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AMS.net CA-UTI 
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• Γυναίκα, 78 ετϊν ειςάγεται λόγω ΑΕΕ με Α.θμιπάρεςθ και τίκεται 
Foley. Β=80 Kg Cr=1,6 

• ΑΑ: Δτ2 από 12ετίασ, υπζρταςθ, αναφζρονται «ουρολοιμϊξεισ» 
(μερικζσ ςαφϊσ αςυμπτωματικζσ βακτθριουρίεσ) με λιψθ 
αντιμικροβιακϊν, τελευταία προ 4μινου Zinadol. 

• Σθν 4θ θμζρα προςτίκεται ceftriaxone για «να μθν κάνει πυρετό 
επειδι ζχει κακετιρα» 

• Σθν 8θ θμζρα πυρζςςει…. 
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Τα ωσ τώρα λάκθ… 
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Όταν παρουςιάηεται ο πυρετόσ… 

• Θ=38,9 με ρίγοσ, RR=28 ΑΠ=100/70 επίπεδο ςυνείδθςθσ 
επθρεαςμζνο ζναντι του των προθγουμζνων θμερϊν 

• Από τθν αντικειμενικι εξζταςθ ουδζν ζτερο (και επί γνωςτισ 
βακτθριουρίασ πρζπει να αναηθτείται τυχόν άλλθ εςτία 
πυρετου/ΝΛ? πχ HAP, CLABSI, cSSTI κττ) 

• Θεράποντεσ καταλιγουν CA-UTI…ςτζλνουν Κ/α αιματοσ οφρων και...  



Επιλζγουν, επιλζγετε , ζναρξθ αγωγισ 

1. Meropenem+linezolid 

2. Pip/tazo 

3. Gentamicin 

4. Ceftazidime+vancomycin 

5. Ciprofloxacin  

6. Ceftaroline 
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comments 
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• Σθν επομζνθ Κ/α ουρων και αίματοσ αναδεικνφουν Gram –ve 

• Σθν μεκεπομζνθ απάντθςθ ευαιςκθςιϊν 
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• Σι ...κρφβει το πράςινο; 
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Αποκλιμακώνουμε; 

• Βάηουμε Zerbaxa? 
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Συνικθ λάκθ  

• Δεν λαμβάνεται υπ’οψιν προτζρα αντιμικροβιακι Rx 

• Καλφπτονται , αςκοπα, με αντιμικροβιακό τα ..Foley και όχι οι αςκενείσ! 

• Δεν λαμβάνεται υπ’οψιν (ι δεν είναι γνωςτό) το προφίλ αντοχισ των πακογόνων 
του ιδρφματοσ και του τμιματοσ 

• Δεν εφαρμόηεται υγιεινι των χεριϊν και νοςοκομειακι υγιεινι! 

• Δεν επικοινωνοφμε με το εργαςτιριο, περιμζνοντασ το ...ταχυδρομείο! 
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Περιςτατικό 

•  Άνδρασ 48 ετϊν προςζρχεται το βράδυ ςτα ΣΕΠ με πυρετό ωσ 38,8° C από 
24ϊρου με ρίγοσ και δυςουρικά ενοχλιματα. Από τθ φυςικι εξζταςθ 
διαπιςτϊνουμε ότι είναι ςε καλι γενικι κατάςταςθ, ζχει ςθμείο Giordano  
ΔΕ και είναι αιμοδυναμικά ςτακερόσ.  

• Ζχει ιςτορικό νεφρολικίαςθσ και λικοτριψίασ προ 5ετίασ. Προ μθνόσ είχε 
επειςόδιο ουρολοίμωξθσ από E.coli το οποίο αντιμετωπίςτθκε επιτυχϊσ με 
ςιπροφλοξαςίνθ p.o.  

• τα ΣΕΠ διαπιςτϊκθκε από το stick οφρων πυουρία 3+ και ερυκρά 3+ ενϊ 
ςτον υπερθχογραφικό ζλεγχο αναδείχκθκε εικόνα λίκου ςτον ΔΕ ουρθτιρα 
με ςυνοδό διάταςθ του ΠΚ ςφςτοιχα. 

• Ειςάγεται ςτουσ ουρολόγουσ λόγω τθσ λικίαςθσ για αντιμετϊπιςθ. 



Περιςτατικό 

1θ θμζρα νοςθλείασ 

•  Κατά τθν ειςαγωγι του ελιφκθςαν 
καλλιζργειεσ αίματοσ/οφρων και τζκθκε ςε 
αγωγι με ιπροφλοξαςίνθ 400 mg x 2 iv 

•  Αποφαςίηεται να ειςαχκεί ςτο χειρουργείο 
τθν άλλθ μζρα το πρωί για τοποκζτθςθ 
pigtail λόγω τθσ διάταςθσ του ΠΚ 

• Σο πρωί μετά από δφο δόςεισ 
ςιπροφλοξαςίνθσ τίκεται pigtail ΔΕ και ο 
άρρωςτοσ μεταφζρεται ςτο κάλαμο με 
ουροκακετιρα.  

 



 
Ήταν ςωςτι θ επιλογι τθσ αντιμικροβιακισ αγωγισ; 

1. ΝΑΙ 

2. ΟΧΙ 

Ερώτθςθ 1  



Δεν πρζπει να χορθγοφνται εμπειρικά οι 
ομάδεσ αντιβιοτικών που ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί το τελευταίο τρίμθνο 

Κανόνασ Αντιμικροβιακισ 
Χθμειοκεραπείασ 



Περιςτατικό 

2θ θμζρα νοςθλείασ 

•  Μία ϊρα μετά τθν επιςτροφι ςτο κάλαμο οι ςυγγενείσ του 
ανιςυχοι καλοφν διότι ο αςκενισ εμφανίηει δυςκολία ςτθν 
αναπνοι, είναι κάτωχροσ και δεν τουσ απαντάει….. 

• Ο νοςθλευτισ που καταφκάνει διαπιςτϊνει Θ=39ο C, ΑΠ=70/50 
mm Hg, ςφφξεισ = 120/min, SaO2 = 90% και καλεί επειγόντωσ το 
γιατρό. 

• Ο γιατρόσ διαπιςτϊνει τθν ίδια κατάςταςθ χορθγεί άμεςα υγρά IV 
και προςκζτει ςτθν αντιμικροβιακι αγωγι αμικαςίνθ 1gr x 1 IV 

 



O  αςκενισ ζχει λοίμωξθ από τθν κοινότθτα; 

1. ΝΑΙ 

2. ΟΧΙ 
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Λοίμωξθ Ουροποιθτικοφ που Σχετίηεται με  
Χώρουσ Παροχισ Φροντίδασ Υγείασ – Οριςμοί  

• Νοςοκομειακι ουρολοίμωξθ: Αφορά λοίμωξθ του ουροποιθτικοφ που 

αποκτάται κατά τθ νοςθλεία του αςκενοφσ α) ςε < 48ϊρεσ από τθν ειςαγωγι 

εφόςον προθγείται ιατρονοςθλευτικόσ χειριςμόσ ουροποιθτικοφ, β) ςε 

διάςτθμα ≥ 48 ωρϊν από τθν ειςαγωγι ι ωσ και 5 θμζρεσ μετά το εξιτιριο από 

τθ κλινικι. 

• Ουρολοίμωξθ αποδιδόμενθ ςε ουροκακετιρα (CAUTI): Αφορά κλινικι 

ςθμειολογία και ςυμπτωματολογία ουρολοίμωξθσ, με βακτθριουρία ≥103cfu/ml 

από ≥1 πακογόνο, ςε καλλιζργεια οφρων αςκενοφσ ςτον οποίο ο 

ουροκακετιρασ ζχει αφαιρεκεί τισ προθγοφμενεσ 48 ϊρεσ. 

Ευθυμία Γιαννιτσιώτη 



Συνζχεια Περιςτατικοφ 

• Παρά τθ χοριγθςθ των υγρϊν και τθσ αμικαςίνθσ ο αςκενισ 
παρζμεινε αιμοδυναμικά αςτακισ και μεταφζρκθκε ςτθ 
ΜΕΘ δφο ϊρεσ μετά για περαιτζρω αντιμετϊπιςθ. 

• Εκτόσ από τθν υποςτθρικτικι αγωγι οι γιατροί τθσ ΜΕΘ 
ςυηθτοφςαν για τθν αντιμικροβιακι αγωγι που ζπρεπε να 
βάλουν χωρίσ όμωσ να ςυμφωνοφν μεταξφ τουσ….. 

 



 
Οι προτάςεισ των γιατρών τθσ ΜΕΘ ςαν προςκικθ ςτθν 
αμικαςίνθ ικελαν βανκομυκίνθ και:  

 

1. υνζχιςθ τθσ ςιπροφλοξαςίνθσ 

2. Μεροπενζμθ 

3. Μεροπενζμθ/κολιμυκίνθ 

4. Πιπερακιλλίνθ/ταηομπακτάμθ 

5. Κεφεπίμθ 

6. Κεφτολοηάνθ/ταηομπακτάμθ 

 
Εςείσ τι λζτε; 
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Αγωγι βάςει του 
αντιβιογράμματοσ 
του πακογόνου 

Aρχικι 
εμπειρικι 

αγωγι1
 

Λιψθ αντιβιοτικϊν το 
τελευταίο τρίμθνο ι 

νοςθλεία/ουρολογικοί 
χειριςμοί 

 
ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

Γνωςτόσ αποικιςμόσ με 
κετικι πρόςφατθ (<μινα) 

καλλιζργεια οφρων και 
αντιβιόγραμμα 

 

Νοςθλεία 
ςε ΜΕΘ 

Μεροπενζμθ ι Ιμιπενζμθ/ 
ςιλαςτατίνθ + κολιςτίνθ 
(επί ςοβαρισ κλινικισ 

εικόνασ, άλλωσ 
μονοκεραπεία) 

Κεφαλοςπορίνθ 
γ’ γενιάσ + 

αμινογλυκοςίδθ2
 

Πιπερακιλλίνθ/ταηομπακτάμθ3 

ι κεφτολοηάνθ/ταηομπακτάμθ4
 

+ 
αμινογλυκοςίδθ2

 

Αποκλιμάκωςθ εμπειρικισ αγωγισ 
βάςει αντιβιογράμματοσ 

Ευθυμία Γιαννιτσιώτη 



Σχόλια 

• Οι κινολόνεσ δεν χρθςιμοποιοφνται ςε εμπειρικι κεραπεία 

νοςοκομειακισ ουρολοίμωξθσ εκτόσ κι αν υπάρχουν 

επιδθμιολογικά δεδομζνα υψθλισ ποςοςτιαίασ ευαιςκθςίασ 

των νοςοκομειακϊν ουροπακογόνων. 

• Η αμινογλυκοςίδθ χορθγείται ςε ςυνδυαςμό για τα 3 πρϊτα 

24ϊρα, ςε αςκενείσ με  βακτθριαιμία. 



Συνζχεια Περιςτατικοφ 

2θ θμζρα νοςθλείασ 

• Αςκενισ ςε μθ επεμβατικό αεριςμό, με ινότροπθ 
υποςτιριξθ και ςε φίλτρο ςυνεχοφσ αιμοδιικθςθσ λόγω  
ανουρίασ και οξζωςθσ. 

• Ενθμζρωςθ από το εργαςτιριο για κετικι καλλιζργεια 
αίματοσ με gram αρνθτικό, ενϊ από τθν καλλιζργεια 
οφρων φαίνεται να ζχει αναπτυχκεί επίςθσ gram αρνθτικό 
που μοιάηει με  E.coli. 

• O αςκενισ παραμζνει ςε μεροπενζμθ και οι ςτάκμεσ τθσ 
αμικαςίνθσ 24 ϊρεσ μετά τθ προθγοφμενθ λιψθ είναι 
12μg/ml  

 



 
Πρζπει να πάρει αμικαςίνθ με αυτά τα ελάχιςτα (trough) επίπεδα 
του φαρμάκου; 

1. ΝΑΙ 

2. ΟΧΙ 
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Πίνακασ 2. Δοςολογία αμινογλυκοςιδϊν ςε εφάπαξ χορθγοφμενα ςχιματα. Απαιτείται 
παρακολοφκθςθ τθσ ςτάκμθσ του φαρμάκου ςτο πλάςμα με ςτόχο αμικαςίνθ μζγιςτθ 56-64 μg/ml, 

ελάχιςτθ <1μg/ml, νετιλμικίνθ μζγιςτθ 22-30 μg/ml, ελάχιςτθ <1 μg/ml, γενταμικίνθ και 
τομπραμυκίνθ μζγιςτθ 16-24 μg/ml, ελάχιςτθ <1 μg/ml. 

Αμινογλυκοςίδθ CrCI (ml/min)5 

  >80 60-80 40-60 30-40 20-30 10-20 <10 

  Δόςθ ανά 24 h (mg/kg) Δόςθ ανά 48 h (mg/kg) Δόςθ ανά 72 h 
(mg/kg) και μετά 

ΑΜΚ 

Γενταμικίνθ, 

Σομπραμυκίνθ 

5-7 

 (7 ςε βαρζωσ 

πάςχοντεσ) 

4 3,5 2,5 4 3 2 

Αμικαςίνθ, 
τρεπτομυκίνθ 

15 12 7,5 4 7,5 4 3 

Νετιλμικίνθ 6,5 5 4 2 3 2,5 2 

Πίνακασ 3. Δοςολογία αμινογλυκοςιδϊν ςε αςκενείσ βαρζωσ πάςχοντεσ υπό ςυνεχι φλεβοφλεβικι 
αιμοδιικθςθ. Απαιτείται παρακολοφκθςθ τθσ ςτάκμθσ του φαρμάκου ςτο πλάςμα. Οι 
επικυμθτζσ κεραπευτικζσ ςυγκεντρϊςεισ ποικίλλουν ανάλογα με το είδοσ τθσ λοίμωξθσ. 

  Δοςολογία για Gram (-) λοιμώξεισ 

Αμινογλυκοςίδθ Δόςθ φόρτιςθσ Δόςθ ςυντιρθςθσ 

Γενταμικίνθ 3 mg/kg 2 mg/kg/24-48 h 

Σομπραμυκίνθ 3 mg/kg 2 mg/kg/24-48 h 

Αμικαςίνθ 10 mg/kg 7,5 mg/kg/24-48 h 

126 



3θ θμζρα νοςθλείασ και από τθν καλλιζργεια αίματοσ και οφρων 
αναδείχκθκε E.coli >105 cfu/ml με τον ακόλουκο ζλεγχο ευαιςκθςιϊν: 

Ευαιςκθςία 

Αντοχι 
ESBL 



Με βάςθ το τελικό αντιβιόγραμμα ποιά είναι θ 
ενδεδειγμζνθ κεραπεία; 

1.Αμοξυκιλλίνθ/κλαβουλανικό 

2.Πιπερακιλλίνθ/ταηομπακτάμθ 

3. Κεφοξιτίνθ 

4. Μεροπενζμθ 

5. Ερταπενζμθ 

6. Κολιςτίνθ 

7. Σιγκεκυκλίνθ 

Ερώτθςθ 5  



Clin Infect Dis. 2012 Jan 15;54(2):167-74 

• 192 αςκενείσ από 6  προοπτικζσ μελζτεσ με βακτθριαιμία προερχόμενθ από 
το ουροποιθτικό ι τα χολθφόρα με ESBL E.coli 

• H κεραπεία με Αμοξυκιλλίνθ/κλαβουλανικό ι Πιπερακιλλίνθ/ταηομπακτάμθ 
εφόςον είναι δραςτικά με βάςθ το αντιβιόγραμμα εμφανίηουν τθν ίδια 
κνθτότθτα και διάρκεια νοςθλείασ όπωσ θ κεραπεία με καρβαπενζμθ 

• Θα πρζπει να χορθγοφνται τα ςωςτά κεραπευτικά ςχιματα. 

• Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςαν κεραπεία αποκλιμάκωςθσ από 
καρμπαπενζμθ εφόςον υπάρχει ευαιςκθςία ςτο αντιβιόγραμμα. 

• ΔΕΝ προτείνεται θ χοριγθςθ ςε βαρζωσ πάςχοντεσ αςκενείσ χωρίσ 
αντιβιόγραμμα 



Κεφτολοηάνθ/ταηομπακτάμθ (ZERBAXA: 1gr/0,5gr) 

• Πρόςφατα ο ςυνδυαςμόσ ζλαβε ζγκριςθ για επιπλεγμζνεσ 
ενδοκοιλιακζσ λοιμϊξεισ και ουρολοιμϊξεισ, είναι δραςτικόσ 
ζναντι των περιςςοτζρων εντεροβακτθριακϊν που παράγουν 
ESBL και ζναντι ςτελεχϊν Pseudomonas aeruginosa υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι τα ςτελζχθ αυτά δεν παράγουν 
καρβαπενεμάςεσ.  

• Mόνο ωσ ςτοχευμζνθ αγωγι επί απομονϊςεωσ μικροοργα- 
νιςμϊν που παράγουν ESBL και ζχουν MIC > 16μg/ml ςτθ 
πιπερακιλλίνθ/ταηομπακτάμθ. 



• Αςκενισ με ςταδιακι βελτίωςθ του αεριςμοφ του και μείωςθ των 
ινότροπων, ενϊ εξακολουκεί να είναι ςε φίλτρο ςυνεχοφσ 
αιμοδιικθςθσ. 

• Αγωγι με πιπερακιλλίνθ/ταηομπακτάμθ 4,5 x 3 iv και ςτάκμεσ 
αμικαςίνθσ 5 μg/ml 

• U/S: pigtail ςτθ κζςθ του χωρίσ διατάςεισ με υπερθχογζνεια του 
ΔΕ νεφρικοφ παρεγχφματοσ 

• Εργαςτθριακά: CRP πτωτικι (από 30      15 mg/dl),  WBC: 
14.000 

4θ θμζρα νοςθλείασ 



• Ο αςκενισ βελτιωμζνοσ με ελάχιςτθ δόςθ ινότροπων και ςε 
φίλτρο αιμοδιικθςθσ 12 ϊρεσ το 24ωρο δεδομζνου ότι ζχει και 
δικι του διοφρθςθ. 

•  Κδια αγωγι με πιπερακιλλίνθ/ταηομπακτάμθ 

• Κ/α αποικιςμοφ κοπράνων Klebsiella pneumoniae: 

• Νζα κ/α οφρων: Klebsiella pneumoniae >100.000 cfu/ml και 
Candida albicans >100.000 cfu/ml με τισ ακόλουκεσ ευαιςκθςίεσ 

 

7θ θμζρα νοςθλείασ 



 

>64 R 



 



Τι αγωγι κα χορθγιςετε; 

1. Σίποτα 

2. Κολιμυκίνθ 

3. Φλουκοναηόλθ 

4. Φωςφομυκίνθ  

5. Σιγκεκυκλίνθ 

6. Κολιμυκίνθ/φλουκοναηόλθ 

7. Αλλαγι του ουροκακετιρα  

Ερώτθςθ 6  



Αςυμπτωματικι  βακτθριουρία  
ουροκακετιρα 

• Ανάπτυξθ ≥ 105cfu/ml ςε καλλιζργεια οφρων με ≥ 1 πακογόνο ςε 

αςκενι που φζρει ουροκακετιρα απουςία κλινικισ 

ςυμπτωματολογίασ ουρολοίμωξθσ.  

• Πυουρία και δφςοςμα/κολά οφρα, ωσ μοναδικά ευριματα, δεν 

ςυνθγοροφν υπζρ ουρολοίμωξθσ ςε αςκενι με ουροκακετιρα. 

• H αςυμπτωματικι βακτθριουρία ςυνιςτά αποικιςμό και δεν χριηει 

αντιμικροβιακισ κεραπείασ παρουςία ι απουςία ουροκακετιρα 

(εξαίρεςθ αποτελοφν θ κφθςθ και οι ουρολογικοί χειριςμοί).  

 

Ευθυμία Γιαννιτσιώτη 



• Χωρίσ ινότροπα, με δικι του διοφρθςθ και CrCl = 25 ml/min 

• Μείωςθ διοφρθςθσ και πικανι απόφραξθ του ουροκακετιρα 
το προθγοφμενο βράδυ 

• ¨Φλαςάκι¨ για να ξεβουλϊςει ο κακετιρασ……. 

• Εκ νζου πυρετόσ 38ο  και αιμοδυναμικι αςτάκεια 

• U/S εικόνα πικανισ πυελονεφρίτιδασ ΑΡ με ιπια διάταςθ 

 

9θ θμζρα νοςθλείασ 



Σε δυςλειτουργία του ουροκακετιρα 

Δεν πρζπει να γίνεται προςπάκεια με 
¨φλαςάκια¨ αλλά πρζπει να προβαίνουμε 

άμεςα ςε αλλαγι του ουροκακετιρα  



Τι αγωγι κα χορθγιςετε; 

1. Κολιμυκίνθ/Σιγκεκυκλίνθ/Αμφοτερικίνθ 

2. Κολιμυκίνθ/Φωςφομυκίνθ/Φλουκοναηόλθ 

3. Κολιμυκίνθ/Φωςφομυκίνθ/Εχινοκανδίνθ 

4. Κολιμυκίνθ/Φλουκοναηόλθ 

5. Σιγκεκυκλίνθ/Φλουκοναηόλθ 

6. Φωςφομυκίνθ/Αμφοτερικίνθ 

7. Κολιμυκίνθ/Αμφοτερικίνθ 

Ερώτθςθ 7  



 




