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νοσηλευόμενους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) τα τελευταία 25 χρόνια, 
αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στο νοσοκομειακό χώρο  και ειδικότερα σε ΜΕΘ. 
Οδηγούν σε παράταση της νοσηλείας, αύξηση της νοσηρότητας, της θνησιμότητας 
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Στόχοι: Ο βασικός σκοπός της πιλοτικής αυτής μονοκεντρικής μελέτης συνίσταται 
στον υπολογισμό συγκριτικών δεικτών  επίπτωσης των Μυκητιακών Λοιμώξεων σε 
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αποτελεσμάτων καταγραφής με προηγούμενες μελέτες από τη διεθνή βιβλιογραφία, 
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νοσοκομείου αλλά και άλλες δομές του  συστήματος υγείας  (επαγγελματίες υγείας) 
προκειμένου να προταθούν μέθοδοι ελέγχου αυτών. 
 
Μέθοδος: Προοπτική επιδημιολογική μελέτη μέτρησης της Επίπτωσης των ΜΛ σε 
τριτοβάθμια ΜΕΘ (Νοέμβριος 2012- Ιούνιος 2013). Συνολικά έλαβαν μέρος στην 
μελέτη 303 ασθενείς. 
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Έγινε ανάλυση και ταυτοποίηση 64 θετικών καλλιεργειών για μύκητες με το σύστημα 
ταυτοποίησης μικροοργανισμών βασισμένο σε μεθοδολογία MALDI-TOF-MS το 
οποίο βρίσκεται στο εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, 
Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής. 
Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το MS EXCEL 2007 και στη συνέχεια 
έγινε στατιστική επεξεργασία τους με τη χρήση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS 
Statistics 19. Χρησιμοποιήθηκε επίσης το στατιστικό πρόγραμμα Med.Calc για τον 
υπολογισμό της διαφοράς στο ρυθμό επίπτωσης από τον ένα μήνα στον άλλο και 
στην πυκνότητα επίπτωσης ανά βακτηριακή λοίμωξη. 
Για τις ποσοτικές μεταβλητές που υπήρξαν υπολογίστηκαν στατιστικά μέτρα όπως 
συχνότητα, ποσοστά, αριθμητικός μέσος (mean), τυπική απόκλιση (SD), διάμεσος. 
Για τις ποιοτικές μεταβλητές εφαρμόστηκε ο έλεγχος χ2 και υπολογίστηκαν οι 
σχετικοί κίνδυνοι RR και τα αντίστοιχα διαστήματα αξιοπιστίας τους για την 
ανίχνευση πιθανών παραγόντων κινδύνου.  
 
Αποτελέσματα: Η αθροιστική επίπτωση των ΜΛ (CI) υπολογίστηκε σε 9.24 ανά 100 
εισαγωγές και η πυκνότητα επίπτωσης τους (ID) σε 10.87 ανά 1000 ημέρες νοσηλείας 
ανά έτος. 
Το  68% των ασθενών με ΜΛ ήταν άντρες, με μέσο όρο (ΜΟ) ηλικίας 64,36 (±9.39) 
έτη. Ο ΜΟ παραμονής ήταν 43 (±33) με θνησιμότητα 55% και θετική συσχέτιση 
αυτών με ΜΛ 58%. 
Οι πρωτογενείς καντινταιμίες βρίσκονται στην πρώτη θέση 3.5 λοιμώξεις ανά 1000 
ημέρες νοσηλείας των ασθενών και στην δεύτερη οι καντιντουρίες με τις λοιμώξεις 
χειρουργικού πεδίου με 2.71 λοιμώξεις ανά 1000 ημέρες νοσηλείας. 
Απομονώθηκαν μύκητες του γένους Candida των ειδών albicans (50%), tropicallis 
(16%) και parapsilosis (14%). 
Από το σύστημα βαθμολόγησης «Candida score» που υπολογίστηκε και το σύστημα 
αξιολόγησης του κίνδυνου διηθητικής καντιτίασης  «Candida Colonization Index» 
βρέθηκε ότι μπορεί να εκτιμηθεί ο κίνδυνος καντιντιασικής λοίμωξης. 
Οι κυριότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου ήταν ο  μηχανικός αερισμός, η 
παρατεταμένη νοσηλεία πέραν των 7 μερών, η χορήγηση αντιβιοτικών η ύπαρξη 
κεντρικής και αρτηριακής γραμμής καθώς και καθετήρα ουροδόχου κύστεως, με 
συχνότητα 100%. Ακολουθούν η ανοσοκαταστολή, ο πυρετός, και η διατροφή με 
ποσοστό 96%, η ύπαρξη κατακλίσεων με ποσοστό 91%, η χορήγηση κορτικοειδών 
86%. 
Οι άντρες όπως φαίνεται από την εκτίμηση του σχετικού κινδύνου κινδυνεύουν 1.5 
φορά περισσότερο (CI95 1.102-1.951 ) για την εμφάνιση ΜΛ από τις γυναίκες, όσοι 
πάσχουν από καρδιακή νόσο 2,2 φορές (CI95 1.392-3.477), και όσοι πάσχουν από 
υπέρταση 1,6 φορές (CI95 1.146-2.155) σε σχέση με τους ασθενείς που δεν έπασχαν 
από τα υποκείμενα νοσήματα. Οι ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη κινδυνεύουν 
περισσότερο 1,7 φορές (CI95 1.195-2.396) καθώς και όσοι έχουν νεφρική ανεπάρκεια 
2,2 φορές (CI95 1.392-3.477) σε σύγκριση με αυτούς που δεν είχαν ανάλογο 
πρόβλημα, όσοι έχουν κατακλίσεις 11 φορές (CI95 2.934-41.236) και όσοι είχαν 
υποστεί κάποια χειρουργική επέμβαση ή δεν είχαν λάβει στην φαρμακευτική αγωγή 
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τους αντιμυκητιακά φάρμακα 3,1 φορές (CI95 1.705-5.794). Όσοι ασθενείς 
εισήχθησαν στην ΜΕΘ με λοίμωξη από gram-  βακτήριο είχαν αυξημένο κίνδυνο 7,3 
φορές (CI95 2.562-20.990) και οι ασθενείς που παρουσίασαν κατά την παραμονή τους 
στο τμήμα λοίμωξη από gram-  βακτήριο 1,6 φορές (CI95 1.146-2.155). Από τον 
υπολογισμό του δείκτη αποικισμού «Candida Colonization Index» όσοι ασθενείς 
είχαν θετικό αποτέλεσμα σε αυτόν άρα και αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν 
κάποια ΜΛ, ο σχετικός κίνδυνος υπολογίστηκε σε 1,8 (CI95 1.252-2.685). 
 
Συμπεράσματα: Στο σύνολο των θετικών καλλιεργειών στα ούρα, στις βρογχικές 
εκκρίσεις, σε κεντρικό καθετήρα και άλλα διαφορετικά δείγματα υπερίσχυσε το είδος 
C. albicans, ενώ το γένος C. parapsilosis στις καλλιέργειες αίματος. Τα στοιχεία για 
την επίπτωση και την επιδημιολογία των  μυκητιακών λοιμώξεων  που σημειώθηκαν 
στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ είναι συγκρίσιμα με αυτά των άλλων ευρωπαϊκών μελετών 
και υποδεικνύουν ότι οι μυκητιακές λοιμώξεις  σε ΜΕΘ είναι συχνές και συμβάλλουν 
σημαντικά στην αύξηση του κόστους νοσηλείας. 
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Introduction: The increase in the incidence of fungal infections in hospitalized and 
Intensive Care Unit (ICU) patients in the last 25 years, represents a serious problem in 
the clinical setting and particularly in ICU. This leads to prolonged hospitalization, 
increased morbidity, mortality and higher hospitalization costs. 
 
Objectives: The main objective of this single-center pilot study was to measure 
comparative impact indicators of fungal infections in the ICU. Individual objectives 
included (-1-) the comparison of the results obtained from this study to previous 
studies from the literature, (-2-) the identification of hospital isolates, and significant 
fungal pathogens, (-3-) the study of risk factors of fungal infections in ICU (-4-) the 
dissemination of results to the hospital administration and to other health 
professionals and proposed actions for infection control.  
 
Methods: During this prospective epidemiological survey concerning the evaluation 
of the incidence rate of fungal infections, in a tertiary ICU (from November 2012 - 
June 2013) a total of 303 patients were enrolled. 
Identification of fungi was performed by MALDI-TOF-MS, which is located in the 
Laboratory of Clinical Bacteriology, Parasitology, Zoonoses and Geographical 
Medicine, Department of Medicine. Overall, fungi from 64 cultures from patient 
sterile and non-steriles sites were analyzed and identified.  
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Statistical analysis was performed using MS EXCEL 2007 and statistical processing 
using the statistical package IBM SPSS Statistics 19. The statistical program 
Med.Calc was also used to calculate the difference in incidence rate from one month 
to another and density effect by bacterial infection. 
For quantitative variables statistical measures such as frequency, percentage, 
arithmetic mean (mean), standard deviation (SD), and median were calculated. 
For qualitative variables chi square was applied The relative risks and respective 
confidence intervals were calculated for the detection of potential risk factors. 
 
Results: The cumulative incidence (CI) of fungi was 9.24 per 100 admissions and the 
incidence density (ID) was 10.87 per 1000 patient-days per year. 
Fungal infections were more frequent in men  (68%) mean (M) age 64,36 (± 9,39) 
years. The mean length of stay was 43 (± 33) with 55% mortality and positive 
correlation to fungal infections 58%. 
Primary candidemia was ranked  first 3.5 infections per 1000 patient-days per year, 
urinary tract infections and surgical site infection second  2.71 infections per 1000 
patient-days per year.  
Overall, C. albicans comprised 50% of the isolates, C. tropicalis (16%) and C. 
parapsilosis (14%). 
By the scoring system «Candida score» calculated and the system risk assessment of 
invasive candidiasis «Candida Colonization Index» was found that it can assess the 
risk fungal infection. 
The main  risk factors were mechanical ventilation, prolonged hospitalization over 
seven days, included administration of antibiotics the presence of central and arterial 
line and urinary bladder catheter, frequency of 100%, followed by 
immunosuppression, fever, and nutrition with 96%, the pressure ulcers 91% and of 
corticosteroids 86%. 
The relative risk for men acquiring a fungal infection in the ICU is 1.5 times higher  
(CI95 1.102-1.951 ) compared to women. Relative risk of fungal infections is 2.2 
times higher (CI95 1.392-3.477), for patients suffering from heart disease. 
Hypertension increases the risk by 1.6 times (CI95 1.146-2.155), while the relative 
risk for patients with diabetes mellitus is  1.7 times higher (CI95 1.195-2.396). Renal 
failure increases the risk by 2.2 times (CI95 1.392-3.477), while the relative risk for 
patients with bedsores is 11 times higher (CI95 2.934-41.236) and the risk of fungal 
infection acquisition is 3.1 (CI95 1.705-5.794) times higher for patients that had an 
operation and have not take any antifungal medicine.  Relative risk of fungal infection 
is 7.3 times higher (CI95 2.562-20.990),  and 1.6 (CI95 1.146-2.155). For patients with 
infection from gram- bacterium. By calculating the ratio of colonization «Candida 
Colonization Index» patients who had a positive result in this and therefore at high 
risk for fungal infection, the relative risk was estimated at 1,8 (CI95 1.252-2.685). 

 
Conclusion: In the positive cultures from urine, central line, bronchial secretions and 
other cultures C. albicans was the most frequent isolate while C. parapsilosis was the 
most frequent isolate from blood cultures. The incidence and epidemiological data on 
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fungal infections that occurred in the ICU of PAGNI are comparable with those of 
other European studies and indicate that ICU fungal infections are frequent and 
contribute significantly in increasing hospitalization costs.  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
ΝΛ= ΝοσοκομειακέςΛοιμώξεις 
NNISS = National Nosocomial Infections Surveillance System  
CDC = Centers for Disease Control  
ΜΕΘ = Μονάδα ΕντατικήςΘεραπείας 
SENIC = Study of Efficacy of Nosocomial Infection Control 
INICC = International Nosocomial Infection Control Consortium 
APIC = Association for Professional in Infection Control and Epidemiology 
SHEA = Society for Healthcare Epidemiology of America  
IFIC = International Federation of Infection Control  
HELICS = Hospital in Europe Link for Infection Control through Surveillance  
ΚΕΕΛ = Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων  
ΚΕΕΛΠΝΟ = Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων  
ΕΕΕΛ = Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων  
ΕΕΕΝΛ-ΔΠΠ = Ελληνική Ένωση για τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τη Διασφάλιση 
της Ποιότητας της Περίθαλψης  
ΜΚΟ = Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός 
VAP = Ventilator Associated Pneumonia 
CAUTI = Catheter Associated Urinary Tract Infection 
CRBSI = Catheter Related Blood-Stream Infection 
EPIC = European Prevalence of Infection in Intensive Care 
NNIS = National Nosocomial Infections Surveillance Study 
APACHE II = Acute Physiology and Chronic Health Evaluation  
SOFA = Sequential Organ Failure Assessment   
SAPS II = Simplified Acute Physiology Score 
CL = Central Line 
CHD = Chronic Heart Disease 
HT = Hypertension 
CKD = Chronic Kidney Disease 
DM = Diabetes Mellitus 
UC = Urinary Catheter 
MV = Mechanical Ventilation 
LOS = Length of Stay 
CC = Corticoids 
AF = Antifungal 
ΜΑΦ = Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 
Μέσος όρος = ΜΟ 
Τυπική Απόκλιση = SD 
ΠΑΓΝΗ = Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου  
ΠΝΛ = Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας    
ΠΝΑΣ = Παιδιατρικό Νοσοκομείου «Αγία Σοφία» 
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Α. ΓΕΝΙΚΟΜΕΡΟΣ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι μύκητες είναι ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί που μπορούν να αναπτυχθούν σε 
ζώα, ανθρώπους,  φυτά και στο έδαφος.  Αν και ο συνολικός αριθμός των γνωστών 
και αγνώστων ειδών μυκήτων που υπάρχουν στον πλανήτη μας υπολογίζεται της 
τάξης του 1,5 εκατομμυρίου, μόνο 300.000 περίπου  είδη, έχουν περιγραφεί.  
Οι μύκητες είναι σαπρόφυτα του περιβάλλοντος και  σπάνιοι αποικιστές του 
ανθρωπίνου σώματος. Από τα είδη που έχουν περιγραφεί, 600 περίπου βρέθηκαν ότι  
αποτελούν ευκαιριακά παθογόνα για τον άνθρωπο. Στα συνήθη παθογόνα για το 
άνθρωπο ανήκουν λιγότερα από 100 είδη (15 γένη), τα οποία προκαλούν μυκητιάσεις 
στους βλεννογόνους, στο δέρμα, στα μαλακά μόρια, στα νύχια, στο τρίχωμα, καθώς 
και άλλες  νόσους όπως αλλεργίες ή και θανατηφόρες διεισδυτικές λοιμώξεις). 
 
Πριν  μερικές δεκαετίες οι μύκητες περιγράφονταν ως αίτια κυρίως δερματικών και 
σπανιότερα γενικευμένων λοιμώξεων, συνήθως με συγκεκριμένη γεωγραφική 
κατανομή.  Τα  τελευταία 20 χρόνια υπάρχουν νέα δεδομένα που αφορούν τη 
συχνότητα, την αιτιολογία και την παθογένεια των συστηματικών μυκητιάσεων. 
Σήμερα, εμφανίζονται συστηματικές μυκητιακές λοιμώξεις με συνεχώς αυξανόμενη 
συχνότητα, όχι μόνον από τους συνήθως παθογόνους μύκητες, αλλά και από 
σπανιότερα είδη, ορισμένα εν των οποίων εμφανίζουν εγγενή ή επίκτητη αντοχή, 
λόγω της προληπτικής χρήσης στα συνήθως χρησιμοποιούμενα αντιμυκητιακά 
φάρμακα (αναδυόμενες μυκητιάσεις).  Ενώ μέχρι το 1960 τα κρούσματα σοβαρών 
συστηματικών μυκητιάσεων ήταν σποραδικά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται  
ραγδαία αύξηση (500%) των κρουσμάτων. Η ετήσια επίπτωση όλων των μυκητιακών 
λοιμώξεων υπολογίζεται σε 178 ανά εκατομμύριο πληθυσμού και σύμφωνα  με 
μεγάλη μελέτη στις ΗΠΑ τα ποσοστά των συστηματικών μυκητιάσεων στους  
νοσοκομειακούς ασθενείς αυξήθηκαν από 2/1000 το 1980 σε 3,8/1000 το 1990. 
(Πετρίκος, ΚΕΕΛΠΝΟ News Letter, Φεβρουάριος 2013) 
 
Η αύξηση των διεισδυτικών μυκητιάσεων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια 
οφείλεται :  
α) στην αύξηση της συχνότητας εμφάνισης νοσημάτων, όπως τα κακοήθη του 
αίματος, τα  νεοπλάσματα, ο διαβήτης, το σύνδρομο της επίκτητης  ανοσολογικής 
ανεπάρκειας, όπως και η ενδοφλέβια  χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα νεότερα 
φάρμακα και οι πιο επιθετικές θεραπείες που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια 
με σκοπό την παράταση της επιβίωσης ευπαθών ομάδων ασθενών αυτών, οδηγούν 
και σε παράταση της ανοσοκαταστολής τους, με συνέπεια να αυξάνεται ο κίνδυνος 
προσβολής από ευκαιριακά παθογόνους μύκητες. 
  
β) στη ραγδαία εξέλιξη που έχει συμβεί στην  ιατρική επιστήμη τις τελευταίες 
δεκαετίες  που έδωσε τη δυνατότητα για τη διενέργεια  μεγάλων επεμβάσεων,  
μεταμοσχεύσεων ιστών και  οργάνων, αιματηρών επεμβατικών διαγνωστικών  
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μεθόδων, την παρατεταμένη νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τους 
καθετηριασμούς  αγγείων, τις διασωληνώσεις κλπ.  
 
γ) στην αύξηση της μη λελογισμένης χρήσης  αντιβιοτικών και  την υπερκατανάλωση  
τους, τη χρήση επιθετικών  θεραπευτικών σχημάτων, όπως  επίσης και στην αύξηση 
της χορήγησης κορτικοειδών ή αντινεοπλασματικών φαρμάκων.  
Συνέπεια όλων των παραπάνω  είναι η ύπαρξη ομάδων  ασθενών ευάλωτων στη 
δράση όχι μόνον των αληθώς  παθογόνων αλλά και των ευκαιριακά παθογόνων  
βακτηρίων, ιών, παρασίτων και μυκήτων. 
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1.ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
 
1.1.Ταξινόμηση μυκήτων 

 
Η μορφολογική ταξινόμηση, με βάση τη μικροσκοπική εμφάνιση των μυκήτων.  
 
Ζυμομύκητες που: 

o σχηματίζουν ψευδοϋφές (C. albicans, C. tropicalis, C .parapsilosis, C. 
krusei κ.α.) 

o σχηματίζουν αρθροσπόρια (γεώτριχο, τριχόσπορο) 
o δεν σχηματίζουν υφές ή ψευδοϋφές (Cryptococcus, Rhodotorula, 

Torulopsis ή C. glabrata, Saccharomyces spp) 
o παράγουν μαύρη χρωστική (Wangiella dermatitidis). 

 
Νηματοειδείς ή Μυκηλιακοί μύκητες χωρίς διαφράγματα στις υφές 
(Ζυγομύκητες): Rhizopus, Mucor ,Lichtheimia (Absidia), Syncephalastrum, 
Circinella, Cunninghamella.  
 
Νηματοειδείς ή Μυκηλιακοί μύκητες με διαφράγματα στις υφές. Mε κονίδια σε 
κονιδιοφόρες υφές – μορφώματα. Με κονίδια σε κεφαλές. 

o Ασπέργιλλοι (A. niger, A. flavus, A. fumigatus κ.α.)-κονίδια σε μορφώματα 
σαν «σκούπα ή χρωστήρας» 

o Penicillium, Paecilomyces, Scopulariopsis.- κονίδια σε ομάδες – σωρούς, 
Cephalosporium, Trichoderma, Fusarium κ.α. - μεμονωμένα εκφυόμενα 
κονίδια. 
 

Χρωμομύκητες ή ευκαιριακοί μαύροι (μελανόμορφοι) μύκητες ή Dematiaceous 
molds ή μύκητες με σκοτεινόχρωμες ή έντονα κεχρωσμένες υφές κλπ. 
  
Δερματόφυτα 
Microsporum spp, Trichophyton spp, Epidermophyton floccosum. 
 
Δίμορφοι μύκητες 
Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum,Coccidioides immitis, 
Paracoccidioides brasiliensis,Sporothrix schenckii, Pityrosporum ovale ή Malassezia  
furfur (δίμορφος μύκητας που προκαλεί δερματομυκητιάσεις) (Στάμος Γ, 2003). 

 
1.2. Mύκητες ιατρικής σημασίας 
 
Σχετικά λίγοι μύκητες έχουν επαρκή λοιμογόνο δύναμη, ώστε να θεωρούνται 
πρωτοπαθή παθογόνα, δηλαδή να είναι ικανά να προκαλέσουν λοίμωξη σε ένα 
φυσιολογικό ξενιστή με επαρκές ανοσοποιητικό σύστημα. 
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Γενικά, υγιή ανοσοικανά άτομα εμφανίζουν ισχυρή φυσική αντίσταση σε μυκητιακές 
λοιμώξεις, παρά το γεγονός ότι αδιάκοπα εκτίθενται σε λοιμώδεις μορφές ποικίλων 
μυκήτων που υπάρχουν ως μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας (ενδογενής) ή του 
περιβάλλοντος (εξωγενής).  
Οι ευκαιριακοί παθογόνοι μύκητες (όπως τα είδη Candida spp., Cryptococcus 
neoformans και είδη Aspergillus) γενικά προκαλούν λοίμωξη μόνο όταν υπάρχει 
λύση της συνέχειας των προστατευτικών φραγμών του δέρματος και των 
βλεννογόνων ή όταν ελαττώματα του ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή τους 
επιτρέπουν να διεισδύσουν, να αποικίσουν και να αναπαραχθούν στον ξενιστή. 
(Murray AE et al, 1998). 
 

Κύριες ομάδες μυκήτων με ιατρική σημασία 
Ομάδα Μυκήτων 
Είδη Μυκήτων  Τύπος Σπορίων  Τύπος Ασεξουαλικών 

Σπορίων 
Αντιπροσωπευτικά  
Κλινικής Σημασίας 

Ζυμομύκητες  
 
 
 
Ασκομύκητες  
 
 
 
Βασιδιομύκητες  
 
 
 
Ατελείς Μύκητες  
(Ανάμορφες Μορφές 

Ζυγώτης 
(Ζυγοσπόριο) 
 
 
Ασκοσπόριο 
 
 
 
Βασιδιοσπόριο 
 
 
 
Δεν είναι γνωστός 

Σποραγγειοσπόριο 
 
 
 
Κονίδιο 
 
 
 
Κονίδιο  
 
 
Σποραγγειοσπόριο 
ή Κονίδιο  
ή Βλαστοκονίδιο 

Lichtheimia spp.  
Mucor spp. 
Rhizomucor spp. 
Conidiobolus 
Basidiobolus 
Δερματόφυτα 
Aspergillus spp. 
Blastomyces dermatidis 
Histoplasma capsulatum 
Cryptococcus neoformans 
Trichosporon spp. 
Malassezia spp. 
Candida spp. 
Sporothrix schenkii 
Coccioides immitis  

 

Πίνακας 1: Κύριες ομάδες μυκήτων με κλινική σημασία  (Γ. Δημόπουλος, Ε. Σαλγκάμη, Πνεύμων 
2005, Τεύχος 1) 

Candida spp Histoplasma Aspergillus spp 
Candida albicans Blastomyces A. fumingatus 
Non albicans spp Coccidioides A. flavus 
C. parapsilosis Mucoraceae A. terreus 
C.tropicalis Cryptococcus  
C.krusei Rhycomycetes   
C.lusitaniae   
C.glabrata   

 

Πίνακας 2:  Συχνότερα είδη μυκήτων με κλινική σημασία (Γ. Δημόπουλος, Πνεύμων 2002, 15(1)14-
30) 

1.3 ΜΥΚΗΤΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 

1.3.1 Ταξινόμηση μυκητιακών λοιμώξεων  
 
Οι μύκητες προκαλούν ευρύ φάσμα λοιμώξεων στον άνθρωπο και ταξινομούνται σε:  

http://www.pneumon.org/302/newsid844/96/query/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82/modules/a%3A1%3A%7Bs%3A6%3A%22%CE%9D%CE%AD%CE%B1%22%3Ba%3A1%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A4%3A%22news%22%3B%7D%7D/queryoptions/a%3A2%3A%7Bs%3A4%3A%22type%22%3Bs%3A3%3A%22tag%22%3Bs%3A10%3A%22querytitle%22%3Bs%3A37%3A%22%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82%22%3B%7D
http://www.pneumon.org/302/newsid844/96/query/%CE%B5.%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%B7/modules/a%3A1%3A%7Bs%3A6%3A%22%CE%9D%CE%AD%CE%B1%22%3Ba%3A1%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A4%3A%22news%22%3B%7D%7D/queryoptions/a%3A2%3A%7Bs%3A4%3A%22type%22%3Bs%3A3%3A%22tag%22%3Bs%3A10%3A%22querytitle%22%3Bs%3A20%3A%22%CE%95.+%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CE%B7%22%3B%7D


Public Health &Health Care Management  

Faculty of Medicine – University of Crete  

18 
 

o επιφανειακές (ποικιλόχρους πιτυρίαση από Malassezia Furfur),  
o δερματικές (δερματοφυτίαση από είδη Trichophyton, Epidermophyton),  
o υποδόριες (σποροτρίχωση από Sporothrix schenchii) και  
o συστηματικές. 

 

1.3.2 Συστηματικές Μυκητιάσεις  
 
Προσβάλλονται όλα τα όργανα και συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού με 
συχνότερη, αρχικά τουλάχιστον, εντόπιση στους πνεύμονες. Παρατηρείται επίσης 
προσβολή του δέρματος και υποδόριου ιστού σαν αποτέλεσμα της γενίκευσης της 
μυκητίασης. Διακρίνονται στις πρωτοπαθείς συστηματικές μυκητιάσεις  και τις 
ευκαιριακές μυκητιάσεις. 

Οι πρωτοπαθείς συστηματικές μυκητιάσεις 
 
Όλες οι πρωτοπαθείς συστηματικές μυκητιάσεις έχουν ενδημικό χαρακτήρα, 
παρατηρούνται σε χώρες όπως η Αμερική, Αφρική, Άπω Ανατολή. Στην Κεντρική 
Ευρώπη είναι σπάνιες αλλά συχνά θανατηφόρες.  Οι λοιμώξεις αυτές δεν είναι συχνές 
στη χώρα μας (Fridkin SK, Jarvis WR 1996).  
Συνήθη αίτια: Δίμορφοι μύκητες, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, 
Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, Sporothrix schenckii (Fridkin 
SK, Jarvis WR 1996). Οι μύκητες αυτοί θεωρούνται αληθινά παθογόνοι και 
προσβάλλουν τόσο  υγιή ανοσοϊκανά άτομα, όσο και ανοσοκατασταλμένα. 

Ευκαιριακές μυκητιάσεις 
 
Οι ευκαιριακές μυκητιάσεις (συστηματική καντιντίαση, ασπεργίλωση, ζυγομύκωση), 
διαφέρουν από τις ενδημικές στο ότι έχουν κοσμοπολίτικη κατανομή.  Είναι ομάδα 
συστηματικών λοιμώξεων που προκαλούνται από μύκητες, που ενώ θεωρούνται ως 
μη παθογόνοι, μπορούν να προκαλέσουν λοίμωξη σε άτομα με σοβαρή υποκείμενη 
νόσο και διαταραχή των μηχανισμών άμυνας. Οι ευκαιριακές συστηματικές 
μυκητιακές λοιμώξεις καλούνται και διηθητικές ή διεισδυτικές λοιμώξεις (invasive  
fungal infections) (Midgley G, et al 1998 p. 6,117).  
Οι μύκητες αυτοί βρίσκονται στο περιβάλλον και δεν προσβάλλουν υγιή άτομα, πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων, ενώ στους ανοσοκατασταλμένους έχουν χαρακτηριστική και 
ραγδαία εξέλιξη της νόσου που προκαλούν και μεγάλη θνητότητα. Το κλινικό τους 
φάσμα είναι ευρύτατο και εξαρτάται από την ανοσολογική κατάσταση και το 
υποκείμενο  νόσημα του ασθενούς.  
Οι μυκητιακές λοιμώξεις που αποκτώνται μέσω της εισπνοής, της κατάποσης ή του 
ενοφθαλμισμού από το δέρμα, χαρακτηρίζονται από υψηλή θνησιμότητα και 
θνητότητα. Έχουν ταχεία εξέλιξη, η έναρξη της νόσου-επιπλοκής δεν γίνεται έγκαιρα 
αντιληπτή, εξαιτίας της έλλειψης ειδικών συνοδών υποκειμενικών συμπτωμάτων και 
αντικειμενικών ευρημάτων, με αποτέλεσμα η διάγνωση να γίνεται καθυστερημένα, 
μετά την εμφάνιση των επιπλοκών της ήδη εγκατεστημένης νόσου. Αυτό έχει σαν 
συνέπεια είτε τη μη έγκαιρη θεραπεία ή τη στρατηγική της προληπτικής χορήγησης 
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αντιμυκητιακών φαρμάκων (η οποία  εφαρμόζεται ευρέως σήμερα, σε βαριά 
πάσχοντες, που διαθέτουν τους προδιαθεσικούς παράγοντες) με  συνέπεια την 
ανάπτυξη αντοχής στα φάρμακα.  
Για την καλύτερη δυνατή έκβαση, προϋπόθεση είναι η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση 
και η άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση. Για το σκοπό αυτό απαιτείται αυξημένος 
δείκτης υποψίας βασισμένος στη γνώση των παραγόντων κινδύνου και των 
εκδηλώσεων των λοιμώξεων αυτών καθώς και της τοπικής επιδημιολογίας. 
  

Παθογόνοι μύκητες που προκαλούν ευκαιριακές λοιμώξεις 

Candida spp 

Trichosporon beigelii, 
νέο στέλεχος T.ovoides 
 
Histoplasma capsulatum  
Ενδημικός μύκητας/ Λοίμωξη και ευκαιριακή/ είναι κυρίως πρωτοπαθές παθογόνο 

Aspergillus fumigatus 
Cryptococcus neoformans & C.gattii 
Coccidioides spp  
Ενδημικός μύκητας Λοίμωξη και ευκαιριακή.  Ο μύκητας είναι κυρίως πρωτοπαθής παθογόνος 

 
Πίνακας 3: Παθογόνοι μύκητες που προκαλούν ευκαιριακές λοιμώξεις (d'Enfert C, 2009) 

 
1.4 Διηθητικές (Διεισδυτικές) μυκητιακές λοιμώξεις –Παθογένεια 
 
Η συχνότητα των διεισδυτικών μυκητιάσεων εξαιτίας των ευκαιριακά παθογόνων 
μυκήτων έχει αυξηθεί την τελευταία 20ετία. Παρά το γεγονός ότι ολοένα νέα είδη 
μυκήτων ταυτοποιούνται σαν αίτια λοιμώξεων στους ασθενείς, τέσσερις λοιμώξεις 
αναφέρονται συχνότερα και αυτές είναι η καντιντίαση, ασπεργίλωση, 
κρυπτοκόκκωσn και η μουκορμύκωση (Στάμος Γ, 2003). Παράγοντες που 
διαταράσσουν τους μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή τον καθιστούν ευάλωτο σε 
διηθητικές μυκητιακές λοιμώξεις.  
Προδιαθεσικοί παράγοντες σε ευκαιριακές λοιμώξεις είναι τα κακοήθη νοσήματα 
γενικά και πιο ειδικά τα κακοήθη αιματολογικά (πχ. λεμφώματα, λευχαιμία), 
μεταμοσχεύσεις νεφρικού μοσχεύματος, μυελού των οστών, οι ασθενείς με AIDS. 
Γενικά, οι διαταραχές του αριθμού ή της λειτουργίας των φαγοκυττάρων 
προδιαθέτουν σε διηθητικές λοιμώξεις από ευκαιριακούς μύκητες όπως: Candida 
spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Trichosporon spp., Zygomyetes. Διαταραχές 
του αριθμού ή της λειτουργίας των Τ- λεμφοκυττάρων προδιαθέτουν συχνότερα σε 
βλεννογονοδερματική καντιντίαση και διηθητικές λοιμώξεις από Cryptococcus 
neoformans και δίμορφους μύκητες. Μη ανοσολογικοί παράγοντες που εμπλέκονται 
στην παθογένεια αυτών των λοιμώξεων είναι: η έκθεση στο υπεύθυνο παθογόνο, 
προϋπάρχουσα ιστική βλάβη, μακροχρόνια παραμονή ενδαγγειακών καθετήρων και 
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ουροκαθετήρων, ο αποικισμός, η χρήση ευρέως φάσματος αντιμικροβιακών, η 
παρεντερική διατροφή, και οι ενδοκοιλιακές χειρουργικές επεμβάσεις, σοβαρά 
εγκαύματα.  
Οι διηθητικές μυκητιακές λοιμώξεις είναι κυρίως νοσοκομειακές λοιμώξεις και 
αποτελούν σημαντικό πρόβλημα της ιατρικής κοινότητας, λόγω της αυξημένης 
συχνότητας, που παρατηρείται παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες, με την 
παράλληλη αύξηση του αριθμού και της επιβίωσης των ανοσοκατεσταλμένων 
ασθενών.  Ας σημειωθεί ότι οι μυκητιακές λοιμώξεις συμβαίνουν συχνότερα και σε 
άλλες ομάδες εξασθενημένων ή βαρέως πασχόντων, όπως και χρήστες ναρκωτικών 
ουσιών και οι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ. 
Αποτελούν σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνησιμότητας. Οι μύκητες που 
ευθύνονται κυρίως είναι η Candida και ο Ασπέργιλλος, ενώ άλλοι βλαστομύκητες 
(Malassezia spp., Trichosporon spp., Cryptococcus) υφομύκητες (Scedosporium 
apiospermum, Fusarium spp.) και ζυγομύκητες είναι λιγότερα συχνά αίτια 
διηθητικών λοιμώξεων.  
Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στις συστηματικές λοιμώξεις από Candida 
και Ασπέργιλλο. 
 
1.4.1 Λοιμώξεις από Candida  
 
Το γένος Candida περιλαμβάνει περισσότερα από 350 είδη. Ανήκουν στους 
ζυμομύκητες, είναι μονοκύτταροι οργανισμοί και πολλαπλασιάζονται δια 
εκβλαστήσεως (βλαστοσπόρια). Τα θυγατρικά κύτταρα άλλοτε χωρίζονται των 
μητρικών άλλοτε όμως παραμένουν προσκολλημένα, οπότε σχηματίζεται το 
ψευδομυκητύλλιο. Μπορούν να βρεθούν ανάμεσα σε ανθρώπους και άλλα 
θηλαστικά, πουλιά, έντομα, αρθρόποδα, ψάρια,  ζωικά απόβλητα,  φυτά, φυσικά 
υποστρώματα υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και τα προϊόντα ζύμωσης, τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, το έδαφος, γλυκό ή θαλασσινό νερό , καθώς και σε 
αιωρούμενα σωματίδια (Nunn MA, et al). 
Είναι μικροοργανισμοί μεγάλης διασποράς τόσο στον άνθρωπο, όπου σαπροφυτούν, 
όσο και στο περιβάλλον. Συνήθως  αποικίζουν τη στοματοφαρυγγική κοιλότητα, το 
γαστρεντερικό σωλήνα, τον κόλπο, τις αναπνευστικές οδούς, κλπ. Η  C. albicans 
μπορεί να ανιχνευθεί ως φυσιολογική χλωρίδα σε περίπου 50% των ατόμων (Naglik 
JR et al 2003).  
Η τοπική ύπαρξη των μυκήτων αυτών δεν συνεπάγεται νόσηση, υπό ορισμένες όμως 
συνθήκες είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν και να προκαλέσουν κλινικές 
εκδηλώσεις.  
Η μόλυνση σε ανθρώπους για πρώτη φορά περιγράφεται ως από τον Ιπποκράτη τον 
5o π.Χ. αιώνα.  
Τουλάχιστον 13 είδη Candida έχουν προκαλέσει λοίμωξη σε άνθρωπο . Οι πιο κοινές 
από αυτές είναι C. albicans, C. glabrata , C. krusei , C. parapsilosis , και C. 
tropicalis . H C. parapsilosis έχει αναγνωριστεί ως ένα ετερογενές είδος, και έχει 
προταθεί να χωριστεί σε τρία είδη: C.Parapsilosis, metapsilosis και C. orthopsilosis.  
(Tavanti A, et al. 2005). 
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Η καντιντίαση είναι η πιο συχνή μυκητιακή λοίμωξη στον κόσμο. Ο όρος 
καντιντίαση περιλαμβάνει πολλά κλινικά σύνδρομα που προκαλούνται από διάφορα 
είδη Candida κυρίως από το είδος Candida albicans. 
 
1.4.2 Επιδημιολογία διηθητικών λοιμώξεων από Candida  

 
Πολυάριθμες δημοσιευμένες μελέτες αναφέρουν μια σταθερή αύξηση της διηθητικής 
καντιντίασης μετά τη  10ετία του 1970. Η Candida αποτελεί το κυρίαρχο αίτιο των 
συστηματικών μυκητιακών λοιμώξεων σε νοσηλευόμενους ασθενείς και το 4ο πιο 
συχνό παθογόνο που ευθύνεται για ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις με αιματογενή 
διασπορά (bloodstream infections), ενώ σχετίζεται με τον 2ο υψηλότερο δείκτη 
θνητότητας σε παιδιά μ’ αυτού του είδους τις  λοιμώξεις (Zaoutis TE, et al. 2005). 
  
Στις ΗΠΑ, το 2000, σε μια μεγάλη αναδρομική μελέτη κοόρτης με εφαρμογή 
ανάλυσης τάσης κατά ζεύγη, όπου διαπιστώθηκαν 1118 περιπτώσεις καντινταιμίας σε 
νοσηλευόμενα παιδιά και 8949 περιπτώσεις σε ενήλικες, η επίπτωση της 
καντινταιμίας σε νοσηλευόμενους ασθενείς ήταν: 43 περιπτώσεις ανά 100.000 
εισαγωγές παιδιών και 30 περιπτώσεις ανά 100.000 εισαγωγές ενηλίκων. Στην ίδια 
μελέτη, στα παιδιά η καντινταιμία συσχετίστηκε με 10% αύξηση της θνησιμότητας, 
με αύξηση του χρόνου νοσηλείας κατά 21 μέρες και με αύξηση του κόστους 
νοσηλείας ανά ασθενή κατά 92.266$ (Zaoutis TE, et al. 2005). 
 
Η κατανομή των διαφόρων ειδών Candida διαφοροποιείται ανάλογα με το κέντρο και 
το σύστημα επιτήρησης και τον υπό μελέτη πληθυσμό, καθώς παράγοντες όπως η 
ηλικία των ασθενών, το υποκείμενο νόσημα, παράγοντες που σχετίζονται με τον 
ξενιστή και η προφυλακτική χρήση αντιμυκητιακών φαρμάκων διαφέρουν.  
 
Η C. albicans βρίσκεται συχνότερα σε νεογνά από ότι σε μεγαλύτερους ασθενείς και 
πιθανόν αυτή η παρατήρηση να σχετίζεται με την κάθετη μετάδοση από τη μητέρα 
στο νεογνό.  
 
Τα είδη non-C. albicans παρατηρούνται συχνότερα σε ογκολογικούς ασθενείς 
πιθανόν λόγω της αυξημένης χρήσης αντιμυκητιακών φαρμάκων όπως οι αζόλες και 
η αμφοτερικίνη Β, ως προφυλακτική ή εμπειρική θεραπεία.  
 
Μεταξύ των non-C. albicans spp., η C. parapsilosis φαίνεται να σχετίζεται 
περισσότερο με τη νεογνική ηλικία, τους ενδαγγειακούς καθετήρες και την 
παρεντερική διατροφή, η C.krusei και η  C.tropicalis με την ουδετεροπενία, τις 
κακοήθειες και τη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, η C. glabrata 
με χειρουργικές επεμβάσεις και ενδαγγειακούς καθετήρες ενώ η C. rugosa με τα 
εγκαύματα.  
 
Τα αντιμυκητιακά φάρμακα ασκούν πίεση επιλογής στα διάφορα είδη. Μετά τη 
θεραπεία με φλουκοναζόλη πιο συχνά απομονώνονται στελέχη όπως η 



Public Health &Health Care Management  

Faculty of Medicine – University of Crete  

22 
 

C.parapsilosis, C. krusei και C. glabrata, ενώ μετά τη χρήση αμφοτερικίνης Β η C. 
lusitaniae, η C. guillermondi και η C. glabrata (Filioti J, et al. 2007).  
 
 
1.4.3 Παθογένεια- Παράγοντες κινδύνου 

  
Διάφορα είδη Candida και κυρίως η C.albicans είναι φυσιολογικοί συμβιωτικοί 
οργανισμοί, που αποικίζουν το δέρμα, τον ρινοφάρυγγα και τον γαστρεντερικό 
σωλήνα. Η C. albicans σπάνια παρατηρείται σε άθικτη επιφάνεια δέρματος, σε 
αντίθεση με τα είδη C. tropicalis, C. parapsilosis και C. krusei που περιστασιακά 
μπορεί να ανιχνευθούν σε φυσιολογικό δέρμα. Η πλειονότητα των ατόμων που 
αποικίζονται, δεν νοσούν, λόγω της μικρής μολυσματικής δύναμης του μύκητα. Όταν 
όμως δημιουργηθούν συνθήκες που διαταράσσουν τους μηχανισμούς άμυνας του 
ξενιστή, τότε ο μύκητας μπορεί να εισβάλει στον οργανισμό, να διασπαρθεί 
αιματογενώς και να προσβάλλει διάφορα όργανα προκαλώντας νόσο. Το φάσμα των 
εκδηλώσεων της διηθητικής καντιντίασης ποικίλει. Μπορεί να εκδηλωθεί με τις 
παρακάτω μορφές: καντινταιμία σχετιζόμενη ή όχι με την ύπαρξη καθετήρα, 
προσβολή ενός οργάνου, γενικευμένη λοίμωξη με ή χωρίς καντινταιμία και χρόνια 
γενικευμένη καντιντίαση. Καντινταιμία μπορεί να υπάρχει με ή χωρίς συστηματική 
λοίμωξη.  
 
Οι κυριότεροι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην παθογένεια της διηθητικής 
καντιντίασης είναι:  
1)  Η αύξηση του αποικισμού θεωρείται από τους σημαντικότερους παράγοντες. Η 
Candida έχει την ικανότητα να προσκολλάται σε επιθηλιακά και ενδοθηλιακά 
κύτταρα, σε θρόμβους αίματος, σε πλαστικό και ακρυλικό υλικό, να δημιουργεί 
βιολογικά υμένια στους αγγειακούς καθετήρες και να εκκρίνει υδρολυτικά ένζυμα 
που καταστρέφουν στοιχεία του βιολογικού υποστρώματος του ξενιστή. Οι ιδιότητες 
αυτές, προσδίδουν στον μύκητα την ικανότητα να παραμένει, να εισβάλλει στους 
ιστούς και να διασπείρεται αιματογενώς. 
2) Η καταστροφή των φυσικών φραγμών του οργανισμού (βλεννογόνοι, επιθήλια, 
δέρμα) εξαιτίας των διαγνωστικών ή θεραπευτικών επεμβατικών μεθόδων (π.χ. 
αγγειακοί καθετήρες) 
3)  Η διαταραχή των υπεύθυνων μηχανισμών άμυνας έναντι των μυκήτων (π.χ. 
ποσοτικές, λειτουργικές διαταραχές των φαγοκυττάρων)  
 
Στους ασθενείς υψηλού κινδύνου για μυκητιακές λοιμώξεις, ο αποικισμός φαίνεται να 
είναι ένα απαραίτητο στάδιο πριν τη λοίμωξη. Σε μια μελέτη βρέθηκε ότι η επίπτωση 
της καντινταιμίας αυξήθηκε από 0% σε 22% και 34% όταν υπήρχαν 1, 3 ή >3 
περιοχές του σώματος αποικισμένες (Sheridan RL, et al. 1995). 
 
Σε ενήλικες χειρουργημένους ασθενείς δείκτης αποικισμού (αριθμός θετικών 
περιοχών/αριθμός ελεγμένων περιοχών) μεγαλύτερος από 0,5 σχετίστηκε με 
αυξημένο κίνδυνο για διηθητική λοίμωξη (Eggimann P, Pittet D 2001).  
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Η χρήση ευρέως φάσματος αντιμικροβιακών, αντιόξινων και η παρεντερική διατροφή 
διαταράσσουν μηχανισμούς, όπως τη γαστρική οξύτητα, την περισταλτικότητα του 
εντέρου, τη φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα με αποτέλεσμα τον ανεμπόδιστο 
πολλαπλασιασμό του μύκητα στο γαστρεντερικό. Η υπερβολική ανάπτυξη του 
μύκητα σχετίζεται με εισβολή και διασπορά στους ιστούς. Οι ενδαγγειακοί καθετήρες 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της λοίμωξης, ενώ η ενδοτραχειακή 
διασωλήνωση θεωρείται σημαντικός παράγοντας κινδύνου (Filioti J, et al. 2007). 
 

 

Σχήμα 1. Pathophysiology of invasive candidiasis. Eggimann et al. Annals of Intensive Care 2011 1 
 
 
 
1.5 Διηθητικές λοιμώξεις από Ασπέργιλλο  

 
Ο όρος ασπεργίλωση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα νόσων προκαλούμενων από μέλη 
του γένους Aspergillus.  
Τα πιο συνήθη είδη που προκαλούν λοιμώξεις  είναι : A. Fumigates A.flavus, A.niger, 
A.terreus. 
 
Οι Ασπέργιλλοι είναι υφομύκητες που βρίσκονται παντού στη φύση. Ως σαπρόφυτα 
συναντούνται με τη μορφή σπορίων στο έδαφος, στα φυτά, στην οργανική ύλη που 
αποσυντίθεται, στην οικιακή σκόνη και σε μέρη όπου εκτελούνται οικοδομικές 
δραστηριότητες. H αναπνευστική οδός είναι η συχνότερη και σημαντικότερη πύλη 
εισόδου. 
 
Η μόλυνση γίνεται κυρίως με την εισπνοή των σπορίων που αποικίζουν το 
αναπνευστικό και σπανιότερα από το δέρμα μετά από λύση της συνέχειας αυτού. Τα 
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σπόρια (κονίδια), διαμέτρου 2-3,5 μm, με την εισπνοή είναι ικανά να φθάσουν έως τα 
τελικά βροχιόλια και τις κυψελίδες, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες 
περιβάλλοντος (θερμοκρασία ανθρώπινου σώματος, υγρασία) ώστε να βλαστήσουν 
(σχηματισμός επιμήκων νηματοειδών υφών). Ο αποικισμός του αναπνευστικού 
συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη του μύκητα χωρίς αυτός να προκαλεί 
ιστική βλάβη, σε υγιή άτομα, ή σε διηθητική νόσο, όταν υπάρχει διαταραχή των 
τοπικών ή των συστηματικών μηχανισμών άμυνας του ξενιστή. Ο ασπέργιλλος 
χαρακτηρίζεται επίσης από τη δυνατότητα να δρα ως ισχυρό αλλεργιογόνο, 
προκαλώντας, σε άτομα με προδιάθεση, αλλεργική αντίδραση.  
 
Στο νοσοκομειακό περιβάλλον, είδη Aspergillus μπορεί να βρεθούν στον αέρα, στις 
κεφαλές των ντους, τα φυτά γλάστρας, με αποτέλεσμα να εισπνέονται αδιαλείπτως. 
Κατασκευαστικές εργασίες, εργασίες ανακαίνισης και μολυσμένα συστήματα 
κλιματισμού αποτελούν πηγές μόλυνσης των ευπαθών ασθενών με σπόρια 
ασπέργιλλου και κατά επέκταση δυνητικές πηγές νοσοκομειακής λοίμωξης. 
Αναλόγως της απάντησης του ξενιστή, ο ασπέργιλλος προκαλεί στον άνθρωπο νόσο: 
α) από υπερευαισθησία, β) ως σαπρόφυτο (μη διηθητική) γ) διηθητική.  
 
Η έκθεση στον Aspergillus μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε 
υπερευαισθητοποιημένους ξενιστές ή καταστρεπτική διεισδυτική πνευμονική και 
διάχυτη νόσο σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Η κατάληξη της λοίμωξης 
εξαρτάται κυρίως από τους παράγοντες του ξενιστή και όχι από την παθογόνο δύναμη 
του κάθε είδους. 
 
Ο αποικισμός του αναπνευστικού παρατηρείται σε αυξημένη συχνότητα σε ασθενείς 
με υποκείμενη νόσο του αναπνευστικού όπως: προχωρημένο στάδιο χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, άσθμα υπό αγωγή με κορτικοστεροειδή και 
σύνδρομο δυσκινησίας κροσσών. Σε ασθενείς με κυστική ίνωση ο αποικισμός των 
αεραγωγών είναι σύνηθες εύρημα. Παράγοντες υπεύθυνοι για την εκδήλωση 
διηθητικής νόσου είναι: η ουδετεροπενία, διαταραχές στη φαγοκυττάρωση, 
διαταραχές της Τ-κυτταρικής ανοσίας, ανοσοκατασταλτική θεραπεία, και χρήση 
παρεμβατικών διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων (Soubani AO, Chandrasekar 
2002 &. Patterson TF,et al. 2000).  
 Η διηθητική ασπεργίλλωση είναι μια πολύ σοβαρή και συχνά απειλητική για τη ζωή 
λοίμωξη που προσβάλλει κυρίως ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.  
 
Από τα είδη του ασπέργιλλου αυτά που ενοχοποιούνται συχνότερα για διηθητική 
νόσο είναι ο Aspergillus fumigatus, και ακολουθούν ο A. flavus, A. niger, A. terreus, 
A. nidulans. Από την άλλη μεριά, ως κύρια αλλεργιογόνα θεωρούνται ο A. fumigatus 
και ο A. clavatus.  
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1.6 Λοιμώξεις από ανθεκτικά στελέχη Candida και Aspergillus 
 
Η Candida albicans και ο Aspergillus fumigatus εξακολουθούν να παραμένουν τα πιο 
κοινά  μυκητιακά παθογόνα, αλλά η συχνότητα ειδών ανθεκτικών στα αντιμυκητιακά 
που χορηγούνται ως προφύλαξη ή ως εμπειρική θεραπεία, παρουσιάζει αύξηση. Από 
τα είδη Candida τέτοια είναι κυρίως η C. glabrata και η C. parapsilosis, με 
αυξημένες MIC στις αζόλες ή στις εχινοκανδίνες, αντίστοιχα. Τα είδη αυτά 
εναλλάσσονται στη δεύτερη θέση σε σειρά συχνότητας στις διάφορες γεωγραφικές 
περιοχές. Η C. glabrata είναι 2η σε συχνότητα στην Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και 
ΗΠΑ με 3η την C. parapsilosis, ενώ το αντίθετο ισχύει για τις χώρες του Ευρωπαϊκού 
Νότου. Η C. tropicalis και άλλα σπανιότερα είδη απομονώνονται συχνότερα από 
ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες. 
 
Ο A. fumigatus εξακολουθεί να ευθύνεται για περισσότερο από 90% των 
διεισδυτικών ασπεργιλλώσεων, με μέχρι σήμερα πολύ μεγάλη ευαισθησία στις 
νεότερες αζόλες και ιδίως στη βορικοναζόλη, η οποία είναι και το φάρμακο εκλογής. 
Ανησυχία ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι στην Αγγλία και Ολλανδία έχουν αρχίσει 
να κάνουν την εμφάνισή τους στελέχη ανθεκτικά σε όλες τις αζόλες.  
 
Η επικράτηση των ανθεκτικών στελεχών μπορεί κατά ένα μέρος να οφείλεται στην 
έκθεση σε μεγάλες δόσεις αζολών στα νοσοκομεία, αλλά πληθαίνουν οι αποδείξεις 
ότι η αντοχή οφείλεται κυρίως στη χρήση των αζολών που χρησιμοποιούνται ως 
παρασιτοκτόνα στη γεωργία. Σποραδικά έχουν εμφανιστεί κρούσματα και σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην εμφάνιση στελεχών A. 
terreus, ο οποίος είναι ανθεκτικός στην αμφοτερικίνη Β (ΚΕΕΛΠΝΟ News Letter, 
Φεβρουάριος 2013).   
 
1.7 Εργαστηριακή Διάγνωση διηθητικών μυκητιακών λοιμώξεων  

 
Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση των διηθητικών μυκητιακών λοιμώξεων αποτελεί 
πρόκληση για τους κλινικούς ιατρούς, ιδίως σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή, και στις 
μέρες μας είναι ολοένα και περισσότερο αναγκαία για τους παρακάτω σημαντικούς 
λόγους:  
α) η πρώιμη διάγνωση σχετίζεται με καλύτερη έκβαση μέσω της άμεσης έναρξης της 
κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής 
β) η χρήση διαγνωστικών μεθόδων με υψηλή αρνητική προγνωστική αξία έχει ως 
αποτέλεσμα τη χρησιμοποίηση, ολοένα και λιγότερο, προφυλακτικής και εμπειρικής 
αγωγής με ακριβά και δυνητικά τοξικά αντιμυκητιακά φάρμακα. Ορισμένα από τα 
αντιμυκητιακά έχουν περιορισμένη ή καθόλου δράση έναντι συγκεκριμένων μυκήτων 
π.χ. η φλουκοναζόλη έναντι του ασπέργιλλου.  
 
Όμως, η έγκαιρη και  αξιόπιστη εργαστηριακή διάγνωση των λοιμώξεων αυτών 
παρουσιάζει δυσκολίες. Οι κλασσικές συμβατικές μέθοδοι της Μικροβιολογίας, 
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απαιτούν εμπειρία του εργαστηριακού και έχουν μειονεκτήματα, όπως π.χ. η μικρή 
ευαισθησία της εξέτασης του άμεσου παρασκεύασματος από το κλινικό δείγμα.  
 
Η καλλιέργεια και η ταυτοποίηση των μυκήτων απαιτούν χρόνο, αλλά και η 
αξιολόγηση του αποτελέσματος παρουσιάζει δυσκολίες δεδομένου ότι ορισμένοι 
μύκητες που βρίσκονται στη φυσιολογική χλωρίδα των βλεννογόνων και του 
δέρματος μπορεί να επιμολύνουν το κλινικό δείγμα, χωρίς να αποτελούν το 
πραγματικά παθογόνο αίτιο.  
 
Στην προσπάθεια έγκαιρης διάγνωσης δοκιμάζονται νέες μέθοδοι για αναζήτηση 
αντιγόνων ή μεταβολικών ουσιών των μυκήτων, αλλά και αυτές έχουν διαφορετική 
ευαισθησία και ειδικότητα στις διάφορες ομάδες των ασθενών, και αντισωμάτων 
στον ορό των ασθενών, που όμως παρουσιάζουν δυσκολίες στην αξιολόγησή τους, 
λόγω του αποικισμού των μυκήτων στην περιοχή ή της αδυναμίας παραγωγής 
αντισωμάτων από τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Ελπίδες για ταχεία διάγνωση 
προσφέρουν οι μέθοδοι μοριακής βιολογίας, παρότι βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό 
στάδιο και απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση. Έτσι, όσοι έχουν την ευθύνη των 
ασθενών αυτών βρίσκονται μπροστά σε ένα δύσκολο πρόβλημα, του οποίου οι 
διαστάσεις μεγεθύνονται όσο αυξάνεται ο αριθμός των ευάλωτων, στη δράση  των 
μυκήτων ασθενών.  
 
Η εργαστηριακή διάγνωση των μυκητιακών λοιμώξεων βασίζεται στις 
μικροβιολογικές, ορολογικές και μοριακές τεχνικές.  Οι διάφορες μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση των διηθητικών μυκητιακών λοιμώξεων:  
 
Ι) Μικροβιολογικές εξετάσεις  
 
Μικροσκoπική εξέταση για την ανίχνευση μυκήτων: Η άμεση μικροσκόπηση όλων των 
κλινικών δειγμάτων είναι μια σημαντική μέθοδος για την ανίχνευση (παρουσία ή όχι 
στο παρασκεύασμα) μυκήτων. Η μικροσκοπική ανίχνευση μυκήτων μπορεί να 
παρέχει πιθανή διάγνωση σε λιγότερο από 1 ώρα  και μπορεί να δώσει πληροφορίες 
για το είδος του μύκητα βάση της μορφολογικής του εικόνας, ιδίως όταν υπάρχει 
εμπειρία από το προσωπικό που την εφαρμόζει. Επίσης συχνά καθοδηγεί το 
εργαστήριο στην επιλογή του καταλληλότερου καλλιεργητικού μέσου (Alexander 
BD, Pfaller MA. 2006).  
 
Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικές χρώσεις για την ανίχνευση των 
μυκήτων στα παρασκευάσματα (χρώση Gomori’s, methenamine silver stain-GMS, 
acid-Schiff -PAS). Υπάρχουν επίσης και ειδικές μέθοδοι άμεσου ανοσοφθορισμού. 
Όμως, όλες οι μέθοδοι άμεσης μικροσκόπησης έχουν το μειονέκτημα της χαμηλής 
ευαισθησίας, συνεπώς το αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει την ύπαρξη 
μυκητιακής λοίμωξης. 
Βιοχημικές δοκιμασίες : Με τις δοκιμασίες αυτές μελετάται η ικανότητα των μυκήτων 
να μεταβολίζουν διάφορα σάκχαρα.  
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Καλλιέργεια : Η απομόνωση του υπεύθυνου παθογόνου αποτελεί έναν από τους πιο 
αξιόπιστους τρόπους για τη διάγνωση της λοίμωξης (gold standard). Ωστόσο, το 
αποτέλεσμα μπορεί να καθυστερήσει αρκετά, ενώ σε περιπτώσεις γενικευμένης 
μυκητιακής λοίμωξης οι καλλιέργειες αίματος είναι δυνατόν να είναι αρνητικές.  
Άλλο μειονέκτημα είναι η δυσκολία ερμηνείας ενός θετικού αποτελέσματος καθώς 
δεν διακρίνεται η λοίμωξη από τον αποικισμό. Για την ερμηνεία, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη αρκετοί παράγοντες όπως το είδος του κλινικού δείγματος, το είδος 
του μύκητα που απομονώνεται, καθώς και στοιχεία που αφορούν στην κλινική εικόνα 
και στην υποκείμενη νόσο του ασθενή. (Annaissie EJ, et al. 2009).  
 
Υπάρχουν ειδικά καλλιεργητικά υλικά που διευκολύνουν την ανάπτυξη των μυκήτων 
(Sabouraud Dextrose Agar, Potato Dextrose Agar, Brain-Heart Infusion Agar κ. ά. ). 
Μύκητες όπως η Candida και ο ασπέργιλλος αναπτύσσονται σχετικά σε μικρό 
χρονικό διάστημα (1-3 μέρες), ενώ υπάρχουν μύκητες που αργούν να αναπτυχθούν 
και χρειάζεται αναμονή από 2 έως 4 εβδομάδες. Η ταχύτητα ανάπτυξης στα 
καλλιεργητικά υλικά, καθώς τα μακροσκοπικά και μικροσκοπικά μορφολογικά 
χαρακτηριστικά των μυκήτων δίνουν πληροφορίες για την καλύτερη τυποποίησή 
τους.  
 
Μετά την απομόνωση του μύκητα μπορεί να γίνει έλεγχος της ευαισθησίας του στα 
διάφορα αντιμυκητιακά φάρμακα (αντιμυκητόγραμμα), ενώ μοριακές εξετάσεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για την τυποποίηση του μύκητα.  
 
Το είδος του κλινικού δείγματος παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση μιας 
θετικής καλλιέργειας. Η απομόνωση ενός μύκητα σε βιολογικά υλικά που είναι 
φυσιολογικά στείρα (αίμα, ΕΝΥ, πλευριτικό υγρό) δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί.  
 
Συνήθως (αλλά όχι πάντα) οι σοβαρές μυκητιακές λοιμώξεις χαρακτηρίζονται από 
αιματογενή διασπορά και μυκηταιμία, συνεπώς η ανίχνευση μύκητα σε καλλιέργεια 
αίματος είναι χρήσιμο μέσο για τη διάγνωση ευκαιριακών λοιμώξεων από Candida 
spp., C. neoformans, Trichosporon, Fusarium spp., Aspergillus terreus.  
Όταν τα βιολογικά δείγματα προέρχονται από περιοχές που δεν είναι στείρες (π.χ. 
πτύελα, βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα) χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση της θετικής καλλιέργειας, λόγω του συχνού αποικισμού περιοχών του 
σώματος (όπως του γαστρεντερικού, του ουροποιητικού και του αναπνευστικού) και 
της επιμόλυνσης του δείγματος ή της καλλιέργειας από μύκητες που βρίσκονται στο 
περιβάλλον, πολλοί από τους οποίους είναι υπεύθυνοι για την πρόκληση διηθητικών 
λοιμώξεων. 
  
Το είδος του μύκητα παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της καλλιέργειας : τα 
περισσότερα είδη Candida, C.neoformans, H. Capsulatum, Fusarium spp., που 
απομονώνονται σε καλλιέργεια αίματος είναι κλινικά σημαντικά, ενώ άλλοι μύκητες, 
όπως είδη ασπέργιλλου (εκτός του A. terreus) και Penicillium spp. (εκτός του P. 
marneffei) είναι πιο πιθανόν να είναι ενδεικτικά ψευδομυκηταιμίας ή επιμόλυνσης.  
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Η ανίχνευση ευκαιριακών μυκήτων, όπως ο ασπέργιλλος και η Candida σε κλινικά 
δείγματα που δεν είναι στείρα, δεν σημαίνει απαραίτητα λοίμωξη. Η ανίχνευσή τους 
στα πτύελα μπορεί απλά να σημαίνει αποικισμό (Annaissie EJ, et al. 2009).  
 
Για την αξιολόγηση καλλιεργειών δειγμάτων από τo αναπνευστικό (πτύελα, BAL), 
που είναι θετικές για ασπέργιλλο, πολύ σημαντικά είναι στοιχεία που αφορούν την 
κλινική εικόνα, την υποκείμενη νόσο και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση διηθητικής ασπεργίλλωσης (ασθενείς με 
αιματολογική κακοήθεια, ουδετεροπενία, με αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των 
οστών), η εύρεση θετικής καλλιέργειας είναι ενδεικτική για διηθητική νόσο. Η θετική 
προγνωστική αξία μιας θετικής καλλιέργειας μειώνεται σε ασθενείς με αυτόλογη 
μεταμόσχευση μυελού των οστών, μεταμόσχευση οργάνων και HIV- λοίμωξη.  
 
Επιπλέον, το είδος του μύκητα που απομονώνεται σε καλλιέργεια δείγματος από το 
αναπνευστικό έχει σημαντική κλινική σημασία. Για παράδειγμα ο Aspergillus niger 
θεωρείται σπάνια ως παθογόνο, ενώ ο Aspergillus terreus και flavus σχετίζονται με 
διηθητική ασπεργίλλωση (Perfect JR, et al. 2001).  
 
ΙΙ. Ορολογικές δοκιμασίες 
 
α) Δοκιμασίες που ανιχνεύουν αντισώματα έναντι μυκήτων και   
β) Δοκιμασίες που ανιχνεύουν αντιγόνα μυκήτων  
 
α) Δοκιμασίες που ανιχνεύουν αντισώματα έναντι μυκήτων  
Τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι: ELISA, έμμεσος ανοσοφθορισμός, 
ανοσοδιάχυση, σύνδεση συμπληρώματος, κ.ά. 
 
Καθώς οι ασθενείς που βρίσκονται σε κίνδυνο για εκδήλωση διηθητικών 
μυκητιάσεων συνήθως δεν είναι σε θέση να παράγουν ικανοποιητική αντισωματική 
απάντηση, η  ανίχνευση αντισωμάτων έχει περιορισμένη αξία στη διάγνωση 
διηθητικών μυκητιάσεων. Επιπλέον, η διάγνωση οξείας λοίμωξης απαιτεί τη 
σύγκριση του είδους και του αριθμού των αντισωμάτων στην οξεία φάση με δείγματα 
που λαμβάνονται αργότερα, γεγονός που  δυσκολεύει τη λήψη αποφάσεων για άμεση 
θεραπεία. Η ανίχνευση των αντισωμάτων χρησιμοποιείται σε ενδημικές μυκητιάσεις 
(ιστοπλάσμωση, κοκκιδιομύκωση) σε ανοσοεπαρκή άτομα, καθώς επίσης και στη 
χρόνια πνευμονική ασπεργίλλωση, όπου η ανεύρεση ειδικών IgG αντισωμάτων 
έναντι του ασπέργιλλου είναι απαραίτητη για τη διάγνωση (Alexander BD, Pfaller 
MA. 2006).  
 
β) Δοκιμασίες που ανιχνεύουν αντιγόνα μυκήτων  
Η ανίχνευση ειδικών αντιγόνων των μυκήτων είναι περισσότερο χρήσιμη στη 
διάγνωση διηθητικών μυκητιάσεων. Χρησιμοποιούντα δύο αντιγόνα με καλά 
αποτελέσματα : η 1,3-β-D γλυκάνη και η γαλακτομαννάνη.  
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Η γαλακτομαννάνη είναι ένας πολυσακχαρίτης του κυτταρικού τοιχώματος των 
Aspergillus spp. που ανιχνεύεται στον ορό και σε άλλα βιολογικά υγρά όπως στο 
βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (Alexander BD, Pfaller MA. 2006).  
 
ΙΙΙ. Μέθοδοι μοριακής βιολογίας -Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)  
 
Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) κατέχει τη σημαντικότερη θέση στη 
διάγνωση των συστηματικών μυκητιάσεων. Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί για 
την ανίχνευση μυκήτων στα περισσότερα κλινικά δείγματα (ολικό αίμα, ορός, υλικά 
βιοψίας, βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, ΕΝΥ). Όμως, δεν είναι ευρέως διαθέσιμη και 
πολύ λίγα εργαστήρια χρησιμοποιούν μεθόδους μοριακής τεχνολογίας στα πλαίσια 
διάγνωσης των μυκητιασικών λοιμώξεων.   
Το μεγαλύτερο βάρος της έρευνας έχει εστιαστεί στη χρήση της PCR στη διάγνωση 
της διηθητικής καντιντίασης και ασπεργίλλωσης. Η πραγματική ευαισθησία της 
μεθόδου στη διάγνωση της διηθητικής καντιντίασης δεν είναι γνωστή (Annaissie EJ, 
et al. 2009).  
 
Νέες μέθοδοι σε εξέλιξη 
 
Η πρόσφατη ανάπτυξη νέων εργαστηριακών τεχνικών (φθορισμού σε 
situhybridization [FISH]), με τη βοήθεια ενός πλέγματος λέιζερ που στηρίζεται στην 
φασματομετρία της μάζας (MALDITOF-MS), μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην 
καθυστέρηση της ταυτοποίησης των ειδών και έτσι να υπάρχει νωρίτερα η επιλογή 
για κατάλληλη αντιμυκητιακής θεραπείας (Prod'hom G, et al. 2010).  
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Πίνακας 4: Ορολογικές και μοριακές τεχνικές στη διάγνωση μυκητιακών λοιμώξεων (Προσαρμογή 
από : Cuenca-Estrella M et al., JAC 2011: 66 (S1): i15/ Βρυώνη Γ. Newsletter KEEΛΠΝΟ 
Φεβρουάριος 2013) 
 
 
1.8 Αντιμυκητιακά Φάρμακα  

 
Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες αντιμυκητιακών:  
 
α) τα πολυένια : η δεοξυχολική αμφοτερικίνη Β (D-AmB), η νυστατίνη και οι 
λιπιδιακές μορφές της αμφοτερικίνης, που είναι η λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β (L-
AmB, Ambisome), η λιπιδική αμφοτερικίνη Β (ABLC, Abelcet), και το κολλοειδές 
διάλυμα αυτής (ABCD).  
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β) τα ανάλογα των πυριμιδών όπως η 5-φλουκυτοσίνη 
  
γ) οι αζόλες, που υποδιαιρούνται στις ημιδαζόλες (μικοναζόλη, κετοκοναζόλη, 
κλοτριμαζόλη) και στις τριαζόλες, οι οποίες με τη σειρά τους διακρίνονται στις 
τριαζόλες 1ης γενιάς (φλουκοναζόλη, ιτρακοναζόλη) και 2ης γενιάς (βορικοναζόλη, 
ραβουκοναζόλη, ποσακοναζόλη)  
 
δ) οι εχινοκανδίνες: κασποφουγκίνη, μικαφουγκίνη, ανιδουλαφουγκίνη. 
 
Παρά το γεγονός ότι είναι διαθέσιμες αρκετές κατηγορίες αντιμυκητιακών 
φαρμάκων, έως τώρα η χρήση τους έχει συνοδευτεί από μόλις μέτριου βαθμού 
επιτυχία στη μείωση των υψηλών ποσοστών θνητότητας των διεισδυτικών 
μυκητιάσεων όπως η καντιντίαση , η ασπεργίλλωση και η κρυπτοκόκκωση. Βέβαια, 
σε μεγάλο μέρος αυτό οφείλεται σε καθυστερήσεις της διάγνωσης της νόσου και 
ταυτοποίησης του μύκητα. Επιπλέον, τα αντιμυκητιακά φάρμακα έχουν περιορισμούς 
στην οδό χορήγησης, στην τοξικότητα που εμφανίζουν, στο στενό φάσμα δράσης, 
στις επιβλαβείς φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις, στην ανάπτυξη αντοχής στο 
φάρμακο και τέλος στη διάχυση στους ιστούς στόχους. Αυτοί οι παράγοντες και το 
υψηλό κόστος πολλών από τις αντιμυκητιακές θεραπείες επιδεινώνουν το πρόβλημα, 
ειδικά σε περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι η 
καλύτερη κατανόηση του ποιος ασθενής εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο μυκητιακής 
λοίμωξης ώστε να διευκολύνεται η χρήση στοχευμένων προληπτικών μέτρων 
(ΚΕΕΛΠΝΟ News Letter, Φεβρουάριος 2013). 
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2.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΥΚΗΤΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ  
 

2.1. Γενικά για τις Νοσοκομειακές λοιμώξεις (ΝΛ) 
 
Νοσοκομειακή λοίμωξη είναι η λοίμωξη που σχετίζεται με τους χώρους παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης. Προκαλείται από μικροοργανισμούς που αποκτώνται κατά 
την διάρκεια της νοσοκομειακής νοσηλείας. Σύμφωνα με τον WHO, μία λοίμωξη 
θεωρείται νοσοκομειακή (ΝΛ) όταν δεν είναι παρούσα ή δεν βρίσκεται στο στάδιο 
της επώασης κατά την στιγμή της εισαγωγής του ασθενούς στο Νοσοκομείο (WHO, 
2001).  
 
Σε πολλές περιπτώσεις ο χρόνος επώασης δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί µε 
σχετική ακρίβεια, αφού δεν είναι γνωστός πάντα στα παθογόνα, ποικίλει ανάλογα με 
το είδος του παθογόνου και σε κάποιο βαθμό σχετίζεται και με την υποκείμενη νόσο 
του ασθενούς.  Επίσης, αρκετές νοσοκομειακές λοιμώξεις δεν εκδηλώνονται κλινικά 
κατά τη διάρκεια του χρόνου παραµονής των ασθενών στο νοσοκομείο, και η έναρξη 
της νόσου µπορεί να συµβεί µετά την αναχώρηση του ασθενή από το Νοσοκομείο. Ο 
ασθενής µμολύνεται μεν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, αλλά ο χρόνος 
επώασης ξεπερνά σε διάρκεια την παραµονή του στο νοσοκομείο (π.χ. υπολογίζεται 
ότι ένα μεγάλο ποσοστό των φλεγμονών σε εγχειρητικές τοµές, που μπορεί να φθάνει 
και το ένα τέταρτο του συνόλου, εκδηλώνονται µετά της έξοδο του ασθενή από το 
νοσοκομείο). Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις η εκδήλωση της νόσου μπορεί να 
συµβεί μήνες ή και χρόνια µετά την νοσηλεία (χαρακτηριστικό παράδειγμα η 
ηπατίτιδα Β). 
 
Είναι σαφής η ανάγκη για καθορισμό κοινώς αποδεκτών κριτηρίων για τον ορισμό 
των ΝΛ. Η χρησιμοποίηση κοινώς αποδεκτών κριτηρίων από την επιστημονική 
κοινότητα είναι καθοριστική καθώς τα δεδομένα νοσοκομείων συγκρίνονται μέσα 
από βάσεις δεδομένων από τα συστήματα επιτήρησης νοσοκομειακών λοιμώξεων. 
Τα κριτήρια τα οποία είναι κοινώς αποδεκτά και χρησιμοποιούνται σήμερα για το 
χαρακτηρισμό μιας ΝΛ  είναι αυτά που καθόρισε το CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention) National Nosocomial Infections Surveillance System (NNIS)  
το 1988, με την αναθεώρησή τους το 2012 (Horan TC et al, 2008). 
 
Σ’αυτή την αναθεώρηση ο όρος «Νοσοκομειακή λοίμωξη» αντικαταστάθηκε από τον 
όρο “Health care associated infections-HAI”. 
 
Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα κριτήρια του CDC,  ως νοσοκομειακή λοίμωξη (ή 
Health care associated infection) ορίζεται ως «κάθε λοίμωξη που αποκτά ο ασθενής 
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του σε νοσοκομείο, ή άλλη δομή, ή μονάδα  παροχής 
ιατρικής  περίθαλψης η οποία δεν ήταν παρούσα ή δεν βρισκόταν στο στάδιο επώασης 
κατά τη στιγμή της εισαγωγής του ασθενούς» Περιγράφεται ως «μια εντοπισμένη ή 
συστηματική κατάσταση η οποία είναι το αποτέλεσμα ανεπιθύμητης αντίδρασης του 
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οργανισμού στην παρουσία λοιμογόνου παράγοντα/λοιμογόνων παραγόντων ή της 
τοξίνης/τοξινών τους». (Horan TC et al, 2008; ECDC, September 2011; CDC/NHSN 
2012). 
 
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, νοσοκομειακή λοίμωξη θεωρείται κάθε λοίμωξη 
που εµφανίζεται 48-72 ώρες µετά την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο 
(Garner JS et al, 1988; Larson E et al, 1991). 
 
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις νοσοκομειακής λοίμωξης που δεν υπόκεινται σε αυτόν 
τον ορισµό.  Μια λοίμωξη  μπορεί να θεωρηθεί ως νοσοκομειακή ακόμα και πριν από 
τις 48 ώρες σε περιπτώσεις που σχετίζεται με :  i) επεμβατικές διαδικασίες (π.χ. 
κεντρική φλεβική παροχέτευση, καθετηριασμός ουρικής οδού, αιμοκάθαρση),  ii) 
πρόσφατη νοσηλεία, iii) μεταφορά από άλλο νοσοκομείο. 
 
Νοσοκομειακή θεωρείται επίσης η λοίμωξη που αποκτήθηκε στο νοσοκομείο αλλά 
εκδηλώθηκε μετά την έξοδο του ασθενούς (Benenson AS, 1995).  Η λοίμωξη  
θεωρείται νοσοκομειακή: i) έως και 5 μέρες μετά το εξιτήριο από μια ιατρική κλινική  
ii) έως και 30 μέρες μετά από εγχείρηση  iii)  έως και 2 χρόνια μετά από 
μεταμόσχευση οργάνου (Giamarellou, 2008). 
 
Νοσοκομειακή λοίμωξη είναι δυνατόν να εµφανισθεί και στο ιατρικό/νοσηλευτικό 
προσωπικό, ή και σε άτοµα που εργάζονται ή έρχονται σε επαφή µε το περιβάλλον 
του Νοσοκομείου ως αποτέλεσμα της έκθεσης του σε λοιμογόνους παράγοντες. 
 
Οι ΝΛ αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που αφορά στη δημόσια υγεία 
παγκοσμίως. Έχουν αναγνωριστεί για πάνω από ένα αιώνα ως ένα σημαντικό ζήτημα 
για την ποιότητα της υγείας και  ως βασική πηγή προβλημάτων στα συστήματα 
υγείας  και στην παροχή περίθαλψης (Aly NY et al, 2008).  
 
Συνιστούν σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα όσον αφορά: α) στην αύξηση της 
νοσηρότητας και θνητότητας,  β) στην παράταση του χρόνου νοσηλείας,  γ) στο 
αυξημένο οικονομικό κόστος νοσηλείας, δ) στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης 
νόσων,  στην επιδείνωση της ποιότητας της ζωής  (Vincent JL et al, 1995; Gikas A et 
al, 2002).  
 
2.1.1. Επιδημιολογικά στοιχεία για τις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις 
 
Η επιδημιολογία των ΝΛ παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση με αυτήν των 
λοιμωδών νοσημάτων που εκδηλώνονται στην κοινότητα.  Αφορά ένα ευρύ φάσμα 
παθολογικών καταστάσεων, που σχετίζεται αιτιολογικά με ένα επίσης ευρύ φάσμα 
μικροοργανισμών, αλλά και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πληθυσμιακής 
ομάδας στην οποία εξ ορισμού εκδηλώνονται, καθώς και με το ειδικό περιβάλλον 
μέσα στο οποίο αναπτύσσονται. Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι σε 
αυξημένη συχνότητα οφείλονται σε στελέχη μικροοργανισμών που είναι ανθεκτικά 
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σε πολλά ή και σε όλα τα αντιβιοτικά. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να 
επηρεάζουν την συχνότητα και την κατανομή αυτών των λοιμώξεων δρώντας είτε στο 
επίπεδο της πηγής της μόλυνσης (στην περίπτωση των εξωγενών λοιμώξεων), είτε 
σαν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο λοίμωξης, είτε επηρεάζοντας διάφορες 
φάσεις της επιδημιολογικής αλυσίδας. Η σημαντικότερη πηγή στοιχείων που 
διαθέτουμε για την μελέτη της συχνότητας και κατανομής των νοσοκομειακών 
λοιμώξεων, και των παραγόντων που επηρεάζουν αυτήν την συχνότητα και κατανομή 
είναι:  
-National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS), U.S.A Surveillance and 
Control of Pathogen of Epidemiologic Importance (SCOPE), U.S.A.  
-Hospitals in Europe Link for Infection Control through Surveillance (HELICS), 
Europe New South Wales Nosocomial Infection Taskforce, Australia. 
 
Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι τρόποι για την μέτρηση της συχνότητας και 
βαρύτητας των ΝΛ. Μια πρώτη μέθοδος είναι ο υπολογισμός του ποσοστού των 
κρουσμάτων επί του συνόλου των νοσηλευθέντων σε μια χρονική περίοδο (π.χ. ένα 
μήνα, ένα χρόνο). Υπολογίζεται ότι περίπου 5-10% των νοσηλευομένων στα 
νοσοκομεία αναπτύσσουν σε κάποια φάση της νοσηλείας λοίμωξη (Burke JP, 2003).  
 
Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού της συχνότητας των νοσοκομειακών λοιμώξεων 
είναι σε κρούσματα ανά ημέρες νοσηλείας. Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν 
90 περίπου ΝΛ ανά 1000 ημέρες νοσηλείας (dhe.med.uoi.gr).  
 
Η προστιθέμενη μέση διάρκεια νοσηλείας είναι ενδεικτική της βαρύτητας μιας 
κατηγορίας λοιμώξεων, καθώς και το ποσοστό θνητότητας των ασθενών που 
ανάπτυξαν κάποια ΝΛ.  Το προστιθέμενο κόστος νοσηλείας είναι ενδεικτικό επίσης 
για την επίπτωση των ΝΛ στο σύστημα υγείας. Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι κάθε 
χρόνο καταγράφονται 2 εκατομμύρια ΝΛ που έχουν κόστος νοσηλείας περίπου 4,5 
δις $. Στην Αγγλία ο αριθμός των ΝΛ εκτιμάται σε 100.000 το χρόνο με αντίστοιχο 
κόστος 1,4 δις $ (Martone et al, 1992).  
 

2.1.2 Επιτήρηση και έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων 
 
Η ύπαρξη των ΝΛ είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη των ίδιων των νοσοκομείων. 
Στη Ρώμη (~ 399 μΧ.) στα πρώτα νοσοκομεία των φτωχών η εξάπλωση των 
δερματικών λοιμώξεων, επιδημιών και μολύνσεων τραύματος είναι γεγονός. Η ίδια 
ζοφερή εικόνα θα παραμείνει σε όλα τα νοσοκομεία της Ευρώπης και του Αραβικού 
κόσμου στην διάρκεια του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Η μόνη λύση που 
υποσυνείδητα επιστρατεύουν γιατροί και νοσηλευτές, καθώς ο τρόπος μετάδοσης δεν 
είναι γνωστός, είναι η προσπάθεια καθαριότητας με λουτρά των ασθενών (Chronicle 
encyclopedia of History, 1997).  
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Πρώτος ο Ούγγρος γιατρός Ignaz Phillip Semmelweis (1868-1865) οργάνωσε ομάδα 
ελέγχου και έκανε την πρώτη ερευνητική μελέτη αποδεικνύοντας την σημαντικότητα 
της υγιεινής των χεριών στην μείωση της θνησιμότητας μετά από τοκετό λόγω του 
επιλόχειου πυρετού. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της νοσοκομειακής λοίμωξης 
(sciencemuseum.org.uk).   
 
Η Florence Nightingale (1820-1910) η οποία είχε εργαστεί για πολλά χρόνια σε 
στρατιωτικά νοσοκομεία στην διάρκεια του πολέμου της Κριμαίας (1854), συσχέτισε 
τα αυξημένα ποσοστά θνητότητα των τραυματιών με την κατάσταση υγιεινής των 
θαλάμων. Με αυστηρή τήρηση και εφαρμογή μέτρων υγιεινής πέτυχε να μειώσει την 
θνητότητα από 42% σε 2,2% μέσα σε 6 μήνες (The Alarming History of Medicine, 
1993). 
 
Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα η τεχνική της αντισηψίας δεν εφαρμόζονταν. Η 
αποστείρωση των χειρουργικών εργαλείων, η χρήση αποστειρωμένων πεδίων, 
στολών, μασκών και γαντιών ξεκίνησε το 1880 (Mukherjee, 2010).  
 
Το 1877 δημιουργούνται τα πρώτα νοσοκομεία μολυσματικών νοσημάτων, αρχίζουν 
να εφαρμόζονται τεχνικές αντισηψίας για την καταπολέμηση των λοιμώξεων και 
ασθενείς με λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα απομονώνονται σε χωριστούς χώρους 
νοσηλείας.  
Το 1910 οι πρακτικές απομόνωσης διαφοροποιούνται με την χρήση του κουβούκλιου 
«cubicle» που αντικαθιστούν τις νοσηλεύτριες των μολυσματικών ασθενών. Στη 
συνέχεια, για την καταπολέμηση των λοιμώξεων εμφανίζεται η εφαρμογή της 
νοσηλείας απομόνωσης (barrier nursing).  
 
Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, η μεγάλη πανδημία βαριάς σταφυλοκοκκικής 
λοίμωξης σε Ευρώπη και ΗΠΑ ήταν η κύρια αιτία για τη σύσταση των Πρώτων 
Επιτροπών Ελέγχου. Οι Νοσοκομειακές Λοιμώξεις αναγνωρίζονται πλέον ως 
ανεξάρτητος τομέας που στόχο έχουν τον έλεγχο των λοιμώξεων με οργανωμένη 
δράση και έρευνα. Το 1951, με την απομόνωση του χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου 
ανθεκτικού στην πενικιλίνη, η American Hospital Association's Committee συνιστά 
την δημιουργία συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου των λοιμώξεων. Η παρουσία 
του ανθεκτικού στην πενικιλίνη σταφυλόκοκκου επέβαλε την ανάγκη καθιέρωσης 
προγράμματος ελέγχου των λοιμώξεων στα νοσοκομεία. Την περίοδο που 
ακολούθησε, στις ΗΠΑ, αναφέρονται πανδημίες από στελέχη ανθεκτικά στα τότε 
αντιβιοτικά. Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζοντας το εκτεταμένο αυτό πρόβλημα 
οργάνωσαν επιτροπές ελέγχου των λοιμώξεων με σκοπό, αφενός να αναπτύξουν νέα 
στρατηγική για τον έλεγχο επιδημιών και αφετέρου για να συντονίσουν τις 
προσπάθειες ελέγχου των λοιμώξεων στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου (HHS, 
2009).  Στον προγραμματισμό αυτό το Κέντρο Ελέγχου των Νοσημάτων (CDC- 
Center for Disease Control) συστήνει μονάδα έρευνας, ειδικά για τη διερεύνηση 
επιδημιών στα νοσοκομεία. 
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Τα πορίσματα της πανεθνικής αυτής προσπάθειας στις ΗΠΑ συγκεντρώθηκαν για 
πρώτη φορά στην Atlanta το 1958, όπου τέθηκαν και νέα θέματα, όπως η θεραπεία 
των φορέων Σταφυλόκοκκου, η υποχρεωτική δήλωση και καταγραφή των 
περιπτώσεων αυτών και η παρότρυνση για την εφαρμογή των άσηπτων τεχνικών 
(Αποστολοπούλου Ε, 2000; Κατσουγιανόπουλος Β, 2001). 
 
Από το 1959 στην Ευρώπη και από το 1960 στις ΗΠΑ, στο πρόγραμμα ελέγχου των 
λοιμώξεων αποκτά τη θέση του και ο νοσηλευτής, που ασχολείται πλέον 
αποκλειστικά με τις ΝΛ (Αποστολοπούλου Ε, 2000; Κατσουγιανόπουλος Β, 2001). 
 
Οι ερευνητές του CDC κατέληξαν ότι χρειάζεται ένας νοσηλευτής ανά 250 κρεβάτια, 
με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση τον έλεγχο των λοιμώξεων. Με βάση την 
ανάγκη αυτή ιδρύθηκε από το Centers for Disease Control and Prevention (CDC) το 
National Nosocomial Infection Surveillance System (NNISS). Συγκροτήθηκε 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, που το παρακολούθησαν 5.000 νοσηλευτές τη δεκαετία 
1974-83 και δημιουργήθηκε η θέση επιδημιολόγου και νοσηλεύτριας ελέγχου 
νοσοκομειακών λοιμώξεων (ΝΛ) (Αποστολοπούλου Ε, 2000; Κατσουγιανόπουλος Β, 
2001). Την ίδια περίοδο ξεκίνησε και η πρώτη μεγάλη πανεθνική μελέτη για την 
αξιολόγηση προσεγγίσεων για τον έλεγχο των ΝΛ το SENIC project (Study of 
Efficacy of Nosocomial Infection Control), που ολοκληρώθηκε το 1977 με σημαντικά 
αποτελέσματα για την δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων ελέγχου (Robert 
W et al, 1980). 
 
Το 1972 στις ΗΠΑ συγκροτείται το International Nosocomial Infection Control 
Consortium (INICC) με στόχο τη δημιουργία ενός παγκοσμίου δικτύου επιτήρησης 
και διεξαγωγής μελετών που αφορούν τον έλεγχο των ΝΛ και παράλληλα την 
εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για να διεξάγουν τις μελέτες και αναφέρουν τα 
αποτελέσματα στους αρμόδιους και υπεύθυνους που πρέπει να τα γνωρίζουν 
(inicc.org). 
 
Το ίδιο έτος ιδρύεται η Association for Professional in Infection Control and 
Epidemiology (APIC) μια πρωτοποριακή ομάδα νοσηλευτών ελέγχου λοιμώξεων που 
αναγνώρισε την ανάγκη για μια οργανωμένη προσέγγιση για την πρόληψη των ΝΛ. Η  
APIC είναι πλέον μια διεπιστημονική οργάνωση που εξυπηρετεί περισσότερα από 
14.000 μέλη σε 48 χώρες με την συμμετοχή και της Ελλάδας. Ο βασικός σκοπός των 
μελών είναι η πρόληψη και ο έλεγχος των ΝΛ με την βοήθεια της νοσοκομειακής 
επιδημιολογίας παγκοσμίως. Συμμετέχουν διάφορες ειδικότητες επαγγελματιών 
υγείας (νοσηλευτές, γιατροί, επιδημιολόγοι, μικροβιολόγοι, τεχνικοί εργαστηρίων) 
που μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας, της συνεργασίας των μελών και της έκδοσης 
κατευθυντήριων οδηγιών επιδιώκουν την επίτευξη του παραπάνω σκοπού (apic.org). 
 
Την δεκαετία του ΄80 δημιουργήθηκε η Society for Healthcare Epidemiology of  
America (SHEA). Αποστολή της είναι η πρόληψη και ο έλεγχος των ΝΛ. Καθόρισε 
βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της υγείας χρησιμοποιώντας την επιδημιολογία. 



Public Health &Health Care Management  

Faculty of Medicine – University of Crete  

37 
 

Προώθησε την επιδημιολογία σαν επιστήμη και την έκανε πράξη με στόχο την 
πρόληψη και τον έλεγχο της νοσηρότητας, της θνησιμότητας καθώς και το κόστος 
της περίθαλψης που συνδέεται με τις ΝΛ. Συμμετέχουν επιδημιολόγοι, επαγγελματίες 
υγείας που ασχολούνται με μολυσματικές ασθένειες, ειδικευμένοι στην δημόσια υγεία 
για την διερεύνηση και την εφαρμογή πολιτικών για την επίτευξη καλύτερων 
αποτελεσμάτων στην υγειονομική περίθαλψη. Δημιουργεί προγράμματα επιτήρησης 
αλλά και στρατηγικά προγράμματα παρέμβασης και διαχέει τις πληροφορίες σε 
όσους τις έχουν ανάγκη αναλύοντας στην συνέχεια την οικονομική αποδοτικότητα 
των προγραμμάτων ελέγχου και πρόληψης (shea.org).   
  
Το 1993 ιδρύεται η International Federation of Infection Control (IFIC). Σκοπός του 
οργανισμού ήταν η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης Νοσοκομειακής Λοίμωξης 
παγκοσμίως δημιουργώντας ένα δίκτυο μεταξύ διαφόρων εταιρειών και ενώσεων. 
Έτσι μπορούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν γνώσεις και δεξιότητες. Σήμερα  
έχει 66 μέλη από 51 χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα (ific.org). 
 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 αρκετές ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να 
δημιουργούν εθνικά ή περιφερειακά δίκτυα για την επιτήρηση των ΝΛ. Υπό την 
αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε η  Hospital in Europe Link for 
Infection Control through Surveillance (HELICS) ένα δίκτυο συλλογής, ανάλυσης 
και ερμηνείας δεδομένων που αφορούν τον κίνδυνο ανάπτυξης λοιμώξεων στα 
νοσοκομεία της Ευρώπης με βασικούς στόχους: 

1. Τυποποίηση των μεθόδων εποπτείας με την  δημιουργία συγκρίσιμων 
δεδομένων μεταξύ των ευρωπαϊκών  δικτύων και η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής 
συγκεντρωτικής βάσης δεδομένων για να συγκρίνει τα αποτέλεσμα των 
πρακτικών υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη. 

2.  Προώθηση και βοήθεια για την ανάπτυξη νέων δικτύων που θα μπορούσαν να 
μοιραστούν εμπειρίες και να οργανώσουν πρωτόκολλα. 

3. Βελτίωση της πρόληψης ΝΛ και ο περιορισμός του κόστους με την 
διευκόλυνση  διμερών ανταλλαγών, εμπειριών και πρακτικών γνώσεων μεταξύ 
των δικτύων. 

4. Η  εντατική επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων με συστηματική 
συλλογή δεδομένων, παρέχοντας   στους σχεδιαστές των πληροφοριακών 
συστημάτων των νοσοκομείων τις προδιαγραφές για την συλλογή των 
δεδομένων και τυποποιημένες μεθόδους για την συγχρονική και διαχρονική 
ανάλυση τους (Mertens R et al, 1996). 

2.1.3 Επιτήρηση-Έλεγχος των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – Ελλάδα 
 
Το 1992 στην Ελλάδα ιδρύεται το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ) με το 
άρθρο 26 του Ν. 2071/1992  ΦΕΚ 123Α΄/15-7-1992 που σκοπός του ήταν η 
αντιμετώπιση, παρακολούθηση, συντονισμός και υποβοήθηση των ενεργειών για την 
πρόληψη εξάπλωσης ειδικών μεταδοτικών  νοσημάτων και η θεραπευτική 
αντιμετώπισης τους.  Το 2004 αλλάζει η ονομασία του σε Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης 
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Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, το ΚΕΕΛΠΝΟ 
ανάμεσα  στους στόχους του έχει εντάξει: α) την προστασία και προαγωγή της 
Δημόσιας Υγείας μέσω της ενημέρωσης του κοινού και τη χάραξη εθνικής 
στρατηγικής για την πρόληψη της μετάδοσης νοσημάτων β) την επιδημιολογική 
επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων μέσω των συστημάτων επιτήρησης και 
συγκεκριμένα: του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης, του συστήματος 
παρατηρητών νοσηρότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (sentinel), του 
εργαστηριακού συστήματος επιτήρησης και την παρέμβαση στους χώρους υγείας γ) 
τη λειτουργία Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων σε Νοσοκομεία σε όλη τη χώρα δ) η 
επίβλεψη για την εξασφάλιση υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος στους χώρους 
υγείας  (keelpno.gr). 
 
Στον ελληνικό χώρο επίσης δραστηριοποιούνται επιστημονικές εταιρείες όπως 
Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων (ΕΕΕΛ), η Ελληνική Ένωση για τον Έλεγχο 
των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τη Διασφάλιση της Ποιότητας της Περίθαλψης 
(ΕΕΕΝΛ-ΔΠΠ) κ.ά. 
Μεγάλη σημασία για τον έλεγχο των ΝΛ είναι η δημιουργία το 2001 των Επιτροπών 
Ελέγχου των ΝΛ σε κάθε νοσοκομείο που είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό 
κανόνων και την επίβλεψη τήρησης τους.  
  
2.2 Νοσοκομειακές λοιμώξεις σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ) 
 
Από την δεκαετία του ’60 άρχισαν να εμφανίζονται και να δημιουργούνται οι ΜΕΘ 
με κύριο στόχο την αντιμετώπιση σοβαρών νόσων και καταστάσεων απειλητικών για 
την ζωή του ατόμου (Aly NY et al, 2008; Gaynes RP, Horan TC, 1999). Η επίτευξη 
του στόχου των ΜΕΘ δυσκολεύει με τα υψηλά ποσοστά επίπτωσης των ΝΛ . Ενώ τα 
ποσοστά επίπτωσης των ΝΛ κυμαίνονται από 5% - 17%  στα κοινά παθολογικά ή 
χειρουργικά τμήματα οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ κινδυνεύουν 2-5 φορές 
περισσότερο να αναπτύξουν κάποια ΝΛ (Vincent JL et al, 1995).   
 
Οι ασθενείς στις ΜΕΘ αν και αντιπροσωπεύουν το 5-15% από όλες τις εισαγωγές στα 
νοσοκομεία (Richards MJ et al, 1999) εμφανίζουν αυξημένο ποσοστό ΝΛ σε σχέση 
με τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε τμήματα, το οποίο φτάνει το 20-25% του 
συνόλου των ΝΛ (Fridkin SK et al, 1997). Συγκεκριμένα σε μια πολυκεντρική μελέτη 
για τις ΝΛ που πραγματοποιήθηκε σε ΜΕΘ 17 ευρωπαϊκών χωρών το γενικό 
ποσοστό λοιμώξεων ήταν 20,6% (με εύρος 10-37%) (Vincent JL et al, 1995). 
Σε ΜΕΘ η συχνότητα των λοιμώξεων διαφέρει σημαντικά από τα υπόλοιπα τμήματα 
φτάνοντας περίπου το 50% και με συνολική θνησιμότητα που αγγίζει το 5% 
(dhe.med.uoi.gr).  
 
Η συχνότητα των ΝΛ στις ΜΕΘ όπως φαίνεται από τα πιο πρόσφατα διεθνή στοιχεία 
που έχουν ανακοινωθεί είναι 2,5-12,3/1000 ημέρες νοσηλείας για την πνευμονία που 
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σχετίζεται με τον αναπνευστήρα (VAP-Ventilator Associated Pneumonia), 3,1-
7,5/1000 ημέρες νοσηλείας για την ουρολοίμωξη από καθετήρα (CAUTI- Catheter 
Associated Urinary Tract Infection) και 1,6-6,8/1000 ημέρες νοσηλείας για τη 
σηψαιμία που έχει σχέση με ενδαγγειακό καθετήρα (CRBSI-Catheter Related Blood-
Stream Infection) (Kanouff AJ et al, 2008; Edwards JR et al, 2007). 
 
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλος αριθμός μελετών με ποικιλία στην 
εντόπιση των ΝΛ. Στις περισσότερες επικρατούν οι πνευμονίες με ποσοστό 25,3-
46,9%  (Fagon JY et al, 1996), οι σηψαιμίες με ποσοστό 12-42% (Laupland KB et al, 
2005) και οι ουρολοιμώξεις με ποσοστό 9,5-28% (Maki DG, Tambyah PA, 2001). Οι 
μισές από όλες τις νοσοκομειακές σηψαιμίες και πνευμονίες που αυξάνουν την 
πιθανότητα θανάτου των νοσηλευομένων αναπτύσσονται στις ΜΕΘ παρόλο που 
αντιπροσωπεύουν μόνο το 15-20% του συνόλου των κλινών των νοσοκομείων 
(Markogiannakis H et al, 2009; Dima S et al, 2007; Vincent JL et al, 1995; Gikas A et 
al, 2002). 
 
Στη μεγάλη ευρωπαϊκή μελέτη EPIC (European Prevalence of Infection in Intensive 
Care), που αφορούσε την επίπτωση των ΝΛ στις ΜΕΘ αναγνωρίστηκαν οι παρακάτω 
παράγοντες κινδύνου: Ενδοτραχειακή διασωλήνωση, μηχανική υποστήριξη της 
αναπνοής (> 48 ώρες), τοποθέτηση ενδαγγειακού καθετήρα, καθετηριασμός 
ουροδόχου κύστης, παρακέντηση πλευριτικού υγρού ή υγρού από τραύμα, 
παρεντερική διατροφή, αιμοδιύλιση, καθετηριασμός πνευμονικής αρτηρίας, 
χορήγηση κορτικοστεροειδών, ανοσοκατασταλτική θεραπεία, χορήγηση 
κατασταλτικών φαρμάκων, γαστροπροστασία, άγχος-στρες, χορήγηση αντιβιοτικών.  
Σε 4501 ασθενείς (44,8%) που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ και είχαν προσβληθεί από 
κάποια λοίμωξη, οι 2064 λοιμώξεις (20,6%) σχετίζονταν με την παραμονή τους στην 
ΜΕΘ (Gurib-Fakim A, 2006).  
Συγκεκριμένα: πνευμονία εμφάνισαν το 46,9%, λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού 
το 17,8%, λοίμωξη από το ουροποιητικό 17,6% και μικροβιαιμία το 12%. Οι πιο 
συχνά αναφερόμενοι μικροοργανισμοί ήταν Enterobacteriaceae (34,4 
%), Staphylococcus aureus (30,1% [60% ανθεκτικοί στη μεθικιλίνη]), Pseudomonas 
aeruginosa (28,7%), Coagulase-negative staphylococci (19,1%), και μύκητες (17,1%) 
(WHO 1995-2008).  
 
Ο δείκτης θνησιμότητας των ΝΛ διαφέρει ανάλογα με το είδος της λοίμωξης και 
συγκεκριμένα για την νοσοκομειακή πνευμονία μπορεί να φτάσει το 75% και 25% 
για τη σηψαιμία (Peleg AY, Hooper DC, 2010). Οι εκτιμήσεις αυτές είναι  κατά 
προσέγγιση και επηρεάζονται σημαντικά από τα κριτήρια ορισμού, τις μεθόδους 
καταγραφής, καθώς κι από την λειτουργία των συστημάτων επιδημιολογικής 
επιτήρησης και καταγραφής.   
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ΝΛ, περίπου 80% σχετίζονται με μικροοργανισμούς που 
υπάρχουν στην μικροβιακή χλωρίδα του ασθενούς και μπορούν να μολύνουν π.χ. ένα 
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χειρουργικό τραύμα. Σε αυτή την περίπτωση η επίδραση του νοσοκομείου είναι 
έμμεση. 
Ένα άλλο ποσοστό περίπου 10-20% των ΝΛ αναπτύσσεται από την μετάδοση 
μικροοργανισμών από το νοσοκομειακό περιβάλλον, συχνά από τα χέρια του 
προσωπικού, από ιατρικά εργαλεία και από το γενικότερο περιβάλλον. 
Μετάδοση παθογόνων μπορεί επίσης να συμβεί από άτομο σε άτομο με άμεση επαφή, 
σταγονίδια, αερογενώς, αιματογενώς παρόλο που αυτοί οι τρόποι μετάδοσης δεν είναι 
σχετικά συχνοί.   
 
Με βάση την κατάσταση φορείας διακρίνονται  τρεις  τύποι  λοίμωξης  στη  ΜΕΘ: 
1)  Η πρωτογενής ενδογενής λοίμωξη, η οποία προκαλείται από δυνητικά παθογόνους 
μικροοργανισμούς, τους οποίους φέρει ο ασθενής και ανιχνεύονται στον φάρυγγα ή 
το περίνεο κατά την εισαγωγή τους στην ΜΕΘ.  
2) Η δευτερογενής ενδογενής λοίμωξη η οποία προκαλείται από δυνητικά 
παθογόνους μικροοργανισμούς, τους οποίους αποκτά ο ασθενής κατά την παραμονή 
του στη ΜΕΘ και οι οποίοι δεν ανιχνεύονται  στον φάρυγγα ή το περίνεο κατά την 
εισαγωγή τους στην ΜΕΘ. 
3) Η εξωγενής λοίμωξη η οποία προκαλείται από δυνητικά παθογόνους 
μικροοργανισμούς οι οποίοι προέρχονται από το περιβάλλον της ΜΕΘ έμψυχο ή 
άψυχο, χωρίς να ανιχνεύονται καθόλου στην φορεία του ασθενούς (Murray AE et al, 
1998). 
 
Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι μύκητες μπορούν να προκαλέσουν 
λοίμωξη, να μεταδοθούν από ασθενή σε ασθενή καθώς και από τους επαγγελματίες 
υγείας και το βοηθητικό προσωπικό των νοσοκομείων προς τους ασθενείς (Fraser VJ, 
1992).  
 
2.3 Μυκητιακές λοιμώξεις σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας  
 
Οι μύκητες αποτελούν το πέμπτο κατά σειρά αίτιο νοσοκομειακής λοιμώξεως στη  
ΜΕΘ σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκής μελέτης (ΕPIC study:1995), ενώ 
αποτελούσαν την 7η αιτία θανάτου σχετιζόμενη με λοίμωξη. Tο 70% οφειλόταν σε 
Candida spp, Aspergillus spp και Cryptococcus neoformans. Τα είδη του  γένους 
Candida αποτελούσαν το 6ο κατά σειρά αίτιο νοσοκομειακής λοίμωξης και  το 4ο 
κατά σειρά συχνότητας απομονούμενο στο αίμα παθογόνο, σύμφωνα με τα  
αποτελέσματα μελέτης του CDC το 1992. Οι μυκητιάσεις τελευταία, έχουν 
συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της αυξημένης συχνότητάς τους σε ασθενείς 
με νεοπλασίες, στους μεταμοσχευμένους, στους ασθενείς με AIDS και γενικά στους  
ανοσοκατασταλμένους. H αύξηση της συχνότητάς τους αποδίδεται κυρίως στην  
αύξηση των νοσηλευομένων ασθενών με παράγοντες που προδιαθέτουν στην  
ανάπτυξη συστηματικών μυκητιάσεων. Παρά το γεγονός ότι τα αληθινά ποσοστά  
θνητότητας είναι άγνωστα εξαιτίας της έλλειψης καλών επιδημιολογικών δεδομένων, 
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η επίπτωση των συστηματικών μυκητιάσεων αυξάνεται, ως αποτέλεσμα των 
μοντέρνων παρεμβατικών ιατρικών πράξεων. 
 
Οι διεισδυτικές μυκητιακές λοιμώξεις παρά τα υψηλά ποσοστά θνητότητας 
παραμένουν μη καλά μελετημένες και υποδιαγιγνωσκόμενες συγκριτικά με άλλα  
λοιμώδη νοσήματα.  
 
Οι διηθητικές μυκητιακές λοιμώξεις αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα σε βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς, οφείλονται δε κατά κύριο λόγο στη Candida. Ασθενείς που 
νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην 
εμφάνιση διηθητικών λοιμώξεων από Candida λόγω της σοβαρής υποκείμενης νόσου 
καθώς και του «εχθρικού» περιβάλλοντος της ΜΕΘ (συχνές παρεμβατικές πράξεις 
που γίνονται στα πλαίσια της εντατικής παρακολούθησης και νοσηλείας, βακτηριακές 
λοιμώξεις, ευρέως φάσματος αντιμικροβιακά, κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες, 
παρεντερική σίτιση, μηχανική υποστήριξη της αναπνοής κα). 
Οι λοιμώξεις από υφομύκητες, και ειδικότερα από ασπέργιλλο, είναι σπάνιες, 
αναγνωρίζονται όμως ολοένα και συχνότερα. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις 
διηθητικής ασπεργίλλωσης πνεύμονα σε φαινομενικά ανοσοεπαρκείς ασθενείς με 
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Επίσης, η απομόνωση ασπεργίλλου στις 
καλλιέργειες πτυέλων ασθενών της μονάδας φαίνεται ότι συνδέεται με αυξημένη 
θνητότητα.  
 
2.3.1 Συστηματική καντιντίαση σε μονάδες ΜΕΘ 
 
Ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για καντινταιμία στη ΜΕΘ είναι ο 
παρατεταμένος χρόνος νοσηλείας. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για 
ενήλικες βαρέως πάσχοντες είναι οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες, η οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια, τα αντιβιοτικά ευρέος φάσματος, η παρεντερική διατροφή, ο υψηλός 
δείκτης APACHE II, ο σακχαρώδης διαβήτης, η θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά, οι 
χειρουργικές επεμβάσεις (ιδιαίτερα της κοιλιάς και μάλιστα του ανώτερου 
γαστρεντερικού), η μεταμόσχευση, η αιμοδιύλιση και η παγκρεατίτιδα. Ο αποικισμός 
με Candida θεωρείται επίσης παράγοντας κινδύνου, ιδιαίτερα αν αφορά πολλαπλές 
εστίες, υπάρχουν όμως και μεγάλες μελέτες οι οποίες δεν έδειξαν συσχετισμό μεταξύ 
αποικισμού και λοίμωξης. Ο δείκτης αποικισμού με Candida παριστά το πηλίκο του 
αριθμού των εστιών του σώματος με καλλιέργειες θετικές για το ίδιο είδος Candida 
προς το σύνολο όλων των εστιών από όπου ελήφθησαν καλλιέργειες. Εάν ο δείκτης 
είναι ≥0,5, η πιθανότητα συστηματικής καντιντίασης είναι αυξημένη.  
Τελευταία χρησιμοποιείται ένας νεότερος δείκτης για την εκτίμηση του κινδύνου 
λοίμωξης από Candida, ο οποίος φαίνεται να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία και 
ειδικότητα. Πρόκειται για το λεγόμενο «Candida score», το οποίο υπολογίζεται ως 
εξής: Ένας βαθμός εάν ο ασθενής λαμβάνει ολική παρεντερική διατροφή ή εάν έχει 
χειρουργηθεί ή αν είναι αποικισμένος από Candida σε πολλαπλές εστίες και δύο 
βαθμοί εάν είναι σε σοβαρή σήψη. Δείκτης ≥3 υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα 
καντιντιασικής λοίμωξης. 
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Πίνακας 5: Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση καντιντίασης στη ΜΕΘ (ΚΕΕΛΠΝΟ News Letter, 
Φεβρουάριος 2013) 
 
 
2.4 Μυκητιακές λοιμώξεις σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας -Επιδημιολογικά 
δεδομένα  
 
Οι λοιμώξεις που εμφανίζονται πιο συχνά, οφείλονται στους μύκητες του γένους 
Candida (ο κυριότερος εκπρόσωπος των μυκήτων αυτών είναι η Candida albicans).  
Τα στελέχη του γένους Candida είναι υπεύθυνα για το 60-80% των μυκητιακών 
λοιμώξεων στη ΜΕΘ ενώ άλλα στελέχη μυκήτων, άγνωστα παλαιότερα στο 
περιβάλλον του Νοσοκομείου ή με χαμηλή λοιμογόνο δύναμη, θεωρούνται σήμερα 
υπεύθυνα για την εμφάνιση σοβαρών και δυνητικά θανατηφόρων λοιμώξεων. Ο 
δείκτης θετικών καλλιεργειών για στελέχη του γένους Candida αυξήθηκε 5 φορές σε 
σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη στην αρχή της δεκαετίας του '80 και τα είδη του 
γένους Candida προκαλούν το 10-15% των νοσοκομειακών λοιμώξεων (Vincent JL 
et al, 1995). Οι μυκητιακές λοιμώξεις, εκτός από την αυξημένη επίπτωση, 
χαρακτηρίζονται από την έλλειψη μιας διαγνωστικής μεθόδου ικανής να διακρίνει τον 
αποικισμό από τη λοίμωξη, τη χαμηλή ειδικότητα των διαθέσιμων μέχρι σήμερα 
διαγνωστικών μεθόδων για την επιβεβαίωση/τεκμηρίωση της διάγνωσης και την 
κακή πρόγνωση των ασθενών λόγω της καθυστερημένης διάγνωσης και έναρξης 
αντιμυκητιακής θεραπείας (Blumberg HM et al, 2001). 
 
Την τελευταία δεκαετία αναδεικνύονται ως παθογόνα αίτια του σηπτικού συνδρόμου 
για ασθενείς που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στελέχη 
μυκήτων και ιδιαίτερα Candida spp. Η καντινταιμία αποτελεί την τέταρτη συχνότερη 
συστηματική αιματογενή λοίμωξη καταλαμβάνοντας το 8-15% των λοιμώξεων του 
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αίματος  (Sarosi GA, 2006; Pfaller MA, et al 1998). Οι λοιμώξεις από στελέχη 
Candida spp εκδηλώνονται συχνότερα στη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας παραμονής 
ενός ασθενούς στη ΜΕΘ. 
 
Στις ΗΠΑ το 7-10% των αιματογενών λοιμώξεων οφείλεται σε  Candida spp και με 
βάση τα στοιχεία από την Εθνική Μελέτη Καταγραφής των ΝΛ  NNIS (National 
Nosocomial Infections Survrillance Study) ο δείκτης των μυκητιακών λοιμώξεων 
αυξήθηκε από 2% σε 5% στη δεκαετία 1980-1990 (Fridkin SK and Jarvis WR 1996; 
Leon C et al, 2006). Τα είδη Candida αποτελούν το 86% των απομονωμένων 
μυκήτων, το είδος Candida albicans είναι υπεύθυνο για το 60% των μυκητιακών 
λοιμώξεων (Leon C et al, 2006). Η συχνότητα των θετικών καλλιεργειών αίματος από 
είδη Candida non-albicans αυξήθηκε σημαντικά την περίοδο 1986-1990 (Fridkin SK 
and Jarvis WR 1996; pneumon.org; Δημόπουλος Γ, 2002; Pfaller Ma et al, 1998).  
 
Η μελέτη SCOPE που πραγματοποιήθηκε επίσης στις ΗΠΑ την περίοδο 1995-1996 
αναφέρει ότι το 48% από 379 διαγνωσμένα επεισόδια θετικών καλλιεργειών αίματος 
οφείλονταν σε είδη Candida non-albicans και τα πιο συχνά ήταν η C. glabrata (20%), 
η C. tropicalis (11%), η C. parapsilosis (8%) και η C. Krusei (5%) (pneumon.org; 
Δημόπουλος Γ, 2002; Pfaller Ma et al, 1998). 
 
Η μελέτη SENTRY που πραγματοποιήθηκε σε 34 κέντρα των ΗΠΑ αναφέρει ότι από 
307 επεισόδια θετικών καλλιεργειών αίματος που οφείλονταν στο γένος Candida το 
80% ήταν νοσοκομειακής προέλευσης και το 50% εξ' αυτών εμφανίσθηκε στις ΜΕΘ 
(Pfaller MA, et al 1998).  
 
Η μεγάλη Ευρωπαϊκή μελέτη EPIC (European Prevalence of Infection in Intensive 
Care) η οποία πραγματοποιήθηκε σε 1417 ΜΕΘ αναφέρει ότι την ημέρα καταγραφής 
των λοιμώξεων οι μύκητες αποτέλεσαν το πέμπτο σε συχνότητα νοσοκομειακό 
παθογόνο (17,1%) αν και ορισμένα από τα απομονωθέντα είδη αντιπροσώπευαν 
μάλλον αποικισμό παρά λοίμωξη (Vincent JL et al, 1995).  
 
Σε μια προοπτική μελέτη από τους Nolla-Salas et al. η οποία πραγματοποιήθηκε σε 
28 ΜΕΘ της Ισπανίας αναφέρεται ότι η επίπτωση των θετικών καλλιεργειών αίματος 
από είδη  Candida ήταν 1/500 εισαγωγές (Leon C et al, 2006). 
 
Στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι Μ.Λ. και ειδικότερα η καντινταιμία 
αναφέρονταν στην 5η  θέση των νοσοκομειακών σηψαιμιών. Στην συνέχεια σε 
επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων στις ΗΠΑ από τον Απρίλιο του 1995 ως 
Ιούνιο του 1996 αποκαλύφθηκε ότι Candida spp αποτελεί την 4η κύρια αιτία 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων με ποσοστό 8%-15% όλων των μολύνσεων (Pfaller 
Ma et al, 1998; Bodey GP, 1993; Pfaller MA, 1995). 
 
Στην Ευρώπη αντίστοιχα η καντινταιμία ευθύνεται για το 2,8% των σηψαιμιών 
καταλαμβάνοντας την 8η θέση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Μελέτη Επιπολασμού 
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των Λοιμώξεων σε ΜΕΘ (EPIC 1995) απομονώθηκαν στελέχη μυκήτων σε 17,1% 
των νοσηλευομένων. Από αυτά το 80% οφείλεται σε    Candida spp (Vincent JL et al, 
1995). Η Ελλάδα και Πορτογαλία είχαν τα υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων (65% η κάθε μία) και η Ελβετία (46%), η Γερμανία 
(43%), και οι Κάτω Χώρες (39%) είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά (P <0,05) (Vincent 
JL et al, 2009). 
 
Μέχρι προ δεκαετίας, από τα στελέχη Candida spp που ήταν υπεύθυνα για την 
πρόκληση σηπτικών επεισοδίων σε έδαφος ενδοκοιλιακών λοιμώξεων κυριότερα 
παθογόνα ήταν στελέχη της Candida albicans σε ποσοστό 75% (Richardson MD, 
2005). 
 
Σε προοπτική μελέτη παρατήρησης της επίπτωσης λοιμώξεων του εγχειρητικού 
πεδίου σε 20.007 επεμβάσεις βρέθηκαν ανάλογα δεδομένα. Τα στελέχη C. albicans 
ήταν υπεύθυνα για το 7.9% του συνόλου αυτών των λοιμώξεων (Weiss III CA et al, 
1999). Πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα αναδεικνύουν ότι τα στελέχη C. albicans 
έχουν περιορισθεί σε λιγότερο από 60% του συνόλου των μυκητιακών παθογόνων, 
ενώ έχει αυξηθεί η επίπτωση των λοιμώξεων από άλλα στελέχη όπως η Candida 
glabrata στο 26%, η C. parapsilosis στο 20%, η C. tropicalis στο 24% και η C. krusei 
στο 10%. Από αυτά τα στελέχη, η C.krusei είναι ανθεκτική στη φλουκοναζόλη ενώ η 
C. glabrata αναπτύσσει εύκολα αντοχή στη φλουκοναζόλη και στην ιτρακοναζόλη. 
Πιθανολογείται ότι η ευρεία χρήσης της φλουκοναζόλης ως χημειοπροφύλαξη στους 
ουδετεροπενικούς ασθενείς αποτελεί την κυριότερη αιτία αλλαγής της επιδημιολογίας 
των στελεχών Candida spp (Richardson MD, 2005). 
 
Η αυξημένη επίπτωση των μυκητιακών λοιμώξεων στις ΜΕΘ οδήγησε στη 
δημιουργία μιας βαθμολογίας κινδύνου ανάπτυξης μυκητιακών λοιμώξεων στη ΜΕΘ 
(Candida score). Με βάση αυτή τη βαθμολογία, οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 
ενδοκοιλιακή λοίμωξη, όσοι λαμβάνουν ολική παρεντερική διατροφή και όσοι 
εκδηλώνουν σοβαρή σήψη βακτηριακής αιτιολογίας, έχουν επτά φορές μεγαλύτερο 
σχετικό κίνδυνο για την ανάπτυξη μυκητιακών λοιμώξεων συγκρινόμενοι με όσους 
δεν εμφανίζουν τους αντίστοιχους παράγοντες κινδύνου (Leon C et al, 2006). 
 

2.5 Αίτια αυξημένης επίπτωσης  των ευκαιριακών μυκητιακών λοιμώξεων στις 
ΜΕΘ 

 
Η επίπτωση των μυκητιακών λοιμώξεων στους ασθενείς της Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ) εμφάνισε μεγάλη αύξηση τις τελευταίες δύο δεκαετίες, χωρίς να 
συνυπάρχει απαραίτητα καταστολή του ανοσοποιητικού τους συστήματος λόγω της 
ευρείας χρήσης των σύγχρονων επεμβατικών τεχνικών παρακολούθησης  και 
συστημάτων ανάνηψης, της αυξημένης χρήσης των ενδαγγειακών καθετήρων, της 
ευρείας χορήγησης των αντιβιοτικών, της χρήσης των γλυκοκορτικοειδών 
(Dimopoulos G, Vincent JL, 2002; Δημόπουλος Γ, Καραμπίνης A, 2002),του 
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αυξημένου αριθμού ασθενών τρίτης ηλικίας που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ και των 
ασθενών με ανοσοκαταστολή (πάσχοντες από κακοήθεις νόσους και σύνδρομο 
επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, ασθενείς υπό χημειοθεραπεία και ιατρογενή 
ανοσοκαταστολή) που χρήζουν εντατικής θεραπείας και νοσηλείας (Blumberg HM et 
al, 2001; Fraser VJ et al, 1992).  
 
Οι Μ.Λ. οδηγούν σε παράταση της νοσηλείας των νοσηλευομένων σε ΜΕΘ με 
επακόλουθο το αυξημένο κόστος νοσηλείας (Umscheid Ca et al, 2011; Klevens et al, 
2002; cdc. gov), σε σημαντική αύξηση της νοσηρότητας, θνησιμότητας (40%-70%) 
(Eggimann P et al, 2003; Wey SB et al, 1988; Gudlaugsson O et al, 2003) και 
θνητότητας (pneumon.org, 2005; Jarvis Wr, 1995; Beck-Saque Cm, Jarvis Wr, 1993).  
 
Η επίπτωση της εμφάνισης θετικών καλλιεργειών αίματος για Candida 
spp αυξήθηκαν κατά 400% σε σχέση με τη δεκαετία του '80, η αναλογία των 
μυκητιακών λοιμώξεων αυξήθηκε από 6.4% σε 10.4% και ο δείκτης μυκητιακών 
λοιμώξεων αυξήθηκε από 2,0 σε 3,8% λοιμώξεις/1000 ασθενείς στο ίδιο χρονικό 
διάστημα. Πολλά από τα είδη των μυκήτων που προκαλούν σήμερα συστηματικές 
λοιμώξεις παλαιότερα θεωρούνταν χαμηλής λοιμογόνου δύναμης ή/και μη παθογόνοι 
μικροοργανισμοί. Οι υψηλότεροι δείκτες μυκητιακών λοιμώξεων εμφανίζονται σε 
Ογκολογικά Τμήματα, σε Μονάδες Εγκαυμάτων, σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
Νεογνών και σε χειρουργικές ΜΕΘ. Η εμφάνιση των μυκητιακών λοιμώξεων 
συνδέθηκε με ορισμένους προδιαθεσικούς παράγοντες (pneumon.org; Γιαμαρέλος Ε, 
2011). 
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3. Προδιαθεσικοί Παράγοντες 
 
Από διάφορες μελέτες καθορίσθηκε ένας αριθμός προδιαθεσικών παραγόντων που 
ευνοούν την εμφάνιση μυκητιακών λοιμώξεων. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα να 
αναγνωριστούν κάποιοι ασθενείς ως υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση ΜΛ. Οι 
προδιαθεσικοί αυτοί παράγοντες είναι: 
 
Αποικισμός: Η συμμετοχή του αποικισμού στην παθογένεια των ΜΛ αποδείχθηκε 
από τον Krause et all σε υγιείς εθελοντές στους οποίους η χορήγηση 1012 IV 
αποικιών Candida spp. οδήγησε στην εμφάνιση συμπτωμάτων και θετικών 
καλλιεργειών αίματος και ούρων μετά από 2, 3 και 6 ώρες αντίστοιχα. Η θέση του 
αποικισμού αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση λοίμωξης 
και η ανίχνευση πολλαπλών θέσεων αποικισμού στο σώμα του ασθενούς συνδέεται 
με αυξημένη θνητότητα (Krause W et al, 1969).  

 

Προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση μυκητιάσεων στους ασθενείς της 
ΜΕΘ 

Προδιαθεσικός παράγοντας Σχόλια 
Αντιβιοτικά ευρέως φάσματος  
Γλυκοκορτικοειδή  
Χημειοθεραπεία για καρκίνο  
Κακοήθεις νόσοι  
Αποικισμός  
Κεντρικοί καθετήρες  
Τεχνικές αιμοδιύλησης 
Ολική παρεντερική διατροφή  
Ουδετεροπενία  
Εγκαύματα  
Μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις 
Μηχανική αναπνοή  
Παρατεταμένη νοσηλεία στη ΜΕΘ 
Κακή θρέψη  
Πολλαπλές μεταγγίσεις  
Σακχαρώδης διαβήτης  
Βαρύτητα υποκείμενης νόσου  

Αριθμός, διάρκεια θεραπείας, τύπος αντιβιοτικών  
Διάρκεια θεραπείας και δόση  
Διάρκεια και είδος σχήματος  
Είδος κακοήθειας  
Έκταση, πυκνότητα και διάρκεια αποικισμού  
Ουροκαθετήρες, καθετήρες μεγάλων αγγείων,  

Αύξηση της δεκτικότητας των μυκήτων στη γλυκόζη  
Βαθμός και διάρκεια  
>50% της επιφάνειας σώματος  
Διάσπαση φραγμού εντέρου  
>7 ημέρες  
Αποικισμός, μειωμένη ανοσολογική απόκριση  
Μειωμένη άμυνα  
Αποικισμός, αύξηση επιπέδων κυτταροκινών  
Αύξηση προσκόλλησης μυκήτων  
APACHE II* score >20 

*APACHE II score: Acute and Chronic Health Evaluation System   
 

Πίνακας 6: Προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση ΜΛ σε ασθενείς ΜΕΘ (Γ. Δημόπουλος, Ε. 
Σαλγκάμη, Πνεύμων 2005, Τεύχος 1) 

 
Θετική καλλιέργεια ούρων για λοίμωξη από είδη Candida  ή καντιντουρία: Ορίζεται η 
εύρεση άνω των 100.000 αποικιών/mm3 ειδών Candida στα ούρα. Σε ασθενείς με 
ουροκαθετήρα θεωρείται ισχυρός προδιαθεσικός παράγων για την εμφάνιση 
Candidemia. 
 
Σε μία μελέτη που περιελάμβανε 47 χειρουργημένους ασθενείς που νοσηλεύονταν σε 
ΜΕΘ αναφέρεται ότι η Candiduria αποτελεί πρώιμο δείκτη συστηματικής λοίμωξης 
όταν συνδυάζεται με σοβαρή σήψη, κλίμακα βαρύτητας νόσου (APACHE II) >18 και 
προηγούμενη λήψη ευρέως φάσματος αντιβιοτικών (Nassura Z et al. 1993). 

http://www.pneumon.org/302/newsid844/96/query/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82/modules/a%3A1%3A%7Bs%3A6%3A%22%CE%9D%CE%AD%CE%B1%22%3Ba%3A1%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A4%3A%22news%22%3B%7D%7D/queryoptions/a%3A2%3A%7Bs%3A4%3A%22type%22%3Bs%3A3%3A%22tag%22%3Bs%3A10%3A%22querytitle%22%3Bs%3A37%3A%22%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82%22%3B%7D
http://www.pneumon.org/302/newsid844/96/query/%CE%B5.%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%B7/modules/a%3A1%3A%7Bs%3A6%3A%22%CE%9D%CE%AD%CE%B1%22%3Ba%3A1%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A4%3A%22news%22%3B%7D%7D/queryoptions/a%3A2%3A%7Bs%3A4%3A%22type%22%3Bs%3A3%3A%22tag%22%3Bs%3A10%3A%22querytitle%22%3Bs%3A20%3A%22%CE%95.+%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CE%B7%22%3B%7D
http://www.pneumon.org/302/newsid844/96/query/%CE%B5.%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%B7/modules/a%3A1%3A%7Bs%3A6%3A%22%CE%9D%CE%AD%CE%B1%22%3Ba%3A1%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A4%3A%22news%22%3B%7D%7D/queryoptions/a%3A2%3A%7Bs%3A4%3A%22type%22%3Bs%3A3%3A%22tag%22%3Bs%3A10%3A%22querytitle%22%3Bs%3A20%3A%22%CE%95.+%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CE%B7%22%3B%7D
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Άλλη πολυκεντρική προοπτική μελέτη καταγραφής στην οποία μελετήθηκαν 861 
ασθενείς έδειξε ότι η Candiduria απαντάται συχνά σε ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη, στους ασθενείς τρίτης ηλικίας, σε ασθενείς με υποκείμενη νόσο του 
ουροποιητικού συστήματος και σε ασθενείς που είχαν λάβει θεραπεία με αντιβιοτικά 
(Kauffman CA et al. 2000).  
 
Οι Sobel et al. έδειξαν ότι η Candiduria υποχωρεί αυτόματα με την αφαίρεση του 
ουροκαθετήρα στο 41% των ασθενών που δεν είχαν λάβει θεραπεία και σε λιγότερο 
από το 20% των ασθενών που έφεραν χρόνιο καθετήρα χωρίς όμως αυτός να 
αφαιρεθεί  (Sobel JD et al. 2000). 
 
Χρήση αντιβιοτικών:   έχει αποδειχθεί ότι η ευρεία χρήση των αντιβιοτικών αποτελεί 
προδιαθεσικό παράγοντα για την εμφάνιση μυκητιακών λοιμώξεων (Wey SB et al, 
1989; Kennedy MJ et al. 1997; Giulliano M. et al. 1987).  
 
Σε μια πολυπαραγοντική ανάλυση οι Diaz et al. αναφέρουν ότι η χορήγηση άνω των 
4 αντιβιοτικών αποτελεί από μόνο του ένα ανεξάρτητο παράγοντα για την εμφάνιση 
θετικών καλλιεργειών αίματος από είδη Candida στους ασθενείς της ΜΕΘ (Diaz E et 
al. 1998). 
 
Οι Wenzel et al. επίσης αναφέρουν ότι η χορήγηση αντιβιοτικών αποτελεί ανεξάρτητο 
παράγοντα για την εμφάνιση Candidemia  (Wenzel RP. 1995). 
 
Οι Fraser et al. αναφέρουν ότι στο 94% των ασθενών με θετικές καλλιέργειες 
αίματος για είδη Candida υπήρξε ευρεία χρήση αντιβιοτικών και το 62% αυτών 
ελάμβανε θεραπεία με 4 τουλάχιστον διαφορετικά αντιβιοτικά πριν από τη διάγνωση 
των θετικών αιμοκαλλιεργειών (Fraser VJ,et al, 1992), ενώ οι Samonis et al. από μια 
μελέτη που έκαναν σε ποντίκια αναφέρουν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης συστηματικής 
μυκητιακής λοίμωξης δεν είναι ο ίδιος με όλα τα είδη των αντιβιοτικών (Samonis G. 
et al. 1993).  
 
Bαρύτητα κύριας νόσου:  Ο κίνδυνος εμφάνισης ΜΛ σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε 
ΜΕΘ, είναι ανάλογος με τη βαρύτητα της κυρίας νόσου για την οποία νοσηλεύεται. 
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει θετική συσχέτιση της υψηλής βαθμολογίας της 
κλίμακας APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) με την 
εμφάνιση θετικών καλλιεργειών αίματος για είδη Candida και με παρατεταμένη 
νοσηλεία αυτών των ασθενών στη ΜΕΘ (Vincent JL et al, 1995; Pitet D et al, 1994; 
Spaeth G et al, 1994). 
 
Ολική παρεντερική σίτιση: η χορήγηση ολικής παρεντερικής διατροφής και η 
υπεργλυκαιμία (σάκχαρο αίματος >180mg/dl) αναστέλλει τη λειτουργία του 
συμπληρώματος, τη δράση των ανοσοσφαιρινών (ιδιαίτερα της IgA), καταστέλλει τη 
λειτουργία των μακροφάγων και προκαλεί ατροφία των εντερικών λαχνών.  
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Σακχαρώδης διαβήτης: μειώνει την άμυνα του οργανισμού (ειδικά εάν το σάκχαρο 
αίματος είναι >180mg/dl) (Spaeth G et al, 1994; Alverady E et al, 1992). 
 
Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής: Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση του ασθενούς 
αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για την διείσδυση μυκήτων εντός του βρογχικού 
δέντρου και την εμφάνιση θετικών καλλιεργειών από κάποιο είδος Candida στις 
βρογχικές εκκρίσεις. 
 
Έγκαυμα: Οι εγκαυματίες ασθενείς αποτελούν πληθυσμό υψηλού κινδύνου για την 
εμφάνιση ΜΛ αφού: 

I. Λόγω των δερματικών βλαβών δεν υπάρχουν  φραγμοί στο επιθήλιο του 
δέρματος διευκολύνοντας έτσι την είσοδο μυκήτων στο αίμα με κίνδυνο 
εμφάνισης ΜΛ. 

II. Ασθενείς με εγκαύματα >25% εμφανίζουν πολύ συχνά ειλεό λόγω της 
ατροφίας του γαστρεντερικού συστήματος και με τη χορήγηση ολικής 
παρεντερικής διατροφής ευνοείται η ανάπτυξη ΜΛ. 

III. Σε ασθενείς με εγκαύματα γίνεται ευρεία χρήση αντιβιοτικών και η νοσηλεία 
τους στην ΜΕΘ είναι παρατεταμένη ευνοώντας έτσι την ανοσοκαταστολή 
τους  (Calvano SE, et al, 1998; Dean DA, Burchard KW 1996). 
 

Ανοσολογική απόκριση (Ανοσοκαταστολή):  Η ανοσολογική απάντηση του 
οργανισμού απέναντι στις ΜΛ μειώνεται με την παρατεταμένη παραμονή του 
ασθενούς στην ΜΕΘ ευνοώντας την διείσδυση μυκήτων στους   ιστούς. 
 
Κακοήθεια-Χημειοθεραπεία-Ακτινοθεραπεία: Ασθενείς που εισάγονται στην ΜΕΘ με 
κακοήθεια και έχουν υποστεί σε κάποιο χημειοθεραπευτικό σχήμα ή σε 
ακτινοθεραπεία  έως και 3 μήνες πριν από την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ ή 
παρουσιάζουν ουδετεροπενία (Λευκά αιμοσφαίρια<500/mm3) θεωρούνται 
ανοσοκατασταλμένοι και κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν κάποια λοίμωξη 
από μύκητα. 
 
Κεντρικοί καθετήρες: Η τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων σε μεγάλα αγγεία 
αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για την εμφάνιση ΜΛ γιατί διακόπτεται η 
συνέχεια του δέρματος με αποτέλεσμα να ευνοείται η είσοδος μυκήτων στην 
κυκλοφορία του αίματος (Maki DG, Mermel LA 1998).  
 
Μεταμόσχευση - HIV λοίμωξη:  (CD4/mm3 ): Ασθενείς αυτών των κατηγοριών 
θεωρούνται επίσης ανοσοκατασταλμένοι με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης κάποιας 
ΜΛ.  
  
Χρήση κορτικοστεροειδών: Ασθενείς που έχουν λάβει θεραπεία με κορτικοστεροειδή 
θεωρούνται ανοσοκατασταλμένοι, λόγω της ιατρογενούς επίδρασης τους στο 
ανοσοποιητικό σύστημα αυτών με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης ΜΛ. 
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Χρόνια νοσήματα (ηπατική, καρδιακή, νεφρική ανεπάρκεια): Ασθενείς με ανεπάρκεια 
σε ζωτικά όργανα (καρδιά, ήπαρ, νεφρά) έχουν μειωμένο ανοσοποιητικό σύστημα και 
έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν ΜΛ. 
 
Άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες  :  
οι μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις, τραύμα μη χειρουργικό, 
οι σοβαρές κακώσεις και τραυματισμοί,  
οι κακοήθεις νόσοι,  
η χορήγηση χημειοθεραπείας και η ενδοτοξιναιμία γιατί επιδρούν στην ακεραιότητα 
του γαστρικού βλεννογόνου, ευνοούν τη διαμετάθεση των ειδών Candida και τη 
διείσδυση αυτών στην αιματική κυκλοφορία (Komshian SV et al, 1989). 
 

3.1 Ταξινόμηση Νοσοκομειακών λοιμώξεων 
 
Με βάση τα κριτήρια του CDC/NHSN (National Healthcare Safety Network) που 
δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο του 2013, οι ΝΛ ταξινομούνται σε 14 γενικές κατηγορίες 
και 53 υποκατηγορίες αυτών. 
 
Οι λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου (SSI), οι πνευμονίες (PNEU), οι βακτηριαιμίες 
(BSI) και οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος  (UTI) περιλαμβάνουν το 
80% περίπου των λοιμώξεων ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται στις άλλες κατηγορίες. 
Αναλυτικά οι κατηγορίες είναι: 
 
Πίνακας 7: Ταξινόμηση Νοσοκομειακών λοιμώξεων βάση τα κριτήρια του CDC/NHSN 
 
BJ Λοίμωξη των οστών και των αρθρώσεων 
BONE  Οστεομυελίτιδα 
DISC Λοίμωξη στο χώρο του δίσκου  
JNT Μικτή ή λοίμωξη θύλακος  

SYS Συστηματική λοίμωξη 
SYS-DI Διάσπαρτη λοίμωξη 
SYS-CSEP Κλινική σήψη 

BSI Αιματογενώς λοίμωξη (Σηψαιμία) 
LCBI Εργαστηριακά επιβεβαιωμένη 
C-CVC Κλινικά σχετιζόμενη με κεντρικό αγγειακό 
καθετήρα (δήλωση ως CRI 3) 
C-PVC κλινικά σχετιζόμενη με περιφερειακό αγγειακό 
καθετήρα (δήλωση ως CRI 3 PVC) 
S-PUL Δευτεροπαθής μετά από λοίμωξη 
Αναπνευστικού 
S-SSI Δευτεροπαθής μετά από λοίμωξη χειρουργικού 
πεδίου 
S-DIG Δευτεροπαθής μετά από λοίμωξη 
γαστρεντερικού συστήματος 
S-SST Δευτεροπαθής μετά από λοίμωξη δέρματος, 
μαλακών μορίων 
S-OTH Δευτεροπαθής μετά από άλλη λοίμωξη 
UO Επιβεβαιωμένη σηψαιμία άγνωστης προέλευσης 
UNK Άγνωστης προέλευσης έλλειψη πληροφοριών 

PN Πνευμονία 
PN 1 Κλινικά κριτήρια & θετική ποσοτική κ/α από 
ελάχιστα επιμολυσμένο δείγμα του κατώτερου 
αναπνευστικού 
PN 2  Κλινικά κριτήρια & θετική ποσοτική κ/α από 
πιθανώς επιμολυσμένο δείγμα του κατώτερου 
αναπνευστικού 
PN 3  Κλινικά κριτήρια & μικροβιολογική διάγνωση με 
εναλλακτική μικροβιολογική μέθοδο 
PN 4  Κλινικά κριτήρια & θετική κ/α πτυέλων από το 
κατώτερο αναπνευστικό 
PN 5 Κλινικά συμπτώματα πνευμονίας χωρίς θετική 
μικροβιολογική επιβεβαίωση 

CNS Λοίμωξη κεντρικού νευρικού συστήματος 
CNS-IC Ενδοκρανιακή λοίμωξη 
CNS-MEN Μηνιγγίτιδα ή κοιλιίτιδα 
CNS-SA Απόστημα Σπονδυλικής Στήλης χωρίς 
μηνιγγίτιδα 

UTI Λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος 
UTI-ABUTI Ασυμπτωματική βακτηριαιμική λοίμωξη 
του ουροποιητικού συστήματος 
UTI-ΟUΤΙ Άλλες λοιμώξεις του ουροποιητικού 
συστήματος 
UTI-SUTI Συμπτωματική λοίμωξη του ουροποιητικού 
συστήματος 

CVC Λοίμωξη καρδιαγγειακού συστήματος 
CVC-CARD Μυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα 

VAE Λοίμωξη που σχετίζεται με αναπνευστήρα 
VAC Κατάσταση που σχετίζεται με αναπνευστήρα 
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CVC-ENDO Ενδοκαρδίτιδα 
CVC-MED Μεσοθωρακίτιδα 
CVC-VASC Αρτηριακή ή φλεβική λοίμωξη 

IVAC Λοίμωξη, επιπλοκή που σχετίζονται με 
αναπνευστική υποστήριξη  
Πιθανή VAP Ενδεχόμενη πνευμονία που σχετίζεται με 
αναπνευστήρα 
Πιθανή VAP  Πιθανή πνευμονία που σχετίζεται με 
αναπνευστήρα 

EENT Λοίμωξη Οφθαλμού, Ωτός, Ρινός, Λαιμού, 
Στόματος 
EENT-CONJ Επιπεφυκίτιδα 
EENT-EAR Λοίμωξη Ωτός, μαστοειδούς απόφυση 
EENT-EYE Λοίμωξη του οφθαλμού, εκτός της 
επιπεφυκίτιδας 
EENT-ORAL Λοίμωξη στοματικής κοιλότητας (του 
στόματος, της γλώσσας ή των ούλων) 
EENT-SINU Παραρινοκολπίτιδα 
EENT-UR Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος, φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, επιγλωττίτιδα. 

SSI Λοίμωξη του χειρουργικού πεδίου 
DIP Εν τω βάθη πρωτογενής λοίμωξη χειρουργικής 
τομής 
DIS Εν τω βάθη δευτερογενής λοίμωξη χειρουργικής 
τομής  
Λοίμωξη οργάνου/χώρου - Αναφέρατε συγκεκριμένο 
τύπο: οστό, ενδομήτριου, πνεύμονα, στόμα, αυτί, μάτι, 
στήθος, ουροποιητικού συστήματος, αναπαραγωγικού 
συστήματος, γαστρεντερικού συστήματος, ενδοκάρδιο, 
μυοκάρδιο, περικάρδιο 
SIP Πρωτοπαθής επιπολής λοίμωξη χειρουργικής 
τομής 
SIS Δευτεροπαθής επιπολής λοίμωξη χειρουργικής 
τομής 

GI Λοίμωξη γαστρεντερικού συστήματος  
GI-GE Γαστρεντερίτιδα 
GI-GIT Λοίμωξη στο γαστρεντερικό σωλήνα  
GI-HEP - Ηπατίτιδα 
GI-IAB Ενδοκοιλιακή λοίμωξη, που δεν 
προσδιορίζεται αλλού 
GI-NEC - Νεκρωτική εντεροκολίτιδα 

REPR Λοίμωξη αναπαραγωγικού συστήματος 
REPR-EMET Ενδομητρίτιδα 
REPR-EPIS Λοίμωξη Περινεοτομής  
REPR-OREP Άλλες λοιμώξεις του ανδρικού ή 
γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος 
REPR-VCUF Λοίμωξη κολπικού κολοβώματος μετά 
από υστερεκτομή 

LRI Λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού, εκτός από 
πνευμονία     
LRI-BRON - Βρογχίτιδα, τραχειοβρογχίτιδα, 
τραχειίτιδας, χωρίς ενδείξεις πνευμονίας 
LRI-LUNG - Άλλες λοιμώξεις του κατώτερου 
αναπνευστικού συστήματος. 

SST Λοίμωξη δέρματος & μαλακών μορίων 
SST-BRST Απόστημα μαστού ή η μαστίτιδα 
SST-BURN Λοίμωξη επί εγκαύματος 
SST-CIRC Λοίμωξη περιτομής σε νεογέννητο 
SST-DECU Λοίμωξη έλκους κατάκλισης 
SST-PUST Φλυκταίνωση σε βρέφος 
SST-SKIN Λοίμωξη του δέρματος 
SST-ST Λοίμωξη μαλακών μορίων 
SST-UMB Ομφαλίτιδα 

 

3.2 Διάγνωση και διαχείριση  ΜΛ σε ασθενείς της ΜΕΘ 
 
Η διάγνωση των μυκητιακών λοιμώξεων είναι δύσκολη γιατί η κλινική 
συμπτωματολογία με την οποία εμφανίζονται ποικίλλει και δεν είναι ειδική ενώ 
απαιτεί το συνδυασμό κλινικών, εργαστηριακών, ακτινολογικών και ιστολογικών 
ευρημάτων. 
 Οι θετικές καλλιέργειες ούρων για Candida spp., ο επίμονος πυρετός παρά τη 

χρήση αντιβιοτικών ευρέως φάσματος, και η κλινική υποψία αποτελούν 
ισχυρά κριτήρια για τη διάγνωση στους ασθενείς της ΜΕΘ.  

 Η απομόνωση των Candida spp. από καλλιέργειες αίματος σε συνδυασμό με 
την ύπαρξη κεντρικών αγγειακών καθετήρων και ο αριθμός των 
αποικισθέντων περιοχών θέτουν τη διάγνωση της συστηματικής λοίμωξης (De 
Marie S 2000). 

 Ο δείκτης CCI (Candida Colonization Index) που προτάθηκε από τους Pittet 
et al. βοηθά στην πρώιμη διάγνωση των διεισδυτικών λοιμώξεων και στην 
εκτίμηση της βαρύτητας του αποικισμού (Pitet D et al, 1994; Martino P, et al, 
1994). 
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 Η απομόνωση Candida spp. από προηγούμενα στείρα περιοχή σε συνδυασμό 
με τη συνύπαρξη συμπτωμάτων θεωρείται λοίμωξη.  

 Η οριστική διάγνωση της διεισδυτικής και συστηματικής λοίμωξης τίθεται 
από ιστολογικά δείγματα και καλλιέργειες ιστών καθώς και από την παρουσία 
ενδοφθαλμίτιδος. 

 

3.2.1 Η διάγνωση της καντιντίασης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς 
 
Μόνο το 5-15% των ασθενών αποικίζονται από Candida spp. κατά την είσοδο τους 
στη  ΜΕΘ, αλλά το ποσοστό αυτό αυξάνει προοδευτικά με το χρόνο για 50-80%, ως 
αποτέλεσμα της παρατεταμένης έκθεσης σε πολλούς παράγοντες κινδύνου, όπως 
μείζονα χειρουργική επέμβαση, παρεντερική διατροφή, αιμοκάθαρση και τα 
αντιβιοτικά (Van de Veerdonk FL, et al. 2010). 
 
Ωστόσο, μόνο το 5-30% των ασθενών που αποικίστηκαν θα αναπτύξουν εν τω βάθει 
καντιντίαση, που συνήθως είναι λοίμωξη όψιμης έναρξης που σχετίζεται με την 
παραμονή στην ΜΕΘ (Leroy O, et al. 2009;  Tortorano AM, et al. 2006; Pfaller MA, 
et al. 2011).  
 
Καθώς η κλινική διαφοροποίηση μεταξύ αποικισμού και λοίμωξης σε βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς εξακολουθεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, η χρησιμότητα και η 
σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των καλλιεργειών επιτήρησης αποικισμού 
παραμένουν ασαφείς.  
 
Δύο κύριοι τύποι των λοιμώξεων από Candida κυριαρχούν. Η Καντινταιμία συνήθως 
εμφανίζεται μετά από αρκετές ημέρες ή εβδομάδες παραμονής στη ΜΕΘ, ενώ η 
περιτονίτιδα που σχετίζεται με μύκητες στενότερα, ακολουθεί μια περίπλοκης 
εγχείρησης στην κοιλιακή χώρα. Οι συμβατικές καλλιέργειες αίματος, καθώς και οι 
καλλιέργειες από άλλες στείρες περιοχές του σώματος, έστω και αν δεν είναι ταχείες 
και έχουν μικρή ευαισθησία, παραμένουν τα βασικά διαγνωστικά εργαλεία για τον 
εντοπισμό Candida σε επίπεδο είδους και επιτρέπουν να δοκιμαστεί η δραστικότητα 
διαφόρων αντιμυκητιακών παραγόντων. 
 
Καλλιέργειες από θέσεις άλλες εκτός από το αίμα ή φυσιολογικά στείρα υγρά του 
σώματος είναι μη ειδικές και αντανακλούν αποικισμό στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων. Οι καλλιέργειες αίματος θετικοποιούνται σε μια μειοψηφία των 
ασθενών  με εν τω βάθη καντιντίαση και συχνά μόνο αργά στην πορεία της λοίμωξης. 
 
Η συμβατική ταυτοποίηση της Candida σε επίπεδο είδους συνήθως απαιτεί 1 έως 3 
ημέρες μετά την ανίχνευση της ανάπτυξης των μυκήτων σε καλλιέργειες αίματος. Η 
πρόσφατη ανάπτυξη νέων εργαστηριακών τεχνικών (fluorescent in situ hybridization 
[FISH], και matrix-assisted laser desorption ionization time of flight mass-
spectrometry [MALDITOF-MS]),  βοηθούν σημαντικά στο να μειωθεί η καθυστέρηση 
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στην ταυτοποίηση σε επίπεδο ειδών και έτσι να επιτραπεί νωρίτερα η  επιλογή της 
κατάλληλης αντιμυκητιακής θεραπείας (Prod'hom G, et al. 2010).  
 
Εν τω βάθη καντιντίαση, εκτός από καντινταιμίας είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Τα 
κλινικά σημεία που είναι ενδεικτικά της διηθητικής καντιντίασης δεν διαφέρουν από 
εκείνες των άλλων νοσοκομειακών λοιμώξεων .  
 

3.2.2 Διεισδυτικές ασπεργιλλώσεις: Εργαστηριακή διάγνωση και 
παρακολούθηση 
 
Το 2008 δημοσιεύθηκαν τα αναθεωρημένα κριτήρια-ορισμοί για τις διεισδυτικές 
μυκητιάσεις από την ομάδα των EORTC/MSG (European Organization for Research 
and Treatment of Cancer/Invasive Fungal Infections Cooperative Group and National 
Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group). Τα κριτήρια αυτά 
προτάθηκαν ως οδηγός για τον ορισμό της διάγνωσης μιας διεισδυτικής μυκητίασης 
ως πιθανής ή αποδεδειγμένης. (De Pauw B, et al. 2008). 
 
Στο κείμενο αυτό, γενικά για τις διεισδυτικές μυκητιάσεις, τα μικροβιολογικά-
μυκητολογικά κριτήρια, που όταν υπάρχουν κατατάσσουν τη διάγνωση ως πιθανή, 
είναι τα άμεσα και τα έμμεσα. Στα άμεσα (αποικισμός) περιλαμβάνονται η ανεύρεση 
μυκητιακών στοιχείων με την άμεση μικροσκόπηση στα πτύελα, στο 
βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, στις βρογχικές εκκρίσεις και στην αναρρόφηση υλικού 
από τους παραρρίνιους κόλπους ή η ανάπτυξη ενός νηματοειδούς μύκητα σε 
καλλιέργεια, όπως τα είδη των Aspergillus, Fusarium, Zygomycetes και 
Scedosporium.  
 
Ως αποδεδειγμένη από μικροβιολογικής άποψης θεωρείται μια διεισδυτική μυκητιακή 
λοίμωξη:  

o όταν υπάρχει παρουσία μύκητα (νηματοειδούς ή ζυγομύκητα) στη 
μικροσκόπηση υλικού που έχει ληφθεί με αναρρόφηση με βελόνα ή με βιοψία 
από φυσιολογικά στείρα περιοχή σε  συνδυασμό με αντίστοιχη εικόνα 
νέκρωσης του ιστού σε παθολογοανατομικό παρασκεύασμα 

o όταν υπάρχει ανάπτυξη μύκητα σε καλλιέργεια υλικού που προέρχεται από 
φυσιολογικά στείρα περιοχή και έχει ληφθεί με αποστειρωμένο τρόπο 

o όταν αναπτύσσονται στην καλλιέργεια αίματος νηματοειδείς μύκητες όπως οι 
μύκητες του γένους Fusarium, ή ζυγομύκητες όπως τα είδη Candida και τα 
είδη Cryptococcus και Trichosporon.  

Η ανάπτυξη ασπεργίλλων στην καλλιέργεια αίματος είναι δύσκολη και σπάνια και 
όταν συμβαίνει συνήθως θεωρείται επιμόλυνση. Έτσι σε μεγάλη 10ετή μελέτη στις 
Η.Π.Α. αναφέρεται ότι απομονώθηκαν μόλις 37 στελέχη ασπεργίλλων σε 300.000 
καλλιέργειες αίματος και συσχετίσθηκε με κλινική ασπεργίλλωση μόνο το 34% των 
απομονωθέντων στελεχών. (Kontoyiannis DP, et al. 2002).  
 
 
 
3.3 Προφύλαξη 
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Ως προφύλαξη ορίζεται η χορήγηση φαρμάκου σε ασθενή ο οποίος έχει υψηλό 
κίνδυνο για εμφάνιση καντινταιμίας.  
Ως εμπειρική ορίζεται η αγωγή η οποία χορηγείται σε ασθενείς που έχουν υψηλό 
κίνδυνο για εμφάνιση μυκητίασης, κλινική εικόνα λοίμωξης (πχ πυρετό), αλλά δεν 
έχουν κανένα εργαστηριακό εύρημα που να υποδεικνύει καντιντίαση. 
Η κατασταλτική (preemptive) αγωγή αναφέρεται στην έναρξη αγωγής σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου, οι οποίοι έχουν κάποιες ενδείξεις λοίμωξης από Candida (πχ είναι 
αποικισμένοι).  
 
Προφύλαξη με χρήση φλουκοναζόλης  (400mg ημερησίως) στη ΜΕΘ πρέπει να 
λαμβάνουν:  

• Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου σε τμήματα ενηλίκων με αυξημένη επίπτωση 
καντιντιασικών λοιμώξεων. 

• Οι ασθενείς μετά από μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων και συγκεκριμένα 
ήπατος, παγκρέατος και λεπτού εντέρου.  

• Οι ασθενείς με ουδετεροπενία λόγω χημειοθεραπείας για όλο το διάστημα της 
ουδετεροπενίας στη θεραπεία εφόδου.  

• Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 
και είναι ουδετεροπενικοί. 

 
Ανασταλτική και εμπειρική αγωγή 
 
Το κυριότερο πρόβλημα σχετικά με την έναρξη προφυλακτικής, εμπειρικής ή 
κατασταλτικής αντιμυκητιακής αγωγής σε ασθενείς της ΜΕΘ είναι η αναγνώριση 
ασθενών που έχουν πράγματι υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καντινταιμίας. Μια από τις 
πιο συχνές κλινικές καταστάσεις στη ΜΕΘ είναι ο ασθενής με πυρετό αλλά με 
αρνητικές καλλιέργειες. Συνήθως αυτός ο ασθενής που είναι υποψήφιος για τη λήψη 
αντιμυκητιακής αγωγής είναι βαρέως πάσχων, έχει τουλάχιστον μία κεντρική φλεβική 
γραμμή, έχει αποικισμό με Candida σε μία ή περισσότερες εστίες (πχ ούρα, πτύελα 
και/ ή κόπρανα), έχει πυρετό ή είναι αιμοδυναμικά ασταθής και οι άλλες πιθανές 
αιτίες του πυρετού έχουν αποκλεισθεί. Δεν υπάρχουν πολλά βιβλιογραφικά δεδομένα, 
αλλά διάφοροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι σ’αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να 
χορηγείται εμπειρική (ή κατασταλτική) αντιμυκητιακή αγωγή.  
 
Η απομόνωση ειδών Candida από τις βρογχικές εκκρίσεις ή από τα πτύελα δεν 
αποτελεί απόδειξη καντιντιασικής πνευμονίας. Το τραχειοβρογχικό δένδρο 
αποικίζεται πολύ συχνά από Candida, αλλά οι πνεύμονες έχουν αμυντικούς 
μηχανισμούς που δεν επιτρέπουν την διείσδυση του μύκητα στους ιστούς. Η 
διάγνωση της καντιντιασικής πνευμονίας τίθεται μόνο με ιστολογική εξέταση και 
είναι εξαιρετικά σπάνια. Αντίθετα, ο αποικισμός του αναπνευστικού από Candida 
είναι πολύ συχνός και δεν θα πρέπει να οδηγεί στην έναρξη αντιμυκητιακής αγωγής. 
 
Διηθητική ασπεργίλλωση 
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Τα υποκείμενα νοσήματα που έχουν συσχετισθεί με διηθητική ασπεργίλλωση 
πνεύμονος (ΔΑΠ) σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς είναι η χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, η κίρρωση ήπατος, η θεραπεία με στεροειδή και η μακρά νοσηλεία 
στη ΜΕΘ, αναφέρονται όμως και περιπτώσεις χωρίς κανένα από αυτά τα νοσήματα. 
Η ανεύρεση ασπεργίλλου στις βρογχικές εκκρίσεις ασθενών της ΜΕΘ, αντίθετα με 
ότι ισχύει για την Candida, πρέπει να αξιολογείται, διότι ακόμα κι αν δεν υποδηλώνει 
ΔΑΠ, αλλά αποικισμό, έχει βρεθεί ότι συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα και 
θνητότητα. Δεν υπάρχουν επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες για τη χορήγηση ή μη 
αγωγής σε ασθενείς με καλλιέργειες βρογχικών εκκρίσεων θετικές για ασπέργιλλο, 
πολλοί όμως ερευνητές συνιστούν την έναρξη αντιμυκητιακών φαρμάκων 
(ΚΕΕΛΠΝΟ News Letter, Φεβρουάριος 2013). 
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4. Μελέτες επίπτωσης-Δείκτες επίπτωσης 
 
Η μελέτη επίπτωσης είναι μια μέθοδος που όλοι οι ασθενείς παρακολουθούνται για 
ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Αποτελεί την πιο έγκυρη μέθοδο για να 
παραχθούν με ακρίβεια τα ποσοστά όλων των λοιμώξεων συμπεριλαμβανομένων και 
των μυκητιακών των ασθενών. Η μέθοδος αυτή χρειάζεται ακριβής και αυστηρούς 
ορισμούς (case definitions), δομημένη ανάλυση, συνεχής επαφή με τους ασθενείς και 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Είναι χρονοβόρες με μεγάλο κόστος γι αυτό το 
λόγο δεν είναι πολύ συχνές.  
 
Μια τέτοια μελέτη δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για την ανάπτυξη των ΜΛ σε σχέση με 
προηγηθείσες εκθέσεις σε παράγοντες κινδύνου, διερευνά αιτιολογικές σχέσεις, κάνει 
αξιολόγηση προληπτικών προγραμμάτων (γιατί περιγράφει τη ροή από την 
κατάσταση του υγιούς στην κατάσταση του ασθενούς), μπορεί να εντοπίσει 
συγκεκριμένα προβλήματα που απαιτούν περαιτέρω έρευνα, και να εκτιμήσει των 
κίνδυνο ώστε προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου για τις ΜΛ να μειωθούν και να 
γίνουν προβλέψεις για την μελλοντική πορείας τους. 
 
Ο όρος "επίπτωση" είναι ο πλέον δόκιμος στην ελληνική ιατρική και επιδημιολογία 
και σημαίνει όχι μόνο τη συχνότητα επελεύσεως ενός γεγονότος (πχ έναρξης μιας 
νόσου, κλπ.), αλλά και τον αριθμό των νέων περιστατικών μιας ασθένειας σε ένα 
χρονικό διάστημα (συχνότερα ένα έτος ή ένα μήνα). Η επίπτωση έχει χρονική 
διάρκεια και η τιμή της εξαρτάται από το μέγεθος της χρονικής περιόδου και το είδος 
της χρονικής μονάδας που χρησιμοποιείται (εβδομάδα, μήνας, έτος, κλπ.). Στους 
"δείκτες επιπτώσεως" πρέπει να προσδιορίζεται το μέγεθος της χρονικής περιόδου 
στην οποία αναφέρονται, όπως μηνιαία επίπτωση, ετήσια επίπτωση, κλπ. Να μη 
συγχέονται με τους "δείκτες επιπολασμού", που εκφράζουν τη συχνότητα μιας 
καταστάσεως (πχ. νοσήματος, αναπηρίας, νοσηλείας σε νοσοκομείο, κλπ.) σε μια 
ορισμένη χρονική στιγμή. 
 
Η αθροιστική επίπτωση (Cumulative Incidence rate) είναι ο αριθμός των νέων 
κρουσμάτων μιας λοίμωξης την οποία επιτηρούμε που εμφανίζονται στον πληθυσμό 
που είναι σε κίνδυνο κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου 
πολλαπλασιασμένος επί το 100. 
 
Αθροιστική επίπτωση (%) = 𝜜𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝝂έ𝝎𝝂 𝜿𝝆𝝄𝝊𝝈𝝁ά𝝉𝝎𝝂 𝝁𝜺 𝝀𝝄ί𝝁𝝎𝝃𝜼 𝜶𝝅ό 𝝉𝝄𝝂 𝝅𝝀𝜼𝜽𝝊𝝈𝝁ό 𝝈𝜺 𝜿ί𝝂𝜹𝝊𝝂𝝄

𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ό𝝇 𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝝉𝝄𝝊 𝝅𝝀𝜼𝜽𝝊𝝈𝝁𝝄ύ 𝝅𝝄𝝊 𝜷𝝆ί𝝈𝜿𝜺𝝉𝜶𝜾 𝝈𝜺 𝜿ί𝝂𝜹𝝊𝝂𝝄 𝜸𝜾𝜶 𝝂𝜶 𝜺𝝁𝝋𝜶𝝂ί𝝈𝜺𝜾 𝝉𝜼𝝂 𝝀𝝄ί𝝁𝝎𝝃𝜼
 × 100 

 
Ο ρυθμός ή πυκνότητα επίπτωσης (Incidence Density) είναι ένα μέτρο της 
αθροιστικής επίπτωσης, που διαιρείται με τον αριθμό των ημερών έκθεσης σε 
κίνδυνο των ασθενών που παρακολουθούνται κατά την διάρκεια της περιόδου 
επιτήρησης. Ο κίνδυνος είναι κοινός για όλους τους ασθενείς αλλά καθένας από 
αυτούς συνεισφέρει με διαφορετικό αριθμό ανάλογα με την εκάστοτε έκθεση του. 
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Είναι δείκτης που υπολογίζει την ενδημική συχνότητα των λοιμώξεων σε ένα 
νοσοκομείο. 
 
Ρυθμός επίπτωσης  = 𝜜𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝝂έ𝝎𝝂 𝜿𝝆𝝄𝝊𝝈𝝁ά𝝉𝝎𝝂 𝝁𝜺 𝝀𝝄ί𝝁𝝎𝝃𝜼 𝜿𝜶𝝉ά 𝝉𝜼𝝂 𝜹𝜾ά𝝆𝜿𝜺𝜾𝜶 𝝉𝜼𝝇 𝝅𝜺𝝆𝜾ό𝜹𝝄𝝊 𝜺𝝅𝜾𝝉ή𝝆𝜼𝝈𝜼𝝇 

𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ό𝝇 𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝜼𝝁𝜺𝝆ώ𝝂 έ𝜿𝜽𝜺𝝈𝜼𝝇 𝝉𝝎𝝂 𝜶𝝈𝜽𝜺𝝂ώ𝝂 𝝈𝜺 𝜿ί𝝂𝜹𝝊𝝂𝝄 𝜿𝜶𝝉ά 𝝉𝜼𝝂 𝜹𝜾ά𝝆𝜿𝜺𝜾𝜶 𝝉𝜼𝝇 𝝅𝜺𝝆𝜾ό𝜹𝝄𝝊 𝜺𝝅𝜾𝝉ή𝝆𝜼𝝈𝜼𝝇
 × 1000 

 

4.1 Σταθμισμένοι δείκτες επίπτωσης 
 
Ο υπολογισμός των παραπάνω δεικτών επίπτωσης αναπαριστά μια συνολική εικόνα 
για την εμφάνιση των λοιμώξεων. Η γενίκευση όμως των αποτελεσμάτων δεν θα 
αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα επειδή προέρχονται από πληθυσμούς που δεν 
είναι ομοιογενείς (διαφορετική έκθεση στους παράγοντες κινδύνου) και πιθανόν ο 
κίνδυνος να υπερεκτιμάται ή να υποτιμάται. 
Για την επίλυση του προβλήματος αυτού υπάρχουν οι σταθμισμένοι δείκτες (risk-
adjusted infection rates). Ειδικά για τις ΜΕΘ που οι ασθενείς που νοσηλεύονται 
έχουν πολλούς παράγοντες κινδύνου όπως οι υποκείμενοι νόσοι ή η έκθεση τους σε 
διάφορες παρεμβατικές συσκευές, οι δείκτες αυτοί είναι οι πλέον αξιόπιστοι για τον 
υπολογισμό της επίπτωσης των λοιμώξεων, καθώς καλύπτουν τους ενδογενείς αλλά 
και τους εξωγενείς παράγοντες κινδύνου για τον κίνδυνο ανάπτυξης τους. 
Οι σταθμισμένοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της επίπτωσης σε 
ΜΕΘ είναι: 
 
Δείκτης σηψαιμιών  = 𝜜𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇  𝝈𝜼𝝍𝜶𝜾𝝁𝜾ώ𝝂 

𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ό𝝇 𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝜶𝝈𝜽𝜺𝝂𝝄𝜼𝝁𝜺𝝆ώ𝝂 𝝌𝝆ή𝝈𝜼𝝇 𝜿𝜺𝝂𝝉𝝆𝜾𝜿𝝄ύ 𝜶𝜸𝜸𝜺𝜾𝜶𝜿𝝄ύ 𝜿𝜶𝜽𝜺𝝉ή𝝆𝜶
 × 1000 

 
Δείκτης πνευμονιών  = 𝜜𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇  𝝂𝝄𝝈𝝄𝜿𝝄𝝁𝜺𝜾𝜶𝜿ώ𝝂 𝝅𝝂𝜺𝝊𝝁𝝄𝝂𝜾ώ𝝂 

𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ό𝝇 𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝜶𝝈𝜽𝜺𝝂𝝄𝜼𝝁𝜺𝝆ώ𝝂 𝝌𝝆ή𝝈𝜼𝝇 𝜶𝝂𝜶𝝅𝝂𝜺𝝊𝝈𝜶𝝉ή𝝆𝜶
 × 1000 

 
Δείκτης ουρολοιμώξεων  = 𝜜𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇  𝝄𝝊𝝆𝝄𝝀𝝄𝜾𝝁ώ𝝃𝜺𝝎𝝂 

𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ό𝝇 𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝜶𝝈𝜽𝜺𝝂𝝄𝜼𝝁𝜺𝝆ώ𝝂 𝝌𝝆ή𝝈𝜼𝝇 𝜿𝜶𝜽𝜺𝝉ή𝝆𝜶 𝝄𝝊𝝆𝝄𝜹ό𝝌𝝄𝝊 𝜿ύ𝝈𝝉𝜺𝝎𝝇
 × 1000 

 
Δείκτες χρήσης παρεμβατικών συσκευών: 
 
Δείκτης χρήσης κεντρικού αγγειακού καθετήρα =    𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ό𝝇 𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝜼𝝁𝜺𝝆ώ𝝂 𝝌𝝆ή𝝈𝜼𝝇 𝜿𝜺𝝂𝝉𝝆𝜾𝜿𝝄ύ 𝜶𝜸𝜸𝜺𝜾𝜶𝜿𝝄ύ 𝜿𝜶𝜽𝜺𝝉ή𝝆𝜶 

𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ό𝝇 𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝜼𝝁έ𝝆𝝎𝝂 𝝂𝝄𝝈𝜼𝝀𝜺ί𝜶𝝇 𝝉𝝎𝝂 𝜶𝝈𝜽𝜺𝝂ώ𝝂  
 
Δείκτης χρήσης καθετήρα ουροδόχου κύστεως  =    𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ό𝝇 𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝜼𝝁𝜺𝝆ώ𝝂 𝝌𝝆ή𝝈𝜼𝝇 𝜿𝜶𝜽𝜺𝝉ή𝝆𝜶 𝝄𝝊𝝆𝝄𝜹ό𝝌𝝄𝝊 𝜿ύ𝝈𝝉𝜺𝝎𝝇 

𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ό𝝇 𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝜼𝝁έ𝝆𝝎𝝂 𝝂𝝄𝝈𝜼𝝀𝜺ί𝜶𝝇 𝝉𝝎𝝂 𝜶𝝈𝜽𝜺𝝂ώ𝝂  
 
Δείκτης χρήσης αναπνευστήρα =    𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ό𝝇 𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝜼𝝁𝜺𝝆ώ𝝂 𝝌𝝆ή𝝈𝜼𝝇 𝝁𝜼𝝌𝜶𝝂𝜾𝜿𝝄ύ 𝜶𝜺𝝆𝜾𝝈𝝁𝝄ύ 

𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ό𝝇 𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 𝜼𝝁έ𝝆𝝎𝝂 𝝂𝝄𝝈𝜼𝝀𝜺ί𝜶𝝇 𝝉𝝎𝝂 𝜶𝝈𝜽𝜺𝝂ώ𝝂  
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Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η επίπτωση των Μυκητιακών Λοιμώξεων (Μ.Λ.) σε νοσηλευόμενους σε Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) έχει αυξηθεί τα τελευταία 25 χρόνια, αποτελώντας 
πλέον ένα σοβαρό νοσοκομειακό παθογόνο στο χώρο των νοσοκομείων και 
ειδικότερα σε ΜΕΘ, ογκολογικά και χειρουργικά τμήματα. Η επίπτωση αυτή 
εκτιμάται διεθνώς σε 217-500%, η αναλογία των Μ.Λ. αυξήθηκε από 6,4% σε 10,4% 
και ο δείκτης επίπτωσης τους αυξήθηκε από 2,0 σε 3,8 λοιμώξεις ανά 1000 ασθενείς 
(Hajjeh Ra et al, 2004; Pfaller Ma, 1996; Voss A et al,1997; Pfaller Ma et al, 1998). 
 
Οι Μ.Λ. οδηγούν σε παράταση της νοσηλείας των νοσηλευομένων σε ΜΕΘ με 
επακόλουθο το αυξημένο κόστος νοσηλείας (Umscheid Ca et al, 2011; Klevens et al, 
2007; cdc. gov), σε σημαντική αύξηση της νοσηρότητας, θνησιμότητας(40%-70%)  
(Eggimann P et al, 2003; Wey SB et al, 1988; Gudlaugsson O et al, 2003) και 
θνητότητας (Δημόπουλος Γ. Σαλγκάμη Ε, 2005; Jarvis Wr, 1995; Beck-Saque Cm, 
Jarvis Wr, 1993). 
 
Οι Μ.Λ. δεν σχετίζονται πλέον μόνο με ανοσοκατασταλμένους ασθενείς αλλά 
ενδέχεται να προσβληθούν όλοι οι βαρέως πάσχοντες.  Συγκεκριμένα σε 
νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ έχουμε αύξηση της επίπτωσης των μυκητιακών λοιμώξεων 
λόγω της ευρείας χρήσης πολλαπλών σύγχρονων επεμβατικών τεχνικών 
παρακολούθησης και διαδικασιών (π.χ. χρήση κεντρικών ενδαγγειακών καθετήρων), 
χορήγηση συνδυασμών αντιμικροβιακών ουσιών ευρέος φάσματος, χρήση 
σύγχρονων συστημάτων ανάνηψης, αυξημένη εισαγωγή ασθενών τρίτης ηλικίας, 
νοσηλευομένων με σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, χορήγηση 
παρεντερικής διατροφής (Blumberg HM et al, 2001; Fraser VJ,et al, 1992).  
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5.ΣΚΟΠΟΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η επιτήρηση των Μ.Λ. στην 
Ελλάδα διεξάγεται αποσπασματικά και  υπάρχουν λιγότερα δεδομένα σε σύγκριση με 
ΝΛ βακτηριακής αιτιολογίας. 
Η πιλοτική αυτή μελέτη επιτήρησης είχε σαν στόχο την απόκτηση εμπειρίας ως προς 
την καταγραφή, την συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τις μυκητιακές λοιμώξεις καθώς και των 
σχεδιασμό παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν στην μείωση ή επίλυση τους. 
Ο βασικός σκοπός της πιλοτικής αυτής μελέτης συνίσταται στον υπολογισμό  
συγκριτικών δεικτών επίπτωσης των Μυκητιακών Λοιμώξεων  σε Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). 
 
Επιμέρους στόχοι: 
 
 Σύγκριση των αποτελεσμάτων  καταγραφής με προηγούμενες μελέτες από τη 

διεθνή βιβλιογραφία. 
 Προσδιορισμός και μελέτη των παραγόντων κινδύνου των νοσοκομειακών 

μυκητιακών λοιμώξεων στην ΜΕΘ και εντοπισμός πεδίων που χρειάζεται 
παρέμβαση. 

 Ταυτοποίηση των απομονωθέντων νοσοκομειακών στελεχών και  ανίχνευση 
σημαντικά παθογόνων μυκήτων και  πολυανθεκτικών στελεχών. 

 Στρωματοποίηση κινδύνου (σύγκριση ομάδων ασθενών για τον κίνδυνο που 
διατρέχουν να παρουσιάσουν ΜΛ) για την ανίχνευση προβλημάτων στην 
παροχή φροντίδας και περίθαλψης. 

 Ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για το πρόβλημα των ΜΛ με 
στόχο την πρόληψη τους. 

 Παροχή στην διοίκηση του νοσοκομείου αλλά και σε άλλες δομές του  
συστήματος υγείας  των απαραίτητων στοιχείων αναφοράς, ώστε να μπορούν 
να γίνουν συγκρίσεις των σταθμισμένων ποσοστών μεταξύ άλλων 
μονάδων/νοσοκομείων. 

 
5.1 Περιβάλλον της μελέτης 

 
Η παρούσα μελέτης επίπτωσης των ΜΛ πραγματοποιήθηκε στην ΜΕΘ ενηλίκων του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης. 
Το συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει 769 κλίνες και συγκαταλέγεται στα νοσοκομεία 
τριτοβάθμιας φροντίδας (Tertiary hospital). 
Η ΜΕΘ του είναι μια πολυδύναμη μεικτή μονάδα εντατικής θεραπείας 12 ενεργών 
κλινών, που νοσηλεύει ασθενείς με παθολογικά αίτια, πολυτραυματίες, ασθενείς μετά 
από επείγουσα προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Είναι στελεχωμένη με 
εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό, 
λειτουργεί όλο το 24ωρο κα υποστηρίζεται από το μικροβιολογικό εργαστήριο του 
νοσοκομείου που είναι υψηλής εξειδίκευσης. 
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5.2 Ηθικά ζητήματα (Ethics) 
 
Για τους ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη δεν χρειάστηκε η λήψη 
συγκατάθεσης καθώς δεν εφαρμόσθηκε κάποια παρεμβατική πράξη και δεν 
χρησιμοποιήθηκαν προσωπικά δεδομένα.  
Για την εκτέλεση του ερευνητικού αυτού πρωτοκόλλου ζητήθηκε και δόθηκε η 
έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του ΠΑΓΝΗ 
Νοσοκομείου.  
Για την διεξαγωγή της μελέτης αυτής ζητήθηκε επίσης η άδεια από τον διευθυντή της 
ΜΕΘ καθηγητή Κ. Γεωργόπουλο Δημήτριο για την πρόσβαση στους ιατρικούς 
φακέλους των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη. 
Η επιτήρηση έγινε μέσω δελτίου επιτήρησης και καταγραφής, το οποίο ήταν ατομικό 
και ανώνυμο (αρ. μητρώου ασθενούς) και το follow up είχε διάρκεια  όσο και η 
νοσηλεία του ασθενούς στις ΜΕΘ. 
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6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η μελέτη  περιλαμβάνει :  

1. Υπομελέτη I μια επιδημιολογική μελέτη παρατήρησης 
και καταγραφής της επίπτωσης των ΜΛ στην ΜΕΘ του 
ΠΑΓΝΗ. 

2. Υπομελέτη II μια περιγραφική μελέτη. Έγινε 
προσπάθεια να συγκριθούν οι ΜΕΘ του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και του 
Παιδιατρικού Νοσοκομείου «Αγία Σοφία» με τη ΜΕΘ 
του ΠΑΓΝΗ όσον αφορά περιγραφικά δεδομένα και 
είδη των μυκήτων που απομονώθηκαν. 

6.1 ΥΠΟΜΕΛΕΤΗ 1 

 6.1.1 Γενικά στοιχεία:  
 

Επιδημιολογική μελέτη παρατήρησης και καταγραφής της αθροιστικής επίπτωσης 
των ΜΛ (πόσες ΜΛ διαγνώστηκαν ανά 1000 εισαγωγές) και της πυκνότητας 
επίπτωσης (πόσες ΜΛ διαγνώστηκαν ανά 1000 ημέρες νοσηλείας ανά έτος) στην 
ΜΕΘ ενηλίκων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου καθώς και 
των προδιαθεσικών παραγόντων που μπορεί να σχετίζονται με την εμφάνιση τους.  
Η χρονική περίοδος που είχε προσδιοριστεί αρχικά να  διαρκέσει η μελέτη ήταν έξι 
μήνες, αλλά τελικά έγινε παρακολούθηση οκτώ μηνών από το Νοέμβριο 2012 ως 
Ιούνιο 2013.  

6.1.2 Πληθυσμός μελέτης-Κριτήρια εισαγωγής  
 
Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν όλοι ανεξαιρέτως οι ασθενείς που εισήχθησαν 
στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ (303 εισαγωγές) κατά το διάστημα επιτήρησης με ή χωρίς 
λοίμωξη, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλλο, το αίτιο και την προέλευση εισόδου. 
Οι ασθενείς που η νοσηλεία τους στην ΜΕΘ συνεχίστηκε και μετά την λήξη της 
καθορισμένης χρονικής περιόδου επιτήρησης, αλλά η ημερομηνία εισαγωγή τους 
ήταν εντός της περιόδου αυτής, επιτηρήθηκαν ως την έξοδο τους. 
Στην στατιστική ανάλυση συμπεριλήφθηκαν μόνο οι ασθενείς που παρέμειναν στην 
μονάδα περισσότερο από 48 ώρες (2 ημερολογιακές ημέρες), καθώς αυτοί 
προσθέτονται απλώς στον παρανομαστή με τις ημέρες νοσηλείας χωρίς να διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο για ΜΛ. Από την μελέτη εξαιρέθηκαν επίσης: 
 
 Οι ασθενείς που εισήχθησαν στο τμήμα με γνωστή ήδη κάποια ΜΛ 

επιβεβαιωμένη με καλλιέργεια, υπό αγωγή ή χωρίς αγωγή.  
 Οι ασθενείς των οποίων οι πρώτες καλλιέργειες που ελήφθησαν στην ΜΕΘ 

κατά την εισαγωγή τους υπόδειξαν ήδη υπάρχουσα Μ.Λ. 
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Από τους παραπάνω ασθενείς στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν αυτοί που κατά την 
παραμονή τους στην ΜΕΘ εμφάνισαν κάποιο άλλο είδος μύκητα ή έγινε ταυτοποίηση 
του ίδιου μύκητα αλλά σε διαφορετικό σημείο (δηλαδή υπήρχε στις βρογχικές 
εκκρίσεις αλλά εμφανίστηκε και στο αίμα ή στα ούρα ή κάπου αλλού). 
 
6.1.3 Συλλογή δεδομένων και στοιχείων  
 
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ το διάστημα από τον Νοέμβριο  
2012 ως τον Ιούνιο 2013 (8 μήνες). 
 
H πληροφορία και τα δεδομένα για κάθε ασθενή αντλήθηκαν από:  
1. Τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς. 
2. Τα κλινικά σημεία ασθενούς. 
3. Τα  αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων από τα βιολογικά υγρά των 
ασθενών. 
4. Τα αντιβιογράμματα των ασθενών. 
5. Τον ακτινολογικό έλεγχο των ασθενών. 
6. Την εκτίμηση της βαρύτητας του αιτίου εισαγωγής(νόσου) στην ΜΕΘ μέσω των 
εργαλείων εκτίμησης APACHEII, SAPS II και SOFA. 
7. Τα αποτελέσματα από το μικροβιολογικό εργαστήριο. 
 
Το δελτίο επιτήρησης και καταγραφής των ασθενών περιλάμβανε: 

 
Α. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

 Τα στοιχεία του ασθενούς (αρχικά ονοματεπωνύμου, αριθμό μητρώου, ηλικία, φύλο). 
 Αιτία εισόδου στη ΜΕΘ.  
 Ημερομηνία  εισαγωγής  στη  ΜΕΘ. 
 Ημερομηνία εξόδου από την ΜΕΘ. 
 Εκτίμηση της βαρύτητα της νόσου κατά την εισαγωγή μέσω των εργαλείων 

εκτίμησης κινδύνου APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation), 
SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) και SAPS II (Simplified Acute 
Physiology Score), 

 Τμήμα εισαγωγής του ασθενούς (άλλο τμήμα του νοσοκομείου, άλλο νοσοκομείο, 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών). 
 
Β. Προδιαθεσικοί Παράγοντες – Υποκείμενα Νοσήματα: 
 
Ως προδιαθεσικοί παράγοντες και υποκείμενοι νόσοι θεωρήθηκαν αυτοί που 
συνυπήρχαν στον ασθενή πριν από την εμφάνιση της ΜΛ και πιθανόν να μπορούσαν 
να συνδεθούν άμεσα με την ανάπτυξη και εμφάνιση της. 

1. Πυρετός > 96 ώρες  παρά τη λήψη αντιβιοτικών. 
2. Κεντρικοί καθετήρες (αρτηριακοί, φλεβικοί) καθώς και ουροκαθετήρας. 
3. Χορήγηση αντιβιοτικών με την είσοδο του στη ΜΕΘ και είδος. 
4. Ολική παρεντερική διατροφή. 
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5. Ηλικία. 
6. Παρατεταμένη νοσηλεία στη ΜΕΘ > 7 ημέρες. 
7. Βαρύτητα κύριας νόσου-ανεπάρκειες οργάνων (APACHE, SOFA, SAPSII). 
8. Λήψη κορτικοειδών ένα μήνα από τη διάγνωση της Μυκητιακής Λοίμωξης ή κατά 

την διάρκεια νοσηλείας του. 
9. Ανοσοκαταστολή ή Κακοήθεια (ως ανοσοκατασταλμένοι θεωρήθηκαν όλοι οι 

ασθενείς με νοσηλεία στην ΜΕΘ > μιας εβδομάδας. 
10. Χημειοθεραπεία ή Ακτινοθεραπεία έως και τρεις μήνες από την εισαγωγή στη ΜΕΘ. 
11. Αρτηριακή υπέρταση. 
12. Στεφανιαία Νόσος. 
13. Γνωστός Σακχαρώδης Διαβήτης. 
14. Νεφρική ανεπάρκεια(ΟΝΑ ή ΧΝΑ). 
15. Χειρουργική Επέμβαση (βαρύτητα και τύπος) βάση ειδικού πίνακα ταξινόμησης. 
16. Μηχανική αναπνοή > 7 ημέρες. 
17. Τραύμα (μη χειρουργικό) π.χ. κατακλίσεις. 
18. Προηγούμενη λήψη αντιμυκητιακών φαρμάκων, ένα μήνα πριν την εισαγωγή του στη 

ΜΕΘ ή κατά την διάρκεια νοσηλείας του. 
 
Γ. Αμέσως  μετά από την εισαγωγή του ασθενούς στη ΜΕΘ 
 
1. Καταγραφή των παραπάνω (βλ. Α και Β) 
2. Καταγραφή καλλιεργειών αίματος, βρογχικών εκκρίσεων, ούρων και  κοπράνων 

(ημερομηνία αποστολής, αποτέλεσμα του μικροβιολογικού εργαστηρίου).  Εάν 
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σταλεί εκ νέου κάποιο άλλο δείγμα (π.χ. άκρο 
κεντρικού καθετήρα) ή ξανασταλθούν νέες καλλιέργειες καταγραφή αυτών με 
ημερομηνία αποστολής και αποτέλεσμα του μικροβιολογικού εργαστηρίου. 

3. Απεικονιστικός έλεγχος  
 Ακτινογραφία θώρακος (περιγραφή ευρημάτων) 
 CT – θώρακα (περιγραφή ευρημάτων) 
 CT- κρανίου (περιγραφή ευρημάτων) 
 CΤ άνω κοιλίας (περιγραφή ευρημάτων) 
 MRI 

4. Συνεχής ενημέρωση και καταγραφή νέων ευρημάτων για όσον καιρό ο ασθενής 
νοσηλευόταν στη ΜΕΘ. 

5. Έκβαση : Επιζών/ Θάνατος / θάνατος που σχετίζονταν με Μ.Λ. 
 
6.2 Επιτηρούμενες λοιμώξεις 
 
Οι λοιμώξεις που επιτηρήθηκαν ήταν κυρίως οι σηψαιμίες (BSI), οι ουρολοιμώξεις 
(UTI) και οι πνευμονίες (PN). Καταγράφηκαν όμως και όλες οι λοιμώξεις που 
πληρούσαν τα κριτήρια βάση της «Ταξινόμηση Νοσοκομειακών λοιμώξεων βάση τα 
κριτήρια του CDC/NHSN». 
Επίσης έγινε επιτήρηση των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος που 
σχετίστηκαν με τη χρήση καθετήρα ουροδόχου κύστεως, των πνευμονιών που 
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σχετίστηκαν με τη χρήση αναπνευστήρα και των σηψαιμιών που σχετίστηκαν με τη 
χρήση κεντρικού αγγειακού καθετήρα. 
Όλες οι λοιμώξεις από μύκητες που καταγράφηκαν μετά από 48 ώρες από την είσοδο 
του ασθενούς στην ΜΕΘ θεωρήθηκαν ως ΜΛ που σχετίζονταν με το τμήμα. 
Ως επεισόδιο νέας μόλυνσης θεωρήθηκε κάθε νέο επεισόδιο λοίμωξης με νέα κλινικά 
σημεία και συμπτώματα ή αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων που να τη 
δικαιολογούν.  
Λοιμώξεις που εμφανίστηκαν πριν τις 48 ώρες ή εμφανίστηκαν μετά την έξοδο του 
ασθενούς δεν συμπεριλήφθηκαν στις ΜΛ που σχετίζονταν με τη ΜΕΘ. Αντιθέτως 
λοιμώξεις που ανιχνεύτηκαν μετά την έξοδο του ασθενούς από το τμήμα αλλά 
επιβεβαιώθηκαν από εργαστηριακές εξετάσεις που είχαν σταλεί από την ΜΕΘ 
συμπεριλήφθησαν στην μελέτη και θεωρήθηκαν ως ΜΛ της ΜΕΘ. 
 
6.3 Ορισμός διαγνωστικών κριτηρίων των ΜΛ της επιτήρησης (case definition) 
 
6.3.1 Κριτήρια διάγνωσης καντινταιμίας  
 
Η καντινταιμία περιλαμβάνει την εργαστηριακά επιβεβαιωμένη καντινταιμία και την 
σχετιζόμενη με κεντρικό αγγειακό καθετήρα (πρωτοπαθής) και τη δευτερογενή 
καντινταιμία.  
Όλοι οι ασθενείς με έστω και μία θετική αιμοκαλλιέργεια πρέπει να θεραπεύονται. Σε 
όλους τους ασθενείς με καντινταιμία ο ΚΑΚ πρέπει να αφαιρείται και να χορηγείται 
αντιμυκητιασική θεραπεία. 
Η εργαστηριακά επιβεβαιωμένη καντινταιμία πρέπει να πληρεί ένα από τα παρακάτω 
κριτήρια: 
 Απομόνωση παθογόνου μύκητα σε μια ή περισσότερες αιμοκαλλιέργειες και 

να μην σχετίζεται με λοίμωξη σε άλλη εστία. 
 Ο ασθενής να εμφανίζει ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: πυρετός ≥ 38ο C, 

ρίγος, υπόταση  
Και 
Δύο θετικές αιμοκαλλιέργειες από δυο ξεχωριστά δείγματα μέσα σε 48 ώρες. 

 
Η καντινταιμία που σχετίζεται με κεντρικό αγγειακό καθετήρα (ΚΑΚ) πρέπει να 
πληρεί ένα από τα παρακάτω κριτήρια: 
1. Μία θετική ημιποσοτική καλλιέργεια από το άκρο του καθετήρα και απομόνωση 
του ίδιου μικροοργανισμού (ταυτόσημο είδος και αντιβιόγραμμα) και από 
αιμοκαλλιέργεια ληφθείσα από περιφερική φλέβα. 
2. Θετικοποίηση καλλιέργειας αίματος που έχει ληφθεί μέσω ΚAΚ, τουλάχιστον 2 
ώρες νωρίτερα από τη θετικοποίηση καλλιέργειας αίματος που έχει ληφθεί από 
περιφερική φλέβα. 
Στην δευτερογενή καντινταιμία ο ίδιος μύκητας απομονώθηκε από άλλη εστία και 
υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις  ότι η λοίμωξη είναι δευτερογενή (επιμόλυνση από 
άλλη περιοχή λοίμωξης) πχ πνεύμονα, ουρολοίμωξη, χειρουργικού πεδίου, δέρματος. 
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6.3.2 Κριτήρια διάγνωσης καντιντουρίας 
 
Ο όρος καντιντίαση του ουροποιητικού αναφέρεται στην παρουσία μυκήτων του 
είδους Candida στα ούρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό αποτελεί αποικισμό ή 
επιμόλυνση της καλλιέργειας ούρων, ενώ σπανιότερα αποτελεί λοίμωξη του 
ουροποιητικού συστήματος. Σε αληθείς λοιμώξεις,  η  καντιντουρία  μπορεί  να  είναι  
ενδεικτική  νεφρικής  παρεγχυματικής διήθησης από Candida spp., στο πλαίσιο 
συστηματικής διάσπαρτης καντιντίασης. 
Επειδή είναι δύσκολη η διαφορική διάγνωση αποικισμού από λοίμωξη, είναι 
απαραίτητο να υπάρχει μια συστηματική προσέγγιση του ασθενούς με καντιντουρία.  
Αν υπάρχει ταυτόχρονα θετικά καλλιέργεια αίματος από μύκητες τότε έχουμε πιθανή 
διεισδυτική καντιντίαση.  
 

6.3.3 Κριτήρια διάγνωσης καντιντιασικής πνευμονίας  
 
Η Candida spp. αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο αίτιο VAP. Οι διαγνωστικές μας μέθοδοι 
θεωρούνται ανεπαρκείς για να θέσουν τη διάγνωση, για την οποία απαιτείται 
οπωσδήποτε βιοψία. Η παρουσία  Candida spp. στις βρογχικές εκκρίσεις ή τα πτύελα 
αποτελεί θέση αποικισμού και όχι ένδειξη καντιντιασικής πνευμονίας και έναρξης 
αντιμυκητιακής αγωγής.  
Η Ασπεργίλλωση είναι μια μόλυνση που προκαλείται από έναν μύκητα που 
ονομάζεται Aspergillus. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη. Ένα είδος είναι η 
αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση, μια κατάσταση όπου ο μύκητας 
προκαλεί αλλεργικά αναπνευστικά συμπτώματα, όπως συριγμό και βήχα, αλλά στην 
πραγματικότητα δεν εισβάλει και να καταστρέψει ιστό στο σώμα. Ένα άλλο είδος 
ασπεργίλλωσης είναι εν τω βάθη ασπεργίλλωση, μια ασθένεια που εμφανίζεται 
συνήθως σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Σε αυτή την 
κατάσταση, ο μύκητας εισβάλλει και βλάπτει τους ιστούς του σώματος. Η διηθητική 
ασπεργίλλωση πιο συχνά επηρεάζει τους πνεύμονες, αλλά μπορεί να εξαπλωθεί σε 
όλο το σώμα επίσης να προκαλέσει μόλυνση και σε άλλα όργανα. 
Ένα μόνο θετικό δείγμα από ασπέργιλο θεωρείται λοίμωξη και χρήζει έναρξη  
αντιμυκητιακής αγωγής. 
 

6.3.4 Κριτήρια διάγνωσης για άλλες ΜΛ 
 
Θετικές καλλιέργειες σε βιολογικά υγρά ασθενών που λήφθηκαν με άσηπτες τεχνικές 
όπως ΕΝΥ (εγκεφαλονωτιαίο υγρό), περικαρδιακό, πλευριτικό ή περιτοναϊκό υγρό 
καθώς και από χειρουργικό πεδίο σε ασθενείς που είχαν συμπτώματα σήψης χωρίς 
άλλη φανερή αιτία λοίμωξης θεωρήθηκαν ΜΛ σχετιζόμενη με την ΜΕΘ. 
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6.4 Αξιολόγηση του κίνδυνου διηθητικής καντιντίασης με το «Candida Score» 
 
Η έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης αντιμυκητιακής θεραπείας είναι απαραίτητη για 
τον έλεγχο των διεισδυτικών λοιμώξεων από Candida spp και η βελτίωση της 
πρόγνωσης, η έγκαιρη διάγνωση της διηθητικής καντιντίασης παραμένει μια 
πρόκληση και τα κριτήρια για την έναρξη εμπειρική αντιμυκητιακής θεραπείας στους 
ασθενείς της ΜΕΘ είναι ελάχιστα.  
Μερικά συστήματα βαθμολόγησης, όπως η «Candida score» θα μπορούσε να 
βοηθήσει τους γιατρούς να γίνει διάκριση των ασθενών που θα μπορούσαν να 
ωφεληθούν από την έγκαιρη αντιμυκητιασική θεραπεία για τους ασθενείς εκείνους 
για τους οποίους εν η τω βάθη καντιντίαση είναι εξαιρετικά απίθανη. 
Το «Candida score», είναι ένας νεότερος δείκτης για την εκτίμηση του κινδύνου 
λοίμωξης από Candida (DuPont H. et al. 2003; Leon C et al. 2006; Ostrosky-Zeichner 
L et al. 2011), που αναπτύχθηκε από τον Leon et al. σε μια προοπτική μελέτη 
παρακολούθησης 1699 ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ για πάνω από 7 ημέρες 
(Leon C et al. 2006). Ο δείκτης αυτός φαίνεται να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία (81%) 
και ειδικότητα (74%) και υπολογίζεται ως εξής:  
Ένα βαθμό λαμβάνει ο ασθενής αν σιτίζεται με ολική παρεντερική διατροφή ή εάν 
έχει χειρουργηθεί ή αν είναι αποικισμένος από Candida σε πολλαπλές εστίες και δύο 
βαθμοί εάν είναι σε σοβαρή σήψη.  
Δείκτης ≥ 3 υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα καντιντιασικής λοίμωξης. 
 
Ταχεία έναρξη της κατάλληλης αντιμυκητιακής θεραπεία έχει δειχθεί ότι μειώνει τη 
θνησιμότητα σε ασθενείς με καντινταιμία (Zaoutis TE et al. 2005; DiNubile MJ, et al. 
2007). Προφύλαξη πρέπει να περιορίζεται σε πολύ συγκεκριμένες υποομάδες των 
ασθενών στους οποίους έχει αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμη. Προληπτική θεραπεία σε 
ασθενείς ή άτομα με υψηλό σκορ κινδύνου που έχουν αποικιστεί  και εμπειρική 
θεραπεία σε σηπτικούς ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην κατάλληλη 
αντιβακτηριακή θεραπεία είναι η πιο δυνατή έγκυρη παρέμβαση. 

 
Σχήμα 2: Γενικό σχέδιο αντιμυκητιακής θεραπεία σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς 

Ann Intensive Care. 2011; 1: 37. Published online 2011 September 1. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3224461/
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Οι ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο διηθητικής καντιντίασης πρέπει να 
αξιολογούνται καθημερινά και να ελέγχετε αν είναι μεταξύ εκείνων που ενδέχεται να 
ωφεληθούν από την προφύλαξη. Ένας προτεινόμενος αλγόριθμος που μπορεί να 
εφαρμοστεί σε ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο διηθητικής καντιντίασης 
παρατείθετε παρακάτω.  

 
Σχήμα 3: Πρακτική προσέγγιση ασθενών  με κίνδυνο διηθητικής καντιντίασης 

Ann Intensive Care. 2011; 1: 37. Published online 2011 September 1 
Το σύστημα αυτό βαθμολόγησης υπολογίστηκε στους ασθενείς της παρούσας 
μελέτης. 
 

6.5 Αξιολόγηση του κίνδυνου διηθητικής καντιντίασης με το «Candida 
Colonization Index» 
 
 Ένας άλλος δείκτης για την αξιολόγηση μυκητιακών λοιμώξεων και την έγκαιρη 
έναρξη αντιμυκητιακής αγωγής είναι το «Candida Colonization Index». 
Ο αποικισμός με Candida θεωρείται επίσης παράγοντας κινδύνου, ιδιαίτερα αν 
αφορά πολλαπλές εστίες. Ο δείκτης αποικισμού με Candida παριστά το πηλίκο του 
αριθμού των εστιών του σώματος με καλλιέργειες θετικές για το ίδιο είδος Candida 
προς το σύνολο όλων των εστιών από όπου ελήφθησαν καλλιέργειες (Pitet D et al.  
1994) και ορίστηκε ως η επαναλαμβανόμενη ανάπτυξη μυκήτων από τουλάχιστον 
δύο διαφορετικές θέσεις. Εάν ο δείκτης είναι ≥ 0,5, οι ασθενείς θεωρήθηκαν ως 
αποικισμένοι και η πιθανότητα συστηματικής καντιντίασης είναι αυξημένη. 
Οι ασθενείς αυτοί  θεωρήθηκαν μολυσμένοι εάν είχαν μια τεκμηριωμένη θετική 
καλλιέργεια από  Candida spp.  στο αίμα ή σε άλλη τοποθεσία φυσιολογικά στείρα. 
Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω τιμές: 
 ≥ 0,5 ng / mL θετικές,  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3224461/
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 0,25 έως 0,49 ng / mL ενδιάμεσες και  
 <0,25 ng / mL αρνητικές. 

Για τους ασθενείς της μελέτης που εμφάνισαν θετική καλλιέργεια σε κάποιο 
βιολογικό υγρό κατά την διάρκεια επιτήρησης υπολογίστηκε ο δείκτης αυτός. 
 
6.6 Εργαστηριακή διερεύνηση  

Πιλοτική μελέτη ταυτοποίησης των μυκήτων με το σύστημα MALDI-TOF-MS 
 
Τα δείγματα ασθενών της Υπομελέτης I ταυτοποιήθηκαν αρχικά  στο 
Μικροβιολογικό εργαστήριο του ΠΑΓΝΗ με συμβατικές μεθόδους (API , Vitec). 
Επειδή με τις παραπάνω μεθόδους είναι πιθανόν για κάποια είδη του γένους Candida 
να μην προκύψει ακριβής ταυτοποίηση του είδους μια μερίδα των θετικών δειγμάτων 
στα οποία το είδος του μύκητα είχε ταυτοποιηθεί  με τις παραπάνω συμβατικές 
μεθόδους (64 δείγματα) ανακαλλιεργήθηκαν και  ταυτοποιήθηκαν με  τη χρήση 
MALDI-TOF-MS  identification. Είναι μια νέα τεχνική που εφαρμόζεται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα στην ταυτοποίηση των μυκήτων η οποία αποτελεί σύστημα 
πρωτεωμικής ανάλυσης και βασίζεται στη φασματομετρία μάζας.  Η ανάλυση έγινε 
στη συσκευή MALDI-TOF-MS (Bruker Daltonics.com) στις εγκαταστάσεις του 
Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Κρήτης στην Ιατρική Σχολή  του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.  
Πρόκειται για μια νέα πιλοτική μέθοδο ταυτοποίησης μικροοργανισμών ταχείας 
δράσης που δοκιμάζεται παράλληλα με τις συμβατικές μεθόδους. 
Έγινε  φύλαξη των καλλιεργειών στους -80oC  ενώ φυλάχθηκαν και τα αρχικά 
τριβλία επίσης.  
 

Προετοιμασία για το MALDI-TOF-MS: 
 
Προκειμένου να μειωθούν οι επιδράσεις από το περιβάλλον στην καλλιέργεια και για 
να έχουμε ένα ενιαίο μύκητα τοποθετήθηκε σε φιάλες με υγρό ζωμό από Sabouraud 
dextrose τμήμα κυττάρων από το αρχικό τριβλίο με τους μύκητες. Οι φιάλες  
τοποθετήθηκαν σε αναδευτήρα στους 35o C και επωάστηκαν όλη τη νύκτα. 

 
 Την επόμενη μέρα  απομακρύνθηκε από τον αναδευτήρα και παρέμεινε σε 

θερμοκρασία δωματίου για δέκα λεπτά για να καθιζάνουν οι μύκητες 
 Όγκος δείγματος 1 ml από το ίζημα συλλέχθηκε και φυγοκεντρήθηκε για 2 

λεπτά σε πλήρη ταχύτητα (π.χ. 13000 στροφές σε μία μικροφυγόκεντρο).  
 Το υπερκείμενο απομακρύνθηκε προσεκτικά και απορρίφτηκε. 
 Όγκος δείγματος 1 ml απιονισμένου νερού προστέθηκε στο ίζημα και 

ακολούθησε στροβιλισμός για δύο λεπτά. 

Τα  δυο αυτά στάδια πλύσης και στροβιλισμού επαναλήφθηκαν δύο φορές. 
Στη συνέχεια ακολούθησε  η τυπική διαδικασία λειτουργίας της Bruker για την 
εξαγωγή του  φορμικού οξέος. Πιο αναλυτικά: 
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 Όγκος δείγματος 300 μl  απιονισμένου νερού προστέθηκε στο ίζημα που 

περιείχε το δείγμα (μύκητες) και  ακολούθησε στροβιλισμός. 
 Όγκος δείγματος 900  μl καθαρής αιθανόλης προστέθηκε ακολουθούμενο από 

στροβιλισμό. 
 Ακολούθησε φυγοκέντρηση σε μέγιστη ταχύτητα για 2 λεπτά στις 13000 

στροφές,  και απορρίφτηκε το υπερκείμενο. 
 Πραγματοποιήθηκε μια μικρότερης διάρκειας φυγοκέντρηση για να καθιζάνει 

το διάλυμα της αιθανόλης που έχει μείνει στα τοιχώματα και αναρροφήθηκε 
με μια πιπέτα σιγά-σιγά.  

Για κρίσιμης σημασίας μικροοργανισμούς όπως οι μύκητες φαίνεται  ότι ήταν 
καλό εάν η αιθανόλη με το ίζημα αποξηραίνοταν για μερικά λεπτά σε 
θερμοκρασία δωματίου. 

 
 Όγκος δείγματος 50 μl 70% φορμικού οξέος προστέθηκε στο ίζημα 

αναμείχθηκαν πολύ καλά με πιπέτα και ακολούθησε στροβιλισμός. 
 Προστέθηκε ίσος όγκος δείγματος 50 μl Acetonitrile αναμίχθηκαν 

προσεκτικά. Ακολούθησε φυγοκέντρηση για 2 min στις 13.000 στροφές. 
 Όγκος  1 μΙ από το υπερκείμενο του προηγούμενου σταδίου τοποθετήθηκε 

πάνω σε μία πλάκα από χάλυβα στόχο και παρέμεινε σε ξηρό αέρα να 
στεγνώσει. 

 Στη συνέχεια τοποθετήθηκε 1 μΙ διαλύματος matrix και παρέμεινε σε ξηρό 
αέρα να στεγνώσει ξανά. 

 Τα δείγματα αφέθηκαν να στεγνώσουν στον αέρα (περίπου 10 λεπτά). 

Η πλάκα σιδήρου στόχος φορτώθηκε στο Microflex φασματόμετρο μάζας (Bruker 
Daltonics), η οποία τέθηκε για να επεξεργαστεί με γραμμικό τρόπο,  και με εύρος 
μάζας 2-20 kDa τους μύκητες. Τα φάσματα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το 
λογισμικό Flex Ελέγχου 3,0 και την έκδοση της βάσης δεδομένων Biotyper 3.1.2.0 
(Bruker Daltonics.com). 

6.7 Στατιστική ανάλυση  
 
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, εισήχθηκαν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων με το 
MS EXCEL 2007 και αφού έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές στη συνέχεια έγινε 
στατιστική επεξεργασία τους με τη χρήση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS 
Statistics 19. Για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των δεδομένων πριν την ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε τρεις φορές έλεγχος των στοιχείων που είχαν συλλεχθεί όχι μόνο 
από την ΜΕΘ αλλά έγινε διασταύρωση αυτών και από το Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο του ΠΑΓΝΗ. 
Χρησιμοποιήθηκε επίσης το στατιστικό πρόγραμμα Med.Calc για τον υπολογισμό της 
διαφοράς στο ρυθμό επίπτωσης από τον ένα μήνα στον άλλο και στην πυκνότητα 
επίπτωσης ανά βακτηριακή λοίμωξη. 
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Οι δείκτες χρήσης αντιβιοτικών και συσκευών (αναπνευστήρας, ΚΑΚ, καθετήρας 
ουροδόχου κύστεως) υπολογίστηκαν ως ο λόγος του αριθμού των ημερών χρήσης 
προς το σύνολο των ημερών νοσηλείας των ασθενών. 
Οι μεταβλητές που οργανώθηκαν ήταν κυρίως ποιοτικές. Για τις ποσοτικές 
μεταβλητές που υπήρξαν υπολογίστηκαν στατιστικά μέτρα όπως συχνότητα, 
ποσοστά, αριθμητικός μέσος (mean), τυπική απόκλιση (SD), διάμεσος. 
Για τις ποιοτικές μεταβλητές εφαρμόστηκε ο έλεγχος χ2  (Pearson’s χ2), και 
υπολογίστηκαν οι σχετικοί κίνδυνοι RR και τα αντίστοιχα διαστήματα αξιοπιστίας 
τους για την ανίχνευση πιθανών παραγόντων κινδύνου και την σχέση τους με τις ΜΛ.  
Για την ανεύρεση πιθανών παραγόντων κινδύνου και την εκτίμηση του Σχετικού 
κινδύνου για την εμφάνιση ΜΛ  στην ΜΕΘ αναπτύχθηκαν μοντέλα δυαδικής 
λογιστικής παλινδρόμησης. Οι μεταβλητές με p<0,05 ή RR>1,5 θεωρήθηκαν ως 
στατιστικά σημαντικές. 
Στην ανάλυση υπολογίστηκαν η αθροιστική επίπτωση και η πυκνότητα επίπτωσης 
των ΜΛ για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που κράτησε η μελέτη. 
 
6.8 Υπομελέτη  II 
 
Αποτελεί συγκριτική περιγραφική μελέτη. Διεξήχθη την ίδια χρονική περίοδο 
(Νοέμβριος 2012 - Ιούνιος 2013) με την Υπομελέτη I. Καταγράφηκαν δημογραφικά 
και περιγραφικά δεδομένα που αφορούσαν ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στις ΜΕΘ 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και του Παιδιατρικού Νοσοκομείου 
«Αγία Σοφία» της Αθήνας κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.  Περιγραφικά 
δεδομένα της Υπομελέτης ΙΙ συγκρίθηκαν με αυτά της Υπομελέτης Ι. Συγκεκριμένα 
συγκρίθηκαν: δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία), η αιτία εισόδου, η διάρκεια 
παραμονής στην ΜΕΘ, η θνητότητα και η σχέση της με την εμφάνιση ΜΛ, η 
συχνότητα των ειδών των μυκήτων που απομονώθηκαν, η εμφάνιση άλλων 
παθογόνων μικροοργανισμών παράλληλα με την ύπαρξη ΜΛ. 

 
6.8.1 Συλλογή δεδομένων και στοιχείων  
 
Τα δεδομένα της Υπομελέτης II συλλέχτηκαν αναδρομικά από τα μικροβιολογικά 
εργαστήρια των δύο νοσοκομείων που συμμετείχαν και αποστάλθηκαν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Το δείγμα της Υπομελέτης ΙΙ αποτέλεσαν 26 ασθενείς από το Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο της Λάρισας και 17 ασθενείς από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Αγία 
Σοφία» της Αθήνας που νοσηλεύτηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα  στις αντίστοιχες 
ΜΕΘ. 
 
6.8.2 Στατιστική ανάλυση ( Υπομελέτη II ) 
 
Τα δεδομένα που παραλήφθηκαν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εισήχθηκαν σε 
ειδική βάση δεδομένων με το MS EXCEL 2007 και στη συνέχεια έγινε στατιστική 
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επεξεργασία τους. Οι μεταβλητές που οργανώθηκαν ήταν ποσοτικές και αφορούσαν 
περιγραφικά δεδομένα (ηλικία, φύλο, είδος μύκητα, χρόνος  νοσηλείας, αιτία και 
τόπος εισαγωγής) και υπολογίστηκαν στατιστικά μέτρα όπως συχνότητα, ποσοστά, 
αριθμητικός μέσος (mean), τυπική απόκλιση (SD), διάμεσος για την σύγκριση με τα 
περιγραφικά δεδομένα της Υπομελέτης I. 

 

6.9 Χρονική διάρκεια Υπομελέτης Ι και ΙΙ 
  

Η εκπόνηση της εργασίας  διάρκεσε περίπου 12 μήνες  και έγινε σε τρία 
στάδια: 

 Α. στάδιο:  Αναζήτηση και συλλογή βιβλιογραφίας, προετοιμασία του φύλλου 
καταγραφής, σχεδιασμός της μελέτης πεδίου που θα γίνει. Αυτό το στάδιο διάρκεσε 
περίπου δυο μήνες. 

 Β. στάδιο: Συγκέντρωση των ερευνητικών δεδομένων, και καταγραφή τους στο 
φύλλο καταγραφής δηλαδή διεξαγωγή της μελέτης πεδίου, διάρκειας 8 μηνών. 
Ταυτόχρονα σε αυτό το στάδιο έγινε και η εργαστηριακή διερεύνηση με το σύστημα 
MALDI-TOF-MS. 

 Γ. στάδιο: Ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων και συγγραφή της Μεταπτυχιακής 
Εργασίας, διάρκειας 2 μηνών περίπου. 



7.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
7.1Yπομελέτη  I 
 
7.1.1. Γενικά αποτελέσματα 
 
Κατά την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η μελέτη το σύνολο των ασθενών που 
εισήχθησαν στην ΜΕΘ ήταν 303 ασθενείς με 2575 συνολικά ημέρες νοσηλείας στην 
ΜΕΘ. 
Οι ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια της μελέτης και συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν, 
δηλαδή με θετική καλλιέργεια για μύκητες σε κάποιο βιολογικό υγρό που στάλθηκε 
στο μικροβιολογικό εργαστήριο ήταν 70 με 1769 συνολικά ημέρες νοσηλείας τους 
στην μονάδα. 
Οι θετικές καλλιέργειες που καταγράφηκαν ήταν 151 στο σύνολο τους και ειδικότερα 
κατανέμονταν ως εξής. Στις βρογχικές εκκρίσεις (66 δείγματα), στα ούρα (47 
δείγματα), στο αίμα (9 δείγματα), σε κεντρικό αγγειακό καθετήρα (8 δείγματα), σε 
ασκιτικό υγρό μετά από εκκενωτική παρακέντηση (7 δείγματα), σε ιστό από 
μολυσμένο χειρουργικό πεδίο (5 δείγματα), σε πλευριτικό υγρό μετά από 
διαγνωστική παρακέντηση (4 δείγματα), σε πύο από σημείο χειρουργικού πεδίου (3 
δείγματα), σε ΕΝΥ (1 δείγμα) και σε πτύελα (1 δείγμα). 
Από τους  70 ασθενείς στην παραπέρα επιτήρηση και καταγραφή εξαιρέθηκαν 15 
γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου: 
 
 Δυο ασθενείς εξαιρέθηκαν γιατί παρουσίασαν θετική καλλιέργεια αλλά η 

διάρκεια παραμονής τους στην ΜΕΘ ήταν λιγότερο από 48 ώρες. 
 Δυο ασθενείς εξαιρέθηκαν γιατί παρουσίασαν θετική καλλιέργεια κατά την 

εισαγωγή στην ΜΕΘ από το  τμήμα επειγόντων περιστατικών. 
 Οι υπόλοιποι 11 ασθενείς εξαιρέθηκαν γιατί είχαν θετική καλλιέργεια κατά 

την εισαγωγή τους στην ΜΕΘ από άλλο τμήμα του νοσοκομείου (7 ασθενείς) 
και από άλλο νοσοκομείο (4 ασθενείς). Αυτοί κατά την διάρκεια νοσηλείας 
τους στην ΜΕΘ δεν παρουσίασαν άλλη θετική καλλιέργεια και οι πρώτες 
ακόμα κι αν αποτελούσαν λοιμώξεις δεν σχετίζονταν με το περιβάλλον της 
μονάδας. 

 
Τελικά το δείγμα μας αποτέλεσαν 55 ασθενείς με 134 θετικές καλλιέργειες που 
μελετηθήκαν για να δούμε αν αποτελούσαν μυκητιακή λοίμωξη σύμφωνα με τους 
ορισμούς κρουσμάτων που δόθηκαν παραπάνω ή αποικισμό. 
Επίσης από τις 134 θετικές καλλιέργειες εξαιρέθηκαν 9 γιατί καταγράφηκαν πριν την 
έλευση 48 ωρών και δεν σχετίζονταν με το περιβάλλον της ΜΕΘ βάση των ορισμών 
για τις επιτηρούμενες λοιμώξεις. 
Οι θετικές καλλιέργειες (123) που παρουσιάστηκαν και μελετήθηκαν 
καταμερίστηκαν ως εξής:  
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 22 ασθενείς (40%) είχαν μια θετική κ/α 
 18 ασθενείς (33%) είχαν δυο θετικές κ/α 
 8 ασθενείς (14%) είχαν τρεις θετικές κ/α και 
 7 ασθενείς (13%) είχαν πάνω από τρεις θετικές κ/α. 

 
7.1.2.Επιτήρηση μυκητιακών λοιμώξεων 
 
Το σύνολο των μυκητιακών λοιμώξεων που ανιχνεύτηκαν ήταν 28 και 
παρουσιάστηκαν  σε 22 ασθενείς. Η αθροιστική επίπτωση (cumulative Incidence) 
υπολογίστηκε 9.24 ΜΛ ανά 100 ασθενείς.  
 
Η πυκνότητα επίπτωσης (Incidence density) υπολογίστηκε για την εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένη καντινταιμία σχετιζόμενη με κεντρικό αγγειακό καθετήρα 
(πρωτοπαθής) σε 3.5 λοιμώξεις ανά 1000 ημέρες νοσηλείας των ασθενών, για την 
δευτερογενή καντινταιμία (ο ίδιος μύκητας απομονώθηκε από άλλη εστία και 
υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις  ότι η λοίμωξη είναι δευτερογενή) σε 1.17 λοιμώξεις 
ανά 1000 ημέρες νοσηλείας των ασθενών. Για τις λοιμώξεις του ουροποιητικού 
συστήματος που σχετίζονται με την χρήση καθετήρα ουροδόχου κύστεως ή λοίμωξη 
του ουροποιητικού (σήψη) η πυκνότητα επίπτωσης υπολογίστηκε σε 2.71 λοιμώξεις 
ανά 1000 ημέρες νοσηλείας των ασθενών, για τις λοιμώξεις που σχετίζονται με 
χειρουργικό τραύμα σε 2.71 λοιμώξεις ανά 1000 ημέρες νοσηλείας των ασθενών, για 
τις επιβεβαιωμένες πνευμονίες και τις λοιμώξεις στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα σε 
0.39 λοιμώξεις ανά 1000 ημέρες νοσηλείας των ασθενών. 
 

Πυκνότητα επίπτωσης 
Καντινταιμία 

πρωτογενής ‰ 
Καντινταιμία 

δευτερογενής ‰ 
Καντιντουρία 

‰ 
Καντιντιασικής 

πνευμονία ‰ 
ΜΛ 

χειρουργικού 
πεδίου ‰ 

ΜΛ 
ΚΝΣ 

‰ 

Αθροιστική 
επίπτωση 
ΜΛ % 

3.5 1.17 2.71 0.39 2.71 0.39 9.24 
 

Πίνακας 8: Πυκνότητα επίπτωσης ΜΛ στη ΜΕΘ ανά 1000 ημέρες νοσηλείας και αθροιστική 
επίπτωση ανά 100 ασθενείς 

 
Ο μέσος όρος νοσηλείας των ασθενών με ΜΛ ήταν 43 ημέρες (±33), ο μέσος όρος 
ηλικίας τους ήταν 64.36 έτη (±9.39). Το 68% (15 ασθενείς) ήταν άντρες και το 32% 
(7 ασθενείς) ήταν γυναίκες.  
 
Το Apache score που υπολογίστηκε για τους ασθενείς που εμφάνισαν ΜΛ ήταν 24.1 
(±5.72) για το sofa 10.72 (±2.30) και για το saps ii 54.13 (±12.76) και η εκτιμώμενη 
θνητότητα από αυτά τα score  που υπολογίστηκε ήταν αντίστοιχα για το Apache 49 
(±18.19) για το sofa  44.10 (±19.23) και για το saps ii 53.23 (±22.43). Η θνητότητα 
των ασθενών τελικά με ΜΛ ήταν 55% (12/22 ασθενείς).   
 
Από το σύστημα βαθμολόγησης «Candida score» που υπολογίστηκε βρέθηκε ότι από 
τους ασθενείς που εμφάνισαν τελικά κάποια ΜΛ 3/22 ασθενείς (14%) είχαν 
συγκεντρώσει 2 βαθμούς, 3/22 (14%) είχαν 3 βαθμούς, 6/22 (27%) συγκέντρωσαν 4 
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βαθμούς και 10/22 ασθενείς (45%) είχαν 5 βαθμούς. Οι 19/22 ασθενείς είχαν δείκτη 
επικινδυνότητας ≥ 3 που υποδήλωνε αυξημένη πιθανότητα καντιντιασικής λοίμωξης. 
Στο 86% δηλαδή των περιπτώσεων που εμφάνισαν κάποια ΜΛ, το σύστημα 
βαθμολόγησης «Candida score» είχε προβλέψει σωστά για τον αυξημένο κίνδυνο 
των ασθενών αυτών για ΜΛ. Από τους 19 αυτούς ασθενείς 15/19 είχαν στην 
φαρμακευτική τους αγωγή αντιμυκητιακή θεραπεία. Η θνητότητα στους ασθενείς 
αυτούς έφτασε το 55% (12/19 ασθενείς). 
 
Από το σύστημα αξιολόγησης του κίνδυνου διηθητικής καντιντίασης με το «Candida 
Colonization Index» που υπολογίστηκε βρέθηκε ότι από τους ασθενείς που 
εμφάνισαν τελικά κάποια ΜΛ κανείς δεν είχε δείκτη < 0.25, ενώ θετική τιμή δηλαδή 
≥ 0.5 είχαν 10/22 ασθενείς (45%) και την ενδιάμεση τιμή από 0.25-0.49 εμφάνισαν 
12/22 ασθενείς (55%). 
 
Για τους δείκτες χρήσης παρεμβατικών συσκευών υπολογίστηκαν οι κάτωθι τιμές:  
 Για τους αναπνευστήρες (intubation utilization rate) 0.84 
 Για τους κεντρικούς αγγειακούς καθετήρες (central line utilization rate) 0.97 
 Για τους καθετήρες ουροδόχου κύστεως (urinary catheter utilization rate) 

0.99 

Αριθμός ασθενών 22 
Άνδρες  15 (68%) 
Γυναίκες  7 (32%) 
Ηλικία  64.36 (±9.39) 
Διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ 43 ημέρες (±33) 
Apache score-εκτιμώμενη θνητότητα 24.1 (±5.72)-49 (±18.19) 
sofa εκτιμώμενη-θνητότητα 10.72 (±2.30)-44.10 (±19.23) 
saps ii εκτιμώμενη-θνητότητα 54.13 (±12.76)-53.23 (±22.43) 
θνητότητα 12 (55%) 
«Candida score» ≥ 3 19 (86%) 
«Candida Colonization Index» θετικό 10 (45%) 
«Candida Colonization Index» 
ενδιάμεσο 

12 (55%) 

 
Πίνακας 9: Χαρακτηριστικά ασθενών με ΜΛ 

 

7.1.3 Επιτήρηση αποικισμού από μύκητες στο ουροποιητικό σύστημα και στις 
βρογχικές εκκρίσεις 
 
Οι διαγνωστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την διάγνωση της καντιντιασικής 
πνευμονίας είναι ανεπαρκείς καθώς είναι επίσης δύσκολη η διαφορική διάγνωση 
αποικισμού από λοίμωξη στο ουροποιητικό σύστημα.  
Γι αυτό το λόγο οι θετικές κ/α βρογχικών εκκρίσεων εκτός της λοίμωξη από την 
ασπεργίλωση θεωρήθηκαν ως αποικισμός όπως επίσης και οι περισσότερες θετικές 
κ/α στα ούρα. 
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Η πυκνότητα επίπτωσης για τον αποικισμό από μύκητες των βρογχικών εκκρίσεων 
υπολογίστηκε σε 14.76 ανά 1000 ημέρες νοσηλείας των ασθενών και για τον 
αποικισμό του ουροποιητικού συστήματος από μύκητες σε 5.44 ανά 1000 ημέρες 
νοσηλείας των ασθενών. 
 
 ID ανά 1000 ημέρες νοσηλείας 
Μυκητιακές λοιμώξεις 10.87 
Αποικισμός μυκήτων στις  βρογχικές εκκρίσεις 14.76 
Αποικισμός μυκήτων στα ούρα 5.44 
 
Πίνακας 10: Πυκνότητα επίπτωσης ΜΛ και αποικισμού από μύκητες στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ ανά 1000 

ημέρες νοσηλείας 
Ο μέσος όρος νοσηλείας των ασθενών με αποικισμό από μύκητες στις βρογχικές 
εκκρίσεις και στα ούρα ήταν 24 ημέρες (±18), ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν 62 έτη 
(±17). Το 61% (20 ασθενείς) ήταν άντρες και το 39% (13 ασθενείς) ήταν γυναίκες.  
 
Το Apache score που υπολογίστηκε για τους ασθενείς που εμφάνισαν αποικισμό από 
μύκητες στις βρογχικές εκκρίσεις και στα ούρα ήταν 23.46 (±6.64) για το sofa 9.47 
(±3.02) και για το saps ii 51.84 (±15.44) και η εκτιμώμενη θνητότητα από αυτά τα 
score  που υπολογίστηκε ήταν αντίστοιχα για το Apache 48.43 (±19.74) για το sofa  
37.62 (±19.30) και για το saps ii 49.05 (±24.85). Η θνητότητα των ασθενών τελικά με 
αποικισμό μυκήτων ήταν 39% (13/33 ασθενείς).   
 
Από το σύστημα βαθμολόγησης «Candida score» που υπολογίστηκε βρέθηκε ότι από 
τους ασθενείς που εμφάνισαν αποικισμό μυκήτων 2/33 ασθενείς (6%) είχαν 
συγκεντρώσει 1 βαθμό, 15/33 (46%) είχαν 2 βαθμούς, 11/33 (33%) συγκέντρωσαν 3 
βαθμούς, 5/33 (15%) συγκέντρωσαν 4 βαθμούς και κανένας ασθενείς δεν είχε 5 
βαθμούς. Οι 16/33 ασθενείς (48%) είχαν δείκτη επικινδυνότητας ≥ 3 που υποδήλωνε 
αυξημένη πιθανότητα καντιντιασικής λοίμωξης. Σε 7/16 ασθενείς που ο δείκτης 
επικινδυνότητας ήταν ≥ 3 η φαρμακευτική τους αγωγή περιελάμβανε και κάποιο 
αντιμυκητιακό σκεύασμα.  
 
Από το σύστημα αξιολόγησης του κίνδυνου διηθητικής καντιντίασης με το «Candida 
Colonization Index» που υπολογίστηκε βρέθηκε ότι από τους ασθενείς που 
εμφάνισαν αποικισμό μυκήτων στα ούρα ή στις βρογχικές εκκρίσεις θετική τιμή 
δηλαδή ≥ 0.5 είχαν 3/33 ασθενείς (9%), ενδιάμεση τιμή δηλαδή από 0.25-0.49 είχαν 
19/33 ασθενείς (58%) και αρνητική τιμή δηλαδή < 0.25 εμφάνισαν 11/33 ασθενείς 
(33%). 
 
Αριθμός ασθενών 33 
Άνδρες  20 (61%) 
Γυναίκες  13 (39%) 
Ηλικία  62 (±17) 
Διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ 24 ημέρες (±18) 
Apache score-εκτιμώμενη θνητότητα 23.46 (±6.64)-48.43 (±19.74) 
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sofa εκτιμώμενη-θνητότητα 9.47 (±3.02)-37.62 (±19.30) 
saps ii εκτιμώμενη-θνητότητα 51.84 (±15.44)-49.05 (±24.85) 
Θνητότητα 13 (39%) 
«Candida score» ≥ 3 16 (48%) 
«Candida Colonization Index» θετικό  3 (9%) 
«Candida Colonization Index» αρνητικό 11 (33%) 
«Candida Colonization Index» ενδιάμεσο 19 (58%) 

 
Πίνακας 11: Χαρακτηριστικά ασθενών με αποικισμό από μύκητες στις βρογχικές εκκρίσεις και 

στα ούρα 

7.1.4 Επίπτωση ΜΛ και αποικισμού στις βρογχικές εκκρίσεις και στα ούρα στην 
ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 
 
Αναλυτικότερα η υψηλότερη Αθροιστική Επίπτωση για τις ΜΛ και τον αποικισμό 
μαζί εμφανίστηκε το μήνα Μάιο 0.392 ανά 1000 εισαγωγές και η χαμηλότερη το 
μήνα Ιούνιο 0.121 ανά 1000 εισαγωγές. Σχετικά με την πυκνότητα επίπτωσης 
ανευρέθηκε το μήνα Δεκέμβριο 0.122 ανά 1000 ημέρες νοσηλείας και η χαμηλότερη 
τον Απρίλιο 0.036  ανά 1000 ημέρες νοσηλείας. 
Στη συνέχεια έγινε έλεγχος με το στατιστικό πρόγραμμα Med.Calc για να διαπιστωθεί 
αν υπήρχε διαφορά στο ρυθμό επίπτωσης από τον ένα μήνα στον άλλο και στην 
πυκνότητα επίπτωσης ανά βακτηριακή λοίμωξη. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι 
στατιστικά σημαντική διαφορά με p-value 0.0330 υπήρχε ανάμεσα στους μήνες Μάιο 
και Ιούνιο διαφορά στο ρυθμό επίπτωσης κατά 0.271.  
 

Μήνες CI ανά 1000 εισαγωγές ID ανά 1000 ημέρες νοσηλείας 
Νοέμβριος 0.225 0.081 
Δεκέμβριος 0.323 0.122 
Ιανουάριος  0.183 0.095 
Φεβρουάριος  0.170 0.054 
Μάρτιος  0.314 0.057 
Απρίλιος  0.162 0.036 
Μάιος  0.392 0.071 
Ιούνιος 0.121 0.042 

 
Πίνακας  12: Ανάλυση επίπτωσης ΜΛ και αποικισμού στις βρογχικές εκκρίσεις και στα ούρα ανά 

μήνα ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ 
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8. Προδιαθεσικοί παράγοντες για εμφάνιση ΜΛ ή αποικισμό από 
μύκητες 
 
Οι προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου που καταγράφηκαν σε ασθενείς που 
εμφάνισαν κάποια ΜΛ σε μεγαλύτερη συχνότητα είναι ο  μηχανικός αερισμός, η 
παρατεταμένη νοσηλεία πέραν των 7 μερών, η χορήγηση αντιβιοτικών η ύπαρξη 
κεντρικής και αρτηριακής γραμμής καθώς και καθετήρα ουροδόχου κύστεως, με 
συχνότητα 100%. Ακολουθούν η ανοσοκαταστολή, ο πυρετός, και η διατροφή με 
ποσοστό 96%, η ύπαρξη κατακλίσεων με ποσοστό 91%, η χορήγηση κορτικοειδών 
86% και έπονται οι υπόλοιποι με μικρότερα ποσοστά. 
 
 ΝΑΙ Άντρες  Γυναίκες  ΟΧΙ 
 N (%) N (%) N (%) N (%) 
Επανεισαγωγή 6 (27) 3 (50) 3 (50) 16 (73) 
CHD (Χρόνια Καρδιακή Νόσος) 10 (45) 8 (80) 2 (20) 12 (55) 
HT (Υπέρταση) 14 (64) 10 (71) 4 (29) 8 (36) 
DM (Σακχαρώδης Διαβήτης) 9 (41) 5 (56) 4 (44) 13 (59) 
CKD (Νεφρική Ανεπάρκεια) 12 (55) 9 (75) 3 (25) 10 (45) 
MV (Μηχανικός Αερισμός) 22 (100) 15 (68) 7 (32) - 
LOS >7days (διάρκεια παραμονής) 22 (100) 15 (68) 7 (32) - 
Ανοσοκαταστολή 21 (96) 14 (67) 7 (33) 1 (4) 
Χημειοθεραπεία 2 (9) 1 (50) 1 (50) 20 (91) 
Πυρετός 21 (96) 15 (71) 6 (29) 1 (4) 
CL (Κεντρική Φλεβική Γραμμή)  22 (100) 15 (68) 7 (32) - 
Αρτηριακή γραμμή 22 (100) 15 (68) 7 (32) - 
UC (Ουροκαθετήρας) 22 (100) 15 (68) 7 (32) - 
Διατροφή 21 (96) 15 (71) 6 (29) 1 (4) 
Κατακλίσεις 20 (91) 13 (65) 7 (35) 2 (9) 
Αντιβιοτικά 22 (100) 15 (68) 7 (32) - 
Κορτικοειδή 19 (86) 12 (63) 7 (37) 3 (14) 
Αντιμυκητιασικά 15 (68) 10 (67) 5 (33) 7 (32) 
Χειρουργική επέμβαση 15 (68) 12 (80) 3 (20) 7 (32) 

 

Πίνακας 13: Συχνότητα προδιαθεσικών παραγόντων σε ασθενείς με ΜΛ στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ 
 

Όσον αφορά τους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου που καταγράφηκαν σε 
ασθενείς που εμφάνισαν αποικισμό από μύκητες στα ούρα ή στις βρογχικές εκκρίσεις 
σε μεγαλύτερη συχνότητα είναι, η παρατεταμένη νοσηλεία πέραν των 7 μερών, η 
χορήγηση διατροφής, η ανοσοκαταστολή, η ύπαρξη κεντρικού αγγειακού καθετήρα, 
αρτηριακής γραμμής καθώς και καθετήρα ουροδόχου κύστεως και η χορήγηση 
αντιβιοτικών με συχνότητα 100%. Ακολουθούν ο μηχανικός αερισμός με 97%, ο 
πυρετός με 94%, η ύπαρξη κατακλίσεων με ποσοστό 88% και έπονται οι υπόλοιποι 
με μικρότερα ποσοστά. 
 
 ΝΑΙ Άντρες  Γυναίκες  ΟΧΙ 
 N (%) N (%) N (%) N (%) 
Επανεισαγωγή 6 (18) 2 (33) 4 (67) 27 (82) 
CHD (Χρόνια Καρδιακή Νόσος) 19 (58) 11 (58) 8 (42) 14 (42) 
HT (Υπέρταση) 24 (73) 14 (58) 10 (42) 9 (27) 
DM (Σακχαρώδης Διαβήτης) 13 (39) 5 (38) 8 (62) 20 (61) 
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CKD (Νεφρική Ανεπάρκεια) 13 (39) 8 (62) 5 (38) 20 (61) 
MV (Μηχανικός Αερισμός) 32 (97) 20 (63) 12 (37) 1 (3) 
LOS >7days (διάρκεια παραμονής) 33 (100) 20 (61) 13 (39) 0 
Ανοσοκαταστολή 33 (100) 20 (61) 13 (39) 0 
Χημειοθεραπεία 1 (3) 0  1 (100) 32 (97) 
Πυρετός 31 (94) 19 (61) 12 (39) 2 (6) 
CL (Κεντρική Φλεβική Γραμμή)  33 (100) 20 (61) 13 (39) 0 
Αρτηριακή γραμμή 33 (100) 20 (61) 13 (39) 0 
UC (Ουροκαθετήρας) 33 (100) 20 (61) 13 (39) 0 
Διατροφή 33 (100) 20 (61) 13 (39) 0 
Κατακλίσεις 29 (88) 19 (66) 10 (34) 4 (12) 
Αντιβιοτικά 33 (100) 20 (61) 13 (39) 0 
Κορτικοειδή 15 (45) 8 (53) 7 (47) 18 (55) 
Αντιμυκητιασικά 13 (39) 4 (31) 9 (69) 20 (61) 
Χειρουργική επέμβαση 21 (64) 14 (67) 7 (33) 12 (36) 

 
Πίνακας 14: Συχνότητα προδιαθεσικών παραγόντων σε ασθενείς με αποικισμό μυκήτων στα ούρα 

ή στις βρογχικές εκκρίσεις στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ 
 
Από τους ασθενείς με ΜΛ 15/22 (68%) είχαν ένα επεισόδιο λοίμωξης και 7/22 
ασθενείς (32%) είχαν δυο επεισόδια. Ως νέο επεισόδιο λοίμωξης αναγνωρίστηκε αυτό 
κατά το οποίο στον ασθενή υπήρχαν νέα κλινικά σημεία, συμπτώματα ή θετικές 
καλλιέργειες που δικαιολογούσαν την ύπαρξη της. Οι πρωτοπαθείς ΜΛ 
υπερτερούσαν με ποσοστό 73% ενώ οι δευτεροπαθείς κάλυπταν το υπόλοιπο 27% 
των ΜΛ. 
  
Σύνολο θετικών κ/α σε ασθενείς με ΜΛ  Λοίμωξη 

Ν (ασθενείς) 
Αποικισμός  
Ν (ασθενείς) 

Θετικές κ/α βρογχικών εκκρίσεων 1 (1) 10 (9) 
Θετικές κ/α ούρων 28 (8) 5 (4) 
Θετικές κ/α αίματος 11 (10)  
Θετικές κ/α κεντρικής γραμμής 5 (5)  
Θετικές κ/α ΕΝΥ 1 (1)  
Θετικές κ/α σε λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου 19 (7)  
Σύνολο θετικών κ/α σε ασθενείς με αποικισμό από μύκητες   
Θετικές κ/α βρογχικών εκκρίσεων  47 (30) 
Θετικές κ/α ούρων  11 (9) 

 
 Πίνακας 15: Θετικές καλλιέργειες σε ασθενείς με ΜΛ ή αποικισμό από μύκητες στα ούρα 

ή στις βρογχικές εκκρίσεις 
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9. Αναλυτική επιδημιολογία  
 
Μελετήθηκαν οι παράγοντες κινδύνου των ασθενών της μελέτης και η συσχέτιση 
αυτών με τις επιτηρούμενες ΜΛ καθώς και με τον αποικισμό μυκήτων στις βρογχικές 
εκκρίσεις και στα ούρα ξεχωριστά. Έγινε μονοπαραγοντική ανάλυση των 
παραγόντων κινδύνου με τον έλεγχο χ2  (Pearson’s χ2), και υπολογίστηκαν οι σχετικοί 
κίνδυνοι RR.  
 
Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι στατιστικά σημαντική σχέση στην σύγκριση 
συχνοτήτων (έλεγχος χ2) των προδιαθεσικών παραγόντων για ΜΛ είχε ο μηχανικός 
αερισμός, η παραμονή στην ΜΕΘ πάνω από 7 ημέρες, η ανοσοκαταστολή, ο πυρετός, 
η ύπαρξη Κεντρικού Αγγειακού Καθετήρα και αρτηριακής γραμμής, ο καθετήρας 
ουροδόχου κύστεως, η χορήγηση αντιβιοτικών και διατροφής (p-value 0.048). 
 
Οι άντρες όπως φάνηκε από την εκτίμηση του σχετικού κινδύνου κινδυνεύουν 
περισσότερο 1,5 φορά (CI95 1.102-1.951) για την εμφάνιση ΜΛ από τις γυναίκες, 
όσοι πάσχουν από καρδιακή νόσο 2,2 φορές (CI95 1.392-3.477), και όσοι πάσχουν 
από υπέρταση 1,6 φορές (CI95 1.146-2.155) σε σχέση με τους ασθενείς που δεν 
έπασχαν από τα υποκείμενα νοσήματα. Οι ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη 
κινδυνεύουν περισσότερο 1,7 φορές (CI95 1.195-2.396) καθώς και όσοι έχουν 
νεφρική ανεπάρκεια 2,2 φορές (CI95 1.392-3.477) σε σύγκριση με αυτούς που δεν 
είχαν ανάλογο πρόβλημα, όσοι έχουν κατακλίσεις 11 φορές (CI95 2.934-41.236) και 
όσοι είχαν υποστεί κάποια χειρουργική επέμβαση ή δεν είχαν λάβει στην 
φαρμακευτική αγωγή τους αντιμυκητιακά φάρμακα 3,1 φορές (CI95 1.705-5.794). 
Όσοι ασθενείς εισήχθησαν στην ΜΕΘ με λοίμωξη από gram-  βακτήριο είχαν 
αυξημένο κίνδυνο 7,3 φορές (CI95 2.562-20.990), και οι ασθενείς που παρουσίασαν 
κατά την παραμονή τους στο τμήμα λοίμωξη από gram-  βακτήριο 1,6 φορές (CI95 
1.146-2.155). Από τον υπολογισμό του δείκτη αποικισμού «Candida Colonization 
Index» όσοι ασθενείς είχαν θετικό αποτέλεσμα σε αυτόν άρα και αυξημένη 
πιθανότητα να εμφανίσουν κάποια ΜΛ, ο σχετικός κίνδυνος υπολογίστηκε σε 1,8 
(CI95 1.252-2.685). 
 
Προδιαθεσικοί παράγοντες Ν (%) p-value  RR 95% CI 
Φύλο  Male=15 (68,2) 0.457 1.5 1.102-1.951 
Επανεισαγωγή  6 (26,1) 0.369 1.4 1.065-1.776 
CHD (Χρόνια καρδιακή νόσο) 11 (47,8) 1.140 2.2 1.392-3.477 

HT (υπέρταση) 15 (65,2) 0.558 1.6 1.146-2.155 
DM (Σακχαρώδης Διαβήτης) 9 (39,1) 0.672 1.7 1.195-2.396 
CKD (νεφρική νόσος) 12 (52,2) 1.140 2.2 1.392-3.477 
MV (Μηχανικός αερισμός) 22 (95,7) 0.048 1.1 0.956-1.148 
LOS >7ημέρες (length of stay) 22 (95,7) 0.048 1.1 0.956-1.148 
Ανοσοκαταστολή  22 (95,7) 0.048 1.1 0.956-1.148 
Χημειοθεραπεία  2 (8,7) 0.100 1.1 0.964-1.255 
Πυρετός  22 (95,7) 0.048 1.1 0.956-1.148 
CL (κεντρική γραμμή)  22 (95,7) 0.048 1.1 0.956-1.148 
Αρτηριακή γραμμή 22 (95,7) 0.048 1.1 0.956-1.148 
UC (ουροκαθετήρας) 22 (95,7) 0.048 1.1 0.956-1.148 
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Διατροφή  22 (95,7) 0.048 1.1 0.956-1.148 
Κατακλίσεις  20 (87) 6.970 11.0 2.934-41.236 
Αντιβιοτικά  22 (95,7) 0.048 1.1 0.956-1.148 
Κορτικοειδή  20 (87) 0.157 1.2 0.981-1.367 
Αντιμυκητιακά  15 (65,2) 1.960 3.1 1.705-5.794 
Χειρουργική επέμβαση 15 (65,2) 1.960 3.1 1.705-5.794 
Gram θετικά εισαγωγή 3 (13) 0.157 1.2 0.981-1.367 
Gram θετικά ΜΕΘ 19 (82,6) 0.220 1.2 1.004-1.488 
Gram αρνητικά εισαγωγή 4 (17,4) 4.966 7.3 2.562-20.990 
Gram αρνητικά ΜΕΘ 15 (65,2) 0.558 1.6 1.146-2.155 
Candida colonization index (positive) 13 (56,5) 0.804 1.8 1.252-2.685 
Candida score (positive) 19 (86) 0.157 1.2 0.981-1.367 

 
Πίνακας 16: Έλεγχος συσχέτισης εμφάνισης ΜΛ σε ασθενείς της ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ σε σχέση με τους 

προδιαθεσικούς παράγοντες και εκτίμηση σχετικού κινδύνου (relative risk) 
 

Από τον έλεγχο συσχέτισης εμφάνισης αποικισμού από μύκητες στα ούρα και στις 
βρογχικές εκκρίσεις σε σχέση με τους προδιαθεσικούς παράγοντες η στατιστική 
ανάλυση έδειξε ότι στατιστικά σημαντική σχέση στην σύγκριση συχνοτήτων (έλεγχος 
χ2) είχε η επανεισαγωγή (p-value 0.031),  ο μηχανικός αερισμός, η παραμονή στην 
ΜΕΘ πάνω από 7 ημέρες, η ανοσοκαταστολή, η ύπαρξη Κεντρικού Αγγειακού 
Καθετήρα και αρτηριακής γραμμής, ο καθετήρας ουροδόχου κύστεως, η χορήγηση 
αντιβιοτικών και διατροφής (p-value 0.001) και οι κατακλίσεις (p-value 0.006).  
 
Οι γυναίκες όπως φάνηκε από την εκτίμηση του σχετικού κινδύνου για την εμφάνιση 
αποικισμού από μύκητες στα ούρα και στις βρογχικές εκκρίσεις, κινδυνεύουν 
περισσότερο 2,7 φορές (CI95 1.705-4.171) σε σχέση με τους άντρες και όσοι έχουν 
στο ιστορικό τους πάνω από μια εισαγωγή έχουν αυξημένο κίνδυνο κατά 6,4 φόρες 
(CI95 2.861-14.317).  Οι ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή νόσο κινδυνεύουν 1,8 
φορές περισσότερο (CI95 1.310-2.413), και όσοι πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη 
και νεφρική νόσο 2,7 φορές (CI95 1.705-4.171) σε σχέση με τους ασθενείς που δεν 
έπασχαν από τα υποκείμενα νοσήματα. Οι ασθενείς σε μηχανικό αερισμό, με 
παρατεταμένη νοσηλεία στην ΜΕΘ πάνω από 7 ημέρες, όσοι ήταν 
ανοσοκατασταλμένοι και είχαν κεντρικό αγγειακό καθετήρα, αρτηριακή γραμμή, 
καθετήρα ουροδόχου κύστεως, λάμβαναν αντιβιοτική αγωγή και σιτίζονταν είχαν 
32,0 αυξημένο κίνδυνο (CI95 4.649-220.265). Η ύπαρξη κατακλίσεων αύξανε τον 
κίνδυνο  για εμφάνιση αποικισμού κατά 10,7 φορές (CI95 3.632-31.323) καθώς και η 
μη χορήγηση κορτικοειδών 1,9 φορές  (CI95 1.359-2.606) και αντιμυκητιακών 
φαρμάκων 1,7 φορές  (CI95 1.265-2.243). Ασθενείς που είχαν υποστεί κάποια 
χειρουργική επέμβαση κινδύνευαν 3 φορές περισσότερο (CI95 1.802-4.695). Όσοι 
ασθενείς παρουσίασαν κατά την παραμονή τους στο τμήμα λοίμωξη από gram+  

βακτήριο είχαν αυξημένο κίνδυνο 2,5 φορές (CI95 1.619-3.742) και οι ασθενείς που 
παρουσίασαν κατά την παραμονή τους στο τμήμα λοίμωξη από gram-  βακτήριο 1,5 
φορά (CI95 1.186-1.958). Από τον υπολογισμό του δείκτη αποικισμού «Candida 
Colonization Index» όσοι ασθενείς είχαν θετικό αποτέλεσμα σε αυτόν άρα και 
αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν κάποια ΜΛ, ο σχετικός κίνδυνος υπολογίστηκε 
σε 1,5 (CI95 1.186-1.958). 
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Προδιαθεσικοί παράγοντες Ν (%) p-value  RR 95% CI 
Φύλο  female=13 (39,4) 0.208 2.7 1.705-4.171 
Επανεισαγωγή  6 (18,2) 0.031 6.4 2.861-14.317 
CHD (Χρόνια καρδιακή νόσο) 19 (57,6) 0.383 1.8 1.310-2.413 

HT (υπέρταση) 24 (72,7) 0.534 1.4 1.120-1.728 
DM (Σακχαρώδης Διαβήτης) 13 (39,4) 0.208 2.7 1.705-4.171 
CKD (νεφρική νόσος) 13 (39,4) 0.208 2.7 1.705-4.171 
MV (Μηχανικός αερισμός) 32 (37) 0.001 32.0 4.649-220.265 
LOS >7ημέρες (length of stay) 32 (37) 0.001 32.0 4.649-220.265 
Ανοσοκαταστολή  32 (37) 0.001 32.0 4.649-220.265 
Χημειοθεραπεία  1 (3) 0.858 1.0 0.970-1.099 
Πυρετός  31 (93,9) 0.796 1.1 0.975-1.166 
CL (κεντρική γραμμή)  32 (37) 0.001 32.0 4.649-220.265 
Αρτηριακή γραμμή 32 (37) 0.001 32.0 4.649-220.265 
UC (ουροκαθετήρας) 32 (37) 0.001 32.0 4.649-220.265 
Διατροφή  32 (37) 0.001 32.0 4.649-220.265 
Κατακλίσεις  29 (87,9) 0.006 10.7 3.632-31.323 
Αντιβιοτικά  32 (37) 0.001 32.0 4.649-220.265 
Κορτικοειδή  No=17 (51,5) 0.354 1.9 1.359-2.606 
Αντιμυκητιακά  No=19 (57,6) 0.413 1.7 1.265-2.243 
Χειρουργική επέμβαση 21 (63,6) 0.179 3.0 1.802-4.695 
Gram θετικά εισαγωγή 7 (21,2) 0.598 1.3 1.066-1.538 
Gram θετικά ΜΕΘ 14 (42,4) 0.237 2.5 1.619-3.742 
Gram αρνητικά εισαγωγή 4 (12,1) 0.706 1.1 1.003-1.303 
Gram αρνητικά ΜΕΘ 22 (66,7) 0.473 1.5 1.186-1.958 
Candida colonization index (positive) 22 (67) 0.473 1.5 1.186-1.958 
Candida score (positive) 16 (48) 0.325 2.0 1.414-2.828 

 
Πίνακας 17: Έλεγχος συσχέτισης εμφάνισης αποικισμού από μύκητες στα ούρα και στις 

βρογχικές εκκρίσεις σε ασθενείς της ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ σε σχέση με τους προδιαθεσικούς παράγοντες 
και εκτίμηση σχετικού κινδύνου (relative risk) 

 
Οι άντρες όπως φάνηκε από την εκτίμηση του σχετικού κινδύνου για την εμφάνιση 
καντινταιμίας κινδυνεύουν 3,2 φορές περισσότερο (CI95 0.474-21.800 ) και όσοι 
έχουν στο ιστορικό τους πάνω από μια εισαγωγή έχουν αυξημένο κίνδυνο κατά 2,2 
φορές (CI95 0.493-9.654). Οι ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή νόσο κινδυνεύουν 
2 φορές περισσότερο (CI95 0.764-4.773), και όσοι πάσχουν νεφρική νόσο 3,5 φορές 
(CI95 0.628-19.496) σε σχέση με τους ασθενείς που δεν έπασχαν από τα υποκείμενα 
νοσήματα. Η ύπαρξη κατακλίσεων αύξανε τον κίνδυνο  για εμφάνιση καντινταιμίας 
κατά 2,4 φορές (CI95 0.190-31.526 ) καθώς και η μη χορήγηση αντιμυκητιακών 
φαρμάκων 2,5 φορές  (CI95 0.428-14.607). Όσοι ασθενείς είχαν κατά την εισαγωγή 
τους στο τμήμα λοίμωξη από gram+  βακτήριο είχαν αυξημένο κίνδυνο 2,2 φορές 
(CI95 0.228-20.840) και οι ασθενείς που είχαν λοίμωξη από gram-  βακτήριο 3,3 φορές 
(CI95 0.397-26.997). Από τον υπολογισμό του δείκτη αποικισμού «Candida 
Colonization Index» όσοι ασθενείς είχαν θετικό αποτέλεσμα σε αυτόν άρα και 
αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν κάποια λοίμωξη, ο σχετικός κίνδυνος 
υπολογίστηκε σε 2,4 (CI95 0.444-12.980) και από τον υπολογισμό του δείκτη 
αποικισμού  «Candida score» όσοι ασθενείς είχαν θετικό αποτέλεσμα ο σχετικός 
κίνδυνος υπολογίστηκε σε 2 (CI95 0.155-25.755). 
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Προδιαθεσικοί παράγοντες Ν (%) p-value  RR 95% CI 
Φύλο  Male= 9 (82) 0.221 3.2 0.474-21.800 
Επανεισαγωγή  2 (17) 0.283 2.2 0.493-9.654 
CHD (Χρόνια καρδιακή νόσο) 4 (33) 0.146 2.0 0.764-4.773 

HT (υπέρταση) 8 (67) 0.879 1.1 0.205-6.366 
DM (Σακχαρώδης Διαβήτης) 5 (42) 0.795 1.3 0.233-6.715 
CKD (νεφρική νόσος) 8 (67) 0.146 3.5 0.628-19.496 
MV (Μηχανικός αερισμός) 12 (100) 0.286 1.0 0.754-1.096 
LOS >7ημέρες (length of stay) 12 (100) 0.286 1.0 0.754-1.096 
Ανοσοκαταστολή  12 (100) 0.286 1.0 0.754-1.096 
Χημειοθεραπεία  1 (8) 0.949 1.0 0.050-16.540 
Πυρετός  11 (92) 0.328 1.1 0.920-1.294 
CL (κεντρική γραμμή)  12 (100) 0.286 1.0 0.754-1.096 
Αρτηριακή γραμμή 12 (100) 0.286 1.0 0.754-1.096 
UC (ουροκαθετήρας) 12 (100) 0.286 1.0 0.754-1.096 
Διατροφή  12 (100) 0.286 1.0 0.754-1.096 
Κατακλίσεις  11 (92) 0.484 2.4 0.190-31.526 
Αντιβιοτικά  12 (100) 0.286 1.0 0.754-1.096 
Κορτικοειδή  10 (83) 0.590 1.1 0.796-1.494 
Αντιμυκητιακά  9 (75) 0.304 2.5 0.428-14.607 
Χειρουργική επέμβαση 8 (67) 0.879 1.1 0.205-6.366 
Gram θετικά εισαγωγή 1 (8) 0.484 2.2 0.228-20.840 
Gram θετικά ΜΕΘ 10 (83) 0.924 1.1 0.129-9.605 
Gram αρνητικά εισαγωγή 1 (8) 0.231 3.3 0.397-26.997 
Gram αρνητικά ΜΕΘ 7 (58) 0.469 1.3 0.684-2.271 
Candida colonization index (positive) 8 (67) 0.305 2.4 0.444-12.980 
Candida score (positive) 2 (17) 0.590 2.0 0.155-25.755 

 
Πίνακας 18: Έλεγχος συσχέτισης εμφάνισης καντινταιμίας σε ασθενείς της ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ σε 

σχέση με τους προδιαθεσικούς παράγοντες και εκτίμηση σχετικού κινδύνου (relative risk) 
 
Οι άντρες όπως φάνηκε από την εκτίμηση του σχετικού κινδύνου για την εμφάνιση 
καντιντουρίας κινδυνεύουν 2,5 φορές περισσότερο (CI95 0.370-16.888 ) και όσοι 
έχουν στο ιστορικό τους πάνω από μια εισαγωγή έχουν αυξημένο κίνδυνο κατά 5,6 
φορές (CI95 0.537-58.909). Οι ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή νόσο κινδυνεύουν 
1,8 φορές περισσότερο (CI95 0.329-9.298), όσοι πάσχουν από υπέρταση 1,5 φορά 
(CI95 0.823-2.683), από σακχαρώδη διαβήτη 1,6 (CI950.584-4.525) και όσοι πάσχουν 
νεφρική νόσο 2,4 φορές (CI95 0.444-12.980) σε σχέση με τους ασθενείς που δεν 
έπασχαν από τα υποκείμενα νοσήματα. Όσοι ασθενείς είχαν κατά την εισαγωγή τους 
στο τμήμα λοίμωξη από gram+  βακτήριο είχαν αυξημένο κίνδυνο 2,6 φορές (CI95 
0.273-24.778), οι ασθενείς που είχαν λοίμωξη από gram-  βακτήριο στην εισαγωγή 
τους 2,7 φορές (CI95 0.236-30.846) και 3,9 φορές (CI95 0.989-15.373) αν η λοίμωξη 
εμφανιστεί κατά την διάρκεια παραμονή τους στο τμήμα, καθώς επίσης και όσοι δεν 
λάμβαναν αντιμυκητιακή αγωγή 3,3 φορές  (CI95 0.557-19.949). Από τον υπολογισμό 
του δείκτη αποικισμού «Candida Colonization Index» όσοι ασθενείς είχαν θετικό 
αποτέλεσμα σε αυτόν άρα και αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν κάποια λοίμωξη, 
ο σχετικός κίνδυνος υπολογίστηκε σε 1,6 (CI95 0.302-8.490). 
 
Προδιαθεσικοί παράγοντες Ν (%) p-value  RR 95% CI 
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Φύλο  Male= 5 (39) 0.340 2.5 0.370-16.888 
Επανεισαγωγή  5 (39) 0.123 5.6 0.537-58.909 
CHD (Χρόνια καρδιακή νόσο) 7 (54) 0.510 1.8 0.329-9.298 

HT (υπέρταση) 7 (54) 0.192 1.5 0.823-2.683 
DM (Σακχαρώδης Διαβήτης) 4 (31) 0.349 1.6 0.584-4.525 
CKD (νεφρική νόσος) 8 (62) 0.305 2.4 0.444-12.980 
MV (Μηχανικός αερισμός) 12 (92) 0.370 1.1 0.926-1.267 
LOS >7ημέρες (length of stay) 12 (92) 0.370 1.1 0.926-1.267 
Ανοσοκαταστολή  12 (92) 0.370 1.1 0.926-1.267 
Χημειοθεραπεία  1 (8) 0.846 1.3 0.092-18.334 
Πυρετός  12 (92) 0.370 1.1 0.926-1.267 
CL (κεντρική γραμμή)  12 (92) 0.370 1.1 0.926-1.267 
Αρτηριακή γραμμή 12 (92) 0.370 1.1 0.926-1.267 
UC (ουροκαθετήρας) 12 (92) 0.370 1.1 0.926-1.267 
Διατροφή  12 (92) 0.370 1.1 0.926-1.267 
Κατακλίσεις  11 (85) 0.704 1.1 0.780-1.451 
Αντιβιοτικά  12 (92) 0.370 1.1 0.926-1.267 
Κορτικοειδή  13 (100) 0.034 0.7 0.467-1.050 
Αντιμυκητιακά  10 (77) 0.179 3.3 0.557-19.949 
Χειρουργική επέμβαση 8 (62) 0.673 1.1 0.630-2.054 
Gram θετικά εισαγωγή 1 (8) 0.385 2.6 0.273-24.778 
Gram θετικά ΜΕΘ 11 (85) 0.772 1.4 0.158-11.937 
Gram αρνητικά εισαγωγή 3 (23) 0.412 2.7 0.236-30.846 
Gram αρνητικά ΜΕΘ 11 (85) 0.026 3.9 0.989-15.373 
Candida colonization index (positive) 8 (62) 0.580 1.6 0.302-8.490 
Candida score (positive) 13 (100) 0.034 0.7 0.467-1.050 

 
Πίνακας 19: Έλεγχος συσχέτισης εμφάνισης καντιντουρίας σε ασθενείς της ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ σε 

σχέση με τους προδιαθεσικούς παράγοντες και εκτίμηση σχετικού κινδύνου (relative risk) 
 

9.1 Βασικά χαρακτηριστικά  των ασθενών στην ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ 
 
Το δείγμα στην ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ αποτέλεσαν 55 ασθενείς από τους οποίους οι 35 
(64%) ήταν άντρες και οι 20 (36%) ήταν γυναίκες.  
Η ηλικία των ασθενών κυμάνθηκε από 17-82 ετών και για την καλύτερη ανάλυση των 
δεδομένων έγινε ομαδοποίηση αυτών σε 8 κατηγορίες.  
Η ηλικιακή ομάδα 71-80 ετών φάνηκε να υπερτερεί και ακολούθησε η ηλικία  των 
61-70 ετών και 51-60 ετών. 
 
ΦΥΛΟ Ν (%) 
ΑΝΔΡΕΣ 35 (64) 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20(36) 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ  

17-20 1 (2) 

21-30 1 (2) 

31-40 2 (4) 

41-50 6 (11) 

51-60 8 (14) 

61-70 15 (27) 

71-80 18 (33) 
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81-90 4 (7) 

ΣΥΝΟΛΟ 55 (100) 
 

Πίνακας  20:  Συχνότητα φύλου και Διακύμανση ηλικίας ασθενών με ΜΛ ή αποικισμό μυκήτων 
ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ 

 
 mean SD 

Ηλικία  63.57 ±14.480 
LOS 33.54 ±29.817 

 

Πίνακας  21: Ηλικία και Διάρκεια παραμονής ασθενών με ΜΛ ή αποικισμό μυκήτων στην ΜΕΘ 
ΠΑΓΝΗ 

Ο μέσος όρος (ΜΟ) της ηλικίας ήταν 63,57 (mean) και η τυπική απόκλιση (standard 
deviation, SD) ήταν ±14.480  
Ο  ΜΟ παραμονής των νοσηλευόμενων που εμφάνισαν ΜΛ, ήταν 33,54 ημέρες 
(±29,817). 
Τα αίτια εισαγωγής των παραπάνω 55 ασθενών στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ ήταν τα 
παρακάτω:  34/55 ασθενείς (62%) εισήχθησαν λόγω παθολογικού αίτιου, 3/55 
ασθενείς (5%) ήταν προγραμματισμένα χειρουργεία και 18/55 ασθενείς (33%) ήταν 
εισαγωγές επειγόντων χειρουργείων.  
 

Αιτία εισόδου Ν (%) 

Παθολογικό αίτιο 34 (62) 

Προγραμματισμένο χειρουργείο  3 (5) 

Επείγον χειρουργείο 18 (33) 

Τόπος προέλευσης  

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών  16 (29) 

Τμήμα   23 (42) 

Άλλο νοσοκομείο  16 (29) 
 

Πίνακας  22: Αιτία εισόδου και Τόπος εισαγωγής ασθενών με ΜΛ ή αποικισμό μυκήτων ΜΕΘ 
ΠΑΓΝΗ 

Οι 23/55 ασθενείς (42%) μεταφέρθηκαν στην ΜΕΘ από άλλο τμήμα του ΠΑΓΝΗ,  
16/55  εισήχθησαν στην ΜΕΘ από άλλο νοσοκομείο της Κρήτης ή άλλου νησιού 
(29%) και οι 16/55 ασθενείς εισήχθησαν στη ΜΕΘ  από το Τμήμα Επειγόντων του 
ΠΑΓΝΗ (29%). 
 
Σύμφωνα με  την αναλυτική καταγραφή των στοιχείων 12/22 ασθενείς (55%) 
κατέληξαν, ενώ 10/22 νοσηλευόμενοι (45%) επέζησαν.  Από τους 12 ασθενείς που 
κατέληξαν, 7 θάνατοι φαίνεται ότι σχετίζονται με την εμφάνιση ΜΛ (58%), ενώ 5 
θάνατοι (42%) φαίνεται να μην έχουν σχέση με ΜΛ.  



Public Health &Health Care Management  

Faculty of Medicine – University of Crete  

84 
 

 
 

 Ν (%) 

Επιζών  10 (45) 
Θάνατος  12 (55) 
Θάνατος σχετίζεται με ΜΛ 7 (58) 
Θάνατος δεν σχετίζεται με ΜΛ 5 (42) 

 

Πίνακας 23: Έκβαση ασθενών και συσχέτιση θανάτου με ΜΛ στη  ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ 

 
Από την ανάλυση των στοιχείων των ασθενών με αποικισμό στα ούρα και στις 
βρογχικές εκκρίσεις 13/33 ασθενείς (39%) πέθαναν και 20/33 ασθενείς επέζησαν 
(61%). Σχετικά με την σχέση του θανάτου των ασθενών αυτών και κατά πόσο αυτοί 
σχετίστηκαν με τον αποικισμό από τους μύκητες επιβαρύνοντας την γενική 
κατάσταση τους, μόνο 2/13 (15%) θανάτους φάνηκε να συνδέθηκαν με την ύπαρξη 
αποικισμού από μύκητες, ενώ 11/13 (85%) δεν είχαν καμία συσχέτιση. 
 
 Ν (%) 

Επιζών  13 (39) 
Θάνατος  20 (61) 
Θάνατος σχετίζεται με αποικισμό από μύκητες 2 (15) 
Θάνατος δεν σχετίζεται με αποικισμό από μύκητες 11 (85) 

 

Πίνακας 24: Έκβαση ασθενών και συσχέτιση θανάτου με  αποικισμό από μύκητες στη  ΜΕΘ 
ΠΑΓΝΗ 
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10.ΥΠΟΜΕΛΕΤΗ  II  
 
10.1 Περιγραφική μελέτη 
 
Στόχος της μελέτης ήταν η συχνότητα απομόνωσης μυκήτων (ανά είδος μύκητα)  σε  
βιολογικά υλικά από νοσηλευόμενους ασθενείς από 3  ΜΕΘ 3 ελληνικών 
νοσοκομείων που εμφάνισαν μυκητιακή λοίμωξη ή αποικισμό. 
 
Τα δεδομένα που αναλύθηκαν αφορούσαν βιολογικά  δείγματα που ελήφθησαν από 
98 ασθενείς  νοσηλευθέντες στις ΜΕΘ κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 
του 2012 ως τον Σεπτέμβριο του 2013 ως εξής : 

• 55 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ (όπως αναλύθηκαν ήδη παραπάνω)  

• 26 ασθενείς (18 άνδρες-8 γυναίκες) που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ του 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας (ΠΝΛ)  

• 17 ασθενείς (10 αγόρια- 7 κορίτσια) που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ του 
Παιδιατρικού Νοσοκομείου «Αγία Σοφία» (ΠΝΑΣ). 

 
Τα χαρακτηριστικά των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ αναλύθηκαν ήδη παραπάνω. 
 
Στο  ΠΝΛ ο ΜΟ ηλικίας ήταν 66.15 (±12.38)  και ο ΜΟ παραμονής των 
νοσηλευόμενων που εμφάνισαν ΜΛ ή αποικισμό ήταν 12.08 (±5.28). Αντίστοιχα στο 
ΠΝΑΣ, ο ΜΟ ηλικίας ήταν 9.5(±2.86) και ο ΜΟ παραμονής ήταν 12.94(±4.55). 
(πίνακας 25)  
  
 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Λάρισας (ΠΝΛ) 
Ν (%) 

Παιδιατρικό Νοσοκομείο 
«Αγία Σοφία» (ΠΝΑΣ) 

Ν (%) 
Φύλο    
Άνδρας 18 (69) 10 (59) 
Γυναίκα 8 (31) 7 (41) 
Ηλικία   
mean (SD) 66.15 (±12.38) 9.59 (±2.86) 
LOS (SD) 12.08 (±5.28) 12.94 (±4.55) 
 
Πίνακας 25: Χαρακτηριστικά των ασθενών (Φύλο Ηλικία & Διάρκεια παραμονής) που 
νοσηλεύτηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και  στο Παιδιατρικό 
Νοσοκομείο «Αγία Σοφία» 
 
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 9 ασθενείς (35%) εισήχθησαν λόγω 
παθολογικού αίτιου, 10 ασθενείς (38%) ήταν προγραμματισμένα χειρουργεία και 7 
ασθενείς (27%) ήταν εισαγωγές επειγόντων χειρουργείων ενώ στο Παιδιατρικό 
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Νοσοκομείο «Αγία Σοφία» 5 παιδιά (29%) ήταν λόγω παθολογικού αιτίου, 12 (71%) 
ήταν προγραμματισμένα χειρουργεία. 
Και στις 2 ΜΕΘ των δυο νοσοκομείων, όλοι ασθενείς (100%) εισήχθησαν στη ΜΕΘ 
κατόπιν μεταφοράς τους από άλλο νοσοκομείο.  
 

 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Λάρισας (ΠΝΛ) 

Ν (%) 

Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Αγία 
Σοφία» (ΠΝΑΓ) 

Ν (%) 
Αιτία εισόδου   
Παθολογικό αίτιο 9 (35) 5 (29) 
Προγραμματισμένο 
χειρουργείο 

10 (38) 12 (71) 

Επείγον χειρουργείο 7 (27) - 
Σύνολο 

26 (100) 17 (100) 
Έκβαση    
Θετική  17 (65) 15 (88) 
Αρνητική (θάνατος) 9 (35) 2 (12) 
Σύνολο 26 (100) 17 (100) 

 
Πίνακας 26:  Αίτιο εισαγωγής των ασθενών στη ΜΕΘ  ΠΝΛ & ΠΝΑΣ και τελική έκβαση 

 
Στο ΠΝΛ θετική έκβαση είχαν 17 ασθενείς (65%) ενώ 9 ασθενείς (35%) κατέληξαν, 
ενώ στο  ΠΝΑΣ 15 παιδιά (88%) είχαν θετική έκβαση και 2 κατέληξαν (12%). 
 
Από τους παραπάνω 98 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στις 3 ΜΕΘ των τριών 
νοσοκομείων αναλύθηκαν συνολικά  832 βιολογικά δείγματα και βρέθηκαν 246 
δείγματα που ήταν θετικά σε κάποιο είδος μύκητα (146 από το ΠΑΓΝΗ, 45 από το 
ΠΝΛ και 55 από το ΠΝΑΣ). 
 
Αναλυτικότερα: Αναλύθηκαν 211 δείγματα αίματος (162 από το ΠΑΓΝΗ, 18 από το 
ΠΝΛ και 31 από το ΠΝΑΣ), 152 δείγματα ούρων (111 από το ΠΑΓΝΗ, 20 από το 
ΠΝΛ και 21 από το ΠΝΑΣ), 306 δείγματα από βρογχικές εκκρίσεις (262 από το 
ΠΑΓΝΗ, 13 από το ΠΝΛ και 31 από το ΠΝΑΣ), 64 δείγματα από κεντρικούς 
αγγειακούς καθετήρες (42 από το ΠΑΓΝΗ, 9 από το ΠΝΛ και 13 από το ΠΝΑΣ) και 
99 άλλα βιολογικά δείγματα όπως ΕΝΥ, ιστός, πλευριτικό και περιτοναϊκό υγρό και 
πύον από επιμολυσμένα χειρουργικά πεδία (94 από το ΠΑΓΝΗ, 0 από το ΠΝΛ και 5 
από το ΠΝΑΣ). 
 
Τα δείγματα μεταφέρθηκαν στα αντίστοιχα μικροβιολογικά εργαστήρια των 3 
νοσοκομείων για εργαστηριακό έλεγχο. 
 
Ο αριθμός και το είδος των βιολογικών δειγμάτων καθώς και τα θετικά δείγματα για 
μύκητες αντίστοιχα ανά νοσοκομείο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  
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 ΠΑΓΝΗ ΠΝΛ ΠΝΑΣ 
Είδος 
δείγματος 

(Ν)  Θετική κ/α 
μύκητες 

(Ν)  Θετική κ/α 
μύκητες 

(Ν)  Θετική κ/α 
μύκητες 

Αίμα 162 10 18 12 31 19 
Ούρα 111 47 20 14 21 7 
Βρογχικές 
εκκρίσεις 

262 58 13 10 31 16 

Kκαθετήρας 42 7 9 9 13 9 
Άλλη κ/α 94 24 0 0 5 4 
Σύνολο  
δειγμάτων 

671 146 60 45 101 55 

 
Πίνακας 27: Αριθμός, είδος βιολογικών δειγμάτων  και  θετικά δείγματα για μύκητες  ανά 

νοσοκομείο 

10.2 Θετικές καλλιέργειες κατά την εισαγωγή των ασθενών στις ΜΕΘ   
 
Κατά την εισαγωγή  των ασθενών που πήραν μέρος στην μελέτη, στην ΜΕΘ του 
ΠΑΓΝΗ 9/55 ασθενείς (16%) είχαν θετικές καλλιέργειες σε μύκητες και 
συγκεκριμένα 3/9 είχαν στα ούρα,  5/9 ασθενείς στις βρογχικές εκκρίσεις  και 1/9 σε 
κάποιο άλλο βιολογικό υλικό.  
Κατά την εισαγωγή των ασθενών αυτών καταγράφηκαν 8/55 (15%) ασθενείς με 
θετικές καλλιέργειες σε gram αρνητικούς μικροοργανισμούς και 7/55 ασθενείς (13%) 
με gram αρνητικούς μικροοργανισμούς. 
 
Αντίστοιχα 7/26 άτομα (27%) από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας είχαν 
θετικές καλλιέργειες σε μύκητες και συγκεκριμένα 2/7 είχαν στο αίμα,  3/7 ασθενείς 
στα ούρα, 4/7 στις βρογχικές εκκρίσεις  και 5/7 σε κεντρικό αγγειακό καθετήρα.  
Σε 9/26 ασθενείς (35%) καταγράφηκε επίσης θετική κ/α με gram θετικούς 
μικροοργανισμούς κατά την εισαγωγή τους. 
 
Από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Αγία Σοφία» 12 παιδιά (81%) είχαν θετικές 
καλλιέργειες σε μύκητες. Αναλυτικά οι κ/α αυτές καταγράφηκαν ως εξής: 
 2/17 παιδιά είχαν θετική κ/α στο αίμα, 1/17 στα ούρα, 11/17 στις βρογχικές εκκρίσεις 
4/17 σε κεντρικό αγγειακό καθετήρα και 1/17 σε κάποιο άλλο βιολογικό υλικό. 
Αντίστοιχα σε 13 παιδιά (76%) καταγράφηκε θετική κ/α με gram αρνητικούς 
μικροοργανισμούς και σε 4 παιδιά (24%) με gram θετικούς μικροοργανισμούς. 
 
 ΠΑΓΝΗ  

N (%) 
ΠΝΛ  
N (%) 

ΠΝΑΣ  
N (%) 

Fungi 9 (16) 7 (27) 12 (81) 
Gram positive 8 (15) 9 (35) 13 (76) 
Gram negative 7 (13) - 4 (24) 
 
Πίνακας 27: Εμφάνιση μικροοργανισμών κατά την εισαγωγή ασθενών στις  ΜΕΘ των ΠΑΓΝΗ-

ΠΝΛ-ΠΝΑΣ 
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Το είδος που εμφανίστηκε σε μεγαλύτερη συχνότητα στις θετικές καλλιέργειες 
μυκήτων κατά την εισαγωγή των ασθενών στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ήταν το C. 
albicans4 ασθενείς (40%), με δεύτερο το C. tropicalis 3 ασθενείς (30%). 
Όσον αφορά τους gram θετικούς μικροοργανισμούς που εμφανίστηκαν κατά την 
εισαγωγή των ασθενών αυτών, την πρώτη θέση κατέχει ο Staphylococcus epidermidis 
με 6 ασθενείς (50%). 
Το γένος που επικράτησε από τους gram αρνητικούς μικροοργανισμούς που 
εμφανίστηκαν στην εισαγωγή των ασθενών στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ήταν E. coli, με 
4 ασθενείς (40%). 
 
Σχετικά με το ΠΝΛ το είδος που εμφανίστηκε σε μεγαλύτερη συχνότητα στις θετικές 
καλλιέργειες μυκήτων κατά την εισαγωγή των ασθενών στην ΜΕΘ ήταν το C. 
albicans8 ασθενείς (40%) όπως επίσης και στο ΠΝΑΣ σε 12 παιδιά και με ποσοστό 
100%.  

10.3 Θετικές καλλιέργειες κατά την διάρκεια νοσηλείας στην ΜΕΘ 
 
Από τους 98 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στις 3 ΜΕΘ των τριών νοσοκομείων 
καταγράφηκαν κατά την παραμονή τους στην μονάδα 117 θετικές κ/α με μύκητες σε 
55 ασθενείς στην ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ, 62 θετικές κ/α με μύκητες σε 26 ασθενείς στην 
ΜΕΘ του ΠΝΛ και 36 θετικές κ/α με μύκητες σε 17 ασθενείς στην ΜΕΘ του ΠΝΑΣ.  
 
Όπως φαίνεται από την καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων των θετικών 
καλλιεργειών κατά την νοσηλεία των ασθενών στην ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ υπερτερεί το 
είδος C. albicans με 59 θετικά δείγματα (50%), και ακολουθούν τα είδη C. tropicalis 
19 δείγματα (16%) και C. parapsilosis 16 δείγματα (14%). Στο ΠΝΛ το είδος C. 
Parapsilosis με 32 δείγματα (51%) καταγράφηκε πρώτο με δεύτερο στην σειρά το 
είδος C. albicans με 20 δείγματα (32%). Στο ΠΝΑΣ το είδος C. albicans με 19 
δείγματα (53%) είναι πρώτο στην καταγραφή και δεύτερο το είδος C. lusitaniae με 7 
δείγματα (19%). 
 
 ΠΑΓΝΗ 

Ν(%) 
ΠΝΛ 
Ν (%) 

ΠΝΑΣ 
Ν(%) 

C. albicans 59 (50) 20 (32) 19 (53) 
C. tropicalis 19 (16) 4 (6) 4 (11) 
C. parapsilosis 16 (14) 32 (51) 2 (6) 
C. glabrata 10 (8) - 3 (8) 
C. famata 3 (2) - - 
C. inconspicua 2 (2) - - 
C. krusei 2 (2) - - 
C. lusitaniae 2 (2) 2 (3) 7 (19) 
Saccharomyces ceverisae 2 (2) 3 (5) - 
Aspergilus flavius 1 (1) - - 
C. pelliculosa 1 (1) - - 
C. kefyr - - 1 (3) 
T. asahii - 2(3) - 
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Πίνακας 28: Θετικές καλλιέργειες μυκήτων κατά την νοσηλεία των ασθενών στις  ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ- 
ΠΝΛ και ΠΝΑΣ 

Το είδος C. albicans ταυτοποιήθηκε κυρίως στις καλλιέργειες βρογχικών εκκρίσεων 
και ούρων, το ίδιο επίσης συμβαίνει και για το είδος C. tropicalis και C. glabrata. Το 
είδος C. parapsilosis εμφανίστηκε συχνότερα στο αίμα και στα ούρα. 
Στις καλλιέργειες αίματος στην πρώτη θέση βρίσκεται το είδος C. parapsilosis (50%), 
στις καλλιέργειες ούρων το είδος C. albicans (61%), στις καλλιέργειες βρογχικών 
εκκρίσεων το C. albicans (58%), στις καλλιέργειες των κεντρικών γραμμών το είδος 
C. albicans (50%) όπως και στις καλλιέργειες από άλλα δείγματα (45%). 
 
  C.albicans 

Ν(%) 
C.tropicalis  

Ν(%) 
C.parapsilosis  

Ν(%) 
C.glabrata  

Ν(%) 
κ/α αίματος 2 (3) - 6 (37) 1 (8) 
κ/α ούρων 25 (37) 6 (32) 4 (25) 2 (17) 
κ/α βρογχικών 
εκκρίσεων 

26 (39) 8 (42) 2 (13) 4 (42) 

κ/α κεντρικής 
γραμμής 

5 (8) - 2 (13) 1 (8) 

Άλλες κ/α 9 (13) 5 (26) 2 (12) 2 (25) 
 

Πίνακας 29: Είδη μυκήτων ανά κατηγορία βιολογικού δείγματος ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ 
 
Από τους gram+ μικροοργανισμούς που ταυτοποιήθηκαν στους 55 ασθενείς που 
νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ και εμφάνισαν κάποια ΜΛ ή αποικισμό από 
μύκητες στα ούρα και στις βρογχικές εκκρίσεις ο Staphylococcus epidermidis με 
ποσοστό 37%  βρίσκεται πρώτος, και ακολουθεί ο Staphylococcus coagulase και ο 
Staphylococcus  haemolyticus με ποσοστό 15%.  
 
 N (%) 
Staphylococcus epidermidis 37 (37) 
Corynebacterium striatum 2 (2) 
Enterobacter cloacae 2 (2) 
Enterococcus faecalis 5 (5) 
Enterococcus faecium 4 (4) 
Staphylococcus aureus 10 (10) 
Staphylococcus capitis 1 (1) 
Staphylococcus coagulase 15 (15) 
Staphylococcus faecium 1 (1) 
Staphylococcus haemolyticus 15 (15) 
Staphylococcus hominis 6 (6) 
Staphylococcus simulans 1 (1) 
Streptococcus faecium 1 (1) 

 
Πίνακας 30: Θετικές καλλιέργειες gram+  μικροοργανισμών ΜΕΘ-ΠΑΓΝΗ 

 
Όσον αφορά τους gram- μικροοργανισμούς που ταυτοποιήθηκαν στους 55 ασθενείς 
που νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ και εμφάνισαν κάποια ΜΛ ή αποικισμό 
από μύκητες στα ούρα και στις βρογχικές εκκρίσεις στην πρώτη θέση βρέθηκε  η 
Pseudomonas aeruginosa με ποσοστό 29%, και ακολουθεί η Klebsiella pneumoniae 
και το Acinetobacter baumanii με ποσοστό 26% 



Public Health &Health Care Management  

Faculty of Medicine – University of Crete  

90 
 

 
 N (%) 
Pseudomonas aeruginosa 54 (29) 
Klebsiella pneumoniae 50 (26) 
Acinetobacter baumanii 49 (26) 
Serratia marcescens 10 (5) 
E. coli 7 (4) 
Morganella morganii 7 (4) 
Achromobacter xylososidans 3 (2) 
Pseudomonas fluorescens 2 (1) 
Stenotrophomonas maltophilia 2 (1) 
Aeromonas hydrophila 1 (0) 
Citrobacter koseri 1 (0) 
Eikenella corrodens 1 (0) 
Enterobacter cloacae 1 (1) 
Pseudomonas putida 1 (1) 

 
Πίνακας 31: Θετικές καλλιέργειες gram-  μικροοργανισμών ΜΕΘ-ΠΑΓΝΗ 

 
 

 
 
 

 
 



11.Πιλοτική μελέτη ταυτοποίησης των μυκήτων με το σύστημα MALDI-TOF-
MS 
 
Κατά το χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκε η παρούσα μελέτη παραλήφθηκαν 
από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ΠΑΓΝΗ και εξετάστηκαν με το σύστημα 
MALDI-TOF-MS 64 τριβλία με θετικές καλλιέργειες μυκήτων. Μετά την παραλαβή 
του τριβλίου με το υλικό που καλλιεργήθηκε και υπέδειξε τον μύκητα γινόταν 
μεταφορά στο εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων 
και Γεωγραφικής Ιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής (Σχολή Επιστημών Υγείας) για 
ανακαλλιέργεια και ταυτοποίηση του μύκητα. 
Πρόκειται για μια νέα πιλοτική μέθοδο ταυτοποίησης μικροοργανισμών ταχείας 
δράσης που δοκιμάζεται παράλληλα με τις συμβατικές μεθόδους. 
Έγινε  φύλαξη των καλλιεργειών στους -80oC  ενώ φυλάχθηκαν και τα αρχικά 
τριβλία επίσης.  
Από τα 64 βιολογικά δείγματα που εξετάστηκαν στα 50 (78%) τα αποτελέσματα των 
συμβατικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο μικροβιολογικό εργαστήριο του 
ΠΑΓΝΗ συμφωνούσαν με τα αποτελέσματα από το MALDI-TOF-MS. Από τα 
υπόλοιπα 14 δείγματα η νέα μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε ταυτοποίησε κάποιο άλλο 
είδος μύκητα σε 12 από αυτά (86%) ενώ από τα άλλα δυο στο ένα δεν έγινε καμιά 
ταυτοποίηση και στο άλλο βρέθηκε διαφορετικό είδος σημαντικού και όχι ιδιαίτερα 
συχνού μύκητα (aspergilus). 

 
 

 
 

Πίνακας 32: Αποτελέσματα σύγκρισης μυκήτων ΠΑΓΝΗ- MALDI 
 

 
Η διαφορά αυτή ίσως να οφείλεται στον τρόπο που γίνεται η διάγνωση των θετικών 
καλλιεργειών στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ΠΑΓΝΗ. Δεν γίνεται 
ανακαλλιέργεια αλλά από το ίδιο αρχικό τριβλίο γίνεται και η ταυτοποίηση. Όπως 
αναγνωρίζουν οι συνάδελφοι του εργαστηρίου που κάνουν και την διάγνωση κάποια 
είδη (π.χ. C. incospicua) δεν τυποποιούνται από το μηχάνημα εκεί. 

64 δείγματα 

14 δείγματα 
(22%) ασυφωνία 

12 δείγματα 
(86%) άλλο είδος 

μύκητα 

2 δείγματα (14%) 
διαφορετικό 50 

δείγματα(78%) 
συμφωνία 
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11.ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Έχουν περάσει περίπου 20 χρόνια από τότε που μια  Ευρωπαϊκή Μελέτη 
Επιπολασμού των Λοιμώξεων σε ΜΕΘ η EPIC (1995), παρείχε αξιόπιστες αναφορές 
σχετικά με τις ΜΛ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απομονώθηκαν στελέχη 
μυκήτων σε 17,1% των νοσηλευομένων. Από αυτά το 80% οφείλεται σε    Candida 
spp (Vincent JL et al, 1995).Η Ελλάδα και Πορτογαλία είχαν τα υψηλότερα ποσοστά 
μόλυνσης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων (65% η κάθε μία) και η Ελβετία (46%), η 
Γερμανία (43%), και οι Κάτω Χώρες (39%) είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά (p<0,05) 
(Vincent JL et al 2009).  
Στα επόμενα χρόνια, έρευνες παγκοσμίως συνεχίζουν να τονίζουν την σημαντική 
ανάγκη για μελέτες σχετικά με τις ΜΛ και διάφορες χώρες αναφέρουν την εμπειρία 
τους σε αυτό το τομέα. Ο αριθμός των χωρών που προσπαθούν να ελέγξουν τις 
λοιμώξεις αυτές -μέσω προοπτικών μελετών παρατήρησης - αυξάνει συνεχώς, μέσω 
διαφορετικών προσεγγίσεων. 
Οι νοσοκομειακές ΜΛ σε ΜΕΘ είναι ένα όλο και πιο διαδεδομένο πρόβλημα. 
Περισσότερο από το 50% των ασθενών με Μ.Λ. στην κυκλοφορία του αίματος 
(σηψαιμία) θα καταλήξει, είτε ως άμεσο αποτέλεσμα αυτών των λοιμώξεων ή λόγω 
της υποκείμενης νόσου τους (Jarvis Wr,1995; Wey SB et al, 1989). Η σοβαρότητα 
της ασθένειας των νοσηλευομένων (ανοσοκατασταλμένοι), η αντιμικροβιακή και 
αντιμυκητιασική αγωγή που χορηγείται για αυτό ακριβώς τον λόγο αλλά και σαν 
προφύλαξη, η χρήση της επεμβατικής τεχνολογίας και εξειδικευμένα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της ζωής συμβάλουν ακόμα περισσότερο στην 
τάση αυτή με πιθανό αποτέλεσμα οι μύκητες να έχουν μεταλλαχτεί και να είναι πιο 
ανθεκτικοί (Voss A et al, 1997; Wenzel RP, 1995; Beck-Sague CM, Jarvis WR, 
1990). 
Στον ελληνικό χώρο έχουν γίνει πολύ λίγες μελέτες για τις ΜΛ, σε σχέση με την 
έκταση και την σημαντικότητα του προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα, έχουν γίνει 
κάποιες μελέτες γενικά για ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις που ασχολούνται κυρίως με 
Gram- και Gram+ μικροοργανισμούς. Σε δύο σημειακές μελέτες επιπολασμού σε 5 
πανεπιστημιακά και 9 νομαρχιακά νοσοκομεία που αποτελούν το 15% του συνόλου 
των νοσοκομείων στην Ελλάδα το 1999 και το 2000 με συνολικά 3.195 συνολικά 
χειρουργικούς ασθενείς και εκδήλωση λοιμώξεων χειρουργικής θέσης, βρέθηκε ότι το 
2,8% αυτών οφείλονταν σε C. albicans και 1,4% σε Candida spp (Roumbelaki Μ, et 
al, 2008). Σε προοπτική μελέτη παρακολούθησης που έγινε σε 8 ελληνικά 
νοσοκομεία (4 πανεπιστημιακά κι 4 νομαρχιακά) για την διερεύνηση σχέσης 
διαφόρων συσκευών και ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων το 2,1% αυτών οφείλονταν 
σε Candida spp και απομονώθηκαν από κεντρικούς καθετήρες και 1,6% σε Candida 
spp λόγω νοσοκομειακής πνευμονίας από αναπνευστήρα (Ventilator-associated 
pneumonia-VAP) (Dima S, et al, 2007). 

Σε προοπτική μελέτη για την επιτήρηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων χειρουργικής 
θέσης (ΛΧΘ) σε ένα τριτοβάθμιο γενικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που έγινε στα 
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πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας του συγγραφέα, βρέθηκε ότι 6,6% των 
λοιμώξεων αυτών οφείλονταν σε Candida spp (Ρίκος Ν. 2007). 
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια εκτίμησης βασικών πληροφοριών για 
την επίπτωση των ΜΛ, την επίδραση ενδεχομένων προδιαθεσικών παραγόντων 
κινδύνου στην εμφάνιση των ΜΛ καθώς και βασικές πληροφορίες για την 
επιδημιολογία τους. 
Σε μια μεγάλη πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης, που οργανώθηκε από  Διεθνές 
Δίκτυο Παιδιατρικών Μυκητιακών Λοιμώξεων, κατά το χρονικό διάστημα 2007-
2011 σε νεογνά και παιδιά και στη οποία συμμετείχε και η Ελλάδα, εμφανίζονται 
αποτελέσματα, που κατατάσσουν τα διάφορα είδη Candida στην πρώτη θέση με 
κυρίαρχο είδος C. albicans (περίπου 55%) (Steinbach WJ, Velegraki A, et al.  2012). 
Η μελέτη SCOPE που πραγματοποιήθηκε επίσης στις ΗΠΑ την περίοδο 1995-1996 
αναφέρει ότι το 48% από 379 διαγνωσμένα επεισόδια θετικών καλλιεργειών αίματος 
οφείλονταν σε είδη Candida  πιο συχνά ήταν C. glabrata (20%), C. tropicalis (11%), 
C. parapsilosis (8%) και η C. krusei (5%) (Pfaller Ma et al, 1998). 
Στην παρούσα μελέτη, όπως και σε ανάλογες, το κυρίαρχο είδος είναι το C. 
albicans(50%), και ακολουθούν το γένος C. tropicalis (16%), C. parapsilosis (14%), 
C. glabrata (10%) C. famata (3%). 
Σε θετικές καλλιέργειες αίματος το κυρίαρχο είδος είναι το C. parapsilosis (50%) με 
δεύτερο το C. albicans(17%), ενώ ακολουθούν το C. glabrata (8%) C. famata (8%) 
και C. lusitaniae (8%). 
Το είδος C. Albicans φαίνεται να βρίσκεται σε υψηλότερο ποσοστά σε όλες τις 
θετικές καλλιέργειες σε αυτήν την μελέτη εκτός του αίματος που κατέχει την δεύτερη 
θέση μετά το είδος C. parapsilosis.  
Η πλειοψηφία των ασθενών της μελέτης που παρουσίασαν ΜΛ ποσοστό 68%, ήταν 
άντρες ηλικιακής ομάδας κυρίως 71-80 με μέσο όρο ηλικίας 64,36 έτη. Ο μέσος όρος 
παραμονής αυτών στην ΜΕΘ ήταν 43 μέρες με κύρια αίτια εισαγωγής με ποσοστό 
62%, κάποιο παθολογικό αίτιο και ποσοστό 42% εισήχθηκαν στην ΜΕΘ από άλλο 
τμήμα του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί ποσοστό 
55%, τελικά πέθαναν το οποίο ταιριάζει με αυτό που έχουν καταγράψει άλλες μελέτες 
με θνησιμότητα 40%-70% (Eggimann P et al, 2003; Wey SB et al, 1988; Gudlaugsson 
O 2003).  
Τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται να συμφωνούν με αυτά που είχαν εκτιμηθεί για τους 
ασθενείς από τα score (apache II, sofa, saps II) κατά την εισαγωγή τους. Από τους 
θανάτους αυτών των ασθενών 58% φάνηκε να σχετίζονται με την εμφάνιση ΜΛ. 
 
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλος αριθμός μελετών με ποικιλία στην 
εντόπιση των ΝΛ. Στις περισσότερες επικρατούν οι πνευμονίες με ποσοστό 25,3-
46,9% (Fagon JY et al, 1996), οι σηψαιμίες με ποσοστό 12-42% (Laupland KB et al, 
2005) και οι ουρολοιμώξεις με ποσοστό 9,5-28% (Maki DG, Tambyah PA. 2001). 
Στην συγκεκριμένη μελέτη οι θετικές καλλιέργειες από μύκητες στις βρογχικές 
εκκρίσεις βρίσκονται στην πρώτη θέση με ποσοστό 41%, στην δεύτερη οι 
ουρολοιμώξεις με ποσοστό 40% και στην τρίτη οι σηψαιμίες με ποσοστό 19%. 
Σύμφωνα όμως με τους ορισμούς κρουσμάτων που δόθηκαν οι θετικές κ/α στις 
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βρογχικές εκκρίσεις και στα ούρα δεν αποτελούν ΜΛ αλλά αποικισμό. Στην μελέτη 
αυτή στην πρώτη θέση βρίσκονται οι πρωτογενείς καντινταιμίες που σχετίζονται με 
την ύπαρξη κεντρικού αγγειακού καθετήρα και ακολουθούν οι λοιμώξεις 
χειρουργικού πεδίου.   
Στην προοπτική αυτή μελέτη παρατήρησης των ΜΛ στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, που 
διεξήχθη από το Νοέμβριο 2012 ως τον Ιούνιο 2013 η αθροιστική επίπτωση 
(Cumulative Incidence-CI) υπολογίστηκε σε 9.24 ανά 100 εισαγωγές και η πυκνότητα 
επίπτωσης (Incidence Density- ID) υπολογίστηκε σε 10.87 ανά 1000 ασθενώ-ημέρες 
ανά έτος και θνητότητα 55%. 
Σε προοπτική μελέτη παρατήρησης στην Ισπανία για να αξιολογηθεί η επίπτωση, τα 
είδη και οι παράγοντες κινδύνου για Μ.Λ. από τον Ιούνιο του 2008 ως τον Ιούνιο του 
2009 σε 40 νοσοκομεία εντοπίστηκαν 984 περιπτώσεις με συνολική επίπτωση 1,09 
περιπτώσεις ανά 1000 εισαγωγές και με θνητότητα περίπου 20,20% (Cisterna R, 
2010).  
Σε μια πανεθνική μελέτη που διεξήχθη στην Ισλανδία το 1980-1999 φάνηκε ότι η 
επίπτωση καντινταιμίας σε πανεπιστημιακά   νοσοκομεία αυξήθηκε από 0,15 σε 0,55 
ανά 1000 εισαγωγές ( p <0,0001) (Asmundsdottir LR et al, 2002).  
Σε ανάλυση δεδομένων σε εργαστήριο που παρακολουθούσε τα λοιμώδη νοσήματα 
στην Φινλανδία  αξιολογήθηκαν περιπτώσεις καντινταιμίας για ένα από τα πέντε 
τριτοβάθμια νοσοκομεία που υπάρχουν στην χώρα για την περίοδο 1995-1999. Η 
αναδρομική αυτή μελέτη έδειξε ότι υπήρξε αύξηση στην ετήσια επίπτωση της 
καντινταιμίας από 1,7 ανά 100.000 πληθυσμό το 1995 σε 2,2 το 1999. Το ποσοστό 
αυτό διακυμάνθηκε από 0,03 ως 0,05 ανά 1000 ασθενώ-ημέρες ανά έτος  και η 
θνητότητα υπολογίστηκε από 15% ως 35% σε διάστημα 7-30 ημερών (Poikonen E et 
al, 2003). 
Σε μελέτη παρατήρησης στην Δανία με τη χρήση δεδομένων από  ένα  πρόγραμμα 
παρακολούθησης των Μ.Λ. από 2004 ως το 2009  παρατηρήθηκε αύξηση της 
επίπτωσης  από το 2004 έως το 2007 (7,7 έως 9,6/100.000 ) και μειώθηκε ελαφρά 
2008 - 2009 (8,7 έως 8,6/100.000) (Maiken Cavling Arendrup et al, 2011). 
Σε προοπτική μελέτη παρατήρησης στην Αυστραλία σε 50 δημόσια και ιδιωτικά 
μικροβιολογικά εργαστήρια σε καλλιέργειες αίματος από τον Αύγουστο 2001 ως τον 
Ιούλιο 2004 η επίπτωση καντινταιμίας ήταν 1,81 ανά 100.000. Το 81,5% των 
περιπτώσεων συνδέονταν με ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, σχετίστηκαν με σήψη, 
θνητότητα (27,7%) και παρατεταμένη παραμονή στο νοσοκομείο (p< 0,001) (Sharon 
Cet al, 2006). 
Σε προοπτική μελέτη παρατήρησης της καντινταιμίας στη Βραζιλία που διεξήχθη από 
το Μάρτιο 2003 ως το Δεκέμβριο 2004 σε 11 ιατρικά κέντρα η επίπτωση 
υπολογίστηκε σε 2,49 περιπτώσεις ανά 1.000 εισαγωγές και 0,37 ανά 1.000 ημέρες 
νοσηλείας και θνησιμότητα 54% για πάνω από 30 ημέρες παραμονής (Arnaldo L, 
2006). Οι τιμές αυτές που αναβρέθηκαν στην Βραζιλία είναι 2 έως 15 φορές 
υψηλότερες από τα κέντρα του βόρειου ημισφαίριου και των ΗΠΑ (0,28-0,96 
περιπτώσεις ανά 1.000 εισαγωγές) (Fraser VJ et al, 1992), στον Καναδά (0,45 ανά 
1.000 εισαγωγές) (Macphail GL et al, 2002), στην Ευρώπη (0,20 έως 0,38 ανά 1.000 
εισαγωγές) (Tortorano AM et al, 2004), στη Γαλλία (0,17 ανά 1.000 εισαγωγές) 
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(Richet H et al, 2002), στη Νορβηγία (0,17 ανά 1.000 εισαγωγές) (San Miguel LG et 
al, 2005), στην Ουγγαρία (0,20 έως 0,40 ανά 1.000 εισαγωγές) (Doczi IE et al, 2002), 
στην Ελβετία (0,27 ανά 1.000 εισαγωγές) (Marchetti O et al, 2004), στην Ιταλία (0,38 
ανά 1.000 εισαγωγές) (Tortorano AM et al, 2002), και ένα εξίσου υψηλό ποσοστό 
εμφάνισης της καντινταιμίας (2,88 περιπτώσεις ανά 1.000 εισαγωγές) στην Ταϊβάν 
(Hsueh PR et al, 2002).  
 
Σε επίπεδο Ευρώπης αλλά και άλλων χωρών εκτός αυτής που έχουν ασχοληθεί με τις 
ΜΛ οι δείκτες αθροιστικής επίπτωσης και πυκνότητας επίπτωσης της παρούσας 
μελέτης εμφανίζονται να έχουν μεγάλη διαφοροποίηση και φαίνεται να είναι αρκετά 
υψηλότερη συγκριτικά με αυτά που έχουν καταγράψει οι μελέτες που 
προαναφέρθηκαν. Τα ποσοστά αυτά αναδεικνύουν το μεγάλο πρόβλημα των ΜΛ στις 
ΜΕΘ της Ελλάδος. 
Το δείγμα της μελέτης είναι πολύ μικρό βέβαια για να διεξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα. Αποτελεί όμως μια πιλοτική μελέτη και είναι η πρώτη καταγραφή 
που έχει γίνει πανελλαδικά δείχνοντας μας τις τάσεις που επικρατούν έστω και σε 
μικρή κλίμακα και την αναγκαιότητα για περαιτέρω μελέτη των ΜΛ.  
 
Οι ΜΛ που επιτηρήθηκαν στην παρούσα μελέτη φαίνεται ότι σχετίζονται με την 
χρήση παρεμβατικών συσκευών, αντικατοπτρίζοντας την επίδραση αυτών ως 
παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ΜΛ. 
Ο χρόνος έκθεσης των ασθενών στις διάφορες παρεμβατικές συσκευές ήταν μεγάλος 
όχι μόνο όσον αφορά την χρήση τους (84% χρήση αναπνευστήρα στην παρούσα 
μελέτη, 99% χρήση καθετήρα ουροδόχου κύστεως και 97% χρήση κεντρικού 
αγγειακού καθετήρα), αλλά και σε ότι σχετίζεται με το μέσο όρο νοσηλείας στην 
ΜΕΘ σε σύγκριση με προηγούμενες μελέτες που είχαν καταγράψει πριν 6 χρόνια 6.5 
μέσο όρο (Dima et al. 2007) ενώ στην παρούσα μελέτη καταγράφηκε 43. Για τους 
ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στην  μελέτη ο χρόνος νοσηλείας τους πιθανόν να 
παρατάθηκε λόγω της λοίμωξης.  
Καθώς λοιπόν οι παρεμβατικές συσκευές αποτελούν σοβαρό παράγοντα κινδύνου 
ανάπτυξης ΜΛ και όχι μόνο, θα ήταν ίσως καλό να επαναπροσδιοριστούν οι 
πολιτικές και τεχνικές για την χρήση αυτών, όπως αφαίρεση κεντρικών γραμμών και 
αντικατάσταση τους με περιφερικές φλέβες, χρήση μη επεμβατικού μηχανικού 
αερισμού.                                                                                                                                    
 
Από την ανάλυση της συχνότητας των προδιαθεσικών παραγόντων που 
παρατηρήθηκαν στους ασθενείς που εμφάνισαν κάποια ΜΛ κατά την διάρκεια της 
μελέτης, η χορήγηση αντιβιοτικών με συχνότητα 100% βρέθηκε στην πρώτη θέση και 
ακολούθησαν ο μηχανικός αερισμός, η παρατεταμένη νοσηλεία πέραν των 7 μερών, η 
ύπαρξη κεντρικής και αρτηριακής γραμμής, με συχνότητα 98%. Στη συνέχεια 
ακολούθησαν η ύπαρξη κατακλίσεων με ποσοστό 87%, η υπέρταση στο ιστορικό του 
ασθενούς 68%, η χορήγηση κορτικοειδών 64%. Τα περισσότερα από αυτά από την 
στατιστική ανάλυση φάνηκαν ότι είναι και στατιστικά σημαντικά για την εμφάνιση 
ΜΛ. 
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Υποκείμενα νοσήματα όπως καρδιοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδης 
διαβήτης βρέθηκε να σχετίζονται με την εμφάνιση ΜΛ αλλά λόγω του μικρού 
δείγματος θα ήταν καλύτερο για την διεξαγωγή πιο ασφαλείς συμπερασμάτων να 
γίνει μια μελέτη πιο μεγάλη κλίμακα και σε ΜΕΘ άλλων νοσοκομείων του ίδιου 
τύπου και με τα ίδια κριτήρια. 
 
Οι δείκτες χρήσης αντιβιοτικών για τους ασθενείς της παρούσας μελέτης 99% είναι 
σχετικά όμοιες με πολυκεντρικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε ΜΕΘ άλλων 
ελληνικών νοσοκομείων (88% με εύρος 72-98% Dima et al. 2007). Οι δείκτες αυτοί 
απέχουν κατά πολύ από αυτούς άλλων χωρών της Ευρώπης (0.99 έναντι 0.62 στις 
ΜΕΘ της Ευρώπης).  
Στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε αυξημένη χρήση αντιβιοτικών. Στις 
χειρουργικές επεμβάσεις που δεν είναι δυνητικά μολυσμένες και δεν 
χρησιμοποιήθηκαν μοσχεύματα συστήνεται η δόση μόνο μιας δόσης κεφαλοσπορίνης 
εντός του χειρουργείου (Patchen et al, 1994). Αν η διάρκεια της επέμβασης είναι 
πάνω από 2-3 ώρες χορηγείται μια δεύτερη δόση στην συνέχεια. Από την μελέτη 
όμως καταγράφτηκε παρατεταμένη χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής. Η παρατεταμένη 
και υπερβολική χρήση αντιβιοτικών όχι μόνο επιδρά στον κίνδυνο εμφάνισης ΜΛ 
αλλά επιβαρύνει οικονομικά και το νοσοκομείο και συνεισφέρει στην εμφάνιση 
πολυανθεκτικών παθογόνων. 
 
Στο ερευνητικό μας πρωτόκολλο συμπεριλήφθηκαν διάφοροι παράγοντες κινδύνου, 
εγγενείς (που έχουν σχέση με τον ασθενή) όπως υποκείμενοι νόσοι, ηλικία, φύλλο, 
επανεισαγωγή στην ΜΕΘ, και συνύπαρξη λοίμωξης από κάποιο άλλο παθογόνο gram 
positive, gram negative ή κάποια λοίμωξη από άλλο μύκητα ή εντοπισμένο σε κάποιο 
άλλο σημείο.  
Εξωγενείς (που σχετίζονται με την νοσηλεία στην ΜΕΘ) όπως αρτηριακή και 
κεντρική γραμμή, χορήγηση αντιβιοτικών, παρατεταμένη νοσηλεία, κατακλίσεις, 
σίτιση. Από τους παράγοντες αυτούς που κάποιοι μάλιστα είναι στατιστικά 
σημαντικοί για την εμφάνιση ΜΛ, ενώ κάποιοι άλλοι είναι ενδεχομένως υποκείμενοι 
σε παρέμβαση.   
Η παρέμβαση σε εγγενείς παράγοντες είναι αδύνατη ή σχετικά δύσκολο να 
προβλεφτούν. Από τους εξωγενείς όμως παράγοντες αρκετοί δύναται να 
τροποποιηθούν. Η κεντρική γραμμή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει πάντα όπως και 
η αρτηριακή επίσης. Η χορήγηση αντιβιοτικών μπορεί να γίνεται με μέτρο, η έξοδος 
του ασθενούς από την ΜΕΘ να γίνεται όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σε αυτό βέβαια 
υπάρχει η δυσκολία αντιμετώπισης βαρέων περιστατικών σε τμήματα αλλά η ύπαρξη 
ΜΑΦ (Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας) θα ήταν καλή λύση.  
 
Η πρόληψη των κατακλίσεων είναι επίσης ένα σοβαρό θέμα. Η  εµφάνιση  των  
κατακλίσεων  αντανακλά  την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. 
Ως εκ τούτου η συχνότητα των κατακλίσεων χρησιμοποιείται ως δείκτης ποιότητας 
της νοσηλευτικής φροντίδας. Στην ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ υπάρχουν κάποιες κλίνες με 
δυναµικά στρώµατα αέρα και αφρώδη μαξιλάρια για την πρόληψη κατακλίσεων. Η  
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συχνή  αλλαγή  θέσεων  των ασθενών αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο πρόληψης,  που 
όμως δεν εφαρμόζετε πιστά λόγω της βαριάς κλινικής κατάστασης των ασθενών. Ο 
μηχανικός αερισμός, η αιμοκάθαρση, τα τραύματα κρανίου και σπονδυλικής στήλης 
αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες της συχνής αλλαγής θέσεων. Η κινητοποίηση 
των ασθενών με την  ύπαρξη μόνιμου φυσιοθεραπευτή στο τμήμα είναι σημαντική. 
Στην ΜΕΘ όμως του ΠΑΓΝΗ δεν υπάρχει σταθερός Φυσιοθεραπευτής μετά την 
αποχώρηση κάποιας συναδέλφου για λόγους υγείας. Η φυσιοθεραπεία των ασθενών 
γίνεται εν μέρει και μόνο στην πρωινή βάρδια (Berlowitz DR et al, 2000; Blegen MA, 
et al, 1998; Saliba D et al, 2003; Chatzi M et al, 2009).  
 
Η χρησιμότητα του δείκτη αποικισμού δεν έχει ποτέ αποδειχθεί σε μια μεγάλη 
προοπτική κλινική μελέτη, αλλά πιθανή κλινική αξία του έχει προταθεί σε 
τουλάχιστον εννέα μελέτες (Dubau et al 2001).  
Σε τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε χειρουργική 
μονάδα εντατικής θεραπείας σε ένα μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο λοιμώξεις 
από στελέχη candida εμφανίστηκαν σε μικρότερη συχνότητα σε ασθενείς που 
λάμβαναν φλουκοναζόλη, ενώ το 90% των επεισοδίων καντινταιμίας εμφανίστηκε 
στους ασθενείς που λάμβαναν το εικονικό φάρμακο (Gabrino J et al. 2002). 
Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης αποικισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει 
αν βαρέως πάσχοντες ασθενείς αποικίστηκαν από μύκητες ώστε  να επωφεληθούν 
από την πρώιμη έναρξη αντιμυκητιακής θεραπείας, η στρατηγική αυτή είναι 
δαπανηρή, δύσκολη και χρήζει εντατικής δουλειάς για την εφαρμογή της (Eggimann 
P et al. 2003). Πρέπει να εξεταστεί όμως ενδελεχώς η σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας και η χρησιμότητά αυτού του δείκτη για τη διαχείριση των 
βαρέως πασχόντων ασθενών. Αυτό όμως μένει να αποδειχθεί με προοπτικές 
συγκριτικές κλινικές δοκιμές.  
 
Σχολαστικότερα ενδεχομένως θα πρέπει να γίνεται και η περιποίηση του βλεννογόνου 
της στοματικής κοιλότητας προς μείωση εμφάνισης των λοιμώξεων στις βρογχικές 
εκκρίσεις.  
Αυτή η μελέτη ανέδειξε τη αναγκαιότητα περαιτέρω έρευνας στις ΜΛ καθώς το 
πρόβλημα είναι ορατό και σημαντικό. Όπως φαίνεται υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 
στις ήδη υπάρχουσες πρακτικές πρόληψης όλων γενικά των ΝΛ 
συμπεριλαμβανομένων και των ΜΛ. 
Τα επιδημιολογικά δεδομένα των ΜΛ που καταγράφηκαν από την μελέτη μας στην 
ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ μας αναδεικνύουν το πρόβλημα που διαφέρει σημαντικά από αυτά 
των υπόλοιπων μελετών που έγινε σύγκριση. Σίγουρα όμως μπορεί να βελτιωθεί η 
κατάσταση περισσότερο.  
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12.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να αναφερθούν όσον αφορά τους περιορισμούς 
αυτής της μελέτης.  
Η μικρή αναλογία στο μέγεθος του δείγματος δεν μας άφησε περιθώρια για να γίνει 
πολυπαραγοντική ανάλυση. 
Από τους ασθενείς που δεν συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη κάποιοι μπορεί να 
απόκτησαν την ΜΛ εντός του νοσοκομείου (ΝΛ), αλλά δεν ήταν δυνατόν η 
επιβεβαίωση γι αυτό και εξαιρέθηκαν. 
Δεν μπορούσαμε να κάνουμε σύγκριση με επιδημιολογικά δεδομένα της Ελλάδας 
αφού δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία. 
Η σύγκριση με τα άλλα δυο νοσοκομεία που είχαμε δεδομένα μπορούσε να γίνει μόνο 
όσον αφορά τα περιγραφικά στοιχεία, καθώς τα αποτελέσματα που είχαμε ήταν 
αναδρομικά κι όχι διαδοχικής καταγραφής όπως της ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ. 
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Ημερομηνία εισόδου:______________________ Ημερομηνία εξόδου:___________________ 
Από πού εισήχθη:_________________________ 
Βαρύτητα νόσου: APACHEII_____________ SOFA:____________ SAPSII_____________ 
 
Έκβαση: Επιζών-μεταφορά σε τμήμα (ποιο)_______________________________________ 
               Θάνατος (σχετίζεται με Μ.Λ.)____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προδιαθεσικοί Παράγοντες – Υποκείμενα Νοσήματα: 
 

 1.Στεφανιαία Νόσος                          ΝΑΙ   □                           ΟΧΙ    □ 
 2.Αρτηριακή Υπέρταση                     ΝΑΙ   □                          ΟΧΙ    □ 
 3.Σακχαρώδης διαβήτης                    ΝΑΙ   □                          ΟΧΙ    □ 
 4.Νεφρική Ανεπάρκεια                      ΝΑΙ   □                          ΟΧΙ    □ 
 5.Μηχανική Υποστήριξη                   ΝΑΙ   □                          ΟΧΙ    □ 
 6.Νοσηλεία > 7 ημερών                    ΝΑΙ   □                           ΟΧΙ    □ 
 7.Ανοσοκαταστολή-Κακοήθεια        ΝΑΙ   □                           ΟΧΙ    □ 
 8.Χημειοθεραπεία-Ακτινοθεραπεία ΝΑΙ  □                             ΟΧΙ    □ 
 9.Πυρετός                                         ΝΑΙ   □                            ΟΧΙ    □ 

10.Κεντρική φλεβική γραμμή          ΝΑΙ   □                            ΟΧΙ    □ 
11.Αρτηριακή γραμμή                     ΝΑΙ   □                            ΟΧΙ    □ 
12.Ουροκαθετήρας                          ΝΑΙ   □                            ΟΧΙ    □ 
13.Ολική παρεντερική διατροφή     ΝΑΙ   □                            ΟΧΙ    □ 
14.Κατακλίσεις                                ΝΑΙ   □                            ΟΧΙ    □ 
15.Χορήγηση αντιβιοτικών             ΝΑΙ   □                            ΟΧΙ    □ 
Αν ναι τι________________________________________________________________ 
16.Χορήγηση κορτικοειδών            ΝΑΙ   □                            ΟΧΙ    □ 
Αν ναι τι________________________________________________________________ 
17Χρήση αντιμυκητιασικών           ΝΑΙ   □                           ΟΧΙ    □ 
Αν ναι τι________________________________________________________________ 
18.Χειρουργική επέμβαση              ΝΑΙ   □                           ΟΧΙ    □ 
19.Βαρύτητα επέμβασης __________________________________________________ 
 
 

  Απεικονιστικός έλεγχος 
 Ακτινογραφία θώρακος (περιγραφή ευρημάτων)  _______________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 CT – θώρακα (περιγραφή ευρημάτων) _______________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 CT- κρανίου (περιγραφή ευρημάτων)  ________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 CΤ άνω κοιλίας (περιγραφή ευρημάτων) 
 ______________________________________________________________________ 
 MRI  __________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

 



Public Health &Health Care Management  

Faculty of Medicine – University of Crete  

108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταγραφή Καλλιεργειών 
Εισαγωγής Ημερομηνία Αποτέλεσμα 

κ/α αίματος    
κ/α αίματος   
κ/α ούρων   
κ/α βρογχικών εκκρίσεων   
   

Άλλες κ/α κατά την 
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