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Σκοπόρ : Λίγα δεδνκέλα  ππάξρνπλ πνπ λα δηαθνξνπνηνχλ  

ηελ gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία ζρεηηδφκελε κε Υψξνπο 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο  απφ απηήλ ηεο Κνηλφηεηαο .  Ο 

ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο  ήηαλ λα εθαξκφζεη ηνλ 

επηδεκηνινγηθφ  απηφ  ηχπν βαθηεξηαηκίαο ζε κία ζπγρξνληθή 

κειέηε επηπνιαζκνχ  λνζειεπφκελσλ αζζελψλ κε gram 

αξλεηηθή βαθηεξηαηκία κε έλαξμε ζηελ θνηλφηεηα θαη λα 

κειεηήζεη ηηο δηαθνξέο ζηα επηδεκηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ηελ ζεξαπεία θαη ηελ έθβαζε ησλ αζζελψλ .   

Μεθοδολογία: Πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζπγρξνληθή 

κειέηε επηπνιαζκνχ  ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Ζξαθιείνπ . πκπεξηιήθζεθαλ  φινη νη  ελήιηθνη αζζελείο κε 

gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία  κε έλαξμε ζηελ θνηλφηεηα, απφ 11 

Μαξηίνπ ηνπ 2010 έσο 23 Ννεκβξίνπ ηνπ 2011 .  Οη 

βαθηεξηαηκίεο ηαμηλνκήζεθαλ  σο ζρεηηδφκελεο  κε Υψξνπο 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλφηεηαο  κε βάζε 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. Μειεηήζεθαλ θαη έγηλε ζχγθξηζε 

ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη θιηληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο  

ζεξαπείαο θαη ηεο  έθβαζεο  ζηηο δχν νκάδεο.   

Αποηελέζμαηα:  Απφ ηνπο ζπλνιηθά 145  αζζελείο κε 

gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία κε έλαξμε ζηελ θνηλφηεηα ,  83 

(57,2%) είραλ  βαθηεξηαηκία  ζρεηηδφκελε κε Υψξνπο Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο (Healthcare-Associated Bacteremia-HCAB) 

θαη 62 (42,8%) είραλ Κνηλφηεηαο  (Community Acquired 

Bacteremia- CAB).Γηα ηνπο αζζελείο κε HCAB, ζε ζχγθξηζε 

κε απηνχο κε CAB , oη  θαθνήζεηο φγθνη (35 [42,2%]  vs. 3 

[4,8%]; P≤ .001),  ε λεθξηθή λφζνο (18 [21,7%] vs. 4 [6,5%]; 

P≤ .0,011)  θαη ε άλνηα  (14 [16,9%] vs.  3 [4,8%]; P=.026) ήηαλ 

ηα πην ζπρλά  ππνθείκελα λνζήκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ . Ζ  

E.Coli  ήηαλ πην ζπρλά ην ππεχζπλν παζνγφλν θαη ην 
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νπξνπνηεηηθφ ήηαλ ε πην ζπρλή εζηία ινίκσμεο θαη ζηηο δχν 

νκάδεο.  Οη αζζελείο κε HCAB παξνπζίαζαλ  πςειφηεξν 

Charlson score  (mean [SD], 7 [2,7] vs.  4 [2,3]; P≤ .001), 

πςειφηεξν Pitt  bacteremia score  (median [IQR], 3 [2-4] vs. 0 

[0-1]; P≤ .001) κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ζαλάηνπ (26 [31,3%]) 

vs. (1 [1,6%] ;  P≤ .001) θαη ιηγφηεξν  ζπρλά ρνξήγεζε 

θαηάιιειεο εκπεηξηθήο ζεξαπείαο (53 [63,9%] vs.  51 [82,3%]; 

P= .015),  ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο κε CAB. Όζνλ αθνξά 

ηελ κηθξνβηαθή αληνρή 27/83 (32,5%) θαη 4/62 (6,5%) gram 

αξλεηηθά ζηειέρε πνπ  απνκνλψζεθαλ απφ αζζελείο κε HCAB 

θαη CAB αληίζηνηρα ήηαλ αλζεθηηθά ζηηο θεθαινζπνξίλεο 

ηξίηεο γελεάο (P<.001),  22/82 (26,8%) vs .  7/62 (11,3%) είραλ 

αληνρή ζε έζησ θαη κία ακηλνγιπθνζίδε (P=.021), 29/82 

(35,4%) vs .  9/62 (14,5%) ήηαλ αλζεθηηθά ζηηο θηλνιφλεο 

(P=.005), 16/76 (21,1%) vs. 2/59 (3,4%) ήηαλ ζηειέρε κε 

παξαγσγή ESBL (P=.003),  10/83 (12,0%) vs .  2/62 (3,2%) ήηαλ 

αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπαλέκεο (P=.056) θαη 13/83 (15,7%)  vs. 

3/62 (4,8%) ήηαλ πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε  (P=.040).  

Σςμπεπάζμαηα:  Τπάξρνπλ αξθεηά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πξάγκα πνπ δηθαηνιν γεί ηελ 

αλαγθαηφηεηα θαζηέξσζεο  ηεο  ηαμηλφκεζεο απηήο ζηε βάζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ βαθηεξηαηκηψλ κε έλαξμε ζηελ θνηλφηεηα 

ζε HCAB θαη CAB.  
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βαθηεξηαηκίαο ,Gram-αξλεηηθά .  
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Objective :  Little data exist  to differentiate gram negative 

healthcare-associated bacteremia from community-acquired 

bacteremia.  The objective of this study was to apply this 

epidemiological  type  of bacteremia to a cross sectional study 

of hospitalized patients with community-onset gram negative 

bacteremia and to determine differences in the epidemiological 

characteristics,  t reatment and outcome of healthcare –  

associated and community-acquired bacteremia.  

Methodology :  We conducted a cross sectional study at  

the University Hospital of Heraklion. All adult patients with 

community-onset gram negative bacteremia were included, 

from 11 March 2010 to 23 November 2011. Bacteremia was 

classified as healthcare –  associated and community-acquired 

using pre-defined selection criteria. We examined and 

compared patient demographic and clinical characteristics,  

therapy and outcome in both groups.  

Results :  Αmong 145 patients with community-onset gram 

negative bacteremia, 83 (57,2%) had healthcare –  associated 

bacteremia (Healthcare-Associated Bacteremia-HCAB) and 62 

(42,8%) had community-acquired (Community Acquired 

Bacteremia- CAB). For patients with HCAB compared with 

patients with CAB, malignant tumors (35 [42,2%] vs.  3 [4,8%]; 

P≤ .001) ,  renal insufficiency (18 [21,7%] vs.  4 [6,5%]; P≤ 

.011) and dementia(14 [16,9%] vs.  3 [4,8%]; P=.026) were the 

most frequent comorbidities.  In both groups Δ .Coli  was more 

frequent a causative agent, and urinary tract  was the most 

frequent source of infection. Patients with HCAB compared 

with patients with CAB had a higher Charlson score (mean 

[SD], 7 [2,7] vs. 4 [2,3]; P≤ .001 ), a higher Pitt bacteremia 

score (median [ IQR], 3 [2-4] vs. 0 [0-1]; P≤ 001),  higher 
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probability of death (26 [31,3%]) vs. (1 [1,6%]; P≤ 001) and 

less frequent administration of appropriate empirical antibiotic 

treatment (53 [63,9%] vs. 51 [82,3%]; P=.015). As far as 

antimicrobial resistance 27/83 (32,5%) and 4/62 (6,5%) of the 

gram negative bacteria that  were isolated from HCAB and CAB 

respectively were resistant to third -generation cephalosporins 

(P<.001), 22/82 (26,8%) vs. 7/62 (11,3%) were resistant to 

aminoglycosides  (P=.021), 29/82 (35,4%) vs. 9/62 (14,5%) 

were resistant to fluoroquinolones  (P=.005), 16/76 (21,1%) vs.  

2/59 (3,4%) were bacteria that produced ESBL (P=.003), 10/83 

(12,0%) vs. 2/62 (3,2%) were resistant to carbapenems  

(P=.056) and 13/83 (15,7%)  vs. 3/62 (4,8%) were multi-drug 

resistant  (P=.040).   

Conclusions :  There are quite substantial differences 

between the two groups, which justifies the need to establish 

this classification based on the diversification of community -

onset bacteremia in HCAB and CAB.  

 

 

 

Key-Words :  Bacteremia,  Healthcare-associated bacteremia,  

Community-acquired bacteremia, Bacteremia outcome, Gram 

negative.  
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I. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Βαθηεξηαηκία 

 

Γενικά 

 

Χο βαθηεξηαηκία  (bacteremia)  νξίδεηαη  ε παξνπζία βαθηεξίσλ ζην  

πεξηθεξηθφ  αίκα,  πνπ αληρλεχνληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα αίκαηνο  (Spraycar 

M. 1995).  Ζ βαθηεξηαηκία κπνξεί  λα είλαη παξνδηθή κεηά απφ ρεηξηζκνχο 

ζε πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο κε βιελλνγφλν πνπ δελ ε ίλαη ζηείξεο,  δηαιείπνπζα  

ή ζπλερήο. Γηαθξίλεηαη ζε πξσηνπαζή φπνπ δελ αλεπξίζθεηαη άιιε εζηία 

ινίκσμεο κε ην ίδην βαθηήξην θαη ζε δεπηεξνπαζή πνπ αλαπηχζζεηαη κεηά 

απφ ινίκσμε πνπ βξίζθεηαη ζε άιιε ζέζε θαη νθείιεηαη ζην ίδην βαθηήξην.  

Πχιεο εηζφδνπ ησλ κηθξνβίσλ είλαη ζπλήζσο ην νπξνπνηεηηθφ, ην 

αλαπλεπζηηθφ, ην γαζηξεληεξηθφ, ην δέξκα-καιαθά κφξηα, ηα ηξαχκαηα θαη 

νη αγγεηαθνί θαζεηήξεο.   

H βαθηεξηαηκία είλαη κία απφ ηηο ζνβαξφηεξεο ινηκψμεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη  ν λνζνθνκεηαθφο αζζελήο φπσο θαη ν αζζελήο ζηελ 

θνηλφηεηα.  Μειέηεο ζηηο ΖΠΑ θαηαγξάθνπλ κία αχμεζε ησλ βαθηεξηαηκηψλ 

ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαηά 8,7 % θάζε ρξφλν θαη ηεο εηήζηαο επίπησζεο 

απφ ηα 83 ζηα 240 επεηζφδηα γ ηα θάζε 100.000 θαηνίθνπο απφ ην 1979 

κέρξη ην 2000 ζηεο ΖΠΑ  (Martin GS, et  al.  2003).  

Ζ ινίκσμε απηή ζπλερίδεη λα είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο, παξά ηελ χπαξμε ηθαλψλ αληηβηνηηθψλ θαη 

βειηίσζεο ηεο κεραληθήο ππνζηήξημεο  ησλ αζζελψλ .  Σα ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπλ γίλεη αξθεηέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ησλ βαθηεξηαηκηψλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν  (Friedman ND et al. 2002; Gatell  JM et al.  1988; Uzun 

O, Akalin HE, Hayran M, Unal  S. 1992; Valle´s J , Rello J, Ochagav ı ´a A, 
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Garnacho J, Alcala MA. 2003; Valle´s J  et al.  1997; Weinstein MP et al . 

1997).  

Σα κηθξφβηα (βαθηήξηα, ηνί , κχθεηεο,  πξσηφδσα) πνπ απνκνλψλνληαη απφ 

ηηο αηκνθαιιηέξγεηεο είλαη ζπλεζέζηεξα gram αξλεηηθά θαη gram ζεηηθά 

αεξφβηα θαη ζπαληφηεξα αλαεξφβηα  (Πίλαθαο 1).  

 

 

Πίλαθαο 1. Μηθξννξγαληζκνί πνπ απνκνλώλνληαη ζηηο αηκνθαιιηέξγεηεο. 

 

Gram αξλεηηθά                                                      Gram ζεηηθά 

                                                     
 

Escherichia coli 

 

Staphylococcus aureus 

Klebiella spp. Staphylococcus coagulase negative 

Enterobacter spp. Streptococcus A,B,C 

Serratia spp. Enterococcus spp. 

Proteus, Providencia spp. Listeria monosytogenes 

 Diphteroids 

Salmonella spp. Clostridia spp. 

Brucella spp.  

Yersinia spp.  

Haemopilus influenzae Άιια 

Neisseria meningitidis Ηνί 

N.gonorrhoeae Μχθεηεο 

Bacteroides 

 

Πξσηφδσα 

 

 

Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο  ησλ κηθξνβίσλ απηψλ ζηηο  αηκνθαιιηέξγεηεο 

πνηθίιιεη ζηηο δηάθνξεο νκάδεο αζζελψλ. ηηο βαθηεξηαηκίεο ηεο εηζαγσγήο 

ζην λνζνθνκείν επηθξαηεί ν Staphylococcus aureus  θαη νη αηκνιπηηθνί 

ζηξεπηφθνθθνη ηεο νκάδαο Α. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηνπο 

εμσλνζνθνκεηαθνχο ζεςαηκηθνχο αζζελείο. ηηο βαθηεξηαηκίεο  πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ αζζελψλ, κεηεγρεηξεηηθά ή ζηελ 

Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΔΘ)  απνκνλφλσληαη ζπρλφηεξα gram 

αξλεηηθά  κηθξφβηα  κε επηθξάηεζε ηεο Escherichia coli  ή ιηγφηεξν ζπρλά 

θάπνηα ζεηηθά ή gram αξλεηηθά  αλαεξφβηα  (Αξζέλε Α.  2000).  
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χκθσλα κε ηνπο Δ.Παλαγησηάθε ,  et al (2007) ζην λνζνθνκείν φπνπ 

δηεμάρζεθε ε κειέηε καο  γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2002 -2006, έλα πνζνζηφ 

10% απφ ηηο 2.836 αηκνθαιιηέξγεηεο  ήηαλ ζεηηθέο .  Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζεηηθψλ αηκνθαιιηεξγεηψλ πξνεξρφηαλ απφ ηε ΜΔΘ (33,33%). πρλφηεξα 

απνκνλψζεθαλ gram ζεηηθνί θφθθνη (65,15%), απφ ηνπο νπνίνπο θπξηφηεξνη 

ήηαλ ν Staphylococcus aureus  ζε πνζνζηφ 26,41% ελψ απφ ηνπο gram 

αξλεηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο (πνπ απνηεινχζαλ ην 27,11%  ηνπ ζπλφινπ  

ησλ απνκνλσζέλησλ κηθξννξγαληζκψλ)  ζπρλφηεξνη ήηαλ ε Escherichia coli  

πνπ  απνκνλψζεθε ζε πνζνζηφ 11,97% θαη αθνινπζ νχζαλ ε Klebsiella spp  

(3,87%) θαη ε Pseudomonas spp  (4,22%). 

 

Καηάηαξη βακηηπιαιμιών με βάζη ηην πποέλεςζή ηοςρ 

 

Κιαζζηθά νη βαθηεξηαηκίεο δηαρσξίδνληαλ ζε  «βαθηεξηαηκίεο 

θνηλφηεηαο» θαη ζε «λνζνθνκεηαθέο  βαθηεξηαηκίεο» (Garner JS, Jarvis WR, 

Emori TG, Horan TC, Hughes JM. 1988). Ζ λνζνθνκεηαθή ινίκσμε 

πξνέξρεηαη ζπλήζσο απφ έλα πεξηβάιινλ κε αλζεθηηθνχο 

κηθξννξγαληζκνχο ,  ζπρλά ζρεηίδεηαη κε επεκβαηηθέο κεζφδνπο θαη ν 

ππεχζπλνο κηθξννξγαληζκφο είλαη αλζεθηηθφο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

αληηβηνηηθά.  Ζ ινίκσμε θνηλφηεηαο αληίζεηα αλαπηχζζεηαη,  ζε έλα  

πεξηβάιινλ κε ιηγφηεξα αλζεθηηθά ζηειέρε ,  ρσξίο λα έρεη ζρέζε κε 

ηαηξηθέο παξεκβάζεηο θαη ν ππεχζπλνο κηθξννξγαληζκφο ζπλήζσο δελ είλαη 

αλζεθηηθφο ζε θάπνην αληηβηνηηθφ παξάγ νληα.  Παξφια απηά θάπνηεο 

ινηκψμεηο δελ κπνξνχλ  λα εληαρζνχλ ζε  θακία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο, 

ζπκβαίλνπλ ζηελ θνηλφηεηα θαη ν ππεχζπλνο κηθξννξγαληζκφο είλαη  

αλζεθηηθφο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα αληηβηνηηθά. Σέηνηεο ινηκψμεηο 

εκθαλίδνληαη ζε αζζελείο κε ζνβαξή  ππνθείκελε λφζν θαη/  ή ρξήζε 

επεκβαηηθψλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ ζην ζπίηη,  ζε  αζζελείο ζε αηκνθάζαξζε ή 

ρεκεηνζεξαπεία θαη ζε  αζζελείο κε ζπρλέο εηζαγσγέο ζην λνζνθνκείν. 

Δμαηηίαο ησλ γξήγνξσλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο (ειάηησζε ηνπ 

ρξφλνπ λνζειείαο, απμεκέλε ρξήζε εμσλνζνθνκεηαθψλ ηαηξηθψλ 

ζπζθεπψλ, ρεηξνπξγηθέο κηθξνεπεκβάζεηο ,  παξεληεξηθή  ζεξαπεία θαη 

ρεκεηνζεξαπεία ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο) κία αλαζεψξεζε ηεο θιαζζηθήο 

http://www.iatrotek.org/search02.asp?auID=44855
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ηαμηλφκεζεο  ζε  «λνζνθνκεηαθή θαη εμσλνζνθνκεηαθή βαθηεξηαηκία», ήηαλ 

απαξαίηεηε ηφζν  γηα πξαθηηθνχο φζν θαη γηα νπζηαζηηθνχο ιφγνπο, ψζηε λα 

δηαρσξηζηνχλ νη  εμσηεξηθνί αζζελείο ζε απηνχο κε πξαγκαηηθή ινίκσμε 

θνηλφηεηαο θαη ζε απηνχο πνπ είραλ πξφζθαηε επαθή κε ην ζχζηεκα πγείαο  

(ινίκσμε  ζρεηηδφκελε κε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο).   

Έηζη ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε θαηά Friedman  et  al  (2002),  νη  

βαθηεξηαηκίεο ηαμηλνκνχληαη ζε «λνζνθνκεηαθέο » (Hospital  Acquired 

Bacteremia- HAB), ζεηηθέο αηκνθαιιηέξγεηεο απφ αζζελείο πνπ ήδε 

λνζειεχνληαλ γηα 48 ψξεο ή πεξηζζφηεξν ,  ζε  «ζρεηηδφκελεο κε Υψξνπο 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο » (Healthcare-Associated Bacteremia-

HCAB),ζεηηθέο αηκνθαιιηέξγεηεο εληφο 48 σξψλ απφ ηελ εηζαγσγή  ζε 

αζζελή  πνπ λνζειεχηεθε  θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο 3 κήλεο ή δηέκελε ζε 

γεξνθνκείν, ππνβαιιφηαλ ζε αηκνθάζαξζε ή είρε ιάβεη ελδν θιέβηα 

ρεκεηνζεξαπεία) θαη ζε «Κνηλφηεηαο» (Community-Acquired bacteremia- 

CAB), ζεηηθέο αηκνθαιιηέξγεηεο εληφο 48 σξψλ απφ ηελ εηζαγσγή, ζε 

αζζελείο πνπ δελ πιεξνχζαλ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα).  

  

θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

 

Ζ βαθηεξηαηκία είλαη κία ζπρλή θιηληθή  θαηάζηαζε κε απμεκέλε 

ζλεηφηεηα .  Οη παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκθάληζή  ηεο είλαη 

δηάθνξνη.  Μεξηθνί δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ, φπσο,  ηα δεκνγξαθηθά  

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελή,  ε ππνθείκελε λφζνο,  ε πξνέιεπζε ηεο 

ινίκσμεο ή ηα ππεχζπλα παζνγφλα  (Laupland KB, et al.  2004).  Άιινη 

πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο κπνξoχλ λα αιιάμνπλ επεξεάδνληαο ηελ εμέιημε 

ηεο λφζνπ θαη ηδηαίηεξα ε θαηάιιειε αξρηθή εκπεηξηθή ζεξαπεία, ε 

ζεξαπεία ηεο εζηίαο ινίκσμεο θαη ε θαηάιιειε αηκνδπλακηθή ππνζηήξημε.  

Ο επηπνιαζκφο, ε αηηηνινγία, ν επηδεκηνινγηθφο ηχπνο θαη ε 

ζλεηφηεηα  ησλ βαθηεξηαηκηψλ καδί κε ηελ θιηληθή πξνζέγγηζε ( βαξχηεηα 

βαθηεξηαηκίαο,  ππνθείκελν λφζεκα, εζηία βαθηεξηαηκίαο) θαη ηελ ηνπηθή 

επηδεκηνινγία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ζσζηή θιηληθή εθηίκεζε κίαο 
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βαθηεξηαηκίαο θαη ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο εκπεηξηθήο  ζεξαπείαο 

φπσο θαίλεηαη ζην  ρήκα 1  (Cisneros- Herreros JM et .al . 2007).  

 

 

 

 

Βαξύηεηα  

-ήςε  

-Βαξηά ζήςε  

-επηηθφ shock 

-Πνιπνξγαλ ηθή  

αλεπάξθεηα  

 

 

Δπηδεκηνινγηθόο ηύπνο  

-Κνηλφηεηα  

-ρεη ηδφκελε κε  

Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Τγε ίαο  

-Ννζνθνκεηαθή  

 

Τπνθείκελν 

λόζεκα  

 

Δζηία  

-Γλσζηή  

-Άγλσζηε  

                                         ↓ 
 

 

 
 

 

 

                                ↓  

 

 
 

 

                               ↓  →  

 

 

 

 

 
 

 

ρήκα 1: ρεδηάγξακκα θιηληθήο εθηίκεζεο αζζελνύο κε πηζαλή  βαθηεξηαηκία  

 

 

Ζ επηδεκηνινγία ησλ βαθηεξηαηκηψλ, ησλ ππεχζπλσλ παζνγφλσλ θαη 

ε κηθξνβηαθή ηνπο αληνρή εκθαλίδνπλ  κεγάιε πνηθηιία αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο,  ζε  λνζνθνκεία, αθφκα θαη αλάκεζα ζε θιηληθέο ηνπ 

ίδηνπ λνζνθνκείνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη  ε γλψζε ησλ επηδεκηνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κηθξνβηαθήο αληνρήο  ηνπ θάζε ηφπνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο εκπεηξηθήο ζεξαπείαο.  

 

Σνπηθή επηδεκηνινγία  
 

 

Κιηλ ηθή  απφθαζε -Τπνςία Βαθηεξηαηκίαο  

 

1.  Eκπεηξηθή ζεξαπεία κ ηθξνβηαηκ ίαο  

2 .  A ηκνδπλακηθή ππνζηήξημε  

3 .  Θεξαπεία εζηίαο βαθηεξηαηκίαο  

Λήςε δεηγκάησλ 
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Σα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ HCAB απφ gram ζεηηθνχο θφθθνπο  

θαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ Staphylococcus aureus  έρνπλ κειεηεζεί θαη έρνπλ 

βξεζεί δηαθνξέο ζηελ έθβαζε θαη ηελ κηθξνβηαθή αληνρή κεηαμχ ησλ 

πεξηζηαηηθψλ θνηλφηεηαο θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε  Υψξνπο Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο  (Friedman ND, et al.  2002; Shorr AF, Tabak YP, Kill ian 

AD, Gupta V, Liu LZ, Kollef MH. 2006). Αληίζεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

βαθηεξηαηκηψλ κε έλαξμε ζηελ θνηλφηεηα (Community Onset  Bacteremia-

COB) κε βάζε ηελ θαηάηαμε ηνπο ζε HCAB θαη CAB απφ gram αξλεηηθνχο 

κηθξννξγαληζκνχο  δελ έρνπλ αθφκα κειεηεζεί επαξθψο.  

Ο ζθνπφο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη  απηφλ ηνλ 

επηδεκηνινγηθφ ηχπν  βαθηεξηαηκίαο (HCAB) κε  κία ζπγρξνληθή κειέηε 

επηπνιαζκνχ  λνζειεπφκελσλ αζζελψλ κε gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία κε 

έλαξμε ζηελ θνηλφηεηα θαη  λα κειεηήζεη ηηο δηαθνξέο ζηα επηδεκηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηελ ζεξαπεία θαη ηελ έθβαζε ηεο βαθηεξηαηκίαο 

ζρεηηδφκελεο κε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο  ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

βαθηεξηαηκία ηεο  Κνηλφηεηαο .  

 ρεηηθέο  κειέηεο  γηα  ζχγθξηζε  κεηαμχ  λνζνθνκεηαθήο  (ΖΑΒ)  θαη  

βαθηεξηαηκίαο  κε  έλαξμε  ζηελ  θνηλφηεηα  (CAB) έρνπλ  ήδε  δεκνζηεπζεί  θαη 

γηα ην ιφγσ απηφ   δελ  ζπκπεξηιήθζεθαλ  ζηελ  κειέηε  νη  λνζνθνκεηαθέο  

βαθηεξηαηκίεο  (Kang CI,  Kim SH, Bang JW, Kim HB, Kim NJ, Kim EC et  

al 2006; Olesen B, Kolmos HJ, Orskov F, Orskov I.  1995).  

 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη Μεδεληθέο Τπνζέζεηο 

 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ε έξεπλα πξνζπάζεζε λα δψζεη  

απάληεζε είλαη :   

α) Πνηνο ν επηπνιαζκφο ησλ gram αξλεηηθψλ HCAB ζην  παλεπηζηεκηαθφ  

γεληθφ  λνζνθνκείν ηεο Κξήηεο ;  

β) Πνηα είλαη  ε ζπρλφηεηα ησλ δεκνγξαθηθψλ, θιηληθψλ, θαη 

κηθξνβηνινγηθψλ  ραξαθηεξηζηηθψλ  ησλ αζζελψλ κε  gram αξλεηηθή HCAB 

ζε ζχγθξηζε κε απηψλ κε CAB; 

γ) Πνηα ε ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεηφηεηα  gram αξλεηηθήο HCAB θαη CAB; 
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Οη κεδεληθέο ππνζέζεηο  ήηαλ :   

H01 :  Γελ  ππάξρνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ έθβαζε, ηα δεκνγξαθηθά, 

θιηληθά, θαη κηθξνβηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά  κεηαμχ αζζελψλ κε gram 

αξλεηηθή HCAB θαη CAB. 

Ζ02 :  Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεηφηεηα  κεηαμχ gram 

αξλεηηθήο HCAB θαη CAB. 
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II. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 

Δπηδεκηνινγία βαθηεξηαηκηώλ κε βάζε ηελ πξνέιεπζή ηνπο 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ππάξμεη κία κεγά ιε αιιαγή ζηελ 

επηδεκηνινγία, αηηηνινγία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαθηεξηαηκηψλ . Σα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαθηεξηαηκηψλ ζχκθσλα κε ηελ θαηά ηαμε ηνπο 

ζε Κνηλφηεηαο, ζρεηηδφκελεο κε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο  θαη 

Ννζνθνκεηαθέο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο  2  (Cisneros-Herreros JM et al .  

2007).  

 

 

Πίλαθαο 2. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά βαθηεξηαηκηώλ Κνηλόηεηαο θαη ζρεηηδόκελσλ κε Υώξνπο 

Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο  
 

*Αξηζκφο  επε ηζνδ ίσλ αλά  1000 ε ηζαγσγέο  

 
 

Πεξίπνπ 36 -50% ηνπ ζπλφινπ ησλ βαθηεξηαηκηψλ είλαη βαθηεξηαηκίεο 

θνηλφηεηαο  (Calbo E, Vallés J , Anoro E, Fontanals D, Espejo E, Xercavins 

Πξνέιεπζε 

Βαθηεξηαηκίαο 

Δπίπησζε* Αηηηνινγία 

(%) 

 

 

 

gram+  gram-      

Κύξηα 

παζνγόλα 

Δζηία 

(%) 

Θλεηόηεηα 

(%) 

 

Κνηλφηεηαο 

 

6-10 

 

31 

 

68 

 

E.coli 

Str.pneumνniae 

St.aureus 

 

Οπξνπνηεηηθφ 

(46-53) 

Αλαπλεπζηηθφ 

(12-27) 

Άγλσζην (9) 

 

 

11-16 

 

ρεηηδφκελε κε 

Υψξνπο Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο 

- 32 64 E.coli 

S.aureus 

Kl.pneumoniae 

Οπξνπνηεηηθφ 

(17-43) 

Δλδαγγεηαθφο 

θαζεηήξαο 

(12-42) 

Άγλσζην (12) 

 

20-24 
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M, et al.  1942; Siegman-Igra Y, Fourer B, Orni-Wasserlauf R, Golan Y, 

Noy A, Schwartz et al.  2002).  Αλ θαη ε αθξηβήο επίπησζε ηεο 

βαθηεξηαηκίαο ηεο θνηλφηεηαο δελ είλαη γλσζηή κπνξνχκε λα έρνπκε κία 

εθηίκεζε  ιακβάλνληαο ππφςε  φηη ε επίπησζε ηεο βαθηεξηαηκίαο ζην ηκήκα 

επεηγφλησλ ελφο λνζνθνκείνπ είλαη 0,99/1000 αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη 

ζηα επείγνληα θαη 10,3/1000 αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη.  

 Ζ αηηηνινγία ησλ βαθηεξηαηκηψλ κε πξνέιεπζε ηελ θνηλφηεηα  

(CAB) δείρλεη επηθξάηεζε ησλ gram αξλεηηθψλ (68%) ζε ζχγθξηζε κε ηα 

gram ζεηηθά κηθξφβηα (31%).Σα πην ζπρλά παζνγφλα είλαη ε E.Coli  (49%), 

Str. pneumoniae  (9%) θαη ν Staphylococcus aureus  (7%). Ζ εζηία ινίκσμεο  

είλαη πην ζπρλά ην νπξνπνηεηηθφ (46 -53%), νη πλεχκνλεο  (12-27%) θαη νη 

ελδνθνηιηαθέο ινηκψμεηο  (4-9%).  Άγλσζηεο εζηίαο είλαη πεξίπνπ ην 9%. 

(Siegman-Igra Y, et  al.  2002; Friedman ND, et al . 2002).  Ζ  αδξή  ζλεηφηεηα  

είλαη  11-16% (Calbo E, et  al . 1942; Friedman ND, et al . 2002; Siegman-

Igra Y, et al.  2002). Ζ θιηληθή βαξχηεηα θαηά ηε δηάγλσζε είλαη  ν 

ζεκαληηθφηεξνο πξνγλσζηηθφο  παξάγνληαο. Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο είλαη  

έλαο αλεμάξηεηνο παξάγνληαο θηλδχλνπ (Cisneros-Herreros JM, et al.  

2005).  

Ζ βαθηεξηαηκία ζρεηηδφκελε κε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο  

(HCAB) ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε εμσηεξηθνχο πεξηπαηεηηθνχο αζζελείο κεηά 

απφ κία ζεξαπεπηηθή ή δηαγλσζηηθή  παξέκβαζε, ή ζε πεξηπαηεηηθνχο 

αζζελείο κε νπξνθαζεηήξα ή ελδνθιέβην  θαζεηήξα ,  ζε αζζελείο κε ρξφληα 

αηκνθάζαξζε  ή πεξηηνλατθή  δηάιπζε θαη ζε αζζελείο πνπ δηακέλνπλ  ζε 

νίθνπο επγεξίαο ή ζε λνζειεπηηθά  ηδξχκαηα  ή πνπ είραλ πξφζθαηα επαθή 

κε ην ζχζηεκα πγείαο  ( Siegman-Igra Y, et al.  2002). Με απηή ηελ 

ηαμηλφκεζε ην 39% ησλ βαθηεξηαηκηψλ πνπ κέρξη ηψξα ζεσξνχληαλ 

βαθηεξηαηκίεο  Κνηλφηεηαο ηψξα ηαμηλνκνχληαη σο βαθηεξηαηκίεο 

ζρεηηδφκελεο κε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο  θαη έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο κε ηηο λνζνθνκεηαθέο  ινηκψμεηο (Calbo E, et al.  

1942; Friedman ND, et al.  2002; Siegman-Igra Y, et  al. 2002).  Αηηηνινγηθά 

επηθξαηνχλ ηα gram αξλεηηθά βαθηήξηα (64%) θαη απφ ηα παζνγφλα ε 

E.Coli  (25%), S.aureus  (15%), θαη ε Klebsiella pneumoniae  (9%). Ζ 

ζπρλφηεξε εζηία βαθηεξηαηκίαο είλαη νη νη ινηκψμεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ 
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(17-43%),  νη ελδναγγεηαθνί θαζεηήξεο (12 -42%) θαη ζε πνζνζηφ  12% ε 

αηηηνινγία είλαη άγλσζηε  (Πίλαθαο  2).  Ζ ζλεηφηεηα  είλαη απφ  20-24% 

(Friedman ND, et al.  2002; Siegman-Igra Y, et al . 2002).  

Ζ επίπησζε ηεο λνζνθνκεηαθήο βαθηεξηαηκίαο ππνινγίδεηαη φηη εί λαη 

6 επεηζφδηα /1000 εηζαγσγέο  (Wisplinghoff H, et al . 2004).  Σα gram ζεηηθά 

επηθξαηνχλ (65%) θαη απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο νη πη ν ζπρλνί είλαη νη 

θναγθνπιάζε αξλεηηθνί ζηαθπιφθνθθνη (31%), ν S.aureus  20% θαη 

Enterococcus spp .  (9%). Ζ ζπρλφηεξε εζηία βαθηεξηαηκίαο είλαη νη 

ελδναγγεηαθνί θαζεηήξεο (14-52%), νη ινηκψμεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ (18 -

39%), ε πλεπκνλία (10 -16%) θαη νη  ελδνθνηιηαθέο ινηκψμεηο (9 -13%). ε 

πνζνζηφ 16% ε αηηηνινγία είλαη άγλσζηε. Ζ ζπλνιηθή ζλεηφηεηα είλαη 27 -

37% κε πνηθηιία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ παζνγφλσλ ,  απφ 21% γηα ηνπο 

αζζελείο κε βαθηεξηαηκία απφ θναγθνπιάζε αξλεηηθνχο ζηαθπιφθνθθνπο  

κέρξη 39% γηα ηελ βαθηεξηαηκία απφ Ps. aeruginosa  (Friedman ND, et  al . 

2002 ; Siegman-Igra Y, et al . 2002;  Wisplinghoff H, et al . 2004).  

 

Μηθξνβηνινγία ησλ gram αξλεηηθώλ βαθηεξηαηκηώλ κε έλαξμε 

ζηελ θνηλόηεηα 

 

Ζ Escherichia Coli  είλαη ην  επηθξαηέζηεξν παζνγφλν απφ ηα gram 

αξλεηηθά βαθηήξηα ζηηο βαθηεξηαηκίεο κε έλαξμε ζηελ θνηλφηεηα  (Friedman 

ND, et al 2002; Wisplinghoff H, et  al . 2004).  Έρεη αζήκαληα κφλν επίπεδα 

παξαγσγήο κε επαγψγηκσλ ελδχκσλ ηχπνπ AmpC (Livermore DM. 1995).  

αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, είλαη επαίζζεηε ζηελ ακπηθ ηιιίλε θαη ζηηο 

θεθαινζπνξίλεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γελεάο.  Ζ αλζεθηηθφηεηά ηεο ζηα β -

ιαθηακηθά πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηελ απφθηεζε πιαζκηδη αθψλ β-

ιαθηακαζψλ. Οη θιαζζηθέο απηέο β-ιαθηακάζεο έρνπλ ειάρηζηε δξάζε ζηηο 

θεθαινζπνξίλεο ηξίηεο  γελεάο (Liu PY, Gur D, Hall  LM, Livermoore DM. 

1992;  Livermore DM. 1995).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απμεζεί επηθίλδπλα ηα βαθηήξηα κε 

παξαγσγή  επξένο θάζκαηνο β -ιαθηακαζψλ  (Extended Spectrum β -

lactamase- ESBL). Οη ΔSBLs είλαη ζπλήζσο πιαζκηδηθά  έλδπκα πνπ 

πξνθαινχλ αληνρή ζε φιεο ηηο πεληθηιιίλεο θαη θεθαινζπνξίλεο εθηφο απφ 
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ηηο θεθακπθίλεο.  Σα ESBL ζηειέρε ζπρλά έρνπλ αληνρή θαη ζε κε β-

ιαθηακηθά αληηβηνηηθά φπσο είλαη νη  ακηλνγιπθνζίδεο, νη θηλνιφλεο θαη ε 

ηξηκεζνπξίκε-ζνπιθνκεζνμαδφιε  (Paterson DL, Bonomo RA. 2005; 

Paterson DL, Ko WC, Von Gottberg A, et al.  2004). Σα  ζηειέρε  πνπ  

ζπλήζσο παξάγνπλ απηά ηα έλδπκα είλαη ηα εληεξνβαθηεξηαθά ( E. Coli ,  K. 

Pneumoniae ,  K. Oxytoca ,  P. Mirabilis ,  Enterobacter spp. ,  Salmonella spp.)  

θαη ηα κε δπκσηηθά  gram αξλεηηθά  κηθξφβηα ,  Ac.baumannii  θαη Ps. 

aeruginosa.  

Πξφζθαηα  νη  ινηκψμεηο  κε  έλαξμε  ζηελ  θνηλφηεηα  απφ ζηειέρε E. 

Coli  κε  παξαγσγή  επξένο θάζκαηνο β - ιαθηακαζψλ (Extended Spectrum β -

lactamase E. Coli- ESBLEC) έρνπλ  απμεζεί  ζεκαληηθά  παγθνζκίσο  

(Paterson DL, Bonomo RA. 2005; Pitout  JDD, Nordmann P, Laupland KB, 

Poirel L. 2005). Παξφιν  πνπ  νη  πεξηζζφηεξνη  αζζελείο  κε  ινίκσμε  κε  

έλαξμε  ζηελ  θνηλφηεηα  απφ  απηνχο  ηνπο  κηθξννξγαληζκνχο  έρνπλ  ινίκσμε  

ηνπ  θαηψηεξνπ  νπξνπνηεηηθνχ  (Rodrıguez-Bano J, et al.  2008), κεξηθνί  

αζζελείο  εκθαλίδνληαη  κε  βαθηεξηαηκία  (Rodrıguez-Bano J, et  al . 2006; 

Kang CI,  et  al, 2008). Λίγα γλσξίδνπκε ζρεηηθά κε ηα ζηειέρε ESBLEC ζε 

COBs. H κηθξνβηαθή αληνρή ηεο E.Coli  έρεη  ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

εκπεηξηθή ζεξαπεία, δηφηη ζρεηίδεηαη κε ρεηξφηεξε έθβαζε ζε αζζελείο κ ε 

βαθηεξηαηκία (Peralta G, Sa´nchez MB, Garrido JC, et al.  2007).Τπάξρεη 

κία ζπλερήο αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα COB ιφγσ αλζεθηηθψλ ζηειερψλ E.Coli  

(ESBLEC) ,  θάηη  ην νπνίν ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη νη COB κπνξνχλ λα 

πξνθιεζνχλ απφ πνιπαλζεθηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο  (Rodrıguez-Bano J, 

Picon E, Gijon P, et  al.  2010).  

Ζ  Διιάδα  είλαη  κία  ρψξα  κε  απμεκέλεο  αλζεθηηθφηεηεο  κηθξνβίσλ  

(Neonakis I,  et al. 2003). ε  δχν  έξεπλεο  (ζην  Παλεπηζηεκηαθφ  Γεληθφ  

Ννζνθνκείν  Ζξαθιείνπ  φπνπ  έγηλε  θαη  ε  ζπγθεθξηκέλε  κειέηε) θάλεθε  φηη  

απφ  ηα  6.089 ζηειέρε  E.Coli   πνπ  κειεηήζεθαλ  ην  62,47% είρε  αξρέγνλν  

θαηλφηππν ,  ην  35,70% παξήγαγε  πεληθηιιηλάζε  κε  επηθξάηεζε  ηεο  ρακεινχ  

επηπέδνπ  πεληθηιιηλάζεο ,  ην  0,61% θαθαινζπνξηλάζε  θαη  0,94% ESBL 

(Neonakis I,  Baritaki  S, Georgiladakis  A, Spandidos D. 2010), ελψ  ε  

δεχηεξε  έξεπλα  έδεημε  φηη  απφ  ηα  67 ζηειέρε  κε  παξαγσγή  ESBL ηα  28 

ήηαλ  E.Coli ,  12 Κl .  pneumoniae ,  11 Ps.aeruginosa ,  9 Enterobacter 
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aerogenes ,  3 Enterobacter  cloacae ,  2 Kl. oxytoca ,  1 Citrobacter freundii  

θαη  1 Proteus mirabilis .To SHV-5 ήηαλ  ην  επηθξαηέζηεξν  έλδπκν  ESBL πνπ  

βξέζεθε  (Neonakis I,  Scoulika E, Dimitriou S, Gikas A, Tselentis I. 2003).  

Οη θαξβαπελέκεο απνηεινχλ ηελ ελαιιαθηηθή  ζεξαπεία ζε 

πεξηπηψζεηο αλζεθηηθψλ gram αξλεηηθψλ βαθηεξίσλ , ιφγσ ηνπ επξένο 

θάζκαηνο δξάζεο ηνπο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο β -

ιαθηακάζεο.  Σν 1991 έλα ζηέιερνο Ps. Aeruginosa  αληρλεχζεθε ζηελ 

Ηαπσλία κε αληνρή ζηελ ηκηπελέκε ιφγσ παξαγσγήο κεηαιν -β-ιαθηακάζεο 

(MBL) θαη απφ ηφηε κία ζεηξά απφ MBLs έρεη αλαθεξζεί  παγθφζκηα  

(Watanabe et  al . 1991) .  Ζ κεηάδνζε ησλ γνληδίσλ αλζεθηηθφηεηαο ζηηο 

θαξβαπελέκεο κεηαμχ ησλ εληεξνβαθηεξηαθψλ απνηειεί έλα κεγάιν 

πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο. ηα ζηειέρε Kl. pneumoniae ,  ε αληνρή ζηηο 

θαξβαπελέκεο ζπλδπάδεηαη κε παξάιιειε αληνρή ζε ακηλνγιπθνζίδεο, 

θηλνιφλεο  θαη θνηξηκνμαδφιε. ηα ζηειέρε Ps. aeruginosa  ε αληνρή ζηηο 

θαξβαπελέκεο ζπλδπάδεηαη επίζεο κε πςειά πνζνζηά αληνρήο ζε 

ακηλνγιπθνζίδεο θαη θηλνιφλεο. Σέινο, ζε ζηειέρε Acinetobacter 

baumannii  αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο, παξαηεξνχληαη πνιχ πςειά 

πνζνζηά αληνρήο ζε θηλνιφλεο ,   θνηξηκνμαδφιε θαη αξθεηά πςειά ζε 

ακηλνγιπθνζίδεο ,  κε εμαίξεζε ηελ ηνκπξακπθίλε  (Πνιέκεο Μ.& 

Σξπθηλνπνχινπ Κ.  2011).  

Βαθηεξηαηκίεο  πξνθαινχκελεο απφ Klebsiella pneumoniae  πνπ 

παξάγεη θαξβαπελεκάζε (KPC-KP) ζρεηίδνληαη κε πςειά πνζνζηά 

ζλεηφηεηαο.   Ζ θαηάιιειε αληηκηθξνβηαθή αγσγή ,  ε ιήςε ζπλδπαζκνχ 

αληηβηνηηθψλ, ε βαθηεξηαηκία ζρεηηδφκελε κε θαζεηήξα, ε πξνεγεζείζα 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, θαζψο θαη άιιεο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο  είραλ 

ζεηηθή  ζπζρέηηζε κε ηελ επηβίσζε ησλ αζζελψλ.  Αλεμάξηεηνη παξάγνληεο 

ζλεηφηεηαο ήηαλ  ε ειηθία, ε βαξχηεηα ηνπ ππνθείκελνπ λνζήκαηνο θαη ηεο 

βαθηεξηαηκίαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ινίκσμεο θαη ε κε θαηάιιειε 

αληηκηθξνβηαθή αγσγή. Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ απηψλ, ε αληηκηθξνβηαθή 

αγσγή απνηειεί αλεμάξηεην παξάγνληα, ν νπνίνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, 

ψζηε λα επηηεπρζεί θαιχηεξε έθβαζε ηεο ινίκσμεο  (Zarkotou Ο . ,  et  al . 

2011)  
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Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο γηα βαθηεξηαηκία 

 

Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο  γηα βαθηεξηαηκία  βξέζεθαλ φηη   είλαη ε  

ειηθία>65 εηψλ, ε ζπλππάξρνπζα ππνθε ίκελε λφζνο θαη ε βαξχηεηα απηήο 

θαη πξνεγνχκελε ιήςε αληηβ ηνηηθψλ θαηά ησλ ηειεπηαίν κήλα (Pearson 

ML, 1996).Τπνθείκελα λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε επίπησζε 

βαθηεξηαηκίαο  είλαη ε πεξηνδηθή αηκνθάζαξζε, ε κεηακφζρεπζε ζπκπαγψλ 

νξγάλσλ (ήπαξ, λεθξφο, θαξδηά)  ή αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ,  ε 

ινίκσμε απφ HIV, ε  ρξήζε ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ,  ε  επαηηθή 

θίξξσζε,  ε ζπιελεθηνκία θαη ε βιάβε λσηηαίνπ κπεινχ (Cisneros-Herreros  

JM et al.  2007). Ηδηαίηεξε νκάδα απνηεινχλ νη  ελδνλνζνθνκεηαθέο 

ινηκψμεηο ζηηο  νπνίεο εθηφο ηεο δεδνκέλεο κεησκέλεο θπζηθήο άκπλαο ηνπ 

αζζελή, ζπκβάιινπλ θαη ηα επηζεηηθά θαη πνιπαλζεθηηθά λνζνθνκεηαθά 

ζηειέρε ησλ δηαθφξσλ κηθξνβίσλ ηεο θπζηνινγηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

ρισξίδαο .  

Ζ επίπησζε  ηεο βαθηεξηαηκίαο ζε αζζελείο κε θαξθίλν θαη 

νπδεηεξνπελία κεηά απφ ρεκεηνζεξαπεία είλαη κέρξη 24% ησλ επεηζνδίσλ 

εκπχξεηεο νπδεηεξνπελίαο κεηά απφ ρεκεηνζεξαπεία θαη ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηάξθεηα θαη ην κέγεζνο ηεο νπδεηεξνπελίαο.  Ζ πεγή ηεο βαθηεξηαηκίαο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ίλαη άγλσζηε θαη επηθξαηνχλ ηα gram ζεηηθά κηθξφβηα  

,  76% (Wisplinghoff  H, Seifert  H, Wenzel  RP, Edmond MB.2003;  

 Cometta A, et al.1996). Σα εθηεηακέλα εγθαχκαηα απνηεινχλ άιιν έλα 

παξάγνληα θηλδχλνπ γηα βαθηεξηαηκία . Ο  S. aureus (24%), P. aeruginosa 

(18%), Acinetobacter spp.(14%), θναγθνπιάζε αξλεηηθνί ζηαθπιφθνθθνη 

(12%) θαη  Candida spp. (8%) είλαη  ηα  πην  ζπρλά  παζνγφλα  (Askarian M, 

Hosseini RS, Kheirandish P, Memish ZA. 2003; Santucci  SG, Gobara S, 

Santos CR, Fontana C, Levin AS.2003).  

Θεξαπεία gram αξλεηηθώλ βαθηεξηαηκηώλ κε έλαξμε ζηελ 

θνηλόηεηα 

 

Ζ επηβεβαίσζε ηεο βαθηεξηαηκίαο,  κε ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ην 

αληηβηφγξακκα ηνπ ππεχζπλνπ κηθξννξγαληζκνχ, είλαη δηαζέζηκα ζε 

ζπλήζσο ζε 48-72 ψξεο απφ  ηε ιήςε ησλ αηκνθαιιηεξγεηψλ. Απηή ε 
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πιεξνθνξία καδί κε ηελ θιηληθή εμέιημ ε ηνπ αζζελνχο απνηεινχλ ηελ βάζε 

γηα αιιαγή, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, ηεο εκπεηξηθήο ζεξαπείαο θαη 

θαηάιιειε επηινγή ησλ λέσλ αληηβηνηηθψλ. Μαδί κε ηελ θαηάιιειε 

αληηβηνηηθή ζεξαπεία απαξαίηεηε είλαη θαη ε ππνζηήξημε ησλ αζζελψλ κε 

βαξηά ζήςε/ζεπηηθφ shock (αλαπιήξσζε πγξψλ, ηλφηξνπα ,  έιεγρνο 

γιπθαηκίαο, ρνξήγεζε αηκνπαξαγψγσλ, θνξηηθνεηδε ) (Dellinger RP, Carlet  

JM, Masur H, Gerlach H, Calandra T, Cohen J. 2004).  Γηάθνξεο κειέηεο 

επηβεβαηψλνπλ φηη ε ζπκβνιή ελφο ινηκσμηνιφγνπ βειηηψλεη  ηελ πξφγλσζε 

ησλ αζζελψλ κε βαθηεξηαηκία  (Petrak RM, et al.  2003).  

Ζ  πξψηκε  ρνξήγεζε  ηνπ  θαηάιιεινπ  αληηβηνηηθνχ  ζηηο  βαθηεξηαηκίεο  

κεηψλεη  ηελ  ζλεηφηεηα  (Vallés J , Rello J, Ochagav ía A, Garnacho J, Alcalá 

MA.2003).  Αθαηάιιειε εκπεηξηθή ζεξαπεία αλεπξίζθεηαη ζαλ παξάγνληαο 

θηλδχλνπ ζην 30% ησλ πεξηπηψζεσλ (Pedersen G, Schonheyder HC, 

Sorensen HT. 2003) λνζνθνκεηαθήο θαη ζρεηηδφκελεο κε Υψξνπο Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο βαθηεξηαηκίαο,  φπσο θαη  ζε πξνεγνχκελε ρνξήγεζε 

αληηβηνηηθψλ, ζε απνπζία εηδηθνχ ινηκσμηνιφγνπ θαη παξ νπζία 

πνιπαλζεθηηθψλ κηθξνβίσλ (McDonald JR, Friedman D, Stout JE, Sexton 

DJ, Kaye KS. 2005).  

Οη αζζελείο κε βαθηεξηαηκία ζρεηηδφκελε κε Υψξνπο Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο  (HCAB) είλαη κία νκάδα πνιχ εηεξνγελήο.  Πξφζθαηεο 

κειέηεο δείρλνπλ φηη  νη HCAB κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηηο λνζνθνκεηαθέο  

βαθηεξηαηκίεο , θάηη πνπ ζεκαίλεη  φηη ε εκπεηξηθή ηνπο ζεξαπεία ζα έπξεπε 

λα είλαη δηαθνξεηηθή  απφ ησλ ινηκψμεσλ θνηλφηεηαο (  Siegman-Igra Y, 

Fourer B, Orni-Wasserlauf  R, Golan Y, Noy A, Schwartz D, et  al . 2002).  ε 

απηή ηελ νκάδα  ηα ESBL  εληεξνβαθηεξηαθά θαη ε Ps. aeruginosa  

εκθαλίδνληαη ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζπγθξηηηθά  κε ηηο βαθηεξηαηκίεο  

θνηλφηεηαο (Calbo E, et  al .1942; Siegman-Igra Y, et  al. 2002).   
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III. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ρεδηαζκόο έξεπλαο 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε  κία ζπγρξνληθή  κειέηε επηπνιαζκνχ  ζην 

Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ.  Σν δείγκα ηεο κειέηεο 

απνηέιεζαλ φινη νη  ελήιηθνη αζζελείο >18 εηψλ κε κία ή πεξηζζφηεξεο 

ζεηηθέο θαιιηέξγεηεο αίκαηνο γηα gram αξλεηηθά  βαθηήξηα ,  εληφο 48 σξψλ 

απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην λνζνθνκείν ,  απφ Μάξηην  2010 έσο Γεθέκβξην 

2011 (1 έηνο θαη 8 κήλεο) .  Σα θιηληθά, επηδεκηνινγηθά  θαη εξγαζηεξηαθά 

δεδνκέλα ησλ αζζελψλ  θαηαγξάθεθαλ  απφ ηνπο ηαηξηθνχο θαη 

λνζειεπηηθνχο θαθέινπο  ζε πξνζρεδηαζκέλν δειηίν θαηαγξαθήο 

πεξηζηαηηθνχ .  πλνιηθά κειεηήζεθαλ 145 αζζελείο.  

Μειέηε επηπνιαζκνύ 

 

Οη Cross Sectional Studies (Μειέηεο Δπηπνιαζκνχ) είλαη νη  πην 

απιέο κειέηεο θαη είλαη νη  πξψηεο πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ γηα ηε κειέηε 

ζρέζεσλ.  Γελ ηεθκεξηψλνπλ αηηηνινγία, αιιά γελ λνχλ ππνζέζεηο.  Ο κφλνο 

δείθηεο ζπρλφηεηαο πνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί είλαη ν επηπνιαζκφο .  Σφζν 

ε έθζεζε φζν θαη ε έθβαζε (λφζνο) κεηξνχληαη  ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή (ν 

πιεζπζκφο δελ παξαθνινπζείηαη ζηνλ ρξφλν).  Παξά  ηελ  δεδνκέλε  αδπλακία  

ησλ  κειεηψλ  επηπνιαζκνχ  λα  ηεθκεξηψζνπλ  ζρέζεηο  αηηίαο  -

απνηειέζκαηνο ,  ε  παξαηήξεζε  απμεκέλνπ  επηπνιαζκνχ ελφο  λνζήκαηνο  ζε  

κηα  νκάδα  ηνπ  πιεζπζκνχ  κπνξεί  λα  ππξνδνηήζεη  αηηηνινγηθέο  ζθέςεηο  θαη  

ζπζρεηίζεηο  νη  νπνίεο  λα  επαιεζεπζνχλ  κε  κεηέπεηηα  αξηηφηεξεο  κειέηεο .  
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Δξεπλεηηθή νκάδα 

 

Ο ζπληνληζκφο ηεο έξεπλαο  έγηλε απφ ηνλ επηβιέπνληα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο,  ν νπνίνο είρε θαη ηελ επζχλε ηεο ζπλνιηθήο επίβιεςεο ηεο 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο 

κειέηεο. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε απφ ηελ νκάδα θαηαγξαθήο πνπ 

ζπγθξνηήζεθε  απφ δχν ηαηξνχο- Μηθξνβηνιφγνπο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπλαληήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο θαηαγξαθήο κε αληαιιαγή 

απφςεσλ, δηεπθξηλήζεηο νξηζκψλ θαη θξηηεξίσλ ζπκκεηνρήο θαη ζπδήηεζεο 

νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο.  

Φνξείο ζπλεξγαζίαο 

 

Ζ εξγαζία απηή έγηλε ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Σνκέα Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο, 

ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξή ηεο. Ζ παξνχζα κειέηε 

ζρεδηάζηεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κ ε ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ηνπ 

ηκήκαηνο Διέγρνπ Λνηκψμεσλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ  Ννζνθνκείνπ 

Ζξαθιείνπ αιιά θαη κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηεο θάζε θιηληθήο.  

πιινγή δεδνκέλσλ 

 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε  επηζθέςεηο ηεο νκάδαο 

θαηαγξαθήο δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ζην κηθξνβηνινγηθφ ηκήκα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, γηα θαηαγξαθή  ησλ αζζελψλ κε βαθηεξηαηκία απφ gram 

αξλεηηθά βαθηήξηα.  Κάζε ζεηηθή αηκνθαιιηέξγεηα αμηνινγήζεθε απφ ηελ 

ππεχζπλε κηθξνβηνιφγν ηνπ ηκήκαηνο γηα λα θαζνξηζηεί ε χπαξμε 

ινίκσμεο ή επηκφιπλζεο ηνπ δείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα ππήξρε κία δηαινγή 

ησλ αζζελψλ κε gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία ζε ιηγφηεξν απφ  48 ψξεο 

λνζειείαο κε βάζε ηελ εκεξνκελία εηζαγσγήο θαη ηελ εκεξνκελία 

αηκνιεςίαο.  Απφ απηνχο ηνπο αζζελείο,  νη  νπνίνη θα η απνηέιεζαλ ην δείγκα 

καο (gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία  κε έλαξμε ζηελ θνηλφηεηα) ,  ζπιιέρζεθαλ 

δεδνκέλα  φπσο δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ,  δηάξθεηα λνζειείαο ,  

κηθξνβηνινγηθά δεδνκέλα βαθηεξηαηκίαο,  θιηληθή εηθφλα ηηο  πξψηεο 48 
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ψξεο  απφ ηε ιήςε αηκνθαιιηέξγεηαο ,  βαξχηεηα βαθηεξηαηκίαο, αηνκηθφ 

αλακλεζηηθφ ,  πξφζθαηε επαθή κε ην ζχζηεκα πγείαο ( πξνεγνχκελεο 

λνζειείεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο πξηλ ηελ εηζαγσγή ,  επεκβαηηθνί 

ρεηξηζκνί ,  ελδνθιέβηα αγσγή, πεξηπνίεζε ηξαχκαηνο, ελδνζθφπεζε, κφληκε 

ζηνκία, νπξνθαζεηήξαο, θεληξηθφο θιεβηθφο θαζεηήξαο, κεραληθή 

ππνζηήξημε αλαπλνήο, ρεκεηνζεξαπεία, αηκνθάζαξζε, ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε, εμεηδηθεπκέλε λνζειεπηηθή θξνληίδα θαηά ηηο ηειεπηα ίεο 30 

εκέξεο πξηλ ηελ εηζαγσγή), αγσγή κε αληηβηνηηθά θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα, 

αληηβίσζε εληφο 24 σξψλ  απφ ηε ιήςε αηκνθαιιηέξγεηαο θαη έθβαζε ηνπ 

αζζελνχο.  Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιεξνθνξίεο, απφ ηνπο ηαηξηθνχο θαη λνζειεπηηθνχο 

θαθέινπο ησλ αζζελψλ, ηα δηαγξάκκαηα λνζειείαο,  ηα απνηειέζκαηα 

εξγαζηεξίσλ  θαη απφ ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ  νη νπνίεο 

θαηαγξάθεθαλ ζε πξνζρεδηαζκέλν δειηίν θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθνχ  (βι.  

Παξαξηήκαηα). Σεξήζεθαλ φιεο νη απαξαίηεηεο δηεξγαζίεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ 

απφξξεηνπ.  

 

Μεηαβιεηέο θαη νξηζκνί 

 

Βακηηπιαιμία 

 

Κάζε αλάπηπμε αεξφβηνπ gram αξλεηηθνχ βαθηεξίνπ ζε κία 

αηκνθαιιηέξγεηα νξίζηεθε σο gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία .  Αζζελείο κε 

ζεηηθέο αηκνθαιιηέξγεηεο ζε ιηγφηεξν απφ 48 ψξεο λνζειείαο ,  κε βάζε ηελ 

εκεξνκελία εηζαγσγήο θαη ηελ εκεξνκελία αηκνιεςίαο,  ζεσξήζεθε φηη 

είραλ βαθηεξηαηκία κε έλαξμε ζηελ θνηλφηεηα (COB). Απφ ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ COB δηαρσξίζηεθαλ νη βαθηεξηαηκίεο ζρεηηδφκελεο κε Υψξνπο 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο  (HCAB) φηαλ  o αζζελήο :  α)  είρε πξφζθαηε 

επαθή κε  ην ζχζηεκα πγείαο (δηέκελε ζε γεξνθνκείν ή είρε ιάβεη 

εμεηδηθεπκέλε λνζειεπηηθή θξνληίδα ,  ππνβαιιφηαλ ζε αηκνθάζαξζε ή είρε 

ιάβεη ελδνθιέβηα ρεκεηνζεξαπεία ή αληηβίσζε  θαηά ηηο  πξνεγνχκελεο 30 

κέξεο. β) είρε λνζειεπηεί  γηα 2 ή παξαπάλσ εκέξεο θαηά η νπο ηειεπηαίνπο 
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3 κήλεο θαη ζε  θνηλφηεηαο (CAB) φηαλ νη  αζζελείο δελ πιεξνχζαλ ηα 

αλσηέξσ θξηηήξηα (Friedman ND, et al.  2002).  

Δζηία λοίμωξηρ 

 

Χο εζηία ηεο ινίκσμεο  νξίζηεθε  ζχκθσλα κε ην ζεξάπνληα ηαηξφ κία 

απφ ηηο αθφινπζεο: νπξνπνηεηηθφ, γαζηξεληεξηθφ, ελδνθιέβηνη θαζεηήξεο,  

αλαπλεπζηηθφ, δέξκα/καιαθά κφξηα, θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ήπαξ -

ρνιεθφξα  θαη πξσηνπαζήο (άγλσζηε), ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ 

CDC (Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Huches JM. 1988).   

 

Βαπύηηηα κλινικήρ εικόναρ καηά ηην είζοδο ζηο νοζοκομείο  

 

Ζ βαξχηεηα ηεο θιηληθήο εηθφλαο  αζζελψλ κε βαθηεξηαηκία  θαηά ηηο  

πξψηεο 48 ψξεο απφ  ηε ιήςε αηκνθαιιηέξγεηαο  ηαμηλνκήζεθε κε βάζε ηα 

δηεζλή θξηηήξηα ζε ζήςε, βαξηά ζήςε, ζεπηηθφ shock θαη πνιπνξγαληθή 

αλεπάξθεηα  (Levy MM, et al.  2001) θαη βαζκνινγήζεθε κε βάζε ην Pitt  

bacteremia  score (βι. Παξαξηήκαηα)  πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο 

πξνγλσζηηθφο δείθηεο ζλεηφηεηαο απφ βαθηεξηαηκία ζε δηάθνξεο έξεπλεο  

(Paterson DL, et al. 2004; Rodríguez-Baño J, et  al. 2003).  

ηε ζήςε ππάξρεη κία ζπζηεκαηηθή θιεγκνλψδεο αληίδξαζε  

(Systemic Inflammatory Response Syndrome- SIRS) κε παξνπζία ινίκσμεο  

αιιά ρσξίο απαξαηηήησο  βαθηεξηαηκία. Θεσξείηαη αηκνδπλακηθφ 

θαηλφκελν, κε θπξίαξρα θαηλφκελα ηελ αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ έξγνπ θαη 

πηψζε ηεο θαξδηαθήο αληίζηαζεο. Ζ α ηκνθαιιηέξγεηα είλαη αξλεηηθή ζηηο 

20 έσο 50% ησλ πεξηπηψζεσλ ζήςεο. Σα πξψηκα ζπκπηψκαηά ηεο είλαη ε 

ππνζεξκία, ε ηαρπθαξδία, ε ηαρχπλνηα, ε λαπηία, ε δηαλνεηηθή ζχγρπζε, ε 

ιεπθνθπηηάξσζε θαη ε γαιαθηηθή νμέσζε .  

Σν ζχλδξνκν ζπζηεκαηηθήο θιεγκνλψδνπο απάληεζεο (Systemic 

Inflammatory Response Syndrome- SIRS) είλαη ε έθθξαζε κηαο 

γεληθεπκέλεο θιεγκνλψδνπο απάληεζεο ζε βιαβεξά εξεζίζκαηα, ηα νπνία 

κπνξεί λα είλαη βαθηεξηαθά ή κε θαη εθδειψλεηαη κε ηελ παξνπζία δπν ή 

πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο :  
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 Θεξκνθξαζία ζψκαηνο >38°C ή <36°C .  

 Καξδηαθή ζπρλφηεηα >90 ζθχμεηο /min. 

 Αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα  >20 αλαπλνέο/ min ή PaCO2<32mmHg. 

 Λεπθά αηκνζθαίξηα >12.000/ mm3  ή <4.000/mm3  ή <10% άσξεο 

κνξθέο.  

Ζ βαξηά  ζήςε  ζπλνδεχεηαη απφ δπζιεηηνπξγία νξγάλσλ θαη 

εθδειψλεηαη κε ππφηαζε ή ππάξδεπζε ησλ ηζηψλ.  Ζ ππάξδεπζε θαη γεληθά 

νη δηαηαξαρέο ηεο αηκάησζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη   θαηαζηάζεηο  

φπσο γαιαθηηθή νμέσζε, νιηγνπξία  θαη νμεία δηαηαξαρή ηεο δηαλνεηηθήο 

θαηάζηαζεο.  Μηα ππννκάδα ηεο βαξηάο ζήςεο πνπ νξίδεηα η ζαλ ππφηαζε 

πξνθαινχκελε απφ ηελ ζήςε παξά ηελ αλάλεςε κε επαξθή πνζφηεηα πγξψλ 

είλαη ην ζεπηηθφ Shock. Τπφηαζε ιφγσ ζήςεο  νξίζηεθε σο ζπζηνιηθή 

αξηεξηαθή πίεζε (ΑΠ) <90 mmHg ή πηψζε  ΑΠ  ≥40 mmHg πνπ δελ 

κπνξνχζε λα απνδνζεί  ζε άιιν αίηην .  To χλδξνκν Πνιιαπιήο Οξγαληθήο 

Γπζιεηηνπξγίαο (MODS: Multiple organ dysfunction syndrome) 

πξνυπνζέηεη ηε δπζιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ δχν νξγάλσλ έηζη ψζηε ε 

νκνηφζηαζε λα κελ κπνξεί  λα δηαηεξεζεί ρσξίο παξέκβαζε  (Beal AL, Cerra 

FB. 1994).  

Ζ Γπζιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ θαη  ε δηαηαξαρή ππνάξδεπζεο  

εληνπίζηεθε γηα θάζε φξγαλν ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα θαη 

εξγαζηεξηαθά επξήκαηα.  

 Πλεχκνλεο  (ARDS :ζχλδξνκν νμείαο αλαπλεπζηηθήο  δπζρέξεηαο)  

 Δγθέθαινο  (επεξεζηζηφηεηα, ζχγρπζε, αηθλίδηα δηαηαξαρή ηνπ 

επηπέδνπ ζπλείδεζεο ,  θψκα).  

 Ήπαξ  (πξννδεπηηθή δηαηαξαρή πήμεο , αχμεζε επηπέδσλ έκκεζεο 

ρνιεξπζξίλεο νξξνχ ). 

 Νεθξνί  (νιηγννπξία ή αλνπξία, ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο ,  

γαιαθηηθή νμέσζε, ππεξνγθαηκία).  

 Καξδηαγγεηαθφ  (ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα ,  

αχμεζε επηπέδσλ ηξνπνλίλεο).  
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Βαπύηηηα ηος ςποκειμένος νοζήμαηορ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο κε βάζε ηε βαξχηεηα ησλ 

ππνθείκελσλ λνζεκάησλ  ρξεζηκνπνηήζεθε  ην Charlson score  (βι. 

Παξαξηήκαηα) ζπλνζεξφηεηαο  (Charlson ME, Pompei  P, Ales KL, 

MacKenzie CR. 1987). ην αηνκηθφ  αλακλεζηηθφ εμεηάζζεθαλ νη παξαθάησ 

παζήζεηο κε βάζε ηηο  νπνίεο δεκηνπξγήζεθε ην Charlson score :  Αγγεηαθή 

λφζνο εγθεθάινπ, άλνηα, ζαθραξψδεο δ ηαβήηεο ,   έκθξαγκα κπνθαξδίνπ ,  

εκηπιεγία, επαηηθή λφζνο, θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ιέκθσκα, ιεπραηκία ,  

λφζνο θνιιαγφλνπ, λεθξηθή λφζνο, πεπηηθφ έιθνο, πεξηθεξηθή αγγεηαθή 

λφζνο, ζπκπαγήο φγθνο  θαη AIDS.  

Ππωηόκολλο επγαζίαρ ζηο μικποβιολογικό επγαζηήπιο 

 

ε θάζε αζζελή κε ππνςία βαθηεξηαηκίαο θαη ζπκπηψκαηα ή ζεκεία 

ινίκσμεο, ζπλίζηαηαη ε ιήςε δείγκαηνο γηα αηκνθαιιηέξγεη α πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε αληηβηνηηθά  (Dellinger RP, Carlet JM, Masur H, 

Gerlach H, Calandra T, Cohen J. 2004) .  ηελ  αηκνθαιιηέξγεηα   γίλεηαη  

ιήςε  ελφο  δείγκαηνο αίκαηνο γηα θαιιηέξγεηα ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε ηελ 

χπαξμε βαθηεξηαηκίαο θαη απνηειεί ηελ  πην αμηφπηζηε δηαγλσζηηθή κέζνδν  

απ' φιεο ηηο κηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

κηθξνβηαηκίαο.  Γηα ηε ιήςε κηαο αηκνθαιιηέξγεηαο απαξαίηεη ε είλαη ε 

ιήςε κέηξσλ αληηζεςίαο.  Σν δείγκα αίκαηνο κεηαγγίδεηε ζε εηδηθέο θηάιεο 

κε θαηάιιειν ζξεπηηθφ δσκφ γηα λα επηηεπρζνχλ νη  ηδαληθέο ζπλζήθεο 

θαιιηέξγεηαο ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Μεηαθέξνληαη 5-10 ml αίκαηνο ζε 

θάζε θηάιε, πξψηα ζηελ αεξφβηα θαη κεηά ζηελ αλαεξφβηα, αλαθηλείηαη 

θάζε θηάιε θαη κεηαθέξεηαη ζην εξγαζηήξην ζε ιηγφηεξν απφ δπν ψξεο, ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  Ο αξηζκφο θαη νη  ρξφλνη ιήςεο ησλ 

αηκνθαιιηεξγεηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ θιηληθή γηαηί ε θπθινθνξία ησλ 

κηθξνβίσλ ζην πεξηθεξηθφ αίκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαθηεξηαηκίαο  δελ 

είλαη ζπλερήο ,αιιά θαη γηαηί  δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ αληηβην ηηθά ζε πςειή 

ζηάζκε ζην αίκα ηνπ αξξψζηνπ.   

Σα ζπζηήκαηα ηαρείαο αλίρλεπζεο αηκνθαιιηεξγεηψλ  επσάδνπλ, 

αλαθηλνχλ θαη ειέγρνπλ ηα θηαιίδηα απηφκαηα αλά 10 ιεπηά .  Δηδνπνηνχλ 
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γηα ζεηηθέο θαιιηέξγεηεο κε ερεηηθά θαη νπηηθά ζήκαηα. Βαζίδνληαη γηα ηελ 

αλίρλεπζε ζε δείθηεο θζνξηζκνχ πςειήο επαηζζεζίαο,  επαίζζεηνπο ζηελ 

παξαγσγή CO2 (BACTEC Systems), ή ζε αιιαγή ρξψκαηνο, παξνπζία CO2 

(BacT/ALERT), ή ζε αλίρλεπζε O2 θαη/ ή θαηαλάισζε CO2, Ζ2 θαη /ή 

παξαγσγή Ν2. Γηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά θηαιίδηα π.ρ. κε ξεηίλεο, κε 

εθιεθηηθά πιηθά, γηα αλαεξφβηα, γηα κχθεηεο, γηα κπθνβαθηεξίδηα, κε SPS 

γηα επαίζζεηα θαη απαηηεηηθά κηθξφβηα ζε κηθξνχο φγθνπο αίκαηνο. Σα 

πιενλεθηήκαηα ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ  ζπζηεκάησλ είλαη , ε ζπλερήο 

αλαθίλεζε ησλ  θηαιηδίσλ, ζπλερήο έιεγρνο ζεηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, άκεζε 

εηδνπνίεζε ζε ζεηηθή  θαιιηέξγεηα, ηαρχηεξε αλίρλεπζε ζεηηθψλ  

θαιιηεξγεηψλ, πνηθηιία θηαιηδίσλ κε ζξεπηηθνχο δσκνχο, ειάηησζε ηνπ 

ρξφλνπ απαζρφιεζεο, κείσζε εξγαζηεξηαθψλ επηκνιχλζεσλ θαη 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ κφιπλζεο.  

Ζ ζεηηθή αηκνθαιιηέξγεηα ζεσξείηαη επείγνπζα εμέηαζε θαη γηα ην 

ιφγσ  απηφ γίλεηαη άκεζε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη ελεκεξψλεηαη ν 

θιηληθφο γηαηξφο έγθπξα θαη έγθαηξα γηα ην απνηέιεζκα. Παξάιιεια 

αμηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ θιηληθφ γηα ηελ ιήςε ζηνηρείσλ ηνπ 

ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθαιιηέξγεηα  απφ ηελ 

θηάιε ζε ζηεξεά ζξεπηηθά πιηθά, φπσο :  Αηκαηνχρν (αεξφβηα - αλαεξφβηα - 

CO2), McConkey ( αεξφβηα), Sabouraud (αεξφβηα ), νθνιαηφρξσκν ( CO2 

5 % ). Μεηά ηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνβίνπ γίλεηαη ηαπηνπνίε ζε ηνπ θαη 

έιεγρνο επαηζζεζίαο ζηα αληηβηνηηθά.  

Μφλν ην πξψην παζνγφλν πνπ απνκνλψζεθε απφ θάζε αζζελή 

κειεηήζεθε ,  ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αζζελήο παξνπζίαδε πεξηζζφηεξα απφ 

έλα επεηζφδηα κε ηνλ ίδην κηθξννξγαληζκφ. Αλ ην παζνγφλν ήηαλ 

δηαθνξεηηθφ ηφηε ζεσξήζεθε θαηλνχξην επεηζφδην .  Ζ δηαδηθαζία ιήςεο 

θαιιηέξγεηαο   πεξηιάκβαλε  ηε ιήςε δχν δεπγψλ (αεξφβηα/αλαεξφβηα) απφ 

μερσξηζηέο αηκνιεςίεο. Σα πιηθά επσάδνληαλ ζηνπο 37 °C κε ην ζχζηεκα 

BaCT/ALERT (bioMérieux) έσο 7 εκέξεο. Κάζε ζεηηθή αηκνθαιιηέξγεηα  

ζεσξήζεθε σο θιηληθά ζεκαληηθή ή κε ζεκαληηθή ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

θιηληθά ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο, ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα θαη 

ησλ αξηζκφ ησλ ζεηηθψλ αηκνθαιιηεξγεηψλ ζπλνιηθά. Μφλν νη θιηληθά 

ζεκαληηθέο ζεηηθέο αηκνθαιιηέξγεηεο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζ ηελ κειέηε. Δπί 
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ζεηηθψλ  αηκνθαιιηεξγεηψλ  έγηλε αλαθαιιηέξγεηα θαη ηππνπνίεζε ηνπ 

ππεχζπλνπ κηθξννξγαληζκνχ κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο θαη   ζηε ζπλέρεηα κε 

ην ζχζηεκα  API/ ID32 (bioMérieux)  ή  κε ην απηφκαην ζχζηεκα VITEK .  

Έγηλε ηαπηνπνίεζε θαη έιεγρνο επαηζζεζίαο ζηα  αληηβηνηηθά, 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ειάρηζηεο αλαζηαιηηθήο ππθλφηεηαο (Minimal 

Inhibitory Concentration- MIC) ,  κε ην απηφκαην ζχζηεκα VITEK ή κε ηελ 

θιαζηθή κέζνδν δηάρπζεο ησλ δίζθσλ θαηά Kirbi - Bauer ,  φπνπ θξίζεθε 

απαξαίηεηνο ,  ζχκθσλα κε ηα πξφηππα NCCLS (Clinical  And Laboratory 

Standards Institute. 2006).  Tα κηθξφβηα θαηαηάρζεθαλ ζε επαίζζεηα, 

κεηξίσο επαίζζεηα θαη αλζεθηηθά .  

Μικποβιακή ανηοσή 

 

Ζ αληνρή ησλ κηθξνβίσλ ζηα αληηβηνηηθά είλαη είηε θπζηθή, είηε 

επίθηεηε. Ζ θπζηθή αληνρή ελφο είδνπο ή γέλνπο είλα η έλα ζηαζεξφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ αλήθεη ζην ζχλνιν ησλ ζηειερψλ απηνχ ηνπ είδνπο ή 

γέλνπο θαη θαζνξίδεη  ηνλ “αξρέγνλν θαηλφηππν”  ησλ βαθηεξηαθψλ εηδψλ 

ζρεηηθά κε ηα αληηβηνηηθά. Ζ επίθηεηε αληνρή αθνξά έλα πνζνζηφ κφλν 

ζηειερψλ ελφο είδνπο.  Τπάξρεη εμαηηίαο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

κεραληζκνχ(ψλ) αληνρήο πνπ θαζνξίδεη(νπλ) έλα ζαθή θαηλφηππν αληνρήο  

δηαθνξεηηθφ ηνπ θαηλφηππνπ θπζηθήο αληνρήο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα ζηειέρε 

εθείλα πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν κεραληζκφ.  Ζ επίθηεηε 

αληνρή ζπλήζσο ζρεηίδεηαη κε έλα γελεηηθφ ππφζηξσκα πνπ απνηειεί ηκήκα 

ελφο κεηαζεηνχ ζηνηρείνπ (πιαζκίδην, transposon) θαη  έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα κεηαθέξεηαη νξηδφληηα. Σα εληεξνβαθηεξηαθά φπσο θαη φια ηα βαθηήξηα 

ρξεζηκνπνηνχλ θνηλνχο κεραληζκνχο γηα ηελ αλάπηπμε αληνρήο φπσο είλαη 

ε παξαγσγή εηδηθψλ ελδχκσλ πνπ αδξαλνπνηνχλ ηα αληηκηθξνβηαθά, ε 

ειάηησζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ κέζα ζην βαθηήξην 

θαζψο θαη ε αιιαγή ηνπ ζηφρνπ δξ άζεο ηνπ (Jehl F,  Chomarat  M, Weber 

M, Gerard A. 2001).  Έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο γηα λα εληνπηζηεί  

ε αλζεθηηθφηεηα  ζηειερψλ είλαη κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ θαηλνηχπσλ ησλ 

κηθξνβίσλ.  Έρεη θαλεί φηη νη θαηλφηππνη ζρεηίδνληαη αξθεηά θαιά κε η νλ 

γνλφηππν ησλ κηθξννξγαληζκψλ (Livermore DM,Winstanley TG.,  Shannon 

KP. 2001).  
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Σα β-ιαθηακηθά αληηβηνηηθά πνπ κειεηήζεθαλ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο 

πεληθηιιίλεο, ηηο θαξβαπελέκεο (ηκηπελέκε -ΗPM, κεξνπελέκε-ΜΔΜ) ηηο 

θεθαινζπνξίλεο ηηο κνλνβαθηάκεο (αδηξενλάκε -ΑΣΜ) θαη ηηο θεθακπζίλεο 

(θεθνμηηίλε-FOX). Οη πεληθηιιίλεο ρσξίδνληαη ζηηο  ακηλνπεληθηιιίλεο 

(ακπηθηιιίλε-ΑΜ, ακνμπθηιιίλε -ΑΜΥ, ακνμπθηιιίλε θαη θιαβνπιαληθφ 

νμχ-AMC), ζηηο θαξβνμππεληθηιιίλεο (ηηθαξθηιιίλε -ΣΗC) θαη ζηηο  

νπξεηδνπεληθηιιίλεο (πηπεξαθηιιίλε -PIP).  Σν θιαβνπιαληθφ νμχ είλαη 

αλαζηνιέαο ησλ β -ιαθηακαζψλ .  Οη θεθαινζπνξίλεο ρσξίδνληαη ζε 

θεθαινζπνξίλεο πξψηεο γελεάο  -C1G (θεθαινηίλε -CF), ζε δεχηεξεο γελεάο  

-C2G (θεθνπξνμίκε -CXM, θεθακαλδφιε-ΜΑ), ζε ηξίηεο γελεάο - C3G 

(θεθνηαμίκε-CTX, θεθηαδηδίκε -CAZ, θεθεμίκε-CFM, θεθηξηαμφλε-CRO) 

θαη ζε ηέηαξηεο γελεάο - C4G ή επξένο θάζκαηνο φπσο είλαη ε θεθεπίκε  -

CFP (Jehl  F, Chomarat  M, Weber M, Gerard A. 2001).  

ηα Δληεξνβαθηεξηαθά  κειεηήζεθαλ ν αξρέγνλνο θαηλφηππνο θαη  νη 

θαηλφηππνη αληνρήο ζηηο β -ιαθηάκεο (παξαγσγή πεληθηιιηλάζεο ρακεινχ  

θαη πςεινχ επηπέδνπ θαη παξαγσγή επξένο θάζκαηνο β -ιαθηακάζεο-

ESBL) ,  ζηηο ακηλνγιπθνζίδεο , ζηηο θηλνιφλεο θαη ζηηο θαξβαπελέκεο.  ηελ 

Pseudomonas aeruginosa  κειεηήζεθε ν αξρέγνλνο θαηλφηππνο ζηα β -

ιαθηακηθά (κε αληνρή ζε ΑΜΥ,  AMC, C1G, C2G θαη επαηζζεζία ζηα 

ππφινηπα β-ιαθηακηθά) ,  ε αληνρή ζηηο C3G ,  ζηηο  θαξβαπελέκεο, ζηηο 

ακηλνγιπθνζίδεο θαη ζηηο  θηλνιφλεο. Δπηζεκάλζεθε ε αληνρή φισλ  ησλ 

ζηειερψλ ζηηο θαξβαπελέκεο ,  ζηηο θεθαινζπνξίλεο ηξίηεο γελεάο,  ζηηο 

ακηλνγιπθνζίδεο θαη ε αληνρή ζηηο  θηλνιφλεο  (σο αληνρή ζηε 

ζηπξνθινμαζίλε  -CIP). Πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε νξίζηεθαλ απηά πνπ 

ζπλδχαδαλ  αλζεθηηθφηεηα ζε έζησ θαη έλα αληηβηνηηθφ απφ ηηο  

θεθαινζπνξίλεο ηξίηεο γελεάο , ηηο ακ ηλνγιπθνζίδεο θαη ηηο θηλνιφλεο 

(Lockhart  SR, Abramson MA, Beekmann SE, et  al . 2007).  

Με βάζε ηελ θπζηθή αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζηα β -ιαθηακηθά 

αληηβηνηηθά  ηα εληεξνβαθηεξηαθά θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο. Ζ 

πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηελ E.Coli, Pr. Mirabilis , Salmonella spp  θαη 

Shigella spp . ,  ε δεχηεξε νκάδα ηελ Klebiella spp .θαη ην Citrobacter  coseri  

ε ηξίηε νκάδα ηα Enterobacter spp ,  Proteus vulgaris ,  Providencia stuarti i ,  

Serratia spp ,  Citrobacter freudii ,  Hafnia alvei ,  Moraganella spp ,  
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Citrobacter  braakii  θαη ε ηέηαξηε νκάδα ηελ Yersinia spp .  (Jehl F, 

Chomarat M, Weber M, Gerard A. 2001).  Ζ E.Coli  είλαη επαίζζεηε ζε φια 

ηα β-ιαθηακηθά άξα θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε νκάδα.  Ζ αλάπηπμε αληνρήο  

ησλ εληεξνβαθηεξηαθψλ ζηηο β -ιαθηάκεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή 

εηδηθψλ ελδχκσλ ησλ β -ιαθηακαζψλ. Οη θαηλφηππνη αληνρήο  ησλ 

εληεξνβαθηεξηαθψλ ζηα β -ιαθηακηθά  κπνξνχλ λα είλαη :  α) ηελ πξψηε 

νκάδα, ν αξρέγνλνο θαηλφηππνο , κε επαηζζεζία ζε φια ηα β -ιαθηακηθά. 

Παξαγσγή πεληθηιιηλάζεο ρακεινχ επηπέδνπ κε αληνρή ζε AMX, TIC, +/- 

PIP θαη πςεινχ επηπέδνπ κε αληνρή ζηα πξνήγνχκελα θαη επηπιένλ ζε 

AMC, +/-C1G , +/- C2G β) ηε δεχηεξε νκάδα αξρέγνλνο θαηλφηππνο κε 

αληνρή ζε AMX θαη ΣΗC (παξαγσγή ρακεινχ επηπέδνπ πεληθηιιηλάζεο) θαη 

επαηζζεζία ζηα ππφινηπα β-ιαθηακηθά θαη παξαγσγή πςεινχ επηπέδνπ 

πεληθηιιηλάζεο κε επηπιένλ αληνρε ζε AMC, PIP, C1G +/- C2G γ) ηελ 

ηξίηε νκάδα αξρέγνλνο θαηλφηππνο πνπ εθθξάδεηαη κε αληνρή ζε ΑΜΥ, 

AMC, C1G, +/- C2G,+/- FOX θαη επαηζζεζία ζηα ππφινηπα β -ιαθηακηθά 

(επαγψγηκε θεθαινζπνξηλάζε) θαη παξαγσγή πςεινχ επηπέδνπ 

πεληθηιιηλάζεο κε επηπιένλ αληνρή ζε Σ IC, PIP, θαη C2G. 

Καηά ηνλ έιεγρν επαηζζεζίαο ησλ κηθξνβίσλ κε ηε κέζνδν δηάρπζεο 

δίζθσλ, δίζθνη κε θαθηαδηδίκε  (CAZ), αδηξενλάκε (ATZ), θεθνηαμίκε 

(CTX), θαη θεθεπίκε (FEP) ηνπνζεηήζεθαλ ζε απφζηαζε 30mm απφ ην 

δίζθν ηεο ακνμηθηιιίλεο/  θιαβνπιαληθνχ νμένο  (AMC). Δπέθηαζε ηεο 

δψλεο αλαζηνιήο απφ έλα απφ ηνπο παξαπάλσ δίζθνπο πξνο ην δίζθν AMC 

(ζπλεξγηθή δξάζε) ζεσξήζεθε έλδεημε παξαγσγήο ESBL. H παξαγσγή 

επξένο θάζκαηνο β -ιαθηακάζεο ζε φια ηα εληεξνβαθηεξηαθά δηαπηζηψζεθε 

κε αληνρέο ζηελ AMX, AMC, TIC, PIP, C1G, C2G, C3G, C4G θαη 

επαηζζεζία κφλν ζε FOX θαη ζε  θαξβαπελέκεο ( IPM,MEM) (Jehl F, et  al , 

2001).  

Ο θπξηφηεξνο κεραληζκφο αληνρήο ησλ εληεξνβαθηεξηαθψλ ζηηο 

ακηλνγιπθνζίδεο είλαη ε παξαγσγή ελδχκσλ πνπ ηηο αδξαλνπνηνχλ. Σα 

αξρέγνλα ζηειέρε είλαη επαίζζεηα ζε φιεο ηηο ακηλνγιπθνζίδεο. 

Μειεηήζεθαλ νη  θαηλφηππνη αληνρήο ζηηο ακηλνγιπθνζίδεο :  α) ν ΚTGNt κε 

αληνρή ζηελ θαλακπθίλε (Κ), ηνκπξακπθίλε (Σ), γεληακπθίλε ( G) θαη 

λεηπικηθίλε (Nt) β) ν KTANt κε αληνρή ζηελ Κ, Σ, ακηθαζίλε (A), θαη Nt 
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γ) ν ΚΣG κε αληνρή ζε Κ, Σ, θαη G δ)  o ΚΝm κε αληνρή ζε Κ θαη 

λενκπθίλε (Νm) ε) ν GTNtNm κε  αληνρή  ζε G, T, Nt,  Nm ζη) o G κε 

αληνρή κφλν ζηελ G θαη ν δ) ν S κε αληνρή κφλν ζηελ ζηξεπηνκπθίλε (S) 

(Jehl F, et al.  2001).  

 

Θεπαπεία 

 

Ζ επαηζζεζία ζηα αληηβηνηηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θαζνξηζηεί   ε 

θαηαιιειφηεηα ηεο αληηκηθξνβηαθήο ζεξαπείαο (Gross PA, et  al.1994).  

Χο θαηάιιειε εκπεηξηθή αληηκηθξνβηαθή  ζεξαπεία γηα έλα επεηζφδην 

βαθηεξηαηκίαο νξίζηεθε ε ζεξαπεία κε ηνπιάρηζηνλ έλα δξαζηηθφ 

αληηβηνηηθφ ,  κε βάζε ην αληηβηφγξακκα ,  εληφο 24  σξψλ απφ ηε ιήςε ηεο 

αηκνθαιιηέξγεηαο.  Αθαηάιιειε εκπεηξηθή ζεξαπεία ζεσξήζεθε ε ρξήζε 

αληηβηνηηθνχ ζην νπνίν ην παζνγφλν ήηαλ αλζεθηηθφ  (Bell  DM. 2001).  

  

Δκβάζειρ 

 

Οη κεηαβιεηέο έθβαζεο πνπ καο απαζρφιεζαλ ήηαλ :  α) ε  βαξχηεηα 

ηεο θιηληθήο εηθφλαο  θαηά ηηο πξψηεο 24 ψξεο απφ ηε ιήςε 

αηκνθαιιηέξγεηαο,  ε νπνία θαζνξίζηεθε κε βάζε ηελ θαηάηαμε ηεο ζε 

ζήςε, βαξηά ζήςε, ζεπηηθφ shock θαη πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα θαη κε 

βάζε ην Pitt bacteremia score β) ε κεηαθνξά ησλ αζζελψλ ζηε Μνλάδα 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΔΘ) γ) ε δηάξθεη α  λνζειείαο δ)  ε 

ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεηφηεηα θαη ε) ε κηθξνβηαθή αληνρή ησλ ζηειερψλ 

πνπ απνκνλψζεθαλ.  

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

H πεξηγξαθή ησλ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ έγηλε κε ηελ δηάκεζν 

(median) θαη ην ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο  ( IQR) ή ηελ κέζε ηηκή (mean) 

θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε (SD). Ζ ζχγθξηζε ησλ  θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ  

ζηηο  δηαθνξεηηθέο νκάδεο αζζελψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην  ζηαηηζηηθφ 

έιεγρν δνθηκαζία ρ2 ηνπ  Pearson σο θξηηήξην αλεμαξηεζίαο  ή ηε δνθηκαζία 
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Fisher exact test φπνπ ήηαλ απαξαίηεην .  Ζ ζχγθξηζε ησλ  ζπλερψλ 

κεηαβιεηψλ  κε θαλνληθή θαηαλνκή έγηλε κε ην Student’s t -test  θαη  ην 

Mann-Whitney U- test ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζπγθξίλεη  ηηο κε 

παξακεηξηθέο κεηαβιεηέο (Altman DG, Malhin D, Bryant TN, Gardner MJ.  

2000).  Όιεο νη  δνθηκαζίεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ήηαλ «δηπιήο 

θαηεχζπλζεο» θαη  σο επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε  ην 

p≤0 .05.  Ζ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη νη απαηηνχκελνη ζηαηηζηηθνί 

έιεγρνη έγηλαλ κε ην  κε ην πξφγξακκα SPSS 19 .0 γηα Windows.  

Οη αζζελείο κε HCAB ζπγθξίζεθαλ κε ηνπο αζζελείο κε CAB σο 

πξνο ηα δεκνγξαθηθά, θιηληθά θαη κηθξνβηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη 

σο πξνο ηηο δηάθνξεο εθβάζεηο.   



 

 27 
 

 

Γεκφζηα Τγεία & Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 

Σκήκα Ηαηξηθήο – Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

 

 

 

IV. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

Δπηπνιαζκόο gram αξλεηηθήο βαθηεξηαηκίαο ζρεηηδόκελεο κε  

Υώξνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο  

  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο 423 αζζελείο εκθάληζαλ gram 

αξλεηηθή βαθηεξηαηκία εθ ησλ νπνίσλ 150 (35,5%) είραλ βαθηεξηαηκία κε 

έλαξμε ζηελ θνηλφηεηα (COB) θαη 273 (64,5%) λνζνθνκεηαθή  (ρήκα  2).   
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ρήκα 2: Αζζελείο κε gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία αλά επηδεκηνινγηθό ηύπν βαθηεξηαηκίαο 

 
 

Απφ ηνπο ζπλνιηθά 150 αζζελείο κε gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία κε 

έλαξμε ζηελ θνηλφηεηα απνθιείζηεθαλ 5 (3%) ιφγσ αδπλακίαο εχξεζεο ηνπ 

αηνκηθνχ ηνπο αλακλεζηηθνχ θαη ζηνηρείσλ γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο ζε 

HCAB ή CAB .  Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο αζζελψλ πνπ κειεηήζεθαλ κε gram 

αξλεηηθή βαθηεξηαηκία κε έλαξμε ζηελ θνηλφηεηα ήηαλ 145 εθ ησλ νπνίσλ 

83 (57,2%) είραλ HCAB θαη 62 (42,8%) είραλ CAB (ρήκα 3).  
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Βαθηεξηαηκίεο κε έλαξμε ζηελ 

θνηλφηεηα (COB) 

 

145 

Βαθηεξηαηκίεο ζρεηηδφκελεο κε 

Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Τγείαο (HCAB) 

 

83 (57,2%) 

Βαθηεξηαηκίεο Κνηλφηεηαο 

(CAB) 

 

 

62 (42,8%) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρήκα 3: Σαμηλόκεζε αζζελώλ κε gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία κε έλαξμε ζηελ θνηλόηεηα κε 

βάζε ηνλ επηδεκηνινγηθό ηύπν ηεο βαθηεξηαηκίαο 

 

 

Γηα ηνπο 83  αζζελείο κε HCAB εμεηάζηεθαλ  ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα 

νπνία έγηλε ε θαηάηαμή ηνπο ζε βαθηεξηαηκί εο ζρεηηδφκελεο κε Υψξνπο 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο  (Πίλαθαο  3).  Πελήληα επηά απφ ηνπο 83 

αζζελείο (69%)  είραλ λνζειεπηεί γηα πάλσ απφ 2 κέξεο ηνπο ηειεπηαίνπο 3 

κήλεο ,  33/83 (40%) είραλ  ιάβεη ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο ελδνθιέβηα 

αληηβίσζε,  24/83 (29%) εμεηδηθεπκέλε λνζειεπηηθή θξνληίδα ζην ζπίηη  θαη 

23/83 (28%) ρεκεηνζεξαπεία ελψ 21/83 (25%) είραλ νπξνθαζεηήξα.  
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Πίλαθαο 3.  πρλόηεηα θξηηεξίσλ θαηάηαμεο ησλ 83 ζρεηηδόκελσλ κε  Υώξνπο Παξνρήο 

Τπεξεζηώλ Τγείαο gram αξλεηηθώλ βαθηεξηαηκηώλ   

 

Κξηηήξηα 

 
Αξηζκόο(%) αζζελώλ*  

 

Σηο ηειεπηαίεο 90 κέξεο παξακνλή γηα > 2 κέξεο 

 

 

 

  Ννζνθνκείν 

 

57 (69) 

Σηο ηειεπηαίεο 30 κέξεο  

  Δλδνθιέβηα αγσγή 33 (40) 

  Δμεηδηθεπκέλε λνζειεπηηθή  θξνληίδα 24 (29) 

  Υεκεηνζεξαπεία 23 (28) 

  Οπξνθαζεηήξαο 21 (25) 

  Πεξηπνίεζε ηξαχκαηνο 16 (19) 

  Κεληξηθφο θιεβηθφο θαζεηήξαο 

 

13 (15) 

*  Ο ζπλν ιηθφο  αξηζκφο  αζζελψλ ε ίλαη  >83  δ ηφη η  πεξ ηζζφηεξα απφ  1  θξη ηήξ ηα κπνξε ί  λα 

ππάξρνπλ ζε  έλα αζζε λή.   

 
 

ύγθξηζε gram αξλεηηθήο βαθηεξηαηκίαο ζρεηηδόκελεο κε Υώξνπο 

Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο κε ηελ βαθηεξηαηκία Κνηλόηεηαο. 

 

Ζ ζχγθξηζε ησλ θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ gram αξλεηηθήο  

βαθηεξηαηκίαο ζρεηηδφκελεο κε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη 

βαθηεξηαηκίαο Κνηλφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν 

δνθηκαζία ρ2 ηνπ Pearson σο θξηηήξην αλεμαξηεζίαο ή ηε δνθηκαζία Fisher 

exact test  φπνπ ήηαλ απαξαίηεην. Ζ ζχγθξηζε ησλ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ κε 

θαλνληθή θαηαλνκή έγηλε κε ην Student’s t -test θαη ην Mann-Whitney U- 

test  ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζπγθξίλεη ηηο κε παξακεηξηθέο κεηαβιεηέο .  

Γημογπαθικά και κλινικά σαπακηηπιζηικά αζθενών 

 

Γελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ειηθία θαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

θχινπ κεηαμχ HCAB θαη CAB gram αξλεηηθήο βαθηεξηαηκίαο.O κέζνο  φξνο  

(mean) ειηθίαο  γηα ηνπο αζζελείο  κε HCAB ήηαλ 71 έηε (ηππηθή απφθιηζε  

[SD]:15), 48/83 (57,8%) ήηαλ άλδξεο  θαη 35/83 (42,2%) γπλαίθεο.  Οη 

αζζελείο κε CAB gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία είραλ κέζε ειηθία 69  έηε 

(SD:17), 28/62 (45,2%) ήηαλ άλδξεο  θαη 34/62 (54,8%) γπλαίθεο .  Ζ 

θαηαλνκή ησλ αζζελψλ ζηηο θιηληθέο ήηαλ δηαθνξεηηθή κεηαμχ ησλ δχν 
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νκάδσλ (P≤  .001). Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο λνζειεπφηαλ  ζηελ 

Παζνινγηθή θιηληθή ηφζν ζηηο HCAB (27/83 [32,5%]) φζν θαη ζηηο  CAB 

(29/62 [46,8 %]).  Όινη νη  αζζελείο ηεο  Ογθνινγηθήο  θαη Αηκαηνινγηθήο  

θιηληθήο   είραλ HCAB (25/83 [30,1%]) θαη (8 /62 [9,6%]) αληίζηνηρα, ελψ 

νη 10 απφ ηνπο 12 αζζελείο ζηελ Οπξνινγηθή θιηληθή είραλ CAB. Σν 

νπξνπνηεηηθφ ήηαλ ε πην ζπρλή εζηία ινίκσμεο ζηηο gram αξλεηηθέο 

βαθηεξηαηκίεο  κε έλαξμε ηελ θνηλφηεηα. Παξφια απηά αζζελείο κε CAB 

ήηαλ πην πηζαλφλ λα έρνπλ πξσηνγελή εζηία ινίκσμε ο ην νπξνπνηεηηθφ 

ζπγθξηηηθά κε  αζζελείο κε HCAB gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία (37/62 

[59,7%] vs. 37/83 [44,6%]).   

Yπήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ιήςε αληηβίσζεο θαηά ηνλ ηειεπηαί ν 

κήλα, 22 /83 (57,2%) ησλ αζζελψλ κε HCAB ζε ζχγθξηζε κε 8 /62 (12,9%) 

ησλ αζζελψλ κε CAB (P= .045). Σα θχξηα δεκνγξαθηθά θαη θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ  κε gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία  αλά  

επηδεκηνινγηθφ ηχπν βαθηεξηαηκίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ  Πίλαθαο  4.  
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Πίλαθαο 4. Βαζηθά δεκνγξαθηθά θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά αζζελώλ κε gram αξλεηηθή 

βαθηεξηαηκία αλά επηδεκηνινγηθό ηύπν βαθηεξηαηκίαο 

 

Μεηαβιεηέο 

 

 

COB 

N=145 

HCAB 

N=83 

CAB 

N=62 

P value 

 

Ζιηθία: mean (SD )  

 

 

70 (16)  

 

71 (15)  

 

69 (17)  

 

  0 ,465  

Φύιν,  n (%)  

  άλδξεο  

  γπλαίθεο  

 

 

76 (52 ,4)  

69 (47,6)  

 

48 (57,8)  

35 (42,2)  

 

28 (45,2)  

34 (54,8)  

  0 ,179  

 

Κιηληθή λνζειείαο  n (%)     <0,001  

  Ά Παζνινγηθή  56 (38,6)  27 (32,5)  29 (46,8)   

  Ογθνινγηθή  25 (17 ,2)  25 (30 ,1)   0   

  Οπξνινγηθή  12 (8 ,3)   2  (2 ,4)  10 (16 ,1)   

  Γαζηξεληεξνινγ ηθή  12 (8 ,3)   4  (4 ,8)   8  (12,9)   

  Άιιε  

 

40  (27,6)  25 (30,1)  15 (24,2)   

Δζηία βαθηεξηαηκίαο,  n (%)       0 ,053  

  Οπξνπνηεηηθφ  74 (51,0)  37 (44,6)  37 (59,7)   

  Ήπαξ/ρνιεθφξα  24 (16,6)  12 (14,5)  12 (19,4)   

  Αλαπλεπζηηθφ  20 (13,8)  12 (14,5)   8  (12,9)   

  Γέξκα θαη καιαθά κφξηα  10 (16,6)   9  (10,8)   1  (1 ,6)   

  Άιιε  17 (11,7)  13 (15,7)   4  (6 ,5)   

     

Λήςε αληηβίσζεο ηνλ ηειεπηαίν 

κήλα,  n (%)  

 

30 (20,7)  22 (57,2)   8  (12,9)    0 ,045  

εκ .   COB=co mmuni ty-on set  b ac te remia  (βαθηεξηα ηκία  κε  έλαξμε  ζηελ  θν ηλφηεηα ) ,  HCAB=   

heal th care -asso ci ated  b act eremia  (βαθηεξηαηκία  ζρε η ηδφκελε  κε  ρψξνπο  ππεξε ζηψλ  πγε ίαο ) ,  

CAB= co mmuni ty-acqui red  bact eremia  (βαθηεξηα ηκία  θνηλφ ηεηαο ) ,  mean=κέζν ο  φξνο ,  

SD=ηππ ηθή  απφθιηζε .  

  

Παπάγονηερ ζςνοζηπόηηηαρ και βαπύηηηα ςποκείμενος νοζήμαηορ 

 

Ζ ζπρλφηεηα ππνθείκελσλ λνζεκάησλ ήηαλ κεγαιχηεξε  ζηνπο 

αζζελείο κε HCAB. Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο ήηαλ αξθεηά ζπρλή  αζζέλεηα 

θαη ζηηο δχν νκάδεο,  HCAB 27 /83 (32,5%) θαη CAB 20/62 (32,2%). Οη 

θαθνήζεηο ζπκπαγείο  φγθνη ήηαλ πην ζπρλνί ζηνπο αζζελείο κε HCAB απφ 

φηη ζηνπο αζζελείο κε CAB (35/83 [42,2%] vs.  3/62 [4,8%]; P≤.001),  φπσο 

θαη ε λεθξηθή λφζνο (18 /83 [21,7%] vs. 4 /62 [6,5%]; P≤ .011),  ε άλνηα 

(14/83 [16,9%] vs. 3 /62 [4,8%]; P=.026) θαη ε θαηάθιηζε (19 /83[22,9%] 
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vs.1/62 [1,6%]; P≤  .001). Διεχζεξνη αηνκηθνχ ηζηνξηθνχ  ήηαλ 14/62 

(22,6%) ησλ αζζελψλ κε CAB ελψ κφλν 3 /83 (3,6%) ησλ αζζελψλ κε 

HCAB δελ είραλ θαλέλα παξάγνληα ζπλνζεξφηεηαο (P≤.00 1).  Οη αζζελείο 

κε HCAB είραλ πςειφηεξν Charlson score πξνζαξκνζκέλν γηα ηελ ειηθία 

(mean [SD], 7 [2,7] vs. 4 [2,3]; P≤ .001),  ην νπνίν κεηαθξάδεηαη σο 

βαξχηεξα  ππνθείκελα λνζήκαηα .  Οη θχξηνη παξάγνληεο ζπλνζεξφηεηαο θαη 

ε βαξχηεηα ηνπ ππνθείκελνπ λνζήκαηνο  ησλ αζζελψλ κε gram αξλεηηθή 

βαθηεξηαηκία αλά επηδεκηνινγηθφ ηχπν βαθηεξηαηκίαο παξνπζηάδνληαη ζην  

ρήκα 4 θαη ζηνλ Πίλαθαο  5.  
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ρήκα 4: πρλόηεηα ππνθείκελσλ λνζεκάησλ αλά επηδεκηνινγηθό ηύπν gram αξλεηηθήο 

βαθηεξηαηκίαο.  
*P ≤ .001, ** P ≤ .05; Γ= αθραξψδεο δηαβήηεο; HCAB= healthcare-associated bacteremia (βαθηεξηαηκία ζρεηηδφκελε 

κε ρψξνπο ππεξεζηψλ πγείαο), CAB= community-acquired bacteremia (βαθηεξηαηκία θνηλφηεηαο) 
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Πίλαθαο 5. Παξάγνληεο ζπλνζεξόηεηαο θαη βαξύηεηα ππνθείκελνπ λνζήκαηνο αζζελώλ κε 

gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία αλά επηδεκηνινγηθό ηύπν βαθηεξηαηκίαο 
 

Μεηαβιεηέο 

 

 

COB 

N=145 

 

HCAB 

N=83 

CAB 

N=62 

P value 

 

Διεύζεξν  αηνκηθό ηζηνξηθό,  n (%)  

 

 

17 (11,7)  

  

 3  (3 ,6)  

 

14 (22,6)  

 

<0,001  

Τπνθείκελν λόζεκα,  n (%)      

αθραξψδεο δηαβήηεο 47 (32,4) 27 (32,5)  20 (32,3)    0 ,972  

Καθνήζεο ζπκπαγήο φγθνο  38 (26,2)  35 (42,2)   3  (4 ,8)  <0,001  

πκθ. Καξδηαθή αλεπάξθεηα  24 (16,6)  14 (58,3)  10 (16,1)    0 ,906  

Υξφληα πλεπκνλνπάζε ηα  21 (14,5)   9  (10,8)  12 (19,4)    0 ,150  

Νεθξηθή λφζνο  22 (15,2)  18 (21,7)   4  (6 ,5)    0 ,011  

Καηαθεθιηκέλνο  20 (13,8)  19 (22,9)   1  (1 ,6)  <0,001  

Άλνηα  17 (11,7)  14 (16,9 )   3  (4 ,8)    0 ,026  

Πεξηθεξηθή αγγε ηαθή λφζνο  14 (9 ,7)  10 (12,0)   4  (6 ,5)    0 ,259  

Νφζνο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ  14 (9 ,7)   7  (8 ,4)   7  (11,3)    0 ,564  

Άιια*  

 

33 (22,8)  26 (31,3)   7  (11,3)    0 ,004  

Βαξύηεηα ππνθείκελσλ λνζεκάησλ      

Charlson score: mean (SD) 

 

6 (3,0)  7  (2 ,7)   4  (2 ,3)  <0,001  

 

 

 εκ .   COB=co mmuni ty -o nset  b ac teremia (βαθηεξηα ηκ ία κε  έλαξμε ζηελ θν ηλφηεηα) ,  HCAB=   

heal th care -asso ciated  b act eremia (βαθηεξηαηκία ζρε η ηδφκελε κε  ρψξνπο  ππεξε ζηψλ  πγε ίαο) ,  

CAB= co mmuni ty -acqui red  bact eremia (βαθηεξηαηκία θν ηλφ ηεηαο ) ,  mean=κέζν ο  φξνο ,  

SD=ηππ ηθή απφθι ηζε. *Αγγε ηαθή εγθε θαιηθή λφζνο ,  Αηκαηνιν γηθή θαθνήζε ηα,  Ζκηπιεγία,  

Ζπαηηθή λφ ζνο ,  Έκθξαγκα κπνθαξδ ίνπ,  Πεπη ηθφ  έιθνο  

 
 

Μικποβιολογικά δεδομένα 

  

 Σα εληεξνβαθηεξηαθά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε Escherichia Coli  ήηαλ 

ηα πην ζπρλά απνκνλσζέληα παζνγφλα θαη ζηνπο δχν ηχπνπο βαθηεξηαηκίαο.  

Παξφια απηά ε Escherichia Coli  ήηαλ πην ζπρλά ην ππεχζπλν παζνγφλν γηα  

ηηο βαθηεξηαηκίεο Κνηλφηεηαο (47/62 [75,8%] vs. 36/83[43,4%]) ελψ ε  

Klebsiella pneumoniae  απνκνλψζεθε ζπρλφηεξα ζη ηο βαθηεξηαηκίεο 

ζρεηηδφκελεο κε Υψξνπο Τπεξεζηψλ Τγείαο (16 /83 [19,3%] vs. 3/62 

[4,8%]). Tα θπξηφηεξα gram αξλεηηθά παζνγφλα πνπ απνκνλψζεθαλ αλά  

επηδεκηνινγηθφ ηχπν βαθηεξηαηκίαο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθαο 6. 

Κπξηφηεξα gram αξλεηηθά παζνγφλα αλά επηδεκηνινγηθφ ηχπν  βαθηεξηαηκίαο  

Πίλαθαο 6 θαη ζην ρήκα  5.  
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Γεκφζηα Τγεία & Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 

Σκήκα Ηαηξηθήο – Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

 

Πίλαθαο 6. Κπξηόηεξα gram αξλεηηθά παζνγόλα αλά επηδεκηνινγηθό ηύπν βαθηεξηαηκίαο 

 

Παζνγόλα 

 

COB 

N=145 

 

HCAB 

N=83 

CAB 

N=62 

P value 

 

Σαμηλόκεζε κηθξνβίσλ, n (%) 

 

    

  0,091 

  Δληεξνβαθηεξηαθά 117 (80,7) 63 (75,9) 54 (87,1)  

  Άιια 

 

  28 (19,3) 20 (24,1)   8 (12,9)  

Παζνγόλν, n (%)     0,001 

  Escherichia Coli 83 (57,2) 36 (43,4) 47 (75,8)  

  Klebsiella pneumoniae 19 (13,1) 16 (19,3)  3 (4,8)  

  Ps. aeruginosa 12 (8,3)  9 (10,8)  3 (4,8)  

  Άιια 

 

31 (21,4) 22 (26,5)  9 (14,5)  

εκ .   COB=co mmuni ty -on set  b ac te remia ( βαθηεξηα ηκία  κε  έλαξμε  ζηελ  θν ηλφηεηα ) ,  HCAB=   

heal th care -asso ci ated  b act eremia ( βαθηεξηαηκία  ζρε η ηδφκελε  κε  ρψξνπο  ππεξε ζηψλ  πγε ίαο ) ,  

CAB= co mmuni ty -acqui red  bact eremia ( βαθηεξηαηκία  θνηλφ ηεηαο ) .  
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ρήκα 5: Κπξηόηεξα gram αξλεηηθά παζνγόλα αλά επηδεκηνινγηθό ηύπν βαθηεξηαηκίαο 
HCAB= healthcare-associated bacteremia (βαθηεξηαηκία ζρεηηδφκελε κε ρψξνπο ππεξεζηψλ πγείαο), CAB= community-

acquired bacteremia (βαθηεξηαηκία θνηλφηεηαο) 
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Γεκφζηα Τγεία & Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 

Σκήκα Ηαηξηθήο – Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

 Όζνλ αθνξά ηε κηθξνβηαθή αληνρή ησλ απνκνλσζέλησλ 

ζηειερψλ, ε παξαγσγή πεληθηιιηλάζεο ήηαλ πην ζπρλή ζηα ζηειέρε πνπ 

απνκνλσζήθαλ απφ βαθηεξηαηκίεο θνηλφηεηαο (22/55 [40%] vs.14/63 

[22,2%]; P=.036) ελψ θαη ζηηο δχν νκάδεο ππήξρε έλα αξθεηά κεγάιν 

πνζνζηφ κηθξνβίσλ κε αξρέγνλν θαηλφηππν ζηηο β -ιαθηάκεο  (HCAB: 

36/72.[50,0%] θαη  CAB:34/58 [58,6]).  Σα ππεχζπλα παζνγφλα γηα ηηο 

βαθηεξηαηκίεο ζρεηηδφκελεο κε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 

εκθάληδαλ  ζεκαληηθά  κεγαιχηεξε κηθξνβηαθή αληνρή απφ απηά ηεο 

Κνηλφηεηαο (Πίλαθαο 7).  
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Γεκφζηα Τγεία & Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 

Σκήκα Ηαηξηθήο – Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Πίλαθαο 7. Μηθξνβηαθή αληνρή gram αξλεηηθώλ παζνγόλσλ αλά επηδεκηνινγηθό ηύπν 

βαθηεξηαηκίαο 

 

Μηθξνβηαθή αληνρή 

n/ ζπλνιηθό αξηζκό (%) 

 

COB 

N=145 

HCAB 

N=83 

Κνηλόηεηαο 

N=62 

P value 

 

Αξρέγνλνο θαηλόηππνο  ζε   

β-ιαθηάκεο
i 

      E.Coli 

     Kl.pneumoniae 

     Ps.aeruginosa 

   

 

70/130 (53,8) 

 

  43/83 (51,8) 

    7/19 (36,8) 

    8/12 (66,7) 

  

36/72 (50,0) 

 

17/36 (47,2) 

 5/16 (31,3) 

   5/9 (55,6) 

 

34/58 (58,6) 

 

26/47 (56,6) 

    2/3 (66,7) 

    3/3 (100) 

   

  0,327 

 

   

Παξαγσγή πεληθηιιηλάζεο
ii 

        
E.Coli 

     Kl.pneumoniae 

  

36/118 (30,5) 

  33/83 (39,8) 

    0/19 (0) 

14/63 (22,2) 

13/36 (36,1) 

  0/16 (0) 

22/55 (40,0) 

20/47 (42,6) 

    0/3 (0) 

  0,036 

   

Αληνρή ζηηο C3G
iii 

        
E.Coli 

     Kl.pneumoniae 

     Ps.aeruginosa 

    Άιια 

 

31/145 (21,4) 

    7/83 (8,4) 

  12/19 (63,2) 

    4/12 (33,3) 

    8/31 (25,8) 

27/83 (32,5) 

  6/36 (16,7) 

  5/11 (68,8) 

    4/9 (44,4) 

  6/22 (27,3) 

  4/62 (6,5) 

  1/47 (2,1) 

    1/3 (33,3) 

    0/3 (0) 

   2/9 (22,2) 

<0,001 

 

Αληνρή ζε ακηλνγιπθνζίδεο
iii 

        
E.Coli 

     Kl.pneumoniae 

     Ps.aeruginosa 

    Άιια 

 

29/144 (20,1) 

    8/83 (9,6) 

    9/19 (47,4) 

    2/12 (16,7) 

  10/30 (33,3) 

22/82 (26,8) 

  4/36 (11,1) 

  8/16 (50,0) 

    2/9 (22,2) 

  8/21 (38,1) 

  7/62 (11,3) 

  4/47 (8,5) 

    1/3 (33,3) 

    0/3 (0) 

    2/9 (22,2) 

  0,021 

 

Αληνρή ζε θηλνιόλεο
iii 

        
E.Coli 

     Kl.pneumoniae 

  Ps.aeruginosa  

 Άιια  

 
 

38/144 (26,4) 

  17/83 (20,5) 

  11/19 (57,9) 

    4/12 (33,3) 

    6/30 (20,0) 

29/82 (35,4) 

11/36 (30,6) 

10/16 (62,5) 

    4/9 (44,4) 

  4/21 (19,0) 

  9/62 (14,5) 

  6/47 (12,8) 

    1/3 (33,3) 

    0/3 (0) 

    2/9 (22,2) 

  0,005 

 

Παξαγσγή ESBL
iv 

        
E.Coli 

     Kl.pneumoniae 

    Ps.aeruginosa 

    

18/135 (13,3) 

    7/83 (8,4) 

  11/19 (57,9) 

    0/12 (0) 

 

16/76 (21,1) 

  6/36 (16,7) 

10/16 (62,5) 

    0/9 (0) 

  2/59 (3,4) 

  1/47 (2,1) 

    1/3 (33,3) 

    0/3 (0) 

  0,003 

 

Αληνρή ζε θαξβαπελέκεο
iii 

        
E.Coli 

     Kl.pneumoniae 

     Ps.aeruginosa 

    Άιια 

 

12/145 (8,3) 

    0/83 (0) 

    4/19 (21,1) 

    3/12 (25,0) 

    5/31 (16,1) 

10/83 (12,0) 

  0/36 (0) 

 3/16 (18,8) 

   3/9 (33,3) 

 4/22 (18,2) 

  2/62 (3,2) 

  0/47 (0) 

    1/3 (33,3) 

    0/3 (0) 

    1/9 (11,1) 

  0,056 

 

 

**Πνιπαλζεθηηθό ζηέιερνο
iii 

        
E.Coli 

     Kl.pneumoniae 

     Ps.aeruginosa 

    Άιια
 

 

16/145 (11,0) 

    3/83 (3,6) 

    8/19 (42,1) 

    2/12 (16,7) 

    3/31 (9,7) 

 

13/83 (15,7) 

  2/36 (5,6) 

  7/16 (43,8) 

    2/9 (22,2) 

  2/22 (9,1) 

  3/62 (4,8) 

  1/47 (2,1) 

    1/3 (33,3) 

    0/3 (0) 

   1/9 (11,1) 

  0,040 

 

εκ .    i  Δληε ξνβαθηεξηαθά  θαη  P s . ae rug inosa ,  i iΔληεξνβαθηεξηαθά ,  i i i  Όια ,  
i v Δληε ξνβαθηεξηαθά ,  P s .ae ruginosa  θαη  Ac inetob acte r  spp . ,  C3 G=Κεθαιν ζπν ξίλεο  ηξ ίηεο  

γελεάο ,  ESBL= Extend ed  Spect ru m β - l axtamase .  ** Aλζεθη ηθφηεηα  ζε  θεθαιν ζπν ξίλεο  ηξί ηεο  

γελεάο ,  ακηλνγιπθνζίδεο  θαη  θ ηλν ιφλεο .  
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Γεκφζηα Τγεία & Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 

Σκήκα Ηαηξηθήο – Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

πγθεθξηκέλα  27/83 (32,5%) θαη 4/62 (6,5%) gram αξλεηηθά ζηειέρε 

πνπ απνκνλψζεθαλ  απφ αζζελείο κε HCAB θαη CAB αληίζηνηρα ήηαλ 

αλζεθηηθά ζηηο θεθαινζπνξίλεο ηξίηεο γελεάο (P<.001), 22/82 (26,8%) vs. 

7/62 (11,3%) είραλ αληνρή  ζε έζησ θαη κία ακηλνγιπθνζίδε (P=.021), 

29/82 (35,4%) vs.  9/62 (14,5%) ήηαλ αλζεθηηθά ζηηο θηλνιφλεο  (P=.005), 

16/76 (21,1%) vs.  2/59 (3,4%) ήηαλ ζηειέρε κε παξαγσγή ESBL (P=.003),  

10/83 (12,0%) vs.  2/62 (3,2%) ήηαλ αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπαλέκεο (P=.056) 

θαη 13/83 (15,7%)  vs. 3/62 (4,8%) ήηαλ πνιπαλζεθηηθά ζηειερε (P=.040).  Ο 

επηπνιαζκφο αλζεθηηθφηεηαο  ζηηο C3G γηα ηελ E.Coli  ήηαλ 6/36 (16,7%) 

ζηηο HCAB θαη 1/47 (2,1%) ζηηο CAB ελψ γηα ηελ Kl.pneumoniae  5/11 

(68,8%) vs. 1/3 (33,3%). Tα 6/36  (16,7%) ησλ απνκνλσζέλησλ ζηειερψλ 

E.Coli  ζηηο HCAB παξήγαγαλ ESBL ,  ηα 4/36 (11,1%) εκθάληδαλ αληνρή ζε 

έζησ θαη κία ακηλνγιπθνζίδε θαη 11/36 (30,6%) ήηαλ αλζεθηηθά ζηηο 

θηλνιφλεο ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αλζεθηηθφηεηαο γηα ηα ζηειέρε 

Kl.pneumoniae  ήηαλ 10/16 (62,5%) (παξαγσγή ESBL), 8/16 (50,0%) 

(αληνρή ζε έζησ θαη κία ακηλνγιηθνζίδε),  10/16 (62,5%) (αληνρή ζε 

θηλνιφλεο) θαη επηπιένλ 3/16 (18,8%) αλζεθηηθφηεηα ζηηο θαξβαπελέκεο .  

Καλέλα ζηέιερνο E.coli  δελ ήηαλ αλζεθηηθφ ζηηο θαξβαπελέκεο. ηηο gram 

αξλεηηθέο κηθξνβηαηκίεο θνηλφηεηαο ε αλζεθηηθφηεηα ησλ απνκνλνζέλησλ 

ζηειερψλ E.Coli  ήηαλ 1/47 (2,1%) (παξαγσγή ESBL), 4/47 (8,5%) (αληνρή 

ζε ακηλνγιπθνζίδεο) θαη 6/47 (12,8%) (αληνρή ζε θηλνιφλεο)  ελψ ησλ 

Kl.pneumoniae  ήηαλ αληίζηνηρα 1ζηα 3 ζηειέρε (33,3%) (γηα παξαγσγή 

ESBL,  αληνρή ζε ακηλνγιπθνζίδεο, αληνρή ζε  θηλνιφλεο θαη 

θαξβαπελέκεο)]. Πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε ήηαλ ηα 2/36 (5,6%) ησλ E.Coli  

ζηηο HCAB vs. 1/47 (2,1%) ζηηο CAB θαη 7/16 (43,8%) vs.  1/3 (33,3%) ησλ 

Kl.pneumoniae .  ην ρήκα 6 θαη  ρήκα 7θαίλνληαη ηα πνζνζηά  

αλζεθηηθφηεηαο ησλ απνκνλσζέλησλ  κηθξνβίσλ E.Coli  θαη Kl.pneumoniae  

αληίζηνηρα  αλα επηδεκηνινγηθφ ηχπν βαθηεξηαηκίαο.  
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Γεκφζηα Τγεία & Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 

Σκήκα Ηαηξηθήο – Παλεπηζηήκην Κξήηεο 
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ρήκα 6: Δπηπνιαζκόο αλζεθηηθόηεηαο E.Coli αλά επηδεκηνινγηθό ηύπν βαθηεξηαηκίαο 
 HCAB= healthcare-associated bacteremia (βαθηεξηαηκία ζρεηηδφκελε κε ρψξνπο ππεξεζηψλ πγείαο), CAB= community-

acquired bacteremia (βαθηεξηαηκία θνηλφηεηαο) *C3G=θεθαινζπνξίλεο ηξίηεο γελεάο 
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ρήκα 7: Δπηπνιαζκόο αλζεθηηθόηεηαο Kl.pneumoniae αλά επηδεκηνινγηθό ηύπν 

βαθηεξηαηκίαο 
HCAB= healthcare-associated bacteremia (βαθηεξηαηκία ζρεηηδφκελε κε ρψξνπο ππεξεζηψλ πγείαο), CAB= community-

acquired bacteremia (βαθηεξηαηκία θνηλφηεηαο) *C3G=θεθαινζπνξίλεο ηξίηεο γελεάο 

E.Coli, Ν=83 

Kl. Pneumoniae, Ν= 19 
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Γεκφζηα Τγεία & Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 

Σκήκα Ηαηξηθήο – Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Μεηαβληηέρ Έκβαζηρ 

 

Τπήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ παξαηεξνχκελεο θαη 

αλακελφκελεο ζπρλφηεηαο HCAB θαη CAB gram αξλεηηθήο βαθηεξηαηκίαο 

ζηε βαξχηεηα ηεο βαθηεξηαηκίαο θαηά ηηο  πξψηεο 24 ψξεο εηζαγσγήο κε 

βάζε ηελ θαηάηαμε ηεο ζε ζήςε,  βαξηά ζήςε, ζεπηηθφ shock θαη 

πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα (ρ
2
 = 90,82, DF = 3, P<.001).  Οη αζζελείο κε 

HCAB είραλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ βαξηά ζήςε  45/83 

(54,2%) vs. 7/62 (11,3%), ζεπηηθφ shock 17/83 (20,5%) vs.  3/62 (4,8%) θαη 

πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα 17/83 (20,5%) vs.  1/62 (1,6%) ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο αζζελείο κε CAB, ελψ ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ ζήςε  4/83 

(4,8%) vs.  51/62 (82,3%).  

Ζ  δηάκεζνο  ηνπ  Pitt  bacteremia score ζηηο  HCAB (median:3, IQR:2-

4) ήηαλ  ζεκαληηθά  πςειφηεξε  (P<.001) απφ  ηελ  δηάκεζν  ζηηο  CAB 

(median:0, IQR:0-1).   

H δηαθνξά ζπρλφηεηαο ρνξήγεζεο θαηάιιειεο εκπεηξηθήο ζεξαπείαο 

ζηηο δχν νκάδεο ,  HCAB 53/83 (63,9%) vs. CAB 51/62 (82,3%), ήηαλ 

ζεκαληηθή (P=.015) κε πηζαλφηεξε θαηάιιειε εκπεηξηθή ζεξαπεία ζηηο 

CAB gram αξλεηηθέο βαθηεξηαηκίεο.   

Τπήξμε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ επηδεκηνινγηθνχ ηχπνπ 

βαθηεξηαηκίαο θαη ελδνλνζνθνκεηαθήο ζλεηφηεηαο (ρ
2
 = 20,68, DF = 1,  

P<.001) κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ζαλάηνπ ζηηο HCAB (26/83 [31,3%]) ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο  CAB (1/62 [1,6%]).  Γελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο 

δχν νκάδεο σο πξνο ηηο κέξεο λνζειείαο (P= .095) θαη ηε κεηαθνξά ησλ 

αζζελψλ ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (P= .307) (Πίλαθαο 8).  
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Γεκφζηα Τγεία & Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 

Σκήκα Ηαηξηθήο – Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

Πίλαθαο 8. Καηαλνκή κεηαβιεηώλ έθβαζεο αλά επηδεκηνινγηθό ηύπν gram αξλεηηθήο 

βαθηεξηαηκίαο κε έλαξμε ζηελ θνηλόηεηα. 

 

Μεηαβιεηέο έθβαζεο, n (%) 

 

COB 

N=145 

 

HCAB 

N=83 

Κνηλόηεηαο 

N=62 

P value 

 

Βαξύηεηα βαθηεξηαηκίαο ηηο 

πξώηεο 24 ώξεο 

    

<0,001  

  ήςε 55 (37,9)   4 (4,8) 51 (82,3)  

  Βαξηά ζήςε 52 (35,9) 45 (54,2)  7 (11,3)  

  επηηθφ shock 20 (13,8) 17 (20,5)  3 (4,8)  

  Πνιπνξγαληθή αλαπάξθεηα 

 

18 (12,4) 17 (20,5)  1 (1,6)  

  Pitt score:median (IQR) 

 

  2 (0-3)   3 (2-4)  0 (0-1) <0,001 

Μέξεο λνζειείαο, median (ΗQR) 
 

 8 (5-13) 

 

 11 (5-15)  8 (4-11) 

 

  0,095 

 

Καηάιιειε  εκπεηξηθή ζεξαπεία,  

 

104 (71,7) 53 (63,9) 51 (82,3)   0,015 

Μεηαθνξά ζηε ΜΔΘ 

 

24 (16,6) 16 (19,3)  8 (12,9)   0,307 

Δλδνλνζνθνκεηαθόο ζάλαηνο 

 

27 (18,6) 26 (31,3)  1 (1,6) <0,001 

εκ .   COB=co mmuni ty-o nset  b ac ter emia  (βαθηεξηα ηκ ία  κε  έλαξμε  ζηελ  θνηλφηεηα ) ,  HCAB=   

heal th care -asso ci ated  b act eremia  (βαθηεξηαηκία  ζρε η ηδφκελε  κε  ρψξνπο  ππεξε ζηψλ  πγε ίαο ) ,  

CAB= co mmuni ty-acqui red  bact eremia  (βαθηεξηαηκία  θνηλφ ηεηαο ) ,  median=δ ηάκεζνο ,  

IQR=ελδνηεηαξηεκν ξηαθφ  εχξνο . ,  ΜΔΘ= Μνλάδα  Δληαηηθήο  Θεξαπείαο  
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V. ΤΕΖΣΖΖ 
 
  

Λίγεο κειέηεο έρνπλ γίλεη κε βάζε ηνλ  δηαρσξηζκφ ηεο βαθηεξηαηκίαο 

κε έλαξμε ζηελ θνηλφηεηα φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνπο  Friedman et  al .  

χκθσλα κε φζα γλσξίδνπκε δχν κειέηεο έρνπλ γίλεη γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο  gram αξλεηηθήο HCAB (Marschall  J , Fraser VJ, Doherty J , Warren DK. 

2009; Al-Hasan MN , Eckel-Passow JE ,  Baddour LM.2012).  ηελ κειέηε 

ησλ Marschall  et al.(2009),  oη  πεξηζζφηεξνη αζζελείο είραλ βαθηεξηαηκία 

ζρεηηδφκελε κε ηνπο Υψξνπο παξνρήο Τπεξεζηψλ πγείαο θαη ιίγνη κφλν 

είραλ βαθηεξηαηκία θνηλφηεηαο. Tν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο δελ ηνπο 

επέηξεςε ηελ αλίρλεπζε δηαθνξψλ ζηελ έθβαζε θαη κηθξνβηαθή αληνρή 

αλάκεζα ζηνπο δχν επηδεκηνινγηθνχο  ηχπνπο βαθηεξηαηκίαο. ηελ έξεπλα 

ησλ Al-Hasan MN,et al  (2012) ,  κειεηήζεθε ε ζπζρέηηζε  ηνπ 

επηδεκηνινγηθνχ ηχπνπ gram αξλεηηθήο βαθηεξηαηκίαο κε έλαξμε ζηελ 

θνηλφηεηα ζην είδνο ηνπ παζνγφλνπ, ζηε κηθξνβηαθή αληνρή θαη ζηε 

ζλεηφηεηα .  Βξέζεθε φηη  ε HCAB είλαη ζεκαληηθή κεηαβιεηή πξφβιεςεο 

γηα gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία απφ Pseudomonas aeruginosa ή  

Enterobacter ή  Citrobacter  ή Serratia spp .  Παξάιιεια  βξέζεθε φηη  ε 

θαηάηαμε ελφο αζζελή ζηελ HCAB απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα βαθηεξηαηκίαο 

απφ ζηειέρε αλζεθηηθά  ζηηο θηλνιφλεο.  Δπίζεο ζε απηή ηελ έξεπλα ε HCAB 

ππήξμε αλεμάξηεηνο παξάγνληαο ζλεηφηεηαο ζηηο 28 κέξεο θαη ζηνλ έλα 

ρξφλν.  

ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε κία πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο 

ζπρλφηεηαο ησλ δεκνγξαθηθψλ, θιηληθψλ, θαη κηθξνβηνινγηθψλ  

ραξαθηεξηζηηθψλ  ησλ αζζελψλ κε HCAB θαη CAB gram αξλεηηθή 

βαθηεξηαηκία κε έλαξμε ζηελ θνηλφηεηα  γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, κε 

ζθνπφ λα ππάξμεη κία πξψηε εηθφλα ηεο επηδεκηνινγίαο , ηεο θιηληθήο 

εηθφλαο θαη εμέιημεο ηεο gram αξλεηηθήο  HCAB ζε ζχγθξηζε κε ηελ CAB. 
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ηελ κειέηε καο ην 57,2% ησλ αζζελψλ κε gram αξλεηηθή 

βαθηεξηαηκία κε έλαξμε ζηελ θνηλφηεη α είραλ HCAB. Σν πνζνζηφ απηφ 

δηαθέξεη απφ ηηο άιιεο έξεπλεο φπσο ησλ Marschall ,  et  al (2009),  πνπ 

βξήθε επηπνιαζκφ  HCAB 82,5%. Αληίζεηα  είλαη αξθεηά θνληά κε ηα 

απνηειέζκαηα  ησλ Al-Hasan MN, et al  (2012) πνπ βξήθαλ πνζνζηφ HCAB 

41,7%, ησλ Shorr,  et  al  (2006),  56,7%, θαη ηνπ Friedman, et al (2002),  

50,9%. Σα πςειφηεξα πνζνζηά  απνδφζεθαλ  ζηνλ ηχπν ηνπ λνζνθνκείνπ 

πνπ έγηλε ε κειέηε θαη αλαιπηηθφηεξα  ζην  γεγνλφο φηη ηα λνζνθνκεία απηά  

ήηαλ ηξηηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα λνζνθνκεία  θαη είραλ εμεηδηθεπκέλα 

ηκήκαηα  κε αζζελείο κε βαξχηεξα ππνθείκελα λνζήκαηα .  Γηα παξάδεηγκα 

ην λνζνθνκείν πνπ δηεμάρζεθε ε έξεπλα ησλ Marschall ,  et  al, ήηαλ έλα 

κεγάιν ηξηηνβάζκην λνζνθνκείν κε πνιινχο νγθνινγηθνχο θαη αζζελείο κε 

κεηακφζρεπζε ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ. Ζ δηαθχκαλζε κπνξεί α λ νθείιεηαη 

θαη ζην δηαθνξεηηθφ είδνο επηδεκηνινγηθήο κειέηεο  πνπ εθαξκφζηεθε, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πιεζπζκηαθή κειέηε ησλ Al-Hasan MN, et  al 

φπνπ ν ζρεδηαζκφο ηεο κειέηεο  κπνξεί λα  βνήζεζε ζηελ εμάιεηςε ηνπ 

ζπζηεκαηηθνχ  ζθάικαηνο δπζαλάινγεο παξαπνκπήο ησλ πεξηπηψζεσλ 

(referral  bias) ζηα λνζνθνκεία ηξηηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο.  

Σν νπξνπνηεηηθφ ήηαλ ε πην ζπρλή εζηία ινίκσμεο ζηηο gram 

αξλεηηθέο βαθηεξηαηκίεο κε έλαξμε ηελ θνηλφηεηα. Παξφια απηά αζζελείο 

κε CAB ήηαλ πην πηζαλφλ λα έρνπλ πξσηνγελή εζηία ινίκσμεο  ην 

νπξνπνηεηηθφ ζπγθξηηηθά κε αζζελείο κε HCAB gram αξλεηηθή 

βαθηεξηαηκία θάηη ην νπνίν έρεη  παξαηεξεζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο ( Al-

Hasan MN,et al.  2012; Marschall , et  al . 2009). Σα εληεξνβαθηεξηαθά θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ε Escherichia Coli  ήηαλ ηα πην ζπρλά απνκνλσζέληα 

παζνγφλα θαη  ζηνπο δχν ηχπνπο βαθηεξηαηκίαο .  Παξφια απηά ε Escherichia 

Coli  ήηαλ πην ζπρλά ην ππεχζπλν παζνγφλν γηα ηηο  βαθηεξηαηκίεο 

Κνηλφηεηαο ελψ ε Klebsiella pneumoniae  θαη ε Ps.aeruginosa  

απνκνλψζεθε ζπρλφηεξα ζηηο βαθηεξηαηκίεο ζρεηηδφκελεο κε Υψξνπο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο. Απηά ηα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε ηηο  πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο ελψ επηπιένλ ζχκθσλα κε ηνπο Al-Hasan MN, et al νη αζζελείο κε 

HCAB ήηαλ ζρεδφλ ηξεηο θνξέο πηζαλφηεξν λα έρνπλ Ps.aeruginosa ψο 
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ππεχζπλν  παζνγφλν ηεο βαθηεξηαηκίαο ζπγθξηηηθά κε ηνπο αζζελείο κε 

CAB. 

Μειέηεο έδεημαλ φηη νη  ινηκψμεηο  κε  έλαξμε  ζηελ  θνηλφηεηα  ιφγσ  

παξαγσγήο επξένο θάζκαηνο β - ιαθηακαζψλ απφ ζηειέρε E. Coli  έρνπλ  

απμεζεί  ζεκαληηθά  παγθνζκίσο  (Paterson DL, Bonomo RA, 2005; Pitout 

JDD, Nordmann P, Laupland KB, Poirel  L. 2005). H κηθξνβηαθή αληνρή ηεο 

E.Coli  έρεη  ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εκπεηξηθή ζεξαπεία, δηφηη ζρεηίδεηαη 

κε ρεηξφηεξε έθβαζε ζε αζζελείο κε βαθηεξηαηκία ( Peralta G, Sanchez MB, 

Garrido JC, et  al.  2007), ελψ βαθηεξηαηκίεο πξνθαινχκελεο απφ Klebsiella 

pneumoniae  πνπ παξάγεη θαξβαπελεκάζε ζρεηίδνληαη επίζεο κε πςειά 

πνζνζηά ζλεηφηεηαο (Zarkotou Ο ,  et  al . 2011).  

ηελ παξνχζα κειέηε ηα ππεχζπλα παζνγφλα γηα ηηο βαθηεξηαηκίεο 

ζρεηηδφκελεο κε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγ είαο εκθάληδαλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε κηθξνβηαθή αληνρή απφ απηά ηεο Κνηλφηεηαο ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο αληηβηνηηθψλ  (θεθαινζπνξίλεο ηξίηεο γελεάο,  ακηλνγιπθνζίδεο, 

θηλνιφλεο,  θαξβαπελέκεο) ελψ κεγαιχηεξε ήηαλ ε ζπρλφηεηα ησλ ζηειερψλ 

πνπ παξήγαγαλ ESBL θαη  πνπ ήηαλ πνιπαλζεθηηθά ζηηο HCAB ζπγθξηηηθά 

κε ηηο  CAB. Γελ βξέζεθαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα πνζνζηά παξαγσγή 

πεληθηιιηλάζεο ζηηο HCAB. ηελ κειέηε  ησλ Al-Hasan MN, et al  (2012) ,  ε 

HCAB ήηαλ παξάγνληαο πξφβιεςεο γηα ηελ αληνρή ζηηο θηλνιφλεο,  ζηηο 

θεθαινζπνξίλεο ηξίηεο γελεάο , ηελ παξαγσγή πεληθηιιηλάζεο  θαη ηελ 

απνκφλσζε Ps.aeruginosa  σο αίηην ηεο βαθηεξηαηκ ίαο.  Με βάζε ηα 

παξαπάλσ νη Al-Hasan MN, et al.  πξφηεηλαλ φηη  νη  αζζελείο κε gram 

αξλεηηθή HCAB ζα έπξεπε λα ιακβάλνπλ εκπεηξηθή ζεξαπεία πνπ λα 

πεξηιακβάλεη αληηνβηνηηθφ κε αληηςεπδνκνλαδηθή δξάζε, φπσο 

πηπεξαθηιιίλε -ηαδνκπαθηάκε, ηηθαξθηιιίλε-θιαβνπιαληθφ νμχ ,  

θεθηαδηδίκε, θεθεπίκε, θαξβαπελέκεο θαη αδηξενλάκε.  Κάηη αληίζηνηρν δελ 

πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα κειέηε ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ζπλνιηθά 

απνκνλνζέλησλ ζηειερψλ Ps.aeruginosa 9/83 (10,8%) ζηηο HCAB θαη 3/62 

(4,8%) ζηηο CAB. 

 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο HCAB σο παξάγνληα θηλδχλνπ γηα αλζεθηηθφηεηα 

ζηηο θηλνιφλεο έρεη πεξηγξαθεί θαη ζε άιιεο κειέηεο (Rodriguez-Bano J, et 
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al.  2010; Cheong HS, et al 2008; Yang K, Guglielmo BJ. 2007).ηελ 

παξνχζα κειέηε ην πνζνζηφ   αλζεθηηθφηεηαο ησλ παζνγφλσλ πνπ 

απνκνλψζεθαλ ζηηο θηλνιφλεο ζηα HCAB ζηειέρε ήηαλ 35,4%, αξθεηά 

πςειφηεξν  απφ ην 8,2 % ησλ Al-Hasan MN,et al.  Ζ δηαθνξά απηή κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζε πνηθίινπο  παξάγνληεο φπσο, ζηελ  ππεξβνιηθή ρξήζε 

θηλνινλψλ ζην λνζνθνκείν καο (αδεκνζίεπηα  ζηνηρεία) ή ζηνλ  ηχπν ηεο 

εθαξκνδφκελεο κειέηεο.  Απνηέιεζκα ε πςειή απηή αληνρή ζηηο θηλνιφλεο  

λα ζέηεη  ζε ακθηζβήηεζε ηελ  εκπεηξηθή ρξήζε  ηνπο  ζηε ζεξαπεία ησλ 

αζζελψλ  κε gram αξλεηηθή HCAB ζην λνζνθνκείν καο.  ηηο CAB ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ αλζεθηηθφηεηαο ζηηο θηλνιφλεο ήηαλ 14,5%.  Σν 

πνζνζηφ απηφ είλαη νξηαθφ θαη ζα έπξεπε λα γίλνπλ πεξεηαίξσ κειέηεο γηα 

λα αμηνινγεζεί ε ρξήζε ησλ θηλνινλψλ σο εκπεηξηθήο ζεξαπείαο ζηηο CAB.  

ηηο θεθαινζπνξίλεο ηξίηεο γελεάο ζηελ κειέηε καο βξέζεθε 

αλζεθηηθφηεηα 32,5% ησλ απνκνλνζέλησλ ζηειερψλ ζηηο HCAB ζε 

ζχγθξηζε κε ην 4,4% ζηελ έξεπλα ησλ Al-Hasan MN, et al.  θαη 

αλζεθηηθφηεηα 6,5% ησλ απνκνλνζέλησλ ζηειερψλ ζηηο CAB. Μειέηεο  

έρνπλ αλαδείμεη ηελ HCAB σο  παξάγνληα θηλδχλνπ γηα αληνρή ζηηο  

θεθαινζπνξίλεο ηξίηεο γελεάο (Sun HY, et al.  2006; Siegman-Igra Y, et  al 

2002).  Σα απνηειέζκαηα απηά παξαπέκπνπλ ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα 

φζν αλαθνξά ηε ρξήζε ηεο C3G ζηηο HCAB, δειαδή ε εκπεηξηθή ηνπο 

ρξήζε ζην είδνο απηφ ηεο βαθηεξηαηκίαο λα είλαη πξνβιεκαηηθή.  Αληίζεηα 

ζηηο CAB ιφγσ ησλ ρακειψλ πνζνζηψλ αλζεθηηθφηεηαο ε ρξήζε ηνπο ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αζθαιήο.    

ηηο ακηλνγιπθνζίδεο βξέζεθαλ επίζεο αξθεηά πςειά πνζνζηά  

κηθξνβηαθήο αληνρήο (22/82 [26,8%])  ησλ ζπλνιηθά απνκνλνζέλησλ 

ζηειερψλ ζηηο HCAB θαη ρακειφηεξα (7/62 [11,3%]) ζηηο CAB. πλεπψο 

θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, φπσο θαη ζηηο θηλνιφλεο,  γηα ηηο  HCAB ζα 

έπξεπε λα ακθηζβεηείηαη  ε ρξήζε ηνπο ελψ γηα ηηο CAB ην πνζνζηφ είλαη 

νξηαθφ θαη ρξεηάδνληαη πεξεηαίξσ κ ειέηεο.  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ E.coli  πνπ απνηεινχζε θαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ βαθηεξηαηκηψλ βξέζεθε φηη ηα 6/36  (16,7%) ησλ 

απνκνλσζέλησλ ζηειερψλ E.Coli  ζηηο HCAB παξήγαγαλ ESBL ,  ηα  4/26 

(11,1%) εκθάληδαλ αληνρή ζε έζησ θαη κία ακηλνγιπθνζίδε θαη 11/36 
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(30,6%) ήηαλ αλζεθηηθά ζηηο θηλνιφλεο.  Καλέλα ζηέιερνο E.coli  δελ ήηαλ 

αλζεθηηθφ ζηηο θαξβαπελέκεο ελψ πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε ήηαλ ηα  2/36 

(5,6%) ησλ E.Coli  ζηηο HCAB vs. 1/47 (2,1%) ζηηο CAB. 

Σα αληίζηνηρα πνζνζηά αλζεθηηθφηεηαο γηα ηα ζηειέρε 

Kl.pneumoniae  ήηαλ 10/16 (62,5%) (παξαγσγή ESBL), 8/16 (50,0%) 

(αληνρή ζε  έζησ θαη κία ακηλνγιηθνζίδε),  10/16 (62,5%) (αληνρή ζε 

θηλνιφλεο) ,  3/66 (18,8%) αλζεθηηθφηεηα ζηηο θαξβαπελέκεο ελψ 

πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε ήηαλ ην 7/16 (43,8%) ησλ Kl.pneumoniae  ζηηο 

HCAB vs.  1/3 (33,3%) ησλ CAB.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πνζνζηά αλζεθηηθφηεηαο θαη ηελ 

αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία, παξαηεξνχκε φηη ηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

ππεχζπλν  παζνγφλν είλαη ε E.Coli  φζν θαη Kl. Pneumoniae  ε αξρηθή 

εκπεηξηθή ζεξαπεία δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θεθαινζπνξίλεο ηξίηεο 

γελεάο,  θηλνιφλεο θαη ακηλνγιπθνζίδεο ζηηο HCAB. Αληίζεηα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο CAB ζεσξνχκε φηη νη θεθαινζπνξίλεο ηξίηεο γελεάο 

απνηεινχλ απνδεθηή εκπεηξηθή ζεξαπεπηηθή επηινγή γηα φια ηα εί δε ησλ 

κηθξνβίσλ πνπ κειεηήζακε. Σα πνζνζηά αληνρήο  ησλ CAB ζηηο θηλνιφλεο 

θαη ακηλνγιπθνζίδεο παξαπέκπνπλ νξηαθά ζηελ εκπεηξηθή ρξήζε ηνπο.  

Μεγαιχηεξεο κειέηεο ρξεηάδνληαη γηα ηελ αζθαιή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

φζνλ αθνξά ηα δχν απηά αληηβηνηηθά. Δπίζεο ην κηθξφ δείγκα ηεο κειέηεο  

δελ επηηξέπεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα φζνλ  αθνξά ηελ εκπεηξηθή ζεξαπεία 

ηεο CAB πνπ νθείιεηαη ζε Kl. pneumoniae .   

H δηαθνξά ζπρλφηεηαο ρνξήγεζεο θαηάιιειεο εκπεηξηθήο ζεξαπείαο 

ζηηο δχν νκάδεο  ηεο κειέηεο ήηαλ ζεκαληηθή ,  κε πηζαλφηεξε θαηάιιειε 

εκπεηξηθή ζεξαπεία ζηηο CAB gram αξλεηηθέο βαθηεξηαηκίεο.  Τςειφηεξνο 

θίλδπλνο ρνξήγεζεο αθαηάιιειεο εκπεηξηθήο ζεξαπείαο ζε HCAB έρεη 

αλαθεξζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο φπσο θαη ε ζπζρέηηζή ηεο κε απμεκέλα 

πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο (Cheong HS, et al  2008). Γηα ην  ιφγν απηφ ε 

αλαγλψξηζε αζζελψλ κε HCAB απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ρνξήγεζεο 

θαηάιιειεο αληηκηθξνβηαθήο εκπεηξηθήο ζεξαπείαο θαη άξα θαιχηεξεο 

πξφγλσζεο.  

Οη αζζελείο ηεο κειέηεο κε HCAB εκθάληζαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ελδνλνζνθνκεηαθήο ζλεηφηεηαο, είραλ βαξχηεξε θιηληθή εηθφλα 
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βαθηεξηαηκίαο θαηά ηηο πξψηεο 48 ψξεο απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο θαη 

βαξχηεξα ππνθείκελα λνζήκαηα κε βάζε ην Charlson score.  Τςειφηεξε 

ζλεζηκφηεηα  ησλ HCAB έρεη  αλαθεξζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Al-Hasan 

MN,et al  2012; Friedman et  al, 2002; Shorr et  al 2006).  Ζ έξεπλα ησλ Al-

Hasan MN,et al .  πνπ ζπκπεξηιάκβαλε κφλν ηηο  gram αξλεηηθέο HCAB 

κέηξεζε ηελ ζλεζηκφηεηα ζε 28 κέξεο, άξα δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα 

ζχγθξηζε γηα ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεηφηεηα.  

πκπεξακαηηθά ε αξρηθή δηάθξηζε ζε HCAB θαη CAB θαίλεηαη φηη 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ  θαηαιιειφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ θαη ηελ 

θαιχηεξε έθβαζε ηνπο.  

Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο 

 

Οη κειέηεο επηπνιαζκνχ είλαη νη  πην απιέο κειέηεο θαη είλαη νη 

πξψηεο πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ γηα ηε κειέηε ζρέζεσλ. Γελ ηεθκεξηψλνπλ 

αηηηνινγία, αιιά γελλνχλ ππνζέζεηο.  Παξά  ηελ  δεδνκέλε  αδπλακία  ησλ  

κειεηψλ  επηπνιαζκνχ  λα  ηεθκεξηψζνπλ  ζρέζεηο  αηηίαο  -απνηειέζκαηνο ,  ε  

παξαηήξεζε  απμεκέλνπ  επηπνιαζκνχ κίαο έθβαζεο ή θάπνησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ  ζε  κηα  νκάδα  ηνπ  πιεζπζκνχ  κπνξεί  λα  ππξνδνηήζεη  

αηηηνινγηθέο  ζθέςεηο  θαη  ζπζρεηίζεηο  νη  νπνίεο  λα  επαιεζεπζνχλ  κε  

κεηέπεηηα  αξηηφηεξεο  κειέηεο  θαη  ζπζρεηίζεηο .   

Τπάξρεη πάληα ε πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζηε ζπιινγή πιεξνθνξίαο 

(information bias),  φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηαηξηθνί θάθεινη γηα ηε ζπιινγή 

ησλ πιεξνθνξηψλ, εθφζνλ απηνί κπνξεί λα  είλαη ειιηπείο.  Δπίζεο  ην κηθξφ 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο  ηεο κειέηεο πεξηφξηζε ηελ έθηαζε ηεο κειέηεο , ηελ 

ζηαηηζηηθή ηεο αλάιπζε  θαη ηελ αζθαιέζηεξε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

Σα δεδνκέλα καο πξνέθπςαλ απφ κία ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή θαη έλα ηξηηνβάζκην  παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν. Σα 

απνηειέζκαηα απφ έξεπλεο κε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη 

λνζνθνκεία ζα είλαη πεξηζζφηεξν γεληθεχζηκα. Ζ  π αξαθνινχζεζε ησλ 

αζζελψλ έγηλε κέρξη ην εμηηήξην ηνπο ή ηνλ ελδνλνζνθνκεηαθφ ζάλαην ηνπο,  

θάηη ην νπνίν κπνξεί λα ππνεθηηκά ηνλ επηπνιαζκφ ηεο ζλεηφηεηαο, ελψ 

δελ ζπκπεξηιάβακε ιηγφηεξν βαξηά πεξηζηαηηθά  πνπ δελ λνζειεχηεθαλ. 
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Αθφκε ζηε  ζπιινγή  ησλ  δεδνκέλσλ δελ ζπκπεξηιάβακε ηνπο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ελψ ηα ζηνηρεία γηα ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε αληηβηνηηθψλ ήηαλ αλεπαξθή ιφγσ ηεο ειιηπήο ελεκέξσζεο ηνπ 

ηαηξηθνχ θαθέινπ.   
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VI. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 
 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δείρλεη φηη ππάξρνπλ αξθεηά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ gram αξλεηηθήο βαθηεξηαηκίαο ζρεηηδφκελεο κε Υψξνπο 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλφηεηαο σο πξνο ηελ απνκφλσζε ησλ 

ππεπζχλσλ παζνγφλσλ θαη ηε κηθξνβηαθή ηνπο αληνρή, ηελ έθβαζε ησλ 

αζζελψλ, ηελ βαξχηεηα ηεο βαθηεξηαηκίαο θαη ησλ ππνθείκελσλ λνζεκάησλ 

ησλ αζζελψλ θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ή φρη ηεο εκπεηξηθήο ηνπο ζεξαπείαο.   

Με βάζε ηα παξαπάλσ δηθαηνινγείηαη ε λέα ηαμηλφκεζε ηνπ 

Friedman et al . κε ηελ βνήζεηα ηεο νπνίαο νη αζζελείο κε HCAB θαίλεηαη 

φηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη  δηαθνξεηηθά  κε πην επηζεηηθή 

αληηκηθξνβηαθή αγσγή ιφγσ ηεο απμεκέλεο πηζαλφηεηαο αλζεθηηθψλ 

ζηειερψλ θαη ησλ βαξχηεξσλ ππνθείκελσλ λνζεκάησλ.  Απηή ε παξαηήξεζε 

ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα κεγαιχηεξεο θαη κε δηαθνξεηηθφ 

ζρεδηαζκφ έξεπλεο ψζηε λα κειεηεζνχλ νη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα ζλεζηκφηεηα ζηηο HCAB θαη ε ζπκβνιή ηεο αθαηάιιειεο 

εκπεηξηθήο ζεξαπείαο, ησλ κηθξνβίσλ θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπο ζηελ 

έθβαζε ησλ αζζελψλ κε HCAB. Ζ  αληηκηθξνβηαθή αγσγή απνηειεί 

ζεκαληηθφ αλεμάξηεην παξάγνληα, ν νπνίνο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί,  ψζηε 

λα επηηεπρζεί θαιχηεξε έθβαζε ηεο ινίκσμεο .  

Ζ απμαλφκελε ζπρλφηεηα απνκφλσζεο αλζεθηηθψλ ζηα αληηβηνηηθά 

κηθξννξγαληζκψλ απφ ινηκψμεηο ηφζν ζηα λνζνθνκεία, φζν θαη ζηελ 

θνηλφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο, δηφηη ειαηηψλεη 

ηηο επηινγέο γηα ζεξαπεία, απμάλεη ηε ζλεηφηεηα, απμάλεη ην ρξφλν 

λνζειείαο θαη  ηελ θαηαπφλεζε  ηνπ αζζελνχο (ςπρηθή & ζσκαηηθή) .  Ζ 

αληηκεηψπηζε ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο απαηηεί ζπληνληζκέλεο πνιηηηθέο 

δεκφζηαο πγείαο, φπσο είλαη ε επηηήξεζε ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ 
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απηήο, ε εθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ (εκπεηξηθήο) θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θ αη ε 

εθαξκνγή κέηξσλ ειέγρνπ δηαζπνξάο ησλ αλζεθηηθψλ παζνγφλσλ.  

Ζ αηηηνινγία θαη ε επαηζζεζία ησλ ππεχζπλσλ παζνγφλσλ ησλ 

βαθηεξηαηκηψλ εκθαλίδεη κεγάιε πνηθηιία αλάκεζα ζε λνζνθνκεία, αθφκα 

θαη αλάκεζα ζε θιηληθέο ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ, θαη γηα ην ιφγσ α πηφ ε 

επηδεκηνινγία ηνπ θάζε ηφπνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο εκπεηξηθήο ζεξαπείαο. πλίζηαηαη ζε θάζε λνζνθνκείν , ην 

κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην, λα δηεξεπλά ηελ επηδεκηνινγία ησλ κηθξνβίσλ 

πνπ απνκνλψλνληαη απφ ηηο αηκνθαιιηέξγεηεο γη α θάζε ηκήκα ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη λα δηαλείκεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα .  
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Οξηζκνί ππνθείκελσλ λνζεκάησλ 

 

 Αγγεηαθή λφζνο εγθεθάινπ: αζζελείο κε ηζηνξηθφ ΑΔΔ ή παξνδηθνχ εγθεθαιηθνχ 

επεηζνδίνπ, είηε κε είηε ρσξίο λεπξνινγηθφ ππφιεηκκα. 

 Άλνηα: αζζελήο κε ρξφλην έιιεηκκα γλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ή αζζελήο κε 

ηεθκεξησκέλε άλνηα βάζεη εηδηθήο εμέηαζεο (π.ρ. mini mental state 

examination≤25/30). 

 Γηαβήηεο κε βιάβε νξγάλσλ: ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, λεπξνπάζεηα, λεθξνπάζεηα, 

θεηνμέσζε, ππεξσζκσηηθφ θψκα. 

 Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ: αζζελείο κε ειεθηξνθαξδηνγξαθηθέο θαη/ή ελδπκηθέο 

ελδείμεηο εκθξάγκαηνο. 

 Ζκηπιεγία: εκηπιεγηθνί ή παξαπιεγηθνί αζζελείο. 

 Ζπαηηθή λφζνο. 

     Ήπηα: θίξξσζε ήπαηνο ρσξίο ππιαία ππέξηαζε ή άιιε επηπινθή, ή ε ρξφληα 

επαηνπάζεηα. 

     Μέηξηα/νβαξή: θίξξσζε κε ππιαία ππέξηαζε ή ηζηνξηθφ επηπινθήο/ξήμεο ηεο 

αληηξξφπεζεο (π.ρ. ξήμε θηξζψλ) 

 Καξδηαθή αλεπάξθεηα: αζζελείο κε ζνβαξή ή παξνμπζκηθή λπθηεξηλή δχζπλνηα 

(αζζελείο κε ΚΑ βαζκνχ ΗΗΗ&IV θαηά NYHA) θαη κε ζπκπησκαηηθή 

αληαπφθξηζε/βειηίσζε ζε εηδηθή αγσγή. 

 Λέκθσκα: ιέκθσκα Hodgkin, ιεκθνζάξθσκα, καθξνζθαηξηλαηκία Waldenstrom, 

κπέισκα θαη άιια ιεκθψκαηα. 

 Λεπραηκία: νμεία θαη ρξφληα κπεινγελή ιεπραηκία, νμεία θαη ρξφληα ιεκθνγελή 

ιεπραηκία, ιεκθνθπηηαξηθή ιεπραηκία, αιεζή πνιπθπηηαξαηκία. 

 Νφζνο θνιιαγφλνπ: (π.ρ. ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ζπζηεκαηηθφο εξπζεκαηψδεο 

ιχθνο, ζθιεξφδεξκα, ξεπκαηηθή πνιπκπαιγία, θηι) θαη νη αγγεητηηδεο απηνάλνζεο 

αηηηνινγίαο. 

 Νεθξηθή λφζνο:  

Ήπηα: θξεαηηλίλε νξξνχ 2-3 

Μέηξηα/νβαξή: θξεαηηλίλε νξξνχ >3 ή αλάγθε αηκνθάζαξζεο θαη κεηακνζρεπζέληεο.  
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 Πεπηηθφ έιθνο: ιήςε αγσγήο γηα πεπηηθφ έιθνο θαηά ηελ είζνδν ζην λνζνθνκείν ή 

ηζηνξηθφ γαζηξνζθφπεζεο ην ηειεπηαίν έηνο κε δηάγλσζε πεπηηθνχ έιθνπο.  

 Πεξηθεξηθή αγγεηαθή λφζνο: αξηεξηαθή λφζνο (δηαιείπνπζα ρσιφηεηα, γάγγξαηλα, 

αλεγρείξεην αλεχξπζκα ανξηήο>6cm, θηι). 

 πκπαγήο φγθνο: ηζηνξηθφ ζπκπαγνχο φγθνπ πνπ έρεη αληηκεησπηζζεί ηα ηειεπηαία 

5 έηε. 

 AIDS: αζζελείο κε πηζαλφ ή ηεθκεξησκέλν ζχλδξνκν AIDS: CD4<200/κL Ή 

θαηαζηάζεηο ελδεηθηηθέο AIDS έζησ θαη αλ CD4>200/κL: θαληηληίαζε νηζνθάγνπ, 

ηξαρείαο, βξφγρσλ, πλεπκφλσλ, θαξθίλνο δηεζεηηθφο ηξαρήινπ κήηξαο, 

θνθθηδηνκχθσζε, θξππηνθφθθσζε, θξππηνζπνξηδίαζε, επηζεηηθήινίκσμε απφ 

CMV, HIV εγθεθαινπάζεηα, ρξφληα ινίκσμε απφ HSV, ηζηνπιάζκσζε, ζάξθσκα 

Kaposi, ιέκθσκα Burkitt, ινίκσμε απφ Mycobacterium avium complex, 

εμσπλεπκνληθή ή δηάζπαξηε θπκαηίσζε, πλεπκνλία απφ P.carinii, 

ππνηξνπηάδνπζα πλεπκνλία, πξννδεπηηθή πνιπεζηηαθή ιεπθνεγθεθαινπάζεηα, 

ζεςαηκία απφ Salmonella, ηνμνπιάζκσζε εγθεθάινπ, HIV wasting syndrome. 
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Γειηίν θαηαγξαθήο Πεξηζηαηηθνύ 
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