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Δεν ζχω καμία ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ωσ προσ το κζμα



Σκοπόσ

• Ανάδειξθ τεκμθριωμζνθσ αγωγισ?

• Prophylactic or preemptive (presumptive)?



Eιςαγωγή - Γενικά



• Guidelines for antimicrobial prophylaxis in Surgery, 1 or 2 doses

• Μικρόσ χϊροσ για προφφλαξθ ακόμα και ςε περιπτϊςεισ όπου ςαφισ 
ςτόχευςθ, δθλαδι το δζρμα κατά τθν τομι

• Αντίκετα ςτο τραφμα θ ειςβολι των μικροβίων ζχει πικανϊσ ςυντελεςτεί
• Μικρόβια του αςκενοφσ

• Μικρόβια περιβάλλοντοσ



Παράγοντεσ κινδφνου

• Λοιμϊξεισ 
• Εξωγενείσ από το περιβάλλον του τραυματιςμοφ ι του νοςοκομείου

• Ενδογενείσ από τθ χλωρίδα (πχ εντερικι ριξθ ι από κάκωςθ βλεννογόνων-δζρματοσ)

• Εξωγενείσ, τραφματα
• Staphylococcus
• Streptococcus
• Προςοχι ςτουσ νεκρωμζνουσ ιςτοφσ (περιτονιίτιδα)
• Αργότερα αποικίηονται από τα νοςοκομειακά ςτελζχθ

Eguia 2019, Am J Surg



Συνθήκεσ τραφματοσ, αρρώςτου, αγωγήσ

• Χρόνοσ χοριγθςθσ αντιβιοτικοφ από τραφμα

• Προτιμότερο είναι εντόσ 3 ωρϊν

• Προβλιματα και μεταφοράσ διότι μόνο αν θ μεταφορά αργεί > 1 ϊρα, ςυςτινεται 
λιψθ αντιβιοτικϊν 

• Κεφαηολίνθ 1-2g x 3

• Πενικιλλίνθ 10εκ άπαξ

• Αμοξιςιλλίνθ-κλαβουλανικό

• Μοξιφλοξαςίνθ 400mg άπαξ

• Κεφτριαξόνθ και μετρονιδαηόλθ αν διατιτραίνον τραφμα κεφαλισ



Τραφμα γενικώσ

• τοχεφουμε τα 
παραδοςιακά πακογόνα

• Streptococci
• Clostridia



Eguia 2019, Am J Surg



Eguia 2019, Am J Surg



Eguia 2019

Διάμεςοσ θμζρα λοίμωξθσ, 5 



VAP



Παθογζνεςη VAP

• Mικροειςρόφθςθ
• και κατά τθ διαςωλινωςθ

• ιδιαίτερα ςε αςκενείσ με διαταραχι του επιπζδου ςυνείδθςθσ

• αποικιςμόσ τραχείασ εντόσ 24ϊρου ςε ΚΕΚ

Sirvent 2000 ICM

GCS<12
100 pts
Head trauma or stroke 
Twice cefuroxime 1,5g 12h apart
Eλάττωςθ ICU stay

Sirvent 1997 AJRCCM

Αποφυγή πρώιμησ VAP (ζωσ 4 μζρεσ)

GCS <=8
38 pts 
Head trauma or stroke
Amp/Sulb 3g X 4 X 3d

Αquarolo 2005 ICM



VAP προφφλαξη

• Για ηην ππόλητη ππώιμηρ VAP ζε διαζυληνυμένοςρ αζθενείρ με 
ΚΕΚ και κώμα: 3ήμεπο ζσήμα με πενικιλλινούσο
ανηιβιοηικό/αναζηολέα β-λακηαμάζηρ (π.σ. 
αμπικιλλίνη/ζοςλμπακηάμη) (Low evidence/Weak recommendation) 
ή 2 δόζειρ εςπύηεπος θάζμαηορ ανηιβιοηικό  (π.σ. κεθοςποξίμη). Η 
πποθςλακηική αγυγή ππέπει να ξεκινάει μέζα ζηιρ ππώηερ 3 ώπερ 
από ηον ηπαςμαηιζμό



? πρζπει



Αλγόριθμοσ 1 – Ανοικτά κατάγματα

Ριξθ ςυνζχειασ δζρματοσ



• Type I fractures, defined as those with a laceration of less than 1cm with minimal soft 

tissue damage and no gross contamination (0–2% infection rate).

• Type II, lacerations of greater than 1cm with moderate soft tissue damage (2–5% 

infection rate)

• Type III, high-energy injuries, typically with bone comminution or loss. 

IIIa, extensive soft tissue injury but with adequate soft tissue coverage (5–10%); 

IIIb, extensive along with bone exposure requiring soft tissue coverage (10–50%)        

IIIc, extensive soft tissue damage and the need for arterial repair (25–50%).



Rat model of open 
fracture

• Xρόνοσ χειρουργείου

• Χρόνοσ λιψθσ 
αντιβιοτικϊν

• Inoculum

The Journal of Bone and Joint Surgery
Early antibiotics and debridement independently reduce infection in an open fracture model
J. G. Penn-Barwell, C. K. Murray, J. C. Wenke

https://online.boneandjoint.org.uk/journal/bjjx
https://online.boneandjoint.org.uk/doi/full/10.1302/0301-620X.94B1.27026
https://online.boneandjoint.org.uk/doi/full/10.1302/0301-620X.94B1.27026
https://online.boneandjoint.org.uk/doi/full/10.1302/0301-620X.94B1.27026
https://online.boneandjoint.org.uk/doi/full/10.1302/0301-620X.94B1.27026
https://online.boneandjoint.org.uk/doi/full/10.1302/0301-620X.94B1.27026


Aλγόριθμοσ 1. Ανοικτά κατάγματα

• Εντόσ 3 ωρϊν προφφλαξθ

Ι & ΙΙ

ΙΙΙ

Messner 2017



Aνοικτά κατάγματα

• Πρζπει να χορθγείται εντόσ των τριϊν πρϊτων ωρϊν μετά το τραφμα.

• Κάλυψθ ζναντι Gram+ βακτθρίων

• Κάλυψθ και ζναντι Gram- για κατάγματα τφπου ΙΙΙ 

• Κλινδαμυκίνθ επιπλζον ςε υποψία επιμόλυνςθσ με Clostridioides spp. ι 
κόπρανα.

• Για κατάγματα τφπου Ι και ΙΙ ςυςτινεται κεφαηολίνθ για <24 ϊρεσ.

• Για τφπου ΙΙΙ ςυςτινεται κεφαηολίνθ + γενταμυκίνθ ι κεφτριαξόνθ για >72 h
μετά τον τραυματιςμό και όχι >24 h μετά από κάλυψθ του τραφματοσ με 
μαλακοφσ ιςτοφσ.

• Φλουροκινολόνεσ: δεν υπερζχουν, ίςωσ να επιβαρφνουν τθν εποφλωςθ και να 
ςχετίηονται με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα λοιμϊξεων ςε κατάγματα τφπου ΙΙ.

• Διάρκεια προφφλαξθσ >72 ϊρεσ πικανόν να είναι επιβλαβισ.



Kατάγματα βάςησ κρανίου

• Πρόλθψθ μθνιγγίτιδασ

• 3-5 μζρεσ ι ζωσ να κλείςει 
θ διαφυγι ΕΝΥ

• Κεφτριαξόνθ ι 
αμπικιλλίνθ-
ςουλμπακτάμθ



Θωρακικό τραφμα

Μoore 2012 J Trauma Acute Care Surg



Αλγόριθμοσ 2. Aντιμικροβιακή προφφλαξη ςε θωρακικό τραφμα

• Πριν από κωρακοτομι

• ε τραυματικό αιμοκϊρακα, κακϊσ υπάρχει ριξθ τθσ υπεηοκωτικισ
κοιλότθτασ 

• 1θσ γενιάσ κεφαλοςπορίνθσ και κάλυψθ ζναντι Staphylococcus aureus, 
πριν τθν τοποκζτθςθ κωρακοςτομίασ

• 24 ϊρεσ χοριγθςθ, χωρίσ, ωςτόςο, ομοφωνία για τθ ςυνολικι διάρκεια



Kοιλιακό τραφμα

• Eφόςον διατιτραίνον τραφμα ςε αυλοφόρο όργανο
• Προεγχειρθτικι δόςθ

• υνολικά 24 ϊρεσ αντιβιοτικισ αγωγισ

• Αμινογλυκοςίδεσ μάλλον πρζπει να αποφεφγονται (χαμθλά επίπεδα)

Goldberg 2012, J Trauma Acute Care Surg



Αλγόριθμοσ 3. Aντιμικροβιακή προφφλαξη ςε διατιτραίνον κοιλιακό τραφμα

• Πριν τη λαπαροτομία ή το ταχφτερο δυνατό μετά τον τραυματιςμό 

• Προτείνεται μία δόςθ ςτενοφ φάςματοσ αντιβιοτικοφ προεγχειρθτικά με δράςθ ζναντι αερόβιων και αναερόβιων 
βακτθρίων και 24ωρθ χοριγθςθ προφυλακτικισ αγωγισ (με ι χωρίσ παρουςία τραφματοσ κοίλου οργάνου).

• Δεν υπάρχουν επαρκι βιβλιογραφικά δεδομζνα για παρατεταμζνθ χοριγθςθ των αντιβιοτικϊν όταν θ περιτοναϊκι 
κοιλότθτα παραμζνει ανοικτι (με χειρουργικι ζνδειξθ) μετά τθ λαπαροτομία.

• Ανεξάρτθτα από τον μθχανιςμό τραυματιςμοφ (υψθλισ ζνταςθσ, βλ. πυροβολιςμόσ ι χαμθλισ ζνταςθσ, βλ. τραφμα 
από νιςςον όργανο-π.χ. μαχαίρι), θ χοριγθςθ αντιβιοτικϊν δεν πρζπει να ξεπερνά τισ 24 ϊρεσ όταν ςυνυπάρχει 
τραυματιςμόσ εντζρου που αντιμετωπίςτθκε ζγκαιρα.

• Οι δόςεισ προςαρμόηονται και αυξάνονται ςε αιμορραγικι καταπλθξία.

• Γενικά, δεν ζχει αποδειχκεί το όφελοσ τθσ χοριγθςθσ αντιβιοτικϊν >24 ϊρεσ



Αλγόριθμοσ 4. Aντιμικροβιακή προφφλαξη ςε γναθοπροςωπικό τραφμα 

• Υπάρχει ςυχνά επικοινωνία με το δζρμα, τθ ςτοματικι κοιλότθτα ι/και τουσ 
παραρρίνιουσ κόλπουσ, ςυνεπϊσ και επιμόλυνςθ από τθν ενδογενι χλωρίδα.

• Χωρίσ προφυλακτικι αντιβιοτικι αγωγι για τθ χειρουργικι αποκατάςταςθ θ 
πικανότθτα λοίμωξθσ κυμαίνεται από 10 ωσ 15%.

• υςτινεται θ χοριγθςθ αμοξυκιλλίνθσ/κλαβουλανικοφ οξζοσ ι κλινδαμυκίνθσ
(επί αλλεργίασ ςτθν πενικιλλίνθ/β-λακταμικά).

• Διάρκεια θεραπείας πάνω από 24 ώρες μετεγχειρητικά δεν ζχει αποδειχτεί 
ότι μειϊνει τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ λοιμϊξεων. 



Αλγόριθμοσ 5. Προφυλακτική χορήγηςη αντιβιοτικών ςε τραφμα μαλακών 
μορίων

• Η προφυλακτικι αντιβιοτικι αγωγι δε ςυςτινεται για απλοφσ 
τραυματιςμοφσ.

• ε υποψία μικροβιακισ επιμόλυνςθσ που δεν μπορεί να 
κακαριςτεί επαρκϊσ, ςυςτινεται προφυλακτικι αντιβιοτικι 
αγωγι με κεφαλοςπορίνθ 1θσ γενιάσ για 3-5 θμζρεσ και 
χειρουργικόσ κακαριςμόσ όπου αυτό ενδείκνυται.

• Υψθλοφ κινδφνου για λοίμωξθ κεωροφνται οι τραυματιςμοί ςε: 
ανοςοκαταςταλμζνουσ, αρκρϊςεισ, επιμόλυνςθ με μεγάλο 
αρικμό βακτθρίων, κακυςτερθμζνθ (>18 ϊρεσ) προςζλευςθ 
ςτο Νοςοκομείο, παρουςία ξζνων ςωμάτων, 
διατιτραίνοντα/από ςφνκλιψθ τραφματα, διγματα, τραφματα 
ςτοματικισ κοιλότθτασ.



Προβληματιςμοί

• X 2 deep SSI

• X 2 SSI overall

CID 2019



Συμπζραςμα

• Μθ ξεχνάμε τον τζτανο

• Δεν υπάρχει ομοφωνία για τθ διάρκεια τθσ προφυλακτικισ αγωγισ ςε τραφμα  
(Low evidence/Weak recommendation)

• Κςωσ αμινογλυκοςίδεσ πρζπει να αποφεφγονται



• To καλφτερο αντιβιοτικό είναι θ καλι χειρουργικι  
Τhe International Committee of the Red Cross (ICRC)

During World War I, Alexander Fleming stated, 

“All the great success of primary wound treatment have been due to efficient 

surgery, and it seems a pity that the surgeon should wish to share his glory with 

a chemical antiseptic of more than doubtful utility.”





Eυχαριςτώ


