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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η θνητότητα και η μακροχρόνια  νοσηλεία των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε 

σημαντικές χειρουργικές επεμβάσεις αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις λοιμώξεις που 

προκύπτουν μετεγχειρητικά1–3. Οι λοιμώξεις αυτές σχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα, 

θνητότητα αλλά και υψηλό κόστος νοσηλείας2,3. Παράλληλα, η υπάρχουσα βιβλιογραφία 

επισημαίνει  σημαντική  αύξηση  της  αντοχή  των  Gram  αρνητικών  μικροβίων  στα 

χρησιμοποιούμενα  αντιβιοτικά,  ιδιαίτερα  σε  ασθενείς  που  νοσηλεύονται  σε  Μονάδες 

Εντατικής  Θεραπείας  (ΜΕΘ)4.  Ο  σχεδόν  επιδημικός  χαρακτήρας  των  λοιμώξεων  που 

οφείλονται  σε  Gram  αρνητικά  βακτήρια  έχει  οδηγήσει  στο  έντονο  ενδιαφέρον  της 

παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για τη μελέτη των μηχανισμών και των παραγόντων 

που  οδήγησαν  στην  επιδημιολογική  αυτή  αλλαγή  και  την  ανεύρεση  τρόπων  σωστής 

αντιμετώπισης.

Τα  Gram  αρνητικά  βακτήρια  χαρακτηρίζονται  από  την  ικανότητα  για  ταχεία  ανάπτυξη 

ταυτόχρονης  αντοχής  σε  πολλές  κατηγορίες  αντιμικροβιακών  φαρμάκων 

συμπεριλαμβανομένων  των  αμινογλυκοσιδών,  κινολονών,  και  καρβαπενεμών.  Οι 

λοιμώξεις από τέτοια πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια (multi drug resistant - Gram 

negative  bacteria  -  MDR-GNB)  επιφέρουν  αύξηση  της  θνητότητας  και  παράταση  του 

χρόνου  νοσηλείας,  σε  σχέση  με  τις  λοιμώξεις  από  μη  πολυανθεκτικά  στελέχη5.  Η 

βιβλιογραφία  δεν  έχει  καταλήξει  μέχρι  σήμερα  σε  ένα  συναινετικό  ορισμό  των 

πολυανθεκτικών  Gram  αρνητικών  βακτηρίων6.  Για  παράδειγμα  ως  πολυανθέκτικο 

Pseudomonas aeruginosa, αναφέρεται το στέλεχος που παρουσιάζει αντοχή σε μία έως 

και  πέντε  από  τις  επτά  κατηγορίες  των  αντιψευδομοναδικών  αντιβιοτικών 

(αντιψευδομοναδικές  πενικιλλίνες,  κεφαλοσπορίνες,  καρβαπενέμες,  μονομπακτάμες, 

κινολόνες, αμινογλυκοσίδες και πολυμυξίνες), ανάλογα με τον ορισμό που δίνει ο εκάστοτε 

ερευνητής. 

Ο  πιο  προωθημένος  ορισμός  των  πολυανθεκτικών  Gram  αρνητικών  βακτηρίων 

περιλαμβάνει βακτήριαμε ευαισθησία μόνο στις πολυμυξίνες και σε μια ακόμη κατηγορία 

αντιβιοτικών. Λοιμώξεις από τέτοια «υπέρ» πολυανθεκτικά GNB πού είναι μόλις ένα βήμα 

πριν το θεραπευτικό αδιέξοδο της παν-ανθεκτικότητας, συνήθως προκύπτουν στις ΜΕΘ σε 

1
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χειρουργημένους  ή  ανοσοκατεσταλμένους  ασθενείς  και  είναι  αρκετά  σπάνιες. 

Παρουσιάζουν  βέβαια  εξαιρετικό  ενδιαφέρον  σε  ότι  αφορά  την  αντιμετώπιση  και  το 

θεραπευτικό  αποτέλεσμα  καθώς  και  την  ανεύρεση  τρόπου  για  την  πρόληψη  τους.  Η 

ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τη μη ορθολογική χρήση 

αντιβιοτικών7.   Έτσι,  η εμπειρία των ανεπτυγμένων υγειονομικά χωρών από τις οποίες 

προέρχεται το σύνολο σχεδόν της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι μικρή στην αντιμετώπιση 

πολυανθεκτικών στελεχών σαν αυτά που περιγράψαμε παραπάνω. Στις ελληνικές ΜΕΘ 

νοσηλεύονται,  λόγω  της  πολυφαρμακίας  και  της  υπερκατανάλωσης  αντιβιοτικών  που 

δυστυχώς γίνεται  στη  χώρα, αρκετοί  ασθενείς  με  λοιμώξεις  από  πολυανθεκτικά Gram 

αρνητικά  βακτήρια  ή  ακόμα  και  GNB  στελέχη  με  ευαισθησία  μόνο  στις  πολυμυξίνες 

(polymyxin only susceptible- POS)8. 

Τα πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια προκύπτουν είτε ενδογενώς ως αποτέλεσμα 

της έκθεσης στα αντιβιοτικά, είτε εξωγενώς με οριζόντια μετάδοση από ασθενή σε ασθενή9. 

Ο αποικισμός ασθενών της ΜΕΘ με πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια προκύπτει 

πιο συχνά ως αποτέλεσμα της έκθεσης στα αντιμικροβιακά και λιγότερο λόγω εξωγενούς 

μετάδοσης από ασθενή σε ασθενή μέσω των μολυσμένων επιφανειών και των χεριών του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού10. Ο ρόλος της οριζόντιας μετάδοσης των μικροβίων είναι 

πιο σημαντικός σε ιδρύματα και νοσοκομεία μακράς νοσηλείας9, παρά στις ΜΕΘ όπου τα 

μέτρα  υγειονομικού  περιορισμού  της  εξωγενούς  μετάδοσης  είναι  πολύ  αυστηρά,  ο 

αποικισμός  με  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια  προκύπτει  πιο  συχνά  ως 

αποτέλεσμα εξαλλαγής των βακτηριών, και προσφέρεται για τη μελέτη των παραγόντων 

κινδύνου που οδηγούν στο φαινόμενο αυτό. Παρόλα αυτά, πολλές περιπτώσεις επιδημιών 

πολυανθεκτικών στη ΜΕΘ οφείλονται σε αποτυχία των πολιτικών ελέγχου λοιμώξεων. 

Πρόσφατη  μελέτη  διαπίστωσε  ότι  σε  λοιμώξεις  από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά 

βακτήρια η εμπειρική θεραπεία δεν ήταν σε πολλές από τις περιπτώσεις αποτελεσματική1, 

με  αποτέλεσμα  την  απώλεια  πολύτιμου  χρόνου  και  την  επιβάρυνση  της  κλινικής 

κατάστασης των ασθενών. Ο προσδιορισμός των προδιαθεσικών παραγόντων μπορεί να 

οδηγήσει  στη  διαμόρφωση  κανόνων  και  κλινικών  δεικτών  που  θα  καθορίζουν  ποιοι 

ασθενείς  είναι  υψηλού  κινδύνου  για  ανάπτυξη  λοιμώξεων  από  πολυανθεκτικά  Gram 

αρνητικά  βακτήρια,  πρέπει  να  λαμβάνουν  εμπειρική  θεραπεία  και  να  γίνονται  στόχος 
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συγκεκριμένων  μέτρων  για  την  πρόληψης  της  μετάδοσης  της  λοίμωξης  σε  άλλους 

ασθενείς.  Παράλληλα  η  εφαρμογή  πιο  αποτελεσματικών  εμπειρικών  θεραπευτικών 

σχημάτων  μπορεί  να  μειώσει  την  πίεση  φυσικής  επιλογής,  προς  διασταυρούμενα 

πολυανθεκτικά και ίσως παν-ανθεκτικά στελέχη. Επομένως, η αναγνώριση των ασθενών 

που είναι  υποψήφιοι  για  την  ανάπτυξη λοιμώξεων από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά 

βακτήρια είναι  επιτακτική. Οι  παράγοντες που προδιαθέτουν τους ασθενείς σε λοίμωξη 

από  πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια, λόγω της σπανιότητας τέτοιων λοιμώξεων, 

δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί και αξιολογηθεί. 

Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργείο αποτελούν το πιο πρόσφορο ίσως πεδίο 

μελέτης  των  λοιμώξεων  από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια.  Το  χειρουργείο 

συντείνει  σε  παρατεταμένους  χρόνους  νοσηλείας  και  χρήση  προφυλακτικής 

αντιμικροβιακής  αγωγής11,  παράγοντες  που  οδηγούν  στην  ανάπτυξη  πολυανθεκτικών 

στελεχών. Επιπλέον, οι χειρουργημένοι ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ έχουν υψηλό 

επίπεδο καταγραφής και ελέγχου των βιολογικών και άλλων παραμέτρων που πιθανών 

σχετίζονται με την ανάπτυξη αντοχής. 

Στην  παρούσα  εργασία,  ανασκοπήσαμε  την  υπάρχουσα  διεθνή  βιβλιογραφία  και 

παρουσιάζουμε  αναλυτικά  στοιχεία  για  την  επιδημιολογία  των  λοιμώξεων  από  Gram 

αρνητικά παθογόνα σε χειρουργημένους ασθενείς και σε ασθενείς που νοσηλεύονται στη 

ΜΕΘ.  Συγκεκριμένα,  εστιάσαμε  στα  παθογόνα,  στους  μηχανισμούς  ανάπτυξης 

ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά,  στους παράγοντες κινδύνου,  στα είδη των συχνότερων 

λοιμώξεων,  στις  θεραπευτικές  επιλογές  καθώς  και  στους  τρόπους  πρόληψης  της 

μετάδοσης και  της  ανάπτυξης  νέων ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών.  Επιπλέον,  στο 

πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής μελετήθηκαν οι χειρουργικές πρακτικές που αφορούν 

στην προεγχειρητική προφύλαξη, διεξάγοντας μια διεθνή έρευνα ερωτηματολογίου. 

Στο ειδικό μέρος της εργασίας πραγματοποιήσαμε μια μεγάλη, κοόρτη μελέτη ασθενών 

που  υποβλήθηκαν  σε  χειρουργική  επέμβαση  και  νοσηλεύθηκαν  στη  ΜΕΘ  για  6  ή 

περισσότερες  ημέρες.  Σκοπός  ήταν  να  διερευνηθούν  οι  παράγοντες  κινδύνου  για  την 

ανάπτυξη λοιμώξεων από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια σε χειρουργημένους 

ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. 
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1. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

1.1 Κύρια στελέχη και ποσοστά πολυανθεκτικότητας

Οι κύριες πηγές πληροφόρησης για την παγκόσμια επιδημιολογία των πολυανθεκτικών 

Gram  αρνητικών  βακτηρίων  προέρχονται  από  τις  μεγάλες  βάσεις  δεδομένων 

μικροβιολογικής  επιτήρησης,  τις  αναφορές  των  κρουσμάτων  πολυανθεκτικότητας  που 

εντοπίζονται  σε  μικροβιολογικά  εργαστήρια,  καθώς  και  από  σειρά  περιστατικών  που 

καταγράφονται από τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας.  Τα τελευταία 

δεδομένα  δείχνουν  ότι  οι  παθογόνοι  μικροοργανισμοί  που  είναι  υπεύθυνοι  για  την 

πλειονότητα  των  πολυανθεκτικών  στα  αντιβιοτικά  λοιμώξεων  περιλαμβάνουν  τα 

Enterococcus  faecium,  Staphylococcus  aureus,  Klebsiella  pneumoniae,  Αcenitobacter 

baumannii,  Pseudomonas  aeruginosa και  Enterobacter  spp.,  και  τους  έχει  δοθεί  το 

ακρώνυμο  ESKAPE από  τα  αρχικά  τους  γράμματα12–14.  Παρατηρούμε  ότι  3  από τα  6 

μικρόβια, στα οποία οφείλεται το μεγαλύτερο μέρος της νοσηρότητας και θνητότητας που 

αποδίδεται στις νοσοκομειακές λοιμώξεις, είναι Gram αρνητικά. Στη δεκαετία του 1990 και 

τις αρχές του 21ου αιώνα, η πλειονότητα των ανθεκτικών παθογόνων στα νοσοκομεία της 

Ευρώπη και  της  Βόρεια  Αμερική  αφορούσαν  σε  Gram θετικούς  οργανισμούς,  όπως ο 

ανθεκτικός  στη  μεθικιλλίνη  χρυσίζων  σταφυλόκοκκος  (MRSA)  και  ανθεκτικός  στη 

βανκομυκίνη εντερόκοκκος (VRE). Ως εκ τούτου, μεγάλη προσοχή δόθηκε στα παραπάνω 

στελέχη και μεγάλος αριθμός νέων φαρμάκων αναπτύχθηκαν για τη θεραπεία τους15. 

Μια πρόσφατη ανασκόπηση των δεδομένων από το Αμερικάνικο πρόγραμμα καταγραφής 

των νοσοκομειακών λοιμώξεων για την περίοδο από το 1992 έως το 2004 κατέδειξε τη 

σημαντική αύξηση του ποσοστού των πολυανθεκτικών Gram αρνητικών στελεχών καθώς 

και τον αυξημένο επιπολασμό των λοιμώξεων που οφείλονται σε Gram αρνητικά στελέχη 

μεταξύ  των  νοσοκομειακών  λοιμώξεων,  ειδικά  στις  ΜΕΘ12.  Είναι  χαρακτηριστικό  το 

γεγονός ότι το 5,8% και 21% των παθογόνων Escherichia coli και Klebsiella pneumoniae 

που  απομονώθηκαν  ήταν  ανθεκτικά  σε  κεφαλοσπορίνες  τρίτης  γενιάς,  αντίστοιχα.  Τα 

ποσοστά  ανθεκτικότητα  σε  θεραπεία  με  κεφαλοσπορίνη  τρίτης  γενιάς  για  το  στέλεχος 

Enterobacter  spp. ήταν  ακόμα  πιο  υψηλά  31%,  ενώ  τα  πολυανθεκτικά  στελέχη  της 

Pseudomonas  aeruginosa καταγράφηκαν  μεταξύ  21  και  32%  για  την  περίοδο  της 

μελέτης12.  Υπάρχουν μελέτες και  από άλλα κράτη που επιβεβαιώνουν την αύξηση των 

ποσοστών  των  λοιμώξεων  που  οφείλονται  σε  Gram αρνητικά  βακτήρια,  ιδιαίτερα  στις 
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ΜΕΘ, και έχουν συνδέσει αυτές τις αυξητικές τάσεις με την κατάχρηση των αντιβιοτικών 

ευρέος  φάσματος13.  Τα  ποσοστά  ανθεκτικότητας  στα  αντιβιοτικά  για  τους  παραπάνω 

μικροοργανισμούς είναι ανησυχητικά υψηλά και βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα (Σχήμα 1.1).

Σχήμα 1.1: Διάγραμμα που απεικονίζει σχηματικά την ποσοστιαία αύξηση των ανθεκτικών 

στις  καρβαπενέμες  στελεχών  Klebsiella  pneumoniae,  Αcenitobacter  baumannii,  και 

Pseudomonas aeruginosa στις ΗΠΑ. Πηγή: The Center for Disease Dynamics, Economics 

& Policy,  http://cddep.org
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1.4 Pseudomonas aeruginosa

Η  Pseudomonas  aeruginosa είναι  το  πιο  διαδεδομένο  νοσοκομειακό  μικρόβιο.  Συχνά 

σχηματίζει βιομεμβράνες με τη μορφή μιας μόνιμης στιβάδας πάνω στην επιφάνεια των 

ιατρικών  μηχανημάτων  και  εξοπλισμού.  Εποικίζει  επίσης  τους  μακροχρόνια 

νοσηλευόμενους  ασθενείς.  Θεωρείται  ευκαιριακό  παθογόνο  γιατί  οι  λοιμώξεις  που 

προκαλεί αφορούν σχεδόν αποκλειστικά σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και εκείνους 

που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Η πνευμονία, η σηψαιμία, και οι ουρολοιμώξεις είναι οι πιο 

συχνές λοιμώξεις που σχετίζονται  με την  Pseudomonas aeruginosa  και  η αποδιδόμενη 

θνητότητα είναι  εξαιρετικά  υψηλή ξεπερνώντας  σε  πολλές  περιπτώσεις  το   50% λόγω 

κυρίως της έλλειψης δραστικών αντιβιοτικών έναντι  των πολυανθεκτικών στελεχών του 

μικροβίου.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, μια μελέτη του Αμερικανικού Εθνικού Κέντρου Πρόληψης 

και  Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σημείωσε τη σταδιακή αύξηση στη συχνότητα 

εμφάνισης  πνευμονίας  από  νοσοκομειακά  στελέχη  Pseudomonas  aeruginosa.  Από  το 

1975  έως  το  2003,  η  συχνότητα  της  νοσοκομειακή  πνευμονία  που  προκαλείται  από 

Pseudomonas aeruginosa έχει σχεδόν διπλασιαστεί, από 9,6% σε 18,1%16.  Σύμφωνα με 

μια  εθνικής  κλίμακας  έρευνα  που  διενεργήθηκε  σε  ΜΕΘ  των  ΗΠΑ,  η  Pseudomonas 

aeruginosa είναι το Gram αρνητικό βακτήριο που απομονώνεται πιο συχνά σε ασθενείς 

που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ (23%) και επίσης, το βακτήριο που απομονώνεται πιο συχνά 

από  το  αναπνευστικό  σύστημα  (31,6%)17.  Επιπρόσθετα,  η  Pseudomonas  aeruginosa 

αναφέρεται  ως  το  πιο  συχνό  αίτιο  (20%)  πνευμονίας  σχετιζόμενης  με  αναπνευστήρα 

(VAP)18.  Σε  μια  αναδρομική  μελέτη  842  ασθενών  με  VAP στις  Ηνωμένες  Πολιτείες,  η 

Pseudomonas aeruginosa ήταν  το  παθογόνο που απομονώθηκε  πιο συχνά (9,3%) σε 

ασθενείς απέκτησαν τη λοίμωξη 4 ημέρες μετά την έναρξη του μηχανικού αερισμού19.  Σε 

πολλές  περιπτώσεις  η  πνευμονία  από  Pseudomonas  aeruginosa μπορεί  να  είναι 

ιατρογενής. Υπάρχουν πολλές αναφορές που ταυτοποιούν ως πηγή της  Pseudomonas 

aeruginosa μολυσμένα  βρογχοσκόπια.  Τα  στελέχη  Pseudomonas  aeruginosa  που 

απομονώθηκαν  από  το  περιβάλλον,  τα  βρογχοσκόπια,  και  τους  ασθενείς  που 

υποβλήθηκαν στην ενδοσκόπηση έχουν συνδεθεί με διάφορες μεθόδους ταυτοποίησης. Οι 

σχετιζόμενες με το βρογχοσκόπιο λοιμώξεις έχουν αποδοθεί σε ελαττωματικό σχεδιασμό, 

βλάβη των βρογχοσκοπίων, και κακή εφαρμογή της διαδικασίας απολύμανσης20,21.
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Η  Pseudomonas  aeruginosa έχει  αναπτύξει  εξαιρετικά  αποτελεσματικούς  μηχανισμούς 

ανθεκτικότητας στα σύγχρονα αντιβιοτικά, ακόμα και στις καρβαπενέμες. Ως αποτέλεσμα, 

σε  πολλές  περιπτώσεις,  η  θεραπεία  των  λοιμώξεων  από  Pseudomonas  aeruginosa 

απαιτεί  τη  χρήση  συνδυασμού  δύο  ή  περισσοτέρων  αντιβιοτικών. Μοριακές  μελέτες 

καταδεικνύουν ότι η ανθεκτικότητα της Pseudomonas aeruginosa στις καρβαπενέμες είναι 

στις  περισσότερες  περιπτώσεις  υψηλότερη  από  την  ανθεκτικότητα  των 

εντεροβακτηριοειδών όπως η Klebsiella pneumoniae, κυρίως λόγω των αντλιών που έχουν 

την ικανότητα να αποβάλουν το αντιβιοτικό αλλά και άλλους μηχανισμούς που εμποδίζουν 

την  πρόσληψη  του  φαρμάκου.  Επιπρόσθετα,  η  Pseudomonas  aeruginosa μπορεί  να 

αποκτήσει την ικανότητα να παράγει ένζυμα που απενεργοποιούν τις καρβαπενέμες και τις 

β-λακτάμες. Οι παραπάνω μηχανισμοί μεταβιβάζονται σε διάφορα βακτηριακά στελέχη σε 

όλο  των  κόσμο  μέσω  οριζόντιας  μετάδοσης  γονιδίων.  Δεδομένου  των  ιδιαίτερα 

περιορισμένων θεραπευτικών επιλογών, η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.

Σχήμα  1.2:  Χάρτης  που  απεικονίζει  σχηματικά  τα  ποσοστά  πολυανθεκτικότητας  της 

Pseudomonas  aeruginosa στην  Ευρώπη  για  το  έτος  2009  καθώς  και  τα  επιμέρους 

ποσοστά  ανθεκτικότητας  στις  καρβαπενέμες,  στις  3ης  γενιάς  κεφαλοσπορίνες  και  στις 

αμινογλυκοσίδες.  Πηγή:  The  Center  for  Disease  Dynamics,  Economics  &  Policy, 

http://cddep.org
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Σχήμα 1.3: Διάγραμμα που απεικονίζει σχηματικά τη σχετική σταθερότητα στα ποσοστά 

ανθεκτικότητας,  σε  διάφορα  αντιβιοτικά,  των  στελεχών  Pseudomonas  aeruginosa στις 

ΗΠΑ. Πηγή: The Center for Disease Dynamics, Economics & Policy,  http://cddep.org
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Σχήμα 1.4: Διάγραμμα που απεικονίζει τα ποσοστά της πολυανθεκτικότητας των  στελεχών 

Pseudomonas aeruginosa σε διάφορες χώρες για το 2009. Η Ελλάδα είναι δυστυχώς στην 

πρώτη  θέση  και  για  αυτό  το  στέλεχος.  Πηγή:  The  Center  for  Disease  Dynamics, 

Economics & Policy, http://cddep.org
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1.3 Acinetobacter baumannii

Το ανθεκτικό στα αντιβιοτικά  Acinetobacter baumannii είναι ένα Gram αρνητικό βακτήριο 

που βρίσκεται κατά κύριο λόγο στα νοσηλευτικά ιδρύματα, και αποικίζει τις ενδοφλέβιες 

γραμμές και τους καθετήρες ασθενών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Εξαιτίας της χαμηλής 

λοιμογόνου ικανότητας του, λίγοι από τους αποικισμένους ασθενείς αναπτύσσουν κλινική 

λοίμωξη.  Παρόλα  αυτά,  η  λοίμωξη  από  το  ανθεκτικό  στα  αντιβιοτικά  στέλεχος 

Acinetobacter  baumannii πολύ  συχνά  οδηγεί  σε  νοσοκομειακές  επιδημίες  και  έχει 

εξαιρετικά  υψηλά  ποσοστά,  αποδιδόμενης  στη  λοίμωξη,  θνησιμότητας.  Εκτός 

νοσοκομείου,  στο  στέλεχος  αυτό  έχουν  αποδοθεί  πολλές  περιπτώσεις  λοιμώξεων  σε 

τραύματα στρατιωτών που επέστρεψαν από τον πόλεμο του Ιράκ.

Τα  στελέχη  Acinetobacter  sp.  έχουν  δείξει  ανησυχητικούς  ρυθμούς  αύξησης  της 

ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά σε όλο τον κόσμο. Στην Αγγλία22 και σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες23 έχουν βρεθεί στελέχη Acinetobacter baumannii ανθεκτικά στις καρβαπενέμες που 

παράγουν  επίσης,  οξακιλινάσες  και  έχουν  ευαισθησία  μόνο  στην  κολιστίνη  και  στην 

τιγκεκυκλίνη.  Στην  περιοχή  Ασίας-Ειρηνικού,  ο  επιπολασμός  του  πολυανθεκτικού 

Acinetobacter baumannii (ανθεκτικό σε τρεις ή περισσότερες κατηγορίες αντιβιοτικών) είναι 

34,2% συνολικά.   Το  Πακιστάν  έχει  το  υψηλότερο  καταγεγραμμένο  ποσοστό  (82,9%), 

ακολουθούμενο από την Ινδία, την Κορέα , τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν (40 – 48%). Το 

χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται  στην Αυστραλία (12,6%)24.  Οι  παραπάνω διαφορές 

στην  ανά  τον  κόσμο  επιδημιολογία  των  πολυανθεκτικών  στελεχών  αποδεικνύει  τον 

επιδημικό χαρακτήρα της μετάδοσης αυτών των βακτηριδίων. 

Μελέτες  επιτήρησης  δείχνουν  ότι  το  ποσοστό  των  ανθεκτικών  στην  καρβαπενέμη 

στελεχών  αυξήθηκε σταδιακά κατά την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική 

και  Λατινική  Αμερική.  Πολυάριθμες  επιδημίες  ανθεκτικών  Acinetobacter baumannii 

αναφέρθηκαν  από  τα  νοσοκομεία  της  Βόρειας  Ευρώπης  (Γαλλία,  Ηνωμένο  Βασίλειο, 

Ολλανδία,  Τσεχία,  Πολωνία)22,25–31,  της Νότιας Ευρώπης (Ισπανία,  Πορτογαλία,  Ελλάδα, 

Ιταλία, Βουλγαρία) και της Μέσης Ανατολής (Τουρκία, Λίβανο, Ισραήλ, Ιράν, Ιράκ, Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα)26,32–43, της Βόρεια και Λατινικής Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή και 

Κολομβία),  της  Τυνησίας  και  της  Νότιας  Αφρικής44,45.  Τέλος,  η  Κίνα,  η  Ταϊβάν,  η 

Σιγκαπούρη,  το  Χονγκ  Κονγκ,  η  Ιαπωνία,  η  Νότια  Κορέα26,46,  και  η  Αυστραλία47 έχουν 
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συνεισφέρει  αντίστοιχες  αναφορές  στη  διεθνή  βιβλιογραφία.  Στην  πλειονότητα  των 

περιπτώσεων,  ένα  ή  δύο  επιδημικά  στελέχη  εντοπίστηκαν  σε  κάθε  νοσοκομείο.  Η 

μετάδοση αυτών των στελεχών παρατηρήθηκε μεταξύ νοσοκομείων στην ίδια πόλη, αλλά 

και  σε  εθνική  κλίμακα22,25–29,31,32,35,39,44,47–50.  Σε  πολλές  περιπτώσεις  έγινε  δυνατή  η 

ταυτοποίηση και τεκμηρίωση άμεσου επιδημιολογικού συνδέσμου27,30–32,44,47–50. Η μεταφορά 

των ασθενών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ενοχοποιήθηκε για ταυτόχρονες επιδημίες σε 

πολλαπλά νοσηλευτικά ιδρύματα που συνέβησαν στην Ολλανδία27, την Ιταλία32, τη Νότια 

Αφρική44,  και  την  Τυνησία45.  Έχει,  επίσης,  αναφερθεί  διεθνής  μεταφορά  ασθενών 

εποικισμένων  με  στελέχη  Αcenitobacter  Baumannii30,31,47 ανθεκτικά  στις  καρβαπενέμες. 

Τελευταία  υπήρξαν  αρκετές  ανάλογες  περιπτώσεις  λόγω  της  μεταφοράς  πολιτικού  και 

στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου που συμμετείχαν στις 

επιχειρήσεις στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και εποικίστηκαν από στελέχη  Αcenitobacter  

baumannii ανθεκτικά  στις  καρβαπενέμες48–50.   Ανάλογες  επιδημίες  έχουν  επίσης, 

παρατηρηθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες όπως το Μαρόκο, η Ταϊλάνδη, η Ινδία, και η 

Ινδονησία46,51.

Η  μείωση  της  ευαισθησίας  του  Acinetobacter  σε  πολλά  αντιβιοτικά  ταυτόχρονα, 

συμπεριλαμβανομένων  των  καρβαπενεμών,  είναι  ιδιαίτερα  ανησυχητική  και  καθιστά 

επιτακτική  την   δημιουργία  νέων  αντιβιοτικών  για  τη  θεραπεία  των  λοιμώξεων  που 

οφείλονται στα Gram αρνητικά βακτήρια. Επιπλέον, η διεθνής ιατρική κοινότητα θα πρέπει 

να αναζητήσει και να αξιολογήσει άλλες λύσεις όπως ο εμβολιασμός των πληθυσμών που 

είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε λοιμώξεις από πολυανθεκτικά Αcenitobacter baumannii, όπως 

το στρατιωτικό προσωπικό.
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Σχήμα 1.5: Διάγραμμα που απεικονίζει σχηματικά την ποσοστιαία αύξηση των ανθεκτικών 

στις καρβαπενέμες στελεχών Α. baumannii στις ΗΠΑ τα τελευταία 10 χρόνια. Πηγή: The 

Center for Disease Dynamics, Economics & Policy. http://cddep.org
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1.2 Klebsiella pneumoniae και άλλα εντεροβακτηριοειδή

Η  Klebsiella  pneumoniae  και  η  Escherichia  coli  είναι  τα  πιο  συνήθη  παθογόνα  των 

ουρολοιμώξεων της κοινότητας αλλά και νοσοκομειακά. Η Klebsiella pneumoniae αποτελεί 

επίσης,  συχνό  αίτιο  πνευμονίας  της  κοινότητας  στους  αλκοολικούς.  Οι  νοσοκομειακές 

επιδημίες που αποδίδονται στην Klebsiella pneumoniae αφορούν συχνά σε λοιμώξεις του 

αναπνευστικού, χειρουργικές λοιμώξεις, αλλά και σηψαιμίες. Η μετάδοση του μικροβίου 

γίνεται οριζόντια μέσω της επαφής του υγειονομικού προσωπικού και μέσω μολυσμένου 

ιατρικού υλικού όπως οι καθετήρες και οι αναπνευστήρες.

Η  Αμερικάνικη  βάση  δεδομένων  μικροβιολογικής  επιτήρησης  καταγράφει  μεγάλη 

ποσοστιαία αύξηση ανθεκτικότητας της Klebsiella pneumoniae σε κεφαλοσπορίνες τρίτης 

γενιάς, φθάνοντας  στο  21%12.  Η  ραγδαία  εξάπλωση  ενός  στελέχους  Klebsiella 

pneumoniae ικανού να παράγει καρβαπενεμάση (KPC) είναι σχετικά πρόσφατη. Αρχικά, 

απομονώθηκε το 2001 στη Βόρεια Καρολίνα52 και στη συνέχεια υπήρξε μια επιδημιολογική 

έκρηξη στη Νέα Υόρκη το 200353 που προκάλεσε αλλαγή στην αντίληψη του σχετικού 

ρόλου των Gram αρνητικών έναντι Gram θετικών μικροοργανισμών. Στελέχη KPC έχουν 

πλέον απομονωθεί στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ54,55,  σε πολλές περιοχές στην 

Ευρώπη  (Γαλλία,  Σουηδία,  Νορβηγία,  Σκωτία,  Πολωνία),  καθώς  και  στην  Κίνα  και  τη 

Λατινική Αμερική56–63. Επιδημίες των KPC στελεχών έχουν επίσης, αναφερθεί στο Ισραήλ 

και την Ελλάδα64–66. Η διάδοση των μικροοργανισμών που παράγουν αυτό το ένζυμο έχει 

αποδοθεί  στη μετακίνηση των ανθρώπων. Χαρακτηριστική είναι  απομόνωση ενός KPC 

στελέχους στη Γαλλία όμοιου με παθογόνο που βρέθηκε σε  νοσοκομείο της Νέας Υόρκης 

καθώς  και  η  ανίχνευση  πολυανθεκτικών  στελεχών  σε  ασθενείς  στη  Νορβηγία  και  τη 

Σουηδία που είχαν προηγούμενη νοσηλεία στην Ελλάδα και το Ισραήλ, όπου οι οργανισμοί 

είχαν  αρχικά  απομονωθεί67.  Επιπλέον,  γονίδια  διασταυρούμενης  ανθεκτικότητας 

μεταφέρονται μέσω των πλασμιδίων των KPC στελεχών και έχουν συμβάλει στην αύξηση 

της  Klebsiella  sp.  που  είναι  ανθεκτική  σε  φλουοροκινολόνες  και  αμινογλυκοσίδες68.  Ο 

επιπολασμός της KPC Klebsiella sp. μειώθηκε ελαφρά από 8% που ήταν τα προηγούμενα 

χρόνια  σε  4,3%  το  2008  στις  ΗΠΑ.  Η  μείωση  αυτή  πιθανόν  σχετίζεται  με   τη 

βελτιστοποίηση της πολιτική ελέγχου λοιμώξεων68. 
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Η  ανθεκτικότητα  στις  καρβαπενέμες  μπορεί  να  μεταδοθεί  μεταξύ  διαφορετικών 

εντεροβακτηριακών  στελεχών  μέσω  μεταβιβάσιμων  γενετικών  στοιχείων55.  Το  2008 

διαπιστώθηκε  ότι  η  εξάπλωση  των  KPC  γονιδίων  στην  Escherichia  coli οδήγησε  στη 

δημιουργία ανθεκτικών στις καρβαπενέμες στελεχών68. Για τα στελέχη Escherichia coli και 

Enterobacter αναφέρονται  ποσοστά ανθεκτικότητας στην κεφαλοσπορίνες τρίτης γενεάς 

της τάξης του 5.6 και 31%, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι παραπάνω μικροοργανισμοί δεν είχαν 

σημαντική αύξηση στο ποσοστό των ανθεκτικών στελεχών τους κατά τη περίοδο από το 

1992 έως το 200312,14,69,70.

Οι  μικροοργανισμοί  που  παράγουν  β-λακταμάσες  ευρέος  φάσματος  (ESBL)  έχουν 

αναδειχθεί σε σημαντικό υγειονομικό πρόβλημα σε πολλές χώρες του κόσμου. Το ποσοστό 

των ESBL εντεροβακτηριοειδών στην Ευρώπη κυμαίνεται κοντά στο 3,9% συνολικά71, με 

την  Klebsiella sp. στο 7,2% και την  Escherichia coli στο 4,9%. Τα παραπάνω ποσοστά 

βέβαια έχουν μεγάλη διακύμανση σε διαφορετικές ευρωπαϊκές ΜΕΘ. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι  73%  των  στελεχών  Klebsiella  pneumoniae στις  τουρκικές  ΜΕΘ  παράγουν  ESBL, 

ακολουθούμενες από την Πορτογαλία και  τη Γαλλία (34%). Στις ΜΕΘ του Βελγίου, της 

Γερμανίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας, μόλις το 1-4% των στελεχών παράγουν ESBL. 

Αντίστοιχες διακυμάνσεις έχουν καταγραφεί και για τα στελέχη της  Escherichia coli72. Σε 

αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, όπου τα ποσοστά των στελεχών που 

παράγουν ESBL φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί73, η συνολική τάση στην Ευρώπη είναι 

αυξητική74,75. Πλέον καταγράφεται ακόμα και οριζόντια μετάδοση εντός της  κοινότητας76. 

Αυτή  η  πρόσφατη  επιδημιολογική  εξέλιξη  είναι  πιθανό,  τουλάχιστον  εν  μέρει,  να  είναι 

αποτέλεσμα  της  εμφάνισης  και  της  διάδοσης  των  CTX-M  τύπου  ESBL γονιδίων  που 

μεταβιβάζονται  μέσω  πλασμιδίων  ιδιαίτερα  σε  στελέχη  Escherichia  coli και  σε  άλλα 

εντεροβακτηριοειδή77–80.  Τα  ένζυμα  τύπου  CTX-M  γίνονται  πλέον  οι  κυρίαρχες  ESBL 

λακταμάσες και  υπερτερούν αριθμητικά των κλασικών TEM και  SHV παραλλαγών των 

λακταμασών  που  γνωρίσαμε  αρχικά78.  Αξίζει  επίσης,  να  σημειωθεί  ότι  ενώ  πολλές 

επιδημιολογικές  μελέτες  επικεντρώνονται  σε  νοσοκομειακές  λοιμώξεις,  τα  στελέχη  που 

παράγουν ESBL απαντώνται όλο και περισσότερο στην κοινότητα.

Στην  περιοχή  Ασίας-Ειρηνικού,  ο  επιπολασμός  των  Escherichia  coli και  Klebsiella 

pneumoniae που παράγουν ESBL ήταν 10,6 και  17%, αντίστοιχα, στην περίοδο  2004-
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2007.  Η  Ινδία  είχε  το  υψηλότερο  ποσοστό  ESBL  Klebsiella  pneumoniae (72%), 

ακολουθούμενη από τη Σιγκαπούρη, την Κίνα, την Ταϊβάν, την Κορέα και το Πακιστάν (18,6 

-  29,7%), με την Αυστραλία (1,9%) και  το Χονγκ Κονγκ (0%) να έχουν τα χαμηλότερα 

ποσοστά24.  Προγενέστερες  μελέτες  που  συγκρίνουν  τα  ποσοστά  αντιμικροβιακής 

ανθεκτικότητας  στις  περιοχές  Ασίας-Ειρηνικού  καθώς  και  σε  άλλες  περιοχές  όπως  η 

Ευρώπη, η Λατινική και Βόρεια Αμερική81 έδειξαν ότι η Λατινική Αμερική έχει τα υψηλότερα 

ποσοστά ESBL Klebsiella pneumoniae και Escherichia coli, με 44 και 13,5%, αντίστοιχα. 
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Σχήμα  1.6:  Χάρτης  που  απεικονίζει  σχηματικά  τα  ποσοστά  πολυανθεκτικότητας  της 

Klebsiella pneumoniae στην Ευρώπη για το έτος 2009 καθώς και τα επιμέρους ποσοστά 

ανθεκτικότητας στις καρβαπενέμες, στις 3ης γενιάς κεφαλοσπορίνες και  στις κινολόνες. 

Πηγή: The Center for Disease Dynamics, Economics & Policy. http://cddep.org

Σχήμα 1.7: Διάγραμμα που απεικονίζει σχηματικά την ποσοστιαία αύξηση των 

πολυανθεκτικών στελεχών Klebsiella pneumoniae στις ΗΠΑ τα τελευταία 10 χρόνια. Πηγή: 

The Center for Disease Dynamics, Economics & Policy, online http://cddep.org
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Σχήμα 1.8: Διάγραμμα που απεικονίζει τα ποσοστά της πολυανθεκτικότητας των  στελεχών 

Klebsiella pneumoniae σε διάφορες χώρες για το 2009. Η Ελλάδα είναι δυστυχώς στην 

πρώτη θέση. Πηγή: The Center for Disease Dynamics, Economics & Policy, 

http://cddep.org
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1.5 Επιδημιολογικές συνέπειες της πολυανθεκτικότητας

Εκτιμάται  ότι  στις  ΗΠΑ,  το  2002,  παρατηρήθηκαν  συνολικά  1,7  εκατομμύρια 

νοσοκομειακές λοιμώξεις (4,5 ανά 100 εισιτήρια)82, και σχεδόν 99.000 θάνατοι συνδέθηκαν 

ή ήταν άμεση συνέπεια μιας νοσοκομειακής λοίμωξης. Τα παραπάνω στοιχεία καθιστούν 

τις  νοσοκομειακές  λοιμώξεις  την  έκτη  σημαντικότερη  αιτία  θανάτου  στις  Ηνωμένες 

Πολιτείες83.  Παρόμοια  δεδομένα  έχουν  αναφερθεί  και  στην  Ευρώπη84.  Το  εκτιμώμενο 

υγειονομικό  κόστος  που  προκύπτει  στις  ΗΠΑ είναι  5-10  δισεκατομμύρια  δολάρια  το 

χρόνο85. Τα Gram αρνητικά βακτήρια είναι υπεύθυνα για περισσότερο από το 30% των 

νοσοκομειακών  λοιμώξεων,  και  είναι  τα  κύρια  παθογόνα  της  πνευμονίας  του 

αναπνευστήρα (47%) και των λοιμώξεων του ουροποιητικού (45%)86. Στις ΜΕΘ τα Gram 

αρνητικά βακτήρια είναι τα παθογόνα στα οποία οφείλεται το 70% των  λοιμώξεων16.

Η θνησιμότητα, ο συνολικός χρόνος νοσηλείας στο νοσοκομείο, και το οικονομικό κόστος 

έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά κύριο λόγο εξαιτίας της αδυναμίας έγκαιρης έναρξης της 

κατάλληλης  αντιμικροβιακής  θεραπεία.  Η  καθυστέρηση  αυτή  συντελεί  στην  περαιτέρω 

εξάπλωση  καθώς  και  τη  δημιουργία  νέων  πολυανθεκτικών  παθογόνων87–89.  Είναι 

χαρακτηριστικό το εύρημα ότι  η λοίμωξη που οφείλεται  σε άγνωστα ανθεκτικά στελέχη 

Pseudomonas μπορεί να οδηγήσει σε τριπλασιασμό του σχετικού κινδύνου για θάνατο του 

ασθενούς σε αντίθεση  με τις λοιμώξεις με ανθεκτικά στελέχη που είναι γνωστά18   στους 

θεράποντες  ιατρούς  και  για  τα  οποία μπορεί  να  ξεκινήσει  έγκαιρη  εμπειρική  θεραπεία 

οδηγώντας  σε μείωση της θνησιμότητα και  μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο.  Έχει 

βρεθεί ότι η λοίμωξη από στελέχη  Enterobacter που ήταν ανθεκτικά σε κεφαλοσπορίνες 

τρίτης γενιάς μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας κατά 5 φορές, να 

παρατείνει  τον χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο, και να αυξήσει σημαντικά το κόστος 

νοσηλείας88. Ανάλογη αύξηση της θνησιμότητας έχει σχετιστεί και με άλλα ανθεκτικά Gram 

αρνητικά στελέχη,  όπως τα  Escherichia  coli και  Klebsiella  pneumoniae που παράγουν 

λακταμάσες ευρέως φάσματος ESBL. 

Σημαντική είναι επίσης, η αύξηση στο συνολικό χρόνο νοσηλείας και το συμπαρομαρτούν 

κόστος. Το κόστος νοσηλείας που σχετίζεται με τη θεραπεία λοιμώξεων από ανθεκτικά στα 

αντιβιοτικά στελέχη κυμαίνεται σύμφωνα με Αμερικάνικες μελέτες από 6.000 έως 30.000 

δολάρια, το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο από το κόστος της θεραπείας ασθενών με 
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λοιμώξεις  από  βακτήρια  ευαίσθητα  στα  αντιβιοτικά  ή  ασθενών  χωρίς  λοίμωξη17,18. Τα 

παραπάνω  δεδομένα  καθιστούν  την  επιλογή  της  κατάλληλης  εμπειρικής  αντιβιοτικής 

θεραπείας ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι  αναγκαία η δημιουργία συγκεκριμένων στρατηγικών 

για την πρόληψη της εξάπλωσης αυτών των λοιμώξεων, και τη μείωση της νοσηρότητας, 

της θνησιμότητας, και του οικονομικού, και κοινωνικού κόστος που συνεπάγονται.

Η VAP που προκαλείται  από  Pseudomonas aeruginosa συνδέεται  με  υψηλή συνολική 

θνησιμότητα  που  κυμαίνεται  από  42,1%  έως  87%90–96 αλλά  και  ψηλά  ποσοστά 

θνησιμότητας  που  αποδίδεται  στην  καθαυτή  λοίμωξη  που  κυμαίνεται  από  32%  έως 

42,8%90,92,97.  Αυτό  ισχύει  ακόμα  και  για  τους  ασθενείς  που  λαμβάνουν  τη  σωστή 

αντιμικροβιακή θεραπεία92,95. Μια πρόσφατη μελέτη αξιολόγησε τον οικονομικό αντίκτυπο 

των λοιμώξεων από Pseudomonas aeruginosa σε μια ΜΕΘ με 27 κρεβάτια στην Ισπανία. 

Σε  δεκαεπτά  ασθενείς  που  μελετήθηκαν  και  είχαν  αναπνευστική  λοίμωξη  από 

Pseudomonas aeruginosa η θνησιμότητα ήταν 47%. Η συντηρητική εκτίμηση του επιπλέον 

κόστους  που  οφειλόταν  στη  λοίμωξη  ήταν  421.000  δολάρια  ΗΠΑ και  περιελάμβανε 

διαγνωστικές εξετάσεις,  φαρμακευτικό κόστος και κόστος νοσηλείας στη ΜΕΘ. Το μέσο 

κόστος για κάθε περίπτωση λοίμωξης από Pseudomonas aeruginosa ήταν 24.700 δολάρια 

ΗΠΑ για διάμεση τιμή χρόνου νοσηλείας 45 ημερών98.

Η  λοίμωξη  από  πολυανθεκτικό  Acinetobacter έχει  σχετιστεί  με  αυξημένη  θνητότητα99. 

Ωστόσο,  σε  άλλες  μελέτες  το  εύρημα  αυτό  δεν  είχε  στατιστική  σημαντικότητα100,101. 

Παράλληλα, η ανθεκτικότητα στην ιμιπενέμη βρέθηκε να είναι ανεξάρτητος προγνωστικός 

παράγοντας  για  θάνατο  των ασθενών σε  πολυπαραγοντική  ανάλυση που στάθμισε  τα 

αποτελέσματα  για  την  ηλικία,  την  κλινική  σταδιοποίηση  της  λοίμωξης,  τη  νεφρική 

λειτουργία,  την  ανοσοκαταστολή  και  την  καταλληλότητα  της  θεραπευτικής  αγωγής99.  Η 

εμπειρική επιλογή κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής για τη θεραπεία πολυανθεκτικών 

στελεχών είναι λιγότερο πιθανή99–101. Ακόμα και σε μελέτες που δεν αποδείχθηκε συσχέτιση 

της πολυανθεκτικότητας με τη θνητότητα και τη συνολική διάρκεια νοσηλείας, η εμπειρική 

επιλογή ακατάλληλης θεραπείας σχετίστηκε με αυξημένη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ και 

διογκωμένο  κόστος  νοσηλείας100.  Η  λοίμωξη  από  το  πολυανθεκτικό  Acinetobacter  έχει 

σχετιστεί με παρατεταμένη νοσηλεία100,101 και αυξημένο κόστος νοσηλείας101. 
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2. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2.1 Πνευμονία

H  νοσοκομειακή  πνευμονία  είναι  η  πιο  συχνή  απειλητική  για  τη  ζωή  νοσοκομειακή 

λοίμωξη.  Η πλειονότητα των περιπτώσεων σχετίζονται  με  τη  μηχανική  υποστήριξη της 

αναπνοής  (VAP).  H  VAP  εμφανίζεται  σε  περίπου  10  έως  20%  των  ασθενών  που 

βρίσκονται  σε  ανεμιστήρες  για  περισσότερο από 48 ώρες  και  συνδέεται  με  σημαντική 

αύξηση  της  διάρκειας  παραμονής  στο  νοσοκομείο,  της  θνησιμότητας  και  του  κόστους 

νοσηλείας102. Οι Gram αρνητικοί μικροοργανισμοί αποτελούν τα κυρίαρχα παθογόνα της 

νοσοκομειακής πνευμονίας, με πιο σημαντικά τα Pseudomonas aeruginosa, Αcenitobacter 

baumannii, και τα εντεροβακτηριοειδή16. Το  Acinetobacter είναι ο μόνος Gram αρνητικός 

μικροοργανισμός,  που  έχει  αυξηθεί  σημαντικά,  ως  αίτιο  της  πνευμονίας  στη  ΜΕΘ16. 

Δυστυχώς,  η  ανθεκτικότητα  αυτών  των  βακτηρίων  στα  αντιβιοτικά,  ιδιαίτερα  στις 

καρβαπενέμες, έχει δημιουργήσει σημαντικές θεραπευτικές προκλήσεις. Σε μια πρόσφατη 

μελέτη,  το 26,4% των 679 στελεχών  Pseudomonas aeruginosa και  το  36,8% των 427 

στελεχών  Αcenitobacter  baumannii που  προκάλεσαν  VAP  ήταν  ανθεκτικά  στις 

καρβαπενέμες (ιμιπενέμη ή πενθήμερον)86. Παρόμοια δεδομένα έχουν αναφερθεί και σε 

άλλα  μέρη  του  κόσμου,  με  τη  χώρα  μας  να  κατέχει  την  πρώτη  θέση  στα  ποσοστά 

ανθεκτικότητας  στις  καρβαπενέμες,  85%  των  παθογόνων  που  απομονώθηκαν  σε 

Ελληνικές ΜΕΘ103. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναφορά περιπτώσεων λοιμώξεων που 

προκαλούνται από μικροοργανισμούς που είναι ανθεκτικοί σε όλα τα διαθέσιμα αντιβιοτικά, 

συμπεριλαμβανομένων των πολυμυξινών104,105.

Θα πρέπει  να τονιστεί  ότι  εκτός από τους νοσηλευόμενους, αυξημένες πιθανότητες να 

αναπτύξουν πνευμονία από πολυανθεκτικά στελέχη έχουν επίσης, τα άτομα που είχαν στο 

παρελθόν, ως νοσηλευόμενοι, άμεση ή ακόμα και έμμεση επαφή με υγειονομικές δομές. Η 

παραπάνω κατηγορία περιλαμβάνει ασθενείς που είχαν νοσηλεία για 2 ή περισσότερες 

μέρες στο διάστημα των τελευταίων 3 μηνών από την ανάπτυξη της λοίμωξης, κατοίκους 

οίκων ευγηρίας ή υγειονομικών δομών μακροχρόνιας νοσηλείας, ασθενείς που λαμβάνουν 

κατ  οίκον  ενδοφλέβια  θεραπεία,  αιμοκαθαιρόμενους,  ασθενείς  με  ανοιχτά  τραύματα, 

ασθενείς  που  κάποιο  μέλος  της  οικογένειάς  τους  έχει  αποικιστεί  στο  παρελθόν  με 

πολυανθεκτικά  μικρόβια.  Αυτό  σημαίνει  ότι  υπάρχουν  περιπτώσεις  πνευμονίας  της 

κοινότητα που είναι  πιθανό να οφείλονται  σε πολυανθεκτικά αντιβιοτικά.  Οι  παραπάνω 
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ασθενείς  διατρέχουν  μεγαλύτερο  κίνδυνο  για  θάνατο  από  τους  ασθενείς  που  έχουν 

πραγματική  πνευμονία  κοινότητας106,107.   Κατά  συνέπεια,  θα  πρέπει  να  αξιολογείται  η 

ανάγκη  για  θεραπεία  με  αντιβιοτικά  ευρέος  φάσματος  κάλυψης  (ιδιαίτερα  έναντι  της 

Pseudomonas  aeruginosa,  άλλα  και  έναντι  άλλων  πολυανθεκτικών  Gram  αρνητικών 

βακτηρίων107)  σε  όλους  τους  ασθενείς  που  παρουσιάζονται  στο  τμήμα  επειγόντων 

περιστατικών  με  πνευμονία108,109.  Προκειμένου  να  ελαχιστοποιηθεί  η  κατάχρηση  των 

αντιβιοτικών  ευρέος  φάσματος,  απαιτείται  περαιτέρω  έρευνα  για  να  εξακριβωθεί  η 

πραγματική  προγνωστική  αξία  του  καθενός  από  αυτούς  τους  παραπάνω  παράγοντες 

κινδύνου110. Η πρόσφατη νοσηλεία, η προηγούμενη έκθεση σε αντιβιοτικά, και η διαμονή 

σε  υγειονομικές  δομές  μακροχρόνιας  νοσηλείας  θα  πρέπει  να  θεωρούνται  οι 

σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου.

Δυστυχώς, η υποψία νοσοκομειακής πνευμονίας στη ΜΕΘ μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις 

να  οδηγήσει  σε  μη  ενδεδειγμένη  χρήση  αντιβιοτικών,  συμβάλλοντας  στη  ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας  στα  φάρμακα  καθώς  και  σε  αδικαιολόγητη  αύξηση  της  δαπάνη 

υγειονομικής περίθαλψης.  Για  να βελτιστοποιηθεί  η  χρήση των αντιβιοτικών,  οι  γιατροί 

πρέπει να γνωρίζουν τις κλινικές οδηγίες για τη σωστή αντιμετώπιση της νοσοκομειακής 

πνευμονία. Συγκεκριμένα, αφού γίνει  η κλινική διάγνωση της πνευμονίας θα πρέπει να 

τεθεί  εμπειρική  αντιβιοτική  αγωγή  με  βάση  τα  τοπικά  δεδομένα  αντιμικροβιακής 

ανθεκτικότητας και το χρόνο που είχε ο ασθενής εντός του νοσοκομείου πριν να αναπτύξει 

τη λοίμωξη. Θα πρέπει επίσης, να γίνει επανεκτίμηση της κλινικής εικόνας του ασθενούς 

και έλεγχος των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών εντός 48-72 ωρών. Η αντιβιοτική αγωγή 

θα πρέπει να προσαρμοστεί με βάση το αντιβιόγραμμα. Το αρχικό σχήμα θα πρέπει να 

είναι  βραχύ  (8  ημερών)  με  εξαίρεση  τα non-fermenting  Gram  αρνητικά  βακτήρια  (πχ 

Pseudomonas  - βακτήρια  που  δεν  καταβολίζουν  τη  γλυκόζη)  που  απαιτούν  σχήμα 

τουλάχιστον 15 ημερών. Επίσης, στις ΜΕΘ συνίσταται να υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική 

πρόληψης της VAP.

Η  διάγνωση  της  πνευμονίας  του  αναπνευστήρα  παραμένει  κλινική  πρόκληση,  και 

δυστυχώς τα υπάρχοντα διαγνωστικά κριτήρια δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμα στην κλινική 

πράξη. Εκτός από τα κλινικά κριτήρια, η μικροβιολογική διερεύνηση θα βοηθήσει στο να 

τεθεί η σωστή αγωγή. Από τους ασθενείς, για τους οποίους υπάρχει υποψία πνευμονίας 
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του  αναπνευστήρα,  θα  πρέπει  πάντα  να  λαμβάνεται  ένα  δείγμα  από  εκκρίσεις  του 

κατώτερου αναπνευστικού προς καλλιέργεια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αναρρόφηση 

από  τον  ενδοτραχειακό  σωλήνα,  με  βρογχοκυψελιδικό  έκπλυμα,  ή  με  ειδική 

προστατευόμενη βούρτσα λήψης καλλιέργειας111,112. Αν και όλες οι μέθοδοι δειγματοληψίας 

έχουν τα μειονεκτήματά τους,  το σημαντικό είναι  να αποκτηθεί  το  δείγμα εγκαίρως.  Οι 

παραπάνω  εναλλακτικές  τεχνικές  δειγματοληψίας  φαίνεται  να  έχουν  παρόμοια 

αποτελέσματα113,114.  Όταν  ο  ασθενής  είναι  σοβαρά  άρρωστος,  η  λήψη  απόφασης  για 

εμπειρική αντιβιοτική θεραπεία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθυστερήσει προς 

όφελος της δειγματοληψίας καλλιέργειας108.

Οι  ποσοτικές  καλλιέργειες  μετρούν  τον  αριθμό  των  μικροβιακών  αποικιών   ανά 

χιλιοστόλιτρο (CFU) ή διαβαθμίζουν την ανάπτυξη των βακτηρίων, σε ελαφρά, μέτρια ή 

βαριά  (ήμι-ποσοτικός  προσδιορισμός)  και  είναι  σε  θέση  να  βοηθήσουν,  σε  πολλές 

περιπτώσεις,  το  θεράποντα  ιατρό  να  προσδιορίσει  αν  μια  θετική  καλλιέργεια  σημαίνει 

αποικισμό ή λοίμωξη. Για παράδειγμα, στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, ένας αριθμός CFU 

μικρότερος  από  104   ανά  χιλιοστόλιτρο  είναι  πιο  πιθανό  να  σημαίνει  εποικισμό  παρά 

λοίμωξη.  Ωστόσο,  οι  πληροφορίες  αυτές  πρέπει  να  ερμηνεύονται  με  βάση την  κλινική 

εικόνα του ασθενούς. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα ποσοτικά 

αποτελέσματα  της  καλλιέργειας  είναι  δυνατόν  να  επηρεάζονται  από  την  ποιότητα  της 

δειγματοληψίας και δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η διενέργεια ποσοτικών καλλιεργειών, 

σε σύγκριση με τις ποιοτικές καλλιέργειες, σχετίζεται με τη μείωση της θνησιμότητας, τη 

διάρκεια της παραμονής στη ΜΕΘ, τη διάρκεια του μηχανικού αερισμού, ή την ανάγκη 

προσαρμογής της αντιβιοτικής θεραπείας113. Ωστόσο, οι ποσοτικές καλλιέργειες είναι πιο 

χρήσιμες για τη διαφοροδιάγνωση μεταξύ αποικισμού και λοίμωξης και κατά συνέπεια είναι 

λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε άσκοπη θεραπεία με αντιβιοτικά. Για την περαιτέρω 

βελτίωση της εν λόγω διαφοροδιάγνωσης, σε ασθενείς με πνευμονίας του αναπνευστήρα, 

έχουν  χρησιμοποιηθεί  διάφοροι  βιοχημικοί  δείκτες  σε  συνδυασμό  με  την  κλινικά  και 

μικροβιολογικά δεδομένα. Μεταξύ των παραπάνω βιολογικών δεικτών περιλαμβάνονται η 

προκαλσιτονίνη,  η  C-αντιδρώσα  πρωτεΐνη,  και  η  ενεργοποίηση  υποδοχέων  των 

μυελοειδών κυττάρων (sTREM-1)115,116.

Μόλις  τεθεί  η  διάγνωση  της  πνευμονίας,  πρέπει  να  επιλεχθεί  εμπειρική  αντιβιοτική 
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θεραπεία με βάση τη μικροβιακής οικολογίας του ιδρύματος και το χρονικό διάστημα που ο 

ασθενής ήταν στο νοσοκομείο, πριν αναπτύξει πνευμονία. Η νοσοκομειακή νοσηλεία για 5 

ή περισσότερες ημέρες ενέχει σημαντικό κίνδυνο ανάπτυξης λοίμωξης από πολυανθεκτικά 

παθογόνα,  σε  σχέση με τη  βραχύτερη νοσηλεία.  Στην περίπτωση αυτή,  θα πρέπει  να 

γίνεται χρήση εμπειρικού αντιβιοτικού σχήματος ευρέος φάσματος. Τα τελευταία δεδομένα 

δείχνουν  ότι  η  έγκαιρη  χρήση  κατάλληλης  αντιβιοτικής  αγωγής  βελτιώνει  την  κλινική 

έκβαση117,118 και αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος του θεράποντος ιατρού. Παρόλα αυτά, 

η αρχική εμπειρική θεραπεία θα πρέπει να αναθεωρείται με βάση την τελική διάγνωση και 

τα αντιβιογράμματα σε 48-72 ώρες. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το ευρύ φάσμα 

των  αντιβιοτικών  που  επιλέχθηκαν  ως  εμπειρική  θεραπεία,  μπορεί  στη  συνέχεια  να 

τροποποιηθεί, με βάση τις καλλιέργειες, σε ένα πιο στοχευμένο σχήμα ή και να τερματιστεί 

αν δεν είναι  κρίνεται  πλέον απαραίτητο119.  Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες καλλιέργειες 

αναπνευστικού,  η  θεραπεία  θα  πρέπει  να  καθορίζεται  με  βάση  τις  πιθανότητες  που 

καταδεικνύονται από τις επιδημιολογικές μελέτες για τα ενδημικά στο νοσηλευτικό ίδρυμα 

και  στην  περιοχή  παθογόνα  μικρόβια.  Σε  κάθε  περίπτωση,  η  πρόοδος  του  ασθενούς 

πρέπει να παρακολουθείται με βάση την αναλογία της μερικής πίεσης του οξυγόνου στο 

αρτηριακό αίμα προς το εισπνεόμενο οξυγόνο και την πιθανή συνέχιση του εμπύρετου για 

περισσότερο από 3 μέρες από την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής.

Όταν απαιτείται οριστική αντιβιοτική θεραπεία για ασθενείς που έχουν μη επιπεπλεγμένη 

VAP  και  οι  οποίοι  έχουν  αρχικά  λάβει  το  σωστό  αντιβιοτικό  σχήμα,  θα  πρέπει  να 

συνταγογραφείται  ένα σχετικά βραχύ σχήμα 8 ημερών120.  Για ασθενείς οι  οποίοι  έχουν 

λοίμωξη από non-fermenting Gram αρνητικούς μικροοργανισμούς όπως η Pseudomonas 

aeruginosa, η  συχνότητα  υποτροπής  είναι  αρκετά  μεγαλύτερη  όταν  τεθεί  βραχύ 

θεραπευτικό σχήμα. Έτσι, θα πρέπει για τους παραπάνω ασθενείς να συνταγογραφείται 

σχήμα μεγαλύτερης διάρκειας 15 ημερών. Τέλος, θα πρέπει να κάνουμε ειδική μνεία στη 

σημασία των μέτρων πρόληψης της VAP. Συγκεκριμένα, απαιτείται μια δέσμη μέτρων που 

περιλαμβάνει  την  επιμελή  εφαρμογή  των  κανόνων  υγιεινής  από  το  προσωπικό, 

συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές απολύμανσης και συντήρησης του εξοπλισμού του 

αναπνευστήρα, αντισηπτική υγιεινή στόματος για τους ασθενείς καθώς και μέτρα ενεργούς 

επιτήρησης της VAP121.  Τα νοσηλευτικά ιδρύματα που καταφέρνουν να εφαρμόσουν τα 

παραπάνω μέτρα συχνά αναφέρουν σημαντική μείωση στην επίπτωση της VAP102. 
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2.2 Βακτηριαιμία

Η βακτηριαιμία είναι μια εξαιρετικά απειλητική για τη ζωή λοίμωξη που συνήθως σχετίζεται 

με τη παρουσία ενός κεντρικού αγγειακού καθετήρα αλλά μπορεί να σχετίζεται επίσης, και 

με κάποια Gram αρνητική λοίμωξη σε άλλη περιοχή του σώματος, όπως οι πνεύμονες, το 

γεννητικό  και  ουροποιητικό  σύστημα  αλλά  και  ενδοκοιλιακά.  Περίπου  το  30%  των 

περιπτώσεων  σηψαιμίας  στις  ΜΕΘ  των  ΗΠΑ  οφείλονται  σε  Gram  αρνητικούς 

μικροοργανισμούς16.  Τα  αντίστοιχα  δεδομένα  για  τις  νοσοκομειακές  λοιμώξεις  γενικά 

δείχνουν ότι το ποσοστό των Gram αρνητικών λοιμώξεων είναι κατά τι χαμηλότερο86. Όταν 

υπάρχει  μια  επαρκής  πύλη  εισόδου,  σχεδόν  οποιοσδήποτε  Gram  αρνητικός 

μικροοργανισμός  μπορεί  να  προκαλέσει  σηψαιμία.  Παρόλα  αυτά,  οι  πιο  κοινοί 

μικροοργανισμοί που προκαλούν σηψαιμία περιλαμβάνουν τα είδη της  Klebsiella και της 

Escherishia  coli το  Enterobacter και  την  Pseudomonas  aeruginosa.  Η  ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας ιδιαίτερα στις κεφαλοσπορίνες ευρέως φάσματος και στις καρβαπενέμες 

είναι σημαντικό πρόβλημα για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις. Για παράδειγμα, τα στελέχη 

Klebsiella που απομονώνονται  από καλλιέργειες αίματος σε νοσοκομεία των ΗΠΑ είναι 

κατά  27,1% ανθεκτικά  σε  κεφαλοσπορίνες  τρίτης  γενιάς  και  κατά  10,8% ανθεκτικά  σε 

καρβαπενέμες86.  Τα ευρωπαϊκά νοσοκομεία έχουν αναφέρει ακόμη υψηλότερα ποσοστά 

ανθεκτικότητας103.

Η  διάδοση  των  εντεροβακτηροειδών  που  παράγουν  καρβαπενεμάσες  αποτελεί  τη  πιο 

πρόσφατη  κλινική  πρόκληση  για  την  αντιμετώπιση  αυτών  των  λοιμώξεων122.  Η  β-

λακταμάση  που  είναι  υπεύθυνη  για  το  παραπάνω  φαινότυπο  επίσης  γνωστή  και  ως 

καρβαπενεμάση της  Klebsiella pneumoniae (KPC), επιφέρει στα στελέχη που την έχουν 

μειωμένη ευαισθησία σε όλες τις κεφαλοσπορίνες συμπεριλαμβανομένης της κεφεπίμης, 

των  μονομπακταμών,  όπως  η  αζτρεονάμη,  και  των  καρβαπενεμών122.  Τα 

εντεροβακτηροειδή  που  παράγουν  καρβαπενεμάσες  έχουν  πλέον  ταυτοποιηθεί  σε 

νοσοκομεία τουλάχιστον 20 πολιτειών των ΗΠΑ καθώς και  σε άλλα μέρη του  κόσμου 

όπως η νότιος Αμερική, το Ισραήλ, η Κίνα, αλλά και η Ευρώπη, σε μικρότερο βαθμό122. Η 

γενετική συγγένεια των στελεχών που είναι υπεύθυνα για επιδημίες σε διαφορετικές χώρες 

καταδεικνύει τη σημασία της αυστηρής πολιτικής ελέγχου λοιμώξεων ώστε να αποφευχθεί 

η  συνεχιζόμενη  μετάδοση  των  παραπάνω  παθογόνων123.  Η  β-λακταμάσες  είναι 

κωδικοποιημένες σε κινητά γενετικά στοιχεία των βακτηριδίων όπως είναι τα πλασμίδια 
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γεγονός  το  οποίο  εξηγεί  και  τη  μετάδοση  τους  μεταξύ  διαφορετικών  Gram αρνητικών 

στελεχών.  Επιπλέον,  σε  πολλές  περιπτώσεις  συνυπάρχουν  με  άλλα  γονίδια 

ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά περιλαμβανομένων των εξαιρετικά διαδεδομένων ESBL και 

των  γονιδίων   πλασμιδιακής  αντοχής  στις  αμινογλυκοσίδες  και  στις  κινολόνες122. 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι  σε  πολλές περιπτώσεις ο  γιατρός να μην έχει 

θεραπευτικές επιλογές. Όπως και για τα non-fermenting Gram αρνητικά μικρόβια, έτσι και 

για την Klebsiella pneumoniae, έχουν περιγραφεί στελέχη τα οποία είναι ανθεκτικά σε όλα 

τα γνωστά αντιβιοτικά συμπεριλαμβανομένων των πολυμιξινών103.

H καθυστέρηση στην έναρξη της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής στη σηψαιμία σχετίζεται 

με αυξημένη θνητότητα124. Τα δεδομένα για την κλινική αποτελεσματικότητα της αρχικής 

θεραπείας  για  την  Gram  αρνητική  σηψαιμία  είναι  σχετικά  διφορούμενα.  Η  έναρξη 

εμπειρικής αντιβιοτικής θεραπείας για τα Gram αρνητικά βακτήρια είναι απαραίτητη για 

ασθενείς  που  είναι  ανοσοκατεσταλμένοι,  ασθενείς  που  νοσηλεύονται  στη  ΜΕΘ,  σε 

εκείνους που έχουνε μηριαίες  κεντρικές γραμμές και  ακόμα στους ασθενείς  που έχουν 

Gram αρνητική βακτηριακή λοίμωξη σε κάποια άλλη εστία, ιδιαίτερα στους πνεύμονες, στο 

γεννητικό  και  ουροποιητικό  σύστημα  καθώς  και  ενδοκοιλιακά.  Τέλος,  ανάλογη 

αντιμετώπιση θα πρέπει να έχουν και οι ασθενείς που έχουν επιπρόσθετους παράγοντες 

κινδύνου για την ανάπτυξη λοιμώξεων από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς. Επίσης, 

οι  ασθενείς  που  παρουσιάζονται  στο  νοσοκομείο  με  υποψία  σηψαιμίας  και  έχουν 

παράγοντες  κινδύνου  που  σχετίζονται  με  προηγούμενη  νοσηλεία  θα  πρέπει  να 

αντιμετωπίζονται αρχικά με εμπειρικά αντιβιοτική αγωγή ευρέος φάσματος έως ότου γίνουν 

διαθέσιμα τα αποτελέσματα των καλλιεργειών. Υπάρχουν λεπτομερείς κλινικές οδηγίες για 

τη  σωστή  διαχείριση  των  λοιμώξεων  που  σχετίζονται  με  τους  κεντρικούς  φλεβικούς 

καθετήρες125.

Η πρόληψη της σηψαιμίας που σχετίζεται με τους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες έχει 

εξαιρετική σημασία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητικά με την εφαρμογή 

συγκεκριμένων  παρεμβάσεων  που  βασίζονται  στα  υπάρχοντα  κλινικά  δεδομένα.  Τα 

νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο πρέπει  να υιοθετήσουν πολιτικές οι  οποίες έχουν θετική 

σχέση κόστους και ωφέλειας και προάγουν την πρόληψη των λοιμώξεων. Τα υπάρχοντα 

δεδομένα υποστηρίζουν παρεμβάσεις όπως η χρήση καθετήρων που έχουν εμβαπτιστεί 
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σε αντισηπτικό ή αντιβιοτικό126 και τη χρήση ειδικών επιθεμάτων που έχουν εμβαπτιστεί σε 

χλωρεξιδίνη127.

2.3 Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος

Η  Gram  αρνητικοί  μικροοργανισμοί  είναι  τα  κυρίαρχα  παθογόνα  στις  νοσοκομειακές 

λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Οι περισσότερες από αυτές σχετίζονται με τη 

τοποθέτηση ουροκαθετήρων. Υπολογίζεται ότι μετά τη δεύτερη μέρα της τοποθέτησης του 

καθετήρα  ο  κίνδυνος  για  βακτηριουρία  αυξάνεται  από  5  έως  10%  ανά  ημέρα.  Η 

πλειονότητα των περιπτώσεων βακτηριουρία είναι ασυμπτωματικές και η  αποτελεσματική 

διαχείριση των περιπτώσεων αυτών γίνεται με την αφαίρεση του καθετήρα παρά με την 

έναρξη  αντιβιοτικής  θεραπείας.  Σε  σπάνιες  περιπτώσεις,   οι  τοπικές  αλλά  οι  και  οι 

συστηματικές επιπλοκές μπορεί να επιβάλουν την έναρξη αντιβιοτικής θεραπείας ακόμα 

και  για  ασυμπτωματική  βακτηριουρία  σε  ασθενείς  που  πρόκειται  να  υποβληθούν  σε 

κάποιο  ουρολογικό  χειρουργείο  ή  σε  τοποθέτηση  προσθετικών  υλικών128.  Ανάλογη 

θεραπεία  θα  πρέπει  να  γίνεται  και  σε  ανοσοκατεσταλμένους  ασθενείς.  Σε  σπάνιες 

περιπτώσεις  οι  λοιμώξεις  του  ουροποιητικού  που  σχετίζονται  με  την  τοποθέτηση 

ουροκαθετήρα μπορούν να οδηγήσουν σε σηψαιμία129. 

Πρόσφατα δεδομένα από τις ΗΠΑ δείχνουν ότι η Escherichia coli είναι το πιο συχνό αίτιο 

λοιμώξεων του ουροποιητικού από Gram αρνητικούς μικροοργανισμούς ακολουθούμενη 

από την Pseudomonas aeruginosa, την  Klebsiella, το  Enterobacter και το  Αcenitobacter 

baumannii86.  Το  ουροπαθογόνο  Escherichia  coli μπορεί  να  μολύνει  το  ουροποιητικό 

σύστημα  μέσω  διαφόρων  μικροοργανισμών  που  περιλαμβάνουν  ειδικά  μόρια 

προσκόλλησης,  δημιουργία  βιομεμβρανών  καθώς  και  ευκαιριακές  λοιμώξεις  που 

οφείλονται  στη  μειωμένης  αντίδρασης  του  ξενιστή  οργανισμού130.  Η  αντίσταση  στις 

κινολόνες και τις κεφαλοσπορίνες ευρέος φάσματος που έχει προκύψει τελευταία, αποτελεί 

μια  σημαντική πρόκληση καθώς τα παραπάνω αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται πάρα πολύ 

συχνά ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Οι πιο συχνές ESBL που είναι υπεύθυνες για το 

παραπάνω φαινόμενο είναι ο τύπος SHV και ο τύπος TEΜ. Η επιδημιολογία των ESBL 

ενζύμων παρόλα αυτά αλλάζει και ο τύπος της CTX-M γίνεται ολοένα και πιο συχνός σε 

όλο  τον  κόσμο.  Συγκεκριμένα  η  CTX-M-15  είναι  η  πιο  συχνή  β-λακταμάση  που  έχει 

συσχετιστεί με το ουροπαθογόνο Escherichia coli και πιο συγκεκριμένα το στέλεχος που 
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είναι γνωστό ως ο τύπος 131131. Δυστυχώς, τα πλασμίδια που μεταφέρουν τα γονίδια που 

είναι  υπεύθυνα  για  τη  παραγωγή  των  ESBL συχνά  μεταφέρουν  και  παράγοντες  που 

καθορίζουν την ανθεκτικότητα στις φλουοροκινολόνες. Για να μειωθεί η νοσηρότητα που 

σχετίζεται με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις του ουροποιητικού και να προληφθεί η διάδοση 

των Gram αρνητικών πολυανθεκτικών μικροοργανισμών θα πρέπει να τηρείται αυστηρά η 

εφαρμογή των κλινικών οδηγιών και συστάσεων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αρκετά 

δεδομένα ώστε να υποστηριχτεί η χρήση των ουροκαθετήρων που είναι εμβαπτισμένοι σε 

αντιβιοτικό ή έχουν επίστρωση αργύρου. 

2.4 Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις και λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου

Η ανάπτυξη λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου είναι  μια εξαιρετικά σοβαρή επιπλοκή για 

τους μετεγχειρητικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ που αυξάνει τη νοσηρότητα 

και θνητότητα. Συγκεκριμένα, οι επιπεπλεγμένες λοιμώξεις χειρουργικής θέσης (ΛΧΘ) και 

οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις είναι υπεύθυνες για ένα σημαντικό ποσοστό της νοσηρότητας 

των χειρουργικών ασθενών. Η διάγνωση και η διαχείρισης των λοιμώξεων αυτών απαιτεί 

υψηλή κλινική υποψία και επαγρύπνηση για άμεση χειρουργική παρέμβαση και επαρκή 

αντιβιοτική θεραπεία. Η αγωγή θα πρέπει να στοχεύει στα πιο πιθανά παθογόνα και να 

αναπροσαρμόζεται όταν τα αποτελέσματα της καλλιέργειας και του αντιβιογράμματος είναι 

διαθέσιμα.  Επίσης,  θα πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη η αυξανόμενη ανθεκτικότητα  των 

Gram θετικών βακτηρίων (κυρίως MRSA), των Gram αρνητικών εντεροβακτηριοειδών που 

παράγουν  ESBL,  αλλά  και  των  αναερόβιων  μικροβίων.  Η  επιλογή  της  κατάλληλης 

αντιμικροβιακής θεραπείας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

ασθενούς, τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου, και βέβαια το κόστος. Η αναγνώριση των 

υψηλού κινδύνου ασθενών πχ αυτών που έχουν υψηλό APACHE II score, μεγάλη ηλικία, 

νοσοκομειακή λοίμωξη, είναι ιδιαίτερα σημαντική για να επιλεχθούν τα κατάλληλα ευρέως 

φάσματος αντιβιοτικά και να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Οι υπάρχουσες κλινικές οδηγίες δεν έχουν, δυστυχώς ακόμα, ενσωματώσει ενδείξεις για τα 

νεότερα αντιβιοτικά με βάση τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα. Η ολοένα αυξανόμενη 

ανθεκτικότητα των παθογόνων απαιτεί σε πολλές περιπτώσεις τη χρήση συνδυασμένης 

θεραπείας  με  πολλαπλά  αντιβιοτικά  ιδιαίτερα  λόγω  της  πολυμικροβιακής  φύσης  των 
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λοιμώξεων  χειρουργικού  πεδίου  και  των  ενδοκοιλιακών  λοιμώξεων.  Η  επίπτωση  των 

MRSA,  των  Gram  αρνητικών  βακτηρίων  που  παράγουν  ESBL,  και  των  ανθεκτικών 

στελεχών της ομάδας  Bacteroidis  fragilis υπογραμμίζει  την ανάγκη για  ανάπτυξη νέων 

κλάσεων ευρέως φάσματος αντιβιοτικών που θα υποστηρίξουν τις θεραπευτικές επιλογές 

για εμπειρική θεραπεία στο χειρουργικό ασθενή με τις μικτές λοιμώξεις. 
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3. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Οι  επιπεπλεγμένες  ενδοκοιλιακές  λοιμώξεις  [complicated  intra-abdominal  infections 

(cIAIs)] και οι σοβαρές λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων [serious skin and 

soft tissue infections (SSTIs)] σχετίζονται με ιδιαίτερα αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα 

καθώς  και  με  αυξημένο  κόστος  νοσηλείας,  ιδιαίτερα  λόγω  της  ανάγκης  για  επιπλέον 

χειρουργεία,  ακριβή  αντιμικροβιακή  θεραπεία  καθώς  και  για  παρατεταμένη  χρονικά 

νοσοκομειακή  νοσηλεία,  ιδιαίτερα  στις  ΜΕΘ132,133.  Κατά  συνέπεια,  η  επίπτωση  των 

λοιμώξεων αυτών στην κλινική έκβαση και επιβίωση των ασθενών αποτελεί ένα σημαντικό 

λόγο για να επαναξιολογήσουμε την καταλληλότητα της σύγχρονης διαχείρισης τέτοιων 

λοιμώξεων  καθώς  και  την  καταλληλότητα  της  επιλεγμένης  αντιμικροβιακής  θεραπείας. 

Επιπρόσθετα, απαιτείται καλύτερος τρόπος εντοπισμού και θεραπείας των ασθενών που 

διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για να αναπτύξουν λοίμωξη από πολυανθεκτικά μικροβιακά 

στελέχη. 

Εξ ορισμού οι cIAIs αποτελούν μια λοιμογόνο διαδικασία η οποία επεκτείνεται πέρα από το 

όργανο  το  οποίο  είναι  η  αρχική  εστία  της  λοίμωξης  και  προκαλούν  συνήθως  τοπικά 

περιορισμένη περιτονίτιδα ή ενδοκοιλιακό απόστημα ή ακόμα και γενικευμένη περιτονίτιδα. 

Η γενίκευση ή όχι της λοίμωξης εξαρτάται από την αντίδραση του οργανισμού του ασθενή 

και την ικανότητά του να περιορίσει τη λοίμωξη μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα134. Η ύπαρξη 

επιπεπλεγμένων  SSTIs  σχετίζεται  κατά  κύριο  λόγο  με  την  ανάγκη  για  χειρουργική 

παρέμβαση, με την υποψία ή τη βεβαιότητα της επέκτασης της λοίμωξης στους εν τω βάθη 

ιστούς και μαλακά μόρια, και την ύπαρξη κάποιας υποκείμενης νόσου που περιπλέκει τη 

λοίμωξη όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η περιφερική αγγειακή νόσος και η περιφερική 

νευροπάθεια135.

Τόσο οι cIAIs όσο και οι επιπεπλεγμένες SSTIs είναι συνήθως πολυμικροβιακές λοιμώξεις 

που προκαλούνται από ένα ευρύ φάσμα πιθανών παθογόνων τα οποία περιλαμβάνουν 

μικροοργανισμούς που είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν: πολυανθεκτικά Gram αρνητικά 

και θετικά στελέχη136,137. Οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις συνήθως προκαλούνται από πολλούς 

διαφορετικούς μικροοργανισμούς που βρίσκονται  στην εντερική χλωρίδα όπως είναι  τα 
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αερόβια,  τα  προαιρετικώς  αναερόβια,  και  τα  υποχρεωτικά  αναερόβια  μικρόβια.  Τα 

εντεροβακτηροειδή (πχ Escherichia coli και Klebsiella pneumoniae), οι εντερόκοκκοι και το 

Bacteroides  fragilis είναι  τα  στελέχη  που  απομονώνονται  πιο  συχνά134,137.  Είναι 

αξιοσημείωτο,  ότι  ένας  αυξημένος  αριθμός  μικροβίων  που  συνήθως  ανήκουν  στη 

φυσιολογική χλωρίδα του γαστρεντερικού μπορούν να αναπτύξουν πολλούς μηχανισμούς 

ανθεκτικότητας  στα  αντιβιοτικά  (πχ  παραγωγή  β-λακταμασών  ευρέως  φάσματος  - 

ESBL)138.  Οι  επιδημίες  που  οφείλονται  σε  στελέχη  Escherichia  coli και  Klebsiella 

pneumoniae, που  έχουν  τη  δυνατότητα  να  παράγουν  ESBL,  μπορούν  να  επιδράσουν 

αρνητικά στην κλινική έκβαση των ασθενών και  καθιστούν απαραίτητη  την προσεκτική 

χρήση  των  αντιβιοτικών  ώστε  να  περιοριστεί  η  διάδοση  τέτοιων  υπερλοιμογόνων 

στελεχών.

Παρομοίως, στους αιτιολογικούς παράγοντες των επιπεπλεγμένων SSTIs περιλαμβάνεται 

μια σειρά μικροοργανισμών που συνήθως έχουν πολυανθεκτικό φαινότυπο. Μια μεγάλη 

μελέτη επιδημιολογικής επιτήρησης από την Βόρειο Αμερική, την Ευρώπη και τη Λατινική 

Αμερική που ανέλυσε πάνω από 2.500 στελέχη βρήκε ότι οι παρακάτω μικροοργανισμοί 

είναι  εκείνοι  που  ενέχονται  πιο  συχνά  στις  λοιμώξεις  του  δέρματος  και  των  μαλακών 

μορίων: Staphylococcus aureus (39,9%), Pseudomonas aeruginosa (12,1%), Escherichia 

coli (9,7%),  Enterococcus spp. (7,7%),  Klebsiella spp. (5,8%),  Enterobacter spp. (5,6%), 

coagulase-negative staphylococci (4,2%), Proteus spp. (3,7%), Streptococcus spp.(2,6%), 

Acinetobacter spp. (2,2%) και Serratia spp. (2%). Η ίδια επιδημιολογική μελέτη αποκάλυψε 

ότι η συχνότητα του ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου (MRSA) είναι 

στο 27,2%139. Η εμφάνιση MRSA στελεχών στην κοινότητα είναι εξαιρετικά ανησυχητική 

ιδιαίτερα  για  τους  ασθενείς  που  έχουν  επιπεπλεγμένες  SSTIs.  Μια  αναδρομική  μετά-

ανάλυση των επιδημιολογικών μελετών επιτήρησης που έχουν διεξαχθεί στην Ευρώπη, 

επιβεβαίωσε  ότι  τα  Staphylococcus  aureus, coagulase-negative  Staphylococci, 

Escherichia coli και  Pseudomonas aeruginosa είναι τα παθογόνα στα οποία οφείλονται οι 

περισσότερες  επιπεπλεγμένες   SSTIs  και  άλλες  λοιμώξεις  χειρουργικού  πεδίου140. 

Ορισμένοι παράγοντες κινδύνου για τους ασθενείς όπως το ιστορικό χρήσης ενδοφλεβίων 

ναρκωτικών  θα  πρέπει  επίσης,  να  λαμβάνονται  υπόψη  όταν  προσπαθούμε  να 

προβλέψουμε τις πιθανές αιτίες των επιπεπλεγμένων λοιμώξεων SSTIs141. 
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Η πιθανή παρουσία ανθεκτικών παθογόνων δυσχεραίνει  την επιτυχή αντιμετώπιση των 

cIAIs  και  των  επιπεπλεγμένων  SSTIs  που  εξαρτάται,  τουλάχιστον  εν  μέρει,  από  τη 

χορήγηση κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπεία καθώς και από την έγκαιρη εφαρμογή 

των μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων134,137. Υπάρχουν συγκεκριμένες κλινικές οδηγίες που 

σκοπό έχουν να καθοδηγήσουν τον κλινικό ιατρό στη σωστή αντιμετώπιση των σοβαρών 

αυτών  λοιμώξεων134,141,142.  Παρόλα  αυτά,  η  ολοένα  αυξανόμενη  επίπτωση  της 

πολυανθεκτικότητας μεταξύ των μικροβίων που προκαλούν τις cIAIs και SSTIs καθιστά 

απαραίτητο  να  εξετάζεται,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  ασθενών  υψηλού  κινδύνου,  η 

χορήγηση εναλλακτικών εμπειρικών σχημάτων τα οποία δεν καλύπτονται από τις γενικές 

κλινικές οδηγίες.

3.1 Επιπεπλεγμένες λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων

Οι λοιμώξεις της χειρουργικής θέσης [surgical site infections (SSIs)] τυπικά χωρίζονται στις 

παρακάτω κατηγορίες: επιπολής SSIs, εν τω βάθη SSIs, και SSIs που αφορούν όργανα η 

ενδοκοιλιακό χώρο. Οι  επιπολής SSIs αφορούν μόνο στον υποδόριο χώρο μεταξύ του 

δέρματος και της υποκείμενης μυικής περιτονίας και προκύπτουν μέσα σε 30 ημέρες από 

την  εγχείρηση  αναφοράς.  Οι  εν  τω  βάθη  SSIs  αφορούν  στα  εν  βάθη  στρώματα  των 

μαλακών μορίων όπως η περιτονία και οι μύες και επίσης, προκύπτουν μέσα σε 30 ημέρες 

από το χειρουργείο. Οι λοιμώξεις χώρου είναι παρόμοιες με τις εν τω βάθη SSIs αλλά 

συνήθως αφορούν  οποιοδήποτε  μέρος  της  ανατομίας  (όργανα ή  ενδοκοιλιακές  δομές) 

πέραν της τομής που έγινε κατά την εγχείρηση.
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Σχήμα  3.1  Σχηματική  απεικόνιση  της  κατηγοριοποίησης  των  λοιμώξεων  χειρουργικής 

θέσης. Πηγή: medscape.com

Η αξιολόγηση της  συνολικής  επίπτωσης των SSTIs  ⁄  SSIs  στη  νοσηρότητα  και  τελική 

κλινική έκβαση των ασθενών είναι δύσκολο να επιτευχθεί γιατί τα διαθέσιμα δεδομένα και 

οι σχετικές αναφορές είναι σχετικά περιορισμένες. Μια πρόσφατη ανασκόπηση των SSIs 

που διεξήχθη στην Ευρώπη επιχείρησε να υπολογίσει την κλινική επίπτωση των SSIs141. Η 

παραπάνω μελέτη αναφέρει μεγάλη διακύμανση της επίπτωσής τους από 1,5% έως και 

20% κάτι που συνιστά ότι η πραγματική επίπτωση των SSIs είναι πρακτικά άγνωστη και 

είναι πιθανόν τα περιστατικά αυτά να μην τυγχάνουν σωστής καταγραφής κυρίως λόγω 

των ασυνεπειών στις διαδικασίες συλλογής δεδομένων και στα κριτήρια επιδημιολογικής 

επιτήρησης,  καθώς  και  σε  εξαιρετικά  ευρεία  διακύμανση  των  χειρουργείων  που 

διερευνώνται.  Η  συχνότητα  των  SSIs  σχετίζεται  άμεσα  με  την  κατηγοριοποίηση  των 

χειρουργείων σε καθαρές, και κατά συνέπεια χαμηλού κινδύνου για ανάπτυξη λοίμωξης, 

επεμβάσεις και σε επιμολυσμένες επεμβάσεις, που είναι υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη 

λοίμωξης143. Σε κάθε περίπτωση οι SSIs έχουν ένα σημαντικό οικονομικό κόστος το οποίο 

κυμαίνεται από 1,47 σε 19,1 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στις Ευρωπαϊκές χώρες140. 

Παρά το γεγονός ότι η πραγματική επίπτωση των SSTIs ανά χειρουργικό πεδίο δεν είναι 

και τόσο ξεκάθαρη, εκτιμάται ότι οι λοιμώξεις αυτές σχετίζονται με σημαντική νοσηρότητα η 
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οποία  είναι  δυνητικά  απειλητική  για  τη  ζωή  του  χειρουργικού  ασθενούς.  Ένα  δίκτυο 

επιτήρησης των λοιμώξεων χειρουργικής θέσης που εφαρμόστηκε το 1997 σε μονάδες 

γενικής χειρουργικής στη Βόρεια Γαλλία είναι από τις σημαντικότερες πηγές δεδομένων για 

την έκβαση των SSTIs που έχουμε σήμερα132. Για 3 μήνες κάθε χρόνο, όλοι οι ασθενείς 

που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση επανεξετάζονταν για την ύπαρξη λοίμωξης 

και οι εκβάσεις τους καταγράφονταν για μια περίοδο παρακολούθησης 30 ημερών. Μεταξύ 

των 38.973 χειρουργικών ασθενών που περιελήφθησαν στο πρόγραμμα σε μια περίοδο 3 

ετών, 1.344 (3,4%) των ασθενών ανέπτυξαν λοίμωξη χειρουργικής θέσης και  568 από 

αυτούς κατέληξαν (1,5%). Οι λοιμώξεις που αφορούσαν όργανα και ενδοκοιλιακό χώρο 

καθώς και  οι  εν  τω  βάθη  SSIs  σχετίστηκαν  με  υψηλότερη  θνητότητα  (5,7  και  13,2%, 

αντίστοιχα). Επιπλέον, οι παραπάνω λοιμώξεις χρειάστηκαν πιο συχνά επανεγχείρηση για 

να αντιμετωπισθούν (44 και 53%, αντίστοιχα) σε σχέση με τις επιπολής SSIs (4,2 και 8,6%, 

αντίστοιχα).  Η  θνητότητα  που  σχετιζόταν  με  τις  λοιμώξεις  χειρουργικής  θέσης  ήταν 

ιδιαίτερα υψηλή μετά από επεμβάσεις που αφορούσαν στο γαστρεντερικό. Συγκεκριμένα, 

μελετήθηκαν  15.565  χειρουργεία  γαστρεντερικού  και  η  επίπτωση  των  λοιμώξεων 

χειρουργικής θέσης ήταν 4,9% με τη συνολική θνητότητα στο 2,2%, ενώ η θνητότητα που 

σχετίζεται  με  τη  λοίμωξη  ήταν  στο  7,2%.  Αντίστοιχα,  η  αποδιδόμενη  στη  λοίμωξη 

θνητότητα,  για  το  σύνολο  των χειρουργικών επεμβάσεων που  οδήγησαν  σε  λοιμώξεις 

χειρουργικού πεδίου, ήταν 38% επί του συνόλου των θανάτων.

Οι SSTIs σχετίζονται συχνά με κάποιο υποκείμενο νόσημα που μειώνει τις πιθανότητες του 

οργανισμού να αντιδράσει αποτελεσματικά στη λοίμωξη και στη χορηγούμενη θεραπεία. Η 

Εταιρία  Λοιμωδών Νοσημάτων των  ΗΠΑ [The  Infectious  Diseases Society  of  America 

(IDSA)]  δημοσίευσε  πρόσφατα  ένα  σύστημα  κατηγοριοποίησης  καθώς  και  πρακτικές 

κλινικές  οδηγίες  για  τη  διάγνωση  και  αντιμετώπιση  των  SSTIs  ⁄  SSIs 

συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ασθενών με μειωμένη ανοσολογική αντίδραση 

σε  όλες  τις  ηλικιακές  ομάδες142.  Οι  περισσότεροι  ασθενείς  με  SSTIs  ⁄  SSIs  απαιτούν 

νοσηλεία σε νοσοκομείο ή παρατεταμένη παραμονή και επιπλέον χειρουργική επέμβαση 

για την επιβεβαίωση της βακτηριακής αιτιολογίας της λοίμωξης και την παροχέτευση του 

μολυσμένου  υλικού.  Είναι  σημαντικό  να  γίνεται  καλλιέργεια  των  βακτηριών  και 

αντιβιόγραμμα,  ιδιαίτερα για  τους  ασθενείς  που  έχουν  κλινικά σημεία  και  συμπτώματα 

σοβαρής νόσου και τοξικότητας όπως πυρετό, υπόταση, και ταχυκαρδία. Η επιθετική και 
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στοχευμένη  ενδοφλέβια  αντιμικροβιακή  θεραπεία  είναι  απαραίτητη  για  ασθενείς  με 

σοβαρές  λοιμώξεις.  Οι  κλινικές  οδηγίες  για  την  αντιβιοτική  θεραπεία  βασίζονται  στην 

κατηγοριοποίηση  με  βάση  την  εστία  της  χειρουργικής  λοίμωξης  και  τον  τύπο  του 

χειρουργείου στο οποίο έχει υποβληθεί ο ασθενής.

Οι SSIs που αφορούν στο γαστρεντερικό σύστημα ή στο γεννητικό σύστημα της γυναίκας 

αναμένονται να οφείλονται στη μικτή Gram αρνητική και θετική χλωρίδα που αποτελείται 

από  προαιρετικώς  αναερόβια  και  υποχρεωτικά  αναερόβια  μικρόβια.  Η  καταλληλότερη 

θεραπευτική  αγωγή  αποτελείται  από  τα  αντιμικροβιακά  που  τυπικά  έχουν  τη  μέγιστη 

αποτελεσματικότητα  για  τις  ενδοκοιλιακές  λοιμώξεις.  Υπάρχουν  πολλοί  αντιμικροβιακοί 

παράγοντες που συνιστούνται ως επιλογές μονοθεραπείας για τις λοιμώξεις χειρουργικής 

θέσης μετά από επεμβάσεις  στο γαστρεντερικό και  γεννητικό  σύστημα:  πχ κεφοξιτίμη, 

πιπερακιλλινη/ταζομπακτάμη,  ιμιπενέμη/σιλαστατίνη142.  Για  τη  συνδυαστική  θεραπεία 

συνίσταται  να επιλέγεται  στο αντιβιοτικό σχήμα μια φθοριοκινολόνη ή μια τρίτης γενιάς 

κεφαλοσπορίνη, ή μια αμινογλυκοσίδη σε συνδυασμό με κλινδαμυκίνη, μετρονιδαζόλη, ή 

β-λακτάμη με αναστολέα β-λακταμάσης142.

Για  χειρουργεία  που  δεν  αφορούν  στο  γαστρεντερικού  σύστημα  (εξαιρουμένης  της 

μασχαλιαίας  χώρας  και  του  περινέου)  συνίσταται  η  μονοθεραπεία  με  οξακιλίνη  ή  μια 

πρώτης  γενιάς  κεφαλοσπορίνη.  Οι   παραπάνω  αντιμικροβιακοί  παράγοντες  παρέχουν 

κάλυψη έναντι των αναμενόμενων παθογόνων που στην περίπτωση αυτή δεν είναι άλλοι 

από το χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (δεν καλύπτουν όμως το MRSA) και τα διάφορα στελέχη 

στρεπτόκοκκου. Η κλινδαμυκίνη είναι μια αποδεκτή εναλλακτική για ασθενείς που έχουν 

ιστορικό  αλλεργίας  στις  β-λακτάμες.  Παρόλα  αυτά,  η  χρήση  κλινδαμυκίνης  ενέχει  τον 

κίνδυνο  της  διασταυρούμενης  ανθεκτικότητας  και  της  δημιουργίας  νέων  ανθεκτικών 

στελεχών μεταξύ των στελεχών που είναι ήδη ανθεκτικά στην ερυθρομυκίνη, καθώς και την 

επαγωγή ανθεκτικότητας στον MRSA144. Όταν η συχνότητα των λοιμώξεων είναι υψηλή, η 

χρήση βανκομυκίνης, δαπτομυκίνης, ή λινεζολίδης θεωρείται συνετή επιλογή, τουλάχιστον 

μέχρι  να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των καλλιεργειών και  του αντιβιογράμματος. 

Παρόλα αυτά, η εμφάνιση στελεχών που είναι ανθεκτικά στη  βανκομυκίνη, δαπτομυκίνη, 

και λινεζολίδη υπογραμμίζει την ανάγκη ανεύρεσης νέων θεραπειών145–152. Για τις λοιμώξεις 
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που αφορούν στη μασχαλιαία περιοχή και  στο περίνεο, τα αντιβιοτικά επιλογής είναι η 

κεφοξιτίμη και  η αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη142.   Διάφορα άλλα σχήματα μονοθεραπείας, 

αντίστοιχα  με  εκείνα  που  χορηγούνται  στις  λοιμώξεις  μετά  από  χειρουργεία 

γαστρεντερικού, μπορούν επίσης, να χρησιμοποιηθούν.

Η  θεραπεία  των  νεκρωτικών  λοιμώξεων  του  δέρματος,  της  περιτονίας  και  των  μυών 

απαιτεί τη χρήση αντιμικροβιακών ευρέως φάσματος όπως πιπερακιλλίνη/σουλμπακτάμη, 

σιπροφλοξασίνη, ή μεροπενέμη με κλινδαμυκίνη ή μετρονιδαζόλη142. Η κλινδαμυκίνη ή η 

μετρονιδαζόλη σε συνδυασμό με μια αμινογλυκοσίδη ή φλουοροκινολόνη αποτελούν τους 

κατάλληλους  αντιμικροβιακούς  παράγοντες  για  ασθενείς  με  αλλεργία  στην  πενικιλίνη. 

Τέλος, ο IDSA συνιστά να χορηγούνται σχήματα με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα 

έναντι του παθογόνου που αποτελεί την αιτία των νεκρωτικών SSTIs142

3.2 Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις

Οι  ενδοκοιλιακές  λοιμώξεις  είναι  μεταξύ  των  πιο  συχνών  λοιμώξεων  στη  γενική 

χειρουργική και η κλινική τους εικόνα είναι σε πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρή με 

αυξημένη  νοσηρότητα  και  θνητότητα,  κάτι  που  συνεπάγεται  αυξημένο  κόστος  για  το 

υγειονομικό σύστημα134.  Σε μια αναδρομική μελέτη 604 ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

επείγον χειρουργείο για ενδοκοιλιακές λοιμώξεις, παρατηρήθηκε ποσοστό νοσηρότητα της 

τάξης  του  59%  και  ποσοστό  θνητότητας  21%153.  Τα  παραπάνω  δεδομένα  είναι 

υποστηρικτικά  της  θεωρίας  ότι  για  τη  βέλτιστη  διαχείριση  τέτοιων  λοιμώξεων  είναι 

απαραίτητη  η  έγκαιρη  διάγνωση,  η  γρήγορη  χειρουργική  αντιμετώπιση  και  η  επαρκής 

αντιβιοτική αγωγή134. Οι συνέπειες μια καθυστερημένης και ακατάλληλης αντιμικροβιακής 

θεραπείας  μπορεί  να  είναι  εξαιρετικά  σοβαρές  και  να  οδηγήσουν  σε  αύξηση  της 

θνητότητας, πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, και παρατεταμένη νοσηλεία.  

Παρά το γεγονός ότι η έγκαιρη και επαρκής χειρουργική αντιμετώπιση και παροχέτευση 

αποτελούν τις θεμέλιες λίθους της κλινικής αντιμετώπισης των ενδοκοιλιακών λοιμώξεων 

και  των  επιπτώσεων  που  έχουν  στους  ασθενείς,  η  γρήγορη  και  έγκαιρη  χορήγηση 

κατάλληλης ευρέως φάσματος αντιμικροβιακής θεραπείας μπορεί να μειώσει επιπρόσθετα, 

το  ποσοστό  της  νοσηρότητας  και  θνητότητας.  Μια  προοπτική  κοόρτη  μελέτη  2.000 
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ασθενών έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της επαρκούς θεραπείας 

των λοιμώξεων και της νοσοκομειακής θνητότητας σε ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία 

στη ΜΕΘ154. Συγκεκριμένα, 25,8% (169 από τους 655) των ασθενών που διαγνώστηκαν με 

νοσοκομειακές  λοιμώξεις  ή  λοιμώξεις  από  την  κοινότητα,  βρέθηκαν  να  έχουν  λάβει 

ακατάλληλη  εμπειρική  θεραπεία  με  αντιβιοτικά.  Η  ακαταλληλότητα  της  θεραπείας  ήταν 

σημαντικά πιο συχνή μεταξύ των ασθενών με νοσοκομειακές λοιμώξεις που είχαν ιστορικό 

παλαιότερης  λοίμωξης  της  κοινότητας  (45,2%),  ακολουθούμενοι  από τους  ασθενείς  με 

νοσοκομειακή  λοίμωξη  χωρίς  προηγούμενο  ιστορικό  (34,3%)  και  τους  ασθενείς  που 

προσήλθαν με λοίμωξη της κοινότητας (17,1%) (p<0,001). Η σχετιζόμενη με τη λοίμωξη 

θνητότητα  σε  ασθενείς  με  λοίμωξη  που  έλαβαν  ακατάλληλη  αντιμικροβιακή  θεραπεία 

(42%) ήταν  σημαντικά υψηλότερη  από ότι  η  σχετιζόμενη  με  τη  λοίμωξη  θνητότητα  σε 

ασθενείς  που  έλαβαν  κατάλληλη  αγωγή  (17,7%,  p<0,001).  Το  ιστορικό  προηγούμενης 

αντιμικροβιακής θεραπείας ήταν επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την 

αποτυχία της εμπειρικής αγωγής που δόθηκε για τη λοίμωξη αναφοράς. Επίσης, μια άλλη 

μελέτη με 425 ασθενείς που χρειάσθηκαν να χειρουργηθούν για δευτερογενή περιτονίτιδα 

στην κοινότητα ανέφερε ότι το 13% των ασθενών είχαν λάβει ακατάλληλη αρχική εμπειρική 

αντιβιοτική  θεραπεία155.  Η  ίδια  μελέτη  επίσης,  επιβεβαίωσε  ότι  οι  ασθενείς  ήταν 

περισσότερο πιθανόν να έχουν κλινική επιτυχία στην αντιμετώπιση της λοίμωξης εάν η 

αρχική εμπειρική θεραπεία ήταν κατάλληλη (78,6%) από ότι αν μη κατάλληλα αντιβιοτικά 

είχαν χρησιμοποιηθεί (53,4%)156. Τέλος, η μελέτη έδειξε ότι η χορήγηση της κατάλληλης 

αντιμικροβιακής  αγωγής  οδήγησε,  στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  στην  επιτυχή 

αντιμετώπιση  της  λοίμωξης  με  αποτέλεσμα  οι  ασθενείς  να  έχουν  μικρότερη  διάρκεια 

νοσηλείας κατά 6 ημέρες. Μια αναδρομική μελέτη, η οποία διεξήχθη στην Ισπανία μεταξύ 

ασθενών που είχαν ενδοκοιλιακές λοιμώξεις της κοινότητας, έδειξε ότι μόλις το 14% των 

ασθενών  είχαν  λάβει  ακατάλληλη  αρχική  εμπειρική  αντιβιοτική  θεραπεία156.  Επίσης, 

επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα των προηγούμενων μελετών ότι η επιλογή της βέλτιστης 

εμπειρικής θεραπείας οδηγεί σε καλύτερα κλινικά αποτελέσματα.

Η επιλογή της κατάλληλης εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας απαιτεί την αξιολόγηση 

της μικροβιολογίας των ενδοκοιλιακών λοιμώξεων. Η αιτιολογία της περιτονίτιδας εξαρτάται 

από  το  αν  η  λοίμωξη  είναι  πρωτογενής  (επίσης  γνωστή  ως  αυτόματη  περιτονίτιδα  – 

spontaneous peritonitis).  Η πρωτογενής περιτονίτιδα είναι λιγότερη συχνή και συνήθως 

προκύπτει  παρουσία ασκίτη και  χωρίς προφανή εστία λοίμωξης.  Παρόλα αυτά,  όταν η 
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λοίμωξη προκύπτει, προκαλείται τυπικά από ένα και μόνο οργανισμό πχ Escherichia coli, 

Klebsiella  spp.,  Streptococcus  spp.,  ή  Enterococcus  spp.157,158.  Η  δευτερογενής 

περιτονίτιδα προκύπτει όταν η περιτοναϊκή κοιλότητα μολύνεται από την ενδογενή χλωρίδα 

του  γαστρεντερικού  λόγω  απώλειας  της  συνέχειας  του  γαστρεντερικού  σωλήνα.  Στις 

περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με δευτερογενή περιτονίτιδα απομονώνονται 2 ή 3 

αερόβια και 1 ή 2 αναερόβια στελέχη. Κατά συνέπεια, αυτές οι πολυμικροβιακές λοιμώξεις 

συνήθως αφορούν στους μικροοργανισμούς που αναφέραμε παραπάνω καθώς και στα 

Bacteroidis  fragilis και  Pseudomonas  spp.,  κάτι  το  οποίο  εξαρτάται  από  το  βαθμό 

διαταραχής  της  συνέχειας  του  γαστρεντερικού158,159.  Η  τριτογενής  περιτονίτιδα  η  οποία 

συνήθως  είναι  επίσης  πολυμικροβιακή  λοίμωξη,  μπορεί  να  οφείλεται  σε  όλους  τους 

παραπάνω  μικροοργανισμούς  και  επιπρόσθετα,  στα  Staphylococcus  epidermidis και 

Candida sp.157. Επίσης, είναι αναμενόμενο ότι οι περιτοναϊκές λοιμώξεις που προκύπτουν 

στην κοινότητα συχνά διαφέρουν σημαντικά στη μικροβιολογία από εκείνες τις λοιμώξεις 

που προκύπτουν νοσοκομειακά. Η Escherichia coli και οι στρεπτόκοκκοι απομονώνονται 

πιο συχνά σε περιτονίτιδες της κοινότητας, ενώ οι περιτονίτιδες από Enterococcus spp., 

Enterobacter spp., Staphylococcus aureus και coagulase-negative Staphylococci είναι πιο 

συχνά νοσοκομειακές. 

Η  μικροβιολογία  των  λοιμώξεων  χειρουργικής  θέσης  αξιολογήθηκε  σε  μια  προοπτική 

μελέτη που διήρκεσε 2 χρόνια και μελέτησε 2.552 ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν είτε σε 

προγραμματισμένο  χειρουργείο  (58%)  ή  σε  επείγον  χειρουργείο  (42%).  Συνολικά,  το 

19,6% των ασθενών (501 άτομα) ανέπτυξαν μετεγχειρητικές λοιμώξεις από τους οποίους 

το 61,3% είχαν επιβεβαιωμένη αιτιολογία. Οι 84 από τους 501 παραπάνω ασθενείς είχαν 

ενδοκοιλιακή λοίμωξη. Τα Gram αρνητικά βακτήρια ήταν το πιο συχνό αίτιο (56%), και  

ακολουθούσαν  τα  Gram θετικά  με  29% και  τα  αναερόβια  βακτήρια  της  χλωρίδας  του 

εντέρου με 13%. Αυτή η μελέτη επιδημιολογικής επιτήρησης έδειξε ότι οι μικροοργανισμοί 

που  απομονώνονται  συχνότερα  στις  ενδοκοιλιακές  λοιμώξεις  είναι  οι  Escherichia  coli 

(32,5%), Enterococcus (15,7%) και Enterobacter cloacae (7,2%).

Οι οδηγίες της IDSA , της εταιρίας χειρουργικών λοιμώξεων, καθώς και την Αμερικάνικης 

εταιρίας  μικροβιολογίας,  παρέχουν  κλινικές  συστάσεις  που  βασίζονται  στα  τελευταία 

38



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

κλινικά  δεδομένα  για  τη  σωστή  επιλογή  της  αντιμικροβιακής  θεραπείας  σε  ενήλικους 

ασθενείς  με  επιπεπλεγμένες  ενδοκοιλιακές  λοιμώξεις134,141.  Γενικά  οι  ενδοκοιλιακές 

λοιμώξεις μπορεί να αντιμετωπισθούν με μια σειρά αντιμικροβιακών που χρησιμοποιούνται 

ως  μονοθεραπεία  (πχ  αμπικιλλίνη-σουλμπακτάμη,  ερταπενέμη,  ιμιπενέμη–σιλαστατίνη, 

μεροπενέμη)  καθώς  και  σε  συνδυασμό  (πχ   κεφουροξίμη  ή  σιπροφλοξασίνη  με 

μετρονιδαζόλη). Η επιλογή εξαρτάται από τον τύπο της λοίμωξης (λοίμωξη της κοινότητας 

ή  νοσοκομειακή)  και  τη  σοβαρότητα  της  λοίμωξης  (ήπιας,  μέτριας,  ή  υψηλής 

σοβαρότητας)134,141.  Τα  υπάρχοντα  δεδομένα,  δεν  αναδεικνύουν  κάποιο  αντιμικροβιακό 

σχήμα ως ανώτερο ή κατώτερο134. Παρόλα αυτά, η μονοθεραπεία με ευρέως φάσματος 

αντιβιοτικά έχει κάποια πλεονεκτήματα όπως την εύκολη χορήγηση160 και τη μείωση της 

πιθανότητας παρουσίασης παρενεργειών που οφείλονται σε τοξικότητα και αλληλεπίδραση 

των φαρμάκων161,162.  

Οι παραπάνω κλινικές συστάσεις περιλαμβάνονται στις πιο πρόσφατες κλινικές οδηγίες 
134,141 και βασίζονται στα υπάρχοντα δεδομένα. Παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις η 

θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται με βάση τα τοπικά δεδομένα για την ανθεκτικότητα των 

μικροβίων  και  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  του  ασθενούς.  Είναι  σημαντικό  ότι  τα 

περισσότερα  από  τα  συνιστώμενα  αντιβιοτικά  σχήματα  έχουν  δοκιμαστεί  σε 

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με ενδοκοιλιακές λοιμώξεις της κοινότητας. 

Για  ασθενείς  που  έχουν  ήπιας  και  μέτριας  σοβαρότητας  ενδοκοιλιακές  λοιμώξεις  της 

κοινότητας  μπορούν να  χρησιμοποιηθούν  αντιμικροβιακά με  στενότερο φάσμα δράσης 

όπως  τα   αμπικιλλίνη-σουλμπακτάμη,  κεφαζολίνη  ή  κεφουροξίμη  με  μετρονιδαζόλη, 

τιρκακιλλίνη–κλαβουλανικό, ερταπενέμη και φλουοροκινολόνες με μετρονιδαζόλη134,141. Τα 

παραπάνω αντιβιοτικά συνιστούνται επειδή έχουν καλύτερη αναλογία κόστους/απόδοσης 

και συχνά είναι λιγότερο τοξικά από ότι τα πιο δραστικά ευρέως φάσματος αντιβιοτικά τα 

οποία  θα  πρέπει  να  διαφυλάσσονται  για  περιπτώσεις  πιο  σοβαρών  λοιμώξεων.  Οι 

περισσότεροι ασθενείς με λιγότερο σοβαρές λοιμώξεις της κοινότητας θα καταφέρουν να 

ανανήψουν με τη βοήθεια της κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής καθώς και με μέτρα 

περιορισμού της πηγής της λοίμωξης.

Οι  ασθενείς  υψηλού  κινδύνου,  πχ  εκείνοι  που  έχουν  υψηλά  APACHE II  scores,  κακή 
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θρέψη, σημαντικές καρδιαγγειακές παθήσεις,  ή οι ασθενείς στους οποίους δεν μπορεί να 

ελεγχθεί  η  αρχική αιτία της ενδοκοιλιακής λοίμωξης,  είναι  εξαιρετικά πιθανόν να έχουν 

ανθεκτική στα αντιβιοτικά λοίμωξη και να οδηγηθούν σε θεραπευτική αποτυχία. Για το λόγο 

αυτό συνίσταται η κάλυψη με αντιβιοτικά ευρέος φάσματος που να καλύπτουν τα αερόβια 

Gram  αρνητικά  βακτήρια,  καθώς  και  τους  νοσοκομειακούς  αναερόβιους 

μικροοργανισμούς.

Τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των νοσοκομειακών μετεγχειρητικών 

λοιμώξεων πρέπει επίσης, να παρέχουν κάλυψη έναντι  των  Pseudomonas aeruginosa, 

Enterobacter spp., Proteus spp., MRSA, Εnterococci, και Candida spp.  Τα αντιμικροβιακά 

σχήματα  ευρέως  φάσματος  περιλαμβάνουν  τα  μεροπενέμη,  ιμιπνέμη-σιλαστατίνη, 

πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη,  αμινογλυκοσίδη  ή  αζτρεονάμη,  σιπροφλοξασίνη  με 

κλινδαμυκινη ή μετρονιδαζόλη, κεφαλοσπορίνη με κλινδαμυκίνη ή μετρονιδαζόλη134,141.  Αν 

είναι γνωστό ή πιθανολογείται  ότι  η  Pseudomonas aeruginosa είναι ο μικροοργανισμός 

που  προκαλεί  τη  λοίμωξη,  μπορεί  να  χρειαστούν  σε  πολλές  περιπτώσεις  υψηλότερες 

δόσεις  κάποιων  αντιβιοτικών  για  να  επιτευχθεί  επαρκής  κάλυψη.  Μπορεί  να  χρειαστεί 

επιπλέον κάλυψη, πχ με vancomycin, στην περίπτωση υψηλής υποψίας λοίμωξης από 

MRSA145. Τελευταία, έχουν αναφερθεί στελέχη Staphylococcus aureus που είναι ανθεκτικά 

στη βανκομυκίνη, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για δημιουργία νέων θεραπειών 

πρώτης γραμμής που να είναι δραστικές απέναντι στον MRSA145. Παρά το γεγονός ότι η 

καθολική  κάλυψη για  εντερόκοκκο δεν  συνίσταται  για  τους  περισσότερους ασθενείς  με 

ενδοκοιλιακές λοιμώξεις, φαίνεται ότι είναι συνετό να δίνεται κάλυψη σε ασθενείς υψηλού 

κινδύνου  παρά  την  έλλειψη  σχετικών  ερευνητικών  δεδομένων141.  Είναι  γεγονός  ότι 

χρειάζονται περισσότερες καλά σχεδιασμένες μελέτες που να συγκρίνουν τα συμβατικά και 

τα  νεότερα   προωθημένα  αντιβιοτικά  για  τη  θεραπεία  ασθενών  με  νοσοκομειακές 

ενδοκοιλιακές λοιμώξεις. Συνολικά, στην επιλογή αντιμικροβιακής θεραπείας για ασθενείς 

με νοσοκομειακές SSIs πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα 

ανθεκτικότητας, το ιστορικό του ασθενούς σε ότι αφορά την πρότερη έκθεση σε αντιβιοτικά, 

καθώς και τα αποτελέσματα της Gram χρώσης δείγματος περιτοναϊκού υγρού, όπου αυτό 

είναι διαθέσιμο.
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3.3 Αντιμικροβιακή πολυανθεκτικότητα στις χειρουργικές λοιμώξεις

Η  αυξανόμενη  επίπτωση  των  ανθεκτικών  στα  αντιβιοτικά  παθογόνων,  ιδιαίτερα  στο 

νοσοκομειακό  περιβάλλον,  θέτει  νέες  προκλήσεις  για  τη  θεραπεία  των  ασθενών  με 

επιπεπλεγμένες  λοιμώξεις  χειρουργικής  θέσης.  Υπάρχουν  διάφορα  παθογόνα  που 

προκαλούν ανησυχία όπως ο MRSA ο οποίος είναι ένα από τα συχνά αίτια  σε ασθενείς με  

SSTIs, τα Gram αρνητικά βακτήρια που παράγουν ένζυμα ESBL και ιδιαίτερα τα στελέχη 

που παράγουν CTX-M, καθώς και τα πολυανθεκτικά στελέχη του  Bacreroidis fragilis. Οι 

λοιμώξεις MRSA της κοινότητας αποτελούν ένα ζήτημα που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία 

και προβληματισμό για την αντιμετώπιση των ασθενών με SSIs. Η λοίμωξη με καθένα από 

τους  παραπάνω  μικροοργανισμούς  σχετίζεται  με  αυξημένο  κίνδυνο  αποτυχίας  της 

θεραπείας, μετεγχειρητικές επιπλοκές, αυξημένη διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο και 

κατασπατάληση  πολύτιμων  οικονομικών  πόρων.  Η  ανάπτυξη  νέων  αποτελεσματικών 

αντιβιοτικών έναντι των παραπάνω μικροβίων είναι απαραίτητη.

Μια πρόσφατη μελέτη κατέγραψε την οικονομική επίπτωση των λοιμώξεων χειρουργικής 

θέσης από Gram αρνητικά βακτήρια (Escherichia coli και  Klebsiella  pneumoniae)  που 

παράγουν ESBL στην κλινική έκβαση των ασθενών138.  Μεταξύ των 33 περιπτώσεων οι 

οποίες πληρούσαν τα κριτήρια του ορισμού της λοίμωξης, 25 (76,8%) είχαν λοίμωξη από 

Klebsiella pneumoniae και 8 (24,2%) είχαν λοίμωξη από Escherichia coli. Η λοίμωξη από 

Escherichia coli και Klebsiella pneumoniae που παράγουν ESBL σχετίστηκε σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό με αυξημένο μέσο κόστος νοσηλείας (66.590 δολάρια) σε σχέση με τη 

λοίμωξη με βακτήρια Escherichia coli και Klebsiella pneumoniae που ήταν ευαίσθητα στα 

αντιβιοτικά  (22.231  δολάρια,  p=0,04).  Μια  άλλη  μελέτη  έδειξε  ότι  η  βακτηριαιμία  που 

οφείλεται σε βακτήρια Klebsiella pneumoniae που παράγουν ESBL σχετίζεται με αυξημένη 

συχνότητα θεραπευτικής αποτυχίας στις 72 ώρες από την έναρξη της αγωγής (35%) σε 

σχέση με τους ασθενείς ελέγχου (15%, p=0,011)163. Επιπρόσθετα, η έκβαση της θεραπείας 

με κεφαλοσπορίνες για σηψαιμία από  Klebsiella pneumoniae που παράγει ESBL ήταν 

ιδιαίτερα ανεπιτυχής, ακόμα και στην περίπτωση που υπήρχαν μικροοργανισμοί που ήταν 

ευαίσθητοι με βάση το αντιβιόγραμμα. Συνολικά, τα παραπάνω δεδομένα δείχνουν ότι οι 

λοιμώξεις  από  Escherichia coli και  Klebsiella  pneumoniae που παράγουν ESBL έχουν 

σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην κλινική έκβαση του ασθενούς. Η σημασία της συνετής 

χρήσης  των  αντιβιοτικών  και  των  μέτρων  περιορισμού  των  λοιμώξεων  για  την 
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αποτελεσματική  θεραπεία  και  τη  μείωση  της  μετάδοσης  των  λοιμώξεων  από 

πολυανθεκτικά στελέχη, είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Τα  επιδημιολογικά  δεδομένα  καταδεικνύουν  ότι   οι  λοιμώξεις  που  προκαλούνται  από 

μικροοργανισμούς που παράγουν ESBL ένζυμα αποτελούν ένα αυξανόμενο πρόβλημα για 

τους  ασθενείς  της  κοινότητας  σε  όλο  τον  κόσμο78.  Τα  στελέχη  που  παράγουν  CTX-M 

πρόσφατα  απέκτησαν  ιδιαίτερη  σημασία,  ειδικά  μεταξύ  των  εντεροβακτηροειδών. 

Υπάρχουν  επιδημιολογικές  μελέτες  που  δείχνουν  ότι  τα  στελέχη  Escherichia coli που 

παράγουν ESBL συμπεριλαμβανομένων τύπων  CTX-M παρουσιάζουν διασταυρούμενη 

αντοχή  σε  ορισμένα  αντιβιοτικά  (τριμεθοπρίμη–σουλφαμεθοξαζόλη,  τετρακυκλινη, 

γενταμυκίνη,  και  σιπροφλοξασίνη)76.  Η  παρουσία  αυτών  των  στελεχών  στην  κοινότητα 

μπορεί να απειλήσει τα συστήματα υγείας αν οι φορείς τους εισαχθούν στα νοσοκομεία. 

Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί ελάχιστες επιδημίες από τέτοια στελέχη στα νοσοκομεία 

και  οι  περισσότερες  έχουν  αποδοθεί  και  περιοριστεί  σε  λοιμώξεις  του  ουροποιητικού. 

Παρόλα αυτά, τα εργαστήρια των νοσοκομείων πρέπει να ελέγχουν και να καταγράφουν 

συστηματικά τα στελέχη των  εντεροβακτηροειδών που παράγουν ESBL και προέρχονται 

από  την  κοινότητα  έτσι  ώστε  να  δίνεται  η  κατάλληλη  θεραπεία  και  να  περιορίζεται  ο 

κίνδυνος εξάπλωσής τους.

Οι μικροοργανισμοί  που ανήκουν στην ομάδα των  Bacteroidis fragilis είναι  από τα πιο 

συχνά παθογόνα που απομονώνονται από καλλιέργειες αίματος και πύου. Το πρόβλημα 

της  πολυανθεκτικότητας  είναι  ιδιαίτερα  έντονο  για  την  ομάδα  αυτή  σε  σχέση  με  τις 

υπόλοιπες  αναερόβιες  και  μικτού  τύπου  λοιμώξεις164.  Στην  ίδια  μελέτη,  το  ποσοστό 

ανθεκτικότητας του Bacteroidis fragilis στην κλινδαμυκίνη και μοξιφλοξασίνη ήταν ιδιαίτερα 

υψηλό (19 και 27%, αντίστοιχα). Αντιθέτως, τα ποσοστά ανθεκτικότητας στις καρβαπενέμες 

και στον συνδυασμό β-λακτάμης/αναστολέα λακταμάσης ήταν χαμηλά. Είναι αξιοπερίεργο 

ότι πολλά στελέχη επιδεικνύουν αυξημένη ευαισθησία σε σχέση με παλαιότερες μελέτες σε 

κάποια  αντιβιοτικά  όπως  τα  ιμιπενέμη,  μεροπενέμη,  πιπερακιλλίνη–ταζομπακτάμη  και 

κεφοξιτίνη. Τέλος, η ανθεκτικότητα στην tigecycline που είναι  μια σύγχρονη και ευρέως 

φάσματος γλυκυλκυκλινη βρέθηκε να είναι σχετικά χαμηλή και σταθερή στο 5% κατά τη 

διάρκεια της επιδημιολογικής μελέτης. Για τα μικρόβια που δεν ανήκουν στην ομάδα των 
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Bacteroidis  fragilis  spp.  (πχ  το  Bacteroides  distasonis)  οι  μείζονες  ανασταλτικές 

συγκεντρώσεις  των β-λακταμών και  της  tigecycline  ήταν ιδιαίτερα υψηλές.  Συνολικά,  η 

παραπάνω  επιδημιολογική  μελέτη  έδειξε  ότι  η  ανθεκτικότητα  των  Bacteroidis  fragilis, 

Bacteroides  ovatus και  Bacteroides  thetaiotaomicron στην  κλινδαμυκίνη  έχει  αυξηθεί 

σημαντικά.  Η  μετρονιδαζόλη  και  η  χλωραμφαινικόλη  αποτελούν  τους  πιο  δραστικούς 

αντιμικροβιακούς παράγοντες έναντι  της ομάδας των  Bacteroidis fragilis.  Συγκεκριμένα, 

απομονώθηκε μόνο ένα στέλεχος το οποίο ήταν ανθεκτικό στη μετρονιδαζόλη, το οποίο 

είναι και το μόνο ανθεκτικό στέλεχος σε όλη τη βιβλιογραφία. 

Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας  μεταξύ  των στελεχών της  ομάδας των  Bacteroidis  fragilis, 

ιδιαίτερα  έναντι  της  μετρονιδαζόλης,  έχει  σημαντικές  επιπτώσεις  για  τη  θεραπεία  των 

χειρουργικών λοιμώξεων. Όπως και σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει η πιθανότητα 

ύπαρξης  πολλαπλά  ανθεκτικών  παθογόνων,  απαιτείται  η  συνεχής  επιδημιολογική 

επιτήρηση  της  ανθεκτικότητας  ώστε  να  εξασφαλίσουμε  ότι  τα  αντιβιοτικά  που 

χρησιμοποιούμε έχουν το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

3.4 Κλινικές οδηγίες για τη θεραπεία των μετεγχειρητικών λοιμώξεων 

Η διάρκεια της χορήγησης αντιβιοτικών για τη θεραπεία των ενδοκοιλιακών λοιμώξεων 

είναι μια δύσκολη κλινική απόφαση.  Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα βραχέα αντιμικροβιακά 

σχήματα  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται,  όπου  αυτό  είναι  δυνατό,  επειδή  έχουν  το 

πλεονέκτημα να προλαμβάνουν την παράπλευρη δράση των αντιβιοτικών που δεν είναι 

άλλη  από  τη  δημιουργία  ανθεκτικών  στελεχών.  Επίσης,  συνίσταται  σε  ορισμένες 

περιπτώσεις,  η  χορήγηση  αντιβιοτικών  να  διακόπτεται  μετά  από  24  ώρες  ή  ακόμα 

λιγότερο141.  Συγκεκριμένα,  αυτό μπορεί  να έχει  εφαρμογή σε τραυματικές ή ιατρογενείς 

διατρήσεις  του  γαστρεντερικού  που  χειρουργήθηκαν  εντός  12  ωρών, 

γαστροδωδεκαδακτυλικές  διατρήσεις  που  χειρουργήθηκαν  εντός  24  ωρών,  οξείες  ή 

γαγγραινώδεις σκωληκοειδίτιδες χωρίς διάτρηση, οξείες ή γαγγραινώδεις χολοκυστίτιδες 

χωρίς διάτρηση, ισχαιμία του εντέρου από αγγειακά αίτια – εμβολή, θρόμβωση, αγγειακή 

απόφραξη – χωρίς διάτρηση, γενικευμένη περιτονίτιδα, ή απόστημα. 

Οι  κλινικές  οδηγίες  που αφορούν στις  επιπεπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις είναι  οι 
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εξής134: γενικά, η διάρκεια της αντιμικροβιακής θεραπεία θα πρέπει να περιορίζεται σε όχι 

περισσότερες από 5-7 ημέρες, οι ασθενείς με περιορισμένες τοπικές εστίες λοίμωξης που 

αναγνωρίζονται  κατά  τη  διάρκεια  του  χειρουργείου,  πχ  περιορισμένη  διάτρηση  της 

σκωληκοειδούς απόφυσης,  μπορούν να αντιμετωπισθούν με ακόμα βραχύτερα αντιβιοτικά 

σχήματα.  Η  θεραπεία  μπορεί  να  διακοπεί  όταν  ο  ασθενής  απυρετήσει,  τα  λευκά  του 

αιμοσφαίρια μειωθούν στο φυσιολογικό, και το γαστρεντερικό του αρχίσει να λειτουργεί. Οι 

ασθενείς που έχουν εμμένουσα συμπτωματολογία συστηματικής λοίμωξης μετά το αρχικό 

αντιβιοτικό σχήμα, θα πρέπει να διερευνώνται περαιτέρω για να διαγνωστεί η αιτία της 

κλινικής τους εικόνας και όχι να υποβάλλονται σε παρατεταμένη αντιμικροβιακή θεραπεία ή 

ανούσιες  αλλαγές  των  αντιβιοτικών.  Οι  ασθενείς  που  είναι  σοβαρά  άρρωστοι, 

νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, και έχουν ανεξέλεγκτες λοιμώξεις όπως η τριτογενής περιτονίτιδα, 

μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να επωφεληθούν από κατάλληλα αντιμικροβιακά σχήματα 

μακράς διάρκειας. 

44



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη αύξηση στην επίπτωση των σοβαρών λοιμώξεων από 

πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια12,13,69,165,166.  Οι  λοιμώξεις  αυτές  αποτελούν 

σημαντικό  πρόβλημα  για  τη  δημόσια  υγεία  ιδιαίτερα  στις  ΜΕΘ  και  στο  νοσοκομειακό 

περιβάλλον.  Οι  βασικοί  οργανισμοί  που  απομονώνονται  είναι  η  πολυανθεκτική 

Pseudomonas aeruginosa ,  τα εντεροβακτηροειδή που παράγουν ευρέως φάσματος β-

λακταμάσες και καρβαπενεμάσες, και το Acinetobacter baumanii  που είναι ανθεκτικό στις 

καρβαπενέμες12,13,69,165,166. 

Υπάρχουν  3  σημαντικοί  παράγοντες  που  οδήγησαν  στην  αύξηση  και  εξάπλωση  των 

πολυανθεκτικών  Gram  αρνητικών  μικροοργανισμών.  Πρώτον,  αυτό  έγινε  μέσω  της 

ανάπτυξη  αποτελεσματικών  μηχανισμών  σε  κυτταρικό  επίπεδο  όπως  οι  αντλίες 

ενεργητικής εξώθησης του αντιβιοτικού, οι λακταμάσες διαφόρων τύπων, και η μεταλλαγή 

των  θέσεων  πρόσληψης  του  αντιβιοτικού  από  την  κυτταρική  μεμβράνη.  Δεύτερον, 

σημαντικό  ρόλο  έπαιξε  η  αδυναμία  της  φαρμακοβιομηχανίας  να  παράγει  καινούρια 

αντιβιοτικά για να ενισχύσει το θεραπευτικό μας οπλοστάσιο έναντι των Gram αρνητικών 

λοιμώξεων14. Πρακτικά, το μόνο νέο αντιβιοτικό που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια 

είναι η δοριπενέμη. Τέλος, η υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών ευρέως φάσματος που 

ήδη διαθέτουμε, ιδιαίτερα στο περιβάλλον της ΜΕΘ, οδήγησε στη δημιουργία και διάδοση 

των πολυανθεκτικών παθογόνων. 

Η φυσιολογία των μηχανισμών ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά έχει  ιδιαίτερο 

επιστημονικό ενδιαφέρον και η κατανόησή τους είναι σημαντική για την δημιουργία νέων 

δραστικών αντιβιοτικών.

4.1 Βήτα λακταμάσες ευρέως φάσματος

Οι βήτα λακταμάσες ευρέως φάσματος (ESBL) κωδικοποιούνται πάνω σε πλασμίδια και 

παρέχουν ανθεκτικότητα έναντι οξυιμινο-β-λακταμικών αντιβιοτικών μέσω αντικατάστασης 

κάποιων  αμινοξέων  στις  TEM,  SHV  και  CTX-M  ομάδες  των  ενζύμων.  Οι  μεταλλαγές 

οδηγούν σε αντικατάσταση αμινοξέων σε ενεργές περιοχές των ενζύμων που επηρεάζουν 

σε ποικίλο βαθμό την ικανότητα τους να προσδένονται και να υδρολύουν. Κατά συνέπεια 

επηρεάζεται  και  η  ευαισθησία  των  βακτηρίων  στις  τρίτης  γενιάς  κεφαλοσπορίνες,  στις 
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αντιψευδομοναδικές κεφαλοσπορίνες, και στην αζτρεονάμη167–170. Μέσα σε ένα βακτηριακό 

στέλεχος  μπορεί  να  υπάρχουν  πολλαπλές  διαφορετικές  βήτα  λακταμάσες  που 

δημιουργούν  διαφορετικά  προφίλ  ευαισθησίας  στις  κεφαλοσπορίνες  και   τα  καθιστούν 

κλινικές  προκλήσεις.  Ωστόσο,  τα  ένζυμα  αυτά  δεν  έχουν  δραστικότητα  έναντι  των 

καρβαπενεμών και των κεφαμυκινών. 

Σχήμα:  4.1  Σχηματική  αναπαράσταση  του  μηχανισμού  μεταβίβασης  γονιδιακής 

ανθεκτικότητα μέσω πλασμιδίων μεταξύ ενός στελέχους  Enterococcus faecalis και ενός 

στελέχους Staphylococcus aureus Πηγή: asu.edu

4.2 Κεφαλοσπορινάσες

Οι κεφαλοσπορινάση AmpC ταυτοποιήθηκε αρχικά ως επίκτητη χρωμοσωμική μεταλλαγή 

που παράγει μια β-λακταμάση στα πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια όπως είναι τα 

εντεροβακτηροειδή και η Pseudomonas aeruginosa89,167. Παρόλα αυτά, σύγχρονες μελέτες 

έδειξαν ότι τα μεταλλαγμένα γονίδια της AmpC βρίσκονται πάνω σε πλασμίδια που είναι 

ικανά για μεταφορά σε άλλα στελέχη κάτι το οποίο τεκμηριώθηκε από την ανακάλυψη της 

έκφρασης  της  κεφαλοσπορινάσης  σε  άλλα  βακτήρια  όπως  η  Escherichia  coli και  η 

Klebsiella  pneumoniae167,168.  Η  έκφραση  του  ενζύμου  της   AmpC  ελέγχεται  από  μια 

συστατική  μεταλλαγή  στο  γονιδίωμα  η  οποία  επιφέρεται  από  την  έκθεση  σε 

κεφαλοσπορίνες (κατά κύριο λόγο 3ης γενιάς), σε μονομπακτάμες, και στον αναστολέα της 

β-λακταμάσης  κλαβουλανικό  οξύ  (αλλά  όχι  την  ταζομπακτάμη)  που  είναι  συστατικό 

διαφόρων  αντιβιοτικών  ευρέως  φάσματος  όπως   η  τικαρκιλλίνη/κλαβουλονικό168. 

46



ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Επιπρόσθετα, οι 4ης γενιάς κεφαλοσπορίνες όπως οι κεφεπίμη και κεφπιρομη έχουν δείξει 

αυξημένη  δραστικότητα  έναντι  των  Gram  αρνητικών  στελεχών  που  παράγουν  το 

επαγώμενο  ένζυμο  AmpC  και  κατά  συνέπεια  έχουν  συμπεριελήφθη  ως  τα  αντιβιοτικά 

επιλογής στις αντίστοιχες κλινικές οδηγίες. 

4.3 Καρβαπενεμάσες

Μια  νεότερη  κατηγορία  ενζύμων  γνωστά  ως  μέταλλο-βήτα-λακταμάσες  (MBLs)  έχουν 

δράση  έναντι  των  καρβαπενεμών,  των  αντιψευδομοναδικών  πενικιλινών,  και 

κεφαλοσπορινών, συμπεριλαμβανομένης της κεφεπίμης. Παρόλα αυτά, τα βακτήρια που 

παράγουν MBLs διατηρούν την ευαισθησία τους στην αζτρεονάμη. Οι κύριοι  τύποι των 

ενζύμων που παράγονται από τα πολυανθεκτικά Gram αρνητικά νοσοκομειακά μικρόβια 

είναι οι IMP και VIM καρβαπενεμάσες που κωδικοποιούνται σε ιντεγκρίνες και μπορούν να 

οδηγήσουν  σε  αύξηση  του  κινδύνου  για  οριζόντια  μετάδοση,  και  κατά  συνέπεια  ο 

περιορισμός τους εξαρτάται  σε  μεγάλο βαθμό από την ορθή εφαρμογή των πολιτικών 

ελέγχου λοιμώξεων168–170. Συγκεκριμένα, η VIM-2 έχει εξαιρετική κλινική σημασία λόγω της 

συχνότητάς της μεταξύ των στελεχών της Pseudomonas aeruginosa σε όλο τον κόσμο. 

Από την άλλη, η VIM-1 καρβαπενεμάση ανευρίσκεται πιο συχνά στα εντεροβακτηροειδή 

και ιδιαίτερα στις Μεσογειακές χώρες. 

Πρόσφατα,  οι  βήτα-λακταμάσες  KPC  συσχετίστηκαν  με  τη  μετάδοση  λοιμώξεων  από 

βακτήρια που είναι ανθεκτικά στις καρβαπενέμες στην Αμερική και στο Ισραήλ167. Η KPC 

είναι  μια  καρβαπενεμάση που  μεταβιβάζεται  μέσω πλασμιδίων και  είναι  υπεύθυνη για 

μεγάλες επιδημίες τόσο σε νοσοκομεία όσο και στην κοινότητα. Τυπικά, ανευρίσκεται στην 

Klebsiella  pneumoniae αλλά  έχει  επίσης  απομονωθεί  από  μια  σειρά  άλλων  Gram 

αρνητικών οργανισμών όπως η Pseudomonas aeruginosa και το Enterobacter spp.168.

4.4 Αλλαγές στην κυτταρική μεμβράνη και αντλίες ενεργητικής εξώθησης

Οι  αλλαγές  στις  πρωτεΐνες  της  κυτταρικής  μεμβράνης,  οι  πορίνες,  και  οι   αντλίες 

ενεργητικής  εξώθησης  του  αντιβιοτικού  εκτός  κυττάρου  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε 

μειωμένη μεταφορά των β-λακταμικών αντιβιοτικών στον περιπλασμιδικό χώρο και κατά 

συνέπεια να μειώσουν την πρόσβαση στις πρωτεΐνες που τα δεσμεύουν. Επιπρόσθετα, 
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μπορούν να ενισχύσουν την ασθενή ενζυμική δράση των β-λακταμασών που παράγονται 

ενδογενώς168,170,171.  Αυτές οι δομικές πρωτεΐνες μπορεί να αυξήσουν ή να μειώσουν την 

είσοδο στο κύτταρο και την δραστηριότητα μιας σειράς αντιβιοτικών. Πολλές μελέτες έχουν 

δείξει  ότι  ο  συνδυασμός  της  δράση  των  ESBL,  με  την  έκφραση  κάποιων  δομικών 

πρωτεϊνών  της  κυτταρικής  μεμβράνης,  και  την  παρουσία  των  αντλιών  ενεργητικής 

εξώθησης μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη διάδοση των ανθεκτικών στις καρβαπενέμες 

Acenitobacter  baumanii,  Pseudomonas  aeruginosa και  άλλων  Gram  αρνητικών 

βακτηρίων170,171.

4.5 Ένζυμα που τροποποιούν τις αµινογλυκοσίδες 

Η ομάδα των ενζύμων αυτών αποτελείται από αμινογλυκοσιδικές φωσφοτρανσφεράσες, 

ακετυλοτρανσφεράσες,  και  νουκλεοτιδυλτρανφεράσες.  Η  γενετική  χαρτογράφηση 

διαφορετικών και μη σχετιζόμενων στελεχών Acenitobacter baumanii κατέδειξε ότι πολλά 

από  τα  γονίδια  που  ελέγχουν  την  έκφραση  των  ενζύμων  που  τροποποιούν  τις 

αμινογλυκοσίδες  είναι  κοινά166.  Περαιτέρω  μελέτες  έδειξαν  ότι  παρόμοια  ένζυμα  έχουν 

βρεθεί σε ανθεκτικά στελέχη σε όλο το κόσμο και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. 

Ο  ρόλος  του  μηχανισμού  αυτού  στην  αντιμικροβιακή  ανθεκτικότητα  είναι  εξαιρετικά 

σημαντικός.

4.6 Μηχανισμοί ανθεκτικότητας στις κινολόνες 

Η ανθεκτικότητα  στις  φλουοροκινολόνες  επιτυγχάνεται  με  τη  βαθμιαία  μεταλλαγή  στην 

περιοχή κωδικοποίησης των gyrA γονιδίων που περιέχουν τις γενετικές πληροφορίες για 

την  παραγωγή  του  ενζύμου  της  DNA γυράσης  και  του  parC γονιδίου  που  περιέχει 

πληροφορίες  για  την  παραγωγή  του  ενζύμου  της  DNA  τοποισομεράσης  IV.  Η 

ανθεκτικότητα  αναπτύσσεται  σταδιακά  και  αυξάνει  με  κάθε  επιπλέον  μεταλλαγή  στα 

παραπάνω γονίδια. Οι αλλαγές μπορεί να συνυπάρχουν και να συν-εξελίσσονται με άλλες 

μεταλλαγές που οδηγούν σε ανθεκτικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μεταλλαγή 

των  gyrA γονιδίων που γίνονται με μεταφορά πλασμιδίων και έχουν επίσης σχετιστεί με 

αυξημένη έκφραση των ESBL ενζύμων.  Τέλος,  η  ανθεκτικότητα στις  φλουοροκινολόνες 

μπορεί να ενισχυθεί με τη βοήθεια αντλιών ενεργητικής εξώθησης του αντιβιοτικού και των 

διαύλων πορινών168,170.
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Σχήμα  4.2  Σχηματική  αναπαράσταση  διαφόρων  μηχανισμών  ανθεκτικότητας  στα 

αντιβιοτικά: Πλασμιδιακά γονίδια ανθεκτικότητας που οδηγούν στην παραγωγή ενζύμων 

που αδρανοποιούν τα αντιβιοτικά και αντλίες ενεργητικής εξώθησης του αντιβιοτικού από 

το βακτηριακό κύτταρο. Πηγή: bioteach.ubc.ca
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Η αναγνώριση των ασθενών που είναι  δυνητικά επιρρεπείς στην ανάπτυξη λοιμώξεων 

από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια  είναι  επιτακτική.  Οι  παράγοντες  που 

προδιαθέτουν  τους  ασθενείς  σε  λοιμώξεις  από  πολυανθεκτικά  στελέχη,  λόγω  της 

σπανιότητας τους, δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί και αξιολογηθεί. 

Μια πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχείρησε να καταγράψει και να παρουσιάσει 

όλες τις μελέτες που εστιάζουν στους μηχανισμούς και τους παράγοντες κινδύνου που 

οδηγούν  στην  δημιουργία  ανθεκτικών  στα  αντιβιοτικά  Gram  αρνητικών  στελεχών172. 

Αρκετές μελέτες χρησιμοποίησαν τη μεθοδολογία case-control, που είναι η ιδανική για για 

τη  μελέτη  παραγόντων  κινδύνου,  και  ανέλυσαν  τα  δεδομένα  με  τη  βοήθεια 

πολυπαραγοντικών  στατιστικών  μοντέλων.  Η  ανασκόπηση  των  αποτελεσμάτων  των 

παραπάνω μελετών  έδειξε  ότι  ο  πιο  συχνός  παράγοντας  κινδύνου  για  την  ανάπτυξη 

λοίμωξης  από  πολυανθεκτικό  Acenitobacter  baumannii είναι  η  προηγούμενη  χρήση 

αντιβιοτικών κάτι που περιγράφεται σε περισσότερες από τις μισές αναφορές (11 από τις 

20)173–183.  Η χρήση  καρβαπενεμών και  κεφαλοσπορινών 3ης γενιάς σχετίστηκε με την 

ανάπτυξη ανθεκτικότητας από 4 μελέτες173,176,178,184 ενώ αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν 

για τις φλουοροκινολόνες185, τις αμινογλυκοσίδες177, και τη μετρονιδαζόλη175. Ο δεύτερος 

πιο συχνός παράγοντας κινδύνου ήταν ο μηχανικός αερισμός που επισημάνθηκε από 5 

μελέτες174,181,186–188. Επίσης, διάφοροι άλλοι παράγοντες που αφορούσαν τα δημογραφικά 

στοιχεία,  το  ιατρικό  ιστορικό,  και  τη  συν-νοσηρότητα του  μελετώμενου πληθυσμού,  τις 

επεμβατικές ιατρικές πράξεις, και τις ειδικές θεραπείες που χορηγήθηκαν συσχετίστηκαν 

με τις πολυανθεκτικές λοιμώξεις. Συγκεκριμένα, επισημάνθηκαν η νοσηλεία και η διάρκεια 

νοσηλείας  στη  ΜΕΘ,  η  σοβαρότητα  της  νόσου189,190 (όπως  εκφράζεται  μέσα  από  το 

APACHE  II  score),  το  αντρικό  φύλο191,  η  διενέργεια  τραχειοστομίας181,192,  η 

υδροθεραπεία193,  οι  μεταγγίσεις  παραγόντων  αίματος186,  η  τοποθέτηση  αρτηριακής  ή 

κεντρικής φλεβικής γραμμής189, και ουροκαθετήρων191. Τέλος, σημαντικό ρόλος αποδίδεται 

στην  προηγούμενη  έκθεση  και  αποικισμό  του  ασθενούς  με  Acenitobacter  baumannii 
182,193,194.

Οι περιγραφικές αναφορές κάποιων περιπτώσεων επιδημικών εξάρσεων λοιμώξεων από 
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πολυανθεκτικά  A.  baumannii εστιάζουν  περισσότερο  στην  επιδημιολογία  και  στις 

ανεπάρκειες  των  πολιτικών  ελέγχου  λοιμώξεων.  Η  επιμόλυνση  του  νοσοκομειακού 

περιβάλλοντος  επισημάνθηκε  από  τις  περισσότερες  μελέτες195–213.  Ο  ιατρικός  και 

παραϊατρικός εξοπλισμός που επιμολύνθηκε και συνέβαλε στην εξάπλωση των επιδημιών 

περιλαμβάνει  αναπνευστήρες198,200,202,203,206,208,209,  σωλήνες  σύνδεσης  με  τον 

αναπνευστήρα211,214,  αναρροφήσεις196,199,207,  προστατευτικές  μπάρες  κρεβατιών198, 

κουρτίνες198,  συσκευές  ambu198,  νιπτήρες199,  ροόμετρα210,  ενδοφλέβιους 

καθετήρες199,207 κ.α. Η καταστροφική επίπτωση της πλημμελούς υγιεινής των χεριών του 

προσωπικού, επίσης επισημάνθηκε από όλες τις μελέτες.

Οι  μελέτες  case-control  μεθοδολογίας  που  εστίασαν  στους  παράγοντες  κινδύνου  για 

ανάπτυξη πολυανθεκτικής λοίμωξης από  Pseudomonas aeruginosa ανέδειξαν κάποιους 

εξαιρετικά σημαντικούς ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες στην πολυπαραγοντική 

ανάλυση.  Συγκεκριμένα,  η  προηγούμενη  χρήση  διαφόρων  αντιβιοτικών, 

καρβαπενεμών215,216,  φλουοροκινολονών95,217,218,  τρίτης γενιάς κεφαλοσπορινών219,  και β-

λακταμών  ευρέως  φάσματος220,  αναφέρεται  ως  παράγοντας  κινδύνου  από  σημαντικό 

αριθμό  μελετών.  Άλλοι  παράγοντες  κινδύνου  που  ανεδείχθησαν  ήταν  ο  μηχανικός 

αερισμός221–224, η διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ216,224, η διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο, 

και  οι  συνοσηρότητες  όπως  ο  σακχαρώδης  διαβήτης225,  και  η  χρόνια  αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια215.

Οι  μελέτες  που  αφορούν  στη  διερεύνηση  επιδημικών  εξάρσεων  λοιμώξεων  από 

Pseudomonas aeruginosa έδειξαν ότι η επιμόλυνση του νοσοκομειακού περιβάλλοντος226–

239 είναι  ίσως  ο  σημαντικότερος  παράγοντας  που  οδηγεί,  στην  πλειονότητα  των 

περιπτώσεων, στο παρατηρούμενο φαινόμενο. Για τις επιδημικές εξάρσεις Pseudomonas 

aeruginosa, η επιμόλυνση του νερού βρύσης227,235,236 και γενικά των υδάτινων πόρων του 

νοσοκομείου  είναι  εξαιρετικής  σημασίας.  Επίσης,  ένας  αριθμός  μελετών  ανέδειξε  ως 

παράγοντες  κινδύνου  την  πλημμελή  υγιεινή  των  χεριών233,  τη  προηγούμενη  χρήση 

αντιβιοτικών240, τη νοσηλεία στη ΜΕΘ, και την κατοικία σε οίκους ευγηρίας241.

Στις ελληνικές ΜΕΘ έχουν αναφερθεί από το 2001 στελέχη  Klebsiella pneumoniae που 

παράγουν  μέταλλο-βήτα-λακταμάσες  καθώς  και  καρβαπενεμάσες  (KPC)  κάτι  που  τις 
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καθιστά  ανθεκτικές  σε  όλα  τα  γνωστά  αντιβιοτικά  εκτός  από  την  κολιστίνη242,243.  Η 

επιδημική έξαρση που προέκυψε στην παραπάνω περίπτωση αποδόθηκε σε οριζόντια 

μετάδοση  μέσω  των  επιμολυσμένων  χεριών  του  ιατρονοσηλευτικού  προσωπικού  που 

δυστυχώς έκανε  πλημμελή εφαρμογή των  κανόνων υγιεινής243.  Μια  ανάλυση για  τους 

παράγοντες  κινδύνου,  που  οδήγησαν  σε  μια  ακόμα  έξαρση  επιδημίας  πνευμονίας 

σχετιζόμενης με τον αναπνευστήρα (VAP) σε ελληνική ΜΕΘ από παν-ανθεκτικά στελέχη 

Pseudomonas aeruginosa, κατέληξε ότι οι μόνοι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες 

ήταν η χορήγηση κολιστίνης για ≥13 ημέρες και η συνδυασμένη χρήση κολιστίνης με μια 

καρβαπενέμη για >20 ημέρες244. Μια επίσης πρόσφατη μελέτη case-control έδειξε ότι η 

χρήση κολιστίνης για >14 ημέρες ήταν ο μόνος ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 

στο  πολυπαραγοντικό  μοντέλο  (p=0,002)245.  Τα  παραπάνω  δεδομένα  δείχνουν  ότι  η 

κολιστίνη  αποτελεί  ένα  πολύτιμο  αντιβιοτικό  έναντι  των  πολυανθεκτικών  στελεχών,  το 

οποίο  όμως  θα πρέπει  να  διαφυλάσσεται  για  μικροβιολογικά  τεκμηριωμένη  χρήση  σε 

στελέχη που είναι ευαίσθητα μόνο στην κολιστίνη και για περιπτώσεις σοβαρής σήψης στη 

ΜΕΘ όπου μπορεί να χορηγείται ως εμπειρική θεραπεία. Οι παράγοντες κινδύνου που 

αφορούν  την  ανάπτυξη  νοσοκομειακής  λοίμωξης  και  λοίμωξης  από  πολυανθεκτικά 

στελέχη συνοψίζονται  στον πίνακα 5.1 όπως αυτός εκδόθηκε στις κλινικές οδηγίες της 

Αμερικάνικης Εταιρίας Λοιμώξεων (IDSA)108.

Πίνακας 5.1  Παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε ανάπτυξη νοσοκομειακών 

λοιμώξεων και λοιμώξεων από πολυανθεκτικά βακτήρια 108

Παράγοντες κινδύνου νοσοκομειακής λοίμωξη
Εισαγωγή στο νοσοκομείο για ≥2 ημέρες κατά τις τελευταίες 90 ημέρες
Κατοικία σε οίκο ευγηρίας ή σε υγειονομική δομή μακράς νοσηλείας 
Ενδοφλέβια θεραπεία στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένου αντιβιοτικών
Θεραπεία νεφρικής κάθαρσης κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες
Περιποίηση τραύματος στο σπίτι
Άλλο μέλος της οικογένειας με λοίμωξη από πολυανθεκτικό στέλεχος 

Παράγοντες κινδύνου πολυανθεκτικής λοίμωξης
Αντιμικροβιακή αγωγή κατά τις τελευταίες 90 ημέρες
Παρούσα νοσηλεία που έχει διαρκέσει ≥5 ημέρες
Υψηλή επίπτωση αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας στην κοινότητα ή στη μονάδα 

αναφοράς
Ανοσοκαταστολή
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6. ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση των λοιμώξεων από πολυανθεκτικούς στα αντιβιοτικά 

μικροοργανισμούς  προϋποθέτει  τον  προσδιορισμό  των  παραγόντων  κινδύνου  που 

καθιστούν  τους  ασθενείς  ευάλωτους.  Αυτό  συνεπάγεται  την  καταγραφή  όλων  των 

αντιβιογραμμάτων  που  διενεργούνται  νοσοκομείο,  ώστε  να  καθοριστεί  η  τάση 

ανθεκτικότητας  στη  συγκεκριμένη  μονάδα,  και  να  ξεκινήσει  έτσι  έγκαιρη  και 

αποτελεσματική εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία246–248. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

απαιτείται  εμπειρική  χρήση  πολλαπλών  αντιβιοτικών  ώστε  να  επιτευχθεί  μια  αρχική 

αντιμικροβιακή  κάλυψη  ευρέος  φάσματος.  Στη  συνέχεια,  όταν  τα  αποτελέσματα  του 

αντιβιογράμματος  γίνουν  γνωστά,  η  αντιβιοτική  αγωγή  μπορεί  να  προσαρμοστεί 

περαιτέρω  για  την  καλύτερη  δυνατή  κάλυψη  της  λοίμωξης  που  μας  ενδιαφέρει. 

Εναλλακτικά, η απόφαση ως προς το ποια εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί, μπορεί να ληφθεί με βάση το πρόσφατο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και 

την πρότερη έκθεσή του σε αντιβιοτικά. Αυτή η διαδικασία συνήθως οδηγεί στη χρήση ενός 

ευρέος  φάσματος  αντιβιοτικού  όπως  οι  αντιψευδομοναδικές  πενικιλίνες  (πχ. 

πιπερακιλλίνη / ταζομπακτάμη), οι τέταρτης γενιάς κεφαλοσπορίνες, και οι καρβαπενέμες, 

ως αρχική εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή για τη θεραπεία λοιμώξεων από αερόβια Gram 

αρνητικών λοιμώξεων. Η προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει  την καλύτερη δυνατή εμπειρική 

θεραπεία και ως εκ τούτου μειώνει την πίεση φυσικής επιλογής προς ανθεκτικά μικροβιακά 

στελέχη246. 

6.1 Κεφαλοσπορίνες 

Οι  κεφαλοσπορίνες  είναι  μια  κατηγορία  βήτα  λακταμικών  αντιβιοτικών  που 

χρησιμοποιούνται  ιδιαίτερα  συχνά  στη  ΜΕΘ  (ιδιαίτερα  η  τρίτης  και  τέταρτης  γενιάς 

κεφαλοσπορίνες)  ως εμπειρική  θεραπεία για  βαριά πάσχοντες ασθενείς.  Οι  σύγχρονες 

κεφαλοσπορίνες τρίτης και  τέταρτης γενιάς όπως η κεφταζιντίμη και η κεφεπίμη, έχουν 

εξαιρετική δραστικότητα έναντι των Gram αρνητικών αερόβιων μικροοργανισμών όπως η 

ψευδομονάδα,  αλλά  και  εναντίων  ορισμένων  Gram  θετικών  μικροοργανισμών  και 

ταυτόχρονα παρέχουν κάποια αναερόβια κάλυψη. Κατά τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της 

συχνότητα  των Gram αρνητικών στελεχών που παράγουν ένζυμα ESBL όπως είναι  η 
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Pseudomonas και  η  Klebsiella έχει  αχρηστεύσει  σε  μεγάλο  βαθμό  τη  θεραπεία  με 

κεφταζιντίμη. Ως εκ τούτου, η κεφεπίμη, που είναι μια τέταρτης γενιάς κεφαλοσπορίνη με 

αντιψευδομοναδική  δράση  που  δεν  επηρεάζεται  ιδιαίτερα  από  τα  ένζυμα  ESBL, 

χρησιμοποιείται  για  την  εμπειρική  θεραπεία  λοιμώξεων  σε  ασθενείς  υψηλού  κινδύνου 
165,170,246. Αν και τα ένζυμα ESBL αδρανοποιούν τις αντιψευδομοναδικές κεφαλοσπορίνες, 

τα βακτήρια που τα παράγουν εξακολουθούν να είναι ευαίσθητα στους αναστολείς της β-

λακταμάσης,  όπως  το  κλαβουλανικό  και  η  ταζομπακτάμη165,170,246.  Συμπερασματικά,  η 

κεφεπίμη  θεωρείται  μια  καλή  επιλογή  για  έναρξη  μια  εμπειρικής  θεραπείας  ευρέος 

φάσματος. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί με τους ασθενείς υψηλού 

κινδύνου γιατί έχουν περιγραφεί αρκετά περιστατικά ανθεκτικότητας στην κεφεπίμη.

6.2 Φλουοροκινολόνες

Οι φλουοροκινολόνες χρησιμοποιούνται συνήθως ως εμπειρική θεραπεία σε ενήλικες με 

ουδετεροπενικό πυρετό σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Εταιρείας Λοιμωδών 

Νοσημάτων  της  Αμερικής  το  2002.  Η  σιπροφλοξασίνη  θεωρείται  θεραπεία  πρώτης 

γραμμής  καθώς είναι  ιδιαίτερα  δραστική  και  έχει  ευρύ  φάσμα  έναντι  Gram αρνητικών 

οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων της  Pseudomonas. Ωστόσο, κάποιες μελέτες έχουν 

δείξει  ότι  η  αυξανόμενη  χρήση  των  φλουοροκινολονών  έχει  οδηγήσει  σε  αύξηση  των 

στελεχών ψευδομονάδας που είναι ανθεκτικά13. Η ανθεκτικότητα οφείλεται κατά κύριο λόγο 

σε αντλίες ενεργητικής αποβολής του αντιβιοτικού από το βακτηριακό κύτταρο καθώς και 

σε σημειακές μεταλλάξεις της τοποϊσομεράσης που προκύπτουν ως μεταλλαγές των gyrA 

και  parC  γονιδίων165,170,246.  Ως  εκ  τούτου,  γίνεται  αντιληπτό  ότι  η  χρήση  αυτής  της 

κατηγορίας των αντιβιοτικών πρέπει να περιορίζεται σε εκείνους τους ασθενείς που δεν 

είχαν  προηγούμενη  έκθεση  σε  θεραπεία  με  φλουοροκινολόνη  και  δεν  είναι  σε  υψηλό 

κίνδυνο για ανάπτυξη λοιμώξεων από τέτοια ανθεκτικά Gram αρνητικά στελέχη249. 

6.3 Αμινογλυκοσίδες

Οι αμινογλυκοσίδες έχουν χρησιμοποιηθεί για πάνω από μισό αιώνα, κυρίως λόγω της 

συνεργιστικής τους δράσης, για τη θεραπεία σοβαρών Gram αρνητικών λοιμώξεων. Παρά 

το γεγονός ότι είναι μονάχα βακτηριοστατικά αντιβιοτικά, έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς 

για  τη  θεραπεία  λοιμώξεων του  ουροποιητικού  συστήματος  από ψευδομονάδα.  Συχνά 
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χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με β-λακταμικά αντιβιοτικά, κυρίως λόγω της ικανότητάς 

τους  να  δρουν  συνεργιστικά  στη  θεραπεία  σοβαρών  λοιμώξεων  από  Gram  αρνητικά 

στελέχη. Η γενταμυκίνη και η τομπραμυκίνη είναι οι αμινογλικοσίδες που χρησιμοποιούνται 

συχνότερα για την εμπειρική θεραπεία έναντι των λοιμώξεων από Gram αρνητικά αερόβια 

βακτήρια. Αυτά τα φάρμακα είναι συνήθως αποτελεσματικά έναντι της ψευδομονάδας και 

των εντεροβακτηροειδών. Ωστόσο, η εμφάνιση στελεχών των εντεροβακτηροειδών και της 

ψευδομονάδας  που  παράγουν  ένζυμα  ESBL  καθώς  και  άλλων  Gram  αρνητικών 

οργανισμών  που  είναι  λιγότερο  ευαίσθητα  στη  γενταμυκίνη  και  στην  τομπραμυκίνη 

οδήγησε στη χρήση αμικασίνης σε συνδυασμό με αντιψευδομοναδικές καρβαπενέμες. Η 

επιτυχία  του  σχήματος  αυτού  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  η  αμικασίνη  είναι  λιγότερο 

ευαίσθητη στη δράση των ενζύμων ESBL και μπορεί επίσης, να παράσχει συνεργιστική 

θεραπεία  έναντι  των  Gram  αρνητικών  λοιμώξεων.  Δυστυχώς,  υπάρχουν  κάποια 

πολυανθεκτικά  στελέχη  Αcenitobacter  baumanii τα  οποία  παράγουν  ένζυμα  που 

εξουδετερώνουν  και  έχουν  υψηλή  ανθεκτικότητα  στη  θεραπεία  με  αμινογλικοσίδες.  Το 

γεγονός αυτό έχει σε κάποιες περιπτώσεις ακυρώσει τη χρήση των αμινογλυκοσιδών για 

τη θεραπεία τέτοιων λοιμώξεων170. 

6.4 Καρβαπενέμες 

Η διάδοση των λοιμώξεων που προκαλούνται από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά στελέχη 

οδήγησε στη δημιουργία και χρήσης μια νέας κατηγορίας αντιβιοτικών που ονομάζονται 

καρβαπενέμες  και  έχουν  αρχίσει  να  διαδραματίζουν  σημαντικό  ρόλο  στη  θεραπεία 

λοιμώξεων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Οι αντιψευδομοναδικές καρβαπενέμες, όπως η 

μεροπενέμη και η ιμιπενέμη, έχουν ιδιαίτερα καλή δραστικότητα έναντι της ψευδομονάδας, 

καθώς  και  έναντι  άλλων  Gram  αρνητικών  μικροοργανισμών,  αλλά  και  Gram  θετικών 

αερόβιων  βακτηρίων  και  αναερόβιων  μικροοργανισμών.  Αυτό  συμβαίνει  γιατί  οι 

καρβαπενέμες δεν εξουδετερώνονται από τα περισσότερα ένζυμα ESBL που παράγονται 

από  τα  ανθεκτικά  στελέχη  των  Gram  αρνητικών  οργανισμών  και,  συνεπώς,  είναι 

εξαιρετικές  για  χρήση  ως  εμπειρική  θεραπεία  πρώτης  γραμμής  σε  βαριά  πάσχοντες 

ασθενείς υψηλού κινδύνου. Οι καρβαπενέμες είναι τα αντιβιοτικά πρώτης επιλογής για τη 

θεραπεία  λοιμώξεων  από  μικροοργανισμούς  που  παράγουν  ESBL και  AmpC  ένζυμα. 

Ωστόσο, η εκτεταμένη τους χρήση σε επιδημίες και σε ενδημικές περιοχές έχει οδηγήσει σε 
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αύξηση των ποσοστών των στελεχών Pseudomonas aeruginosa και Acinetobacter sp. που 

είναι  ανθεκτικά209.  Κατά  τη  διάρκεια  των  τελευταίων  ετών,  έχει  αναφερθεί  η  παρουσία 

ενζύμων που ονομάζονται καρβαπενεμάσες MBL σε ορισμένα στελέχη του Acinetobacter 

και  των  εντεροβακτηροειδών.  Τα  ένζυμα  αυτά  εξουδετερώνουν  τις  καρβαπενέμες  και 

καθιστούν  τη  θεραπεία  των  λοιμώξεων  ιδιαίτερα  δύσκολη.  Υπάρχουν  διάφορες 

στρατηγικές  για  την  αντιμετώπιση  αυτών  των  μηχανισμών  αντοχής  όπως  η  χρονική 

παράταση της διαδικασίας ενδοφλέβιας έγχυση του αντιβιοτικού με σκοπό την αύξηση του 

χρόνου  κατά  τον  οποίο  το  αντιβιοτικό  είναι  σε  συγκέντρωση  πάνω από  την  ελάχιστη 

ανασταλτική  συγκέντρωση  (MIC).  H  στρατηγική  αυτή  φαίνεται  να  έχει  όφελος  για  τη 

θεραπεία  της  λοίμωξης  και,  ενδεχομένως,  συμβάλλει  στην  πρόληψη  της  περαιτέρω 

ανάπτυξης  ανθεκτικότητας248,250.  Ωστόσο,  δεν  υπάρχει  κάποια  τυχαιοποιημένη  κλινική 

δοκιμή  που  να  επιβεβαιώνει  τα  πλεονεκτήματα  αυτής  της  θεραπευτικής  στρατηγικής. 

Επιπλέον,  οι  καρβαπενέμες  είναι  πρακτικά  ανενεργές  εναντίων  εγγενώς  ανθεκτικών 

μικροοργανισμών  όπως  η  Stenotrophomonas  maltophilia και  ο  ανθεκτικός  στη 

βανκομυκίνη Enterococcus faecium. Οι νεότερες καρβαπενέμες όπως η δοριπενέμη έχουν 

λίγο καλύτερη in-vitro δράση εναντίον ορισμένων στελεχών της  Pseudomonas sp., κάτι 

που οδήγησε στην αύξηση της χρήση αυτού του φαρμάκου. Ωστόσο, όπως για τις άλλες 

καρβαπενέμες, παρουσιάστηκαν γρήγορα φαινόμενα ανθεκτικότητας251. 

6.5 Πολυμυξίνες 

Η έλλειψη καινούριων σκευασμάτων για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από Gram αρνητικά 

βακτήρια οδήγησε στην επανεξέταση της κλινικής χρησιμότητα της κολιστίνης και γενικά 

των πολυμυξινών,  μιας  σχετικά παλαιάς  κατηγορίας  αντιβιοτικών που είχαν αποσυρθεί 

μέχρι  πρόσφατα  από  την  κλινική  πράξη. Δυστυχώς,  δεν υπάρχουν  τυχαιοποιημένες 

κλινικές  δοκιμές  που  να  αξιολογούν  τη  χρήση  και  τις  παρενέργειες  της  ενδοφλέβιας 

χορηγούμενης  κολιστίνης  για  τη  θεραπεία  λοιμώξεων  από  Gram  αρνητικά  βακτήρια. 

Παρόλα αυτά, λόγω της συχνής κλινικής χρήση της κολιστίνης, υπάρχουν πολλά εμπειρικά 

δεδομένα για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς που είναι 

ευαίσθητοι  μόνο  στις  πολυμυξίνες  και  η  θεραπεία  με  άλλα  αντιμικροβιακά απέτυχε.  Η 

πολυμυξίνης  Β  και  η  κολιστίνη  χρησιμοποιούνται  για  τη  θεραπεία  ασθενών  που 

νοσηλεύονται  σε  ΜΕΘ  με  λοιμώξεις  από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια.  Οι 
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πολυμυξίνες  έχουν  χρησιμοποιηθεί  σε  περιπτώσεις  πνευμονίας,  ενδοκοιλιακών 

λοιμώξεων,  λοιμώξεων  του  δέρματος,  και  του  κεντρικού  νευρικού  συστήματος.  Οι 

παραπάνω μελέτες αφορούν βαριά πάσχοντες ασθενείς με λοιμώξεις από πολυανθεκτικά 

Gram  αρνητικά  βακτήρια  ή  από  βακτήρια  ευαίσθητα  μόνο  στις  πολυμυξίνες.  Τα 

αποτελέσματα  που  αναφέρονται  σε  σχέση  με  τα  ποσοστά ίασης  των  λοιμώξεων είναι 

ενθαρρυντικά252,253.  Η σύγκριση της χορήγησης ενδοφλέβιας  colistimethate  sodium  και 

ενδοφλέβιας  μεροπενέμης,  για  τη  θεραπεία  ασθενών  που  νοσηλεύονται  σε  μονάδες 

εντατικής  θεραπείας  με  πνευμονία  σχετιζόμενη  με  το  μηχανικό  αερισμό  (Ventilator 

Associated Pneumonia VAP) από Acinetobacter baumannii, έδειξε ότι η θνητότητα εντός 

του νοσοκομείου, η θνητότητα που σχετίζεται με την VAP, και η κλινική βελτίωση και ίαση 

ήταν συγκρίσιμες για τα δύο αντιμικροβιακά.

Η  διεθνής  εμπειρία  χρήσης  εισπνεόμενης  κολιστίνης  για  τη  θεραπεία  ασθενών  που 

νοσηλεύονται στη ΜΕΘ με λοιμώξεις από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια είναι 

περιορισμένη. Αντιθέτως, η αξία της εισπνεόμενης κολιστίνης για τη πρόληψη και θεραπεία 

λοιμώξεων  από  Pseudomonas  aeruginosa σε  ασθενείς  με  κυστική  ίνωση  έχει 

τεκμηριωθεί254–256. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναγκαιότητα να βελτιωθούν τα θεραπευτικά 

αποτελέσματα  στους  ασθενείς  με  πνευμονία  λόγω  των  πολυανθεκτικών  βακτηρίων 

οδήγησε στη χρήση εναλλακτικών μεθόδων για τη χορήγηση των πολυμυξινών. Η εμπειρία 

στη  χρήση  εισπνεόμενων  πολυμυξινών  προέρχεται  κυρίως  από  το  σκεύασμα  της 

κολιστίνης.  Η πολυμυξίνη Β οδηγεί πολύ πιο συχνά στην απελευθέρωση ισταμίνης και σε 

βρογχόσπασμο κατά τη νεφελοποίηση από ότι η κολιστίνη257,258.  Η εισπνεόμενη κολιστίνη 

έχει χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική θεραπεία σε συμβατικά ενδοφλέβια αντιβιοτικά 

για νοσοκομειακή πνευμονία από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια με βελτιωμένα 

θεραπευτικά αποτελέσματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης257,258. 

Η  θνητότητα  σε  ασθενείς  ΜΕΘ  με  λοίμωξη  οφειλόμενη  σε  Acenitobacter  baumannii,  

Pseudomonas aeruginosa,  ή Klebsiella  pneumoniae  που θεραπεύονται  με λανθασμένα 

εμπειρικά επιλεγμένα σχήματα αντιβιοτικών είναι περισσότερο από 15%259–262. Επίσης, η 

καθυστερημένη (μετά τη μικροβιολογική επιβεβαίωση με αντιβιόγραμμα) τροποποίηση του 

αρχικού  εμπειρικού  σχήματος  δεν  βελτιώνει  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  τα  κλινικά 

αποτελέσματα.  Μια πρόσφατη μελέτη αλγορίθμου κλινικής απόφασης (clinical  decision 
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analysis),  προτείνει  την  προσθήκη  κολιστίνης  στα  εμπειρικά  σχήματα  αντιβίωσης  στις 

ΜΕΘ  νοσοκομείων  που  η  πιθανότητα  των  παθογόνων  Acenitobacter  baumannii,  

Pseudomonas  aeruginosa,  ή Klebsiella  pneumoniae  να  είναι  ευαίσθητα  μόνο  στην 

κολιστίνη είναι πάνω από 50%. Περίπου 4 στους 100 ασθενείς, που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ 

και  παρουσιάζουν  πυρετό  σχετιζόμενο  με  λοίμωξη,  θα  πεθάνουν  αν  δεν  περιληφθεί 

κολιστίνη στο αρχικό εμπειρικό σχήμα. Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα στην εμπειρική 

χρήση πολυμυξινών είναι η νεφροτοξικότητα και η πιθανότητα να επάγουν περαιτέρω την 

ανάπτυξη  αντιμικροβιακής  αντοχής.  Αν  και  η  πιθανότητα  ανάπτυξης  νεφροτοξικότητας 

μπορεί  να  περιοριστεί  σημαντικά  με  την  κατάλληλη  κλινική  στρατηγική263–265,  σε  κάθε 

περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η κατάχρηση των πολυμυξινών για να διαφυλαχθεί ο 

σπουδαίος  ρόλος  τους  στη  θεραπεία  λοιμώξεων  από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά 

βακτήρια.

6.6 Τιγκεκυκλίνη 

Η  τιγκεκυκλίνη  είναι  ένα  αντιβιοτικό  που  ανήκει  στην  κατηγορία  των  γλυκυλκυκλινών, 

χορηγείται μόνο παρεντερικά και προκύπτει από τη μινοκυκλίνη. Οι μικροοργανισμοί που 

είναι ανθεκτικοί σε άλλες κατηγορίες αντιμικροβιακών δεν παρουσιάζουν διασταυρούμενη 

ανθεκτικότητα στην τιγκεκυκλίνη. Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δραστικότητας και, τουλάχιστον 

in-vitro,  είναι  αποτελεσματική  εναντίων  μιας  σειράς  από  ανθεκτικά  Gram  αρνητικά 

βακτήρια,  συμπεριλαμβανομένων  των  στελεχών  που  παράγουν  ESBL  και 

καρβαπενεμάσες.  Έχει  αδειοδοτηθεί  για  τη  θεραπεία  επιπεπλεγμένων  λοιμώξεων  του 

δέρματος, των μαλακών μορίων, καθώς και για ενδοκοιλιακές λοιμώξεις. Η χρήση αυτού 

του  αντιβιοτικού  δεν  είναι  βέβαια  χωρίς  περιορισμούς.  Το  κυριότερο  μειονέκτημα  της 

τιγκεκικλίνης είναι το γεγονός ότι τα στελέχη της Pseudomonas aeruginosa και του Proteus 

sp. είναι εγγενώς ανθεκτικά. Επιπλέον, λόγω των χαμηλών συγκεντρώσεων που μπορεί 

να επιτύχει στα ούρα, δεν είναι κατάλληλη για τη θεραπεία λοιμώξεων του ουροποιητικού. 

Επίσης, θεωρείται κατώτερη από τις καρβαπενέμες για τη θεραπεία της πνευμονίας του 

αναπνευστήρα266. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή για τη μικροβιαιμία και σήψη 

που  προκαλείται  από μικροοργανισμούς που  έχουν  μείζονα ανασταλτική  συγκέντρωση 

μεγαλύτερη του 1 mg / ml. Αυτό συμβαίνει λόγω της ταχείας μετακίνηση του φαρμάκου 

στους  ιστούς  μετά  την  ενδοφλέβια  χορήγησή  του267.  Πρόσφατα  υπήρξαν  αναφορές 

στελεχών που είναι ανθεκτικά στη τιγκεκικλίνη268. 
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6.7 Θεραπευτική Προσέγγιση 

Η θεραπευτική προσέγγιση σε υποψία λοίμωξης από Gram αρνητικά βακτήρια συνήθως 

βασίζεται  αρχικά  στην  εμπειρική  χρήση  μιας  κεφαλοσπορίνης  ευρέος  φάσματος  σε 

συνδυασμό με μια αμινογλυκοσίδη για συνεργιστική δράση. Εάν ο ασθενής είναι σοβαρά 

άρρωστος  ή  έχει  νοσηλευτεί  για  μεγάλο χρονικό  διάστημα,  ιδιαίτερα στη  ΜΕΘ,  ή  έχει  

άλλους  παράγοντες  κινδύνου  για  ανάπτυξη  λοίμωξης  από  πολυανθεκτικούς 

μικροοργανισμούς, η αρχική εμπειρική θεραπεία θα πρέπει να γίνεται με συνδυασμό μιας 

καρβαπενέμης με μια αμινογλυκοσίδη όπως η αμικασίνη. Αυτός ο συνδυασμός παρέχει 

καλή  κάλυψη  για  την  περίπτωση  της  λοίμωξης  από  πολυανθεκτική  ψευδομονάδα, 

εντεροβακτηριοειδή που παράγουν ESBL, πολυανθεκτικό  Acinetobacter spp., καθώς και 

αερόβια  Gram  θετικά  και  αναερόβια  βακτήρια.  Υπάρχουν  ερευνητικά  δεδομένα  που 

τεκμηριώνουν την  ολοένα αυξανόμενη ανθεκτικότητα της  Pseudomonas aeruginosa και 

άλλων αερόβιων Gram αρνητικών μικροοργανισμών στις φλουοροκινολόνες, ιδιαίτερα όταν 

αυτές χορηγούνται  ως μονοθεραπεία.  Επίσης,  υπάρχει  αυξημένος  κίνδυνος  ανάπτυξης 

ανθεκτικότητας  όταν  οι  αμινογλυκοσίδες  χορηγούνται  ως  μονοθεραπεία  για  σοβαρές 

λοιμώξεις  από Gram αρνητικά βακτήρια246.  Η γνώση της τοπικής  επιδημιολογίας  και  η 

διερεύνηση του πρόσφατου ιστορικού αντιβιοτικής θεραπείας μπορούν να καθοδηγήσουν 

το  θεράποντα  ιατρό  στην  επιλογή  εμπειρικής  θεραπείας  διευρυμένου  φάσματος  με 

αντιψευδομοναδικές  πενικιλίνες  (πχ.  πιπερακιλλίνη  /  ταζομπακτάμη  ή  τικαρκιλλίνη  / 

κλαβουλανικό) ή αντιψευδομοναδικές καρβαπενέμες, με ή χωρίς την προσθήκη αμικασίνης 

που επεκτείνει  την αντιμικροβιακή κάλυψη για μικροοργανισμούς που παράγουν ESBL. 

Μια άλλη επιλογή είναι η μονοθεραπεία με κεφεπίμη. Η ακριβής θεραπεία θα πρέπει να 

εξατομικεύεται  με  βάση  τον  τύπο  της  λοίμωξης,  το  ιστορικό  προηγούμενων  Gram 

αρνητικών λοιμώξεων και έκθεσης σε αντιβιοτικά, τη τοπική μικροβιακή επιδημιολογία, τη 

σοβαρότητα της λοίμωξης, και τη συνοσηρότητα του ασθενούς246,247. 

Παρά  τις  συνεχείς  προσπάθειες  για  εναρμόνιση  και  επιστημονική  τεκμηρίωση  των 

θεραπευτικών επιλογών, παρατηρείται αύξηση των λοιμώξεων από πολυανθεκτικά Gram 

αρνητικά  στελέχη,  ιδίως  μεταξύ  των  ασθενών  που  νοσηλεύονται  σε  ΜΕΘ.  Πολλοί 

πιστεύουν  ότι  η  υπερβολική  χρησιμοποίηση  των  αντιβιοτικών  ευρέος  φάσματος 

(φλουοροκινολόνες,  κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς,  αντιψευδομοναδικές πενικιλίνες)  στους 

σοβαρά  άρρωστους,  η  αυξημένη  χρήση  επεμβατικών  μεθόδων  καταγραφής  και  η 
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αναποτελεσματική  πολιτική  ελέγχου λοιμώξεων έχουν εξίσου συνεισφέρει  στην αύξηση 

των  πολυανθεκτικών  Gram  αρνητικών  λοιμώξεων.  Παρά  το  γεγονός  ότι  έχει  υπάρξει 

σημαντικός  κλινικός  αντίκτυπος  από  αυτές  τις  λοιμώξεις  την  τελευταία  δεκαετία,  η 

παραγωγή  νέων  αντιμικροβιακών  φαρμάκων  είναι  αξιοσημείωτα  χαμηλή  αν  όχι 

ανύπαρκτη. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν η δοριπενέμη και η τιγκεκυκλίνη, την δράση 

των οποίων περιγράψαμε.

6.8 Συνδυαστική αντιμικροβιακή θεραπεία 

Η  μεταφορά  της  αντιμικροβιακής  ανθεκτικότητας  ανάμεσα  σε  διαφορετικά  μικροβιακά 

στελέχη εμφανίζεται συχνά στους πολυανθεκτικούς Gram αρνητικούς μικροοργανισμούς. 

Το παραπάνω φαινόμενο οδήγησε στη δημιουργία των περισσότερων παθογόνων που 

παράγουν  KPC  τα  οποία  είναι  εξαιρετικά  δύσκολο  να  αντιμετωπισθούν.  Υπάρχουν 

δεδομένα  που  υποστηρίζουν  τη  χρήση  της  συνδυαστικής  θεραπείας  σε  ανάλογες 

περιπτώσεις269.  Ωστόσο,  τα  διαθέσιμα  κλινικά  δεδομένα  δεν  είναι  επαρκή,  επί  του 

παρόντος,  για   να  εκδοθούν  συγκεκριμένες  συστάσεις.  Ειδικότερα,  δεν  υπάρχουν 

τυχαιοποιημένες  κλινικές  δοκιμές  για  τη  χρήση  της  συνδυαστικής  θεραπείας.  Μια 

πρόσφατη  μελέτη  έδειξε  ότι  ο  συνδυασμός  πολυμυξινών  και  καρβαπενέμων  για  τη 

θεραπεία  λοιμώξεων  από  πολυανθεκτικά  στελέχη  μπορεί  να  μειώσει  σημαντικά  τη 

θνησιμότητα των ασθενών, ακόμη και όταν τα παθογόνα είναι ανθεκτικά στη μονοθεραπεία 

με καρβαπενέμες270.  Ο συνδυασμός αμινογλυκοσίδης ή πολυμυξίνης με τιγεκυκλίνη έχει 

συσχετιστεί  με  υψηλότερα  ποσοστά  θεραπευτικής  επιτυχίας  από  τη  μονοθεραπεία  με 

πολυμυξίνη  για  στελέχη  που  παράγουν  KPC.  H  μονοθεραπεία  με  πολυμυξίνη  έχει 

συσχετιστεί με την αύξηση της μείζονος ανασταλτικής συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας269,271.  Η  χρήση  συνδυαστικής  αντιμικροβιακής  θεραπείας  για  πολυανθεκτικά 

στελέχη  Αcenitobacter  baumannii  δικαιολογείται  επίσης,  από το αναδυόμενο πρόβλημα 

της έτερο-αντίσταση στην κολιστίνη. Τα ανθεκτικά στελέχη  Αcenitobacter baumannii που 

παράγουν  το  ένζυμο  OXA-58272 έχουν  δείξει  ευαισθησία  στη  συνεργιστική  δράση  της 

θεραπείας  συνδυασμού  που  αποτελείται  από  ριφαμπικίνη  ή  ιμιπενέμη  με 

σουλμπακτάμη/αμπικιλλίνη, και  στο  συνδυασμό κολιστίνης και  ριφαμπικίνης272.  Όλα τα 

στελέχη  σε  αυτή  τη  μελέτη  ήταν  ευαίσθητα  στην  κολιστίνη,  ωστόσο,  είχαν  σημαντική 

διαβάθμιση της ευαισθησίας τους στη ριφαμπικίνη και στην ιμιπενέμη. 
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6.9 Τα νεότερα αντιβιοτικά 

Παρά τα στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικά κενά στις σύγχρονες θεραπευτικές 

επιλογές για τα ανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια, η παραγωγή νέων αντιβιοτικών είναι 

σχετικά περιορισμένη.  Μια  πρόσφατη ανασκόπηση των αντιμικροβιακών σκευασμάτων 

που βρίσκονται σε όψιμη φάση κλινικής ανάπτυξης14 περιγράφει οκτώ νέα αντιβιοτικά με 

δράση κατά των Gram θετικών και Gram αρνητικών οργανισμών. Δεν υπάρχουν φάρμακα 

με καθαρά Gram αρνητικό φάσμα δράσης. Φαίνεται ότι είναι απίθανο μέσα στα επόμενα 

χρόνια  να εξελιχθούν και  να ανακαλυφθούν νεότερα φάρμακα που θα αντιμετωπίσουν 

επαρκώς το σημαντικό ζήτημα της κλιμάκωσης της πολυανθεκτικότητας στα νοσοκομεία 

αλλά και στην κοινότητα.
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7. ΠΡΟΛΗΨΗ

7.1 Πολιτικές ελέγχου λοιμώξεων

Υπάρχουν  διάφοροι  μηχανισμοί  μέσω  των  οποίων  οι  Gram  αρνητικοί  οργανισμοί 

αναπτύσσουν ανθεκτικότητα. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν περιγραφεί παραπάνω. 

Γενικά,  η  έκθεση  στα  αντιβιοτικά  αυτή  καθαυτή  δεν  προκαλεί  άμεσα  αυτούς  τους 

μηχανισμούς αντοχής,  αλλά μάλλον ενθαρρύνει  την  εμφάνιση ανθεκτικών μεταλλάξεων 

μέσω της πίεση φυσικής επιλογής. Η χρήση συγκεκριμένων αντιβιοτικών έχει,  ωστόσο, 

συσχετιστεί  με  την  εμφάνιση  ανθεκτικών  στελεχών.  Για  παράδειγμα,  τα  αντιβιοτικά 

τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη,  σιπροφλοξασίνη,  αμινογλυκοσίδες  και,  ιδίως,  οι 

κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς έχουν συσχετιστεί με την παραγωγή ESBL από διάφορους 

μικροοργανισμούς273,274.  Κάποιες  μελέτες  έχουν  δείξει  ότι  η  σχέση  της  χορήγησης 

αντιβιοτικών με  την ανθεκτικότητα είναι  λιγότερο σαφής και  ότι  άλλοι  παράγοντες είναι 

πιθανό να συμβάλουν275.  Επιπλέον, οι  αλλαγές στη συνταγογράφηση σε μια κατηγορία 

αντιβιοτικών έχει συνδεθεί με το ένα εντυπωσιακό φαινόμενο κατά το οποίο η μείωση της 

ανθεκτικότητας σε μια κατηγορία αντιβιοτικών μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερο πρόβλημα 

με κάποια άλλη ομάδα αντιβιοτικών. Έχει αποδειχθεί ότι μια σημαντική μείωση στη χρήση 

κεφαλοσπορινών τρίτης γενιάς μπορεί  να μειώσει την επίπτωση της παραγωγής ESBL 

από τα στελέχη  Klebsiella sp. και  Escherichia coli, αλλά και ταυτόχρονα να οδηγήσει σε 

μαζική αύξηση των ανθεκτικών στις καρβαπενέμες  Acinetobacter sp. και  Pseudomonas 

sp. τα οποία είναι ακόμη πιο δύσκολο να θεραπευτούν276. 

Τα  μέτρα  ελέγχου  των  λοιμώξεων  είναι  εξαιρετικά  σημαντικά  για  τον  περιορισμό  της 

διασποράς  των  ανθεκτικών  Gram  αρνητικών  βακτηρίων.  Τα  περισσότερα  κρούσματα 

πολυανθεκτικών οργανισμών, για παράδειγμα τα στελέχη που παράγουν πρωτεΐνες MBL, 

φαίνεται ότι είναι μονοκλωνικά ή ολιγοκλωνικά παθογόνα. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι 

οι νοσηλευτικές και ιατρικές πράξεις μπορεί να είναι το κύριο μέσο διαβίβασης των εν λόγω 

παθογόνων από ασθενή  σε  ασθενή277.  Η  χρήση του  αλκοολούχων προϊόντων για  την 

υγιεινή  των  χεριών  έχει  συσχετιστεί  με  μείωση  της  εξάπλωση  των  νοσοκομειακών 

παθογόνων278. Τα στελέχη Αcenitobacter baumannii μπορούν να επιβιώσουν για μεγάλες 

χρονικές περιόδους σε επιφάνειες και ως εκ τούτου είναι σε θέση να επιφέρουν εκτεταμένη 

μόλυνση του νοσοκομειακού περιβάλλοντος197. Επιπρόσθετα, η χρήση της χλωρεξιδίνης 
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για την απολύμανση του δέρματος των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας έχει 

βρεθεί ότι μειώνει τη επιμόλυνση του δέρματος με τους μικροοργανισμούς αυτούς279. Οι 

ασθενείς που είναι φορείς ανθεκτικών Gram αρνητικά παθογόνων θεωρούνται λιγότερο 

πιθανές πηγές μόλυνσης του νοσοκομειακού περιβάλλοντος, σε σύγκριση με εκείνους που 

είναι φορείς Gram θετικών παθογόνων280. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι η αναγνώριση καθώς 

και η απομόνωση των ασθενών που έχουν προσβληθεί ή αποικιστεί με πολυανθεκτικούς 

Gram αρνητικούς μικροοργανισμούς μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της μετάδοσής τους. 

Ο ρόλος της ενεργούς επιτήρησης των Gram αρνητικών παθογόνων είναι αμφιλεγόμενος. 

Η ενεργός επιτήρηση έχει δοκιμαστεί με αρκετή επιτυχία για τον MRSA281. Από την άλλη, 

ελάχιστα νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν επιτύχει την ενεργό επιτήρηση για αποικισμό από 

ανθεκτικά Gram αρνητικά παθογόνα και η προσφορά των μέτρων αυτών στη μείωση των 

ποσοστών  μετάδοσης,  των  ποσοστών  αντοχής  και  της  συνολική  θνησιμότητας  και 

νοσηρότητας είναι αμφισβητήσιμη. 

Ίσως,  η  πιο  χρήσιμη  και  καινοτόμος  προσέγγιση  για  τη  μείωση  των  νοσοκομειακών 

λοιμώξεων,  είναι  η  επιβολή  ενός  συνδυασμού  επιδημιολογικών  μέτρων282 που 

περιλαμβάνει  τη  χρήση  ιατρικών  συσκευών  με  αντιμικροβιακή  επίστρωση283,  την 

εντατικοποίηση  των  παρεμβάσεων υγιεινής  των  χεριών  του  προσωπικού284,  ακόμη  και 

χρήση νεότερων φαρμάκων που αναστέλλουν την βιοχημική επικοινωνία των βακτηρίων 

(quorum  sensing)285.  Συμπερασματικά,  οι  πολυανθεκτικές  Gram  αρνητικές  λοιμώξεις 

αποτελούν ένα αυξανόμενο πρόβλημα σε όλο τον κόσμο που συμβάλλει  σε σημαντική 

αύξηση της θνησιμότητα και νοσηρότητα. Οι υπάρχουσες θεραπείες για την αντιμετώπιση 

αυτών  των  οργανισμών  είναι  περιορισμένες  και  τα  υπό εξέλιξη αντιμικροβιακά,  που 

δυνητικά θα μπορέσουν να αυξήσουν τις  θεραπευτικές μας επιλογές στο μέλλον,  είναι 

ελάχιστα. Η συνειδητοποίηση του ζητήματος, η επιδημιολογική επαγρύπνηση, και η έρευνα 

για  τη  δημιουργία  νέων  φαρμάκων  είναι  ζωτικής  σημασίας  στον  αγώνα  ενάντια  στη 

μικροβιακή πολυανθεκτικότητα. 

7.2 Μέτρα πρόληψης των λοιμώξεων χειρουργικής θέσης

Οι στρατηγικές για την πρόληψη των SSIs βασίζεται τόσο στη προσπάθεια μείωσης του 

κινδύνου μόλυνσης από βακτήρια όσο και στη βελτίωση της άμυνας του ασθενούς κατά 

της  λοίμωξης.  Αυτό  απαιτεί  μια  δέσμη  μέτρων  που  εστιάζει  σε  πολλούς  παράγοντες 
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κινδύνου που σχετίζονται με τους ασθενείς αλλά και το χειρουργείο. Η εν λόγω προσέγγιση 

μπορεί να μειώσει σημαντικά τις SSIs286,287. Το Αμερικανικό κέντρο ελέγχου και πρόληψης 

ασθενειών (CDC) έχει εκδόσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθυντήριες οδηγίες για 

την πρόληψη των SSIs288. Η ανάπτυξη τέτοιων κατευθυντήριων οδηγιών περιπλέκεται από 

την ετερογενή φύση των SSIs, η οποία καθιστά δύσκολη τη γενίκευση συμπερασμάτων 

από μια μελέτη σε ένα ευρύτερο πληθυσμό ασθενών, και από το γεγονός ότι ο ρόλος και η 

αποτελεσματικότητα  πολλών  παραδοσιακών  πρακτικών  που  εφαρμόζονται  σε  επίπεδο 

ρουτίνας δεν μπορεί να είναι αξιολογηθεί για ηθικούς ή οργανωτικούς λόγους288. 

Οι προεγχειρητικές στρατηγικές επικεντρώνονται στον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου 

που  σχετίζονται  με  τον  ασθενή  καθώς  και  στην  επαρκή  αντισηψία  των  μελών  της 

χειρουργική  ομάδας.  Προϋπάρχουσες  λοιμώξεις  σε  περιοχές  απομακρυσμένες  από  το 

χειρουργικό πεδίο θα πρέπει να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται, και αν είναι εφικτό η 

χειρουργική  επέμβαση  πρέπει  να  καθυστερήσει  έως  ότου  η  λοίμωξη  θεραπευτεί.  Οι 

παχύσαρκοι ασθενείς πρέπει να ενθαρρύνονται να χάσουν βάρος πριν από τη χειρουργική 

επέμβαση και οι καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε 

ότι  ανάλογες  αλλαγές  στον  τρόπο  ζωής  μπορεί  να  μην  είναι  ρεαλιστικές  για  πολλούς 

ασθενείς. 

Τη νύχτα πριν την επέμβαση, θα πρέπει να συστήνεται στον ασθενή η πλύση με με απλό 

καθαριστικό σαπούνι σώματος και αμέσως πριν από το χειρουργείο το δέρμα πρέπει να 

καθαρίζεται επαρκώς με αντισηπτικό διάλυμα289. Μια πρόσφατη μετά-ανάλυση έδειξε πως 

το  μπάνιο  προεγχειρητικά  μειώνει  σημαντικά  την  πιθανότητα  για  ανάπτυξη  SSIs, 

συγκριτικά με την παράλειψή του.  Από την άλλη,  η ίδια μελέτη έδειξε ότι  δεν υπάρχει 

διαφορά στην επίπτωση των SSIs για μπάνιο με χρήσης απλού σαπουνιού σε σύγκριση με 

το αντισηπτικό διάλυμα σώματος (χλωρεξιδίνη)290. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι ένα ολόσωμο 

μπάνιο μειώνει σημαντικά την πιθανότητα χειρουργικής λοίμωξης και ότι η χρήση απλού 

σαπουνιού  αρκεί.  Σε  ότι  αφορά  την  επιλογή  αντισηπτικού  διαλύματος  για  την 

προεγχειρητική προετοιμασία του δέρματος, μια μετά-ανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2010 

και ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 5.000 ασθενείς κατέδειξε την ανωτερότητα 

της  χλωρεξιδίνης  σε  σχέση  με  την  ιωδιούχο  ποβιδόνη  για  την  πρόληψη  των 
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SSIs.291 Ταυτόχρονα η χρήση χλωρεξιδίνης μειώνει σημαντικά το κόστος292. Τα παραπάνω 

επιβεβαιώθηκαν και από μια μεταγενέστερη τυχαιοποιημένη μελέτη293. Η αποτρίχωση θα 

πρέπει να αποφεύγεται εκτός εάν η τριχοφυΐα είναι πιθανό να επηρεάσει το χειρουργείο. 

Αν η αποτρίχωση είναι απαραίτητη, πρέπει να χρησιμοποιείται μηχανή κουρέματος και όχι 

ξυράφι. Έχει αποδειχθεί ότι το ξύρισμα μπορεί να οδηγήσει σε μικροσκοπικές τομές στο 

δέρμα  που  μπορούν  να  λειτουργήσουν  ως  εστίες  μικροβιακού  αποικισμού  και 

λοίμωξης288,294. 

H αντιμικροβιακή προφύλαξη βραχείας διάρκειας χρησιμοποιείται ευρέως για τη μείωση 

του κινδύνου SSIs. Ο στόχος αυτής της προσέγγιση δεν είναι να αποστειρωθούν οι ιστοί, 

αλλά να μειωθεί η διεγχειρητική μόλυνση σε επίπεδα τα οποία δεν ξεπερνούν τις εγγενείς 

άμυνες  του  ασθενούς.  Η  αντιμικροβιακή  προφύλαξη  ενδείκνυται  κυρίως  στα 

προγραμματισμένα χειρουργεία  που  χειρουργική  τομή κλείνεται  κατά  πρώτο  σκοπό.  Η 

επιλογή του αντιβιοτικού θα πρέπει να βασίζεται στη γνώση των παθογόνων που συνήθως 

συνδέονται  με  τη  συγκεκριμένη  χειρουργική  επέμβαση.  Πρακτικά,  τα  αντιβιοτικά  που 

χρησιμοποιούνται  πιο  συχνά  είναι  οι  ευρέος  φάσματος  β-λακτάμες,  ιδιαίτερα  οι 

κεφαλοσπορίνες, σε συνδυασμό με ένα αντιβιοτικό, όπως η μετρονιδαζόλη, που μπορεί να 

παρέχει  κάλυψη έναντι  αναερόβιων,  αν  αυτό  κρίνεται  απαραίτητο.  Η  βανκομυκίνη  δεν 

συνιστάται  για  προφύλαξη  σε  επεμβάσεις  ρουτίνας  όπου  ο  ασθενής  δεν  έχει 

συνοσηρότητες ή άλλους παράγοντες κινδύνου. Η πρώτη δόση θα πρέπει χορηγείται σε 

κατάλληλο  χρόνο  ώστε  να  εξασφαλιστεί  ότι  η  μικροβιοκτόνος  συγκέντρωση  του 

αντιβιοτικού θα επιτευχθεί στο αίμα και τους ιστούς κατά τη στιγμή που διενεργείται η τομή. 

Επίσης, επιπλέον δόσεις πρέπει να χορηγούνται ώστε οι θεραπευτικές συγκεντρώσεις να 

διατηρούνται για λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της τομής στο χειρουργείο. Το προσωπικό 

του χειρουργείου  θα πρέπει  να προβαίνει  σε  ενδελεχή χειρουργική αποστείρωση πριν 

φορέσει  τις  χειρουργικές  ποδιές  και  τα  γάντια.  Οι  εργαζόμενοι  που  έχουν  μολυνθεί  ή 

αποικιστεί με πιθανά παθογόνα στελέχη, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναφέρουν το 

πρόβλημα ώστε να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αποφυγής μετάδοσης 

στον ασθενή. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του CDC τονίζουν επίσης, τη σημασία της καλής χειρουργικής 
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τεχνικής  και  της  ασηψίας  για  την  πρόληψη  των  SSIs.  Η  καλή  χειρουργική  τεχνική 

προϋποθέτει προσοχή στην αιμόσταση, αφαίρεση των νεκρωμένων ιστών και των ξένων 

σωμάτων και προσπάθεια εξάλειψη των νεκρών χώρων στο χειρουργικό πεδίο. Για την 

ελαχιστοποίηση της μετάδοσης των παθογόνων στο χειρουργικό τραύμα θα πρέπει  να 

χρησιμοποιούνται  γάντια,  μάσκες  προσώπου,  καλύμματα,  ποδιές,  και  αποστειρωμένα 

πεδία. Τα χειρουργικά εργαλεία θα πρέπει να είναι επαρκώς αποστειρωμένα με βάση τις 

δημοσιευμένες  κατευθυντήριες  οδηγίες,  και  η  διαδικασία  γρήγορης  αποστείρωσης  θα 

πρέπει  χρησιμοποιείται  μόνο  για  τα  εργαλεία  που  απαιτούνται  άμεσα  όπως  για 

παράδειγμα, ένα εργαλείο που έχει πέσει κατά λάθος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τις προφυλάξεις η μερική μόλυνση του χειρουργικού 

πεδίου είναι αναπόφευκτη, διότι κάποια ενδογενή βακτήρια παραμένουν ακόμη και μετά 

από  εξαιρετική  προεγχειρητική  προετοιμασία  του  πεδίου295.  Η  χρήση  κάποιων 

αναδυόμενων  τεχνολογιών,  όπως  τα  αντιμικροβιακά  drapes  στεγανοποίησης  δεν  έχει 

τεκμηριωθεί  και  τα  υπάρχοντα  δεδομένα  δεν  επαρκούν  για  να  έχουμε  ασφαλή 

συμπεράσματα σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους στην πρόληψη των SSIs296. 

Μετεγχειρητικά, ο κίνδυνος των SSIs μπορεί να διαρκέσει έως και 30 ημέρες ή ακόμα και 

για  ένα  χρόνο  στην  περίπτωση  τοποθέτησης  κάποιους  εμφυτεύματος.  Πράγματι,  ένα 

σημαντικό ποσοστό (12,84%) των SSIs ανιχνεύεται για πρώτη φορά μετά το εξιτήριο του 

ασθενή  από  το  νοσοκομείο288.  Οι  κατευθυντήριες  οδηγίες  του  CDC  συνιστούν  την 

προστασία και κάλυψη, των τομών που έχουν κλείσει σε πρώτο χρόνο, με αποστειρωμένα 

επιθέματα για 24-48 ώρες. Επίσης, το προσωπικό θα πρέπει να χρησιμοποιεί ασηπτική 

τεχνική κατά την αλλαγή των επιθεμάτων των χειρουργικών τραυμάτων.
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8. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Η  λοιμώξεις  χειρουργικής  θέσης  είναι  μεταξύ  των  πιο  συχνών  νοσοκομειακών 

λοιμώξεων297. Η προεγχειρητική αντιμικροβιακή προφύλαξη, σκοπό έχει να προλάβει τις 

χειρουργικές λοιμώξεις,  να μειώσει  τη  μετεγχειρητική νοσηρότητα και  θνητότητα και  να 

περιορίσει το οικονομικό κόστος που σχετίζεται με τη θεραπεία των λοιμώξεων αυτών. Η 

συχνότητα  των  χειρουργικών  λοιμώξεων  σε  ασθενείς  που  υποβάλλονται  σε  καθαρές 

χειρουργικές επεμβάσεις που δεν αφορούν την περιτοναϊκή κοιλότητα είναι κοντά στο 5% 

και στο 20% για επεμβάσεις που αφορούν στην περιτοναϊκή κοιλότητα298. Υπάρχει ένας 

αριθμός κλινικών οδηγιών που έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα για τη σωστή εφαρμογή της 

προεγχειρητική προφύλαξης288,299–303 και παρά τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις, συναινούν 

στις  βασικές  τους  αρχές.  Συγκεκριμένα,  η  επιλογή  των  αντιβιοτικών  που  θα 

χρησιμοποιηθούν  για  την  προεγχειρητική  προφύλαξη  πρέπει  να  γίνεται  με  βάση  την 

αποτελεσματικότητά  τους  έναντι  των  παθογόνων  που  αναμένουμε  να  μολύνουν  το 

χειρουργικό τραύμα, η χορήγηση της πρώτης αντιμικροβιακής δόσης θα πρέπει να γίνεται 

μία ώρα πριν τη χειρουργική τομή και η προφύλαξη θα πρέπει να διακοπεί μέσα σε 24 

ώρες από το χειρουργείο. 

Παρά την ακαδημαϊκή συναίνεση περί  των κανόνων που πρέπει να διέπουν τη σωστή 

χορήγηση της προεγχειρητικής προφύλαξης,  υπάρχουν διάφορες μελέτες  από όλο τον 

κόσμο  που  δείχνουν ότι  η  χειρουργοί  είναι  απρόθυμοι  να  εφαρμόσουν  τις  παραπάνω 

κλινικές  οδηγίες  για  βραχεία  αντιμικροβιακά  σχήματα  και  κατάλληλη  επιλογή  των 

αντιβιοτικών  στην  καθημερινή  τους  κλινική  τους  πρακτική298,304.  Στο  πλαίσιο  της 

διδακτορικής διατριβής μελετήθηκαν οι σύγχρονες χειρουργικές πρακτικές που αφορούν 

στην προεγχειρητική προφύλαξη διεξάγοντας μια διεθνή έρευνα ερωτηματολογίου. 

8.1 Υλικό και μέθοδοι

Αναζητήσαμε και ταυτοποιήσαμε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed άρθρα που 

δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά γενικής χειρουργικής (American Journal of Surgery, Journal  

of  Surgical  Oncology,  Archives of  Surgery,  British Journal  of  Surgery,  Diseases of  the  

Colon and Rectum, Journal of the American College of Surgeons, Surgery), ορθοπεδικής 

(Clinical  Orthopaedics  and  Related  Research,  Journal  of  Bone  and  Joint  Surgery  
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[American and British], Osteoarthritis Cartilage, and Spine),  γυναικολογίας (Fertility and 

Sterility,  Human Reproduction,  Obstetric  and  Gynecogical  Survey,  and  Obstetrics  and  

Gynecology) και καρδιοχειρουργικής (European Journal of Cardiothoracic Surgery, Journal  

of Cardiac Surgery, Journal of Heart and Lung Transplantation, Journal of Thoracic and  

Cardiovascular  Surgery,  and  Thoracic  and  Cardiovascular  Surgery)  και  τα  οποία 

δημοσιευθήκαν στη χρονική περίοδο από τις 15/3/2007 έως τις 15/4/2008. Στη συνέχεια 

επικοινωνήσαμε με τους υπεύθυνους συγγραφείς των άρθρων που εντοπίσαμε και που 

είχαν  διαθέσιμη  την  ηλεκτρονική  διεύθυνση  αλληλογραφίας  μεταξύ  των  στοιχείων  που 

καταχωρούνται  από  το  PubMed.  Οι  συγγραφείς  ενημερώθηκαν  για  τους  σκοπούς  της 

μελέτης και τους ζητήθηκε να συμμετάσχουν στην έρευνα μόνο στην περίπτωση που η 

καθημερινή  τους  κλινική  πρακτική  αφορούσε  στην  διενέργεια  κολεκτομών,  ολικών 

αρθροπλαστικών  ισχίου  ή  γόνατος,  υστερεκτομών  και  χειρουργικής  παράκαμψης 

στεφανιαίων αγγείων (bypass surgery). Η έρευνα ερωτηματολογίου και το πρωτόκολλο της 

μελέτης συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από την επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας του Άλφα 

Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Επιστημών (ΑΙΒΕ).

8.1.1 Ερωτηματολόγιο

Οι  συμμετέχοντες  συμπλήρωσαν ένα  ημιδομημένο  ηλεκτρονικό  ερωτηματολόγιο  για  τη 

χρήση  της  προφυλακτικής  χημειοθεραπείας  στη  χειρουργική.  Συγκεκριμένα,  αφού 

επέλεγαν την ειδικότητά τους, οι συμμετέχοντες απαντούσαν σε μια σειρά ερωτήσεων που 

αφορούσε  στη  χορήγηση  αντιμικροβιακής  προφύλαξης  σε  ασθενείς  χωρίς  άλλη 

συνοσηρότητα ή αλλεργία, οι  οποίοι  υποβάλλονται  σε κολεκτομή, ολική αρθροπλαστική 

ισχίου  ή  γόνατος,  υστερεκτομή  και  χειρουργικής  παράκαμψη στεφανιαίων  αγγείων.  Το 

ακριβές ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο παράρτημα. Επίσης, καταγράφηκε ο χρόνος 

που  απαιτήθηκε  για  τη  συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου  καθώς  και  η  ήπειρος 

προέλευσης των συμμετεχόντων. Σε όλους τους συμμετέχοντες τονίστηκε το γεγονός ότι 

αντικείμενο της μελέτης δεν είναι ο έλεγχος της γνώσης των σχετικών κλινικών οδηγιών 

αλλά η καταγραφή της καθημερινής κλινικής πρακτικής των συμμετεχόντων. Οι απαντήσεις 

υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ώστε να εξασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων, 
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8.1.2 Η ανάλυση των δεδομένων

Για  να  εξυπηρετηθούν  οι  ανάγκες  της  ανάλυσης,  οι  ερωτήσεις  σχετικά  με  τους 

αντιμικροβιακούς  παράγοντες  ομοδοποιήθηκαν  σε  κατηγορίες.  Τα  στοιχεία  που 

συλλέχθηκαν παρουσιάστηκαν σε πίνακες και αναλύθηκαν με μη-παραμετρικές δοκιμασίες 

με τη μέθοδο χ2. 

8.2 Αποτελέσματα

Το  ηλεκτρονικό  διαδικτυακό  ερωτηματολόγιο  επισκέφθηκαν  1578  χειρουργοί  από  τους 

οποίους απάντησαν οι 1067. Το ποσοστό που απάντησαν ήταν 68% μεταξύ εκείνων που 

επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα του ερωτηματολογίου. Το ποσοστό των συμμετεχόντων επί 

των  ατόμων  που  έλαβαν  το  ηλεκτρονικό  μήνυμα  συμμετοχής  δεν  ήταν  δυνατόν  να 

υπολογιστεί  επειδή  ένα  σημαντικό  τμήμα  των  διευθύνσεων  είτε  είχαν  λήξει  είτε  δεν 

αντιστοιχούσε  σε  χειρουργούς.  Συγκεκριμένα,  λάβαμε  απαντήσεις  από  372  γενικούς 

χειρουργούς,  393  ορθοπεδικούς,  101  γυναικολόγους  και  201  καρδιοχειρουργούς.  Οι 

περισσότεροι  από τους  συμμετέχοντες  προέρχονταν  από την  Ευρώπη και  την  Βόρεια 

Αμερική (531/1067 [49%] και, 361/1067 [33,9%], αντίστοιχα). Οι συμμετέχοντες από την 

Ασία, τη Νότια Αμερική, την Αυστραλία και την Αφρική ήταν σημαντικά λιγότεροι (131/1067 

[12,3%], 24/1067 [2,3%], 10/1067 [0,9%], και 9/1067 [0,8%], αντίστοιχα). Ο μέσος χρόνος 

που χρειάστηκε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν 67 δευτερόλεπτα και η 

απόσταση από το 1ο έως το 3ο εκατοστημόριο ήταν 45-111 δευτερόλεπτα. 

Στο Σχήμα 8.1 παρουσιάζουμε τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη χρονική 

στιγμή  της  χορήγησης  της  αντιμικροβιακής  προφύλαξης.  Οι  απαντήσεις  διέφεραν  σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό μεταξύ των χειρουργών διαφορετικών ειδικοτήτων (p<0,001). 

Συγκεκριμένα,  το  80,8% των  συμμετεχόντων ορθοπεδικών δήλωσαν  ότι  χορηγούν  την 

αντιμικροβιακή προφύλαξη 30 λεπτά με 1 ώρα πριν το χειρουργείο σε σύγκριση με το 

51,5% των γυναικολόγων. Επίσης, το 12% των καρδιοχειρουργών χορηγούν το αντιβιοτικό 

2-3  ώρες  πριν  το  χειρουργείο  σε  σύγκριση  με  το  7,7  και  8,5% των ορθοπεδικών και 

γενικών χειρουργών, αντίστοιχα. Ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων δήλωσαν 

ότι η χορήγηση της πρώτης δόσης του αντιβιοτικού γίνεται κατά τη στιγμή της χειρουργικής 

τομής:  35,6%  των  γυναικολόγων,  15,8%  των  γενικών  χειρουργών,  10,5%  των 
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καρδιοχειρουργών και 9,2% των ορθοπεδικών. Τέλος, σύμφωνα με τις απαντήσεις που 

λάβαμε το 40,3, 40,3, και 15,7% των γενικών χειρουργών, που χορηγούν επιπρόσθετη 

προφύλαξη από του στόματος ζητούν τη χορήγηση της πρώτης δόσης 24, 12 και 6 ώρες 

πριν τη τομή, αντίστοιχα. 

Σχήμα 8.1. Χρονική στιγμή χορήγηση της ενδοφλέβιας αντιμικροβιακής προφύλαξης – 

ποσοστά επί των συμμετεχόντων (%) 

Ο διάρκεια χορήγησης αντιμικροβιακής προφύλαξης είναι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

διαφορετικός ανάμεσα στους χειρουργούς από διαφορετικές ειδικότητες (p<0,001, Σχήμα 

8.2). Ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι χορηγούν αντιμικροβιακή 

προφύλαξη  για  δύο  ή  περισσότερες  ημέρες  μετά  το  χειρουργείο:  51,3%  των 

καρδιοχειρουργών, 24% των ορθοπεδικών, 20% των γενικών χειρουργών, και το 15% των 

γυναικολόγων.  Ένα  μικρότερο  ποσοστό  των  συμμετεχόντων  δήλωσε  ότι  συνεχίζει  την 

αντιμικροβιακή προφύλαξη για 4-7 ημέρες ή ακόμα και περισσότερο (Σχήμα 8.2).  Τέλος, 

το 88,3%, 5%, και 7% των γενικών χειρουργών που χορηγούν επιπρόσθετη προφύλαξη 

από του στόματος, σταματούν το σχήμα αυτό μέσα σε 24 ώρες, σε 2-3 ημέρες, και σε 4-7  
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ημέρες, αντίστοιχα. 

Σχήμα 8.2. Διάρκεια χορήγησης της ενδοφλέβιας αντιμικροβιακής προφύλαξης – ποσοστά 

επί των συμμετεχόντων (%)

Στο Σχήμα 8.3 παρουσιάζουμε τους αντιμικροβιακούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται 

από τους συμμετέχοντες, κατηγοριοποιημένους σε 7 ομάδες. Σύμφωνα με τις απαντήσεις 

που λάβαμε,  η  μονοθεραπεία με  1ης γενιάς  κεφαλοσπορίνες είναι  το  πιο διαδεδομένο 

σχήμα  μεταξύ  των  ορθοπεδικών  (52%),  των  καρδιοχειρουργών  42%,  και  των 

γυναικολόγων 38%. Το πιο δημοφιλές αντιμικροβιακό σχήμα μεταξύ των συμμετεχόντων 

γενικών  χειρουργών  είναι  ο  συνδυασμός  πενικιλλινών  ή  κεφαλοσπορινών  με 

μετρονιδαζόλη (38%), και η μονοθεραπεία με 2ης γενιάς κεφαλοσπορίνες (29%). Η χρήση 

ενός  πιο  προωθημένου  αντιμικροβιακού  φαρμάκου  όπως  τα  γλυκοπεπτίδια  και  η  3ης 

γενιάς  κεφαλοσπορίνες  είχε  μεγάλη  διακύμανση μεταξύ  των  χειρουργών  διαφορετικών 

ειδικοτήτων: από 10% για τα γλυκοπεπτίδια στην καρδιοχειρουργική έως 2% για τις 3ης 

γενιάς  κεφαλοσπορίνες  στη  γενική  χειρουργική  (Σχήμα  8.3).  Συνολικά  9%  των 

συμμετεχόντων χρησιμοποιούν γλυκοπεπτίδια, 3ης γενιάς κεφαλοσπορίνες, η συνδυασμό 
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των  παραπάνω.  Διάφοροι  άλλοι  αντιμικροβιακοί  παράγοντες  χρησιμοποιούνται  σε 

ποικίλους  συνδυασμούς  από  το  6%  των  συμμετεχόντων:  φλουοροκινολόνες, 

τετρακυκλίνες, 4ης γενιάς κεφαλοσπορίνες και κλινδαμυκίνη. Τα πιο δημοφιλή σχήματα για 

την από του στόματος προφύλαξη στα χειρουργεία του παχέος εντέρου είναι η νεομυκίνη- 

ερυθρομυκίνη (40,4%) και η κλινδαμυκίνη (40,4%).

Σχήμα 8.3. Αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για την ενδοφλέβια αντιμικροβιακή 

προφύλαξη – ποσοστά επί των συμμετεχόντων (%)

Η μελέτη αυτή κατέδειξε ότι υπάρχουν πολλές και σημαντικές διαφορές στην εφαρμογή της 

προεγχειρητικής  αντιμικροβιακής  προφύλαξης  μεταξύ  των  συμμετεχόντων  που 

προέρχονταν από την Ευρώπη και τη Βόρια Αμερική. Στον Πίνακα 8.1 παρουσιάζουμε τις 

πιο  σημαντικές  διαφορές.  Πρώτον,  19%  των  Ευρωπαίων  χειρουργών  δήλωσαν  ότι 

συνήθως ζητούν τη χορήγηση της πρώτης δόσης του αντιβιοτικού κατά την διενέργεια της 

χειρουργικής τομής (το ποσοστό κυμαινόταν από 11,7% για την καρδιοχειρουργική έως 

50,7%  για  τη  γυναικολογία)  σε  αντίθεση  με  το  πολύ  μικρό  ποσοστό  του  3,9%  των 

χειρουργών που προέρχονταν από την Βόρειο Αμερική (το ποσοστό αυτό κυμαινόταν από 

0,6%  στην  ορθοπεδική  σε  9,7%  στη  γυναικολογία).  Επιπρόσθετα,  το  74,2%  των 

συμμετεχόντων  χειρουργών  από  την  Ευρώπη  δήλωσαν  ότι  συνήθως  σταματούν  τη 

μικροβιακή προφύλαξη σε 24ώρες από το χειρουργείο (το ποσοστό αυτό κυμαινόταν από 
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56,7% στην καρδιοχειρουργική έως 82,7% στη γυναικολογία) σε σύγκριση με το 86% των 

χειρουργών από την Βόρεια Αμερική (το ποσοστό αυτό κυμαινόταν από 63,2% για την 

καρδιοχειρουργική  σε  100%  για  τη  γυναικολογία).  Τέλος,  διαπιστώθηκαν  σημαντικές 

διαφορές  στην  επιλογή  των  σχημάτων  αντιμικροβιακής  προφύλαξης  ανάμεσα  στους 

συμμετέχοντες  από την  Ευρώπη και  τη  Βόρειο  Αμερική:  η  3ης  γενιάς  αντιμικροβιακές 

ουσίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα μόνο στην Ευρώπη. Αντιθέτως οι συμμετέχοντες από 

τη  Βόρειο  Αμερική  χρησιμοποιούν  κεφαλοσπορίνες  1ης  γενιάς  σε  ποσοστό  50,4% σε 

σύγκριση με το μόλις 19,4% των Ευρωπαίων. Τέλος, τα γλυκοπεπτίδια χρησιμοποιούνται 

από το 10,6% των χειρουργών από την Βόρειο Αμερική σε σύγκριση με το 4,3% των 

Ευρωπαίων.

Πίνακας 8.1. Σύγκριση της χορήγησης προεγχειρητικής αντιμικροβιακής προφύλαξης σε Ευρώπη 
και Αμερική

Ευρώπη Βόρειος 
Αμερική

P

Χορήγηση της πρώτης δόσης κατά τη 
διενέργεια της χειρουργικής τομής

19% (98/516) 3,9% (14/358) <0,001

Χορήγηση της πρώτης δόσης 30 λεπτά με 1 
ώρα πριν τη διενέργεια της χειρουργικής 
τομής

67,4% (348/516) 87,2% (312/358) <0,001

Διακοπή της  προεγχειρητικής 
αντιμικροβιακής προφύλαξης μέσα σε 24 ώρες 
από το χειρουργείο

74,2% (383/516) 86% (306/356) <0,001

Διακοπή της  προεγχειρητικής 
αντιμικροβιακής προφύλαξης μέσα σε 2-3 
ημέρες από το χειρουργείο

19% (98/516) 10,7% (38/356) <0,001

Χορήγηση από του στόματος προφύλαξης για 
χειρουργεία παχέος εντέρου

5,3% (10/187) 30% (37/122) <0,001

Αντιβιοτικά που χορηγούνται για προφύλαξη

Κεφαλοσπορίνες 1ης γενιάς 19,4% (82/422) 50,4% (138/274) <0,001

Κεφαλοσπορίνες 2ης γενιάς 18% (76/422) 2,9% (8/274) <0,001

Κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς 4% (17/422)  0,4% (1/274) 0,002

Πενικιλίνες 14,5% (61/422) 1,8% (5/274) <0,001

Γλυκοπεπτίδια  3,6% (15/422) 9,8% (27/274) <0,001
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8.3 Συζήτηση αποτελεσμάτων

Τα  αποτελέσματα  αυτής  της  έρευνας  καταδεικνύουν  ότι  ένα  σημαντικό  ποσοστό  των 

χειρουργών δε συμμορφώνονται στην καθημερινή τους κλινική πρακτική με τις  βασικές 

αρχές που προτείνονται από τις κλινικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί για την προεγχειρητική 

χημειοθεραπεία.  Συγκεκριμένα,  περισσότερο  από  το  ένα  τέταρτο  των  συμμετεχόντων 

(26,1%) δεν ξεκινούν τη χορήγηση της πρώτης δόσης του αντιβιοτικού μέσα σε μία ώρα 

πριν  τη  διενέργεια  της  χειρουργικής  τομής.  Επιπρόσθετα,  το  27,2%  των  χειρουργών 

συνεχίζουν  να  χρησιμοποιούν  προφύλαξη  για  δύο  ή  περισσότερες  μέρες  μετά  το 

χειρουργείο. Ένα μικρότερο ποσοστό (7,6%) συνεχίζει για 4-7 ημέρες, ένα σχήμα το οποίο 

είναι  περισσότερο  θεραπευτικό  παρά  προφυλακτικό.  Θα  πρέπει  να  δοθεί  έμφαση  στο 

γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο απεύθυνε ερωτήσεις με τη μορφή κλινικών σεναρίων που 

αφορούσαν  σε  ασθενείς  χωρίς  συνοσηρότητα  ή  αλλεργίες  ή  άλλα  σύνθετα  κλινικά 

προβλήματα που να απαιτούν εναλλακτική προσέγγιση στην αναγνωρισμένη πρακτική της 

προεγχειρητικής  χημειοθεραπείας.  Επιπρόσθετα,  η  μελέτη  αυτή  διεξήχθη  μεταξύ 

χειρουργών που έχουν δημοσιεύσει ως υπεύθυνοι συγγραφείς τουλάχιστον μία μελέτη σε 

διεθνή ιατρικά περιοδικά και έχουν σημαντική ακαδημαϊκή εμπειρία. Μια αντίστοιχη μελέτη 

μεταξύ χειρουργών με λιγότερα ακαδημαϊκά προσόντα θα μπορούσε να καταδείξει ακόμα 

υψηλότερα ποσοστά μη συμμόρφωσης με τις υπάρχουσες κλινικές οδηγίες. 

Είναι ενδιαφέρον ότι η μελέτη αυτή αναδεικνύει το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι και οι Βόρειο- 

Αμερικάνοι  χειρουργοί  έχουν  σημαντικά  διαφορετικές  προσεγγίσεις  σε  ότι  αφορά  τη 

χορήγηση  της  προεγχειρητικής  προφύλαξης.  Φαίνεται  ότι  στη  Βόρεια  Αμερική  οι 

χειρουργοί  έχουν  ενσωματώσει  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  τις  κλινικές  οδηγίες  που  έχουν 

εκδώσει  οι  επαγγελματικές  τους  ενώσεις  και  αφορούν  σε  βραχύτερα  σχήματα 

αντιμικροβιακής προφύλαξης και έγκαιρη χορήγηση της πρώτης δόσης του αντιβιοτικού. 

Επιπρόσθετα,  οι  Ευρωπαίοι  χειρουργοί  χρησιμοποιούν  πολύ  πιο  συχνά  τα  νεότερα, 

προωθημένα και ακριβά αντιβιοτικά από ότι  οι  Αμερικάνοι συνάδελφοι τους που γενικά 

προτιμούν τις  κεφαλοσπορίνες πρώτης γενιάς.  Αυτό το φαινόμενο μπορεί  να αποδοθεί 

τουλάχιστον  εν  μέρει  στις  τοπικές  πολιτικές  διάθεσης  των  σκευασμάτων  των 

φαρμακευτικών εταιριών,  πχ κάποιοι  συμμετέχοντες  από την  Ευρώπη δήλωσαν ότι  τα 

παλιότερα αντιβιοτικά όπως είναι η κεφαζολίνη δεν υπάρχουν πλέον στην τοπική αγορά. 

Επιπλέον, η παρατηρούμενη διαφοροποίηση μπορεί να οφείλεται στο ρόλο της κεντρικής 
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κυβερνητικής  ρύθμισης  καθώς  και  των  κινήτρων  για  την  υιοθέτηση  συγκεκριμένων 

πολιτικών η οποία διαφέρει σημαντικά στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι η χρήση προωθημένων αντιβιοτικών έχει πολύ λίγα πλεονεκτήματα και ένα 

μεγάλο μειονέκτημα της συνεισφοράς στην αυξανόμενη αντιμικροβιακή ανθεκτικότητα299. Η 

χρήση  των  γλυκοπεπτιδίων  έχει  αυξηθεί  σημαντικά  στην  Βόρεια  Αμερική.  Πολλοί 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι επιλέγουν γλυκοπεπτίδια κυρίως λόγω της υψηλής επίπτωσης 

του MRSA στα ιδρύματά τους. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η αυξημένη 

χρήση  γλυκοπεπτιδίων  για  την  προεγχειρητική  προφύλαξη  σε  περιβάλλοντα  όπου 

υπάρχουν υψηλά ποσοστά MRSA θα μειώσει και τον αριθμό των χειρουργικών λοιμώξεων 

περισσότερο από ότι τα λιγότερο προωθημένα αντιβιοτικά288. Τέλος, η έρευνα αυτή έδειξε 

ότι η από του στόματος προφύλαξη στη χειρουργική παχέος εντέρου χρησιμοποιείται κατά 

κύριο λόγο στη Βόρεια Αμερική και επιβεβαίωσε το γεγονός ότι στις ΗΠΑ υπάρχει μια τάση 

που ευνοεί το συνδυασμό από του στόματος και ενδοφλέβιας προφύλαξης305. Αντίθετα οι 

περισσότεροι  χειρουργοί  στην  Ευρώπη  και  την  Ασία  χρησιμοποιούν  μόνο  ενδοφλέβια 

προφύλαξη306,307 και  μηχανική  προετοιμασία  του  εντέρου307.  Τα  αποτελέσματα  των 

τυχαιοποιημένων κλινικών  δοκιμών που  συγκρίνουν  την  ενδοφλέβια  προφύλαξη  με  το 

συνδυασμό της ενδοφλέβιας και  από του στόματος προφύλαξης είναι  διφορούμενα και 

αλληλοσυγκρουόμενα131,308,309.

Η κατανομή των συμμετεχόντων από την Βόρειο Αμερική και την Ευρώπη σε σχέση με τις 

χειρουργικές ειδικότητες ήταν παρόμοια για Γενική Χειρουργική και τη Γυναικολογία – 35% 

των  Ευρωπαίων  ήταν  Γενικοί  Χειρουργοί  σε  σύγκριση  με  το  33,7%  των  Βόρειο 

Αμερικάνων, 10% των Ευρωπαίων ήταν Γυναικολόγοι σε σύγκριση με το 9%  των Βόρειο 

Αμερικάνων. Για τις ειδικότητες της ορθοπεδικής και της καρδιοχειρουργικής υπήρξε ένας 

βαθμός  ασυμμετρίας  -  32%  και  23%  των  Ευρωπαίων  ήταν  ορθοπεδικοί  και 

καρδιοχειρουργοί,  αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 37% και 11% των  Βόρειο Αμερικάνων. 

Παρόλα  αυτά,  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  το  μοτίβο  της  κλινικής  πρακτικής  των 

ορθοπεδικών και  των καρδιοχειρουργών σε σχέση με προεγχειρητική προφύλαξη ήταν 

παρόμοιο  (Σχήμα  8.2).  Οι  κλινικές  οδηγίες  από  τη  Βόρεια  Αμερική  και  την  Ευρώπη 

συναινούν στις ίδιες βασικές αρχές σε σχέση με την επιλογή των αντιβιοτικών, το χρόνο 

χορήγησης  και  το  χρόνο  διακοπής  της  προεγχειρητικής  προφύλαξης288,299–303.  Η  μόνη 

βασική  διαφορά  είναι  σε  σχέση  με  τη  χρήση  της  από  του  στόματος  προεγχειρητικής 
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προφύλαξης  για  τα  χειρουργεία  παχέος  εντέρου.  Η  Αμερικάνικες  κλινικές  οδηγίες 

συνιστούν  από  του  στόματος  προφύλαξη  η  οποία  αποτελείται  από  νεομυκίνη   και 

ερυθρομυκίνη, ή νεομυκίνη και μετρονιδαζόλη, σχήμα το οποίο συνίσταται να ξεκινήσει σε 

18-24 ώρες πριν το χειρουργείο299.  Ο συνδυασμός από του στόματος και  ενδοφλέβιας 

προφύλαξης είναι αρκετά συχνή πρακτική στις ΗΠΑ309. Από την άλλη, στις πιο πρόσφατες 

Ευρωπαϊκές κλινικές οδηγίες310, οι οποίες εκδόθηκαν μόλις μερικούς μήνες μετά το τέλος 

αυτής  της  έρευνας,  δεν  υπήρχε  καμία  αναφορά  για  τη  χορήγηση  από  του  στόματος 

προφύλαξης για τα χειρουργεία παχέος εντέρου, θεωρώντας ότι υπάρχει έλλειψη επαρκών 

κλινικών δεδομένων που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της από του στόματος 

προφύλαξης. Το παραπάνω μπορεί να εξηγήσει την παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ της 

κλινικής  πρακτικής  των  Ευρωπαίων  και   των  Βόρειο  Αμερικάνων  χειρουργών  παχέος 

εντέρου.

Η έρευνα αυτή έχει  κάποιους περιορισμούς.  Πρώτον,  οι  συμμετέχοντες δεν αποτελούν 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του μέσου χειρουργού. Η μικρή συμμετοχή χειρουργών από τις 

λιγότερο  αναπτυγμένες  χώρες  μπορεί  να  αποδοθεί  στη  διαδικασία  επιλογής 

συμμετεχόντων  που  ακολουθήθηκε  και  οι  οποίοι  προέρχονταν  από  τους  συγγραφείς 

άρθρων που δημοσιευθήκαν στην Αγγλική γλώσσα σε περιοδικά υψηλού επιστημονικού 

κύρους.  Έτσι,  τα  αποτελέσματα  μπορεί  να  μην  αφορούν  σε  όλες  τις  περιπτώσεις. 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που αφορούν στην ίδια τη μεθοδολογία των 

ερευνών  ερωτηματολογίου  συμπεριλαμβανομένου  του  συστηματικού  λάθους  που 

προκαλείται  από τον πιθανό αυτοαποκλεισμό συγκεκριμένων συμμετεχόντων καθώς και 

αμφιβολίες σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των απαντήσεων που δόθηκαν 

από τους συμμετέχοντες οι οποίες είναι πιθανό να απέχουν από την πραγματικότητα311,312. 

Δεν είναι ξεκάθαρο αν τα αποτελέσματα της μελέτης θα ήταν διαφορετικά αν το ποσοστό 

συμμετοχής  στην  έρευνα  ήταν  100%.  Τέλος,  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  επιλογή 

“λιγότερο από 30 λεπτά” δεν ήταν διαθέσιμη μεταξύ των πιθανών επιλογών σχετικά με  το 

χρόνο χορήγησης της πρώτης δόσης της προφύλαξης. Οι χειρουργοί οι οποίοι χορηγούν 

τα αντιβιοτικά στο χειρουργείο ακριβώς πριν την τομή μπορεί να προτιμούσαν αυτή την 

επιλογή για να περιγράψουν καλύτερα την πρακτική τους.

Συμπερασματικά,  αυτή  η  έρευνα  ερωτηματολογίου  αναδεικνύει  το  γεγονός  ότι  οι 
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στρατηγικές προεγχειρητικής προφύλαξης στην καθημερινή κλινική πρακτική, όπως αυτές 

αναφέρονται από τους ίδιους τους χειρουργούς, διαφέρουν σημαντικά. Η συμμόρφωση με 

διάφορες  πλευρές  των  κλινικών  οδηγιών  για  την  προεγχειρητική  χημειοθεραπεία  στη 

χειρουργική πρέπει να βελτιωθεί, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, και προγράμματα ενεργητικής 

καταγραφής της χρήσης των αντιβιοτικών μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού 

του  στόχου.  Στη  εποχή  της  αυξανόμενης  αντιμικροβιακής  ανθεκτικότητας  απαιτείται 

εναρμόνιση των πρακτικών με βάση τα υπάρχοντα κλινικά δεδομένα.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο γενικό μέρος της διατριβής περιγράψαμε τη σημαντική αύξηση του ποσοστού των 

πολυανθεκτικών  Gram αρνητικών στελεχών καθώς και  τον  αυξημένο  επιπολασμό των 

λοιμώξεων  που  οφείλονται  σε  Gram  αρνητικά  στελέχη  μεταξύ  των  νοσοκομειακών 

λοιμώξεων, ειδικά στις ΜΕΘ. Επίσης, περιγράψαμε το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων 

των λοιμώξεων αυτών εστιάζοντας περισσότερο στo χειρουργικό άρρωστο καθώς και τους 

τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης των λοιμώξεων. 

Η αναγνώριση των ασθενών που είναι  δυνητικά επιρρεπείς στην ανάπτυξη λοιμώξεων 

από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια  είναι  επιτακτική.  Η  ανασκόπηση  της 

βιβλιογραφίας που παρουσιάσαμε παραπάνω, αναδεικνύει κάποια κλινικά χαρακτηριστικά 

των  ασθενών  καθώς  και  παράγοντες  κινδύνου  που  έχουν  σχέση  με  τη  νοσηλεία  και 

σχετίζονται  γενικά  με  την  ανάπτυξη  λοιμώξεων.  Παρόλα  αυτά,  οι  παράγοντες  που 

προδιαθέτουν  τους  ασθενείς  σε  λοιμώξεις  από  πολυανθεκτικά  στελέχη,  λόγω  της 

σπανιότητας τους, δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί και αξιολογηθεί. 

Για αυτό το λόγο επιλέξαμε να διεξάγουμε τη παρούσα μελέτη σε έναν πληθυσμό βαριά 

ασθενών με σημαντική συνοσηρότητα οι οποίοι  αποτελούν το πιο πρόσφορο ίσως πεδίο 

μελέτης  των  λοιμώξεων  από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια.  Το  χειρουργείο 

συντείνει  σε  παρατεταμένους  χρόνους  νοσηλείας  και  χρήση  προφυλακτικής 

αντιμικροβιακής  αγωγής,  παράγοντες  που  οδηγούν  στην  ανάπτυξη  πολυανθεκτικών 

στελεχών. Επιπλέον, οι χειρουργημένοι ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ έχουν υψηλό 

επίπεδο καταγραφής και ελέγχου των βιολογικών και άλλων παραμέτρων που πιθανών 

σχετίζονται  με  την  ανάπτυξη  αντοχής.  Στις  ελληνικές  ΜΕΘ  νοσηλεύονται,  λόγω  της 

πολυφαρμακίας και της υπερκατανάλωσης αντιβιοτικών που δυστυχώς γίνεται στη χώρα, 

αρκετοί ασθενείς με λοιμώξεις από  πολυανθεκτικά στελέχη. 

Πραγματοποιήσαμε μια μεγάλη κοόρτη μελέτη ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική 

επέμβαση και  νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΘ για 6 ή περισσότερες ημέρες.  Σκοπός ήταν να 

διερευνηθούν οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη λοιμώξεων από πολυανθεκτικά 

Gram  αρνητικά  βακτήρια  σε  χειρουργημένους  ασθενείς  που  νοσηλεύονται  στη  ΜΕΘ. 
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Επίσης, μεταξύ των στόχων ήταν να καταγραφούν και συγκριθούν οι κλινικές εκβάσεις των 

ασθενών που ανέπτυξαν λοίμωξη από πολυανθεκτικά στελέχη. Οι  ασθενείς της σειράς 

που ανέπτυξαν λοίμωξη από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια συγκρίθηκαν σε ότι 

αφορά τους παράγοντες κινδύνου και την τελική έκβαση με ασθενείς από την ίδια σειρά 

που ανέπτυξαν λοίμωξη από άλλα παθογόνα καθώς και με ασθενείς που δεν ανέπτυξαν 

λοίμωξη.
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2. ΜΕΘΟΔΟΙ

2.1 Περιγραφή της μελέτης και του πληθυσμού

Σχεδιάστηκε μια κοόρτη (cohort) μελέτη στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, στην Αθήνα. Η 

μελέτη  εγκρίθηκε  από την  επιτροπή ηθικής  και  δεοντολογίας  του  νοσοκομείου  και  την 

τριμελή επιτροπή των επιβλεπόντων το διδακτορικό.  Συγκεκριμένα, η μελέτη αφορούσε σε 

όλους τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύθηκαν στη 

μονάδα εντατικής θεραπείας για  περισσότερες από 5 ημέρες, από το Νοέμβριο του 2001 

έως και το Μάιο του 2007. Η σειρά ασθενών που μελετήθηκε περιελάμβανε μόνο ασθενείς 

που  δεν  είχαν  καμία  ενεργό  λοίμωξη  κατά  την  εισαγωγή  τους  στη  ΜΕΘ.  Επίσης,  οι 

ασθενείς  που  είχαν  κλινική  εικόνα  λοίμωξης  χωρίς  μικροβιολογική  επιβεβαίωση 

αποκλείστηκαν από τη μελέτη.

2.2 Σύγκριση των ομάδων της μελέτης

Οι  ασθενείς  που  είχαν  λοίμωξη  από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια 

περιελήφθησαν  στην  ομάδα  των  ασθενών  (ομάδα  Α).  Οι  υπόλοιποι  ασθενείς 

καταλογίστηκαν  στην  ομάδα ελέγχου  (control  group).  Επιπρόσθετα,  δημιουργήθηκαν  3 

υποομάδες σύγκρισης: ασθενείς που δεν ανέπτυξαν καμία μικροβιολογικά τεκμηριωμένη 

λοίμωξη (υπό-ομάδα Β1), ασθενείς που ανέπτυξαν, κατά τη νοσηλεία τους στη νοσοκομείο 

και στη ΜΕΘ, λοίμωξη από Gram θετικό παθογόνο (υπό-ομάδα Β2), και ασθενείς που 

ανέπτυξαν λοίμωξη από Gram αρνητικά παθογόνα που ήταν ευαίσθητα σε περισσότερα 

από 3 από τα χημειοθεραπευτικά του αντιβιογράμματος (υπό-ομάδα Β3).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη παρούσα μελέτη λάβαμε υπόψη μόνο μία λοίμωξη ανά 

ασθενή.  Έτσι,  μόνο το  πρώτο  επεισόδιο  λοίμωξης από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά 

βακτήρια  περιελήφθη  στην  ομάδα  των  ασθενών.  Αντίστοιχα,  στην  ομάδα  ελέγχου 

συμπεριελήφθη  μόνο  το  πρώτο  επεισόδιο  λοίμωξης  από  άλλα  παθογόνα  (πέραν  των 

πολυανθεκτικών Gram αρνητικών βακτηρίων). Επιπρόσθετα, οι περιπτώσεις ασθενών με 

πολυμικροβιακές λοιμώξεις καταλογίστηκαν στην ομάδα των ασθενών (ομάδα Α) μόνο αν 

ένα  τουλάχιστον  από  τα  παθογόνα  που  απομονώθηκαν  ήταν  πολυανθεκτικά  Gram 

αρνητικά βακτήρια.
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2.3 Μελέτη αντιμικροβιακής ευαισθησίας.

Τα Gram αρνητικά  βακτήρια  μελετήθηκαν  με  αντιβιογράμματα  για  τα  εξής  αντιβιοτικά: 

αμικασίνη,  αζτρεονάμη,  αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό,  αμπικιλλίνη,  κεφακλόρη,  κεφεπίμη, 

κεφοταξίμη,  κεφταζιντίμη,  κεφουροξίμη,  κεφαθολίνη,  σιπροφλοξασίνη,  γενταμυκίνη, 

ιμιπενέμη,  μεροπενέμη,  νετιλμυκίνη,  πεφλοξασίνη,  νορφλοξασίνη,  οφλοξασίνη, 

πιπερακιλλίνη,  πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη  ή  κλαβουλανικό,  τομπραμυκίνη, 

τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη,  κεφποξίμη,  νιτροφουραντοίνη,  ισεπαμισίνη,  και 

κολιστίνη.  Τα  Gram  θετικά  βακτήρια  μελετήθηκαν  με  αντιβιογράμματα  για  τα  εξής 

αντιβιοτικά:  αμιξικιλλίνη/κλαβουλανικό,  αμπικιλλίνη,  αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη, 

κεφακλόρη,  κεφοταξίμη,  κεφτριαξόνη,  κεφουροξίμη,  σιπροφλοξασίνη,  κλινδαμυκινη, 

ερυθρομυκίνη,  φωσφομυκινη,  φουσιδικό  οξύ,  γενταμυκίνη,  ιμιπενέμη,  νορφλοξασίνη, 

οξακιλλίνη,  πενικιλλίνη-G,  ριφαμπικίνη,  τεικοπλανίνη,  τετρακυκλίνη,  τομπραμυκίνη, 

τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη,  βανκομυκίνη,  λεβοφλοξασίνη,  αζυθρομυκίνη, 

κλαριθρομυκινη,  κουινπριστίνη/δαλφοπριστίνη,  νιτροφουραντοίνη,  λινεζολίδη,  και 

μοξιφλοξασίνη.

2.4 Ορισμός της λοίμωξης και των εκβάσεων της μελέτης.

Η  διαφοροδιάγνωση  της  λοίμωξης  από  τον  αποικισμό  καθώς  και  ο  καθορισμός  των 

σχετικών με τη λοίμωξη εκβάσεων έγινε από δύο ανεξάρτητους ερευνητές οι οποίοι δεν 

γνώριζαν  εκ  των  προτέρων  την  κλινική  ετυμηγορία  του  συναδέλφου  τους  (blinded). 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι ορισμοί του κέντρου ελέγχου και πρόληψη λοιμώξεων 

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ).  Επίσης,  για  τον καθορισμό των εκβάσεων, 

ελήφθησαν  υπόψη οι  κλινικές  αποφάσεις  των θεραπόντων σε  ότι  αφορά στην  έναρξη 

κατάλληλης  θεραπευτικής  αγωγής,  καθώς  και  η  απομόνωση,  από  άλλες  εστίες, 

παθογόνων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μελετώμενη συμπτωματολογία.

Οι εκβάσεις της παρούσας κοόρτης ήταν η συνολική νοσοκομειακή θνητότητα, η θνητότητα 

που αποδόθηκε στη λοίμωξη από τα μελετώμενα παθογόνα, η έκβαση της λοίμωξης, και η 

συνολική διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο και στη ΜΕΘ. Ο θάνατος αποδόθηκε στη 

λοίμωξη, μόνο στη περίπτωση που οδήγησε σε σοβαρή σήψη, σηπτικό σοκ, ή οργανική 

δυσλειτουργία και ανεπάρκεια.
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2.5 Συλλογή και εξόρυξη των δεδομένων

Τέσσερις  ερευνητές  συνέλεξαν  όλα  τα  διαθέσιμα  διαγράμματα  των  ασθενών,  τις 

μικροβιολογικές  εξετάσεις,  και  εξόρυξαν  δεδομένα  που  αφορούσαν  στο  δημογραφικά 

στοιχεία,  το  ιατρικό  ιστορικό,  και  τη  συνοσηρότητα  του  μελετώμενου  πληθυσμού. 

Επιπρόσθετα,  κατεγράφη  η  ευαισθησία  των  παθογόνων  που  απομονώθηκαν,  η 

ημερομηνία της καλλιέργειας και το είδος του μικροβίου, οι επεμβατικές ιατρικές πράξεις, οι 

εκβάσεις,  το  είδος  και  η  χρονική  διάρκεια  της  αντιμικροβιακής  θεραπείας.  Επίσης, 

κατεγράφησαν οι μεταγγίσεις αίματος, η αιμοκάθαρση, και οι ειδικές αντινεοπλασματικές, 

ανοσοτροποποιητικές  ή  ανοσοκατασταλτικές  θεραπείες.  Μεταξύ  των  επεμβατικών 

πράξεων  που  μελετήθηκαν  ήταν  η  τοποθέτηση  κεντρικών  φλεβικών  γραμμών, 

ουροκαθετήρων,  ρινογαστρικών  καθετήρων,  και  τραχειοστομιών.   Κατεγράφησαν 

λεπτομερή  στοιχεία  για  τα  χειρουργεία  στα  οποία  υποβλήθηκαν  οι  ασθενείς  και 

συγκεκριμένα  το  είδος  του  χειρουργείου,  η  επιμόλυνση  του  τραύματος,  ο  επείγων  ή 

προγραμματισμένος  χαρακτήρας  του  χειρουργείου,  η  χορήγηση  περιεγχειρητικής 

αντιμικροβιακής προφύλαξης, ο χειρουργικός χρόνος (ο συνολικός χειρουργικός χρόνος 

ορίστηκε  ως το  σύνολο του  χρόνου των χειρουργείων που έγιναν εντός  του  χρονικού 

κλάσματος της μελέτης), η χρήση αιμοστατικών κομπρεσών, οι προθέσεις υλικών, και η 

ανάγκη για  δεύτερο ή  τρίτο  χειρουργείο  εντός  της  ίδιας  νοσηλείας.  Άλλα στοιχεία  που 

κατεγράφησαν αφορούσαν στο συνολικό χρόνο νοσηλείας στη ΜΕΘ και στο νοσοκομείο, 

καθώς και στη χρήση και διάρκεια μηχανικού αερισμού και στο προγνωστική βαθμολογία 

“acute physiology and chronic health evaluation (APACHE) II score” κατά την εισαγωγή 

στη  ΜΕΘ.  Τέλος,  η  χρονολογία  εισαγωγής  στο  νοσοκομείο  εξετάστηκε  ως  πιθανός 

συγχυτικός παράγοντας. Οι σχετικά σύντομες χρονικές περίοδοι από το Νοέμβριο έως το 

Δεκέμβριο του 2001 και από τον Ιανουάριο έως το Μάιο του 2007 εξετάστηκαν ως σύνολο 

με τα χρόνια 2002 και 2006, αντίστοιχα. Για την κατηγοριοποίηση της επιμόλυνσης των 

χειρουργείων χρησιμοποιήθηκαν οι ορισμοί του Αμερικάνικου Centers for Disease Control. 

Θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  τα  διάφορα  κλινικά  και  εργαστηριακά  δεδομένα  που 

αναλύθηκαν αφορούσαν μόνο στο κλάσμα της νοσηλείας μέχρι τη στιγμή της διάγνωσης 

της  λοίμωξης  και  της  απομόνωσης  του  πρώτου  πολυανθεκτικού  Gram  αρνητικού 

βακτηρίου για την ομάδα των ασθενών και την πρώτη λοίμωξη από οποιοδήποτε άλλο 
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στέλεχος  για  την  ομάδα  των  μαρτύρων.  Για  τους  ασθενείς  που  δεν  ανέπτυξαν  καμία 

λοίμωξη μελετήθηκαν τα δεδομένα που αφορούσαν σε ολόκληρη τη νοσηλεία τους.

2.6 Στατιστική ανάλυση

Η  σύγκριση  των  ομάδων  για  δίτιμες  μεταβλητές  έγινε  με  τις  κατάλληλες  στατιστικές 

δοκιμασίες,   x2  ή  Fisher’s  exact.  Το  t-test  και  το  Mann-Whitney  signed-rank  test 

χρησιμοποιήθηκαν για τη στατιστική σύγκριση των ομάδων σε ότι αφορούσε μεταβλητές με 

κανονική και μη κανονική κατανομή, αντίστοιχα. Οι μεταβλητές που στη μονοπαραγοντική 

ανάλυση  βρέθηκαν  να  σχετίζονται  σε  στατιστικά  σημαντικό  βαθμό  με  την  ανάπτυξη 

λοίμωξης  από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια,  εισήχθησαν  σε  ένα 

πολυπαραγοντικό  forward  stepwise  μοντέλο  λογαριθμικής  παλινδρόμησης  και 

υπολογίστηκε λόγος των πιθανοτήτων (Odds Ratio - OR) και το 95% ακριβές διάστημα 

εμπιστοσύνης (Confidence intervals - CIs). Tο στατιστικό επίπεδο πέρα από το οποίο μια 

μεταβλητή αφαιρείται από το πολυπαραγοντικό μοντέλο (probability for stepwise removal) 

ορίστηκε στο επίπεδο p>0,1. Για όλες τις στατιστικές δοκιμασίες, η τιμή του two-tailed p 

που  θεωρήθηκε  ότι  υποδηλώνει  στατιστική  σημαντικότητα  ήταν  ≤0,05.  Επιπρόσθετα, 

υπολογίστηκε η συγγραμικότητα των μεταβλητών (colinearity)  και  το  επίπεδο tolerence 

<0,1 τέθηκε ως το όριο που καταδεικνύει ότι η μεταβλητή είναι περιττή και σχετίζεται σε 

μεγάλο  βαθμό  με  μεταβλητές  που  βρίσκονται  ήδη  στο  στατιστικό  μοντέλο.  Επίσης, 

υπολογίστηκε η δοκιμασία καλής εφαρμογής του πολυπαραγοντικού μοντέλου (summary 

measures of goodness of fit) και συγκεκριμένα το Hosmer-Lemeshow test. Επιπλέον, έγινε 

έλεγχος της εφαρμογής του πολυπαραγοντικού μοντέλου εισάγοντας τις ίδιες μεταβλητές 

σε ένα παρόμοιο backward, stepwise μοντέλο λογαριθμικής παλινδρόμησης. Το στατιστικό 

πακέτο  λογισμικού  SPSS,  έκδοση  17.0  (SPPS  Inc,  Chicago,  Illinois,  USA) 

χρησιμοποιήθηκε για όλες τις αναλύσεις.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1 Πληθυσμός

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, 100 ασθενείς (54 άνδρες) πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής. 

Η μέση ηλικία του πληθυσμού της μελέτης ήταν 67 έτη (εύρος 22 - 92), η μέση διάρκεια 

της παραμονής στο νοσοκομείο ήταν 29 ημέρες (εύρος 9 έως 98), η μέση διάρκεια της 

παραμονής στη ΜΕΘ ήταν 16 ημέρες (εύρος 6 - 55) και η μέση βαθμολογία APACHE II  

κατά την πρώτη εισαγωγή στη ΜΕΘ ήταν 16 (εύρος 4 έως 33). Οι ασθενείς υποβλήθηκαν 

σε ένα ή περισσότερα χειρουργεία, ο μέσος συνολικός χειρουργικός χρόνος ανερχόταν σε 

278 λεπτά (εύρος 45-665) και το 42% των ασθενών  επαναχειρουργήθηκαν. Το φάσμα των 

χειρουργείων περιελάμβανε επεμβάσεις  παχέος εντέρου (38%),  λεπτού εντέρου (19%), 

στομάχου  (9%),  ήπατος  (9%),  παγκρέατος  (6%),  και  άλλες  επεμβάσεις  γενικής 

χειρουργικής  (19%).  Μεταξύ  των  ασθενών  που  μελετήθηκαν,  48  είχαν  κλινικά  και 

μικροβιολογικά τεκμηριωμένη λοίμωξη από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια (32 

περιπτώσεις  Acinetobacter  baumannii,  8  περιπτώσεις  Pseudomonas aeruginosa,  και  8 

περιπτώσεις  Klebsiella pneumoniae) (ομάδα Α), 14 ασθενείς είχαν λοιμώξεις από Gram 

θετικά βακτηρία (5 περιπτώσεις  Streptococcus faecalis,  3 περιπτώσεις  Staphylococcus 

aureus και 6 περιπτώσεις άλλων Gram θετικών παθογόνων) (υπό-ομάδα Β2), και 6 είχαν 

λοιμώξεις από Gram αρνητικά βακτήρια ευαίσθητα σε περισσότερα από 3 από τα υπό 

δοκιμή αντιβιοτικά (5 περιπτώσεις  Pseudomonas aeruginosa και 1 περίπτωση Klebsiella  

pneumoniae)  (υπό-ομάδα Β3).  Επιπλέον,  υπήρχαν 2 ασθενείς που είχαν λοίμωξη από 

Candida albicans.  Τέλος, υπήρχαν 30 ασθενείς που δεν είχαν κλινική ή μικροβιολογική 

διάγνωση νοσοκομειακών λοιμώξεων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας (υπό-ομάδα B1). Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρχαν 14 περιπτώσεις πολυμικροβιακών λοιμώξεων (23% των 

λοιμώξεων ήταν πολυμικροβιακές). Σε όλες τις πολυμικροβιακές λοιμώξεις  απομονώθηκε 

ένα τουλάχιστον πολυανθεκτικό Gram αρνητικό βακτήριο και κατά συνέπεια οι ασθενείς 

αυτοί περιελήφθησαν στην ομάδα Α. Ο αριθμός των ασθενών που περιελήφθησαν στις 

υποομάδες Β2 και Β3 ήταν σχετικά μικρός. Κατά συνέπεια, δεν ήταν εφικτή στατιστική 

σύγκριση των παραπάνω ομάδων. Από τις 70 περιπτώσεις κλινικών λοιμώξεων το 43% 

αφορούσαν στο αναπνευστικό σύστημα, το 24% στην κοιλιά, το 17% στο αίμα, το 9% σε 

κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες, και το υπόλοιπο 7% σε άλλες εστίες.

85



3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.2 Μονοπαραγοντική ανάλυση

Η  σύγκριση  των  διαφόρων  χαρακτηριστικών  μεταξύ  της  ομάδας  των  ασθενών  που 

ανέπτυξαν λοιμώξεις από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια και άλλων υποομάδων 

ασθενών έδειξε ότι δεν υπήρχε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στην ηλικία και την 

κατανομή του φύλο μεταξύ των ομάδων Α και Β. Ωστόσο, οι ασθενείς της ομάδας Α ήταν 

σημαντικά νεότεροι συγκριτικά με τους ασθενείς σε υπό-ομάδα Β1 (μέσος όρος ηλικίας 

65,1 και 71,4 χρόνια αντίστοιχα, p = 0,046).

Τα  ποσοστά  επανεγχείρηση  και  ο  συνολικός  χειρουργικός  χρόνος  ήταν  σημαντικά 

υψηλότερα στην ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β (54,2% v 30,8% p = 0,025,  μέση 

διάρκεια 333,3 v 228,8 λεπτά p <0,001, αντίστοιχα). Ο συνολικός χειρουργικός χρόνος, και 

τα ποσοστά των μολυσμένων χειρουργικών επεμβάσεων ήταν σημαντικά υψηλότερα στην 

ομάδα Α σε σχέση με το υπό-ομάδα Β1 (μέση διάρκεια 333,3 v 221,4 λεπτά p <0,001, 

72,9%  v 46,7% p = 0,03, αντίστοιχα).

Η  μελέτη  των  άλλων  κλινικών  προγνωστικών  παραγόντων  όπως  η  συχνότητα  των 

επεμβατικών ιατρικών πράξεων, η διάρκεια νοσηλείας, και τα κλινικά προγνωστικά σκορ 

έδειξαν ότι οι ασθενείς που ανέπτυξαν λοιμώξεις που προκαλούνται από πολυανθεκτικά 

Gram  αρνητικά  βακτήρια  είχαν  υποστεί  περισσότερες  παρεμβάσεις  από  τους  άλλους 

ασθενείς  (Πίνακας  1).  Ωστόσο,  μόνο  ορισμένες  διαφορές  ήταν  στατιστικά  σημαντικές. 

Συγκεκριμένα, η μέση διάρκεια μηχανικού αερισμού, η μέση διάρκεια τραχειοστομίας, η 

συχνότητα  μετάγγισης  αίματος,  καθώς  και  ειδικές  θεραπείες  (αντινεοπλασματικά, 

ανοσοκατασταλτικά  ή  ανοσοτροποποιητικά  φάρμακα)  ήταν  σημαντικά  υψηλότερα  στην 

ομάδα Α σε σύγκριση με ομάδα Β (7,8 v 4,5 ημέρες p = 0,033, 2,6 v 0,6 ημέρες p = 0,009, 

91,7% v 67,3% p = 0,003,  52,1% v 28,8% p = 0,025,  αντίστοιχα).  Επιπλέον,  η μέση 

διάρκεια τραχειοστομίας, η συχνότητα νεφροκάθαρσης, και η συχνότητα μετάγγιση αίματος 

ήταν σημαντικά υψηλότερα στους ασθενείς της ομάδας Α σε σύγκριση με το υπό-ομάδα Β1 

(2,6 v 0,7 ημέρες p = 0,031, 33,3% v 10% p = 0,029, 91,7% v 66,7 %). Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η βαθμολογία APACHE II στην εισαγωγή στη ΜΕΘ δεν διέφερε σημαντικά 

μεταξύ  όλων  των  ομάδων  σύγκρισης.  Τέλος,  βρέθηκε  ότι  η  ομάδα  Α είχε  σημαντικά 

συχνότερη χρήση αντιβιοτικών (εντός 3 μηνών από την εισαγωγή) σε σύγκριση με την 

υπό-ομάδα Β1 (μέση τιμή 43,8 v 16,7 ημέρες, p = 0,015).
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Η ανάλυση της χρήση των αντιβιοτικών έδειξε ότι οι ασθενείς της ομάδας Α είχαν λάβει 

σημαντικά  μεγαλύτερη  διάρκεια  θεραπείας  με  μετρονιδαζόλη,  αντιψευδομοναδικές 

πενικιλλίνες,  καρβαπενέμες,  και  λινεζολίδη  (μέχρι  και  την  ημέρα  της  μόλυνσης)  σε 

σύγκριση με τους ασθενείς της ομάδας Β (μέση διάρκεια 10,1 v 6,5 ημέρες p = 0,027, 5,1 v  

3 ημέρες p = 0,007, 8,9 v 3,5 ημέρες p <0,001, 3,6 v 1,1 ημέρες p <0,001, αντίστοιχα).  

Επιπλέον, η μέση σωρευτική διάρκεια αντιβιοτικής θεραπείας και οι συνολικές ημέρες της 

θεραπείας με  αντιβιοτικά ήταν σημαντικά περισσότερες  στην ομάδα Α σε σύγκριση με 

ομάδα Β (57,1 v 34,6 ημέρες p <0,005, και 16,6 v 11,6 ημέρες p = 0,022, αντίστοιχα).  

Ωστόσο, η ανάλυση συγγραμικότητας έδειξε ότι η μεταβλητή των σωρευτικών ημερών της 

θεραπείας με αντιβιοτικά ήταν περιττή (κατά πάσα πιθανότητα εκφράζεται ήδη μέσα από 

τη μεταβλητή του συνόλου των ημερών της θεραπείας με αντιβιοτικά) και ως εκ τούτου δεν 

περιελήφθη στην πολυπαραγοντική ανάλυση (tolerence = 0,081). Η σχετική σύγκριση της 

ομάδας Α με την ομάδα Β1 έδειξε ότι  οι  ασθενείς της ομάδας Α είχαν λάβει σημαντικά 

μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας με καρβαπενέμες και λινεζολίδη (μέχρι και την ημέρα της 

μόλυνσης) σε σύγκριση με τους ασθενείς της ομάδας Β1 (μέση διάρκεια 8,9 v 4,1 ημέρες p 

<0,003, και 3,6 v 1,7 ημέρες p = 0,031, αντίστοιχα).

Τέλος,  διαπιστώθηκε  ότι  υπήρχε  σημαντική  διαφορά  στην  χρονική  κατανομή  των 

λοιμώξεων από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά  βακτήρια.  Συγκεκριμένα,  το  12,5% των 

ασθενών της ομάδας Α εισήχθησαν κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του νοσοκομείου σε 

σύγκριση με το 38,5% της ομάδας Β (p = 0,006) και τo 46,7% της ομάδας Β1 (p = 0,001).

Σε ότι αφορά στις άλλες εκβάσεις, η ομάδα Α είχε χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης (37,5%) 

σε σύγκριση με ομάδα Β (53,8%, μη στατιστικά σημαντική διαφορά) και την υπό-ομάδα B1 

(63,3%, p = 0,036). Η ομάδα Α είχε υψηλότερη μέση διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο 

και παραμονής στη ΜΕΘ (34,6 και 19,4 ημέρες αντίστοιχα) σε σύγκριση με ομάδα Β (24 

και  13,1 ημέρες,  p  =  0,01 και  0,04,  αντίστοιχα)  και  την  υπό-ομάδα Β1 (21,9 και  11,9 

ημέρες, p = 0,01 και 0,03, αντίστοιχα). Ένα ακόμα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι ο θάνατος 

αποδόθηκε σε λοίμωξη στο 70% της ομάδας Α ασθενών που απεβίωσαν.
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Πίνακας 1. Σύγκριση της ομάδας των ασθενών που ανέπτυξαν λοίμωξη από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια (MDR-GNB) με 
τις υπόλοιπες ομάδες ασθενών της μελέτης. 

Ομάδα A:
Ασθενείς που 
ανέπτυξαν λοίμωξη 
από MDR-GNB 
(n=48)

Ομάδα B: 
Ασθενείς που δεν 
ανέπτυξαν 
λοίμωξη από 
MDR-GNB (n=52)

P value (για τη 
σύγκριση μεταξύ 
των ομάδων Α και 
Β)

Υπό-ομάδα B1: 
Ασθενείς που δεν 
ανέπτυξαν καμία 
λοίμωξη
(n=30)

P value (για τη σύγκριση 
μεταξύ των ομάδων Α και 
της υπό-ομάδας B1)

Δημογραφικά [mean ± SD or n (%)]
Φύλο, άρρενες 24 (50) 30 (57,7) 0,54 16 (53,3) 0,82
Ηλικία 65,1±13,8 69,3±13,7 0,14 71,4±13,4 0,046

Δεδομένα που αφορούν στα χειρουργεία στα οποία υπεβλήθησαν οι ασθενείς [mean ± SD or n (%)]
Προγραμματισμένα χ/ο 35 (72,9) 34 (65,1) 0,52 21 (70) 0,8
Ανάγκη  επανεγχείρηση 26 (54,2) 16 (30,8) 0,025 9 (30) 0,06
Συνολικός χειρουργικός 
χρόνος σε λεπτά

333,3±131,4 228,8±123,9 <0,001 221,4±132,8 <0,001

Συνολικός αριθμός 
χειρουργείων

1: 22 (45,8)
2: 16 (33,3)
3: 10 (20,8)

1: 36 (69,2)
2: 11 (21,2)
3: 5  (9,6)

0,054
1: 21 (70)
2: 6 (20)
3: 3 (10)

0,11

Επιμολυσμένα χειρουργεία 35 (72,9) 29 (55,8) 0,09 14 (46,7) 0,03
Τοποθέτηση προσθετικών 
υλικών

2 (4,2) 2 (3,8) 0,93 1 (3,3) 0,85

Αιμοστατικές κομπρέσες 7 (14,6) 4 (7,7) 0,35 1 (3,3) 0,14
Επεμβατικές πράξεις και άλλα δεδομένα που αφορούν στη νοσηλεία σε ημέρες [mean ± SD or n (%)]

Συνολικός χρόνος νοσηλείας 20,7±12,9 18,3±11,7 0,52 21,9±11,8 0,26
Χρόνος νοσηλείας στη ΜΕΘ 11,2±8,9 8,8±6,4 0,26 11,9±6,0 0,19
Μηχανικός αερισμός 7,8±7,7 4,5±4,7 0,033 5,2±4,9 0,26
Ουροκαθετήρας 13,1±8,3 11,3±7,3 0,21 11,8±8,6 0,31
Κεντρική φλεβικής γραμμή 11,6±8,6 8,3±6,3 0,053 11,1±6,0 0,71
Περιφερικής φλεβική γραμμή 11,6±9,2 10,0±6,4 0,48 10,5±5,1 0,98
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Τραχειοστομία 2,6±6,1 0,6±2,5 0,009 0,7±3,2 0,031
Ρινογαστρικός καθετήρας 11,1±7,3 9,3±5,5 0,31 9,8±5,9 0,55
Παρεντερική διατροφή 6,9±8,1 4,5±4,6 0,18 5,7±4,7 0,96
Νεφροκάθαρση 16 (33,3) 8 (15,4) 0,06 3 (10) 0,029
Μεταγγίσεις 44 (91,7) 35 (67,3) 0,003 20 (66,7) 0,007
Εδικές θεραπείες 25 (52,1) 15 (28,8) 0,025 10 (33,3) 0,16
APACHE II βαθμός κατά  την 
εισαγωγή στη ΜΕΘ

16,6±5,5 15,7±5,0 0,39 14,9±4,8 0,24

Συνοσηρότητες [mean ± SD or n (%)]
Προηγούμενη νοσηλεία (εντός 
3 μηνών πριν την εισαγωγή)

19 (39,6) 19 (36,5) 0,83 9 (30) 0,47

Προηγούμενη χρήση 
αντιβιοτικών (εντός 3 μηνών 
πριν την εισαγωγή)

21 (43,8) 15 (28,8) 0,14 5 (16,7) 0,015

Τοποθέτηση προσθετικών 
υλικών στο παρελθόν

3 (6,3) 4 (7,7) 1 2 (6,7) 1

Σακχαρώδης διαβήτης 12 (25) 10 (19,2) 0,63 6 (20) 0,78
Νεοπλασία 33 (68,8) 30 (57,7) 0,3 16 (53,3) 0,23
Αιματολογική νόσος 2 (4,2) 2 (3,8) 1 1 (3,3) 1
Ηπατική νόσος 8 (16,7) 10 (19,2) 0,79 5 (16,7) 1
Αναπνευστική νόσος 10 (20,8) 10 (19,2) 1 4 (13,7) 0,54
Καρδιαγγειακή νόσος 23 (47,9) 31 (59,6) 0,31 21 (70) 0,07
Ουρολογική νόσος 11 (22,9) 6 (11,5) 0,1 6 (20) 1
Νευρολογική νόσος 7 (14,6) 7 (13,5) 1 6 (16,7) 1
Οξεία νεφρική ανεπάρκεια 1 (2,1) 3 (5,8) 0,61 2 (6,7) 0,56
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 4 (8,3) 3 (5,8) 0,7 1 (3,3) 0,64
Συνοσηρότητες - σύνολο 2,3±1,5 2,2±1,3 0,79 2,2±1,1 0,88

Δεδομένα για τη χρήση αντιβιοτικών κατά τη νοσηλεία σε ημέρες[mean ± SD or n (%)]
Κινολόνες 9,9±9,6 7,7±8,3 0,13 9,3±6,9 0,83
Κεφαλοσπορίνες 2,2±6,5 2,3±4,1 0,24 2,8±4,6 0,25
Μετρονιδαζόλη 10,1±8 6,5±6,2 0,027 7,9±6,5 0,36
Γλυκοπεπτίδια 5,8±7,8 3,1±4,5 0,13 3,9±5,2 0,38
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Αντιψευδομοναδικές 
πενικιλλίνες

5,1±4,8 3,0±4,3 0,007 3,4±4,4 0,08

Καρβαπενέμες 8,9±11,4 3,5±5,6 <0,001 4,1±6,8 0,003
Λινεζολίδη 3,6±8,3 1,1±3,4 <0,001 1,7±4,3 0,031
Αμινογλυκοσίδες 3,0±6,4 2,2±3,9 0,98 2,8±4,7 0,89
Βήτα λακτάμες 0,5±1,4 2,1±5,5 0,08 2,1±4,0 0,07
Συνολικές ημέρες αντιβιοτικής 
θεραπείας - προσθετικά

57,1±44,0 34,6±23,1 0,005 41,8±21,7 0,25

Συνολικός χρόνος αντιβιοτικής 
θεραπείας

16,6±10,7 11,6±7,8 0,022 13,7±5,4 0,69

Χρονολογία εισαγωγής στο νοσοκομείο n (%)
2002 6 (12,5) 20 (38,5) 0,006 14 (46,7) 0,001
2003 6 (12,5) 11 (21,2) 0,3 3 (10) 1
2004 16 (33,3) 9 (17,3) 0,1 6 (20) 0,3
2005 11 (22,9) 6 (11,5) 0,18 3 (10) 0,23
2006 9 (18,8) 6 (11,5) 0,4 4 (13,3) 0,7

Άλλες εκβάσεις [mean ± SD or n (%)]
Επιβίωση 18 (37,5) 28 (53,8) 0,11 19 (63,3) 0,036
Ίαση της λοίμωξης 23 (47,9) n/a n/a n/a n/a
Θάνατος που αποδίδεται στη 
λοίμωξη n (% των θανάτων)

21 (70) n/a n/a n/a n/a

Συνολικός χρόνος νοσηλείας 
σε ημέρες

34,6±20 24±13,1 0,01 21,9±11,8 0,01

Συνολικός χρόνος νοσηλείας 
στη ΜΕΘ σε ημέρες

19,4±12,4 13,1±8,2 0,04 11,9±6,0 0,03
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

3.3 Πολυπαραγοντική ανάλυση

Αρχικά,  συγκρίναμε  τους  ασθενείς  που  ανέπτυξαν  λοίμωξη  από  πολυανθεκτικά  Gram 

αρνητικά βακτήρια (n = 48) (ομάδα Α) με τους υπόλοιπους ασθενείς (n = 52) (ομάδα Β). Τα 

ευρήματα του πολυπαραγοντικού μοντέλου λογαριθμικής παλινδρόμησης με  έκβαση τη 

λοίμωξη από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια (εξαρτημένη μεταβλητή) έδειξαν ότι 

κάθε  λεπτό  χειρουργικού  χρόνου,  η  χρήση  ειδικών  θεραπειών  κατά  τη  διάρκεια  της 

νοσηλείας (αντινεοπλασματικές, ανοσοκατασταλτικές ή ανοσοτροποποιητικές θεραπείες), 

κάθε ημέρα χορήγησης μετρονιδαζόλης, και κάθε ημέρα χρήσης καρβαπενεμών, αυξάνουν 

τις πιθανότητες των ασθενών να αποκτούν λοίμωξη από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά 

βακτήρια κατά 0,7%, 8,9 φορές, 9% και 9% αντίστοιχα [OR (95% CIs): 1,007 (1,003 – 

1,011) p = 0,001, 8,9 (1,8 – 17,3) p = 0,004, 1,09 (01,04 - 01,18) p = 0,039, 1,09 (01,01-

01,18) p = 0,023, αντίστοιχα). Οι παραπάνω προβλέψεις σταθμίστηκαν στατιστικά για τον 

πιθανό  συγχυτικό  παράγοντα  της  εισαγωγή  κατά  το  πρώτο  έτος  λειτουργίας  του 

νοσοκομείου  [OR  (95%  CIs):  0,1  (0,03  –  0,43)  P  =  0,002].  Η  γενική  εφαρμογή  του 

μοντέλου ήταν στατιστικά σημαντική  (p  <0,001)  και  πέρασε  με  επιτυχία  τις  δοκιμασίες 

goodness of fit.
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Πίνακας 2. Πολυπαραγοντικό forward stepwise μοντέλο λογαριθμικής παλινδρόμησης για την έκβαση της λοίμωξης από πολυανθεκτικά Gram 
αρνητικά βακτήρια (MDR-GNB) (εξαρτημένη μεταβλητή). Σύγκριση των ασθενών που ανέπτυξαν λοίμωξη από MDR-GNB (n=48) (ομάδα A) 
με τους ασθενείς που δεν ανέπτυξαν (n=52) (ομάδα B). 

Μεταβλητές που παρέμειναν στην 
εξίσωση (στατιστικά σημαντικές)

Προσαρμοσμένος λόγος των 
πιθανοτήτων - Adjusted odds 

ratio (95% CIs)

Κλινική ερμηνεία p value

Συνολικός χειρουργικός χρόνος σε λεπτά 1,007 (1,003-1,011) Για κάθε επιπλέον λεπτό χειρουργικού χρόνου, η 
πιθανότητα των ασθενών να αποκτήσουν λοίμωξη από 

MDR-GNB αυξήθηκε κατά 0,7%

0,001

Χρήση ειδικών θεραπειών κατά τη 
νοσηλεία (αντινεοπλασματικές, 
ανοσοκατασταλτικές ή 
ανοσοτροποποιητικές θεραπείες)

8,9 (1,8-17,3) Η χρήση ειδικών θεραπειών αύξηση την πιθανότητα των 
ασθενών να αποκτήσουν λοίμωξη από MDR-GNB κατά 

8,9 φορές

0,004

Διάρκεια χρήσης μετρονιδαζόλης σε 
ημέρες 

1,09 (1,04-1,18) Για κάθε ημέρα χρήσης μετρονιδαζόλης οι πιθανότητες 
των ασθενών να αποκτήσουν λοίμωξη από MDR-GNB 

αυξήθηκε κατά 9%

0,039

Διάρκεια χρήσης καρβαπενεμών σε 
ημέρες

1,09 (1,01-1,18) Για κάθε ημέρα χρήσης καρβαπενεμών οι πιθανότητες 
των ασθενών να αποκτήσουν λοίμωξη από MDR-GNB 

αυξήθηκε κατά 9%

0,023

Εισαγωγή κατά το έτος 2002 που ήταν 
το πρώτο έτος λειτουργίας του 
νοσοκομείου

0,1 (0,03-0,43) Οι ασθενείς που εισήχθησαν κατά τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας του νοσοκομείου είχαν μειωμένες 

πιθανότητες να αποκτήσουν λοίμωξη από MDR-GNB 
κατά  10 φορές

0,002

*Οι μεταβλητές που στη μονοπαραγοντική ανάλυση βρέθηκαν να σχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη λοίμωξης από MDR-GNB (Πίνακας 1),  

εισήχθησαν σε ένα πολυπαραγοντικό forward stepwise μοντέλο λογαριθμικής παλινδρόμησης. Επτά από τις παραπάνω μεταβλητές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές 

στην πολυπαραγοντική ανάλυση και αφαιρέθηκαν από την τελική εξίσωση του μοντέλου (η πιθανότητα για αφαίρεση τέθηκε στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας  

p>0,10). Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκαν οι μεταβλητές της νεφρικής κάθαρσης, διάρκειας χρήσης λινεζολίδης, διάρκειας μηχανικού αερισμού, επανεγχείρησης, διάρκεια 

χρήσης αντιψευδομοναδικών πενικιλινών, διάρκειας χρήσης τραχειοστομίας, και συνολικής διάρκειας της αντιβιοτικής θεραπείας.
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Δεύτερον, συγκρίναμε τους ασθενείς που ανέπτυξαν λοίμωξη από πολυανθεκτικά Gram 

αρνητικά βακτήρια (n = 48) (ομάδα Α) με τους ασθενείς που δεν ανέπτυξαν καμιά λοίμωξη 

(n = 30)  (υπό-ομάδα B1).  Τα ευρήματα του πολυπαραγοντικού μοντέλου λογαριθμικής 

παλινδρόμησης  με  έκβαση  τη  λοίμωξη  από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια 

(εξαρτημένη  μεταβλητή)  έδειξαν  ότι  κάθε  λεπτό  χειρουργικού  χρόνου,  και  η  χρήση 

αντιβιοτικών, εντός 3 μηνών από την εισαγωγή, αυξάνουν τις πιθανότητες των ασθενών να 

αποκτήσουν  λοίμωξη  από  πολυανθεκτικά  Gram αρνητικά  βακτήρια  κατά  0,7% και  3,8 

φορές, αντίστοιχα [OR (95% Cis): 1,007 (1,003 – 1,011) p = 0,001, 3,8 (1,07 – 13,2) p = 

0,002,  αντίστοιχα].  Οι  παραπάνω προβλέψεις  σταθμίστηκαν  στατιστικά  για  τον  πιθανό 

συγχυτικό παράγοντα της εισαγωγή κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του νοσοκομείου [OR 

(95% CIs): 0,07 (0,01 – 0,4) P = 0,03]. Η γενική εφαρμογή του μοντέλου ήταν στατιστικά 

σημαντική (p <0,001) και πέρασε με επιτυχία τις δοκιμασίες goodness of fit. 
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Πίνακας 3. Πολυπαραγοντικό forward stepwise μοντέλο λογαριθμικής παλινδρόμησης για την έκβαση της λοίμωξης από πολυανθεκτικά 
Gram αρνητικά βακτήρια (MDR-GNB) (εξαρτημένη μεταβλητή). Σύγκριση των ασθενών που ανέπτυξαν λοίμωξη από MDR-GNB (n=48) 
(ομάδα A) με τους ασθενείς που δεν ανέπτυξαν καμία λοίμωξη (n=30) (υπό-ομάδα B1). 

Μεταβλητές που παρέμειναν 
στην εξίσωση (στατιστικά 

σημαντικές)

Προσαρμοσμένος λόγος των πιθανοτήτων - 
Adjusted odds ratio (95% CIs)

Κλινική ερμηνεία p value

Συνολικός χειρουργικός χρόνος 
σε λεπτά

1,007 (1,003-1,011) Για κάθε επιπλέον λεπτό χειρουργικού χρόνου, 
η πιθανότητα των ασθενών να αποκτήσουν 

λοίμωξη από MDR-GNB αυξήθηκε κατά 0,7%

0,001

Προηγούμενη χρήση 
αντιβιοτικών (εντός 3 μηνών 
πριν την εισαγωγή)

3,8(1,07-13,2) Η προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών αύξησε 
την πιθανότητα των ασθενών να αποκτήσουν 

λοίμωξη από MDR-GNB κατά 3,8 φορές

0,002

Εισαγωγή κατά το έτος 2002 που 
ήταν το πρώτο έτος λειτουργίας 
του νοσοκομείου

0,07 (0,01-0,4) Οι ασθενείς που εισήχθησαν κατά τον πρώτο 
χρόνο λειτουργίας του νοσοκομείου είχαν 

μειωμένες πιθανότητες να αποκτήσουν λοίμωξη 
από MDR-GNB κατά  14 φορές 

0,03

*Οι μεταβλητές που στη μονοπαραγοντική ανάλυση βρέθηκαν να σχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη λοίμωξης από MDR-GNB  

(Πίνακας 1), εισήχθησαν σε ένα πολυπαραγοντικό forward stepwise μοντέλο λογαριθμικής παλινδρόμησης. Επτά από τις παραπάνω μεταβλητές δεν ήταν  

στατιστικά σημαντικές στην πολυπαραγοντική ανάλυση και αφαιρέθηκαν από την τελική εξίσωση του μοντέλου (η πιθανότητα για αφαίρεση τέθηκε στο  

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p>0,10). Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκαν οι μεταβλητές της νεφρικής κάθαρσης, διάρκειας χρήσης λινεζολίδης, διάρκεια 

χρήσης καρβαπενεμών, διάρκεια χρήσης τραχειοστομίας, ηλικίας, επιμολυσμένου χειρουργείου, και μετάγγισης αίματος.
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η  παρούσα  μελέτη  παραγόντων  κινδύνου  για  την  ανάπτυξη  λοιμώξεων  από 

πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια, σε ασθενείς που νοσηλεύθηκαν μετεγχειρητικά 

στη ΜΕΘ για περισσότερες από 5 ημέρες, ανέδειξε και επιβεβαίωσε το ρόλο διαφόρων 

στοιχείων της νοσηλείας και του ιστορικού των χειρουργικών ασθενών. Κάποιοι από τους 

παράγοντες  κινδύνου που επισημαίνονται  από την  ανάλυσή μας  έχουν αναφερθεί  στο 

παρελθόν από προηγούμενες μελέτες ως γενικοί παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη 

νοσοκομειακών  λοιμώξεων.  Παρόλα  αυτά,  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  παρούσα 

διδακτορική διατριβή αποτελεί,  καθόσον γνωρίζουμε, την πρώτη προσπάθεια ανάδειξης 

αλλά  και  ποσοτικοποίηση  της  επίδρασης  διαφόρων  παραγόντων  στην  ανάπτυξη 

λοιμώξεων  από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια  στον  ειδικό  πληθυσμό  των 

μετεγχειρητικών ασθενών.

Πρώτον, ένα από τα ευρήματα της μελέτης είναι ότι οι νοσοκομειακές λοιμώξεις από MDR-

GNB σχετίζονται  με  το  συνολικό  χειρουργικό  χρόνο.  Αρκετές  μελέτες  έχουν  δείξει  στο 

παρελθόν ότι  ο  παρατεταμένος  χειρουργικός  χρόνος  σχετίζεται  με  αυξημένη επίπτωση 

μετεγχειρητικών  λοιμώξεων313–315.  Μια  πρόσφατη  αναδρομική  μελέτη  που  ανέλυσε 

δεδομένα  για  10.253  ασθενείς  που  υποβλήθηκαν  σε  επεμβάσεις  γενικής  χειρουργικής 

έδειξε  ότι  ο  χειρουργικός χρόνος  είναι  ανεξάρτητος  προγνωστικός παράγοντας  για  την 

ανάπτυξη  λοιμώξεων  χειρουργικής  θέσης  (OR  1,8  95%  CI  =  1,2-2,8)315.  Ανάλογα 

αποτελέσματα αναφέρονται από μια ανασκόπηση 6.489 ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

ολική αρθροπλαστική γόνατος η οποία έδειξε ότι ασθενείς που δεν ανέπτυξαν λοιμώξεις (n 

= 236) είχαν διάρκεια χειρουργικής επέμβασης 94±28 λεπτά, ενώ οι ασθενείς με λοίμωξη 

(n = 104) είχαν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια χειρουργείου, 127±45 λεπτά (p <0,001)313. 

Επίσης,  στη  διεθνή  βιβλιογραφία  υπάρχουν  μελέτες  που  αναφέρουν  ως  παράγοντες 

κινδύνου  για  την  ανάπτυξη  λοιμώξεων  χειρουργικής  θέσης  το  βαθμό  μόλυνσης  του 

χειρουργικού τραύματος316,317,  το επείγον χειρουργείο318, και τον αριθμό των χειρουργικών 

επεμβάσεων  κατά  τη  διάρκεια  τη  νοσηλείας318.  Οι  παραπάνω  παράγοντες  κινδύνου 

αναδείχτηκαν  και  από  τη  δική  μας  μελέτη  αλλά  ήταν  στατιστικά  σημαντικοί  μόνο  στη 

μονοπαραγοντική ανάλυση. Ίσως, μια νέα ανάλυση σε μεγαλύτερο πληθυσμό να μπορέσει 

να τεκμηριώσει περαιτέρω την επίδρασή τους στην ανάπτυξη μετεγχειρητικών λοιμώξεων 
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που  καθορίζουν  σε  μεγάλο  βαθμό  την  κλινική  πορεία  και  έκβαση  του  χειρουργικού 

αρρώστου. 

Δεύτερον, οι ειδικές θεραπείες κατά τη νοσηλεία (αντινεοπλασματικά, ανοσοκατασταλτικά ή 

ανοσορυθμιστικά θεραπείες) ήταν ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της 

λοίμωξης από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια. Αρκετές μελέτες έχουν συσχετίσει 

την  ανάπτυξη  λοιμώξεων  από  ανθεκτικά  στελέχη  με  την  ύπαρξη  νεοπλασίας  και  τη 

χορήγηση αντινεοπλασματικών φαρμάκων που προκαλούν ουδετεροπενία319,320. Επιπλέον, 

η  παρουσία  αιματολογικής  νόσου  αποτελεί  παράγοντα  κινδύνου  για  ανάπτυξη  Gram 

αρνητικής βακτηριαιμίας ανθεκτικής στην κεφταζιντίμη319.  Είναι  κοινώς αποδεκτό  ότι  σε 

βαριά πάσχοντες ασθενείς, η συστηματική χρήση κορτικοστεροειδών θα πρέπει να γίνεται 

εξαιρετικά προσεκτικά. Η θεραπεία με στεροειδή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου 

σε  ασθενείς  με  λοιμώξεις  που  νοσηλεύονται  στη  ΜΕΘ.  Ιδιαίτερα  όταν  δεν  υπάρχει 

συνοσηρότητα, που να αποτελεί ένδειξη θεραπείας με στεροειδή και όταν η σοβαρότητα 

της  κατάσταση  των  ασθενών  το  επιτρέπει,  θα  πρέπει  να  αποφεύγεται  η  χορήγηση 

ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Η μειωμένη συστηματική φλεγμονώδης απάντηση του 

οργανισμού λόγω της χρήσης των ανοσορυθμιστικών θεραπειών μπορεί να οδηγήσει σε 

καθυστέρηση της  κλινικής  υποψία  της  λοίμωξης  αλλά  και  σε  αύξηση  του  μικροβιακού 

φορτίου  του  ασθενούς321.  Ανάλογη είναι  η  επίπτωση των  διαφόρων ανοσορυθμιστικών 

φαρμάκων  όπως  είναι  η  rituximab  που  έχει  σχετιστεί  με  υψηλή  επίπτωση 

υπογαμμασφαιριναιμίας και σοβαρών υποτροπιαζουσών λοιμώξεων322.

Επιπλέον, η διάρκεια χρήσης καρβαπενεμών σχετίστηκε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

με  τις  λοιμώξεις  από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια.  Το  εύρημα  αυτό 

επιβεβαιώνει  αναφορές  από  μελέτες  στο  παρελθόν  που  συνδέουν  τη  χρήση 

καρβαπενεμών με την εμφάνιση ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών. Συγκεκριμένα, σε 

μια μελέτη σε 81 διασωληνωμένους ασθενείς της ΜΕΘ, η χρήση ημιπενέμης σχετίστηκε με 

την  απομόνωση  ανθεκτικών  στελεχών  Acenitobacter  baumannii που  προκάλεσαν 

πνευμονία του αναπνευστήρα (VAP)176. Ανάλογα αποτελέσματα αναφέρονται και από μια 

ακόμα πρόσφατη μελέτη case-control για τους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης λοίμωξης 

στη ΜΕΘ από στελέχη Acenitobacter baumannii ανθεκτικά στην ιμιπενέμη 184. Επιπλέον, η 

ανάλυση των παραγόντων κινδύνου για  την  απόκτηση ενός συγκεκριμένου ανθεκτικού 
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στελέχους που οδήγησε σε νοσοκομειακή επιδημία κατέδειξε, μεταξύ των άλλων, και τη 

μονοθεραπεία με ιμιπενέμη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη 

που  αναδεικνύει  ανάλογα  αποτελέσματα  στον  ειδικό  πληθυσμό  των  μετεγχειρητικών 

αρρώστων,  ποσοτικοποιεί  τη  σχέση,  και  αναφέρεται  σε  πολυανθεκτκά  στελέχη  και  όχι 

απλά σε στελέχη που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στις καρβαπενέμες. 

Οι καρβαπενέμες είναι τα αντιβιοτικά πρώτης επιλογής για τη θεραπεία λοιμώξεων από 

μικροοργανισμούς που παράγουν ESBL και AmpC ένζυμα. Ωστόσο, η εκτεταμένη τους 

χρήση σε επιδημίες και σε ενδημικές περιοχές έχει οδηγήσει σε αύξηση των ποσοστών 

των στελεχών Pseudomonas aeruginosa και Acinetobacter sp. που είναι ανθεκτικά209. Κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει αναφερθεί η παρουσία ενζύμων που ονομάζονται 

καρβαπενεμάσες  MBL  σε  ορισμένα  στελέχη  του  Acinetobacter  baumannii και  των 

εντεροβακτηροειδών. Τα ένζυμα αυτά εξουδετερώνουν τις καρβαπενέμες και καθιστούν τη 

θεραπεία  των  λοιμώξεων  ιδιαίτερα  δύσκολη.  Υπάρχουν  διάφορες  στρατηγικές  για  την 

αντιμετώπιση αυτών των μηχανισμών αντοχής όπως η χρονική παράταση της διαδικασίας 

ενδοφλέβιας έγχυση του αντιβιοτικού με σκοπό την αύξηση του χρόνου κατά τον οποίο το 

αντιβιοτικό  είναι  σε  συγκέντρωση  πάνω  από  την  ελάχιστη  ανασταλτική  συγκέντρωση 

(MIC).  H  στρατηγική  αυτή  φαίνεται  να  έχει  όφελος  για  τη  θεραπεία  της  λοίμωξης  και, 

ενδεχομένως, συμβάλλει στην πρόληψη της περαιτέρω ανάπτυξης ανθεκτικότητας248,250. 

Αξίζει  να  αναφερθεί ότι  οι  κύριοι  τύποι  των  ενζύμων  που  παράγονται  από  τα 

πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  νοσοκομειακά  μικρόβια  είναι  οι  IMP  και  VIM 

καρβαπενεμάσες  που  κωδικοποιούνται  σε  ιντεγκρίνες  και  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε 

αύξηση  του  κινδύνου  για  οριζόντια  μετάδοση,  και  κατά  συνέπεια  ο  περιορισμός  τους 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ορθή εφαρμογή των πολιτικών ελέγχου λοιμώξεων168–

170. Ο πιο πιθανός τρόπος οριζόντιας μετάδοσης από αποικισμένους ή νοσούντες ασθενείς 

είναι  διαμέσου των χεριών του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού,  με  τη σοβαρότητα της 

νόσου  και  η  ένταση  της  θεραπείας  να  συνδέεται ανεξάρτητα  με  την  απόκτηση  του 

επιδημικού στελέχους323. Ο έλεγχος  ανάλογων επιδημιών επιτυγχάνεται με την  αυστηρή 

εφαρμογή των πολιτικών περιορισμού των λοιμώξεων, την εκπαίδευση του προσωπικού, 

και τον προληπτικό έλεγχο των ασθενών ΜΕΘ για αποικισμό με ανθεκτικά στελέχη324.
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Μεταξύ  των ασθενών της  παρούσας  μελέτης,  η  διάρκεια  χρήσης μετρονιδαζόλης  ήταν 

ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της λοίμωξης από πολυανθεκτικά 

Gram αρνητικά  βακτήρια.  Σύμφωνα με  άλλους  ερευνητές,  η  μετρονιδαζόλη  μπορεί  να 

διαταράξει  την  αναερόβια  εντερική  χλωρίδα  αλλά  είναι  ελάχιστα  δραστική  έναντι  των 

υπόλοιπων μικροβίων της εντερικής χλωρίδας. Ως εκ τούτου, μπορεί να προωθήσει την 

υπερβολική ανάπτυξη των Gram αρνητικών βακτηρίων325.  Η πειραματική  χορήγηση σε 

ποντικούς  έδειξε  ότι  η  θεραπεία  με  μετρονιδαζόλη  έχει  ως  αποτέλεσμα την  επιλεκτική 

εξάλειψη των αυστηρώς αναερόβιων βακτηρίων του παχέος εντέρου και την παράλληλη 

100-πλάσια αύξηση του αριθμού των αερόβιων και  των Gram αρνητικών βακτηρίων326. 

Επιπλέον, η χρήση μετρονιδαζόλης μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα του φαινομένου της 

διαπίδυσης (translocation)  των βακτηρίων327–330 και έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο 

απόκτησης  βακτηριαιμίας  από  ανθεκτικό  στη  βανκομυκίνη  εντερόκοκκο  (VRE)328 και 

ανθεκτική  στις  καρβαπενέμες  Escherichia  coli325.  Η  in-vivo  μελέτη  του  φαινομένου  της 

διαπίδυσης  (translocation)  σε  ποντικούς  που  έλαβαν  μετρονιδαζόλη  αποδείχθηκε  με 

βιοψία  μεσεντέριων  λεμφαδένων.  Συγκεκριμένα,  τα  βακτήρια  (κυρίως  Gram  αρνητικά 

βακτηρία της εντερικής χλωρίδας) ανακτήθηκαν από τους μεσεντέριους λεμφαδένες της 

πλειονότητας των ποντικών που έλαβαν μετρονιδαζόλη. Επίσης, το 26% των 19 ποντικών 

που έλαβαν μετρονιδαζόλη είχαν εντερόκοκκους που προήλθαν από το φαινόμενο της 

διαπίδυσης330.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα μελέτη παρέχει, καθόσον γνωρίζουμε, τα πρώτα 

δεδομένα  που  υποστηρίζουν  ότι  η  παραπάνω  in-vitro  δράση  της  μετρονιδαζόλης  έχει 

κλινικό  αντίκτυπο.  Επιπλέον,  η  ποσοτικοποίηση  του  ανάλογου  κινδύνου  ανά  ημέρα 

θεραπείας με μετρονιδαζόλη και καρβαπενέμες παρέχει νέα δεδομένα που υποστηρίζουν 

τη  χρήση,  όσο  το  δυνατόν,  βραχύτερων  θεραπευτικών  σχημάτων.  Υπάρχουν  αρκετές 

μελέτες που δείχνουν ότι η χρήση βραχύτερων αντιβιοτικών σχημάτων για λοιμώξεις όπως 

η πνευμονία του αναπνευστήρα, η πνευμονία της κοινότητας, οι λοιμώξεις του ανώτερου 

αναπνευστικού ή ακόμα και η μηνιγγίτιδα, είναι εξίσου αποτελεσματική με τη χρήση των 

κλασσικών σχημάτων  μακράς  διάρκειας  αντιβιοτικής  θεραπείας.  Επιπρόσθετα,  αρκετές 

μελέτες  έχουν  συσχετίσει  τα  βραχύτερα  αντιμικροβιακά  θεραπευτικά  σχήματα  με  τη 

μειωμένη  τάση  για  ανάπτυξη  μικροβιακής  ανθεκτικότητας331–335.  Συγκεκριμένα,  μια 

πρόσφατη  μελέτη  σε  ασθενείς  που  νοσηλεύονται  στη  ΜΕΘ με  πνευμονικές  διηθήσεις 
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έδειξε ότι  η  θεραπεία με βραχύ σχήμα αντιβιοτικών είναι  εξίσου αποτελεσματική με το 

παρατεινόμενο σχήμα και επιπλέον πλεονεκτεί διότι μειώνει την πίεση φυσικής επιλογής 

προς την επικράτηση των πολυανθεκτικών στελεχών336. Μια άλλη ανάλυση ασθενών με 

υποψία πνευμονίας του αναπνευστήρα (VAP) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια μείωση 

της διάρκειας του αντιβιοτικού θεραπευτικού σχήματος μπορεί να συνδέεται με μειωμένα 

ποσοστά  μικροβιακής  ανθεκτικότητας  όπως  αυτά  τεκμηριώνονται  από  τις  καλλιέργειες 

παρακολούθησης120.  Παρόλα αυτά, στην παραπάνω μελέτη το ποσοστό υποτροπής της 

λοίμωξης στους ασθενείς που έλαβαν το βραχύ σχήμα ήταν σημαντικά υψηλότερο για τις 

λοιμώξεις  που  προκαλούνται  από  non-fermenting  Gram  αρνητικά  βακτήρια,  όπως  η 

Pseudomonas aeroginosa. 

Ομοίως, άλλοι ερευνητές βρήκαν ότι η παρατεταμένη χρήση των αντιβιοτικών στη ΜΕΘ 

συσχετίζεται με την εμφάνιση πολυανθεκτικότητας185.  Από την άλλη, μια προοπτική μελέτη 

παρατήρησης  που  πραγματοποιήθηκε  στη  Σιγκαπούρη  το  2008  και  εξέτασε,  σε  415 

ασθενείς της ΜΕΘ, τη σχέση μεταξύ της διάρκειας θεραπείας με καρβαπενέμες και της 

λοίμωξης  του  αίματος  από  πολυανθεκτικά  νοσοκομειακά  στελέχη,  δεν  επιβεβαίωσε  τα 

ευρήματα των παραπάνω μελετών. Συγκεκριμένα, δεν υπήρχε διαφορά στη μέση διάρκεια 

χρήσης καρβαπενεμών μεταξύ των ασθενών που ανέπτυξαν σηψαιμία από πολυανθεκτικό 

στέλεχος  και  των  ασθενών  που  δεν  είχαν  λοίμωξη  από  πολυανθεκτικό  μικρόβιο.  Στη 

πολυπαραγοντική  ανάλυση,  η  μικρότερης  διάρκειας  θεραπεία  με  καρβαπενέμες  δεν 

φάνηκε  να  προστατεύει  από  τη  μετέπειτα  ανάπτυξη  λοίμωξης  από  πολυανθεκτικά 

στελέχη337. Κατά συνέπεια, οι στρατηγικές που βασίζονται κατά κύριο λόγο στη μείωση της 

διάρκειας χρήσης των ευρέως φάσματος αντιβιοτικών μπορεί να είναι ανεπαρκής για την 

πρόληψη της εμφάνισης των πολυανθεκτικών στα αντιβιοτικά μικροοργανισμών.

Η προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών (εντός 3 μηνών από την εισαγωγή) ήταν ανεξάρτητος 

παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της λοίμωξης από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά 

βακτήρια.  Το  εύρημα αυτό  έχει  τεκμηριωθεί  από πλειάδα μελετών στο  παρελθόν.  Μια 

πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχείρησε να καταγράψει και να παρουσιάσει όλες 

τις μελέτες που εστιάζουν στους μηχανισμούς και τους παράγοντες κινδύνου που οδηγούν 

στην δημιουργία ανθεκτικών στα αντιβιοτικά Gram αρνητικών στελεχών172. Αρκετές μελέτες 

χρησιμοποίησαν  τη  μεθοδολογία  case-control,  που  είναι  η  ιδανική  για  για  τη  μελέτη 
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παραγόντων  κινδύνου,  και  ανέλυσαν  τα  δεδομένα  με  τη  βοήθεια  πολυπαραγοντικών 

στατιστικών μοντέλων. Η ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω μελετών έδειξε 

ότι ο πιο συχνός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη λοίμωξης από πολυανθεκτικό 

Acenitobacter baumannii είναι η προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών κάτι που περιγράφεται 

σε περισσότερες από τις μισές αναφορές (11 από τις 20)173–183. Η χρήση  καρβαπενεμών 

και  κεφαλοσπορινών  3ης  γενιάς  σχετίστηκε  με  την  ανάπτυξη  ανθεκτικότητας  από  4 

μελέτες173,176,178,184 ενώ αντίστοιχες  αναφορές  υπάρχουν  για  τις  φλουοροκινολόνες185,  τις 

αμινογλυκοσίδες177, και τη μετρονιδαζόλη175. 

Τα ευρήματα της διατριβής σε ό,τι αφορά τις εκβάσεις είναι σύμφωνα με διάφορες άλλες 

μελέτες  που  έχουν  δημοσιευθεί  τα  τελευταία  χρόνια.  Συγκεκριμένα,  το  εύρημα  ότι  οι 

ασθενείς που ανέπτυξαν λοίμωξη μετεγχειρητικά έχουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά 

επιβίωσης,  έχει  επίσης  τεκμηριωθεί  από  μια  πρόσφατη  μελέτη  σε  ασθενείς  που 

υποβλήθηκαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του παχέος εντέρου314. Η 

εν λόγω μελέτη, έδειξε ότι η θνητότητα μεταξύ των ασθενών που ανέπτυξαν μετεγχειρητικά 

λοίμωξη όπως σήψη ή πνευμονία ήταν σημαντικά υψηλότερη (57,8%) σε σχέση ακόμα και 

με τους ασθενείς που είχαν σοβαρές χειρουργικές επιπλοκές (20,2%) όπως η διαφυγή της 

αναστόμωσης (leak) ή η ρήξη της αναστόμωσης του εντέρου. Συνολικά, στη συγκεκριμένη 

μελέτη, η θνητότητα των ασθενών που ανέπτυξαν λοίμωξη μετεγχειρητικά αυξήθηκε κατά 

τουλάχιστον  50  τοις  εκατό  σε  σχέση  με  τους  υπόλοιπους  ασθενείς314.  Oι  ασθενείς  με 

λοίμωξη από από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά στελέχη  εισήχθησαν στο νοσοκομείο και 

νοσηλεύθηκαν  στη  ΜΕΘ για  σημαντικά  μεγαλύτερο  χρονικό  διάστημα  σε  σύγκριση  με 

άλλες ομάδες ασθενών ενώ ταυτόχρονα είχαν και χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης. Πιο 

συγκεκριμένα,  η λοίμωξη από πολυανθεκτικό  Acinetobacter έχει  σχετιστεί  με  αυξημένη 

θνητότητα99.  Ωστόσο,  σε  άλλες  μελέτες  το  εύρημα  αυτό  δεν  είχε  στατιστική 

σημαντικότητα100,101.  Παράλληλα,  η  ανθεκτικότητα  στην  ιμιπενέμη  βρέθηκε  να  είναι 

ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για θάνατο των ασθενών σε πολυπαραγοντική 

ανάλυση που στάθμισε  τα  αποτελέσματα για  την  ηλικία,  την  κλινική  σταδιοποίηση της 

λοίμωξης,  τη  νεφρική  λειτουργία,  την  ανοσοκαταστολή  και  την  καταλληλότητα  της 

θεραπευτικής  αγωγής99.  Τα  αντίστοιχα  δεδομένα  για  λοιμώξεις  από  Pseudomonas 

aeruginosa δείχνουν ότι η αποδιδόμενη θνητότητα είναι εξαιρετικά υψηλή ξεπερνώντας σε 

πολλές περιπτώσεις το  50% λόγω κυρίως της έλλειψης δραστικών αντιβιοτικών έναντι των 
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πολυανθεκτικών στελεχών του μικροβίου.

Θα  πρέπει  να  τονίσουμε,  ότι  η  στατιστική  ανάλυση  έδειξε  ότι,  κατά  το  πρώτο  έτος 

λειτουργίας  του  νοσοκομείου,  οι  περιπτώσεις  λοίμωξης  από  MDR-GNB  ήταν  αισθητά 

χαμηλότερες. Το παραπάνω θα μπορούσε να αποτελεί σημαντικό συγχυτικό παράγοντα αν 

τα αποτελέσματα δεν είχαν σταθμιστεί κατάλληλα. Το νοσοκομείο ήταν νεόκτιστο κατά την 

έναρξη  της  μελέτης  και  πιθανών  η  νοσοκομειακή  μικροβιακή  χλωρίδα  άλλαξε  με  την 

πάροδο του πρώτου χρόνου και εξομοιώθηκε με τις μορφές αντιμικροβιακής αντίστασης 

που παρατηρούνται στο υπόλοιπο εθνικό σύστημα υγείας. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει 

ότι τα μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων είναι εξαιρετικά σημαντικά για τον περιορισμό της 

διασποράς  των  ανθεκτικών  Gram  αρνητικών  βακτηρίων.  Τα  περισσότερα  κρούσματα 

πολυανθεκτικών οργανισμών φαίνεται ότι είναι μονοκλωνικά ή ολιγοκλωνικά παθογόνα. Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι νοσηλευτικές και ιατρικές πράξεις μπορεί να είναι το κύριο 

μέσο  διαβίβασης  των  εν  λόγω  παθογόνων  από  ασθενή  σε  ασθενή277.  Η  χρήση  του 

αλκοολούχων  προϊόντων  για  την  υγιεινή  των  χεριών  έχει  συσχετιστεί  με  μείωση  της 

εξάπλωση των νοσοκομειακών παθογόνων278. 

Είναι  πιθανό  ότι  η  αναγνώριση  καθώς  και  η  απομόνωση  των  ασθενών  που  έχουν 

προσβληθεί ή αποικιστεί με πολυανθεκτικούς Gram αρνητικούς μικροοργανισμούς μπορεί 

να βοηθήσει στη μείωση της μετάδοσής τους. Ο ρόλος της ενεργούς επιτήρησης των Gram 

αρνητικών  παθογόνων  είναι  αμφιλεγόμενος.  Η  ενεργός  επιτήρηση  έχει  δοκιμαστεί  με 

αρκετή επιτυχία για τον MRSA281.  Από την άλλη, ελάχιστα νοσηλευτικά ιδρύματα έχουν 

επιτύχει την ενεργό επιτήρηση για αποικισμό από ανθεκτικά Gram αρνητικά παθογόνα και 

η προσφορά των μέτρων αυτών στη μείωση των ποσοστών μετάδοσης, των ποσοστών 

αντοχής και της συνολική θνησιμότητας και νοσηρότητας είναι αμφισβητήσιμη.  Ίσως, η πιο 

χρήσιμη και καινοτόμος προσέγγιση για τη μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων, είναι η 

επιβολή  ενός  συνδυασμού  επιδημιολογικών  μέτρων282 που  περιλαμβάνει  τη  χρήση 

ιατρικών  συσκευών  με  αντιμικροβιακή  επίστρωση283,  την  εντατικοποίηση  των 

παρεμβάσεων  υγιεινής  των  χεριών  του  προσωπικού284,  ακόμη  και  χρήση  νεότερων 

φαρμάκων  που  αναστέλλουν  την  βιοχημική  επικοινωνία  των  βακτηρίων  (quorum 

sensing)285. 
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Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  δύο  από  τους  τρεις  ανεξάρτητους  παράγοντες  κινδύνου  που 

βρέθηκαν στη δευτερεύουσα συγκριτική ανάλυση, μεταξύ των ασθενών που ανέπτυξαν 

λοίμωξη από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά στελέχη και των ασθενών που δεν ανέπτυξαν 

καμία λοίμωξη, επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα που ισχύουν για το σύνολο της κοόρτης. 

Η δευτερεύουσα ανάλυση έδειξε επιπλέον ότι προηγούμενη χρήση (εντός 3 μηνών από 

την εισαγωγή) αντιβιοτικών είναι  ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου.  Η διάρκεια  χρήση 

μετρονιδαζόλης  και  καρβαπενεμών  δεν  ήταν  ανεξάρτητος  παράγοντας  κινδύνου  στη 

δευτερεύουσα ανάλυση. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ο αριθμός των ασθενών 

ήταν  μικρότερος  στη  δευτερεύουσα  ανάλυση  (72  ασθενείς  σε  σύγκριση  με  100  του 

συνόλου των ατόμων).

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα κριτήρια επιλογής (ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΘ 

για περισσότερες από 5 ημέρες μετά από επεμβάσεις γενικής χειρουργικής) καθόρισαν 

έναν πληθυσμό βαριά ασθενών με σημαντική συνοσηρότητα. Η υψηλή μέση βαθμολογία 

APACHE II  κατά την εισαγωγή στη ΜΕΘ (16), ο ιδιαίτερα μεγάλος μέσος χειρουργικός 

χρόνος  (278  λεπτά),  και  τα  υψηλά  ποσοστά  επανεγχείρηση  (42%)  επιβεβαιώνουν  τα 

ανωτέρω. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών είχαν κακοήθεια (63%), και σε 

πολλές  περιπτώσεις  οι  χειρουργικές  επεμβάσεις  σε  αυτούς  τους  ασθενείς,  ειδικά  η 

επανεγχείρηση, δεν είχαν θεραπευτικό χαρακτήρα. Πρόκειται για έναν ειδικό πληθυσμό με 

εξαιρετικά  υψηλά ποσοστά  λοίμωξης  (70%)  και  θνητότητας  (54%)  που  δεν  μπορεί  να 

συγκριθεί  άμεσα με την κλινική πορεία του μέσου χειρουργικού ασθενούς.  Ωστόσο,  το 

γεγονός ότι η βαθμολογία APACHE II κατά την εισαγωγή στη ΜΕΘ δεν διέφερε σημαντικά 

μεταξύ  όλων των  ομάδων υποδηλώνει  ότι  η  νοσηρότητα  και  η  λοίμωξη οφείλονται  σε 

προδιαθεσικούς παράγοντες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας, κατά κύριο λόγο 

στη ΜΕΘ.

Είναι  σημαντικό  να  αναφερθεί,  ότι  τα  ευρήματα  της  παρούσας  μελέτης  θα  πρέπει  να 

ερμηνεύονται  λαμβάνοντας  υπόψη  κάποιους  περιορισμούς,  ελλείψεις,  και  ανεπάρκειες 

που  αφορούν  στο  σχεδιασμό  και  τη  διενέργεια  της  έρευνας.  Πρώτον,  πρέπει  να 

αναγνωριστεί ότι, λόγω των εγγενών περιορισμών των μελετών τύπου κοόρτης, ορισμένες 

περιπτώσεις αποικισμού με μικρόβια μπορεί να έχουν ληφθεί υπόψη και καταμετρηθεί ως 

λοιμώξεις. Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών είχαν περισσότερα από ένα 

102



ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

επεισόδια  λοίμωξης.  Ωστόσο,  μόνο  ένα  περιστατικό  ανά  ασθενή  αναλύθηκε  και 

συγκεκριμένα  μόνο  το  πρώτο  επεισόδιο  λοίμωξης  από  πολυανθεκτικά  Gram αρνητικά 

βακτήρια  περιελήφθη  στην  ομάδα  των  ασθενών.  Αντίστοιχα,  στην  ομάδα  ελέγχου 

συμπεριελήφθη  μόνο  το  πρώτο  επεισόδιο  λοίμωξης  από  άλλα  παθογόνα  (πέραν  των 

πολυανθεκτικών  Gram  αρνητικών  βακτηρίων).  Όπως  προαναφέρθηκε,  τα  κριτήρια 

επιλογής (ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΘ για περισσότερες από 5 ημέρες μετά από 

επεμβάσεις γενικής χειρουργικής) καθόρισαν έναν πληθυσμό βαριά ασθενών με σημαντική 

συνοσηρότητα.  Πρόκειται  για  έναν  ειδικό  πληθυσμό  με  εξαιρετικά  υψηλά  ποσοστά 

λοίμωξης (70%) και θνητότητας (54%) που δεν μπορεί να συγκριθεί άμεσα με την κλινική 

πορεία του μέσου χειρουργικού ασθενούς. Ως εκ τούτου, τα συμπεράσματα δεν μπορούν 

να γενικευτούν και  να βρουν εφαρμογή στην πρόληψη των λοιμώξεων για όλους τους 

χειρουργικούς ασθενείς. 

Επιπρόσθετα, ο σχετικά μικρός αριθμός των ασθενών που περιελήφθησαν στην παρούσα 

μελέτη, δεν επέτρεψε τη χρήση του εμπειρικού κανόνα της στατιστικής που αναφέρει ότι 

για  την  καλύτερη  εφαρμογή  της  πολυπαραγοντικής  λογαριθμικής  παλινδρόμησης  θα 

πρέπει  να  έχουμε  10  ασθενείς  για  κάθε  1  μεταβλητή  που  εισάγουμε  στο  στατιστικό 

μοντέλο338.  Έτσι,  για  να  εξασφαλιστεί  η  ορθότητα  των  υπολογισμών,  έγιναν  κάποιες 

επιπρόσθετες αναλύσεις.  Υπολογίστηκε η συγγραμικότητα των μεταβλητών (colinearity) 

και  τέθηκε  αυστηρό  επίπεδο  ανεκτικότητας  (<0,1)  ως  όριο  που  καταδεικνύει  ότι  μια 

μεταβλητή είναι περιττή και σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με μεταβλητές που βρίσκονται ήδη 

στο  στατιστικό  μοντέλο.  Επίσης,  επιβεβαιώθηκε  με  επιτυχία  η  καλή  εφαρμογή  του 

πολυπαραγοντικού μοντέλου (summary measures of goodness of fit) μέσω τη δοκιμασίας 

Hosmer-Lemeshow. Τέλος, έγινε επιτυχής έλεγχος της εφαρμογής του πολυπαραγοντικού 

μοντέλου εισάγοντας τις ίδιες μεταβλητές σε ένα παρόμοιο backward, stepwise μοντέλο 

λογαριθμικής παλινδρόμησης, το οποίο απέδωσε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με την 

αρχική forward ανάλυση. 

Πιστεύουμε ότι,  παρά τις ελλείψεις  αυτές,  τα  πορίσματα της μελέτης μπορούν να είναι 

χρήσιμα για τους κλινικούς ιατρούς και τους ερευνητές. Η παρούσα διδακτορική διατριβή 

αποτελεί την πρώτη ανάλυση των παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη λοιμώξεων από 

πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια σε χειρουργικούς ασθενείς.
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Εν  κατακλείδι,  η  μελέτη  αυτή  περιγράφει  την  κλινική  σημασία  των  μετεγχειρητικών 

λοιμώξεων και των επιπλοκών τους που συχνά έχουν ολέθριες επιπτώσεις στην επιβίωση, 

σε μια σειρά ασθενών που νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΘ για περισσότερες από 5 ημέρες μετά 

από επεμβάσεις γενικής χειρουργικής. Επιπλέον, αναδεικνύει  ορισμένους, ενδεχομένως 

τροποποιήσιμους,  παράγοντες  κινδύνου  που  μπορεί  να  συνδέονται  με  την  ανάπτυξη 

λοιμώξεων  από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια.  Με  βάση  τα  παραπάνω  θα 

μπορούσαν  να  ληφθούν  συγκεκριμένα  μέτρα  για  τη  βελτίωση  της  πρόληψης  των 

νοσοκομειακών  λοιμώξεων  σε  ασθενείς  που  υποβάλλονται  σε  επεμβάσεις  γενικής 

χειρουργικής. 

Συγκεκριμένα, με βάση τα ευρήματα της παρούσας διδακτορικής διατριβής, μπορούμε να 

προτείνουμε τις εξής παρεμβάσεις:

1. Περιορισμό  της  διάρκειας  χρήσης  της  μετρονιδαζόλης  –  χρήση  βραχέων  και 

στοχευμένων  σχημάτων.   Ιδιαίτερη  προσοχή  θα  πρέπει  να  δοθεί  στη  χρόνο 

διακοπής της προεγχειρητικής προφύλαξης με μετρονιδαζόλη.

2. Περιορισμό  της  διάρκειας  χρήσης  των  καρβαπενεμών  –  χρήση  βραχέων  και 

στοχευμένων  σχημάτων.  Ιδιαίτερη  σημασία  θα  πρέπει  να  δοθεί  στη  μελέτη  και 

γνώση των τοπικών δεδομένων ανθεκτικότητας ώστε να επιλέγεται  η κατάλληλη 

εμπειρική  αγωγή  και  στη  συνέχεια  η  θεραπεία  να  προσαρμόζεται  με  βάση  τα 

αποτελέσματα των καλλιεργειών.

3. Ελαχιστοποίηση  των  χειρουργικών  παρεμβάσεων  στις  απολύτως  απαραίτητες 

ιδιαίτερα για τους νοσηλευόμενους στη ΜΕΘ.

4. Ελαχιστοποίηση  των  ειδικών  θεραπειών  που  γίνονται  περιεγχειρητικά  –  πχ 

διεγχειρητική ή μετεγχειρητική χημειοθεραπεία, χρήση κορτικοστεροειδών ή άλλων 

ανοσοκατασταλτικών και ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων.

5. Αυστηρός έλεγχος της κατανάλωσης αντιβιοτικών στην κοινότητα.

6. Ιδιαίτερη  σημασία  θα  πρέπει  να  δοθεί  στον  σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  των 

νοσοκομειακών πολιτικών ελέγχου των λοιμώξεων που πρέπει να περιλαμβάνουν 

την επιμελή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό, συγκεκριμένες 

πολιτικές και πρακτικές απολύμανσης και συντήρησης του εξοπλισμού της ΜΕΘ και 
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πιθανών κάποια μέτρα ενεργούς επιτήρησης της λοιμώξεων που έχουν ιδιαίτερα 

αυξημένη επίπτωση  στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σε  κάθε  περίπτωση  τα  δεδομένα  θα  πρέπει  να  εκτιμηθούν  από  τους  θεράποντες 

χειρουργούς και  εντατικολόγους ώστε να αποφασιστεί  σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να 

τροποποιηθούν οι υπάρχουσες θεραπευτικές στρατηγικές για να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό κλινικό αποτέλεσμα.
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Το σημαντικότερο  εύρημα αυτής της σειράς  ασθενών που νοσηλεύθηκαν μετεγχειρητικά 

στη ΜΕΘ για περισσότερες από 5 ημέρες, είναι ότι οι νοσοκομειακές λοιμώξεις από 

πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια σχετίζονται με το συνολικό χειρουργικό χρόνο, τις 

ειδικές θεραπείες κατά τη νοσηλεία (αντινεοπλασματικά, ανοσοκατασταλτικά ή 

ανοσορυθμιστικά θεραπείες), τη διάρκεια χρήσης καρβαπενεμών και μετρονιδαζόλης, 

καθώς και τη προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών (εντός 3 μηνών από την εισαγωγή). 

Επιπλέον, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του 

νοσοκομείου, οι περιπτώσεις λοίμωξης από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια ήταν 

αισθητά χαμηλότερες. Το παραπάνω θα μπορούσε να αποτελεί σημαντικό συγχυτικό 

παράγοντα αν τα αποτελέσματα δεν είχαν σταθμιστεί κατάλληλα. Το νοσοκομείο ήταν 

νεόκτιστο κατά την έναρξη της μελέτης και πιθανών η νοσοκομειακή μικροβιακή χλωρίδα 

άλλαξε με την πάροδο του πρώτου χρόνου και εξομοιώθηκε με τις μορφές αντιμικροβιακής 

αντίστασης που παρατηρούνται στο υπόλοιπο εθνικό σύστημα υγείας. Τέλος, οι ασθενείς 

με λοίμωξη από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια εισήχθησαν στο νοσοκομείο και 

νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΘ για σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με 

άλλες ομάδες ασθενών ενώ ταυτόχρονα είχαν και χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δύο από τους τρεις ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου που 

βρέθηκαν στη δευτερεύουσα συγκριτική ανάλυση, μεταξύ των ασθενών που ανέπτυξαν 

λοίμωξη από πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια και των ασθενών που δεν 

ανέπτυξαν καμία λοίμωξη, επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα που ισχύουν για το σύνολο 

της κοόρτης. Η δευτερεύουσα ανάλυση έδειξε επιπλέον ότι η προηγούμενη χρήση (εντός 3 

μηνών από την εισαγωγή) αντιβιοτικών είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου. Η 

διάρκεια χρήση μετρονιδαζόλης και καρβαπενεμών δεν ήταν ανεξάρτητος παράγοντας 

κινδύνου στη δευτερεύουσα ανάλυση. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ο αριθμός 

των ασθενών ήταν μικρότερος στη δευτερεύουσα ανάλυση (72 ασθενείς σε σύγκριση με 

100 του συνόλου των ατόμων).

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα κριτήρια επιλογής (ασθενείς που νοσηλεύθηκαν 

στη ΜΕΘ για περισσότερες από 5 ημέρες μετά από επεμβάσεις γενικής χειρουργικής) 

καθόρισαν έναν πληθυσμό βαριά ασθενών με σημαντική συνοσηρότητα.  Η υψηλή μέση 
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βαθμολογία APACHE II κατά την εισαγωγή στη ΜΕΘ (16), ο ιδιαίτερα μεγάλος μέσος 

χειρουργικός χρόνος (278 λεπτά), και τα υψηλά ποσοστά επανεγχείρηση (42%) 

επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών που είχαν 

κακοήθεια (63%), και σε πολλές περιπτώσεις οι χειρουργικές επεμβάσεις  και ειδικά η 

επανεγχείρηση δεν είχαν θεραπευτικό χαρακτήρα. Πρόκειται για έναν ειδικό πληθυσμό με 

εξαιρετικά υψηλά ποσοστά λοίμωξης (70%) και θνητότητας (54%) που δεν μπορεί να 

συγκριθεί άμεσα με την κλινική πορεία του μέσου χειρουργικού ασθενούς. Ωστόσο, το 

γεγονός ότι η βαθμολογία APACHE II κατά την εισαγωγή στη ΜΕΘ δεν διέφερε σημαντικά 

μεταξύ όλων των ομάδων υποδηλώνει ότι η νοσηρότητα και η λοίμωξη οφείλονται σε 

προδιαθεσικούς παράγοντες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας, κατά κύριο λόγο 

στη ΜΕΘ.

Συμπερασματικά, η μελέτη αυτή περιγράφει την κλινική σημασία των μετεγχειρητικών 

λοιμώξεων και των επιπλοκών τους που συχνά έχουν ολέθριες επιπτώσεις στην επιβίωση, 

σε μια σειρά ασθενών που νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΘ για περισσότερες από 5 ημέρες μετά 

από επεμβάσεις γενικής χειρουργικής. Επιπλέον, αναδεικνύει ορισμένους, ενδεχομένως 

τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να συνδέονται με την ανάπτυξη 

λοιμώξεων από πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια. Με βάση τα παραπάνω θα 

μπορούσαν να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της πρόληψης των νοσοκομειακών 

λοιμώξεων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβάσεις γενικής χειρουργικής. 

Συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι οι χειρουργοί και οι εντατικολόγοι μπορούν να προσθέσουν 

στις  κλινικές  τους  στρατηγικές  μια  πιο  συνετή  χρήση  των  καρβαπενεμών  και  της 

μετρονιδαζόλης,  να εξετάσουν την ελαχιστοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων που 

παρατείνουν το συνολικό χειρουργικό χρόνο, και να αποφύγουν, στο μέτρο του δυνατού, 

τη  χρήση  ειδικών  θεραπειών,  όπως  οι αντινεοπλασματικές,  ανοσοκατασταλτικές  ή 

ανοσορυθμιστικές  θεραπείες,  ειδικά  κατά  τις  πρώτες  μετεγχειρητικές  ημέρες.  Σε  κάθε 

περίπτωση  τα δεδομένα θα πρέπει να εκτιμηθούν από  τους  θεράποντες ώστε να 

αποφασιστεί σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να τροποποιηθούν οι υπάρχουσες θεραπευτικές 

στρατηγικές για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό κλινικό αποτέλεσμα.
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Εισαγωγή. Η θνητότητα και η μακροχρόνια νοσηλεία των ασθενών που έχουν υποβληθεί 

σε σημαντικές χειρουργικές επεμβάσεις αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις λοιμώξεις που 

προκύπτουν μετεγχειρητικά. Οι  λοιμώξεις  αυτές  σχετίζονται  με  αυξημένη  νοσηρότητα, 

θνητότητα  αλλά και  υψηλό  κόστος  νοσηλείας.  Παράλληλα,  η  υπάρχουσα  βιβλιογραφία 

επισημαίνει  σημαντική  αύξηση  της  αντοχή  των  Gram  αρνητικών  μικροβίων  στα 

χρησιμοποιούμενα  αντιβιοτικά,  ιδιαίτερα  σε  ασθενείς  που  νοσηλεύονται  σε  Μονάδες 

Εντατικής  Θεραπείας  (ΜΕΘ).  Ο  σχεδόν  επιδημικός  χαρακτήρας  των  λοιμώξεων  που 

οφείλονται  σε  Gram  αρνητικά  βακτήρια  έχει  οδηγήσει  στο  έντονο  ενδιαφέρον  της 

παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για τη μελέτη των μηχανισμών και των παραγόντων 

που  οδήγησαν  στην  επιδημιολογική  αυτή  αλλαγή  και  την  ανεύρεση  τρόπων  σωστής 

αντιμετώπισης.

Τα  Gram αρνητικά  βακτήρια  χαρακτηρίζονται  από  την  ικανότητα  για  ταχεία  ανάπτυξη 

ταυτόχρονης  αντοχής  σε  πολλές  κατηγορίες  αντιμικροβιακών  φαρμάκων  (multi drug 

resistant-Gram negative bacteria-  MDR-GNB),  επιφέρουν  αύξηση  της  θνητότητας  και 

παράταση  του  χρόνου  νοσηλείας,  σε  σχέση  με  τις  λοιμώξεις  από  μη  πολυανθεκτικά 

στελέχη5.  Η  ανάπτυξη  ανθεκτικών  στελεχών  σχετίζεται  κατά  κύριο  λόγο  με  τη  μη 

ορθολογική χρήση αντιβιοτικών.  Έτσι, η εμπειρία των ανεπτυγμένων υγειονομικά χωρών 

από τις οποίες προέρχεται το σύνολο σχεδόν της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι μικρή στην 

αντιμετώπιση  πολυανθεκτικών  στελεχών  σαν  αυτά  που  περιγράψαμε  παραπάνω.  Στις 

ελληνικές  ΜΕΘ  νοσηλεύονται,  λόγω  της  πολυφαρμακίας  και  της  υπερκατανάλωσης 

αντιβιοτικών  που  δυστυχώς  γίνεται  στη  χώρα,  αρκετοί  ασθενείς  με  λοιμώξεις  από 

πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια. 

Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργείο αποτελούν το πιο πρόσφορο ίσως πεδίο 

μελέτης  των  λοιμώξεων  από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια.  Το  χειρουργείο 

συντείνει  σε  παρατεταμένους  χρόνους  νοσηλείας  και  χρήση  προφυλακτικής 

αντιμικροβιακής  αγωγής,  παράγοντες  που  οδηγούν  στην  ανάπτυξη  πολυανθεκτικών 

στελεχών. Επιπλέον, οι χειρουργημένοι ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ έχουν υψηλό 
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επίπεδο καταγραφής και ελέγχου των βιολογικών και άλλων παραμέτρων που πιθανών 

σχετίζονται με την ανάπτυξη αντοχής. 

Πραγματοποιήσαμε μια μεγάλη, κοόρτη μελέτη ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική 

επέμβαση και  νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΘ για 6 ή περισσότερες ημέρες.  Σκοπός ήταν να 

διερευνηθούν οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη λοιμώξεων από  πολυανθεκτικά 

Gram αρνητικά βακτήρια σε χειρουργημένους ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. Οι 

ασθενείς της σειράς που ανέπτυξαν λοίμωξη από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια 

συγκρίθηκαν σε ότι αφορά τους παράγοντες κινδύνου και την τελική έκβαση με ασθενείς 

από την ίδια σειρά που ανέπτυξαν λοίμωξη από άλλα παθογόνα καθώς και με ασθενείς 

που δεν ανέπτυξαν λοίμωξη.

Υλικό  και  μέθοδοι. Σχεδιάστηκε  μια  κοόρτη  (cohort)  μελέτη  στο  Νοσοκομείο  Ερρίκος 

Ντυνάν,  στην  Αθήνα  (τριτοβάθμιο,  γενικό  νοσοκομείο  με  450  κλίνες)  με  ασθενείς  που 

υποβλήθηκαν  σε  χειρουργική  επέμβαση  και  νοσηλεύθηκαν  στη  μονάδα  εντατικής 

θεραπείας  για   περισσότερες  από  5  ημέρες.  Η  σειρά  ασθενών  που  μελετήθηκε 

περιελάμβανε μόνο ασθενείς που δεν είχαν καμία ενεργό λοίμωξη κατά την εισαγωγή τους 

στη ΜΕΘ. Επίσης, οι ασθενείς που είχαν κλινική εικόνα λοίμωξης χωρίς μικροβιολογική 

επιβεβαίωση αποκλείστηκαν από τη μελέτη.

Οι  ασθενείς  που  είχαν  λοίμωξη  από   πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια 

περιελήφθησαν  στην  ομάδα  των  ασθενών  (ομάδα  Α).  Οι  υπόλοιποι  ασθενείς 

καταλογίστηκαν  στην  ομάδα ελέγχου  (control  group).  Επιπρόσθετα,  δημιουργήθηκαν  3 

υποομάδες σύγκρισης: ασθενείς που δεν ανέπτυξαν καμία μικροβιολογικά τεκμηριωμένη 

λοίμωξη (υπό-ομάδα Β1), ασθενείς που ανέπτυξαν, κατά τη νοσηλεία τους στη νοσοκομείο 

και στη ΜΕΘ, λοίμωξη από Gram θετικό παθογόνο, και ασθενείς που ανέπτυξαν λοίμωξη 

από  Gram  αρνητικά  παθογόνα  που  ήταν  ευαίσθητα  σε  περισσότερα  από  3  από  τα 

χημειοθεραπευτικά του αντιβιογράμματος (υπό-ομάδα Β3).

Οι εκβάσεις της παρούσας κοόρτης ήταν η συνολική νοσοκομειακή θνητότητα, η θνητότητα 

που αποδόθηκε στη λοίμωξη από τα μελετώμενα παθογόνα, η έκβαση της λοίμωξης, και η 

συνολική διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο και στη ΜΕΘ. Ο θάνατος αποδόθηκε στη 
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λοίμωξη, μόνο στη περίπτωση που οδήγησε σε σοβαρή σήψη, σηπτικό σοκ, ή οργανική 

δυσλειτουργία και ανεπάρκεια.

Η  σύγκριση  των  ομάδων  για  δίτιμες  μεταβλητές  έγινε  με  τις  κατάλληλες  στατιστικές 

δοκιμασίες,   x2  ή  Fisher’s  exact.  Το  t-test  και  το  Mann-Whitney  signed-rank  test 

χρησιμοποιήθηκαν για τη στατιστική σύγκριση των ομάδων σε ότι αφορούσε μεταβλητές με 

κανονική και μη κανονική κατανομή, αντίστοιχα. Οι μεταβλητές που στη μονοπαραγοντική 

ανάλυση  βρέθηκαν  να  σχετίζονται  σε  στατιστικά  σημαντικό  βαθμό  με  την  ανάπτυξη 

λοίμωξης  από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια,  εισήχθησαν  σε  ένα 

πολυπαραγοντικό forward stepwise μοντέλο λογαριθμικής παλινδρόμησης

Αποτελέσματα. 100  ασθενείς  (54  άνδρες)  πληρούσαν  τα  κριτήρια  επιλογής.  Η  μέση 

διάρκεια της παραμονής στη ΜΕΘ ήταν 16 ημέρες (εύρος 6 - 55) και η μέση βαθμολογία 

APACHE II κατά την πρώτη εισαγωγή στη ΜΕΘ ήταν 16 (εύρος 4 έως 33). Οι ασθενείς 

υποβλήθηκαν σε ένα ή περισσότερα χειρουργεία, ο μέσος συνολικός χειρουργικός χρόνος 

(αθροιστικός χρόνος όλων των χειρουργείων μέχρι και τη στιγμή ανάπτυξης της λοίμωξης 

αναφοράς)  ανερχόταν  σε  278  λεπτά  (εύρος  45-665)  και  το  42%  των  ασθενών 

επαναχειρουργήθηκαν.  Το  φάσμα  των  χειρουργείων  περιελάμβανε  επεμβάσεις  παχέος 

εντέρου (38%), λεπτού εντέρου (19%), στομάχου (9%), ήπατος (9%), παγκρέατος (6%), 

και άλλες επεμβάσεις γενικής χειρουργικής (19%). Μεταξύ των ασθενών που μελετήθηκαν, 

48  είχαν  κλινικά  και  μικροβιολογικά  τεκμηριωμένη  λοίμωξη  από  πολυανθεκτικά  Gram 

αρνητικά  βακτήρια  (32  περιπτώσεις  Acinetobacter  baumannii,  8  περιπτώσεις 

Pseudomonas  aeruginosa,  και  8  περιπτώσεις  Klebsiella  pneumoniae)  (ομάδα  Α),  14 

ασθενείς  είχαν  λοιμώξεις  από  Gram  θετικά  βακτηρία  (5  περιπτώσεις  Streptococcus 

faecalis, 3 περιπτώσεις  Staphylococcus aureus και 6 περιπτώσεις άλλων Gram θετικών 

παθογόνων)  (υπό-ομάδα  Β2),  και  6  είχαν  λοιμώξεις  από  Gram  αρνητικά  βακτήρια 

ευαίσθητα  σε  περισσότερα  από  3  από  τα  υπό  δοκιμή  αντιβιοτικά  (5  περιπτώσεις 

Pseudomonas aeruginosa και 1 περίπτωση Klebsiella pneumoniae) (υπό-ομάδα Β3).

Αρχικά,  συγκρίναμε  τους  ασθενείς  που  ανέπτυξαν  λοίμωξη  από  πολυανθεκτικά  Gram 

αρνητικά βακτήρια (n = 48) (ομάδα Α) με τους υπόλοιπους ασθενείς (n = 52) (ομάδα Β). Τα 

ευρήματα του πολυπαραγοντικού μοντέλου λογαριθμικής παλινδρόμησης με  έκβαση τη 
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λοίμωξη από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια (εξαρτημένη μεταβλητή) έδειξαν ότι 

κάθε  λεπτό  χειρουργικού  χρόνου,  η  χρήση  ειδικών  θεραπειών  κατά  τη  διάρκεια  της 

νοσηλείας (αντινεοπλασματικές, ανοσοκατασταλτικές ή ανοσοτροποποιητικές θεραπείες), 

κάθε ημέρα χορήγησης μετρονιδαζόλης, και κάθε ημέρα χρήσης καρβαπενεμών, αυξάνουν 

τις πιθανότητες των ασθενών να αποκτούν λοίμωξη από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά 

βακτήρια κατά 0,7%, 8,9 φορές, 9% και 9% αντίστοιχα [OR (95% CIs): 1,007 (1,003 – 

1,011) p = 0,001, 8,9 (1,8 – 17,3) p = 0,004, 1,09 (01,04 - 01,18) p = 0,039, 1,09 (01,01-

01,18) p = 0,023, αντίστοιχα). Οι παραπάνω προβλέψεις σταθμίστηκαν στατιστικά για τον 

πιθανό  συγχυτικό  παράγοντα  της  εισαγωγή  κατά  το  πρώτο  έτος  λειτουργίας  του 

νοσοκομείου [OR (95% CIs): 0,1 (0,03 – 0,43) P = 0,002]. 

Δεύτερον, συγκρίναμε τους ασθενείς που ανέπτυξαν λοίμωξη από πολυανθεκτικά Gram 

αρνητικά βακτήρια (n = 48) (ομάδα Α) με τους ασθενείς που δεν ανέπτυξαν καμιά λοίμωξη 

(n = 30)  (υπό-ομάδα B1).  Τα ευρήματα του πολυπαραγοντικού μοντέλου λογαριθμικής 

παλινδρόμησης  με  έκβαση  τη  λοίμωξη  από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια 

(εξαρτημένη  μεταβλητή)  έδειξαν  ότι  κάθε  λεπτό  χειρουργικού  χρόνου,  και  η  χρήση 

αντιβιοτικών, εντός 3 μηνών από την εισαγωγή, αυξάνουν τις πιθανότητες των ασθενών να 

αποκτούν λοίμωξη από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια κατά 0,7% και 3,8 φορές, 

αντίστοιχα [OR (95% Cis): 1,007 (1,003 – 1,011) p = 0,001, 3,8 (1,07 – 13,2) p = 0,002, 

αντίστοιχα]. Οι παραπάνω προβλέψεις σταθμίστηκαν στατιστικά για τον πιθανό συγχυτικό 

παράγοντα της εισαγωγή κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του νοσοκομείου [OR (95% CIs): 

0,07 (0,01 – 0,4) P = 0,03]. 

Συμπεράσματα.

Το κυριότερο εύρημα αυτής της κοόρτης ασθενών που νοσηλεύθηκαν μετεγχειρητικά στη 

ΜΕΘ  για  περισσότερες  από  5  ημέρες,  είναι  ότι  οι  νοσοκομειακές  λοιμώξεις  από 

πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια σχετίζονται με το συνολικό χειρουργικό χρόνο, τις 

ειδικές  θεραπείες  κατά  τη  νοσηλεία  (αντινεοπλασματικά,  ανοσοκατασταλτικά  ή 

ανοσορυθμιστικά  θεραπείες),  τη  διάρκεια  χρήσης  καρβαπενεμών  και  μετρονιδαζόλης, 

καθώς  και  τη  προηγούμενη  χρήση  αντιβιοτικών  (εντός  3  μηνών  από  την  εισαγωγή). 

Επιπλέον,  η  στατιστική  ανάλυση  έδειξε  ότι,  κατά  το  πρώτο  έτος  λειτουργίας  του 

νοσοκομείου, οι περιπτώσεις λοίμωξης από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια ήταν 
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αισθητά χαμηλότερες. 

Εν  κατακλείδι,  η  μελέτη  αυτή  περιγράφει  την  κλινική  σημασία  των  μετεγχειρητικών 

λοιμώξεων και των επιπλοκών τους που συχνά έχουν ολέθριες επιπτώσεις στην επιβίωση, 

σε μια σειρά ασθενών που νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΘ για περισσότερες από 5 ημέρες μετά 

από επεμβάσεις γενικής χειρουργικής. Επιπλέον, αναδεικνύει  ορισμένους, ενδεχομένως 

τροποποιήσιμους  παράγοντες  κινδύνου  που  μπορεί  να  συνδέονται  με  την  ανάπτυξη 

λοιμώξεων  από  πολυανθεκτικά  Gram  αρνητικά  βακτήρια.  Με βάση τα παραπάνω θα 

μπορούσαν να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της πρόληψης των νοσοκομειακών 

λοιμώξεων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβάσεις γενικής χειρουργικής. 

Συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι οι χειρουργοί και οι εντατικολόγοι μπορούν να προσθέσουν 

στις  κλινικές  τους  στρατηγικές  μια  πιο  συνετή  χρήση  των  καρβαπενεμών  και  της 

μετρονιδαζόλης,  να εξετάσουν την ελαχιστοποίηση των χειρουργικών επέμβασεων που 

παρατείνουν το συνολικό χειρουργικό χρόνο, και να αποφύγουν, στο μέτρο του δυνατού, 

τη  χρήση  ειδικών  θεραπειών,  όπως  οι αντινεοπλασματικές,  ανοσοκατασταλτικές  ή 

ανοσορυθμιστικές  θεραπείες,  ειδικά  κατά  τις  πρώτες  μετεγχειρητικές  ημέρες.  Σε  κάθε 

περίπτωση  τα δεδομένα θα πρέπει να εκτιμηθούν από  τους  θεράποντες ώστε να 

αποφασιστεί σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να τροποποιηθούν οι υπάρχουσες θεραπευτικές 

στρατηγικές για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό κλινικό αποτέλεσμα.
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Introduction.  Mortality  and  prolonged  hospitalization  among  patients  who  have  been 

submitted to major surgical operations is often attributed to infections that occur in the 

early postoperative period. During the last decade, there has been considerable change in 

the epidemiology of hospital acquired infections; Gram-negative surpassed Gram-positive 

bacteria as leading pathogens. Furthermore, the emergence of Gram-negative bacteria 

resistant to most of the commonly used antibiotics makes treatment of such infections a 

clinical challenge. Identification of the risk factors for the development of infections caused 

by multi-drug-resistant Gram-negative bacteria (MDR-GNB) may help clinicians prevent 

nosocomial infection. This becomes even more important, if we consider the slow pace of 

development of new effective antimicrobial  agents and the constantly rising prevalence 

rates of MDR-GNB, especially in intensive care units (ICUs). 

Multi-drug-resistance (MDR) has received various definitions in regard to the number of 

classes of antimicrobial agents of pathogen’s resistance. MDR defined as resistance to all  

but 3 classes of antibiotics has not been extensively investigated, especially in surgical 

patients. Based on the above, the aim of this study was to identify risk factors for the  

development of infections, caused by MDR-GNB, in a cohort of patients hospitalized in the 

ICU for more than 5 days following general surgical operations. We sought to investigate 

numerous factors  that  have  been  related,  by  previous  studies,  to  the  development  of 

resistance to antibiotics, both in vitro and in special patient populations. In addition, this 

cohort study may permit to attribute mortality and length of hospital stay of patients with 

such  infections  to  the  resistance  pattern  of  the  pathogen  or  to  the  various  other  co-

morbidity conditions and complicating factors.

Methods. 

Study design

A retrospective  cohort  study  at  a  general,  450-bed,  tertiary-care  hospital  in  Athens, 

Greece. The study was approved by the hospital's ethics review board.

Cohort description
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Patients hospitalized in the ICU for more than 5 days following general surgical operations 

during a 7 year period from the first day of hospital operation, in November 2001, to May 

2007,  were  identified.  The  cohort  included only  patients  without  any  infection  on  ICU 

admission.  All  cases  of  infection  included  were  clinically  and  microbiologically 

documented.  Patients  who  had  a  clinical  infection  that  was  not  microbiologically 

documented were eliminated from the study.

Group comparison

Patients who had an infection, caused by MDR-GNB, were assigned to the case group 

(group A). The rest were included in the comparison group (group B). Moreover, there 

were three comparison subgroups;  patients  who did  not  develop any microbiologically 

documented  infection  (sub-group  B1),  patients  who  developed  infection  caused  by  a 

Gram-positive pathogen during the hospital  and ICU stay (sub-group B2), and patients 

who developed infection caused by Gram-negative bacteria susceptible to more than 3 of  

the tested antibiotics (sub-group B3).

It should be noted that only one infection per patient was taken into account for this study.  

Thus, only the first infection caused by MDR-GNB was studied as case. Respectively, for 

the comparison group, only the first infection caused by pathogens other than MDR-GNB 

was included. Furthermore, for cases of multi-microbial infection, patients were assigned 

to Group A if at least one of the isolated microbes was an MDR-GNB.

Data analysis

The chi square and Fisher’s exact tests were used to compare groups for dichotomous 

variables, as appropriate. The t-test and the Mann-Whitney signed-rank test were used to 

compare  groups  for  normally  and  non-normally  distributed  continuous  variables, 

respectively.  Variables  found  to  be  significantly  associated  with  the  development  of 

infection  caused  by  MDR-GNB,  in  the  bi-variable  analyses,  were  entered  in  a  multi-

variable forward, stepwise, logistic regression model and the adjusted odds ratio (OR) and 

95% confidence intervals (CIs) were calculated. The probability for removal in the logistic 

regression  model  was set  at  p>0,1.  For  all  tests,  two-tailed p values lower than 0.05 

denoted statistical significance. Furthermore, variables’ colinearity was tested. Tolerance 
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<0.1 indicated that the variable was redundant and highly correlated with other variables 

that were already in the model. Summary measures of goodness of fit were performed 

using the Hosmer-Lemeshow test. Additional checks were performed by entering the same 

variables in relevant backward, stepwise, logistic regression models.

Results.  During the study period, 100 patients (54 males) fulfilled the inclusion criteria. 

Patients were submitted to one or more operations, the mean total operative time was 278 

minutes (range 45-665) and 42% of patients were re-operated. The range of operations 

included colorectal (38%), small bowel (19%), stomach (9%), liver (9%), pancreas (6%), 

and other general surgical operations (19%). Among the studied patients, 48 had clinically 

and  microbiologically  documented  infections  caused  by  MDR-GNB  (32  cases  of 

Acinetobacter baumannii, 8 cases of Pseudomonas aeruginosa, and 8 cases of Klebsiella 

pneumoniae) (group A), 14 patients had infections caused by Gram-positive bacteria (5  

cases of Streptococcus faecalis, 3 cases of Staphylococcus aureus and 6 cases of other 

Gram-positive pathogens) (sub-group B2), and 6 had infections caused by Gram-negative 

bacteria susceptible to more than 3 of the tested antibiotics (5 cases of Pseudomonas 

aeruginosa and 1 case of  Klebsiella  pneumoniae)  (sub-group B3).  Furthermore,  there 

were 2 patients who had infection caused by Candida albicans. Finally,  there were 30 

patients  that  did  not  have  any  clinically  diagnosed  nosocomial  infection  during 

hospitalization  (sub-group  B1).  It  should  be  noted  that  there  were  14  cases  of  multi-

microbial infections (23% of infections were multi-microbial). 

First, we compared patients that developed infection caused by MDR-GNB (n=48) (group 

A) with patients that did not (n=52) (group B). In Table 2, we present the findings of the  

multi-variable  logistic  regression  model  for  infection  caused  by  MDR-GNB (dependent 

variable). The adjusted odds ratios provided by the final model equation showed that every  

minute of operative time, use of special treatments during hospitalization (anti-neoplastic, 

immunosuppressive  or  immunomodulating therapies),  every day of  metronidazole,  and 

every day of carbapenems use, increased patients’ odds to acquire an infection caused by 

MDR-GNB by 0.7%, 8.9 times, 9%, and 9%, respectively [OR (95% CIs): 1.007 (1.003-

1.011);  p=0.001,  8.9  (1.8-17.3);  p=0.004,  1.09  (1.04-1.18);  p=0.039,  1.09  (1.01-1.18);  

p=0.023, respectively). The above predictors were adjusted for admission in the first year 
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of hospital operation [OR (95% CIs): 0.1 (0.03-0.43); p=0.002]. The overall  test for the 

model was statistically significant (p<0.001) and successfully measured for goodness of fit.

Secondly,  we compared patients that developed infection caused by MDR-GNB (n=48) 

(group A) with patients that did not develop any infection (n=30) (sub-group B1). In Table 3, 

we present the findings of the multi-variable logistic regression model for infection caused 

by MDR-GNB (dependent variable). The adjusted odds ratios provided by the final model  

equation  showed  that  every  minute  of  operative  time,  and  use  of  antibiotics,  within 

3months prior to admission, increased patients’ odds to acquire an infection caused by 

MDR-GNB by  0.7% and  3.8  times,  respectively  [OR (95% CIs):  1.007  (1.003-1.011);  

p=0.001, 3.8 (1.07-13.2); p=0.002, respectively]. The above predictors were adjusted for 

admission in the first year of hospital operation [OR (95% CIs): 0.07 (0.01-0.4); p=0.03].  

The  overall  test  for  the  model  was  statistically  significant  (p<0.001)  and  successfully  

measured for goodness of fit.

Conclusions.   The  main  finding  of  this  retrospective  cohort  analysis,  in  patients 

hospitalized in the ICU for more than 5 days following general surgical operations, is that  

postoperative infection caused by MDR-GNB is independently associated with the total 

operative  time,  special  treatments  during  hospitalization  (anti-neoplastic, 

immunosuppressive  or  immunomodulating  therapies),  carbapenems and  metronidazole 

use duration, and prior antibiotics use (within 3 months prior to admission). Furthermore,  

the study showed that, during the first year of hospital operation, cases of infection caused 

by  MDR-GNB  were  considerably  lower.  The  above  would  have  been  a  significant 

confounder if not adjusted for. This may be attributed to the fact that the hospital was a  

newly built facility and hospital microbial ecology changed over the first year of operation,  

to meet local patterns of resistance, as patients from the national health system were also 

admitted.  Finally,  patients  with  infection  caused  by  MDR-GNB  were  hospitalized  and 

treated in the ICU for considerably longer time and had lower survival rates compared to 

other patient groups. 

In conclusion, this study describes the magnitude of postoperative infectious complications 

that are often devastating for patients' survival, in a cohort of patients hospitalized in the 
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ICU for more than 5 days following general surgical operations. Furthermore, it depicts 

certain, potentially modifiable, risk factors that may be associated with the development of 

infections  caused  by  MDR-GNB.  Based  on  evidence,  provided  by  this  study,  specific 

actions may be taken to improve nosocomial infection prevention in patients submitted to 

general surgical operations. The presented data may help surgeons and intensivists, who 

treat  such  patients,  decide  to  what  extent  they  are  able  to  modify  their  therapeutic 

strategies to achieve the best possible clinical result. Specifically, we believe that surgeons 

and intensivists may consider adding to their  clinical strategies a more prudent use of  

carbapenems and metronidazole, consider minimizing unnecessary surgical intervention 

that prolongs total operative time, and avoid, where possible, the use of special treatments 

such as  anti-neoplastic,  immunosuppressive or  immunomodulating  therapies  especially 

during the first post-operative days. 
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1. Ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο  για  την  καταγραφή  της  χορήγησης  αντιμικροβιακής  προφύλαξη  στη 
χειρουργική

Ποια είναι η ειδικότητά σας; 
• Γενική χειρουργική 
• Ορθοπεδική 
• Μαιευτική και Γυναικολογία 
• Καρδιοχειρουργική 

Α. Ερωτήσεις για τους γενικούς χειρουργούς

1.  Ποια είναι  η  προφυλακτική αγωγή που συνήθως χορηγείτε  σε ασθενή (χωρίς  
συνοσηρότητα  ή  ιστορικό  αλλεργίας)  που  υποβάλλεται  σε  κολεκτομή;

• Από του στόματος και ενδοφλέβια αντιβιοτικά
• Ενδοφλεβίως χορηγούμενα αντιβιοτικά
• Από του στόματος αντιβιοτικά

2.  Τι  ενδοφλέβια  αντιβιοτικά  χρησιμοποιείτε;  (Η  ερώτηση  αυτή  εμφανίστηκε  σε  
περίπτωση που οι απαντήσεις 1 ή 2 επιλέχθηκαν για την ερώτηση 1)

• Πλαίσιο κειμένου για να περιγραφεί εν συντομία το αντιβιοτικό σχήμα

3. Πότε χορηγείτε την πρώτη δόση της ενδοφλέβιας αντιμικροβιακής προφύλαξη; (Η  
ερώτηση αυτή  εμφανιζόταν  μόνο  σε  περίπτωση που  οι  απαντήσεις  1  ή  2  είχαν  
επιλεχθεί για την ερώτηση 1)

• 2-3 ώρες πριν από την τομή
• 1-2 ώρες πριν από την τομή
• 30 λεπτά έως 1 ώρα πριν από την τομή
• κατά τη διάρκεια της τομής

4.  Πότε σταματάτε την ενδοφλέβια  αντιμικροβιακή προφύλαξη;  (Η ερώτηση αυτή  
εμφανιζόταν μόνο σε περίπτωση που οι απαντήσεις 1 ή 2 είχαν επιλεχθεί για την  
ερώτηση 1)

• μέσα σε 24 ώρες
• μέσα σε 2 έως 3 ημέρες
• μέσα σε 4 έως 7 ημέρες
• σε περισσότερο από 7 ημέρες

5. Τι από του στόματος αντιβιοτικό χρησιμοποιείτε; (Η ερώτηση αυτή εμφανιζόταν  
μόνο σε περίπτωση που οι απαντήσεις 1 ή 3 είχαν επιλεχθεί για την ερώτηση 1)

• Πλαίσιο κειμένου για να περιγραφεί εν συντομία το αντιβιοτικό σχήμα
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6. Πότε χορηγείτε την από του στόματος αντιμικροβιακή προφύλαξη; (Η ερώτηση  
αυτή εμφανιζόταν μόνο σε περίπτωση που οι απαντήσεις 1 ή 3 είχαν επιλεχθεί για  
την ερώτηση 1)

• 24 ώρες ή περισσότερο πριν από την τομή
• 12 ώρες πριν από την τομή
• 6 ώρες πριν από την τομή
• κατά τη διάρκεια της τομής

7. Πότε σταματάτε συνήθως την από του στόματος αντιμικροβιακή προφύλαξη; (Η  
ερώτηση αυτή  εμφανιζόταν  μόνο  σε  περίπτωση που  οι  απαντήσεις  1  ή  3  είχαν  
επιλεχθεί για την ερώτηση 1)

• μέσα σε 24 ώρες
• μέσα σε 2 έως 3 ημέρες
• μέσα σε 4 έως 7 ημέρες

Β. Ερωτήσεις για τους ορθοπεδικούς

1. Ποια είναι η προφυλακτική αγωγή που συνήθως χορηγείτε σε έναν ασθενή (χωρίς  
συνοσηρότητα ή  ιστορικό αλλεργίας)  που υποβάλλεται  σε  ολική  αρθροπλαστική  
(ισχίου ή γόνατος);

• Πλαίσιο κειμένου για να περιγράψει εν συντομία το αντιβιοτικό σχήμα

2. Πότε χορηγείτε την πρώτη δόση της ενδοφλέβιας αντιμικροβιακής προφύλαξης;
• 2-3 ώρες πριν από την τομή
• 1-2 ώρες πριν από την τομή
• 30 λεπτά έως 1 ώρα πριν από την τομή
• κατά τη διάρκεια της τομής

3. Πότε σταματάτε την αντιμικροβιακή προφύλαξη;
• μέσα σε 24 ώρες
• μέσα σε 2 έως 3 ημέρες
• μέσα σε 4 έως 7 ημέρες
• σε περισσότερο από 7 ημέρες

Γ. Ερωτήσεις για τους γυναικολόγους

1.  Ποια  είναι  η  προφυλακτική  αγωγή  που  χορηγείτε  σε  έναν  ασθενή  (χωρίς 
συνοσηρότητα ή ιστορικό αλλεργίας) που υποβάλλεται σε υστερεκτομή;

• Πλαίσιο κειμένου για να περιγράψει εν συντομία το αντιβιοτικό σχήμα

2. Πότε χορηγείτε την πρώτη δόση της ενδοφλέβιας αντιμικροβιακής προφύλαξης;
• 2-3 ώρες πριν από την τομή
• 1-2 ώρες πριν από την τομή
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• 30 λεπτά έως 1 ώρα πριν από την τομή
• κατά τη διάρκεια της τομής

3. Πότε σταματάτε την αντιμικροβιακή προφύλαξη;
• μέσα σε 24 ώρες
• μέσα σε 2 έως 3 ημέρες
• μέσα σε 4 έως 7 ημέρες
• σε περισσότερο από 7 ημέρες

Δ. Ερωτήσεις για τους καρδιοχειρουργούς

1.  Ποια  είναι  η  προφυλακτική  αγωγή  που  χορηγείτε  σε  έναν  ασθενή  (χωρίς  
συνοσηρότητα ή ιστορικό αλλεργίας) που υποβάλλεται σε CABG;

• Πλαίσιο κειμένου για να περιγράψει εν συντομία το αντιβιοτικό σχήμα

2. Πότε χορηγείτε την πρώτη δόση της ενδοφλέβιας αντιμικροβιακής προφύλαξης
• 2-3 ώρες πριν από την τομή
• 1-2 ώρες πριν από την τομή
• 30 λεπτά έως 1 ώρα πριν από την τομή
• κατά τη διάρκεια της τομής

3. Πότε σταματάτε την αντιμικροβιακή προφύλαξη;
• μέσα σε 24 ώρες
• μέσα σε 2 έως 3 ημέρες
• μέσα σε 4 έως 7 ημέρες
• περισσότερο από 7 ημέρες
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