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Αςκενισ με Καρκίνο Παχζοσ Εντζρου 

 Αςθενόσ 65 ετών προςϋρχεται ςτο νοςοκομεύο λόγω 

χαμηλησ αιμορραγύασ πεπτικού.Στην χαμηλό 

ςιγμοειδοορθοςκόπηςη διαπιςτώθηκε Ca ςιγμοειδούσ και 

την επομϋνη υπεβλόθη ςε κολεκτομό και τελικο-τελικό 

αναςτόμωςη 

 Δεν ϋχει πϊρει οποιοδόποτε αντιβιοτικό το τελευταύο 

6μηνο 

 Την ύδια ημϋρα τησ ειςόδου του, χορηγόθηκε κεφοξιτύνη 

2g x 3 με ςκοπό την προφύλαξη για επτϊ ςυνολικϊ 24ωρα 

Νοσοκομειακή Δευτερογενής Περιτονίτιδα 
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Ποιόσ κα επιλθφκεί τθσ ςωςτισ αγωγισ;;; 

 Μπορούν να ςυμβϊλουν όλα τα μϋλη τησ ΟΕΚΟΧΑ 

 Ο φαρμακοποιόσ ενημερώνεται αν αφορϊ προφύλαξη          
( 1-2 δόςεισ ςυνολικϊ) ό θεραπεύα. Αν αφορϊ προφύλαξη 
και τα αντιβιοτικϊ ςυνεχύζονται >24h παρϋμβαςη του 
Συνδϋςμου ό του Λοιμωξιολόγου για διακοπό 

 Η νοςηλευτρια υπενθυμύζει καθημερινϊ ςτον χειρουργό ϊν 
απαιτεύται ςυνϋχιςη τησ αγωγόσ. 

 Ο Λοιμωξιολόγοσ και ο Σύνδεςμοσ ςυζητϊ με τον 
χειρουργό την αγωγό και για πόςο χρονικό διϊςτημα; 
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Για να κυμϊμαςτε                                                                     

 Η Περιεγχειρητικό προφύλαξη ςτισ επεμβϊςεισ 
του παχϋοσ εντϋρου περιλαμβϊνει : 

   Κεφαλοςπορύνη β’ γενεϊσ +Μετρονιδαζόλη πριν 
την εύςοδο ςτην αναιςθηςύα(εντόσ μιασ ώρασ 
προ τησ χειρουργικόσ τομόσ)  

 1-2 δόςεισ ςτη ςυνϋχεια 

 

 

Systematic review and evidencebased guidance on perioperative antibiotic 
prophylaxis  ECDC 2015.WHO 2017 
Η Ορκολογικι Επιλογι Αντιμικροβιακισ   Θεραπείασ 
για το Νοςθλευόμενο Αςκενι ΕΕΧ 2017 
 

 

Για να θυμόμαςτε                                                                     

23/2/2018 AMS.net ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 2018 4 



Η περιεγχειρητικό προφύλαξη 
απαγορεύεται να υπερβαύνει το 
24ωρο 

Σε περύπτωςη μη ςυμμορφώςεωσ   
θα πρϋπει να θεωρεύται λούμωξη 
χειρουργικού πεδύου δηλαδό 
μετεγχειρητικό επιπλοκό. 

Απαιτεύται η δημιουργύα μηχανιςμού 
περιοριςμού τησ διαρκεύασ τησ 
περιεγχειρητικόσ χημειοπροφυλϊξεωσ 
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Αςθενήσ με Ca παχζοσ εντζρου (ςυνζχεια) 

Την 5η μετεγχειρητικό ημϋρα και ενώ ο αςθενόσ 
ςυνϋχιζε την «προφύλαξη» με κεφοξιτύνη(!) 
ενεφϊνιςε πυρετό 38.6οC. 

Αντικειμενικώσ ελϊττωςη αναπνευςτικού 
ψιθυρύςματοσ ςτισ βϊςεισ με μικρό ςυλλογό υγρού 
ακτινογραφικώσ ,κοιλιϊ μετεωριςμϋνη χωρύσ όχουσ 

και ευαύςθητη ςτην ψηλϊφηςη. 
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 Αιμοδυναμικϊ ςταθερόσ ΑΠ 130/80  

 Αναπνοϋσ 28/min 

  Άνοδοσ των λευκών 16000/κχ με πολυμορφο- 

πυρηνικό τύπο 

 Εικοςαπλϊςια CRP 

 Αϋρια αύματοσ: Pao2: 80mm Hg ,PaCO2:35 mm Hg, 

pΗ: 7.36, γαλακτικό: 2,3mol/dl 
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Δευτερογενήσ Περιτονίτιδα 
 Ο αςκενισ υπεβλικθ ςε  CT κοιλίασ με λιψθ 

γαςτρογραφίνθσ κατα τθν οποία διαπιςτϊκθκε 
διαφυγι ςτθν περιοχι τθσ αναςτομϊςεωσ και 
οδθγικθκε εκτάκτωσ ςτο χειρουργείο 

 Τα χειρουργικά ευριματα ζχουν ωσ εξισ: 
επιβεβαίωςθ τθσ διαφυγισ ςτθν αναςτόμωςθ και 
διάχυτη περιτονίτιδα. 

 Ελιφκθςαν καλλιζργειεσ διεγχειρθτικά  
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Τι κα χορθγοφςατε εμπειρικά μεχρι των 
αποτελεςμάτων των καλλιεργειϊν; 

1. Μεροπενζμθ 2g x3 

2.  Κολιςτίνθ 

3. Τιγεκυκλίνθ  

4. Κεφτριαξόνθ + Μετρονιδαηόλθ 

5. Πιπερακιλλίνθ/ταηομπακτάμθ (4,5gr x4) ± αμικαςίνθ 

6. Τιγεκυκλινθ + Φωςφομυκίνθ 

7. Κολιςτίνθ + Τιγεκυκλίνθ 

8. Κεφταηιδίμθ + Αβιμπακτάμθ 
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Πριν ςυνταγογραφήςουμε αντιβιοτικά 
ςτον αςθενή ςκεπτόμαςτε!! 

  Είναι η λοίμωξη από ηην Κοινόηηηα ή Nοζοκομειακή; 

  Έσει νοζηλεςθεί ηο ηελεςηαίο 3μηνο-6μηνο ζε 

νοζοκομείο; (ή ΜΕΘ;) 

  Είναι αιμοκαθαιπόμενορ; 

  Πποέπσεηαι από Ιδπςμα Παποσήρ Υπηπεζιών    Υγείαρ 

ή Αποκαηαζηάζεωρ; 

23/2/2018 AMS.net ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 2018 10 



Πριν ςυνταγογραφιςουμε αντιβιοτικά 
ςτον αςκενι ςκεπτόμαςτε 

  Είναι ανοζοκαηεζηαλμένορ; 

  Έσει πάπει ανηιβιοηικά ηο ηελεςηαίο ηπίμηνο και αν 

ναι ηι ανηιβιοηικά; 

  Την ανηιμικπoβιακή ανηοσή ζηο πεπιβάλλον πος 

αζκείηαι η θπονηίδα ηος αζθενούρ π.σ. σώπα, 

νοζοκομείο, ιδπύμαηα κλπ. 

  Τον ηςσόν αποικιζμό από MDR ή XDR 

  Τιρ ιδιαίηεπερ απαιηήζειρ ζε: PK/PDs 
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Τι κα χορθγοφςατε εμπειρικά μζχρι             
τα αποτελζςματα των καλλιεργειϊν; 

Στον αςθενό χορηγόθηκε περακιλλύνη/ταζομπακτϊμη 

4,5g x 4 iv 
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Δεσηερογενής Νοζοκομειακή Περιηονίηιδα: 

Παράγονηες ποσ επηρεάζοσν                                

ηη θεραπεσηική μας επιλογή 

 Το εύδοσ των προηγηθϋντων αντιβιοτικών 

 Το είδορ ηων μικποβίων πος επικπαηεί ζηο νοζοκομείο, όπωρ 

και η ανηοσή ηοςρ ζηα ανηιβιοηικά.  

  Οι ανωηέπω πληποθοπίερ ππεπει να γνωζηοποιούνηαι  ζε 

ηακηά σπονικά διαζηήμαηα (4μηνο) ζηοςρ νοζοκομειακούρ 

ιαηπούρ 

 Γνωζηόρ αποικιζμόρ από πολςανθεκηικά βακηήπια 

 Πποηγηθείζα σοπήγηζη καπβαπενέμηρ 

 Νοζηλεία ζηη ΜΕΘ (παπόν ή ππόζθαηο παπελθόν) 
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Αςκενισ με Ca παχζοσ εντζρου και 
Δευτερογενι Περιτονίτιδα 
   

Στισ διεγχειρητικϋσ καλλιϋργειεσ απομονώθηκε 
Κολοβακτηρύδιο που παρόγαγε ευρϋωσ φϊςματοσ β-
λακταμϊςεσ (ESBL) 

Αντιβιόγραμμα: 
                        Πιπερακιλλύνη /ταζομπακτϊμη  Ε 

                         Καρβαπενϋμεσ  Ε 

                         Αμινογλυκοςύδεσ  Ε 

   Τιγεκυκλύνη  Ε 

                         Κολιςτύνη  Ε 

   Κεφτολοζϊνη/Ταζομπακτϊμη  Ε 

   Κεφταζιδύμη/Αβιμπακτϊμη  Ε 
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Θα ςυνεχίςετε: 

A. Την ύδια αγωγό 

B. Θα διακόψετε την Πιπερακιλλύνη/ταζομπακτϊμη και 

1. Θα ςυνεχύςετε  με Μεροπενϋμη + Μετρονιδαζόλη 

2. Θα ςυνεχύςετε  με Μεροπενϋμη + Αμικαςύνη 

3. Θα ςυνεχύςετε με Κεφτολοζϊνη/Ταζομπακτϊμη + 
Μετρονιδαζόλη 

4. Θα ςυνεχύςετε με Ερταπενϋμη + Αμικαςύνη 

5. Θα ςυνεχύςετε με μονοθεραπεύα ερταπενϋμησ ό 
τιγεκυκλύνησ 

 

Ο αςθενόσ βελτιώνεται κλινικϊ και εργαςτηριακϊ 
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Προςοχή  

 Για Gram αρνθτικά που παράγουν ESBL και είναι 

ευαίςκθτα ςτουσ αναςτολείσ β-λακταμαςϊν (MIC 

≤4μg/ml) ενδείκνυται θ χοριγθςθ πιπερακιλλίνθσ 

/ταηομπακτάμθσ μόνον για λοιμϊξεισ χολθφόρων 

και ουροποιθτικοφ όχι για άλλεσ ςυςτθματικζσ 

λοιμϊξεισ 

 

 
Int J Antimicrob Agents. 2017 Apr;49(4):410-415.  23/2/2018 AMS.net ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 2018 16 



Μεροπενζμθ (1g x 3) + Μετρονιδαηόλθ (500mg x 2) 

Στον αςκενι χορθγικθκε: 

Πόςα λάκθ ζχουν γίνει? 
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Σε περίπτωςθ που κα χρθςιμοποιθκοφν 
καρβαπενζμεσ : 

Είναι ςκόπιμο να επιλεγεί θ ερταπενζμθ θ 
οποία ςτερείται αντιψευδομοναδικισ 
δράςεωσ και ζναντι των Acinetobacter αντί  
τθσ μεροπενζμθσ -ιμιπενζμθσ  

 Οι καρβαπενζμεσ, θ κολιςτίνθ, θ τιγεκυκλίνθ 
και θ Κεφταηιδίμθ/Αβιμπακτάμθ ανικουν ςτα 
αντιβιοτικά που πρζπει να προςτατεφςουμε 
 
 

Προςοχή: Αποκλιμάκωςη μετά τη 
λήψη του Αντιβιογράμματοσ 

  

1ον  

2ον  

3ον  
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