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Μικροβιακή Αντοχή
Ορισμός
Η Μικροβιακή Αντοχή είναι η μη θανάτωση των μικροοργανισμών από
τα αντιβιοτικά. Είναι ένα φαινόμενο που εκφράζεται τόσο σε κλινικό (in
vivo) όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο (in vitro).
Σε εργαστηριακό επίπεδο: η αντοχή των μικροοργανισμών στα
αντιβιοτικά καθορίζεται σύμφωνα με συγκεκριμένα όρια
ευαισθησίας(CLSI, EUCAST)και μεθοδολογία.

Σε κλινικό επίπεδο : αποτυχία αντιμικροβιακής θεραπείας

Επιπτώσεις της Μικροβιακής Αντοχής
Οι επιπτώσεις των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων από ανθεκτικά
βακτήρια είναι πολύ σημαντικές τόσο για τους ασθενείς όσο και για το
υγειονομικό σύστημα.
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Ασθενείς :αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα, παρενέργειες
φαρμάκων, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις
Υγειονομικό σύστημα
παράταση νοσηλείας : ανεπάρκεια διάθεσης κλινών
δυσλειτουργία: αναγκαιότητα διάθεσης επιπρόσθετου προσωπικού
και μονώσεων, φόρτος εργασίας
κόστος μονώσεις, υλικά, φάρμακα, επιπλέον ημέρες νοσηλείας

Ορισμοί της Πολυαντοχής
• Multi-Drug-Resistant(MDR): αντοχή ≥ τρεις κατηγορίες αντιβιοτικών για
τον συγκεκριμένο μικροοργανισμό
• Extensively Drug-Resistant (XDR): παραμένει ευαίσθητο σε μία έως δύο
κατηγορίες αντιβιοτικών για τον συγκεκριμένο μικρροργανισμό
• Pan-Drug-Resistant (PDR): αντοχή σε όλα τα διαθέσιμα αντιβιοτικά

Στα ελληνικά νοσοκομεία η
διασπορά των XDR είναι
πολύ σημαντική ενώ έχουν
αρχίσει να εμφανίζονται και
PDR στελέχη.

Clin Microbiol Infect. 2012 Mar

Τα σημαντικότερα νοσοκομειακά πολυανθεκτικά παθογόνα
• Ανθεκτικά στις καρβαπενέμες
Gram αρνητικά
Acinetobacter
Klebsiella
Pseudomonas
• Σταφυλόκοκκοι ανθεκτικοί
στην μεθικιλλίνη
MRSA
• Εντερόκοκκοι ανθεκτικοί
στην Βανκομυκίνη
VRE
• Kλωστηρίδια
C.difficile

Τα συγκεκριμένα μικρόβια
προκαλούν σοβαρές δυσίατες
λοιμώξεις κυρίως σε βαρέως
πάσχοντες ασθενείς και
διασπείρονται στο
νοσοκομειακό περιβάλλον εάν
δεν εφαρμοστούν τα
απαραίτητα μέτρα υγιεινής.
Αποτελούν τα συχνότερα αίτια
νοσοκομειακών λοιμώξεων από
πολυανθεκτικά βακτήρια
διεθνώς.

ΠΑΘΟΓΟΝΑ - ΣΤΟΧΟΙ :Ανθεκτικοί στις Καρβαπενέμες Gram αρνητικοί
μικροοργανισμοί
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Αποτελέσματα επιτήρησης στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου ΔράσηςΠροκρούστης, γα τον έλεγχο της διασποράς των πολυανθεκτικών παθογόνων στα
ελληνικά νοσοκομεία - 2010-2013
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Η Θνητότητα των Λοιμώξεων από μικρόβια που
παράγουν καρμπαπενεμάσες και καταστρέφουν τις
καρμπαπενέμες κυμαίνεται από
22% - 75%
Nordmann P, et al. Lancet Infect Dis 2009;9:228-36

38% Αδρή
θνητότητα

ΕΥΡΩΠΗ: Ανθεκτική στις Καρβαπενέμες K.pneumoniae

CRE
ΕΥΡΩΠΗ- EuSCAPE 2013
Η διασπορά των Ανθεκτικών
στις Καρβαπενέμες
Εντεροβακτηριακών
(ΑΚΕ/CRE) με κύριο
εκπρόσωπο την
K.pneumoniae είναι πολύ
σημαντική και αποτελεί πλέον
πρόβλημα δημόσιας υγείας σε
διεθνές επίπεδο

Η διασπορά της ανθεκτικής στις καρβαπενέμες
K.pneumoniae σε διεθνές επίπεδο

Nordmann P, Poirel L.Clin Microbiol Infect. 2014
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Ποσοστό αντοχής στα αντιβιοτικά
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Μηχανισμοί Αντοχής των Εντεροβακτηριακών στις καρβαπενέμες
Παραγωγή καρβαπενεμασών
Οι σημαντικότερες κλινικά καρβαπενεμάσες που παράγονται από
εντεροβακτηριακά και η διασπορά τους σε διεθνές επίπεδο
1. KPCs (class A)
ΗΠΑ- Ισραήλ-Ν. Αμερική-Ελλάδα-Κίνα –Ευρώπη
2. MBLs με κύριες εκπροσώπους τις VIM,IMP και NDM (class B)
VIM Νότια Ευρώπη-Ελλάδα, Ιταλία
IMP Ιαπωνία –Κίνα- Αυστραλία (περιορισμένη διασπορά)
NDM Ινδία-Πακιστάν-Β Δ. Ευρώπη-Βαλκάνια. Ιταλία- Αυστραλία –Άπω
Ανατολή-Ελλάδα
3. ΟΧΑ-48 (class D).
Τουρκία-Ευρώπη (Γαλλία, Μάλτα, Βέλγιο)- Ν.Αφρική- Μ.Ανατολή-ΙνδίαΑυστραλία-Ελλάδα

Πως δημιουργείται η Αντοχή
των Μικροβίων στα Αντιβιοτικά

Κάθετη:
Τη δημιουργεί η

Οριζόντια:
Με την ανεπαρκή

υπερκατανάλωση των

εφαρμογή των μέτρων

αντιβιοτικών στις φυσιολογικές

υγιεινής

χλωρίδες του ανθρώπου

Οδός διασποράς Gram αρνητικών πολυανθεκτικών
μικροοργανισμών (ΠΑΜ)
Οι ασθενείς με λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικούς
μικροοργανισμούς είναι οι μόνες πηγές διασποράς αυτών των
μικροοργανισμών με ενδιάμεσους φορείς:
• Τους Επαγγελματίες υγείας
• Τις επιμολυσμένες άψυχες επιφάνειες
• Τους επισκέπτες

Καθοριστικό ρόλο στην μετάδοση των ΠΑΜ έχουν:
1. Οι ήδη αποικισμένοι ασθενείς
2. Η επιμόλυνση του άψυχου περιβάλλοντος και του εξοπλισμού
3. Η επιμόλυνση των χεριών και της ενδυμασίας των ΕΥ
4. Η δυναμική μετάδοσης των ίδιων των παθογόνων
5. Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον ίδιο τον ασθενή

Η συμβολή του αποικισμού των ασθενών στη διασπορά των ΠΑΜ

Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ
ΠΑΓΟΒΟΥΝΟΥ
Οι ασθενείς με λοίμωξη ή
εκείνοι που τυχαία έχουμε
διαγνώσει με αποικισμό
αποτελούν ένα ποσοστό μόνο
των ασθενών που φέρουν στις
χλωρίδες τους τα βακτήρια
αυτά.

Η σημασία του αποικισμού των ασθενών
στη διασπορά των ΠΑΜ στην ΜΕΘ
Ο αποικισμός των ασθενών από πολυανθεκτικό
Acinetobacter baumanni στην ΜΕΘ σχετίζεται ισχυρά με
την πίεση αποικισμού του τμήματος. Υψηλά επίπεδα αποικισμού
με περισσότερους από δύο αποικισμένους ασθενείς ανά
εβδομάδα αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα αύξησης του
κινδύνου αποικισμού των ασθενών από το συγκεκριμένο
παθογόνο

Βασικοί παράγοντες κινδύνου για τον αποικισμό των ασθενών
είναι το προηγηθέν χρονικό διάστημα χορήγησης
αντιμικροβιακής θεραπείας και μηχανικού αερισμού.

Kostoula Arvaniti et al Critical Care 2012

Acinetobacter
Πού βρίσκεται… Πώς διασπείρεται
Βρίσκεται σε άψυχες ξηρές και υγρές επιφάνειες στην
περιοχή του ασθενή αλλά και ανάμεσα στους ασθενείς
για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα
•

Κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα

•

Πληκτρολόγιο Η/Υ

•

Πόμολα πόρτας

•

Νιπτήρες

Παγκόσμια κατανομή

Δεν ανήκει στην φυσιολογική ανθρώπινη χλωρίδα

Λοιμώξεις σε ασθενείς σε ΜΕΘ

Δεν ανήκει στην συνήθη περιβαλλοντική χλωρίδα

(VAP,CLABSIs)

Οι φυσικές πηγές προέλευσής του είναι άγνωστες

>80% των λοιμώξεων από το Α.baumannii
Διασπορά με την επαφή
Κλωνικότητα σε διεθνές επίπεδο

Ευρωπαϊκοί κλώνοι EU I.II.III

Pseudomonas
Πού βρίσκεται… Πώς διασπείρεται
Κοινότητα
•

Υγρές επιφάνειες

•

Νερό. υγρά διαλύμματα

•

Πισίνες, νυπτήρες

•

Φρούτα, φυτά, λαχανικά

•

Δεν αποτελεί τμήμα της

φυσιολογικής χλωρίδας του ανθρώπου
Νοσοκομειακό περιβάλλον
 Ιατρικός εξοπλισμός
 Τροχήλατο νοσηλείας

Ασθενείς υψηλού κινδύνου
για αποικισμό
• Λοιμώξεις αναπνευστικού(δομικές και λειτουργικές
διαταραχές πνευμόνων)
• Πρόσφατη νοσηλεία
• Λήψη αντιβιοτικών

 Τεχνητός Νεφρός
 Τεχνητά νύχια
 Φρέσκα τρόφιμα που καταναλώνουν
ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς

Επιδημίες σε τοπικό επίπεδο
Διασπορά με την επαφή
μέσω επιμολυσμένων υγρών
επιφανειών-υλικών

Klebsiella
Πού βρίσκεται… Πώς διασπείρεται
• Φυσιολογική χλωρίδα εντέρου

(ανήκει στα Εντεροβακτηριακά)
• Λοιμώξεις τόσο στην κοινότητα όσο
και στο νοσοκομειακό χώρο
• Διασπορά στο νοσοκομειακό χώρο
κυρίως με τα χέρια του προσωπικού
• Λοιμώξεις από ανθεκτικά στελέχη
και επιδημίες κυρίως σε βαρέως
πάσχοντες ασθενείς σε ΜΕΘ και σε
αιματολογικές μονάδες

Ασθενής με λοίμωξη ή αποικισμό από Ανθεκτικά στις
ΚαρβαπενέμεςΕντεροβακτηριακά-ΑΚΕ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΑ ΑΚΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΟΔΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ
ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
ΤΟΥΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Άψυχες επιφάνειες
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κοινός εξοπλισμός
Επαγγελματίες Υγείας

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ

Ασθενής χωρίς λοίμωξη ή αποικισμό από Ανθεκτικά στις Καρβαπενέμες
Εντεροβακτηριακά - ΑΚΕ-ΑΚΕ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ/ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟ ΑΚΕ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΑΝ ΗΡΘΑΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

χέρια

χέρια

χέρια

χέρια

χέρια

χέρια

Η Μικροβιολογική Χλωρίδα των Χεριών μας
Μόνιμη Χλωρίδα (“resident” flora) - μη παθογόνα

 Σταφυλόκοκκοι CNS, μικρόκοκκοι, διφθεροειδή,
Propionibacterium spp
 Διαμένουν μόνιμα, επιβιώνουν και πολλαπλασιάζονται
 Δεν αφαιρούνται με σαπούνισμα ή αντισηπτικό
Παροδική Χλωρίδα (“transient” flora)- παθογόνα
 Εντεροβακτηριακά, Pseudomonas spp , Acinetobacter spp
 MRSA (Methicillin – Resistant Staph. aureus)
 VRE (Vancomycin – Resistant Enterococcus

 Σκοτώνονται μόνο με αλκοολούχα αντισηπτικά
 Με σαπούνισμα μειώνονται μόνο κατά 1 log (106-7cm2 1056cm2 )
Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006

Οδός διασποράς πολυανθεκτικών GRAM(-)
Επαγγελματίες Υγείας
1. Χέρια
• Τα μικρόβια επιζούν στα χέρια των ΕΥ από λίγα λεπτά μέχρι αρκετές ώρες
• Σε ποσοστό ανάλογο των ΕΥ έχουν απομονωθεί μικρόβια από τα χέρια
ατόμων που δεν εμπλέκονται στη νοσηλεία ασθενών
• Η επιμόλυνση των χεριών των νοσηλευτών από Klebsiella γίνεται ακόμη και
κατά την πραγματοποίηση καθαρών χειρισμών
• Στα γενικά κλινικά τμήματα 17%-30% τα χέριατων νοσηλευτών είναι
αποικισμένα τους με Gram αρνητικούς βάκιλλους και 29% με S.aureus
Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006

Οδός διασποράς πολυανθεκτικών GRAM(-) μέσω των
Επαγγελματιών Υγείας
2. Ενδυμασία
•

Επιμόλυνση ενδυμασίας του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού .Το ένα τρίτο της χλωρίδας
που καλλιεργήθηκε από τα ρούχα του προσωπικού περιελάμβανε την ατομική τους χλωρίδα
ενώ τα δύο τρίτα την χλωρίδα του νοσοκομειακού περιβάλλοντος

•

Ο αποικισμός των ρούχων του προσωπικού είναι μεγαλύτερος όταν συμμετέχουν σε
παρεμβατικές διεργασίες σε επιμολυσμένες περιοχές (καθαρισμός επιμολυσμένου
χειρουργικού τραύματος)

•

Παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση της επιμόλυνσης της ενδυμασίας των ΕΥ με χρήση μπλούζας
ή ποδιάς μιας χρήσης σε χώρους υψηλής επίπτωσης

•

Πολύ συχνή είναι η επιμόλυνση γαντιών και προστατευτικής μπλούζας από πολυανθεκτικά
Gram αρνητικά.

ESCMID guidelines for the management of the infection control
measures to reduce transmission of multidrug-resistant Gram-negative bacteria in hospitalized patients

Transfer of multidrug-resistant bacteria to healthcare workers’
gloves and gowns after patient contact increases with
environmental contamination
Daniel J. Morgan et al Crit Care Med. 2012 April

Η επαφή με το περιβάλλον του ασθενή αλλά
και με τον ίδιο τον ασθενή δεν οδηγεί μόνο
στην επιμόλυνση των γαντιών και της
προστατευτικής ενδυμασίας των ΕΥ με
ΠΑΜ αλλά και των χεριών μετά την
απόρριψη των γαντιών . Γι αυτό μετά την
απόρριψη των γαντιών θα πρέπει να
εφαρμόζεται η Υγιεινή των Χεριών

Το Πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων
πρόληψης και ελέγχου
Τι πρέπει
1. κατευθυντήριες οδηγίες
2. τεκμηριωμένες πρακτικές
3. διεθνής εμπειρία
Τι είναι εφικτό
1. διαθέσιμοι πόροι σε ανθρώπινο δυναμικό και
υλικοτεχνική υποδομή
2. ιεράρχηση προτεραιοτήτων βάση αναγκών
και διαθέσιμων πόρων

Στόχοι της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης
Με την εφαρμογή των βασικών μέτρων ελέγχου και πρόληψης
κάθε νοσηλευτική μονάδα στοχεύει:
Στην Ασφάλεια ασθενών
Ο ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπισθεί για το νόσημα για το οποίο μπήκε στο
νοσοκομείο –Αποφυγή επιπλοκών νοσηλείας (νοσοκομειακή λοίμωξη)

Στην Ασφάλεια Επαγγελματιών Υγείας
Ο επαγγελματίας υγείας που θα ασχοληθεί με τη νοσηλεία του ασθενούς δεν πρέπει να νοσήσει
εξαιτίας της ενασχόλησής του με τον ασθενή (επαγγελματική έκθεση)

Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Νοσηλευτικής Μονάδας
Δαπάνη οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού

Στόχοι της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης
Με την εφαρμογή επιπρόσθετων και πιο ειδικών μέτρων
ελέγχου και πρόληψης κάθε νοσηλευτική μονάδα στοχεύει:

Στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση κρίσεων
κατά τις οποίες εκτίθενται ταυτόχρονα πολλοί ΕΥ και ασθενείς σε ένα
λοιμογόνο παράγοντα όπως επιδημίες ή ενδημία από
πολυανθεκτικά παθογόνα

Ο κύκλος της Μικροβιακής Αντοχής
Δεν διαθέτουμε πλέον αποτελεσματικά αντιβιοτικά για
την θεραπεία των λοιμώξεων από τα πολυανθεκτικά
βακτήρια. Ο κύκλος της Μικροβιακής Αντοχής θα κλείσει
μόνο εάν σταματήσουμε την οριζόντια διασπορά τους
εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής.

Παλιός
ασθενής

Νέος
Ασθενής
Αποικισμός

Λοίμωξη
Νοσηλευόμενος
ασθενής 1

ΧΕΡΙΑ
Νοσηλευόμενος
ασθενής 2

Συμπεράσματα
• Οι λοιμώξεις από τα πολυανθεκτικά παθογόνα
χαρακτηρίζονται από υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα. Τα
διαθέσιμα αντιβιοτικά για την αντιμετώπισή τους είναι πολύ
λίγα με αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα
• Η διασπορά της ανθεκτικής στις καρβαπενέμες
K.pneumoniae είναι παγκόσμια και γι αυτό το λόγο για
πρώτη φορά αντιμετωπίζεται ως κρίση δημόσιας υγείας σε
διεθνές επίπεδο
• Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά τόσο σε
επίπεδο νοσοκομείου (ΜΕΘ και Κλινικά Τμήματα) όσο και σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο

