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SUMMARY

Aim: The multicenter evaluation of the in vitro activities of 
penicillin, piperacillin-tazobactam, cefoxitin, imipenem, 
metronidazole and clindamycin against Gram-negative an-
aerobic bacteria.

Materials and methods: A total of 942 Gram-negative 
anaerobic isolates, collected during the period 2002–2011, 
as a result of the activities of the Hellenic Study Group for 
Gram-Negative Anaerobic Infections, were studied using the 
gradient strip method. 

Results: Resistance rates to penicillin and clindamycin, 
and resistance and intermediate susceptibility rates to ce-
foxitin were 87%, 33%, 12% and 19%, respectively, and were 
mainly detected among Bacteroides spp. isolates. Imipenem 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός: Ο έλεγχος, σε πολυκεντρικό επίπεδο, της in vitro 
δραστικότητας των αντιβιοτικών πενικιλίνη, πιπερακιλλίνη-
ταζομπακτάμη, κεφοξιτίνη, ιμιπενέμη, μετρονιδαζόλη και κλιν-
δαμυκίνη έναντι κλινικών στελεχών Gram-αρνητικών αναερό-
βιων βακτηρίων.

Υλικό και μέθοδοι: Συνολικά ελέγχθηκαν, με την μέθο-
δο των ταινιών διαβαθμισμένης συγκέντρωσης, 942 στελέχη 
Gram-αρνητικών αναερόβιων βακτηρίων που συνελέγησαν 
κατά την διάρκεια μιας δεκαετίας (2002–2011) στα πλαίσια 
των δραστηριοτήτων της Ομάδας Μελέτης Gram-Αρνητικών 
Αναερόβιων Λοιμώξεων.

Αποτελέσματα: Τα ποσοστά αντοχής στην πενικιλίνη ήταν 
ιδιαίτερα υψηλά (στο σύνολο 87% και ιδιαίτερα των στελεχών  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα αναερόβια βακτήρια συμμετέχουν με υψηλό ποσοστό 
σε πολυμικροβιακές λοιμώξεις, όπως για παράδειγμα λοι-
μώξεις της κοιλιάς, της πυέλου, διαβητικών ελκών, κλπ.1-6 
Παρ’ όλα αυτά έλεγχος της ευαισθησίας στα στελέχη που 
απομονώνονται στα κλινικά μικροβιολογικά εργαστήρια δεν 
πραγματοποιείται σε καθημερινή τακτική βάση, κυρίως λόγω 
του κόστους και της πολυπλοκότητας των μεθόδων που απαι-
τούνται, της απαιτητικής φύσης των στελεχών, αλλά και της 
καθιερωμένης πεποίθησης ότι τα αναερόβια Gram-αρνητικά 
παθογόνα είναι ευαίσθητα στα περισσότερα αντιβιοτικά της 
καθημερινής ιατρικής πρακτικής.1,3,5 Η αντιμετώπιση των 
αναερόβιων λοιμώξεων βασίζεται συνήθως σε πρωτόκολλα 
εμπειρικής χημειοθεραπείας που δημιουργούνται λαμβά-
νοντας υπ’ όψιν αποτελέσματα περιοδικών πολυκεντρικών 
μελετών. Βέβαια τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν είναι πά-
ντα επίκαιρα, καθώς πολλές διαφοροποιήσεις σημειώνονται, 
τόσο σε χρονικό ορίζοντα όσο και στο γεωγραφικό πεδίο.1,3,4 

Επιπλέον, σε αντίθεση με την προαναφερθείσα καθιερωμένη 
πεποίθηση, σποραδική ή συστηματική αντοχή έχει αναφερ-

θεί σε όλα τα διαθέσιμα αντιβιοτικά τόσο διεθνώς,3,4,7-9 όσο 
και στην Ελλάδα.10-13 Για τον λόγο αυτό, η διενέργεια πιο συ-
χνών περιοδικών μελετών, αλλά και η επιτήρηση της εξέλι-
ξης της αντοχής σε μεγάλα χρονικά διαστήματα καθίσταται 
αναγκαία.

Στην Ελλάδα, τα δεδομένα αντοχής των παθογόνων Gram-
αρνητικών αναερόβιων πριν το 2002, έτος έναρξης των δρα-
στηριοτήτων της Ομάδας Μελέτης Gram-Αρνητικών Αναερό-
βιων Λοιμώξεων, ήταν εξαιρετικά σπάνια, είτε δημοσιευμένα 
αυτοτελώς,14 είτε στα πλαίσια πολυκεντρικών μελετών.15 
Έκτοτε, η Ομάδα Μελέτης, δραστηριοποιήθηκε στην διαδικα-
σία συλλογής των στελεχών και μελέτης της αντοχής και των 
υποκείμενων μηχανισμών,6,10-13 αλλά και στην συμμετοχή 
στα πλαίσια της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης 
Αναερόβιων Λοιμώξεων (ESCMID Study Group for Anaerobic 
Infections – ESGAI).4,16

Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια παρουσί-
ασης της διαχρονικής εξέλιξης της αντοχής στην περίοδο 
δέκα ετών (2002–2011) δραστηριότητας της Ομάδας Μελέτης 
Gram-Αρνητικών Αναερόβιων Λοιμώξεων.

non-susceptible strains were sporadically detected until 
2008, but thereafter the resistance rate was stabilized at 
1,5%. Resistance to piperacillin-tazobactam increased from 
2% in 2002, to 8% in 2011, whereas resistance to metronida-
zole increased also slightly to 5%.

Conclusion: A continuous thorough surveillance of the 
resistance trends of these antibacterial agents should be 
performed in the following years (especially for imipenem, 
metronidazole and piperacillin-tazobactam), in order to es-
tablish whether the reported increase may tender inefficient 
the above compounds in the clinical setting.

KEYWORDS

Anaerobes, Gram-negative, resistance, imipenem, metronida-
zole, piperacillin-tazobactam, Bacteroides. 

Bacteroides spp. 97%). Υψηλά ποσοστά αντοχής στην κλινδα-
μυκίνη (33%) καθώς και αντοχής και ενδιάμεσης ευαισθησί-
ας στην κεφοξιτίνη (12% και 19%, αντίστοιχα) σημειώθηκαν, 
επίσης, κυρίως στα στελέχη Bacteroides spp. Τα ανθεκτικά 
στην ιμιπενέμη στελέχη ήταν σποραδικά έως το 2008, ενώ 
στην συνέχεια το ποσοστό αντοχής σταθεροποιήθηκε στο 
1,5%. Στο σύνολο των στελεχών, η αντοχή στην πιπερακιλλίνη-
ταζομπακτάμη αυξήθηκε από 2% το 2002 στο 8% το 2011, ενώ 
η αντοχή στην μετρονιδαζόλη αυξήθηκε ελαφρά και έφτασε το 
5% στο τέλος της μελέτης.

Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υπο-
δεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω επιτήρησης της αντοχής των 
αναεροβίων στα αντιβιοτικά, ιδιαίτερα στην ιμιπενέμη, την με-
τρονιδαζόλης και την πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, με σκοπό 
να διαπιστωθεί εάν η αύξηση της αντοχής που παρατηρείται 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την δραστικότητά τους.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

Αναερόβια, Gram-αρνητικά, αντοχή, ιμιπενέμη, μετρονιδαζόλη, 
πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, Bacteroides. 
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Στην μελέτη ενσωματώθηκαν κλινικά στελέχη Gram - αρνη-
τικών αναερόβιων παθογόνων που συγκεντρώθηκαν κατά την 
διάρκεια μιας δεκαετίας (2002–2011), στα πλαίσια της ανα-
φοράς στελεχών από τα νοσοκομεία της Ελλάδος για επαλή-
θευση της ταυτοποίησης ή και έλεγχο ευαισθησίας. Όλα τα 
στελέχη που ενσωματώθηκαν στην μελέτη ήταν μοναδικά 
(ένα ανά είδος και ασθενή) και προέρχονταν από διαπιστωμέ-
να περιστατικά λοιμώξεων, ενώ αποκλείσθηκαν στελέχη από 
κλινικά δείγματα περιοχών με υψηλή αναερόβια φυσιολογι-
κή χλωρίδα (στοματική κοιλότητα, παχύ έντερο, περιπρωκτι-
κά δείγματα, κλπ.) που δεν μπορούσε να εξασφαλισθεί πλή-
ρως η κλινική σημαντικότητά της απομόνωσης. Η διαχείριση 
των κλινικών δειγμάτων και η κατ’ αρχήν ταυτοποίηση σε 
επίπεδο γένους/είδους πραγματοποιήθηκε στα μικροβιολογι-
κά εργαστήρια των νοσοκομείων προέλευσης. Στην συνέχεια 
τα στελέχη απεστάλησαν στο εργαστήριο του ΓΝΑ «Λαϊκό» 
όπου η ταυτοποίηση επιπέδου ΙΙΙ επιβεβαιώθηκε ή πραγματο-
ποιήθηκε από την αρχή με την χρήση βιοχημικών αντιδράσε-
ων και πρωτοκόλλων αναερόβιας βακτηριολογίας,1 καθώς και 
των συστημάτων Rapid ID32 A (BioMerieux, 69280, Marcy L’ 
Etoile, France) ή/και BBL Crystal Anaerobe ID system (Becton 
Dickinson and Co, Sparks, MR, 21152, USA). Όλα τα στελέχη 
αποθηκεύθηκαν σε θερμοκρασία -70°C. 

Η Ελάχιστη Ανασταλτική Πυκνότητα (ΕΑΠ) στα αντιβιο-
τικά πενικιλίνη, κεφοξιτίνη, πιπερακιλλίνη+ταζομπακτάμη, 
ιμιπενέμη, κλινδαμυκίνη και μετρονιδαζόλη προσδιορίσθηκε 
με την μέθοδο των ταινιών διαβαθμισμένης συγκέντρωσης 
(gradient strip method) και την χρήση του εμπορικά διαθέ-
σιμου συστήματος Etest strips (bioMerieux, 69280, Marcy L’ 
Etoile, France) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και 
τα κριτήρια των διεθνών οδηγιών του οργανισμού Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI).17 Συνοπτικά, από 48ωρο 
καλλιέργημα του στελέχους παρασκευαζόταν εναιώρημα πυ-
κνότητας 1x της κλίμακας MacFarland σε ζωμό brucella broth, 
το οποίο στην συνέχεια ενοφθαλμιζόταν σε τρυβλία brucella 
agar με αίμα αλόγου 5% v/v, βιταμίνη K1 (1 mg/L) και αιμίνη 
(5 mg/L). Όλα τα τρυβλία επωάσθηκαν σε θερμοκρασία 37°C 
για 48h με την χρήση ενός αναερόβιου κλιβάνου (Bactron 1.5 
Anaerobic Chamber, Cheldon Manufacturing, Cornelius, OR, 
USA) (Εικ. 1). Ο έλεγχος παραγωγής β-λακταμάσης πραγματο-
ποιούταν με την χρήση των δισκίων νιτροσεφίνης (Cefinase; 
BBL, Becton Dickinson and Co, Sparks, MR, 21152, USA). Η 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων γινόταν με βάση τις οδηγίες 
του CLSI.17, 18 Τα στελέχη Bacteroides fragilis ATCC 25285 και 

Bacteroides thetaiotaomicron ATCC 29741 χρησιμοποιήθηκαν 
για τον έλεγχο ποιότητας όλων των διαδικασιών.1, 17, 18 Κατά 
την διάρκεια της μελέτης οι σωστές αναερόβιες συνθήκες 
εξασφαλιζόταν με την χρήση ταινιών κυανού του μεθυλενί-
ου και ρεσαζουρίνης (Anaerobic Strip Indicators, bioMerieux, 
69280, Marcy L’ Etoile, France).1, 17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συνολικά μελετήθηκαν 942 κλινικά στελέχη Gram-αρνητικών 
αναερόβιων βακτηρίων. Τα κλινικά δείγματα προέλευσης 
προέρχονταν από λοιμώξεις της κοιλιάς, της πυέλου, του 
αναπνευστικού συστήματος, δέρματος και μαλακών μορίων, 
διαβητικού ποδιού και μικροβιαιμίες.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, η πλειονότητα των στελε-
χών ανήκε στην ομάδα του Bacteroides fragilis group (Νο= 
464, ποσοστό 49,3%), ενώ 137 στελέχη (14,5%) ταυτοποιή-
θηκαν στην ομάδα των Bacteroides spp. non-fragilis και 53 
στελέχη (5.6%) στο γένος των Parabacteroides spp. (Πίνα-
κας 1). Επιπλέον, τα στελέχη Prevotella spp. (Νο = 258) και 
Fusobacterium spp. (Νο = 34) αντιπροσώπευαν το 27,4% και 
3,6% των στελεχών, αντίστοιχα.

Το εύρος τιμών ΕΑΠ, οι τιμές ΕΑΠ50 και ΕΑΠ90, καθώς 
και τα εκατοστιαία ποσοστά αντοχής, ενδιάμεσης ευαισθη-
σίας και ευαισθησίας παρατίθενται στον Πίνακα 2. Η συνο-
λική αντοχή στην πενικιλίνη ήταν 87%, υψηλότερη στις 
ομάδες των Bacteroides fragilis group και Bacteroides spp. 
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ΕΙΚΟΝΑ 1
Ο αναερόβιος επωαστικός κλίβανος με πάγκο εργασίας Bactron 
1.5 Anaerobic Chamber (Cheldon Manufacturing, Cornelius, OR, 
USA).
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non-fragilis (97% και 96%, αντίστοιχα), ενώ ήταν χαμηλό-
τερη στα στελέχη Prevotella spp. (72%). Όλα τα ανθεκτικά 
στην πενικιλίνη στελέχη είχαν θετική την δοκιμασία της 
νιτροσεφίνης. Υψηλά ποσοστά αντοχής στην κλινδαμυκίνη 
και ενδιάμεσης ευαισθησίας και αντοχής στην κεφοξιτίνη 
καταγράφηκαν, ιδιαίτερα ανάμεσα στα στελέχη Bacteroides 
spp. (fragilis και non-fragilis group). Τα ανθεκτικά στην ιμι-
πενέμη στελέχη είχαν σποραδική εμφάνιση έως το 2008, για 
να σταθεροποιηθούν σε ποσοστό 1,5% στην συνέχεια (Εικ. 2). 
Η αντοχή στην πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη ήταν σταθερή 
σε ποσοστό 2% έως το 2005, ενώ στην συνέχεια εμφάνισε 
αύξηση σε δύο στάδια, αρχικά την περίοδο 2005–2008 και σε 
δεύτερη φάση (πιο έντονα) μετά το 2009, για να φτάσει στο 
8% το 2011 (Εικ. 2). Η αντοχή στην μετρονιδαζόλη παρουσί-
ασε και αυτή μια σταθερή μικρή αύξηση την περίοδο 2002 – 
2005, για να σταθεροποιηθεί στην συνέχεια στο 5%. 

Οι τιμές ΕΑΠ των προτύπων στελεχών που χρησιμοποιή-
θηκαν στην μελέτη ήταν σε κάθε περίπτωση μέσα στo αναμε-
νόμενο εύρος τιμών των διεθνών οδηγιών.17, 18

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα ποσοστά αντοχής στην  πενικιλίνη ήταν ιδιαίτερα υψη-
λά, κυρίως ανάμεσα στα στελέχη Bacteroides spp., όπως ήταν 
αναμενόμενο, καθόσον τα στελέχη του συγκεκριμένου γέ-
νους παράγουν χρωμοσωματικές β-λακταμάσες που υδρολύ-
ουν το αντιβιοτικό,1 γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στην πα-
ρούσα μελέτη, με την χρήση της μεθόδου της νιτροσεφίνης.

Σχετικά με την κεφοξιτίνη, αν και η ευαισθησία στο σύ-
νολο των στελεχών κυμάνθηκε σε ποσοστό άνω του 60%, 
τα ποσοστά ενδιάμεσης ευαισθησίας ήταν ιδιαίτερα υψηλά 
(19%), ενώ οι τιμές ΕΑΠ50 και ΕΑΠ90 ήταν κοντά στο όριο της 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κατανομή των στελεχών ανά γένος και είδος.

ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ Nº

Bacteroides fragilis group 464

B. fragilis 240

B. thetaiotaomicron 99

B. uniformis 45

B. vulgatus 30

B. ovatus 21

B. eggerthii 20

B. caccae 9

Bacteroides spp. non-fragilis 1 110

Parabacteroides spp. 2 53

P. merdae 36

P. distasonis 17

Prevotella spp. 258

P. oralis 73

P. bivia 57

P. buccalis 28

P. loescheii 26

P. buccae 20

P. disiens 19

P. intermedia 16

P. denticola 12

P. melaninogenica 7

Fusobacterium spp. 34

F. nucleatum 13

F. necrophorum 10

F. russii 6

F. varium 5

Campylobacter ureolyticus 3 27

Porphyromonas spp. 17

Veillonella spp. 10

Tissierella praeacuta 4 9

Σύνολο στελεχών 942

1. Αφορά κυρίως στελέχη Bacteroides capillosus.
2. Τα είδη με την προηγούμενη ονομασία Bacteroides merdae 

και Bacteroides distasonis, που ανήκαν στην ομάδα των 
Bacteroides fragilis group, πλέον ταξινομούνται ως νέα είδη 
Parabacteroides merdae και Parabacteroides distasonis στο 
νέο γένος των Parabacteroides spp.

3. Το είδος με την προηγούμενη ονομασία Bacteroides ureolyti-
cus που ανήκε στην ομάδα των Bacteroides spp. non-fragilis, 
πλέον ταξινομείται ως νέο είδος Campylobacter ureolyticus 
στο γένος των Campylobacter spp.

4. Το είδος με την προηγούμενη ονομασία Bacteroides praeacu-
tus που ανήκε που ανήκε στην ομάδα των Bacteroides spp. 
non-fragilis, πλέον ταξινομείται ως νέο είδος Tissierela praea-
cuta στο νέο γένος των Tissierela spp.
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ενδιάμεσης ευαισθησίας (16 mg/L) και στο ανθεκτικό όριο (64 
mg/L), αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη αναφερθεί 
στην βιβλιογραφία σε αντίστοιχες μελέτες άλλων κρατών 4, 8, 

19 και απαιτούν προσεκτικότερη παρακολούθηση στο μέλλον 
σχετικά με την εξέλιξη της δραστικότητας του συγκεκριμέ-
νου αντιβιοτικού.

Η πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη και η ιμιπενέμη, σε γενι-
κές γραμμές διατήρησαν την εξαιρετική δραστικότητά τους 
μέχρι το 2006 και το 2007, αντίστοιχα, έναντι της πλειονό-
τητας των στελεχών, όμως η αύξηση της αντοχής που κατα-
γράφηκε, μετά το 2006 και το 2007 (Πίνακας 2 και Εικ. 2), 
απαιτεί και σε αυτή την περίπτωση προσεκτικότερη παρακο-
λούθηση στο μέλλον. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
η εξέλιξη της αύξησης της αντοχής στα δύο συγκεκριμένα 
φάρμακα ήταν διαφορετική. Όσον αφορά την πιπερακιλλίνη-
ταζομπακτάμη, η αύξηση πραγματοποιήθηκε σε δύο κύριες 
φάσεις, η πρώτη την περίοδο 2006–2008 και η δεύτερη την 
περίοδο 2010–2011, ενώ σχετικά με την ιμιπενέμη, ουσια-
στικά μετά το 2008 σταθεροποιήθηκε η σποραδική αντοχή. 
Παρόμοια δεδομένα αντοχής των αναερόβιων βακτηρίων, 
τουλάχιστον στις καρβαπενέμες, έχουν καταγραφεί και σε 
άλλες μελέτες, κυρίως από χώρες με αυξημένη κατανάλωση 
καρβαπενεμών, όπως η Ιαπωνία.20 Παρ’ όλα αυτά όμως, η πα-
ρούσα μελέτη έδειξε ότι η πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη και 

η ιμιπενέμη εξακολουθούν να παραμένουν εξαιρετικά δρα-
στικά σε Εθνικό επίπεδο έναντι των Gram-αρνητικών αναέ-
ροβιων παθογόνων, με υψηλά ποσοστά ευαισθησίας και πολύ 
χαμηλές τιμές ΕΑΠ50/ΕΑΠ90.

Η αντοχή στην ιμιπενέμη στα αναερόβια συνήθως οφεί-
λεται στην δράση μιας μεταλλο-β-λακταμάσης, που εξαρτάται 
από την παρουσία ψευδαργύρου στο μόριο της και κωδικο-
ποιείται από το γονίδιο cfiA. Έχει παρατηρηθεί ότι τόσο ευαί-
σθητα όσο και ανθεκτικά στην ιμιπενέμη αναερόβια στελέχη 
μπορεί να διαθέτουν το συγκεκριμένο γονίδιο, όμως η έκφρα-
ση της αντοχής επάγεται από την ύπαρξη αλληλουχιών εισ-
δοχής.3, 20 Παρόμοια δεδομένα φαίνεται να ισχύουν και για 
ορισμένα από τα ανθεκτικά στελέχη της παρούσας μελέτης 
(Ι. Παπαπαρασκευάς και Α. Κατσανδρή, προσωπική επικοινω-
νία). Όσον αφορά την πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, η αντο-
χή συνήθως οφείλεται σε πλασμιδιακές β-λακταμάσες που 
υδρολύουν την πιπερακιλλίνη και δεν αναστέλλονται από την 
ταζομπακτάμη.1

Μη ευαίσθητα στην μετρονιδαζόλη (ανθεκτικά και ενδι-
άμεσα), με βάση τις οδηγίες της CLSI,17, 18 ήταν 48 στελέχη 
(συνολικά 5,1%). Η διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών (Εικ. 
2) δείχνει ότι η αντοχή στην μετρονιδαζόλη, αν και χαμηλή 
(3,4%), ήταν υπαρκτό φαινόμενο στην Ελλάδα την περίοδο 
έναρξης της δραστηριοποίησης της Ομάδας Μελέτης, γεγονός  

ΕΙΚΟΝΑ 2
Διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών των μη-ευαίσθητων στελεχών 
(ανθεκτικών και ενδιάμεσων) στα αντιβιοτικά μετρονιδαζόλη, 
ιμιπενέμη και πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, με βάση τα όρια 
κατηγοριοποίησης της CLSI.
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που έχει αποτυπωθεί και στις αντίστοιχες δημοσιεύ-
σεις.4,10-12 Εδώ βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι 
τα ελάχιστα δεδομένα που υπήρχαν δημοσιευμένα προ του 
200214,15 δεν επιτρέπουν τον ακριβή εντοπισμό της χρονικής 
περιόδου εμφάνισης αυτού του φαινομένου. Έκτοτε, η τάση 
φάνηκε να είναι ελαφρά αυξητική, έως ότου σταθεροποιήθη-
κε στα επίπεδα του 5% μετά το 2007. Η συγκεκριμένη κατά-
σταση πιθανά αντικατοπτρίζει αύξηση της χρήσης του αντι-
βιοτικού στην εμπειρική χημειοθεραπεία, αν και συγκριτικά 
διεθνή δεδομένα κατανάλωσης ειδικά για την μετρονιδαζόλη 
δεν υπάρχουν, όπως υπάρχουν για άλλα αντιβιοτικά και πα-

ρατίθενται στην ιστοσελίδα της Ομάδας Εργασίας European 
Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC) [http://
app.esac.ua.ac.be/public, τελευταία επίσκεψη 1/3/2012]. Με 
βάση τα δεδομένα της ESAC, η Ελλάδα φαίνεται να είναι πρώ-
τη στην κατανάλωση όλων σχεδόν των ομάδων αντιβιοτικών.

Διεθνώς, η αντοχή στην μετρονιδαζόλη έχει καταγραφεί 
έως και σε ποσοστό 7% σε αρκετές τοπικές ή πολυκεντρικές 
μελέτες2-4, 7, 9, 21, 22 και οφείλεται σε διάφορους μηχανισμούς, 
όπως η ελαττωμένη είσοδος ή η ενεργή απέκκριση από τα βα-
κτήρια, αλλά κυρίως σε έκφραση γονιδίων κλάσης nim που 
κωδικοποιούν για μια εναλλακτική αναγωγάση της 5-νιτροϊμι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Εύρος τιμών ΕΑΠ, τιμές ΕΠΑ50/ΕΑΠ90 και εκατοστιαία ποσοστά ευαισθησίας των αναερόβιων στελεχών.

ΕΙΔΟΣ
(Nº στελεχών)

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ
ΕΑΠ (mg/L) 1 % Ευαισθησία 2

Εύρος ΕΑΠ50 ΕΑΠ90 Av Ev Eυ

Σύνολο στελεχών (942)

Πενικιλλίνη 0,016 – 256 64 256 87 7 6

Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη 0,016 – 256 0,25 8 7 2 91

Κεφοξιτίνη 0,016 – 256 16 64 12 19 69

Ιμιπενέμη 0,016 – 32 0,064 0,5 1 1 98

Κλινδαμυκίνη 0,016 – 256 4 256 33 8 59

Μετρονιδαζόλη 0,016 – 32 0,5 2 3 2 95

Bacteroides fragilis group 
(464)

Πενικιλλίνη 0,5 – 256 32 128 97 1 2

Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη 0,032 – 256 0,25 8 2 2 96

Κεφοξιτίνη 0,5 – 256 16 64 27 18 55

Ιμιπενέμη 0,016 – 32 0,064 0,5 1 0 99

Κλινδαμυκίνη 0,016 – 256 1 256 36 8 56

Μετρονιδαζόλη 0,032 – 256 0,5 16 4 1 95

Bacteroides fragilis (240)

Πενικιλλίνη 0,125 – 256 32 256 99 1 0

Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη 0,016 – 256 0,25 8 3 2 95

Κεφοξιτίνη 0,125 – 256 32 256 20 14 66

Ιμιπενέμη 0,016 – 32 0,064 0,25 1 0 99

Κλινδαμυκίνη 0,016 – 256 4 256 17 8 75

Μετρονιδαζόλη 0,125 – 256 0,5 1 6 1 94
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δαζόλης που μετατρέπει την αναχθείσα νιτροϊμιδαζόλη (που 
είναι τοξική για τα αναερόβια) σε μη τοξικό παράγωγο.7, 11, 21, 

22 Επιπλέον, ελαττωμένη ευαισθησία (ΕΑΠ4 – 8mg/L) έχει 
αναφερθεί σε πολυκεντρικές μελέτες της Ευρωπαϊκής Ομά-
δας ESGAI,3, 4 γεγονός που επίσης έχει εντοπισθεί και στην 

παρούσα μελέτη (10 από τα ευαίσθητα με τις οδηγίες της CLSI 
στελέχη είχαν τιμές ΕΑΠ 4 και 8 mg/L). Στελέχη με τιμές ΕΑΠ 
έως και 0,5 mg/L μπορεί να διαθέτουν μη εκφραζόμενα γο-
νίδια αντοχής κλάσης nim,21, 22 όπως έχει ήδη σημειωθεί σε 
αρκετά στελέχη της παρούσας συλλογής.11 Σε αυτό το σημείο 

Bacteroides thetaiotaomi-
cron (99)

Πενικιλλίνη 0,25 – 256 32 256 94 6 0

Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη 0,064 – 32 0,5 8 2 2 96

Κεφοξιτίνη 0,25 – 256 16 64 26 22 52

Ιμιπενέμη 0,016 – 2 0,125 0,5 0 0 100

Κλινδαμυκίνη 0,25 – 256 16 256 57 7 36

Μετρονιδαζόλη 0,25 – 16 0,5 4 2 1 97

Bacteroides spp. non-fragi-
lis (110) 3

Πενικιλλίνη 0,032 – 256 32 256 96 0 4

Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη 0,016 – 16 0,25 16 2 1 97

Κεφοξιτίνη 0,25 – 256 16 64 12 30 58

Ιμιπενέμη 0,016 – 4 0,125 1 0 0 100

Κλινδαμυκίνη 0,032 – 256 4 64 36 9 55

Μετρονιδαζόλη 0,032 – 8 0,5 16 0 6 94

Prevotella spp. (258)

Πενικιλλίνη 0,016 – 32 4 32 77 9 14

Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη 0,016 – 2 0,016 1 1 1 92

Κεφοξιτίνη 0,016 – 32 1 16 6 8 86

Ιμιπενέμη 0,016 – 0.5 0,064 0,125 0 0 100

Κλινδαμυκίνη 0,016 – 256 0,064 64 20 6 74

Μετρονιδαζόλη 0,016 – 32 0,5 64 2 2 96

Fusobacterium spp. (34)

Πενικιλλίνη 0,016 – 64 0,5 8 43 7 50

Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη 0,016 – 1 0,032 0,5 0 0 100

Κεφοξιτίνη 0,125 – 32 0,25 1 7 4 89

Ιμιπενέμη 0,016 – 0,5 0,032 0,125 0 0 100

Κλινδαμυκίνη 0,016 – 256 1 128 19 12 69

Μετρονιδαζόλη 0,016 – 2 0,5 1 0 0 100

1. ΕΑΠ50, ΕΑΠ90: Συγκεντρώσεις των αντιβιοτικών στις οποίες το 50% και 90% των στελεχών, αντίστοιχα, αναστέλλονται.
2. Αν: Ανθεκτικο, Εν: Ενδιάμεσα ευαίσθητο, Ευ: Ευαίσθητο
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θα πρέπει να τονισθεί ότι η πραγματική κλινική σημασία των 
στελεχών που συνδυάζουν ελαττωμένη ευαισθησία με την 
παρουσία του μηχανισμού αντοχής (γονίδιο κλάσης nim), δεν 
έχει αποσαφηνισθεί πλήρως, καθώς δεν έχουν περιγραφεί 
στην βιβλιογραφία θεραπευτικές αποτυχίες, είτε σε ασθενή 
είτε σε πειραματικό μοντέλο λοίμωξης. Επίσης, έχει προταθεί 
ότι τα όρια κατηγοριοποίησης της CLSI (Ευαισθησία ≤ 8 mg/L, 
Ενδιάμεση αντοχή = 16 mg/L και Αντοχή ≥ 32 mg/L) θα πρέπει 
να τροποποιηθούν, αφού ενδέχεται να είναι σε θέση να απο-
κρύψουν την χαμηλού επιπέδου αντοχή.3 Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing (EUCAST) έχει ήδη προχωρήσει σε αυτή την αναθε-
ώρηση, θέτοντας ένα μόνο όριο (Ευαισθησία ≤ 4 mg/L, Αντο-
χή > 4 mg/L), [http://www.eucast.org/clinical_breakpoints, 
τελευταία επίσκεψη 1/3/1012]. Με βάση τα ανωτέρω, όλα τα 
στελέχη με ΕΑΠ = 8 mg/L κατηγοριοποιούνται ως ευαίσθητα 
με βάση την CLSI και ανθεκτικά με βάση την EUCAST, ενώ τα 
στελέχη με ΕΑΠ = 16 mg/L κατηγοριοποιούνται ως ενδιάμεσα 
με βάση την CLSI και ανθεκτικά με βάση την EUCAST. Στην 
παρούσα μελέτη καταγράφηκαν τέσσερα και δύο στελέχη με 
ΕΑΠ 8 και 16 mg/L, αντίστοιχα, γεγονός που σημαίνει ότι το 
τοπικό πρόβλημα της αναντιστοιχίας δεν φαίνεται να είναι 
ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό, όμως η περαιτέρω επιτήρηση κρί-
νεται απαραίτητη.

Η αντοχή στην κλινδαμυκίνη στο σύνολο των στελεχών 
ήταν 33%, ενώ επιπλέον 8% ήταν στη περιοχή της ενδιάμεσης 
ευαισθησίας. Η αντοχή αυτή καταγράφηκε κυρίως σε στελέ-
χη Bacteroides spp. και πολύ λιγότερο στα στελέχη Prevotella 
spp. Παρόμοια δεδομένα έχουν σημειωθεί επανειλημμένως 
στο παρελθόν, κυρίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου,3, 

4, 8 σε αντίθεση με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορά. Με βάση 
τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, οι διεθνείς οδηγίες δεν 
κατατάσσουν πλέον το αντιβιοτικό στην ομάδα των in vitro 
επαρκών για την θεραπεία αναερόβιων λοιμώξεων, ιδιαίτερα 
της κοιλιακής χώρας.23 Όσον αφορά τον μηχανισμό αντοχής, 
φαίνεται ότι ευθύνονται κυρίως γονίδια κλάσης erm, τα οποία 
είναι γνωστό ότι μπορούν εύκολα να μεταφερθούν ανάμεσα 
σε διάφορα γένη Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτη-
ρίων της χλωρίδας συγκεκριμένων περιοχών του ανθρώπινου 
σώματος, όπως του στοματοφάρυγγα.24

Συμπερασματικά, με βάση τα ανωτέρω, η αντοχή των ανα-
ερόβιων Gram-αρνητικών παθογόνων στα χρησιμοποιούμενα 
αντιβιοτικά ποικίλει και μπορεί να χαρακτηριστεί, ανάλογα 
με το αντιβιοτικό, ως ιδιαίτερα υψηλή (στην πενικιλλίνη), 
υψηλή έως σημαντική (στην κεφοξιτίνη και την κλινδαμυ-

κίνη), χαμηλή και υπό έλεγχο (στην μετρονιδαζόλη και την 
πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη), ή εξαιρετικά χαμηλή (ιμιπενέ-
μη). Παρ’ όλα αυτά, η τάση αύξησης της αντοχής των αναερό-
βιων βακτηρίων σε συγκεκριμένα αντιβιοτικά καθιστά απα-
ραίτητη την περαιτέρω επιτήρηση σε πολυκεντρικό επίπεδο.
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