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Μπριασούλη. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και στους δύο, καθώς η συμπαράσταση 

τους σε αυτή τη διαδρομή υπήρξε συνεχής και ουσιαστική. Δε θα ήθελα να παραλείψω να 

υπογραμμίσω την ακούραστη προσπάθεια που καταβάλλουν συνεχώς για όλους τους φοιτητές του 

μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος και κυρίως το γεγονός ότι το κάνουν με ένα πλατύ και γνήσιο 

χαμόγελο προς όλους μας. Οι συμβουλές τους αποτέλεσαν τα θεμέλια για τη διεκπεραίωση της 

παρούσας εργασίας. 

Επίσης θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον Καθηγητή Παθολογίας κο Αχιλλέα Γκίκα, 

ως μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 

Δεν θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω τη νοσηλεύτρια ελέγχου των λοιμώξεων κα 

Ειρήνη Αστρινάκη, χωρίς τη βοήθεια της οποίας δε θα μπορούσα να συλλέξω τα απαραίτητα 

αρχεία για την πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας. 

Ευχαριστώ τους εργαζόμενους του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Πα.Γ.Ν.Η που με βοήθησαν 

στην κατανόηση των μεθόδων ταυτοποίησης των μικροοργανισμών. 

Ευχαριστίες στην κα Χουλιέτα Περέζ για την οργάνωση και τη συνεχή της παρουσία στο 

μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα. 

 Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επιμελητές μου στο Γενικό Νοσοκομείο Σητείας κα Μαρία 

Μαλαθράκη, κα Μαρία Κλαδίτου και κο Ιωάννη Κατσαράκη, καθώς και στις ειδικευόμενες Μαρία 

Μουδατσάκη, Κωνσταντίνα Λαβασίδου και Εμμανουέλα Παντελιά, χωρίς τη συμβολή των οποίων 

δεν θα μπορούσα να συμμετέχω στο παρόν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. 

Ένα ειλικρινές ευχαριστώ στον κο Νικόλαο Διαλυνά, χωρίς τη βοήθεια του οποίου τα πράγματα θα 

είχαν κυλήσει πολύ διαφορετικά στην ιατρική μου πορεία.  

Τέλος, να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, γνωρίζοντας ότι όσα «ευχαριστώ» και να τους πω, 

ποτέ δεν θα μπορέσω να τους ανταποδώσω τα όσα έχουν κάνει και κάνουν για εμένα.  

 

Στον Βασίλη μας… 

 

 



[6] 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Συντομογραφίες 7 

Περίληψη 9-10 

Abstract 11-12 

Γενικό μέρος  13-24 

Εισαγωγή 15-24 

Γενικά 15 

Περιγραφή του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής 15-16 

Νοσοκομειακές λοιμώξεις σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παίδων 16-17 

Ιδιαιτερότητες ασθενών στη ΜΕΘ Παίδων  18-19 

Ανθεκτικοί μικροοργανισμοί στη ΜΕΘ 19-21 

Μηχανισμοί αντοχής των βακτηρίων 21-22 

Επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής 22-24 

Ειδικό μέρος  25-60 

Σκοπός της μελέτης 27 

Μεθοδολογία  28-31 

Αποτελέσματα  32-47 

Συζήτηση  48-59 

Περιορισμοί της μελέτης  58-59 

Μέλλον-Προοπτική εξέλιξης της μελέτης  59 

Συμπεράσματα 60 

Βιβλιογραφία 61-68 

Παράρτημα 69-72 

 

 

 

 

 

 



[7] 
 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  

Π.Ο.Υ. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

ΝΛ Νοσοκομειακές Λοιμώξεις 

ΜΕΘ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

Πα.Γ.Ν.Η. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

ΕΝΛ Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων  

ECDC European Center for Disease Control and Prevention 

Gram (+) Gram-θετικός μικροοργανισμός 

Gram (-) Gram-αρνητικός μικροοργανισμός 

CoNS Coagulase-negative Staphylococci 

C3G Cephalosporins 3
rd

 Generation 

AMR Antimicrobial resistance 

HAI Hospital-acquired infection  

ICU Intensive Care Unit 

PICU Pediatric Intensive Care Unit 

MRSA Methicillin-resistant S. aureus 

MDR Multidrug-resistant  

XDR Extensively drug-resistant 

PDR Pandrug-resistant 

ESBL Extended-spectrum beta-lactamase 

CLABSI Central line-related blood stream infections 

CAUTI Catheter-associated urinary tract infections 

VAP Ventilator-associated pneumonia  

NHSN National Healthcare Safety Network 

VRE Vancomycin-resistant Enterococcus  

VRSA Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus 

GLASS Global Antimicrobial Resistance Surveillance System  

EARS-Net European Antimicrobial Resistance Surveillance Network 

Ε.Ο.Δ.Υ. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας  

CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute  

EARSS European Antimicrobial Resistance Surveillance System 

MSSA Methicillin-sensitive S.aureus 

Pip./taz. Piperacillin/tazobactam 

TMP/SMX Trimethoprim/sulfamethoxazole 

Π.Γ.Ν.Ι. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

 



[8] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[9] 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή 

Η μικροβιακή αντοχή έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) ως μία 

από τις μεγαλύτερες σύγχρονες απειλές για τον άνθρωπο στον τομέα της Υγείας, με αυξημένη 

επίδραση τόσο στο επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και στον τομέα της οικονομίας. Η 

επίδραση του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής είναι μέγιστη στους χώρους παροχής 

υγειονομικής περίθαλψης και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, όπου καταγράφονται αυξημένα ποσοστά 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΝΛ). Εντός των νοσοκομειακών μονάδων, οι χώροι που 

συσχετίζονται με αυξημένα ποσοστά ΝΛ και μικροβιακής αντοχής είναι οι Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ). Το γεγονός αυτό εξηγείται από τις ιδιαιτερότητες των ασθενών που 

νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, καθώς πρόκειται για βαρέως πάσχοντες ασθενείς που χρήζουν άμεσα 

διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων (π.χ. χρήση παρεμβατικών συσκευών), ενώ η χρήση 

προωθημένων αντιβιοτικών για τη θεραπεία τους δεν είναι σπάνια. Στην περίπτωση των ΜΕΘ 

Παίδων, οι δυσκολίες αντιμετώπισης των ΝΛ είναι μεγαλύτερες λόγω της ανωριμότητας του 

ανοσοποιητικού συστήματος του παιδιατρικού πληθυσμού. Η ανάγκη της επιτήρησης της 

μικροβιακής αντοχής είναι επί του παρόντος ζήτημα καθοριστικής σημασίας για τις ΜΕΘ Παίδων 

καθώς αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα υπηρεσιών υγείας της εκάστοτε ΜΕΘ.  

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση και η ανάλυση των παθογόνων μικροοργανισμών 

που απομονώθηκαν από καλλιέργειες βιολογικού υλικού και καθετήρων βαρέως πασχόντων 

παιδιών καθώς και της διαχρονικής εξέλιξης της μικροβιακής αντοχής στη Μ.Ε.Θ. Παίδων του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η.) για το χρονικό διάστημα 2008-

2019. 

Μεθοδολογία  

Πρόκειται για αναδρομική μονοκεντρική μελέτη. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 

από τα αρχεία της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ). Εξετάστηκαν επιμέρους οι Gram 

(+), οι Gram (-) μικροοργανισμοί και οι μύκητες. Τα αντιβιοτικά-δείκτες για την παρακολούθηση 

της μικροβιακής αντοχής καθορίστηκαν με βάση το πρωτόκολλο για την παρακολούθηση των ΝΛ 

στις ΜΕΘ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης των Λοιμώξεων (European Center for 

Disease Control and Prevention, ECDC). Οι Gram (-) μικροοργανισμοί εξετάστηκαν ως προς την 

πολυανθεκτικότητα τους. Επιπλέον, εξετάστηκαν βασικοί μηχανισμοί αντοχής των 

Εντεροβακτηριακών που καταγράφονται από Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Πα.Γ.Ν.Η.  
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Αποτελέσματα 

Από το σύνολο των 2.127 θετικών καλλιεργειών που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν 1.598 

(529 διπλοκαταχωρήσεις). Οι θετικές καλλιέργειες βιολογικών υγρών και καθετήρων αφορούσαν 

με σειρά συχνότητας: Gram (-) μικροοργανισμούς (60.8%), Gram (+) μικροοργανισμούς (29.7%) 

και μύκητες (9.5%). Η επικράτηση των Gram (-) μικροοργανισμών ήταν διαχρονική. Οι θετικές 

καλλιέργειες βιολογικών υγρών και καθετήρων με Gram (+) μικροοργανισμούς αφορούσαν, με 

σειρά συχνότητας: κοαγκουλάση-αρνητικούς σταφυλόκοκκους (Coagulase-negative Staphylococci, 

CoNS) (58.9%), Staphylococcus aureus (16.2%), Enterococcus spp. (15.6%), και λοιπά Gram (+) 

παθογόνα (9.3%). Οι  CoNS απομονώθηκαν συχνότερα στις αιμοκαλλιέργειες (62.9%) και ο S. 

αureus στις βρογχικές εκκρίσεις (59.7%) (p<0.001). Ο μέσος όρος  του S. aureus  ανθεκτικού στη 

μεθικιλλίνη/οξακιλλίνη  στη διάρκεια των ετών ήταν 40%. Δεν παρατηρήθηκε αυξητική τάση 

αντοχών για τους Gram (+) μικροοργανισμούςσε καμία κατηγορία αντιβιοτικών. Οι συχνότητες 

απομόνωσης των Gram (-) ήταν: Pseudomonas aeruginosa (37.6%), Εντεροβακτηριακά (31.1%), 

Acinetobacter baumannii (17.2%), Stenotrophomonas maltophilia (13.4%) και αναερόβιοι Gram (-) 

μικροοργανισμοί (0.8%). Η πλειοψηφία των Gram (-) απομονώθηκε από τις βρογχικές εκκρίσεις 

(68%). Η διαχρονική αντοχή κατά μέσο όρο της P.aeruginosa ήταν 49% στις καρβαπενέμες και 

15% στην κεφταζιδίμη, του A.baummannii 64% στις καρβαπενέμες, 60% στις κεφαλοσπορίνες 3
ης

 

γενιάς (Cephalosporins 3
rd

 Generation, C3G) και 11% στην κολιστίνη, της E.coli και των ειδών 

Klebsiella 23% και 32% στις C3G, αντίστοιχα, και της S.maltophilia  53% στην τριμεθοπρίμη-

σουλφαμεθοξαζόλη. Αυξητική τάση των αντοχών δεν παρατηρήθηκε για τα Gram (-) παθογόνα. Τα 

ποσοστά των πολυανθεκτικών Gram (-) στελεχών ήταν: πολυανθεκτικά 23.5%, εκτεταμένης 

ανθεκτικότητας 15.6%, πανανθεκτικά 1.2%. Ο συχνότερος μηχανισμός αντοχής για την E.coli και 

τα είδη Klebsiella ήταν η παραγωγή ευρέος φάσματος β-λακταμάσης (29% και 27%, αντίστοιχα). 

Η πλειοψηφία των δειγμάτων των μυκήτων αφορούσε non-albicans είδη Candida (89, 58.9%). 

Διαχρονικά η αντοχή στα αντιμυκητικά παρέμεινε <3%. 

 

Συμπεράσματα 

Στη ΜΕΘ Παίδων του Πα.Γ.Ν.Η. οι επικρατούντες μικροοργανισμοί για το διάστημα 2008-2019 

ήταν οι Gram (-) με κύριο εκπρόσωπο την P.aeruginosa. Ιδιαίτερα αυξημένες αντοχές στις 

περισσότερες κατηγορίες αντιβιοτικών που εξετάστηκαν, καταγράφηκαν για την P.aeruginosa, το 

A.baummannii και τη S.maltophilia. Επιπλέον, καταγράφηκαν υψηλά ποσοστά απoμόνωσης 

ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη S.aureus. Παρά τις υψηλές αντοχές που καταγράφηκαν, δεν 

παρατηρήθηκε αυξητική τάση των αντοχών στη διάρκεια των ετών.  

Λέξεις-κλειδιά: μικροβιακή αντοχή, νοσοκομειακές λοιμώξεις, πολυανθεκτικότητα, μηχανισμοί 

αντοχής, ΜΕΘ Παίδων, διαχρονική μελέτη 
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ABSTRACT 

Background 

Antimicrobial resistance (AMR) has been characterized by the World Health Organization (WHO) 

as one of the greatest modern threats to humans in the field of Health, with increased influence both 

in terms of human resources and of the economy. The effect of AMR is maximum in healthcare-

providing facilities and especially in hospitals, where increased rates of hospital-acquired infections 

(HAIs) are recorded. Within the hospital unit, the areas associated with increased rates of HAIs and 

AMR are the Intensive Care Units (ICUs). This is explained by the particularities of patients 

hospitalized in the ICU, as they are critically-ill and require immediate diagnostic and therapeutic 

interventions (use of indwelling devices), while the use of advanced antibiotics for their treatment is 

common. In Pediatric ICUs (PICUs), the difficulties of dealing with HAIs are greater due to the 

immaturity of the immune system of the pediatric population. The need for the surveillance of 

AMR is currently a key issue for PICUs as it depicts the quality of health services of each ICU.  

Objective 

The purpose of this study is to investigate and analyze the pathogenic microorganisms isolated from 

cultures of biological material and catheters of critically-ill children as well as the longitudinal 

evolution of microbial resistance in the PICU of the University General Hospital of Heraklion for 

the period 2008-2019. 

Methods 

It is a retrospective single-center study. The data collection was based on Hospital Infections 

Committee’s archives. Gram (+), Gram (-) microorganisms and fungi were examined individually. 

The data relating to the fungi was recorded for the period 2011-2019. The antibiotic markers for the 

monitoring of AMR were established on the basis of the protocol on the monitoring of HAIs in the 

ICU of the European Center for Disease Control and Prevention (ECDC). Gram (-) microorganisms 

were examined in terms of multi-resistance. In addition, basic resistance mechanisms of 

Enterobacteriaceae recorded by the Microbiological Laboratory of the University General Hospital 

of Heraklion were examined. 
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Results 

Of the total of 2,127 positive cultures collected, 1,598 were analyzed (529 duplicates). Positive 

cultures of biological material and catheters are mentioned in order of frequency: Gram (-) 

microorganisms (60.8%), Gram (+) microorganisms (29.7%) and fungi (9.5%). The prevalence of 

Gram (-) microorganisms was longitudinal. Positive cultures of biological material and catheters 

with Gram (+) microorganisms are reported in order of frequency: Coagulase-negative 

staphylococci (CoNS) (58.9%), Staphylococcus aureus (16.2%), Enterococcus spp. (15.6%) and 

other Gram (+) pathogens (9.3%). CoNS were more often isolated from blood cultures (62.9%) and 

S. aureus from bronchial secretions (59.7%) (p<0.001). The average resistance rate of methicillin-

resistant S. aureus (MRSA) longitudinally was 40%. No positive trend of resistance was observed 

for Gram (+) microorganisms in any class of antibiotics. The isolation frequencies of Gram (-) 

were: Pseudomonas aeruginosa (37.6%), Enterobacteriaceae (31.1%), Acinetobacter baumannii 

(17.2%), Stenotrophomonas maltophilia (13.4%) and anaerobic Gram (-) microorganisms (0.8%). 

The majority of Gram (-) was isolated from bronchial secretions (68%). The longitudinal mean 

resistance of P.aeruginosa was 49% to carbapenems and 15% to ceftazidime, A.baummannii 64% 

to carbapenems, 60% to 3
rd

 generation cephalosporins (C3G) and 11% to colistin, E.coli and 

Klebsiella spp. 23% and 32% to C3G, respectively, and S.maltophilia 53% to trimethoprim-

sulfamethoxazole. No positive trend of resistance for Gram (-) pathogens was observed. The 

percentages of multi-resistant Gram (-) strains were: multidrug-resistant (MDR) 23.5%, extensively 

drug-resistant (XDR) 15.6%, pandrug-resistant (PDR) 1.2%. The most common resistance 

mechanism for E.coli and Klebsiella spp. was the production of extended-spectrum beta-lactamase 

(ESBL) (29% and 27%, respectively). The majority of fungi samples concerned non-albicans 

Candida species (58.9%). Over time antifungal resistance remained <3%. 

Conclusion 

In the PICU of the University General Hospital of Heraklion the prevailing microorganisms for the 

period 2008-2019 were the Gram (-) and their main representative was P.aeruginosa. Particularly 

increased resistance rates in most of the categories of antibiotics examined, were recorded for 

P.aeruginosa, A.baummannii and S.maltophilia. In addition, high rates of MRSA were recorded. 

Despite the increased resistance rates recorded, no positive trend of resistance was observed over 

the years. 

Keywords: antimicrobial resistance; hospital-acquired infections; multi-resistance; resistance 

mechanisms; PICU; longitudinal study 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Γενικά 

Η ανακάλυψη των αντιβιοτικών υπήρξε αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα 

επιτεύγματα της σύγχρονης Ιατρικής, η ευρεία χρήση των οποίων μείωσε σε μεγάλο βαθμό τους 

δείκτες θνησιμότητας και νοσηρότητας των λοιμωδών νοσημάτων. Από την εποχή που ο Alexander 

Fleming στο εργαστήριό του στο Saint Mary’s Hospital του Λονδίνου αντιλήφθηκε ότι ένα 

μύκητας τυχαία επιμόλυνε ένα τρυβλίο και παρήγαγε μια ουσία (πενικιλλίνη) που μπορούσε να 

σκοτώσει τα βακτήρια που μελετούσε (1), έως σήμερα, περίπου 100 χρόνια μετά, η επίδρασης της 

μικροβιακής αντοχής έχει αλλάξει καθοριστικά την προηγηθείσα αντίληψη ότι οι αντιμικροβιακοί 

παράγοντες αποτελούν πανάκεια. 

Μικροβιακή αντοχή ονομάζεται η ικανότητα ενός παθογόνου μικροοργανισμού να 

επιβιώσει της δράσης ενός αντιμικροβιακού παράγοντα (2). Η ομάδα των αντιμικροβιακών 

παραγόντων περιλαμβάνει τα αντιβακτηριακά (αντιβιοτικά), τα αντιμυκοβακτηριακά, τα αντιιικά, 

τα αντιμυκητικά και τα αντιπαρασιτικά φάρμακα (2). Οι βασικότερες αιτίες της ανάπτυξης 

μικροβιακής αντοχής που οδηγούν σε αύξηση της πίεσης επιλογής (resistance selection) είναι: α) η 

υπερκατανάλωση των αντιμικροβιακών παραγόντων (χρήση στους ανθρώπους, στη γεωργία και 

στην κτηνοτροφία) και β) η ακατάλληλη συνταγογράφηση αντιμικροβιακών παραγόντων (ως προς 

το είδος, τη δοσολογία, την οδό χορήγησης ή τη διάρκεια της θεραπείας) (3). Ταυτόχρονα, το 

πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής οξύνεται από την έλλειψη ικανοποιητικών και 

αποτελεσματικών μεθόδων πρόληψης και στρατηγικών αντιμετώπισης.  

 

Περιγραφή του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής 

Η μικροβιακή αντοχή έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(Π.Ο.Υ.) ως μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες απειλές για τον τομέα της Υγείας (4). 

Υπολογίζεται ότι 700 χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως εξαιτίας του φαινομένου αυτού, 

αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί στους 10 εκατομμύρια θανάτους ετησίως έως το 2050 (1). 

Πέρα από την επίδραση της μικροβιακής αντοχής στο ανθρώπινο δυναμικό, καταλυτική είναι η 

επίδρασή της και στον τομέα της οικονομίας. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το 2050 θα δαπανώνται 

έως και 100 τρισεκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

μικροβιακής αντοχής (5). Ταυτόχρονα, στις χώρες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα (χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος) το φορτίο των λοιμωδών νοσημάτων αυξάνεται (6, 7), ενώ 

παράλληλα αυξημένο φορτίο μικροβιακής αντοχής καταγράφεται σε ευπαθείς πληθυσμούς, όπως οι 

μετανάστες (7, 8).   
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Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με σημαντικό πρόβλημα στη μικροβιακή 

αντοχή και με σημαντική κατανάλωση αντιμικροβιακών παραγόντων τόσο στην κοινότητα όσο και 

ενδονοσοκομειακά (Εικόνα 1) σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου 

και Πρόληψης Νοσημάτων (European Center for Disease Control and Prevention, ECDC) (9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Κατανάλωση αντιβακτηριακών για συστηματική χρήση ενδονοσοκομειακά στις χώρες 

της Ευρώπης το 2018, εκφρασμένο σε DDD ανά 1.000 κατοίκους την ημέρα (9). DDD: Defined 

Daily Dose  

 

Νοσοκομειακές λοιμώξεις (ΝΛ) σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων 

Νοσοκομειακές λοιμώξεις που αποκτήθηκαν σε ΜΕΘ (ICU-acquired healthcare 

associated infections) ονομάζονται οι λοιμώξεις που εκδηλώνονται έπειτα από 48 ή περισσότερες 

ώρες από την εισαγωγή ενός ασθενούς στη ΜΕΘ, με την προϋπόθεση η λοίμωξη να μην ήταν 

παρούσα ή σε φάση επώασης τη στιγμή της εισαγωγής του. Πρακτικά, όλες οι λοιμώξεις που 

εκδηλώνονται από την 3
η
 ημέρα εισαγωγής στη ΜΕΘ και έπειτα θα πρέπει να εξετάζονται ως ΝΛ 

(10).  

Οι ΝΛ αποτελούν βασικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας για τους 

νοσηλευόμενους ασθενείς στις ΜΕΘ. Επιπλέον αυτού, παρατείνουν τη διάρκεια νοσηλείας και 

αυξάνουν το κόστος νοσηλείας των ασθενών, ιδιαίτερα στην περίπτωση λοίμωξης από  

πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς (11). Αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι περισσότερο από το 

ένα τρίτο των ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ Ενηλίκων (12), αναπτύσσουν ΝΛ κατά την 
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παραμονή τους στη ΜΕΘ, ενώ έχουν αυξημένες πιθανότητες αυτή να αφορά πολυανθεκτικό 

μικροοργανισμό σε σχέση με κάποιον ασθενή που νοσηλεύεται σε κάποια συμβατική κλινική (13). 

Ο επιπολασμός των ΝΛ στις ΜΕΘ Παίδων αναφέρεται στις διαφορετικές μελέτες από 12-

23% (14), ποσοστό που πιθανώς έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης των 

πολυανθεκτικών στελεχών.  

Οι βασικότερες κατηγορίες νοσοκομειακών λοιμώξεων στις ΜΕΘ Παίδων είναι: (α) οι 

αιματογενείς λοιμώξεις σχετιζόμενες με κεντρικούς καθετήρες (Central line-related blood stream 

infections, CLABSIs), (β) οι ουρολοιμώξεις που σχετίζονται με τη χρήση ουροκαθετήρα (Catheter-

associated urinary tract infections, CAUTIs) και (γ) οι πνευμονίες σχετιζόμενες με αναπνευστήρα 

(Ventilator-associated pneumonia, VAPs) (15).  

Η επιδημιολογία των υπεύθυνων παθογόνων μικροοργανισμών ποικίλλει στις αναφορές 

της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν συχνότερα ανά κατηγορία 

ΝΛ σύμφωνα με στοιχεία από το National Healthcare Safety Network (NHSN) των Η.Π.Α. για τα 

έτη 2011-2014 ήταν: ο S. aureus και οι κοαγκουλάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι (Coagulase-

negative Staphylococci, CoNS) για τις αιματογενείς λοιμώξεις σχετιζόμενες με κεντρικούς 

καθετήρες, η E.coli και η P.aeruginosa για τις ουρολοιμώξεις που σχετίζονται με ουροκαθετήρες, ο 

S. aureus και η P.aeruginosa για την πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα (11). Σε 

μελέτη που αφορούσε ΜΕΘ Παίδων σκανδιναβικής χώρας της Ευρώπης, με αυξημένη συχνότητα 

απομονώθηκαν σε ασθενείς με CLABSIs οι CoNS και η Serratia marcescens (16). Αντίθετα, σε 

ΜΕΘ Παίδων της Ευρώπης τα Εντεροβακτηριακά και τα είδη Candida συσχετίστηκαν σε 

αυξημένη συχνότητα με τις CLABSIs (17). Αντίστοιχα, υπεροχή στην απομόνωση των Gram (-) 

μικροοργανισμών στις VAPs αναφέρεται σε άλλη μελέτη (18). Στην περίπτωση των CAUTIs, τα 

δεδομένα είναι πιο ξεκάθαρα καθώς στην πλειοψηφία των βιβλιογραφικών αναφορών αναφέρεται 

ότι συχνότερα απομονώνονται οι Gram (-) μικροοργανισμοί όπως η E.coli, η P.aeruginosa και η 

K.pneumoniae (19). 

Οι μύκητες αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία μικροβίων στις ΜΕΘ Παίδων. Συχνότερα 

απομονώνονται τα είδη Candida, με κυριότερο εκπρόσωπο την Candida albicans (20). Ωστόσο, τα 

non-albicans Candida spp. φαίνεται να αυξάνονται σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές αναφορές (20). 

Συχνά οι επιθετικές μορφές των λοιμώξεων αυτών εκδηλώνονται ως καντινταιμία ή γενικευμένη 

καντιντίαση (20). H μελέτη της επιδημιολογίας αυτών των μικροοργανισμών στις ΜΕΘ Παίδων 

είναι σημαντική καθώς συσχετίζονται στη βιβλιογραφία με την εκδήλωση σήψης σε νοσηλευόμενα 

παιδιά, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν συχνά πληθυσμούς αποικισμού (έως και 70%) (20). Συνεπώς, η 

γνώση περί των μυκήτων στις ΜΕΘ Παίδων είναι απαραίτητο εργαλείο για τη σωστή αντιμετώπιση 

δύο άκρως αντίθετων περιπτώσεων. 
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Ιδιαιτερότητες ασθενών στη ΜΕΘ Παίδων  

Οι ιδιαιτερότητες των ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ Παίδων εξηγούν και την 

αυξημένη συχνότητα των ΝΛ σε αυτές. Στην πλειοψηφία τους, οι νοσηλευόμενοι στη ΜΕΘ 

ασθενείς είναι βαρέως πάσχοντες, παρουσιάζουν αιμοδυναμική αστάθεια και χρήζουν άμεσα 

διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων (21). Παραδείγματα τέτοιων είναι η τοποθέτηση 

ενδοτραχειακών σωλήνων, κεντρικών φλεβικών γραμμών, ουροκαθετήρων ή άλλων παρεμβατικών 

συσκευών (15). Αντίστοιχες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται και στη ΜΕΘ Ενηλίκων, με τα 

ποσοστά χρήσης παρεμβατικών συσκευών να είναι μεγαλύτερα. Ωστόσο, εάν και συνολικά τα 

ποσοστά χρήσης παρεμβατικών συσκευών στις κλινικές ενηλίκων είναι μεγαλύτερα από τα 

αντίστοιχα παιδιατρικά τμήματα, τα ποσοστά ΝΛ που σχετίζονται με τη χρήση παρεμβατικών 

συσκευών σε κάποιες ΜΕΘ Παίδων είναι υψηλότερα από τις αντίστοιχες των ενηλίκων (11, 22). 

 Επιπλέον, να σημειωθεί ότι συχνά οι ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ έχουν 

νοσηλευτεί προηγουμένως σε άλλη κλινική με αποτέλεσμα να έχουν λάβει ήδη αντιμικροβιακούς 

παράγοντες κατά τη νοσηλεία τους. Συνεπώς, στις περισσότερες περιπτώσεις και αναλογιζόμενοι 

τη βαρύτητα αυτών των ασθενών, η χρήση προωθημένων αντιβιοτικών κρίνεται «απαραίτητη», 

γεγονός που υποστηρίζεται και στη βιβλιογραφία καθώς τονίζεται η σημασία της πρώιμης έναρξης 

της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής για την έκβαση αυτών των ασθενών (23). Προηγούμενες 

μελέτες έχουν δείξει ότι 57-79% των ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ Παίδων θα λάβουν 

αντιβιοτική θεραπεία και ότι το 34% αφορά σε ευρέος φάσματος αντιβιοτικά (21, 24). Σύμφωνα με 

αναδρομική πολυκεντρική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ΜΕΘ Παίδων των Η.Π.Α, 

παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις στη χρήση αντιβιοτικών στις διάφορες ΜΕΘ Παίδων, 

γεγονός που εξηγείται (εν μέρει) σύμφωνα με τους συγγραφείς της από την ετερογένεια των 

περιστατικών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ Παίδων. Στην ίδια μελέτη, στο σύνολο των 41 ΜΕΘ 

Παίδων που μελετήθηκαν, οι δέκα συχνότερα συνταγογραφούμενοι αντιμικροβιακοί παράγοντες 

που καταγράφηκαν, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Να σημειωθεί, επίσης, ότι βασική ιδιαιτερότητα του παιδιατρικού πληθυσμού αποτελεί η 

ανωριμότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, γεγονός που περιορίζει την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των λοιμώξεων γενικά.     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τα 10 συχνότερα συνταγογραφούμενα αντιβιοτικά σε 41 ΜΕΘ Παίδων των Η.Π.Α. 

(21) 

 

Αντιβιοτικό  DOT/total DOT όλων των 

αντιβιοτικών 

Βανκομυκίνη 17.6 

Νατριούχος Κεφαζολίνη 11.6 

Πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη 8.2 

Κεφτριαξόνη 7.1 

Κλινδαμυκίνη 5.6 

Μεροπενέμη 5 

Κεφεπίμη 4.5 

Νατριούχος Κεφοταξίμη 4.2 

Τριμεθοπρίμη- 

σουλφαμεθοξαζόλη 

4.1 

Γενταμυκίνη 3.2 

     DOT= Days of therapy  

 

 

Ανθεκτικοί μικροοργανισμοί στη ΜΕΘ Παίδων  

Την προηγούμενη 15ετία το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τους 

πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς ήταν στραμμένο κατά κύριο λόγο στα Gram-θετικά παθογόνα, 

όπως τον ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (Methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus, MRSA), τον ανθεκτικό στην πενικιλλίνη Πνευμονιόκοκκο και τον ανθεκτικό στην 

βανκομυκίνη Εντερόκοκκο (Vancomycin-resistant Enterococcus, VRE) (25). Ωστόσο η ανάδυση 

όλο και περισσότερων Gram (-) πολυανθεκτικών μικροοργανισμών, άλλαξε τα δεδομένα.  

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι συχνότεροι παθογόνοι μικροοργανισμοί που 

οφείλονται για περισσότερο από το 80% των λοιμώξεων στις ΜΕΘ είναι: E.faecium, S.aureus, 

A.baumannii, P.aeruginosa και Enterobacter spp. (ομάδα ESKAPE) (26). Αρκετοί συγγραφείς 

προτείνουν την αλλαγή του συχνά αναφερόμενου στη βιβλιογραφία ακρωνυμίου σε ESCAPE 

(E.faecium, S.aureus, C.difficile, A.baumannii, P.aeruginosa και Enterobacteriaceae spp.), 

τονίζοντας τις αυξημένες αντοχές του συνόλου των Εντεροβακτηριακών και του C.difficile (27).  

Στη βιβλιογραφία, ολοένα και συχνότερα οι παθογόνοι μικροοργανισμοί αναφέρονται σε 

συνδυασμό με την κατηγορία του αντιβιοτικού παράγοντα που παρουσιάζουν αντοχή, στρέφοντας 

έτσι την προσοχή του αναγνώστη περισσότερο στη σχέση του μικροβίου-αντιβιοτικού παράγοντα 

και των υποκείμενων μηχανισμών αντοχής, και λιγότερο στους παθογόνους μικροοργανισμούς per 
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se. Το 2017 ο Π.Ο.Υ. δημοσίευσε μια λίστα με τους  ανθεκτικούς μικροοργανισμούς που 

αποτελούν προτεραιότητα για την ανάπτυξη αντιβιοτικών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται (28): 

 

Προτεραιότητα επιπέδου 1: Yψηλότερης επικινδυνότητας μικροοργανισμοί (critical) 

o Ανθεκτικό στις καρβαπενέμες Acinetobacter baumannii  

o Ανθεκτική στις καρβαπενέμες Pseudomonas aeruginosa 

o Ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Εντεροβακτηριακά που παράγουν ευρέος φάσματος β-

λακταμάσες  (Extended-spectrum b-lactamase, ESBL) 

Προτεραιότητα επιπέδου 2: Yψηλής επικινδυνότητας μικροοργανισμοί (high) 

o Ανθεκτικός στη βανκομυκίνη Enterococcus faecium  

o Ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη, ενδιάμεσης ανθεκτικότητας ή ανθεκτικός στη βανκομυκίνη 

Staphylococcus aureus (Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus, VRSA) 

o Ανθεκτικό στην κλαριθρομυκίνη Helicobacter pylori 

o Ανθεκτικά στις φλουοροκινολόνες είδη Campylobacter 

o Ανθεκτικά στις φλουοροκινολόνες είδη Salmonella 

o Ανθεκτική στις κεφαλοσπορίνες, στις φλουοροκινολόνες Neisseria gonorrhoeae 

Προτεραιότητα επιπέδου 3: Ενδιάμεσης επικινδυνότητας μικροοργανισμοί (medium) 

o Streptococcus pneumoniae χωρίς ευαισθησία στην πενικιλλίνη 

o Ανθεκτικός στην αμπικιλλίνη Haemophilus influenzae 

o Ανθεκτικά στις φλουοροκινολόνες  είδη Shigella  

 

Με βάση την παραπάνω δημοσίευση του Π.Ο.Υ. μία διεθνής ομάδα ερευνητών 

δημιούργησε μία αντίστοιχη λίστα με τους παθογόνους μικροοργανισμούς που αποτελούν 

προτεραιότητα για την ανάπτυξη αντιβιοτικών για τις ΜΕΘ. Σύμφωνα με την TOTEM μελέτη 

(TOp TEn resistant Microorganisms) (13):   

o Το ανθεκτικό στις καρβαπενέμες Acinetobacter baumannii, η Klebsiella pneumoniae που 

παράγει καρβαπενεμάσες και η πολυανθεκτική Pseudomonas aeruginosa αναγνωρίστηκαν 

ως μικροοργανισμοί υψηλότερης επικινδυνότητας (critical organisms). 

o Ως υψηλής επικινδυνότητας μικροοργανισμοί (high-risk organisms) χαρακτηρίζονται η 

ανθεκτική στις καρβαπενέμες Pseudomonas aeruginosa, ο MRSA και τα 

Εντεροβακτηριακά που παράγουν ESBL.  

o H Serratia marcescens που παράγει ESBL, o VRE και η ανθεκτική στην τριμεθοπρίμη-

σουλφαμεθοξαζόλη Stenotrophonas maltophilia χαρακτηρίστηκαν ως μικροοργανισμοί 

ενδιάμεσης επικινδυνότητας (medium priority). 
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Αντίστοιχη μελέτη που να αφορά τις ΜΕΘ Παίδων δεν ανευρίσκεται στη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ 

συνολικά η μελέτη των πολυανθεκτικών μικροβίων φαίνεται να γίνεται συστηματικότερα στις 

ΜΕΘ Ενηλίκων, με περισσότερες αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία (29). Ωστόσο, οι βασικοί 

πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί στις ΜΕΘ Παίδων φαίνεται να μην διαφέρουν ουσιαστικά από 

εκείνους των ΜΕΘ Ενηλίκων (29, 30) ως προς το είδος τους, αλλά ως προς τη συχνότητα 

απομόνωσης συγκεκριμένων πολυανθεκτικών μικροοργανισμών (31).  

 

Μηχανισμοί αντοχής των βακτηρίων 

Η ενδογενής ή φυσική αντοχή (intrinsic resistance) των μικροοργανισμών μπορεί να οριστεί ως η 

σχετικά υψηλή ανοχή σε ένα συγκεκριμένο αντιβιοτικό, η οποία είναι κοινή σε όλα τα μέλη ενός 

είδους βακτηρίων (32) λόγω της ύπαρξης εγγενών δομικών ή λειτουργικών χαρακτηριστικών (33). 

Εκτός από τους ενδογενείς μηχανισμούς αντοχής, τα μικρόβια μπορεί να αποκτήσουν ή 

να αναπτύξουν αντοχή στους αντιμικροβιακούς παράγοντες. Οι βασικές κατηγορίες μηχανισμών 

μικροβιακής αντοχής είναι (32) (Εικόνα 2):  

α) μείωση της συγκέντρωσης του φαρμάκου που μπορεί να φτάσει το στόχο του, είτε 

απομακρύνοντας το από το κύτταρο, είτε αποτρέποντας την είσοδό του σε αυτό 

β) απενεργοποίηση ή τροποποίηση του φαρμάκου προτού φτάσει στο στόχο του 

(ενδοκυτταρικά ή εξωκυτταρικά)  

γ) τροποποίηση του στόχου του φαρμάκου ώστε να μην μπορέσει να προσδεθεί ο 

αντιμικροβιακός παράγοντας  

δ) δημιουργία μίας εναλλακτικής οδού για την πραγματοποίηση των διεργασιών που 

καταστέλλονται από το φάρμακο 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μικροοργανισμού που διαθέτει μηχανισμούς της πρώτης 

κατηγορίας είναι η P. aeruginosa (αντικατάσταση των πορινών της κυτταρικής μεμβράνης με 

μικρότερες ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση του φαρμάκου στο κύτταρο) (32). 

Αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα για τη δεύτερη κατηγορία μηχανισμών αντοχής αποτελούν οι 

ευρέος φάσματος β-λακταμάσες, που προσδίδουν αντοχή σε πολλούς διαφορετικούς 

μικροοργανισμούς στις πενικιλλίνες, στις κεφαλοσπορίνες και στην αζτρεονάμη και μελετήθηκαν 

αρχικά στα Εντεροβακτηριακά. Όσον αφορά την τρίτη και την τέταρτη κατηγορία, 

χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι ο E. faecium ανθεκτικός στην βακνομυκίνη και ο MRSA, 

αντίστοιχα. 
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Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση των βασικών μηχανισμών αντοχής των μικροβίων (32). 

 

Επιτήρηση μικροβιακής αντοχής  

Η σημασία της επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής έγκειται: α) στον προσδιορισμό του 

προβλήματος της μικροβιακής αντοχής, β) στην ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων και γ) στη 

μείωση της πίεσης επιλογής για την ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής (34). 

Η σημασία της επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό το 

επίκεντρο των δράσεων του Π.Ο.Υ. τα τελευταία χρόνια. Το 2015 ο Π.Ο.Υ ανακοίνωσε το “Global 

Action Plan on Antimicrobial Resistance” που στόχο είχε να εξασφαλίσει τη συνέχεια στην 

πρόληψη και στη θεραπεία των λοιμωδών νοσημάτων, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η 

ορθολογική χρήση των αντιμικροβιακών για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής (35).  

Η καταγραφή και αναφορά των δεδομένων μικροβιακής αντοχής στους αρμόδιους φορείς 

επιδημιολογικής επιτήρησης των ΝΛ, γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο στο Global Antimicrobial 

Resistance Surveillance System (GLASS) (36), σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο European Antimicrobial 

Resistance Surveillance Network (EARS-Net) του ECDC (37) και σε εθνικό επίπεδο στον Εθνικό 

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ- Σχέδιο Δράσης Προκρούστης 2010-2014, Ελληνικό 

σύστημα επιτήρησης ΝΛ-WHONET) (38, 39). Η συμμετοχή των ΜΕΘ Ενηλίκων στα 
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προαναφερθέντα συστήματα επιτήρησης προηγήθηκε χρονικά σε σχέση με εκείνη των ΜΕΘ 

Παίδων. Συνεπώς, τα βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν μικροβιακή αντοχή στις ΜΕΘ 

Ενηλίκων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο είναι περισσότερα από εκείνα των ΜΕΘ 

Παίδων. Η ανάγκη συστηματικής καταγραφής των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των 

υπεύθυνων μικροοργανισμών για τις ΝΛ καθώς και των αντοχών τους στις ΜΕΘ Παίδων είναι επί 

της παρούσης ισχυρότερη από ποτέ.  
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση και η ανάλυση των παθογόνων 

μικροοργανισμών που απομονώθηκαν από καλλιέργειες βιολογικού υλικού και καθετήρων βαρέως 

πασχόντων παιδιών καθώς και της διαχρονικής εξέλιξης της μικροβιακής αντοχής στη Μ.Ε.Θ. 

Παίδων του Πα.Γ.Ν.Η. για το χρονικό διάστημα 2008-2019. Πιο συγκεκριμένα, η  συχνότητα 

απομόνωσης των παθογόνων, η κατανομή τους στα διαφορετικά δείγματα των καλλιεργειών, η 

επικράτηση συγκεκριμένων μικροοργανισμών στο χρόνο καθώς και η διακύμανση αυτών στο 

προαναφερθέν χρονικό διάστημα αποτελεί το αντικείμενο έρευνας της παρούσας μελέτης. Σε 

συνδυασμό με την καταγραφή της αντοχής των συχνότερων παθογόνων σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες αντιβιοτικών και της διακύμανσης αυτής στη διάρκεια των χρόνων, θα εντοπισθούν οι 

μικροοργανισμοί εκείνοι που διαχρονικά ή παροδικά οξύνουν το πρόβλημα της μικροβιακής 

αντοχής στη ΜΕΘ Παίδων του Πα.Γ.Ν.Η. και έτσι, σε δεύτερο χρόνο θα μπορέσουν να 

πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στοχευμένες για τον περιορισμό αυτών.  

Επιπλέον αυτού, επιμέρους κομμάτι της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της 

πολυανθεκτικότητας των Gram (-) μικροοργανισμών. Η γνώση της συχνότητας και αναλογίας των 

πολυανθεκτικών (MDR), εκτεταμένης ανθεκτικότητας (XDR) και πανανθεκτικών στελεχών (PDR) 

των Gram (-) μικροοργανισμών είναι απαραίτητη στο πλαίσιο επιτήρησης των ΝΛ. 

Τέλος, θα μελετηθούν ορισμένοι βασικοί μηχανισμοί αντοχής των Gram (-) 

μικροοργανισμών. Η ανάδειξη των συχνότερων μηχανισμών αντοχής έχει ως στόχο τη βαθύτερη 

κατανόηση της επίκτητης αντοχής, ώστε να μπορέσει να γίνει η αντιμετώπιση των λοιμώξεων στη 

ΜΕΘ Παίδων του Πα.Γ.Ν.Η. αποτελεσματικότερη.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

1. Είδος μελέτης  

Πρόκειται για αναδρομική μονοκεντρική μελέτη μικροβιακής αντοχής παθογόνων που 

απομονώθηκαν από καλλιέργειες βιολογικού υλικού και καθετήρων βαρέως πασχόντων παιδιών 

που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ Παίδων του Πα.Γ.Ν.Η. Κρήτης για τα έτη 2008-2019.  

2. Άδεια διεξαγωγής της μελέτης- Χρονοδιάγραμμα 

Για την παρούσα μελέτη ζητήθηκε άδεια από την Επιτροπή Βιοηθικής του Πα.Γ.Ν.Η. για 

την απαλλαγή από την έγγραφη συγκατάθεση των ασθενών (waive of consent). Η παρούσα μελέτη 

με αριθμό πρωτοκόλλου 8428/6-6-2019 εγκρίθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Πα.Γ.Ν.Η. 

στις 7-8-2019. Η συλλογή δεδομένων ξεκίνησε έκτοτε και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2019. 

Η ανάλυση των δεδομένων ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 

2020 και η συγγραφή της μελέτης ξεκίνησε το Δεκέμβριο και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριου του 

2020. 

3. Μικροβιολογικά δεδομένα 

Τα αποτελέσματα των θετικών καλλιεργειών με τα αντίστοιχα αντιβιογράμματα 

συλλέχτηκαν από το αρχείο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, η οποία λαμβάνει 

καθημερινή ενημέρωση από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο στα πλαίσια επιτήρησης της 

μικροβιακής αντοχής του Πα.Γ.Ν.Η. Οι καλλιέργειες αυτές αφορούσαν είτε καλλιέργειες 

επιτήρησης που συστηματικά λαμβάνει η ΜΕΘ Παίδων είτε επί λοίμωξης βαρέως πασχόντων 

ασθενών. 

Κλινικά δείγματα: Το σύνολο των μικροοργανισμών προέρχονταν από καλλιέργειες που 

αφορούσαν τα παρακάτω βιολογικά δείγματα και καθετήρες: αίμα, δείγματα του κατώτερου 

αναπνευστικού (βρογχικές εκκρίσεις ή βρογχικό έκπλυμα), ούρα, δείγματα από το άκρο κεντρικών 

φλεβικών ή αρτηριακών καθετήρων, δείγματα από το άκρο καθετήρων παροχέτευσης και 

ενδοτραχειακών σωλήνων, πύον από δερματικές βλάβες/μαλακά μόρια/ χειρουργικές τομές, 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό, γαστρικό/ασκιτικό/περιτοναϊκό/πλευριτικό υγρό, ωτικό έκκριμα, κολπικό 

και οφθαλμικό επίχρισμα, τρίχες του τριχωτού της κεφαλής και κόπρανα.  

Μικροβιολογικός έλεγχος: Η ταυτοποίηση των βακτηριακών στελεχών από το Μικροβιολογικό 

Εργαστήριο γίνεται με συμβατικές τεχνικές (χρώση κατά Gram και βιοχημικές δοκιμασίες) και 

συμπληρώνεται με το σύστημα API  (bioMérieux SA, Marcy L’Etoile, France) ή το 

αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 (bioMérieux). Ο έλεγχος της ευαισθησίας των στελεχών στα 

αντιβιοτικά γίνεται είτε με τη μέθοδο διάχυσης δίσκων αντιβιοτικών σε άγαρ (Kirby-Bauer) ή με το 

αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται σύμφωνα με τις 
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κατευθυντήριες οδηγίες του Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Η αντοχή του 

εντερόκοκκου στα γλυκοπεπτίδια επιβεβαιώνεται με τη μέθοδο E-test (bioMérieux). H ευαισθησία 

του σταφυλόκοκκου στη μεθικιλλίνη/οξακιλλίνη ελέγχεται φαινοτυπικά με τη διάχυση της 

κεφοξιτίνης σε άγαρ, ενώ η παραγωγή ευρέος φάσματος β-λακταμάσης (ESBL) ελέγχεται με το 

τεστ συνέργειας του κλαβουλανικού οξέος με 3
ης

 γενιάς κεφαλοσπορίνες, κεφεπίμη και 

αζτρεονάμη. Η παρουσία AmpC β-λακταμάσης ελέγχεται επίσης φαινοτυπικά με τη μέθοδο 

διάχυσης δίσκων αντιβιοτικών σε άγαρ. Για τον προσδιορισμό των φαινοτύπων αντοχής στις 

αμινογλυκοσίδες, οι παρακάτω κατηγορίες αντιβιοτικών καταγράφονται από το μικροβιολογικό 

εργαστήριο: καναμυκίνη (Κ), τομπραμυκίνη (Τ), αμικασίνη (Α), γενταμυκίνη (G), νετιλμισίνη (Nt), 

στρεπτομυκίνη (S), νεομυκίνη (N). Η ταυτοποίηση των ζυμομυκήτων γίνεται με μεμονωμένες 

δοκιμασίες όπως τέστ παραγωγής ουρεάσης, παραγωγή βλαστικού σωλήνα, παραγωγή 

χλαμυδοσπορίων και συμπληρώνεται με το αυξανόγραμμα που γίνεται με το σύστημα API 

(bioMérieux) ή με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 (bioMérieux). Ο έλεγχος της 

ευαισθησίας των στελεχών στα αντιμυκητικά γίνεται με τη μέθοδο E-test σε υλικό RPMI ή με το 

αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI. 

4. Καταγραφή δεδομένων  

Ο καταμερισμός της καταγραφής των παθογόνων αφορούσε σε τρεις επιμέρους 

κατηγορίες: Gram (+) μικροοργανισμοί, Gram (-) μικροοργανισμοί και μύκητες. Η καταγραφή των 

δεδομένων των βακτηρίων αφορούσε τα έτη 2008-2019, ενώ καταγραφή των μυκήτων 

πραγματοποιήθηκε για τα έτη 2011-2019 (λόγω έλλειψης παλαιότερων δεδομένων). 

Για τα Gram (+) βακτήρια καταγράφηκαν και αναλύθηκαν τα παρακάτω παθογόνα: 

χρυσίζων σταφυλόκοκκος (Staphylococcus aureus), κοαγκουλάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι, είδη 

του γένους Enterococcus, ενώ οι υπόλοιποι Gram (+) μικροοργανισμοί μελετήθηκαν σε μία ενιαία 

ομάδα. Για τα Gram (-) βακτήρια μελετήθηκαν οι εξής κατηγορίες μικροβίων: Acinetobacter 

baumannii, Pseudomonas aeruginosa, είδη του γένους Klebsiella, Escherichia coli, είδη του γένους 

Enterobacter, λοιπά είδη της οικογένειας των Εντεροβακτηριακών, Stenotrophomonas maltophilia, 

Gram (-) αναερόβιοι μικροοργανισμοί ενώ οι υπόλοιποι Gram (-) μικροοργανισμοί μελετήθηκαν σε 

μία ομάδα. Οι συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί επιλέχθηκαν να μελετηθούν ξεχωριστά καθώς στη 

βιβλιογραφία συσχετίζονται συχνότερα με αυξημένες αντοχές σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

αντιβιοτικών που αναφέρονται εκτενέστερα παρακάτω (10, 13).  

Για την καταγραφή της εξέλιξης των αντοχών των προαναφερθέντων μικροοργανισμών 

χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτες συγκεκριμένα αντιβιοτικά. Τα αντιβιοτικά-δείκτες επιλέχθηκαν με 

βάση: α) τις αντοχές που έχουν καταγραφεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης μικροβιακής 
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αντοχής (European Antimicrobial Resistance Surveillance System, EARSS) που αφορά τις ΜΕΘ 

(10), β) τις αντοχές που έχουν καταγραφεί σε προηγούμενες κλινικο-επιδημιολογικές μελέτες που 

αφορούσαν τη ΜΕΘ Ενηλίκων του Πα.Γ.Ν.Η. (40, 41).  

Έτσι στην παρούσα μελέτη, για τους Gram (+) μικροοργανισμούς επιλέχθηκαν ως 

δείκτες-αντιβιοτικά: η μεθικιλλίνη/οξακιλλίνη, τα γλυκοπεπτίδια (βανκομυκίνη, τεϊκοπλανίνη), η 

δαπτομυκίνη, η λινεζολίδη και η αμπικιλλίνη. Για τα Gram (-) παθογόνα επιλέχθηκαν οι εξής 

κατηγορίες αντιβιοτικών: αμινογλυκοσίδες (αμικασίνη, γενταμυκίνη), κεφαλοσπορίνες 3
ης

 γενιάς 

(κεφοταξίμη, κεφτριαξόνη, κεφταζιδίμη), κινολόνες (σιπροφλοξασίνη, λεβοφλοξασίνη, 

μοξιφλοξασίνη), καρβαπενέμες (ιμιπενέμη, μεροπενέμη), η πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, η 

αμπικιλλίνη-σουλμπακτάμη και η κολιστίνη. Το κάθε στέλεχος από το σύνολο των Gram (+) και (-) 

παθογόνων χαρακτηρίστηκε (ως προς την αντοχή του στα παραπάνω αντιβιοτικά): ευαίσθητο, 

μέτριας ευαισθησίας, ανθεκτικό ή μη τεκμηριωμένης ευαισθησίας στις περιπτώσεις που τα 

δεδομένα περί αντοχής δεν ήταν γνωστά. Η φυσική αντοχή ενός μικροοργανισμού σε οποιαδήποτε 

κατηγορία αντιβιοτικών εξαιρέθηκε από την καταγραφή (κανένα στέλεχος δεν χαρακτηρίστηκε 

ανθεκτικό σε αντιβιοτικό που έχει φυσική αντοχή). Συνεπώς, τόσο τα μέτριας ευαισθησίας όσο και 

τα ανθεκτικά στελέχη θεωρήθηκε ότι παρουσίαζαν επίκτητη αντοχή. Να σημειωθεί επίσης ότι για 

το χαρακτηρισμό ενός μικροοργανισμού ως ανθεκτικό σε μία κατηγορία αντιβιοτικών 

χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση του εθνικού πολυκεντρικού δικτύου καταγραφής νοσοκομειακών 

λοιμώξεων των ΗΠΑ (NHSN) που επισημαίνει ότι : «ένα βακτηριακό στέλεχος θεωρείται 

ανθεκτικό σε μία κατηγορία αντιβιοτικών όταν είναι ανθεκτικό σε έναν ή περισσότερους 

αντιμικροβιακούς παράγοντες αυτής της κατηγορίας» (42). Η κατάταξη των Gram (-) 

μικροοργανισμών στις κατηγορίες MDR, XDR, PDR έγινε με βάση την αντίστοιχη δημοσίευση της 

Magiorakos et al. (42). Έτσι, κάθε στέλεχος χαρακτηρίστηκε ως MDR όταν παρουσίαζε αντοχή σε 

τουλάχιστον 1 αντιμικροβιακό παράγοντα σε 3 ή περισσότερες κατηγορίες αντιβιοτικών, ως XDR 

όταν παρουσίαζε αντοχή σε όλες εκτός από 2 ή λιγότερες κατηγορίες αντιβιοτικών και ως PDR εάν 

παρουσίαζε αντοχή σε όλες τις κατηγορίες των αντιβιοτικών. Συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό 

της πολυανθεκτικότητας των Gram (-) μικροοργανισμών χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα και για 

άλλες κατηγορίες αντιβιοτικών εκτός από τις προαναφερθείσες, για να πληρούνται οι προϋποθέσεις 

του ορισμού των πολυανθεκτικών μικροβίων όπως αναφέρονται στη δημοσίευση  Magiorakos et al. 

(5). Επιπλέον, για τα Εντεροβακτηριακά καταγράφηκε η παραγωγή ESBL, η αντοχή φαινότυπου 

KTANt και KGTNt και η παραγωγή AmpC β-λακταμάσης. Να σημειωθεί ότι η αντοχή φαινότυπου 

KTANt και KGTNt για τις αμινογλυκοσίδες αντιστοιχεί στην παραγωγή ακετυλτρανσφερασών από 

τα μικρόβια που τη διαθέτουν (43).  

Οι μύκητες καταγράφηκαν έκαστος ξεχωριστά και στη συνέχεια αναλύθηκαν σε δύο 

βασικές κατηγορίες που αποτελούν τις ομάδες σύγκρισης στις περισσότερες μελέτες (44-46): 

Candida albicans και non-albicans είδη. Για την καταγραφή της εξέλιξης των αντοχών στους 
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μύκητες χρησιμοποιήθηκαν οι αντιμυκητικοί παράγοντες: Πολυένια (Αμφοτερικίνη Β και 

νυστατίνη), Εχινοκανδίνες (κασποφουγκίνη, μικαφουγκίνη), Αζόλες (κοτριμαζόλη, εκοναζόλη, 

φλουκοναζόλη, κετοκοναζόλη, μικοναζόλη, βορικοναζόλη) και η φλουκυτοσίνη. Ο κάθε μύκητας 

χαρακτηρίστηκε ως προς την αντοχή του στα αντιμυκητικά: ευαίσθητος, μέτριας ευαισθησίας ή 

ανθεκτικός. Σημειώνεται, όπως και στα βακτήρια, ότι αντοχή θεωρείται ότι παρουσιάζουν τόσο οι 

μέτριας ευαισθησίας όσο και οι ανθεκτικοί μύκητες. 

Τα δεδομένα εισήχθησαν σε κατάλληλα διαμορφωμένη βάση στο excel. Από το σύνολο 

των δεδομένων αφαιρέθηκαν οι διπλοκαταχωρήσεις, δηλαδή τα αρχεία εκείνα που αποτελούσαν 

διπλή εγγραφή του ίδιου δείγματος ή τα αρχεία που αποτελούσαν σειριακές απομονώσεις του ίδιου 

παθογόνου για τον ίδιο ασθενή σε διάστημα 7 ημερών. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε 

με SPSS v26. Η σύγκριση των συχνοτήτων απομόνωσης των μικροοργανισμών (στο σύνολό τους 

αλλά και στα διαφορετικά δείγματα) και της μικροβιακής αντοχής διαχρονικά έγινε με τη μέθοδο 

Χ
2 

 (Pearson  chisquare and Fisher exact test). Το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας σε όλες 

τις περιπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις ορίστηκε σε τιμή κριτηρίου p μικρότερη του 

0.05 (p < 0.05). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Από το σύνολο των 2.127 θετικών καλλιεργειών που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν 1.598, 

καθώς οι υπόλοιπες 529 ήταν διπλοκαταχωρήσεις. Οι θετικές καλλιέργειες βιολογικών υγρών και 

καθετήρων (n=1598) αφορούσαν με σειρά συχνότητας: Gram (-) μικροοργανισμούς (972, 60.8%), 

Gram (+) μικροοργανισμούς (475, 29.7%) και μύκητες (151, 9.5%). Η διαχρονική κατανομή των 

Gram (+), των Gram (-) μικροοργανισμών και των μυκήτων φαίνεται στην Εικόνα 3. 

 

 

 

* Στο χρονικό διάστημα 2008-2010 δεν καταγράφηκαν οι καλλιέργειες μυκήτων λόγω έλλειψης 

δεδομένων για αυτό το διάστημα.  

Εικόνα 3. Διαχρονική κατανομή: (α) του απόλυτου αριθμού θετικών καλλιεργειών των Gram (+) 

(ερυθρή γραμμή), Gram (-) (μπλε γραμμή) μικροοργανισμών και των μυκήτων (πράσινη γραμμή), (β) 

των ποσοστών απομόνωσης των Gram (+) (ερυθρή ράβδος), Gram (-) (μπλε ράβδος) 

μικροοργανισμών και μυκήτων (πράσινη ράβδος), στη ΜΕΘ Παίδων για τα έτη 2008-2019. 
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Gram-θετικοί μικροοργανισμοί 

Οι θετικές καλλιέργειες βιολογικών υγρών και καθετήρων με Gram (+) 

μικροοργανισμούς (n=475), αφορούσαν, με σειρά συχνότητας: CoNS (280, 58.9%), S.aureus (77, 

16.2%), Enterococcus spp. (74, 15.6%), και λοιπά Gram (+) παθογόνα (44, 9.3%). Συγκεκριμένα 

για τους CoNS, κυριότεροι εκπρόσωποι ήταν: Staphylococcus epidermidis (118, 42.1%), 

Staphylococcus haemolyticus (66, 23.6%) και Staphylococcus hominis (49, 17.5%). Η κατανομή 

των Gram (+) παθογόνων διέφερε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό στα δείγματα των καλλιεργειών 

(p<0.001), με τους CoNS να απομονώνονται συχνότερα στις αιμοκαλλιέργειες (176, 62.9%) και 

τον S.αureus στις βρογχικές εκκρίσεις (46, 59.7%) (Πίνακας 2). Στο 28.6% (n=136) των δειγμάτων 

βρέθηκε ανάπτυξη επιπλέον του ενός μικροοργανισμού, και αφορούσε α) αναφορικά με τα 

παθογόνα, συχνότερα τον εντερόκοκκο (43, 31.6%) (p<0.001) και β) αναφορικά με τις 

καλλιέργειες, τις βρογχικές εκκρίσεις (50, 36.8%) και το πύον (36, 26.5%) (p<0.001).  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατανομή των Gram (+) μικροοργανισμών στα βιολογικά δείγματα και στους 

καθετήρες που απομονώθηκαν. 

Τα ποσοστά στις παρενθέσεις είναι επί των βιολογικών δειγμάτων και καθετήρων που 

καλλιεργήθηκαν συνολικά.  CoNS: Coagulase-negative staphylococci 

 

Η συχνότητα κατανομής των Gram (+) ανά έτος διέφερε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό 

(p=0.003), με διαχρονική αυξητική τάση αυτή των CoNS, ενώ διαχρονική αυξητική τάση δεν 

παρατηρήθηκε για τον Staphylococcus aureus (Εικόνα 4).  

 

 

Culture Samples N (%) 

 Blood 
Bronchial 

secretions 
Urine 

Central 

lines 

Other 

catheters 
Pus Other Total 

Pathogens  

Staphylococcus 

aureus 
8 (3.8) 46 (41.1) 1 (3.6) 1 (4.3) 0 4 (7.5) 

17 

(37.8) 

77 

(16.2) 

CoNS 
176 

(82.6) 
42 (37.5) 

9 

(32.1) 
18 (78.3) 1 (100) 

24 

(45.3) 

10 

(22.2) 

280 

(58.9) 

Enterococcus 

spp. 

14 

(6.6) 
16 (14.3) 

18 

(64.3) 
4 (17.4) 0 

14 

(26.4) 

8 

(17.8) 

74 

(15.6) 

Other 15 (7) 8 (7.1) 0 0 0 
11 

(20.8) 

10 

(22.2) 

44 

(9.3) 

Total 
213 

(100) 
112 (100) 

28 

(100) 
23 (100) 1 (100) 

53 

(100) 

45 

(100) 

475 

(100) 
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Εικόνα 4. Διαχρονική κατανομή του απόλυτου αριθμού θετικών καλλιεργειών με Gram (+) 

παθογόνο στη ΜΕΘ Παίδων το διάστημα 2008-2019. Οι κοαγκουλάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι 

(CoNS) απεικονίζονται με τη συνεχή γραμμή ερυθρού χρώματος, ο  S. aureus με τη συνεχή γραμμή 

μπλε χρώματος, οι Εντερόκοκκοι με τη γραμμή πράσινου χρώματος και οι λοιποί Gram (+) 

μικροοργανισμοί με τη γραμμή πορτοκαλί χρώματος. Με τις διακεκομμένες γραμμές σημειώνονται 

οι διαχρονικές τάσεις των CoNS (διακεκομμένη γραμμή ερυθρού χρώματος) και του S. aureus 

(διακεκομμένη γραμμή μπλε χρώματος). CoNS: Coagulase-negative staphylococci; PICU: Pediatric 

Intensive Care Unit 

 

H διαχρονική αντοχή σε συγκεκριμένα αντιβιοτικά των Gram (+) μικροοργανισμών που 

απομονώθηκαν φαίνεται στο Παράρτημα 1. Σε ό,τι αφορά τους CoNS στο σύνολό τους, ο μέσος 

όρος αντοχών ήταν: μεθικιλλίνη/οξακιλλίνη 88%, βανκομυκίνη 0.5%, τεϊκοπλανίνη 2% και 

λινεζολίδη 1%, χωρίς αυξητική τάση ανά τα έτη. Δεν διαπιστώθηκε αντοχή στη δαπτομυκίνη. 

Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος παρουσίασε μέσο ποσοστό αντοχής στη 

μεθικιλλίνη/οξακιλλίνη 40% για το διάστημα 2008-2019. Δεν βρέθηκε κανένα στέλεχος ανθεκτικό 

στη βανκομυκίνη, τεϊκοπλανίνη, δαπτομυκίνη και λινεζολίδη. Διαχρονικά, δεν διαπιστώθηκε 

αυξητική τάση των MRSA στελεχών έναντι των ευαίσθητων στη μεθικιλλίνη στελεχών S.aureus 

(Methicillin-sensitive S.aureus, MSSA) (p=0.06)  (Εικόνα 5).  
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Εικόνα 5. Αθροιστική συχνότητα στελεχών Staphylococcus aureus ευαίσθητων στη 

μεθικιλλίνη/οξακιλλίνη (MSSA-γραμμή μπλε χρώματος) και ανθεκτικών στη 

μεθικιλλίνη/οξακιλλίνη (MRSA-γραμμή ερυθρού χρώματος) για τα έτη 2008-2019 στη ΜΕΘ 

Παίδων. MSSA: methicillin-sensitive Staphylococcus aureus; MRSA: methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus; PICU: Pediatric Intensive Care Unit 

 

 

Ο Enterococcus faecalis (50, 67.6%) παρουσίασε ποσοστά αντοχής κατά μέσο όρο για τα 

έτη 2008-2019 στην αμπικιλλίνη 14%, στη βανκομυκίνη 1%, ενώ δεν βρέθηκαν ανθεκτικά στελέχη 

στη λινεζολίδη (Εικόνα 6). Διαχρονικά, δεν διαπιστώθηκε αυξητική τάση των VRE έναντι των 

ευαίσθητων στη βανκομυκίνη στελεχών του Enterococcus faecalis (p= 0.86), ούτε των ανθεκτικών 

στελεχών του στην αμπικιλλίνη (p=0.83).  

Ο Enterococcus faecium (21, 28.4%) παρουσίασε συνολικά ποσοστά αντοχής στην 

αμπικιλλίνη 87%, στη βανκομυκίνη 8%, ενώ δεν καταγράφηκε αντοχή στη λινεζολίδη (Εικόνα 6). 

Διαχρονικά, η αντοχή των στελεχών του Enterococcus faecium στην αμπικιλλίνη παρέμεινε υψηλή. 
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Εικόνα 6. Ποσοστά αντοχών του E. faecalis (ράβδοι και γραμμή ερυθρού χρώματος) και του E. 

faecium (ράβδοι και γραμμή πράσινου χρώματος) στην αμπικιλλίνη (α) και στη βανκομυκίνη (β) 

για τα έτη 2008-2019 στη ΜΕΘ Παίδων.  
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Gram-αρνητικοί μικροοργανισμοί 

Οι θετικές καλλιέργειες βιολογικών υγρών και καθετήρων με Gram (-) μικροοργανισμούς 

(n=972), αφορούσαν, με σειρά συχνότητας: Pseudomonas aeruginosa (365, 37.6%), 

Εντεροβακτηριακά (302, 31.1%), Acinetobacter baumannii (167, 17.2%), Stenotrophomonas 

maltophilia (130, 13.4%) και αναερόβιους Gram (-) μικροοργανισμούς (8, 0.8%). Στην ομάδα των 

Εντεροβακτηριακών μελετήθηκαν επιμέρους οι μικροοργανισμοί: Klebsiella spp. (71, 7.3%), 

Escherichia coli (63, 6.5%) και Enterobacter spp. (42, 4.3%). Η κατανομή των Gram (-) 

παθογόνων διέφερε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό στα δείγματα των καλλιεργειών (p<0.001) 

(Πίνακας 3). Η πλειοψηφία των μικροοργανισμών απομονώθηκε από βρογχικές εκκρίσεις (661, 

68%). Η Pseudomonas ήταν το συχνότερο παθογόνο στις καλλιέργειες βρογχικών εκκρίσεων (271, 

41%), αίματος (21, 26.6%) και ούρων (32, 42.7%), ενώ το Acinetobacter στις καλλιέργειες άκρων 

κεντρικών καθετήρων (7, 33.3%). Στο 47.1% (n=458) των δειγμάτων βρέθηκε ανάπτυξη επιπλέον 

του ενός μικροοργανισμού, με στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δειγμάτων που 

μελετήθηκαν (p<0.001) και αφορούσε συχνότερα τις καλλιέργειες βρογχικών εκκρίσεων (335, 

73.1%)  και πύου (57, 12.4%) (Εικόνα 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Απόλυτος αριθμός των καλλιεργειών βιολογικών δειγμάτων και καθετήρων που 

απομονώθηκε αποκλειστικά ένα είδος Gram (-) μικροοργανισμού (ράβδοι μπλε χρώματος) σε 

σύγκριση με τον απόλυτο αριθμό των καλλιεργειών βιολογικών δειγμάτων και καθετήρων που 

αναπτύχθηκαν περισσότεροι του ενός μικροοργανισμοί, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον ήταν 

Gram (-) μικροοργανισμός (ράβδοι ερυθρού χρώματος). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Κατανομή των Gram (-) μικροοργανισμών στα βιολογικά δείγματα και στους 

καθετήρες που απομονώθηκαν. 

 

Τα ποσοστά στις παρενθέσεις είναι επί των βιολογικών δειγμάτων και καθετήρων που 

καλλιεργήθηκαν συνολικά. 

 

Η συχνότητα κατανομής των Gram (-) μικροοργανισμών ανά έτος διέφερε σε βαθμό 

στατιστικά σημαντικό (p<0.001). Διαχρονική αυξητική τάση παρουσίασαν τα στελέχη της 

Pseudomonas, της Klebsiella, της Stenotrophomonas και στελέχη της ομάδας των λοιπών 

Εντεροβακτηριακών (Εικόνες 8
 

α και γ). Διακριτές χρονικές περιόδους που παρατηρήθηκε 

σημαντική αύξηση των στελεχών τους («επιδημίες»), παρουσίασαν τα στελέχη του Acinetobacter 

baumannii, της Escherichia coli και του γένους Εnterobacter (Εικόνες 8 β και δ). Οι Gram (-) 

αναερόβιοι μικροοργανισμοί δεν παρουσίασαν ουσιαστικές μεταβολές στην κατανομή τους στη 

διάρκεια των ετών.  

 

 

 

 

Culture N (%) 

 Blood Bronchial 

Secretions 

Urine Central 

lines 

Other 

catheters 

Pus Other Total 

Pathogens  

Acinetobacter 

baumannii 

16 

(20.3) 

122 (18.5) 4 (5.3) 7 (33.3) 0 9 

(13.4) 

9 

(13.6) 

167 

(17.2) 

Pseudomonas 

aeruginosa 

21 

(26.6) 

271 (41) 32 

(42.7) 

1 (4.8) 3 (100) 20 

(29.9) 

17 

(25.8) 

365 

(37.6) 

Klebsiella spp. 14 

(17.7) 

30 (4.5) 9 (12) 5 (23.8) 0 4 (6) 9 

(13.6) 

71 

(7.3) 

Escherichia coli 5 (6.3) 12 (1.8) 21 

(28) 

1 (4.8) 0 14 

(20.9) 

10 

(15.2) 

63 

(6.5) 

Enterobacter spp. 6 (7.6) 25 (3.8) 3 (4) 2 (9.5) 0 2 (3) 4 (6.1) 42 

(4.3) 

Other 

Enterobacteriaceae 

4 (5.1) 95 (14.4) 4 (5.3) 2 (9.5) 0 11 

(16.4) 

10 

(15.2) 

126 

(13) 

Stenotrophomonas 

maltophilia  

13 

(16.5) 

106 (16) 2 (2.7) 3 (14.3) 0 1 (1.5) 5 (7.6) 130 

(13.4) 

Anaerobes 0 0 0 0 0 6 (9) 2 (3) 8 (0.8) 

Total 79 

(100) 

661 (100) 75 

(100) 

21 (100) 3 (100) 67 

(100) 

66 

(100) 

972 

(100) 
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Εικόνα 8. Διαχρονική κατανομή του απόλυτου αριθμού ανά έτος θετικών καλλιεργειών με 

Pseudomonas aeruginosa (α), Acinetobacter baumannii (β), Klebsiella spp. (γ), Escherichia coli 

(δ) στη ΜΕΘ Παίδων για το διάστημα 2008-2019. 
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H διαχρονική αντοχή σε συγκεκριμένα αντιβιοτικά των Gram (-) μικροοργανισμών που 

απομονώθηκαν φαίνεται στο Παράρτημα 2. Σε ότι αφορά την Pseudomonas aeruginosa 

παρουσίασε κατά μέσο όρο στη διάρκεια των ετών 2008-2019 ποσοστά αντοχής στην 

πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη 14%, στη σιπροφλοξασίνη 37%, στην κεφταζιδίμη 25%, στη 

μεροπενέμη 49%, στην αμικασίνη 8% (Εικόνα 9). Μόνο ένα στέλεχος ανθεκτικό στην κολιστίνη 

απομονώθηκε το χρονικό διάστημα αυτό (διαχρονική αντοχή 0.2%). Η συχνότητα κατανομής ανά 

έτος των ανθεκτικών στελεχών της Pseudomonas aeruginosa στους προαναφερθέντες 

αντιμικροβιακούς παράγοντες διέφερε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό (p< 0.001). Δεν 

διαπιστώθηκε αυξητική τάση της αντοχής στη διάρκεια των ετών σε κανέναν αντιμικροβιακό 

παράγοντα. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9. Διαχρονική κατανομή της αντοχής της Pseudomonas aeruginosa στην 

πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη (γραμμή ερυθρού χρώματος) και μερομπενέμη (γραμμή μπλε 

χρώματος)  για τα έτη 2008-2019 (α), στη σιπροφλοξασίνη (γραμμή ιώδους χρώματος) και στην 

κεφταζιδίμη (γραμμή πράσινου χρώματος) (β) για τα έτη 2015-2019 στη ΜΕΘ Παίδων. Pip./taz.: 

Piperacillin/tazobactam; P.: Pseudomonas  
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Το Acinetobacter baumannii παρουσίασε συνολικά ποσοστά αντοχής στην αμπικιλλίνη-

σουλμπακτάμη 35%, στη σιπροφλοξασίνη 53%, στις κεφαλοσπορίνες 3
ης

 γενιάς 60%, στη 

μεροπενέμη 64%, στην αμικασίνη 52% και στην κολιστίνη 11% (Εικόνα 10). Η συχνότητα 

κατανομής ανά έτος των ανθεκτικών στελεχών του Acinetobacter baumannii στα παραπάνω 

αντιβιοτικά διέφερε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό (p< 0.001). Δεν διαπιστώθηκε αύξηση των 

ανθεκτικών στελεχών σε σχέση με τα ευαίσθητα στη διάρκεια των ετών για τις παραπάνω 

κατηγορίες αντιβιοτικών. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10. Διαχρονική κατανομή της αντοχής του Acinetobacter baumannii στη μεροπενέμη 

(γραμμή μπλε χρώματος) και στην κολιστίνη (γραμμή πορτοκαλί χρώματος) για τα έτη 2008-2019 

(α), στις κεφαλοσπορίνες 3
ης

 γενιάς (γραμμή πράσινου χρώματος),στη σιπροφλοξασίνη (γραμμή 

ιώδους χρώματος) και στην αμικασίνη (γραμμή ροζ χρώματος) (β) για τα έτη 2015-2019 στη ΜΕΘ 

Παίδων. C3G: Cephalosporins 3
rd

 Generation; A.: Acinetobacter 
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Τα στελέχη του γένους Klebsiella παρουσίασαν κατά μέσο όρο στη διάρκεια των ετών 

2008-2019 ποσοστά αντοχής στην πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη 13%, στη σιπροφλοξασίνη 23%, 

στις κεφαλοσπορίνες 3
ης

 γενιάς 32%, στη μεροπενέμη 14% και στην αμικασίνη 22% (Εικόνα 11). 

Δεν διαπιστώθηκε κανένα ανθεκτικό στέλεχος στην κολιστίνη. Η συχνότητα κατανομής των 

ανθεκτικών στελεχών του γένους Klebsiella στα παραπάνω αντιβιοτικά ανά έτος διέφερε σε βαθμό 

στατιστικά σημαντικό (p<0.05). Δεν διαπιστώθηκε για την Klebsiella αυξητική τάση της αντοχής 

της στους προαναφερθέντες αντιμικροβιακούς παράγοντες. 

 

 

Εικόνα 11. Διαχρονική κατανομή της αντοχής των ειδών Klebsiella στις κεφαλοσπορίνες 3
ης

 γενιάς 

(γραμμή πράσινου χρώματος), στην πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη (γραμμή κόκκινου χρώματος) και 

στη μεροπενέμη (γραμμή μπλε χρώματος) για τα έτη 2009-2019 στη ΜΕΘ Παίδων. C3G: 

Cephalosporins 3
rd

 Generation; Pip./taz.: Piperacillin/tazobactam; 

 

Η Escherichia coli παρουσίασε συνολικά ποσοστά αντοχής στην πιπερακιλλίνη/ 

ταζομπακτάμη  2%, στη σιπροφλοξασίνη 15%, στις κεφαλοσπορίνες 3
ης

 γενιάς 23%, στη 

μεροπενέμη 1%, στην αμικασίνη 15% και στην κολιστίνη 2% (Εικόνα 12). Η συχνότητα 

κατανομής των ανθεκτικών στελεχών της Escherichia coli στη σιπροφλοξασίνη, στη μεροπενέμη 

και στην αμικασίνη ανά έτος διέφερε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό (p<0.001), εν αντιθέσει με 

εκείνη στην πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη (p=0.219) και στις κεφαλοσπορίνες 3
ης

 γενιάς (p=0.55). 

Αυξητική τάση της αντοχής στη διάρκεια των ετών δεν παρατηρήθηκε για τις παραπάνω 

κατηγορίες αντιβιοτικών.  

Σε ό,τι αφορά την Stenotrophomonas maltophilia ο μέσος όρος αντοχών στη διάρκεια των 

ετών που μελετήθηκαν ήταν 53% στην τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη, 32% στη 

σιπροφλοξασίνη, 44% στην κεφταζιδίμη και 11% στην κολιστίνη (Εικόνα 13). Αυξητική τάση των 

αντοχών στη διάρκεια των ετών δεν παρατηρήθηκε για τους προαναφερθέντες αντιμικροβιακούς 

παράγοντες. Για τα στελέχη του γένους Enterobacter ο μέσος όρος των αντοχών ήταν: 
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πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη 35%, σιπροφλοξασίνη 8%, κεφαλοσπορίνες 3
ης

 γενιάς 37% , 

μεροπενέμη 1% και αμικασίνη 12%. Δεν διαπιστώθηκε αντοχή στην κολιστίνη.  

 

 
 

 

 
Εικόνα 12. Διαχρονική κατανομή της αντοχής της E.coli στις κεφαλοσπορίνες 3

ης
 γενιάς (γραμμή 

πράσινου χρώματος) και στη μεροπενέμη (γραμμή μπλε χρώματος) για τα έτη 2008-2019 στη ΜΕΘ 

Παίδων. C3G: Cephalosporins 3
rd

 Generation; E.: Escherichia  

 

 

 

 

Εικόνα 13. Διαχρονική κατανομή της αντοχής της S. maltophilia στην 

τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη (γραμμή πορτοκαλί χρώματος), στη σιπροφλοξασίνη (γραμμή 

ιώδους χρώματος) και στην κεφταζιδίμη (γραμμή πράσινου χρώματος) για τα έτη 2016-2019 στη 

ΜΕΘ Παίδων. TMP/SMX: trimethoprim/sulfamethoxazole; S.: Stenotrophomonas  

 
Από το σύνολό των Gram (-) μικροοργανισμών που καταγράφηκαν το 38.8% (n=377) δεν 

μπορούσε να χαρακτηριστεί με βεβαιότητα ως προς την πολυανθεκτικότητά λόγω έλλειψης 

σημαντικών δεδομένων από τα αντιβιογράμματα (μη τεκμηριωμένη αντοχή σε όλες τις κατηγορίες 

αντιβιοτικών). Συνεπώς, οι παραπάνω μικροοργανισμοί δεν αναλύθηκαν ως προς την 

πολυανθεκτικότητά τους. Από τους λοιπούς Gram (-) μικροοργανισμούς (n=595), το 59,7% 
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(n=355) ήταν non-MDR ενώ η συχνότητα των πολυανθεκτικών στελεχών ήταν: MDR 23.5% 

(n=140), XDR 15.6% (n=93), PDR 1.2% (n=7) Gram (-) παθογόνα.  

Οι συχνότεροι μηχανισμοί αντοχής για τα Εντεροβακτηριακά ήταν με σειρά συχνότητας: 

για τα είδη Klebsiella ESBL 27% (n=19), KTANt 24% (n=17) και KGTNt 10% (n=14), για την 

Escherichia coli   ESBL 29% (n=18), KGTNt 13% (n=8), KTANt 10% (n=6), AmpC λακταμάση 

2% (n=1), για τα είδη Enterobacter AmpC λακταμάση 38% (n=16) και KTANt 5% (n=2) και για το 

σύνολο των υπολοίπων Εντεροβακτηριακών AmpC λακταμάση 2% (n=2), ESBL 1% (n=1) και 

KTANt 1% (n=1).  
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Μύκητες 

Οι θετικές καλλιέργειες βιολογικών υγρών και καθετήρων με μύκητες (n=151), αφορούσαν, 

με σειρά συχνότητας : Candida albicans (62, 41.1%), Candida parapsilosis (54, 35.8%), 

Candida tropicalis (15, 9.9%), άλλα είδη Candida και λοιπών μυκήτων (20, 13.2%) (Πίνακας 

4). Η πλειοψηφία των δειγμάτων αφορούσε non-albicans είδη Candida (89, 58.9%). Η 

κατανομή των μυκήτων στα δείγματα των καλλιεργειών δεν διέφερε σε βαθμό στατιστικά 

σημαντικό: α) στα διαφορετικά δείγματα που καλλιεργήθηκαν  (p=0.46),  β) μεταξύ των 

ειδών Candida albicans και non-albicans (p=0.52). Στο 23.2% (n=35) των δειγμάτων 

αναπτύχθηκε επιπλέον του ενός μικροοργανισμού και αφορούσε συχνότερα τις καλλιέργειες 

βρογχικών εκκρίσεων (16, 45.7 %) και πύου (7, 20 %) (p<0.001) (Εικόνα 14). Δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά με το είδος του παθογόνου που συν-

καλλιεργήθηκε (p=0.71). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κατανομή των μυκήτων στα βιολογικά δείγματα και στους καθετήρες που 

απομονώθηκαν. 

 

Culture Sample N (%) 

 Blood 
Bronchial 

secretions 
Urine 

Central 

lines 
Pus Other Total 

Pathogen  

C. albicans 
6 

(37.5) 
21 (42.9) 19 (36.5) 4 (40) 3 (30) 9 (64.3) 62 (41.1) 

C. lusitaniae 0 0 3 (5.8) 0 0 0 3 (2) 

C. tropicalis 1 (6.3) 6 (12.2) 6 (11.5) 0 2 (20) 0 15 (9.9) 

C. 

parapsilosis 

7 

(43.8) 
15 (30.6) 20 (38.5) 5 (50) 4 (40) 3 (21.4) 54 (35.8) 

C. glabrata 0 1 (2) 3 (5.8) 1 (10) 0 1 (7.1) 6 (4) 

C. krusei 0 4 (8.2) 0 0 0 0 4 (2.6) 

Other 
2 

(12.5) 
2 (4.1) 1 (1.9) 0 1 (10) 1 (7.1) 7 (4.6) 

Total 
16 

(100) 
49 (100) 52 (100) 10 (100) 10 (100) 14 (100) 151 (100) 

Τα ποσοστά στις παρενθέσεις είναι επί των βιολογικών δειγμάτων και καθετήρων που 

καλλιεργήθηκαν συνολικά.  C.: Candida 
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Εικόνα 14. Απόλυτος αριθμός των καλλιεργειών βιολογικών δειγμάτων και καθετήρων που 

απομονώθηκε αποκλειστικά ένα είδος μύκητα (ράβδοι μπλε χρώματος) σε σύγκριση με τον 

απόλυτο αριθμό των καλλιεργειών βιολογικών δειγμάτων και καθετήρων που αναπτύχθηκε 

επιπλέον και βακτήριο/βακτήρια (ράβδοι ερυθρού χρώματος). 

 

 

Διαχρονικά δεν διαπιστώθηκε αυξητική τάση των non-albicans ειδών Candida σε σχέση με 

τα είδη Candida albicans (p=0.33) (Εικόνα 15). Σε ό,τι αφορά την αντοχή σε όλους τους 

αντιμυκητικούς παράγοντες που μελετήθηκαν, δεν διαπιστώθηκε αυξητική τάση σε όλα τα 

είδη των μυκήτων που ανευρέθηκαν, ενώ η αντοχή διατηρήθηκε διαχρονικά <3% (Πίνακας 

5).  
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Εικόνα 15. Διαχρονική κατανομή του ποσοστού της Candida albicans και των non-albicans 

ειδών Candida στη διάρκεια των ετών 2011-2019 στη ΜΕΘ Παίδων. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αντοχή των μυκήτων σε βασικές κατηγορίες αντιμυκητικών παραγόντων.  

      

 Fluconazole Voriconazole Micafungin Caspofungin Amphotericin 

Pathogen Resistance n (%) 

C. albicans (n=62) 2 (3) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 

C. lusitaniae (n=3) 0 0 0 0 0 

C. tropicalis (n=15) 0 0 0 0 0 

C. parapsilosis (n=54) 0 0 0 0 0 

C. glabrata (n=6) 0 0 0 0 0 

C. krusei (n=4) 1 (25) 0 0 0 0 

Other C. non-albicans 

(n=7) 

0 0 1 (14) 1 (14) 0 

Total 3 (2) 1 (0.7) 2 (1.3) 2 (1.3) 1 (0.7) 

 

Τα ποσοστά στις παρενθέσεις είναι επί του συνόλου των στελεχών που απομονώθηκαν για 

κάθε είδος μύκητα ξεχωριστά.       
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη παρουσίαση δεδομένων της διαχρονικής εξέλιξης 

των παθογόνων μικροοργανισμών και των προτύπων μικροβιακής αντοχής που 

απομονώθηκαν από καλλιέργειες βιολογικού υλικού και καθετήρων ασθενών που 

νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ Παίδων Πα.Γ.Ν.Η. στη διάρκεια 12 ετών. Η πλειοψηφία των 

μικροοργανισμών που απομονώθηκαν ανεξαρτήτως του είδους της καλλιέργειας ήταν Gram 

(-) μικροοργανισμοί, με κύριους εκπροσώπους την Pseudomonas, το Acinetobacter και τα 

Εντεροβακτηριακά, ενώ στους Gram (+) μικροοργανισμούς κυριαρχούσαν οι CoNS και ο 

S.aureus. Τα Gram (-) παθογόνα συχνότερα απομονώθηκαν στις καλλιέργειες βρογχικών 

εκκρίσεων, ενώ τα Gram (+) στις αιμοκαλλιέργειες. Οι αντοχές των Gram (-) διαχρονικά δεν 

παρουσίασαν αυξητική τάση, ωστόσο ιδιαίτερα αυξημένες αντοχές στις περισσότερες 

κατηγορίες αντιβιοτικών που μελετήθηκαν παρουσίασαν η P.aeruginosa, το A.baumannii και 

η S.maltophilia. Υψηλά ποσοστά MRSA καταγράφηκαν διαχρονικά, χωρίς αυξητική τάση 

στη διάρκεια των ετών. Η πλειοψηφία των μυκήτων ήταν non-albicans είδη Candida, ενώ το 

επικρατέστερο είδος η C.albicans. Η διαχρονική αντοχή στους αντιμυκητικούς παράγοντες 

παρέμεινε χαμηλή.  

Πιο αναλυτικά, η πλειοψηφία των μικροοργανισμών που απομονώθηκαν στην 

παρούσα μελέτη ανεξαρτήτως του είδους της καλλιέργειας ήταν Gram (-) μικροοργανισμοί 

(60.8%), όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία για τις ΜΕΘ Ενηλίκων της Ελλάδος (47) 

και της Κρήτης ειδικότερα (48). Παρομοίως, οι επικρατούντες μικροοργανισμοί σε ΜΕΘ 

Παίδων τριτοβάθμιου νοσοκομείου της Βορείου Ελλάδος ήταν Gram (-) (49). Σε δυτικές 

χώρες, όπως η Γερμανία και οι Η.Π.Α. υπερτερούν τα Gram (+) παθογόνα όπως αναφέρεται 

στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ΜΕΘ Ενηλίκων (50) και σε ΜΕΘ Νεογνών και 

Παίδων, καθώς και συμβατικών παιδιατρικών κλινικών αντίστοιχα (11). Σημαντικό είναι να 

αναφέρουμε ότι σύμφωνα με μια πρόσφατη πολυκεντρική αναδρομική μελέτη στις Η.Π.Α., 

στην οποία μελετήθηκαν οι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί των παιδιών με σήψη, ο S.aureus 

ήταν ο επικρατέστερος μικροοργανισμός, ενώ στα παιδιά με συγκεκριμένες κατηγορίες 

χρόνιων ή άλλων νοσημάτων (ανοσοκαταστολή, χρήση παρεμβατικών συσκευών, ιστορικό 

χειρουργικής επέμβασης, συχνές επισκέψεις σε υγειονομικές μονάδες, κ.α.) και σήψη 

επικράτησε ο MRSA, η P.aeruginosa, το C.dififficile και οι μυκητικές λοιμώξεις (51).  

H Pseudomonas aeruginosa (37.6%) και το Acinetobacter baumannii (17.2%) ήταν 

τα συχνότερα Gram (-) παθογόνα που απομονώθηκαν στο σύνολο των καλλιεργειών στην 

παρούσα μελέτη, ενώ τα στελέχη του γένους Klebsiella (7.3%) και η Escherichia coli (6.5%) 

είχαν χαμηλότερα ποσοστά απομόνωσης. Στη διεθνή βιβλιογραφία οι συχνότητες 

απομόνωσης των παραπάνω μικροοργανισμών ποικίλλουν, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6. 
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Αναλυτικότερα, για τις καλλιέργειες των βρογχικών εκκρίσεων, του αίματος και των ούρων o 

επικρατέστερος  Gram (-) μικροοργανισμός στην παρούσα μελέτη ήταν η Pseudomonas 

aeruginosa. Στις ΜΕΘ ενηλίκων σύμφωνα με την αναφορά από το ECDC για το 2017 (52) οι 

επικρατέστεροι Gram (-) μικροοργανισμοί είναι: Pseudomonas aeruginosa στις βρογχικές 

εκκρίσεις, Klebsiella spp. στο αίμα και Escherichia coli στα ούρα. Ανάλογα αποτελέσματα 

έχουν δημοσιευτεί και για τις ΜΕΘ Παίδων (11, 49). Ειδικότερα για τη νοσοκομειακή 

πνευμονία (Hospital-acquired pneumonia, HAP) και για την VAP εκτός από τον MRSA και 

την Pseudomonas aeruginosa, κατατάσσονται στους συχνότερα υπεύθυνους Gram (-) 

μικροοργανισμούς τα Εντεροβακτηριακά που παράγουν ESBL, τα MDR και XDR στελέχη 

του Acinetobacter baumannii, η Stenotrophomonas maltophilia, το Chryseobacterium 

indologenes και η Elizabethkingia meningoseptica (53). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Ενδεικτικά ποσοστά απομονωθέντων Gram (-) μικροοργανισμών σε ΜΕΘ 

Ενηλίκων, Παίδων, Νεογνών και σε συμβατικές Παιδιατρικές κλινικές. 

 Tsioutis C. 

(40) 

Remschmidt C. 

(50) 

Atici S. (54) 

 

Lake JG. 

(11) 

ΜΕΘ 

Παίδων 

Πα.Γ.Ν.Η. 

Pathogen  % 

A. baumannii 15.3 - 12 1 17.2 

P. aeruginosa 13.2 21.7 13.8 6 37.6 

K. pneumoniae 9.5 14 17.9 9• 7.3* 

E.coli 5.5 35.9 6 11 6.5 

• Το ποσοστό αφορά K. pneumoniae/oxytoca * Το ποσοστό αφορά Klebsiella spp. 

A.: Acinetobacter; P.: Pseudomonas; K.: Klebsiella; E.: Escherichia; ΜΕΘ: Μονάδα 

Ενταντικής Θεραπείας 

 

Οι αντοχές των βασικότερων Gram (-) μικροοργανισμών παρουσιάζονται συγκριτικά 

με άλλες αναφορές που αφορούν τις ΜΕΘ Ενηλίκων και ΜΕΘ Παίδων αλλά και τις 

αναφερόμενες αντοχές από το EARS-Net για το έτος 2018 (55) στον Πίνακα 7 και 8. 

Αναλυτικότερα: 

o Η Pseudomonas aeruginosa παρουσίασε ανάλογα ποσοστά αντοχών στις 

καρβαπενέμες (49%) με τις υπόλοιπες μελέτες (33-50%) που πραγματοποιήθηκαν στον 

Ελλαδικό χώρο, αλλά αυξημένα σε σχέση με τις αναφορές που αφορούν συνολικά τις 

ΜΕΘ της Ευρώπης (25,9%). Το ECDC, ωστόσο, στην τελευταία του αναφορά 

υπογραμμίζει τα αυξανόμενα ποσοστά αντοχής της Pseudomonas aeruginosa στις 
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καρβαπενέμες (52, 55) για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, τονίζοντας το 

πρόβλημα της αντοχής στη συγκεκριμένη κατηγορία αντιβιοτικών. Μικρότερη αντοχή 

της Pseudomonas aeruginosa καταγράφηκε στην κεφταζιδίμη στη ΜΕΘ Παίδων του 

ΠΑΓΝΗ (14%) σε σχέση με τις υπόλοιπες μελέτες (26,5-38,4%) ενώ η αντοχή στην 

πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, στις κινολόνες και στις αμινογλυκοσίδες δεν 

παρουσίασε αξιοσημείωτες διαφορές. Η διαχρονική αντοχή στην κολιστίνη ήταν 

χαμηλή στην παρούσα μελέτη (<2%). 

o Το Acinetobacter baumannii παρουσίασε υψηλά ποσοστά αντοχών στις καρβαπενέμες 

στην παρούσα μελέτη (64%), όπως και στις περισσότερες που αφορούν τις ΜΕΘ της 

Ελλάδος (80-97%). Χαμηλότερα (αλλά αυξανόμενα) ποσοστά αντοχών στις 

καρβαπενέμες (έως 43%) σημειώθηκαν σε προοπτική (2001-2015) μελέτη στις ΜΕΘ 

Ενηλίκων της Γερμανίας. Όσον αφορά στην κολιστίνη, η διαχρονική αντοχή στην 

παρούσα μελέτη ήταν 11%. Nα σημειώσουμε ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες που 

αφορούν τον Ελλαδικό χώρο και αναδεικνύουν υψηλές αντοχές του A.baumannii στις 

καρβαπενέμες και στην κολιστίνη (56, 57). Ο επιπολασμός του ανθεκτικού στην 

κολιστίνη A.baumannii παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε παγκόσμιο επίπεδο με 

αυξημένα ποσοστά στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου (Λίβανος: 17.5%, 95% CI: 

16-19) και στις νοτιοανατολικές περιοχές της Ασίας (Κίνα: 12 %, 95% CI: 3.5-32.5), 

ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά σύμφωνα με πρόσφατη συστηματική μετα-ανάλυση 

παρουσιάζονται στη Γερμανία (0.2 %, 95% CI: 0-2.5) (58). Σε συμφωνία με τα 

παραπάνω, το ECDC για το Acinetobacter baumannii και την αντοχή του αναφέρει ότι: 

«Από όλους τους μικροοργανισμούς που παρακολουθούνται από το EARS-Net, το 

Acinetobacter baumannii είναι εκείνος με τις μεγαλύτερες διαφορές στα ποσοστά 

αντοχών που αναφέρονται από τις διάφορες χώρες». Το ποσοστό αντοχής του 

Acinetobacter baumannii στις κεφαλοσπορίνες 3
ης

 γενιάς στη ΜΕΘ Παίδων ήταν 

επίσης υψηλό (60%) όπως κι εκείνα που αφορούν τις ΜΕΘ στον Ελλαδικό χώρο (80-

93,3%), ενώ υψηλά ποσοστά αντοχών καταγράφηκαν στη ΜΕΘ Παίδων και για τις 

κινολόνες και τις αμινογλυκοσίδες. Τα αυξημένα ποσοστά απομόνωσης του 

Acinetobacter baumannii καθώς και οι αυξημένες αντοχές του σε διαφορετικές 

κατηγορίες αντιβιοτικών, αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία που αφορά τις 

εγχώριες ΜΕΘ ως «ενδημικό φαινόμενο» (41). 

o Τα στελέχη του γένους Klebsiella παρουσίασαν στις καρβαπενένες μικρότερα ποσοστά 

αντοχών (14%) από τις αναφορές των ΜΕΘ Ενηλίκων και Παίδων στην Ελλάδα (50-

70,9%) και συγκρίσιμα με εκείνα που αναφέρονται από το ECDC για το σύνολο των 

ΜΕΘ στην Ευρώπη (15,2%). Η αντοχή της Klebsiella στις κεφαλοσπορίνες 3
ης

 γενιάς 

(32%) ήταν μικρότερη από τις περισσότερες αναφορές στις ΜΕΘ Ενηλίκων και 

Παίδων της Ελλάδος (έως 75,9%), ενώ δε διέφερε ουσιαστικά από εκείνη των ΜΕΘ 
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της Ευρώπης (έως 39,9%). Σημαντικά ποσοστά αντοχών καταγράφηκαν για τις 

κινολόνες και τις αμινογλυκοσίδες διαχρονικά, ενώ δεν καταγράφηκε αντοχή των 

Klebsiella spp. στην κολιστίνη.  

o  Η Esherichia coli παρουσίασε χαμηλά ποσοστά αντοχής στις καρβαπενέμες ανάλογα 

με εκείνα συνόλου των Ευρωπαϊκών ΜΕΘ, αλλά αυξημένα ποσοστά αντοχής στις 

κεφαλοσπορίνες 3
ης

 γενιάς [29% στη ΜΕΘ Παίδων έναντι (1,3-17,7) % στις υπόλοιπες 

ΜΕΘ]. Μικρότερα ποσοστά σε σχέση με τις καρβαπενέμες αλλά όχι αμελητέα 

καταγράφηκαν για τις κινολόνες και τις αμινογλυκοσίδες, ενώ η διαχρονική αντοχή της 

E.coli στην κολιστίνη ήταν χαμηλή (2%). Να σημειωθεί ότι, επί της παρούσης στη 

βιβλιογραφία τα ποσοστά της ανθεκτικής στην κολιστίνη E.coli παραμένουν χαμηλά, 

ωστόσο υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές στις οποίες καταγράφονται ιδιαίτερα 

λοιμογόνα στελέχη της E.coli με αντοχή στην κολιστίνη στον Ελλαδικό χώρο (59). 

o Η S.maltophilia επέδειξε υψηλά ποσοστά αντοχής διαχρονικά σε αντιβιοτικά εκλογής 

για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων που προκαλεί (τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη 

53%, σιπροφλοξασίνη 32%, κεφταζιδίμη 44% και κολιστίνη 11%). Οι αναφορές στη 

βιβλιογραφία για την αντοχή της τόσο στις ΜΕΘ Παίδων όσο και στις ΜΕΘ Ενηλίκων 

είναι αρκετά περιορισμένες. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι πρόκειται για έναν αναδυόμενο 

Gram (-) μικροοργανισμό στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς (60) με υψηλά ποσοστά 

πολυανθεκτικών στελεχών (61), και σύμφωνα με την προαναφερθείσα TOTEM μελέτη 

κατατάσσεται για τις ΜΕΘ στους ενδιάμεσης επικινδυνότητας μικροοργανισμούς ως 

προς την αντοχή της (13). Σε αναδρομική μονοκεντρική μελέτη ευρωπαϊκής χώρας για 

τον επιπολασμό της S. maltophilia στις βρογχικές εκκρίσεις τα ποσοστά 

ανθεκτικότητας που καταγράφηκαν ήταν 12% για την τριμεθορπίμη-

σουλφαμεθοξαζόλη και 9% για τη λεβοφλοξασίνη (62). Να τονισθεί ότι η 

αντιμετώπιση της S. maltophilia αποτελεί βασικό πρόβλημα όχι μόνο λόγω της 

επίκτητης αντοχής της σε αντιβιοτικούς παράγοντες αλλά και λόγω της ενδογενούς 

αντοχής σε πολλές κατηγορίες αντιβιοτικών (63).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Πίνακας αντοχών των Gram (-) μικροοργανισμών στις κινολόνες, στην 

πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη και στις αμινογλυκοσίδες. 

     

  ΜΕΘ Παίδων 

Πα.Γ.Ν.Η. 

2008-2019 

ΜΕΘ Παίδων 

Πα.Γ.Ν.Η. 

2018 

EARS-Net 2018* 

(55) 

Pathogen Antibiotic Antibiotic  Resistance % 

Pseudomonas 

aeruginosa  

FQ 

Pip/taz 

AMG 

37% (CIP) 

14%    

8% (AMK) 

18% (CIP) 

3% 

15% 

19.7% 

18.3% 

11.8% 

Acinetobacter 

baumannii 

FQ 

AMG 

53% (CIP) 

 52% (AMK) 

69% (CIP) 

 63% (AMK) 

36.2% 

31.9% 

Klebsiella spp. FQ 

AMG 

23% (CIP) 

22% (AMK) 

78% (CIP) 

33% (AMK) 

31.6% • 

22.7% • 

Escherichia coli FQ 

AMG 

15% (CIP) 

15% (AMK) 

44% (CIP) 

22% (AMK) 

25.3% 

11.1% 

* Population-weighted mean resistance percentage (highest) για τις χώρες της Ευρώπης • 

Αφορά την Klebsiella pneumoniae αποκλειστικά. Με κόκκινο πλαίσιο υποδεικνύονται οι 

κατηγορίες αντιβιοτικών στις οποίες η ΜΕΘ Παίδων παρουσίασε μεγαλύτερα ποσοστά σε 

σχέση με εκείνα του EARS-Net για το έτος 2018. EARS-Net: European Antimicrobial 

Resistance Surveillance Network; FQ: Fluoroquinolones; CIP: Ciprofloxacin; Pip./taz.: 

Piperacillin/tazobactam; AMG: Aminoglycosides; AMK: Amikacin; ΜΕΘ:Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας, Πα.Γ.Ν.Η.: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

Όσον αφορά τα πολυανθεκτικά στελέχη τα ποσοστά των MDR, XDR, και PDR 

στελεχών διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα (64). Σε πολυκεντρική μελέτη που διεξήχθη σε 

ΜΕΘ Παίδων και Νεογνών σε χώρες της Νοτίου Αμερικής και της Ευρώπης, το ποσοστό των 

MDR μικροοργανισμών ήταν 44% (65). Σε πολυκεντρική μελέτη στις Η.Π.Α (DEFINE) σε 

ασθενείς με πνευμονία που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ Ενηλίκων, το ποσοστό των MDR 

πνευμονιών ήταν 14.1% (66), ενώ σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη (EUROBACT) με 

ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ Ενηλίκων για αιματογενείς νοσοκομειακές λοιμώξεις, 

τα ποσοστά των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών ήταν 47,8% MDR, 20.5% XDR και 0,4% 

PDR (67). Πιο συγκεκριμένα, για τους πολυανθεκτικούς Gram (-) μικροοργανισμούς τα 

αναφερόμενα ποσοστά από πολυκεντρική μελέτη σε χώρα της Νοτίου Αμερικής σε ΜΕΘ 

Ενηλίκων ήταν για τα MDR παθογόνα 88%, για τα XDR 11% ενώ δε ανευρέθηκαν PDR 

παθογόνα (68). Στην παρούσα μελέτη, τα ποσοστά που καταγράφηκαν και αφορούσαν Gram 

(-) μικροοργανισμούς ήταν μικρότερα μόνο για τα MDR στελέχη (MDR 23.5%, XDR 15.6% 

και PDR 1.2%). Οι συχνότεροι Gram (-) μικροοργανισμοί που εμφανίζουν 
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πολυανθεκτικότητα είναι το Acinetobacter baumannii, η Klebsiella pneumoniae και η 

Pseudomonas aeruginosa, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε συστηματική ανασκόπηση για 

τους PDR μικροοργανισμούς (69). Το παραπάνω υποστηρίζεται περαιτέρω με βάση την 

μελέτη TOTEM που αναφέρθηκε στην εισαγωγή του παρόντος εγγράφου (13). Σύμφωνα με 

την ταξινόμηση αυτή, η ανθεκτικότητα των Pseudomonas aeruginosa και Acinetobacter 

baumannii της παρούσης μελέτης τα εντάσσει στην κατηγορία των υψηλότερης 

επικινδυνότητας Gram (-) μικροβίων (critical organisms) (13), ενώ οι αυξημένες αντοχές της 

S.maltophilia στην τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη την κατατάσσει στους ενδιάμεσης 

επικινδυνότητας μικροοργανισμούς (medium priority). 

Τα ποσοστά παραγωγής ESBL των Εντεροβακτηριακών σε αντίστοιχη 

πολυκεντρική μελέτη της Ν. Αμερικής σε ΜΕΘ Παίδων ήταν 38.5% για Klebsiella spp. 

/E.coli (30). Σε αντίστοιχη με τη δική μας μελέτη για τη ΜΕΘ Ενηλίκων του Πα.Γ.Ν.Η. τα 

ποσοστά της K.pneumoniae που παράγει ESBL ήταν 75.9% και για την E.coli 6.1% (40) 

(στην παρούσα μελέτη 27% και 29%, αντίστοιχα). Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο 

Πα.Γ.Ν.Η., για τα Εντεροβακτηριακά καταγράφεται με αυξημένη συχνότητα ο μηχανισμός 

KTANt που αφορά τις αμινογλυκοσίδες (43) (24% για Klebsiella spp. στην παρούσα μελέτη). 
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• Τα ποσοστά αφορούν pooled mean values. *Αφορά την Klebsiella pneumoniae αποκλειστικά. Με 

μπλε πλαίσιο υποδεικνύονται οι κατηγορίες αντιβιοτικών στις οποίες η ΜΕΘ Παίδων παρουσίασε 

σημαντικά μικρότερα ποσοστά αντοχής σε σχέση με τις υπόλοιπες αναφορές της βιβλιογραφίας, ενώ 

με κόκκινο πλαίσιο οι κατηγορίες που παρουσίασε μεγαλύτερα ποσοστά.  ECDC: European Center for 

Disease Prevention and Control; CAR: Carbapenems; IPM: Imipenem; MEM: Meropenem; C3G: 

Cephalosporin 3
rd

 Generation; CAZ: Ceftazidime; ESBL: Extended-spectrum beta-lactamase; ΜΕΘ: 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Πα.Γ.Ν.Η.: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Πίνακας αντοχών των Gram (-) μικροοργανισμών στις καρβαπενέμες και στις 

κεφαλοσπορίνες 3
ης

 γενιάς, σε ΜΕΘ Ενηλίκων και ΜΕΘ Παίδων. 

 

  ΜΕΘ 

Ενηλίκων 

Πα.Γ.Ν.Η 

2009-

2010 (40) 

ΜΕΘ 

Ενηλίκων  

Πα.Γ.Ν.Η 

2017 

(41) 

ΜΕΘ 

Ενηλίκων 

Γερμανία 

2001-2015  

• (50) 

ΜΕΘ 

Ενηλίκων 

Ευρώπη 

ECDC 

2017 (52) 

ΜΕΘ  

Παίδων 

Ελλάδος 

2017 (70) 

ΜΕΘ 

Παίδων  

Πα.Γ.Ν.Η 

2008-

2019 

Pathogen           Antibiotic  Resistance % 

Pseudomonas 

aeruginosa 

CAR 

 

CAZ 

33.9% 

(IPM) 

- 

50% 

 

33.3% 

(C3G) 

(8.9-23.1) 

% (MEM) 

 

(14.3-

33.4) % 

25.9% 

 

26.5% 

44.5% 

 

33,5% 

49% 

(MEM) 

14% 

Acinetobacter 

baumannii 

 

CAR 

 

C3G 

96.7% 

 

- 

93.3% 

 

93.3% 

(0.7-43) 

% (IPM) 

(12.8-

61.8)% 

(CAZ) 

63.9% 

 

- 

80% 

 

80% 

 

64% 

(MEM) 

60% 

Klebsiella 

spp. 

CAR 

 

C3G 

70.9% 

(IPM) 

75.9% 

(ESBL) 

62.5% 

 

62.5% 

(0-1,7) 

% * 

(4,5-20,1) 

% * 

15.2% 

 

39.9% 

50% 

 

75% 

 

14% 

(MEM) 

32% 

Escherichia 

coli 

CAR 

 

C3G 

- 

 

6.1% 

(ESBL) 

- 

 

- 

(0-0.6)  

% (IPM) 

(1.3-17.7) 

% 

0.8% 

 

15.9% 

- 

 

- 

 

1% 

(MEM) 

23% 
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Από τους Gram (+) μικροοργανισμούς στην παρούσα μελέτη συχνότερα 

απομονώθηκαν στο σύνολο των καλλιεργειών οι CoNS, ενώ δεύτερος σε συχνότητα ήταν ο 

S.aureus. Ομοίως, σε προοπτική μελέτη (2010-2011) στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Πα.Γ.Ν.Η. 

επικρατέστεροι Gram (+) μικροοργανισμοί ήταν οι CoNS (40). Αντίθετα, σε μελέτες που 

αφορούσαν τις ΜΕΘ Ενηλίκων της Γερμανίας και ΜΕΘ Νεογνών, Παίδων αλλά και 

συμβατικές παιδιατρικές κλινικές των ΗΠΑ, πρώτος σε συχνότητα ήταν ο S.aureus, ενώ 

δεύτερος σε συχνότητα ήταν ο Enterococcus faecalis για τη Γερμανία (50) και οι CoNS για 

τις ΗΠΑ (11). Οι CoNS απομονώθηκαν συχνότερα στη ΜΕΘ Παίδων του Πα.Γ.Ν.Η. από τις 

αιμοκαλλιέργειες και ο S.aureus συχνότερα από τις βρογχικές εκκρίσεις, δεδομένο που 

υποστηρίζεται κι από τη διεθνή βιβλιογραφία (11, 40).  

Οι CoNS παρουσίασαν αυξημένα ποσοστά αντοχής στη μεθικιλλίνη/οξακιλλίνη 

(88%), παρόμοια όμως ποσοστά καταγράφονται και στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Πα.Γ.Ν.Η. 

(87,8%) (40), ενώ υψηλά ποσοστά αναφέρονται και σε ΜΕΘ Παίδων άλλων χωρών (78%) 

(54). Αντίθετα, τα ποσοστά αντοχής των CoNS στη βανκομυκίνη παραμένουν χαμηλά στη 

ΜΕΘ Παίδων (0,5%) και ακολουθούν εκείνα που καταγράφονται σε προοπτική μελέτη 

κοορτής σε ΜΕΘ Ενηλίκων της Γερμανίας (έως 0,5%) (50). 

O Staphylococcus aureus παρουσίασε συνολικά ποσοστά αντοχής στη 

μεθικιλλίνη/οξακιλλίνη στη διάρκεια των ετών 40%, ποσοστά αρκετά μεγαλύτερα από αυτά 

που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία (Πίνακας 9). Στη βανκομυκίνη και τη 

λινεζολίδη δεν καταγράφηκαν ανθεκτικά στελέχη στη ΜΕΘ Παίδων, επιβεβαιώνοντας  τα 

βιβλιογραφικά δεδομένα (έως 0,4% αντοχή στην βανκομυκίνη και έως 0,2% στη λινεζολίδη) 

(50).  

O Enterococcus faecium στην παρούσα μελέτη παρουσίασε αυξημένα ποσοστά 

αντοχής στην αμπικιλλίνη (87%), σημαντικά μεγαλύτερα από εκείνα του Enterococcus 

faecalis (14%). Σε μια μελέτη επιπολασμού που πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομεία των 

σκανδιναβικών χωρών, αναφέρεται επίσης διαφορά μεταξύ των δύο στελεχών (δεν 

καταγράφηκε ανθεκτικό στέλεχος για E.faecalis και η αντοχή στην αμπικιλλίνη για τον 

E.faecium κυμαινόταν από 33.3-61.3%) (71).  Ωστόσο, τα ποσοστά για τον E.faecium ήταν 

πολύ μικρότερα σε σχέση με τη δική μας μελέτη. Υψηλά ποσοστά αντοχής στην αμπικιλλίνη 

του E.faecium αναφέρονται σε μελέτη επιπολασμού σε νοσοκομείο της Κίνας (82.3%) (72). 

Τα ποσοστά αντοχής των εντερόκοκκων στην βανκομυκίνη  που καταγράφηκαν στη ΜΕΘ 

Παίδων του Πα.Γ.Ν.Η. είναι μικρότερα σε σχέση με εκείνα που καταγράφονται στις ΜΕΘ 

Ενηλίκων στην Ελλάδα, αλλά δεν παρουσιάζουν διαφορές συγκρινόμενα με εκείνα των ΜΕΘ 

της Ευρώπης (Πίνακας 7).  Στη ΜΕΘ Παίδων για το διάστημα 2008-2019 δεν καταγράφηκαν 

στελέχη εντερόκοκκων ανθεκτικών στη λινεζολίδη. Ομοίως, στη διεθνή βιβλιογραφία τα 
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ποσοστά αντοχής των εντερόκοκκων στη λινεζολίδη παραμένουν χαμηλά (έως 1,6% για 

E.faecium) (50). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Ενδεικτικά ποσοστά των MRSA και VRE στελεχών σε ΜΕΘ Ενηλίκων και 

ΜΕΘ Παίδων. 

     

 ΜΕΘ 

Ενηλίκων 

Πα.Γ.Ν.Η. 

2009-2010 

(40) 

ΜΕΘ Ενηλίκων 

Γερμανία 

2001-2015 

(50) 

ΜΕΘ Ενηλίκων 

Ευρώπη 

ECDC 2017  

(52) 

ΜΕΘ Παίδων 

ΠΑΓΝΗ 

2008-2019 

Pathogen 

MRSA 28.1% (19.5-27.2) % 23.5 % 45% 

VRE 14% (0-0,5) % 

E. faecalis 

(1.2-14.3) % 

E. faecium 

9.5% 2 % 

E. faecalis 

9.5% 

E. faecium 

Με κόκκινο πλαίσιο υποδεικνύονται οι κατηγορίες αντιβιοτικών στις οποίες η ΜΕΘ Παίδων 

παρουσίασε μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με άλλες αναφορές. ECDC: European Center for 

Disease Control and Prevention; MRSA: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; VRE: 

Vancomycin-resistant Enterococcus; E.: Enterococcus; ΜΕΘ: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 

Πα.Γ.Ν.Η.: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

Όσον αφορά τους μύκητες στην παρούσα μελέτη συχνότερα απομονώθηκαν non-

albicans είδη Candida (58,9%). Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται σε αναδρομική 

μελέτη των μυκητικών λοιμώξεων σε ΜΕΘ Ενηλίκων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Λάρισας για τα έτη 2012-2013 (60% non-albicans είδη Candida) (73), σε προοπτική μελέτη 

των συστηματικών μυκητιάσεων σε ΜΕΘ Ενηλίκων και Νεογνών στο Γενικό 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι.) για τα έτη 2001-2012 (52% non-albicans 

είδη Candida) (74) καθώς επίσης και σε προοπτική πολυκεντρική μελέτη παιδιατρικών 

ασθενών με διεισδυτική καντιντίαση (56% non-albicans είδη Candida) (44). Στην 

πλειοψηφία των αναφορών εξετάζοντας επιμέρους κάθε είδος, συχνότερη ήταν η C.albicans, 

όπως καταγράφηκε και στην παρούσα μελέτη (41,1%) (Πίνακας 10). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Ενδεικτικά ποσοστά απομονωθέντων μυκήτων σε ΜΕΘ Ενηλίκων, Παίδων 

καθώς και περιστατικών αναφερόμενων από συμβατικές Παιδιατρικές κλινικές.  

 Καρτσωνάκη Μ. (73) 

ΜΕΘ Ενηλίκων       ΜΕΘ Παίδων 

Steinbach WJ. 

(44) * 

Warris A. 

(45)
 #
 

ΜΕΘ 

Παίδων  

Πα.Γ.Ν.Η 

Pathogen %  

C. albicans  50 53 44 50.5 41.1 

C. parapsilosis 14 - 22 31 35.8 

*Τα ποσοστά αναφέρονται στα παιδιατρικά περιστατικά. # Τα ποσοστά αναφέρονται σε εκείνα που 

καταγράφηκαν σε ΜΕΘ Παίδων. C.: Candida; ΜΕΘ: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Πα.Γ.Ν.Η.: 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου  

 

Η συχνότητα πολυμικροβιακών καλλιεργειών (εκ των οποίων ένας 

μικροοργανισμός ήταν μύκητας) ήταν αυξημένη στην παρούσα μελέτη (23,2%) σε σχέση με 

ό,τι αναφέρεται σε εκείνη που πραγματοποιήθηκε στο Π.Γ.Ν.Ι. (12,3%) (αφορούσε ΜΕΘ 

Ενηλίκων, Νεογνών και συμβατικές κλινικές) (74). 

Διαχρονικά δεν διαπιστώθηκε αυξητική τάση των non-albicans ειδών Candida σε 

σχέση με τα είδη Candida albicans στην παρούσα μελέτη. Παρομοίως, σε 11ετή αναδρομική 

πολυκεντρική μελέτη στην Ευρώπη για τις μυκηταιμίες από είδη Candida, νεογνών και 

παίδων, δεν καταγράφηκε διαφορά στην κατανομή των ειδών (45). Αντίθετα, σε προοπτική 

μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Π.Γ.Ν.Ι. και αφορούσε στο σύνολο ΜΕΘ Ενηλίκων, 

Νεογνών και άλλες συμβατικές κλινικές παρατηρήθηκε αύξηση των non-albicans ειδών 

Candida (74). Αύξηση των non-albicans ειδών Candida αναφέρεται και σε συστηματική 

ανάλυση και μετα-ανάλυση για τις μυκηταιμίες σε ενήλικες ασθενείς (46). 

Σε ό,τι αφορά στην αντοχή στους αντιμυκητικούς παράγοντες στην παρούσα μελέτη 

δεν παρατηρήθηκε αυξητική τάση της αντοχής διαχρονικά και η αντοχή διατηρήθηκε <3%. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται διαφορετικά ποσοστά ανάλογα με το είδος του 

μύκητα, αλλά στην πλειοψηφία των αναφορών η αντοχή διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα: 

o Στην προοπτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Π.Γ.Ν.Ι. παρατηρήθηκε 

διαχρονικά μικρή αύξηση του αριθμού των στελεχών του γένους Candida 

που ήταν ανθεκτικά στη φλουκοναζόλη (5.5%). Όλα τα στελέχη πλην του C. 

lusitaniae ήταν ευαίσθητα στην Αμφοτερικίνη Β. Όλα τα στελέχη ήταν 

ευαίσθητα στις εχινοκανδίνες πλην το C.parapsilosis (71% αντοχή) (74). 



[58] 
 

o Στη μελέτη περιγραφής των αντοχών σε ΜΕΘ Παίδων, Νεογνών και 

συμβατικών παιδιατρικών κλινικών με βάσει δεδομένα του National 

Healthcare Safety Network των Η.Π.Α για τα έτη 2011-2014, η αντοχή της 

C.albicans και C.parapsilosis  στην φλουκοναζόλη ήταν <4% για τα στελέχη 

που απομονώθηκαν σε ασθενείς με αιματογενείς λοιμώξεις σχετιζόμενες με 

κεντρικές γραμμές (11). 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Ο βασικότερος περιορισμός αυτής της μελέτης είναι ο αναδρομικός της χαρακτήρας, 

με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλιπείς καταγραφές όσον αφορά στα αντιβιογράμματα των 

βακτηρίων για τα έτη 2008-2015. Επιπρόσθετα η καταγραφή των μυκήτων δεν ήταν δυνατή 

για τα έτη 2008-2010 λόγω απουσίας των αντίστοιχων δεδομένων. 

H ΜΕΘ Παίδων του Πα.Γ.Ν.Η. είναι μια μικτή ΜΕΘ και αναλαμβάνει ένα 

ετερογενές σύνολο ασθενών ως προς τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά αλλά και τη 

βαρύτητα των υποκείμενων νοσημάτων τους. Στην παρούσα μελέτη, δεν πραγματοποιήθηκε 

καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών (καταγράφεται υποχρεωτικά), ούτε της 

τελικής έκβασης (καταγράφεται προαιρετικά) των ασθενών, όπως συστήνεται από το ECDC 

για μία unit-based μελέτη επιτήρησης ΝΛ σε ΜΕΘ (10). Επιπλέον, δεν καταγράφηκαν 

σημαντικοί παράγοντες κινδύνου όπως η βαρύτητα των ασθενών, η χρήση καθετήρων ή 

άλλων παρεμβατικών συσκευών καθώς και η χρήση προωθημένων αντιβιοτικών. Το 

παραπάνω δεν κατέστη δυνατόν καθώς η συλλογή αυτών των δεδομένων θα έπαιρνε πολύ 

περισσότερο χρόνο από το διαθέσιμο χρόνο εκπλήρωσης της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. Να σημειωθεί επίσης ότι λόγω έλλειψης ηλεκτρονικών καταγραφών των 

προαναφερθέντων δεδομένων, θα είχαμε σημαντική δυσκολία στην καταγραφή τους. 

Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι η ΜΕΘ Παίδων του Πα.Γ.Ν.Η. αποτελεί τη 

μοναδική ΜΕΘ Παίδων στην Κρήτη με αποτέλεσμα συχνά να υποδέχεται περιστατικά από τα 

υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης. Αυτό κατά συνέπεια σημαίνει ότι οι ασθενείς που 

νοσηλεύονταν προηγουμένως σε συμβατικές παιδιατρικές κλινικές, σπανιότερα χειρουργικές 

ή ΜΕΘ ενηλίκων, και μεταφέρθηκαν στη ΜΕΘ Παίδων του Πα.Γ.Ν.Η., μετέφεραν και τη 

μικροβιακή τους χλωρίδα στο τμήμα και οι αντίστοιχοι μικροοργανισμοί καταγράφηκαν στην 

παρούσα μελέτη ως μικροχλωρίδα της ΜΕΘ Παίδων. 

Ένας άλλος βασικός περιορισμός ήταν ότι το είδος των καταγραφών δεν επέτρεψε να 

γίνει διαχωρισμός των αποικισμών/επιμολύνσεων από τις απομονώσεις που σχετίζονταν με 

λοίμωξη και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε ΝΛ και ανάλογες συγκρίσεις στην 
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παρούσα μελέτη. Ένας μελλοντικός σχεδιασμός θα επιτρέψει την επέκταση της μελέτης 

αυτής και σε κλινικό επίπεδο.    

Τέλος, δεν ήταν δυνατόν να γίνει εμβάθυνση στους μοριακούς μηχανισμούς αντοχής 

των μικροοργανισμών, καθώς δεν εξετάζονται συστηματικά όλοι οι μηχανισμοί από το 

Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Πα.Γ.Ν.Η.  

 

ΜΕΛΛΟΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Το σύνολο των δράσεων από τους αρμόδιους φορείς (Π.Ο.Υ., CDC, ECDC, 

Ε.Ο.Δ.Υ.)  για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής τα τελευταία χρόνια όλο και 

αυξάνεται. Η αύξηση των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών υποδεικνύει την ανάγκη 

ύπαρξης συντονισμένων και οργανωμένων προγραμμάτων συστηματικής καταγραφής και 

ελέγχου της μικροβιακής αντοχής. Ταυτόχρονα, ολοένα και σημαντικότερη θέση στην 

καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής καταλαμβάνουν τα προγράμματα επιμελητείας της 

ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών (stewardship). 

Βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η ύπαρξη στελεχωμένων νοσοκομειακών 

μονάδων με επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, έτσι ώστε να ορίζεται σαφώς 

η υπεύθυνη ομάδα επιτήρησης (Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων). Στο πλαίσιο αυτό, 

για τις ΜΕΘ Παίδων θα πρέπει να προκαθοριστούν τα στοιχεία που θα καταγράφονται σε ένα 

κοινό έντυπο για όλες τις ΜΕΘ Παίδων της Ελλάδος έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν 

αξιόπιστες συγκρίσεις μικροβιακής αντοχής για τον Ελλαδικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα τα 

στοιχεία αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται στο ECDC έτσι ώστε να μπορέσουν να προκύψουν 

συμπεράσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεχής επιτήρηση όσον αφορά τη χρήση 

παρεμβατικών συσκευών και την έγκαιρη αφαίρεσή τους σε χώρους όπως είναι οι ΜΕΘ είναι 

απαραίτητη, όπως επίσης και η καθημερινή παρουσία ειδικού στις ΝΛ για την πιστοποίηση 

της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών και της έγκαιρης αποκλιμάκωσης της θεραπείας 

στις περιπτώσεις που κρίνεται δυνατό. 

Τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη να καταγράφονται ηλεκτρονικά όλα τα παραπάνω σε 

ένα πανελλαδικό σύστημα επιτήρησης των λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής 

υπηρεσιών υγείας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν ευκολότερα 

πολυκεντρικές μελέτες για τη μικροβιακή αντοχή στις ΜΕΘ Παίδων, με απώτερο στόχο πέρα 

από την απλή καταγραφή, την ανεύρεση αποτελεσματικότερων μεθόδων στην καταπολέμηση 

της μικροβιακής αντοχής. 

 



[60] 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα διαχρονική μελέτη αποτυπώνονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά της 

μικροβιακής χλωρίδας της ΜΕΘ Παίδων του Πα.Γ.Ν.Η. την τελευταία 12ετία.  

Επικρατέστεροι σε συχνότητα είναι οι Gram (-) μικροοργανισμοί, με τη 

Pseudomonas aeruginosa, τα Εντεροβακτηριακά και το Acinetobacter baumannii να 

αποτελούν τους κυριότερους εκπροσώπους αυτής της κατηγορίας. Σημαντικός πληθυσμός 

των Gram (-) στην παρούσα μελέτη αναδεικνύεται και η Stenotrophomonas maltophilia, που 

φαίνεται ότι θα αποτελέσει ένα παθογόνο το οποίο θα απασχολήσει την επιστημονική 

κοινότητα ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά αντοχών 

καταγράφηκαν για την P.aeruginosa στις καρβαπενέμες, για το A. baumannii στις 

περισσότερες κατηγορίες αντιβιοτικών πλην της κολιστίνης, για τη S. maltophilia στους 

αντιβιοτικούς παράγοντες εκλογής για τη θεραπεία της, ενώ τα Εντεροβακτηριακά στο 

σύνολό τους παρουσίασαν μικρότερα ποσοστά αντοχών, όχι όμως χαμηλά ή κλινικά 

ασήμαντα. Ωστόσο, παρά τα υψηλά ποσοστά αντοχής που καταγράφηκαν, δε καταγράφηκε 

αυξητική τάση αντοχής διαχρονικά για κανέναν μικροοργανισμό. Τα ποσοστά των 

πολυανθεκτικών (MDR, XDR, PDR) στελεχών των Gram (-) μικροοργανισμών είναι χαμηλά 

στο σύνολο της 12ετίας, όμως λόγω έλλειψης δεδομένων σχετικά με την πολυανθεκτικότητα 

των μικροοργανισμών (που αφορούσαν τα πρώτα χρόνια της καταγραφής) δεν μπορεί να 

προκύψει συμπέρασμα για την ύπαρξη ή μη αυξητικής τάσης, η οποία τεκμηριώνεται 

συνεχώς στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο συχνότερος μηχανισμός αντοχής για την E.coli και 

Klebsiella spp. ήταν η παραγωγή ESBL. 

Οι CoNS είναι οι κύριοι εκπρόσωποι διαχρονικά της κατηγορίας των Gram (+) 

μικροοργανισμών. Ως προς την αντοχή του συνόλου των Gram (+) μικροοργανισμών, 

σημαντικότερη ήταν εκείνη του MRSA με μέσο όρο αντοχής στη διάρκεια των ετών 40%. 

Δεν παρατηρήθηκε αυξητική τάση της αντοχής για κανένα μικροοργανισμό στην κατηγορία 

αυτή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το προφίλ της αντοχής των εντερόκοκκων, με το E.faecium να 

αποτελεί στο σύνολο των καταγραφών τον πιο ανθεκτικό μικροοργανισμό. 

Τέλος, τα non-albicans είδη Candida απομονώθηκαν συνολικά με μεγαλύτερη 

συχνότητα, αυξημένα όμως ήταν και τα ποσοστά απομόνωσης της C.albicans. Διαχρονικά, η 

αντοχή των απομονωθέντων μυκήτων στα αντιμυκητικά παρέμεινε χαμηλή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Διαχρονική αντοχή σε συγκεκριμένα αντιβιοτικά των Gram θετικών 

μικροοργανισμών που απομονώθηκαν στη ΜΕΘ Παίδων το διάστημα  2008-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antibiotic 20

08 

20

09 

20

10 

20

11 

20

12 

20

13 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

MEAN 
% 

Gram positive bacteria  (resistance %)  

 Pathogens (n) 11 7 4 1 2 6 2 9 12 4 11 8 77 

S  aureus 

(n=77) 
Oxacillin/ 
Methicillin 

46 57 25 100 0 17 0 43 75 50 64 0 40 

Vancomycin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teicoplanin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Linezolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Daptomycin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Pathogens (n) 17 25 10 29 34 24 20 31 28 19 16 27 280 

Coagulase 

negative 

staphyloco

cci 

(n=280) 

Oxacillin/ 

Methicillin 
81 88 100 90 94 79 95 84 93 89 69 89 88 

Vancomycin 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 

Teicoplanin 0 4 0 7 3 0 0 0 0 11 0 0 2 

Linezolid 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 1 

Daptomycin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Pathogens (n) 2 4 1 2 8 5 1 7 7 5 3 5 50 

E. faecalis 

(n=50) 
Ampicillin 0 25 0 50 25 0 0 27 15 0 0 20 14 

Vancomycin 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 

Linezolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Pathogens (n) 1 1 1 1 3 - 2 4 4 2 - 4 23 

E. faecium 

(n=23) 
Ampicillin 100 100 - - 67 - 100 75 50 100 - 100 87 

Vancomycin 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 8 

Linezolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Διαχρονική αντοχή σε συγκεκριμένα αντιβιοτικά των Gram αρνητικών 

μικροοργανισμών που απομονώθηκαν στη ΜΕΘ Παίδων το διάστημα  2008-2019. 

 Antibiotic 20 

08 

20 

09 

20 

10 

20 

11 

20 

12 

20 

13 

20 

14 

20 

15 

20 

16 

20 

17 

20 

18 

20 

19 

ΜΕΑΝ 
% 

Gram negative bacteria  (resistance %)  

 Pathogens 

(n) 

4 10 18 25 39 31 36 18 45 55 40 44 365 

P. aeruginosa 

(n=365) 

Pip/Taz 

(%) 
0 0 22 36 18 0 0 22 33 6 3 32 14 

Ciprofloxac

in 
- - - - - - - - 60 18 18 52 37 

Ceftazidim
e 

- - - - - - - 6 62 7 13 39 25 

Meropene

m 
- - - 40 77 45 31 72 64 26 15 73 49 

Amikacin 0 0 0 0 10 0 0 6 38 13 15 16 8 

 Colistin - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.2 

 Pathogens 

(n) 
8 4 1 7 59 12 7 13 10 23 19 4 167 

A.baumanii 

 (n=167) 

Amp/Sulb - - - - - - - - 50 44 47 0 35 

Ciprofloxac

in 
- - - - - - - - 70 74 69 0 53 

C3G - - - - - 0 - 8 80 78 95 100 

60 

Meropene

m 
- - - 29 95 83 71 85 70 74 69 0 64 

Amikacin - - - - - - - - 70 74 63 0 52 

 Colistin - 0 0 0 0 0 57 0 8 52 0 0 11 

 Pathogens 

(n) 
1 8 1 5 2 3 6 8 8 5 9 15 71 

Klebsiella spp. 

(n=71) 

Pip/taz - 0 0 40 0 0 0 0 25 0 56 20 13 

Ciprofloxac

in 
- - - - - - - 0 25 0 78 13 

23 

C3G - 50 0 60 0 33 33 13 38 40 67 20 32 

Meropene

m 
- - - 60 0 0 0 13 13 0 33 7 14 

Amikacin - 13 0 40 0 33 0 13 25 20 33 60 22 

 Colistin - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Pathogens 

(n) 
9 8 4 3 3 3 8 5 6 1 9 4 63 

E. coli (n=63) Pip/taz 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 22 0 2 

Ciprofloxac

in 
- - - - - - - - 17 0 44 0 15 

C3G 22 63 25 0 33 0 0 60 17 0 56 0 23 

Meropene
m 

- - - 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 

Amikacin 11 13 - - - - - 60 0 0 22 0 15 

 Colistin - 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 2 

 Pathogens 
(n) 

3 4 2 5 8 3 2 0 5 5 3 2 42 

Enterobacter 

spp. (n=42) 

Pip/Taz 67 75 0 60 13 0 100 0 80 20 0 0 35 

 Ciprofloxac

in 
- - - - - - - - 0 0 33 0 8 

 C3G 67 75 0 60 13 0 100 0 80 20 33 0 37 

 Meropene

m 
- - - 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Amikacin - 25 - - 13 - - - 0 0 33 0 12 

 Colistin - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Pathogens 

(n) 
1 6 1 9 4 4 20 7 34 22 18 4 130 
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S. maltophilia  

(n=130) 

TMP/SMX - - - - - - - - 53 64 45 50 53 

Ciprofloxac

in 
- - - - - - - - 13 82 33 0 32 

Ceftazidim

e 
- - - - - - - - 50 60 39 25 44 

 Colistin - - - 0 0 0 30 29 15 18 11 0 11 


