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4. ΠΡΑΗΝΑ ΟΤΡΑ Δ ΑΘΔΝΖ ΤΠΟ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΗΑ
ΠΔΡΗΠΣΧΖ.
Δ. Κνπινπξίδεο, Η. Κσζηίκπα, Υ. Μαλάηνπ, Γ. Υνπιηάξα, Η. Κνπινπξίδεο, Κ. Γεσξγαιίδεο,
Α. Παζράιε, Α. Κξνθηδά, Ε. Νηθνιαίδνπ, Υ. Γνπδέιε.
Νεθπολογικό Σμήμα και Μικποβιολογικό Δπγαζηήπιο Γ.Ν. Κέπκςπαρ.
Πξφθεηηαη γηα αζζελή ειηθίαο 64 εηψλ ε νπνία επξίζθεηαη ζε θιαζηθή αηκνθάζαξζε κε
δηηηαλζξαθηθά ζηελ Μνλάδα καο απφ 20/5/2005. Ζ πξσηνπαζήο λφζνο είλαη δηαβεηηθή
λεθξνπάζεηα. Απφ ην ηζηνξηθφ ηεο αλαθέξεηαη αθραξψδεο Γηαβήηεο ζε ειηθία 43 εηψλ ν
νπνίνο απφ ειηθίαο 49 εηψλ ξπζκίδεηαη κε ηλζνπιίλε. Ζ έλαξμε ηεο λεθξηθήο λφζνπ
ρξνλνινγείηαη απφ ην 2003 κε λεθξσζηθνχ ηχπνπ ιεπθσκαηνπξία, βηνςία λεθξνχ (28/8/03)
έδεημε ηελ παξνπζία δηαβεηηθήο λεθξνπάζεηαο κε ζπλνδέο αιινηψζεηο αγγεηνπάζεηαο
δηαβεηηθνχ θαη ππεξηαζηθνχ ηχπνπ. Ζ βαζηθή λφζνο εμειίρζεθε ηαρχηαηα ζε ηειηθφ ζηάδην
λεθξηθήο αλεπάξθεηαο ζπλεπεία καδηθήο ιεπθσκαηνπξίαο (>11 gr/24hrs), αξξχζκηζηεο
πίεζεο, αξξχζκηζηνπ ζαθράξνπ θαη παρπζαξθίαο. Μεηά ηελ έληαμε ζε αηκνθάζαξζε
παξνπζίαζε ρακειή αξηεξηαθή πίεζε πηζαλψο ζπλεπεία λεπξνπάζεηαο ηνπ ΑΝ θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία δηαβεηηθήο καθξναγγεηνπάζεηαο παξνπζίαζε ζπρλά πξνβιήκαηα
ζξφκβσζεο αγγεηαθψλ πξνζπειάζεσλ (κφζρεπκα αξηζηεξνχ βξαρίνλα, κφληκνο ζθαγηηηδηθφο
θαζεηήξαο δεμηά, κφζρεπκα δεμηνχ κεξνχ). Σνλ Ηνχιην ηνπ 2006 παξνπζίαζε άηνλν έιθνο
ηνπ αξηζηεξνχ άθξνπ πνδφο πνπ αληηκεησπίζηεθε ζπληεξεηηθά ζηελ αξρή θαη ζηελ ζπλέρεηα
κε ελδναξηεξηαθή αγγεηνπιαζηηθή. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 παξνπζίαζε γάγγξαηλα ηνπ
αξηζηεξνχ άθξνπ πνδφο θαη νδεγήζεθε, ηειηθά, ζε αθξσηεξηαζκφ ηνπ αξηζηεξνχ θάησ άθξνπ
θάησζελ ηνπ γφλαηνο ηνλ Μάξηην ηνπ 2009 (7/4/09). Σνλ Μάην ηνπ 2009 ζξνκβψζεθε ην
κφζρεπκα ηνπ δεμηνχ κεξνχ, ηνπνζεηήζεθε κεξηαίνο θαζεηήξαο δεμηά θαη ζηελ ζπλέρεηα
κήξν-κεξηαίν κφζρεπκα αξηζηεξά ζε λνζνθνκείν ηεο Αζήλαο. Μεηεγρεηξεηηθά παξνπζίαζε
ζξνκβνθιεβίηηδα ηνπ δεμηνχ θάησ άθξνπ, εηζήρζε ζην Ννζνθνκείν, αθαηξέζεθε ν κεξηαίνο
θαζεηήξαο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ην κφζρεπκα ηνπ αξηζηεξνχ κεξνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
λνζειείαο ηεο παξνπζίαζε ζπρλά επεηζφδηα κηθξνβηαηκίαο θπξίσο κε Pseudomonas
aeruginosa, Enterococcus spp θαη Klebsiella pneumonia ηα νπνία αληηκεησπίζηεθαλ κε ηελ
θαηάιιειε αληηβηνηηθή αγσγή θαη ηειηθψο εμήιζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε θαιή θαηάζηαζε. Σν
επηέκβξην ηνπ 2009 παξνπζίαζε δπζνπξηθά ελνριήκαηα, ε επηζθφπεζε ησλ νχξσλ
απνθάιπςε ηελ παξνπζία «πξάζηλσλ» νχξσλ, ε γεληθή νχξσλ έδεημε: pH=6,5, ρξνηά=
πξάζηλε, αηκνζθαηξίλε= 1+, ιεχθσκα= 2++, ππνζθαίξηα= 0-2 θ.ν.π., εξπζξά= 0-2 θ.ν.π.,
θαιιηέξγεηα νχξσλ= κηθηφ θαιιηέξγεκα κε επηθξαηνχζα Pseudomonas aeruginosa > 105
cfu/ml. Καηφπηλ απηνχ ρνξεγήζεθε amikacin (Briklin) 500mg IM κεηά απφ θάζε ζπλεδξία
αηκνθάζαξζεο, ρσξίο απνηέιεζκα γηα απηφ ηελ 16/9/09 απνθαζίζηεθε εηζαγσγή ζην
Ννζνθνκείν. Σνπνζεηήζεθε θαζεηήξαο Foley θαη επηρεηξήζεθε ζπλδπαζκέλε ζπζηεκαηηθή
αγσγή θαη ηνπηθή έγρπζε αληηβηνηηθνχ ζηελ νπξνδφρν θχζηε σο εμήο: 1. Μεξνπελέκε
(Meronem) 1gr x2 IV, θαη 2. Serum NS 0,9 % 250 ml +1 gr amikacin γηα ηνπηθή, θαζεκεξηλή,
έγρπζε ζηελ νπξνδφρν θχζηε δηάξθεηαο 30 ιεπηψλ. Μία εβδνκάδα κεηά ε αζζελήο παξέκεηλε
ρσξίο ελνριήκαηα θαη ηα νχξα θαζάξηζαλ, ζπλερίζηεθε ε δηελέξγεηα δχν αθφκα ηνπηθψλ
εγρχζεσλ ζηελ θχζηε θαηά ηηο εκέξεο αηκνθάζαξζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα δηαθφπεθε ε
ζεξαπεία. Ζ αζζελήο παξέκεηλε ειεχζεξε ζπκπησκάησλ κέρξη ηελ 18/11/09 νπφηε
παξνπζίαζε εθ λένπ δπζνπξία θαη «πξάζηλα» νχξα. Άξρηζε ε ρνξήγεζε Κεθεπίκεο
(Maxipime) 1gr x2 IM βάζεη ηνπ πξνεγνχκελνπ αληηβηνγξάκκαηνο. Μεηά κία εβδνκάδα δελ
ππήξμε θακία αληαπφθξηζε ζηελ ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε αληηβίσζεο γη’ απηφ ηελ 25/11/09
ηνπνζεηήζεθε. θαζεηήξαο Foley θαη δηελεξγήζεθε αληνχζα θπζηενγξαθία ε νπνία έδεημε ηελ
παξνπζία κηθξήο νπξνδφρνπ θχζηεο θαη θπζηεν-νπξεηεξηθή παιηλδξφκεζε 3νπ βαζκνχ
άκθσ. Καηφπηλ απηνχ άξρηζε ε ελδνθπζηηθή έγρπζε amikacin, φπσο πξνεγνπκέλσο, ελ
αλακνλή ηεο λέαο θαιιηέξγεηαο νχξσλ ε νπνία, κεηά 3-ήκεξν, έδεημε ηελ παξνπζία
πνιπαλζεθηηθνχ ζηειέρνπο Klebsiella pneumonia θαη Enterococcus faecalis. Γηαθφπεθε ε
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έγρπζε amikacin θαη αληηθαηαζηάζεθε κε colistin ιφγσ επαηζζεζίαο ηεο Klebsiella
pneumonia, βάζεη αληηβηνγξάκκαηνο, ζπγρξφλσο ρνξεγήζεθε Λεβνθινμαζίλε (Tavanic) 500
mg x1 pos γηα θάιπςε απφ ηνλ εληεξφθνθθν. Μεηά απφ νθηψ ηνπηθέο εγρχζεηο colistin ζηελ
νπξνδφρν θχζηε ε ζεξαπεία δηαθφπεθε θαη ε αζζελήο παξακέλεη ζε θαιή θαηάζηαζε κέρξη
ζήκεξα ρσξίο ελνριήκαηα θαη ρσξίο απνβνιή «πξάζηλσλ» νχξσλ, παξνπζηάδεη, φκσο,
κεηξίνπ βαζκνχ βαξεθνΐα ε νπνία πξνθαλψο νθείιεηαη ζε σηνηνμηθφηεηα ηεο amikacin ε
νπνία απνξξνθήζεθε απφ ηνλ βιελλνγφλν ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο.
πκπεξαζκαηηθά ε εκπεηξία ηνπ αλσηέξσ πεξηζηαηηθνχ δείρλεη φηη νη νπξνινηκψμεηο απφ
Pseudomonas aeruginosa θαη Klebsiella pneumonia είλαη δπλαηφλ λα πξνθαινχλ ηελ
εκθάληζε πξάζηλσλ νχξσλ. Ζ ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ ζε αζζελείο ππφ
αηκνθάζαξζε θαίλεηαη φηη είλαη αλελεξγήο ιφγσ ηεο ειάρηζηεο ή/θαη θαζφινπ απνβνιήο
νχξσλ. Ζ ηνπηθή έγρπζε αληηβηνηηθψλ απνδεηθλχεηαη απνηειεζκαηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο
ινίκσμεο. Πξνζνρή ζηελ ηνμηθφηεηα ησλ αληηβηνηηθψλ ηα νπνία θαίλεηαη φηη απνξξνθψληαη
επρεξψο απφ ην κεηαβαηηθφ επηζήιην ηεο θχζηεο.
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5. ΠΑΝΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΤΠΟΣΡΟΠΗΑΕΟΤΑ ΠΔΡΗΣΟΝΗΣΗΓΑ ΑΠΟ
KOCURIA VARIANS Δ ΑΘΔΝΖ ΤΠΟ ΤΝΔΥΖ ΦΟΡΖΣΖ ΠΔΡΗΣΟΝΑΨΚΖ
ΚΑΘΑΡΖ (ΦΠΚ)
Μαθξίδεο Γ, ππξφπνπινο Π, Ξαλζνπνχινπ Κ, Παπαδφπνπινο Ρ, Κειεζίδεο Απ,
Κνηδαδάκεο Ν.
Νεθπολογικό Σμήμα Γ.Ν. Βέποιαρ
Δηζαγσγή. Ο Gram ζεηηθφο θφθθνο Kocuria Varians αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ
Micrococcae θαη απνηειεί ζπζηαηηθφ ηεο θπζηνινγηθήο ρισξίδαο ηνπ δέξκαηνο. Οη ινηκψμεηο
απφ απηφλ είλαη ζπάληεο θαη έρνπλ αλαθεξζεί ζε βαξηά αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο.
Πεξηγξάθνπκε ζπάληα πεξίπησζε ππνηξνπηάδνπζαο πεξηηνλίηηδαο απφ Kocuria Varians ζε
αζζελή ππφ ΦΠΚ.
Πεξηγξαθή πεξηζηαηηθνχ. Αζζελήο 68 εηψλ κε ΥΝΝΣ ιφγσ λεθξνζθιεξσζίαο ππφ ΦΠΚ
εδψ θαη 3 ρξφληα, πξνζήιζε ιφγσ θνηιηαθνχ άιγνπο θαη ζνιεξφηεηαο ηνπ ππεξδηεζήκαηνο.
Διήθζεζαλ θαιιηέξγεηεο πεξηηνλατθνχ πγξνχ, έμσ ζηνκίνπ πεξηηνλατθνχ θαζεηήξα θαη
ξηληθνχ βιελλνγφλνπ. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ πεξηηνλατθνχ πγξνχ αλέδεημε απνηθία ελφο Gram
ζεηηθνχ θφθθνπ, ν νπνίνο ηαπηνπνηήζεθε σο Kocuria varians. Ο αζζελήο ηέζεθε ζε ζεξαπεία
κε βαλθνκπθίλε βάζεη αληηβηνγξάκκαηνο. Οη άιιεο θαιιηέξγεηεο ήηαλ αξλεηηθέο.
Ο αζζελήο έιαβε ζπλνιηθά 15 κέξεο ζεξαπείαο κε βαλθνκπθίλε. Σελ πξψηε φκσο εβδνκάδα
απφ ην πέξαο ηεο ζεξαπείαο επαλήιζε κε πεξηηνλίηηδα. Ζ θαιιηέξγεηα αλέδεημε θαη πάιη
Kocuria varians. Αθνινχζεζε λένο θχθινο ζεξαπείαο κε 21ήκεξν ζρήκα βαλθνκπθίλεο, ν
νπνίνο απνδείρηεθε αλεπηηπρήο, ππνηξνπηάδνληαο κάιηζηα 2 αθφκε θνξέο. Απνθαζίζηεθε
αθαίξεζε ηνπ πεξηηνλατθνχ θαζεηήξα θαη ηαπηφρξνλε επαλαηνπνζέηεζή ηνπ ζε άιιε ζέζε.
Απφ ην άθξν ηνπ θαζεηήξα απνκνλψζεθε Kocuria varians. Ο αζζελήο ζπλέρηζε ηε ζεξαπεία
κε βαλθνκπθίλε γηα 21 κέξεο θαη είλαη αζπκπησκαηηθφο ηνπο ηειεπηαίνπ 3 κήλεο.
πκπεξάζκαηα
Ζ Kocuria varians αλήθεη ζηε θπζηνινγηθή ρισξίδα ηνπ δέξκαηνο, δελ είλαη φκσο ηφζν
«αζψα».ηνλ αζζελή πνπ πεξηγξάςακε πξνθάιεζε ζεκαληηθή λνζεξφηεηα κε
ππνηξνπηάδνπζεο πεξηηνλίηηδεο.
Ο αζζελήο καο, εθηφο απφ ηε λεθξηθή αλεπάξθεηα, δελ είρε άιιε αηηία αλνζνθαηαζηνιήο.
Οη κηθξφθνθθνη κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ βηνκεκβξάλε ζε θαζεηήξεο.
Ζ αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ πεξηηνλατθνχ θαζεηήξα ζε άιιε ζέζε είλαη απνδεθηή
θαη πξνηεηλφκελε πξαθηηθή.
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