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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο

έλεγχος ευαισθησίας κατά της

μικροβιακής
αντοχής
(Antimicrobial
susceptibility testing -AST) αποτελεί βασική
εξέταση στην Κλινική μικροβιολογία. Το
αντιβιόγραμμα βασίζεται στη δοκιμασία της
ικανότητας
των
αντιμικροβιακών
παραγόντων να αναστέλλουν την ανάπτυξη
μικροβίων σε ειδικές πειραματικές συνθήκες,
οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν με
διάφορες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης
της ελάχιστης αραιώσεως του αντιβιοτικού
σε ζωμό ή σε άγαρ ή με διάχυση της
αντιμικροβιακής ουσίας σε δίσκο ή σε λωρίδα
διαβάθμισης.
Τα
αποτελέσματα
του
αντιβιογράμματος είναι πολύ πιο χρήσιμα στην
θεραπευτική
των
λοιμώξεων
γιατί
προσδιορίζονται οι ελάχιστες ανασταλτικές
συγκεντρώσεις (MICs), ενώ και η απλή
ανάγνωσή της διαμέτρου της
ζώνης
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αναστολής ανάπτυξης γύρω από δίσκους
δίνει πολύτιμες πληροφορίες (φαινότυπος
αντοχής)
για
την
διαγνωστική
μικροβιολογία. Όλες αυτές οι πληροφορίες
μεταφράζονται σε κατηγορίες ευαισθησίας
σύμφωνα με τα κλινικά σημεία διακοπής που
ορίζονται από διάφορες οργανισμούς (π.χ.
CLSI, EUCAST).
Τα
αποτελέσματα
AST
χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της
κλινικής
αποτελεσματικότητας
των
εξετασθέντων αντιβιοτικών και για την
καθοδήγηση τόσο της οριστικής όσο και της
εμπειρικής
αντιμικροβιακής
χημειοθεραπείας, όταν λαμβάνεται σε ατομική βάση
ή σε αθροιστική βάση που αντιπροσωπεύει
την τοπική επιδημιολογία των προτύπων
ευαισθησίας των αντιβιοτικών αντιστοίχως.
Η ανάγκη για ακριβή δεδομένα AST
ολοένα αυξάνεται λόγω της αυξανόμενης
μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά, όπου
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η αντιμικροβιακή διαχείριση έχει αποκτήσει
ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη
βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων,
ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την πίεση για
επιλογής της αντοχής.
Το
συμβατικό
αντιβιόγραμμα
βασίζεται στη φαινοτυπική ανίχνευση της
βακτηριακής ανάπτυξης, η οποία απαιτεί
χρονικό διάστημα 16-24 ωρών για τα ταχέως
αναπτυσσόμενα παθογόνα ή ακόμα και
περισσότερο για τα βραδέως αναπτυσσόμενα
μικρόβια[1].
Πρόσφατα όμως εφαρμόζεται
η
δυνατότητα
ανίχνευσης
ορισμένων
μηχανισμών αντοχής σε μοριακό επίπεδο σε
σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα για
την διαγνωστική πρακτική του εργαστηρίου .
Αυτή η προσέγγιση, που ορίζεται ως μοριακό
αντιβιογράφημα (MA), αναπτύχθηκε αρχικά
για
παθογόνα
μικρόβια
βραδέως
αναπτυσσόμενα
(π.χ.
μυκοβακτηρίδια,
Helicobacter pylori) [3,4], αλλά τώρα μπορεί
να εφαρμοστεί σε διάφορους μηχανισμούς
αντοχής των κοινών παθογόνων (π.χ.
σταφυλόκοκκοι,
εντερόκοκκοι,
Enterobacteriaceae
και
Gram-αρνητικά
αζυμωτικά βακτήρια).
Η μοριακή αυτή μεθοδολογία έχει
γίνει πολύ αποτελεσματική για την επίτευξη
ταχύτερων
αποτελεσμάτων
στην
αντιμικροβιακή
ευαισθησία
και
με
αξιοσημείωτη επίδραση στην ορθολογική
αντιμικροβιακή διαχείριση και κλινικές
εκβάσεις προς όφελος του ασθενούς. [5,6].
Ωστόσο, πρέπει να εξεταστεί η
χρησιμότητα κατά την εφαρμογή του MA στη
διαγνωστική ρουτίνα.
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ΠΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑ;
Το ΜΑ ανιχνεύει τους μηχανισμούς
αντοχής των βακτηρίων σε μοριακό επίπεδο,
με πρωταρχικό σκοπό την πρόβλεψη της
αντοχής
στους
αντιμικροβιακούς
παράγοντες που επηρεάζονται από αυτούς
τους μηχανισμούς. Η ανίχνευση της αντοχής
συνήθως στοχεύει σε γονίδια αντοχής
χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ενίσχυσης
γονιδίων σε συνδυασμό με ανάλυση
αντιγόνων (π.χ. PCR real time , PCR plus
microarrays ή PCR plus ESI-MS) [5], αλλά
μπορεί
επίσης
να
στοχεύσει
στους
μηχανισμούς των καρβαπανεμασών μεταξύ
των στελεχών Enterobacteriaceae ανθεκτικών
σε καρβαπενέμη. Τα συστήματα για το ΜΑ
που καλύπτουν τα διαφορετικά γονίδια
καρβαπανεμάσης είναι προτιμότερα από
εκείνα, που καλύπτουν ένα μόνο γονίδιο,
ακόμη και αν είναι το πλέον επικρατόν
μεταξύ των ειδικών πρωτεΐνων αντοχής (π.χ.
β- Λακταμάσης) μέσω ταχείας ανοσολογικής
χρωματογραφίας [7] ή φασματομετρίας
μάζας [8], αν και η τελευταία προσέγγιση
εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό
διερευνητική.
Είναι ένας τομέας εντατικής έρευνας,
για το εγγύς μέλλον , όπου αναμένονται
πρόσθετες τεχνολογίες και προσεγγίσεις για
το ΜΑ.
Οι
μηχανισμοί
αντοχής
,που
στοχεύουν σε εμπορικά διαθέσιμα συστήματα
μπορεί να διαφέρουν σε αριθμό και τύπους
[9]. Αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να
εξεταστεί προσεκτικά κατά την επιλογή ενός
εμπορικού διαγνωστικού συστήματος για το
MA. Για να βελτιωθεί και να χρησιμοποιηθεί
η επιστρεφόμενη πληροφορία, το σύστημα
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πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει τους πιο
σχετικούς
μηχανισμούς
αντοχής,
που
συναντώνται στην τοπική επιδημιολογία. Για
παράδειγμα, εάν είναι γνωστό ότι υπάρχουν
διαφορετικοί τύποι γονιδίων αντοχής.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑ;
Η ταχύτητα των αποτελεσμάτων, με
μια χρονική ανταπόκριση (time-to-response TTR) που μπορεί να είναι τόσο μικρή όσο 0,51 ώρες, είναι ένα από τα σημαντικότερα
πλεονεκτήματα του ΜΑ. Επιπλέον, το MA
μπορεί επίσης να εφαρμόζεται σε θετικές
καλλιέργειες αίματος ή απευθείας σε κλινικά
δείγματα, επιτρέποντας περαιτέρω μείωση
του TTR. Ωστόσο, με ορισμένα δείγματα (π.χ.
αίμα) η ποσότητα στόχου νουκλεϊνικού οξέος
είναι χαμηλή και το στάδιο εκχύλισης μπορεί
να απαιτεί πιο σύνθετες διαδικασίες και
δαπανηρά συστήματα, με αποτέλεσμα κάπως
μεγαλύτερες TTRs (5-6 ώρες) [10].
Ένα άλλο πλεονέκτημα του ΜΑ είναι
να παρέχει τη δυνατότητα να εφαρμόζεται
σε πολυμικροβιακά δείγματα και να
ανιχνεύεται ο μοριακός
στόχος. Επίσης
άμεσα να ανιχνεύει την απουσία βακτηρίων,
λόγω
προηγούμενης
έκθεσης
σε
αντιμικροβιακούς παράγοντες και να
εμφανίζει
μια
συνολικά
μεγαλύτερη
ευαισθησία ανίχνευσης σε άμεσα με κλινικά
δείγματα .
Πράγματι, ορισμένα αποδεικτικά
στοιχεία που υποστηρίζουν τα οφέλη του ΜΑ
όσον αφορά τη μείωση της διάρκειας
διαμονής στο νοσοκομείο και των δαπανών
που σχετίζονται με την υγειονομική
περίθαλψη είναι ήδη διαθέσιμα [6,11,12], αν
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και πρόσφατη ανάλυση της τεχνολογίας για
την αξιολόγηση της υγείας (Health
Technology Assessment -HTA) κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι τα υπάρχοντα δεδομένα
σχετικά με τις μοριακές τεχνικές για την
ταυτοποίηση των παθογόνων από το αίμα
και το ΜΑ είναι ανεπαρκή , για να
αποδειχθεί οποιαδήποτε βελτίωση σε βασικά
αποτελέσματα των ασθενών [13].
Ωστόσο, σε αυτήν την ανασκόπηση,
είναι πολύπλοκο να αξιολογείται μόνο η
επίδραση του ΜΑ, δεδομένου ότι οι
πληροφορίες σχετικά με την ανίχνευση
γονιδίων αντοχής εξετάζονται πάντοτε μαζί
με την ταυτοποίηση των παθογόνων
βακτηρίων.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ MA;
Εκτός από το κόστος, το οποίο είναι
συνήθως
υψηλότερο
από
αυτό
του
συμβατικού
αντιβιογράμματος,
ο
περιορισμός της ΑΑ προέρχεται από το
σχετικά στενό αποτέλεσμα των ανιχνεύσιμων
μηχανισμών αντίστασης που καλύπτονται
από τα διαθέσιμα συστήματα, πράγμα που
συνεπάγεται
μια
πιο
περιορισμένη
πληροφορία σε σύγκριση με το συμβατικό
αντιβιόγραμμα. Πράγματι, τα αποτελέσματα
του ΜΑ είναι μια χρήσιμη εξάρτηση για την
πρόβλεψη αντοχής, αλλά με λιγότερη
ευαισθησία για να προβλεφθεί (δηλαδή, η
έλλειψη ενός συγκεκριμένου μηχανισμού
αντοχής μπορεί να μην επαρκεί για να
δικαιολογήσει την ευαισθησία).
Επιπλέον, δεδομένου του σχεδιασμού
του, το ΜΑ είναι εγγενώς ανίκανο να
ανιχνεύσει άγνωστους μηχανισμούς αντοχής.
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Αυτοί οι περιορισμοί θα μπορούσαν
ενδεχομένως να ξεπεραστούν όταν η ΑΑ
βασίζεται σε πληροφορίες που καλύπτουν
ολόκληρη την αντοχή
του μικροβιακού
στελέχους .
Στην πραγματικότητα, έχει αναφερθεί
καλή συσχέτιση μεταξύ ανάλυσης αντοχής
που διεξάγεται με αλληλούχηση ολόκληρου
του
γονιδιώματος
και
συμβατικό
αντιβιογράφημα με στελέχη Staphylococcus
aureus [14,15]. Ωστόσο, το TTR αυτών των
μεθοδολογιών που βασίζονται στο σύνολο
του γονιδιώματος δεν είναι ακόμη συμβατό
με τη χρήση στη διαγνωστική ρουτίνα για
κλινικούς σκοπούς.
Ένας άλλος περιορισμός είναι ο
ποιοτικός χαρακτήρας των αποτελεσμάτων
των ΜΑ: δεν παρέχονται MIC, ενώ οι τιμές
MIC βασίζονται όλο και περισσότερο για την
αντιμικροβιακή
διαχείριση, ειδικά με
ορισμένα φάρμακα και βακτήρια[16].
Τέλος, με το ΜΑ, υπάρχει κίνδυνος
υπέρβασης της αντοχής λόγω της παρουσίας
στοχευμένων γονιδίων αντοχής που είτε
αδρανοποιούνται είτε δεν εκφράζονται.
Λόγω αυτών των περιορισμών, το MA
δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτόνομη εξέταση
αντικαθιστώντας
το
συμβατικό
αντιβιόγραμμα, αλλά ως συμπληρωματικό
τεστ που μπορεί να παράσχει ορισμένες
χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες, ζωτικής
σημασίας για τις πολιτικές διαχείρισης
αντιμικροβιακών φαρμάκων ή / και ελέγχου
των λοίμωξης, σε συντομότερο χρονικό
διάστημα.
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΟ MA ΣΤΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΡΟΥΤΙΝΑ
Το ΜΑ παρέχει κατά κύριο λόγο
πληροφορίες σχετικά με την πιθανότητα
αντοχής
σε
ορισμένα
αντιβιοτικά,
συμπεριλαμβανομένων
εκείνων
που
επηρεάζονται
από
τον
ανιχνευθέντα
μηχανισμό αντοχής.
Το MA μπορεί επίσης να παρέχει
πληροφορίες σχετικά με πιθανή ευαισθησία
σε ορισμένα αντιβιοτικά μεταξύ εκείνων που
διαφεύγουν
από
τους
ανιχνευμένους
μηχανισμούς αντίστασης.
Οι τελευταίες πληροφορίες, ωστόσο,
μπορεί να επηρεαστούν έντονα από την
κάλυψη των μηχανισμών αντοχής, τα
βακτηριακά
είδη
και
την
τοπική
επιδημιολογία της αντοχής.
Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες του ΜΑ
είναι διαφορετικές από αυτές του συμβατικού
αντιβιογράμματος. Από την άλλη πλευρά, οι
κλινικοί
ιατροί
συνήθως
δεν
είναι
εξοικειωμένοι με αυτό το είδος πληροφοριών
και τη σημασία τους. Επομένως, όταν
εισάγεται ΜΑ στο διαγνωστικό εργαστήριο,
σημαντική πρόκληση αντιπροσωπεύει η
αναφορά των αποτελεσμάτων των ΜΑ σε
κλινικούς χρήστες.
Από
την
εμπειρία
μας,
τα
αποτελέσματα του ΜΑ αναφέρονται ως η
παρουσία ή απουσία μηχανισμού αντοχής ,
από έναν κατάλογο των μηχανισμών που
αναζητήθηκε, συνοδευόμενος από ένα σχόλιο
που ενημερώνει για την πιθανότητα
αντίστασης σε ορισμένα αντιβιοτικά ή
κατηγορίες αντιβιοτικών, ανάλογα με τον
μηχανισμό αντοχής ,που έχει ανιχνευθεί και
στο βακτηριακό είδος ,που έχει εντοπιστεί στο
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κλινικό δείγμα. Όταν είναι δυνατόν,
προστίθενται επίσης πληροφορίες σχετικά με
πιθανή ευαισθησία, ιδιαίτερα για τα
αντιβιοτικά που είναι γνωστό ότι είναι
δραστικά
έναντι
των
περισσότερων
απομονωμένων ειδών επηρεάζονται από
ειδικούς μηχανισμούς αντίστασης (π.χ.
γλυκοπεπτίδια
για
εντερόκοκκους,
κεφτολοζάνη-ταζομπακτάμη
για
Pseudomonas aeruginosa και ceftazidimeavibactam για Enterobacteriaceae ).

ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ
Το
ΜΑ προσφέρει μια μοναδική
ευκαιρία
να
παράσχει
πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με την αντιμικροβιακή
ευαισθησία των βακτηριακών προϊόντων

μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα , με
σημαντική βοήθεια στην αντιμικροβιακή
διαχείριση. Η αξιοποίηση αυτού του
δυναμικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα
πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των
επί του παρόντος διαθέσιμων συστημάτων
ΜΑ, την επιλογή των καταλληλότερων
συστημάτων.
Το MA για το νοσοκομείο θεωρείται
χρησιμότερο και κατάλληλη η εφαρμογή του
στη διαγνωστική ρουτίνα εργασίας του
εργαστηρίου.
Τελικά, θα πρέπει να βασίζεται σε
συνεννόηση
και
συμφωνία
με
λοιμωξιολόγους και κλινικούς ιατρούς, οι
οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις νέες αυτές
διαγνωστικές τεχνολογίες.
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