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1. Τι ορίζουμε ως ουδετεροπενικό εμπύρετο; 
2. Αναφέρατε σε ποιες περιπτώσεις συνιστάται η προσθήκη vancomycin στο 

αρχικό εμπειρικό σχήμα. 
3. Σε στοματική βλεννογονίτιδα ποια παθογόνα ευθύνονται για toxic shock-

like σύνδρομο και ARDS; 
4. Ποιο παθογόνο ευθύνεται για ουδετεροπενική κολίτιδα; 
5. Γαγγραινώδες έκθυμα. Ποια παθογόνα ευθύνονται;  
6. Aιμόπτυση σε ασθενή με ουδετεροπενία. Ποια παθογόνα μπορεί να 

ευθύνονται; 
7. Αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης και άλγος δε υποχονδρίου σε 

ασθενή κατά την αύξηση των ουδετεροφίλων. Ποιος λοιμογόνος 
παράγοντας μπορεί να ευθύνεται; 

8.  Η αρνητική γαλακτομανάνη αποκλείει την περίπτωση διηθητικής 
μυκητίασης; 

9. Ποια είδη candida είναι ανθεκτικά σε fluconazole; 
10.Ποια είδη μυκήτων είναι ανθεκτικά στην αμφοτερικίνη και ποια στην 

voriconazole; 



Άνδρας ηλικίας 30 ετών εισάγεται στο Noσοκομείο με αδυναμία, 
καταβολή, πετέχειες και πανκυτταροπενία [Hct=22%, WΒC=1200 
(pmn=500), PLT=30,000] 

Τίθεται η διάγνωση της ΟΜΛ  

Τοποθετείται ΚΦΚ τύπου Hickman.  

Την 5η ημέρα, κατά την ΧΜΘ, ο ασθενής εμφανίζει πυρετικό κύμα 
38.3 0C (θερμοκρασία μετώπου), χωρίς εμφανή εστία λοίμωξης.  

Σε νέα γενική αίματος : Ht=21%, WBC=700 (pmn=80), PLT=10000 



Ο ασθενής εμφανίζει το σύνδρομο της εμπύρετης 
ουδετεροπενίας; 

1. ΝΑΙ 
 

2. ΟΧΙ 



πολυμορφοπύρηνα < 500/mm3   ή <1000/mm3 
με προοπτική μειώσεως σε <500 τις επόμενες 
48 ώρες 

Tι ορίζουμε ως ουδετεροπενία; 
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1 πυρετικό κύμα ≥38.3 0 C 

 ή 

πυρετικό κύμα ≥ 380 C που παρατείνεται για ≥ 1 ώρα 

Τι ορίζουμε ως πυρετό; 

Θερμομέτρηση : από το στόμα, ή αντίστοιχη «κεντρική» θέση (μέτωπο, 
αυτί). Η θερμοκρασία μετρούμενη από τη μασχάλη είναι μισό βαθμό 
μικρότερη από την αντίστοιχη του στόματος (≥ 37.90 C το αντίστοιχο 
ύψος του πυρετικού κύματος) 

Απυρεξία = θερμοκρασία < 38 0  C  
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Εμπύρετη ουδετεροπενία : Γιατί ουδετερόφιλα 
<500/mm 3  στον ορισμό; 

Ο κίνδυνος λοιμώξεων άρχιζε αυξανόμενος όταν τα 
πολυμορφοπύρηνα μειώνονταν <1000/mm3 και ήταν μέγιστος σε 

επίπεδα <100/mm3  



Η εμπύρετη ουδετεροπενία είναι ιατρικώς 
επείγουσα κατάσταση; 

1. Πάντα  
2. Ναι αν ο ασθενής έχει αιμοδυναμική αστάθεια 
3. Ναι αν ο ασθενής έχει <100 πολυμορφοπύρηνα 
4. Ναι αν ο ασθενής έχει βαριά βλεννογονίτιδα 



  10-50% των ασθενών με συμπαγείς όγκους και 
χημειοθεραπεία, και >80% των ασθενών με αιματολογικά 
νοσήματα και χημειοθεραπεία θα αναπτύξουν εμπύρετο σε 
έδαφος ουδετεροπενίας 

  Το κυριώτερο αίτιο νοσηρότητας, θνητότητας και νοσηλείας 
στο νοσοκομείο. 

  Παραμένει ιατρικώς επείγουσα κατάσταση (λόγω υψηλής 
θνητότητας τις πρώτες 48 ώρες)  
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 Στον ουδετεροπενικό ασθενή υστερεί σημαντικά η ικανότητα 
φλεγμονώδους αντίδρασης 

Στο 40-60% των περιπτώσεων οι εκδηλώσεις λοίμωξης 
περιορίζονται σε σύνδρομο εμπυρέτου αγνώστου αιτιολογίας 

 Η συχνότητα της πνευμονίας κυμαίνεται από 0.5-10% και είναι 
η πιο συχνή κλινικά τεκμηριωμένη λοίμωξη. Την συνοδεύει η 
υψηλότερη θνητότητα 

 Οι βακτηριαιμίες καταγράφονται στο 10-25% και αποτελούν 
τη σαφέστερα τεκμηριούμενη λοίμωξη 
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Λοιμώξεις σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες 
Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε; 

• Ουδετεροπενία 

Λόγω θεραπείας ή συμμετοχής του μυελού 

• Υπογαμμασφαιριναιμία 

• Δυσλειτουργία των Τ λεμφοκυττάρων 

• Βλάβη των βλεννογόνων 

• Νέες θεραπείες όπως μονοκλωνικά αντισώματα : εμφάνιση 

νέων λοιμώξεων (παλιότερα σπάνιες όπως CMV) 

   
 





Χημειοθεραπεία 
 πυρετός 

βακτηριαιμία Λοίμωξη από καθετήρα             Πνευμονική διήθηση 

ουδετεροπενία 

ημέρες 



Εμπύρετη Ουδετεροπενία : η ικανότητα 
φλεγμονώδους αντίδρασης υστερεί σημαντικά 

πνευμονία :  βήχας παραγωγικός      50-60% 

                        πυώδη πτύελα               8% 

                         μη μουσικοί ρόγχοι      59% 

φαρυγγίτιδα :  πυώδες εξίδρωμα      22% 

ουρολοίμωξη :   δυσουρία                  33-44% 

                             πυουρία                     11% 

κυτταρίτιδα περινέου : κλυδασμός   <6% 

μηνιγγίτιδα : χωρίς μηνιγγιτιδικά  σημεία, χωρίς 
πλειοκυττάρωση στο ΕΝΥ 



Στον ασθενή με ουδετεροπενία : 

 Η ακτινογραφία θώρακος δεν αναμένεται με 
ευρήματα 

 Τα πτύελα καλλιεργούνται χωρίς το κριτήριο της 
καταλληλότητας (>25 πυοσφαίρια κοπ) 

 H μεγαλύτερη πιθανότητα να απομονώσουμε το 
παθογόνο υπάρχει αν η λοίμωξη είναι βακτηριαιμική 
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Multinational Association for Supportive 
Care in Cancer (MASCC) risk index 

Συμπτώματα ήπια, μέτρια, σοβαρά 
Αρτηριακή πίεση <90,>90mmHg 
Ενεργό COPD 
Συμπαγής όγκος 
Προηγηθείσα μυκητιασική λοίμωξη 
Αφυδάτωση, ανάγκη χορήγησης υγρών 
Έναρξη εμπυρέτου ως εξωτερικός ασθενής 
Ηλικία <60, >60 έτη 







Κλειδιά από το ιστορικό 
• Αναζήτησε συμπτώματα από συγκεκριμένα όργανα. 

Ημερησίως ανασκόπηση συστημάτων. 
• Λαμβάνει ο ασθενής αντιμικροβιακή/αντιμυκητιακή 

προφύλαξη; 
• Αναζήτησε ιστορικό προηγούμενης λοίμωξης ή αποικισμού 

(ιδιαίτερα από ανθεκτικά παθογόνα) 
• Αναζήτησε ιστορικό νοσηλείας ή παραμονής σε ίδρυμα  
• Καθόρισε αν υπάρχουν άλλες αιτίες πυρετού (μετάγγιση 

αίματος, νόσημα) 
• Καθόρισε υποκείμενα νοσήματα 
• Τύπος αντινεοπλασματικής θεραπείας και τοξικότητα αυτής 
• Ιστορικό αλλεργίας 



Συνήθεις εστίες λοίμωξης 

• Βακτηριαιμία  

– 10%-25%  

• ΓΕΣ  

– εντεροκολίτιδα, περιπρωκτικό απόστημα 

• Δέρμα, μαλακά μόρια, σημείο εισόδου καθετήρα 

• Αναπνευστικό  

– παραρινοκολπίτιδα, πνευμονία 

Κυρίως  
gram θετικοί 

μικροοργανισμοί 

συνήθως 
gram αρνητικά, 
αναερόβια και/ή 

πολυμικροβιακές 
λοιμώξεις, μύκητες 



Δερματικές βλάβες 
• Έλκη – Μύκητες, άτυπα βακτήρια, άτυπα μυκοβακτηρίδια, 

ιοί 

• Φυσαλίδες – Ιοί 

• Οζίδια– Μύκητες, βακτήρια, άτυπα μυκοβακτηρίδια 

• Γαγγραινώδες έκθυμα – Μεγάλη βλάβη με νεκρωτικό 
κέντρο, Ps.aeruginosa 

• Δερματικές βλάβες με νέκρωση – Διηθητικές μυκητιασικές 
λοιμώξεις (Fusarium spp, Aspergillus spp, Mucorales) 



Γαγγραινώδες 
έκθυμα 

ουλοστοματίτιδα 







Cryptococcus  neoformans 
υπεγερμένες δερματικές βλάβες 



 Αιμοκ/ες κεντρικά και περιφερικά.  
 

 Aν δεν υπάρχει δυνατότητα 
περιφερικά, αιμοκαλλιέργεια από 
≥2 αυλούς του ΚΦΚ 
 

 Αν στο σημείο εισόδου υπάρχει 
εξίδρωμα, λαμβάνω καλλιέργεια 
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Ποιά παθογόνα συνήθως αναμένονται; 

 Κοινά βακτήρια (Gram θετικά και αρνητικά) που 
ανήκουν στην νοσοκομειακή χλωρίδα. Συνήθως είναι 
αυτά που αποικίζουν τον πεπτικό σωλήνα του 
ουδετεροπενικού ασθενούς από όπου και η πύλη 
εισόδου 

 Μύκητες (υφομύκητες με συνηθέστερο τον 
ασπέργιλλο). Πύλες εισόδου το αναπνευστικό και το 
δέρμα (σπανίως το πεπτικό) 

 Σπάνια και υπό προϋποθέσεις ιοί (του αναπνευστικού, 
CMV, HSV) 
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Αίτια βακτηριαιμίας σε ουδετεροπενικούς ασθενείς  



Gram θετικοί μικροοργανισμοί σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς 

• Coagulase αρνητικοί σταφυλόκοκκοι 

• Sraphylococcus aureus 

• Corynebacterium spp 

• Streptococcus spp 

– Viridans group (mitis, oralis, salivarius, milleri) 

– Streptococcus pneumoniae 

• Enterococcus spp 

• Άλλοι gram-θετικοί μικροοργανισμοί (Bacillus cereus,  

Leuconostoc sp) 

MRSE, όχι μεγάλη λοιμογόνο δράση 

Σημαντική θνητότητα και θνησιμότητα, MRSA στην 
κοινότητα 

↑συχνότητας, ↑ αντοχή στην βανκομυκίνη VRE, χρήση 
λινεζολίδης, δαπτομυκίνης, τιγκεκυκλίνης                                                    

ασθενείς υψηλού κινδύνου με αποικισμό στο ΓΕΣ → 

25-30% βακτηριαιμία, χρήσιμη η κ/α κοπράνων 

− κίνδυνος σε ισχυρή χημειοθεραπεία, βλεννογονίτιδα, 
προφύλαξη με κινολόνες TMP/SMX 

toxic shock-like syndrome και ARDS 10% 

20-60% αντοχή στην πενικιλλίνη  



Gram αρνητικοί μικροοργανισμοί σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς 

• Ε. coli 

• P. aeruginosa 

• Klebsiella spp 

• Enterobacter spp 

• Acinetobacter 

• Stenotrophomonas maltophilia 

• Non-aeruginosa Pseudomonas spp 

• Alcaligenes spp 

“Big 3” 
55-60% των gram αρνητικών λοιμώξεων 



Gram αρνητικοί μικροοργανισμοί σε 
ουδετεροπενικούς 

• Ε. coli 

• P. aeruginosa 

• Klebsiella spp 

• Enterobacter spp 

• Acinetobacter 

• Stenotrophomonas maltophilia 

• Non-aeruginosa Pseudomonas spp 

• Alcaligenes spp 

Αντοχή στις 
κινολόνες 

Πολυανθεκτικοί 
μικροοργανισμοί 



Πολυμικροβιακές λομώξεις σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς 

• Μέχρι και 30% των λοιμώξεων 

• Εν τω βάθει λοιμώξεις (πνευμονία, εντεροκολίτιδα, 
περιπρωκτικές) 

– ~ 15-18% των βακτηριαιμιών 

– Σε 80% υπάρχει gram αρνητικός μικροοργανισμός 

– 30-35% > 1 gram αρνητικά 

– Σε 45-55% των πολυμικροβιακών λοιμώξεων απομονώνεται 
P. aeruginosa 

– Clostridium septicum σε ουδετεροπενική τυφλίτδα, 
Lactobacillus sp  

• ↑ νοσηρότητα και θνητότητα 



Mediterr J et al. Hematol Infect Dis 2015; 7(1) e2015044 



Θνητότητα από CRE λοιμώξεις σε ασθενείς με 
αιματολογικές κακοήθειες και HSCT 



Tofas P et al, International Journal of Antimicrobial Agents; 2016 



IDSA guidelines 

• Πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος αρχικά και κάθε 

2-3 ημέρες 

•  R/o θώρακος 

• K/ες αίματος 2 ζεύγη  

• Άλλες καλλιέργειες (ούρων, ΕΝΥ, κοπράνων) 

• Καλλιέργεια, Βιοψία δερματικών βλαβών 

• Τοξίνη clostridium difficile 

• Κ/ες για λόγους επιδημιολογικούς (VRE, MRSA) 

• CRP, procalcitonin? 



Στον ασθενή μας με την εμπύρετη ουδετεροπενία  μετά από 
το σχήμα εφόδου για ΟΜΛ, ο οποίος έχει πολυμορφοπύρηνα 
80/κκχ , είναι αιμοδυναμικά σταθερός και χωρίς κλινικά 
σημεία λοίμωξης, ποιος ο επόμενος χειρισμός; 

1. Εκτεταμένος έλεγχος με αξονικές τομογραφίες 
και αναμονή 

2. Ορολογικός έλεγχος και PCR για διάφορα 
παθογόνα και αναμονή 

3. Έναρξη εμπειρικής αγωγής αν ο πυρετός επιμένει 
για  δυο 24ωρα 

4. Άμεση έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής μέσα 
στην επόμενη ώρα 



Η έναρξη εμπειρικής αγωγής πρέπει να γίνει 
μέσα στην πρώτη ώρα από την εκδήλωση του 

εμπυρέτου, όπως στον σηπτικό ασθενή 

Εμπύρετη Ουδετεροπενία 



 Σήμερα η θνητότητα ασθενών με εμπύρετη 
ουδετεροπενία και πυρετό αγνώστου αιτιολογίας 
είναι 5 - 10% (από 70% μέσα στο πρώτο 48ωρο πριν 
από 30-40 χρόνια όταν δεν ήταν συνιστώμενη 
πρακτική η άμεση εμπειρική αγωγή)    

 Η παρουσία πνευμονίας επιβαρύνει την 
πρόγνωση και αυξάνει τη θνητότητα στο 30-50%           

Τροποποιείται η πρόγνωση με την 
άμεση έναρξη εμπειρικής 
αντιμικροβιακής αγωγής; 
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1. Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη  

2. Σιπροφλοξασίνη και αμικασίνη 

3. Μεροπενέμη 

4. Συνδυασμός πιπερακιλλίνης/ταζομπακτάμης & 
αμικασίνης 

5.  Συνδυασμός κεφταζιντίμης και βανκομυκίνης 

6. Συνδυασμός πιπερακιλλίνης/ταζομπακτάμης, 
αμικασίνης και βανκομυκίνης 

Στον ασθενή μας με την εμπύρετη ουδετεροπενία  
ποια εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή θα αρχίζατε 
άμεσα; 



ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ : 

Μετά απο κλινική και παρακλινική εκτίμηση, γίνεται 
εμπειρική κάλυψη με ευρέος φάσματος 
αντιμικροβιακά που οπωσδήποτε καλύπτουν την 
πιθανότητα βακτηριαιμίας από Gram αρνητικά(και 
ιδιαίτερα απο P. aeruginosa) και από στρεπτοκόκκους 
του στόματος  
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Θνητότητα βακτηριαιμιών αναλόγως παθογόνου : 

P. aeruginosa                            38% 

E. coli                                         34% 

Klebsiella sp                              31% 

Stenotr. Maltophilia                  25% 

τοξικά στελέχη Streptococci   11% 

Gram θετικά γενικά                   <2%                                                    

Αnn Oncol 1991,  CID 1992 
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Μονοθεραπεία : 

Καρβαπενέμες (πλην 
ερταπενέμης),πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη 

κεφεπίμη,κεφταζιντίμη (οι κεφαλοσπορίνες αν δεν 
επικρατούν ESBL)     

*Πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, κεφταζιντίμη, κεφεπίμη, 
ιμιπενέμη, μεροπενέμη 

**Αμινογλυκοσίδη : αμικασίνη, γενταμικίνη 

Συνδυασμός  

Αντιψευδομοναδική β-λακτάμη*  ± αμινογλυκοσίδη** 
  

Εμπύρετη Ουδετεροπενία 
Θεραπευτικές επιλογές εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής 

Presenter
Presentation Notes
One concern about monotherapy is the possibility that increasing rates of antibiotic resistance in a number of pathogens may reduce the efficacy of this strategy. meta-analysis of eight randomized controlled trials that compared ciprofloxacin /beta-lactam combinations to aminoglycoside/beta-lactam regimens for the empiric therapy of neutropenic fever demonstrated similar overall efficacy for clinical cure and all-cause mortality. ceftazidime, may actually promote the outgrowth of resistant organisms in this group of patients who require frequent antibiotic administration 
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Θεραπευτικές επιλογές εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής 

Στην ελληνική πραγματικότητα οι 
αντιψευδομοναδικές β-λακτάμες που συνιστώνται είναι 
η πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη και η μεροπενέμη 

Η αμινογλυκοσίδη χορηγείται για διεύρυνση του 
φάσματος μετά από εκτίμηση του κινδύνου.  

 Στα ελληνικά νοσοκομεία σήμερα ίσως προτιμητέα η 
γενταμικίνη (δραστική στα παθογόνα που παράγουν 
καρβαπενεμάσες).  Χορηγείται σε εφάπαξ ημερήσια 
δοσολογία και για 3-5 ημέρες 



Χρήση κινολονών στο αρχικό εμπειρικό 
σχήμα (σιπροφλοξασίνη); 

Δεν συνιστάται λόγω της ευρείας χρήσης  σαν 
προφύλαξη και της υψηλής αντοχής στην 

κοινότητα και το Νοσοκομείο 
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Αντιμικροβιακή εμπειρική αγωγή στην εποχή των 
πολυανθεκτικών  gram αρνητικών; 

Συνιστάται η τροποποίηση του αρχικού σχήματος με 
προσθήκη κολιστίνης ή τιγεκυκλίνης αν υπάρχουν 
παράγοντες που θέτουν την υποψία  παρουσίας 
παθογόνου που παράγει καρβαπενεμάσες: 

γνωστός αποικισμός 
προηγούμενη λοίμωξη ή  ενδημικότητα του 
παθογόνου στο νοσοκομείο ή  
ανάπτυξη λοίμωξης με προηγηθείσα  χορήγηση ή 
κατά τη χορήγηση καρβαπενέμης 
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Ποιές οι ενδείξεις προσθήκης αγωγής για Gram 
θετικά στην εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή του 
ασθενούς με εμπύρετη ουδετεροπενία; 

1. Αιμοδυναμική αστάθεια 
2. Ουδετεροπενική κολίτιδα 
3. Πολλαπλά έλκη στόματος 
4. Αποικισμός από ανθεκτικό εντερόκοκκο 
5. Όλα τα ανωτέρω 
6. Πάντοτε 



Η συνολική ανταπόκριση και η θνητότητα δεν επηρεάζονται αν η 
προσθήκη γίνει με την απομόνωση του παθογόνου 

CID  2011 
Clin Infect Dis 2005; 40: (Suppl 4): S246-252 

JAC 2005;55: 436-44 Clin Infect Dis. 2003; 37: 382-9  

Εμπύρετη Ουδετεροπενία 

Προσθήκη καλύψεως έναντι Gram θετικών στο 
αρχικό εμπειρικό σχήμα; 

 Αντιβιοτικά έναντι Gram θετικών 
χορηγούνται σαν τροποποίηση  του αρχικού 
σχήματος και μόνο μετά από σχετική ένδειξη.   
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Presentation Notes
Even in febrile neutropenic patients with skin and soft tissue infections who had a higher incidence of proven gram-positive bacteremia compared with patients with other infections (31 versus 17 percent), the addition of empiric vancomycin did not improve outcomes and was associated with increased toxicity 



 Αιμοδυναμική αστάθεια ή άλλο κριτήριο σοβαρής σήψης 
 Ενημέρωση από το μικροβιολογικό εργαστήριο για gram 

θετικό στο αίμα 
 Κλινική υποψία λοίμωξης  κεντρικού φλεβικού καθετήρα 
 Λοίμωξη δέρματος ή μαλακών μορίων 
 Γνωστός αποικισμός από MRSA, VRE, ή ανθεκτικό 

πνευμονιόκοκκο (ιδιαίτερα αν ο ασθενής έχει υποστεί 
μεταμόσχευση μυελού) 

 Βαριά βλεννογονίτιδα αν έχουν χορηγηθεί κινολόνες σαν 
προφύλαξη 

 Χρήση της κεφταζιντίμης ή της αζτρεονάμης στην αρχική 
εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή 

 

Εμπύρετη Ουδετεροπενία: ενδείξεις 
προσθήκης αγωγής για Gram θετικά 

CID 2011;52:e56 

Presenter
Presentation Notes
Severe mucositis in patients who were receiving prophylaxis with a fluoroquinolone lacking activity against streptococci (is associated with increased rate of gram positive infections and in whom ceftazidime is being used as empiric therapy. Addition of gram-positive coverage is recommended in this situation because of the increased risk of Streptococcus viridans infections, which can result in sepsis and the acute respiratory distress syndrome 



Εμπειρική χορήγηση βανκομυκίνης 

Λοίμωξη καθετήρα 

Αποικισμός με ανθεκτικούς σε πενικιλλίνη και  

κεφαλοσπορίνες μικροοργανισμούς 

Γνωστός αποικισμός με MRSA 

Έναρξη βανκομυκίνης 

Διακοπή εάν οι κ/ες είναι αρνητικές 3-4 ημέρες 

Υπόταση 

Θετικά αποτελέσματα με μη ειδικά Gram θετικά 



Εμπύρετη Ουδετεροπενία: σημαντική  η 
προσπάθεια αιτιολογικής διάγνωσης παράλληλα με 

την εμπειρική αντιμετώπιση 

Διαστρωμάτωση 
κινδύνου 

Κλινικοεργαστηριακή 
εκτίμηση 

Σχολαστική και καθημερινή κλινική εξέταση 
Αιματολογικός έλεγχος (παρ’ ημέρα) 
Βιοχημικός έλεγχος 
Αιμοκαλλιέργειες (οπωσδήποτε 2 λήψεις αρχικά )  
Ακτινογραφία θώρακος (αρχικά και επί επιμονής του πυρετού) 
Καλλιέργειες, BAL, βιοψίες όταν υπάρχουν ενδείξεις και 
δυνατότητες 
Αξονική τομογραφία θώρακος και παραρρινίων επί επιμονής 
του πυρετού υπό αγωγή 

J Clin Oncol 2013; 31: 787-810,   Clin Infect Dis 2011;52: 56-93           



Ανθεκτικά παθογόνα; 
• Gram-θετικά: coagulase-negative staphylococci (VRSE), 

MRSA, vancomycin -resistant enterococci (VRE), και penicillin- 
και ceftriaxone-ανθεκτικός Streptococcus pneumoniae 

• Gram-θετικά που έχουν ενδογενή αντοχή 
στην vancomycin (Leuconostoc, Lactobacillus, and 
Pediococcus spp). 

• Πολυανθεκτικά gram-negative βακτήρια (P. aeruginosa, 
Enterobacter και Citrobacter, Acinetobacter and 
Stenotrophomonas spp).  

• Extended-spectrum beta-lactamases (ESBL), plasmid-
mediated AmpC-type beta-lactamases, και carbapenemase-
producing bacteria (eg, Klebsiella pneumoniae 
carbapenemase [KPC]) 



Στον ασθενή χορηγείται πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη και 
βανκομυκίνη. Την 3η ημέρα στις καλλιέργειες αίματος 
απομονώνεται Κlebsiella pneumoniae ευαίσθητη σε όλα εκτός 
αμπικιλλίνης. Ο ασθενής είναι απύρετος χωρίς στοιχεία 
λοίμωξης (ούτε από τον ΚΦΚ). Ποιές οι ενέργειές σας; 

1. Διακοπή βανκομυκίνης  

2. Διακοπή βανκομυκίνης και προσθήκη αμικασίνης 

3. Αφαίρεση  του Hickmann 

4. Διακοπή βανκομυκίνης και αποκλιμάκωση σε 
κεφουροξίμη 

5. Δεν θα κάνω καμμία αλλαγή 
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Δεν αποκλιμακώνω, θέλω ευρεία κάλυψη για gram αρνητικά. If vancomycin or other gram-positive coverage was started initially, it may be stopped after two to three days if there is no evidence of a gram-positive infection. Vancomycin overuse has been associated with the development of resistance (eg, vancomycin-resistant Enterococcus spp).



Στον ασθενή διακόπτεται η βανκομυκίνη και μένει σε μονοθεραπεία 
με πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη. Την 5η ημέρα θεραπείας είναι 
απύρετος, χωρίς κλινικά σημεία λοίμωξης. Τα πολυμορφοπύρηνά 
του εξακολουθούν <100/κκχ.  
Πότε θα διακοπεί η πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη; 

1. Μετά από 14 ημέρες συνολικής αγωγής 
2. Μετά από 5 ημέρες απυρεξίας 
3. Όταν τα πολυμορφοπύρηνα είναι >100/κκχ 
4. Όταν τα πολυμορφοπύρηνα είναι >500/κκχ 
5. Όταν τα πολυμορφοπύρηνα είναι >500/κκχ και έχουν 

ολοκληρωθεί 14 ημέρες αγωγής 
6. Όταν αφαιρεθεί ο ΚΦΚ 

Πορεία νόσου : Σενάριο 1 
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Presentation Notes
The observed median times to defervescence for patients with neutropenic fever at high-risk and low-risk for medical complications have been five days and two days, respectively



Εμπύρετη ουδετεροπενία : διάρκεια αγωγής στον 
ασθενή που ανταποκρίθηκε  

 Η διάρκεια της αγωγής καθορίζεται από το είδος της 
λοίμωξης αν είναι τεκμηριωμένη (π.χ. 10 μέρες για την 
βακτηριαιμία) και την ανάκαμψη των ουδετεροφίλων 
(απαιτείται άνοδος των ουδετεροφίλων >500 κκχ για 
να διακοπεί η αγωγή) 

 Αν πρόκειται  για πυρετό αγνώστου αιτιολογίας η 
αγωγή συνεχίζεται μέχρι την ανάκαμψη των 
ουδετεροφίλων (IDSA) ? 

 Στην περίπτωση βακτηριαιμίας πρέπει να 
τεκμηριωθεί και η αποστείρωση των αιμοκαλλιεργειών 
(μετά από 72 ώρες κατάλληλης αγωγής) 
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Presentation Notes
In general, antibacterial therapy is continued until myeloid reconstitution, defined by recovery of the absolute neutrophil count (ANC) to ≥500 cells/microL Among patients in whom the ANC has not recovered to >500 cells/microL,antibacterial therapy should be continued until the patient has been afebrile for five to seven days 





Ο ασθενής τίθεται σε μονοθεραπεία με 
πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη. Την 5η ημέρα από την 
έναρξη του επεισοδίου συνεχίζει να πυρέσσει μέχρι 380C. 
Παραμένει σταθερά πανκυτταροπενικός 
(πολυμορφοπύρηνα=80κκχ) και οι αιμοκαλλιέργειες είναι 
αρνητικές. Παραπονείται επίσης για ήπιο άλγος παρά τον 
έσω κανθό του δεξιού οφθαλμού & δακρύρροια.  

Κλινικά ο ασθενής παρουσιάζει ήπια βλεννογονίτιδα 
στόματος, χωρίς εσχάρες, ενώ υπάρχει ήπιο οίδημα 
παρειάς σύστοιχα με το άλγος και ελαφρά ερυθρότητα. 
Ρινικές κοιλότητες επισκοπικά με θρόμβους αίματος. 
Ζητείται ΩΡΛ εξέταση.  

Πορεία νόσου : Σενάριο 2  
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Patients who are or become hemodynamically unstable after initial doses of a standard antimicrobial regimen for neutropenic fever should have their regimen broadened to include coverage for resistant gram-negative, gram-positive, and anaerobic bacteria, as well as fungi. 



1. CT θώρακος 

2. CT παραρρινίων 

3. Mέτρηση galactomannan ορού 

4. Αλλαγή πιπερακιλλίνης-ταζομπακτάμης σε 
μεροπενέμη 

5. Προσθήκη βανκομυκίνης 

6. Έναρξη αντιμυκητιακής αγωγής  

Ποιές οι περαιτέρω ενέργειες σας (πολλές σωστές απαντήσεις);  
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Key factors in the management of patients with persistent fever include whether the patient is clinically stable, whether there is an identified site of infection, and when the patient is expected to recover from neutropenia. Consideration should be given to the addition of empiric antifungal therapy





Εμπύρετη ουδετεροπενία: Ενδείξεις προσθήκης 
εμπειρικής αντιμυκητικής αγωγής 

Κλινικές ενδείξεις : 

 Ευαισθησία παραρινίων + οίδημα προσώπου 

 Ελκωτικές βλάβες με μαύρη εσχάρα στη μύτη ή το 
στοματοφάρυγγα 

 Πνευμονικά διηθήματα που επιμένουν ή εμφανίζονται υπό 
αντιμικροβιακή αγωγή 

 Βαρύς αποικισμός βλεννογόνων με Candida ή Aspergillus 

pmn <500/ mm3 για >7 ημέρες 
και 

Πυρετός που επιμένει ή υποτροπιάζει >4 – 7 ημέρες 
αντιμικροβιακής αγωγής  
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Presentation Notes
An empiric antifungal agent should be added after four to sevendays in high-risk neutropenic patients who are expected to have a total duration of neutropenia >7 days who have persistent or recurrent fever and in whom reassessment does not yield a cause. In patients who are clinically unstable or have a suspected fungal infection, antifungal therapy should be considered even earlier than what is recommended for empiric therapy. For persistently febrile patients who have not been receiving antifungal prophylaxis and who have no obvious site of infection, such as pulmonary nodules, we favor caspofungin . For persistently febrile patients with pulmonary nodules or nodular pulmonary infiltrates, invasive mold infection should be strongly suspected and treated. Voriconazole or a lipid formulation of amphotericin B are preferred in patients with pulmonary findings suggestive of an invasive mold infection due to higher failure rates with caspofungin in preventing and treating invasive aspergillosis, Most experts prefer voriconazole if aspergillosis is thought to be most likely, but if mucormycosis is suspected, an amphotericin B formulation should be given since voriconazole has no activity against the agents of mucormycosis. It is also important to remember that caspofungin and other echinocandins are not active against  Cryptococcus spp, Trichosporon spp, and filamentous molds other than Aspergillus spp, such as Fusarium spp. In addition, some yeasts can demonstrate relative resistance to these drugs (Candida parapsilosis, C. rugosa, C. guilliermondii, and non-candidal yeasts)



Εμπύρετη Ουδετεροπενία και συστηματικές 
μυκητιάσεις (γενικά σπάνιες) 

«Συχνά» αίτια:   
 Aspergillus 
 Zygomycetes 
 
«Λιγότερο συχνά»: 
 Fusarium (θετικές αιμοκαλλιέργειες) 
 Trichosporon beigelii 
 Pseudallescheria boydii/ Scedosporium 

apiospermum 
 Candida (μόνον αιματογενώς)   
   

5% με εμπύρετη ουδετεροπενία 

15% των ασθενών με ΒΜΤ 



  0         3          6         9        12       15       18       21       24       27       30       33       36       39      
ουδετερόφιλα 

βλεννογονίτιδα 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ 

Goodrich et al. J Infect Dis 1991; 164:731-40  

βακτηριαιμία 

καντινταιμία 

ΔΙΑΣΠΟΡΑ 

45% 

"BULL’S EYES" 

AΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 

Ηπατοσπληνική  
καντιντίαση 
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In fact the behavior of candida species is quite typical  and predictable in many cases



Καντινταιμία σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες 

Sipsas N, et al Cancer 2009;115:4745-52 



Θνητότητα λόγω μηκυτιάσεων  
ΗΠΑ 1980-1997   



Γιατί εμπειρική αντιμυκητική αγωγή; 
Οι συστηματικές μυκητιάσεις είναι σημαντικό αίτιο 

νοσηρότητας και θνητότητας (50-100%) στους 
ουδετεροπενικούς ασθενείς 



ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ  

 
• Από Ασπέργιλλο:   86,7% 
• Από Ζυγομύκωση:  65% 
• Από Fusarium         100% 
• Από Scedosporium 100% 
• Από Trichosporon     80% 
 
• Ολική επιβίωση στον 1 χρόνο:   20% 



Ανοσοϊκανότητα του ασθενούς - (υποκείμενη νόσο και την 
εφαρμοσθείσα Θεραπεία): 

 
• ΧΜΘ φάρμακα με έντονη Ανοσοκατασταλτική δράση 

(Παράγωγα Πουρινών, CAMPATH, σχήμα προετοιμασίας 
για μεταμόσχευση…) 

• Μακρά χορήγηση Κορτιζόνης, οξύ και χρόνιο GVHD. 
• Διαφορές HLA δότη -λήπτη 
• Λεμφοπενία, Σπληνεκτομή, συνύπαρξη ιογενούς νόσου 

(CMV), παρατεταμένη Ουδετεροπενία 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΝΟΣΗΣΗ 
ΑΠO ΔΙΗΘΗΤΙΚΗ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ  



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Treatment 
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Risk group Prophylaxis Pre-emptive  Empirical  Targeted  
High Yes Yes Yes 
Intermediate 
(high) 

Yes Yes Yes 

Intermediate 
(low) 

Yes ? Yes 

Low Yes ? Yes 

Στρατηγική χρήσης αντιμυκητιακών με βάση την 
διαστρωμάτωση κινδύνου? 

Βαθμός ουδετεροπενίας, διάγνωση, είδος μεταμόσχευσης, λήψη 
κορτικοστεροειδών, είδος ΧΘΠ, αποικισμός,  

κύρια κριτήρια διαστρωμάτωσης 

Br J Haematol. 2000 Aug;110(2):273-84. 
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Basically, the risk stratification is depends on the degree of neutropenia, diagnosis, type of transplant, exposure to steroid, type of chemotherapy, and the presence of fungal colonization. Therefore, antifungal prophylaxis and empirical therapy is recommended in high and intermediate high risk group, while pre-emptive treatment is given in low or intermediate low risk group. Known pathogen therapy is always considered in all patient groups.We will discuss the treatment regimen one by one.Diagnosis of IFI is a complex intellectual exercise leading to different degrees of diagnostic certainty and requiring experience, prudence and the availability of relatively sophisticated and/or invasive diagnostic tools (culture, biopsy, CT, GM, glucan?)The lower the risk (host factors) the higher the evidence requiredThe strategy of how using the antigen-detection tests and/or PCR is still controversial and subject to personal interpretationsPre-emptive therapy has been shown to be safe and effective







Παρόλο που στην 
Ro θώρακος δεν 
ήταν εμφανής, η 
αξονική 
τομογραφία στον 
ασθενή μας 
αποκαλύπτει 
οζώδη σκίαση με 
περιβάλλουσα 
περιοχή θαμβής 
υάλου («άλω») 

Ο δείκτης 
γαλακτομαννάνης 
είναι χαμηλός (0.5) 
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Σε 50% αρνητικές ακτινογραφίες θώρακος, ανευρίσκεται εύρημα στην υψηλής ευκρίνειας CT. Oι άλλες CT επί ενδείξεων.



Εμπύρετη ουδετεροπενία και διαγνωστική 
προσέγγιση : η αξία της HRCT θώρακος 

  Η HRCT θώρακος συμβάλλει στον χαρακτηρισμό της 
παρεγχυματικής νόσου αλλά δεν κάνει ειδική διάγνωση για 
το παθογόνο.  

 Είναι εξαιρετικά βοηθητική στον ασθενή με 
ουδετεροπενία και επιμένον εμπύρετο υπό αντιμικροβιακά 
μετά τις πρώτες 72 ώρες για την ανάδειξη διηθημάτων και 
ειδικά πιθανής πνευμονικής μυκητίασης (ευαισθησία 87-
88%, ειδικότητα 57-67%, αλλά σημαντικότερη είναι η 
αρνητική της προγνωστική αξία (88-97%) 

 Η αρνητική HRCT θώρακος μετά το 10ήμερο χρειάζεται 
επανάληψη για να διατηρεί την προγνωστική της αξία 

J Clin  Oncol 1999;17:796-805 Eur J Radiol 2004; 51:130-8 



Εμπύρετη ουδετεροπενία και διαγνωστική 
προσέγγιση : η αξία της HRCT 



Neutropenia PMN >> 500 

CT scan evolution during IPA 

High value not 
specific delayed 

Peripheral halo triangolar shape Air-crescent sign 

d0 - d5 d5 - d10 d10 - d20 

Caillot et al. J Clin Oncol. 2001; 19: 253-9. 



Reported sensitivity and specificity range in patients with 
hematologic malignancies 

Sensitivity 50%-92.6% 

Specificity 94%-99.6% 

Reported positive and negative predictive value in 
patients with proven IA 

PPV :  85% - 93% 

  NPV : 95% - 98.7% 

J Clin Oncol 2002:20:1898-906 
Blood 2001;97: 1604-10 

 

Cancer 2001;91:311-8 
J Clin Microbiol 2003; 41:2184-6 
J Clin Microbiol 1999;37:3223-8 

Εμπύρετη ουδετεροπενία και μέτρηση 
γαλακτομαννάνης  



Παράγοντες που οδηγούν σε ψευδώς θετική τιμή 
γαλακτομαννάνης 

Θεραπεία με αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό ή 
πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη 

Οι πρώτες 15-30 ημέρες μετά από BMT (GVHD) 

Οι πρώτες 7 ημέρες μετά από μεταμόσχευση πνεύμονα 

Νεογνά  (λόγω σημαντικού αποικισμού του εντέρου με 
bifidobacterium) 

Ορισμένες τροφές (π.χ.δημητριακά, ρύζι) 

άλλοι (επιμόλυνση από ίνες βαμβακιού, αιμοκάθαρση, 
λοίμωξη από Penicillium ή Paecilomyces) 

Σημαντικότερος παράγοντας ψευδώς αρνητικών 
αποτελεσμάτων είναι η χορήγηση αντιμυκητιακής αγωγής 
δραστικής έναντι του ασπεργίλλου 



Άνδρας 67 ετών με εικόνα ταχέως εξελισσόμενης 
σπειραματονεφρίτιδας στα πλαίσια αγγειίτιδας, 
αντιμετωπίζεται επιτυχώς με medrol (3gr 
bolus=>1mg/kβσ) και Endoxan (bolus) . Μετά 
παρέλευση μηνός ο ασθενής επανεισάγεται με 
κεφαλαλγία, διαταραχές όρασης , εξόφθαλμο , πάρεση 
κινητικού, τριδύμου αριστερού οφθαλμού. 



     Aσπεργίλλωση Διηθητικές 
υφομυκητιάσεις 
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Editor’s comment: no changes



Μικρή μαύρη εσχάρα 
2 ημέρες νωρίτερα 
 
+ GM αίματος 
 
Ο ασθενής απεβίωσε  
1 ημέρα μετά 



A. nidulans – may be amphotericin B resistant 

Tο γένος Aspergillus – ~180 είδη,  

85-90% Α. fumigatus, 5-10% A. flavus, 3-7% A. 
niger and 1% A. nidulans 

Παντού στο περιβάλλον 

A. niger A. terreus – resistant to AmB 

    

A. flavus -sometimes amphotericin B resistant A. fumigatus low frequency of azole resistance 

Aspergillus 
fumigatus 

conidial head 
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The relative frequency of species associated with acute invasive aspergillosis is 85-90% A. fumigatus, 5-10% A. flavus, 3-7% A. niger and 1% A. nidulans. There are approximately 25 -30 other species of Aspergillus which have caused disease in humans.. ( see http://www.aspergillus.man.ac.uk/  view the species section within the image bank). The few species which cause disease in man and animals are also known to have some resistance to antifungal drugs.Several species of Aspergillus can cause disease in humans and animals particularly when the host is immunosuppressed, eg in cancer patients, transplant patients and AIDS patients. Aspergillus spores are airborne and occur naturally in the environment, but are often more abundant around building sites. Near compost or where damp conditions prevail. Invasive disease usually only occurs in immunosuppressed patients with inhalation being the primary route of infection. Allergic aspergillosis occurs in patients with asthma, atopy or cystic fibrosis. In many underdeveloped countries contamination of crops such as maize, groundnuts etc has lead to loss of crops and severe illness in both humans and farm stock where contaminated food is ingested (due to mycotoxins which harm the body). 1) Fungi play an  essential role in both the Nitrogen and Carbon cycle by breaking down dead organic material. 2) The detailed genetic study of A.nidulans has lead to some important discoveries, such as the parasexual cycle in fungi, and the genetic defect causing alkaptonuria 3) Most of us use fungi every day without  knowing it. We eat mushrooms and Quorn™ (a vegetarian fungal protein made from Fusarium graminarium), but we also prepare many other foods using fungi. The yeast Saccharomyces cerevisiae is used to ferment sugar to alcohol and carbon dioxide – the process used to make beer and wine and also to make bread rise. All citric acid is produced by Apergillus niger. The fungi Aspergillus oryzae and Aspergillus sojae are used in the production of the oriental foods soy sauce and miso. We also use fungi to produce flavourings, vitamins and enzymes and to mature many cheeses.�4) Apart from penicillin, the most important antibiotics from fungi are the cephalosporins (beta-lactams with similar mode of action to penicillin, but with less allergenicity) and griseofulvin (from Penicillium griseofulvum and related species) which is used to treat athlete's foot and related fungal infections of the skin. The echinocandins anidulafungin and aminocandin (HMR 327) are semi-synthetic antifungals originally derived from fermentation of A. nidulans var restrictus and A. sydowi respectively.Lovastatin a cholesterol lowering drug is produced by Aspergillus terreus. And the group of antifungal drugs called echinocandins have been produced using A nidulans and A sydowi.Fumagillin is a secondary metabolite that inhibits angiogenesis and antibiotic properties, especially against protozoa such as Entamoeba histolytica. LD50 in mice 800 mg/kg body-weight subcutaneously although as much as 2 mg/kg body-weight could be tolerated orally. Fumigillin or analogue TNP-470 have been used in the treatment of microsporidiosis, usually caused by the microscopic fungus Enterocytozoon bieneusi (Fumagillin treatment of intestinal microsporidiosis. New Engl J Med 2002;346:1963-9.).





Δεν έχουμε στη διάθεση μας άμεσα ούτε αξονική 
τομογραφία (θα γίνει σε 2-3 μέρες), ούτε μέτρηση 
γαλακτομαννάνης. Αποφασίζουμε να χορηγήσουμε 
εμπειρική αντιμυκητιακή αγωγή, ενώ αναμένεται η ΩΡΛ 
εξέταση. Τι θα συστήνατε; 

1. Λιποσωμική αμφοτερικίνη Β 
2. Κασποφουγκίνη 
3. Μικαφουγκίνη  
4. Βορικοναζόλη  
5. Κασποφουγκίνη και βορικοναζόλη 

Presenter
Presentation Notes
The choice of agent for empiric antifungal therapy depends upon which fungi are most likely to be causing infection, as well as the toxicity profiles and cost ( algorithm 3 ) [ 1]. In patients who have not been receiving antifungal prophylaxis, Candida spp are the most likely cause of invasive fungal infection. In patients receiving fluconazole prophylaxis, fluconazole-resistant Candida spp (eg, C. glabrata and C. krusei) and invasive mold infections, particularly Aspergillus spp, are the most likely causes.The 2010 IDSA guidelines for empiric antifungal therapy recommend amphotericin B deoxycholate, a lipid formulation of amphotericin B, caspofungin , voriconazole , or itraconazole For persistently febrile patients who have not been receiving antifungal prophylaxis and who have no obvious site of infection, such as pulmonary nodules, we favor caspofungin (or another echinocandin) since Candida spp is a likely cause in such patients and the echinocandins provide excellent coverage for Candida spp and are well tolerated. For persistently febrile patients with pulmonary nodules or nodular pulmonary infiltrates, invasive mold infection should be strongly suspected and treated. Prompt assessment frequently requires bronchoscopy with bronchoalveolar lavage with cultures, stains, and Aspergillus galactomannan antigen testing to distinguish bacterial from mold pathogens, while simultaneously initiating antibacterial and anti-mold therapy until the specific etiology is established. Most experts prefer voriconazole if aspergillosis is thought to be most likely, but if mucormycosis is suspected, an amphotericin B formulation should be given since voriconazole has no activity against the agents of mucormycosis. It is important to note that at most centers, aspergillosis accounts for the majority of invasive fungal infections in neutropenic patients. For persistently febrile patients who have been receiving anti-mold prophylaxis, a different class of antifungal agent with activity against molds should be used for empiric therapy. For example, if voriconazole or posaconazole has been used for prophylaxis, an amphotericin B formulation should be used. It is also important to remember that caspofungin and other echinocandins are not active against Cryptococcus spp, Trichosporon spp, and filamentous molds other than Aspergillus spp, such as Fusarium spp. In addition, some yeasts can demonstrate relative resistance to these drugs (Candida parapsilosis, C. rugosa, C. guilliermondii, and non-candidal yeasts). Failure of caspofungin to prevent aspergillosis has also been reported, even though it has in vitro activity against Aspergillus spp [ 63 ]. Moreover, the clinical efficacy of the echinocandins for endemic fungi (Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides spp) has not been demonstrated.



Δράση στην κυτταρική μεμβράνη 
Πολυένια :  Amphotericin B 
  Lipid Formulation AmB 
  Nystatin 
  

Σύνθεση εργοστερόλης 
Aζόλες :Fluconazole 
  Ketoconazole 
  Itraconazole 
  Clotrimazole 
   Voriconazole 
  Posaconazole 
Αναστολείς squalene 
epoxidase :Terbinafine 
  

Σύνθεση κυτταρικού 
τοιχώματος 

Eχινοκανδίνες 
  Caspofungin 
 Micafungin 
 Anidulafungin 

Σύνθεση νουκλεϊκών οξέων 
(DNA) 
Ανάλογα πυριμιδίνης  

5-Fluorocytosine (5-FC) 

Mικροσωληνάρια 
Griseofulvin 

Presenter
Presentation Notes
Polyenes			bind ergosterolAzoles			inhibit ergosterol synthesisEchinocandins		inhibit glucan synthaseGriseofulvin:The drug binds to tubulin, interfering with microtubule function, thus inhibiting mitosis. It binds to keratin in keratin precursor cells and makes them resistant to fungal infections. The drug reaches its site of action only when hair or skin is replaced by the keratin-griseofulvin complex. Griseofulvin then enters the dermatophyte through energy-dependent transport processes and bind to fungal microtubules. This alters the processing for mitosis and also underlying information for deposition of fungal cell walls.



Amphotericin B 

Φάρμακο εκλογής σε: 
• Κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα 
• Mουκορμύκωση 
• Σε μη ανταπόκριση σε άλλη πρώτης 

γραμμής θεραπεία 
• Σε ειδικές μορφές συστηματικής 

καντιντίασης ( ενδοφθαλμίτιδα, μηνιγγίτιδα, 
ενδοκαρδίτιδα ) με/ή χωρίς 5FC 

Presenter
Presentation Notes
Amphotericin B still remains the standard antifungal therapy, despite its significant toxicity. Its lipid formulations, on the other hand, are promising due to their ability to reduce the toxicity of amphotericin B. They are currently licensed for use when amphotericin B therapy fails or is unacceptably toxic.Amphotericin B has an broad antifungal spectrum which includes most fungi that cause human disease, with the exception of Aspergillus terreus, Scedosporium spp., some isolates of Candida lusitaniae, some species of Paecilomyces causing infection and some of the agents of mycetoma such as Maduralla spp.
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2ης γενιάς τριαζόλες 

Voriconazole Posaconazole 

Koltin Y.; Hitchcock C.A. Curr. Opin. Chem. Biol. 1997, 1(2), 176. 
Groll A. H.; Walsh, T. J. Swiss Med. Wkly. 2002, 132, 303. 

• Eξαίρετη δραστικότητα (10–500x) συγκριτικά με τις 
1ης γενιάς 

• Ευρύ φάσμα έναντι ζυμομυκήτων, υφομυκήτων, 
Aspergillus 

• Άριστη συγκέντρωση στο ΚΝΣ  
• Μειωμένη τοξικότητα 

 



Φαρμακοδυναμικά πλεονεκτήματα 
εχινοκανδινών 

 
• Ταχεία μυκητοκτόνος δράση 
• Anti-biofilm δραστικότητα 
• Δραστικές έναντι ανθεκτικών σε αζόλες  Candida spp.  
• Δράση έναντι κυτταροκινών, χημειοκινών 
• Ενίσχυση της καταστροφής υφών Aspergillus sp από τα 

ουδετερόφιλα 
• β-glucan unmasking              
•                                                                 Lamaris G, et al, JID 2008 
                                                                      Lewis RE, et al. AAC 2007 

 

 



ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 



Στον ασθενή χορηγείται λιποσωματική αμφοτερικίνη Β 
(5mg/Kg). H ΩΡΛ εξέταση αποκαλύπτει περιοχή ωχρού 
βλεννογόνου με αρχόμενη νέκρωση στην ρινική κόγχη. 
Λαμβάνονται ξέσματα για άμεση εξέταση και ιστολογική 



Άμεση εξέταση ξεσμάτων-βιοψίας ρινικού βλεννογόνου 
με ΚΟΗ 





Στον ασθενή αυξήθηκε η δόση της λιποσωμιακής 
Αμφοτερικίνη Β (7-10 mg/kg) για πιθανή μουκορμύκωση 
η οποία επιβεβαιώθηκε και ιστολογικά. Η CT θώρακος 
ήταν αρνητική και η CT παραρρινίων παρουσίαζε οίδημα, 
χωρίς προσβολή των οστών ή του κόγχου. Δεν έγινε 
χειρουργικός  καθαρισμός λόγω σοβαρής θρομβοπενίας. 

Ο ασθενής παρέμεινε απύρετος από την 8η ημέρα με 
αιμοκαλλιέργειες στείρες. Το galactomannan ήταν και 
παρέμεινε χαμηλό (index<0.5) σε διαδοχικές μετρήσεις. 
Στον ασθενή προστέθηκε ποσακοναζόλη 



Πότε θα διακοπεί η αντιμυκητιακή αγωγή; 

1. Με την συμπλήρωση 1 μηνός θεραπείας 

2. Όταν τα πολυμορφοπύρηνα αποκατασταθούν σε 
επίπεδο >500κκχ 

3. Όταν αποκατασταθεί κλινικά η βλάβη του ρινικού 
βλεννογόνου 

4. Μετά από 3 μήνες αγωγής 

5. Θα την λαμβάνει εφόρου ζωής 



Ποιά η διάρκεια της αντιμυκητιακής αγωγής; 

Η  συστηματική μυκητίαση από υφομύκητες 
θεραπεύεται για 6-12 εβδομάδες εφόσον έχουν 
υποχωρήσει τα σημεία της λοίμωξης και ο ασθενής 
δεν παραμένει σε ανοσοκαταστολή 

 Επί ανοσοκαταστολής η αγωγή συνεχίζεται ή 
χορηγείται εκ νέου αν ο ασθενής επανεισέρχεται σε 
φάση ανοσοκαταστολής και η θεραπεία είχε 
διακοπεί (π.χ. αν λαμβάνει εκ νέου χημειοθεραπεία 
και αναμένεται να γίνει ουδετεροπενικός) 

 



Ουδετεροπενικός ασθενής μας απυρετεί μετά από το 
αρχικό εμπύρετο επεισόδιο με πιπ/ταζο, το οποίο 
συνεχίζει για 15 ημέρες και τα πολυμορφοπύρηνα του 
είναι σε άνοδο. Την 17η ημέρα και ενώ για πρώτη 
φορά έχει 500 πολυμορφοπύρηνα, εμφανίζει πυρετικό 
κύμα 38.4, χωρίς εστία λοίμωξης. Ο πυρετός συνεχίζει 
τις επόμενες μέρες με πολυμορφοπύρηνα>500, 
αρνητική ακτινογραφία θώρακος και αιμοκαλλιέργειες 
και παρόλο που η αγωγή του άλλαξε σε μεροπενέμη 
και γενταμικίνη 

Πορεία νόσου =Σενάριο 3 



Ποιες οι ενέργειές σας; 

1. Διακοπή όλων των αντιβιοτικών 
2. Αξονική τομογραφία θώρακος και άνω κοιλίας 
3. Εμπειρική έναρξη αντιμυκητικής αγωγής 
4. Χορήγηση κορτικοειδών 



Ηπατοσπληνική ή Χρονία διάσπαρτη καντιτίαση: ουδετεροπενικοί 
ασθενείς με αιματολογική κακοήθεια σε φάση ανάκαμψης των 
ουδετεροφίλων. Πυρετός που επιμένει, αυξημένη αλκαλική 
φωσφατάση, βλάβες ήπατος σπληνός. Αρνητικές αιμοκαλλιέργειες, 30% 
απομόνωση του παθογόνου από βιοψία βλάβης. C. albicans, C. 
tropicalis. Μακροχρόνια αγωγή για 6 τουλάχιστον μήνες και όσο 
διαρκεί η ανοσοκαταστολή 



Ο ουδετεροπενικός ασθενής 

 Καθημερινή επισκόπηση δέρματος σε όλες τις 
θέσεις και καθημερινό μπάνιο. υγιεινή περινέου μετά 
την κένωση 

 Καλή στοματική υγιεινή (πλύσεις, μαλακό 
βούρτσισμα) 

 Περιποίηση ΚΦΚ (όχι νερό) 

 Ανοσοποίηση προσωπικού 

Όχι εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους 
μικροοργανισμούς 



• Αρχικός επιπολασμός αποικισμού από 
CP-Kp στην έναρξη της παρέμβασης ήταν 
28.6% (8/28 ασθενείς) 

 
• Εφαρμογή δέσμης μέτρων ελέγχου 

λοιμώξεων 
 Καλλιέργειες επιτήρησης 
 Διαχωρισμός φορέων 
 Αποκλειστικός νοσηλευτής 
 Μέτρα επαφής 
 Ενίσχυση υγιεινής των χεριών 





1. Τι ορίζουμε ως ουδετεροπενικό εμπύρετο; 
2. Αναφέρατε σε ποιες περιπτώσεις συνιστάται η προσθήκη vancomycin στο 

αρχικό εμπειρικό σχήμα. 
3. Σε στοματική βλεννογονίτιδα ποια παθογόνα ευθύνονται για toxic shock-

like σύνδρομο και ARDS; 
4. Ποιο παθογόνο ευθύνεται για ουδετεροπενική κολίτιδα; 
5. Γαγγραινώδες έκθυμα. Ποια παθογόνα ευθύνονται;  
6. Aιμόπτυση σε ασθενή με ουδετεροπενία. Ποια παθογόνα μπορεί να 

ευθύνονται; 
7. Αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης και άλγος δε υποχονδρίου σε 

ασθενή κατά την αύξηση των ουδετεροφίλων. Ποιος λοιμογόνος 
παράγοντας μπορεί να ευθύνεται; 

8.  Η αρνητική γαλακτομανάνη αποκλείει την περίπτωση διηθητικής 
μυκητίασης; 

9. Ποια είδη candida είναι ανθεκτικά σε fluconazole; 
10.Ποια είδη μυκήτων είναι ανθεκτικά στην αμφοτερικίνη και ποια στην 

voriconazole; 
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