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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Η παξνχζα πηπρηαθή κειέηε, κε ηίηιν acinetobacter, εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα 

ησλ πξνπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ ζην Αιεμάλδξεην  Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο, ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηκήκα Ιαηξηθψλ 

Δξγαζηεξίσλ. 

Θέκα απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ην βαθηεξίδην ηνπ acinetobacter.  

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, αλαπηχζζνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

κηθξνβίνπ, ε παζνγέλεηά ηνπ , ηα λνζήκαηα πνπ πξνθαιεί, ν ηξφπνο κεηάδνζεο, ε 

ζεξαπεία θαη νη ηξφπνη πξφιεςεο θαη πξνθχιαμεο απφ απηφ. Σέινο παξνπζηάδνληαη 

ζηνηρεία επηδεκηνινγίαο ηνπ κηθξνβίνπ θαη εηθφλεο. 

ην ζεκείν, ζα ήζέια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ.θεπαζηηαλφ Πέηξν θαζεγεηή 

Μηθξνβηνινγίαο ζην Α.Σ.Δ.Ι  Θεζζαινλίθεο γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ζηελ 

ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο απηήο. Δπίζεο, επραξηζηψ ζεξκά ηνλ θ. Βιαρφπνπιν 

Θεφδσξν ηκεκαηάξρε ησλ παξαταηξηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Γ.Ν.Θ.Παπαγεσξγίνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. 

 

 

          ΔΙΑΓΩΓΗ                                                                                                                                

 

1.1 Παροσζίαζη ηοσ προβλήμαηος 

 

Οη ελδνλνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο έρνπλ εμειηρζεί ζε έλα ηδηαηηέξσο ζνβαξφ 

πξφβιεκα γηα ηε δεκφζηα πγεία. αθψο ζπληζηνχλ κείδνλα απεηιή γηα ηνπο 

λνζειεπφκελνπο αζζελείο, απμάλνληαο ηφζν ηε ζλεζηκφηεηα, φζν θαη ηε λνζεξφηεηα, 

αιιά θαη επεξεάδνληαο δπζκελψο ηε δηάξθεηα θαη ην θφζηνο ηεο λνζειείαο. κσο, ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πξφβιεκα θαη γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν κε ηε 

δηαζπνξά πνιπαλζεθηηθψλ, λνζνθνκεηαθψλ βαθηεξίσλ ζηελ θνηλφηεηα. Κάηη ηέηνην 

ζα άιιαδε ηελ επηδεκηνινγία αθφκε θαη ησλ ζπλήζσλ ινηκψμεσλ ηεο θνηλφηεηαο (π.ρ. 

πλεπκνλία,νπξνινηκψμεηο) θαη ζα κείσλε ζεκαληηθά ηα δηαζέζηκα αληηβηνηηθά γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Ωο λνζνθνκεηαθή ινίκσμε νξίδεηαη κηα ινίκσμε πνπ εκθαλίδεηαη ζε 

λνζειεπφκελν αζζελή θαη πνπ δελ βξηζθφηαλ ζε επψαζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

εηζαγσγήο ηνπ ζην λνζνθνκείν. 

Οη ινηκψμεηο απηέο πξνθαινχληαη ζπρλά απφ πνιπαλζεθηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο, 

απφ κηθξφβηα δειαδή αλζεθηηθά ζε δχν ηνπιάρηζηνλ κείδνλεο θαηεγνξίεο 

αληηβηνηηθψλ. ε έλα ήδε εμαζζελεκέλν νξγαληζκφ ε ελδνλνζνθνκεηαθή ινίκσμε 

κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά κεηαμχ δσήο θαη ζαλάηνπ. 

Ο κηθξννξγαληζκφο ηνλ νπνίν εμεηάδεη απηή ε εξγαζία είλαη ην Acinetobacter,  θαη 

εηδηθφηεξα έλα ζπγθεθξηκέλν ζηέιερνο, ην A. baumannii, ην νπνίν θαη έρεη 

ελνρνπνηεζεί γηα πξφθιεζε πιήζνπο ελδνλνζνθνκεηαθψλ επηδεκηψλ, ηφζν ζην 

εμσηεξηθφ φζν θαη ζηε ρψξα καο.  Υαξαθηεξηζηηθά πξνζθάησο δεκνζηεχζεθαλ 

πνιπθεληξηθέο κειέηεο πνπ δείρλνπλ ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν.                                                                                                                                                                                         



                                                                                
 

Πξφθεηηαη γηα έλα gram αξλεηηθφ βαθηήξην, πνπ ππάξρεη παληνχ ζηε θχζε θαη ην 

νπνίν ζην λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ έρεη απνθηήζεη κεγάιε αληνρή ζηα αληηβηνηηθά 

απνηειψληαο κηα πξαγκαηηθή κάζηηγα γηα ηα λνζνθνκεία θαη ηδηαηηέξσο γηα ηηο ΜΔΘ. 

Σν A. baumannii απνηειεί ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ λνζειεπφκελσλ 

αζζελψλ θαη ε αληνρή ηνπ ζηα αληηβηνηηθά νινέλα απμάλεη. 

Οη εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε ειιεληθά λνζνθνκεία κε ζέκα ην Acinetobacter  

είλαη ιίγεο ζε αξηζκφ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηεξάζηηα έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. 

 

2.1 Γενικά 

 

Σε δεθαεηία ηνπ 1960, ηα επθαηξηαθά θαη ρακειήο ινηκνγφλνπ δξάζεο είδε 

Acinetobacter ζπρλά αγλννχληαλ φηαλ απνκνλψλνληαλ απφ ηα θιηληθά δείγκαηα. 

κσο, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ε αλαπηπζζνκελε επηπησζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ινηκψμεσλ απφ αλζεθηηθά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Enterobacteriaceae, αθνινπζήζεθε 

απφ ρξήζε λεψηεξσλ, επξέσο θάζκαηνο αληηβηνηηθψλ ζηα λνζνθνκεία, θαζψο θαη απφ 

κεγάιε αχμεζε ηεο θιηληθήο ζεκαζίαο ησλ απζηεξά αεξφβησλ, Gram αξλεηηθψλ 

βαθηεξίσλ, φπσο ε P. aeruginosa, ε Stenotrophomonas maltophilia θαη ηα είδε 

Acinetobacter. 

Σα ηειεπηαία 20  ρξφληα ην ελδηαθέξνλ γηα ην Acinetobacter έρεη απμεζεί 

θαηαθφξπθα σο απνηέιεζκα: 

α) Σεο παγθφζκηαο αχμεζεο ησλ ΜΔΘ, ε νπνία νδήγεζε ζε αιιαγή ηνπ είδνπο ησλ 

ινηκψμεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ Acinetobacter,  κε ζπλέπεηα λα παξαηεξείηαη πιένλ 

πνιχ ζπρλφηεξα VAP. 

β) Σεο εκθάληζεο πνιπαλζεθηηθψλ ζηειερψλ, πνιιά απφ ηα νπνία είλαη ζήκεξα 

αλζεθηηθά ζε φιεο ηηο νηθνγέλεηεο αληηβηνηηθψλ, κε ηελ εμαίξεζε ίζσο, ηεο θνιηζηίλεο. 



                                                                                
 

Απηή ε αλαπηπζζφκελε αληνρή νδήγεζε ζηελ πξφηαζε πσο είκαζηε πην θνληά 

ζην ηέινο ηεο επνρήο ησλ αληηβηνηηθψλ κε ην Acinetobacter, παξά κε ηνλ 

MRSA. 

Οη γλψζεηο καο φκσο γηα ην A. baumannii, πνπ απνηειεί ηνλ θχξην εθπξφζσπν 

ηνπ είδνπο, είλαη πνιχ ιηγφηεξεο απφ εθείλεο γηα ηα άιια επθαηξηαθά παζνγφλα, φπσο 

ε P. aeruginosa. Απηφ θάλεθε άιισζηε θαη απφ κηα έξεπλα ζηε Medline database  ηελ 

1
ε
 Απξηιίνπ ηνπ 2005,  φπνπ ππήξραλ 30.247  αλαθνξέο γηα ηελ P. aeruginosa  έλαληη 

κφιηο 703  γηα ην A. baumannii. 

 

 

2.2 Ιζηορική Αναδρομή 

 

Σν γέλνο Acinetobacter έρεη πινχζηα ηαμηλνκεηηθή ηζηνξία. Πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 

1970  ζπρλά αλαγλσξηδφηαλ ιαλζαζκέλα ιφγσ ηεο απνπζίαο δηαθξηηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ.Σν 1986 απφ ηνλ Bouvet θαη Grimont, κε ηελ ρξήζε γελνηππηθψλ 

κεζφδσλ, νξίζηεθε σο ην γέλνο Acinetobacter,πήξε ηε ζέζε ηνπ ζηελ νηθνγέλεηα 

Neisseriace θαη αξγφηεξα αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Moraxellaceae.ηελ 

νηθνγέλεηα Moraxellaceae πεξηιακβάλνληαη επίζεο, κεηαμχ άιισλ ε Moraxella θαη ην 

Psychrobacter. 

Ιζηνξηθά, ε αλαθάιπςε απηνχ ηνπ κηθξννξγαληζκνχ, πνπ βξίζθεηαη παληνχ ζηε 

θχζε, νδήγεζε ζην ζρεκαηηζκφ πιήζνπο γελψλ θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην 

ηαμηλνκεηηθφ ράνο, φπσο θαίλεηαη εμάιινπ θαη ζηνλ πίλαθα 1. 

Σν Acinetobacter πεξηγξάθεθε γηα πξψηε θνξά ην 1896 ζηε Γαιιία απφ ηνλ 

Morax θαη ζηε Γεξκαλία απφ ηνλ Axenfeld  θαη έγηλε αξρηθά γλσζηφ σο ν βάθηιινο 

ησλ Morax-Axenfeld.Σν 1908  πεξηγξάθεθε σο Diplococcus mucosus απφ ηνλ Von 

Lingelsheim, ράξε ζηελ απνπζία θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ρξψκα θαη θίλεζε. 

Η απνπζία δηαθξηηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ήηαλ θαη ε αηηία γηα ηα πνηθίια 

νλφκαηα (ηνπιάρηζηνλ 15) πνπ θαηά θαηξνχο ηνπ είραλ δνζεί. Υαξαθηεξηζηηθά 



                                                                                
 

παξαδείγκαηα είλαη : Micrococcus (κηθξφ), Mima (κίκεζε), Achromobacter (έιιεηςε 

ρξψκαηνο), Acinetobacter (απνπζία θίλεζεο) θαη Anitratus (δελ αλάγεη ηα ληηξηθά). 

Πιένλ, ράξε ζηνλ πβξηδηζκφ ηνπ DNA, ηνπιάρηζηνλ 32 δηαθνξεηηθά ζηειέρε 

Acinetobacter  έρνπλ πεξηγξαθεη, κε ηα 17 λα έρνπλ δηθά ηνπο νλφκαηα.Δθηφο απφ ην 

A. baumannii, κεξηθά απφ ηα πην γλσζηά είλαη ηα Acinetobacter johnsonii, 

Acinetobacter haemolyticus, Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter junii, A. 

lwoffii  θαη Acinetobacter radioresistens.Σα θαηλνηππηθά παξφκνηα ζηειέρε 1 (A. 

calcoaceticus), 2 (A. baumannii), 3 θαη 13TU  απνηεινχλ ην Acinetobacter 

calcoaceticus–Acinetobacter baumannii ζχκπιεγκα, ρσξίο πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφο λα 

είλαη απαξαίηεηνο ζηελ θαζεκέξα θιηληθή πξάμε.Σν A. baumannii-A. calcoaceticus  

ζχκπιεγκα ζρεηίδεηαη ζπρλφηεξα κε λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο θαη απνηειεί ην 80%  

ησλ απνκνλψζεσλ Acinetobacter απφ θιηληθά δείγκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                                                                                
 

 
Πίνακαρ 1: Χπονολογική ηαξινόμηζη ηυν ειδών Acinetobacter 

1986 μέσπι ζήμεπα 

Acinetobacter calcoaceticus 

A. baumannii  

A. haemolyticus  

A. junii  

A. johnsonii  

A. lwoffii  

A. radioresistens  

A. ursingii  

A. schindleri  

A. venetianus  

Δίδε Acinetobacter ρσξίο μερσξηζηό όλνκα 

Ππιν ηο 1986  

Acinetobacter calcoaceticus var. anitratus 

Achromobacter hemolyticus var. glucidolytica 

Achromobacter conjunctivae  

Acinetobacter anitratum  

Moraxella glucidolytica  

Achromobacter anitratum  

Neisseria winogradsky  

Bacterium anitratum  

Micrococcus calcoaceticus  

Diplococcus mucosus  

Acinetobacter calcoaceticus var. lwoffii 

Achromobacter citroalcaligenes  

Achromobacter hemolyticus var. alcaligenes 

Alcaligenes metalcaligenes  

Acinetobacter lwoffii  

Acinetobacter polymorpha  

Achromobacter lwoffii  

Moraxella lwoffii  

Mima polymorpha  

Alcaligenes haemolysis  

 



                                                                                
 

 
 

2.3 Μορθολογία – Φσζιολογία 

 

        Σα κέιε ηνπ γέλνπο Acinetobacter είλαη κηθξά, αθίλεηα, αδπκσηηθά, νμεηδάζε 

αξλεηηθά, θαηαιάζε ζεηηθά, Gram αξλεηηθα, ηλδφιε αξλεηηθά θαη απζηεξά αεξφβηα 

βαθηήξηα. Η ηθαλφηεηα αλαγσγήο ησλ ληηξηθψλ ζε ληηξψδε εκθαλίδεηαη ζπάληα. 

       Έρνπλ κήθνο 1,5-2,5κm, πάρνο1-1,5κm, δηαηάζζνληαη ζπρλά θαηά νκάδεο θαη 

πνιιέο θνξέο δίλνπλ ηελ εληχπσζε Gram ζεηηθψλ θφθθσλ.    

Έρνπλ κνξθή ξαβδίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο θαη   

θνθθνβάθηιινπ θαηά ηε ζηαηηθή θάζε. Μπνξεί λα εκθαληζζνχλ είηε σο 

δηπιφθνθθνη είηε σο αιπζίδεο πνηθίινπ κήθνπο. Πνιιά ζηειέρε έρνπλ πνιηθνχο 

θξνζζνχο θαη δείρλνπλ κηθξή, επηηφπνπ θηλεηηθφηεηα ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο. Σα 

είδε Acinetobacter  ραξαθηεξίδνληαη γηα ηε ιηηφηεηα ηνπο ζε αλαπηπμηαθνχο 

παξάγνληεο, θάηη πνπ ηα δηαθξίλεη απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Naisseriaceae. Η 

ηθαλφηεηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία πεγψλ άλζξαθα, κε δηάθνξεο 

κεηαβνιηθέο νδνχο επεθηείλεη ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

       Καιιηεξγνχληαη επρεξψο ζηα ζπλήζε ζξεπηηθά πιηθά, ζηνπο 20-30⁰C. Γηα ηα 

πεξηζζφηεξα φκσο είδε Acinetobacter  ε άξηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο είλαη 

ζηνπο 33-35⁰C, αλ θαη γηα κεξηθά είδε ε αλάπηπμε ζηνπο 41-44⁰C απνηειεί 

δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ.  

      Eίλαη απζηεξά αεξφβηα βαθηεξίδηα θαη δελ αλαπηχζζνληαη ζε αλαεξφβηεο ή 

κηθξναεξφθηιεο ζπλζήθεο. Αλαπηχζζνληαη κε επθνιία ζε φια ηα ζπλήζε ζξεπηηθά 

πιηθά, αθφκε θαη ζην απιφ ζξεπηηθφ άγαξ.  

Οη απνηθίεο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο απνηθίεο ησλ ζπλήζσλ 

εληεξνβαθηεξηαθψλ, δηακέηξνπ 2-3 mm, ιείεο, γπαιηζηεξέο, κεξηθέο θνξέο 

βιελλψδεηο θαη  πξνζθνιιεκέλεο ζην άγαξ, θαη ζπρλά είλαη δχζνζκεο. ην Mac 



                                                                                
 

Conkey άγαξ έρνπλ κηα αρλή ξφδηλε ρξνηά κε κεγεζνο απφ 1-3 mm. ε άιια ζηεξεά 

ζξεπηηθά πιηθά νη απνηθίεο έρνπλ ρξψκα ππνθίηξηλν ή ππφιεπθν.  

Η ηαπηνπνίεζή ηνπο γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαθφξσλ βηνρεκηθψλ 

δνθηκαζηψλ, θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ε αληίδξαζε ηεο νμεηδάζεο (αξλεηηθή) 

θαη ε αλαγσγή ησλ ληηξηθψλ αιάησλ (αξλεηηθή). 

 

 

 

 

                                              Δικονα 1:Απνηθηα ζε αηκαηνπρν αγαξ. 

                                              Δικονα 2:Απνηθηεο ζε δηαθνξα ζξεπηηθα πιηθα. 

 

 

 

 

 



                                                                                
 

2.4 Οικολογία – Δπιδημιολογία 

 

Σα είδε Acinetobacter είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλα ζηε θχζε – ζην έδαθνο, 

ζην λεξφ, ζηα δψα θαη ζηνπο αλζξψπνπο. κσο, ην πην ελδηαθέξνλ είλαη φηη 

θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ θαηάινγν ησλ κηθξννξγαληζκψλ ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ κηθξνπεξηβάιινληνο. Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο Acinetobacter ζπάληα αλαγλσξίδνληαλ σο παζνγφλν γηα ηνλ άλζξσπν, 

ηηο ηειεπηαίεο φκσο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο ινηκψμεσλ, 

θπξίσο ζηηο ΜΔΘ, πξνθαινχκελνο θπξίσο απφ ην A. Baumannii. 

 

Φύζη. Αληίζεηα κε ζπγγεληθά είδε φπσο ε Moraxella, ε Neisseria θαη ε 

Kingella πνπ είλαη παξαζηηηθά ζε ζεξκφαηκα δψα, ην Acinetobacter κπνξεί λα 

βξεζεί ηφζν ζε έκςπρα φζν θαη ζε άςπρα αληηθείκελα.Αλαθέξεηαη πσο πξαθηηθά ζε 

φια ηα δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ην έδαθνο ή απφ ην λεξφ απνκνλψλνληαη 

Acinetobacter. Υαξαθηεξηζηηθά ηνλίδεηαη ε απνκφλσζή ηνπο απφ παζηεξησκέλν 

γάια, θαηεςπγκέλα ηξφθηκα, πνπιεξηθά ηνπ ςπγείνπ, πφζηκν λεξφ ηνπ δηθηχνπ, 

θιηκαηηζηηθά ζπζηήκαηα. Δπηβηψλεη ηφζν ζε πγξέο φζν θαη ζε μεξέο επηθάλεηεο. 

Πξφζθαηα βξέζεθε ζε αλζξψπηλεο ςείξεο ζε άζηεγνπο ζηε Γαιιία, ζε ηζηκπνχξηα, 

ζε ςχιινπο,αιιά θαη ζε αξζξφπνδα. Δπίζεο, ην A. baumannii ήηαλ ε αηηία 

λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ζε γάηεο, ζθχινπο θαη άινγα ζε θηεληαηξηθά 

λνζνθνκεία.  

 

Νοζοκομείο. Απνκνλψλνληαη απφ δηάθνξα πγεηνλνκηθά θαη λνζειεπηηθά 

πγξά,  ηαηξηθά εξγαιεία θαη ζπζθεπέο, θπξίσο απφ ηνπο αλαπλεπζηήξεο, θαζφζνλ ην 

πγξφ πεξηβάιινλ επλνεί ηελ εγθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ηνπ.ε αζζελείο ππφ 

κεραληθφ αεξηζκφ, ν ζρεκαηηζκφο κηαο βηνκεκβξάλεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ελδνηξαρεηαθνχ ζσιήλα κπνξεί λα είλαη ε πεγή γηα απνηθηζκφ ηνπ θαηψηεξνπ 



                                                                                
 

ηκήκαηνο ησλ αεξαγσγψλ , ελψ ην Acinetobacter απνκνλψλεηαη ζπρλά απφ ηηο 

ηξαρεηνβξνγρηθέο εθθξίζεηο ησλ αζζελψλ απησλ. Έρνπλ αθφκε βξεζεί ζε θαζεηήξεο 

αγγεηνγξαθίαο, λεθεινπνηεηέο, νπξνζπιιέθηεο, γάληηα, καμηιάξηα, λεξνρχηεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ, θαζψο θαη ζε αληηζεπηηθά δηαιχκαηα, γάδεο, απνξξππαληηθά θαη 

πγξνπνηεηηθέο ζπζθεπέο.Αθφκε,  απνκνλψζεθαλ ζε ζηξψκαηα, ληνπο, πφζηκν λεξφ, 

εμνπιηζκφ αλάλεςεο, θνξεηά αθηηλνγξαθηθά κεραλήκαηα, ζεληφληα, ηξφιετ θαη 

αληιίεο έγρπζεο. Άιινη ηχπνη ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ πνπ κπνξεί λα κνιπλζνχλ κε A. 

baumannii  πεξηιακβάλνπλ επηρεηξίδεο πηεζφκεηξσλ, νμχκεηξα θαη ιαξπγγνζθφπηα. 

Γηάθνξεο λνζνθνκεηαθέο πεγέο βξέζεθαλ λα είλαη απνηθηζκέλεο κε είδε 

Acinetobacter γηα παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο κέρξη θαη γηα 5 κήλεο, ελψ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο γηα πεξηφδνπο κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο γηα ηνλ S. aureus. Σν 

θαγεηφ ηνπ λνζνθνκείνπ απνηειεί επίζεο πηζαλή πεγή γηα κεηέπεηηα απνηθηζκφ ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ επηζειίνπ ζε λνζνθνκεηαθνχο αζζελείο ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 41% 

ζηνπο αζζελείο ηεο ΜΔΘ. Σν ζχκπιεγκα A. baumannii-A. calcoaceticus 

απνηεινχζε ην 56% φισλ ησλ ζηειερψλ πνπ απνκνλψζεθαλ απφ θξνχηα θαη 

ιαραληθά.  

          Σν Acinetobacter είλαη ην πην θνηλφ Gram αξλεηηθφ βαθηήξην ζην δέξκα ηνπ 

πξνζσπηθν ησλ λνζνθνκείσλ. Σα A. lwoffii, A. johnsonii θαη A. radioresistens 

είλαη ζπλήζσο ηα ζπρλφηεξα είδε πνπ απνκνλψλνληαη. ε ζχγθξηζε κε ηα άιια 

Gram αξλεηηθά είδε ην Acinetobacter βξέζεθε λα επηβηψλεη πνιχ πην εχθνια ζηα 

ρέξηα θαη ζηηο ζηεγλέο επηθάλεηεο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ο 

απνηθηζκφο ηφζν ηνπ δέξκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ, φζν θαη ησλ γαληηψλ κπνξεί λα 

είλαη άκεζνο ή έκκεζνο, θαζψο ην πξνζσπηθφ πγείαο αγγίδεη ηνλ άξξσζην ή θαη 

πνιιέο επηθάλεηεο θαηά ηελ θξνληίδα ηνπ αζζελή. Σα ρέξηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα πξφθιεζεο ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ. 

Δηδηθά, ην πξνζσπηθφ κε ακπρέο ζην δέξκα βξίζθεηαη ζε απμεκέλν θίλδπλν 

αλάπηπμεο απνηθηζκνχ ησλ ρεξηψλ κε A. baumannii. Μειέηεο έδεημαλ φηη ε θνξεία 



                                                                                
 

ζε A. baumannii ζηα ρέξηα λνζειεπηψλ θαη πξνζσπηθνχ θπκαίλεηαη απφ 3% έσο 

23%. Δπηπρψο, ε θνξεία απηή, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ δέξκαηνο 

ήηαλ παξνδηθή. Δξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηεζεθε ην 2000 ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

ηελ πεξίπησζε επηδεκίαο απφ Acinetobacter ζε ΜΔΘ, φπνπ ηειηθά απνθαιχθζεθε 

φηη ε πεγή ήηαλ έλαο ηερληθφο κε δεξκαηίηηδα ζηα ρέξηα,  απνηθηζκέλνο κε ην 

βαθηήξην θαη ν νπνίνο είρε ζπλαξκνινγήζεη ηνλ αλαπλεπζηήξα.  

Η απνκφλσζε, ηφζν απφ ην πξνζσπηθφ φζν θαη απφ ηνπο αζζελείο A. 

baumannii,  ζεσξείηαη θιηληθά πνιχ πην ζεκαληηθή απφ φηη εθείλε άιισλ εηδψλ 

Acinetobacter. Δίλαη γλσζηφ φηη ζηηο επηδεκίεο απφ Acinetobacter ζηηο ΜΔΘ, 

ζηειέρε A. baumannii απνκνλψλνληαη απφ ην δέξκα θαη ην νξζφ ησλ αζζελψλ. Σν 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ησλ αζζελψλ κε ηξαρεηνζηνκία ζεσξείηαη φηη είλαη 

απνηθηζκέλν κε είδε Acinetobacter ζε πνζνζηφ 45%. Ο απνηθηζκφο κπνξεί 

αξγφηεξα λα αθνινπζεζεί απφ ινίκσμε. Κάπνηεο άιιεο κειέηεο έρνπλ δείμεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ απνηθηζκνχ απφ A. baumannii θαη ηνπ 

αληξηθνχ θχινπ. ε γεληθέο γξακκέο πάλησο, ζεσξείηαη πσο ν απνηθηζκφο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ θαη ηνπ νπξνπνηνγελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη νη πην ζεκαληηθέο 

πεγέο λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ.  

 

Κοινόηηηα. ε πνζνζηφ κέρξη 25% απνκνλψλνληαη απφ ην δέξκα πγηψλ 

ελειίθσλ (ρέξηα, καζράιεο, πεξίλεν) θαη ζε πνζνζηφ 7% πεξίπνπ απνηεινχλ κέξνο 

ηεο θπζηνινγηθήο ρισξίδαο ηνπ θάξπγγα ησλ βξεθψλ θαη ησλ ελειίθσλ.ε άηνκα 

κε απμεκέλε θαηαλάισζε αιθνφι δηαπηζηψλεηαη θνξεία ζην θάξπγγα ζε πνζνζηφ 

κέρξη 10%.Μπνξεί αθφκε λα βξεζνχλ ζηα πηχεια, ζηα νχξα, ζηα θφπξαλα θαη ζηηο 

θνιπηθέο εθθξίζεηο.ε κηα κειέηε ζε 192  πγηείο εζεινληέο βξέζεθε φηη ην 40% 

έθεξαλ δηάθνξα είδε Acinetobacter (κε ην A. Iwoffii λα θπξηαξρεί κε 60%), ελψ 

κφλν έλαο εζεινληήο έθεξε ζηέιερνο A. baumannii. 

              



                                                                                
 

 

 

 

                                     

 

 

 

                                         

 

                                     Δικόνα 3:Acinetobacter baumanii. 

 

 

 

Κλινική ζημαζία. Έρεη βξεζεη φηη ν επηπνιαζκφο ηεο θιηληθήο απνκφλσζεο 

Acinetobacter πνηθίιεη αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ρψξεο θαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

δείγκαηνο, αιιά έρεη απμεζεί ζε παγθφζκηα θιίκαθα ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην CDC-NNIS, ην Acinetobacter  ήηαλ ε 

αηηία γηα ην 1% φισλ ησλ λνζνθνκεηαθψλ βαθηεξηαηκηψλ θαη γηα ην 3% ησλ 

πεξηζηαηηθψλ λνζνθνκεηαθήο πλεπκνλίαο ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα      ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ζπγθξηλφκελν κε 5% θαη 10% αληίζηνηρα ζηα λνζνθνκεία 

ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο.  

Αθφκε, ζχκθσλα κε κηα δηεζλή κειέηε ηνπ 1995-1996, ε επίπησζε ησλ 

ινηκψμεσλ απφ Acinetobacter  ήηαλ πςειφηεξε ζηα κεγάια λνζνθνκεία (>800 

θξεβάηηα), ζε ζρέζε κε ηα κηθξά λνζνθνκεία (<500 θξεβάηηα).ηε Γαιιία, ζε 

εζληθφ επίπεδν, ηνλ Ινχλην ηνπ 2001 ην A. baumannii ήηαλ ην 15
ν
 πην ζπρλφ 

κηθξφβην ζηηο λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο, κε πνζνζηφ 1,2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ.  



                                                                                
 

ε θάζε πεξίπησζε ε αθξηβήο ζπρλφηεηα ησλ πξνθαινχκελσλ απφ είδε 

Acinetobacter ινηκψμεσλ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί, θαζψο ε απνκφλσζε ηνπ 

κηθξνβίνπ απφ ηα θιηληθά δείγκαηα κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεη απνηθηζκφ θαη φρη 

ινίκσμε.  

ηα ειιεληθά λνζνθνκεία ην Acinetobacter είλαη ην δεχηεξν ζε ζπρλφηεηα 

απνκφλσζεο, κεηά ηελ P. aeruginosa,  αδπκσηηθφ παζνγφλν.Δίλαη πιένλ ελδεκηθφ 

ζηηο ειιεληθέο ΜΔΘ απνηειψληαο, καδί κε ηα είδε Pseudomonas θαη Klebsiella, 

έλα απφ ηα ηξία θπξηφηεξα gram αξλεηηθά παζνγφλα πνπ επζχλνληαη γηα ινηκψμεηο 

ζρεηηδφκελεο κε ηε ρξήζε παξεκβαηηθψλ ζπζθεπψλ ζηηο ΜΔΘ. Πξφζθαηα, ζε 

κειέηε επηπνιαζκνχ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Κξήηεο, ηα είδε 

Acinetobacter βξέζεθαλ λα είλαη ππεχζπλα γηα ην 11,4% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ,  θαηαιακβάλνληαο ηελ ηξίηε ζέζε κεηά ηα είδε 

Staphylococcus (22%)  θαη Pseudomonas (18,7%).  

   ε κηα εξγαζία ζηε ΜΔΘ Λακίαο αλαθέξεηαη πσο ην 14,5% ησλ 

λνζειεπνκέλσλ αλέπηπμαλ ζε θαιιηέξγεηα πνιπαλζεθηηθφ A. baumannii.  Η αδξή 

ζλεζηκφηεηα απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ ήηαλ 25,7% θαη ε εηδηθή ζλεζηκφηεηα 

23,3%.  Δπίζεο, ζε άιιε έξεπλα δηάξθεηαο δχν εηψλ ζην Ιππνθξάηεην λνζνθνκείν 

Αζελψλ βξέζεθε πσο ην 12,6%  ησλ αζζελψλ πνπ λνζειεχζεθαλ ζηε ρεηξνπξγηθή 

ΜΔΘ εκθάληζαλ ινίκσμε απφ Acinetobacter.  

 

Δπιδημικές μορθές. Σξεηο θχξηνη επηδεκηθνί Δπξσπατθνί θιψλνη έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί. Οη θιψλνη I θαη ΙΙ ήηαλ ππεχζπλνη γηα επηδεκίεο ζηηο ρψξεο ηεο 

βνξεηνδπηηθήο Δπξψπεο. Ο θιψλνο Ι βξέζεθε επίζεο,  ζηελ Ιζπαλία, ζηε Νφηηα 

Αθξηθή, ζηελ Σζερία, ζηελ Πνισλία θαη ζηελ Ιηαιία, ελψ ν θιψλνο ΙΙ ζηελ 

Ιζπαλία, ζηελ Πνξηνγαιία, ζηε Νφηηα Αθξηθή, ζηε Γαιιία, ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

Σνπξθία. Ο θιψλνο ΙΙΙ αλαγλσξίζηεθε ζηε Γαιιία, ζηελ Ιηαιία, ζηελ Ιζπαλία θαη 

ζηελ Οιιαλδία. Σα πξφζθαηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη απηνί νη θιψλνη είλαη πνιχ 



                                                                                
 

πςειήο ινηκνγφλνπ δχλακεο θαη πνιπαλζεθηηθνί, πξνθαιψληαο επηδεκίεο πνπ είλαη 

δχζθνιν λα ειεγρζνχλ θαη επηπιένλ, γίλνληαη ελδεκηθνί ζηα λνζνθνκεία.  

Πάλησο, δελ είλαη αθφκε πιήξσο μεθαζαξηζκέλν γηαηί θάπνηα ζηειέρε 

A.baumannii  έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνθαινχλ λνζνθνκεηαθέο επηδεκίεο,  ελψ 

θάπνηα άιια ζπνξαδηθά κφλν θξνχζκαηα. Η αληνρή ζηηο αληίμνεο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο,  εηδηθά ζηε μεξαζία, ίζσο απνηειεί ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

επηδεκηθψλ ζηειερψλ,  θαζψο βέβαηα θαη ε ζεκαληηθή αληνρή ζηα ζπλεζηζκέλα 

επξέσο θάζκαηνο αληηβηνηηθά. Τπάξρνπλ κειέηεο πνπ έρνπλ επηβεβαηψζεη αθξηβψο 

ην γεγνλφο πσο ηα επηδεκηθά ζηειέρε επηβηψλνπλ θαιχηεξα ζην πεξηβάιινλ απφ φηη 

ηα κε επηδεκηθά.  

ε γεληθέο γξακκέο ηα είδε Acinetobacter κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ζε μεξέο 

επηθάλεηεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο λα 

αλαθέξνπλ γχξσ ζηνλ έλα κήλα. Απηή αθξηβψο ε αληνρή ζε ζπλζήθεο μεξαζίαο 

κπνξεί λα εμεγήζεη θαη ηελ πςειή ζπρλφηεηα ησλ ινηκψμεσλ απφ Acinetobacter ζε 

πεξηνρέο κε ρακειά πνζνζηά εηήζηαο βξνρφπησζεο, φπσο ε Μέζε Αλαηνιή. 

Δηδηθά, ηα A. baumannii επηβηψλνπλ ζε ζπλζήθεο απνμήξαλζεο πνιχ θαιχηεξα απφ 

άιια ζηειέρε, φπσο ηα A. johnsonii, A. junii θαη A. lwoffii. Οη αιιαγέο ζην 

παγθφζκην θιίκα πνπ ζπλέβεζαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, σο απνηέιεζκα ηεο 

αλζξψπηλεο παξέκβαζεο  (π.ρ θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ), κπνξεί λα πξνθάιεζαλ 

αιιαγέο ζηελ επηδεκηνινγία ησλ ινηκψμεσλ ηεο θνηλφηεηαο απφ Acinetobacter, 

πξνθαιψληαο ζπρλφηεξεο εκθαλίζεηο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο γεο. 

  

Πολσανθεκηικά ζηελέτη. Η εκθάληζε πνιπαλζεθηηθψλ ζηειερψλ απνηειεί 

παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ θαζηζηά εμαηξεηηθά δχζθνιν ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ινηκψμεσλ απηψλ. Πνιπαλζεθηηθά ζηειέρε A. baumannii 

αλαθέξζεθαλ ζε λνζνθνκεία ηεο Δπξψπεο, ησλ ΗΠΑ, ηεο Κίλαο, ηνπ Υνλγθ- Κνλγθ, 

ηεο Κνξέαο, ηεο Ιαπσλίαο, αιιά θαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο φπσο ν Νφηηνο 



                                                                                
 

Δηξεληθφο.Σν 2002 ζε κηα έμαξζε ινηκψμεσλ απφ ζπγθεθξηκέλν θιψλν A. 

baumannii, πνπ αθνξνχζε ζε νιφθιεξε ηελ πφιε ηεο Νέαο Τφξθεο, ε 

αλζεθηηθφηεηα έλαληη ησλ θαξβαπελεκψλ αλεξρφηαλ ζην 53% θαη έλαληη φισλ ησλ 

νκάδσλ αληηβηνηηθψλ ζην 12%. Οη εμάξζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ αθνξνχλ ζπλήζσο ζε 

αζζελείο ππφ κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο.  

Η δηεζλψο αλαθεξφκελε ζλεζηκφηεηα θπκαίλεηαη απφ 61,9% έσο 

66,7%, αλαγθάδνληαο ηνπο κειεηεηέο, φπσο νη Landman θαη Quale λα αλαξσηεζνχλ 

κήπσο επηζηξέςακε ζηελ πξν-αληηβηνηηθψλ πεξίνδν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

  

                  Δικόνα 4:Αθηλεηνβαθηεξίδην ζηε θάζε ηνπ. 

                  Δικόνα 5:Πνιηθά ηλίδηα πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο. 

  

 



                                                                                
 

 

2.5 Παθογένεια 

 

          Acinetobacter.  Η παξνπζία πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ 

νξηνζεηεί ηνλ παζνγελεηηθφ ξφιν ησλ Acinetobacter  σο επθαηξηαθψλ παζνγφλσλ 

βαθηεξίσλ. Η ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζβάιινπλ ηζηνχο δε ζπλδέεηαη κε ηελ 

παξαγσγή θάπνηαο θπηηαξνηνμίλεο. Ο ιηπνπνιπζαθραξίηεο (LPS), ν νπνίνο απνηειεί 

ζπζηαηηθφ ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο, δε θαίλεηαη λα έρεη ηζρπξή δξάζε 

ελδνηνμίλεο, αλ θαη ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία κειέηεο πνπ απέδεημαλ φηη είλαη 

δξαζηηθφο in vitro ελαληίνλ ησλ επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ,αιιά θαη πεηξάκαηα ζε 

πνληίθηα πνπ έδεημαλ φηη ν LPS έρεη ζαλαηεθφξν ηνμηθφηεηα.  

Σν έιπηξν ζεσξείηαη φηη έρεη αληηθαγνθπηηαξηθή δξάζε θαη ζε άηνκα κε 

ειιείςεηο παξαγφλησλ ηνπ ζπκπιεξψκαηνο πξνθαιεί ινηκψμεηο. Η πνιπζαθραξηδηθή 

κεκβξάλε απνηειείηαη απφ L-ξακλφδε, D γιπθφδε, D-γιπθνπξνληθφ νμχ θαη D-

καλλφδε. Πεξίπνπ 30% ησλ ζηειερψλ Acinetobacter παξάγνπλ κηα 

εμσπνιπζαθραξίδε, πνπ είλαη ν θχξηνο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο ηνπ βαθηεξίνπ 

απφ ηηο άκπλεο ηνπ μεληζηή θαη ζρεηίδεηαη κε ζαλαηεθφξεο ινηκψμεηο ζε πνληίθηα, 

φπσο θαη κε θπηηαξνηνμηθφηεηα ζηα θαγνθχηηαξα. Πνιιά ζηειέρε παξάγνπλ 

πξσηενιπηηθά θαη θνιιαγνλνιπηηθά έλδπκα, φπσο πξνλάζε θαη ζξπςίλε ελψ, θάπνηα 

άιια παξάγνπλ ιηπάζεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ βιαπηηθή επίδξαζε ζην ιηπψδε ηζηφ. 

Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ βαθηεξίνπ λα απνξξνθά ζίδεξν απφ ηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ.  

Σν A. baumannii έρεη κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο δηεπθνιχλεηαη ν 

απνηθηζκφο ησλ αζζελψλ θαη ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Κάπνηα ζηειέρε κπνξνχλ λα 

πξνζδέλνληαη πάλσ ζηα αλζξψπηλα επηζειηαθά θχηηαξα κέζσ θξνζζψλ ή 

ιηπνπνιπζαθραξηδηθψλ αιπζίδσλ αιιά θαη λα αλαπηχζζνπλ βηνκεκβξάλε θαηά ηελ 

επαθή ηνπο κε πιαζηηθέο ή γπάιηλεο επηθάλεηεο. Η πδξφθνβε επηθάλεηα ηνπο 



                                                                                
 

ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πξνζθφιιεζεο ηνπο ζε πνιιά νξγαληθά 

πνιπκεξή.  

 

Προδιαθεζικοί παράγονηες. Οη ινηκψμεηο απφ είδε Acinetobacter 

εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε ηέζζεξηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ:  

α) Ννζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο ζε αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζηε ΜΔΘ,  

β) Ννζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο ζε αζζελείο εθηφο ΜΔΘ,  

γ) Λνηκψμεηο κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ (θπξίσο κεηά απφ πνιέκνπο ή θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο) θαη 

δ) Λνηκψμεηο ηεο θνηλφηεηαο (θπξίσο πλεπκνλία, βαθηεξηαηκία, θπηηαξίηηδα θαη 

κεληγγίηηδα).  

ηνπο λνζνθνκεηαθνχο αζζελείο πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πξφθιεζε ινηκψμεσλ απφ Acinetobacter είλαη ε παξαηεηακέλε παξακνλή ζην 

λνζνθνκείν θαη ηδηαίηεξα ζε κνλάδα εγθαπκάησλ ή ΜΔΘ, νη ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο, νη κφληκνη ελδναγγεηαθνί θαζεηήξεο, νη νπξεζξηθνί θαζεηήξεο, ε 

ηξαρεηνζηνκία θαη ε πξφζθαηε ρνξήγεζε αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ. Δπίζεο, 

πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο απνηεινχλ ε χπαξμε ηξαχκαηνο, o  απνηθηζκφο ησλ 

θνπξάλσλ κε Acinetobacter, ε πξνεγνχκελε ινίκσμε (αλεμάξηεηα κε πξνεγεζείζα 

ιήςε αληηβίσζεο), ε παξεληεξηθή δηαηξνθή θαη ν κεραληθφο αεξηζκφο.Αθφκε, ε 

ζνβαξφηεηα ηεο ππνθείκελεο λφζνπ, φπσο ππνινγίδεηαη απφ ην δείθηε APACHE II 

απνηειεί πξνδηαζεζηθφ παξάγνληα. Δπηπιένλ, έξεπλα επηπνιαζκνχ πνπ έγηλε ζε 

λνζνθνκεία Κχπξνπ θαη Διιάδαο θαη αθνξνχζε λνζνθνκεηαθή ινίκσμε απφ 

νπνηνδήπνηε παζνγφλν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηειερψλ Acinetobacter), 

έδεημε πσο κεηαμχ άιισλ ε ειηθία άλσ ησλ 65 εηψλ, ε επείγνπζα εηζαγσγή, ε 

λενπιαζκαηηθή λφζνο, ε πλεπκνλνπάζεηα, ε νπδεηεξνπελία θαη ε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε εληφο ησλ 30  πξνεγνχκελσλ εκεξψλ απνηεινχζαλ πξνδηαζεζηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ πξφθιεζε λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ.Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο 



                                                                                
 

θηλδχλνπ γηα αλάπηπμε ινίκσμεο απφ A. baumannii φπσο εκθαλίδνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.  

 

Πίνακαρ 2: Παπάγονηερ κινδύνος για λοίμυξη από A. baumannii 

Παπάγονηερ κινδύνος για λοίμυξη από A. baumannii  

Μεγάιε ειηθία 

Αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία ηηο ηειεπηαίεο 90 εκέξεο 

Χξήζε ηερλεηώλ ζπζθεπώλ 

• Αηκνδηάιπζε (ρξόληα) κέζα ζηηο ηειεπηαίεο 90 εκέξεο 

• Μεραληθόο αεξηζκόο 

• Καζεηήξεο (θεληξηθνί θιεβηθνί, ελδνθιέβηνη, νπξεζξηθνί)  

Ύπαξμε κεγάιεο αληνρήο ζηα αληηβηνηηθά ζηελ θνηλόηεηα ή ζην λνζνθνκείν 

Σνβαξή αλνζνθαηαζηνιή ιόγσ λόζνπ ή ζεξαπείαο 

Παξνπζία πνιιαπιώλ λόζσλ 

Παξαηεηακέλε παξακνλή ζην λνζνθνκείν (εηδηθά ζηε ΜΔΘ) ή ζε κνλάδα απμεκέλεο θξνληίδαο 

 

 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 7 ειιεληθέο ΜΔΘ βξέζεθε πσο φιεο νη 

πεξηπηψζεηο λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ (απφ νπνηνδήπνηε παζνγφλν) ηνπ 

νπξνπνηεηηθνχ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη νη βαθηεξηαηκίεο 

ζρεηίδνληαλ κε παξεκβαηηθέο ηερληθέο φπσο ν κεραληθφο αεξηζκφο, ε ηνπνζέηεζε 

νπξνθαζεηήξα θαη ε ηνπνζέηεζε θεληξηθήο θιεβηθήο γξακκήο. Αθφκε, ζε κειέηε 

πνπ έγηλε ζηε ΜΔΘ Λακίαο θαη αθνξνχζε 35  πεξηζηαηηθά πνιπαλζεθηηθψλ 

ζηειερψλ A. baumannii  σο ζπρλφηεξνη πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο εκθαλίζζεθαλ ε 

ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ε ζηεθαληαία λφζνο, ε ρξφληα αλαπλεπζηηθή 

αλεπάξθεηα, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ε θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε θαη ε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.  

ε κηα άιιε έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Γαιιία θαη είρε δηάξθεηα 3 ρξφληα, θάλεθε 

επνρηαθή θαηαλνκή ηεο λφζνπ, κε πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά ινηκψμεσλ λα 

ζπκβαίλνπλ απφ ηνλ Ινχιην κέρξη ην επηέκβξην. Παξφκνηα δεδνκέλα εκθαλίζζεθαλ 



                                                                                
 

θαη ζε κηα άιιε έξεπλα ζηε Νέα Αγγιία, κε πνιχ πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά ηελ 

πεξίνδν Ινπιίνπ – Οθησβξίνπ. 

Ιδηαίηεξν θεθάιαην, θαη ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο, ζηηο λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο 

απφ είδε Acinetobacter απνηεινχλ νη ινηκψμεηο απφ MDRAB. ε 20 κειέηεο 

αζζελψλ - καξηχξσλ ε ρξήζε αληηβηνηηθψλ ήηαλ ν πην ζπρλφο παξάγνληαο θηλδχλνπ 

γηα ηελ αλάπηπμε ινίκσμεο απφ πνιπαλζεθηηθφ A. baumannii θαη πεξηγξάθεθε ζε 

πάλσ απφ ην 50% ησλ κειεηψλ. Οη θαξβαπελέκεο θαη νη ηξίηεο γεληάο 

θεθαινζπνξίλεο ήηαλ ηα πην ζπρλά εκπιεθφκελα αληηβηνηηθά, αθνινπζνχκελα απφ 

ηηο θζνξηνθηλνιφλεο, ηηο ακηλνγιπθνζίδεο θαη ηε κεηξνληδαδφιε. Ο δεχηεξνο θαηά 

ζεηξά παξάγνληαο θηλδχλνπ ήηαλ ν κεραληθφο αεξηζκφο, πνπ πεξηγξάθεθε ζην 25% 

ησλ κειεηψλ. Άιινη παξάγνληεο θηλδχλνπ ζπκπεξηιάκβαλαλ ηελ παξακνλή ζε ΜΔΘ, 

ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζηε ΜΔΘ θαη ζην λνζνθνκείν, ηε βαξχηεηα ηεο 

αζζέλεηαο,  ην θχιν, ηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο φπσο ηξαρεηνζηνκία, κεηαγγίζεηο, 

ηνπνζέηεζε αξηεξηαθψλ θαη θεληξηθψλ θιεβηθψλ θαζεηήξσλ, νπξνθαζεηήξσλ θ.α.  

         Οη ινηκψμεηο απφ A. baumannii, αλαθέξνληαη κε απμαλφκελε ζπρλφηεηα ζε 

ζχκαηα καδηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ,ζε θαηαζηάζεηο δειαδή 

φπνπ νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ινηκψμεσλ είλαη αδχλαην λα εθαξκνζηνχλ. Ήηαλ ην 

πξψην ζε ζπρλφηεηα κηθξφβην απφ ηξαχκαηα ζην Βηεηλάκ, ζηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, 

ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ζην ηζνπλάκη ηνπ 2004 ζηελ Αζία. 

χληνκα κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ην Ιξάθ ζηα λνζνθνκεία ησλ ΗΠΑ ην 

2003, νη πξψηνη Ακεξηθαλνί ηξαπκαηίεο ζηξαηηψηεο εθδήισζαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ 

ινηκψμεσλ, ζπρλά απφ πνιπαλζεθηηθά είδε Acinetobacter θαη παξά ηε βειηίσζε ησλ 

ηαηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εθζηξαηείαο, ην πνζνζηφ ησλ ινηκψμεσλ απφ A. 

baumannii  δελ κεηψζεθε ζεκαληηθά. Αθφκε, επηδεκίεο λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ 

απφ Acinetobacter (ζπλήζσο βαθηεξηαηκία ή πλεπκνλία), παξαηεξήζεθαλ ζε 

Δπξσπατθά θαη Ακεξηθαληθά λνζνθνκεία, ζηα νπνία λνζειεχζεθαλ ζηξαηηψηεο κε 

ινίκσμε απφ Acinetobacter κεηά ηελ αξρηθή ηνπο λνζειεία ζηα λνζνθνκεία 



                                                                                
 

εθζηξαηείαο.Tν 2002 πεξηγξαθεθε VAP απφ πνιπαλζεθηηθν ζηειερνο Αcinetobacter  

ζε θξίζηκα ηξαπκαηηζκέλνπο Καλαδνχο ζηξαηηψηεο πνπ επέζηξεςαλ απφ ην 

Αθγαληζηάλ. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κεηά ην ζεηζκφ ζηε ζάιαζζα ηνπ Μαξκαξά, ζηε 

βνξεηνδπηηθή Σνπξθία ην 1999, 220 ζχκαηα λνζειεχζεθαλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην 

20% αλέπηπμε λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο, κε ην A. Baumannii λα επζχλεηαη γηα ην 

31,2% απηψλ. Πξηλ ην ζεηζκφ ε ζπρλφηεηα ησλ ινηκψμεσλ απηψλ ζηηο ΜΔΘ ήηαλ 

κφλν 7,3%.  

ηνπο πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο γηα πξφθιεζε ινηκψμεσλ απφ 

Acinetobacter ζηελ θνηλφηεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη λνζήκαηα ή θαηαζηάζεηο πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ αλνζνθαηαζηνιή φπσο ν αιθννιηζκφο, ην θάπληζκα, ηα ρξφληα 

αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ε λεθξηθή λφζνο θ.α..Αθφκε, 

πξνδηαζεζηθφο παξάγνληαο ζεσξείηαη ε δηαβίσζε ζε ηξνπηθέο ή ππνηξνπηθέο 

πεξηνρέο θαη ε ζπρλή ρξήζε πεληθηιιηλψλ.  

 

 

                                Δικονα 6:acinetobacter baumanii.           

                                 Πηγη θφηογραθιας: Public Health Image Library 

 

http://phil.cdc.gov/phil/home.asp


                                                                                
 

2.6 Παθογονος δραζη 

Πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ηα είδε acietobacter επζχλνηαλ θπξίσο γηα 

κεηεγρεηξεηηθέο ινηκψμεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε αζζελείο 

λνζειεπνκέλνπο ζε ρεηξνπξγηθά ηκήκαηα. Πιένλ φκσο, ηα είδε acinetobacter 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ινίκσμε ζε νπνηνδήπνηε φξγαλν ε πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο, 

κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ινηκψμεσλ λα είλαη λνζνθνκεηαθέο. ε κηα πξννπηηθή 

κειέηε πνπ έγηλε ζηελ Ιζπαλία θαη αθνξνχζε 240 ινηκψμεηο απφ A.baumanii 

βξέζεθε φηη πάλσ απφ ην 90% ησλ ινηκψμεσλ ήηαλ λνζνθνκεηαθέο θαη κφλν ην 4% 

ήηαλ ηεο θνηλφηεηαο, κε ηηο αλαπλεπζηηθέο ινηκψμεηο λα είλαη νη πην θνηλέο κε 

πνζνζηφ 39%. Ννζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο απφ είδε Αcinetobacter εκθαλίδνληαη θαη 

ζην νπξνπνηεηηθφ, ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ζην αίκα, ζην δέξκα θαη πξαθηηθά 

νπνπδήπνηε ζην αλζξψπηλν ζψκα. Λφγσ ηεο πνιπαληνρήο πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

κηθξννξγαληζκνί απηνί, είλαη δπζρεξήο ε αληηκεηψπηζε ησλ αληίζηνηρσλ ινηκψμεσλ. 

κσο νη ινηκψμεηο ηεο θνηλφηεηαο  απφ είδε Acibetobacter δελ ζα πξέπεη λα 

ππνεθηηκνχληαη. Πλεπκνλία, κεληγγίηηδα, θπηηαξίηηδα θαη πξσηνπαζήο βαθηεξηαηκία 

έρνπλ κεηαμχ άιισλ αλαθεξζεί. 

          Σφζν ν απνηθηζκφο φζν θαη ε ινίκσμε απφ A.baumanii ζηνπο αζζελείο ηεο 

ΜΔΘ έρεη αλεμάξηεηα ζρεηηζηεί κε παξαηεηακέλε παξακνλή ζην λνζνθνκείν θαη κε 

αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο. Ο αδξφο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο ζηηο λνζνθνκεηαθέο 

ινηκψμεηο απφ Acinetobacter θπκαίλεηαη κεηαμχ 20 θαη 60%. κσο, νη δπλεηηθά 

ζνβαξέο ινηκψμεηο απφ A.baumanii, φπσο ε βαθηεξηαηκία θαη ε VAP, δε θαίλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξε ζλεζηκφηεηα ή παξάηαζε ηεο παξακνλήο ζην λνζνθνκείν. 

Πξάγκαηη, ππάξρεη κηα δηαθσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εξεπλεηψλ θαη θιηληθψλ 

ηαηξψλ ζρεηηθά κε ην αλ ε ινίκσμε απφ A.baumanii ζε αζζελείο ηεο ΜΔΘ ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο. Μηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ εξεπλψλ φκσο, δείρλεη ηνπιάρηζηνλ κηα δπλαηή ζπζρέηηζε ηεο 

ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο ινίκσμεο απφ A.baumanii. 



                                                                                
 

 

               Αναπνεσζηικό ζύζηημα. ε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο, 

πξνζβάιιεηαη ζπρλφηεξα απφ Acinetobacter. Απηφ νθείιεηαη ζηνλ παξνδηθφ 

απνηθηζκφ ηνπ θάξπγγα πγηψλ αηφκσλ θαη ζην πςειφ πνζνζηφ απνηθηζκνχ ηεο 

ηξαρεηνζηνκίαο. Πξνθαιεί βξνγρηνιίηηδα θαη ηξαρεηνβξνγρίηηδα ζε πγηή παηδηά, αιιά 

θαη ζε αζζελείο κε ππνθείκελε λφζν. 

 Πλεπκνλία ηεο θνηλφηεηαο: Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη έπεηηα έρνπλ 

πεξηγξαθεί πεξηζζφηεξα απφ 100 πεξηζηαηηθά. Παξαηεξείηαη θπξίσο ζε ελήιηθεο κε 

λνζήκαηα ή θαηαζηάζεηο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ αλνζνθαηαζηνιή φπσο ν 

αιθννιηζκφο, ην θάπληζκα, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ε λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη ε 

ππνθείκελε πλεπκνληθή λφζνο. Πξνδηαζεζηθφο παξάγνληαο ζεσξείηαη θαη ε δηαβίσζε 

ζε ηξνπηθφ θιίκα. Μηα ζεηξά εξεπλψλ ζηελ ηξνπηθή Βφξεηα Απζηξαιία θαηέδεημε φηη 

ην Ainetobacter είλαη ππεχζπλν γηα ην 10% ηεο νθεηιφκελεο ζε βαθηήξηα πλεπκνλίαο 

ηεο θνηλφηεηαο θαη γηα ην 21% ηεο πλεπκνλίαο απφ Gram αξλεηηθά βαθηήξηα. Οη 

αζζελείο έρνπλ παξαγσγηθφ βήρα θαη αηκφπηπζε. επηηθή θαηαπιεμία παξαηεξείηαη 

ζην 30% ησλ πεξηπηψζεσλ, θαζψο θαη ε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. Η ζλεζηκφηεηα 

ζε πνηθίιεο δεκνζηεπκέλεο ζεηξέο θπκαίλεηαη κεηαμχ 40 θαη 64%. Η πςειή απηή 

ζλεζηκφηεηα ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηε ρνξήγεζε αλεπαξθνχο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, 

ιφγσ ιαλζαζκέλεο αλαγλψξηζεο ηνπ Acinetobacter σο πλεπκνληφθνθθνπ. 

 Ννζνθνκεηαθή πλεπκνλία: Η θπξηφηεξε παζνγφλνο δξάζε ηνπ Acinetobacter 

είλαη ην φηη απνηειεί αίηην ηεο λνζνθνκεηαθήο πλεπκνλίαο θαη εηδηθά ηεο VAP. ηελ 

Αζία ηα είδε Acinetobacter απνηεινχλ ην 4-44% ησλ αηηηψλ ηεο πλεπκνλίαο ζηε 

ΜΔΘ, ζηελ Δπξψπε ην 0-35% θαη ζηηο ΗΠΑ ην 6-11%. ηελ Δπξψπε ηα πνζνζηά 

ήηαλ πνιχ ρακειά ζηε θαλδηλαβία, κεγαιχηεξα ζηε Γεξκαλία θαη ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην θαη αθφκε πην πςειά ζηελ Γαιιία, Ιζπαλία, Ιηαιία, Διιάδα θαη ηελ 

Σνπξθία. ε φηη αθνξά ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζηηο ΜΔΘ 7 

ειιεληθψλ λνζνθνκείσλ, ηα είδε Acinetobacter επζχλνληαη γηα ην 28% ηεο VAP 



                                                                                
 

ελψ, εηδηθφηεξα γηα ηε VAΡ ζηηο ΜΔΘ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Κξήηεο ην πνζνζηφ 

αλεβαίλεη ζην 33,9%. Δπίζεο ην A.baumanii επζχλεηαη γηα ην 11,4% ησλ 

πεξηπηψζεσλ πλεπκνλίαο ζε ΜΔΘ ζηα λνζνθνκεία ηεο Κχπξνπ. 

Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο γηα ηε λνζνθνκεηαθή πλεπκνλία απφ Acinetobacter 

είλαη ε ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε, ε ηξαρεηνζηνκία, πξνεγνχκελε αληηβηνηηθή 

ζεξαπεία, ε παξακνλή ζηε ΜΔΘ, ε πξφζθαηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ε παξνπζία 

ξηλνγαζηξηθνχ ζσιήλα θαη ε ππνθείκελε πλεπκνληθή λφζνο. Δπηπξφζζεηα, εηδηθά γηα 

ηε VAP απφ Acinetobacter, παξάγνληεο θηλδχλνπ ζεσξνχληαη ην ARDS ε 

λεπξνρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ην ηξαχκα ζην θεθάιη, ε εηζξφθεζε θαη ε 

πξνεγνχκελε ζεξαπεία κε θεθηαδηδίκε. Η λνζνθνκεηαθή δηαζπνξά κέζα ζηε ΜΔΘ 

απνδίδεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ αλαπλεπζηήξα, ζηα γάληηα, ζην απνηθηζκέλν 

λνζειεπηηθφ θαη θπζηνζεξαπεπηηθφ πξνζσπηθφ, ζηα κνιπζκέλα παξεληεξηθά 

ζξεπηηθά δηαιχκαηα, ζηα πιεθηξνιφγηα θ.α. 

          Η θιηληθή εηθφλα ηεο λνζνθνκεηαθήο πλεπκνλίαο απφ Acinetobacter δε 

δηαθέξεη απφ εθείλε πνπ πξνθαιείηαη απφ η’ άιια λνζνθνκεηαθά παζνγφλα. 

πλνδεχεηαη απφ ππξεηφ, παξαγσγηθά πηχεια θαη αχμεζε ησλ νπδεηεξφθηισλ. 

πρλά είλαη πνιπινβψδεο, ελψ έρεη παξαηεξεζεί ζπειαηνπνίεζε, πιεπξηηηθή 

ζπιινγή θαη ζρεκαηηζκφο βξνγρνπιεπξηηηθψλ ζπξηγγίσλ. Γεπηεξνπαζήο 

βαθηεξηαηκία θαη ζεπηηθή θαηαπιεμία ζρεηίδνληαη κε θησρή πξφγλσζε. ε έξεπλα 

πνπ είρε ζπγθξίλεη ηελ θιηληθή εηθφλα ησλ αζζελψλ κε λνζνθνκεηαθή πλεπκνλία απφ 

Α.baumanii θαη εθείλσλ κε πλεπκνλία ηεο θνηλφηεηαο απφ ην ίδην κηθξφβην βξέζεθε 

φηη ππξεηφο ππήξρε ζε πάλσ απφ ην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ, ν 

βήραο ήηαλ πην θνηλφο ζηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο (απηφ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπλήζε παξνπζία κεραληθνχ αεξηζκνχ ζηε λνζνθνκεηαθή πλεπκνλία) θαη ε 

παξαγσγή πηπέισλ ήηαλ ζπρλφηεξε ζηνπο εζσηεξηθνχο αζζελείο. Γηα ηε δηάγλσζε 

ηεο πλεπκνλίαο απφ Αcinetobacter ε θιηληθή ππνςία πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηα 

αθηηλνγξαθηθά δεδνκέλα θαη ηα κηθξνβηνινγηθά ζηνηρεία. Η βξνγρνζθφπεζε είλαη 



                                                                                
 

πνιχ ρξήζηκε πξνζθέξνληαο ηφζν δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο φζν θαη πιηθφ γηα 

θαιιηέξγεηα. 

                  Η ζλεζηκφηεηα ζηε λνζνθνκεηαθή πλεπκνλία απφ είδε Acinetobacter 

θπκαίλεηαη απφ 30-75%, κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά λα παξαηεξνχληαη ζηνπο 

αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αλαπλεπζηήξα. Απηφ θάλεη ηελ πξφγλσζε ησλ 

αζζελψλ κε πλεπκνλία απφ Acinetobacter ρεηξφηεξε απφ εθείλε φισλ ησλ άιισλ 

αζζελψλ, κε εμαίξεζε κφλν ηελ πεξίπησζε πλεπκνλίαο απφ P.aeruginosa. Άιιεο 

αλαθνξέο απφ ηε Γαιιηα, θέξνπλ ηε ζλεζηκφηεηα ηεο πλεπκνλίαο απφ Pseudomonas 

θαη Acinetobacter λα έρεη πνζνζηά κεγαιχηεξα ηνπ 70%. Η ζλεζηκφηεηα θαίλεηαη λα 

κεηψλεηαη φηαλ ε θαηάιιειε αληηβηνηηθή  αγσγή ρνξεγεζεί γηα πεξηζζφηεξεο απφ 3 

εκέξεο. 

 

 

                                     

                                                Δικόνα 7:Κχηηαξα acinetobacter. 



                                                                                
 

 

Βακηηριαιμία. ε έξεπλα ζηηο ΗΠΑ απφ ην 1995 κέρξη ην 1998 ην 

Α.baumanii επζχλνηαλ γηα ην 86% ησλ πεξηπηψζεσλ βαθηεξηαηκίαο απφ 

Acinetobacter. ε κειέηε πνπ αθνξνχζε 368 πεξηζηαηηθά βαθηεξηαηκίαο απφ 

Acinetobacter, ην 26% ήηαλ βαθηεξηαηκίεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ην 74% 

λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο. Σν 52% ησλ πεξηπηψζεσλ εληνπίζηεθαλ ζηε ΜΔΘ, ην 

13%  ζηε ρεηξνπξγηθή θιηληθή, ην 10% ζηελ παζνινγηθή θιηληθή θαη ην 7% ζηελ 

νγθνινγηθή. ηελ Διιάδα, ζε εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 7 ΜΔΘ, ηα είδε 

Acinetobacter επζπλφηαλ γηα ην 20,7% ησλ ζρεηηδνκέλσλ κε θεληξηθή γξακκή 

πεξηπηψζεσλ βαθηεξηαηκίαο. Σν πνζνζηφ βαθηεξηαηκίαο απφ είδε Αcinetobacter γηα 

ηηο ΜΔΘ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Κξήηεο είλαη 16,8%. Αθφκε, ζε έξεπλα πνπ έγηλε 

ζηηο ΜΔΘ ηεο Κχπξνπ θαηά ην 2007 βξέζεθε πσο ην Α.baumanii επζπλφηαλ γηα ην 

3,6% ησλ πεξηπηψζεσλ βαθηεξηαηκίαο. Η βαθηεξηαηκία κπνξεί λα έρεη είηε σο 

κνλαδηθφ παζνγφλν ην Αcinetobacter, είηε λα είλαη πνιπκηθξνβηαθή (ζπλήζσο καδί 

κε Gram αξλεηηθά βαθηήξηα,ζηαθπιφθνθθνπο θαη εληεξφθνθθνπο). Η απνκφλσζε 

ηνπ Acinetobacter απφ πιεγέο ή απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα δείρλεη 

πεξηζζφηεξν απνηθηζκφ παξά ινίκσμε, ελψ ε βαθηεξηακία απφ Acinetobacter είλαη 

έλαο πην ρξήζηκνο δείθηεο αιεζηλήο ινίκσμεο. 

          Η λνζνθνκεηαθή βαθηεξηαηκία απφ Αcibetobacter ζρεηίδεηαη ζπρλά κε 

ινηκψμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη κε ρξήζε ελδνθιεβίσλ θαζεηήξσλ. Γηα απηφ, ε 

αιιαγή ηνπ ελδαγγεηαθνχ θαζεηήξα θάζε 48 ψξεο, ε εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ 

άζεπησλ ηερληθψλ,  ε αθαίξεζε ηνπ θεληξηθνχ θιεβηθνχ θαζεηήξα ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ θαη ε ρξήζε κε επεκβαηηθψλ κεζφδσλ αεξηζκνχ κπνξεί λα ειαηηψζεη ηνλ 

θίλδπλν βαθηεξηαηκίαο. Σν νπξνπνηεηηθφ επηζήιην, ην δέξκα, νη πιεγέο θαη νη 

ελδνθνηιηαθέο ινηκψμεηο είλαη ιηγφηεξν ζπρλέο πεγέο βαθηεξηαηκίαο. 

Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα βαθηεξηαηκία απφ A.baumanii πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε ηξίηεο γεληάο θεθαινζπνξίλσλ, ηελ παξνπζία ελδαγγεηαθψλ 



                                                                                
 

ζπζθεπψλ, ηελ παξακνλή ζηε ΜΔΘ, ηελ πξνρσξεκέλε ειηθία, ην κεραληθφ αεξηζκφ, 

ηε λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη ηελ παξάηαζε ηεο παξακνλήο ζην λνζνθνκείν. Δπίζεο, ε 

αλνζνθαηαζηνιή, ηα λενπιαζκαηηθά λνζήκαηα, ην έγθαπκα, ε λενγληθή ειηθία αιιά 

θαη ην ηξαχκα είλαη δπλεηηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ. Γηα ζρεδφλ  3 ρξφληα (απφ ηελ 

1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2002 κέρξη ηελ 31

ε
 Απγνχζηνπ 2004) ην A.baumanii απνκνλψλνληαλ 

ζε αηκνθαιιηέξγεηεο απφ 102 ηξαπκαηίεο, λνζειεπφκελνπο ζε ζηξαηησηηθέο ηαηξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ιφγσ ηνπ πνιέκνπ ζην Αθγαληζηάλ θαη ζην Ιξάθ. Σέινο, ε 

πξνεγνχκελε ρξήζε αληηβίσζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ απνκφλσζε αλζεθηψλ ζηειερψλ 

ζηηο αηκνθαιιηέξγεηεο. 

          Η θιηληθή εηθφλα ηεο βαθηεξηαηκίαο απφ A.baumanii δελ είλαη εηδηθή. Μπνξεί 

λα θπκαίλεηαη απφ πνιχ ήπηα ινίκσμε κέρξη ζεπηηθή θαηαπιεμία. ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηεο ζπκβαίλεη θαηά ηε δεχηεξε εβδνκάδα παξακνλήο ζην λνζνθνκείν. 

Τςειφο ππξεηφο θαη ιεπθνθπηηάξσζε κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ, θαζψο θαη 

κεηαζηαηηθέο επηπινθέο φπσο ελδνθαξδίηηδα, ζεπηηθή ζξνκβνθιεβίηηδα, 

απνζηήκαηα, κεληγγίηηδα, πλεπκνληθή εκβνιή απφ ζεπηηθά έκβνια θαη ηνμηθή 

εγθεθαινπάζεηα. ήςε, ή ζεπηηθή θαηαπιεμία αλαθέξεηαη ζην 19% ησλ αζζελψλ κε 

βαθηεξηαηκία απφ Acinetobacter. Άιιεο κειέηεο αλεβάδνπλ ην πνζνζηφ ηεο ζεπηηθήο 

θαηαπιεμίαο κέρξη θαη ζην 30% ησλ πεξηπηψζεσλ βαθηεξηαηκίαο. Δπίζεο, κπνξεί λα 

παξαηεξεζεί πνιιαπιή αλεπάξθεηα νξγάλσλ. 

H ζλεζηκφηεηα ησλ αζζελψλ κε βαθηεξηαηκία απφ Acinetobacter θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 17% θαη 46%,λκε πςειφηεξα πνζνζηά ζηηο πεξηπηψζεηο βαθηεξηαηκίαο 

πνιπκηθξνβηαθήο αηηηινγίαο. ε κεγάιε έξεπλα ζηηο ΗΠΑ, ν αδξφο δείθηεο 

ζλεζηκφηεηαο γηα λνζνθνκεηαθέο βαθηεξηαηκίεο απφ A.baumanii ήηαλ 34%, ν 

πςειφηεξνο απφ φια η’ άιια θνηλά βαθηεξηαθά παζνγφλα, εθηφο απφ ηελ 

P.aeruginosa. Απηφο ν δείθηεο αλεβαίλεη ζην 43% ζηηο βαθηεξηαηκίεο ησλ αζζελψλ 

ηεο ΜΔΘ. Δίλαη πνιχ δχζθνιν φκσο λα δηαθξίλνπκε ηε ζλεζηκφηεηα θαη ηε 

λνζεξφηεηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην  A.baumanii απφ εθείλε πνπ νθείιεηαη ζηηο 



                                                                                
 

ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο λφζνπο ησλ αζζελψλ απηψλ. Η βαθηεξηαηκία κε είδε 

Acinetobacter, δηαθνξεηηθά ηνπ A.baumanii θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν ζνβαξή. 

Αμίδεη λ’ αλαθεξζεί εδψ, πσο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο ηεο 

βαθηεξηαηκίαο απφ A.baumanii είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λ’ απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα 

ςεπδνβαθηεξηαηκίαο ιφγσ θαθήο ιήςεο ή θαθνχ ρεηξηζκνχ ηεο αηκνθαιιηέξγεηαο, 

απνθεχγνληαο έηζη αρξείαζηε ζεξαπεία. Δπίζεο, ην A.Iwoffii απνηθίδεη ην πγηέο 

δέξκα θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξφκνηα πξνβιήκαηα. 

 Βαθηεξηαηκία ηεο θνηλφηεηαο έρεη πεξηγξαθεί θπξίσο απφ ηξνπηθέο θαη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπσο είλαη ε Απζηξαιία, ε Νέα Γνπηλέα θαη ε Σαηβάλ. 

Πεξηπηψζεηο απφ ηηο εχθξαηεο ρψξεο ζπκβαίλνπλ θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δεζηψλ θαινθαηξηλψλ κελψλ κε πςειά πνζνζηά πγξαζίαο. Πεξηπηψζεηο έρνπλ 

αλαθεξζεί ζηελ Ιζπαλία, ζηηο ΗΠΑ θαη ζηε Γαιιία. 

 

                 Οσροποιηηικό ζύζηημα.  Σν πνζνζηφ ησλ ινηκψμεσλ ηνπ νπξνπνηεηηθνχ πνπ 

απνδίδεηαη ζηα είδε Acinetobacter θπκαίλεηαη επξέσο ζηηο δηάθνξεο κειέηεο απφ 2% 

έσο 61%.  ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ΜΔΘ 7 ειιεληθψλ λνζνθνκείσλ, 

δηαπηζηψζεθε πσο ηα είδε Acinetobacter επζπλφηαλ γηα ην 6,4% ησλ ζρεηηδνκέλσλ 

κε νπξνθαζεηήξα ινηκψμεσλ ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν αληίζηνηρν 

πνζνζηφ γηα ηηο ΜΔΘ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Κξήηεο είλαη 4%. ε κειέηε ζηηο ΜΔΘ 

ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Κχπξνπ ην 2007 βξέζεθε πσο ην A.baumanii ήηαλ ππεχζπλν 

γηα ην 5,6% ησλ ινηκψμεσλ ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Τπάξρεη άκεζε 

ζπζρέηηζε ηεο παξνπζίαο νπξνθαζεηήξα θαη ησλ ινηκψμεσλ απηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη 

αζζελείο είλαη άλδξεο, πηζαλφηαηα ιφγσ ηνπ ζπρλφηεξνπ θαζεηεξηαζκνχ ηεο 

νπξήζξαο, εμαηηίαο ηεο ππεξηξνθίαο ηνπ πξνζηάηε. κσο, παξά ην γεγνλφο φηη ηα 

είδε Acinetobacter απνηθίδνπλ ην θαηψηεξν νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη ζρεηίδνληαη 

κε αζπκπησκαηηθή βαθηεξηνπξία, ελψ ζπάληα πξνθαινχλ δηεηζδπηηθή λφζν. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ππεινλεθξίηηδεο, πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζε αζζελείο πνπ 



                                                                                
 

θέξνπλ κφληκνπο θαζεηήξεο ηεο θχζηεο θαη ζε αζζελείο κε λεθξνιηζίαζε, νη νπνίεο 

κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ κηθξνβηαηκία.  Παιαηφηεξα, κειέηεο πνπ απνκφλσζαλ 

ην Acinetobacter ζε αζζελείο κε αλζεθηηθή ζηελ πεληθηιιίλε νπξεζξίηηδα νδήγεζαλ 

ζηελ ιαλζαζκέλε ζεψξεζε ηνπ, σο αίηην ηεο λφζνπ. 

 

Κενηρικό νεσρικό ζύζηημα. Αλ θαη πεξηγξάθεθε πξψηε θνξά απφ ηνλ 

Cowman ην 1938, ε κεληγγίηηδα απφ Acinetobacter ζπκβαίλεη ζπάληα. Σν θπξηφηεξν 

ζηέιερνο πνπ απνκνλψλεηαη απφ ηε λνζνθνκεηαθή κεληγγίηηδα είλαη ην A.baumanii, 

ελψ ζε φηη αθνξά ηε κεληγγίηηδα ηεο θνηλφηεηαο ηα άιια είδε Acinetobacter κπνξεί 

λα επηθξαηνχλ. 

         Παξφιν πνπ γεληθά αθνινπζεί λεπξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ή ηξαχκα ζην 

θεθάιη, ππάξρνπλ αλαθνξέο κεληγγίηηδαο θαη ζε πξνεγνπκέλσο  πγηή άηνκα. 

        Παξάγνληεο θηλδχλνπ ζεσξνχληαη ε παξνπζία ζπλερνχο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

θνηιηψλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ε θνηιηνζηνκία, ε κπεινγξαθία θαη ε 

θνηιηνγξαθία. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεηαη κηα επηδεκία κεληγγίηηδαο απφ 

Acinetobacter ζε κηα νκάδα παηδηψλ κε ιεπραηκία πνπ αθνινχζεζε ηελ ελδνξαρηαία 

ρνξήγεζε κεζνηξεμάηεο. πλνιηθά είραλ κνιπλζεί 8 απφ ηα 20 παηδηά, 3 απφ ηα 

νπνία πέζαλαλ σο απνηέιεζκα ηεο κεληγγίηηδαο. Σα θξνχζκαηα είραλ πξνθιεζεί απφ 

ηε ρξήζε αθαηαιιεια απνζηεηξσκέλσλ βεινλψλ. 

Η κεληγγίηηδα απφ Acinetobacter κπνξεί λα εθδεισζεί είηε κε νμεία θιηληθή 

εηθφλα, είηε λα αθνινπζήζεη κηα πην βξαδεία πνξεία. Οη θιηληθέο εθδειψζεηο 

πεξηιακβάλνπλ πςειφ ππξεηφ (95%), ιήζαξγν, πνλνθέθαιν, ζεκεία κεληγγηζκνχ, 

δηαηαξαρέο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο (50%), απρεληθή δπζθακςία (25%), απμεκέλα 

ιεπθά αηκνζθαίξηα ζην ΔΝΤ (100%) θαη κείσζε ηεο γιπθφδεο ηνπ ΔΝΤ (60%). 

Πεηερεηψδεο εμάλζεκα εκθαλίδεηαη κέρξη θαη ζην 30% ησλ αζζελψλ. χλδξνκν 

Waterhouse-Friderischen κπνξεί επίζεο λα παξαηεξεζεί. 



                                                                                
 

 Οη κηζέο ησλ πξφζθαησλ πεξηπηψζεσλ ππήξμαλ πνιπκηθξνβηαθέο. ηελ Gram 

ρξψζε ηνπ ΔΝΤ ην Acinetobacter κπνξεί ιαλζαζκέλα λα εθιεθζεί σο 

κεληγγηηηδφθνθθνο ή σο Η.influenzae θαη απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε κεηέπεηηα 

ζεξαπεία. Η ζλεζηκφηεηα θπκαίλεηαη απφ 20% έσο 27% θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε 

ρνξήγεζε θαηάιιειεο αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο. 

 

         Γέρμα. Σα είδε Acinetobacter κπνξεί λα επηκνιχλνπλ ηξαχκαηα, εγθαχκαηα 

θαη ρεηξνπξγηθέο ηνκέο ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αλαπηχζζνληαη ζε 

εθηεζεηκέλνπο ηζηνχο θαη μέλα ζψκαηα. Η δηάθξηζε κεηαμχ απνηθηζκνχ θαη ινίκσμεο 

ζπρλά είλαη δχζθνιε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζην Βηεηλάκ ήηαλ ν πην θνηλφο 

Gram αξλεηηθφο βάθηιινο πνπ κφιπλε ηα ηξαχκαηα ησλ ζηξαηησηψλ, κε 

βαθηεξηαηκία λα ζπκβαίλεη 3-5 εκέξεο αξγφηεξα. Παξφκνηα επξήκαηα αλαθέξζεθαλ 

ζηνλ πφιεκν ηνπ Ιξαθ ην 2003, κε ηε δηαθνξά φκσο φηη ηα ζηειέρε Acinetobacter 

ήηαλ πηα αλζεθηηθά ζε πνιιά αληηβηνηηθά. ε έξεπλα πνπ έγηλε ζην ΠΑΓΝΗ βξέζεθε 

πσο ην A.baumanii επζπλφηαλ γηα ην 5,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ ρεηξνπξγηθψλ 

ινηκψμεσλ θαη πσο κφλν ην 25% ησλ ζηειερψλ απηψλ ήηαλ επαίζζεην ζηελ 

ηκηπελέκε. Νεθξσηηθή πεξηηνλίηηδα παξφκηα κε ηνλ Streptococcus pyogenes έρεη 

πεξηγξαθεί. Αθφκε κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θπηηαξίηηδα ζην ζεκείν εηζαγσγήο ησλ 

κφληκσλ θιεβηθψλ θαζεηήξσλ, ε νπνία κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ επίκνλε 

κηθξνβηαηκία. Η θπηηαξίηηδα δχλαηαη λα ππνρσξήζεη κφλν κε ηελ αθαίξεζε ηνπ 

θαζεηήξα. 

 

Άλλα. Έρνπλ πεξηγξαθεί ζπνξαδηθέο πεξηπηψζεηο νζηενκπειίηηδαο, ζεπηηθήο 

αξζξίηηδαο, παγθξεαηηθψλ θαη επαηηθψλ απνζηεκάησλ. Αθφκε, αλαθέξζεθαλ 

πεξηπηψζεηο νθζαικηθψλ ινηκψμεσλ, φπσο επηπεθπθίηηδα, ελδνθζαικίηηδα 

(κεηεγρεηξεηηθή, κεηαηξαπκαηηθή ή ελδνγελήο) θαη εμειθψζεηο ηνπ θεξαηνεηδνχο 

ιφγσ κφιπλζεο ησλ καιαθψλ θαθψλ επαθήο. 



                                                                                
 

Πεξηηνλίηηδα έρεη παξαηεξεζεί ζε αζζελείο κε ζπλερή πεξηηνλατθή θάζαξζε. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο έρεη ζεσξεζεί σο πξνδηαζεζηθφο 

παξάγνληαο θαη ν πφλνο ζηελ θνηιηαθή ρψξα θαη ην ζφιν, είλαη νη θχξηεο εθδειψζεηο 

ηεο λφζνπ, κε ηε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ λα εκθαλίδνπλ ππξεηφ. Πεξηπηψζεηο 

ελδνθαξδίηηδαο έρνπλ ζεκεησζεί κεηά απφ νδνληηαηξηθνχο ρεηξηζκνχο ή εγρεηξήζεηο 

αλνηρηήο θαξδηάο. Υνιαγγεηίηηδα θαη νη ζεπηηθέο επηπινθέο ηεο έρνπλ παξαηεξεζεί 

κεηά απφ ρνιαγγεηνγξαθία, θπξίσο ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο κε απνθξαθηηθφ 

ίθηεξν ιφγσ θαθνήζεηαο ή ρνιεδνρνιηζίαζεο. 

 

 

                     Δικόνα 8:Ιζηνινγηθέο εηθφλεο απφ acinetobacter. 

 

 

 

 

 



                                                                                
 

      2.7 Γιάγνφζη 

     Η ελνρνπνίεζε ηνπ Acinetobacter σο αίηηνπ ινίκσμεο είλαη κεξηθέο θνξέο 

     δχζθνιε. Οη κηθξννξγαληζκνί απηνί βξίζθνληαη ζε αθζνλία ζην πεξηβάιινλ θαη 

     απνηθίδνπλ ηφζν ηνπο πγηείο φζν θαη ηνπο πάζρνληεο ηζηνχο. Αιιά, θαη ε δηάθξηζή 

     ηνπο ζηε Gram ρξψζε απφ άιινπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, φπσο ν 

     κεληγγηηηδφθνθθνο, ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ, ν γνλφθνθθνο ζην πχν ηεο νπξήζξαο 

     θαη ν H.influenzae ζηα πηχεια, είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. 

Η θαιιηέξγεηα γίλεηαη ζε ζπλήζε ζξεπηηθά πιηθά, αιιά ε βηνρεκηθή 

ηαπηνπνίεζε ησλ εηδψλ Acinetobacter παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα. Μφλν ηα 

ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε αληηδξάζεηο θαηαλάισζεο πδαηαλζξάθσλ κπνξνχλ 

ζεσξεηηθά λα ηαπηνπνηνχλ ηα είδε Acinetobacter. Μεξηθέο θνξέο γηα ηελ απεπζείαο 

απνκφλσζε απφ ηα θιηληθά δείγκαηα είλαη πην ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηνχκε έλα 

επηιεθηηθφ πιηθφ, πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ κηθξννξγαληζκψλ. Κάπνηα 

ζηειέρε, εηδηθά ην A.haemolyticus, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αηκφιπζε ζην αηκαηνχρν 

άγαξ. 

             Σα A.calcoaceticus – A.baumanii απνηεινχλ ην 80% ησλ ζπλνιηθψλ θιηληθψλ 

    απνκνλψζεσλ Acinetobacter, ηε ζηηγκή πνπ νη κε θιηληθέο πεγέο (π.ρ. ηξφθηκα) είλαη 

πην πηζαλφ λα θηινμελνχλ κε Α.baumanii είδε. Η επαλαιακβαλφκελε απνκφλσζε κε 

Α. Baumanii εηδψλ απφ θαηάιιεια θιηληθά δείγκαηα δελ πξέπεη λ’ απνξξηθζεί 

ιαλζαζκέλα σο κε ινίκσμε. 

 

 

 

 



                                                                                
 

 

                          Δικόνα 9: Μνξθή θφθθσλ ζηε θάζε ηεο ζηαζηκφηεηαο. 

                 Πηγη θφηογραθιας: www.uaz.edu.mx. 

 

 

 

 2.8 Θεραπεία 

  Σν A.baumanii απνηειεί αίηην λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ κε ζπλερψο 

απμαλφκελε ζπρλφηεηα ελψ, ε εκθάληζε MDRAB θαζηζηά εμαηξεηηθά δχζθνιε ηε 

ζεξαπεία ηνπο. ηνλ πηλαθα 3 θαίλνληαη πεξηιεπηηθά ηα δηαζέζηκα αληηκηθξνβηαθά 

θάξκαθα, πνπ είλαη δπλεηηθά δξαζηηθά γηα ηε ζεξαπεία ησλ ινηκψμεσλ απφ 

Α.baumanii. κσο, ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο αληηκηθξνβηαθήο ζεξαπείαο 

πεξηνξίδεηαη απφ ην γεγνλνο φηη ηα επίπεδα αληνρήο ηνπ A.baumanii ζε πνιιέο απφ 

απηέο ηηο νπζίεο είλαη πνιχ πςειά. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ηα ζχγρξνλα πην 

πξνβιεκαηηθά παζνγφλα, φπσο αλαγλσξίζζεθαλ απφ ηελ Antimicrobial Task Force 

(AATF), είλαη ην A.baumanii θαη ε P.aeruginosa. 

 

 

             

http://www.uaz.edu.mx/


                                                                                
 

Πινακαρ 3:Διαθέζιμα ανηιμικποβιακά θάπμακα πιθανώρ δπαζηικά καηά ηος Α.baumanii   

Διαθέζιμα ανηιμικποβιακά θάπμακα πιθανώρ δπαζηικά καηά ηος A.baumanii 

Σνπιβαθηάκε (Σε ζπλδπαζκό κε ακπηθηιιίλε) 

Αληηςεπδνκνλαδηθέο πεληθηιιίλεο 

Αληηςεπδνκνλαδηθέο θεθαινζπνξίλεο (Κεθηαηδίκε) 

Αληηςεπδνκνλαδηθέο θαξβαπελέκεο (Ικηπελέκε θαη κεξνπελέκε) 

Μνλνβαθηάκεο (Αδηξενλάκε) 

Ακηλνγιπθνζίδεο 

Φζνξηνθηλνιόλεο 

Τεηξαθπθιίλεο 

Γπθπιθπθιίλεο 

Πνιπκπμίλεο (Πνπκπμίλε Β θαη θνιηζηίλε 

 
 

  

           Σν acinetobacter κπνξεί λα απνηθίζεη ην δέξκα, ην θάξπγγα, ην γαζηξεληεξηθφ 

επηζήιην, ηελ νπξήζξα, ηνλ επηπεθπθφηα θαη ηνλ θφιπν. Γηα απηφ θαη ε αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θαιιηεξγεηψλ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ πεξίπησζε 

απνηθηζκνχ ή επηκφιπλζεο. Ο απνηθηζκφο δελ απαηηεί νπνηαδήπνηε ζεξαπεία. Μέηξα 

απνκφλσζεο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε αλάπηπμεο MDRAB. 

          ε αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ ηνπηθή θπηηαξίηηδα ή θιεβίηηδα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

μέλν ζψκα (π.ρ. ελδνθιέβην θαζεηήξα), ε απνκάθξπλζε ηνπ μέλνπ ζψκαηνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπηθή πεξηπνίεζε είλαη ζπλήζσο επαξθήο. Παξφκνηα ζεξαπεπηηθή 

εηζήγεζε ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο νπξεζξήηηδαο θαη θπζηίηηδαο ζρεηηδφκελεο 

κε θαζεηήξα πνπ κπνξεί λα αθαηξεζεί. 

          Η ηξαρεηνβξνγρίηηδα κεηά απφ ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε  κπνξεί λα 

ππνρσξήζεη θαη κφλν κε βξνγρνπλεπκνληθέο εθπιχζεηο. Λνηκψμεηο ησλ νθζαικψλ 

θαη ησλ δνκψλ ηνπ πξνζψπνπ ρξεηάδνληαη ηνπηθή θαη ζπζηεκαηηθή αληηβηνηηθή 

ζεξαπεία. Αζζελείο κε πεξηζζζφηεξν δηεηζδπηηθέο βιάβεο φπσο νη ππψδεηο ζπιινγέο, 



                                                                                
 

ν ζρεκαηηζκφο απνζηήκαηνο θαη ε πεξηηνλίηηδα απαηηνχλ ρεηξνπξγηθφ θαζαξηζκφ, 

παξνρέηεπζε θαη ζπζηεκαηηθή αληηβηνηηθή ζεξαπεία. Η πλεπκνλία ρξεηάδεηαη 

θαηάιιειε αληηκηθξνβηαθή αγσγή. ε ζπκπησκαηηθή κηθξνβηαηκία κε, ή ρσξίο 

θαηαπιεμία, απαηηείηαη εληαηηθή ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά θάξκαθα. Παξφκνηα 

αληηκεηψπηζε ζπζηήλεηαη θαη ζηνπο αζζελείο κε κεληγγίηηδα, ελδνθαξδίηηδα θαη 

νζηενκπειίηηδα. 

         

                

          Μικροβιακή ανηοτή. Η ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ γηα ηε ζεξαπεία ινηκψμεσλ 

απφ Acinetobacter παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο ζπρλήο αλάπηπμεο πςεινχ 

βαζκνχ πνιπαληνρήο. Παξφκνηα θαηλφκελα παξαηεξνχληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

άιισλ επθαηξηαθψλ Gram αξλεηηθψλ κηθξννξγαληζκψλ, φπσο ε S.maltophilia. Αλ 

θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αληνρή ηνπ Acinetobacter ζηα δηάθνξα 

αληηβηνηηθά, αλάινγα κε ην αθξηβέο είδνο ηνπ κηθξνβίνπ, ηε ρψξα θαη ηελ πεξηνρή, ε 

γεληθή ηάζε είλαη ε αλάπηπμε αληνρήο κε ηε ρξήζε αληηβηνηηθψλ (εηδηθά 

θαξβαπελεκψλ θαη ηξίηεο γεληάο θεθαινζπνξηλψλ) λα έρεη αλαγλσξηζηεί σο ν πην 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε πνιπαληνρήο. 

         Σα ζηνηρεία ηεο British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC) 

δείρλνπλ ηάζε αχμεζεο ηεο αληνρήο ηνπ A.baumanii ζηα αληηβηνηηθά απφ ην 2002, κε 

πάλσ απφ ην 30% ησλ απνκνλψζεσλ ζε βαθηεξηαηκίεο ην 2005 λα είλαη αλζεθηηθά 

ζηε γεληακπθίλε θαη ζηελ πηπεξαθηιιίλε/ηαδνβαθηάκε θαη κε ηηο κε βαθηεξηαηκηθέο 

απνκνλψζεηο λα έρνπλ αθφκε κεγαιχηεξε αληνρή. 

 

 

              Μητανιζμοί ανηοτής.  Τπνινγίδεηαη φηη ε απφθηεζε κεραληζκψλ αληνρήο 

απφ ην A.baumanii είλαη έλα πξφζθαην θαηλφκελν, πνπ μεθίλεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 

1970. Μέρξη ηφηε νη ινηκψμεηο απφ Acinetobacter αληηκεησπηδφληαλ επηηπρψο κε 



                                                                                
 

γεληακπθίλε, κηλνθπθιίλε, λαιηδημηθφ νμχ, ακπηθηιιίλε θαη θαξκπεληθηιιίλε σο 

κνλνζεξαπεία ή ππν κνξθή ζπλδπαζηηθήο αγσγήο. Πιένλ, φκσο, πξαθηηθά φια ηα 

είδε ησλ κεραληζκψλ αληνρήο έρνπλ πεξηγξαθεί, φπσο ε παξαγσγή ηξνπνπνηεηηθψλ 

γηα ηηο ακηλνγιπθνζίδεο ελδχκσλ, ε παξαγσγή επξέσο θάζκαηνο β-ιαθηακαζψλ θαη 

ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή κεηαβνιή ησλ ΟΜΡ θαη ησλ ΡΒΡ. Η ηθαλφηεηα ηνπ 

Acinetobacter λα απνθηά ζε βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα απνηειεζκαηηθνχο 

κεραληζκνχο αληνρήο ζηα αληηκηθξνβηαθά θάξκαθα απνηειεί ζηνηρείν 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ απφ η’ άιια, πην παξαδνζηαθά βαθηήξηα. 

          Οη κεραληζκνί αληνρήο ζηα δηάθνξα αληηβηνηηθά πνπ έρνπλ κέρξη ζήκεξα 

πεξηγξαθεί είλαη: α) Αληίζηαζε ζηηο β-ιαθηάκεο. πκπεξηιακβάλνπλ πδξφιπζε απφ 

β-ιαθηακάζεο, αιιαγέο ζηηο πξσηετλεο ηεο εμσηεξηθήο κεκβξάλεο θαη απμεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο αληιίαο ελεξγνχο εμψζεζεο. 

            1.β-ιαθηακάζεο: Δίλαη ρξσκνζσκηαθέο ε πιαζκηδηαθέο. Πξφθεηηαη θπξίσο 

γηα θεθαινζπνξίλεο ( AmpC ελπκα) θνηλέο ζε φια ηα ζηειέρε A.baumanii. Η 

θπινγελεηηθή αλάιπζε έδεημε φηη απηά ηα έλδπκα αληηπξνζσπεχνπλ κηα μερσξηζηή 

νηθνγέλεηα ιαθηακαζψλ (ηηο πξνεξρφκελεο απφ Acinetobacter θεθαινζπνξηλάζεο). 

Απηά ηα έλδπκα πδξνιχνπλ ηηο πεληθηιιίλεο (κε ηελ εμαίξεζε ηεο θεθηηηίκεο θαη ησλ 

θαξβαπελεκψλ), θαζψο θαη ηηο ζηελνχ ή επξέσο θάζκαηνο θεθαινζπνξίλεο. Δπίζεο, 

έρνπλ πεξηγξαθεί β-ιαθηακάζεο ηεο θαηεγνξίαο D-OXA (νμαθηιιηλάζεο) πνπ 

αδξαλνπνηνχλ ηηο θαξβαπελέκεο. Η OXA-58 πιαζκηδηαθή θαξβαπελεκάζε έρεη 

κεηαμχ άιισλ βξεζεί θαη ζηελ Διιάδα. Η ληνξηπελέκε, κηα λεψηεξε θαξβαπελέκε, 

είλαη δξαζηηθή in vitro ελαληίσλ ησλ θαξβαπελεκάζε - αξλεηηθψλ ζηειερψλ 

A.baumanii, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κεξηθψλ ζηειερψλ αλζεθηηθψλ ζηηο 

παιαηφηεξεο θαξβαπελέκεο. Δληνχηηο, θιηληθή εκπεηξία δελ ππάξρεη. Σέινο, ζηειέρε 

A.baumanii βξέζεθε λα θέξνπλ ηελ PER-1, κηα επξέσο θάζκαηνο β-ιαθηακάζε 

(ESBL) θαη παξαηεξήζεθαλ κεηαμχ άιισλ ρσξψλ θαη ζηελ Σνπξθία. 



                                                                                
 

            2.Αιιαγέο ζηηο ΟΜΡ θαη ΡΒΡ: Πνιιέο επηδεκίεο ινηκψμεσλ κε αλζεθηηθά 

ζηελ ηκπελέκε A.baumanii ήηαλ απνηέιεζκα απψιεηαο ησλ πνξηλψλ. Παξάιιεια, 

θαξβαπελέκε αλζεθηηθά A.baumanii είραλ κεηψζεη ηελ έθθξαζε ησλ 47, 44, θαη 37 

kDa OMP θαη αχμεζαλ ηελ έθθξαζε ηεο AmpC. 

            3.Aληιίεο ελεξγνχ εμσζήζεσο: Η AdeABC αληιία ελεξγνχ εμσζήζεσο έρεη 

πεξηγξαθεί εθηεηακέλα ζην A.baumanii. Αληιεί ηηο ακηλνγιπθνζίδεο, ηελ 

θεθνηαμίκε, ηηο ηεηξαθπθιίλεο, ηελ εξπζξνκπθίλε, ηε ρισξακθαηληθφιε, ηελ 

ηξηκεζνπξφκε θαη ηηο θζνξηνθηλνιφλεο, ελψ ε ππεξέθθξαζε ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

θαξβαπελέκε - πδξνιπηηθέο νμαθηιιηλάζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πςεινχ επηπέδνπ 

αληνρή ζηηο θαξβαπελέκεο. 

            β) Αληίζηαζε ζηηο ακηλνγιπθνζίδεο: Δπηπξφζζεηα ζηελ AdeABC αληιία 

ελεξγνχ εμσζήζεσο, ε αληίζηαζε επηηπγράλεηαη κε θσζθνηξαλζθεξάζεο ηεο 

ακηλνγιπθνζίδεο, κε αθεηπινηξαλζθεξάζεο θαη κε αδελπινηξαλζθεξάζεο. Γίλεηαη 

ηξνπνπνίεζε ησλ πδξνμπι- θαη ακηλν- νκάδσλ ησλ αληηβηνηηθψλ. 

            γ) Αληίζηαζε ζηηο θηλνιφλεο: Μαδί κε ην πξναλαθεξζέλ ζχζηεκα ελεξγνχ 

εμσζήζεσο,  νη αιιαγέο ζηηο gyrA θαη parC είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αληίζηαζε ζηηο 

θηλνιφλεο. Απηέο νη αιιαγέο έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα κηθξφηεξε ηθαλφηεηα ηεο θηλνιφλεο 

λα ζπλδέεηαη κε ην ζχκπιεγκα ελδχκνπ-DNA.  Αθφκε, ε κείσζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο 

ηεο εμσηεξηθήο κεκβξάλεο ηνπ βαθηεξίνπ απνηειεί έλα επηπιένλ κεραληζκφ ζηηο 

θηλνιφλεο. 

             δ) Αληίζηαζε ζηηο ηεηξαθπθιίλεο: Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί 

αληίζηαζεο αιιά θαη κηα ξηβνζσκηαθή πξσηετλε. Καλείο φκσο απφ απηνχο ηνπο 

κεραληζκνχο δελ επεξεάδεη ηελ ηηγθεθπθιίλε, ηε λέα γιπθπιθπθιίλε. Η αληνρή ζηελ 

ηηγθεθπθιίλε νθείιεηαη ζε ππεξέθθξαζε ηεο αληιίαο AdeABC. 

             ε)Αληίζηαζε ζηηο πνιπκπμίλεο: Ο κεραληζκφο αληίζηαζεο ζηελ θνιηζηίλε 

εληνπίδεηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ιηπνπνιπζαθραξίδεο ηνπ  A.baumanii.  

Γπζηπρψο, ππάξρνπλ αλαθνξέο αληνρήο θαη ζηελ Διιάδα. 



                                                                                
 

             Ο ζεξάπσλ ηαηξφο πξέπεη λα ιακβάλεη πάξα πνιχ ζνβαξά ππφςε ηηο θαηά 

ηφπνπο αληνρέο ησλ εηδψλ Αcinetobacter πξηλ απνθαζίζεη πνηά αληηκηθξνβηαθή 

ζεξαπεία είλαη ελδεδεηγκέλε. Σε δεθαεηία ηνπ 1970 νη ινηκψμεηο απφ Acinetobacter 

ζεξαπεχνηαλ κε ακπηθηιιίλε, θεθαινζπνξίλεο δεχηεξεο γεληάο, κηλνθπθιίλε, 

θνιηζηίθε, θαξκπεληθηιιίλε θαη γεληακπθίλε. ήκεξα γηα πνιιά είδε Acinetobacter 

απηέο νη επηινγέο δελ ππάξρνπλ. 

             Σα πεξηζζφηεξα A.baumanii είλαη ηψξα αλζεθηηθά ζηελ ακπηθηιιίλε, 

θαξκπεληθηιιίλε, θεθνηαμίκε θαη ρισξακθαηληθφιε, κε θάπνηα θέληξα λα 

αλαθέξνπλ 91% λνζνθνκεηαθή αληνρή ζηε γεληακπθίλε. Η αληίζηαζε ζηελ 

ηνκπξακηθχλε θαη ζηελ ακηθαζίλε απμάλεηαη. Οη θζνξηνθηλνιφλεο, ε θεθηαδηδίκε, ε 

θνηξηκνμαδφιε, ε δνμπθπθιίλε, ε πνιπκπμίλε Β, ε θνιηζηίλε, ε ηκπελέκε θαη ε 

κεξνπελέκε ίζσο δηαηεξνχλ ηε δξαζηηθφηεηα ηνπο ελαληίνλ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ 

Αcinetobacter. Η εξηαπελέκε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ελαληίνλ ηνπ 

Acinetobacter. κσο ε ηαρεία αλάπηπμε ζεκαληηθήο αληνρήο ζηηο θηλνιφλεο ζηε 

Γαιιία, ζηηο ακηλνγιπθνζίδεο ζηε Γεξκαλία θαη ζηηο θαξβαπελέκεο ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ είλαη κεξηθά αθφκε παξαδείγκαηα ηνπ πσο ε ζεξαπεία πξέπεη 

λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο θαηά ηφπνπο αληνρέο. 

              Η αληίζηαζε ζηελ πηπεξαθηιιίλε-ηαδνβαθηάκε απμήζεθε απφ 0% ην 1996, 

ζε 83%  ην 2006 θαη ηεο θεθηπίκεο απφ 51% ην 2002, ζε 75% ην 2006. πλνιηθά ην 

πνζνζηφ ησλ πνιπαλζεθηηθψλ απνκνλψζεσλ (θεθηαδηδίκε – ζηπξνθιημαζίλε - 

ακηθαζίλε) απμήζεθε απφ 73% ην 1999, ζε 865 ην 2006. 

                Μηα πξφζθαηε κειέηε απφ ηελ Διιάδα πνπ έγηλε ην 2006 θαη 

πεξηειάκβαλε απνκνλψζεηο απφ A.baumanii κφλν απφ βαθηεξηαηκίεο ζε αζζελείο 

ησλ ΜΔΘ, απνθάιπςε 97% αληνρή ζηελ πηπεξαθηιιίλε - ηαδνβαθηάκε, 84% ζηελ 

ηκηπελέκε, 92% ζηελ ακηθαζίλε, 97% ζηελ ζηπξνθινμαζίλε ελψ γηα ηελ θνιηζηίλε νη 

ειάρηζηεο αλαζηαιηηθέο ζπγθεληξψζεηο (MIC) θπκαίλνληαλ απφ 0,25 κg/mL κέρξη 

1024κg/mL θαη γηα ηελ ηηγθεθπθιίλε απφ 0,12κg/mL κέρξη 4κg/mL. Δπηπιένλ, ζε 



                                                                                
 

έξεπλα πνπ έγηλε ζηηο ΜΔΘ  ησλ λνζνθνκείσλ ηεο Κξήηεο πεξηγξάθεηαη 88,6% 

αληνρή ηνπ A.baumanii ζηελ ζηπξνθιημαζίλε,  91,8%  ζηελ θεθηαδηδίκε, 87,5% 

ζηελ πηπεξαθηιιίλε - ηαδνβαθηάκε, 79,3% ζηελ ηκπελέκε θαη 6,6% ζηελ θνιηζηίλε. 

Αθφκε, ην 56,3% ησλ απνκνλψζεσλ A.baumanii απφ ηηο ΜΔΘ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο 

Κχπξνπ είλαη πνιπαλζεθηηθά. Δηδηθφηεξα ην 57% ήηαλ αλζεθηηθά ζηελ 

ζηπξνθινμαζίλε, ην 60% ζηελ θεθηαδηδίκε, ην 11,1% ζηελ πηπεξαθηιιίλε - 

ηαδνβαθηάκε αιιά, θαλέλα δελ ήηαλ αλζεθηηθφ ζηελ ηκπελέκε. 

                 Πνιιέο ήπηαο έσο κέηξηαο βαξχηεηαο ινηκψμεηο απφ Acinetobacter 

αληαπνθξίλνληαη ζηε κνλνζεξαπεία κ’ έλα δξαζηηθφ ζθεχαζκα. Η πξνζέγγηζε γηα ηε 

ζεξαπεία ζνβαξψλ, ελ ησ βάζεη ινηκψμεσλ κε Acinetobacter ζηεξίδεηαη ζην 

αληηβηφγξακκα επαηζζεζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνκνλσζέληνο ζηειέρνπο θαη ζηε 

ρξήζε ζπλδπαζκνχ ζεξαπείαο. Δίδε Acinetobacter δηαθνξεηηθά ηνπ A.baumanii 

εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε αληηκηθξνβηαθή αληνρή. Η ρξήζε β-ιαθηακηθψλ κπνξεί λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ζεξαπεπηηθή απνηπρία θαη επηδείλσζε ιφγσ ηεο εκθάληζεο αληνρήο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Η ηκπελέκε θαη ε κεξνπελέκε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

κ’ επηηπρία κφλεο ή ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 4-θζνξηνθηλνιφλε, ξηθακπηθίλε, θνιηζηίλε 

ή ακηλνγιπθνζίδε. Η ρξήζε 4-θζνξηνθηλνιφλε, β-ιαθηάκεο ή ζνπιβαθηάκεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε κηα δξαζηηθή ακηλνγιπθνζίδε (ή ξηθακπηθίλε) κπνξεί λα δψζεη έλα 

ηαρχηεξν βαθηεξηνθηφλν απνηέιεζκα θαη λα πξνιάβεη πηζαλή αλάπηπμε αληνρήο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. ε ζρεηηθή έξεπλα ζηε ΜΔΘ Λακίαο, φπνπ ε 

πιεηνλφηεηα ησλ ινηκψμεσλ αθνξνχζε ην αλαπλεπζηηθφ, ε ζεξαπεία κε ακπηθηιιίλε 

- ζνπιβαθηάκε θαη θνιηκπθίλε ήηαλ απνηειεζκαηηθή θαζψο ε εηδηθή ζλεζηκφηεηα 

ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειή. 

               Η ηκπελέκε θαη ε κεξνπελέκε ζεσξνχληαλ ζαλ ε ζεξαπεία εθινγήο γηα 

ζνβαξέο ινηκψμεηο απφ A.baumanii. Οη επηδεκίεο αλζεθηηθψλ ζηηο θαξβαπελέκεο 

Acinetobacter (κερξη 80% ησλ απνκνλψζεσλ ζηελ Ιζπαλία) είλαη κηα ηξέρνπζα 

αλεζπρία θαη εθδειψζεθαλ ζηελ Ακεξηθή, ζηελ Δπξψπε, ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζηελ 



                                                                                
 

Αθξηθή θαη ζηελ Αζία. ε κηα έξεπλα πεξηγξάθεηαη έλαο πνιπαλζεθηηθφο θιψλνο 

A.baumanii πνπ αλαγλσξίζηεθε ζε 24 λνζνθνκεία ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην (ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Λνλδίλνπ) θαη ήηαλ αλζεθηηθφο ζηελ ακπηθηιιίλε, 

ζηελ πηπεξαθηιιίλε, ζηελ πηπεξαθηιιίλε - ηαδνβαθηάκε, ζηελ θεθηαδηδίκε, ζηελ 

θεθνηαμίκε, ζηελ γεληακπθίλε θαη ζηελ ζηπξνθινμαζίλε κε ηα πεξηζζφηεξα ζηειέρε 

λα είλαη αλζεθηηθά θαη ζηηο θαξβαπελέκεο. ηελ Διιάδα ε αληνρή ηνπ A.baumanii 

ζηελ ηκπελέκε ζε αζζελείο λνζειεπφκελνπο απφ ην 1996 κέρξη ην 2006 ζε ΜΔΘ ζε 

παζνινγηθέο κνλάδεο θαη ζε ρεηξνπξγηθέο κνλάδεο ζε ηξηηνβάζκηα λνζνθνκεία 

πνιιψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο απμήζεθε απφ 0%  ζε 91%, απφ 8% ζε 71% θαη απφ 5% 

ζε 71% αληίζηνηρα. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο, πσο ην αλζεθηηθφ ζηηο 

θαξβαπελέκεο Α. baumanii κπνξεί λα είλαη ζπάληα κφλν επαίζζεην ζε άιιεο 

αληηςεπδνκνλαδηθέο β-ιαθηάκεο ζε αληίζεζε κε ηελ θαξβαπελέκε αλζεθηηθή 

P.aeruginosa, ε νπνία κπνξεί λα κελ εκθαλίδεη δηαζηαπξνχκελε αληνρή. Να ηνληζηεί 

εδψ φηη πνιινί κεραληζκνί αληνρήο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ ζην ίδην ζηέιερνο 

A.baumanii κε απνηέιεζκα πςεινχ επηπέδνπ αληίζηαζε. 

 

 



                                                                                
 

                 

                                      Δικονα 10:Δηθφλεο acinetobacter ζε κηθξνζθφπην. 

 

 

               Θεραπεσηικές επιλογές για ηην ανηιμεηώπιζη ηοσ MDRAB. Απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα εμήο αληηβηνηηθά:  

              α)Κνιηζηίλε: Πξφθεηηαη γηα πνιππεπηίδην πνπ αιιειεπηδξά κε ην ζηξψκα 

ιηπνπνιπζαθραξίδεο ησλ Gram αξλεηηθψλ βαθίιισλ, νδήγεζε ζηελ αλαλέσζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηηο πνιπκπμίλεο, νη νπνίεο αλαθαιχθζεθαλ ην 1945 θαη 

απνηεινχληαη απφ πέληε δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο νπζίεο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 είρε ζηακαηήζεη ε θιηληθή ηνπο ρξήζε ιφγσ αλεζπρηψλ γηα ηνμηθφηεηα κε 

εμαίξεζε ηνπο αζζελείο κε θπζηηθή ίλσζε. ε πξφζθαηεο φκσο κειέηεο ε ηνμηθφηεηά 

ηνπο ήηαλ ρακειφηεξε απφ ηελ αλακελφκελε ζχκθσλα κε ηηο παιαηφηεξεο αλαθνξέο. 

Πνιιέο κειέηεο έδεημαλ φηη ε λεθξνηνμηθφηεηα ζε αζζελείο πνπ ζεξαπεχηεθαλ κε 

θνιηζηίλε γηα Gram αξλεηηθέο ινηκψμεηο ήηαλ παξφκνηα κε απηή πνπ πξνθαινχζαλ 

άιια αληηβηνηηθά. Οη αζζελείο κε πξνυπάξρνπζα λεθξηθή δπζιεηηνπξγία είλαη πην 

πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ λεθξνηνμηθφηεηα απφ ηελ πνιπκπμίλε. Άιιεο παξελέξγεηεο 



                                                                                
 

πεξηιακβάλνπλ λεπξνηνμηθφηεηα, ρεκηθή κεληγγίηηδα θαη βήρα ζε ιήςε ηνπ 

θαξκάθνπ ππφ ηε κνξθή αεξνιχκαηνο. 

             Γχν νπζίεο είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ ψξα γηα θιηληθή ρξήζε: ε πνιπκπμίλε Β 

θαη ε θνιηζηίλε. Η θνιηζηίλε είλαη φκνηα κε ηελ πνιπκπμίλε Δ θαη ππάξρεη ζην 

εκπφξην απφ ην 1950. Δίλαη πνιχ δξαζηηθή in vitro ελαληίνλ ηεο P.aeruginosa, ησλ 

εηδψλ Aeromonas, ησλ εηδψλ Acinetobacter, ηεο S.maltophilia, ηεο Escherichia coli 

θαη ησλ εηδψλ Klebsiella. Έρεη βαθηεξηνθηφλν δξάζε θαηά ηνπ A.baumanii θαη ηα 

επίπεδα αληνρήο ελαληίνλ ηεο έρνπλ παξακείλεη ρακειά αθφκε θαη γηα ηα 

πνιπαλζεθηηθά θαη αλζεθηηθά ζηηο θαξβαπελέκεο ζηειέρε. Η επαηζζεζία ηνπ 

A.baumanii ζηελ πνιπκπμίλε ζηηο ΗΠΑ είλαη 95,4%. Πξφζθαηα φκσο αλαθέξζεθαλ 

πςειά επίπεδα αληνρήο ζηηο πνιπκπμίλεο απφ δχν λνζνθνκεία  ζηε Νφηηα Κνξέα. 

Μπνξεί λα ρνξεγεζεί παξεληεξηθά ή ππφ ηε κνξθή αεξνιχκαηνο (π.ρ. ζε θπζηηθή 

ίλσζε). Γηα λα δηαηεξεζεί ε δξαζηηθφηεηα ηεο θνιηζηίλεο ελαληίνλ ησλ 

πνιπαλζεθηηθψλ βαθηεξίσλ θαη εηδηθά ηνπ A.baumanii δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη 

ζπρλά, αιιά κφλν θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο απζηεξέο ελδείμεηο. Σέηνηεο είλαη νη 

ζνβαξέο ινηκψμεηο απφ Gram αξλεηηθά βαθηήξηα, φηαλ ε θνιηζηίλε είλαη 

απνδεδεηγκέλα in vitro, ην κφλν δξαζηηθφ αληηβηνηηθφ ή εκπεηξηθά ζηε λνζνθνκεηαθή 

ζνβαξή ζήςε ζηε ΜΔΘ θαη ζηε ζεπηηθή θαηαπιεμία ζε πεξηνρέο κε πςειφ 

επηπνιαζκφ πνιπαλζεθηηθψλ ζηειερψλ. 

                β)νπιβαθηάκε: Δίλαη έλαο αλαζηνιέαο ησλ β-ιαθηακαζψλ, δξαζηηθφο in 

vitro ελαληίνλ ηνπ A.baumanii έρνληαο είηε βαθηεξηνθηφλν είηε βαθηεξηνζηαηηθή 

δξάζε αλάινγα κε ην ζηέιερνο. Απηφ αθξηβψο είλαη πνπ ηε δηαθξίλεη απφ ηνπο 

άιινπο αλαζηνιείο ησλ β-ιαθηακαζψλ. Σν φηη δειαδή έρεη απφ κφλε ηεο άκεζε 

αληηβαθηεξηαθή δξάζε ελαληίσλ ησλ εηδψλ Acinetobacter  αιιά θαη ηνπ Bacteroidew 

fragilis. Απηφ επηηπγράλεηαη κε πξφζδεζή ηεο ζηελ ΠΒΠ-2 απηψλ ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ. H ηαδνβαθηάκε θαη ην θιαβνπιαλίθν είλαη ιηγφηεξν δξαζηηθά 

απφ φηη ε ζνπιβαθηάκε. Τπάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο επηηπρνχο ζεξαπείαο ζνβαξψλ 



                                                                                
 

ινηκψμεσλ απφ Acinetobacter κε ζνπιβαθηάκε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

κεληγγίηηδαο. Η αλάπηπμε φκσο αληνρήο ζηε ζνπιβαθηάκε απμάλεηαη. 

                 Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζνπιβαθηάκεο κε ακπηθηιιίλε, θεθνπεξαδφλε ε 

αληηςεπδνκνλαδηθέο πεληθηιιίλεο δε θαίλεηαη λα βειηηψλεη ηελ αληηκηθξνβηαθή ηεο 

δξάζε ελαληίνλ ηνπ A.baumanii. Xνξεγείηαη είηε σο κνλνζεξαπεία είηε σο 

ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία. Πξνεγνχκελεο κειέηεο έδεημαλ πςειή in vitro επαηζζεζία 

ηνπ A.baumanii αθφκε θαη ηνπ MDRAB ζηε ζνπιβαθηάκε ή ζην ζπλδπαζκφ 

ακπηθηιιίλεο - ζνπιβαθηάκεο. κσο ζε πξφζθαηεο κειέηεο ε δξαζηηθφηεηά ηεο 

ελαληίνλ ηνπ A.baumanii κεηψζεθε ζεκαληηθά. Ο ζπλδπαζκφο ζνπιβαθηάκεο κε β-

ιαθηάκε έρεη δείμεη παξφκνηα δξαζηηθφηεηα κε ηε ζεξαπεία κε ηκπελέκε ζηε VAP 

απφ MDRAB θαζψο θαη ζηε βαθηεξηαηκία. 

                 γ)Σηγθεθπθιίλε: Δίλαη θαηλνχξγηα, εκηζπλζεηηθή γιπθπιθπθιίλε πνπ 

εγθξίζεθε απφ ην FDA ηνλ Ινχλην ηνπ 2005. Έρεη βαθηεξηνζηαηηθή δξάζε θαη δξα κε 

πξφζδεζε ζηελ 30S βαθηεξηαθή ξηβνζσκηθή ππννκάδα ζηακαηψληαο ηελ 

πξσηεηλνζχλζεζε. Οη παξελέξγεηέο ηεο πεξηιακβάλνπλ λαπηία, εκεηφ θαη δηάξξνηα. 

ηελ Διιάδα ζε 100 MDRAB πνπ απνκνλψζεθαλ απφ αζζελείο ηεο ΜΔΘ, 94% 

ήηαλ αλζεθηηθά ζηελ ηκπελέκε, 75% ζηε ζνπιβαθηάκε, 99% ζηελ πηπεξαθηιιίλε - 

ηαδνβαθηάκε, 99% ζηηο θζνξηνθηλνιφλεο, 96% ζηελ ακηθαζίλε θαη 3% ζηελ 

θνιηζηίλε, ελψ ήηαλ 100% επαίζζεηα ζηελ ηηγθεθπθιίλε. 

 

 



                                                                                
 

 

                         Δικόνα 11:Eηθφλα acinetobacter απφ ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην. 

 

 

 

 

                 2.9 Πρόληυη 

                 Γηα ηελ πξφιεςε ησλ ινηκψμεσλ απφ Acinetobacter απαηηείηαη εθαξκνγή 

απζηεξψλ θαλφλσλ πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη πγηεηλήο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν CDC 

εηζεγείηαη αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ πνιπαλζεθηηθψλ Gram αξλεηηθψλ 

ινηκψμεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ απφ Acinetobacter ) πσο 

επηπξφζζεηα ησλ ζπλήζσλ πξνθπιάμεσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαη πξνθπιάμεηο 

επαθήο γηα ηνπο απνηθηζκέλνπο ή ηνπο κνιπζκέλνπο αζζελείο. 

                 κσο, παξά ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ζπζηάζεσλ, ν έιεγρνο ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ Acinetobacter παξακέλεη πξνβιεκαηηθφο κε απνηέιεζκα ζεκαληηθή 

λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα, πςειφηεξν θφζηνο ζεξαπείαο θαη παξάηαζε ηεο 



                                                                                
 

παξακνλήο ζην λνζνθνκείν. ηηο ΗΠΑ πεξίπνπ 250.000 επεηζφδηα λνζνθνκεηαθψλ 

ινηκψμεσλ ζπκβαίλνπλ θάζε ρξφλν κε ζπλνιηθφ θφζηνο γχξσ ζηα 5 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα. ρεηίδνληαη κε επίπεδα ζλεζηκφηεηαο 35%, παξάηαζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο 

λνζειείαο γηα 24 κέξεο θαη επηπξφζζεην θφζηνο ηεο ηάμεσο ησλ 40.000 δνιαξίσλ γηα 

θάζε αζζελή πνπ επηβηψλεη. 

                Μηα λνζνθνκεηαθή επηδεκία κε MDRAB πξέπεη λα νδεγεί ζε αλαζεψξεζε 

ησλ κέηξσλ πξφιεςεο λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ (πιχζηκν ρεξηψλ, απνκφλσζε 

αζζελνχο, θξνληίδα ηνπ αλαπλεπζηήξα θ.α.). Δπηπξφζζεηα, κηα κειέηε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ (κειέηε αζζελψλ-καξηχξσλ) αιιά θαη έιεγρνο ησλ ρνξεγνπκέλσλ 

αληηβηνηηθψλ κπνξεί λα γίλεη. ηα αίηηα ηεο έμαξζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ 

ζηηο ειιεληθέο ΜΔΘ πεξηιακβάλεηαη ε απνπζία γξαπηψλ θαη εγθεθξηκέλσλ 

πξνγξακκάησλ ειέγρνπ ινηκψμεσλ θαζψο θαη ε απνπζία πξνγξακκάησλ 

θαηαγξαθήο θαη επηηήξεζεο κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε ζηνηρείσλ γηα ηελ έθηαζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπίζεο, βαζηθφ αίηην γηα ηελ έμαξζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ινηκψμεσλ ζεσξείηαη θαη ε ππνζηειέρσζε ησλ ειιεληθψλ ΜΔΘ. 

               Αθφκε, ζε κηα πξφζθαηε επηδεκία απφ Acinetobacter ε πεγή ήηαλ νη 

θνπξηίλεο γχξσ απφ ηα θξεβάηηα ησλ αζζελψλ. Γη’ απηφ θαη ε πεξηβαιινληηθή 

απνιχκαλζε κε ππνρισξηθά δηαιχκαηα αλαθέξεηαη σο κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

έιεγρν ηέηνησλ επηδεκηψλ. ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, αλαδείρζεθε πσο ε 

πηζαλή νδφο κεηάδνζεο ηνπ Acinetobacter είλαη ηα κηθξνζηαγνλίδηα πνπ αησξνχληαη 

ζηνλ αέξα. Γη απηφ θαη εηζεγείηαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε κέηξσλ γηα πξφιεςε απφ 

αεξνγελή κεηάδνζε ζε αζζελείο κε κφιπλζε ή απνηθηζκφ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο απφ MDRAB ζε επηιεγκέλεο πεξηπηψζεηο. Απηφ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα 

θαηάιιειν ζε αζζελείο κε βήρα ή κεραληθφ αεξηζκφ, πνπ ρξεηάδνληαη ζπρλέο 

αλαξξνθήζεηο. 

                 Παξάιιεια, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα λνζνθνκεία ηεο 

Κχπξνπ θαη ηεο Διιάδαο,  αλαθέξεηαη πσο ε θαηάρξεζε αληηβηνηηθψλ θαη ε 



                                                                                
 

παξαηεηακέλε ρξήζε ηνπο, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ 

θαη ζηε κηθξνβηαθή αληνρή. Η νξζνινγηθφηεξε ρξήζε αληηβηνηηθψλ ζα πξνθαινχζε 

άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηε ρξήζε 

κε επεκβαηηθψλ ηερληθψλ αεξηζκνχ θαη ζηελ φζν ην δπλαηφ λσξίηεξε αθαίξεζε ησλ 

θεληξηθψλ θιεβηθψλ θαζεηήξσλ, γηα λα κεησζνχλ ηα πνζνζηά λνζνθνκεηαθψλ 

ινηκψμεσλ ζηηο ειιεληθέο ΜΔΘ. 

           

 

 

 

 

                              
 
            Δικόνα 12:Απνηθία acinetobacter πνπ έρεη εμαπισζεί ζε εκη-ζηεξεή επηθάλεηα. 
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