Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

Προεδρείο: Αθανάσιος Σκουτέλης, Χριστίνα Ρούτση
17.00-17.30 Νέα αντιβιοτικά στη ΜΕΘ: πώς πρέπει να
χρησιμοποιούνται;
Βασιλική Μαρκάκη
17.30-18.00 Νεότερες μοριακές τεχνικές για την ταχύτερη
διάγνωση των λοιμώξεων στη ΜΕΘ: έχουν αξία;
Ευσταθία Περιβολιώτη, MD, PhD
Μικροβιολογικό τμήμα, ΓΝΑ “ Ευαγγελισμός”
18.00-18.30 Το δίλημμα με τα εισπνεόμενα αντιβιοτικά: πότε ξεκινώ
θεραπεία σε VAT ή VAP;
Φώτης Περλικός
18.30-19.00 Περιπτώσεις βαρέως πασχόντων ταξιδιωτών στη ΜΕΘ: τι
ψάχνουμε και τι κάνουμε;
Σοφία Χατζηαναστασίου

Νεότερες μοριακές τεχνικές για την ταχύτερη διάγνωση των
λοιμώξεων στη ΜΕΘ: έχουν αξία;
69 ετών εισήχθη σε νοσοκομείο με πυρετό, 40οC, από 4 ημέρου. Αρχικά
τέθηκε η υποψία γρίπης & χορηγήθηκε oseltamivir, αλλά την ημέρα 2, ο
ασθενής ανέπτυξε σύγχυση & αντιμετωπίστηκε εμπειρικά με κεφτριαξόνη,
ακυκλοβίρη, αμπικιλλίνη & δεξαμεθαζόνη. Ωστόσο, εμφάνισε διπλωπία &
μονομερή απώλεια ακοής που οδήγησαν στη μεταφορά του στο νοσοκομείο
μας την ημέρα 4, για περαιτέρω αξιολόγηση και θεραπεία
* Κατά την είσοδο ο ασθενής είχε θερμοκρασία 38,3οC, διπλωπία,
δυσκαμψία του αυχένα, αδυναμία & μούδιασμα δεξιάς πλευράς
* Η αξονική τομογραφία (CT) εγκεφάλου ήταν αρνητική
*

Έγινε ΟΝΠ και η γενική εξέταση του ΕΝΥ αποκάλυψε:
‽ 410 κύτταρα / μl (ουδετερόφιλα: 80%, λεμφοκύτταρα: 20%)
‽ πρωτεΐνη: 240 mg / dl, γλυκόζη: 15 mg / dl
‽ αρνητική Gram χρώση

Ταυτοποίηση Listeria monocytogenes ως αιτίου μηνιγγίτιδας με
FilmArray multiplex PCR: Μια ταχύτατη και ακριβής μέθοδος

Εφαρμογή πολυπλεκτικής PCR, FilmArray ME Panel στο ΕΝΥ:
‽ Χορηγήθηκε iv πενικιλλίνη για 21 ημέρες
‽ Δεν παρατηρήθηκε βακτηριακή ανάπτυξη στα καλλιεργητικά υλικά μετά από 48 ώρες
επώασης, ενώ οι φιάλες Bactec Peds Plus απέβησαν θετικές μετά από 24 ώρες.
‽ Η ταυτοποίηση της Listeria monocytogenes έγινε από την ανακαλλιέργεια των
θετικών φιαλών σε στερεά θρεπτικά υλικά, χρησιμοποιώντας το αυτοματοποιημένο
σύστημα VITEK2 (bioMérieux) την τέταρτη ημέρα της νοσηλείας του ασθενούς
‽ Ο ασθενής ανταποκρίθηκε καλά στη θεραπεία & μετά από επτά ημέρες νοσηλείας ο
πυρετός του υποχώρησε, το επίπεδο συνείδησής του αποκαταστάθηκε & βελτιώθηκε η
κλινική του κατάσταση. Εξήλθε μετά από 13 ημέρες

Θετικό για Listeria monocytogenes ≈ 1h

Νεότερες μοριακές τεχνικές για την ταχύτερη διάγνωση των
λοιμώξεων στη ΜΕΘ: έχουν αξία;
61 ετών διακομίστηκε στο ΤEΠ άλλου νοσοκομείου λόγω αιφνίδιας έκπτωσης επιπέδου
συνείδησης & διασωληνώθηκε με GCS 6/15
‽ H CT εγκεφάλου ανέδειξε ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα δεξιά κροταφοβρεγματικά, σε
έδαφος ανευρύσματος
‽ Ακολούθησε αποσυμπιεστική κρανιεκτομή, τοποθέτηση βόειου μήνιγγας & διακομιδή στη
ΜΕΘ του νοσοκομείο μας
‽ Την ημέρα 4, εμφάνισε πυρετό & ελήφθησαν BC & EΝΥ (ΟΝΠ). Από την ΒC
απομονώθηκε Candida albicans, ενώ η γενική εξέταση του ΕΝΥ ανέδειξε: 1050 κύτταρα/μl
(70% PMN), γλυκόζη: 30 mg/dL, λεύκωμα: 149 mg/dL
‽ Ο ασθενής ετέθη σε λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β
‽ Η μικροσκοπική εξέταση & η καλλιέργεια του ΕΝΥ απέβησαν αρνητικές

Καινοτόμος αξιοποίηση της μεθόδου Candida
QuickFISH™ για την ταυτοποίηση Candida albicans ως
αιτίου μηνιγγίτιδας απευθείας σε ΕΝΥ
‽ Λόγω του παρατεινόμενου εμπύρετου έγινε νέα ΟΝΠ την ημέρα 8 με:
790 κύτταρα/μl (60% PMN)
‽ Παρά την αρνητική καλλιέργεια ΕΝΥ, η καντινταιμία & η υψηλή κλινική
υποψία για μυκητιακή λοίμωξη ΚΝΣ οδήγησαν στην αναζήτηση μυκήτων
στο ΕΝΥ με τη μεθοδολογία Candida QuickFISH™BC (AdvanDx), η οποία
απέβη θετική για C. albicans
‽ στην αντιμυκητιακή αγωγή προστέθηκε 5-φθοριοκυττοσίνη & ο ασθενής
απυρέτησε εντός 24 ωρών

Jean-Louis Vincent et al. Rapid Diagnosis of Infection in the Critically Ill,
a Multicenter Study of Molecular Detection in
Bloodstream Infections, Pneumonia, and Sterile Site Infections
Critical Care Medicine, November 2015
 Μελέτη παρατήρησης, RADICAL
 9 ΜΕΘ από έξι ευρωπαϊκές χώρες
 Οκτώβριος 2013 – Ιούνιος 2014
‼ 625 bloodstream infection, 185 pneumonia &
110 sterile fluid & tissue specimens, from 529
patients
‼ From the 625 bloodstream infection samples,
PCR/MS identified a pathogen in 228 cases
(37%) & culture in just 68 (11%). Culture was
positive & PCR/MS negative in 13 cases,
both were negative in 384 cases
‼ at 6 hours from sample acquisition

Μικροβιολογία των λοιμώξεων της αιματικής ροής στη ΜΕΘ - Κ. Ποντίκης
Σύγκριση των παθογόνων στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και Ελλάδα.
Wisplinghoff H, et al. Clin. Infect. Dis. 2004
Tabah A, et al. Intensive Care Med. 2012;38:1930–1945.

Δομικές παρεμβάσεις, εξοπλισμός νεότερης
τεχνολογίας:
μείωση του χρόνου ταυτοποίησης του
παθογόνου
μείωση του χρόνου έκδοσης
αποτελεσμάτων των καλλιεργειών
 ταχύτερη χορήγηση στοχευμένης
θεραπείας

 “Τα διαγνωστικά εργαλεία που
περιλαµβάνουν δοκιµασίες για
ταχεία & ορθή ταυτοποίηση
παθογόνων µικροοργανισµών
και/ή για τον προσδιορισµό της
ευαισθησίας τους στις
αντιµικροβιακές ουσίες,
διαδραµατίζουν βασικό ρόλο
στην καταπολέµηση των
µικροβιακών λοιµώξεων”

Επίπτωση των ταχέων διαγνωστικών δοκιμασιών στη
βελτιστοποίηση της αντιμικροβιακής επιλογής

 Η χορήγηση κατάλληλης αντιμικροβιακής
θεραπείας εντός των πρώτων 24-48 ωρών, οδηγεί σε:
‼ Μειωμένη θνητότητα (20-30%)
Κατά το πρώτο 6ωρο, κάθε 1 ώρα καθυστέρησης έχει
‼ Μικρότερη
διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο
σαν αποτέλεσμα 7.6% ελάττωση της επιβίωσης
‼ Μικρότερο
κίνδυνο
αdapted
fromανεπιθύμητων
Kumar A, et al.ενεργειών
Crit Care Med.
‼ Μειωμένος κίνδυνος αντιμικροβιακής
αντοχής
2006;34(6):1589-96.
‼ Μείωση κόστους

adapted from Goff, DA et al. “Using rapid diagnostic tests to optimize antimicrobial selection in antimicrobial stewardship programs”
Pharmacother 2012 ,32(8)

“Συμβατική-Κλασσική” Μικροβιολογία

Christian Gram
(1853 – 1938)

Robert Koch
(1843 – 1910)

Friedrich Loeffler
(1852 – 1915)

Ακόμη & πριν από 10 έτη … οι συμβατικές ήταν οι συνήθεις μέθοδοι για την
ανίχνευση του παθογόνου
 απαιτούν ζώντες μικροοργανισμούς
απαιτούν μακρύ χρόνο επώασης
 οδηγούν σε μακρύ TAT (> 24 h) για τα αποτελέσματα

Μεθοδολογία “Συμβατικής-Κλασσικής” Μικροβιολογίας
 Μικροσκόπηση
 Καλλιέργεια
απομόνωση, ταυτοποίηση, έλεγχος αντοχής
Ανίχνευση αντιγόνου ή αντισώματος

Μειονεκτήματα
 Χαμηλή Ευαισθησία

(θετική κ/α σε 30-40% ασθενών με σοβαρή σήψη & shock)

 Χαμηλή Ειδικότητα
 Παρατεταμένος χρόνος λήψης αποτελεσμάτων
(≥48 h για θετικοποίηση & τεστ ευαισθησίας)
Ιntens Care Med 2013;39(2):165-228

Μοριακές Μέθοδοι
Εφαρμόζοντας τεχνικές μοριακής βιολογίας απ’ ευθείας στο κλινικό
δείγμα:
 αναγνωρίζουμε την ύπαρξη του παθογόνου
 προσδιορίζουμε την συγκέντρωσή του (φορτίο)
 προσδιορίζουμε την αντοχή του παθογόνου

Πλεονεκτήματα
 Υψηλή Ευαισθησία
 Υψηλή Ειδικότητα
 Ταχεία λήψη αποτελεσμάτων, μέσα σε λίγες ώρες

Μοριακές Μέθοδοι
Ιδανικά :
 Πλατφόρμες για την ταυτόχρονη ανίχνευση περισσότερων παθογόνων
σε ένα δείγμα
(multiplex PCR)
 Ικανότητα άμεσης ανίχνευσης του προφίλ αντοχής
 Συστήματα για πλήρως αυτοματοποιημένη point-of-care διάγνωση

Bacteremia vs DNAemia
(μη-ζώντες μικροοργανισμοί)

Rapid Diagnostic tests
Gram-positives, Gram-Negatives, Yeast
 PCR (polymerase chain reaction)
 GeneXpert (Cepheid); FilmArray (Biofire) & others
 Turnaround time ≈ 60min
 PNA FISH (peptide nucleic acid fluorescence in situ hybridization)
 GNR Traffic Light PNA FISH (AdvanDx), Yeast Traffic Light PNA FISH (AdvanDx)
 Turnaround time ≈ 90min
 Nucleic Acid
 Verigene (Nanosphere)
 Turnaround time ≈ 120 – 150min
 MALDI-TOF matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight
 MALTI Biotyper (Bruker Daltonics); VITEK MS (bioMerlieux)
 Turnaround time 10-30min

Διαγνωστικές μεθοδολογίες για ανίχνευση και
ταυτοποίηση παθογόνων από
θετικές φιάλες αιμοκαλλιέργειας

Εμπορικά διαθέσιμες & εγκεκριμένες μέθοδοι ανίχνευσης
παθογόνων σε θετικές αιμοκαλλιέργειες

Expert Rev. Mol. Diagn. 15(5), 681–692 (2015)

BioFire FilmArray BCID
‼ Χρόνος «hands-on»: 3-5min
‼ Χρόνος έως τη λήψη αποτελεσμάτων: 1:15’

Αιμοκαλλιέργεια
θετική

Συλλογή
αίματος

Ταυτοποίηση
παθογόνου

≈ 1ώρα

Gram
xρώση
Πρότυπες
μέθοδοι
12-72h

5 min

Ταυτοποίηση
παθογόνου
24-72h

Τεστ
ευαισθησίας

FilmArray

Συνδυασμός Πολυπλεκτικής Real Time PCR & Μικροσυστοιχιών
Πλήρης Αυτοματοποίηση:
εκχύλιση γεν. υλικού,
προετοιμασία/εκτέλεση PCR
ερμηνεία αποτελεσμάτων

“Point-of-Care” Πολυπλεκτική Συνδρομική Διάγνωση

Meningitis/Encephalitis Panel:

Bacteria
Escherichia coli K1
Haemophilus influenzae
Listeria monocytogenes
Neisseria meningitidis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae
Yeast
Cryptococcus gattii
Cryptococcus neoformans

Viruses
Cytomegalovirus (CMV)
Enterovirus
Epstein-Barr virus (EBV)
Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
Human herpesvirus 6 (HHV-6)
Human parechovirus
Varicella zoster virus (VZV)

Blood Culture Identification (BCID) Panel
Gram+ Bacteria
Enterococcus
Listeria monocytogenes
Staphylococcus
S. aureus
Streptococcus
S. agalactiae
S. pyogenes
S. pneumoniae
Antibiotic Resistance
mecA – methicillin resistant
van A/B – vancomycin resistant
KPC – carbapenem resistant

Gram- Bacteria
Acinetobacter baumannii
Haemophilus influenzae
Neisseria meningitidis
Pseudomonas aeruginosa
Enterobacteriaceae
Enterobacter
cloacae complex
Escherichia coli
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Proteus
Serratia marcescens

Yeast
Candida albicans
Candida glabrata
Candida krusei
Candida parapsilosis
Candida tropicalis

Respiratory Panel (RP)
Viruses
Adenovirus
Coronavirus HKU1
Coronavirus NL63
Coronavirus 229E
Coronavirus OC43
Human Metapneumovirus
Human Rhinovirus/Enterovirus
Influenza A
Influenza A/H1
Influenza A/H3
Influenza A/H1-2009
Influenza B

Parainfluenza 1
Parainfluenza 2
Parainfluenza 3
Parainfluenza 4
Respiratory Syncytial Virus
Bacteria
Bordetella pertussis
Chlamydophila pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae

Gastrointestinal (GI) Panel
Bacteria
Campylobacter (jejuni, coli, upsaliensis)
Clostridium difficile (Toxin A/B)
Plesiomonas shigelloides
Salmonella
Vibrio (parahaemolyticus, vulnificus, cholerae)
Yersinia enterocolitica
Diarrheagenic E. coli/Shigella
Enteroaggregative E. coli (EAEC)
Enteropathogenic E. coli (EPEC)
Enterotoxigenic E. coli (ETEC)
Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) ,E. coli O157
Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC)

Parasites
Cryptosporidium
Cyclospora cayetanensis
Entamoeba histolytica
Giardia lamblia

Viruses
Adenovirus F 40/41
Astrovirus
Norovirus GI/GII
Rotavirus A
Sapovirus (I, II, IV, and
V)

Η εφαρμογή της πλατφόρμας FilmArray BCID (FA-BCIP) οδήγησε σε :
 μικρότερη διάρκεια της εμπειρικής θεραπείας με βανκομυκίνη σε ασθενείς με θετικές
καλλιέργειες αίματος και ευαίσθητο στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (P<0.001)
 έγκαιρη έναρξη δραστικής θεραπείας σε ασθενείς με βακτηριαιμία οφειλόμενη σε
ανθεκτικό στην βανκομυκίνη εντερόκοκκο (P=0.047)
 ενώ, σε συνδυασμό με προγράμματα ορθολογικής διαχείρισης των αντιβιοτικών ήταν
ένα οικονομικά αποδοτικό εργαλείο για τη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών

Diagn Microbiol Infect Dis. 2016 Feb;84(2):159-64

Impact of FilmArray BC-ID Assay
Banerjee R, et. al. Clin Infect Dis 2015

Mή στατιστικά σημαντική μείωση στις ημέρες νοσηλείας, στη θνητότητα, στο συνολικό
κόστος του νοσοκομείου ή στο κόστος της αντιμικροβιακής θεραπείας
 Σύγκριση του χρόνου για την αναγνώριση του μικροοργανισμού, τη διαθεσιμότητα των
αποτελεσμάτων φαινοτυπικής αντιμικροβιακής ευαισθησίας και την πρώτη κατάλληλη
τροποποίηση της αντιμικροβιακής θεραπείας (n = 481)
 Ο χρόνος 0 είναι όταν αναφέρθηκε το θετικό αποτέλεσμα της Gram χρώσης
 Μέσος χρόνος σε ώρες έως τον προσδιορισμό του μικροοργανισμού: συμβατική μεθοδολογία 22.3
(17-28), rmPCR όσο και rmPCR +AST 1.3 (0.9-1.6), P <.001
 Χρόνος έως την αποκλιμάκωση: ομάδα ελέγχου 39 (19-56), rmPCR 36 (22-61), rmPCR + ΑST 20 (6-36),
P <.001
 Χρόνος κλιμάκωσης: ομάδα ελέγχου 18 (2-63), rmPCR 4 (1.5-24), rmPCR + ΑST 4 (1.8-9), P <.05

Almuhayawi M. et al. Identification of microorganisms by FilmArray and
MALDI-TOF MS prior to positivity in the blood culture system
Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
J. Clin. Microbiol. 2014
 Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι το FA-BCIP μπορεί να ταυτοποιήσει τους μικροοργανισμούς από τα
μπουκάλια αιμοκαλλιέργειας πριν από τη θετικoποίηση τους και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και
πριν από την επώαση στα αυτόματα σύστηματα
Το FA-BCIP που εφαρμόζεται στο υγρό της καλλιέργειας αίματος μετά από 5 ώρες επώασης στο
αυτόματο σύστημα καλλιέργειας αίματος θα μπορούσε να είναι μια χρήσιμη διαγνωστική
στρατηγική, προκειμένου να ανιχνευθεί η λοίμωξη από την κυκλοφορία του αίματος
Έτσι, ο συνολικός χρόνος από τη δειγματοληψία έως το αποτέλεσμα αναγνώρισης του παθογόνου
θα ήταν περίπου 6 ώρες
 Η μέθοδος θα πρέπει να συγκριθεί με μεθόδους μοριακής διαγνωστικής που δεν βασίζονται σε
καλλιέργειες και πραγματοποιούνται απευθείας σε δείγματα αίματος
 Το MALDI-TOF απέτυχε να προσδιορίσει τα παθογόνα πριν από τη θετικοποίηση

Verigene (Nanosphere) BC Panel
Array-based gold nanoparticle technology
 Νανοσωματίδια χρυσού (13 - 20 nm) επικαλύπτονται είτε με
ολιγονουκλεοτίδια συμπληρωματικά προς τον μικροοργανισμό-ειδικό DNA ή
αλληλουχίες RNA ή είναι επικαλυμμένα με αντισώματα ειδικά για
πρωτεϊνικούς στόχους
 Χρησιμοποιεί μεγαλύτερο όγκο του ζωμού καλλιέργειας αίματος προς ανάλυση
• BC-GN kit: 700 µl
• BC-GP kit: 350 µl
 TAT ≈ 2 h
‼ βασίζεται στην χρώση Gram
‼ δεν συμπεριλαμβάνει μύκητες

Verigene (Nanosphere) BC Panel

 Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Verigene για να βελτιστοποήσει τη
θεραπεία σε εντεροκοκκική βακτηριαιμία.
 Ο μέσος χρόνος για την έναρξη της κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας ήταν μεγαλύτερος κατά
23,4 ώρες στην ομάδα προ της BC-GP σε σύγκριση με την ομάδα μετά την BC-GP , P=0.0054
 Για τους ασθενείς με βακτηριαιμία από ανθεκτικό στη βανκομυκίνη Enterococcus, ο μέσος χρόνος για
την κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία ήταν μεγαλύτερος κατά 31,1 ώρες στην ομάδα προ της BCGP σε σχέση με την ομάδα μετά την BC-GP (P <0,0001)
 Ως αποτέλεσμα, μειώθηκε η διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο και το νοσοκομειακό κόστος
 Αν και το κόστος της BC-GP Verigene είναι μεγαλύτερο από αυτό των συμβατικών μεθόδων η ταχεία
τεχνολογία μπορεί να αποδειχθεί οικονομικά αποδοτική όταν υποστηρίζετε από τις κατάλληλες
παρεμβάσεις

PNA-FISH
(Peptide Nucleic Acid Fluorescence In Situ Hybridization)
Στόχος r RNA
Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια σημασμένα με φθοριόχρωμα (probes)
 Μετά τον υβριδισμό, ανίχνευση με μικροσκόπιο φθορισμού

Ευαισθησία (98.7%)
Ειδικότητα (99%)

MALDI-TOF MS
Matrix-assisted laser desorption/ionization
(Φασματομετρία μάζης)

Βασίζεται στον ιονισμό και στην
εξάτμιση μεγάλων μη-πτητικών
βιομορίων όπως οι πρωτεΐνες
Τα βιομόρια παράγουν φασματικά
αποτυπώματα χαρακτηριστικά για
κάθε μικροοργανισμό επιτρέποντας
την ταυτοποίηση σε επίπεδο γένους,
είδους και υποείδους

MALDI-TOF MS
Matrix-assisted laser desorption/ionization

Time to identification (TTI)

AM. Huang et al. Impact of Rapid Organism Identification via
Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight combined with Antimicrobial
Stewardship Team Intervention in Adult Patients with Bacteremia & Candidemia
CID 2013:57
Beganovic M et al. Effect of Matrix-Assisted Laser Desorption
Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS)
Alone versus MALDI-TOF MS Combined with Real-Time
Antimicrobial Stewardship Interventions on Time to Optimal
Antimicrobial Therapy in Patients with Positive Blood Cultures
Journal of Clinical Microbiology, May 2017

time to optimal therapy (TTOT)

Διαγνωστικές μεθοδολογίες για ανίχνευση και
ταυτοποίηση παθογόνων
απευθείας από το κλινικό υλικό

Opota et al. Diagnosis of bacteremiaOpota
directly
et al.
from
Diagnosis
blood. CMI
of bacteremia directly from blood. CMI

Εμπορικά διαθέσιμες & εγκεκριμένες μέθοδοι ανίχνευσης
παθογόνων σε ολικό αίμα

Expert Rev. Mol. Diagn. 15(5), 681–692 (2015)

‼ Αποτέλεσμα σε 5 ώρες
‼ Ευαισθησία 68-75%, ειδικότητα 86-92%

MRSA (mecA)
VRE (van A, B)

LightCycler SeptiFast Test

Patient outcome and hospital costs for patients with bloodstream infection
treated using routine medical management
with or without the SeptiFast test

O. Liesenfeld. Molecular diagnosis of sepsis: New aspects and recent
developments European Journal of Microbiology and Immunology 2014

 Our study indicates that the SeptiFast assay may complement but
not substitute blood culture in the etiological diagnosis of
bloodstream infections.
 Our data suggest that the results of the SeptiFast assay may have led
to a more targeted antibiotic therapy, particularly in ICU patients.

Cepheid GeneXpert

*
*
*
*
*
*
*
*

Διάφορα κλινικά δείγματα
S. aureus/MRSA
vanA
KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP
C. difficile
C. difficile epidemic 027 strain
Αποτέλεσμα σε 30-60 min
Ευαισθησία 98-99,6%, ειδικότητα 99,5%

 Μετανάλυση, συμπεριέλαβε 31 μελέτες με 5.920 ασθενείς
 Χρησιμοποιήθηκαν συχνότερα PCR ή άλλες τεχνολογίες microarray
(20/31, 64,5%), ακολουθούμενες από PNA-FISH (6/31, 19,4%) και
MALDI-TOF (4/31, 12,9%)
 Ο χρόνος για την αποτελεσματική θεραπεία μειώθηκε με μέση
διαφορά -5,03 ώρες και η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο
μειώθηκε κατά -2,48 ημέρες

Figure 2: Mortality with mRDT vs conventional testing in BSI

Timbrook T et al. The Effect of Molecular Rapid Diagnostic Testing on Clinical Outcomes in Bloodstream Infections:
A Systematic Review & Meta-analysis

Kevin Messacar et al. Roles of diagnostic and antimicrobial stewardship in the implementation of rapid
molecular infectious disease diagnostics in the clinical setting.

Diagn Microbiol Infect Dis , Aug 2016; 85(4)

 Περιστατικό βακτηριαιμίας
 Αποτέλεσμα συστήματος μοριακής ταυτοποίησης και ανίχνευσης αντοχής:

Αcinetobacter spp, OXA detected
‼ Ερμηνεία αποτελέσματος:
Acinetobacter baumannii, που παράγει καρβαπενεμάση τύπου OXA
‼ Αλλαγή αντιμικροβιακής αγωγής:
από κεφτριαξόνη σε κολιστίνη, μεροπενέμη, μινοκυκλίνη

Adam C. Brady et al. Rapid detection of blaOXA in carbapenemsusceptible Acinetobacter radioresistens bacteremia leading to
unnecessary antimicrobial administration
Diagn Microbiol Infect Dis ,Aug 2016

 Αποτέλεσμα ταυτοποίησης με MALDI TOF: Acinetobacter radioresistens
 Έλεγχος ευαισθησίας: ευαισθησία σε όλα τα αντιμικροβιακά
‼
‼
‼
‼
‼

A. radioresistens contains the blaOXA-23 gene
blaOXA-23 rarely confers carbapenem resistance in A. radioresistens.
Rapid molecular diagnostic tests can detect the presence of blaOXA-23.
Detection of unexpressed resistance genes may lead to adverse events.
Antimicrobial susceptibility testing is an important adjunct to molecular
tests

Συμπεράσματα
Nέες μέθοδοι εισέρχονται στη διαγνωστική των λοιμώξεων

 για να υπάρχει όφελος από την εφαρμογή τους:
 επιλογή των κλινικών δειγμάτων
 γνώσεις για την εφαρμογή τους, την διενέργεια τους
& την ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους
 μελέτη κόστους-οφέλους
 Προς το παρόν η καλλιέργεια παραμένει η κύρια
εξέταση για τον εντοπισμό της εστίας λοίμωξης

* έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά
* απομόνωση απαραίτητη για περαιτέρω μελέτες
* αναγνώριση πολυμικροβιακών λοιμώξεων
* σημασία συγκέντρωσης μικροβίων

 As Dr. Raymond Bartlett noted in 1974 :
“just because you can does not necessarily mean you should”
to the microbiology laboratory by stressing the importance of “careful integration of
what is technically feasible with what is clinically important”
 Dr. Bartlett’s fear of “production of a substantial amount of useless information at
considerable cost”
 “It has long been recognized, that frequent contact between the microbiologist and the
clinician results in a free exchange of information which facilitates both laboratory and
clinical decisions”
 Νever forget that “good [microbiology] is clinically relevant [microbiology].”

ευχαριστώ για την προσοχή σας

