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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