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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι ασθενείς με COVID-19 κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους εμφανίζουν επιλοιμώξεις που 

οφείλονται σε νοσοκομειακά παθογόνα. Οι λοιμώξεις αυτές οφείλονται στην βλάβη του αναπνευστικού 

επιθηλίου και στην απορρύθμιση του ανοσολογικού μηχανισμού που προκαλεί ο ιός. Τα κλινικά 

σημεία, τα εργαστηριακά ευρήματα και η απεικόνιση αυτών των λοιμώξεων αλληλεπικαλύπτονται με 

αυτά της COVID-19 λοίμωξης γεγονός που εγείρει την ιδιαίτερη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Η 

θεραπεία στηρίζεται στη χορήγηση αντιβιοτικών βάσει της τοπικής επιδημιολογίας ενώ η επίτευξη 

θεραπευτικών συγκεντρώσεων στο σημείο της λοίμωξης επιτυγχάνεται με τη χορήγηση του 

κατάλληλου αντιβιοτικού στην σωστή δόση εφαρμόζοντας τις PK/PDs ιδιότητες. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η νόσος COVID-19 (Corona-Virus Disease) οφείλεται στον ιό SARS-CoV-2. Από την έναρξη της 

επιδημίας (Δεκέμβριος 2019-σήμερα) έχουν προσβληθεί παγκοσμίως 70 εκατομμύρια άνθρωποι και 

έχουν καταγραφεί 1.6 εκατομμύρια θάνατοι (1). Ο ιός SARS-CoV-2 έχει σφαιρική δομή με 

γλυκοπρωτεϊνικές προβολές δίκην «κορώνας», εξ ου και η ονομασία κορωνοϊός (Corona Virus-CoV) 

και περιέχει μονοκλωνικό RNA (2). Η νόσος COVID-19  είναι συνήθως ασυμπτωματική ή εκδηλώνεται 

με ήπια συμπτώματα ή μέτριας βαρύτητας πνευμονία αλλά λιγότερο συχνά εκδηλώνεται ως σοβαρή 

πνευμονία που συνοδεύεται από την εμφάνιση του Συνδρόμου Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας 

(ARDS) και χαρακτηρίζεται από υψηλή θνητότητα (3). Λόγω του ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδική 

θεραπεία και εν αναμονή του εμβολίου, η καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου στηρίζεται στην πρόληψη 

της έκθεσης στον ιό με την εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας (μάσκα, πλύσιμο χεριών, 

κοινωνική αποστασιοποίηση) (4).  
 

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ COVID-19 

Η νόσος COVID-19 είναι μια συστηματική νόσος που προσβάλλει όλα τα συστήματα του ανθρώπινου 

οργανισμού. Ο ιός μόλις εισέλθει στο αναπνευστικό σύστημα, προσδένεται στα επιθηλιακά κύτταρα 

του αναπνευστικού βλεννογόνου μέσω του ACE2 (υποδοχέας-2 του μετατρεπτικού ενζύμου της 

αγγειοτενσίνης) και της Spike (ακίδα) (S)- πρωτεΐνης  της εξωτερικής επιφάνειας του, απελευθερώνει 

το μονοκλωνικό RNA που περιέχει οδηγώντας στην παραγωγή εκατομμυρίων virons τα οποία 
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διασπείρονται σε όλο τον ανθρώπινο οργανισμό και προκαλούν την εμφάνιση της λοίμωξης (5). Η 

άμεση κυτταροτοξική δράση του ιού προκαλεί διαταραχή του συστήματος ρενίνης – αγγειοτενσίνης - 

αλδοστερόνης (RAAS), απελευθέρωση προφλεγμονωδών κυτταροκινών (ΤNF-a, IL-1β και ΙL-6) και 

ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων (αύξηση του παράγοντα von-Willebrand, αύξηση του FVIII της 

πήξης) με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή ινώδους, την μειωμένη ινωδόλυση, την εμφάνιση 

υπερπηκτικού συνδρόμου και την δημιουργία θρόμβων κυρίως σε μικρά αγγεία (αρτηρίδια και 

φλεβίδια) (5,6). Εν ολίγοις, οι κύριες εκδηλώσεις της COVID-2 είναι η πνευμονία (άμεση προσβολή 

του πνευμονικού παρεγχύματος) και η ενδοθηλίτις που προσβάλλει όλα τα αγγεία (αρτηρίες και 

φλέβες, μικρά και μεγάλα αγγεία) του ανθρώπινου οργανισμού και οδηγεί στην εμφάνιση 

θρομβωτικών επεισοδίων (συχνά οδηγεί στην εμφάνιση σοβαρής ή μαζικής πνευμονικής εμβολής) 

(6).  

 

Η νόσος COVID-19 προσβάλει επίσης α) την καρδιά άμεσα (απευθείας προσβολή του ιού) ή έμμεσα 

(μικροθρομβώσεις) προκαλώντας την εμφάνιση STEMI /non-STEMI εμφράγματος, οξέος 

εμφράγματος του μυοκαρδίου, αρρυθμιών, περικαρδίτιδος και μυοκαρδίτιδος (10-15% των 

περιπτώσεων) β) τα νεφρά (λόγω της ενδοθηλίτιδος), προκαλώντας την εμφάνιση οξείας νεφρικής 

ανεπάρκειας και γ) το ΚΝΣ προκαλώντας ισχαιμικό ΑΕΕ λόγω μικροθρομβώσεων, άνοια και 

μακροπρόθεσμα ν. Parkinson (7,8,9). Ο ιός μπορεί να προσβάλει επίσης και τα υπόλοιπα όργανα 

οδηγώντας στην εμφάνιση διαρροιών από το γαστρεντερικό, νεκρωτικών βλαβών από το δέρμα και 

Κawasaki-like syndrome στα παιδιά.  
 

Σε μέτριας βαρύτητας νόσο η θεραπεία της COVID-19 στηρίζεται στην χορήγηση οξυγονοθεραπείας, 

δεξαμεθαζόνης (αντιφλεγμονώδης δράση, αυξάνει την επιβίωση), ρεμδεσιβίρης (αντιική δράση που 

αυξάνει την επιβίωση και μειώνει το χρόνο νοσηλείας) και αζιθρομυκίνης (ανοσοτροποποιητική 

δράση) (10,11). Στους ασθενείς με σοβαρή νόσο που χρήζουν νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ), η αντιμετώπιση της νόσου εκτός από τα προηγούμενα στηρίζεται στην 

αναπνευστική [ενδοτραχειακή διασωλήνωση, μηχανική αναπνοή, τοποθέτηση σε πρηνή θέση και σε 

επιλεγμένους ασθενείς εφαρμογή εξωσωματικής οξυγόνωσης (ECMO)] και αιμοδυναμική υποστήριξη 

των ασθενών, στη νεφρική υποκατάσταση για θεραπεία της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας και σε όλα 

τα υπόλοιπα υποστηρικτικά μέτρα που αφορούν τον βαρέως πάσχοντα ασθενή (12). Η χορήγηση 
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θεραπευτικών δόσεων αντιπηκτικής αγωγής είναι επιβεβλημένη λόγω της ενδοθηλίτιδος με σκοπό 

την αποφυγή της εμφάνισης θρομβωτικών επεισοδίων.  

 
 

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ COVID 19 ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ   
 

H εμφάνιση δευτερογενών λοιμώξεων στους ασθενείς με COVID-19 οφείλεται στην βλάβη του 

αναπνευστικού επιθηλίου μετά από την πρόσδεση του ιού στα κύτταρα και στην απορρύθμιση της 

ανοσιακής απάντησης που προκαλεί η ενεργοποίηση της φλεγμονώδους απάντησης (13,14). Η 

βλάβη του αναπνευστικού επιθηλίου μειώνει την βλεννοκροσωτή κάθαρση και διαταράσσει τη 

παραγωγή βλενίνης (γλυκοπρωτεΐνη με αντιικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που βοηθά στην 

παγίδευση και εκκαθάριση των ιών) με αποτέλεσμα την αυξημένη προσκόλληση βακτηρίων που 

αποικίζουν το ανώτερο αναπνευστικό και τον στοματοφάρυγγα και το σχηματισμό πολλών 

βακτηριακών αποικιών. Η μειωμένη μηχανική κάθαρση των παθογόνων μικροβίων ευνοεί την 

εμφάνιση νέων υποδοχέων για προσκόλληση βακτηριδίων και οδηγεί σε σχηματισμό βιοϋμενίου 

(biofilm), κυρίως από στελέχη Str. pneumonia (14). Η ανοσιακή απορρύθμιση εκφράζεται κυρίως  α) 

με την καταστολή της παραγωγής INF-a/INF-b που συμβάλλουν στον περιορισμό της διασποράς του 

ιού και β) την αύξηση της έκφρασης των υποδοχέων του παράγοντα ενεργοποίησης των 

αιμοπεταλίων (Platelet Activating Factor-receptors-PAF-r) και του μορίου ενδοκυττάριας 

προσκόλλησης-1 (IntraCellular Adhesive Molecule-1-ICAM-1) που ευνοούν την χημειοταξία των 

μακροφάγων, ουδετεροφίλων, φυσικών φονικών κυττάρων και ηωσινοφίλων από την κυκλοφορία του 

αίματος στην εστία της λοίμωξης (15,16,17). Η αρχική απορρύθμιση της ανοσιακής απόκρισης 

ακολουθείται από περαιτέρω έκκριση φλεγμονωδών κυτταροκινών που οδηγούν στην εμφάνιση του 

«καταρράκτη κυτταροκινών» (cytokine’s storm). 
 

Οι ασθενείς με COVID-19 εμφανίζουν συνλοιμώξεις (co-infections), δηλαδή βακτηριακές λοιμώξεις 

που αναπτύσσονται ταυτοχρόνως με την ιογενή λοίμωξη, επιλοιμώξεις (superinfections), δηλαδή 

βακτηριακές λοιμώξεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους και μυκητιακές 

λοιμώξεις κυρίως από Aspergillus spp (COVID-19 Αssociated Aspergillosis-CAPA) (18,19). Οι 

λοιμώξεις αυτές αλληλεπικαλύπτονται με τη νόσο ως προς την κλινικο-εργαστηριακή εικόνα και την 
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απεικόνιση και γι΄αυτό απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία 

τους.  
 

Oι συνλοιμώξεις οφείλονται σε παθογόνα από την κοινότητα, όπως και στην γρίπη. Στους ασθενείς 

με γρίπη η επίπτωση των συνλοιμώξεων ανέρχεται στο 15%, με συχνότερα ταυτοποιούμενα βακτήρια 

τον Str.pneumoniae, τον Staph.aureus και τον Haemophilus influenzae αλλά στους ασθενείς με 

COVID-19 η επίπτωση είναι μικρότερη (περίπου 8.4%), χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι 

στιγμής ποιο βακτήριο τις  προκαλεί συχνότερα (20) . Σε ασθενείς με COVID-19 και συνλοίμωξη 

ακολουθούνται τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης σοβαρής πνευμονίας από την κοινότητα (sCAP), με 

έμφαση στην αντιμετώπιση του Str.pneumoniae με την χορήγηση β-λακτάμης και μακρολίδης (21).  
 

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους οι ασθενείς με COVID-19 εκδηλώνουν επιλοιμώξεις από 

νοσοκομειακά παθογόνα και η χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής είναι εμπειρική ή στοχευμένη. Οι 

παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εμφάνιση δευτερογενών βακτηριακών λοιμώξεων στους 

νοσηλευόμενους στη ΜΕΘ ασθενείς με COVID-19 φαίνονται στον Πίνακα 1 ενώ στον Πίνακα 2 

φαίνεται ο αλγόριθμος που προτείνεται για τη διαγνωστική προσέγγιση αυτών των λοιμώξεων. Η 

θεραπεία των δευτερογενών βακτηριακών λοιμώξεων στους ασθενείς με COVID-19 είναι εμπειρική ή 

στοχευμένη. Η χορήγηση εμπειρικής θεραπείας βασίζεται στην τοπική επιδημιολογία της κλινικής ή 

της ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται ο ασθενής και γι΄αυτό ο θεράπων ιατρός πρέπει να γνωρίζει τα παθογόνα 

που καλλιεργούνται συχνότερα στο τμήμα του (τα δεδομένα αυτά παρατίθενται από τις καταγραφές 

των Νοσοκομειακών Επιτροπών Λοιμώξεων) έτσι ώστε να επιλέξει την κατάλληλη εμπειρική 

αντιβιοτική αγωγή, ΕΓΚΑΙΡΑ (Early), με το ΣΩΣΤΟ αντιβιοτικό (Appropriate) στη ΣΩΣΤΗ δόση 

(Adequate) αναμένοντας τα αποτελέσματα των καλλιεργειών. Μετά από τη λήψη των 

αποτελεσμάτων των καλλιεργειών έχει τη δυνατότητα της αποκλιμάκωσης (de-escalation) ή 

κλιμάκωσης (escalation) της θεραπείας ανάλογα. Η στοχευμένη θεραπεία βασίζεται στα 

αποτελέσματα των καλλιεργειών (είδος βακτηρίου), στο αντιβιόγραμμα (είδος αντιβιοτικού) και στην 

ευαισθησία βάσει της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (Minimum Inhibitory Concentration-

MIC) που εμφανίζει το κάθε παθογόνο έναντι συγκεκριμένου αντιβιοτικού.   

Η θεραπεία των επιλοιμώξεων στους ασθενείς με COVID-19 δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί σε 

συγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα γιατί η επιδημιολογία των υπεύθυνων μικροοργανισμών 

διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά και ανάμεσα στις υγειονομικές δομές της ίδιας γεωγραφικής 
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περιοχής [π.χ. στην Κίνα οι κεφαλοσπορίνες, οι καρβαπενέμες και οι κινολόνες αποτέλεσαν 

αντιβιοτικά πρώτης επιλογής για την αντιμετώπιση των επιλοιμώξεων, παράλληλα με τη χορήγηση 

αντιικών παραγόντων ενώ στην Ελληνική πραγματικότητα λόγω της αυξημένης επίπτωσης των 

πολυανθεκτικών (Multi-Drug Resistant - MDR) στελεχών είναι επιβεβλημένη και η χορήγηση 

κολιμυκίνης), γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία των Εθνικών Οδηγιών 

Θεραπείας για την αντιμετώπιση αυτών των λοιμώξεων(22). 
 

Η χορήγηση επαρκούς δόσης (adequate treatment) αντιβιοτικών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

καλή έκβαση των επιλοιμώξεων γιατί οδηγεί στην επίτευξη θεραπευτικών συγκεντρώσεων στο σημείο 

της λοίμωξης χωρίς να εμφανίζεται τοξικότητα (23). Οι κυριότερες παράμετροι που επηρεάζουν την 

επίτευξη θεραπευτικών συγκεντρώσεων στο σημείο της λοίμωξης στον βαρέως πάσχοντα ασθενή 

αφορούν α) την  αυξημένη τριχοειδική διαφυγή υγρών που συγκεντρώνονται στο διάμεσο χώρο με 

αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου κατανομής των αντιβιοτικών, β) την υπολευκωματιναιμία που 

οδηγεί σε μειωμένη πρόσδεση των αντιβιοτικών με τις πρωτείνες, γ) την αυξημένη κάθαρση 

κρεατινίνης που οδηγεί σε αυξημένη κάθαρση του αντιβιοτικού, δ) την νεφρική ανεπάρκεια, ε) τον 

αυξημένο δείκτη μάζας σώματος και στ) την   τρίτη ηλικία (24,25). Η καλή γνώση των 

φαρμακοκινητικών-φαρμακοδυναμικών ιδιοτήτων των αντιβιοτικών (PK/PDs), εάν δηλαδή το 

αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται είναι δοσοεξαρτώμενο ή χρονοεξαρτώμενο (εφάπαξ χορήγηση 

ημερήσιας δόσης των δοσοεξαρτώμενων με σκοπό την ταχεία επίτευξη μέγιστης συγκέντρωσης 

Cmax ή διαλειπόντως των χρονοεξαρτώμενων για να διατηρούνται θεραπευτικές στάθμες πάνω από 

την ΜΙC), εάν έχει χαμηλό όγκο κατανομής (χορήγηση της μέγιστης δόσης σε σηπτικό ασθενή) και 

εάν ο ασθενής εμφανίζει αυξημένη κάθαρση κρεατινίνης αποτελεί σημαντική πληροφορία για την 

σωστή αντιμετώπιση των επιλοιμώξεων (26,27).    
 

Η χορήγηση της κατάλληλης δόσης ενός αντιβιοτικού  επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους : α) σε 

περίπτωση αντοχής σε μια κατηγορία αντιβιοτικών χορηγείται αντιμικροβιακός παράγοντας στη 

μέγιστη δόση από άλλες κατηγορίες στις οποίες το παθογόνο είναι ευαίσθητο, β) εάν ανιχνεύεται 

πολυαντοχή ή εάν το στέλεχος είναι πανανθεκτικό χορηγούνται αντιβιοτικά με την ¨καλύτερη 

ευαισθησία¨ θεωρητικά έναντι του παθογόνου, στη μέγιστη δόση και με παρατεταμένη (έως 3 ώρες)  

ή συνεχή χορήγηση (στάγδην χορήγηση της συνολικής ημερήσιας δόσης σε 24 ώρες) με σκοπό την 

διατήρηση θεραπευτικών συγκεντρώσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω από την MIC (αφορά 
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κυρίως τις β-λακτάμες) και γ) με τον έλεγχο  των επιπέδων ελάχιστης συγκέντρωσης του αντιβιοτικού 

(Concentration minimum – Cmin ή Trough Levels) πριν από τη χορήγηση της επόμενης δόσης, 

δηλαδή εφαρμόζοντας την παρακολούθηση των θεραπευτικών επιπέδων των αντιβιοτικών 

(Therapeutic Drugs Monitoring-TDM) (28,29,30).  
 

Συμπερασματικά, οι ασθενείς με COVID-19 κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους εμφανίζουν 

επιλοιμώξεις που οφείλονται σε νοσοκομειακά παθογόνα. Οι λοιμώξεις αυτές οφείλονται στην βλάβη 

του αναπνευστικού επιθηλίου και στην απορρύθμιση του ανοσολογικού μηχανισμού που προκαλεί ο 

ιός. Τα κλινικά σημεία, τα εργαστηριακά ευρήματα και η απεικόνιση αυτών των λοιμώξεων 

αλληλεπικαλύπτονται με αυτά της COVID-19 λοίμωξης γεγονός που εγείρει την ιδιαίτερη σημασία της 

έγκαιρης διάγνωσης. Η θεραπεία στηρίζεται στη χορήγηση αντιβιοτικών βάσει της τοπικής 

επιδημιολογίας ενώ η επίτευξη θεραπευτικών συγκεντρώσεων στο σημείο της λοίμωξης 

επιτυγχάνεται με τη χορήγηση του κατάλληλου αντιβιοτικού στην σωστή δόση εφαρμόζοντας τις 

PK/PDs ιδιότητες.     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Δεν υπάρχει περιορισμός που να σχετίζεται με το παρόν άρθρο 
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Πίνακας 1. Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση δευτερογενών βακτηριακών λοιμώξεων σε ασθενείς με 

COVID-19 που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ   

 
1. Hλικία (> 65 ετών) 

2. Συννοσηρότητες 

3. Χρόνος Νοσηλείας στη ΜΕΘ > 48 ώρες 

4. Βαρύτητα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, όπως εκφράζεται από τον λόγο PaO2/FiO2 

5. Βαρύτητα λοίμωξης COVID-19, όπως εκφράζεται από τον αριθμό των λεμφοκυττάρων 

6. Αύξηση δεικτών φλεγμονής (C-Αντιδρώσα Πρωτεΐνη-CRP), Φερριτίνη βάσει της κλίμακας φλεγμονής 

(Inflammation Score)   

7. Αυξημένη Κυτταρόλυση, όπως εκφράζεται από την Κλίμακα Κυτταρόλυσης (Cytolysis Score) : Αυξημένες 

τιμές Πυροσταφυλικής Αμινοτρανσφεράσης (SGPT), Οξαλοξεικής Αμινοτρανσφεράσης (SGOT) και 

Γαλακτικής Αφυδρογονάσης (LDH)  

8. Ταυτόχρονη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών παραγόντων 
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Πίνακας 2. Προτεινόμενος αλγόριθμος διαγνωστικής προσέγγισης δευτερογενών βακτηριακών λοιμώξεων 
σε ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται στην ΜΕΘ 
 

Ασθενής με COVID-19 στην ΜΕΘ 
 

 

Εισαγωγή ➔ Καλλιέργειες επιτήρησης 
Βρογχικές εκκρίσεις, ούρα, δείγμα από ορθό, ρινοφαρυγγικό δείγμα ➔ Δείχνουν τον αποικισμό του ασθενούς 

Εάν είναι γνωστός ο αποικισμός του ασθενούς ➔  ορθολογιστική χορήγηση εμπειρικής θεραπείας αναμένοντας Κ/α    
 

 

Νοσηλεία ➔ Συμπτώματα και ευρήματα συμβατά με λοίμωξη 
 Πυρετός, λευκοκυττάρωση, αύξηση CRP/προκαλσιτονίνης, επιδείνωση CxR ή CT-san, επιδείνωση αναπνευστικής 
λειτουργίας, αιμοδυναμική αστάθεια, ανεξήγητη νεφρική ανεπάρκεια που πιθανά να υποδηλώνει «σιωπηλή σήψη», 

αύξηση επιπέδων γαλακτικού οξέος, ανεξήγητη μεταβολική οξέωση  
 

 

Διαγνωστική προσπέλαση 

  

 

 

Καλλιέργειες αίματος (Κ/α) 
- τουλάχιστον 1 ζεύγος αεροβίου και αναεροβίου Κ/α 
- επι υψηλού πυρετού τουλάχιστον 2 ζεύγη Κ/α  (υποψία 

ενδοκαρδίτιδος) 
- επι θετικών Κ/α ζητήστε από το εργαστήριο να εφαρμόσει 

Ταχεία Διαγνωστική Μέθοδο (Rapid  Diagnostic 
Technique) χρησιμοποιώντας ΒCID2 (Blood Cultured 
Identification Τechnique) ή Τ2ΜR (Magnetic Resonance) 
για να ταυτοποιήσει ταχέως το παθογόνο (εντός 3 ωρών). 
Οι καλλιέργειες αίματος απαιτούν έως και 2 ημέρες. 
 

Ο πυρετός εμμένει και οι K/α είναι αρνητικές  
- Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα (διάγνωση ενδοκαρδίτιδος 

αποκάλυψη εκβλαστήσεων) 
- Υπερηχογράφημα κάτω άκρων (διάγνωση σηπτικής 

θρομβοφλεβίτιδος) 
- Επίπεδα 1,3-β-D-glucan (επίπεδα > 80μg/ml υποδηλώνουν 

διηθητική λοίμωξη από Candida spp και χρήζουν έναρξη     
pre-emptive αντιμυκητιακής θεραπείας. 

- Οφθαλμολογική εξέταση (μυκητιακή ενδοφθαλμίτιδο) 
- Οσφυονωτιαία παρακέντηση (λοίμωξη ΚΝΣ, σπάνια σ΄αυτούς 

τους ασθενείς) 
- Συνεχείς λήψεις Κ/α 
- Ειδκός έλεγχος για άλλες λοιμώξεις (ΤΒC,κυτταρομεγαλοιό 

κλπ)  
- Συνεχής μέτρηση επιπέδων φερριτίνης για έγκαιρη διάγνωση 

υπερφλεγμονώδους συνδρόμου με καταιγίδα κυτοκινών 
(μεγάλη αύξηση επιπέδων IL-1β και IL-6) 

- Σκέψου τη συστηματική δράση του ιού στο ΚΝΣ 
- Eλεγχος για HIV λοίμωξη 
- Φαρμακευτικός πυρετός (αύξηση ηωσινοφίλων) ή άλλα μη 

λοιμώδη αίτια που προκαλούν την εμφάνιση πυρετού. 

Βρογχοσκόπηση και λήψη BAL  
- Ζητήστε καλλιέργειες για κοινά βακτήρια αλλά και για 

μύκητες (η διηθητική λοίμωξη από Aspergillus spp 
εμφανίζει επίπτωση που κυμαίνεται από 4-35% σ΄αυτούς 
τους ασθενείς) 

- Επίπεδα γαλακτομαννάνης (αυξημένα σε διηθητική 
Ασπεργίλλωση) 
 

Αξονική τομογραφία  
- Θώρακος (διάγνωση πνευμονίας που σχετίζεται με τον 

αναπνευστήρα, διαφορική διάγνωση από μη λοιμώδη 
αίτια που προκαλούν την εμφάνιση πυρετού) 

- Κοιλιάς (διάγνωση ισχαιμικής βλάβης λόγω της 
υπερπητικότητας που συνοδεύει την COVID-19 λοίμωξη    
ή άλλης εστίας) 

- Εγκεφάλου (διάγνωση εμφράκτων από απευθείας 
προσβολή του ΚΝΣ από τον ιό που μπορεί να είναι 
σηπτικά και να προκαλούν πυρετό ή άλλων βλαβών) 
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Σχήμα 1.  Μεταβολή των συγκεντρώσεων ενός αντιβιοτικού   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε λοιμώξεις από ανθεκτικά παθογόνα (αύξηση της MIC) μειώνεται α) ο χρόνος που το αντιβιοτικό επιτυγχάνει θεραπευτικές 
συγκεντρώσεις πάνω από την MIC (⬇T>MIC) (συνεχής κόκκινη γραμμή)) και αφορά τα χρονοεξαρτώμενα  αντιβιοτικά και β) ο 
λόγος ΑUC / ΜΙC 
ΑUC (Area Under the Curve) = παριστά τη συγκέντρωση του αντιβιοτικού, Cmax = Mέγιστη συγκέντρωση μετά από τη χορήγηση μιας δόσης, Cmin = 
Ελάχιστη συγκέντρωση μετά από τη χορήγηση μιας δόσης, ΜΙC (Minimum Inhibitory Concentration) = Ελάχιστη Ανασταλτική Πυκνότητα του 
αντιβιοτικού για να αναστείλει ένα παθογόνο,  Τ(time)= χρόνος που οι συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού είναι πάνω από την MIC. 
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Χορήγηση μιας δόσης αντιβιοτικού  

Χρόνος μετά από την χορήγηση της δόσης  

 

Αυξημένη MIC 

Αντοχή 
⬇ Τ>ΜΙC 

⬇ AUC>ΜΙC 

Cmax 

Cmin = Τrough levels 
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Σχήμα 2. Mέθοδοι χορήγησης αντιβιοτικών   

 

(Α) Διαλείπουσα χορήγηση αντιβιοτικών : Σε ευαίσθητα παθογόνα (π.χ. MIC 0.25 mg/L), η συγκέντρωση του αντιβιοτικού (AUC1) 
στο σημείο της λοίμωξης και ο χρόνος της συγκέντρωσης του αντιβιοτικού πάνω από την ΜΙC [fT>MIC(0.25mg/L)] είναι επαρκείς ενώ όταν 
το ίδιο παθογόνο εμφανίζει αντοχή (MIC 8 mg/L) οι τιμές αυτές μειώνονται [AUC2 και fT>MIC(8mg/L)] 
(Β) Παρατεταμένη (μπλέ γραμμή) και συνεχής (κόκκινη γραμμή) χορήγηση αντιβιοτικών 
Οι τιμές AUC3  και fT>MIC(8mg/L) είναι αυξημένες σε σχέση με τη διαλείπουσα χορήγηση. Στην συνεχή χορήγηση παρατηρούνται 
συνεχώς αυξημένες τιμές των προηγούμενων παραμέτρων σε σχέση με την παρατεταμένη αντίστοιχα (45). 

  

ΑUC1 

ΑUC2 

ΑUC3 
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