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Χημειοπροφύλαξη-γενικά  

 Χορήγηση αγωγής πριν την εγκατάσταση της 
λοίμωξης 

Κατά  παθογόνων που έχουν υψηλή θνητότητα ή προκαλούν 
σοβαρές επιπλοκές ή υποτροπιάζουν συχνά 

Μετά από έκθεση –βραχεία χορήγηση 
Μηνιγγιτιδόκοκκος, Μtb, αιμόφιλος κοκκύτη, ιός γρίπης, Βοrrelia 
burgdorferi, PEP (HIV, HBV)  

Σε υποτροπιάζουσα λοίμωξη ή ειδικές καταστάσεις – 
μακροχρόνια χορήγηση 

ΚΟΠ, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, ανοσοκαταστολή 

Πριν την έκθεση-βραχεία χορήγηση 
Περιεγχειρητική ΧΠ, ελονοσία, ενδοκαρδίτιδα 

 



Περίπτωση 1η  

• Αγόρι 12 χρ πλήρως εμβολιασμένο 
προσέρχεται στα ΤΕΠ με τη 
συγκεκριμένη εικόνα. Αναφέρει δήγμα 
από την εμβολιασμένη γάτα του 
σπιτιού στο δάχτυλο. 

 Τι θα κάνετε? 
 α/ καθαρισμός και οδηγίες 

περιποίησης 
 β/ καθαρισμός και β κεφ/νη 
 γ/ καθαρισμός και 

αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό 
 δ/ τίποτα, το στέλνω στους 

χειρουργούς! 
 

To γ 



Δήγμα ζώων 

        Πολυμικροβιακή λοίμωξη 

• Pasteurella multocida, P. septica, CNS, Spreptococcus 
sp, Neisseria sp, Corynobacterium, Capnocytophaga 
canimorsus, αναερόβια (πχ Fusobacterium sp, 
Bacteroides sp, Prevotella sp) 

 

Δήγμα ανθρώπων 
• Streptococci viridans, CNS, Corynobacterium, S. 

aureus, Eikenella corrodens, Bacteroides sp, 
Peptostreptococcus sp 

 



Δήγμα ανθρώπου   pos αμοξικιλλίνη-κλαβουλανικό για 5 ημ 

Σε αλλεργία στην πενικιλλίνη     κλινδαμυκίνη+ (σιπροφλοξασίνη ή  κοτριμοξαζόλη) 

ΧΠ/Θ σε 
δήγμα ζώου 

ΟΧΙ προληπτικά ΑΒ 
ΜΟΝΟ σε  
Ανοσοκαταστολή 
Ασπληνία 
Ηπατοπάθεια 
Δήγμα σε χέρια-
πρόσωπο-άρθρωση 



Χ/Π σε τραύματα 

• Χαμηλού κινδύνου 
 καθαρά, μικρά τραύματα σε ανοσοεπαρκείς 
 

• Υψηλού κινδύνου 
 ανοσοκαταστολή                                                                              

ανοιχτά κατάγματα                                                           
 ξένο σώμα                                                                       

συνθλιπτικά τραύματα                                                            
δήγματα                                                                                   
τραύματα σε περιοχές με φτωχή αγγείωση (τένοντες, 
αρθρώσεις, χόνδροι)                                                          
ρυπαρά τραύματα                                                                    
τραύματα που έγιναν > 18 ώρες πριν 



Aνάγκη Χ/Π σε τραύματα 

• Κίνδυνος επιμόλυνσης από τη δερματική χλωρίδα ή του 
περιβάλλοντος 

 

• Είδος τραύματος, δύσκολο να καθαριστεί επαρκώς (πχ 
διατρητικό) 

 

• Βαρύ μικροβιακό φορτίο (δήγματα, ρυπαρά) 

 

• Σε σχετικά ανάγγειες περιοχές περιορισμένη η 
κινητοποίηση μακροφάγων και ουδετερόφιλων τοπικά 



Πρόληψη σοβαρών λοιμώξεων 

Κυτταρίτιδα 
Οστεομυελίτιδα 

Σηπτική αρθρίτιδα 



Αντιμικροβιακά 

Ανθρώπινο δήγμα 
Δήγμα γάτας ή σκύλου  

1η επιλογή 
 
 
Aλλεργία στην πενικιλλίνη 

Αμοξικιλλίνη-κλαβουλανικό  
(40 mg/kg/ημ) 
 
Κλινδαμυκίνη (30 mg/kg/ημ) + 
κοτριμοξαζόλη (5 mg/kg/ημ) 

Ανοιχτά κατάγματα 1η επιλογή Α κεφ/νη ± MRSA AB 

Τραύματα πέλματος μακριά 
από τη ΜΤΦ άρθρωση και 
διαμέσου σόλας 

1η επιλογή 
 

Σιπροφλοξασίνη, κεφταζιδίμη ή 
κεφεπίμη 

Ολα τα υπόλοιπα τραύματα  1η επιλογή 
 

Α κεφ/νη ή δικλοξακιλλίνη ± 
MRSA AB 

Emerg Med Clin Am 2013 



Διάρκεια Χ/Π 

3- 5 ημέρες!  

Διάρκεια Χ/Π ≠ 
διάρκεια θεραπείας! 



Περιεγχειρητική Χ/Π 

Ανάγκη πρόληψης λοίμωξης χειρουργικού πεδίου  

Λοίμωξη εντός 30 ημ από το χειρουργείο η εντός 1 έτους σε 
ξένο σώμα ή εντός 2 ετών σε ορθοπεδικές προθέσεις 

Επιμόλυνση από τη δερματική χλωρίδα ή τη χλωρίδα κοίλου 
σπλάχνου 

Είδος 
χειρουργείου 

 

Κατάλληλο ΑΒ 
 

Χρόνος 
χορήγησης 

 

Διάρκεια 
χορήγησης 



Επιλογή ΑΒ 

• Βακτηριοκτόνο 

• Αποτελεσματικό έναντι πιθανών παθογόνων 
στην περιοχή του χειρουργείου 

• Υψηλή στάθμη στο αίμα και στους ιστούς κατά 
το χειρουργείο και 6-12 ώρες μετά  

• Στενό αντιμικροβιακό φάσμα  

• Τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα αντοχών 

• Μη τοξικό 

• Φτηνό 

 



Είδος επεμβάσεων 

Καθαρές Δεν διανοίγονται η 
αναπνευστική, πεπτική, 
ουροφόρος οδός  

Χ/Π σε τοποθέτηση ξένου 
σώματος  (αρθροπλαστική, ΝΧ 
shunts, προσθετικές βαλβίδες, 
μοσχεύματα) 

Δυνητικά 
μολυσμένες 

διανοίγονται η αναπνευστική, 
πεπτική, ουροφόρος οδός 
χωρίς διασπορά 
μικροοργανισμών  

Χ/Π 

Μολυσμένες Επεμβάσεις κοίλων σπλάχνων 
με σημαντική διασπορά 
μικροβίων, χειρουργικά 
τραύματα με φλεγμονή χωρίς 
συλλογή πύου, ανοιχτά 
πρόσφατα τραύματα που 
προκλήθηκαν εντός 4ωρου 

Θεραπεία 

Ρυπαρές Χειρουργικά τραύματα με 
παροχέτευση πύου, διάτρηση 
κοίλου σπλάχνου, 
παραμελημένα τραύματα > 4 
ώρες, μόλυνση από 
κοπρανώδες περιεχόμενο 

Θεραπεία 

 
 
 
 
 
 
 
 



Επιλογή ΑΒ 

επέμβαση παθογόνα ΑΒ 

Καρδια-θώρακας SA, CNS α κεφ/νη ή βανκομυκίνη 

Κεφαλή-αυχένας Gram-, στρεπτόκοκκοι, 
αναερόβια 

α κεφ/νη ή κλινδαμυκίνη 

ΝΧ SA, CNS α κεφ/νη ή βανκομυκίνη 

Στόμαχος-δωδεκαδάκτυλο Gram-, στρεπτόκοκκοι, 
αναερόβια 

α κεφ/νη ή κλινδαμυκίνη 
 

Παχύ έντερο Gram-, αναερόβια β κεφ/νη+ μετρονιδαζόλη 

Μη επιπλεγμένη 
σκωληκοειδεκτομή 

Gram-, αναερόβια 
 

β κεφ/νη+ μετρονιδαζόλη 

Ουροποιητικό Gram-, αναερόβια β κεφ/νη+ μετρονιδαζόλη 

Ορθοπεδικό SA, CNS α κεφ/νη ή βανκομυκίνη 

Curr Opin Pediatr 2011 



Κατευθυντήριες οδηγίες για 
τη διάγνωση και τη θεραπεία 
των λοιμώξεων  
Ελληνική Εταιρεία 
Λοιμώξεων, ΚΕΕΛΠΝΟ 

Βανκομυκίνη  
σε ειδικές κατηγορίες επεμβάσεων 
σε αλλεργία στα β λακταμικά,   
σε ασθενείς με MRSA φορεία ή 
όταν MRSA>15%   



Χρόνος-διάρκεια χορήγησης 

• Χρόνος χορήγησης: 2 ώρες -30 λεπτά πριν ή κατά την 
εισαγωγή στην αναισθησία 

• 2η δο αν χειρουργείο> 4 ώρες, σε εκτεταμένη αιμορραγία ή 
εγκαύματα 

 

• Διάρκεια χορήγησης: εφάπαξ, όχι > 24 ώρες μετεγχειρητικά-
κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών 

 

• Δεν παρατείνω τη χορήγηση σε παροχέτευση, καθετήρα, 
ανοιχτό τραύμα 

• Παρατείνω τη χορήγηση μετά απο καρδιοχειρουργικές 
επεμβάσεις, μεταμόσχευση, κοχλιακά εμφυτεύματα ή σε 
ανεύρεση φλεγμονής διεγχειρητικά. 



Περίπτωση 2η 

• Aρρεν βρέφος 40 ημ νοσηλεύεται στη ΜΕΘ διασωληνωμένο με ιστορικό 
έντονης αναπνευστικής δυσχέρειας από 2ημερου, βήχα από εβδομάδος 
και υποξυγοναιμία.  

• Από τον Ε/Ε Λ 50.000 (Λ=70%) 
• PCR φαρυγγικού Bortetella pertussis. 
    
 Tι θα συστήσετε για το παιδί 3 χρ που νοσηλεύεται στο διπλανό κρεβάτι? 
 Τι θα συστήσετε στην έγκυο γ τριμήνου μητέρα του 3χρονου παιδιού? 

Παιδί- εμβολιασμός uptodate 
Mητέρα-Tdap  Και οι 2 αζιθρομυκίνη 



Κοκκύτης- Υψηλή μεταδοτικότητα 

ECDC 

Eως και 90% 
των επίνοσων 
θα νοσήσουν 

•Σοβαρή νόσος σε βρέφη < 6 μην 
•Θνητότητα 1-2% 



Koκκύτης-ΧΠ 

• Εντός 21 ημερών από στενή επαφή σε άτομα κινδύνου για σοβαρή νόσο 
και σε όσους έρθουν σε επαφή με άτομα κινδύνου για σοβαρή νόσο. 

 
• Σε όλα τα άτομα στην οικογένεια ανεξαρτήτως προφίλ εμβολιασμού. 
 

Ατομα υψηλού κινδύνου  
– Βρέφη και έγκυες στο 3ο τρίμηνο της κύησης 
– Οσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα (βρογχικό άσθμα, ΚΙ, χρόνια 

πνευμονοπάθεια, αναπνευστική ανεπάρκεια, ανοσοκαταστολή) 
– Ατομα που τα ίδια έχουν στενή επαφή με βρέφη < 12 μην, εγκύους ή 

άλλους με υποκείμενα νοσήματα (άσθμα, ανοσοκαταστολή) 
– Επαφές  σε ΜΕΝ, μαιευτήρια, βρεφικούς σταθμούς  
 (και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό!) 
 

• Σε κλειστούς πληθυσμούς όταν δεν υπάρχει ακόμα επιδημία.  
 Σε επιδημία δεν επαναλαμβάνεται η ΧΠ καθε φορά αλλά παρακολούθηση 

επαφών για 21 ημέρες.  
 

CDC 



Στενή επαφή 

  

•  πρόσωπο με πρόσωπο 1 m από συμπτωματικό 
ασθενή 

 

• άμεση με εκκρίσεις ρινικές,αναπνευστικές, 
στοματικές 

 

• συνύπαρξη στον ίδιο περιορισμένο χώρο και σε 
στενή επαφή επί >1 ώρα 

 



 
Πότε δεν δίνω ΧΠ 

Οχι ΧΠ σε όλη την τάξη! 
Οχι ΧΠ όταν έχει παρέλθει 
διάστημα> 21 ημέρες από 
την επαφή με τον ασθενή! 



Προτεινόμενα ΑΒ 

ηλικία 
ΑΒ εναλλακτικά 

αζιθρομυκίνη ερυθρομυκίνη κλαριθρομυκίνη κοτριμοξαζόλη 

≤ 1 μην 

10 mg/kg x1 
για 5 ημ 

Κίνδυνος 
πυλωρικής 
στένωσης 

οχι οχι σε < 2 μην 

1-5 μην 10 mg/kg x1 
για 5 ημ 

40mg/kg/ημ:4 
για 14 ημ 

15 mg/kg/ημ:2 
για 7 ημ 

≥ 2μην TPM, 
8mg/kg/ημ:2 
για 14 ημ 

≥ 6 μην -παιδιά 10 mg/kg x 1 
την 1η ημ, και 5 
mg/kg/ημ  x1 
2η-5η ημ 

40 mg/kg/ημ 
για 7-14 ημ 
 

15 mg/kg/ημ:2 
για 7 ημ 
 

TPM, 
8mg/kg/ημ:2 
για 14 ημ 

Εφηβοι-
ενήλικες 

500 mg x 1 την 
1η ημ και μετά 
250 mg x1 2η-5η 
ημ 

2 g/ημ για 7-
14 ημ 

1 g/ημ: 2 για 7 
ημ 

TPM  
320 mg/ημ:2 
για 14 ημ 

MMWR 2005 



Δεν ξεχνώ.... 

 Βασικές προφυλάξεις και προφυλάξεις σταγονιδίων  

 μέχρι 5 ημέρες ΑΒ ή  

 μέχρι την 21η ημέρα από την έναρξη συμπτωμάτων  

 σε μη χορήγηση ΑΒ 



Περίπτωση 3η  

+ 

Αγόρι 7 χρ Ελληνικής 
καταγωγής  

BCG (-) 

Μantoux 15 mm 
(ανιχνευτικό πρόγραμμα) 

QFT (+) 

Κλινική εξέταση: κφ 

ΙΝΗ+ RIF 3 μήνες 

Λανθάνουσα ΤΒ 

http://www.nurse.net/clinical/tb/tb.18mm.jpg


Λανθάνουσα ΤΒ 

Μελλοντικοί  
ενήλικες 

 με ενεργό ΤΒ 

Διασπορά 
 της νόσου 

Κίνδυνος  
ανάπτυξης  
ενεργού ΤΒ 

Θεραπεία 



Από τη λοίμωξη στη νόσο 

Pediatr Clin N Am 2017 



Aπό την LTBI σε ενεργό ΤΒ 



LTBI θεραπεία σε 

 ΗΙV+ 
• Ενήλικες ,παιδιά, έφηβοι, έγκυες 
• Bρέφη και παιδιά σε χώρες ενδημικότητας-άλλους 6 μήνες ΧΠ με 

ΙΝΗ μετα τη θ. για ενεργό ΤΒ  
 ΗΙV - 
• Σε χώρες ενδημικότητας ενήλικες, έφηβοι και παιδιά≥5 χρ σε 

επαφή με εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα με ενεργό 
πνευμονική ΤΒ 

• Σε χώρες ενδημικότητας σε φυλακισμένους και προσωπικό 
φυλακών, υγειονομικό προσωπικό και φοιτητές στα νοσοκομεία, 
χρήστες ναρκωτικών, άστεγους, μετανάστες από χώρες 
ενδημικότητας, μετά απο συστηματικό προσυμπτωματικό έλεγχο 

• Ασθενείς που θα ξεκινήσουν αντι-TNF, αιμοκάθαρση, προς 
μεταμόσχευση, με πνευμονοκονίαση 
 
 



*Ιατρείο ΤΒ ΒΠΠΚ 

Spyridis N, et al CID 2007;45:715-22 

 

Λανθάνουσα ΤΒ 

Θεραπεία Λανθάνουσας ΤΒ 

ΙΝΗ 6-9 μήνες ATS, CDC,IDSA, 

AAP, UK, WHO 

INH+ RIF 3 μήνες* UK 

RIF 3-4 μήνες Σε αντοχή-

δυσανεξία στην ΙΝΗ 

ΙΝΗ+Ριφαπεντίνη 1φ/εβδ για 3 μήνες+ ≥2 χρ 

+ ΜΜWR 2018 



ΙΝΗ+ ριφαπεντίνη 1φ/εβδ για 3 μήνες 
– LTBI ενήλικες και παιδιά ≥ 2 χρ 

– LTBI + HΙV/ΑΙDS 

– DOT /SAT 

 Ασφαλές, αποτελεσματικό, καλώς ανεκτό, καλύτερη συμμόρφωση 
και υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης θεραπείας 
 
Mηνιαία εκτίμηση συμμόρφωση, ΑΕ 



Δοσολογία 

Ριφαπεντίνη (tbs 150 mg) ΙΝΗ (tbs 100 mg) 
 

10-14 kg 300 mg 2-11 χρ 25 mg/kg 
(900 mg 
max) 
 

>14-25 kg 450 mg 

>25-32 kg 600 mg 

>32-49,9 kg 750 mg ≥ 12 χρ 15 mg/kg 
(900 mg 
max) 

≥ 50 kg 900 mg (max) 



Eπαφές-
επιδημιολογία 



Παράγοντες κινδύνου 

• Είδος επαφής, διάρκεια, συχνότητα επαφής 
• Ηλικία  
• Υποκείμενα νοσήματα (ΗΙV, άλλα αίτια 

ανοσοκαταστολής, ΣΔ, διαταραχές INF-γ IL-12, 
αιματολογικά νοσήματα, χρόνια δυσαπορρόφηση, 
ΧΝΑ ) 

• Κάπνισμα (έφηβοι), παθητικό κάπνισμα(παιδιά) 
• Πηγή μόλυνσης με θετικά πτύελα ή με σπήλαια στην 

Α/α θώρακος 
• Καταγωγή (από χώρες ενδημικότητας) 
• Υποθρεψία 

                        

 

Journal of Clinical Tuberculosis and Other 

Mycobacterial Diseases 2015 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/24055794


Κίνδυνος μόλυνσης  



Αντιμετώπιση επαφών με ενεργό 
πνευμονική ΤΒ 

Μαntoux(-), IGRA (-), A/α θώρακος κφ 

<4 χρ, ανοσοκαταστολή,ΗΙV 
παράγοντες κινδύνου 

INH 

>4 χρ, χωρίς 
παράγοντες κινδύνου Οχι 

προφύλαξη 

Μαntoux, IGRA, A/α θώρακος 

3 μήνες 

Σε ΗΙV+ 12ΙΝΗ 
Σε παιδιά > 4-5χρ εξατομίκευση ανάλογα με συνύπαρξη 
παραγόντων κινδύνου και /ή συνεχούς διασποράς στο 
περιβάλλον (χώρες  ενδημικότητας) 



Στενή επαφή 

• Ιδιο δωμάτιο για ≥ 1 νύχτα στους 
προηγούμενους 3 μήνες από τη διάγνωση της 
πηγής μόλυνσης 

• Συχνή επαφή, αθροιστικά> 40 ώρες, ή 
παρατεταμένη, > 8 ώρες, στη διάρκεια της 
ημέρας                                                                                
στους προηγούμενους 3 μήνες από τη 
διάγνωση της πηγής μόλυνσης 

 



Προφύλαξη επί επαφής 
 
 

Α. Κορίτσι 2 χρ 

 Ελληνικής καταγωγής  

μητέρα με ενεργό ΤΒ   

BCG (-) 

Mantoux (-) 

QFT (-) 

A/α θώρακος κφ 

ΙΝΗ 3 μήνες  

μέχρι τον επανέλεγχο με 
Μαntoux, IGRA, A/α θώρακος 

Προφύλαξη 

Β. O αδερφός της, 12 χρ, υγιής 

ΒCG (-) 

Mantoux (-) 

QFT (-) 

A/α θώρακος κφ  

Προφύλαξη 

Επανέλεγχος σε 3 μήνες από 
την τελευταία επαφή με τη 
μητέρα με Μantoux, ΙGRA 

Aναζητούμε το προφίλ ευαισθησίας 
του ενήλικου! 

Περίπτωση 4η 



Αντιμετώπιση επαφών  
με MDR-TB 

• Δεν υπάρχουν μελέτες στα παιδιά 

• Π.Ο.Υ. 2018: χημειοπροφύλαξη σε παιδιά, 
ανοσοκατεσταλμένους, ΗΙV+  

• Παρακολούθηση για 1-2 χρόνια(Π.Ο.Υ.) 

• Τουλάχιστον 2 φάρμακα στα οποία να υπάρχει 
ευαισθησία για 6-12 μήνες 
– AAP,  ATS (ΗΠΑ) 

– Ειδικοί 

• INH σε υψηλή δόση(15-20mg/kg) ? 

• Πιθανοί συνδυασμοί 
– PZA+EMB, κινολόνη + ένα φάρμακο 1ης  ή  2ης γραμμής 

– Κινολόνη μόνο(?) : υπό μελέτη 

 

 



ΜDR επαφές-ΠΟΥ 2018 

 XΠ σε στενές επαφές  κινδύνου  

 (παιδιά < 5 χρ, ανοσοκαταστολή, ΗΙV+) 

 

 
Είδος επαφής  
Επιβεβαίωση πηγής μετάδοσης  
Επιβεβαιωμένες αντοχές  
Πιθανές ΑΕ 



Περίπτωση 5η  

 Παιδί 2 χρ έρχεται στο ιατρείο λόγω συχνών επεισοδίων ΟΜΩ, 4 
το τελευταίο εξάμηνο. Πηγαίνει παιδικό σταθμό και έχει ένα 
μεγαλύτερο αδερφό, ενώ από το ΑΙ δεν αναφέρεται χρόνιο 
νόσημα ή νοσηλεία. Εμβολιασμός πλήρης, Α/Ε κφ πλην ΟΜΩ ΔΕ. 

 

 Θα του συστήσετε Χ/Π? 

 

 α/σίγουρα όχι 

 β/μάλλον οχι 

 γ/μάλλον ναι 

 δ/σίγουρα ναι 

 ε/α+δ 

  

Το ε.....ανάλογα με 
την ειδικότητα! 



Υποτροπιάζουσα ΟΜΩ 

≥ 3 διαφορετικά επεισόδια σε 6 μήνες ή ≥ 4 επεισόδια σε 12 μήνες 

 
     Παράγοντες κινδύνου 
 

•Ηλικία (< 2 χρ) 
•Ηλικία 1ου επεισοδίου ΟΜΩ (< 6 μην) 
•Εποχικότητα επεισοδίων ΟΜΩ 
•Παιδικός σταθμός-πολυμελή τμήματα 
•Αδέρφια< 5 χρ ή που πηγαίνουν 
παιδικό σταθμό 
•Οικογενειακό ιστορικό 
•Παθητικό κάπνισμα 
•Πιπίλα 
•Υποκείμενες νόσοι  
 
 
 

Υπογαμμασφαιριναιμία 
διαταραχές κυτταρικής ανοσίας 
χρόνια κοκκιωματώδης νόσος 
 ΗΙV 
δυσκινησία κροσσών 
κοχλιακά εμφυτεύματα 
κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες 

 



ΧΠ ή σωληνίσκοι αερισμού 

Εξατομικευμένη απόφαση! 

 

• < 2 χρ 

• Πολλαπλοί παράγοντες κινδύνου 

• Υποκείμενα νοσήματα 

• Καθυστέρηση ανάπτυξης λόγου 



Προτεινόμενο ΑΒ 

• Αμοξυκιλλίνη 40 mg/kg x 1 
 
• Τέλη φθινοπώρου έως αρχές άνοιξης 
• Όχι > 6 μήνες  
 
• Eκτίμηση κάθε 2 μήνες 



Περίπτωση 6η  

• Αγόρι 4 χρ προσέρχεται τέλη Μαϊου στο 
ιατρείο με την παρακάτω εικόνα. Η μητέρα 
του αναφέρει ότι το παρατήρησε την ίδια 
μέρα τυχαία. Είχε προηγηθεί εκδρομή σε 
ύπαιθρο μια μέρα πριν. Τι θα κάνετε? 

  

Αφαίρεση με λαβίδα 
Τοπική αντισηψία 
Οχι ΧΠ 
  



N. Lyme-γενικά 

• Borrelia burgdorferi 

• Ixodes scapularis (HΠA), ricinus, persulcatus 
(Eυρώπη) 

• Mέσα άνοιξης εως και φθινόπωρο 

• Εκτιμώμενη επίπτωση στη Δ. Ευρώπη  

 22 /100 000 άτομα/χρόνια 

• Aυστρία, Τσεχία, Γερμανία, Ελβετία, Eσθονία, 
Λιθουανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σκανδιναβικές 
χώρες 

 

 

 



Ν.Lyme-XΠ 

 
• Γενικά δεν προτείνεται, ούτε ορολογικός έλεγχος μετά από δήγμα 

(IDSA 2006) 
 
• Παρακολούθηση του σημείου του δήγματος για 30 ημέρες 
 
• Σε ενδημικές περιοχές, δοξυκυκλίνη 1η επιλογή 
 
• Η αμοξυκιλλίνη φαίνεται να μην έχει προστατευτικό αποτέλεσμα 

 
 

 
 

Αm J Med 2016 
Curr Inf Dis Rep 2017 



Ν.Lyme-ΧΠ 

XΠ μόνο σε όσους πληρούν ΟΛΑ τα παρακάτω 

Κρότωνας ενήλικας ή νύμφη Ixodes scapularis (HΠA) 

Υπολογίζεται να βρίσκεται προσκολλημένος ≥36 ώρες 

Η προφύλαξη πρέπει να δοθεί εντός 72 ωρών από την αφαίρεση 

Τοπική επιδημιολογία κρoτώνων με Β. burgdorferi ≥20% 

Δεν αντενδείκνυται η δοξυκυκλίνη (ασθενής ≥ 8 χρ, όχι έγκυος-θηλάζουσα) 

IDSA 

Δοξυκυκλίνη  
Ενήλικες 200 mg εφάπαξ 
Παιδιά 4mg/kg (max 200 mg) εφάπαξ 

ελάφι 

σκύλος 



Περίπτωση 6η 

• Κορίτσι 4 χρ από Νιγηρία με διαμονή τα 
τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα 
προσέρχεται στα ΤΕΠ με υψηλό πυρετό με 
ρίγος από 2ημερου, κεφαλαλγία και σε 
επηρεασμένη γενική κατάσταση. 

•  Από το ιστορικό αναφέρεται ταξίδι στη 
Νιγηρία προ μηνός.  

• Α/Ε σπλην+ 5 εκ, ηπαρ + 

• Λ/ 3500/ml (Π 50%), Ηb 8 mg/dl,  

 PLT 120.000/ml  

 

 Ποια η πιθανότερη διάγνωση? 

  

ελονοσία 

Ο πατέρας αναφέρει ότι δεν 
είχε ενημερωθεί ο 
παιδίατρος για το ταξίδι 
ούτε είχε χορηγηθεί ΧΠ πριν 
το ταξίδι λόγω 
προηγούμενης νόσησης του 
παιδιού κατα την διαμονή 
τους εκεί.  
 
Σωστό ή Λάθος? 

ΛΑΘΟΣ 



Πότε δίνω ΧΠ 
•χώρα προορισμού (P. vivax, falciparum, malariae, ovale, Knowlesi)  
• εποχή και διάρκεια ταξιδιού 
• τύπος καταλύματος  
• δυνατότητα πρόσβασης σε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας 
 
Ποιό ανθελονοσιακό  
•δεδομένα αντοχής στον τόπο προορισμού 
• υποκείμενα νοσήματα ταξιδιώτη  
•αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, κόστος, σχήμα χορήγησης  
 
Για πόσο διάστημα 
•πριν, κατά και μετά την επιστροφή από το ταξίδι.  
 

Eλονοσία- ΧΠ  



Σημαντικές πληροφορίες 

• Ανθελονοσιακά πριν την αναχώρηση 

• ΧΠ και σε θηλάζοντα βρέφη 

• Καμία ΧΠ δεν είναι 100% αποτελεσματική 

• Κίνδυνος νόσου σε πρόωρη διακοπή της ΧΠ 

• Απαραίτητη η ενημέρωση του ιατρού για το 
ταξίδι σε ενδημική χώρα 

• Ατομικά μέτρα προστασίας 

 



Ελονοσία-επιδημιολογία 

CDC 



Για ταξίδι σε περιοχές με  
P. falciparum ανθεκτικό στη 
χλωροκίνη 
 
  
προφύλαξη με  
μεφλοκίνη, δοξυκυκλίνη  
ή ατοβακόνη / προγουανίλη  

Αλγόριθμος χορήγησης ΧΠ 

KEEΛΠΝΟ 



Φάρμακο Δόση Διάρκεια Αντενδείξεις  

Ατοβακόνη-
προγουανιλη 
(Μalarone  
paed tbs 62,5/25 mg  
tbs 250/100 mg) 

5-8 Kg 
8-10 kg 
10-20 kg 
20-30 kg 
30-40 kg 
>40 kg 

½ tb paed x 1 
¾ tb paed x 1 
1 tb paed x 1  
2 tb paed x 1 
3 tb paed x 1 
1 tb x 1  

1-2 ημ πριν 
αναχώρησης εως 
7 ημ μετά την 
επιστροφή 

Οχι σε ΝΑ, κύηση, 
παιδιά< 11 Kg-off 
label  

Χλωροκίνη  
(Plaquenil tbs 200 mg 
 syr 50 mg/5 ml) 

5 mg/kg 1 φ/εβδ  
(max 300 mg) 

1 εβδ πριν 
αναχώρηση- 
4 εβδ μετά 
επιστροφή 

Oχι< 5 χρ κίνδυνος 
αμφιβληστροειδο-
πάθειας 

Δοξυκυκλίνη 
(Vibramycin caps, disp 
tb 100 mg,  
syr 50mg/5 ml) 

2 mg/kg x 1 (max 100 mg) 3 ημ πριν εως 4 
εβδ μετά 

Οχι < 8 χρ, κύηση 

Μεφλοκίνη  
(Lariam, tbs 250 mg) 

<9 Kg 
9-19 kg 
19-30 kg 
31-45 kg 
>45 kg 

5mg/kg 1φ/εβδ 
¼ tb 1φ/εβδ 
½ tb 1φ/εβδ 
¾ tb 1φ/εβδ 
1 tb  1φ/εβδ 

1 εβδ πριν 
αναχώρηση- 
4 εβδ μετά 
επιστροφή 
 

Oχι σε  ιστορικό 
σπασμών-
επιληψίας, 
ψυχιατρικών 
διαταραχών, 
αρρυθμιών, στο 1ο 
τριμ. κύησης 

Πριμακίνη 
(Primaquine tb 15 mg) 

0,5 mg/kg x1 (max 30 mg) 1-2 ημ πριν-7 ημ 
μετά 

Οχι σε έλλειψη 
G6PD, κύηση 



 

Γρίπη-ΧΠ 

 

• Ανεμβολίαστα παιδιά κινδύνου ή παιδιά κινδύνου εμβολιασμένα < 2 
εβδ πριν την επαφή 

• Ανεμβολίαστα άτομα (μέλη οικογένειας, ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό) 
σε επαφή με ανεμβολίαστα παιδιά κινδύνου ή σε επαφή με 
ανεμβολίαστα βρέφη και παιδιά <2 χρ 

• Ανεμβολίαστα μέλη οικογένειας ή στενές επαφές  με ασθενή οταν οι ίδιοι 
ανήκουν σε ομάδες κινδύνου 

• Ανοσοκατεσταλμένα παιδιά εμβολιασμένα αλλά με πιθανή ασθενή 
ανοσοαπάντηση στο εμβόλιο 

• Ελεγχος επιδημίας σε κλειστή κοινότητα (ίδρυμα με ανεμβολίαστα παιδιά 
κινδύνου) 

• Εμβολιασμένα παιδιά κινδύνου, μέλη της οικογένειας τους και στενές 
επαφές με παιδιά κινδύνου καθώς και ιατρονοσηλευτικο προσωπικό,  
όταν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ στελεχών εμβολίου και στελεχών 
επιδημίας  

Pediatrics 2018 



Άτομα υψηλού κινδύνου 



Aντιικό ΧΠ ( 10 ημ) 

Οσελταμιβίρη (Tamiflu tbs 30, 45, 75 mg) 

•Ενήλικες 75 mg x 1 

•Παιδιά ≥12 μην 

ΒΣ ≤15 kg                      30 mg x1 

     >15-23 kg 45 mg x1 

     23-40 kg 60 mg x1 

     >40 kg 75 mg x 1 

•Βρέφη 9-11 μην 3,5 mg/kg x 1 

•Τελειόμηνα 0-8 μην 3 mg/kg x1 (3-8 μην), μόνο σε κρίσιμη 
κατάσταση σε < 3 μην 

•Πρόωρα - 

Ζαναμιβίρη (Relenza inh) 

•Ενήλικες 10 mg ( 2 puff 50 mg) x 1 

•Παιδιά ≥ 5 χρ 10 mg ( 2 puff 50 mg) x 1 

Περαμιβίρη (Rapivab inj) 

•Ενήλικες - 

•Παιδιά 2-12 χρ - 

•Εφηβοι 13-17 χρ - Pediatrics 2018 



Ειδικές καταστάσεις 

Προσαρμογή δοσολογίας οσελταμιβίρης σε ΝΑ 

 

 σε CCr 10 -30 mL/min 

 30 mg x1 (αντί για 75 mg) για 10 ημ ή  

 75 mg μέρα παρά μέρα ( 5 δο) 



Χρόνος χορήγησης ΧΠ 

Εντός 48 ωρών από την επαφή 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η ΧΠ δεν αντικαθιστά την ανάγκη εμβολιασμού! 




