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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Οι λοιμώξεις αποτελούν συχνό και δυσεπίλυτο πρόβλημα στη διαχείριση των κιρρωτικών ασθε-
νών οδηγώντας σε επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας, επεισόδια ρήξης της αντιρρόπησης
και αύξηση της θνητότητας. Η αυξημένη επίπτωση των λοιμώξεων στην ομάδα αυτή συγκριτικά
με το γενικό πληθυσμό είναι αποτέλεσμα ανεπάρκειας τοπικών και συστηματικών αμυντικών
μηχανισμών σε συνδυασμό με το φαινόμενο της βακτηριακής μετατόπισης. Τα υπεύθυνα πα-
θογόνα προέρχονται συνήθως από την ενδογενή χλωρίδα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση λοιμώ-
ξεων όπως η αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα και η αυτόματη μικροβιαιμία. Αν και
παραδοσιακά οι λοιμώξεις αυτές οφείλονται σε Gram-αρνητικά παθογόνα, αλλαγές στην επιδη-
μιολογία, όπως η αύξηση των λοιμώξεων από Gram-θετικούς κόκκους και η εμφάνιση πολυαν-
θεκτικών στελεχών στα αντιβιοτικά αποτελούν αναδυόμενα προβλήματα τα τελευταία έτη. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, η επιτυχής αντιμετώπιση εξαρτάται από την απομόνωση του υπεύθυνου
παθογόνου και τον καθορισμό της αντοχής του στα αντιβιοτικά. Δεδομένου ότι οι μισές από τις
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Εισαγωγή

Οι λοιμώξεις στους κιρρωτικούς ασθενείς οδηγούν σε
αυξημένη θνητότητα (30% τον πρώτο μήνα, 60% στο
έτος)1,2 επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας έως και
στο 62% των περιπτώσεων και κακή έκβαση στην με-
ταμόσχευση ήπατος.3

Στην κίρρωση, η ανεπάρκεια της κυτταρικής και χυ-
μικής ανοσίας σε συνδυασμό με το φαινόμενο της βα-
κτηριακής μετατόπισης οδηγεί σε αυξημένη ευπάθεια
στις λοιμώξεις. Η συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση,
λόγω της αυξημένης παραγωγής προφλεγμονωδών
κυτταροκινών, οδηγεί σε διαταραχή της αιμοδυναμικής
ισορροπίας, επεισόδια ρήξης της αντιρρόπησης και
πολυοργανική ανεπάρκεια, που μπορεί να καταλήξει
σε οξεία επί χρόνιας ηπατική ανεπάρκεια.1

Καθοριστική για τη βελτίωση της πρόγνωσης είναι
η ταχεία αναγνώριση της λοίμωξης και ταυτοποίηση
του υπεύθυνου μικροοργανισμού, η έγκαιρη και στο-
χευμένη αντιμετώπισή της, καθώς και η αποτελεσμα-
τική πρωτογενής και δευτερογενής προφύλαξη.4,5

Στη σύγχρονη κλινική πράξη, παρά την πληθώρα
των διαθέσιμων εργαστηριακών εξετάσεων, οι θετικές
καλλιέργειες παραμένουν ο «χρυσός κανόνας» για την
αδιαμφισβήτητη διάγνωση λοίμωξης. Βασικό περιο-
ρισμό αποτελεί η χαμηλή ευαισθησία τους, καθώς
σύμφωνα με πολλαπλές μελέτες, ακόμα και στους ση-

πτικούς ασθενείς θετικοποιούνται μόλις στο 11-
40%.4,5,6 Επιπλέον, ο χρόνος απάντησης είναι 24-48
ώρες και τα αποτελέσματα της ευαισθησίας στα αντι-
βιοτικά συχνά καθυστερούν ακόμη περισσότερο. Έτσι
η ανάγκη για την χορήγηση εμπειρικής αντιβιοτικής
αγωγής είναι σαφής. Παραδοσιακά, επι δεκαετίες, οι
τρίτης γενεάς κεφαλοσπορίνες αποτελούσαν την εμ-
πειρική θεραπεία εκλογής για τις λοιμώξεις στην κίρ-
ρωση. Εναλλακτική θεραπεία αποτελούσε η αμοξυ-
κιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ.7

Τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της κατάχρησης των
αντιβιοτικών έχει προκύψει παγκοσμίως, το σοβαρό
πρόβλημα των πολυανθεκτικών μικροβίων. Πιο ανα-
λυτικά, η υπερβολική χρήση των αντιβιοτικών κατα-
στέλλει τα ευαίσθητα σε αυτά παθογόνα, ενώ επιτρέ-
πει την ανάδυση ανθεκτικών στελεχών, τα οποία
διαφεύγουν από τη  δράση των αντιβιοτικών.8 Οι κιρ-
ρωτικοί ασθενείς αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα ασθε-
νών, οι οποίοι εχουν προδιάθεση για την ανάπτυξη
λοιμώξεων, αφού 25-35% των νοσηλευόμενων έχουν
λοίμωξη.9 Οι κιρρωτικοί που θα αναπτύξουν λοίμωξη
παρουσιάζουν τετραπλάσια θνητότητα από τους υπο-
λοίπους.9 Λαμβάνουν συχνά αντιβιοτικά για θεραπεία
των λοιμώξεων, αλλά και προληπτικά λόγω κιρσορ-
ραγίας ή υποψίας λοίμωξης επί ηπατικής εγκεφαλο-
πάθειας ή επί οξείας επί χρονίας ηπατικής ανεπάρ-
κειας. Ο κλινικός γιατρός είναι πρόθυμος να χορηγήσει
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καλλιέργειες των κιρρωτικών ασθενών με λοίμωξη είναι αρνητικές, η εμπειρική χορήγηση αντι-
βιοτικών δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί. Η συχνότητα των πολυανθεκτικών μικροβίων και ο βαθ-
μός της ανθεκτικότητάς τους ποικίλει αναλόγως την γεωγραφική περιοχή. Συνεπώς, η έως τώρα
συνιστώμενη εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή έχει καταστεί σε σημαντικό βαθμό αναποτελε-
σματική και οι στρατηγικές αντιμετώπισης των λοιμώξεων στην κίρρωση έχουν αναθεωρηθεί.
Προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελούν η επιτήρηση των λοι-
μώξεων, η καταγραφή του αποικισμού σε κάθε κέντρο, η γνώση του πρότυπου της ανθεκτικό-
τητας των μικροβιων και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της.
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αντιβιοτικά στους κιρρωτικούς ασθενείς και απρόθυ-
μος να τα διακόψει. Ο λόγος είναι ότι, οι λοιμώξεις δεν
αναγνωρίζονται εύκολα, μπορεί να μην συνοδεύονται
με λευκοκυττάρωση λόγω του υπερσπληνισμού, ο πυ-
ρετός μπορεί να απουσιάζει και οι πρωτεΐνες οξείας
φάσεως (ενδεικτικές της λοίμωξης) να μην παράγονται
επαρκώς απο το ήπαρ λόγω της ηπατικής ανεπάρ-
κειας. Ο κιρρωτικός ασθενής τελικού σταδίου έχει πολ-
λαπλές και επανειλημμένες εισαγωγές στο νοσοκο-
μείο, υποβάλλεται σε επεμβατικές τεχνικές, όπως
παρακεντήσεις ασκιτικού υγρού, περιδέσεις κιρσών
οισοφάγου, τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων, ενδο-
προθέσεων κλπ. Όλα τα παραπάνω αποτελούν κατάλ-
ληλο έδαφος για τη εισαγωγή από το σημειο της πα-
ρακέντησης νοσοκομειακών στελεχών, που συνήθως
είναι πολυανθεκτικά. Επίσης, λόγω της συχνής του
επαφής με το νοσοκομειακό περιβάλλον, ο κιρρωτικός
αποικίζεται από πολυανθεκτικά στελέχη (multi-drug
resistant – MDR) που αποτελούν μέρος της ενδογενούς
χλωρίδας του εντέρου. Λόγω του φαινομένου της βα-
κτηριακής μετατόπισης, μικρόβια της ενδογενούς χλω-
ρίδας αποτελούν πηγή για την ανάπτυξη λοιμώξεων,
όπως η αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα (ΑΒΠ) και
η αυτόματη βακτηριαιμία (ΑΒ).10 Επειδή οι λοιμώξεις
στον κιρρωτικό μπορεί να προέρχονται απο MDR στε-
λέχη και η καθυστέρηση στην αντιμετώπισή τους μπο-
ρεί να αποβεί μοιραία, ο κλινικός γιατρός συνήθως
επιλέγει ευρέως φάσματος αντιβιοτικά και ξεχνά να
αποκλιμακώσει τη θεραπεία όταν η καλλιέργεια απο-
μονώσει μικρόβιο ευαίσθητο στα αντιβιοτικά. Λόγω
της σύστασης για εμπειρικές αντιβιοτικές θεραπείες
στους κιρρωτικούς ασθενείς, αφού μόνο μέχρι το 50%
των λοιμώξεων θα έχουν θετική καλλιέργεια,7 μπορεί
να γίνεται κατάχρηση στη χορήγηση των αντιβιοτικών
οδηγώντας στην ανάδυση MDR στελεχών. Οταν θέ-
τεται το δίλημμα στον κλινικό γιατρό να υπερθερα-
πεύσει ή να υποθεραπεύσει αυτή την ομάδα ασθενών,
εκείνος προτιμά πάντα το πρώτο, αφού το δεύτερο
μπορεί να εχει ολέθριες συνέπειες στη ζωή του ασθε-
νούς του. Περίπου 14-26 άτομα ανά 100.000 πληθυσμό
υπολογίζεται ότι έχουν κίρρωση και 170.000 καταλή-
γουν λογω κίρρωσης στην Ευρώπη ανά έτος.11 Επο-
μένως, η κίρρωση λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών της αποτελεί μεγάλο πρόβλημα Δημόσιας
Υγείας και οι κιρρωτικοί ασθενείς αποτελούν ένα από
τα ρεζερβουάρ συντήρησης των MDR στελεχών, αλλά
και ανάδυσης νέων.

Γενικά περί λοιμώξεων στην κίρρωση του
ήπατος

Οι λοιμώξεις που οφείλονται στην μετατόπιση της εν-
δογενούς χλωρίδας αποτελούν την πλειονότητα και

παραδοσιακά οφείλονταν σε Gram-αρνητικά βακτή-
ρια κατά 75-80%. Ακολουθούσαν τα Gram-θετικά στο
20%, τα αναερόβια στο 3%12 και οι μύκητες, (ιδίως τα
είδη του γένους Candida), στο 4-10% των περιπτώ-
σεων.7,13,14

Οι συνηθέστερες εστίες λοίμωξης είναι η ΑΒΠ (25-
31%),15 οι λοιμώξεις ουροποιητικού (20-25%), η πνευ-
μονία (15-21%),16 η ΑΒΠ (12%) και οι λοιμώξεις
μαλακών μορίων (11%).17

Η βαρύτητα της ηπατικής ανεπάρκειας, η παρουσία
λοιμώξεων τους προηγούμενους 12 μήνες, η αιμορ-
ραγία πεπτικού και τα χαμηλά λευκώματα ορού απο-
τελούν παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης λοίμωξης,
ενώ η αιτιολογία της κίρρωσης δεν είναι καθοριστικής
σημασίας.18-22 Επιπλέον, ο αυξημένος αριθμός παρεμ-
βάσεων, η νοσηλεία σε θαλάμους με πολλαπλές κλίνες,
αλλά και η αιμορραγία πεπτικού αποτελούν παράγον-
τες κινδύνου νοσοκομειακής λοίμωξης.23

Συχνότερες είναι οι νοσοκομειακές λοιμώξεις (ho-
spital acquired, HA) σε ποσοστό 36% του συνόλου,
που ορίζονται ως λοιμώξεις μετά τις πρώτες 48 ώρες
από την εισαγωγή.12,24 Ακολουθούν σε ποσοστό 32%,
οι σχετιζόμενες με τις υπηρεσίες υγείας λοιμώξεις
(healthcare-associated, HCA), οι οποίες εντοπίζονται
σε ασθενείς που ήρθαν σε επαφή με το περιβάλλον
του νοσοκομείου εντός των προηγούμενων 3 μηνών.12

Οι λοιμώξεις της κοινότητας αποτελούν το έτερο 32%
του συνόλου. 

Σύμφωνα με μετα-ανάλυση,9 σε αριθμό 2643 θανά-
των κιρρωτικών ασθενών με λοίμωξη, ως αιτίες θανά-
του αναγνωρίζονται κατά σειρά συχνότητας η ηπατική
ανεπάρκεια (34.2%), η σήψη (33.4%), η αιμορραγία πε-
πτικού (16.1%), το ηπατονεφρικό σύνδρομο (9.6%), ο
καρκίνος (2.2%), η καρδιαγγειακή νόσος (1.4%), η πο-
λυοργανική ανεπάρκεια (0.6%) και άλλα αίτια στο 4%.

Πέραν της θνητότητας, η λοίμωξη οδηγεί σε επιβά-
ρυνση της ηπατικής λειτουργίας στην πλειοψηφία των
ασθενών που εκφράζεται ως αύξηση των scores εκτί-
μησης της βαρύτητας της ηπατικής νόσου, ΜELD και
Child-Pugh. Παράλληλα, είναι σαφής η συσχέτιση της
λοίμωξης με την εκδήλωση οξείας ρήξης της αντιρρό-
πησης με εμφάνιση επιπλοκών της βασικής νόσου,
όπως ο ασκίτης, η εγκεφαλοπάθεια και το ηπατονε-
φρικό σύνδρομο,8 ενώ αποτελεί και το 40% των εκλυ-
τικών παραγόντων για την εκδήλωση του συνδρόμου
της οξείας επί χρονίας ηπατικής ανεπάρκειας.25

Ορισμοί πολυανθεκτικών βακτηριδίων

Ως πολυανθεκτικά (multi drug-resistant - MDR), ορί-
ζονται τα βακτήρια με αντοχή σε ένα τουλάχιστον αν-
τιμικροβιακό παράγοντα σε 3 ή περισσότερες από τις
βασικές οικογένειες αντιμικροβιακών, συμπεριλαμβα-
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νομένων των β – λακταμικών.26 Εξαιρετικά ανθεκτικά
στελέχη (extensively drug-resistant – XDR), αποτελούν
αυτά με αντοχή σε ≥ 1 αντιμικροβιακό παράγοντα σε
όλες εκτός από ≤ 2 κατηγορίες αντιβιοτικών.26-28 Πα-
νανθεκτικά (pandrug-resistant) ορίζονται αυτά που
έχουν αντοχή σε όλους τους διαθέσιμους αντιμικρο-
βιακoύς παράγοντες.26 Αν και οι παραπάνω ορισμοί
έχουν πρόσφατα εφαρμοστεί στους κιρρωτικούς
ασθενείς για τον καθορισμό των πολυανθεκτικών λοι-
μώξεων, έχει μεγάλη σημασία στη σύγχρονη κλινική
πράξη η αντοχή στις τρίτης γενεάς κεφαλοσπορίνες,
πού απετέλεσαν επί δεκαετίες τον πυλώνα της θερα-
πείας.7 Αν και οι θετικές αιμοκαλλιέργειες θεωρούνται
απαραίτητες για την διάγνωση των περισσοτέρων λοι-
μώξεων, η ευαισθησία τους είναι χαμηλή29,30 Ακόμα
μικρότερη είναι η ευαισθησία στην ανίχνευση μυκη-
ταιμίας.31 Το ίδιο συμβαίνει και στους ασθενείς με κίρ-
ρωση ήπατος.32 Οι καλλιέργειες αίματος και ασκιτικού
υγρού έχουν σχετικά χαμηλή ευαισθησία και ο χρόνος
που χρειάζεται για να θετικοποιηθούν είναι 24-48 ώρες
και τα αποτελέσματα της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά
συχνά καθυστερούν περισσότερο.29 Επιπλέον, μειονέ-
κτημα αποτελεί η υψηλή συχνότητα ψευδώς θετικών
αποτελεσμάτων, δηλαδή επιμολύνσεων, με τη συχνό-
τητά της να αυξάνεται κατά τη λήψη τους σε συνθήκες
αυξημένου φόρτου εργασίας, όπως συμβαίνει στο
τμήμα επειγόντων.33

Αλλαγή στην επιδημιολογία των λοιμώξεων
στους κιρρωτικούς ασθενείς

α. Gram-θετικά παθογόνα
Από το 1990, η επιδημιολογία των λοιμώξεων αλλάζει
σταδιακά. Καταρχήν, εμφανίσθηκαν ανθεκτικά στελέχη
στις κινολόνες, γεγονός που συσχετίστηκε με τη χρόνια
χορήγηση της εν λόγω κατηγορίας για την προληψη
των λοιμώξεων.34,35 Η δεύτερη σημαντική αλλαγή
αφορά την αύξηση του ποσοστού των λοιμώξεων
από Gram-θετικούς μικροοργανισμούς.36-38 Από μελέτη
405 κιρρωτικών ασθενών,39 Gram-θετικά βακτήρια
απομονώθηκαν στο 53% του συνόλου και στο 59%
των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Πλέον, υπολογίζεται
ότι το 60% των νοσοκομειακών λοιμώξεων προέρχονται
από Gram-θετικά βακτήρια.40 Η νοσηλεία σε μονάδα
εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και οι επεμβατικές τεχνικές,
όπως η τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων,
η περίδεση κιρσών οισοφάγου, η τοποθέτηση δια-
σφαγιτιδικής ενδοηπατικής πυλαιοσυστηματικής ανα-
στόμωσης και ο χημειοεμβολισμός συσχετίστηκαν με
αύξηση του κινδύνου λοίμωξης από Gram-θετικά βα-
κτήρια.38 Στις λοιμώξεις της κοινότητας βέβαια, τα
Gram-αρνητικά κατέχουν ακόμα την πρώτη θέση, με
ποσοστό που υπολογίζεται στο 60%.7

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι αυτόματες
λοιμώξεις στην κίρρωση του ήπατος οφείλονταν σε
εντεροβακτηριακά και κυρίως E. coli λόγω της βακτη-
ριακής μετατόπισης από το έντερο. Στη συνέχεια και
με την εφαρμογή των προγραμμάτων μεταμόσχευσης
ήπατος, εμφανίστηκαν στις ΜΕΘ χρυσίζοντες σταφυ-
λόκοκκοι ανθεκτικοί στη μεθικιλίνη (MRSA), ιδίως σε
ασθενείς που υποβάλλονταν σε επεμβατικές τεχνικές.
Έτσι η δεκαετία του 1990 σηματοδοτείται από την εμ-
φάνιση επιδημιών MRSA στις αιματογενείς λοιμώ-
ξεις.41 Λόγω της μεγάλης διαφοράς στη γεωγραφική
κατανομή των λοιμώξεων αυτών, πολλοί συνιστούν
την εμπειρική θεραπεία με γλυκοπεπτίδια αναλόγως
του αναγνωρισμένου προτύπου MDR μικροβίων στην
συγκεκριμένη περιοχή. 

Η ανάδυση εντερόκοκκων ανθεκτικών στην βαν-
κομυκίνη (vancomycin-resistant Enterococcus, VRE)
εμφανίστηκε καταρχήν λόγω της ευρύτερης εφαρμο-
γής της αβοπαρσίνης στις τροφές των ζώων, αν και το
συγκεκριμένο αντιβιοτικό ανακλήθηκε στη συνέ-
χεια.42 Στελέχη VRE αυξήθηκαν δραματικά στα νοσο-
κομεία των Ηνωμένων Πολιτειών, εντός και εκτός των
ΜΕΘ, κατά τη διάρκεια της  πρώτης δεκαετίας του
2000, και αφορούσαν κυρίως στελέχη E. faecium από
57% έως 81% από το 2000 έως το 2010, αντίστοιχα.43

Αν και ο E. faecium απετέλεσε κύριο αιτιολογικό πα-
ράγοντα λοίμωξης στα ηπατολογικά κέντρα των Ηνω-
μένων Πολιτειών, παρόλα αυτά ο επιπολασμός του
ποικίλει ανά την Υφήλιο αναλόγως της γεωγραφικής
περιοχής (Πίνακας 1).10

β. Gram-αρνητικά παθογόνα
Η πιο σημαντική διαφοροποίηση στον τομέα αυτό
αφορά την εμφάνιση και τη διασπορά εντεροβακτη-
ριακών μικροβίων που παράγουν β-λακταμάσες (ex-
tended-spectrum β-lactamase-producing Enterobac-
teriaceae, ESBL-E). Αν και τα παραπάνω μικρόβια
άρχισαν να εμφανίζονται στις ΜΕΘ από τη δεκαετία
του 1980 και μετά, οι λοιμώξεις που προκαλούσαν δεν
αφορούσαν τους ασθενείς με κίρρωση του ήπατος.
Έτσι, οι κεφαλοσπορίνες τρίτης γενεάς αποτέλεσαν
για δεκαετίες την εμπειρική θεραπεία εκλογής χωρίς
διαφοροποίηση.7 Η επιδημιολογική μεταβολή συνέβη
στις αρχές του 2000 με αυξημένο επιπολασμό του E.
coli που παρήγαγε μια διαφορετική παραλλαγή των
ESBL, το CTX–Ms. Έτσι δημιουργήθηκε ο πανδημικός
κλώνος E.coli ST131.44 Η μεγάλη διασπορά που παρα-
τηρήθηκε στις λοιμώξεις αυτές οδήγησε στην αναθε-
ώρηση των συστάσεων του EASL για τις λοιμώξεις
στους κιρρωτικούς ασθενείς.2 Η συχνότητα των λοι-
μώξεων αυτών επίσης ποικίλει ανάλογα με την γεω-
γραφική περιοχή και τα υψηλότερα ποσοστά του επι-
πολασμού παρατηρήθηκαν στην Ασία για E. coli και
στη Λατινική Αμερική για K. pneumonia (Πίνακας 2).10
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Η εξάπλωση των στελεχών αυτών οφείλεται επίσης
στον αποικισμό του εντέρου των κιρρωτικών ασθε-
νών, οι οποίοι έχουν συχνές νοσηλείες και τα διασπεί-
ρουν εντός νοσοκομείου, αλλά και στην κοινότητα.

Ακολούθως, με την αναγνώριση της απειλής των
ESBL-εντεροβακτηριακών, οι ηπατολόγοι κατέφυγαν
στην χορήγηση καρβαπενεμών ιδιαίτερα σε λοιμώξεις
που προέρχονταν από το νοσοκομειακό περιβάλλον.

% VRE          Γεωγραφική περιοχή

< 1                  Φινλανδία, Γαλλία, Ισλανδία, Σουηδία

1 - < 5             Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία

5 - < 10           Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία

10 - < 20         Ασία – Περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβακία

20 - < 30         Καναδάς, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο

40 - < 50         Λατινική Αμερική, Ιρλανδία

> 70                Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Ποσοστό του ανθεκτικού στη βανκομυκίνη Enterococcus faecium (Vancomycin - Resistant
Enterococci, VRE) ανά γεωγραφική περιοχή (από Fernandez et al, τροποποιημένο)10Πίνακας 1

Γεωγραφική περιοχή                                                        Ποσοστά ανθεκτικότητας (%)

                                                                                              Ε. coli              Klebsiella spp.

Ευρώπη                                                                                      12                             28

Ολλανδία, Σκανδιναβία                                                     5 – 7                         2 - 8

Αυστρία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο          8 – 10                       8 - 13

Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία                                                  10 – 12                     16 - 30

Τσεχία, Ουγγαρία, Πορτογαλία                                        14 -16                      35 - 53

Ελλάδα, Ιταλία                                                                 20 – 29                     55 - 72

Βουλγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία                                     29 – 40                     69 - 75

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής                                                  14                             23

Λατινική Αμερική                                                                     25                             53

Αργεντινή, Βραζιλία                                                        13 – 18                     50 - 60

Χιλή                                                                                     24                             60

Μεξικό                                                                                 48                             33

Ασία – περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού                                  37                             26

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία                                                2 – 3                        8 - 15

Μαλαισία, Φιλιπίννες                                                      18 – 20                     35 - 40

Χονγκ – Κονγκ, Νότια Κορέα                                         25 – 30                      8 -12

Ταϊλάνδη, Βιετνάμ                                                           40 – 56                     33 - 48

Κίνα, Ινδία                                                                       65 – 68                     30 - 57

Ποσοστά αντοχής στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενεάς για Escherichia coli και Klebsiella
spp. ανά γεωγραφική περιοχή (από Fernandez et al,10 τροποποιημένο)Πίνακας 2
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Όπως ήταν αναμενόμενο, η κατάχρηση των καρβαπε-
νεμών οδήγησε στην ανάδυση στελεχών ανθεκτικών
στις καρβαπενέμες. Τα στελέχη αυτά που παρήγαγαν
καρβαπενεμάσες έγιναν ενδημικά, είτε σε μεταμο-
σχευμένους ασθενείς, είτε σε κιρρωτικούς ασθενείς
τελικού σταδίου. Οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές
για αυτά τα XDR στελέχη περιορίζονται στην κολι-
στίνη –η οποία δεν είναι τόσο κατάλληλη για την κίρ-
ρωση του ήπατος λόγω της νεφροτοξικότητάς της–
και στην τιγεκυκλινη. Η μετάβαση από την εποχή των
ευρέως φάσματος αντιβιοτικών στην εποχή των πολύ
περιορισμένων επιλογών, οδηγεί αναπόφευκτα στην
αλλαγή της θεραπευτικής στρατηγικής όσον αφορά
τις λοιμώξεις. Η υιοθέτηση πολιτικής ελέγχου των λοι-
μώξεων περιλαμβάνει την αξιολόγηση του αποικι-
σμού, την αποκλιμάκωση της αντιβιοτικής θεραπείας
όταν υπάρχει απλούστερη θεραπευτική επιλογή,
καθώς και τις καθημερινές πρακτικές που θα μειώνουν
την διασπορά των μικροοργανισμών. Άλλες πιο εξε-
λιγμένες θεραπευτικές λύσεις με νεότερης γενιάς αλλά
και με παλαιότερα «παρεξηγημένα» ευρέως φάσματος
αντιβιοτικά, όπως η χλωραμφενικόλη, πιθανόν να
έχουν θέση σε επιλεγμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν
πρόκειται να εφαρμοσθεί ηπατική μεταμόσχευση.

Επιδημιολογικά δεδομένα από τα πολυανθε-
κτικά βακτηρίδια

Πλέον, τα ΜDR μικρόβια ευθύνονται για το 35-39%

των νοσοκομειακών λοιμώξεων, το 14-20% των σχε-
τιζόμενων με τις υπηρεσίες υγείας και 0-4% των λοι-
μώξεων κοινότητας.45 Ως άμεση συνέπεια, η συνιστώ-
μενη εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή καθίσταται
αναποτελεσματική σε μεγάλο ποσοστό των νοσοκο-
μειακών λοιμώξεων.7

Σε μονοκεντρική μελέτη από την Ισπανία, παρατη-
ρήθηκε αύξηση των ΜDR από το <10% την περίοδο
1998-2000, στο 23% την περίοδο 2010-2011.7 Σε άλλη
μελέτη κιρρωτικών ασθενών από την Ιταλία, παρατη-
ρήθηκε αύξηση του επιπολασμού των XDR/PDR από
το 16% το 2008-2009 στο 36% το 2012-2013.19 Ήδη τα
εντεροβακτηριακά που είναι ανθεκτικά στις καρβαπε-
νέμες κερδίζουν ολοένα έδαφος (Πίνακας 3).10

Παρόμοια είναι τα δεδομένα και για την Ελλάδα.
Ήδη από την περίοδο 1998-2002 παρατηρήθηκε αύ-
ξηση της συχνότητας των Gram-θετικών κόκκων στην
ΑΒΠ στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών.
Την περίοδο 2008-2011, από το ίδιο κέντρο, διαπι-
στώθηκε ότι οι Gram-θετικοί κόκκοι αποτελούσαν το
55% των περιπτώσεων ΑΒΠ με θετικές καλλιέργειες.
Το 19% των περιπτώσεων αφορούσαν λοιμώξεις από
MDR μικρόβια και οι μισές από τις περιπτώσεις συνο-
λικά, παρουσίαζαν ανθεκτικότητα στις τρίτης γενιάς
κεφαλοσπορίνες και παρόμοια ποσοστά στις κινολό-
νες.27 Από το ίδιο κέντρο, την περίοδο 2012-2014 δια-
πιστώθηκε παρόμοιο ποσοστό Gram-θετικών κόκκων
σε 130 περιπτώσεις με ΑΒΠ46 ή ΑΒ. Παρόλο που τα
ποσοστά των λοιμώξεων από MDR κυμαίνονταν στα
ίδια επίπεδα με την προηγούμενη περίοδο, οι περι-

Γεωγραφική περιοχή                                        % MDRΟ                        % XDRΟ

Ευρώπη                                                                                                                 

Σουηδία, Γερμανία                                             14 - 24                    Έλλειψη δεδομένων

Γαλλία                                                                    31                       Έλλειψη δεδομένων

Ισπανία                                                              21.5 - 31                  Έλλειψη δεδομένων

Τουρκία                                                                   8                        Έλλειψη δεδομένων

Ελλάδα                                                                19 - 21                                  10

Ιταλία                                                                  27 - 40                              12 – 14

Βόρεια Αμερική                                                     16 - 37                    Έλλειψη δεδομένων

Ασία – Περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού                                                            

Νότια Κορέα                                                          27                       Έλλειψη δεδομένων

MDRΟ: multidrug - resistant organisms – πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί,
XDRO: extensively drug – resistant organisms – πανανθεκτικοί μικροοργανισμοί

Ποσοστά πολυανθεκτικών και πανανθεκτικών στελεχών σε θετικές καλλιέργειες ασθενών με
μη αντιρροπούμενη κίρρωση ανά γεωργική περιοχή (από Fernandez et al,10 τροποποιημένο)Πίνακας 3



πτώσεις και η ποικιλία των XDR αυξήθηκαν. Η μερο-
πενέμη ήταν ακατάλληλη για το 31% των περιπτώσεων,
ενώ στο 44% ανερχόταν η αντοχή στις τρίτης γενεάς
κεφαλοσπορίνες. Όλα τα XDR βακτηρίδια ήταν ευαί-
σθητα στην κολιστίνη και στην τιγεκυκλίνη. Οι περι-
πτώσεις από XDR μικρόβια συσχετίζονταν με χειρότερη
πρόγνωση στην πολυπαραγοντική ανάλυση. Μελέτη
σε 107 κιρρωτικούς ασθενείς ανέδειξε αποικισμό του
πεπτικού σωλήνα από ανθεκτικά βακτήρια στο 44%
των περιπτώσεων, γεγονός που συσχετίστηκε και με
αύξηση της βραχυπρόθεσμης θνητότητας.47

Προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμφάνιση λοι-
μώξεων από MDR αποτελούν η πρόσφατη έκθεση σε
νοσοκομειακό περιβάλλον και η χρήση β-λακταμικών
αντιβιοτικών, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις, η μακρά
προφύλαξη με νορφλοξασίνη, η λοίμωξη με MDR βα-
κτηρίδια τους προηγούμενους έξι μήνες, η συστημα-
τική χορήγηση αντιβιοτικών τις τελευταίες 30 ημέρες,
ο σακχαρώδης διαβήτης και η αιμορραγία ανωτέρου
πεπτικού.39,40,48

Έτσι στις μέρες μας, οι τρίτης γενεάς κεφαλοσπορί-
νες είναι ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της ΑΒΠ
στο 11-45% των περιπτώσεων και αυτό είναι ιδιαίτερα
φανερό στις νοσοκομειακές λοιμώξεις και στις λοιμώ-
ξεις που έχουν σχέση με το νοσοκομειακό περιβάλλον.
Αν και οι περισσότερες από τις προηγούμενες μελέτες
προέρχονται από μεμονωμένα κέντρα, φαίνεται ότι οι
θεραπευτικές επιλογές μειώνονται διαρκώς και η αλ-
λαγή προς την κατεύθυνση στενής επιτήρησης του
αποικισμού και των λοιμώξεων και του έλεγχου θερα-
πευτικών αποφάσεων είναι μονόδρομος.

Πρόγνωση

Οι λοιμώξεις οδηγούν σε αύξηση της βραχυπρόθε-
σμης, αλλά και μακροπρόθεσμης θνητότητας κατά 4
φορές.8 Πιο αναλυτικά, η θνητότητα στις 30 ημέρες
από τη διάγνωση αγγίζει το 26-44% και αυξάνεται πε-
ραιτέρω στο 63% στο ένα έτος.1

Oι λοιμώξεις από MDR βακτήρια παρουσιάζουν
υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας στη θεραπεία, οξείας
νεφρικής νόσου, οξείας επι χρονίας ηπατικής ανεπάρ-
κειας, μεγαλύτερη επίπτωση σηπτικού shock και με-
γαλύτερη νοσοκομειακή θνητότητα (25% σε σύγκριση
με 12%).8,13,19 Συνήθως, οι λοιμώξεις από ανθεκτικά
βακτηρίδια παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά απο-
τυχίας στη θεραπεία. Το 90% και το 60% των XDR και
των MDR αντίστοιχα λαμβάνουν ανεπαρκή θεραπεία
που καταλήγει σε κακή έκβαση.19 Η παρουσία των αν-
θεκτικών βακτηριδίων έχει μεγάλη σημασία στη πε-
ρίοδο προ της μεταμόσχευσης και έχει αναδειχθεί ως
ένας από τους κυριότερους παράγοντες της νοσηρό-
τητας και της θνητότητας.49 Έχει διαπιστωθεί ότι ο

αποικισμός του γαστρεντερικού σωλήνα και του στο-
ματοφάρυγγα με MDR βακτηρίδια οδηγεί σε λοίμωξη
μετεγχειρητικά από παρόμοιο MDR βακτηρίδιο.50 Οι
μελέτες που αφορούν την πρόληψη των μετεγχειρη-
τικών λοιμώξεων με νορφλοξασίνη έχουν αντιφατικά
αποτελέσματα.10

Θεραπεία

Καθίσταται επομένως αναγκαία η τροποποίηση της
καθιερωμένης εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής, ανά-
λογα με τον τύπο της λοίμωξης (νοσοκομειακή, συ-
σχετιζόμενη με το νοσοκομειακό περιβάλλον, λοίμωξη
της κοινότητας), το είδος της (πνευμονία, ουρολοί-
μωξη, ΑΒΠ, ΑΒ, λοίμωξη μαλακών μορίων), τη βαρύ-
τητα αυτής και τον τύπο της ενδημικότητας σε ανθε-
κτικά βακτήρια της περιοχής που εμφανίζεται.39 Κάθε
κέντρο οφείλει επίσης να διενεργεί τακτικές επιδημιο-
λογικές μελέτες για τον επιπολασμό ανθεκτικών βα-
κτηρίων και να τροποποιεί κατάλληλα τις συστάσεις
για εμπειρική αντιβιοτική αγωγή. Ωστόσο, σε ασθενείς
που παρουσιάζουν κλινική βελτίωση σε 48-72 ώρες,
η αντιβιοτική αγωγή πρέπει να προσαρμόζεται ανά-
λογα με το είδος του μικροβίου που έχει διαπιστωθεί
και πρέπει να προτιμάται η μονοθεραπεία.10

Σε περιοχές με χαμηλή ενδημικότητα λοιμώξεων
από MDR βακτηρίδια, τρίτης γενεάς κεφαλοσπορίνες
συστήνονται σε λοιμώξεις της κοινότητας και πιπερα-
κιλλίνη-ταζοβακτάμη σε λοιμώξεις που σχετίζονται με
το νοσοκομειακό περιβάλλον (Πίνακας 4).1,2,10,24,40

Σε περιοχές με υψηλή ενδημικότητα MDR βακτη-
ριδίων, οι τρίτης γενεάς κεφαλοσπορίνες μπορεί να
χορηγηθούν μόνο σε περιπτώσεις λοιμώξεων της κοι-
νότητας που δεν είναι σοβαρές. Σε σοβαρές λοιμώξεις,
είτε προέρχονται από την κοινότητα, είτε από το νο-
σοκομειακό περιβάλλον, συστήνεται να χρησιμοποι-
ηθούν εμπειρικά αντιβιοτικά, όπως καρβαπενέμες με
ή χωρίς γλυκοπεπτίδιο. Τα γλυκοπεπτίδια πρέπει να
προστεθούν στην αγωγή σε περιοχές όπου ο εντερό-
κοκκος είναι ευαίσθητος στην βανκομυκίνη ή σε
MRSA. Σοβαρές ουρολοιμώξεις πρέπει να αντιμετω-
πιστούν με καρβαπενέμη και γλυκοπεπτίδιο. Η λινε-
ζολίδη ή η δαπτομυκίνη πρέπει να αντικαταστήσουν
τα γλυκοπεπτίδια σε περιοχές με υψηλή ενδημικότητα
VRE.1,2,10,24,40 Δύο πρόσφατες μελέτες δείχνουν την ση-
μασία της προσαρμογής των αντιβιοτικών στο επιδη-
μιολογικό προφίλ της περιοχής – κέντρου. Η πρώτη
αφορούσε την υπεροχή του συνδυασμού της μερο-
πενέμης με δαπτομυκίνη έναντι των τρίτης γενεάς κε-
φαλοσπορινών.51 Στην άλλη μελέτη, η χορήγηση με-
ροπενέμης με γλυκοπεπτίδιο ή τιγεκυκλίνη ήταν
αποτελεσματικότερη από τις τρίτης γενεάς κεφαλο-
σπορίνες ή την αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ.52
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Όσον αφορά τα ΧDR βακτηρίδια, όπως αυτά που πα-
ράγουν καρβαπενεμάσες μπορεί να θεραπευθούν με
τιγεκυκλίνη. Εναλλακτικά μπορεί να χορηγηθεί τιγε-
κυκλίνη μαζί με καρβαπενέμη σε υψηλές δόσεις και
σε συνεχή έγχυση. Σε σοβαρές λοιμώξεις μπορεί να
προστεθεί κολιστίνη. Για λοιμώξεις από ψευδομονάδα
συνήθως απαιτείται αμινογλυκοσίδη ή κολισίνη, μαζί
με καρβαπενέμη για συνέργεια (Πίνακας 4).1,2,10,24,40

Στρατηγική για την πρόληψη και τον περιο-
ρισμό των πολυανθεκτικών μικροβίων

Η εμφάνιση και η διασπορά των MDR μικροβίων είναι
ένα παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, που
αφορά τον γενικό πληθυσμό, αλλά και τους κιρρωτι-
κούς ασθενείς. Μέτρα πρόληψης αφορούν περιορισμό
των αντιβιοτικών που δίδονται για προφύλαξη μόνο

14

Η. ΜΑΝΗ, Λ. ΒΑΣΙΛΙΕΒΑ, Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

VOL. 63 • ISSUE 1, January-March 2018

Είδος λοίμωξης                            Συχνότερα βακτήρια                           Προτεινόμενη εμπειρική
                                                                                                                         αντιβιοτική αγωγή
Αυτόματη βακτηριακή                                                             CA: κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη iv
περιτονίτιδα, αυτόματη                    Enterobacteriae                Ή αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό οξύ iv
βακτηριαιμία χωρίς σήψη /               S. pneumoniae                 Ή σιπροφλοξασίνη ή οφλοξασίνη pos ή iv
σηπτικό shock                              Streptococci viridans
                                                                                                 HCA, HA: καρβαπενέμη ± γλυκοπεπτίδιο
                                                                                                 Non-MR: πιπερακιλλίνη/ταζοβακτάμη
Αυτόματη βακτηριακή
περιτονίτιδα, αυτόματη                                                            CA, HCA, HA: καρβαπενέμη και γλυκοπεπτίδιο
βακτηριαιμία με σήψη /
σηπτικό shock                                                                           

Λοίμωξη ουροποιητικού                                                           CA: κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη iv 
χωρίς σήψη / σηπτικό shock                                                     Ή αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό οξύ iv
                                                         Enterobacteriae                Ή τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη pos
                                                             E. faecalis
                                                             E. faecium                    HCA, HA: νιτροφουραντοΐνη ή φωσφομυκίνη pos
Λοίμωξη ουροποιητικού                                                           Καρβαπενέμη ± γλυκοπεπτίδιο iv
με σήψη / σηπτικό shock                                                          Non-MR: πιπερακιλλίνη/ταζοβακτάμη

Πνευμονία                                           Enterococci                   CA: κεφτριαξόνη iv
                                                         S. pneumoniae                 Ή αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ iv
                                                                                                 + μακρολίδη iv
                                                           H. infuenzae                  Ή αναπνευστική κινολόνη (λεβοφλοξασίνη,
                                                         M. pneumoniae                μοξιφλοξασίνη) pos ή iv
                                                         Legionella spp                HCA, HA: καρβαπενέμη iv + σιπροφλοξασίνη
                                                         Enterobacteriae                Ή κεφταζιδίμη + σιπροφλοξασίνη 
                                                          P. aeruginosa                 Σύσταση για προσθήκη βανκομυκίνης ή λινεζολίδης
                                                              S. aureus                     επί υψηλού επιπολασμού MRSA

Λοιμώξεις μαλακών μορίων                 S. aureus                     CA: αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ iv
                                                            S. pyogenes                   Ή κεφτριαξόνη + κλοξακιλλίνη iv
                                                         Enterobacteriae
                                                          P. aeruginosa                 HCA, HA: καρβαπενέμη + γλυκοπεπτίδιο iv
                                                             V. vulnifus                    Ή κεφταζιδίμη + γλυκοπεπτίδιο iv
                                                        Aeromonas spp.               Non-MR: πιπερακιλλίνη/ταζοβακτάμη

CA: community-acquired, HCA: healthcare-associated, HA: hospital-acquired

Τύποι λοιμώξεων σε κιρρωτικούς ασθενείς, υπεύθυνα βακτήρια και προτεινόμενη θεραπεία (Aπό Bunchorntavacul
et al,1 Botwin et al24 και Αcevedo et al,40 τροποποιημένο)Πίνακας 4



σε περιπτώσεις που θα ωφεληθούν πραγματικά από
αυτά. Η χορήγηση προβιοτικών, πρεβιοτικών, προκι-
νητικών παραγόντων, χολικών αλάτων κλπ αποτελούν
εναλλακτικές λύσεις. Η ριφαξιμίνη, ένα δυσαπορρό-
φητο αντιβιοτικό που δεν οδηγεί σε ανθεκτικότητα
των βακτηριδίων, έχει χορηγηθεί αντί της νορφλοξα-
σίνης στον πληθυσμό των κιρρωτικών ασθενών.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα από τη χορήγησή της είναι
αντιφατικά. 

Άλλη προσέγγιση για την βελτίωση της θεραπείας
των λοιμώξεων στους κιρρωτικούς αποτελεί η εφαρ-
μογή των μοριακών μεθόδων για την ταχεία ανίχνευση
των MDR βακτηριδίων. Μία κλασική αιμοκαλλιέργεια
ή καλλιέργεια ασκιτικού υγρού απαιτεί 24 έως 48 h να
θετικοποιηθεί. Η καθυστέρηση αυτή οδηγεί σε υπε-
ρέκθεση σε αντιβιοτικά, τα οποία δίδονται εμπειρικά.
Εάν υπάρχουν γρήγορα αποτελέσματα από τις μορια-
κές μεθόδους τότε η αποκλιμάκωση της αντιβιοτικής
αγωγής θα γίνει εγκαίρως και φάρμακα όπως η μερο-
πενέμη ή η βανκομυκίνη, θα χρησιμοποιηθούν μόνο
σε περιπτώσεις που είναι τελείως απαραίτητα.

Επίσης, η αξιολόγηση του επιδημιολογικού προφιλ
κάθε περιοχής είναι απαραίτητη για την καθοδήγηση
των μέτρων περιορισμού των MDR βακτηριδίων. Η εν-
τόπιση των φορέων, η απομόνωση τους όχι μόνο στη
ΜΕΘ, αλλά και στους κοινούς θαλάμους, και η εφαρ-
μογή μέτρων προστασίας των υπολοίπων μη αποικι-
σμένων ασθενών, έχουν προταθεί ως μέτρα για την
αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο περιορισμός της
χρήσης των αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται στις
λοιμώξεις από πολυανθεκτικά μόνο σε περιπτώσεις
που είναι τελείως απαραίτητα, όπως σε ασθενείς με
προηγούμενη λοίμωξη από πολυανθεκτικά, πρό-

σφατη έκθεση σε β-λακταμικά αντιβιοτικά και γνω-
στούς φορείς πολυανθεκτικών μικροβίων, μπορεί επί-
σης να βοηθήσει.  

Η υποστήριξη από ομάδες επιτήρησης των λοιμώ-
ξεων, έτσι ώστε να εφαρμόζονται πολιτικές αποκλιμά-
κωσης των αντιβιοτικών, να αποφεύγεται η κατάχρησή
τους μέσω ενημέρωσης για τα αποτελέσματα των καλ-
λιεργιών ή των μοριακών μεθόδων ανίχνευσης των πο-
λυανθεκτικών όπου εφαρμόζονται, είναι σημαντική.

Οι γνωστές πρακτικές ελέγχου των λοιμώξεων
όπως το πλύσιμο χεριών, η χρήση μιας χρήσεως γαν-
τιών, στολών και σκούφων και άλλων μέτρων προστα-
σίας δεν πρέπει να παραμελούνται.

Συμπεράσματα

Η προκαλούμενη από τις λοιμώξεις νοσηρότητα και
θνητότητα παραμένει υψηλή παρά την μελέτη και την
καταγραφή των λοιμώξεων στους κιρρωτικούς ασθε-
νείς, την χορήγηση των διαθέσιμων αντιβιοτικών ευ-
ρέος φάσματος και την πληθώρα φαρμακευτικών και
επεμβατικών τεχνικών υποστήριξης. Αναμφίβολα ση-
μαντικός είναι ο ρόλος της εξάπλωσης πολυανθεκτι-
κών στελεχών με περιορισμό των διαθέσιμων
θεραπευτικών επιλογών σε συνδυασμό με τη χαμηλή
ευαισθησία των διαθέσιμων μεθόδων για την απομό-
νωση και ταυτοποίηση αυτών. Η επικαιροποίηση των
επιδημιολογικών δεδομένων, η τροποποίηση των συ-
στάσεων για την εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή και
η βελτίωση των διαγνωστικών μέσων αποτελούν απα-
ραίτητες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της πρόγνω-
σης των λοιμώξεων αυτών. 
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Summary

Changing in epidemiology of bacterial infections in cirrhosis-The role
of drug-resistant bacteria

Iliana Mani, Larisa Vasilieva, Αlexandra Αlexopoulou
2nd Department of Internal Medicine, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens,
"Hippokration" General Hospital Athens, Greece

Infections are common in cirrhotic patients, leading to worsening of liver function, episodes of
acute decompensation and increased mortality. The high incidence of infections compared to
the general population is the result of lack of local and systematic defense mechanisms combined
with the phenomenon of bacterial translocation. Responsible pathogens are usually derived
from endogenous flora, causing infections like spontaneous bacterial peritonitis and spontaneous
bacteremia. Even though infections in cirrhotics have traditionally been induced by Gram-neg-
ative bacteria, changes in epidemiology have occurred such as increase in infections with gram-
positive cocci and rapid spread of multidrug-resistant strains. The frequency of multidrug-
resistant bacteria varies according to the geographical area. Moreover, the degree of resistance
is not always the same. Consequently, the efficacy of empirical antimicrobial treatment has
been reduced. In these cases, successful treatment is dependent on the isolation of the respon-
sible pathogen and the determination of its resistance to antibiotics. Since half of cultures of
cirrhotic patients are negative, empirical administration of antibiotics could not be abandoned.
Emergence of multidrug-resistant microbes should imply review of treatment strategy, surveil-
lance of infections, registration of colonization in each center, knowledge of the microbial re-
sistance pattern and measures to reduce it.

Key words
bacterial infections, cirrhosis, multidrug-resistant
pathogens
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