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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
  

 
 
Οι ασθενείς με κακοήθη νοσήματα και ουδετεροπενία ως αποτέλεσμα 

επιθετικής μυελοκατασταλτικής χημειοθεραπείας, βρίσκονται σε υψηλό 
κίνδυνο ανάπτυξης λοίμωξης απειλητικής για τη ζωή, με υψηλή θνητότητα 
αν δεν χορηγηθεί η κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία αμέσως με την 
εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων αυτής. Οι αντιμικροβιακοί παράγοντες 
που συνήθως χρησιμοποιούνται ως εμπειρική θεραπεία είναι ένα 
αντιψευδομοναδικό β-λακταμικό αντιβιοτικό μαζί με αμινογλυκοσίδη, που 
έχουν ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα, υψηλά επίπεδα αντιμικροβιακής 
δραστικότητας και δυνητικό συνεργιστικό αποτέλεσμα που ενδεχομένως 
προφυλάσσει από την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Ο συνδυασμός 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης αποτελεί την καθιερωμένη θεραπεία που 
χρησιμοποιείται περισσότερο, παρότι είναι γνωστές η νεφροτοξικότητα και 
ωτοτοξικότητα των αμινογλυκοσιδών. Προκειμένου να παρακαμφθεί το 
πρόβλημα της τοξικότητας των αμινογλυκοσιδών, σε πολλές μελέτες έχει 
μελετηθεί η μονοθεραπεία με κεφταζιντίμη, κεφεπίμη και καρμπαπενέμες. Η 
σιπροφλοξασίνη, δεδομένου ότι είναι αντιβιοτικό με δράση έναντι των gram-
αρνητικών βακτηριδίων συμπεριλαμβανομένης και της Pseudomonas 
aeruginosa, αποτελεί δυνητικά υποψήφιο φάρμακο για μονοθεραπεία σε 
επεισόδια εμπύρετης ουδετεροπενίας. Όμως, ενώ η αποτελεσματικότητα 
της σιπροφλοξασίνης σε συνδυασμό με άλλα αντιβιοτικά έχει μελετηθεί σε 
αρκετές κλινικές μελέτες ως εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία 
ουδετεροπενικών ασθενών  με λοίμωξη, η μονοθεραπεία με σιπροφλοξασίνη 
δεν έχει μελετηθεί αρκετά. Ως εκ τούτου κύριο στόχο της μελέτης αυτής 
απετέλεσε η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της μονοθεραπείας με 
σιπροφλοξασίνη σε υψηλές δόσεις ως αρχική εμπειρική αντιμικροβιακή 
αγωγή εμπύρετης ουδετεροπενίας ασθενών με αιματολογικά νοσήματα.  

Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε εξ’ ολοκλήρου στο Αιματολογικό Τμήμα 
της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το 
Τμήμα Λοιμώξεων. Άρχισε και τελείωσε με την υπόδειξη και την 
καθοδήγηση του Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπασιάρη, ο οποίος με 
κατεύθυνε σωστά ως επιβλέπων Καθηγητής και τον οποίο ευχαριστώ θερμά 
και από τη θέση αυτή. 
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Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω προς το δάσκαλο μου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
 
 
1. Εισαγωγή 

 
Οι λοιμώξεις αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο της επιτυχούς 

αντιμετώπισης ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα, κυρίως λόγω της 
βαριάς ουδετεροπενίας. Η ουδετεροπενία συχνότερα οφείλεται στην 
επιθετική χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία που έχουν στόχο την εκρίζωση 
της νόσου, και λιγότερο συχνά στη νόσο αυτή καθ’ εαυτή όπως στις 
αιματολογικές κακοήθειες ή στα μεταστατικά νεοπλάσματα με διήθηση του 
μυελού των οστών. Οι λοιμώξεις αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου σε 
ασθενείς με κακοήθη νοσήματα και ιδιαίτερα αιματολογικά. ∆ιάφορες 
μελέτες έχουν δείξει ότι η λοίμωξη είναι υπεύθυνη για το 60-75% των 
θανάτων ασθενών με οξεία λευχαιμία και για το 45-50% των θανάτων 
ασθενών με λέμφωμα και συμπαγείς όγκους.1,2,3,4 Ο πυρετός σε 
ουδετεροπενικό ασθενή αποτελεί συχνή επιπλοκή της χημειοθεραπείας. 
Εμφανίζεται στο 10-50% των ασθενών με συμπαγείς όγκους και πάνω από 
το 80% των ασθενών με αιματολογικά νοσήματα. Συνήθως απαιτεί θεραπεία 
για 7-12 μέρες με αποτέλεσμα αύξηση του κόστους νοσηλείας και ρυθμό 
θανάτου που σύμφωνα με νεότερες μελέτες φθάνει το 10%.5      

Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεσθεί σημαντική πρόοδος στην 
αντιμετώπιση των ασθενών με αιματολογικά νοσήματα, όμως οι νέοι 
χημειοθεραπευτικοί παράγοντες που συνεχώς προστίθενται, η εισαγωγή 
θεραπευτικών  χειρισμών  όπως  η μεταμόσχευση  αιμοποιητικών  κυττάρων 
(ΜΑΚ), οι νεότερες υποστηρικτικές μέθοδοι και οι εξελίξεις στην 
αντιμικροβιακή θεραπεία έχουν αλλάξει την συχνότητα και τον τύπο των 
λοιμώξεων. Η εισαγωγή επιθετικής χημειοθεραπείας σε αρκετούς 
συμπαγείς όγκους, στην οξεία λευχαιμία και σε ορισμένους τύπους 
λεμφωμάτων έχουν αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης λοίμωξης. Η γενικευμένη 
εισαγωγή κεντρικών φλεβικών καθετήρων και η εισαγωγή ευρέως φάσματος 
αντιβιοτικών, όπως οι κεφαλοσπορίνες ή οι κινολόνες έχει αναδείξει τους 
gram-θετικούς μικροοργανισμούς σε σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα.6,7,8    

Στα επόμενα χρόνια η πρόοδος στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων 
στους ουδετεροπενικούς ασθενείς αναμένεται να προέλθει από την 
αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου κατά περίπτωση, που θα επιτρέψει 
την κατηγοριοποίηση των ασθενών. Επιπρόσθετα σημαντική βοήθεια 
αναμένεται να προκύψει από την εφαρμογή των μοριακών τεχνικών στην 
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διάγνωση των παθογόνων, από την χορήγηση των νέων αντιβιοτικών από το 
στόμα που μειώνει το διάστημα της παραμονής στο νοσοκομείο, από την 
ανάπτυξη νέων αντιμυκητιασικών φαρμάκων και από την ανάπτυξη νέων 
αποτελεσματικών ανοσοτροποποιητικών παραγόντων και κυτταροκινών οι 
οποίοι θα βελτιώσουν την ουδετεροπενία που προέρχεται από την 
χημειοθεραπεία. Αντίθετα δυστυχώς δεν αναμένεται να περιορισθεί η 
απειλή από τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται η 
ανάπτυξη νέων τύπων παρεντερικών αντιβιοτικών. Στους θεράποντες 
ιατρούς επομένως εναπόκειται η προσπάθεια ελάττωσης του επικείμενου 
κινδύνου που εμφανίζει ο ουδετεροπενικός ασθενής από τα ανθεκτικά 
παθογόνα, με την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών που στηρίζεται σε 
αυστηρούς κανόνες.9,10,11,12  

      
2. Ορισμοί 

 
Ο ακριβής ορισμός του πυρετού και της ουδετεροπενίας, κυρίως στις 

παλιότερες μελέτες, διαφέρει ανάμεσα στα διάφορα θεραπευτικά κέντρα. Για 
τον λόγο αυτό το 1997 καθορίσθηκαν από την Αμερικάνικη Εταιρεία 
Λοιμώξεων (Infectious Diseases Society of America –IDSA) σαφή 
κριτήρια ορισμού των καταστάσεων αυτών, που χρησιμοποιούνται μέχρι και 
σήμερα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας της 
εμπύρετης ουδετεροπενίας.13,14 Γενικά, ως πυρετός ορίζεται η θερμοκρασία 
στόματος ≥ 38,30C, απουσία εμφανών περιβαλλοντικών αιτίων. Θερμοκρασία 
≥ 38,00C για διάστημα μεγαλύτερο της 1 ώρας αποτελεί εμπύρετο επεισόδιο. 
Στους ουδετεροπενικούς ασθενείς οι μετρήσεις της θερμοκρασίας από το 
ορθό δεν συνιστώνται, γιατί επιταχύνουν την ανάπτυξη βακτηριαιμίας 
ιδιαίτερα σε ασθενείς με βλεννογονίτιδα, αιμορροΐδες ή άλλες τοπικές 
ιστικές βλάβες. Μερικές φορές οι ουδετεροπενικοί ασθενείς με λοίμωξη 
ενδέχεται να μη εμφανίζουν πυρετό ή να έχουν ακόμη και υποθερμία. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν ασθενείς με λοίμωξη από μικροοργανισμούς όπως 
Clostridium septicum, Pseudomonas aeruginosa και διάφορα είδη 
Acinetobacter, ασθενείς με σηπτικό shock, καθώς και ασθενείς που 
λαμβάνουν κορτικοστεροειδή ή άλλους ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες οι 
οποίοι είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την φλεγμονώδη απάντηση.13,15 

Ως ουδετεροπενία ορίζεται ο αριθμός των ουδετεροφίλων 
πολυμορφοπυρήνων ≤ 500/μl ή ≤ 1000/mm3, με πιθανότητα να φθάσουν ≤ 
500/mm3 τις επόμενες 24-48 ώρες.13,14,15 Όταν ο αριθμός των 
ουδετεροφίλων ελαττωθεί σε <1000/mm3 αυξάνεται η ευαισθησία έναντι 
των λοιμώξεων. Ασθενείς με ουδετερόφιλα <500/mm3 εμφανίζουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης λοίμωξης από αυτούς με ουδετερόφιλα 
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>500/mm3, και οι ασθενείς με ουδετερόφιλα ≤100/mm3 εμφανίζουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτούς με ουδετερόφιλα <500/mm3, (πίνακας 1).11  

 
Πίνακας 1: Σχέση μεταξύ ουδετεροπενίας και κινδύνου ανάπτυξης 

λοίμωξης 
 

 Αριθμός ουδετεροφίλων 
(/μl) 

Κίνδυνος λοίμωξης 

Βαρύτητα  <1000 
≤500 
≤100 

+ 
++ 
+++ 

∆ιάρκεια  <500 για >10 ημέρες +++ 
Ρυθμός ελάττωσης ↓ από 500 σε λίγες ημέρες ++ 
+ κίνδυνος, ++ αυξημένος κίνδυνος, +++ μέγιστος κίνδυνος (κίνδυνος 
σοβαρής λοίμωξης και/ή βακτηριαιμίας). 
 
Επομένως η συχνότητα εμφάνισης και η σοβαρότητα των λοιμώξεων είναι 
αντιστρόφως ανάλογη του αριθμού των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων. Η 
διάρκεια της ουδετεροπενίας (π.χ. αριθμός ουδετεροφίλων <500/mm3 για 10 
μέρες) αποτελεί επιπρόσθετο παράγοντα κινδύνου για λοίμωξη, έτσι ώστε η 
παρατεταμένη διάρκεια αυτής συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης 
λοίμωξης.16,17,18  
  
3. Παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη 

 
Αναμφίβολα η ουδετεροπενία (ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα 

<500/mm3) αποτελεί τον σημαντικότερο προδιαθεσικό παράγοντα για την 
ανάπτυξη λοίμωξης. Η πρώτη καλά θεμελιωμένη περιγραφή της σχέσης 
αυτής έγινε 40 χρόνια πριν (1966) από τους Bodey και συνεργάτες.16 Στην 
μελέτη αυτή αποδείχθηκε ότι η συχνότητα ανάπτυξης λοίμωξης και 
βακτηριαιμίας είναι ανάλογη της βαρύτητας και της διάρκειας της 
ουδετεροπενίας. Υψηλότερο κίνδυνο εμφανίζει η ομάδα των ασθενών με 
πολυμορφοπύρηνα <100/μl. Ο ρυθμός πτώσης των πολυμορφοπυρήνων και η 
διάρκεια της ουδετεροπενίας αποτελούν επιπρόσθετους επιβαρυντικούς 
παράγοντες, έτσι ώστε η γρήγορη πτώση αυτών και η παρατεταμένη 
διάρκεια της ουδετεροπενίας να αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης 
λοίμωξης. Επιπρόσθετα οι λειτουργικές διαταραχές των 
πολυμορφοπυρήνων, όπως η ελαττωμένη ικανότητα μετανάστευσης στο 
σημείο της φλεγμονής, η ανεπάρκεια της φαγοκυττάρωσης και η ελαττωμένη 
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βακτηριοκτόνος δράση αυτών από την υποκείμενη νόσο, την χημειοθεραπεία 
και την ακτινοθεραπεία συμβάλλουν στην ανάπτυξη λοίμωξης.19,20,21   

Οι θεραπείες για οξεία λευχαιμία προκαλούν ουδετεροπενία που 
ξεπερνάει σε διάρκεια τις 2 έως 3 εβδομάδες, ενώ οι θεραπείες για τους 
περισσότερους συμπαγείς όγκους έχουν ως αποτέλεσμα ουδετεροπενία 
βραχύτερης διάρκειας (3-5 ημέρες).22 Εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς με 
λεμφώματα, μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, διαφόρους τύπους 
σαρκώματος και καρκίνο όρχεων, στους οποίους η ουδετεροπενία που 
προκαλείται από την χημειοθεραπεία είναι πάνω από 7 ημέρες. 8 Επιπλέον η 
πιθανότητα ανάπτυξης ουδετεροπενίας αυξάνει παράλληλα με τους κύκλους 
θεραπείας, λόγω ελάττωσης των εφεδρειών του μυελού των οστών. Από 
διάφορες μελέτες προκύπτει ότι σχεδόν το 33% των ασθενών με 
πολυμορφοπύρηνα <500/mm3 διάρκειας μικρότερης των 7 ημερών θα 
αναπτύξουν πυρετό ή άλλα σημεία λοίμωξης, σε σχέση με σχεδόν το 100% 
των ασθενών με διάρκεια ουδετεροπενίας πάνω από 7 ημέρες. Όταν τα 
ουδετερόφιλα είναι <100/mm3 η σήψη είναι θανατηφόρος στο 47% των 
προσβεβλημένων ασθενών σε σχέση με το 14% αυτών που έχουν 
ουδετερόφιλα >1000/mm3. Οι περισσότερες λοιμώξεις εμφανίζονται περίπου 
12 έως 14 ημέρες μετά την πρώτη ημέρα της χημειοθεραπείας σε ασθενείς 
που δεν λαμβάνουν αυξητικούς αιμοποιητικούς παράγοντες.22,23,24  

Επειδή η λοίμωξη αποτελεί την κύρια αιτία πυρετού, η έγκαιρη 
αναγνώριση του που ακολουθείται από την άμεση εμπειρική χορήγηση 
ευρέως φάσματος αντιβιοτικών έχει μειώσει την νοσηρότητα και την 
θνητότητα την οποία εμφανίζουν οι ουδετεροπενικοί ασθενείς με λευχαιμία. 
Η προσέγγιση αυτή έχει μειώσει την θνητότητα που συνδέεται με λοίμωξη 
στο 5 έως 10%, ενώ οι περισσότεροι θάνατοι παρατηρούνται στους ασθενείς 
με παρατεταμένη ουδετεροπενία (>10 έως 14 μέρες).25,26,27 Επίσης είναι 
σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι στον ουδετεροπενικό ασθενή μια σοβαρή 
λοίμωξη δεν συνοδεύεται πάντοτε από πυρετό. Έτσι σημεία και συμπτώματα 
λοίμωξης που αναγνωρίζονται μετά από προσεκτική και λεπτομερή εξέταση, 
απαιτούν άμεση παρέμβαση και σε απύρετο ασθενή που είναι 
ουδετεροπενικός.13,14,28           

Εκτός όμως από την ουδετεροπενία υπάρχουν και άλλοι 
προδιαθεσικοί παράγοντες που δρουν συγχρόνως ή ακολούθως και μπορεί 
να αυξήσουν τον κίνδυνο λοίμωξης (πίνακας 2). Ο κυριότερος από αυτούς, 
που ανήκει στη σφαίρα της μη ειδικής ανοσίας, είναι η καταστροφή των 
διαφόρων ανατομικών φραγμών που προκαλείται είτε στο γαστρεντερικό  ή 
αναπνευστικό σύστημα από τα διάφορα κυτταροστατικά φάρμακα 
(μεθοτρεξάτη, υψηλές δόσεις κυταραβίνης), είτε στο δέρμα από τους 
διάφορους διαγνωστικούς και θεραπευτικούς χειρισμούς (όπως 
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φλεβοκεντήσεις, παρακεντήσεις και ιδιαίτερα η τοποθέτηση μόνιμου 
κεντρικού φλεβικού καθετήρα). Οι θέσεις αυτές αποτελούν και τις 
κυριότερες πύλες εισόδου των μικροβιακών παθογόνων.8,20,29 Πάνω από το 
80% των λοιμώξεων στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς προέρχονται 
από την ενδογενή μικροβιακή χλωρίδα και όχι από εξωγενή πηγή, ενώ 
περίπου το 50% αυτών είναι νοσοκομειακές λοιμώξεις.12 Επίσης η χορήγηση 
αντιμικροβιακής προφύλαξης με αντιβιοτικά από το στόμα διαταράσσει την 
φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα, ενώ οι συχνές και παρατεταμένες 
νοσηλείες στο νοσοκομείο οδηγούν στον αποικισμό του ασθενούς με 
νοσοκομειακά παθογόνα όπως ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτηριακά 
στελέχη, gram-αρνητικά βακτήρια ή Candida spp.29,30 Έχει αποδειχθεί σε 
μελέτες ότι ποσοστό μικρότερο του 10% των ασθενών με οξεία λευχαιμία 
κατά την διάγνωση αποικίζονται με ψευδομονάδα πριν την είσοδό τους στο 
νοσοκομείο, σε σχέση με το 50% των ασθενών που παραμένουν στο 
νοσοκομείο πάνω από 4 εβδομάδες.31 Ο αποικισμός αυτός μπορεί να 
οδηγήσει στην διασπορά των ενδογενών ή ευκαιριακών παθογόνων στην 
συστηματική κυκλοφορία, εξ’ αιτίας της διάσπασης της ακεραιότητας των 
ανατομικών βλεννογονίων φραγμών.  
 

Πίνακας 2: Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη λοίμωξης σε 
ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα 

 
• Ουδετεροπενία (βαρύτητα και διάρκεια) 
• ∆ιαταραχές, λόγω της υποκείμενης νόσου, της κυτταρικής (νόσος 

Hodgkin) και χυμικής (πολλαπλό μυέλωμα, χρόνια λεμφογενής 
λευχαιμία) ανοσίας 

• ∆ιάσπαση της ακεραιότητας του δέρματος και των βλεννογόνων εξ’ 
αιτίας της χημειοθεραπείας, της λοίμωξης ή της φλεγμονής 

• ∆ιήθηση των φυσικών εκφορητικών οδών από το νεόπλασμα 
• Μεταβολή της φυσιολογικής χλωρίδας του ασθενούς 
• Έκθεση σε νοσοκομειακά παθογόνα 
• Ανοσοκατασταλτικές θεραπευτικές παρεμβάσεις (χημειοθεραπεία, 

κορτικοστεροειδή, ακτινοθεραπεία, μεταμόσχευση μυελού των 
οστών 

• Επεμβατικές διαδικασίες ή ξένα σώματα (ενδοφλέβιοι κεντρικοί 
καθετήρες, ουροκαθετήρες, αναρρόφηση ή βιοψία μυελού των 
οστών, μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του, κ.α.) 

• Σπληνεκτομή  
• Υποθρεψία ή παρεντερική διατροφή 
• ∆ιαταραχές κεντρικού νευρικού συστήματος     



 20

  
Όπως προκύπτει από διάφορες μελέτες, οι ασθενείς με υποκείμενο 

αιματολογικό νόσημα και χρόνια ουδετεροπενία χωρίς βλεννογονίτιδα έχουν 
χαμηλή συχνότητα εμφάνισης λοίμωξης. Η σοβαρότητα, η έκταση και η 
διάρκεια της βλεννογονίτιδας επηρεάζει την συχνότητα της λοίμωξης. 
Τοπικές λοιμώξεις, όπως βλεννογονίτιδα από τον ιό του απλού έρπητα ή 
καντιντίαση της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας, αποτελούν επιπρόσθετους 
παράγοντες κινδύνου ιδιαίτερα δευτερογενών λοιμώξεων. Κατά παρόμοιο 
τρόπο οι μόνιμοι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες συνδέονται με βακτηριαιμία, 
με ενδοαυλικές λοιμώξεις, καθώς και λοιμώξεις στα σημεία εισόδου.30,31,32       

Επιπρόσθετα παρότι τα δεδομένα είναι λιγότερο καλά τεκμηριωμένα, 
από την χημειοθεραπεία (ακόμη και σε μη μυελοτοξικές δόσεις) επηρεάζεται 
και η ειδική ανοσία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι ήδη κατασταλμένη 
από την υποκείμενη νόσο (ιδιαίτερα σε πολλαπλό μυέλωμα, λέμφωμα και 
χρόνια λεμφογενή λευχαιμία). Μηχανισμοί που διαταράσσονται είναι η 
λειτουργία των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, η παραγωγή 
αντισωμάτων, ή ο καταρράκτης του συμπληρώματος.21,28,33 Στους 
φαρμακευτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ειδική ανοσία 
συμπεριλαμβάνονται αυτοί που χρησιμοποιούνται από παλιά (όπως 
κορτικοστεροειδή, κυκλοφωσφαμίδη, μεθοτρεξάτη, δαουνορουβικίνη, 
βινκριστίνη κ.α.), αλλά και οι νεότεροι όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα 
έναντι κυτταρικών υποδοχέων των Β και Τ προδρομικών κυττάρων που 
χρησιμοποιούνται στην θεραπεία των λεμφωμάτων και της οξείας 
λευχαιμίας. Οι τελευταίοι αυτοί παράγοντες προσέθεσαν νέους 
προβληματισμούς και αποκάλυψαν νέο πεδίο ενδιαφέροντος στους 
λοιμωξιολόγους.6,34  

Ενδιαφέρον είναι ότι τελευταία έχουν ταυτοποιηθεί ορισμένοι 
γενετικοί παράγοντες που πιθανότατα είναι ικανοί να επηρεάσουν τον 
κίνδυνο ανάπτυξης λοίμωξης σε ασθενείς με καρκίνο. Πρόσφατη μελέτη έχει 
αποδείξει ότι η ανεπάρκεια στον ορό της συνδεόμενης με την λεκτίνη 
μαννόζης (mannose-binding lectin - MBL) που καθορίζεται γενετικά, 
επηρεάζει την διάρκεια του πυρετού σε ουδετεροπενικά επεισόδια. Η MBL 
αποτελεί σημαντικό συστατικό της μη ειδικής ανοσίας, δεδομένου ότι είναι 
παράγοντας με δράση οψωνινών. Στην συγκεκριμένη μελέτη η μέση διάρκεια 
του πυρετού σε ασθενείς με MBL-ανεπάρκεια ήταν διπλάσια σε σχέση με την 
ομάδα ελέγχου (20,5 vs 10,0 ημέρες, p=0,014). Επίσης ασθενείς με χαμηλές 
συγκεντρώσεις MBL (<1000μg/l) στον ορό εμφάνισαν μεγαλύτερης διάρκειας 
εμπύρετη ουδετεροπενία, σε σχέση με τους ασθενείς με υψηλότερες 
συγκεντρώσεις MBL στον ορό.35   
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4. Κατηγοριοποίηση των παραγόντων κινδύνου   
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι θανατηφόρες συνέπειες της 

παρατεταμένης και βαριάς ουδετεροπενίας που περιγράφηκαν από τον 
Bodey, οδήγησαν στην ευρέως αποδεκτή πρακτική αντιμετώπισης των 
ασθενών με εμπύρετη ουδετεροπενία που περιλαμβάνει νοσηλεία στο 
νοσοκομείο και χορήγηση εμπειρικά ευρέως φάσματος αντιβιοτικών 
παρεντερικά.16 Οι ασθενείς όμως με εμπύρετη ουδετεροπενία εμφανίζουν 
μεγάλη ετερογένεια σε ότι αφορά στον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής 
λοίμωξης, γεγονός που οφείλεται στον τύπο της υποκείμενης νόσου και στο 
είδος της θεραπείας που εφαρμόσθηκε. Από την άλλη πλευρά η 
παρατεταμένη νοσηλεία και η μακράς διάρκειας χορήγηση αντιβιοτικών 
δημιουργεί προβλήματα όπως η τοξικότητα από τα αντιβιοτικά, η έκθεση σε 
νοσοκομειακά ανθεκτικά παθογόνα, το υψηλό κόστος νοσηλείας και η κακή 
ποιότητα ζωής.8,9,12,13,14 

Για τους λόγους αυτούς τα επόμενα χρόνια έγιναν προσπάθειες 
διαχωρισμού των ουδετεροπενικών ασθενών με πυρετό σε “χαμηλού” και 
“υψηλού κινδύνου” για την ανάπτυξη μειζόνων επιπλοκών, με προοπτική ο 
διαχωρισμός αυτός να έχει σημαντική επίπτωση στην επιλογή της 
κατάλληλης θεραπείας. Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών χαμηλού 
κινδύνου μπορεί να είναι απλούστερη και να έχει χαμηλότερο κόστος, χωρίς 
να διακινδυνεύει η αποτελεσματικότητα της θεραπείας.5,6,14 

Ο βασικός προβληματισμός στο σημείο αυτό είναι η ασφαλής 
πρόβλεψη ότι ο συγκεκριμένος ασθενής είναι χαμηλού κινδύνου για την 
ανάπτυξη επιπλοκών κατά την διάρκεια της εμπύρετης ουδετεροπενίας. 
Πολλές προσεγγίσεις έγιναν βάσει κριτηρίων, πρώτον κατά την έναρξη του 
πυρετού και την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, και δεύτερον κατά 
την διάρκεια της νοσηλείας όταν ο ασθενής είναι απύρετος, έχει στείρες 
αιμοκαλλιέργειες και εμφανίζει σταθερή κλινική κατάσταση. Από την 
ανασκόπηση των σημαντικότερων μελετών της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι 
τα βασικά χαρακτηριστικά που κατατάσσουν τον ασθενή στη ομάδα “χαμηλού 
κινδύνου” είναι αυτά που συνοψίζονται στον πίνακα 3.14 

Αναλυτικότερα, οι Talcott και συνεργάτες36 πρότειναν σύστημα που 
προέκυψε από αναδρομική μελέτη και που κατατάσσει τους ασθενείς με 
εμπύρετη ουδετεροπενία σε 4 ομάδες, ανάλογα με την υποκείμενη νόσο και 
τους συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου την πρώτη μέρα του πυρετού. Οι 
ασθενείς στις 3 από τις 4 ομάδες θεωρούνται “υψηλού κινδύνου” για την 
ανάπτυξη μειζόνων επιπλοκών, απαιτούν νοσηλεία στο νοσοκομείο και 
καθορίζονται ως εξής: (1) ασθενείς οι οποίοι ήδη νοσηλεύονται, (2) 
ασθενείς που είναι εκτός νοσοκομείου με υποκείμενη νόσο η οποία βρίσκεται 
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σε ύφεση ή δεν είναι επιθετική μεν, αλλά εμφανίζουν συμπτώματα όπως 
πόνος, ναυτία ή κυκλοφορική καταπληξία, και (3) ασθενείς που είναι εκτός 
νοσοκομείου με υποκείμενη νόσο που δεν ελέγχεται. Η τέταρτη ομάδα 
περιλαμβάνει ουδετεροπενικούς ασθενείς με πυρετό χωρίς συμπτώματα ή 
σημεία λοίμωξης και με υποκείμενη νόσο σε ύφεση. Στην μελέτη αυτή η 
συχνότητα μειζόνων επιπλοκών ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς της 
πρώτης ομάδας. Επίσης η θνητότητα στο σύνολο των ασθενών ήταν 8% ενώ 
στους ασθενείς της τρίτης ομάδας ήταν 14%. Η υπόθεση αυτή αξιολογήθηκε 
προοπτικά και ισχυροποιήθηκε σε μεταγενέστερη μελέτη, που περιλάμβανε 
444 ουδετεροπενικούς ασθενείς με πυρετό.37 Παρόλα αυτά τρίτη μελέτη 
της ίδιας ομάδας ερευνητών έδειξε ότι η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να 
διαχωρίσει ικανοποιητικά ποιοι ασθενείς θα έχουν καλή ή κακή έκβαση.38 

 
Πίνακας 3: Παράγοντες που συνδέονται με χαμηλό κίνδυνο για την 

εμφάνιση σοβαρής λοίμωξης σε ασθενείς με ουδετεροπενία. 14 
 

• Απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων ≥100/mm3 
• Απόλυτος αριθμός μονοκυττάρων ≥100/mm3  
• Φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος 
• Φυσιολογικές ή ελαφρώς αυξημένες ηπατικές και νεφρικές  

             δοκιμασίες  
• ∆ιάρκεια ουδετεροπενίας <7 ημέρες 
• Αναμενόμενη διάρκεια ουδετεροπενίας <10 μέρες 
• Απουσία σημείων λοίμωξης στο σημεία εισόδου ενδοφλέβιων 

καθετήρων 
• Στοιχεία ανάκαμψης της λειτουργίας του μυελού των οστών 

(πολυμορφοπύρηνα >100/μl, ή αιμοπετάλια >75.000/μl) 
• Νεοπλασματική νόσος σε ύφεση 
• Μέγιστη θερμοκρασία <39.0 0C 
• Απουσία νευρολογικών ή διανοητικών διαταραχών  
• Ασθενής σε καλή γενική κατάσταση 
• Απουσία επιπλοκών (shock, υποξίας, πνευμονίας ή λοίμωξης άλλου 

οργάνου, εμέτου ή διάρροιας) 
 

Στην συνέχεια οι Kern και συνεργάτες39 και οι Freifeld και 
συνεργάτες40 προτείνουν σειρά κριτηρίων αποκλεισμού για τον καθορισμό 
των ασθενών “χαμηλού κινδύνου” για την εμφάνιση επιπλοκών. Τα 
προτεινόμενα από τους Kern και συνεργάτες περιλαμβάνουν τους ασθενείς 
των οποίων η διάρκεια της ουδετεροπενίας αναμένεται να διαρκέσει πάνω 
από 10 ημέρες,  ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ΜΑΚ, ασθενείς με 



 23

νεφρική ανεπάρκεια, shock ή αναπνευστική ανεπάρκεια, αυτούς που 
λαμβάνουν ενδοφλέβια υποστηρικτική θεραπεία, ασθενείς με HIV λοίμωξη ή 
λοίμωξη κεντρικού νευρικού συστήματος και ασθενείς με πιθανότητα 
θανάτου τις επόμενες 48 ώρες. Παρόμοια είναι τα προτεινόμενα από τους 
Freifeld και συνεργάτες που περιλαμβάνουν τον ίδιο περιορισμό ως προς 
την διάρκεια της ουδετεροπενίας, την ύπαρξη αιμοδυναμικής αστάθειας, 
κοιλιακού άλγους, ναυτίας με ή χωρίς έμετο, διάρροιας, νευρολογικών 
διαταραχών ή διαταραχών προσανατολισμού, λοίμωξης που οφείλεται σε 
φλεβικούς καθετήρες, πνευμονικών διηθήσεων, νεφρικής ανεπάρκειας και 
ηπατικής ανεπάρκειας. ∆υνητικό περιορισμό όλων αυτών κριτηρίων 
αποτελεί η δυσκολία στην κλινικής εκτίμησης. 

Τέλος αρκετά πρόσφατα, η ομάδα μελέτης λοιμώξεων της 
Πολυεθνικής Εταιρείας για Υποστηρικτική Θεραπεία στον Καρκίνο 
(Multinational Association for Supportive Care in Cancer - MASCC) 
ανέπτυξε σύστημα βαθμονόμησης για την αναγνώριση των ασθενών 
“χαμηλού κινδύνου” με κακοήθεια και εμπύρετη ουδετεροπενία.41 Το 
σύστημα προέκυψε από προοπτική συνεργατική μελέτη στην οποία 
αξιολογήθηκαν διάφορα χαρακτηριστικά 1139 ασθενών κατά την εμφάνιση 
του πυρετού, και βρέθηκε ότι αυτά που συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο 
επιπλοκών και καλή έκβαση (μετά από αναλύσεις λογαριθμικής 
παλινδρόμησης, p<0,001), είναι τα εξής: ηλικία <60 ετών (παιδιά δεν 
συμπεριλήφθηκαν), νεοπλασματική νόσος σε μερική ή πλήρη ύφεση, απουσία 
συμπτωμάτων νόσου, εμφάνιση του πυρετού εκτός του νοσοκομείου, 
θερμοκρασία <39.00C, φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος, απουσία 
υπότασης, αριθμός αναπνοών ≤24/min, απουσία χρόνιας πνευμονικής 
νόσου, απουσία αιμορραγίας, απουσία αφυδάτωσης, απουσία ιστορικού 
μυκητιασικής λοίμωξης και απουσία χορήγησης αντιμυκητιασικής αγωγής 
τους τελευταίους 6 μήνες. Μετά από επιπλέον ανάλυση της βαρύτητας που 
έχει το κάθε χαρακτηριστικό για την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών, 
προέκυψε το σύστημα βαθμονόμησης που φαίνεται στον πίνακα 4 και 
περιλαμβάνει 7 χαρακτηριστικά. Το μέγιστο άθροισμα του συστήματος είναι 
26, ενώ τιμές ≥ 21 αποτελούν προγνωστικό δείκτη για “χαμηλό κίνδυνο” 
εμφάνισης μειζόνων επιπλοκών σε ποσοστό 91%. Συγκρίνοντας το σύστημα 
αυτό με το προτεινόμενο από τους Talcott και συνεργάτες,36,37 φαίνεται ότι 
οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη δεν διαφέρουν ουσιαστικά, αλλά αν 
χρησιμοποιηθεί το τελευταίο αρκετοί “χαμηλού κινδύνου ασθενείς” 
διαφεύγουν και εξακολουθούν να θεωρούνται “υψηλού κινδύνου”.5,13  
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Πίνακας 4: Σύστημα βαθμονόμησης κινδύνου ανάπτυξης μειζόνων 
επιπλοκών ουδετεροπενικών ασθενών με πυρετό, που βασίζεται στο 

προγνωστικό μοντέλο της MASCC.14,41 
   
Χαρακτηριστικό  Βαθμολογία  
Φορτίο νόσουα 
  Χωρίς συμπτώματα  
  Ήπιου βαθμού συμπτώματα 
  Μέτριου βαθμού συμπτώματα 
Απουσία υπότασης 
Απουσία χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας 
Συμπαγής όγκος ή απουσία προηγούμενης μυκητιασικής 
λοίμωξης σε ασθενή με αιματολογική κακοήθεια 
Εξωνοσοκομειακός ασθενής 
Απουσία αφυδάτωσης 
Ηλικία <60 ετώνβ 

 

 
5 
5 
3 
5 
4 
 
4 
3 
3 
2 

Σημείωση: Οι βαθμολογίες που αφορούν στο “φορτίο νόσου” δεν αθροίζονται. Επομένως το 
μέγιστο θεωρητικά άθροισμα είναι 26.  
α Επιλέγεται μόνο ένα  
β  ∆εν εφαρμόζεται σε ασθενείς ≤16 ετών. Οι παράγοντες που καθορίζουν τα παιδιά με 
εμπύρετη ουδετεροπενία για την εμφάνιση επιπλοκών είναι o αρχικός αριθμός 
μονοκυττάρων ≥100/mm3, η απουσία επιπλοκών και η φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος, 
[44].    

 
Μεταξύ των παραγόντων που θεωρείται ότι έχουν προγνωστική αξία 

για την εμφάνιση μειζόνων επιπλοκών είναι η υποκείμενη νόσος 
(αιματολογικές κακοήθειες vs συμπαγείς όγκοι) και η διάρκεια της 
ουδετεροπενίας. Καμία όμως από τις δύο αυτές παραμέτρους δεν 
περιλαμβάνεται στο μοντέλο της MASCC. Παρόλα αυτά η επίπτωση της 
υποκείμενης νόσου εμπεριέχεται στην ύπαρξη της προηγούμενης 
μυκητιασικής λοίμωξης, λόγω της σχέσης της τελευταίας με την 
αιματολογική κακοήθεια. Η σημασία της πάντως δεν είναι απόλυτα 
αποσαφηνισμένη, αλλά πιθανότατα ερμηνεύεται από το γεγονός ότι αποτελεί 
έμμεσο δείκτη ανθεκτικής ή σε υποτροπή λευχαιμίας, καθώς και 
προηγούμενου επεισοδίου παρατεταμένης ουδετεροπενίας. Η αναμενόμενη 
διάρκεια της ουδετεροπενίας συχνά χρησιμοποιείται από αρκετούς 
συγγραφείς για τον καθορισμό των ασθενών “χαμηλού κινδύνου”, η οποία αν 
και δεν αποτελεί προγνωστικό δείκτη για την τελική έκβαση εμφανίζει 
ισχυρή συσχέτιση με την ανταπόκριση στην αρχική εμπειρική αντιμικροβιακή 
θεραπεία που δεν απαιτεί τροποποίηση. Επιπλέον η αναμενόμενη διάρκεια 
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της ουδετεροπενίας δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την πραγματική 
της  διάρκεια, που ενδεχομένως αποτελεί σημαντικό παράγοντα. ∆εδομένου 
ότι η ακριβής πρόβλεψη της διάρκειας και της βαρύτητας της 
ουδετεροπενίας είναι ο επιθυμητός στόχος, είναι προφανές ότι οι 
παράμετροι αυτοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη των 
μελλοντικών μοντέλων κινδύνου, που θα επιτρέψει την εφαρμογή της 
άριστης θεραπείας σε ασθενείς με εμπύρετη ουδετεροπενία.5,6,41  

Τέλος για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών 
καθώς και της τελικής έκβασης έχουν χρησιμοποιηθεί εργαστηριακές 
παράμετροι όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, η ιντερλευκίνη-6 (IL-6), η 
ιντερλευκίνη-8 (IL-8) και η προκαλσιτονίνη. Όμως παρότι φαίνεται ότι η 
αύξησή τους συνδέεται με την εμφάνιση βακτηριαιμίας, δεν υπάρχουν 
επαρκή δεδομένα που να τεκμηριώνουν την χρήση τους στην κλινική 
πράξη.10,14,42,43   

Επομένως είναι γενικά αποδεκτό ότι οι ασθενείς με κακοήθειες και 
εμπύρετη ουδετεροπενία αποτελούν ετερογενή πληθυσμό, υποομάδα του 
οποίου έχει χαμηλό κίνδυνο για την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών ή 
θανάτου. Η κατηγοριοποίηση αυτή του κινδύνου έχει οδηγήσει σε αλλαγές, 
σε σχέση με το παρελθόν, στο είδος της αντιμικροβιακής αγωγής 
(συνδυασμένη vs μονοθεραπεία), στον τρόπο χορήγησης (παρεντερικά vs 
από του στόματος) και στην διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο.    
 
5. Θνητότητα κατά την διάρκεια της εμπύρετης 
ουδετεροπενίας 

 
Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεσθεί σημαντική πρόοδος στην 

αντιμετώπιση της εμπύρετης ουδετεροπενίας και ιδιαίτερα της 
βακτηριαιμίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μεταξύ των 800 
αποδεδειγμένων επεισοδίων βακτηριαιμίας που περιλαμβάνονται στις 8 
μελέτες της ∆ιεθνούς Ομάδας Αντιμικροβιακής Θεραπείας (International 
Antimicrobial Therapy Group - IATG) της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης 
Έρευνας και Θεραπείας του Καρκίνου (European Organization for 
Research and Treatment of Cancer – EORTC), που πραγματοποιήθηκαν 
μεταξύ των ετών 1978-1994 (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VIII, IX και XI), η 
συνολική θνητότητα μειώθηκε από 21% σε 7%.6,45 Ειδικότερα ο ρυθμός 
θανάτου σε διάστημα 30-ημερών παρακολούθησης από οποιαδήποτε αιτία σε 
ασθενείς με gram-αρνητική και gram-θετική βακτηριαιμία εκτιμάται σήμερα 
σε 10% και 6% αντίστοιχα. Τα δεδομένα αυτά αντιπροσωπεύουν δραματική 
βελτίωση, συγκρινόμενα με τα ευρήματα της κλασσικής μελέτης ασθενών με 
βακτηριαιμία από gram-αρνητικά βακτήρια που πραγματοποιήθηκε το 1962, 
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στην οποία η θνητότητα σε ασθενείς με σοβαρή υποκείμενη νόσο έφθανε το 
90%.46 Επίσης στην πρώτη μελέτη του EORTC-IATG που 
πραγματοποιήθηκε το 1978, πάνω από 20% των ασθενών με gram-αρνητική 
βακτηριαιμία και περίπου το 15% αυτών με gram-θετική βακτηριαιμία 
κατέληξαν.47 Αν και για την βελτίωση αυτή πιθανότατα είναι υπεύθυνοι και 
άλλοι παράγοντες, η χορήγηση της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας 
ευρέως φάσματος αναμφίβολα παίζει σημαντικό ρόλο.  

Σε παρόμοια αποτελέσματα έχουν καταλήξει και διάφορες άλλες 
μελέτες τόσο από την Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ. Αντίθετα όμως σε 
πρόσφατη αμερικάνικη μελέτη 2.340 ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα 
και νοσοκομειακή βακτηριαιμία, παρατηρήθηκε παραδόξως πολύ υψηλή 
θνητότητα από σταφυλόκοκκους αρνητικούς στην κοαγκουλάση (CoNS) 
(33,4%) και άλλα gram-θετικά παθογόνα όπως Staphylococcus aureus 
ευαίσθητο στην μεθικιλλίνη (22,8%) και Staphylococcus aureus ανθεκτικό 
στην μεθικιλλίνη (17,7%).48 Παρότι οι περισσότεροι συμφωνούν ότι τα 
δεδομένα των μελετών της EORTC-IATG εμπεριέχουν πιθανότατα 
σφάλματα που προέρχονται από συγκριτικές κλινικές μελέτες εμπειρικής 
αντιμικροβιακής αγωγής κατά τις οποίες οι ασθενείς επιλέγονται με 
κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού, είναι εν τούτοις δύσκολο να ερμηνευθεί η 
ασυμφωνία αυτή των αποτελεσμάτων, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι διαφορές 
των ασθενών, η μέθοδος εκτίμησης και η αιτία θανάτου. Οι παρατηρήσεις 
αυτές έχουν γίνει και από ερευνητές του M.D. Anderson Cancer Center 
(Houston, TX).49 Οι ερευνητές αυτοί επισημαίνουν ότι στην πραγματικότητα 
η βακτηριαιμία αποτελεί το 35% των λοιμώξεων σε ασθενείς με 
αιματολογικές κακοήθειες και το 20% των ασθενών με συμπαγείς όγκους, 
ενώ επιπρόσθετα οι λοιμώξεις που προέρχονται από άλλες θέσεις (π.χ. 
πνευμονία) ή οι πολυμικροβιακές λοιμώξεις συνδέονται με υψηλότερα 
ποσοστά θνητότητας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

∆ΙΑΓΝΩΣΗ, ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

 
 
1. Το “profile” της νόσου  
 

Οι ουδετεροπενικοί ασθενείς έχουν ελαττωμένη ικανότητα  
φλεγμονώδους απάντησης, γεγονός που επηρεάζει τα συμπτώματα με τα 
οποία εμφανίζεται η λοίμωξη. Συχνά ο πυρετός αποτελεί το πρώτο και 
μοναδικό σημείο λοίμωξης. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που 
έχουν συμπεριληφθεί στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από την EORTC 
τα τελευταία τριάντα χρόνια, δεν έχουν κανένα άλλο σύμπτωμα λοίμωξης 
εκτός από πυρετό. Από όλες αυτές τις μελέτες αλλά και από άλλες που 
υπάρχουν στην βιβλιογραφία, εκτιμάται ότι 48 έως 60% των ασθενών με 
εμπύρετη ουδετεροπενία έχει κλινικά ή μικροβιολογικά τεκμηριωμένη 
λοίμωξη. Η βακτηριαιμία αποτελεί το 20 έως και 25% των εμπυρέτων 
επεισοδίων, ενώ οι άλλες μικροβιολογικά και κλινικά τεκμηριωμένες 
λοιμώξεις αποτελούν το 5% και το 25 έως 30% των επεισοδίων αντίστοιχα. 
11,12,13,14 Επιπλέον, περίπου ένα τέταρτο των ασθενών με πολυμορφοπύρηνα 
< 100/μl έχει βακτηριαιμία. Τέλος στο 40% περίπου των εμπυρέτων 
επεισοδίων δεν αποκαλύπτεται παθογόνο αίτιο λοίμωξης, και θεωρούνται 
ως πυρετός αγνώστου αιτιολογίας, (πίνακας 1). Πριν την εφαρμογή της 
εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας η συχνότητα εμφάνισης 
μικροβιολογικά αποδεδειγμένης λοίμωξης έφθανε έως και 75%. Σήμερα με 
την έγκαιρη χορήγηση των αντιβιοτικών το ποσοστό αυτό όπως 
προαναφέρθηκε έχει μειωθεί στο 35%.50,51,52,53   

 
Πίνακας 1. Συχνότητα των διαφόρων τύπων λοιμώξεων σε εμπύρετα 

επεισόδια ουδετεροπενικών ασθενών 11,12,13,14 
 
Μικροβιολογικά αποδεδειγμένες λοιμώξεις 

• Βακτηριαιμία  
• Άλλες μικροβιολογικά αποδεδειγμένες λοιμώξεις 

  

 
20-25% 

5% 

Κλινικά αποδεδειγμένες λοιμώξεις  20-25% 

Πυρετός αγνώστου αιτιολογία  40% 
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Οι λοιμώξεις έχουν την τάση να εμφανίζονται όπου υπάρχει διάσπαση 

των ανατομικών φραγμών εξ αιτίας φλεγμονής, χημειοθεραπείας ή 
επεμβατικών δοκιμασιών, θέσεις που αποτελούν πύλη εισόδου των 
μικροβίων. Πρωτογενείς ανατομικές θέσεις λοιμώξεων αποτελούν ο 
πνεύμονας, ο γαστρεντερικός σωλήνας (φάρυγγας, οισοφάγος, λεπτό έντερο, 
ορθό, περιπρωκτική χώρα), οι παραρρίνιοι κόλποι και το δέρμα. Στους 
ουδετεροπενικούς ασθενείς οι συχνότερες εστίες λοίμωξης που συνοδεύουν 
την βακτηριαιμία είναι ο πνεύμονας, η στοματοφαρυγγική κοιλότητα, η 
περιπρωκτική χώρα και οι ενδοφλέβιοι καθετήρες με αυξανόμενη 
συχνότητα. Το ουροποιητικό δεν αποτελεί συχνή εστία λοίμωξης εκτός εάν 
υπάρχει ουροκαθετήρας.12,31,32,54 Στις περιπτώσεις πυρετού αγνώστου 
αιτιολογίας η γνώση των συχνότερων θέσεων λοίμωξης μπορεί να επηρεάσει 
τη θεραπευτική απόφαση. Από τις μικροβιολογικά αποδεδειγμένες λοιμώξεις 
εκτός της βακτηριαιμίας, σημειώνεται η αυξανόμενη συχνότητα των 
μυκητιάσεων. Μελέτες σε νεκροτομικό υλικό έδειξαν εν τω βάθει 
μυκητιάσεις σε ποσοστό 20-40%, από τις οποίες μόνο 5-12% είχε 
διαγνωσθεί προ του θανάτου.55,56 Τέλος σημαντικό αίτιο πυρετού στους 
ασθενείς αυτούς αποτελούν και οι ιοί (παλιότεροι και νεότεροι). 28,57          
 
2. Ιδιαιτερότητες στην εμφάνιση, διάγνωση και θεραπεία των 
λοιμώξεων  
 

Οι ουδετεροπενικοί ασθενείς έχουν ελαττωμένη ικανότητα 
φλεγμονώδους απάντησης και ως εκ τούτου οι λοιμώξεις εμφανίζονται με 
ιδιαίτερα ή ασυνήθη χαρακτηριστικά. Οι ασυνήθεις αυτές εκδηλώσεις 
συνοψίζονται: α)  στην απουσία σημείων και συμπτωμάτων, β) στην γρήγορη 
εξέλιξη της νόσου, γ) στις ασυνήθεις θέσεις εντόπισης της λοίμωξης, και δ) 
συχνά οι αιτιολογικοί παράγοντες είναι ασυνήθη ή ανθεκτικά παθογόνα, 
(πίνακας 2).58  

Η μειωμένη αυτή φλεγμονώδης απάντηση περιορίζει τις εκδηλώσεις 
της λοίμωξης, έτσι ώστε ο πυρετός να αποτελεί το πρωιμότερο και πολλές 
φορές μόνο σύμπτωμά της.8,11,12,13,14 Για παράδειγμα ασθενείς με εκτεταμένη 
πνευμονία που αποδείχθηκε νεκροτομικά, είχαν φυσιολογική ακτινογραφία 
θώρακος προ του θανάτου.8,58 Η απουσία εμφάνισης των τυπικών σημείων 
και συμπτωμάτων της λοίμωξης αποδείχθηκε πριν από 30 χρόνια περίπου 
σε μελέτη των Sickle και συνεργατών, στην οποία βρέθηκε ότι μεταξύ των 
ασθενών με πνευμονία το 84% αυτών με ουδετερόφιλα >1000/mm3 
παρήγαγαν πυώδη πτύελα σε σχέση μόνο με το 8% αυτών με σοβαρή 
ουδετεροπενία (ουδετερόφιλα <100/mm3).28 Μεταξύ των ασθενών με 
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λοίμωξη ουροποιητικού, πυουρία υπήρχε στο 97% και 11% των ασθενών 
αντίστοιχα. Επίσης σε άλλη μελέτη ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα και 
πνευμονία από gram-αρνητικά βακτήρια, 38% αυτών με ουδετεροπενία 
(<1000/mm3) είχαν φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος κατά την έναρξη της 
λοίμωξης, παρότι αρκετοί στην συνέχεια εμφάνισαν παθολογικά ευρήματα.59 

 
Πίνακας 2. Ασυνήθη χαρακτηριστικά των λοιμώξεων σε ουδετεροπενικούς 

ασθενείς 

I Απουσία σημείων ή συμπτωμάτων 
α) Ασθενείς υπό θεραπεία με κορτικοειδή ενδέχεται να μην 
εμφανίσουν πυρετό, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μυκητιασικής 
λοίμωξης 
β) Ασθενείς με πνευμονία μπορεί να έχουν φυσιολογική 
ακτινογραφία θώρακος 
γ) Ασθενείς με μηνιγγίτιδα, ενδοκοιλιακή λοίμωξη, λοίμωξη 
ουροποιητικού κ.α., δεν εμφανίζουν τα τυπικά σημεία αυτών  

II Ταχεία εξέλιξη της λοίμωξης 
α) Εντοπισμένη λοίμωξη συχνά επιπλέκεται με βακτηριαιμία 
β) Λοίμωξη που παραμένει χωρίς θεραπεία μπορεί να επιφέρει το 
θάνατο σε λίγες ώρες  

III Ασυνήθεις θέσεις εντόπισης 
α) Τυφλίτις 
β) Περιπρωκτικές λοιμώξεις 
γ) Η Pseudomonas aeruginosa μπορεί να προκαλέσει διάφορες 
ασυνήθεις λοιμώξεις 

IV Ασυνήθη ή ανθεκτικά παθογόνα 
α) Βακτηρίδια με χαμηλή λοιμογόνο δράση, που ανήκουν στη 
φυσιολογική χλωρίδα και είναι ανθεκτικά στα κοινά αντιβιοτικά 
β) Μύκητες, συχνά υφομύκητες, που σπανίως προκαλούν 
λοιμώξεις σε άλλα άτομα  

 
    Για τους λόγους αυτούς η αρχική εκτίμηση του ασθενούς από τον 

γιατρό μπορεί να μην είναι ακριβής. Όπως αποδείχθηκε σε μελέτη που 
περιελάμβανε μεγάλο αριθμό ασθενών, η αρχική εκτίμηση ήταν λάθος στο 
33% των εμπυρέτων επεισοδίων, ενώ το 28% αυτών που αποδείχθηκε 
τελικά ότι οφείλονταν σε λοίμωξη είχαν αρχικά χαρακτηρισθεί ως πυρετός 
αγνώστου αιτιολογίας.60 Το πρόβλημα γίνεται περισσότερο περίπλοκο 
επειδή ο πυρετός μερικές φορές μπορεί να μην οφείλεται σε λοιμώδη αίτια. 
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Μη λοιμώδη αίτια πυρετού είναι η ίδια η υποκείμενη νόσος (κυρίως 
λεμφώματα), η ιντερφερόνη, ο αντιλεμφοκυτταρικός ορός, άλλοι 
φαρμακευτικοί παράγοντες όπως τα μονοκλωνικά αντιλεμφοκυτταρικά 
αντισώματα, ή οι μεταγγίσεις αίματος και αιμοπεταλίων. Αντίθετα ενδέχεται 
ο ασθενής να έχει λοίμωξη και να μην έχει πυρετό, όπως στην περίπτωση 
λήψης κορτικοστεροειδών, ιδιαίτερα εάν υπάρχει μυκητιασική λοίμωξη. 
Επιπλέον στον ουδετεροπενικό ασθενή υπάρχουν δυσκολίες στην διάγνωση 
που σχετίζονται με διάφορους περιορισμούς στην εφαρμογή διαγνωστικών 
πράξεων. Σε ασθενείς με θρομβοπενία δύσκολα αποφασίζεται βιοψία 
ήπατος, πνεύμονα ή οσφυονωτιαία παρακέντηση, ενώ απλούστεροι χειρισμοί 
όπως η ορθοσκόπηση ή ο καθετηριασμός της κύστεως μπορεί να 
αποτελέσουν αφορμή βακτηριαιμίας. 8,59 

Είναι επομένως πρωταρχικής σημασίας η έναρξη εμπειρικής 
αντιβιοτικής θεραπείας αμέσως μετά την εμφάνιση του πυρετού, γιατί η 
εξέλιξη της λοίμωξης μπορεί να είναι ραγδαία.13,14,58 Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι σε παλιά μελέτη παιδιών με καρκίνο που εμφάνισαν πνευμονία, 
βακτηριαιμία βρέθηκε στο 64% αυτών με ουδετεροπενία και σε κανένα από 
αυτά με φυσιολογικά πολυμορφοπύρηνα.61 ∆εν υπάρχει κλινική ή 
εργαστηριακή δοκιμασία η οποία να ξεχωρίζει άμεσα ποιος ουδετεροπενικός 
ασθενής με πυρετό έχει βακτηριαιμία και ποιος δεν έχει. Η απουσία ειδικών 
ευρημάτων κατά την φυσική εξέταση δεν αποκλείει την ύπαρξη 
βακτηριαιμίας, επειδή σε περισσότερο από το 50% των ασθενών με 
βακτηριαιμία απουσιάζουν τέτοιου είδους συμπτώματα.  

Οι λοιμώξεις από gram-αρνητικά βακτήρια και ιδιαίτερα από 
Pseudomonas aeruginosa εξελίσσονται πολύ γρήγορα αν αφεθούν χωρίς 
θεραπεία και οι περισσότεροι ασθενείς καταλήγουν εντός 48 ωρών. Επίσης 
ορισμένα gram-θετικά βακτήρια όπως διάφορα είδη Streptococcus 
viridans, Staphylococcus aureus και πνευμονιόκοκκοι μπορεί να 
προκαλέσουν κεραυνοβόλο σηπτικό shock, που οδηγεί σε νεφρική 
ανεπάρκεια ή/και σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS)  και 
χαρακτηρίζεται από υψηλή θνητότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται δύο 
αντίστοιχα περιστατικά που περιγράφονται στην βιβλιογραφία. Ασθενής με 
οξεία λευχαιμία και λοίμωξη από Pseudomonas aeruginosa, που 
αποδείχθηκε εκ των υστέρων, εμφάνισε γαγγραινώδες ερύθημα στο πρόσθιο 
κοιλιακό τοίχωμα και κατέληξε μία ημέρα αργότερα  με εκτεταμένη 
υποδερματίτιδα ολόκληρης της κοιλιακής χώρας. Ασθενής που είχε 
υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών κατέληξε από 
στρεπτοκοκκική πνευμονία εντός 6 ωρών, παρά την έγκαιρη έναρξη 
θεραπείας με βανκομυκίνη.10,14,58 Παράγοντες που προδιαθέτουν στην 
εμφάνιση τέτοιου τύπου λοιμώξεων είναι η εκτεταμένη βλεννογονίτιδα, η 
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βαριά ουδετεροπενία, η χημειοθεραπεία με υψηλές δόσεις κυταραβίνης και η 
αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη, ιδιαίτερα αν συνδυάζεται με 
φαρμακευτικούς παράγοντες για την ελάττωση της γαστρικής οξύτητας 
όπως Η2-αναστολείς ή αντιόξινα.58    

Οι λοιμώξεις στους ουδετεροπενικούς ασθενείς συχνά εντοπίζονται 
σε ασυνήθεις θέσεις. Για παράδειγμα η τυφλίτιδα συνδέεται σχεδόν 
αποκλειστικά με την ουδετεροπενία, εμφανίζεται σε ασθενείς με οξεία 
λευχαιμία και ιδιαίτερα παιδιά. Οι περιπρωκτικές λοιμώξεις αποτελούν 
περίπου το 5% των λοιμώξεων σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα και 
ιδιαίτερα σε οξεία μονοκυτταρική λευχαιμία. Οι λοιμώξεις αυτές μπορεί να 
προκαλέσουν νέκρωση των ιστών με επέκταση και στο ορθό. Αναφέρεται 
περίπτωση νεαρής γυναίκας με οξεία λευχαιμία, στην οποία τέτοιου είδους 
λοίμωξη προκάλεσε νέκρωση του ορθού και του κόλπου.58,62 

Η Pseudomonas aeruginosa μπορεί να προκαλέσει ποικίλες 
ασυνήθεις λοιμώξεις. Αναφέρονται περιπτώσεις δερματικών λοιμώξεων που 
εξελίσσονται προκαλώντας νέκρωση ιστών, και ασθενούς με λοίμωξη  της 
στοματοφαρυγγικής κοιλότητας που ανέπτυξε νεκρωτική μάζα στην περιοχή 
των αμυγδαλών και της μαλθακής υπερώας που εκδηλώθηκε με 
αναπνευστική δυσχέρεια.58,63  

Η μηνιγγίτιδα παρότι δεν είναι συχνή σε ουδετεροπενικούς ασθενείς, 
δεν εμφανίζεται με τα χαρακτηριστικά συμπτώματα και σημεία. Επιπλέον τα 
παθογόνα που αποτελούν συχνές αιτίες μηνιγγίτιδας στα φυσιολογικά άτομα, 
σπάνια προκαλούν τέτοια λοίμωξη στους ουδετεροπενικούς ασθενείς, στους 
οποίους συχνότερα ευθύνονται οι Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Enterococcus faecalis ή άλλοι μικροοργανισμοί. Γυναίκα με 
οξεία λευχαιμία ανέφερε το πρωί έντονο πονοκέφαλο και συγχρόνως 
διαπιστώθηκε πυρετός 40,50C, στη συνέχεια εμφάνισε κωματώδη κατάσταση 
και κατέληξε 4 ώρες μετά την εμφάνιση του πυρετού. Στην αυτοψία 
διαπιστώθηκε λοίμωξη των μηνίγγων από Clostridium perfringens.58 

Η ενδοκαρδίτιδα αποτελεί σπάνια επιπλοκή των ουδετεροπενικών 
ασθενών. Παρόλα αυτά αναφέρεται περίπτωση νεαρής γυναίκας με οξεία 
λευχαιμία χωρίς προηγούμενο ιστορικό βαλβιδοπάθειας, η οποία εμφάνισε 
πυρετό και κοιλιακή ταχυκαρδία που προκάλεσε τον θάνατο λίγες ώρες 
μετά. Στη αυτοψία διαπιστώθηκε ενδοκαρδίτιδα από Corynebacterium 
Jeikeium. Η λοίμωξη οφειλόταν σε ενδοφλέβιο καθετήρα.64 

∆υσκολίες στη διάγνωση και στη θεραπεία της λοίμωξης προέρχονται 
και από τα υπεύθυνα παθογόνα, τα οποία συχνά δεν ανήκουν στα κοινά 
παθογόνα ή αποτελούν πολυανθεκτικά νοσοκομειακά στελέχη. Πολλοί από 
τους μικροοργανισμούς σπάνια προκαλούν λοιμώξεις στα φυσιολογικά άτομα, 
συνήθως προέρχονται από την φυσιολογική ανθρώπινη χλωρίδα και 



 32

ορισμένοι είναι ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά. Για παράδειγμα ο 
Stomatococcus mucilaginosus ανήκει στην φυσιολογική χλωρίδα του 
στόματος, αλλά σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με βλεννογονίτιδα προκαλεί 
βακτηριαιμία με σηπτικό shock, πνευμονία και μηνιγγίτιδα. Οι λοιμώξεις 
αυτές συνήθως δεν ανταποκρίνονται στην θεραπεία. Πολλές λοιμώξεις που 
συνδέονται με καθετήρες προέρχονται από μικροοργανισμούς όπως οι gram-
θετικοί βάκιλλοι Bacillus spp. και Corynebacterium jeikeium, οι οποίοι είναι 
ανθεκτικοί στα β-λακταμικά αντιβιοτικά αλλά ευαίσθητοι στην βανκομυκίνη. 
Επίσης τα τελευταία χρόνια έχει αναφερθεί σημαντικός αριθμός 
μυκητιασικών λοιμώξεων που προκαλούνται από διάφορους σπάνιους 
μικροοργανισμούς. Από αυτούς συχνότεροι είναι οι Trichosporon beigelii, 
Blastoschizomyces capitatus και Fusarium spp.. Στους σπάνιους 
παθογόνους μύκητες επίσης ανήκουν και οι Hansenula anomala, 
Rhodotorula spp. και Scedosporium inflatum. 58,65  

Κατά το παρελθόν η ασυνήθης εμφάνιση των λοιμώξεων οφειλόταν 
συνήθως στην έλλειψη αποτελεσματικής θεραπείας έναντι των κοινών 
παθογόνων. Σήμερα οι ασυνήθεις λοιμώξεις οφείλονται σε μικροοργανισμούς 
με χαμηλή λοιμογόνο δύναμη σε φυσιολογικά άτομα, που είναι ανθεκτικοί στη 
θεραπεία. Οι ασυνήθεις εκδηλώσεις έχουν ελαττωθεί σε σχέση με το 
παρελθόν εξ’ αιτίας της έγκαιρης και αποτελεσματικής θεραπείας, όπως 
συμβαίνει με την Pseudomonas aeruginosa. Για το μέλλον προβλέπεται ότι 
λοιμώξεις με ασυνήθεις εκδηλώσεις θα προκαλούνται από βακτήρια και 
μύκητες ανθεκτικούς στην θεραπεία καθώς και  από ιούς, ενώ ορισμένες 
ασυνήθεις σημερινές λοιμώξεις ενδεχομένως να έχουν εξαφανισθεί λόγω 
της σημερινής αποτελεσματικής θεραπείας.  
 
3. Επιδημιολογία των μικροβιολογικά αποδεδειγμένων 
λοιμώξεων 

 
3.1. Αλλαγές στο μικροβιακό φάσμα των λοιμώξεων  

Κατά την διάρκεια των τελευταίων 5 δεκαετιών το μικροβιακό φάσμα 
των λοιμώξεων σε ουδετεροπενικούς ασθενείς έχει παρουσιάσει σημαντικές 
διακυμάνσεις, όπως προκύπτει τόσο από την Αμερικάνικη όσο και την 
Ευρωπαϊκή βιβλιογραφία. Τα gram-θετικά βακτηρίδια που επικρατούσαν 
στις λοιμώξεις στις δεκαετίες του ’50 και ’60, αποτελούν και πάλι την 
συχνότερη αιτία λοίμωξης στους ουδετεροπενικούς ασθενείς. Είναι γνωστό 
ότι την δεκαετία του ΄70 αυξήθηκε η απομόνωση των gram-αρνητικών 
βακτηριδίων γεγονός που συνέπεσε με την ευρεία χρήση των 
πενικιλλινοσοάντοχων αντιβιοτικών. Από τα μέσα περίπου της δεκαετίας 
του ’80 διεθνώς η συχνότητα αυτή άλλαξε και τα gram-θετικά παθογόνα 
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αποτελούν εκ νέου την συχνότερη αιτία λοιμώξεων στα περισσότερα 
νοσοκομεία. 6,7,9,11,12,14,48,53,66,67 Στην εικόνα 1 απεικονίζεται η διακύμανση 
της συχνότητας των παθογόνων στις περιπτώσεις βακτηριαιμίας από τα 
δεδομένα μελετών της IATG-ΕORTC, που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 
1973 έως 2000.68 
 

Εικόνα 1. Βακτηριαιμία από ένα μικροοργανισμό από τις 
μελέτες της IATG-EORTC κατά τα έτη 1973-2000
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Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 η λοίμωξη αποτελούσε το 70% των 

αιτίων θανάτου σε ασθενείς με οξεία λευχαιμία. Ο συχνότερος τύπος 
θανατηφόρου λοίμωξης ήταν η πνευμονία συνοδευόμενη από βακτηριαιμία. Η 
βακτηριαιμία αποτελούσε το 70% των λοιμώξεων, ενώ τα gram-αρνητικά 
βακτήρια ήταν υπεύθυνα περίπου για το 80% του συνόλου των 
βακτηριδιακών λοιμώξεων, συχνότερα των οποίων ήταν τα Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae.51,66,67 Μεταξύ αυτών την 
σημαντικότερη θέση κατείχε η Pseudomonas aeruginosa λόγω της ιδιαίτερα 
αυξημένης συχνότητα, που έφθανε και το 90% παρά την 
αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών in vitro. Από τους gram-θετικούς 
μικροοργανισμούς σημαντικότερος ήταν ο Staphylococcus aureus. Έτσι με 
την εφαρμογή της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας η κάλυψη των 
gram-αρνητικών ήταν επιτακτική, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την 
δραματική μείωση της θνητότητας ιδιαίτερα από Pseudomonas aeruginosa. 
Τα μέσα της δεκαετίας του ΄80 το φάσμα των μικροοργανισμών άρχισε να 
αλλάζει και να παρατηρείται αύξηση των gram-θετικών παθογόνων. Μέχρι 
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σήμερα ή τουλάχιστον μέχρι πολύ πρόσφατα το 60-70% του συνόλου των 
βακτηριαιμιών από έναν μικροοργανισμό οφείλεται σε gram-θετικούς 
κόκκους, συχνότεροι από τους οποίους είναι  οι αρνητικοί στην κοαγκουλάση 
σταφυλόκοκκοι (CoNS), ο Staphylococcus aureus, οι στρεπτόκοκκοι 
viridans και οι εντερόκκοκκοι.14,51,66,67          

Η αιτίες της αλλαγής αυτής δεν είναι απόλυτα αποσαφηνισμένες. Οι 
θεραπείες για τα νεοπλασματικά νοσήματα γίνονται ολοένα και πιο 
επιθετικές και προκαλούν σοβαρότερη βλεννογονίτιδα και διάρροια, γεγονός 
που οδηγεί σε μεγαλύτερη διάσπαση της ακεραιότητας των βλεννογόνων και 
αύξηση του κινδύνου λοιμώξεων που οφείλονται σε ανθεκτικά gram-θετικά 
στελέχη της χλωρίδας της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας. Επιπλέον η 
εφαρμογή ενδοφλέβιων κεντρικών καθετήρων που είναι πιο γενικευμένη σε 
σχέση με το παρελθόν, αποτελεί γεγονός που πιθανόν ερμηνεύει την αύξηση 
των σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων.6,7,50,67,69  

Η χρήση αντιμικροβιακών παραγόντων όπως οι κεφαλοσπορίνες 
τρίτης γενιάς και οι φθοριοκινολόνες που είναι περισσότερο δραστικές 
έναντι των gram-αρνητικών βακτηριδίων σε σχέση με τα gram-θετικά, 
ενδεχομένως παίζει σημαντικό ρόλο. Μελέτη του Elting και συνεργατών70 
ανέδειξε την σχέση μεταξύ φθοριοκινολονών και ανάπτυξης 
στρεπτοκοκκικής βακτηριαιμίας, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται Η2-
αναστολείς ή αντιόξινα δισκία. Το φαινόμενο αυτό πιθανότατα εξηγείται από 
τον αυξημένο αποικισμό του γαστρεντερικού σωλήνα από στελέχη 
στρεπτοκόκκων της χλωρίδας της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας. Βεβαίως 
η ευρεία χρήση της αντιμικροβιακής προφύλαξης έχει παίξει σημαντικό ρόλο 
στην τροποποίηση της αιτιολογίας της βακτηριαιμίας και συνδέεται επίσης 
με την ελάττωση της συχνότητας αυτής ως αιτία των εμπυρέτων 
επεισοδίων.  

Πολύ πρόσφατα, υπάρχουν μερικές ενδείξεις ότι η μικροβιολογική 
αιτιολογία της βακτηριαιμίας αλλάζει εκ νέου. Για παράδειγμα οι Haupt και 
συνεργάτες ανέδειξαν ετήσια αύξηση 3,4% στην συχνότητα της gram-
αρνητικής βακτηριαιμίας μεταξύ παιδιών ενός κέντρου που έλαβαν θεραπεία 
για συμπαγείς όγκους από το 1985 έως 1996.71 Παρομοίως 2 άλλες 
αναφορές έδειξαν αύξηση της συχνότητας της gram-αρνητικής 
βακτηριαιμίας σε ασθενείς με μεταμόσχευση μυελού των οστών,72,73 ενώ σε 
άλλη μελέτη των Gaytan-Martinez και συνεργατών φαίνεται ότι ο 
συχνότερα απομονωθείς μικροοργανισμός σε βακτηριαιμία ασθενών με 
εμπύρετη ουδετεροπενία ήταν ο Escherichia coli.74 

Τέλος στην πιο πρόσφατη μελέτη η οποία αφορούσε τη χορήγηση 
εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας σε ουδετεροπενικούς ασθενείς που 
πραγματοποιήθηκε από την ΙATG-EORTC, φαίνεται αύξηση τόσο στην 
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συνολική συχνότητα της βακτηριαιμίας (από 23% σε 28%, p=0,03), όσο και 
στην συχνότητα της gram-αρνητικής (από 6,6% σε 12%, p<0,001).75 Ασαφές 
παραμένει σε πιο βαθμό η αύξηση αυτή συνδέεται ή όχι με την ελάττωση της 
χρήσης των κινολονών ως χημειοπροφύλαξη ή με την ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας στις κινολόνες. Πάντως η αύξηση της gram-αρνητικής 
βακτηριαιμίας παρατηρήθηκε σε κέντρα που οι κινολόνες δεν είχαν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ ως χημειοπροφύλαξη,71 σε κέντρα που η 
χημειοπροφύλαξη με κινολόνες είχε διακοπεί πρόσφατα,48 καθώς και σε 
κέντρα που οι κινολόνες χρησιμοποιούνται ακόμη.74 Είναι αρκετά νωρίς για 
να γνωρίζουμε αν η αύξηση αυτή θα συνεχισθεί και θα αποτελέσει 
σοβαρότερο πρόβλημα μελλοντικά. Αναμφίβολα πάντως η σημασία της 
κάλυψης των gram-αρνητικών παθογόνων από την εμπειρική αντιμικροβιακή 
θεραπεία παραμένει μεγάλη, όχι μόνο εξ’ αιτίας της λοιμογόνου δύναμης που 
έχουν, αλλά γιατί επιπρόσθετα προκαλούν την πλειοψηφία των λοιμώξεων 
σε άλλες θέσεις εκτός της βακτηριαιμίας.6 Για παράδειγμα σε πρόσφατη 
μελέτη από το M. D. Anderson Cancer Center φαίνεται ότι παρότι οι gram-
θετικοί μικροοργανισμοί παραμένουν η συχνότερη αιτία της βακτηριαιμίας 
που προκαλείται από έναν μικροοργανισμό, οι gram-αρνητικοί 
μικροοργανισμοί επικρατούν στις άλλες θέσεις των λοιμώξεων. 
Επιπρόσθετα οι πολυμικροβιακές λοιμώξεις, που αποτελούν το 10 έως 20%  
όλων των λοιμώξεων, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% προκαλούνται 
τουλάχιστον από έναν gram-αρνητικό μικροοργανισμό.49  

Επιπρόσθετα με τη διακύμανση μεταξύ gram-αρνητικών και gram- 
θετικών μικροοργανισμών, έχουν παρατηρηθεί και άλλες αλλαγές ορισμένες 
από τις οποίες απαιτούν ιδιαίτερη έμφαση. Συγκεκριμένα σε ορισμένα 
κέντρα έχει παρατηρηθεί αύξηση της συχνότητας διαφόρων gram-
αρνητικών παθογόνων που παράγουν β-λακταμάσες, αύξηση της συχνότητας 
των εντερόκοκκων ευαίσθητων και ανθεκτικών στην βανκομυκίνη, καθώς 
και του κεραυνοβόλου σηπτικού shock από a-αιμολυτικούς 
στρεπτόκοκκους.6,68 Επίσης έχουν απομονωθεί ως παθογόνα ασυνήθεις ή 
νέοι μικροοργανισμοί. Για παράδειγμα έχει αναφερθεί αυξημένη συχνότητα 
νοσοκομειακών λοιμώξεων από Stenotrophomonas maltophilia σε ασθενείς 
που λαμβάνουν ευρέος φάσματος αντιβιοτικά.76 Επίσης παθογόνα που 
συνήθως θεωρούνται αβλαβή, όπως διάφορα είδη Corynebacterium έχει 
βρεθεί ότι προκαλούν σοβαρές λοιμώξεις.77  

 
3.2. Αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά 

Είναι γεγονός παγκόσμιο πλέον, ότι σε πολλά νοσοκομεία 
(συμπεριλαμβανομένων και των ογκολογικών κέντρων) παρατηρείται αύξηση 
της συχνότητας ανθεκτικών στα αντιβιοτικά gram-θετικών και gram-
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αρνητικών στελεχών.7,9 Οι CoNS εμφανίζουν ανθεκτικότητα στη μεθικιλλίνη 
σε ποσοστό 70-90%. Σε πολλά κέντρα απομονώνεται Staphylococcus 
aureus ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη πάνω από το 50%, ενώ η ανθεκτικότητα 
των εντεροκόκκων στη βανκομυκίνη (VRE) φθάνει το 30%.48,67 Πολλοί από 
τους μικροοργανισμούς αυτούς εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε περισσότερα 
από ένα αντιβιοτικά (πολυανθεκτικά στελέχη). Περίπου το 50-60% των 
Streptococcus viridans και pneumoniae δεν είναι ευαίσθητοι στην 
πενικιλλίνη, ενώ αρκετά άλλα gram-θετικά παθογόνα (όπως Leuconostoc 
spp., Lactobacillus spp. και Pediococcus spp.) εμφανίζουν εγγενή 
ανθεκτικότητα στη βανκομυκίνη.9 

Η αντοχή στα αντιβιοτικά αποτελεί σημαντικό θέμα και για τα gram-
αρνητικά παθογόνα. Η χρήση των φθοριοκινολονών ως χημειοπροφύλαξη σε 
υψηλού κινδύνου ασθενείς με ουδετεροπενία, συνδέεται με την εμφάνιση 
ανθεκτικών στελεχών Escherichia coli και Pseudomonas aeruginosa.67 Η 
ανθεκτικότητα της Pseudomonas aeruginosa στη σιπροφλοξασίνη φθάνει το 
20% σε πολλά κέντρα. Η χρήση των παλαιότερων κινολονών (νοφλοξασίνης, 
οφλοξασίνης και σιπροφλοξασίνης) έχει οδηγήσει σε αυξημένη συχνότητα 
λοιμώξεων από πολυανθεκτικά gram-αρνητικά στελέχη, όπως Alcaligenes 
spp., Pseudomonas spp. (εκτός της Pseudomonas aeruginosa) και 
Stenotrophomonas maltophilia.7,9 Επίσης με αυξανόμενη συχνότητα 
απομονώνονται στελέχη Escherichia coli και Klebsiella spp. τα οποία 
παράγουν ευρέως φάσματος β-λακταμάσες (ESBLs), που καθιστούν 
αναποτελεσματικές αρκετές κεφαλοσπορίνες και άλλα β-λακταμικά 
αντιβιοτικά. Οι μικροοργανισμοί αυτοί ενδεχομένως αναπτύσουν αντοχή στις 
κινολόνες και στις αμινογλυκοσίδες, ενώ έχει αναφερθεί και ανθεκτικότητα 
ορισμένων τέτοιων στελεχών και στο συνδυασμό πιπερακιλλίνης-
ταζομπακτάμης. Επιπρόσθετα έχει περιγραφεί πλασμιδιακή αντοχή στις 
καρμπαπενέμες, μέσω AmpC-β-λακταμάσης. Τέλος μεταξύ των 
εντεροβακτηριοειδών έχουν απομονωθεί στελέχη ανθεκτικά στην 
κεφταζιντίμη σε ποσοστό >30%, μέσω παραγωγής κεφαλοσπορινάσης. Η 
αντοχή στις καρμπαπενέμες μεταξύ των στελεχών Pseudomonas aeruginosa 
που απομονώνονται, ανέρχεται σε 15-20% σε ορισμένα κέντρα. Αρκετά από 
τα στελέχη αυτά είναι πολυανθεκτικά και εμφανίζουν ευαισθησία σε 
αντιβιοτικά όπως η κολιστίνη και η πολυμυξίνη. Οι παράγοντες αυτοί όμως 
δεν είναι επαρκείς για ασθενείς με ουδετεροπενία, στους οποίους απαιτείται 
συνδυασμός αντιβιοτικών.7,9,48,51  

Όλα τα παραπάνω, που δυστυχώς αποτελούν πραγματικότητα 
σήμερα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή της εμπειρικής 
αντιμικροβιακής αγωγής ή της προφυλακτικής θεραπείας στους ασθενείς με 
ουδετεροπενία. Στις ΗΠΑ, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
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(Centers for Disease Control and Prevention, CDCP) εφαρμόζει 
προγράμματα πρόληψης και διαχείρισης της μικροβιακής αντοχής σε ομάδες 
ασθενών (όπως ασθενείς Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή ουδετεροπενικοί 
ασθενείς), οι οποίοι εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης αντοχής εξ’ 
αιτίας της αυξημένης χρήσης αντιβιοτικών, ενώ συγχρόνως είναι επιτακτική 
η ανάγκη της αντιμετώπισης των λοιμώξεων.9         
 
3.3. Μικροβιολογικά αποδεδειγμένες λοιμώξεις και παθογόνοι 
μικροοργανισμοί 

Τα παθογόνα που είναι υπεύθυνα για σοβαρές λοιμώξεις κατά την 
διάρκεια της ουδετεροπενίας διαχωρίζονται σ’ αυτά που προκαλούν 
πρωτογενείς λοιμώξεις και σ΄ αυτά που προκαλούν δευτερογενείς 
λοιμώξεις. Οι πρωτογενείς λοιμώξεις εμφανίζονται κατά την αρχική φάση 
της ουδετεροπενίας, ενώ οι δευτερογενείς κατά την διάρκεια ή μετά το 
τέλος της θεραπείας της πρωτογενούς λοίμωξης (επιλοίμωξη-reinfection 
και επαναλοίμωξη-superinfection, αντίστοιχα). Υπεύθυνοι μικροοργανισμοί 
για πρωτογενείς λοιμώξεις είναι συνήθως τα βακτήρια και οι ιοί, ενώ για τις 
δευτερογενείς τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια, οι μύκητες, τα 
πρωτόζωα και οι ιοί. Οι μικροοργανισμοί που προκαλούν δευτερογενείς 
λοιμώξεις διαγιγνώσκονται δυσκολότερα, είναι πιο ανθεκτικοί στην 
θεραπεία, ενώ μερικές φορές μπορεί να αποτελούν αιτία και πρωτογενούς 
λοίμωξης. Οι μυκητιασικές λοιμώξεις και οι λοιμώξεις από ανθεκτικά 
μικρόβια εμφανίζονται συχνότερα σε ασθενείς με παρατεταμένη 
ουδετεροπενία που έχουν λάβει επιθετική χημειοθεραπεία ή αντιβιοτικά για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, συνοδεύονται δε από υψηλότερα ποσοστά 
θνητότητας. Οι πρωτογενείς λοιμώξεις εμφανίζουν χαμηλό ποσοστό 
θανάτων, αντίθετα με τις δευτερογενείς στις οποίες οφείλεται η πλειοψηφία 
των θανάτων από λοίμωξη.11,13,28  

Συνήθη gram-αρνητικά παθογόνα που προκαλούν πρωτογενείς 
λοιμώξεις είναι τα Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa (πίνακας 3). Όπως προαναφέρθηκε η συχνότητα των λοιμώξεων 
από Pseudomonas aeruginosa έχει μειωθεί την τελευταία 15ετία, με 
αποτέλεσμα τα Escherichia coli και Klebsiella pneumoniae να είναι αυτά 
από τα gram-αρνητικά παθογόνα που απομονώνονται συχνότερα στα 
περισσότερα κέντρα. Άλλοι μικροοργανισμοί που απομονώνονται (και που 
γίνονται με αυξανόμενη συχνότητα ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά) είναι τα: 
Enterobacter spp. και Citrobacter spp.. Άλλα λιγότερο συχνά παθογόνα 
είναι τα: Acinetobacter spp., Haemophilus spp. (συνήθως όχι ο τύπος H. 
influenzae) και Pseudomonas non-aeruginosa (συνήθως συνδέεται με 
κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες και είναι ανθεκτική στα αντιβιοτικά).  Από 
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τους gram-θετικούς μικροοργανισμούς συχνότερα απομονώνονται οι CoNS 
(συχνότερα ο Staphylococcus epidermidis), οι κοαγκουλάση θετικοί 
σταφυλόκοκκοι (CoPS, συχνότερα ο Staphylococcus aureus),  διάφοροι 
εντερόκοκκοι (συχνότερα ο Enterococcus faecalis) και α-αιμολυτικοί 
στρεπτόκοκκοι (όπως Streptococcus mutans ή Streptococcus viridans). 
Οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί για λόγους μη κατανοητούς δεν προκαλούν 
συχνά λοιμώξεις σε ουδετεροπενικούς ασθενείς. Η συχνότητα τέτοιων 
λοιμώξεων φθάνει το 3% σύμφωνα με διάφορες μελέτες. Όμως εάν 
ουδετεροπενικός ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα από την κοιλιακή χώρα 
ή την περιπρωκτική περιοχή, ή η υποκείμενη νεοπλασματική νόσος 
προσβάλει το γαστρεντερικό σύστημα, η αναερόβια κάλυψη είναι αναγκαία.  
 

Πίνακας 3. Συνήθη βακτηριακά παθογόνα σε ασθενείς με εμπύρετη 
ουδετεροπενία9 

Παθογόνα  Σχόλια  

Gram-θετικά  
• CoNS 
• Staphylococcus aureus 
• Enterococcus spp. 
• Στρεπτόκοκκοι της ομάδας Viridans 
• Bacillus spp. 
• Corynebacterium spp. 
• Β-Αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι 
• Streptococcus pneumoniae  

 
Παρατηρείται αυξημένη ανθεκτικότητα στην 
πενικιλλίνη μεταξύ των στρεπτοκόκκων, στη 
μεθικιλλίνη των σταφυλοκόκκων, στη 
βανκομυκίνη των εντεροκόκκων και άλλων 
gram-θετικών βακτηριδίων     

 

Gram-αρνητικά  
• Pseudomonas aeruginosa  
• Escherichia coli 
• Klebsiella pneumoniae 
• Stenotrophomonas maltophilia 
• Enterobacter spp. 
• Acinetobacter spp. 
• Pseudomonas spp. 

 

 
Παρατηρείται αυξημένη συχνότητα 
μικροοργανισμών που παράγουν ευρέως 
φάσματος β-λακταμάσες, καθώς και στελεχών 
Pseudomonas aeruginosa και 
Stenotrophomonas maltophilia ανθεκτικών 
στις κινολόνες και σε άλλα αντιβιοτικά  

 
Οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί που απομονώνονται συχνότερα είναι 

Βacteroides fragilis και Clostridium spp., που αποτελούν μέρος της 
φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου. Οι λοιμώξεις που προκαλούνται από 
αυτούς τους μικροοργανισμούς συχνά συνδέονται με σοβαρή βλεννογονίτιδα 
του γαστρεντερικού σωλήνα και συνήθως είναι δευτερογενείς λοιμώξεις. Η 
βακτηριαιμία από το Clostridium perfringens μπορεί να είναι κεραυνοβόλος 
και να οδηγήσει γρήγορα στον θάνατο, ενώ αντίθετα η βακτηριαιμία από 
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Βacteroides fragilis συνήθως είναι ηπιότερη. Τα αναερόβια αυτά παθογόνα 
συχνά απομονώνονται (μαζί ενδεχομένως με άλλον ή άλλους 
μικροοργανισμούς), σε περιπτώσεις νεκρωτικής στοματίτιδας και 
ενδοκοιλιακών λοιμώξεων, όπως περιτονίτιδα, ενδοκοιλιακό απόστημα, και 
περιπρωκτική κυτταρίτιδα ή απόστημα. Παρότι οι δύο προαναφερθέντες 
μικροοργανισμοί είναι οι συχνότεροι, υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να είναι 
κλινικά σημαντικοί όπως διάφορα είδη Bacteroides και Clostridia (όπως C. 
tertium ή C. septicum), που συνήθως είναι ανθεκτικά στην κλινδαμυκίνη. 
Επίσης το C. difficile είναι συχνή αιτία νοσηρότητας σε ουδετεροπενικούς 
ασθενείς, το οποίο προκαλεί συμπτωματολογία από το γαστρεντερικό 
σωλήνα που οφείλεται στην παραγωγή τοξινών.78  

Κατά την αρχική εκτίμηση του ασθενούς με νεοπλασματικό νόσημα και 
πυρετό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος της υποκείμενης 
ανοσοκαταστολής, γιατί κατευθύνει σε ορισμένους αιτιολογικούς παράγοντες 
πυρετού. Όπως φαίνεται στον πίνακα 4 οι διάφοροι τύποι ανοσοκαταστολής 
συνδέονται με λοιμώξεις από συγκεκριμένα παθογόνα και με διαφορετική 
κλινική έκφραση, αν και ο κατάλογος των δυνητικά υπεύθυνων για λοίμωξη 
παθογόνων είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που παρουσιάζεται στον 
πίνακα 4. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε ασθενή με οξεία λευχαιμία και 
ουδετεροπενία (πολυμορφοπύρηνα <500/mm3), ο πυρετός οφείλεται 
συχνότερα σε λοίμωξη από gram-αρνητικά ή gram-θετικά βακτήρια. Σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς με παρατεινόμενο ή σε υποτροπή εμπύρετο ο 
πυρετός οφείλεται συχνότερα σε μυκητιασική λοίμωξη, ενώ σε ασθενείς με 
λέμφωμα μπορεί να οφείλεται σε λοίμωξη από gram-αρνητικά παθογόνα, 
Listeria monocytogenes, Cryptococcus, Pneumocystis carinii, Nocardia 
asteroides. Επιπλέον με την εισαγωγή νέων χημειοθεραπευτικών 
παραγόντων στην θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων και νέων 
αντιβιοτικών στην πρόληψη και θεραπεία των λοιμώξεων, αναδύονται νέοι 
παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη. Για παράδειγμα η χρήση νεότερων 
ανάλογων των πουρινών, όπως η φλουδαραβίνη στην θεραπεία της χρόνιας 
λεμφογενούς λευχαιμίας, έχει αυξήσει τις λοιμώξεις από Listeria 
monocytogenes, Pneumocystis carinii άλλους μικροοργανισμούς που 
προκαλούν συχνότερα λοίμωξη σε ασθενείς με ανεπάρκεια Τ-
λεμφοκυττάρων. Η χημειοπροφύλαξη με παράγοντες όπως τριμεθοπρίμη-
σουλφομεθοξαζόλη (ΤΜΡ-SMZ) επί εδάφους σοβαρής βλεννογονίτιδας 
συνδέεται με βακτηριαιμία από στρεπτόκοκκους viridans.33,51,66 

Οι CoNS αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της χλωρίδας του 
δέρματος. Για πολλά χρόνια εθεωρούντο μη παθογόνοι, έτσι ώστε στις 
περιπτώσεις απομόνωσης τους σε καλλιέργειες αίματος να θεωρούνται 
επιμολύνσεις. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 περιγράφονται στην 
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βιβλιογραφία σοβαρές λοιμώξεις από Staphylococcus epidermidis  σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς, ενώ παρατηρείται σημαντική αύξηση της 
συχνότητάς τους παγκοσμίως. Η τάση αυτή συνεχίσθηκε έως σήμερα έτσι 
ώστε τα τελευταία χρόνια οι CoNS να ευθύνονται για το ένα τέταρτο 
περίπου των βακτηριαιμιών σε ουδετεροπενικούς και μη 
ασθενείς.9,14,48,67,79,80,81 Όμως παρά την σημασία που έχουν πλέον οι CoNS 
ως παθογόνα στους ουδετεροπενικούς ασθενείς, ασαφείς παραμένουν η 
παθογένεση και η επιδημιολογία των λοιμώξεων που προκαλούν. Είναι 
σαφές ότι προέρχονται από το δέρμα, όμως αρκετές μελέτες υποστηρίζουν  

 
Πίνακας 4. Σχέση μεταξύ αιτιολογικών παραγόντων λοίμωξης και είδους 

υποκείμενης ανοσοκαταστολής 

Είδος 
ανοσοκαταστολής  
 

Παθογόνο Κλινική εκδήλωση 
 

Ουδετεροπενία Pseudomonas aeruginosa  
Escherichia coli 
Klebsiella pneumoniae 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus epidermidis 
Streptococcus spp.  
Enterococcus spp. 
Candida spp. (Candida glabrata) 
Aspergillus spp. 
Mucor spp.  

Βακτηριαιμία 
Μυκηταιμία 
Πνευμονία 
Κυτταρίτιδα 
Φαρυγγίτιδα 

 

∆ιαταραχές κυτταρικής 
ανοσίας 

Listeria monocytogenes 
Salmonella spp. 
Mycobacterium spp. 
Nocardia spp. 
Legionella pneumophila 
Varicella-zoster virus 
HSV 
CMV 
Cryptococcus neoformans 
Pneumonocystis carinii 
Toxoplaslasma gondii 
Strongyloides stercoralis 

Εγκεφαλίτιδα 
Μηνιγγίτιδα 
Πνευμονία 

∆ερματική λοίμωξη 
Εντερίτιδα 

∆ιάχυτη λοίμωξη 
 

∆ιαταραχές χυμικής 
ανοσίας  

Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus influenzae 

Βακτηριαιμία 
Πνευμονία 

 
ότι σημαντικό ρόλο έχουν και οι βλεννογόνοι του αναπνευστικού και 
γαστρεντερικού συστήματος. Ανεξάρτητα όμως από την πηγή ή τον 
μηχανισμό εισόδου στον οργανισμό, η ύπαρξη κεντρικών φλεβικών 
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καθετήρων αποτελεί τον σημαντικότερο αιτιολογικό παράγοντα, πιθανότατα 
γιατί παρέχουν επιφάνεια στην οποία προσκολλώνται οι μικροοργανισμοί, 
σχηματίζουν βιομεμβράνη και αποτελούν μόνιμη σηπτική εστία. Τέλος από 
τις πρώτες περιγραφές των λοιμώξεων με CoNS, έχει παρατηρηθεί 
ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η αυξημένη 
συχνότητα CoNS ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη (που σε ορισμένα κέντρα 
αναφέρεται από 70 έως 90%),9,48,78 οδήγησε στην εισαγωγή των 
γλυκοπεπτιδικών αντιβιοτικών βανκομυκίνης και τεϊκοπλανίνης στην 
θεραπεία της εμπύρετης ουδετεροπενίας. Τα φάρμακα αυτά θεωρούνται 
θεραπεία εκλογής για τις λοιμώξεις από CoNS, παρότι η ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας και στα γλυκοπεπτιδικά αντιβιοτικά πρέπει λαμβάνεται 
σοβαρά υπόψη.67,82,83 

Ο Staphylococcus aureus προκαλεί κατά κανόνα βαρύτερες 
λοιμώξεις σε σχέση με τους CoNS. Σε νοσοκομειακούς 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς τόσο ο ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη (ΜRSA), 
όσο και ο ευαίσθητος (MSSA) αποτελούν συχνή αιτία βακτηριαιμίας και 
άλλων σπλαχνικών λοιμώξεων. Επιπρόσθετα στις περιπτώσεις 
βακτηριαιμίας συχνά προκαλούνται μεταστατικές λοιμώξεις, όπως 
ενδοκαρδίτιδα, οστεομυελίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα ή αποστήματα σε διάφορα 
όργανα.13,78 Σε πρόσφατη πάντως μελέτη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 
των ετών 1997-2001, και που αφορούσε ουδετεροπενικούς ασθενείς με 
αιματολογικές κακοήθειες (στην πλειοψηφία τους με οξεία λευχαιμία και 
λέμφωμα), βρέθηκε ότι η βακτηριαιμία που οφείλεται σε Staphylococcus 
aureus συνδέεται με χαμηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας, αν 
χορηγηθεί έγκαιρα η κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή.84         

Οι στρεπτόκοκκοι viridans αποτελούν μέρος της φυσιολογικής 
χλωρίδας της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας και του εντέρου. Αρχικά 
θεωρήθηκαν παθογόνα μόνο για ενδοκαρδίτιδα, σήμερα όμως αποτελούν 
έναν από τους σημαντικότερους υπεύθυνους μικροοργανισμούς για 
βακτηριαιμία σε ουδετεροπενικούς ασθενείς. Τα συχνότερα εμπλεκόμενα 
είδη είναι ο Streptococcus mitis, Streptococcus oralis, Streptococcus 
salivarius και Streptococcus millerei.10,14,66,73,85,86 Η πλειονότητα των 
ασθενών εμφανίζει πυρετό και βακτηριαιμία που ανταποκρίνεται γρήγορα 
στη χορήγηση αντιβιοτικών. Όμως όπως ήδη προαναφέρθηκε, 10% των 
ασθενών αναπτύσσει σύνδρομο τοξικού shock με πυρετό, υπόταση, διάχυτο 
ερύθημα που ακολουθείται από απόπτωση του δέρματος και σύνδρομο 
αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS). Η θνητότητα φθάνει στο 6 έως 30%. 
Στους ασθενείς αυτούς έχουν αναφερθεί αυξημένα επίπεδα TNF-α, IL-6, 
IL-1ra και IL-2r, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι καλλιέργειες είναι 
αρνητικές λόγω της χορήγησης κατάλληλων αντιβιοτικών. Οι κύριοι 
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προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών σε 
περιπτώσεις σοβαρής βλεννογονίτιδας, οι υψηλές δόσεις κυταραβίνης και η 
χρήση Η2-αναστολέων. Αξιοσημείωτο γεγονός είναι η αυξανόμενη 
ανθεκτικότητα των στρεπτοκόκκων viridans στην πενικιλλίνη και σε μερικές 
κεφαλοσπορίνες δεύτερης και τρίτης γενιάς, που έχει αποδειχθεί σε 
διάφορες μελέτες ότι επηρεάζει την επιλογή της εμπειρικής αντιμικροβιακής 
θεραπείας. 10,66,67,87,88  

Οι εντερόκοκκοι αποτελούν ένα από τα συχνότερα παθογόνα που 
αποικίζουν και προκαλούν λοίμωξη στους ουδετεροπενικούς ασθενείς. 
Αποτελούν με αυξανόμενη συχνότητα συχνή αιτία νοσοκομειακής 
βακτηριαιμίας, που σε ορισμένες μελέτες κατέχει την τρίτη θέση. Από τα 
είδη των εντεροκόκκων παρατηρείται αυξανόμενη συχνότητα Enterococcus 
faecium σε σχέση με τον Enterococcus faecalis, με αποτέλεσμα να 
αποτελεί τον μικροοργανισμό που απομονώνεται συχνότερα σήμερα. 
∆υστυχώς παράλληλα με την αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης των 
εντεροκόκκων, παρατηρείται και αυξανόμενη συχνότητα βακτηριαιμίας από 
στελέχη  ανθεκτικά στην βανκομυκίνη (VRE), που χαρακτηρίζεται από 
θνητότητα πάνω από 70%. Προδιαθεσικό παράγοντα για την εμφάνιση 
λοιμώξεων από VRE είναι ο εκλεκτικός αποικισμός του εντέρου από τέτοια 
στελέχη, που προκαλείται τόσο από αντιβιοτικά με αναερόβια δράση, όσο και 
από την ίδια την βανκομυκίνη. Τα VRE στελέχη μεταφέρονται από ασθενή σε 
ασθενή μέσω των περιβαλλοντικών επιφανειών και στον ασθενή μέσω των 
χεριών του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού. Η ανάδυση των VRE ως 
σημαντικά νοσοκομειακά παθογόνα αποτελεί παγκόσμια απειλή, αφ’ ενός 
λόγω των προβλημάτων που συνδέονται με την θεραπεία, και αφ’ ετέρου 
λόγω της πιθανότητας μεταφοράς των υπεύθυνων γονιδίων για την 
ανθεκτικότητα στην βανκομυκίνη που υπάρχουν στους VRE σε άλλους 
μικροοργανισμούς, όπως ο Staphylococcus aureus ή οι CoNS. Η μεταφορά 
αυτή έχει επιτευχθεί in vitro, αλλά όχι in vivo. Για τους λόγους αυτούς με 
στόχο την πρόληψη της ανθεκτικότητας στην βανκομυκίνη στις ΗΠΑ έχουν 
εκδοθεί οδηγίες για την ορθολογική χρήση της βανκομυκίνης.67,89 

H Pseudomonas aeruginosa αναδύθηκε ως συχνή αιτία gram-
αρνητικής βακτηριαιμίας την δεκαετία του ’60, ιδιαίτερα μεταξύ των 
ανοσοκατασταλμένων ασθενών. Την εποχή εκείνη η θνητότητα έφθανε το 
90% και τα μόνα διαθέσιμα αντιβιοτικά ήταν οι πολυμυξίνες, οι οποίες όμως 
ήταν αναποτελεσματικές σε ασθενείς με παρατεταμένη ουδετεροπενία.63,90,91 
Η θεραπεία των λοιμώξεων αυτών βελτιώθηκε στην συνέχεια με την 
εισαγωγή της γενταμικίνης, η αποτελεσματικότητά της όμως στους 
ουδετεροπενικούς ασθενείς ήταν επίσης περιορισμένη.92,93 Η εποχή της 
αποτελεσματικής θεραπείας για τις λοιμώξεις από Pseudomonas aeruginosa 
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άρχισε με την εισαγωγή της καρμπενικιλλίνης και γενταμικίνης και 
βελτιώθηκε με την ανακάλυψη των άλλων αντιψευδομοναδικών πενικιλλινών 
(όπως οι κεφαλοσπορίνες, οι καρβαπενέμες και οι φθοριοκινολόνες). Παρά 
την πρόοδο αυτή η Pseudomonas aeruginosa συνεχίζει να αποτελεί αιτία 
σοβαρών λοιμώξεων και αποτελεί σημαντική απειλή για τους ασθενείς με 
σοβαρή ουδετεροπενία. Σε αρκετές ανασκοπήσεις βακτηριαιμίας από 
Pseudomonas aeruginosa,94,95 η συχνότητά της ήταν υψηλότερη μεταξύ των 
ασθενών με οξεία λευχαιμία ή λέμφωμα. Στους ασθενείς αυτούς προκαλεί 
βακτηριαιμία που συνήθως εκδηλώνεται με πυρετό, ταχύπνοια υπόταση και 
συνδέεται με την εμφάνιση γαγγραινώδους ερυθήματος αν παραμείνει χωρίς 
θεραπεία. Προκαλεί πνευμονία είτε ως πρωτογενή λοίμωξη που προέρχεται 
από αποικισμό του φάρυγγα, είτε ως επιπλεγμένη βακτηριαιμία με ιδιαίτερα 
κακή πρόγνωση. Επίσης μπορεί να προκαλέσει πολλές άλλες λοιμώξεις 
όπως μηνιγγίτιδα, ωτίτιδα, ενδοφθαλμίτιδα, κερατίτιδα, οστεομυελίτιδα, 
αρθρίτιδα, ενδοκαρδίτιδα και λοίμωξη ουροποιητικού.  

Σε μελέτη από το M. D. Anderson Cancer Center που 
πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο 1972 έως τον ∆εκέμβριο 1981 και 
περιλάμβανε 410 περιπτώσεις βακτηριαιμίας από Pseudomonas aeruginosa, 
η ανταπόκριση στην θεραπεία ήταν 62%.96 Έκτοτε αρκετά αντιβιοτικά με 
αντιψευδομοναδική δράση έχουν ανακαλυφθεί όπως η κεφταζιντίμη, 
αζτρεονάμη, σιπροφλοξασίνη και ιμιπενέμη. Επίσης μεγάλες αλλαγές έχουν 
επέλθει στην αντιμετώπιση των ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα, που 
περιλαμβάνουν την επιθετική χημειοθεραπεία, την μεταμόσχευση μυελού 
των οστών, την αντιμικροβιακή  προφύλαξη και την εκτεταμένη χρήση 
κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Πιο πρόσφατη μελέτη από το ίδιο κέντρο 
(το οποίο νοσηλεύει αποκλειστικά ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα), 
που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών 1991-1995 και περιλάμβανε 245 
επεισόδια βακτηριαιμίας από Pseudomonas aeruginosa βρέθηκε ότι η 
συχνότητά της ελαττώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη μελέτη (2,8 vs 
4,7 περιπτώσεις ανά 1.000 εισαγωγές).90 Επίσης παραμένει συχνότερη 
στους ασθενείς με οξεία λευχαιμία σε σχέση με τα άλλα αιματολογικά 
νοσήματα και συμπαγείς όγκους. Περίπου το 50% των περιπτώσεων δεν 
ήταν νοσοκομειακές λοιμώξεις. Η ανταπόκριση στην θεραπεία ήταν 80%, 
ποσοστό που αποτελεί στατιστικά σημαντική αύξηση συγκρινόμενο με το 
62% της προηγούμενης μελέτης (p<0,001). Επίσης δεν βρέθηκε σημαντική 
διαφορά στην ανταπόκριση μεταξύ μονοθεραπείας με β-λακταμικό 
αντιβιοτικό και συνδυασμένης θεραπείας στο σύνολο των ασθενών, σε 
ασθενείς με shock και σε αυτούς με πνευμονία. Ο αρχικός αριθμός 
πολυμορφοπυρήνων δεν έχει προγνωστική αξία, όμως η ανταπόκριση στην 
θεραπεία εξαρτάται από τον ρυθμό αύξησης των ουδετεροφίλων κατά την 
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διάρκεια της θεραπείας. Παρά τη μείωση της συχνότητας της βακτηριαιμίας 
από Pseudomonas aeruginosa τόσο στην παραπάνω μελέτη όσο και σε άλλες, 
η Pseudomonas aeruginosa παραμένει ένας από τους 3 μικροοργανισμούς 
που απομονώνονται συχνότερα από τις εστίες λοίμωξης.97,98 Ως εκ τούτου η 
χορήγηση εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής με επαρκή αντιψευδομοναδική 
κάλυψη, είναι απαραίτητη σε ασθενείς με οξεία λευχαιμία.       

Την τελευταία δεκαετία έχουν αναδυθεί νέοι παθογόνοι gram-θετικοί 
και gram-αρνητικοί μικροοργανισμοί που προκαλούν λοιμώξεις στους 
ουδετεροπενικούς ασθενείς και ιδιαίτερα βακτηριαιμία.10,66,99 Αποτελούν 
περίπου το 5% των μικροοργανισμών που απομονώνονται σε επεισόδια 
εμπύρετης ουδετεροπενίας.66 Υπεύθυνοι θεωρούνται οι ίδιοι προδιαθεσικοί 
παράγοντες που προαναφέρθηκαν, όπως η εφαρμογή κεντρικών φλεβικών 
καθετήρων, η χορήγηση επιθετικής χημειοθεραπεία που συνοδεύεται από 
βλεννογονίτιδα ή η χημειοπροφύλαξη με φθοριοκινολόνες. Οι περισσότεροι 
από τους gram-θετικούς αυτούς μικροοργανισμούς είναι ανθεκτικοί στην 
βανκομυκίνη, γεγονός που συνδυάζεται στο 70% των περιπτώσεων με την 
χορήγηση βανκομυκίνης τις τελευταίες 30 ημέρες. Στους πίνακες 5 και 6 
φαίνονται τα σημαντικότερα από τα παθογόνα αυτά είτε επειδή 
απομονώνονται συχνότερα είτε διότι αποτελούν πολυανθεκτικά στελέχη, 
ενώ τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών που απομονώνονται συχνότερα 
αναλύονται στην συνέχεια.  

Ο Bacillus cereus προκαλεί βακτηριαιμία και άλλες σοβαρές 
λοιμώξεις στους ουδετεροπενικούς ασθενείς όπως πνευμονία, μηνιγγίτιδα  
και σοβαρές λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων που εκδηλώνονται με 
φυσαλιδώδεις ή φλυκταινώδεις βλάβες των άκρων, ιδιαίτερα σε περιόδους 
με υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ευαίσθητος στην βανκομυκίνη και 
κλινδαμυκίνη, ενώ σε περιπτώσεις βακτηριαιμίας συνιστάται η αφαίρεση των 
φλεβικών καθετήρων.99,100        

Το Clostridiun septicum είναι ο συχνότερος βακτηριακός 
μικροοργανισμός που προκαλεί τυφλίτιδα σε ουδετεροπενικούς ασθενείς και 
ακολουθούν οι μικροοργανισμοί Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa 
και Clostridium tertium.101 Το Clostridium septicum παράγει μια α-τοξίνη 
που επάγει την σήψη και την νέκρωση των μυών. Ο πυρετός, το άλγος στο 
δεξιό λαγόνιο βόθρο και ο μετεωρισμός είναι τα τυπικά συμπτώματα της 
τυφλίτιδας, ενώ η ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα που οφείλεται στο 
Clostridium difficile προκαλεί γενικευμένο κοιλιακό πόνο και διάρροια. Η 
αξονική τομογραφία αναδεικνύει λέπτυνση του τοιχώματος του τυφλού και 
του ανιόντος κόλου, υποβλεννογόνιο οίδημα, και οίδημα στην περιοχή του 
τυφλού. Αν αφεθεί χωρίς θεραπεία η θνητότητα φθάνει από 50% έως και 
100% εξ αιτίας επιπλοκών όπως διάτρηση εντέρου και σηπτικό shock. Η 
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αντιβιοτική αγωγή θα πρέπει να καλύπτει αναερόβια μικρόβια καθώς και την 
Pseudomonas aeruginosa, ενώ η επιθετική χειρουργική αντιμετώπιση στις 
περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην θεραπεία έχει ως αποτέλεσμα 
μείωση της θνητότητας κάτω από 16%.10,101 

Το Corynebacterium jeikeium είναι ένα gram-θετικό μη-αιμολυτικό 
κοκκοβακτηρίδιο, που αποτελεί μέρος της χλωρίδας του δέρματος, της 
μασχάλης και του ορθού ουδετεροπενικών ασθενών που έχουν λάβει 
διάφορα αντιβιοτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στους ουδετεροπενικούς 
έχει αναφερθεί ότι προκαλεί ενδοκαρδίτιδα, σήψη, δερματικές βλάβες, 
βακτηριαιμία που συνδέεται με καθετήρες και πνευμονικές οζώδεις 
διηθήσεις.64,66,102 Αποτελεσματική θεραπεία είναι η βανκομυκίνη ενώ σε 
περιπτώσεις βακτηριαιμίας που συνδέεται με ενδοφλέβιους καθετήρες 
συνιστάται αφαίρεση του καθετήρα. Επίσης το Corynebacterium 
urealyticum που αποτελεί άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας, συνδέεται με 
νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών μορίων.  

Ο Lactobacillus spp. είναι gram-θετικό βακτήριο που αποτελεί 
συστατικό της φυσιολογικής χλωρίδας της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας, 
του γαστρεντερικού και ουρογεννητικού συστήματος. Προκαλεί βακτηριαιμία, 
ενδοκαρδίτιδα, μηνιγγίτιδα, ενδοκοιλιακά αποστήματα και πνευμονία. 
Κατάλληλη θεραπεία θεωρείται η συνδυασμένη θεραπεία με πενικιλλίνη και 
αμινογλυκοσίδη. Αναφέρεται υψηλότερη θνητότητα σε σχέση με τους άλλους 
gram-θετικούς μικροοργανισμούς, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά 
το 45%.10,66,103  

Ο Leuconostoc spp είναι gram-θετικός κόκκος καταλάση αρνητικός, 
που έχει απομονωθεί από φυτά, λαχανικά ή άλλα προϊόντα διατροφής. 
Συχνά συγχέεται με τον Streptococcus viridans. Προκαλεί βακτηριαιμία 
που συνδέεται με καθετήρες, αλλά έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις 
γαστρεντερίτιδας, κολίτιδας και μηνιγγίτιδας. Κατάλληλη θεραπεία 
θεωρείται η πενικιλλίνη ή η αμπικιλλίνη με ή χωρίς γενταμικίνη.66,98,104 

Ο Rhodococcus equi είναι πλειομορφικός gram-θετικός βάκιλλος 
που βρίσκεται στο έδαφος. Σε ουδετεροπενικούς και ιδιαίτερα σε ασθενείς 
με AIDS προκαλεί νεκρωτική πνευμονία με απόστημα πνεύμονα ή εμπύημα. 
Ο μικροοργανισμός είναι ευαίσθητος κυρίως στις μακρολίδες και την 
βανκομυκίνη.66,98,105 

Ο Stomatococcus mucilaginous είναι gram-θετικός κόκκος, 
καταλάση-αρνητικός με εξωκυττάρια πολυμερή που αποτελούν βλεννώδες 
στρώμα (slime), που προέρχεται από την χλωρίδα της στοματοφαρυγγικής 
κοιλότητας. Προκαλεί βακτηριαιμία που συνδέεται με ενδοφλέβιους 
καθετήρες, καθώς και λοίμωξη κεντρικού νευρικού συστήματος. Θεραπεία 
εκλογής είναι η βανκομυκίνη στην οποία ανταποκρίνονται αρκετοί ασθενείς. 
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Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται βραδεία ανταπόκριση στην θεραπεία, 
καθώς και υποτροπές παρά την χορήγηση της κατάλληλης 
θεραπείας.66,99,106,107 

Η Burkholderia cepacia είναι gram-αρνητικός μικροοργανισμός ο 
οποίος έχει θεωρηθεί υπεύθυνος για σήψη σε ουδετεροπενικούς ασθενείς, 
που συνδέεται με επιμόλυνση κατά τον ηπαρινισμό των φλεβικών 
γραμμών.99,108 
 
Πίνακας 5. Νέα gram-θετικά παθογόνα που απομονώνονται σε ασθενείς με 

εμπύρετη ουδετεροπενία 66,99,101,103 

Μικροοργανισμός  Αντιμικροβιακή αγωγή εκλογής 

Bacillus cereus* 
Clostridium septicum 
Clostridium tetrium 
Corynebacterium jeikeium* 
Corynebacterium urealyticum* 
Lactobacillus spp.** 
Leuconostoc spp.** 
Rhodococcus equi* 
Stomatococcus mucilaginous 

Πενικιλλίνη, βανκομυκίνη 
Μετρονιδαζόλη, πενικιλλίνη, κλινδαμυκίνη 
Μετρονιδαζόλη, πενικιλλίνη, κλινδαμυκίνη 
Βανκομυκίνη  
Βανκομυκίνη 
Πενικιλλίνη, κλινδαμυκίνη, ερυθρομυκίνη (±γενταμικίνη) 
Πενικιλλίνη ή αμπικιλλίνη (±γενταμικίνη) 
Βανκομυκίνη, μακρολίδια, αμινογλυκοσίδες, ριφαμπικίνη 
Βανκομυκίνη, πενικιλλίνη   

*ανθεκτικότητα στην πενικιλλίνη G 
** ανθεκτικότητα στη βανκομυκίνη 

 
 
Πίνακας 6. Νέα gram-αρνητικά παθογόνα που απομονώνονται σε ασθενείς 

με εμπύρετη ουδετεροπενία 66,99 

Μικροοργανισμός  Αντιμικροβιακή αγωγή εκλογής 

Agrobacterium radiobacter 
 
Burkholderia cepacia 
Capnocytophaga spp. 
Legionella pneumophila 
Legionella micdadei 
Leptotrichia buccalis 
Methylobacterium spp. 
Moraxella-like organisms 
Ochrobacter anthropi 
 
Stenotrophomonas 
maltophilia 

Κεφαλοσπορίνες, καρμπαπενέμες, τετρακυκλίνες, 
γενταμικίνη 
Κεφταζιντίμη, πιπερακιλλίνη, κοτριμοξαζόλη 
Κλινδαμυκίνη, πενικιλλίνη 
Μακρολίδια, φθοριοκινολόνες (±ριφαμπικίνη) 
Μακρολίδια, φθοριοκινολόνες (±ριφαμπικίνη) 
Πενικιλλίνη, κεφαλοσπορίνες, κλινδαμυκίνη, μετρονιδαζόλη 
Αμινογλυκοσίδες, ιμιπενέμη, τετρακυκλίνες 
Κεφαλοσπορίνες, τετρακυκλίνες, αμινογλυκοσίδες 
Κοτριμοξαζόλη, φθοριοκινολόνες, ιμιπενέμη, 
αμινογλυκοσίδες 
Φθοριοκινολόνες, κοτριμοξαζόλη, κολιμυκίνη       
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Η Capnocytophaga spp. είναι gram-αρνητικό αναερόβιο βακτήριο 
που βρίσκεται στην χλωρίδα της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας, του 
γαστρεντερικού σωλήνα και του κόλπου. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις 
βακτηριαιμίας που συνοδεύονται από μεγάλες βλάβες της στοματικής 
κοιλότητας, ιδιαίτερα σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση 
μυελού των οστών.99,109 

Η Leptotrichia buccalis είναι αναερόβιος gram-αρνητικός 
μικροοργανισμός που συνδέεται με βακτηριαιμία σε ασθενείς με λευχαιμία 
προχωρημένου σταδίου που εμφανίζουν σοβαρού βαθμού βλεννογονίτιδα της 
στοματοφαρυγγικής κοιλότητας και του γαστρεντερικού σωλήνα.99,110              

 Η Stenotrophomonas maltophilia είναι gram-αρνητικό παθογόνο 
που συνδέεται με νοσοκομειακή βακτηριαιμία. Ως παράγοντες κινδύνου 
αναγνωρίζονται η ουδετεροπενία, οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες, η 
προφυλακτική χρήση κινολονών και η προηγούμενη χρήση καρβαπενεμών ή 
κεφαλοσπορινών. Ο μικροοργανισμός συνήθως είναι ευαίσθητος στις 
κινολόνες ή στην τριμεθοπρίμη-σουλφομεθοξαζόλη.66,99,111  

Επιπλέον σημαντική είναι η αυξανόμενη συχνότητα ανθεκτικότητας 
ορισμένων κοινών αερόβιων gram-αρνητικών βακτηριδίων στις 
καθιερωμένες αντιβιοτικές θεραπείες, που χρησιμοποιούνται την τελευταία 
δεκαετία.66,112 Αναφέρεται Pseudomonas aeruginosa ανθεκτική στις 
κεφαλοσπορίνες 3η γενεάς σε ποσοστό 9-12%, στην ιμιπενέμη 8,3% και στην 
σιπροφλοξασίνη 13,3%. Ανθεκτικά Enterobacter spp. έχουν αναφερθεί σε 
ποσοστό 10-21% στην κεφταζιντίμη και στην πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη. 
Κατά την διάρκεια των ετών 1991-1993 έχουν αναφερθεί στελέχη  
Escherichia coli ανθεκτικά στις φθοριοκινολόνες σχεδόν αποκλειστικά σε 
ασθενείς που χρησιμοποιούσαν τις φθοριοκινολόνες ως 
χημειοπροφύλαξη.66,67,113 Τέλος διάφοροι τύποι μυκοβακτηριδίων (όπως 
Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium 
avium) και Bartonella spp. αν και σπάνιοι, μπορεί να προκαλέσουν λοιμώξεις 
σε ουδετεροπενικούς ασθενείς.66  

            
3.4. Μυκητιασικές λοιμώξεις 

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι μυκητιασικές λοιμώξεις αποτελούν μείζονα 
αιτία νοσηρότητας και θνητότητας σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες 
και ουδετεροπενία. Συχνότερες μυκητιασικές λοιμώξεις είναι οι επιπολής 
και εν τω βάθει λοιμώξεις από Candida spp. και οι εν τω βάθει λοιμώξεις 
από Aspergillus spp..28,33,55,78,114,115 Πάνω από το 20% των ασθενών με 
ουδετεροπενία εμφανίζει εν τω βάθει μυκητιάσεις, ενώ μελέτες σε 
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νεκροτομικό υλικό έδειξαν τέτοιου είδους λοιμώξεις σε ποσοστό έως και 
40% σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες. Οι εν τω βάθει λοιμώξεις 
από Aspergillus spp. είναι ιδιαίτερα συχνές σε ασθενείς με μεταμόσχευση 
μυελού των οστών, στους οποίους οι εν τω βάθει μυκητιασικές λοιμώξεις 
ξεπερνούν το 30%. Σύμφωνα με μελέτη της προηγούμενης δεκαετίας τα 
διάφορα είδη Candida ευθύνονται για το 60% των λοιμώξεων και του 
Aspergillus για το 30%, ποσοστά όμως που σήμερα ενδέχεται να είναι 
διαφορετικά λόγω της αύξησης του αριθμού των μεταμοσχέυσεων.116 
Επιπρόσθετα με τα παραπάνω έχουν αναδυθεί και άλλα σημαντικά 
μυκητιασικά παθογόνα που ευθύνονται για το υπόλοιπο ποσοστό των 
μυκητιασικών λοιμώξεων στους ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα. 

 Η εν τω βάθει λοίμωξη από Candida spp. στους 
ουδετεροπενικούς ασθενείς συνδέεται με την χρήση κεντρικών φλεβικών 
καθετήρων, την λήψη κορτικοστεροειδών, την χρήση ευρέως φάσματος 
αντιβιοτικών και την μακρά διάρκεια ουδετεροπενίας (τουλάχιστον > 1 
εβδομάδα).55,78,114,115 Επιπρόσθετο προδιαθεσικό παράγοντα για τον ασθενή 
αποτελεί η ύπαρξη προηγούμενης μυκητιασικής λοίμωξης. Της εν τω βάθει 
καντιντίασης προηγείται γενικά αποικισμός των βλεννογόνων από Candida.  
Με τα σημερινά δεδομένα η Candida albicans δεν αντιπροσωπεύει 
περισσότερο από το 50% των υπεύθυνων για λοιμώξεις στελεχών που 
απομονώνονται, ενώ αναφέρεται σε μεγαλύτερη συχνότητα στους ασθενείς 
με συμπαγείς όγκους σε σχέση με αιματολογικές κακοήθειες.114,117 Από 
αναφορές που προέρχονται από διάφορα κέντρα, φαίνεται ότι με αυξανόμενη 
συχνότητα απομονώνονται από καλλιέργειες αίματος ασθενών με πυρετό 
αγνώστου αιτιολογίας στελέχη Candida tropicalis, Candida glabrata, 
Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida torulopsis και σπανιότερα 
Candida lusitaniae, Candida dubliniensis και Candida guilliermondii. 
Μεταξύ αυτών η Candida krusei εμφανίζει τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης. 
Για το γεγονός αυτό ευθύνεται η επιλογή της από την φλουκοναζόλη στην 
οποία η Candida kruzei εμφανίζει εγγενή ανθεκτικότητα, καθώς και από 
τοπικούς παράγοντες που οδηγούν στον αποικισμό του νοσοκομείου από 
τέτοια στελέχη, που μεταφέρονται στον ασθενή με τα χέρια του 
προσωπικού.13,118 Η Candida parapsilosis συνδέεται με την ύπαρξη 
κεντρικών φλεβικών καθετήρων και την χορήγηση παρεντερικής 
διατροφής.114 Στην περίπτωση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων, η 
αφαίρεσή τους θεωρείται κριτική για την θεραπεία της καντινταιμίας.    

Η θνητότητα μεταξύ των ασθενών με εν τω βάθει λοίμωξη από 
Candida φθάνει και το 60%, ενώ η θνητότητα που αποδίδεται συνολικά στην 
Candida φθάνει από 15 έως 38%. Η εν τω βάθει καντιντίαση ταξινομείται 
στην οξεία και χρόνια διάχυτη ηπατοσπληνική μορφή. Επιπλέον επιπλοκές 



 49

όπως η ενδοφθαλμίτιδα δεν είναι σπάνιες. Τόσο η ενδοφθαλμίτιδα όσο και η 
ηπατοσπληνική καντιντίαση εμφανίζονται ημέρες ή εβδομάδες μετά το 
αρχικό επεισόδιο καντινταιμίας και συνήθως παραμένουν και μετά την άνοδο 
του αριθμού των πολυμορφοπυρήνων.55,78,114,115   

Για την θεραπεία της μη επιπλεγμένης καντινταιμίας, οι 
αντιμυκητιασικοί παράγοντες πρέπει να χορηγούνται μέχρι την άνοδο του 
αριθμού των πολυμορφοπυρήνων και όχι λιγότερο από 14 μέρες. Επίσης 
συνιστάται η αφαίρεση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων όταν αυτό είναι 
δυνατόν. Οι επιπλεγμένες λοιμώξεις από Candida, όπως η ενδοφθαλμίτιδα ή 
η διάχυτη ηπατοσπληνική μορφή, συνήθως απαιτούν θεραπεία για αρκετές 
εβδομάδες ή μήνες και επιθετική θεραπεία εφόδου με αμφοτερικίνη Β. 
14,55,78,115, 119  

Οι λοιμώξεις από Aspergillus spp. αποτελούν την πρώτη αιτία 
θανάτου από λοίμωξη μετά από αλλογενή μεταμόσχευση μυελού ή 
περιφερικών στελεχιαίων κυττάρων, καθώς και μείζονα επιπλοκή κατά την 
διάρκεια της θεραπείας της οξείας λευχαιμίας.55,114,115 Επίσης αυξημένη 
συχνότητα εμφανίζουν οι ασθενείς με λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα που 
λαμβάνουν θεραπεία με μονοκλωνικά αντιλεμφοκυτταρικά αντισώματα, 
γεγονός που αναμένεται να αυξήσει μελλοντικά την συχνότητα των 
λοιμώξεων από ασπέργιλλο, δεδομένου ότι οι θεραπείες αυτές εφαρμόζονται 
όλο και συχνότερα. Μετά από αλλογενή μεταμόσχευση η αναφερόμενη 
επίπτωση των λοιμώξεων από ασπέργιλλο φθάνει και το 20%, με τα 
υψηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στους ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, 
καθώς και σε αυτούς που έλαβαν μη συγγενές μόσχευμα. Εμφανίζονται 
συχνότερα κατά την φάση της ουδετεροπενίας ιδιαίτερα σε ασθενείς με 
λευχαιμία, καθώς και μεταξύ του δεύτερου και τρίτου μήνα σε ασθενείς με 
σοβαρή νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή (GvHD). Σε μη μεταμοσχευμένους 
ασθενείς οι παράγοντες που συνδέονται ισχυρά με την εμφάνιση λοιμώξεων 
από ασπέργιλλο είναι η παρατεταμένη διάρκεια ουδετεροπενίας (> 
2εβδομάδες) και η χρήση κορτικοστεροειδών και άλλων 
ανοσοκατασταλτικών παραγόντων.114,115,120  

Τα συνηθέστερα παθογόνα της ομάδος αυτής είναι ο Aspergillus 
fumigatus, Aspergillus terreus, Aspergillus flavus και Aspergillus niger. 
Συχνά οι λοιμώξεις αυτές εμφανίζονται ως πυρετός που δεν ανταποκρίνεται 
στην χορήγηση ευρέως φάσματος αντιβιοτικών, ενώ σε ορισμένους ασθενείς 
συνοδεύεται από πνευμονικές διηθήσεις. Στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων οι πνεύμονες αποτελούν την πύλη εισόδου. Τόσο σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς όσο και σε μεταμοσχευμένους, η θνητότητα από 
συστηματική ασπεργίλλωση ανέρχεται έως και 80%, ενώ στις περιπτώσεις 
που υπάρχει διήθηση του κεντρικού νευρικού φθάνει το 100%.33,55,78,81,121 
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Η μουκορμύκωση είναι μυκητιασική λοίμωξη που προκαλείται από 
διάφορους ζυγομύκητες της τάξης των Phycomycetes και ιδιαίτερα των 
Mucoraceae, που υποδιαιρούνται στα είδη Absidia, Rhizopus και Mucor. 
Μετά την ασπεργίλλωση, η μουκορμύκωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα 
μυκητίαση που προκαλείται από νηματοειδείς μύκητες. Γενικά οι λοιμώξεις 
αυτές αποτελούν την τρίτη αιτία εν τω βάθει μυκητιασικής λοίμωξης μετά 
την Candida και τον Aspergillus. Μεταξύ των ασθενών με αιματολογικά 
νοσήματα εμφανίζονται συχνότερα σε αυτούς με οξεία λευχαιμία και 
λέμφωμα που εμφανίζουν παρατεταμένη ουδετεροπενία, καθώς και στους 
μεταμοσχευμένους ασθενείς που έχουν λάβει ανοσοκατασταλτικές 
θεραπείες. Οι συχνότερες κλινικές μορφές είναι οι ρινοεγκεφαλικές, οι 
γναθοπροσωπικές και οι πνευμονικές λοιμώξεις, ενώ στους 
ουδετεροπενικούς ασθενείς μπορεί να εμφανισθεί και η διάχυτη συστηματική 
μουκορμύκωση. Η συστηματική μορφή αποτελεί περίπου το 40% όλων των 
λοιμώξεων από αυτούς τους μικροοργανισμούς. Όλες οι μορφές 
χαρακτηρίζονται από υψηλή θνητότητα. Για την θεραπεία των λοιμώξεων 
αυτών η λιποσωμιακή αμφοτερικίνη-Β έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη, 
πιθανότατα γιατί μπορεί να χορηγηθεί σε μεγαλύτερες ημερήσιες δόσεις για 
μεγάλο χρονικό διάστημα με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.122,123,124 

Οι λοιμώξεις που οφείλονται σε Fusarium spp. αναφέρονται με 
αυξανόμενο ρυθμό στους ουδετεροπενικούς ασθενείς, αλλά η συνολική τους 
συχνότητα διαφέρει ευρέως μεταξύ των διαφόρων κέντρων. Το παθογόνο 
που έχει απομονωθεί συχνότερα είναι το Fusarium solani και ακολουθούν 
τα Fusarium oxysporum και Fusarium moniliforme.  Σημαντικότεροι 
παράγοντες κινδύνου μεταξύ των ασθενών είναι η παρατεταμένη 
ουδετεροπενία που συχνά είναι μεγαλύτερη από 3 εβδομάδες, καθώς και η 
λήψη κορτικοστεροειδών. Επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των 
λοιμώξεων φαίνεται ότι έχουν η χορήγηση αντιμυκητιασικής εμπειρικής 
θεραπείας, οι δερματικές λύσεις και η βακτηριαιμία. ∆εν υπάρχει 
αποτελεσματική θεραπεία, παρότι φάρμακο εκλογής θεωρούνται οι υψηλές 
δόσεις αμφοτερικίνης-Β. Οι περισσότερες περιπτώσεις έχουν θανατηφόρο 
κατάληξη, εκτός εάν υπάρχει αύξηση του αριθμού των ουδετεροφίλων και 
απουσία GvHD.55,78,125,126  

Τα τελευταία χρόνια αναφέρονται όλο και συχνότερα λοιμώξεις από 
σημαντικό αριθμό άλλων μυκητιασικών παθογόνων σε ασθενείς με 
αιματολογικά νοσήματα, γεγονός που ενδεχομένως οφείλεται στην 
μεγαλύτερη ανοσοκαταστολή που εμφανίζουν οι ασθενείς και στην καλύτερη 
γνώση που έχει αποκτηθεί σχετικά με τους μικροοργανισμούς αυτούς. 
Μυκηταιμία και εν τω βάθει λοιμώξεις προκαλούν παθογόνα όπως 
Trichosporon spp., Geotrichum capitatum, Scedosporium spp., 
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Histoplasma, Coccidioides, Cryptococcus, ή Microsporum. Οι λοιμώξεις 
αυτές συνδέονται με την ύπαρξη κεντρικών φλεβικών καθετήρων, των 
οποίων συχνά απαιτείται η αφαίρεσή τους. Επιπρόσθετα έχουν αναφερθεί 
λοιμώξεις δέρματος, παραρρινίων κόλπων, πνεύμονα και κεντρικού νευρικού 
συστήματος από Bipolaris spp., Alternaria και Exophiala, οι οποίες 
συνήθως είναι ανθεκτικές στην θεραπεία με αμφοτερικίνη-Β.55,78,114,127,128                       
 
3.5. Ιογενείς λοιμώξεις 

Ο κίνδυνος σοβαρών ιογενών λοιμώξεων σε ασθενείς με 
αιματολογικά νοσήματα ποικίλει. Είναι σαφές ότι οι μεταμοσχευμένοι 
ασθενείς εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τους άλλους ασθενείς 
με αιματολογικά νοσήματα. Η πιθανότερη εξήγηση του γεγονότος αυτού 
βρίσκεται στην ικανότητα άνοσης απάντησης του ασθενούς. Η λειτουργία 
των Β-λεμφοκυττάρων και των ειδικών αντισωμάτων είναι ο κύριος 
μηχανισμός άμυνας, που μειώνει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης της λοίμωξης 
στα ήδη οροθετικά άτομα. Η κυτταροτοξική λειτουργία των Τ-
λεμφοκυττάρων αποτελεί τον κύριο μηχανισμό για την πρόληψη σοβαρών 
ιογενών λοιμώξεων και ενδεχομένως τον έλεγχο της αναζωπύρωσης. Ο 
βαθμός δυσλειτουργίας των Τ-λεμφοκυττάρων διαφέρει μεταξύ των 
διαφόρων αιματολογικών νοσημάτων, ενώ είναι γνωστό ότι οι 
μεταμοσχευμένοι ασθενείς έχουν σύνθετη ανοσολογική διαταραχή, που 
συνίσταται τόσο σε διαταραχή της λειτουργίας των κυτταροτοξικών Τ-
λεμφοκυττάρων, των βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων και των ΝΚ-
λεμφοκυττάρων, όσο και των Β-λεμφοκυττάρων. Η δυσλειτουργία των Τ-
λεμφοκυττάρων είναι συνήθως σοβαρότερη αμέσως μετά την μεταμόσχευση, 
ενώ αυτή των Β-λεμφοκυττάρων μπορεί να παραμείνει για πολλά χρόνια. 
Σήμερα από τους ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα, που δεν έχουν 
υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, μεγαλύτερο κίνδυνο 
εμφανίζουν οι ασθενείς με λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα (ιδιαίτερα χρόνια 
λεμφογενή λευχαιμία) που έχουν λάβει θεραπεία με alemtuzumab ή 
φλουνταραμπίνη.8,12,28,129 

Οι ιοί που συνδέονται από παλιά με λοιμώξεις σε ασθενείς με 
λευχαιμία είναι ο Herpes simplex, Cytomegalovirus (CMV), Varicella-
zoster και Epstein-Barr. Επίσης σοβαρές απειλητικές για την ζωή 
λοιμώξεις έχουν αναφερθεί από κοινούς παθογόνους ιούς όπως ο ιός της 
γρίππης, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός και οι αδενοϊοί. Τέλος άλλοι ιοί 
του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος μπορεί να προκαλέσουν 
λοιμώξεις σε ασθενείς με λευχαιμία.28,57,129 
 
4. Συνήθη κλινικά εμπύρετα σύνδρομα 
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4.1. Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας  
 Το συχνότερο εμπύρετο σύνδρομο σε ουδετεροπενικό ασθενή είναι ο 
πυρετός, χωρίς ενδείξεις εντόπισης της λοίμωξης από το ιστορικό ή την 
φυσική εξέταση. Παρότι βεβαίως υπάρχουν και μη λοιμώδη αίτια πυρετού, η 
λοίμωξη πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει έως ότου αποδειχθεί το 
αντίθετο.11,12,13,14 Η σημασία μιας μόνο θετικής καλλιέργειας για Candida δεν 
πρέπει να αγνοείται, ιδιαίτερα εάν υπάρχει κεντρικός φλεβικός καθετήρας. 
Πρέπει να αποκλείονται λοιμώξεις σε μη εμφανείς θέσεις (όπως 
περιπρωκτικά ή οδοντικά αποστήματα, παραρρινοκολπίτιδες). Οι φλεβικοί 
καθετήρες πρέπει πάντα να θεωρούνται ως δυνητικές πηγές μόλυνσης, 
ακόμη και επί απουσίας σημείων φλεγμονής στη σύστοιχη περιοχή.  
 
4.2. Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού         

Στους ουδετεροπενικούς ασθενείς η εμφάνιση πυρετού και 
πνευμονικών διηθήσεων στην ακτινογραφία θώρακος αποτελεί συχνό και 
δυσεπίλυτο πρόβλημα. Στην πραγματικότητα οι πνεύμονες αποτελούν το 
συνηθέστερο όργανο στόχο των επιπλοκών που προέρχονται από λοιμώξεις 
ειδικά σε ουδετεροπενικούς ασθενείς, αλλά και σε  ανοσοκατεσταλμένους 
γενικότερα. Η συχνότητα της πνευμονίας μεταξύ των ανοσοκατεσταλμένων 
ασθενών εξαρτάται από τον τύπο της υποκείμενης ανοσοκαταστολής. Είναι 
υψηλότερη στους ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα και ουδετεροπενία, σε 
ασθενείς με μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και σε ασθενείς με 
AIDS. Σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με οξεία λευχαιμία η συχνότητα της 
πνευμονίας πλησιάζει το 30%, ενώ η θνητότητα της σε διάφορες μελέτες 
κυμαίνεται από 30 έως 50%, αποτελώντας την δεύτερη αιτία θανάτου μετά 
την βακτηριαιμία. Ιδιαίτερα υψηλή θνητότητα (έως και 90%) εμφανίζουν οι 
ασθενείς στους οποίους απαιτείται μηχανική υποστήριξη της 
αναπνοής.130,131,132,133  

Γενικά στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς τα αίτια πυρετού και 
πνευμονικών διηθήσεων χωρίζονται σε λοιμώδη και μη λοιμώδη (πίνακες 7 
και 8).134,135 Η ταυτοποίηση του ακριβούς αιτίου αποτελεί αντικειμενικό 
στόχο για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Στους ουδετεροπενικούς 
ασθενείς η κλινική εικόνα των λοιμώξεων του αναπνευστικού συχνά δεν 
είναι τυπική και η αιτιολογική διάγνωση καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. Τα 
συμπτώματα μπορεί να είναι φτωχά και κοινά με άλλες καταστάσεις που 
απαιτείται διαφορική διάγνωση, όπως η ενδοπνευμονική αιμορραγία, η 
πνευμονίτιδα από φάρμακα, η ακτινική πνευμονίτιδα, τα πνευμονικά 
έμφρακτα ή η ενδιάμεση μη ειδική πνευμονίτιδα (πίνακας 8). Χαρακτηριστικά 
όλοι οι ουδετεροπενικοί ασθενείς με πνευμονία εμφανίζουν πυρετό, ενώ 
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μόνο οι μισοί περίπου έχουν βήχα και απόχρεμψη λόγω της ελαττωμένης 
ικανότητας φλεγμονώδους αντίδρασης.28,134,135,136 Πολλές φορές στην 
φυσική εξέταση δεν υπάρχουν τα αναμενόμενα ακροαστικά ευρήματα, γι’ 
αυτό και ο ακτινολογικός έλεγχος των πνευμόνων αποτελεί ακόμη και 
σήμερα ίσως το κύριο διαγνωστικό μέσο. Η μορφή και η έκταση των 
ακτινολογικών ευρημάτων είναι δυνατόν να προσανατολίσουν τη διάγνωση, 
ενώ αμφίβολες ή ασαφείς εικόνες μπορεί να διευκρινισθούν με αξονική 
τομογραφία θώρακος. Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή διαγνωστικών 
μεθόδων όπως η βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο, μέσω της 
οποίας λαμβάνεται βρογχοκυψελιδική έκπλυση (broncho-alveolar lavage, 
BAL), διαβρογχική βιοψία (transbronchial biopsy, TBB), ή δειγματοληψία 
υλικού με προστατευόμενη βούρτσα (protected-specimen brush, PSB), 
έχουν βοηθήσει σημαντικά την διάγνωση στους ασθενείς αυτούς, με ποσοστό 
ελασσόνων επιπλοκών που φθάνει το 20%.137,138,139,140 Το υλικό που 
λαμβάνεται με τις μεθόδους αυτές μπορεί να δώσει αιτιολογική διάγνωση σε 
σημαντικό ποσοστό ασθενών, είτε με καλλιέργειες είτε με την εφαρμογή 
μοριακών τεχνικών όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) για 
διάφορους μικροοργανισμούς και ιδιαίτερα για τον Aspergillus. Η 
διαγνωστική ευαισθησία των μεθόδων αυτών πλησιάζει εκείνη της ανοικτής 
βιοψίας πνεύμονα, που τις περισσότερες φορές είναι απαγορευτική στους 
ασθενείς αυτούς λόγω της συνυπάρχουσας θρομβοπενίας.141,142      

Κατά την κλινική προσέγγιση των ουδετεροπενικών ασθενών με 
πυρετό και πνευμονικές διηθήσεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το είδος 
της υποκείμενης ανοσοκαταστολής (πίνακας 7) και η μορφή των 
πνευμονικών διηθήσεων στην ακτινογραφία θώρακος, επειδή είναι δυνατόν 
να προσανατολίσουν σε ορισμένους αιτιολογικούς παράγοντες. Η ύπαρξη 
εστιακών διηθήσεων (που αφορούν ένα πνευμονικό πεδίο ή λοβό)  ή 
αντίθετα διάχυτων διηθήσεων (που αφορούν και τους δύο λοβούς) οδηγεί σε 
διαφορετική διαφορική διάγνωση του αιτιολογικού παθογόνου παράγοντα 
(πίνακας 9). Τα συχνότερα αίτια σε ουδετεροπενικούς ασθενείς προκαλούν 
εστιακές διηθήσεις, με εξαίρεση την Nocardia και τον Cryptococcus spp. 
που προκαλούν μεν εστιακές διηθήσεις, αλλά είναι συχνότερα σε ασθενείς 
με διαταραχές της κυτταρικής ανοσίας. Σε ασθενείς με διαταραχή της 
κυτταρικής ανοσίας είναι συχνότερες οι διάχυτες διηθήσεις. Συχνότεροι 
αιτιολογικοί παράγοντες που προκαλούν διάχυτες πνευμονικές διηθήσεις 
στους ασθενείς αυτούς είναι η Pneumocystis carini και ο CMV. 
Επισημαίνεται πάντως και πάλι, ότι ο τύπος της ανοσοκαταστολής είναι 
σημαντικός για την πιθανολόγηση του αιτιολογικού παράγοντα και συνεπώς 
για την επιλογή της κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής (πίνακας 7). 
133,134,135,136 
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Πίνακας 7. Συσχέτιση μεταξύ της υποκείμενης ανοσολογικής διαταραχής 
και του αιτιολογικού παράγοντα της πνευμονίας 

Ανοσολογική διαταραχή Συνήθεις αιτιολογικοί παράγοντες 

Ουδετεροπενία  Gram-αρνητικά βακτήρια (Escherichia coli, 
Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa) 
Staphylococcus aureus 
Aspergillus spp. 
Mucor spp. 

∆ιαταραχή της κυτταρικής 
ανοσίας 

Ιοί (CMV, VZV, HSV, EBV) 
Pneumocystis carinii 
Nocardia spp. 
Cryptococcus spp. 
Legionella spp. 
Mycobacterium spp. 
Aspergillus spp. 

∆υσλειτουργία των Β-
λεμφοκυττάρων  

Pneumococcus spp. 
Haemophilus influenzae 

 

Πίνακας 8. Μη-λοιμώδη αίτια πυρετού και πνευμονικών διηθήσεων σε 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς 

Από τη νόσο Από φάρμακα 
Ακτινική πνευμονίτις  
Ενδοπνευμονική αιμορραγία 
Πνευμονικό έμφρακτο 
Σύνδρομο TRALI 
Μη-ειδική διάμεση πνευμονίτις 

Βλεομυκίνη, Κυκλοφωσφαμίδη, 
Βουσουλφάνη (μετά παρατεταμένη χρήση), 
Χλωραμβουκίλη, Μελφαλάνη, 
Μεθοτρεξάτη, Καρμουστίνη, Λομουστίνη 
Προκαρβαζίνη, Μιτομυκίνη  
 

 

Οι μικροοργανισμοί που ενοχοποιούνται συχνότερα για πνευμονικές 
λοιμώξεις σε ουδετεροπενικούς ασθενείς είναι τα Gram-θετικά παθογόνα 
Staphylococcus aureus και μη αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι, καθώς και τα 
Gram-αρνητικά εντεροβακτηριακά Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae και Escherichia coli.130,131 Την τελευταία δεκαετία επικρατούν 
τα Gram-θετικά παθογόνα, που απομονώνονται περίπου στο 50% και πλέον 
όλων των περιπτώσεων των λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού 
στους ουδετεροπενικούς ασθενείς. Παρά την αύξηση της συχνότητας των 
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λοιμώξεων που οφείλονται σε Gram-θετικούς μικροοργανισμούς η μεγάλη 
θνητότητα συνδέεται με Gram-αρνητικές λοιμώξεις από πολυανθεκτικά 
νοσοκομειακά στελέχη. Οι μικροοργανισμοί αυτοί συνήθως είναι στελέχη 
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Aeromonas hydrophila, 
Stenotrophomonas maltophilia. Το ποσοστό ανταπόκρισης των 
πνευμονικών λοιμώξεων ανέρχεται στο 40-60% και είναι σαφώς κατώτερο 
της ανταπόκρισης των λοιμώξεων με άλλες θέσεις εντόπισης, γεγονός που 
επιβάλλει την προσπάθεια για τον καθορισμό του υπεύθυνου αιτιολογικού 
παράγοντα, ώστε να εφαρμοσθεί η κατάλληλη θεραπεία.131,132,133,134  

Η πνευμονική λοίμωξη από κοινά μικρόβια συνήθως δημιουργεί 
εικόνα πνευμονικής πύκνωσης, συχνά με την μορφή λοβώδους πνευμονίας. 
Η βακτηριακή πνευμονία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα, εμφανίζει υψηλή 
συχνότητα βακτηριαιμίας και θνητότητας, ενώ σπάνια μπορεί να εξελιχθεί 
σε νεκρωτική πνευμονία. Η μικροβιακή λοίμωξη στα άτομα αυτά στην 
ακτινογραφία θώρακος δίνει συνήθως εικόνα θολερότητας που αφορά 
κυρίως τους κάτω λοβούς. Η αιτιολογική διάγνωση όμως δεν είναι δυνατόν 
να στηριχθεί μόνο στην ακτινολογική εικόνα για τα κοινά μικρόβια, αλλά 
μπορεί να ταυτοποιηθεί με τις καλλιέργειες αίματος και πλευριτικού υγρού. 
Η καλλιέργεια πτυέλων έχει μικρή αξιοπιστία στους ασθενείς αυτούς. 
Ενδεχομένως μόνο η λήψη δείγματος πτυέλων από την πρόκληση 
απόχρεμψης μετά από εισπνοές υδρατμών που παράγονται με τη βοήθεια 
ειδικών νεφελοποιητών, μπορεί να δώσει αξιόπιστο αποτέλεσμα στην 
αναζήτηση του παθογόνου.81,134,135,136,140  

Πρακτική προσέγγιση της διάγνωσης και της αντιμετώπισης της 
πνευμονίας σε ουδετεροπενικούς ασθενείς, αποτελεί η αξιολόγηση της 
ακτινολογικής εικόνας του θώρακα. Συγκεκριμένα, η παρουσία εστιακών 
διηθήσεων ή διάχυτων οδηγεί σε ξεχωριστή διαφορική διάγνωση του 
αιτιολογικού μικροβιακού παράγοντα. Επιπρόσθετα οι εστιακές διηθήσεις 
στους ασθενείς αυτούς υποδιαιρούνται σε αρχικές, ανθεκτικές στη θεραπεία 
και δευτερογενείς ή όψιμες.134,136  

Οι αρχικές εστιακές πνευμονικές διηθήσεις εμφανίζονται σε 
ουδετεροπενικό ασθενή με την έναρξη του πυρετού. Στην περίπτωση αυτή 
πιθανότερη διάγνωση είναι η βακτηριδιακή πνευμονία.133,136 Οι συχνότεροι 
υπεύθυνοι μικροοργανισμοί έχουν ήδη αναφερθεί. Η διάγνωση της πρώιμης 
πνευμονίας με εντοπισμένες πνευμονικές διηθήσεις συνήθως βασίζεται σε 
σχετικά μη επεμβατικές διαγνωστικές δοκιμασίες. Εκτός από τις 
καλλιέργειες αίματος και ούρων και την λήψη αερίων αίματος, όταν αυτό 
είναι δυνατόν λαμβάνονται πτύελα για gram-χρώση και καλλιέργεια. Το 
ελάχιστο που απαιτείται στην περίπτωση αυτή είναι η πρόκληση απόχρεμψης 
με την βοήθεια ειδικών νεφελοποιητών. Στον ουδετεροπενικό ασθενή η 



 56

διάγνωση της βακτηριδιακής πνευμονίας από τα πτύελα είναι ιδιαίτερα 
προβληματική, εξ’ αιτίας της αδυναμίας λήψης επαρκούς δείγματος λόγω 
απουσίας πολυμορφοπυρήνων. Έτσι η αντιμετώπιση των ασθενών 
περιλαμβάνει αμέσως μετά την λήψη των αρχικών καλλιεργειών, την 
χορήγηση εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής, που μπορεί να τροποποιηθεί στη 
συνέχεια όταν είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των 
καλλιεργειών.134,135,136,140  
 

Πίνακας 9. Ακτινολογική εικόνα των πνευμονικών διηθήσεων σε 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς 

∆ιάχυτες   
  Συνήθεις Pneumocystis carinii 
 Cytomegalovirus  
 Πνευμονικό οίδημα 
 Μη-ειδική διάμεση πνευμονίτιδα 
 Από φάρμακα 
 Λεμφαγγειακός καρκίνος 
  Ασυνήθεις   Cryptococcus spp. 
 Aspergillus spp. 
 Candida spp. 
 Αιμορραγία 
 Λευχαιμική διήθηση 
Οζώδεις ή σπηλαιώδεις   
  Συνήθεις   Cryptococcus spp. 
 Nocardia spp. 
 Βακτηριακό πνευμονικό απόστημα 
 Νεόπλασμα  
 Aspergillus spp. 
  Ασυνήθεις  Legionella spp. 
 Σηπτικά έμβολα  
Εστιακές   
  Συνήθεις  Βακτήρια (και Nocardia spp.) 
 Cryptococcus spp. 
 Aspergillus spp. 
 Mucor spp. 
 Μη-ειδική διάμεση πνευμονίτιδα 
  Ασυνήθεις  Mycobacterium spp. 
 Ιοί  
 Legionella spp. 
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Οι ανθεκτικές εστιακές πνευμονικές διηθήσεις ορίζονται από την 

έλλειψη κλινικής ανταπόκρισης στην εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία 
μετά 48 έως 72 ώρες. Ο αιτιολογικός παράγων στις περιπτώσεις αυτές 
μπορεί να είναι βακτηρίδια ανθεκτικά στην αρχική εμπειρική αντιμικροβιακή 
αγωγή, ή παθογόνα όπως Legionella, spp., Mycoplasma pneumoniae, 
Pneumocystis carinii, Aspergillus spp., Candida spp., Cryptococcus 
neoformans, Histoplasma capsulatum, Nocardia spp., Strongyloides 
stercoralis, Mycobacterium tuberculosis, άτυπα μυκοβακτηρίδια, ή 
ερπητοϊοί, ενώ δεν πρέπει να αποκλείονται τα μη λοιμώδη αίτια 
πνευμονικών διηθήσεων (πίνακας 8).135,136,143,144 Στις περιπτώσεις αυτές 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τεθεί αιτιολογική διάγνωση και όπως έχει 
αποδειχθεί από αρκετές μελέτες το BAL αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο. 
Παρόλα αυτά σε ασθενείς με ανθεκτική νόσο συχνά είναι απαραίτητες και 
άλλες επεμβατικές διαδικασίες, όπως διαβρογχική βιοψία, κλειστή 
κατευθυνόμενη βιοψία υπό αξονική τομογραφία ή ανοικτή βιοψία πνεύμονα, 
που πολλές φορές είναι απαγορευτικές λόγω της θρομβοπενίας ή των 
διαταραχών της αιμόστασης. Αντίθετα στους ασθενείς αυτούς η λήψη του 
BAL συνδέεται με χαμηλό ποσοστό ελασσόνων επιπλοκών, όπως μικρή 
αιμορραγία ή περιορισμένης έκτασης πνευμοθώρακας.133,136,140,143 Η 
τροποποίηση της αντιμικροβιακής αγωγής, εάν αυτό είναι δυνατόν πρέπει να 
στηρίζεται στα αποτελέσματα των επεμβατικών διαγνωστικών δοκιμασιών. 
Παρόλα αυτά εάν η κατάσταση του ασθενούς απαγορεύει την διενέργεια 
βρογχοσκόπησης ή βιοψίας, οι περαιτέρω εμπειρικές τροποποιήσεις της 
αγωγής πρέπει να περιλαμβάνουν κάλυψη για τα ανθεκτικά gram-θετικά και 
gram- αρνητικά βακτηρίδια, την εισαγωγή ερυθρομυκίνης με ή χωρίς 
ριφαμπικίνη (για κάλυψη παθογόνων όπως Legionella spp. ή Mycoplasma 
pneumoniae) και την προσθήκη τριμεθοπρίμης-σουλφομεθοξαζόλης (ως 
εμπειρική αγωγή για Pneumocystis carinii και  Nocardia spp.).136,143     

Οι όψιμες πνευμονικές διηθήσεις στους ουδετεροπενικούς ασθενείς 
αναπτύσσονται τουλάχιστον 7 ημέρες μετά την χορήγηση της εμπειρικής 
αντιμικροβιακής αγωγής. Αν και όλα τα παθογόνα που αναφέρθηκαν 
παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στην διαφορική διάγνωση, η πιθανότητα 
μυκητιασικής λοίμωξης και ιδιαίτερα από Aspergillus spp. είναι 
μεγάλη.134,135,136,143 Η πνευμονική λοίμωξη από Candida spp. είτε ως 
αποτέλεσμα αιματογενούς διασποράς από άλλη πρωτοπαθή εστία, είτε ως 
πρωτογενής πνευμονική λοίμωξη (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχει 
ρινοφαρυγγική καντιντίαση), αν και σπάνια, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 
Άλλοι μύκητες λιγότερο συχνοί αλλά δυνητικά παθογόνοι στους 
ουδετεροπενικούς ασθενείς είναι τα: Trichosporon beigellii, Fusarium spp. 
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και οι ζυγομύκητες. Παρότι η διάγνωση της εν τω βάθει μυκητίασης απαιτεί 
ιστολογική επιβεβαίωση, υπάρχουν περιπτώσεις που δείγματα καλλιεργειών 
από μη επεμβατικές διαδικασίες αναδεικνύουν Aspergillus spp. ή Fusarium 
spp., γεγονός που συνδέεται ισχυρά με την ανάπτυξη εν τω βάθει 
μυκητίασης σε διάφορες μελέτες που βασίζονται σε νεκροτομικά 
ευρήματα.135,136,145 Σύμφωνα με πολύ πρόσφατες μελέτες το BAL μπορεί να 
βοηθήσει την διάγνωση με τη διενέργεια PCR, κυρίως για τον αποκλεισμό 
της λοίμωξης από Aspergillus spp..141,142 Σε ασθενείς που δεν μπορεί να 
υποβληθούν σε επεμβατικές διαδικασίες, η αξονική τομογραφία θώρακος 
είναι χρήσιμη για την διάγνωση της ασπεργίλλωσης λόγω της 
χαρακτηριστικής εικόνας που εμφανίζει. Η κλινική εικόνα της πνευμονικής 
ασπεργίλλωσης είναι συνήθως οξεία και η εξέλιξή της θεαματική, με την 
δημιουργία κοιλοτήτων στις περιοχές των πνευμονικών διηθήσεων, και 
θνητότητά που υπερβαίνει το 80%.  

Τέλος στην περίπτωση διάχυτων διηθήσεων στην ακτινογραφία 
θώρακος ή στην αξονική τομογραφία σε ουδετεροπενικό ασθενή, η διαφορική 
διάγνωση περιλαμβάνει αφ’ ενός τα μη λοιμώδη αίτια πυρετού, και αφ’ 
ετέρου λοίμωξη από παθογόνα όπως Pneumocystis carinii, Legionella, spp., 
Mycoplasma pneumoniae και CMV. Επίσης δεν πρέπει να αποκλείονται 
λοιμώξεις από Streptococcus mitis, άτυπα μυκοβακτηρίδια, Varicella-
zoster virus (VZV), HSV, Respiratory syncytial virus (RSV) ή 
Strongyloides stercoralis. Επειδή τα παθογόνα αυτά προκαλούν βαρύτατες 
λοιμώξεις σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με διάχυτες πνευμονικές 
διηθήσεις, ορισμένοι ερευνητές προτείνουν την διενέργεια επεμβατικών 
διαγνωστικών διαδικασιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αρχικά προτείνεται 
η βρογχοσκόπηση με λήψη BAL, επιπρόσθετα με διαβρογχική βιοψία εάν 
είναι δυνατόν. Εάν δεν ταυτοποιηθεί διάγνωση προτείνεται η ανοικτή βιοψία 
πνεύμονα. Στην περίπτωση που αντενδείκνυνται απολύτως τόσο η 
βρογχοσκόπηση όσο και η ανοικτή βιοψία, επιβάλλεται η χορήγηση 
εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής με την αιτιολογική κατεύθυνση που 
αναφέρθηκε παραπάνω. 134,135,136,137                                                                         
 
4.3. Σηπτικό σύνδρομο 

Τα κλινικά σημεία και συμπτώματα του σηπτικού shock συνδέονται 
τυπικά με αερόβιες gram-αρνητικές λοιμώξεις, χωρίς όμως αυτό να 
αποτελεί παθογνωμονικό χαρακτηριστικό. Σηπτικό shock εμφανίζεται 
περίπου στο ένα τρίτο των περιπτώσεων gram-αρνητικής σήψης, με 
επακόλουθο συχνά ARDS και σύνδρομο ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων 
(MOFS).96 Στο 30% η πηγή της βακτηριαιμίας ή της μυκηταιμίας δεν είναι 
εμφανής, παρά την ταυτοποίηση του μικροοργανισμού. Συνήθως η πρόγνωση 
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είναι κακή, εκτός εάν παρέλθει η φάση της ουδετεροπενίας και η βασική 
νεοπλασματική νόσος βρίσκεται υπό έλεγχο.12 
 
4.4. Λοιμώξεις της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας 

Οι λοιμώξεις της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας στους 
ουδετεροπενικούς ασθενείς συχνά εμφανίζονται με μορφή στοματίτιδας, 
ουλίτιδας, περιοδοντίτιδας ή φαρυγγίτιδας. Κατά την διάρκεια των 
εμπυρέτων επεισοδίων, οι λοιμώξεις αυτές εμφανίζονται περίπου στο 75%, 
συχνότητα που είναι παρόμοια με αυτή του συνόλου σχεδόν των λοιμώξεων. 
Επιπλέον στο ένα τρίτο των περιπτώσεων, η λοίμωξη της στοματικής 
κοιλότητας αποτελεί την αιτία της μικροβιαιμίας. Λόγω της ελαττωμένης 
ικανότητας φλεγμονώδους απάντησης, συνήθως εκδηλώνονται με πυρετό, 
ερυθρότητα, εξελκώσεις και σπανιότερα με πυώδες επίχρισμα. Αν η 
στοματίτιδα επεκτείνεται μέχρι τον οισοφάγο, η εμφάνιση οπισθοστερνικού 
άλγους δεν είναι ασυνήθης. Τα συνηθέστερα αίτια των λοιμώξεων αυτών 
είναι ο ιός Herpes simplex, διάφορα είδη Candida, ο Staphylococcus 
aureus, η Pseudomonas aeruginosa, τα αναερόβια μικρόβια και σπανιότερα ο 
Cytomegalovirus. Η λοίμωξη της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας από 
Candida είναι πολύ συχνή στους ουδετεροπενικούς ασθενείς και μπορεί να 
επεκταθεί στον οισοφάγο με κίνδυνο μυκηταιμίας και συστηματικής 
μυκητίασης. Σημαντική βοήθεια στην διάγνωση των λοιμώξεων αυτών 
προσφέρει η λήψη υλικού από τις βλάβες για άμεση χρώση, καλλιέργειες ή 
αναζήτηση των μικροοργανισμών με μοριακές τεχνικές (PCR), ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις μη ανταπόκρισης στην αρχική εμπειρική θεραπεία.12,146,147 
      Η φαρυγγίτιδα, εκτός από τους παραπάνω μικροοργανισμούς, μπορεί να 
έχει ως αιτία μύκητες όπως οι ασπέργιλλοι και οι φυκομύκητες (Mucor, 
Rhizopus, Absidia). Οι λοιμώξεις αυτές μπορεί να συνοδεύονται από 
μελανές νεκρωτικές βλάβες, δείγματα των οποίων μπορεί να βοηθήσουν 
στην διάγνωση. Τα παθογόνα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν στην συνέχεια 
αποστήματα στην μαλθακή υπερώα, και να επεκταθούν στα χείλη, στην μύτη, 
στους παραρρίνιους κόλπους και στον εγκέφαλο, κατάσταση γνωστή και ως 
ρινοεγκεφαλική μορφή.12,78,122 Επιπλέον αρκετά πρόσφατα αναφέρθηκε σε 
ασθενή με οξεία λευχαιμία, επιβεβαιωμένη ιστολογικά στοματίτιδα από τον 
μύκητα Exophiala dermatitis, που αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με τον 
συνδυασμό αμφοτερικίνης και ιτρακοναζόλης.148   

Οι μικροβιακές λοιμώξεις των παραρρινίων κόλπων γενικά έχουν 
καλύτερη πρόγνωση από τις μυκητιασικές λοιμώξεις. Οδοντικά αποστήματα 
παρότι παρατηρούνται σπάνια σε ασθενείς με εμπύρετη ουδετεροπενία, 
έχουν αναφερθεί ακόμη και σε ασθενείς χωρίς δόντια που έχουν 
υπολειμματικά στοιχεία.12  
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4.5. Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων 

Στους ουδετεροπενικούς ασθενείς το ερυσίπελας και η κυτταρίτιδα 
με υποκείμενη θρομβοφλεβίτιδα αποτελούν συχνή επιπλοκή της 
τοποθέτησης φλεβικού καθετήρα. Λόγω της μειωμένης φλεγμονώδους 
απάντησης που εμφανίζουν οι ασθενείς αυτοί, πολλές φορές λείπει το 
οίδημα, η θερμότητα, η διαπύηση και η σύστοιχη λεμφαδενίτιδα, ενώ 
παρατηρούνται συχνά πυρετός, τοπικός πόνος και ερύθημα.12,149,150 Σε σειρά 
300 ουδετεροπενικών ασθενών οι βλάβες του δέρματος και των μαλακών 
μορίων αποτελούσαν την δεύτερη κατά σειρά εστία λοίμωξης μετά το 
κατώτερο αναπνευστικό.151 Επιπρόσθετα διάφορες δερματικές βλάβες 
ενδέχεται να είναι η αρχή συστηματικών λοιμώξεων, ή να αποτελούν 
δευτερογενή εκδήλωση αυτών. Στους ουδετεροπενικούς ασθενείς οι 
δερματικές βλάβες πρέπει να διαφοροδιαγνωσθούν από μη ειδικές 
φαρμακευτικές βλάβες, από βλάβες λόγω ακτινοθεραπείας ή 
χημειοθεραπείας, από γαγγραινώδες έκθυμα ή από GvHD. Η βιοψία των 
βλαβών αυτών αποτελεί το σημαντικότερο και απλούστερο μέσον για τη 
διάγνωση. Το γαγγραινώδες έκθυμα που χαρακτηρίζεται από μελανές 
νεκρωτικές πλάκες στο όσχεο, στο αιδοίο και τα πέλματα, είναι αποτέλεσμα 
γενικευμένης λοίμωξης από ψευδομονάδα και οφείλεται σε διήθηση του 
τοιχώματος των αγγείων από τον μικροοργανισμό. Η διαταραχή αυτή 
αναφέρεται σε ποσοστό 2% έως 28% σε ασθενείς με κακοήθεια και 
βακτηριαιμία από ψευδομονάδα.90 

Εκτός από την Pseudomonas aeruginosa συχνά αίτια λοιμώξεων του 
δέρματος και των μαλακών μορίων στους ουδετεροπενικούς ασθενείς είναι 
τα: Stenotrophomonas maltophilia, Streptococcus viridans, Clostridium 
spp., Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp. και Trichosporon 
spp..12,149,150,151,152 Τέλος οι ιοί, και ιδιαίτερα ο HSV, μπορεί να εκδηλωθούν 
με εκτεταμένη δερματική διασπορά κυρίως σε ασθενείς με διαταραγμένη 
κυτταρική ανοσία.   

      
4.6. Λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η επιθετική χημειοθεραπεία που 
χρησιμοποιείται στην θεραπεία των ασθενών με οξεία λευχαιμία, οδηγεί σε 
σοβαρές βλάβες του γαστρεντερικού βλεννογόνου όπως νέκρωση των 
επιθηλιακών κυττάρων και αποικισμό από βακτηρίδια, σπανιότερα δε 
έμφρακτα και διάτρηση. Τα συχνότερα  συμπτώματα στους ασθενείς αυτούς 
είναι η ναυτία, ο έμετος, το κοιλιακό άλγος, ο μετεωρισμός, η διάρροια και ο 
πυρετός. Παρότι η συχνότητα των επιπλοκών αυτών έχει ελαττωθεί, εξ’ 
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αιτίας της κατάλληλης αντιμικροβιακής προφύλαξης, δυστυχώς συχνά η 
διάγνωση δεν είναι προφανής.12,153,154   

Η οισοφαγίτιδα αποτελεί συχνή εκδήλωση των ασθενών με εμπύρετη 
ουδετεροπενία. Οφείλεται συχνότερα σε Candida albicans ως επέκταση της 
καντιντιασικής στοματίτιδας και μπορεί να οδηγήσει σε διάτρηση, αιμορραγία 
ή και εν τω βάθει μυκητίαση. Άλλα αίτια είναι ο HSV και σπανιότερα ο CMV, 
ο ασπέργιλλος και οι φυκομύκητες.12,79   

Η περιπρωκτική κυτταρίτιδα με ή χωρίς σχηματισμό αποστήματος, 
(κυρίως σε ασθενείς με οξεία μονοκυτταρική ή μυελομονοκυτταρική 
λευχαιμία), εμφανίζεται συχνότερα εάν συνυπάρχει περιπρωκτική 
βλεννογονίτιδα από χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία. Στην συνήθη εμπειρική 
αντιμικροβιακή θεραπεία χρειάζεται επιπρόσθετα κάλυψη για αναερόβια 
μικρόβια και εντερόκοκκους.12,79    

Η ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα που οφείλεται στο Clostridium 
difficile μπορεί να εμφανισθεί σε ουδετεροπενικούς ασθενείς, εξ’ αιτίας της 
παρατεταμένης χρήσης αντιβιοτικών. Η διάγνωση γίνεται με την ανεύρεση 
του Clostridium difficile στις καλλιέργειες κοπράνων με ή χωρίς την τοξίνη 
του. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και εκδηλώνεται με κοιλιακό άλγος, 
πυρετό και άφθονες ογκώδεις δύσοσμες υδαρείς πρασινωπές διάρροιες. 
Μπορεί να επιπλακεί με τοξικό μεγάκολο, διάτρηση και περιτονίτιδα. Αν δεν 
αντιμετωπισθεί έγκαιρα καταλήγει στο θάνατο σε ποσοστό 30%. Με το 
δεδομένο αυτό στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ή συμπτώματα που 
καθιστούν την διάγνωση ύποπτη και έχουν αποκλεισθεί άλλα αίτια 
διάρροιας, πρέπει να χορηγείται έγκαιρα εμπειρική θεραπεία ακόμη και επί 
αρνητικών καλλιεργειών κοπράνων. Φάρμακο εκλογής είναι η βανκομυκίνη 
per os.12,154,155 

Οι λοιμώξεις από την κοιλιακή χώρα γενικά είναι λιγότερο συχνές, 
αλλά όταν εμφανίζονται είναι απειλητικές για την ζωή. Μεταξύ αυτών η 
ουδετεροπενική εντεροκολίτιδα είναι η πιο σημαντική κλινική οντότητα, ενώ 
η χολοκυστίτιδα, η σκωληκοειδίτις ή η ηπατοσπληνική καντιντίαση είναι 
λιγότερο συχνές. Σε πρόσφατη μελέτη η συνολική συχνότητα εμφάνισης 
ενδοκοιλιακής λοίμωξης σε ουδετεροπενικό ασθενή με λευχαιμία ήταν 
17,7%, εκ των οποίων το 6,5% είχαν ουδετεροπενική εντεροκολίτιδα, 4,8% 
εντεροκολίτιδα από Clostridium difficile, 1,6% εντεροκολίτιδα από 
Clostridium jejuni, 4,8% χολοκυστίτιδα και 1,6% ηπατική καντιντίαση.153  

Η συχνότητα της ουδετεροπενικής εντεροκολίτιδας σε διάφορες 
μελέτες κυμαίνεται από 1,8% έως και 32,5%, με τις υψηλότερες συχνότητες 
να εμφανίζονται στα παιδιά.156,157,158,159,160 Η θνητότητα αναφέρεται 
ορισμένες φορές μεγαλύτερη και από το 50%, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
που συνδέονται με το Clostridium septicum. Προσβάλλονται συχνότερα οι 
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ουδετεροπενικοί ασθενείς με οξεία λευχαιμία που έχουν υποβληθεί σε 
επιθετική χημειοθεραπεία, ενώ έχει αναφερθεί και σε ουδετεροπενικούς 
ασθενείς με συμπαγείς όγκους. Χαρακτηρίζεται από πυρετό, κοιλιακό άλγος, 
διάρροια και λέπτυνση του τοιχώματος του εντέρου, που αναδεικνύεται στον 
υπερηχοτομογραφικό έλεγχο και την αξονική τομογραφία. Μπορεί να 
εξελιχθεί γρήγορα σε περιτονίτιδα, σηψαιμία και shock. Το τυφλό αποτελεί 
την θέση που προσβάλλεται συχνότερα, γι’ αυτό και παλιότερα είχε 
χρησιμοποιηθεί ο όρος “τυφλίτιδα” για την περιγραφή του συνδρόμου. Από 
αρκετές αναδρομικές μελέτες προκύπτει ότι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί 
είναι τα: Enterobacter spp., Pseudomonas spp., Enterococcus spp., και 
Candida spp., ενώ σε παλιότερες σειρές φαίνεται ότι ενοχοποιείται 
συχνότερα το Clostridium septicum.   Η αντιμετώπιση του συνδρόμου είναι 
συντηρητική και χειρουργική. Η συντηρητική θεραπεία συνίσταται στην 
χορήγηση ευρέως φάσματος αντιβιοτικών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες που υπάρχουν για την εμπύρετη ουδετεροπενία με την προσθήκη 
αγωγής για κάλυψη και των αναερόβιων μικροβίων. Η χειρουργική 
αντιμετώπιση ενδείκνυται: (1) στις περιπτώσεις μη ελεγχόμενης 
γαστρεντερικής αιμορραγίας παρά την άνοδο των ουδετεροφίλων και των 
αιμοπεταλίων, (2) στις περιπτώσεις περιτονίτιδας, και (3) στις περιπτώσεις 
μη ελεγχόμενης σήψης.157   
 
4.7. Λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ)  
 Οι λοιμώξεις του ΚΝΣ μπορεί να εμφανισθούν είτε ως 
μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, είτε ως εγκεφαλικό απόστημα. Τα συμπτώματα 
περιλαμβάνουν πυρετό, κεφαλαλγία, και διαταραχές συμπεριφοράς. Μερικές 
φορές πρώτη εκδήλωση σοβαρής λοίμωξης μπορεί να είναι επιληπτική 
κρίση. Στους ασθενείς αυτούς η διενέργεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης 
δεν είναι πάντα δυνατή, λόγω των διαταραχών της αιμόστασης που μπορεί 
να υπάρχουν. Έτσι η εμπειρική θεραπεία βασίζεται στο είδος και την 
διάρκεια της υποκείμενης ανοσοκαταστολής.12,161  

Οι ουδετεροπενικοί ασθενείς δεν εμφανίζουν συχνά 
μηνιγγοεγκεφαλίτιδα σε σχέση με τους άλλους ανοσοκατασταλμένους 
ασθενείς, στους οποίους πάνω από το 90% των λοιμώξεων αυτών 
προκαλούνται από Cryptococcus neoformans και Listeria monocytogenes. 
Λοιμώξεις από Toxoplasma gondii και Aspergillus εμφανίζονται 
συνηθέστερα σε ασθενείς με GvHD μετά μεταμόσχευση, με πολύ πτωχή 
πρόγνωση. Σε ουδετεροπενικούς ασθενείς έχουν αναφερθεί συχνότερα 
περιπτώσεις μηνιγγίτιδας ή μηνιγγοεγκεφαλίτιδας από Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 
aureus, Hemophilus influenzae, Neisseria meningitides, Candida spp., 
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φυκομύκητες και άλλα. Τέλος σπάνια, ιϊκά παθογόνα (όπως Echovirus, 
Coxsackievirus) έχει επίσης αναφερθεί ότι προκαλούν χρόνια 
μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.161,162,163  
 
4.8. Λοιμώξεις που σχετίζονται με φλεβικούς καθετήρες 

Οι φλεβικοί καθετήρες, (περιφερικοί φλεβικοί καθετήρες βραχείας 
διάρκειας, διαδερμικοί κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες μακράς διάρκειας, 
μερικώς εμφυτευόμενοι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες τύπου Hickman-
Broviac, ή πλήρως εμφυτευόμενοι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες με 
κώδωνα) αποτελούν σημαντική παράμετρο της σύγχρονης θεραπευτικής, 
ιδιαίτερα σε ουδετεροπενικούς ασθενείς που απαιτούν πολλαπλές 
φαρμακευτικές αγωγές και πολλαπλές μεταγγίσεις παραγώγων αίματος. 
∆υστυχώς όμως παράλληλα, αποτελούν πηγή ιατρογενούς βακτηριαιμίας και 
μυκηταιμίας. Από επιδημιολογικά δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής φαίνεται ότι πάνω από 250.000 λοιμώξεις ετησίως συνδέονται με 
φλεβικούς καθετήρες, ενώ η θνητότητα που τους αποδίδεται ανέρχεται σε 
12-25%. Οι λοιμώξεις αυτές διακρίνονται σε τρεις τύπους. Ο πρώτος αφορά 
το σημείο εξόδου του καθετήρα, ο δεύτερος το υποδόριο τμήμα του και ο 
τρίτος αφορά τη βακτηριαιμία που σχετίζεται με τον καθετήρα. Ειδικότερα η 
βακτηριαιμία μπορεί να προέρχεται είτε από αποικισμό του καθετήρα από 
παθογόνα, είτε από επιμόλυνση του εγχεόμενου υγρού.  32,54    

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικάνικης Εταιρείας 
Λοιμώξεων (Infectious Diseases Society of America –IDSA) που 
εκδόθηκαν το 2002,14 οι λοιμώξεις στο σημείο εισόδου του καθετήρα και η 
βακτηριαιμία αντιμετωπίζονται με αντιμικροβιακή αγωγή χωρίς αφαίρεση 
του καθετήρα. Συχνότεροι αιτιολογικοί παράγοντες είναι ο Staphylococcus 
aureus και οι CoNS, που συνήθως ανταποκρίνονται στην παρεντερική 
αντιμικροβιακή θεραπεία, εκτός εάν υπάρχει οργανωμένη ενδοαυλική 
λοίμωξη. Η αφαίρεση του καθετήρα απαιτείται εάν η λοίμωξη υποτροπιάζει ή 
δεν ανταποκρίνεται στην αντιβιοτική αγωγή 2 έως 3 ημέρες μετά την έναρξη 
αυτής.164,165  

Σημεία ύπαρξης υποδόριας ή οργανωμένης ενδοαυλικής λοίμωξης, 
σηπτικών εμβόλων, υπότασης που συνδέεται με τη χρήση του καθετήρα και 
απόφραξης αυτού αποτελούν ενδείξεις αφαίρεσης του καθετήρα, σε 
συνδυασμό με τη χορήγηση της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής. Επίσης η 
αφαίρεση του καθετήρα σε συνδυασμό με εκτεταμένο χειρουργικό καθαρισμό 
των πέριξ ιστών, συνιστάται σε περιπτώσεις λοίμωξης από άτυπα 
μυκοβακτηρίδια.166 Βακτηριαιμία που οφείλεται σε Bacillus spp., 
Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, 
Corynebacterium jeikeium, Acinetobacter spp., εντεροκόκκους 
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ανθεκτικούς στη βανκομυκίνη και Candida spp. συχνά δεν ανταποκρίνεται 
επαρκώς στην θεραπεία, γι’ αυτό και συνιστάται η απομάκρυνση του 
καθετήρα εάν είναι δυνατόν.167  

Η προφυλακτική χορήγηση βανκομυκίνης δε συνιστάται συστηματικά, 
ενώ δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να υποστηρίξουν την συστηματική 
χορήγηση ουροκινάσης για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων που συνδέονται 
με καθετήρες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΥΡΕΤΩΝ 
ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
 
 
1. Γενικά σχόλια –Ιστορική αναδρομή  
 

Οι λοιμώξεις στους ουδετεροπενικούς απαιτούν άμεση αντιμετώπιση 
διότι εξελίσσονται ταχύτατα. Η μεγάλη συχνότητα της βακτηριαιμίας και η 
αυξημένη θνητότητα χωρίς την έγκαιρη θεραπεία υποδηλώνουν την 
επείγουσα φύση του προβλήματος. Για τους λόγους αυτούς κατά την αρχική 
εμφάνιση του πυρετού απαιτείται έγκαιρη εμπειρική χορήγηση αντιβιοτικών 
σε όλους τους ασθενείς με ουδετεροπενία. Η αρχική αυτή θεραπεία πρέπει 
να στρέφεται κυρίως έναντι των βακτηριδίων, γιατί οι μύκητες, οι ιοί και τα 
πρωτόζωα συνήθως αποτελούν αιτία δευτερογενών λοιμώξεων.10,12,13,14,78 

Παρά την αδυναμία απομόνωσης παθογόνων μικροοργανισμών, σε 
πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς απαντούν στην εμπειρική χορήγηση 
αντιβιοτικών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της θνητότητας 
ακόμη και σ’ αυτούς με σοβαρού βαθμού ουδετεροπενία. Σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς χωρίς πυρετό που εμφανίζουν συμπτώματα ή 
σημεία λοίμωξης επιβάλλεται η χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής όπως και 
στους ασθενείς με πυρετό. Η επιλογή της κατάλληλης αρχικής 
αντιμικροβιακής αγωγής εξαρτάται από την γνώση των μικροοργανισμών 
που ευθύνονται για λοίμωξη στα διάφορα είδη ανοσοκαταστολής, την γνώση 
της μικροβιακής χλωρίδας του νοσοκομείου που νοσηλεύεται ο ασθενής και 
την ευαισθησία που αυτή εμφανίζει στα διάφορα αντιβιοτικά.13,14 Η χρήση 
ορισμένων αντιβιοτικών περιορίζεται σε περιπτώσεις φαρμακευτικής 
αλλεργίας και νεφρικής ή ηπατικής δυσλειτουργίας, ενώ πρέπει να 
αποφεύγεται κατά το δυνατόν η σύγχρονη χορήγηση παραγόντων όπως η 
σισπλατίνη, αμφοτερικίνη Β, κυκλοσπορίνη, βανκομυκίνη, και 
αμινογλυκοσίδες λόγω αθροιστικής νεφροτοξικότητας.14,168    

Τα εμπειρικά αντιμικροβιακά σχήματα, παλαιότερα και νεότερα, 
στηρίζονται στις εξής βασικές αρχές: α) να καλύπτουν την ψευδομονάδα και 
τα διάφορα είδη εντεροβακτηριοειδών, που αποτελούν σημαντική αιτία 
θανατηφόρων λοιμώξεων σ’ αυτή την κατηγορία ασθενών, και β) ο 
συνδυασμός των αντιβιοτικών να παρουσιάζει συνέργεια.169 Έτσι συνήθως 
περιλαμβάνουν το συνδυασμό 2 ή 3 αντιβιοτικών σε πλήρη δόση, μιας 
κεφαλοσπορίνης ή μιας αντιψευδομοναδικής πενικιλλίνης μαζί με μια 
αμινογλυκοσίδη. Για πολλά χρόνια καθιερωμένο σχήμα εμπειρικής θεραπείας 
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εθεωρείτο ο συνδυασμός των αμινογλυκοσιδών (γενταμικίνη, τομπραμυκίνη, 
αμικασίνη) με μια αντιψευδομοναδική πενικιλλίνη (τικαρκιλλίνη, 
πιπερακιλλίνη, αζλοκιλλίνη).169,170,171 Στην συνέχεια με την εισαγωγή στην 
κλινική πράξη των β-λακταμών με αντιψευδομοναδική δράση όπως οι 
κεφαλοσπορίνες γ’ και δ’ γενεάς (κεφταζιντίμη, κεφεπίμη), των 
καρβαπενεμών (ιμιπενέμη, μεροπενέμη), των μονοβακταμών (αζτρεονάμη) 
εφαρμόσθηκαν με επιτυχία κυρίως οι συνδυασμοί τους με αμικασίνη.13,51,171 Η 
αύξηση της συχνότητας των λοιμώξεων από gram-θετικά μικρόβια οδήγησε 
στην ανάγκη της προσθήκης βανκομυκίνης στο συνδυασμό β-λακτάμης και 
αμινογλυκοσίδης.79,168 Επειδή όμως η ευρεία χρήση της βανκομυκίνης 
συνδέθηκε με την εμφάνιση μικροοργανισμών ανθεκτικών στην βανκομυκίνη 
(και ιδιαίτερα των εντεροκόκκων, VRE), διάφορες μελέτες κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι η βανκομυκίνη δεν πρέπει να προστίθεται εξ αρχής στο 
εμπειρικό σχήμα αλλά μόνον όταν υπάρχει κλινική ή μικροβιολογική 
τεκμηρίωση από gram-θετικά βακτήρια, σηπτικό shock ή ARDS.89,168,171   
Επιπλέον οι λοιμώξεις από gram-θετικούς κόκκους δεν προκαλούν συχνά 
κεραυνοβόλες θανατηφόρες βακτηριαιμίες, υπάρχει συνεργική τοξικότητα 
της βανκομυκίνης με τις αμινογλυκοσίδες, ενώ η χορήγηση ενός επιπλέον 
φαρμάκου αυξάνει το κόστος θεραπείας.  

Στην συνέχεια και κυρίως μετά την διαπίστωση ότι οι 
ουδετεροπενικοί ασθενείς με πυρετό εμφανίζουν μεγάλη ετερογένεια σε ότι 
αφορά στον κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρής λοίμωξης, γεγονός που τους 
κατατάσσει σε ομάδες χαμηλού και υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη 
επιπλοκών, εφαρμόσθηκε εξ ίσου αποτελεσματικά σε ορισμένους ασθενείς η 
μονοθεραπεία με ευρέως φάσματος αντιβιοτικά. Επιπλέον βάσει του 
παραπάνω διαχωρισμού αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε και αποτελεί η 
διάρκεια της αρχικής εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας, καθώς και εάν 
ορισμένοι επιλεγμένοι ασθενείς μπορεί να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. 
Η διαφορετική αυτή αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη διακοπή της χορήγησης 
αντιβιοτικών ευρέως φάσματος και χορήγηση αντιβιοτικού με στενότερο 
φάσμα ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου κατά την εμφάνιση του 
πυρετού, ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών εκτός νοσοκομείου, αρχική 
χορήγηση αντιβιοτικών ενδοφλέβια και στην συνέχεια από το στόμα, ή εξ’ 
αρχής χορήγηση αντιβιοτικών από το στόμα.11,13,14 

Παρά την πληθώρα κλινικών μελετών για την εμπειρική 
αντιμικροβιακή αγωγή από την δεκαετία του ’70 έως σήμερα, δεν υπάρχει 
ένα και μοναδικό σχήμα κατάλληλο για όλους του ασθενείς με εμπύρετη 
ουδετεροπενία. Τα αποτελέσματα από μελέτη σε μελέτη συχνά δεν είναι 
συγκρίσιμα, γιατί ποικίλουν σημαντικά οι μέθοδοι ταυτοποίησης των 
λοιμώξεων και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της 
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αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Για τους λόγους αυτούς η Αμερικάνικη 
Εταιρεία Λοιμώξεων (Infectious Diseases Society of America –IDSA) 
έχει καθιερώσει την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την εμπειρική 
αντιμετώπιση των εμπυρέτων επεισοδίων σε ουδετεροπενικούς ασθενείς οι 
οποίες αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (1990, 1997, 2002). Οι 
οδηγίες αυτές καταρτίζονται από ομάδα επιστημόνων που ασχολούνται με 
αιματολογικά κακοήθη νοσήματα και βασίζονται στην αξιολόγηση 
επιστημονικών δημοσιεύσεων, ισχύουν δε για όλες τις κατηγορίες 
νοσημάτων που εμφανίζουν ουδετεροπενία. Πρέπει όμως να τονισθεί ότι 
είναι γενικές και όταν εφαρμόζονται θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς ξεχωριστά, ο τύπος της λοίμωξης, η 
ευαισθησία των μικροοργανισμών που απομονώνονται συχνότερα στο κάθε 
νοσοκομείο, η υποκείμενη αιτία της ουδετεροπενίας και η αναμενόμενη 
διάρκεια της.13,14 

Ήδη από το 1997 έγιναν προσπάθειες για σαφή προσέγγιση και 
διαβάθμιση των οδηγιών εισάγοντας μια μεθοδολογία, η οποία διατηρείται με 
αναθεωρήσεις σε επιμέρους θέματα όταν αλλάζουν τα δεδομένα της 
επιστημονικής έρευνας. Η προσέγγιση αυτή καταλήγει στη διαβάθμιση των 
συστάσεων που περιγράφεται στον πίνακα 1. Τα γράμματα Α-Ε δείχνουν τον 
βαθμό έντασης της σύστασης, ενώ οι ρωμαϊκοί αριθμοί Ι-ΙΙΙ δείχνουν την 
ποιότητα των μελετών από την ανάλυση των οποίων προκύπτει η οδηγία.13,14  

Στην συνέχεια αναλύεται η ισχύουσα σήμερα πρακτική για την 
αντιμετώπιση της εμπύρετης ουδετεροπενίας όπως αποτυπώνεται στις 
κατευθυντήριες οδηγίες IDSA-2002, αλλά και από νεότερα δεδομένα που 
υπάρχουν έκτοτε.     
 
2. Αρχική εκτίμηση ουδετεροπενικού ασθενούς με πυρετό  
 

Ο σκοπός της αρχικής εκτίμησης του ασθενούς αμέσως μετά την 
εμφάνιση του πυρετού, είναι η ταυτοποίηση δυνητικής εστία λοίμωξης με 
στόχο την χορήγηση της πλέον ενδεδειγμένης θεραπευτικής αγωγής. Είναι 
γνωστό και έχει αναφερθεί ήδη, ότι τα συμπτώματα και τα σημεία λοίμωξης 
σε ασθενή με σοβαρή ουδετεροπενία ελαχιστοποιούνται ή απουσιάζουν. 
Παρόλα αυτά όμως πρέπει να γίνεται λεπτομερής λήψη ιστορικού, καθώς 
και φυσική εξέταση για την αναζήτηση ακόμη και ήπιας έντασης 
συμπτωμάτων, σημείων ή πόνου στις συχνότερες θέσεις εντόπισης των 
λοιμώξεων. Οι θέσεις αυτές είναι η στοματοφαρυγγική κοιλότητα, ο 
οισοφάγος, οι πνεύμονες, το περίνεο, τα μάτια και ο βυθός, καθώς και το 
δέρμα συμπεριλαμβανομένων των θέσεων που έχουν γίνει αναρροφήσεις 
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μυελού ή οστεομυελικές βιοψίες, εκεί που υπάρχουν φλεβικοί καθετήρες, 
καθώς και οι ιστοί της περιοχής των νυχιών.13,14,81 
 

Καλή απόδειξη για να υποστηρίξει σύσταση για χρήση
Μέτρια απόδειξη για να υποστηρίξει σύσταση για χρήση
Φτωχή απόδειξη για να υποστηρίξει σύσταση για χρήση
Μέτρια απόδειξη για να υποστηρίξει σύσταση για μη-χρήση
Καλή απόδειξη για να υποστηρίξει σύσταση για μη-χρήση

Στοιχεία από ≥1 ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη μελέτη
Στοιχεία από ≥1 καλά σχεδιασμένη μη τυχαιοποιημένη κλινική
μελέτη - από αναλύσεις cohort ή από αναλυτικές μελέτες
περιπτώσεων, κατά προτίμηση από > κέντρο – από σημαντικά
αποτελέσματα που στηρίζονται σε πειραματικά δεδομένα
Στοιχεία από γνώμες ειδικών που στηρίζονται σε κλινική
εμπειρία, περιγραφικές μελέτες, ή αναφορές από ομάδες ειδικών

Ένταση της σύστασης
Α
Β
C
D
E
Ποιότητα απόδειξης
Ι
ΙΙ

ΙΙΙ

Ορισμός Κατηγορία, βαθμός 
(grade)

Πίνακας 1. Σύστημα βαθμονόμησης των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών της 
IDSA

 
Αμέσως πρέπει να λαμβάνονται δείγματα καλλιεργειών για βακτηρίδια 

και μύκητες. Εάν υπάρχει κεντρικός φλεβικός καθετήρας αρκετά κέντρα 
ακολουθούν τις κατευθυντήριε οδηγίες της IDSA για την αντιμετώπιση των 
λοιμώξεων που συνδέονται με τις συσκευές αυτές,167 οι οποίες προτείνουν 
την λήψη  ≥ 1 δειγμάτων αιμοκαλλιεργειών που λαμβάνονται από τον 
καθετήρα και μια άλλη περιφερική φλέβα. Άλλοι πάλι ερευνητές πιστεύουν 
ότι είναι αρκετή η λήψη δειγμάτων μόνο από τον φλεβικό καθετήρα.14,173 Οι 
ποσοτικές καλλιέργειες αίματος παρότι δεν συνιστώνται απαραίτητα για 
όλους τους ασθενείς, μπορεί να είναι χρήσιμες για τους ασθενείς που 
υπάρχει υποψίας λοίμωξης από κεντρικό φλεβικό καθετήρα. Στην 
περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει συγκριτική αξιολόγηση των δειγμάτων που 
ελήφθησαν από τον κεντρικό φλεβικό καθετήρα και από περιφερική 
φλέβα.14,167 Βακτηριαιμία της τάξεως >500 cfu/mL συνδέεται με αυξημένη 
νοσηρότητα και θνητότητα, σε σχέση με χαμηλότερου βαθμού βακτηριαιμία. 
Τα αποτελέσματα των καλλιεργειών για βακτηρίδια και μύκητες εξαρτώνται 
από το σύστημα καλλιέργειας που χρησιμοποιείται, καθώς και από την 
ποσότητα του δείγματος αίματος. Τα διαγνωστικά μικροβιολογικά εργαστήρια 
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πρέπει να συμβαδίζουν με τις νέες μεθοδολογίες που αναπτύσσονται και 
αφορούν τους μικροοργανισμούς οι οποίοι αποτελούν συχνά αιτιολογικούς 
παράγοντες λοιμώξεων σε ουδετεροπενικούς ασθενείς. Εάν στα σημεία 
εισόδου των φλεβικών καθετήρων υπάρχει φλεγμονή ή εκροή υγρού, πρέπει 
να λαμβάνεται δείγμα για gram-χρώση και καλλιέργειες για βακτηρίδια και 
μύκητες. Εάν οι βλάβες αυτές επιμένουν στις χρώσεις και καλλιέργειες θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το μυκοβακτηρίδιο.  

Εξ’ αιτίας της απουσίας ουδετεροφίλων η μικροσκοπική εξέταση 
ούρων μπορεί να είναι φυσιολογική, ακόμη και στις περιπτώσεις που 
υπάρχει λοίμωξη ουροποιητικού. Εν τούτοις πρέπει να πραγματοποιούνται 
καλλιέργειες ούρων με την εμφάνιση του πυρετού, καθώς και στην συνέχεια 
εάν υπάρχουν σημεία λοίμωξης, εάν υπάρχει ουροκαθετήρας και εάν στη 
γενική ούρων υπάρχουν παθολογικά ευρήματα.14,81 

Εάν υπάρχει διάρροια που θεωρείται ότι είναι λοιμώδους αιτιολογίας 
τα κόπρανα πρέπει να εξετάζονται για τη τοξίνη του Clostridium difficile 
και για βακτηρίδια (όπως Salmonella, Shigella, Campylobacter, Aeromonas 
και Yersinia), ιούς (όπως Rotavirus και CMV) και πρωτόζωα (όπως 
Cryptosporidium spp.). Η ταυτοποίηση τέτοιων μικροοργανισμών είναι 
σημαντική και για την  πρόληψη της ενδονοσοκομειακής μετάδοσης. 13,14,174 

Η εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού δεν συνιστάται ως διαδικασία 
ρουτίνας, εκτός εάν υπάρχουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό 
σύστημα και δεν υπάρχει θρομβοπενία ή είναι αντιμετωπίσιμη.  

Ακτινογραφία θώρακος πρέπει να διενεργείται κατά την εμφάνιση του 
εμπυρέτου επεισοδίου,12,78 παρότι οι κατευθυντήριες οδηγίες της IDSA 
προτείνουν ότι πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν σημεία ή συμπτώματα 
λοίμωξης από το αναπνευστικό (grade B-III).13,14 Επιπρόσθετα η 
ακτινογραφία θώρακος κατά την έναρξη του εμπυρέτου επεισοδίου έχει 
αποδειχθεί χρήσιμη και στις περιπτώσεις ουδετεροπενικών ασθενών που 
στην συνέχεια αναπτύσσουν συμπτώματα ή διηθήσεις από το αναπνευστικό. 
Επισημαίνεται ότι η αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ανάλυσης, έχει 
αναδείξει πνευμονικές διηθήσεις σε περισσότερους από τους μισούς 
ασθενείς με φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος.175       

Οι χρήσιμες κλινικές πληροφορίες που λαμβάνονται από καλλιέργειες 
δειγμάτων ρινικού εκκρίματος, από τον στοματοφάρυγγα, και το ορθό, είναι 
λίγες όταν δεν υπάρχουν σημεία φλεγμονής, ακόμη και όταν αυτές 
διενεργούνται σε σταθερή βάση. Όμως από το ρινικό έκκριμα μπορεί να 
προκύψει αποικισμός του ρινικού βλεννογόνου από Staphylococcus aureus 
ανθεκτικό στην μεθικιλλίνη, πνευμονιοκόκκους ανθεκτικούς στην 
πενικιλλίνη, ή Aspergillus spp., ενώ από το ορθό Pseudomonas aeruginosa, 
ανθεκτικά gram-αρνητικά βακτηρίδια, ή  VRE. Τέτοιου είδους αποτελέσματα 
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ενδεχομένως είναι χρήσιμα για την πιθανολόγηση του αιτιολογικού 
παράγοντα της λοίμωξης. Για παράδειγμα η παρουσία Candida tropicalis σε 
καλλιέργειες έχει συνδεθεί στη συνέχεια με λοίμωξη που οφείλεται στο 
μικροοργανισμό αυτόν.13,14,78 Αναρροφήσεις ή βιοψίες δερματικών βλαβών με 
ύποπτα σημεία φλεγμονής πρέπει να λαμβάνονται για παθολογοανατομική 
εξέταση, χρώσεις ή καλλιέργειες.  

Τέλος η διενέργεια γενικής αίματος και ο προσδιορισμός βασικών 
βιοχημικών παραμέτρων είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό της 
υποστηρικτικής αγωγής και την διαχείριση ενδεχόμενης φαρμακευτικής 
τοξικότητας. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον κάθε 
3 μέρες κατά την διάρκεια της έντονης αντιβιοτικής θεραπείας. Η χρήση 
ορισμένων φαρμάκων όπως η αμφοτερικίνη-Β, απαιτεί συχνότερους 
προσδιορισμούς κρεατινίνης και ηλεκτρολυτών. Ο προσδιορισμός των 
τρανσαμινασών επιβάλλεται σε ασθενείς με επιπλεγμένη κλινική εικόνα ή επί 
υποψίας ηπατοκυτταρικής βλάβης.13,14 Τα επίπεδα της C-αντιδρώσας 
πρωτεΐνη, της IL-6, της IL-8 και της προκαλσιτονίνης επηρεάζονται στις 
περιπτώσεις βακτηριαιμίας, δεν υπάρχουν όμως σαφή δεδομένα που να 
υποστηρίζουν την χρησιμότητα των παραμέτρων αυτών στην κλινική 
πράξη.42,43      
 
3. Ενδοφλέβιοι καθετήρες 
 

Ο χειρισμός ασθενών με λοίμωξη που συνδέεται με φλεβικούς 
καθετήρες αναφέρεται στην παράγραφο 4.8 του κεφαλαίου 2.     
 
4. Αρχική εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή 
 
4.1. Θεραπεία με αντιβιοτικά ενδοφλεβίως 

Χρησιμοποιούνται τρία γενικά σχήματα ενδοφλεβίων αντιβιοτικών 
θεραπειών παρόμοιας αποτελεσματικότητας, με τον περιορισμό όμως ότι 
κάποια είναι καταλληλότερα για ορισμένους ασθενείς ή για ορισμένα 
νοσοκομεία. Τα σχήματα αυτά αποτελούνται από ένα αντιβιοτικό 
(μονοθεραπεία), από δύο αντιβιοτικά χωρίς προσθήκη γλυκοπεπτιδικού 
αντιβιοτικού (βανκομυκίνη), και από ένα γλυκοπεπτιδικό αντιβιοτικό 
(βανκομυκίνη) σε συνδυασμό με 1 ή 2 άλλα αντιβιοτικά.  
 
4.1.α. Μονοθεραπεία  

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ μονοθεραπείας και συνδυασμένης θεραπείας για την εμπειρική 
αντιμετώπιση των μη επιπλεγμένων επεισοδίων, (grade Α-Ι).14 Αντιβιοτικά 
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που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση αυτή με επιτυχία είναι οι 
κεφαλοσπορίνες τρίτης ή τέταρτης γενιάς (κεφταζιντίμη ή κεφεπίμη) ή οι 
καρμπαπενέμες (ιμιπενέμη ή μεροπενέμη).11,13,14,27,78,176,177,178,179 
Επισημαίνεται πάντως το γεγονός, ότι το ευρύ φάσμα των μικροβίων που 
παράγουν β-λακταμάσες έχει μειώσει την αποτελεσματικότητα της 
κεφταζιντίμης ως μονοθεραπεία. Η κεφεπίμη, η ιμιπενέμη και η μεροπενέμη 
σε αντίθεση με την κεφταζιντίμη είναι αποτελεσματικοί παράγοντες εναντίον 
των στρεπτοκόκκων viridans και διαφόρων πνευμονιοκόκκων. Η προσθήκη 
βανκομυκίνης φαίνεται ότι απαιτείται σπανιότερα όταν χρησιμοποιείται η 
κεφεπίμη ως μονοθεραπεία σε σχέση με την κεφταζιντίμη. Η μεροπενέμη ως 
μονοθεραπεία έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη της κεφταζιντίμης, 
τουλάχιστον σε δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες.180,181 Η 
πεπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη έχει επίσης βρεθεί αποτελεσματική, αλλά δεν 
έχει μελετηθεί τόσο εκτενώς όσο τα προαναφερθέντα αντιβιοτικά.178  

Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά ως προς την 
ανταπόκριση στην θεραπεία, την πιθανότητα εμφάνισης δευτερογενούς 
λοίμωξης και την ανάπτυξη ανθεκτικών μικροοργανισμών. Οι 
επαναλοιμώξεις με μικροοργανισμούς όπως Staphylococcus aureus 
ανθεκτικός στην μεθικιλλίνη, Staphylococcus epidermidis ανθεκτικός στην 
μεθικιλλίνη, VRE και Stenotrophomonas maltophilia δεν είναι σπάνιες, 
οπότε και απαιτείται επιπρόσθετη αντιβιοτική αγωγή. Σε ασθενείς πάντως 
με επιπλεγμένη λοίμωξη, σοβαρή δερματική λοίμωξη ή πολυμικροβιακή 
λοίμωξη (πνευμονία, περιπρωκτική λοίμωξη, εντεροκολίτιδα) πρέπει να 
προτιμάται η συνδυασμένη αντιβιοτική αγωγή, ενώ σε ασθενείς με πυρετό 
αγνώστου αιτιολογίας ή απλούστερες λοιμώξεις η μονοθεραπεία. Η 
μονοθεραπεία με αμινογλυκοσίδες δεν ενδείκνυται έστω και αν υπάρχει 
αποδεδειγμένη ευαισθησία in vitro του αιτιολογικού μικροοργανισμού.   
 
4.1.β. Συνδυασμένη θεραπεία με δύο αντιβιοτικά χωρίς γλυκοπεπτιδικό 
αντιβιοτικό (βανκομυκίνη) 

Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενοι συνδυασμοί περιλαμβάνουν μια 
αμινογλυκοσίδη (γενταμικίνη, τομπραμυκίνη ή αμικασίνη) μαζί με μια 
αντιψευδομοναδική πενικιλλίνη (τικαρκιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ ή 
πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη) ή με μια αντιψευδομοναδική κεφαλοσπορίνη 
(κεφεπίμη ή κεφταζιντίμη) ή με μια καρμπαπενέμη (ιμιπενέμη ή μεροπενέμη). 
Πολλές δημοσιεύσεις στην βιβλιογραφία που αφορούν συγκριτικές μελέτες 
μεταξύ αυτών των συνδυασμών αναδεικνύουν παρόμοια αποτελεσματικότητα. 
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι σε ότι αφορά στα δεδομένα παλιότερων 
μελετών, η ευαισθησία των παθογόνων στα αντιβιοτικά που έχουν 
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απομονωθεί κατά την χρονική περίοδο των μελετών ενδέχεται σήμερα να 
είναι διαφορετική.12,13,14,78  

Τα πλεονεκτήματα των συνδυασμένων σχημάτων είναι η δυνητική 
συνεργική δράση των αντιβιοτικών έναντι ορισμένων gram-αρνητικών 
βακτηριδίων και η ανάπτυξη μικρότερης ανθεκτικότητας κατά την διάρκεια 
της θεραπείας. Μείζονα μειονεκτήματα των συνδυασμών αυτών είναι η 
έλλειψη δραστικότητας εναντίον μερικών gram-θετικών βακτηριδίων, και η 
νεφροτοξικότητα, η ωτοτοξικότητα και η υποκαλιαιμία που εμφανίζουν οι 
αμινογλυκοσίδες και οι καρβοξυπενικιλλίνες.14 Λίγες μελέτες δείχνουν ότι 
μια ημερήσια δόση αμινογλυκοσίδης μαζί με κεφτριαξόνη είναι εξ’ ίσου 
αποτελεσματική με τις πολλαπλές δόσεις του φαρμάκου ή την μονοθεραπεία 
με κεφταζιντίμη, όμως δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα ώστε να 
καθιερώσουν την πρακτική αυτή.52    

Οι κινολόνες σε συνδυασμό με β-λακτάμες ή γλυκοπεπτίδια 
αποτελούν μια άλλη προσέγγιση συνδυασμένης θεραπείας ασθενών που δεν 
λαμβάνουν κινολόνες ως χημειοπροφύλαξη. Οι νεότερες κινολόνες 
(γκατιφλοξασίνη, μοξιφλοξασίνη και λεβοφλοξασίνη) έχουν χρησιμοποιηθεί 
επιλεκτικά σε ασθενείς με ουδετεροπενία και νεοπλασματικά νοσήματα, 
απαιτούνται όμως περαιτέρω μελέτες για να καθορισθεί ο ρόλος τους. 
Ενδεικτικά αναφέρεται μεγάλη συγκριτική μελέτη στην οποία ο συνδυασμός 
σιπροφλοξασίνης με πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη είναι εξ’ ίσου 
αποτελεσματικός με τον συνδυασμό τομπραμυκίνης με πιπερακιλλίνη-
ταζομπακτάμη.14 Πρέπει πάντως να τονισθεί ότι όλα τα αρχικά 
αντιμικροβιακά σχήματα, πρέπει να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε αντιβιοτικό 
με αντιψευδομοναδική δράση.90 
     
4.1.γ Θεραπεία με γλυκοπεπτιδικό αντιβιοτικό (βανκομυκίνη) μαζί με 
ένα ή δύο άλλα αντιβιοτικά 

Εξ’ αιτίας της αναδυόμενης ανθεκτικότητας στην βανκομυκίνη 
ορισμένων μικροοργανισμών, όπως οι εντερόκοκκοι, που συνδέεται με την 
ευρεία χρήση της βανκομυκίνης στα νοσοκομεία, η χορήγησή της πρέπει να 
έχει περιορισμένες ενδείξεις. Αυτός είναι ο λόγος εξ’ αιτίας του οποίου, 
αρκετές επιστημονικές εταιρείες έχουν θεσπίσει κατευθυντήριες οδηγίες 
για τη χρήση της βανκομυκίνης.89 Από μελέτες φαίνεται ότι δεν πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στην αρχική εμπειρική θεραπεία αλλά να είναι διαθέσιμη 
στην συνέχεια όπου απαιτείται.82,83,89,168,172 Σε νοσοκομεία στα οποία οι 
λοιμώξεις από μικροοργανισμούς ανθεκτικούς στην βανκομυκίνη δεν είναι 
συχνές, πρέπει να χορηγείται μόνον όταν επιβάλλεται από τα αποτελέσματα 
των καλλιεργειών.  
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Οι λοιμώξεις που προκαλούνται από gram-θετικά βακτήρια συνήθως 
δεν εκδηλώνονται με θορυβώδη συμπτώματα, όμως ορισμένοι 
μικροοργανισμοί είναι ευαίσθητοι μόνο στην βανκομυκίνη και μερικές φορές 
μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο σε διάστημα < 24 ωρών αν μείνουν χωρίς 
θεραπεία. Παρότι η βανκομυκίνη δεν φαίνεται να επηρεάζει την συνολική 
θνητότητα που οφείλεται γενικά σε gram-θετικούς κόκκους, σε ορισμένες 
μελέτες η θνητότητα από Streptococcus viridans αναδεικνύεται υψηλότερη 
μεταξύ ασθενών που δεν έλαβαν αρχικά βανκομυκίνη.70 Σε νοσοκομεία στα 
οποία οι gram-θετικοί μικροοργανισμοί αποτελούν συχνή αιτία σοβαρών 
λοιμώξεων, η βανκομυκίνη πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην αρχική 
εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή σε ορισμένους υψηλού κινδύνου ασθενείς, 
αλλά να διακόπτεται 24 έως 48 ώρες μετά εάν δεν αποδειχθεί λοίμωξη. 
Ορισμένοι μικροοργανισμοί, όπως κάποια είδη Bacillus και Corynebacterium  
Jeikeium, είναι ευαίσθητοι μόνο στην βανκομυκίνη, αυτές οι λοιμώξεις όμως 
συνήθως δεν είναι σοβαρές. Σύμφωνα με τα παραπάνω η βανκομυκίνη είναι 
φρόνιμο να συμπεριλαμβάνεται στην αρχική εμπειρική αγωγή για ασθενείς 
που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 1) εάν υπάρχει κλινική υποψία σοβαρής 
λοίμωξης που συνδέεται με φλεβικούς καθετήρες (π.χ. βακτηριαιμία, 
κυτταρίτιδα), 2) γνωστός αποικισμός από πνευμονιοκόκκους ανθεκτικούς 
στην πενικιλλίνη και κεφαλοσπορίνες ή Staphylococcus aureus ανθεκτικούς 
στην μεθικιλλίνη, 3) θετικές καλλιέργειες για gram-θετικά βακτήρια πριν το 
τελικό αποτέλεσμα των δοκιμασιών ευαισθησίας, και 4) επί παρουσίας 
υπότασης ή άλλων σημείων κυκλοφορικής διαταραχής.89 

Επιπλέον ενδείξεις για την αρχική χορήγηση βανκομυκίνης 
αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες έχει προηγηθεί επιθετική 
χημειοθεραπεία που προκαλεί σοβαρού βαθμού βλεννογονίτιδα (όπως π.χ. 
υψηλές δόσεις κυταραβίνης), στις περιπτώσεις που υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος ανθεκτικών μικροοργανισμών, καθώς και στις περιπτώσεις που 
έχει προηγηθεί χημειοπροφύλαξη με κινολόνες. Τέλος η αιφνίδια αύξηση της 
θερμοκρασίας > 400 C αποτελεί εν μέρει προγνωστικό σημείο σήψης από 
Streptococcus viridans.70  

Σε πολλές μελέτες έχει αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της 
βανκομυκίνης με συνδυασμό αντιβιοτικών όπως η ιμιπενέμη,182 κεφεπίμη,177 
αμικασίνη με τικαρκιλλίνη,183 μεροπενέμη,180 σιπροφλοξασίνη, αζτρεονάμη,184 
κεφταζιντίμη,185 κεφταζιντίμη με αμικασίνη,168,186 τομπραμυκίνη με 
πιπερακιλλίνη, τικαρκιλλίνη172 και κεφταζιντίμη με τικαρκιλλίνη. Παρότι ο 
συνδυασμός κεφταζιντίμης και βανκομυκίνης έχει μελετηθεί εκτενέστερα 
στο παρελθόν, σε μερικά κέντρα ο δυνητικός κίνδυνος ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας στην κεφταζιντίμη δικαιολογεί την προτίμηση του 
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συνδυασμού της βανκομυκίνης με κεφεπίμη ή καρμπαπενέμη (ιμιπενέμη ή 
μεροπενέμη).  

Η τεϊκοπλανίνη έχει μελετηθεί σε λίγες μελέτες ως εναλλακτικός 
παράγοντας της βανκομυκίνης, αλλά απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της.  

Τέλος υπό διερεύνηση παραμένει η αποτελεσματικότητα παραγόντων 
όπως η λινεζολίδη (οξαζολιδινόνη)187 η οποία έχει ευρύ φάσμα 
δραστικότητας έναντι πολλών ανθεκτικών gram-θετικών κόκκων (όπως 
ανθεκτικούς στην μεθικιλλίνη σταφυλόκοκκους ή VRE), αν και η 
μυελοκαταστολή που συνδέεται με την χορήγησή της ενδεχομένως αποτελεί 
πρόβλημα, καθώς και της κινοπριστίνης-δαλφοπριστίνης (στρεπτογραμίνες) 
παράγοντα δραστικού έναντι των σταφυλοκόκκων και του ανθεκτικού στην 
βανκομυκίνη Enterococcus faecium.  
 
4.2. Θεραπεία με αντιβιοτικά από το στόμα 

Σε αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες έχει αξιολογηθεί η χορήγηση 
από το στόμα (per os) ευρέως φάσματος αντιβιοτικών, ως εμπειρική 
θεραπεία για ουδετεροπενικούς που θεωρούνται χαμηλού κινδύνου για 
βακτηριδιακές λοιμώξεις.37,39,40,41,44 Η έκβαση των χαμηλού κινδύνου 
ασθενών που έλαβαν per os αντιβιοτική αγωγή, είναι περίπου ισοδύναμη με 
αυτή των ασθενών που έλαβαν ενδοφλεβίως θεραπεία, όταν και  για τις δύο 
ομάδες η θεραπεία έγινε εντός νοσοκομείου.39,40,188 Η από του στόματος 
θεραπεία έχει το πλεονέκτημα του χαμηλότερου κόστους, δίνει την 
δυνατότητα θεραπείας εκτός νοσοκομείου και μειώνει τον κίνδυνο 
ανάπτυξης λοιμώξεων που σχετίζονται με φλεβικούς καθετήρες. Μεταξύ 
των φαρμάκων που μελετήθηκαν ως θεραπείες per os είναι η οφλοξασίνη, η 
σιπροφλοξασίνη και η σιπροφλοξασίνη σε συνδυασμό με αμοξυκιλλίνη + 
κλαβουλανικό οξύ.   

Οι κινολόνες γενικά δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όπως οι 
κεφαλοσπορίνες ή οι καρμπαπενέμες (ιμιπενέμη, μεροπενέμη) στην 
θεραπεία των gram-θετικών λοιμώξεων, και ενδεχομένως συνδέονται με 
την ανάπτυξη σήψης από Streptococcus viridans.70 Οι κινολόνες δεν 
χρησιμοποιούνται σε παιδιά <18 ετών, παρότι σε παιδιατρικές μελέτες δεν 
έχει αποδειχθεί ότι εμφανίζουν υψηλή τοξικότητα.14      
 
4.3. Κατευθυντήριες οδηγίες IDSA-2002 για  την αρχική εμπειρική 
αντιμικροβιακή αγωγή  

Στην εικόνα 1 απεικονίζεται ο αλγόριθμος της αρχικής εμπειρικής 
αντιμικροβιακής θεραπείας σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με πυρετό, 
σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της IDSA.14 Βασική 
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προϋπόθεση είναι να καθορισθεί εάν ο ασθενής είναι χαμηλού κινδύνου για 
την εμφάνιση μειζόνων επιπλοκών σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο κεφάλαιο 1. Εάν ο ασθενής κατατάσσεται στην ομάδα υψηλού κινδύνου 
πρέπει να λάβει ενδοφλεβίως αντιβιοτικά, ενώ εάν είναι χαμηλού κινδύνου 
μπορεί να λάβει per os (grade A-II). ∆εύτερον, θα πρέπει να εκτιμηθεί η 
αναγκαιότητα χορήγησης βανκομυκίνης. Εάν ναι, θα πρέπει να αρχίσει 
θεραπεία με δύο ή τρία φάρμακα (βανκομυκίνη σε συνδυασμό με κεφεπίμη, 
κεφταζιντίμη ή μία καρμπαπενέμη, με ή χωρίς αμινογλυκοσίδη). Εάν η 
βανκομυκίνη δεν ενδείκνυται, η μονοθεραπεία θεωρείται καταλληλότερη για 
τις μη επιπλεγμένες περιπτώσεις. Η εκλογή των ασθενών για θεραπεία 
εκτός νοσοκομείου πρέπει να γίνεται με περίσκεψη για  ορισμένους ασθενείς 
χαμηλού κινδύνου, και εξαρτάται από τις δυνατότητες του Νοσοκομείου και 
την συνεργασία ασθενούς με τους θεράποντες γιατρούς. Η per os θεραπεία 
μόνον δεν ενδείκνυται για παιδιά.   
 

Εικόνα 1. Αλγόριθμος για την αρχική εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή σε 
εμπύρετη ουδετεροπενία 

Πυρετός (θερμοκρασία ≥38oC) + Ουδετεροπενία (<500 ουδετερόφιλα/mm3)Πυρετός (θερμοκρασία ≥38oC) + Ουδετεροπενία (<500 ουδετερόφιλα/mm3)

Χαμηλού κινδύνου
ασθενείς

Υψηλού κινδύνου
ασθενείς

Per os IV ∆εν απαιτείται
βανκομυκίνη

Απαιτείται
βανκομυκίνη

Σιπροφλοξασίνη
+

αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό
(ενήλικες μόνο)

Σιπροφλοξασίνη
+

αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό
(ενήλικες μόνο)

Μονοθεραπεία

•Κεφεπίμη
•Κεφταζιντίμη

ή
•Καρβαπενέμη

Μονοθεραπεία

•Κεφεπίμη
•Κεφταζιντίμη

ή
•Καρβαπενέμη

∆ύο φάρμακα

Αμινογλυκοσίδη
+

•Αντιψευδομοναδική
Πενικιλλίνη
•Κεφεπίμη

•Κεφταζιντίμη, ή
•Καρβαπενέμη

∆ύο φάρμακα

Αμινογλυκοσίδη
+

•Αντιψευδομοναδική
Πενικιλλίνη
•Κεφεπίμη

•Κεφταζιντίμη, ή
•Καρβαπενέμη

Βανκομυκίνη +

Βανκομυκίνη
+

•Κεφεπίμη
•Κεφταζιντίμη,ή
•Καρβαπενέμη

± αμινογλυκοσίδη

Βανκομυκίνη +

Βανκομυκίνη
+

•Κεφεπίμη
•Κεφταζιντίμη,ή
•Καρβαπενέμη

± αμινογλυκοσίδη

Επανεκτίμηση μετά 3-5 ημέρες Επανεκτίμηση μετά 3-5 ημέρες 
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5. Χειρισμός των ασθενών κατά την πρώτη εβδομάδα της 
θεραπείας 
 

Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της αρχικής εμπειρικής 
αντιμικροβιακής θεραπείας απαιτούνται τουλάχιστον 3-5 ημέρες. Η διάρκεια 
τόσο αυτής της θεραπείας, όσο και αυτών που θα ακολουθήσουν, 
εξαρτώνται από τον τύπο της λοίμωξης (π.χ. πνευμονία, βακτηριαιμία, 
πυρετός αγνώστου αιτιολογίας), καθώς επίσης και από το αν ο ασθενής 
είναι χαμηλού ή υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη επιπλοκών. Η 
τροποποίηση της αντιμικροβιακής αγωγής πριν την συμπλήρωση 3 ημερών 
θεραπείας ενδείκνυται μόνο εάν υπάρχει επιδείνωση της κλινικής εικόνας 
του ασθενούς. 

Σε αρκετές μελέτες το διάστημα μέχρι την επίτευξη απυρεξίας σε 
ασθενείς που έλαβαν διάφορες εμπειρικές θεραπείες όπως κεφεπίμη, 
κεφταζιντίμη, σιπροφλοξασίνη ή ιμιπενέμη με ή χωρίς αμινογλυκοσίδη είναι 
2-7 ημέρες (διάμεση τιμή 5 ημέρες).52,168,187 Σε πρόσφατη ανάλυση 488 
επεισοδίων εμπύρετης ουδετεροπενίας το διάμεσο διάστημα κλινικής 
ανταπόκρισης ήταν 5-7 ημέρες.189 Το διάμεσο διάστημα απυρεξίας στους 
χαμηλού κινδύνου ασθενείς ήταν 2 ημέρες, σε σχέση με 5-7 ημέρες που 
ήταν στους υψηλού κινδύνου ασθενείς.39,40 Από άλλες μελέτες έχει 
αποδειχθεί ότι, στις περιπτώσεις που ο ασθενής εξακολουθεί να εμφανίζει 
πυρετό, η εμπειρική αγωγή δεν θα πρέπει να αλλάζει πριν την 5η ημέρα, 
(εάν αυτό είναι δυνατόν), εκτός και αν υπάρχει επιδείνωση της κλινικής 
εικόνας ή επιβάλλεται από τα αποτελέσματα θετικών καλλιεργειών.14   

Εάν επιτευχθεί απυρεξία σε 3-5 ημέρες χωρίς αποδεδειγμένη 
λοίμωξη, οι χαμηλού κινδύνου ασθενείς μπορεί να συνεχίσουν 48 ώρες μετά 
την απυρεξία αντιβιοτική αγωγή per os με σιπροφλοξασίνη και αμοξυκιλλίνη-
κλαβουλανικό οξύ, εάν αυτό είναι προτιμητέο, (grade B-II).39,40 Οι υψηλού 
κινδύνου ασθενείς πρέπει να συνεχίσουν την αρχική εμπειρική αγωγή για 
τουλάχιστον 7 ημέρες ακόμη ασχέτως αριθμού λευκών, (grade B-II). Εάν 
ταυτοποιηθεί παθογόνος μικροοργανισμός, η θεραπεία πρέπει να 
προσαρμοσθεί ώστε να παρέχεται η μεγίστη δυνατή κάλυψη για την 
εκρίζωση της νόσου και την αποφυγή υποτροπής ή επαναλοίμωξης. Στην 
περίπτωση αυτή η αντιβιοτική αγωγή, όπως ήδη αναφέρθηκε, πρέπει να 
συνεχισθεί για τουλάχιστον 7 μέρες ή μέχρι τα αποτελέσματα να δείξουν 
μικροβιολογική ανταπρόκριση, τα σημεία της λοίμωξης να έχουν υποχωρήσει 
πλήρως στις θέσεις εντοπισμού και ο ασθενής να είναι ασυμπτωματικός, 
(εικόνα 2). Για τις αποδεδειγμένες λοιμώξεις είναι επιθυμητό ο αριθμός των 
ουδετεροφίλων να είναι >500/μl κατά την διακοπή της θεραπείας. Εάν η 
θεραπεία σταματήσει πριν την άνοδο των πολυμορφοπυρήνων τότε 
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απαιτείται πολύ στενή παρακολούθηση του ασθενούς για την έγκαιρη 
αναγνώριση σημείων και συμπτωμάτων λοίμωξης.14  
 
 

Εικόνα 2. Αλγόριθμος για το χειρισμό ασθενών που απυρετούν τις πρώτες 3-5 
ημέρες χορήγησης της αρχικής εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας

Απυρεξία τις 3-5 ημέρες θεραπείας Απυρεξία τις 3-5 ημέρες θεραπείας 

Χωρίς ταυτοποίηση 
αιτιολογικού παράγοντα 
Χωρίς ταυτοποίηση 

αιτιολογικού παράγοντα 
Με ταυτοποίηση 

αιτιολογικού παράγοντα
Με ταυτοποίηση 

αιτιολογικού παράγοντα

Χαμηλού κινδύνου
ασθενείς

Υψηλού κινδύνου
ασθενείς

Τροποποίηση
της αντιμικροβιακής 

αγωγής 
στην ενδεικνυόμενη

Τροποποίηση
της αντιμικροβιακής 

αγωγής 
στην ενδεικνυόμενη

Τροποποίηση σε: 
Σιπροφλοξασίνη

+
αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό

(ενήλικες) ή
Κεφεπίμη (παιδιά)

Τροποποίηση σε: 
Σιπροφλοξασίνη

+
αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό

(ενήλικες) ή
Κεφεπίμη (παιδιά)

Συνεχίζεται
η αρχική 
αντιβιοτική 

αγωγή

Συνεχίζεται
η αρχική 
αντιβιοτική 

αγωγή

Έξοδος από το νοσοκομείο

 
Αντίθετα πυρετός που επιμένει για > 3ημέρες χωρίς να υπάρχει 

επιβεβαιωμένη λοίμωξη, υποδηλώνει ότι ο ασθενής μπορεί να  έχει μη 
μικροβιακή λοίμωξη (δηλαδή μυκητιασική ή ιογενή), μικροβιακή λοίμωξη 
ανθεκτική ή που καθυστερεί να απαντήσει στα αντιβιοτικά, περιχαρακωμένη 
λοίμωξη (π.χ. απόστημα) ή λοίμωξη που συνδέεται με πάσης φύσεως 
καθετήρες. Παρόλα αυτά σε ορισμένες περιπτώσεις με μικροβιολογικά 
επιβεβαιωμένη λοίμωξη απαιτείται ≥ 5 ημέρες θεραπεία μέχρι την 
απυρεξία.52,160,189 Έτσι στους ασθενείς με πυρετό >3 ημέρες απαιτείται 
πλήρης κλινική και εργαστηριακή επανεκτίμηση με λήψη νέων δειγμάτων 
καλλιεργειών από όλες τις πιθανές ή ύποπτες εστίες, ακτινογραφία 
θώρακος και απεικονιστικές μέθοδοι των ύποπτων για λοίμωξη οργάνων. Η 
αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους 
ασθενείς με πνευμονίτιδα, παραρρινοκολπίτιδα ή τυφλίτιδα. Τέλος 
υποβοηθητικός μπορεί να είναι ο προσδιορισμός επιπέδων των αντιβιοτικών 
και ιδιαίτερα των αμινογλυκοσιδών. Εάν μετά από αυτά αποδειχθεί ή είναι 
πολύ πιθανή η εστία λοίμωξης, επιβάλλεται ανάλογη τροποποίηση της 
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αρχικής αντιμικροβιακής αγωγής. Αν δεν αποδειχθεί εστία λοίμωξης, ο 
ασθενής είναι σε σταθερή κλινική κατάσταση και τα ουδετερόφιλα 
παρουσιάζουν τάση ανόδου, τότε μπορεί να συνεχισθεί η εμπειρική 
χορήγηση αντιβιοτικών. Η προσθήκη αντιβιοτικού για κάλυψη αναεροβίων 
γίνεται μόνο στις περιπτώσεις λοίμωξης σε θέσεις που τα αναερόβια μπορεί 
να είναι η αιτία (ενδοκοιλιακή λοίμωξη, περιπρωκτική λοίμωξη, νεκρωτική 
ουλίτιδα), ενώ επί υποψίας θρομβοφλεβίτιδας απαραίτητη είναι η προσθήκη 
βανκομυκίνης. 

Εάν ο πυρετός επιμένει > 5 ημέρες χωρίς αποδεδειγμένη εστία 
λοίμωξης γίνεται εκ νέου πλήρης κλινικοεργαστηριακή εκτίμηση του 
ασθενούς. Εάν και πάλι δεν αποδειχθεί λοίμωξη και η κλινική εικόνα του 
ασθενούς παραμένει σταθερή μπορεί να συνεχισθεί η αρχική αντιμικροβιακή 
αγωγή υπό την προϋπόθεση ότι αναμένεται άνοδος των πολυμορφοπυρήνων 
τις επόμενες 5 ημέρες.  

Εάν υπάρχουν ενδείξεις επιδείνωσης της νόσου ή εμφάνισης 
επιπλοκών (όπως κοιλιακός πόνος που ενδέχεται να οφείλεται σε 
εντεροκολίτιδα ή τυφλίτιδα, επιδείνωση της βλεννογονίτιδας, τοπική 
αντίδραση στην περιοχή των ενδοφλέβιων καθετήρων, πνευμονικές 
διηθήσεις), η αγωγή πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθεί είτε με προσθήκη 
αντιβιοτικών, είτε με αλλαγή του αρχικού σχήματος. Η επιλογή των 
αντιβιοτικών γίνεται κατά περίπτωση ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή 
κάλυψη. Η τροποποίηση αυτή εξαρτάται και από το είδος της αρχικής 
αντιμικροβιακής αγωγής. Εάν αυτή είναι μονοθεραπεία ή συνδυασμένη 
θεραπεία χωρίς βανκομυκίνη, η προσθήκη της βανκομυκίνης επιβάλλεται 
σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν αναφερθεί παραπάνω, (grade C-II). Εάν 
στην αρχική αντιμικροβιακή αγωγή περιλαμβάνεται η βανκομυκίνη, για να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας, αυτή πρέπει να 
διακοπεί αν μετά την 3η μέρα θεραπείας δεν υπάρχουν ενδείξεις από τις 
αρχικές καλλιέργειες ή από την κλινική εικόνα που να δικαιολογούν την 
συνέχεια της. Σε ότι αφορά στα υπόλοιπα φάρμακα της αντιμικροβιακής 
αγωγής, μπορεί να συνεχισθούν αν δεν υπάρχουν ενδείξεις επιδείνωσης ή ο 
ασθενής είναι χαμηλού κινδύνου για την ανάπτυξη επιπλοκών, (grade C-ΙΙ).  

Αν ο πυρετός παρατείνεται > 5 ημέρες και η ουδετεροπενία 
ενδέχεται να διαρκέσει πάνω από 5 έως 7 μέρες,  τότε είναι σκόπιμη η 
εμπειρική προσθήκη αντιμυκητιασικής αγωγής. Ουδετεροπενικοί ασθενείς 
με πυρετό που ξεπερνά σε διάρκεια τις 7 ημέρες παρά την χορήγηση ευρέως 
φάσματος αντιβιοτικών, έχουν μεγάλη πιθανότητα μυκητιασικής λοίμωξης. 
Μελέτες μεταξύ των ετών 1982 και 1989 υποδηλώνουν ότι πάνω από το 
ένα τρίτο των ασθενών με εμπύρετη ουδετεροπενία που δεν απαντά εντός 1 
εβδομάδος στην αντιμικροβιακή αγωγή έχει συστηματική λοίμωξη από 
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Candida ή Aspergillus, ιδιαίτερα μάλιστα σε ασθενείς με έντονη 
ουδετεροπενία που δεν έπαιρναν αντιμυκητιασική προφύλαξη.190,191 Αρκετές 
μελέτες έχουν δείξει ότι τα διάφορα είδη Candida είναι αυτά που προκαλούν 
συχνότερα μυκητιασικές λοιμώξεις σε ουδετεροπενικούς ασθενείς, και 
ακολουθούν με διαφορά τα διάφορα είδη Aspergillus. Οι λοιμώξεις από 
Candida εμφανίζονται συνήθως από την δεύτερη εβδομάδα της 
ουδετεροπενίας και μετά, ενώ από Aspergillus από την τρίτη εβδομάδα και 
μετά. Ως εκ τούτου, οι μυκητιασικές λοιμώξεις δεν αποτελούν συνήθως 
πρόβλημα κατά την διάρκεια θεραπειών που προκαλούν ουδετεροπενία 
διάρκειας < 1 εβδομάδος. Οι λοιμώξεις από Candida αποτελούν πρόβλημα σε 
ουδετεροπενικά επεισόδια διάρκειας > 1 εβδομάδος. Οι λοιμώξεις από 
Aspergillus αποτελούν πρόβλημα κυρίως για ασθενείς με ουδετεροπενία 
μακράς διάρκειας (> 2-3 εβδομάδες), όπως οι ασθενείς που έλαβαν 
θεραπεία για οξεία λευχαιμία ή υποβάλλονται σε μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων.115 Οι λόγοι που επιβάλλουν την χορήγηση της 
εμπειρικής αντιμυκητιασικής αγωγής είναι η υψηλή θνητότητα με την οποία 
συνδέονται οι μυκητιασικές λοιμώξεις, η δυσκολία διάγνωσης των 
συστηματικών μυκητιάσεων στο πρώιμο στάδιο και η αναποτελεσματικότητα 
της θεραπείας εάν καθυστερήσει η έναρξη της.13,14,78,115,118  

Οι φαρμακευτικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία 
των μυκητιάσεων είναι τα πολυένια που περιλαμβάνουν τη συμβατική 
αμφοτερικίνη Β και τις λιπιδιακές μορφές αυτής (λιποσωμιακή αμφοτερικίνη 
και το λιπιδιακό σύμπλεγμα αμφοτερικίνης Β), καθώς και ορισμένους 
παράγοντες της ομάδας των αζολών (φλουκοναζόλη, ιτρακοναζόλη και 
βορικοναζόλη). Από το 1960 μέχρι σήμερα φάρμακο εκλογής ήταν η 
συμβατική αμφοτερικίνη Β, που αποτέλεσε ιδιαίτερα αξιόπιστο 
αντιμυκητιασικό φάρμακο, αλλά παράλληλα αποδείχθηκε τοξικό, ιδιαίτερα 
ως προς την νεφρική λειτουργία.115,192 Από τα αποτελέσματα διπλών τυφλών 
μελετών με μεγάλο αριθμό ασθενών με εμπύρετη ουδετεροπενία, 
αποδείχθηκε ότι η λιποσωμιακή αμφοτερικίνη παρότι δεν υπερέχει 
σημαντικά ως προς την αποτελεσματικότητα σε σχέση με την συμβατική 
αμφοτερικίνη, συνδέεται με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.193,194 Από 
αντίστοιχες μελέτες οι δύο μορφές λιπιδιακής αμφοτερικίνης φαίνεται να 
έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα και ίδια συχνότητα εμφάνισης μειζόνων 
ανεπιθύμητων αντιδράσεων από τους νεφρούς και το ήπαρ. Αντίθετα οι 
ήπιες αντιδράσεις από το ήπαρ φαίνεται να είναι συχνότερες με την 
λιποσωμιακή αμφοτερικίνη, ενώ αύξηση της κρεατινίνης παρατηρείται 
συχνότερα από το λιπιδιακό σύμπλεγμα αυτής.195 Επίσης μελέτες κόστους 
οφέλους, με ανάλυση των συνεπειών από την χρήση της συμβατικής 
αμφοτερικίνης Β σε σχέση με τις λιπιδιακές μορφές, συνηγορούν σήμερα 
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υπέρ της χρήσης των λιπιδιακών μορφών στις περιπτώσεις που επιβάλλεται 
η αντιμυκητιασική θεραπεία.  

Η φλουκοναζόλη αποτελεί αποδεκτή εναλλακτική δυνατότητα αντί της 
αμφοτερικίνης Β, σε νοσοκομεία που έχουν χαμηλή συχνότητα λοιμώξεων 
από Aspergillus spp. και ανθεκτικά στελέχη Candida spp.. Επιπλέον δεν 
ενδείκνυται σε ασθενείς με συμπτώματα παραρρινοκολπίτιδας, με διηθήσεις 
στην ακτινογραφία θώρακος, ή σε αυτούς που έχουν λάβει φλουκοναζόλη ως 
αντιμυκητιασική προφύλαξη.14,115 

Σε μελέτη 384 ουδετεροπενικών ασθενών με κακοήθειες, η 
ιτρακοναζόλη αποδείχθηκε εξ’ ίσου αποτελεσματική με την αμφοτερικίνη Β 
ως εμπειρική αντιμυκητιασική αγωγή, ενώ επιπλέον συνδέεται με 
χαμηλότερη τοξικότητα.196 

Η βορικοναζόλη αποτελεί μια νέα τρίτης γενεάς τριαζόλη με ευρύ 
φάσμα αντιμυκητιασικής δράσης. Σε τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη, 
συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητά της ως εμπειρική αντιμυκητιασική 
θεραπεία σε ουδετεροπενικούς ασθενείς σε σχέση με την λιποσωμιακή 
αμφοτερικίνη.197 Στην συγκεκριμένη μελέτη η βορικοναζόλη αποδείχθηκε 
κατώτερη από την λιποσωμιακή αμφοτερικίνη (συνολικό ποσοστό 
ανταπόκρισης 26% vs 31%), η διαφορά όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 
Επιπρόσθετα στην ομάδα της βορικοναζόλης υπήρχαν στατιστικά σημαντικά 
λιγότερες μυκητιάσεις εκ διαφυγής (break-through), σε σχέση με την ομάδα 
της αμφοτερικίνης, καθώς και μικρότερο ποσοστό αλλεργικών αντιδράσεων 
και νεφροτοξικότητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλων μελετών η 
βορικοναζόλη έχει έγκριση από τον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων των 
ΗΠΑ (Food and Drug Administration, FDA) για θεραπεία συστηματικών 
μυκητιάσεων από Aspergillus spp., Candida spp., Scedosporium και 
Fusarium, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη έγκριση ως εμπειρική αντιμικροβιακή 
αγωγή σε ουδετεροπενικούς ασθενείς.115 

Η κασποφουγκίνη που ανήκει στην οικογένεια των εχινοκανδινών, 
έχει ένδειξη για την θεραπεία της εν τω βάθει ασπεργίλλωσης, σε ασθενείς 
που είναι ανθεκτικοί ή εμφανίζουν δυσανεξία στην αμφοτερικίνη και την 
ιτρακοναζόλη.14,115,192 Πρόσφατη μεγάλη πολυκεντρική μελέτη198 έδειξε 
υπεροχή της κασποφουγκίνης έναντι της λιποσωμιακής αμφοτερικίνης Β ως 
εμπειρική θεραπεία της εμπύρετης ουδετεροπενίας για την οποία πιθανά θα 
λάβει ένδειξη. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι στην μελέτη αυτή το 
ποσοστό των ασθενών υψηλού κινδύνου ήταν σχετικά μικρό.  

Η εικόνα 3 συνοψίζει τις συστάσεις της IDSA-2002 για 
ουδετεροπενικούς ασθενείς με πυρετό που επιμένει > 3 ημέρες. 
Επανεκτίμηση του ασθενούς αρχίζει από την τρίτη ημέρα της θεραπείας. 
Την 5η ημέρα εάν ο πυρετός επιμένει και δεν έχει ανευρεθεί αιτιολογικός 
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παράγων υπάρχουν τρεις επιλογές: (1) η συνέχιση της αρχικής εμπειρικής 
αντιβιοτικής αγωγής σε ασθενείς με σταθερή κλινική εικόνα, (2) η 
τροποποίηση της αγωγής εάν υπάρχει επιδείνωση της κλινικής εικόνα ή 
εμφάνιση τοξικότητας από τα φάρμακα, και (3) η προσθήκη αντιμυκητιασικής 
αγωγής για ασθενείς που η ουδετεροπενία προβλέπεται ότι θα διαρκέσει 
πάνω από 5 έως 7 ημέρες.14     

 
 

Εικόνα 3. Αλγόριθμος για τη θεραπεία ουδετεροπενικών ασθενών με 
πυρετό που επιμένει μετά από 3-5 ημέρες θεραπείας χωρίς ταυτοποίηση 

αιτιολογικού παράγοντα

Πυρετός που επιμένει μετά την 5η ημέρα της εμπειρικής θεραπείας 
χωρίς ταυτοποίηση αιτιολογικού παράγοντα 

Πυρετός που επιμένει μετά την 5η ημέρα της εμπειρικής θεραπείας 
χωρίς ταυτοποίηση αιτιολογικού παράγοντα 

Συνέχιση της 
αρχικής 

αντιβιοτικής αγωγής

Αντιμυκητιασική αγωγή 
με ή χωρίς αλλαγή 

της αντιβιοτικής αγωγής 

Εάν η κατάσταση 
του ασθενούς 

παραμένει σταθερή 

Εάν η κατάσταση 
του ασθενούς 

παραμένει σταθερή 

•Εάν η κατάσταση 
του ασθενούς 
επιδεινώνεται

ή
•Εάν πληρούνται 
τα κριτήρια 
προσθήκης 
βανκομυκίνης

•Εάν η κατάσταση 
του ασθενούς 
επιδεινώνεται

ή
•Εάν πληρούνται 
τα κριτήρια 
προσθήκης 
βανκομυκίνης

Εάν ο πυρετός 
επιμένει 

5-7 ημέρες μετά 
και η

ουδετεροπενίας
αναμένεται 
να διαρκέσει

Εάν ο πυρετός 
επιμένει 

5-7 ημέρες μετά 
και η

ουδετεροπενίας
αναμένεται 
να διαρκέσει

Αλλαγή
αντιβίωσης

                    
 
6. ∆ιάρκεια αντιμικροβιακής θεραπείας 
 

Ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει την επιτυχή διακοπή 
των αντιβιοτικών είναι ο αριθμός των ουδετεροφίλων. Εάν δεν 
επιβεβαιωθεί λοίμωξη μετά την 3η ημέρα της θεραπείας, ο αριθμός των 
ουδετεροφίλων είναι ≥500/μl, και ο ασθενής είναι απύρετος ≥48 ώρες, η 
αντιβιοτική θεραπεία μπορεί να σταματήσει (grade C-III). Εάν ο ασθενής 
είναι απύρετος αλλά παραμένει ουδετεροπενικός, η ενδεικνυόμενη διάρκεια 
της θεραπείας είναι αμφιλεγόμενη. Ορισμένοι συνιστούν να συνεχισθεί η 
εφαρμοζόμενη θεραπεία μέχρι την άνοδο των ουδετεροφίλων (grade Β-ΙΙ), 
γεγονός όμως που συνδέεται με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης τοξικότητας 
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από τα αντιβιοτικά και επαναλοιμώξεων από μύκητες και ανθεκτικά στην 
θεραπεία βακτήρια.14,199,200 Είναι λογικό για ουδετεροπενικούς ασθενείς σε 
καλή γενική κατάσταση, οι οποίοι κατά την έναρξη της θεραπείας ήταν 
χαμηλού κινδύνου για την εμφάνιση επιπλοκών, που δεν εμφανίζουν σημεία 
λοίμωξης και που δεν έχουν εργαστηριακά ή ακτινολογικά ευρήματα 
λοίμωξης, η αντιβιοτική θεραπεία να σταματά μετά 5-7 ημέρες απυρεξίας ή 
συντομότερα εάν υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης του μυελού των 
οστών.200,201 Εάν η θεραπεία σταματήσει ενώ ο ασθενής είναι ακόμη 
ουδετεροπενικός, τότε θα πρέπει να παρακολουθείται στενά για ενδεχόμενη 
υποτροπή του πυρετού ή εμφάνιση σημείων λοίμωξης, (εικόνα 4). Επίσης 
ορισμένοι συνιστούν την συνέχιση των αντιβιοτικών σε ασθενείς με βαριά 
ουδετεροπενία (<100/μl), σοβαρή βλεννογονίτιδα του στόματος ή του 
γαστρεντερικού σωλήνα, ασταθή ζωτικά σημεία ή άλλους παράγοντες 
κινδύνου (grade C-III). Σε ασθενείς με βαριά ουδετεροπενία που δεν 
αναμένεται να βελτιωθεί, συνιστάται η διακοπή της αντιβιοτικής θεραπείας 
μετά 2 εβδομάδες εάν δεν υπάρχουν σημεία λοίμωξης και η στενή 
παρακολούθηση του ασθενούς για την έγκαιρη διάγνωση νέας λοίμωξης 
(grade C-III). Τέλος ορισμένοι προτείνουν την διακοπή της αρχικής 
αντιμικροβιακής αγωγής και την έναρξη χημειοπροφύλαξης σύμφωνα με 
αυτά που θα αναφερθούν στην συνέχεια για την προφυλακτική αντιβιοτική 
αγωγή.202,203  

 

Εικόνα 4. Προτεινόμενος αλγόριθμος για την εκτίμηση της διάρκειας της 
αρχικής εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής

∆ιάρκεια της αντιβιοτικής αγωγής

Απυρεξία την 
3-5η ημέρα Εμμονή του πυρετού

ΠΜΝ ≥ 500/mm3

για 2 συνεχείς 
ημέρες

ΠΜΝ <500/mm3

την 7η ημέρα
ΠΜΝ ≥ 500/mm3

ΠΜΝ <500/mm3

∆ιακοπή 
των 

αντιβιοτικών 
48h μετά 

την 
απυρεξία 

εάν
ΠΜΝ

≥ 500/mm3

Εάν αρχικά 
ο ασθενής 

είναι χαμηλού 
κινδύνου και 
σε καλή 
κλινική 

κατάσταση

Εάν αρχικά 
ο ασθενής 
είναι υψηλού 
κινδύνου με:

•ΠΜΝ <100/mm3
•Βλεννογονίτιδα

•Σημεία αστάθειας

Συνεχίζεται 
η αντιβίωση για 

2 εβδομάδες

∆ιακοπή 
αντιβίωσης εάν 
ο ασθενής 

είναι απύρετος 
5-7 ημέρες

Συνεχίζεται 
η αντιβίωση

Επανεκτίμηση 

∆ιακοπή της 
αντιβίωσης 
εάν η νόσος 
είναι σε 
σταθερή 
κατάσταση

∆ιακοπή της 
αντιβίωσης 4-5 ημέρες 

μετά την άνοδο 
των ΠΜΝ >500/mm3

Επανεκτίμηση

 
 



 83

Σε ασθενείς που συνεχίζουν να εμφανίζουν πυρετό χωρίς 
τεκμηριωμένη λοίμωξη  και στους οποίους αναμένεται ανάκαμψη των 
πολυμορφοπυρήνων σε <5 ημέρες, συνεχίζεται η αγωγή για 4-5 ημέρες μετά 
την άνοδο των πολυμορφοπυρήνων >500/μl, οπότε και διακόπτεται 
ανεξαρτήτως υφέσεως του πυρετού. Στους ασθενείς που συνεχίζουν να 
εμφανίζουν πυρετό παρά την χορήγηση ευρέως φάσματος αντιβιοτικών, 
πρέπει να γίνεται επανεκτίμηση προς την κατεύθυνση μυκητιασικής 
λοίμωξης (κυρίως για χρόνια συστηματική καντιντίαση, ασπεργίλλωση, 
ιστοπλάσμωση και τριχοσπορόνωση), λοίμωξης από μυκοβακτηρίδιο, ή 
ιογενούς λοίμωξης.205 Επισημαίνεται ότι για τη διάγνωση συστηματικής 
μυκητιασικής λοίμωξης είναι χρήσιμος ο έλεγχος της κοιλιακής χώρας είτε 
με υπερηχογράφημα, είτε ακόμη περισσότερο με αξονική ή μαγνητική 
τομογραφία.  

Πρόβλημα παραμένουν οι ασθενείς με εμμονή του πυρετού και της 
ουδετεροπενίας, οι οποίοι συνήθως λαμβάνουν επιπρόσθετα εμπειρική 
αντιμυκητιασική αγωγή μετά την 7η ημέρα της κοινής αντιμικροβιακής 
αγωγής. Η διάρκεια της εμπειρικής αντιμυκητιασικής αγωγής ποικίλει στις 
διάφορες μελέτες. Εάν υπάρχει επιβεβαιωμένη συστηματική μυκητιασική 
λοίμωξη η διάρκεια της θεραπείας θα εξαρτηθεί από το είδος του 
υπεύθυνου μικροοργανισμού και την έκταση της νόσου. Αντίθετα εάν δεν 
υπάρχει επιβεβαιωμένη μυκητιασική λοίμωξη, δεν είναι σαφές για πόσο 
διάστημα πρέπει να χορηγείται η αμφοτερικίνη Β ή τα άλλα αντιμυκητιασικά 
φάρμακα. Η εμπειρία γενικά είναι περιορισμένη, και όσα βιβλιογραφικά 
δεδομένα υπάρχουν αφορούν κυρίως την αμφοτερικίνη Β. Εάν η 
ουδετεροπενία έχει υποχωρήσει, ο ασθενής είναι κλινικά σταθερός και η 
αξονική τομογραφία θώρακος και κοιλίας δεν αναδεικνύει ύποπτες βλάβες 
για μυκητίαση, η αμφοτερικίνη Β μπορεί να διακοπεί. Για ασθενείς με 
παρατεταμένη ουδετεροπενία που έχουν λάβει αμφοτερικίνη Β για 2 
εβδομάδες, η αμφοτερικίνη Β μπορεί να σταματήσει εάν ο ασθενής είναι 
κλινικά σε καλή κατάσταση, χωρίς σημεία λοίμωξης και η ακτινογραφία 
θώρακος (ή αξονική τομογραφία θώρακος) καθώς και η αξονική τομογραφία 
κοιλίας είναι χωρίς ευρήματα. Σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς ή ασθενείς 
υψηλού κινδύνου, ορισμένοι προτείνουν την συνέχεια της θεραπείας με 
αντιβιοτικά και αμφοτερικίνη Β για όσο διάστημα διαρκεί η 
ουδετεροπενία.175,204  
 
7. Χορήγηση φαρμάκων έναντι των ιών 
 

Σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με πυρετό χωρίς ενδείξεις ιογενούς 
λοίμωξης, γενικά δεν ενδείκνυται η χορήγηση αντι-ιικών φαρμάκων. 
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Αντίθετα εάν υπάρχουν βλάβες στους βλεννογόνους που ενδέχεται να 
οφείλονται σε HSV ή VZV, έστω και αν δεν αποτελούν τον αιτιολογικό 
παράγοντα του πυρετού, ενδείκνυται η χορήγηση ακυκλοβίρης. Στόχος της 
θεραπείας αυτής είναι η επούλωση των βλαβών, που αποτελούν πύλη 
εισόδου βακτηριδίων και μυκήτων κατά την διάρκεια της ουδετεροπενικής 
περιόδου. Σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και εμπύρετη 
ουδετεροπενία, η χορήγηση ακυκλοβίρης για πρόληψη ή θεραπεία 
βλεννογονίων βλαβών, συνδέεται με καλύτερη ανταπόκριση στην 
αντιμικροβιακή θεραπεία, σε σχέση με τους ασθενείς που δεν έλαβαν αντι-
ιϊκή αγωγή.206 Νεότεροι αντι-ερπητικοί παράγοντες όπως βαλακυκλοβίρη 
και φαμκικλοβίρη ενδεχομένως είναι προτιμότεροι από την ακυκλοβίρη, 
λόγω της καλύτερης απορροφητικότητας που εμφανίζουν χορηγούμενοι σε 
λιγότερες ημερήσιες δόσεις.  

Οι συστηματικές λοιμώξεις από CMV  δεν είναι συχνές σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς, εκτός από αυτούς που έχουν υποβληθεί σε 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Θεραπεία εκλογής για τον CMV  
είναι η γκανσικλοβίρη και η φοσκαρνέτη. Τα νεότερα φάρμακα όπως η 
σιντοφοβίρη, η βαλακυκλοβίρη και η φομιβιρσένη παρότι είναι 
αποτελεσματικά στην αμφιβληστροειδοπάθεια των ασθενών με AIDS, δεν 
έχουν μελετηθεί αρκετά σε ουδετεροπενικούς ασθενείς.14  

Εάν διαπιστωθεί λοίμωξη από αναπνευστικούς ιούς σε 
ουδετεροπενικό ασθενή με πυρετό, ενδείκνυται άμεσα η χορήγηση του 
αντίστοιχου αντι-ιικού φαρμάκου (όπως η ριμπαβιρίνη για λοίμωξη από 
Respiratory Syncytial Virus, και ζαναμιβίρη, οσελταβίρη, ριμανταδίνη και 
αμανταδίνη για λοιμώξεις από Influenza Virus).  
 
8. Μεταγγίσεις κοκκιοκυττάρων  
 

Οι μεταγγίσεις κοκκιοκυττάρων δεν αποτελούν καθιερωμένη 
θεραπευτική προσέγγιση.14 Προς το παρόν δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 
της αποτελεσματικότητας των μεταγγίσεων κοκκιοκυττάρων που 
λαμβάνονται μετά από την χορήγηση στον δότη αυξητικού παράγοντα των 
κοκκιοκυττάρων (Granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) με ή 
χωρίς δεξαμεθαζόνη. Τα δεδομένα που υπάρχουν στην βιβλιογραφία 
προέρχονται από μη τυχαιοποιημένες μελέτες και συνεπώς από τα δεδομένα 
τους δεν προκύπτουν ισχυρές συστάσεις. Παρόλα αυτά όμως, μερικοί 
ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να είναι χρήσιμες σε ορισμένους ασθενείς 
με σοβαρή ουδετεροπενία που αναμένεται να διαρκέσει > 7 ημέρες, και στους 
οποίους η μικροβιολογικά τεκμηριωμένη λοίμωξη δεν ελέγχεται με την 
ενδεικνυόμενη αντιβιοτική θεραπεία ή με τη χορήγηση G-CSF, καθώς και 
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στις περιπτώσεις μη ελεγχόμενης μυκητιασικής λοίμωξης.207 Οι σοβαρές 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις στον δέκτη από τις μεταγγίσεις κοκκιοκυττάρων 
περιλαμβάνουν την μετάδοση CMV, την αλλοευαισθητοποίηση, την νόσο 
μοσχεύματος κατά ξενιστή (GvHD) στις περιπτώσεις που τα κοκκιοκύτταρα 
δεν έχουν ακτινοβοληθεί, ανθεκτικότητα στις μεταγγίσεις αιμοπεταλίων, και 
ενδεχομένως αναπνευστική ανεπάρκεια που συνδέεται με την ταυτόχρονη 
χορήγηση αμφοτερικίνης Β.  
 
9.Αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες  
 

Η χρήση των αυξητικών παραγόντων έχει μελετηθεί αρκετά ως 
επιβοηθητική θεραπεία της αντιμικροβιακής αγωγής σε εμπύρετους 
ουδετεροπενικούς ασθενείς, σε αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες.13,208,209 
Οι μελέτες αυτές απέδειξαν ότι η χρήση του G-CSF, καθώς και του 
αυξητικού παράγοντα των κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (GM-CSF) μειώνει 
την διάρκεια της ουδετεροπενίας, αλλά δεν φαίνεται να μειώνει την διάρκεια 
του πυρετού, την ποσότητα των αντιβιοτικών φαρμάκων που χορηγούνται  
και την θνητότητα που συνδέεται με τις λοιμώξεις. Σύμφωνα με αυτά, τόσο 
οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2001 της Αμερικάνικης Εταιρείας Κλινικής 
Ογκολογίας όσο και της IDSA-2002, δεν συνιστούν την χρήση των 
παραγόντων αυτών σε μη επιπλεγμένες περιπτώσεις εμπύρετης 
ουδετεροπενίας.14,210  

Η χρήση των παραγόντων αυτών ενδεχομένως ενδείκνυται στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες αναμένεται να είναι μεγάλη η διάρκεια της 
ουδετεροπενίας, και υπάρχουν καταστάσεις όπως πνευμονία, 
παραρρινοκολπίτιδα, άλλη λοίμωξη που δεν ανταποκρίνονται στην θεραπεία, 
συστηματική μυκητίαση και πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω σήψης.        
 
10. Προφύλαξη με αντιβιοτικά  
 

Όπως έχει τονισθεί και προηγουμένως ο κίνδυνος λοίμωξης στους 
ουδετεροπενικούς ασθενείς είναι μεγάλος, γι’ αυτό και καταβάλλεται 
προσπάθεια για πρόληψη των λοιμώξεων στους ασθενείς αυτούς. Οι 
περισσότερες λοιμώξεις προκαλούνται από μικροοργανισμούς που 
αποκτώνται στο νοσοκομειακό περιβάλλον και στη συνέχεια αποικίζουν τον 
ασθενή, ιδιαίτερα στο στοματοφάρυγγα, στον εντερικό βλεννογόνο και στο 
δέρμα. Συχνότερα τα παθογόνα είναι ενδογενή και προέρχονται είτε από την 
μικροβιακή χλωρίδα που έχει τροποποιηθεί με τον αποικισμό, είτε από 
επανενεργοποίηση μικροοργανισμού που βρίσκεται σε καταστολή. 
Σπανιότερα η αιτία λοίμωξης προέρχεται από παθογόνα του εξωτερικού 
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περιβάλλοντος.     Επειδή τα βακτήρια αποτελούν πολύ συχνή αιτία 
λοιμώξεων στους ουδετεροπενικούς ασθενείς, υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένα 
προγράμματα πρόληψης των λοιμώξεων αυτών, που έχουν στόχο να 
μειώνουν την πιθανότητα αποικισμού από δυνητικά παθογόνους 
μικροοργανισμούς, να ελαττώνουν τον αριθμό των παθογόνων που έχουν 
ήδη αποικίσει τον ασθενή, να ενισχύουν τους αμυντικούς μηχανισμούς του 
ουδετεροπενικού ασθενούς και να ελαχιστοποιούν την περαιτέρω 
καταστροφή των αμυντικών του μηχανισμών.13,14,78,211  

Κατά την δεκαετία του 1970 έγινε σαφές ότι ο γαστρεντερικός 
σωλήνας αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου μέσω των βλαβών του 
βλεννογόνου που προκαλεί η αντινεοπλασματική θεραπεία. Επιπλέον 
υπάρχει σημαντικός αριθμός παραγόντων που τροποποιεί τη φυσιολογική 
αντίδραση μεταξύ βακτηριδίων και επιθηλιακών κυττάρων με αποτέλεσμα 
την τροποποίηση της παθογένειας της ενδογενούς χλωρίδας. Ως τέτοιοι 
παράγοντες θεωρούνται η βαρύτητα της νεοπλασματικής νόσου, η χορήγηση 
ευρέος φάσματος αντιβιοτικών, η απόφραξη κοίλων οργάνων, η 
παρατεταμένη νοσηλεία, ενώ σημαντική θέση κατέχει το περιβάλλον στο 
οποίο έχει τροποποιηθεί η μικροβιακή χλωρίδα (νοσοκομειακό ή της 
κοινότητας).78 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σημαντικό μέρος των 
λοιμώξεων οφείλεται σε μικροοργανισμούς που προέρχονται από το 
εξωτερικό περιβάλλον, γι’ αυτό και πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια για τη μείωση των μολύνσεων και του αποικισμού. Έτσι 
σχεδιάσθηκαν ειδικά δωμάτια απομόνωσης στα οποία ο ασθενής 
νοσηλευόταν σε αποστειρωμένο περιβάλλον. Από αρκετές μελέτες φαίνεται 
ότι η χρήση τέτοιων μονάδων σε συνδυασμό με τη χορήγηση μη 
απορροφούμενων από το πεπτικό αντιβιοτικών, μειώνει τη συχνότητα 
ανάπτυξης λοιμώξεων σε ουδετεροπενικούς ασθενείς. Η πρακτική αυτή 
όμως δεν καθιερώθηκε κυρίως γιατί δεν αποδείχθηκε ότι μεταβάλλεται η 
επιβίωση και η συχνότητα της ύφεσης σε ασθενείς με νεοπλασίες. ∆εύτερον 
δεν προφυλάσσει από λοιμώξεις που προέρχονται από την ενδογενή 
χλωρίδα και τρίτον έχει μεγάλο κόστος.  

Χρήσιμα μέτρα για τη μείωση του αποικισμού από νέα παθογόνα είναι 
το πλύσιμο των χεριών ασθενών και προσωπικού και η αντισηψία τους με 
αντισηπτικές ουσίες (χλωροεξιδίνη, ιωδιούχος ποβιδόνη, κ.α.), που πρέπει 
να εφαρμόζεται σε μόνιμη και σταθερή βάση. Παρότι η έμφαση στο αυστηρό 
πλύσιμο των χεριών πολλές φορές θεωρείται ασήμαντο γεγονός που από 
αρκετούς εκλαμβάνεται ως αυτονόητο, δεν πρέπει να υποεκτιμάται ιδιαίτερα 
στο νοσοκομείο. Παθογόνοι μικροοργανισμοί όλων των τύπων μπορεί να 
μεταδοθούν από τα χέρια του προσωπικού ή των ασθενών, γι’ αυτό και 
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πρέπει να τηρείται με σχολαστικότητα πριν και μετά από κάθε πράξη που 
αφορά ουδετεροπενικό ασθενή. Σημαντικό μέτρο επίσης αποτελεί η αποφυγή 
χορήγησης ωμών φρούτων, λαχανικών και κρεάτων, φρέσκων τυριών και 
αμαγείρευτων καρυκευμάτων, που είναι ιδιαίτερα πλούσια σε βακτηρίδια. Η 
ύπαρξη λουλουδιών στα δωμάτια των ασθενών απαγορεύεται, ενώ μονάδες 
με laminar air flow είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην πρόληψη των 
λοιμώξεων, κυρίως σε ασθενείς με μεταμόσχευση μυελού των οστών. Τέλος 
πρέπει να γίνεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης διαφόρων επεμβατικών 
διαδικασιών και μεγιστοποίησης της φροντίδας των ενδοφλέβιων καθετήρων 
και ουροκαθετήρων. Η χρήση κεντρικών φλεβικών καθετήρων έχει αυξηθεί 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια σε ασθενείς με νεοπλασίες και αποτελεί 
δυνητική εστία λοίμωξης. Ο χειρισμός των ασθενών με λοιμώξεις που 
συνδέονται με κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες πρέπει να γίνεται σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί πρόσφατα.14,54,167            

Η χορήγηση προφυλακτικής αντιμικροβιακής αγωγής per os, με 
στόχο την προστασία του ασθενούς από βακτηριακές λοιμώξεις κατά την 
διάρκεια της ουδετεροπενίας, αποτελεί πεδίο συνεχιζόμενης έρευνας αλλά 
και διαφωνιών. Το σκεπτικό της προσέγγισης αυτής στηρίζεται στην 
παρατήρηση σύμφωνα με την οποία, οι περισσότεροι μικροοργανισμοί 
(ιδιαίτερα τα gram-αρνητικά βακτήρια) που εμπλέκονται σε λοιμώξεις 
απομονώνονται από την χλωρίδα του ίδιου του ασθενούς. Τα στελέχη αυτά 
αποκτώνται κυρίως στο νοσοκομειακό περιβάλλον και εν συνεχεία 
αποικίζουν τον ασθενή ιδίως στον στοματοφάρυγγα και τον εντερικό 
βλεννογόνο. Τα δυνητικά οφέλη της προφυλακτικής αυτής χορήγησης 
αντιβιοτικών είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν γενικότερα σε σχέση με την 
τοξικότητα της αγωγής, την ανάπτυξη ανθεκτικών στα αντιβιοτικά 
βακτηριδίων και την εμφάνιση μυκητιασικής λοίμωξης. Από τα παραπάνω 
ιδιαίτερης σημασίας είναι η αυξανόμενη συχνότητα ανθεκτικών βακτηριδίων 
στα αντιβιοτικά.13,14,78,211  

Είναι γνωστό και έχει ήδη αναφερθεί, ότι απύρετος ασθενής που 
αναμένεται να εμφανίσει σοβαρή ουδετεροπενία (ουδετερόφιλα <100/mm3), 
βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης λοίμωξης από αυτούς με 
ουδετερόφιλα 500/mm3. Επιπρόσθετους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου 
αποτελούν οι λύσεις της συνεχείας του δέρματος και των βλεννογόνων, η 
χρήση φλεβικών καθετήρων, η διενέργεια διαφόρων ενδοσκοπικών 
διαδικασιών, σοβαρές περιοδοντολογικές βλάβες, ιστορικό οδοντιατρικών 
πράξεων, αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το στάδιο της υποκείμενης 
κακοήθειας και άλλες συνυπάρχουσες αιτίες ανοσοκαταστολής. Επίσης 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που έχουν σχέση με τον ασθενή, 
όπως η προθυμία συμμόρφωσης με την προτεινόμενη αγωγή, οι συνήθειες 
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προσωπικής υγιεινής, καθώς και οι περιβαλλοντικές συνθήκες (νοσοκομείο 
ή σπίτι).      

Οι δυνητικές ανεπιθύμητες ενέργειες της προφυλακτικής θεραπείας 
πρέπει να αντισταθμιστούν με τα δυνητικά οφέλη για κάθε ασθενή 
ξεχωριστά. Η χημειοπροφύλαξη στην ουδετεροπενία έχει μελετηθεί 
ευρύτατα σε ασθενείς με κακοήθειες και ιδιαίτερα με λευχαιμία. Τα 
συμπεράσματα που ακολουθούν στηρίζονται στα αποτελέσματα τέτοιων 
μελετών. Η εμπειρία που προκύπτει διαφέρει ανάμεσα στα διάφορα κέντρα 
και ενδεχομένως μπορεί να χρησιμεύσει ως επιπρόσθετος οδηγός στην λήψη 
αποφάσεων. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 έως σήμερα έχουν 
μελετηθεί διάφορα προφυλακτικά σχήματα. Τα σχήματα αυτά περιλαμβάνουν 
τόσο παρεντερικά χορηγούμενα αντιβιοτικά (όπως η γενταμικίνη, η 
βανκομυκίνη, η πολυμυξίνη και η κολιστίνη), όσο και per os (όπως 
τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη, ερυθρομυκίνη και κινολόνες)  . 

Οι συνδυασμοί των παρεντερικών αντιβιοτικών που περιλαμβάνουν 
παράγοντες όπως οι αμινογλυκοσίδες, οι πολυμυξίνες και η βανκομυκίνη 
είχαν χρησιμοποιηθεί ως προφυλακτική αγωγή κυρίως κατά το 
παρελθόν.13,14,171 Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών ανέδειξαν ότι 
πράγματι ο συνδυασμός έχει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση 
της συχνότητας των λοιμώξεων, αλλά παραμένει το πρόβλημα της 
δυσανεξίας, του κόστους και της ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών. 
Ιδιαίτερα η αυξανόμενη συχνότητα των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά 
στελεχών, επιβάλλει η χρήση της βανκομυκίνης και των αμινογλυκοσιδών να 
γίνεται κυρίως για θεραπευτικούς σκοπούς. Επιπλέον στόχος των 
περισσοτέρων μελετών με μη απορροφούμενα από το έντερο αντιβιοτικά 
ήταν η εξ’ ολοκλήρου αποστείρωση του γαστρεντερικού βλεννογόνου, 
γεγονός που στην συνέχεια θεωρήθηκε ότι προδιαθέτει σε αυξημένο 
κίνδυνο λοιμώξεων μετά την διακοπή της θεραπείας, επειδή το 
γαστρεντερικό επαναποικίζεται ταχύτατα από παθογόνους 
μικροοργανισμούς. Στην συνέχεια προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες 
ανέδειξαν ότι per os χορηγούμενα αντιβιοτικά όπως τριμεθοπρίμη-
σουλφαμεθοξαζόλη (ΤMP-SMZ) και κινολόνες είναι περισσότερο 
αποτελεσματικά και καλύτερα ανεκτά, (πίνακας 2).  

Η χρήση της ΤMP-SMZ υπήρξε ο πιο σημαντικός σταθμός στην 
προφύλαξη ουδετεροπενικών ασθενών. Ο συνδυασμός αυτός 
χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την προφύλαξη από πνευμονία από 
Pneumocystis carinii ουδετεροπενικών παιδιών με οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία, και παρεπιπτόντως βρέθηκε ότι μειώνεται σημαντικά και ο 
αριθμός των αεροβίων εντεροβακτηριοειδών στο έντερο.13,78 Έτσι ορισμένοι 
ερευνητές θεώρησαν ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός της διατήρησης της 
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αναερόβιας χλωρίδας του γαστρεντερικού σωλήνα, ενώ συγχρόνως 
περιορίζονται τα δυνητικά αερόβια gram-αρνητικά παθογόνα, κατάσταση 
που εκφράζεται με τον όρο εκλεκτική αποστείρωση και που επιτυγχάνεται 
με τη χορήγηση ΤMP-SMZ. Από μελέτες που ακολούθησαν στην συνέχεια 
παλαιότερες και νεότερες, αλλά και μετααναλύσεις αυτών, βρέθηκε ότι η 
χημειοπροφύλαξη με ΤMP-SMZ μειώνει σημαντικά την εμφάνιση των 
λοιμώξεων σε σχέση με την χορήγηση εικονικού φαρμάκου, ιδιαίτερα σε 
ασθενείς με ουδετεροπενία > 2 εβδομάδες μετά από κυτταροτοξική 
θεραπεία για οξεία λευχαιμία. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι λίγες, αλλά 
αξιοσημείωτη είναι η ανάπτυξη αντοχής των μικροοργανισμών στα 
αντιβιοτικά. Η ΤMP-SMZ έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην 
πρόληψη της πνευμονίας από Pneumocystis carinii σε ουδετεροπενικούς και 
μη ασθενείς.229 

 
 

* Για τις μελέτες πριν το 1990 βλέπε βιβλιογραφική αναφορά (171)

Οφλοξασίνη
Σιπροφλοξασίνη 
Οφλοξασίνη
Ισότιμες 
Ισότιμες 
Βανκομυκίνη 
Αποτελεσματικότερη από τα ιστορικά 
controls
Πεφλοξασίνη + πενικιλλίνη
Πεφλοξασίνη
Πεφλοξασίνη + βανκομυκίνη

Σιπροφλοξασίνη 
Σιπροφλοξασίνη + κετοναζόλη
Οφλοξασίνη 
Ισότιμες 
Σιπροφλοξασίνη 
Ισότιμες 
Φλουκοναζόλη

Οφλοξασίνη vs βανκομυκίνη/πολυμυξίνη 
Νορφλοξασίνη vs σιπροφλοξασίνη
Οφλοξασίνη vs ΤMP-SMZ
Σιπροφλοξασίνη + ερυθρομυκίνη vs σιπροφλοξασίνη  
TMP-SMZ vs εικονικό φάρμακο
Βανκομυκίνη vs χωρίς θεραπεία
Σιπροφλοξασίνη ριφαμπικίνη vs βανκομυκίνη + τομπραμυκίνη 

Πεφλοξασίνη vs πεφλοξασίνη + πενικιλλίνη 
Νορφλοξασίνη vs πεφλοξασίνη
Πεφλοξασίνη + βανκομυκίνη vs γενταμυκίνη + κολιστίνη + 
βανκομυκίνη
Σιπροφλοξασίνη vs G-CSF vs χωρίς θεραπεία
Σιπροφλοξασίνη + κετοναζόλη vs πολυμιξίνη + νυστατίνη
ΤΜΡ-SMZ vs οφλοξασίνη
Οφλοξασίνη vs σιπροφλοξασίνη vs ΤΜP-SMZ + κολιστίνη
Σιπροφλοξασίνη vs οφλοξασίνη vs πεφλοξασίνη 
Σιπροφλοξασίνη vs σιπροφλοξασίνη + αμοξυκιλλίνη 
Φλουκοναζόλη vs εικονικό φάρμακο

1990 (212)
1991 (213)
1990 (214)
1991 (215)
1993 (216)
1991 (217)
1994 (218)

1994 (219)
1992 (220)
1991 (221)

1994 (222)
1990 (223)
1991 (224)
1990 (225)
1994 (226)
1993 (227)
1994 (228)

Αποτελεσματικότερη αγωγήΑγωγή Έτος 
(μελέτη)

Πίνακας 2. Μελέτες αντιμικροβιακής προφύλαξης σε ουδετεροπενικούς ασθενείς
την περίοδο 1990-1995

 
Σε ότι αφορά στη συστηματική προφυλακτική χορήγηση της TMP-

SMZ κατά την διάρκεια της ουδετεροπενίας, οι γνώμες των ειδικών 
διίστανται. Οι διαφορές αυτές βρίσκονται στην έλλειψη σαφών 
συμπερασμάτων σχετικά με την επίπτωση της χημειοπροφύλαξης στην 
συνολική θνητότητα των ασθενών από λοιμώξεις, αν και πολύ πρόσφατη 
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μεταανάλυση μελετών που πραγματοποιήθηκαν από το 1966 έως το 2002, 
αναδεικνύει σημαντική ελάττωση αυτής.229,230 Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου 
για πνευμονία από Pneumocystis carinii (όπως αυτοί με λευχαιμία, 
ορισμένους συμπαγείς όγκους, ιστιοκυττάρωση ή AIDS), η ΤMP-SMZ 
ενδείκνυται για την πρόληψη της πνευμονίας και δευτερογενώς προφυλάσσει 
από ορισμένες βακτηριδιακές λοιμώξεις, ανεξαρτήτως εάν ο ασθενής είναι 
ουδετεροπενικός ή όχι. Στα μειονεκτήματα της αγωγής συμπεριλαμβάνονται 
ορισμένες ανεπιθύμητες αντιδράσεις, όπως σπανίως η μυελοκαταστολή, η 
ανάπτυξη ανθεκτικών στο φάρμακο βακτηριδίων, καθώς και η εμφάνιση 
στοματικής καντιντίασης. Επιπρόσθετο μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι 
στο αντιμικροβιακό φάσμα της ΤMP-SMZ δεν περιλαμβάνεται η 
Pseudomonas aeruginosa.   

Η προφυλακτική θεραπεία με κινολόνες έχει μελετηθεί εκτενώς σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς από το 1985 που εισήχθησαν στην κλινική 
πράξη. Τα αποτελέσματα συγκριτικών μελετών μεταξύ οφλοξασίνης ή 
σιπροφλοξασίνης έναντι TMP-SMZ δείχνουν ότι οι κινολόνες έχουν ίδια ή 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από την TMP-SMZ στην πρόληψη των 
εμπυρέτων επεισοδίων, παρότι είναι αναποτελεσματικές στην πρόληψη της 
πνευμονίας από Pneumocystis carinii, (πίνακας 2). ∆υστυχώς αρκετές από 
τις μελέτες αυτές περιλαμβάνουν μικρό αριθμό ασθενών που δεν επιτρέπει 
σε βάθος στατιστική ανάλυση. Παρόλα αυτά δύο μελέτες με ικανοποιητικό 
αριθμό ασθενών παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Στην πρώτη, οι λοιμώξεις από 
gram-αρνητικά βακτηρίδια είναι σημαντικά λιγότερες στην ομάδα της 
οφλοξασίνης σε σχέση με την ομάδα της TMP-SMZ, χωρίς να υπάρχει 
διαφορά στην συχνότητα των λοιμώξεων από gram-θετικά βακτήρια και 
μύκητες.224 Στην δεύτερη φαίνεται ότι η βακτηριαιμία που οφείλεται σε 
σταφυλόκοκκους ανθεκτικούς στην μεθικιλλίνη, εμφανίζεται συχνότερα σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς που έλαβαν χημειοπροφύλαξη με κινιλόνες.231 
Σύμφωνα με τα παραπάνω μειονέκτημα της χημειοπροφύλαξης με κινολόνες 
είναι η ανεπαρκής κάλυψη έναντι των gram-θετικών βακτηριδίων. Σε άλλη 
κλινική μελέτη η προσθήκη πενικιλλίνης μειώνει σημαντικά τον αριθμό των 
επεισοδίων βακτηριαιμίας, κυρίως λόγω της μείωσης της βακτηριαιμία από 
στρεπτόκοκκους.219 Η προσθήκη της ριφαμπικίνης σε δύο μελέτες231,232 
φαίνεται να αποτελεί αποτελεσματική προφυλακτική αγωγή, γεγονός που δεν 
επιβεβαιώθηκε σε άλλη μελέτη.234 Τέλος μετααναλύσεις μελετών που 
αφορούν την προφυλακτική χορήγηση των κινολονών σε ουδετεροπενικούς 
ασθενείς, ανέδειξαν ότι μειώνουν τόσο την εμφάνιση του πυρετού όσο και 
των μικροβιολογικά επιβεβαιωμένων λοιμώξεων.235,236,237 Από όλες τις 
παραπάνω μελέτες το σημαντικό πρόβλημα που ανακύπτει είναι η ανάδυση 
gram-αρνητικών βακίλλων ανθεκτικών στις κινολόνες. Εξ’ αιτίας αυτού 
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είναι σκόπιμο να μη χρησιμοποιούνται τα αντιβιοτικά αυτά ως 
χημειοπροφύλαξη σε Νοσοκομεία στα οποία έχει παρατηρηθεί ήδη 
απομόνωση ανθεκτικών στελεχών στις κινολόνες, ή χρησιμοποιούνται οι 
κινολόνες στην εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή των ουδετεροπενικών 
ασθενών με πυρετό. Οι νεότερες φθοριοκινολόνες που έχουν εισαχθεί στην 
κλινική πράξη, είναι γνωστό ότι εμφανίζουν καλύτερη δραστικότητα έναντι 
gram-θετικών μικροοργανισμών ενώ συγχρόνως διατηρούν τη δράση τους 
και έναντι των gram-αρνητικών. Οι κινολόνες αυτές χρησιμοποιούνται 
κυρίως στη θεραπεία των λοιμώξεων του αναπνευστικού, ενώ η χρήση τους 
σε ουδετεροπενικούς ασθενείς είναι περιορισμένη. Σε δύο πολύ πρόσφατες 
μελέτες   η λεβοφλοξασίνη φαίνεται αποτελεσματικότερη σε σχέση με το 
εικονικό φάρμακο στην πρόληψη των λοιμώξεων και του πυρετού σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς.238,239 Στην μία μελέτη238 συμπεριλήφθηκαν 
ασθενείς με συμπαγείς όγκους και λεμφώματα, ενώ στην άλλη239 ασθενείς 
με οξεία λευχαιμία, συμπαγείς όγκους και λεμφώματα.      

Η ενδοφλέβια χορήγηση βανκομυκίνης έχει χρησιμοποιηθεί ως 
προφυλακτική θεραπεία για τις λοιμώξεις που συνδέονται με ενδοφλέβιους 
καθετήρες ή λοιμώξεις από gram-θετικά στελέχη ανθεκτικά στις κινολόνες. 
Παρότι η προσέγγιση αυτή φαίνεται αποτελεσματική, γενικά πρέπει να 
αποφεύγεται έως να θεωρείται απαγορευτική, λόγω της δυνητικής ανάδυσης 
στελεχών ανθεκτικών στην βανκομυκίνη. Τέλος φάρμακα όπως η λινεζολίνη 
και η κινοπριστίνη-δαλφοπριστίνη δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό.  

Οι εν τω βάθει μυκητιασικές λοιμώξεις, η συχνότητα των οποίων 
έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μείζον πρόβλημα 
στους ουδετεροπενικούς ασθενείς. Επειδή οι λοιμώξεις αυτές συχνά είναι 
δύσκολο να διαγνωσθούν και να αντιμετωπισθούν επιτυχώς, η 
αντιμυκητιασική προφύλαξη είναι απαραίτητη τουλάχιστον στα νοσοκομεία 
εκείνα στα οποία οι μυκητιασικές λοιμώξεις εμφανίζονται συχνά. Η 
φλουκοναζόλη φαίνεται ότι μειώνει την συχνότητα τόσο των επιπολής όσο 
και των συστηματικών μυκητιάσεων. Σε τυχαιοποιημένη μελέτη 274 
ουδετεροπενικών ασθενών με καρκίνο φαίνεται ότι η προφύλαξη με 
φλουκοναζόλη μειώνει τόσο τις μυκητιασικές λοιμώξεις όσο και τη 
θνητότητα που συνδέεται με αυτές.240 Η αποτελεσματικότητά της πάντως 
θεωρείται περιορισμένη έναντι της Candida krusei, ορισμένων στελεχών 
της Candida glabrata και υφομυκήτων, με αποτέλεσμα να έχει αναφερθεί 
αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων από Candida krusei και Candida glabrata 
σε ορισμένα κέντρα που χρησιμοποιείται η φλουκοναζόλη ως 
χημειοπροφύλαξη.241 Οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2000 των CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention), IDSA και ASBBMT 
(American Society of Blood and Bone Marrow Transplantation) των 
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ΗΠΑ, προτείνουν τη χορήγηση της φλουκοναζόλης στους ασθενείς που 
υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μυελού των οστών σε δόση 400mg/ημέρα, 
από την ημέρα της χορήγηση των αιμοποιητικών κυττάρων μέχρι την 
εγκατάσταση του μοσχεύματος για την πρόληψη της καντιντίασης.242 

∆ύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν δείξει ότι η προφύλαξη 
με ιτρακοναζόλη μειώνει σημαντικά την συχνότητα των συστηματικών 
μυκητιάσεων που οφείλονται σε συστηματικές λοιμώξεις από Candida, ενώ 
μία από αυτές έδειξε και μείωση της θνητότητας.243,244 Επιπλέον η 
ιτρακοναζόλη έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη της φλουκοναζόλης για 
την μακροχρόνια προφύλαξη από εν τω βάθει μυκητιασικές λοιμώξεις σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε αλλογενή ΜΑΚ.245 Τέλος σε μελέτη 
μεταανάλυσης της αποτελεσματικότητας της αντιμυκητιασικής προφύλαξης 
που περιελάμβανε περισσότερους από 7.000 ασθενείς, παρατηρήθηκε 
μείωση της χορήγησης εμπειρικής αντιμυκητιασικής θεραπείας, των 
επιπολής και συστηματικών μυκητιάσεων, καθώς και της θνητότητας που 
συνδέεται με τις μυκητιασικές λοιμώξεις.  

Γενικά δεν υπάρχει ένδειξη για προφυλακτική χορήγηση αντι-ιικών 
φαρμάκων σε ασθενείς με οξεία λευχαιμία.14 Εάν όμως υπάρχουν αλλοιώσεις 
του δέρματος και των βλεννογόνων που οφείλονται σε HSV ή VZV , ακόμη 
και αν δεν αποτελούν αιτία πυρετού, η χορήγηση ασικλοβίρης είναι σκόπιμη. 
Η λοίμωξη από CMV δεν είναι συχνή αιτία πυρετού σε ασθενείς με 
ουδετεροπενία, εκτός από αυτούς που υποβάλλονται σε ΜΑΚ. Έτσι σε 
ασθενείς με οξεία λευχαιμία, τα αντι-ιικά φάρμακα έχουν ένδειξη μόνο εάν 
υπάρχουν κλινικές ή εργαστηριακές ενδείξεις ιογενούς λοίμωξης.81,211,247   

    
10.1. Κατευθυντήριες οδηγίες IDSA-2002 για  αντιμικροβιακή 
προφύλαξη 

Η χορήγηση TMP-SMZ συνιστάται σε όλους τους υψηλού κινδύνου 
ασθενείς για πνευμονία από Pneumocystis carinii, ανεξαρτήτως από την 
ύπαρξη ουδετεροπενίας (Α-Ι). ∆εν υπάρχει ομοφωνία για την συστηματική 
χορήγηση TMP-SMZ ή κινολονών σε απύρετους ασθενείς με ουδετεροπενία, 
γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ενδεχόμενη ανάδυση ανθεκτικών στα 
αντιβιοτικά μικροβιακών στελεχών. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, 
όπως οι ασθενείς με σοβαρή και παρατεταμένη ουδετεροπενία, η χορήγηση 
κινολόνης με πενικιλλίνη ή TMP-SMZ ενδεχομένως είναι σκόπιμη στο 
κρίσιμο χρονικό διάστημα.  

Η χορήγηση φλουκοναζόλης και ιτρακοναζόλης δεν ενδείκνυται σε 
όλες τις περιπτώσεις ουδετεροπενίας (D-II). Ορισμένοι προτείνουν την 
χορήγηση αντιμυκητιασικής προφύλαξης στις περιπτώσεις εκείνες που η 
συχνότητα των συστηματικών λοιμώξεων από Candida albicans είναι υψηλή, 
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ενώ είναι χαμηλή η συχνότητα των συστηματικών λοιμώξεων από άλλα είδη 
Candida και Aspergillus. 

Γενικά αξίωμα αποτελεί ότι η προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών 
πρέπει να χορηγείται για όσο το δυνατόν βραχύτερο χρονικό διάστημα και σε 
όσο το δυνατόν λιγότερους ασθενείς.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΣΙΠΡΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ  

 
 
1. Κινολόνες – Ιστορική αναδρομή 
 

Η ανακάλυψη του ναλιδιξικού οξέος το 1962 και η εισαγωγή του στη 
θεραπευτική των μη επιπλεγμένων ουρολοιμώξεων το 1967, σηματοδοτούν 
την έναρξη της εποχής των κινολονών, (εικόνα 1).248,249 Όμως παρά την 
εισαγωγή του ναλιδιξικού οξέος στην κλινική πράξη, οι κινολόνες 
αποτελούσαν σχετικά αμελητέα ομάδα αντιμικροβιακών φαρμάκων μέχρι και 
την ανάπτυξη των φθοριοκινολονών (λομεφλοξασίνη, νορφλοξασίνη, 
ενοξασίνη, πεφλοξασίνη, σιπροφλοξασίνη και οφλοξασίνη) την δεκαετία του 
1980, γεγονός που απετέλεσε σταθμό στην εξέλιξη τους.  Οι 
φθοριοκινολόνες έχουν διευρυμένο κλινικό φάσμα, κυρίως έναντι Gram-
αρνητικών βακτηριδίων, ενώ επιπρόσθετα εμφανίζουν βελτιωμένη 
φαρμακοκινητική. Από αυτές οι τρεις πρώτες χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά στις λοιμώξεις του ουροποιητικού. Προς το τέλος της 
δεκαετίας του 1990 εισήχθησαν στην κλινική πράξη οι νεότερες 
φθοριοκινολόνες 2ης (λεβοφλοξασίνη) και 3ης γενεάς (γκατιφλοξασίνη και 
μοξιφλοξασίνη). Τα παράγωγα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως στην θεραπεία 
των λοιμώξεων του αναπνευστικού, αφού εμφανίζουν πολύ καλή 
δραστικότητα έναντι Gram-θετικών κόκκων και άτυπων παθογόνων του 
αναπνευστικού, διατηρώντας τη δράση τους και έναντι των Gram- 
αρνητικών μικροοργανισμών. Η εξέλιξη των κινολονών συνοδεύτηκε από 
προβλήματα τοξικότητας, κυρίως καρδιακής, γεγονός που οδήγησε στην 
απόσυρση ορισμένων παραγώγων από την κυκλοφορία. Η χρήση τους 
πάντως εμφανίζει αλματώδη ανάπτυξη, αλλά απαιτείται ορθολογική χρήση 
αυτών για να ελαττωθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την 
ανάπτυξη αντοχής.250,251 

Το ναλιδιξικό οξύ πήρε έγκριση το 1967 για την θεραπεία των 
λοιμώξεων του ουροποιητικού που προκαλούνται κυρίως από gram-αρνητικά 
βακτήρια, εκτός της Pseudomonas aeruginosa. Τα gram-θετικά βακτήρια 
ήταν συνήθως ανθεκτικά στις πρώτες κινολόνες (πίνακας 1). Σε σύντομο 
όμως χρονικό διάστημα από την έναρξη της χρήσης του ναλιδιξικού οξέος, 
παρατηρήθηκε αντοχή σε αρκετούς μικροοργανισμούς, γεγονός που 
χαρακτηρίζει τις πρώτες κινολόνες. Έτσι το 1969 από στελέχη Escherichia 
coli ανθεκτικά στο ναλιδιξικό οξύ χαρτογραφήθηκαν χρωμοσωματικές 
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μεταλλάξεις (nalA, nalB), που αρκετά αργότερα (1977) βρέθηκε ότι 
κωδικοποιούν μεταλλαγμένες υποομάδες DNA γυράσης του 
μικροοργανισμού.252,253 Επιπλέον η κλινική χρησιμότητα του ναλιδιξικού 
οξέος, εκτός από τις λοιμώξεις του ουροποιητικού, ήταν περιορισμένη εξ 
αιτίας των χαμηλών συγκεντρώσεων του φαρμάκου στον ορό και της υψηλής 
ελαχίστης ανασταλτικής πυκνότητας (minimum inhibitory concentrations, 
MIC 2-16 mg/L). Στη συνέχεια μεταξύ των ετών 1979 και 1982 
παρήχθησαν αρκετές φθοριοκινολόνες μεταξύ των οποίων και η 
σιπροφλοξασίνη το 1981, η οποία είναι ακόμη σε ευρεία κλινική χρήση. Τα 
παράγωγα αυτά είναι δραστικότερα σε σχέση με τις πρώτες κινολόνες έναντι 
των Εντεροβακτηριοειδών, της Pseudomonas aeruginosa και αρκετών 
gram-θετικών κόκκων (πίνακας 1). Οι θεραπευτικές δόσεις επιτυγχάνουν 
σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις του φαρμάκου στο πλάσμα, αλλά εμφανίζουν 
καλή βιοδιαθεσιμότητα στους ιστούς. Από τις φθοριοκινολόνες η 
σιπροφλοξασίνη είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη.248,249,250 

 

Εικόνα 1. Κινολόνες: δεκαετίες ανάπτυξης και χρήσης.248 (*έχει αποσυρθεί)
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Η δεύτερη 
δεκαετία 

1970

Η τρίτη 
δεκαετία 

1980

Η τέταρτη 
δεκαετία 

1990

Η πέμπτη
δεκαετία 

2000-παρόν

Το
μέλλον

1962
ανακάλυψη του

ναλιδιξικού οξέος 
κατά τη
σύνθεση 

της χλωροκίνης

1978 
ανακάλυψη της 
νοφλοξασίνης

1986 
κυκλοφορία 
νοφλοξασίνης

Τεμαφλοξασίνη*
Σπαρφλοξασίνη* 

Μοξιφλοξασίνη

Φλουμεκίνη
Πιπεμιδικό οξύ
Οξολινικό οξύ
Κινοξασίνη

Σιπροφλοξασίνη
Οφλοξασίνη

Γκρεπαφλοξασίνη
Λεβοφλοξασίνη
Τροβαφλοξασίνη
Γκατιφλοξασίνη

Γκεμιφλοξασίνη
Γκαρενοξασίνη

 
 
2. Χημική δομή των κινολονών 
 

Οι κινολόνες είναι ουσίες με παρόμοια χημική δομή. ∆ιαθέτουν ένα 
κοινό σκελετό που είναι ο 4-oxo-1,4-dihydroquinolin, που παράγεται από 
την προσθήκη οξυγόνου στη θέση 4 του βασικού μορίου.250,251,254 Οι 
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φθοριοκινολόνες προέκυψαν με την προσθήκη ενός μορίου φθορίου στη 
θέση 6 και ενός μορίου πιπεραζίνης στη θέση 7. Η προσθήκη του φθορίου 
στη θέση 6, που ήταν από τις πρώτες αλλαγές της χημικής δομής, οδήγησε 
στην παραγωγή ουσιών με αυξημένη δραστικότητα έναντι των gram-θετικών 
μικροοργανισμών, ενώ η προσθήκη της πιπεραζίνης στη θέση 7  οδήγησε σε 
αύξηση της δραστικότητας έναντι των gram-αρνητικών μικροοργανισμών. 
Περαιτέρω τροποποιήσεις του βασικού δακτυλίου οδήγησαν στα νεότερα 
παράγωγα. Για παράδειγμα η προσθήκη ενός μεθοξυλίου στη θέση 8 έδωσε 
ουσίες με μικρότερη φωτοτοξικότητα (όπως η γκατιφλοξασίνη και η 
μοξιφλοξασίνη), ενώ παράλληλα διαθέτουν αυξημένη χημική συγγένεια με τις 
τοποϊσομεράσες II και IV του Streptococcus pneumoniae. Επιπλέον οι 
τροποποιήσεις στην θέση 7 είχαν ως αποτέλεσμα μακρότερο χρόνο ημίσειας 
ζωής, βελτιωμένη δραστικότητα έναντι των gram-θετικών μικροοργανισμών 
και μείωση της εμφάνισης σπασμών.248,249,250,251,254    
 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των κινολονών 

Οι πρώτες κινολόνες (ναλιδιξικό οξύ, 
οξολινικό οξύ, κινοξασίνη) 

Οι φθοριοκινολόνες (νορφλοξασίνη, 
πεφλοξασίνη, λομεφλοξασίνη, 

σιπροφλοξασίνη, ενοξασίνη, και οφλοξασίνη 
Σχεδόν χωρίς δραστικότητα έναντι: 
  Gram-θετικών παθογόνων 
  Αναεροβίων 
  Pseudomonas aeruginosa 
 
Τοξικότητα που κυρίως αφορά: 
  Κεντρικό νευρικό σύστημα 
  Γαστρεντερικό σύστημα 
 
Ταχεία ανάπτυξη αντοχής   

Ισχυρή δραστικότητα έναντι των 
εντεροβακτηριοειδών, συμπεριλαμβανομένης 
και της Pseudomonas aeruginosa 
Καλή δραστικότητα έναντι gram-θετικών 
παθογόνων 
Περιορισμένη δραστικότητα έναντι των 
αναεροβίων 
 
Εμφανίζουν μικρότερη τοξικότητα 
 
Για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας απαιτούνται 
περισσότερες της μιας μεταλλάξεων 
 
    

    
 
3. Μηχανισμός δράσης της σιπροφλοξασίνης 
 

Οι φθοριοκινολόνες, και κατ’ επέκταση η σιπροφλοξασίνη, είναι 
βακτηριοκτόνα φάρμακα που ασκούν τη δράση τους αναστέλλοντας την 
βακτηριδιακή DNA-γυράση (τοποϊσομεράση ΙΙ) και την τοποϊσομεράση 
ΙV.249,251 Ο μηχανισμός αυτός δεν έχει κοινά σημεία με άλλες ομάδες 
αντιβιοτικών, γι’ αυτό και είναι ασυνήθης η διασταυρούμενη ανθεκτικότητα 
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μεταξύ των κινολονών και των άλλων αντιμικροβιακών παραγόντων. Η 
τοποϊσομεράση ΙΙ αποτελείται από 4 υπομονάδες (δύο Α και δύο Β 
μονομερή που είναι παράγωγα των gyrA και gyrB γόνων). Το ένζυμο αυτό 
καταλύει αμφίδρομα την διαδικασία της αρνητικής υπερελίκωσης του DNA, 
ενώ η τοποϊσομεράση IV αποχωρίζει τα μόρια του θυγατρικού DNA μετά 
την ολοκλήρωση του διπλασιασμού του. ∆ιακοπή σε ένα ή περισσότερα 
στάδια της διαδικασίας του αναδιπλασιασμού του βακτηριακού DNA επιφέρει 
ταχύτατα τον κυτταρικό θάνατο. Αρκετά πειραματικά δεδομένα 
υποδηλώνουν ότι οι κινολόνες δεσμεύονται στο σύμπλεγμα τοποϊσομεράση-
DNA, και όχι μεμονωμένα στο ένζυμο ή το βακτηριακό DNA, σχηματίζοντας 
ένα τριμερές σύμπλεγμα που οδηγεί στον κυτταρικό θάνατο.255,256  

Η βακτηριακή DNA-γυράση έχει θεωρηθεί από παλιά ο πρωταρχικός 
στόχος των κινολονών, ενώ πρόσφατα δεδομένα ανέδειξαν την 
τοποϊσομεράση ΙV ως έναν ακόμη σημαντικό στόχο των φθοριοκινολονών. 
Γενικά πάντως στα gram-αρνητικά βακτήρια η DNA-γυράση αποτελεί τον 
πρωτογενή στόχο των φθοριοκινολονών, ενώ η τοποϊσομεράση IV 
δευτερογενή ή συμπληρωματικό.256 Το αντίθετο γεγονός παρατηρείται στα 
gram-θετικά βακτήρια.257  
 
4. Μηχανισμοί αντοχής στη σιπροφλοξασίνη 
 

Η συχνότητα ανάπτυξης αντοχής των βακτηριδίων στις 
φθοριοκινολόνες είναι γενικά χαμηλότερη (10-12) σε σχέση με τις μη-
φθοριομένες κινολόνες (10-8). Τα gram-θετικά βακτήρια αναπτύσσουν 
συχνότερα αντοχή σε σχέση με τα gram-αρνητικά. Η ελάττωση της 
ευαισθησίας των μικροοργανισμών φαίνεται ότι αναπτύσσεται μετά από 
συνεχείς εκθέσεις των βακτηριδίων σε χαμηλές συγκεντρώσεις φαρμάκου. 
Η ανάπτυξη αντοχής στις κινολόνες είναι συνήθως αποτέλεσμα 
χρωμοσωμικής μετάλλαξης στα γονίδια που είτε κωδικοποιούν την DNA-
γυράση (gyrA ή gyrB) και την τοποϊσομεράση IV (parC και parE), είτε 
ελέγχουν τη λειτουργία των αντλιών εκροής (efflux pumps) και καναλιών 
διάχυσης της εξωτερικής μεμβράνης.249,251,258   

Στα gram-αρνητικά βακτήρια, η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις 
κινολόνες οφείλεται κυρίως σε μεταλλάξεις της τοποϊσομεράσης ΙΙ, 
ιδιαίτερα του gyrA, ενώ μεταλλάξεις της τοποϊσομεράσης IV αυξάνουν 
επιπλέον την αντοχή. Για τα gram-θετικά βακτήρια πρωτογενείς στόχους 
μεταλλάξεων αποτελούν τόσο η τοποϊσομεράση ΙΙ, όσο και η τοποϊσομεράση 
IV. Οι σημειακές μεταλλάξεις οδηγούν γενικά σε αύξηση της ελάχιστης 
ανασταλτικής πυκνότητας (MIC) από 2 έως 8 φορές, ενώ η αντοχή που 
οφείλεται σε μετάλλαξη και αφορά συγκεκριμένη κινολόνη, συνήθως σε 
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κάποιο βαθμό αφορά και άλλα φάρμακα της ομάδας αυτής. Οι οργανισμοί που 
αναπτύσσουν ανθεκτικότητα μετά μία σημειακή μετάλλαξη συνήθως είναι 
αυτοί που έχουν οριακή ευαισθησία, ενώ αντίθετα οι μικροοργανισμοί με 
υψηλή ευαισθησία στο συγκεκριμένο φάρμακο απαιτούν πολλαπλές 
μεταλλάξεις για την ανάπτυξη αντοχής.258,259  

Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στην σιπροφλοξασίνη έχει παρατηρηθεί 
σε περιπτώσεις που ο μικροοργανισμός εμφανίζει πολύ υψηλή συγκέντρωση, 
ή η διείσδυση του φαρμάκου στο προσβεβλημένο ιστό είναι μικρή. 
Επιπρόσθετα σύμφωνα με μελέτες άλλοι παράγοντες κινδύνου φαίνεται να 
είναι η πρόσφατη χρήση κινολονών ή αμινογλυκοσιδών, η μακροχρόνια 
παραμονή στο νοσοκομείο και η μεγάλη ηλικία των ασθενών.  

 
5. Αντιμικροβιακό φάσμα της σιπροφλοξασίνης 
 

Η σιπροφλοξασίνη γενικά είναι η δραστικότερη από τις διαθέσιμες 
φθοριοκινολόνες εναντίον των gram-αρνητικών βακτηρίων, παρότι 
ορισμένες από τις νεότερες φθοριοκινολόνες διερευνώνται ακόμη. 
Ειδικότερα η σιπροφλοξασίνη είναι δραστική έναντι των 
εντεροβακτηριοειδών (ιδιαίτερα των εντεροπαθογόνων όπως Escherichia 
coli, Salmonella spp. Shigella spp.). Επίσης είναι δραστική  έναντι των 
Moraxella catarrhalis, Haemophilus spp. και Neisseria spp., με τιμές 
MIC90 (ελαχίστη πυκνότητα σιπροφλοξασίνης που αναστέλλει το 90% των 
στελεχών) πολύ χαμηλότερες από τις τιμές του ορίου ευαισθησίας (1 mg/L), 
συμπεριλαμβάνοντας και στελέχη Neisseria gonorrhoeae που παράγουν β-
λακταμάσες. Αναφορές από αρκετά κέντρα της Ευρώπης αναδεικνύουν 
αύξηση της ανθεκτικότητας των εντεροβακτηριοειδών (ιδιαίτερα του 
Escherichia coli), γεγονός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.9,67,68 
Επίσης είναι ιδιαίτερα δραστική έναντι της Pseudomonas aeruginosa και 
Acinetobacter spp..248,249,260 

Τα περισσότερα στελέχη  Staphylococcus aureus ευαίσθητα στη  
μεθικιλλίνη είναι ευαίσθητα στην σιπροφλοξασίνη, αντίθετα με τα ανθεκτικά 
στη μεθικιλλίνη στελέχη Staphylococcus aureus (MRSA) που είναι 
ανθεκτικά στη σιπροφλοξασίνη (MIC90 ≥4 mg/L). Ο Streptococcus 
pneumoniae, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών που είναι ανθεκτικά 
στην πενικιλλίνη, είναι γενικά ευαίσθητος ή μετρίως ευαίσθητος στην 
σιπροφλοξασίνη (MIC90 1 ή 2 mg/L). Τέλος όπως οι περισσότερες 
φθοριοκινολόνες εμφανίζει ελαττωμένη δραστικότητα έναντι των 
αναεροβίων μικροβίων. 

Παρόλα αυτά η σιπροφλοξασίνη παραμένει ένα από τα 
αποτελεσματικότερα αντιβιοτικά έναντι των gram-αρνητικών 
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μικροοργανισμών και ιδιαίτερα έναντι της Pseudomonas aeruginosa, γεγονός 
που την καθιστά αξιόλογο υποψήφιο για χρήση σε ουδετεροπενικούς 
ασθενείς. Ιδιαίτερα τονίζεται η παρατεταμένη επίδραση της 
σιπροφλοξασίνης στον πολλαπλασιασμό των gram-αρνητικών βακτηριδίων, 
που εκφράζεται με τον όρο “post-antibiotic effect” και ισούται με 2 ώρες 
περίπου. 
 
6. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες της σιπροφλοξασίνης 
 

Η σιπροφλοξασίνη έχει βιοδιαθεσιμότητα περίπου 70% μετά 
χορήγηση από το στόμα. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα (Cmax) που 
είναι μεταξύ 0,8 και 3,9 mg/L επιτυγχάνονται σε 1 έως 2 ώρες μετά την 
από του στόματος χορήγηση μιας δόσης 250 έως 750mg. Το φάρμακο έχει 
μεγάλο όγκο κατανομής (2,1 έως 5 L/Kg μετά χορήγηση από του στόμα ή 
ενδοφλέβια) και επομένως εμφανίζει πλεονεκτική φαρμακοκινητική στους 
ιστούς. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη χαμηλή πρωτεϊνοσύνδεση του 
φαρμάκου και υποβοηθείται από το μακρό χρόνο υποδιπλασιασμού, το μικρό 
μόριο και την ικανοποιητική απορρόφηση από το γαστρεντερικό. Επιπλέον 
δεν διαταράσσεται η αποκαλούμενη “αντοχή αποικισμού”, δεδομένου ότι η 
κατασταλτική επίδραση στην αναερόβια χλωρίδα είναι μηδαμινή. Οι 
συγκεντρώσεις του είναι ιδιαίτερα υψηλές σε διάφορους ιστούς και υγρά, 
όπως η χολή, τα νεφρά, το ήπαρ, ο προστάτης και ο πνεύμονας.260,261  

Η σιπροφλοξασίνη απεκκρίνεται σχεδόν ανέπαφη από τα ούρα και τα 
κόπρανα, αν και ορισμένες φορές έχουν ανιχνευθεί μικρές ποσότητες 
μεταβολιτών. Η αποβολή του φαρμάκου είναι κατά τα δύο τρίτα της 
συγκέντρωσης στον ορό νεφρική, τόσο με σπειραματική διήθηση όσο και με 
ενεργητική σωληναριακή απέκκριση. Η αποβολή από το γαστρεντερικό, που 
αφορά το ένα τρίτο της περιεκτικότητας στον ορό, γίνεται κυρίως από τον 
εντερικό βλεννογόνο. ∆ευτερευόντως φαίνεται να συμμετέχει και το ήπαρ, 
γι’ αυτό και σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια είναι δυνατή η συνάθροισή 
του.  Ο χρόνος υποδιπλασιασμού του φαρμάκου είναι περίπου 3 έως 5 
ώρες.260 

Σε άτομα μεγάλης ηλικίας καθώς και σε ασθενείς με νεφρική 
ανεπάρκεια η σιπροφλοξασίνη εμφανίζει τροποποιημένη φαρμακοκινητική. 
Στα μεγάλης ηλικίας άτομα, το γεγονός αυτό αποδίδεται στη φυσιολογική 
μείωση της νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας, στη μειωμένη οξύτητα του 
γαστρικού υγρού, καθώς και στη μειωμένη αιμάτωση και κινητικότητα του 
στομάχου. Η τροποποίηση αυτή της φαρμακοκινητικής έχει ως αποτέλεσμα 
την παράταση του χρόνου υποδιπλασιασμού του φαρμάκου, καθώς και του 
χρόνου εμφάνισης των μέγιστων επιπέδων στον ορό, που έχουν ως 



 101

συνέπεια την αύξηση των ανεπιθύμητων ενεργειών κυρίως από το κεντρικό 
νευρικό σύστημα.         
 
7. Θεραπευτική αποτελεσματικότητα της σιπροφλοξασίνης 
 

Η σιπροφλοξασίνη έχει αποδειχθεί ευεργετική στη θεραπεία πολλών 
λοιμώξεων, όπως οι λοιμώξεις του ουροποιητικού, η οστεομυελίτιδα από 
εντεροβακτηριοειδή, άλλες λοιμώξεις από εντεροβακτηριοειδή, 
γονοκοκκικές λοιμώξεις και χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα. Έχει θέση στη 
θεραπεία της βακτηριαιμίας και των λοιμώξεων του δέρματος και των 
μαλακών μορίων, ενώ έχει φανεί αποτελεσματική στην εκρίζωση της 
Neisseria meningitides από τον ρινοφάρυγγα. Η διαθεσιμότητα του 
φαρμάκου σε ενδοφλέβια και από του στόματος μορφή, επιτρέπει την 
μεταστροφή χορήγησης της θεραπείας σε σύντομο χρονικό διάστημα από την 
παρεντερική οδό στην από του στόματος.248,260,262  

Η σιπροφλοξασίνη αποτελεί το κύριο φάρμακο της θεραπείας με 
κινολόνες, ιδιαίτερα για την θεραπεία των gram-αρνητικών λοιμώξεων. Σε 
πολλές από τις παλιότερες μελέτες η χορηγούμενη δόση του φαρμάκου ήταν 
200 mg ενδοφλεβίως δύο φορές την ημέρα.263 Στις πιο πρόσφατες μελέτες 
υποστηρίζεται η χορήγηση 400 mg ενδοφλεβίως τρεις φορές την ημέρα. 
Περιορισμοί υπάρχουν σε ότι αφορά τη χρήση των κινολονών στις λοιμώξεις 
του αναπνευστικού, δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο 
αιτιολογικός παράγων να είναι Streptococcus pneumoniae. Οι 
φθοριοκινολόνες όπως η σιπροφλοξασίνη και η οφλοξασίνη θεωρείται ότι 
έχουν μέτρια δραστικότητα εναντίον των πνευμονιοκόκκων, παρότι σε 
αρκετές περιπτώσεις η κλινική έκβαση είναι καλύτερη από την 
προβλεπόμενη βάσει της ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας (MIC). Σε 
μεταανάλυση όμως 37 μελετών, στις περιπτώσεις που είχαν αναφερθεί ως 
αποτυχίες της σιπροφλοξασίνης διαπιστώθηκε εκρίζωση του Streptococcus 
pneumoniae και ακόμη υψηλότερη κλινική ανταπόκριση, ενώ οι αποτυχίες 
στη θεραπεία οφείλονταν πιθανότατα σε ανεπαρκή θεραπεία.264 
Επιπρόσθετα πρόσφατες αναφορές που αφορούν αποτυχία στην 
αντιμετώπιση των λοιμώξεων του αναπνευστικού με λεβοφλοξασίνη,265 
ενδυναμώνει την ανάγκη ύπαρξης παραγώγων με αυξημένη δραστικότητα 
έναντι των πνευμονιοκόκκων, γεγονός που επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό 
από τις νεότερες φθοριοκινολόνες όπως η μοξιφλοξασίνη.266  

Περισσότερο αντιφατικά είναι τα δεδομένα που αφορούν τη χρήση 
των φθοριοκινολονών (όπως και άλλων αντιβιοτικών) για την προφύλαξη ή 
τη θεραπεία της διάρροιας των ταξιδιωτών. Η σιπροφλοξασίνη έχει καλή 
αποτελεσματικότητα εναντίον παθογόνων όπως Escherichia coli, 
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Campylobacter spp., Salmonella spp. και Shigella spp.. Παγκοσμίως η 
ανθεκτικότητα των εντεροπαθογόνων στις τετρακυκλίνες και στην 
κοτριμοξαζόλη είναι υψηλή, ενώ φαίνεται να αναδύεται ανθεκτικότητα και 
στην σιπροφλοξασίνη. Στην πράξη όμως παρόλα αυτά η σιπροφλοξασίνη 
(500 mg δύο φορές την ημέρα για 3 έως 5 μέρες) εξακολουθεί να είναι 
αποτελεσματική για την πλειονότητα των γαστρεντερικών λοιμώξεων.248 

Για τη θεραπεία των ενδοκοιλιακών λοιμώξεων η τρέχουσα πρακτική 
περιλαμβάνει τη χορήγηση συνδυασμού αντιβιοτικών που να παρέχει κάλυψη 
τόσο για αερόβιους όσο και αναερόβιους μικροοργανισμούς. Τέτοια σχήματα 
αποτελούν συνδυασμοί όπως πενικιλλίνη με αμινογλυκοσίδη (π.χ. 
γενταμικίνη) και μετρονιζαζόλη, ενώ άλλα περιλαμβάνουν κλινδαμυκίνη, 
καρμπαπενέμη και κεφαλοσπορίνες. Τελευταία έχουν δοκιμασθεί με καλά 
αποτελέσματα ο συνδυασμός πεφλοξασίνης ή σιπροφλοξασίνης με 
μετρονιδαζόλη ή κλιναφλοξασίνης μόνο. Σε πρόσφατη ανασκόπηση τριών 
τέτοιων μελετών που αφορούσαν επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις 
φαίνεται ότι ο συνδυασμός σιπροφλοξασίνης/μετρονιδαζόλης είναι το ίδιο 
αποτελεσματικός (73,9-89,4%) στην κλινική ανταπόκριση στο σύνολο των 
ασθενών, με τους συνδυασμούς πιπερακιλλίνης/ταζομπακτάμης (62,9%), 
ιμιπενέμης/σιλαστασίνης (80,5%) και κεφτριαξόνης/μετρονιδαζόλης 
(86,6%).248,267  

Σε ουδετεροπενικούς ασθενείς η σιπροφλοξασίνη έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματική σε λοιμώξεις από gram-αρνητικά πολυανθεκτικά βακτήρια. 
Επιπρόσθετα έχει δοκιμασθεί σε αρκετές μελέτες και ως εμπειρική 
θεραπεία ουδετεροπενικών ασθενών με πυρετό, τόσο ως μονοθεραπεία όσο 
και ως συνδυασμένη θεραπεία.12,78,268 Τα αποτελέσματα των μελετών 
αυτών, που συγκρίνουν την σιπροφλοξασίνη ως μονοθεραπεία με την 
κεφταζιντίμη ως μονοθεραπεία ή με διάφορες συνδυασμένες θεραπείες, 
υποδηλώνουν ότι παρέχει ανεπαρκή κάλυψη έναντι των gram-θετικών 
μικροοργανισμών. Το πρόβλημα αυτό φαίνεται να ελαχιστοποιείται με το 
συνδυασμό της σιπροφλοξασίνης με βανκομυκίνη ή τεϊκοπλανίνη ή 
πενικιλλίνη. Επειδή όμως οι συνδυασμοί αυτοί εμφανίζουν παρόμοια ποσοστά 
επιτυχίας με το συνδυασμό β-λακτάμης και αμινογλυκοσίδης, ενδεχομένως 
είναι προτιμότερο η σιπροφλοξασίνη να χρησιμοποιείται σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς με gram-αρνητική λοίμωξη από πολυανθεκτικά 
μικρόβια. Η πολύ καλή φαρμακοκινητική που εμφανίζει η σιπροφλοξασίνη 
μετά την από του στόματος χορήγηση, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από το στόμα ως 
συμπληρωματική της ενδοφλέβιας αντιμικροβιακής αγωγής σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς με λοίμωξη. Οι αρχικές μελέτες που δοκίμασαν 
την προσέγγιση αυτή έδειξαν ότι η σιπροφλοξασίνη συνέβαλε στην εμφάνιση 
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χαμηλού ποσοστού επιλοιμώξεων από gram-θετικά βακτήρια, μειώνοντας 
έτσι την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, γεγονός που θα μπορούσε να 
αποφευχθεί με την προσθήκη πενικιλλίνης ή κλινδαμυκίνης. 
188,268,269,270,271,272 Τέλος σε δύο πρόσφατες μελέτες αποδείχθηκε ότι σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς χαμηλού κινδύνου με πυρετό, ο συνδυασμός 
σιπροφλοξασίνης (750 mg x 2 φορές την ημέρα) + αμπικιλλίνη -
κλαβουλανικό (625 mg x 3 φορές την ημέρα) από το στόμα είναι εξ’ ίσου 
αποτελεσματικός με την κεφταζιντίμη που χορηγείται ενδοφλεβίως στην 
καθιερωμένη δόση,40 καθώς και από το συνδυασμό κεφτριαξόνης+αμικασίνης 
που χορηγούνται ενδοφλεβίως επίσης στις συνήθεις δόσεις.39  
 
8. Ανοχή και αλληλεπιδράσεις με φάρμακα. 
 

Τόσο από τις κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και 
από δεδομένα των συστημάτων φαρμακοεπαγρύπνησης διαφόρων χωρών 
επιβεβαιώνεται ότι το φάρμακο γίνεται καλά ανεκτό. Η συνολική συχνότητα 
εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών ανέρχεται περίπου στο 9% των 
ασθενών, που έχουν οδηγήσει σε διακοπή του φαρμάκου στο 1,5% αυτών. Οι 
γαστρεντερικές διαταραχές που περιλαμβάνουν ναυτία, διάρροια, έμετο, 
δυσπεψία, ανορεξία και κοιλιακό πόνο, αναφέρονται στο 5%. Οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες από το κεντρικό νευρικό σύστημα (κυρίως ζάλη, 
κεφαλαλγία, αστάθεια ή τρόμος) και το δέρμα (κυρίως εξάνθημα ή κνησμός) 
αναφέρονται περίπου στο 2% και 1% των ασθενών αντίστοιχα. Τα 
περισσότερα από τα συμβάματα αυτά είναι ήπιας ή μέτριας βαρύτητας, ενώ 
οι σοβαρού βαθμού ανεπιθύμητες αντιδράσεις αφορούν λιγότερους από 1% 
των ασθενών. Τέλος η σιπροφλοξασίνη σπάνια συνδέεται με 
φωτοευαισθησία. Κατά την ενδοφλέβια χορήγηση σε λίγες περιπτώσεις, 
μπορεί να παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος κατά μήκος των φλεβών, 
εφόσον η ενδοφλέβια έγχυση διαρκεί >15 λεπτά.260  

Η σιπροφλοξασίνη σπανίως συνδέεται με κλινικά σημαντικές αλλαγές 
στις εργαστηριακές παραμέτρους, όπως αύξηση των επιπέδων στον ορό της 
οξαλοξικής ή/και της πυρουβικής τρανσαμινάσης (συχνότητα περίπου 1,5%), 
ενώ αύξηση των επιπέδων της ουρίας και της κρεατινίνης έχει παρατηρηθεί 
στο 0,25% των ασθενών περίπου.     

Επιπλέον από τις μελέτες που έχουν ανακοινωθεί, κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας με σιπροφλοξασίνη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

1. Η χορήγηση της σιπροφλοξασίνης από το στόμα επηρεάζεται από 
την ταυτόχρονη χορήγηση  αντιόξινων σκευασμάτων που 
περιέχουν Mg, Ca ή Al, βιταμινούχα σκευάσματα που περιέχουν 
Fe, Zn ή Ca, σουκραλφάτη και διαλύματα περεντερικής 
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διατροφής. Όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν την 
βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου.  

2. Η ταυτόχρονη χορήγηση με θεοφυλλίνη είναι δυνατόν να αυξήσει 
τα επίπεδα της τελευταίας, γι’ αυτό και στην κλινική πράξη 
θεωρείται σκόπιμη η μείωση της δόσης της θεοφυλλίνης και ο 
τακτικός προσδιορισμός των επιπέδων της στον ορό. Στην 
περίπτωση αυτή ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα άτομα μεγάλης 
ηλικίας.   

3. Είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ 
κυκλοσπορίνης Α και σιπροφλοξασίνης. 

4. Η πιθανότητα σχηματισμού κρυστάλλων στα ούρα, ιδιαίτερα σε 
ασθενείς που παίρνουν διττανθρακικά, καθώς και σε ασθενείς με 
ουρολοίμωξη από Πρωτείς.  

Σε ασθενείς κάτω των 18 ετών η χρήση του φαρμάκου είναι 
περιορισμένη, κυρίως λόγω της τοξικότητας στους χόνδρους που έχει 
παρατηρηθεί σε πειραματόζωα. Από αρκετές μελέτες που αφορούν 
παιδιατρικούς ασθενείς, υπάρχουν δεδομένα που υποδηλώνουν ότι το 
φάρμακο γίνεται καλά ανεκτό.273 Σε παλιότερες μελέτες, σε ασθενείς κάτω 
των 15 ετών έχουν περιγραφεί σύνδρομο ενδοκρανιακής υπέρτασης και 
αρθραλγία ή αρθρίτιδα, ιδιαίτερα όταν η δόση υπερβαίνει τα 10 
mg/Kg/24ωρο. Οι εκδηλώσεις αυτές από τις αρθρώσεις έχουν αποδοθεί σε 
ανοσολογικό μηχανισμό και δεν σχετίζονται με μόνιμες βλάβες στο χόνδρο. 
Τέλος σε νεογνά έχει περιγραφεί μεταβολική οξέωση που πιθανότατα είναι 
αποτέλεσμα μειωμένου ηπατικού μεταβολισμού λόγω ανωριμότητας του 
ήπατος.260 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

(Αιτιολόγηση της χρήσης της σιπροφλοξασίνης σε ουδετεροπενικούς 
ασθενείς) 

 
 

 
Οι ασθενείς με κακοήθη νοσήματα και ουδετεροπενία ως αποτέλεσμα 

της χημειοθεραπείας, εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης λοίμωξης 
απειλητικής  για τη ζωή, που παρά την πρώιμη έναρξη αντιμικροβιακής 
θεραπείας εμφανίζει υψηλά ποσοστά θνητότητας. Παλιότερα οι 
περισσότερες λοιμώξεις στους ουδετεροπενικούς ασθενείς επροκαλούντο 
από gram-αρνητικά βακτήρια όπως Escherichia coli, Klebsiella spp. ή 
Pseudomonas aeruginosa. Τα τελευταία χρόνια όμως είναι συχνότερες οι 
λοιμώξεις που προκαλούνται από gram-θετικούς μικροοργανισμούς όπως 
Staphylococcus aureus και Staphylococcus epidermidis, γεγονός που 
συνδέεται συχνά με τη χρήση κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Περίπου το 
30% των λοιμώξεων στους ασθενείς αυτούς δεν ανταποκρίνεται στην 
αρχική αντιμικροβιακή θεραπεία και απαιτείται τροποποίηση αυτής ή 
προσθήκη άλλου αντιβιοτικού. Η μη ανταπόκριση στη θεραπεία οφείλεται σε 
διάφορους παράγοντες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η ουδετεροπενία 
και η ανθεκτικότητα του υπεύθυνου μικροβιακού παράγοντα στη 
θεραπεία.9,12,78,212 

Προτιμητέοι συνδυασμοί αντιβιοτικών είναι για παράδειγμα, ένα 
αντιψευδομοναδικό β-λακταμικό αντιβιοτικό σε συνδυασμό με μια 
αμινογλυκοσίδη που παρέχουν ευρεία κάλυψη, έχουν υψηλή αντιμικροβιακή 
δραστικότητα, εμφανίζουν δυνητική συνέργεια, ενώ συγχρόνως 
προφυλάσσουν από την ανάπτυξη αντοχής. Περισσότερο καθιερωμένος είναι 
ο συνδυασμός της κεφταζιντίμης+αμικασίνης.13,51,274 Όμως η  δυνητική 
νεφροτοξικότητα και ωτοτοξικότητα των αμινογλυκοσιδών αποτελεί γεγονός 
καλά τεκμηριωμένο. Προς αποφυγή των ανεπιθύμητων αυτών ενεργειών 
έχει δοκιμασθεί η αποτελεσματικότητα της μονοθεραπείας σε αρκετές 
μελέτες, με αντιβιοτικά όπως η κεφταζιντίμη, η κεφεπίμη και 
καρβαπενέμες.27,171,275  

Η σιπροφλοξασίνη, αντιμικροβιακός παράγοντας με δράση έναντι των 
gram-αρνητικών συμπεριλαμβανομένης και της Pseudomonas aeruginosa, 
θεωρητικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μονοθεραπεία σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς με πυρετό. Είναι βακτηριοκτόνο αντιβιοτικό που 
δεν εμφανίζει διασταυρούμενη αντίδραση με άλλα αντιβιοτικά όπως οι β-
λακτάμες ή οι αμινογλυκοσίδες, έτσι ώστε οι ανθεκτικοί μικροοργανισμοί στα 
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αντιβιοτικά αυτά να είναι ευαίσθητοι στην σιπροφλοξασίνη. Επιπλέον η 
σιπροφλοξασίνη είναι δραστική in vitro έναντι διαφόρων ειδών 
σταφυλοκόκκων (τόσο κοαγκουλάση αρνητικών όσο και κοαγκουλάση 
θετικών στελεχών ευαίσθητων ή ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη). Άλλο 
ελκυστικό χαρακτηριστικό του φαρμάκου είναι η εξαιρετική απορρόφησή της 
μετά την από του στόματος χορήγηση. Έτσι σε ασθενείς με υποψία σοβαρής 
λοίμωξης, η θεραπεία μπορεί να χορηγηθεί αρχικά ενδοφλεβίως και να 
ολοκληρωθεί από το στόμα, γεγονός που έχει πλεονεκτήματα που αφορούν 
στην ασφάλεια του ασθενούς, στη διάρκεια νοσηλείας και στο κόστος της 
θεραπείας.256,260,261  

Παρότι η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού της σιπροφλοξασίνης 
με διάφορα αντιβιοτικά έχει μελετηθεί σε αρκετές παλιότερες 
μελέτες,276,277 η σιπροφλοξασίνη ως μονοθεραπεία δεν έχει μελετηθεί 
αρκετά.270,271 Ο βασικότερος λόγος είναι η μικρή in vitro δραστικότητα που 
εμφανίζει η σιπροφλοξασίνη έναντι των gram-θετικών κόκκων, με 
αποτέλεσμα και την φτωχή ανταπόκριση των λοιμώξεων από gram-θετικά 
βακτήρια (ιδιαίτερα στρεπτόκοκκους) σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με 
πυρετό. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την διακοπή μελέτης νωρίτερα από τον 
αρχικό σχεδιασμό, στην οποία η σιπροφλοξασίνη χορηγούμενη ενδοφλεβίως 
σε δόσεις 200 έως 300 mg δύο φορές την ημέρα ήταν λιγότερο 
αποτελεσματική από τον συνδυασμό πιπερακιλλίνης+αμικασίνης.271 Η 
τελευταία αυτή παρατήρηση καθίσταται σημαντικότερη, δεδομένου ότι τα 
τελευταία χρόνια στο μικροβιακό φάσμα των λοιμώξεων σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς επικρατούν οι gram-θετικοί μικροοργανισμοί. 
Το ενδιαφέρον για την μονοθεραπεία με σιπροφλοξασίνη στην εμπύρετη 
ουδετεροπενία, αναζωπυρώθηκε μετά την διαθεσιμότητα της ενδοφλέβιας 
μορφής σε δόση 400 mg που χορηγείται τρεις φορές την ημέρα, και είναι 
ισοδύναμης βιοδιαθεσιμότητας επιτυγχάνοντας ίδιες συγκεντρώσεις στον 
ορό με τη μορφή που χορηγείται από το στόμα σε δόση 750 mg δύο φορές 
την ημέρα.                 

Σκοπός της μελέτης ήταν να καθορισθεί εάν η μονοθεραπεία με 
σιπροφλοξασίνη σε υψηλές δόσεις, 400 mg τρεις φορές την ημέρα 
ενδοφλεβίως, είναι αποδεκτή ως αρχική εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία 
σε λοιμώξεις ουδετεροπενικών ασθενών με αιματολογικά νοσήματα. 
Επιπρόσθετα, στους σκοπούς της μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η 
χορήγηση σιπροφλοξασίνης από του στόματος μπορεί αποτελεσματικά να 
υποκαταστήσει την ενδοφλέβια χορήγηση 72 ώρες μετά την έναρξη αυτής. Η 
αποτελεσματικότητα της σιπροφλοξασίνης συγκρίθηκε με τον καθιερωμένο 
συνδυασμό κεφταζιντίμης+αμικασίνης στην αντιμετώπιση ουδετεροπενικών 
ασθενών με υποψία λοίμωξης.  
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 

 
 
Σχεδιασμός της μελέτης 
 

Η μελέτη ήταν προοπτική και τυχαιοποιημένη. Η επιλογή του 
φαρμάκου ακολουθούσε συγκεκριμένη σειρά, που είχε σχεδιασθεί εκ των 
προτέρων. Η αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα εκτιμήθηκε από κλινικά 
και εργαστηριακά δεδομένα, που περιελάμβαναν μεταξύ άλλων και 
καλλιέργειες από όλες τις ύποπτες για λοίμωξη εστίες, πριν την έναρξη, 
κατά την διάρκεια και μετά το τέλος της θεραπείας. Η ασφάλεια της 
θεραπείας αξιολογήθηκε από λεπτομερείς κλινικές παρατηρήσεις και 
εργαστηριακούς προσδιορισμούς (που περιελάμβαναν την εκτίμηση των 
πιθανών επιδράσεων στο κεντρικό νευρικό σύστημα και την ακουστική 
λειτουργία, προσδιορισμό παραμέτρων γενικής αίματος, νεφρικής και 
ηπατικής λειτουργίας) 

Επί του συνόλου μελετήθηκαν 123 εμπύρετα επεισόδια σε 64 
ασθενείς (44 άνδρες και 20 γυναίκες) με αιματολογικές κακοήθεις, που 
νοσηλεύθηκαν στην Αιματολογική Μονάδα της Παθολογικής Κλινικής του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών από τον Μάιο 1992 έως και Μάιο 
1995. Οι ασθενείς ανά εμπύρετο επεισόδιο τυχαιοποιήθηκαν στις δύο 
ομάδες που έλαβαν σιπροφλοξασίνη ή κεφταζιντίμη+αμικασίνη. 
 
Αντιμικροβιακή θεραπευτική αγωγή 
 

Η ομάδα της σιπροφλοξασίνης ελάμβανε αρχικά 400 mg 
σιπροφλοξασίνης ενδοφλεβίως κάθε 8 ώρες με διάρκεια χορήγησης 1 ώρα. 
Εάν υπήρχε ανταπόκριση στη θεραπεία 72 ώρες μετά, η ενδοφλέβια αγωγή 
αντικαθίστατο με 750 mg σιπροφλοξασίνης από το στόμα κάθε 12 ώρες. Οι 
ασθενείς της συγκριτικής ομάδος ελάμβαναν ενδοφλεβίως κεφταζιντίμη 2 g 
κάθε 8 ώρες και αμικασίνη 500 mg κάθε 12 ώρες) καθ’ όλη τη διάρκεια της 
θεραπείας. Οι δόσεις των φαρμάκων που προαναφέρθηκαν μπορούσαν να 
τροποποιηθούν επί νεφρικής ανεπάρκειας ανάλογα με την κάθαρση της 
κρεατινίνης. 

Η συνολική διάρκεια της θεραπείας και στις δύο ομάδες ήταν το 
ελάχιστο 7 ημέρες και το μέγιστο 14, ενώ συνεχιζόταν τουλάχιστον 5 
ημέρες μετά την υποχώρηση του πυρετού και των τοπικών σημείων ή 
συμπτωμάτων λοίμωξης. Επί υποψίας ή ύπαρξης τεκμηριωμένης αναερόβιας 
λοίμωξης (περιοδοντίτιδα, περιπρωκτική ή ενδοκοιλιακή λοίμωξη), 
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μπορούσε να προστεθεί μετρονιδαζόλη και στις δύο ομάδες. Επίσης επί 
υποψίας ιογενούς ή μυκητιασικής λοίμωξης μπορούσε να προστεθεί η 
κατάλληλη αντιλοιμώδης θεραπεία.  
 
Κριτήρια επιλογής των ασθενών  
 

Τα κριτήρια εισόδου των ασθενών στη μελέτη αποτελούσαν οι εξής 
προϋποθέσεις: 

• Ηλικία άνω των 18 ετών. 
• Υποκείμενο αιματολογικό νόσημα: Οξεία Λευχαιμία, Μη-Hodgkin 

Λέμφωμα και Απλαστική Αναιμία. 
• Απόλυτη ουδετεροπενία (αριθμός ουδετεροφίλων <500/μl). 

Επιπλέον εάν ο αριθμός των ουδετεροφίλων ήταν μεταξύ 500-
1000/μl και αναμενόταν να πέσει κάτω από <500/μl τις επόμενες 
48 ώρες λόγω προηγηθείσης χημειοθεραπείας, και εάν 
πληρούνταν τα άλλα κριτήρια, ο ασθενής περιλαμβανόταν στη 
μελέτη. Ως επιμένουσα ουδετεροπενία εθεωρείτο η ουδετεροπενία 
με αριθμός ουδετεροφίλων <500/μl διάρκειας πάνω από 5 έως 7 
ημέρες μετά την έναρξη της αντιμικροβιακής θεραπείας.    

• Πυρετός πάνω από 380C σε δύο διαφορετικές θερμομετρήσεις το 
ίδιο 24ωρο με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 2 ώρες ή μία 
θερμομέτρηση πάνω από 38,50C. Επιπρόσθετα θα έπρεπε τα 
δεδομένα του ασθενούς να συνηγορούν στο ότι ο πυρετός δεν 
οφείλεται σε μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του, σε φάρμακα ή 
στην υποκείμενη νόσο. 

• Ο ίδιος ασθενής μπορούσε να συμπεριληφθεί εκ νέου στη μελέτη 
σε επόμενο εμπύρετο επεισόδιο, εάν ήταν ελεύθερος λοίμωξης τις 
προηγούμενες 4 εβδομάδες.  

• ∆ήλωση συγκατάθεσης ελαμβάνετο από όλους τους ασθενείς.  
 

 Ως κριτήρια αποκλεισμού των ασθενών από τη μελέτη θεωρήθηκαν 
τα παρακάτω: 

• Ιστορικό αλλεργίας η αναφυλακτικής αντίδρασης στα παράγωγα 
των κινολονών, στις κεφαλοσπορίνες ή αμινογλυκοσίδες. 

• Εγκυμοσύνη ή θηλασμός 
• Ασθενείς με υψηλή πιθανότητα θανάτου τις επόμενες 48 ώρες 
• Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια (κρεατινίνη ορού >3mg/dl ή 

κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min/1,73 m2) 
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• Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία (τιμή χολερυθρίνης και 
τρανσαμινασών τρεις φορές υψηλότερη από τα φυσιολογικά 
επίπεδα) 

• Ασθενείς στους οποίους είχε ήδη ταυτοποιηθεί μικροοργανισμός 
ανθεκτικός στη σιπροφλοξασίνη ή στα δύο φάρμακα της 
συγκριτικής ομάδας. 

• Ασθενείς με λοίμωξη προκαλούμενη από μύκητες, ιούς, ρικέτσιες, 
χλαμύδια, λεγεωνέλλα ή διάφορα είδη μυκοβακτηριδίων. 

• Ασθενείς που είχαν λάβει οποιαδήποτε αντιμικροβιακή αγωγή 
συστηματικά τις τρεις τελευταίες μέρες προ της εισόδου στην 
μελέτη, με πιθανή δράση έναντι του παθογόνου μολυσματικού 
παράγοντα. Ο περιορισμός αυτός δεν ίσχυε για ασθενείς που είχαν 
λάβει από το στόμα προφυλακτική αγωγή με κοτριμοξαζόλη, αντι-
ιικούς παράγοντες ή αντιμυκητιασικά φάρμακα. 

• Ασθενείς με ισχυρή υποψία αναερόβια λοίμωξης.  
 
Κατηγοριοποίηση των εμπυρέτων επεισοδίων 
 
 Η κατηγοριοποίηση των εμπυρέτων επεισοδίων βασίσθηκε στα 
συμπτώματα του ασθενούς, στα κλινικά ευρήματα και στα αποτελέσματα των 
καλλιεργειών, σύμφωνα με τα οποία κατατάχθηκαν σε 4 κατηγορίες: 

• Βακτηριαιμία  
• Μικροβιολογικά τεκμηριωμένη λοίμωξη χωρίς βακτηριαιμία (θετική 

καλλιέργεια από την εστία λοίμωξης) 
• Κλινικά τεκμηριωμένη λοίμωξη (συμπτώματα, κλινικά ή ακτινολογικά 

σημεία λοίμωξης με αρνητικές καλλιέργειες) 
• Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας 

 
Κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση 
 
 Πριν από την έναρξη της θεραπείας λαμβανόταν πλήρες ιστορικό και 
λεπτομερής κλινική εξέταση. Επίσης ήταν απαραίτητη η διενέργεια 
ακτινογραφίας θώρακος και εκτεταμένου εργαστηριακού ελέγχου ρουτίνας 
(πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος), καθώς και η λήψη 
καλλιέργειας ούρων και δύο καλλιεργειών αίματος από διαφορετικές θέσεις 
φλεβοκέντησης με μεσοδιάστημα μεταξύ της λήψης αυτών τουλάχιστον μισή 
ώρα. Επιπλέον σε περίπτωση που υπήρχαν σημεία ή συμπτώματα από εστίες 
που υποδείκνυαν την ύπαρξη λοίμωξης, ήταν απαραίτητη η λήψη δειγμάτων 
για καλλιέργεια από υλικά ή θέσεις  όπως φλεβοκαθετήρες, κόπρανα, 
πτύελα, βλάβες δέρματος ή μαλακών μορίων. Ο προσδιορισμός της 
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ευαισθησίας των μικροοργανισμών έγινε με τεχνική των αντιβιοτικών 
δίσκων και την τροποποιημένη διαδικασία Kirby-Bauer, χρησιμοποιώντας 
τις διαμέτρους ευαισθησίας και τις ελάχιστες ανασταλτικές πυκνότητες 
(MICs) που προτείνονται από την National Committee for Clinical 
Laboratory Standards (NCCLS).259,278 Σύμφωνα με τι κατευθυντήριες 
οδηγίες της NCCLS, MIC  ≤1mg/L δείχνει ευαισθησία στη σιπροφλοξασίνη, 
2mg/L μέτρια ευαισθησία, ενώ ≥4mg/L ανθεκτικότητα.    
 Η καθημερινή παρακολούθηση των ασθενών περιελάμβανε:  

• Τρίωρη θερμομέτρηση μασχάλης. 
• Παρακολούθηση ζωτικών σημείων (αρτηριακής πίεσης 

αίματος και σφύξεων). 
• Αντικειμενική εξέταση με έμφαση στα σημεία που αποτελούν 

τις κύριες θέσεις εντόπισης λοίμωξης σε ουδετεροπενικούς 
ασθενείς. 

• Επανάληψη των καλλιεργειών αίματος επί πυρετού >380C 
τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και επί βακτηριαιμίας 
καθημερινά μέχρι να αρνητικοποιηθούν.  

• Στις περιπτώσεις ουρολοιμώξεων η επανάληψη της 
καλλιέργειας ούρων γινόταν οπωσδήποτε 2-5 ημέρες μετά 
την έναρξη της αντιμικροβιακής θεραπείας και 5-7 ημέρες 
μετά την διακοπή της. 

• Στις περιπτώσεις που υπήρχε αρχική εστία λοίμωξης (εκτός 
από βακτηριαιμία ή ουρολοίμωξη) επιβεβαιωμένη με 
καλλιέργεια, γινόταν επανάληψη της καλλιέργειας ανάλογα με 
την κλινική εικόνα. 

• Λήψη νέων καλλιεργειών γινόταν στις περιπτώσεις που 
εμφανιζόταν νέα πιθανή εστία λοίμωξης κατά τη διάρκεια 
της αντιμικροβιακής θεραπείας. 

• Ο εργαστηριακός έλεγχος (αιματολογικός και βιοχημικός) 
γινόταν στην αρχή και στη συνέχεια κάθε 2 έως 3 ημέρες, ή 
και συχνότερα εάν το επέβαλλε η κλινική εικόνα. 

• Στις περιπτώσεις που εστία λοίμωξης δεν ήταν γνωστή, επί 
μη ανταπόκρισης στη θεραπεία η επανάληψη της 
ακτινογραφίας θώρακος ήταν επιβεβλημένη κάθε 2 ή 3 
ημέρες. 

 
Εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία 
 
 Η εκτίμηση της ανταπόκρισης στην αντιμικροβιακή θεραπεία γινόταν 
72 ώρες μετά την έναρξη της (αρχική εκτίμηση) και κατά την ολοκλήρωση 
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αυτής (τελική εκτίμηση), σύμφωνα με τα κριτήρια της Εταιρείας 
Ανοσοκαταστολής (Immunocompromised Host Society).279  
 Η τελική ανταπόκριση στη θεραπεία χαρακτηριζόταν ως επιτυχία εάν 
υπήρχαν τα παρακάτω, χωρίς την προσθήκη άλλου αντιμικροβιακού 
παράγοντα: 

• Ύφεση του πυρετού <37οC 
• Πλήρης υποχώρηση των γενικών και τοπικών συμπτωμάτων της 

λοίμωξης, καθώς και πλήρης υποχώρηση ή βελτίωση των 
αντικειμενικών ευρημάτων αυτής 

• Αρνητικοποίηση όλων των καλλιεργειών (για τις μικροβιολογικά 
αποδεδειγμένες λοιμώξεις) 

• Χωρίς υποτροπή της λοίμωξης για τουλάχιστον 7 ημέρες μετά τη 
διακοπή της αντιμικροβιακής αγωγής 

 
Η τελική ανταπόκριση στη θεραπεία χαρακτηριζόταν ως αποτυχία στις 

περιπτώσεις που υπήρχαν τα παρακάτω: 
• Θάνατος οφειλόμενος σε λοίμωξη 
• Ο υπεύθυνος μικροοργανισμός ή ο πυρετός ή και τα δύο επιμένουν 

ενώ η κλινική κατάσταση του ασθενούς επιδεινώνεται και απαιτεί 
τροποποίηση της αρχικής αντιμικροβιακής αγωγής 

• Εμφάνιση υποτροπής, επαναλοίμωξης ή επιλοίμωξης 
 
Η μικροβιολογική ανταπόκριση ορίσθηκε ως εκρίζωση στις περιπτώσεις 

που ο υπεύθυνος μικροοργανισμός είχε εκριζωθεί στο τέλος της θεραπείας. 
Ως υποτροπή χαρακτηριζόταν η επανεμφάνιση του ίδιου μικροοργανισμού 
(με την αρχική λοίμωξη) αργότερα μετά το τέλος της θεραπείας, ο οποίος 
ήταν απών στο τέλος αυτής. Ως επαναλοίμωξη (reinfection) 
χαρακτηριζόταν η εμφάνιση νέου παθογόνου μικροοργανισμού μετά το τέλος 
της θεραπείας, ενώ ως επιλοίμωξη (superinfection) η εμφάνιση νέου 
παθογόνου μικροοργανισμού κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 
 
∆ιάρκεια της αντιμικροβιακής θεραπείας 

 
Το εύρος της διάρκειας θεραπείας ήταν από 7 έως 14 ημέρες. Οι 

ασθενείς με επιτυχή ανταπόκριση στη θεραπεία, λάμβαναν το φάρμακο της 
μελέτης (σιπροφλοξασίνη ή κεφταζιντίμη+αμικασίνη) τουλάχιστον για 7 
ημέρες, στις 5 τελευταίες από τις οποίες υπήρχε απυρεξία. Ασθενείς που 
εμφάνιζαν πρώιμη ανάνηψη από την ουδετεροπενία με αριθμό 
ουδετεροφίλων > 1.000/μl) και πλήρη υποχώρηση των σημείων και 
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συμπτωμάτων λοίμωξης, η θεραπεία μπορούσε διακοπεί στις 5 ημέρες, μετά 
τουλάχιστον 3 ημέρες απυρεξίας.  

Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε βελτίωση των κλινικών σημείων 
και συμπτωμάτων της λοίμωξης ή υποχώρηση του πυρετού, ή υπήρχαν 
επιμένουσα βακτηριαιμία πέραν των 72 ωρών, ή σοβαρή αλλεργική 
αντίδραση η θεραπεία διακοπτόταν μετά τις 72 ώρες και άρχιζε άλλη 
αντιμικροβιακή αγωγή. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε απυρεξία στις 72 
ώρες, αλλά υπήρχε ανταπόκριση του πυρετού και των κλινικών σημείων και 
συμπτωμάτων, η θεραπεία μπορούσε να συνεχισθεί για 2 ημέρες ακόμη. Σε 
κάθε περίπτωση πάντως διεκόπτετο ή γινόταν τροποποίηση αυτής εάν ο 
πυρετός συνεχιζόταν μετά την 5η ημέρα.  
 
Τοξικότητα της αντιμικροβιακής αγωγής 
 

Ως ανεπιθύμητη ενέργεια των φαρμάκων της αντιμικροβιακής 
θεραπείας εθεωρείτο οποιαδήποτε αλλαγή στα συμπτώματα, τα 
αντικειμενικά σημεία ή τα εργαστηριακά ευρήματα του ασθενούς, που δεν 
μπορεί να αποδοθούν στην εξέλιξη της υποκείμενης νόσου ή της λοίμωξης. 
Για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια σημειωνόταν η ημερομηνία εμφάνισης, η 
διάρκεια, η ένταση, η βαρύτητα και η εξέλιξη.  

Ως νεφροτοξικότητα είχε ορισθεί η αύξηση της κρεατινίνης ορού 
πάνω από το 25% των βασικών τιμών συγκέντρωσης, που είχε ως 
αποτέλεσμα αύξηση των τιμών κατά 0,5 mg/dl. Ως ωτοτοξικότητα 
εθεωρείτο η απώλεια ακοής, εμβοές ώτων, ίλιγγος ή ελάττωση της 
ακουστικής οξύτητας σε διάφορα ακουογράμματα που δεν μπορούσε να 
αποδοθεί σε άλλα αίτια. Ως ηπατοτοξικότητα είχε ορισθεί η αύξηση των 
επιπέδων των τρανσαμινασών, της χολερυθρίνης, ή/και της αλκαλικής 
φωσφατάσης τρεις φορές πάνω από τις βασικές τιμές, χωρίς άλλη εμφανή 
αιτία (όπως επί παραδείγματι χημειοθεραπεία).  

Η σχέση των ανεπιθύμητων ενεργειών με το φάρμακο εθεωρείτο 
πιθανή εάν υπήρχε λογική χρονική ακολουθία με τη χορήγηση του 
φαρμάκου, και δυνατή εάν υπήρχε μεν λογική χρονική ακολουθία με τη 
χορήγηση του φαρμάκου, αλλά θα μπορούσε να αποδοθεί και στην κλινική 
κατάσταση του ασθενούς ή σε άλλα φάρμακα που ενδεχομένως εχορηγούντο 
στον ασθενή.      
 
Στατιστική ανάλυση 
 

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με το 
πρόγραμμα SPSS-10. Η σύγκριση των κατηγορικών μεταβλητών μεταξύ των 
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δύο ομάδων θεραπείας έγινε με chi-square test ή Fisher’s exact test, ενώ 
των ποσοτικών μεταβλητών με Mann-Whitney test. Οι τιμές των 
ποσοτικών μεταβλητών παρουσιάζονται με μέση τιμή±SD.  

Για την διερεύνηση της συσχέτισης διαφόρων παραγόντων με την 
ανταπόκριση στη θεραπεία, την αποτυχία ή τον θάνατο έγινε 
πολυπαραγοντική ανάλυση, χρησιμοποιώντας μοντέλα λογαριθμικής 
παλινδρόμησης (logistic regression model). Τέλος, χρησιμοποιήθηκε μη 
παραμετρική μέθοδο Kaplan-Meier για την εκτίμηση του χρόνου μέχρι την 
εμφάνιση συγκεκριμένων γεγονότων (όπως αποτυχία, επιτυχία, απυρεξία, 
θάνατος) και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με log-rank test. Στατιστικά 
σημαντικά επίπεδα θεωρήθηκαν τιμές p<0,05 για αμφίπλευρους ελέγχους.                     
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 
 
∆ημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών  

 
Η μελέτη άρχισε τον Μάιο 1992 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο 1995. 

Μελετήθηκαν  συνολικά 64 ουδετεροπενικοί ασθενείς με 123 εμπύρετα 
επεισόδια, που είχαν ως υποκείμενη νόσο αιματολογική κακοήθεια. Από 
τους ασθενείς αυτούς 44 (68,8%) ήταν άνδρες και 20 (31,3%) γυναίκες. Η 
διάμεση ηλικία αυτών ήταν 63,5 έτη (μέση τιμή 59,5, σταθερή απόκλιση 
14,0, εύρος 22,0-84,00). 

Η σιπροφλοξασίνη χορηγήθηκε σε 61 εμπύρετα επεισόδια (31 
ασθενείς, 22 άνδρες και 9 γυναίκες), ενώ στα υπόλοιπα 62 (33 ασθενείς, 
22 άνδρες και 11 γυναίκες) χορηγήθηκε ο συνδυασμός 
κεφταζιντίμης/αμικασίνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι 30/61 (49,2%) 
εμπύρετα επεισόδια και 29/62 (46,8%) αντίστοιχα στις δύο ομάδες, 
αφορούσαν ασθενείς που εισήλθαν στην μελέτη περισσότερο από μία φορά 
με σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή στις δύο ομάδες θεραπείες, (χ2-test, 
p=0,79). Συγκεκριμένα 39 ασθενείς εισήλθαν στην μελέτη 1 φορά, 9 
ασθενείς 2 φορές, 8 ασθενείς 3 φορές, 5 ασθενείς 4 φορές, 1 ασθενής 5 
φορές, 1 ασθενής 6 φορές και 1 ασθενής 11 φορές. Παρομοίως η κατανομή 
των ασθενών αυτών στις υπό μελέτη ομάδες ήταν ομοιόμορφη, (χ2-test, 
p=0,51).      

Οι ασθενείς εμφάνιζαν ουδετεροπενία είτε λόγω τοξικότητας από την 
προηγηθείσα χημειοθεραπεία είτε λόγω της ίδιας της αιματολογικής νόσου. 
Επί του συνόλου σε 74 (60,2%) η υποκείμενη νόσος ήταν οξεία μυελογενής 
λευχαιμία, σε 22 (17,9%) οξεία λεμφογενής λευχαιμία, σε 24 (19,5%) μη-
Hodgkin λέμφωμα και σε 3 (2,4%) απλαστική αναιμία.  

Τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών ανά ομάδα 
θεραπείας παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες 1 και 2. Όπως 
προκύπτει από την στατιστική ανάλυση οι δύο ομάδες ήταν συγκρίσιμες ως 
προς όλα τα χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα η κατανομή της συχνότητας της 
υποκείμενης αιματολογικής νόσου ήταν ομοιογενής μεταξύ των ομάδων. Η 
διάρκεια της υποκείμενης νόσου στο σύνολο των ασθενών κάλυπτε εύρος 
από 2 ημέρες έως και 85 μήνες, ενώ η  μέση διάρκεια αυτής ήταν 
μεγαλύτερη στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης, διαφορά όμως που δεν ήταν 
στατιστικά σημαντική, (πίνακας 1). Επίσης ομοιόμορφη ήταν η κατανομή των 
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ασθενών που εμφάνισαν ενδονοσοκομειακή λοίμωξη ή έπαιρναν κατά τη 
διάρκεια της μελέτης προφυλακτική αντιμικροβιακή αγωγή με 
κοτριμοξαζόλη, αντιμυκητιασική προφύλαξη, αντινεοπλασματική θεραπεία ή 
G-CSF. Τα εμπύρετα επεισόδια και επομένως οι λοιμώξεις εκτιμήθηκαν ως 
ήπια περίπου στο 9,7% των περιπτώσεων, ως σοβαρά στο 22,8% αυτών και 
στο υπόλοιπο 67,5% ως ενδιάμεσης βαρύτητας. Ιστορικό προηγούμενου 
εμπυρέτου επεισοδίου είχαν περίπου τα 2/3 των ασθενών και στις δύο 
ομάδες θεραπείας, (πίνακας 2). 

 
Πίνακας 1: ∆ημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών της 

μελέτης 
Χαρακτηριστικά  Σιπροφλοξασίνη Κεφταζιντίμη 

+ Αμικασίνη 
p 

values 
Αριθμός επεισοδίων 
 

61 62  

Φύλο (Α/Γ) (%) 44/17  
(72,1/27,9) 

41/21 
(66,1/33,9) 

0,47* 

Ηλικία  
  Μέση τιμή ± SD 
  ∆ιάμεση τιμή, εύρος 
 

 
56,5 ± 15,1 
60, (23-84) 

 
56,9 ± 14,1 
60, (22-77) 

 
0,68** 

Σωματικό βάρος 
  Μέση τιμή ± SD 
  ∆ιάμεση τιμή, εύρος 
 

 
70,6 ± 13,1 
70 (39-95) 

 
70,9 ± 10,6 
70 (45-99) 

 
0,94** 

Αιματολογική νόσος (%) 
  Οξεία μυελογενής λευχαιμία 
  Οξεία λεμφογενής λευχαιμία 
  Μη-Hodgkin λέμφωμα 
  Απλαστική αναιμία 
 

 
35 (57,4) 
12 (19,7) 
12 (19,7) 
2 (3,3) 

 
39 (62, 9) 
10 (16,1) 
12 (19,4) 

1 (1,6) 

 
0,87* 

∆ιάρκεια αιματολογικής νόσου (μήνες) 
  Μέση τιμή ± SD 
  ∆ιάμεση τιμή, εύρος 
 

 
17,2 ± 24,2 
5 (0,07-84) 

 
9,1 ± 15,9 

3,5 (0,13-85) 

 
0,21** 

Στάδιο αιματολογικής νόσου  
[(ασθενείς (%)] 
  Ύφεση  
 Πρωτοδιαγνωσθείσα ή μη ελεγχόμενη  
 

 
 

12 (19,7) 
49 (80,3) 

 
 

13 (21,0) 
49 (79,0) 

 
1,0* 

*χ2-test (Pearson Chi-Square) 
**Mann-Whitney U test  

   
Στο σύνολο των ασθενών η μέση τιμή των ουδετεροφίλων κατά την 

έναρξη του εμπυρέτου επεισοδίου ήταν 135,8±197,4 (διάμεση τιμή 40, εύρος 
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0-956), ενώ η διάρκεια σε ημέρες της ουδετεροπενίας με ουδετερόφιλα 
<100/μl ήταν 8,3±8,8 (διάμεση τιμή 6, εύρος 0-50). Στον πίνακα 3 
περιγράφεται η βαρύτητα και η διάρκεια της ουδετεροπενίας αναλυτικά ανά 
ομάδα μελέτης, στοιχεία με τα οποία απεικονίζεται η κινητική των 
ουδετεροφίλων κατά την διάρκεια της παρακολούθησης. Όπως φαίνεται 
στον πίνακα που περιγράφονται τα στοιχεία αυτά τα οποία αφορούν στις  
διάφορες φάσεις της θεραπείας, δεν προκύπτουν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των ομάδων.  

Στον πίνακα 4 τα εμπύρετα επεισόδια κατηγοριοποιούνται ανάλογα 
με τη βαρύτητα και τη διάρκεια της ουδετεροπενίας, καθώς και την 
διακύμανση των ουδετεροφίλων κατά την διάρκεια της μελέτης. Όπως 
φαίνεται δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των ομάδων ως προς την κατανομή 
των επεισοδίων σε ότι αφορά στη βαρύτητα της ουδετεροπενίας και στη 
διακύμανση των ουδετεροφίλων. Σε ότι αφορά στη διάρκεια της 
ουδετεροπενίας στην ομάδα της κεφταζιντίμης+αμικασίνης υπήρχαν 
περισσότερα εμπύρετα επεισόδια με διάρκεια ουδετεροπενίας από 8-14 
μέρες, σε σχέση με την ομάδα της σιπροφλοξασίνης (8 έναντι 17). Αντίθετα 
στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης υπήρχαν περισσότερα εμπύρετα επεισόδια 
στα οποία η διάρκεια της ουδετεροπενία ήταν πάνω από 14 ημέρες (13 
έναντι 6). Οι διαφορές αυτές αγγίζουν το όριο στατιστικής σημαντικότητας 
(p=0,054).  

Από την ανάλυση των δεδομένων επί του συνόλου διαπιστώθηκε 
λοίμωξη σε 65 (52,9%) εμπύρετα επεισόδια, ενώ 58 (47,1%) 
χαρακτηρίσθηκαν ως πυρετός αγνώστου αιτιολογίας. Αναλυτικά τα 123 
επεισόδια ταξινομήθηκαν ως εξής: βακτηριαιμία 29 (23,6%), κλινικά και 
μικροβιολογικά αποδεδειγμένη λοίμωξη χωρίς βακτηριαιμία 8 (6,5%), 
κλινικά αποδεδειγμένη λοίμωξη 28 (22,8%) και πυρετός αγνώστου 
αιτιολογίας 58 (47,1%). Η κατανομή των ανωτέρω διαγνώσεων ανάμεσα στις 
δύο υπό μελέτη ομάδες φαίνεται στον πίνακα 5. Οι βακτηριαιμίες ήταν 
περισσότερες στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης (17 vs 12), οι μικροβιολογικά 
αποδεδειγμένες λοιμώξεις ήταν περισσότερες στην ομάδα του συνδυασμού 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης (5 vs 3) όπως και οι κλινικά αποδεδειγμένες 
λοιμώξεις (16 vs 12). Οι διαφορές αυτές όπως προκύπτει από την ανάλυση 
δεν είναι στατιστικά σημαντικές (p=0,588).  

Στα 37 μικροβιολογικά επιβεβαιωμένα εμπύρετα επεισόδια 
(βακτηριαιμίες και άλλες μικροβιολογικά αποδεδειγμένες λοιμώξεις) 
απομονώθηκαν 39 παθογόνοι μικροοργανισμοί, δεδομένου ότι σε δύο 
επεισόδια διαπιστώθηκε πολυμικροβιακή λοίμωξη. Επί του συνόλου των 
επεισοδίων κυριαρχούσαν οι Gram-θετικοί μικροοργανισμοί σε ποσοστό 
56,8%, ενώ οι Gram-αρνητικοί αποτελούσαν το 43,2%. Στον πίνακα 6 
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αποτυπώνεται η κατανομή των μικροοργανισμών μεταξύ των ομάδων της 
μελέτης. Όπως  προκύπτει από την στατιστική ανάλυση (χ2-test), που 
αφορούσε τόσο τους μικροοργανισμούς αναλυτικά, όσο και το σύνολο των 
Gram-θετικών, Gram-αρνητικών και πολυμικροβιακών επεισοδίων η 
κατανομή ήταν ομοιογενής (p=0,46 και p=0,24 αντίστοιχα).   
 

 
 

Πίνακας 2: Άλλα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών της μελέτης 
 
Χαρακτηριστικά  Σιπροφλοξασίνη Κεφταζιντίμη 

+ Αμικασίνη 
p 

values 
Αριθμός ασθενών (%) με 
  Ενδονοσοκομειακή λοίμωξηa   

 
20 (32,8) 

 
23 (37,1) 

 
0,62* 

∆ιάρκεια (της υπό μελέτη) 
αντιμικροβιακής θεραπείας (ημέρες) 
  Μέση τιμή ± SD 
  ∆ιάμεση τιμή, εύρος 

 
 

7,8 ± 3,3 
7 (3-17) 

 
 

7,4 ± 3,5 
6 (3-18)  

 
 

0,26** 

Αριθμός ασθενών (%) που κατά την 
διάρκεια της μελέτης έλαβαν: 
  Αντιμικροβιακή προφύλαξη per osb 
  Αντιμυκητιασική προφύλαξη per osc 
  Αντινεοπλασματική θεραπεία 
  Χορήγηση G-CSF 

 
 

7 (11,5) 
30 (49,2) 
11 (18,1) 
25 (41,0) 

 
 

6 (9,7) 
21 (33,9) 
13 (21,0) 
25 (40,3) 

 
 

0,83* 
0,39* 
0,82* 

1* 
Γενική κατάσταση ασθενών 
(performance status) 
 Εξαιρετική 
 Καλή 
 Κακή 
 Πολύ κακή 

 
 

8 (13,1) 
27 (44,3) 
24 (39,3) 

2 (3,3) 

 
 

10 (16,1) 
31 (59,0) 
19 (30,6) 
2 (3,2) 

 
 

0,784* 

Βαρύτητα λοίμωξης  
 Ήπια 
 Ενδιάμεση 
 Σοβαρή  

 
6 (10) 

43 (70) 
12 (3,3) 

 
6 (10) 

40 (65) 
16 (25) 

 
0,687* 

Ιστορικό προηγούμενου εμπυρέτου 
επεισοδίου 
 Ναι 
 Όχι  

 
 

43 (70,5) 
18 (29,5) 

 
 

43 (69,4) 
19 (30,6) 

 
 

0,99* 

*χ2-test (Pearson Chi-Square) 
**Mann-Whitney U test 
a Ο πυρετός εμφανίσθηκε τουλάχιστον 48 ώρες μετά την εισαγωγή του ασθενούς στο 
νοσοκομείο 
b Κοτριμοξαζόλη 
c Φλουκοναζόλη 
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Πίνακας 3: Βαρύτητα και διάρκεια ουδετεροπενίας 
 
 Σιπροφλοξασίνη Κεφταζιντίμη 

+ Αμικασίνη 
P* 

values 
Πολυμορφοπύρηνα κατά την είσοδο στη 
μελέτη (/μl) 
  Μέση τιμή ± SD 
  ∆ιάμεση τιμή, εύρος 
 

 
 

131,3 ± 173,4 
40 (0-722) 

 
 

140 ± 219,9 
39 (0-956) 

 
 

0,84 

Πολυμορφοπύρηνα την 4η ημέρα από την 
είσοδο στη μελέτη (/μl) 
  Μέση τιμή ± SD 
  ∆ιάμεση τιμή, εύρος 
 

 
 

680,3 ± 1286,3 
80 (0-6320) 

 
 

434,1 ± 1372,1 
62(0-9540) 

 
 

0,20 

Πολυμορφοπύρηνα στο τέλος της 
θεραπείας (/μl) 
  Μέση τιμή ± SD 
  ∆ιάμεση τιμή, εύρος 
 

 
 

2060 ± 4032 
640 (0-25764) 

 
 

1667,3 ± 3373,5 
450 (0-16897) 

 
 

0,60 

∆ιάρκεια ουδετεροπενίας <500/μl 
(ημέρες) 
  Μέση τιμή ± SD 
  ∆ιάμεση τιμή, εύρος 
 

 
 

15,1 ± 11,9 
11,0 (2-52) 

 
 

14,0 ± 7,7 
14 (2-39) 

 
 

0,52 

∆ιάρκεια ουδετεροπενίας <500/μl μετά 
την είσοδο στη μελέτη (ημέρες) 
  Μέση τιμή ± SD 
  ∆ιάμεση τιμή, εύρος 
 

 
 

5,8 ± 3,2 
5 (2-17) 

 
 

5,8 ± 3,1 
5 (2-15)  

 
 

0,80 

∆ιάρκεια ουδετεροπενίας <100/μl 
(ημέρες) 
  Μέση τιμή ± SD 
  ∆ιάμεση τιμή, εύρος 
 

 
 

8,9 ± 10,5 
5 (0-50) 

 
 

7,6 ± 6,7 
6,6 (0-39) 

 
 

0,52 

∆ιάρκεια ουδετεροπενίας <100/μl μετά 
την είσοδο στη μελέτη (ημέρες) 
  Μέση τιμή ± SD 
  ∆ιάμεση τιμή, εύρος 
 

 
 

3,8 ± 3,2 
3 (0-17) 

 
 

4,0 ± 2,8 
4 (0-13) 

 
 

0,51 

*Mann-Whitney U test 
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Πίνακας 4: Ταξινόμηση των εμπυρέτων επεισοδίων ανάλογα με την 
βαρύτητα και την διάρκεια της ουδετεροπενίας 

 Σιπροφλοξασίνη Κεφταζιντίμη 
+ Αμικασίνη 

P 
values 

Επεισόδια με πολυμορφοπύρηνα <100/μl 
κατά την είσοδο στην μελέτη [αριθμός 
(%)] 
 

 
35 (57,4) 

 
40 (64,5) 

 
0,46* 

Επεισόδια με πολυμορφοπύρηνα >100/μl 
κατά το τέλος της θεραπείας [αριθμός 
(%)] 
 

 
20/61 (32,9) 

 
20/62 (32,25) 

 
1,0* 

Επεισόδια με πολυμορφοπύρηνα <100/μl 
σε όλη την διάρκεια της μελέτης 
[αριθμός (%)]  
 

 
11 (18,0) 

 
12 (19,4) 

Επεισόδια με πολυμορφοπύρηνα <100/μl 
κατά την είσοδο που στην συνέχεια 
αυξήθηκαν [αριθμός (%)] 
 

 
26 (42,6) 

 
30 (48,4) 

Επεισόδια με πολυμορφοπύρηνα >100/μl 
κατά την είσοδο που στην συνέχεια 
μειώθηκαν <100/μl  [αριθμός (%)] 
 

 
8 (13,1) 

 
7 (11,3) 

Επεισόδια με πολυμορφοπύρηνα >100/μl 
σε όλη τη διάρκεια της μελέτης [αριθμός 
(%)] 
 

 
10 (16,4) 

 
9 (14,5) 

Επεισόδια με πολυμορφοπύρηνα <500/μl 
κατά την είσοδο στη μελέτη, ακολούθως 
μειώθηκαν <100/μl,και στο τέλος της 
μελέτης αυξήθηκαν >100/μl  [αριθμός 
(%)] 
 

 
 

6 (9,8) 

 
 

4(6,5) 

 
0,93** 

Επεισόδια με διάρκεια ουδετεροπενίας 
<100/μl [αριθμός (%)] 
1-7 ημέρες 
8-14 ημέρες 
>14 ημέρες  
 

 
 

40 (65,6) 
8 (13,1) 

13 (21,3) 

 
 

39 (62,9) 
17 (27,4) 
6 (9,7) 

 
 

0,054** 

*Fisher’s Exact Test 
**χ2-test (Pearson Chi-Square) 
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Πίνακας 5: Κατανομή τύπου λοίμωξης στις υπό μελέτη ομάδες 

 
Τύπος λοίμωξης Σιπροφλοξασίνη Κεφταζιντίμη + 

Αμικασίνη 
Σύνολο 

Βακτηριαιμία (%) 17 (27,9) 12 (19,4) 29 (23,6) 
Μικροβιολογικά και κλινικά 
αποδεδειγμένη λοίμωξη 

3 (4,9) 5 (8,1) 8 (6,5) 

Κλινικά αποδεδειγμένη 
λοίμωξη 

12 (19,7) 16 (25,8) 28 (22,8) 

Πυρετός αγνώστου 
αιτιολογίας 

29 (47,5) 29 (46,8) 58 (47,1) 

Σύνολο (%) 61 (100) 62 (100) 123 (100) 
 
χ2-test (Pearson Chi-Square), p=0,588 

 
Πίνακας 6: Κατανομή Cram-θετικών και Gram-αρνητικών μικροοργανισμών 

στα εμπύρετα επεισόδια των υπό μελέτη ομάδων 
 

Είδος μικροοργανισμού Σιπροφλοξασίνη Κεφταζιντίμη + 
Αμικασίνη 

Σύνολο 

Λοίμωξη από 1 Gram-θετικό 
μικροοργανισμό   
  Enterococcus faecalis 
  Staphylococcus aureus 
  Staphylococcus epidermidis   
  Staphylococcus saprophyticus 
  Streptococcus pneumoniae  
  Streptococcus viridans  

 
10 (50) 

- 
1 
3 
2 
1 
3 

 
9 (52,9) 

1 
- 
5 
- 
2 
1 

 
19 (51,4) 

1 
1 
8 
2 
3 
4 

Λοίμωξη από 1 Gram-αρνητικό 
μικροοργανισμό   
  Citrobacter diversus 
  Escherichia coli  
  Klebsiella pneumoniae 
  Pseudomonas aeruginosa 

 
10 (50) 

1 
2 
2 
5 

 
6 (35,3) 

- 
3 
1 
2 

 
16 (43,2) 

1 
5 
3 
7 

Πολυμικροβιακή λοίμωξη από 
Gram-θετικούς 
μικροοργανισμούς (επεισόδια) 
  Enterococcus faecalis 
  Staphylococcus epidermidis   
  Streptococcus pneumoniae  
  Streptococcus viridans 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

2 (11,8) 
1 
1 
1 
1 

 
 

2 (5,4) 
1 
1 
1 
1 

 
χ2-test (Pearson Chi-Square),  p=0,46 
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Στα 35 επεισόδια με λοίμωξη από έναν μικροοργανισμό (20 Gram-

θετικοί και 15 Gram-αρνητικοί), οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν 
συχνότερα ήταν οι: Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli και Streptococcus viridans. Οι δύο πολυμικροβιακές 
λοιμώξεις αφορούσαν μία περίπτωση περιπρωκτικού αποστήματος στην 
οποία ταυτοποιήθηκαν Enterococcus faecalis και Staphylococcus 
epidermidis, και μία περίπτωση μηνιγγίτιδας με βακτηριαιμία στην οποία 
απομονώθηκαν Streptococcus pneumoniae και Streptococcus viridans στο 
αίμα και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό.   

Στα επεισόδια με κλινικά και μικροβιολογικά τεκμηριωμένη λοίμωξη, 
συνήθεις θέσεις εντόπισης των λοιμώξεων αποτελούσαν το κατώτερο 
αναπνευστικό, η περιπρωκτική περιοχή, ο γαστρεντερικός σωλήνας και το 
ουροποιητικό. Στον πίνακα 7 περιγράφεται η κατανομή των εστιών 
λοίμωξης στις υπό μελέτη ομάδες. Όπως προκύπτει από την συνολική και 
επιμέρους (ανά εστία λοίμωξης) στατιστική ανάλυση, η κατανομή στο σύνολο 
των επεισοδίων ήταν ομοιογενής (πίνακας 7). Αναλυτικότερα στην ομάδα 
της σιπροφλοξασίνης υπήρχαν περισσότερες βακτηριαιμίες και 
γαστρεντερικές λοιμώξεις, ενώ στην ομάδα της κεφταζιντίμης+αμικασίνης 
περισσότερες επιπλεγμένες βακτηριαιμίες, λοιμώξεις κατώτερου 
αναπνευστικού και περιπρωκτικής περιοχής. Ειδικότερα στις επιπλεγμένες 
βακτηριαιμίες συνυπήρχαν σε 2 επεισόδια ενδοκαρδίτιδα, σε 2 επεισόδια 
μηνιγγίτιδα, σε 2 επεισόδια λοίμωξη ουροποιητικού και σε 1 λοίμωξη 
δέρματος και μαλακών μορίων.   

 
Πίνακας 7: Θέσεις εντόπισης των λοιμώξεων στις υπό μελέτη ομάδες 

 
Θέσεις λοίμωξης Σιπροφλοξασίνη Κεφταζιντίμη + 

Αμικασίνη 
Σύνολο *p 

values 

Βακτηριαιμία  17 12 29 0,294 
Επιπλεγμένη βακτηριαιμία  2 5 7 0,439 
Κατώτερο αναπνευστικό 7 10 17 0,603 
Περιπρωκτική περιοχή  2 6 8 0,273 
Γαστρεντερίτιδα  4 1 7 0,207 
Ουροποιητικό σύστημα 2 3 5 1,0 
Στοματοφάρυγγας  0 2 2 0,496 
Ενδοκαρδίτις   2 0 2 0,244 
∆έρμα και μαλακά μόρια 0 2 2 0,496 
Λοίμωξη ΚΝΣ 0 2 2 0,496 
 
*Fisher’s Exact Test 
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Ανταπόκριση στη θεραπεία  
 

Στον πίνακα 8 παρουσιάζεται η ανταπόκριση στη θεραπεία και για τις 
δύο ομάδες στις 72 ώρες και στο τέλος της αντιμικροβιακής αγωγής. Στο 
σύνολο των εμπυρέτων επεισοδίων επιτυχή ανταπόκριση στην θεραπεία στο 
τέλος αυτής είχαν 30/61 (49,2%) στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης και 
31/62 (50%) στην ομάδα της κεφταζιντίμης+αμικασίνης (πίνακας 8). Από 
τα επεισόδια αυτά 16 και 21 στις δύο ομάδες αντίστοιχα είχαν κλινική 
ανταπόκριση στις πρώτες 72 ώρες από την χορήγηση της αντιμικροβιακής 
θεραπείας, ενώ στα υπόλοιπα οι ασθενείς ανταποκρίθηκαν έως και την 5η 
ημέρα της θεραπείας. Επιπλέον 3 επεισόδια σε κάθε ομάδα τα οποία ενώ 
είχαν εμφανίσει κλινική ανταπόκριση στις 72 ώρες, δεν ανταποκρίθηκαν 
τελικά στη θεραπεία. 
 
Πίνακας 8: Ανταπόκριση στην θεραπεία στο σύνολο των ασθενών [αριθμός 

επεισοδίων (%)] 
 

 Σιπροφλοξασίνη Κεφταζιντίμη 
+ Αμικασίνη 

*p 
values 

Ανταπόκριση στις 72 h 19/61 (31,1) 24/61 (38,7) 0,45 
Επεισόδια με επιτυχή έκβαση 

  Ανταπόκριση στις 72 h 
  Ανταπόκριση στο τέλος της θεραπείας 

 
16/61 (26,2) 
30/61 (49,2) 

 
21/62 (33,9) 
31/62 (50) 

 
0,25 

1 

Επεισόδια με αποτυχημένη έκβαση 
  Ανταπόκριση στις 72 h 
  Αποτυχημένη έκβαση στο τέλος της θεραπείας 

 
3/61 (4,9) 

31/61 (50,8) 

 
3/62 (4,8) 
31/62 (50) 

 
1 
1 

 
*Fisher’s Exact Test 
    

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των πινάκων 8 και 9 η 
ανταπόκριση στην θεραπεία με σιπροφλοξασίνη στο σύνολο των 
μικροβιολογικά αποδεδειγμένων λοιμώξεων (βακτηριαιμίες και άλλες 
λοιμώξεις) ήταν 40,0%, των κλινικά αποδεδειγμένων λοιμώξεων 50% και 
των επεισοδίων πυρετού αγνώστου αιτιολογίας 55,2%, έναντι 41,2%, 43,8% 
και 58,6% αντίστοιχα στην δεύτερη ομάδα. Σύμφωνα με τα παραπάνω η 
σιπροφλοξασίνης εμφανίζει ισοδύναμη αποτελεσματικότητα στη θεραπεία 
εμπυρέτων επεισοδίων σε ουδετεροπενικούς ασθενείς, συγκριτικά με τον 
καθιερωμένο συνδυασμό κεφταζιντίμης+αμικασίνης τόσο ανά κατηγορία 
διάγνωσης εμπυρέτου επεισοδίου, όσο και στο σύνολο της θεραπείας,  
(p=1,00).  
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Πίνακας 9: Ανταπόκριση στην θεραπεία ανάλογα με την κατηγορία 
διάγνωσης του εμπυρέτου επεισοδίου[αριθμός επεισοδίων (%)] 

Τύπος λοίμωξης Σιπροφλοξασίνη Κεφταζιντίμη + 
Αμικασίνη 

p values 

Βακτηριαιμία (%) 7/17 (41,2) 5/12  (41,6) 0,98* 
Μικροβιολογικά και κλινικά 
αποδεδειγμένη λοίμωξη 

1/3 (33,3) 2/5 (40,0) 0,85* 

Κλινικά αποδεδειγμένη 
λοίμωξη 

6/12 (50) 7/16 (43,8) 0,74* 

Πυρετός αγνώστου 
αιτιολογίας 

16/29 (55,2) 17/29 (58,6) 0,79* 

 
*χ2-test (Pearson Chi-Square)  
 

Στον πίνακα 10 απεικονίζεται η ανταπόκριση στην αντιμικροβιακή 
θεραπεία των μικροβιολογικά και κλινικά αποδεδειγμένων λοιμώξεων, 
ανάλογα με τον τύπο και την εστία λοίμωξης. Όπως προκύπτει από την 
ανάλυση των στοιχείων οι δύο θεραπείες εμφανίζονται ισοδύναμης 
αποτελεσματικότητας (p values >0,05). Επιπλέον στον ίδιο πίνακα φαίνεται 
ότι ανεξαρτήτως αντιβιοτικού υπήρχε μικρότερο ποσοστό ανταπόκρισης 
(περίπου 30%) στις λοιμώξεις αναπνευστικού, σε σχέση με τις άλλες κλινικά 
και μικροβιολογικά αποδεδειγμένες λοιμώξεις. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται 
από το μικρό ποσοστό ανταπόκρισης των λοιμώξεων του κατώτερου 
αναπνευστικού στα υπό μελέτη αντιβιοτικά σε σχέση με τις υπόλοιπες 
θέσεις. 

  
Πίνακας 10: Ανταπόκριση στην θεραπεία ανάλογα με την θέση εντόπισης 

της λοίμωξης [αριθμός επεισοδίων (%)] 
 
Θέσεις λοίμωξης Σιπροφλοξασίνη Κεφταζιντίμη + 

Αμικασίνη 
p 

values* 

Βακτηριαιμία (μη επιπλεγμένη)  7/15 (46,6) 3/7 (42,8) 0,87 
Επιπλεγμένη βακτηριαιμία  0/2 (0) 2/5 (40) 0,29 
Κατώτερο αναπνευστικό 2/7 (28,6) 3/10 (30) 0,95 
Περιπρωκτική περιοχή  1/2 (50)   2/6 (33,3) 0,67 
Γαστρεντερίτιδα  3/4 (75) 0/1 0,171 
Ουροποιητικό σύστημα 1/2 (50) 1/1 (100) 0,386 
Στοματοφάρυγγας  0 2/2 (100) - 
∆έρμα και μαλακά μόρια 0 1/1 (100) - 
 
*χ2-test (Pearson Chi-Square) 
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Μικροβιολογική ανταπόκριση στη θεραπεία 
 

Επί του συνόλου των 37 επεισοδίων με μικροβιολογικά 
επιβεβαιωμένη λοίμωξη (βακτηριαιμία ή εντοπισμένη λοίμωξη), 
απομονώθηκαν 39 παθογόνοι μικροοργανισμοί, 23 Gram-θετικοί (58,9%) 
και 16 Gram-αρνητικοί (41,1%). Από τους μικροοργανισμούς αυτούς 
συχνότερα απομονώθηκαν σταφυλόκοκκοι αρνητικοί στην κοαγκουλάση 
(CoNS) (11 επεισόδια) και η Pseudomonas aeruginosa (7 επεισόδια), ενώ 
ακολουθούν οι Streptococcus viridans, Escherichia coli, Streptococcus 
pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, 
Staphylococcus aureus και Citrobacter diversus. Στον πίνακα 11 
παρουσιάζεται η κατανομή των μικροοργανισμών και το είδος της λοίμωξης 
(βακτηριαιμία ή εντοπισμένη λοίμωξη) στις ομάδες της μελέτης, καθώς και η 
κλινική ανταπόκριση στα αντιβιοτικά ανεξάρτητα αν η λοίμωξη ήταν 
μονομικροβιακή ή πολυμικροβιακή. Στον πίνακα 12 παρουσιάζεται η 
ανταπόκριση των μικροβιολογικά επιβεβαιωμένων λοιμώξεων ανά επεισόδιο 
σε σχέση με την αντιμικροβιακή θεραπεία. Οι πολυμικροβιακές λοιμώξεις 
δεν συμπεριλήφθησαν στην ανάλυση επειδή αποτελούν διαφορετικής 
βαρύτητας επεισόδια. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που παρατίθενται 
στους πίνακες αυτούς η σιπροφλοξασίνη εμφανίζεται ισοδύναμη με το 
συνδυασμό κεφταζιντίμης+αμικασίνης, τόσο ως προς τις λοιμώξεις που 
αφορούν gram-αρνητικούς μικροοργανισμούς (70 vs 83,3%), όσο και από 
gram-θετικούς μικροοργανισμούς (20 vs 16,6%) (p values >0,05).  

Τέλος τα ποσοστά ανταπόκρισης των λοιμώξεων που προκαλούνται 
από gram-θετικούς μικροοργανισμούς είναι χαμηλότερα σε σχέση με αυτά 
των λοιμώξεων από gram-αρνητικούς, τόσο στην ομάδα θεραπείας με 
σιπροφλοξασίνη όσο και με το συνδυασμό κεφταζιντίμης+αμικασίνης. Όπως 
παρουσιάζεται στον πίνακα 13 η διαφορά αυτή στην ομάδα της 
σιπροφλοξασίνης δεν φθάνει σε στατιστικά σημαντικά όρια. Αντίθετα η 
διαφορά αυτή φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική στην ομάδα του 
συνδυασμού κεφταζιντίμης+αμικασίνης.    

Αντιβιόγραμμα υπήρχε για όλους τους gram-αρνητικούς 
μικροοργανισμούς και για 21 από τους 23 gram-θετικούς.  Οι δύο gram-
θετικοί μικροοργανισμοί για τους οποίους δεν έγινε αντιβιόγραμμα, ήταν 
ένας  Enterococcus faecalis  και ένας Staphylococcus epidermidis, που 
αφορούσαν πολυμικροβιακή λοίμωξη και απομονώθηκαν από το επεισόδιο 
του περιπρωκτικού αποστήματος. Από τα αποτελέσματα της μελέτης 
αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ της ανταπόκρισης στη 
θεραπεία που εμφάνιζαν οι λοιμώξεις από gram-αρνητικούς 
μικροοργανισμούς και της in vitro ευαισθησίας αυτών στα φάρμακα της 
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μελέτης. Όπως φαίνεται στον πίνακα 14 από το αντιβιόγραμμα όλοι οι 
gram-αρνητικοί μικροοργανισμοί εκτός από έναν, ήταν ευαίσθητοι στα 
φάρμακα της μελέτης, γεγονός που δεν ακολουθήθηκε από κλινική 
ανταπόκριση στη θεραπεία. Σε ότι αφορά στους gram-θετικούς 
μικροοργανισμούς τα ποσοστά ανθεκτικότητας στα φάρμακα της μελέτης, 
όπως αναμενόταν, ήταν υψηλότερα σε ποσοστό όμως που επίσης δεν ήταν σε 
συμφωνία με την αντίστοιχη κλινική ανταπόκριση.  

Σε 20 από τους 39 μικροοργανισμούς (11 gram-θετικούς και 9 gram-
αρνητικούς) που απομονώθηκαν ελέγχθηκαν οι τιμές των ελάχιστων 
ανασταλτικών πυκνοτήτων (MIC) για τη σιπροφλοξασίνη. Η διάμεση τιμή 
MIC για τους gram-θετικούς ήταν 1,5 μg/ml και για τους gram-αρνητικούς 
0,25 μg/ml. Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική σε επίπεδο p=0,02.      

 
 
Πίνακας 11: Ανταπόκριση στην θεραπεία ανάλογα με το είδος του 
μικροοργανισμού και την θέση εντόπισης της λοίμωξης (αριθμός 
μικροοργανισμών σε επεισόδια με επιτυχή έκβαση / σύνολο) 

 
Είδος μικροοργανισμού Σιπροφλοξασίνη Κεφταζιντίμη + 

Αμικασίνη 
 Βακτηριαιμία Εντοπισμένη 

λοίμωξη 
Σύνολο  Βακτηριαιμία Εντοπισμένη 

λοίμωξη 
Σύνολο  

Gram-θετικοί μικροοργανισμοί   2/10 
(20%) 

 2/10 
(20%) 

1/8 
(12,5%) 

1/5 
(20%) 

2/13 
(16,6%) 

  Enterococcus faecalis 
  Staphylococcus aureus 
  Staphylococcus epidermidis   
  Staphylococcus saprophyticus 
  Streptococcus pneumoniae  
  Streptococcus viridans  

- 
0/1 
1/3 
1/2  
0/1 
0/3 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
0/1 
1/3 
1/2  
0/1 
1/3 

- 
- 

1/5 
- 

0/1 
0/2 

1/2 
- 

0/1 
- 

0/2 
- 

1/2 
- 

1/6 
- 

0/3 
0/2 

Gram-αρνητικοί μικροοργανισμοί   5/7 
(71,4%) 

2/3 
(66,6%) 

7/10 
(70%) 

3/4 
(75%) 

2/2  
(100%) 

5/6 
(83,3%) 

  Citrobacter diversus 
  Escherichia coli  
  Klebsiella pneumoniae 
  Pseudomonas aeruginosa 

1/1 
1/1 
0/1 
3/4 

- 
1/1 
1/1 
0/1 

1/1 
2/2 
1/2  
3/5 

- 
2/2 

- 
1/2 

- 
1/1 
1/1 
- 
 

- 
3/3 
1/1 
1/2 
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Πίνακας 12: Ανταπόκριση στην θεραπεία ανάλογα με το είδος του 
μικροοργανισμού ανά επεισόδιο (αριθμός επεισοδίων με επιτυχή έκβαση / 

σύνολο) 
 

Είδος μικροοργανισμού Σιπροφλοξασίνη Κεφταζιντίμη + 
Αμικασίνη 

p-values 

Gram-θετικοί μικροοργανισμοί   2/10 (20%) 2/9 (22,2%) 0,906 
  Enterococcus faecalis 
  Staphylococcus aureus 
  Staphylococcus epidermidis   
  Staphylococcus saprophyticus 
  Streptococcus pneumoniae  
  Streptococcus viridans  

- 
0/1 
1/3 
1/2  
0/1 
0/3 

1/1 
- 

1/5 
- 

0/2 
0/1 

 

Gram-αρνητικοί μικροοργανισμοί   7/10 (70%) 5/6 (83,3%) 0,330 
  Citrobacter diversus 
  Escherichia coli  
  Klebsiella pneumoniae 
  Pseudomonas aeruginosa 

1/1 
2/2 
1/2  
3/5 

- 
3/3 
1/1 
1/2 

 

Πολυμικροβιακή λοίμωξη από 
Gram-θετικούς 
μικροοργανισμούς 

 
- 

 
0/2 (0%) 

 
 

χ2-test (Pearson Chi-Square) 
  
 
  
Πίνακας 13. Συνολική ανταπόκριση των εμπυρέτων επεισοδίων ανά ομάδα 

θεραπείας ανάλογα με τους Gram-θετικούς και Gram-αρνητικούς 
μικροοργανισμούς 

 
 
 

Ανταπόκριση 
[αριθμός (%)] 

Μη-ανταπόκριση 
[αριθμός (%)] 

p values* 

Gram-θετικοί 2 (20) 8 (80) Σιπροφλοξασίνη  
Gram-

αρνητικοί  
7 (70) 3 (30) 

0,17 

Gram-θετικοί 2 (18,2) 9 (81,8) Κεφταζιντίμη+αμικασίνη 

Gram-
αρνητικοί 

5 (83,3) 1 (16,7) 

0,035 

 
*Fisher’s Exact Test 
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Πίνακας 14: Ανθεκτικότητα των απομονωθέντων μικροοργανισμών στα 
αντιμικροβιακά φάρμακα της μελέτης 

 
Είδος μικροοργανισμού 

 
Σύνολο Ν (%) 

ανθεκτικών 
μικροοργανισμών 

στη 
σιπροφλοξασίνη 

 

Ν (%)  
ανθεκτικών 

μικροοργανισμών 
στη 

Κεφταζιντίμη 

Ν (%) 
ανθεκτικών 

μικροοργανισμών 
στη 

Αμικασίνη 

Gram-θετικοί μικροοργανισμοί   21    
  Enterococcus faecalis 
  Staphylococcus aureus 
  Staphylococcus epidermidis   
  Staphylococcus saprophyticus 
  Streptococcus pneumoniae  
  Streptococcus viridans  
 

1 
1 
8 
2 
4 
5 

0/1 (0) 
0/1 (0) 

2/8 (20) 
1/2 (50) 
1/4 (25) 
2/5 (40) 

 

0/1 (0) 
1/1 (100) 
4/8 (50) 
1/2 (50) 
1/4 (25) 
1/5 (20) 

0/1 (0) 
1/1 (100) 

3/8 (37,5) 
1/2 (50) 
1/4 (25) 
1/5 (20) 

Gram-αρνητικοί μικροοργανισμοί   16    
  Citrobacter diversus 
  Escherichia coli  
  Klebsiella pneumoniae 
  Pseudomonas aeruginosa 
 

1 
5 
3 
7 

0/1 (0) 
1/5 (20) 
0/1 (0) 
0/1 (0) 

0/1 (0) 
1/5 (20) 
0/1 (0) 
0/1 (0) 

0/1 (0) 
1/5 (20) 
0/1 (0) 
0/1 (0) 

   
 
Μη-ανταπόκριση στη θεραπεία 
 

Τα επεισόδια που δεν ανταποκρίθηκαν στην αντιμικροβιακή αγωγή 
και χαρακτηρίσθηκαν ως αποτυχίες ήταν 31/61 (50,81%) στην ομάδα της 
σιπροφλοξασίνης  και 31/61 (50%) στην ομάδα κεφταζιντίμης+αμικασίνης, 
(p=1,00, πίνακες 8 και 15 ). Η διάμεση τιμή του χρόνου σε ημέρες από την 
έναρξη της αντιμικροβιακής αγωγής μέχρι την αποτυχία ήταν 6,5 και 5,5 
αντίστοιχα στις δύο ομάδες. Η πλειονότητα των αποτυχιών στο σύνολό τους 
είχαν ως αιτία την έλλειψη κλινικής ανταπόκρισης, και ακολουθούσαν η 
αδυναμία εκρίζωσης του μικροοργανισμού, η επιλοίμωξη και ο θάνατος   
(πίνακας 15).  

Ο αριθμός των θανάτων κατά την διάρκεια της θεραπείας ήταν 2 για 
την ομάδα της σιπροφλοξασίνης και 1 για την ομάδα κεφταζιντίμης+ 
αμικασίνης. Ο ένας θάνατος στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης συνέβη πριν 
τις 72 ώρες από την έναρξη της θεραπείας (3η μέρα) και οφειλόταν σε 
εγκεφαλική αιμορραγία λόγω σοβαρής θρομβοπενίας εξ αιτίας της 
υποκείμενης αιματολογικής νόσου και της τοξικότητας της χημειοθεραπείας, 
ενώ μέχρι την στιγμή εκείνη στον ασθενή δεν είχε τεκμηριωθεί λοίμωξη. 
Στην ίδια ομάδα ο δεύτερος θάνατος συνέβη 7 μέρες από την έναρξη της 



 131

εμπειρικής θεραπείας λόγω ARDS από πνευμονία δεξιού κάτω λοβού, και 
ενώ στη θεραπεία είχαν προστεθεί ερυθρομυκίνη, βανκομυκίνη, ακυκλοβίρη 
και αμφοτερικίνη. Ο θάνατος στην ομάδα του συνδυασμού 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης συνέβη επίσης την 7η ημέρα από την έναρξη της 
εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας. Οφειλόταν σε εγκεφαλική 
αιμορραγία λόγω θρομβοπενίας από την υποκείμενη νόσο, η αντιμικροβιακή 
αγωγή όμως είχε τροποποιηθεί λόγω έλλειψης κλινικής ανταπόκρισης σε 
τικαρκιλλίνη, βανκομυκίνη και ιτρακοναζόλη.   
 

Πίνακας 15: Ανάλυση των δεδομένων των επεισοδίων που δεν 
ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία 

 
 Σιπροφλοξασίνη Κεφταζιντίμη 

+ Αμικασίνη 

p values 

Αριθμός αποτυχιών [αριθμός (%)] 
 

31/61 (50,8) 31/62 (50) 1,00* 

Ημέρες μέχρι την αποτυχία  
  Μέση τιμή ±SD 
  ∆ιάμεση τιμή, εύρος 

 
6,7 ± 3,3 

6,5 (3-11,8) 

 
6,1 ± 2,7 

5,5 (3-12,4) 

0,461** 

Αίτια αποτυχίας 
  Μη κλινική ανταπόκριση 
  Μη εκρίζωση του μικροοργανισμού 
  Επιλοίμωξη  
  Επαναλοίμωξη  
  Θάνατος κατά τη διάρκεια ή εντός 
  εβδομάδος από την έναρξη της 
  εμπειρικής αγωγής 

 
19 (61,2) 
4 (12,9) 
6 (19,4) 

0 (0) 
2 (6,5) 

 

 
24 (76,7) 
6 (17,4) 

0 (0) 
4 (12,9) 
1 (3,2) 

 

 
 

0,184*** 

 
*Fisher’s Exact Test 
**Mann-Whitney U test 
***χ2-test (Pearson Chi-Square) 
 

Στο σύνολο των επεισοδίων παρουσιάσθηκαν 6 επιλοιμώξεις που 
ήταν όλες στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης και 4 επαναλοιμώξεις που ήταν 
όλες στην ομάδα του συνδυασμού κεφταζιντίμης+αμικασίνης, διαφορά που 
προσδιορίζεται στατιστικά σημαντική (χ2-test, p=0,006). Στον πίνακα 16 
παρουσιάζονται αναλυτικά τα περιστατικά των επιλοιμώξεων, ανάλογα με τη 
θέση της λοίμωξης, το είδος του μικροοργανισμού και την έκβαση. Οι 
υπεύθυνοι για τις επιλοιμώξεις μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν ήταν 
ανθεκτικοί στα φάρμακα της μελέτης. Σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονταν 
μύκητες, P. aeruginosa, St. viridans και Enterococcus spp.. Οι δύο 
ασθενείς με επιλοίμωξη από μύκητες (πνευμονία) κατέληξαν περίπου 15 
ημέρες μετά το τέλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής. Οι 
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επαναλοιμώξεις, όπως ήδη αναφέρθηκε, εμφανίσθηκαν στην ομάδα του 
συνδυασμού κεφταζιντίμης+αμικασίνης. Αφορούσαν δύο βακτηριαιμίες μία 
από P. aeruginosa και μια από St. Aureus, μία λοίμωξη ουροποιητικού από 
E. coli και μία γαστρεντερίτιδα από Ε. faecalis, που αντιμετωπίσθηκαν με 
την χορήγηση άλλων αντιβιοτικών.              
 

Πίνακας 16. Ανάλυση των επεισοδίων επιλοιμώξεων 
 

Επεισόδιο 
επιλοίμωξης 

Θέση αρχικής 
λοίμωξης 

Είδος αρχικού 
μικροοργανισμού 

Θέση 
επιλοίμωξης 

Νέος 
μικροοργανισμός 

Έκβαση 
 
 

1ο Γαστρεντερίτιδα 
 

P. aeruginosa Βακτηριαιμία St. viridans Επιβίωση  

2ο Πυρετός αγνώστου 
αιτιολογίας 

 

Κανένας Πνευμονία Μυκητίαση  Θάνατος 25 
ημέρες μετά 

3ο Επιπλεγμένη 
βακτηριαιμία 

(ενδοκαρδίτις) 
 

St.aureus Βακτηριαιμία P. aeruginosa Επιβίωση 

4ο Πυρετός αγνώστου 
αιτιολογίας 

 

Κανένας Πνευμονία Μυκητίαση Θάνατος 10 
ημέρες μετά 

5ο Αναπνευστικό 
 

Κανένας Ουρολοίμωξη P. aeruginosa Επιβίωση 

6ο Επιπλεγμένη 
βακτηριαιμία 

(ενδοκαρδίτις) 
 

St. saprophyticus Βακτηριαιμία Enterococcus 
spp. 

Επιβίωση 

 
Στο σύνολο των ασθενών που δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία 48, 

(22 στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης και 26 στην ομάδα του συνδυασμού), 
επιβίωσαν κατά τη διάρκεια της ουδετεροπενίας και μετά την αποδρομή του 
εμπυρέτου επεισοδίου. 14 ασθενείς (9 στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης και 
5 στην ομάδα του συνδυασμού, Fisher’s Exact test p=0,363) κατέληξαν   σε 
διάστημα έως και 30 ημέρες από την έναρξη της μελέτης. Σ’ αυτούς 
συμπεριλαμβάνονται οι 3 ασθενείς που κατέληξαν την πρώτη εβδομάδα της 
θεραπείας και οι δύο που κατέληξαν από επιλοίμωξη (μυκητιασική 
πνευμονία). Στους υπολοίπους 9 οι οποίοι παρέμειναν ουδετεροπενικοί, 
προσετέθησαν διάφορα κοινά αντιβιοτικά, καθώς και αντιμυκητιασική αγωγή 
χωρίς αποτέλεσμα. 3 από τους ασθενείς αυτούς κατέληξαν από λοίμωξη 
αναπνευστικού, χωρίς να ταυτοποιηθεί μικροβιακός παράγοντας.  

Στα 48 επεισόδια, στα οποία οι ασθενείς επιβίωσαν κατά τη διάρκεια 
της ουδετεροπενίας, έγιναν τροποποιήσεις αντιβιοτικών. Συγκεκριμένα 
βανκομυκίνη προσετέθη σε 24 επεισόδια (10 της ομάδας της 
σιπροφλοξασίνης και 14 της ομάδας του συνδυασμού), ενώ σε δύο 
περιστατικά της πρώτης ομάδας η αγωγή τροποποιήθηκε σε 
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βανκομυκίνη+ιμιπενέμη στο ένα και βανκομυκίνη+νετιλμικίνη στο άλλο. Σε 1 
επεισόδιο της ομάδας της σιπροφλοξασίνης προσετέθη αμοξυκιλλίνη-
κλαβουλανικό, σε 2 επεισόδια της ίδια ομάδας πενικιλλίνη G, ενώ σε 1 
επεισόδιο η αγωγή τροποποιήθηκε σε κεφταζιντίμη+αμικασίνη. Σε 3 
επεισόδια του συνδυασμού κεφταζιντίμης+αμικασίνης προσετέθησαν υψηλές 
δόσεις τριμεθοπρίμης-σουλφομεθοξαζόλης λόγω πιθανής πνευμονίας από P. 
carinii και σε 1 ερυθρομυκίνη. Σε 4 επεισόδια χορηγήθηκε ιμιπενέμη (3 της 
ομάδας της σιπροφλοξασίνης και 1 της ομάδας του συνδυασμού), ενώ σε ένα 
της ομάδας του συνδυασμού τικαρκιλλίνη-κλαβουλανικό. Τέλος σε 2 
επεισόδια της ομάδας του συνδυασμού χορηγήθηκε αμφοτερικίνη, ενώ σε 8 
επεισόδια (3 στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης και 5 στην δεύτερη ομάδα) 
δεν είχε καταγραφεί η τροποποίηση της θεραπείας.  
 
 
Παράγοντες που σχετίζονται με την ανταπόκριση στη θεραπεία 
 

Η παρατεταμένη και σοβαρή ουδετεροπενία αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την ανταπόκριση στη θεραπεία, όπως προκύπτει από την 
ανάλυση που ακολουθεί. Ουδετεροπενία, με ουδετερόφιλα <100/μl διάρκειας 
πάνω από 14 ημέρες, υπήρχε σε 13/61 (21,3%) επεισόδια της ομάδας της 
σιπροφλοξασίνης και σε 6/62 (9,7%) επεισόδια της ομάδας του συνδυασμού 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης, διαφορά που αγγίζει στατιστικά σημαντικά όρια 
(p=0,054, πίνακας 4). Όπως φαίνεται στον πίνακα 17 στο σύνολο των 
ασθενών η ανταπόκριση στη θεραπεία στα επεισόδια κατά τα οποία η 
ουδετεροπενία με ουδετερόφιλα <100/μl διήρκεσε >14 ημέρες ήταν 21,4%, 
σε σχέση με 32% αυτών με διάρκεια ουδετεροπενίας <100/μl 8-14 ημέρες 
και 62,1% αυτών με διάρκεια 1-7 ημέρες, διαφορές που είναι στατιστικά 
ισχυρά σημαντικές. Στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης η διάρκεια της 
ουδετεροπενίας <100/μl επηρεάζει εξαιρετικά ισχυρά την ανταπόκριση στη 
θεραπεία (p=0,003). Στην ομάδα του συνδυασμού κεφταζιντίμης+αμικασίνης 
η διαφορά αυτή, παρότι υπάρχει, δεν εμφανίζεται ισχυρά σημαντική. Στην 
προκειμένη περίπτωση όμως ενδεχομένως να πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο 
μικρότερος αριθμός ασθενών της υποομάδας αυτής. Τέλος όπως φαίνεται 
στον πίνακα 18, ισχυρή στατιστικά συσχέτιση υπάρχει μεταξύ της διάρκειας 
της ουδετεροπενίας με ουδετερόφιλα <500/μl και επιτυχούς έκβασης, 
ανεξαρτήτως ομάδας θεραπείας.   
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Πίνακας 17. Ανταπόκριση των εμπυρέτων επεισοδίων στη θεραπεία 
ανάλογα με τη  διάρκεια της ουδετεροπενίας με ουδετερόφιλα <100/μl 

 
∆ιάρκεια ουδετεροπενίας <100/μl 

 
 
 
Ομάδα ασθενών  1-7ημέρες 

[ασθενείς (%)] 
8-14 
ημέρες 

[ασθενείς (%)] 

>14 ημέρες 
[ασθενείς (%)] 

 

 
 

p values* 

Σιπροφλοξασίνη 
Ανταπόκριση 
Μη-ανταπόκριση  

 
26/40 (65) 
14/40 (35) 

 
2/8 (25) 
6/8 (75) 

 
2/13 (15,4) 
11/13 (84,6) 

 
0,003 

Κεφταζιντίμη+ 
Αμικασίνη 
Ανταπόκριση 
Μη-ανταπόκριση  

 
 

23/39 (59) 
16/39 (41) 

 
 

6/17 (35,3) 
11/17 (64,7) 

 
 

2/6 (33,3) 
4/6 (66,7) 

 
 

0,07 

Σύνολο  
Ανταπόκριση 
Μη-ανταπόκριση 

 
49/79 (62,1) 
30/79 (37,9) 

 

 
8 /25(32) 
17/25 (68) 

 
4/19 (21,1) 

15/19 (78,9) 

 
0,001 

*χ2-test (Pearson Chi-Square 

 
 

Πίνακας 18. Ανταπόκριση των εμπυρέτων επεισοδίων στη θεραπεία 
ανάλογα με τη  διάρκεια της ουδετεροπενίας <500/μl 

 
∆ιάρκεια ουδετεροπενίας <500/μl 

 
 
 
Ομάδα ασθενών  1-7ημέρες 

[ασθενείς (%)] 
8-14 
ημέρες 

[ασθενείς (%)] 

>14 ημέρες 
[ασθενείς (%)] 

 
 
p 

values* 

Σιπροφλοξασίνη 
Ανταπόκριση 
Μη-ανταπόκριση  

 
13/19 (68,4) 
6/19 (31,6) 

 
12/21 (57,1) 
9/21 (42,9) 

 
5/21 (23,8) 
16/21 (76,2) 

 
0,013 

Κεφταζιντίμη+ 
Αμικασίνη 
Ανταπόκριση 
Μη-ανταπόκριση  

 
 

8/15 (53,3) 
7/15 (46,7) 

 
 

16/20 (80) 
4/20 (20) 

 
 

7/27 (25,9) 
20/27 (74,1) 

 
 

0,001 

Σύνολο  
Ανταπόκριση 
Μη-ανταπόκριση  

 
21/34 (61,7) 
13/34 (38,3) 

 
28/41(68,3) 
13/41(31,7) 

 
12/48 (25) 
36/48 (75) 

 
0,0001 

*χ2-test (Pearson Chi-Square 
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Όπως έχει ήδη παρουσιασθεί στον πίνακα 4 ο αριθμός των 
επεισοδίων ανάμεσα στις δύο ομάδες θεραπείας, στα οποία τα ουδετερόφιλα: 
α) παρέμειναν συνεχώς <100/μl, β) ήταν <100/μl κατά την είσοδο στη μελέτη 
και στη συνέχεια αυξήθηκαν, γ) ήταν >100/μl κατά την είσοδο στη μελέτη και 
στη συνέχεια μειώθηκαν <100/μl, δ) παρέμειναν συνεχώς >100/μl, και ε) 
ήταν <500/μl κατά την είσοδο στη μελέτη, ακολούθως μειώθηκαν <100/μl 
και στο τέλος της μελέτης αυξήθηκαν >100/μl, ήταν ομοιόμορφα 
κατανεμημένα χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά (χ2-test, p=0,933). 
Επίσης δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ως 
προς τον αριθμό των επεισοδίων στα οποία ο αριθμός των ουδετεροφίλων 
ήταν <100/μl κατά την είσοδο στη μελέτη (Fisher’s Exact test, p=0,463).  

Η ανταπόκριση στη θεραπεία σχετίζεται με την αύξηση των 
ουδετεροφίλων κατά τη διάρκεια της μελέτης ανεξαρτήτως ομάδος 
θεραπείας (πίνακας 19). Αναλυτικότερα η ανταπόκριση στη θεραπεία ήταν 
σαφώς μικρότερη στα επεισόδια εκείνα στα οποία τα ουδετερόφιλα 
παρέμειναν συνεχώς <100/μl ή μειώθηκαν <100/μl κατά τη διάρκεια της 
μελέτης, σε σχέση με την ανταπόκριση που είχαν τα επεισόδια στα οποία τα 
ουδετερόφιλα παρέμειναν συνεχώς >100/μl ή αυξήθηκαν >100/μl κατά τη 
διάρκεια της μελέτης. Οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά σημαντικές τόσο 
επί του συνόλου των ασθενών (p=0,001), όσο και ανά ομάδα θεραπείας 
(p=0,001 και p=0,001). Τέλος επιτυχής ανταπόκριση στη θεραπεία 
ταυτόχρονα με την άνοδο των ουδετεροφίλων παρουσιάσθηκε σε 18/30 
ασθενείς που έλαβαν σιπροφλοξασίνη (p=0,204),  και σε 17/31 ασθενείς 
που έλαβαν το συνδυασμό κεφταζιντίμης+αμικασίνης (p=0,309). 
   
Πίνακας 19. Ανταπόκριση στη θεραπεία ανάλογα με τη διακύμανση των 

ουδετεροφίλων 
 

 Ουδετερόφιλα κατά τη διάρκεια της μελέτης 
[ασθενείς (%)] 

 

Ομάδα 
θεραπείας 

<100/μl 
συνεχώς 

 
 

>100/μl 
συνεχώς 

>100/μl 
αρχικά και 

μετά <100/μl 

<100/μl 
αρχικά και 

μετά >100/μl 

<500/μl μετά 
<100/μl και 
μετά >100/μl 

*p  
values 

Σιπροφλοξασίνη 
  

1/11 
(9,1%) 

8/10  
(80%) 

1/8  
(12,5%) 

18/26  
(69,2%) 

2/6  
(33,3) 

0,01 

Κεφταζιντίμη+ 
Αμικασίνη 
 

2/12  
(16,6%) 

4/9  
(44,4%) 

0/7  
(0%) 

23/30 
(76,6%) 

2/4  
(50%) 

0,001 

Σύνολο  
 

3/23  
(13,4%) 

12/19  
(63,1%) 

1/15  
(6,6%) 

41/56  
(73,2%) 

4/10  
(40%) 

0,001 

 
*χ2-test (Pearson Chi-Square) 
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Στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης σε 31/61 (50,8%) επεισόδια οι 
ασθενείς εισήλθαν στη μελέτη μόνο μία φορά, ενώ στην ομάδα του 
συνδυασμού ο αριθμός αυτός ήταν 33/62 (53,2%), (Fisher’s Exact test, 
p=0,857). Η παράμετρος αυτή δεν επηρεάζει την ανταπόκριση στη 
θεραπεία, τόσο στο σύνολο των ασθενών όσο και ανά ομάδα θεραπείας, 
(Fisher’s Exact test: p=0,369, p=0,80 και p=0,126 αντίστοιχα).  

Στο σύνολο των εμπυρέτων επεισοδίων στα 80 (65,0%) η λοίμωξη 
ήταν εξωνοσοκομειακή και στα 43 (35,0%) ενδονοσοκομειακή. Τα έξω- και 
ένδο-νοσοκομειακά επεισόδια ήταν ομοιόμορφα κατανεμημένα μεταξύ της 
ομάδος της σιπροφλοξασίνης και του συνδυασμού κεφταζιντίμης+αμικασίνης 
41 και 20 vs 39 και 23 αντίστοιχα, (Fisher’s Exact test, p=0,706). Η 
ανταπόκριση στη θεραπεία τόσο στο σύνολο των ασθενών όσο και ανά ομάδα 
θεραπείας ήταν στατιστικά υψηλότερη στα επεισόδια με εξωνοσοκομειακή 
λοίμωξη (p<0,05, πίνακας 20). Τα επεισόδια με ενδονοσοκομειακή λοίμωξη 
ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία σε ποσοστό 15% στην ομάδα της 
σιπροφλοξασίνης σε σχέση με το 26,1% στην ομάδα της 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης, διαφορά που παρότι υπάρχει δεν είναι στατιστικά 
σημαντική (Fisher’s Exact test, p=0,473).    

Σε 114/123 (92,7%) εμπύρετα επεισόδια είχε προηγηθεί 
κυτταροστατική χημειοθεραπεία, 56 από τα οποία ήταν στην ομάδα της 
σιπροφλοξασίνης και 58 στην ομάδα της κεφταζιντίμης+αμικασίνης (Fisher’s 
Exact Test, p=0,743). Στο σύνολο των επεισοδίων αυτών σε 54/114, ο 
πυρετός εμφανίσθηκε σε διάστημα μικρότερο των 10 ημερών από την έναρξη 
της χημειοθεραπείας και σε 60/114 σε διάστημα μεγαλύτερο των 10 ημερών. 
Η κατανομή των επεισοδίων αυτών ήταν ομοιόμορφη μεταξύ της ομάδας της 
σιπροφλοξασίνης και της ομάδας του συνδυασμού της 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης ( 26 και 30 vs 28 και 30 αντίστοιχα), (Fisher’s 
Exact Test, p=0,854).  Σε ότι αφορά στην ανταπόκριση στην αντιμικροβιακή 
θεραπεία, αυτή όπως φαίνεται στον πίνακα 21, ήταν στατιστικά σημαντικά 
υψηλότερη στα επεισόδια όπου η χημειοθεραπεία είχε χορηγηθεί σε 
διάστημα μεγαλύτερο των 10 ημερών από την εμφάνιση του πυρετού, τόσο 
στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης όσο και στην ομάδα του συνδυασμού 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης.  

Σε 25/123 (20,3%) επεισόδια η αιματολογική κακοήθεια ήταν σε 
ύφεση. Ανεξαρτήτως ομάδος αντιμικροβιακής θεραπείας, ανταπόκριση σ’ 
αυτήν υπήρχε σε 17/25 (68%) επεισόδια στα οποία η αιματολογική 
κακοήθεια ήταν σε ύφεση. Αντιθέτως στα επεισόδια που η αιματολογική 
κακοήθεια δεν ήταν σε ύφεση η ανταπόκριση στη θεραπεία ήταν 44/98 
(44,9%).  Η διαφορά  αυτή  αναδεικνύεται  στατιστικά  σημαντική σε επίπεδο 
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Πίνακα 20. Ανταπόκριση στη θεραπεία των έξω- και ένδο-νοσοκομειακών 
λοιμώξεων 

 
Ομάδα ασθενών 
 

Εξωνοσοκομειακή 
λοίμωξη 

[ασθενείς (%)] 

Ενδονοσοκομειακή 
λοίμωξη 

[ασθενείς (%)] 

p values* 

Σιπροφλοξασίνη 
Ανταπόκριση 
Μη-ανταπόκριση  

 
27 (68,8) 
14 (34,2) 

 
3 (15) 

17 (85) 

0,001 

Κεφταζιντίμη+ 
Αμικασίνη 
Ανταπόκριση 
Μη-ανταπόκριση  

 
 

25 (64,1) 
14 (35,9) 

 
 

6 (26,1) 
17 (73,9) 

0,001 

Σύνολο  
Ανταπόκριση 
Μη-ανταπόκριση  

 
52 (65) 
28 (35) 

 
9 (20,9) 
34 (79,1) 

0,008 

 
*Fisher’s Exact Test 
 
 
Πίνακα 21. Ανταπόκριση στη θεραπεία ανάλογα με το χρονικό διάστημα 

από την προηγηθείσα χημειοθεραπεία 
 

Ομάδα ασθενών 
 

∆ιάστημα 1-10 
ημέρες   

[ασθενείς (%)] 

 ∆ιάστημα >10 
ημέρες   

[ασθενείς (%)] 

p values* 

Σιπροφλοξασίνη 
Ανταπόκριση 
Μη-ανταπόκριση  

 
8 (30,8) 
18 (69,2) 

 
19 (63,3) 
11 (36,7) 

 
0,015 

Κεφταζιντίμη+ 
Αμικασίνη 
Ανταπόκριση 
Μη-ανταπόκριση  

 
 

10 (35,7) 
18 (64,3) 

 
 

19 (63,3) 
11 (36,7) 

 
 

0,036 

Σύνολο  
Ανταπόκριση 
Μη-ανταπόκριση  

 
18 (33,3) 
36 (66,7) 

 
38 (63,3) 
22 (36,7) 

 
0,001 

 
*χ2-test 
 
p=0,039 (Fisher’s Exact test). Η κατανομή των επεισοδίων στα οποία η 
αιματολογική κακοήθεια ήταν σε ύφεση ήταν ομοιόμορφη μεταξύ των ομάδων 
της μελέτης, 12/61 (19,7%) στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης και 13/61 
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(20,9%) στην ομάδα της κεφταζιντίμης+αμικασίνης (Fisher’s Exact test, 
p=1,00). Ανταπόκριση στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης υπήρχε σε 7/12 
(58,3%) επεισόδια και σε 10/13 (76,9%) επεισόδια στην ομάδα της 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης, διαφορά που δεν αναδεικνύεται στατιστικά 
σημαντική (Fisher’s Exact test, p=0,411).   

Σε 50/123 (40,6%) εμπύρετα επεισόδια οι ασθενείς έλαβαν 
υποδορίως αυξητικό παράγοντα των κοκκιοκυττάρων (G-CSF) κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας. Τα περιστατικά αυτά αφορούσαν 18/74 (24,3%) 
περιπτώσεις οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, 8/22 (35,4%) περιπτώσεις 
οξείας λεμφογενούς λευχαιμίας, 22/24 (991,6%) περιπτώσεις μη-Hodgkin 
λεμφωμάτων και 2/3 (66,6%) περιπτώσεις απλαστικής αναιμίας. Όπως 
προκύπτει από την ανάλυση το σύνολο των ασθενών δεν υπήρχε διαφορά ως 
προς την ανταπόκριση στην αντιμικροβιακή θεραπεία [34/74 (45,9%) στα 
επεισόδια που δεν έλαβαν G-CSF vs 27/50 (54%) στα επεισόδια που 
έλαβαν, p=0,466). Αντιθέτως υπήρχε διαφορά στην διάρκεια σε ημέρες της 
ουδετεροπενίας με ουδετερόφιλα <500/μl [17,8±9,7 vs 9,8±8,7 (Mann-
Whitney U, p=0,001)]  και ουδετερόφιλα <100/μl [9,9±8,9 vs 5,7±8,1 
(Mann-Whitney U, p=0,001)]. Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν και ανά 
ομάδα αντιμικροβιακής θεραπείας όπως φαίνεται στον πίνακα 22. 
 

Πίνακας 22. Ανταπόκριση στην αντιμικροβιακή θεραπεία και διάρκεια 
ουδετεροπενίας σε σχέση με την χορήγηση G-CSF 

 
Σιπροφλοξασίνη Κεφταζιντίμη+αμικασίνη 

 
 

Χωρίς  
G-CSF 

Με  
G-CSF 

p-values Χωρίς  
G-CSF 

Με  
G-CSF 

p-values 

Ανταπόκριση 
 

15/36 15/25 19/37 12/25 

Μη-
ανταπόκριση  

21/36 10/25 

 
 

0,198* 18/37 13/25 

 
 

1,00* 

∆ιάρκεια 
ουδετεροπενίας 
<500/μl  

 
18,7±11,5 

 
9,9±8,3 

 
0,001** 

 
16,9±7,5 

 
9,8±5,9 

 
0,001** 

∆ιάρκεια 
ουδετεροπενίας 
<100/μl 

 
10,7±10,1 

 
6,2±10,6 

 
0,008** 

 
9,2±7,5 

 
5,3±4,5 

 
0,011** 

 
*Fisher’s Exact Test 
**Mann-Whitney U test 
 



 139

Με ανάλυση λογαριθμικής παλινδρόμησης (logistic regression) 
μελετήθηκαν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταπόκριση στη 
θεραπεία. Κατά την ανάλυση αυτή η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η 
ανταπόκριση στη θεραπεία, ενώ όλοι οι άλλοι παράγοντες που εξετάσθηκαν 
αποτελούν ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι παράγοντες που εξετάσθηκαν είναι 
η ηλικία, το φύλο, το χορηγούμενο αντιβιοτικό, το είδος  και η φάση (ύφεση ή 
όχι) της αιματολογικής κακοήθειας, η ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, ο πυρετός 
αγνώστου αιτιολογίας, η βακτηριαιμία, η πνευμονία, η κλινικά αποδεδειγμένη 
λοίμωξη, η gram-θετική ή gram-αρνητική λοίμωξη, ο αριθμός και η 
διακύμανση των ουδετεροφίλων κατά την έναρξη του πυρετού και κατά τη 
διάρκεια της μελέτης, η διάρκεια της ουδετεροπενίας, η χορήγηση G-CSF, η 
προηγηθείσα αντινεοπλασματική χημειοθεραπεία και το χρονικό διάστημα 
που έχει παρέλθει από την χορήγησή της, η γενική κατάσταση του ασθενούς 
και η ύπαρξη σοβαρών νοσημάτων όπως σακχαρώδης διαβήτης, 
καρδιοπάθεια, αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Οι παράγοντες αυτοί 
διαχωρίζονται σ’ αυτούς που υπάρχουν κατά την έναρξη του εμπυρέτου 
επεισοδίου και επομένως μπορεί να αξιολογηθούν στη φάση αυτή, καθώς και 
σ’ αυτούς που εμφανίζονται και αξιολογούνται κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας.  

Στον πίνακα 23 παρουσιάζονται οι παράγοντες που βρέθηκε να είναι 
οι ανεξάρτητες μεταβλητές που κατά την έναρξη του εμπυρέτου επεισοδίου 
ασκούν σημαντική επίδραση στην ανταπόκριση στη θεραπεία. Από τα 
στοιχεία αυτά φαίνεται ότι θετική επίδραση στην ανταπόκριση στη θεραπεία 
έχουν η απουσία κλινικής λοίμωξης, ο αριθμός των ουδετεροφίλων >100/μl, 
η αιματολογική κακοήθεια σε ύφεση, το διάστημα από την έναρξη της 
προηγηθείσας αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας να είναι > από 10 
ημέρες, ενώ το περιβάλλον εμφάνισης της λοίμωξης να είναι αυτό της 
κοινότητας (εξωνοσοκομειακή λοίμωξη). Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να 
χαρακτηρίσουν τον ασθενή ως “χαμηλού κινδύνου” κατά την έναρξη του 
πυρετού. Το μοντέλο αυτό, όπως προέκυψε από την ανάλυση των στοιχείων, 
προβλέπει σωστά την επιτυχή έκβαση του εμπυρέτου επεισοδίου, 
ανεξαρτήτως ομάδος θεραπείας,  σε ποσοστό 72,36%.  

Στον πίνακα 24 παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν 
θετικά την επιτυχή ανταπόκριση κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι 
παράγοντες αυτοί είναι η άνοδος των ουδετεροφίλων >100/μl, η άνοδος των 
ουδετεροφίλων >500/μl, η διάρκεια της ουδετεροπενίας <100/μl να είναι 
>14ημέρες και η διάρκεια της ουδετεροπενίας <500/μl να είναι επίσης 
>14ημέρες, ενώ το χορηγούμενο αντιβιοτικό δεν φαίνεται να επηρεάζει την 
ανταπόκριση. Το μοντέλο αυτό προβλέπει σωστά την επιτυχή έκβαση του 
εμπυρέτου επεισοδίου, ανεξαρτήτως ομάδος θεραπείας,  σε ποσοστό 
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68,64%. Τέλος, αναλύοντας ξεχωριστά τα επεισόδια με ουδετερόφιλα 
<100/μl για περισσότερο από 14ημέρες είχαν 2,75 φορές πιθανότητα 
επιτυχούς έκβασης εάν έπαιρναν το συνδυασμό κεφταζιντίμης+αμικασίνης σε 
σχέση με τη μονοθεραπεία (p=0,038, odds ratio=2,75).  
 
Πίνακας 23. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανταπόκριση στη θεραπεία 

κατά την έναρξη του εμπυρέτου επεισοδίου (ανάλυση λογαριθμικής 
παλινδρόμησης) 

 
 Odds 

ratio 
p values 

Κλινικά αποδεδειγμένη  λοίμωξη 0,41 0,03 

Ουδετερόφιλα >100/μl κατά την έναρξη του 
πυρετού  

3,8 0,04 

Αιματολογική κακοήθεια σε ύφεση  2,8 0,03 
Προηγηθείσα χημειοθεραπεία >10 ημέρες από την 
έναρξη του πυρετού  

3,1 0,01 

Εξωνοσοκομειακή  λοίμωξη 5,4 0,001 

     
         

Πίνακας 24. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανταπόκριση στη θεραπεία 
κατά τη διάρκεια της μελέτης (ανάλυση λογαριθμικής παλινδρόμησης) 

 
 Odds 

ratio 
p values 

Άνοδος των ουδετεροφίλων >100/μl   3,12 0,031 

Άνοδος των ουδετεροφίλων >500/μl  11,05 0,0016 

∆ιάρκεια ουδετεροπενίας <100/μl πάνω από 14ημέρες  0,64 0,04 

∆ιάρκεια ουδετεροπενίας <500/μl πάνω από 14ημέρες 0,73 0,03 

 
 Η διασπορά των τιμών του χρόνου σε ημέρες που μεσολάβησε ως την 
απυρεξία υπολογίσθηκε για κάθε ομάδα θεραπείας και βρέθηκε να είναι 
συγκρίσιμη. Η διάμεση τιμή αυτής ήταν 5 και για τις δύο ομάδες και 
υπολογίσθηκε με μέθοδο Kaplan-Meier, ενώ τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν 
με log-rank test (p=0,7024, εικόνα 1).  
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 Η διάμεση τιμή του χρόνου παραμονής στη μελέτη βρέθηκε να είναι 
στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης 7,5 ημέρες και στην ομάδα του συνδυασμού 
6,5, ενώ η διάμεση τιμή του χρόνου που μεσολάβησε ως την αποτυχία για τα 
περιστατικά που δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία ήταν 5 ημέρες. Με 
μέθοδο Kaplan-Meier και log-rank test ο χρόνος ως την αποτυχία βρέθηκε 
να μην διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ομάδων (p=0,92, εικόνα 2). Επίσης 
ελέγχθηκε αν σχετίζονται με “το χρόνο ως την απυρεξία”, παράγοντες 
όπως ο αρχικός αριθμός ουδετεροφίλων <100/μl, η ύπαρξη βακτηριαιμίας, η 
ύπαρξη πυρετού αγνώστου αιτιολογίας, το φύλο, η γενική κατάσταση του 
ασθενούς και η ύπαρξη εξωνοσοκομειακής λοίμωξης. Η μόνη παράμετρος 
που βρέθηκε να σχετίζεται ήταν ο αρχικός αριθμός ουδετεροφίλων <100/μl 
(log-rank test, p=0,03).  
 

 
 

Τέλος, ελέγχθηκε αν η επιβίωση των ασθενών επηρεάζεται από το 
είδος της αντιβίωσης που θα χορηγηθεί. Στην ανάλυση αυτή 
χρησιμοποιήθηκε ως χρονικό διάστημα παρακολούθησης, ο χρόνος από την 
ημερομηνία εισαγωγής στη μελέτη έως και 30 ημέρες μετά για τους ασθενείς 
που επιβίωσαν. Με  ανάλυση Kaplan-Meier βρέθηκε ότι το είδος του 
αντιβιοτικού δεν επηρεάζει το χρόνο επιβίωσης (log-rank test, p=0,44), 
ενώ αντίθετα επηρεάζεται σημαντικά από την άνοδο των ουδετεροφίλων 
>500/μl και από την καλή γενική κατάσταση του ασθενούς (log-rank test, 
p=0,001 και p=0,0091 αντίστοιχα).    
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Μεταστροφή της i.v. θεραπείας με σιπροφλοξασίνη σε p.o.        
   

Η διάρκεια της αντιμικροβιακής θεραπείας στα επεισόδια που 
ανταποκρίθηκαν ήταν 9,1±3,0 στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης και 8,7±3,8 
στην ομάδα της κεφταζιντίμης+αμικασίνης, (p=0,218). Σε 40/61 ασθενείς 
μετά από τουλάχιστον 72 ώρες (σε 35 μετά από 3 ημέρες και σε 5 μετά από 
5 ημέρες) η ενδοφλέβια θεραπεία μετεστράφη σε από του στόματος. Αυτό 
έγινε σε ασθενείς πού είχαν αρχικά δείξει ανταπόκριση στη θεραπεία. Από 
αυτούς οι 30 (75%) ανταποκρίθηκαν τελικά στην αντιμικροβιακή θεραπεία 
επιτυχώς και 10 (25%) δεν ανταποκρίθηκαν. Σε 2 από τα περιστατικά που 
δεν ανταποκρίθηκαν παρουσιάσθηκαν δύο επιλοιμώξεις από P. aeruginosa 
και Enterococcus spp. στα ούρα και αίμα αντίστοιχα, που ήταν ανθεκτικά 
στη σιπροφλοξασίνη και αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς με άλλα αντιβιοτικά 
παράλληλα με την αύξηση των ουδετεροφίλων. Σε 4 περιστατικά 
παρατηρήθηκε υποτροπή του πυρετού χωρίς εστία λοίμωξης. Σε δύο 
εμφανίσθηκαν επιλοιμώξεις ή δευτερογενείς λοιμώξεις από μύκητες και οι 
ασθενείς κατέληξαν περίπου 30 μέρες μετά, ενώ τέλος σε άλλα 2 επεισόδια 
εμφανίσθηκε πυρετός εκ νέου σε διάστημα μικρότερο των 96 ωρών.  
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Ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας  
      

Η αντιμικροβιακή θεραπεία ήταν καλά ανεκτή και στις δύο ομάδες 
των ασθενών χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες που αποδόθηκαν στα φάρμακα αφορούσαν 9/61 (14,7%) 
περιστατικά της ομάδας της σιπροφλοξασίνης και 10/62 (16,1%) 
περιστατικά της ομάδας κεφταζιντίμης+αμικασίνης, (Fisher’s Exact Test, 
p=1,00). Συγκεκριμένα στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης παρατηρήθηκαν σε 
4 επεισόδια αύξηση των τρανσαμινασών, σε 2 επεισόδια αύξηση της 
χολερυθρίνης και της αλκαλικής φωσφατάσης, σε 2 επεισόδια εμφάνιση 
κρυσταλουρίας και σε 1 επεισόδιο εξάνθημα. Στην ομάδα 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης επίσης σε 4 επεισόδια παρατηρήθηκε αύξηση των 
τρανσαμινασών, σε 2 επεισόδια αύξηση της χολερυθρίνης και της αλκαλικής 
φωσφατάσης, σε 2 αύξηση της κρεατινίνης, σε 1 εξάνθημα και σε 1 έκπτωση 
της ακουστικής λειτουργίας. Οι αντιδράσεις αυτές ήταν ήπιες και σε καμία 
περίπτωση δεν απαιτήθηκε διακοπή του φαρμάκου.  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 
 

Σε ασθενείς με κακοήθη νοσήματα που υποβάλλονται σε 
κυτταροστατική χημειοθεραπεία, η εμφάνιση πυρετού με ουδετεροπενία 
(ουδετερόφιλα <500/μl) αποτελεί την πρώτη εκδήλωση λοίμωξης 
απειλητικής για τη ζωή.16 Η καθιερωμένη αντιμετώπιση των ασθενών αυτών 
περιλαμβάνει νοσηλεία στο νοσοκομείο και χορήγηση εμπειρικού σχήματος 
ευρέως φάσματος αντιβιοτικών. Σε ποσοστό περίπου 40% και πλέον των 
επεισοδίων αυτών δεν ανευρίσκεται εστία λοίμωξης, ενώ το υπόλοιπο 
κατατάσσεται στις κλινικά και μικροβιολογικά αποδεδειγμένες 
λοιμώξεις.11,12,13,14,280  

Οι ασθενείς με gram-αρνητική βακτηριαιμία (ειδικά από 
Pseudomonas aeruginosa) έχουν λιγότερο ευνοϊκή πρόγνωση σε σχέση με 
τους ασθενείς με λοίμωξη από gram-θετικά ή με ασθενείς που δεν έχουν 
μικροβιολογικά αποδεδειγμένη λοίμωξη, ενώ αυτοί με gram-αρνητική 
βακτηριαιμία και πνευμονία έχουν τη χειρότερη πρόγνωση.47 Παρότι τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται αλλαγή στο φάσμα των μικροοργανισμών που 
απομονώνονται στους ουδετεροπενικούς ασθενείς, με μείωση της 
συχνότητας των gram-αρνητικών και αύξηση των gram-θετικών, οι gram-
αρνητικές λοιμώξεις είναι εκείνες που παρουσιάζουν υψηλή θνητότητα και 
μπορεί να οδηγήσουν τον ασθενή στο θάνατο σε λίγες ώρες από την 
εμφάνισή τους.6,7,9,11,12,53,66,67 Για τον λόγο αυτό η κάλυψη των gram-
αρνητικών μικροοργανισμών αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της εμπειρικής 
αντιμικροβιακής θεραπείας στους ουδετεροπενικούς ασθενείς.169,281,282 
Παρότι η ουδετεροπενία (ουδετερόφιλα <500/μl), αυτή καθεαυτή, αποτελεί 
το σημαντικότερο παράγοντα για την ανάπτυξη λοίμωξης, υπάρχουν και 
άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται η βαρύτητα 
της ουδετεροπενίας (ουδετερόφιλα <100/μl), η διάρκεια αυτής, οι 
λειτουργικές διαταραχές των ουδετεροφίλων, οι διαταραχές του 
ανοσολογικού συστήματος (κυτταρικής και χυμικής ανοσίας), η διάσπαση της 
ακεραιότητας των φυσιολογικών φραγμών (βλεννογονίτιδα, ενδοφλέβιοι 
καθετήρες), καθώς και η τροποποίηση της ενδογενούς χλωρίδας των 
ασθενών που εξαρτάται και από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ο 
ασθενής (νοσοκομειακό ή της κοινότητας).19,20,21,281    
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Κατά το χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκε η μελέτη αυτή το 
κλασσικό εμπειρικό αντιμικροβιακό σχήμα σε ασθενείς με πυρετό και 
ουδετεροπενία ως αποτέλεσμα κυτταροστατικής χημειοθεραπείας, ήταν ο 
συνδυασμός αντιψευδομοναδικής β-λακτάμης και αμινογλυκοσίδης,171,274 ή η 
μονοθεραπεία με κεφταζιντίμη ή καρμπαπενέμη.27,171 Είχε αρχίσει όμως να 
γίνεται σαφές ότι ασθενείς με εμπύρετη ουδετεροπενία εμφανίζουν μεγάλη 
ετερογένεια σε ότι αφορά στον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής λοίμωξης, 
γεγονός που οφείλεται στον τύπο της υποκείμενης νόσου και στο είδος της 
χημειοθεραπείας που εφαρμόσθηκε, δεδομένου ότι και οι δύο αυτοί 
παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τη βαρύτητα και τη διάρκεια της 
ουδετεροπενίας.36,37,61,201 Ως εκ τούτου οι ασθενείς που έχουν 
παρατεταμένη ουδετεροπενία, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης 
λοίμωξης σε σχέση με αυτούς που η διάρκεια της ουδετεροπενίας είναι 
βραχεία. Επιπρόσθετα   οι ασθενείς με μέτριου βαθμού ουδετεροπενία  
(ουδετερόφιλα 500-1000/μl), χωρίς βακτηριαιμία, πνευμονία ή επιπλεγμένη 
βακτηριαιμία ανταποκρίνονται σε κάθε ευρέος φάσματος αντιμικροβιακό 
εμπειρικό σχήμα, που περιλαμβάνει παράγοντα με αντιψευδομοναδική 
δραστικότητα. Για παράδειγμα η ανταπόκριση στη θεραπεία με το συνδυασμό 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης σε ασθενείς με πυρετό αγνώστου αιτιολογίας 
διαφέρει σημαντικά (ανταπόκριση 64%), σε σχέση με αυτούς με κλινικά  
(ανταπόκριση 49%) και μικροβιολογικά (ιδιαίτερα βακτηριαιμία) 
επιβεβαιωμένη λοίμωξη (ανταπόκριση 32%).179 Από την άλλη πλευρά η 
παρατεταμένη νοσηλεία και η μακράς διάρκειας χορήγηση αντιβιοτικών 
δημιουργεί προβλήματα όπως η τοξικότητα από τα αντιβιοτικά, η έκθεση σε 
νοσοκομειακά ανθεκτικά παθογόνα, το υψηλό κόστος νοσηλείας και η κακή 
ποιότητα ζωής. Έτσι άρχισε να αναγνωρίζεται ότι οι ουδετεροπενικοί 
ασθενείς με πυρετό μπορεί να διαχωριστούν σε “χαμηλού” και “υψηλού 
κινδύνου” για την ανάπτυξη μειζόνων επιπλοκών, και επιπρόσθετα ότι οι  
ασθενείς “χαμηλού κινδύνου”  μπορεί να αντιμετωπισθούν διαφορετικά. Η 
θεραπευτική προσέγγιση αυτών μπορεί να είναι απλούστερη και να έχει 
χαμηλότερο κόστος, χωρίς να διακινδυνεύει η αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας. Συγκεκριμένα η θεραπεία της εμπύρετης ουδετεροπενίας στους 
ασθενείς αυτούς μπορεί να περιλαμβάνει την έξοδο από το νοσοκομείο ενώ 
ο ασθενής είναι ακόμη ουδετεροπενικός, τη χορήγηση αντιβιοτικής 
θεραπείας εκτός νοσοκομείου, τη χορήγηση αντιβιοτικών μικρότερου 
αντιμικροβιακού φάσματος ή τη χορήγηση αντιβιοτικών από το στόμα 
μόνον.201,283,284     

Μέχρι τότε οι μελέτες που αφορούσαν την εμπειρική αντιμικροβιακή 
θεραπεία σε εμπύρετη ουδετεροπενία και λάμβαναν υπόψη την 
κατηγοριοποίηση των ασθενών  σε “χαμηλού”  και “υψηλού” κινδύνου για 
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λοίμωξη, ήταν λίγες και προέρχονταν κυρίως από παιδιατρικά τμήματα. 
Συγκεκριμένα σε μελέτη 114 εμπυρέτων επεισοδίων ουδετεροπενικών 
παιδιών με λευχαιμία φαίνεται ότι η έξοδος από το νοσοκομείο με 
ουδετερόφιλα  <500/μl, μετά από 1 έως 2 ημέρες απυρεξίας με παρεντερική 
χορήγηση αντιβιοτικών και αρνητικές καλλιέργειες, είναι ασφαλής για τα 
παιδιά εκείνα με νόσο σε ύφεση, με σταθερή κλινική εικόνα, χωρίς ενδείξεις 
λοίμωξης και που εμφανίζουν στοιχεία ανάκαμψης του μυελού των οστών.201 
Στη συνέχεια οι Gardembas-Pain και συνεργάτες ανακοινώνουν μελέτη 68 
ασθενών με λέμφωμα και εμπύρετη ουδετεροπενία, που έλαβαν θεραπεία 
κατ’ οίκον με πεφλοξασίνη και αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ.283 Στους 
ασθενείς αυτούς κατά μέσον όρο η ουδετεροπενία εμφανίσθηκε 9 ημέρες 
(εύρος 1-17) μετά τη χημειθεραπεία, είχε διάρκεια 5 ημέρες (εύρος 2-9 
ημέρες), ενώ η ελάχιστη τιμή των ουδετεροφίλων ήταν 104/μl (0-500/μl). Η 
θεραπεία ήταν αποτελεσματική και καλά ανεκτή από τους ασθενείς, 
προσφέροντας συγχρόνως εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση στην 
νοσοκομειακή νοσηλεία κατά τη διάρκεια της παροδικής μετά 
χημειοθεραπεία ουδετεροπενίας. Ακολουθεί τυχαιοποιημένη μελέτη 122 
ασθενών με εμπύρετη ουδετεροπενία, στην οποία συγκρίνεται η 
αποτελεσματικότητα της οφλοξασίνης που χορηγείται από το στόμα (σε δόση 
400mg x2 φορές/ημέρα) έναντι ενός από τους συνήθεις συνδυασμούς 
αντιβιοτικών που χορηγούνται παρεντερικά (αμικασίνη σε συνδυασμό με 
καρμπενικιλλίνη ή κλοξακιλλίνη ή πιπερακιλλίνη). Τα ποσοστά επιτυχίας 
ήταν τα ίδια και στις δύο ομάδες σε ασθενείς “χαμηλού κινδύνου”  με 
διάρκεια ουδετεροπενίας μικρότερη της μιας εβδομάδας.284 Τέλος ο 
Rubinstein και συνεργάτες συνέκριναν δύο συνδυασμούς αντιβιοτικών 
(σιπροφλοξασίνη με κλινδαμυκίνη από το στόμα ή αζτρεονάμη με 
κλινδαμυκίνη ενδοφλεβίως) σε “χαμηλού κινδύνου” ουδετεροπενικούς 
ασθενείς, των οποίων η νοσηλεία έγινε κατ’ οίκον. Οι δύο θεραπείες ήταν 
εξ’ ίσου αποτελεσματικές (88% vs 95%), ο συνδυασμός όμως 
σιπροφλοξασίνης με κλινδαμυκίνη αποδείχθηκε περισσότερο 
νεφροτοξικός.285 Επιπρόσθετα εκτός από την κατηγορία των 
ουδετεροπενικών ασθενών “χαμηλού κινδύνου” όπου η μονοθεραπεία 
παρουσιάζεται ισοδύναμη με τον καθιερωμένο συνδυασμό, η μονοθεραπεία 
με κεφταζιντίμη ή ιμιπενέμη αναφέρεται σε συγκρίσιμα ποσοστά επιτυχίας με 
καθιερωμένους συνδυασμούς και σε ουδετεροπενικούς ασθενείς υψηλού 
κινδύνου.27,286,287  

Η σιπροφλοξασίνη αποτελεί υποψήφιο αντιβιοτικό με ελκυστικά 
χαρακτηριστικά για χρήση σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με πυρετό. 
Πρώτον γιατί εμφανίζει βακτηριοκτόνο δράση έναντι των gram-αρνητικών 
μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένης και της Pseudomonas aeruginosa. 
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∆εύτερον έχει παρόμοια φαρμακοκινητική μετά από ενδοφλέβια και από του 
στόματος χορήγηση, με πλεονεκτική δράση στους ιστούς που δεν 
εξατομικεύεται. Και τρίτον δεν χρειάζεται παρακολούθηση των επιπέδων 
της στον ορό, ενώ δεν εμφανίζει ωτοτοξικότητα και σημαντική 
νεφροτοξικότητα.260,261 Τα θέματα που προβληματίζουν σχετικά με τη χρήση 
της σιπροφλοξασίνης στους ουδετεροπενικούς ασθενείς είναι η αναδυόμενη 
ανθεκτικότητα στελεχών Pseudomonas aeruginosa και Acinetobacter, 
καθώς και η ελάχιστη έως  μηδενική in vitro δραστικότητα έναντι των 
Streptococcus spp. και ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη Staphylococcus 
aureus.288  

Η αποτελεσματικότητα της σιπροφλοξασίνης έναντι των 
καθιερωμένων συνδυασμών έχει μελετηθεί σε αρκετές μελέτες ασθενών με 
εμπύρετη ουδετεροπενία, περισσότερο σε συνδυασμό με άλλα αντιβιοτικά 
δραστικά έναντι των gram-θετικών μικροοργανισμών,276,277,289,290,291,292 και 
λιγότερο ως μονοθεραπεία.269,270,271 Στις μελέτες αυτές, η προσθήκη 
αντιβιοτικού με δράση έναντι των gram-θετικών γίνεται για να καλύψει το 
κενό της δραστικότητας της σιπροφλοξασίνης, όταν αυτή χορηγείται στις 
συμβατικές δόσεις 200 mg x 2 φορές την ημέρα. Πράγματι στις εν λόγω 
μελέτες η αποτελεσματικότητά της σιπροφλοξασίνης δεν διαφέρει από 
εκείνη των καθιερωμένων συνδυασμών. Συγκεκριμένα στην μελέτη των 
Kelsey και συνεργατών276 συγκρίθηκε ο συνδυασμός σιπροφλοξασίνης και 
βενζυλοπενικιλλίνης με το συνδυασμό πιπερακιλλίνης και νετιλμικίνης, με 
ποσοστά ανταπόκρισης 46% και 52% αντίστοιχα. Σε άλλη μελέτη277 των 
ίδιων ερευνητών ο συνδυασμός σιπροφλοξασίνης και τεϊκοπλανίνης εμφάνισε 
ποσοστά ανταπόκρισης 61%, ενώ ο συνδυασμός πιπερακιλλίνης και 
γενταμικίνης ήταν 43%. Παρόμοια ποσοστά ανταπόκρισης εμφανίζονται και 
στις άλλες μελέτες που περιγράφονται στον πίνακα 1. Επιπλέον στην μελέτη 
που αναφέρθηκε τελευταία,277 η βακτηριαιμία από gram-θετικά παθογόνα 
αποτελούσε το 78% των μικροοργανισμών που απομονώθηκαν. Η κλινική 
ανταπόκριση των λοιμώξεων από Staphylococcus epidermidis,  που 
παρατηρήθηκε στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης και τεϊκοπλανίνης ήταν 
σημαντικά υψηλότερη από αυτή που παρατηρήθηκε στην ομάδα 
πιπερακιλλίνης και γενταμικίνης (83 vs 25%, p<0,05). Τέλος από άλλη 
μελέτη που συγκρίνει την σιπροφλοξασίνη με την κεφταζιντίμη, κατά την 
οποία και στις δύο ομάδες προστίθεται τεϊκοπλανίνη εάν υπάρχει υποψία 
λοίμωξης συνδεόμενη με φλεβικό καθετήρα, φαίνεται ότι οι επιλοιμώξεις με 
gram-θετικά παθογόνα είναι πολύ περισσότερες όταν η σιπροφλοξασίνη 
χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία χωρίς την προσθήκη τεϊκοπλανίνης.293   
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Πίνακας 1. Συγκεντρωτική παρουσίαση συγκριτικών τυχαιοποιημένων 
μελετών στις οποίες η σιπροφλοξασίνη έχει δοκιμασθεί σε συνδυασμό με άλλο 
αντιβιοτικό ως εμπειρική θεραπεία εμπύρετης ουδετεροπενίας  

Κλινική ανταπόκριση στη 
θεραπεία,α 

Ν ασθενών (%) 

Αντιμικροβιακή αγωγή 

Στο σύνολο 
των  

επεισοδίων 

Μικροβιολογικ
ές λοιμώξεις 

Σχόλια Μελέτη 
(έτος) 

CIP 300mg/12h + 
AZL 4g/8h και μετά  
CIP 750mg/12h pos 
Vs 
CAZ 2gr/8h + 
AN 7,5mg/Kg/12h 
Vs 
CAZ 2gr/8h + 
AN 7,5mg/Kg/12h και μετά  
CIP 750mg/12h pos 

8/25 (32) 
 
 
 
15/30 (50) 
 
 
12/24 (50) 
 

 Μεγαλύτερη ωτο- και 
νεφροτοξικότητα στο σκέλος της 

αμικασίνης (8 vs 1).  
Αντίστοιχα 52% και 79% των 

ασθενών στις ομάδες CIP+AZL και  
CAZ+AN έλαβαν CIP pos στη 

συνέχεια..  

289 ΠΚ 
(1989) 

CIP 200mg/12h + 
NET 2,3mg/Kg/8h 
Vs 
PIP 4g/6h + 
NET 2,3mg/Kg/8h 

68/155 (59) 
 
 
61/99 (62) 

23/47 (49) 
 
 

20/42 (48) 

Στα επεισόδια με gram-αρνητική 
βακτηριαιμία, η ανταπόκριση ήταν 
μεγαλύτερη στην ομάδα της CIP 

[9/11 (82%) vs 3/7 (43%)].    

290 
(1989) 

CIP 200mg/12h + 
Ρ 1,2g/6h 
Vs 
PIP 4g/6h + 
NET 2,mg/Kg/8h 

53/51 (46) 
 
 
24/46 (52) 

15/36 (42) 
 
 

16/34 (47) 

Ο Staphylococcus epidermidis 
ήταν το παθογόνο που 

απομονώθηκε συχνότερα [21/56 
(38%)]. Στην ομάδα της ΡΙΡ+ΝΕΤ 

αναφέρθηκαν περισσότερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες (28 vs 

10%).   

277 
(1990) 

CIP 200mg/12h +  
AZL 5g/8h 
Vs 
GM 0,7-1,7 mg/Kg/8h+ 
AZL 5g/8h 

46/80 (58) 
 
 
30/67 (45) 

20/34 (59) 
 
 

14/29 (48) 

Επιλοιμώξεις παρατηρήθηκαν σε 0 
και 5 ασθενείς των ομάδων  

CIP + AZL και GM +AZL  
αντίστοιχα. 

291 ΠΚ 
(1990) 

CIP 200mg/12h + 
AZL 5g/8h  
vs 
NET 1,7-2,5mg/Kg/8h+ 
AZL 5g/8h 

20/37 (54) 
 
 
13/36 (36) 

5/10 (50) 
 
 

2/12 (16) 

Απομονώθηκαν 7 gram-αρνητικά 
παθογόνα ανθεκτικά στη ΝΕΤ 

στην ομάδα ΝΕΤ+ NET. 

292  
(1991) 

CIP 200mg/12h + 
TEC 400mg/12hx1 ημέρα 
και μετά 400-600mg/24h 
vs 
PIP 4g/6h + 
GM 120mgx1 δόση και 
μετά 80mg/8h 

23/38 (61)* 
 
 
 
15/35 (43) 

14/23 (61)* 
 
 
 

5/17 (29) 

Οι gram-θετικές βακτηριαιμίες 
αποτελούσαν το 78% των 

μικροβιολογικά αποδεδειγμένων 
λοιμώξεων. Στις λοιμώξεις μς 
Staphylococcus epidermidis 
παρατηρήθηκε μεγαλύτερη 

ανταπόκριση στην ομάδα της CIP 
[10/12% (83%) vs 2/8 (25%), 

p<0,05]. 

276 
(1992) 

α  Ως κλινική ανταπόκριση θεωρούνται τα επεισόδια εκείνα στα οποία οι ασθενείς κατά το τέλος της θεραπείας είναι 
ελεύθεροι των σημείων και των συμπτωμάτων της λοίμωξης, χωρίς τροποποίηση της αρχικής αντιμικροβιακής 
θεραπείας. 
 
Συντομογραφίες: ΠΚ= πολυκεντρική μελέτη, ΑΝ= αμικασίνη, ΑΖL= αζλοκιλλίνη, CAZ= κεφταζιντίμη, GM= 
γενταμικίνη, ΝΕΤ= νετιλμικίνη, P= βενζυλοπενικιλλίνη, ΡΙΡ= πιπερακιλλίνη, TEC= τεϊκοπλανίνη, *=p<0,05  
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Τα αποτελέσματα μελετών που συγκρίνουν τη σιπροφλοξασίνη ως 

μονοθεραπεία με την κεφταζιντίμη ως μονοθεραπεία ή με συνδυασμό άλλων 
αντιβιοτικών (όπως οι συνδυασμοί πιπερακιλλίνη+αμικασίνη271 ή 
αζλοκιλλίνη+νετιλμικίνη270), επιβεβαιώνουν ότι  προσέγγιση αυτή δεν 
παρέχει επαρκή κάλυψη έναντι των gram-θετικών μικροοργανισμών σε 
επεισόδια εμπύρετης ουδετεροπενίας. Στη συγκριτική μελέτη μεταξύ 
σιπροφλοξασίνης και του συνδυασμού πιπερακιλλίνης+αμικασίνης,271  η 
σιπροφλοξασίνη αποδεικνύεται κατώτερης αποτελεσματικότητας τόσο επί 
του συνόλου των επεισοδίων όσο και στις μικροβιολογικά επιβεβαιωμένες 
λοιμώξεις (πίνακας 2), γεγονός που αποδίδεται στα επεισόδια με gram-
θετική βακτηριαιμία. Γι’ αυτό η μελέτη αυτή διεκόπη νωρίτερα από τον 
αρχικό σχεδιασμό εξ’ αιτίας της σημαντικά κατώτερης ανταπόκρισης στη 
θεραπεία με σιπροφλοξασίνη (65% vs 91%, p=0,002). Επιπρόσθετα 
ασθενείς με gram-θετική βακτηριαιμία είχαν επιτυχή έκβαση σε ποσοστό 
25% στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης, σε σχέση με το 100% του 
συνδυασμού. Βέβαια στην εν λόγω μελέτη, το ποσοστό ανταπόκρισης (91%) 
στην ομάδα της πιπερακιλλίνης+αμικασίνης ενδεχομένως είναι 
υπερεκτιμημένο, σε σχέση με αυτά που έχουν αναφερθεί σε άλλες μελέτες 
για το συνδυασμό αυτόν (44 έως 53%)294 ή το συνδυασμό πιπερακιλλίνης με 
άλλες αμινογλυκοσίδες (33 έως 62%).277,290 Τέλος στη μελέτη των Bayston 
και συνεργατών269 οι ουδετεροπενικοί ασθενείς που έλαβαν σιπροφλοξασίνη 
σε δόση 200 mg x 2 φορές την ημέρα εμφάνισαν ανταπόκριση μετά τη 
τροποποίηση (προσθήκη) της αντιμικροβιακής θεραπείας σε ποσοστό 71%, 
σε σχέση με 14% στους ασθενείς που δεν τροποποιήθηκε η θεραπεία. Τα 
ποσοστά αυτά ήταν 64% και 28% αντίστοιχα για τους ασθενείς που έλαβαν 
κεφταζιντίμη 2 gr x 3 φορές την ημέρα.  

Επιπρόσθετα η χρήση της σιπροφλοξασίνης είτε ως προφυλακτική 
θεραπεία από το στόμα,219,231 είτε ως εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία 
εμπυρέτων ουδετεροπενικών επεισοδίων,269,287 είχε ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της συχνότητας των επιλοιμώξεων από gram-θετικά παθογόνα. 
Επομένως, η προσθήκη β-λακταμικού αντιβιοτικού ή αντιβιοτικού με δράση 
κατά των gram-θετικών παθογόνων φαίνεται σχεδόν απαραίτητη στις 
μελέτες που η σιπροφλοξασίνη χορηγείται στις συμβατικές δόσεις. 
Εναλλακτική προσέγγιση του προβλήματος αυτού είναι η χορήγηση υψηλών 
δόσεων σιπροφλοξασίνης  400 mg ανά 8ωρο για τους λόγους που 
παρατίθενται στη συνέχεια.       
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Πίνακας 2. Συγκεντρωτική παρουσίαση μελετών στις οποίες η μονοθεραπεία 
με σιπροφλοξασίνη έχει χρησιμοποιηθεί ως εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή 

σε επεισόδια εμπύρετης ουδετεροπενίας 

Κλινική ανταπόκριση στη 
θεραπεία,α  

Ν ασθενών (%) 

Αντιμικροβιακή 
αγωγή 

Στο σύνολο των  
επεισοδίων 

Μικροβιο-
λογικές 
λοιμώξεις 

Σχόλια  Μελέτη 
(έτος) 

CIP 200mg/12h 
vs  
CAZ 2gr/8h 

2/21 (14) 
 
7/25 (28) 

 Παρατηρήθηκαν 4 και 0 επεισόδια 
επιλοιμώξεων από στρεπτοκοκκική 
βακτηριαιμία στις ομάδες CIP και 

CAZ αντίστοιχα.  

269 
(1989) 

CIP 200-300mg/12h 
vs 
PIP 4-5g/6h + 
AN 500mg/12h 

31/48 (65) 
 
48/53 (91)** 
 

9/19 (47) 
 

14/16 (88)* 

H μελέτη διεκόπη νωρίτερα λόγω της 
σημαντικά μικρότερης ανταπόκρισης 
στην ομάδα της CIP. 2/8 ασθενείς με 

gram-θετική βακτηριαιμία 
ανταποκρίθηκαν στη CIP σε σχέση με 

4/4 στην ομάδα ΡΙΡ/ΑΝ. 

271 ΠΚ  
(1991) 

CIP 300mg/12h και 
μετά  
CIP 750mg/12h pos 

vs 
AZL 5g/8h+ 
NET 2,5mg/Kg/12h 

25/66 (38) 
 
 
 
28/67 (42) 

8/27 (30) 
 
 
 

14/31 (45) 

34% των ασθενών στην ομάδα της 
CIP έλαβαν μετά 3 ημέρες κατά 

μέσον όρο IV αγωγής, θεραπεία από 
το στόμα (750mg/12h).   

270  
(1992) 

α  Ως κλινική ανταπόκριση θεωρούνται τα επεισόδια εκείνα στα οποία οι ασθενείς κατά το τέλος της θεραπείας είναι 
ελεύθεροι των σημείων και των συμπτωμάτων της λοίμωξης, χωρίς τροποποίηση της αρχικής αντιμικροβιακής 
θεραπείας. 
 
Συντομογραφίες: ΠΚ= πολυκεντρική μελέτη, ΑΝ= αμικασίνη, ΑΖL= αζλοκιλλίνη, CAZ= κεφταζιντίμη, ΝΕΤ= 
νετιλμικίνη, *=p<0,05, **= p<0,01. 

 

 
Είναι γνωστό ότι τα κοινά παθογόνα εμφανίζουν ποικίλο εύρος 

ευαισθησίας στη σιπροφλοξασίνη. Η ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα (MIC) 
της σιπροφλοξασίνης για βακτήρια όπως Haemophilus, Moraxella και 
Enterobacteriaceae spp. είναι χαμηλή (≤0,08 έως 0,25 μg/ml), ενώ μια 
δεύτερη ομάδα παθογόνων όπως  Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., 
και ευαίσθητα στελέχη Streptococcus pneumoniae έχουν MICs από 0,5 
έως 1,0 μg/ml. Ανεξάρτητα από το εύρος αυτό, η σιπροφλοξασίνη 
χορηγείται στην ίδια δόση για όλα τα παθογόνα. Οι αποτυχίες όμως στη 
θεραπεία στις μελέτες που αναφέρθηκαν, συνήθως οφείλονται σε 
μικροοργανισμούς των οποίων οι MICs βρίσκονται σε οριακό σημείο 
ευαισθησίας και συχνά στους ασθενείς εκείνους που λαμβάνουν χαμηλές 
δόσεις σιπροφλοξασίνης. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως αποδίδεται στο ότι 
η σιπροφλοξασίνη σε δόσεις  200 mg ανά 12ωρο, παρέχει μόνο για λίγες 
ώρες συγκεντρώσεις στον ορό πάνω από 0,5 μg/ml, που τυπικά είναι η MIC 
για του σταφυλοκόκκους. Από την μελέτη φαρμακοκινητικής των Forrest 
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και συνεργατών295 φαίνεται ότι ο σημαντικότερος παράγοντας κλινικής και 
μικροβιολογικής ανταπόκρισης στη σιπροφλοξασίνη είναι οι τιμές του AUIC 
να είναι μεγαλύτερες από 125. Ως AUIC θεωρείται ο λόγος της περιοχής 
κάτωθεν της καμπύλης της 24ωρης συγκέντρωσης (AUC, 24-h area under 
the concentration-time curve) προς τη MIC του μικροοργανισμού. Τιμές 
μεγαλύτερες από 125 φαίνεται ότι επιτυγχάνονται με δόσεις 400 mg ανά 
8ωρο, γεγονός που ενδεχομένως μπορεί να μειώσει τις επιλοιμώξεις από 
στρεπτοκόκκους και τις αποτυχίες που οφείλονται σε οριακά ευαίσθητα στη 
σιπροφλοξασίνη παθογόνα.       

Στην μελέτη που παρουσιάζεται και στην οποία χρησιμοποιήθηκαν 
υψηλές δόσεις σιπροφλοξασίνης, η πλειοψηφία των ασθενών είχε ως 
υποκείμενη νόσο οξεία μυελογενή λευχαιμία. Τα εμπύρετα επεισόδια στο 
σύνολό τους χαρακτηρίσθηκαν σε ποσοστό 47,1% πυρετός αγνώστου 
αιτιολογίας και αποδειγμένες λοιμώξεις στο 52,9%. Στο σύνολο των 
επεισοδίων οι βακτηριαιμίες αποτελούσαν το 23,6% των επεισοδίων, οι 
άλλες μικροβιολογικά αποδεδειγμένες λοιμώξεις το 6,5% και οι κλινικά 
αποδεδειγμένες λοιμώξεις το 22,8% αυτών (πίνακας 5 αποτελεσμάτων). 
Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι επί του συνόλου των ασθενών, η 
συχνότητα των μικροβιολογικά αποδεδειγμένων λοιμώξεων (30,1%) είναι 
λίγο μικρότερη από τη συχνότητα (35 έως 37%) που παρατηρήθηκε στις 
μελέτες του EORTC που πραγματοποιήθηκαν πριν το 1990168,274, και λίγο 
μεγαλύτερη  (27 έως 29%) από εκείνη των αντιστοίχων μελετών που 
πραγματοποιήθηκαν περίπου συγχρόνως με τη μελέτη αυτή.53,179 

Στις 37 μικροβιολογικά αποδειγμένες λοιμώξεις (30,1%) 
απομονώθηκαν 39 μικροοργανισμοί, το 58,9% των οποίων αποτελούσαν οι 
gram-θετικοί μικροοργανισμοί. Το ποσοστό αυτό αν και είναι αρκετά υψηλό, 
παραμένει μικρότερο από αυτό που παρατηρήθηκε την ίδια χρονική περίοδο 
σε πολλά κέντρα του εξωτερικού όπως προκύπτει από τις μελέτες του 
EORTC (VIII, IX, XI).52,53,179 Το γεγονός αυτό ενδεχομένως μπορεί να 
αποδοθεί στο ότι δεν εχρησιμοποιούντο σε ευρεία κλίμακα στους ασθενείς 
μας καθετήρες τύπου Hickaman-Broviac και επιπρόσθετα στο ότι δεν είχαν 
χρησιμοποιηθεί οι κινολόνες ως χημειοπροφύλαξη.  

Στο σύνολο των επεισοδίων φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα της 
μονοθεραπείας με σιπροφλοξασίνη σε υψηλές δόσεις ενδοφλεβίως και στη 
συνέχεια από το στόμα, είναι ισοδύναμη με τον καθιερωμένο συνδυασμό 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης (49,2% vs 50%, p=1,0). Σύμφωνα με τα κριτήρια 
της Immunocompromised Host Society278 που χρησιμοποιήθηκαν στην 
παρούσα μελέτη, ως επιτυχία ορίζεται η επάνοδος της θερμοκρασίας 
σώματος σε φυσιολογικά επίπεδα (<37,5 οC)  και η αποδρομή όλων των 
σημείων και των συμπτωμάτων της λοίμωξης, χωρίς την προσθήκη άλλου 
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μικροβιακού παράγοντα. Οποιαδήποτε τροποποίηση στη θεραπεία θεωρείται 
ως αποτυχία. Η διευκρίνιση αυτή αναφέρεται επειδή τα κριτήρια 
ανταπόκρισης στις διάφορες μελέτες διαφέρουν, και επομένως η εκτίμηση 
επιτυχίας-αποτυχίας δεν είναι πάντα συγκρίσιμη.51 Αναλυτικότερα η 
σιπροφλοξασίνη ήταν αποτελεσματική στο 41,2% των βακτηριαιμιών έναντι 
41,6% του συνδυασμού, στο 33,3% των άλλων μικροβιολογικά 
αποδεδειγμένων λοιμώξεων έναντι 40%, στο 50% των κλινικά 
αποδεδειγμένων λοιμώξεων έναντι 43,8% και στο 55,2% των επεισοδίων 
πυρετού αγνώστου αιτιολογίας έναντι 58,6%.  

Από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αντιβιοτικής 
θεραπείας στους αιτιολογικούς μικροβιακούς παράγοντες φαίνεται ότι και οι 
δύο θεραπείες είναι περισσότερο αποτελεσματικές έναντι των gram-
αρνητικών οργανισμών σε σχέση με τους gram-θετικούς (πίνακες 11 και 12). 
Η υπεροχή του συνδυασμού κεφταζιντίμης+αμικασίνης έναντι της 
βακτηριαιμίας από gram-αρνητικούς μικροοργανισμούς (83,3% vs 70%) 
μπορεί να εξηγηθεί από το συνεργιστικό αποτέλεσμα του συνδυασμού, αλλά 
πρέπει να σημειωθεί ότι η σιπροφλοξασίνης είναι τουλάχιστον το ίδιο (αν όχι 
περισσότερο) αποτελεσματική με το συνδυασμό κεφταζιντίμης+αμικασίνης 
έναντι των λοιμώξεων από P. aeruginosa (60% vs 50%). Από την άλλη 
μεριά, το γεγονός ότι στη μελέτη αυτή η θεραπεία με σιπροφλοξασίνη 
αποδεικνύεται αποτελεσματικότερη από το συνδυασμό στις λοιμώξεις από 
gram-θετικούς κόκκους (20% vs 16,6%), ενδεχομένως μπορεί να αποδοθεί 
στην καλύτερη αποτελεσματικότητα που εμφανίζει έναντι των CoNS [2/5 
(40%) vs 1/5 (20%)]. Παρόλα αυτά η διαφορά δεν είναι στατιστικά 
σημαντική. 

Σε κλινική μελέτη του EORTC που ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω271, 
παρότι τα κριτήρια επιτυχίας ήταν διαφορετικά, παρατηρήθηκε συνολικό 
ποσοστό ανταπόκρισης 65% στους ασθενείς που έλαβαν ενδοφλεβίως 200 
έως 300mg σιπροφλοξασίνης x 2 φορές/ημέρα, σε σχέση με 91% στους 
ασθενείς που έλαβαν πιπερακιλλίνη+αμικασίνη. Ιδιαίτερα οι ασθενείς με 
gram-θετική βακτηριαιμία είχαν εξαιρετικά φτωχή ανταπόκριση [2/8 
επεισόδια (75%)] στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης σε σχέση με τη 
συγκριτική ομάδα [4/4 επεισόδια, (100%)]. Στην παρούσα μελέτη η δόση της 
ενδοφλέβιας σιπροφλοξασίνης αυξήθηκε σε 400mg x 3 φορές/ημέρα (1200 
mg/ημέρα), που ήταν 2 έως 3 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που 
χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη μελέτη με την ελπίδα ότι θα αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα έναντι των gram-θετικών μικροοργανισμών. Όμως 
παρόλα αυτά μόνο 2/10 (20%) ασθενείς με βακτηριαιμία ανταποκρίθηκαν 
στις υψηλές δόσεις σιπροφλοξασίνης, ενώ η ανταπόκριση στο συνδυασμό 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης ήταν ακόμη χαμηλότερη 1/5 (12,5%).   
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Στο σύνολο των επεισοδίων παρουσιάσθηκαν 6 επιλοιμώξεις που 
ήταν όλες στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης και 4 επαναλοιμώξεις που ήταν 
όλες στην ομάδα του συνδυασμού κεφταζιντίμης/αμικασίνης, διαφορά που 
προσδιορίζεται στατιστικά σημαντική (χ2-test, p=0,006). ∆ύο από τους 
υπεύθυνους για τις επιλοιμώξεις μικροοργανισμούς ήταν gram-θετικοί 
κόκκοι (St. viridans και Enterococcus spp.).  

Ο αριθμός των θανάτων κατά την διάρκεια της θεραπείας ήταν 
μικρός και ανήλθε συνολικά σε 2 για την ομάδα της σιπροφλοξασίνης και 1 
για την ομάδα κεφταζιντίμης+αμικασίνης. Ο ένας θάνατος στην ομάδα της 
σιπροφλοξασίνης οφειλόταν σε εγκεφαλική αιμορραγία εξ αιτίας της 
υποκείμενης αιματολογικής νόσου και της τοξικότητας της χημειοθεραπείας, 
ενώ ο δεύτερος θάνατος συνέβη λόγω ARDS από πνευμονία δεξιού κάτω 
λοβού, και ενώ στη θεραπεία είχαν προστεθεί ερυθρομυκίνη, βανκομυκίνη, 
ακυκλοβίρη και αμφοτερικίνη. Ο θάνατος στην ομάδα του συνδυασμού 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης οφειλόταν σε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω 
θρομβοπενίας από την υποκείμενη νόσο. Επιπλέον 11 ασθενείς (7 στην 
ομάδα της σιπροφλοξασίνης και 4 στην ομάδα του συνδυασμού, Fisher’s 
Exact test p=0,363) κατέληξαν κατά τη διάρκεια της ουδετεροπενίας από 
λοίμωξη παρά την τροποποίηση της αντιμικροβιακής αγωγής.    Στο σύνολο 
των ασθενών που δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία 48 (22 στην ομάδα της 
σιπροφλοξασίνης και 26 στην ομάδα του συνδυασμού) έλαβαν άλλη 
αντιμικροβιακή αγωγή για την αντιμετώπιση της λοίμωξης και επιβίωσαν 
κατά τη διάρκεια της ουδετεροπενίας.  Έτσι στο τέλος της ουδετεροπενίας 
αν λάβει κανείς υπόψη και τις τροποποιήσεις των αντιβιοτικών επιτυχή 
έκβαση είχε το 85,2% (52/61) των επεισοδίων στην ομάδα της 
σιπροφλοξασίνης και το 91,9% (57/62) στην ομάδα της 
κεφταζιντίμης/αμικασίνης (Fisher’s Exact test p=0,270).   

Η διάρκεια της αντιμικροβιακής θεραπείας στα επεισόδια που 
ανταποκρίθηκαν ήταν 9,1±3,0 στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης και 8,7±3,8 
στην ομάδα της κεφταζιντίμης+αμικασίνης, (Mann-Whitney test, p=0,218). 
Σε όλους τους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν τελικά στη θεραπεία έγινε 
επιτυχής αντικατάσταση της ενδοφλέβιας σε από του στόματος. Η χορήγηση 
των υψηλών δόσεων σιπροφλοξασίνης έγινε καλά ανεκτή από τους ασθενείς,  
χωρίς ιδιαίτερες ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες υποχώρησαν μετά το 
τέλος της θεραπείας. Στα επεισόδια που δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία 
ο διάμεσος χρόνος μέχρι την αποτυχία ήταν 5 ημέρες και για τις δύο ομάδες 
θεραπείας (Mann-Whitney test, p=0,591), ενώ για τα περιστατικά που 
απεβίωσαν κατά την φάση της ουδετεροπενίας η διάμεση τιμή μέχρι το 
θάνατο ήταν 7 ημέρες στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης και 8 ημέρες στην 
ομάδα της κεφταζιντίμης/αμικασίνης (Mann-Whitney test, p=0,438).  
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Τα επεισόδια με ουδετερόφιλα <100/μl κατά την έναρξη του 
εμπυρέτου επεισοδίου ήταν 35/61 (57,4%) στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης 
και 40/62 (64,5%) στην ομάδα της κεφταζιντίμης+αμικασίνης, ενώ στο 
τέλος της μελέτης αποτελούσαν περίπου το 32% και στις δύο ομάδες 
(20/61 και 20/62 αντίστοιχα, πίνακας 4 αποτελεσμάτων). Τα ποσοστά αυτά 
είναι μικρότερα σε μελέτες της αντίστοιχης χρονικής περιόδου που δεν 
περιλαμβάνουν ασθενείς με οξεία λευχαιμία,271 και παρόμοια ή λίγο 
μικρότερα σ’ αυτές που περιλαμβάνουν τέτοιους ασθενείς.53,179 Από την 
ανάλυση των στοιχείων που παρουσιάζεται στον πίνακα 19 των 
αποτελεσμάτων, προέκυψε ότι οι ασθενείς που παραμένουν με ουδετερόφιλα 
<100/μl μέχρι το τέλος της μελέτης έχουν φτωχή ανταπόκριση ανεξαρτήτως 
ομάδος θεραπείας (9,1% στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης vs 16,6% στην 
ομάδα της κεφταζιντίμης+αμικασίνης, p>0,05). Αντίθετα στα επεισόδια που 
τα ουδετερόφιλα αυξήθηκαν >100/μl κατά τη διάρκεια της μελέτης τα 
ποσοστά ήταν 69,2% vs 76,6% αντίστοιχα (p>0,05). Οι παρατηρήσεις αυτές 
είναι σε συμφωνία με αντίστοιχες μεγάλες μελέτες που αφορούν 
ουδετεροπενικούς ασθενείς, στις οποίες φαίνεται ότι η βαριά ουδετεροπενία 
συνδέεται με φτωχή ανταπόκριση ανεξάρτητα από την εμπειρική 
αντιμικροβιακή θεραπεία.53,179,286  

Σε ότι αφορά στη διάρκεια της σοβαρής ουδετεροπενίας με 
ουδετερόφιλα <100/μl για περισσότερο από 14 ημέρες σε σχέση με αυτήν 
που διαρκεί λιγότερο από 7 ημέρες, φαίνεται ότι επηρεάζει ισχυρά 
στατιστικά την ανταπόκριση στη θεραπεία στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης 
(p=0,003), ενώ στην ομάδα του συνδυασμού η διαφορά δεν εμφανίζεται 
στατιστικά σημαντική (πίνακας 17 αποτελεσμάτων). Επιπλέον από την 
ανάλυση της λογαριθμικής παλινδρόμησης προέκυψε ότι η πιθανότητα 
ανταπόκρισης στην αντιμικροβιακή θεραπεία ήταν 2,74 φορές μεγαλύτερη 
εάν ο ασθενής έπαιρνε το συνδυασμό κεφταζιντίμης+αμικασίνης. Τα 
επεισόδια με ουδετερόφιλα <100/μl για περισσότερο από 14 ημέρες 
αποτελούσαν το 15,4% των επεισοδίων στην παρούσα μελέτη, ποσοστό που 
είναι υπολογίσιμο.    

Επομένως σύμφωνα με όσα ήδη αναφέρθηκαν, η μονοθεραπεία με 
υψηλές δόσεις σιπροφλοξασίνης παρόλο που στο σύνολο των ασθενών 
παρουσιάζεται ισοδύναμη ως εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία σε 
εμπύρετη ουδετεροπενία με τον καθιερωμένο συνδυασμό 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης (49,2% vs 50%), αντιθέτως στα επεισόδια με 
ουδετερόφιλα <100/μl για περισσότερο από 14 ημέρες αποδεικνύεται 
ανεπαρκής.  

Στην μελέτη αυτή οι παράγοντες που αποδείχθηκαν σημαντικοί για 
την επιτυχή έκβαση, όπως αποδείχθηκε με λογαριθμική παλινδρόμηση, ήταν 
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η απουσία κλινικά αποδεδειγμένης λοίμωξης κατά την εμφάνιση του 
πυρετού, ο αριθμός των ουδετεροφίλων >100/μl επίσης κατά την έναρξη του 
πυρετού, η αιματολογική κακοήθεια σε ύφεση, το διάστημα από την 
προηγηθείσα αντινεοπλασματική χημειοθεραπεία να είναι > από 10 ημέρες, 
το περιβάλλον εμφάνισης της λοίμωξης να είναι αυτό της κοινότητας 
(εξωνοσοκομειακή λοίμωξη), η άνοδος των ουδετεροφίλων >100/μl και 
>500/μl κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η διάρκεια της ουδετεροπενίας 
<100/μl να είναι μικρότερη από 14ημέρες, καθώς και η διάρκεια της 
ουδετεροπενίας <500/μl να είναι επίσης μικρότερη από 14ημέρες. Από την 
ανάλυση αυτή προκύπτει, ότι η παρουσία των παραγόντων αυτών αποτελεί 
κριτήρια που εφόσον πληρούνται, ο ουδετεροπενικός ασθενής μπορεί να 
θεωρηθεί “χαμηλού κινδύνου” για την εμφάνιση μειζόνων επιπλοκών από 
την λοίμωξη. Πολλοί από τους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται στα 
διάφορα συστήματα που έχουν προταθεί για την κατάταξη των 
ουδετεροπενικών ασθενών με πυρετό ως “υψηλού κινδύνου”  και “χαμηλού 
κινδύνου”.36,37,38,39,40,41 Ειδικότερα, αναφέρεται το σύστημα βαθμονόμησης 
που προτείνεται τελευταία από την ομάδα μελέτης λοιμώξεων της 
Πολυεθνικής Εταιρείας για Υποστηρικτική Θεραπεία στον Καρκίνο 
(Multinational Association for Supportive Care in Cancer - MASCC) για 
την αναγνώριση των ασθενών “χαμηλού κινδύνου” με κακοήθεια και 
εμπύρετη ουδετεροπενία,41 το οποίο προέκυψε από προοπτική συνεργατική 
μελέτη στην οποία αξιολογήθηκαν διάφορα χαρακτηριστικά 1139 
ουδετεροπενικών ασθενών με λογαριθμική παλινδρόμηση. Ορισμένα από τα 
κλινικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει το μοντέλο αυτό είναι ίδια με αυτά 
που και στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι μπορεί να κατατάξουν τους 
ασθενείς στην ομάδα “χαμηλού κινδύνου”. Τα χαρακτηριστικά αυτά η 
νεοπλασματική νόσος σε μερική ή πλήρη ύφεση, απουσία συμπτωμάτων 
νόσου, εμφάνιση του πυρετού εκτός του νοσοκομείου και η διάρκεια της 
ουδετεροπενίας.  

Επομένως η παρουσία των παραπάνω κλινικών χαρακτηριστικών, που 
φαίνεται ότι έχει ευνοϊκή επίδραση στην έκβαση των ουδετεροπενικών 
ασθενών με πυρετό, δικαιολογεί την χορήγηση της σιπροφλοξασίνης ως 
εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία στους ασθενείς αυτούς. Στη συνέχεια 
στις επόμενες 96 ώρες εφόσον υπάρχει ανταπόκριση, ιδιαίτερα μάλιστα όταν 
υπάρχει ανοδική τάση των ουδετεροφίλων, η μεταστροφή της ενδοφλέβιας 
αγωγής σε από του στόματος φαίνεται να είναι ασφαλής και αποτελεσματική. 
Επιπλέον οι ασθενείς αυτοί μπορεί στη συνέχεια να εξέλθουν από το 
νοσοκομείο και να συνεχίσουν την θεραπεία στο σπίτι. Σε δύο39,40 από τις 
μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για την αποτελεσματικότητα της 
αντιβιοτικής αγωγής από το στόμα, έγινε προσπάθεια αντικατάστασης της 
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ενδοφλέβιας αγωγής με από του στόματος, τουλάχιστον για τους “χαμηλού 
κινδύνου” ασθενείς με καρκίνο και εμπύρετη ουδετεροπενία. Στις μελέτες 
αυτές φαίνεται ότι οι “χαμηλού κινδύνου ασθενείς” με καρκίνο και πυρετό 
που η διάρκεια της ουδετεροπενίας αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από 10 
ημέρες και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, η εμπειρική θεραπεία από το 
στόμα με σιπροφλοξασίνη 750 mg x 2 φορές/ημέρα και αμοξυκιλλίνη-
κλαβουλανικό 625 mg x 3 φορές/ημέρα αποδεικνύεται εξ’ ίσου 
αποτελεσματική με την ενδοφλέβια θεραπεία. Αντίθετα με τις μελέτες 
αυτές, στην παρούσα μελέτη πάνω από το 75% των ασθενών πάσχουν από 
οξεία λευχαιμία με αποτέλεσμα να εμφανίζουν σοβαρή ουδετεροπενία 
(ουδετερόφιλα <100/μl) που αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Το γεγονός 
ότι σε 40/61 ασθενείς η θεραπεία με σιπροφλοξασίνης μετεστράφη από 
ενδοφλέβια σε από το στόματος με ανταπόκριση περίπου 75%, υποδηλώνει 
ότι ο ρυθμός υποτροπής δεν αυξάνεται συγκριτικά με τα επεισόδια στα 
οποία συνεχίζεται η ενδοφλέβια θεραπεία.  

Συμπερασματικά από την μελέτη αυτή προκύπτει ότι η μονοθεραπεία 
με υψηλές δόσεις σιπροφλοξασίνης (400 mg x 3 φορές/ημέρα ενδοφλεβίως) 
είναι αποτελεσματική και ασφαλής για τη θεραπεία ουδετεροπενικών 
ασθενών “χαμηλού κινδύνου” με πυρετό. Η κατάταξη των ασθενών στην 
κατηγορία “χαμηλού κινδύνου” μπορεί να γίνει βάσει κλινικών 
χαρακτηριστικών τόσο κατά την εμφάνιση του πυρετού, όσο και κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας του εμπυρέτου επεισοδίου. Επιπρόσθετα στους 
ασθενείς αυτούς εφόσον υπάρχει ανταπόκριση στην ενδοφλέβια θεραπεία, η 
από του στόματος χορήγηση της σιπροφλοξασίνης (750 mg x 
2φορές/ημέρα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια 
για τη συμπλήρωση της εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής. Αντίθετα στους 
ουδετεροπενικούς ασθενείς “υψηλού κινδύνου”  ο καθιερωμένος συνδυασμός 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης αποδεικνύεται αποτελεσματικότερος. Οι υψηλές 
δόσεις σιπροφλοξασίνης παρότι δεν φαίνεται να συνδέονται με αύξηση των 
επιλοιμώξεων από στρεπτόκοκκους, δεν συνιστάται να χρησιμοποιούνται σε 
νοσοκομεία στα οποία επικρατούν οι λοιμώξεις από gram-θετικούς κόκκους 
ή από gram-αρνητικά παθογόνα ανθεκτικά στη σιπροφλοξασίνης. Τέλος δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι και ο καθιερωμένος συνδυασμός 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κέντρα με 
σημαντικό αριθμό λοιμώξεων από gram-αρνητικά παθογόνα ανθεκτικά στο 
συνδυασμό.                
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 
 
Σκοπός της μελέτης ήταν να καθορισθεί εάν η μονοθεραπεία με 

σιπροφλοξασίνη σε υψηλές δόσεις (400 mg x 3φορές/ημέρα ενδοφλεβίως), 
είναι αποδεκτή ως αρχική εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία σε εμπύρετα 
επεισόδια ουδετεροπενικών ασθενών με αιματολογικά νοσήματα σε σχέση με 
τον καθιερωμένο συνδυασμό κεφταζιντίμης+αμικασίνης, και επιπρόσθετα να 
διερευνηθεί εάν η χορήγηση σιπροφλοξασίνης από του στόματος (750 mg x 
2 φορές/ημέρα) μπορεί αποτελεσματικά να υποκαταστήσει την ενδοφλέβια 
χορήγηση 72 ώρες μετά την έναρξη αυτής.  

Σε προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη μελετήθηκαν  συνολικά 123 
εμπύρετα ουδετεροπενικά επεισόδια, σε 61 από τα οποία χορηγήθηκε 
σιπροφλοξασίνη και σε 62 ο συνδυασμός κεφταζιντίμης+αμικασίνης. Επί του 
συνόλου σε 96 (78,1%) η υποκείμενη νόσος ήταν οξεία λευχαιμία, σε 24 
(19,5%) μη-Hodgkin λέμφωμα και σε 3 (2,4%) απλαστική αναιμία. 

Επιτυχής κλινική ανταπόκριση στο τέλος της θεραπείας χωρίς  
τροποποίηση αυτής παρατηρήθηκε σε 30/61 (49,2%) επεισόδια στην ομάδα 
της σιπροφλοξασίνης και σε 31/62 (50%) στην ομάδα της 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης (p=1,00). Σε 40/61 (65,6%) επεισόδια στην 
ομάδα της σιπροφλοξασίνης η ενδοφλέβια θεραπεία αντικαταστάθηκε με από 
του στόματος μετά από 4,3±069 ημέρες, με επιτυχή ανταπόκριση στο 
75%(30/40) αυτών. Επί του συνόλου των επεισοδίων στις μικροβιολογικά 
αποδεδειγμένες λοιμώξεις κυριαρχούσαν οι Gram-θετικοί μικροοργανισμοί 
σε ποσοστό 56,8%, ενώ οι Gram-αρνητικοί αποτελούσαν το 43,2%. Η 
ανταπόκριση στην θεραπεία με σιπροφλοξασίνη στις μικροβιολογικά 
αποδεδειγμένες λοιμώξεις (βακτηριαιμίες και άλλες λοιμώξεις) ήταν 40,0%, 
στις κλινικά αποδεδειγμένες λοιμώξεις 50% και στα επεισόδια πυρετού 
αγνώστου αιτιολογίας 55,2%, έναντι 41,2%, 43,8% και 58,6% αντίστοιχα 
στην δεύτερη ομάδα. Ειδικότερα στις βακτηριαιμίες από gram-θετικά 
παθογόνα επιτυχής έκβαση παρατηρήθηκε στο 20% των επεισοδίων στην 
ομάδα της σιπροφλοξασίνης και στο 12,5% στην ομάδα του συνδυασμού.  

Στη διάρκεια της μελέτης παρατηρήθηκαν 6 επιλοιμώξεις μόνο στην 
ομάδα της σιπροφλοξασίνης και 4 επαναλοιμώξεις μόνο στην ομάδα του 
συνδυασμού κεφταζιντίμης/αμικασίνης, (p=0,006). Οι επιλοιμώξεις ήταν δύο 
μυκητιασικές πνευμονίες, μια λοίμωξη ουροποιητικού από P. aeruginosa, και  
τρεις βακτηριαιμίες από P. Aeruginosa, St. viridans και Enterococcus spp.. 
Οι επαναλοιμώξεις αφορούσαν δύο βακτηριαιμίες μία από P. aeruginosa και 
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μια από St. Aureus, μία λοίμωξη ουροποιητικού από E. coli και μία 
γαστρεντερίτιδα από Ε. faecalis. Ο αριθμός των θανάτων στις πρώτες 72 
ώρες ήταν 2 για την ομάδα της σιπροφλοξασίνης και 1 για την ομάδα 
κεφταζιντίμης+αμικασίνης. Επιπλέον  11 ασθενείς ακόμη (7 vs 4, p=0,363) 
κατέληξαν   στη φάση της ουδετεροπενίας. Επί του συνόλου 12/14 θανάτους 
οφείλονταν σε λοίμωξη.     

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι η 
παρατεταμένη και σοβαρή ουδετεροπενία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 
την ανταπόκριση στη θεραπεία. Στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης 
ουδετεροπενία με ουδετερόφιλα <100/μl για περισσότερο από 14 ημέρες 
επηρεάζει εξαιρετικά ισχυρά την ανταπόκριση στη θεραπεία (p=0,003), ενώ 
στην ομάδα του συνδυασμού κεφταζιντίμης+αμικασίνης η διαφορά αυτή, 
παρότι υπάρχει, δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική (p=0,07). Με 
ανάλυση λογαριθμικής παλινδρόμησης καθορίσθηκαν παράγοντες που κατά 
την έναρξη του εμπυρέτου επεισοδίου και την διάρκεια αυτού ασκούν 
σημαντική επίδραση στην ανταπόκριση στη θεραπεία, και επομένως είναι 
δυνατόν να χαρακτηρίσουν τον ασθενή ως “χαμηλού κινδύνου” για την 
εμφάνιση επιπλοκών. Θετική επίδραση στην ανταπόκριση στη θεραπεία κατά 
την έναρξη του πυρετού έχουν η απουσία κλινικής λοίμωξης, ο αριθμός των 
ουδετεροφίλων >100/μl, η αιματολογική κακοήθεια σε ύφεση, το διάστημα 
από την προηγηθείσα αντινεοπλασματική χημειοθεραπεία να είναι > από 10 
ημέρες από την έναρξη αυτής και το περιβάλλον εμφάνισης της λοίμωξης να 
είναι αυτό της κοινότητας (εξωνοσοκομειακή λοίμωξη). Κατά τη διάρκεια του 
επεισοδίου οι παράγοντες αυτοί είναι η άνοδος των ουδετεροφίλων >100/μl 
και >500/μl, η διάρκεια της ουδετεροπενίας <100/μl να είναι <14ημέρες, 
καθώς και η διάρκεια της ουδετεροπενίας <500/μl να είναι επίσης 
<14ημέρες. Τέλος αναλύοντας τα επεισόδια με ουδετερόφιλα <100/μl για 
περισσότερο από 14ημέρες είχαν 2,75 φορές πιθανότητα επιτυχούς 
έκβασης εάν έπαιρναν το συνδυασμό κεφταζιντίμης+αμικασίνης (p=0,038, 
odds ratio=2,75). Ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρήθηκαν σε 9/61 (14,7%) 
επεισόδια της ομάδας της σιπροφλοξασίνης και σε 10/62 (16,1%) της 
ομάδας κεφταζιντίμης+αμικασίνης (p=1,00), χωρίς να απαιτηθεί σε κανένα 
διακοπή της θεραπείας.  

Συμπερασματικά φαίνεται ότι η μονοθεραπεία με υψηλές δόσεις 
σιπροφλοξασίνης είναι εξ’ ίσου αποτελεσματική και ασφαλής με τον 
καθιερωμένο συνδυασμό κεφταζιντίμης+αμικασίνης, ως εμπειρική θεραπεία 
ουδετεροπενικών ασθενών “χαμηλού κινδύνου” με πυρετό. Επιπρόσθετα 
στους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν, έχει το πλεονέκτημα της από του 
στόματος χορήγησης για τη συμπλήρωση της αγωγής, ενώ συγχρόνως 
στερείται νεφροτοξικότητας και ωτοτοξικότητας. Παρόλα αυτά ιδιαίτερα 
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σημαντικό είναι κατά την επιλογή της εμπειρικής αντιμικροβιακής 
θεραπείας, να λαμβάνεται υπόψη το μικροβιακό φάσμα που επικρατεί και η 
ανθεκτικότητα των μικροοργανισμών που απομονώνονται στο συγκεκριμένο 
νοσοκομείο.  
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SUMMARY 
 

 
The aim of the present study was to compare administration of 

ciprofloxacin, given initially at the higher intravenous dose 400 mg three 
times a day for at least 72 hours, followed by oral administration 750 
mg twice a day, with the standard combination regimen of ceftazidime 
plus amikacin as empiric treatment in patients with febrile neutropenia. 

In a prospective study, a total of 123 febrile neutropenic patients 
were randomized: 61 in the ciprofloxacin group and 62 in the 
ceftazidime plus amikacin group. In 78,1% of the patients acute leukemia 
was the underlying disease, another 19,5% of the patients suffered 
from high-grade non-Hodgkin’s lymphoma, and the remaining 2,4% of the 
patients suffered from aplastic anemia.  

The frequency of successful clinical response without 
modification at the end of therapy was almost identical for ciprofloxacin 
[49,2% (30/61 patients)] compared with that for ceftazidime plus 
amikacin [50% (31/62 patients)], (p=1,00). For 40/61 (65,6%) patients, it 
was possible to switch from parenteral ciprofloxacin to the oral after a 
mean of 4,3±069 days, and the response was successful for 30/40 (75%) 
patients. Gram-positive organisms accounted for 56,8% of all organisms 
isolated. The response to therapy in ciprofloxacin group was 40,0% for 
the microbiologically documented infections, 50% for the clinically 
documented infections and 55,2% for the episodes with fever of 
unknown origin, compared with 41,2%, 43,8% and 58,6% respectively in 
ceftazidime plus amikacin group. The efficacies of the regimens against 
gram-positive bacteremias were 20% for the ciprofloxacin group and 
12,5% for the combination group.  

Superinfections were seen in 6 episodes in ciprofloxacin group and 
4 episodes of reinfection in ceftazidime plus amikacin group (p=0,006). 3 
patients (2 of ciprofloxacin group and 1 of combination group) died 
within 72 hours of randomization. Another 11 patients (7 vs 4 
respectively, p=0,363) died before resolution of neutropenia. Of the 
total 12/14 patients died because of infection.  

The analysis of the data shown that the prolonged and severe 
granulocytopenia is a critical factor for the successful outcome. In 
ciprofloxacin group the neutropenia with neutrophils <100/μl for 14 days 
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or more is significantly associated with the response to treatment 
(p=0,003). In the combination group this association is not significant 
(p=0,07).  

Logistic regression analyses were performed to estimate the 
probability of success and to identify “low risk” neutropenic patients. 
The covariates could be assessed at the onset of fever and during 
treatment as well. Among the tested covariates, the following variables 
were significant predictors of outcome at the onset of fever: absence 
of signs of clinically documented infection, neutrophils >100/μl, primary 
disease in remission, fever developing more than 10 days from the 
recent course of chemotherapy and outpatients status before the onset 
of fever. The significant predictors of outcome during treatment were: 
increasing neutrophils count >100/μl, increasing neutrophils count 
>500/μl, neutrophils <100/μl for less than 14 days and neutrophils 
<500/μl for less than 14 days as well. Furthermore episodes with 14 days 
or more of neutropenia <100/μl  treated with ceftazidime plus amikacin  
had response rates 2,75 times higher compared to episodes treated 
with ciprofloxacin (p=0,038, odds ratio=2,75). Adverse events were 
mostly self-limited and were observed in 9 (14,7%) ciprofloxacin-
treated patients and 10 (16,1%) patients who were receiving the 
combination.  

In summary, this trial suggests that high-dose ciprofloxacin is 
therapeutically equivalent to the routine regimen of ceftazidime plus 
amikacin in “low risk” febrile neutropenic patients and has the 
advantages of intravenous and oral administration, without nepfro- and 
ototoxicity. However, it is very important that before an empirical 
therapy is chosen each hospital determine bacteriologic predominance 
and perform resistance surveillance.                           
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