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Ετήσιο	Πανελλαδικό	Εκπαιδευτικό	
Πρόγραμμα	στις	Λοιμώξεις	2017-2018

«Διάγνωση	και	αντιμετώπιση	συνήθων	
λοιμώξεων	στη	κοινότητα	και	στο	νοσοκομείο»

Eνδοκοιλιακές Λοιμώξεις:	
Από	την	Κοινότητα

Χαρίκλεια	Βαδάλα
Ε	παθολογική	Κλινική	– Μονάδα	Λοιμώξεων	

ΓΝΑ	«ο	Ευαγγελισμός»

These	recommendations	were	
designed	to	support	clinicians	in	
making	appropriate	treatment	
decisions	and	not	designed	to	
supplant	the	judgment	of	the	

individual	practitioner
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Νέες	προκλήσεις	στην	αντιμετώπιση	
ενδοκοιλιακών λοιμώξεων(IAI)

Ø IAI σε	ασθενείς	με	ανοσοκαταστολή ή	περιορισμένες	
σωματικές	εφεδρείες.

Ø Ανθεκτικά βακτήρια	και	μύκητες	όχι	μόνο	σε		HA-IAI και	σε	CA-
IAI

Ø Οδηγίες	για	σηπτικούς ασθενείς	από	την Surviving	Sepsis	
Campaign.

Ø Λιγότερο	επεμβατικές	τεχνικές		για	έλεγχο	της	εστίας	της	
λοίμωξης

Ø Νέα	αντιμικροβιακά εναντίον	ανθεκτικών	παθογόνων

Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις

• Λοιμώξεις	οργάνων	ή	δομών	της	
περιτοναικής κοιλότητας

• Περιτονίτιδα
• Ενδοκοιλιακά αποστήματα

Αποτέλεσμα της εισβολής 
και του πολλαπλασιασμού 
των βακτηρίων του εντέρου 
στο τοίχωμα κοίλου 
σπλάχνου ή και πέρα από 
αυτό 

Περιτονίτιδα

Τύπος Ορισμός Παθογόνα
Πρωτοπαθής Χωρίς	απώλεια	συνέχειας	

του	ΓΕΣ.Οφείλεται σε	
βακτηριακή αλλόθεση ή	
αιματογενή διασπορά	
μικροβίων

Moνομικροβιακή
(coliforms,streptococci)

Δευτεροπαθής Μετεγχειρητική,μετατραυ
ματική,διάτρηση κοίλου	
σπλάχνου

Πολυμικροβιακές
(coliforms,	
gram+,εντερικά
αναερόβια)

Τριτογενής Επιμένουσα	ή	
υποτροπιάζουσα		
περιτονίτιδα		μετά	από	
χειρουργείο	
δευτεροπαθούς		
περιτονίτιδας

Noσοκομειακά Παθογόνα
(enterococci,	
staphylococci, Ανθεκτικά	
gram	 - και		μύκητες)
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Ταξινόμηση	ενδοκοιλιακών λοιμώξεων

Κατάταξη	

Ταξινόμηση	ενδοκοιλιακών λοιμώξεων

vΜη	επιπλεγμένες
Οι	περιοριζόμενες	σε	ένα	σπλάχνο

v Επιπλεγμένες
Οι	επεκτεινόμενες	σε	στείρα	μικροβίων	περιοχή	
εντοπισμένα	ή	διάχυτα(περιτοναική
κοιλότητα,οπισθοπεριτοναικός χώρος,κοιλιακό
τοίχωμα)

Ταξινόμηση	ενδοκοιλιακών λοιμώξεων

Λοιμώξεις		≥	48h	μετά	την	εισαγωγή
-Νοσηλεία ≥	48h το	προηγούμενο	3μηνο
-Χρήση	ευρέως	φάσματος	αντιμικροβιακών για	≥	5d	το	
προηγούμενο	3μηνο
-Θεραπείες	κατ’ οίκον τον	προηγούμενο	μήνα(iv	αγωγή,
αλλαγές τραυμάτων)
-Aιμοκάθαρση τον	προηγούμενο	μήνα
-Παραμονή	σε	μονάδα		μακροχρόνιας	παροχής	
φροντίδας	τον προηγούμενο	μήνα

Κίνδυνος	
λοιμώξεων	από	
ανθεκτικά	ή	
ευκαιριακά	
παθογόνα

Λοιμώξεις	της	
κοινότητας(community	

acquired	CA-IAI)

Λοιμώξεις	σχετιζόμενες	με	χώρους	
χρόνιας	παροχής	φροντίδας	

υγείας(healthcare-associated	HA-IAI)
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Επιλογή	
παρέμβασης	
για	έλεγχο	
εστίας	της	
λοίμωξης

Επιλογή
αντιμικροβιακής

Θεραπείας

Eκτίμηση κινδύνου:για κακή	έκβαση

(2-C	)	SIS	2017

Παράγοντες	κινδύνου	για	κακή	έκβαση
Σχετιζόμενοι	με	
χαρακτηριστικά	του	
ασθενούς	και		
απάντησής	του	στη	
λοίμωξη(1-Β)

Σχετιζόμενοι	με	έκταση	
της	λοίμωξης	και	την	
επάρκεια	του	αρχικού	
ελέγχου	της	εστίας(2-
Β)

Σχετιζόμενοι	με	
ύπαρξη ανθεκτικών	ή	
ευκαιριακών	
παθογόνων	(2-Β)

Σήψη	ή	σηπτικό	shock(Surviving	Sepsis	
Campain)
- APACHIE	II	≥	10
- Hλικία ≥ 70
-Συνοσηρότητες:Κακοήθεια,σημαντική
νεφρική,	ηπατική,	καρδιαγγειακή	νόσος
- Υποαλβουμιναιμία
- Aνοσοκατασταλμένοι(κακός	έλεγχος	
ΣΔ,λευκοπενία,ΗΙV,κορτιζόνη,ανοσοκατα
σταλτικά)
Διάχυτη	γενικευμένη	περιτονίδα
- Καθυστερημένος	αρχικός	έλεγχος	εστίας	
λοίμωξης
- Μη	επαρκής		έλεγχος	εστίας	λοίμωξης
- Αυξημένο	Μannheim Peritonitis	Index	
score

≥2

Καμία	ταξινόμηση	ευρεία	
αποδοχή

Αρχικά:	εκτίμηση	και	ταυτόχρονα
αντιμετώπιση

Φυσική	εξέταση	μη	αξιόπιστη	σε:
-Διαταραχή	επιπέδου	συνείδησης
-Τραύμα	ΣΣ
-Ανοσοκαταστολή
-Ηλικιωμένοι

Οι	ενδοκοιλιακές λοιμώξεις	πρέπει	να	τίθενται	στη	
δδ λοιμώξεων	άγνωστης	εστίας	(Β-ΙΙΙ)

ΙDSA	2010
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§ Σε	ασθενείς	με	σημεία	διάχυτης	περιτονίτιδας	
που	θα	χειρουργηθούν	άμεσα, δεν	είναι	
απαραίτητη	περαιτέρω	διαγνωστική	
απεικόνιση

§ Για	τους	υπολοίπους	η	ελικοειδής	CT	κοιλίας	
είναι	η	διαγνωστική	εξέταση	επιλογής	για		
καθορισμό	της	εστίας	της	λοίμωξης(Α-ΙΙ)

ΙDSA	2010

Σταθεροποίηση	
ασθενούς

Κατάλληλη	
αντιμικροβια
κή θεραπεία

Αντιμετώπιση	
εστίας	

λοίμωξης

Συνιστώσες	της	αντιμετώπισης	των	ΙΑΙ

Αιμοδυναμική	σταθεροποίηση	ασθενών

Øiv	υγρά	κι	αγγειοσυσπαστικά ώστε	μέση	ΑΠ	65-70mmHg	
(1-A)

Ø Σε	γενικευμένη	περιτονίτιδα	αποφυγή	υπερφόρτωσης	με	
υγρά	λόγω	κινδύνου		αύξησης	ενδοκοιλιακής πίεσης(1-C)
(Διαταραχή	αγγειακής	διαπερατότητας:οίδημα εντέρου	&	συσσώρευση	
υγρού	ενδοπεριτοναϊκά +	χειρουργικό	κλείσιμο	κοιλιακών	τοιχωμάτων:	
Σύνδρομο	κοιλιακού	διαμερίσματος:Υποάρδευση οργάνων)

WSES	2016
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Έλεγχος	εστίας	της	λοίμωξης

Έλεγχος	εστίας	της	λοίμωξης

“Παρέμβαση	ή	σειρά	παρεμβάσεων		που	απομακρύνουν	
μολυσμένα	υγρά	και	ιστούς,	διορθώνουν	τις	ανατομικές	
διαταραχές	που	οδηγούν	σε	συνεχιζόμενη	μικροβιακή	
μόλυνση	κι	αποκαθιστούν	τη	φυσιολογική	λειτουργία	”(1-Α)

ΣΤΟΧΟΣ

Διακοπή	των	παθοφυσιολογικών
μηχανισμών	της	λοίμωξης	και	της	
γενικής	και	τοπικής	επίπτωσής	της.

SIS	2017

Γιατί	έλεγχος	εστίας	της	λοίμωξης;

Πολλαπλές	πολυπαραγοντι
κές αναλύσεις	έδειξαν	ότι	
η	αποτυχία	του	ελέγχου	
της	εστίας	της	λοίμωξης	
επαρκώς αποτελεί	
παράγοντα	κινδύνου
για	αποτυχία	της	
θεραπείας ή	και	θάνατο	σε	
ασθενείς	με	ενδοκοιλιακές
λοιμώξεις.

Thomas	Eakins
1875
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Γιατί	έλεγχος	της	εστίας	της	λοίμωξης;
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Source	Control Without	Source	Control

Mortality

Mortality

A study of risk factors for mortality in 108 bacteremic patients with intra-abdominal 
infections.
In the multivariate logistic regression analysis, inadequate source control was highly 
associated with mortality (P = 0.011).

Tellor B,	et	al:	Crit Care	Med	2012;	40[Suppl]:680

Έλεγχος	εστίας	της	λοίμωξης:Πώς;

Παροχέτευση	επιμολυσμένων	
υγρών	υπό	απεικονιστικό	

έλεγχο

Ελάχιστα	επεμβατική	
χειρουργική	επέμβαση

Ανοικτή	
λαπαροτομή

-Καθαρισμός		
επιμολυσμένων	ιστών
-Απομάκρυνση	
μολυσμένων	συσκευών	ή	
ξένων	σωμάτων
-Αποσυμπίεση εντέρου
-Κλείσιμο	διάτρησης
-Εκτομή παθολογικού	

τμήματος	οργάνου

Είναι	ο	έλεγχος	της	εστίας	της	λοίμωξης	
απαραίτητος	σε	όλους	τους	ασθενείς;

Συντηρητική	αγωγή:αυστηρά επιλεγμένοι	ασθενείς	με	τοπική μόνο	
φλεγμονή:
• Οξεία	εκκολπωματίτιδα με	διάτρηση,προσβολή μόνο	πέριξ	ιστών	και	
αποστήματα	<4	cm

• Οξεία	σκωληκοειδίτιδα(αυξημένος	κίνδυνος	υποτροπών)
Ή	διάτρηση	σκωληκοειδίτιδας	με		περισκωληκοειδικό φλέγμονα και	
αποστήματα	<4	cm

• Επιλεγμένοι	ασθενείς	με	εντοπισμένη	διάτρηση	ανώτερου	
πεπτικού(1-Β)

WSES 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΣΤΕΝΗ	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	
ΑΣΘΕΝΩΝ

μη	βελτίωση	σε	24 h	:χειρουργείο



8

Έλεγχος	της	εστίας	της	λοίμωξης:	Πότε;

• Μέσα	σε	24ώρες στους	περισσότερους	ασθενείς
(2-Β)

• Σε	ασθενείς	με	σήψη	ή	σηπτικό	shock	όσο	δυνατόν	νωρίτερα.(2-C).
Δικαιολογείται	μικρή	καθυστέρηση	για	σταθεροποίηση	των	
αιμοδυναμικά ασταθών	ασθενών	με	σήψη

SIS	2017

Είδος	επέμβασης

• Εξαρτάται	από:	είδος	της	λοίμωξης,	χαρακτηριστικά	του	
ασθενούς(βαθμό	επιβάρυνσης	του	ασθενούς)	και	τις	
τεχνικές	δυνατότητες

• Ελάχιστα	επεμβατικές	μέθοδοι:	όπου	είναι	εφικτό.(1-B)
Όχι	σε	διάχυτη	περιτονίτιδα

SIS		2017

Είδος	επέμβασης

Damage	control:βραχεία	επέμβαση	για	περιορισμό	επινέμησης
μικροβίων	στην	περιτοναική κοιλότητα	και	προσωρινό	κλείσιμο	
για	να	γίνει	επανεπέμβαση:

• Βαρέως	πάσχοντες	με	ελαττωμένες	εφεδρείες	
(pH<7.2,διαταραχές	πήξης,θ<35)

• Πρόληψη	αύξησης	ενδοκοιλιακής πίεσης

• Αδυναμία	επαρκούς	αντιμετώπισης	εστίας	λοίμωξης	στην	
αρχική	επέμβαση

• Ισχαιμία	εντέρου	όταν	προγραμματίζεται	second	look (1-B)
SIS	2017
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Solomkin	JS,	et	al:		Surg	Infect 2010;	11:79;	Clin	Infect	Dis 2010;	50:133

Παράγοντες	κινδύνου	αποτυχίας	ελέγχου	
εστίας	λοίμωξης

Καλλιέργειες	διεγχειρητικά

Aποφυγή λήψης	επιχρισμάτων	ή	υγρού	παροχετεύσεων	για	κ/α.	
Καλλιέργειες	ιστού	ή	υγρού	από	την	εστία

Ασθενείς	χαμηλού	
κινδύνου	CA-IAI

Ασθενείς	υψηλού	
κινδύνου	με	CA-IAI	ή	σε	

ΗΑ-ΙΑΙ

Σε	όλους	τους	ασθενείς	
με	CA-IAI	και	ΗΑ-ΙΑΙ	

ΟΧΙ	(1-Β)
Eξαίρεση περιοχές	με	
αυξημένη	συχνότητα	ESBL	

ΝΑΙ (1-C)	
(Για	ανεύρεση	ανθεκτικών	
ή	ευκαιριακών	παθογόνων)

ΝΑΙ	Eπιδημιολογικοί λόγοι
(2-C)(Για		καθορισμό	
εμπειρικής	θεραπεία	των	
λοιμώξεων	αυτών)

SIS	2017

Αντιμικροβιακή αγωγή
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v Με	παρεμβάσεις	ελέγχου	της	εστίας		χειρουργικά	ή	με	
παροχέτευση:	Συμπληρωματική	θεραπεία
• Πρόληψη	διασποράς	παθογόνων	κατά	τη	διαδικασία	ελέγχου	εστίας
• Περιορισμός	επιμένουσας	ή	υπολοιπόμενης περιτοναικής λοίμωξης
• Πρόληψη	λοίμωξης	τραύματος
• Θεραπεία	βακτηριαιμίας

v Χωρίς	Παρεμβάσεις	ελέγχου	εστίας	λοίμωξης
Κύρια	θεραπεία	

Στόχος	Αντιμικροβιακής Αγωγής

Μείωση	του	χρόνου	λύσης	
συμπτωμάτων	και	σημείων	

λοίμωξης

Επιλογή	κατάλληλης	Αντιμικροβιακής αγωγής

Χρήση	αντιμικροβιακού ή	
συνδυασμού	
αντιμικροβιακών που	
έχουν	φάσμα	δράσης	
τέτοιο	ώστε	να	καλύπτει		
τα	περισσότερα	ύποπτα	
Παθογόνα

Kριτήρια επιλογής	αντιμικροβιακής αγωγής

v Θέση λοίμωξης

v Βαρύτητα λοίμωξης	

v Τοπική επιδημιολογία

v Παράγοντες	κινδύνου	ασθενούς	για	ανθεκτικά	παθογόνα				
(1-C)
(προηγηθείσα	νοσηλεία,χρήση κορτικοστεροειδών, μεταμόσχευση	οργάνων,
πνευμονική	ή	ηπατική	νόσος, προηγηθείσα	αντιμικροβιακή θεραπεία)

v Yψηλού	ή	χαμηλού	κινδύνου	για	κακή	έκβαση
WSES	2016
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Davey P et al. International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research Sixth Annual International Meeting; Virginia, 
USA, 2001.
* Appropriate:(+)	peritoneal	swabs	with	all	bacteria	sensitive	to	≥1	empirical	drug,	or	(-)	or	no	peritoneal	swab	where	the	regimen	covered	both	
aerobic	and	anaerobic	bacteria.		Inappropriate:	(+)	swabs	where	≥1	of	the	pathogens	were	resistant	to	all	of	the	antibiotics	of	empiric	therapy,	or	
(-)	or	no	peritoneal	swab	where	empiric	treatment	was	not	effective	against	both	aerobic	and	anaerobic	bacteria
*Successful outcome : resolution with no change in treatment

IAI patients with appropriate* empiric therapy were 
significantly more likely to have successful clinical 

outcome*

Appropriate	Antimicrobial Therapy	for	IAI:	
Successful	Clinical	Outcome

p<0.05
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Appropriate	Antimicrobial Therapy	for	IAI:	
Reduced	Mortality

Mortality was substantially lower for IAI patients 
who received appropriate empiric therapy

Bare M et al. Presented at the 12th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Milan, Italy; 2002.
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Sendt W et al. Presented at the 12th Annual European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 
Milan, Italy; 2002.

Patients (N=425) given appropriate initial empiric therapy for IAI were less 
likely to undergo re-operation and require 2nd-line antibiotic therapy

Appropriate	Antimicrobial Therapy	for	IAI:Decreased Need
for	Re-operation	and	Use	of	2nd-Line	Therapy

Patient died
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re-operation
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therapy
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Davey P et al. Presented at the International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research Sixth Annual 
International Meeting; Virginia, USA, 2001.

10 days

Appropriately treated IAI patients experienced 10 fewer 
hospital days

Appropriate	Empiric	Antimicrobial Therapy	for	IAI:	
Decreased	Length	of	Hospital	Stay	(LOS)
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GI	Microflora
1000	CFU/ml

1-100	million	CFU/ml 10-100	billion	CFU/ml

Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις	της	κοινότητας:
Πολυμικροβιακές με	ενδογενή	χλωρίδα

Εντερικά	Gram-
αερόβια	ή	προαιρετικά	
αναερόβια

Gram+		
Streptococci

Aναερόβια

Εντερικά	Gram-
αερόβια	ή	προαιρετικά	
αναερόβια

(Σε	λοιμώξεις	από	το	
απώτερο	τμήμα	λεπτού	
εντέρου και	
περιφερικότερα,σε διάτρηση	
εγγύς	τμήματος	του	ΓΕΣ	σε	
περίπτωση	απόφραξης	ή	
παραλυτικού	ειλεού(ΕΕΛ	
2015))

Gram- :πρώιμη	σήψη,αναερόβια όψιμες	επιπλοκές	όπως	αποστήματα
Συνιστάται	η	χρήση	αντιμικροβιακής αγωγής	με	
δράση	εναντίον	gram- εντεροβακτηριακών,gram
+	κόκκων	κι	αναεροβίων (1-Α) SIS	2017
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q Eντερόκοκκοι απομονώνονονται συχνά	αλλά	δεν	θεωρούνται	
σημαντικά	παθογόνα	για	CA-IAI

qAμπικιλλίνη-σουλμπακτάμη,αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό:όχι
λόγω	αντοχής	των	Gram- Εντεροβακτηριακών (2-Β,SIS	2017)

qΚεφοξιτίνη ή	Κλινδαμυκίνη όχι	μονοθεραπεία (αντοχή	
B.fragilis στην	Ελλάδα)(ΕΕΛ	2015)
Κεφοξιτίνη και	Κλινδαμυκίνη όχι σε	ΙΑΙ(SIS	2017)

q Όχι λήψη	αιμοκ/ων	ως	ρουτίνα	σε	CA-IAI (δεν	προσφέρουν	
περισσότερες	πληροφορίες (C-III,	IDSA	2010)
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ΧΑΜΗΛΟΥ		ΚΙΝΔΥΝΟΥ			ΑΣΘΕΝΕΙΣ(SIS	2017) ΉΠΙΑ	Ή	ΜΕΤΡΙΩΣ	ΣΟΒΑΡΗ	ΛΟΙΜΩΞΗ(ΕΕΛ	2015)

ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ερταπενέμη (1-Α),																									Περιοχές	με		
αυξημένη	συχνότητα	ΕSBL Ερταπενέμη(1-Β)

Ερταπενέμη

Μοξιφλοξασίνη *	(αλλεργία στα	β	λακταμικά)(1-Α) Μοξιφλοξασίνη *	(Σε	γνωστό αποικισμό	από	ESBL)

Tικαρκιλλίνη-κλαβουλανικό επί	επανακυκλοφορίας	
(2-B)

Τικαρκιλλίνη /Κλαβουλανικό

Αμπικιλλίνη/Σουλμπακτάμη

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ

Κεφ 3ης (Κεφοταξίμη ή	κεφτριαξόνη )+	
Μετρονιδαζόλη (1-Α)

Κεφ 2ης (Κεφουροξίμη ή	Κεφαμανδόλη ή	Κεφοξιτίνη)	
+	Μετρονιδαζόλη

Aλλεργία στα	β	λακταμικά:
Μετρονιδαζόλη + Σιπροφλοξασίνη *(1-A)

ή	+			Λεβοφλοξασίνη*	(2-C)

Σιπροφλοξασίνη *ή Λεβοφλοξασίνη* +	
Μετρονιδαζόλη(Σε	γνωστό	αποικισμό από	ESBL)

Kεφουροξίμη+Μετρονιδαζόλη(2-Β)

*	Προσοχή	σε	E.Coli ανθεκτικό	σε	Κινολόνες
*Xρήση	κινολονών όταν	επιδημιολογικά	στοιχεία	
δείχνουν	ευαισθησία	>90%

Fluoroquinolone-resistant	E.	
coli	is	increasingly	common.

Susceptibilities	of	E.	coli	
isolates	from	IAI	to	
ciprofloxacin	and	levofloxacin:

HA- IAI	strains	- 56%,	58%.
CA- IAI	strains	- 71%,	72%.

Susceptibilities	of	E.	coli	
isolates	from	IAI:

Africa	- 80%.
Asia	- 47%.
Europe	- 77%.
Latin	America	- 52%.
Middle	East	- 55%.
North	America	- 72%.
South	Pacific	- 80%.

Fluoroquinolone Resistance

Hawser	SP,	et	al:	J	Chemother 2015;	27(2):67-73

Υψηλού	κινδύνου	CA-IAI

qΠαθογόνα	παρόμοια με	αυτά	που	προκαλούν	
λοίμωξη	σε	χαμηλού	κινδύνου	CA-IAI

qΕντούτοις	μερικοί	ασθενείς	παρουσιάζουν	
λοίμωξη	από	Pseudomonas	ή	Εnterococcus
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ΥΨΗΛΟΥ		ΚΙΝΔΥΝΟΥ	 ΑΣΘΕΝΕΙΣ	(SIS	2017) ΣΟΒΑΡΗ		ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ		ΛΟΙΜΩΞΗ			(ΕΕΛ 2015)

ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πιπερακιλλίνη – Ταζομπακτάμη (2-A) Πιπερακιλλίνη – Ταζομπακτάμη

Πενέμες (2-A): Ιμιπενέμη-Σιλαστατίνη
Μεροπενέμη*
Δοριπενέμη*

Πενέμες : Ιμιπενέμη-Σιλαστατίνη
Μεροπενέμη
Δοριπενέμη

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ			ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ

Κεφεπίμη +	Μετρονιδαζόλη *	(2-A)
Kεφταζιντίμη +Μετρονιδαζόλη *	(2-Β)

Κεφ 3ης ή	4ης γενιάς	(Κεφοταξίμη ή	Κεφταζιντίμη ή	
Κεφτριαξόνη ή	Κεφεπίμη)	+	Μετρονιδαζόλη

Αζτρεονάμη +	Μετρονιδαζόλη+Βανκομυκίνη
(αλλεργία	στα	β	λακταμικά) (2-B)

Αζτρεονάμη+	Μετρονιδαζόλη +	Βανκομυκίνη

*Για	θεραπεία	Εντεροκόκκου	προσθήκη	αμπικιλλίνης ή	βανκομυκίνης(2-Β) Μεροπενέμη(έγχυση	3h) +	αμινογλυκοσίδη ή	Κολιστίνη ή	Τιγεκυκλίνη ή	
Φωσφομυκίνη)

Τιγεκυκλίνη + Αμινογλυκοσ ή	Κολιστίνη ή	Φωσφομυκ

Κολιστίνη+Αμινογλυκοσίδη ή	Φωσφομυκίνη

Φωσφομυκίνη +	Αμινογλυκοσίδη

Περιοχές	με	αυξημένη	
συχνότητα ΕSBL (1Β)

Συνιστάται	Εμπειρική	κάλυψη	Εντεροκόκκου

Υψηλού	κινδύνου	CA-IAI

q Όχι προσθήκη	αμινογλυκοσίδης ή	κινολόνης σε	β	λακταμικό για	
εμπειρική	θεραπεία.(SIS	2017,1-Β)(EEΛ	2015)

q Αμινογλυκοσίδες:Σε ανθεκτικά	Gram- όταν	δεν	υπάρχουν	άλλες	
θεραπευτικές	επιλογές	(SIS 2017 2-Β,EEΛ	2015).Προσθήκη	σε	σοβαρή	
σήψη,σηπτικό Shock(EEΛ	2015)

q Εμπειρική	Αντιμυκητιασική αγωγή	σε	CA-IAI:
α)	σε	βαρέως	πάσχοντες	ασθενείς	με	διάτρηση	ανώτερου	ΓΕΣ.(SIS	
2017,2-Β).

β)	σε	σηπτικό	shock(WSES	2016,2	-C)

γ)	σε	ενδείξεις	λοίμωξης	από	μύκητες	(ΕΕΛ 2015)

qCA-IAI	σε	περιοχές	με	αυξημένη	συχνότητα		ΕSBL:	
Όχι	Κινολόνες,	Κεφαλοσπορίνες,	Αζτρεονάμη(1-Β)

q Τιγεκυκλίνη:Όχι εμπειρικά.
Σε	πολυανθεκτικά παθογόνα	σε	συνδυασμούς,όταν δεν	
υπάρχουν	άλλες	θεραπευτικές	επιλογές	(2-Β)

qΚεφτολαζόνη-Ταζομπακτάμη ή	Κεφταζιντίμη-Αβιμπακτάμη
+Μετρονιδαζόλη:όταν απομονώνονται	παθογόνα	ευαίσθητα	σε	
αυτά	και	δεν	υπάρχουν	άλλες	θεραπευτικές	επιλογές(2-C)

(SIS	2017)
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Χρόνος	έναρξης	αντιμικροβιακής αγωγής

qΈναρξη		μέσα	σε	1h	ή	όσο	το	δυνατό	νωρίτερα	σε	
ασθενείς	με	σήψη	ή	σηπτικό	shock(2-B)

qΣτους	υπόλοιπους	ασθενείς	με	IAI	έναρξη	αγωγής	όσο	νωρίτερα	
είναι	εφικτό(2-C)

qΕπαναχορήγηση αγωγής	μέσα	σε	1h	προ		έναρξης	επέμβασης	
,εάν	έχει	περάσει	χρόνος	>2 t1/2 του	φαρμάκου	που	χορηγείται,	
κατά	την	έναρξη	της	επέμβασης(1-Β)
(Εξασφάλιση	επαρκών	συγκεντρώσεων	φαρμάκου	στο	αίμα	και	στους	ιστούς	κατά	το	χρόνο	
της	επέμβασης)

SIS	2017

When?

Kumar	A,	Roberts	D,	Wood	KE:		
Duration	of	hypotension	before	initiation	of	effective	antimicrobial	therapy	is	
the	critical	determinant	of	survival	in	human	septic	shock.	
Crit	Care	Med.	2006;34:1819-20.

Timing	of	Antibiotics	Affects	Outcome

Δοσολογία	αντιμικροβιακών σε	βαρέως	πάσχοντες

Χορήγηση	iv	μεγάλου	
όγκου	υγρών

+
Μετακίνηση	υγρών	στον	
εξωαγγειακό χώρο

Αύξηση	όγκου	κατανομής	
υδρόφιλων	αντιβιοτικών

Αυξημένη	νεφρική	
κάθαρση	
αντιβιοτικών	σε	
μερικούς	βαρέως	
πάσχοντες

Μείωση	της	
συγκέντρωσης	
αντιβιοτικών

Β	λακταμικά,βανκομυκίνη,
αμινογλυκοσίδες,τιγεκυκλίνη,
πολυμιξίνες:υψηλότερη δόση	
φόρτισης,υψηλότερες δόσεις	ή	
τακτικότερη	χορήγηση	κυρίως	για	
λιγότερο	ευαίσθητα	παθογόνα

Βαρέως	
πάσχοντες:
Νεφρική	
δυσλειτουργία	

Αύξηση	της	
συγκέντρωσης	
αντιβιοτικών

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ	κατά	τη	
χορήγηση	

αντιβιοτικών.TDM	
SIS	2017
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Δοσολογία	αντιμικροβιακής αγωγής

qΣυνήθης	δόση	σε	χαμηλού	κινδύνου	χωρίς	ΝΑ,ΗΑ ή	σοβαρή	
παχυσαρκία(1-Β)

qΠαρατεταμένη(3-4h) ή	συνεχής	έγχυση	β	λακταμικών σε	βαρέως	
πάσχοντες ή	σε	κίνδυνο	λοίμωξης	από	ανθεκτικά	Gram-.(2-B)

qΤροποποίηση δοσολογίας	σε	σοβαρή	νεφρική	δυσλειτουργία(2-Β)

qΌχι	μεταβολή	αρχικής	δοσολογίας	σε	νεφρική	δυσλειτουργία
(τα	αρχικά	επίπεδα	φαρμάκων	αντιπροσωπεύουν	τον	όγκο	κατανομής	κι	όχι	την	
κάθαρσή	τους)

qΛόγω	μεταβολών	GFR	κατά	τη	θεραπεία	ή	λόγω	διαφόρων	ειδών	
εξωνεφρικής κάθαρσης:	Ανάγκη TDM SIS	2017

Δοσολογία	αντιμικροβιακής αγωγής

qΣυνιστάται	τροποποίηση	δοσολογίας	ηπατικά	
μεταβολιζόμενων αντιμικροβιακών σε	σοβαρή	ηπατική	
δυσλειτουργία(2-Β)

SIS	2017

Δοσολογία	αντιμικροβιακών σε	παχυσαρκία
Παχυσαρκία:
αύξηση CrCl

Όγκος	κατανομής	αντιβιοτικών	
Υδρόφιλα:σχετίζεται με	το	

ιδανικό	ΣΒ	(ideal	BW)	ή	με	το	ΣΒ	
πλην	το	βάρoς	του	λίπους(lean	

body	mass)
Λιπόφιλα:Σχετίζεται με	το	

συνολικό	ΣΒ(total	BW):ωφέλεια	
από	αυξημένη	αρχική	δόση

Tροποποίηση δοσολογίας	
επιλεγμένων	φαρμάκων	
βασισμένη	σε	κλινικά	και	

φαρμακοκινητικά δεδομένα	σε	
παχύσαρκους	ασθενείς.(2-Β)

SIS	2017
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Δοσολογία	αντιμικροβιακής αγωγής
(ΕΕΛ	2015)

Αποκλιμάκωση	αντιμικροβιακής αγωγής

q Όχι	αλλαγή	με	βάση	τις	καλλιέργειες	σε	χαμηλού	κινδύνου CA-IAI
με ικανοποιητική	ανταπόκριση	στο	source	control	και	στην	
εμπειρική	αγωγή(1-Β)
(ακόμη	κι	αν	καλλιεργηθούν	μικροοργανισμοί	με	αντοχή	στο	εμπειρικό	σχήμα)

q Αλλαγή	 αγωγής	σε	υψηλού	κινδύνου CA-IAI όταν	καλλιεργηθούν	
παθογόνα	ανθεκτικά στην	εμπειρική	αγωγή(2-C).
(Όχι		αλλαγή	αν	οι	ασθενείς	έχουν	ανταποκριθεί	ικανοποιητικά	και	βρίσκονται	
προς	το	τέλος	της	αγωγής)

q Αποκλιμάκωση		ή	απόσυρση	αγωγής		σε	υψηλού	κινδύνου CA-IAI
με	βάση	τις	καλλιέργειες(1-Β)

SIS	2017

Intensive	Care	Med	2014;40:32–40.
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Επιλεγμένα	αντιμικροβιακά με	
καλή	βιοδιαθεσιμότητα	για	
συμπλήρωση	iv	αγωγής	όταν	
αποκατασταθεί	η	λειτουργία	του	
ΓΕΣ.	Χρήση	τους	για	συμπλήρωση	
βραχύχρονης	αγωγής(1-Β)

Όχι	απαραίτητα	συνέχιση	των	ίδιων	
αντιμικροβιακών στη	μετάβαση	από	iv		
σε	po

Αποδεκτά	po χορήγηση:

-Αμοξυκιλλίνη/Κλαβουλανικό(εφόσον	
υπάρχει	ευαισθησία)(2-Β)

- Μοξιφλοξασίνη(2-Β)

- Σιπροφλοξασίνη +	Μετρονιδαζόλη
(1-Β)

- Λεβοφλοξασίνη	+	Μετρονιδαζόλη
(2-C)

-1ης,2ης,3ης γενιάς	Κεφαλοσπορίνη +	
Μετρονιδαζόλη(2-C)

-Τριμεθοπρίμη - Σουλφαμεθοξαζόλη+	
Μετρονιδαζόλη(2-C)

Po	χορήγηση	
αντιμικροβιακών

SIS	2017

Aντιμικροβιακή αγωγή:
Διάρκεια θεραπείας

Λαμβάνεται	υπόψιν
ο	επαρκής	έλεγχος	

εστίας

“Among	available	
strategies	to	reduce	use,	
reductions	in	length	of	
antimicrobial	regimens	
are	the	safest	and	are	
likely	to	be	the	most	
palatable	to	practicing	
clinicians.”
Rice	LB:	CID 2008;	46:491

q ΙΣΩΣ όχι	
αντιμικροβιακά σε	
χαμηλού	κινδύνου	ασθενείς	
με	μη	επιπλεγμένη οξεία	
εκκολπωματίτιδα(2-Β)

q Αγωγή για	24h	εφόσον	γίνει	
επαρκής	χειρουργικός	έλεγχος	
εστίας	σε:(επιμόλυνση	αλλά	όχι	λοίμωξη	
περιτοναικής κοιλότητας)

-Τραυματικές	διατρήσεις	του	εντέρου	που	
χειρουργούνται	σε	12	h(1-Α)

-Γαστροδωδεκαδακτυλικές διατρήσεις	που	
χειρουργούνται	σε	24	h(1-C)

-Οξεία	ή	γαγγραινώδη	σκωληκοειδίτιδα	χωρίς	
διάτρηση(1-Α)*

-Οξεία	ή	γαγγραινώδη	χολοκυστίτιδα		χωρίς	
διάτρηση(1-Α)*

-Ισχαιμία	εντέρου	χωρίς	διάτρηση(1-C)

*(WSES	2016,EEΛ	2015: δε	χρειάζεται	αγωγή	
μετεγχειρητικά)

Διάρκεια		
αγωγής

SIS	2017

SIS	2017
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Διάρκεια	αντιμικροβιακής αγωγής

qΣυνιστάται	αντιμικροβιακή αγωγή	για	όχι	
περισσότερο	από	4	d(96 h)	σε	ασθενείς	με	επαρκή	
έλεγχο	εστίας(1-Α)

STOP	IT	TRIAL SIS	2017
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Διάρκεια	αντιμικροβιακής αγωγής

qΌχι		>	από	5-7	d αγωγής	σε	ασθενείς	που	δεν	έγινε	οριστικός	
έλεγχος	εστίας.
(Συνήθως	χαμηλού	κινδύνου	με	καλό	ανοσοποιητικό	σύστημα	ώστε	να	ελέγξει	τη	
φλεγμονή)

Κλινικές	παράμετροι,	λευκά	και	λειτουργία	του	ΓΕΣ	εκτιμώνται	
περιοδικά	για		πιθανή	νωρίτερη διακοπή	αγωγής	

Σε	μη	πλήρη	ανταπόκριση	σε	5-7	d επανεκτίμηση	για	πιθανή	
επέμβαση	ελέγχου	εστίας	της	λοίμωξης(2-C)

SIS	2017

Διάρκεια	αντιμικροβιακής αγωγής

qΟι	βακτηριαιμικοί ασθενείς	που	έκαναν	επέμβαση	για	
έλεγχο	εστίας	και	δεν	είναι	πια	βακτηριαιμικοί μπορούν	να	
διακόψουν	αγωγή	μετά	από	7	d. (2-Β )	

qΠροσοχή	σε	ανοσοκατασταλμένους ασθενείς	και	σε	
ασθενείς	με	σήψη	ή	σηπτικό	shock	που	εξελίσσονται:
Ανεπαρκή	δεδομένα	ώστε	να	υπάρξουν	οδηγίες	για	διάρκεια	
αγωγής	σε	αυτούς.

SIS	2017

q Oξεία μη	επιπλεγμένη σκωληκοειδίτιδα	που	δε	χειρουργείται	:
αγωγή	για	10	d

qΣε	χρήση	καθετήρα	παροχέτευσης: αντιμικροβιακά ώσπου	να	
εξασφαλιστεί	η	αποτελεσματικότητα	της	λειτουργίας	του(2-3	w για	
ενδοπεριτοναικό απόστημα)

qΣε	παραμονή	καθετήρα	παροχεύτευσης λόγω	χρόνιας	διαρροής	από	
χοληφόρα	ή	έντερο,εφόσον το	υγρό	παροχετεύεται	και	δε	συσσωρεύε-
ται στη	περιτοναική κοιλότητα	,διακοπή	αντιμικροβιακών όταν	ο	
ασθενής	βελτιωθεί	κλινικά

Διάρκεια	αντιμικροβιακής αγωγής

UpToDate
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Διάρκεια	αντιμικροβιακής αγωγής

q Σε	ασθενείς	με	αποστήματα	που	δεν	παροχετεύτηκαν,	μη	
ελεγχόμενη	διαρροή	εντέρου	ή	μηχανικά	προβλήματα	που	δεν	
επιλύθηκαν,	με	διακοπή	αντιβίωσης	συχνά	κλινική	επιδείνωση.
Σύσταση	για	έλεγχο	εστίας	χειρουργικά	ή	με	παροχέτευση

Σε	ασθενείς	που	δεν	επιτυγχάνεται	αποτελεσματικός	
έλεγχος	εστίας	η	παρατεταμένη	χορήγηση	

αντιμικροβιακής αγωγής	φαίνεται	ότι	δε	βοηθά
UpToDate

qΕμφυσηματώδης χολοκυ-
στίτιδα(σε	ΣΔ):άμεση	
χειρουργική	αντιμετώπιση

qΟξεία	οιδηματώδης	
παγκρεατίτιδα:	
αντιμικροβιακά σε	λοίμωξη	
χοληφόρων.

qΌχι	αντιμικροβιακά προληπτικά	σε	
βαρειά ή	νεκρωτική	παγκρεατίτιδα	(1-
Β). Aγωγή σε	επιμόλυνση	νεκρώσεων.

Νεκρωτική	παγκρεατίτιδα:
-Χημειοπροφύλαξη για	πρόληψη	επιμόλυνσης	

παγκρεατικών	νεκρωμάτων	όταν:SIRS	,σήψη	ή	
πολυοργανική ανεπάρκεια.

-Επαρκής	διείσδυση	στο	φλεγμαίνον και	
νεκρωτικό	παγκρεατικό	παρέγχυμα:	
Καρβαπενέμες,	Πιπερακιλλίνη/	Ταζομπακτάμη,	
Κεφεπίμη,	Σιπροφλοξασίνη,	Μετρονιδαζόλη

-Ενδεδειγμένη	η	εμπειρική	χορήγηση	
αντιμυκητιασικού

SIS	2017

ΕΕΛ	2015ΕΕΛ	2015

Eιδικές	
Συστάσεις	

qΑποστήματα	Ήπατος:			
Πολυμικροβιακά

-Έλεγχος	για	αμοιβαδικά αποστήματα	ή	
επιμόλυνση	εχινοκόκκου	κύστεως.

-Διαδερμική παροχέτευση
(σπάνια	χειρουργείο)
Παραμονή	καθετήρα	παροχέτευσης	έως	
σύμπτωσης	τοιχωμάτων(2-3	w)

-Διάρκεια		αγωγής	4-6w	σε	μονήρη,6-8w	
σε	πολλαπλά	αποστήματα

qΑμοιβαδικό
απόστημα:

-po Μετρονιδαζόλη
750mg x 3x	10 d.

-Μη	υποχώρηση:	
παρακέντηση	και	κ/α	για	
πιθανή	βακτηριακή
επιμόλυνση

ΕΕΛ	2015

Eιδικές	
Συστάσεις	
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Eιδικές	Συστάσεις	

q Αποφρακτικός	ειλεός:	αντιμικροβιακή αγωγή	σε	πυρετό,	
λευκοκυττά ρωση ή	οξεία	κοιλία.

q Πρωτοπαθής	περιτονίτις: Κεφ 3ης (Κεφοταξίμη,Κεφτριαξόνη),επί	
αλλεργίας	σε	β	λακταμικά κινολόνες (Λεβο- ή	σιπροφλοξασίνη)

Διάρκεια	αγωγής		5d(εκτός	αν	οι	μικροοργανισμοί	
που	απομονώνονται	είναι:	ψευδομονάδα ή	
σχετιζόμενοι	με	ενδοκαρδίτιδα	ή	ανθεκτικοί	σε	
συνήθη	αντιμικροβιακά)

Κλινική	
βελτίωση

ΝΑI

Διακοπή	αγωγής

ΟΧΙ

Επανάληψη	Παρακέντησης

Αν	250<PMN<αρχικάPMN
συνέχιση	για	48h	κι	
επανάληψη	
παρακέντησης

Αν PMN	>	250	έλεγχος	για	
χειρουργική	εστία	
λοίμωξης	

UpToDate

Δε	συνιστάται	η	χρήση	των	PCT,
CRP, IL-6	ως	βιοδεικτών για	λήψη	
θεραπευτικών	αποφάσεων.
Χρειάζεται	περαιτέρω	μελέτη	

τους.

Βιοδείκτες

WSES	2016

q Πιθανή	αποτυχία	ελέγχου	
εστίας	σε:											
- Προοδευτική	δυσλειτουργία	
οργάνων	τις	πρώτες	24-48h	μετά	
από	τον	έλεγχο	της	εστίας

-Μη	ύπαρξη	κλινικής	βελτίωσης	
στη	δυσλειτουργία	οργάνων	≥	
48h	μετά	από	έλεγχο	εστίας

- Επιμονή	σημείων	φλεγμονής	5-
7d	μετά	από	τον	έλεγχο	της	
εστίας (2-C)

Περαιτέρω	έλεγχος	εστίας

qΠΟΤΕ:	μέσα	σε		24h	από	την		
αποτυχία	ελέγχου	εστίας(2-C).Σε	
προοδευτική	δυσλειτουργία	οργάνων	
έλεγχος	όσο	το	δυνατό	νωρίτερα	(2-Β)

qΠΩΣ:	Η	λιγότερο	επεμβατική	
μέθοδος	που	θα	επιτύχει	υποχώρηση		
φλεγμονώδους	αντίδρασης	και	
δυσλειτουργίας	οργάνων(1-Β)

qΛήψη	κ/ων ως	ρουτίνα	σε	ασθενείς	
με	αποτυχία	ελέγχου	εστίας	για	
στοχευμένη αγωγή(1-C)

Aποτυχία ελέγχου	
εστίας	ΙΑΙ

SIS	2017
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• Όχι	αλλαγή	αγωγής(2-
C)

Αποτυχία	ελέγχου	εστίας	≤	48	h	
από	αρχική	παρέμβαση	κι	
επανάληψη	ελέγχου	εστίας	
μέσα	σε	48	h.

Σε	αποτυχία	ελέγχου	εστίας	≥	48	
h	από	αρχική	παρέμβαση

Κλινικά	αποτυχία	θεραπείας	
(πυρετός,	λευκοκυττάρωση,	
δυσλειτουργία	ΓΕΣ)	& κλινικός-
απεικονιστικός	έλεγχος	που	δεν	
αναδεικνύει	επιμένουσα,
υποτροπιάζουσα,νέα λοίμωξη:	

• Σε	μη	ανταπόκριση	σε	
μερικές	ημέρες:	διακοπή	
αγωγής.Επανέναρξη σε	
κλινική ή	απεικονιστική	
επιδείνωση	(2-C)

Ασθενείς	με	κλινικά	σημεία	
αποτυχίας	θεραπείας	κι	
απεικονιστική	ανάδειξη	
ενδοκοιλιακής φλεγμονής	
χορήγηση	αντιμικροβιακών ως	
επί	ΗΑ-ΙΑΙ

•Διακοπή	αντιμικρο
βιακών (2-Β)	(Πιθανόν	μη	
λοιμώδη	αίτια)

•Θεραπεία	ως		επί	
HA-IAI.(2-C)

SIS	2017

Σε	αποτυχία	ελέγχου	εστίας	όταν	δεν	είναι	
εφικτή	ή	επιθυμητή	οποιαδήποτε	
παρέμβαση:	συνέχιση	αντιμικροβιακής
αγωγής.
Διακοπή	επί	κλινικής	βελτίωσης	ή	απει
κονιστικής υποχώρησης	λοίμωξης(2-C)

Επανέλεγχος	απεικονισ-
τικός και	κλινική	επανε-
κτίμηση για	πιθανή	
επέμβαση	ελέγχου	
εστίας

Περιοδικά	διακοπή	αγωγής	
ακόμη	κι	επί	επιμονής	
συστηματικής	φλεγμονής.	
Όχι	διακοπή	σε	επιδείνωση	
σήψης	με	ανεπάρκεια	
οργάνων. SIS	2017

Take	Home	Messages

Έλεγχος	της	εστίας	της	ενδοκοιλιακής λοίμωξης:	καθοριστικός	
για	την	έκβαση.

Επιλογή	εμπειρικής	αντιμικροβιακής θεραπείας:	με	βάση	την	
εκτίμηση	του	κινδύνου	του	ασθενούς	για	κακή	έκβαση.

Διάρκεια	θεραπείας:	εξαρτάται	από	την	επίτευξη	επαρκούς	
ελέγχου	εστίας	λοίμωξης.

Μη	επίτευξη	κλινικής	βελτίωσης:περαιτέρω διερεύνηση	κι	
αντιμετώπιση	της	εστίας	της	λοίμωξης	κι	όχι	παράταση	
αντιμικροβιακής αγωγής.
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Ενδοκοιλιακές 
Λοιμώξεις: 

νοσοκομειακές (HA-
IAIs)

Ευαγγελία Δούκα 
Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, ΕΚΠΑ

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
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Με τον όρο νοσοκομειακές ενδοκοιλιακές λοιμώξεις (HA-IAIs)
αναφερόμαστε:

• στις ενδοκοιλιακές λοιμώξεις που εκδηλώνονται 48 ώρες μετά 
το αρχικό source control

• σε αυτές που ο ασθενής νοσηλεύεται > 48 h για άλλη αιτία

• έχει νοσηλευτεί τους προηγούμενους 3 μήνες (90 μέρες)

• έχει λάβει αντιβιοτικά ευρέως φάσματος >= 5 μέρες τους 
προηγούμενους 3 μήνες (90 μέρες)

• ζει σε δομή χρόνιας φροντίδας (π.χ. γηροκομείο, κέντρο 
αποκατάστασης) μέσα στις προηγούμενες 30 μέρες

• έχει λάβει κατ οίκον ενδοφλέβια αγωγή ή φροντίδα για έλκη -
τραύμα, ή αιμοκάθαρση, τις προηγούμενες 30 μέρες

MAZUSKI ET AL. 2017

Μετεγχειρητικά αίτια ΙΑΙ 

1. Μετεγχειρητικό απόστημα (εντοπισμένο)

• όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις περιτονίτιδας και εφόσον είναι εφικτό μπορεί να 
αντιμετωπισθεί με παροχέτευση υπό ακτινολογική καθοδήγηση και 
αντιβιοτικά

2. Μετεγχειρητική περιτονίτιδα (ΡΡ)

• είναι απειλητική για την ζωή HA-IAI με υψηλά ποσοστά θνητότητας

• η πιο συχνή αιτία είναι η διαφυγή στο σημείο της αναστόμωσης

• η διάγνωση είναι δύσκολη διότι δεν υπάρχουν ειδικά κλινικά σημεία ή 
εργαστηριακά ευρήματα

• η λαπαροτομία είναι απαραίτητη μόλις ο ασθενής έχει αναζωογονηθεί 
επαρκώς 

• καθυστερημένη αντιμετώπιση >24 ώρες σχετίζεται με μεγαλύτερα ποσοστά 
θνητότητας

Etiological factors of peritonitis show a wide geographical 
variation and different spectrum in the various regions of the 
world. Table 3 summarizes the sources of infection in the 

recent international WISS Study. 

World J Emerg Surg. 2015;10:61 
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Η τριτογενής περιτονίτιδα

• Είναι η υποτροπιάζουσα λοίμωξη της περιτοναικής κοιλότητας 
που συμβαίνει >48μετά από επιτυχές-ικανοποιητικό 
χειρουργικό source control μιας δευτερογενούς 
περιτονίτιδας. Στην πραγματικότητα αποτελεί εξέλιξη ή 
επιπλοκή της δευτερογενούς περιτονίτιδας. 

• Ο όρος “εμμένουσα περιτονίτιδα” είναι εξίσου 
αντιπροσωπευτικός γιατί δηλώνει την δευτερογενή περιτονίτιδα 
που διαρκεί περισσότερο χρόνο. 

• Είναι πιο συχνή σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς ή 
ανοσοκατεσταλμένους και συχνά σχετίζεται με πολυανθεκτικά 
παθογόνα. 

• Συνοδεύεται από υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα. 

• Θεωρείται  από πολλούς ξεχωριστή οντότητα.

Oι νοσοκομειακές ενδοκοιλιακές λοιμώξεις:

• προκαλούνται κυρίως από πολυ-ανθεκτικά παθογόνα

• συνήθως εκδηλώνονται με ενδοκοιλιακή σήψη

• παράγοντες κινδύνου κακής πρόγνωσης μετά το αρχικό sourse control 
είναι:

1. θερμοκρασία >39o C

2. ταχυκαρδία

3. χαμηλό PO2/FiO2 ratio

4. χαμηλή συγκέντρωση Hb

5. αυξημένη συγκέντρωση Na

6. MODS score

Crit Care Med 2007;35:468–476

1. έγκαιρη διάγνωση

2. επαρκής αναζωογόνηση του ασθενούς

3. έγκαιρη έναρξη κατάλληλης εμπειρικής 
αντιβιοτικής θεραπείας

4. πρώιμο και αποτελεσματικό source control

5. εκτίμηση κλινικής ανταπόκρισης και αναθεώρηση 
θεραπευτικής στρατηγικής όταν είναι απαραίτητο

Βασικοί παράγοντες αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
είναι :  
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Nosocomial and	Postoperative Peritonitis requiring	
surgical	management…	

πότε	υποπτευόμαστε	πολυανθεκτικά	μικρόβια?

όταν:
νοσηλεία	>5	μέρες +	έχει	προηγηθεί	λήψη	αντιβιοτικών —

>	38%	MDR
όχι																								+	όχι																																															—>	2%			

MDR

P.	Montravers	et	al.	/	Anaesth	Crit	Care	Pain	Med	34	(2015)	117–130

Οι ασθενείς που είναι αποικισμένοι ή 

έχουν νοσήσει από γνωστό πολυανθεκτικό μικρόβιο και 

εμφανίζουν νέα ενδοκοιλιακή λοίμωξη, 

αυτή θεωρείται νοσοκομειακή…. 

MAZUSKI ET AL. 2017

το πρόβλημα της 
αντοχής…. 

το πρόβλημα της 
αντιμετώπισης…. 

the multidisciplinary 
approach …. 
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PPS OF HAI AND ANTIMICROBIAL USE IN GREEK 
ACUTE CARE HOSPITALS 2011–2012

ECDC PPS 2011–2012

ECDC PPS 2011–2012
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ECDC PPS 2011–2012

ECDC PPS 2011–2012

ECDC PPS 2011–2012
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• Οι καρβαπενεμάσες είναι β-λακταμάσες που υδρολύουν 
τις καρβαπενέμες, συνήθως μαζί με άλλες β-λακτάμες 

• Οι λοιμώξεις με carbapenem-resistant 
Enterobacteriaceae (CRE) είναι ιδιαίτερα συχνές στις 
δομές φροντίδας υγείας. 

• Οι όροι carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) 
και carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE), 
αναφέρονται στο ίδιο πράγμα.

• Τα Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae έχουν 
διάφορα προφίλ αντοχής, ανάλογα με τα γενετικά στοιχεία 
που φέρουν, και το είδος της καρβαπενεμάσης που 
παράγουν

Non-fermenting gram neatives

• P. aeruginosa

• Stenotrophomonas maltophilia

• Acinetobacter baumanni
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ECDC PPS 2011–2012
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1. Η	διάγνωση είναι	δύσκολη
2. Τα	πολυανθεκτικά	μικρόβια είναι	καθημερινό	πρόβλημα
3. Οι	μεταβολές	της	φαρμακοκινητικής	των	αντιβιοτικών	υπαγορεύουν	
ενισχυμένα	δοσολογικά	σχήματα	

4. Η	ανάγκη	για	source	control κάνει	πιο	δύσκολο	τον	χειρισμό	
5. Η	παροχέτευση	μέσω	παρακέντησης	έχει	δειχθεί	ότι	είναι	μια	σημαντική	
εναλλακτική	προσέγγιση	του	προβλήματος	

6. Ο κατάλληλος	χρόνος	για source	control	είναι	δύσκολο	να	καθοριστεί	
7. Στις	πιο	σοβαρές	λοιμώξεις	το	source	control	δεν	θα	πρέπει	να	καθυστερεί			
8. Ανάγκη	για	multidisciplinary	approach

Peritonitis requiring	surgical	management…	

• Η	έναρξη	αντιμικροβιακής	θεραπείας	δεν	πρέπει να	
καθυστερεί	με	σκοπό	την	λήψη	κ/ων	από	την	περιτοναική	
κοιλότητα

• ανεξάρτητα	από	την	υποκείμενη	κατάσταση	(περιτονίτιδα	της	
κοινότητας	ή	νοσοκομειακή),	δεν	λαμβάνουμε	καλλιέργιες	
από	τις	παροχετεύσεις

• ανεξάρτητα	από	τα	μικροβιολογικά	αποτελέσματα	των	
δειγμάτων	που	έχουμε	λάβει	(περιτονίτιδα	της	κοινότητας	ή	
νοσοκομειακή),	τα	αντιβιοτικό	φάσμα	πρέπει	να	καλύπτει	τα	
αναερόβια	βακτήρια

P.	Montravers	et	al.	/	Anaesth	Crit	Care	Pain	Med	34	(2015)	117–130	

The	experts	defined	a	serious	form	of	peritonitis as	the	
presence	of	at	least	two	of	the	following	clinical	
manifestations in	the	absence	of	another	cause:	
• hypotension	attributed	to	sepsis

• serum	lactic	acid	higher	than	the	laboratory’s	normal	values

• Diuresis	<	0.5	mL/kg/h	for	more	than	2	hours	despite	appropriate	IV	fluid	therapy	

• PaO2/FiO2	ratio	<	250	mmHg	in	the	absence	of	pneumonia	

• serum	creatinine	>	2	mg/dL		

• serum	bilirubin	>	2	mg/dL	

• thrombocytopenia	<	100,000/mm3	

P.	Montravers	et	al.	/	Anaesth	Crit	Care	Pain	Med	34	(2015)	117–130	
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Nosocomial and	Postoperative Peritonitis requiring	
surgical	management…	

πόσο	εύκολη	είναι	η	απόφαση?
• the	diagnosis	of	IAI	and	the	decision	to	perform	relaparotomy	are	

based	on	the	team’s	experience	and	a	combination	of	clinical,	
laboratory	and	radiological	criteria,	which,	taken	separately, do	not	
have	any	positive	predictive	value	for	reoperation

• Relaparotomy should	probably	be	considered	on	the	fourth	or	fifth	day
after	the	index	operation	in	the	absence	of	any	signs	of	clinical	or	
laboratory	improvement.	

• It	has	been	demonstrated	that	when	the	decision to	perform	
relaparotomy	was	taken	jointly	by	surgeons	and	intensive	care	
physicians,	a	surgically	accessible	cause	was	identified	in	83% of	cases

• When	the	indication	for	relaparotomy	remained	doubtful,	imaging	(CT	
and	ultrasound)	was	contributive	in	only	50% of	cases.	

P.	Montravers	et	al.	/	Anaesth	Crit	Care	Pain	Med	34	(2015)	117–130	

abdominal 
infection
162 (21%)

respiratory infection
380 (49%)

septic shock on 
admission

40,1% 29,5% P=0,016

early coagulation 
failure

17,3% 9,5% P=0,01

early acute renal 
failure

38,3%
CVVHDF need

29,5% P=0,04

medial length of 
hospital stay

27 days 20 days P=0,02

secondary infection 70 pts (43%) 119 pts (31%) P=0,010

Sepsis Occurence in Acutely 
Ill Pts (SOAP) study
• 111 European ICUs
• 3147 pts —> 777 (25%) 

sepsis on admission

the median duration of 
ICU stay was the same 
ICU or hospital mortality 
rates were the same (29% 
and 38%) between the 
two groups
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• Rates of death varied widely across 
hospital quintiles, from 3.5% in 
very-low-mortality hospitals to 
6.9% in very-high-mortality 
hospitals. 

• In addition to efforts aimed at 
avoiding complications in the first 
place, reducing mortality associated 
with inpatient surgery will require 
greater attention to the timely 
recognition and management of 
complications once they occur. 

• complications/failure to 
rescue/mortality

Τρεις τεχνικές: α) ανοικτή κοιλιά, β) προγραμματισμένη επαναληπτική 
λαπαροτομία, γ) επαν. λαπαροτομία κατ επίκληση 

• το χειρουργείο ανοικτής κοιλιάς θεωρείται damage control surgery, 

• γίνεται σε βαρύτατα σηπτικούς ασθενείς, με συνοδό πολυοργανική 
ανεπάρκεια

• μέσω του εύκολου second look αντιμετωπίζει το δύσκολο source 
control/persistent source of infertion, συχνός καθαρισμός 
φλεμονωδών ιστών, νεκρωμάτων κλπ.

• αντιμετωπίζει το σύνδρομο του κοιλιακού διαμερίσματος (ACS)

• η κοιλιά κλείνει περιστασικά με ‘Bogota bag’, αν και έχουν 
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και συστήματα αρνητικής πίεσης (VAC).

Σχεδιασμός χειρουργικής 
επέμβασης

Bogota bag

VAC
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• Φυσιολογικά η ενδοκοιλιακή πίεση (IAP) στους 
ασθενείς ΜΕΘ είναι 5-7 mmHg (στη νοσογόνο 
παχυσαρκία ή την κύηση μπορεί να φτάσει το 15 
mmHg)

• Ενδοκοιλιακή υπέρταση ορίζεται η πίεση >12mmHg  
(stage I=12-15, stage II=16-20, stage III=21-25, stage 
IV>25)

• APP (abdominal perfusion pressure) = MAP-IAP = 
60mmHg

• Σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος - αναφέρεται 
στην δυσλειτουργία οργάνου (π.χ. νεφρική 
ανεπάρκεια) συνεπεία αυξημένης ενδοκοιλιακής 
πίεσης >20mmHg (ανεξάρτητα με την APP)

Αντιμικροβιακή θεραπεία:
έγκαιρη και σωστή επιλογή του κατάλληλου 

αντιβιοτικού

Οι ασθενείς με ΗΑ-ΙΑΙs έχουν ανάγκη αντιβιοτικής θεραπείας: 
ευρέου φάσματος (πολυανθεκτικά μικρόβια)
μέγιστης αποτελεσματικότητας
ελάχιστης τοξικότητας
μείωσης της αντοχής

Τι	πρέπει	να	γνωρίζω:

• Τοπική	μικροβιακή	οικολογία
• Σωρευτικό	αντιβιόγραμμα	του	
νοσοκομείου

• Προηγούμενη	έκθεση	σε	
αντιβιοτικά	
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Η επιλογή αντιμικροβιακής θεραπείας:
για νοσοκομειακή ενδοκοιλιακή λοίμωξη πρέπει 

να στοχεύει…

κάλυψη για τον εντερόκοκκο σαν πιθανό παθογόνο:
E. faecalis, E. faecium, Vancomycin-resistant 
Enterococcus
Ο παθογενετικός τους ρόλος δεν είναι απολύτως 
ξεκάθαρος
Σε πολλές μελέτες έχει δειχθεί ότι η απομόνωση 
εντερόκοκκου σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση

Προσθήκη κάλυψης για MRSA όταν υπάρχει γνωστή 
λοίμωξη ή αποικισμός

Δεν είναι συχνό παθογόνο-σταθμίζω τον κίνδυνο
Οι CoNS απομονώνονται πιο συχνοί στην ΙΙΙγενή 
περιτονίτιδα, με άγνωστο παθογενετικό ρόλο
S. aureus πιο συχνά σε μετεγχρ. ΗΑ-ΙΑΙ (MRSA) 

Προσθήκη κάλυψης για Gram αρνητικά με βάση την τοπική 
χλωρίδα κάθε νοσοκομείου αλλά και τις υπάρχουσες 
γνωστές ευαισθησίες (αμινογλυκοσίδη, κολιστίνη, ή 
τετρακυκλίνη).

Enterobacteriaceae & non-lactose-fermenting gram 
negatives (P.aeruginosa, A. baumannii)

Η επιλογή αντιμικροβιακής θεραπείας:
για νοσοκομειακή ενδοκοιλιακή λοίμωξη πρέπει 

να στοχεύει…

Enterobacteriaceae & non-lactose-fermenting gram 
negatives (P.aeruginosa, A. baumannii)
Μηχ. Αντοχής:

production of an ESBL, Carbapenemase, or an 
aminoglycoside-modifying enzyme,
elaboration of efflux pumps, 
loss of porins, or target site modifications. 
Simultaneous resistance to several classes of antibiotic 
agents is relatively common

Αντιμυκητιασική κάλυψη με εχινοκανδίνη για ασθενείς σε 
κίνδυνο για Candida:

recurrent GI perforations, 
surgically-treated pancreatitis, 
yeast colonization at multiple sites, 
repeated courses of broad-spectrum antibiotics

Η ύπαρξη μύκητα σε Gram χρώση σε περιτοναικό υγρό/ιστό 
αξιολογείται πάντα θετικά… 

enteroccocus spp. MRSA Gram negatives

μτχ λοίμωξη μεγάλη ηλικία αντιβιοτικά ευρέως 
φάσματος

ευρεως φάσματος 
αντιβιοτικά συνοσηρότητες πολλαπλές 

παρεμβατικές πράξεις

σοβαρή σήψη, σηπτικό 
shock

προηγηθείσα νοσηλεία 
και λήψη αντιβιοτικών πολλαπλές νοσηλείες

αποικισμός με VRE αποικισμός με MRSA αποικισμός με gram (-)

παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από….
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Η δυσκολία της επιλογής εμπειρικής 
αντιμικροβιακής θεραπείας

Ασθενής υψηλού κινδύνου με ΗΑ-ΙΑΙ και κίνδυνο για:
• Enterobacteriaceae	ESBL(+)

—> CARBAP—> de-escl. —> PIP/TAZ, CEF, TGCL
àCFTLZ-TAZOB, CEFTZD-AVIBCT

• Enterobacteriaceae AmpC-β-lactamase
—>CARBAP
—>CEFEPIME (INDUCER)
—>TGCL, aminoglycosides, fluoroquinolones,
àCEFTZD-AVIBCT, CFTLZ-TAZOB (70%)

Η	δυσκολία	της	επιλογής	εμπειρικής	
αντιμικροβιακής	θεραπείας

Ασθενής υψηλού κινδύνου με ΗΑ-ΙΑΙ και κίνδυνο 
για:
• KPC-strains

– CRBP(MIC<=8) + aminogl./polymix/tigecycl
– Enterobacteriaceae KPC —> CEFTZD-AVIBCT
– Enterobacteriaceae MBL —> AZTRM, polymix

• Pseudomonas 
– Ceftolozane-tazobactam 
– ceftazidime-avibactam 
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Νεώτερα αντιβιοτικά 

Ceftolozane/tazobactam.
Ceftazidime/avibactam.

Not particularly active against 
Acinetobacter….

Ceftolozane/Tazobactam

Newly-approved agent with enhanced anti-
pseudomonal activity.
May have some increased activity against 
β-lactamases.
No anti-anaerobic activity.
Efficacy of ceftolozane/tazobactam plus 
metronidazole was 83% compared to 87% 
for meropenem in a phase III trial.

Equal efficacy to meropenem against 
ESBL-producing strains.

Not for KPC or MBL strains

Eckmann C, Solomkin J: Expert Opin Pharmacother 2015; 16:271

Ceftazidime/Avibactam
Enhanced spectrum of ceftazidime activity against 
many resistant mechanisms.
No anti-anaerobic activity.
Efficacy of ceftazidime/avibactam plus 
metronidazole was 91% and 92% compared to 93% 
for meropenem in phase II and III trials.

Equivalent efficacy against ceftazidime-resistant 
strains. 

Newly approved by the FDA for treatment of 
complicated intra-abdominal and complicated 
urinary tract infections.
Not for MBL strains

Lucasti C, et al: J Antimicrob Chemother 2013; 68:1183
Mazuski JE, et al:  http://eccmid.meetingexpert.net/ECCMID_546/poster_122529/program.aspx/anchor122529

για τα MBL enterobacteriaceae μόνο Aztreonam



41

Luyt et al. Critical Care 2014, 18:480 

το πρόβλημα της θεραπείας….

Η σωστή δόση και η σωστή χορήγηση των αντιμικροβιακών 
περιλαμβάνει: 

1) δόση φόρτιση ειδικά για τους βαρέως πάσχοντες 
ασθενείς της ΜΕΘ 

2) παρατεταμένη έγχυση των β-λακταμικών αντιβιοτικών 

3) Tο πρόβλημα της κατανομής των αντιβιοτικών στην 
περιτοναική κοιλότητα 

Σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν στην θεραπεία 
βαρέων πασχόντων ασθενών:

• Το “φαινόμενο του τρίτου χώρου”, (υδρόφιλα/β-λακταμικά—> δόση 
φόρτιση) 

• φαρμακοκινητική/φαρμακοδυναμική των αντιβιοτικών

• τα β-λακταμικά έχουν time-dependent bactericidal activity και έχουν 
την μέγιστη βακτηριοκτόνο δράση για όσο διάστημα η συγκέντρωσή 
τους είναι πάνω από την MIC (T > MIC) , γιαυτό χορηγούνται σε 
παρατεταμένη ή συνεχής έγχυση.

• για τις αμινογλυκοσίδες που έχουν concentration dependent activity, 
(fAUC:MIC and fCmax:MIC), προτείνονται μονοήμερα σχήματα σε 
μεγαλύτερες δόσεις

• Therapeutic Drug Monitoring (TDM) προτείνεται για γλυκοπεπτίδια και 
αμινογλυκοσίδες επειδή έχουν μικρό εύρος μεταξύ αποτελεσματικότητας 
και τοξικότητας
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• Tα αντιβιοτικά πρέπει να καταλήξουν στην περιτοναική 
κοιλότητα από το πλάσμα, μέσω των τριχοειδικών μεμβρανών. 
Η κλίση συγκέντρωσης άρα μεταξύ πλάσματος και 
περιτοναικής κοιλότητας είναι πολύ σημαντική για την 
αποτελεσματική θεραπεία των πολυανθεκτικών μικροβίων.

• Τα δεδομένα δείχνουν ότι χρειάζονται αυξημένες δόσεις 
ceftazidime, meropenem, και imipenem για να επιτευχθούν 
ικανοποιητικές συγκεντρώσεις σε ασθενείς με σοβαρές 
ενδοκοιλιακές λοιμώξεις. 

• Αντίθετα οι περιτοναικές συγκεντρώσεις cefepime και 
cefotaxime είναι παρόμοιες με του πλάσματος και άρα 
αύξηση της δόσης δεν απαιτείται. 

• Η tigecycline έχει λιπόφιλα χαρακτηριστικά και η 
συγκέντρωσή της στο πλάσμα υπολογίζεται στο 50% της 
συγκέντρωσης στο πλάσμα….

Η ενδοκοιλιακή καντιντίαση σε ασθενείς που 
υποβλήθηκαν πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση 
κοιλιάς περιλαμβάνει μια ετερογενή ομάδα λοιμώξεων 
όπως περιτονίτιδα, ενδοκοιλιακό απόστημα, και 
πυώδεις συλλογές ή νεκρωτικές βλάβες σε θέσεις 
διάτρησης ή διαφυγής από το ΓΕΣ . 

Ο ορισμός της IAC περιλαμβάνει την ύπαρξη κλινικών 
σημείων ενδοκοιλιακής λοίμωξης και :

• απομόνωση Candida σε δείγμα από κοιλιακή 
εστία που λήφθηκε με άσηπτες συνθήκες ή/και• απομόνωση Candida σε δείγμα από πρόσφατη 
κοιλιακή παροχέτευση (< 24 ώρες)

Intensive Care Med (2013) 39:2092–2106 

προτιμάμαι 
διεγχειριτικές κ/ες:
1ml υγρού τουλάχιστον
>1 gr ιστού
οχι επιφανειακά swabs
οχι κ/ες από παροχετεύσεις γιατί η candida αγαπά 
τα ξένα σώματα
συστήνεται η άμεση μικροσκόπηση του υλικου 
για αναζήτηση ουδετεροφίλων και υφών (δεν θα 
δείξει αν το φορτίο είναι μικρό)
κάποιοι (Calandra) προτείνουν και ποσοτικές κ/ες

Intensive Care Med (2013) 39:2092–2106 
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• από μικροβιολογικά δείγματα περιτονίτιδας 
—> 20%

• ανάλογα με την θέση :
ανώτερο ΓΕΣ —> 41%
λεπτό έντερο —> 35%
κόλον-ορθό    —> 10%
σκωλ. απόφυση—> <5%

Intensive Care Med (2013) 39:2092–2106 

Συχνότητα απομόνωσης 
candida spp.

πόσο συχνή είναι η καντινταιμία σε 
νοσοκομειακή ή επιπλεγμένη ΙΙγενή ή 
ΙΙγενή περιτονίτιδα?

1. σπάνια 
2. 10-20%
3. >50%

οι καλλιέργιες αίματος δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν τις διεγχειρητικές κ/ες                   

είναι συμπληρωματικές!

παράγοντες	κινδύνου	για	την	
εμφάνιση	ενδοκοιλιακής	

καντιντίασης
Ειδικοί Μη ειδικοί

πολλαπλά χειρουργεία (και 
λαπαροσκοπήσεις) οξεία νεφρική ανεπάρκεια

διάτρηση γεσ 
(υποτροπιάζουσα και/η 
αθεράπευτη για 24ωρες

ΚΦΚ, TPN, αντιβιοτικά ευρέως 
φάσματος

διαφυγή από αναστόμωση 
(χειρότερη στο ανώτερο γεσ)

σοβαρή σήψη, παραμονή στην 
ΜΕΘ

πολυεστιακός αποικισμός από 
candida

σακχαρώδης διαβήτης, 
ανοσοκαταστολή

Intensive Care Med (2013) 39:2092–2106
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• οι ασθενείς με ΙΙγενή ή ΙΙΙγενή περιτονίτιδα θα 
αναπτύξουν ενδοκοιλιακή καντιντίαση (IAC) σε ποσοστό 
30-40%

• η πιο συχνά καλλιεργούμενη candida στην IAC στην 
Ευρώπη είναι η Candida albicans

• παράγοντες κινδύνου για απομόνωση non albicans 
στελεχών είναι: 

χειρουργική επέμβαση στο ΓΕΣ και 

προηγούμενη έκθεση σε αζόλες 
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γιατί εχινοκανδίνες?
• ευρύ φάσμα1

• χαμηλά ποσοστά αντοχής1

• δράση στις βιομεμβράνες (biofilm)2

• μυκητοκτόνες2

• ασφαλές προφίλ2

• ελάχιστες αλληλεπιδράσεις με άλλα 
φάρμακα2

• υπερέχουν της φλουκοναζόλης 
τουλάχιστον σε μία RCT3

Eπιλογή αντιμυκητιασικού με 
βάση τα χαρακτηριστικά του 

ασθενούς
προηγηθείσα αζόλη σοβαρή νεφρική 

ανεπάρκεια
shock ηπατική ανεπάρκεια

Λιποσωμική 
αμφοτερικίνη Β

συστήνεται δεν συστήνεται συστήνεται μέτρια σύσταση

Φλουκοναζόλη δεν συστήνεται δεν συστήνεται δεν συστήνεται δεν συστήνεται

Βορικοναζόλη μέτρια σύσταση μόνο από του 
στόματος χορήγηση

μέτρια σύσταση δεν συστήνεται

Εχινοκανδίνες συστήνεται συστήνεται συστήνεται συστήνεται
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Αντικειμενικές δυσκολίες στην κλινική 
πράξη:

δεν μπορώ να προβλέψω / να 
ξεχωρίσω…

τον πληθυσμό με IAC που θα οφεληθεί 
από προφυλακτική ή εμπειρική θχ 
ποιοι ασθενείς θα τα καταφέρουν 
χωρίς αντιμυκητιασική θεραπεία

Intensive Care Med (2013) 39:2092–2106 

Ποιος ασθενής δικαιούται προφυλακτική 
θεραπεία για IAC?

Ασθενείς με πρόσφατο χ/ο κοιλιάς 
και υποτροπιάζουσα διάτρηση ή 
διαφυγή από αναστόμωση θα πρέπει 
να λάβουν προφύλαξη με 
φλουκονζόλη. 
Όταν υπάρχει αυξημένη πιθανότητα 
αντοχής στις αζόλες τότε 
χορηγούμε εχινοκανδίνες.

Intensive Care Med (2013) 39:2092–2106 

Ποιος ασθενής δικαιούται εμπειρική 
θεραπεία για IAC?

Εμπειρική θεραπεία είναι αυτή που 
χορηγώ σε ασθενείς με σημεία και 
συμπτώματα λοίμωξης και έχουν 
παράγοντες κινδύνου για IAC, ανεξάρτητα 
από biomarkers. 

Εμπειρική θεραπεία πρέπει να λάβει ο 
ασθενής με διάγνωση ενδοκοιλιακής 
λοίμωξης και τουλάχιστον ένα παράγοντα 
κινδύνου για λοίμωξη από Candida.

Intensive Care Med (2013) 39:2092–2106 
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Εμπειρική θεραπεία για διηθητική 
καντιντίαση

Ποιούς ασθενείς θα έπρεπε να ελέγξω με 
non-culture-based methods για IAC?

όταν είναι διαθέσιμα, mannan/antimannan, 
BDG, θα πρέπει να ζητούνται σε ασθενείς με 
ΙΙγενή ή ΙΙΙγενή περιτονίτιδα και τουλάχιστον 
ένα παράγοντα κινδύνου για IAC. 

σχετικά με την PCR, είναι ευαίσθητη 
μέθοδος αλλά υπάρχουν θέματα σχετικά με 
τεχνικά ζητήματα, το κόστος, αλλά και την 
ικανότητα διαφοροδιάγνωσης φυσιολογικού 
αποικισμού, παθολογικού αποικισμού και 
πραγματικής λοίμωξης. 

Intensive Care Med (2013) 39:2092–2106 

Ο ρόλος των surrogate markers και 
των Candida risk scores δεν είναι 
καθιερωμένος.

η β-D-glucan έχει 72% θετική 
προγνωστική αξία και 80% αρνητική 
προγνωστική αξία για να ξεχωρίσει τον 
αποικισμό από την ενδοκοιλιακή 
καντιντίαση και συμπεριφέρεται 
καλύτερα από δείκτες όπως Candida 
colonization scores ή indices. 
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Mannan/antimannan 1.3-BDG
ο συνδυασμός τους 

αυξάνει πολύ την ευαισθησία 
της μεθόδου

το τεστ είναι πιο χρήσιμο για 
τον αποκλεισμό από την 

επιβεβαίωση της μυκητιασικής 
λοίμωξης

η C. parapsilosis και η C. 
krusei παράγουν λιγότερη 

ποσότητα mannan

ψευδώς θετικά 
αποτελέσματα μπορεί να 
σχετίζονται με Aspergillus, 

Fusarium, Pneumocystis
δεν έχει αξιολογηθεί η 

μέθοδος σε ασθενείς με IAC
χορήγηση αλβουμίνης, 

αιμοκάθαρση, γάζες χει/ου, 
αντιβιοτικά (colistin)

προτείνεται λόγω της 
υψηλής θνησιμότητας από την 
καθυστέρηση της θεραπείας σε 
βαρέως πάσχοντες ασθενείς

σε ασθενείς με 
υποτροπιάζουσα διάτρηση ΓΕΣ, 
BDG >=80pg/ml ξεχωρίζει την 

IAC από τον αποικισμό και 
προηγείται των ενδοκοιλιακών 

κ/ων 5-6 μερες

ποιος ασθενής δικαιούται προληπτική 
θεραπεία?

Θεραπεία πρόληψης είναι αυτή που 
χορηγώ σε ασθενείς με παράγοντες 
κινδύνου για IAC και θετικούς biomarkers ή 
colonization index. 

Σε ασθενή με ενδοκοιλιακή λοίμωξη με ή 
χωρίς παράγοντα κινδύνου για λοίμωξη 
από Candida, χορηγώ προληπτική 
θεραπεία αν έχω θετικό 
mannan/antimannan ή BDG ή PCR τεστ. 

Intensive Care Med (2013) 39:2092–2106 

Τα κλινικά δεδομένα για την χρήση της αντιμυκητιασικής 
θεραπείας σε ασθενείς με υποψία ενδοκοιλιακής καντιντίασης 
είναι περιορισμένα. (Οι περισσότερες μελέτες είναι μικρές, μη 
τυχαιοποιημένες, από ένα κέντρο, ή έχουν γίνει σε συγκεκριμένους 
πληθυσμούς.) 

Ασθενείς που απομονώνουν Candida species από φυσιολογικά 
στείρες καλλιέργιες κοιλίας, ή παροχετεύσεις που έχουν τοποθετηθεί 
μέσα σε 24 ώρες, και παρουσιάζουν κλινικές ενδείξεις λοίμωξης, θα 
πρέπει να θεραπεύονται για ενδοκοιλιακή καντιντίαση. 

Ασθενείς με γαστροδωδεκαδακτυλική ρήξη, διαφυγή από την 
αναστόμωση, νεκρωτική παγκρεατίτιδα ή άλλα ενδοκοιλιακά γεγονότα, 
χωρίς απομόνωση Candida species, που επιδεινώνονται όμως παρά 
την θεραπεία για βακτηριακές λοιμώξεις μπορεί να οφεληθούν από 
την εμπειρική αντιμυκητιασική θεραπεία. 

Πολλές μετα-αναλύσεις αντιμυκητιασικής προφύλαξης σε 
χειρουργικούς ασθενείς υψηλού ρίσκου έχουν καταλήξει σε 
αντικρουόμενα αποτελέσματα. 

Intensive Care Med (2013) 39:2092–2106 
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πως παρακολουθούμε τους 
ασθενείς?

• δεν υπάρχουν δεδομένα ότι τα ορολογικά τεστ μπορούν να 
βοηθήσουν

• σε επιβεβαιωμένη IAC οι επαναλαμβανόμενες κ/ες από τις 
παροχετεύσεις δεν ενδείκνυνται

• επαναλαμβάνουμε αιμοκ/ες σε ασθενείς με καντινταιμία
• στόχος είναι η κλινική κυρίως ανταπόκριση
• διάρκεια θεραπείας τουλάχιστον 10-14 μέρες
• όταν δεν επιβεβαιώνεται η λοίμωξη από Candida, αλλά ο 

ασθενής βελτιώνεται, η εμπειρική θεραπεία θα πρέπει να 
διακόπτεται μετά 3-5 ημέρες

• σε ασθενείς χωρίς αποδεδειγμένη candida λοίμωξη που 
δεν βελτιώνονται κλινικά, η εμπειρική αντιμυκητιασική 
θεραπεία θα πρέπει να σταματά. 

Intensive Care Med (2013) 39:2092–2106 

step-down

• δεν αποκλιμακώνω σε θεραπεία από το 
στόμα στην IAC

• μπορώ να αποκλιμακώσω σε αζόλη 
(φλουκοναζόλη ή βορικοναζόλη) μετά 5-7 
μέρες θχ με εχινοκανδίνες ή λιποσωμική 
αμφοτερικίνη Β 

Intensive Care Med (2013) 39:2092–2106 

«Οι εχινοκανδίνες θεωρούνται ο θεμέλιος λίθος 
της στοχευμένης αντιμυκητιασικής θεραπείας»

«Δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα γαι την 
αποτελεσματικότατα της εμπειρικής/προληπτικής 
θεραπείας στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς»

«Δεν υπάρχουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την 
αναγνώριση των ασθενών υψηλού κινδύνου»

«Η προφυλακτική θεραπεία θα πρέπει να περιορίζεται 
σε ειδικούς πληθυσμούς»

«Η πρώιμη θεραπεία της καντινατιμίας μειώνει την 
θνητότητα στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς με 

σηπτικό shock» 
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