τούτο διότι οι τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες δοκιμάζον-
ται αφ’ ενός από τη μαζικότητα-βαρύτητα των τραυματισμών και αφ’
ετέρου από την επακολουθούσα αποδιοργάνωση των υποδομών, από
το ίδιο το ακραίο συμβάν.2
Οι λοιμώξεις από υδατογενή παθογόνα αποτελούν συχνή εκδήλωση
μετά από την άμεση έκθεση των πληγέντων σε ρυπαρό, λασπώδες και
υγρό περιβάλλον. Οι μουκορμύκητες (Mucorales) κατέχουν ένα μεγάλο

Μουκορμύκωση και φυσικές καταστροφές
Σ. Συμπάρδη
Δρ., Παθολόγος Λοιμωξιολόγος, Δ/α Α΄ Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
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ποσοστό των υπεύθυνων παθογόνων, με μεγάλη νοσηρότητα και θνη-
τότητα παγκοσμίως. Οι πολλαπλοί τραυματισμοί από τα συντρίμμια,
δημιουργούν πύλες εισόδου σε ανοσοεπαρκείς πληθυσμούς, ακόμη
και στις ομάδες διάσωσης-αποκατάστασης, που σπεύδουν άμεσα προς
βοήθεια στο πεδίο της καταστροφής, χωρίς πάντοτε να εφαρμόζουν
τις κατάλληλες προφυλάξεις επαφής. Οι φυσικές καταστροφές αποτε-
λούν το 3ο βασικό αίτιο μετατραυματικής μουκορμύκωσης (ποσοστό
14%), μετά τα τροχαία ατυχήματα (37%) και τα οικιακά ατυχήματα
15%.3 Οι λοιμώξεις από Mucorales συνήθως εκδηλώνονται μετά από 4
ημέρες έως και 4 εβδομάδες μετά το συμβάν και σπανίως αργότερα.
Οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς δεν φαίνεται να εκδηλώνουν στατι-
στικά μεγαλύτερα ποσοστά μουκορμυκώσεων μετά από ακραία μετε-
ωρολογικά φαινόμενα, σε σχέση με αυτά που παρουσιάζουν συνήθως,
αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με άλλους υφομύκητες.4
Σε πρόσφατες βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις5 το σύνολο σχεδόν των
περιπτώσεων Mucorales μετά από φυσικές καταστροφές, αφορά σε
νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών μορίων, που εκδηλώθηκαν σχεδόν
αποκλειστικά μετά διατιτραίνοντα τραύματα σε πλημμύρες/τυφώνες
και μετά από σοβαρά εγκαύματα. Υπάρχει μια ιδιαίτερη γεωγραφική
κατανομή3 των επικρατούντων γενών και των ειδών σε Ευρώπη, Ασία
και Αμερική: Στην Ευρώπη η πλειονότητα αφορά σε Lichtheimia spp
(προηγουμένως Αbsidia), Rizopus spp, Mucor spp και Saksenaea spp,
ενώ στη Βόρεια Αμερική αφορά σε Apophysomyces trapeziformis και
σε ΝΑ Ασία σε Apophysomyces elegans. Για να τεκμηριωθεί η διάγνωση
των νεκρωτικών λοιμώξεων μαλακών μορίων από Mucorales, απαι-
τείται εκτός της καλλιέργειας, ταυτόχρονα η ανεύρεσή τους και σε
βιοψία εν τω βάθει ιστού, γιατί ενδέχεται οι μουκορμύκητες μετά από
ατυχήματα, να είναι μόνο επιφανειακοί αποικιστές σε πολυμικροβιακές
λοιμώξεις. Σε υψηλή υποψία ή και τεκμηριωμένη διάγνωση απαιτείται
αποφασιστική και άμεση χειρουργική αντιμετώπιση, συνδυασμένη με

iv Λιποσωμική-Αμφοτερικίνη ή iv Ισαβουκοναζόλη και διαδοχικά pos
Ποσακοναζόλη ή Ισαβουκοναζόλη έως πλήρους υποχώρησης.6 η έγ-
καιρη και συνδυασμένη πολλαπλή χειρουργική και φαρμακευτική θε-
ραπεία, μπορεί να μειώσει τη θνητότητα των λοιμώξεων αυτών, που
έως τώρα καταγράφεται από 12- 30%.1,5 Αξίζει να σημειωθεί ότι σε
περιπτώσεις μετατραυματικής μουκορμύκωσης καταγράφεται μικρό-
τερη θνητότητα, από αυτήν των λοιπών μουκορμυκώσεων των ανο-
σοκατεσταλμένων.

Βιβλιογραφία
1. Kaitlin Benedict et al. Invasive Fungal Infections after Natural Disas-
ters. Emerging Infectious Diseases. Vol. 20, No. 3, March 2014
2. Jonathan E.Suk, et al. Natural disasters and infectious disease in Eu-
rope: a literature review to identify cascading risk pathways. European
Journal of Public Health (ECDC), 2019
3. Lucie Lelievre, et al. Posttraumatic Mucormycosis : A Nationwide
Study in France and Review of the Literature. Medicine Volume 93,
Number 24, November 2014
4. Dimitrios P. Kontoyiannis et al.. Culture-Documented Invasive Mold
Infections at MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas, Pre– and
Post–Hurricane Harvey. Open Forum Infectious Diseases (IDSA), 22
March 2019
5. Thomas J.Walsh, et al. Necrotizing Mucormycosis of Wounds Fol-
lowing Combat Injuries, Natural Disasters, Burns, and Other Trauma.
J. Fungi 2019; 5:57
6. Maegele et al. One year ago not business as usual: Wound manage-
ment, infection and psychoemotional control during tertiary medical
care following the 2004 Tsunami disaster in southeast Asia. Critical
Care 2006; Vol 10, No 2

η διάγνωση της μουκορμύκωσης είναι δύσκολη λόγω της σπανιότη-
τας της νόσου και γενικότητας των συμπτωμάτων, με αποτέλεσμα την
καθυστέρηση έναρξης της κατάλληλης θεραπείας και αύξηση της νο-
σηρότητας και θνητότητας. Οι συμβατικές μέθοδοι της καλλιέργειας
και ιστολογικής εξέτασης είναι σχετικά χρονοβόρες, υστερούν σε ευαι-
σθησία και ειδικότητα, αντίστοιχα, ενώ πολλές φορές δεν είναι εφικτές.
Οι μοριακές μέθοδοι έχουν εξελιχθεί σε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο
για την επιβεβαίωση της λοίμωξης και την ακριβή ταυτοποίηση των
στελεχών. 
Για την μοριακή ανίχνευση των μουκορμυκήτων στους ιστούς υπάρ-
χουν κυρίως δύο προσεγγίσεις. η πρώτη είναι με τη χρήση παν-μυκη-
τικών εκκινητών που στοχεύουν στην ITS περιοχή του γονιδιώματος
και στη συνέχεια αλληλούχιση του ενισχυμένου DNA. η δεύτερη είναι
πολυπλεκτικές PCR με χρήση εκκινητών ειδικών για κάθε γένος/είδος
μουκορμυκήτων που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε πάνελ. Πολλές
από αυτές τις τεχνικές έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σύμφωνα με τις
σχετικές δημοσιεύσεις, ενώ φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικές σε
νωπά ή βαθιά κατεψυγμένα δείγματα απ’ ότι σε δείγματα ιστών εγκλει-
σμένα σε παραφίνη. Ως εκ τούτου, η μοριακή ανίχνευση σε δείγματα
ιστού με χαρακτηριστικές υφές μουμουκορμυκήτων στο ιστολογικό
παρασκεύασμα προτείνεται με ισχυρή σύσταση (ΑΙΙ) στις κοινές κα-
τευθυντήριες οδηγίες των ESCMID και ECMM.1,2 Πρόσφατες μελέτες
επιβεβαίωσαν την αξία της ποσοτικής PCR πραγματικού χρόνου
(qPCR) στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL), συνεισφέροντας στη

γρηγορότερη διάγνωση της πνευμονικής μουκορμύκωσης και συνε-
πώς στη βελτίωση της έκβασης αυτών των ασθενών. Παρ’ όλα αυτά,
για τις εξετάσεις αυτές δεν παύει να απαιτείται επέμβαση, η οποία είναι
απαγορευτική σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών (αιματολογικές κα-
κοήθειες με χαμηλά αιμοπετάλια, βαρέως πάσχοντες σε ΜΕΘ κλπ.).
Το παθογνωμονικό χαρακτηριστικό της μουκορμύκωσης είναι η τα-
χεία προσβολή των αγγείων με πρώιμη αιματογενή διασπορά. Οι έρευ-
νες έχουν στραφεί συνεπώς σε μη επεμβατικές μεθόδους, όπως qPCR
για την ανίχνευση κυκλοφορούντος DNA μουκορμυκήτων στο αίμα
(πλάσμα ή ορός) ή στα ούρα.1,3,4 Ειδικότερα, σε μελέτη για την ανί-
χνευση ενός νέου στόχου ειδικού αποκλειστικά για μουκορμύκητες,
του γονιδίου κωδικοποίησης πρωτεϊνών επικάλυψης σπορίων CotH,
τα ούρα ήταν πιο αξιόπιστο υλικό από το πλάσμα ή το BAL, με ευαι-
σθησία 90% και ειδικότητα 100% σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένης
μουκορμύκωσης.3
Οι μέθοδοι qPCR στο αίμα είναι ταχύτατες (περίπου 3 ώρες χρόνος
ολοκλήρωσης). Αν και η ευαισθησία τους είναι λίγο χαμηλότερη από
αυτή σε δείγματα ιστών, η ειδικότητά τους είναι μεγάλη και το κόστος
αποδεκτό. Έχουν δε τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν τη διάγνωση
μουκορμύκωσης σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς πολύ πιο γρή-
γορα από την κλασική μυκητολογική διάγνωση (8 μέρες νωρίτερα) και
από τις απεικονιστικές εξετάσεις (3 μέρες νωρίτερα).1 Αυτό τις καθιστά
επίσης κατάλληλες για screening και παρακολούθηση ασθενών υψη-
λού κινδύνου. Το κύριο πρόβλημα για την εξάπλωση της εφαρμογής

Εργαστηριακή διάγνωση. Είναι οι μη επεμβατικές μοριακές μέθοδοι το μέλλον;
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τους στο κλινικό εργαστήριο είναι η έλλειψη προτυποποίησης. Οι μέ-
θοδοι που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα εργαστήρια (in-house) έχουν
αρκετές διαφορές μεταξύ τους, κυρίως ως προς το είδος και το εύρος
των εκκινητών και ιχνηθετών, ενώ ένα αντίστοιχο εμπορικό κιτ (Mu-
corgenius®, PathoNostics, Maastricht,The Nederlands) δεν έχει ακόμη
αξιολογηθεί κλινικά. η ομάδα εργασίας του ISHAM Fungal PCR Initia-
tive (FPCRI)/ /Mucorales Lab (πρωτοβουλία για τις μυκητικές PCR και
πιο συγκεκριμένα των μουκορμυκήτων) κάνει μεγάλες προσπάθειες
για την προτυποποίησή τους και να προτείνει συστάσεις, όπως έχει
ήδη γίνει για τον Ασπέργιλλο από την αντίστοιχη ομάδα εργασίας Eu-
ropean Aspergillus PCR Initiative (EAPCRI).1
Παράλληλα με τις μοριακές, έρευνες γίνονται και για την ανάπτυξη κα-
τάλληλων ανοσοενζυμικών μεθόδων (ELISA) και ανοσοχρωματογραφι-
κών μεθόδων πλευρικής ροής (lateral flow immunoassay, LFIA), καθώς
έχουν αναδειχθεί πρόσφατα και σε αυτό το πεδίο νέοι στόχοι, ειδικοί
για μουκορμύκητες.4 Οι μέθοδοι αυτές υπόσχονται ταχύτατη ή άμεση
διάγνωση «παρά την κλίνη» του ασθενούς (point of care tests). Για πα-
ράδειγμα, μελέτες σε ποντίκια έχουν δείξει ότι LFIA τεστ με το μονο-
κλωνικό αντίσωμα 2DA6 έναντι της φουκομαννάνης του εξωτερικού
τοιχώματος των μουκορμυκήτων ήταν ικανό να ταυτοποιήσει επακρι-
βώς στελέχη Rhizopus arrhizus var. delemar, Lichtheimia corymbifera,
Mucor circinelloides και Cunninghamella bertholletiae σε BAL, ιστό, ορό
αίματος και ούρα, εντός 3-4 ημερών από την έναρξη της λοίμωξης.5
Άλλες έρευνες έχουν στραφεί στη χρήση τεστ αναπνοής, στηριζόμενες
στους μεταβολίτες των μυκήτων, με την τεχνολογία της αέριας χρω-
ματογραφίας θερμικής εκρόφησης/διαδοχικής φασματομετρίας μάζας
(GC-MS) και έχουν δείξει επίσης ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όχι μόνο
ως προς την ειδικότητά τους αλλά και ως προς τη χρησιμότητά τους
στο screening ασθενών υψηλού κινδύνου για μουκορμύκωση και στην
παρακολούθηση της ανταπόκρισης στην αντιμυκητική θεραπεία.4
Συμπερασματικά, οι μη επεμβατικές μέθοδοι για τη διάγωση της μου-

κορμύκωσης [Πίνακας 1] είναι ενθαρρυντικές και αναμένεται να ανα-
πτυχθούν περαιτέρω μέσα στην επόμενη πενταετία. Οι μοριακές τε-
χνικές qPCR με τη χρήση νέων στόχων όπως το γονίδιο CotH, είναι
πολλά υποσχόμενες, ενώ ορολογικές μέθοδοι με νέους στόχους όπως
η φουκομαννάνη έχουν τη δυνατότητα να διαγνώσουν τη λοίμωξη τα-
χύτατα, με τη μορφή δοκιμασιών «παρά την κλίνη» του ασθενούς.
Παρ’ όλες αυτές τις εξελίξεις, η ιστοπαθολογία και η απομόνωση των
μυκήτων αυτών από τις καλλιέργειες ιστών ή βιολογικών υγρών προ-
βλέπεται ότι θα εξακολουθήσουν να παραμένουν το «χρυσό πρότυπο».
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Πίνακας 1. Μη επεμβατικές μέθοδοι για την διάγνωση μουκορμύκωσης

           Μ έ θ ο δ ο ι                                     Π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α                                       Μ ε ι ο ν ε κ τ ή μ α τ α

Ψευδώς αρνητικό λόγω:

– χαμηλής ποσότητας μυκητικού DNA

– έλλειψης ολοκληρωμένης τράπεζας δεδομένων
– ετερογένειας ITS 

– έλλειψης εκκινητών για ορισμένα είδη

Ψευδώς θετικό λόγω επιμόλυνσης (Σπάνια. Λιγότερες
πιθανότητες απ’ ό,τι σε άλλα είδη δείγματος) 

– πρώιμη διάγνωση με ταυτοποίηση κυκλοφορούντος DNA
– δυνατότητα screening

– δυνατότητα παρακολούθησης ανταπόκρισης σε θεραπεία
– θετικό αποτέλεσμα = ενδεικτικό νόσου με προσβολή αγ-

γείων
– ευκολότερη ανίχνευση DNA (παράκαμψη του σταδίου της

εξαγωγής)

Μοριακές
ορός/πλάσμα/ούρα qPCR

Ορολογικές δοκιμασίες
ορός/πλάσμα/ούρα 

Enzyme Linked Immunoassay (ELISA) 
Lateral Flow Immunoassay (LFIA)

– ταχύτατη διάγνωση
– άμεση διάγνωση
– μεγάλη ευκολία εκτέλεσης
– διάγνωση παρά την κλίνη (point of care)

– πρώιμο στάδιο
– ποικιλότητα μαναννών στα διάφορα είδη μουκορ-

μυκήτων

Δοκιμασίες αναπνοής
εκπνεόμενος αέρας

Αέρια χρωματογραφία θερμικής εκρόφη-
σης/ διαδοχικής φασματομετρίας μάζας
(GC-MS)

– ανίχνευση ειδικών πτητικών μεταβολιτών
– σαφώς καθορισμένα μοριακά σήματα
– δυνατότητα screening
– δυνατότητα παρακολούθησης  ανταπόκρισης στη θεραπεία
– διαχωρισμός μεταξύ μουκορμύκωσης και ασπεργίλλωσης

– πρώιμο στάδιο
– χρειάζεται επικύρωση
– τεχνικά απαιτητικές
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Παγκόσμια καταγραφή-zygomyco.net
η μουκορμύκωση είναι μια σπάνια διηθητική μυκητίαση, με μεγάλη νο-
σηρότητα και θνητότητα. Λόγω της σπανιότητας της νόσου είναι σχεδόν
αδύνατον να γίνουν μεγάλες, τυχαιοποιημένες μελέτες, οπότε τα περισ-
σότερα δεδομένα που αφορούν την επιδημιολογία, την διάγνωση και
την θεραπεία προέρχονται από σειρές περιστατικών. Το 2004 δημιουρ-
γήθηκε η Ομάδα Εργασίας για τη Ζυγομύκωση (Working Group on Zy-
gomycosis) στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας (ECMM).
Το 2008 η μελέτη τέθηκε και υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Εταιρείας
Μυκητολογίας (ISHAM). Σκοπός της Ομάδας είναι η μελέτη της επιδη-
μιολογίας, μικροβιολογίας, διάγνωσης και θεραπείας της μουκορμύκω-
σης, συλλέγοντας περιστατικά απ’ όλον τον κόσμο. Από το 2005 ως το
2007 καταγράφηκαν 230 περιστατικά από την Ευρώπη τα οποία δημο-
σιεύθηκαν. Από το 2008 και μετά η καταγραφή περιστατικών γίνεται σε
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.zygomyco.net. 
Από το 2008 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 365 περιστατικά από 16
χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Τσεχία, Ελλάδα, Ινδία, Ιράν, Ιταλία, Λί-
βανο, Ολλανδία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Ελβετία, ηνωμένο Βασίλειο
και ηΠΑ). Το 45% των ασθενών ήταν από την Ινδία. Παρουσιάστηκε
πρόσφατα μια πρώιμη ανάλυση των δεδομένων. η μέση ηλικία των
ασθενών ήταν 45 έτη (ενός μηνός έως 81 ετών) και 62% ήταν άρρενες.
Στους παράγοντες κινδύνου καταγράφηκαν σακχαρώδης διαβήτης
(37%), αιματολογικές κακοήθειες (30%), άλλες κακοήθειες (7%), μετα-
μόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (9%), μεταμόσχευση συμπαγών ορ-
γάνων (6%), τραύμα (9%) και άλλα (2%). Εστία λοίμωξης ήταν ο
πνεύμονας (35%), τα παραρρίνια/ οφθαλμοί / εγκέφαλος (34%), οι μα-
λακοί ιστοί (16%) και άλλα. η διάγνωση έγινε μόνο με ιστοπαθολογική
εξέταση στο 11% των ασθενών, μόνο με καλλιέργεια στο 7%, μόνο με
άμεση μικροσκόπηση στο 3% και με συνδυασμό των αναφερθέντων
μεθόδων στο 79%. Οι καλλιέργειες ήταν θετικές στο 74.5% των περι-
πτώσεων. Απομονώθηκαν Rhizopus spp (56%), Lichtheimia spp (15%),
Mucor spp (8%), Apophysomyces spp (6%), Rhizomucor spp (4%), Sakse-
naea spp (2%), Syncephalastrum spp (2%), Cunninghamella spp (1%) και
μη ταυτοποιημένα Mucorales (6%). H θεραπεία έγινε με συνδυασμό χει-
ρουργείου και αντιμυκητιασικών φαρμάκων στο 44%, μόνο με φάρμακα
στο 37% και μόνο με χειρουργική επέμβαση στο 3%. Στους υπόλοιπους

ασθενείς δεν χορηγήθηκε αγωγή, είτε διότι η διάγνωση ετέθη μετά θά-
νατον είτε διότι οι ασθενείς δεν έλαβαν θεραπεία λόγω οικονομικής
δυσχέρειας (Ινδία, Ιράν). η συνολική θνητότητα ήταν 41%. Τα αποτε-
λέσματα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας πρώτης ανάλυσης. Στην συνε-
δρίαση της Ομάδας Εργασίας που έγινε τον Οκτώβριο 2019 στην
Γαλλία (TIMM) αποφασίσθηκε ότι θα γίνει η τελική ανάλυση με τα πε-
ριστατικά που θα έχουν υποβληθεί στην βάση δεδομένων μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να εξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπε-
ράσματα.
Νέες κατευθυντήριες οδηγίες
Οι πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για την διάγνωση και θε-
ραπεία της μουκορμύκωσης δημοσιεύθηκαν το 2014 από την Ευρω-
παϊκή Εταιρεία Λοιμώξεων (ESCMID) σε συνεργασία με την ΕCMM και
το 2017 από το ECIL-6 (European Conference on Infections in
Leukemia). Το 2019 ολοκληρώθηκε η συγγραφή νέων οδηγιών, παγ-
κόσμιων, από 73 συγγραφείς, με συνεργασία της ECMM με την MSG-
ERC (Mycoses Study Group Education and Research Consortium). Το
κείμενο είναι υπό δημοσίευση στο Lancet Infectious Diseases.
η αντιμετώπιση πρέπει να περιλαμβάνει διόρθωση των υποκειμένων
παραγόντων κινδύνου, φαρμακευτική αγωγή και χειρουργική επέμ-
βαση. Ως θεραπεία πρώτης γραμμής συνιστάται η λιποσωμική αμφο-
τερικίνη Β. Οι οδηγίες ESCMID/ECMM περιλαμβάνουν και την ποσα-
κοναζόλη ως θεραπεία πρώτης γραμμής, ενώ το ECIL-6 συνιστά την
ποσακοναζόλη ως θεραπεία διάσωσης. Oι παγκόσμιες οδηγίες
(ECMM/MSG) συνιστούν ως θεραπεία πρώτης γραμμής την λιποσωμική
αμφοτερικίνη Β με ισχυρή δύναμη και την ισαβουκοναζόλη, τα δισκία
ποσακοναζόλης και την ενδοφλέβια ποσακοναζόλη με μεσαία δύναμη.
Συνιστούν οριακά το εναιώρημα ποσακοναζόλης. Ο συνδυασμός αν-
τιμυκητιασικών (ABLC και κασποφουγκίνης ή ABLC και ποσακοναζό-
λης) συνιστάται  μόνο ως θεραπεία διάσωσης και όχι ως θεραπεία
πρώτης γραμμής. η χειρουργική επέμβαση, όπου είναι εφικτή, συνι-
στάται με ισχυρή ένδειξη από όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες.
Οι παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν και οδηγίες για
χώρες όπου κάποια από τα φάρμακα δεν είναι διαθέσιμα, πχ υπάρχει
μόνο δεοξυχολική αμφοτερικίνη Β, η οποία στην Ευρώπη και στις ηΠΑ
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την θεραπεία μουκορμύκωσης.

Παγκόσμια καταγραφή-zygomyco.net- Νέες κατευθυντήριες οδηγίες
Α. Σκιαδά
Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Π.Κ. Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

η πνευμονία από Pneumocystis jirovecii (PJP), πρώην carinii (PCP) είναι
μια σχετικά συχνή και απειλητική για τη ζωή ευκαιριακή λοίμωξη των
ανοσοκατασταλμένων  ασθενών. Παρόλο που η πνευμονία είναι η πιο
συχνή ευκαιριακή λοίμωξη σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, η νόσος μπο-
ρεί να εμφανιστεί και σε άτομα με άλλες μορφές ανοσοκαταστολής,
όπως αιματολογική κακοήθεια, συμπαγείς όγκους, ασθενείς που πά-
σχουν από φλεγμονώδεις καταστάσεις που απαιτούν χρόνια ανοσο-
κατασταλτική αγωγή με κορτικοστεροειδή ή κυτταροτοξικούς
παράγοντες. H συχνότητα εμφάνισης PCP σε μη HIV ασθενείς αυξή-
θηκε τα τελευταία χρόνια , ενώ υψηλή παραμένει και η θνησιμότητα
(30-50%), παραμένοντας αμετάβλητη τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αρ-
κετές μελέτες έχουν συγκρίνει τις κλινικές εκδηλώσεις της  λοίμωξης
από Pneumocystis jiroveci σε ασθενείς με και χωρίς HIV λοίμωξη. η λοί-
μωξη σε ανοσοκαταταλμένους ασθενείς χωρίς HIV-λοίμωξη σε σύγ-
κριση με εκείνους με HIV-λοίμωξη, έχει μικρότερη περίοδο επώασης,
λιγότερα συστηματικά συμπτώματα, βαρύτερη κλινική εικόνα, συχνό-
τερη εισαγωγή στην μονάδα εντατικής θεραπείας, και μεγαλύτερη
διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο. Το φάρμακο επιλογής για την
προφύλαξη και θεραπεία είναι Trimethoprim-sulfamethoxazole.
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Ο ζυμομύκητας Candida auris θεωρείται πλέον παγκόσμια απειλή για
τη δημόσια υγεία. Μεμονωμένες περιπτώσεις έχουν ήδη αναφερθεί
από 35 χώρες (και από την Ελλάδα) αλλά και από όλες τις ηπείρους
εκτός από την Ανταρκτική. η ικανότητα αυτού του μύκητα να προκαλεί
νοσοκομειακές επιδημίες οφείλεται σε μοναδικές, σε σχέση με άλλους
μύκητες, χαρακτηριστικές ιδιότητες που εμφανίζει όπως είναι η δυ-
σχερής αναγνώριση και ταυτοποίησή του στο Εργαστήριο ρουτίνας,
η μακρά παραμονή του στο νοσοκομειακό περιβάλλον και στους αποι-
κισμένους ασθενείς, η λίαν υψηλή μεταδοτικότητά του από ασθενή σε
ασθενή και τέλος η αντοχή του τόσο σε αντιμυκητικούς παράγοντες
όσο και σε προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης. 

Τα βασικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου στο νοσοκομειακό περιβάλ-
λον περιλαμβάνουν: 
1.    Εντοπισμό ασθενών με λοίμωξη ή αποικισμό. 
2.    Απομόνωση ασθενούς σε μονόκλινο θάλαμο. 
3.    Εφαρμογή Βασικών Προφυλάξεων με έμφαση στην Υγιεινή των

Χεριών. 
4.    Εφαρμογή Προφυλάξεων Επαφής. 
5.    Διάθεση αποκλειστικού νοσηλευτή – αποκλειστικού εξοπλισμού. 
6.    Απολύμανση επαναχρησιμοποιήσιμου ιατρονοσηλευτικού

εξοπλισμού. 
7.    Καθαρισμό και απολύμανση του χώρου νοσηλείας του ασθενούς. 
8.    Επικοινωνία και ενημέρωση μεταξύ των κλινικών τμημάτων ή των
νοσοκομείων σε περιπτώσεις μεταφοράς του ασθενούς. 
9.    Έλεγχο επαφών νεοδιαγνωσθέντων ασθενών για τον εντοπισμό

φορέων από C. auris. 

10. Επιτήρηση για την έγκαιρη διάγνωση νέων λοιμώξεων, παρακο-
λούθηση επίπτωσης και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
εφαρμοζόμενων μέτρων.

Έλεγχος φορείας ασθενών κατά την εισαγωγή
Ομάδα υψηλού κινδύνου αποτελούν ασθενείς που έχουν προηγουμέ-
νως νοσηλευθεί σε ΜΕΘ ενδημικών χωρών ή μεταφέρονται από Νο-
σοκομεία όπου έχει απομονωθεί C. auris. Επίχρισμα από μασχαλιαίες
περιοχές και μηροβουβωνικές πτυχές θεωρείται ότι εμφανίζει τη με-
γαλύτερη ευαισθησία ανίνευσης φορείας του μύκητα. Ακολουθούν το
ορθικό επίχρισμα και τα ούρα και με μικρότερη ευαισθησία επιχρί-
σματα όπως ρινικό, φαρυγγικό, ωτικό, τραύματα κ.α.
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Candida auris: επικείμενος κίνδυνος. Mέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων στο Νοσοκομείο
Β. Μάμαλη
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Πίνακας: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛηΨηΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ C. AURIS

                                      Μ ε μ ο ν ω μ έ ν η  π ε ρ ί π τ ω σ η                                                  Ε π ι δ η μ ί α

                                                                           Στοιχειώδη μέτρα                                          Βέλτιστη πρακτική                                              Μονόκλινο και συν-νοσηλεία

Δωμάτιο ασθενούς 

Δωμάτιο                                                            Μονόκλινο                                                             Μονόκλινο με δικό του μπάνιο                              Μονόκλινο ή συν-νοσηλεία

Αρνητική πίεση                                               ΟΧΙ                                                                           ΝΑΙ                                                                                 ΟΧΙ 

Τουαλέτα/Κομοδίνο                                       Κοινό κομοδίνο                                                    Κομοδίνο 1 χρήσης/Πάπια 1 χρήσης                   Κομοδίνο 1 χρήσης/Πάπια 1 χρήσης

Πλύσιμο                                                             Ειδικό                                                                      Ξηρό                                                                              Ξηρό/ Ειδικό

Μαξιλάρια/στρώματα                                   Έλεγχος μετά την απομάκρυνση                     Έλεγχος μετά την απομάκρυνση                           Μαξιλάρι 1 χρήσης ανά ασθενή

                                                                            σεντονιών για τυχόν καταστροφή                  σεντονιών για τυχόν καταστροφή                        

Ατομικός προστατευτικός 

εξοπλισμός 

Ποδιά                                                                 Μακρυμάνικη, αδιάβροχη                               Μακρυμάνικη, αδιάβροχη (βαθμός 3)                Μακρυμάνικη, αδιάβροχη ανά ασθενή

Γάντια                                                                 ΝΑΙ                                                                          ΝΑΙ                                                                                 Ανά ασθενή στη συν-νοσηλεία 

Υγιεινή χεριών                                                 Με βάση την αλκοόλη                                       Με βάση την αλκοόλη                                              Με βάση την αλκοόλη

Ποδονάρια                                                       Δε συστήνονται                                                    Δε συστήνονται                                                          Δε συστήνονται

Καθαρισμός

Προϊόντα καθαρισμού                                  Πανάκια 1 χρήσης                                               Πανάκια με μικροΐνες αναλώσιμα                        Πανάκια με μικροΐνες 1 χρήσης

Συχνότητα καθαρισμού                                Δις ημερησίως                                                     Δις ημερησίως                                                            Τρις ημερησίως 
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Οι συστηματικές μυκητιάσεις αποτελούν σοβαρές λοιμώξεις και συ-
νήθως προσβάλλουν άτομα με ανεπαρκή ανοσιακή απόκριση (π.χ. πε-
ριπτώσεις χορήγησης ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, κακοήθων
νοσημάτων, αυτοάνοσων διαταραχών, μεταμοσχεύσεων, ασθενών με
πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες κ.ά.). η έγκαιρη διάγνωση της λοίμω-
ξης είναι ζωτικής σημασίας για τους ασθενείς αυτούς.
Όπως και για τις υπόλοιπες λοιμώξεις, έτσι και για τις εν τω βάθει-δι-
εισδυτικές μυκητιάσεις πρωταρχική μέθοδος είναι η καλλιέργεια του
κλινικού δείγματος. Αυτή πρέπει να γίνεται σε ειδικά μυκητολογικά
καλλιεργητικά υλικά και πάντοτε με επώαση σε τουλάχιστο δύο θερ-
μοκρασίες (25°C-30°C και 35°C-37°C), ώστε αφενός να είναι δυνατή η
ανίχνευση της πιθανής ύπαρξης ενός δίμορφου πρωτοπαθώς παθο-
γόνου μύκητα, αλλά και για να αναπτυχθούν καλύτερα και πληρέστερα
τα διάφορα μορφολογικά χαρακτηριστικά (ιδίως των νηματοειδών
μυκήτων), που θα συμβάλλουν στην ευκολότερη ταυτοποίηση τους.
Το βασικό πλεονέκτημα των καλλιεργητικών μεθόδων είναι η δυνα-
τότητα απομόνωσης του παθογόνου στελέχους, η οποία επιτρέπει
την περαιτέρω μελέτη του καθώς και εφαρμογή μεθόδων ελέγχου
της ευαισθησίας στα διάφορα αντιμυκητιακά φάρμακα. η ταυτοποίηση
θα γίνει, ανάλογα με την κατηγορία του μύκητα (ζυμομύκητας ή νη-
ματοειδής), μέσω της καταγραφής των βιοχημικών ιδιοτήτων και των
μορφολογικών χαρακτηριστικών (μακροσκοπικά και μικροσκοπικά
φαινοτυπικά χαρακτηριστικά). Νεότερες μέθοδοι, με σημαντικά όμως
μεγαλύτερο κόστος και μειωμένη διαθεσιμότητα, μπορούν να εφαρ-
μοστούν σε ορισμένες περιπτώσεις. η φασματομετρία μάζας (MALDI-
TOF) μπορεί να ταυτοποιήσει το παθογόνο ή και να δώσει κάποια
στοιχεία για βασικούς φαινότυπους αντοχής σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα. η μοριακή ταυτοποίηση μετά από αλληλούχιση του γενε-
τικού υλικού είναι πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις που το στέλεχος που
απομονώνεται δεν εμφανίζει επαρκή φαινοτυπικά χαρακτηριστικά για
την αντίστοιχη ταυτοποίησή του. 
η πνευμονοκύστη είναι οργανισμός ο οποίος δεν μπορεί να καλλιερ-
γηθεί. Κλασική μέθοδος διάγνωσης, με καλή ειδικότητα, αλλά όχι πολύ
υψηλή ευαισθησία, θεωρείται ο άμεσος ανοσοφθορισμός ενώ σημαν-
τική είναι και η βοήθεια της 1,3-β-D-γλυκάνης, αλλά και των μοριακών
μεθόδων, που θα αναφερθούν στη συνέχεια.
Ταυτόχρονα με την καλλιέργεια απαραίτητο είναι να εκτελείται και
άμεση μικροσκόπηση σε όλα τα κλινικά δείγματα, η οποία μπορεί να
δώσει μια πρώτη εικόνα για την παρουσία μυκητιακών στοιχείων στο
δείγμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχει πληροφορίες που δίνουν
σαφή προσανατολισμό στη διάγνωση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα
(π.χ. πιθανή παρουσία κρυπτοκόκκου στο ΕΝΥ ή παρουσία χαρακτη-
ριστικών υφών σε ιστοτεμάχια που παραπέμπουν σε παρουσία μου-
κορμύκητα). 
Οι ορολογικές μέθοδοι κατέχουν επίσης σημαντική θέση στη διά-
γνωση των εν τω βάθει μυκητιάσεων. η ανίχνευση του αντιγόνου
ασπεργίλλου (γαλακτομανάννη) στον ορό ασθενών με υποψία διεισ-
δυτικής ασπεργίλλωσης μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση,
αλλά και στην παρακολούθηση της πορείας συγκεκριμένων ομάδων
ασθενών και παρουσιάζει καλή ευαισθησία και ειδικότητα. Υπερέχει
έναντι της καλλιέργειας, όσον αφορά στην ταχύτητα, αλλά θα πρέπει
να εφαρμόζεται στοχευμένα. η ανίχνευση του αντιγόνου του ελύτρου
του κρυπτοκόκκου (γλυκοροξυλομαννάνη) στο ΕΝΥ ή στον ορό, είναι
επίσης μια ταχεία μέθοδος για τη διάγνωση και παρακολούθηση των
ασθενών με πιθανή λοίμωξη από κρυπτόκοκκο. Όσον αφορά στις δι-
εισδυτικές λοιμώξεις από κάντιντα, η ανίχνευση του αντιγόνου (μαν-

νάνη) έχει χρησιμότητα, αλλά παρέχει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα
όταν εξετάζεται σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα αντισώματα (αντι-
μαννάνη). Τα τελευταία χρόνια, πολύ σημαντική θέση στη διάγνωση
κατέχει η ανίχνευση της 1,3-β-D-γλυκάνης στον ορό, η οποία αποτελεί
πανμυκητιακό δείκτη (με εξαίρεση τους μουκορμύκητες και τον κρυ-
πτόκοκκο). η συχνή παρουσία της στο περιβάλλον μπορεί να γίνει
αιτία ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, αλλά η δοκιμασία παρέχει καλή
αρνητική προγνωστική αξία.
Σχετικά με τις μοριακές μεθόδους, σημαντική θέση κατέχουν οι δια-
γνωστικές PCR (για κάντιντα, ασπέργιλλο, κρυπτόκοκκο, πνευμονοκύ-
στη κ.ά.), αλλά έχουν το μειονέκτημα ότι αποτελούν συνήθως
μεθόδους για τις οποίες δεν υφίσταται ακόμη ικανοποιητική αξιολό-
γηση και τυποποίηση. Οι διάφορες PCR πραγματικού χρόνου (real
time PCR) προσφέρουν το πλεονέκτημα της ποσοτικοποίησης, αλλά
ούτε και αυτές θεωρούνται επαρκώς τυποποιημένες.
Πρόσφατα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται νέες τεχνικές οι οποίες σε
περιπτώσεις καντινταιμίας μπορούν να παρέχουν αποτελέσματα σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι μέθοδοι στις οποίες βασίζονται
είναι αυτές του υβριδισμού (PNA-FISH) και του μαγνητικού συντονι-
σμού (Τ2 Candida).
Τον τελευταίο καιρό γίνεται επίσης σημαντική αναφορά στη διαγνω-
στική προσέγγιση ανά σύστημα, στην οποία ανάλογα με το σύστημα
στο οποίο εκδηλώνεται η λοίμωξη (αναπνευστικό, ΚΝΣ, αίμα), εφαρ-
μόζονται πολυπλεκτικές PCR (πολλαπλών στόχων) που στοχεύουν στα
συχνότερα και σημαντικότερα παθογόνα που εμπλέκονται στις λοι-
μώξεις του κάθε συστήματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και μύ-
κητες (π.χ. κρυπτόκοκκος στις λοιμώξεις ΚΝΣ, κάντιντα στις
περιπτώσεις μικροβιαιμίας).
Πέραν της κλασσικής καλλιέργειας υπάρχουν εναλλακτικές και συμ-
πληρωματικές μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν απο-
τελεσματικά στη διάγνωση των διεισδυτικών μυκητιάσεων. η παροχή
έγκαιρου και αξιόπιστου εργαστηριακού αποτελέσματος μπορεί να
βοηθήσει πολύ σημαντικά στην στοχευμένη και τεκμηριωμένη φαρ-
μακευτική και μη αντιμετώπιση της λοίμωξης του ασθενή, πολύ συχνά
σωτήρια για τη ζωή.
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η συχνότητα των διεισδυτικών μυκητικών λοιμώξεων έχει αυξηθεί τα
τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η έγκαιρη διάγνωση να είναι κρίσιμη
στην πρώιμη έναρξη της κατάλληλης αντιμυκητικής αγωγής και, κατ’
επέκταση, στην τελική έκβαση της νόσου. Δυστυχώς, μεγάλο εμπόδιο
στην επιτυχή θεραπεία των λοιμώξεων αυτών αποτελεί η έλλειψη
ευαίσθητων και ειδικών διαγνωστικών μεθόδων, γεγονός που έχει ως
συνέπεια η ορθή διάγνωση των διεισδυτικών μυκητικών λοιμώξεων
να τίθεται συχνά «μετά θάνατον». Οι παραδοσιακές – κλασικές μικρο-
βιολογικές (μικροσκόπιση και καλλιέργεια), ιστολογικές και απεικονι-
στικές μέθοδοι, αν και αποτελούν το “gold standard” στη διάγνωση,
δεν είναι επαρκώς ευαίσθητες και ειδικές, με αποτέλεσμα η συμβολή
τους στη θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς να είναι περιορι-
σμένης αξίας. Οι μη καλλιεργητικές, μικροβιολογικές τεχνικές ανίχνευ-
σης είτε κυκλοφορούντων μυκητικών αντιγόνων (ορολογικές
τεχνικές), είτε γενετικού υλικού του μύκητα (DNA – μοριακές τεχνικές)
προσφέρουν επιπλέον πληροφόρηση και ενίοτε αποτελούν τα μονα-
δικά μέσα διάγνωσης. η διάγνωση ΔΜ μπορεί να είναι «Μικροβιολο-
γική» και «μη Μικροβιολογική».
Οι αντίστοιχες μεθοδολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας είναι: 

Σημαντικά σημεία για τη διάγνωση αποτελούν:
Α.    1. Ασθενής υψηλού κινδύνου για ΔΜ
       2. Αποστολή κατάλληλου δείγματος
       3. Επιλογή εξέτασης ανάλογα 
            • ιστορικού και κλινικής εικόνας 
            • τοπικής επιδημιολογίας

B.    1. Μικροσκοπική
       2. Καλλιέργεια

Γ.     Ορολογικές / μοριακές τεχνικές
       1. ποικιλία μεθοδολογιών
       2. γνώση ενδείξεων εφαρμογής τους
       3. γνώση πλεονεκτήματων / μειονεκτήματων
       4. δεν ανιχνεύουν ΟΛΟΥΣ τους μύκητες

Ανάλογα με την υποψία του είδους της ΔΜ υπάρχουν οι παρακάτω
επιλογές:
1. Καντινταιμία με καλλιέργεια αίματος θετική
       • Μυκητόγραμμα (AFS) 
       • Ταχεία ταυτοποίηση με 
            – Chromogenic agar
            – Yeast PNA-FISH (Peptide Nucleic Acids Fluorescent In Situ

Hybridization)
                     • < 2h μετά (+) κ/α αίματος
                     • Στοχευμένη θεραπεία (σε 29% των ασθενών)
                     • Μείωση κόστους αντιμυκητικής αγωγής (>370$ / ημέρα) 
            – MALDI-TOF-MS
       • Λοιμογονικότητα (biofilm formation)

2. Διηθητική καντιντίαση με καλλιέργεια αίματος αρνητική
       • Μοριακές μέθοδοι 
            – Ευρέως φάσματος 
                     • Septifast® (Roche)
            – Candida PCR (Τ2 Candida)

       • Ορολογικές μέθοδοι 
            – β‐Glucan (Fungitell® Kit, Associates of Cape Cod, Inc, Dy-

namiker Fungus) 
                     ▶ Μυκητολογικό κριτήριο (De Paux CID 2008)
                     ▶ Δεν ανιχνεύει Crypto & Mucor 
                     ▶ 2 δείγματα/εβδ 
            – Μαννάνη + αντι-μαννάνη (Platelia, BioRad) 
                     ▶ Δεν ανιχνεύει C. parapsilosis & C. guilliermondii 
                     ▶ ΔΕΝ είναι μυκητολογικό κριτήριο 

       • Συνδυασμός μεθοδολογιών

3. Διεισδυτική ασπεργίλλωση (IA)
       • Μοριακές μέθοδοι 
            – Ευρέως φάσματος 
                     • Septifast® (Roche)
            – Aspergillus PCR

       • Ορολογικές μέθοδοι 
            – Γαλακτομαννάνη (Platelia Aspergillus, BioRad) 
                     ▶ Μυκητολογικό κριτήριο (De Paux CID 2008)
                     ▶ Προσοχή σε anti-mold αγωγή 
                     ▶ 2 δείγματα/εβδ 

       • Συνδυασμός μεθοδολογιών
            – GM και PCR 

       • Συνδυασμός 2 ειδών δειγμάτων
            – Πλάσμα + γενική αίματος καλύτερα από μόνο ένα είδος δείγ-

ματος
                     1 αρνητικό αποτέλεσμα PCR: αποκλεισμός ΙΑ
                     2 θετικά αποτελέσματα: επιβεβαίωση διάγνωσης ΙΑ

(μεγαλύτερη ειδικότητα) → BII 

4. Διεισδυτική μουκορμύκωση - Ποιο είναι το κατάλληλο δείγμα;

Διαγνωστική διαχείριση – ελληνική πραγματικότητα
Γ. Βρυώνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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5. Διεισδυτική φουσαρίωση: ομοιότητες – διαφορές με διεισδυ-
τική ασπεργίλλωση 
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η μυκητιασική ενδοκαρδίτιδα είναι σπάνια νόσος με πτωχή πρό-
γνωση. Αποτελεί το 1-10% των περιστατικών λοιμώδους ενδοκαρδί-
τιδας με συχνότερο αίτια Candida spp (53-68%, κυρίως Candida
albicans). η Candida albicans είναι υπεύθυνη για το 24-46% όλων των
περιπτώσεων μυκητιασικής ενδοκαρδίτιδας και το 3.4% των περιστα-
τικών ενδοκαρδίτιδας προσθετικών βαλβίδων, με θνητότητα 46.6-
50%. Παράγοντες κινδύνου αποτελούν η παρουσία ενδαγγειακών
συσκευών όπως βηματοδότες και εμφυτευμένοι απινιδωτές, οι κεν-
τρικοί φλεβικοί καθετήρες, η παρατεταμένη χορήγηση αντιβιοτικών,
η παρεντερική διατροφή, οι προσθετικές καρδιακές βαλβίδες, προ-
ηγούμενο ιστορικό ενδοκαρδίτιδας και η χρήση ενδοφλεβίων ναρκω-
τικών ουσιών.
η συμπτωματολογία δεν διαφέρει από την ενδοκαρδίτιδα που οφεί-
λεται σε βακτήρια. Συνήθως παρουσιάζεται με την μορφή υποξείας
ενδοκαρδίτιδας με παρατεινόμενο εμπύρετο (> 2 εβδομάδες). Οι
ασθενείς εμφανίζουν εμπύρετο με αλλαγή καρδιακού φυσήματος ή
εμφάνιση νεόυ, προκάρδιο άλγος δύσπνοια ή αιμόπτυση. Εμβολικά
φαινόμενα περιλαμβάνουν διάφορα μέρη του σώματος κυρίως τα
άκρα, τον εγκέφαλο, τους πνεύμονες και το ΓΕΣ. Άλλες επιπλοκές είναι
η ενδοφθαλμίτιδα, η μηνιγγίτιδα και η σπονδυλίτιδα.
Τα μη ειδικά συμπτώματα καθιστούν αναγκαίο τον υψηλό δείκτη υπο-
ψίας για την διάγνωση και την έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης αντι-
μυκητιακής αγωγής καθώς και το εντοπισμό των ασθενών που θα
ωφεληθούν από άμεση επέμβαση. Δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια ει-
δικά για την μυκητιασική ενδοκαρδίτιδα καθώς τα τροποποιημένα κρι-
τήρια Dukes έχουν βασισθεί σε δεδομένα περιστατικών βακτηριακής
ενδοκαρδίτιδας. Οι μύκητες καθυστερούν να απομονωθούν από τις
καλλιέργειες αίματος που είναι θετικές μόλις στο 50% των ασθενών
(ευαισθησία 50-75%). Σε ορισμένες περιπτώσεις η διάγνωση της καν-
τιντιασικής ενδοκαρδίτιδας τίθεται με την ιστοπαθολογική εξέταση
βαλβίδας που έχει αφαιρεθεί ή περιφερικού θρόμβου. Ο συνδυασμός
αντιγόνου μαννάνης και αντισωμάτων έναντι της μαννάνης έχουν 83%
και 86% ευαισθησία και ειδικότητα αντίστοιχα , στην διάγνωση της
Candida ενδοκαρδίτιδας. Ο προσδιορισμός της 1,3 β-D-Glucan με cut
off 60 pg/mL έχει ευαισθησία 69,9% και ειδικότητα 87.1% σε ασθενείς
με θετικές καλλιέργειες αίματος ενώ δεν μειώνονται τα επίπεδα μετά

την έκθεση σε αντιμυκητιακή αγωγή. Οι μοριακές μέθοδοι PCR μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για την ταχεία ταυτοποίηση του αιτίου και
ιδίως σε περιστατικά λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας με αρνητικές καλ-
λιέργειες.
Για την θεραπεία της καντιντιασικής ενδοκαρδίτιδας απαιτείται η χει-
ρουργική αντιμετώπιση σε συνδυασμό με την χορήγηση αντιμυκητια-
κών φαρμάκων. Πρέπει να γίνεται πάντα προσπάθεια χειρουργικής
επέμβασης εκτός εάν η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν το επι-
τρέπει. Χρησιμοποιείται η λιποσωμική αμφοτερικίνη Β (3 mg/kg/ημ)
ή οι εχινοκανδίνες (σε μεγαλύτερη δοσολογία) +/- flucytosine για 6-8
εβδομάδες. η θεραπεία είναι προβληματική καθώς τα είδη Candida
σχηματίζουν βιομεμβράνες στις φυσικές και προσθετικές βαλβίδες με
αποτέλεσμα την πτωχή αντιμυκητιακή δράση των φαρμάκων. η φλου-
κοναζόλη (400 mg/kg ημερησίως) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρό-
νια καταστολή σε ασθενείς με αντένδειξη χειρουργικής επέμβασης ή
σε εκείνους με ενδαγγειακή συσκευή που δεν μπορεί να αφαιρεθεί.
Αν και οι υποτροπές είναι συχνότερες σε ενδοκαρδίτιδα προσθετικών
βαλβίδων σε σχέση με εκείνη φυσικών βαλβίδων (29% vs 5.3%) η συ-
νολική θνητότητα σε 6 μήνες δεν είχε διαφορά (μελέτη MYCENDO). η
πρόγνωση των χρηστών ενδοφλεβίων ουσιών είναι καλύτερη σε
σχέση με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με λοίμωξη που σχετίζεται με
χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
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Οι λοιμώξεις του ΚΝΣ από Candida συνήθως εμφανίζονται υπό την
μορφή μηνιγγίτιδας, ενώ σπανιότερα συνυπάρχουν και εγκεφαλίτιδα,
ενδο-εγκεφαλικά αποστήματα ή υδροκέφαλος, παρουσιάζουν δε υψηλή
θνητότητα. η επινέμηση του ΚΝΣ γίνεται 1. στα πλαίσια γενικευμένης
καντιντιασικής λοίμωξης, 2. λόγω παρουσίας συσκευών παροχέτευσης,
3. κατά την διάρκεια κρανιοτομής, και εμφανίζεται συχνότερα σε νεογνά
και ανοσοκατεσταλμένους, καθώς και μετά Ν/Χ επεμβάσεις. Τα συνήθη
είδη Candida είναι C. albicans και κατά δεύτερο λόγο C. parapsilosis, C.
tropicalis και C. glabrata. η παθογένεια σχετίζεται με την είσοδο του πα-
θογόνου μετά από παράκαμψη του αιματεγκεφαλικού φραγμού (ΒΒΒ)
μέσω δια- ή παρα- κυτταρικής διαπίδυσης ή μέσω των μακροφάγων. Ση-
μαντικό ρόλο παίζουν σε αυτοπρωτεΐνες, όπως η φιμπρονεκτίνη, λαμι-
νίνη ή βιτρονεκτίνη. η όλη διαδικασία της διείσδυσης μέσω του ΒΒΒ
επιταχύνεται επί ανοσοκαταστολής. η περαιτέρω διαδικασία σχετίζεται
με την παρουσία κυτταροκινών, χημειοκινών, ΝΟ και υπεροξειδίου σε
συνδυασμό με την αναγνώριση αντιγόνων του μύκητα από TLRs.
η κλινική εικόνα μοιάζει με αυτή της μηνιγγίτιδας, ενώ επί παρουσίας
μικροαποστημάτων έχουμε διάχυτη εγκεφαλοπάθεια και σπασμούς.
Στα πρόωρα νεογνά η νόσος συνήθως είναι ιδιαίτερα σοβαρή με ση-
μεία σήψης, οξέωσης και αιμοδυναμικής επιβάρυνσης. Σε Ν/Χ ασθε-
νείς με κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση, βαλβίδες ή μείζονες Ν/Χ
επεμβάσεις, η νόσος εκτός των σημείων μηνιγγίτιδας, μπορεί να οδη-
γήσει και σε αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης. Τέλος σε μερικές περι-
πτώσεις, όπως σε HIV (+) ασθενείς, η νόσος εμφανίζεται υπό την μορφή
χρονίας μηνιγγίτιδας με πυρετό, κεφαλαλγία και ενίοτε διαταραχές συ-
νειδήσεως, οπτικές διαταραχές, παρέσεις κρανιακών νεύρων κλπ.
η διάγνωση γίνεται κατ’ αρχήν με βάση την κλινική εικόνα, την απει-
κόνιση και τους προδιαθεσικούς παράγοντες. η παρουσία Candida
στο αίμα ή το ΕΝΥ, με πλοιοκυττάρωση στη γενική ΕΝΥ, αποτελούν το
διαγνωστικό standard, μια και οι καλλιέργεια ΕΝΥ είναι θετική στο 80%

των ασθενών. Μεγάλος όγκος ΕΝΥ (10-20 mL) μπορεί να χρειαστεί για
την απομόνωση Candida ιδιαίτερα σε χρόνια μηνιγγίτιδα. Επικουρική
χρησιμότητα έχει και η μέτρηση της 1,3-beta-D-Glucan, καθώς και οι
απεικονιστικές μέθοδοι, ιδιαίτερα η MRI εγκεφάλου. 
η θεραπεία εκλογής της καντιντίασης του ΚΝΣ είναι ο συνδυασμός λι-
ποσωμιακής αμφοτερικίνης Β (5 mg/kg/day) με φθοριοκυτοσίνη (25
mg/kg X 4 / day), εκτός των νεογνών όπου χορηγείται μόνο αμφοτε-
ρικίνη Β. η διάρκεια είναι αρκετές εβδομάδες και καθορίζεται τόσον
από την κλινική εικόνα, όσο και την εικόνα του ΕΝΥ. H φλουκοναζόλη
σε μεγάλες δόσεις (400-800 mg/day) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
για συνέχιση θεραπείας μετά την αρχική φάση. H βορικοναζόλη μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί ως συνέχεια θεραπείας σε λοίμωξη από C. kruzei
και σε ευαίσθητα στελέχη C. glabrata. Μολυσμένες συσκευές πρέπει
να αφαιρούνται, ή εάν αυτό είναι αδύνατο συνιστάται η έγχυση της
αμφοτερικίνης ενδοκοιλιακά μέσω της συσκευής.
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Λοιμώξεις του ΚΝΣ από candida: κλινικό φάσμα, παθογένεια, αντιμετώπιση
Χ.Α. Γώγος
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Δ/ντής Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής

η Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης (www.sepsis.gr) δραστηριοποι-
είται από το Μάιο του 2006 με τη συμμετοχή 65 κλινικών και Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας από την Ελλάδα και την Κύπρο. Σκοπός είναι η
συλλογή κλινικών πληροφοριών και βιοδειγμάτων από ασθενείς με
σήψη. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, συγκρίθηκε η in vitro
δραστικότητα εννέα αντιμυκητιασικών έναντι 119 στελεχών Candida
που απομονώθηκαν από καλλιέργειες αίματος την περίοδο 2015-2018.
Οι MICs μετρήθηκαν με τη χρωματομετρική δοκιμασία MICRONAUT-S.
Το περιεχόμενο των βοθρίων χωρίς αλλαγή χρώματος καλλιεργήθηκε
ώστε να μετρηθεί η βακτηριοκτόνος δράση. Δεν βρέθηκαν σημαντικές
διαφορές έναντι της Candida albicans. Οι ιτρακοναζόλη, ποσακοναζόλη
και η αμφοτερικίνη Β ήταν τα πιο δραστικά φάρμακα έναντι της Candida
parapsilosis. Aπό τα στελέχη Candida parapsilosis, που ήταν ανθεκτικά
στη φλουκοναζόλη 96.9%, 78.1% και το 93.8% ήταν ευαίσθητα στην
ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη και ποσακοναζόλη αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα αυτά ανέδειξαν μία σημαντική δραστικότητα της
ιτρακοναζόλης. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτή μεταφράζεται σε
αντίστοιχο κλινικό απότέλεσμα αναλύθηκαν τα δεδομένα από 73 βα-
ρέως πάσχοντες ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν στην αντιμικρο-
βιακή θεραπεία και οι οποίοι έλαβαν ενδοφλέβια εμπειρική θεραπεία
με ιτρακοναζόλη (ν=28) ή άλλα αντιμυκηττιασικά (ν=45). Από τους 45
ασθενείς έγινε επιλογή απόλυτα συγκρίσιμων ασθενών με αυτούς που

έλαβαν ιτρακοναζόλη ως προς τη σοβαρότητα της νόσου, τις συννοση-
ρότητες, τους παράγοντες κινδύνου για καντινταιμία, τα χορηγούμενα
αντιμικροβιακά και τις ημέρες αντιμυκητιασικής θεραπείας. Κατά τη
διάρκεια της λήψης των φαρμάκων, εκδηλώθηκε καντινταιμία βρέθηκε
στο 3.6% των ασθενών υπό ιτρακοναζόλη και στο 32.1% των ασθενών
υπό άλλα αντιμυκητιασικά (p: 0.020). Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι η
ιτρακοναζόλη διατηρεί σημαντκό προφίλ ευαισθησίας έναντι στελεχών
Candida και ειδικά C. parapsilosis. Αυτό το προφίλ μπορεί να εξηγεί την
κλινική αποτελεσματικότητα στην εκδήλωση καντινταιμίας σε βαρέως
πάσχοντες.1 Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν ανάλογα δεδομένα
που έχουν περιγραφεί σε ζωϊκό μοντέλο για την εκρίζωση της C. para-
psilosis με την ενδοφλέβια θεραπεία με ιτρακοναζόλη.2
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η διηθητική καντιντίαση (ΔΚ) περιλαμβάνει την καντινταιμία και την
εν τω βάθει καντιντίαση. Αποτελεί το πιο συχνό αίτιο διηθητικής μυ-
κητιακής λοίμωξης σε νοσηλευόμενους ασθενείς στον δυτικό κόσμο
και έχει αναφερθεί ως η τέταρτη συχνότερη αιτία αιματογενούς λοί-
μωξης.1,2 Αποτελεί δε ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα για τις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), καθώς έχει συσχετιστεί με αποδιδόμενη
θνητότητα 40-50% και με κόστος $ 40,000 ανά επεισόδιο.3
η μελέτη HELICAS ήταν μια προοπτική, μελέτη παρατήρησης (μη πα-
ρεμβατική) της αντιμετώπισης της τεκμηριωμένης (βάσει καλλιέρ-
γειας) διηθητικής καντιντίασης, σε ενήλικες ασθενείς, σε 18 ΜΕΘ
Ελληνικών νοσοκομείων. Κύριο τελικό σημείο ήταν το κόστος περί-
θαλψης των ασθενών με ΔΚ. Συμπεριέλαβε 100 ασθενείς, βάσει προ-
σχεδιασμένου μεγέθους δείγματος, σε δύο ομάδες (49 με C. albicans
και 51 C. non-albicans), με στόχο την ανεύρεση πιθανής διαφοράς στα
κόστη περίθαλψης μεταξύ τους. Για τη μελέτη της πραγματικής επιδη-
μιολογίας της ΔΚ, έγινε και μια υπο-μελέτη, με καταγραφή όλων των
περιπτώσεων ΔΚ στις συμμετέχουσες ΜΕΘ, αναδρομικά, με διάρκεια
τουλάχιστον 3 μηνών. Επιπλέον, από τα 100 στελέχη που απομονώθη-
καν στα τοπικά νοσοκομεία, τα 82 εστάλησαν σε κεντρικό εργαστήριο
αναφοράς (Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΕΚΠΑ), για ταυτοποίηση και
μελέτη της ευαισθησίας τους (Antifungal Susceptibility Testing) σε 9
αντιμυκητιακά φάρμακα.
Από τους ασθενείς που εντάχθηκαν στη μελέτη, το 83% ήταν περιπτώ-
σεις καντινταιμίας, 99% έφεραν κεντρικό φλεβικό καθετήρα, το 44%
είχε βακτηριαιμία, 58% βρίσκονταν σε σοβαρή σήψη/σηπτικό shock,
το 88% των ασθενών ήταν διασωληνωμένοι/υπό μηχανικό αερισμό,
το 94% λάμβανε συστηματικά αντιβιοτικά (4,8 κατά μέσον όρο), το
46% είχε κάποιου βαθμού έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (το 23%
είχε τεθεί σε αιμοδιύλιση), ενώ το 26% λάμβανε παρεντερική δια-
τροφή. η μέση τιμή των APACHE II και SOFA scores κατά την εισαγωγή
στη ΜΕΘ ήταν 22 και 9,8 αντίστοιχα. 
Σε ό,τι αφορά στην επιδημιολογία της ΔΚ, από τα στοιχεία της υπο-με-
λέτης, με αναγωγή στο 1 έτος, το 64,3% των περιπτώσεων οφειλόταν
σε στελέχη C. non-albicans, με προεξάρχουσα την C. parapsilosis
(45,7% του συνόλου), ενώ μόλις το 35,7% σε C. albicans. 
η ταυτοποίηση των στελεχών από το κεντρικό εργαστήριο ανέδειξε
μόλις 4 διαφορές σε σύγκριση με τα τοπικά εργαστήρια των νοσοκο-
μείων (ποσοστό 4,8%). Συνολικά μελετήθηκαν 39 C. albicans, 26 C.
parapsilosis, 9 C. tropicalis, 6 C. glabrata, 1 C. kefyr και 1 C. lusitaniae, με
τη μέθοδο αραιώσεων σε ζωμό (broth microdilution), σύμφωνα με τη
μεθοδολογία CLSI 2012 M27-A3, και χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια
(clinical breakpoints) CLSI M27-S4.4,5 Για όλα τα στελέχη παρατηρή-
θηκαν χαμηλές MICs στην αμφοτερικίνη Β. Αναφορικά με τη φλουκο-
ναζόλη, 16 στελέχη εμφάνισαν αντοχή (15 στελέχη C. parapsilosis με
MICs: 8-32 μg/ml, τα οποία απομονώθηκαν σε 8 διαφορετικά νοσοκο-
μεία, και 1 στέλεχος C. albicans με MIC ≥ 128 μg/ml), ενώ σε 13 στελέχη
παρατηρήθηκε δοσοεξαρτώμενη ευαισθησία (SDD): 6 C. glabrata, 4 C.
parapsilosis, 2 C. tropicalis και 1 C. albicans. Όσον αφορά στη βορικο-
ναζόλη, 2 στελέχη (1 C. albicans, 1 C. parapsilosis) ήταν ανθεκτικά, ενώ
4 στελέχη εμφάνισαν δοσοεξαρτώμενη ευαισθησία (3 C. parapsilosis
και 1 C. tropicalis). Δεν διαπιστώθηκε αντοχή σε καμία από τις τρεις εχι-
νοκανδίνες. Σε 2 στελέχη C. tropicalis παρατηρήθηκε ενδιάμεση ευαι-
σθησία στην κασποφουγκίνη και στην ανιντουλαφουγκίνη, ενώ 2
στελέχη C. glabrata εμφάνισαν ενδιάμεση ευαισθησία στην κασπο-
φουγκίνη.
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη του άμεσου κόστους
της αντιμετώπισης ασθενών με ΔΚ σε ΜΕΘ περιλάμβαναν: διάρκεια

νοσηλείας στη ΜΕΘ, αντιμυκητικά και άλλα φάρμακα, απεικονιστικές/ερ-
γαστηριακές/επεμβατικές εξετάσεις/διαδικασίες, καθώς και τα υλικά
που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. για αιμοκάθαρση, αντλίες έγχυσης, υλικά
κατακλίσεων, καθετήρες κ.λπ.). Για τον υπολογισμό του κόστους χρη-
σιμοποιήθηκαν οι τιμές από επίσημες πηγές όπως το Δελτίο Τιμών
φαρμάκων και το Ελληνικό Παρατηρητήριο τιμών. 
η θεραπευτική στρατηγική που ακολουθήθηκε από τους θεράποντες
ήταν οριστική (έναρξη αντιμυκητιακής αγωγής μετά το αποτέλεσμα
της καλλιέργειας) στο 53% των ασθενών, και μη οριστική (έναρξη αν-
τιμυκητιακής αγωγής μετά τη λήψη της καλλιέργειας, αλλά πριν το θε-
τικό αποτέλεσμα αυτής) στο 47% των ασθενών. η θνητότητα στις 60
ημέρες ήταν 44%. 
Το άμεσο κόστος περίθαλψης ανά ασθενή ήταν €23.467,5 και
€25.639,4 για τους ασθενείς που είχαν λοίμωξη από C. albicans και C.
non-albicans αντίστοιχα. Το υπολογισθέν ετήσιο συνολικό κόστος αν-
τιμετώπισης των ασθενών με ΔΚ ανά ΜΕΘ ήταν €191.536,4 (C. albicans:
€66.204,4 και C. non-albicans: €127.484,8), υπολογισμένο με βάση το
κόστος περίθαλψης ανά ασθενή από την κύρια μελέτη, και την ετήσια
επίπτωση των στελεχών Candida (64.3% C. non-albicans) από την υπο-
μελέτη. Το μέσο κόστος της αποτυχίας (κατά την κρίση του ερευνητή)
της αντιμυκητιακής αγωγής 1ης γραμμής ήταν €40.711,5. Το κόστος
παραμονής στη ΜΕΘ αποτελούσε περίπου το 50% του συνολικού κό-
στους και τα αντιμυκητιακά φάρμακα περίπου το 20%. Στο πολυπα-
ραγοντικό μοντέλο, οι παράγοντες που συσχετίστηκαν με αυξημένο
κόστος νοσηλείας ήταν η σοβαρή σήψη/σηπτικό shock, η διασωλή-
νωση/μηχανικός αερισμός κατά την έναρξη της αντιμυκητιακής αγω-
γής, και ο αριθμός των χορηγούμενων αντιβιοτικών. η χρήση των
εχινοκανδινών ως 1ης γραμμής θεραπεία δεν συσχετίστηκε με αύξηση
του κόστους νοσηλείας. 
Συμπερασματικά, στη μελέτη HELICAS, σε ενήλικες ασθενείς με διη-
θητική καντιντίαση που νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ, παρατηρήθηκε μια
υπεροχή των στελεχών C. non-albicans, με προεξάρχουσα την C. para-
psilosis. η διαπιστωθείσα αντοχή 15/26 (57,7%) στελεχών της C. para-
psilosis στη φλουκοναζόλη, εγείρει ανησυχία, καθώς η φλουκοναζόλη
έχει παραδοσιακά θεωρηθεί ως 1ης γραμμής θεραπευτική επιλογή για
το στέλεχος αυτό. Το κόστος αντιμετώπισης των ασθενών με ΔΚ ήταν
παρόμοιο μεταξύ ασθενών με C. albicans και C. non-albicans, οφειλό-
μενο κυρίως στο κόστος παραμονής στη ΜΕΘ. η σοβαρή σήψη/ση-
πτικό shock, η διασωλήνωση/μηχανικός αερισμός κατά την έναρξη
της αντιμυκητιακής αγωγής, και ο αριθμός των χορηγούμενων αντι-
βιοτικών, αλλά όχι η χρήση των εχινοκανδινών ως 1ης γραμμής θερα-
πεία, ήταν παράγοντες που συσχετίστηκαν με αυξημένο κόστος
θεραπείας.

Σημείωση: η μελέτη HELICAS σχεδιάστηκε και επιχορηγήθηκε από το Ιατρικό Τμήμα
της Pfizer Hellas Α.Ε. 
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η επιδημιολογία των μυκητιασικών λοιμώξεων από Candida spp στην
παιδική και νεογνική ηλικία, προϊόντος του χρόνου, φαίνεται να μην εί-
ναι σταθερή. η επίπτωση της διεισδυτικής καντιντίασης, η κατανομή
των ειδών Candida αλλά και η ευαισθησία τους στα υπάρχοντα αντι-
μυκητιασικά φάρμακα παρουσιάζουν διαφορές, ανάλογα με τη γεω-
γραφική περιοχή-τοπική επιδημιολογία, τις πληθυσμιακές υποομάδες
(παράγοντες κινδύνου)  και τις πρακτικές που εφαρμόζονται (χρήση
αντιμυκητιακής προφύλαξης και επιλογών εμπειρικής θεραπείας). Σε
πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης της τελευταίας δεκαετίας (2005-
2015) σε νοσηλευόμενα παιδιά με καντινταιμία στην Ευρώπη, δεν πα-
ρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην κατανομή C. albicans versus
non-albicans Candida species, προϊόντος του χρόνου. Υψηλότερα πο-
σοστά καντινταιμίας από C. αlbicans παρατηρήθηκε κατά τη νεογνική
περίοδο (60.2%), ενώ από C. parapsilosis κατά τη βρεφική περίοδο
(42%), αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε διαφορά στην κατανομή των ειδών
Candida ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, με υψηλότερα ποσοστά
εμφάνισης Candida albicans στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και υψη-
λότερα ποσοστά Candida parapsilosis στις χώρες της Νότιας Ευρώπης,
αντίστοιχα. Τα ποσοστά ανθεκτικότητας στην αμφοτερικίνη Β, τη φλου-
κοναζόλη και τις εχινοκανδίνες ήταν χαμηλά. Συγκεκριμένα, για τα είδη
C. albicans και C. parapsilosis, τα ποσοστά ανθεκτικότητας στη φλου-

κοναζόλη ήταν <2.5% στο σύνολο των παιδιών, ενώ στην αμφοτερικίνη
και στην κασποφουγκίνη <1.5%, αντίστοιχα. η επιδημιολογία και μι-
κροβιολογία της καντινταιμίας στα παιδιά φαίνεται να παρουσιάζει
διαφορές σε σχέση με τους ενήλικες και τα νεότερα δεδομένα που
προκύπτουν μπορεί να βοηθήσουν στο μέλλον στην καλύτερη διαχεί-
ριση των λοιμώξεων αυτών στα παιδιά.
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Καντιντίαση σε νεογνά και παιδιά: επιδημιολογικά στοιχεία
Ζ.-Δ. Πανά
MD, MSc, PhD, Hospital Epidemiology Infection Control and Stewardship  Department, The Johns Hopkins Hospital, 600 North Wolfe Street,
Baltimore, MD, USA

Οι διεισδυτικές μυκητιακές λοιμώξεις προκαλούν σημαντική νοσηρό-
τητα και θνητότητα μεταξύ των ανοσοκατασταλμένων ασθενών, ειδικά
μεταξύ αυτών που πάσχουν από αιματολογικές κακοήθειες και όσων
έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Επίσης οι διεισ-
δυτικές μυκητιακές λοιμώξεις προκαλούν παρόμοια αύξηση στην νο-
σηρότητα και θνητότητα μεταξύ των βαρέως πασχόντων ασθενών που
νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής και όσων έχουν υποβληθεί σε με-
ταμόσχευση συμπαγών οργάνων. η εμφάνιση μιας διεισδυτικής μυκη-
τιακής λοίμωξης επηρεάζει όχι μόνο άμεσα τη θνητότητα (σε ΜΕΘ και
αιματολογικές κλινικές) αλλά και έμμεσα με την επακόλουθη ανάγκη
αναβολής και τροποποίησης του θεραπευτικού πλάνου των ασθενών
με αιματολογική κακοήθεια.
Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος τόσο στην προ-
φύλαξη όσο και στην θεραπεία των ασθενών οι οποίοι βρίσκονται σε
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ή πάσχουν από διεισδυτική μυκητιακή λοί-
μωξη. Παρόλη αυτή την πρόοδο, οι διεισδυτικές μυκητιακές λοιμώξεις
εξακολουθούν να προβληματίζουν τόσο με την επίπτωσή τους η οποία
μεταβάλλεται λόγω της αλλαγής στα επιδημιολογικά δεδομένα στην
εποχή της εμφάνισης νέων αντιμυκητιακών παραγόντων αλλά και της
αύξησης της αντοχής, όσο και με την προβληματική αντιμετώπισή τους.
Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε ομοφωνία στους ορισμούς της εμμένου-
σας, της ανθεκτικής ,της υποτροπιάζουσας και τέλος της εκ διαφυγής
μυκητιακής λοίμωξης. Σε πρόσφατο position paper των Mycoses Study
Group Education and Research Consortium (MSG-ERC) και του Euro-
pean Confederation of Medical Mycology (ECMM) γίνεται προσπάθεια
διάκρισης των παραπάνω καταστάσεων.
Ο όρος εμμένουσα διεισδυτική μυκητιακή λοίμωξη (Persistent IFI) πε-
ριγράφει την λοίμωξη η οποία συνεχίζεται αμετάβλητη αλλά χωρίς επι-
δείνωση παρά την λαμβανόμενη αντιμυκητιακή αγωγή. Ανθεκτική
μυκητιακή λοίμωξη (Refractory IFI) ορίζεται η επιδεινούμενη παρά την
κατάλληλη αντιμυκητιακή θεραπεία λοίμωξη. Υποτροπιάζουσα διεισ-

δυτική μυκητιακή λοίμωξη (Relapsed IFI) ορίζεται η αντίστοιχη η οποία
συμβαίνει μετά την αρχική ανταπόκριση στην θεραπευτική αγωγή και
οφείλεται στον ίδιο μύκητα και συνήθως συμβαίνει στο ίδιο σημείο
χωρίς όμως να αποκλείεται και διασπορά αυτής. 
Εκ διαφυγής μυκητιακή λοίμωξη (Breakthrough Invasive Fungal Infec-
tion) ορίζεται κάθε λοίμωξη η οποία συμβαίνει κατά τη διάρκεια έκθε-
σης του ασθενούς σε κάποιο αντιμυκητιακό φάρμακο, το οποίο
λαμβάνεται είτε ως προφύλαξη είτε ως θεραπεία. Σε ασθενείς οι οποίοι
λαμβάνουν θεραπεία οι εκ διαφυγής μυκητιακές λοιμώξεις εμφανίζον-
ται μετά από αρχική κλινική, ακτινολογική και μυκητολογική ανταπό-
κριση σε αυτήν.
Οι εκ διαφυγής μυκητιακές λοιμώξεις μπορούν να εμφανιστούν σε
ασθενείς που λαμβάνουν αντιμυκητιακή αγωγή ως προφύλαξη, είτε ως
θεραπεία (εμπειρική-empirical, καθοδηγούμενη από μυκολογικούς βιο-
δείκτες ή και απεικονίσεις-preemptive, στοχευμένη-targeted). Εμφανί-
ζονται ανεξάρτητα από το είδος της λαμβανόμενης αγωγής ακόμα και
με τους νεώτερους αντιμυκητιακούς παράγοντες.
Aπαραίτητα όπλα στην έγκαιρη  διάγνωση και αντιμετώπιση των εκ
διαφυγής μυκητιακών λοιμώξεων και κατά συνέχεια στην αποτελεσμα-
τική αντιμετώπισή τους αποτελούν: 
α. η γνώση του φάσματος και της φαρμακοκινητικής των λαμβανομέ-

νων αντιμυκητιακών, 
β. τα τοπικά δεδομένα αντοχής τόσο στο νοσοκομειακό όσο και στο

αστικό/φυσικό περιβάλλον 
γ. η διαθεσιμότητα μεθόδων διάγνωσης και τεκμηρίωσης, τόσο μυκη-

τολογικών (όπως η β-D-γλυκάνη, η γαλακτομαννάνη ορού και BAL,
η PCR) όσο και ακτινολογικών (αξονική τομογραφία θώρακος και
σπλαγχνικού κρανίου) και ιδιαίτερα η δυνατότητα παρακολούθησης
διαδοχικά των παραπάνω.

Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν στην εκδήλωση των εκ διαφυγής
μυκητιακών λοιμώξεων είναι 

Μυκητιακές λοιμώξεις εκ διαφυγής: πώς τις υποπτευόμαστε και πώς θεραπεύονται
Δ.Γ. Καραπιπέρης
Γενικός Αρχίατρος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Λοιμώξεων 424ΓΣΝΕ
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α. η αντοχή. Αφορά σε λοίμωξη που προκαλείται είτε από στέλεχος το
οποίο είναι ενδογενώς ανθεκτικό στη λαμβανόμενη αγωγή είτε καθί-
σταται ανθεκτικό κατά τη διάρκεια λήψης αυτής. 
β. Φαρμακοκινητική/φαρμακοδυναμική. Πολλά από τα αντιμηκητιακά
έχουν προβληματική φαρμακοκινητική, επηρεαζόμενη από πολλούς
εξωγενείς παράγοντες όπως η τροφή, η συγχορηγούμενη αγωγή, η συ-
νύπαρξη νεφρικής ή ηπατικής βλάβης, καταπληξίας, οιδήματος, που
οδηγεί σε ανεπαρκείς συγκεντρώσεις των στο αίμα και τους ιστούς. Στις
παραπάνω παραμέτρους προστίθεται και η κακή συμμόρφωση των
ασθενών στα από του στόματος αντιμυκητιακά.
γ. η βαρύτητα της υποκείμενης νόσου. Οι περισσότερες εκ διαφυγής
μυκητιακές λοιμώξεις συμβαίνουν σε ασθενείς με προχωρημένη ανο-
σοκαταστολή μετά από πολλαπλές υποτροπές των υποκειμένων νοση-
μάτων, με βαρειά παρατεταμένη ουδετεροπενία και GVHD.
δ. η παρουσία ξένων σωμάτων και περιβάλλοντος βιομεμβρανών
εντός των οποίων οι συγκεντρώσεις πολλών αντιμυκητιακών είναι ιδι-
αίτερα χαμηλές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες υποέκ-
θεσης και υπόθαλψης αντοχής.
Οι πιο συχνές περιπτώσεις εκ διαφυγής μυκητιακών λοιμώξεων σε αι-
ματολογικούς ασθενείς μέχρι την καθιέρωση της δραστικής έναντι
υφομυκήτων προφύλαξης αφορούσαν στην εμφάνιση διηθητικής
ασπεργίλλωσης σε ασθενείς υπό αγωγή με φλουκοναζόλη. η καθιέ-
ρωση δραστικής έναντι υφομυκήτων προφύλαξης με ιτρακοναζόλη,
ποσακοναζόλη και βορικοναζόλη περιόρισε αλλά δεν εξάλειψε το φαι-
νόμενο καθώς λόγοι φαρμακοκινητικής/φαρμακοδυναμικής των τριών
ανωτέρω αζολών συντελλούν στη μείωση της αποτελεσματικότητάς
των. Επιπλέον παρατηρήθηκε αύξηση των λοιμώξεων από ζυγομύκη-
τες, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονταν στο φάσμα των παραπάνω παρα-
γόντων. Εκ διαφυγής μυκητιακές λοιμώξεις εμφανίζονται ακόμα και σε
ασθενείς υπό θεραπεία με αμφοτερικίνη Β, τον κατά τεκμήριο αντιμυ-
κητιακό παράγοντα με το ευρύτερο φάσμα με χαρακτηριστικότερες τις
λοιμώξεις από C. lusitaniae και Α. terreus. Εκ διαφυγής μυκητιακές λοι-
μώξεις έχουν αναφερθεί τέλος στην πρόσφατη βιλιογραφία σε ασθε-
νείς υπό αγωγή με ισαβουκοναζόλη η οποία είναι δραστική τόσο κατά
των ασπεργίλλων όσο και ζυγομυκήτων.
Τέλος στην περίπτωση αγωγής με εχινοκανδίνες εκ διαφυγής μυκητια-
κές λοιμώξεις έχουν παρατηρηθεί τόσο από μύκητες με ενδογενή αν-

τοχή σε αυτές (λοιμώξεις από ζυγομύκητες, τριχόσπορα, ασπέργιλλο,
κρυπτόκοκκο, κάντιντα) όσο και από στελέχη κάντιντα που εμφάνισαν
μειωμένη ευαισθησία κατά τη διάρκεια της  παρατεταμένης και επα-
νειλημμένης έκθεσης σε εχινοκανδίνες.
η αντιμετώπιση των εκ διαφυγής μυκητιακών λοιμώξεων αποτελεί
πρόκληση για τον θεράποντα αφού αυτές εμφανίζονται σε ήδη επιβα-
ρυμένους, προεκτεθειμένους σε αντιμυκητιακά ασθενείς με την πιθα-
νότητα ύπαρξης αντοχής πολύ υψηλή. η μετάβαση σε άλλη κατηγορία
αντιμυκητιακού, η επιτήρηση της συμμόρφωσης του ασθενούς, η πα-
ρακολούθηση επιπέδων των φαρμάκων (TDM), ο έλεγχος της πηγής
της λοίμωξης με αφαίρεση ξένων σωμάτων και χειρουργικές επεμβάσεις
και τέλος η χρήση σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυασμού φαρμάκων
συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών
αντιμετώπισης των εκ διαφυγής μυκητιακών λοιμώξεων.
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Οι ευκαιριακές λοιμώξεις από μύκητες αφορούν κυρίως ασθενείς με
σοβαρή υποκείμενη ανοσοανεπάρκεια και συνοδεύονται από ιδιαίτερα
υψηλή θνησιμότητα και νοσηρότητα. Επιπλέον η επιδημιολογία των
μυκητικών λοιμώξεων μεταβάλλεται ραγδαία, γεγονός που περιπλέκει
περαιτέρω την αντιμετώπισή τους. Πέραν της έγκαιρης χορήγησης των
κατάλληλων αντιμυκητικών φαρμάκων, η άρση της υποκείμενης ανο-
σοκαταστολής και η ενίσχυση των φυσιολογικών αμυντικών μηχανι-
σμών που ανεπαρκούν αποτελούν βασικούς θεραπευτικούς στόχους
έναντι των μυκητιάσεων. Ωστόσο, η έλλειψη κατανόησης των μηχανι-
σμών παθογένεσης των μυκητιάσεων εμποδίζει την εφαρμογή στοχευ-
μένων ανοσοθεραπειών.
Κύριος στόχος της ομιλίας είναι η ανασκόπηση των κλινικών και εργα-
στηριακών δεδομένων που αφορούν τη θεραπεία μυκητιάσεων με κυτ-
ταροκίνες, και ειδικότερα με αυξητικούς παράγοντες (GM-CSF, M-CSF,
G-CSF) και IFNγ, σε συνάρτηση με τις κατευθυντήριες οδηγίες αντιμε-
τώπισης των λοιμώξεων αυτών. Παράλληλα, θα ανασκοπηθεί ο φυσιο-

λογικός ρόλος των κυτταροκινών στη ανοσολογία έναντι των μυκήτων.
Τέλος, θα αναδειχθεί η ανάγκη εφαρμογής εξατομικευμένων θερα-
πειών με κυτταροκίνες με βάση τόσο τον υποκείμενο μηχανισμό πα-
θογένεσης (π.χ., ουδετεροπενία, διαταραχή στη ρύθμιση της
φλεγμονώδους απάντησης, ανοσοπαράλυση) όσο και το ιδιαίτερο ανο-
σολoγικό προφίλ του κάθε ασθενούς. Συμπερασματικά, η θέση των
κυτταροκινών στην αντιμετώπιση των μυκητικών λοιμώξεων έχει
ισχυρή επιστημονικήβάση αλλά δεν έχει μελετηθεί συστηματικά και
παραμένει ασαφής.
Ωστόσο, η επικουρική (adjunctive) θεραπεία με κυτταροκίνες εφαρμό-
ζεται συχνά στην κλινική πράξη, ιδιαίτερα σε ασθενείς που πάσχουν
από ανθεκτικές μυκητιάσεις. Κατά συνέπεια,απαιτείται σχεδιασμός και-
νοτόμων κλινικών μελετών ανοσοθεραπειών με κυτταροκίνες, σε κα-
τάλληλα επιλεγμένους ασθενείς, με κριτήρια τόσο κλινικής όσο και
ανοσολογικής ανταπόκρισης. 

Ανοσοθεραπεία ευκαιριακών μυκητικών λοιμώξεων: κυτταροκίνες
Γ. Χαμηλός
Αναπλ. Καθηγητής Κλινικής Μικροβιολογίας και Μικροβιακής Παθογένεσης, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
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Με την πρόοδο στη θεραπεία του καρκίνου, την ανοκατασταλτική θε-
ραπεία των αυτοάνοσων νοσημάτων, τις αυξανομένες μεταμοσχεύσεις
αιμοποιητικών κυττάρων και συμπαγών οργάνων και τη χρήση νέων
ανοσορρυθμιστικών φαρμάκων, ο πληθυσμός των ανοσοκατασταλμέ-
νων ασθενών εκπτύσσεται συνεχώς. Επιπρόσθετα, το φάσμα των ευκαι-
ριακών λομώξεων από μύκητες αυξάνει ταχύτατα και οι διηθητικές
μυκητιάσεις συνδέονται με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα
καθώς και αυξημένο κόστος ιατρικής φροντίδας. Σε πολλές περιπτώσεις
ωστόσο, η συμβατική αντιμυκητική θεραπεία σχετίζεται με τοξικότητα,
μείζονες αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή υποβέλτιστη αποτελε-
σματικότητα και ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
Εναλλακτικά, στο πλαίσιο της αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητι-
κών κυττάρων (αλλά και συμπαγών οργάνων), προτείνεται τα τελευταία
χρόνια, η υιοθετούμενη ανοσοθεραπεία με ειδικά έναντι μυκήτων Τ-
λεμφοκύτταρα. η απόδειξη ότι τα Τ-λεμφοκύτταρα συνεισφέρουν στην
ανοσολογική απόκριση κατά μυκήτων καθώς και η αποτελεσματικότητα
των ειδικών αντι-ιικών Τ-λεμφοκυττάρων με εφάπαξ χορήγηση στις
μετά τη μεταμόσχευση ιογενείς λοιμώξεις, πυροδότησαν ενδιαφέρον
για ανάπτυξη της υιοθετούμενης ανοσοθεραπείας με χορήγηση ειδικών
Τ λεμφοκυττάρων κατά μυκήτων. Τα ειδικά αυτά Τ-λεμφοκύτταρα, που
κυκλοφορούν σε πολύ μικρή ποσότητα στο αίμα του δότη του αιμο-
ποιητικού μοσχεύματος (εφόσον υπάρχει προηγούμενη επαφή του με
το παθογόνο-στόχος), μπορούν να εκπτυχθούν μετά από ex vivo έκθεση
μικρής ποσότητας αίματος σε ισχυρά ανοσογονικά πεπτίδια μυκήτων
και να χορηγηθούν στον ασθενή ως εφ’ άπαξ θεραπεία της τρέχουσας
μυκητικής λοίμωξης παρέχοντας ταυτόχρονα μακροχρόνια προστασία
από επακόλουθες αναζωπυρώσεις, δρώντας ως «ζωντανά φάρμακα». 
Αντίθετα με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη των ειδικών
αντι-ιικών Τ-λεμφοκυττάρων, και παρά τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά απο-
τελέσματα της μοναδικής κλινικής μελέτης με χρήση ασπεργιλλοειδι-
κών Τ- λεμφοκυττάρων (Aspergillus–specific T cells, Asp-STs) (6/13
ασθενείς με διηθητική ασπεργίλλωση που δεν έλαβαν Asp-STs απεβίω-
σαν ενώ 9/10 που έλαβαν Asp-STs ελάττωσαν την αντιγοναιμία, αντιμε-
τώπισαν τη λοίμωξη και επιβίωσαν), η παραγωγή Τ-κλώνων έναντι
μυκήτων βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο εξαιτίας του χρονοβόρου,
επίπονου και δαπανηρού τρόπου παραγωγής που περιορίζει την κλινική
εφαρμογή τους.
Πρόσφατα, στη Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας της Αι-
ματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Γ.Παπανικολάου, έχουμε ανα-

πτύξει μία απλουστευμένη και ταχεία μέθοδο παραγωγής i) ασπεργιλ-
λοειδικών Τ-λεμφοκυττάρων μετά από διέγερσή τους με το αντιγονικό
εκχύλισμα του Ασπέργιλλου ή με μείγμα ανοσογονικών του πεπτιδίων,
τα οποία είναι ειδικά έναντι του Ασπέργιλου αλλά και με διασταυρούμενη
δραστικότητα και έναντι άλλων μυκήτων (Candida, Fusarium) καθώς
και ii) ειδικών, κατά πολλαπλών παθογόνων (CMV, EBV, BK, Aspergillus),
Τ-λεμφοκυττάρων. Προσβλέπουμε στην επιτυχή κλινική εφαρμογή τους
στο πλαίσιο κλινικών μελετών, που έχουν πρόσφατα ξεκινήσει.
η δυνατότητα θεραπείας μυκητικών και άλλων ευκαιριακών λοιμώξεων
με εφ’ άπαξ χορήγηση ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων που έχουν επιδείξει
εντυπωσιακή κλινική αποτελεσματικότητα, χαμηλή τοξικότητα ακόμη
και όταν προέρχονται από δότη «τρίτου χώρου» και ευνοϊκή σχέση κό-
στους-απόδοσης, αναμένεται σύντομα να μεταμορφώσει την κλασσική
μας προσέγγιση στην ιατρική φροντίδα και δυνητικά να αντικαταστήσει
την κλασσική φαρμακοθεραπεία με κυτταρικές ανοσοθεραπείες.
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Αντιμετώπιση των μυκητικών λοιμώξεων ανοσοκατεσταλμένων ασθενών με Τ-κυτταρική
ανοσοθεραπεία
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Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Νοσ. Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη

Οι διηθητικές μυκητιασικές λοιμώξεις αυξάνονται διεθνώς, ιδιαίτερα
σε ασθενείς με μεταμόσχευση, αιματολογικές κακοήθειες και ποικίλες
μορφές ανοσοκαταστολής συμπεριλαμβανομένων των συνδρόμων
επίκτητης (AIDS) και συγγενούς ανοσοανεπάρκειας. Ωστόσο, διαπιστώ-
νεται μια αναντιστοιχία μεταξύ του ποσοστού αντοχής των μυκήτων
σε αντιμυκητιακά φάρμακα και της κυκλοφορίας νέων αντιμυκητιασι-
κών παραγόντων. Με αυτά τα δεδομένα, η ιδέα του συνδυασμού των
αντιμυκητιασικών για τη θεραπεία σοβαρών ή διηθητικών μυκητιασι-
κών λοιμώξεων μοιάζει δελεαστική, ενώ, ταυτόχρονα, αρκετές in vitro
μελέτες έχουν μέχρι σήμερα δείξει συνεργική δράση μεταξύ αντιμυκη-
τιασικών παραγόντων. Αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν παρου-

σιάσει θετικά αποτελέσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και
ασφάλεια του συνδυασμού αντιμυκητιασικών φαρμάκων, ωστόσο, το
υψηλό κόστος, ο περιορισμένος αριθμός των ασθενών που μελετήθη-
καν καθώς και αβεβαιότητες στα συμπεράσματα που προέκυψαν συν-
τέλεσαν στην απουσία σαφών οδηγιών, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, για
αρκετά κλινικά σενάρια. 
Αρκετές in vitro μελέτες έδειξαν ότι οι συνδυασμοί αντιμυκητιασικών
μπορεί να διευρύνουν το φάσμα, να αυξήσουν το μυκητοκτόνο απο-
τέλεσμα και να μειώσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης αντοχής. Επίσης, ο
συνδυασμός αντιμυκητιασικών μπορεί να παρουσιάσει συνεργική
δράση με μειωμένη τοξικότητα. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, αρκε-

Συνδυαστική χρήση αντιμυκητικών φαρμάκων
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τές μελέτες έχουν δείξει ότι οι συγκεντρώσεις που επιτυγχάνονται με
συνδυασμούς φαρμάκων μπορεί να έχουν αποτελέσματα που κυμαί-
νονται από τη συνέργεια μέχρι και τον ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, πα-
ράγοντες που σχετίζονται με τον ξενιστή επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό
την αποτελεσματικότητα ενός αντιμυκητιασικού παράγοντα στην κλι-
νική πράξη, γεγονός που δεν δύναται να εκτιμηθεί ικανοποιητικά σε in
vitro μελέτες ή σε πειραματικά μοντέλα ζώων.
Έτσι, παρά την κλινική ανάγκη για αποτελεσματική αγωγή κατά την αρ-
χική θεραπεία αλλά και κατά τη θεραπεία διάσωσης έναντι διηθητικών
μυκητιακών λοιμώξεων, η Infectious Disease Society of America (IDSA)
εξακολουθεί να συνιστά μονοθεραπεία για την πλειοψηφία των μυκη-
τιασικών λοιμώξεων. 
Περιπτώσεις στις οποίες ο συνδυασμός αντιμυκητιακών φαρμάκων
προτείνεται ή συνηθίζεται είναι οι παρακάτω:
• Συνδυασμός πολυενίων ή αζολών με εχινοκανδίνες: ο συνδυασμός

αυτός μπορεί να έχει συνεργικό αποτέλεσμα σύμφωνα με ορισμένες
προκλινικές μελέτες, με σημαντική, ωστόσο, αβεβαιότητα ως προς
τον τρόπο ερμηνείας των ευρημάτων αυτών.

• Συνδυασμός αντιμυκητιασικών για τη θεραπεία της λοίμωξης από
Candida spp.: συστήνεται η χρήση AmB με ή χωρίς φλουκυτοσίνη για
αρχική θεραπεία σε ενδοκαρδίτιδα φυσικής βαλβίδας, σε λοίμωξη
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος από Candida spp., σε λοιμώξεις από
Candida ανθεκτική στις αζόλες όπως η Candida glabrata, σε πυελονε-
φρίτιδα και σε ενδοφθαλμίτιδα με στελέχη Candida ανθεκτικά στη
φλουκοναζόλη. Συμπερασματικά, η συνδυασμένη αντιμυκητιασική
θεραπεία σε διηθητικές λοιμώξεις από Candida spp. περιορίζεται σε
λίγες μόνο ενδείξεις, ενώ ο συνδυασμός αζόλης με AmB χρειάζεται
περισσότερες κλινικές δοκιμές πριν την γενίκευση και εφαρμογή της
ως επιλογή ρουτίνας σε διηθητική καντιντίαση. 

• Συνδυασμός αντιμυκητιασικών για θεραπεία ανθεκτικής μουκορμύ-
κωσης ή σε περίπτωση μη ανοχής σε άλλα αντιμυκητιασικά: ο συν-
δυασμός AmB με κασποφουγκίνη ή ποζακοναζόλη συστήνεται από
την ESCMID. Σε αναδρομικές μελέτες περιγράφεται ότι ο συνδυασμός
πολυενίων με κασποφουγκίνη παρουσίασε υψηλότερο ποσοστό επι-
τυχίας και καλύτερη επιβίωση σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με
AmB ή λιποσωμιακή αμφοτερικίνη. Ωστόσο, προοπτικές κλινικές με-
λέτες για τον συνδυασμό αντιμυκητιασικών εξακολουθούν να απου-
σιάζουν. Συμπερασματικά, συνδυασμός AmB με κασποφουγκίνη ή

ποζακοναζόλη αποτελούν μέχρι σήμερα τη συνιστώμενη θεραπεία
για την ανθεκτική μουκορμύκωση. 

• Για τη διηθητική ασπεργίλλωση, η IDSA προτείνει συνδυασμό αντιμυ-
κητιασικών φαρμάκων κατά τη θεραπεία διάσωσης. η σύσταση αυτή
επιβεβαιώνεται και με μετα-ανάλυση που έδειξε ότι ο συνδυασμός
βελτιώνει την επιβίωση δώδεκα εβδομάδων σε σχέση με τη μονοθε-
ραπεία. Ωστόσο, η συνδυαστική χρήση αντιμυκητιακών στη διηθη-
τική ασπεργίλλωση είναι ακόμη υπό διερεύνηση και μέχρι στιγμής
φαίνεται να έχει ωφελήσει μόνο στη θεραπεία διάσωσης.

Σε γενικές γαρμμές, εκτός από την περίπτωση της κρυπτοκοκκικής λοί-
μωξης για την οποία η συνδυασμένη χρήση αμφοτερικίνης Β με 5-
φλουκυτοσίνη έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για τη μείωση της
θνητότητας, άλλες ενδείξεις συνδυασμένης αντιμυκητιασικής θερα-
πείας δεν υφίστανται προς το παρόν με απόλυτη επιστημονική σαφή-
νεια, ιδίως σε θέματα όπως η αποτελεσματικότητα και η επίδραση στην
έκβαση των ασθενών, η χρονική στιγμή (timing) έναρξης και οι κίνυδ-
νοι (βλ. ανεπιθύμητες ενέργειες). 
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η διεισδυτική πνευμονική ασπεργίλλωση προσβάλλει κυρίως ανοσο-
κατασταλμένους ασθενείς. Μεταξύ των περίπου 3-5 εκατ. κρουσμάτων
σοβαρής μορφής γρίπης, με συχνή ανάγκη εισαγωγής σε ΜΕΘ, ετησίως
και 50.000-100.000 θανάτους παγκοσμίως, επιλοίμωξη με βακτηριακές
λοιμώξεις (Str. Pneumoniae, Staph. aureus)είναι γνωστή από μακρόν ως
αίτιο αναπνευστικής επιδείνωσης και ARDS, πέραν του ίδιου του ιού
της γρίπης. Όμως, τα τελευταία χρόνια, αυξημένος αριθμός δημοσιεύ-
σεων αφορά ασπεργίλλωση συσχετιζόμενη με ινφλουέντζα. Αν και η
συσχέτιση αυτή έχει σποραδικά περιγραφεί πολλές δεκαετίες πριν,
υπάρχουν μικρές σειρές την τελευταία δεκαετία στην βιβλιογραφία,
μετά την πανδημία της H1N1. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων
αυτών, δεν υπήρχαν κλασσικοί παράγοντες κινδύνου για διηθητική
ασπεργίλλωση, σύμφωνα με τα κριτήρια της EORTC/MSG. η πρόσφατη
αύξηση των περιστατικών πιθανόν οφείλεται στην καλύτερη διαγνω-
στική προσέγγιση και εγρήγορση. η διακύμανση της επίπτωσης ασπερ-
γίλλωσης μετά από γρίππη από 7-19% σε ασθενείς χωρίς κλασσικούς
παράγοντες κινδύνου οφείλεται σε διαφορετική διαγνωστική προσέγ-
γιση μεταξύ των διαφόρων κέντρων. Τα μη ειδικά απεικονιστικά ευρή-

ματα σε σοβαρά πάσχοντες ασθενείς δυσχεραίνουν την διάγνωση, ενώ
η αναδυόμενη αντοχή στις αζόλες περιπλέκουν και την θεραπευτική
αντιμετώπιση. Νεότερα διαγνωστικά κριτήρια ασπεργίλλωσης για
ασθενείς ΜΕΘ μπορεί να αυξήσουν την ευαισθησία διάγνωσης. 
Αν και οι υποκείμενοι μηχανισμοί που προδιαθέτουν σε διηθητική
ασπεργίλλωση ασθενείς μετά από γρίπη δεν είναι σαφώς καθορισμέ-
νοι, η καταστροφή του επιθηλίου του αναπνευστικού μετά την ιογενή
λοίμωξη, που οδηγεί σε διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας, παράλληλα
με την χρήση στεροειδών σε ασθενείς με εισαγωγή σε ΜΕΘ.
Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε μία μεγάλη πολυκεντρική αναδρομική “case
control” μελέτη, με τη συμμετοχή 7 ΜΕΘ από Βέλγιο και Ολλανδία την
περίοδο 2009-2016. Από 432 περιπτώσεις ασθενών με βαρειάς μορ-
φής γρίπη σε σύγκριση με εισαχθέντες σε ΜΕΘ λόγω πνευμονίας της
κοινότητος (control group), 19% διεγνώσθησαν με διηθητική ασπερ-
γίλλωση εντος 3 ημερών από την εισαγωγή στη ΜΕΘ, με επίπτωση
32% στην υποομάδα των  ασθενών με άλλους παράγοντες ανοσοκα-
ταστολής. Στην ομάδα control μόνο σε ποσοστό 5% αναπτύχθηκε
ασπεργίλλωση. η θνητότητα στις 90 ημέρες ήταν 51% και 28% σε

Διεισδυτική πνευμονική ασπεργίλλωση και γρίπη
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ασθενείς με ή χωρίς επιλοίμωξη με ασπεργίλλωση αντίστοιχα.
Προοπτικές μελέτες απαιτούνται για καλύτερη γνώση της επιδημιολο-
γικής εικόνας και προς το παρόν, μία πολυκεντρική μελέτη παρατήρη-
σης είναι σε εξέλιξη (NCT03391492) για την διερεύνηση πιθανού
οφέλους από την χρήση αντιμυκητιακής προφύλαξης και για την κα-
λύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας της επιλοίμωξης αυτής.
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Το σύμπλεγμα του είδους ασπεργίλλου Aspergillus flavus είναι το δεύ-
τερο πιο συχνό αίτιο διεισδυτικής ασπεργίλλωσης μετά από το σύμ-
πλεγμα του A. fumigatus.
Ανάμεσα στα νοσήματα που προκαλούνται από τα δύο αυτά είδη υπάρ-
χουν διαφορές, και οι μελέτες των λοιμώξεων από A. flavus έχουν αυ-
ξηθεί τα τελευταία χρόνια. Ο A. flavus θεωρείται ο μικροοργανισμός με
το ευρύτερο φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, το οποίο διαιρείται σε 4
κατηγορίες: 1) διεισδυτικές, απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις σε ανο-
σοκατεσταλμένα άτομα, με πιο κοινές εντοπίσεις τους πνεύμονες, πα-
ραρρίνια και ΚΝΣ, 2) υποξείες ή χρόνιες λοιμώξεις σε ασθενείς με δο-
μικές ανωμαλίες των πνευμόνων ή προϋπάρχουσα νόσο των
πνευμόνων ή των παραρρινίων κόλπων ή με ελαφρά ανοσοκαταστολή
(πχ. διαβήτης, θεραπεία με κορτικοστεροειδή), 3) αλλεργική ή ηωσι-
νοφιλική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση, ηωσινοφιλική ιγμορίτιδα
και εξωγενή αλλεργική κυψελιδίτιδα, 4) τοπικά διεισδυτικές λοιμώξεις
μετά από τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση (πχ. κερατίτιδα). Οι
πιο κοινές εκδηλώσεις είναι η διεισδυτική ιγμορίτιδα και οι πνευμονικές
μορφές.1 Πρόσφατα, παρατηρείται διεισδυτική ασπεργίλλωση με A.
flavus σε ασθενείς με γρίπη, φαινομενικά ανοσοεπαρκείς.2,3

Οι περισσότερες περιπτώσεις νοσημάτων από A. flavus απαντώνται
κυρίως στην Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική και γενικά τροπικές χώρες,
πιθανόν λόγω της καλύτερης προσαρμοτικότητας στο θερμό και ξηρό
κλίμα των περιοχών αυτών απ’ ότι άλλα είδη ασπεργίλλου και σε πολ-
λές από τις χώρες αυτές το ποσοστό λοιμώξεων από A. flavus υπερ-
βαίνει αυτό του A. fumigatus. Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι 10%
περίπου των περιπτώσεων βρογχοπνευμονικής ασπεργίλλωσης οφεί-
λονται στον A. flavus.1,2

Οι επιδημίες που έχουν σημειωθεί κατά καιρούς σε νοσοκομεία έχουν

συνδεθεί με κατασκευαστικά έργα και αφορούν σε διεισδυτική ασπερ-
γίλλωση σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, καθώς και δερματικές,
υποδόριες και βλεννογονικές λοιμώξεις σε ανοσοεπαρκείς. η επιδημιο-
λογική τυποποίηση με τη μέθοδο των μικροδορυφόρων (Multilocus
Microsatellite Typing, MLMT), η οποία έχει τη μεγαλύτερη διακριτική
ικανότητα και θεωρείται η πλέον κατάλληλη για την διερεύνηση επιδη-
μιών, διαχωρίζει το σύμπλεγμα A. flavus σε διάφορους κλάδους. Κανένας
κλάδος ωστόσο δεν έχει συνδεθεί με κάποιο συγκεκριμένο νόσημα.1
η μεθοδολογία της εργαστηριακής διάγνωσης είναι η ίδια όπως για τον
A. fumigatus, με τη χρήση του τεστ γαλακτομαννάνης, (1-3)-β-D-γλυ-
κάνης στον ορό αίματος και βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) καθώς
και μοριακές δοκιμασίες. η σημασία όμως και χρησιμότητα των ορίων
των τιμών των διαφόρων αυτών βιοδεικτών (cut-off values) είναι αντι-
κείμενο περαιτέρω έρευνας. Στην πνευμονική ασπεργίλλωση, το φορ-
τίο του A. flavus στον πνευμονικό ιστό φαίνεται να είναι μεγαλύτερο απ’
ότι στο BAL, συνεπώς ο ιστός είναι προτιμότερο υλικό από το BAL για
τη διάγνωση λοίμωξης από A. flavus.4
Ο A. flavus έχει πιθανώς ενδογενή αντοχή στα πολυένια, καθώς οι MIC
της αμφοτερικίνης Β είναι συνήθως αυξημένες, αλλά ο μηχανισμός δεν
έχει πλήρως διερευνηθεί.5 η αντοχή στις τριαζόλες είναι σπανιότατη,
σε αντίθεση με τον A. fumigatus, και οφείλεται σε μεταλλαγές του γονι-
δίου cyp51C. Υπερέκφραση των αντλιών εκροής σε στελέχη με επί-
κτητους μηχανισμούς αντοχής (non-wild type strains) αλλά χωρίς με-
ταλλαγές στο γονίδιο cyp51 μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υψηλές
MIC στη βορικοναζόλη. Κλινικά όρια αντοχής υπάρχουν μόνο για την
ιτρακοναζόλη, ενώ για τις άλλες αζόλες και την αμφοτερικίνη Β τα επι-
δημιολογικά όρια είναι μια βαθμίδα υψηλότερα από αυτά του A. fumi-
gatus1 (Πίνακας 1). 

Aspergillus flavus: πόσο επικίνδυνος; 
Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου
MD, PhD, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιστημονικά υπεύθυνη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Θεραπείας, Δ΄ Παθολογική
Πανεπιστημιακή Κλινική Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Πίνακας 1. Επιδημιολογικά όρια αντοχής (μg/mL) για τον Aspergillus flavus και A. fumigatus από το Ινστιτούτο Κλινικών
και Εργαστηριακών Προτύπων (CLSI) και την Ευρωπαϊκή επιτροπή για την εξέταση αντιμικροβιακής ευαισθησίας (EUCAST)

Antifungal                                  E U C A S T                                                 C L S I

                                                                      A. flavus                    A. fumigatus                                           A. flavus                         A. fumigatus

ΑItraconazole                                            1.0                                 1.0                                                                  1.0                                      1.0

Voriconazole                                              2.0                                 1.0                                                                  2.0                                      1.0

Posaconazole                                            0.5                                 0.25                                                               0.5                                      –

Isavuconazole                                           2.0                                 2.0                                                                  1.0                                      1.0

Caspofungin                                              –                                    –                                                                     0.5                                      0.5

Amphotericin Β                                         4.0                                 1.0                                                                  4.0                                      2.0
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η βορικοναζόλη είναι το φάρμακο εκλογής ενώ η αμφοτερικίνη Β πρέπει
να αποφεύγεται. Οι εχινοκανδίνες δεν θα πρέπει να χορηγούνται σαν
πρωταρχική θεραπεία, αλλά η χρήση τους σε συνδυασμό με βορικονα-
ζόλη ή και μόνες τους μπορεί να θεωρείται αναγκαία σε περιπτώσεις που
οι αμφοτερικίνη Β και οι αζόλες αντενδείκνυνται.5 Οι περιπτώσεις με δι-
εισδυτική ρινοκολπική ασπεργίλλωση από διάφορες τροπικές χώρες, τεί-
νουν να έχουν πιο αργή εξέλιξη, από μήνες, έως και έτη. Γι’ αυτούς τους
ασθενείς η Εταιρεία λοιμωδών νοσημάτων της Αμερικής (IDSA) συνιστά
επιθετική θεραπεία με χειρουργικό καθαρισμό και μακροχρόνια αντιμυ-
κητική αγωγή (τουλάχιστον ένα έτος), για την αποφυγή υποτροπής.5
Κλινικές και φαρμακοδυναμικές μελέτες είναι απαραίτητες για τον κα-
θορισμό κλινικών ορίων αντοχής και βελτιστοποίησης της δοσολογίας.
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Ο ασπέργιλλος είναι ένας σαπροφυτικός μύκητας ευρέως διαδομένος
στο περιβάλλον. Μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα λοιμώξεων
στον άνθρωπό που κυμαίνονται από αλλεργικές εκδηλώσεις ως και διη-
θητικές λοιμώξεις οι οποίες σχετίζονται με υψηλά ποσοστά θνητότητας
(30-50%). O Aspegillus fumigatus SC είναι το πιο συχνό σύμπλεγμα
ειδών (70-85%) που μαζί με τους A. flavus SC και A. terreus SC αποτελούν
>90% των απομονωνόμενων ειδών. η θεραπεία εκλογής είναι οι αζόλες
και δευτερευόντως οι λιπιδικές μορφές της αμφοτερικίνης Β ενώ οι εχι-
νοκανδίνες χρησιμοποιούνται κυρίως ως συνδυαστική θεραπεία.
Λίγα είναι γνωστά για την αντοχή των ασπεργίλλων στις εχινοκανδίνες
κυρίως λόγω των προβλημάτων με τον έλεγχο ευαισθησίας σε αυτήν
την κατηγορία των φαρμάκων και της  έλλειψης συσχέτισης μεταξύ ερ-
γαστηριακών αποτελεσμάτων και κλινικών δεδομένων. Το ποσοστό αν-
τοχής ειδών A. fumigatus στις εχινοκανδίνες φαίνεται να είναι πολύ
χαμηλό μιας και παγκοσμίως έχουν περιγράφει ελάχιστα ανθεκτικά κλι-
νικά στελέχη, που έφεραν σημειακές μεταλλάξεις στο γονίδιο FKS1 που
κωδικοποιεί το ένζυμο-στόχο των εχινοκανδινών, τη συνθετάση της
1,3-β-D γλυκάνης του κυτταρικού τοιχώματος, εμφάνισαν υπερέκ-
φραση του ενζύμου ή είχαν αλλαγές στην σύνθεση των φωσφολιπιδίων
της κυτταρικής μεμβράνης γύρω από το ένζυμο. Ωστόσο μερικά είδη
ασπεργίλλων όπως ο A. lentulus και Α. niger φαίνεται να έχουν μειωμένη
ευαισθησία στις εχινοκανδίνες. 
Σχετικά με την αμφοτερικίνη Β, το ποσοστό αντοχής είναι μικρό (~10%)
και συνήθως εντοπίζεται σε συγκεκριμένα είδη όπως A. terreus, A. flavus,
A. lentulus, A. ustus με ποσοστά που μπορεί να αγγίζουν και το 80% σε
αυτά τα είδη. Δυο είναι οι κύριοι μηχανισμοί αντοχής στην αμφοτερι-
κίνη Β, η μειωμένη συγκέντρωση της εργοστερόλης στην μυκητιακή
κυτταρική μεμβράνη λόγω μεταλλάξεων σε γονίδια του βιοσυνθετικού
μονοπατιού της εργοστερόλης (ERG2, ERG3, ERG5, ERG6 and ERG11)
και η αυξημένη παραγωγή των αναγωγικών ενζύμων (όπως η κατα-
λάση) που παρέχουν αντοχή στο οξειδωτικό στρες.
Το μεγάλο όμως πρόβλημα αντοχής στους ασπεργίλλους εντοπίζεται
στις αζόλες όπου τις τελευταίες 2 δεκαετίες συντελέστηκε μια επιδη-
μιολογική αλλαγή κυρίως στο κύριο παθογόνο τον A. fumigatus με πο-
σοστά αντοχής να αγγίζουν το 30% σε μερικά κέντρα ειδικά της
Βόρειας Ευρώπης. Το μεγαλύτερο ποσοστό (50-80%) των ανθεκτικών
Α. fumigatus στελεχών φέρει μεταλλάξεις στο γονίδιο CYP51A που κω-

δικοποιεί την πρωτεΐνη στόχο των αζολών, 14α-απομεθυλάση της λα-
νοστερόλης. Οι μεταλλάξεις αυτές μπορεί να είναι σημειακές μεταλλάξεις
στο γονίδιο CYP51A (G54, G138, και Μ220) και εμφανίζονται κυρίως
σε κλινικά στελέχη από ασθενείς μετά από μακροχρόνια έκθεση στα
αντιμυκητιακά φάρμακα ή επαναλήψεις νουκλεοτιδίων (με ή χωρίς
σημειακές μεταλλάξεις) στην περιοχή του προαγωγέα  του γονιδίου
CYP51A (TR36+L98η, TR46+Y121/T289A και ΤR56) που οδηγούν σε
υπερέκφραση του γονιδίου και εμφανίζονται σε περιβαλλοντικά στελέχη
και σε κλινικά στελέχη από ασθενείς χωρίς προηγούμενη έκθεση σε
αντιμυκητιακά φάρμακα. Δείγματα χώματος που περιείχαν αζολοαν-
θεκτικά στελέχη Α. fumigatus με μηχανισμού αντοχής TR περιείχαν και
μυκητοκτόνα φάρμακα που χρησιμοποιούνται έναντι φυτοπαθογόνων
μυκήτων και που ήταν χημικά συγγενικά με τις ιατρικές τριαζόλες, συ-
σχετίζοντας έτσι την γεωργική τους χρήση με την ανάπτυξη αντοχής.
η σχετικά μικρότερη γενετική ποικιλομορφία που παρατηρήθηκε σε
αυτά τα στελέχη σε σχέση με στελέχη που έφεραν άλλους μηχανισμούς
αντοχής ή στελέχη άγριου τύπου υποδηλώνουν έναν κοινό πρόγονο
που μεταδόθηκε παγκοσμίως ενδεχομένως μετά από διασταύρωση
με αζολοευαίσθητα στελέχη της κάθε γεωγραφικής περιοχής. 
Άλλοι μηχανισμοί αντοχής του A. fumigatus στις τριαζόλες έχουν να
κάνουν με μεταλλάξεις σε μεταγραφικούς παράγοντες (SrbA, HapE
and AtrR) του CYP51A, υπερέκφραση του γονιδίου CYP51B, ενεργο-
ποίηση αντλιών εκροής ΑΒC και MFS, αντοχή στο οξειδωτικό στρες,
μεταλλάξεις στο γονίδιο HMG-CoA που κωδικοποιεί τον καταλύτη του
πρώτου βήματος του βιοσυνθετικού μοναπατιού της εργοστερόλης,
την αναγωγάση του συνενζύμου Α καθώς και πιο πολύπλοκοι μηχανι-
σμοί όπως ο σχηματισμός βιοϋμενίων και εξωγενής εισαγωγή χολη-
στερόλης. Αυξημένα ποσοστά αντοχής στις αζόλες μπορεί να
εμφανίσουν και πολλά άλλα είδη στο σύμπλεγμα του A. fumigatus
όπως A. lentulus, A. fumigatiaffinis, Α. viridinutans, Neosartorya pseudo-
fischeri, N. udagawae. Οι μηχανισμοί αντοχής σε άλλα είδη ασπεργίλ-
λων δεν έχει περιγραφεί διεξοδικά με τον A. flavus να φέρει
μεταλλάξεις και στα τρία γονίδια CYP51Α, Β και C και την αντοχή του
A. terreus να σχετίζεται κυρίως με τη σημειακή μετάλλαξη Μ217T/V
στο γονίδιο CYP51A. 
Λόγω της υψηλής θνητότητας (>80%) των λοιμώξεων από ανθεκτικά
στελέχη, απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση για την έγκαιρη ανίχνευση

Μηχανισμοί αντοχής ειδών Aspergillus: νέα ερευνητικά δεδομένα 
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της αντοχής, την καταγραφή της τοπικής επιδημιολογίας, την περιγραφή
των μηχανισμών αντοχής, και την παρακολούθηση του φαινόμενου.
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Τα παρακάτω 5 άρθρα που δημοσιεύθηκαν τον τελευταίο χρόνο στο
χώρο της ιατρικής μυκητολογίας έχουν επιλεχθεί με βάση την σημαν-
τικότητά τους για το κλινικό εργαστήριο και αφορούν μηχανισμούς αν-
τοχής στις αζόλες (1), μετάδοση A. fumigatus στο περιβάλλον από
ασθενείς με κυστική ίνωση (2), ταξινόμηση των μυκήτων (3), αντοχή
ειδών Trichοphtyton (4) και διάγνωση διηθητικής ασπεργίλλωσης σε αι-
ματολογικούς ασθενείς (5).
1. Mutations in hmg1, Challenging the Paradigm of Clinical Triazole Re-
sistance in Aspergillus fumigatus. Rybak JM, Ge W, Wiederhold NP, Parker
JE, Kelly SL, Rogers PD, Fortwendel JR. MBio. 2019;10(2): e00437-19.
Αν και τα περισσότερα στελέχη A. fumigatus που είναι ανθεκτικά στις
τριαζόλες φέρουν μεταλλάξεις στο γονίδιο CYP51A, ο μηχανισμός αν-
τοχής για ένα μεγάλο ποσοστό ανθεκτικών στελεχών είναι άγνωστος.
Στην συγκεκριμένη μελέτη μελετήθηκαν 10 αζολοανθεκτικά στελέχη A.
fumigatus με γνωστές μεταλλάξεις στο γονίδιο CYP51A. Όταν διορθώ-
θηκαν οι συγκεκριμένες μεταλλάξεις από τα στελέχη με την μοριακή τε-
χνολογία Cas9/RNP, η αντοχή στις αζόλες δεν εξαλείφθηκε σε κανένα
στέλεχος πλην ενός υποδηλώντας την ύπαρξη ενός άλλου αιτιολογικού
μηχανισμού αντοχής. Αφού αποκλείστηκαν άλλοι κοινοί μηχανισμοί αν-
τοχής που σχετίζονται με υπερέκφραση γονιδίων του βιοσυνθετικού
μονοπατιού της εργοστερόλης και αντλιών εκροής, αλληλούχιση όλου
το γονιδιώματος έδειξε ότι όλα τα ανθεκτικά στελέχη έφεραν μεταλλά-
ξεις στο γονίδιο HMG-CoA που κωδικοποιεί τον καταλύτη του πρώτου
βήματος του βιοσυνθετικού μονοπατιού της εργοστερόλης, την αναγω-
γάση του συνενζύμου Α. Μάλιστα όταν αποκαταστάθηκαν οι συγκεκρι-
μένες μεταλλάξεις που βρισκόταν στην ενδομεμβρανική περιοχή της
πρωτεΐνης τα στελέχη έγιναν ευαίσθητα αποδεικνύοντας την αιτιολο-
γική σχέση των συγκεκριμένων μεταλλάξεων με την αντοχή στις αζόλες.
Επομένως, σημειακές μεταλλάξεις στο γονίδιο HMG-CoA αποτελούν ένα
συχνό μηχανισμό αντοχής των A. fumigatus στις τριαζόλες και φαίνεται
να συνυπάρχουν με μεταλλάξεις στον γονίδιο CYP51A.
2. Aerosol Transmission of Aspergillus fumigatus in Cystic Fibrosis
Patients in the Netherlands. Engel TGP, Erren E, Vanden Driessche KSJ,
Melchers WJG, Reijers MH, Merkus P, Verweij PE. Emerg Infect Dis. 2019
Apr;25(4):797-799.
η κύρια οδός μετάδοσης κονιδίων σαπροφυτικών μυκήτων όπως ο A.
fumigatus είναι η αερογενής μετάδοση από το περιβάλλον. Mετάδοση
αυτών των μυκήτων από τον άνθρωπο στο περιβάλλον θεωρείται απί-
θανη. Στην συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκαν 15 ασθενείς με κυστική
ίνωση την περίοδο 2017-2018. Με βάση τα αποτελέσματα των καλλιέρ-
γειών πτυέλων, από 11 ασθενείς που ήταν αποικισμένοι με Α. fumigatus,
σε 2 απομονώθηκε το ίδιο στέλεχος Α. fumigatus με το οποίο ήταν αποι-
κισμένοι όταν έβηξαν μπροστά σε τρυβλίο με Sabouraud άγαρ. Ο ένας
εκ των δύο ασθενών ήταν αποικισμένος με ένα γενότυπο ενώ ο δεύτε-
ρος με 10 διαφορετικούς γενοτύπους Α. fumigatus. η εργασία καταλή-
γει ότι ασθενείς αποικισμένοι με Α. fumigatus μπορούν να μεταδώσουν

στο περιβάλλον τον μύκητα. 
3. From the Clinical Mycology Laboratory: New Species and Changes
in Fungal Taxonomy and Nomenclature. Wiederhold NP, Gibas CFC. J
Fungi (Basel). 2018;4(4):138. 
Παραδοσιακά η ταξινόμηση των μυκήτων γινόταν με βάση μορφολο-
γικές και φαινοτυπικές διάφορες ή ομοιότητες. Με την πρόοδο όμως
των μοριακών τεχνικών, η σύγχρονη ταξινόμηση βασίζεται στην φυλο-
γενετική ανάλυση DNA αλληλουχιών η οποία έχει οδηγήσει στην περι-
γραφή νέων ειδών και στην αναταξινόμηση παλαιότερων ειδών. Στην
συγκεκριμένη εργασία γίνεται μια ανασκόπηση όπου περιγράφονται
νέα είδη μυκήτων που έχουν συσχετιστεί με λοιμώξεις στον άνθρωπο
καθώς αλλαγές ονομάτων γνωστών ειδών προκειμένου να αποφευχθεί
η διπλή ονοματολογία που υπήρχε στην βιβλιογραφία για τον ίδιο μύ-
κητα. Μεταξύ των νέων ειδών είναι Apophysomyces mexicanus, As-
pergillus citrinoterreus, Candida auris, Emergomyces canadensis,
Rasamsonia aegroticola, Spiromastigoides albida που έχουν συσχετιστεί
με νεκρωτικές λοιμώξεις, λοιμώξεις του πνεύμονα, των ονύχων και των
υποδόριων ιστών καθώς και μυκηταιμίες. Από τα πιο χαρακτηριστικά
παραδείγματα αλλαγής ονόματος είναι Candida guilliermondii σε
Meyerozyma guilliermondii, Candida kefyr σε Kluyveromyces marxianus,
Fusarium solani σε Neocosmospora solani, Penicillium marneffei σε Ta-
laromyces marneffei. Τέλος, αναφέρονται παραδείγματα συμπλεγμάτων
ειδών στα γένη Aspergillus, Fusarium, Scedosporium and Trichoderma,
Coccidioides, Candida, Cryptococcus που χρησιμοποιούνται για να πε-
ριγράψουν μύκητες με παρόμοια χαρακτηριστικά λοιμογόνικότητας,
επιδημιολογίας και ευαισθησίας στα αντιμυκητιακά καθώς και οδηγίες
για την αναφορά τους από το κλινικό εργαστήριο.
4. A unique multidrug-resistant clonal Trichophyton population dis-
tinct from Trichophyton mentagrophytes/Trichophyton interdigitale
complex causing an ongoing alarming dermatophytosis outbreak
in India: Genomic insights and resistance profile. Singh A, Masih A,
Monroy-Nieto J, Singh PK, Bowers J, Travis J, Khurana A, Engelthaler
DM, Meis JF, Chowdhary A. Fungal Genet Biol. 2019 Sep 3;133:103266.
Στην συγκεκριμένη μελέτη αναλύθηκαν 166 στελέχη Trichophyton spp.
από την πρόσφατη και συνεχιζόμενη επιδημία σοβαρών δερματομυ-
κητιάσεων στην Ινδία που εμφανίζονται με την μορφή μυκητιάσεων
του κορμού (tinea corporis) και των πτυχών (tinea cruris). Αν και τα συγ-
κεκριμένα στελέχη εμφανίζουν 100% ομολογία στη περιοχή ITS με το
σύμπλεγμα T. mentagrohytes/interdigitale, τυποποίηση αλληλουχιών
πολλαπλών σημείων (MLST) έδειξε ότι αποτελούν κοντινό κλάδο του
T. mentragrophytes VIII ενώ ανάλυση όλου το γονιδιώματος έδειξε ότι
τα στελέχη ανήκουν σε ξεχωριστό κλάδο μεταξύ των ειδών T. menta-
grohytes και Τ. interdigitale. To πιο ανησυχητικό εύρημα ήταν ότι τα στε-
λέχη εμφάνισαν υψηλά ποσοστά αντοχής στη τερμπιναφίνη (36%),
φλουκοναζόλη (40%) και γκριζεοφουλβίνη (95%) αλλά όχι στην ιτρα-
κοναζόλη και βορικοναζόλη. 
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5. Lateral flow assays for diagnosing invasive pulmonary aspergillo-
sis in adult hematology patients: A comparative multicenter study.
Mercier T, Dunbar A, de Kort E, Schauwvlieghe A, Reynders M, Gulden-
tops E, Blijlevens NMA, Vonk AG, Rijnders B, Verweij PE, Lagrou K,
Maertens J. Med Mycol. 2019 Jul 9
η γρήγορη και αξιόπιστη διάγνωση της διηθητικής πνευμονικής ασπερ-
γίλλωσης (ΔΠΑ) είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη χορήγηση αν-
τιμυκητιακής θεραπείας. Στην παρούσα αναδρομική πολυκεντρική
μελέτη συνέκριναν την απόδοση 2 γρήγορων τέστ ανοσοχρωματο-
γραφίας (AspLFD και Aspergillus galactomannan LFA) σε δείγματα BAL
από 235 αιματολογικούς ασθενείς. Συγκριτικά με την οπτική ανάγνωση,

η ψηφιακή ανάγνωση του αποτελέσματος βελτίωσε την απόδοση των
2 δοκιμασιών (αύξηση ειδικότητας από 0,87 σε 0,92).η δοκιμασία LFD
ήταν πιο απλή μιας και δεν απαιτεί προεργασία των δειγμάτων (εκτός
και αν είναι αιματηρά ή θολά) και πιο γρήγορη συγκριτικά με την δοκι-
μασία LFA (15 έναντι 45min, αντίστοιχα). η δοκιμασία LFA είχε ελαφρώς
υψηλότερη ευαισθησία και ελαφρώς χαμηλότερη ειδικότητα από την
LFD (0,91 έναντι 0,82 και 0,92 έναντι 0,96, αντίστοιχα) όταν αναλύθηκαν
περιπτώσεις με επιβεβαιωμένη ΔΠΑ. Συμπερασματικά, και οι 2 δοκιμασίες
είχαν καλή απόδοση, είναι απλές και γρήγορες και μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για τον γρήγορο έλεγχο ασθενών με υποψία ΔΠΑ μέχρι
τελικής επιβεβαίωσης με άλλα διαγνωστικά τεστ.

Ο σκοπός της παρουσίασής μου είναι να παρουσιάσω 5 άρθρα που δη-
μοσιεύτηκαν το 2019 τα οποία θεωρώ πως ξεχωρίζουν από τη βιβλιο-
γραφία. Θα ξεκινήσω με ένα άρθρο το οποίο δίνει πλέον απάντηση σε
ένα ερώτημα που υπήρχε στο μυαλό μας μετά την εδραίωση της χρή-
σης της ισαβουκοναζόλης στη μυκητολογία. Το ερώτημα είναι εάν η
ισαβουκοναζόλη είναι εφάμιλλη των εχινοκανδινών έναντι των διηθη-
τικών καντιντιάσεων και των καντινταιμιών. η μελέτη ACTIVE είναι μια
πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, φάσης 3 μελέτη μη κατωτερότητας
στην οποία εξετάστηκε η δραστικότητα της ενδοφλέβιας και εν συνε-
χεία από του στόματος ισαβουκοναζόλης έναντι της ενδοφλέβιας κα-
σποφουγκίνης και εν συνεχεία από του στόματος βορικοναζόλης στη
θεραπεία των διηθητικών καντιντιάσεων και των καντινταιμιών.1 Στη
μελέτη αυτή παρατηρήθηκε πως η ισαβουκοναζόλη ήταν κατώτερη
της κασποφουγκίνης στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο, το οποίο
ήταν η ανταπόκριση του πληθυσμού της μελέτης μετά το τέλος της εν-
δοφλέβιας θεραπείας, αν και δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη θνητό-
τητα. η δεύτερη μελέτη είναι μια πολυκεντρική αναδρομική μελέτη
κοορτής που διενεργήθηκε σε 3 τριτοβάθμια νοσοκομεία της Ολλαν-
δίας, στην οποία μελετήθηκε η αντίσταση στη βορικοναζόλη και η θνη-
τότητα στη διεισδυτική ασπεργίλλωση.2 Παρατηρήθηκε πως η
επιβίωση των ασθενών με διεισδυτική ασπεργίλλωση στις 42 ημέρες
ήταν 72% σε περίπτωση ευαισθησίας σε βορικοναζόλη και 51% σε πε-
ριπτώσεις αντοχής, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως σε περίπτωση αντοχής
σε βορικοναζόλη υπήρχε επιπλέον και αντοχή σε ισαβουκοναζόλη. Επι-
πλέον, έγινε υποανάλυση του πληθυσμού και φάνηκε πως σε ασθενείς
που νοσηλεύονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας δεν υπήρχε ιδιαί-
τερη διαφορά στη θνητότητα, ενώ η διαφορά στους ασθενείς που δε
νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας ήταν μεγαλύτερη. η
επόμενη μελέτη είναι μια τυχαιοποιημένη, μη τυφλή, φάσης 2 μελέτη
μη κατωτερότητας που διενεργήθηκε σε 2 χώρες της Αφρικής στην
οποία μελετήθηκε το κατά πόσο η βραχυπρόθεσμη χορήγηση αμφο-
τερικίνης Β σε συνδυασμό με μεγάλη δόση φλουκοναζόλης μπορεί να
έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με την κλασσική 14ήμερη χορήγηση αμ-
φοτερικίνης Β σε συνδυασμό με υψηλή δόση φλουκοναζόλης στην ικα-
νότητα της αγωγής να μειώσει τις αποικίες κρυπτοκόκκου στο
εγκεφαλονωτιαίο υγρό σε περιπτώσεις κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας
σε οροθετικούς ασθενείς.3 η μελέτη τερματίστηκε πρόωρα και ξεκίνη-
σαν μελέτες φάσης 3 γιατί φάνηκε νωρίς πως η βραχυπρόθεσμη χορή-
γηση αμφοτερικίνης Β ήταν ισοδύναμη με την 14ήμερη χορήγησή της,
ανεξαρτήτως αρχικού κρυπτοκοκκικού φορτίου, αριθμού CD4 κυττά-
ρων, φύλου, κλίμακας Γλασκώβης, ηλικίας, και τυχόν προηγούμενης θε-
ραπείας με αντιρετροϊκά. η επόμενη μελέτη αφορά την προσπάθεια
κατασκευής ενός προγνωστικού μοντέλου πρόβλεψης καντινταιμίας
σε ασθενείς που εμφανίζουν καντιντουρία.4 Πιο συγκεκριμένα, πρόκει-
ται για μια αναδρομική μελέτη κοορτής ασθενών που είχαν καντιντου-

ρία σε διάστημα 13 ετών, όπου στην μονοπαραγοντική ανάλυση βρέ-
θηκαν πολλαπλοί παράγοντες που συσχετίστηκαν με την εμφάνιση
καντινταιμίας σε διάστημα 48 ωρών πριν ή μετά την καντιντουρία, ενώ
στην πολυπαραγοντική ανάλυση αναγνωρίστηκαν ως προδιαθεσικοί
παράγοντες η παρατεταμένη νοσηλεία, αιματολογικές και γυναικολο-
γικές κακοήθειες, παρουσία κεντρικού φλεβικού καθετήρα, χρήση πα-
ρεντερικής διατροφής, προηγούμενη χρήση β-λακταμικών με
αναστολείς β-λακταμάσης, παρουσία ταχυκαρδίας ή εμπυρέτου, ουδε-
τεροπενία ή ουδετεροφιλία, επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, ενώ το
θήλυ φύλο, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παρουσία γαστροστομίας, ου-
ροκαθετήρα και η προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών φάνηκε πως σχε-
τίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καντινταιμίας. Τέλος, αν και δεν
πρόκειται για μελέτη, αλλά για case report, αναφέρω την πρώτη περί-
πτωση απομόνωσης C.auris στην Ελλάδα απλά και μόνο για να ανα-
δείξω πως ο εχθρός είναι προ των πυλών, και μάλιστα κυκλοφορεί
μεταμφιεσμένος, καθώς για ακόμα μια φορά, όπως έχει περιγραφεί και
αλλού στη βιβλιογραφία, η C.auris εμφανίστηκε ως διαφορετικό είδος
κάντιντας στο αυτοματοποιημένο σύστημα ταυτοποίησης.5
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Eισαγωγή: η νεκρωτική πνευμονική ασπεργίλλωση αποτελεί ένα σπά-
νιο και καταστροφικό είδος αγγειο-διηθητικής ασπεργίλλωσης, που
πλήττει κυρίως ανοσοκοτατεσταλμένους ασθενείς με υψηλή θνητότητα. 
Σκοπός: Να παρουσιάσουμε μια σπάνια περίπτωση νεκρωτικής ασπερ-
γίλλωσης σε ασθενή με βαριά ανοσοκαταστολή λόγω πολύμορφου
γλοιοβλαστώματος και διάχυτου λεμφώματος από μεγάλα Β-λεμφο-
κύτταρα.
Υλικό και Μέθοδοι: Ο ασθενής είχε ακτινολογικά και μικροβιολογικά
δεδομένα συμβατά με ασπεργίλλωση με νεκρωτικές βλάβες πνευμόνων
αμφοτερόπλευρα και θετική PCR για ασπέργιλλο στο βρογχοκυψελιδικό
έκπλυμα, καθώς και άμεση μικροσκόπηση αυτού, όπου ανεδείχθησαν
υφές του ασπεργίλλου. Επίσης, κυτταρολογική εξέταση του εκπλύματος
ανέδειξε κύτταρα με πυρηνικά έγκλειστα (εικόνα δίκην ματιού κουκου-
βάγιας), χαρακτηριστικά της λοίμωξης από τον κυτταρομεγαλοϊό.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ετέθη άμεσα σε πρώτης γραμμής
θεραπεία με βορικοναζόλη και γκανσικλοβίρη. Σε επανεξέταση μετά
από διάστημα ενός μηνός ο ασθενής ήταν κλινικά βελτιωμένος και
απεικονιστικά σταθερός. 

η νεκρωτική ασπεργίλλωση του πνεύμονα αποτελεί μια σπάνια και δύ-
σκολη διαφοροδιαγνωστικά οντότητα. η σωστή και έγκαιρη παρέμ-
βαση, μπορεί παρόλα αυτά να αναχαιτίσει την καταστροφική πορεία
της νόσου και να παρατείνει το προσδόκιμο ζωής των προσβεβλημέ-
νων ασθενών.
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Σκοπός: Περιγραφή περιστατικού σηπτικής αρθρίτιδας από ασυνήθη
και πολλαπλά παθογόνα μετά από αρθροσκοπική αποκατάσταση πρό-
σθιου χιαστού σε ανοσοεπαρκή ενήλικα. 
Περιγραφή περιστατικού: Ασθενής 30 ετών, με αρνητικό ιστορικό, υπε-
βλήθη σε αρθροσκοπική αποκατάσταση πρόσθιου χιαστού (ACLR) με
τοποθέτηση αυτομοσχεύματος και εξήλθε τη 2η μετεγχειρητική ημέρα.
Χορηγήθηκε κιπροφλοξασίνη-κλινδαμυκίνη ως χημειοπροφύλαξη εφ’
άπαξ. Την 14η μετεγχειρητική ημέρα (D14) πυρετός και φλεγμονή της

άρθρωσης. Ακολούθησε αρθροσκόπηση και καλλιέργεια αρθρικού
υγρού και ετέθη σε εμπειρική θεραπεία κιπροφλοξασίνης-κλινδαμυκί-
νης. Την D18, λόγω επιμονής της φλεγμονής, νέα αρθροσκόπηση και
καλλιέργεια, ενώ η θεραπεία άλλαξε σε μεροπενέμη-δαπτομυκίνη.
Παρά τις τοπικές πλύσεις και την αντιμικροβιακή αγωγή, ο πυρετός και
τα σημεία φλεγμονής επέμεναν.
Την D56 αφαιρέθηκε το μόσχευμα και εξετάσθηκε παθολογοανατομικά
και μοριακά. Ανεδείχθησαν Gram-θετικοί κόκκοι, Candida spp και υφές

Σηπτική αρθρίτιδα από δύο είδη μυκήτων και Gram-θετικούς κόκκους ως επιπλοκή
αρθροσκοπικής αποκατάστασης προσθίου χιαστού
Π. Σταυρουλάκης1, Ε. Κάμπος1, Γ. Βρυώνη2, Γ. Σαρόγλου1, Γ. Σαμώνης1

1Θεραπευτήριο Metropolitan, 2Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

INTERACTIVE – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
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η μυκητιασική κερατίτιδα αποτελεί μία ενδιαφέρουσα κλινική και ερ-
γαστηριακή οντότητα, καθώς συχνά οδηγεί σε απώλεια όρασης. Συνη-
θέστεροι προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση της λοίμωξης
είναι οι τραυματισμοί και η ανοσοκαταστολή. Στο παρόν περιγράφεται
παραμελημένη περίπτωση μυκητιασικής κερατίτιδας σε ανοσοεπαρκή
νεαρό κτηνοτρόφο μετά από τραυματισμό. Στο υπό εξέταση ιστοτεμά-
χιο κερατοειδούς παρατηρήθηκαν υφές μυκήτων με διαφραγμάτια και
στην καλλιέργεια του δείγματος αναπτύχθηκε φαιοϋφομύκητας. Ο

ασθενής αντιμετωπίστηκε αρχικά με τοπική και συστηματική χορήγηση
αντιβιοτικών και αντιμυκητιακών φαρμάκων χωρίς ανταπόκριση, με τε-
λικό αποτέλεσμα να υποβληθεί σε κερατοπλαστική για τη θεραπεία της
λοίμωξης. Μετεγχειρητικά, η οπτική οξύτητα του ασθενούς βελτιώθηκε
χωρίς, όμως, να αποκατασταθεί ποτέ πλήρως. η έγκαιρη διάγνωση σε
συνδυασμό με τη στοχευμένη αγωγή είναι μείζονος σημασίας για την
θεραπεία και την αποφυγή μακροπρόθεσμων επιπλοκών.

Μετατραυματική μυκητιασική κερατίτιδα σε ανοσοεπαρκή ασθενή
Μ. Ορφανίδου1, Ε. Πέτρου1, Γ. Δίμτσας2, Μ. Μουτζούρη-Σιδηρή1, Ε. Βαγιάκου1, Κ. Δρούτσας2

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», 2Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου
Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Αρθροσκόπηση                           √                        √                                                      √                                                                                                    √

Εργαστηρ. εξετάσεις               D14                   D18                      D20                   D25                                         D27                                             D56                                          D77

κ/α αρθρ.υγρού                              στείρα               C. albicans                                      C. non albicans                                                                                  στείρα                                         

multiplex PCR                                                                                                                        αρνητική (αρθρ.υγρό)        C. albicans (μόσχευμα)

mannan/antimannan ορού                                                                   αρνητική                                                            αρνητική                                                                                        

galactomannan ορού                                                                                                                                                            αρνητική                                                                                        

PCR ΤΒ και ΑΜΒ                                                                                                                                                                                                                             αρνητική                                 

PCR Aspergillus spp                                                                                                                                                                                                                       θετική (μόσχευμα)

κ/α μοσχεύματος - ιστού                                                                                                                                                                                                             C. albicans                               

κ/α οστού                                                                                                                                                                                                                                        αρνητική                                 

ιστολογική                                                                                                                                                                                                                                      φλεγμονή,

μοσχεύματος                                                                                                                                                                                                                                   Gram(+) κόκκοι

                                                                                                                                                                                                                                                           Candida, υφές

                                                                                                                                                                                                                                                           Ασπεργίλλου                          

ιστολογική οστού                                                                                                                                                                                                                          αρνητική για

                                                                                                                                                                                                                                                           οστεομυελίτιδα                     

CRP/TKE                                            19/51                33/101                                            16/100                                                                                           18/102                                     0.5/22

Αφαίρεση υλικών                                                                                                                                                                                                                      √                                                

Ασπεργίλλου. Ως εκ τούτου, στη θεραπεία προσετέθη μικαφουγκίνη και
στη συνέχεια ποσακοναζόλη, με θεαματική κλινική και εργαστηριακή
βελτίωση. η σειρά των κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων αποτυπώνε-
ται στον πίνακα.
Συζήτηση και συμπεράσματα: η συχνότητα λοίμωξης μετά ACLR είναι
0.14-1.7% και οφείλεται σε κοινά βακτήρια, συνήθως στελέχη Σταφυλο-
κόκκων. η μυκητιακή λοίμωξη είναι σπάνια και τα συμπτώματα ξεκινούν

2-3 εβδομάδες μετά την επέμβαση. Γενικότερα, στους ανοσοεπαρκείς,
η καντιντιακή αρθρίτιδα είναι συνέπεια είτε αιματογενούς διασποράς
είτε άμεσου ενοφθαλμισμού. Ο ενοφθαλμισμός ισχύει ως επί το πλείστον
στην ασπεργιλλική αρθρίτιδα. Ο ασθενής λαμβάνει πλέον μονοθεραπεία
με ποσακοναζόλη και εμφανίζει ικανοποιητική απάντηση, χωρίς κατα-
στροφή της άρθρωσης ή ενδείξεις οστικής νέκρωσης.



Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Oral Presentations

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο
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22-24 Νοεμβρίου 2019, DIVANI PALACE ACROPOLIS
«Μυκητιάσεις και θεραπεία: μεταβαλλόμενο τοπίο»
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ΕΑ 1. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΥΚΗΤΩΝ ΣΕ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΠΟΔΙΩΝ
Β. Μάμαλη1, Ι. Δανιήλ1, Α. Παπαζαφειροπούλου2, Η. Γεωργόπουλος2,
Β. Παπαδούλη1, Α. Καμαράτος2, Ο. Ζαρκωτού1, Α. Μελιδώνης2,
Κ. Θέμελη-Διγαλάκη1

1Τμήμα Μικροβιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
2Α’ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο, Γεν. Νοσοκομείο Πειραιά
«ΤΖΑΝΕΙΟ»
Εισαγωγή: Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) παρουσιάζουν αυ-
ξημένη συχνότητα δερματικών μυκητιασικών λοιμώξεων. Οι δερματικές
αλλοιώσεις, οι λοιμώξεις των μαλακών μορίων και τα έλκη στα κάτω
άκρα παρουσιάζουν αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα στους
ασθενείς με ΣΔ.
Σκοπός: η διερεύνηση των καλλιεργειών από δείγματα ελκών στα κάτω
άκρα ασθενών με ΣΔ στις οποίες απομονώθηκαν στελέχη μυκήτων.
Υλικό και μέθοδοι: Κατά την περίοδο Ιανουάριος 2015 – Αύγουστος
2019 εστάλησαν για καλλιέργεια 321 δείγματα από έλκη στα κάτω άκρα
185 ασθενών με ΣΔ που προσήλθαν ή νοσηλεύθηκαν στο  Γ.Ν.Π. «ΤΖΑ-
ΝΕΙΟ». Τα δείγματα καλλιεργήθησαν σε κοινά θρεπτικά υλικά και
Sabouraud dextrose agar με χλωραμφαινικόλη. Για την ταυτοποίηση
των ζυμομυκήτων χρησιμοποιήθηκαν η δοκιμασία βλαστικού σωλήνα,
η δοκιμασία Dalmau και το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 Com-
pact (bioMerieux, France). 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Μύκητες απομονώθηκαν σε 27/321
(8.4%) καλλιέργειες από έλκη στα κάτω άκρα ασθενών με ΣΔ. Αυτές
αφορούσαν σε 23 ασθενείς (18 άνδρες, μέσης ηλικίας ± σταθερά από-
κλιση: 72,1 ± 9,1 έτη). Μόνο σε ένα κλινικό δείγμα απομονώθηκαν μύ-
κητες σε αποκλειστική ανάπτυξη, ενώ σε στις υπόλοιπες περιπτώσεις η
ανάπτυξη ήταν πολυμικροβιακή. Συνολικά, απομονώθηκαν 30 στελέχη
μυκήτων εκ των οποίων 29 ήταν ζυμομύκητες (27 Candida spp. και 2 Tri-
chosporon spp.) και μόνο σε μία καλλιέργεια απομονώθηκε υφομύκητας
(Fusarium spp.) μαζί με Candida parapsilosis. Σε ποσοστό 36.7% απομο-
νώθηκε το είδος C. albicans, ενώ σε συνολικό ποσοστό 53.3% αναπτύχ-
θηκαν διάφορα είδη Candida non-albicans. Σε δύο καλλιέργειες
αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικά (τόσο σε επίπεδο γένους όσο και εί-
δους) στελέχη ζυμομύκητα (C. parapsilosis και Trichosporon spp.). Αντι-
μικροβιακή αγωγή (κλινδαμυκίνη μαζί με τετρακυκλίνη ή κινολόνη) πριν
τη λήψη της καλλιέργειας είχαν λάβει μόνο 4 από τους 23 ασθενείς. Το
είδος Candida albicans ήταν το επικρατέστερο είδος στην παρούσα με-
λέτη. Συμπερασματικά, η απομόνωση μυκήτων σε καλλιέργειες από
έλκη στα κάτω άκρα ασθενών με ΣΔ δεν είναι σπάνια και είναι ανεξάρ-
τητη από την προηγηθείσα λήψη αντιμικροβιακών παραγόντων. Το
είδος Candida albicans απομονώνεται συχνότερα από τα άλλα είδη παρά
το γεγονός ότι τα διάφορα είδη Candida non-albicans τείνουν να επι-
κρατήσουν στο σύνολο. Υφομύκητες θα πρέπει να αναζητούνται ακόμα
και σε καλλιεργήματα που ήδη έχουν αναπτύξει βλαστομύκητες.

ΕΑ 2. Ο ΧΡΟΝΙΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕ ASPERGILLUS
FUMIGATUS KAI H ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ-
ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ
ΙΝΩΣΗ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ
ΣΧΕΣΗ
Μ. Νόνη1, Σ. Ντουντουνάκης2, Β. Σπούλου1

1Α’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΠΑ «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
2Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Εισαγωγή: η πλειονότητα των ασθενών με κυστική ίνωση παρουσιάζει
επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος από
βακτήρια, όπως Staphylococcus aureus και Pseudomonas aeruginosa.
Τελευταία, η απομόνωση μυκήτων, όπως τα είδη του γένους Aspergillus
και Candida, στις βρογχικές εκκρίσεις των ασθενών αποκτά όλο και με-
γαλύτερο ενδιαφέρον. Μεταξύ των ειδών του γένους Aspergillus, ο
Aspergillus fumigatus θεωρείται ο υφομύκητας με τη μεγαλύτερη συ-
χνότητα απομόνωσης. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η
συσχέτιση μεταξύ του χρόνιου αποικισμού με A. fumigatus και της ανα-
πνευστικής λειτουργίας.
Υλικό και Μέθοδοι: Σχεδιάστηκε μια μελέτη «ασθενών-μαρτύρων» με
ασθενείς κυστικής ίνωσης. Για κάθε έναν από τους χρονίως αποικισμένους
με A. fumigatus ασθενείς, επιλέχθηκαν ως «μάρτυρες» τρεις ασθενείς οι
οποίοι δεν είχαν αποικιστεί ποτέ με A. fumigatus, ήταν της ίδιας ηλικίας,
του ιδίου φύλου και με το εύρος του έτους γέννησης να ορίζεται στα ±
3 έτη ως προς το έτος γέννησης του αντίστοιχου χρονίως αποικισμένου
με A. fumigatus ασθενή. Πραγματοποιήθηκαν διαχρονικές αναλύσεις
προκειμένου να διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ του χρόνιου αποικισμού
με A. fumigatus και της αναπνευστικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια
μιας επταετούς περιόδου παρακολούθησης καθώς και τέσσερα χρόνια
προ της χρονικής στιγμής εισόδου των ασθενών στη μελέτη.
Αποτελέσματα: Εντοπίστηκαν 20 ασθενείς με χρόνιο αποικισμό και
επιλέχθηκαν αντίστοιχα 60 ασθενείς ως «μάρτυρες». Κατά τη διάρκεια
της επταετούς περιόδου παρακολούθησης, εντοπίστηκε στατιστικά ση-
μαντική διαφορά στην αναπνευστική λειτουργία μεταξύ των δυο
ομάδων λαμβόντας υπόψη την παρουσία συγχυτικών παραγόντων
(est=8,66, p=0,020). Τέσσερα χρόνια πριν τη χρονική στιγμή εισόδου
στη μελέτη, o FEV1 αναφοράς ήταν η μεταβλητή η οποία συσχετιζόταν
με την πορεία της αναπνευστικής λειτουργίας (est=0,64, p<0,001) και
διέφερε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό μεταξύ των δυο ομάδων
(p=0,001).
Συμπεράσματα: Ο μειωμένος FEV1 αναφοράς φαίνεται πως αποτελεί
παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη χρόνιου αποικισμού με A.
fumigatus και, επιπλέον, ο χρόνιος αποικισμός πιθανόν να προκαλεί τα-
χύτερη επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας.
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ΕΑ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΝΝΑΝΗΣ ΚΑΙ REAL-
TIME PCR DNA-ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ 
Γ. Βρυώνη, Κ. Τσιάμης, Κ. Θεοδωρίδου, Μ. Μαυρούλη, Θ. Κολιού,
Ε. Καραχάλιου, Β. Καψιμάλη, Α. Τσακρής
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Μια από τις πιθανές επιπλοκές των ασθενών με αιματολογική
κακοήθεια και ανοσοκαταστολή είναι η διεισδυτική ασπεργίλλωση
(ΔΑ). Σύμφωνα με τις οδηγίες της European Organization for the Re-
search and Treatment of Cancer / Mycoses Group (EORTC/MSG) η ορο-
λογική ανίχνευση του αντιγόνου της γαλακτομαννάνης (GM), συστατικό
του τοιχώματος των μυκήτων του γένους Aspergillus, αποτελεί κριτήριο
διάγνωσης ΔΑ. η ανίχνευση DNA του ασπεργίλλου,μέσω real-time PCR,
αποτελεί σύμφωνα και με τις πρόσφατες οδηγίες των ESCMID-ECMM-
ERS σε ασθενείς με μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, ένα επι-
πλέον διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη συμπερι-
ληφθεί στα διαγνωστικά κριτήρια λόγω έλλειψης προτυποποίησης της
μεθόδου. η παρούσα μελέτη αποτελεί μια συγκριτική αξιολόγηση της
ορολογικής και μοριακής μεθόδου ανίχνευσης του ασπέργιλλου σε
παιδιατρικούς ασθενείς με αιματολογική νόσο, κλινική ή/και απεικονι-
στική υποψία ΔΑ. Μέθοδος: Συλλέχθηκαν δείγματα ορού (n=935) από
195 παιδιατρικούς ασθενείς (123 αγόρια και 72 κορίτσια, ηλικίας από 5
μηνών έως 14 χρονών)με αιματολογικές κακοήθειες και σημαντικού
βαθμού ουδετεροπενία, κατά την περίοδο Ιανουάριος 2012 - Δεκέμ-
βριος 2018. Σύμφωνα με τις οδηγίες της EORTC/MSG εξετάστηκαν με
την ορολογική μέθοδο ανίχνευσης του αντιγόνου της γαλακτομαννά-
νης-GM (Platelia Aspergillus, Bio-Rad, Hercules, CA) τουλάχιστον δύο /
εβδομάδα δείγματα ανά ασθενή. Ταυτόχρονα στα ίδια δείγματα εφαρ-
μόστηκε μοριακή μέθοδος real-time PCR Aspergillus (Standard Real-
Time PCR detection kit for Aspergillus, Primerdesign Ltd, UK), για την
ανίχνευση DNA ασπεργίλλου. Τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων ερ-
μηνεύθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών.
Αποτελέσματα: Από τους 195 ασθενείς βρέθηκαν συνολικά 29 οι οποίοι
ήταν θετικοί για ΔΑ. Από αυτούς, 5 ασθενείς ανιχνεύθηκαν θετικοί και
με τις δύο μεθόδους (29 δείγματα), 16 ασθενείς ανιχνεύθηκαν θετικοί
με τη μέθοδο ανίχνευσης του αντιγόνου της γαλακτομαννάνης (32
δείγματα) και 8 ανιχνεύθηκαν θετικοί με την μέθοδο της real-time PCR
Aspergillus (12 δείγματα). Συμφωνία αποτελεσμάτων (GM+/PCR+ και
GM-/PCR-) βρέθηκε σε 171 ασθενείς (87,6%) και 891 δείγματα (95,2%).
Αντίστοιχα, διαφωνία διαπιστώθηκε σε 24 ασθενείς, όπου το θετικό
αποτέλεσμα, με οποιαδήποτε από τις δύο μεθόδους, αξιολογήθηκε ως
θετικό, σε συνδυασμό με τα κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα.  

Συμπεράσματα: η ανίχνευση γαλακτομαννάνης και DNA ασπεργίλλου
φαίνεται ότι ενισχύουν τη διαγνωστική ακρίβεια κυρίως σε περιπτώσεις
εξέτασης διαδοχικών δειγμάτων (τουλάχιστον 2 δείγματατην εβδο-
μάδα), ενώ το αποτέλεσμα αξιολογείται σε συνδυασμό με τα κλινικά,
ακτινολογικά και λοιπά εργαστηριακά ευρήματα. Αν και η μέθοδος ανί-
χνευσης του αντιγόνου της γαλακτομαννάνης παραμένει βασικό κρι-
τήριο διάγνωσης ΔΑ, παράλληλα θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι
μελέτες για τη χρησιμότητα εφαρμογής μοριακής τεχνικής ανίχνευσης
DNA ασπεργίλλου στον ορό ασθενών με υποψία ΔΑ.

ΕΑ 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ DYNAMIK-
ER® FUNGUS (1-3)-β-D-GLUCAN ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΙΗΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑ-
ΚΟΗΘΕΙΕΣ
Μ. Σιώπη1, M. Krmelj1, Σ. Καρακατσάνης2, Χ. Ρουμπάκης3, E. Έλντεϊκ4,
Κ. Κοραντάνης5, Ε. Σαμπατάκου4, Π. Τσιριγώτης3, Μ. Παγώνη2,
Ν. Σύψας5, Σ. Πουρνάρας1, Ι. Μελετιάδης1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Αιματολογική Κλινική-
Μ.Μ.Μ.Ο., Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 3Β’ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νο-
σοκομείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4Β’ Παθολογική
Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 5Παθολογική Φυσιολο-
γία, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εισαγωγή: Οι μη καλλιεργητικές μέθοδοι, όπως η ανίχνευση της γαλα-
κτομαννάνης (GM) και της 1,3-β-D-γλυκάνης (BDG), αποτελούν σημαν-
τικά εργαλεία για τη διάγνωση της διηθητικής ασπεργίλλωσης (ΔΑ).
Μέχρι πρόσφατα μόνο η δοκιμασία Fungitell® ήταν διαθέσιμη στο εμ-
πόριο (έγκριση FDA/CE) για την ανίχνευση BDG. η Dynamiker® Fungus
είναι μια νέα δοκιμασία ανίχνευσης BDG (έγκριση CE), η οποία περιέχει
αποσπώμενες σειρές βοθρίων μικροπλακών επιτρέποντας τη διενέρ-
γεια της εξέτασης σε λίγα δείγματα. 
Σκοπός: Αξιολόγηση της δοκιμασίας Dynamiker® Fungus σε ορούς αι-
ματολογικών ασθενών.
Υλικό/Μέθοδοι: Μεταξύ 4/2013-7/2015 συλλέχθηκαν από 62 ασθενείς
(35 ΟΜΛ-9 ΟΛΛ-2 ΜΔΣ-2 NHL-14 άλλες), εκ των οποίων 18 είχαν πιθανή
ΔΑ και 44 μη/δυνατή ΔΑ (κριτήρια EORTC/MSG 2008), 173 διαδοχικά
δείγματα αίματος δις εβδομαδιαίως και εξετάστηκαν για την παρουσία
GM (Platelia Aspergillus EIA) και BDG (Fungitell® και Dynamiker® Fun-
gus). Οι 2 δοκιμασίες ανίχνευσης BDG διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή και τα δείγματα θεωρήθηκαν θετικά, αμφί-
βολα, αρνητικά με βάση τις τιμές BDG <60,60-79,≥80 pg/mL (Fungitell®)
και <70,70-95,>95 pg/mL (Dynamiker®). Οι τιμές BDG των 2 δοκιμασίων
συγκρίθηκαν μεταξύ τους ποσοτικά (ανάλυση Spearman) και ποιοτικά
(ανάλυση 3x3 x2). Επίσης, υπολογίστηκε η ευαισθησία/ειδικότητα και η
θετική/αρνητική προγνωστική αξία (PPV/NPV) των 2 δοκιμασιών ανί-
χνευσης BDG στην διάγνωση της ΔΑ. 
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: η μέση διαφορά των μετρήσεων με-
ταξύ των τιμών BDG των εξεταζόμενων δοκιμασιών ήταν 50 pg/mL που
αντιστοιχεί σε μέση ποσοστιαία απόκλιση 14%. Μάλιστα, οι προσδιο-
ριζόμενες τιμές BDG συσχετίζονταν γραμμικά (κλίση καμπύλης
0,65±0,03, r2=0,73) και ο βαθμός συσχέτισής τους ήταν υψηλός (Spear-
man rs=0,91 (0,88-0,94), p<0,0001). η ευαισθησία/ειδικότητα/PPV/NPV
ήταν 73%/50%/23%/90% (Fungitell®) και 68%/63%/28%/91% (Dy-
namiker®). Βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση (x2(4)=121,7,
p<0,0001) μεταξύ των 2 δοκιμασίων με ποσοστό συμφωνίας 85% και
ποσοστό πολύ μεγάλων σφαλμάτων (Fungitell® αρνητικά/θετικά→Dy-
namiker® θετικά/αρνητικά και αντίστροφα) 6%. 
η δοκιμασία Dynamiker® Fungus αποτελεί ένα χρήσιμο συμπληρωμα-
τικό τεστ για τη διάγνωση ΔΑ, με τεχνική ευελιξία που θα βοηθήσει τα
εργαστήρια που επεξεργάζονται μικρό αριθμό δειγμάτων.

Αποτελέσματα                  Αριθμός δειγμάτων                  Αριθμός ασθενών

GM+/PCR+                                             29                                               5 (2,5%)

GM+/PCR-                                               32                                              16 (8,2%)

GM-/PCR+                                               12                                               8 (4,1%)

GM-/PCR-                                                862                                          166 (85,2%)

Σύνολο                                                  935                                                 195
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ΕΑ 5. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΑΦΟΥΓΚΙΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΛΕ-
ΧΩΝ CANDIDA ALBICANS: ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΚΑΤΑ CLSI ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Μ.Ι. Μπερεδάκη1, Σ. Πουρνάρας1, Ι. Μελετιάδης1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Εισαγωγή: Το παρόν κατά CLSI κλινικό όριο ευαισθησίας της μικαφουγ-
κίνης έναντι στελεχών C. albicans (0.25 mg/L) είναι υψηλότερο του επι-
δημιολογικού ορίου ευαισθησίας (0.03 mg/L), υποδηλώνοντας τη
χρήση της μικαφουγκίνης σε λοιμώξεις από μη αγρίου τύπου (non-wild
type) στελέχη C. albicans με MICs 0.06-0.25 mg/L, παρά την έλλειψη κλι-
νικών δεδομένων για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας έναντι
αυτών των λοιμώξεων.
Σκοπός: Μελέτη της δράσης της μικαφουγκίνης έναντι στελεχών C. al-
bicans σε ένα in vitro φαρμακοκινητικό/φαρμακοδυναμικό (ΦΚ/ΦΔ)
μοντέλο και προσδιορισμός του ποσοστού επίτευξης του ΦΚ/ΦΔ στό-
χου σε ασθενείς της ΜΕΘ.
Υλικό/Μέθοδοι: Μελετήθηκαν δυο κλινικά στελέχη C. albicans με CLSI
MIC 0.008 και 0.03 mg/L σε ένα in vitro ΦΚ/ΦΔ μοντέλο (Meletiadis
AAC2012) προσομοιώνοντας μέγιστες συγκεντρώσεις μικαφουγκίνης
tCmax 0.125, 1, 8 και 16mg/L και χρόνο ημίσειας ζωής t1/2=15h πα-
ρουσία 10% ανθρώπινου ορού. Τα επίπεδα μικαφουγκίνης προσδιορί-
στηκαν με μικροβιολογική μέθοδο και το μυκητιακό φορτίο
(log10CFU/mL) μετρήθηκε με ποσοτικές καλλιέργειες ανά τακτά χρονικά
διαστήματα για 72 ώρες. η σχέση μεταξύ τελικού μυκητιακού φορτίου
και του ΦΚ/ΦΔ δείκτη tAUC0-24/MIC αναλύθηκε με μη γραμμική παλιν-
δρόμηση χρησιμοποιώντας το Emax μοντέλο και υπολογίστηκε ο
ΦΚ/ΦΔ δείκτης που αντιστοιχεί σε μυκητοστατική δράση (καμία
log10CFU/mL αλλαγή στο αρχικό εναιώρημα).  Με Monte Carlo ανάλυση
υπολογίστηκε το % ασθενών της ΜΕΘ υπό ενδοφλέβια χορήγηση 100
mg q24 μικαφουγκίνης και μέσο tAUC0-24 96.75±28.93 mg.h/mL (My-
camine SPC) που πέτυχαν το μυκητοστατικό ΦΚ/ΦΔ στόχο για στελέχη
C. albicans με διαφορετικά CLSI MICs.
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: η in vitro ΦΚ/ΦΔ σχέση ακολούθησε
σιγμοειδή καμπύλη (R2≥0.95) ενώ ο μυκητοστατικός ΦΚ/ΦΔ στόχος
ήταν 1790(1000-3990) tAUC0-24/MIC. Αυτός ο στόχος μπορεί να επε-
τεύχθη με την καθιερωμένη δοσολογία  μικαφουγκίνης στο 95%, 26%,
0% των ασθενών για στελέχη με CLSI MICs ≤0.03, 0.06 and >0.125
mg/L, αντίστοιχα.
η καθιερωμένη δοσολογία μικαφουγκίνης δεν επαρκεί για την επίτευξη
μυκητοστατικής δράσης έναντι στελεχών μη-αγρίου τύπου με CLSI
MICs 0.06-0.25mg/L, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το παρόν κατά CLSI
κλινικό όριο ευαισθησίας.

ΕΑ 6. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΡΜΑ-
ΤΟΦΥΤΙΚΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕ-
ΘΟΔΩΝ
Α.-Μ. Μαρκαντωνάτου, Κ. Σαμαράς, Ε. Ζάχρου, T.-Α. Βυζαντιάδης
Α΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή-Σκοπός: Οι επιπολής δερματοφυτικές μυκητιάσεις αφορούν
ένα αρκετά μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις
απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία η οποία μπορεί να μην είναι πάντα
επιτυχής. Ο έλεγχος ευαισθησίας των υπεύθυνων παθογόνων μυκήτων
μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος καθώς παρέχει πληροφορίες σχε-
τικά με την ευαισθησία στα διάφορα αντιμυκητιακά φάρμακα, τεκμη-
ριώνει την κατάλληλη θεραπεία και συμβάλλει στη μείωση του
συνολικού κόστους θεραπείας. η αργή ανάπτυξη των δερματοφύτων
και η σχετικά χαμηλή κονιδιογένεση είναι παράγοντες που επηρεάζουν
και καθυστερούν τα αποτελέσματα του ελέγχου ευαισθησίας. Οι προ-
τεινόμενες μέθοδοι από τη EUCAST και το CLSI είναι ιδιαίτερα εργώδεις
για την καθημερινή εργαστηριακή πρακτική. Για το λόγο αυτό έχουν
προταθεί εναλλακτικές μέθοδοι στις οποίες χρησιμοποιείται εναι-
ώρημα που αποτελείται είτε από μίγμα κονιδίων και μυκηλίου είτε μόνο
από μυκήλιο, καθώς και η χρωστική ρεζαζουρίνη η οποία μπορεί να δι-
ευκολύνει την ανάγνωση του αποτελέσματος. Σκοπός της μελέτης μας
είναι η αξιολόγηση των μεθόδων αυτών μέσω της σύγκρισής τους με
την προτεινόμενη από την EUCAST. Μέθοδοι: Συγκρίθηκαν τρεις μέ-
θοδοι σε σχέση με την προτεινόμενη από την EUCAST μεθοδολογία για
τους νηματοειδείς μύκητες που παράγουν κονίδια. Οι μέθοδοι που
αξιολογήθηκαν ήταν: α) μέθοδος με εναιώρημα από κατακερματισμένα
μυκήλια, β) η προτεινόμενη από την EUCAST μέθοδος με την προσθήκη
διαλύματος νατριούχου άλατος ρεζαζουρίνης και γ) μέθοδος με εναι-
ώρημα από κατακερματισμένα μυκήλια με την προσθήκη διαλύματος
νατριούχου άλατος ρεζαζουρίνης. Έγινε έλεγχος ευαισθησίας σε 20
στελέχη δερματοφυτικών μυκήτων (8 Trichophyton interdigitale, 6 T.
rubrum και 6 Microsporum canis) για τα αντιμυκητιακά γκριζεοφουλ-
βίνη, τερμπιναφίνη, φλουκοναζόλη και ιτρακοναζόλη. Αποτελέσματα:
Μετά την καταγραφή των MIC που προέκυψαν από την εφαρμογή των
τεσσάρων μεθόδων, υπολογίστηκε η ουσιαστική συμφωνία (essential
agreement) σε ποσοστά επί τοις εκατό. η συμφωνία των μεθόδων με
την προσθήκη ρεζαζουρίνης σε σύγκριση με αυτές χωρίς χρωστική
ήταν ικανοποιητική (98,5% και 97,2% για τη μέθοδο της EUCAST και τη
μέθοδο με τα κατακερματισμένα μυκήλια αντίστοιχα). η μέθοδος με
τα κατακερματισμένα μυκήλια παρουσίασε συνολικά μια σχετικά ικα-
νοποιητική συμφωνία σε σχέση με αυτήν της EUCAST (88,9%), αλλά η
συσχέτιση των τιμών MIC δεν ήταν ικανοποιητική. Οι μέσες MIC (σε
μg/mL, όπως υπολογίσθηκαν με τη μέθοδο της EUCAST) για τα 20 στε-
λέχη ήταν 1,78 για τη γκριζεοφουλβίνη, 0,034 για την τερμπιναφίνη,
25,2 για τη φλουκοναζόλη και 0,57 για την ιτρακοναζόλη.
Συμπεράσματα: η προσθήκη διαλύματος νατριούχου άλατος ρεζαζου-
ρίνης διευκολύνει την ανάγνωση και βοηθάει να γίνεται περισσότερο
αντικειμενική η εκτίμηση του αποτελέσματος. η μέθοδος του εναιωρή-
ματος από κατακερματισμένα μυκήλια θα μπορούσε να εφαρμόζεται
ως εναλλακτική λύση στην περίπτωση που το δερματόφυτο που απο-
μονώνεται παρουσιάζει χαμηλή ή και καθόλου κονιδιογένεση.

ORAL PRESENTATIONS
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ΕΑ 7. ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΧΥ-
ΤΗΣ ΜΟΥΚΟΡΜΥΚΩΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΜΕΘ
Χ. Καμινιώτη1, Α. Παλαιολόγου2, Μ. Γκιγιώμ2, Μ. Παπαδοπούλου1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Τρίπολης
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν. Τρίπολης

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση
των διεισδυτικών μυκητιάσεων σε ευπαθείς ομάδες ασθενών με ανο-
σοκαταστολή, όπως είναι οι νοσηλευόμενοι στις ΜΕΘ. η μουκορμύ-
κωση είναι μία επιθετική, απειλητική για τη ζωή, μυκητιασική λοίμωξη,
που προκαλείται από ευκαιριακούς μικροοργανισμούς που ανήκουν
στην ομοταξία Zygomycetes, τάξη Mucorales, οικογένεια Mucoraceae.
Σκοπός: Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού επιθετικής μουκορμύκω-
σης σε πολυτραυματία που νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, για 36 ημέρες, μετά
από τροχαίο ατύχημα.
Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας 26 ετών πολυτραυματίας μετά από τροχαίο
ατύχημα με αυτοκίνητο, έφερε αιμορραγικές εγκεφαλικές θλάσεις
δεξιά, κατάγματα βρεγματικού οστού, θλάσεις πνεύμονα, ρήξη ήπατος
και έγκαυμα τριβής στο δεξιό μηρό. Υποβλήθηκε σε επανειλημμένες
επεμβάσεις για ενδοκοιλιακή αιμορραγία και πολυμεταγγίστηκε με 13
φιάλες αίμα. Τη 12η ημέρα νοσηλείας παρουσίασε πυρετό και εστάλη-
σαν καλλιέργειες απ’όπου απομονώθηκε Klebsiella spp. από το χειρουρ-
γικό τραύμα και τις βρογχικές εκκρίσεις και καλύφθηκε βάσει
αντιβιογράμματος. Λόγω πυρετού έγινε περαιτέρω απεικονιστικός
έλεγχος και υπεβλήθη σε ερευνητική λαπαροτομία. Παρουσίασε παρο-
δική μόνο ύφεση του πυρετού οπότε και προστέθηκε στην ευρέως φά-
σματος αντιβιοτική αγωγή Gaspofungin καθώς είχαν απομονωθεί
βλαστομύκητες στα ούρα. Την 22η ημέρα παρουσίασε έντονη φλεγ-
μονή στην έξω πρόσθια αλλά και οπίσθια επιφάνεια του μηρού. Την
30ή ημέρα λόγω νέκρωσης έγινε ακρωτηριασμός μέχρι το άνω τριτη-
μόριο του δεξιού μηρού ενώ την 31 ημέρα παρουσιάστηκαν νεκρωτι-
κές βλάβες με οίδημα στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα, στην τομή
στην κοιλιακή χώρα και στο κολόβωμα, με εικόνα υφών. Από τα ιστο-
τεμάχια και το υγρό από τις βλάβες που εστάλησαν στο εργαστήριό
μας αναπτύχθηκε υφομύκητας με τη μορφολογία mucor.
Αποτελέσματα: Στα τρυβλία (Sabouraud) αναπτύχθηκε υφομύκητας η
μικροσκοπική εξέταση του οποίου επιβεβαίωσε την παρουσία στελέ-
χους ζυγομύκητα με μορφολογία Mucor.

Συμπέρασμα: Οι πολλαπλές μεταγγίσεις, η βαρύτητα των τραυμάτων
και οι επανειλημμένες λοιμώξεις ήταν ικανοί προδιαθεσικοί παράγον-
τες ανάπτυξης ανοσοκαταστολής, ενώ το έγκαυμα τριβής του μηρού
πιθανολογείται ως πύλη εισόδου του υφομύκητα. Κρίνεται αναγκαία η
έγκαιρη διάγνωση, ο επιθετικός χειρουργικός καθαρισμός και η συστη-
ματική αντιμυκητιασική θεραπεία καθώς η θνητότητα της μουκορμύ-
κωσης είναι 40-80%.

ΕΑ 8. ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗ-
ΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΑΒΟΥΚΟΝΑΖΟΛΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΗΘΗΤΙΚΗ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ Ή
ΜΟΥΚΟΡΜΥΚΩΣΗ
Α. Αναστασοπούλου, Μ. Αραπάκη, Λ. Χατζής, Ε. Αθανασοπούλου,
Ι. Στεργίου, Ν. Ζαπανιώτης, Α. Μαρκογιαννάκης, Μ. Σαμάρκος,
Ν.Β. Σύψας, Μ.Ν. Γκαμαλέτσου
ΓΝΑ «Λαϊκό» και Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: η ισαβουκοναζόλη είναι νεώτερη τριαζόλη για την αντιμε-
τώπιση της διηθητικής ασπεργίλλωσης και μουκορμύκωσης. Πέραν
των εγκριτικών μελετών, “real-world” δεδομένα είναι απαραίτητα για
την αξιολόγηση του φαρμάκου.
Σκοπός: H καταγραφή των ασθενών που έλαβαν ισαβουκοναζόλη από
1/1/2019 και εντεύθεν στο Γ.Ν.Α «Λαϊκό» για την αξιολόγηση της απο-
τελεσματικότητας και ασφάλειας του φαρμάκου. 
Υλικό και μέθοδοι: Καταγράφηκαν αναδρομικά τα επιδημιολογικά στοι-
χεία, παράγοντες κινδύνου, το είδος/εντόπιση της μυκητίασης. η αξιο-
λόγηση της αποτελεσματικότητας υπολογίστηκε με κριτήρια την κλινική,
ακτινολογική και μυκητολογική ανταπόκριση και επιβίωση τις ημέρες
14 και 28 μετά την έναρξη θεραπείας και στο τέλος αυτής. η ασφάλεια
εκτιμήθηκε μέσω της καταγραφής τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: 16 ασθενείς έλαβαν ισαβουκονα-
ζόλη [διάμεση ηλικία 64.5 έτη (21-82), 9 άνδρες (56%)]. 7/16 (43%)
είχαν ΟΜΛ ( ΟΛΛ=2, NHL=4, HL=1, SOT=1, σαρκοείδωση=1). 14/16
(87.5%) είχαν λάβει αντινεοπλασματική θεραπεία και 11/16 (68.7%)
λάμβαναν κορτικοστεροειδή. 10/16 είχαν βαριά ουδετεροπενία
<500/mm3 για >10 ημέρες. 1 ασθενής είχε τεκμηριωμένη ρινοπροσω-
πική μουκορμύκωση (rhizopus orizae), 5 είχαν πολύ πιθανή (probable)
διηθητική μυκητίαση και ένας ενδεχόμενη (possible), βάσει των κριτη-
ρίων EORTC/MSG. 5 ασθενείς (31.2%) έλαβαν ισαβουκοναζόλη εμπει-
ρικά, 1 τεκμηριωμένα (6.2%) και 11 (68%) κατευθυνόμενα με βάση τα
ακτινολογικά ευρήματα. 3 (18%) έλαβαν συνδυασμό ισαβουκοναζόλης
και LAMB. 12 (75%) είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία (προφύλαξη=2,
συνέχιση εμπειρικής/ κατευθυνόμενης αγωγής=10). Σε 12 (75%) ασθε-
νείς παρατηρήθηκε κλινική η/και εργαστηριακή ανταπόκριση, 1 ασθε-
νής απεβίωσε τη 2η ημέρα θεραπείας λόγω του υποκειμένου νοσήμα-
τος, και σε 3 έγινε αλλαγή της αντιμυκητιακής αγωγής λόγω μη
ανταπόκρισης. Ο ασθενής με την μουκορμύκωση ειχε κλινική ανταπό-
κριση σε συνδυασμό με χειρουργική αντιμετώπιση. η επιβίωση κατά
τις ημέρες 14 και 28 ήταν 31.2% και 43.7% αντίστοιχα. 1 (6.2%) εμφάνισε
grade 1 τρανσαμινασαιμία και κανείς δεν διέκοψε λόγω ΑΕ. 1 (6.2%)
εμφάνισε λοίμωξη εκ διαφυγής από C. glabrata. Συμπερασματικά στο
Νοσοκομείο μας η ισαβουκοναζόλη είναι μια ασφαλής και αποτελε-
σματική επιλογή στην θεραπεία των διηθητικών μυκητιάσεων, σε υψη-
λού κινδύνου ασθενείς.
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ΕΑ 9. ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙ-
ΟΫΜΕΝΙΩΝ ΤΗΣ Lictheimia corymbifera ΣΤΗΝ
ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΙΝΗ Β ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΖΑΚΟΝΑΖΟΛΗ
Α. Βικελούδα, Μ. Σιμιτσοπούλου, Χ. Ανταχόπουλος, Λ. Σκούρα,
Α. Χατζημόσχου, Ι. Σταμούλη, Ε. Ροηλίδης
Γ΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Εισαγωγή: η μουκορμυκητίαση είναι μια ευκαιριακή λοίμωξη που προ-
σβάλλει ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα όπως κακοήθειες, τραύμα
ή σακχαρώδη διαβήτη. Πρόσφατα αποδείχθηκε η ικανότητα των μου-
κορμυκήτων να σχηματίζουν βιοϋμένια ανθεκτικά στα αντιμικροβιακά.
η Lictheimia corymbifera είναι το δεύτερο πιο συνηθισμένο κλινικά ση-
μαντικό είδος Mucorales και σχετίζεται κυρίως με πνευμονικές και
τραυματικές λοιμώξεις. Σκοπός: Διερευνήσαμε την αντιμυκητιασική
δράση της δεοξυχολικής αμφοτερικίνης-Β(D-AMB), της λιποσωματικής
αμφοτερικίνης-Β(L-AMB) και της ποζακοναζόλης (POS) έναντι πλαγκτο-
νικών κυττάρων και βιοϋμενίων της L.corymbifera, καθώς και τις φαρ-
μακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις του συνδυασμού L-AMB-POS έναντι
βιοϋμενίων. Υλικό/Μέθοδοι: Τρία κλινικά στελέχη απομονώθηκαν από
βρογχικές εκκρίσεις. 10^5 cfu/mL/στέλεχος επωάστηκαν σε πλάκες 96
πηγαδιών στους 37°C για 48h. Ο σχηματισμός βιοϋμενίου αξιολογή-
θηκε στα 490nm μετά από χρώση με 1% σαφρανίνη. Για τον προσδιο-
ρισμό της MIC, υποδιπλάσιες αραιώσεις D-AMB, L-AMB και POS
(0,007-256 mg/L) επωάστηκαν με βιοϋμένια ή πλαγκτονικά κύτταρα
(2x10^5 cfu/mL) για 24h(n=9). η δοκιμή της αναγωγής XTT χρησιμο-
ποιήθηκε για να εκτιμηθεί η ποσοστιαία καταστροφή των βιοϋμενίων.
η MIC50 προσδιορίστηκε ως ≥50% καταστροφή βιοϋμενίων. Οι φαρ-
μακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις του συνδυασμού L-AMB (0,5-32
mg/L)-POS (0,125-64 mg/L) κατά των βιοϋμενίων αναλύθηκαν με το
κριτήριο ανεξαρτησίας κατά Bliss (n=10). η συνδυαστική δράση ορί-
στηκε ως συνεργική, ανταγωνιστική ή ανεξάρτητη όταν η παρατηρού-
μενη καταστροφή  των βιοϋμενίων ήταν σημαντικά υψηλότερη,
μικρότερη ή ίση με την αναμενόμενη καταστροφή, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα: Όλα τα στελέχη L. corymbifera δημιούργησαν ισχυρό
βιοϋμένιο. η MIC50 των D-AMB, L-AMB, POS ήταν 2, 4 και >256mg/L
αντίστοιχα, σε σύγκριση με 0.007, 0.03 και 0.03mg/L στα πλαγκτονικά.
Συνεργικές αλληλεπιδράσεις παρατηρήθηκαν με 1-2mg/L L-AMB σε
συνδυασμό με 8-16 mg/L POS (μέση ΔΕ σημαντικών αλληλεπιδράσεων:
19% [εύρος: 17% έως 21%], μέση τιμή SE: 1% [εύρος: 1% έως 3%]). Αν-
ταγωνιστικές αλληλεπιδράσεις δεν παρατηρήθηκαν.
Συμπεράσματα: η L. corymbifera μπορεί να παράγει ισχυρά βιοϋμένια
που διαθέτουν παρόμοια προφίλ ευαισθησίας σε D-AMB και L-AMB,
αλλά είναι ανθεκτικά στην POS. Ο συνδυασμός L-AMB με POS σε υπέρ-
θεραπευτικές περιοχές συγκεντρώσεων επιδεικνύει συνεργικό αποτέ-
λεσμα έναντι βιοϋμενίων.

ΕΑ 10. ΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑ-
ΚΩΝ ΣΕ ΒΙΟΫΜΕΝΙΑ CANDIDA AURIS
Α. Χατζημόσχου1,2, J. Meis2, Μ. Σιμιτσοπούλου1, Ι. Σταμούλη1,
Ε. Ροηλίδης1

1Εργαστήριο Λοιμώξεων, Γ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νο-
σοκομείο Θεσσαλονίκης, 2CWZ, Department of Medical Microbiology & In-
fectious Diseases, Nijmegen, The Netherlands

Εισαγωγή: η Candida auris (CAU) είναι ένας μύκητας που εξαπλώνεται
τα τελευταία χρόνια σε όλο τον πλανήτη όχι μόνο εξαιτίας της πολυαν-
θεκτικότητάς της αλλά και λόγω της δυσκολίας ανίχνευσης της με τις
συμβατικές τεχνικές.
Σκοπός: Να μελετήσουμε την in-vitro δράση 8 αντιμυκητιακών φαρ-
μάκων τόσο απέναντι στις πλανκτονικές μορφές(PLK) όσο και στα βι-
οϋμένια(ΒF) στελεχών της CAU και να τα συγκρίνουμε με πρότυπα
στελέχη Candida albicans και Candida parapsilosis. Να καθορίσουμε
τιμές ΒF-ΜΙC για τα 8 αντιμυκητιακά φάρμακα.
Υλικά και Μέθοδοι: Πέντε στελέχη CAU, ένα από κάθε κλάδο της
(Β.Αμερική, Ιράν, Ινδία, Κορέα, Αφρική), επωάστηκαν (106cells/ml) με
RPMI-1640/2% γλυκόζη σε πλάκες-96-βοθρίων για 48hr/37°C για να
σχηματιστούν ΒF. Χρησιμοποιήθηκαν PSC, VRC, FLU, ITR, CAS, AND,
MICA και AMB σε συγκεντρώσεις από 0,008-4mg/l για τα PLK και από
2-2048mg/l για τα BF. η % καταστροφή των ΒF υπολογίστηκε με ΧΤΤ
(ANOVA, n=6) ενώ για τα PLK με τη μέθοδο EUCAST. Ως πρότυπα στε-
λέχη χρησιμοποιήθηκαν η CA-M61 και η CP-A71.
Αποτελέσματα: Όλα τα στελέχη πλην του Ιράν ήταν FLU-R για τα PLK.
Τα στελέχη από Αμερική, Κορέα και Ινδία εμφάνιζαν αυξημένες PLK-
MIC σε όλα τα αντιμυκητιακά σε σχέση  με την CA-M61 και την CP-A71.
Όσον αφορά τα BF, όλα τα στελέχη παρουσίαζαν αυξημένες BF-MIC
ακόμα και στις εχινοκανδίνες με τιμές από 16-2048mg/l. Το στέλεχος
από το Ιράν παρουσίασε πολύ χαμηλές BF-MIC σε σχέση με τα άλλα
CAU στελέχη αλλά και σε σχέση με την CA-M61 και την CP-A71. Όλα τα
στελέχη εμφάνιζαν παρόμοιες PLK και BF MIC με την ΑΜΒ.
Συμπεράσματα: Τα ΒΥ της CAU αποδείχθηκαν ανθεκτικότερα από τα
ΠΛΚ της σε όλα τα αντιμυκητιακά. Οι CAU είχαν υψηλότερες PLK MIC
σε σχέση με την CA και την CP για 5 αντιμυκητιακά ενώ είχαν παρόμοιες
PLK MIC για την VRC, MICA και AMB. Οι CAU είχαν το ίδιο υψηλές BF
MIC με την CA και την CP στις αζόλες αλλά πολύ υψηλότερες BF-MIC
σε όλες τις εχινοκανδίνες. Με την ΑΜΒ παρατηρήθηκαν αρκετά χαμη-
λές BF-MIC.

ΕΑ 11. ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ε. Παπαδοπούλου1, Ο. Νικολάτου-Γαλίτη1, Ε. Βάρδας1,
Η. Αθανασιάδης2, Α. Νικολαΐδη2, Β. Κουλουλιας3, Α. Ψυρρή4

1Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
2Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Μητέρα», 3Μονάδα Ακτινοθεραπείας,
Β΄ Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», 4Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Ο βλεννογόνος του στόματος αποτελούσε πάντα στόχο εμ-
φάνισης παρενεργειών από τις ογκολογικές θεραπείες. η προκαλού-
μενη ανοσοκαταστολή, αλλά και η επίδραση των φαρμάκων στη
στοματική κοιλότητα ευνοούν την ανάπτυξη ευκαιριακών λοιμώξεων
και κυρίως καντιντίασης. η καντιντίαση του στόματος αποτελεί τη συ-
νηθέστερη λοίμωξη που αναπτύσσεται σε ασθενείς που υποβάλλονται
σε χημειο-ακτινοθεραπεία στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου και

οφείλεται σε διάφορα είδη Candida. Σε μελέτες, όμως, αναφέρεται πως
πριν την έναρξη της ακτινοθεραπείας, το ένα τρίτο και περισσότερο
των ασθενών είναι ήδη φορείς Candida spp. η νεότερη ανοσοθεραπεία
προκαλεί πολλαπλές ανεπιθύμητες ενέργειες, μεταξύ των οποίων και
στο στοματικό βλεννογόνο με τη μορφή λειχηνοειδών αντιδράσεων
και ξηροστομίας, δημιουργώντας ένα πρόσφορο έδαφος για την ανά-
πτυξη καντιντίασης. Σκοπός: η παρουσίαση δυο περιπτώσεων καντιν-
τίασης στόματος σε ογκολογικούς ασθενείς.
Παρουσίαση περίπτωσης: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται
δύο περιπτώσεις ασθενών με καντιντίαση στόματος. η πρώτη περί-
πτωση αφορά ασθενή ο οποίος προσήλθε για εκτίμηση πριν την
έναρξη ακτινοθεραπείας και διαγνώστηκε με ψευδομεμβρανώδη καν-
τιντίαση. η δεύτερη περίπτωση αφορά μία ασθενή που βρισκόταν υπό
ανοσοθεραπεία κι εμφάνισε μυκητίαση μετά τη λήψη κορτικοστεροει-
δών για την αντιμετώπιση των παρενεργειών από την ανοσοθεραπεία
στο στοματικό βλεννογόνο. Στους δύο ασθενείς χορηγήθηκε κατάλ-
ληλη αντιμυκητική αγωγή και οι ασθενείς συνέχισαν την ογκολογική
θεραπεία τους. Συμπέρασμα: Ο έλεγχος του στοματικού βλεννογόνου
σε ασθενείς που βρίσκονται υπό ανοσοθεραπεία και που υποβάλλονται
ή πρόκειται να υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία κεφαλής και τραχήλου
είναι απαραίτητος για την διάγνωση και αντιμετώπιση ευκαιριακών λοι-
μώξεων και κυρίως καντιντίασης.
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ΕΑ 12. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩ-
ΣΗΣ ΜΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Candida
spp. ΣΕ ΦΛΟΥΚΟΝΑΖΟΛΗ Ή ΕΧΙΝΟΚΑΝΔΙΝΕΣ
ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
2010-18
M. Παπαδημητρίου-Ολιβγέρης1, A. Σπηλιοπούλου2,
Χ. Μπαρτζάβαλη2, Φ. Κολονίτσιου2, Β. Καραμούζος3, Φ. Φλίγκου3,
I. Σπηλιοπούλου2, Μ. Μαραγκός1, Μ. Χριστοφίδου2

1Τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων, 2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, 3Κλινική
Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστη-
μίου Πατρών

Εισαγωγή: η εκτεταμένη χρήση των αζολών και των εχινοκανδινών
έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών Candida spp.
Σκοπός: η ανεύρεση των παραγόντων κινδύνου για απομόνωση στε-
λεχών Candida spp. μη ευαίσθητων σε φλουκοναζόλη και εχινοκανδίνες
σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 
Υλικό και μέθοδοι: η παρούσα αναδρομική μέλετη διεξήχθη στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Πατρών κατά την εννιατία 2010-18. Ο έλεγχος ευαισθησίας
στα αντιμυκητικά  των στελεχών που απομονώθηκαν από κλινικά δείγ-
ματα των ασθενών της ΜΕΘ, έγινε με Etest. Το αποτέλεσμα ερμηνεύθηκε
σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI. 
Αποτελέσματα: Από τους 2984 νοσηλευόμενους ασθενείς απομονώ-
θηκαν 213 στελέχη Candida spp. Τα 78 (36.6%) ήταν C. albicans ενώ τα
135 (63.4%) ήταν non-albicans [C. parapsilosis (85), C. tropicalis (27), C.
glabrata (19), C. krusei (2), C. guilliermondii (1)]. Ογδοντα-έξι στελέχη
ήταν μη ευαίσθητα στη φλουκοναζόλη (50 ανθεκτικά), και 37 μη ευαί-
σθητα σε τουλάχιστον μία εχινοκανδίνη (21 ανθεκτικά). η πολυπαρα-
γοντική ανάλυση ανέδειξε ότι η απομόνωση στελέχους non-albicans
(P<0.001; OR 6.5, CI 2.8-14.7), ή μη-ευαίσθητου στελέχους σε τουλαχιστον
μία εχινοκανδίνη (P<0.001; OR 11.4, CI 4.1-31.8), και η νοσηλεία την πε-
ρίοδο 2014-18 (P 0.001; OR 4.0, CI 1.9-10.3) σχετίζονται με την απομόνωση
στελεχών μη-ευαίσθητων στη φλουκοναζόλη. η απομόνωση στελεχών
μη-ευαίσθητων σε μία τουλάχιστον εχινοκανδίνη σχετιζόταν με απο-
μόνωση C. tropicalis ή C. glabrata (P 0.001; OR 3.9, CI 1.8-8.5), χορήγηση
της εχινοκανδίνης στην οποία το στέλεχος ήταν μη-ευαίσθητο (P 0.009;
OR 18.1, CI 2.1-157.9), και νοσηλεία την περίοδο 2014-18 (P 0.001; OR
3.9, CI 1.8-8.5).
Συμπεράσματα: Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση της απο-
μόνωσης στελεχών μη-ευαίσθητων στη φλουκοναζόλη ή σε εχινοκαν-
δίνες. Ενώ η χορήγηση εχινοκανδινών οδηγεί στη ανάπτυξη αντοχής
έναντι αυτών, η χορήγηση φλουκοναζόλης δεν οδήγησε σε απομόνωση
μη-ευαίσθητων στελεχών. η ανάπτυξη αντοχής αφορά πιο συχνά
στελέχη non-albicans, και κυρίως C. tropicalis και C. glabrata.

ΕΑ 13. ΜΥΚΗΤΑΙΜΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ: ΜΕ-
ΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕ-
ΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2011-2019
Μ. Κατσιάρη1, Α. Μαυροειδή2, Κ. Ντόρλης1, Ε. Πάλλα2, Α. Σακκαλής1,
Κ. Ζούρλα2, Α. Βουλγαρίδης1, Α. Καναβού1, Μ. Καραγρηγορίου2,
Χ. Μαθάς1, Ε. Πλατσούκα2, Χ. Νικολάου1

1Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ν. Ιωνίας
«Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων»

Εισαγωγή. η Candida εξακολουθεί να αποτελεί το συχνότερο παθο-
γόνο μύκητα και το τρίτο πιο συχνό παθογόνο μικροοργανισμό σε
ασθενείς Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Σκοπός: η διερεύνηση
ενδεχόμενης μεταβολής της επιδημιολογίας των μυκηταιμιών σε ασθε-
νείς ΜΕΘ, καθώς και της θεραπευτικής προσέγγισής τους. Μέθοδος:
Αναδρομική μελέτη παρατήρησης διάρκειας 9 ετών (2011-2019) σε μία
πολυδύναμη γενική ΜΕΘ 9 κλινών. Μελετήθηκαν 64 ασθενείς με μυκη-
ταιμία και κατεγράφησαν δημογραφικά στοιχεία, συν-νοσηρότητες,
δείκτες βαρύτητας και αιτία εισαγωγής, χρόνος νοσηλείας προ και μετά
τη διάγνωση της λοίμωξης, ταυτοποίηση απομονωθέντων στελεχών
μυκήτων, εμπειρική ή/και στοχευμένη αγωγή και έκβαση. Αποτελέ-
σματα: Οι ασθενείς είχαν μέση ηλικία 70±14 έτη, APACHE II 25,2 ± 8,5,
παθολογική αιτία εισαγωγής(75%) και ήταν κυρίως άνδρες(63,5%). Ο
διάμεσος χρόνος εμφάνισης των μυκηταιμιών ήταν η 8η μέρα νοση-
λείας στην ΜΕΘ, ενώ είχαν προηγηθεί 4 ημέρες νοσηλείας σε θάλαμο.
Επί 68 απομονωθέντων στελεχών Candida, συχνότερη ήταν η Candida
albicans (CA) (35,3%), ακολουθούμενη από Candida parapsillosis
(26,5%), Candida glabrata (19,1%), Candida tropicalis και Candida krusei
(2,9%). Ο διάμεσος χρόνος νοσηλείας μετά τη διάγνωση της λοίμωξης
ήταν 11 ημέρες και η αδρή θνητότητα 63,6%. Το είδος των απομονω-
θέντων στελεχών και η χορηγούμενη θεραπεία ανά έτος αναγράφονται
στον Πίνακα. Συμπεράσματα: η παρατηρούμενη μεταστροφή στο
είδος της μυκηταιμίας, από Candida albicans σε είδη C. non albicans
(CΝA) ευρίσκεται σε αμφίδρομη σχέση με το είδος της θεραπευτικής
επλογής. Παρατηρήθηκε, διαχρονική μείωση της χορήγησης φλουκο-
ναζόλης, και παράλληλη αύξηση της χορήγησης εχινοκανδινών, είτε ως
εμπειρική, είτε ως στοχευμένη θεραπεία.

Διαχρονική καταγραφή ταυτοποιηθέντων μυκήτων
και θεραπευτικής αγωγής

Περίοδος                                   2011-2013         2014-2016        2017-2019
Ασθενείς                                    24                          18                        22

Στελέχη
– CA                                             37,5%(9)              50%(10)              25%(6)
– CNA                                           62,5%(15)            50%(10)              75%(18)

Ευαισθησία στελεχών 
– Fluconazole                             83,3%                   70%                     58,3%
– Εχινοκανδίνες                         100%                    90%                     95,8%

Εμπειρική Θεραπεία             33,3% (8)             33,3%(6)            18,2%(4)
– Fluconazole                             50% (4)                66,7%(4)            0
– Εχινοκανδίνες                         37,5% (3)             33,3%(2)            100%(4)

Στοχευμένη Θεραπεία          66,7%(16)            72,2%(13)          81,8%(18)
– Fluconazole                             50%(8)                 30,8%(4)            11,1%(2)
– Εχινοκανδίνες                         37,5%(6)              69,2%(9)            88,9%(16)
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ΕΑ 15. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΜΟ-
ΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΥΚΗ-
ΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ
Μ. Ορφανίδου, Μ. Παναγοπούλου, Β. Κυτίνος, Α. Μιχελάκη,
Α. Τσάκαλος, Ε. Πέτρου, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: η μελέτη της συχνότητας απομόνωσης και ο έλεγχος ευαισθη-
σίας μυκήτων απομονωθέντων από καλλιέργειες τραυμάτων σε τριτο-
βάθμιο νοσοκομείο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια δύο ετών
(1/9/2017-31/8/2019).
Υλικό-Μέθοδοι: Κατά την περίοδο της μελέτης στάλθηκαν στο εργα-
στήριο 2.991 δείγματα, τα οποία καλλιεργήθηκαν σε αερόβιες και ανα-
ερόβιες συνθήκες. Για την αναζήτηση των μυκήτων χρησιμοποιήθηκε
Sabouraud dextrose άγαρ με chloramphenicol (0,1g/L) και gentamicin
(0,05g/L) (bioMerieux). η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας των
βλαστομυκήτων πραγματοποιήθηκε με το αυτοματοποιημένο σύ-
στημα VITEK II (bioMerieux) και των υφομυκήτων βάση της μακρο- και
μικροσκοπικής μορφολογίας τους και ο έλεγχος ευαισθησίας τους με
τη μέθοδο του E-test σε RPMI άγαρ, σύμφωνα με τις οδηγίες του προ-
μηθευτή.
Αποτελέσματα: Μύκητες απομονώθηκαν σε 163 δείγματα τραυμάτων
(5,5%). Εξ αυτών συχνότεροι ήταν: Candida spp (138/163-84,7%), Fusar-
ium spp (14/163-8,6%), Aspergillus spp (6/163-3,7%) και Mucorales
(2/163-1,2%) και από ένα στέλεχος Rhodotorula glutinis, Trichosporon
asahii και Saccharomyces cerevisiae. η πλειονότητα των Candida ήταν
C. albicans (60,1%) ενώ από τα NAC στελέχη συχνότερα ήταν τα: C. para-
psilosis (22,5%) και C. glabrata (6,5%). η προέλευση των στελεχών των
μυκήτων ανά τμήματα ήταν: χειρουργικές κλινικές (55,8%), παθολογι-
κές κλινικές (32,5%), ΜΕΘ (4,9%) και εξωτερικά ιατρεία (6,7%). Όλα τα
στελέχη Fusarium spp και Mucorales απομονώθηκαν από ασθενείς της
Μονάδας Εγκαυμάτων. Ο έλεγχος ευαισθησίας των στελεχών Candida
σε έξι αντιμυκητιακά (amphotericn, flucytosine, fluconazole, voricona-
zole, caspofungin, micafungin) ανέδειξε περίπου 72% αυτών ευαί-
σθητα σε όλα τα αντιμυκητιακά. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των C.
albicans ήταν ευαίσθητα, ενώ οι υψηλότερες αντοχές παρατηρήθηκαν
στα στελέχη C. parapsilosis (fluconazole 35,5%, voriconazole 9,7%, mi-
cafungin και caspofungin 6,4%, flucytosine 3,2%).
Συμπεράσματα: Τα στελέχη Candida ήταν τα συχνότερα απομονω-
θέντα και, ακολούθως, τα Fusarium.
η πλειονότητα των στελεχών ήταν από ασθενείς των χειρουργικών κλι-
νικών, ενώ όλα τα Fusarium και Mucorales στελέχη απομονώθηκαν από
εγκαυματίες ασθενείς.
Περίπου 70% των στελεχών Candida ήταν ευαίσθητα σε όλα τα αντι-
μυκητιακά, με τις C. albicans να είναι πλήρως ευαίσθητες και τις C. para-
psilosis να εμφανίζουν τις υψηλότερες αντοχές.

ΕΑ 14. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΤΑΙΜΙΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ (2009-2018) ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Μ. Σιώπη, Α. Ταρπατζή, Ε. Καλογεροπούλου, Σ. Δαμιανίδου,
Α. Βασιλακοπούλου, Σ. Πουρνάρας, Ι. Μελετιάδης
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκ. «Ατ-
τικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Οι επικαιροποιημένες πληροφορίες αναφορικά με τα επι-
δημιολογικά δεδομένα των καντινταιμιών, ιδιαίτερα στη διάρκεια σο-
βαρών κοινωνικοοικονομικών συμβάντων, είναι σημαντικές για την
ορθή διαχείριση αυτών των λοιμώξεων.
Σκοπός: Μελέτη της επιδημιολογίας των καντινταιμιών κατά την πρό-
σφατη χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα.
Υλικά/Μέθοδοι: Διεξήχθη αναδρομική μελέτη των καντινταιμιών σε
νοσηλευόμενους ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»
(Αθήνα) κατά την περίοδο 2009-2018 προκειμένου να εκτιμηθούν η συ-
χνότητα εμφάνισης, η κατανομή των ειδών Candida, η αντιμυκητιακή
αντοχή και η κατανάλωση αντιμυκητιακών. Τα στελέχη ταυτοποιήθη-
καν με Vitek®2/Auxacolor, η in vitro ευαισθησία τους προσδιορίστηκε
με SensititreYeastOne, ενώ η εμφάνιση αντοχής επιβεβαιώθηκε με την
πρότυπη μέθοδο μικροαραιώσεων EUCAST-E.DEF7.3.1.
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: Καταγράφηκαν 429 επεισόδια καν-
τινταιμιών εκ των οποίων 20(5%) ήταν μεικτές λοιμώξεις, ενώ σημει-
ώθηκαν επιπλέον 33(7%) επεισόδια μυκηταιμιών οφειλόμενες σε non-
Candida spp. η μέση ετήσια συχνότητα εμφάνισης καντινταιμιών ήταν
2.03/10000 ημέρες νοσηλείας, με 9.88 στη ΜΕΘ ενηλίκων, 1.74 σε χει-
ρουργικές κλινικές και 1.81 σε παθολογικές κλινικές όπου σημειώθηκε
σημαντική αύξηση (1.15, 1.85 και 2.23/10000 ημέρες νοσηλείας το
2009-2011, 2012-2014 και 2015-2018, αντίστοιχα, p=0.004). Το 41%
των περιστατικών οφείλονταν σε C. albicans, ενώ 59% σε non-albicans
Candida spp. (p<0.001) [37% C. parapsilosis species complex (SC), 11%
C. glabrata SC, 7% C. tropicalis, 1% C. krusei, 3% σπάνια Candida spp.].
Ο έλεγχος ευαισθησίας 311 στελεχών υπέδειξε 44 (14%) ανθεκτικά/μη-
άγριου τύπου στελέχη σε τουλάχιστον ένα εκ των 9 αντιμυκητιακών
που ελέγχθηκαν, εκτός από αμφοτερικίνη Β και φλουκυτοσίνη. 24/113
(20%) στελέχη C. parapsilosis SC βρέθηκαν ανθεκτικά στη φλουκονα-
ζόλη, ενώ 2/34 (6%) C. glabrata SC ήταν παν-ανθεκτικά στις αζόλες και
1/34 (3%) παν-ανθεκτικό στις εχινοκανδίνες. Ενώ η κατανάλωση αντι-
μυκητιακών ελαττώθηκε σημαντικά (p=0.02) με μέση ημερήσια καθο-
ρισμένη δόση 17.93DDD/100 ημέρες νοσηλείας, η χρήση φλουκονα-
ζόλης και η διευρυμένη χρήση μικαφουγκίνης συσχετίστηκαν με την
αύξηση της απομόνωσης C. parapsilosis SC (p=0.04). Στη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση της συχνότητας
εμφάνισης καντινταιμιών στις παθολογικές κλινικές και συγκεκριμένα
λοιμώξεων από C. parapsilosis SC. Παρότι τα ποσοστά αντοχής παρα-
μένουν χαμηλά (<14%), η απομόνωση στελεχών C. parapsilosis SC αν-
θεκτικών στη φλουκοναζόλη και C. glabrata SC πολυανθεκτικών στα
αντιμυκητιακά προκαλούν ανησυχία.
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ΕΑ 16. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Candida parap-
silosis ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΛΟΥ-
ΚΟΝΑΖΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019
Χ. Ζάρρας, Α. Πυρπασοπούλου, Χ. Μιχαηλίδου, Η. Ιωσηφίδης,
Κ. Μπάνη, Ε. Γουρίδου, Π. Σουκιούρογλου, Ι. Ρωμιόπουλος,
Ε. Ροηλίδης, Ε. Βαγδατλή
Εισαγωγή: H Candida parapsilosis αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα
απομονούμενα είδη Candida από κλινικά δείγματα νοσηλευόμενων
ασθενών. Συγκριτικά με τα υπόλοιπα non-albicans είδη Candida, έως
τώρα δεδομένα μικροβιακής αντοχής την κατατάσσουν στα κατά κα-
νόνα ευαίσθητα στη φλουκοναζόλη είδη. Στόχοι: η διερεύνηση της
αντοχής της C. parapsilosis στη φλουκοναζόλη και πιθανών παραγόντων
που σχετίζονται με την ανάπτυξη της αντοχής.
Υλικό-Μέθοδοι: Στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκε το σύνολο των στε-
λεχών Candida που απομονώθηκε από καλλιέργειες αίματος από όλα
τα τμήματα του Ιπποκρατείου ΝΘ κατά τα έτη 2018-2019. Εξαιρέθηκαν
επαναλαμβανόμενα θετικές καλλιέργειες του ίδιου ασθενούς. Τα κλινικά
τμήματα ομαδοποιήθηκαν σε παθολογικά, χειρουργικά και τμήματα
εντατικής παρακολούθησης – θεραπείας. Υπολογίστηκε το ποσοστό
αντοχής της C. parapsilosis στη φλουκοναζόλη (μέθοδος Vitek), η οποία
ορίστηκε ως η MIC≥8 και συσχετίστηκε η εμφάνισή της με το τμήμα
νοσηλείας, τη διάρκεια νοσηλείας προ της εκδήλωσης καντιταιμίας και
τη δυσμενή έκβαση της κλινικής πορείας του ασθενούς.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 105 στελέχη Candida που
απομονώθηκαν από θετικές αιμοκαλλιέργειες από αντίστοιχο αριθμό
ασθενών με μέση ηλικία τα 2.9±3.7 έτη στους παιδιατρικούς ασθενείς
και τα 59.6±17.8 έτη στους ενήλικες. η C. parapsilosis αποτέλεσε το κύ-
ριο είδος Candida που απομονώθηκε και τα 2 έτη (55% το 2018 και
50% το 2019) και απομονώθηκε σε μεγαλύτερη αναλογία σε παιδια-
τρικούς ασθενείς (68% έναντι 51% σε ασθενείς >18 ετών αντίστοιχα).
Το ποσοστό αντοχής της στη φλουκοναζόλη αυξήθηκε από 44.8% το
2018 σε 64.3% το 2019. η αντοχή στη φλουκοναζόλη δεν σχετίστηκε
με τη διάρκεια νοσηλείας προ της εκδήλωσης της καντιταιμίας
(p=0.897), το τμήμα στο οποίο νοσηλευόταν ο ασθενής κατά την εκ-
δήλωσή της, ή τέλος τη δυσμενή έκβαση (κατάληξη) του ασθενούς
(p=0.284). Συμπεράσματα: η αντοχή στη φλουκοναζόλη της C. parap-
silosis δεν φάνηκε να συσχετίζεται με την διάρκεια νοσηλείας και τη
βαρύτητα του τμήματος νοσηλείας. η εξαιρετικά υψηλή αντοχή αυτή
επιβάλλει την ορθολογική χρήση των αντιμυκητιακών κυρίως για λό-
γους χημειοπροφύλαξης.

ΕΑ 17. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΙΤΡΑΚΟΝΑ-
ΖΟΛΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ: Η ΕΜ-
ΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Γ. Ρέντζιου1, Ν. Ζαπανιώτης2, Μ. Αραπάκη3, Σ. Χατζηδαυίδ4,
Ε. Μαλλιαρού1, Α. Μαρκογιαννάκης5, Ν. Σύψας1,6,
Μ.Ν. Γκαμαλέτσου1,6

1Μονάδα Λοιμώξεων, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Γ.Ν.Α «Λαϊκό»,
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α «Λαϊκό», 3Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α
«Λαϊκό», 4Α΄Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α «Λαϊκό», 5Φαρμακείο, Γ.Ν.Α «Λαϊκό»,
6Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες αποτελούν ομάδα
υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη διηθητικών μυκητιάσεων και ιδιαίτερα
διηθητικής ασπεργίλλωσης. Ακρογωνιαίο λίθο της αντιμετώπισης τους
αποτελεί η προφυλακτική χορήγηση αντιμυκητιακών, με την ιτρακο-
ναζόλη να αποτελεί μια επιλογή λόγω ευρέως φάσματος με δράση
έναντι υφομυκήτων και ζυμομυκήτων. 
Σκοπός: Να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της ενδο-
φλέβιας ιτρακοναζόλης που χορηγήθηκε ως προφύλαξη έναντι διηθη-
τικών μυκητιάσεων σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, υπό
χημειοθεραπεία (ΧΜΘ).
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη παρατήρησης
φακέλων ασθενών που νοσηλεύτηκαν μία ή περισσότερες φορές σε αι-
ματολογικά τμήματα του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» από 1/2019-9/2019. Όλοι οι
ασθενείς έπασχαν από αιματολογικές κακοήθειες και έλαβαν ως πρω-
τογενή προφύλαξη ενδοφλέβια ιτρακοναζόλη. Ως έκβαση θεωρήθηκε
η ανάπτυξη διηθητικής μυκητίασης, έναρξη εμπειρικής αντιμυκητιακής
αγωγής, διακοπή της ιτρακοναζόλης λόγω παρενεργειών και η θνητό-
τητα τις μέρες 7, 14, 28 από την έναρξη προφύλαξης.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Συνολικά 31 ασθενείς που είχαν
47 νοσηλείες μπήκαν στη μελέτη. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 62 έτη
(median:63) και 22 (70%) ήταν άνδρες. 17 ασθενείς (54.8%) ήταν υψη-
λού κινδύνου για διηθητική μυκητίαση. Σε 45 από τις 47 εισαγωγές
(95.7%) οι ασθενείς έλαβαν ΧΜΘ και σε 44 εισαγωγές (93.6%) εμφάνι-
σαν ουδετεροπενία. Σε κανέναν δε διακόπηκε η ιτρακοναζόλη λόγω
παρενεργειών. Σε 6 ασθενείς (12.7%) έγινε αλλαγή της προφυλακτικής
αγωγής σε αντιμυκητιακή θεραπεία: Στοχευμένη σε 3 ασθενείς (6.3%)
με πολύ πιθανή (probable) διηθητική μυκητίαση και εμπειρική σε 3
(6.3%) με πιθανή (possible) διηθητική μυκητίαση. Δεν καταγράφηκε
θάνατος αποδιδόμενος σε διηθητική μυκητίαση τις ημέρες 7, 14, 28
μετά την έναρξη ιτρακοναζόλης. η συνολική θνητότητα ήταν 9.6% (3
ασθενείς). Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τη διεθνή βιβλιογρα-
φία, όσον αφορά στην επίπτωση διηθητικών μυκητιάσεων, χορήγηση
εμπειρικής αντιμυκητιακής αγωγής και αδρή θνητότητα. Συμπερασμα-
τικά, στο Νοσοκομείο μας η χορήγηση ενδοφλέβιας ιτρακοναζόλης ως
προφύλαξης από διηθητική μυκητίαση σε αιματολογικούς ασθενείς
είναι μια καλά ανεκτή και αποτελεσματική επιλογή.
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Εισαγωγή: η αντοχή της Candida glabrata στις εχινοκανδίνες τα τελευ-
ταία χρόνια έχει αυξηθεί κάνοντας την έγκαιρη ανίχνευση της απαραί-
τητη για τη βέλτιστη θεραπεία. Τα περισσότερα φαινοτυπικά τεστ
ευαισθησίας χρειάζονται 24ωρη επώαση. Στην παρούσα εργασία παρου-
σιάζεται ένα φαινοτυπικό τεστ πέντε ωρών για την ανίχνευση ανθεκτικών
στελεχών C. glabrata στην ανιντουλαφουγκίνη με τη χρήση της χρωμα-
τομετρικής μεθόδου XTT. Σκοπός: η έγκαιρη ανίχνευση ανθεκτικών στην
ανιντουλαφουγκίνη στελεχών C. glabrata. Υλικά και μέθοδοι: Μελετή-
θηκαν 10 ανθεκτικά και 28 ευαίσθητα στην ανιντουλαφουγκίνη κλινικά
στελέχη C. glabrata (EUCAST MIC 0,125-4mg/L και ≤0,008-0,06mg/L, αν-
τίστοιχα). Για τη μέθοδο ΧΤΤ, 2,5*105CFU/mL ανά στέλεχος ενοφθαλμί-
στηκαν σε RPMI1640+2% γλυκόζης, με διαφορετικές συγκεντρώσεις
ΧΤΤ/ΜΕΝ σε 96-μικροπλάκες (200 μL/πηγαδάκι). Μελετήθηκαν συγκεν-
τρώσεις 100-400mg/L ΧΤΤ μαζί με 0,78-25μΜ Μεναδιόνης για τον εντο-
πισμό του βέλτιστου συνδυασμού. Αφού προστέθηκαν 0,06 ή 0,125mg/L
ανιντουλαφουγκίνης (κλινικό όριο ευαισθησίας κατά EUCAST και μια διά-
λυση παραπάνω, αντίστοιχα) οι πλάκες επωάστηκαν στους 37ºC για 6h
με φωτομέτρηση στα 450nm κάθε 15min (Tecan Infinite F200) για την
παρακολούθηση της μεταβολικής δραστικότητας. Για κάθε χρονικό ση-
μείο μέτρησης αφαιρέθηκε η απορρόφηση του υποβάθρου και υπολο-
γίστηκαν οι διαφορές των απορροφήσεων μεταξύ του πηγαδιών με
φάρμακο και χωρίς φάρμακο για τα ευαίσθητα και τα ανθεκτικά στελέχη.

Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Ο βέλτιστος συνδυασμός παραμέ-
τρων για τον διαχωρισμό ευαίσθητων/ανθεκτικών στελεχών ήταν
100mg/L ΧΤΤ και 3,13μΜ μεναδιόνης μετά από επώαση 5 ωρών με
0,06mg/L ανιντουλαφουγκίνης. η μέση τιμή (εύρος) απορρόφησης των
ανθεκτικών στελεχών ήταν 0,733(0,435-1,025) χωρίς φάρμακο και
0,564(0,133-1,059) με φάρμακο ενώ των ευαίσθητων στελεχών ήταν
0,663(0,458-0,943) και 0,253(0,128-0,39), αντίστοιχα. η μέση τιμή (εύρος)
των διαφορών μεταξύ των απορροφήσεων με και χωρίς φάρμακο ήταν
στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη για τα ανθεκτικά στελέχη 0,155(0-
0,357) συγκριτικά με τα ευαίσθητα στελέχη 0,415(0,286-0,605) (t test
p<0.0001). Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, στελέχη C. glabrata με διαφο-
ρές απορροφήσεων <0,286 παρουσία 0,06mg/L ανιντουλαφουγκίνης στις
5 ώρες υποδηλώνει αντοχή (ευαισθησία/ειδικότητα μεθόδου 90%/100%).

ΕΑ 18. ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΟ ΤΕΣΤ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΙΝΤΟΥΛΑΦΟΥΓΚΙΝΗ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Candida glabrata
Π.-Χ. Γεωργίου1, J. Mouton2, M.C. Arendrup3,4,5, Σ. Πουρνάρας1, Ι. Μελετιάδης1,5

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα, Ελλάδα, 2Dept Medical Microbiology and Infectious Diseases,
Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands, 3Unit of Mycology, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark, 4Department of Clinical Microbiology,
Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark, 5Department of Clinical Medicine, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις από αζολο-ανθεκτικά στελέχη Aspergillus fumi-
gatus (ΑΖΑ-Αf) σχετίζονται με υψηλή θνητότητα (88-100%). Κλινικά και
περιβαλλοντικά στελέχη ΑΖΑ-Αf έχουν απομονωθεί παγκοσμίως σε πο-
σοστά που αγγίζουν το 30% και 21%, αντίστοιχα. η ύπαρξη τέτοιων στε-
λεχών στην Ελλάδα είναι άγνωστη. Σκοπός: Ανίχνευση κλινικών και περι-
βαλλοντικών ΑΖΑ-Αf στην Ελλάδα. Υλικά/Μέθοδοι: Μεταξύ
10/2016-10/2017, συλλέχτηκαν 716 δείγματα χώματος καλλιεργειών (βαμ-
βάκι, αμπέλια, ελιές, φρούτα, λαχανικά, σιτηρά, κομπόστ) από 23 νομούς
και επεξεργάστηκαν (Snelders 2009) χρησιμοποιώντας τρυβλία
Sabouraud+χλωραμφενικόλη και RPMI1640+2% γλυκόζη εμπλουτισμένα
με ιτρακοναζόλη (ΙΤΖ) και βορικοναζόλη (ΒΡΖ) (4 και 1 mg/L, αντίστοιχα).
Τα ανακτηθέντα στελέχη ταυτοποιήθηκαν μακρο-/μικρο-σκοπικά και
απαριθμήθηκαν οι αποικίες. Ταυτόχρονα, συλλέχτηκαν αναδρο-
μικά 150 κλινικά στελέχη A. fumigatus species complex (SC) από
δείγματα αναπνευστικού 124 ασθενών. Οι ελάχιστες ανασταλτικές
συγκεντρώσεις (ΕΑΣ) ΙΤΖ, ΒΡΖ, ποσακοναζόλης (ΠΣΖ) και ισαβου-
κοναζόλης (ΙΣΖ) των περιβαλλοντικών και κλινικών Α. fumigatus
SC προσδιορίστηκαν κατά EUCAST-E.DEF9.3.1. Τα ΑΖΑ-Αf SC στε-
λέχη υποβλήθηκαν σε μοριακή ταυτοποίηση, ενώ μελετήθηκαν
για την ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο cyp51A που σχετί-
ζονται με αντοχή στις αζόλες (Mellado 2007). Αποτελέσματα/Συμ-
περάσματα: Aspergillus spp. αναπτύχθηκαν σε 500/716 (70%)
δείγματα χώματος και Α. fumigatus SC σε 101/500 (20%). Μεταξύ
των περιβαλλοντικών στελεχών, απομονώθηκε 1/101 (1%) AZA-

Αf sensu stricto (SS) (ΕΑΣ ΙΤΖ, ΒΡΖ, ΠΣΖ, ΙΣΖ: >8, >8, 1, >8 mg/L) που έφερε
το μηχανισμό αντοχής TR46/Y121F/T289A από βιολογική καλλιέργεια
σουλτανίνας (λίπασμα με κομπόστ φυτικής προέλευσης). Από τα κλινικά
στελέχη, AZA-Αf SS βρέθηκαν σε 3/150 (2%) στελέχη από 2/124 (1.6%)
ασθενείς (ΕΑΣ ΙΤΖ, ΒΡΖ, ΠΣΖ, ΙΣΖ: >8, 1-4, 0.25-0.5, 1-4 mg/L), των οποίων
ο μηχανισμός αντοχής στο cyp51A βρίσκεται υπό διερεύνηση. Οι τιμές
των ΕΑΣ των περιβαλλοντικών και κλινικών Α. fumigatus SC ήταν παρό-
μοιες (Πίνακας). Ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένας παν-αν-
θεκτικός στις αζόλες περιβαλλοντικός A. fumigatus SS. Εντούτοις, το πο-
σοστό ΑΖΑ-Αf μεταξύ κλινικών και περιβαλλοντικών στελεχών ήταν μικρό
(<2%). η ύπαρξη ΑΖΑ-Αf στο περιβάλλον υποδηλώνει την αναγκαιότητα
για συστηματική επιτήρηση της ΑΖΑ στο πλαίσιο της Ενιαίας Υγείας.

ΕΑ 19. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΖΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Αspergillus fumigatus ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μ. Σιώπη1, O. Rivero-Menendez2, Α. Χατζημόσχου3, Α. Στάθη4, Ε. Κηρύκου4, A. Alastruey-Izquierdo2, Λ. Ζαχαριάδου4, Α. Βελεγράκη5,6,
Ε. Ροηλίδης3, Γ. Βρυώνη5, Α. Τσακρής5, Σ. Πουρνάρας1, Ι. Μελετιάδης1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., 2National Centre for Microbiology, Instituto
de Salud Carlos III, Mycology Reference Laboratory, Majadahonda, Madrid, Spain, 3Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης, 4Μικροβιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 5Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.,
6Εθνική Συλλογή Παθογόνων Μυκήτων (UOA/HCPF), Ε.Κ.Π.Α.

                                          Κλινικά στελέχη Αf SC (n=150)               Περιβαλλοντικά στελέχη Αf SC (n=101)
Αντιμυκητιακό     Εύρος ΕΑΣ     ΕΑΣ50       ΕΑΣ90               Εύρος ΕΑΣ       ΕΑΣ50       ΕΑΣ90
                                        (mg/L)        (mg/L)      (mg/L)                   (mg/L)          (mg/L)      (mg/L)

Ιτρακοναζόλη            0.125->8          0.5               0.5                       0.25->8            0.25             0.5

Βορικοναζόλη               0.25-4             0.5                 1                         0.25->8             0.5                 1

Ποσακοναζόλη            0.03-0.5          0.06            0.25                       0.06-1              0.06           0.125

Ισαβουκοναζόλη          0.25-4               1                   1                       0.125->8              1                  1
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ΕΑ 20. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙ-
ΔΙΑ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ: Η ΕΜ-
ΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (2008-2019)
Κ. Αντωνιάδη1, Λ. Πετρίκκος1, Μ. Αμπατζίδου1, Μ. Στάθη2,
Κ. Στεφανάκη3, Λ. Ζαχαριάδου2, Ε. Ροηλίδης4, Σ. Πολυχρονοπούλου1

1Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Γ.Ν.Παίδων «Η Αγία
Σοφία», ΑΘήνα, 2Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Παίδων «Η Αγία Σοφία»,
Αθήνα, 3Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Γ.Ν.Παίδων «Η Αγία Σοφία»,
Αθήνα, 4Γ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλο-
νίκης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Οι συστηματικές μυκητιάσεις αποτελούν σημαντική αιτία
θνητότητας σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, με αυξανόμενη συ-
χνότητα. 
Σκοπός: H μελέτη και ανάλυση ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες
που διεγνώσθησαν με  μυκητιακές λοιμώξεις στο Τμήμα μας κατά την
περίοδο 2008-2019.
Υλικό-Μέθοδος: Αναλύονται αναδρομικά τα χαρακτηριστικά, η δια-
γνωστική προσπέλαση, η αντιμετώπιση και η έκβαση συστηματικών
μυκητιάσεων σε 10 παιδιά (7 αγόρια) διάμεσης ηλικίας 10,6έτη (εύρος:
4μηνών-16ετών) με κακοήθη αιματολογικά νοσήματα: 5/10 με οξεία-
μυελογενή-λευχαιμία, 4/10 με οξεία-λεμφοβλαστική-λευχαιμία και 1/10
με λέμφωμα-Hodgkin.
Αποτελέσματα: Εννέα (9/10) ασθενείς ήταν υπό εντατική χημειοθερα-
πεία για το υποκείμενο νόσημα, ουδετεροπενικοί και νοσηλευόμενοι
>20 μέρες, 2/10 ασθενείς ήταν υπό χημειοθεραπεία υποτροπής μετά
από αλλογενή ΜΑΑΚ.,1/10 ασθενείς ήταν υπό κορτιζονοθεραπεία. Όλοι
οι ασθενείς εμφάνισαν πυρετό, 1/10 πόνο, 1/10 ογκόμορφη μάζα και
3/10 ασθενείς εμφάνισαν συμπτώματα από το ΚΝΣ. Εντόπιση: 5/10 μόνο
στους πνεύμονες, 2/10 πνεύμονες και το ΚΝΣ, 1/10 εγκέφαλο και 2/10
πνεύμονες, δέρμα και αίμα. η διάγνωση των μυκητιάσων τέθηκε σε 1
με βιοψία και κ/α αίματος, 1 με κ/α αίματος, 1 με κ/α αίματος και PCR, 1
με PCR. Στους ύπολοπους ασθενείς τέθηκε η υποψία μυκητιακής λοί-
μωξης βάσει ορολογικών δεικτών (θετική β-d-γλυκάνη και γαλακτο-
μαννάνη) και απεικονιστικών ευρημάτων. Απομονώθηκαν: 1/10 Fusarium
spp, 1/10 Candida famata, 1/10 Aspergillus fumigatus και 1/10 Absidia
spp (mucor). Εννέα (9/10) ασθενείς λάμβαναν προφύλαξη με αντιμυκη-
τιακά φάρμακα (7/9 μικαφουγκίνη, 1/9 αμφοτερικίνη-Β και 1/9 φλου-
κοναζόλη). Θεραπευτικά: 8/10 ασθενείς έλαβαν βορικοναζόλη (μέση
δόση 7,5mg/kg, εύρος 4-15mg/kg). Ένας έλαβε αγωγή με μικαφουγκίνη,
ενώ ένας έλαβε συνδυασμό αμφοτερικίνης-Β (7mg/kg) με ποσακονα-
ζόλη (25mg/kg). Τέσσερις ασθενείς έλαβαν θεραπεία συντήρησης με
βορικοναζόλη από του στόματος. Ένας ασθενής εμφάνισε επεισόδιο
σπασμών και 3/10 απεβίωσαν μετά 1, 6 και 12 μήνες, αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Οι συστηματικές μυκητιάσεις αποτελούν σημαντικό
κίνδυνο στους αιματολογικούς ανοσοκατασταλμενους ασθενείς, με
διαγνωστικές και θεραπευτικές δυσκολίες. Απαιτείται προσεκτική και
έγκαιρη διάγνωση και επιλογή κατάλληλης θεραπείας για την βέλτιστη
έκβαση.

ΕΑ 21. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΤΙΜΥ-
ΚΗΤΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Ε. Χωραφά1, Β. Κοματσιούλη1, Β. Ποτούπνη1, Ι.Ε. Χρήστου2,
Ε. Ροηλίδης1, Η. Ιωσηφίδης1

1Μονάδα Λοιμώξεων, Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκο-
μείο, Θεσσαλονίκη, 2Φαρμακείο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: η χρήση των αντιμυκητιακών φαρμάκων βρίσκεται σε
άνοδο τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης των ευάλωτων ομάδων
ασθενών. Αν και υπάρχουν αρκετές μελέτες καταγραφής σε ενήλικες,
στα παιδιά τα δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα τόσο στον ελληνικό
χώρο όσο και στον ευρωπαϊκό.
Σκοπός της μελέτης ήταν να καταγραφεί η κατανάλωση των αντιμυκη-
τιακών φαρμάκων στις παιδιατρικές και νεογνολογικές κλινικές ενός
τριτοβάθμιου νοσοκομείου.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη που διεξήχθη σε τμή-
ματα νοσηλείας νεογνών και παιδιών σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο από
το Α΄ τρίμηνο του 2016 έως το Γ΄ τρίμηνο του 2019. Για τον υπολογισμό
των καταναλώσεων χρησιμοποιήθηκε η συμβατική ημερήσια δόση
(Daily Defined Dose) ανά 1000 ημέρες Νοσηλείας (DDDs/1000ηΝ), που
προτείνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τους ενήλικες.
Οι καταναλώσεις των αντιμυκητιακών υπολογίστηκαν ανά τρίμηνο για
τα έτη 2016-2019. Τα δεδομένα των καταναλώσεων των αντιμυκητια-
κών προήλθαν από το φαρμακείο και τα δεδομένα για τις ημέρες νο-
σηλείας από το Γραφείο Στατιστικής του νοσοκομείου.
Αποτελέσματα: η συνολική διάμεση κατανάλωση των αντιμυκητιακών
διακυμάνθηκε μεταξύ 66 και 160 DDDs/1000 ηΝ. η λιποσωμιακή αμ-
φοτερικίνη Β ήταν το συχνότερα χρησιμοποιούμενο αντιμυκητιακό κα-
θόλη τη διάρκεια της μελέτης με ποσοστό 49%. Το δεύτερο σε
συχνότητα αντιμυκητιακό ήταν η βορικοναζόλη, η οποία παρουσίασε
μια σταδιακή  πτώση από 42 DDDs/1000 ηΝ το Α΄ τρίμηνο του 2016 σε
26 DDDs/1000 ηΝ (p=0.03) το 2019. Σε αντίθεση με τη βορικοναζόλη,
η κατανάλωση της μικαφουγκίνης παρουσίασε σημαντική αύξηση από
0 DDDs/1000 ηΝ το 2016  σε 34 DDDs/1000 ηΝ το Γ΄ τρίμηνο του 2019
(p=0.001). η κατανάλωση της φλουκοναζόλης παρέμεινε σχετικά χα-
μηλή αλλά σταθερή στη διάρκεια της μελέτης με διάμεσο τιμή 12
DDDs/1000 ηΝ.
Συμπέρασμα: η διαχρονική ανάλυση της κατανάλωσης αντιμυκητια-
κών σε παιδιατρικές κλινικές χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των
συμβατικών ημερήσιων δόσεων ήταν εφικτή και παρείχε σημαντικές
πληροφορίες για τον χαρτογράφηση της συνταγογράφησης τους και
την αναγνώριση στόχων πιθανής βελτίωσης της χρήσης τους.
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Εισαγωγή: η αύξηση των μυκητικών λοιμώξεων έχει οδηγήσει στην
εκτεταμένη χρήση των αντιμυκητικών.
Σκοπός: η αξιολόγηση των συνταγογραφήσεων αντιμυκητικών σε ενή-
λικες νοσηλευόμενους ασθενείς σε ελληνικά νοσοκομεία. 
Υλικό και μέθοδοι: η πολυκεντρική μελέτη σημειακού επιπολασμού
μίας συγκεκριμένης ημέρας διεξήχθη σε πέντε νοσοκομεία το 2015 και
σε έξι το 2017. 
Αποτελέσματα: Από τους 5812 νοσηλευόμενους ασθενείς που ελέχ-
θησαν στις δύο περιόδους, 129 έλαβαν αντιμυκητικά (73 το 2015 και
56 το 2017); 31 (24%) ασθενείς λάμβαναν προφυλακτική αγωγή, 32
(25%) pre-emptive, 38 (30%) εμπειρική και 28 (22%) στοχευμένη. Οι
τριαζόλες ήταν η κατηγορία αντιμυκητικών με την μεγαλύτερη χρήση
(65 ασθενείς; 50%), ακολουθόμενες από τις εχινοκανδίνες (59; 46%) και
λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β (12; 9%). η ποσακοναζόλη ήταν το πιο
συχνά συνταγογραφούμενο αντιμυκητικό ως προφυλακτική αγωγή (12

ανάμεσα σε 31 ασθενείς; 39%). η χορήγηση των εχινοκανδινών ήταν
υψηλότερη (P 0.009) στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (73%), σε σύγ-
κριση με άλλα τμήματα (40%). η αντιμυκητική αγωγή κρίθηκε ακατάλ-
ληλη σε 32 ασθενείς (25%) (16% το 2015 έναντι 36% το 2017; P 0.014).
η ακατάλληλη αντιμυκητική αγωγή πιο συχνά συνταγογραφήθηκε από
τον θεράποντα ιατρό σε σύγκριση με τον λοιμωξιολόγο (35% έναντι
5%; P<0.001). η συχνότερη μικροβιολογικά τεκμηριωμένη λοίμωξη
ήταν η καντινταιμία (12 από 28 λοιμώξεις). Μόνο δύο περιστατικά δια-
γνώστηκαν με επιβεβαιωμένη πνευμονική ασπεργίλλωση. 
Συμπεράσματα: η φλουκοναζόλη και οι εχινοκανδίνες συνταγογραφή-
θηκαν πιο συχνά για τη θεραπεία λοιμώξεων, ενώ η φλουκοναζόλη και
η ποσακοναζόλη ως προφυλακτική αγωγή. Το 25% των ασθενών λάμ-
βαναν ακατάλληλη αντιμυκητική αγωγή, γεγονός που αντικατοπτρίζει
την ανάγκη για ένα πανελλήνιο πρόγραμμα ελέγχου της συνταγογρά-
φησης αντιμυκητικών.

ΕΑ 22. ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΚΩΝ ΣΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
M. Παπαδημητρίου-Ολιβγέρης1, A. Ανδριανάκη2, Μ. Μαραγκός1, Ν. Σύψας3, Ε. Αποστολίδη3, Ε. Μαλτέζος4, Π. Παναγόπουλος4, Δ. Καραπιπέρης5,
Κ. Αρβανίτη6, Ε.Ι. Περδικούρη7, Γ. Σαμώνης2, Δ. Κοφτερίδης2

1Τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα, 2Κλινική Εσωτερικής Παθολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρα-
κλείου, Ηράκλειο, 3Κλινική Εσωτερικής Παθολογίας, Νοσοκομείο Λαϊκό, Αθήνα, 4Κλινική Εσωτερικής Παθολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξαν-
δρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 5Κλινική Εσωτερικής Παθολογίας, 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 6ΟΕΚΟΧΑ, Γεν. Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 7Β΄ Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική ΑΠΘ, Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
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ΑΑ 1. ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΟΝΥΧΟΜΥ-
ΚΗΤΙΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
Θ. Παραπούλη1, Ε. Κατσιάκου1, Α. Σμπιλίρης1, Α. Στασινού1,
Π. Κωνσταντίνου2, Α. Μαλάμου2, Σ. Βλάχος2

1Βιοπαθολογικό τμήμα διαγνωστικού κέντρου «ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ»,
2Βιοπαθολογικό τμήμα διαγνωστικού κέντρου «ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ»

Εισαγωγή: η ονυχομυκητίαση κάτω άκρων (ΟΚΑ) συχνά υποεκτιμάται
ως ένα αμιγώς αισθητικό πρόβλημα οδηγώντας σε υποδιάγνωση και
υποθεραπεία, όμως στην πραγματικότητα έχει σημαντικές αρνητικές
επιπτώσεις για τον ασθενή (ψυχολογικές, λειτουργικές, οικονομικές).
Χωρίς θεραπεία υπάρχει κίνδυνος απώλειας ονύχων ή ακόμα και εξά-
πλωσης της λοίμωξης κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να συμπεράνουμε ποιος είναι ο τυ-
πικός ασθενής με ΟΚΑ ως προς την ηλικία και το φύλο του καθώς και
ποιοι είναι οι συνηθέστερα υπεύθυνοι μύκητες.
Υλικό και μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια 10 μηνών ελήφθησαν στο εργα-
στήριό μας ξέσματα από 61 ασθενείς με βλάβες ονύχων άκρας ποδός
τα οποία μικροσκοπήθηκαν με διάλυμα KOH 20% και καλλιεργήθηκαν
σε Sabouraud agar με χλωραμφαινικόλη (επώαση σε θερμοκρασία πε-
ριβάλλοντος για 1 μήνα υπό σκιάν). η ταυτοποίηση των μυκήτων έγινε
κατόπιν μελέτης των μακροσκοπικών και μικροσκοπικών χαρακτηρι-
στικών των αποικιών. Αποτελέσματα: Εξετάστηκαν δείγματα 42 γυναι-
κών (68,8%) και 19 ανδρών (31,2%). Θετικές απέβησαν 39 καλλιέργειες
(63,9%) εκ των οποίων 29 από γυναίκες (74,4%) με μέση ηλικία 53 έτη
(ακραίες ηλικίες 25 και 85 έτη) και 10 από άνδρες (25,6%) με μέση ηλι-
κία 59 έτη (ακραίες ηλικίες 26 και 84 έτη). Απομονώθηκαν δερματό-
φυτα σε 24 καλλιέργειες (61,5%) και μη δερματοφυτικοί μύκητες σε 15
(38,5%). Συγκεκριμένα ανεπτύχθησαν: Trichophyton rubrum (20;51,3%),
T. interdigitale (3;7,6%), Aspergillus spp. (3;7,6%), Cladosporium spp.
(2;5,1%), Candida spp. (2;5,1%), T. mentagrophytes (1;5,1%), Alternaria
spp. (1;5,1%), Scopulariopsis spp. (1;5,1%), Trichosporon spp. (1;5,1%),
Rhizopus spp. (1;5,1%), Curvularia spp. (1;5,1%), Chrysosporium spp.
(1;5,1%), Rhodotorula spp. (1;5,1%), και Fusarium spp. (1;5,1%). 
Συμπεράσματα: Ο «συνήθης ύποπτος» για ΟΚΑ είναι μία γυναίκα 53
ετών με μυκητίαση από το ανθρωπόφιλο δερματόφυτο T. rubrum. Αξιο-
σημείωτη είναι επίσης η συχνή απομόνωση μη δερματοφυτικών μυκή-
των για τους οποίους συνιστάται συναξιολόγηση με ευρήματα άμεσου
παρασκευάσματος, ιστορικό ανοσοανεπάρκειας-ανοσοκαταστολής και
επανάληψη καλλιέργειας για επιβεβαίωση.

ΑΑ 2. ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΥ-
ΚΗΤΙΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Θ. Παραπούλη1, Κ. Σταθούλιας1, K. Sejdi1, Κ. Κυριάκου1, Γ. Μάρκου2,
Β. Μπρεγκανάκου2, Σ. Βλάχος2

1Βιοπαθολογικό τμήμα διαγνωστικού κέντρου «ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ»,
2Βιοπαθολογικό τμήμα διαγνωστικού κέντρου «ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ»

Εισαγωγή: Οι δερματομυκητιάσεις αποτελούν συχνές εξωνοσοκομει-
ακές λοιμώξεις προκαλούμενες κυρίως από δερματόφυτα και ζυμομύ-
κητες. Αν και σπάνια αποτελούν κάτι περισσότερο από αισθητικό
πρόβλημα σε ανοσοεπαρκή άτομα, ωστόσο είναι συχνά εμφανείς, μει-
ώνουν το βιοτικό επίπεδο του ασθενούς και η θεραπεία τους μπορεί
να αποδειχθεί δύσκολη. 
Σκοπός: η παρούσα καταγραφή αποσκοπεί να «φωτογραφήσει» τον
συνήθη ασθενή που προσέρχεται για καλλιέργεια δέρματος για μύκη-
τες σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο αστικού κέντρου, ως προς την
ηλικία, το φύλο του, το σημείο εντόπισης της βλάβης και τον παθογόνο
μύκητα που την προκαλεί.
Υλικό και μέθοδοι: Σε διάστημα 10 μηνών ελήφθησαν στο εργαστήριό
μας ξέσματα από επιφανειακές βλάβες 27 ασθενών τα οποία μικροσκο-
πήθηκαν κατόπιν επεξεργασίας του δείγματος με διάλυμα καυστικού
καλίου 20%, καλλιεργήθηκαν σε Sabouraud agar με χλωραμφαινικόλη
και επωάστηκαν σε θερμοκρασία δωματίου για 20 μέρες προστατευό-
μενα από φως. η ταυτοποίηση των μυκήτων έγινε με βάση τα μακρο-
σκοπικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά των αποικιών.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των καλλιεργειών απομονώθηκαν μύ-
κητες σε 17 περιπτώσεις (62,9%) εκ των οποίων οι 11 ήταν γυναίκες
(64,7%) με μέση ηλικία 49 έτη (ακραίες ηλικίες 21 και 79 έτη) και οι 6
άνδρες (35,3%) με μέση ηλικία 54 έτη (ακραίες ηλικίες 5 και 91 έτη). Τα
σημεία εντόπισης των βλαβών ήταν τα πόδια σε 8 ασθενείς (38%), πρό-
σωπο και λαιμός σε 5 (23,8%), κορμός σε 4 (19%) και χέρια σε 4 (19%).
Τα είδη των μυκήτων που ταυτοποιήθηκαν ήταν Trichophyton rubrum
σε 9 περιστατικά (52,9%), Microsporum canis σε 5 (29,4%) και Candida
albicans, T. interdigitale και T. mentagrophytes σε 1 περιστατικό το κα-
θένα (5,8%).
Συμπεράσματα: Από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι ο «συνήθης
ύποπτος» για μυκητίαση δέρματος είναι μία γυναίκα 49 ετών με βλάβες
στα πόδια από T. rubrum.

Εισαγωγή: η ονυχομυκητίαση άνω άκρων (ΟΑΑ) αν και είναι λιγότερο
συχνή από αυτή των ποδιών, δυσαρεστεί περισσότερο τους ασθενείς
λόγω της ευκολότερης αποκάλυψης της βλάβης στο κοινωνικό περι-
βάλλον. η μακροχρόνια αγωγή για την αντιμετώπισή της καθώς και η
δυσκολία διάγνωσης μετά την «τυφλή» λήψη αντιμυκητιακών φαρμά-
κων καθιστούν απαραίτητη την έγκαιρη διάγνωση πριν την έναρξη
της θεραπείας.
Σκοπός: η καταγραφή επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των ασθενών
με ΟΑΑ καθώς και των αιτιών που την προκαλούν.
Υλικό και μέθοδοι: Κατά τη διάρκεια ενός 10μήνου εξετάστηκαν 18
ασθενείς με πιθανή ΟΑΑ οι οποίοι απευθύνθηκαν στο Μικροβιολογικό
εργαστήριο του κέντρου μας για μυκητολογικό έλεγχο. Τα ξέσματα
που ελήφθησαν εξετάστηκαν μικροσκοπικά με διάλυμα KOH 20% και
στη συνέχεια εμβολιάστηκαν σε Sabouraud agar με χλωραμφαινικόλη.
η επώαση των τριβλίων έγινε στο περιβάλλον για 1 μήνα σε σκιερό

σημείο. Οι αναπτυσσόμενοι υφομύκητες εξετάστηκαν μακροσκοπικά
και μικροσκοπικά ενώ η ταυτοποίηση των Candida sp. στελεχών σε
επίπεδο είδους περιορίστηκε στη δοκιμασία βλαστικού σωλήνα για
διαφοροδιάγνωση της C. albicans από non – albicans στελέχη. 
Αποτελέσματα: Από τους 18 ασθενείς που προσήλθαν για πιθανή ΟΑΑ
οι 17 ήταν γυναίκες (94,4%) και μύκητες απομονώθηκαν σε 15 από τις
17 (83,3%). η μέση ηλικία των γυναικών με θετική καλλιέργεια ήταν 54
έτη (ακραίες ηλικίες 32 και 73 έτη). Ο μοναδικός άνδρας της μελέτης
ήταν 56 ετών στον οποίο απομονώθηκε C. albicans. Από τις συνολικά
16 θετικές καλλιέργειες τα είδη των μυκήτων που ταυτοποιήθηκαν
ήταν: C. albicans (10;62,5%), C. non albicans (3;18,7%) και Trichophyton
rubrum (3;18,7%).
Συμπεράσματα: Διαπιστώνεται ότι ο «συνήθης ύποπτος» για ΟΑΑ είναι
μία γυναίκα 54 ετών με μυκητίαση από C. albicans.

ΑΑ 3. Ο ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
Θ. Παραπούλη1, Κ. Κοτσυφάκης1, Δ. Θεοχάρη1, Α. Χαλάτση1, Ε. Ζενέλι2, Χ. Αγγελή2, Σ. Βλάχος2

1Βιοπαθολογικό τμήμα διαγνωστικού κέντρου «ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ», 2Βιοπαθολογικό τμήμα διαγνωστικού κέντρου «ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ»
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ΑΑ 4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ
ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΑΙΜΙΩΝ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
M. Παπαδημητρίου-Ολιβγέρης1, Φ. Κολονίτσιου2, Β. Καραμούζος3,
Φ. Φλίγκου3, Μ. Πλώτα2, Π. Ξαπλαντέρη2, Β. Σταμούλη2,
I. Σπηλιοπούλου2, Μ. Μαραγκός1, Μ. Χριστοφίδου2

1Τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων, 2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, 3Κλινική
Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστη-
μίου Πατρών

Εισαγωγή: Διαφορετικοί παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με βακτη-
ριαμιές και καντινταιμίες.
Σκοπός: η σύγκριση των ασθενών που ανέπτυξαν καντινταιμία με αυ-
τούς που ανέπτυξαν βακτηριαμία. 
Υλικό και μέθοδοι: Kατά τη διάρκεια μίας διετίας (Αύγουσος 2016-Ιού-
λιος 2018) διεξήχθη αναδρομική μελέτη στη Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Στη
μελέτη συμπεριλήφθησαν όλοι οι ασθενείς με βακτηριαιμία ή καντιν-
ταιμία. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ευαισθησίας των βακτηρίων στα
αντιβιοτικά ερμηνεύθηκαν σύμφωνα to EUCAST και των στελεχών Can-
dida στα αντιμυκητικά με βάση το CLSI.
Αποτελέσματα: Μεταξύ των 554 νοσηλευόμενων ασθενών, διαγνώ-
στηκαν 36 καντινταιμίες (18 Candida parapsilosis, 9 C. albicans, 9 άλλα
είδη) και 174 βακτηριαμίες (71 Klebsiella pneumoniae, 43 Acinetobacter
spp., 28 Pseudomonas aeruginosa, 18 Staphylococcus spp., 14 άλλα βα-
κτήρια). η αντοχή στις καρβαπενέμες ανιχνεύθηκε σε 132 Gram-αρνη-
τικά βακτήρια. η πλειονότητα των μικροβιαιμιών ήταν πρωτοπαθείς
(47.1%), και ακολουθούσαν οι λοιμώξεις κεντρικού φλεβικού καθετήρα
(26.2%). η θνησιμότητα στις 30 ημέρες ήταν 31.9% (31.0% των βακτη-
ριαιμιών έναντι 36.1% των καντινατιμιών; P 0.560). η πολυπαραγοντική
ανάλυση ανέδειξε ότι οι καντινταιμίες σε σύγκριση με τις βακτηριαιμίες
σχετίζονται με υψηλότερο SOFA score κατά την έναρξη της λοίμωξης
(P 0.024; OR 1.2, CI 1.0-1.5), υψηλότερο αριθμό των χορηγούμενων αν-
τιβιοτικών (P<0.001; OR 1.5, CI 1.2-1.8), λοίμωξη σχετιζόμενη με κεν-
τρικό φλεβικό καθετήρα (P<0.001; OR 8.3, CI 3.0-22.7), μη breakthrough
λοίμωξη (P 0.001; OR 6.9, CI 2.3-20.8), σηπτική καταπληξία (P 0.006; OR
6.4, CI 1.7-23.6), κατάλληλη εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή (P 0.005;
OR 5.6, CI 1.7-18.7).
Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό καντινταιμιών και βα-
κτηριαιμιών. Οι καντινταιμίες, σε αντίθεση με τις βακτηριαιμίες, προ-
κάλεσαν λοιμώξεις μεγαλύτερης βαρύτητας (υψηλότερο SOFA score
και υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης σηπτικής καταπληξίας), αλλά σχε-
τίζονται με υψηλότερα ποσοστά κατάλληλης εμπειρικής αγωγής. Ο
συνδυασμός των ανωτέρω παραγόντων εξηγεί την απουσία διαφοράς
στη θνησιμότητα μεταξύ καντινταιμίας και βακτηριαιμίας.

ΑΑ 5. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΥΚΗΤΑΙΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙ-
ΑΙΜΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ 68 ΜΗΝΩΝ
Τ. Κλογκέρι1, Α. Μπάκωση2, Α. Τσακίρης1, Μ. Γερογιάννη1, Δ. Ραγιά1,
Μ. Κιμούλη2, Σ. Μπούντη1, Π. Κάρλε2, Θ.Α. Πέππας1

1Γ Παθολογικό Τμήμα, 2Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

Εισαγωγή: Σκοπός ήταν να μελετηθεί η επίπτωση, οι διαχρονικές διαφορές
και η αδρά θνητότητα ασθενών με μυκηταιμία (Μ) ή βακτηριαιμία (Β) Παθο-
λογικού Τμήματος τριτοβάθμιου νοσοκομείου, χωρίς Αιματολογικό ή Ογκο-
λογικό Τμήμα με βακτηριαιμία (Β) ή μυκηταιμία (Μ) σε μία περίοδο 68 μηνών.
Μέθοδος: Όλοι οι ασθενείς στους οποίους επισυνέβαινε B ή Μ κατεγρά-
φοντο προοπτικά σε ηλεκτρονικό αρχείο ως προς παθογόνο, δημογραφικά
και έκβαση. Θνητότητα ορίσθηκε ως θάνατος κατά την νοσηλεία. Χρονικό
διάστημα: 1-1-2014 έως 31-8-2019 Καταχώρηση/ανάλυση σε η/Υ ΙΒΜ συμ-
βατό με το πρόγραμμα Excel και EPI5-Info (CDC, 2008). Ταυτοποίηση μέθο-
δος Vitek αυτοματοποιημένη Στατιστική αξιολόγηση με Yates corrected
chi-square test.
Αποτελέσματα: Κατεγράφησαν, συνολικά, 461 επεισόδια, 30 Μ και 431 Β επί
298 ασθενών μέσης ηλικίας 76,3 ετών στην υπό μελέτη περίοδο. Όλες οι Μ
ήταν νοσοκομειακές λοιμώξεις. Επίπτωση Β κατά οργανισμό Gram + ή – και
Μ /100 pt.days, ως και θνητότητα (Ν-%) ανά επεισόδιο ως κατωτέρω.

Προδιαθεσικοί παράγοντες υπήρχαν και σε Μ και σε Β, καθότι οι συννοση-
ρότητες ήταν ο κανόνας (Charlson score 7.2 στις Μ, αλλά και 6.4 στις Β, NS)
με συχνότερη, πάντως, την παρουσία κεντρικου καθετήρα στις Μ (19/30-
73.3% έναντι 127/431-38.3%, p=0.000196, <0.05) Μετά το 2016 οι καταγρα-
φείσες Μ ήταν διπλάσιες σε αριθμό. Παθογόνα Μ ήταν Candida albicans 13,
C.parapsilosis 12, C.tropicalis 3,  Cryptococcus 1, Trichosporon asahi 1. Θάνατοι
κατά την νοσηλεία επί Μ ήταν 14/30 -46.7% έναντι 178/431-41.3% του συ-
νόλου των Β (p=0.700, NS). η θνητότητα ελαττώθηκε διαχρονικά μετά εμ-
πειρική έναρξη αντιμυκητιακής αγωγής σε ασθενείς με βαρεία
νοσοκομειακή σήψη. Περισσότερο «φονικά» παθογόνα, με θνητότητα άνω
του μέσου όρου ήταν Candida albicans (76%) το Acinetobacter baumanii
(55%) και η Klebsiella pneumoniae με θνητότητα 52%. 
Συμπεράσματα: η διαρκής καταγραφή και παρακολούθηση των μεταβολών
στην επιδημιολογία των Β είναι θεμελιώδες προαπαιτούμενο για κάθε χώρο
υγείας για την εμπειρική επιλογή της βέλτιστης εμπειρικής αγωγής, καθορι-
στική για την έκβαση και επιβίωση, ιδίως των βαρέως πασχόντων.

                                  N                 επίπτωση           Θάνατοι (Ν)         Θάνατοι (%)

Gram – B               299                     0,38                           115                           38,4

Gram + B              132                     0,22                            63                            47,7

Mυκηταιμία            30                       0,05                            14                            46,7

Σύνολο                 461                    0,65                          192                          41,6
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ΑΑ 6. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΝΤΙΝΤΑΙΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (2009-2019)
Α. Γράψα, Α. Παρασχάκη, Ε. Ζούλια, Α. Μπαταρλή, Μ. Τζιάταρα,
Μ. Πανοπούλου
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Εισαγωγή: η νοσοκομειακή καντινταιμία αποτελεί σημαντικό αίτιο νο-
σηρότητας και θνητότητας, με ολοένα αυξανόμενη επίπτωση στη
χώρας μας αλλά και διεθνώς. 
Σκοπός: η μελέτη των καντινταιμιών σε νοσηλευόμενους ασθενείς των
κλινικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπο-
λης. Υλικό και μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν όλα τα στελέχη
Candida, που απομονώθηκαν από καλλιέργειες αίματος, κατά το χρο-
νικό διάστημα 9/2009 έως 09/2019. Οι καλλιέργειες πραγματοποιήθη-
καν με το αυτοματοποιημένο σύστημα BacΤAlert (bioΜérieux, France),
ενώ η ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους και ο έλεγχος ευαισθησίας στα
αντιμυκητικά φάρμακα με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 (bio-
Mérieux, France).
Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν 130 στελέχη του γένους Candida από
τη ΜΕΘ (42), τον Παθολογικό τομέα (62), Χειρουργικό τομέα (22), τη
Μονάδα Νεογνών (3) και την Παιδιατρική Κλινική (1). Τα είδη ήταν: Can-
dida albicans 49 (38%), C.parapsilosis 47 (36%), C. glabrata 20 (15%), C.
tropicalis 6(4,6%), C. lusitaniae 4(3%), C. famata 2(1,5%) και από 1(0,8%)
στέλεχος C. krusei και C. kefyr. η κατανομή των ειδών Candida στα χρο-
νικά διαστήματα 2010-2014 και 2015-2019 ήταν:
Όλα τα στελέχη ήταν ευαίσθητα σε αμφοτερικίνη Β, βορικοναζόλη, κα-
σποφουνγκίνη, μικαφουνγκίνη. Τρία στελέχη C. parapsilosis, το στέλε-
χος C. krusei και ένα στέλεχος C.glabrata βρέθηκαν ανθεκτικά και
μετρίως ευαίσθητο, αντίστοιχα, στη φλουκοναζόλη. 

Συμπεράσματα: Παρατηρείται αύξηση του αριθμού των απομονωθέν-
των  στελεχών σε συμφωνία με την αυξανόμενη επίπτωση των καντιν-
ταιμιών διεθνώς. Επιπλέον, σημειώνεται αύξηση στην συχνότητα
απομόνωσης των ειδών μη C. albicans, κυρίως της C. parapsilosis, είδος
το  οποίο εμφανίζει και χαμηλά ποσοστά αντοχής στη φλουκοναζόλη. 
Επομένως, κρίνεται αναγκαία η γνώση της επιδημιολογίας και των δε-
δομένων ευαισθησίας στα αντιμυκητικά φάρμακα των στελεχών Can-
dida, ως προϋπόθεση για την ορθή θεραπευτική αντιμετώπιση της
αποδεδειγμένης καντινταιμίας.

ΑΑ 7. ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ Cryptococcus
neoformans ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Α. Τσιρίγγα1, Μ. Πηρουνάκη2, Α. Ξανθάκη1, Χ. Παλασίου1,
Σ. Ντουράκης2, Β. Σκανδάμη1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο και 22η Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. Αθηνών, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Εισαγωγή: Ο Cryptococcus neoformans είναι βλαστομύκητας με παγκό-
σμια κατανομή και προκαλεί ευκαιριακές λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλ-
μένους ασθενείς, όπως μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και πνευμονική νόσο. Δεν
βρίσκεται στην φυσιολογική χλωρίδα, αλλά στο περιβάλλον, όπου βρί-
σκονται περιττώματα περιστεριών.
Σκοπός: η περιγραφή περιστατικού κρυπτοκοκκικής μηνιγγοεγκεφα-
λίτιδας σε ασθενή με λέμφωμα.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 79 ετών από την Τήνο, με διαγνω-
σμένο λέμφωμα Hodgin/B-μη Hodgin υψηλής κακοήθειας σταδίου IV,
παρουσίασε διαταραχή επιπέδου συνείδησης από 15νθημέρου,που τις
τελευταίες 4 ημέρες επιδεινώθηκε με σύγχυση, λήθαργο και δυσαρθρία
χωρίς πυρετό. Ο ασθενής ήταν σε αγωγή με δεξαμεθαζόνη. Κατά την
εισαγωγή στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου μας και την κλι-
νική εξέταση, παρουσίαζε: θερμοκρασία 36°C, αυχενική δυσκαμψία,
έλκος αρ.παράμεσου με νεκρωτική εσχάρα μετά από νυγμό. Από τον
εργαστηριακό έλεγχο WBC: 5000/μl, ΤΚΕ: 120 mm, CRP: 49 mg/l. Aπό
την ακτινογραφία θώρακα, είχε πνευμονικά διηθήματα με υπεζωκοτική
συλλογή, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση από προηγούμενη ακτινο-
γραφία. Διενεργήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση και κατά την γενική
εξέταση ΕΝΥ βρέθηκαν εμπύρηνα κύτταρα 20 κ.κ.χ. (κυρίως λεμφοκύτ-
ταρα), λίγα πρόσφατα ερυθρά και πολλά σφαιρικά κύτταρα με μορφο-
λογία βλαστομυκήτων, γλυκόζη: 53 mg/dl (γλυκόζη ορού: 141 mg/dl),
λεύκωμα 31,3 mg/dl. η αρνητική χρώση της σινικής μελάνης έδειξε
λευκωπά λαμπυρίζοντα κύτταρα με έλυτρο. η Gram χρώση έδειξε
Gram αρνητικούς ζυμομύκητες με Gram θετικά κοκκία στο κέντρο. η
ανίχνευση αντιγόνου κρυπτοκόκκου με LATEX (REMEL) στο ΕΝΥ ήταν
θετική. Ο ασθενής μπήκε σε εμπειρική θεραπεία με Αμφοτερικίνη Β.
Μετά από 3 ημέρες ο Cryptococcus spp αναπτύχθηκε στο Sabouraud
άγαρ. η ταυτοποίηση έγινε στο VITEK 2( Biomerieux ) καθώς και ο έλεγ-
χος ευαισθησίας στα αντιμυκητικά φάρμακα (AST-YS08). Τα αποτελέ-
σματα ήταν: 
MIC Αμφοτερικίνης Β: 0,032 μg/ml E,
MIC Bορικοναζόλης: <=0,12 μg/ml ΙΕ,
MIC Φλουκοναζόλης: 2 μg/ml Ε, Κασποφουγκίνη: Α, Μικαφουγκίνη: Α. 
Οι αιμο/ες που πάρθηκαν κατά την εισαγωγή ήταν αρνητικές. 
Ο ασθενής τέθηκε σε αγωγή με Αμφοτερικίνη Β, αμέσως μετά τα απο-
τελέσματα της οσφυονωτιαίας παρακέντησης, την οποία συνέχισε και
μετά το μυκητόγραμμα, αλλά κατέληξε 15 ημέρες μετά την εισαγωγή
από την βασική νόσο. 
Συμπεράσματα: Στις λοιμώξεις από Cryptococcus spp η έγκαιρη διάγνωση
είναι απαραίτητη για την θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. η
εξέταση του ΕΝΥ είναι ιδιαίτερα σημαντική για να βάλει άμεσα την διά-
γνωση και να ξεκινήσει η θεραπευτική αντιμετώπιση της λοίμωξης.

ΕΙΔΟΣ                       2010-2014                 2015-2019               ΣΥΝΟΛΟ

C. albicans                          33                                    16                               49

C. parapsilosis                   15                                    32                               47

C. glabrata                          7                                     13                               20

C. tropicalis                         0                                       6                                  6

C. lusitaniae                        2                                       2                                  4

C. famata                            0                                       2                                  2

C. krusei                               0                                       1                                  1

C. kefyr                                 0                                       1                                  1

Σύνολο                             57                                   73                             130
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ΑΑ 8. IN VITRO ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ/ΦΑΡΜΑ-
ΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΣΑΚΟΝΑΖΟΛΗΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ CANDIDA GLABRATA: ΠΡΟΣ-
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ EUCAST
Μ.Ι. Μπερεδάκη1, Σ. Πουρνάρας1, Ι. Μελετιάδης1

1Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
μείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Εισαγωγή: η μειωμένη ευαισθησία στις αζόλες που παρουσιάζει η C.
glabrata, περιορίζει τις διαθέσιμες από του στόματος θεραπευτικές επι-
λογές. Παρότι η ποσακοναζόλη εμφανίζει in vitro δραστικότητα έναντι
στελεχών C. glabrata, είναι άγνωστο αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
έναντι αυτών των λοιμώξεων, δεδομένης της απουσίας κλινικών ορίων
ευαισθησίας.
Σκοπός: Προσδιορισμός ορίων ευαισθησίας για τη ποσακοναζόλη
έναντι στελεχών C. glabrata κατά EUCAST.
Υλικό/Μέθοδοι: Μελετήθηκαν τέσσερα κλινικά στελέχη C. glabrata με
διαφορετική ευαισθησία στη ποσακοναζόλη (EUCAST MIC 0.06-4 mg/L)
σε ένα in vitro φαρμακοκινητικό/ φαρμακοδυναμικό (ΦΚ/ΦΔ) μοντέλο
προσομοιώνοντας τις συγκεντρώσεις των ελεύθερων επιπέδων του
φαρμάκου στον ανθρώπινο ορό Οι συγκεντρώσεις της ποσακοναζόλης
προσδιορίστηκαν με μικροβιολογική μέθοδο ενώ το μυκητιακό φορτίο
(log10CFU/mL) μετρήθηκε με ποσοτικές καλλιέργειες ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα. Για κάθε δοσολογία και στέλεχος υπολογίστηκε ο
λόγος της περιοχής κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης-χρόνου
(fAUC0-24) (ΦΚ παράμετρος) προς την MIC (ΦΔ παράμετρος). H σχέση
μεταξύ fAUC0-24/MIC και μυκητοστατικής δράσης (καμία log10CFU/mL
αλλαγή στο αρχικό εναιώρημα) της ποσακοναζόλης (ΦΚ/ΦΔ στόχος)
αναλύθηκε με το μαθηματικό μοντέλο Emax. Τα ποσοστά επίτευξης
(ΠΕΣ) του ΦΚ/ΦΔ στόχου υπολογίσθηκαν για την από στόματος 400mg
q12(Ullmann et al, AAC 2006) και την ενδοφλέβια/μέσω δισκίου χορή-
γηση 300 mg q24(Duarte et al, AAC 2014) ποσακοναζόλης με προσο-
μοίωση Monte Carlo σε 5000 ασθενείς και για στελέχη με διαφορετικές
τιμές MICs.
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: η in vitro σχέση fAUC0-24/MIC-
48hlog10CFU/mL ακολούθησε σιγμοειδή καμπύλη (R2=0.82), ενώ ο
ΦΚ/ΦΔ στόχος ήταν 62(35-146) fAUC0-24/MIC. Τα ΠΕΣ για την από του
στόματος και την ενδοφλέβια/μέσω δισκίου θεραπεία ήταν >76%, 41,
<12% για στελέχη C. glabrata με EUCAST MICs ≤0.125, 0.25 και >0.5
mg/L, και >96%, 51, <3% για στελέχη C. glabrata με EUCAST MICs ≤0.25,
0.5 και >1 mg/L, αντίστοιχα. 
To ΦΚ/ΦΔ όριο ευαισθησίας των 0.125/0.25mg/L για τη ποσακοναζόλη
και στελέχη C. glabrata είναι 2-3 υποδιπλάσιες αραιώσεις κάτω από το
επιδημιολογικό όριο ευαισθησίας της EUCAST (1 mg/L) αμφισβητώντας
τη χρήση της ποσακοναζόλης έναντι αυτών των λοιμώξεων.

ΑΑ 9. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΤΩΝ ΔΙΗ-
ΘΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Π.-Χ. Γεωργίου, Μ.-Ι. Μπερεδάκη, Μ. Σιώπη, Α. Ταρπατζή,
Ε. Καλογεροπούλου, Σ. Δαμιανίδου, Α. Βασιλακοπούλου,
Σ. Πουρνάρας, Ι. Μελετιάδης
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«Αττικόν», Αθήνα, Ελλάδα,

Εισαγωγή: Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις από είδη ζυμομυκήτων σχετίζονται
με υψηλά ποσοστά θνητότητας. η απομόνωση και ο έλεγχος ευαισθησίας
του παθογόνου θεωρείται ύψιστης σημασίας για την επιτυχή κλινική έκ-
βαση ειδικά όταν πρόκειται για μικτές λοιμώξεις όπου απομονώνονται δύο
ή περισσότερα είδη ζυμομύκητα.
Σκοπός: Στο πλαίσιο μιας προοπτικής πανευρωπαϊκής πολυκεντρικής με-
λέτης, καταγράφηκαν όλες οι μικτές μυκητιάσεις που ανευρέθηκαν σε ένα
εξάμηνο σε ένα τριτοβάθμιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. 
Υλικά και μέθοδοι: Μεταξύ Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2018 καταγράφηκαν
όλα τα είδη ζυμομυκήτων που απομονώθηκαν από στείρα κλινικά δείγματα
όπως αίμα και άλλα βιολογικά υγρά (ασκιτικό, πλευριτικό, περιτοναϊκό, πε-
ρικαρδιακό, αρθρικό, ΕΝΥ) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττι-
κόν». Για τον εντοπισμό των μικτών λοιμώξεων χρησιμοποιήθηκε χρωμο-
γόνο άγαρ (Brilliance Candida Agar, Oxoid) ενώ η ταυτοποίηση των ειδών
έγινε με το σύστημα VITEK II (Biomerieux) και Auxacolor (Biorad). Ο έλεγχος
ευαισθησίας έγινε με Sensititre Yeastone (MCS Diagnostics) χρησιμοποι-
ώντας κλινικά και επιδημιολογικά όρια ευαισθησίας κατά CLSI.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Αναλύθηκαν συνολικά 5587 δείγματα
(5011 αιμοκαλλιέργειες, 576 βιολογικά υγρά) από 2538 ασθενείς εκ των
οποίων θετικά σε ζυμομύκητες ήταν 55(1,9%) δείγματα (0.9% αιμοκαλλιέρ-
γειες, 1.7% βιολογικά υγρά) από 48(2.4%) ασθενείς. Ένα είδος ζυμομύκητα
απομονώθηκε σε 49/55(89,1%) δείγματα ενώ >2 είδη ζυμομυκήτων απο-
μονώθηκαν στα υπόλοιπα 6/55(10.9%) δείγματα και συγκεκριμένα σε
3/44(6.8%) θετικές αιμοκαλλιέργειες και 3/11(20%) θετικά βιολογικά υγρά
(κυρίως περιτοναϊκά). Από τα 49 δείγματα όπου απομονώθηκε ένα είδος
ζυμομύκητα, 46.9% ήταν C. albicans, 24.5% C. parapsilosis, 18.4% C.
glabarata, 8.1% άλλα σπάνια είδη. Από τα 14 δείγματα που απομονώθηκαν
2 είδη, 2 είχαν C. albicans + C. glabrata, 1 C. albicans+C. parapsilosis, 1 C. kru-
sei+C. glabrata, 1 C. parapsilosis+C. tropicalis και 1 C. albicans+C. inconspicua.
Όλα τα στελέχη ήταν ευαίσθητα/άγριου τύπου στα 9 αντιμυκητιακά φάρ-
μακα. Το ποσοστό των μικτών διηθητικών μυκητιάσεων ήταν 11% και κυ-
μαινόταν από 7% στις καντινταιμίες ως 20% στις περιτονίτιδες.
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ΑΑ 10. ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ
ΔΕΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ CANDIDA ΑΣΘΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙ-
ΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Μ. Ορφανίδου, Λ.-Π. Δροσοπούλου, Σ. Αντωνοπούλου, Α. Τσάκαλος,
Μ. Καμπερογιάννη, Ε. Πέτρου, Β. Κυτίνος, Ε. Βαγιάκου
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γεν. Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: η μελέτη του αποικισμού του αναπνευστικού συστήματος των
ασθενών της ΜΕΘ από στελέχη Candida κατά τη διάρκεια δύο ετών
(1/9/2017-31/8/2019) στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Αθήνας «Γ. Γεν-
νηματάς» 
Υλικό-Μέθοδοι: Κατά την περίοδο της μελέτης στάλθηκαν στο εργα-
στήριο 1735 δείγματα βρογχικών εκκρίσεων από 210 ασθενείς. Ο έλεγχος
των ασθενών γινόταν κατά την εισαγωγή του ασθενούς και, ακολούθως,
άπαξ εβδομαδιαία. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των απομονωθέντων
στελεχών ως αποικισμός ήταν: 1) η κλινική εικόνα του ασθενούς, 2) οι
δείκτες φλεγμονής, 3) η απεικονιστική εικόνα και 4) άμεση χρώση Gram
για την παρουσία πυοσφαιρίων και βλαστοκυττάρων (Clinical Pulmonary
Score Infection-CPSI <6). Τα δείγματα καλλιεργήθηκαν με τις συμβατικές
μεθόδους σε αερόβιες συνθήκες. Για την αναζήτηση των μυκήτων χρη-
σιμοποιήθηκε Sabouraud dextrose άγαρ με chloramphenicol (0,1g/L)
και gentamicin (0,05g/L) (bioMerieux). η ταυτοποίηση και ο έλεγχος
ευαισθησίας των στελεχών Candida πραγματοποιήθηκε με το αυτομα-
τοποιημένο σύστημα VITEK II (bioMerieux) και η ερμηνεία των αποτελε-
σμάτων έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI. 
Αποτελέσματα: Στελέχη Candida απομονώθηκαν σε 76 δείγματα βρογ-
χικών εκκρίσεων (4,4%). Τα στελέχη C. albicans ήταν τα συχνότερα
51/76 (67%). Από τα 25 Non-albicans Candida (NAC) στελέχη συχνότερα
ήταν οι: C. glabrata (8/25), C. parapsilosis (5/25) και ένα στέλεχος C. trop-
icalis, ενώ 11 στελέχη ήταν αταυτοποίητα. Έλεγχος ευαισθησίας έγινε
σε έξι αντιμυκητιακά (amphotericn B, flucytosine, fluconazole,
voriconazole, caspofungin, micafungin). Τα στελέχη C. albicans εμφά-
νισαν αντοχή στην fluconazole σε 3/51 στελέχη με MIC=8μg/ml και μέ-
τρια ευαισθησία σε 2/51 με MIC=4μg/ml, ενώ ένα στέλεχος βρέθηκε
με οριακή MIC=1μg/ml.Επίσης βρέθηκαν και 3/51 στελέχη με αντοχή
στην voriconazole με MIC=1μg/ml. Από τα οκτώ στελέχη της C.
glabrata, στη fluconazole πέντε βρέθηκαν με MIC=8μg/ml και τρία με
MIC=4μg/ml. Κανένα από τα πέντε στελέχη της C. parapsilosis δεν βρέ-
θηκε ευαίσθητο στην fluconazole (τρία στελέχη με αντοχή και δύο με
μέτρια ευαισθησία). Όλα τα στελέχη Candida βρέθηκαν ευαίσθητα στις
εχινοκανδίνες. Συστηματική λοίμωξη από φαινοτυπικά ίδιο στέλεχος
Candida εμφανίστηκε σε δύο ασθενείς.
Συμπεράσματα: Ο αποικισμός του τραχειοβρογχικού δέντρου από
στελέχη Candida στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας είναι χαμηλός
Τα στελέχη C. albicans εμφάνισαν χαμηλά επίπεδα αντοχής στις αζόλες,
σε αντίθεση με την C. parapsilosis που είναι υψηλότερα.
Ο περιοδικός έλεγχος, η γνώση της συχνότητας αποικισμού με Candida
spp και η ευαισθησία στα αντιμυκητιακά αποτελεί χρήσιμο εργαλείο
για την ανεύρεση ασθενών με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης διεισδυ-
τικής μυκητιασικής λοίμωξης.

ΑΑ 11. ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΖΥΜΟ-
ΜΥΚΗΤΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟΥ
Ι. Διαμαντή, Ε. Ελευθεριάδου, Ε. Γιαννούλη, Λ. Δημόπουλος,
Ι. Ζαμπέν, Α. Τσινιάνης, Μ. Θεοδωρίδου, Β. Ρίζου, Δ. Κοτσίνης,
Ε. Μάρτζιου, Π. Καζήλα
Βιοπαθολογικό Τμήμα Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Εισαγωγή: Οι μυκητιασικές λοιμώξεις σε ασθενείς με νεοπλασίες συν-
δέονται με αυξημένη θνητότητα. Οι ζυμομύκητες αποτελούν την κύρια
αιτία μυκητιασικών λοιμώξεων, με συχνότερα τα στελέχη Candida al-
bicans, αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση και των Can-
dida non albicans (CNA) στελεχών. Σκοπός: η μελέτη της συχνότητας
απομόνωσης των C. albicans και CNA στελεχών σε ογκολογικούς ασθε-
νείς με λοίμωξη κατά τη διάρκεια ενός έτους. Υλικό και μέθοδοι: Με-
λετήθηκαν 362 στελέχη μυκήτων, που αξιολογήθηκαν ως αίτια λοιμώ-
ξεων και απομονώθηκαν από διάφορα βιολογικά δείγματα ασθενών
του νοσοκομείου μας, κατά το χρονικό διάστημα 01-09-2018 μέχρι 31-
08-2019. η απομόνωση έγινε με τις κλασικές μικροβιολογικές τεχνικές
σε Sabouraud chloramphenicol agar και η ταυτοποίηση με το σύστημα
VITEK 2 της Biomerieux.
Αποτελέσματα: Τα κυριότερα στελέχη μυκήτων φαίνονται στον κάτωθι
πίνακα: 

Τα στελέχη που απομονώθηκαν από τις μυκηταιμίες ήταν:

Συμπεράσματα: Τα CNA στελέχη υπερτερούν των C. albicans στη ΜΕΘ,
ενώ στην Αιματολογική και στις υπόλοιπες κλινικές συμβαίνει το αντί-
θετο. Ανησυχητική είναι, λόγω της αυξημένης αντοχής της στα αντιμυ-
κητιασικά φάρμακα, η παρατηρούμενη επικράτηση της C. parapsilosis
στις μυκηταιμίες, καθώς και η αυξημένη συχνότητα στις άλλες λοιμώ-
ξεις των ανοσοκατασταλμένων ασθενών.

                                            ΜΕΘ                     ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ             ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟ-
                                       (N=115)                       (N=102)                       ΜΕΙΟΥ (N=362)
                                         n          %                      n         %                               n            %)

C. albicans                     35        30.4                    71       69.6                           196        54.1

C. parapsilosis              40        34.8                     8        7.8                              56          15.5 

C. glabrata                    22        19.1                    12       11.8                             54          14.9

C. krusei                          6          5.2                      5         4.9                              20           5.5

C. tropicalis                     6          5.2                     2           2                                18           4.9

C. dubliniensis               2          1.8                      1           1                                 5             1.4

                                              ΜΕΘ                          ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ           ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟ-
                                            (N=1)                                  (N=3)                    ΚΟΜΕΙΟΥ (N=7)
                                          n         %                               n        %                          n           %)

C. albicans                        1        33.3                             –         –                            2        28.61

C. parapsilosis                 2        66.6                             1       100                         5        71.45
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ΑΑ 12. ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΠΟ ASPERGILLUS FUMIGATUS ΣΤΗΝ ΚΥΣΤΙΚΗ
ΙΝΩΣΗ
Μ. Νόνη1, Σ. Ντουντουνάκης2, Ά. Κατελάρη2, Β. Σπούλου1

1Α’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΠΑ «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
2Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος από βακτήρια
θεωρούνται η «Αχίλλειος πτέρνα» των ασθενών με κυστική ίνωση. Τε-
λευταία, το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην κλινική σημασία της απομό-
νωσης μυκήτων στις βρογχικές εκκρίσεις των ασθενών και κυρίως του
A. fumigatus. Οι ασθενείς δύναται: α] να αποικιστούν με A. fumigatus
για μικρό (παροδικοί φορείς) ή για μεγάλο χρονικό διάστημα (χρονίως
αποικισμένοι), β] να παρουσιάσουν βρογχίτιδα από A. fumigatus, γ] να
παρουσιάσουν ευαισθητοποίηση στον A. fumigatus και/ή δ] να αναπτύ-
ξουν αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση (ΑΒΠΑ). Εξαιρετικά
σπάνια αναφέρεται η εμφάνιση ασπεργιλλώματος και, ακόμα πιο σπά-
νια, η εμφάνιση διηθητικής ασπεργίλλωσης. 
Σκοπός της εργασίας ήταν να αποτυπωθεί το φάσμα των κλινικών εκ-
δηλώσεων από A. fumigatus στους παιδιατρικούς ασθενείς του Τμήμα-
τος Κυστικής Ίνωσης του ΓΝΠΑ «η Αγία Σοφία». 
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των ιατρικών φα-
κέλων 207 ασθενών του Τμήματος Κυστικής Ίνωσης του ΓΝΠΑ «η Αγία
Σοφία» σε διάστημα 20ετίας προκειμένου να εντοπιστούν περιπτώσεις
που ανήκαν στο κλινικό φάσμα των νοσημάτων από A. fumigatus.
Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση εντοπίστηκαν 36 (17,3%) ασθε-
νείς οι οποίοι παρουσίασαν παροδικό αποικισμό με A. fumigatus, ενώ
25 (12,1%) ασθενείς αποικίστηκαν χρονίως με το μύκητα. Εξήντα ένας
(29,5%) ασθενείς παρουσίασαν ευαισθητοποίηση στον A. fumigatus,
ενώ 34 (16,4%) ασθενείς διεγνώσθησαν με ΑΒΠΑ κατά τη διάρκεια της
περιόδου παρακολούθησης. Τέσσερις (1,9%) ασθενείς εκδήλωσαν
βρογχίτιδα από A. fumigatus και άλλοι 2 (0,9%) ασθενείς παρουσίασαν
αποστήματα πνεύμονα από A. fumigatus.
Συμπεράσματα: η παρούσα έρευνα αποτυπώνει τη συχνότητα απομό-
νωσης A. fumigatus στις βρογχικές εκκρίσεις των ασθενών με κυστική
ίνωση καθώς και τη συχνότητα ευαισθητοποίησης στο μύκητα. Προ-
κειμένου να διευκρινιστεί το κατά πόσο δύνανται να ωφεληθούν από
την χορήγηση αντιμυκητιασικής θεραπείας οι ασθενείς που εντοπίζονται
στο κλινικό φάσμα των νοσημάτων από A. fumigatus αλλά δεν παρου-
σιάζουν κλινική συμπτωματολογία, είναι αναγκαίες επιπλέον μελέτες.

ΑΑ 13. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΝΤΙΝΤΑΙΜΙΩΝ ΣΕ ΜΟ-
ΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟ-
ΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥΣ
Σ. Χαρπαντίδης1, Μ. Τσάμη1, Ι. Δανιήλ2, Τ. Λαζαράκη1, Ε. Ζώρου3,
Σ. Ξυδιά3, Γ. Βρυώνη2, Ε. Γλυνού1,3

1Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. –Μαιευτήριο  «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα,
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, 3Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γ.Ν. - Μαιευ-
τήριο  «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα

Εισαγωγή: η Candida spp. είναι ο τέταρτος σε συχνότητα απομονώμενος
μικροοργανισμός σε θετικές αιμοκαλλιέργειες σε Ευρώπη και Αμερική. η
καντινταιμία στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.) παρου-
σιάζει υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σκοπός: Ο επιπολασμός μυκη-
ταιμιών από Candida spp. στη Μ.Ε.Ν.Ν. του Νοσοκομείου μας και η
επιδημιολογική μελέτη τους.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι αιμοκαλλιέργειες 8.195 νεογνών που
νοσηλεύθηκαν στη Μ.Ε.Ν.Ν. του Γ.Ν.Μ «Έλενα Βενιζέλου», από 1/1/2010 έως
30/9/2019. Για τα δείγματα αίματος χρησιμοποιήθηκαν παιδιατρικές φιάλες
(PF plus) (bioΜerieux), οι οποίες επωάστηκαν στο σύστημα Bact Alert
(bioΜerieux). Τα θετικά δείγματα (ένα από κάθε νεογνό) καλλιεργήθηκαν
σε κοινά θρεπτικά υλικά. Οι μύκητες απομονώθηκαν σε CHROMID Candida
Agar (bioΜerieux) και ταυτοποιήθηκαν στο σύστημα Vitek2 (bioΜerieux).
Για το αντιμυκητόγραμμα, με βάση τα όρια ευαισθησίας του CLSI 2012, χρη-
σιμοποιήθηκε το σύστημα Vitek2 και οι διαβαθμισμένες ταινίες (E-test).
Αποτελέσματα: Τα 9 (0,11%) από τα 8.195 νεογνά –5 άρρενα και 4 θήλεα–
είχαν αιμοκαλλιέργεια θετική για Candida spp. Εξ αυτών στα 8 (89%) απο-
μονώθηκε C. albicans και σε ένα (11%) C. lusitaniae. Όσον αφορά στην ευαι-
σθησία  των 8 στελεχών που ελέγχθησαν με αντιμυκητόγραμμα, όλα ήταν
ευαίσθητα στην αμφοτερικίνη Β, φλουκοναζόλη, βορικοναζόλη και φλου-
κυτοσίνη, ενώ ένα στέλεχος ήταν μετρίως ευαίσθητο στην κασποφουγκίνη
και ένα στη μικαφουγκίνη. Όλα τα νεογνά γεννήθηκαν πρόωρα, 7/9 πριν
την 28η εβδομάδα κύησης, 7/9 είχαν βάρος γέννησης <1000g (εξαιρετικά
πολύ χαμηλό) και 8/9 νεογνά νοσηλεύθηκαν στη Μ.Ε.Ν.Ν. για διάστημα >7
ημερών. Όλα διασωληνώθηκαν κατά την είσοδο τους στην Μ.Ε.Ν.Ν. και σε
όλα τοποθετήθηκε, ταυτόχρονα, κεντρικός φλεβικός καθετήρας (κ.φ.κ.). Τα
7/9 νεογνά έφεραν κ.φ.κ κατά την εμφάνιση της μυκηταιμίας. Σε όλα τα νε-
ογνά είχε προηγουμένως χορηγηθεί αντιμικροβιακή αγωγή (β-λακταμικά,
αμινογλυκοσίδη και γλυκοπεπτίδιο).
Συμπερασματικά, το συχνότερο αίτιο μυκηταιμίας νεογνών στη Μ.Ε.Ν.Ν.
του Νοσοκομείου μας ήταν η C. albicans. Κύριος παράγοντας κινδύνου ήταν
η μεγάλη προωρότητα, σε συνδυασμό με το εξαιρετικά πολύ χαμηλό βάρος
γέννησης. η προηγούμενη χορήγηση τουλάχιστον δύο κατηγοριών αντιμι-
κροβιακών, η χρήση κ.φ.κ. και διασωλήνωσης, καθώς και ο χρόνος νοση-
λείας στη Μ.Ε.Ν.Ν. αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης μυκηταιμίας.

η Rhodotorula είναι μύκητας της οικογένειας Basidiomycetes. Πρόκειται
για ευκαιριακό παθογόνο, που σπάνια προκαλεί νόσο σε ανοσοεπαρκή
άτομα. Σε ανοσοκατεσταλμένους συχνά προκαλεί μυκηταιμίες σχετι-
ζόμενες με κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες. Έχουν αναφερθεί σπα-
νιότερα λοιμώξεις κεντρικού νευρικού συστήματος, περιτονίτιδες σε
ασθενείς υποβαλλόμενους σε περιτοναϊκή κάθαρση και κερατίτιδες.
Υπάρχουν λίγες αναφορές λοιμώξεων δέρματος και μαλακών μορίων

(ΔΚΜΜ) σε ανοσοκατεσταλμένους. Αναφέρουμε μια σπάνια περίπτωση
λοίμωξης ΔΚΜΜ από Rhodotorula glutinis και E. faecalis σε ανοσοε-
παρκή ασθενή με επαναλαμβανόμενα επεισόδια λοιμώξεων ΔΚΜΜ
στο δεξί κάτω άκρο. Από το σημείο της φλεγμονής απομονώθηκαν οι
δύο μικροοργανισμοί. η ασθενής ανταποκρίθηκε στη στοχευμένη θε-
ραπεία κατά των δύο μικροβίων. Δεν σημειώθηκε υποτροπή κατά τη
διάρκεια της παρακολούθησης τους επόμενους τρεις μήνες.

ΑΑ 14. ΜΕΙΚΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΑΠΟ Rhodotorula glutinis
ΚΑΙ Enterococcus faecalis ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΟΣΟϊΚΑΝΗ ΑΣΘΕΝΗ
Π. Ιωάννου1, Δ. Χατζησυμεών2, Γ. Φάντη1, Σ. Μαράκη2, Γ. Σαμώνης1, Δ.Π. Κοφτερίδης1

1Παθολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης,
2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
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ΑΑ 16. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ / ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕ-
ΛΕΤΗ
Ε. Ελευθεριάδου, Ι. Διαμαντή, Ε. Γιαννούλη, Λ. Δημόπουλος,
Ι. Ζαμπέν, Μ. Θεοδωρίδου, Α. Τσινιάνης, Β. Ρίζου, Δ. Κοτσίνης,
Ε. Μάρτζιου, Π. Καζήλα
Βιοπαθολογικό Τμήμα Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αλλαγή στο φάσμα των
απομονούμενων μυκήτων από διάφορες λοιμώξεις, με ολοένα αυξα-
νόμενη την εμφάνιση στελεχών Candida non albicans, όπως η C. para-
psilosis. Σκοπός: η μελέτη της συχνότητας απομόνωσης ζυμομυκήτων,
από διάφορες λοιμώξεις ασθενών με νεοπλασίες, κατά τα έτη 2015-
2016 και 2018-2019 και η σύγκριση των αποτελεσμάτων. 
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 1676 στελέχη μυκήτων, που απομο-
νώθηκαν από διάφορα βιολογικά δείγματα ασθενών του νοσοκομείου
μας και αξιολογήθηκαν ως αίτια λοιμώξεων, κατά τα χρονικά διαστή-
ματα 2015-2016 και 2018-2019. η απομόνωση έγινε με τις κλασικές μι-
κροβιολογικές τεχνικές σε Sabouraud chloramphenicol agar και η
ταυτοποίηση με το σύστημα  VITEK2 της Biomerieux.
Αποτελέσματα: Τα συχνότερα απομονωθέντα στελέχη μυκήτων, ανά-
λογα και με την πηγή προέλευσης, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Συμπεράσματα: Συνολικά, πρώτη σε συχνότητα παραμένει η C. albicans.
Παρατηρείται αυξητική τάση απομόνωσης της C. parapsilosis από όλες
τις πηγές προέλευσης, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην θερα-
πευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων των ανοσοκατασταλμένων ασθε-
νών, λόγω της αυξημένης αντοχής της στα αντιμυκητιασικά φάρμακα.

ΑΑ 15. ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΗ Candida.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟ-
ΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Π. Ιωάννου1, Μ. Βολοσυράκη1, Β. Μαυρικάκη1, Ι. Παπακίτσου1,
Γ. Σαμώνης1, Δ.Π. Κοφτερίδης1

1Παθολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου,
Ηράκλειο Κρήτης

η λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα (ΛΕ) από είδη Candida είναι σπάνια νόσος
που αντιπροσωπεύει περίπου το 1-2% όλων των περιπτώσεων ΛΕ, και
χαρακτηρίζεται από υψηλή θνητότητα. Δεδομένης της σπανιότητας
της νόσου, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες κατευθυντήριες οδηγίες για το εί-
δος και τη διάρκεια της αντιμυκητικής αγωγής. Συχνά χρησιμοποιείται
μακροχρόνια θεραπεία, χωρίς να διευκρινίζεται η διάρκειά της. Περι-
γράφουμε δύο ασθενείς με προσθετικές βαλβίδες που ανέπτυξαν ΛΕ
από C. parapsilosis. Σε αμφότερους η συντηρητική θεραπεία απέτυχε,
στον ένα λόγω παρατεταμένης μυκηταιμίας, ενώ στον άλλο περιεπλάκη
με πνευμονικό οίδημα. Και οι δύο ασθενείς αντικατάσταση των προ-
σθετικών βαλβίδων και έλαβαν παρατεταμένη αντιμυκητική θεραπεία
με τελικά θετική έκβαση. Δεδομένης της απουσίας τυχαιοποιημένων-
ελεγχόμενων μελετών η θεραπεία των ΛΕ από Candida spp η θεραπεία
εξατομικεύεται. Μελλοντικές μελέτες πρέπει να εστιάσουν στο είδος
και τη διάρκεια της θεραπείας αυτών των λοιμώξεων.

                                                      ΑΙΜΑ                                       ΟΥΡΑ                                 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

                                          2015-2016       2018-2019         2015-2016        2018-2019          2015-2016        2018-2019

                                                  Ν=15                  Ν=15                   Ν=79                 Ν=100                  Ν=832                Ν=635

C. albicans             n            2                       3                        48                     32                      523                   339
                                %        13.3                   20                    60.7                   32                     62.9                  53.4

C. glabrata            n            1                       1                        16                     25                      121                    89
                                %         6.7                   6.7                    20.3                   25                     14.5                    14

C. parapsilosis      n            8                      10                        6                       21                       53                      98
                                %        53.3                 66.7                    7.6                     21                      6.3                   15.5

C. krusei                 n            1                       –                        2                        6                        35                      33
                                %         6.7                     –                       2.6                      6                        4.2                    5.2

C. tropicalis            n            1                       1                         2                        8                        24                      36
                                %         6.7                   6.7                     2.6                      8                        2.9                    5.6
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Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις από μουκορμύκητες αποτελούν καταστάσεις δυ-
νητικά θανατηφόρες, συχνότερα παρατηρούμενες σε ανοσοκατεσταλ-
μένους ασθενείς (κυρίως σε πάσχοντες από αιματολογικές κακοήθειες).
η δερματική μουκορμύκωση προκαλείται από ενοφθαλμισμό των σπο-
ρίων του μύκητα στο χόριο. η ραγδαία επέκταση της λοίμωξης αντανα-
κλά τη δημιουργία εμφράκτων-ιστικής νέκρωσης, λόγω διήθησης της
μικροκυκλοφορίας από τις υφές του μύκητα. Σκοπός: η αναφορά ενός
περιστατικού λοίμωξης μαλακών μορίων από μουκορμύκητα, σε νήπιο
με ώριμη/Burkitt-cell Οξεία Λευχαιμία Β–κυτταρικής αρχής (Β-ΟΛΛ).
Περιγραφή περίπτωσης: Θήλυ νήπιο 2,5 ετών, με ώριμη Β-ΟΛΛ [Ανοσο-
φαινότυπος μυελού: CD45+, CD19+, cCd79a+, CD10+, κ-κλωνική, καρυό-
τυπος: 47ΧX+i(1)(q10), t(8;14) (q24;32)], εμφάνισε την 14η ημέρα
νοσηλείας, κατόπιν ολοκλήρωσης των θεραπευτικών κύκλων COP(cy-
toreductive) και COPADM1(1η φάση εφόδου), στο μέσο τριτημόριο της
εκτατικής επιφάνειας του αριστερού αντιβραχίου, κυκλοτερή βλάβη, δια-
μέτρου ≈15mm, με ελαφρώς επηρμένη, πεπλατυσμένη, εξέρυθρη βάση
και κεντρική σκουρόχροη κοίλανση (“ecthema-like lesion”). Τη 15η
ημέρα, η βλάβη παρουσίαζε κεντρική νεκρωτική εσχάρα, με εξέρυθρη
περιφερική άλω και ήπια σκληρία. Την 18η ημέρα, συνεκτιμώντας την ει-
κόνα, τη γρήγορη αύξηση των διαστάσεων της βλάβης και την σχεδόν
πλήρη ανοσοκαταστολή του νηπίου, τέθηκε η υποψία μουκορμύκωσης
και αποφασίστηκε η ενδοφλέβια χορήγηση λιποσωμιακής αμφοτερικί-
νης Β, σε υψηλές δόσεις(7mg/Kg/H). Λόγω της υποκείμενης βαρειάς ου-
δετεροπενίας και της πιθανολογούμενης διαταραχής της επούλωσης,
στο έδαφος της πρωτοπαθούς νόσου, δεν έγινε εκτεταμένος χειρουργι-
κός καθαρισμός, αλλά απλή παροχέτευση της βλάβης. Υλικό του εκκρί-
ματος ελήφθη για καλλιέργεια.
Αποτελέσματα: Δύο ημέρες μετά, απομονώθηκε από την καλλιέργεια
μύκητας της κατηγορίας Mucorales. Την 23η ημέρα, η νεκρωτική εσχάρα
αποκολλήθηκε, καταλείποντας κρατήρα με αγγειοβριθή και μη ρυπαρό
πυθμένα. Από την καλλιέργεια του αποκολληθέντος υλικού απομόνω-
θηκε, εκ νέου, μουκορμύκητας [MIC(mg/L)→Amphotericin B: 0.5,
Posaconazole: 1]. η βλάβη, εν τέλει, επουλώθηκε πλήρως, κατά β΄ σκοπό.

Σκοπός: η μελέτη παραγόντων κινδύνου αποικισμού του εντέρου με
στελέχη Candida spp. σε ασθενείς της ΜΕΘ κατά την διάρκεια μιας τριε-
τίας. Υλικό-Μέθοδοι: Πρόκειται για προοπτική μελέτη που διεξήχθη σε
498 ασθενείς της ΜΕΘ, στο Γ.Ν.Θ «Γ. ΓΕΝΝηΜΑΤΑΣ» κατά την διάρκεια
μιας τριετίας. Από κάθε ασθενή λαμβάνονταν επιχρίσματα ορθού, την
1η μέρα της εισαγωγής και στην συνέχεια 2 φορές την εβδομάδα για
έλεγχο αποικισμού με είδη Candida spp. η επίστρωση γινόταν σε
Sabouraud άγαρ. η ταυτοποίηση κι ο έλεγχος ευαισθησίας στους αντι-
μυκητιασικούς παράγοντες (Αμφοτερικίνη, Κασποφουγκίνη, Φλουκυ-
τοσίνη, Φλουκοναζόλη, Μικαφουγκίνη και Βορικοναζόλη) έγινε με το
αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK 2 (bioMerieux, Marcy l'Etoile, France).
Ακολούθησε μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση των πα-
ραγόντων κινδύνου αποικισμού με είδη Candida spp.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των ασθενών 225(45%) ασθενείς αποι-
κίστηκαν στο ορθό με είδη Candida spp. Τα στελέχη που απομονώθηκαν

ΑΑ 18. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ TOY ΟΡΘΟΥ ΜΕ ΕΙΔΗ CANDIDA SPP. ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
Κ. Κοντοπούλου1, Σ. Ζώτου1, Ε. Αντωνιάδου2, Π. Τασιούδης2, Ι. Καψάλης1, Α. Χούρη1, Π. Διμπιτούζης1, Σ. Γεωργιάδου1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», 2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

ήταν 85% (n=191) Candida albicans και 11% non- albicans.(29 στελέχη
Candida parapsilosis και 5 στελέχη Candida glabrata). Όλα τα στελέχη
παρουσίασαν πολύ καλή ευαισθησία. η μονοπαραγοντική ανάλυση
ανέδειξε το Apache score, την διάρκεια παραμονής στην ΜΕΘ, τον
σακχαρώδη διαβήτη και την προηγηθείσα λήψη αντιβιοτικών ευρέος
φάσματος ως παράγοντες κινδύνου αποικισμού, ενώ στην πολυπαρα-
γοντική ανάλυση, ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου αποικισμού του
εντέρου με είδη Candida spp. βρέθηκαν η διάρκεια παραμονής στην
ΜΕΘ και η προηγηθείσα λήψη αντιβιοτικών εκτεταμένου φάσματος.
Συμπεράσματα: 1) Περίπου το ½ των ασθενών κατά την διάρκεια πα-
ραμονής στην ΜΕΘ αποικίστηκε με στελέχη Candida spp., κυρίως Can-
dida albicans 2) Ο αποικισμός των ασθενών της ΜΕΘ με μύκητες είναι
αναπόφευκτος, ιδιαίτερα στους ασθενείς που έλαβαν αντιμικροβιακούς
παράγοντες εκτεταμένου φάσματος, με κίνδυνο εμφάνισης επακόλου-
θης μυκηταιμίας.

Συμπέρασμα: η πλήρης αποδρομή της λοίμωξης αντανακλά τη σημασία
της επαγρύπνισης στην έγκαιρη διάγνωση, καθώς και το σημαντικότατο
ρόλο της λιποσωμιακής αμφοτερικίνης Β στη θεραπεία της δερματικής
μουκορμύκωσης σε ανοσοκατεσταλμένους παιδιατρικούς ασθενείς, με
υποκείμενη αιματολογική κακοήθεια.

ΑΑ 17. ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΚΟΡΜΥΚΩΣΗ ΣΕ ΝΗΠΙΟ ΜΕ ΩΡΙΜΗ Β – ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Μ. Ζιάκα1, Η. Ιωσηφίδης1, Κ. Κοτσογλανίδου2, Β. Αντάρη2, Μ. Κούρτη2, Χ. Ανταχόπουλος1, Γ. Τσικόπουλος3, Ε. Παπακωνσταντίνου2,
Ε. Ροηλίδης1

1Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., 2Παιδοογκολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», 3Τμήμα Χειρουργικής Παίδων ΕΣΥ (ΧΟΠ), Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
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ΑΑ 19. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΚΗΤΑΙΜΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑ ΟΚΤΩ ΕΤΩΝ
Σ. Ζώτου1, Ι. Καψάλης1, Α. Χούρη1, Π. Διμπιτούζης1, Σ. Γεωργιάδου1,
Κ. Κοντοπούλου1

Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: η μελέτη των ειδών Candida που προκάλεσαν μυκηταιμίες και των
ποσοστών αντοχής τους στα αντιμυκητιασικά φάρμακα κατά την διάρκεια
οκτώ ετών. Υλικό-Μέθοδος: Κατά το χρονικό διάστημα 10/2011 – 9/2019
μελετήθηκαν 12.181 αιμοκαλλιέργειες. Απομονώθηκαν 143 είδη Candida
(ΜΕΘ 95 και κλινικές 54). Οι καλλιέργειες αίματος επωάστηκαν σε φιαλίδια
Mycosis IC/F, του αυτοματοποιημένου συστήματος BACTEC 9120. (BD Di-
agnostic Systems, Sparks, MD, USA). η ταυτοποίηση κι ο έλεγχος ευαισθη-
σίας στους αντιμυκητιασικούς παράγοντες (Αμφοτερικίνη, Κασποφουγκίνη,
Φλουκυτοσίνη, Φλουκοναζόλη, Μικαφουγκίνη και Βορικοναζόλη) έγινε με
το αυτοματοποιημένο σύστημα VITEK 2 (bioMerieux, Marcy l'Etoile, France).
Επιπλέον προσδιορίστηκε και η MIC στην ανιντουλαφουγκίνη με την χρήση
Ε-test (bioMerieux, Marcy l'Etoile, France), σύμφωνα με τα κριτήρια CLSI.
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια οκτώ ετών απομονώθηκαν 95 είδη Can-
dida από αιμοκαλλιέργειες ασθενών της ΜΕΘ και 54 από αιμοκαλλιέργειες
ασθενών των υπολοίπων κλινικών. Τα είδη Candida που απομονώθηκαν
από τους ασθενείς της ΜΕΘ ήταν τα εξής: C. albicans 38, C. parapsilosis 28,
C. glabrata 18, C. krusei 4, C. tropicalis 4 και C. lusitaniae 3. Στις κλινικές τα
είδη ήταν τα εξής: C. albicans 31, C. glabrata 15, C. parapsilosis 8. Όσον
αφορά την αντοχή στα αντιβιοτικά, τα στελέχη C. albicans ήταν όλα ευαί-
σθητα στις αζόλες και στις εχινοκανδίνες Τα στελέχη C. glabrata παρουσία-
σαν αντοχή στην Αμφοτερικίνη Β 3% και στη Φλουκοναζόλη 20%. 9 στελέχη
C. parapsilosis παρουσίασαν μέτρια ευαισθησία στην φλουκοναζόλη, 3 στέ-
λεχη C. glabrata ήταν ανθεκτικά στην φλουκοναζόλη.Όλα τα στελέχη C.
krusei ήταν ανθεκτικά στην φλουκοναζόλη. Κανένα στέλεχος Candida non-
albicans δεν εμφάνισε μειωμένη ευαισθησία ή αντοχή στις εχινοκανδίνες.
Συμπεράσματα: 1) Τα non-albicans Candida στελέχη υπερτερούσαν έναντι
των C. albicans στην ΜΕΘ, ενώ στις κλινικές υπερτερούσαν τα στελέχη C. al-
bicans 2) η τυποποίηση των στελεχών Candida spp. και ο προσδιορισμός
MIC στους αντιμυκητιασικούς παράγοντες κρίνονται άκρως απαραίτητα,
για την κατάλληλη και στοχευμένη αντιμυκητιασική αγωγή, λαμβάνοντας
υπ΄όψιν και την ενδογενή αντοχή συγκεκριμένων ειδών Candida spp.

ΑΑ 20. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΟΥΣΑΡΙΩΣΗΣ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗ-
ΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΒΟΡΙΚΟΝΑΖΟΛΗΣ ΣΕ
ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑ-
ΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Λ. Πετρίκκος1, Κ. Αντωνιάδη1, Μ. Αμπατζίδου1, Μ. Στάθη2,
Κ. Στεφανάκη3, Λ. Ζαχαριάδου2, Ε. Ροηλίδης4, Σ. Πολυχρονοπούλου1

1Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Γ.Ν.Παίδων «Η Αγία
Σοφία», ΑΘήνα, 2Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Παίδων «Η Αγία Σοφία»,
Αθήνα, 3Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Γ.Ν.Παίδων «Η Αγία Σοφία»,
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νίκης, Θεσ/νίκη

Εισαγωγή: Οι συστηματικές μυκητιάσεις αποτελούν σημαντική αίτια νο-
σηρότητας και θνητότητας σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. η συχνότητα
των μυκητιακών λοιμώξεων από υφομύκητες αυξάνεται με τα είδη του
γένους Fusarium να αποτελούν αναδυόμενα παθογόνα για σοβαρές και
δύσκολα ελεγχόμενες διεισδυτικές λοιμώξεις στον ανοσοκατασταλμενο
αιμαιτολογικό ασθενή. Οι βιβλιογραφικές αναφορές της φουσαρίωσης
στα παιδιά είναι πολύ λίγες, ενώ τα δεδομένα για τη χρήση της βορικοναζόλης
(φάρμακο εκλογής) σε παιδιά κάτω των 2 ετών είναι ελάχιστα. Σκοπός: H
παρουσίαση της κλινικής εικόνας, της διαγνωστικής προσπέλασης, της
χορήγησης υψηλής δόσης βορικοναζόλης και της έκβασης συστηματικής
φουσαρίωσης σε βαριά ανοσοκαταστελμενο βρέφος με ανθεκτική οξεία
λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ). Υλικό-Μέθοδος-Αποτελέσματα: Βρέφος
ηλικίας 4 μηνών με pro-B οξεία-λεμφοβλαστική-λευχαιμία (ΟΛΛ), ΜLL(+),
CNS-3, με ανθεκτική νόσο χωρίς δυνατότητα επίτευξης ύφεσης μετά από
σειρά θεραπευτικών προσπαθειών: αρχική θεραπεία βάσει πρωτοκόλλου
ALLIC-BFΜ-2009, θεραπεία δεύτερης/τρίτης γραμμής (Clofarabine, Cy-
clophosmide, Etoposide, Blinatumomab) και θεραπεία υποτροπής (AL-
LIC-Relapse-2016-Guidance, Blinatumomab, IDA-FLA, Methotrexate,
Purinethol, Vincristine), εμφάνισε εμπύρετο επί ουδετεροπενίας με συνοδό
ανησυχία, δύσπνοια, ολιγουρία και έκθυση κηλιδοβλατιδώδους εξανθήματος
σε κορμό, άκρα και πρόσωπο. Σε καλλιέργειες αίματος και επιχρίσματος
βλάβης βαλάνου απομονώθηκε Fusarium spp, ενώ παράλληλα η διάγνωση
επιβεβαιώθηκε ιστολογικά σε βιοψία δέρματος. Ο ασθενής έλαβε αγωγή
με βορικοναζόλη σε υψηλή δόση (τελική δόση 15mg/kg/ΒΣ, λόγω ηλικίας
και επίτευξης θεραπευτικών επιπέδων φαρμάκου), με καλή ανοχή για 15
εβδομάδες συνολικά. Λίγες μέρες μετά την αύξηση της δόσης παρουσίασε
σταδιακή υποχώρηση όλων των συμπτωμάτων. Ο ασθενής συνέχισε να
λαμβάνει δευτερογενή προφύλαξη με βορικοναζόλη αλλά τελικά κατέληξε
λίγους μήνες μετά λόγω του ανθεκτικού υποκείμενου νοσήματος. Συμπε-
ράσματα: η συστηματική μυκητίαση από Fusarium αποτελεί απειλή για
τους πολυχημειοθεραπευμένους και υψηλού κινδύνου ασθενής με αιμα-
τολογική κακοήθεια. η σωστή διαγνωστική προσέγγιση και η έγκαιρη χο-
ρήγηση βορικοναζόλης είναι σημαντική για τη αντιμετώπιση της φουσα-
ρίωσης. Οι δόσεις της βορικοναζόλης στα βρέφη μπορεί να φτάσουν τα
12-15 mg/kg/ΒΣ με καλή ανοχή, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά
επίπεδα φαρμάκου και τα βέλτιστα θεραπευτικά αποτελέσματα.

ΑΑ 21. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΥΚΗΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝ-
ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ε. Μπελεσιώτου, Δ. Γαζή, Π. Ανδρικογιαννόπουλος, Ε. Δημοπούλου,
Α. Ζουριδάκη, Μ. Νέπκα, Ε. Περιβολιώτη, Κ. Λιτσάκης,
Ε. Κρανιωτάκη, Α. Αργυροπούλου, Ζ. Ψαρουδάκη
Μικροβιολογικό Τμήμα ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Εισαγωγή: η κλινική αξιολόγηση μυκήτων οι οποίοι απομονώνονται
από το ουροποιητικό σύστημα σε συνάρτηση με την κλινική εικόνα και
το ιστορικό του ασθενούς, είναι σημαντική διότι η μυκηταιμία μπορεί
να έχει ως μοναδικό εύρημα την μυκητουρία, ιδιαίτερα σε ασθενείς με
άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες. Σκοπός: η ταυτοποίηση του εί-
δους των μυκήτων και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυκητικά πρέπει
να εκτελείται πάντοτε, ιδιαιτέρως σε ασυμπτωματικούς ασθενείς.
Υλικό και μέθοδοι: Για να αξιολογηθεί κατάλληλα και ορθά η απομό-
νωση μυκήτων από την καλλιέργεια ούρων, η ουροκαλλιέργεια επανα-
λαμβάνεται σε νέο δείγμα και οι μύκητες μετά την προκαταρκτική
ταυτοποίηση με δοκιμασία βλαστικού σωλήνα, καλλιεργούνται σε χρω-
μογόνο άγαρ και ακολουθεί ταυτοποίση και έλεγχος ευαισθησίας στα
αντιμυκητικά με Viteκ 2 και E test. Αποτελέσματα: Από 1471 καλλιέρ-
γειες ούρων απομονώθηκαν μύκητες αλλά η μυκητουρία αξιολογήθηκε
ως αίτιο λοίμωξης σε 236 ουροκαλλιέργειες. Ταυτοποιήθηκαν 220
(93,2%) στελέχη Candida και 16 (6,8%) Trichosporon spp. 157 (71,3%)
ήσαν C. albicans και 63 (28,7%) non albicans (22 C. parapsilosis, 15 C. gla-
brata , 14 C. tropicalis , 4 C. famata, 4 C. krusei, 2 C. dubliniensis, 2 C. ci-
ferri).  Ήσαν πολυευαίσθητα (ευαισθησία σε Fluconazole, Amphotericin

B, Voriconazole, 5-Fluorocytosine και σε Micafungin, Caspofungin
(όμως με υψηλότερες τιμές MIC). Από τα C. parapsilosis 2/11 είχαν αν-
τοχή στην φλουκοναζόλη (MIC>8) και 1/14 C. tropicalis με ενδιάμεση
αντοχή στη φλουκοναζόλη (MIC>4). Τα Trichosporon asahii 3/16 είχαν
αντοχή και 2/16 ενδιάμεση ευαισθησία στην φλουκοναζόλη, 2/16 εν-
διάμεση ευαισθησία στην βορικοναζόλη και όλα αντοχή στις κανδίνες.
Συμπεράσματα: Το κύριο αίτιο μυκητουρίας παραμένει η Candida με
συχνότερη την C. albicans. Από τα non albicans στελέχη συχνότερη
είναι η C. parapsilosis, σε αντιθεση με τα προηγούμενα έτη που υπερ-
τερούσε η C. glabrata, η οποία έπεται, ακολουθεί η C. tropicalis και σε
μικρά ποσοστά C. famata, C. krusei, C. dubliniensis, C. ciferri. Τα Tricho-
sporon asahii spp. ισοκατανέμονται μεταξύ μονάδων και των άλλων
τμημάτων του νοσοκομείου σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη όπου
υπερτερούσαν στις μονάδες.
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Οι επιπολής μυκητιάσεις του δέρματος προκαλούνται από μια ποικιλό-
μορφη ομάδα παθογόνων μυκήτων που προσβάλλουν πλήρως τους
κερατινοποιημένους ιστούς, Διακρίνονται σε μυκητιάσεις του δέρμα-
τος, των τριχών και των ονύχων. η εργαστηριακή διάγνωση στηρίζεται
στην μικροσκοπική ανεύρεση υφών μυκήτων και στην απομόνωση των
μυκήτων στην καλλιέργεια δειγμάτων από ύποπτες βλάβες.
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη έγινε καταγραφή της συχνότητας ανί-
χνευσης μυκήτων σε εξωτερικούς ασθενείς από βλάβες του δέρματος
και των εξαρτημάτων. Υλικό και Μέθοδοι: Κατά τη τριετία 09/2016 –
10/2019 εξετάστηκαν 529 δείγματα από 489 εξωτερικούς ασθενείς (175
άνδρες, 314 γυναίκες). Έγινε α) άμεση μικροσκοπική εξέταση με τη προ-
σθήκη 15% ή 20% KOH β) καλλιέργεια σε εκλεκτκά θρεπτικά υλικά
(Sabouraud dextrose agar και agar με προσθήκη κυκλοεξιμίδης) και γ)
ταυτοποίηση των μυκήτων βάσει των μικροσκοπικών και μακροσκοπι-
κών χαρακτηριστικών. Αποτελέσματα: Εξετάστηκαν 529 δείγματα από

βλάβες δέρματος (140), τριχών(11) και ονύχων (378) με τα ακόλουθα
εργαστηριακά ευρήματα (βλ. πίνακα):
Σε 12 δείγματα με θετική μικροσκοπική εξέταση δεν απομονώθηκαν
μύκητες (9 ονύχων κάτω άκρων, 2 δέρματος, 1 ονύχων άνω άκρων).
Συμπεράσματα: Το ποσοστό ανεύρεσης μυκήτων με την μικροσκοπική
εξέταση στα δείγματα δέρματος ήταν 31.5% και στα δείγματα ονύχων
άνω και κάτω άκρων 7.5% και 5.8% αντίστοιχα. Παρά την χαμηλή ευαι-
σθησία η εξέταση κρίνεται απαραίτητη γιατί συμβάλλει στην έγκαιρη
διάγνωση και μπορεί να είναι διαγνωστική στις περιπτώσεις που η καλ-
λιέργεια αποβαίνει αρνητική. Το T. rubrum ήταν το πρώτο σε συχνότητα
απομόνωσης δερματόφυτο, ακολουθούμενο από το T. interdigitale και
το M. canis. Επιδημιολογική συσχέτιση με την πηγή μόλυνσης-άμεση
επαφή με οικόσιτα ζώα βρέθηκε στις περιπτώσεις δερματοφυτίας από
M. canis. Στα δείγματα ονύχων άνω άκρων συχνότερα απομονώθηκε
Candida spp.

ΑΑ 22. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟ
Π. Ανδρικογιαννόπουλος, Γ. Οικονομίδης, Ε. Δημοπούλου, Α. Ζουριδάκη, Ε. Παπαδοπούλου, Ε. Ρενιέρη, Ο. Αποστόλου, Δ. Γαζή, Ζ. Ψαρουδάκη,
Μ. Νέπκα, Ε. Περιβολιώτη, Ε. Μπελεσιώτου, Α. Αργυροπούλου, Κ. Φουντούλης
Μικροβιολογικό Τμήμα ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός, Οφθαλμιατρείο Αθηνών, Πολυκλινική»

         Εξετασθέντα             Μικροσκοπική        Καλλιέργεια                                Α π ο μ ο ν ω θ έ ν τ ε ς
             Δείγματα                    εξέταση (+)                     (+)                                                     Μ ύ κ η τ ε ς

    Είδος             Σύνολο                                                                                        Candida sp        Δερματόφυτα      Λοιποί Μύκητες
Ονύχων 
άνω άκρων               

67                     5                                 30                                       23                              4*                                     3

Ονύχων 
κάτω άκρων            

311                   18                                69                                       21                           33**                                 15

Δέρματος                 140                   44                                57                                       10                          43***                                 4

Τριχωτού
& γενείου                   

11                     –                                  –                                         –                               –                                     –

ΣΥΝΟΛΟ                  529                  67                              156                                     54                             80                                   22

*Trichophyton rubrum:3, Epidermophyton floccosum:1, **T.rubrum:22, Trichophyton interdigitale:4, Trichophyton tonsurans:1, Trichophyton spp.:2,
Trichosporon spp :4, ***T.rubrum:13, T.interdigitale:13, Microsporum canis:7, E.floccosum:3, T.tonsurans:3, Microsporum gypseum:1, Malassezia sp.:3

Εισαγωγή: Τα μυκωτικά ανευρύσματα προκαλούνται από λοίμωξη του
αρτηριακού τοιχώματος από παθογόνους μικροοργανισμούς. η προ-
σβολή των νεφρικών αρτηριών είναι σπάνια, εκδηλώνεται με αμβληχρή
κλινική συμπτωματολογία και συνήθως αποτελεί τυχαίο απεικονιστικό
εύρημα. Εξαιρετικά σπάνια διαγιγνώσκονται μετά από ρήξη και οι επι-
πλοκές είναι απειλητικές για τη ζωή. Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς
με ρήξη μυκωτικού ανευρύσματος νεφρικής αρτηρίας.
Παρουσίαση περιστατικού: Πρόκειται για ασθενή 73 ετών, με ιστορικό
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αρτηριακής υπέρτασης και στεφανιαίας
νόσου, ο οποίος νοσηλεύτηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας λόγω
εγκαυμάτων μικτού τύπου και καρδιαναπνευστικής ανεπάρκειας. Υπο-
βλήθηκε σε πολλαπλά χειρουργεία αποκατάστασης και παρουσίασε επει-
σόδια βακτηριαιμίας για την αντιμετώπιση των οποίων έλαβε πληθώρα
αντιμικροβιακών παραγόντων. Μετά από τρίμηνο νοσηλεία ο ασθενής
εμφάνισε αιφνιδίως εικόνα καταπληξίας με συνοδό πτώση της αιμο-
σφαιρίνης, χωρίς εμφανή εστία αιμορραγίας. Ο απεικονιστικός έλεγχος
ανέδειξε διάταση της αριστερής νεφρικής αρτηρίας με ενεργό εξαγγεί-
ωση του σκιαγραφικού. Ακολούθησε αγγειογραφία και εμβολισμός του
ανευρύσματος και σε δεύτερο χρόνο νεφρεκτομή. Το χειρουργικό πα-
ρασκεύασμα εστάλη για ιστολογική εξέταση. Στο μικροβιολογικό εργα-

ΑΑ 23. ΡΗΞΗ ΜΥΚΩΤΙΚΟΥ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΑ ΑΣΘΕΝΗ
Ζ. Ψαρουδάκη1, Α. Ζουριδάκη1, Ο. Αποστόλου1, Γ. Οικονομίδης1, Γ. Αδάμος2, Π. Ανδρικογιαννόπουλος1, Ε. Δημοπούλου1, Δ. Γαζή1,
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στήριο εστάλη υγρό ενδοπεριτοναϊκής παροχέτευσης για άμεση μικρο-
σκοπική εξέταση και καλλιέργεια. Στην χρώση Gram βρέθηκαν σπόρια
και υφές μυκήτων. η καλλιέργεια έγινε στο σύστημα ταχείας ανίχνευσης
BACTEC, το οποίο θετικοποιήθηκε μετά από 1 ημέρα επώασης και ακο-
λούθησε καλλιέργεια στα συνήθη θρεπτικά υλικά. Μετά από επώαση 2
ημερών απομονώθηκε υφομύκητας. Με βάση την μακροσκοπική εικόνα
της αποικίας και τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά, ο μύκητας ταυτο-
ποιήθηκε σαν Fusarium spp. O έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυκητιακά
έδειξε: Amphotericin B =< 2 μg/ml και Isavuconazole =< 1 μg/ml. Στην
ιστολογική εξέταση βρέθηκαν υφές μυκήτων πέριξ των αιμοφόρων αγ-
γείων του χειρουργικού παρασκευάσματος. Παρά την θεραπευτική
αγωγή με λιποσωμική αμφοτερικίνη Β, βορικοναζόλη και ισαβουκονα-
ζόλη, ο ασθενής απεβίωσε 1 μήνα μετά. Συμπέρασμα: Τα Fusarium spp.
τα τελευταία χρόνια αναδεικνύονται σε σημαντικά παθογόνα για τον
άνθρωπο, ιδιαίτερως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Στη διεθνή
βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί ελάχιστα περιστατικά μυκωτικού ανευ-
ρύσματος από Fusarium spp. η έκβαση κρίνεται δυσμενής, λόγω κυρίως
της συνυπάρχουσας ανοσοκαταστολής.  Σε κάθε περίπτωση η διάγνωση
απαιτεί την καλλιέργεια του υφομύκητα σε ιστολογικό παρασκεύασμα
ενώ η θεραπευτική προσέγγιση δεν είναι σαφής.
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Εισαγωγή: η ανίχνευση κρυπτοκοκκικού αντιγόνου στον ορό (Serum-
CrAg), σε ασθενείς με HIV λοίμωξη και CD4< 100 cells/mm3 αποτελεί
ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου. Εκτιμάται ότι στο 6,5% των ασθενών
αυτών θα ανιχνεύεται SerumCrAg. Ποσοστό 95% των SerumCrAg (+)
ασθενών θα εκδηλώσει κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα, σε χρονικό διά-
στημα λιγότερο από ένα μήνα, εάν δεν λάβει θεραπεία. Στους Serum-
CrAg (+) ασθενείς με μηνιγγιτιδικά συμπτώματα μπορεί να μην
ανιχνεύεται αντιγόνο κρυπτοκόκκου στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ)
(CSFCrAg). Θα περιγραφεί περίπτωση συμπτωματικού ασθενούς με
SerumCrAg (+) και CSFCrAg (-). Περιγραφή περιστατικού: Πρόκειται
για άνδρα 36 ετών, χρήστη ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών και πρό-
σφατη διάγνωση HIV λοίμωξης (πνευμονία από Pneumocystis jirovecii),
SerumCrAg(-) και CD4:1 cell/mm3. Έγινε έναρξη ART (FTC/TDF/DTG) και
χημειοπροφύλαξης με SMX/TMP. Πέντε μήνες αργότερα ο ασθενής εμ-
φάνισε νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις και ακολούθησε νοσηλεία σε ψυ-
χιατρική κλινική. Ο απεικονιστικός έλεγχος με CT θώρακος-εγκεφάλου

απέβη αρνητικός. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, θετικοποιήθηκε το
SerumCrAg χωρίς όμως να ανευρεθεί παθολογία στο ΕΝΥ: [πίεση:
120mmH20, κύτταρα: 1κκχ, γλυκόζη: 66mg/dl, λεύκωμα: 69mg/dl, CS-
FCrAg: αρνητικό, καλλιέργεια: αρνητική, ταχεία μοριακή ανίχνευση (Fil-
mArray): αρνητική]. Ετέθη η διάγνωση της κρυπτοκοκκικής
εγκεφαλίτιδας και ο ασθενής αρχικά έλαβε συνδυασμό λιποσωμιακής
αμφοτερικίνης Β (4mg/kg/24h) με φλουκυτοσίνη (25mg/kg/q6h) και
στη συνέχεια φλουκοναζόλη 400mg/dl/24h, με ύφεση των συμπτωμά-
των και αρνητικοποίηση του SerumCrAg. Συζήτηση: η λοίμωξη του
κεντρικού νευρικού συστήματος από Cryptococcus spp. σε HIV(+) ασθε-
νείς με CD4< 100 cells/mm3, περιλαμβάνει την αρχική προσβολή του
εγκεφαλικού παρεγχύματος (εγκεφαλίτιδα) και την επέκταση της λοί-
μωξης στις μήνιγγες (μηνιγγοεγκεφαλίτιδα). Στην πρώτη περίπτωση η
εξέταση του ΕΝΥ δεν είναι διαγνωστική. η συσχέτιση της κλινικής ει-
κόνας με την ανίχνευση SerumCrAg είναι καθοριστική. η θεραπευτική
προσέγγιση στις περιπτώσεις αυτές δεν έχει διευκρινιστεί.

ΑΑ 24.  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΑΙΜΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ
ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΟ ΕΝΥ ΚΑΙ CD4 < 100 cells/mm3

Ο. Αποστόλου1, Α. Αργυροπούλου1, Γ. Οικονομίδης1, Χ. Τότσικας2, Κ. Ρανέλλου1, Μ. Τσεπελή2, Κ. Λιτσάκης1, Π. Ανδρικογιαννόπουλος1,
Ε. Δημοπούλου1, Π. Χρά1, Δ. Γαζή1, Ζ. Ψαρουδάκη1, Μ. Νέπκα1, Ε. Περιβολιώτη1, Ε. Μπελεσιώτου1, Β. Παπασταμόπουλος2, Κ. Φουντούλης1

1Μικροβιολογικό Τμήμα, 2Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός, Οφθαλμιατρείο Αθηνών, Πολυκλινική»

Εισαγωγή - Σκοπός: η Candida απομονώνεται συχνά από τις αναπνευ-
στικές εκκρίσεις νοσηλευόμενων σε Μ.Ε.Θ. Σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς
σπανίως αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα λοίμωξης του αναπνευστι-
κού. Υπάρχουν όμως αναφορές για έμμεση συμμετοχή της σε αναπνευ-
στικές λοιμώξεις μέσω συνέργειας με βακτήρια ή μέσω επίτασης της
δυσλειτουργίας του αναπνευστικού επιθηλίου. Σκοπός της μελέτης
αυτής ήταν να εξετασθεί εάν η χορήγηση αντιμυκητικών σε ανοσοε-
παρκείς –μέχρι την είσοδό τους στη Μ.Ε.Θ.– ασθενείς που από τις ανα-
πνευστικές εκκρίσεις τους απομονώθηκε Candida, επηρέασε την
έκβασή τους. Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά ασθε-
νείς της Μ.Ε.Θ. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ηρακλείου, στο διά-
στημα μεταξύ Ιανουαρίου του 2014 και Δεκεμβρίου του 2016, στους
οποίους απομονώθηκε Candida από τις αναπνευστικές εκκρίσεις, και
κατατάχθηκαν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη τέθηκαν όσοι είχαν λάβει
αντιμυκητική θεραπεία για οποιοδήποτε λόγο 10 ημέρες πριν έως και
10 ημέρες μετά την απομόνωση της Candida, ενώ στη δεύτερη όσοι
δεν έλαβαν ανάλογη θεραπεία. Εκτιμήθηκε η έκβαση των ασθενών των

δύο ομάδων, λαμβάνοντας υπόψιν και δυνητικούς συνεπιδρώντες πα-
ράγοντες. Αποτελέσματα: Συνολικά 79 ασθενείς μελετήθηκαν, εκ των
οποίων 58 (73,4%) ήταν άντρες. η μέση ηλικία των συμμετεχόντων
ήταν 66,1 έτη (SD: 16,6). Εξ αυτών, 39 έλαβαν αντιμυκητικά την περίοδο
πέριξ της απομόνωσης Candida spp. Δεν αναδείχθηκε στατιστικά ση-
μαντική (p<0,05) σχέση μεταξύ της λήψης αντιμυκητικών και της 28-
ήμερης θνητότητας στη Μ.Ε.Θ. ή στο νοσοκομείο, ούτε και στη
συνολική θνητότητα έως το εξιτήριο. η απουσία στατιστικής σημαντι-
κότητας υφίσταται και στο μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρό-
μησης ελέγχου της επίδρασης της ηλικίας, του φύλου, της παρουσίας
> 2 συννοσηροτήτων, της κλίμακας APACHE II και του δείκτη μάζας σώ-
ματος (Πίνακας 1). Συμπεράσματα: Δεν ανευρέθηκε συσχέτιση μεταξύ
της χορήγησης αντιμυκητικών παραγόντων σε πρότερα ανοσοεπαρ-
κείς ασθενείς της Μ.Ε.Θ. με απομόνωση Candida spp από τις αναπνευ-
στικές εκκρίσεις, και της επιβίωσής τους. Μεγαλύτερες παρεμβατικές
μελέτες κρίνονται απαραίτητες για να διερευνηθεί αρτιότερα το εν
λόγω επιστημονικό ερώτημα.

ΑΑ 25.  ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Candida spp ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ
Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥΣ
Α. Βουιδάσκη1, Ν. Σπερνοβασίλης1, Σ. Μαράκη1, Α. Αχυροπούλου1, Α. Παπαζαχαρίου1, Ε. Παράσχου1, Δ. Ιεροδιακόνου1, Χ. Αλεξοπούλου1,
Γ. Σαμώνης1,2, Δ. Κοφτερίδης1

1Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσ. Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη, 2Νοσ. «Metropolitan», Ν. Φάληρο, Αθήνα

Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία νοσηλείας ασθενών και ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης

Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων (n=79) και στοιχεία νοσηλείας

Ανδρικό φύλο (%)                                                                                                               58 (73,4)                                         Μέση ηλικία σε έτη (SD)                                                                                                 66,1 (16,6)
Μέση διάρκεια νοσηλείας στη Μ.Ε.Θ. σε ημέρες (SD)                                              20 (17,7)                                         Λήψη αντιμυκητικών (%)                                                                                                39 (49,4)
> 2 συννοσηρότητες (%)                                                                                                  33 (41,8)                                         Μέσος δείκτης μάζας σώματος (SD)                                                                             28,4 (6,6)
Μέση τιμή APACHE II (SD)                                                                                                21,6 (7,8)                                        28-ήμερη θνητότητα στη Μ.Ε.Θ., %                                                                                  22,8
28-ημερη ενδονοσοκομειακή θνητότητα, %                                                                  22,8                                             Ενδονοσοκομειακή θνητότητα, %                                                                                      30,4

Πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση σχέσης χορήγησης αντιμυκητικών και έκβασης
             Μεταβλητή                       28-ήμερη θνητότητα στη Μ.Ε.Θ., p-value                 28-ήμερη ενδονοσοκομειακή θνητότητα, p-value                 Ενδονοσοκομειακή θνητότητα, p-value
            Αντιμυκητικά                                                                .38                                                                                                             .38                                                                                                           .24
                   Ηλικία                                                                       .77                                                                                                             .77                                                                                                           .94
                    Φύλο                                                                        .69                                                                                                             .69                                                                                                           .53
      >2 συννοσηρότητες                                                         .90                                                                                                             .90                                                                                                           .39
                APACHE II                                                                    .35                                                                                                             .35                                                                                                           .46
   Δείκτης μάζας σώματος                                                      .21                                                                                                             .21                                                                                                           .36
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Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι η επί-
σημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικροβιολογικής
Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση των Βιοπαθολό-
γων, Κλινικών Μικροβιολόγων, αλλά και κάθε επιστήμονα
που ασχολείται με την εργαστηριακή και κλινική ιατρική.

Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών στην Ελληνική
ή την Αγγλική γλώσσα που αφορούν όλους τους τομείς της
Κλινικής Μικροβιολογίας (Βακτηριολογία, Παρασιτολογία, Μυ-
κητολογία, Ιολογία), αλλά και τις λοιπές εξειδικεύσεις της
Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Εργαστηριακή Αιματολογία-Αιμοδοσία,
Ιατρική Βιοχημεία και Ανοσολογία).

Πρόσβαση στο περιοδικό
η πρόσβαση στο περιοδικό γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο,
σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας,
μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εται-
ρίας (www.hms.org.gr).

Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας στο www.hms.org.gr (Περιοδικό/ηλε-
κτρονική Υποβολή Άρθρων). Χειρόγραφα που παραλαμβά-
νονται με το ταχυδρομείο, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι
ηλεκτρονικού αρχείου, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Το υπο-
βαλλόμενο άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή-
δήλωση του υπεύθυνου συγγραφέα που να βεβαιώνει ότι
όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και συμφωνούν με την
υποβολή του χειρογράφου και ότι το άρθρο ή ένα σημαντικό
μέρος αυτού δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσί-
ευση κάπου αλλού. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται κάθε
σύγκρουση συμφερόντων όλων των συγγραφέων. Κατά την
παραλαβή, το άρθρο ελέγχεται για την πληρότητα και στη
συνέχεια αποστέλλεται απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον
υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα.

Είδη άρθρων προς δημοσίευση
Δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων:

Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν αποτελέσματα εργα-
στηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελετών προοπτι-
κού ή αναδρομικού χαρακτήρα που δημοσιεύονται για
πρώτη φορά. η έκταση του κειμένου χωρίς τη βιβλιογραφία
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις.

Βραχείες δημοσιεύσεις: Έχουν την γενική δομή των
ερευνητικών εργασιών, όμως έχουν μικρότερο μέγεθος έως
1.800 λέξεις και έως 15 βιβλιογραφικές αναφορές. Αφορούν
μελέτες που δεν δικαιολογούν την έκταση μιας πλήρους
ερευνητικής εργασίας. η Συντακτική Επιτροπή, μετά από
πρόταση των εκάστοτε κριτών, διατηρεί το δικαίωμα να συ-
στήσει στους συγγραφείς να μετατρέψουν μια πλήρη ερευ-
νητική εργασία σε βραχεία δημοσίευση, εφόσον, κατά την
κρίση τους, δεν δικαιολογείται η έκταση που έχει δοθεί. Οι

συγγραφείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν εργασίες που
έχουν εξαρχής τη μορφή βραχειών δημοσιεύσεων.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Αποτελούν νέες ή πολύ
σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, σπάνιες εκδηλώσεις,
εφαρμογή νέων διαγνωστικών κριτηρίων ή νέων θεραπευ-
τικών μεθόδων. η έκταση του κυρίως κειμένου να μην υπερ-
βαίνει τις 1.500 λέξεις και η βιβλιογραφία να μην υπερβαίνει
τις 15 παραπομπές.

Ανασκοπήσεις: Αναλύονται σύγχρονα ιατρικά θέματα,
στα οποία παρουσιάζονται οι πρόσφατες εξελίξεις ή αναφέ-
ρονται τα συμπεράσματα σειράς ερευνητικών μελετών των
συγγραφέων. Οι ανασκοπήσεις γράφονται από έναν ή
περισσότερους συγγραφείς, ανάλογα με τη θεματολογία
τους. η έκταση του κυρίως κειμένου να μην υπερβαίνει τις
10.000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 100 παραπομπές.

Επιστολές προς την Σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις ή παρα-
τηρήσεις για δημοσιευμένες μελέτες κ.λπ. η έκτασή τους να
μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 5 ανα-
φορές.

Άρθρα της Σύνταξης: Σύντομα άρθρα σχολιασμού ή κρί-
σης επίκαιρων θεμάτων, τα οποία γράφονται μετά από πρό-
σκληση της συντακτικής επιτροπής. η έκτασή τους να μην
υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις και η βιβλιογραφία τις 10 ανα-
φορές.

Ορισμός συγγραφέα άρθρου
Ως συγγραφέας ενός άρθρου ορίζεται ένα άτομο που έχει
συνεισφέρει στον σχεδιασμό ή στην εκτέλεση της συγκε-
κριμένης έρευνας που παρουσιάζει το άρθρο, σύμφωνα με
τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Πε-
ριοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html]. Το περιοδικό θε-
ωρεί όλους τους συγγραφείς, ανεξάρτητα της σειράς τους,
ως φέροντες εξίσου την πλήρη ευθύνη ενός άρθρου, συμπε-
ριλαμβανομένου και του ορισμού του τίτλου και της σειράς
των υπολοίπων συγγραφέων. Άτομα που παρεχώρησαν προς
χρήση εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, κλινικά ή πρότυπα στε-
λέχη, αναλώσιμα ή αντιδραστήρια, έδωσαν οικονομική βοή-
θεια μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης, ή συμ-
πλήρωσαν ερωτηματολόγια, δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι
πληρούν τα κριτήρια του συγγραφέα. Επίσης τα κριτήρια
αυτά δεν πληρούν άτομα που σχολίασαν, ή διόρθωσαν ή πα-
ρείχαν συμβουλές κατά τη διαδικασία της συγγραφής μέρους
ή όλου του άρθρου. Αυτά τα άτομα μπορούν να αναφερθούν
στο κεφάλαιο των ευχαριστιών. Ομάδες εργασίας μπορεί να
αναφερθούν ως συγγραφείς, εφόσον όλα τα μέλη που απο-
τελούν την ομάδα πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν
πιο πάνω. Τέλος, αναφέρεται ρητά ότι ο τίτλος του συγγραφέα
δεν μπορεί να αποδοθεί «τιμής ένεκεν» λόγω θέσης. Τυχόν
διαφωνίες που ανακύψουν σχετικά με την απονομή του τίτ-
λου του συγγραφέα ή την σειρά των συγγραφέων σε ένα άρ-
θρο, θα σημαίνουν αυτόματα την αναστολή της διαδικασίας
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κρίσης, έως ότου αυτά λυθούν, είτε από το σύνολο των συγ-
γραφέων, ή από την αρμόδια επιτροπή βιοηθικής και δεον-
τολογίας του ιδρύματος προέλευσης του άρθρου.

Ευχαριστίες
Τα άτομα στο κεφάλαιο των ευχαριστιών θα πρέπει να έχουν
εγκρίνει την συμμετοχή τους σε αυτό. Για υλικό που έχει δη-
μοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και υπόκειται σε πε-
ριορισμό πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων
(copyright) θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος με
τον οποίο αυτό αποκτήθηκε και πως δόθηκε η άδεια. Κάθε
οικονομική βοήθεια, είτε δημόσια είτε ιδιωτική θα πρέπει
να αναφέρεται ρητά.

Σύγκρουση συμφερόντων
Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν στο άρθρο
κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σχετικά με την υπό
δημοσίευση μελέτη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς
Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιοδικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html]. Θα πρέπει να
αναφέρεται κάθε χρηματοδότηση που θα μπορούσε να οδη-
γήσει ή να υπονοήσει κατευθυνόμενη εξαγωγή συμπερα-
σμάτων, όπως επίσης κάθε οικονομική δραστηριότητα που
μπορεί να έχει σχέση με την μελέτη (π.χ. και όχι περιοριστικά,
προηγούμενη κατοχή μετοχών ή συμμετοχή σε Διοικητικά
Συμβούλια ή λήψη χρηματοδότησης για ομιλίες από εταιρία
της οποίας τα προϊόντα ελέγχονται στην συγκεκριμένη με-
λέτη, κ.λπ.). η μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων θα
πρέπει επίσης να αναφέρεται. Εδώ σημειώνεται ότι οι λε-
πτομέρειες της σύγκρουσης συμφερόντων δεν δημοσιεύον-
ται μαζί με το άρθρο, αλλά παραμένουν στην Συντακτική
Επιτροπή υπό αυστηρή εχεμύθεια. Στο άρθρο δημοσιεύεται
μια γενικόλογη φράση, π.χ. «Ο συγγραφέας Χ.Χ έλαβε ενί-
σχυση από την εταιρία Ψ.Ψ. για ερευνητικούς σκοπούς, ή για
ομιλίες σε συνέδρια κ.λπ.». Αποτυχία της συμμόρφωσης με
αυτή την οδηγία θα οδηγεί σε επιστροφή του άρθρου για
συμπλήρωση, πριν την επιστημονική κρίση. Σε περίπτωση
που εκ των υστέρων αποκαλυφθεί σύγκρουση συμφερόν-
των που δεν δηλώθηκε, η συντακτική επιτροπή διατηρεί το
δικαίωμα να το αναφέρει σε επόμενο τεύχος με την μορφή
«Ο συγγραφέας Χ.Χ. δεν δήλωσε πιθανή σύγκρουση συμφε-
ρόντων, σχετικά με το άρθρο Ζ.Ζ. και την εταιρία Ψ.Ψ.».

Οδηγίες σύνταξης άρθρων
Για τη σύνταξη των άρθρων το περιοδικό ακολουθεί τις υπο-
δείξεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών Περιο-
δικών (ICMJE):
[http://www.icmje.org/urm_main.html]. Αποτυχία των συγ-
γραφέων να συμμορφωθούν με τις οδηγίες μπορεί να ση-
μαίνει επιστροφή του άρθρου, πριν την κρίση, για διόρθωση
και εκ νέου υποβολή. Το χειρόγραφο, με την χρήση ηλε-
κτρονικού υπολογιστή και λογισμικού επεξεργασίας κειμέ-
νου, δακτυλογραφείται σε μορφοποίηση μεγέθους σελίδας
Α4 (212 x 297 mm) με περιθώρια εκατέρωθεν τουλάχιστον
2,5 cm, σε διπλό διάστημα και με συνεχή αρίθμηση σειρών
στο αριστερό περιθώριο (Μενού: Διάταξη σελίδας/Αρίθ-

μηση γραμμών/Συνεχόμενη αρίθμηση).
Οι ερευνητικές εργασίες, οι βραχείες δημοσιεύσεις και

οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν την ίδια
κοινή δομή και να περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα, σε ένα
ενιαίο αρχείο κειμένου (word, text, ή άλλο): τη σελίδα τίτλου,
την ελληνική περίληψη με τις λέξεις κλειδιά, την αγγλική πε-
ρίληψη με τις λέξεις κλειδιά στα αγγλικά, το κυρίως κείμενο,
τις ευχαριστίες, τη δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, τη
δήλωση άδειας από την αρμόδια Επιτροπή Βιοηθικής ή/και
τον ΕΟΦ (εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία, για ερευνητικές εργασίες παρεμβατικού τύπου), τη
βιβλιογραφία, τους πίνακες και τις λεζάντες των εικόνων. Οι
εικόνες θα πρέπει να υποβάλλονται σε ξεχωριστά αρχεία,
σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

η σελίδα τίτλου αποτελεί την πρώτη σελίδα του άρθρου
και περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου, στον οποίο δεν
επιτρέπονται συντμήσεις λέξεων, (β) τα ονόματα των συγ-
γραφέων (πλήρες όνομα και επώνυμο), (γ) το εργαστήριο ή
την κλινική και το νοσοκομείο ή το ίδρυμα από το οποίο
προέρχεται η εργασία, (δ) την πλήρη διεύθυνση του υπεύ-
θυνου για την αλληλογραφία συγγραφέα, συμπεριλαμβανο-
μένου ενός αριθμού τηλεφώνου και μιας ενεργούς
διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και (ε)
βραχύ τίτλο όχι μεγαλύτερο από 40 γράμματα με τα διαστή-
ματα. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να αναφέ-
ρονται στην Ελληνική γλώσσα και στη συνέχεια και στην
Αγγλική γλώσσα.

η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση 250–400 λέξεις
(εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που θα έχει
έκταση έως 250 λέξεις), στην Ελληνική και την Αγγλική
γλώσσα και θα πρέπει να χωρίζεται σε 4 παραγράφους (Σκο-
πός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα). Κάτω
από την περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται οι λέξεις κλει-
διά (3-6) στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, που πρέπει
να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους του Index Medicus
και να αποδίδονται στα Ελληνικά σύμφωνα με το ΙΑΤΡΟΤΕΚ
(MeSH-Hellas-Βιοϊατρική Ορολογία).

Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να χωρίζεται στα τμήματα:
Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συζήτηση,
εκτός από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που θα πρέπει
να αποτελούνται από τα τμήματα: Εισαγωγή, Περιγραφή
περίπτωσης, Σχόλιο ή Συζήτηση. Στο Υλικό και Μέθοδοι
περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής του υλικού ή
των ασθενών, καθώς και οι μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν,
ώστε η έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί από ερευνητές
που επιθυμούν την εφαρμογή της. Σε περιπτώσεις ερευνών
που αφορούν σε ανθρώπους, πρέπει να διευκρινίζεται ότι
τηρήθηκε η Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975) και θα πρέπει να
αναφέρεται εάν η μελέτη έχει λάβει έγκριση από την αντί-
στοιχη Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας. Στα αποτελέ-
σματα θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα με μορφή κειμένου ή πινάκων (όσο πιο συνοπτικά
γίνεται, χωρίς επαναλήψεις). Στη συζήτηση μπορεί να γίνει
σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων εργασιών και να ανα-
φέρονται τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από τα
αποτελέσματα της μελέτης. Ανάλογα με το μέγεθος του άρ-
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θρου μπορεί να γίνει σύντμηση των κεφαλαίων των αποτε-
λεσμάτων και της συζήτησης σε ένα κεφάλαιο (Αποτελέ-
σματα-Συζήτηση).

Οι ευχαριστίες θα πρέπει να απευθύνονται σε άτομα με
ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποίηση της έρευνας,
όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω.

η δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει να
είναι αναλυτική για όλους τους συγγραφείς.

η δήλωση έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Βιοη-
θικής ή τον ΕΟΦ (για μελέτες που αυτό απαιτείται σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, π.χ. μελέτες παρεμβατικού τύπου,
με ασθενείς, μελέτες ασθενών-μαρτύρων, κ.λπ.) θα πρέπει
να περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερο-
μηνία έγκρισης. Καθίσταται σαφές ότι δεν μπορεί να δημο-
σιευθεί μελέτη για την οποία οι συγγραφείς ζήτησαν ανα-
δρομικά έγκριση για εργασίες που ήδη είχαν γίνει. Οι
επιδημιολογικές μελέτες, οι εργασίες ελέγχου της μικροβια-
κής αντοχής, οι συγκρίσεις εργαστηριακής μεθοδολογίας
και οι παρουσιάσεις περιστατικών αποτελούν είδη ερευνη-
τικών εργασιών που δεν απαιτούν παρόμοια έγκριση.

Στη βιβλιογραφία ακολουθείται το διεθνές σύστημα Van-
couver. Επειδή η αναπαραγωγή των άρθρων από τις ιστο-
σελίδες ανεύρεσης δεν μεταφέρει απόλυτα όλα τα τυπο-
γραφικά στοιχεία (π.χ. ειδικά γράμματα) οι συγγραφείς για
να εξασφαλίσουν την ορθή απόδοση των αναφορών θα
πρέπει να ανατρέχουν στο τυπωμένο κείμενο, είτε σε έντυπη,
είτε σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf). Όλοι οι συγγραφείς
ενός άρθρου θεωρούνται από κοινού υπεύθυνοι για την
σωστή αναπαραγωγή των βιβλιογραφικών αναφορών του
άρθρου και η συντακτική ομάδα του περιοδικού δεν ελέγχει
την τυπογραφική ακρίβειά τους. Κόστος διόρθωσης λάθους
αναφοράς που τυχόν ζητηθεί από τρίτο άτομο μετά την τε-
λική εκτύπωση του τεύχους του περιοδικού, επιβαρύνει εξ
ολοκλήρου τους συγγραφείς. η αρίθμηση των αναφορών
στο κείμενο γίνεται με την σειρά που αναφέρονται στο κεί-
μενο, με αραβικούς αριθμούς, ως εκθέτες, μετά τα σημεία
στίξης (π.χ.: η συγκεκριμένη παρατήρηση έχει αναφερθεί
αρχικά από τους Jones και συν.4 και έχει επιβεβαιωθεί και
από άλλες μελέτες.5,7,8-12).

Άρθρα περιοδικών δημοσιευμένα: Γράφονται τα επώ-
νυμα των συγγραφέων και τα αρχικά του ονόματος χωρίς
τελείες, στην συνέχεια το περιοδικό στην συντετμημένη του
μορφή με πλάγια γράμματα, στην συνέχεια το έτος, ο αριθ-
μός τόμου (χωρίς τον αριθμό τεύχους σε παρένθεση) και οι
σελίδες (π.χ. Klotz SA, Penn CC, Negvesky GJ, Butrus SI. Fun-
gal and parasitic infections of the eye. Clin Microbiol Rev
2000; 13:662-685). Όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι
από έξι, αναγράφονται τα πρώτα έξι ονόματα και ακολουθεί
η λέξη “et al.” με πλάγια γράμματα, ή «και συν.» για ελληνικό
άρθρο (π.χ. Garcia HH, Herrera G, Gilman RH, Tsang VC, Pil-
cher JB, Diaz JF et al. Discrepancies between cerebral com-
puted tomography and western blot in the diagnosis of
neurocysticercosis. Am J Trop Med Ηyg 1994; 50:152-157). Σε
περίπτωση αναφοράς ονομάτων συγγραφέων στο κείμενο,
αναγράφεται μόνο το επώνυμό τους. Εάν οι συγγραφείς
είναι δύο, μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται η λέξη “and”

ή «και» (για ελληνική δημοσίευση). Αν το άρθρο είναι ανυ-
πόγραφο, στη θέση των ονομάτων των συγγραφέων ανα-
φέρεται “Anonymous” ή  «Ανώνυμος» (για ελληνική
δημοσίευση). Για τα ηλεκτρονικά περιοδικά που δεν έχουν
σελιδοποίηση, ή όπου αυτό επίσης είναι εφικτό, μετά την
συντομογραφία του τίτλου του περιοδικού θα πρέπει να ανα-
φέρεται ο κωδικός DOI (Digital Object Identifier) (π.χ. Kalil AC.
Is cefepime safe for clinical use? A Bayesian viewpoint. J Antimi-
crob Chemother 2011; doi: 10.1093/jac/ dkr 138).

Άρθρα περιοδικών υπό δημοσίευση: Αφορά άρθρα που
έχουν γίνει αποδεκτά και εκκρεμεί η τελική δημοσίευσή τους.
Ακολουθείται η προηγούμενη οδηγία και μετά την συντομο-
γραφία του περιοδικού αναγράφεται “in press” ή «υπό δημο-
σίευση». Εάν κατά την διάρκεια της διαδικασίας κρίσης το
άρθρο τελικά δημοσιευθεί, οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για
την ανανέωση της αναφοράς με τα στοιχεία του περιοδικού
(τεύχος, σελίδες ή νούμερο DOI).

Σύγγραμμα: αναφέρονται το όνομα του συγγραφέα, ο τίτ-
λος, ο αριθμός της έκδοσης (αν υπάρχουν περισσότερες από
μία), ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης, το έτος και οι σελίδες της
αναφοράς. Για τα κεφάλαια βιβλίων αναφέρεται επιπλέον
μετά το όνομα του εκδότη και ο τίτλος του βιβλίου (π.χ. Griffi-
ths WD. Old world cutaneous leishmaniasis. In: Peters W, Kil-
lick-Kendrick R (eds). The leishmaniases in biology and
medicine. Vol. II. London, Academic Press, 1987:617-636).

Εργασίες υπό μορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια (προ-
φορικές ή ανηρτημένες), δεν περιλαμβάνονται στην βιβλιο-
γραφία, αλλά μπορεί να παρατίθενται σε παρένθεση στο
κείμενο, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πάνω από δύο έτη από
την παρουσίασή τους, αναφέροντας το όνομα του πρώτου
συγγραφέα, το συνέδριο και την σελίδα του τόμου πρακτικών
(π.χ. Juncosa B et al, XVII Lancefield International Symposium
on Streptococci & Streptococcal Diseases, Porto Heli, Greece,
2008, pp63 ). Με παρόμοιο τρόπο θα πρέπει να αναγράφονται
και οι αναφορές σε ιστοσελίδες, όπου επιπλέον θα πρέπει να
αναφέρεται και η ημερομηνία της τελευταίας επίσκεψης και
ελέγχου από τους συγγραφείς (π.χ. http://www.mednet.gr/wh-
onet, τελευταία επίσκεψη, 1η Μαΐου 2013).

Οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα διαγράμματα κ.λπ. ονο-
μάζονται ως εικόνες (εφόσον είναι φωτογραφίες) ή γραφή-
ματα (εφόσον είναι σχέδια), αναφέρονται στα σημεία του
κειμένου όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με αραβικούς
αριθμούς (εικόνα 1, εικόνα 2, κ.ο.κ.). Υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά ως ανεξάρτητα αρχεία εικόνων (JPEG, TIFF, EPS, κλπ.)
στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση (το λιγότερο 300 dpi για
ασπρόμαυρες ή έγχρωμες φωτογραφίες και 600 dpi για γρα-
φήματα που περιέχουν σχέδια και γράμματα) και όχι ενσω-
ματωμένα στο αρχείο κειμένου του άρθρου. η τελική απο-
δοχή προϋποθέτει τον έλεγχό τους από τεχνική άποψη. Για
εικόνες που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται
η εκ νέου υποβολή τους από τους συγγραφείς, . Οι λεζάντες
των εικόνων θα πρέπει να γράφονται όλες μαζί σε ξεχωριστή
σελίδα στο κείμενο του άρθρου.

Όλοι οι πίνακες αναφέρονται στα σημεία του κειμένου
όπου αντιστοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους αρα-
βικούς αριθμούς (πίνακας 1, πίνακας 2, κ.ο.κ.). Οι πίνακες δα-
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κτυλογραφούνται σε διπλό διάστημα και σε ξεχωριστή σε-
λίδα ο καθένας. η έκταση κάθε πίνακα καλόν είναι να μην
υπερβαίνει τη μία σελίδα. Όλοι οι πίνακες πρέπει να έχουν
λεζάντες, οι οποίες γράφονται στο άνω μέρος της αντίστοι-
χης σελίδας. Τυχόν επεξηγήσεις αναφέρονται με παραπομ-
πές στο τέλος του πίνακα.

Στην ονοματολογία και στις μονάδες μέτρησης, οι φαρ-
μακευτικές ουσίες αναφέρονται με την χημική και όχι την
εμπορική ονομασία τους. Οι μονάδες των διαφόρων μεγε-
θών αναφέρονται με τους διεθνώς παραδεκτούς συμβολι-
σμούς και όχι με τις ελληνικές ονομασίες τους. Για
παράδειγμα, γράφεται κύτταρα/μl και όχι κύτταρα κ.κ.χ. η
ονοματολογία των βακτηρίων είναι αυτή που αναφέρεται
στο: Approved lists of Bacterial names (Skerman VBD, McGo-
wan V, Sneath PHA, ed. American Society for Microbiology
(1989) και στο International Journal of Systematic and Evo-
lutionary Microbiology. Τα ονόματα των ιών θα πρέπει να
είναι τα εγκεκριμένα από τη διεθνή επιτροπή για την ταξι-
νόμηση των ιών (ICTV), όπως αναφέρονται στο Virus Taxo-
nomy: Classification and nomenclature of viruses, Seventh
report of the international Committee on Taxonomy of Vi-
ruses (van Regenmortel et al, ed. Academic Press, San Diego,
Calif, 2000).

Οι ανασκοπήσεις ακολουθούν τις ίδιες προηγούμενες γε-
νικές οδηγίες εκτός της κεφαλαιοποίησης που είναι ανάλογη
του θέματος (δεν ακολουθείται δηλ. η κεφαλαιοποίηση «ει-
σαγωγή, υλικό και μέθοδοι, αποτελέσματα συζήτηση»).

Οι επιστολές προς την Σύνταξη και τα άρθρα της Σύνταξης
ακολουθούν τις προηγούμενες γενικές οδηγίες, εκτός του γε-
γονότος ότι δεν έχουν περίληψη ή κεφαλαιοποίηση (υποβάλ-
λονται σε μια ενιαία παράγραφο).

Διαδικασία κρίσης
Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται κρίνονται από τουλάχι-
στον έναν εξωτερικό κριτή και από την ομάδα σύνταξης του
περιοδικού. Οι κριτές μπορεί να αποτελούν μέλη της Συντα-
κτικής Επιτροπής ή να είναι άλλοι, ειδικοί για το θέμα, επι-
στήμονες. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια η κρίση

για την αποδοχή, την τροποποίηση ή την απόρριψη μια υπο-
βληθείσας εργασίας να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό
διάστημα (τρεις έως τέσσεριςεβδομάδες) από την ημερομηνία
υποβολής της. Όλη η αλληλογραφία πραγματοποιείται μέσω
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) του υπεύθυνου συγ-
γραφέα, γι’ αυτό τον λόγο ένας ενεργός λογαριασμός ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου είναι απολύτως απαραίτητος. Σε πε-
ρίπτωση που οι κριτές ζητήσουν διορθώσεις ή προτείνουν
αλλαγές, το τελικό διορθωμένο κείμενο υποβάλλεται εκ νέου
από τον υπεύθυνο συγγραφέα, σε διάστημα τριών εβδομά-
δων από την επιστροφή του για τροποποίηση και συνοδευό-
μενο από επιστολή στην οποία θα αναφέρονται σημείο προς
σημείο όλες οι αλλαγές στο κείμενο, καθώς και η αιτιολογη-
μένη αποδοχή ή απόρριψη των προτάσεων των κριτών. Μετά
την τελική αποδοχή, η μελέτη αποστέλλεται στο τυπογραφείο.
Οι συγγραφείς, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να λάβουν
τυπογραφικά δοκίμια για έλεγχο. Τα δοκίμια πρέπει να επι-
στρέφονται στο Τυπογραφείο σε τρείς το πολύ ημέρες με την
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον οι συγγραφείς
επιθυμούν ανάτυπα, θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή που
θα δηλώνουν τον αριθμό ανατύπων που επιθυμούν. η σχετική
δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τους συγγραφείς. Δεν επιτρέ-
πεται αλλαγή του κειμένου στο στάδιο των τυπογραφικών
δοκιμίων χωρίς την άδεια της Σύνταξης.

Δήλωση άδειας έκδοσης
Μετά την οριστική αποδοχή του άρθρου προς δημοσίευση,
ο υπεύθυνος συγγραφέας θα πρέπει να συμπληρώσει και να
υπογράψει την επιστολή ανάθεσης της άδειας έκδοσης που
μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μικροβιολο-
γικής Εταιρίας. η συμπληρωμένη φόρμα θα πρέπει να ταχυ-
δρομηθεί (κατά προτίμηση με συστημένη επιστολή ή
υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην διεύθυνση «Συντακτική
Επιτροπή, Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας,
ASCENT ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου 29, 115 28, Αθήνα». Σημει-
ώνεται εδώ ότι μόνο μετά την παραλαβή της επιστολής θα
ξεκινάει η διαδικασία ενσωμάτωσης του άρθρου στο επό-
μενο τεύχος και η στοιχειοθέτησή του.
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General features – Scope of the Journal
The Journal of the Hellenic Society for Microbiology (Journal
of HMS) is the official Journal of the Hellenic  Society for Mi-
crobiology, aiming at the constant education of Biopatho-
logists, Clinical Microbiologists, as well as of every scientist
involved in Laboratory and Clinical Medicine. The Journal
of the Hellenic Society for Microbiology is a quarterly peer-re-
viewed journal, cited in Scopus® database.

Its main objective is the publication of studies in Greek
and/or English language, which are relevant to all fields of
Clinical Microbiology (Bacteriology, Parasitology, Mycology,
Virology) and to the other subspecialties of Medical Biopa-
thology (Laboratory Haematology- Blood Donation, Medical
Biochemistry and Immunology). In addition, Journal of HMS
is an appropriate forum for the publication of information
related to the role of the laboratory in both the management
of infectious diseases and the elucidation of the epidemiology
of infections. Manuscripts which present the results of
original scientific investigations are encouraged. Finally, Jo-
urnal of HMS welcomes submission of manuscripts which
describe novel molecular methods for use in the diagnosis
or elucidation of infections. The Journal does not charge
page or article processing or any other fees to the authors.
All articles are available over the Internet after publications
as Open Access.

Access to the Journal
All members of the Hellenic Society for Microbiology can
access the journal through the HMS website:
(www.hms.org.gr).

Submission procedure for publication
Submit your manuscript through our online system
www.hms.org.gr (Journal/Submission). Manuscripts received
by post, regardless of whether complemented with an elec-
tronic file or not, will not be taken into consideration. 

Submitted manuscripts must be accompanied by a rele-
vant personal statement of the author confirming that all
authors involved have read the manuscript and agree with
its submission, and that neither the article nor a substantial
part of it have been published or submitted for publication
elsewhere. In addition, any conflict of interest among all au-
thors has to be mentioned. Upon its receipt, the manuscript
will be checked for its integrity; a reply e-mail will then be
sent to the author in charge of the correspondence.

Types of papers for publication
The following types of articles are published in the journal:

Original articles: contain the results of prospective or re-
trospective laboratory, epidemiological or clinical studies
which are published for the first time. The length of the text

-excluding literature- should not exceed 5,000 words, four
to five tables or figures and 35 bibliographical references.

Short communication: generally share the same struc-
ture as research papers, but their length is smaller and does
not exceed 1,800 words, two tables or figures and 15 biblio-
graphical references. They relate to studies that do not ju-
stify the scope of a full research paper. The Editorial Board
reserves the right to ask the authors to convert a research
paper into a short-form paper, upon a relevant proposal by
the respective referees, when they consider that the topic
does not justify the original length. The authors may submit
their work in the form of short papers from the outset.

Case reports: include new or very rare cases of diseases,
rare occurrences and the implementation of new diagno-
stics criteria or new therapeutic methods. The length of the
text should not exceed 1,500 words two tables or figures
and 15 bibliographical references. 

Review articles: modern medical issues are analyzed,
where the latest developments are presented or the con-
clusions of series of research studies by the authors are li-
sted. Review articles are written by one or more authors,
according to their theme. The main text should not exceed
10,000 words, including up to 100 references. 

Letters to the Editors: contain opinions or comments on
published studies, etc. Their length should be no more than
500 words, including up to 5 references. 

Editorial articles: brief articles commenting on or asses-
sing contemporary issues, published upon invitation by the
Editorial Board. Their length should not exceed 1,000 words
and 10 references.

Defining the author of an article
The author of an article is defined as the person who has as-
sisted in designing and/ or carrying out a specific research
presented in the article, according to the guidelines of the
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
[http://www.icmje.org/ethical_1author.html].
The journal considers all authors, irrespective of the order
of appearance, as equally bearing full responsibility of an
article, including its title and order of appearance of other
authors. Any individuals who offered specific equipment or
facilities, clinical or reference strains, consumables or rea-
gents, financial assistance through public or private finan-
cing, or who completed questionnaires, do not meet the
criteria of an author and cannot be defined as such. Moreo-
ver, individuals who commented, edited or advised during
the writing process of the article cannot be included as au-
thors. Rather, these individuals can be mentioned in the Ac-
knowledgements section. Working groups can be included
as authors, provided that all group members fulfill the cri-
teria mentioned above. Finally, it is explicitly stated that no
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individual can be included as an author honoris causa, be-
cause of a position that he/she holds. Any disputes that arise
with regard to the inclusion of an individual as an author or
to the authors’ order of appearance in an article, will auto-
matically trigger the suspension of the evaluation process
until these disputes are resolved, either by all authors or by
the competent bioethics and ethics committee of the insti-
tution of origin of the article.
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