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1.1 Σκεπτικό και ενδείξεις χορήγησης συνδυασμών αντιμικροβιακών 
ουσιών 
 
Η ιδέα της χορήγησης συνδυασμών αντιμικροβιακών ουσιών μελετήθηκε 

ευρέως σε εργαστηριακό και κλινικό επίπεδο ήδη από τις πρώτες δεκαετίες 

χρήσης των αντιμικροβιακών φαρμάκων.1 Η αντιμετώπιση της φυματίωσης 

αποτέλεσε πρώιμο πρότυπο για την αντιμετώπιση δύσκολα θεραπεύσιμων 

λοιμώξεων με τη χορήγηση συνδυασμών αντιμικροβιακών ουσιών.2 Οι 

συνδυασμοί αντιμικροβιακών βασίζονται στους διαφορετικούς μηχανισμούς 

δράσης, στην in vitro συνέργεια και στην επέκταση του εύρους του 

αντιμικροβιακού φάσματος.3  

 

Κατ’ αρχήν, στο επίπεδο του κυττάρου, οι διαφορετικές κατηγορίες 

αντιμικροβιακών δρουν σε διαφορετικά τμήματα των βακτηριδίων βλάπτοντας 

διαδικασίες αναγκαίες για την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό τους 

(Πίνακας 1.1.1). Ανάλογα με την ακριβή κυτταρική λειτουργία που βλάπτεται, 

αλλά και με το βαθμό αναστολής της, τα αντιμικροβιακά τελικά λειτουργούν 

είτε ως καθ’υπεροχήν μικροβιοκτόνα ή ως μικροβιοστατικά. Αξίζει να 

σημειωθεί πως αντιμικροβιακές ουσίες που δρουν στην ίδια ανατομική θέση 

του βακτηριδίου, επειδή βλάπτουν διαφορετικές λειτουργίες μπορεί να είναι 

βακτηριοκτόνες ή βακτηριοστατικές, π.χ. τα βήτα λακταμικά είναι κατεξοχήν 

βακτηριοκτόνα ενώ τα γλυκοπεπτίδια βακτηριοστατικά. Πέρα από τη θέση 

όμως στην οποία δρουν τα αντιμικροβιακά η μελέτη τους in vitro μας δείχνει 

πως η σχέση της συγκέντρωσης τους που εξουδετερώνει σχεδόν όλα (99.9%) 

τα μικρόβια σε ένα καλλιέργημα (ελάχιστη βακτηριοκτόνος συγκέντρωση - 

MBC) σε σχέση με τη συγκέντρωση που παρεμποδίζει την ανάπτυξη των 

μικροβίων (ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση - MIC) μπορεί να καθορίσει αν 

είναι βακτηριοστατικά ή βακτηριοκτόνα αντιμικροβιακά. Συγκεκριμένα λόγος 

ΜBC/MIC>4 δεικνύει βακτηριοστατικό φάρμακο ενώ ΜBC/MIC <4 

βακτηριοκτόνο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα περισσότερα αντιμικροβιακά 

μπορούν να έχουν και τις δύο ιδιότητες, με παράδειγμα και πάλι τα 

γλυκοπεπτίδια που αν και είναι γενικά βακτηριοστατικά, έναντι των 
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εντεροκόκκων μπορεί υπό συνθήκες να είναι βακτηριοκτόνα, ειδικά η 

τεϊκοπλανίνη.4 Με δεδομένο πως σοβαρές λοιμώξεις επισυμβαίνουν συχνά σε 

ασθενείς με επηρεασμένο ανοσολογικό σύστημα, η σημασία χορήγησης 

φαρμάκου που θα είναι βακτηριοκτόνο έναντι ενός μικροβίου είναι μεγάλη. 

Συνεπώς οι συνδυασμοί αντιμικροβιακών από τη μία βλάπτουν διαφορετικούς 

ανατομικούς στόχους του βακτηριδίου ενώ από την άλλη ο συνδυασμός τους 

αυξάνει τις πιθανότητες ένα από τα δύο αντιμικροβιακά να δρα ως 

βακτηριοκτόνο. 

 

 
Πίνακας 1.1.1. Κύριες κατηγορίες αντιμικροβιακών και θέσεις δράσης τους σε 
κυτταρικό επίπεδο 
Θέση δράσης αντιμικροβιακών 
σε κυτταρικό επίπεδο   Κατηγορίες αντιμικροβιακών 

Κυτταρικό τοίχωμα  Βήτα λακταμικά: 
  Πενικιλλίνες 
  Κεφαλοσπορίνες 
  Μονοβακτάμες 
  Καρβαπενέμες 
   
  Γλυκοπεπτίδια 
   
Κυτταρική μεμβράνη  Πολυμυξίνες 
  Λιποπεπτίδια 
   
Πρωτεϊνική σύνθεση 
βακτηριδίων (κυτταρόπλασμα) 

 Μακρολίδες 

  Τετρακυκλίνες, γλυκυλκυκλίνες 
  Αμινογλυκοσίδες 
  Λινκοζαμίδες 
  Χλωραμφαινικόλη 
  Οξαζολιδινόνες 
  Στρεπτογραμίνες 
  Φουσιδικό οξύ 
  Μουπιροκίνη 
   
  Σουλφοναμίδες 
   
Σύνθεση του  DNA (πυρήνας)  Κινολόνες 
  Ριφαμπικίνη 
  Νιτροιμιδαζόλες 
 
 
Οι αλληλεπιδράσεις των αντιμικροβιακών ουσιών στην αναστολή ανάπτυξης 

μικροβίων in vitro έχει μελετηθεί με πολλές διαφορετικές μεθόδους. Τα βασικά 
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αποτελέσματα του συνδυασμού δύο αντιμικροβιακών in vitro είναι ο 

ανταγωνισμός, η έλλειψη αλληλεπίδρασης («αδιάφορος» συνδυασμός), το 

αθροιστικό αποτέλεσμα και τέλος η συνέργεια. Επί  της ουσίας ένας 

συνδυασμός είναι αδιάφορος αν με τη μισή ποσότητα από κάθε 

αντιμικροβιακό επιτυγχάνουμε περίπου την ίδια αναστολή που πετυχαίνει το 

κάθε αντιμικροβιακό ξεχωριστά. Οτιδήποτε καλύτερο από αυτό ονομάζεται 

αθροιστικό αποτέλεσμα ενώ ο όρος συνέργεια υποδηλώνει υψηλή αναστολή 

με την χρήση των δύο  αντιμικροβιακών και ποσοτικοποιείται κατά τι 

διαφορετικά ανάλογα με την εργαστηριακή μέθοδο που χρησιμοποιείται για 

την εκτίμηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αντιμικροβιακών. 

 

Σημαντική και ευρέως χρησιμοποιούμενη είναι η ποσοτικοποίηση  της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ δυο αντιμικροβιακών ουσιών, χρησιμοποιώντας ως 

δείκτη την μεταβολή της MIC της κάθε ουσίας όταν δοκιμάζονται μαζί σε 

καλλιέργειες ενός μικροβίου. Η επί τοις εκατό μεταβολή της MIC του 

αντιμικροβιακού Α όταν συγχορηγείται με το αντιμικροβιακό Β ονομάζεται 

Κλασματική Ανασταλτική Συγκέντρωση (Fractional Inhibitory Concentration – 

FIC). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1.1, η συνολική FIC, που ισοδυναμεί με  το 

άθροισμα FIC (A) και FIC (B) είναι αυτό που ποσοτικοποιεί τελικά την 

αλληλεπίδραση δύο αντιμικροβιακών ουσιών.  

 
Σχήμα 1.1.1. Fractional inhibitory concentration (FIC)  
 
FIC ουσίας A = MIC ουσίας A (συνδυασμένη με B)/MIC ουσίας A (μονοθεραπεία) =  

% αρχικής MIC A 

FIC ουσίας B= MIC ουσίας B (συνδυασμένη με A)/ MIC ουσίας B (μονοθεραπεία) =  

% αρχικής MIC B 

 
FIC συνδυασμού =  FIC(A) + FIC (B)   
 
1.0 - 4.0, αδιάφορος συνδυασμός 
 
0.5 - 1.0, αθροιστικός (άρα ½ ποσότητας A + ½ ποσότητας B είναι καλύτερο από ποσότητες 
Α + Β αδιάφορου συνδυασμού) 
 
<0.5, συνεργιστικός (άρα ¼  Α + ¼ Β καλύτερο από Α + Β αδιάφορου συνδυασμού)  
 
>4 ανταγωνιστικός (άρα 2A + 2B χειρότερο από A + Β αδιάφορου συνδυασμού) 
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Πολύ σημαντικό κίνητρο για την χορήγηση παραπάνω του ενός 

αντιμικροβιακού φαρμάκου σε ασθενείς με σοβαρές λοιμώξεις είναι η επίτευξη 

ευρύτερου φάσματος αντιμικροβιακής δράσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε 

ασθενείς που πάσχουν από λοιμώξεις σε ανατομικές εστίες που δυνητικά 

μπορούν να προσβληθούν από ευρεία γκάμα μικροβίων (ενός, ή 

περισσοτέρων σε περιπτώσεις πολυμικροβιακών λοιμώξεων) και ο κλινικός 

ιατρός καλείται να χορηγήσει εμπειρική αγωγή. Επίσης, έχει δειχθεί πως όσο 

νωρίτερα λάβει ένας ασθενής με σοβαρή λοίμωξη αντιμικροβιακό δραστικό 

έναντι του μικροβίου που προκαλεί τη λοίμωξη, τόσο μεγαλύτερες είναι οι 

πιθανότητες  να έχει θετική έκβαση και, το κυριότερο, να επιβιώσει ο ασθενής. 

Για παράδειγμα σε μια μεγάλη αναδρομική μελέτη 2731 ασθενών με σηπτική 

καταπληξία καταγράφηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου από την 

έναρξη της σήψης μέχρι τη χορήγηση κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής και 

της θνησιμότητας.5 Αυτή η μελέτη, μεταξύ άλλων, αποτέλεσε έναυσμα για την 

σαφή σύσταση στις πρόσφατες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες 

αντιμετώπισης της σήψης (Surviving Sepsis Campaign) για τη χορήγηση 

κατάλληλης (δραστικής in vitro) αντιμικροβιακής αγωγής μέσα στην πρώτη 

ώρα από την αναγνώριση σοβαρής σήψης ή σηπτικής καταπληξίας.6 

 
Τα παραπάνω δεδομένα συνηγορούν υπέρ της χρήσης συνδυασμών 

αντιβιοτικών σε σοβαρές λοιμώξεις. Παράλληλα όμως, η συγχορήγηση 

αντιβιοτικών μπορεί να αυξήσει τις παρενέργειες και τις πιθανότητες 

αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα.7 Επιπροσθέτως, το αποτέλεσμα που 

έχουν οι συνδυασμοί αντιβιοτικών στην  εμφάνιση αντοχής, στην ισορροπία 

της χλωρίδας του θεραπευόμενου οργανισμού και στον αποικισμό του 

νοσοκομειακού περιβάλλοντος εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο 

έρευνας.8,9 Τέλος, αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό η αναγκαιότητα της 

χορήγησης συνδυασμών διαφορετικών κατηγοριών αντιμικροβιακών 

δεδομένης της ύπαρξης ευρέος φάσματος βήτα λακταμικών, όπως είναι για 

παράδειγμα οι αντιψευδομοναδικές πενικιλλίνες ή οι καρβαπενέμες.  
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1.2 Οι αμινογλυκοσίδες και οι κινολόνες συνδυαζόμενες με β-λακταμικά 
αντιβιοτικά έναντι σοβαρών λοιμώξεων  
 
 
Η θεραπεία της ενδοκαρδίτιδας και ειδικότερα της εντεροκοκκικής αποτελεί 

σημαντικό παράδειγμα λοίμωξης που η προσθήκη μιας αμινογλυκοσίδης σε 

ένα βήτα λακταμικό είχε ως αποτέλεσμα εντυπωσιακή βελτίωση των 

εκβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της θνητότητας. Από τις πρώτες μελέτες 

που χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός πενικιλλίνης με στρεπτομυκίνη η πολύ 

υψηλή θνητότητα και οι υποτροπές που συνόδευαν αυτή τη νοσολογική 

οντότητα μειώθηκαν δραματικά.10,11 Σύντομα ο συνδυασμός αυτός αποτέλεσε 

ένα κλασσικό παράδειγμα αντιμικροβιακής συνέργειας αφού η ευαισθησία των 

εντεροκόκκων στην πενικιλλίνη είναι εγγενώς μειωμένη και επίσης πολλά 

στελέχη παρουσιάζουν αντοχή στις χρησιμοποιούμενες δόσεις 

στρεπτομυκίνης. Ο συνδυασμός όμως των δύο αντιμικροβιακών φάνηκε 

αποτελεσματικός τόσο in vitro όσο και από πλευράς κλινικής 

αποτελεσματικότητας παρά τα όποια μειονεκτήματα, ιδίως όσον αφορά στην 

τοξικότητα της αμινογλυκοσίδης του σχήματος.12 

 

Κατά την ίδια λογική ο συνδυασμός αμινογλυκοσιδών με βήτα λακταμικά 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως και σε ενδοκαρδίτιδες από άλλους στρεπτοκόκκους 

καθώς και σε σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις.13,14 Σύντομα όμως φάνηκε πως η 

μονοθεραπεία με ένα νεότερο βήτα λακταμικό ευρέος αντιμικροβιακού 

φάσματος επαρκεί για ευαίσθητα στελέχη, με εξαίρεση τους εντεροκόκκους, 

ενώ μια πρόσφατη μέτα-ανάλυση από την ερευνητική μας ομάδα ανέδειξε την 

έλλειψη τυχαιοποιημένων μελετών και υψηλού επιπέδου αποδείξεων για την 

καθιερωμένη χρήση συνδυασμών αντιμικροβιακών που περιέχουν 

αμινογλυκοσίδες, με εξαίρεση τις εντεροκοκκικές λοιμώξεις.14,15 

 

Οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις, αυτόματες ή μετεγχειρητικές, αποτέλεσαν άλλη 

μια κατηγορία λοιμώξεων όπου ο συνδυασμός βήτα λακταμικού 

αμινογλυκοσίδης χρησιμοποιήθηκε σαν θεραπεία πρώτης γραμμής επί 

δεκαετίες.16,17 Βασική ένδειξη για αυτές τις λοιμώξεις ήταν η επίτευξη ευρέος 

φάσματος αντιμικροβιακής δράσης όταν το σχήμα χορηγούταν ως εμπειρική 
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αγωγή, δεδομένης της πολυμικροβιακής φύσης των ενδοκοιλιακών 

λοιμώξεων.18 

 
Από την άλλη πλευρά, ο συνδυασμός ενός βήτα λακταμικού με μια κινολόνη 

είναι διαδεδομένος στην εμπειρική θεραπεία της πνευμονίας της κοινότητας 

σε νοσηλευόμενους ασθενείς όταν υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες για 

πνευμονία από Pseudomonas aeruginosa, όπως αλκοολισμός, ΧΑΠ με χρήση 

συστηματικών στεροϊδών, προηγηθείσα λήψη αντιμικροβιακών και χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα όπως οι βρογχιεκτασίες.19  Έτσι, οι κατευθυντήριες 

οδηγίες της IDSA συνιστούν σε τέτοιους ασθενείς να δίνεται συνδυασμός ενός 

αντιπνευμονιοκοκκικού και αντιψευδομοναδικού βήτα-λακταμικού 

(πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, κεφεπίμη, ιμιπενέμη ή μεροπενέμη) με 

αντιψευδομοναδική κινολόνη (σιπροφλοξασίνη ή λεβοφλοξασίνη).20 

Εναλλακτικά προτείνονται τα παραπάνω βήτα λακταμικά σε συνδυασμό με 

αμινογλύκοσίδη και αζιθρομυκίνη. Σημειώνεται πως παρόμοια σχήματα 

προτείνονται και για εμπειρική κάλυψη πιθανής ενδονοσοκομειακής 

πνευμονίας από Pseudomonas aeruginosa αλλά και για στοχευμένη 

(οριστική) αγωγή μετά την λήψη αντιβιογραμμάτων, με τη διαφορά πως στην 

στοχευμένη αγωγή τα βήτα λακταμικά πρέπει να έχουν κυρίως 

αντψευδομοναδική δράση.  

 

Τέλος, οι κινολόνες και ιδιαίτερα η σιπροφλοξασίνη με την αντιψευδομοναδική 

της δράση χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό 

οξύ ως θεραπεία πρώτης γραμμής για από του στόματος αντιμετώπιση 

εμπύρετης ουδετεροπενίας σε ασθενείς εκτός νοσοκομείου που δεν έχουν 

λάβει αντιμικροβιακή προφύλαξη με κινολόνες λόγω της ουδετεροπενίας.3,8  
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1.3 Σήψη σε ανοσοεπαρκείς νοσηλευόμενους ασθενείς 
 
Η σήψη αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας 

σε νοσηλευόμενους ασθενείς.21 Ο ορισμός της σήψης, παρόλο που έχει 

αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες χάρη στην βαθύτερη κατανόηση του κλινικού 

αυτού συνδρόμου καθώς και νεότερων κλινικοεργαστηριακών μεθόδων που 

μπορούν να βοηθήσουν στην έγκαιρη διάγνωσή της, περιλαμβάνει δύο 

βασικές ιδέες: την ύπαρξη λοίμωξης και την εκδήλωση συστηματικής 

απάντησης του οργανισμού σε αυτήν.6 Το 2001  πραγματοποιήθηκε διεθνές 

συνέδριο προκειμένου να υπάρξει ορισμός και κατηγοριοποίηση της σήψης 

καθολικά αποδεκτός, στο οποίο συμμετείχαν σημαντικές επιστημονικές 

εταιρίες [American College of Chest Physicians (ACCP), Society of Critical 

Care Medicine (SCCM) European society of Intensive Care Medicine 

(ESICM), The American College of Chest Physicians (ACCP), American 

Thoracic Society (ATS), Surgical Infection Society (SIS)].22 Από το συνέδριο 

αυτό προέκυψε ένας ευρύς ορισμός της σήψης προκειμένου να δίνει ένα 

διαγνωστικό αλγόριθμο υψηλής ευαισθησίας στον κλινικό ιατρό και να 

διαγιγνώσκονται έγκαιρα τα περιστατικά με σήψη (Πίνακας 1.3.1).  

 

 

 
Πίνακας 1.3.1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΗΨΗΣ 
 
Υποψία λοίμωξης ή μικροβιολογικά επιβεβαιωμένη λοίμωξη ΚΑΙ κάποιο από 
τα ακόλουθα:  
 
Γενικές παράμετροι: 
 
Πυρετός (κεντρική θερμοκρασία >38.3°C) 
Υποθερμία (κεντρική θερμοκρασία <36°C) 
Σφύξεις >90 ανά λεπτό ή >2 SD πάνω από τη φυσιολογική τιμή για την ηλικία 
Ταχύπνοια: >30 αναπνοές ανά λεπτό 
Διαταραχές επιπέδου συνείδησης 
Σημαντικό οίδημα ή πολύ θετικό ισοζύγιο υγρών  (>20 ml/kg σε 24 ώρες) 
Υπεργλυκαιμία (γλυκόζη πλάσματος >110 mg/dl) επί απουσίας γνωστού διαβήτη 
 
Παράμετροι φλεγμονής: 
 
Λευκοκυττάρωση (>12.000/μl) 
Λευκοπενία (<4.000/μl) 
Φυσιολογικός αριθμός λευκών με >10% άωρες μορφές 
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C αντιδρώσα πρωτεΐνη πλάσματος >2 SD πάνω από τη φυσιολογική τιμή 
Προκαλσιτονίνη πλάσματος >2 SD πάνω από τη φυσιολογική τιμή 
 
Αιμοδυναμικές παράμετροι: 
Αρτηριακή υπόταση (συστολική ΑΠ <90 mmHg, μέση ΑΠ <70, ή πτώση ΣΑΠ >40 
mmHg σε ενήλικες  ή τιμή <2 SD φυσιολογικής για την ηλικία τιμής) 
Μικτός φλεβικός κορεσμός οξυγόνου <70% 
Καρδιακός δείκτης >3,5 L/min/m2 
 
Παράμετροι δυσλειτουργίας οργάνων: 
Αρτηριακή υποξυγοναιμία (PaO2/FIO2 <300) 
Οξεία ολιγουρία (αποβολή ούρων <0,5 ml/kg/h) 
Αύξηση κρεατινίνης ≥0,5 mg/dl 
Διαταραχές πηκτικότητας (INR >1,5 ή aPTT >60 s) 
Ειλεός (απουσία εντερικών ήχων) 
Θρομβοπενία (<100.000/μl) 
Υπερχολερυθριναιμία (>4 mg/dl) 
 
Παράμετροι ιστικής κυκλοφορίας: 
Αύξηση γαλακτικού οξέος (>3 mmol/l) 
Καθυστερημένη τριχοειδική επαναπλήρωση 
 
 
 
 
Αναζητώντας την κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή για ασθενείς με σήψη θα 

πρέπει κατ’ αρχήν να λαμβάνει κανείς υπ’όψιν τα είδη των μικροβίων που 

προκαλούν αυτό το κλινικό σύνδρομο. Παραδοσιακά ο όρος σήψη έχει 

συνδεθεί με λοιμώξεις από Gram αρνητικά βακτηρίδια, αφού ο 

λιποπολυσακχαρίτης της επιφανείας τους, γνωστός ως ενδοτοξίνη, αποτέλεσε 

τον πρώτο παράγοντα που συνδέθηκε εργαστηριακά και πειραματικά με την 

πρόκληση σήψης.23 Σήμερα γνωρίζουμε ότι ποικίλοι οργανισμοί μπορούν να 

προκαλέσουν σοβαρή σήψη, συμπεριλαμβανομένων Gram θετικών 

οργανισμών αλλά και μυκήτων. Τα εντεροβακτηριακά, η Pseudomonas 

aeruginosa αλλά και ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος αποτελούν κύρια παθογόνα 

που προκαλούν σήψη σε νοσηλευόμενους και η χορήγηση εμπειρικής 

αντιμικροβιακής αγωγής πρέπει πάντα να γίνεται λαμβάνοντας υπ’όψιν τη 

συχνότητα εμφάνισης αυτών των παθογόνων σε ασθενείς με σήψη.23 

 
Η επίπτωση της σήψης και του σηπτικού σοκ σε νοσηλευόμενους έχουν 

αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Διάφορες μελέτες έχουν περιγράψει αλλαγές 

στη συχνότητα με την οποία τα διαφορετικά είδη μικροβίων  προκαλούν σήψη. 
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24-27 Σε μια μεγάλη συστηματική ανασκόπηση, οι Friedman και συν εξήγαγαν 

αποτελέσματα από 131 μελέτες (99 προοπτικές) από τα οποία φάνηκε πως 

ενώ οι Gram αρνητικές λοιμώξεις αποτελούσαν το 90% των παθογόνων που 

απομονώνονταν σε ασθενείς με σηπτικό σοκ από το 1958 ως το 1979, στη 

συνέχεια αυτό το ποσοστό μειώθηκε σε 70% από το 1980 ως το 1997.24 Στις 

μελέτες αυτές φάνηκε σχετική αύξηση των λοιμώξεων αναπνευστικού ως αίτιο 

σηπτικής καταπληξίας, γεγονός που συνδέεται με την αύξηση των ασθενών 

που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και συχνά νοσούν 

από πνευμονία σχετιζόμενη με τη χρήση αναπνευστήρα (ventilator associated 

pneumonia-VAP). Επίσης, στην ίδια ανασκόπηση διαπιστώθηκε μια τάση 

μείωσης της θνητότητας από σηπτικό shock.24  

 
Σε άλλες αναφορές φαίνεται πως αυτές οι εκτιμήσεις των ποσοστών των 

παθογόνων οργανισμών επηρεάζονται σημαντικά από τα χαρακτηριστικά των 

νοσοκομείων και των ασθενών που μελετήθηκαν. Δύο μελέτες που έλαβαν 

χώρα το διάστημα 2001-2010 στην Μαλαισία και την Ταϊβάν κατέγραψαν 

παθογόνα σε αιμοκαλλιέργειες ασθενών σε Τμήματα Επειγόντων 

Περιστατικών, αναδεικνύοντας τα Gram αρνητικά βακτηρίδια ως αίτια 

λοίμωξης σε ποσοστά 55% και 70% από τις 995 και 972 θετικές 

αιμοκαλλιέργειες αντίστοιχα.25,28 Σε άλλη αναφορά από το Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου, οι Ανατολιωτάκη και συν κατέγραψαν 157 επεισόδια 

βακτηριαιμίας σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους, οι οποίοι στην πλειονότητά 

τους (82%) δεν είχαν ουδετεροπενία. Gram αρνητικά βακτηρίδια 

απομονώθηκαν σε ποσοστό 51%.29 Ψηλότερα ποσοστά Gram αρνητικής 

βακτηριαιμίας (68% σε σύνολο 70 επεισοδίων) περιέγραψαν οι Chee και συν 

σε μη ουδετεροπενικούς αιματολογικούς ασθενής που έφεραν κεντρικούς 

φλεβικούς καθετήρες τύπου Hickman.26 Από την άλλη, μελέτες που εστίασαν 

σε βακτηριαιμία σε ηλικιωμένους ασθενείς κατέγραψαν ποικίλα ποσοστά 

Gram αρνητικών λοιμώξεων, σχεδόν σε όλες όμως ήταν τα κύρια παθογόνα, 

μέχρι και σε ποσοστό 67%.30-33 Φαίνεται λοιπόν πως συνολικά ο λόγος Gram 

αρνητικών προς Gram θετικών παθογόνων στη σήψη και το σηπτικό σοκ 

ποικίλει από 1:1 μέχρι 3:2.21 
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Λαμβάνοντας υπόψιν τα παθογόνα μικρόβια και την υψηλή νοσηρότητα της 

σήψης σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς, πολλές κατευθυντήριες οδηγίες αλλά και 

βιβλιογραφικά δεδομένα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000-2010 

υποστήριζαν την χρήση συνδυασμών βήτα λακταμικών με αμινογλυκοσίδη σε 

σηπτικούς ασθενείς, με το σκεπτικό που αναφέρθηκε παραπάνω (Τμήμα 1.1). 
3,21-24 Παρόλο όμως που υπήρχαν τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που 

υποστήριζαν αυτή την τακτική σε συγκεκριμένες λοιμώξεις και πληθυσμούς η 

χορήγηση του συνδυασμού αντιμικροβιακών σε όλους τους σηπτικούς 

ανοσοεπαρκείς ασθενείς δεν είχε τεκμηριωθεί επαρκώς. Γι’ αυτό το λόγο, σε 

μια μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών που δημοσίευσαν οι 

Paul και συν το 2004 στο British Medical Journal, συγκρίθηκε η μονοθεραπεία 

με βήτα λακταμικά έναντι του συνδυασμού τους με αμινογλυκοσίδες σε 

ανοσοεπαρκείς ασθενείς με σήψη.34 Στην μελέτη αυτή οι συγγραφείς 

αναζήτησαν μελέτες σε πολλές βάσεις δεδομένων (Medline, Embase, Lilacs, 

the Cochrane Library) μέχρι το 2003, καθώς και στα πρακτικά του διεθνούς 

συνεδρίου  Interscience Conference on Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy (ICAAC) από το 1995 ως το 2002. Δεν έθεσαν περιορισμούς 

όσον  αφορά στη γλώσσα, στο έτος δημοσίευσης, ενώ συμπεριέλαβαν και  

μελέτες που παρουσιάστηκαν στα συνέδρια ανεξάρτητα με το αν αυτές 

δημοσιεύτηκαν, προσπαθώντας να αποφύγουν μεροληψίες στο σχεδιασμό 

της μετα-ανάλυσης. Συμπεριέλαβαν λοιπόν όλες τις τυχαιοποιημένες μελέτες 

που συνέκριναν μονοθεραπεία με βήτα λακτάμη με τον συνδυασμό 

αμινογλυκοσίδης / βήτα λακτάμης για σηπτικούς ασθενείς χωρίς 

ουδετεροπενία.  

 

Πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η θνητότητα από οποιοδήποτε αίτιο στις 

δύο θεραπευτικές ομάδες, στο τέλος του διαστήματος παρακολούθησης της 

μελέτης (follow-up). Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία της μελέτης ήταν: 1) η 

θεραπευτική αποτυχία, δηλαδή ο θάνατος, η μη ανταπόκριση στην αγωγή, η 

ανάγκη τροποποίησης του αντιβιοτικού σχήματος, ή η ανάγκη χειρουργικής 

παρέμβασης εκτός από αυτές που συμπεριλαμβάνονταν στο πρωτόκολλο της 

μελέτης (π.χ. σε χειρουργικές λοιμώξεις), 2) η εργαστηριακή αποτυχία της 
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θεραπείας δηλαδή η απομόνωση του αρχικού μικροβίου εκ νέου, 3) ο 

αποικισμός ή η επιλοίμωξη με άλλο βακτηρίδιο ή μύκητα, 4) οι θεραπευτικές 

παρενέργειες και 5) η διάρκεια παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο. 

Επίσης, πραγματοποίησαν επιμέρους μετα-αναλύσεις των αποτελεσμάτων 

μελετών που χρησιμοποίησαν το ίδιο βήτα λακταμικό και στα  δύο 

θεραπευτικά σκέλη, αποτελεσμάτων ασθενών με λοίμωξη από Pseudomonas 

aeruginosa, από Gram αρνητικά βακτήρια, αλλά και υποαναλύσεις ανάλογα 

με την εστία της λοίμωξης (βακτηριαιμία, πνευμονία κλπ). Η μετα-ανάλυση 

υπολόγισε τον σχετικό κίνδυνο εμφάνισης ενός αποτελέσματος με 

μονοθεραπεία σε σχέση με το συνδυασμό αντιμικροβιακών (σχετικός κίνδυνος 

< 1 ευνοεί μονοθεραπεία). Ο συνολικός σχετικός κίνδυνος για κάθε 

αποτέλεσμα υπολογίστηκε με μοντέλο μετα-ανάλυσης τυχαίων επιδράσεων 

(random effects). 

 
Οι συγγραφείς συμπεριέλαβαν 64 μελέτες με 7586 ασθενείς. Δεν υπήρχε 

καμία διαφορά στην θνητότητα από όλα τα αίτια (all-cause fatality) στις δύο 

θεραπευτικές ομάδες [σχετικός κίνδυνος RR 0,90, διάστημα εμπιστοσύνης 

(CI) 95 % 0,77 - 1,06] ούτε στις υποαναλύσεις α) 12 μελετών που συνέκριναν 

το ίδιο βήτα λακταμικό στις δύο ομάδες (RR 1,02, CI 0,76 - 1,38) και β) 31 

μελετών που συνέκριναν διαφορετικά βήτα λακταμικά (RR 0,85, CI 0,69 - 1,05 

). Είναι αξιοσημείωτο πως η κλινική αποτυχία ήταν χαμηλότερη στην 

θεραπευτική ομάδα που έλαβε μονοθεραπεία με βήτα λακταμικό έναντι του 

συνδυασμού βήτα λακταμικού/ αμινογλυκοσίδης (RR 0,87, CI 0,78 - 0,97, σε 

63 μελέτες), αποτέλεσμα που επηρεάστηκε όμως από τις μελέτες που 

συνέκριναν διαφορετικά β-λακταμικά στα δύο θεραπευτικά σκέλη (RR 0,76 , 

CI 0,68 - 0,86, σε 43 μελέτες) και όχι από αυτές στις οποίες συγκρίθηκε το ίδιο 

βήτα λακταμικό, (RR 1,09, CI 0.94 – 1.27, σε 20 μελέτες). Επίσης, δεν υπήρχε 

πλεονέκτημα από τη χρήση συνδυασμού αντιμικροβιακών σε ασθενείς με 

επιβεβαιωμένες Gram αρνητικές λοιμώξεις (1.835 ασθενείς) ή λοιμώξεις από 

Pseudomonas aeruginosa (426 ασθενείς). Τέλος, από άλλη υποανάλυση δεν 

βρέθηκε διαφορά στα ποσοστά ανάπτυξης αντιμικροβιακής αντοχής. Αντίθετα 

η νεφροτοξικότητα ήταν σημαντικά λιγότερο συχνή στην ομάδα της 

μονοθεραπείας (RR 0,36, CI 0,28 - 0,47) .  
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Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας μετα-ανάλυσης 

καταρρίπτουν σε μεγάλο βαθμό την αντίληψη πως ο συνδυασμός βήτα 

λακταμικού με αμινογλυκοσίδη υπερτερεί της μονοθεραπείας με ένα βήτα 

λακταμικό στη θεραπεία της σήψης, ειδικά όσον αφορά στην θνητότητα των 

ασθενών. Αντίθετα, ο παραπάνω συνδυασμός αντιμικροβιακών αυξάνει την 

νεφροτοξικότητα. Παρόλα αυτά το γεγονός πως σε πολλές τυχαιοποιημένες 

δοκιμές η ομάδα της μονοθεραπείας έλαβε διαφορετικό βήτα λακταμικό από 

την ομάδα του συνδυασμού αντιβιοτικών, αφήνει ερωτηματικά όσον αφορά 

στην θεραπευτική επιτυχία όπως αυτή μετράται με δείκτες λιγότερο αδρούς 

από τη θνητότητα, όπως για παράδειγμα τη διάρκεια νοσηλείας ή την ανάγκη 

αλλαγής θεραπείας από την αρχική. 

 
Η μετα-ανάλυση αυτή έθεσε τις βάσεις για να αντιμετωπίζεται η μονοθεραπεία 

με βήτα λακταμικά ως μια επαρκής προσέγγιση σε ασθενείς με σήψη, ιδίως 

όταν αυτή αφορά σε νεότερα σκευάσματα ευρέος φάσματος και με 

αντιψευδομοναδική δράση. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ πως στις 

περισσότερες τυχαιοποιημένες δοκιμές που συμπεριλήφθηκαν στη μετα-

ανάλυση, ασθενείς στους οποίους απομονώνονταν μικρόβια ανθεκτικά στα 

χορηγούμενα αντιβιοτικά αποκλείονταν από τη μελέτη. Έτσι λοιπόν η 

στοχευμένη αγωγή που έλαβαν οι ασθενείς ήταν κατάλληλη βάσει των 

αποτελεσμάτων των δοκιμασιών αντιμικροβιακής ευαισθησίας. Καθώς η 

εμφάνιση αντιμικροβιακής αντοχής είναι ένα δυναμικό και διαρκώς 

εξελισσόμενο φαινόμενο είναι σημαντικό η συζήτηση για την αναγκαιότητα 

χορήγησης συνδυασμών αντιμικροβιακών έναντι μονοθεραπείας να 

εμπεριέχει την καταλληλότητα της αγωγής in vitro.  
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1.4 Λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς – εμπύρετη 
ουδετεροπενία 
 

Η ουδετεροπενία αποτελεί σοβαρή παρεωέργεια των κυτταροστατικών 

χημειοθεραπευτικών σχημάτων σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και 

κακοήθειες συμπαγών οργάνων, επειδή προδιαθέτει σε λοιμώξεις, ιδίως από 

βακτηρίδια. Είναι δε η πιο συχνή σοβαρή μορφή ανοσοκαταστολής σε 

νοσηλευόμενους ασθενείς και αποτελεί μια νοητή διαχωριστική γραμμή όταν 

αναφερόμαστε σε χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής σε 

ανοσοκατασταλμένους έναντι ανοσοεπαρκών ασθενών.35,36 Με άλλα λόγια, 

παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν για το ανοσοποιητικό σύστημα 

νοσήματα όπως είναι οι κακοήθειες, τα αυτοάνοσα νοσήματα ή καταστάσεις 

όπως είναι τα εκτεταμένα εγκαύματα, η ουδετεροπενία αποτελεί ίσως τη 

σημαντικότερη διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος που προδιαθέτει 

σε βακτηριακές λοιμώξεις. 35,36 Πέρα από την παρουσία της ουδετεροπενίας η 

διάρκεια της καθώς και ο βαθμός της συσχετίζονται άμεσα και είναι οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη σοβαρών διεισδυτικών λοιμώξεων 

σε περιπτώσεις εμπύρετης ουδετεροπενίας. 35-37 

 

Ο πυρετός σε έδαφος ουδετεροπενίας είναι συχνά το πρώτο ή και το 

μοναδικό σύμπτωμα λοίμωξης. Αυτό έχει οδηγήσει στην αναγνώριση της 

εμπύρετης ουδετεροπενίας ως μια ξεχωριστή κλινική οντότητα, η οποία 

μάλιστα συνδέεται με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα.38 Η εμπύρετος 

ουδετεροπενία θεωρείται επείγουσα κατάσταση που απαιτεί άμεση και 

κατάλληλη εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία. Αξίζει να σημειωθεί πως σε 

σημαντικό ποσοστό (περίπου στο ένα τρίτο των περιπτώσεων) δεν 

ανευρίσκεται μικρόβιο, η κλινική ανταπόκριση όμως των ασθενών στην 

αντιμικροβιακή αγωγή επιβεβαιώνει την ύπαρξη παθογόνου μικροβίου.38 Η 

συχνότητα ανεύρεσης των διάφορων μικροβίων, όταν αυτά απομονώνονται, 

αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο στην επιλογή κατάλληλης εμπειρικής 

αγωγής σε ασθενείς με εμπύρετο ουδετεροπενία. Από τις περιπτώσεις 
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λοιμώξεων που απομονώνονται μικρόβια, περίπου 25-30% αφορούν σε 

πρωτοπαθείς βακτηριαιμίες.  

 

Σε αντίθεση με τα περιστατικά σήψης σε ανοσοεπαρκείς μη ουδετεροπενικούς 

ασθενείς, στους ουδετεροπενικούς ασθενείς τα είδη των μικροβίων που 

προκαλούν εμπύρετο λοίμωξη έχουν αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες 

δεκαετίες. Συγκεκριμένα μεταξύ 1985 και 2005 υπήρξε μεγάλη αύξηση του 

ποσοστού των Gram θετικών οργανισμών ως αίτια ουδετεροπενικού πυρετού 

σε σχέση με τους Gram αρνητικούς, γεγονός που διαπιστώθηκε πρωτίστως 

σε πολυκεντρικές μελέτες όπως αυτές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 

Έρευνα και τη Θεραπεία του Καρκίνου.39 Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να είναι 

συνυφασμένο με την ευρεία χρήση προληπτικής αντιβιοτικής αγωγής σε 

ασθενείς με αναμενόμενη ουδετεροπενία, με συνοδό καταπίεση των Gram 

αρνητικών μικροβίων αλλά λιγότερο των Gram θετικών καθώς και με την 

αυξημένη χρήση κεντρικών φλεβικών γραμμών. Για παράδειγμα, σε μια σειρά 

από το Σύδνεϋ της Αυστραλίας με 344 επεισόδια εμπύρετου ουδετεροπενίας 

διαιρεμένα σε τρεις διετίες, ο λόγος  Gram αρνητικών προς Gram θετικών 

μικροβίων από αιμοκαλλιέργειες στις τρεις περιόδους ήταν 1.36 (1986-87), 

1.05 (1989-90) και 0.40 (1991-92), μια στατιστικώς σημαντική διαφορά (p = 

0.03).40 Οι συγγραφείς της μελέτης επισήμαναν πως μεγάλο ποσοστό των 

Gram θετικών λοιμώξεων αφορούσαν σε λοιμώξεις στο σημείο εισόδου 

εμφυτευμένων (μόνιμων) κεντρικών φλεβικών καθετήρων τύπου Hickman.  

 

Η σημασία της χορήγησης προφυλακτικής αντιβιοτικής αγωγής στην αλλαγή 

των μικροοργανισμών που προκαλούν σηψαιμία σε ασθενείς με αιματολογικές 

κακοήθειες μελετήθηκε σε μια εκτεταμένη ανασκόπηση 14 ετών (1988-2001) 

από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Karolinska της Στοκχόλμης. Στη μελέτη 

αυτή καταγράφηκαν 1402 επεισόδια βακτηριαιμίας σε 927 ασθενείς. Τα Gram 

θετικά βακτηρίδια προκάλεσαν 55% των λοιμώξεων ενώ παρατηρήθηκε 

σημαντική σταθερότητα στον λόγο Gram θετικών/Gram αρνητικών 

παθογόνων κατά τη διάρκεια της μελέτης.41 Επιπρόσθετα, ελάχιστες αλλαγές 

παρατήρησαν οι συγγραφείς στο ποσοστό των παθογόνων όταν συνέκριναν 
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τα αποτελέσματά τους με προηγούμενη μελέτη τους που αφορούσε στο ίδιο 

ζήτημα αλλά για το διάστημα 1980-1986. Οι συγγραφείς αποδίδουν  τη 

σταθερότητα αυτή στη μη χρήση αντιβιοτικής προφύλαξης σε αιματολογικούς 

ασθενείς στη Σουηδία για το εν λόγω διάστημα, ενώ αντιική και 

αντιμυκητιασική προφύλαξη δίνονταν στους ασθενείς όπως και στις 

υπόλοιπες χώρες. Σε συμφωνία με τα παραπάνω, το 2007 οι Klasterky και 

συν δημοσίευσαν μια μελέτη παρατήρησης 2142 ασθενών με ουδετεροπενικό 

πυρετό, εκ των οποίων 499 (23%) είχαν βακτηριαιμία. Οι σχετικές συχνότητες 

Gram θετικής, Gram αρνητικής και πολυμικροβιακής βακτηριαιμίας ήταν 57%, 

34% και 10% αντίστοιχα, με ποσοστά θνητότητας 5%, 18% και 13%.42 Στους 

ασθενείς που είχαν λάβει προφύλαξη με αντιβιοτικά η Gram θετική 

βακτηριαιμία ήταν πολύ συχνότερη από την Gram αρνητική (75% έναντι 

25%), ενώ σε αυτούς που δεν είχαν λάβει προφύλαξη τα ποσοστά ήταν  50% 

και για τις δύο κατηγορίες μικροβίων.42 Τέλος, σε χώρες με μικρότερο 

ποσοστό χρήσης κεντρικών φλεβικών γραμμών και προφυλακτικών 

αντιβιοτικών, όπως ο Λίβανος και η Μαλαισία, έχουν βρεθεί υψηλά ποσοστά 

βακτηριαιμίας από Gram αρνητικούς οργανισμούς.27 

 
Η αλλαγή  στο είδος των μικροβίων που προκαλούν εμπύρετο ουδετεροπενία 

φαίνεται πως είναι συνεχής και συνάρτηση πολλών παραγόντων, ιδίως όταν 

πρόκειται για ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις όπου σημαντικό ρόλο παίζουν τα 

μικρόβια που αποικίζουν τους χώρους του νοσοκομείου και τους ασθενείς. 

Έτσι, πολλές πρόσφατες αναφορές αναδεικνύουν μια νέα αύξηση των Gram 

αρνητικών βακτηριδίων ως παθογόνα σε ανοσοκατασταλμένους, ιδίως δε 

μικροβίων πολυανθεκτικών, που δύσκολα θεραπεύονται. Μια συστηματική 

ανασκόπηση 27 μελετών που ανέφεραν τα είδη των παθογόνων που 

προκαλούν βακτηριαιμία σε ασθενείς με κακοήθειες και που δημοσιεύθηκαν 

μετά το 2008 ανέδειξε υπεροχή εκ νέου των Gram αρνητικών. Επίσης 

ανέδειξε αύξηση των πολυανθεκτικών βακτηριδίων γενικότερα. Οι συγγραφείς 

της ανασκόπησης επισημαίνουν πως εξακολουθεί να ισχύει η συσχέτιση 

μεταξύ λήψης αντιμικροβιακής προφύλαξης και εμφάνισης λοίμωξης από 

Gram θετικά βακτηρίδια.43  
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Η εμπειρική θεραπεία του ουδετεροπενικού πυρετού αποτελεί μια πρόκληση 

για τον κλινικό ιατρό. Από την μία πλευρά οφείλει να είναι δραστική έναντι 

ενός ευρέος φάσματος μικροβίων, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω 

δεδομένα. Από την άλλη, ο ουδετεροπενικός πυρετός συνοδεύεται από υψηλή 

θνησιμότητα, αφού μπορεί να είναι πρώιμο σύμπτωμα σε σοβαρές λοιμώξεις, 

ενώ συγχρόνως συμβαίνει σε ασθενείς με σοβαρή ανοσοκαταστολή και 

συχνές συνοσηρότητες. Πολλές μελέτες που συνέκριναν την 

αποτελεσματικότητα της μονοθεραπείας με β-λακταμικά με συνδυασμός με 

κάποια αμινογλυκοσίδη αντιμικροβιακής αγωγής στην εμπύρετο 

ουδετεροπενία παρουσίασαν αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα όσον 

αφορά στο αν επαρκεί η χορήγηση μονοθεραπείας ως εμπειρικό σχήμα.44,45 

Εν μέρει τα αποτελέσματα των περισσότερων μελετών δεν μπορούσαν να 

αξιολογηθούν επαρκώς λόγω του μικρού αριθμού ασθενών που 

συμπεριέλαβαν. Έτσι οι Paul και συν το 2003 πραγματοποίησαν μια μετα-

ανάλυση τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών πάνω σε αυτό το ερώτημα.46 

Ανάμεσα σε άλλα, οι συγγραφείς επεδίωξαν να διερευνήσουν κατά πόσο οι 

εκβάσεις σε υποομάδες υψηλού κινδύνου καθώς και τα ποσοστά 

επιλοιμώξεων (superinfections) διέφεραν ανάμεσα στα θεραπευτικά group. 

 

Οι συγγραφείς της μετα-ανάλυσης αναζήτησαν κατάλληλες μελέτες σε πολλές 

βάσεις δεδομένων (Medline, Embase, Lilacs, Cochrane Library) καθώς και 

περιλήψεις από συνέδρια Interscience Conference on Antimicrobial Agents 

and Chemotherapy (ICAAC). Συμπεριέλαβαν τυχαιοποιημένες μελέτες που 

συνέκριναν τις εκβάσεις ασθενών με εμπύρετο ουδετεροπενία που έλαβαν για 

αγωγή μονοθεραπεία με ένα βήτα-λακταμικό, με τις εκβάσεις ασθενών που 

έλαβαν συνδυασμό βήτα-λακταμικού με αμινογλυκοσίδη. Συμπεριέλαβαν 

μελέτες χωρίς περιορισμούς στη γλώσσα, τη χρονολογία δημοσίευσης, ή την 

κατάσταση δημοσίευσης (σε περιπτώσεις περιλήψεων). Δύο ερευνητές 

ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, εφάρμοσαν κριτήρια επιλογής και 

αξιολόγησης της ποιότητας των μελετών και εξήγαγαν τα δεδομένα από τις 

μελέτες.  
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Οι αναλύσεις έγιναν με βάση την πρόθεση για θεραπεία (intention-to-treat). Τα 

αποτελέσματα αθροίστηκαν και υπολογίστηκε ο συνολικός σχετικός κίνδυνος 

χρησιμοποιώντας μοντέλο μετα-ανάλυσης τυχαίων επιδράσεων (random 

effects model). Πρωτεύον καταληκτικό σημείο που μελετήθηκε ήταν η 

θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία στο τέλος του διαστήματος 

παρακολούθησης των μελετών και μέχρι 30 ημέρες μετά το πέρας των 

θεραπειών. Δευτερεύουσες εκβάσεις που μελέτησαν ήταν η θεραπευτική 

αποτυχία (δηλαδή θάνατος, επιμονή ή επιδείνωση ή υποτροπή της λοίμωξης 

και οποιαδήποτε αλλαγή της αρχικής αντιβιοτικής αγωγής). 

 

Συνολικά ανασκοπήθηκαν 47 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης, με 

7807 ασθενείς. Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στη θνητότητα από όλα αιτία 

μεταξύ της ομάδας που έλαβε μονοθεραπεία σε σύγκριση με την ομάδα που 

έλαβε συνδυασμό αντιβιοτικών [σχετικός κίνδυνος (RR) 0,85, 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης 0,72 - 1,02, μετα-ανάλυση 30 μελετών που ανέφεραν επαρκή 

στοιχεία για τη συγκεκριμένη έκβαση].46 Αξιοσημείωτο είναι πως όσον αφορά 

στην πιθανότητα αποτυχίας της θεραπείας υπήρχε ένα οριακό αλλά 

στατιστικώς σημαντικό πλεονέκτημα της μονοθεραπείας έναντι του 

συνδυασμού αντιβιοτικών (RR 0,92, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,85 - 0,99, 

μετα-ανάλυση 47 μελετών), αν και υπήρχε σημαντική στατιστική ετερογένεια 

μεταξύ των μελετών.46 Υποανάλυση αυτού του αποτελέσματος έδειξε πως η 

διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική στις μελέτες που συνέκριναν την ίδια 

βήτα λακτάμη και στις δύο θεραπευτικές ομάδες (9 μελέτες συνολικά), ενώ 

υπήρχε μεγάλο πλεονέκτημα με μονοθεραπεία σε αυτές που οι ασθενείς 

έλαβαν διαφορετικά βήτα λακταμικά στα δύο θεραπευτικά σκέλη (RR 0,87, 

95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,80 έως 0,93).  

 

Τέλος, οι ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

σχετίζονται με σοβαρή νοσηρότητα, ήταν σημαντικά πιο συχνές στην ομάδα 

που έλαβε συνδυασμό αντιμικροβιακών, ενώ οι επιμολύνσεις δεν διέφεραν 

ανάμεσα στις δυο θεραπευτικές ομάδες. Συμπερασματικά λοιπόν, η μετα-

ανάλυση αυτή των Paul και συν δεν κατέγραψε κλινικά πλεονεκτήματα για τη 
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συνδυασμένη θεραπεία βήτα λακτάμης και αμινογλυκοσίδης σε ασθενείς με 

εμπύρετο ουδετεροπενία έναντι της μονοθεραπείας με ένα ευρέος φάσματος 

βήτα λακταμικό αντιβιοτικό. Η υπεροχή στην αποτελεσματικότητα που 

παρουσίασαν μονοθεραπείες με νεότερα και ευρύτερου φάσματος βήτα 

λακταμικά έναντι των συνδυασμών παλαιότερων βήτα λακταμικών με 

αμινογλυκοσίδες ανέδειξαν εμμέσως την σημαντική θεραπευτική αξία των 

νεότερων βήτα λακταμικών αλλά και το καλό προφίλ ασφαλείας τους.  
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1.5 Λοιμώξεις από Gram αρνητικά πολυανθεκτικά παθογόνα 
 

Οι λοιμώξεις από Gram αρνητικά παθογόνα αποτελούν σημαντικό ποσοστό 

των σοβαρών λοιμώξεων σε νοσηλευόμενους ανοσοεπαρκείς αλλά και 

ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, όπως αναλύθηκε και παραπάνω. Το 

αναπνευστικό, το ουροποιητικό και τα χοληφόρα αποτελούν μεταξύ άλλων 

συχνές εστίες λοίμώξης με Gram αρνητικά παθογόνα, ενώ τα συχνότερα 

παθογόνα που απομονώνονται συνολικά είναι τα ακόλουθα: Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae,  Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii 

και διάφορα εντεροβακτηριακά.47 Η σχετική συχνότητα απομόνωσης των 

προαναφερθέντων βακτηριδίων μπορεί να ποικίλει γεωγραφικά και ανάλογα 

με τα είδη των νοσηλευόμενων ασθενών όσον αφορά στη βασική τους νόσο. 

Σε μία αναδρομική μελέτη όπου καταγράφηκαν βακτηριαιμίες από Gram 

αρνητικά μικρόβια, στο τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 

το διάστημα 1992-1994 η συνολική θνητότητα ήταν 12%, ενώ συχνότερα 

απομονωθέντα παθογόνα ήταν τα εξής: Escherichia coli σε 58% των ασθενών 

Klebsiella spp. σε 12%, Pseudomonas spp.σε 8%, Salmonella spp. 6%, 

Enterobacter spp. 6%, Proteus spp. 3%, Stenotrophomonas spp. 3% και 

Acinetobacter spp. σε 1%.47 Παρόμοια κατανομή στη συχνότητα εμφάνισης 

Gram αρνητικών μικροοργανισμών σε αιμοκαλλιέργειες καταγράφηκε και 

πανευρωπαϊκά από τη μελέτη επιτήρησης SENTRY σε μεταγενέστερα έτη.48 

  

Οι λοιμώξεις από Gram αρνητικά βακτηρίδια παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

δυσκολία στην αντιμετώπισή τους, μεταξύ άλλων και λόγω του υψηλού 

ποσοστού ανθεκτικότητας των μικροβίων στη δράση των διαθέσιμων 

αντιμικροβιακών ουσιών. Για λόγους καλύτερης κατηγοριοποίησης και 

συνεννόησης μεταξύ των ιατρών, τα στελέχη μικροβίων που παρουσιάζουν 

αντοχή σε τουλάχιστον 3 διαφορετικές κατηγορίες αντιμικροβιακών 

χαρακτηρίζονται πολυανθεκτικά, ενώ πανανθεκτικά στελέχη χαρακτηρίζονται 

αυτά που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε όλα τα διαθέσιμα 

αντιμικροβιακά.49,50 Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 2000-2010 
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παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση στην εμφάνιση πολυανθεκτικών αλλά και 

πανανθεκτκών Gram αρνητικών παθογόνων σε νοσηλευόμενους ασθενείς.51 

Το φαινόμενο αυτό ήταν ιδιαίτερα έντονο σε περιοχές της Λατινικής Αμερικής 

και της Ασίας αρχικά, σύντομα όμως έκανε την εμφάνισή του σε πολλές άλλες 

χώρες και περιοχές, ιδιαίτερα δε έντονο έγινε το πρόβλημα στην Ελλάδα και 

λιγότερο σε άλλες περιοχές της νοτίου Ευρώπης.51-54 

 

Η παραγωγή ενζύμων που αδρανοποιούν τα βήτα λακταμικά αντβιοτικά 

αποτέλεσε τον σημαντικότερο μηχανισμό αντοχής για τα Gram αρνητικά 

βακτήρια και συνετέλεσε στην αυξημένη εμφάνιση πολυανθεκτικών 

μικροβίων. Μικρόβια που παράγουν εκτεταμένου φάσματος βήτα λακταμάσες 

(extended spectrum beta-lactamases ή ESBLs, υποομάδες βήτα λακταμασών 

κατά Bush 2be, 2br, 2ber) ακολουθούμενα χρονικά από μικρόβια που 

παράγουν καρβαπενεμάσες (υποομάδες βήτα λακταμασών 2d, 2f) και 

μεταλλο-β-λακταμάσες  (ΜΒLs, υποομάδες βήτα λακταμασών 3a, 3b και 3c) 

αποτέλεσαν σημαντικό ποσοστό των Gram αρνητικών παθογόνων που 

απομονώνονταν παγκοσμίως σε νοσοκομεία μετά το 2000.54-57 Αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα μικρόβια που παράγουν μεταλλο-βήτα-λακταμάσες και 

καρβαπενεμάσες παρουσιάζουν στο πλείστο των περιπτώσεων αντοχή στην 

δράση όλων των βήτα λακταμικών. Η ύπαρξη κινητών γενετικών στοιχείων 

που μεταφέρουν γονίδια αντοχής σε διαφορετικά είδη μικροβίων, με κύριο 

εκπρόσωπο τα πλασμίδια και λιγότερο συχνά τα τρανσποζόνια και 

ιντεγκρόνια (plasmids, transposons, integrons) έπαιξε σημαντικότατο ρόλο για 

την εξάπλωση της αντοχής στις καρβαπενέμες. Έτσι, τα μη ζυμωτικά Gram 

αρνητικά μικρόβια καθώς και πολλά εντεροβακτηριακά απέκτησαν σταδιακά 

μέσω της ανταλλαγής γενετικού υλικού υψηλή αντοχή στη δράση όλων των 

βήτα λακταμικών.58,59 
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Σχήμα 1.5.1. Ποσοστό στελεχών Escherichia coli και Klebsiella pneumoniae ανθεκτικά σε 
κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς το 2006 στην Ευρώπη (πηγή δεδομένων EARRS: European 
Antibiotic Resistance Surveillance System) 
 

Αξίζει να σημειωθεί πως στην πολυκεντρική μελέτη SENTRY που 

καταγράφηκαν ποσοστά και μηχανισμοί αντοχής στις καρβαπενέμες 

παγκοσμίως, για την Ελλάδα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 

καταγράφηκαν μεταλλο-βήτα-λακταμάσες μοναδικές παγκοσμίως.57 

Ενδεικτικά, στην μελέτη αναφέρονται 8 στελέχη που απομονώθηκαν τα έτη 

2002-2003 στην Ελλάδα σε δειγματοληπτικό έλεγχο, 4 εκ των οποίων ήταν 

Klebsiella pneumoniae, 2 Pseudomonas aeruginosa και 2 Acinetobacter spp. 

Όλα παρήγαγαν το ένζυμο VIM-1, ένζυμο που καταγράφηκε επιπλέον μόνο 

στην Ιταλία την περίοδο της μελέτης, σε στελέχη Pseudomonas aeruginosa.57 

 

Πέρα από τα βητα λακταμικά η δραστικότητα έναντι των Gram αρνητικών 

βακτηριδίων την ίδια περίοδο μειώθηκε σημαντικά και για τις  κινολόνες και τις 

αμινογλυκοσίδες, πολλές φορές μέσω μηχανισμών που προσέδιδαν στα 

στελέχη αντοχή συγχρόνως σε πολλά αντιμικροβιακά  της ίδιας ομάδας ή και 

αντοχή σε πολλές κατηγορίες αντιμικροβιακών συγχρόνως.60-63 Το 2007 στην 
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Ελλάδα το ποσοστό πολυαντοχής στελεχών Pseudomonas aeruginosa σε 

αμινογλυκοσίδες, κινολόνες και κεφταζιδίμη ήταν περίπου 50% για κάθε 

αντιμικροβιακό-κατηγορία βάσει δεδομένων που παρουσίασε το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), ενώ βάσει δεδομένων 

του δικτύου WHONET του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τα ποσοστά 

πολυανθεκτικών στελεχών Pseudomonas aeruginosa (ανθεκτικά σε 

κεφταζιδίμη, σιπροφλοξασίνη και αμικασίνη) έφταναν το 43% για στελέχη από 

ΜΕΘ και το 26% και 24% αντίστοιχα για στελέχη από κλινικές Παθολογικού 

και Χειρουργικού τομέα.64 Παρόμοια και ενίοτε υψηλότερα ποσοστά αντοχής 

παρατηρήθηκαν σε άλλα Gram αρνητικά παθογόνα όπως η Klebsiella 

pneumoniae και το Acinetobacter baumannii. 

 

Η κολιστίνη (πολυμυξίνη Ε) σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσε τη μόνη 

δραστική in vitro θεραπευτική επιλογή έναντι πολυανθεκτικών Gram 

αρνητικών στελεχών.65 Η αναβίωση της χρήσης αυτού του παλαιού 

αντιμικροβιακού παράγοντα αποτέλεσε λύση για τους κλινικούς γιατρούς, 

ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα με υψηλό επιπολασμό πολυανθεκτικών στελεχών, 

όπως οι ΜΕΘ.65 Ανησυχίες που υπήρχαν για πιθανή σημαντική 

νεφροτοξικότητα από τη χρήση αυτού του αντιμικροβιακού δεν 

επιβεβαιώθηκαν από τη βιβλιογραφία, σε πολλές σειρές ασθενών, ακόμα και 

σε περιπτώσεις ιδιαίτερα παρατεταμένης χορήγησης, όπως έχει περιγραφεί 

από την ερευνητική μας ομάδα.66 Όπως ήταν αναμενόμενο δεν άργησαν να 

περιγραφούν λοιμώξεις από Gram αρνητικά στελέχη που ανέπτυξαν τελικά 

ανθεκτικότητα στην δράση της κολιστίνης, που πλέον χαρακτηρίστηκαν ως 

πανανθεκτικά (PDR).  

 

Η τιγκεκυκλίνη, μία γλυκυλκυκλίνη (συγγενές μόριο της τετρακυκλίνης) 

αποτέλεσε έναν νέο παράγοντα με δράση έναντι τόσο έναντι της Klebsiella 

pneumoniae όσο και του Acinetobacter baumannii, χωρίς όμως να είναι 

δραστική έναντι της Pseudomonas aeruginosa.  Το 2006 σε μια ελληνική 

μελέτη  98 πολυανθεκτικών στελεχών Klebsiella pneumoniae από βρογχικές 

εκκρίσεις (30.6%), αίμα (23.5%), ούρα (18.4%), πύον (15.3%) και άλλες πηγές 
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(12.2%) καθώς και 100 στελεχών Acinetobacter baumannii από βρογχικές 

εκκρίσεις (56%), πύον (23%), αίμα (13%), και άλλες πηγές (8%) η 

τιγκεκυκλίνη ανέστειλε αποτελεσματικά 97% των στελεχών K. pneumoniae και 

99% των στελεχών A. Baumannii.67 Συγχρόνως, διάφορες σειρές 

περιστατικών με λοιμώξεις από πολυανθεκτικά Gram αρνητικά στελέχη 

ανέδειξαν την κλινική αποτελεσματικότητα του νέου αυτού αντιμικροβιακού 

παράγοντα, υπήρξαν όμως αμφιβολίες για την επάρκεια του ως 

μονοθεραπεία σε σοβαρές λοιμώξεις.68 Για παράδειγμα το 2010 δημοσιεύτηκε 

μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή που συνέκρινε την χρήση τιγκεκυκλίνης με 

αυτήν ιμιπενέμης / σιλαστατίνης για την θεραπεία ενδονοσοκομειακής 

πνευμονίας.69 Η μελέτη αυτή, που ήταν μελέτη μη κατωτερότητας (non-

inferiority), έδειξε πως η χρήση τιγκεκυκλίνης στις ενδονοσοκομειακές 

πνευμονίες συνδέθηκε με μειωμένη αποτελεσματικότητα και ειδικά στην 

ομάδα των ασθενών με VAP με αυξημένη θνητότητα σε σχέση με την χρήση 

ιμιπενέμης/σιλαστατίνης.69  

 

Η αύξηση της ανθεκτικότητας των Gram αρνητικών μικροβίων που 

περιγράφηκε πιο πάνω, καθιστά αναγκαία τη χρήση εμπειρικής 

αντιμικροβιακής αγωγής όσο το δυνατόν με ευρύτερο φάσμα δραστικότητας 

στην οποία όμως να λαμβάνονται υπόψιν οι τοπικές ευαισθησίες και αντοχές 

των παθογόνων. Έτσι πολύ συχνά πλέον η κολιστίνη ή η τιγκεκυκλίνη 

αποτελούν τμήμα της εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής σε σηπτικούς 

ασθενείς ιδιαίτερα σε τμήματα με υψηλό επιπολασμό ανθεκτικών μικροβίων 

όπως είναι οι ΜΕΘ. Από την άλλη πλευρά, όλη αυτή η έξαρση στην ανάδυση 

αντιμικροβιακής αντοχής στα gram αρνητικά βακτηρίδια οφείλει να ωθήσει 

τους κλινικούς γιατρούς σε ιδιαίτερα στοχευμένες αντιμικροβιακές αγωγές μετά 

τη λήψη των αποτελεσμάτων των τεστ ευαισθησίας των μικροβίων. Τα όποια 

πλεονέκτηματα λοιπόν μιας συνδυασμένης αντιμικροβιακής αγωγής οφείλουν 

να εκτιμηθούν με προσοχή και η στοχευμένη μονοθεραπεία να εφαρμόζεται 

όταν αυτό είναι δυνατόν. 
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1.6α Ο ρόλος του συνδυασμού αμινογλυκοσιδών με βήτα λακταμικά 
στην εμφάνιση αντοχής των βακτηριδίων στα αντιμικροβιακά  
 

Η λογική της χρήσης συνδυασμών αμινογλυκοσιδών / βήτα λακταμικών για να 

αποτραπεί η εμφάνιση αντιμικροβιακής αντοχής υποστηρίχτηκε αρχικά από τα 

δεδομένα πειραματικών μελετών σε πειραματικά μοντέλα με ζώα στις αρχές 

και τα μέσα της δεκαετίας του 1980.70-72 Από τότε, η χρήση συνδυασμών 

αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού υπήρξε ευρεία για την αντιμετώπιση 

λοιμώξεων σε διάφορα περιβάλλοντα και πληθυσμούς ασθενών. Ωστόσο, 

όπως προαναφέρθηκε, πρόσφατα δεδομένα έχουν αμφισβητήσει την 

ευεργετική επίδραση των συνδυασμών αμινογλυκοσιδών / βήτα λακταμικών 

έναντι της μονοθεραπείας με ένα βήτα λακταμικό σε διάφορες εκβάσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας και της θνησιμότητας.34 

 

To 2005 προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο η προσθήκη μιας 

αμινογλυκοσίδης στην θεραπεία με ένα βήτα λακταμικό έχει επίδραση στην 

ανάπτυξη αντιμικροβιακής αντοχής σε μικρόβια νοσηλευόμενων μη 

ουδετεροπενικών ασθενών με σοβαρές λοιμώξεις. Έτσι, πραγματοποιήσαμε 

μια μετα-ανάλυση των διαθέσιμων τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων κλινικών 

δοκιμών που εξέτασαν τη χρήση της μονοθεραπείας με ένα βήτα λακταμικό 

έναντι του συνδυασμού αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού  όσον αφορά στην 

εμφάνιση ανθεκτικών οργανισμών αλλά και στην αποτελεσματικότητα των 

αντιμικροβιακών κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή κατά τη διάρκεια της 

περιόδου παρακολούθησης.73 

 

Η αναζήτηση μελετών για την μετα-ανάλυση πραγματοποιήθηκε στις βάσεις 

δεδομένων PubMed, Current Contents και Cochrane Central Register of 

Controlled Trials καθώς και στις αναφορές άρθρων που μελετήθηκαν για να 

συμπεριληφθούν στη μετα-ανάλυση. Η αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων 

συμπεριλάμβανε τους όρους “monotherapy”, “combination therapy”, 

“resistance”, “susceptibility”, “synergy”, “b-lactam”, “aminoglycoside”, “clinical 

trial”, και “randomized controlled trial”. Δύο ερευνητές, ανεξάρτητα ο ένας από 
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τον άλλο, πραγματοποίησαν τις αναζητήσεις και αξιολόγησαν μελέτες που 

θεωρήθηκαν υποψήφιες για να συμπεριληφθούν στη μετα-ανάλυση όσον 

αφορά στην καταλληλότητά τους βάσει κριτηρίων. Επίσης, εξήγαγαν τα 

σχετικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και την τοξικότητα στις δύο 

θεραπευτικές ομάδες.  

 

Μια μελέτη θεωρήθηκε κατάλληλη να συμπεριληφθεί στην μετα-ανάλυση 

εφόσον: 1) ήταν μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, 2) ανέφερε δεδομένα 

για τη σύγκριση μονοθεραπείας με ένα βήτα λακταμικό αντιβιοτικό σε 

σύγκριση με το συνδυασμό μιας αμινογλυκοσίδης με ένα βήτα λακταμικό για 

τη θεραπεία λοιμώξεων σε νοσηλευόμενους ασθενείς, 3) εξέτασε την ανάδυση 

αντιμικροβιακής αντοχής στα απομονωθέντα παθογόνα στις δυο 

θεραπευτικές ομάδες (δηλαδή, μια αλλαγή σε έναν πιο ανθεκτικό φαινότυπο 

ενός στελέχους που αρχικά εμφάνιζε ευαισθησία στα εξετασθέντα 

αντιβιοτικά), 4) μελέτησε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και το 

ποσοστό θνησιμότητας, 5) συμπεριέλαβε ενήλικες ασθενείς, 6) γράφτηκε στην 

αγγλική γλώσσα και 7) εκδόθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 1980 

 

Τόσο μελέτες με «τυφλή» μεθοδολογία (απόκρυψης της ταυτότητας της 

χορηγούμενης αγωγής σε ασθενείς ή θεράποντες) όσο και «ανοικτές» μελέτες 

συμπεριλήφθηκαν στο ανάλυση. Εργαστηριακές μελέτες και μελέτες που 

επικεντρώθηκαν στις φαρμακοκινητικές ή φαρμακοδυναμικές παραμέτρους 

δεν συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση. Επίσης αποκλείστηκαν μελέτες που 

επικεντρώθηκαν σε ασθενείς με ουδετεροπενία ή κυστική ίνωση. 

 

Από κάθε μελέτη καταγράφηκαν τα ακόλουθα δεδομένα: το έτος δημοσίευσης, 

το κλινικό περιβάλλον, το είδος και ο αριθμός των ασθενών, οι αντιμικροβιακοί 

παράγοντες και οι δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν και οι κλινικές και 

μικροβιολογικές εκβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της θνησιμότητας. Τα 

στοιχεία εξήγαγαν δύο ερευνητές, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. 

Οποιαδήποτε διαφωνία στην καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων μεταξύ 
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των ερευνητών λύθηκε μετά σε συναντήσεις που περιλάμβαναν όλους τους 

συγγραφείς της μετα-ανάλυσης. 

  

Η κύρια έκβαση που αναλύθηκε ήταν ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης αντοχής 

στα αντιμικροβιακά που χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή το ποσοστό των 

ασθενών στους οποίους έγινε απομόνωση στελεχών που απέκτησαν αντοχή 

στα αντιμικροβιακά κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή κατά τη διάρκεια της 

περιόδου παρακολούθησης της μελέτης. Ένας οργανισμός θεωρήθηκε ότι έχει 

αναπτύξει αντοχή μόνο εάν ήταν σαφές από τη μελέτη ότι απομονώθηκε στην 

αρχή της μελέτης και κατόπιν εκ νέου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης και 

τα τεστ ευαισθησίας (αντιβιογράμματα) ανέδειξαν έναν πιο ανθεκτικό 

φαινότυπο, δηλαδή αλλαγή από αρχικά ευαίσθητο σε ενδιάμεσης ευαισθησίας 

ή ανθεκτικό φαινότυπο, ή εναλλακτικά από αρχικά ενδιάμεσο φαινότυπο σε 

ανθεκτικό. Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία της ανάλυσης ήταν η ανάπτυξη 

επιλοίμωξης (δηλαδή, απομόνωση ενός διαφορετικού παθογόνου που 

πιστεύεται ότι προκάλεσε νέα λοίμωξη στον ασθενή), αποτυχία της θεραπείας 

(καμία απάντηση στη θεραπεία, καμία κλινική βελτίωση ή κλινική επιδείνωση, 

ή θάνατος από λοίμωξη), αποτυχία της θεραπείας που οφείλεται στην 

εμφάνιση αντοχής, αποτυχία της θεραπείας λόγω επιλοίμωξης, θνησιμότητα 

από κάθε αιτία κατά τη διάρκεια της θεραπείας και  θνησιμότητα που 

αποδίδεται στη λοίμωξη. 

  

Οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού 

μετα-ανάλυσης “meta-analyst” (Joseph Lau, Tufts University School of 

Medicine, Boston, MA).73 Η ετερογένεια μεταξύ των μελετών εκτιμήθηκε με τη 

χρήση του χ2 τεστ ενώ μια τιμή P< 0,10 δήλωνε σημαντική στατιστική 

ετερογένεια.74 Η πιθανή ύπαρξη μεροληψίας δημοσίευσης (publication bias) 

εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία της «χοάνης» (funnel test) του 

Egger.75 Συνολικοί λόγοι συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odds ratio-OR) και 

95% διαστήματα εμπιστοσύνης (CI) υπολογίστηκαν για όλα τα κύρια και 

δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία χρησιμοποιώντας τόσο το μοντέλο μετα-

ανάλυσης σταθερών επιδράσεων (μοντέλο fixed effects κατά Mantel- 
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Haenszel) όσο και το μοντέλο τυχαίων επιδράσεων (μοντέλο random effects 

κατά Der Simonian-Laird). 77,78 Τα συνολικά αποτελέσματα υπολογίστηκαν 

κάνοντας χρήση του μοντέλου σταθερών επιδράσεων μόνο όταν δεν υπήρχε 

στατιστική ετερογένεια μεταξύ των τυχαιοποιημένων μελετών, αλλιώς 

παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από το μοντέλο τυχαίων επιδράσεων.  

 

Συνολικά εντοπίσαμε 65 σχετικές μελέτες οι οποίες συνέκριναν εκβάσεις 

ασθενών που έλαβαν μονοθεραπεία με ένα β-λακταμικό έναντι εκείνων που 

έλαβαν συνδυασμό ενός βήτα λακταμικού με αμινογλυκοσίδη. Τριάντα-έξι 

αξιολογήσιμες μελέτες δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της 1980-1989, και 29 

μελέτες που δημοσιεύθηκαν από 1990 μέχρι τον Οκτώβριο του 2004. 

Δεκατρείς μελέτες αποκλείστηκαν από περαιτέρω ανάλυση για διάφορους 

λόγους: 7 επειδή εξέτασαν περιεγχειρητική προφύλαξη λίγων δόσεων, 3 

αφορούσαν σε βαριά ανοσοκατασταλμένους και ουδετεροπενικούς ασθενείς, 

1 αποκλείστηκε επειδή οι ασθενείς κατανεμήθηκαν και έλαβαν συνδυαστική 

θεραπεία ή μονοθεραπεία σύμφωνα με τη βαρύτητα της νόσου, 1 

αποκλείστηκε επειδή ήταν συγκριτική αλλά μη τυχαιοποιημένη μελέτη  και 1 

αποκλείστηκε επειδή η χορήγηση αμινογλυκοσιδών έγινε ενδοτραχειακά. Από 

τις υπόλοιπες 52 μελέτες, 42 αποκλείστηκαν μετά από προσεκτική 

επανεξέταση των στοιχείων που αναλύθηκαν, επειδή δεν παρουσιάζουν 

επαρκή δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά 

της μελέτης. Δύο ακόμη μελέτες αποκλείστηκαν επειδή δεν ήταν δηλώνονταν 

σαφώς αν τα ανθεκτικά στελέχη που απομονώθηκαν κατά τη θεραπεία ήταν  

του ίδιου είδους με τα αρχικά παθογόνα ή αν ήταν ανθεκτικά στελέχη 

διαφορετικών ειδών (δηλαδή αν επρόκειτο για επιλοίμωξη).  

 

Τελικά, 8 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές πληρούσαν τα κριτήρια για να 

αναλυθούν περαιτέρω και να πραγματοποιηθεί μετα-ανάλυση δεδομένων για 

τις κύριες και τις δευτερεύουσες εκβάσεις που μας ενδιέφεραν (Πίνακας 

1.6.1).78-85  
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 Πίνακας 1.6.1 
 

Χαρακτηριστικά μελετών που  συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση και αποτελέσματα κύριας έκβασης 

1ος 
συγγραφέ
ας / έτος 

Λοιμώξεις / τοποθεσία Αντιμικροβιακά  Follow up 
μετά την 
ολοκλήρωση 
της αγωγής 

Ασθενείς 
με 
μικροβιο-
λογικά 
επιβεβαι-
ωμένες 
λοιμώξεις 

Κύριοι παθογόνοι 
οργανισμοί 

Συχνότητα 
καλλιεργειών 
(follow up) 
 

Ασθενείς με 
απομόνωση 
του ίδιου 
στελέχους 
μετά την 
έναρξη της 
αγωγής 

Ασθενείς στους 
οποίους 
αναδύθηκαν 
ανθεκτικά 
στελέχη 

         
Gribble/ 
1983 

Σοβαρές λοιμώξεις / 
Καναδάς 

Πιπερακιλλίνη 150-300 mg/kg/ημέρα 
κάθε 4 ώρες  
έναντι  
(Καρβοξυπενικιλλίνη 250-500 
mg/kg/ημέρα κάθε 4 ώρες ή 
τικαρκιλλίνη) συν (γενταμικίνη 4,5 
mg/kg/ημέρα ή τομπραμυκίνη) 

2 εβδομάδες ή 
μέχρι εξιτηρίου 

21 
έναντι  
17 

Ps.aeruginosa 
(~40%) 
Staph.aureus 
Enterococci 

Κάθε 4 ημέρες 
και 1-3 ημέρες 
μετά το πέρας 
της αγωγής 

8/21  
έναντι 
5/17 

6/21  
έναντι  
2/17 

Cone/ 
1985 

Πνευμονία ή βακτηριαιμία / 
Η.Π.Α. 

Κεφταζιδίμη 2g κάθε 8 ώρες   
έναντι  
τικαρκιλλίνη 3 g κάθε 4 ώρες  συν  
τομπραμυκίνη 1 mg/kg κάθε 8 ώρες 

Μόνο μέχρι το 
πέρας της 
αγωγής 

21 
έναντι 
19 

Staph. sp. 
Ps.aeruginosa 
Strep. pneumoniae 
Klebs. pneumoniae 

Δεν αναφέρεται Δεν 
αναφέρεται 

0/21 
έναντι  
0/19 

Mandell/ 
1987 

Πνευμονία / 
Καναδάς 

Κεφταζιδίμη 2g  κάθε 8  ώρες   
έναντι  
(κεφαζολίνη 1,5 g  κάθε 8  ώρες  ή  
τικαρκιλλίνη 3 g  κάθε 4  ώρες )  συν   
τομπραμυκίνη 1,7 mg/kg  κάθε 8  ώρες 

30 ημέρες μετά 
το πέρας της 
αγωγής 

37 
έναντι 
38 

Klebsiella sp. 
Ps. aeruginosa 
E. coli 
Staph. aureus 
Hem. influenzae 

Δεν αναφέρεται 12/57 
έναντι 
14/64 
(αριθμός 
μικροβίων) 

2/37 
έναντι  
0/38 

Gerecht/ 
1989 

Χολαγγειίτιδα / Η.Π.Α. Μεζλοκιλλίνη 4 g κάθε 6 ώρες  
έναντι  
Αμπικιλλίνη 1g κάθε 4 ώρες συν 
γενταμικίνη 1,5 mg/kg κάθε 8 ώρες 

2 μήνες μετά την 
αγωγή 

24 
έναντι 
22 

E. coli 
Anaerobic Gram+ 
bacilli Klebs. 
pneumoniae 

Ημέρες αγωγής 
1,3,5 και μετά το 
πέρας εντός 48 
ωρών και  2 και 
8 εβδομάδες 
μετά 

4/24 
έναντι 
9/22 

0/24 
έναντι  
0/22 

German & 
Austrian 
Imipenem-
cilastatin 
study 
group/ 
1992 

Λοιμώξεις μη επικίνδυνες για 
τη ζωή (χοληφόρων, 
γυναικολογικές, 
ενδοκοιλιακές, πνευμονία, 
σηψαιμία) / 
12 Γερμανικά και Αυστριακά 
νοσοκομέια 

Ιμιπενέμη /σιλαστατίνη 500/500 mg κάθε 
8 ώρες  
έναντι  
Κεφοταξίμη 2g κάθε 8 ώρες συν  
γενταμικίνη 2-3 mg/kg/ημέρα 

Μόνο μέχρι το 
πέρας της 
αγωγής 

94  
έναντι 
68 

E. coli 
Pseudomonas sp. 
Enterococci 
Bacteroides sp. 
Staph. aureus 

Κατά τη διάρκεια 
της αγωγής (δεν 
προσδιορίζεται) 
και 1 ως 3 
ημέρες μετά το 
πέρας 

7/144 
έναντι 
6/124 

1/94 
έναντι  
1/68 
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Croce/ 
1993 

Πνευμονία σε τραυματίες/ 
 

(Κεφοπεραζόνη 2g κάθε 12 ώρες ή  
Κεφταζιδίμη 2g κάθε 8 ώρες)   
έναντι 
(Κεφοπεραζόνη 2g κάθε 12 ώρες ή  
Κεφταζιδίμη 2g κάθε 8 ώρες)  συν  
γενταμικίνη 1 mg/kg κάθε 8 ώρες 

Μόνο μέχρι το 
πέρας της 
αγωγής 

39 
έναντι 
70 

Staph.aureus (21%) 
Enterobacter sp. 
(14%) Hem. 
Influenzae (13%) 
Acinetobacter sp. 
(11%) 

Μέρες  αγωγής 5 
και 7 και επί 
συμπτωμάτων 

6/39 
έναντι 
14/70 

5/39  
έναντι 
13/70 

Cometta/ 
1994 

Σοβαρές λοιμώξεις 
(πνευμονία, σήψη, 
περιτονίτιδα) /  73% σε 
ΜΕΘ, 3 Ελβετικά 
νοσοκομεία 

Ιμιπενέμη 500 mg κάθε 6 ώρες  
έναντι 
Ιμιπενέμη 500 mg κάθε 6 ώρες συν 
Νετιλμικίνη 150 mg κάθε 12 ώρες 

Μόνο μέχρι το 
πέρας της 
αγωγής 

98 
έναντι 
101 

E. coli 
Ps. aeruginosa 
Enterococcus faecalis 
Klebsiella sp. 

Δεν αναφέρεται Δεν 
αναφέρεται 

6/98  
έναντι 
9/101 

Rubinstein/ 
1995 

Σοβαρές 
ενδονοσοκομειακές/ 
Πολυκεντρική: 
Βόρεια & Νότια Αμερική, 
Ασία, Ευρώπη 

Κεφταζιδίμη 2g κάθε 12 ώρες  
έναντι  
Κεφτριαξόνη 2g ημερησίως συν  
τομπραμυκίνη 3-5 mg/kg  

30-45 ημέρες 
μετά το πέρας 
της αγωγής 

197 
έναντι 
188 

Ps. aeruginosa 
Klebsiella sp. 
E. coli 
Acinetobacter sp. 
Staph. aureus 

Κάθε 2-4 ημέρες 
επί αγωγής και 
εντός 14 ημερών 
μετά το πέρας 
της 

Δεν 
αναφέρεται 

12/197  
έναντι 
14/188 
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Η ανάλυση των δεδομένων από τις 8 τυχαιοποιημένες μελέτες που 

συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη μας δεν έδειξε διαφορά στην εμφάνιση της 

μικροβιακής αντοχής μεταξύ μονοθεραπείας με βήτα λακταμικό και θεραπείας 

συνδυασμού αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού (OR 0,90. 95% CI 0,56 έως 

1,47). Στο Σχήμα 1.6.1 παρουσιάζονται οι λόγοι των συμπληρωματικών 

πιθανοτήτων (OR) για κάθε μελέτη ξεχωριστά αλλά και συνολικά μετά από 

μετα-ανάλυση, καθώς και τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης, για την εμφάνιση 

αντοχής στα αντιμικροβιακά κατά τη διάρκεια της μονοθεραπείας με ένα βήτα 

λακταμικό σε σύγκριση με το συνδυασμό αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού. 

Μια υποανάλυση 2 τυχαιοποιημένων μελετών που χρησιμοποιήθηκε το ίδιο 

βήτα λακταμικό αντιμικροβιακό και στα δύο θεραπευτικά σκέλη δεν έδειξε 

διαφορετικά αποτελέσματα (OR 0,66. 95% CI 0,30 έως 1,42).  

 

 
Σχήμα 1.6.1 Ανάδυση αντιμικροβιακής αντοχής  σε τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που συγκρίνουν 

μονοθεραπεία με ένα βήτα λακταμικό με συνδυασμό αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού. Το μέγεθος 

κάθε τετραγώνου υποδηλώνει το μέγεθος των δεδομένων από κάθε μελέτη. Κάθετη γραμμή: σημείο που 

οι δύο θεραπείες έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Οριζόντια γραμμή: 95% διάστημα εμπιστοσύνης. 

Μέσο τετραγώνου: λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων (OR) 
 

Σε πέντε τυχαιοποιημένες δοκιμές αναφέρθηκαν στοιχεία σχετικά με το είδος 

των μικροβίων στα οποία παρατηρήθηκε ανάπτυξη αντοχής (στις υπόλοιπες 
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υπήρχε μόνο αναφορά στον αριθμό-ποσοστό των ασθενών στους οποίους 

απομονώθηκε ανθεκτικό στέλεχος κατά την αγωγή). Τα ποσοστά εμφάνισης 

αντοχής για τα κύρια παθογόνα στην μονοθεραπεία έναντι της ομάδας 

θεραπείας που έλαβε συνδυασμό αντιμικροβιακών ήταν τα κάτωθι:  

Pseudomonas aeruginosa 8/39 (20,5%) έναντι 10/48 (20,8%) απομονώσεις 

(P=0,97), άλλα είδη Pseudomonas 10/61 (16,4%) έναντι 10/67 (14,9%) 

απομονώσεις (P=0,82), είδη Klebsiella 0/22 (0%) έναντι 1/26 (3,8%) 

απομονώσεις (Ρ=1), είδη Proteus 1/16 (6,3%) έναντι 0/17 (0%) απομονώσεις 

(P=0,48), είδη Acinetobacter 0/11(0%) έναντι 1/22 (4,6%) απομονώσεις (Ρ=1) 

και Staphylococcus aureus 2/37 (5,4%) έναντι 7/51 (13.7%) απομονώσεις  

(P=0,29).  

 

Σε επτά κλινικές δοκιμές αναφέρθηκαν δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση 

επιμολύνσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης, σε κάθε 

θεραπευτική ομάδα. Η αγωγή με μονοθεραπεία με ένα βήτα λακταμικό 

συνδέθηκε με μικρότερο αριθμό επιμολύνσεων από το συνδυασμό 

αμινογλυκοσίδης/βήτα λακτάμικού (OR, 0,62 με 95% CI 0.42-0,93). Μια 

ανάλυση του υποσύνολου των 2 κλινικών δοκιμών που χρησιμοποίησαν το 

ίδιο βήτα λακταμικό στις δύο θεραπευτικές ομάδες έδειξε επίσης 

αποτελέσματα υπέρ της μονοθεραπείας με ένα βήτα λακτάμικό (OR 0,52 με 

95% CI 0,28 έως 0,97) όσον αφορά στις επιμολύνσεις. 

  

Ποσοστά αποτυχίας της θεραπείας σε κάθε θεραπευτική ομάδα αναφέρθηκε 

σε όλες τις 8 τυχαιοποιημένες μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στη μετα-

ανάλυση μας. Η αποτυχία της θεραπείας ήταν λιγότερο συχνή στην ομάδα 

που έλαβε μονοθεραπεία με βήτα λακταμικό έναντι της ομάδας που έλαβε 

συνδυασμό αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού (OR, 0,62 με 95% CI, 0,38 

έως 1,01), όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.6.2. Επιπλέον, μετα-ανάλυση των 

δεδομένων που αφορούν στην αποτυχία της θεραπείας λόγω εμφάνισης 

αντοχής στα αντιμικροβιακά, πραγματοποιήθηκε  σε 5 μελέτες που περιείχαν 

σχετικά δεδομένα. Πληροφορίες σχετικά με την αποτυχία της θεραπείας λόγω 

επιλοίμωξης υπήρχαν επίσης σε 5 μελέτες. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 
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σημαντική διαφορά στην αποτυχία της θεραπείας λόγω εμφάνισης 

ανθεκτικότητας (OR, 3.09 με 95% CI 0,75 έως 12,82, Σχήμα 1.6.2) ή στην 

αποτυχία της θεραπείας λόγω επιλοίμωξης (OR, 0.60 με 95% CI 0,33 έως 

1,10, Σχήμα 1.6.2). Η θνησιμότητα από όλα τα αίτια (all-cause mortality) κατά 

τη διάρκεια της θεραπείας αναλύθηκε σε 3 τυχαιοποιημένες μελέτες, ενώ η 

θνησιμότητα που αποδίδεται στη λοίμωξη παρουσιάστηκε σε 6 

τυχαιοποιημένες μελέτες. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά 

μεταξύ μονοθεραπείας με ένα βήτα λακταμικό και συνδυασμού 

αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού όσον αφορά στη θνησιμότητα από όλα τα 

αίτια (OR, 0,70 με 95% CI, 0,40 έως 1,25) ή τη θνησιμότητα που οφείλεται στη 

λοίμωξη (OR 0,74, 95% CI 0,46 έως 1,21).  

 

Τα αποτελέσματα αρκετών αναδρομικών και προοπτικών μελετών 

παρατήρησης που, με διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις η κάθε μια, 

εξέτασαν παράγοντες κινδύνου και εκβάσεις που σχετίζονται με την εμφάνιση 

της αντοχής στα αντιμικροβιακά παρουσιάζουν αρκετές διαφορές. Για 

παράδειγμα, 3 μελέτες που εξέτασαν την εμφάνιση αντοχής σε 

αντιμικροβιακά, σε στελέχη Enterobacter που αρχικά ήταν ευαίσθητα in vitro, 

ανέφεραν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Οι Chow και συν,86 σε μια 

προοπτική μελέτη παρατήρησης και οι Lee και συν,87 σε μια αναδρομική 

μελέτη, ανέφεραν ότι η εμφάνιση της αντοχής σε χορηγούμενα βήτα 

λακταμικά συμβαίνει εξίσου συχνά σε ασθενείς που λαμβάνουν μονοθεραπεία 

σε σχέση με αυτούς που λαμβάνουν συνδυασμό αμινογλυκοσίδης / βήτα 

λακταμικού. Αντίθετα, σε μια αναδρομική μελέτη, οι Kaye και συν κατέγραψαν 

έναν μειωμένο ρυθμό εμφάνισης αντοχής στα αντιμικροβιακά με τη χρήση του 

θεραπευτικού συνδυασμού αμινογλυκοσίδης / βήτα λακτάμικού σε σύγκριση 

με τη μονοθεραπεία, αν και το εύρημα αυτό δεν ήταν στατιστικά σημαντικό.88  
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Σχήμα 1.6.2. Αποτυχία αγωγής λόγω οποιασδήποτε αιτίας (Α), λόγω της ανάδυσης ανθεκτικών στελεχών (Β) ή λόγω επιλοιμώξεων από άλλα μικρόβια (C), όπως προκύπτει από τη 
μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών που συγκρίνουν χορήγηση μονοθεραπείας με ένα βήτα λακταμικό έναντι συνδυασμένης αγωγής βήτα λακταμικού με αμινογλυκοσίδη. Ο ρόμβος 
αντιστοιχεί στο συνολικό odds ratio (OR) που προκύπτει από τη μέτα-ανάλυση. Το μέγεθος των τετραγώνων αντιστοιχεί στο ποσοστό πληροφορίας της κάθε μελέτης. 
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Επιπλέον, 2 μελέτες που εξέτασαν μεταξύ άλλων αποτελεσμάτων την 

εμφάνιση  αντοχής σε αντιμικροβιακά σε ασθενείς με πνευμονία που έλαβαν 

συνδυασμό αντιμικροβιακής θεραπείας ή μονοθεραπεία ανέφεραν επίσης 

αντικρουόμενα αποτελέσματα: σε μια μεγάλη αναδρομική μελέτη, οι Κοσμίδης 

και συν ανέφεραν χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης αντοχής σε ασθενείς με 

νοσοκομειακή πνευμονία και ασθενείς νοσηλευόμενους στην μονάδα 

εντατικής θεραπείας, οι οποίοι λάμβαναν διάφορους συνδυασμούς 

αντιβιοτικών (συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού αμινογλυκοσίδης/ βήτα 

λακταμικού) σε σύγκριση με εκείνους που λάμβαναν μονοθεραπεία.89 Σε 

αντίθεση, σε μια πιο πρόσφατη, μεγάλη, προοπτική μελέτη, οι Alvarez-Lerma 

και συν δεν βρίσκουν κανένα προστατευτικό ρόλο στη χορήγηση 

συνδυασμών αντιμικροβιακών  σε ασθενείς με πνευμονία στην ΜΕΘ όσον 

αφορά στην εμφάνιση αντοχής.90  

.  

Σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί το αμφιλεγόμενο ζήτημα της 

συγκριτικής επίδρασης της θεραπείας συνδυασμού αμινογλυκοσίδης / βήτα 

λακταμικού έναντι της μονοθεραπείας για την εμφάνιση της αντιμικροβιακής 

αντοχής, όπως περιγράφηκε παραπάνω συγκεντρώσαμε και συνδυάσαμε 

μέσω μετα-ανάλυσης δεδομένα από τυχαιοποιημένες μελέτες, προσφέροντας 

έτσι συνολικά αποτελέσματα υψηλής μεθοδολογικής ποιότητας και 

αξιοπιστίας. Υπήρξαν και προηγούμενες μετα-αναλύσεις που είχαν μελετήσει 

διάφορες εκβάσεις σε ανοσοεπαρκείς αλλά και ουδετεροπενικούς ασθενείς με 

σήψη, οι οποίοι έλαβαν θεραπεία μονοθεραπεία με ένα βήτα λακτάμικο ή 

συνδυασμό αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού.34,46,91 Ωστόσο, αυτές οι 

μελέτες εξέτασαν κυρίως την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των 

θεραπευτικών σχημάτων, χωρίς να επικεντρώνονται στο ζήτημα της 

εμφάνισης αντοχής στα αντιμικροβιακά. Τα αποτελέσματα από τη μετα-

ανάλυση μας όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και τη θνησιμότητα είναι 

σε συμφωνία με τα αποτελέσματα από αυτές τις μελέτες. Φαίνεται πως ο  

συνδυασμός αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού οδηγεί σε περισσότερες 

κλινικές αποτυχίες αλλά δεν έχει διαφορά στα ποσοστά θνησιμότητας σε 

σχέση με τη μονοθεραπεία με ένα βήτα λακταμικό.  
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Η μετα-ανάλυση μας έχει αρκετούς μεθοδολογικούς περιορισμούς που πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ο πιο 

σημαντικός περιορισμός είναι ότι οι περισσότερες από τις τυχαιοποιημένες 

κλινικές δοκιμές που αναλύθηκαν χρησιμοποιούσαν διαφορετικό βήτα 

λακταμικό στις δύο θεραπευτικές ομάδες που εξέταζαν. Ως εκ τούτου, μπορεί 

κανείς να ισχυριστεί ότι η ανάπτυξη αντοχής επηρεάστηκε από τα διαφορετικά 

βήτα λακταμικά στα δύο θεραπευτικά σκέλη που συγκρίθηκαν, αλλοιώνοντας 

έτσι την ευεργετική επίδραση των αμινογλυκοσιδών σε αυτό το αποτέλεσμα 

Ωστόσο, το αποτέλεσμα της μετα-ανάλυσης των δεδομένων σχετικά με την 

εμφάνιση αντοχής από 2 μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το ίδιο βήτα 

λακταμικό σε αμφότερες τις θεραπευτικές ομάδες ήταν παρόμοιο με εκείνο 

που προέκυψε από τη μετα-ανάλυση του συνόλου των τυχαιοποιημένων 

μελετών. Όσων αφορά στην αποτελεσματικότητα και την θνησιμότητα, τα 

διαφορετικά βήτα-λακταμικά αναμένεται να παίζουν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο. 

Αν και η παρούσα μετα-ανάλυση δεν εστιάζει σε αυτές τις εκβάσεις και 

συνεπώς δεν επαρκεί για να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, στις δύο 

συστηματικές ανασκοπήσεις των Paul και συν. στις οποίες μετα-αναλύθηκαν 

ξεχωριστά πολλές κλινικές δοκιμές που χρησιμοποίησαν το ίδιο βήτα 

λακταμικό και στα δύο σκέλη αναδείχθηκε πως ακόμα και στις εκβάσεις της 

αποτελεσματικότητας και της θνησιμότητας η μονοθεραπεία δεν διέφερε από 

την αγωγή με συνδυασμό αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού.34,46 

 

Ένας άλλος περιορισμός της μετα-ανάλυσης μας ήταν ότι οι διαθέσιμες 

τυχαιοποιημένες μελέτες που συνέκριναν μονοθεραπεία με ένα βήτα 

λακταμικό με τον συνδυασμό αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού εστίαζαν 

κυρίως στην αποτελεσματικότητα, την τοξικότητα, και τη θνησιμότητα. Οι 

τυχαιοποιημένες μελέτες λοιπόν που αναλύσαμε, δεν σχεδιάστηκαν ειδικά για 

την εμφάνιση αντοχής στα αντιμικροβιακά και δεν περιλαμβάνουν την 

εμφάνιση αντοχής στις κύριες εκβάσεις τους. Για αυτό το λόγο και η 

μεθοδολογία για να μελετηθεί αυτή η έκβαση δεν ήταν η ίδια στις μελέτες που 

συμπεριλάβαμε στη μέτα-ανάλυση. Έτσι, υπήρχαν διαφορές μεταξύ των 
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μελετών όσον αφορά στη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης (follow up) 

και στη συχνότητα της παρακολούθησης με μικροβιολογικές εξετάσεις κατά 

την διάρκεια της μελέτης.  

 

Επιπρόσθετο μειονέκτημα ήταν ο μικρός αριθμός μελετών που 

συμπεριλάβαμε στην ανάλυση. Αν και η αρχική μας αναζήτηση ανέδειξε πάνω 

από 60 μελέτες που συνέκριναν  τα αποτελέσματα σε ασθενείς που έλαβαν 

μονοθεραπεία με ένα βήτα λακτάμικο σε σχέση με το συνδυασμό 

αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού, μόνο 8 μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια 

για ένταξη στην μετα-ανάλυση μας. Κάτι άλλο αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός 

ότι δεν υπήρχε γενετική ή / και μοριακή τυποποίηση των αρχικών 

βακτηριακών απομονώσεων με στελέχη του ίδιου είδους που απομονώθηκαν 

κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών και τα οποία βρέθηκαν να έχουν 

αναπτύξει αντιμικροβιακή αντοχή. Σε 2 προοπτικές μελέτες που εξέτασαν 

τους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη αντοχής σε βακτηριαιμία από 

Enterobacter και λοιμώξεις από ψευδομονάδα, η μοριακή τυποποίηση με 

ηλεκτροφόρηση παλλόμενου πεδίου (PFGE) αποκάλυψε ότι στελέχη με 

μεταβληθείσα ευαισθησία ήταν κλώνοι του αρχικού στελέχους που 

απομονώθηκε σε 64% ως και 100% των περιπτώσεων, αντιστοίχως.86,92  

 

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, πιστεύουμε ότι η παραπάνω μελέτη μας 

προσέθεσε χρήσιμες πληροφορίες στη βιβλιογραφία σχετικά με την επίδραση 

της χρήσης συνδυασμών αμινογλυκοσιδών / βήτα λακταμικών στην ανάπτυξη 

αντοχής στα αντιμικροβιακά σε σχέση με την χορήγησης μονοθεραπείας με 

ένα βήτα λακταμικό. Τα κλινικά δεδομένα μας δεν ανέδειξαν κάποια 

ευεργετική επίδραση από τη χρήση συνδυασμού αντιμικροβιακών, παρόλο 

που κάτι τέτοιο έχει υποστηριχτεί από εργαστηριακά δεδομένα. Όπως 

προαναφέρθηκε, τα δεδομένα από αρκετές μελέτες δεν παρέχουν ενδείξεις 

που να υποστηρίζουν την ευρεία πεποίθηση μεταξύ των κλινικών γιατρών ότι 

οι συνδυασμοί αμινογλυκοσιδών / βήτα λακταμικών οδηγούν σε καλύτερα 

αποτελέσματα από ό, τι η μονοθεραπεία με ένα βήτα λακταμικό σε διάφορους 

πληθυσμούς και νοσοκομειακά περιβάλλοντα. Επιπρόσθετα, μετα-αναλύσεις 
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τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών, που εξέτασαν διάφορα αποτελέσματα, 

συμπεριλαμβανομένων της αποτελεσματικότητας και τοξικότητας και οι οποίες 

παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα σημεία της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής, ευνοούν τη χρήση της μονοθεραπείας έναντι του συνδυασμού 

αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού.34,36,91  
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1.6β Η χρήση συνδυασμών σιπροφλοξασίνης/ βήτα λακταμικών έναντι 
αμυνογλυκοσίδων / βήτα λακταμικών σε ασθενείς με εμπύρετη 
ουδετεροπενία. Μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών  
 
Η έγκαιρη χορήγηση κατάλληλης εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής κατά την 

έναρξη πυρετού σε ουδετεροπενικούς ασθενείς μειώνει σημαντικά τη 

νοσηρότητα και τη θνησιμότητα.93 Ο συνδυασμός αμινογλυκοσίδης / βήτα 

λακταμικού αποτελεί μια σημαντική θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με  

εμπύρετη ουδετεροπενία αφού προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αντιμικροβιακής 

δράσης καθώς και ταχεία βακτηριοκτόνο δράση, όπως αποδεικνύεται από in 

vitro μελέτες.94-97 Η βακτηριοκτόνος δράση είναι προτιμότερη από 

βακτηριοστατική δράση, αφού στη δεύτερη χρειάζεται να υπάρχει ικανή 

απάντηση του ανοσοποιητικού που να οδηγήσει στην οριστική θανάτωση των 

μικροβίων.  

 

Η σιπροφλοξασίνη, μια φθοριοκινολόνη με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα έναντι 

gram-θετικών και gram-αρνητικών οργανισμών συμπεριλαμβανομένων 

στελεχών Pseudomonas aeruginosa, έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ως 

μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλα αντιβιοτικά για την εμπειρική 

θεραπεία των ασθενών με εμπύρετη ουδετεροπενία. Η ευρεία αντιμικροβιακή 

κάλυψη, ο μικρός κίνδυνος για πρόκληση νεφροτοξικότητας, η καλή 

φαρμακοκινητική του αντιμικροβιακού, συμπεριλαμβανομένης της 

απορρόφησης από το γαστρεντερικό σωλήνα και η απουσία της ανάγκης για 

την παρακολούθηση των επιπέδων του φαρμάκου είναι σημαντικά 

πλεονεκτήματα της χρήσης σιπροφλοξασίνης στην εμπύρετη ουδετεροπενία. 

Επιπλέον, ορισμένες μελέτες in vitro έδειξαν μια συνεργική δράση 

σιπροφλοξασίνης και κάποιων βήτα λακταμικών αντιμικροβιακών έναντι 

ποικίλων παθογόνων.98-100 Δημιουργείται λοιπόν το κλινικό ερωτηματικό κατά 

πόσον μπορεί η σιπροφλοξασίνη να αποτελεί εναλλακτικό αντιμικροβιακό αντί 

μιας αμινογλυκοσίδης σε συνδυασμό με ένα βήτα λακταμικό στη θεραπεία της 

εμπύρετης ουδετεροπενίας. 
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Αρκετές κλινικές μελέτες έχουν συγκρίνει το συνδυασμό σιπροφλοξασίνης / 

βήτα λακταμικού με τον συνδυασμό αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού για 

την θεραπεία ασθενών με εμπύρετη ουδετεροπενία. Ωστόσο, οι περισσότερες 

από αυτές τις κλινικές δοκιμές είχαν μικρό δείγμα ασθενών και ενδεχομένως 

λείπει η στατιστική ισχύς που θα αναδείκνυε μια στατιστικώς σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο συνδυασμών, εφόσον υπάρχει. Για το λόγο αυτό 

πραγματοποιήσαμε μια μετα-ανάλυση των τυχαιοποιημένων κλινικών 

δοκιμών που έχουν εστιάσει πάνω σε αυτό το σημαντικό κλινικό 

ερωτηματικό.101 

 
Οι σχετικές μελέτες για αυτή τη μετα-ανάλυση αναζητήθηκαν στις βάσεις 

δεδομένων PubMed (Ιανουάριος 1950 - Οκτώβριος 2004), Current Contents, 

Cochrane Central Register of Controlled Trials και στις αναφορές των άρθρων 

που αξιολογήθηκαν για να συμπεριληφθούν στην μετα-ανάλυση αλλά και από 

αναφορές σε ανασκοπήσεις σχετιζόμενες με το ερωτηματικό της παρούσας 

μελέτης. Επίσης αναζητήθηκαν σχετικές περιλήψεις από τα διεθνή συνέδρια 

ICAAC (34ο έως 43ο, έτη 1994-2003) και του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου 

Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων-ECCMID (8ο έως 14o, 

έτη 1994-2004). Οι όροι της αναζήτησης μας ήταν “quinolone”, “ciprofloxacin”, 

“lactam”, “aminoglycoside”, “febrile”, “fever”, “neutropenia”, “neutropenic”, 

“granulocytopenia” 

.  
Δύο ερευνητές, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο πραγματοποίησαν 

βιβλιογραφικές αναζητήσεις και εξέτασαν τις μελέτες που ανευρέθηκαν όσον 

αφορά στην καταλληλότητα τους προκειμένου να συμπεριληφθούν περαιτέρω 

στη μετα-ανάλυση. Μια μελέτη θεωρήθηκε κατάλληλη για να συμπεριληφθεί 

στην μέτα-ανάλυση εφόσον πληρούσε τα κάτωθι κριτήρια: (1) ήταν μια 

τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, (2) συνέκρινε τον συνδυασμό 

σιπροφλοξασίνης με ένα βήτα λακταμικό έναντι του συνδυασμού μιας 

αμινογλυκοσίδης και ενός βήτα λακτάμικού για τη θεραπεία των ασθενών με 

εμπύρετη ουδετεροπενία, (3) αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα, την 

θνησιμότητα, ή την τοξικότητα των δύο θεραπευτικών αγωγών, και (4) 

συμπεριέλαβε νοσηλευόμενους και  όχι εξωτερικούς ασθενείς.  
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Συμπεριλήφθηκαν μελέτες ασθενών με όλους τους βαθμούς ουδετεροπενίας , 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που θεωρούνταν «χαμηλού κινδύνου» 

(αναμενόμενη διάρκεια της ουδετεροπενίας < 10 ημέρες, χωρίς μεταμόσχευση 

μυελού των οστών, χωρίς σοβαρά συμπτώματα της υποκείμενης νόσου, 

χωρίς αιμοδυναμική αστάθεια, χωρίς σοβαρή διάρροια, και με σκορ Zubrod < 

3 όταν αυτό αναφερόταν στις μελέτες). Δεν υπήρχαν περιορισμοί όσον αφορά 

στη γλώσσα δημοσίευση των μελετών. Συμπεριλήφθηκαν «τυφλές» αλλά και 

«ανοικτής ταυτότητας» μελέτες όσον αφορά στη μεθοδολογία χορήγησης των 

αντιμικροβιακών από τους ερευνητές. Εργαστηριακές μελέτες και μελέτες που 

επικεντρώθηκαν στις φαρμακοκινητικές και / ή φαρμακοδυναμικές 

παραμέτρους των αντιμικροβιακών αποκλείστηκαν από περαιτέρω ανάλυση. 

Στηριγμένοι στις υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες αποκλείσαμε από 

περαιτέρω ανάλυση μελέτες στις οποίες το αρχικό σχήμα περιελάμβανε 

αντιμικροβιακά πέρα από τους συνδυασμούς που μας ενδιέφεραν 

(αντιμυκητιασικά, αντιικά, ή άλλα αντιβιοτικά). Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

εξασφαλίσαμε πως η αποτελεσματικότητα της εμπειρικής αντιμικροβιακής 

αγωγής ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τους συνδυασμούς προς μελέτη.    

 
Τα ακόλουθα δεδομένα εξήχθησαν και καταγράφηκαν ξεχωριστά από 2 

ερευνητές από κάθε μελέτη: το έτος δημοσίευσης, το κλινικό περιβάλλον, ο 

αριθμός και το είδος των ασθενών, οι αντιμικροβιακοί παράγοντες που 

χρησιμοποιήθηκαν και οι δοσολογίες τους και τέλος δεδομένα σχετιζόμενα με 

την αποτελεσματικότητα και την τοξικότητα των θεραπειών. Οποιαδήποτε 

διαφωνία μεταξύ των δύο ερευνητών λύθηκε σε  συναντήσεις όλων των 

συγγραφέων. Επίσης, συλλέχθηκαν στοιχεία προκειμένου να καθοριστεί η 

μεθοδολογική ποιότητα των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών που 

συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση χρησιμοποιώντας την κλίμακα Jadad.102 

Συγκεκριμένα συμπεριλήφθηκαν δεδομένα για: α) την ύπαρξη ή μη 

τυχαιοποίησης, β) την μέθοδο τυχαιοποίησης δηλαδή της παραγωγής 

τυχαίων αριθμών, γ) για την χρήση η μη διπλά «τυφλής» μεθοδολογίας 

(απόκρυψης της ταυτότητας της χορηγούμενης αγωγής σε ασθενείς ή/και 

θεράποντες), δ) τις μεθοδολογικές λεπτομέρειες της προαναφερθείσας 
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απόκρυψης (allocation concealment) και τέλος ε) την ύπαρξη ή μη 

περιγραφής των ασθενών που εγκατέλειψαν την μελέτη από κάθε 

θεραπευτική ομάδα. Ένας πόντος προστίθεται στην κλινική δοκιμή σε κάθε 

θετική απάντηση στις ερωτήσεις α, γ και ε βάσει της κλίμακας Jadad.. Για κάθε 

απάντηση στα β και δ η μελέτη μπορεί να πάρει +1 πόντο αν οι μέθοδοι 

θεωρηθούν επαρκείς (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται από τους Jadad 

και συν) ή -1 πόντο αν θεωρηθούν ανεπαρκείς και προβληματικές. Έτσι τελικά 

κάθε μελέτη βαθμολογείται με 0 ως 5 πόντους.   

.  
Η συνολική κλινική θεραπευτική επιτυχία χωρίς την ανάγκη για οποιαδήποτε 

τροποποίηση του αρχικού σχήματος, η θνησιμότητα από κάθε αιτία και η 

διακοπή της αγωγής λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών της αγωγής ήταν οι 

κύριες εκβάσεις που μελετήθηκαν στην μετα-ανάλυση. Η κλινική επιτυχία της 

θεραπείας στο υποσύνολο των ασθενών με κλινικά ή μικροβιολογικά 

τεκμηριωμένες λοιμώξεις χωρίς την ανάγκη για οποιαδήποτε τροποποίηση 

του αρχικού σχήματος, τα συνολικά επεισόδια φαρμακευτικής τοξικότητας που 

σχετίστηκαν με τη θεραπεία, και ξεχωριστά η νεφροτοξικότητα θεωρήθηκαν 

δευτερεύοντα αποτελέσματα. Η προσθήκη οποιουδήποτε αντιμικροβιακού 

παράγοντα (αντιβακτηριδιακού, αντιικού, ή αντιμυκητιασικού) ή η διακοπή 

οποιουδήποτε παράγοντα από το αρχικό σχήμα, λόγω συνεχιζόμενων 

συμπτωμάτων ή σημείων λοίμωξης θεωρήθηκε τροποποίηση του αρχικού 

σχήματος. Αλλαγές στην δοσολογία  ή διακοπή των φαρμάκων που 

περιλήφθηκαν στο αρχικό σχήμα σε ασθενείς με βελτίωση της κλινικής 

κατάστασης δεν θεωρήθηκαν τροποποίηση. Η θνησιμότητα από κάθε αιτία 

κατά τη διάρκεια της μελέτης ή κατά τη διάρκεια του ουδετεροπενικού 

επεισοδίου αναλύθηκε με βάση τα στοιχεία που αναφέρονταν σε κάθε κλινική 

δοκιμή. Η ανάλυση της θνησιμότητας από οποιαδήποτε αιτία, της διακοπής 

της αγωγής λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών της αγωγής, και της 

νεφροτοξικότητας βασίστηκε στην ανάλυση με βάση την αρχική θεραπευτική 

πρόθεση, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την τυχαιοποίηση (intention-to-treat 

analysis) όπου υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία (αλλιώς η ανάλυση βασίστηκε 

στον ο αριθμό των κλινικά αξιολογήσιμων περιπτώσεων που έλαβαν αγωγή). 
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Όλες οι παραλλαγές στον ορισμό της νεφροτοξικότητας από τις 

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές έγιναν αποδεκτές. 

  
Στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού 

«Meta-analyst» (που αναπτύχθηκε από τον Joseph Lau, MD, του 

Πανεπιστημίου Tufts Σχολή Ιατρικής, Boston, Mass) και το λογισμικό 

στατιστικών αναλύσεων S-PLUS 6.1 (Insightful Corporation, Basingstoke, 

Hampshire, UK). Η ετερογένεια μεταξύ των μελετών εκτιμήθηκε με τη χρήση 

των τεστ ετερογένειας Ι2 και χ2. Για το χ2 μια τιμή, Ρ <0,10 θεωρήθηκε πως 

υποδηλώνει σημαντική στατιστική ετερογένεια.74 Η ύπαρξη συστηματικού 

λάθους- μεροληψίας δημοσίευσης (publication bias, γνωστό και ως small 

study bias) εκτιμήθηκε με τη μέθοδο του γραφήματος δίκην χοάνης (funnel 

plot) και το τεστ του Egger.75 Μέσω μετα-ανάλυσης υπολογίστηκαν συνολικοί 

λόγοι συμπληρωματικών πιθανοτήτων (pooled odd ratios) και 95% 

διαστήματα εμπιστοσύνης για όλες τις κύριες και δευτερεύουσες εκβάσεις. 

Εφόσον δεν υπήρχε στατιστική ετερογένεια μεταξύ των μελετών, οι συνολικοί 

λόγοι συμπληρωματικών πιθανοτήτων υπολογίστηκαν με τη χρήση του 

μοντέλου σταθερών επιδράσεων (fixed-effects) Mantel-Haenszel, ενώ στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε to μοντέλο τυχαίων επιδράσεων 

(random effects) Dersimonian – Laird.76,77. 

 
Εντοπίσαμε 23 δημοσιευμένες τυχαιοποιημένες μελέτες με εμπύρετη σε 

ασθενείς με ουδετεροπενία ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με 

κινολόνες, β-λακταμικά, και αμινογλυκοσίδες.103-125 Από αυτές, 6 δεν 

αναλύθηκαν περαιτέρω επειδή οι κινολόνες χρησιμοποιήθηκαν ως 

μονοθεραπεία,105,106,110,117-119, 2 επειδή συνέκριναν συνδυασμούς 

αμινογλυκοσίδης / κινολόνης με συνδυασμό αμινογλυκοσίδης / βήτα 

λακταμικού,103,115 1 επειδή η κινολόνη που μελετήθηκε ήταν ofloxacin (μια 

κινολόνη χωρίς αντιψευδομοναδική δράση),116 2 διότι στο αρχικό εμπειρικό 

σχήμα των αντιμικροβιακών συμπεριλαμβάνονταν γλυκοπεπτίδια,112,114 και 4 

γιατί τα αντιβιοτικά χορηγήθηκαν ως αρχικό σχήμα σε εξωτερικούς ασθενείς 

χαμηλού κινδύνου.108,120,121,125 Οκτώ μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια για να 

συμπεριληφθούν στην παρούσα μέτα-ανάλυση.104,107,109,111,113,122-124 Τα κύρια 
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χαρακτηριστικά των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών που 

συμπεριλήφθηκαν και αναλύθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.7.1. Η 

μεθοδολογική ποιότητα ήταν υψηλή (≥3 σκορ Jadad) σε μία μελέτη,122 ενώ η 

ποιότητα των άλλων 7 δοκιμών ήταν χαμηλή (σκορ ≤2). Η μέση βαθμολογία 

της ποιότητας των RCT που περιλαμβάνονται ήταν 1,38 (κλίμακα από 0 έως 

5), η οποία είναι χαμηλή.  

 
Όλοι οι ασθενείς που μελετήθηκαν είχαν απόλυτο αριθμό ουδετερόφιλων ≤1 × 

103 / μL (ή αναμενόμενη μείωση του αριθμού τους σε ≤1 x 103 / μL το πρώτο 

εικοσιτετράωρο παρακολούθησης). Σε όλους τους ασθενείς, η ουδετεροπενία 

ήταν το αποτέλεσμα της προηγούμενης χημειοθεραπείας με κυτταροστατικά 

φάρμακα για αιματολογικές κακοήθειες, συμπαγείς όγκους, ή μεταμόσχευση 

μυελού οστών. Αν και η διάρκεια της ουδετεροπενίας διέφερε ανάμεσα στις 

μελέτες που συμπεριλήφθηκαν, δεν υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφορά 

σε αυτόν τον τομέα ανάμεσα στις δυο θεραπευτικές ομάδες κάθε μελέτης με 

εξαίρεση μια μελέτη στην οποία δεν αναφέρονταν αυτά τα στοιχεία ξεχωριστά 

για κάθε ομάδα. Σε 2 από 8 μελέτες, οι ασθενείς που μελετήθηκαν ήταν 

χαμηλού κινδύνου χαμηλού κινδύνου.113,124 

 
Οι περισσότερες μελέτες είχαν περιορισμούς στην προηγούμενη χρήση 

αντιμικροβιακών από τους ασθενείς. Σε 3 μελέτες αποκλείστηκαν ασθενείς 

που είχαν λάβει αντιμικροβιακή προφύλαξη στο παρελθόν με τα αντιβιοτικά 

της μελέτης.107,122,123 Σε 3 άλλες μελέτες, οι ασθενείς δεν μπορούσαν να έχουν 

λάβει οποιοδήποτε από τα αντιβιοτικά της μελέτης για τουλάχιστον 7 ημέρες 

πριν από την ένταξη στη μελέτη.111,113,124 Σε 1 μελέτη, αποκλείστηκαν οι 

ασθενείς που έλαβαν οποιοδήποτε αντιβιοτικό κατά τις τελευταίες 72 ώρες 

πριν από την τυχαιοποίηση.104 Τέλος, σε 1 μελέτη, δεν υπήρχαν πληροφορίες 

σχετικά με προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών.109 
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Πίνακας 1.6.2. Θεραπευτικά σχήματα και κλινικά αποτελέσματα μελετών που συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση [Πηγή: Bliziotis IA et al. Mayo Clin Proc. 2005;80(9):1146-
1156]   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συντομεύσεις πίνακα: 
 

AG = αμινογλυκοσίδη,  
AMK = αμικασίνη,  

BMT = μεταμόσχευση μυελού των οστών,  
CFLX = σιπροφλοξασίνη,  

CSF = αυξητικός παράγοντας  
κοκκιοκυττάρων,  

GTM = γενταμυκίνη,  
ITT = intention-to-treat,  

IV = ενδοφλέβιο,  
MU = εκατομμύρια μονάδες,  

NR = δεν αναφέρεται 
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Η σιπροφλοξασίνη χορηγήθηκε ενδοφλέβια σε 4 μελέτες,107,109,122,123, 

ενδοφλέβια και ακολούθως από το στόμα  σε 2 μελέτες (σε ασθενείς με καλή 

κλινική ανταπόκριση),104,111 και εξ’ ολοκλήρου από του στόματος σε 2 μελέτες 

που είχαν συμπεριλάβει ασθενείς χαμηλού κινδύνου.113,124 Σε 1 από τις 2 

μελέτες που γινόταν αλλαγή της σιπροφλοξασίνης από την ενδοφλέβια στην 

από του στόματος οδό επιτρεπόταν επίσης να διακοπεί το ενδοφλέβιο βήτα 

λακταμικό χωρίς να αντικατασταθεί από σκεύασμα από του στόματος ενώ 

ασθενείς στην άλλη θεραπευτική ομάδα συνέχισαν να λαμβάνουν τον 

ενδοφλέβιο συνδυασμό  αμινογλυκοσίδης / βήτα λακτάμικού.104 Οι 

αμινογλυκοσίδες που χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες ήταν: αμικασίνη (3 

μελέτες), γενταμικίνη (2 μελέτες), νετιλμικίνη (2 μελέτες), και τομπραμυκίνη (1 

μελέτη). Όλες χορηγήθηκαν ενδοφλεβίως ενώ σε 4 μελέτες μετρήθηκαν τα 

επίπεδά τους στο αίμα προκειμένου να ρυθμιστεί η δοσολογία τους.107,111-113. 

Επιπλέον, η νεφρική λειτουργία των ασθενών παρακολουθήθηκε συστηματικά 

σε όλες τις μελέτες,  

 
 
Εξετάσαμε τα ποσοστά θεραπευτικής επιτυχίας που επιτεύχθηκαν χωρίς την 

τροποποίηση της αντιμικροβιακής αγωγής σε κάθε θεραπευτικό σκέλος στις 

μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση. Πρέπει να σημειωθεί οτι σε 

μία από τις μελέτες, η προσθήκη της ακυκλοβίρης και αμφοτερικίνης Β στις 

αρχικές αγωγές επιτρεπόταν βάσει πρωτοκόλλου χωρίς να θεωρηθεί ως 

τροποποίηση της αγωγής.111 Ωστόσο, στη συγκεκριμένη μελέτη δεν 

καταγράφηκαν συγκεκριμένα δεδομένα για τον αριθμός των ασθενών στους 

οποίους προστέθηκε ακυκλοβίρη ή αμφοτερικίνη Β. Έτσι, τα δεδομένα της 

μελέτης για την έκβαση της θεραπευτικής επιτυχίας δεν χρησιμοποιήθηκαν 

περαιτέρω στην ανάλυσή μας. Σε μια δεύτερη μελέτη, η ανταπόκριση στην 

αγωγή εκτιμήθηκε μόνο από την μέση διάρκεια του πυρετού σε κάθε 

θεραπευτική ομάδα χωρίς αξιολόγηση άλλων κλινικών πληροφοριών, οπότε 

επίσης αποκλείστηκε από την ανάλυση της θεραπευτικής επιτυχίας.107 Έτσι, 

αναλύθηκαν συνολικά 6 μελέτες για αυτή την κύρια έκβαση. Το Σχήμα 1.7.1 

παρουσιάζει  τους ξεχωριστούς λόγους και τον συνολικό λόγο 



1.6β Σιπροφλοξασίνη / β- λακταμικό έναντι αμινογλυκοσιδής / β- λακταμικού 

- 48 - 

συμπληρωματικών πιθανοτήτων καθώς και τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης 

για την έκβαση της κλινικής θεραπευτικής επιτυχίας σε 6 μελέτες ασθενών με 

εμπύρετη ουδετεροπενία που έλαβαν συνδυασμούς σιπροφλοξασίνης / βήτα 

λακταμικού  σε σχέση με εκείνους που έλαβαν συνδυασμούς αμινογλυκοσίδης 

/ βήτα λακταμικού.  

 

 

 
Σχήμα 1.6.3. Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων (ORs) για κλινική ίαση (θεραπευτική επιτυχία) 
ανάμεσα σε ουδετεροπενικούς ασθενείς που έλαβαν συνδυασμό σιπροφλοξασίνης/ βήτα λακταμικού 
(CFLX/β-lactam) και ασθενείς που έλαβαν συνδυασμό αμινογλυκοσίδης/ βήτα λακταμικού (AG/β-
lactam). OR=1.3, 95% CI=1.00-1.74, P=0.05, μοντέλο σταθερών επιδράσεων (fixed-effects). Δεν 
υπήρξε σημαντική στατιστική ετερογένεια: I2 = 0.10 [95% CI, 0-0.77], και P=0.42 βάσει δοκιμασίας χ2 . 
Κάθετη γραμμή= σημείο ισοδυναμίας δυο θεραπειών (OR=1). Οριζόντιες γραμμές = 95% CIs. 
Τετράγωνο = OR (μέγεθος ανάλογο των περιστατικών που καταγράφηκαν σε κάθε μελέτη) Ρόμβος= 
συνολικό OR μελετών από τη μετα-ανάλυση. AG = αμινογλυκοσίδη, CFLX = σιπροφλοξασίνη 
 

Η χρήση συνδυασμού σιπροφλοξασίνης / βήτα λακταμικού συσχετίστηκε με 

θεραπευτική επιτυχία συγκρίσιμη με εκείνη του συνδυασμού αμινογλυκοσίδης 

/ βήτα λακταμικού σε 6 μελέτες που μετα-αναλύθηκαν (OR 1,32. 95% CI 1,00 

έως 1,74, P =0,05). Το παραπάνω αποτέλεσμα ανέδειξε τάση για υπεροχή 

στη θεραπευτική επιτυχία με τη χρήση σιπροφλοξασίνης / βήτα λακταμικού 

έναντι της αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού, όχι όμως στατιστικώς 

σημαντική διαφορά. Αντίθετα, υποανάλυση της θεραπευτικής επιτυχίας στις 4 
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μελέτες που δεν συμπεριέλαβαν ασθενείς χαμηλού κινδύνου αλλά ασθενείς με 

μέτρια ή σοβαρή ουδετεροπενία, η θεραπευτική επιτυχία ήταν στατιστικώς 

μεγαλύτερη στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης (OR, 1,38. 95% CI 1,01 έως 

1,88, P =0.04).104,109,122,123 Επιπλέον, μετα-ανάλυση των 3 μελετών που 

χρησιμοποίησαν το ίδιο βητα λακταμικό στα δύο σκέλη θεραπείας έδειξε 

σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό θεραπευτικής επιτυχίας με τη χρήση 

συνδυασμού σιπροφλοξασίνης / βήτα λακταμικού (OR, 1,47. 95% CI 1.06 - 

2.05, P =0.02) έναντι του συνδυασμού αμινογλυκοσίδης / βήτα 

λακταμικού.109,122,123  

 
Η θνησιμότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης των ασθενών 

(σε ορισμένες μελέτες ορίστηκε η περίοδος που παρέμειναν οι ασθενείς σε 

ουδετεροπενία) αναφέρθηκε σε όλες τις 8 μελέτες. Ωστόσο, σε 2 μελέτες, 

αναφέρθηκε μόνο η συνολική θνησιμότητα των ασθενών της μελέτης, χωρίς 

συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη θνησιμότητα σε κάθε θεραπευτικό 

σκέλος.109,111 Έτσι, αυτές οι 2 μελέτες αποκλείστηκαν από την μετα-ανάλυση 

της θνησιμότητας. Αποτελέσματα από την μέτα-ανάλυση της θνησιμότητας 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.7.2 Η θνησιμότητα από όλα τα αίτια ήταν 

παρόμοια στην ομάδα των ασθενών που έλαβε σιπροφλοξασίνη / βήτα 

λακταμικό με τη θνησιμότητα στην ομάδα που έλαβε συνδυασμό 

αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού (OR 0,85. 95% CI 0,54 - 1,35, P =0.49). 

Μια υποανάλυση 3 μελετών που χρησιμοποίησαν το ίδιο βήτα λακταμικό στις 

δύο θεραπευτικές ομάδες αποκάλυψε επίσης παρόμοια θνησιμότητα από όλα 

τα αίτια για τους δύο συνδυασμούς (OR 0,88. 95% CI 0,50 - 1,51, P =0.64)   

 



1.6β Σιπροφλοξασίνη / β- λακταμικό έναντι αμινογλυκοσιδής / β- λακταμικού 

- 50 - 

 
Σχήμα 1.6.4. Λόγοι συμπληρωματικών πιθανοτήτων (ORs) για τη θνησιμότητα από όλα τα αίτια σε 
ουδετεροπενικούς με πυρετό που έλαβαν σιπροφλοξασίνη / βήτα λακταμικό προς αυτούς που έλαβαν 
αμινογλυκοσίδη / βήτα λακταμικό [OR 0,85 (95% CI 0,54-1,35), P=0,49]. Έγινε χρήση του μοντέλου 
σταθερών επιδράσεων αφού δεν υπήρχε στατιστικώς σημαντική ετερογένεια μεταξύ των μελετών (I2 = 
0,01 (95% CI, 0-0.75)] και P=0.41 με τη δοκιμή x2. Κάθετη γραμμή= σημείο ισοδυναμίας δυο θεραπειών 
(OR=1). Οριζόντιες γραμμές = 95% CIs. Τετράγωνο = OR (μέγεθος ανάλογο των περιστατικών που 
καταγράφηκαν σε κάθε μελέτη) Ρόμβος= συνολικό OR μελετών από τη μετα-ανάλυση. AG = 
αμινογλυκοσίδη, CFLX = σιπροφλοξασίνη 
 
 
Το ποσοστό των ασθενών που διέκοψαν την αγωγή λόγω τοξικότητας 

αναφέρθηκε με επαρκείς λεπτομέρειες σε 5 μελέτες.104,111,113,122,124 Η διακοπή 

της αγωγής λόγω τοξικότητας ήταν παρόμοια για το συνδυασμό 

σιπροφλοξασίνης / βήτα λακταμικού και τον συνδυασμό αμινογλυκοσίδης / 

βήτα λακτάμικού [OR 0.87 (95% CI, 0,57 - 1,32),  P = 0.51]. 

  
Η θεραπευτική επιτυχία στο υποσύνολο των ασθενών με τεκμηριωμένες 

λοιμώξεις αναφέρθηκε σε 5 κλινικές δοκιμές.104,109,113,122,123 Σε μια εξ αυτών, η 

κλινική ανταπόκριση των ασθενών με τεκμηριωμένη λοίμωξη αναφερόταν 

μόνο στους ασθενείς με βακτηριαιμία.104 Έτσι, αυτή η μελέτη εξαιρέθηκε από 

περαιτέρω ανάλυση. Ανάλυση των εναπομείναντων τεσσάρων μελετών 
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καθώς και υποανάλυση των τριών μελετών με ασθενείς μετρίου ή σοβαρού 

κινδύνου ανέδειξαν υπεροχή του θεραπευτικού σκέλους του συνδυασμού 

σιπροφλοξασίνης / βήτα λακταμικού σε σχέση με το σκέλος αμινογλυκοσίδης / 

βήτα λακτάμικού [OR 1,56 (95% CI 1,05 – 2,31), P =0,03 για τους ασθενείς 

στις 4 μελέτες και [OR 1,62 (95% CI 1,01- 2,59), Ρ = 0,05 για το υποσύνολο 

των 3 μελετών με ασθενείς μη χαμηλού κινδύνου). Στις 3 μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς μετρίου ή σοβαρού κινδύνου 

χρησιμοποιήθηκε το ίδια βήτα λακταμικό και  στις δύο θεραπευτικές ομάδες. 

  
Αύξηση στις τιμές της κρεατινίνης ή επίδραση σε άλλες εργαστηριακές ή 

κλινικές παραμέτρους, που ορίστηκε από τους συγγραφείς των μελετών ως 

νεφροτοξικότητα περιγράφονταν επαρκώς σε 6 από τις μελέτες.104,111,113,122-124 

Σε 1 μελέτη, αν και αναφέρθηκαν τα επεισόδια νεφροτοξικότητας δεν 

δηλώθηκε σαφώς πόσοι ασθενείς ήταν αξιολογήσιμοι σε κάθε σκέλος για αυτή 

την έκβαση, έτσι η μελέτη αυτή αποκλείστηκε από περαιτέρω ανάλυση.123 Η 

νεφροτοξικότητα συνέβη στατιστικώς σημαντικά λιγότερο συχνά σε ασθενείς 

που λάμβαναν σιπροφλοξασίνη / βήτα λακταμικό σε σχέση με αυτούς που 

έλαβαν αμινογλυκοσίδη / βήτα λακταμικό [OR 0,30 (95% CI 0,16 - 0,59), Ρ 

<.001].  

 
 
Συνολικά λοιπόν, η παρούσα μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων κλινικών 

δοκιμών που συνέκριναν τον συνδυασμό σιπροφλοξασίνης / βήτα λακταμικού 

με τον συνδυασμό αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού σε νοσηλευόμενους 

ουδετεροπενικούς ασθενείς με πυρετό, έδειξε ότι οι συνδυασμοί που 

οδήγησαν σε συγκρίσιμα κλινικά αποτελέσματα, με υπεροχή του συνδυασμού 

που περιείχε σιπροφλοξασίνη σε κάποιες συγκεκριμένες εκβάσεις. 

Συγκεκριμένα, η αποτελεσματικότητα των δυο θεραπευτικών αντιμικροβιακών 

συνδυασμών δεν διέφερε βάσει των μετα-αναλύσεων των κύριων εκβάσεων, 

δηλαδή της θεραπευτικής επιτυχίας αλλά και της θνησιμότητας από όλα τα 

αιτία. Η χρήση συνδυασμού σιπροφλοξασίνης / βήτα λακταμικού όμως 

συνδέθηκε με μεγαλύτερα ποσοστά θεραπευτικής επιτυχίας σε δύο σημαντικά 

υποσύνολα των κλινικών δοκιμών: το πρώτο υποσύνολο αφορούσε σε 
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μελέτες που συμπεριέλαβαν ουδετεροπενικούς ασθενείς μετρίου και υψηλού 

κινδύνου και το δεύτερο σε μελέτες που εξέτασαν τη χορήγηση του ίδιου βήτα 

λακταμικού σε κάθε θεραπευτικό σκέλος. Επίσης, η θεραπευτική ομάδα που 

έλαβε σιπροφλοξασίνη είχε καλύτερη κλινική ανταπόκριση στο υποσύνολο 

των ασθενών με τεκμηριωμένες κλινικά ή μικροβιολογικά λοιμώξεις. Τέλος αν 

και όσον αφορά στα επεισόδια σημαντικής τοξικότητας που οδήγησε σε 

διακοπή της αγωγής οι δύο θεραπευτικές ομάδες δεν διέφεραν ιδιαίτερα, ο 

συνδυασμός όμως σιπροφλοξασίνης / βήτα λακταμικού προκάλεσε 

στατιστικώς σημαντκά λιγότερα επεισόδια νεφροτοξικότητας από τον 

συνδυασμό αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού 

 
Η μετα-ανάλυση μας είχε αρκετούς μεθοδολογικούς περιορισμούς. Πρώτον, ο 

αριθμός των διαθέσιμων τυχαιοποιημένων μελετών για τη μετα-ανάλυση της 

κάθε έκβασης ήταν σχετικά μικρός. Δεύτερον, επειδή υπήρχαν κάποιου 

βαθμού αποκλίσεις ανάμεσα στους ορισμούς των κλινικών δοκιμών για τις 

διάφορες εκβάσεις αναγκαστήκαμε να δημιουργήσουμε στενότερους ή 

ευρύτερους ορισμούς που θεωρήσαμε κλινικά εύστοχους. Για τον ίδιο λόγο, 

αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία που περιγράφηκαν στις κλινικές δοκιμές, δεν 

μπορούσαν να ομαδοποιηθούν για την μετα-ανάλυση, όπως για παράδειγμα 

η επιτυχία της θεραπείας σε περιπτώσεις όπου η μόνη τροποποίηση στην 

αγωγή ήταν η προσθήκη των αντιμυκητιασικών ή αντιικών παραγόντων. 

Τρίτον, οι μελέτες που συμπεριλαμβάνονται ανέφεραν θνησιμότητα ανά 

επεισόδιο εμπύρετης ουδετεροπενίας και όχι ανά πραγματικό αριθμό 

ασθενών. Αυτό δημιουργεί κάποια δυσκολία για την στατιστική ερμηνεία του 

πραγματικού ποσοστού θνησιμότητας, δεν αποτελεί όμως συστηματικό λάθος 

ή πηγή μεροληψίας. 

 
Ένας άλλος περιορισμός της μελέτης είναι το γεγονός ότι οι τυχαιοποιημένες 

μελέτες πραγματοποιήθηκαν αρκετά χρόνια πριν. Παρελθόντων των ετών οι 

ευαισθησίες των Gram αρνητικών μικροβίων έναντι της σιπροφλοξασίνης και 

των αμινογλυκοσιδών αναμένεται να μεταβάλλονται συνήθως με επικράτηση 

όλο και πιο ανθεκτικών μικροβίων. Kατευθυντήριες οδηγίες για την εμπύρετη 

ουδετεροπενία από την Εταιρεία Λοιμωδών Νοσημάτων της Αμερικής (IDSA), 
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στηριγμένες εν μέρει και σε μετα-αναλύσεις που προαναφέραμε διατηρούν 

την σιπροφλοξασίνη ως το κύριο αντιμικροβιακό για προφύλαξη σε 

ουδετεροπενικούς ασθενείς μετρίου και υψηλού κινδύνου, φαίνεται όμως πως 

γενικώς αποτρέπουν τη χρήση των συνδυασμών που συγκρίθηκαν σε αυτή τη 

μετα-ανάλυση για την εμπειρική αντιμετώπιση της εμπύρετης 

ουδετεροπενίας.46,126-128 Αντίθετα, πρόσφατες Ευρωπαϊκές οδηγίες που 

λαμβάνουν υπόψιν την έξαρση στην εμφάνιση πολυανθεκτικών Gram 

αρνητικών μικροβίων συνιστούν εξίσου και τους δύο συνδυασμούς, σε 

επιλεγμένους ασθενείς υψηλού κινδύνου βάσει όμως των τοπικών δεδομένων 

για αντιμικροβιακή αντοχή σε αυτούς.129 Κάτι άλλο που πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψιν στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων μας είναι πως η χρήση του 

συνδυασμού σιπροφλοξασίνης / βήτα λακταμικού προϋποθέτει ο ασθενής να 

μην έχει λάβει κινολόνες τουλάχιστον μέσα στο τελευταίο τρίμηνο. Είναι 

ενδεικτικό πως όλες οι τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που 

συμπεριλήφθηκαν στην μετα-ανάλυση μας απέκλειαν ασθενείς που έλαβαν 

προηγούμενη προληπτική θεραπεία με οποιονδήποτε από τους 

αντιμικροβιακούς παράγοντες της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της 

σιπροφλοξασίνης. 

 
Συμπερασματικά, ο συνδυασμός σιπροφλοξασίνης / βήτα λακταμικού μπορεί 

να θεωρηθεί μια πολύτιμη εναλλακτική θεραπεία του κλασικού συνδυασμού 

αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού για την αντιμετώπιση  νοσηλευόμενων 

ασθενών με εμπύρετη ουδετεροπενία οι οποίοι δεν έχουν λάβει μια κινολόνη 

για προληπτικούς σκοπούς, σε κλινικά περιβάλλοντα όπου τα ποσοστά  

αντοχής στις κινολόνες δεν είναι υψηλά. Η μελέτη μας δείχνει ότι ο 

συνδυασμός σιπροφλοξασίνης / βήτα λακταμικού είναι εξίσου 

αποτελεσματικός και λιγότερο  νεφροτοξικός από τον συνδυασμό 

αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού.  
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Η επίδραση της χορήγησης στοχευμένης αγωγής με ένα βήτα λακταμικό 
ως μονοθεραπεία έναντι της χορήγησης συνδυασμού βήτα λακταμικόυ 
με μια αμινογλυκοσίδη ή μια κινολόνη σε ασθενείς με βακτηριαιμία από 
Pseudomonas aeruginosa   
 
 

 
H βακτηριαιμία από Pseudomonas aeruginosa αντιπροσωπεύει μία από τις 

πιο σοβαρές λοιμώξεις στο νοσοκομειακό περιβάλλον, κυρίως για 

ανοσοκατεσταλμένους ή βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Πρόσφατες μελέτες 

αναφέρουν τη συνολική θνησιμότητα σε ασθενείς με αυτή τη λοίμωξη μεταξύ 

20% και 60% ενώ η θνησιμότητα που αποδίδεται αποκλειστικά στην λοίμωξη 

φτάνει περίπου στο 15%.130-134 Ένας σημαντικός παράγοντας που καθιστά 

δύσκολη την αντιμετώπιση της λοίμωξης αυτής είναι η αντοχή που 

παρουσιάζουν πολύ συχνά τα στελέχη Pseudomonas aeruginosa σε 

πολλαπλά αντιμικροβιακά, με αποτέλεσμα ένας μικρός μόνο αριθμός 

κατάλληλων αντιμικροβιακών παραγόντων, να είναι in vitro τουλάχιστον, 

ενεργος εναντίον τους.133,135,136 Ένας ικανός αριθμός μελετών έχει αναδείξει 

την αρνητική επίδραση που έχει η χρήση ακατάλληλης εμπειρικής 

αντιμικροβιακής θεραπείας όσον αφορά στις εκβάσεις ασθενών με 

βακτηριαιμία από Pseudomonas aeruginosa.137 Συγχρόνως, υπάρχουν 

μελέτες που αναδεικνύουν  τον ευεργετικό ρόλο της έγκαιρης έναρξης 

κατάλληλης in vitro αντιμικροβιακής θεραπείας όσον αφορά στην κλινική 

ανταπόκριση των ασθενών.138,139 

  
Η χρήση των συνδυασμών αντιβιοτικών για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από 

Pseudomonas aeruginosa, αντιπροσωπεύει συχνή θεραπευτική προσέγγιση 

που χρησιμοποιείται επί δεκαετίες.140-143 Το σκεπτικό για τη χρήση των 

αντιβιοτικών συνδυασμών εναντίον αυτού του οργανισμού στηρίζεται στους 

διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης των αντιβιοτικών, στην in vitro συνέργεια 

και κυρίως στις αυξημένες πιθανότητες που προσφέρουν οι συνδυασμοί ώστε 

ένα τουλάχιστον εκ των αντιβιοτικών να είναι δραστικό in vitro έναντι του 

παθογόνου μικροβίου.135,136,143 Επίσης, η βαρύτητα των ψευδομοναδικών 

λοιμώξεων έχει οδηγήσει τους κλινικούς ιατρούς στην αντίληψη πως θα 
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πρέπει να αποφύγουν την αποκλιμάκωση (de-escalation) της αντιμικροβιακής 

αγωγής και τη χρήση μονοθεραπείας ακόμα και όταν το επιτρέπουν τα 

αποτελέσματα του τεστ ευαισθησίας του παθογόνου.142 Ωστόσο, η χορήγηση 

περισσοτέρων του ενός αντιμικροβιακών αυξάνει την τοξικότητα, τις πιθανές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αντιμικροβιακών, αλλά και τις πιθανές 

αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. 34,73 Επιπλέον, θα μπορούσε να συμβάλει 

σε περαιτέρω ανάδυση ανθεκτικών μικροβίων ιδίως μέσω του μηχανισμού της 

επιλεκτικής πίεσης (selective pressure) που ασκούν τα αντιμικροβιακά στα 

ευαίσθητα στελέχη μικροβίων.144-147  

 

Όπως αναλύθηκε στο γενικό μέρος αυτής της διατριβής, κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 15 ετών, αρκετές πρωτότυπες μελέτες και συστηματικές 

ανασκοπήσεις αμφισβήτησαν το όφελος από τη χρήση συνδυασμών βήτα-

λακταμικών με άλλους αντιμικροβιακούς παράγοντες έναντι της 

μονοθεραπείας με ένα ευρέος φάσματος βήτα λακταμικό σε διάφορες 

σοβαρές βακτηριακές λοιμώξεις σε ανοσοεπαρκείς αλλά και 

ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.15,34,73,148,149 Παρά το γεγονός ότι το όφελος 

από την χρήση συνδυασμών βήτα λακταμικών με άλλα αντιμικροβιακά έχει 

αμφισβητηθεί σε πολλές σοβαρές λοιμώξεις, η συνολική αξία των 

συνδυασμών στις Gram αρνητικές βακτηριαιμίες και ειδικά στη βακτηριαιμία 

από Pseudomonas aeruginosa δύσκολα μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση 

.135,148,149  

 

Λίγες μελέτες έχουν εστιάσει αποκλειστικά σε αυτό το θέμα, ειδικά όσον 

αφορά στην στοχευμένη θεραπεία, με βάση τα in vitro αποτελέσματα των 

δοκιμών ευαισθησίας των απομονωθέντων στελεχών.150-152 Στην πρωτότυπη 

αναδρομική αυτή μελέτη θα επανεξετάσουμε βακτηριαιμίες από στελέχη 

Pseudomonas aeruginosa στις οποίες μονοθεραπεία με βήτα λακταμικό και 

θεραπεία με βήτα λακταμικό σε συνδυασμό με μια αμινογλυκοσίδη ή μια 

κινολόνη ήταν αμφότερες ορθές θεραπευτικές επιλογές, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των δοκιμών ευαισθησίας.153 Θα αξιολογήσουμε αν η ομάδα 

των ασθενών που έλαβαν μονοθεραπεία διέφερε ουσιαστικά από την ομάδα 
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που έλαβε συνσυασμό αντιμικροβιακών και αν τελικά οι δύο αυτές 

διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές των κλινικών γιατρών επηρέασαν την 

θεραπευτική επιτυχία και άλλες εκβάσεις σε ασθενείς με βακτηριαιμία από 

Pseudomonas aeruginosa.   
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Περιβάλλον και πληθυσμός της μελέτης 
Η παρούσα αναδρομική μελέτη συμπεριέλαβε ασθενείς από δύο τριτοβάθμια 

νοσοκομεία στην Ελλάδα και ένα στην Ιταλία. Συγκεκριμένα, συγκεντρώσαμε 

δεδομένα ασθενών από τα τριτοβάθμια νοσοκομεία «Ερρίκος Ντυνάν» στην 

Αθήνα, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, και από το 

Εθνικό Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων «L. Spallanzani» στη Ρώμη. Η 

περίοδοι μελέτης διέφεραν στα τρία κέντρα κυρίως λόγω της διαθεσιμότητας ή 

μη επαρκών καταχωρημένων στοιχείων για τους ασθενείς στα νοσοκομεία και 

τα τμήματα που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Έτσι, στο 'Ερρίκος Ντυνάν' 

συλλέχθηκαν στοιχεία για περιστατικά βακτηριαιμίας που συνέβησαν από τον 

Ιανουάριο 2002 μέχρι τον Αύγουστο του 2005, στην Ιταλία από τον Ιανουάριο 

2001 έως τον Αύγουστο του 2005, ενώ στο Ηράκλειο από το Φεβρουάριο του 

2003 έως τον Αύγουστο του 2007. Ωστόσο, η συλλογή δεδομένων έλαβε 

χώρα ταυτόχρονα και στα τρία κέντρα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη φόρμα 

συλλογής δεδομένων στα ελληνικά αλλά και τα αγγλικά, για τα περιστατικά 

από το νοσοκομείο της Ρώμης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) . 

  

Κριτήρια ένταξης των ασθενών 
Καταρχήν, καταγεγραμμένα επεισόδια βακτηριαιμίας από Pseudomonas 

aeruginosa αναζητήθηκαν και βρέθηκαν στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 

των εργαστηρίων μικροβιολογίας των νοσοκομείων. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, τα σχετικά αντιβιογράμματα των παθογόνων ήταν άμεσα 

διαθέσιμα ηλεκτρονικά, ενώ σε άλλες τα δεδομένα βρέθηκαν στους ιατρικούς 

φακέλους των ασθενών. Προκειμένου να ενταχθεί ένα επεισόδιο 

βακτηριαιμίας στην μελέτη, το απομονωθέν στέλεχος  Pseudomonas 

aeruginosa θα έπρεπε να παρουσιάζει ευαισθησία in vitro σε ένα βήτα 

λακταμικό και σε μία αμινογλυκοσίδη ή μια κινολόνη (κυρίως σιπροφλοξασίνη 

ή λέβοφλοξασίνη). Με αυτόν τον τρόπο τόσο η μονοθεραπεία με ένα βήτα 

λακταμικό όσο και οι συνδυασμοί αντιμικροβιακών αποτελούσαν λογικές και 

κατάλληλες εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές για κάθε ασθενή που 

συμπεριλήφθηκε στην μελέτη μας. Έτσι, οι ασθενείς με λοιμώξεις από στελέχη 

ψευδομονάδας ευαίσθητα μόνο στην κολιστίνη, τα η οποία ήταν πολύ συχνά 
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κατά τη διάρκεια της διενέργειας αυτής της μελέτης, αποκλείστηκαν από 

περαιτέρω ανάλυση. Δεύτερο κριτήριο ήταν ο ελάχιστος χρόνος χορήγησης 

αντιμικροβιακής αγωγής (ενός δραστικού βήτα λακταμικού, με ή χωρίς μία 

δραστική αμινογλυκοσίδη  ή κινολόνη σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

δοκιμών ευαισθησίας). Κάθε ασθενής έπρεπε να έχει λάβει δραστική 

αντιμικροβιακή αγωγή για τουλάχιστον 48 ώρες προκειμένου να 

συμπεριληφθεί σε περαιτέρω ανάλυση. Επιπλέον, όλοι οι ασθενείς έπρεπε να 

έχουν συμπτώματα και σημεία ενδεικτικά λοίμωξης, βάσει κυρίως των 

ορισμών του συνδρόμου συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης 

(SIRS).22,154 Έτσι οι ασθενείς είχαν 2 ή περισσότερα από τα εξής: α) πυρετό > 

38,0° C ή υποθερμία < 36,0° C, β) ταχυκαρδία > 90 σφύξεις / λεπτό, γ) 

αναπνευστικό ρυθμό > 20 αναπνοές / λεπτό ή PaCO2 < 32 mmHg και δ) 

λευκοκυττάρωση > 12.000 / μL ή λευκοπενία < 4.000 / μL ή > 10% άωρες 

μορφές. 

 

Οι πρωτοπαθείς βακτηριαιμίες και αυτές που σχετίζονταν με την ύπαρξη 

κεντρικού φλεβικού καθετήρα διαγνώστηκαν σύμφωνα με τους ορισμούς της 

Εταιρίας Λοιμώξεων της Αμερικής (IDSA).155 Πολλαπλά επεισόδια 

βακτηριαιμίας στις ίδιο ασθενή συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση εφόσον οι 

απομονώσεις των μικροβίων στο αίμα συνέβησαν με χρονική απόσταση 

τουλάχιστον τριών εβδομάδων (21 ημέρες) μεταξύ τους και ο ασθενής δεν είχε 

καθόλου συμπτώματα, σημεία, ή ευρήματα συμβατά με λοίμωξη για 

τουλάχιστον μια εβδομάδα μεταξύ των δύο επεισοδίων. Μόνο ενήλικες 

ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη.  

 

Συλλογή δεδομένων  
Καταρχήν συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία από το ιστορικό και την 

κλινική κατάσταση των ασθενών τη χρονική στιγμή που συνέβη η 

βακτηριαιμία, τα οποία θεωρήθηκε πως θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 

έκβαση της λοίμωξης. Στις μεταβλητές που καταγράφηκαν συμπεριλήφθηκαν 

η ηλικία, το φύλο, τα συνοδά νοσήματα των ασθενών (συμπαγείς όγκοι, 

αιματολογικές κακοήθειες, ουδετεροπενία, πρόσφατη χημειοθεραπεία, 



ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

- 61 -  

μόλυνση από HIV, οξεία και χρόνια νεφρική ή αναπνευστική ανεπάρκεια, 

παθήσεις καρδιαγγειακού), η διάρκεια της νοσηλείας πριν από την 

βακτηριαιμία, προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις, νοσηλεία σε ΜΕΘ και 

ύπαρξη κεντρικού φλεβικού καθετήρα πριν την βακτηριαιμία. Επιπλέον, σε 

όλους τους ασθενείς αναζητήθηκε η πρωτοπαθής εστία της λοίμωξης, στις 

περιπτώσεις δευτεροπαθούς βακτηριαιμίας. Ο δείκτης συννοσηρότητας 

Charlson (CCI) υπολογίστηκε για όλους τους ασθενείς προκειμένου να 

εκτιμηθούν πιθανές διαφορές στην συννοσηρότητα και κλινική βαρύτητα των 

περιστατικών κατά την έναρξη της αγωγής που επηρέασαν τη θεραπευτική 

επιλογή των θεράποντων ιατρών.156,157 Ο CCI λαμβάνει υπόψιν 19 νοσήματα 

και κατηγορίες νόσων, συμπεριλαμβανομένων της συμφορητικής καρδιακής 

ανεπάρκειας, της άνοιας, της ύπαρξης συμπαγών κακοηθειών, αιματολογικών 

κακοηθειών, μεταστατικής νόσου, του HIV και του AIDS, καθώς και 

διαφορετικών βαθμών ηπατικής και νεφρικής ανεπάρκειας, του διαβήτη και 

των νόσων του συνδετικού ιστού. Μεγάλος αριθμός των ιατρικών 

καταστάσεων που έχουν κωδικοποιηθεί στο ICD-9 έχουν λάβει ειδική 

διαβάθμιση σύμφωνα με την κλίμακα Charlson, την οποία και  

χρησιμοποιήσαμε.158 Τα παραπάνω δεδομένα καθώς και στοιχεία που 

αφορούσαν στην αντιμικροβιακή αγωγή και στις εκβάσεις των περιστατικών 

καταγράφηκαν σε μια φόρμα συλλογής δεδομένων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), η οποία 

μεταφράστηκε στα Αγγλικά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τα 

περιστατικά που συμπεριλήφθηκαν από το Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων 

«L. Spallanzani». 

 
Αντιμικροβιακή θεραπεία  
Καταγράφηκαν στοιχεία τόσο για ασθενείς που έλαβαν εμπειρική όσο και 

στοχευμένη (κατευθυνόμενη βάσει των in vitro τεστ ευαισθησίας) 

αντιμικροβιακή θεραπεία για την αντιμετώπιση βακτηριαιμίας από 

Pseudomonas aeruginosa. Η θεραπεία θεωρήθηκε εμπειρική εάν ξεκίνησε 

μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο από τη λήψη της αιμοκαλλιέργειας στην 

οποία απομονώθηκε το μικρόβιο και στοχευμένη (οριστική) αν άρχισε ή 

συνεχίστηκε μετά τη λήψη του αποτελέσματος της καλλιέργειας αίματος και 

των σχετικών τεστ ευαισθησίας από τους θεράποντες ιατρούς. Όταν ένας 
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ασθενής είχε λάβει κατάλληλη εμπειρική θεραπεία που δεν μεταβλήθηκε από 

τους θεράποντες μετά το αποτέλεσμα του αντιβιογράμματος, ο ασθενής 

αξιολογήθηκε δύο φορές, τόσο όσον αφορά στην εμπειρική όσο και στην 

στοχευμένη θεραπεία. Μόνο η πρώτη στοχευμένη  θεραπεία που χορηγήθηκε 

σε έναν ασθενή κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου βακτηριαιμίας αξιολογήθηκε 

για τις εκβάσεις που μελετήθηκαν και όχι οποιεσδήποτε περαιτέρω 

στοχευμένες αγωγές. 

 

Μονοθεραπεία θεωρήθηκε η θεραπεία αποκλειστικά με ένα βήτα λακταμικό 

αντιβιοτικό (με ή χωρίς αναστολέα λακταμασών). Η συνδυασμένη θεραπεία 

περιελάμβανε ένα βήτα λακταμικό αντιβιοτικό και είτε μια αμινογλυκοσίδη ή 

μια κινολόνη. Ασθενείς που είχαν λάβει τρία ή περισσότερα δραστικά 

αντιβιοτικά (π.χ. μία αμινογλυκοσίδη με σιπροφλοξασίνη και ένα βήτα 

λακταμικό) αποκλείστηκαν από την ανάλυση. Παρομοίως, αποκλείστηκαν 

περιστατικά  που έλαβαν αντιψευδομοναδικό παράγοντα διαφορετικής 

κατηγορίας από αυτές που εξετάσαμε (π.χ. κολιστίνη). Χορήγηση άλλων 

αντιμικροβιακών χωρίς δράση έναντι Gram αρνητικών μικροβίων (π.χ. 

βανκομυκίνη) δεν επηρρέασε την ένταξη των ασθενών στην μελέτη ή την 

αξιολόγηση των εκβάσεων. Όλοι οι ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στη 

μελέτη έλαβαν αντιμικροβιακά σε δόσεις επαρκείς, σε αντιστοιχία με τις 

διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, ανάλογα με την εστία της λοίμωξης. 
20,22,154,159-161 Η ελάχιστη διάρκεια αντιμικροβιακής αγωγής που θεωρήθηκε 

επαρκής για να αξιολογηθεί ένα επεισόδιο βακτηριαιμίας ως προς τις εκβάσεις 

που μας ενδιέφεραν ήταν 48 ώρες. 

 

Εκτίμηση-αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
Η κύρια έκβαση που μελετήθηκε ήταν η θεραπευτική επιτυχία σε ασθενείς που 

είχαν βακτηριαιμία από στελέχη Pseudomonas aeruginosa  με in vitro 

ευαισθησία σε ένα βήτα λακταμικό και σε τουλάχιστον μία από τις δύο άλλες 

αντιμικροβιακές κατηγορίες (αμινογλυκοσίδες ή κινολόνες). Οι ασθενείς 

έλαβαν είτε ένα βήτα λακταμικό ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ένα 

άλλο ενεργό αντιμικροβιακό από τις προαναφερθείσες κατηγορίες. Η 
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θεραπεία θεωρήθηκε επιτυχής εφόσον όλα τα σημεία και τα συμπτώματα της 

λοίμωξης από Pseudomonas aeruginosa απουσίαζαν στο τέλος της 

αντιμικροβιακής θεραπείας και για τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά τη διακοπή 

της. Τυχόν καλλιέργειες αίματος μετά την έναρξη της θεραπείας και για 

τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά τη διακοπή της όφειλαν επίσης να είναι 

αρνητικές για Pseudomonas aeruginosa. Η θεραπεία θεωρήθηκε ως αποτυχία 

αν: 1) συνέβη εκ νέου απομόνωση του μικροβίου στο αίμα ή σε άλλους ιστούς 

(με συνοδό εικόνα λοίμωξης) εντός μιας εβδομάδας μετά το τέλος της 

θεραπείας, 2) εάν ο ασθενής δεν είχε καμία κλινική βελτίωση ή είχε κλινική 

επιδείνωση, ή αν πέθανε λόγω της λοίμωξης κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

Εάν η αντιμικροβιακή θεραπεία αλλάχθηκε λόγω επιλοίμωξης (superinfection)  

με άλλo μικρόβιο ή διακόπηκε λόγω της τοξικότητας, η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του θεραπευτικού σχήματος έγινε βάσει της κλινικής 

ανταπόκρισης μέχρι τη στιγμή που η αγωγή άλλαξε, αν αυτό ήταν σαφές 

(σαφής βελτίωση ή επιδείνωση), διαφορετικά το περιστατικό αποκλείστηκε 

από περαιτέρω ανάλυση.  

 

Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία που μελετήθηκαν ήταν: 1) η θεραπευτική 

επιτυχία σε ασθενείς που έλαβαν την ίδια (αμετάβλητη) εμπειρική και 

στοχευμένη αγωγή, 2) η τοξικότητα που αποδόθηκε στη χρήση των 

αντιμικροβιακών παραγόντων και οδήγησε είτε σε διακοπή ή σε σημαντική 

προσαρμογή του θεραπευτικού σχήματος (μείωση μεγαλύτερη από το 1/3 της 

αρχικής δόσης) και 3) η θνησιμότητα από όλα τα αίτια (all-cause mortality) και 

η αποδοτέα θνησιμότητα στη λοίμωξη (infection-related mortality).  

 
Μικροβιολογικές δοκιμές  
Η αναγνώριση και ο έλεγχος ευαισθησίας των στελεχών της Pseudomonas 

aeruginosa διεξήχθη με τη χρήση αυτοματοποιημένης μεθόδου αραίωσης σε 

ζωμό (bioMerieux, Vitek ΙΙ, Hazelwood, ΜΟ). Ελέγχθηκε in vitro η ευαισθησία 

των απομονωθέντων  στα αντιβιοτικά αμικασίνη, γενταμυκίνη, νετιλμικίνη, 

τομπραμυκίνη, σιπροφλοξασίνη, πεφλοξασίνη, αζτρεονάμη, τικαρκιλλίνη, 

τικαρκιλλίνη / κλαβουλανικό οξύ, πιπερακιλλίνη, πιπερακιλλίνη / 

ταζομπακτάμη, κεφταζιντίμη, κεφεπίμη, κεφπιρόμη, ιμιπενέμη, μεροπενέμη, 
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τριμεθοπρίμη / σουλφαμεθοξαζόλη, κολιστίνη, και άλλα αντιμικροβιακά όταν 

χρειάστηκε. Τα όρια (breakpoints) που καθόρισαν την φαινοτυπική ευαισθησία 

ήταν αυτά που ορίζονταν από το Ινστιτούτο Κλινικών και Εργαστηριακών 

Προτύπων (CLSI) των ΗΠΑ.162,163  

 
Στατιστική ανάλυση  
Συγκρίθηκαν τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών των 

δύο θεραπευτικών ομάδων, δηλαδή εκείνων που έλαβαν μονοθεραπεία με 

ένα βήτα λακταμικό και εκείνων που έλαβαν συνδυασμένη αντιμικροβιακή 

αγωγή. Επιπλέον, οι ίδιες μεταβλητές σύγκριθηκαν σε ασθενείς που είχαν 

θεραπευτική επιτυχία με αυτούς στους οποίους η αγωγή οδήγησε σε 

αποτυχία, προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράγοντες που σχετίζονται με 

την επιτυχία. Οι σπάνιες περιπτώσεις διαφορετικών επεισοδίων στον ίδιο 

ασθενή αναλύθηκαν μαζί με τα υπόλοιπα επεισόδια, εκτός από τις αναλύσεις 

που αφορούσαν στην θνησιμότητα, οπότε μελετήθηκε ένα επεισόδιο κατά 

ασθενή. Οι κατηγορικές μεταβλητές συγκρίθηκαν με το τεστ Fischer’s exact 

και οι παραχθέντες λόγοι συμπληρωματικών πιθανοτήτων (ORs) 

παρουσιάστηκαν για τα κύρια αποτελέσματα. Οι συνεχείς μεταβλητές, 

συγκρίθηκαν με το t-test ή με το τεστ Mann-Whitney αναλόγως αν είχαν 

κανονική ή μη κανονική κατανομή, αντίστοιχα.  

 

Σε διπαραγοντικές (bivariable) αναλύσεις εκτιμήθηκε η συσχέτιση έκθεσης 

(θεραπείας) και του αποτελέσματος, ενώ έγιναν προσαρμογές για όλες τις 

μεταβλητές (δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά) που διέφεραν 

σημαντικά (p< 0,05) μεταξύ της ομάδας της μονοθεραπείας και της 

συνδυασμένης αγωγής, ελέγχοντας έτσι για πιθανή στατιστική αλληλεπίδραση 

μεταξύ μεταβλητών (treatment modification ή και αλλιώς interaction). Κατόπιν 

δημιουργήσαμε ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης 

των παραγόντων που σχετίζονταν με την θεραπευτική επιτυχία. Οι 

μεταβλητές που συμπεριλήφθηκαν ήταν εκείνες που σχετίζονταν στις 

διπαραγοντικές αναλύσεις  με την έκβαση που μελετήσαμε καθώς επίσης και 

εκείνες οι μεταβλητές (δημογραφικές και κλινικές) που ήταν άνισα 

κατανεμημένες ανάμεσα στις δύο θεραπευτικές ομάδες (μονοθεραπείας έναντι 
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συνδυασμένης αγωγής), με επίπεδο p-value < 0,05. Οι μεταβλητές που 

περιλήφθηκαν στο τελικό πολυπαραγοντικό μοντέλο εξετάστηκαν επίσης 

προκειμένου να αποκλειστεί κάθε συγγραμμικότητα (collinearity) μεταξύ τους. 

Το είδος της θεραπείας (συνδυασμός έναντι μονοθεραπείας) είναι η μόνη 

μεταβλητή που θα έπρεπε να ελεγχθεί σε ξεχωριστό πολυπαραγοντικό 

μοντέλο, σε περίπτωση μη στατιστικώς σημαντικής συσχέτισής της με την 

έκβαση στην διπαραγοντική ανάλυση (δηλαδή ακόμα και αν p ≥ 0,05). Όλες οι 

στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού 

στατιστικής Stata 9.2 (StataCorp LP, TX, USA).  

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

- 66 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

- 67 -  

Ενενήντα δύο επεισόδια βακτηριαιμίας από Pseudomonas aeruginosa 

εντοπίστηκαν στις βάσεις δεδομένων των τριών νοσοκομείων. Ένα σημαντικό 

ποσοστό από αυτά αφορούσαν σε πολυανθεκτικά στελέχη με ευαισθησία in 

vitro μόνο στην κολιστίνη (17 επεισόδια). Σε 4 επεισόδια τα στελέχη ήταν 

ευαίσθητα μόνο σε ένα βήτα λακταμικό και όχι σε αμινογλυκοσίδες ή 

κινολόνες, σε 4 επεισόδια ευαίσθητα μόνο σε μία αμινογλυκοσίδη ή σε 

κινολόνη, σε 4 επεισόδια χορηγήθηκε μονοθεραπεία με σιπροφλοξασίνη και 

σε 1 επεισόδιο 3 αντιμικροβιακά συγχρόνως (1 από κάθε κατηγορία που 

περιλαμβάνεται στη μελέτη), έτσι όλα αυτά επεισόδια αποκλείστηκαν. Δύο 

ασθενείς πέθαναν μέσα σε 12 ώρες από την έναρξη της αγωγής και σε 3 

άλλες περιπτώσεις σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με τη θεραπεία και τις 

εκβάσεις δεν είχαν καταγραφεί στον ιατρικό φάκελο του ασθενή. Συνολικά 57 

επεισόδια ψευδομοναδικής βακτηριαιμίας (σε 53 ασθενείς) υποβλήθηκαν σε 

θεραπεία για επαρκές χρονικό διάστημα με κατάλληλη εμπειρική θεραπεία (39 

επεισόδια), στοχευμένη θεραπεία (54 επεισόδια), ή και τα δύο (36 επεισόδια). 

Όλοι οι ασθενείς είχαν σήψη με τουλάχιστον δύο από τις εκδηλώσεις 

συνδρόμου συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης - SIRS.  

 
Κύρια έκβαση  
Υπήρχαν 54 αξιολογήσιμα επεισόδια σε 50 ασθενείς για την κύρια έκβαση 

που μελετήθηκε, δηλαδή την θεραπευτική επιτυχία σε επεισόδια 

ψευδομοναδικής βακτηριαιμίας από στελέχη ευαίσθητα in vitro σε ένα βήτα 

λακταμικό και μία αμινογλυκοσίδη ή μια κινολόνη που αντιμετωπίστηκαν με 

στοχευμένη μονοθεραπεία ή συνδυασμένη  αντιμικροβιακή αγωγή. Είκοσι δύο 

επεισόδια καταγράφηκαν στην Αθήνα, 17 στην Κρήτη και 15 στην Ιταλία 

(Πίνακας 1). Είκοσι οκτώ ασθενείς (52%) ήταν γυναίκες, η διάμεση ηλικία ήταν 

56 έτη (εύρος 25-87) και η διαμέση διάρκεια νοσηλείας πριν τη βακτηριαιμία 

ήταν 4.5 ημέρες (εύρος 0-125). Στην Ιταλία, όλα τα 15 επεισόδια 

αντιμετωπίστηκαν σε τμήμα λοιμώξεων ενώ στην Ελλάδα 14 (36%) 

νοσηλεύτηκαν σε παθολογική κλινική, 7 (18%) σε ογκολογική κλινική, 8 (21%) 

σε χειρουργική κλινική, 5 (13%) σε ΜΕΘ και τα υπόλοιπα σε διάφορα άλλα 

τμήματα. Δέκα από τα δεκαπέντε (66%) επεισόδια στην Ιταλία αφορούσαν σε 
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HIV οροθετικούς ασθενείς, δεδομένου ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Λοιμωδών 

Νόσων στην Ιταλία είναι κέντρο αναφοράς για ασθενείς με λοίμωξη από HIV.  

 
Συνολικά 20 επεισόδια (37%) έλαβαν μονοθεραπεία και τα υπόλοιπο 34 

έλαβαν συνδυασμό ενός βήτα λακταμικού με μία αμινογλυκοσίδη ή μια 

κινολόνη [20 (37%) και 14 (26%) επεισόδια, αντίστοιχα]. Τα συνηθέστερα 

χρησιμοποιούμενα βήτα-λακτάμικα ως στοχευμένη θεραπεία ήταν: 

κεφταζιδίμη, πιπερακιλλίνη (με ταζομπακτάμη), ιμιπενέμη (με σιλαστατίνη) και 

μεροπενέμη σε 20 (37%), 15 (28%), 6 (11%) και 6 (11%) επεισόδια αντίστοιχα 

εκ των οποίων σε 8, 6, 4, και 1 περιπτώσεις αντίστοιχα χορηγήθηκαν ως 

μονοθεραπεία. Η αμικασίνη και η σιπροφλοξασίνη ήταν οι πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες αμινογλυκοσίδες και κινολόνες, που χρησιμοποιήθηκαν 

σε 60% και 86% των σχετικών συνδυασμών, αντίστοιχα. Η θεραπεία με 

στεροειδή, η χορήγηση μεταγγίσεων και παραγώγων αίματος και η χρήση 

αυξητικών παραγόντων διέγερσης του μυελού των οστών χρησιμοποιήθηκαν 

με παρόμοιες συχνότητες στις δύο θεραπευτικές ομάδες. Σε 25 (46%) 

περιπτώσεις η βακτηριαιμία ήταν πρωτοπαθής, ενώ ήταν σχετιζόμενη με 

κεντρικό φλεβικό καθετήρα σε ένα επιπρόσθετο 11% των περιπτώσεων. 

Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, του ουροποιητικού και 

ενδοκοιλιακές λοιμώξεις ήταν η πηγή της βακτηριαιμίας σε 17%, 4%, και 15% 

των λοιμώξεων, αντίστοιχα.  

 
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα αρχικά δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά 

των ασθενών που έλαβαν μονοθεραπεία σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν 

συνδυασμούς αντιμικροβιακών. Όπως φαίνεται, η μονοθεραπεία 

χρησιμοποιήθηκε πιο συχνά σε σύγκριση με τους συνδυασμούς 

αντιμικροβιακών σε ασθενείς με HIV, ενώ το αντίθετο ισχύει για εκείνους που 

είχαν νοσηλευτεί στη ΜΕΘ πριν ή κατά τη στιγμή της βακτηριαιμίας. Όσον 

αφορά στον δείκτη συννοσηρότητας Charlson, ένας μεγάλος αριθμός βαθμών 

(έξι) δίνονταν σε κάθε ασθενή με HIV. Έτσι, αν και παρατηρήθηκε 

μεγαλύτερος δείκτης συννοσηρότητας Charlson στην ομάδα των ασθενών 

που έλαβαν μονοθεραπεία σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν συνδυασμένη 

αγωγή (5,9 έναντι 4,1, p = 0,02), αυτή η διαφορά δεν διατηρήθηκε όταν τα 
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δεδομένα προσαρμόστηκαν βάσει της ύπαρξης ή όχι λοίμωξης από HIV (9,4 

έναντι 7,7, p = 0,2 για τους οροθετικούς ασθενείς και 4,0 έναντι 3,7, p = 0,6 

για τους υπόλοιπους ασθενείς, τα δεδομένα δεν παρουσιάζονται στον 

Πίνακα). Σε μία άλλη σύγκριση (δεν παρουσιάζεται στον Πίνακα), δεν 

αναδείχθηκε σημαντική διαφορά όσον αφορά στην εστία της λοίμωξης σε 

ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία και εκείνους που έλαβαν θεραπεία με 

συνδυασμούς. Τέλος, καμία σημαντική διαφορά δεν υπήρχε μεταξύ των 

θεραπευτικών ομάδων θεραπείας ως προς την παρουσία ανεπάρκειας 

οργάνων (καρδιαγγειακής, αναπνευστικής, νεφρικής, ηπατικής και μυελού των 

οστών), όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

- 70 - 

Πίνακας 1. Σύγκριση δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών ασθενών που έλαβαν ως 
στοχευμένη αγωγή μονοθεραπεία με ένα βήτα λακταμικό έναντι αυτών που έλαβαν συνδυασμό βήτα 
λακταμικού/ αμινογλυκοσίδης ή κινολόνης  

Στοχευμένη αγωγή 
 
Μονοθεραπεία  
(n=20) 

 
Συνδυασμός 
αντιμικροβιακών 
(n=34) 

 
p-value 

(Τυπικό σφάλμα, 95% διαστήματα εμπιστοσύνης ή %) 

Ηλικία 64,5 (31,5-81) 55 (31-81) 0,94* 

Θήλυ 8 (40) 20 (59) 0,26 

Νοσοκομεία:   0.16 
- Αθήνα 5 (23) 17 (77)  
- Ρώμη 8 (53) 7 (47)  
- Ηράκλειο 7 (41) 10 (59)  

Ημέρες νοσηλείας πριν τη βακτηριαιμία 
 

3 (0-94) 5 (0-61) 0,47* 

Ασθενείς με πολύ μακρά νοσηλεία πριν 
τη βακτηριαιμία 2 (10) 

 
2 (6) 

 
0,62 

Νοσηλεία στη ΜΕΘ πριν τη βακτηριαιμία 
 

1 (5) 12 (35) 0,02 

Βακτηριαιμία ενώ νοσηλευόταν στη 
ΜΕΘ  
 

1 (5) 10 (29) 0,04 

Καρδιακή δυσλειτουργία** 
 

2 (10) 7 (21) 0,46 

Νεφρική δυσλειτουργία ** 
 

6 (30) 5 (15) 0,29 

Αναπνευστική δυσλειτουργία**  4 (20) 7 (21) 1 

Ηπατική δυσλειτουργία**  
 

4 (20) 7 (20) 1 

Αιματολογική δυσλειτουργία**  
 
 

4 (20) 6 (18) 1 

Συμπαγής όγκος  
 

8 (40) 13 (38) 1 

Ουδετεροπενία † 3 (15) 5 (15) 1 

Πρόσφατη χημειοθεραπεία 
 

4 (20) 10 (30) 0,53 

HIV 7 (35) 3 (8) 0,03 

   - AIDS 6 (30) 3 (8) 0,06 

Σακχαρώδης διαβήτης  
 

2 (10) 10 (29) 0,17 

Προηγηθείσα επέμβαση πριν τη 
βακτηριαιμία 
 

1 (5) 8 (24) 0,13 

Δείκτης συννοσηρότητας Charlson 
 

5.9 (±0,8) 4.1 (±0,4) 0,02 

Δείκτης Charlson προσαρμοσμένος στην 
ηλικία 

7.6 (±0,6) 5.5 (±0,5) 0,01 

Πρωτοπαθής βακτηριαιμία 
 

10 (50) 15 (44) 0,78 

Πολυμικροβιακή λοίμωξη 
 

1 (5) 7 (21) 0,23 

Ημέρες καθυστέρησης χορήγησης 
κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής  

0 (0-4,5) 0 (0-3) 0,93* 

 
*Μη κανονική κατανομή, παρουσιάζεται διάμεση τιμή, και παρουσιάζεται p-value από το τεστ Mann-Whitney, 
**Οποιουδήποτε βαθμού ανεπάρκεια, οξεία ή χρόνια (εξαιρούνται τα χαμηλά CD4), †Μεμονωμένη ή στα πλαίσια 
πανκυτταροπενίας 
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ασθενών που είχαν 

θεραπευτική επιτυχία σε σύγκριση με εκείνους στους οποίους η 

αντιμικροβιακή θεραπεία απέτυχε. Σε 42 επεισόδια (77%) η θεραπεία κρίθηκε 

επιτυχημένη. Η χρήση των αντιμικροβιακών συνδυασμών βρέθηκε να 

σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας της θεραπείας σε 

μονοπαραγοντική ανάλυση σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με βήτα 

λακταμικό [29/34 (85%) επιτυχία στη συνδυασμένη αγωγή έναντι 13/20 (65%) 

στη μονοθεραπεία]. Ωστόσο αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν στατιστικώς 

σημαντικό [OR 3,1 (95% CI 0,69-14,7), p = 0,1 για την θεραπευτική επιτυχία 

σε ασθενείς που έλαβαν συνδυασμό βήτα λακταμικού με μία αμινογλυκοσίδη 

ή κινολόνη προς αυτούς που έλαβαν μονοθεραπεία με βήτα λακταμικό].  

 

Έλεγχος μετά από προσαρμογή (adjustment) για όλους τους παράγοντες που 

αναφέρονται στον Πίνακα 2 δεν μετέβαλε σημαντικά την επίδραση που είχε η 

συνδυασμένη αγωγή (έκθεση) στη θεραπευτική επιτυχία (έκβαση). Επίσης, η 

ομάδα των ασθενών που έλαβε συγκεκριμένα συνδυασμό αμινογλυκοσίδης / 

βήτα λακταμικού  είχε συγκρίσιμη θεραπευτική επιτυχία με την ομάδα που 

έλαβε μονοθεραπεία με ένα βήτα λακταμικό. Τέλος, μία διπαραγοντική 

ανάλυση (δεν παρουσιάζεται στον Πίνακα 2) έδειξε έλλειψη συσχέτισης 

μεταξύ των διάφορων εστιών λοίμωξης και της θεραπευτικής επιτυχίας. Εστίες 

που ελέγχθηκαν ήταν το αναπνευστικό και το ουροποιητικό συστήμα, το 

δέρμα και τα μαλακά μόρια, οι κεντρικοί ενδοφλέβιοι καθετήρες, τα 

ενδοκοιλιακά όργανα και άλλες εστίες. 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, η διάρκεια της νοσηλείας πριν τη βακτηριαιμία 

δεν είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη θεραπευτική επιτυχία σε 

διπαραγοντική ανάλυση. Όταν συγκρίναμε περιστατικά που είχαν 

περισσότερες από 48 ώρες από την εισαγωγή στο νοσοκομείο πριν τη 

βακτηριαιμία με αυτά που είχαν λιγότερο από 48 ώρες, σε μια προσπάθεια να 

διαχωρίσουμε ενδονοσοκομειακές από λοιμώξεις της κοινότητας, πάλι δεν 

υπήρξε σημαντική διαφορά στην θεραπευτική επιτυχία (81% στις λοιμώξεις 

κοινότητας έναντι 76% στις ενδονοσοκομειακές). Αντιθέτως, τα λίγα 
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περιστατικά (ν=4) που συνέβησαν σε ασθενείς με πολύ μακρά νοσηλεία (>2 

μήνες) είχαν πολύ χαμηλά ποσοστά θεραπευτικής επιτυχίας (25% έναντι 82% 

για το υπόλοιπο των ασθενών, p = 0,03). 

 

Μεταβλητές με p < 0,05 στις διπαραγοντικές αναλύσεις που παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 1 και 2, καθώς και το είδος της θεραπείας (συνδυασμός έναντι 

μονοθεραπεία) συμπεριλήφθηκαν σε ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης 

(Πίνακας 3). Όπως φαίνεται, μια πολύ μακρά νοσηλεία πριν τη βακτηριαιμία 

ήταν ο μόνος παράγοντας που είχε στατιστικά σημαντική (αρνητική) 

συσχέτιση με τη θεραπευτική επιτυχία, αποτέλεσμα που παρέμεινε 

αμετάβλητο και μετά τον έλεγχο της μεταβλητής σε πολυπαραγοντικό μοντέλο 

(Πίνακας 3). Εξάλειψη του είδους της θεραπείας και της λοίμωξης από HIV 

(που περιλαμβάνεται στο δείκτη συννοσηρότητας του Charlson) δεν άλλαξε 

ουσιωδώς τα αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης. Παρομοίως, 

όταν αφαιρέσαμε την παράμετρο της πολύ μακράς νοσηλείας (δεδομένου ότι 

σχετίζεται μόνο με ένα μικρό ποσοστό των ασθενών και παριστά ακραία τιμή) 

η θεραπευτική επιτυχία της συνδυασμένης αγωγής προς την μονοθεραπεία 

ήταν: OR 2,7, 95% CI 0,6-12,1, p=0,21. Συνολικά κανένα πολυπαραγοντικό 

μοντέλο δεν προέβλεψε τη θεραπευτική επιτυχία με μεγαλύτερη ακρίβεια από 

την παράμετρο της πολύ παρατεταμένης νοσηλείας και μόνο.  
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Πίνακας 2. Σύγκριση δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών ασθενών με θεραπευτική επιτυχία 
και θεραπευτική αποτυχία 

Έκβαση Επιτυχία (n = 42) Αποτυχία (n = 12) 
 
p-value 
 

(Τυπικό σφάλμα, 95% διαστήματα εμπιστοσύνης ή %) 

Ηλικία  
 

57 (31–81)  55,5 (32–77)  0,55* 

Θήλυ 
 

22 (52)  6(50)  1 

Νοσοκομείο:   0,55 
- Αθήνα 18  4  
- Ρώμη 10  5  
- Ηράκλειο 
 

14  3  

Ημέρες νοσηλείας πριν τη βακτηριαιμία 
 

4,5 (0–57)  4,5 (0–125)  0,52* 

Ασθενείς με πολύ μακρά νοσηλεία 
πριν τη βακτηριαιμία 
 

1 (2)  3 (25)  0,03 

Νοσηλεία στη ΜΕΘ πριν τη 
βακτηριαιμία 
 

11 (26)  2(17)  0,71 

Βακτηριαιμία ενώ νοσηλευόταν στη 
ΜΕΘ  
 

10 (24)  1 (8)  0,42 

Καρδιακή δυσλειτουργία** 
 

8 (19)  1(8)  0,67 

Νεφρική δυσλειτουργία ** 
 

8 (19)  3(25)  0,69 

Αναπνευστική δυσλειτουργία**  
 

7 (17)  4(33)  0,24 

Ηπατική δυσλειτουργία**  
 

10 (24)  1(8)  0,42 

Αιματολογική δυσλειτουργία**  
 

7 (17)  3 (25)  0,67 

Συμπαγής όγκος  
 

15 (36)  6(50)  0,50 

Ουδετεροπενία † 
 

6 (14)  2(17)  1 

Πρόσφατη χημειοθεραπεία 
 

10 (24)  4(33)  0,49 

HIV 
 

6 (14)  4(33)  0,20 

- AIDS 
 

5 (12)  4 (33)  0,10 

Σακχαρώδης διαβήτης  
 

10 (24)  2(17)  0,71 

Προηγηθείσα επέμβαση πριν τη 
βακτηριαιμία 
 

8 (19)  1(8)  0,67 

Δείκτης συννοσηρότητας Charlson 
 

4,5 (±0,4)  5,7 (±0,8)  0,19 

Δείκτης Charlson προσαρμοσμένος 
στην ηλικία 
 

6,1 (±0,5)  6,9 (±0,7)  0,39 

Πρωτοπαθής βακτηριαιμία 
 

20 (48)  5 (42)  0,76 

Πολυμικροβιακή λοίμωξη 
 

7 (17)  1 (8)  0,67 

Ημέρες καθυστέρησης χορήγησης 
κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής  
 

0 (0–4)  0(0–5)  0,52* 

Αγωγή με συνδυασμό 
αντιμικροβιακών 
 

29 (69)  5(42)  0,10 

Αγωγή με συνδυασμό που περιείχε 
αμινογλυκοσίδη 

17 (40)  3(25)  0,5 

 

*Μη κανονική κατανομή, παρουσιάζεται διάμεση τιμή, και παρουσιάζεται p-value από το τεστ Mann-Whitney, 
**Οποιουδήποτε βαθμού ανεπάρκεια, οξεία ή χρόνια (εξαιρούνται τα χαμηλά CD4), †Μεμονωμένη ή στα πλαίσια 
πανκυτταροπενίας 
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Πινακας 3. Πολυπαραγοντική ανάλυση μεταβλητών που πιθανώς να σχετίζονται με 
τη θεραπευτική επιτυχία 

Παράγοντας  OR 95% CI  p-value 
Πολύ μακρά νοσηλεία (>2 μήνες) 
πριν τη βακτηριαιμία 

0,73  0,01–0,95  0,046 
 

Νοσηλεία σε ΜΕΘ πριν την 
βακτηριαιμία 

0,67  0,09–4,78  0,69 
 

Δείκτης Charlson 
προσαρμοσμένος στην ηλικία 
 

1,02  0,76–1,38  0,88 
 

HIV  0,59  0,08–4,23  0,60 
 

Χορήγηση συνδυασμού 
αντιμικροβιακών  

3,30  0,63–17,22  0,15 

OR: λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων, CI: διάστημα εμπιστοσύνης, p-value: τιμή p 
 
 
Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία  
Μια υποανάλυση έγινε για τους ασθενείς που έλαβαν την ίδια εμπειρική και 

στοχευμένη αγωγή, χωρίς καμία αλλαγή στη θεραπεία μετά από τα 

αποτελέσματα των in vitro τεστ ευαισθησίας. Κατάλληλη εμπειρική αγωγή 

χορηγήθηκε σε 39 περιπτώσεις, ωστόσο, σε 3 δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθεί η 

στοχευμένη θεραπεία λόγω ανθεκτικών στελεχών σε αμινογλυκοσίδες και 

σιπροφλοξασινη, όπου οι συνδυασμοί αντιμικροβιακών δεν αποτελούσαν μια 

λογική θεραπευτική επιλογή. Έτσι, 36 περιστατικά αξιολογήθηκαν τόσο για 

την εμπειρική όσο και για την στοχευμένη θεραπεία. Σε 12 περιπτώσεις (33%) 

η αρχική θεραπεία τροποποιήθηκε, ενώ στο υπόλοιπο των περιπτώσεων όχι. 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην θεραπευτική επιτυχία 

μεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες η θεραπεία άλλαξε (8/12) και εκείνων 

που έλαβαν την ίδια μονοθεραπεία (4/6) ή θεραπεία συνδυασμού (14/18) σε 

όλο το επεισόδιο ψευδομοναδικής βακτηριαιμίας που μελετήθηκε (p = 0,7, 

τεστ Fischer’s exact). Η ομάδα που έλαβε εμπειρικά μονοθεραπεία με βήτα 

λακταμικό δεν διέφερε σημαντικά από την ομάδα που έλαβε συνδυασμούς 

αντιμικροβιακών όσον αφορά στη συνολική επιτυχία της θεραπείας (6/11 

έναντι 20/25 επεισόδια, αντίστοιχα, p = 0,22). Η παρούσα υποομάδα των 

ασθενών (που έλαβαν εμπειρικά μονοθεραπεία με βήτα λακταμικό ή 

συνδυασμένη αντιμικροβιακή αγωγή οι οποίες αποδείχτηκαν κατάλληλες in 
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vitro) αναλύθηκε επίσης οσον αφορά στα αρχικά δημογραφικά και κλινικά 

χαρακτηριστικά της αλλά και τις εκβάσεις με παρόμοια μεθοδολογία όπως 

αυτή στους Πίνακες 1 και 2.  Η ομάδα που έλαβε εμπειρικά μονοθεραπεία  

δεν διέφερε σημαντικά από την ομάδα που έλαβε συνδυασμούς 

αντιμικροβιακών όσον αφορά στα παραπάνω δεδομένα. 

 
Η θνησιμότητα από όλα τα αίτια δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο 

θεραπευτικών ομάδων [6/31 (19%) των ασθενών με συνδυασμένη αγωγή 

έναντι 8/19 (42%) των ασθενών με μονοθεραπεία, p = 0,11]. Κανένας από 

τους παράγοντες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 δεν σχετίστηκε με 

αυξημένη θνησιμότητα εκτός από τον δείκτη συννοσηρότητας Charlson και 

προσαρμοσμένο στην ηλικία δείκτη Charlson (p = 0,05 και 0,03, αντίστοιχα). 

Υπήρχαν 8 θάνατοι που οφείλονταν σε λοίμωξη μεταξύ των 12 θεραπευτικών 

αποτυχιών που αντιστοιχούν σε 15% όλων των ασθενών που έλαβαν 

θεραπεία. Η θνησιμότητα λόγω λοίμωξης ήταν 3/31 (10%) σε ασθενείς που 

έλαβαν συνδυασμένη αγωγή έναντι 5/19 (26%) στην ομάδα της 

μονοθεραπείας (p = 0,23). Μόνο η πολύ μακρά νοσηλεία πριν από την 

μόλυνση συσχετίστηκε με αυξημένη θνησιμότητα αποδοτέα σε λοίμωξη (p = 

0,01).  

 
Τοξικότητα καταγράφηκε σε 4 από τα 57 επεισόδια που έλαβαν θεραπεία για 

επαρκή χρόνο. Σε 2 από αυτά χρειάστηκε να διακοπούν οι αμινογλυκοσίδες 

από την εμπειρική θεραπεία λόγω ήπιας νεφροτοξικότητας. Σε ένα άλλο 

επεισόδιο, εξάνθημα, το οποίο ενδεχομένως συνδέονταν με τη συνδυασμένη 

χρήση της πιπερακιλλίνης / ταζομπακτάμης με σιπροφλοξασίνη σε εμπειρικό 

σχήμα, αντιμετωπίστηκε με ενδοφλέβια χορήγηση αντιισταμινικών χωρίς 

κάποια τροποποίηση στην χορηγούμενη αντιμικροβιακή θεραπεία. Τέλος, 

όταν σε ένα περιστατικό που λάμβανε κεφταζιντίμη προστέθηκε στο σχήμα 

οξασιλλίνη λόγω επιλοίμωξης με Staphylococcus aureus, τότε παρουσιάστηκε 

ουδετεροπενία και το δοσολογικό σχήμα άλλαξε, ωστόσο αυτό το περιστατικό 

είναι μη-αξιολογήσιμο για την έκβαση της τοξικότητας, δεδομένου ότι 

πρόκειται για συνδυασμό δύο βήτα λακταμικών. Έτσι, μόνο ασθενείς που 

έλαβαν συνδυασμούς των αντιβιοτικών είχαν κάποια σημαντική ανεπιθύμητη 
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ενέργεια, ωστόσο, συνολικά αυτά τα περιστατικά ήταν λίγα (3/35 έναντι 0/21 

επεισόδια, p = 0,29 με τεστ Fischer’s exact).  
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Από τις μετα-αναλύσεις που διενεργήθηκαν από την ομάδα μας, πριν την 

πρωτότυπη μελέτη, προέκυψαν δύο σημαντικά συμπεράσματα. Από την 

πρώτη μετα-ανάλυση φάνηκε ότι η διαδεδομένη αντίληψη πώς ο συνδυασμός 

αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού εμποδίζει την ανάπτυξη αντιμικροβιακής 

αντοχής σε σύγκριση με την μονοθεραπεία με ένα βήτα λακταμικό δεν 

επιβεβαιώνεται από τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που έχουν διεξαχθεί 

μέχρι σήμερα και δεν μπορεί να αποτελεί γενική αρχή.73 Από την δεύτερη 

παρήχθη το συμπέρασμα πως σε εμπύρετο ουδετεροπενία ένα βήτα 

λακταμικό μπορεί να συνδυαστεί εξίσου καλά με μία αμινογλυκοσίδη όσο και 

με τη σιπροφλοξασίνη.101 Η επιλογή έγκειται σε μεγάλο βαθμό στον 

επιπολασμό και στο είδος της αντοχής που παρουσιάζουν τα βακτήρια έναντι 

των αντιμικροβιακών στο εκάστοτε νοσοκομειακό περιβάλλον. Τα παραπάνω, 

σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα από άλλες δημοσιευμένες εργασίες και 

ειδικά από τις μετα-αναλύσεις της ερευνητικής ομάδας του καθηγητή Leibovici 

δημιούργησαν το ερώτημα αν τελικά ο συνδυασμός αντιμικροβιακών αποτελεί 

τη βέλτιστη θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με βαριές λοιμώξεις όπως η 

Gram αρνητική βακτηριαιμία και ιδιαίτερα η βακτηριαιμία από Pseudomonas 

aeruginosa.34,46,148,149   
 

Ο μεγάλος επιπολασμός πολυανθεκτικων Gram αρνητικών στελεχών καθιστά 

επιτακτική ανάγκη την ορθολογική χρήση αντιμικροβιακών στο νοσοκομειακό 

περιβάλλον και την ταχεία μετατροπή από ευρέος φάσματος εμπειρική 

αντιμικροβιακή κάλυψη σε στοχευμένη οριστική αντιμικροβιακή αγωγή βάσει 

των αποτελεσμάτων των τεστ ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά (“step down” ή 

αλλιώς «de-escalation»).164 Η στοχευμένη (definitive) αγωγή οφείλει να 

αποτελείται από όσο το δυνατόν στενότερου φάσματος αντιμικροβιακά και 

όπου είναι δυνατόν να αποφεύγονται οι συνδυασμοί αντιμικροβιακών 

προκειμένου να διαφυλάσσουμε δραστικά αντιμικροβιακά από την ανάδυση 

αντοχής σε αυτά. Αντιμικροβιακά όπως οι αμινογλυκοσίδες αποτελούν συχνά 

τα τελευταία δραστικά αντιμικροβιακά έναντι πολυανθεκτικών Gram 

αρνητικών μικροβίων.48,51-53 Επίσης, η ευρεία χρήση των κινολονών έχει 

οδηγήσει σταδιακά σε μεγάλα ποσοστά εμφάνισης αντοχής σε αυτή την 
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κατηγορία, είναι λοιπόν θεμιτό να μην χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 

άλλα αντιμικροβιακά όπως περιγράφηκε σε προηγούμενα σημεία της 

παρούσας διατριβής ειδικά έναντι ευαίσθητων οργανισμών όταν αυτό μπορεί 

να αποφευχθεί.62,63  

 

Από την άλλη πλευρά η σήψη από Gram αρνητικούς οργανισμούς συνδέεται 

με σημαντική θνητότητα και υπάρχουν ενδείξεις στη βιβλιογραφία πως οι 

συνδυασμοί αντιμικροβιακών ενδεχομένως να συνδέονται με καλύτερες 

εκβάσεις σε πολλές από αυτές τις σοβαρές λοιμώξεις.165,166 Ιδιαίτερα Gram 

αρνητικές λοιμώξεις που συνοδεύονται από βακτηριαιμία θεωρείται πως 

χρειάζεται να αντιμετωπιστούν έγκαιρα με συνδυασμένη αντιμικροβιακή 

αγωγή προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη μείωση του μικροβιακού φορτίου και 

μείωση των ποσοστών σοβαρής σήψης με πολυοργανική προσβολή.  

Συνεπώς η στοχευμένη μονοθεραπεία με ένα βήτα λακταμικό είναι ζητούμενο 

αρκεί όμως να μην συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά κλινικής επιτυχίας και 

θνητότητας.  

 

Τα αποτελέσματα της πρωτότυπης αναδρομικής μελέτης μας δείχνουν ότι 

είναι αμφίβολο κατά πόσο υπάρχει κλινικό όφελος από τη χρήση συνδυασμού 

βήτα λακταμικού με αμινογλυκοσίδη ή κινολόνη έναντι της μονοθεραπείας με 

ένα βήτα λακταμικό ως στοχευμένη (βασισμένη σε in vitro έλεγχο 

ευαισθησίας) αγωγή σε ασθενείς με βακτηριαιμία από Pseudomonas 

aeruginosa. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να ερμηνευθεί λαμβάνοντας υπόψιν ότι 

ο σχετικά μικρός πληθυσμός της μελέτης μας προσφέρει επαρκή στατιστική 

ισχύ μόνο για να εντοπίσει μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο θεραπευτικών 

ομάδων.167 Συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο δείγμα ασθενών θα επαρκούσε για 

να δειχθεί μια διαφορά σε μια έκβαση ανάμεσα στα θεραπευτικά  σχήματα 

τουλάχιστον της τάξεως του 40% ώστε να αναδειχτεί με στατιστική ισχύ 

περίπου 80%, αν άλφα (p value) είναι  0,05 (π.χ. 90% επιτυχία για το 

συνδυασμό έναντι 50% για την μονοθεραπεία). Παρ 'όλα αυτά, μια τέτοια 

μεγάλη διαφορά δεν υπήρχε στη μελέτη μας, αλλά αντ 'αυτού καταγράφηκε 

μια  διαφορά 20% υπέρ της συνδυασμένης αντιμικροβιακής θεραπείας όσον 
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αφορά στη θεραπευτική επιτυχία.  Θα πρέπει να τονιστεί πως για την έκβαση 

της θνησιμότητας δεν υπήρχε υπεροχή του συνδυασμού της αντιμικροβιακής 

αγωγής έναντι της μονοθεραπείας με ένα βήτα λακταμικό, όμως η έκβαση 

αυτή που συμβαίνει σε μικρά ποσοστά των ασθενών, θα χρειαζόταν ένα 

ακόμα μεγαλύτερο δείγμα για να ελεγχθεί με ασφάλεια. 

 

Είναι ενδιαφέρον, πως η μελέτη μας δείχνει ότι η επιτυχία της θεραπείας είναι 

σημαντικά μειωμένη σε ασθενείς με πολύ παρατεταμένη νοσηλεία πριν από 

την απομόνωση της Pseudomonas aeruginosa. Στην πραγματικότητα, 

πρόκειται για έναν σύνθετο παράγοντα κινδύνου που συνήθως επηρεάζεται 

άμεσα από τη συννοσηρότητα του ασθενή, τη συνοδό κλινική αποτυχία κατά 

τη θεραπεία της (οξείας) βασικής νόσου για την οποία έχει εισαχθεί ο ασθενής 

στο νοσοκομείο, καθώς και την αλληλεπίδρασή μεταξύ αυτών και της 

λοίμωξης που επισυμβαίνει. Θα πρέπει να τονιστεί όμως ότι η ίδια η 

παρατεταμένη νοσηλεία δεν είναι ταυτόσημο χαρακτηριστικό με τα χρόνια 

συνοδά νοσήματα, αφού τα δεύτερα δεν βρέθηκαν να συνδέονται ανεξάρτητα 

με την κύρια έκβαση της παρούσας μελέτης. Εξάλλου, δεν παρατηρήθηκε 

σημαντική διαφορά στην κύρια έκβαση όταν διερευνήθηκε ο χρόνος 

προηγηθείσας παραμονής στο νοσοκομείο χρησιμοποιώντας για όριο «cut-

off» τις 48 ώρες. Είναι ενδιαφέρον οτι ακόμα και αν εμφανιστεί βακτηριαιμία 

από Pseudomonas aeruginosa πριν να συμπληρωθουν 48 ώρες από την 

εισαγωγή υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πρόκειται για νοσοκομειακή 

λοίμωξη, αφού πολλοί ασθενείς έχουν πρόσφατες νοσηλείες και αποικισμό με 

Pseudomonas aeruginosa, στους οποίους δυστυχώς μπορεί να εκδηλωθεί  

ταχέως εξελισσόμενη σηψαιμία, ενώ εσφαλμένα θεωρούνται περιστατικά με 

λοίμωξη από την κοινότητα.168,169  

 
Αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί σχετικά με το πως 

επηρεάζουν οι διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις την έκβαση της 

βακτηριαιμίας από Pseudomonas aeruginosa. Πρώτον, ακατάλληλη εμπειρική 

θεραπεία σχετίστηκε με υψηλότερη θνησιμότητα σε σύγκριση με κατάλληλη 

εμπειρική θεραπείας, σε μια μελέτη που αναφέρθηκε σε 305 επεισόδια 

ψευδομοναδικής βακτηριαιμίας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έξι ετών.170 
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Στην ίδια μελέτη, κατάλληλη εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία επιτεύχθηκε 

συχνότερα με τη χρήση συνδυασμών αντιβιοτικών (Ρ = 0,01). Αντιθέτως, οι 

Osih και συν, δεν εντόπισαν καμία σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

κατάλληλης εμπειρικής θεραπεία και της θνησιμότητας σε 167 επεισόδια 

βακτηριαιμίας (OR 0,96, 95% CI 0,31 - 2,93), αλλά μόνο 7% μείωση στη μέση 

διάρκεια παραμονής σε ασθενείς με κατάλληλη εμπειρική θεραπεία.132 Στη 

μελέτη μας, η έκβαση των ασθενών δεν ήταν επηρεάστηκε από την επιλογή 

της αρχικής εμπειρικής θεραπείας που συνεχίστηκε με κατάλληλη (in vitro) 

στοχευμένη θεραπεία. Πρέπει να τονιστεί βέβαια πως σε όλα τα 36 

περιστατικά που αναλύσαμε η εμπειρική αγωγή ήταν κατάλληλη in vitro. Η 

παρόμοια επιτυχία στα δύο θεραπευτικά σκέλη αυτών των περιστατικών 

αποτελεί άλλη μια σημαντική ένδειξη πως σημασία έχει η καταλληλότητα της 

αγωγής και όχι αν θα είναι μονοθεραπεία ή συνδυασμένη. Επίσης ενισχύει την 

τακτική της αντιμικροβιακής αποκλιμάκωσης ακόμα και σε μία τόσο σοβαρή 

λοίμωξη. 

  
Σε μια μελέτη 100 ανοσοεπαρκών ασθενών, καθυστέρηση στη χορήγηση 

κατάλληλης στοχευμένης θεραπείας πέραν των 52 ωρών μετά τη βακτηριαιμία 

συσχετίστηκε ανεξάρτητα με τη θνησιμότητα εντός 30 ημερών [OR 4,1 (95% 

CI 1,2 - 13,9), P = 0.03].138 Στη μελέτη μας δεν αναδείχτηκε τέτοια συσχέτιση, 

παρόλα αυτά όμως τα δεδομένα που είχαμε επιτρέπαν να εξετάσουμε το 

ζήτημα σε κλίμακα ημερών και όχι ωρών όπως στην προαναφερθείσα μελέτη. 

Σε 127 επεισόδια βακτηριαιμίας από Pseudomonas aeruginosa σε μια 

αιματολογική μονάδα η πνευμονία, το σηπτικό σοκ, η ουδετεροπενία, η 

καθυστερημένη και ακατάλληλη στοχευμένη θεραπεία με αντιβιοτικά και η μη 

ανταποκρινόμενη υποκείμενη νόσος συσχετίστηκαν σημαντικά με αρνητικές 

θεραπευτικές εκβάσεις.139 Από την άλλη πλευρά, η καταλληλότητα της 

θεραπείας δεν συσχετίστηκε με καλύτερα αποτελέσματα σε μια πολυκεντρική 

μελέτη που αναλύθηκαν 148 ασθενείς.171 Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις 

περισσότερες δημοσιευμένες εργασίες καθώς και σύμφωνα με τις βασικές 

αρχές φαρμακολογίας, θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι η ακατάλληλη 

στοχευμένη αντιμικροβιακή θεραπεία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα 

κινδύνου που οδηγεί σε θεραπευτική αποτυχία.151,172 Βάσει αυτού τμήμα του 
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σχεδιασμού της μελέτης μας ήταν και το κριτήριο της κατάλληλης 

αντιμικροβιακής θεραπείας προκειμένου να συμπεριληφθεί ένα επεισόδιο 

βακτηριαιμίας σε περαιτέρω ανάλυση.  

  
Σε μία άλλη μεγάλη μελέτη, σε 230 επεισόδια σε ασθενείς με καρκίνο και 

βακτηριαιμία από Pseudomonas aeruginosa δεν υπήρξε σημαντική διαφορά 

στα ποσοστά ίασης  με τη χρήση μονοθεραπείας με ένα βήτα λακταμικό ως 

στοχευμένη θεραπεία σε σύγκριση με συνδυασμούς αντιμικροβιακών.173 

Ωστόσο, η θεραπεία με συνδυασμούς αντιμικροβιακών χορηγήθηκε σε ένα 

μικρό μόνο ποσοστό των επεισοδίων, με την αμινογλυκοσίδη να χορηγείται σε 

14% των επεισοδίων και τη σιπροφλοξασίνη μόνο σε 3%. Επιπλέον, ο 

ορισμός της θεραπείας ως κατάλληλη ή μη δεν στηρίχτηκε στα in vitro τεστ 

ευαισθησίας αλλά στην ύπαρξη ή μη αντιψευδομοναδικού αντιμικροβιακού 

στο αρχικό σχήμα. Σε μια άλλη μελέτη, οι Siegman-Igra και συν ανέλυσαν 57 

επεισόδια ψευδομοναδικής βακτηριαιμίας, στην οποία η μονοθεραπεία ως 

στοχευμένη αγωγή σε σύγκριση με συνδυασμούς αντιμικροβιακών οδήγησε 

σε παρόμοια ποσοστά  θνησιμότητας λόγω λοίμωξης (infection-related 

mortality).151 Παρόλα αυτά στην παραπάνω μελέτη η ύπαρξη βήτα λακταμικού 

στη μονοθεραπεία και στη συνδυασμένη αγωγή δεν ήταν προϋπόθεση και 

αρκετά περιστατικά είχαν λάβει μονοθεραπεία με σιπροφλοξασίνη, 

προσέγγιση που πλέον έχει περιορισμένες ενδείξεις, ενώ άλλα είχαν λάβει 

συνδυασμούς σιπροφλοξασίνης / αμινογλυκοσίδης.151  Επίσης, σε αυτή τη 

μελέτη δεν αναφέρθηκαν εκβάσεις που αφορούσαν στην θεραπευτική 

επιτυχία αλλά μελετήθηκαν αδρές εκβάσεις όπως η θνησιμότητα από όλα τα 

αίτια. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αντίθεση από αυτό που θα περίμενε κανείς, η 

συνολική θνησιμότητα ήταν χαμηλότερη στην θεραπευτική ομάδα που έλαβε 

μονοθεραπεία έναντι της ομάδας που έλαβε αντιμικροβιακούς συνδυασμούς 

ως στοχευμένη αγωγή [7/42 (17%) έναντι 7/17 (47%), αντίστοιχα, p = 0,05]. 

  
Τέλος, σε μια μελέτη 79 αξιολογήσιμων επεισοδίων ψευδομοναδικής 

βακτηριαιμίας που έλαβαν στοχευμένη θεραπεία βάσει in vitro 

αποτελεσμάτων, οι Chamot και συν διαπίστωσαν ότι σε σύγκριση με 

κατάλληλη θεραπεία με συνδυασμούς αντιμικροβιακών, ο κίνδυνος θανάτου 
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στις 30 ημέρες ήταν υψηλότερος με ανεπαρκή στοχευμένη θεραπεία, αλλά όχι 

με κατάλληλη στοχευμένη μονοθεραπεία [προσαρμοσμένος λόγος κινδύνου 

(Hazard Ratio) 0,70 (95% CI 0,30 - 1,7)].150 Τα αποτελέσματά μας είναι σε 

συμφωνία με τις προαναφερθείσες μελέτες αναφορικά με την στοχευμένη 

θεραπεία, δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ συνδυασμένης θεραπείας και 

μονοθεραπείας δεν βρέθηκε να διαφέρει στατιστικώς σημαντικά στη μελέτη 

μας. Πρέπει να τονισθεί εδώ πως στη δική μας μελέτη συμπεριλάβαμε 

αποκλειστικά μονοθεραπεία με βήτα λακταμικό και πως επίσης, όπως 

προαναφέρθηκε,  όλοι οι ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν μπορούσαν, 

σύμφωνα με τα in vitro τεστ ευαισθησίας, να λάβουν κατάλληλη και 

ορθολογική αγωγή τόσο με  μονοθεραπεία όσο και με συνδυασμούς βήτα 

λακταμικού με μια αμινογλυκοσίδη ή μια κινολόνη. Αντιθέτως, στις παραπάνω 

μελέτες δεν είναι σαφές το ποσοστό των ασθενών στην ομάδα της 

μονοθεραπείας που έλαβαν κατάλληλη αγωγή αλλά είχαν προσβληθεί από 

στελέχη που ήταν in vitro ευαίσθητα μόνο σε βήτα λακταμικά (για παράδειγμα 

σε καρβαπενέμες), στους οποίους η προσθήκη ενός άλλου παράγοντα δεν θα 

ήταν μια ορθολογική επιλογή.150,173 Έτσι, όλα τα επεισόδια που 

παρουσιάζονται στη μελέτη μας είχαν ίσες πιθανότητες από μικροβιολογικής 

άποψης να λάβουν από τους θεράποντες μονοθεραπεία ή συνδυασμένη 

αγωγή, αν και δεν τυχαιοποιήθηκαν. 

 
Στο μεσοδιάστημα μεταξύ της δημοσίευσης της πρωτότυπης μελέτης μας και 

της ολοκλήρωσης της παρούσας διατριβής δημοσιεύθηκαν δύο εργασίες που 

προσέφεραν σημαντικές πληροφορίες για την κλινική σημασία της χορήγησης 

στοχευμένης αγωγής με συνδυασμούς αντιμικροβιακών σε βακτηριαιμία από 

Pseudomonas aeruginosa.  Η πρώτη μελέτη, των Peña και συν., ήταν μια 

πολυκεντρική προοπτική μελέτη περιστατικών με ψευδομοναδική 

βακτηριαιμία από 10 δημόσια νοσοκομεία της Ισπανίας.174 Στη μελέτη αυτή η 

αγωγή των ασθενών κατηγοριοποιήθηκε σε: α) κατάλληλη εμπειρική, β) 

ακατάλληλη εμπειρική, γ) κατάλληλη στοχευμένη, δ) ακατάλληλη στοχευμένη. 

Από τους 481 που έλαβαν στοχευμένη- οριστική αγωγή, 339 (70%) έλαβαν 

κατάλληλη στοχευμένη μονοθεραπεία, 71 (15%) έλαβαν κατάλληλη 

στοχευμένη με συνδυασμούς αντιμικροβιακών, και 71 (15%) έλαβαν 
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ακατάλληλη στοχευμένη αγωγή. Ο προσαρμοσμένος σχετικό κίνδυνος για 

θνησιμότητα στις 30 ημέρες μετά τη βακτηριαιμία δεν διέφερε μεταξύ αυτών 

που έλαβαν κατάλληλη στοχευμένη μονοθεραπεία έναντι αυτών που έλαβαν 

κατάλληλο συνδυασμό αντιμικροβιακών [HR 1,34 (95% CI, 0,73–2,47, P 

=0,35)]. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα για την εμπειρική  αγωγή, όπου 

η χορήγηση κατάλληλης αγωγής είτε μονοθεραπείας ή συνδυασμού 

αντιμικροβιακών είχε παρόμοια κλινικά αποτελέσματα, ενώ η χορήγηση 

ακατάλληλης αντιμικροβιακής είχε χειρότερα αποτελέσματα με σχεδόν 

στατιστικώς σημαντική διαφορά [HR 1,70 (95% CI, 0,99–2,92, P =0,052)]. 

 

Στη δεύτερη σχετική εργασία, η ερευνητική μας ομάδα διεξήγαγε μια 

συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, τυχαιοποιημένων και μη 

μελετών, που αφορούσαν στη χρήση συνδυασμένης αγωγής ή 

μονοθεραπείας για λοιμώξεις από Pseudomonas aeruginosa.175 Η εργασία 

αυτή αποτέλεσε την πρώτη μετα-ανάλυση που εστίασε αποκλειστικά στην 

ανάγκη για αγωγή με συνδυασμους αντιμικροβιακών για σοβαρές λοιμώξεις 

από Pseudomonas aeruginosa. Ανάμεσα στις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν 

στην μετα-ανάλυση ήταν και η μελέτη που αποτελεί το ειδικό μέρος της 

παρούσας διατριβής καθώς και η προαναφερθείσα μελέτη των Peña και 

συν.153,174 Συνολικά μετα-αναλύθηκαν δεδομένα από 19 διαφορετικές μελέτες. 

Οκτώ μελέτες περιείχαν συγκριτικά αποτελέσματα για στοχευμένη αγωγή των 

λοιμώξεων, οι οποίες ήταν όλες μη τυχαιοποιημένες. Δεκαέξι μελέτες 

περιείχαν δεδομένα που αναλύθηκαν για την εμπειρική αγωγή, οκτώ εκ των 

οποίων ήταν τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Όλες οι μη τυχαιοποιημένες 

μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση αφορούσαν σε 

βακτηριαιμία από Pseudomonas aeruginosa ενώ οι τυχαιοποιημένες κλινικές 

δοκιμές περιείχαν και σοβαρές λοιμώξεις που η ψευδομονάδα δεν 

απομονώθηκε στο αίμα αλλά σε άλλα δειγματα. 

  

Σε συμφωνία με τα ευρήματά της αναδρομικής μας μελέτης, η μετα-ανάλυση 8 

μελετών που συνολικά συμπεριέλαβαν 1721 ασθενείς δεν έδειξε διαφορά στη 

θνητότητα με συνδυασμένη αγωγή έναντι της μονοθεραπείας  τόσο όταν 
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μελετήθηκε η στοχευμένη αγωγή [Σχετικός κίνδυνος RR  = 0,97, 95% CI 0,77–

1,22] όσο και η εμπειρική θεραπεία [RR 1,02, (95% CI 0,78–1,34)]. Στα 

επιμέρους αποτελέσματα, φάνηκε μια οριακή, μη σημαντική στατιστικά 

υπεροχή της συνδυασμένης στοχευμένης αγωγής έναντι της μονοθεραπείας 

όσον αφορά στη θεραπευτική επιτυχία [RR 1,36, (95% CI 0,99–1,86)] αλλά 

στατιστικώς σημαντική υπεροχή όταν συνδυασμοί αντιμικροβιακών 

χρησιμοποιούταν σαν εμπειρική αγωγή σε σύγκριση με μονοθεραπεία [RR 

1,23 (95% CI 1,05–1,43)]. Τέλος, επιβεβαιώθηκε αυξημένη συσχέτιση 

ακατάλληλης εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής με τη θνησιμότητα από 

οποιαδήποτε αιτία.  

 

Τα παραπάνω δεδομένα, συμφωνούν με τα ευρήματα της αναδρομικής μας 

μελέτης και ενισχύουν την τακτική, εφόσον το επιτρέπουν τα αποτελέσματα  

των in vitro δοκιμασιών αντιμικροβιακής ευαισθησίας, οι σοβαρές λοιμώξεις 

από Pseudomonas aeruginosa που μπορεί να οδηγούν σε βακτηριαιμία, να 

αντιμετωπίζονται με μονοθεραπεία με ένα βήτα-λακταμικό. Η τακτική αυτή θα 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την κλινική πράξη σε ένα περιβάλλον όπως είναι τα 

ελληνικά νοσοκομεία, όπου η μείωση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών είναι 

υψίστης σημασίας στόχος με άμεσες επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. Από την 

άλλη όμως, τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης ενισχύουν την χορήγηση 

συνδυασμών αντιβιοτικών εμπειρικά όταν υπάρχει υποψία ψευδομοναδικής 

λοίμωξης ή βακτηριαιμίας. 

 

Δεν θα πρέπει να παραλείψει κανείς να αναλύσει και μελέτες που έγιναν με το 

ευρύτερο ερώτημα της κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας επί Gram 

αρνητικής βακτηριαιμίας γενικότερα. Oι Safdar και συν πραγματοποίησαν μια 

μετα-ανάλυση από μελέτες παρατήρησης και τυχαιοποιημένες κλινικές 

δοκιμές προκειμένου να αξιολογήσουν αν υπάρχει όφελος στην επιβίωση των 

ασθενών με Gram αρνητική βακτηριαιμία από την χρήση συνδυασμών 

αντιμικροβιακών ουσιών σε σχέση με τη χρήση μονοθεραπείας.149 Συνολικά 

συμπεριέλαβαν 17 μελέτες, εκ των οποίων οι δυο μόνο ήταν τυχαιοποιημένες 

κλινικές δοκιμές και η πλειονότητα (10 μελέτες) ήταν αναδρομικές μελέτες 
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κοόρτης. Η μετα-ανάλυση ανέδειξε ότι δεν υπάρχει  όφελος από τη θεραπεία 

με συνδυασμούς αντιμικροβιακών, σε σύγκριση με τη χορήγηση 

μονοθεραπείας [συνολικό OR 0,96 (95% CI 0,70-1,32) για τη θνησιμότητα 

στην ομάδα που έλαβε συνδυασμό αντιβιοτικών προς την ομάδα της 

μονοθεραπείας].  

 

Παρόλα αυτά η επιμέρους μετα-ανάλυση μόνο των περιστατικών με 

βακτηριαιμία από Pseudomonas aeruginosa έδειξε στατιστικώς σημαντική 

μείωση της θνητότητας στην ομάδα που έλαβε συνδυασμό αντιμικροβιακών 

[OR 0,50, (95% CI 0.30-0.79)].149 Αυτό το αποτέλεσμα υποστήριξε την μέχρι 

τότε αντίληψη για διπλή αντιμικροβιακή αγωγή στις ψευδομοναδικές 

λοιμώξεις.  Πρέπει να σημειωθεί όμως πως στην μετα-ανάλυση, όπως και σε 

πολλές από τις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν σε αυτή, δεν έγινε σαφής 

διαχωρισμός εμπειρικής και στοχευμένης αγωγή έναντι της Gram-αρνητικής 

βακτηριαιμίας. Επίσης, τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιήθηκαν ως 

μονοθεραπεία και σε συνδυασμούς ήταν ποικίλα και σε πολλές περιπτώσεις 

δεν περιλάμβαναν βήτα-λακταμικό στην αγωγή. Έτσι η μονοθεραπεία, που 

φάνηκε να μην αποτελεί καλή επιλογή για την ψευδομοναδική βακτηριαιμία, 

μπορούσε να αφορά σε μια κινολόνη ή μια αμινογλυκοσίδη 

 
Οι Martinez και συν σε μια μεγάλη αναδρομική σειρά περιστατικών 

προσπάθησαν να αναλύσουν παράγοντες κινδύνου για θνησιμότητα εντός 30 

ημερών από την εμφάνιση βακτηριαιμίας από Gram αρνητικά βακτηρίδια.135 

Συνολικά συμπεριέλαβαν 4863 επεισόδια, εκ των οποίων μόνο 678 (14%) 

έλαβαν συνδυασμό αμινογλυκοσίδης / βήτα λακταμικού ως αγωγή και τα 

υπόλοιπα αντιμετωπίστηκαν με μονοθεραπεία με βήτα λακταμικό. Η συνολική 

θνησιμότητα των περιστατικών που μελετήθηκαν ήταν 10% (467 περιστατικά). 

Παράγοντες που βρέθηκαν να σχετίζονται ανεξάρτητα με υψηλή θνησιμότητα 

σε πολυπαραγοντικό μοντέλο ήταν η ηλικία πάνω από 65 (OR 2, 95% CI 1,6-

2,6), η ενδονοσοκομειακή λοίμωξη (OR 1,5, 95% CI 1,2-1,9), η συνύπαρξη 

θανατηφόρας βασικής νόσου (OR 2,5, 95% CI 2-3,2), η κίρρωση του ήπατος 

(OR 1,9, 95% CI 1,4-2,6), η προηγηθείσα χρήση κορτικοειδών (OR 1,5, 95% 

CI 1.1-2), η ύπαρξη σηπτικού shock κατά την διάγνωση (OR 8,8, 95% CI 7-
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11), η πνευμονία ως αρχική εστία λοίμωξης (OR 2.8, 95% CI 1,9-4) και η 

ακατάλληλη (inappropriate) εμπειρική αγωγή (OR 1.8, 95% CI 1,3-2,5). Η 

λοίμωξη με Pseudomonas aeruginosa αποτέλεσε ξεχωριστό παράγοντα 

κινδύνου για αυξημένη θνησιμότητα σε μονοπαραγοντική ανάλυση, αφού στα 

462 επεισόδια ψευδομοναδικής βακτηριαιμίας καταγράφηκε θνησιμότητα 17% 

(79 περιστατικά).135 Η συνδυασμένη αντιμικροβιακή αγωγή φάνηκε να είναι 

ανεξάρτητος (προστατευτικός) παράγοντας κινδύνου μόνο σε υποαναλύσεις 

που περιλάμβαναν περιστατικά σηπτικού shock (OR 0,6, 95% CI 0,4-0,9) και 

ουδετεροπενίας (OR 0,5, 95% CI 0,3-0,9).  

 

Αξίζει να σημειωθεί οτι στην παραπάνω μελέτη η καταλληλότητα της 

εμπειρικής αγωγής δεν αποτέλεσε ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα σε 

ασθενείς με ουδετεροπενία ενώ αντίθετα η χορήγηση συνδυασμού 

αντιμικροβιακών οδήγησε σε σχετική μείωση κατά 50% της θνησιμότητας στις 

30 ημέρες. Αναλυτικότερα, σε επεισόδια ουδετεροπενίας που χορηγήθηκε 

μονοθεραπεία με κατάλληλο βήτα λακταμικό αντιμικροβιακό υπήρχε υψηλό 

ποσοστό θνητότητας (36 από 158 επεισόδια, 23%) παρόμοιο με αυτό των 

περιπτώσεων που έλαβαν ακατάλληλη αγωγή (9 από 32 επεισόδια, 21%), 

θνητότητα στατιστικά υψηλότερη από αυτή των περιστατικών που έλαβαν 

συνδυασμένη αγωγή στην οποία τουλάχιστον ένα αντιμικροβιακό ήταν 

δραστικό in vitro έναντι του Gram αρνητικού οργανισμού (22 από 174 

επεισόδια, 13%). Ξεχωριστές αναλύσεις έδειξαν πως η χρήση συνδυασμών 

αντιμικροβιακών βελτίωσε την καταλληλότητα (in vitro) της εμπειρικής αγωγής 

και με εξαίρεση τα παραπάνω επεισόδια βακτηριαιμίας σε ουδετεροπενικούς 

ασθενείς, το όφελος από την χρήση συνδυασμών ήταν συνυφασμένο με την 

επίτευξη ευρύτερου φάσματος αντιμικροβιακής δράσης.  Οι συνδυασμοί 

βελτίωσαν την in vitro καταλληλότητα της εμπειρικής αγωγής σε επεισόδια 

που οφείλονταν σε εντεροβακτηριακά και Pseudomonas aeruginosa που 

παρήγαγαν ESBL ή AmpC. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στη μελέτη των 

Martinez και συν η υπεροχή της χορήγησης αντιμικροβιακών συνδυασμών και 

πάλι εντοπίζεται κυρίως στο κομμάτι της εμπειρικής αγωγής, με δεδομένο 

πως οι συνδυασμοί οδηγούν σε ευρύτερη αντιμικροβιακή κάλυψη και 
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καταλληλότητα της εμπειρικής αγωγής με βελτιωμένα κλινικά αποτελέσματα. 

Το ερωτηματικό της μελέτης μας όμως αφορά κυρίως στην κατάλληλη 

στοχευμένη αντιμικροβιακή αγωγή και στη δυνατότητα του ασφαλούς 

αποκλιμάκωσης της αγωγής. Έτσι λοιπόν εξαρχής συμπεριλάβαμε μόνο 

επεισόδια βακτηριαιμίας στα οποία χορηγήθηκε κατάλληλη αντιμικροβιακή 

θεραπεία.  

 

Σχεδόν συγχρόνως με τη δημοσίευση της εργασίας μας οι Zahar και συν 

δημοσίευσαν μια μεγάλη σειρά 4000 ασθενών με σοβαρή σήψη από 

λοιμώξεις κοινότητας, ενδονοσοκομειακές και μονάδας εντατικής 

θεραπείας.176 Μετά από διαστρωμάτωση των περιστατικών και προσαρμογή 

για συγχυτικούς παράγοντες δεν βρέθηκε ανεξάρτητη συσχέτιση της 

θνησιμότητας με το είδος του λοιμογόνου οργανισμού, με την ύπαρξη 

πολυανθεκτικών στελεχών, ή την παρουσία βακτηριαιμίας. Αντίθετα, στην 

μελέτη αυτή επιβεβαιώθηκε η (αρνητική) συσχέτιση της θνησιμότητας με τη 

χορήγηση κατάλληλης και έγκαιρης αντιμικροβιακής αγωγής τόσο στις 

λοιμώξεις προερχόμενες από την κοινότητα [σχετικός κίνδυνος RR 0,64 (95% 

CI 0,51-0,8), p = .0001], όσο και στις ενδονοσοκομειακές [RR 0.72 (0,58-

0,88), p = .0011] και της μονάδας εντατικής θεραπείας [RR 0,79 (0,64-0,97), p 

= .0272]. Επίσης, μια άλλη πολυκεντρική μελέτη από 15 νοσοκομεία της 

Ισπανίας, που πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 2 μηνών μελέτησε τους 

παράγοντες κινδύνου  για θνησιμότητα στις 14 και τις 30 ημέρες μετά από 

βακτηριαιμία με Gram θετικά ή αρνητικά βακτηρίδια.177 Και σε αυτή τη μελέτη 

πραγματοποιήθηκαν προσαρμοσμένες πολυπαραγοντικές αναλύσεις αλλά και 

πολλαπλή  εξομοίωση ασθενών-μαρτύρων βάσει κλίμακας (propensity score-

based matching). Από τα 801 επεισόδια που καταγράφηκαν ακατάλληλη 

εμπειρική αγωγή χορηγήθηκε περίπου σε 25% (199 επεισόδια) στα οποία η 

θνησιμότητα στις 14 και 30 μέρες ήταν 19% και 23% αντίστοιχα. Μετά από 

προσαρμογή για τα πολλαπλά χαρακτηριστικά (ηλικία, δείκτη Charlson, δείκτη 

Pitt, ουδετεροπενία, εστία λοίμωξης, μικρόβιο και βαριά σήψη ή shock) η 

ακατάλληλη εμπειρική αγωγή συσχετίστηκε με αυξημένη θνησιμότητα στις 14 

και 30 ημέρες παρακολούθησης [OR 2,12 (95% CI 1,34-3,34) και OR 1,56 
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(95% CI 1,01-2,40) αντίστοιχα]. Τα προσαρμοσμένα OR μετά από εξομοίωση 

βάσει κλίμακας (propensity score) ήταν 3,03 (95% CI 1,60-5,74) και 1,70 (95% 

CI 0,98-2,98). Ειδικά λοιπόν  στις 14 μέρες μετά τη βακτηριαιμία η ακατάλληλη 

εμπειρική αγωγή συνδέθηκε με αυξημένη θνησιμότητα.  

 

Το αποτέλεσμα της χορήγησης συνδυασμών αντιμικροβιακών σε ασθενείς με 

σηπτική καταπληξία μελετήθηκε σε 4662 μικροβιολογικά αποδεδειγμένα 

περιστατικά.178 Οι συγγραφείς της μελέτης χρησιμοποίησαν ανάλογη 

μεθοδολογία με αυτή που αναφέρθηκε παραπάνω, πραγματοποίησαν δηλαδή 

πολυπαραγοντικές αναλύσεις αλλά και πολλαπλή εξομοίωση ασθενών-

μαρτύρων βάσει κλίμακας (propensity score-based matching). Η ανάλυση των 

εξομοιωμένων ασθενών (2446 ασθενείς, 1223 ζεύγη) με παλινδρόμηση κατά 

Cox η θνησιμότητα στις 28 ημέρες ήταν σημαντικά μειωμένη στους ασθενείς 

που έλαβαν συνδυασμό αντιμικροβιακών κατά την έναρξη της καταπληξίας 

[355 από 1223 (29%) έναντι 444 από 1223 (36,3%) στη μονοθεραπεία, λόγος 

κινδύνου 0,77 (95% CI, 0,67– 0,88, p =0,0002)]. Η συσχέτιση αυτή ίσχυε και 

στην υποανάλυση των περιστατικών με Gram αρνητική λοίμωξη [229 από 813 

(28,2%) έναντι 277 από 804 (34,5%) στη μονοθεραπεία, λόγος κινδύνου 0,79 

(95% CI, 0,67– 0,94, p =0,009)], όχι όμως και στην υποομάδα περιστατικών 

με σηπτικό shock από Pseudomonas aeruginosa, κατά τη γνώμη μας λόγω 

μικρότερου δείγματος ασθενών και της υψηλής θνησιμότητας και στις δύο 

υποομάδες [35 από 98 (35,7%) έναντι 45 από 102 (44,1%) στη 

μονοθεραπεία, λόγος κινδύνου 0,78 (95% CI, 0,50– 1,21, p =0,27)]. Επίσης, 

στη μελέτη σημειώνεται πως το κλινικό όφελος αφορούσε σε συνδυασμούς 

βήτα λακταμικών με αμινογλυκοσίδες ή κινολόνες.  

 

Συνολικά λοιπόν τα αποτελέσματα των παραπάνω μελετών δείχνουν πιθανή 

υπεροχή της χορήγησης συνδυασμών αντιμικροβιακών στην εμπειρική αγωγή 

ασθενών με Gram αρνητική βακτηριαιμία σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με 

ένα βήτα λακταμικό. Η μεγάλη ετερογένεια των μελετών τόσο στους 

πληθυσμούς που μελετήθηκαν όσο και στις παρεμβάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν αλλά και στις αναλύσεις των αποτελεσμάτων δεν 
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επιτρέπει μια τελική σύσταση για την επιλογή εμπειρικής αγωγής. Φαίνεται 

όμως πως σε ασθενείς με υψηλή υποψία για σήψη και βακτηριαιμία από 

Pseudomonas aeruginosa και κατ’επέκτασιν Gram αρνητικά βακτηρίδια η 

εμπειρική αγωγή με συνδυασμούς αποτελεί μια ασφαλή θεραπευτική επιλογή 

ώστε να επιτευχθεί ευρύτερη αντιμικροβιακή κάλυψη και καταλληλότητα της 

εμπειρικής αγωγής. Αν και δεν υπάρχουν ξεχωριστές κατευθυντήριες οδηγίες 

για τις παραπάνω λοιμώξεις θα μπορούσε κανείς να συστήσει βάσει των 

παραπάνω μια αρχική εμπειρική συνδυασμένη αγωγή με προοπτική 

αποκλιμάκωσης αυτής μετά την λήψη αποτελεσμάτων από καλλιέργειες. 

 

Αυτή την τακτίκη υιοθετούν και δύο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες, οι 

διεθνείς οδηγίες για την αντιμετώπιση της σήψης (Survivng Sepsis Campaign) 

και οι πρόσφατες Ευρωπαϊκές οδηγίες για την αντιμετώπιση του 

ουδετεροπενικού πυρετού.6,129 Οι οδηγίες επεκτείνουν την ανάγκη χορήγησης 

συνδυασμών αντιμικροβιακών σε διάφορες κατηγορίες ασθενών, 

συμπεριλαμβάνοντας έτσι ασθενείς με βακτηριαιμία από Pseudomonas 

aeruginosa. Εστιάζοντας στην έγκαιρη χορήγηση κατάλληλης αντιμικροβιακής 

αγωγής οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της  σήψης συνιστούν 

τη χρήση τουλάχιστον ενός φαρμάκου με δραστικότητα έναντι όλων των 

πιθανών παθογόνων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σήψη στον 

δεδομένο ασθενή. Επίσης τονίζουν τη χορήγηση αντιμικροβιακών με 

κατάλληλη φαρμακοκινητική βάσει της πιθανής εστίας λοίμωξης. Τέλος, 

γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε ασθενείς με σοβαρή σήψή ή καταπληξία στους 

οποίους το αρχικό σχήμα κατά τους συγγραφείς οφείλει να είναι όσο το 

δυνατόν ευρύτερο καθώς ακατάλληλη εμπειρική αγωγή οδηγεί σε αυξημένη 

θεραπευτική αποτυχία αλλά και θνησιμότητα. Ειδικά για αυτούς τους βαρέως 

πάσχοντες ασθενείς οι συγγραφείς θεωρούν πως δεν έχουν θέση οι 

περιορισμοί στη χρήσης συνδυασμένης αντιμικροβιακής αγωγής λόγω 

πιθανής ανάπτυξης αντοχής και αυξημένου κόστους. Όμως συστήνουν 

καθημερινή επανεκτίμηση του αντιμικροβιακού σχήματος και άμεση 

αποκλιμάκωση βάσει καλλιεργειών, κάτι που έρχεται σε συμφωνία με τα 

ευρήματα της πρωτότυπης μελέτης μας. 
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Οι πρόσφατες ευρωπαϊκές οδηγίες για την εμπύρετη ουδετεροπενία από την 

άλλη πλευρά συστήνουν τη χρήση ευρέος φάσματος εμπειρικής αγωγής με 

προοπτική αποκλιμάκωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών: 1) αυτούς 

που εμφανίζουν επιπλεγμένη κλινική εικόνα (νοσηλευόμενοι, με σοβαρή 

σήψη, συγκεκριμένες εστίες λοίμωξης, βαριά απλασία, συννοσηρότητες, 

μεγάλη ηλικία), 2) γνωστό αποικισμό ή προηγούμενη λοίμωξη με 

πολυανθεκτικό βακτηρίδιο, 3) ασθενείς που νοσηλεύονται σε τμήματα με 

αυξημένη επίπτωση πολυανθεκτικών παθογόνων γενικά ή ειδικά σε 

εμπύρετους ουδετεροπενικούς ασθενείς.129 Μία από τις βασικές συνιστώμενες 

ευρέος φάσματος θεραπείες είναι και ο συνδυασμός ενός βήτα λακταμικού με 

αμινογλυκοσίδη ή κινολόνη. Εξίσου και σε αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες 

γίνεται σαφής σύσταση για όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκλιμάκωση της 

αγωγής βάσει αντιβιογράμματος.  

 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο κατευθυντήριες οδηγίες στις οποίες μόλις 

αναφερθήκαμε δημιουργήθηκαν λαμβάνοντας υπόψιν την αυξημένη 

επίπτωση πολυανθεκτικών Gram αρνητικών βακτηριδίων στους 

νοσηλευόμενους ασθενείς, η οποία είναι τέτοια που καθιστά πλέον σπάνια την 

ικανοποιητική εμπειρική κάλυψη με μονοθεραπεία με βήτα λακταμικό 

εξαιρέσει ίσως τις καρβαπενέμες. Από την άλλη διαφαίνεται σαφώς η στροφή 

και η εμπιστοσύνη που έχει αποκτηθεί στην μονοθεραπεία και συνεπώς στην 

αποκλιμάκωση της αγωγής, σε αντίθεση με την μέχρι πρόσφατα διαδεδομένη 

τακτική της χρήσης συνδυασμών αντιμικροβιακών ακόμα και για ευαίσθητα 

στελέχη σε μονοθεραπεία στελέχη μη ζυμωτικών Gram αρνητικών 

παθογόνων.142 Πιστεύουμε πως ερευνητικές δουλειές σαν τη δική μας 

ανέδειξαν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της στοχευμένης 

μονοθεραπείας με βήτα λακταμικά και κατ’επέκτασιν της αποκλιμάκωσης της 

αντιμικροβιακής αγωγής, ακόμα και σε βαριές ψευδομοναδικές λοιμώξεις.   

 

Ολοκληρώνοντας την ερμηνεία των αποτελεσμάτων μας, πρέπει να τονιστεί 

πως τα όποια συμπεράσματα πρέπει να μεταφερθούν και να 
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χρησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη λαμβάνοντας υπόψιν τους 

μεθοδολογικούς περιορισμούς της μελέτης μας. Πρώτα από όλα, το δείγμα 

των ασθενών ήταν μικρό για να ανιχνεύσει μικρές διαφορές στα 

αποτελέσματα μεταξύ των δύο ομάδων θεραπείας. Αυτό οφείλεται κυρίως στα 

αυστηρά κριτήρια που έπρεπε να πληροί ένα επεισόδιο για να συμπεριληφθεί 

στη μελέτη μας, με βάση την ευαισθησία των στελεχών Pseudomonas 

aeruginosa. Θα πρέπει να σημειωθεί  όμως ότι υπήρξαν μελέτες στο 

ερευνητικό πεδίο των λοιμώξεων που χρησιμοποίησαν μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις πανομοιότυπες με αυτές της αναδρομικής μας μελέτης 

προκειμένου να απαντήσουν παρόμοια κλινικά ερωτηματικά, όπου η 

διενέργεια τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών είναι πολύ δύσκολη για 

πρακτικούς λόγους. Ενδεικτικά αναφέρουμε την δημοσιευμένη πολυκεντρική 

μελέτη των Lopez-Cortes και συν., μια προοπτική μελέτη παρατήρησης που 

διενεργήθηκε σε 28 νοσοκομεία της Ισπανίας και εξέτασε τη σημασία της 

χορήγησης συνδυασμών αντιμικροβιακών για την αντιμετώπιση σήψης από 

πολυανθεκτικά στελέχη Acinetobacter baumannii.179  

 

Δεύτερον, στη μελέτη μας συμπεριλήφθηκαν ασθενείς από τρία διαφορετικά 

νοσοκομεία, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ετερογένεια του 

δείγματος που μελετήθηκε. Ωστόσο, όλοι οι ασθενείς είχαν λοιμώξεις με 

στελέχη παρόμοιας ευαισθησίας και έλαβαν παρόμοια ιατρική 

παρακολούθηση. Η μόνη ουσιαστική διαφορά ήταν το υψηλό ποσοστό HIV 

οροθετικών ασθενών από το νοσοκομείο στην Ιταλία γεγονός που οφείλεται 

στο ότι το νοσοκομείο είναι ένα κέντρο αναφοράς για τη λοίμωξη με HIV. 

Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, αυτός ο πληθυσμός δεν είχε διαφορετική 

πρόγνωση στην κοόρτη ασθενών που μελετήσαμε, σε διπαραγοντικές 

αναλύσεις ή στο πολυπαραγοντικό μοντέλο ανάλυσης της θεραπευτικής 

επιτυχίας. Προηγούμενες μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι αυτός ο πληθυσμός 

ασθενών, μολονότι νεότερος κατά μέσον όρο, έχει συγκρίσιμες εκβάσεις με 

οροαρνητικούς ασθενείς όταν διαγιγνώσκεται βακτηριαιμία από Pseudomonas 

aeruginosa.172  
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Τρίτον, θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μπορούσε να υπολογιστεί η κλινική 

βαρύτητα του κάθε επεισοδίου με μία κλίμακα όπως η APACHE II. Ωστόσο, 

λόγω του αναδρομικού σχεδιασμού της παρούσας μελέτης (όπως και των 

περισσότερων μελετών που εξετάζουν ασθενείς με ψευδομοναδική 

βακτηριαιμία), αναμέναμε πως με εξαίρεση τους ασθενείς που νοσηλεύονταν 

σε ΜΕΘ θα υπήρχαν ελλείψεις στα ιατρικά αρχεία των ασθενών για μερικές 

παραμέτρους υπολογισμού του APACHE II  την ημέρα της βακτηριαιμίας. 

Έτσι, υπολογίσαμε και παρουσιάσαμε τον δείκτη συννοσηρότητας Charlson, 

λαμβάνοντας όμως υπ’όψιν σημαντικά δεδομένα που αφορούσαν σε χρόνιες 

ή οξείες ανεπάρκειες ζωτικών οργάνων που θα επηρέαζαν την έκβαση της 

λοίμωξης. Τέλος, η μελέτη μας όπως και κάθε αναδρομική μελέτη μπορεί να 

υπόκειται πιο εύκολα σε μορφές μεροληψίας, ιδιαίτερα σε μεροληπτική 

επιλογή των περιστατικών αλλά και εκτίμηση της έκβασης (selection και 

misclassification bias αντίστοιχα). Από την άλλη πλευρά, λόγω της αυστηρής 

μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, τα περιστατικά που συμπεριλάβαμε στη 

μελέτη πληρούσαν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεν υπήρχαν 

αξιοσημείωτες διαφορές στην βαρύτητά τους βάσει των οποίων να επιλέξανε 

οι θεράποντες αγωγή και δεν υπήρχαν ουσιώδεις ελλείψεις στα δεδομένα από 

τους ιατρικούς τους φακέλους προκειμένου να καθορίσουμε την έκβασή της 

λοίμωξης και τις υπόλοιπες εκβάσεις. 
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Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν oτι σε ασθενείς 

με βακτηριαιμία από Pseudomonas aeruginosa, όσον αφορά στην 

στοχευμένη αγωγή βάσει αντιβιογράμματος, η επιλογή μεταξύ δραστικής in 

vitro μονοθεραπείας με ένα βήτα λακταμικό και δραστικού συνδυασμού ενός 

βήτα λακταμικού με μία αμινογλυκοσίδη ή μία κινολόνη δεν επηρεάζει την 

θεραπευτική επιτυχία. Αν υπάρχει διαφορά σε αυτή την έκβαση δεν είναι 

αρκετά μεγάλη ώστε να εντοπιστεί με στατιστική ακρίβεια από το μέγεθος του 

δείγματος της μελέτης μας. Επίσης, φάνηκε πως η επιλογή μεταξύ των δύο 

θεραπευτικών προσεγγίσεων δεν επηρεάζει τα ποσοστά θνησιμότητας. Από 

την άλλη στη μελέτη μας, όπου όλοι οι ασθενείς έλαβαν κατάλληλη αγωγή,  ο 

μόνος ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου που συνδέθηκε με σημαντικά 

μειωμένη θεραπευτική επιτυχία ήταν η πολύ παρατεταμένη νοσηλεία πριν 

από την απομόνωση της Pseudomonas aeruginosa.  

 

Αυτά τα αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, οι οποίες 

όμως εκπονήθηκαν με διαφορετική μεθοδολογία. Πολλές μελέτες έχουν 

αναδείξει την σημασία της έγκαιρης χορήγησης δραστικής αντιμικροβιακής 

αγωγής σε ασθενείς με σήψη, ιδίως με πολυοργανική προσβολή ή σηπτικό 

σοκ. Επίσης, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήσαμε 

δείχνει μια πιθανή υπεροχή της συνδυασμένης εμπειρικής αντιμικροβιακής 

αγωγής έναντι της μονοθεραπείας με ένα βήτα λακταμικό σε ασθενείς με 

βακτηριαιμία από Gram αρνητικά βακτηρίδια και στην υποομάδα με 

βακτηριαιμία από Pseudomonas aeruginosa. Η υπεροχή της χορήγησης 

αντιμικροβιακών συνδυασμών στο κομμάτι της εμπειρικής αγωγής συνδέεται 

άμεσα με την ευρύτερη αντιμικροβιακή κάλυψη και άρα την καταλληλότητα 

που προσδίδουν σε αυτή οι αντιβιοτικοί συνδυασμοί, σε μια εποχή που τα 

παθογόνα σε νοσηλευόμενους ασθενείς είναι στην πλειονότητά τους 

πολυανθεκτικά. Αντίθετα, δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για χορήγηση 

συνδυασμένης στοχευμένης αγωγής έναντι κατάλληλης μονοθεραπείας με ένα 

βήτα λακταμικό, σε συμφωνία με τα ευρήματα της μελέτης μας. Σε πρόσφατες 

κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της σήψης αλλά και της 

εμπύρετης ουδετεροπενίας η συνδυασμένη εμπειρική αγωγή αποτελεί την 
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πρώτη επιλογή για μεγάλο ποσοστό των περιστατικών. Αντίθετα, 

ενθαρρύνεται στοχευμένη οριστική μονοθεραπεία ως αγωγή  βάσει 

αντιβιογράμματος όσο νωρίτερα είναι δυνατόν.  

 

Πιστεύουμε πως η μελέτη μας συμβάλλει σημαντικά και προσφέρει χρήσιμα 

συμπεράσματα αφού αναδεικνύει πως η μονοθεραπεία με ένα δραστικό in 

vitro βήτα λακταμικό επαρκεί για στοχευμένη αγωγή σε ασθενείς με μια τόσο 

σοβαρή λοίμωξη όσο η βακτηριαιμία από Pseudomonas aeruginosa. Αποκτά 

δε ιδιαίτερη αξία αυτή η θεραπευτική προσέγγιση για την ελληνική 

πραγματικότητα όπου το ποσοστό πολυανθεκτικών Gram αρνητικών 

στελεχών στα ελληνικά νοσοκομεία έχει αυξηθεί δραματικά και η μείωση της 

κατανάλωσης αντιμικροβιακών είναι υψίστης σημασίας στόχος για τη δημόσια 

υγεία. Η γρήγορη αποκλιμάκωση από ευρέος φάσματος εμπειρική 

αντιμικροβιακή κάλυψη σε στοχευμένη οριστική αντιμικροβιακή αγωγή βάσει 

των αποτελεσμάτων των τεστ ευαισθησίας αποτελεί μια τακτική ορθολογικής 

και μειωμένης χρήσης αντιμικροβιακών. 

 

Η μελέτη μας σε συνδυασμό με την υπάρχουσα βιβλιογραφία επιτρέπει με 

σχετική ασφάλεια να συστήσουμε την στοχευμένη αγωγή με μονοθεραπεία με 

ένα βήτα λακταμικό, υπάρχουν όμως λεπτά αποτελέσματα που δεν μπορούν 

να ποσοτικοποιηθούν επαρκώς, όπως για παράδειγμα αν η μονοθεραπεία 

συνδέεται με παρατεταμένη νοσηλεία των ασθενών σε σχέση με 

συνδυασμένη αγωγή αλλά και ποιο το πιθανό όφελος στην μείωση της 

ανάδυσης αντιμικροβιακής αντοχής και στο κόστος της νοσηλείας. Μια 

πολυκεντρική, κατάλληλα σχεδιασμένη, τυχαιοποιημένη μελέτη που συγκρίνει 

την στοχευμένη μονοθεραπεία με ένα βήτα λακταμικό με τη συνδυασμένη 

θεραπεία σε ασθενείς με βακτηριαιμία από Pseudomonas aeruginosa λείπει 

από τη βιβλιογραφία και θεωρείται απαραίτητη για να απαντηθούν με ακριβή 

μεθοδολογία ερωτηματικά γύρω από την θεραπεία της ψευδομοναδικής 

βακτηριαιμίας.  
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SUMMARY 
Background: Bacteremia by Pseudomonas aeruginosa represents a severe 

infection. Recent studies report overall mortality in patients with this infection 

between 20% and 60% and mortality attributed to the infection around 15%. 

The use of antibiotic combinations represents a common therapeutic 

approach against infections with Pseudomonas aeruginosa, used for 

decades. The rationale for using antibiotic combinations lies on their different 

mechanisms of action, their in vitro synergy and the wide antimicrobial 

spectrum that they offer. However, the administration of more than one 

antimicrobial increases toxicity as well as the chances for emergence of 

antimicrobial resistance. 

 

During the last 15 years several original papers and systematic reviews 

questioned the benefit of using beta-lactams in combination with other 

antimicrobials for various serious bacterial infections in immunocompetent 

and immunocompromised patients. It is not clear whether beta-lactam 

monotherapy leads to similar rates of treatment success compared to 

combinations of beta-lactams with aminoglycosides or quinolones for the 

treatment of Pseudomonas aeruginosa bacteremia. 

 

Methods: We performed a retrospective cohort study from 3 tertiary hospitals 

(2 in Greece and 1 in Italy). Pseudomonas aeruginosa isolates were 

susceptible to a beta-lactam and an aminoglycoside or a quinolone 

(appropriate therapy according to in vitro results). Patients received 

appropriate therapy for at least 48 hours. Primary outcome of interest was 

treatment success in patients with definitive beta-lactam combination therapy 

compared to monotherapy. Secondary outcomes were treatment success 

keeping the same empirical and definitive regimen, all-cause mortality, 

mortality attributed to infection, and toxicity. 

 

Results: Out of 92 Pseudomonas aeruginosa bacteremias that were retrieved 

in the databases of the hospitals and evaluated, there were 54 episodes 
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fullfiling the inclusion criteria for the primary outcome (20 received 

monotherapy). Treatment success was higher with combination therapy (85%) 

compared to beta-lactam monotherapy (65%), however not statistically 

significantly [Odds ratio (OR) 3.1; 95% Confidence Interval (CI) 0.69–14.7, p = 

0.1]. Very long (.2 months) hospitalisation before bacteremia was the only 

factor independently associated with treatment success (OR 0.73; 95% CI 

0.01–0.95, p = 0.046), however this result entailed few episodes. All-cause 

mortality did not differ significantly between combination therapy [6/31 (19%)] 

and monotherapy [8/19 (42%)], p = 0.11. Only Charlson comorbidity index 

was associated with excess mortality (p = 0.03). Mortality due to infection was 

3/31 (10%) in patients that received combination therapy compared to 5/19 

(26%) in the monotherapy group. Only very long duration of hospitalisation 

was associated with mortality attributed to infection (p=0.01) 

 

 
Conclusion: Our study, in accordance with previous ones, indicates that the 

choice between appropriate definitive monotherapy with a beta lactam and 

appropriate definitive combination therapy with a beta-lactam plus an 

aminoglycoside or a quinolone may not affect treatment success significantly 

in patients with Pseudomonas aeruginosa bacteremia. However, our study 

does not have the statistical power to identify small or moderate differences 

regarding this outcome. Also, our results showed that the choice of definitive 

therapy is not associated with mortality, as long as the therapy is appropriate.  

Recent guidelines on the management of septic patients and patients with 

febrile neutropenia suggest broad spectrum empirical antimicrobial coverage 

by means of antimicrobial combinations in many patient populations. 

However, at the same time they suggest narrow definitive therapy (de-

escalation) based on susceptibility testing results, in agreement with our 

results.  

 

The results of our study, in combination with results from published studies 

show that definitive monotherapy with a beta-lactam is an appropriate choice 
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for Pseudomonas aeruginosa bacteremia. However there are fine outcomes 

that have not been evaluated sufficiently, such as the effect of therapy on the 

duration of patient hospitalization, on the emergence of antimicrobial 

resistance, and the effect on overall costs. A large multicentre randomized 

controlled trial can offer good quality evidence and further insights on this 

significant clinical question.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Υπάρχουσα γνώση - Σκοπός της μελέτης. Η βακτηριαιμία από 

Pseudomonas aeruginosa είναι μια σοβαρή λοίμωξη συνδεδεμένη με 

σημαντικά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητα. Πρόσφατες μελέτες 

υπολογίζουν την συνολική θνησιμότητα ασθενών με αυτή τη λοίμωξη σε 20-

60% ενώ την αποδοτέα στη λοίμωξη θνησιμότητα σε 15%. Η χρήση 

συνδυασμών αντιμικροβιακών αποτελεί συχνή θεραπευτική προσέγγιση για 

λοιμώξεις από Pseudomonas aeruginosa. Οι συνδυασμοί αντιμικροβιακών 

βασίζονται στους διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης, στην in vitro συνέργεια 

και στην επέκταση του εύρους του αντιμικροβιακού φάσματος. Από την άλλη, 

η χρήση δύο ή περισσότερων αντιμικροβιακών αυξάνει την εμφάνιση 

τοξικότητα καθώς και τις πιθανότητες για ανάδυση αντιμικροβιακής αντοχής.  

 

Τα τελευταία 15 χρόνια πολλές πρωτότυπες μελέτες και συστηματικές 

ανασκοπήσεις αμφισβήτησαν το κλινικό όφελος της χρήσης συνδυασμών 

βήτα λακταμικών με αμινογλυκοσίδες ή κινολόνες σε σοβαρές λοιμώξεις σε 

ανοσοεπαρκείς και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Δεν είναι ξεκάθαρο αν η 

μονοθεραπεία με ένα βήτα-λακταμικό οδηγεί σε παρόμοια αποτελέσματα με 

τη χρήση των προαναφερθέντων αντιμικροβιακών συνδυασμών σε ασθενείς 

που νοσούν με βακτηριαιμία από Pseudomonas aeruginosa. 

 
Μέθοδοι. Πραγματοποιήσαμε μια πολυκεντρική αναδρομική μελέτη κοόρτης 

με ασθενείς από 3 τριτοβάθμια νοσοκομεία (2 στην Ελλάδα και 1 στην Ιταλία). 

Τα στελέχη της Pseudomonas aeruginosa που απομονώθηκαν στις 

αιμοκαλλιέργειες των ασθενών ήταν ευαίσθητα στη δράση ενός βήτα 

λακταμικού και τουλάχιστον μιας αμινογλυκοσίδης ή μιας κινολόνης. Συνεπώς 

όλοι οι ασθενείς έλαβαν κατάλληλη αγωγή βάσει των αποτελεσμάτων των 

τεστ ευαισθησίας. Προκειμένου να είναι αξιολογήσιμο ένα περιστατικό έπρεπε 

να έχει λάβει τουλάχιστον 48 ώρες κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής με 

ένα βήτα λακταμικό ως μονοθεραπεία ή συνδυασμό αυτού με μια 

αμινογλυκοσίδη ή μία κινολόνη. Η κύρια έκβαση που μελετήθηκε ήταν η 

θεραπευτική επιτυχία. Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία που μελετήθηκαν 
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ήταν η θεραπευτική επιτυχία σε ασθενείς που έλαβαν την ίδια εμπειρική και 

στοχευμένη αντιμικροβιακή αγωγή, η θνησιμότητα από όλα τα αίτια, η 

θνησιμότητα που αποδόθηκε στη λοίμωξη και η τοξικότητα.  

 

Αποτελέσματα. Ανευρέθηκαν και εκτιμήθηκαν 92 επεισόδια βακτηριαιμίας με 

Pseudomonas aeruginosa από τις βάσεις δεδομένων των νοσοκομείων που 

συμμετείχαν στη μελέτη. Από αυτά, 54 πληρούσαν  τα κριτήρια εισαγωγής στη 

μελέτη. Η θεραπευτική επιτυχία ήταν υψηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν 

συνδυασμένη αγωγή (85%) σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν 

μονοθεραπεία με ένα βήτα λακταμικό (65%), παρόλα αυτά η διαφορά αυτή 

δεν ήταν στατιστικώς σημαντική [Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων (OR) 

3,1; 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης (CI) 0,69–14,7, p = 0,1]. Ούτε η 

θνησιμότητα από όλα τα αίτια διέφερε σημαντικά μεταξύ της ομάδας που 

έλαβε συνδυασμένη αγωγή [6/31 (19%)] και μονοθεραπεία [8/19 (42%)], p = 

0,11. Μόνο ο δείκτης συνοσηρότητας Charlson ήταν ανεξάρτητος παράγοντας 

συνδεδεμένος με αυξημένη θνησιμότητα. Η θνησιμότητα λόγω λοίμωξης ήταν 

3/31 (10%) σε ασθενείς που έλαβαν συνδυασμένη αγωγή έναντι 5/19 (26%) 

στην ομάδα της μονοθεραπείας, p = 0,23. Μόνο η πολύ μακρά νοσηλεία πριν 

από την μόλυνση συσχετίστηκε με αυξημένη θνησιμότητα αποδοτέα σε 

λοίμωξη (p = 0,01).  

 
Συμπεράσματα: Η μελέτη μας, σε συμφωνία με άλλες μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε ασθενείς με βακτηριαιμία από Pseudomonas aeruginosa 

έδειξε πως η επιλογή βάσει κατάλληλης στοχευμένης μονοθεραπείας με ένα 

βήτα λακταμικό σε σύγκριση με συνδυασμένη αγωγή αμινογλυκοσίδης / βήτα 

λακταμικού ή κινολόνης / βήτα λακταμικού δεν επηρεάζει σημαντικά τη 

θεραπευτική επιτυχία. Όμως η μελέτη μας δεν έχει την στατιστική ισχύ να 

αναδείξει μικρές θεραπευτικές διαφορές αλλά μεγάλες, της τάξεως περίπου 

του 40%. Επίσης, η μελέτη μας ανέδειξε πλήρη έλλειψη συσχέτισης μεταξύ 

θνησιμότητας και της επιλογής της στοχευμένης αντιμικροβιακής αγωγής, 

εφόσον αυτή είναι κατάλληλη in vitro, όπως σε όλα τα περιστατικά που 

μελετήθηκαν. Πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση 

σηπτικών ασθενών και ασθενών με εμπύρετη ουδετεροπενία συνιστούν 
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ευρέος φάσματος εμπειρική αντιμικροβιακή κάλυψη με χρήση συνδυασμών 

αντιμικροβιακών σε διάφορους υποπληθυσμούς, ιδίως στους βαρύτερα 

πάσχοντες. Συγχρόνως όμως συστήνουν αποκλιμάκωση με όσο το δυνατόν 

στενότερου φάσματος αντιμικροβιακή αγωγή βάσει των αποτελεσμάτων των 

καλλιεργειών και των δοκιμασιών ευαισθησίας, σε συμφωνία με τα ευρήματα 

της μελέτης μας.  
 

Παρόλο που η μελέτη μας σε συνδυασμό με την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

επιτρέπει με σχετική ασφάλεια να συστήσουμε την στοχευμένη αγωγή με 

μονοθεραπεία με ένα βήτα λακταμικό υπάρχουν λεπτά αποτελέσματα που δεν 

μπορούν να ποσοτικοποιηθούν επαρκώς, όπως για παράδειγμα αν η 

μονοθεραπεία συνδέεται με παρατεταμένη νοσηλεία των ασθενών σε σχέση 

με συνδυασμένη αγωγή αλλά και ποιο το πιθανό όφελος στην μείωση της 

ανάδυσης αντιμικροβιακής αντοχής και ποιο το όφελος στο κόστος της 

νοσηλείας. Μια πολυκεντρική, κατάλληλα σχεδιασμένη, τυχαιοποιημένη 

μελέτη που συγκρίνει την στοχευμένη μονοθεραπεία με ένα βήτα λακταμικό με 

τη συνδυασμένη θεραπεία σε ασθενείς με βακτηριαιμία από Pseudomonas 

aeruginosa θεωρείται απαραίτητη για να απαντηθούν με ακριβή μεθοδολογία 

κάποια ερωτηματικά γύρω από την θεραπεία της ψευδομοναδικής 

βακτηριαιμίας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Φόρμα συλλογής δεδομένων περιστατικού  
(Ελληνική έκδοση) 
 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                                      ΑΜ 

1. Ηλικία:______  

2. Φύλο:    1.Θήλυ       2. Άρρεν 

3. Ημ. εισαγωγής : ________________     

4. Από πού μεταφέρθηκε ο ασθενής?  

1. Άλλο νοσοκομείο 2.Κ Χ Νοσημάτων-Γηροκομείο  

3. Σπίτι  4.Άλλο_________ 5.Δ/A 

5. Ημ. Εξόδου : _________ 

6. Αιτία εισαγωγής: 

___________________________________________________ 

7. Διάγνωση εξόδου: 

__________________________________________________ 

8. Θάνατος :    1. Ναι    2.Όχι 

9. Θάνατος λόγω σήψης:  1. Ναι    2.Όχι 

10. Αν ΝΑΙ η τελευταία κ/α αίματος πριν τον θάνατο έδειξε: __________    Δ/A 

11. Θάνατος λόγω λοίμωξης από P. aeruginosa:    1. Ναι  2.Όχι 

12. Μεταφορά σε άλλο νοσοκομείο για συνέχιση νοσηλείας:      1. Ναι  2.Όχι 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Συννοσηρότητα (κατά την εισαγωγή):      
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α. Συμπαγής όγκος : 

_______________________________________________________________ 

β. Αιματολογική νεοπλασία : 

_______________________________________________________________ 

γ. Λήψη ανοσοκατασταλτικών/ ΧΜΘ : 

_______________________________________________________________ 

δ. Ουδετεροπενία (αριθμός ουδετερόφιλων < 1000)  : 

_______________________________________________________________ 

ε. ΧΝΑ  στ.Αιμοδιάλυση  ζ. ΟΝΑ (εισαγωγή) 

ζ. Κίρρωση / ηπατική ανεπάρκεια  η. Σακχαρώδης διαβήτης  

ζ. Στομίες (τραχεο-,κυστεο-, κολο-): __________________ 

η. HIV   

θ. Άλλο : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. Χειρουργείο κατά τη νοσηλεία:   1. Ναι        2. Όχι  

 Ημ. χειρουργείου : ________    

 Είδος χειρουργείου : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15. Τοποθέτηση ξένου σώματος (αν ναι τι είδος) : 

__________________________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Παραμονή σε ΜΕΘ:   1. Ναι        2. Όχι    

17. Η βακτηριαιμία συνέβη όσο ο ασθενής ήταν στην ΜΕΘ:   1. Ναι        2. Όχι 

18. Ημ. εισαγωγής : ________________ 

19. Ημ. εξόδου : ________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Ημ. πρώτης θετικής καλλ. P. aeruginosa στο αίμα (ΗΜΕΡΑ  1) : 

_______________________________________________________________ 

21. Αναπτύχθηκε άλλος οργανισμός στην αιμοκαλλιέργεια (αν ναι ποιος) : 

_______________________________________________________________ 

22.  Προηγούμενη απομόνωση P. aeruginosa σε άλλο υλικό: 1. Ναι        2. Όχι 

23. Βακτηριαιμία: 1. Πρωτοπαθής  2. Δευτεροπαθής 3. Δ/Α 

24. Αν δευτεροπαθής τι είδους λοίμωξη ήταν η πρωτοπαθής: 

_______________________________________________________________ 

25. Σημεία απ’ όπου απομονώθηκε P. aeruginosa πριν την ΗΜΕΡΑ 1?:  

Ημερομηνία  Σημείο   Ημερομηνία  Σημείο  

 1.__________ _____________ 4.__________ _____________ 

 2.__________ _____________ 5.__________ _____________ 

 3.__________ _____________ 6.__________ _____________ 

26. Πόσα και ποίων κατηγοριών αντιβιοτικά δραστικά βάσει αντιβιογράμματος 

περιείχε η αρχική αγωγή ; 

______________________________________________________________ 

27. Πόσες και ποίες αλλαγές έγιναν στην αντιμικροβιακή αγωγή ; 

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

28. Ποια αντιβιοτική αγωγή κατά της βακτηριαμίας ήταν η τελευταία που 

χρησιμοποιήθηκε; 

_______________________________________________________________ 

29. H τελευταία αγωγή κατά της βακτηριαμίας οδήγησε σε θετικό αποτέλεσμα;   

 1. Ναι     2. Όχι     

30. Κεντρική γραμμή την ΗΜΕΡΑ 1:  1. Ναι     2. Όχι    3.Δ/A 

31. Ημ τοποθέτησης κεντρικής γραμμής: ___________    Δ/A 

32. Είδος: 

1. Σφαγίτιδα   2. Υποκλείδιος  3. Μηριαία 

4. Αρτηριακή   

33. Έγινε αλλαγή της κεντρικής γραμμής ανάμεσα στην ΗΜΕΡΑ 1 και την τελική 

έκβαση;  1. Ναι     2. Όχι    3.Δ/A  

34. Καλλιέργειες αίματος μετά την ΗΜΕΡΑ 1: 

Ημερομηνία     Οργανισμός  Ημερομηνία  Οργανισμός 

1.___________  ______________ 5.______________ ____________ 

 2.___________  ______________ 6.______________ ____________ 

 3.___________  ______________ 7.______________     ____________ 

 4.___________  ______________ 8.______________ ____________ 

 

35. Ημερομηνία πρώτης αρνητικής καλλιέργειας για P. aeruginosa: __________ 
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 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
 

Day -21  

Day -20  

Day -19  

Day -18  

Day -17  

Day -16  

Day -15  

Day -14  

Day -13  

Day -12  

Day -11  

Day -10  

Day -9  

Day -8  

Day -7  

Day -6  

Day -5  

Day -4  

Day -3  

Day -2  

Day -1  

Day 1  
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Day 2  

Day 3  

Day 4  

Day 5  

Day 6  

Day 7  

Day 8  

Day 9  

Day 10  

Day 11  

Day 12  

Day 13  

Day 14  

Day 15  

Day 16  

Day 17  

Day 18  

Day 19  

Day 20  

Day 21  
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	Λίγες μελέτες έχουν εστιάσει αποκλειστικά σε αυτό το θέμα, ειδικά όσον αφορά στην στοχευμένη θεραπεία, με βάση τα in vitro αποτελέσματα των δοκιμών ευαισθησίας των απομονωθέντων στελεχών.P150-152 PΣτην πρωτότυπη αναδρομική αυτή μελέτη θα επανεξετάσουμ...
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
	Περιβάλλον και πληθυσμός της μελέτης
	Η παρούσα αναδρομική μελέτη συμπεριέλαβε ασθενείς από δύο τριτοβάθμια νοσοκομεία στην Ελλάδα και ένα στην Ιταλία. Συγκεκριμένα, συγκεντρώσαμε δεδομένα ασθενών από τα τριτοβάθμια νοσοκομεία «Ερρίκος Ντυνάν» στην Αθήνα, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομε...
	Κριτήρια ένταξης των ασθενών
	Καταρχήν, καταγεγραμμένα επεισόδια βακτηριαιμίας από Pseudomonas aeruginosa αναζητήθηκαν και βρέθηκαν στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των εργαστηρίων μικροβιολογίας των νοσοκομείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σχετικά αντιβιογράμματα των παθογόνων...
	Οι πρωτοπαθείς βακτηριαιμίες και αυτές που σχετίζονταν με την ύπαρξη κεντρικού φλεβικού καθετήρα διαγνώστηκαν σύμφωνα με τους ορισμούς της Εταιρίας Λοιμώξεων της Αμερικής (IDSA).P155P Πολλαπλά επεισόδια βακτηριαιμίας στις ίδιο ασθενή συμπεριλήφθηκαν σ...
	Συλλογή δεδομένων
	Καταρχήν συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία από το ιστορικό και την κλινική κατάσταση των ασθενών τη χρονική στιγμή που συνέβη η βακτηριαιμία, τα οποία θεωρήθηκε πως θα μπορούσαν να επηρεάσουν την έκβαση της λοίμωξης. Στις μεταβλητές που καταγράφηκαν...
	Αντιμικροβιακή θεραπεία
	Καταγράφηκαν στοιχεία τόσο για ασθενείς που έλαβαν εμπειρική όσο και στοχευμένη (κατευθυνόμενη βάσει των in vitro τεστ ευαισθησίας) αντιμικροβιακή θεραπεία για την αντιμετώπιση βακτηριαιμίας από Pseudomonas aeruginosa. Η θεραπεία θεωρήθηκε εμπειρική ε...
	Μονοθεραπεία θεωρήθηκε η θεραπεία αποκλειστικά με ένα βήτα λακταμικό αντιβιοτικό (με ή χωρίς αναστολέα λακταμασών). Η συνδυασμένη θεραπεία περιελάμβανε ένα βήτα λακταμικό αντιβιοτικό και είτε μια αμινογλυκοσίδη ή μια κινολόνη. Ασθενείς που είχαν λάβει...
	Εκτίμηση-αξιολόγηση αποτελεσμάτων
	Η κύρια έκβαση που μελετήθηκε ήταν η θεραπευτική επιτυχία σε ασθενείς που είχαν βακτηριαιμία από στελέχη Pseudomonas aeruginosa  με in vitro ευαισθησία σε ένα βήτα λακταμικό και σε τουλάχιστον μία από τις δύο άλλες αντιμικροβιακές κατηγορίες (αμινογλυ...
	Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία που μελετήθηκαν ήταν: 1) η θεραπευτική επιτυχία σε ασθενείς που έλαβαν την ίδια (αμετάβλητη) εμπειρική και στοχευμένη αγωγή, 2) η τοξικότητα που αποδόθηκε στη χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων και οδήγησε είτε σε δια...
	Μικροβιολογικές δοκιμές
	Η αναγνώριση και ο έλεγχος ευαισθησίας των στελεχών της Pseudomonas aeruginosa διεξήχθη με τη χρήση αυτοματοποιημένης μεθόδου αραίωσης σε ζωμό (bioMerieux, Vitek ΙΙ, Hazelwood, ΜΟ). Ελέγχθηκε in vitro η ευαισθησία των απομονωθέντων  στα αντιβιοτικά αμ...
	Στατιστική ανάλυση
	Συγκρίθηκαν τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών των δύο θεραπευτικών ομάδων, δηλαδή εκείνων που έλαβαν μονοθεραπεία με ένα βήτα λακταμικό και εκείνων που έλαβαν συνδυασμένη αντιμικροβιακή αγωγή. Επιπλέον, οι ίδιες μεταβλητές σύγκριθη...
	Σε διπαραγοντικές (bivariable) αναλύσεις εκτιμήθηκε η συσχέτιση έκθεσης (θεραπείας) και του αποτελέσματος, ενώ έγιναν προσαρμογές για όλες τις μεταβλητές (δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά) που διέφεραν σημαντικά (p< 0,05) μεταξύ της ομάδας της μ...
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
	Ενενήντα δύο επεισόδια βακτηριαιμίας από Pseudomonas aeruginosa εντοπίστηκαν στις βάσεις δεδομένων των τριών νοσοκομείων. Ένα σημαντικό ποσοστό από αυτά αφορούσαν σε πολυανθεκτικά στελέχη με ευαισθησία in vitro μόνο στην κολιστίνη (17 επεισόδια). Σε ...
	Κύρια έκβαση
	Υπήρχαν 54 αξιολογήσιμα επεισόδια σε 50 ασθενείς για την κύρια έκβαση που μελετήθηκε, δηλαδή την θεραπευτική επιτυχία σε επεισόδια ψευδομοναδικής βακτηριαιμίας από στελέχη ευαίσθητα in vitro σε ένα βήτα λακταμικό και μία αμινογλυκοσίδη ή μια κινολόνη ...
	Συνολικά 20 επεισόδια (37%) έλαβαν μονοθεραπεία και τα υπόλοιπο 34 έλαβαν συνδυασμό ενός βήτα λακταμικού με μία αμινογλυκοσίδη ή μια κινολόνη [20 (37%) και 14 (26%) επεισόδια, αντίστοιχα]. Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα βήτα-λακτάμικα ως στοχευμένη θ...
	Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα αρχικά δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών που έλαβαν μονοθεραπεία σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν συνδυασμούς αντιμικροβιακών. Όπως φαίνεται, η μονοθεραπεία χρησιμοποιήθηκε πιο συχνά σε σύγκριση με τους συ...
	Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ασθενών που είχαν θεραπευτική επιτυχία σε σύγκριση με εκείνους στους οποίους η αντιμικροβιακή θεραπεία απέτυχε. Σε 42 επεισόδια (77%) η θεραπεία κρίθηκε επιτυχημένη. Η χρήση των αντιμικροβιακών συνδυα...
	Έλεγχος μετά από προσαρμογή (adjustment) για όλους τους παράγοντες που αναφέρονται στον Πίνακα 2 δεν μετέβαλε σημαντικά την επίδραση που είχε η συνδυασμένη αγωγή (έκθεση) στη θεραπευτική επιτυχία (έκβαση). Επίσης, η ομάδα των ασθενών που έλαβε συγκεκρ...
	Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, η διάρκεια της νοσηλείας πριν τη βακτηριαιμία δεν είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη θεραπευτική επιτυχία σε διπαραγοντική ανάλυση. Όταν συγκρίναμε περιστατικά που είχαν περισσότερες από 48 ώρες από την εισαγωγή στο...
	Μεταβλητές με p < 0,05 στις διπαραγοντικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2, καθώς και το είδος της θεραπείας (συνδυασμός έναντι μονοθεραπεία) συμπεριλήφθηκαν σε ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης (Πίνακας 3). Όπως φαίνεται, μια πο...
	Πινακας 3. Πολυπαραγοντική ανάλυση μεταβλητών που πιθανώς να σχετίζονται με τη θεραπευτική επιτυχία
	OR: λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων, CI: διάστημα εμπιστοσύνης, p-value: τιμή p
	Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία
	Μια υποανάλυση έγινε για τους ασθενείς που έλαβαν την ίδια εμπειρική και στοχευμένη αγωγή, χωρίς καμία αλλαγή στη θεραπεία μετά από τα αποτελέσματα των in vitro τεστ ευαισθησίας. Κατάλληλη εμπειρική αγωγή χορηγήθηκε σε 39 περιπτώσεις, ωστόσο, σε 3 δεν...
	Η θνησιμότητα από όλα τα αίτια δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο θεραπευτικών ομάδων [6/31 (19%) των ασθενών με συνδυασμένη αγωγή έναντι 8/19 (42%) των ασθενών με μονοθεραπεία, p = 0,11]. Κανένας από τους παράγοντες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2...
	Τοξικότητα καταγράφηκε σε 4 από τα 57 επεισόδια που έλαβαν θεραπεία για επαρκή χρόνο. Σε 2 από αυτά χρειάστηκε να διακοπούν οι αμινογλυκοσίδες από την εμπειρική θεραπεία λόγω ήπιας νεφροτοξικότητας. Σε ένα άλλο επεισόδιο, εξάνθημα, το οποίο ενδεχομένω...
	ΣΥΖΗΤΗΣΗ
	Τα αποτελέσματα της πρωτότυπης αναδρομικής μελέτης μας δείχνουν ότι είναι αμφίβολο κατά πόσο υπάρχει κλινικό όφελος από τη χρήση συνδυασμού βήτα λακταμικού με αμινογλυκοσίδη ή κινολόνη έναντι της μονοθεραπείας με ένα βήτα λακταμικό ως στοχευμένη (βασι...
	Είναι ενδιαφέρον, πως η μελέτη μας δείχνει ότι η επιτυχία της θεραπείας είναι σημαντικά μειωμένη σε ασθενείς με πολύ παρατεταμένη νοσηλεία πριν από την απομόνωση της Pseudomonas aeruginosa. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν σύνθετο παράγοντα κιν...
	Αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί σχετικά με το πως επηρεάζουν οι διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις την έκβαση της βακτηριαιμίας από Pseudomonas aeruginosa. Πρώτον, ακατάλληλη εμπειρική θεραπεία σχετίστηκε με υψηλότερη θνησιμότητα σε...
	Σε μια μελέτη 100 ανοσοεπαρκών ασθενών, καθυστέρηση στη χορήγηση κατάλληλης στοχευμένης θεραπείας πέραν των 52 ωρών μετά τη βακτηριαιμία συσχετίστηκε ανεξάρτητα με τη θνησιμότητα εντός 30 ημερών [OR 4,1 (95% CI 1,2 - 13,9), P = 0.03].P138P Στη μελέτη ...
	Σε μία άλλη μεγάλη μελέτη, σε 230 επεισόδια σε ασθενείς με καρκίνο και βακτηριαιμία από Pseudomonas aeruginosa δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στα ποσοστά ίασης  με τη χρήση μονοθεραπείας με ένα βήτα λακταμικό ως στοχευμένη θεραπεία σε σύγκριση με συνδυα...
	Τέλος, σε μια μελέτη 79 αξιολογήσιμων επεισοδίων ψευδομοναδικής βακτηριαιμίας που έλαβαν στοχευμένη θεραπεία βάσει in vitro αποτελεσμάτων, οι Chamot και συν διαπίστωσαν ότι σε σύγκριση με κατάλληλη θεραπεία με συνδυασμούς αντιμικροβιακών, ο κίνδυνος θ...
	Στο μεσοδιάστημα μεταξύ της δημοσίευσης της πρωτότυπης μελέτης μας και της ολοκλήρωσης της παρούσας διατριβής δημοσιεύθηκαν δύο εργασίες που προσέφεραν σημαντικές πληροφορίες για την κλινική σημασία της χορήγησης στοχευμένης αγωγής με συνδυασμούς αντι...
	Στη δεύτερη σχετική εργασία, η ερευνητική μας ομάδα διεξήγαγε μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, τυχαιοποιημένων και μη μελετών, που αφορούσαν στη χρήση συνδυασμένης αγωγής ή μονοθεραπείας για λοιμώξεις από Pseudomonas aeruginosa.P175P Η εργ...
	Σε συμφωνία με τα ευρήματά της αναδρομικής μας μελέτης, η μετα-ανάλυση 8 μελετών που συνολικά συμπεριέλαβαν 1721 ασθενείς δεν έδειξε διαφορά στη θνητότητα με συνδυασμένη αγωγή έναντι της μονοθεραπείας  τόσο όταν μελετήθηκε η στοχευμένη αγωγή [Σχετικός...
	Τα παραπάνω δεδομένα, συμφωνούν με τα ευρήματα της αναδρομικής μας μελέτης και ενισχύουν την τακτική, εφόσον το επιτρέπουν τα αποτελέσματα  των in vitro δοκιμασιών αντιμικροβιακής ευαισθησίας, οι σοβαρές λοιμώξεις από Pseudomonas aeruginosa που μπορεί...
	Δεν θα πρέπει να παραλείψει κανείς να αναλύσει και μελέτες που έγιναν με το ευρύτερο ερώτημα της κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας επί Gram αρνητικής βακτηριαιμίας γενικότερα. Oι Safdar και συν πραγματοποίησαν μια μετα-ανάλυση από μελέτες παρατήρησ...
	Σχεδόν συγχρόνως με τη δημοσίευση της εργασίας μας οι Zahar και συν δημοσίευσαν μια μεγάλη σειρά 4000 ασθενών με σοβαρή σήψη από λοιμώξεις κοινότητας, ενδονοσοκομειακές και μονάδας εντατικής θεραπείας.P176P Μετά από διαστρωμάτωση των περιστατικών και ...
	Το αποτέλεσμα της χορήγησης συνδυασμών αντιμικροβιακών σε ασθενείς με σηπτική καταπληξία μελετήθηκε σε 4662 μικροβιολογικά αποδεδειγμένα περιστατικά.P178P Οι συγγραφείς της μελέτης χρησιμοποίησαν ανάλογη μεθοδολογία με αυτή που αναφέρθηκε παραπάνω, πρ...
	Ολοκληρώνοντας την ερμηνεία των αποτελεσμάτων μας, πρέπει να τονιστεί πως τα όποια συμπεράσματα πρέπει να μεταφερθούν και να χρησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη λαμβάνοντας υπόψιν τους μεθοδολογικούς περιορισμούς της μελέτης μας. Πρώτα από όλα, το δείγ...
	Δεύτερον, στη μελέτη μας συμπεριλήφθηκαν ασθενείς από τρία διαφορετικά νοσοκομεία, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ετερογένεια του δείγματος που μελετήθηκε. Ωστόσο, όλοι οι ασθενείς είχαν λοιμώξεις με στελέχη παρόμοιας ευαισθησίας και έλαβαν πα...
	Τρίτον, θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μπορούσε να υπολογιστεί η κλινική βαρύτητα του κάθε επεισοδίου με μία κλίμακα όπως η APACHE II. Ωστόσο, λόγω του αναδρομικού σχεδιασμού της παρούσας μελέτης (όπως και των περισσότερων μελετών που εξετάζουν ασθενείς με ψ...
	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
	Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν oτι σε ασθενείς με βακτηριαιμία από Pseudomonas aeruginosa, όσον αφορά στην στοχευμένη αγωγή βάσει αντιβιογράμματος, η επιλογή μεταξύ δραστικής in vitro μονοθεραπείας με ένα βήτα λακταμικό και δ...
	Αυτά τα αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, οι οποίες όμως εκπονήθηκαν με διαφορετική μεθοδολογία. Πολλές μελέτες έχουν αναδείξει την σημασία της έγκαιρης χορήγησης δραστικής αντιμικροβιακής αγωγής σε ασθενείς με σήψη, ιδίως με πολ...
	Πιστεύουμε πως η μελέτη μας συμβάλλει σημαντικά και προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα αφού αναδεικνύει πως η μονοθεραπεία με ένα δραστικό in vitro βήτα λακταμικό επαρκεί για στοχευμένη αγωγή σε ασθενείς με μια τόσο σοβαρή λοίμωξη όσο η βακτηριαιμία από P...
	Η μελέτη μας σε συνδυασμό με την υπάρχουσα βιβλιογραφία επιτρέπει με σχετική ασφάλεια να συστήσουμε την στοχευμένη αγωγή με μονοθεραπεία με ένα βήτα λακταμικό, υπάρχουν όμως λεπτά αποτελέσματα που δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν επαρκώς, όπως για παρά...
	SUMMARY
	Background: Bacteremia by Pseudomonas aeruginosa represents a severe infection. Recent studies report overall mortality in patients with this infection between 20% and 60% and mortality attributed to the infection around 15%. The use of antibiotic com...
	antimicrobial increases toxicity as well as the chances for emergence of antimicrobial resistance.
	During the last 15 years several original papers and systematic reviews questioned the benefit of using beta-lactams in combination with other antimicrobials for various serious bacterial infections in immunocompetent
	and immunocompromised patients. It is not clear whether beta-lactam monotherapy leads to similar rates of treatment success compared to combinations of beta-lactams with aminoglycosides or quinolones for the treatment of Pseudomonas aeruginosa bactere...
	Methods: We performed a retrospective cohort study from 3 tertiary hospitals (2 in Greece and 1 in Italy). Pseudomonas aeruginosa isolates were susceptible to a beta-lactam and an aminoglycoside or a quinolone (appropriate therapy according to in vitr...
	Conclusion: Our study, in accordance with previous ones, indicates that the choice between appropriate definitive monotherapy with a beta lactam and appropriate definitive combination therapy with a beta-lactam plus an aminoglycoside or a quinolone ma...
	The results of our study, in combination with results from published studies show that definitive monotherapy with a beta-lactam is an appropriate choice for Pseudomonas aeruginosa bacteremia. However there are fine outcomes that have not been evaluat...
	Μέθοδοι. Πραγματοποιήσαμε μια πολυκεντρική αναδρομική μελέτη κοόρτης με ασθενείς από 3 τριτοβάθμια νοσοκομεία (2 στην Ελλάδα και 1 στην Ιταλία). Τα στελέχη της Pseudomonas aeruginosa που απομονώθηκαν στις αιμοκαλλιέργειες των ασθενών ήταν ευαίσθητα στ...
	Αποτελέσματα. Ανευρέθηκαν και εκτιμήθηκαν 92 επεισόδια βακτηριαιμίας με Pseudomonas aeruginosa από τις βάσεις δεδομένων των νοσοκομείων που συμμετείχαν στη μελέτη. Από αυτά, 54 πληρούσαν  τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη. Η θεραπευτική επιτυχία ήταν υ...
	Συμπεράσματα: Η μελέτη μας, σε συμφωνία με άλλες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ασθενείς με βακτηριαιμία από Pseudomonas aeruginosa έδειξε πως η επιλογή βάσει κατάλληλης στοχευμένης μονοθεραπείας με ένα βήτα λακταμικό σε σύγκριση με συνδυασμένη ...
	Παρόλο που η μελέτη μας σε συνδυασμό με την υπάρχουσα βιβλιογραφία επιτρέπει με σχετική ασφάλεια να συστήσουμε την στοχευμένη αγωγή με μονοθεραπεία με ένα βήτα λακταμικό υπάρχουν λεπτά αποτελέσματα που δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν επαρκώς, όπως για...
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