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В голямата си част бактериалните и гъбичните инфекции са усложнение след предишна 

селективна или спешна операция. Тези инфекциозни процеси настъпват в резултат от 
въздействието на широк спектър патогени, които преобладават в зависимост от мястото на 
операцията и до известна степен зависят и от специфичните болнични условия. (10) 

През 1987г Martin GS  и сътр. (7), съобщиха, че преобладаващи са Грам-положителните 
микроорганизми. Техни представители се откриват най-често в изолати след претърпяни 
сърдечно-съдови операции, което ги превръща в нарастващ проблем за всички хирургични 
пациенти.  

Новите проблеми с резистентността възникнат при видова  селекция, като следствие на 
настъпила мутация или ДНК траснфер в тези организми. Така лекарствено резистентни 
щамове се наблюдават в интензивните отделения, където честотата на антибиотичното 
използване е по-голяма. Следоперативно се откриват поли-резистентни стафилококи, 
мукобактериум туберкулозис, широк спектър бета-лактамаза продуциращи бактерии, 
метицилин резистентни стафилоки и ванкомицин-резистентни ентерококи. Макар, че 
данните са противоречиви, някои от тях ни насочват към по-висока честота на инфекция - 
свързаната смърт, асоциирана с тези резистентни микроорганизми. (5,9) 

В допълнение на това през последните две десетилетия гъбичните инфекции се 
изявяват с нарастваща честота при критично болните пациенти. Както в Европа, така и в 
САЩ честотите за Candida spp, варират от 2.1 до 20.0 на 1000 хоспитализирани. 
Болшинството гъбични нозокомиални патогени от рода на Candida spp и albicans са 
отговорни в около 60% за инфекциите при не-неутропенично болните, а важни 
допълнителни видове са Candida crusei и Candida glabrata. Броят на тези не-албиканс 
кандидемии нарастна до около 40%, което днес се нарича “отклоняваща се епидемиология”- 
(shifting epidemiology). Candida crusei е първично резистентна спрямо флуконазол, а С. 
glabrata често развива резистентност спрямо флуконазол и итраконазол.(3) 

Така провежданата стандартна противогъбичната профилактика се оказава отчасти 
ефективна при някои високо-рискови пациенти, но това са пациенти след костно-мозъчна и 
чернодробна трансплантация. (4) 
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Според Mora-Duarte J (2002), смъртността от гъбична инфекция се определя на 4.4- 
7.2%. (8) 

Основните рискови фактори за инвазивните гъбични инфекции са ко-колонизацията с 
Candida  с продължителност повече от 2 месеца, предишна широкоспектърна антибиотична 
терапия, гастроинтестинална операция или настъпила перфорация, остра бъбречна или 
чернодробна недостатъчност, наличието на централни венозни катетри, имуносупресия, 
парентерално хранене, висок АРАСЕ ІІ скор и продължителен болничен престой.(3) 

Значителна част от гъбичните инфекции в проведеното NEMIS проучване са били 
диагностицирани през първите три седмици след хоспитализацията в хирургичното 
отделение. Организми, като Aspergillus spp. представляват значителен интерес при 
имунокомпрометирани пациенти, но пациенти без терапия също могат да развият тази 
инфекция, особено след тежък перитонит. 

Напоследък установените емпирични антибиотични стратегии при пациенти със сепсис 
включват режим с единични и множество противогъбични медикаменти. (9) 

Препоръчваните режими за терапия на нозокомиален сепсис с неизвестен причинител 
са: 1)карбапенеми (циластатин) или (меронем) и 2)пиперацилин плюс тазобактам. 
Установени алтернативи са трето и четвърто поколение цефалоспорини (цефтазидим), 
флуорохинолони (ципрофлоксацин) и азетреонам, които следва да се комбинират с 
метронидазол, за да се покрият анаеробните бактерии. Обаче, според DiNubile MJ (2005) 
заради нарасналата над 30% резистентност на  Escherichia coli спрямо хинолоните, 
азетреонамът трябва да се комбинира с метронидазол, което ограничава използването им в 
системната терапията. Дали комбинацията на карбапенеми или пиперацилин/тазобактам с 
хинолон или аминоклюкозид е благоприятна при високорисковите пацинети на механична 
вентилация, все още не е установено в рандомизирани клинични проучвания. В тези лечебни 
заведения след положителна култура заведения се препоръчва лечението на тези пациенти да 
се извършва с линезолид или гликопептид, като ванкомицин. За пациенти с тежки 
абдоминални инфекции без сепсис като монотерапия може да се използва цефотаксим или 
цефтриаксон, комбиниран с метронидазол или моксифлоксацин, етрапенем или тигециклин. 
(2) 

Не е необходимо рутинно покриване на изолирани ентерококи при пациент с 
придобита в обществото интраабдоминална инфекция, тъй като в много проспективни 
проучвания не е установено предимството на тази терапия по отношение на 
преживяемоста.(10) 

Но, антимикробната терапия за ентерококи трябва да се прилага, когато е изолирана 
инфекция при пациенти с инфекция, свързана със здравното заведение.(10) 

С по-ниска честота на страничните ефекти от ванкомицина са карбапенемите, 
пиперацилинът и тазобактамът, притежаващи адекватна активност срещу Enterococcus 
faecalis. Надеждна ефективност срещу Enterococcus faecium имат само линезолид и 
тигециклин, докато карбапенемите, пиперацилин/тазобактам и ванкомицин притежават 
интермедиерна. Ограничена е активността срещу ентерококите и на цефалосорините в 
комбинация с хинолони.  

Не малка част от нозокомиалния сепсис се причинява от Pseudomonas aeruginosa. 
Следователно при тежък сепсис антибиотичният режим трябва да включва антибиотик със 
силна активност срещу псевдомонас.(10) 

По данни на Babinchek T и сътр.от 2005г тегециклинът е първият наличен агент от нов 
клас широкоспектърни антибактериални средства, наречени глицилциклини. (2) 

Чрез блокиране на протеиновата синтеза след свързване с бактериалната рибозома тези 
съединения са с изразено бактериастатично действие. Така този медикамент е показал 
активност към Грам-отрицателни и Грам-положгителни патогени, включително поли- 
резистентни стафилококи, ентерококи или стрептококи, както и при голяма част от 
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ентеробактериите, анаеробните организми и Acinetobacter baumannii. Следователно той може 
да служи като резервна терапия при тежките случаи с интраабдоминална инфекция и сепсис. 
Все пак при Pseudomonas се наблюдава намалена податливост.(2,6) 

Даптомицинът е представител на нов клас антибиотици- цикличните липопептиди 
притежаващ активност срещу широк обхват от Грам- положителни и анаеробни патогени, 
вкл. поли-резистентни Грам-отрицателни бактерии. Той обаче не е подходящ за лечение на 
пневмонии, тъй като се инактивира от сърфактанта.(1) 
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