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Σήψη



Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of 

innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus 

Conference Committee. American College of Chest 

Physicians/Society of Critical Care Medicine. Chest 1992;101:1644-55.

▪ SIRS

▪ Sepsis 

▪ Severe sepsis

▪ Septic shock



Συστηματική απάντηση των μηχανισμών άμυνας του  ανθρώπινου 
οργανισμού σε διάφορους εισβολείς, που δρουν τοπικά ή 

συστηματικά. Χαρακτηρίζεται από ≥2 από τα ακόλουθα:
• Θερμοκρασία >38 ◦C or <36 ◦C

• Καρδιακή συχνότητα > 90 beats/min

• Αναπνευστική συχνότητα > 20 breaths/min 

ή PaCO2 < 32 mmHg

• Λευκά (WBC) >12000 /mm3

ή <4000 /mm3

ή 10% bands

Συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση 
Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS)

Όμως η «διάγνωση» του SIRS 
1. δεν δίνει πληροφορίες για την υποκείμενη νόσο
2.   δεν αποτελεί αποκλειστική  οντότητα της σήψης



SIRS Sensitivity

SIRS is an appropriate response to infection – or any other

stimulus that activates inflammation

Am J Respir Crit Care Med 2015; 192:958-964



Third International Consensus Definitions for Sepsis and

Septic Shock (Sepsis-3) JAMA 2016; 315: 801-10

1. SIRS: δεν αποτελεί πλέον κριτήριο της σήψης

2. στη θέση του SIRS μπαίνει το qSOFA (quick Sequential Organ Failure 

Αssessment)

if positive qSOFA 

organ dysfunction? 

escalation therapy ?

tranfer to ICU?

3. To SOFA score είναι αυτό που τώρα χρησιμοποιείτε ώστε κλινικά να τεθεί η 

διάγνωση του σηπτικού αρρώστου

4.  Η έννοια της σοβαρής σήψης (severe sepsis) πλέον δεν υφίσταται

Singer M, et al. JAMA 2016; 315: 801-10



The Definition of Sepsis (March 2016)

Sepsis is life-threatening organ dysfunction

caused by a dysregulated host response to infection

- Σήψη ορίζεται ως η δυσλειτουργία οργάνου απειλητική 

για τη ζωή που προκαλείται  από ανώμαλη αντίδραση 

του αρρώστου σε κάποια λοίμωξη 

- ή αλλιώς, σήψη είναι μια σοβαρή λοίμωξη που 

σχετίζεται με κάποιου βαθμού ανεπάρκειας οργάνων

- η σήψη συχνά αναγνωρίζεται από τη συνοδό 

ανεπάρκεια οργάνου/ων παρά από αυτήν καθ' αυτήν τη 

λοίμωξη που συχνά δύσκολα ταυτοποιείται

(Λοίμωξη: αναφέρεται στη εισβολή του παθογόνου σε στείρα 
περιβάλλον του ξενιστή)



Δυσλειτουργία οργάνου/ων (Organ dysfunction)

ταυτοποιείται ως οξεία τροποποίηση στο συνολικό SOFA 

- Βaseline SOFA score: θεωρείται μηδέν (0) σε ασθενείς 

χωρίς γνωστή προ υπάρχουσα δυσλειτουργία οργάνου/ων. 

- SOFA score 2 αντανακλά σε συνολικό κίνδυνο θνητότητας 

περίπου 10% σε άρρωστο νοσοκομείου με υποψία 

λοίμωξης. 

Τι είναι η δυσλειτουργία οργάνου/ων (οrgan dysfunction)



✓ Sepsis-3 introduces qSOFA as a tool for identifying patients at

risk of sepsis with a higher risk of hospital death or prolonged

intensive care unit (ICU) stay both inside and outside critical

care units.

✓ qSOFA does not define sepsis (but the presence of two qSOFA

criteria is a predictor of both increased mortality and ICU stays

of more than three days in non-ICU patients)

✓ The new sepsis definitions recommend using a change in

baseline of the total SOFA score of two or more points to

represent organ dysfunction.

qSOFA διευκρινήσεις για τον κλινικό γιατρό



SIRS     όχι πια

Sepsis 

Severe sepsis όχι πια 

Septic shock

Επομένως με βάση του 3rd International Consensus

Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) 2016 

“sepsis” now = the old “severe sepsis”



Σηπτική καταπληξια (septic shock)
αναφέρεται στην οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια που 
χαρακτηρίζεται από 1.  εμμένουσα υπόταση(MAP<65mmHg) 
και 2. τιμές γαλακτικού οξέως (lactate) > 2mmol/l παρά την 
επαρκή χορήγηση υγρών [rapid IV fluids (30mL/kg IVF 

bolus challenge]
.

Ανθεκτικό shock: Shock που δεν ανταποκρίνεται στη κλασσική θεραπεία 
(ΕΦ υγρά, ινότροπα /αγγειοσυσπαστικά) μέσα σε 1 ώρα.

3rd International Consensus Definitions for Sepsis and

Septic Shock (Sepsis-3) 2016 

Υπόταση: ορίζεται η συστολική αρτηριακή 
πίεση (ΣΑΠ) <90 mm
Hg ή η μέση αρτηριακή πίεση (ΜΑΠ) <60 mm 
Hg, ή η μείωση της ΣΑΠ >40 mm Hg από τις 
τιμές αναφοράς, παρά την επαρκή χορήγηση 
υγρών.



Ποιά είναι η διαφοροποίηση του  “septic shock από  

sepsis”;

1st Mortality 

2nd Septic shock is “really bad” sepsis

Septic shock is a subset of sepsis in which

profound circulatory, cellular and metabolic

abnormalities are associated with a greater risk

of mortality than with sepsis alone



•Gram-positive bacteria
- Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae,     

Enterococcus spp
• Gram-negative bacteria
- E. coli, Ps. aeruginosa, K. pneumoniae, Acinet baum
• hospital-acquired gram-negative bacilli

Αίτια septic shock



✓ Ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram (-) Acinetobacter 

Klebsiella Pseudomonas

✓ Σταφυλόκοκκοι ανθεκτικοί στην μεθικιλλίνη MRSA 

✓ Εντερόκοκκοι ανθεκτικοί στην Βανκομυκίνη VRE 

✓ Kλωστηρίδια C.difficile

Αίτια septic shock : τα σημαντικότερα νοσοκομειακά πολυανθεκτικά

παθογόνα στη ΜΕΘ

Multi-Drug-Resistant (MDR): αντοχή ≥ 3 κατηγορίες αντιβιοτικών για τον 
συγκεκριμένο μικροοργανισμό

Extensively Drug-Resistant (XDR): παραμένει ευαίσθητο σε μία έως δύο κατηγορίες 
αντιβιοτικών για τον συγκεκριμένο μικροοργανισμό

Pan-Drug-Resistant (PDR): αντοχή σε όλα τα διαθέσιμα αντιβιοτικά



- H παθο-βιολογια της σήψης αποτελεί κάτι περισσότερο από μια μη 

ελεγχόμενη φλεγμονή 

- Σημαντικός ο ρόλος της ανοσοκαταστολής (ηλικία, υποκείμενες 

συννοσηρότητες, σύγχρονο με τη σήψη χειρουργείο, φάρμακα, η 

εστία της λοίμωξης)

- Συμμετοχή μη ανοσολογικών μηχανισμών (πχ καρδιοαγγεικoί, 

νευρολογικοί, ορμονολογικοι, μεταβολικοί, πηκτολογικοι και του 

αυτονομου) που η συμμετοχή τους έχει προγνωστική σημασία 

- Πιθανή προσαρμογή στην οντότητα της πολυοργανικής

ανεπάρκειας (hibernation). Σοβαρή ανεπάρκεια οργάνων δεν 

σχετίζεται με σημαντικό κυτταρικό θάνατο

Παθο-βιολογία της σήψης



Παθοφυσιολογία του σηπτικού shock

1. Αγγειοδιαστολή 
2. Απώλεια ενδοθηλιακών φραγμών
3. Απόφραξη τριχοειδών
4. Διαταραχή μυοκαρδιακής συσπαστικότητας

Διαταραχή της μέγιστης αποδέσμευσης Ο2 (Ο2ΕR) στους ιστούς

Endothelial 

Injury

 Coagulation
 Fibrinolysis  Inflammation

Organ Dysfunction

Death



Ταχυκαρδία 
Υπόταση

Μεταβολές CVP
Μεταβολές PAOP

Ολιγουρία 
Ανουρία

Αυξ. Κρεατινίνης

Η άμεση παρέμβαση θα κρίνει την έκβαση  

Syndrome MODS    (MultiOrganDySfunction)

μειωμένη άρδευση

θόλωση διανοίας

Ταχύπνοια
PO2<60mm Hg

Soa2<90%
PO2/FIO2<300

Ίκτερος
↑SGOT, SGPT

↑PT

↑PT, aPTT
DIC

↓PLT 
D-Dimmers



Υπάρχει διαφορά-ποικιλία στην απάντηση-έκβαση 
των ασθενών με σήψη? 

Η κλινική παρατήρηση είναι ότι:

οι ασθενείς με όμοιους εισβολείς μικροβίων δύναται να 
έχουν πολύ διαφορετικές κλινικές απαντήσεις και 

διαφορετική πρόγνωση. 



P
I
R
O

PREDISPOSITION 

genetics
chronic illness Infection

Endotoxin
Injury
Ichemia
Appropriate antibiotic therapy

INSULT

RESPONCE

Physiologic 
specific mediators
PCT, CRP, IL6, WBC etc

ORGAN DYSFUNTION 

Αριθμος πασχοντων οργανων
Μεγεθος βλάβης 
Ειδος βλαβης (πχ ARDS)

The proposed PIRO Model of Sepsis 

Levy MM et al. Crit Care Med 2003;31:1250-6



Sepsis

(GCS<15) (>= 22/min) (SPB<=100mmHg)



Πνευμονίες



Πνευμονία

Πνευμονία = λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος
3 κατηγορίες επί τη βάση της αιτίας «απόκτησης» 

CAP
Community acquired 

pneumonia HAP 
(Hospital acquired 

pneumonia)

VAP 
Ventilator acquired 

pneumonia

VAT 
Ventilator aquired
tracheobronhitis

ΗCAP
Healthcare acquired 

pneumonia 

IDSA 2016



• Μικρο-εισροφήσεις παθογόνων από το ρινοφάρυγγα του 
αρρώστου 

• Διαφυγή αυτών γύρω από τον ET cuff

Ventilator-associated Tracheobronchitis (VAT)
Ventilator-associated Pneumonia (VAP)

- Micro- or macro- aspiration of        
oropharyngeal pathogens

- Leakage of secretions containing 
bacteria   around the ET cuff

Cuff



Ventilator-associated Tracheobronchitis (VAT)
Ventilator-associated Pneumonia (VAP)

Κακή υγιεινή των χεριών του προσωπικού



BIOFILM formation

1. Ασθενης προσκολληση 
μικροοργανισμων στο βιο-υλικο

2. Προσελκυση και αλλων κυτταρων 
3. Ωριμανση και αναπτυξη

4. Μη αντιστρεπτή προσκολληση 
δια μεσου εξωπολυσακχαριτών –εξαιρετικα 
ισχυρος σχηματισμος  μη εξουδετερωσιμος από 

αντιβιωτικα 
5. Διασπορα των κυτταρων και νεα 
προσκολληση σε άλλλο σημειο του βιο-υλικου

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Biofilm.jpg


Eξωτοιχωματικά:

Eνδοαυλικά:

BIOFILM formation

και 



VAP (Ventilator acquired pneumonia)

VAT (Ventilator aquired tracheobronhitis)



VAP (Ventilator acquired pneumonia)

VAT (Ventilator aquired tracheobronhitis)



Ορίζουμε την νοσοκομειακή βακτηριακή πνευμονία,
που αναπτύσσεται σε ασθενή υπό μηχανικό αερισμό, 
τουλάχιστον 48 ώρες μετά την διασωληνωση του.

Πνευμονία του αναπνευστήρα
Ventilator-Associated Pneumonia (VAP)



ΝΕΑ ΣΚΙΑΣΗ ή ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ή ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΣΚΙΑΣΗ

Και  ≥2  από τα ακόλουθα:
1. Θ > 38°C ή < 36°C 
2. WBC >12.000 ή <4.000/ml
3. ΠΥΩΔΕΙΣ ΤΡΑΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ
4. Πτώση PaO2/FiO2 

Πνευμονία του αναπνευστήρα
Ventilator-Associated Pneumonia (VAP)

Κλινικά κριτήρια υποψίας VAP

Διάγνωση της VAP
Microbiologic confirmation by quantitative cultures
– > 103 cfu/ml on PSB
– > 104 or 105 cfu/ml in BAL
– > 106 cfu/ml in endotracheal aspirate
• Maybe accept lower threshold if already on antibiotics for < 48-72 hours.



Gram negative bacilli

Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumanni
E.coli ESBL
Klebsiella pneumonia ΚPC
Proteas mirabilis ESBL

αλλά και Staphlococcus aureus (MRSA)

Αίτια VAP 



Μόνο το 1/3 όλων των πνευμονικών διηθήσεων, 
που απαντούν στους ασθενείς της ΜΕΘ, 
οφείλονται στη VAP

LouthanFB. SeminRespInf1996; 11:77-95, Singh N. Chest 1998; 114:1129-36

ΦΑΡΜΑΚΑ (ηωσινοφιλική πνευμονία)
ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ

ΟΨΙΜΟ ARDS
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ
ΠΝΕΥΝΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ AIMOΡΡΑΓΙΑ
ΧΗΜΙΚΗ ΕΙΣΡΟΦΗΣΗ

ΕΞ’ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΔΑ
ΒΟΟΡ

Πιθανά AITIA σκίασηs στη ακτινογραφία θώρακα που δεν οφείλονται σε 
VAP



Three major differences between the 2005 and 2016 

guidelines are:

1. Adoption of the GRADE methodology for the 

evaluation of all available evidence.

2. The removal of the concept of healthcare-associated 

pneumonia (HCAP).

3. A greater emphasis on local antibiograms altering the 

choice of empiric antibiotic therapy.



Community-Acquired Pneumonia (CAP)

Οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος σε άτομο που προέρχεται από 
την κοινότητα. 

Πνευμονία της κοινότητας με: 
α) Αναπνευστική ανεπάρκεια
β) αιμοδυναμική αστάθεια,
γ) παρακολούθηση και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών άλλων οργάνων.
απαιτεί νοσηλεία σε ΜΕΘ.
επιπλέκεται από βαρειά σήψη ή και πολυοργανική ανεπάρκεια. 

Κύρια παθογονα
Str pneumonia

Legionella 
Virus (H1N1)
Staph aureus
Gram – bacilli

Αγνωστο ~ 45%



CURB 65 Rule – Management of CAP

CURB 65

Confusion

BU > 7 

RR > 30

BP SBP <90

DBP <60

Age > 65

CURB  0 or 1 Home Rx

CURB  2 Short Hosp

CURB  3 Medical Ward

CURB 4 or 5 ICU care



• 51 Staphylococcus aureus CAP cases in 19 states 
reported 2006-2007

• 79% MRSA

• Median age 16 yrs (range <1 to 81)

• 47% antecedent viral illness

• 11 of 33 (33%) tested had lab-confirmed influenza

• 51% died a median of 4 days from symptom onset

Προσοχή: Σε περιπτώσεις σοβαρής CAP πρέπει 
να καλύπτω εμπειρικά και MRSA ειδικά την 
περίοδο της έξαρσης της γρίπης

Kallen, Ann Emerg Med. 2009 Mar;53(3):358-65.

Community-Acquired Pneumonia (CAP)



Ηospital-acquired pneumonia (HAP)

Οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος σε 
εμφανίζεται σε ≥ 48h από την εισαγωγή του αρρώστου στο 
νοσοκομείο και δεν είναι υπό μηχανική υποστήριξη 

Colonization                 Aspiration

HAP
HAP + VAP ~ 20% όλων των νοσοκομειακών λοιμώξεων



Empiric Therapy HAP/VAP



Οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος σε εμφανίζεται σε ≤ 48h από την 
εισαγωγή του αρρώστου και παρουσιάζει ≥ 1  από τα ακόλουθα: 
- εχει προηγηθεί νοσηλεία >2 μέρες τις τελευταίες 90 μέρες 

- έχει λάβει αντιβιοτικά/χημειοθεραπευτικα τις τελευταίες 30 μέρες 
- κατοικεί ή μεταφέρεται από οίκο ευγηρίας (+LTACF)
- λαμβάνει ενδοφλέβια νοσηλεία κατ’οικον ή άπαξ στο    νοσοκομείο
- είναι υπό αιμοκάθαρση
- έχει υποβληθεί σε μικροεπεμβαση μιας μέρας
- άτομο του περιβάλλοντος του πάσχει από MDR παθογονο

Healthcare associated pneumonia (HCAP)

The main reason for the removal of HCAP (IDSA 2016) is that contact 

with the healthcare system is not a good predictor of risk for multi-drug 

resistant (MDR) bacteria

OXI ΠΙΑ 



Λοιμώξεις από 
Κεντρικούς Φλεβικούς Καθετήρες

Central Venous Catheters Bloodstream Infections (CVC-BI)



Aκτινοσκιερός σωλήνας που καταλήγει στην ή πλησίον 
της καρδιας ή σε κάποιο μεγάλο αγγείο (της καρδιας) 
και  χρησιμοποιείται για την παροχή φαρμάκων, 
υγρών, θρεπτικών συστατικών ή προϊόντα αίματος

Κεντρικός φλεβικός καθετήρας (ΚΦΚ) 



Βραχείας χρήσης (Short term) < 10 ημέρες

Μη εμφυτευμένοι και χωρίς μπαλονάκι ()Non cuffed and non tunnelled CVC 
➢ Multilumen CVC
➢ PA Swan Ganz
➢ Dual lumen hemodialysis catheter 



Μακράς χρήσης (Long term)> 10 ημέρες

Cuffed and tunneled CVCs 
Hickman

Peripheral inserted CC-PICC

Implantable devices



1. Ανάγκη ταχείας χορήγησης μεγάλου όγκου υγρών. 

2. Αδυναμία τοποθέτησης περιφερικού φλεβοκαθετήρα

3. Μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης

4. Χορήγηση παρεντερικής διατροφής

5. Χορήγηση διαλυμάτων ή φαρμάκων που ερεθίζουν τις 

περιφερικές φλέβες (υπέρτονα, χημειοθεραπευτικά, κ.ά). 

6. Τοποθέτηση καθετήρων προσωρινής αιμοδιάλυσης

Γιατί χρησιμοποιώ ΚΦΚ στη ΜΕΘ



Παθογόνο Biomaterial

Ξενιστης

-Material (PVC, Teflon, silicone,
polyurethane)

-Electrostatic forces
-Van der waals forces
-Hydrophobic interactions

-Biofilm
-Quorum sensing 

Donlan R et al. Emerg Infect Dis;7:277.

-Underlying disease
-Parenteral nutrition

Παθογένεια της λοίμωξης από ΚΦΚ



Focus of prevention of infections

Skin
Vein

Insertion siteσημείο εισόδου



Skin
Vein

Schachter. Nature Biotechnology 2005;21:361

συνδετικά
σωληνάκια

σημείο εισόδου



Coag Neg

Staph

30-40% Catheter removal, 

Empiric Vancomycin, Naf/Oxa, Quin/dalf, linezolid

Response>72h→14d, <72h →7d

No tunneled retained: 10-14d + lock therapy 14d

Tunneled catheter retained: 7d +lock therapy 14d

Staph Aureus 5-10% Naf/Oxa, vancomycin, Quin/dalf, linezolid   2w

Non tunneled, tunneled should be removed. If tunneled 

retained systemic antibiotics+lock therapy 

Enterococcus 

sp

4-6% amp+aminoglyc or Vm+aminoglyc, linezolid or Quin/dalf 

(vm rest), Quin/dafl not effective against E. Faecalis

Pseudomonas 

aerug

3-6% 3rd or 4th generation Csp or carbapenem or 

antipseudomonas β-lactams+

aminoglycoside

Candida sp 2-5% Hemodynamically unstable: amph B

stable: fluconazole

Tunneled: salvage 30% - Catheter removed 



Χειρουργικές λοιμώξεις 
Surgical site infection (SSI)



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ  

Surgical site infections (SSIs) 

Λοιμώξεις,  σχετιζόμενες  με  την  διαδικασία του χειρουργείου, που 

αναπτύσσονται επί ή πλησίον της χειρουργικής τομής ( εγχειρητικού 

πεδίου ή κοίλων σπλάχνων / μαλακών μορίων ) εντός  30  ημερών  

από το  χειρουργείο  (ή  εντός  1  έτους  αν υπάρχει  μόσχευμα)

CDC  1992



Ενδοκοιλιακές χειρουργικές       
λοιμώξεις             



Λοιμώξεις 
παρεγχυματικών 

οργάνων

λοιμώξεις του τοιχώματος 
βλεννογόνου  

-χολοκυστίτιδα, χολαγγειίτιδα
-τυφλιτιδα, κολίτιδα

Λοιμώξεις ορογόνων
περιτονίτιδα

Λοιμώξεις κοιλιακής χωρας



Ανέπαφο ΓΕΣ Λύση της συνεχείας του ΓΕΣ
-Διάτρηση έλκους
- τραύμα 
- σοβαρή κολίτιδα κα

Υποκινησία
Οίδημα βλεννογονου
Ανάπτυξη μικροβίων

Διασπορά παθογόνων ενδοπεριτοναικα

Μικροβιακή μετάθεση
Λεμφ/ες, αίμα

Δευτεροπαθης περιτονιτιδα

Ανοσοκαταστολη 
Αιμα, νεκρωμενα κυτταρα
κοπρανα

Απόστημα 

Τεταρτοπαθης  περιτονίτιδαΑνεπαρκες χ/ο
Αντιβιοτικα +-

περιχαράκωση

Ίαση 

Ρηξη
διασπορα

Παθογένεια 



Είδη χειρουργικής περιτονίτιδας

Παχυ εντερο 1011-12

cfu/g:
99.9% anaerobic : B. 
Fragilis, Eubacterium spp, 
Clostridium spp,
Aerobic : E. coli, 
Enterococci

Στομαχος < 103

cfu/g:
lactobacilli

➢Δευτεροπαθής περιτονίτιδα: Λύση της συνέχειας σε

κάποιο σημείο του γαστρεντερικού σωλήνα (διάτρηση ή

ισχαιμία σπλάγχνων)

➢Δευτεροπαθής περιτονίτιδα μετεγχειρητική:

Προκαλείται σε νοσηλευόμενους ως επιπλοκή

χειρουργικής επέμβασης ( διαφυγή αναστόμωσης και

ισχαιμία εντέρου)

➢Τριτογενής περιτονίτιδα: Συσχετίζεται με

επανειλημμένες υποτροποιάζουσες δευτερογενείς

περιτονίτιδες και εκδηλώνεται ως διάχυτη περιτονίτιδα

οφειλόμενη σε μια μακριά λίστα νοσοκομειακών

μικροβίων

( MDR Gram- , MDR Ps aeruginosa, S. epidermidis, Candida

albicans)

➢Ενδοκοιλιακά αποστήματα



(κοιλιίτιδα-ventriculitis , περιτονίτιδα, και λιγότερο 
συχνα μηνιγγίτιδα )
- Αίτια: staph coagulase negative (CNS), MDR Gram (-) hospital-acquired bacteria
- Δύσκολη η διάγνωση αλλά και η θεραπεία 
- Συνήθως, σύσταση για αφαίρεση του καθετήρα, χορήγηση αντιμικροβιακων
και καθυστέρηση επανατοποθέτησης του καθετήρα αν δυνατόν

CSF shunt infections 

Ommaya Reservoir



❖

Ορισμός  Ι : εμφάνιση  λοίμωξης  μετά  από  48  ώρες   
νοσηλείας έως και 5 ημέρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο ή 30 

ημέρες μετά από χειρουργική επέμβαση

Ορισμός II : όχι  επώαση  της  λοίμωξης  τη  στιγμή  της  

εισαγωγής 

Επί τοποθέτησης ξένων σωμάτων (ορθοπεδικές προθέσεις, καρδιακές 
βαλβίδες, shunt ΕΝΥ) ο χρόνος εμφάνισης νοσοκομειακής λοίμωξης 

επεκτείνεται έως ένα χρόνο μετά την τοποθέτηση

Νοσοκομειακές Λοιμώξεις



Κύρια αντιβιοτικά στη ΜΕΘ

1. Εμπειρική χρήση

2. Στοχευμενη χρήση 



1. Αξιολόγηση μικροβιολογικών  δεδομένων

2. Σωστό αντιβιοτικό 
Σωστή δόση 
Σωστή διάρκεια 
Σωστή χορήγηση

3. Μονοθεραπεία ή συνδυασμένη αγωγή οπου χρειαζεται

4. Έγκαιρη χορήγηση 

5. Προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών (ιστορικό)  

6. Ισχυρή κλινική υποψία για λοίμωξη 

7. Τοξικότητα 

Kollef  MH et al.  Chest 1999;115:462-474.

Επαρκής κατάλληλη εμπειρική αντιβιοτική αγωγή



Στη ΜΕΘ κυρίως Λοιμώξεις από πολυανθεκτικά μικρόβια 
(multidrug resistant organisms-MDR)

•

• Pseudomonas aeruginosa
• Acinetobacter baumanni
• E.coli ESBL
• Klebsiella pneumonia ΚPC
• Proteas mirabilis ESBL
• Providencia stuartii ESBL



Συχνότερα απομονώνεται στα στελέχη Klebsiella spp, E.Coli, Proteas
mirabilis

Μεταδίδονται υπό μορφή πλασμωδίου 

Ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες (κεφταζιδίμη) και αζτρεονάμη. 

Συχνά δύσκολη η εργαστηριακή εντόπιση 

Risk factors:
• προηγούμενη χρήση  και διάρκεια 3ης γ  κεφαλοσπορινωών, αζτρεονάμης, 
φλουοροκινολονων

• προηγούμενη νοσηλεία

Extended Spectrum β-Lactamase (ESBL) παθογόνα 



- Cephalosporin (ceftazidime or cefepime)

- Carbapenem (imipenem, doripenem, meropenem)

- Beta-lactam / beta-lactamase inhibitor (piperacillin / tazobactam)

- Quinolone (ciprofloxacin, levofloxacin)

- Colistin

Αντιψευδομοναδικα 

✓ Νοσοκομειακη λοιμωξη στη ΜΕΘ + παραγοντες νοσηροτητας + 
κίνδυνος για Pseudomonas

- Meropenem, colistin, ampicillin-subactam, tigecycline

✓ Νοσοκομειακη λοιμωξη στη ΜΕΘ + παραγοντες νοσηροτητας + 
κίνδυνος Acinetobacter baumanni

✓ Νοσοκομειακη λοιμωξη στη ΜΕΘ + παραγοντες νοσηροτητας + 
κίνδυνος Klebsiella pneumoniae KPC
Meropenem ( MIC≤4 + colistin or gentamicin), fosphomycin, 
Tigecycline, ceftazidime/avibactam



✓Νοσοκομειακή λοίμωξη στη ΜΕΘ + παράγοντες νοσηρότητας +
Gram – bacilli ESBL (Citrobacter,  Enterobacter, Escherichia coli , 
Proteus Serratia marcescens)

Meropenem, Imipenem, Doripenem

✓Αναερόβια κοιλιακής χώρας 

Tazobactam-piperacillin, carbapenems, metronidazole,
tigecycline, ciprofloxacin+metronidazole





Καρβαπενέμες

• Imipenem, Meropenem, Doripenem

• Ertapenem
– Δεν δρά στην Pseudomonas & Acinetobacter

– Χρήσιμη για ESBL E.coli και MDR Klebsiella pneum

• Μηχανισμός δράσης
– Αναστολή σύνθεσης κυτταρικού τοιχώματος – αναστέλλουν 

πολυμερισμό και σύνδεση νέων μορίων πεπτιδογλυκάνης στο 
κυτταρικό τοίχωμα μέσω σύνδεσης με ΡΒΡ2 (Penicillin binding 
protein) = τρανσπεπτιδάση

– Βακτηριοκτόνες



Πολυμυξίνες

• Κολιστίνη (Colistin = πολυμυξίνη Ε)
• Βακτηριοκτόνο

• Πολυκατιονικό πεπτίδιο

• Αλληλεπιδρά με τους λιποπολυσακχαρίτες 

(lipopolysaccharide - LPS) της εξωτερικής 

μεμβράνης των Gram-negative bacteria

αποδιοργανώνοντας την και διευκολύνοντας 

την είσοδο του (self-promoted uptake), 

• παρεκτοπίζει ιόντα  Ca++ και Mg++ τα 

οποία περαιτέρω αποσταθεροποιούν την 

εξωτερική μεμβράνη

• αδρανοποιεί την ενδοτοξίνη των Gram-

negative 

Lancet 1997; 349: 418-22



Mηχανισμός δράσης
Πρόσδεση στη βακτηριακή μεμβράνη την  οποία διαπερνά με μηχανισμό 
εξαρτώμενο από την αντλία ασβεστίου- εισαγωγή καλίου στο βακτηριακό
κύτταρο και τον ταχύτατο θάνατό του (εκπόλωση κυτταρικής μεμβράνης
Μηχανισμός αντοχής Δυσχέρεια διόδου από πεπαχυσμένο τοίχωμα μικροβίων  hVISA ή 

VISA μετά από χρήση βανκομυκίνης

Bακτηριοκτόνο

Ενδείξεις χορηγησης VISA, VRE
Επιπλεγμενες λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων
Βακτηριαιμία MRSA/MSSA
Ενδοκαρδίτιδα δεξιών 

Αντένδειξη σε λοίμωξη αναπνευστικού – καταστροφή από surfactans

ΑΕ: Αύξηση των επιπέδων της κρεατινοφωσφωκινάσης.
Μυοπάθεια
Ηωσινοφιλικη πνευμονία

Δαπτομυκίνη (Λιποπεπτίδιο)



Μηχανισμός δράσης: 
-αναστέλλει τη βακτηριακή πρωτεϊνοσύνθεση (σύνδεση 
με το 23S rRNA της 50S υποομάδας ριβοσώματος) 

-δεν έχει διασταυρούμενη αντοχή με άλλα αντιβιοτικά 
λόγω του μοναδικού τρόπου δράσης της

Ενδείξεις
θεραπεία λοιμώξεων δέρματος και μαλακών μορίων, 
σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις
VISA, VRE, VRSA

Ανεπιθύμητες ενέργειες - η καταστολή του μυελού των οστών
- σεροτονινεργικό συνδρομο

Oxazolidinones (Λινεζολιδη)



ΤΥΓΚΕΚΥΚΛΙΝΗ  (Glycylcyclines)

Μηχανισμός δράσης:
ενώνεται με την 30s ριβοσωμιακη υπομοναδα και 
αναστέλλει τη πρωτεϊνική σύνθεση 

1) Πολύ καλή διείσδυση στους ιστούς (εκτός των οστών
και των αρθρώσεων) ακόμη και σε αυξημένο όγκο
κατανομής (σηπτικοί ασθενείς)

2) Αυξημένα PAE (post-antibiotic effect) και T1/2
4) Tροποποίηση της δόσης σε χολόσταση
5) Βακτηριστατικο φάρμακο

Φαρμακοκινιτικες ιδιοτητες



1) Σε σοβαρες λοιμωξεις από MDR Acinetobacter baumanii (όχι βακτηριαιμιες), 
MDR Klebsiella όταν κανένα άλλο αντιβιοτικό δεν είναι διαθεσιμο συμφωνα
με το αντιβιόγραμμα. 
τότε χορηγείται σε συνδυασμό με  κολιμικινη και/ή φωσφομυσινη και/ή 
ριφαμπικινη

2)  Σε σοβαρές λοιμώξεις από carbapenem-resistant στελεχη
τότε χορηγείται σε συνδυασμό με κολιμικινη

3)   Σε σοβαρές staphylococcal και enterococcal λοιμώξεις οπου υπάρχει 
ανθεκτικότητα ή ενδιάμεση ευαισθησία στη vancomycin / teicoplanin (h-VISA, 
VISA, VRSA, VRE) τότε χορηγείται ως μονοθεραπεια βαση των καλ/ων

4)    Σε MRSA λοιμωξεις ως μονοθεραπεια βαση των καλ/ων

5)     Σε ESBL-producing Enterobacteriaceae παθογόνα (εκτός της   
ψευδομοναδας)

ΤΥΓΚΕΚΥΚΛΙΝΗ  ΤΥΓΚΕΚΥΚΛΙΝΗ  (Glycylcyclines)



- Bακτηριοκτόνο για τα περισσότερα παθογόνα
- Αναστέλλει σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος 
- Δευτερεύοντες μηχανισμοί δρασης αύξηση 

διαβατότητας κυτταρικής μεμβράνης και αναστολή 
σύνθεσης RNA

Eνδείξεις χορήγησης 
Ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη Staph aureus
(Methicillin-resistant S. Aureus MRSA, MSSA, CNS) 
καθώς και για ανθεκτικό στην αμπικιλλίνη εντερόκοκκο

Στη θεραπεία της VAP η βανκομυκινη και η λινεζολίδη θεωρούνται ίσης 
αποτελεσματικότητας (IDSA 2016)

Βανκομυκίνη (Γλυκοπεπτίδιο)



Νέα αντιμικροβιακά









Οι προαναφερθείσες λοιμώξεις 

(VAP, VAT, CVC-BSI, SSI, HAP) αποτελούν 

νοσοκομειακές λοιμώξεις που πλέον

ισοδυναμούν με ιατρικό λάθος. 

Η ποιότητα του νοσοκομείου κρίνεται κυρίως 

από τα ποσοστά αυτών των λοιμώξεων. 


