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• Τι μελέτη 
 Τυχαιοποιημένη, πολύ-κεντρική μελέτη μη κατωτερότητας 
 
• Πότε 
 Ιούλιος 2011 – Αύγουστος 2017 
 
• Πληθυσμός που μελετήθηκε 
 1.954 ασθενείς με υποψία ενδοκαρδίτιδας εξετάσθηκαν σε 

καρδιολογικό κέντρο 
 400 ασθενείς σε σταθερή κλινική κατάσταση με ενδοκαρδίτιδα 

αριστερών κοιλοτήτων της καρδιάς στους οποίους είχε 
απομονωθεί παθογόνος μικροοργανισμός (Streptococcus, 
Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus,  ή coagulase-negative 
staphylococci) τυχαιοποιήθηκαν  



 
• Σκοπός 
 Σύγκριση αποτελεσματικότητας 

ενδοφλεβίως σε σχέση με από 
του στόματος χορηγούμενα 
αντιβιοτικά 

 
• Όλοι οι ασθενείς έλαβαν αρχικά 

IV αντιβιοτικά για 10 ημέρες  
 

• Καταληκτικά σημεία 
 Θνητότητα, μη 

προγραμματισμένο χειρουργείο 
καρδιάς, εμβολικά επεισόδια, 
επανεμφάνιση βακτηριαιμίας 
από το αρχικό παθογόνο έως και 
6 μήνες μετά την ολοκλήρωση 
της αντιμικροβιακής αγωγής 



• Αποτελέσματα 
 Όλοι οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση 

της αντιμικροβιακής αγωγής ή έως το θάνατο 
 Κανένας ασθενής δε χάθηκε στο follow-up 
 Ο συνδυασμός των 4 καταληκτικών σημείων επετεύχθη σε 42 ασθενείς 

(10.5%) εκ των οποίων 24 (12.1%) από την ομάδα των IV αντιβιοτικών και 
18 (9.0%) από την ομάδα των po αντιβιοτικών 

 Διαφορά μεταξύ των ομάδων 3.1% (95% CI, –3.4 to 9.6; P = 0.40) 



• Δεδομένα για την ασφάλεια 
 Ανεπιθύμητες ενέργειες από τα χορηγούμενα αντιβιοτικά 

αναφέρθηκαν σε 22 ασθενείς (6%) μετά την τυχαιοποποίηση 12 
(6%) από την ομάδα IV αντιβιοτικών και 10 (5%) από την ομάδα 
των po αντιβιοτικών (P = 0.66) 

 
 Οι πιο συχνά αναφερόμενες ΑΕ ήταν: 
 50% αλλεργία 
 27% καταστολή του μυελού των οστών 
 14% γαστρεντερικές διαταραχές 
 
 Μη στατιστικά σημαντική διαφορά στα ποσοστά των ΑΕ μεταξύ 

των 2 ομάδων 



  

The oral treatment group shifted from intravenously administered antibiotics to orally 
administered antibiotics at a median of 17 days after the start of treatment.  

Presenter
Presentation Notes
Kaplan–Meier Plot of the Probability of the Primary Composite Outcome. The primary composite outcome was all-cause mortality, unplanned cardiac surgery, embolic events, or relapse of bacteremia with the primary pathogen, from randomization until 6 months after antibiotic treatment was completed. The oral treatment group shifted from intravenously administered antibiotics to orally administered antibiotics at a median of 17 days after the start of treatment. The inset shows the same data on an enlarged y axis.



• Περιορισμοί στο σχεδιασμό της μελέτης 
 Μελετήθηκαν μόνο ασθενείς με ενδοκαρδίτιδα των αριστερών 

κοιλοτήτων της καρδιάς 
 Μελετήθηκαν ασθενείς στους οποίους απομονώθηκαν συγκεκριμένα 

μικρόβια μόνο 
 Στον πληθυσμό που μελετήθηκε το ποσοστό των IVDUs ήταν μικρό (5 

ασθενείς) 
 Δεν μελετήθηκαν περιπτώσεις ασθενών στους οποίους να είχε 

απομονωθεί MRSA ή άλλο ανθεκτικό παθογόνο 
 Δεν συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με συνοσηρότητες 

 
• Συμπεράσματα 
 Σε κλινικά σταθερούς ασθενείς με ενδοκαρδίτιδα αριστερών κοιλοτήτων η 

αποτελεσματικότητα της συνέχισης της θεραπείας με αντιβιοτικά po μετά 
την αρχική IV αγωγή ήταν μη κατώτερη της συνεχιζόμενης IV αγωγής 
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• Τι μελέτη 
 Τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή πολύ-κεντρική μελέτη σύγκρισης 

φαρμάκου με placebo 
 
• Πότε 
 Δεκέμβριος 2012 – Οκτώβριος 2016 
 
• Πληθυσμός που μελετήθηκε 
 2.896 ασθενείς εξετάσθηκαν 
 758 ασθενείς με βακτηριαιμία από S. aureus που είχαν λάβει αντιβιοτική 

αγωγή για λιγότερο από 96 ώρες τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν ή όχι 
συμπληρωματικά ριφαμπικίνη (370 ασθενείς έλαβαν ριφαμπικίνη, 388 
ασθενείς έλαβαν placebo) 

 
 Συμμετείχαν 29 Νοσοκομεία (UK) 



• Σκοπός 
 Να ελεγχθεί η υπόθεση ότι η προσθήκη ριφαμπικίνης στη θεραπεία 

ασθενών με βακτηριαιμία από S. aureus θα είχε ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των περιστατικών αποτυχίας της αγωγής με μικροβιολογικό 
δεδομένο ή επανεμφάνισης της βακτηριαιμίας μετά την ολοκλήρωση της 
αγωγής 

 
• Καταληκτικά σημεία 
 αποτυχία αντιμικροβιακής αγωγής με μικροβιολογικό δεδομένο 
 επανεμφάνιση βακτηριαιμίας μετά την ολοκλήρωση της αγωγής 
 θάνατος 
 από τη στιγμή της τυχαιοποίησης έως και 12 εβδομάδες μετά  

 



• Προηγούμενες σχετικές μελέτες που οδήγησαν στην υπόθεση  
 

 



 • Αποτελέσματα 
 

Bioethics 
Randomisation 
Masking 

 



 

Presenter
Presentation Notes
Treatment failure, disease recurrence, and death from randomisation to 12 weeks Kaplan-Meier curves of bacteriologically confirmed treatment failure or disease recurrence, or death, (A), clinically defined treatment failure or disease recurrence, or death, (C), and mortality (D) from randomisation to 12 weeks; and Forest plot of three priority subgroup analyses for bacteriological treatment failure or disease recurrence, or death from randomisation to 12 weeks (primary endpoint; B). The p value for interaction is presented in (B). HR=hazard ratio. MSSA=meticillin-susceptible Staphylococcus aureus. MRSA=meticillin-resistant S aureus



• Αποτελέσματα 
 485 (64%) ασθενείς είχαν βακτηριαιμία από S. aureus της κοινότητας 
 132 (17%) ασθενείς είχαν ενδονοσοκομειακή βακτηριαιμία από S. aureus 
 47 (6%) ασθενείς είχαν βακτηριαιμία από MRSA 
 301 (40%) ασθενείς είχαν λοίμωξη σε εν τω βάθει ιστούς 
 Η μέση διάρκεια των χορηγούμενων αντιβιοτικών ήταν 29 ημέρες (IQR 

18–45) 
 Οι περισσότεροι ασθενείς (619 - 82%) έλαβαν ως βασικό (backbone) 

αντιβιοτικό φλουκλοξασιλίνη  
• Καταληκτικά σημεία εβδομάδα 12 της μελέτης 
 62 (17%) των ασθενών που έλαβαν συμπληρωματικά ριφαμπικίνη σε 

σχέση με 71 (18%) των ασθενών που έλαβαν συμπληρωματικά placebo 
είχαν αποτυχία στην αγωγή, επανεμφάνιση της βακτηριαιμίας ή θάνατο 
(absolute risk difference –1·4%, 95% CI –7·0 to 4·3; hazard ratio 0·96, 
0·68–1·35, p=0·81) 



 
• Δεδομένα για την ασφάλεια 
 Μη στατιστικά σημαντική η διαφορά 

στην εμφάνιση σοβαρών ΑΕ (p=0·17) 
ή βαθμού 3-4 ΑΕ (p=0·36) μεταξύ των 
ασθενών που έλαβαν 
συμπληρωματικά ριφαμπικίνη σε 
σχέση με αυτούς που έλαβαν 
συμπληρωματικά placebo 

 
 Περισσότεροι ασθενείς στην ομάδα 

που έλαβε συμπληρωματικά 
ριφαμπικίνη (24 - 6%) σε σχέση με 
αυτούς που έλαβαν placebo (6 – 2%) 
παρουσίασαν αλληλεπιδράσεις 
φαρμάκων και ανάγκη τροποποίησης 
της αγωγής (p=0·0005) 



• Συμπεράσματα 

 



 
 
 

#3 



 



• Τι μελέτη 
 Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μη τυφλή (open label) μελέτη σύγκρισης 
 
• Πότε 
 Οκτώβριος 2009 – Δεκέμβριος 2014 
 
• Πληθυσμός που μελετήθηκε 
 16.907 ασθενείς εκτιμήθηκαν 
 3.443 ασθενείς έλαβαν ως θεραπεία για λανθάνουσα φυματίωση 

ριφαμπικίνη (10mg/kg, 600mg max) για 4 μήνες 
 3.416 ασθενείς έλαβαν ως θεραπεία για λανθάνουσα φυματίωση 

ισονιαζίδη (5mg/kg, 300mg max) για 9 μήνες 
 Συμμετείχαν 9 χώρες (Australia, Benin, Brazil, Canada, Ghana, Guinea, 

Indonesia, Saudi Arabia και South Korea) 



• Σκοπός 
 Να εξεταστεί αν μια αγωγή 4 μηνών με ριφαμπικίνη σε σχέση με μια 

αγωγή 9 μηνών με ισονιαζίδη είναι μη κατώτερη ως προς τα καταληκτικά 
σημεία σε ασθενείς με λανθάνουσα φυματίωση (συμπεριλαμβανομένων 
ασθενών με HIV ή άλλη ανοσοκαταστολή) 

 
• Καταληκτικά σημεία 
 εμφάνιση ενεργού φυματίωσης  
 ολοκλήρωση αντιφυματικής αγωγής 
 προφίλ ασφάλειας 



• Αποτελέσματα 
Αριθμός ασθενών  Ριφαμπικίνη 

(N=3.443) 
Ισονιαζίδη 
(N=3.416) 

P 

Ενεργός TB κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας 

4 4 ns 

Ενεργός TB κατά τη 
διάρκεια του follow-up 

4 5 ns 

  Η παρακολούθηση των ασθενών για ανάπτυξη ενεργού φυματιώσεως γινόταν κάθε μήνα 
για τους 2 πρώτους μήνες και στη συνέχεια κάθε 2 μήνες 

 Η παρακολούθηση των ασθενών συνεχίστηκε και μετά την ολοκλήρωση ή διακοπή της 
θεραπείας κάθε 3 μήνες για συνολικά 28 μήνες 

 



• Αποτελέσματα 

 



• Δεδομένα για την ασφάλεια 
 Κατά τη διάρκεια της μελέτης γίνονταν ενδιάμεσες αναλύσεις σχετικά με 

την ασφάλεια όταν είχε συμπεριληφθεί στη μελέτη το 25%, 50% και 75% 
των ασθενών που είχε προβλεφθεί από τον αρχικό σχεδιασμό 

 
 Όλες οι αναφερόμενες ΑΕ εκτιμήθηκαν από 3 ανεξάρτητους ερευνητές 

που δεν γνώριζαν σε πιο σκέλος της μελέτης είχε τυχαιοποιηθεί ο 
ασθενής 



 



• Περιορισμοί στο σχεδιασμό της μελέτης 
 πρόκειται για μελέτη μη τυφλή (open-label) 
 ολοκλήρωση ή μη της θεραπείας κατά δήλωση του ασθενούς 
 αν και συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη ασθενείς με HIV λοίμωξη ο αριθμός 

τους ήταν μικρός (255 ασθενείς) 
 χαμηλός αριθμός ασθενών με ενεργό φυματίωση 

 
• Συμπεράσματα 
 Ως προς τα καταληκτικά σημεία σε ασθενείς με λανθάνουσα φυματίωση 

η αγωγή με ριφαμπικίνη 4 μήνες ήταν μη κατώτερη της αγωγής με 
ισονιαζίδη για 9 μήνες 

 Οι ασθενείς στην ομάδα της ριφαμπικίνης είχαν μεγαλύτερα ποσοστά 
συμμόρφωσης και ολοκλήρωσης της αγωγής και λιγότερες ΑΕ 
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• Τι μελέτη 
 Τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή μελέτη σύγκρισης φαρμάκου με placebo 
 Τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή μελέτη σύγκρισης φαρμάκου με οσελταμιβίρη 

και placebo 
 
• Πότε 
 Mελέτη φάσης 2: Δεκέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016 
 Mελέτη φάσης 3: Δεκέμβριος 2016 – Μάρτιος 2017 
 
• Πληθυσμός που μελετήθηκε 
 Μελέτη φάσης 2: 400 ασθενείς (389 ολοκλήρωσαν τη μελέτη) 
 τυχαιοποίηση 1:1:1:1 (Β10, Β20, Β40, placebo) 
 Μελέτη φάσης 3: 1.436 ασθενείς (1.366 ολοκλήρωσαν τη μελέτη, 1.064 ΙΤΤ) 
 τυχαιοποίηση 2:2:1 (Β40 αν ΣΒ<80kg / B80 αν ΣΒ≥80kg, Oseltamivir, placebo) 



• Τι είναι το Baloxavir 
 Νεότερο αντιϊκό φάρμακο έναντι του συμπλέγματος πολυμεράσης 

των ιών της γρίπης Α και Β 
 Μετά από χορήγηση από του στόματος το Baloxavir μετατρέπεται 

σε οξύ που εκλεκτικά αναστέλλει τη λειτουργία της 
ενδονουκλεάσης εντός της πρωτεϊνικής υπομονάδας της ιϊκής 
πολυμεράσης 

 
(+)  Μεγαλύτερος χρόνος ημιζωής  
  1 δόση φαρμάκου 
 
(-)  Χαμηλός ουδός για ανάπτυξη αντοχής και μετάδοσης 

 ανθεκτικών στελεχών (πχ μεταλλαγή Ι38Τ) 
  



• Σκοπός 
 Να εξεταστεί αν 1 δόση φαρμάκου είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 

του χρόνου μέχρι την αποδρομή των συμπτωμάτων της γρίπης σε 
σύγκριση με placebo ή oseltamivir 

 
• Καταληκτικά σημεία 
 Ο χρόνος για την αποδρομή των συμπτωμάτων  



• Αποτελέσματα 

 



• Αποτελέσματα 

 
 



• Δεδομένα για την ασφάλεια 
 

AE  συνολικά 20.7% Baloxavir 
   24.6% placebo 
   24.8% Oseltamivir 
 
 2 σοβαρές ΑΕ αναφέρθηκαν στην ομάδα των ασθενών που έλαβε 

Baloxavir (βουβωνοκήλη, άσηπτη μηνιγγίτιδα) οι οποίες δε θεωρήθηκαν 
να σχετίζονται με τη λήψη του φαρμάκου από ανεξάρτητους ερευνητές 

 
ΑΕ σχετιζόμενες με το φάρμακο  4.4% Baloxavir 
     3.9% placebo 
     8.4% Oseltamivir 
  

 



• Περιορισμοί στο σχεδιασμό της μελέτης 
 Η διάρκεια πολλαπλασιασμού του ιού της γρίπης είναι μεγαλύτερη σε 

ασθενείς υψηλού κινδύνου (παιδιά, ηλικιωμένοι, νοσηλευόμενοι 
ασθενείς)  

 Μεταλλαγές του ιού που προσδίδουν αντοχή στη Baloxavir έχουν ήδη 
ανιχνευθεί (Ι38Τ/M/F) 
 

• Συμπεράσματα 
 Η χορήγηση μιας δόσης Baloxavir δε φαίνεται να σχετίζεται με εμφάνιση 

ανεπιθύμητων ενεργειών  
 Η χορήγηση μιας δόσης Baloxavir φαίνεται να σχετίζεται με μείωση του 

χρόνου αποδρομής των συμπτωμάτων της γρίπης και του ιϊκού φορτίου 
σε ασθενείς με μη επιπεπλεγμένη λοίμωξη από ιό της γρίπης  
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• Σκοπός 
 Να εξεταστεί εάν η τοπική θεραπεία με βακτηριοφάγους σε 

εγκαυματίες ασθενείς με λοίμωξη από Pseudomonas μπορεί να 
είναι συγκρίσιμη ως προς τα καταληκτικά σημεία με την 
καθιερωμένη θεραπεία  

• Καταληκτικά σημεία 
 χρόνος μέχρι τη μείωση του βακτηριακού φορτίου κατά το ήμισυ  
 χρόνος και ανάγκη χορήγησης συμπληρωματικά αντιβιοτικού 

έναντι του στελέχους της Pseudomonas 
 συχνότητα και χρόνος εμφάνισης νέας λοίμωξης κατά τη διάρκεια 

των 7 ημερών της θεραπείας 
 καταγραφή λόγων για διακοπή της θεραπείας με φάγους 
 προφίλ ασφαλείας 



 



Ιστορική Αναδρομή 

 



• Αποτελέσματα 
 Μεγαλύτερος αριθμός ασθενών 

στο σκέλος με την καθιερωμένη 
θεραπεία είχε θετική τελική 
έκβαση σε σχέση με τους 
ασθενείς που έλαβαν θεραπεία 
με βακτηριοφάγους (13/17, 76% 
vs.9/17, 53%) (p=0.15)  
 
 

 

 



• Δεδομένα για την ασφάλεια 

 



• Περιορισμοί στο σχεδιασμό της μελέτης 
 ανεπιτυχής τυχαιοποίηση  
 στο σκέλος της μελέτης με τη χρήση βακτηριοφάγων οι ασθενείς ήταν 

μεγαλύτεροι σε ηλικία και είχαν λιγότερο σοβαρά εγκαύματα 
 το βακτηριακό φορτίο ήταν μεγαλύτερο 
 σε μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πριν από τη χορήγηση 

των βακτηριοφάγων θα πρέπει να γίνεται ένα τέστ ευαισθησίας για το στέλεχος 
της Pseudomonas (phagogram) 

 οι ασθενείς έλαβαν χαμηλότερη από την προβλεπόμενη δόση coctail 
βακτηριοφάγων καθώς αυτοί καταστρέφονται με το χρόνο από την παραγωγή 
τους και πρέπει να χορηγούνται άμεσα 

• Συμπεράσματα 
 H θεραπεία με coctail βακτηριοφάγων είχε ως αποτέλεσμα κλινική ανταπόκριση 

αν και με καθυστέρηση σε σύγκριση με την καθιερωμένη θεραπεία. Είχε όμως 
λιγότερες (αριθμητικά) ΑΕ 

• Μελλοντική εφαρμογή 
 Για τη θεραπεία πολυανθεκτικών στελεχών Pseudomonas 
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Πρόληψη Μετάδοσης Λοιμώξεων  
και Υγιεινή των Χεριών 

  
• Video 1 

 
• Video 2 

 
• Video 3 

 
• Video 4 
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 file:///C:/Users/user/Documents/Journal%20Club/Interactiv

e-Guideline-table-EHA-SWG-English-Language-2018-06-
14.pdf 



 Επιλεγμένη βιβλιογραφία σχετικά με: 

 - Εμπύρετο ουδετεροπενία 
 Diagnosis and empirical treatment of fever of unknown origin (FUO) in 

adult neutropenic patients  
 Management of Fever and Neutropenia in Children With Cancer and 

Hematopoietic Stem-Cell Transplantation Recipients  
 Diagnosis and antimicrobial therapy of lung infiltrates in febrile 

neutropenic patients (excluding allogeneic stem cell transplantation 
patients)  

 Diagnosis and management of sepsis in neutropenic patients  
 Initial empirical therapy in febrile neutropenic patients  
- Μυκητιασικές λοιμώξεις σε αιματολογικούς ασθενείς 
- Ιογενείς λοιμώξεις 
- Ανοσοποίηση σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς 
- Λοιμώξεις από κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες σε ογκολογικούς 

ασθενείς 



 
 

Ευχαριστώ 
και 

Καλή Χρονιά! 
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