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βακτηριακό κυτταρικό τοίχωμα και ενίουν DNA με μια 
διαδικασία που ονομάζεται «μεταγωγή». Με αυτό το 
μηχανισμό εύκολα μεταφέρονται ανθεκτικά γονίδια σε 
πολλαπλά βακτήρια.

3. Μεταμόρφωση. Βακτήρια δότες μπορούν επίσης να απε-
λευθερώσουν γραμμικά κομμάτια χρωμοσωμικού DNA, τα 
οποία στη συνέχεια προσλαμβάνονται από τα βακτήρια 
δέκτες και τα ενσωματώνουν στο γονιδίωμα του δέκτη. 
Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «μεταμόρφωση», και το 
απογυμνωμένο DNA που είναι ικανό να ενσωματωθεί 
στο γονιδίωμα των βακτηρίων δεκτών λέγεται μεταθετό 
στοιχείο «transposon» (Εικόνα 1.1). Φυσική μεταμόρφωση 
πιο συχνά συμβαίνει σε είδη Streptococcus, Haemophilus, 
και Neisseria. Τα μεταθετά στοιχεία μπορούν να μεταφέ-
ρουν πολλαπλά γονίδια αντοχής και έχει αποδειχθεί ότι  
είναι υπεύθυνα για την υψηλού επιπέδου αντοχή στη 
βανκομυκίνη που αναπτύσσουν οι εντερόκοκκοι. 

Επομένως, τα βακτήρια έχουν πολλαπλούς τρόπους 
να μεταφέρουν το γενετικό υλικό τους και να μοιράζονται 
πληροφορίες. Αυτή η διαδικασία παρέχει πλεονέκτημα επι-
βίωσης, επιτρέποντας στα βακτήρια να προσαρμόζονται 
ταχέως στο περιβάλλον τους. 

ΒιΟΧηΜικΟι ΜηΧανισΜΟι  
Για την αντΟΧη στα αντιΜικρΟΒιακα
Ποιες είναι μερικές από τις πρωτεΐνες που αυτά τα αν-
θεκτικά γονίδια κωδικοποιούν και πώς ακριβώς αυτές 
δουλεύουν;

σηΜεια κΛειΔια

Για την αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία

1. Πολύ συχνά, συνταγογραφούνται αντιβιοτικά με σκοπό 
να εκπληρώσουν τις προσδοκίες των ασθενών, παρά 
να θεραπεύσουν μια αληθή βακτηριακή λοίμωξη.

2. Ένα και μόνο αντιβιοτικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για όλα τα λοιμώδη νοσήματα.

3. Οι ιατροί αγνοούν την αξιοσημείωτη προσαρμογή των 
βακτηρίων, των μυκήτων και των ιών.

4. Η θεραπεία έναντι των λοιμωδών παραγόντων είναι 
δυναμική και απαιτεί τη βασική κατανόηση της Μικρο-
βιολογίας.

5. Η προσέγγιση του «κυνηγετικού όπλου» των λοιμωδών 
νοσημάτων πρέπει να τελειώσει, ή πραγματικά θα 
βιώσουμε το τέλος της αντιβιοτικής φαρέτρας.

Εικόνα 1-1. Οι μηχανισμοί με τους οποίους τα βακτήρια 
μεταφέρουν τα γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά.

Σύζευξη

Μεταγωγή

Μεταμόρφωση

πλασμίδιο

σύνδεσμος

Φάγος DNA 
(δεοξυριβονουκλεϊκό 

οξύ)

Βακτήρια 
δότες

Βακτήρια 
δέκτες

Απογυμνωμένο DNA
(δεοξυριβονουκλεϊκό 

οξύ)

Λυμένος δότης 
(ή λύση του δότη)

Βακτήριο 
δέκτης

 αντΟΧη στα αντιΒιΟτικα

Γενετικεσ τρΟΠΟΠΟιησεισ ΟΔηΓΟυν 
στην αντιΜικρΟΒιακη αντΟΧη
Για να καταλάβουμε τον λόγο που πρέπει να χρησιμοποι-
ούμε ορθολογικά τα αντιβιοτικά, χρειάζεται να κατανο-
ήσουμε ότι τα βακτήρια είναι ικανά να προσαρμόζονται 
στο περιβάλλον τους. Σημειακές μεταλλάξεις μπορεί να 
δημιουργηθούν στο γενετικό υλικό (DNA) των βακτηρίων 
όπως διπλασιάζονται. Αυτές οι μεταλλάξεις συμβαίνουν στο 
φυσικό περιβάλλον, αλλά δεν έχουν πλεονέκτημα επιβίω-
σης, εκτός και εάν τα βακτήρια τοποθετηθούν κάτω από 
την πίεση επιλογής. Σε περίπτωση μιας μετάλλαξης που 
καθιστά ένα βακτήριο ανθεκτικό ως προς ένα συγκεκριμένο 
αντιβιοτικό, η έκθεση στο συγκεκριμένο αντιβιοτικό επι-
τρέπει στον βακτηριακό κλώνο που κατέχει τη μετάλλαξη 
αντοχής να αναπτυχθεί. Τα βακτήρια που δεν έχουν αυτή 
τη μετάλλαξη πεθαίνουν και δεν ανταγωνίζονται πλέον για 
θρεπτικλες ουσίες· οπότε το ανθεκτικό στέλεχος γίνεται 
πλέον μέλος της βακτηριακής χλωρίδας. Επιπρόσθετα για 
να σημειωθούν μεταλλάξεις στα βακτήρια μπορεί να χρησι-
μοποιηθούν τρεις σημαντικοί μηχανισμοί για τη μεταφορά 
του γενετικού υλικού μεταξύ τους: 

1. Σύζευξη. Τα βακτήρια συχνά περιέχουν κυκλικές, διπλής 
έλικας δομές DNA που λέγονται πλασμίδια. Αυτές οι 
κυκλικές DNA δομές βρίσκονται έξω από το βακτηριακό 
γονιδίωμα (Εικόνα 1.1). Συχνά τα πλασμίδια μεταφέρουν 
τα γονίδια αντοχής. Μέσω ενός μηχανισμού που λέγεται 
«σύζευξη», τα πλασμίδια μπορούν να μεταφερθούν από 
το ένα βακτήριο στο άλλο. Το πλασμίδιο κωδικοποιεί τη 
δημιουργία μίας προεξοχής στην εξωτερική μεμβράνη 
του βακτηρίου δότη. Η προεξοχή προσκολλάται σε 
ένα δεύτερο βακτήριο και λειτουργεί ως γέφυρα για τη 
μεταφορά του πλασμιδιακού DNA από τον δότη στο 
βακτήριο δέκτη. Χρησιμοποιώντας αυτό τον μηχανισμό, 
ένα απλό ανθεκτικό βακτήριο μπορεί να μεταφέρει την 
αντοχή σε άλλα βακτήρια.

2. Μεταγωγή. Οι βακτηριοφάγοι είναι DNA δομές επι-
καλυμμένες με πρωτεΐνη που προσκολλώνται στο 
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σηΜεια κΛειΔια

Για την αντιβιοτική αντοχή

1. Τα βακτήρια μπορούν πολύ γρήγορα να αλλάξουν το 
γενετικό τους προφίλ:

 α)  σημειακή μετάλλαξη.
  β)  μεταφορά του DNA μέσω σύζευξης πλασμιδίου.
  γ)   μεταφορά του DNA μέσω μεταγωγής βακτηριοφά-

γου.
 δ)  μεταφορά του απογυμνωμένου DNA μέσω μετα-

μόρφωσης μεταθετού στοιχείου.
2. Η ικανότητα των βακτηρίων να μοιράζονται το DNA 

παρέχει πλεονέκτημα επιβίωσης, επιτρέποντάς τους να 
προσαρμόζονται ταχέως στην έκθεση των αντιβιοτικών.

3. Βιοχημικές διαφοροποιήσεις που οδηγούν στην αντοχή 
των αντιβιοτικών περιλαμβάνουν:

 α)  αποδόμηση ή τροποποίηση του αντιβιοτικού.
 β)   μείωση της συγκέντρωσης του αντιβιοτικού 

μέσω αναστολής εισόδου ή μέσω αντλιών εξό-
δου.

 γ)  τροποποίηση του στόχου των αντιβιοτικών.
4. Κάτω από την πίεση επιλογής των αντιβιοτικών, η 

ερώτηση είναι όχι το κατά πόσον, αλλά το πότε τα 
ανθεκτικά βακτήρια θα εμφανιστούν.

Οι μηχανισμοί με τους οποίους τα βακτήρια αναπτύσ-
σουν αντοχή στα αντιβιοτικά μπορούν να κατηγοριοποιη-
θούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

• Αποδόμηση ή τροποποίηση του αντιβιοτικού.
• Μείωση της βακτηριακής συγκέντρωσης του αντιβιοτι-

κού.
• Τροποποίηση του στόχου των αντιβιοτικών.

αποδόμηση ή τροποποίηση του αντιβιοτικού

β-Λακταμασεσ

Αρκετά βακτήρια συνθέτουν ένα ή περισσότερα ένζυμα που 
ονομάζονται β-λακταμάσες, οι οποίες αδρανοποιούν τα 
αντιβιοτικά διασπώντας τον άμιδο δεσμό του β-λακταμικού 
δακτυλίου. Μεταφορά της β-λακταμικής δραστικότητας 
συμβαίνει πρωταρχικά μέσω πλασμιδίων και μεταθετών 
στοιχείων.

Υπάρχουν πολλαπλές κατηγορίες β-λακταμασών. Μερι-
κές προτιμούν να διασπούν πενικιλλίνες, άλλες προτιμούν να 
καταστρέφουν ειδικές κεφαλοσπορίνες ή την καρβενικιλλίνη. 
Ευρέως φάσματος β-λακταμάσες με ευκολία καταστρέφουν 
τις περισσότερες κεφαλοσπορίνες. Μια άλλη κατηγορία 
β-λακταμάσης είναι ανθεκτική στο κλαβουλανικό οξύ, ένα 
παράγοντα που προστίθεται σε έναν αριθμό αντιβιοτικών 
για να αναστείλει τη δραστηριότητα της β- λακταμάσης. 
Μερικά βακτήρια είναι δυνατόν να παράγουν β-λακταμάσες 
που ονομάζονται καρβαπενεμάσες και είναι ικανές να αδρα-
νοποιούν την ιμιπενέμη και τη μεροπενέμη.

Τα Gram αρνητικά βακτήρια παράγουν ένα πιο ευρύ 
φάσμα β-λακταμασών σε σύγκριση με τους Gram θετι-
κούς μικροοργανισμούς, και γι’ αυτό λοιμώξεις από Gram 
αρνητικούς μικροοργανισμούς πιο συχνά εμφανίζονται σε 

ασθενείς που θεραπεύονται για παρατεταμένες περιόδους 
με ευρέως φάσματος αντιβιοτικά. Σε μερικές περιπτώσεις, 
η δραστικότητα της β-λακταμάσης είναι χαμηλή πριν ακόμα 
το βακτήριο εκτεθεί στα αντιβιοτικά. Μετά από έκθεση σε 
αντιβιοτικό η δραστικότητα της β-λακταμάσης επάγεται. 
Ένα κλασσικό παράδειγμα είναι το Enterobacter. Αυτό το 
Gram αρνητικό βακτήριο μπορεί να εμφανίζει ευαισθησία 
στις κεφαλοσπορίνες κατά τον αρχικό έλεγχο. Μετά από 
θεραπεία με κεφαλοσπορίνες, αυξάνεται η δραστικότητα 
της β-λακταμάσης, δημιουργείται αντοχή και υποτροπιάζει 
η λοίμωξη του ασθενούς. Γι’ αυτό τον λόγο, δεν συνιστώνται 
τρίτης γενιάς κεφαλοσπορίνες σε σοβαρές λοιμώξεις από 
Enterobacter.

αΛΛεσ ενζυμικεσ τροποποιησεισ των αντιβιοτικων

Η ερυθρομυκίνη εύκολα αδρανοποιείται από μια εστεράση 
που υδρολύει τον δακτύλιο λακτόνης του αντιβιοτικού. 
Αυτή η εστεράση έχει ανιχνευθεί στο κολοβακτηρίδιο. Άλλα 
πλασμιδικά αδρανοποιητικά ένζυμα ερυθρομυκίνης έχουν 
ανακαλυφθεί σε είδη Streptococcus και S. aureus. Η χλωραμ-
φαινικόλη αδρανοποιείται μέσω μιας ακετυλοτρανσφεράσης 
της χλωραμφαινικόλης, η οποία έχει απομονωθεί τόσο από 
Gram θετικά, όσο και από Gram αρνητικά βακτήρια. Ομοίως, 
οι αμινογλυκοσίδες μπορούν να αδρανοποιηθούν από ακε-
τυλοτρανσφεράσες. Επίσης τα βακτήρια αδρανοποιούν την 
κατηγορία αυτών των αντιβιοτικών μέσω φωσφορυλίωσης 
και αδενυλίωσης. 

Αυτά τα ανθεκτικά ένζυμα βρίσκονται σε αρκετά Gram 
αρνητικά στελέχη και όλο και πιο συχνά ανευρίσκονται σε 
Enterococci sp, S. aureus και S. epidermidis.

Μείωση της συγκέντρωσης του αντιβιοτικού 
στο βακτήριο

αναμειξη με την εισοδο του αντιβιοτικου

Για να είναι δραστικό ένα αντιβιοτικό, πρέπει να είναι ικανό 
να διαπεράσει το βακτήριο και να φτάσει στο βιοχημικό του 
στόχο. Τα Gram αρνητικά βακτήρια περιέχουν ένα εξωτερικό 
λιπιδιακό κάλυμμα που εμποδίζει το πέρασμα υδρόφιλων 
παραγόντων (όπως είναι τα αντιβιοτικά). Η δίοδος υδρό-
φιλων αντιβιοτικών διευκολύνεται από την παρουσία των 
πορινών – μικρών καναλιών των κυτταρικών τοιχωμάτων 
των Gram αρνητικών βακτηρίων που επιτρέπουν τη δίο-
δο φορτισμένων μορίων. Μεταλλάξεις που οδηγούν στην 
απώλεια αυτών των πορινών μπορούν να μειώσουν τη δι-
είσδυση του αντιβιοτικού και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη 
μικροβιακής αντοχής. 

παραγωγη αντΛιων εξοδου

Μεταθετά στοιχεία (transposons) έχουν βρεθεί να κωδικο-
ποιούν μια εξαρτώμενη από την ενέργεια αντλία, η οποία 
μπορεί ενεργά να αντλήσει την τετρακυκλίνη έξω από 
τα βακτήρια. Ενεργητική έξοδος των αντιβιοτικών έχει 
παρατηρηθεί σε πολλά εντεροβακτηριακά. Αυτός είναι ο 
μηχανισμός που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη αντοχής 
κατά την αντιμικροβιακή θεραπεία με τετρακυκλίνη, μα-
κρολίδες και φθοριοκινολόνες. Επιπλέον ο S. aureus, ο S. 
epidermidis, η ομάδα β Streptococci και ο S. pneumoniae 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εξαρτώμενες από την 
ενέργεια αντλίες εξόδου για την ανάπτυξη αντοχής έναντι 
των αντιβιοτικών.
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Εικόνα 1-2. Κατανοώντας την ελάχιστη ανασταλτική συ-
γκέντρωση και την ελάχιστη μικροβιοκτόνο συγκέντρωση.

MIC & MBC

Εμβολιάζεις όλα τα σωληνάρια με 104 βακτήρια, τα οποία επωάζονται 
στους 38°C x 12 ώρες

Ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση (MIC) = 2 μg/ml (ΕΑΣ)

Διαυγές

Ελάχιστη μικροβιοκτόνος συγκέντρωση (MBC) = 3 μg/ml (ΕΜΣ)

Εν συνεχεία παίρνεις δείγμα από 
κάθε διαυγές σωληνάριο και το 
εμβολιάζεις σε τρυβλίο καλλιέρ-
γειας, επωάζοντάς το στους 38°C 
x 12 ώρες

Ανάπτυξη 

Νεφελώδες-θολερό

Άνευ ανάπτυξης

0 0,5 1 2 3 4 
 μg/ml

2 μg/ml 3 μg/ml 4 μg/ml

τροποποίηση του στόχου δράσης  
των αντιβιοτικών

μεταβοΛεσ των προδρομων μορφων  
του κυτταρικου τοιχωματοσ

Η αλλαγή των πρόδρομων μορφών του κυτταρικού τοι-
χώματος είναι η βάση του ανθεκτικού στη βανκομυκίνη 
εντερόκοκκου (VRE). Η δέσμευση της βανκομυκίνης και της 
τεικοπλανίνης απαιτεί η D-αλανίνη-D-αλανίνη να είναι στο 
τέλος των πεπτιδογλυκανικών πρόδρομων μορφών του 
κυτταρικού τοιχώματος των Gram θετικών βακτηρίων. Ανθε-
κτικά στελέχη του Enterococcus faecium και του Enterococcus 
faecalis περιέχουν το vanA πλασμίδιο, το οποίο κωδικοποιεί 
μια πρωτεΐνη που συνθέτει D-αλανίνη-D-γαλακτικό αντί 
D-αλανίνη-D-αλανίνη στο τέλος της πεπτιδογλυκανικής 
πρόδρομης μορφής. Η απώλεια της τελικής D-αλανίνης 
ουσιαστικά μειώνει τη δέσμευση της βανκομυκίνης και της 
τεικοπλανίνης, επιτρέποντας στο μεταλλαγμένο βακτήριο 
να επιβιώνει και να αναπτύσσεται παρά την παρουσία των 
ανωτέρω αντιβιοτικών.

αΛΛαγεσ στα ενζυμα στοχουσ

Οι πενικιλλίνες και οι κεφαλοσπορίνες συνδέονται με ειδι-
κές πρωτεΐνες που ονομάζονται πενικίλλινο-δεσμευτικές 
πρωτεΐνες (PBPs) στο κυτταρικό τοίχωμα του βακτηρίου. 
Ο ανθεκτικός στην πενικιλλίνη S. pneumoniae παρουσιάζει  
είτε μειωμένο αριθμό PBPs είτε PBPs που συνδέονται με 
χαμηλότερη συγγένεια με την πενικιλλίνη ή και τα δύο. Η 
μειωμένη σύνδεση της πενικιλλίνης ελλατώνει την ικανότητα 
των αντιβιοτικών να σκοτώσουν τα βακτήρια στόχο. Η βάση 
ανάπτυξης της αντοχής των αντιβιοτικών σε MRSA είναι η 
παραγωγή χαμηλής συγγένειας PBP που κωδικοποιείται από 
το mec A γονίδιο. Μεταλλάξεις στα ένζυμα στόχους, όπως 
της διυδροπτερικής συνθετάσης και της διυδροφυλικής 
αναγωγάσης, δημιουργούν την αντοχή στη σουλφοναμίδη 
και την τριμεθοπρίμη αντιστοίχως. Σημειακές μεταλλάξεις 
στο αμινοξύ που διαφοροποιεί τη λειτουργία της DNA γυ-
ράσης έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη αντοχής στις 
φθοριοκινολόνες.

διαφοροποιησεισ στην περιοχη δεσμευσησ  
του ριβοσωματοσ

Οι τετρακυκλίνες, μακρολίδες, λινκοσαμίδες και αμινογλυ-
κοσίδες δρουν όλες συνδεόμενες με και αλλοιώνοντας τη 
λειτουργία των βακτηριακών ριβοσωματίων (βλέπε την 
περιγραφή του καθενός αντιβιοτικού ξεχωριστά παρακάτω 
στο κεφάλαιο αυτό). Ένας αριθμός ανθεκτικών γονιδίων 
κωδικοποιεί για ένζυμα που διμεθυλιώνουν τα αδενινικά 
υπόλοιπα στο βακτηριακό ριβοσωμικό RNA, αναστέλλοντας 
τη δέσμευση του αντιβιοτικού στο ριβόσωμα. Η αντοχή του 
ριβοσωματίου στη γενταμικίνη, την τομπραμυκίνη και την 
αμικασίνη είναι λιγότερο συχνή λόγω του ότι οι αμινογλυ-
κοσίδες έχουν πολλαπλές θέσεις σύνδεσης στο βακτηριακό 
ριβόσωμα και απαιτούνται πολλαπλές μεταλλάξεις βακτη-
ρίων προτού ανασταλεί η σύνδεσή τους.

συΜΠερασΜατα
Τα βακτήρια με ευκολία μπορούν να μεταφέρουν ανθεκτικά 
στα αντιβιοτικά γονίδια. Τα βακτήρια έχουν πολλαπλούς 
μηχανισμούς για να καταστρέψουν τα αντιβιοτικά, να 

μειώσουν τη συγκέντρωση των αντιβιοτικών και τέλος 
να εμποδίσουν τη σύνδεση αυτών. Κάτω από την πίεση 
επιλογής της παρατεταμένης αντιμικροβιακής θεραπείας, 
η ερώτηση δεν είναι κατά πόσον αλλά πότε τα ανθεκτικά 
βακτήρια θα επικρατήσουν.

 ΔΟσΟΛΟΓια των αντιΒιΟτικων

Στα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ' 
όψιν  κατά τη χορήγηση αντιβιοτικών περιλαμβάνονται η 
απορρόφηση (όταν αφορά αντιβιοτικά από του στόματος), 
ο όγκος κατανομής, ο μεταβολισμός και η απέκκριση. Οι 
παράγοντες αυτοί καθορίζουν τη δόση καθενός από τα 
αντιβιοτικά, καθώς και το χρονικό διάστημα που μεσο-
λαβεί μεταξύ των δόσεων κατά τη χορήγησή τους. Για να 
επιτευχθεί η ίαση μιας βακτηριακής λοίμωξης, τα επίπεδα 
του αντιβιοτικού στον ορό χρειάζεται να διατηρηθούν πάνω 
από την ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση ΕΑΣ: (MIC), 
για μια συγκεκριμένη περίοδο. Για κάθε παθογόνο χωριστά, 
η ΕΑΣ (MIC) καθορίζεται από διαδοχικές διαλύσεις του αντι-
βιοτικού σε υγρό μέσο το οποίο περιέχει 104 βακτήρια/ml. 
Εμβολιασμένα σωληνάρια επωάζονται καθ' όλη τη διάρκεια 
της νύχτας μέχρι ο ζωμός χωρίς την προσθήκη αντιβιοτικού 
να γίνει θολός ή διαυγής ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης βα-
κτηρίων. Η χαμηλότερη συγκέντρωση του αντιβιοτικού που 
αναστέλλει την ενεργό ανάπτυξη των βακτηρίων – πράγμα 
που σημαίνει να παραμείνει το υγρό μέσο διαυγές – ονο-
μάζεται ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση (MIC) (Εικόνα 
1.2). Αυτόματοι αναλυτές μπορούν άμεσα να καθορίσουν 
για κάθε παθογόνο χωριστά τις ελάχιστες ανασταλτικές συ-
γκεντρώσεις (MICs) για πολλαπλά αντιβιοτικά. Τα στοιχεία 
αυτά είναι που καθοδηγούν τον θεράποντα στην κατάλληλη 
επιλογή των αντιβιοτικών.
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του S. pneumoniae στις φθοριοκινολόνες, in vitro μελέτες 
έχουν προτείνει η AUC/MIC πρέπει να είναι > 50. Για την 
P. aeruginosa απαιτείται η AUC/MIC να είναι >200.

In vitro μελέτες υποδεικνύουν ότι οι αμινογλυκοσίδες 
και οι φθοριοκινολόνες παρουσιάζουν δράση μετά την επί-
δραση του αντιβιοτικού: όταν το αντιβιοτικό αποσύρεται, 
συμβαίνει καθυστέρηση στην ανάπτυξη των βακτηρίων 
(Post antibiotic effect: PAE). Τα Gram αρνητικά βακτήρια 
επιδεικνύουν μια καθυστέρηση μεταξύ 2 με 6 ωρών στην 
εμφάνιση ενεργού ανάπτυξης μετά από χορήγηση αμινογλυ-
κοσιδών και φθοριοκινολονών, αλλά όχι μετά από χορήγηση 
πενικιλλινών και κεφαλοσπορινών. Αλλά και οι πενικιλλίνες 
και οι κεφαλοσπορίνες γενικότερα προκαλούν μια 2ωρη κα-
θυστέρηση στην ανάπτυξη των Gram θετικών οργανισμών. 
Οι ερευνητές προτείνουν ότι τα αντιβιοτικά με σημαντική 
μετά-αντιβιοτική δράση πρέπει να χορηγούνται ανά λιγό-
τερο συχνά διαστήματα, ενώ αυτά που δεν εμφανίζουν 
μετά-αντιβιοτική δράση (PAE) πρέπει να χορηγούνται σε 
συνεχή έγχυση. Αν και αυτές οι in vitro δράσεις προτείνουν 
συγκεκριμένες θεραπευτικές πρακτικές, πρέπει να λάβουμε 
υπ' όψιν ότι η εξαρτημένη από τη συγκέντρωση θανάτωση 
και η μετά-αντιβιοτική δράση είναι και τα δύο in vitro φαι-
νόμενα, και οι θεραπευτικές στρατηγικές που βασίζονται 
σε αυτά δεν έχουν υποστηριχτεί από ελεγχόμενες κλινικές 
μελέτες σε ανθρώπους.

Βασικεσ στρατηΓικεσ  
Για την αντιΜικρΟΒιακη θεραΠεια
Η επιλογή των αντιβιοτικών πρέπει να μελετηθεί πολύ 
προσεκτικά. Είναι επιβοηθητική μια βήμα προς βήμα λογική 
προσέγγιση (βλέπε Εικόνα 1.4). 

1. Αποφασίστε εάν ο ασθενής έχει βακτηριακή 
λοίμωξη 

Η εξέταση που παραδοσιακά έχει χρησιμοποιηθεί για 
να διαφοροποιήσει μια οξεία συστηματική βακτηριακή 

Η ελάχιστη βακτηριοκτόνος συγκέντρωση (MBC) κα-
θορίζεται παίρνοντας ζωμό από κάθε διαυγές σωληνάριο 
και εμβολιάζοντάς τον σε ένα τρυβλίο στερεού υλικού. Τα 
τρυβλία εν συνεχεία επωάζονται, ώστε να επιτρέψουν 
τη δημιουργία αποικιών. Η χαμηλότερη συγκέντρωση του 
αντιβιοτικού η οποία αναστέλλει την ανάπτυξη των βα-
κτηρίων – χωρίς τη δημιουργία αποικιών στο στερεό υλικό 
– αντιπροσωπεύει τη MBC.

Η επιτυχής θεραπεία της λοίμωξης εξαρτάται από 
πολλαπλούς παράγοντες του ξενιστή, πέραν της συγκέ-
ντρωσης του αντιβιοτικού στον ορό. Όμως οι ερευνητές 
έχουν προσπαθήσει να προβλέψουν την επιτυχή θεραπεία, 
ανάγοντας τα επίπεδα του αντιβιοτικού στον ορό έναντι 
του χρόνου. Τρεις παράμετροι μπορούν να αξιολογηθούν 
(Εικόνα 1.3): Ο χρόνος πάνω από τη MIC (T>MIC), ο λόγος 
της μέγιστης συγκέντρωσης του αντιβιοτικού προς την 
MIC (Cmax/ MIC) και ο λόγος της περιοχής κάτω από την 
καμπύλη (AUC) προς τη MIC (AUC/MIC). 

Τα ποσοστά επιτυχούς θεραπείας για τα β-λακταμικά 
αντιβιοτικά μεγιστοποιούνται διατηρώντας επίπεδα στον 
ορό πάνω από τη MIC για >50% του χρόνου. Μέγιστες 
συγκεντρώσεις αντιβιοτικών είναι μικρότερης σημασίας για 
αυτά τα αντιβιοτικά, και συγκεντρώσεις στον ορό 8 φορές 
πάνω από της MIC είναι άνευ σημασίας άλλης από το να 
αυξάνουν τη διείσδυση σε λιγότερο διαπερατές θέσεις του 
σώματος. 

Αντίθετα από τα β-λακταμικά αντιβιοτικά, οι αμινογλυ-
κοσίδες και οι φθοριοκινολόνες επιδεικνύουν εξαρτώμενη 
από τη συγκέντρωση μικροβιοκτόνο δράση. Σε μελέτες in 
vitro φαίνεται ότι αυτά τα αντιβιοτικά επιδεικνύουν μεγαλύ-
τερη ισχύ όσο περισσότερο οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν 
τη MIC. Υψηλά μέγιστα επίπεδα αυτών των αντιβιοτικών 
μπορεί να είναι πιο δραστικά από τα χαμηλότερα μέγιστα 
επίπεδα για να θεραπευτούν κάποιες λοιμώξεις· οπότε, 
για τη θεραπεία με αμινογλυκοσίδες και φθοριοκινολόνες 
οι Cmax/ MIC και AUC/MIC είναι περισσότερο χρήσιμες για 
τη μεγιστοποίηση της δράσης. Στη θεραπεία των Gram 
αρνητικών βακτηρίων με αμινογλυκοσίδες έχει προταθεί ότι 
επιτυγχάνουν μέγιστη δράση όταν η Cmax/MIC είναι μεταξύ 
10 και 12. Για τις φθοριοκινολόνες, το καλύτερο αποτέλεσμα 
στην πνευμονία της κοινότητας μπορεί να επιτευχθεί όταν η 
AUC/MIC είναι >34. Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη αντοχής 

Εικόνα 1-3. Φαρμακοκινητική ενός τυπικού αντιβιοτικού.
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Κορυφή

Περιοχή κάτω από 
την καμπύλη

MIC

Χρόνος πάνω από 
τη MIC

σηΜεια κΛειΔια

Για τη δοσολογία των αντιβιοτικών

1. Η απορρόφηση, ο όγκος κατανομής, ο μεταβολισμός 
και η απέκκριση επηρεάζουν τα επίπεδα του αντιβιο-
τικού στον ορό. 

2. Η ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση (MIC) βοηθά 
στην επιλογή του αντιβιοτικού.

3. Για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των 
β-λακταμικών αντιβιοτικών, τα επίπεδα του αντιβιοτι-
κού στον ορό πρέπει να είναι πάνω από την MIC για 
τουλάχιστον το 50% του χρόνου (Τ>MIC>50%)

4. Για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των αμι-
νογλυκοσιδών και των φθοριοκινολονών, συνιστώνται 
υψηλή μέγιστη συγκέντρωση, Cmax/MIC και υψηλός 
λόγος AUC/MIC.

5. Η κλινική σημασία της εξαρτημένης από τη συγκέντρω-
ση θανάτωση και της μετά-αντιβιοτικής δράσης για τις 
αμινογλυκοσίδες και τις φθοριοκινολόνες αναμένεται 
να αποδειχθεί από τις κλινικές μελέτες. 
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νονται η σύφιλη και η λεπτοσπείρωση. Αυτό το αντιβιοτικό 
ακόμα παραμένει η κύρια συνιστώμενη θεραπεία για τον 
ευαίσθητο στην πενικιλλίνη S. pneumoniae (MIC<0,1 μg/ml). 
Παρ' όλα αυτά, σε αρκετές περιοχές των ΗΠΑ, περισσό-
τερο από 30% των στελεχών είναι μετρίως ανθεκτικά στην 
πενικιλλίνη (MIC=0,1-1 μg/ml). Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
η κεφτριαξόνη, η κεφοταξίμη ή η υψηλή δόση πενικιλλίνης 
(>12 εκατομμύρια μονάδες ημερησίως) μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν. Μετρίως ανθεκτικά στελέχη του S. pneumoniae 
έχουν μια χαμηλότερης συγγένειας PBP, και αυτό το έλλειμμα 
στη σύνδεση μπορεί να ξεπεραστεί με υψηλά επίπεδα της 
πενικιλλίνης στον ορό κατά τη θεραπεία της πνευμονίας, 
αλλά όχι της μηνιγγίτιδας. Λοιμώξεις με υψηλά επίπεδα 
ανθεκτικού στην πενικιλλίνη S. pneumoniae (MIC>2 μg/ml) 
απαιτούν θεραπεία με βανκομυκίνη ή άλλο εναλλακτικό 
αντιβιοτικό.

αμινοπενικιΛΛινεσ

Η φαρμακοκινητική–Στις αμινοπενικιλλίνες, μια χημική τρο-
ποποίηση της πενικιλλίνης αυξάνει την ανθεκτικότητα στο 
γαστρικό οξύ, επιτρέποντας σε αυτά τα προϊόντα να δίδο-
νται από του στόματος (Πίνακας 1.3). Επιπλέον μπορούν να 
δοθούν ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια. Η αμοξικιλλίνη έχει άριστη 
απορρόφηση από του στόματος: 75% εν συγκρίσει με 40% 
της αμπικιλλίνης. Η απορρόφηση δεν επηρεάζεται από το 
φαγητό. Τα υψηλότερα επίπεδα που επιτυγχάνονται με τις 
αμινοπενικιλλίνες επιτρέπουν τη μεσολάβηση μακρύτερων 
διαστημάτων μεταξύ των δόσεων, κάνοντάς τα περισσότερα 
χρήσιμα αντιβιοτικά από του στόματος σε σύγκριση με την 

λίνη G (Πίνακας 1.4) παραμένει το φάρμακο εκλογής σε S. 
pyogenes (“group A strep”) και S. viridans ομάδες. Επιπλέον 
παραμένει ο πιο δραστικός παράγοντας για τη θεραπεία 
λοιμώξεων που προκαλούνται από τη στοματική χλωρίδα. 
Επίσης η πενικιλλίνη G κυρίως συνιστάται για Clostridium 
perfringens, C. tetani, Erysipelothrix rhusiopathiae, Pasteurella 
multocida, και σπειροχαιτώσεις στις οποίες συμπεριλαμβά-

σηΜεια κΛειΔια

Για τις φυσικές πενικιλλίνες  

1. Πολύ μικρός χρόνος ημίσειας ζωής (15-30 λεπτά).
2 Απεκκρίνονται από τον νεφρό, τροποποίηση της δόσης 

σε νεφρική δυσλειτουργία, η προβενεσίδη καθυστερεί 
την απέκκριση.

3. Διαπερνάει τις περισσότερες φλεγμένουσες κοιλότητες 
του σώματος.

4. Στενό φάσμα. Ενδείκνυται για S.	pyogenes, S.	viridans 
Gp., στοματική χλωρίδα, Clostridia	 perfringens,	
Neisseria	meningitidis,	Pasteurella και σπειροχαίτες.

5. Συνιστάται για ευαίσθητο στην πενικιλλίνη S. 
pneumoniae [αν και είναι πολύ συχνά τα ανθεκτικά 
στην πενικιλλίνη στελέχη (>30%)], λοιμώξεις που δη-
μιουργούνται από τη στοματική χλωρίδα,	Clostridium	
perfringens ή σπειροχαίτες.

Πίνακας 1.4. Οργανισμοί με πιθανή ευαισθησία στις πενικιλλίνες.

Φυσικές πενικιλλίνες αμινοπενικιλλίνες 
(με ή χωρίς κλαβουλανικό οξύ)

αντισταφυλοκοκκικές 
πενικιλλίνες (ναφκιλλίνη/
οξακιλλίνη)

καρβοξυ/ουρεϊδοπενικιλλί-
νες+ κλαβουλανικό οξύ ή 
ταζομπακτάμη

Strept.	pyogenes
S.	pneumoniae
(αύξηση του αριθμού των 
ανθεκτικών στην πενικιλλίνη 
στελεχών)
Strept.	viridans
Ευαίσθητοι στην πενικιλλίνη 
εντερόκοκκοι

Συμπεριλαμβάνονται στη  
στοματική χλωρίδα:

Actinomyces	israelli
Capnocytophaga	canimorsus
Fusobact.	nucleatum
Eikenella	corrodens
Clostridium	perfringens

Clost.	tetani
Pasteurella	multocida
Erysipelothrix	rhusiopathiae

Σπειροχαίτες:
Treponema	pallidum
Borrelia	burgdorferi
Leptospira	interrogans
Neisseria	gonorrhoeae
Neisseria	meningitides
Listeria	monocytogenes	

Καλύπτει τους ίδιους οργανισμούς
με τις φυσικές πενικιλλίνες και
επιπλέον:	E.	coli
Proteus
Ευαίσθητοι στην πενικιλλίνη
εντερόκοκκοι
Listeria	monocytogenes
Salmonella spp
Shigela	spp

Η προσθήκη του κλαβουλανικού οξέ-
ος προσθέτει ευαισθησία στον  
Haemoph.	influenzae
(β-λακταμικά στελέχη)
Moraxella	catarrhalis
Ευαίσθητος στη μεθικιλλίνη
Staph.	aureus
(ΜSSA) 

Στενότερο φάσμα από τις 
φυσικές πενικιλλίνες
Καμιά δραστηριότητα ένα-
ντι αναερόβιων, εντερό-
κοκκων ή Gram αρνητικών 
οργανισμών
Φάρμακα εκλογής για τον 
ΜSSA

Καλύπτει τους ίδιους
οργανισμούς με τις φυσικές
πενικιλλίνες.
Επιπλέον: ΜSSA
E.	coli
Proteus	mirabilis
Klebsiella	pneumoniae
Enterobacter
Citrobacter	freundii
Serratia spp
Morganella spp.
Pseudomonas	aeruginosa
Bacteroides	fragilis
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σηΜεια κΛειΔια 

Για τις αμινοπενικιλλίνες

1. Μικρή ημίσεια ζωή (1 ώρα) και κάθαρση όμοια με των 
φυσικών πενικιλλινών.

2. Ελαφρώς πιο ευρύ φάσμα δράσης.
3. Η παρεντερική χορήγηση της αμπικιλλίνης ενδείκνυται 

για: Listeria monocytogenes, ευαίσθητους εντερόκοκ-
κους, Proteus mirabilis, και Haemophilus	 influenzae 
που δεν παράγει β-λακταμάση.

4. Η αμπικιλλίνη μαζί με μια αμινογλυκοσίδη είναι η θε-
ραπεία εκλογής για τους εντερόκοκκους. Οποτεδήποτε 
είναι δυνατόν η βανκομυκίνη πρέπει να αποφεύγε-
ται.

5 Η αμοξικιλλίνη έχει άριστη απορρόφηση από του στό-
ματος. Είναι το αρχικό φάρμακο εκλογής για τη μέση 
ωτίτιδα και τη βακτηριακή παραρρινοκολπίτιδα.

6. Στο φάσμα της αμοξικιλλίνης-κλαβουλανικού οξέως 
συμπεριλαμβάνονται οι S.	 aureus, H.	 influenzae και 
Moraxella	 catarrhalis, αλλά είναι ακριβό και συνο-
δεύεται από υψηλή επίπτωση διάρροιας. Δεν έχει 
αποδειχθεί υπεροχή δράσης για τη μέση ωτίτιδα εν 
συγκρίσει με την αμοξικιλλίνη. Παρ' όλα αυτά, καλύ-
πτει τον ανθεκτικό στην αμοξικιλλίνη H.	 influenzae, 
ένα σύνηθες παθογόνο σε αυτή τη νόσο.

πενικιλλίνη. Όπως παρατηρείται με τις φυσικές πενικιλλίνες, 
η ημίσεια ζωή είναι μικρή (1 ώρα) και αυτά τα φάρμακα 
κυρίως αποβάλλονται αμετάβλητα στα ούρα.

Φάσμα δράσης και θεραπευτικές ενδείξεις–Το φά-
σμα δράσης των αμινοπενικιλλινών είναι ελαφρώς πιο 
ευρύ από των φυσικών πενικιλλινών (Πίνακας 1.4). Η 
ενδοφλέβια αμπικιλλίνη συνιστάται για τη θεραπεία των 
Listeria monocytogenes, των ευαίσθητων εντερόκοκκων, 
του Proteus mirabilis και του Haemophilus influenzae που 
δεν παράγει β-λακταμάση. Οι αμινοπενικιλλίνες είναι επί-
σης δραστικές έναντι των Shigella flexneri και ευαίσθητων 
στελεχών μη τυφοειδούς Salmonella. Η αμοξικιλλίνη μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της μέσης ωτίτιδας και 
λοιμώξεων των παραρρίνιων κόλπων. Όταν συνδυάζονται 
με έναν αναστολέα της β-λακταμάσης (κλαβουλανικό οξύ ή 
σουλμπακτάμη), οι αμινοπενικιλλίνες είναι επίσης δραστικές 
έναντι του ευαίσθητου στη μεθικιλλίνη S. aureus (MSSA), 
των στελεχών H. Influenzae που παράγουν β-λακταμάση 
και της Moraxella catarrhalis. Oι τελευταίοι δύο οργανισμοί 
συχνά καλλιεργούνται από το μέσο ους και τους παραρ-
ρίνιους κόλπους στα πλαίσια λοιμώξεων (βλέπε Κεφάλαιο 
5). Ωστόσο, η υπεροχή της αμοξικιλλίνης-κλαβουλανικού 
οξέος έναντι της αμοξικιλλίνης για τη μέση ωτίτιδα και την 
παραρρινοκολπίτιδα δεν έχει αποδειχθεί.

ανθεκτικεσ στην πενικιΛΛιναση πενικιΛΛινεσ

Η φαρμακοκινητική–Οι ανθεκτικές στην πενικιλλινάση 
πενικιλλίνες έχουν τον ίδιο χρόνο ημίσειας ζωής με την 
πενικιλλίνη (30 λεπτά), με αποτέλεσμα να χορηγούνται 
ανά διαστήματα 4 ωρών ή σε συνεχή ενδοφλέβια έγχυση 
(Πίνακας 1.3). Σε αντίθεση με τις φυσικές πενικιλλίνες, 
αυτές απεκκρίνονται ηπατικά και η δόση της ναφκιλλίνης 

σηΜεια κΛειΔια

Για τις ανθεκτικές στην πενικιλλινάση πενικιλλίνες

1. Μικρός χρόνος ημίσειας ζωής, μεταβολίζονται ηπατι-
κά.

2. Πολύ στενό φάσμα δράσης, φτωχή αναερόβια δραστη-
ριότητα.

3. Κυρίως ενδείκνυνται για ευαίσθητο στη μεθικιλλίνη S. 
aureus και κυτταρίτιδα.

και της οξακιλλίνης δεν χρήζει τροποποίησης σε νεφρική 
δυσλειτουργία. Όμως, η ικανοποιητική ηπατική απέκκριση 
της ναφκιλλίνης σημαίνει ότι η δόση της πρέπει να τροπο-
ποιείται σε ασθενείς με σημαντική ηπατική δυσλειτουργία. 
Το ήπαρ απεκκρίνει την οξακιλλίνη λιγότερο, και δεν απαι-
τείται τροποποίηση της δόσης σε ηπατική νόσο.

Φάσμα δράσης και θεραπευτικές ενδείξεις–Η συνθετική 
τροποποίηση της πενικιλλίνης με σκοπό να καταστεί ανθε-
κτική στις β-λακταμάσες που παράγει ο S. aureus μειώνει 
την ικανότητα αυτών των παραγόντων να θανατώσουν 
την αναερόβια στοματική χλωρίδα και τα είδη της Neisseria 
(Πίνακας 1.4). Αυτά τα αντιβιοτικά συστήνονται αυστηρώς 
για τη θεραπεία του MSSA. Επίσης χρησιμοποιούνται για να 
θεραπεύσουν την κυτταρίτιδα, όταν τα πιο πιθανά παθο-
γόνα είναι ο S. aureus και ο S. pyogenes. Δεδομένου ότι τα 
σκευάσματα από του στόματος καταλήγουν σε σημαντικά 
χαμηλότερες συγκεντρώσεις στον ορό, η κλοξακιλλίνη ή 
η δικλοξακιλλίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση της βακτηριαιμίας από το S. aureus. Αυτά τα 
σκευάσματα από του στόματος χρησιμοποιούνται κυρίως 
για ήπιες λοιμώξεις μαλακών μορίων ή συμπληρωματικά 
στη θεραπεία κυτταρίτιδας που αποδράμει.

καρβοξυπενικιΛΛινεσ και ουρεοϊδοπενικιΛΛινεσ

Η φαρμακοκινητική–Οι ημίσειες ζωές της τικαρκιλλίνης 
και της πιπερακιλλίνης είναι μικρές, και απαιτείται χο-
ρήγηση τους ανά συχνά χρονικά διαστήματα (Πίνακας 
1.3). Η πώληση της τικαρκιλλίνης και της πιπερακιλλίνης 
μεμονωμένα, έχει εγκαταλειφθεί για χάρη των συνδυασμών 
τικαρκιλλίνης-κλαβουλανικού οξέος και πιπερακιλλίνης- τα-
ζομπακτάμης. 

Συνιστάται χορήγηση της πιπερακιλλίνης-ταζομπακτάμης 
κάθε 6 ώρες, με σκοπό να αποφευχθεί η συσσώρευση της 
ταζομπακτάμης. Σε πνευμονία από Pseudomonas aeruginosa 
η δόση της πιπερακιλλίνης-ταζομπακτάμης πρέπει να 
αυξηθεί από 3,375 g q6h σε 4,5 g q8h, για να επιτευχθούν 
βακτηριοκτόνα επίπεδα της πιπερακιλλίνης στα πτύελα. 
Σε συνδυασμό με μια αμινογλυκοσίδη, η πιπερακιλλίνη-
ταζομπακτάμη συχνά παρουσιάζει συνέργεια έναντι της 
P. aeruginosa. Ωστόσο η χορήγηση της πιπερακιλλίνης-
ταζομπακτάμης χρειάζεται να δίδεται χωριστά, τουλάχιστον 
30-60 λεπτά από τη χορήγηση της αμινογλυκοσίδης.

Φάσμα δράσης και θεραπευτικές ενδείξεις–Η τικαρ-
κιλλίνη και η πιπερακιλλίνη είναι δυνατόν να ανθίστανται 
στις β-λακταμάσες που παράγονται από Pseudomonas, 
Enterobacter, Morganella και είδη Proteus-Providencia. Σε 
υψηλές δόσεις η τικαρκιλλίνη και η πιπερακιλλίνη μπορούν 
να θανατώσουν αρκετά στελέχη του Bacteroides fragilis και 
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Πίνακας 1.15. Μικροργανισμοί που μπορεί να είναι ευαίσθητοι στις κινολόνες.

σιπροφλοξασίνη Λεβοφλοξασίνη, γκεμιφλοξασίνη, γκατιφλοξασίνη,  
μοξιφλοξασίνη

Pseudomonas	aeruginosa Ομοίως με τη σιπροφλοξασίνη, επιπλέoν:

Escherichia	coli Ευαίσθητος στη μεθικιλλίνη 
Staphylococcus	aureus	(MSSA)Enterobacter	cloacae

Proteus	spp. Streptococcus	pneumoniae

Providencia Ευαίσθητος στη βανκομυκίνη Enterococcus

Salmonella,	συμπεριλαμβανομένης 
της	Sal.	Typhi

Strep.	pyogenes

Shigella	spp. Γκατιφλοξασίνη και μοξιφλοξασίνη: αναερόβια

Yersinia	spp.

Campylobacter	spp.

Bacillus	anthracis

Mycoplasma	pneumoniae

Chlamydia	spp.

Ureaplasma	urealyticum

Bartonella	henselae

Neisseria	gonorrhoeae

σηΜεια κΛειΔια 

Για τις κινολόνες

1.  Σιπροφλοξασίνη:
 α)  Άριστη κάλυψη της ψευδομονάδας. Επιπλέον 

καλύπτει πολλούς άλλους Gram αρνητικούς 
οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των E.	coli, 
Salmonella, Shigella, Neisseria και Legionella.

 β)  Καλή δράση το Mycoplasma, τα Chlamydia και το 
Ureaplasma.

 γ)  Συνιστάται για λοιμώξεις ουροποιητικού και προ-
στατίτιδα, γονοκοκκική ουρηθρίτιδα, διάρροια των 
ταξιδιωτών, τυφοειδή πυρετό, και γαστρεντερίτιδα 
από Salmonella, χρησιμοποιείται για τη νόσο εξ’ 
ονύχων γαλής.

2. Λεβοφλοξασίνη, γκατιφλοξασίνη, μοξιφλοξασίνη,γκε-
μιφλοξασίνη:

 α)  Μεγαλύτερη δραστικότητα έναντι του Streptococcus	
pneumoniae, καλύπτουν τα στελέχη υψηλής αν-
θεκτικότητας στην πενικιλλίνη.

 β)  Επιπλέον καλύπτουν τον ευαίσθητο στη μεθικιλ-
λίνη Staphylococcus	aureus.

 γ)  Συνιστώνται για την πνευμονία της κοινότητας 
(προτιμάται η λεβοφλοξασίνη).

 δ)  Η λεβοφλοξασίνη, η γκατιφλοξασίνη και η μο-
ξιφλοξασίνη συνιστώνται για μεικτές λοιμώξεις 
μαλακών μορίων. 

 ε)  Η γκατιφλοξασίνη και η μοξιφλοξασίνη έχουν 
κάπως βελτιωμένη αναερόβια κάλυψη.

 στ)  Η γκατιφλοξασίνη και η μοξιφλοξασίνη συνιστώνται 
για μεικτές λοιμώξεις δέρματος.

σηΜεια κΛειΔια 

Για τη χημεία, τους μηχανισμούς δράσης  
και την τοξικότητα των κινολόνων

1.  Αναστέλλουν τη βακτηριακή DNA γυράση (σημαντική 
για την ελίκωση του DNA) και την τοποϊσομεράση (που 
απαιτείται για τον διαχωρισμό του DNA στα θυγατρικά 
κύτταρα). Ταχέως βακτηριοκτόνα, με εξαρτώμενο από 
τη συγκέντρωση θάνατο.

2.  Οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι
 α) ναυτία και ανορεξία.
 β) αλλεργικές αντιδράσεις (πιο συχνές με τη κεμιφλο-

ξασίνη, λιγότερο συχνές με τις άλλες κινολόνες).
 γ)  Αρθροπάθεια και τενοντίτιδα. Μπορεί να καταστρέψει  

τον χόνδρο. Δε συνιστάται ως πρακτική ρουτίνας 
σε παιδιά.

 δ)  Η γκατιφλοξασίνη μπορεί να προκαλέσει υπο- ή  
υπεργλυκαιμία.

 ε)  Η μοξιφλοξασίνη παρατείνει το διάστημα QT.

Εικόνα 1.7. Βασική δομή των κινολονών.

Δυναμικό

Πιπεριζίνη προσθέτει
gm– κάλυψη

προστίθεται
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δακτύλιο, και κάθε ειδική ένωση έχει πλάγιες αλυσίδες που 
προστίθενται σε αμφότερους τους δακτυλίους στις θέσεις 
Α και Β (Εικόνα 1.8). Αυτοί οι παράγοντες συνδέονται με 
το 50S ριβόσωμα σε μια θέση όμοια με αυτή που χρησιμο-
ποιείται και από τη χλωραμφενικόλη. Ωστόσο, σε αντίθεση 
με τη χλωραμφενικόλη, δεν εμποδίζουν την προσκόλληση 
του t RNA, αλλά μπλοκάρουν την έναρξη της σύνθεσης των 
πρωτεϊνών, αναστέλλοντας την πλησίον 30S υπομονάδα 
από τη δημιουργία του 70S συμπλέγματος έναρξης. Οι 
οξαζολιδιόνες είναι βακτηριοστατικές έναντι των ειδών του 
σταφυλόκοκκου και των εντερόκοκκων.

τοξικοτητα

Η λινεζολίδη είναι ο μόνος παράγοντας αυτής της κατη-
γορίας που είναι εγκεκριμένος για χρήση. Έχει αναφερθεί 
αναστρέψιμη θρομβοπενία μετά από παρατεταμένη θε-
ραπεία και λόγω αυτού συνιστάται έλεγχος του αριθμού 
των αιμοπεταλίων, όταν κάποιος λαμβάνει λινεζολίδη για 
χρονικό διάστημα άνω των δύο εβδομάδων. Επιπλέον έχουν 
αναφερθεί λευκοπενία και αύξηση των ηπατικών ενζύμων. 
Δεδομένου ότι ο παράγοντας αυτός είναι ένας ασθενής 
αναστολέας της μονοαμινικής οξειδάσης, έχει αναφερθεί 
υπέρταση μετά από λήψη μεγάλων δόσεων τυραμίνης. 
Πρέπει να συνταγογραφούνται με μεγάλη προσοχή η ψευ-
δοεφεδρίνη και οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης 
της σεροτονίνης.

μοξιφλοξασίνη έχει συσχετιστεί με επικίνδυνες για τη ζωή 
καρδιακές αρρυθμίες. 

φαρμακοκινητικη

Οι κινολόνες απορροφώνται καλά σε από του στόματος 
χορήγηση, αλλά μπορεί να δοθούν και ενδοφλεβίως. Η 
σιπροφλοξασίνη, η λεβοφλοξασίνη και η γκατιφλοξασίνη 
απεκρίνονται κυρίως από τους νεφρούς. Η μοξιφλοξασίνη 
μεταβολίζεται μερικώς στο ήπαρ και η γκεμιφλοξασίνη 
μεταβολίζεται κυρίως από το ήπαρ. Όλες οι κινολόνες 
παρουσιάζουν παρόμοια διείσδυση στους ιστούς, συγκε-
ντρώνονται στον προστατικό ιστό, στα κόπρανα, στη 
χολή και στον πνευμονικό ιστό. Αυτά τα φάρμακα τείνουν 
να συγκεντρώνονται σε υψηλό βαθμό στα μακροφάγα και 
στα ουδετερόφιλα.

φασμα δρασησ και θεραπευτικεσ ενδειξεισ

Σιπροφλοξασίνη — Η σιπροφλοξασίνη είναι η πιο δραστι-
κή από τις κινολόνες για την P. aeruginosa (Πίνακας 1.15, 
Εικόνα 1.5). Ως αποτέλεσμα του άριστου Gram αρνητικού 
φάσματος, η σιπροφλοξασίνη είναι ένα από τα κύρια αντι-
βιοτικά που συνιστώνται για τη θεραπεία των λοιμώξεων 
του ουροποιητικού. Συγκεντρώνεται στον προστάτη και 
συνιστάται για τη θεραπεία της προστατίτιδας. Για τη 
γονοκοκκική ουρηθρίτιδα είναι μια χρήσιμη εναλλακτική 
λύση έναντι της κεφτριαξόνης. Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί 
αποτελεσματικά για τη διάρροια των ταξιδιωτών που πιο 
συχνά προκαλείται από εντεροτοξινογόνο E. coli και Shigella. 
Είναι το φάρμακο επιλογής για τη Salmonella typhi (τυφο-
ειδής πυρετός) και συνιστάται επιπλέον για τη γαστρεντε-
ρίτιδα από Salmonella, όταν η αντιμικροβιακή θεραπεία 
είναι απαραίτητη. Η σιπροφλοξασίνη είναι η συνιστώμενη 
θεραπεία για τη νόσο εξ ονύχων γαλής που προκαλείται 
από τη Bartonella henselae.

Λεβοφλοξασίνη, μοξιφλοξασίνη, γκατιφλοξασίνη και 
γκεμιφλοξασίνη—Όλοι αυτοί οι παράγοντες παρουσιάζουν 
καλύτερη δράση έναντι των Gram θετικών μικροβίων (Πίνα-
κας 1.15, Εικόνα 1.5) και συνιστώνται ως πρώτης γραμμής 
θεραπεία σε πνευμονία της κοινότητας, σε κατά τα άλλα 
υγιείς ενήλικες ασθενείς που δεν απαιτούν νοσοκομειακή 
περίθαλψη. Με εξαίρεση τη γκεμιφλοξασίνη, αυτοί οι παρά-
γοντες μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιηθούν σε λοιμώξεις 
μαλακών μορίων, όπου ένας συνδυασμός τόσο Gram θετικών 
όσο και Gram αρνητικών οργανισμών είναι ύποπτος. Δεδομέ-
νου του χειρότερου προφίλ τοξικότητας της μοξιφλοξασίνης, 
γκατιφλοξασίνης και γκεμιφλοξασίνης, ίσως η λεβοφλοξασίνη 
πρέπει στις περισσότερες από τις ανωτέρω περιπτώσεις να 
θεωρείται η φθοριοκινολόνη επιλογής. Η γκατιφλοξασίνη και 
η μοξιφλοξασίνη παρουσιάζουν μέτρια in vitro δραστικότητα 
έναντι των αναερόβιων και μπορούν να λαμβάνονται υπ' 
όψιν για τη θεραπεία των μεικτών λοιμώξεων, που συμπε-
ριλαμβάνουν και αναερόβια. Οι ακριβείς ενδείξεις για αυτούς 
τους παράγοντες βρίσκονται προς το παρόν υπό εξέλιξη. Ο 
φόβος εμφάνισης ανθεκτικών παθογόνων έχει οδηγήσει σε 
περιορισμό τους σε μερικά νοσοκομεία.

Οξαζολιδιόνες (Λινεζολίδη)

χημικη συνθεση και μηχανισμοσ δρασησ

Οι οξαζολιδιόνες έχουν μια μοναδική δομή δακτυλίου που 
αποτελείται από έναν 5-μελή δακτύλιο που περιέχει ένα 
οξυγόνο και ένα άζωτο. Το άζωτο συνδέεται με έναν 6-μελή Εικόνα 1.8. Βασική δομή των οξαζολιδιονών.

σηΜεια κΛειΔια

Για τη λινεζολίδη

1.  Όπως η χλωραμφενικόλη, συνδέεται με την 50S υπο-
μονάδα του ριβοσώματος και αναστέλλει την έναρξη 
της σύνθεσης της πρωτεΐνης.

2.  Η θρομβοπενία είναι συχνή με θεραπεία που ξεπερνάει 
τις 2 εβδομάδες· αναστολέας της μονοαμινικής οξει-
δάσης· να αποφευχθεί η λήψη τυραμίνης, ψευδοεφε-
δρίνης και εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης 
της σεροτονίνης.

3.  Αυστηρά Gram θετική δραστικότητα, βακτηριοστατική 
δράση έναντι των ανθεκτικών στη βανκομυκίνη εντε-
ρόκοκκων (VRE) και του ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη 
Staphylococcus	 aureus. Επιπλέον έχει δράση έναντι 
του ανθεκτικού στην πενικιλλίνη Streptococcus	
pneumonia.

4.  Συνιστάται για τη θεραπεία του VRE.
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επίσης είναι ασυνήθη αίτια της πνευμονίας της κοινότητας, 
με εξαίρεση ασθενείς με προϋπάρχουσα νόσο των πνευμό-
νων ή αλκοολισμό. Η πνευμονία από  Gram-αρνητικά πιο 
συχνά εμφανίζεται σε νοσοκομεία ή μονάδες φροντίδας. 
Η σημασία της Legionella σαν αίτιο πνευμονίας ποικίλλει 
και εξαρτάται από την εποχή και τη γεωγραφική περιοχή. 
Τα αναερόβια όπως οι αναερόβιοι στρεπτόκοκκοι και τα 
βακτηριοειδή μπορεί να προκαλέσουν οξεία πνευμονία 
σε περιπτώσεις εισρόφησης. Στα κοινά ιογενή παθογόνα 
περιλαμβάνονται ο ιός της γρίπης, της παραγρίπης και ο 
αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV).

Παθογένεια και παθολογία
Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, το τραχειοβρογχικό 
δένδρο είναι στείρο μικροβίων. Το αναπνευστικό σύστημα 
έχει μια σειρά προστατευτικών μηχανισμών που εμπο-
δίζουν  τα παθογόνα που έχουν την τάση να διεισδύουν 
[Εικόνα 4.1(Α)]:

1. Οι ρινικές κόγχες και οι τρίχες που παγιδεύουν τα ξένα 
σωματίδια.

2. Η επιγλωττίδα καλύπτει την είσοδο της τραχείας και  

εμποδίζει τις εκκρίσεις ή το φαγητό να περάσουν στην 
τραχεία.

3. Το τραχειοβρογχικό δένδρο περιέχει κύτταρα που 
εκκρίνουν βλέννη. Η βλέννη περιέχει έναν αριθμό αντι-
βακτηριακών ουσιών στις οποίες περιλαμβάνονται 
ανοσοσφαιρίνη Α, αμυντικές πρωτεÀνες, λυσοζύμες και 
λακτοφερρίνη. Η βλέννη έχει επιπλέον κολλώδη υφή 
και παγιδεύει τα βακτήρια ή άλλα ξένα σωματίδια που 
καταφέρνουν να περάσουν την επιγλωττίδα.

4. Το επιθήλιο της τραχείας και των βρόγχων φέρει 
κροσσούς που κινούνται γρήγορα, δρώντας ως προ-
στατευτική ζώνη για να μετακινηθεί η βλέννη έξω από 
το τραχειοβρογχικό δένδρο προς το λάρυγγα.

5. Όταν σημαντικοί όγκοι υγρού ή μεγάλα σωματίδια έρ-
χονται στην τραχεία, ενεργοποιείται το αντανακλαστικό 
του βήχα και τα άχρηστα περιεχόμενα οδηγούνται 
ταχέως έξω από το τραχειοβρογχικό δένδρο.

6. Εάν τα παθογόνα είναι ικανά να διαπεράσουν όλους 
τους παραπάνω προστατευτικούς μηχανισμούς και 
να διεισδύσουν στις κυψελίδες, φτάνουν σε έναν χώρο 
που κάτω από φυσιολογικές συνθήκες είναι ξηρός και 
σχετικά αφιλόξενος. Η παρουσία ενός διεισδυτικού 
παθογόνου προκαλεί την συγκέντρωση ουδετερόφιλων 
και κυψελιδικών μακροφάγων που φαγοκυτταρώνουν 
και θανατώνουν τους λοιμώδεις οργανισμούς. Ανοσο-
σφαιρίνες και συμπλήρωμα ανευρίσκονται στον χώρο. 
Ο επιφανειοδραστικός παράγοντας έχει επιπλέον προ-
στατευτικό ρόλο.

7. Τα λεμφαγγεία των κυψελίδων έχουν ρόλο να παρο-
χετεύουν αυτό τον χώρο και να μεταφέρουν υγρό, 
μακροφάγα και λεμφοκύτταρα στους λεμφαδένες του 
μεσοθωρακίου.

Τα βακτηριακά παθογόνα συνήθως διεισδύουν στον πνεύ-
μονα μέσω εισρόφησης  της στοματικής χλωρίδας ή μέσω 
εισπνοής μικρών, με μορφή αεροζόλ σταγονιδίων (<3 μm 
σε διάμετρο) που μπορεί να μεταφερθούν μέσω της ροής 
του αέρα στις κυψελίδες. Όταν το παθογόνο εισέλθει, μια 
σειρά από φλεγμονώδεις αντιδράσεις ενεργοποιείται. Αυτές 
οι αντιδράσεις έχουν μελετηθεί πιο προσεκτικά στην πνευ-
μονία από S. pneumoniae.

Αρχικά, συμβαίνει εξοίδηση φλεγμονώδους υγρού στις 
κυψελίδες,  το οποίο και αποτελεί ένα άριστο υλικό για 
περαιτέρω βακτηριακή ανάπτυξη. Όσο το υγρό αυξάνεται, 
διαχέεται στις γειτονικές κυψελίδες μέσω των πόρων του 

Πίνακας 4.1. Συνήθη αίτια οξείας πνευμονίας.

Οργανισμός Περιπτώσεις %α

Streptococcus. pneumoniae 16-60

Haemophilus Influenzae 3-38

Άλλα Gram αρνητικά βακτήρια 7-18

Legionella spp. 2-30

Chlamydia pneumoniae 6-12

Mycoplasma 1-20

Staphylococcus aureus 2-5

Influenza A και Β –

Parainfluenza –

Respiratory syncytial virus –

Αναερόβια (συνήθως μικτά) –

α Από δημοσιοποιημένες σειρές βακτηριακής πνευμονίας.

Εικόνα 4.1. Α. Η άμυνα του αναπνευστικού συστήματος του ξενιστή. Β. Παράγοντες που επηρεάζουν την άμυνα του 
αναπνευστικού συστήματος του ξενιστή.

Α Β
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Kohn και στα τελικά βρογχιόλια, με αποτέλεσμα διασπορά 
της λοίμωξης. Ο βήχας και η φυσική κίνηση της αναπνοής 
διευκολύνουν περαιτέρω τη διασπορά.

Στη συνέχεια, τα πολυμορφοπύρηνα και μερικά ερυ-
θρά αρχίζουν να συγκεντρώνονται στον κυψελιδικό χώρο. 
Τελικά, γεμίζουν την περιοχή και δημιουργούν μια ζώνη 
πύκνωσης.

Τα μακροφάγα τότε εισέρχονται στις βλάβες και βοη-
θούν τα πολυμορφοπύρηνα για να καθαρίσουν τη λοίμωξη. 
Η ιστοπαθολογία αποκαλύπτει ζώνες διαφορετικής ηλικίας. 
Οι πιο απόμακρες  περιοχές αντιπροσωπεύουν τις πιο 
πρόσφατες περιοχές της λοίμωξης. Εκεί, το φλεγμονώδες 
υγρό, τα πολυμορφοπύρηνα και τα ερυθρά υπερέχουν. Στο 
κοινό μικροσκόπιο, αυτή η περιοχή έχει μια εικόνα όμοια 
με την αρχιτεκτονική του ήπατος–και ονομάζεται «ερυθρά 
ηπάτωση». Οι παλαιότερες κεντρικές περιοχές έχουν πε-
ρισσότερα πυκνά τοποθετημένα πολυμορφοπύρηνα και 
μακροφάγα. Αυτή η περιοχή έχει γκρί χρώμα και δημιουργεί 
τη ζώνη της «φαιάς  ηπάτωσης».

Τα πνευμονικά παθογόνα παρουσιάζουν αξιοσημεί-
ωτες διαφορές στη διεισδυτικότητα και την ικανότητα να 
καταστρέψουν το πνευμονικό παρέγχυμα. Ο S. pneumoniae  
προκαλεί ελάχιστη ιστική νέκρωση και σχετίζεται με μικρή 
ή και καθόλου δημιουργία ουλής. Πλήρης ανάρρωση της 
πνευμονικής λειτουργίας είναι ο κανόνας. Ο S. aureus απε-
λευθερώνει αριθμό πρωτεασών που καταστρέφουν μόνιμα 
τον ιστό. Τα Gram–αρνητικά και τα αναερόβια βακτήρια 
επίσης προκαλούν μόνιμη καταστροφή των ιστών.

Προδιαθεσικοί παράγοντες 
Στις  περισσότερες βακτηριακές πνευμονίες προηγείται 
μια ιογενής λοίμωξη του ανωτέρου αναπνευστικού [Εικόνα 
4.1(Β)]. Ο ιός της γρίπης είναι γνωστό ότι προδιαθέτει σε 
πνευμονία από S. pneumoniae και S. aureus. Οι ιογενείς λοι-
μώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος μπορεί 
να καταστρέψουν το βρογχικό επιθήλιο και το κροσσωτό 
επιθήλιο.

Η κυτταρική καταστροφή που προκαλείται από ιούς 
επίσης καταλήγει στην παραγωγή ορώδους υγρού που μπο-
ρεί να εκχέεται στις πνευμονικές κυψελίδες και να αποτελεί 

ένα άριστο υλικό ανάπτυξης βακτηρίων. Το χαμηλό ιξώδες 
του υγρού, σε συνδυασμό με την κατεσταλμένη κινητικότητα 
των κροσσών, διευκολύνει το ιογενές εξίδρωμα να μεταφέρει 
ρινοφαρυγγικά βακτήρια που πέρασαν από την επιγλωττίδα 
στους πνεύμονες. Το κάπνισμα επιπλέον καταστρέφει τα 
βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα και διαταράσσει τη λειτουργία 
του κροσσωτού επιθηλίου. Ως συνέπεια αυτού, οι καπνιστές 
έχουν έναν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν πνευμονία. Εκ 
γενετής ελλείμματα στη λειτουργία των κροσσών (όπως στο 
σύνδρομο  Kartagener) και νοσήματα που καταλήγουν σε 
υψηλού ιξώδους βλέννη (όπως η κυστική ίνωση) προδιαθέ-
τουν τους ασθενείς σε υποτροπιάζουσα πνευμονία. 

Ο ενεργός βήχας και η φυσιολογική λειτουργία της επι-
γλωττίδας συνήθως εμποδίζουν τα ρινοφαρυγγικά περιεχό-
μενα να διεισδύσουν στο τραχειοβρογχικό δένδρο. Αντιθέτως 
φάρμακα όπως το αλκοόλ, τα κατασταλτικά και τα αναι-
σθητικά μπορεί να καταστείλουν το επίπεδο συνείδησης και 
να διαταράξουν αυτές τις λειτουργίες, προδιαθέτοντας τον 
ασθενή σε πνευμονία. Οι ηλικιωμένοι, ειδικότερα μετά από 
ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, συχνά αναπτύσσουν διαταραχές 
στην κατάποση, που συντείνουν σε πιθανή εισρόφηση. Επι-
προσθέτως τα ηλικιωμένα άτομα παρουσιάζουν μειωμένη 
χυμική και κυτταρική ανοσία, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
ευαισθησία σε ιογενή και βακτηριακή πνευμονία.

Ασθενείς με διαταραχές στην παραγωγή των ανοσο-
σφαιρινών, τη λειτουργία των Τ και Β κυττάρων και τη 
λειτουργία των πολυμορφοπύρηνων και των μακροφάγων 
βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης πνευμονίας. Οι 
μεταμοσχευμένοι ασθενείς υπό ανοσοκατασταλτικούς παρά-
γοντες και οι ασθενείς με AIDS έχουν αυξημένη πιθανότητα 
να αναπτύξουν πνευμονία. Οι χρόνιες παθήσεις, όπως το 
πολλαπλούν μυέλωμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια και η δρεπανοκυτταρική αναιμία έχουν 
συσχετιστει με αυξημένο κίνδυνο πνευμονίας.

Ο κρύος καιρός θεωρείται ότι συμβάλει στην ανάπτυξη 
της πνευμονίας. Ο κρύος, ξηρός καιρός μπορεί να αλλάξει 
το ιξώδες της βλέννης και να διαταράξει την κάθαρση των 
βακτηρίων. Ο ψυχρός καιρός επίσης οδηγεί σε συγχρωτι-

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Για τους προστατευτικούς μηχανισμούς  
του πνεύμονα

1. Φυσιολογικά το τραχειοβρογχικό δένδρο είναι στείρο 
μικροβίων.

2. Οι ρινικές κόγχες παγιδεύουν ξένα σωματίδια και η 
επιγλωττίδα καλύπτει την είσοδο της τραχείας.

3. Η βλέννη έχει αντιβακτηριακή δράση, και οι κροσσοί 
την μεταφέρουν έξω από τον πνεύμονα.

4. Ο βήχας προωθεί προς τα έξω τα ξένα σωματίδια που 
εισέρχονται στο τραχειοβρογχικό δένδρο.

5. Στις  κυψελίδες μπορεί να μεταφερθούν πολυμορφο-
πύρηνα, μακροφάγα, ανοσοσφαιρίνες και συμπλήρωμα 
για να καταστρέψουν τα εισβάλλοντα παθογόνα.

6. Τα λεμφαγγεία παροχετεύουν μακροφάγα και πολυμορ-
φοπύρηνα στους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Για την παθογένεια της πνευμονίας

1. Τα παθογόνα εισροφώνται ή εισπνέονται ως μικρά 
σταγονίδια σε μορφή αεροζόλ.

2. Η προσβολή των κυψελίδων από βακτήρια προκαλεί:
 α)  οιδηματικό υγρό που διαχέεται σε άλλες κυψελίδες 

μέσω των πόρων του Kohn και
 β)   διήθηση από πολυμορφοπύρα και ερυθρά, αιμο-

σφαίρια και στη συνέχεια από μακροφάγα.
3. Η λοίμωξη διασπείρεται κεντρομόλα:
 α)   Οι νεότερες περιοχές είναι στην περιφέρεια και 

εμφανίζονται ερυθρές («ερυθρά ηπάτωση»).
 β)   Οι παλαιότερες περιοχές είναι κεντρικές και εμ-

φανίζονται γκρί «φαιά ηπάτωση».
4. Η στρεπτοκοκκική πνευμονία δεν προκαλεί μόνιμη 

ιστική καταστροφή.
5. Ο S. aureus, τα Gram αρνητικά και τα αναερόβια προ-

καλούν μόνιμη βλάβη. 
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στο χώμα.  Η λοίμωξη περισσότερο συχνά είναι συνέπεια 
εισπνοής  σταγονιδίων νερού που επιμολύνονται από Legio-
nella. Οι ψύκτες ή οι σωληνώσεις των ντους είναι πιο συχνά 
υπεύθυνα για τη διασπορά μολυσμένου ύδατος. Λιγότερο 
συχνά, νοσοκομειακή λοίμωξη έχει προέλθει από τη χρήση 
μη αποστειρωμένου νερού βρύσης σε αναπνευστικά μηχα-
νήματα. Εξάρσεις πνευμονίας από Legionella έχουν επίσης 
συσχετιστεί με εκσκαφή χώματος. Περισσότερο ευαίσθητοι 
σε αυτή τη λοίμωξη είναι οι ανοσοκατεσταλμένοι, οι καπνι-
στές και τα ηλικιωμένα άτομα.

Κλινικά, η λοίμωξη από Legionella προκαλεί τυπικά 
συμπτώματα πνευμονίας της κοινότητας, στα οποία 
περιλαμβάνονται υψηλός πυρετός, βήχας, μυαλγίες και 
δύσπνοια. Σε σύγκριση με άλλες βακτηριακές πνευμονίες, ο 
βήχας είναι μη παραγωγικός. Γαστρεντερικά συμπτώματα, 
σύγχυση και κεφαλαλγία συχνά σημειώνονται σε ασθενείς με 
Legionella. Τα εργαστηριακά ευρήματα είναι όμοια με αυτά 
άλλων πνευμονιών. Το μοναδικό χαρακτηριστικό εύρημα 
μπορεί να είναι η υπονατριαιμία, η οποία παρατηρείται στο 
ένα τρίτο των ασθενών. Η ακτινογραφία θώρακος συχνά 
αναδεικνύει λοβώδη πνευμονία. Στον ανοσοκατεσταλμένο 
ασθενή, μπορεί να ανευρεθούν κοιλότητες. Επιπλέον μικρές 
πλευριτικές συλλογές συχνά παρατηρούνται.

Η διάγνωση απαιτεί υψηλό δείκτη υποψίας, δεδομένου 
ότι η χρώση Gram των πτυέλων αποκαλύπτει μόνο φλεγμο-
νώδη κύτταρα οξείας φάσης. Το μικροβιολογικό εργαστήριο  
πρέπει να ενημερωθεί για την πιθανότητα εμφάνισης λοι-
μώξης από Legionella για να εξασφαλιστεί ότι τα δείγματα 
πτυέλων καλλιεργούνται σε  buffered-charcoal yeast extract 
άγαρ με την προσθήκη αντιβιοτικών καταστολής. Η Legion-
ella μπορεί επίσης να ανιχνευτεί με άμεση χρώση φθορίζο-
ντος αντισώματος, αν και η ευαισθησία αυτής της τεχνικής 
είναι χαμηλή (30% με 50%). Πολλαπλασιασμός  του DNA της 
Legionella από τα δείγματα πτυέλων με  PCR είναι διαθέσιμος 
σε συγκεκριμένα εργαστήρια αναφοράς. Για την οροομάδα 1 

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Για την πνευμονία απο Legionella

1. Αυτά τα αερόβια Gram-αρνητικά βακτήρια δεν χρωμα-
τίζονται καλά στην Gram χρώση.

2. Ανευρίσκονται στο χώμα και τα στάσιμα νερά. Μεταδί-
δονται με μορφή αερολύματος μέσω των ψυκτών και 
των σωληνώσεων του μπάνιου. Επιπλέον διασπείρονται 
μετά από εκσκαφή χώματος.

3. Ηλικιωμένα άτομα, καπνιστές και ανοσοκατεσταλμένοι 
ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο.

4. Όμοια με άλλες οξείες πνευμονίες. Κάποια από τα  
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

 α) ελάχιστη παραγωγή πτυέλων,
 β) σύγχυση και κεφαλαλγία,
 γ) γαστρεντερικά συμπτώματα και
 δ) υπονατριαιμία.
5. Οι διαγνωστικές τεχνικές περιλαμβάνουν
 α)  καλλιέργεια σε buffered-charcoal yeast extract 

άγαρ
 β)  άμεση χρώση φθορίζοντος αντισώματος (χαμηλής 

ευαισθησίας)
 γ)  αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (ακόμα πει-

ραματική) και 
 δ)  αντιγόνο ούρων του οροτύπου 1 (προκαλεί το 

80% των λοιμώξεων), το οποίο είναι ευαίσθητο 
και ειδικό και παραμένει για αρκετές εβδομάδες.

 6.  Θεραπεία εκλογής είναι η αζιθρομυκίνη ή φθο-
ριοκινολόνη. Σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, 
προτιμώνται οι φθοριοκινολόνες. Η θνητότητα 
είναι υψηλή: 16% έως 50%.

Εικόνα 4.3. Πνευμονία από Staphylococcus aureus. Α. Η ακτινογραφία θώρακος αναδεικνύει κλασική βρογχοπνευμονία 
(Courtesy of Dr. Pat Abbitt, University of Florida) και Β. Η Gram χρώση των πτυέλων δείχνει Gram θετικούς κόκκους σε 
αθροίσεις (τσαμπιά σταφυλιών) και τετράδες. Βλέπε την έγχρωμη εικόνα του έγχρωμου άτλαντα 1 (έγχρωμο παράρτη-
μα).

Α

Β
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της Legionella pneumophila, το πιο συχνό αίτιο πνευμονίας 
από  Legionella στις ΗΠΑ (>80% των περιπτώσεων), μια 
υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας δοκιμασία αντιγόνου 
ούρων είναι ευρέως διαθέσιμο. Το αντιγόνο απεκκρίνεται 
νωρίς στη νόσο και παραμένει για αρκετές εβδομάδες.

Για την ήπια νόσο, μια από του στόματος μακρολίδη, 
φθοριοκινολόνη ή τετρακυκλίνη μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί. Σε βαρύτερες περιπτώσεις, συνιστώνται υψηλές 
δόσεις ενδοφλέβιας αζιθρομυκίνης ή μια φθοριοκινολόνη 
(σιπροφλοξασίνη ή λεβοφλοξασίνη). Σε μεταμοσχευμένους 
ασθενείς προτιμάται, μια φθοριοκινολόνη λόγω του ότι οι 
μακρολίδες αλληλεπιδρούν με τον μεταβολισμό της κυκλο-
σπορίνης ή του τακρόλιμους. Στον ανοσοεπαρκή ασθενή, 
η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί για 5 με 10 ημέρες με 
αζιθρομυκίνη και για 10 με 14 ημέρες με μια φθοριοκινολόνη. 
Στον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή, η θεραπεία χρειάζεται 
να παρατείνεται για 14 με 21 ημέρες για να αποφευχθεί η 
υποτροπή. Η θνητότητα είναι υψηλή στη νόσο των λεγεω-
ναρίων, 16% με 30% σε νόσο της κοινότητας και έως 50% 
σε νοσηλευόμενους ασθενείς.

Άτυπη πνευμονία
Οι άτυπες μορφές πνευμονίες τείνουν να έχουν υποξεία 
έναρξη, με ασθενείς να αναφέρουν εώς 10 ημέρες συμ-
πτώματα προτού αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. Η άτυπη 
πνευμονία συνδέεται με έναν μη παραγωγικό βήχα, και οι 
κλινικές εκδηλώσεις τείνουν να είναι λιγότερο σοβαρές. Είναι 
σημαντικό να ληφθεί υπ' όψιν ότι σημαντική επικάλυψη 
παρατηρείται στις κλινικές εκδηλώσεις αυτής της ομάδας 
των λοιμώξεων και οι περισσότερο τυπικές μορφές της 
πνευμονίας συνδέονται με παραγωγή πυωδών πτυέλων.

Το Mycoplasma pneumoniae είναι ένα από τα πιο συχνά 
αίτια της «περιπατητικής πνευμονίας». Αυτή η λοίμωξη πα-
ρατηρείται κυρίως σε ασθενείς κάτω των 40 ετών. Είναι ένα 
ασύνηθες αίτιο πνευμονίας σε ηλικιωμένα άτομα. Η νόσος 
είναι εποχική, με τη μεγαλύτερη επίπτωση προς το τέλος 
του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπώρου. Η κυνάγχη είναι 
συνήθως ένα προέχον σύμπτωμα, και η φυσαλιδώδης μυριγ-
γίτιδα ανευρίσκεται στο 5% των περιπτώσεων. Η παρουσία 
αυτής της εκδήλωσης υποδεικνύει την παρουσία του μυκο-
πλάσματος. Η τραχειοβρογχίτιδα προκαλεί ξηρό βήχα που 
συχνά επιδεινώνεται τη νύχτα και επιμένει για πολλές εβδο-
μάδες. Η φυσική εξέταση μπορεί να αποκαλύψει μερικούς 
υγρούς τρίζοντες, αλλά τα κλασικά ακτινολογικά ευρήματα 
είναι περισσότερο εκτεταμένα απ' ό,τι προβλέπονται βάσει 
της κλινικής εξέτασης. Τα ευρήματα στην ακτινογραφία 
θώρακος συνίστανται σε ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα 
διάσπαρτα διηθήματα κάτω λοβών με βρογχική κατανομή. 
Η κλινική πορεία είναι συνήθως καλοήθης. Ο πυρετός, η 
κακουχία  και η κεφαλαλγία συνήθως λύονται σε 1 με 2 
εβδομάδες, αλλά ο βήχας μπορεί να επιμένει για 3 με 4 
εβδομάδες. Ο αριθμός των λευκών του περιφερικού αίμα-
τος είναι συνήθως <10.000. Η χρώση Gram των πτυέλων, 
όπως και η καλλιέργεια αποκαλύπτουν μόνο φυσιολογική 
στοματική χλωρίδα και μέτρια φλεγμονώδη αντίδραση.

Η διάγνωση πιθανολογείται από το ιστορικό και τις 
κλινικές εκδηλώσεις. Το επιδημιολογικό ιστορικό επαφής με 
ένα άτομο που έχει παρόμοια συμπτώματα είναι ιδιαιτέρως 
χρήσιμο. Στην παρούσα φάση, δεν είναι διαθέσιμη κάποια 
συγκεκριμένη δοκιμασία. Η PCR των πτυέλων φαίνεται να 
ευαίσθητη και ειδική, αλλά δεν είναι ευρέως διαθέσιμη. 
Οι τίτλοι ψυχροσυγκολλητίνων που υπερβαίνουν το 1:64 

υποστηρίζουν τη διάγνωση και συσχετίζονται με τη σοβα-
ρότητα των πνευμονικών συμπτωμάτων, αλλά δεν είναι 
αποτελεσματικοί βάσει κόστους. Οι τίτλοι  των αντισω-
μάτων  με τη μέθοδο της καθήλωσης του συμπληρώματος  
αρχίζουν να αυξάνονται 7 με 10 ημέρες μετά την έναρξη 
των συμπτωμάτων.

Δεδομένου ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει διαθέ-
σιμη κάποια αξιόπιστη και ταχεία διαγνωστική εξέταση, η 
θεραπεία είναι συνήθως εμπειρική. Μια μακρολίδη ή τετρα-
κυκλίνη είναι η θεραπεία εκλογής, με εναλλακτική αγωγή μια 
φθοριοκινολόνη. Η αζιθρομυκίνη είναι ο παράγοντας που 
προτιμάται όταν υπάρχει υποψία μυκοπλάσματος και μια 
5ήμερη θεραπεία είναι αποτελεσματική στις περισσότερες 
περιπτώσεις.

Τα Chlamydia pneumoniae (οξύς αναπνευστικός παρά-
γοντας της Ταϊβάν) είναι ένα άλλο σημαντικό αίτιο άτυπης 
πνευμονίας. Αυτό το παθογόνο είναι ένα σύνηθες αίτιο της 
πνευμονίας της κοινότητας, αντιπροσωπεύοντας το 5% έως 
15% των περιπτώσεων. Η νόσος συμβαίνει σποραδικά και 
εμφανίζει παρόμοια κλινική εικόνα με το Mycoplasma, με 
κυνάγχη, βράγχος φωνής, κεφαλαλγία και μη παραγωγικό 
βήχα. Τα ακτινολογικά ευρήματα είναι παρόμοια με εκείνα 
από Mycoplasma. Δεν υπάρχει ευρέως διαθέσιμη ταχεία 
διαγνωστική δοκιμασία και η θεραπεία είναι εμπειρική. 
Ως θεραπεία εκλογής θεωρείται η τετρακυκλίνη, αλλά οι 
μακρολίδες και οι φθοριοκινολόνες είναι επίσης αποτελε-
σματικές.

Η τελευταία μεγάλη ομάδα παθογόνων που προκαλεί 
άτυπη πνευμονία είναι οι αναπνευστικοί ιοί: ο ιός της γρίπης 
Α και Β, της παραγρίπης, αδενοϊοί και ο αναπνευστικός 
συγκυτιακός ιός. Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός προ-
σβάλλει κυρίως μικρά παιδιά, ηλικιωμένα άτομα και τους 
ανοσοκατεσταλμένους. Αυτοί οι ιοί μπορεί όλοι να παρου-
σιαστούν με μη παραγωγικό βήχα, κακουχία και πυρετό. Τα 
ακροαστικά ευρήματα είναι ελάχιστα, και στην ακτινογραφία 
θώρακος παρατηρούνται διηθήματα των κάτω λοβών. Το 

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Για την άτυπη πνευμονία

1. Η έναρξή της είναι συνήθως υποξεία.
2. Ο βήχας είναι μη παραγωγικός.
3. Η νόσος είναι συχνά λιγότερο σοβαρή σε σχέση με 

άλλες πνευμονίες της κοινότητας: «περιπατητική 
πνευμονία».

4. Τα ευρήματα στην ακτινογραφία θώρακος είναι συνή-
θως χειρότερα από τα ευρήματα της αντικειμενικής 
εξέτασης.

5. Τρία κύρια αίτια:
 α) Mycoplasma pneumoniae
 β)  Chlamydophila pneumonia
 γ)   Αναπνευστικοί ιοί: γρίπης, αδενοϊοί, παραγρίπης 

και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSv).
6. Ταχείες δοκιμασίες είναι διαθέσιμες για την γρίπη, αλλά 

όχι για το  Mycoplasma ή τα Chlamydia.
7. Συνιστάται θεραπεία με μια μακρολίδη ή μια τετρακυ-

κλίνη. Εάν διαγνωστεί γρίπη χορηγήστε αμανταδίνη, 
ριμανταδίνη ή έναν αναστολέα της νευραμινιδάσης 
μέσα σε 48 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.
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φυκίτιδα αποτελεί στοιχείο της νόσου είναι το σύνδρομο 
Reiter’s, η ξηρή κερατοεπιπεφυκίτιδα, η νόσος μοσχεύ-
ματος έναντι ξενιστή και το πεμφιγοειδές.

Διάγνωση
Συνήθως δεν απαιτείται η λήψη των καλλιεργειών. Σε πιο 
σοβαρές περιπτώσεις, ξέσματα επιπεφυκότος λαμβάνονται 
για καλλιέργεια και χρώση Gram. Αφθονία πολυμορφοπύ-
ρηνων λευκοκυττάρων ανευρίσκεται στη βακτηριακή και 
τη χλαμυδιακή επιπεφυκίτιδα. Η ιογενής επιπεφυκίτιδα 
συνήθως καταλήγει σε ένα εξίδρωμα μονοκυττάρων, και η 
αλλεργική επιπεφυκίτιδα συνδέεται με υπεροχή των ηωσι-
νόφιλων. Θυλακιώδης φλεγμονή σε συνδυασμό με εξίδρωμα 
που περιέχει πολυμορφοπύρηνα αποτελεί ισχυρή ένδειξη 
χλαμυδιακής λοίμωξης.

Θεραπεία

Σε σοβαρή βακτηριακή και χλαμυδιακή επιπεφυκίτιδα 
συνιστάται συστηματική θεραπεία. Για ηπιότερες μορφές, 
συνιστώνται τοπικοί αντιμικροβιακοί παράγοντες. Σκευάσμα-
τα οφθαλμικών σταγόνων που περιέχουν φθοριοκινολόνη 
προτιμώνται λόγω του ότι θεραπεύουν αμφότερα τα Gram 
θετικά και τα Gram αρνητικά παθογόνα (βλ. «Λοιμώξεις του 
κερατοειδούς» παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο, για τη δοσο-
λογία). Στους εναλλακτικούς τοπικούς παράγοντες περιλαμ-
βάνονται η γενταμικίνη ή η τομπραμυκίνη για λοιμώξεις από 
Gram αρνητικά, και πολυμυξίνη Β/ βακιτρακίνη, νεομυκίνη/
πολυμυξίνη, πολυμυξίνη Β-τριμεθοπρίμη ή ερυθρομυκίνη για 
τις λοιμώξεις από τα Gram θετικά.

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ	ΤΟΥ	ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Δυνητική σοβαρότητα

Μπορεί	να	προκαλέσει	τύφλωση	και	απαιτεί	ταχεία	θε-
ραπεία.	Συχνά	απαιτεί	αντιμετώπιση	από	έναν	έμπειρο	
οφθαλμίατρο.

Λοιμώξεις του κερατοειδούς προκαλούν φλεγμονή του κε-
ρατοειδούς, η οποία ονομάζεται κερατίτιδα. Οποιαδήποτε 
φλεγμονή του κερατοειδούς πρέπει να θεωρείται απειλητική 
για την όραση και πρέπει να αντιμετωπιστεί καταλλήλως. 
Διάτρηση του κερατοειδούς μπορεί να οδηγήσει σε τύφλω-
ση. Δεδομένων των δυνητικών δυσκολιών της διάγνωσης και 
της θεραπείας καθώς και των δυνητικών συνεπειών της λαν-
θασμένης διάγνωσης, όλοι οι ασθενείς με σημαντικές βλάβες 
του κερατοειδούς πρέπει να παραπεμφθούν σε οφθαλμία-
τρο έμπειρο στην αντιμέτωπιση της κερατίτιδας.

Προδιαθεσικοί	παράγοντες	
Μια μικρή σχισμή στον κερατοειδή απαιτείται συνήθως 
για τα βακτήρια και τους μύκητες ώστε να εισέλθουν μέσα 
στον κερατοειδή. Τραυματισμός στο μάτι, εκδορές στους 
φακούς επαφής, χειρουργείο οφθαλμού και διαταραχή στην 
παραγωγή δακρύων μπορεί όλα να καταλήξουν σε βλάβη 
του επιθηλίου του κερατοειδούς. Ελαττωματικό κλείσιμο 
των οφθαλμών σε ασθενείς που ανευρίσκονται σε κωματώ-
δη κατάσταση και λαμβάνουν αναπνευστική υποστήριξη, 

τους θέτει σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση κερατίτιδας. 
Η ανοσοκαταστολή και ο σακχαρώδης διαβήτης επίσης 
αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης κερατίτιδας.

Περίπτωση 5.1

Ένας	 28	 ετών,	 λευκός	 άνδρας	 σπαταλούσε	 πολλές	 ώρες	
στη	δουλειά	και	 κατά	κάποιο	 τρόπο	στερούνταν	 τον	ύπνο.	
Τρεις	 ημέρες	 νωρίτερα,	 κατά	 τις	 απογευματινές	 ώρες	 είχε	
πάει	στην	παραλία.	Τη	νύχτα	προτού	επισκεφθεί	τον	ιατρό,	
παρατήρησε	 μια	 αίσθηση	 ξένου	 σώματος	 στον	 αριστερό	
οφθαλμό.	Κάθε	φορά	που	ανοιγόκλεινε	τα	μάτια,	αισθανόταν	
πόνο.	Όταν	 ξυπνούσε	 το	 πρωί	 ο	 αριστερός	 του	 οφθαλμός	
ήταν	 κλειστός,	 κολλημένος	 με	 ένα	 κίτρινο	 εξίδρωμα.	 Στο	
άνοιγμα	των	βλεφάρων	παρατήρησε	ότι	το	μάτι	ήταν	εξέρυ-
θρο	και	ευαίσθητο	στο	φως.	Η	όρασή	του	στο	μάτι	αυτό	ήταν	
θολή	και	οι	εικόνες	περιστοιχίζονταν	από	φωτοστέφανα.	Στο	
γραφείο	του	οφθαλμίατρου	αργότερα	τη	μέρα	αυτή,	εξέταση	
με	τη	σχισμοειδή	λυχνία	απεκάλυψε	μία	μεγάλη,	δενδριτικού	
τύπου	βλάβη	που	χρωματιζόταν	με	φλουροσκεΐνη,	ενδεικτική	
κερατίτιδας	από	απλό	έρπητα	(Εικόνα	5.1).

Αίτια	και	κλινικές	εκδηλώσεις	
Το κύριο σύμπτωμα της κερατίτιδας είναι ο οφθαλμικός πό-
νος. Η πλούσια νεύρωση της επιφάνειας του κερατοειδούς 
μεταφέρει την αίσθηση του πόνου κάθε φορά που το βλέ-
φαρο μετακινείται κατά μήκος του έλκους του κερατοειδούς. 
Όπως περιγράφεται στη περίπτωση 5.1, οι ασθενείς συχνά 
παραπονούνται για αίσθηση ξένου σώματος στον οφθαλμό. 
Σε αντίθεση με την επιπεφυκίτιδα, το οίδημα του κερατοει-
δούς συνήθως διαταράσσει την όραση. Επιπλέον είναι συνήθη 
η φωτοφοβία και η αντανακλαστική δακρύρροια. Εξέταση 
με τη σχισμοειδή λυχνία μπορεί να διακρίνει τη ρήξη του 
κερατοειδούς και τον βαθμό της φλεγμονής. Η προσβολή 
του επιθηλίου του κερατοειδούς (η οποία μπορεί να οδηγήσει 
σε διάτρηση ή δημιουργία ουλής του κερατοειδούς) μπορεί 
να είναι εμφανής. Συνήθως παρατηρείται ενδοφθαλμική 
φλεγμονή. Σοβαρή φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε συλλογή 
φλεγμονωδών κυττάρων στον πρόσθιο θάλαμο. Στη συνέχεια 
αυτά τα κύτταρα επικάθονται λόγω βαρύτητας στο κάτω 
μέρος του θαλάμου, δημιουργώντας υπόπυο (Εικόνα 5.2). 

Εικόνα 5-1. ερπητική κερατίδα. Χρώση φλουροσκεΐνης 
αναδεικνύει τις τυπικές δενδριτικές βλάβες του κερατοει-
δούς από τον απλό έρπητα. Κατόπιν	αδείας	από	Dr	William	
Driebe,	University	of	Florida	College	of	Medicine.	Βλέπε	την	
έγχρωμη	εικόνα	στο	έγχρωμο	εγχειρίδιο	1.
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Εικόνα 5-2. κερατίτιδα από Pseudomonas aeruginosa. ςη-
μειώνεται το μεγάλο υπόπυον που συνοδεύει τη σοβαρή 
θολερότητα του κερατοειδούς σε αυτό τον ασθενή που 
χρησιμοποίησε νερό βρύσης για να πλύνει τους φακούς 
επαφής. Κατόπιν	αδείας	από	Dr	William	Driebe,	University	
of Florida College of Medicine.

Πίνακας 5.2. Λοιμώδη αίτια κερατίτιδας.

Είδος	λοίμωξης	 Γενικά	συμπτώματα,	 Λοιμώδες	αίτιο	 Ειδικά	συμπτώματα 
	 σχόλια	 	 σχόλια

Βακτηριακή  Neisseria gonorrhoeae, Περιέχει τοξίνες και ένζυμα που επιτρέπουν τη  
  Neisseria meningitidis, διείσδυση του κερατοειδούς 
  Corynebacterium diptheriae, 
  Listeria, Shigella, 
  Staphylococcus aureus, ςυχνό 
  Streptococcus pneumoniae, το έλκος έχει σαφή όρια, πρώιμο υπόπυον 
  S. epidermidis, Λιγότερο συχνοί, Gram θετικοί κόκκοι 
  S. viridans, 
  S. pyogenes, 
  Enterococcus, 
  Peptostreptococcus 
  C. diphtheriae, ασυνήθεις Gram θετικοί κόκκοι 
  Bacillus, 
  Clostridium, 
  Pseudomonas aeruginosa, Περισσότερο καταστροφική, μεγάλο υπόπυον,   
   πράσινο εξίδρωμα 
  Proteus mirabilis, Λιγότερο συχνό Gram αρνητικό βακτήριο 
  Klebsiella pneumoniae, 
  Serratia marcescens, 
  Escherichia coli, 
  Aeromonas hydrophila, 
  Pasteurella multocida, Λιγότερο συχνά, Gram αρνητικά κοκκοβακτήρια 
  Acinetobacter spp. 
  Moraxella spp. Χρόνια έλκη, ανήμποροι ασθενείς  
   στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και αλκοολικοί

ιογενής  Herpes simplex υποτροπιάζον κόκκινο μάτι, δενδριτικές βλάβες 
  Varicella, zoster Προσβάλλει τον οφθαλμικό κλάδο του V κρανιακού 
  Epstein-Barr virus νεύρου 
  Measles

μυκητιακή επαρμένα έλκη, Aspergillus spp. τραύμα οφθαλμού, οργανικό υλικό, σταγόνες- 
 άνοσο δαχτυλίδι, άλλοι υφομύκητες κορτικοστεροειδών 
 υπόπυον Candida spp. Περισσότερο «αθώα» 

Πρωτοζωική  Acanthamoeba spp. φακοί επαφής που καθαρίζονται με νερό βρύσης,  
   επώδυνη αργή εξέλιξη

Οι κλινικές εκδηλώσεις στην κερατίτιδα, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα ευρήματα στον οφθαλμό, ποικίλλουν 
αναλόγως του αιτίου:

1. Βακτηριακή. Η βακτηριακή λοίμωξη (Πίνακα 5.2) είναι 
η κύρια αιτία της κερατίτιδας, ευθύνεται για το 65% με 
90% των περιπτώσεων. Αρκετά βακτήρια παράγουν 
τοξίνες και ένζυμα που τους επιτρέπει να διεισδύσουν 
σε ανέπαφο επιθήλιο του κερατοειδούς. Τα περισσό-
τερα από τα υπόλοιπα βακτήρια απαιτούν ρήξη του 
επιθηλίου για να διεισδύσουν στον κερατοειδή. Gram 
θετικοί οργανισμοί καλλιεργούνται πιο συχνά, με τον 
Staphylococcus aureus να είναι το πιο συχνό παθογόνο 
σε αυτή την κατηγορία. Όμως ένας αριθμός άλλων Gram 
θετικών κόκκων και βακτηρίων έχουν επίσης συσχετιστεί 
με κερατίτιδα. Ένα από τα πιο καταστροφικά βακτήρια 
είναι η Pseudomonas aeruginosa. Λοίμωξη με αυτό το 
Gram αρνητικό βακτήριο συχνά συσχετίζεται με τη χρήση 
σκληρών φακών επαφής. Συνοδεύεται από έντονο πόνο, 
και το έλκος του κερατοειδούς επεκτείνεται ταχέως ως 
συνέπεια της παραγωγής βακτηριακών πρωτεασών. Η 
ανάπτυξη ενός μεγάλου υπόπυου είναι ο κανόνας (Εικόνα 
5.2). Διάτρηση μπορεί να συμβεί ταχέως. Το εξίδρωμα 
είναι συχνά πρασινωπής απόχρωσης. Εκτός από τη 
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τερο ποσοστό πολυμορφοπυρήνων. Η Listeria αναπτύσσεται 
και επιβιώνει εντός του κυτταροπλάσματος των κυττάρων 
του ξενιστή, μια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει μια 
μονοκυτταρική αντίδραση του ΕΝΥ σε μερικούς ασθενείς. 
Ασθενείς που έχουν λάβει αντιμικροβιακή θεραπεία πριν 
την οσφυονωτιαία παρακέντηση μπορεί επίσης να έχουν 
ένα μειωμένο ποσοστό πολυμορφοπυρήνων.

Δεδομένου ότι η βακτηριακή μηνιγγίτιδα προκαλεί σημα-
ντική φλεγμονή των μηνίγγων, διαταράσσεται η μεταφορά 
της γλυκόζης, και η γλυκόζη του ΕΝΥ είναι συνήθως χα-
μηλή (υπογλυκορραχία). Φυσιολογικά, η συγκέντρωση της 
γλυκόζης του ΕΝΥ είναι περίπου τα 2/3 εκείνης του ορού. 
Ένα δείγμα αίματος για μέτρηση γλυκόζης ορού πρέπει να 
ληφθεί κατά τη στιγμή της οσφυονωτιαίας παρακέντησης, 
ώστε με περισσότερη ακρίβεια να αξιολογηθεί το επίπεδο 
της γλυκόζης του ΕΝΥ. Σε ασθενείς με πνευμονιοκοκκική 
μηνιγγίτιδα, επίπεδο γλυκόζης ΕΝΥ κάτω των 25 mg/dl 
σχετίζεται με κακή κλινική έκβαση.

Ως συνέπεια της φλεγμονώδους καταστροφής των αγ-
γείων εντός των μηνίγγων, ορός διαφεύγει εντός του ΕΝΥ, 
προκαλώντας αύξηση της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης. Οι 
συγκεντρώσεις μπορεί να φτάσουν έως 1.000 mg/dl σε μερι-
κές περιπτώσεις, και η πρωτεΐνη του ΕΝΥ σχεδόν πάντοτε 
υπερβαίνει τη φυσιολογική συγκέντρωση των 50 mg/dl των 
ενηλίκων σε περιπτώσεις βακτηριακής μηνιγγίτιδας.

Ο συνδυασμός των πολυμορφοπυρήνων, της χαμηλής 
γλυκόζης και της υψηλής πρωτεΐνης στο ΕΝΥ σχεδόν πάντο-
τε προκαλείται από βακτηριακή μηνιγγίτιδα, και το εύρημα 
αυτό δικαιολογεί τη θεραπεία με αντιβιοτικά.

Εκτός της χρησιμότητας της μέτρησης των κυττάρων 
τη γλυκόζης και της πρωτεΐνης του ΕΝΥ, απαιτούνται 
χρώσεις Gram και καλλιέργειες του εγκεφαλονωτιαίου 
υγρού. Σε περισσότερες από 75% των περιπτώσεων της 
βακτηριακής μηνιγγίτιδας, η χρώση Gram είναι θετική. 
Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που αφορούν στη L. 
monocytogenes. Δεδομένου ότι αυτός ο μικροοργανισμός 

είναι ενδοκυττάριος, η χρώση Gram είναι θετική μόνο στο 
25% των περιπτώσεων. Οι δοκιμασίες Latex συγκολλήσεως 
για τους H. influenzae, S. pneumoniae και N. meningitidis 
είναι διαθέσιμες και πρέπει να παραγγελθούν σε ασθενείς με 

Εικόνα 6-3 αρχική αντιμετώπιση 
σε υποψία βακτηριακής μηνιγγίτιδας 
adapted from Mandell GL, Bennett JL, 
Dolin R. Mandell, Douglas and Bennett's 
Principles and Practice of Infectious 
Diseases. Philadelphia, Pa: Churchill 
Livinstone, 2000.
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οίδημα οπτικής θηλής ή/και εστιακά νευρολογικά ελλείμματα

Απόντα Παρόντα

Λήψη γενικής αίματοςΛήψη γενικής αίματος
οΝΠ

Έναρξη αντιβιοτικών 
εμπειρικά

Εξέταση ΕΝΥ = 
βακτηριακή μηνιγγίτιδα

θετική χρώση Gram Αξονική τομογραφία εγκεφάλου

Έναρξη εμπειρικής
αντιμικροβιακής 

θεραπείας

Χωρίς πιεστικά 
φαινόμενα

Πιεστικά φαινόμενα
Εκτίμηση από νευ-

ρολόγο

Έναρξη  
συγκεκριμένης

αντιμικροβιακής 
θεραπείας

οΝΠ
(συνεχίστε τα αντιβιοτικά 

εάν υπάρχει ένδειξη 
μηνιγγίτιδας στο ΕΝΥ)

ΣΗΜΕΙΑ	ΚΛΕΙΔΙΑ

Για	τη	διάγνωση	της	βακτηριακής	μηνιγγίτιδας

1. εάν υπάρχει υποψία μηνιγγίτιδας, πρέπει να διενεργη-
θεί οσφυονωτιαία παρακέντηση.

2. εάν απουσιάζουν εστιακά νευρολογικά ελλείμματα 
και οίδημα της οπτικής θηλής, μπορεί να διενεργηθεί 
οσφυονωτιαία παρακέντηση, άνευ αξονικής τομογρα-
φίας.

3. Πρέπει να μετρηθεί η πίεση διάνοιξης του ενυ. ςυχνά 
είναι αυξημένη.

4. Η ανάλυση του ενυ είναι πολύ χρήσιμη στη λήψη 
απόφασης εάν ένας ασθενής έχει βακτηριακή μηνιγ-
γίτιδα. Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα πιστοποιείται με την 
παρουσία:
α)  περισσότερων από 90% πολυμορφοπύρηνων (με 

εξαίρεση τη Listeria).
β)  αύξησης της πρωτεΐνης του ενυ (συνήθως 150 με 

1.000 mg/dl) και 
γ)  χαμηλής γλυκόζης του ενυ [λιγότερη των 2/3 της 

τιμής του ορού (μικρότερη τιμή των 25 mg/dl είναι 
προγνωστική κακής έκβασης)]. 

5. Η χρώση Gram του ενυ είναι θετική σε περισσότερες 
των 75% των περιπτώσεων (εξαίρεση στο 25% με List-
eria).

6 οι καλλιέργειες αίματος και ενυ επιτρέπουν τον έλεγχο 
ευαισθησίας στα αντιβιοτικά.
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αρνητική χρώση Gram. Όμως πρέπει να δοθεί έμφαση στο 
ότι η ευαισθησία αυτών των δοκιμασιών κατά κάποιο τρόπο 
ποικίλλει, και μια αρνητική δοκιμασία Latex συγκολλήσεως 
δεν αποκλείει την πιθανότητα βακτηριακής μηνιγγίτιδας. 
Η καλλιέργεια του ΕΝΥ πρέπει να σταλεί αμέσως μετά την 
οσφυονωτιαία παρακέντηση, και στην απουσία προηγη-
θείσας λήψης αντιβιοτικών παραμένει η πιο ευαίσθητη 
δοκιμασία όσον αφορά στη διάγνωση. Επιπροσθέτως, μια 
θετική καλλιέργεια επιτρέπει τον έλεγχο της ευαισθησίας 
στα αντιβιοτικά, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για 
την καθοδήγηση της θεραπείας έναντι του S. pneumoniae 
και των εντερικών παθογόνων.

Θεραπεία
Αξιολόγηση και έναρξη χορήγησης της αντιμικροβιακής θερα-
πείας πρέπει να γίνει εντός 30 λεπτών, εάν υπάρχει υποψία 
βακτηριακής μηνιγγίτιδας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
ένα εστιακό νευρολογικό έλλειμμα είναι παρόν ή ανευρεθεί 
οίδημα της οπτικής θηλής, πρέπει να χορηγηθεί εμπειρική 
θεραπεία προτού σταλεί ο ασθενής για αξονική τομογραφία 
(Εικόνα 6.3). Αιμοκαλλιέργειες πρέπει να ληφθούν πριν την 
έναρξη των αντιβιοτικών. Συχνά οδηγούν στην ανεύρεση 
του αιτίου της νόσου. Εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία 
επίσης απαιτείται, ακόμα και αν η χρώση Gram του ΕΝΥ 
αποδειχθεί αρνητική.

Η εμπειρική θεραπεία εξαρτάται από την ηλικία και την 
ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς και εάν η λοίμωξη 
είναι νοσοκομειακή ή της κοινότητας (Πίνακας 6.1). Για μη-
νιγγίτιδα της κοινότητας σε ασθενείς ηλικίας 3 μηνών έως 
60 ετών, συνιστώνται μέγιστες δόσεις μιας τρίτης γενιάς 
κεφαλοσπορίνης (κεφτριαξόνη ή κεφοταξίμη) . (Για τις δό-
σεις βλ. Πίνακας 6.4). Εάν ο ασθενής είναι σοβαρά πάσχων, 
πρέπει να προστεθεί βανκομυκίνη σε αυτό το σχήμα, για 
να καλύψει την πιθανότητα ανθεκτικού στην πενικιλλίνη S. 
pneumoniae (βλ. Κεφάλαιο 4, για μια πλήρη εξέταση του 
ανθεκτικού στην πενικιλλίνη S. pneumoniae).

Στον ασθενή με μια άμεση αντίδραση υπερευαισθησίας 
στην πενικιλλίνη ή ένα ιστορικό αλλεργίας στις κεφαλοσπο-
ρίνες, συνιστάται βανκομυκίνη. Σε ασθενείς άνω της ηλικίας 
των 60 ετών, προστίθενται μέγιστες δόσεις αμπικιλλίνης 
στην τρίτης γενιάς κεφαλοσπορίνη για να καλύψουν τη L. 
monocytogenes. Αυτός ο οργανισμός δεν είναι ευαίσθητος 
στις κεφαλοσπορίνες, και πενικιλλίνη ή αμπικιλλίνη είναι η 
θεραπεία επιλογής. Για τον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή, 
συνιστώνται για εμπειρική θεραπεία μια τρίτης γενιάς 
κεφαλοσπορίνη, αμπικιλλίνη και βανκομυκίνη. Σε ασθενείς 

μετά από νευροχειρουργική επέμβαση ή σε ασθενείς με 
εγκεφαλονωτιαίο shunt, συνιστώνται βανκομυκίνη και κε-
φταζιδίμη ή κεφεπίμη. 

Όταν εντοπιστεί κάποιο ειδικό βακτήριο, το αντιμικρο-
βιακό σχήμα μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένο. Ο Πίνακας 
6.4 περιγράφει τα συνιστώμενα σχήματα για κάθε κύριο 
παθογόνο.

Ο ανθεκτικός στην πενικιλλίνη S. pneumoniae προκαλεί 
κάποιου βαθμού ανησυχία, δοθείσας της υψηλής επίπτω-
σης αυτών των στελεχών και της πτωχής διείσδυσης των 
αντιβιοτικών διαμέσου του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. 
Ενδιάμεσης αντοχής στελέχη (Πενικιλλίνη MIC=0,1 με 1μg/
ml) μπορεί αρχικά να βελτιωθούν με την πενικιλλίνη, μόλις 
όμως η ακεραιότητα του αιματοεγκεφαλικού φραγμού 
αποκατασταθεί, ο ασθενής μπορεί να υποτροπιάσει ως 
συνέπεια των μειωμένων επιπέδων της πενικιλλίνης στο ΕΝΥ. 
Για αυτό τον λόγο, συνιστάται υψηλή δόση κεφτριαξόνης ή 
κεφοταξίμης για τη μηνιγγίτιδα από ενδιάμεσης αντοχής στην 
πενικιλλίνη S. pneumoniae, λόγω του ότι οι κεφαλοσπορίνες 
επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα στο ΕΝΥ.

Σε λοιμώξεις από υψηλής ανθεκτικότητας στην πενικιλ-
λίνη S. pneumoniae (Πενικιλλίνη MIC>2 μg/ml), χρειάζεται 
να προστεθεί βανκομυκίνη σε τρίτης γενιάς κεφαλοσπορίνη 
για να εξασφαλιστούν ικανές ανασταλτικές συγκεντρώσεις 
στο ΕΝΥ. Η βανκομυκίνη διαπερνά τον ανέπαφο αιματοε-
γκεφαλικό φραγμό πτωχά, και σε μερικούς ασθενείς μπορεί 
να μην επιτευχθούν θεραπευτικά επίπεδα στο ΕΝΥ άνευ 
ενδορραχιαίας χορήγησης. Η ριφαμπικίνη σε συνδυασμό 
με τη βανκομυκίνη μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματική 
για τη θεραπεία ανθεκτικών S. pneumoniae. Αυτό το σχήμα 
έχει συσταθεί για ασθενείς που λαμβάνουν υψηλή δόση 
δεξαμεθαζόνης (βλ. εξέταση για θεραπεία της φλεγμονής 
που ακολουθεί), λόγω του ότι η θεραπεία με κορτικοστε-
ροειδή μειώνει τη μηνιγγική φλεγμονή και βελτιώνει την 
ακεραιότητα του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, μειώνοντας 
τα επίπεδα της βανκομυκίνης στο ΕΝΥ. Η ανταπόκριση στα 
αντιβιοτικά πρέπει να παρακολουθείται σε ασθενείς με λοί-
μωξη από ανθεκτικούς στην πενικιλλίνη πνευμονιόκοκκους. 
Σε αυτούς τους ασθενείς, η οσφυονωτιαία παρακέντηση 
πρέπει να επαναληφθεί σε 24 με 36 ώρες, μετά την έναρξη 
της θεραπείας.

Αμινoγλυκοσίδες, ερυθρομυκίνη, κλινδαμυκίνη, τετρακυ-
κλίνες και πρώτης γενιάς κεφαλοσπορίνες δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της μηνιγγίτιδας λόγω 
του ότι αυτά τα φάρμακα δεν διαπερνάνε τον αιματοεγκε-
φαλικό φραγμό.

Η νευρολογική καταστροφή είναι κυρίως μία από τις 

Πίνακας 6.3. Προφίλ του εγκεφαλονωτιαίου υγρού σε λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Είδος	λοίμωξης	 Τύπος	λευκών	 Γλυκόζηα	 Πρωτεΐνη

Βακτηριακή ανεύ θεραπείας Πολυμορφοπύρηνα Χαμηλή αυξημένη 
   (συνήθως <25 mg/dL) (150-1000 mg/dL)

φυματιώδης, μυκητιακή,  Λεμφοκύτταρα Χαμηλή μετρίως αυξημένη 
 βακτηριακή υπό θεραπεία   (80-500 mg/dL)

ιογενής Λεμφοκύτταρα φυσιολογική μετρίως αυξημένη 
  (χαμηλά νωρίς στην ιλαρά) (χαμηλή σε πρώιμη παρωτίτιδα) (συνήθως <150 mg/dL)

Παραμηνιγγική Πολυμορφοπύρηνα φυσιολογική φυσιολογική ή  
 (εγκεφαλικό απόστημα) ή λεμφοκύτταρα  ελαφρώς αυξημένη

α ςυνήθως περίπου τα 2/3 του επιπέδου που ανευρίσκονται στον ορό.



Εικόνα 4.2B. Πνευμονοκοκκική πνευμονία. Η Gram χρώση 
των πτυέλων δείχνει τη χαρακτηριστική λογχοειδή μορφο-
λογία του πνευμονιόκοκκου. 

ΕΓΧΡΩΜΟσ ΑΤΛΑΝΤΑσ 1

Εικόνα 4.3B. Πνευμονία από Staphylococcus aureus. Η 
Gram χρώση των πτυέλων δείχνει Gram θετικούς κόκκους 
σε αθροίσεις και τετράδες. [Βλέπε την έγχρωμη εικόνα του 
έγχρωμου δίσκου 1 (έγχρωμο παράρτημα)].

Εικόνα 4.5B. Πνευμονική φυματίωση. Η χρώση πτυέλων 
είναι θετική για οξεάντοχους βακίλλους.

Εικόνα 5-3. Αμφιβληστροειδίτιδα από Candida. Τα τυπικά κυ-
κλοτερή λευκά εξιδρώματα τα οποία είναι αποτέλεσμα αιμα-
τογενούς διασποράς. 

Εικόνα 5-1. Ερπητική κερατίδα. Χρώση φθοριοσεΐνης ανα-
δεικνύει τις τυπικές δενδριτικές βλάβες στον κερατοειδή 
από τον HSV. 

Εικόνα 7-1. Εμβολικό φαινόμενο σε λοιμώδη ενδοκαρδίτι-
δα. Α. Αιμορραγικές κηλίδες (πετέχειες) επιπεφυκότος: Τα 
βέλη δείχνουν δύο ξεχωριστές γραμμικές αιμορραγίες. Β. 
γραμμοειδείς (Splinter) αιμορραγίες στην κοίτη των ονύ-
χων. Πολλαπλές πετέχειες φαίνονται και στα δύο δάχτυλα.

A B



ΕΓΧΡΩΜΟσ ΑΤΛΑΝΤΑσ 2

Εικόνα 7-1Γ. Οζίδια του Osler: Εμβολικά φαινόμενα σε λοι-
μώδη ενδοκαρδίτιδα τα βέλη δείχνουν λεπτό αποχρωμα-
τισμό των δακτύλων των ποδιών. Αυτές οι περιοχές είναι 
υπεγερμένες και επώδυνες κατά την ψηλάφηση. 

Εικόνα 7-1Δ.  Βλά-
βες Janeway: Ανώ-
δυνες αιμορραγικές 
βλάβες (αριστερά). 

Εικόνα 10-2Α. Κλωστηριδιακή μυονέκρωση. Ο ασθενής της 
περιπτώσεως 10.3 υποβάλλεται σε χειρουργικό καθαρισμό. 
Το δέρμα πάνω από το αριστερό βραχίονα και τον ώμο έχει 
μια ερυθροκαφεοειδή εμφάνιση.

Εικόνα 10-2Β.  Κλωστηριδιακή μυονέκρωση. Gram χρώση 
του καφεοειδούς υγρού που ελήφθη από τη φυσσαλίδα 
του βραχίονα τους ασθενούς. Παρατηρήστε τους μεγάλους 
Gram-θετικούς βάκιλλους και την απουσία των φλεγμονω-
δών κυττάρων. 

Εικόνα 13.2. Μορίδια τα οποία ανευρίσκονται στην ανθρώ-
πινη κοκκιοκυτταροτροπική αναπλασματική λοίμωξη που 
προκαλείται από το Anaplasma phagocytophilum. 

Εικόνα 13-1. Μεταναστευτικό ερύθημα. Παρατηρή-
στε το σκούρο ερυθηματώδες κέντρο. 



ΕΓΧΡΩΜΟσ ΑΤΛΑΝΤΑσ 3

Εικόνα 14.1Β.  
Πνευμονικός 
άνθρακας με μη-
νιγγική διασπορά. 
Η χρώση Gram 
του εγκεφαλο-
νωτιαίου υγρού 
επιδεικνύει 
Gram θετικoύς 
βάκιλλους δίκην 
βαγονιών. 

Εικόνα 14.2. Δερματικός άνθρακας. Παρατηρήστε μια βλά-
βη επτά ημερών με μαύρη εσχάρα και οιδηματώδη όρια. 

Εικόνα 14.3Α. Ευλογία.  Ενήλικας με σοβαρές δερματικές 
βλάβες ευλογιάς.

Εικόνα 14.3Β. Ευλογιά. Χαρακτηριστικές υπεγερμένες δερ-
ματικές βλάβες, όλες σε παρόμοιο στάδιο εξέλιξης. 

Εικόνα 17-1. Οξεία HIV λοίμωξη-σύνδρομο ορομετατρο-
πής. Β. Ακμοειδείς βλάβες μετώπου. Γ. Κηλίδες δέρματος 
στο θώρακα. Δ. Εξέλκωση στοματικής κοιλότητας.

Β

Γ

Δ



ΕΓΧΡΩΜΟσ ΑΤΛΑΝΤΑσ 4

Εικόνα 17-4. Βλάβες της στοματικής κοιλότητας σε AIDS  
(από www.aids-images.ch;). A. στοματική μονιλίαση στη 
μαλακή και σκληρή υπερώα. Β. Καντιντίαση της γλώσσας.

Εικόνα 17-3. σάρκωμα Kaposi (από www.aids-images.ch;). 
A. Κηλιδώδεις βλάβες στην υπερώα. Β. Δερματική βλάβη 
ομοιάζουσα με όγκο. Γ. Βλάβες προσώπου που επεκτείνο-
νται και στο ακρορίνιο.

Εικόνα 17-4Γ. Βλάβες της στοματικής κοιλότητας σε AIDS. 
στοματική λευκοπλακία. 

Εικόνα 17-5. Ερπητικές λοιμώξεις. Α. Ιός απλού έρπητα 1, 
χρόνιες περιστοματικές βλάβες. Β. Έλκη στους γλουτούς, 
από ιό απλού έρπητα 2 (διάμετρος 5εκ). Γ. Αμφιβληστροει-
δίτιδα από Cytomegalovirus. Αριστερά: Αρχόμενες βλάβες, 
επιδεικνύουν περιαγγειακή διήθηση. Δεξιά: Προχωρημένες 
βλάβες, με νέκρωση και αιμορραγία (ευγενική παραχώρηση 
από τις εικόνες του  E. Boalivo). 

Εικόνα 17-6Γ. Κάτω: προοδευτική πολυεστιακή λευκοε-
γκεφαλοπάθεια. Αριστερά: MRI Τ2 εικόνα. Δεξιά: Τ1 εικόνα 
άνευ σκιαγραφικού. Παρατηρήστε τις υπόπυκνες περιοχές 
ενδεικτικές απώλειας της μυελίνης.
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