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HOSPITAL ACQUIRED 

PNEUMONIA

 Σν 2005 νη ATS θαη IDSA δεκνζίεπζαλ ηηο 

λέεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ HAP

 VAP (ventilator-associated pneumonia)

HCAP (health care associated pneumonia)

Nosocomial pneumonia



HOSPITAL ACQUIRED 

PNEUMONIA GUIDELINES

 Evidence based document

 Γεδνκέλα από ηε VAP

 Απαηηνύλ αμηνιόγεζε ζηελ θιηληθή πξάμε

Πιαίζην γηα ηελ αξρηθή εθηίκεζε θαη 
αληηκεηώπηζε ηνπ αλνζνεπαξθνύο 
αζζελνύο κε HAP

 Γελ ππνθαζηζηνύλ ηελ θιηληθή εθηίκεζε 
ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ

 Γπλακηθόο ραξαθηήξαο



Evidence-based grading system

 Level I (high)

 Level II (moderate)

 Level III (low)

 From well conducted 

randomized controlled 

trials

 From well designed 

controlled trials 

without randomization

 From case studies 

and expert opinion 



ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΙΜΟΙ

ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΑ

κεηά από 48 ώξεο παξακνλήο ζην 

λνζνθνκείν (είηε είλαη δηαζσιελσκέλνο 

=VAP, είηε όρη)



ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΙΜΟΙ

HAP: ε δεύηεξε ζπρλόηεξε λνζνθνκεηαθή 

ινίκσμε

 5-10 πεξηπηώζεηο / 1000 εηζαγσγέο 

αζζελώλ

 Τςειή ζλεζηκόηεηα θαη θόζηνο

 Απμάλεη ηελ παξακνλή ζην λνζνθνκείν 

θαηά 7-9 εκέξεο / αζζελή

 Γ/Γ από ινηκώδε ηξαρεηνβξνγρίηηδα



ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

 Early-onset HAP

 Late-onset HAP

Θλεηόηεηα 33-50%

Βαθηεξηαηκία (εηδηθά από νξηζκέλα  

παζνγόλα)

Παζνινγηθή vs. ρεηξνπξγηθή λόζνο

Αλεπαξθήο ζεξαπεία



ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΙΜΟΙ

 VAP: 9-27% ησλ δηαζσιελσκέλσλ 
αζζελώλ

Η δεύηεξε ζπρλόηεξε λνζνθνκεηαθή 
ινίκσμε ζηε ΜΔΘ

 Τςειή λνζεξόηεηα θαη ζλεηόηεηα

 Τςειόο θίλδπλνο πξώηκα (3% ηηο πξώηεο 
5 εκέξεο ηεο κεραληθήο αλαπλνήο, 2% ηηο 
εκέξεο 5-10, θαη 1% κεηά από ηελ δέθαηε 
εκέξα)



ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΙΜΟΙ

HEALTH CARE ASSOCIATED PNEUMONIA 
(HCAP)

 Αζζελείο πνπ έρνπλ λνζειεπηεί γηα ≥2 εκέξεο ηηο 
ηειεπηαίεο 90 εκέξεο

 Αζζελείο πνπ δηακέλνπλ ζε γεξνθνκεία, 
ηδξύκαηα

 Αζζελείο πνπ έιαβαλ πξόζθαηα IV αληηβηνηηθή 
αγσγή, ρεκεηνζεξαπεία ή πεξηπνίεζε ηξαύκαηνο 
ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο 

 Αζζελείο πνπ έρνπλ ππνζηεί αηκνδηάιπζε



HCAP

 104 αζζελείο ειηθίαο >75εηώλ ζε 
γεξνθνκείν

 St. aureus 29%

Gram (-) εληεξνβαθηεξηνεηδή 15%

 Strept. Pneumoniae 9%

 Pseudomonas sp. 4%

El Solh et al, AJRCCM 2001



ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Core παζνγόλα (κηθξόβηα ηνπ ππξήλα) 

 streptococcus pneumoniae, haemophilus 
influenzae, methicillin-sensitive staph. Aureus, 
θαη επαίζζεηα gram αξλεηηθά 
εληεξνβαθηεξηνεηδή (escherichia coli, klebsiella 
spp., enterobacter spp., proteus spp., serratia 
marcescens)

MDR παζνγόλα 

 Pseudomonas aeruginosa, acinetabacter spp., 
MRSA



ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα MDR παζνγόλα

Ννζειεία γηα ≥ 5 εκέξεο

 Αληηβηνηηθή ζεξαπεία ηηο ηειεπηαίεο 90 
εκέξεο

 Αλνζνθαηαζηνιή (λόζνο ή ζεξαπεία –
θνξηηθνεηδή, ρεκεηνζεξαπεία)

 Δηζαγσγή ζε κνλάδα κε πςειή επίπησζε 
MDR παζνγόλσλ

HCAP



ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

MDR παζνγόλα

 Τςειή ζλεηόηεηα

 Αξρηθή ζεξαπεία ζπρλά όρη ε 

ελδεηθλπόκελε

 Καζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηεο θαηάιιειεο 

ζεξαπείαο 



HOSPITAL ACQUIRED  

PNEUMONIA

 Ση άιιαμε ;

 ην παξειζόλ απαηηείην λνζειεία γηα ≥ 5 

εκέξεο γηα λα ηεζεί ε ππνςία ινίκσμεο κε 

MDR βαθηήξηα (gram negative, gram 

positive)



ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Γηαθνξνπνηήζεηο

Πξώηκεο έλαξμεο HAP (5 πξώηεο εκέξεο) 

δελ ζεσξνύληαλ σο πηζαλά παζνγόλα ηα 

MDR

 Eκπεηξηθή ζεξαπεία γηα ηα MDR 

παζνγόλα ζε θάζε αζζελή κε παξάγνληεο 

θηλδύλνπ, αλεμάξηεηα από ην ρξόλν 

έλαξμεο ηεο ινίκσμεο



ΑΣS 1996

 71 αζζελείο κε HAP

 Τςειή ηθαλόηεηα πξόβιεςεο ηνπ αηηηνινγηθνύ 
παξάγνληα 90% (νη απνηπρίεο αθνξνύζαλ St. 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus 
sp)

 Δπαξθήο αξρηθή αληηβηνηηθή αγσγή 79% (ε 
απνηπρία αθνξνύζε αλζεθηηθά παζνγόλα όπσο 
Staphyl. aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Stenotrophomonas Maltophilia)

Ioannas et al, ERJ 2003



ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

 Η πλεπκνλία ζε αζζελείο από ηδξύκαηα (nursing home 
pneumonia) ζεσξείηαη θαη αληηκεησπίδεηαη σο HCAP θαη 
όρη σο πλεπκνλία ηεο θνηλόηεηαο 

 ε νξηζκέλνπο αζζελείο (π.ρ ARDS) πνιπκηθξνβηαθέο 
ινηκώμεηο

 Σα αλαεξόβηα ζπάληα απνηεινύλ ην κνλαδηθό αίηην, 
αθόκε θαη ζε πςειό θίλδπλν εηζξόθεζεο (ηα gram 
αξλεηηθά είλαη ηα θπξίαξρα παζνγόλα) 

 Μύθεηεο θαη ηνί ζρεηηθά αζπλήζε

 Aspergillus (ζε παξαηεηακέλε λνζειεία ζε αζζελείο πνπ 
ιακβάλνπλ αληηβηνηηθά θαη θνξηηθνεηδή)

 Ινί ηλθινπέληζαο Α θαη Β



ΠΑΘΟΓΔΝΔΙΑ

 Πεγέο ινίκσμεο είλαη ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαη ην 
πεξηβάιινλ (Level II)

 Δηζξόθεζε ξηλνθαξπγγηθνύ πεξηερνκέλνπ

ή δηαθπγή απηνύ γύξσ από ην ελδνηξαρεηαθό cuff (Level 
II)

 Δηζπλνή ή άκεζνο ελνθζαικηζκόο

 Αηκαηνγελήο δηαζπνξά

 Μηθξνβηαθή δηακεηάζεζε από ην ΓΔ

 Biofilm ηνπ ελδνηξαρεηαθνύ ζσιήλα

 ηόκαρνο – παξαξξίληνη θόιπνη ;;;



ΠΡΟΛΗΦΗ

 Με επεκβαηηθόο κεραληθόο αεξηζκόο – απνθπγή 
δηαζσιήλσζεο (Level I)

 Διάηησζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ κεραληθνύ αεξηζκνύ
(Level II)

 ηνκαηνηξαρεηαθνί θαη ζηνκαηνξηληθνί ζσιήλεο 
αληί ξηλν- (Level II)

 Πεξηνξηζκόο ρξήζεο θαηαζηαιηηθώλ θαη 
κπνραιαξσηηθώλ παξαγόλησλ (Level II)

 πλερήο αλαξξόθεζε ππνγισηηηδηθώλ 
εθθξίζεσλ (Level I)

 Πίεζε ηνπ cuff > 20 cm H2O) (Level II)



ΠΡΟΛΗΦΗ

Όρη ύπηηα αιιά εκηθαζηζηηθή ζέζε 

ηδηαίηεξα θαηά ηελ εληεξηθή ζίηηζε (Level I)

 Δληεξηθή δηαηξνθή > παξεληεξηθή 

δηαηξνθή (Level I)

Πξώηκε ή όςηκε εληεξηθή ζίηηζε ;

 Γαζηξηθή ή κεηαππισξηθή ζίηηζε 

 SDD (selective digestive decontamination)

Πξνεγεζείζα ρξήζε αληηβηνηηθώλ



ΠΡΟΛΗΦΗ

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ, πιύζηκν 
ρεξηώλ κε αιθννινύρν δηάιπκα (Level I)

Μηθξνβηνινγηθή επηηήξεζε (Level II)

 Γαζηξνπξνζηαζία (αληαγσληζηέο ησλ Η2-
ππνδνρέσλ – αληηόμηλα – ζνπθξαιθάηε)

Μεηαγγίζεηο 

Έιεγρνο ζαθράξνπ αίκαηνο 
(ππεξγιπθαηκία, ζρεηηθή αλεπάξθεηα 
ηλζνπιίλεο) (Level I)



ΔΛΔΓΥΟ ΑΚΥΑΡΟΤ ΑΙΜΑΣΟ

 ↓ ζλεηόηεηαο από VAP ζε ρεηξνπξγηθή κνλάδα 
όηαλ ππήξρε εληαηηθή ξύζκηζε ζαθράξνπ (80-
110mg/dl) 

 Σν απνηέιεζκα απηό πην εκθαλέο ζηελ νκάδα 
πνπ παξέκεηλε ζηελ ΜΔΘ > 5 εκέξεο

 ↓ θαηά 46% ζηηο αηκαηνγελείο ινηκώμεηο, ↓ ζηελ 
νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, ↓ δηάξθεηα κεραληθήο 
αλαπλνήο θαη παξακνλήο ζηε ΜΔΘ, ↓ εκέξεο 
αληηβηνηηθήο αγσγήο

van de Berghe et al, NEJM 2001



ΓΙΑΓΝΧΗ

Κιηληθά ζπκπηώκαηα θαη ζεκεία πλεπκνλίαο

Ππξεηόο

 Λεπθνθπηηάξσζε

Ππώδεηο εθθξίζεηο

Νέν ή εμειηζζόκελν δηήζεκα ζηελ 

αθηηλνγξαθία ζώξαθνο



ΓΙΑΓΝΧΗ

Ννζνθνκεηαθή ηξαρεηνβξνγρίηηδα

 ARDS

 Αλεμήγεηε αηκνδπλακηθή αζηάζεηα

 Δπηδείλσζε αεξίσλ αίκαηνο

 Απνηθηζκόο ;;

 πρλέο θαιιηέξγεηεο ελδνηξαρεηαθώλ 

εθθξίζεσλ ζε ξνπηίλα ;;



ΓΙΑΓΝΧΗ

Πνζνηηθή ή εκηπνζνηηθή θαιιηέξγεηα εθθξίζεσλ ηνπ 
θαηώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ

 Δλδνηξαρεηαθέο εθθξίζεηο

 Πξνζηαηεπκέλε βνύξηζα (brush)

 Πξνζηαηεπκέλν BAL

 Πηύεια ;;

Δάλ ε θαιιηέξγεηα είλαη αξλεηηθή ή ην παζνγόλν πνπ 
ππνπηεπόκαζηε απνπζηάδεη, (εηδηθά αλ δελ ππάξρεη 
ηξνπνπνίεζε ηεο αληηβηνηηθήο αγσγήο ηηο ηειεπηαίεο 72 
ώξεο), ηόηε ηα αληηβηνηηθά είηε δελ ρξεηάδνληαη είηε δελ 
πξέπεη λα θαιύπηνπλ MDR παζνγόλα



ΓΙΑΓΝΧΗ

 Καιιηέξγεηεο αίκαηνο / πιεπξηηηθνύ πγξνύ

 Δθηίκεζε νμπγόλσζεο αξηεξηαθνύ αίκαηνο

 Ιζηνξηθό 

Φπζηθή εμέηαζε

 εςαηκία ζρεηηδόκελε κε θαζεηήξα, 

ελδνθνηιηαθή ινίκσμε, λνζνθνκεηαθή 

παξαξξηλνθνιπίηηδα, εκπύεκα 



ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ

 Κιηληθή πξνζέγγηζε

Μηθξνβηνινγηθή πξνζέγγηζε



ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ

 Κιηληθή ζηξαηεγηθή

-Πλεπκνληθό δηήζεκα + θιηληθά ζπκπηώκαηα-ζεκεία (ππξεηόο >38ν C, 
ιεπθνθπηηάξσζε, ππώδεηο εθθξίζεηο)

-Ηκηπνζνηηθέο θαιιηέξγεηεο ελδνηξαρεηαθώλ εθθξίζεσλ ή πηπέισλ – Gram 
ρξώζε

-Έγθαηξε έλαξμε αληηβηνηηθήο αγσγήο κε ηελ ππνςία ηεο πλεπκνλίαο

-Θεξαπεύνληαη πην πνιινί από όηη πξέπεη
-Η αξλεηηθή πξνγλσζηηθή αμία ηεο ζηείξαο θαιιηέξγεηαο

ελδνηξαρεηαθώλ εθθξίζεσλ επί απνπζίαο αιιαγήο ηεο αληηβηνηηθήο

αγσγήο επί 72 ώξεο, αλέξρεηαη ζε 94%

-Δπαλεθηίκεζε ζε 3 εκέξεο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εκηπνζνηηθώλ 
θαιιηεξγεηώλ θαη ηελ θιηληθή αληαπόθξηζε ηνπ αζζελνύο

-Γ/Γ: ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, αηειεθηαζία, πλεπκνληθή εκβνιή,

θαξκαθεπηηθέο αληηδξάζεηο, ελδνθπςειηδηθή αηκνξξαγία, ARDS



ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ

 Μηθξνβηνινγηθή ζηξαηεγηθή

-Πνζνηηθέο θαιιηέξγεηεο θαηώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ (BAL, 
PSB, ελδνηξαρεηαθέο εθθξίζεηο)

-Πξνζπάζεηα δηαρσξηζκνύ απνηθηζκνύ-ινίκσμεο

-Θεξαπεύνληαη ιηγόηεξνη αζζελείο -ςεπδώο αξλεηηθέο   

θαιιηέξγεηεο 

-Να ιακβάλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσγήο

-Απνθπγή πξόζθαηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο αληηβηνηηθήο 
αγσγήο

-BAL, PSB, ελδνηξαρεηαθέο εθθξίζεηο, βξνγρνζθνπηθώο ή 
ηπθιά



ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ

 Μηθξνβηνινγηθή ζηξαηεγηθή
-Δπί θιηληθώλ ζεκείσλ ινίκσμεο αθόκε θαη ζε απνπζία  

βξνγρνζθνπηθώλ επξεκάησλ ζπληζηάηαη έλαξμε αληηβηνηηθήο 

αγσγήο

-Δλδνηξαρεηαθέο εθθξίζεηο > 106 cfu/ml

Δπαηζζεζία 76 9%   Δηδηθόηεηα 75 28%

-ΒΑL > 104cfu/ml 

Δπαηζζεζία 73 18%   Δηδηθόηεηα 82 19%

-PSB > 103cfu/ml

Δπαηζζεζία 66 19%   Δηδηθόηεηα 90 15%

-Οη ηπθιέο ηερληθέο εκθαλίδνπλ παξόκνηεο εηδηθόηεηεο θαη  

επαηζζεζίεο

-Η επηινγή βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία, δηαζεζηκόηεηα θαη θόζηνο



ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ

 3 ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο δελ έδεημαλ δηαθνξά 

ζηε ζλεηόηεηα κε ηε ρξήζε επεκβαηηθώλ 

ηερληθώλ (BAL, PSB) ζε ζύγθξηζε κε πνζνηηθέο 

ή εκηπνζνηηθέο θαιιηέξγεηεο ελδνηξαρεηαθώλ 

εθθξίζεσλ

 ΑΛΛΑ: Λίγνη αζζελείο θαη αληηβηνηηθά έιαβαλ 

όινη αλεμάξηεηα από ην απνηέιεζκα ησλ 

θαιιηεξγεηώλ

Sanchez-Nieto et al, AJRCCM 1998

Ruiz et al, AJRCCM 2000

Sole Violan et al, Crit Care Med 2000



ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ

 Μηα πξννπηηθή ηπραηνπνηεκέλε κειέηε έδεημε 

πιενλέθηεκα ησλ πνζνηηθώλ θαιιηεξγεηώλ 

βξνγρνζθνπηθνύ πιηθνύ κε ρακειόηεξε 

ζλεηόηεηα ηελ 14ε εκέξα αιιά όρη ηελ 28ε

 Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο έιαβαλ θαηάιιειε 

αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία θαη ζηηο δπν 

ππννκάδεο

Fagon et al, Ann Intern Med 2000





ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΧΝ

 Καηάιιειε θαη επαξθήο

 Δπξέσο θάζκαηνο 

Να κελ πξνάγεη ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθώλ 

ζηειερώλ

De escalation strategy



ΔΝΑΡΞΗ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΗ 

ΘΔΡΑΠΔΙΑ

 Καηάιιειε (appropriate)
To ρνξεγνύκελν αληηβηνηηθό είλαη δξαζηηθό in vitro 

 Δπαξθήο (adequate)
Όρη κόλν δξαζηηθό ην αληηβηνηηθό, αιιά θαη λα ρνξεγεζεί 
έγθαηξα, ζηε ζσζηή δνζνινγία, λα έρεη θαιή 
δηεηζδπηηθόηεηα ζηνπο ηζηνύο, λα ρνξεγεζεί ζε 
ζπλδπαζκό κε άιιν αληηβηνηηθό, όηαλ ρξεηάδεηαη

 Άξα κπνξεί ε αξρηθή ζεξαπεία λα είλαη θαηάιιειε αιιά 
όρη επαξθήο



ΔΝΑΡΞΗ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΗ 

ΘΔΡΑΠΔΙΑ
 ↑ ζλεηόηεηα εθόζνλ ε αξρηθή εκπεηξηθή 

ζεξαπεία είλαη ιαλζαζκέλε ή ππάξρεη 
θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμή ηεο

 Η ηξνπνπνίεζε πνπ ζα γίλεη κε βάζε ηα 
απνηειέζκαηα ησλ θαιιηεξγεηώλ δελ ειαηηώλεη 
ηνλ θίλδπλν ζλεηόηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ κε 
θαηάιιειε αξρηθή αληηβηνηηθή αγσγή

 πρλόηεξε αηηία ιαλζαζκέλεο αξρηθήο 
εκπεηξηθήο ζεξαπείαο είλαη ε παξνπζία MDR 
παζνγόλσλ

Luna et al, Chest 1997

Alvarez-Lerma et al, Intensive Care Med 1996

Kollef et al, Chest 1998



ΔΡΧΣΗΗ - ΚΛΔΙΓΙ

 ΔΥΔΙ Ο ΑΘΔΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

ΓΙΑ MDR ΠΑΘΟΓΟΝΑ ;

 Γηάξθεηα κεραληθήο αλαπλνήο ≥ 7 εκέξεο

 Πξνεγεζείζα ρξήζε αληηβηνηηθώλ

 Πξνεγεζείζα ρξήζε αληηβηνηηθώλ επξέσο 

θάζκαηνο 

Trouillet et al, AJRCCM 1998



ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ 

MDR ΠΑΘΟΓΟΝΑ

Ννζειεία γηα ≥ 5 εκέξεο

 Αληηβηνηηθή ζεξαπεία ηηο ηειεπηαίεο 90 

εκέξεο

 Αλνζνθαηαζηνιή (λόζνο ή ζεξαπεία –

θνξηηθνεηδή, ρεκεηνζεξαπεία)

 Δηζαγσγή ζε κνλάδα κε πςειή επίπησζε 

MDR παζνγόλσλ

HCAP



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΡΥΙΚΗ 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

 ηελνύ ή επξέσο θάζκαηνο 

 ηελό θάζκα εθόζνλ ε πλεπκνλία άξρηζε 

ηηο 4 πξώηεο εκέξεο λνζειείαο, δελ 

ππάξρνπλ παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα MDR 

παζνγόλα θαη δελ πξόθεηηαη γηα HCAP

Όινη νη άιινη αζζελείο ζα ιάβνπλ επξέσο 

θάζκαηνο αξρηθή εκπεηξηθή αγσγή



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΡΥΙΚΗ 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

 ηελό θάζκα – Μηθξόβηα ηνπ ππξήλα (core 

pathogens) – ζεξαπεία κε έλα αληηβηνηηθό

 Κεθηξηαμόλε, ακπηθηιίλε-ζνπικπαθηάκε, 

εξηαπελέκε, ιεβνθινμαζίλε, κνμηθινμαζίλε, 

ζηπξνθινμαζίλε

 Δάλ ν αζζελήο είλαη αιιεξγηθόο ζηελ 

πεληθηιιίλε: θηλνιόλε ή ζπλδπαζκόο 

θιηλδακπθίλεο-αδηξενλάκεο



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΡΥΙΚΗ 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

 Δπξύ θάζκα ζε παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα MDR 
παζνγόλα – ηνπιάρηζηνλ 2 θαη κεξηθέο θνξέο θαη 
3 αληηβηνηηθά

 Ακηλνγιπθνζίδε ή αληηςεπδνκνλαδηθή θηλνιόλε 
(ζηπξνθινμαζίλε΄, ιεβνθινμαζίλε)+ 
αληηςεπδνκνλαδηθή β-ιαθηάκε (θεθεπίκε, 
θεθηαδηδίκε, ηκηπελέκε, κεξνπελέκε, 
πηπεξαθηιιίλε-ηαδνκπαθηάκε)

 Δάλ ππάξρεη ππνςία γηα MRSA ηόηε πξνζζήθε 
ηξίηνπ αληηβηνηηθνύ – ιηλεδνιίδε ή βαλθνκπθίλε



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΡΥΙΚΗ 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

 Δάλ ν αζζελήο έρεη ιάβεη πξόζθαηα αληηβηνηηθά 
πξέπεη ε εκπεηξηθή ζεξαπεία λα πεξηιακβάλεη 
παξάγνληα από δηαθνξεηηθή ηάμε αληηβηνηηθώλ

 Μελ μερλάκε ηα δεδνκέλα από ηελ 
κηθξνβηνινγία ηνπ ρώξνπ όπνπ εκθαλίδεηαη ε 
ΗΑΡ

 H αξρηθή εκπεηξηθή ζεξαπεία είλαη πηζαλόηεξν 
λα είλαη θαηάιιειε όηαλ ρνξεγείηαη κε βάζε 
πξσηόθνιιν πνπ βαζίδεηαη ζηηο νδεγίεο αιιά 
πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηνπηθά patterns 
αλζεθηηθόηεηαο



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΡΥΙΚΗ 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

 Οη Ibrahim θαη ζπλ. ζύγθξηλαλ ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο VAP κε ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ βάζεη 

πξσηνθόιινπ ή ρσξίο απηό.

 ↑ θαηάιιειεο αληηβηνηηθήο αγσγήο

 ↓ αλάπηπμεο δεπηεξνπαζώλ επεηζνδίσλ VAP 

από αλζεθηηθά παζνγόλα

 ↓ ζπλνιηθή δηάξθεηα αληηκηθξνβηαθήο ζεξαπείαο 

(8 vs. 14 εκέξεο)

Ibrahim et al, Crit Care Med 2001



ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ

 Αληηβηνηηθά πνπ θάλνπλ ρακειέο ζπγθεληξώζεηο 
ζηνπο πλεύκνλεο (β-ιαθηάκεο)

 Βαθηεξηνθηόλα

 Concentration-dependent (ακηλνγιπθνζίδεο, 
θηλνιόλεο)

 Time-dependent (β-ιαθηάκεο, βαλθνκπθίλε)

 Post-antibiotic effect (ακηλνγιπθνζίδεο, 
θηλνιόλεο)

 IV vs, p.o ρνξήγεζε

 Μηθξόηεξε δηάξθεηα ζεξαπείαο



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΡΥΙΚΗ 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ
 Μνλνζεξαπεία ή ζπλδπαζκόο αληηβηνηηθώλ;

 πλέξγεηα – πξόιεςε αλάπηπμεο αλζεθηηθώλ 
ζηειερώλ

 Οπσζδήπνηε ζπλδπαζκόο εάλ ν αζζελήο είλαη 
νπδεηεξνπεληθόο ή ππάξρεη βαθηεξηαηκία από 
pseudomonas

 Μεηαλάιπζε πνπ ζύγθξηλε β-ιαθηάκε κε ζπλδπαζκό β-
ιαθηάκεο ακηλνγιπθνζίδεο ζε αζζελείο κε ζήςε δελ 
έδεημε ν ζπλδπαζκόο λα δηαθέξεη ζηελ αλάπηπμε 
αλζεθηηθώλ ζηειερώλ, ελώ αληίζεηα ζπλνδεπόηαλ από 
κεγαιύηεξε θιηληθή απνηπρία θαη πςειόηεξν πνζνζηό 
λεθξνηνμηθόηεηαο

Paul et al, BMJ 2004



ΜΟΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Ή 

ΤΝΓΤΑΜΟ ;
 Ο ζπλδπαζκόο πξνηείλεηαη ζε αζζελείο κε 

ππνςία MDR παζνγόλσλ κε ζθνπό ην επξύ 
θάζκα λα απμήζεη ηηο πηζαλόηεηεο γηα θαηάιιειε 
αξρηθή ζεξαπεία

 Μνλνζεξαπεία όηαλ:

- δελ ππάξρνπλ παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα 

MDR

- ζε ζνβαξή VAP πνπ αξρηθά ιακβάλεη 

ζπλδπαζκό, εάλ δελ αλαδεηρζεί από ηηο 

θαιιηέξγεηεο αλζεθηηθό παζνγόλν 



ΜΟΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

 Αλ ην παζνγόλν είλαη gram αξλεηηθό αιιά  

όρη MDR, ηόηε κπνξεί λα ρνξεγεζεί 

κνλνζεξαπεία κε έλα από ηα παξαθάησ 

αληηβηνηηθά: ζηπξνθινμαζίλε, 

ιεβνθινμαζίλε, ηκηπελέκε, κεξνπελέκε, 

πηπεξαθηιιίλε-ηαδνκπαθηάκε, θεθεπίκε



ΔΙΠΝΔΟΜΔΝΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ

 Ακηλνγιπθνζίδεο, πνιπκπμίλε Β

 Υξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα

 1 κόλν κειέηε κε εηζπλεόκελε ηνκπξακπθίλε + 

ζπζηεκαηηθή αληηβηνηηθή ζεξαπεία vs.

ζπζηεκαηηθή αληηβηνηηθή ζεξαπεία ζε VAP

Κακία βειηίσζε ζηελ έθβαζε αιιά κεγαιύηεξo

πνζνζηό εθξίδσζεο

Brown et al, Antimicrob Agents Chemother 1990

 Παξελέξγεηεο – αλζεθηηθόηεηα ;



ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

Όιεο νη θιηληθέο παξάκεηξνη έρνπλ 

βειηησζεί εληόο ησλ πξώησλ 6 εκεξώλ 

από ηελ έλαξμε ηεο θαηάιιειεο 

αληηβηνηηθήο αγσγήο

Η παξάηαζε ηεο αγσγήο γηα ≥14 εκέξεο 

αύμεζε ηνλ απνηθηζκό κε gram αξλεηηθά 

εληεξνβαθηεξηνεηδή θαη θπξίσο 

Pseudomonas θαηά ηελ 2ε εβδνκάδα   



ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

 Γηάξθεηα ζεξαπείαο 8 εκέξεο έλαληη 14 

εκεξώλ δελ έδεημε δηαθνξέο ζηελ έθβαζε 

(κεγαιύηεξν πνζνζηό ππνηξνπήο κε ηελ 

βξαρεία ζεξαπεία εθόζνλ ην αίηην ήηαλ 

Pseudomonas ή Acinetobacter)

Chaastre et al, JAMA 2003



ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

 TOTE 14-21 εκέξεο

 ΣΧΡΑ 7 εκέξεο



PSEUDOMONAS AERUGINOSA

 πλήζσο ρνξεγείηαη ζπλδπαζκόο δπν 

αληηβηνηηθώλ

 Ακηλνγιπθνζίδε όρη > 5 εκέξεο 

 Γελ ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα ζπγθξίλνπλ 

κνλνζεξαπεία κε β-ιαθηάκε vs. 

ζπλδπαζκό β-ιαθηάκεο κε θηλνιόλε

 Δηζπλεόκελα αληηβηνηηθά ;



ACINETOBACTER SPP.

 Καξβαπελέκεο, ζνπικπαθηάκε, θνιηζηίλε

 Σν αληηβηνηηθό εθινγήο γηα ην 

acinetobacter είλαη νη θαξβαπελέκεο, αιιά 

ε θνιηζηίλε γίλεηαη ην αληηβηνηηθό εθινγήο 

όηαλ ππάξρεη αλζεθηηθόηεηα ζηηο 

θαξβαπελέκεο

 Eηζπλεόκελε θνιηζηίλε 



ESBL-ΔΝΣΔΡΟΒΑΚΣΗΡΙΟΔΙΓΗ

Να απνθεύγεηαη κνλνζεξαπεία κε 

θεθαινζπνξίλεο γ’ γεληάο

 Κεθηπίκε ;

Πηπεξαθηιίλε-ηαδνκπαθηάκε ;

 Καξβαπελέκεο



MRSA

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη βαλθνκπθίλε ζε 
δόζε 1g/12h ηα πνζνζηά απνηπρίαο 
μεπεξλνύλ ην 40%. 

 Trough level ≥ 15mg/L

 Η ιηλεδνιίδε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ελαιιαθηηθά ζηε βαλθνκπθίλε εηδηθά ζε 
αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα, ή ζε 
απηνύο πνπ ιακβάλνπλ θη άιια 
λεθξνηνμηθά θάξκαθα



ΑΡΥΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ 

ΥΡΗΗ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΧΝ ΓΙΑ MDR

 Antibiotic cycling

 Από κηα ηάμε ζε άιιε

 Δληόο ηεο ίδηαο ηάμεο



ANTIBIOTIC CYCLING

Rahal et al, JAMA 1998

Gerding et al, Antimicrob Agents 
Chemother 1991

 Kollef et al, AJRCCM 1997

Gruson et al, Crit Care Med 2003



De-escalation strategy

 Ληγόηεξα αληηβηνηηθά

 Αληηβηνηηθά ζηελόηεξνπ θάζκαηνο

 Γηαθνπή ζεξαπείαο

 Μείσζε δηάξθεηαο ζεξαπείαο

εκαληηθό ζεκείν ε εκέξα 2-3: Βειηίσζε ή όρη 

ηνπ αζζελνύο ; 

Αμηνιόγεζε ηνπ ππξεηνύ, ηεο ιεπθνθπηηάξσζεο, 

ηεο ρξνηάο ησλ εθθξίζεσλ, ησλ αθηηλνινγηθώλ 

επξεκάησλ θαη ηεο νμπγόλσζεο



De-escalation therapy

Να κελ αιιάδεη ην ζρήκα γηα 48-72 ώξεο 

εθηόο εάλ παξαηεξείηαη ζαθήο θαη ζνβαξή 

επηδείλσζε ηνπ αζζελνύο

Παξαθνινύζεζε πνζνηηθώλ θαιιηεξγεηώλ 

θαη θιηληθή απνηπρία

Παξαθνινύζεζε αθηηλνγξαθίαο ζώξαθνο ;

 Κιηληθέο-εξγαζηεξηαθέο παξάκεηξνη 

(WBC, ABGs, ππξεηόο) 



ΔΠΙ ΔΛΛΔΙΦΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ

 Έιεγρνο ησλ θαιιηεξγεηώλ

 Νέεο θαιιηέξγεηεο (θπξίσο κε επεκβαηηθέο κεζόδνπο)

 Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πξνο απνθιεηζκό αζπλήζσλ παζνγόλσλ 
(κύθεηεο, κπθνβαθηεξίδηα, ηνί, αλνζoθαηαζηνιή)

 Άιιε δηάγλσζε (αηειεθηαζία, ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, 
πλεπκνληθό έκθξαθην, ρεκηθή πλεπκνλίηηδα, ελδνθπςειηδηθή 
αηκνξξαγία)

 Άιιε εζηία ινίκσμεο (ινίκσμε από θεληξηθό θαζεηήξα, παξαξξίληνη 
θόιπνη, νπξνπνηεηηθό, θνιίηηδα από αληηβηνηηθά)

 Δπηπινθή ηεο πλεπκνλίαο (απόζηεκα, εκπύεκα)

 Ππξεηόο από θάξκαθα

 Αλνηθηή βηνςία πλεύκνλα ;;;

 Δπί κε αληαπόθξηζεο ζηελ αξρηθή ζεξαπεία, ηξνπνπνίεζε ησλ 
αληηβηνηηθώλ θαη δηαγλσζηηθή επαλεθηίκεζε όρη αξγόηεξα από ηελ 3ε

εκέξα



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΚΤΡΙΑ ΗΜΔΙΑ

Η HCAP αλήθεη ζην θάζκα ηεο ΗΑΡ θαη 

VAP θαη ρξεηάδεηαη ζεξαπεία γηα MDR 

παζνγόλα (λεόηεξα δεδνκέλα ???)

Πξηλ ηελ έλαξμε αληηβηνηηθήο ζεξαπείαο 

πξέπεη λα ζπιιέγεηαη δείγκα από ην 

θαηώηεξν αλαπλεπζηηθό γηα θαιιηέξγεηα, 

ρσξίο όκσο λα θαζπζηεξεί ηελ έλαξμε 

ζεξαπείαο ζε βαξέσο πάζρνληεο



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΚΤΡΙΑ ΗΜΔΙΑ

Ηκηπνζνηηθέο ή πνζνηηθέο θαιιηέξγεηεο 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ρεηξηζκό 
αζζελώλ κε ΗΑΡ

Οη θαιιηέξγεηεο κπνξεί λα ιακβάλνληαη 
βξνγρνζθνπηθώο ή ρσξίο 
βξνγρνζθόπεζε

Οη πνζνηηθέο θαιιηέξγεηεο απμάλνπλ ηε 
εηδηθόηεηα γηα ηε δηάγλσζε ηεο ΗΑΡ θαη 
εθόζνλ είλαη εθηθηέο λα πξνηηκώληαη



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΚΤΡΙΑ ΗΜΔΙΑ

 Δπί αξλεηηθώλ θαιιηεξγεηώλ πνπ έρνπλ 

ιεθζεί ρσξίο αιιαγή ηεο αληηβηνηηθήο 

αγσγήο ηηο ηειεπηαίεο 72 ώξεο κπνξεί λα 

δηαθνπεί ε αληηβηνηηθή αγσγή

Πξώηκε έλαξμε θαηάιιειεο, επξέσο 

θάζκαηνο αληηβηνηηθή ζεξαπεία ζε ζσζηή 

δνζνινγία απαηηείηαη γηα κεγηζηνπνίεζε 

ηεο ζεξαπεπηηθήο επηηπρίαο



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΚΤΡΙΑ ΗΜΔΙΑ

 Η εκπεηξηθή ζεξαπεία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

αληηβηνηηθά από δηαθνξεηηθή ηάμε από απηά πνπ 

έιαβε πξόζθαηα ν αζζελήο

 Ο ζπλδπαζκόο δπν αληηβηνηηθώλ γηα ηελ ΗΑΡ 

από ζπγθεθξηκέλα παζνγόλα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθεπηηθηζκό θαη ζην 

ζπλδπαζκό β-ιαθηάκεο κε ακηλνγιπθνζίδε γηα 

ηελ Pseudomonas aeruginosa ε ακηλνγιπθνζίδε 

δελ ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη γηα πεξηζζόηεξν 

από 5 εκέξεο



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΚΤΡΙΑ ΗΜΔΙΑ

Η ιηλεδνιίδε απνηειεί ελαιιαθηηθή 

ζεξαπεία ηεο βαλθνκπθίλεο θαη ππάξρνπλ 

αλεπηβεβαίσηα δεδνκέλα όηη κπνξεί λα 

ππεξηεξεί ηεο βαλθνκπθίλεο ζηε ζεξαπεία 

ηεο VAP από Staphylococcus aureus

Η θνιηζηίλε πξέπεη λα ρνξεγείηαη σο 

ζεξαπεία γηα ηε VAP από Acinetobacter 

spp. αλζεθηηθό ζηηο θαξβαπελέκεο



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΚΤΡΙΑ ΗΜΔΙΑ

 Δηζπλεόκελα αληηβηνηηθά κπνξεί λα έρνπλ αμία σο 
πξόζζεηε ζεξαπεία γηα ηελ VAP από νξηζκέλα MDR 
παζνγόλα

 Απνθιηκάθσζε ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα 
απνθαζίδεηαη ζηε βάζε ησλ δεδνκέλσλ από ηηο 
θαιιηέξγεηεο θαη ηεο θιηληθήο αληαπόθξηζεο ηνπ 
αζζελνύο

 Βξαρύηεξε δηάξθεηα ζεξαπείαο (7-8 εκέξεο) ζπληζηάηαη 
γηα αζζελείο κε κε επηπιεγκέλε HAP, VAP ή HCAP πνπ 
έρνπλ ιάβεη ζσζηή αξρηθή αληηβηνηηθή ζεξαπεία, έρνπλ 
θιηληθή αληαπόθξηζε θαη δελ έρνπλ ελδείμεηο ινίκσμεο 
από αλζεθηηθνύο Gram αξλεηηθνύο βαθίιινπο



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΚΤΡΙΑ ΗΜΔΙΑ

 Αλαγλώξηζε ηεο πνηθηιίαο ηεο 

κηθξνβηνινγίαο από ην έλα λνζνθνκείν ζην 

άιιν θαη από ηε κηα ρξνληθή πεξίνδν ζηελ 

άιιε

 Απνθπγή ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο 

αληηβηνηηθώλ

 Δθαξκνγή πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ 

HAP



ΑΡΥΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΓΙΑ ΗΑΡ ΚΑΙ VAP Δ 

ΑΘΔΝΔΙ ΥΧΡΙ ΓΝΧΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

ΓΙΑ MDR, ΠΡΧΙΜΗ ΔΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΟΙΑΓΗΠΟΣΔ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ

 Streptococcus pneumoniae

 Haemophilus influenzae

 Methicilin-sensitive 

staphulococcus aureus

 Antibiotic sensitive enteric 

gram negative bacilli

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Enterobacter species

Proteus species

Serratia marcescens

 Κεθηξηαμόλε ή

 Λεβνθινμαζίλε, 

κνμηθινμαζίλε ή

 Ακπηθηιιίλε-

ζνπικπαθηάκε ή 

 Δξηαπελέκε



ΑΡΥΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΓΙΑ ΗΑΡ VAP ΚΑΙ HCAP 

Δ ΑΘΔΝΔΙ ME ΟΦΙΜΗ ΔΝΑΡΞΗ ΝΟΟ Ή 

ΓΝΧΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ MDR ΚΑΙ 

ΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΒΑΡΤΣΗΣΑ
 Core pathogens +

 MDR pathogens

Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella pneumoniae (ESBL)

Acinetobacter spp.

Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus 
(MRSA) 

 Αληηςεπδνκνλαδηθέο 
θεθαινζπνξίλεο (θεθεπίκε, 
θεθηαδηδίκε) ή

 Αληηςεπδνκνλαδηθέο 
θαξβαπελέκεο (ηκηπελέκε, 
κεξνπελέκε) ή

 Β-ιαθηάκε κε αλαζηνιέα β-
ιαθηακάζεο (πηπεξαθηιιίλε-
ηαδνκπαθηάκε) 

ΚΑΙ

 Αληηςεπδνκνλαδηθή θηλνιόλε 
(ζηπξνθινμαζίλε ή 
ιεβνθινμαζίλε) ή

 Ακηλνγιπθνζίδε (ακηθαζίλε, 
γεληακπθίλε ή ηνκπξακπθίλε)

ΚΑΙ

 Ληλεδνιίδε ή βαλθνκπθίλε



ΓΟΟΛΟΓΙΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΧΝ ΔΠΙ 

ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΔΦΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

 Κεθεπίκε 1-2g / 8-12 h

 Κεθηαδηδίκε 2g / 8h

 Ικηπελέκε 500mg / 6h ή 1g/ 8h

 Μεξνπελέκε 1g / 8h

 Πηπεξαθηιιίλε-ηαδνκπαθηάκε 4.5g / 6h

 Λεβνθινμαζίλε 750mg / d

 ηπξνθινμαζίλε 400mg / 8h

 Βαλθνκπθίλε 15mg/kg / 12h (trough level 15-20 mg/L)

 Ληλεδνιίδε 600mg / 12h

 Γεληακπθίλε – ηνκπξακπθίλε 7mg/kg/d ζε κηα δόζε

 Ακηθαζίλε 20mg/kg/d ζε κηα δόζε



ΔΤΥΑΡΙΣΧ


