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SUMMARY

Antimicrobial resistance is a major problem in the hospital 
environment. The interpretative reading of antibiogram and 
prediction of resistance mechanisms from resistance pheno-
types of bacteria to antimicrobial agents is essential for ap-
propriate antimicrobial treatment and for taking measures to 
control the spread of resistance. The interpretation of anti-
biogram requires the identification of bacterium to the spe-
cies level and examination of a wide range of antibiotics from 
different groups.In this review the resistance phenotypes of 
Enterobacteriaceae (especially Klebsiella pneumoniae), Pseu�
domonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii to beta-
lactams and aminoglycosides, which are often used to treat 
serious infections, are interpreted. The phenotypic tests for 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα στο περι-
βάλλον του Νοσοκομείου. Η ερμηνευτική ανάγνωση του αντι-
βιογράμματος και η πρόβλεψη των μηχανισμών αντοχής από 
τους φαινότυπος αντοχής των βακτηρίων στους αντιμικροβια-
κούς παράγοντες είναι ουσιώδης για την κατάλληλη αντιμικρο-
βιακή θεραπεία και την λήψη μέτρων ελέγχου της διασποράς 
της αντοχής. Η ερμηνεία του αντιβιογράμματος απαιτεί την 
τυποποίηση του βακτηρίου σε επίπεδο είδους και την εξέταση 
μιας μεγάλης σειράς αντιβιοτικών από διαφορετικές ομάδες. 
Στη παρούσα ανασκόπηση ερμηνεύονται οι φαινότυποι αντοχής 
των εντεροβακτηριακών (κυρίως της Klebsiella pneumoniae), 
της Pseudomonas aeruginosa και του Acinetobacter baumannii 
στους β-λακταμικούς παράγοντες και στις αμινογλυκοσίδες, οι 
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detection of the resistance mechanisms, the relationship be-
tween the phenotypes of susceptibility testing and type of en-
zyme produced, as well as the resistance patterns associated 
with the production of the most common β-lactamases and 
prevalent aminoglycoside-modifying enzymes are presented. 
The appearance of unusual patterns of resistance during the 
interpretation of antibiogram may be an indication of appear-
ance of new enzymes and new mechanisms of resistance.
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οποίες χρησιμοποιούνται συχνά για την θεραπεία σοβαρών λοι-
μώξεων. Παρουσιάζονται οι φαινοτυπικές δοκιμασίες ανίχνευ-
σης των μηχανισμών αντοχής, η συσχέτιση μεταξύ των φαινο-
τύπων του αντιβιογράμματος και του είδους των παραγομένων 
ενζύμων, καθώς και τα μοντέλα αντοχής που συνδέονται  με  
την παραγωγή των συχνότερων β-λακταμασών και των επικρα-
τούντων τροποποιητικών ένζυμων των αμινογλυκοσιδών. 

Η εμφάνιση ασυνήθων μοντέλων αντοχής κατά την ερμη-
νεία του αντιβιογράμματος μπορεί να αποτελεί ένδειξη εμφάνι-
σης νέων ενζύμων και νέων μηχανισμών αντοχής.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

φαινότυποι αντοχής / ερμηνεία αντιβιογράμματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εξέταση της ευαισθησίας των βακτηρίων στους αντιμικροβι-
ακούς παράγοντες γίνεται με τη μέθοδο της διάχυσης με δί-
σκους (Kirby-Bauer disk diffusion test), και τον προσδιορισμό 
των MICs με: (α) Εtest, (β) δοκιμασία αραιώσεων σε ζωμό και 
άγαρ και (γ) αυτόματα συστήματα. 

Το ερμηνευτικό διάβασμα του αντιβιογράμματος και η 
πρόβλεψη των μηχανισμών αντοχής απαιτεί την τυποποίηση 
του βακτηρίου σε επίπεδο είδους και την εξέταση μιας μεγά-
λης σειράς αντιβιοτικών από διαφορετικές ομάδες.1 Το πρότυ-
πο αντοχής ενός βακτηρίου μπορεί να μας οδηγήσει στη πρό-
βλεψη του μηχανισμού αντοχής και του τύπου του ενζύμου 
που παράγει. Η πρόβλεψη είναι δύσκολη για πολυανθεκτικά 
βακτήρια με πολλαπλούς μηχανισμούς αντοχής και για στε-
λέχη στα οποία η σχέση μεταξύ αντιβιογράμματος και μηχα-
νισμού αντοχής δεν έχει πλήρως εγκατασταθεί.

Η ανάπτυξη βακτηριακής αντοχής οφείλεται: (α) στην 
παραγωγή ενζύμων που υδρολύουν ή τροποποιούν  το αντι-
βιοτικό, (β) στην αλλαγή του στόχου που δρα το αντιβιοτικό 
(γ) στην ελαττωμένη πρόσληψη του αντιβιοτικού και (δ) σε 
ενεργό απέκκριση του αντιβιοτικού από το μικροβιακό κύτ-
ταρο (efflux pump).

 Η εμφάνιση και η διασπορά της αντοχής επηρεάζεται: (α) 
από την πίεση επιλογής (antibiotic selective pressure) που 
ασκείται από την χρήση των αντιβιοτικών, (β) από προϋπάρ-
χοντες ανθεκτικούς γόνους και (γ) από τα λαμβανόμενα μέ-
τρα ελέγχου των λοιμώξεων.2 

Ομάδες αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται συχνά για 
την θεραπεία σοβαρών λοιμώξεων είναι τα β-λακταμικά αντι-

βιοτικά και οι αμινογλυκοσίδες. Στη παρούσα ανασκόπηση θα 
γίνει προσπάθεια ερμηνείας των φαινοτύπων αντοχής που 
αφορούν τις δύο αυτές σημαντικές ομάδες αντιβιοτικών. 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ β-ΛΑΚΤΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Η ανάπτυξη βακτηριακής αντοχής οφείλεται: (α) στην παραγω-
γή β-λακταμασών, οι οποίες υδρολύουν το αντιβιοτικό, (β) στην 
αλλαγή του στόχου από μετάλλαξη του γόνου που κωδικοποιεί 
τις PBPs, η οποία ελαττώνει τη συγγένεια με τα β-λακταμικά 
αντιβιοτικά, (γ) στην ελαττωμένη πρόσληψη του αντιβιοτικού, 
λόγω απώλειας ή αλλαγής των πορινών των καναλιών και (δ) σε 
ενεργό απέκκριση του αντιβιοτικού από το μικροβιακό κύτταρο 
(efflux pump).

Η παραγωγή β-λακταμασών παραμένει ο πιο σημαντι-
κός μηχανισμός αντοχής των Gram-αρνητικών βακτηρίων 
στα β-λακταμικά αντιβιοτικά (πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες 
μονομπακτάμες και καρβαπενέμες). Η πρώτη πλασμιδιακή 
β-λακταμάση TEM-1 βρέθηκε στις αρχές του 1960 σε στέλε-
χος E. coli που απομονώθηκε από καλλιέργεια αίματος Έλληνα 
ασθενούς ονομαζόμενου Τεμονιέρα εξού και το όνομα του εν-
ζύμου TEM-1.3 Μέσα σε λίγα χρόνια μετά την πρώτη απομό-
νωση η TEM-1 παρουσιάζει παγκόσμια διασπορά και απαντά 
σε πολλά Εντεροβακτηριακά, στη Pseudomonas aeruginosa, 
Haemophilus influenzae και Neisseria gonorrhoeae. Μια άλλη 
συχνή β-λακταμάση είναι η SHV-1 η οποία είναι χρωμοσωμια-
κή στην  K. pneumoniae (ενδογενής αντοχή στην ampicillin) 
και πλασμιδιακή στην E. coli.4 Η TEM-2 είναι μια λιγότερη συ-
χνή πλασμιδιακή β-λακταμάση με τις ίδιες ιδιότητες με την 
TEM-1.
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Οι β-λακταμάσες TEM-1, TEM-2, SHV-1, οι οποίες ανή-
κουν στην λειτουργική ομάδα 2b, έχουν δράση πενικιλλινά-
σης (πενικιλλινάση-τύπου β-λακταμάσες), υδρολύουν δηλαδή 
penicillin και ampicillin και σε μικρότερο βαθμό ημισυνθετι-
κές πενικιλίνες (carbenicillin) και κεφαλοσπορίνες 1ης γενιάς 
(cephalothin). Οι πενικιλλινάσες αναστέλλονται από το κλαβου-
λανικό και δεν υδρολύουν τις ευρέως φάσματος κεφαλοσπορί-
νες και το aztreonam (πίνακας 1).

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ 
(ESBLS) 

Οι ESBLs προέρχονται από την  ομάδα 2b (TEM-1, TEM-2, SHV-1) 
λόγω μετάλλαξης των γόνων και διαφέρουν σε ένα ή περισσό-
τερα αμινοξέα από τους προγεννήτορες. Οι ESBLs (extended 
spectrum β-lactamases) υδρολύουν τις πενικιλίνες, τις ευρέως 
φάσματος κεφαλοσπορίνες και το aztreonam, αλλά δεν υδρο-
λύουν τις 7-methoxy-cephalosporins (cephamycins). Οι ESBLs 
αναστέλλονται από τους αναστολείς clavulanate, sulbactam 
και tazobactam, ανήκουν στην λειτουργική ομάδα 2be (το e 
σημαίνει extended) κατά Bush-Jacoby-Medieros και στην μορι-
ακή κλάση Α κατά Ambler. Οι OXA-τύπου ESBLs ανήκουν στην 
μοριακή κλάση D.5  

Η πρώτη ESBL βρέθηκε σε στέλεχος Klebsiella ozaenae 
που απομονώθηκε στη Γερμανία το 1983.6 Η αλληλουχία (se-se-
quencing) έδειξε ότι αυτή η β-λακταμάση διαφέρει από την  
SHV-1 σε ένα αμινοξύ (αντικατάσταση της glycine από serine 
στη θέση 238).

Η μετάλλαξη αυτή έδωσε εκτεταμένου εύρους υδρολυτι-
κές ιδιότητες στο ένζυμο, το οποίο ονομάσθηκε SHV-2. Οι SHV-
τύπου ESBLs ανιχνεύονται σήμερα σε μια μεγάλη ποικιλία 
Enterobacteriaceae, στην Pseudomonas aeruginosa και στο 
Acinetobacter spp.

Οι TEM-τύπου ESBL προέρχονται από την TEM-1 και TEM-2. 
Η πρώτη που ανιχνεύτηκε με ESBL φαινότυπο ήταν η TEM-3 
το 1988 στη Γαλλία σε στέλεχος K. pneumoniae.7 TEM-ύπου 
ESBLs έχουν αναφερθεί σε Enterobacteriaceae όπως Entero�
bacter aerogenes, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Pro�
teus rettgeri, και Salmonella spp.

Επιπλέον TEM-τύπου ESBLs έχουν βρεθεί σε μη- Enterobac�Enterobac�
teriaceae.

Μερικές TEM-τύπου β-λακταμάσες (CMT-1 έως -4) έχουν 
την ικανότητα να υδρολύουν τις ευρέως φάσματος κεφαλο-
σπορίνες αλλά παρουσιάζουν αντοχή στους αναστολείς των 
β-λακταμασών.8

TEM β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ (INHIBITOR-RESISTANT 
TEM)

Στις αρχές του 1990 βρέθηκαν β-λακταμάσες ανθεκτικές στην 
αναστολή με κλαβουλανικό οξύ. Η αλληλουχία των νουκλεοτι-
δίων απεκάλυψε ότι τα ένζυμα αυτά ήσαν ποικιλίες των TEM-1 ή 
TEM-2, τα οποία αρχικά ονομάστηκαν TEM β-λακταμάσες ανθε-
κτικές στους αναστολείς (Inhibitor-Resistant TEM). Οι Inhibi-Inhibi-
tor-resistant TEM β-lactamases (IRT) έχουν βρεθεί στην E. coli, 
K. pneumoniae, Klebsiella oxytoca, P. mirabilis, και Citrobacter 
freundii.9

Αν και τα ένζυμα αυτά είναι ανθεκτικά στην αναστολή με 
clavulanic acid και sulbactam παρουσιάζοντας έτσι αντοχή 
στους συνδυασμούς amoxicillin-clavulanate, ticarcillin-cla-amoxicillin-clavulanate, ticarcillin-cla-
vulanate και ampicillin-sulbactam παραμένουν ευαίσθητα 
στην αναστολή με tazobactam10 και επομένως στο συνδυα-
σμό piperacillin/tazobactam (πίνακας 1). Οι IRT δεν ανήκουν 
στις ESBLs διότι δεν υδρολύουν τις κεφαλοσπορίνες 3ης γε-
νιάς και έχουν ανιχνευθεί στη Γαλλία και σε λίγες χώρες της 
Ευρώπης.11

CTX-M β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ

Το όνομα κεφοταξιμάση (CTX) προέρχεται από την υδρολυτική 
δράση των ενζύμων αυτών έναντι της cefotaxime. Τα βακτήρια 
που παράγουν CTX-M-τύπου  ESBLs τυπικά έχουν MICs στην 
cefotaxime >64 μg/ml, ενώ MICs στην ceftazidime μέσα στα 
όρια ευαισθησίας (2 έως 8 μg/ml). Παρόλα αυτά, μερικές CTX-
M-τύπου ESBLs (CTX-M-15, CTX-M-16, CTX-M-19 and CTX-M-27, 
CTX-M-23) μπορεί να υδρολύουν και να προσφέρουν αντοχή 
στην ceftazidime.12

Οι αναστολείς των β-λακταμασών clavulanate, sulbactam 
και tazobactam αναστέλλουν τις CTX-M αλλά συχνά τα βα-
κτήρια που παράγουν τα ένζυμα αυτά είναι ανθεκτικά στους 
συνδυασμούς των αναστολέων των β-λακταμασών, λόγω ταυ-
τόχρονης παραγωγής πενικιλλινάσης (OXA-1) ανθεκτικής στον 
αναστολέα (inhibitor-resistant penicillinase), η οποία μπορεί 
να κωδικοποιείται από το ίδιο πλασμίδιο.13 Οι CTX-M-τύπου 
β-λακταμάσες υδρολύουν αποτελεσματικά την cefepime με 
MICs υψηλότερες από τις παρατηρούμενες σε βακτήρια που 
παράγουν άλλου τύπου ESBLs. Ο αναστολέας Tazobactam έχει 
10 φορές μεγαλύτερη ανασταλτική δράση από το clavulanic 
acid έναντι των CTX-M-τύπου  ESBLs.14 Σήμερα είναι τα πιο 
συχνά ένζυμα παγκόσμια.
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OXA-ΤΥΠΟΥ β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ

Οι OXA-τύπου β-λακταμάσες, οι οποίες ανήκουν στην λειτουρ-
γική ομάδα 2d και στη μοριακή κλάση D, ονομάζονται έτσι δι-
ότι υδρολύουν την oxacillin και cloxacillin. Υπάρχουν 102 εκ 
των οποίων περίπου 10 είναι ESBLs και 37 έχουν δράση καρ-
βαπενεμάσης.

Οι περισσότερες OXA-τύπου β-λακταμάσες δεν υδρολύουν 
τις ευρέως φάσματος κεφαλοσπορίνες και δεν είναι ESBLs. 
Γενικώς τα OXA-τύπου ένζυμα είναι ανθεκτικά στην αναστολή 
από clavulanate, sulbactam και tazobactam με μερικές εξαιρέ-
σεις (π.χ η OXA-2 και OXA-32 αναστέλλονται από το tazobactam 
αλλά όχι από το clavulanate και sulbactam και η OXA-53 ανα-
στέλλεται από το clavulanate). Ανιχνεύονται κυρίως στην 
P. aeruginosa αλλά και σε άλλα gram-αρνητικά βακτήρια. Οι 
OXA-τύπου  ESBLS περιλαμβάνουν την  OXA-11, -14, -16, -17, 
-19, -15, -18, -28, -31, -32, -35 και -45.15 Τα ένζυμα αυτά προκα-
λούν  αντοχή συνήθως στην cefotaxime και σπανιότερα στην 
ceftazidime και aztreonam.

PER-ΤΥΠΟΥ ESBLS

Η PER-1 β-λακταμάση υδρολύει πενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες 
και είναι ευαίσθητη στην αναστολή με clavulanic acid. Η PER-1 
ανιχνεύτηκε αρχικά στην Pseudomonas aeruginosa και αργό-
τερα στη Salmonella Typhimurium και στο Acinetobacter.16 Η 
PER-1 έχει επίσης βρεθεί στον Proteus mirabilis and Alcaligenes 
faecalis στην Ιταλία.17 

Η PER-2 έχει ανιχνευθεί στη S. enterica serovar 
Typhimurium, E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, and Vibrio 
cholerae.18 

ΑΛΛΕΣ ESBLS

Η VEB-1 ανακαλύφθηκε στην Γαλλία σε ένα παιδί από το Βιετ-
νάμ.19 Προσφέρει υψηλού επιπέδου αντοχή στην ceftazidime, 
cefotaxime, και aztreonam, και είναι ευαίσθητη στην αναστολή 
με το clavulanic acid.

VEB-1 επίσης έχει βρεθεί σε στελέχη E. coli, K. pneumoniae, 
Enterobacter cloacae, Enterobacter sakazakii, και P. aeruginosa 
στην Ταϊλάνδη.20

Άλλα VEB ένζυμα έχουν βρεθεί στο Κουβέιτ και την Κίνα.21 
GES και IBC είναι παραδείγματα non-TEM, non-SHV ESBLs που 
έχουν βρεθεί σε πολλές γεωγραφικές περιοχές αλλά και στην 
Ελλάδα.22, 23

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ESBLS ΣΕ ΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αρκετά στελέχη που παράγουν ESBLs εμφανίζονται ευαί-
σθητα στις κεφαλοσπορίνες ευρέως φάσματος χρησιμοποι-
ώντας τα μέχρι σήμερα συνήθη όρια ευαισθησίας (ευαισθη-
σία στην cefotaxime και ceftriaxone  ≤8 μg/ml).  Με τα νέα 
όρια (breakpoints) στις κεφαλοσπορίνες ευρέως φάσματος 
(cefotaxime και ceftriaxone  ≤1 μg/ml, cefepime ≤8 μg/ml, 
ceftazidime ≤4 μg/ml) δεν είναι απαραίτητος ο φαινοτυπικός 
έλεγχος των ESBLs, αλλά παρόλα αυτά η ανίχνευσή τους πα-
ραμένει χρήσιμη: (α) για επιδημιολογικούς σκοπούς, (β) για 
την σωστή ερμηνεία του αντιβιογράμματος με την μέθοδο της 
διάχυσης με δίσκους (σε περιπτώσεις μη προσδιορισμού των  
MICs) και (γ) για την λήψη μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων.   

Οι προτεινόμενες από το CLSI φαινοτυπικές δοκιμασί-
ες εφαρμόζονται μόνο για την E. coli, Klebsiella spp. και P. 
mirabilis και είναι οι εξής: (α) Δοκιμασίες συνδυασμού με δί-
σκους Cephalosporin/clavulanate. Δίσκοι cefotaxime (CTX) 
και ceftazidime (CAZ) των 30 μg χωρίς και με κλαβουλανικό 
οξύ 10 μg χρησιμοποιούνται για ανίχνευση των ESBLs (αύ-
ξηση της ζώνης αναστολής ≥5 mm είναι ενδεικτική παρα-
γωγής ESBL). Πρέπει να χρησιμοποιούνται και οι δύο δίσκοι 
cefotaxime and ceftazidime με και χωρίς  clavulanate (CA),  
διότι η χρήση του ενός μόνο δίσκου δεν επιτρέπει την ανί-
χνευση των  CTX-M-τύπου ESBLs24 (εικ. 1). (β) Δοκιμασία 
διπλής διάχυσης με δίσκους (δοκιμασία συνέργιας). Δίσκοι 
cefotaxime, ceftazidime και aztreonam (AZT) των 30 μg, τοπο-
θετούνται γύρω από δίσκο amoxicillin/clavulanate (20 μg/10 
μg). Συνέργια (διεύρυνση της αναστολής) μεταξύ amoxicillin/
clavulanate (AMC) και των δίσκων των κεφαλοσπορινών και 
του aztreonam είναι ενδεικτική παραγωγής ESBLs (εικόνα 
2). Ο δίσκος aztreonam τοποθετείται για την ανίχνευση των 
ESBLs σε περίπτωση που το βακτήριο παράγει μεταλλο-β-
λακταμάση. Ένας τέταρτος δίσκος cefoxitine (FOX)  μπορεί να 
προστεθεί ως δείκτης παρουσίας άλλου επιπρόσθετου μηχα-
νισμού αντοχής. Η cefoxitine δεν υδρολύεται από τις ESBLs 
και την KPC (class A carbapenemase), ενώ υδρολύεται από τις 
μεταλλο-β-λακταμάσες (class B carbapenemases) και AmpC 
β-λακταμάσες. Απώλεια πορίνης οδηγεί επίσης σε αντοχή στην 
cefoxitine. Οι δίσκοι (amoxicillin/clavulanate, cefotaxime, 
ceftazidime, aztreonam και cefoxitine) μπορεί να ενσωματω-
θούν στον διανεμητή των δίσκων της μεθόδου Kirby Bauer, η 
οποία θα μπορούσε να εφαρμόζεται ρουτίνα στο εργαστήριο, 
σύμφωνα με το σχήμα της εικόνας 2. (γ) Δοκιμασία ελέγχου 



135

INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAMVOL 56 / ISSUE 3

των ESBLs με Etest. Το πηλίκο των MICs των κεφαλοσπορινών 
ευρέως φάσματος (cefotaxime ή ceftazidime) προς τον συνδυα-
σμό τους με clavulanate ≥8 είναι ενδεικτικό παραγωγής ESBLs. 

Συχνά ο αναστολέας clavulanate επάγει την παραγωγή AmpC 
(ισχυρός inducer) και οδηγεί σε πλήρη αντοχή του συνδυα-
σμού με αποτέλεσμα αδυναμία ερμηνείας του αποτελέσματος.

Εικόνα 1. Δοκιμασία συνδυασμού με δίσκους cefotaxime (CTX) και 
ceftazidime (CAZ) των 30 μg χωρίς και με κλαβουλανικό οξύ 10 μg 
(CA). (α) Παραγωγή ESBL από στέλεχος Escherichia coli που απο-
μονώθηκε σε καλλιέργεια ούρων. (β) Παραγωγή κεφοταξιμάσης 

(CTX-M) στελέχους Klebsiella pneumoniae που απομονώθηκε σε 
καλλιέργεια αίματος (αύξηση της ζώνης αναστολής ≥5 mm μόνο 
γύρω από το δίσκο της cefotaxime/clavulanate).

Εικόνα 2. Δοκιμασία συνέργιας με δίσκους διπλής διάχυσης. Δί-
σκοι cefotaxime (CTX), ceftazidime (CAZ)  και aztreonam (AZT) των 
30 μg, τοποθετούνται γύρω από δίσκο amoxicillin/clavulanate 
(20 μg/10 μg). Ο δίσκος aztreonam (τοποθετείται για την ανίχνευ-
ση των ESBLs σε περίπτωση που το βακτήριο παράγει μεταλλο-
β-λακταμάση. Ο δίσκος cefoxitine (FOX) προστίθεται ως δείκτης 
παρουσίας άλλου επιπρόσθετου μηχανισμού αντοχής (δεν υδρο-
λύεται από τις ESBLs και την KPC, υδρολύεται από τις μεταλλο-β-
λακταμάσες και AmpC β-λακταμάσες, ενώ απώλεια πορίνης οδηγεί 
επίσης σε αντοχή στην cefoxitine). Η συνέργια (διεύρυνση της 
αναστολής) μεταξύ amoxicillin/clavulanate (AMC) των δίσκων των 
κεφαλοσπορινών και του aztreonam είναι ενδεικτική παραγωγής 
ESBLs (φωτογραφία από την καθημερινή εφαρμογή της μεθόδου 
στο εργαστήριο ως μέρος της Kirby Bauer). 
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Σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI κάθε στέλεχος με θετική 
φαινοτυπική δοκιμασία για ESBL αναφέρεται ανθεκτικό σε όλες 
τις πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες (εκτός από τις cephamycins, 
cefoxitine cefotetan) και aztreonam ανεξαρτήτως της in 
vitro ευαισθησίας. Οι συνδυασμοί β-λακταμικών με αναστο-
λείς των β-λακταμασών (amoxicillin-clavulanate, ticarcillin/
clavulanate ή piperacillin-tazobactam) θα αναφέρονται ως 
έχουν (ευαίσθητοι εφόσον διάμετροι και MICs είναι μέσα στα 
όρια ευαισθησίας).

Οι καρβαπενέμες θεωρούνται φάρμακα εκλογής για σοβα-
ρές λοιμώξεις από στελέχη που παράγουν ESBLs.
   
AmpC β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ

Οι AmpC β-λακταμάσες ανήκουν στην λειτουργική ομάδα 
1 και την μοριακή κλάση C. Τα περισσότερα συνήθη Gram-
αρνητικά βακτήρια  φέρουν χρωμοσωμιακό blaAmpC γόνο. 

Χαρακτηριστική είναι η απουσία του χρωμοσωμιακού γόνου 
από την  K. pneumoniae, K. oxytoca, P. mirabilis, and Sal�
monella spp.25 Μεταλλάξεις των γόνων που ρυθμίζουν την 
έκφραση της χρωμοσωμιακής  AmpC β-λακταμάσης οδηγούν 
σε υπερπαραγωγή (derepression) της χρωμοσωμιακής AmpC 
β-λακταμάσης (E. cloacae, Citrobacter freundii, Serratia marc�
escens, Morganella morganii, P. aeruginosa) με αποτέλεσμα 
αντοχή στις oxyimino και 7-α-methoxy-cephalosporins και 
μονομπακτάμες. Η πιο κοινή αιτία υπερπαραγωγής AmpC εί-
ναι η μετάλλαξη του ampD γόνου.26 Οι μεταλλάξεις του ampR 
γόνου είναι λιγότερο συχνές. Σπάνιες είναι οι μεταλλάξεις του 
γόνου ampG, οι οποίες οδηγούν σε χαμηλού επιπέδου έκφρα-
ση της AmpC.

Πλασμιδιακές AmpC β-λακταμάσες έχουν τυποποιηθεί κυ-
ρίως σε στελέχη που στερούνται του χρωμοσωμιακού επαγώγι-
μου γόνου όπως σε K. pneumoniae, K. oxytoca, Salmonella, E. 
coli, και P. mirabilis.27 

Πίνακας 1. Φαινότυποι αντοχής και ερμηνεία μηχανισμών.

AMP
AMX/
CLAV

TIC
TIC/
CLAV 

PIP
PIP/ 
TAZ 

CEF FOX CXM CAZ
CTX,
CRO 

FEP ATM
IMP,
MEM 

Ερμηνεία Διόρθωση

R S R S r S r S S S S S S S

Πενικιλλι-
νάση- σε 
χαμηλό 
επίπεδο

Αναφορά 
R σε 1ης 
γενιάς 

κεφαλοσπο-
ρίνες εκτός 

από  UTI

R r/R R r/R R r/R R S S S S S S S

Υπερπα-
ραγωγή 

Πενικιλλι-
νάσης

R R R R R S (r/R) S S S S S S S S IRT

R S R S R S R S R R R R R S ESBLs

Παραγωγή 
ESBL 

Αναφορά 
R σε 2/3/4 

γενιάς κεφα-
λοσπορίνες 

R R R R R R R R R R R S R S AmpC

AMP (ampicillin), AMX/CLAV (co-amoxiclav), ATM (aztreonam), CAZ (ceftaxzidime), FEP (cefepime), CEF (cephalothin), CPR 
(cefpirome), CRO (ceftriaxone), CTX (cefotaxime), CXM (cefuroxime), FOX (cefoxitin), PIP (Piperacillin), TZP (Piperacillin/tazobactam), 
TIC (ticarcillin), TIC/CLAV (ticarcillin/clavulanate).   R: αντοχή,  S: ευαισθησία,  r: μειωμένη αντοχή.



137

INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAMVOL 56 / ISSUE 3

Τόσο οι χρωμοσωμιακές όσο και οι πλασμιδιακά κωδικο-
ποιούμενες AmpC β-λακταμάσες προσφέρουν ευρύτερο φά-
σμα αντοχής από τις ESBLs, διότι υδρολύουν πενικιλίνες, 
oxyimino-cephalosporins (ceftazidime, cefotaxime, ceftri-
axone) κεφαμυσίνες (cefoxitin και cefotetan), και μονομπα-
κτάμες (aztreonam). Οι  AmpC β-λακταμάσες δεν αναστέλ-
λονται από τους αναστολείς των β-λακταμασών (clavulanic 
acid, sulbactam, tazobactam) και δεν υδρολύουν cefepime, 

cefpirome, και καρβαπενέμες (πίνακας 1). Υπερπαραγωγή των 
AmpCs συνδέεται συχνά με απώλεια ή αλλαγή μια πορίνης 
στην εξωτερική  μεμβράνη, η οποία οδηγεί σε υψηλού επιπέ-
δου αντοχή όχι μόνο σε όλες τις πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες 
και μονομπακτάμες, αλλά επίσης και στις καρβαπενέμες, λόγω 
ελαττωμένης διαπερατότητας της εξωτερικής μεμβράνης και 
συνεπώς ελαττωμένης πρόσληψης του αντιβιοτικού.28

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ AmpC β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΩΝ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αντοχή στις κεφαμυσίνες (με εξαίρεση τα Gram-αρνητικά 
με ενδογενή αντοχή) δείχνει την παρουσία AmpC ενζύμου 
αλλά μπορεί να δείχνει και απώλεια πορίνης (K. pneumoniae 
με απώλεια OmpK35 και OmpK36 πορινών), ή παραγωγή με-
ταλλο-β λακταμάσης (περιπτώσεις που δεν παρατηρείται ελατ-
τωμένη ευαισθησία ή αντοχή στις καρβαπενέμες). Συνεπώς η 
απώλεια πορίνης και η παρουσία μεταλλο-β-λακταμάσης (VIM) 
θα πρέπει να αποκλεισθούν, πριν η αντοχή στην cefoxitin 
θεωρηθεί δείκτης παραγωγής AmpC-β-λακταμάσης. Τα στε-
λέχη που παράγουν KPC και αυτά που παράγουν ESBL είναι 
cefoxitin ευαίσθητα.

Για τις δοκιμασίες ανίχνευσης δεν υπάρχουν κριτήρια ή αλ-
γόριθμοι προτεινόμενοι από το CLSI. Οι εφαρμοζόμενες τεχνι-
κές σε ένα κλινικό εργαστήριο είναι: (α) Δοκιμασία συνέργιας29 
δίσκου ceftazidime ή cefotaxime ή και των δύο με δίσκο που 
περιέχει 500-µg cloxacillin (CL), η οποία αποτελεί αναστολέα 
της AmpC (οι αποστάσεις μεταξύ των δίσκων από κέντρο σε κέ-
ντρο ρυθμίζονται ανάλογα με τις διαμέτρους αναστολής των δί-
σκων των κεφαλοσπορινών) (εικ. 3). (β) Δοκιμασία συνδυασμού 
(combined disk test). Χρησιμοποιούνται δίσκοι ceftazidime, 
cefotaxime και cefoxitin χωρίς και με 500-µg cloxacillin/δί-
σκο. Αύξηση ≥5 mm της ζώνης αναστολής των κεφαλοσπορινών 
που συνδυάζονται με cloxacillin είναι ενδεικτική παραγωγής 
AmpC ενζύμου (εικ. 4α). (γ) Δοκιμασία Etest με cefotetan ή 
cefoxitin χωρίς και με cloxacillin. Ελάττωση της MIC κατά 3 
τουλάχιστον αραιώσεις (πηλίκο MIC cefotetan/cefotetan+ 

cloxacillin ≥8) ή ύπαρξη μια δεύτερης έλλειψης (phantom 
zone) θεωρείται θετική (εικ. 5). (δ) Δοκιμασία συνέργιας ή συν-
δυασμού των δίσκων (ceftazidime, cefotaxime, cefoxitin) με 
Boronic acid (300 µg 3-aminophenylboronic acid/δίσκο), το 
οποίο αναστέλλει την  AmpC β- λακταμάση, αλλά και την KPC 
καρβαπενεμάση.30 Ελάττωση της αντοχής στην ceftazidime, 
cefotaxime, ή cefoxitin από το aminophenylboronic acid (BA), 
είναι ενδεικτική παραγωγής AmpC ενζύμου (Αύξηση ≥5 mm 
της ζώνης αναστολής) (εικ. 4β). Αναστολή με Boronic acid και 
cloxacillin   δείχνει την παρουσία AmpC, ενώ αναστολή μόνο 
με Boronic acid και όχι με cloxacillin δείχνει την παρουσία   
KPC (η cloxacillin αναστέλλει μόνο την AmpC).

Tο BA (300μg/δίσκο) αναστέλλει την αντοχή στην 
ceftazidime και cefotaxime στα περισσότερα στελέχη που πα-
ράγουν AmpC με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: (α) στελέχη που 
παράγουν ACT-1 και MOX-2, δεν ανιχνεύονται με ceftazidime 
+ BA, (β) στελέχη που παράγουν DHA-1 και FOX-1 δεν ανιχνεύ-
ονται με cefotaxime + BA, και (γ) με δίσκο cefoxitin + BA 
ανιχνεύονται όλα τα στελέχη που παράγουν AmpC εκτός από 
εκείνα που παράγουν ACC-1 (το ένζυμο αυτό δεν υδρολύει την 
cefoxitin).31 Στα στελέχη με έλλειψη πορίνης δεν παρατηρεί-
ται αλλαγή στην αντοχή της cefoxitin, όταν χρησιμοποιείται 
δίσκος cefoxitin + BA αλλά με την χρήση δίσκων ceftazidime 
και cefotaxime (πίνακας 2). Για την ερμηνεία του πίνακα 2 θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: (α) Τα στελέχη που 
παράγουν μεταλλο-β-λακταμάση ή AmpC δεν ανταποκρίνονται 
στην αναστολή με clavulanic acid και είναι ανθεκτικά στην 
cefoxitin. (β) Ένα στέλεχος που παράγει καρβαπενεμάση κλά-
σης A απαντά θετικά στην αναστολή με clavulanic acid και 
μπορεί να διαγνωσθεί ψευδώς ότι παράγει ESBL, εάν δεν είναι 
εμφανής η ελαττωμένη ευαισθησία του στο imipenem. (γ) Στε-
λέχη που παράγουν καρβαπενεμάση κλάσης A είναι αρνητικά 
στην αναστολή με  EDTA, ενώ αντίθετα είναι θετικά όσα παρά-
γουν καρβαπενεμάση κλάσης B. 

Σε αντίθεση με την παραγωγή ESBLs δεν υπάρχουν συ-
στάσεις από το CLSI για στελέχη που παράγουν AmpC-β-
λακταμάση. H cefepime είναι ένας ασθενής επαγωγέας της 
AmpC-β-λακταμάσης και διασχίζει ταχέως την εξωτερική κυτ-
ταρική μεμβράνη φθάνοντας έτσι εύκολα στο στόχο της χωρίς 
να αδρανοποιείται από τις β-λακταμάσες. Επειδή στελέχη που 
παράγουν AmpC συχνά είναι ευαίσθητα στις κεφαλοσπορίνες 
4ης γενιάς (cefepime, cefpirome) τα αντιβιοτικά αυτά χρησιμο-
ποιούνται ως εναλλακτική θεραπεία. Λόγω της κλινικής αποτυ-
χίας μερικοί συγγραφείς συνιστούν32 τα στελέχη που παράγουν 
AmpC-β-λακταμάση να αναφέρονται ανθεκτικά σε όλες τις κε-
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Εικόνα 3. (α) Δοκιμασία συνέργιας σε Mueller-Hinton άγαρ στε-
λέχους Enterobacter cloacae με υπερπαραγωγή (derepression) 
της χρωμοσωμιακής AmpC β-λακταμάσης. Οι αποστάσεις των δί-
σκων ceftazidime (CAZ) και cefotaxime (CTX) από τον δίσκο που 
περιέχει 500-µg cloxacillin (αναστολέα της AmpC) ρυθμίζονται 
ανάλογα με τις διαμέτρους της ζώνης αναστολής των. Η  συνέργια 
(διεύρυνση της αναστολής) μεταξύ των κεφαλοσπορινών και του  

δίσκου με την cloxacillin (CL) αποτελεί ένδειξη παραγωγής AmpC 
β-λακταμάσης. (β) Η cefoxitine (FOX) ως ισχυρός επαγωγέας (επά-
γει την έκφραση της AmpC β-λακταμάσης) προκαλεί ανταγωνισμό 
μεταξύ των δίσκων ceftazidime (CAZ) και cefotaxime (CTX) σε φυ-
σικό (wild) στέλεχος Enterobacter cloacae, λόγω πρόκλησης της 
έκφρασης της χρωμοσωμιακής AmpC, η οποία υδρολύει τις CTX 
και CAZ. 

Εικόνα 4. Δοκιμασία συνδυασμού (combined disk test) σε στε-
λέχος Enterobacter cloacae με υπερπαραγωγή (derepression) 
της χρωμοσωμιακής AmpC β-λακταμάσης. (α) Δίσκοι ceftazidime 
(CAZ), cefotaxime (CTX),  και cefoxitin (FOX)  χωρίς και με 500-
µg cloxacillin/δίσκο τοποθετούνται σε Mueller-Hinton άγαρ μετά 
ενοφθαλμισμό του βακτηριδίου (αύξηση ≥5 mm της ζώνης ανα-
στολής των κεφαλοσπορινών που συνδυάζονται με cloxacillin

είναι ενδεικτική παραγωγής AmpC ενζύμου). (β) Η ίδια δοκιμασία 
με συνδυασμό των δίσκων ceftazidime, cefotaxime, cefoxitin με 
300 µg 3-aminophenylboronic acid/δίσκο (BA). Το boronic acid 
αναστέλλει την  AmpC β- λακταμάση, αλλά και την KPC καρβαπενε-
μάση. Η αναστολή με BA και cloxacillin (CL) δείχνει την παρουσία 
AmpC, ενώ αναστολή μόνο με  BA (όχι με CL) δείχνει την παρουσία 
KPC (η CL αναστέλλει μόνο την AmpC).
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Εικόνα 5. Δοκιμασία Etest με cefotetan 
(CN) χωρίς και με cloxacillin (CNI) σε στέ-
λεχος Klebsiella pneumoniae με πλασμιδια-
κή AmpC β-λακταμάση. Ελάττωση της MIC 
κατά 3 τουλάχιστον αραιώσεις (πηλίκο MIC 
cefotetan/cefotetan+ cloxacillin ≥8) είναι 
ενδεικτική παραγωγής AmpC.

Πίνακας 2. Διαγνωστικά κριτήρια για την ανίχνευση των β-λακταμασών.

ß-λακταμάση
Απώλεια 
πορίνηςβ

Απάντηση στο 
CA+ CAZ ή CTX 
(αύξηση ≥5 mm)

FOXa
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στο APB

(αύξηση ≥5 mm)
IPMa

Απάντηση
στο EDTA 

(αύξηση ≥5 mm)

ESBL -
+

Ναι
Ναι

Sγ

R
Όχι
Όχι

S
S (R→ERT)

Όχι
Όχι

AmpC -
+

Όχι
Όχι

R
R

Ναι
Όχι (μόνο για FOX)δ 

S
R/↓S

Όχι
Όχι

Καρβαπενεμάση 
κλάση Α

-
+

Ναι
Ναι

S
R

Όχι (ναι για KPC)
Όχι (ναι για KPC)

R/↓S
R/↓S

Όχι
Όχι

Καρβαπενεμάση 
κλάση Β

-
+

Όχι
Όχι

R
R

Όχι
Όχι

R/↓S
R/↓S

Ναι
Ναι

α. FOX, cefoxitin; IPM, imipenem, CA, Clavulanic acid, ΑPB, 3-aminophenylboronic acid
β. Aπώλεια πορίνης OmpK35 και OmpK36 στην K. pneumoniae.
γ. R, ανθεκτικό, S, ευαίσθητο, S, ελαττωμένη ευαισθησία σύμφωνα με τα κριτήρια του CLSI.
δ. Για AmpC με απώλεια πορίνης, μια APB απάντηση παρατηρείται για CAZ ή CTX αλλά όχι για FOX.



140

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ 56 / ΤΕΥΧΟΣ 3

φαλοσπορίνες παρά την in vitro ευαισθησία (συστάσεις ανάλο-
γες με εκείνες του CLSI για τα στελέχη που παράγουν ESBLs). 

Για τα βακτήρια E. cloacae, C. freundii, S. marcescens, M. 
morganii, Providencia spp η αντοχή στις oxyimino cephalo- η αντοχή στις oxyimino cephalo-oxyimino cephalo-
sporins οφείλεται κυρίως στην υπερπαραγωγή (derepression) 
της χρωμοσωμιακής AmpC β-λακταμάσης λόγω μετάλλαξης. 
Όλα τα στελέχη Enterobacter spp., C. freundii, Serratia spp., 
M. morganii και Providencia spp. συνιστάται να αναφέρονται 
ως ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες 3ης γενιάς παρά την in 
vitro ευαισθησία, εκτός αν το βακτήριο απομονώνεται από το 
ουροποιητικό, όπου επιτυγχάνονται υψηλές συγκεντρώσεις 
του φαρμάκου.33 Η χορήγηση κεφαλοσπορινών ευρέως φά-
σματος σε σοβαρές λοιμώξεις από τα βακτήρια αυτά οδηγεί 
σε επιλογή των στελεχών που φέρουν μετάλλαξη στο γόνο 
(derepressed resistant mutants) με επακόλουθο την αποτυ-
χία της θεραπείας.

 Οι καρβαπενέμες χρησιμοποιούνται για την θεραπεία λοι-
μώξεων από βακτήρια που παράγουν AmpC β-λακταμάση, αλλά 
αντοχή μπορεί να εμφανισθεί από απώλεια πορινών (ελάττωση 
εισροής) ή ενεργοποίησης της  efflux pump.

ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΕΣ

Η αντοχή των Gram-αρνητικών βακτηρίων στις καρβαπενέ-
μες, (imipenem, meropenem) οφείλεται σε 3 μηχανισμούς. 
(α) Παραγωγή β-λακταμασών που υδρολύουν τις καρβαπε-
νέμες (καρβαπενεμάσες), (β) αλλαγή του στόχου (PBPs) που 
επηρεάζει τη συγγένεια  με τις καρβαπενέμες, και (γ) υπερ-
παραγωγή της χρωμοσωμιακής AmpC κεφαλοσπορινάσης 
(derepression), η οποία συνδυάζεται με μειωμένη διαβατότη-
τα της εξωτερικής μεμβράνης, λόγω απώλειας ή αλλαγής των 
καναλιών των πορινών. 

Οι καρβαπενεμάσες, είναι μέλη των μοριακών κλάσεων A, B 
και D β-λακταμασών, τα οποία έχουν την ικανότητα υδρόλυσης 
των καρβαπενεμών. Η κλάση A και D είναι ένζυμα που στην 
ενεργό θέση τους έχουν σερίνη, ενώ η κλάση B περιλαμβάνει 
ένζυμα τα οποία στην ενεργό θέση περιέχουν δισθενή κατιόντα 
ψευδαργύρου (μεταλλο-β-λακταμάσες).

Η λειτουργική ταξινόμηση περιλαμβάνει τις καρβαπενε-
μάσες στην ομάδα 2f (κλάση Α) και την λειτουργική ομάδα 3 
(κλάση Β). Η κλάση Β έχει διαιρεθεί στις υποκλάσεις B1, B2 
και B3 με βάση τα δομικά τους χαρακτηριστικά, τη συγγένεια 
με το ψευδάργυρο και τα χαρακτηριστικά της υδρόλυσης.34 Η 
υποκλάση B2 υδρολύει κατά προτίμηση καρβαπενέμες, ενώ οι 
υποκλάσεις B1 και B3 έχουν ευρύ φάσμα υδρόλυσης.

ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α

Τα βακτήρια που παράγουν τα ένζυμα αυτά χαρακτηρίζο-
νται από ελαττωμένη ευαισθησία στην imipenem (MICs  ≤4 
μg/ml) μέχρι πλήρη αντοχή. Υδρολύουν μια μεγάλη ποικι-
λία β-λακταμικών αντιβιοτικών, καρβαπενέμες, πενικιλίνες, 
κεφαλοσπορίνες και aztreonam, και αναστέλλονται από το 
clavulanate και tazobactam. Διακρίνονται στα χρωμοσωμιακά 
κωδικοποιούμενα ένζυμα SME, NMC, και IMI και τα πλασμιδιακά 
KPC και GES.

Χρωμοσωμιακά κωδικοποιούμενα ένζυμα. SME-1 (“Serratia 
marcescens enzyme”) ανιχνεύτηκε πρώτα στην Αγγλία το 1982 
σε 2 στελέχη S. marcescens.35 Η SME-1 β-λακταμάση, μαζί με τα 
σχεδόν ταυτόσημα SME-2 και SME-3, έχουν βρεθεί σποραδικά 
και στις ΗΠΑ.36 

Τα IMI (imipenem-hydrolyzing β-lactamase) και NMC-A 
(not metalloenzyme carbapenemase) έχουν ανιχνευθεί σε κλι-
νικά στελέχη E. cloacae.37, 38 Τα SME, NMC και IMI υδρολύουν 
πενικιλίνες, παλαιότερες κεφαλοσπορίνες, aztreonam και καρ-
βαπενέμες. Υδρολύουν ανεπαρκώς την cefoxitin, τις ευρέως 
φάσματος κεφαλοσπορίνες και την cefotaxime ταχύτερα από 
την ceftazidime.

Πλασμιδιακά κωδικοποιούμενα ένζυμα. Οι KPC (Klebsiella 
pneumoniae carbapenemase) διακρίνονται από τα άλλα έν-
ζυμα της λειτουργικής ομάδος 2f στο ότι υδρολύουν τις ευ-
ρέως φάσματος κεφαλοσπορίνες. Αν και οι KPC ευρίσκονται 
κυριαρχικά στην K. pneumoniae,39, 40 έχουν βρεθεί στην E. 
coli, Enterobacter spp. Salmonella spp. και πρόσφατα στην 
P. aeruginosa.41 Οι KPC καρβαπενεμάσες υδρολύουν όλα τα 
β-λακταμικά (περιλαμβανομένων και των κεφαλοσπορινών 
ευρέως φάσματος). Ασθενής υδρόλυση παρατηρείται για την 
cefoxitin (πίν.3). 

Η GES/IBC οικογένεια με αναφορά της IBC-1 (integron-borne 
cephalosporinase) περιγράφτηκε για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα42 σε στέλεχος E. cloacae και της GES-1 (Guiana extended 
spectrum) στην Γαλλική Γουϊάνα σε στέλεχος K. pneumoniae.43 
Το όνομα IBC μετατράπηκε σε ονοματολογία GES. Έχουν περι-
γραφεί. τουλάχιστον 9 ποικιλίες GES.

ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Β ή 
ΜΕΤΑΛΛΟ-β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΕΣ

Οι μεταλλο-β-λακταμάσες (MBLs), μπορούν να διαιρεθούν σε 
εκείνες που φυσιολογικά κωδικοποιούνται από το χρωμόσωμα 
και σε εκείνες που κωδικοποιούνται από μεταβιβάσιμα γονίδια. 
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Τα χρωμοσωμιακά ένζυμα ευρίσκονται σε ευκαιριακά πα-
θογόνα βακτήρια του περιβάλλοντος και με εξαίρεση την S. 
maltophilia δεν συνδέονται συχνά με σοβαρές νοσοκομειακές 
λοιμώξεις και δεν μεταφέρονται εύκολα (πίν. 4).

Σε αντίθεση με τις χρωμοσωμιακές MBLs τα επίκτητα και 
μεταβιβάσιμα μεταλλοένζυμα παρουσιάζουν μια δραματική 
αύξηση στην ανίχνευση και στη γεωγραφική τους διασπο-
ρά. Περιλαμβάνουν τις οικογένειες VIM, IMP, GIM (German 
imipenemase), SPM (Sao Paulo metallo-β-lactamase) και SIM 
(Seoul imipenemase). 

Οι MBLs υδρολύουν όλα τα β-λακταμικά αντιβιοτικά (πενι-
κιλίνες, κεφαλοσπορίνες, κεφαμυσίνες, καρβαπενέμες) εκτός 

από το aztreonam. Τα ένζυμα αυτά δεν αναστέλλονται από 
τους αναστολείς των β-λακταμασών (clavulanate, sulbactam, 
tazobactam) αναστέλλονται όμως από τη χηλική ουσία EDTA η 
οποία δεσμεύει τα δισθενή ιόντα του Zn2+ και άλλα δισθενή κα-
τιόντα. Αντίθετα οι καρβαπενεμάσες κλάσης Α αναστέλλονται 
από τους αναστολείς των β-λακταμασών, οι καρβαπενεμάσες 
κλάσης D εμφανίζουν πτωχή αναστολή και οι δύο όμως κλάσεις 
δεν αναστέλλονται από το EDTA (πίν. 5).

IMP-τύπου μεταλλο-β-λακταμάσες. Το πρώτο IMP-1 έν-
ζυμο ανιχνεύτηκε στην P. aeruginosa από Ιάπωνες,44 ενώ το 
πρώτο IMP-τύπου ένζυμο που βρέθηκε στην Ευρώπη ήταν το 
IMP-2, το οποίον ανιχνεύτηκε σε στέλεχος του A. baumannii  
στην Ιταλία.45 

VIM-τύπου μεταλλο-β-λακταμάσες. Μια άλλη οικογένεια 
μεταλλο-β-λακταμασών που επικρατεί αποτελείται από τα VIM 
ένζυμα (Verona integron-encoded metallo-b-lactamase). 
Το VIM-1 ένζυμο απομονώθηκε για πρώτη φορά στην Βερόνα 
της Ιταλίας,46 ενώ αμέσως μετά  ανιχνεύτηκε το VIM-2 στη 
Γαλλία.47 Και τα δύο ένζυμα ανιχνεύτηκαν σε κλινικά στελέ-
χη P. aeruginosa. Στην Χώρα μας έχουν απομονωθεί VIM-1 
σε Εντεροβακτηριακά (E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, E. 
Cloacae)48 και στο A. baumannii 49 και VIM-1, VIM-2 και VIM-4 
MBLs στην P. aeruginosa.50, 51

Πρόσφατα περιγράφτηκε η NDM-1 μεταλλο-β-λακταμάση 
(New Delhi metallo-beta-lactamase),52 η οποία υδρολύει όλα 
τα β-λακταμικά πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες και  καρβαπενέ-
μες με εξαίρεση το  aztreonam. Το γονίδιο που κωδικοποιεί την 
NDM- 1 βρέθηκε σε πλασμίδιο σε ένα μεταβιβάσιμο γενετικό 

Πίνακας 3. Υδρόλυση των β-λακταμικών αντιβιοτικών από τις καρβαπενεμάσες κλάσης Α.

                                            Υδρόλυσηα                                                                                                                                     Αναστολήβ

Μοριακή 
κλάση

Λειτουργική 
ομάδα

Ένζυμο Πενικιλίνες
Κεφαλοσπο-
ρίνες 1ης και 
2ης γενιάς

Ευρέος 
φάσματος 
Κεφαλο-
σπορίνες

Αζτρεονάμη Καρβαπενέμες EDTA
Κλαβου-
λανικό 

οξύ

A 2f NMC + + +/- + + - +
IMI + + +/- + + - +
SME + + +/- + + - +
KPC + + + + + - +
GES + + + - +/- - +

α. Σύμβολα: +, ισχυρή υδρόλυση, +/-, ασθενής υδρόλυση, -, μη υδρολυτική δράση 
β. Σύμβολα: +, αναστολή από τους αναστολείς των β-λακταμασών, -, μη αναστολή

Πίνακας 4. Βακτήρια με χρωμοσωμιακές MBLs.

Bacillus spp.

Chryseobacterium indologenes

Chryseobacterium meningosepticum

Chryseobacterium gleum

Flavobacterium johnsoniae

Aeromonas hydrophilia

Aeromonas veronii

Legionella gormanii

Stenotrophomonas maltophilia
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στοιχείο μεγέθους 180-kb που περιέχει μια ποικιλία ανθεκτικών 
γονιδίων όπως: (α) γονίδιο που κωδικοποιεί την CMY-4 (AmpC 
β-λακταμάση), (β) γονίδια που αδρανοποιούν erythromycin, 
Ciprofloxacin, rifampicin, και chloramphenicol και (γ) γονί-
διο που κωδικοποιεί efflux pump, η οποία προκαλεί επιπρόσθε-
τη αντιμικροβιακή αντοχή.53 Στελέχη με NDM-1 σχεδόν πάντα 
έχουν μια 16S rRNA μεθυλάση, η οποία προσφέρει αντοχή σε 
όλες τις αμινογλυκοσίδες. Η NDM-1 έχει ανιχνευθεί κυρίως σε 
K. pneumoniae αλλά και σε E. coli και E. cloacae. Τα στελέχη 
που παράγουν NDM-1 είναι πολυανθεκτικά με ευαισθησία μόνο 
στις  πολυμυξίνες και tigecycline.

ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ D

Η κλάση D περιλαμβάνει τις OXA-τύπου καρβαπενεμάσες οι 
οποίες κυρίως ευρίσκονται στο Acinetobacter spp. Υπάρχουν 
9 μείζονες υποομάδες OXA-τύπου καρβαπενεμασών. Η ARI-1 
(Acinetobacter resistant to imipenem) ήταν η πρώτη καρβαπε-
νεμάση (κλάση D) η οποία ανιχνεύτηκε στο Εδιμβούργο σε στέ-
λεχος που απομονώθηκε από καλλιέργεια αίματος. Η  ARI-1 μετο-
νομάσθηκε αργότερα σε OXA-23.54 Η OXA-23 έχει τυποποιηθεί σε 
επιδημίες από Acinetobacter ανθεκτικού στις καρβαπενέμες σε 
Βραζιλία, Κορέα και Αγγλία. Η OXA-24 και η  OXA-40  ανιχνεύ-
τηκαν σε επιδημίες στην Πορτογαλία και Ισπανία.55 Η OXA-58 
έχει ανιχνευθεί σε κλινικά στελέχη Acinetobacter spp σε πολλές 
χώρες και στην Ελλάδα.56 Η OXA-51 έχει τυποποιηθεί σε όλα τα 

στελέχη A. baumannii ως φυσικό συστατικό του χρωμοσώματος. 
Οι OXA-καρβαπενεμάσες υδρολύουν ασθενώς τις καρβαπε-
νέμες, και αναστέλλονται πτωχά από το κλαβουλανικό. Υδρο-
λύουν πενικιλίνες, 1ης και 2ης γενιάς κεφαλοσπορίνες, δεν 
υδρολύουν το aztreonam ενώ υδρολύουν ασθενώς τις κεφαλο-
σπορίνες ευρέως φάσματος (πίν. 5).

Οι OXA-48 ανιχνεύτηκαν τελευταία σε εντεροβακτηριακά 
(K. pneumoniae E. coli) σε πολλές χώρες (Μέση Ανατολή, Ιν-
δία, Ευρώπη και Β. Αφρική).57 Είναι δύσκολες στην ανίχνευση, 
διότι συχνά διατηρούν ευαισθησία στις ευρέως φάσματος κε-
φαλοσπορίνες και μονομπακτάμες, αλλά εκφράζουν αντοχή ή 
μειωμένη ευαισθησία στις καρβαπενέμες. Δεν έχουν τυποποιεί 
ειδικοί αναστολείς για τις OXA-48.  

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τροποποιημένη δοκιμασία του Hodge (modified Hodge test). 
Με την δοκιμασία αυτή ανιχνεύονται όλες οι καρβαπενεμά-
σες. Mueller-Hinton άγαρ επιστρώνεται με εναιώρημα πυ-
κνότητας 0.5 McFarland προτύπου στελέχους E. Coli (ATCC 
25922), ενώ στο κέντρο του τρυβλίου τοποθετείται δίσκος 
meropenem (10 μg) ή ertapenem σύμφωνα με τις οδηγίες του 
CLSI. Τα εξεταζόμενα για παραγωγή καρβαπενεμάσης στελέχη 
επιστρώνονται υπό μορφή λωρίδας από το δίσκο μέχρι το χεί-
λος του τρυβλίου. Παραμόρφωση της ζώνης αναστολής γύρω 

Πίνακας 5. Υδρόλυση των β-λακταμικών αντιβιοτικών από καρβαπενεμάσες

κλάσης Β (μεταλλο-β-λακταμάσες) και D (OXA-τύπου).

                                            Υδρόλυσηα                                                                                                                                     Αναστολήβ

Μοριακή 
κλάση

Λειτουργική 
ομάδα

Ένζυμο Πενικιλίνες
Κεφαλοσπο-
ρίνες 1ης και 
2ης γενιάς

Ευρέος 
φάσματος 
Κεφαλο-
σπορίνες

Αζτρεονάμη Καρβαπενέμες EDTA
Κλαβου-
λανικό 

οξύ

B1 3 IMP + + + - + + -
VIM + + + - + + -
GIM + + + - + + -
SPM + + + - + + -

D 2d OXA + + +/- - +/- - +/-

α. Σύμβολα: +, ισχυρή υδρόλυση, +/-, ασθενής υδρόλυση, -, μη υδρολυτική δράση 
β. Σύμβολα: +, αναστολή από τους αναστολείς των β-λακταμασών, +/- ποικίλη αναστολή, -, μη αναφερόμενη αναστολή
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από το εξεταζόμενο βακτήριο θεωρείται ενδεικτική παραγω-
γής καρβαπενεμάσης (εικ. 6).

Οι συνήθεις δοκιμασίες που εφαρμόζονται για ανίχνευση 
των MBLs είναι: (α) το MBL Etest (ΑΒ Biodisk Solna, Sweden), 
(β) η δοκιμασία συνέργιας με δύο δίσκους (double-disk 
synergy test) και (γ) η δοκιμασία συνδυασμού του δίσκου με 
αναστολέα της MBL (combined disk test) (εικ. 7). 

Όλες οι δοκιμασίες βασίζονται στην ικανότητα χηλι-
κών παραγόντων, όπως του EDTA και των thiol-ενώσεωv 
(mercaptoethanol, mercaptopropionic acid, mercaptoacetic 
acid) να αναστέλλουν την δράση της MBL (IMBL).

Στη δοκιμασία συνέργιας δίσκος imipenem ή ceftazidime 
τοποθετείται σε απόσταση, η οποία ρυθμίζεται με βάση τη διά-
μετρο της ζώνης αναστολής των, από δίσκο που περιέχει μόνο 
IMBL. Διεύρυνση της ζώνης αναστολής μεταξύ των δύο δίσκων 
είναι ενδεικτική παραγωγής MBL. Για την αύξηση της ευαι-
σθησίας της δοκιμασίας, ιδιαίτερα σε μη ζυμωτικά βακτήρια, 
συνιστάται η χρήση τριών δίσκων imipenem, meropenem και 
ceftazidime γύρω από το δίσκο με το EDTA (extended EDTA disk 
synergy test)58 (εικ. 8).

Έχει παρατηρηθεί ότι το EDTA έχει ανασταλτική δράση στην 
ανάπτυξη ορισμένων βακτηρίων με αποτέλεσμα ψευδώς θετι-
κά αποτελέσματα. Στελέχη P. aeruginosa αρνητικά για MBL, 
παρουσία EDTA ελαττώνουν τις MICs του imipenem (IMP) με 
αποτέλεσμα ψευδή ανίχνευση MBL με το Etest και τη δοκιμα-
σία των δίσκων με IMP/IMP+EDTA.59 Το EDTA μπορεί επίσης να 
προκαλέσει υδρόλυση των αντιβιοτικών με αποτέλεσμα ψευ-
δώς αρνητικά αποτελέσματα. Το MBL Etest έχει δώσει επίσης 
ψευδώς θετικά αποτελέσματα με A. baumannii που παράγει 
OXA-τύπου καρβαπενεμάση.60 Για όλους αυτούς τους λόγους 
από κάποιους συγγραφείς προτείνεται η χρήση του dipicolinic 
acid (2,6-pyridinedicarboxylic acid) για την ανίχνευση των 
MBLs ιδίως σε στελέχη P. aeruginosa και A. baumannii.61 Το 
dipicolinic acid (DPA) είναι ανώτερο των άλλων χηλικών ενώ-
σεων διότι: έχει ισχυρή χειλική δράση, δεν αναστέλλει την ανά-
πτυξη των βακτηρίων και δεν υδρολύει τα αντιβιοτικά. Η ειδι-
κότητα και η ευαισθησία των μεθόδων  που χρησιμοποιούν ως 
αναστολέα DPA είναι ανώτερες σε σύγκριση με τις φαινοτυπικές 
δοκιμασίες που χρησιμοποιούν EDTA για ανίχνευση των MBLs 
σε Pseudomonas spp. και Acinetobacter spp. (εικ.9).

Οι KPC αναστέλλονται από το boronic acid (3-aminophenyl 
boronic acid),62 το οποίο χρησιμοποιείται για την ανίχνευσή 
τους σε δοκιμασίες συνέργιας ή συνδυασμού με δίσκους καρ-
βαπενεμών, ενώ δεν αναστέλλονται από το EDTA (εικ. 10). Ο 
δίσκος της ertapenem (ERT) έχει προταθεί ως ο πλέον κατάλ-

ληλος για την ανίχνευση της KPC σε εντεροβακτηριακά63, 64 
με χαμηλού επιπέδου αντοχή στις καρβαπενέμες και φαίνεται 
να είναι o πλέον κατάλληλος για την ανίχνευση της NDM-1.65 
Το  boronic acid έχει αναφερθεί ως ειδικό για την ανίχνευση 
των KPC με δίσκους imipenem (IMP) και meropenem (MEM) 
αλλά όχι με ERT όταν το στέλεχος παράγει πλασμιδιακή 
AmpC.62 Το CLSI συνιστά εκτέλεση της τροποποιημένης δοκι-
μασίας του Hodge (ΜΗΤ) με δίσκους MEM ή ERT για στελέ-
χη με MICs κοντά στα όρια ευαισθησίας.66 Έχουν αναφερθεί 
στελέχη K. pneumoniae ανθεκτικά στην ERT αλλά ευαίσθητα 
στην IMP και MEM, τα οποία δεν παράγουν καρβαπενεμάσες.67 
Τα στελέχη αυτά παρουσιάζουν απώλεια πορινών σε συνδυ-
ασμό με παραγωγή ESBL (στην περίπτωση αυτή επηρεάζεται 
κυρίως η ERT).68 H αντοχή στις καρβαπενέμες μπορεί να οφεί-
λεται στην αλλαγή ή απώλεια των πορινών ompK35, ompK36, 
ompK37, συχνά σε συνδυασμό με παραγωγή ESBL ή AmpC ή 
και των δύο. Τα ESBL/omp στελέχη της K. pneumoniae δίδουν 
ψευδώς θετικό το ΜΗΤ με την χρήση του δίσκου MEM όπως 
συνιστάται από το CLSI69 και είναι αυτά που ευθύνονται για 
την χαμηλή ειδικότητα του δίσκου της ERT και του ΜΗΤ στην 
ανίχνευση των KPC.70, 71 

Έχει αναφερθεί νοσοκομειακή επιδημία από K. pneumoniae 
που παράγει συγχρόνως και τα δύο ένζυμα VIM-1 και KPC-2.72 
Στο εργαστήριο μας ανιχνεύονται σποραδικά στελέχη Klebsiella 
pneumoniae που φέρουν και τα δύο γονίδια (blaVIM-1 και blaKPC-2) 
με την δοκιμασία που περιγράφεται στην εικόνα 11. 

Πολλά στελέχη K. pneumoniae είναι φορείς του blavim-1 
γονιδίου ή του  blaKPC-2 με MICs του imipenem μέσα στα όρια 
ευαισθησίας (≤4 μg/ml με τα ισχύοντα μέχρι τον Ιούνιο 
breakpoints). Τα βακτήρια αυτά μπορούν εύκολα να διαφύγουν 
της προσοχής και να λάβουν μέρος στην οριζόντια μεταφορά 
των γονιδίων προκαλώντας έτσι διασπορά και επιδημίες. Για το 
λόγο αυτό το CLSI μείωσε τα όρια (breakpoints) για imipenem, 
meropenem doripenem ≤1 μg/ml και για ertapenem ≤0,25 μg/
ml με σκοπό τον περιορισμό των φαινοτυπικών δοκιμασιών. 
Παρόλα αυτά στην πατρίδα μας έχουν ανιχνευθεί σε πολύ 
μικρό ποσοστό στελέχη Klebsiella pneumoniae φορείς μεταλ-
λο-β-λακταμασών με  MICs ≤1 μg/ml. Η κλινική έκβαση των 
ασθενών με λοιμώξεις από στελέχη K. pneumoniae φορείς 
των καλουμένων κρυφών MBL-γονιδίων, οι οποίοι θεραπεύ-
τηκαν με καρβαπενέμες έχει μελετηθεί.73, 74 Με βάση τις με-
λέτες αυτές καρβαπενέμες με MICs ≤4 χρησιμοποιούνται για 
θεραπεία αλλά σε συνδυασμό με colistin ή αμινογλυκοσίδες 
(gentamicin), ενώ καρβαπενέμες με MICs ≥4 δεν χορηγούνται 
για θεραπεία.75
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Εικόνα 6. Τροποποιημένη δοκιμασία του Hodge (modified Hodge 
test). Mueller-Hinton άγαρ επιστρώνεται με εναιώρημα πυκνότη-
τας 0.5 McFarland προτύπου στελέχους E. Coli (ATCC 25922), ενώ 
στο κέντρο του τρυβλίου τοποθετείται δίσκος meropenem (MEM) 
(10 μg). Τα εξεταζόμενα για παραγωγή καρβαπενεμάσης στελέχη 
επιστρώνονται υπό μορφή λωρίδας από το δίσκο μέχρι το χείλος 
του τρυβλίου. Παραμόρφωση της ζώνης αναστολής (διακοπή του 
κύκλου αναστολής)  γύρω από το εξεταζόμενο βακτήριο θεωρεί-
ται ενδεικτική παραγωγής καρβαπενεμάσης. Α και Β στελέχη K. 
pneumoniae που παράγουν VIM-1 και KPC αντίστοιχα. C, αρνητικός 

μάρτυρας.

Εικόνα 7. (α) Δοκιμασία συνδυασμού (combined disk test).  Δί-
σκος imipenem (IPM) χωρίς και με 5 μl EDTA 0,25 Μ  (465 μg/δί-
σκο)  τοποθετείται σε Mueller-Hinton άγαρ μετά ενοφθαλμισμό με 
στέλεχος K. pneumoniae που παράγει VIM-1 μεταλλο-β-λακταμάση 
(αύξηση ≥5 mm της ζώνης αναστολής του δίσκου με τον ανα-

στολέα είναι ενδεικτική παραγωγής μεταλλο-β-λακταμάσης). 
(β) Ταυτόχρονη δοκιμασία με Etest (πηλίκο MIC imipenem (IP)/
imipenem+ EDTA (IPI) ≥8 ή ύπαρξη μιας δεύτερης έλλειψης είναι 
θετική για MBL).
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Εικόνα 8. Εκτεταμένη δοκιμασία συνέργιας (extended EDTA disk 
synergy test) με δίσκους imipenem (IPM), meropenem (MEM) 
και ceftazidime (CAZ) γύρω από δίσκο που περιέχει μόνο EDTA 
(465 μg/δίσκο) σε στέλεχος P. aeruginosa που παράγει μεταλλο-
β-λακταμάση. Aύξηση της ευαισθησίας της δοκιμασίας, σε μη ζυ-
μωτικά, επιτυγχάνεται με τη χρήση περισσοτέρων από ένα δίσκων. 
Παρατηρείται διεύρυνση της ζώνης αναστολής μεταξύ των δίσκων 
imipenem και ceftazidime αλλά όχι με το meropenem.

Εικόνα 9. Δοκιμασία συνέργιας με τη χρήση DPA (2,6-pyridinedi-(2,6-pyridinedi-
carboxylic acid) ως αναστολέα της μεταλλ ο-β-λακταμάσης σε στέ- ως αναστολέα της μεταλλο-β-λακταμάσης σε στέ-
λεχος P. aeruginosa που παράγει VIM. Χρησιμοποιήθηκαν δίσκοι 
meropenem (MEM), imipenem (IPM) και doripenem (DOR).

Εικόνα 10. Ανίχνευση KPC σε στέλεχος K. pneumoniae με τη δο-
κιμασία συνδυασμού των δίσκων imipenem (IPM), meropenem 
(MEM) και ertapenem (ETP) με 10 μl 3-aminophenyl boronic acid 
(600 μg/δίσκο). H πρώτη σειρά δίσκων δεν περιέχει κανένα ανα-
στολέα, η δεύτερη σειρά περιέχει EDTA (465 μg/δίσκο) και η τρίτη 
σειρά boronic acid (BA). Η KPC αναστέλλεται από το BA (αύξηση 
της ζώνης αναστολής ≥5 mm), ενώ δεν αναστέλλεται από το EDTA 
(η ζώνη αναστολής παραμένει αμετάβλητη σε σύγκριση με τους 
δίσκους χωρίς αναστολέα).
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Εικόνα 11. Ανίχνευση στελεχών K. pneumoniae που παράγουν 
συγχρόνως και τα δύο ένζυμα KPC και VIM με την δοκιμασία 
διπλού συνδυασμού των δίσκων με τους αναστολείς boronic 

acid (ΒΑ) και EDTA. Στην πρώτη σειρά τοποθετούνται  δίσκοι 
imipenem (IPM), meropenem (MEM) και ertapenem (ETP) χωρίς 
αναστολέα, στη δεύτερη σειρά με EDTA (465 μg/δίσκο), στη τρίτη 
σειρά και με τους δύο αναστολείς EDTA και ΒΑ και στην τέταρτη 
σειρά μόνο με ΒΑ (600 μg/δίσκο). (α) Στέλεχος K. pneumoniae 
που παράγει VIM. Η αύξηση της ζώνης αναστολής ≥5 mm στη 
2η (IPM+EDTA, MEM+EDTA, ETP+EDTA) και 3η (IPM+EDTA+BA, 
MEM+EDTA+BA, ETP+EDTA+BA) σειρά δίσκων που περιέχουν 
EDTA σε σύγκριση με την ζώνη αναστολής των δίσκων της 1ης 
σειράς που δεν περιέχουν αναστολέα είναι ενδεικτική παραγω-
γής VIM. Η ζώνη αναστολής της 4ης σειράς δίσκων που περιέ-
χει BA (IPM+BA, MEM+BA, ETP+BA) παραμένει αμετάβλητη. (β) 
Στέλεχος K. pneumoniae που παράγει KPC. Η αύξηση της ζώνης 
αναστολής ≥5 mm στη 3η και 4η σειρά δίσκων που περιέχουν 
BA σε σύγκριση με την 1η σειρά είναι ενδεικτική παραγωγής 
KPC. (γ) Στέλεχος K. pneumoniae που παράγει και τα δύο ένζυ-
μα KPC και VIM. Η αύξηση της ζώνης αναστολής ≥5 mm της 3ης 
σειράς δίσκων (IPM+EDTA+BA, MEM+EDTA+BA, ETP+EDTA+BA) 
σε σύγκριση με τη ζώνη αναστολής των δίσκων της 2ης σειράς 

(IPM+EDTA, MEM+EDTA, ETP+EDTA) είναι ενδεικτική παραγωγής 
KPC, ενώ η αύξηση της ζώνης αναστολής ≥5 mm της 3ης σειράς 
δίσκων σε σύγκριση με τη ζώνη αναστολής των δίσκων της 4ης 
σειράς (IPM+BA, MEM+BA, ETP+BA) είναι ενδεικτική παραγωγής 
VIM (είναι εμφανής η μεγαλύτερη διάμετρος της 3ης σειράς σε 
σύγκριση με την 2η και 4η σειρά).
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MΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ P. aeruginosa 
ΣΤΟΥΣ β-ΛΑΚΤΑΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

H αντοχή της P. aeruginosa στα β-λακταμικά αντιβιοτικά συχνά 
συνδέεται με την παραγωγή ενζύμων. Τα ένζυμα μπορεί να εί-
ναι: (α) πενικιλλινάσες TEM-1 ή TEM-2, (β) καρμπενικιλλινάσες 
(PSE-1 ή CARB-1 έως 4),76 (γ) ESBLs (TEM-4, SHV-2a, PER-1 VEB-
1),77, 78 OXA-τύπου ESBLs (OXA-10, OXA-11, OXA-18, OXA-31),79, 

80 και (δ) μεταλλοένζυμα IMP-τύπου (IMP-1, IMP-2, IMP-4, IMP-
7, IMP-9, IMP-10, IMP-11, IMP-12, IMP-13, IMP-16, IMP-18), VIM-
τύπου (VIM-1, VIM-2, VIM-3, VIM-4, έως VIM-11),81 SPM-1 (Sao 
Paulo metallo-β-lactamase) και GIM-1 (German imipenemase). 
Τελευταία  τυποποιήθηκε και KPC καρβαπενεμάση κλάσης Α.82 

Υπερπαραγωγή χρωμοσωμιακής AmpC β-λακταμάσης. 

Η P. aeruginosa φέρει μια χρωμοσωμιακά κωδικοποιούμενη 
AmpC επαγώγιμη β-λακταμάση. Τα φυσικά στελέχη παράγουν 
μικρά ποσά AmpC και παραμένουν ευαίσθητα στις αντιψευδο-
μοναδικές πενικιλίνες, συνδυασμούς πενικιλινών με αναστο-
λείς των β-λακταμασών, κεφαλοσπορίνες και καρβαπενέμες. 
Υπερπαραγωγή της AmpC προσφέρει αντοχή της P. aeruginosa 
σε όλα τα β-λακταμικά με εξαίρεση τις καρβαπενέμες, ενώ 
εντεροβακτηριακά με υπερπαραγωγή AmpC παραμένουν ευαί-
σθητα εκτός από τις καρβαπενέμες και στην cefepime. Η υπερ-
παραγωγή της χρωμοσωμιακής AmpC μπορεί να προκληθεί: 
(α) με επαγωγή, η οποία απαιτεί σύνδεση ενός  επαγώγιμου 
β-λακταμικού παράγοντα ή ενός αναστολέα β-λακταμάσης (π.χ 
cefoxitine, imipenem, clavulanate) με τις PBPs (η διαδικασία 
είναι αναστρέψιμη μετά την απομάκρυνση του επαγωγέα) και 
(β) με χρωμοσωμιακή μετάλλαξη των γονιδίων που ρυθμίζουν 
την έκφραση της AmpC, η οποία οδηγεί  σε υψηλού επιπέδου 
παραγωγή (derepression) της κεφαλοσπορινάσης χωρίς την 
παρουσία κάποιου επαγωγέα.83 Επειδή το clavulanate προκα-
λεί την έκφραση της AmpC β-λακταμάσης και ανταγωνίζεται 
έτσι την βακτηριοκτόνο δράση της ticarcillin, έχει προταθεί η 
αποφυγή του συνδυασμού ticarcillin-clavulanate στην επιλο-
γή των αντιψευδομοναδικών β-λακταμικών αντιβιοτικών.84

OprD και ευαισθησία της P. aeruginosa στις καρβαπενέμες.

Η πορίνη της εξωτερικής μεμβράνης OprD (D2) είναι ειδική 
για την δίοδο των καρβαπενεμών στο μικροβιακό κύτταρο, όχι 
όμως και των άλλων β-λακταμικών αντιβιοτικών. Η απώλεια της 
πορίνης οδηγεί σε ελαττωμένη ευαισθησία της P. aeruginosa 

στις καρβαπενέμες (imipenem, meropenem, doripenem).85 Σε 
στελέχη P. aeruginosa με παναντοχή έχει παρατηρηθεί μαζί με 
την απώλεια της OprD και υπερπαραγωγή της χρωμοσωμιακής 
AmpC β-λακταμάσης.86

Aντλία εκροής (efflux pump).

Οι efflux pump συνίστανται από 3 συστατικά, την αντλία 
που εδράζει στην κυτταροπλασματική μεμβράνη, μια πόρτα 
εξόδου (exit portal), που διασχίζει την εξωτερική μεμβράνη 
και μια λιποπρωτεΐνη που συνδέει  τα δύο συστατικά (linker 
lipoprotein). Αυξημένη έκφραση της ενεργού αντλίας εκροής 
του φαρμάκου (active efflux pump) καθιστά τα βακτήρια ανθε-
κτικά στο αντιβιοτικό. 

Μια από αυτές τις αντλίες, η MexA-MexB-OprM (efflux 
transporters), εκφράζεται ενδογενώς. Μεταλλάξεις οδηγούν 
σε αυξημένη έκφραση (Overexpression) του ενεργού συστήμα-
τος εκροής MexA-MexB-OprM και αντοχή σε όλα τα αντιψευ-
δομονοδικά β-λακταμικά αντιβιοτικά (περιλαμβανομένης της 
meropenem)  αλλά όχι στο imipenem.87 Η αντλία MexAB-OprM 
εκτός από τα β-λακταμικά μπορεί  να αποβάλει και αντιβιοτι-
κά διαφορετικών κλάσεων δεν επηρεάζει όμως την ευαισθησία 
στις αμινογλυκοσίδες.88 

Μια δεύτερη αντλία η MexC-MexD-OprJ οδηγεί σε εκλεκτι-
κή αντοχή της P. aeruginosa,  στις κεφαλοσπορίνες 4ης γενιάς 
(cefepime και cefpirome) ενώ παραμένει ευαίσθητη στις άλλες 
κεφαλοσπορίνες.89 

Η αντλία MexE-MexF-OprN ενώ αναγνωρίζει φλουοροκινο-
λόνες, χλωραμφαινικόλη και τριμεθοπρίνη, δεν έχει συγγένεια 
με τους β-λακταμικούς παράγοντες. Αυξημένη έκφραση της 
MexE-MexF-OprN συνδέεται με ελαττωμένη έκφραση της OprD 
η οποία οδηγεί σε αντοχή στις καρβαπενέμες και φλουοροκινο-
λόνες, ενώ παραμένει ευαίσθητη στα άλλα β-λακταμικά.90 

Μια τέταρτη αντλία η MexX-MexY-OprM μπορεί να συνδυα-
σθεί με OprM και πιθανά με τις πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμ-
βράνης OpmB, OpmG, OpmH και OpmI και να σχηματίσει ένα 
τριμερές σύστημα. Οι φλουοροκινολόνες, αμινογλυκοσίδες, τε-
τρακυκλίνες, χλωραμφαινικόλη, ερυθρομυκίνη και ειδικές κεφα-
λοσπορίνες (cefepime) αποτελούν τα υποστρώματα της αντλίας.91

MΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ Acinetobacter 
ΣΤΟΥΣ β-ΛΑΚΤΑΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ο επικρατέστερος μηχανισμός αντοχής στα β-λακταμικά αντι-
βιοτικά είναι η παραγωγή β-λακταμασών.
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Πενικιλλινάσες. Οι TEM-1, και TEM-2 επικρατούν, αλλά είναι 
περιορισμένης κλινικής σημασίας.

ESBLs β-λακταμάσες (κλάση A). Έχουν αναφερθεί οι TEM-92, 
TEM-116, SHV-12, CTX-M-2, PER-1, PER-2, VEB-1 και CTX-M-43.92

AmpC β-λακταμάση (κλάση C). Κωδικοποιείται χρωμοσω-
μιακά και απαντά σε όλα τα στελέχη Acinetobacter baumannii. 
Δεν είναι επαγώγιμη διότι στερείται του γόνου ampR. 

OXA-τύπου και μεταλλο-β-λακταμάσες (καρβαπενεμά-
σες). Μεγάλος αριθμός OXA-ενζύμων έχει ανιχνευθεί στο  A. 
baumannii, τα οποία προσφέρουν αντοχή στα β-λακταμικά 
αντιβιοτικά. Δύο ομάδες από μεταλλο-β-λακταμάσες έχουν ανι-
χνευθεί η IMP (IMP-1, IMP-2, IMP-4, IMP-5, IMP-6,  IMP-11) και 
VIM (VIM-1, VIM-2, VIM-4) τύπου.

Καρβαπενεμάσες κλάσης Α (KPC, GES, SME, NMC IMI) δεν 
έχουν περιγραφεί στο A. baumanii.93

Οι μη-ενζυματικοί μηχανισμοί αντοχής στους β-λακταμι-
κούς παράγοντες περιλαμβάνουν: (α) αλλαγές στην πρωτεΐνη 
της εξωτερικής μεμβράνης (Outer membrane protein) ή πο-Outer membrane protein) ή πο-) ή πο-
ρίνης (porin) με αποτέλεσμα ελάττωση της μεταφοράς των 
β-λακταμικών αντιβιοτικών στον περιπλασμικό χώρο, (β) αλ-
λαγές στις PBPs (penicillin-binding proteins) και (γ) αντλίες 
εκροής (efflux pumps) πολλαπλών αντιβιοτικών.  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ β-ΛΑΚΤΑΜΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η γνώση των μηχανισμών αντοχής, της ενδογενούς αντοχής 
ορισμένων βακτηρίων και των υδρολυτικών ιδιοτήτων των επί-
κτητων β-λακταμασών είναι προϋποθέσεις απαραίτητες για την 
ορθή ερμηνεία του αντιβιογράμματος. 

Αύξηση των MICs ≥2 μg/ml ή αντοχή στις κεφαλοσπορίνες 
ευρέος φάσματος και στο aztreonam είναι ενδεικτική παραγω-
γής ESBLs.

Η αντοχή στις oxyimino και 7-α-methoxy-cephalosporins 
(cephamycins) και η μη αναστολή της δράσης της β-λακταμάσης 
από το clavulanic acid αποτελεί έμμεση ένδειξη παρουσίας επί-
κτητης AmpC β-λακταμάσης. Σπάνια μερικά AmpC ένζυμα είναι 
ευαίσθητα στην αναστολή με tazobactam.

Αντοχή σε όλα τα β-λακταμικά αντιβιοτικά (πενικιλίνες κε-
φαλοσπορίνες, καρβαπενέμες) εκτός από τις  μονομπακτάμες 
(aztreonam) και μη αναστολή από τους αναστολείς (clavulanic 
acid, sulbactam, tazobactam) αποτελεί ένδειξη παραγωγής με-αποτελεί ένδειξη παραγωγής με-
ταλλο-β-λακταμάσης.

Αντοχή σε όλα τα β-λακταμικά αντιβιοτικά (πενικιλίνες κε-
φαλοσπορίνες, καρβαπενέμες) και στις μονομπακτάμες (aztre-aztre-
onam) αποτελεί ένδειξη παραγωγής KPC. Στέλεχος E. cloacae 
με αντοχή στο imipenem και ευαισθησία στην ceftazidime 
(MIC συχνά 2 μg/ml) θέτει την υποψία καρβαπενεμάσης κλά-
σης Α, NMC και IMI.  

Στη S. marcescens, όταν το στέλεχος έχει υψηλού επιπέ-
δου αντοχή στο imipenem και ευαισθησία στην ceftazidime (η 
cefotaxime υδρολύεται ταχύτερα από την ceftazidime) θα πρέπει 
να αναμένεται κλάσης Α καρβαπενεμάση της οικογένειας SME.

Αντοχή της P. aeruginosa στο imipenem και meropenem 
και ευαισθησία στην ceftazidime, cefepime, ημισυνθετικές 
πενικιλίνες και piperacillin/tazobactam είναι ενδεικτική απώ-
λειας της OprD ή D2 πορίνης, η οποία αποτελεί τον πιο συχνό 
μηχανισμό απόκτησης αντοχής στις καρβαπενέμες. 

ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ

Οι αμινογλυκοσίδες συνδέονται με την υπομονάδα 30S του βα-
κτηριακού ριβοσώματος και αναστέλλουν την πρωτεϊνοσύνθε-
ση. Το βακτηριακό ριβόσωμα συνίσταται από 2 υπομονάδες την 
50S και την 30S. Η μεγάλη υπομονάδα συνίσταται από 2 μόρια 
RΝΑ (5S και 23S RΝΑ) και 33 πρωτεΐνες, ενώ η υπομονάδα 30S 
συνίσταται από ένα μόριο 16S rRΝΑ και 20-21 πρωτεΐνες. Οι 
μηχανισμοί αντοχής στις αμινογλυκοσίδες περιλαμβάνουν: (α) 
ελαττωμένη πρόληψη του αντιβιοτικού, (β) τροποποίηση του 
ριβοσωμικού στόχου, (γ) απέκκριση του αντιβιοτικού ((efflux 
pump) και (δ) τροποποίηση των άμινο ή υδρόξυλ ομάδων των 
αμινογλυκοσιδών από 50 και πλέον τροποποιητικά ένζυμα 
(aminoglycoside-modifying enzymes [ΑΜΕ]).94 Οι τροποποι-
ημένες από τα ΑΜΕ αμινογλυκοσίδες συνδέονται πτωχά με το 
ριβόσωμα επιτρέποντας έτσι στα βακτήρια να επιζούν παρου-
σία του αντιβιοτικού. Η τροποποίηση του ριβοσωμικού στόχου 
περιλαμβάνει μεταλλάξεις των ριβοσωμικών πρωτεϊνών ή του 
16S rRΝΑ και ενζυματική μεθυλίωση του 16S rRΝΑ. H αντο-
χή που προκαλείται από μεθυλίωση στην Α-θέση του 16S rRΝΑ 
της υπομονάδος 30S έχει ως αποτέλεσμα τη μη σύνδεση των 
αμινογλυκοσιδών με την υπομονάδα 30S του ριβοσώματος. Οι 
16S rRΝΑ μεθυλάσες προσφέρουν υψηλού επιπέδου αντοχή 
σε όλες τις κλινικά χρήσιμες αμινογλυκοσίδες.95 Ο κύριος μη-
χανισμός αντοχής στις αμινογλυκοσίδες των Gram-αρνητικών 
και Gram-θετικών βακτηρίων είναι η ενζυματική τροποποίηση 
των άμινο ή υδροξυλ ομάδων των αντιβιοτικών αυτών. Ανά-
λογα με τον τύπο της τροποποίησης τα ένζυμα ταξινομούνται 
ως ακετυλτρανσφεράσες, (aminoglycoside acetyltransferases 
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[AAC]), νουκλεοτιδυλτρανσφεράσες (aminoglycoside nucleo- νουκλεοτιδυλτρανσφεράσες (aminoglycoside nucleo-(aminoglycoside nucleo-
tidyltransferases [ANT]), και φωσφοτρανσφεράσες (aminogly- και φωσφοτρανσφεράσες (aminogly-(aminogly-
coside phosphotransferases [APH]).

Κάθε μια από τις 3 οικογένειες των ενζύμων διαιρείται πε-
ραιτέρω σε κλάσεις, οι οποίες καθορίζονται από τη θέση της τρο-
ποποίησης αναγραφόμενη σε παρένθεση. Οι κλάσεις περαιτέρω 
υποδιαιρούνται  σε ενζυμικούς τύπους, οι οποίοι καθορίζονται 
από λατινικούς αριθμούς και έχουν ειδικό φαινότυπο αντοχής. 
Ένζυμα της ίδιας κλάσης, του ίδιου τύπου, με τον ίδιο φαινό-
τυπο, αλλά που κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια, 
καθορίζονται από  μικρά γράμματα. Τα ένζυμα π.χ. AAC(6')-Ι, 
AAC(6')-Ιa, AAC(6')-Ιb, AAC(6')-Ιc κ.λπ. είναι ακετυλτρανσφε- κ.λπ. είναι ακετυλτρανσφε-
ράσες (acetyltransferases), τροποποιούν τις αμινογλυκοσίδες 
στη θέση 6΄, είναι του ίδιου τύπου Ι και παράγουν τον ίδιο 
φαινότυπο αντοχής (αδρανοποίηση της tobramycin, amikacin, 
netilmicin, kanamycin), αλλ ά κωδικοποιούνται από διαφορετι- αλλά κωδικοποιούνται από διαφορετι-
κά γονίδια. Τα γονίδια φέρουν το όνομα των ενζύμων που κωδι-
κοποιούν, αλλά γράφονται με μικρά και πλάγια γράμματα, π.χ. 
τα γονίδια των ενζύμων AAC(6')-Ιa και AAC(3)-Ιa ονομάζονται 
aac(6')�Ιa και aac(3)�Ιa.96

Επιδημιολογία των τροποποιητικών ένζυμων
των αμινογλυκοσιδών.

H κατανάλωση των αμινογλυκοσιδών επηρεάζει σημαντικά 
τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της αντοχής των αμινογλυ-
κοσιδών. Αν και υπάρχουν >50 ΑMΕ, μερικά μόνο, AAC(6')-Ι, 
ANT(2")-Ι και σε μικρότερη έκταση τα AAC(3)-I, AAC(3)-II, 

AAC(3)-III, AAC(3)-IV και AAC(3)-VI,  έχουν ανιχνευτεί σε Gram- 
αρνητικά βακτήρια (πίν. 6). Λόγω της συχνής χρησιμοποίησης 
των αμινογλυκοσιδών και της ποικιλίας των ΑΜΕ έχουν ανι-
χνευτεί διαφορετικοί συνδυασμοί ΑMΕ σε διάφορες χώρες ακό-
μα και  σε διαφορετικά νοσοκομεία της ιδίας χώρας.

Στο Βέλγιο, Γαλλία και Ελλάδα  όπου χρησιμοποιείται ευρέως 
η amikacin επικρατεί το ένζυμο AAC(6')-Ι, το οποίο προσφέρει 
αντοχή στην amikacin, netilmicin, tobramycin, και kanamycin.

Στη Γερμανία όπου η gentamicin  αντιπροσωπεύει το  80% 
της κατανάλωσης όλων των αμινογλυκοσιδών επικρατούν τα 
ένζυμα ANT(2")-I, το οποίο προσφέρει αντοχή σε gentamicin, 
tobramycin και kanamycin και AAC(3)-IV το οποίο προσφέρει 
αντοχή σε gentamicin, tobramycin, netilmicin.97

Στις ΗΠΑ οι κύριοι μηχανισμοί αντοχής στις αμινογλυκο-
σίδες είναι η παραγωγή των ενζύμων ANT(2")-I  (gentamicin, 
tobramycin, kanamycin) και AAC(3)-Ι (gentamicin),  ενώ στην 
Ιαπωνία τα ένζυμα ANT(2")-I  και AAC(6')-Ι (amikacin, netilmi-
cin, tobramycin, kanamycin).98

Τα πιο συχνά ΑMΕ που απαντούν στα εντεροβακτηριακά και 
οι συχνότεροι συνδυασμοί τους αναφέρονται στον πίνακα 7.

Εκτός από την επίκτητη αντοχή, σε gram-αρνητικά βακτή-
ρια έχουν τυποποιηθεί γονίδια στο χρωμόσωμα που κωδικο-
ποιούν τα ένζυμα AAC(6')-I και ΑΑC(2')-I. Τα γονίδια αυτά εί-
ναι ειδικά για το είδος και ευρίσκονται πάντα στο χρωμόσωμα 
είτε η αντοχή εκφράζεται φαινοτυπικά είτε όχι. Στη Serratia το 
χρωμοσωμιακά κωδικοποιούμενο ένζυμο AAC(6')-I εκφράζεται 
ασθενώς και το βακτήριο παραμένει ευαίσθητο στις αμινογλυ-
κοσίδες, αλλά υπερπαραγωγή λόγω μετάλλαξης δίδει τον χα-

Πίνακας 6. Συχνότερα τροποποιητικά ένζυμα των αμινογλυκοσιδών και προσφερόμενη αντοχή.

Είδος ΑΜΕ Είδος αμινογλυκοσίδης που προκαλεί αντοχή

AAC(6')-Ι Tobramycin, netilmicin,  amikacin, kanamycin (T, N, A, K)

ANT(2")-Ι Gentamicin, tobramycin, kanamycin (G, T, K)

AAC(3)-I Gentamicin (G)

AAC(3)-II Gentamicin, tobramycin  netilmicin (G, T, N)

AAC(3)-III Gentamicin, tobramycin, kanamycin (G, T, K)

AAC(3)-IV Gentamicin, tobramycin,  netilmicin (G, T, N) 

AAC(3)-VI Gentamicin, tobramycin,  netilmicin (G, T, N) 
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Πίνακας 7. Τα συχνότερα τροποποιητικά ένζυμα των αμινογλυκοσιδών (ΑΜΕ)

που απαντούν στα εντεροβακτηριακά και οι συχνότεροι συνδυασμοί τους.

Είδος  ΑΜΕ Συνδυασμοί  ΑΜΕ

AAC(6')-I (amikacin, tobramycin, netilmicin, kanamycin) AAC(6')-I + AAC(3)-I

ANT(2")-I (gentamicin, tobramycin, kanamycin) AAC(6')-I + ANT(2΄΄)-I

AAC(3)-I (gentamicin)

AAC(3)-II (gentamicin, tobramycin, netilmicin) AAC(6')-I + AAC(3)-IΙ

Πίνακας 8. Βακτήρια με ενδογενή αντοχή στις αμινογλυκοσίδες.

Χρωμοσωμιακά κωδικοποιούμενα ένζυμα Βακτήρια που απαντούν

AAC(6')-Ik Acinetobacter spp.

AAC(6')-If Acinetobacter spp.

 AAC(6')-Ig  Acinetobacter haemolyticus

 AAC(6')-Ic Serratia marcescens

AAC(6')-Iz Stenotrophomonas maltophilia

ΑΑC( 2')-Ia Providencia stuartii (gentamicin, tobramycin, netilmicin,  
neomycin)

ρακτηριστικό φαινότυπο αντοχής (υδρολύει όλες τις συνήθεις 
αμινογλυκοσίδες εκτός από την gentamicin).99 Η Providencia 
stuartii έχει το χρωμοσωμιακά κωδικοποιούμενο ένζυμο 
ΑΑC(2')-I, το οποίο φυσιολογικά εκφράζεται σε χαμηλά επίπε-
δα. Μεταλλάξεις παράγουν κλινικά σημαντικά επίπεδα αντοχής 
στις αμινογλυκοσίδες που αποτελούν υπόστρωμα (gentamicin, 
tobramycin, netilmicin, neomycin)100 (πιν.8). 

Σε μία πρόσφατη μελέτη αντοχής των αμινογλυκοσιδών στην 
χώρα μας, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, το AAC(6')-I 
ήταν το επικρατέστερο ένζυμο με πρώτη σε κατανάλωση την 
amikacin. Ο συνδυασμός AAC(6')-I+AAC(3)-I ήταν επικρατέστε-
ρος την περίοδο 1997, προσφέροντας υψηλά ποσοστά παναντο-
χής στις συνήθεις χρησιμοποιούμενες αμινογλυκοσίδες (77,8%), 
ενώ το ένζυμο AAC(6')-I επικράτησε την περίοδο 2006101 (πίν. 9).
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MΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ P. aeruginosa
ΣΤΙΣ ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ

AACs.
Η οικογένεια AAC(3)-I η οποία υποδιαιρείται σε Ia, Ib, Ic, έχει 
περιγραφεί ως ένα κοινό αίτιο αντοχής της  P. aeruginosa στη 
gentamicin.102 Τα AAC(3)-II (G, T, N) και AAC(3)-III (G, T, K) 
είναι λιγότερο συχνά. Το AAC(6΄)-ΙI όχι μόνο είναι η πιο συ-
χνή ακετυλοτρασφεράση αλλά και το συχνότερο ΑΜΕ στην 
P. aeruginosa, το οποίο προσφέρει αντοχή σε όλες τις συνή-
θεις αμινογλυκοσίδες εκτός από την amikacin (tobramycin, 
netilmicin, gentamicin, kanamycin).103

APHs.
Διάφορα APH(3') ένζυμα έχουν περιγραφεί με συχνότερα τα 
APH(3')-I και APH(3')-II, τα οποία προσφέρουν αντοχή στην 
kanamycin, neomycin.104 Φωσφοτρανσφεράσες που προσφέ-
ρουν αντοχή σε άλλες αμινογλυκοσίδες έχουν αναφερθεί η 
APH(3')-VI (kanamycin, neomycin, amikacin, isepamicin) και 
η APH(2")-I (gentamicin, tobramycin, kanamycin).105

ANTs.
Η επικρατέστερη νουκλεοτιδυλτρανσφεράση ή αδενυλτραν-
σφεράση είναι η ANT(2")-I (gentamicin, tobramycin, kanamy-

cin)106 η οποία μαζί με την AAC(6')-II (gentamicin, tobramycin, 
netilmicin, kanamycin) και σε λιγότερη έκταση την AAC(3)-II 
(gentamicin, tobramycin  netilmicin) είναι τα συχνότερα ένζυμα 
τα οποία προσφέρουν αντοχή της P. aeruginosa στις αμινογλυκο-
σίδες. Στελέχη P. aeruginosa έχουν αναφερθεί να παράγουν 16S 
rRΝΑ μεθυλάσες. Γενικώς για τα Gram-αρνητικά έχουν αναφερ-
θεί 5 μεθυλάσες (ArmA, RmtA, RmtB, RmtC, RmtD). Στα εντε-
ροβακτηριακά και το Acinetobacter έχουν ανιχνευθεί τα γονίδια 
armA, rmtB, rmtC, ενώ στην P. aeruginosa τα rmtA και rmtD.107

Τα βακτήρια που παράγουν μεθυλάσες προσφέρουν υψη-
λού επιπέδου αντοχή σε όλες τις γνωστές αμινογλυκοσίδες 
και είναι συνήθως πολυανθεκτικά στελέχη με αντοχή κυρί-
ως στις β-λακτάμες λόγω παραγωγής ESBLs και μεταλλο-β-
λακταμασών.

MΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ Acinetobacter 
ΣΤΙΣ ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ

Τροποποιητικά ένζυμα των αμινογλυκοσιδών (ΑΜΕ).

Στο Acinetobacter baumannii έχουν ανιχνευθεί και οι 3 τύ-
ποι των ΑΜΕ, AACs, ANTs, και APHs.. Παραγωγή των AAC(3)-I 
(gentamicin), APH(3')-VI (kanamycin, neomycin, amikacin) 
και ANT(3")-I (streptomycin, spectinomycin) κυριαρχούν στο 

Πίνακας 9. Αντοχή των εντεροβακτηριακών στις αμινογλυκοσίδες 

στη χώρα μας (επικρατούντα ΑMΕ στην Ελλάδα).

Συχνότεροι μηχανισμοί αντοχής στις αμινογλυκοσίδες

AAC(6')-I+AAC(3)-I ( χρονική περίοδος 1997)

(AAC(6')-I + AAC(3)-I +APH(3')-I*

AAC(6')-I (χρονική περίοδος 2006)

Σπανιότεροι μηχανισμοί αντοχής.

AAC(3)-II

AAC(6')-I+ANT(2")-I

ANT(2")-I 

Αντοχή στη στρεπτομυκίνη.

ANT(3")-I (streptomycin, spectinomycin)

APH(3")-Ib- APH(6)-Id (streptomycin phosphorylation genes strA-strB)

*Στο 90% των στελεχών που περιείχαν τον 
συνδυασμό AAC(6΄)-I+AAC(3)-I ανιχνεύτηκε 
το ένζυμο APH(3΄)-I (kanamycin, neomycin).
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Acinetobacter spp. με διαφορές στη γεωγραφική κατανομή.108 
Οι 16S rRNA μεθυλάσες έχουν εμπλακεί τελευταία στην αντοχή 
στις αμινογλυκοσίδες.

ΑΝΤΟΧΉ ΤΩΝ GRAM-ΘΕΤΙΚΏΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΙΣ ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΊΔΕΣ
 
Η επιδημιολογία αντοχής στις αμινογλυκοσίδες έχει μελετηθεί 
και στα Gram-θετικά βακτήρια όπως σταφυλοκόκκους, στρε-
πτοκόκκους και εντεροκόκκους. Τρις τύποι ενζύμων είναι ιδιαί-
τερα σημαντικοί διότι παρέχουν αντοχή στις αμινογλυκοσίδες 
με κλινική  σημασία: (α) το διττής λειτουργίας (bifunctional) 
ένζυμο AAC(6')-Ie-APH(2")-Ia, το οποίο παράγει αντοχή σε 
όλες τις αμινογλυκοσίδες με κλινική σημασία (gentamicin, 
amikacin, tobramycin, netilmicin και kanamycin) αλλά όχι  
στη streptomycin, (β) το ANT(4')-I το οποίο παρέχει αντοχή 
στην tobramycin, amikacin και kanamycin και (γ) το APH(3')-
III το οποίο προσφέρει αντοχή στην amikacin, kanamycin, 
neomycin (πίν. 10).

Μελέτες στην Ευρώπη έχουν δείξει ότι το ένζυμο AAC(6')-Ie-
APH(2")-Ia είναι το πιο συχνό στους σταφυλόκοκκους, ακολουθεί 
σε συχνότητα το ANT(4')-I, ενώ λιγότερο συχνό είναι το APH(3')-
III.109

Υψηλού επιπέδου αντοχή των εντεροκόκκων στις αμινογλυ-
κοσίδες.

Οι εντερόκοκκοι έχουν ενδογενή χαμηλού επιπέδου αντοχή 
στις αμινογλυκοσίδες. Η MIC της gentamicin συνήθως κυμαίνε-
ται από 6-48 μg/ml. Συνδυασμός με παράγοντα που αναστέλ-
λει την σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος όπως ampicillin 
ή vancomycin παρουσιάζει συνέργια λόγω αυξημένης πρόσλη-
ψης των αμινογλυκοσιδών. 

Οι εντερόκοκκοι μπορεί να είναι ανθεκτικοί σε υψηλές 
συγκεντρώσεις των αμινογλυκοσιδών (HLAR) με αποτέλεσμα 
η συνεργική βακτηριοκτόνος δράση των αμινογλυκοσιδών με 

τα αντιβιοτικά που δρουν στο κυτταρικό τοίχωμα (ampicillin, 
penicillin ή vancomycin) να μην αποδίδει στη θεραπεία 
των λοιμώξεων από εντεροκόκκους με HLAR. Η αντοχή στη 
gentamicin οφείλεται πιο συχνά στην παραγωγή του ενζύμου 
AAC(6΄)-Ie-APH(2")-Ia, το οποίο αδρανοποιεί όλες τις αμινογλυ-
κοσίδες εκτός από τη streptomycin. Ο E. faecium έχει χρωμο-
σωμιακά κωδικοποιούμενο AAC(6')-Ii που σημαίνει ότι ο συν-
δυασμός με ampicillin ή vancomycin παραμένει συνεργικός 
μόνο με amikacin ή gentamicin.110

Στελέχη με HLAR μπορούν να ανιχνευθούν στο εργαστή-
ριο: (α) με τη μέθοδο της διάχυσης με δίσκους υψηλής πε-
ριεκτικότητας (120 μg gentamicin ή 300 μg streptomycin), 
(β) με εκτίμηση της ανάπτυξης σε BHI agar το οποίο περι-
έχει υψηλές συγκεντρώσεις gentamicin (500 μg/ml) ή 
streptomycin (2000 μg/ml) και (γ) με τη μέθοδο των μι-
κροαραιώσεων σε BHI ζωμό. Ανάπτυξη (>1 αποικία) στο BHI 
agar  που περιέχει gentamicin (500 μg/ml) ή ζώνη ανα-
στολής διαμέτρου 6 mm γύρω από το δίσκο υψηλής περιε-
κτικότητας (120 μg gentamicin) σημαίνει HLAR όχι μόνο 
στην gentamicin αλλά και στην tobramycin, amikacin, 
netilmicin και kanamycin. Το αποτέλεσμα του ελέγχου στη 
streptomycin σημαίνει αντοχή μόνο στον παράγοντα αυτό 
και όχι σε άλλη αμινογλυκοσίδη. 

Εάν το στέλεχος έχει υψηλού επιπέδου αντοχή στη 
gentamicin μπορεί να εξετασθεί για υψηλού επιπέδου αντο-
χή στη streptomycin στην οποία μπορεί να είναι ευαίσθητο. 
Η αντοχή στη streptomycin μπορεί να οφείλεται είτε σε αλλα-
γές του ριβοσωμικού στόχου (μεταλλάξεις στις πρωτεΐνες της 
υπομονάδος 30S ή στο 16S rRNA) ή στην παραγωγή τροποποι-
ητικών ενζύμων των αμινογλυκοσιδών. Αντοχή στην στρεπτο-
μυκίνη έχει βρεθεί να οφείλεται στα ένζυμα ANT(3")-Ia και 
ANT(6')-Ia. Ο έλεγχος για HLAR περιορίζεται σε στελέχη που 
απομονώνονται από το αίμα, το ΕΝΥ τα οστά και τις αρθρώσεις. 
Άλλες λοιμώξεις (π.χ. ουροποιητικού ή τραυμάτων) δεν απαι-
τούν συνδυασμό αμινογλυκοσίδης και αντιβιοτικού που δρα 
στο κυτταρικό τοίχωμα.

Πίνακας 10. Φαινότυποι επίκτητης αντοχής των σταφυλοκόκκων στις αμινογλυκοσίδες.

Ένζυμα Gentamicin Netilmicin Tobramycin Amikacin

AAC(6')-I-APH(2")-Ι + + + +

ΑΝΤ(4')-I + +

APH(3')-III +



153

INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAMVOL 56 / ISSUE 3

Το AAC(6')-Ie-APH(2")-Ia, δεν είναι το μόνο ένζυμο που 
προσφέρει αντοχή στη gentamicin. Τα ένζυμα  APH (2")-Ic, APH 
(2")-Ib και APH (2")-Id προσφέρουν αντοχή στη gentamicin, 
tobramycin όχι όμως στην amikacin, ενώ το APH (2")-Ic  προ-
σφέρει επιπλέον ευαισθησία στη netilmicin (πίν. 11).111 Συ-
νεπώς τα στελέχη αυτά είναι ευαίσθητα στους συνδυασμούς 
ampicillin με amikacin ή και με netilmicin μόνο για στέλε-
χος που παράγει APH (2")-Ic. Η συχνότητα των ανθεκτικών 
στην gentamicin εντεροκόκκων που δεν παράγουν το ένζυμο 
AAC(6')-Ie-APH(2")-Ia αλλά ένα από τα άλλα 3 ένζυμα παραμέ-
νει χαμηλή.112 

Συμπερασματικά από τον φαινότυπο αντοχής στις αμι-
νογλυκοσίδες ή στους β-λακταμικούς παράγοντες μπορεί να 
προβλεφθεί το είδος του παραγόμενου ενζύμου. Η υποψία και 
η ανίχνευση των β-λακταμασών έχει μεγάλη σημασία για την 
επιλογή αποτελεσματικής αντιμικροβιακής θεραπείας και την 
λήψη μέτρων ελέγχου της διασποράς στελεχών με μεταβιβάσι-
μη αντοχή. Η εμφάνιση ασυνήθων μοντέλων αντοχής κατά την 
ερμηνεία του αντιβιογράμματος μπορεί να αποτελεί ένδειξη εμ-
φάνισης νέων ενζύμων και νέων μηχανισμών αντοχής.

Πίνακας 11. Ένζυμα εντεροκόκκων που προσφέρουν αντοχή στις αμινογλυκοσίδες.

Ένζυμα

Αμινογλυκοσίδες

Gentamicin Tobramycin Amikacin Kanamycin Netilmicin Streptomycin

AAC (6')-Ie-
APH(2")-Ia

R R R R R S

APH (2")-Ib R R S R R S

APH (2")-Ic R R S R S S

APH (2")-Id R R S R R S

APH (3')-IIIa S S R R S S

AAC (6')-Ii S R S R R S

ANT (3")-Ia S S S S S R

ANT (4')-Ia S R R R S S

ANT (6')-Ia S S S S S R



154

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ 56 / ΤΕΥΧΟΣ 3

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1 Livermore DM, Winstanley TG, Shannon KP. Interpre-
tative reading: recognizing the unusual and inferring 
resistance mechanisms from resistance phenotypes. J 
Antimicrob Chemother 2001, 48(Suppl 1):87-102.

2 Κ. Τζανέτου. Αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά. Στο: 
Μπαλτόπουλος Γ. (συντ.). Εντατική θεραπεία Λοιμώξεις. 
Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα, Τόμος ΙΙ, 
2004: 1964-1986.

3 Datta N, Kontomichalou P. Penicillinase synthesis con-
trolled by infectious R Factors in Enterobacteriaceae. 
Nature 1965, 208:239–244. 

4 Livermore DM. Beta-lactamases in laboratory and clini-
cal resistance. Clin Microbiol Rev 1995, 8:557-584.

5 Bush K, Jacoby GA, Medeiros AA. A functional classifica-
tion scheme for beta-lactamases and its correlation with 
molecular structure. Antimicrob Agents Chemother 1995, 
39:1211-1233. 

6 Kliebe C, Nies BA, Meyer JF, Tolxdorff-Neutzling RM, Wi-
edemann B. Evolution of plasmid-coded resistance to 
broad-spectrum cephalosporins. Antimicrob Agents Che�
mother 1985, 28:302–307.

7 Sougakoff W, Goussard S, Courvalin P. The TEM-3 
β-lactamase, which hydrolyzes broad-spectrum cepha-
losporins, is derived from the TEM-2 penicillinase by 
two amino acid substitutions. FEMS Microbiol Lett 1988, 
56:343-348.

8 Neuwirth C, Madec S, Siebor E, Pechinot A, Duez JM, 
Pruneaux M, et al. TEM-89 beta-lactamase produced by 
a Proteus mirabilis clinical isolate: new complex mutant 
(CMT 3) with mutations in both TEM-59 (IRT-17) and TEM-
3. Antimicrob Agents Chemother 2001, 45:3591-3594.

9 Lemozy J, Sirot D, Chanal C, Hue C, Labia R, Dabernat H, 
Sirot J. First characterization of inhibitor-resistant TEM 
(IRT) β-lactamases in Klebsiella pneumoniae strains. An�
timicrob Agents Chemother 1995, 33:2580-2582.

10 Bonomo RA, Rudin SA, Shlaes DM. Tazobactam is a po-
tent inactivator of selected inhibitor-resistant class A 
β-lactamases. FEMS Microbiol Lett 1997, 148:59-62.

11 Chaibi, EB, Sirot D, Paul G, Labia R. Inhibitor-resis-
tant TEM-β-lactamases: phenotypic, genetic and bio-
chemical characteristics. J Antimicrob Chemother 1999, 
43:447-458.

12 Bonnet R. Growing group of extended-spectrum beta-
lactamases: the CTX-M enzymes. Antimicrob Agents Che�
mother 2004, 48:1-14.

13 Mendonca N, Louro D, Castro AP et al. CTX-M-15, OXA-30 
and TEM-1-producing Escherichia coli in two Portuguese 
regions. J Antimicrob Chemother 2006, 57: 1014–6. 

14 Tzouvelekis, L. S., E. Tzelepi, P. T. Tassios, and N. J. Le-
gakis. CTX-M-type beta-lactamases: an emerging group 
of extended-spectrum enzymes. Int J Antimicrob Agents 
2000, 14:137-142. 

15 Toleman MA, Rolston K, Jones RN, Walsh TR. Molecu-
lar and biochemical characterization of OXA-45, an 
extended-spectrum class 2d’ beta-lactamase in Pseudo�
monas aeruginosa. Antimicrob Agents Chemother 2003, 
47:2859-2863. 

16 Vahaboglu H, Coskunkan F, Tansel O, Ozturk R, Sahin 
N, Koksal I, et al. Clinical importance of extended-spec-
trum beta-lactamase (PER-1-type)-producing Acineto�
bacter spp. and Pseudomonas aeruginosa strains. J Med 
Microbiol 2001, 50:642–645. 

17 Pereira M, Perilli M, Mantengoli E, Luzzaro F, Toniolo A, 
Rossolini GM., Amicosante G. PER-1 extended-spectrum 
beta-lactamase production in an Alcaligenes faecalis 
clinical isolate resistant to expanded-spectrum cephalo-
sporins and monobactams from a hospital in northern 
Italy. Microb Drug Resist 2000, 6:85-90. 

18 Bauernfeind A, Stemplinger I, Jungwirth R, Mangold 
P, Amann S, Akalin E, et al. Characterization of beta-
lactamase gene blaPER-2, which encodes an extended-
spectrum class A beta-lactamase. Antimicrob Agents Che�
mother 1996, 40:616-620.

19 Poirel L, Naas T, Guibert M, Chaibi EB, Labia R, Nord-
mann P. Molecular and biochemical characterization 
of VEB-1, a novel class A extended-spectrum beta-lac-
tamase encoded by an Escherichia coli integron gene. 
Antimicrob Agents Chemother 1999, 43:573-581. 

20 Girlich D, Poirel L, Leelaporn A, Karim A, Tribuddharat 
C, Fennewald M, Nordmann P. Molecular epidemiology 
of the integron-located VEB-1 extended-spectrum beta-
lactamase in nosocomial enterobacterial isolates in 
Bangkok, Thailand. J Clin Microbiol 2001, 39:175-182. 

21 Jiang X, Ni Y, Jiang Y, Yuan F, Han L, Li M, et al. Outbreak 
of infection caused by Enterobacter cloacae producing 
the novel VEB-3 beta-lactamase in China. J Clin Microbiol 
2005, 43:826-831. 



155

INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAMVOL 56 / ISSUE 3

22 Galani I, Souli M, Chryssouli Z, Katsala D, Giamarellou 
H. First identification of an Escherichia coli clinical iso-
late producing both metallo-beta-lactamase VIM-2 and 
extended-spectrum beta-lactamase IBC-1. Clin Microbiol 
Infect 2004, 10:757-760.

23 Giakkoupi P, Tzouvelekis LS, Tsakris A, Loukova V, So-
fianou D, Tzelepi E.  IBC-1, a novel integron-associated 
class A beta-lactamase with extended-spectrum proper-
ties produced by an Enterobacter cloacae clinical strain. 
Antimicrob Agents Chemother 2000, 44:2247-2253. 

24 Brenwald NP, Jevons G, Andrews JM, Xiong JH, Hawkey 
PM, Wise R. An outbreak of a CTX-M-type beta-lactamase-
producing Klebsiella pneumoniae: the importance of us-
ing cefpodoxime to detect extended-spectrum beta-lac-
tamases. J Antimicrob Chemother 2003, 51:195-196.  

25 Jacoby GA. AmpC beta-lactamases. Clin Microbiol Rev 
2009, 22:161-82. 

26 Schmidtke AJ, Hanson ND. Model system to evaluate the 
effect of ampD mutations on AmpC-mediated β-lactam 
resistance. Antimicrob Agents Chemother 2006, 50:2030-
2037. 

27 Philippon A, Arlet G, Jacoby GA. Plasmid-Determined 
AmpC-Type β-Lactamases. Antimicrob Agents Chemother 
2002, 46:1-11. 

28 Suh B, Bae IK, Kim J, Jeong SH, Yong D, Lee K. Outbreak 
of meropenem-resistant Serratia marcescens comediated 
by chromosomal AmpC beta-lactamase overproduction 
and outer membrane protein loss. Antimicrob Agents 
Chemother 2010, 54:5057-5061. 

29 Ruppe´ E, Bidet P, Verdet C, Arlet G, Bingen E. First de-
tection of the Ambler class C 1 AmpC β-lactamase in 
Citrobacter freundii by a new, simple double-disk syn-
ergy test. J Clin Microbiol 2006, 44:4204-4207. 

30 Yagi T, Wachino J, Kurokawa H, Suzuki S, Yamane K, Doi 
Y, et al. Practical methods using boronic acid compounds 
for identification of class C β-lactamaseproducing Kleb�
siella pneumoniae and Escherichia coli. J Clin Microbiol 
2005, 43:2551-2558. 

31 Jacoby GA, Walsh KE, Walker VJ. Identification of Ex-
tended-Spectrum, AmpC, and Carbapenem-Hydrolyzing 
β-Lactamases in Escherichia coli and Klebsiella pneu�
moniae by Disk Tests. J Clin Microbiol  2006, 44:1971-
1976. 

32 Coudron PE. Inhibitor-Based Methods for Detection of 
Plasmid-Mediated AmpC β-Lactamases in Klebsiella 

spp., Escherichia coli, and Proteus mirabilis. J Clin Micro�
biol 2005, 43: 4163-4167. 

33 Choi SH, Lee JE, Park SJ, Choi SH, Lee SO, Jeong JY, et al. 
Emergence of antibiotic resistance during therapy for in-
fections caused by Enterobacteriaceae producing AmpC 
beta-lactamase: implications for antibiotic use. Antimi�
crob Agents Chemother 2008, 52:995-1000. 

34 Hall,BG, Barlow M.. Revised Ambler classification of 
β-lactamases. J Antimicrob Chemother 2005, 55:1050-
1051.

35 Naas T, Vandel L, Sougakoff W, Livermore DM, Nord-
mann P. Cloning and sequence analysis of the gene for 
a carbapenem-hydrolyzing class A β-lactamase, Sme-1, 
from Serratia marcescens S6. Antimicrob Agents Che�
mother 1994, 38:1262-1270. 

36 Queenan AM, Torres-Viera C, Gold HS, Carmeli Y, Elio-
poulos GM, Moellering RC et al. SME-type carbapenem-
hydrolyzing class A β-lactamases from geographically 
diverse Serratia marcescens strains. Antimicrob Agents 
Chemother 2000, 44:3035-3039.

37 Rasmussen BA, Bush K, Keeney D, Yang Y, Hare R, O’Gara 
C, Medeiros AA. Characterization of IMI-1 β-lactamase, 
a class A carbapenem-hydrolyzing enzyme from En�
terobacter cloacae. Antimicrob Agents Chemother 1996, 
40:2080-2086. 

38 Pottumarthy S, Moland ES, Jeretschko S, Swanzy SR, 
Thomson KS, Fritsche TR. NmcA carbapenem-hydrolyz-
ing enzyme in Enterobacter cloacae in North America. 
Emerg Infect Dis 2003, 9:999-1002. 

39 Yigit H, Queenan AM, Rasheed JK, Biddle JW, Domenech-
Sanchez A, Alberti S, Bush K, Tenover FC. Carbapenem-
resistant strain of Klebsiella oxytoca harboring carbap-
enem-hydrolyzing beta-lactamase KPC-2. Antimicrob 
Agents Chemother 2003, 47:3881-9. 

40 Giakkoupi P, Papagiannitsis CC, Miriagou V, Pappa O, 
Polemis M, Tryfinopoulou K, Tzouvelekis LS, Vatopoulos 
AC. An update of the evolving epidemic of blaKPC-2-carry-
ing Klebsiella pneumoniae in Greece (2009-10). J Antimi�
crob Chemother 2011, May 4. [Epub ahead of print]. 

41 Ge C, Wei Z, Jiang Y, Shen P, Yu Y, Li L. Identification 
of KPC-2-producing Pseudomonas aeruginosa isolates in 
China. J Antimicrob Chemother 2011, 66:1184-1186. 

42 Giakkoupi P, Tzouvelekis LS, Tsakris A, Loukova V, So-
fianou D, Tzelepi E. IBC-1, a novel integron-associated 
class A beta-lactamase with extended-spectrum proper-



156

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ 56 / ΤΕΥΧΟΣ 3

ties produced by an Enterobacter cloacae clinical strain. 
Antimicrob Agents Chemother 2000, 44:2247-53.

43 Poirel L, Le Thomas I, Naas T, Karim A, Nordmann P. 
Biochemical sequence analyses of GES-1, a novel class 
A extended-spectrum beta-lactamase, and the class 1 
integron In52 from Klebsiella pneumoniae. Antimicrob 
Agents Chemother 2000, 44:622-32.

44 Shibata N, Doi Y, Yamane K, Yagi T, Kurokawa H, 
Shibayama K, et al. PCR typing of genetic determinants 
for metallo-beta-lactamases and integrases carried by 
gram-negative bacteria isolated in Japan, with focus on 
the class 3 integron. J Clin Microbiol 2003, 41:5407-13. 

45 Riccio ML, Franceschini N, Boschi L, Caravelli B, Corna-
glia G, Fontana R, Amicosante G, Rossolini GM. Charac-
terization of the metallo-beta-lactamase determinant of 
Acinetobacter baumannii AC-54/97 reveals the existence 
of bla(IMP) allelic variants carried by gene cassettes of 
different phylogeny. Antimicrob Agents Chemother 2000, 
44:1229-35. 

46 Lauretti L, Riccio ML, Mazzariol A, Cornaglia G, Amico-
sante G, Fontana R, Rossolini GM. Cloning and charac-
terization of blaVIM, a new integron-borne metallo-beta-
lactamase gene from a Pseudomonas aeruginosa clinical 
isolate. Antimicrob Agents Chemother 1999,  43:1584-90. 

47 Poirel L, Collet L, Nordmann P. Carbapenem-hydrolyz-
ing metallo-beta-lactamase from a nosocomial isolate 
of Pseudomonas aeruginosa in France. Emerg Infect Dis 
2000, 6:84-85. 

48 Petropoulou D, Tzanetou K, Syriopoulou VP, Daikos GL, 
Ganteris G, Malamou-Lada E. Evaluation of imipenem/
imipenem+EDTA disk method for detection of metallo-
beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae isolat-
ed from blood cultures. Microb Drug Resist 2006, 12:39-
43.

49 Loli A, Tzouvelekis LS, Gianneli D, Tzelepi E, Miriagou V. 
Outbreak of Acinetobacter baumannii with chromosom-
ally encoded VIM-1 undetectable by imipenem-EDTA syn-
ergy tests. Antimicrob Agents Chemother 2008, 52:1894-
1896. 

50 Tsakris A, Pournaras S, Woodford N, Palepou MF, Babini GS, 
Douboyas J, Livermore DM. Outbreak of infections caused 
by Pseudomonas aeruginosa producing VIM-1 carbapen-
emase in Greece. J Clin Microbiol 2000; 38:1290-1292.

51 Pournaras S, Maniati M, Petinaki E, Tzouvelekis LS, 
Tsakris A, Legakis NJ, et al. Hospital outbreak of mul-

tiple clones of Pseudomonas aeruginosa carrying the 
unrelated metallo-β-lactamase gene variants blaVIM-2 and 
blaVIM-4. J Antimicrob Chemother 2003; 51:1409-1414.

52 Kumarasamy KK, Toleman MA, Walsh TR, Bagaria J, Butt 
F, Balakrishnan R, et al. Emergence of a new antibiotic 
resistance mechanism in India, Pakistan, and the UK: a 
molecular, biological, and epidemiological study. Lancet 
Infect Dis 2010, 10:597-602. 

53 Yong D, Toleman MA, Giske CG, Cho HS, Sundman K, Lee 
K, Walsh TR. Characterization of a new metallo-beta-
lactamase gene, bla(NDM-1), and a novel erythromycin 
esterase gene carried on a unique genetic structure in 
Klebsiella pneumoniae sequence type 14 from India. An�
timicrob Agents Chemother 2009, 53:5046-5054. 

54 Paton R, Miles RS, Hood J, Amyes SG, Miles RS, Amyes SG. 
ARI 1: beta-lactamase-mediated imipenem resistance in 
Acinetobacter baumannii. Int J Antimicrob Agents 1993, 
2:81-7. 

55 Lopez-Otsoa F, Gallego L, Towner KJ, Tysall L, Woodford 
N, Livermore DM. Endemic carbapenem resistance asso-
ciated with OXA-40 carbapenemase among Acinetobacter 
baumannii isolates from a hospital in northern Spain. J 
Clin Microbiol 2002, 40:4741-4743. 

56 Pournaras S, Markogiannakis A, Ikonomidis A, Kondyli 
L, Bethimouti K, Maniatis et al. Outbreak of multiple 
clones of imipenem-resistant Acinetobacter baumannii 
isolates expressing OXA-58 carbapenemase in an inten-
sive care unit. J Antimicrob Chemother 2006, 57:557-61. 

57 Carrër A, Poirel L, Yilmaz M, Akan OA, Feriha C, Cuzon G, 
et al. Emerging spread of OXA-48-encoding plasmid from 
Turkey and beyond. Antimicrob Agents Chemother 2010, 
54:1369–1373.

58 Marchiaro P, Mussi MA, Ballerini V, Pasteran F, Viale AM, 
Vila AJ, Limansky AS. Sensitive EDTA-based microbiolog-
ical assays for detection of metallo-beta-lactamases in 
nonfermentative gram-negative bacteria. J Clin Microbiol 
2005, 43:5648-5652. 

59 Chu YW, Cheung TK, Ngan JY, Kam KM. EDTA suscepti-
bility leading to false detection of metallo-β-lactamase 
in Pseudomonas aeruginosa by Etest and an imipenem-
EDTA disk method. Int J Antimicrob Agents 2005, 26:340-
341.

60 Segal H, Elisha BG. Use of Etest MBL strips for the de-
tection of carbapenemases in Acinetobacter baumannii. 
J Antimicrob Chemother 2005, 56:598. 



157

INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAMVOL 56 / ISSUE 3

61 Shin KS, Son BR, Hong SB, Kim J. Dipicolinic acid-based 
disk methods for detection of metallo-beta-lactamase-
producing Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. Di�
agn Microbiol Infect Dis 2008, 62:102-5. 

62 Doi Y, Potoski BA, Adams-Haduch JM, Sidjabat HE, Pas-
culle AW, Paterson DL. Simple disk-based method for 
detection of Klebsiella pneumoniae carbapenemase-type 
beta-lactamase by use of a boronic acid compound. J Clin 
Microbiol  2008; 46:4083-4086. 

63 Anderson KF, Lonsway DR, Rasheed JK, Biddle J, Jensen 
B, McDougal LK, et al. Evaluation of methods to identify 
the Klebsiella pneumoniae carbapenemase in Enterobac-
teriaceae. J Clin Microbiol 2007, 45:2723-5.

64 Thomson KS. Extended-spectrum-beta-lactamase, 
AmpC, and Carbapenemase issues. J Clin Microbiol 2010, 
48:1019-25. 

65 Nordmann P, Poirel L, Carrër A, Toleman MA, Walsh TR. 
How to detect NDM-1 producers. J Clin Microbiol 2011, 
49:718-721. 

66 CLSI. 2009. Performance standards for antimicrobial 
susceptibility testing: 19th informational supplement. 
CLSI document M100–S19. Clinical and Laboratory 
Standards Institute, Wayne, PA. 

67 Jones RN, Sader HS, Fritsche TR. Comparative activity of 
doripenem and three other carbapenems tested against 
Gram-negative bacilli with various beta-lactamase resis-
tance mechanisms. Diagn Microbiol Infect Dis 2005, 52:71-74. 

68 Leavitt A, Chmelnitsky I, Colodner R, Ofek I, Carmeli Y, 
Navon-Venezia S. Ertapenem resistance among extend-
ed-spectrum-beta-lactamase-producing Klebsiella pneu�
moniae isolates. J Clin Microbiol 2009, 47:969-974. 

69 Endimiani A, Perez F, Bajaksouzian S, Windau AR, Good 
CE, Choudhary Y, et al. Evaluation of updated interpre-
tative criteria for categorizing Klebsiella pneumoniae 
with reduced carbapenem susceptibility. J Clin Microbiol 
2010, 48:4417-4425. 

70 Carvalhaes CG, Picão RC, Nicoletti AG, Xavier DE, Gales 
AC. Cloverleaf test (modified Hodge test) for detecting 
carbapenemase production in Klebsiella pneumoniae: be 
aware of false positive results. J Antimicrob Chemother 
2010, 65:249-251. 

71 McGettigan SE, Andreacchio K, Edelstein PH. Specificity 
of ertapenem susceptibility screening for detection of 
Klebsiella pneumoniae carbapenemases. J Clin Microbiol 
2009, 47:785-6. 

72 Zioga A, Miriagou V, Tzelepi E, Douzinas E, Tsakiri M, 
Legakis NJ, Daikos GL, Tzouvelekis LS. The ongoing chal-
lenge of acquired carbapenemases: a hospital outbreak 
of Klebsiella pneumoniae simultaneously producing VIM-
1 and KPC-2. Int J Antimicrob Agents 2010, 36:190-191. 

73 Daikos GL, Karabinis A, Paramythiotou E, Syriopoulou 
VP, Kosmidis C, Avlami A, Gargalianos P, Tzanetou K, 
Petropoulou D, Malamou-Lada H. VIM-1-producing Kleb-
siella pneumoniae bloodstream infections: analysis of 
28 cases. Int J Antimicrob Agents 2007, 29:471-3. 

74 Daikos GL, Petrikkos P, Psichogiou M, Kosmidis C, Vryo-
nis E, Skoutelis A, et al. Prospective observational study 
of the impact of VIM-1 metallo-beta-lactamase on the 
outcome of patients with Klebsiella pneumoniae blood-
stream infections. Antimicrob Agents Chemother 2009, 
53:1868-73.

75 Carmeli Y, Akova M, Cornaglia G, Daikos GL, Garau J, 
Harbarth S, et al. Controlling the spread of carbapene-
mase-producing Gram-negatives: therapeutic approach 
and infection control Clin Microbiol Infect. 2010, 16:102-
11

76 Huovinen P, Jacoby GA. Sequence of the PSE-1 beta-
lactamase gene. Antimicrob Agents Chemother 1991, 
35:2428-2430. 

77 Mugnier P, Dubrous P, Casin I, Arlet G, Collatz E. A TEM-
derived extended-spectrum beta-lactamase in Pseudo�
monas aeruginosa. Antimicrob Agents Chemother 1996, 
40:2488-2493. 

78 Chanawong A, M’Zali FH, Heritage J, Lulitanond A, 
Hawkey PM. SHV-12, SHV-5, SHV-2a and VEB-1 extended-
spectrum beta-lactamases in Gram-negative bacteria 
isolated in a university hospital in Thailand. J Antimi�
crob Chemother 2001, 48:839-852. 

79 Livermore DM. beta-Lactamases in laboratory and clini-
cal resistance. Clin Microbiol Rev 1995, 8:557-584. 

80 Aubert D, Poirel L, Chevalier J, Leotard S, Pages JM, Nor-
dmann P. Oxacillinase-mediated resistance to cefepime 
and susceptibility to ceftazidime in Pseudomonas aeru�
ginosa. Antimicrob Agents Chemother 2001, 45:1615-20. 

81 Walsh TR, Toleman MA, Poirel L, Nordmann P. Metallo-
beta-lactamases: the quiet before the storm? Clin Micro�
biol Rev 2005, 18:306-325. 

82 Villegas MV, Lolans K, Correa A, Kattan JN, Lopez JA, 
Quinn JP.  First identification of Pseudomonas aerugi�
nosa isolates producing a KPC-type carbapenem-hydro-



158

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ 56 / ΤΕΥΧΟΣ 3

lyzing β-lactamase. Antimicrob Agents Chemother 2007, 
51:1553�1555.

83 Bagge N, Ciofu O, Hentzer M, Campbell JI, Givskov M, 
Høiby N. Constitutive high expression of chromosomal 
beta-lactamase in Pseudomonas aeruginosa caused by a 
new insertion sequence (IS1669) located in ampD. Anti�
microb Agents Chemother 2002, 46:3406-3411. 

84 Lister PD, Gardner VM, Sanders CC. Clavulanate induces 
expression of the Pseudomonas aeruginosa AmpC ceph-
alosporinase at physiologically relevant concentrations 
and antagonizes the antibacterial activity of ticarcillin. 
Antimicrob Agents Chemother 1999, 43:882-889. 

85 Satake S, Yoneyama H, Nakae T. Role of OmpD2 and 
chromosomal beta-lactamase in carbapenem resistance 
in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. J Antimi�
crob Chemother 1991, 28:199-207. 

86 Rodríguez-Martínez JM, Poirel L, Nordmann P. Molecu-
lar epidemiology and mechanisms of carbapenem re-
sistance in Pseudomonas aeruginosa. Antimicrob Agents 
Chemother 2009, 53:4783-4788. 

87 Poole K, Heinrichs DE, Neshat S. Cloning and sequence 
analysis of an EnvCD homologue in Pseudomonas aeru-
ginosa: regulation by iron and possible involvement in 
the secretion of the siderophore pyoverdine. Mol Micro�
biol 1993, 10:529-544. 

88 Livermore DM. Multiple mechanisms of antimicrobial 
resistance in Pseudomonas aeruginosa: our worst night-
mare? Clin Infect Dis 2002, 34:634-640. 

89 Poole K, Gotoh N, Tsujimoto H, Zhao Q, Wada A, Yamasa-
ki T, et al. Overexpression of the mexC-mexD-oprJ efflux 
operon in nfxB-type multidrug-resistant strains of Pseu�
domonas aeruginosa. Mol Microbiol 1996, 21:713-724. 

90 Köhler T, Michéa-Hamzehpour M, Henze U, Gotoh N, Cur-
ty LK, Pechère JC. Characterization of MexE-MexF-OprN, 
a positively regulated multidrug efflux system of Pseu�
domonas aeruginosa. Mol Microbiol 1997, 23:345-354. 

91 Schweizer HP. Efflux as a mechanism of resistance to anti-
microbials in Pseudomonas aeruginosa and related bacte-
ria: unanswered questions. Genet Mol Res 2003, 2:48-62.

92 Peleg AY, Seifert H, Paterson DL. Acinetobacter bauman�
nii: emergence of a successful pathogen. Clin Microbiol 
Rev 2008, 21:538-582. 

93 Queenan AM, Bush K. Carbapenemases: the versatile 
beta-lactamases. Clin Microbiol Rev 2007, 20:440-458, 
table of contents. 

94 Wright GD, Berghuis AM, and Mobashery S. Aminoglyco-
side antibiotics. Structures, functions, and resistance. In 
B. P. Rosen and S. Mobashery (ed.), Resolving the antibi�
otic paradox: progress in understanding drug resistance 
and development of new antibiotics. Kluwer Academic/
Plenum Publishers, New York. 1998:27-69. 

95 Doi Y, Arakawa Y. 16S ribosomal RNA methylation: 
emerging resistance mechanism against aminoglyco-
sides. Clin Infect Dis 2007, 45:88-94. 

96 Vakulenko SB, Mobashery S. Versatility of aminoglyco-
sides and prospects for their future. Clin Microbiol Rev 
2003, 16:430-450. 

97 Miller GH, Sabatelli FJ, Hare RS, Glupczynski Y, Mackey 
P, Shlaes D, et al. The most frequent aminoglycoside re-
sistance mechanisms-changes with time and geograph-
ic area: a reflection of aminoglycoside usage patterns? 
Aminoglycoside Resistance Study Groups. Clin Infect Dis 
1997, 24 Suppl 1:S46-62. 

98 Shimizu K, Kumada T, Hsieh WC, Chung HY, Chong Y, 
Hare RS, et al Comparison of aminoglycoside resis-
tance patterns in Japan, Formosa, and Korea, Chile, and 
the United States. Antimicrob Agents Chemother 1985, 
28:282-8. 

99 Champion HM, Bennett PM, Lewis DA, Reeves DS. Clon-
ing and characterization of an AAC(6') gene from Serratia 
marcescens. J Antimicrob Chemother 1988, 22:587-596.

100 Rather PN, Orosz E, Shaw KJ, Hare R, Miller G. Character-
ization and transcriptional regulation of the 2’-N-acet-
yltransferase gene from Providencia  stuartii. J Bacteriol 
1993, 175:6492-6498.

101 Κοσμίδης Χ, Γιαννοπούλου Μ, Τζανέτου Κ, Φλουντζή Α, 
Μαρκογιαννάκης Α, Γούκος Δ, Πετρίκκος Γ, Δαΐκος ΓΛ. 
Εξέλιξη της αντοχής των αμινογλυκοσιδών σε εντεροβα-
κτηριακά  στελέχη που απομονώθηκαν σε τριτοβάθμιο 
νοσοκομείο. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων, Aθήνα, 
2011

102 Schwocho LR, Schaffner CP, Miller GH, Hare RS, Shaw KJ. 
Cloning and characterization of a 3-N-aminoglycoside 
acetyltransferase gene, aac(3)-Ib, from Pseudomonas ae�
ruginosa. Antimicrob Agents Chemother 1995, 39:1790-
1796.

103 Shaw KJ, Cramer CA, Rizzo M, Mierzwa R, Gewain K, Miller 
GH, Hare RS. Isolation, characterization, and DNA sequence 
analysis of an AAC(6')-II gene from Pseudomonas aerugi�
nosa. Antimicrob Agents Chemother 1989, 33:2052-2062.



159

INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAMVOL 56 / ISSUE 3

104 Shaw KJ, Hare RS, Sabatelli FJ, Rizzo M, Cramer CA, Na-
ples L, et al Correlation between aminoglycoside resis-
tance profiles and DNA hybridization of clinical isolates. 
Antimicrob Agents Chemother 1991, 35:2253-2261.

105 Kettner M, Milosovic P, Hletková M, Kallová J. Incidence 
and mechanisms of aminoglycoside resistance in Pseu�
domonas aeruginosa serotype O11 isolates. Infection 
1995, 23:380-383. 

106 Busch-Sørensen C, Sönmezoglu M, Frimodt-Møller N, 
Højbjerg T, Miller GH, Espersen F. Aminoglycoside resis-
tance mechanisms in Enterobacteriaceae and Pseudo�
monas spp. from two Danish hospitals: correlation with 
type of aminoglycoside used. APMIS 1996, 104:763-768. 

107 Doi Y, Arakawa Y. 16S ribosomal RNA methylation: 
emerging resistance mechanism against aminoglyco-
sides. Clin Infect Dis 2007, 45:88-94. 

108 Nemec A, Dolzani L, Brisse S, van den Broek P, Dijkshoorn 
L. Diversity of aminoglycoside-resistance genes and 
their association with class 1 integrons among strains 
of pan-European Acinetobacter baumannii clones. J Med 
Microbiol 2004, 53:1233-1240.

109 The aminoglycoside Resistance Study Groups. The most 
frequently occurring aminoglycoside resistance mecha-
nisms-combined results of surveys in eight regions of 
the world. J. Chemother 1995, 7(Suppl. 2):17-30.

110 Costa Y, Galimand M, Leclercq R, Duval J, Courvalin P. 
Characterization of the chromosomal aac(60)�Ii gene 
specific for Enterococcus faecium. Antimicrob Agents Che�
mother 1993, 37:1896-903.

111 Chow JW. Aminoglycoside resistance in enterococci. Clin 
Infect Dis 2000 31:586-589. 

112 Kao SJ, You I, Clewell DB, Donabedian SM, Zervos MJ, 
Petrin J, et al. Detection of the high-level aminoglyco-
side resistance gene aph(2")�Ib in Enterococcus faecium. 
Antimicrob Agents Chemother 2000, 44:2876-2879.


