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Ο ομιλητής δεν έχει να δηλώσει σύγκρουση συμφερόντων 
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Πότε χρειάζεται χημειοπροφύλαξη 

o Η προφυλακτική χορήγηση αντιμικροβιακών μπορεί να συζητηθεί για 

παθογόνα/λοιμώξεις 

 

• έχουν υψηλή θνητότητα 

• προκαλούν σοβαρές επιπλοκές 

• υποτροπιάζουν συχνά 

 

 
o Επιλογή παιδιών υψηλού κινδύνου 



Απόφαση για χημειοπροφύλαξη 

όφελος ανεπιθύμητες ενέργειες 

ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής 

 συγκεκριμένες και λίγες οι ενδείξεις της στα παιδιά σήμερα 

 

 πολλή συζήτηση για μερικές ενδείξεις 

 

 > τεκμηριωμένη επιλογή παιδιών που θα ωφεληθούν 

 

 

 

 

 



Ουρολοιμώξεις 

o Βρέφος κορίτσι 9 μηνών με 1ο επεισόδιο εμπύρετης 

ουρολοίμωξης. Θα δίνατε ΧΜΠ; 

 

 

o Βρέφος αγόρι 10 μηνών με 2ο επεισόδιο εμπύρετης 

ουρολοίμωξης, ΚΟΠ (-). Θα συστήνατε ΧΜΠ; 

 

 



Ουρολοιμώξεις 

Νέες μελέτες > 2009, τεκμηρίωση ΧΜΠ,    ενδείξεων 

 (-) Όχι ΧΜΠ σε όλα τα παιδιά με ουρολοίμωξη 

 

 (-) Όχι σε ΚΟΠ Ι-ΙΙ  (Ι-ΙΙΙ?) αν δεν υπάρχει νεφρική βλάβη 

 (-) Όχι σε παιδιά μετά το 1ο επεισόδιο χωρίς ΚΟΠ 

              ΑΑP, Pediatrics 2011 

 

 Συστήνεται σε παιδιά   

•  αποφρακτικές ανωμαλίες 

•  ΚΟΠ ΙV-V (ΙΙΙ?) 

•  υποτροπιάζοντα επεισόδια εμπύρετης 
 ουρολοίμωξης 

 

 διαταραχές κύστης – εντέρου + ΚΟΠ  

                υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις 

 

   Craig JC,  Pediatrics 2011 

  Keren R, et al. Pediatrics 2015    



• Καλύτερη τεκμηρίωση ΧΜΠ για τα παιδιά με ΚΟΠ 

 

• Mειώνει την πιθανότητα υποτροπών  

• Αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικών 

στελεχών 

• Δεν έχει επίδραση στην ανάπτυξη νεφρικών ουλών 

στα 2 χρόνια 

 

 

 

 

 

• Μικρή αλλά όχι αμεληταία μείωση των υποτροπών 

με ΧΜΠ 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Τεκμηρίωση για ΧΜΠ στις ουρολοιμώξεις 

Τhe RIVUR Trial Investigators, N Engl J Med 2014 

Craig JC, et al, N Engl J Med 2009 (PRIVENT)  

Ηewitt IK, Pediatrics 2017 (μετανάλυση, 1472 παιδιά, + ΚΟΠ) 

Perez-Gaxiola A, Αrch Dis Child Educ Pract Ed 2015 (RCBT, 607  

παιδιά, ΚΟΠ I-IV) 

Montini G, et al Pediatrics 2008 

William GJ, et al, Cochrane Database Syst Rev 2011 

Μετανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών (n=6)  

RR 0.68, 95% CI 0.48 to 0.95 

Craig JC, et al, N Engl J Med 2009 

 

Τhe RIVUR Trial Investigators. N Engl J Med 2014 



Χημειοπροφύλαξη 

ουροποιητικό σύστημα 

• Θα δίνατε ΧΜΠ σε παιδί με επεισόδια ασυμπτωματικής 

βατηριουρίας; 

o        Όχι, δεν ενδείκνυται 

 

 

• Σε παιδί με νευρογενή κύστη; 

 Χρησιμοποιείται συχνά, αλλά το πρόβλημα της αντοχής 

 επισκιάζει το όφελος 

 

  ναι, σε υποτροπιάζουσες εμπύρετες ουρολοιμώξεις 

o           αναθεώρηση τακτικής, μικρός αριθμός, διακοπή ΧΜΠ 

  

  

 

 

 

 



Χημειοπροφύλαξη 

ουροποιητικό σύστημα 

• Ποιά η θέση της ΧΜΠ σε νεογνά/βρέφη με συγγενή υδρονέφρωση; 

 

 όχι σε όλα τα βρέφη 

 ναι σε σοβαρού βαθμού υδρονέφρωση (ΙΙΙ-ΙV) 

 

•  όχι υψηλού βαθμού τεκμηρίωση  

•  7 βρέφη σε ΧΜΠ για να προληφθεί 1 επεισόδιο λοίμωξης 

•   απουσία μελετών για συσχέτιση φύλου, ΚΟΠ, περιτομής κλπ 

  

        

 

  

  

 

 

 

 

Braga L, Pediatrics 2013 



 Ουρολοιμώξεις 

Χημειοπροφύλαξη 

o 2,5 χρονών κορίτσι με ΚΟΠ ΙΙΙ βαθμού και 3 επεισόδια εμπύρετης 

ουρολοίμωξης βρίσκεται σε ΧΜΠ. Πότε θα επιχειρούσατε να τη 

διακόψετε;  

 

 



Ουρολοιμώξεις 

χημειοπροφύλαξη 

• Διάρκεια ? 6 μήνες – 2 χρόνια, (-) λοίμωξης για 6-12 μήνες 

      κατ’ άλλους: αγόρια μετά το έτος, κορίτσια μετά  

      τον έλεγχο των σφιγκτήρων 

 
 

• Παρατεταμένη χορήγηση αβ: αύξηση πιθανότητας αντοχής 

 

• Δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση ότι η προφύλαξη αποτρέπει 
από μακροχρόνιες επιπλοκές 

 

• Άλλα μέτρα προφύλαξης εξίσου σημαντικά: αντιμετώπιση 
δυσκοιλιότητας 

 

 Έγκαιρη θεραπεία κάθε νέου επεισοδίου ουρολοίμωξης 

 

 

 



• Καθημερινή χορήγηση αντιβιοτικού  

  στο 1/3 ημερήσιας δόσης  

 

• TMP-SMX δραστικότητα ενός 24ωρου 

 

• Νιτροφουραντοίνη: καλό φάρμακο, 

στενό φάσμα, μικρός χρόνος ημιζωής 

1h 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMP-SMX 3 mg/kg/d ΤΜP 

 

Νιτροφουραντοϊνη 1-2 mg/kg/d 

 

χ1 πριν τον ύπνο 

 

β-λακτάμες πιο γρήγορη αντοχή 

    

αντοχή σε όλα τα αντιβιοτικά ΧΜΠ 
 

 

2018 Nelson’s Pediatric Antimicrobial  

Therapy 

Χημειοπροφύλαξη 

πώς – αντιβιοτικά εκλογής 



Ρευματικός πυρετός 

 
• Οι οδηγίες δεν έχουν αλλάξει 

• Λείπουν νέες μελέτες 

• Προφύλαξη νέων επεισοδίων PΠ  

      ρευματικής καρδιακής νόσου 

 

 

Βενζαθινική πενικιλλίνη G κάθε 3-4 εβδ, im 

 1200000 U >27,3 kg 

 600000 U < 27,3 kg 

 ή πενικιλλίνη V 

 250 mg x 2, p os 

 ή σε αλλεργικά παιδιά 

 Μακρολίδια (ερυθρο-κλαριθρο-αζιθρομυκίνη) 

• Σουλφισοξαζόλη-σουλφαδιαζίνη 

 

 

 

 

 

 



Ρευματικός πυρετός 

 
 

o Έφηβος 15 ετών με προηγούμενο επεισόδιο ΡΠ βρίσκεται σε 

χημειοπροφύλαξη με πενικιλλίνη. Πώς θα αντιμετωπίσετε νέο 

επεισόδιο GAS φαρυγγοαμυγδαλίτιδας; 

 

 Θεραπεία με κλινδαμυκίνη 

 

o Γιατί χρειάζεται μακροχρόνια προφύλαξη; Δεν θα αρκούσε η 

έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε νέας GAS φαρυγγοαμυγδαλίτιδας; 

 

  Όχι, γιατί και μια ασυμπτωματική GAS λοίμωξη μπορεί να 

πυροδοτήσει νέο επεισόδιο ΡΠ. Κάθε νέο επεισόδιο ΡΠ 

αυξάνει την πιθανότητα καρδιακής νόσου 

 

o Χρειάζεται έλεγχος της οικογένειας; 

 

 Nαι, κ/ες φάρυγγος, αν (+), θεραπεία 

 

 



Ρευματικός πυρετός 

 
 

Διάρκεια προφύλαξης 

 

• καρδίτιδα,  (+) βαλβιδοπάθεια 10 χρόνια ή έως τα 40 έτη 

• καρδίτιδα,  (-) βαλβιδοπάθεια  10 χρόνια ή έως τα 21 έτη 

• (-) καρδίτιδα                              5 χρόνια ή έως τα 21 έτη 

ό,τι διαρκεί περισσότερο 



  Χρειάζεται αντιμικροβιακή προφύλαξη; 

• Βρέφος 9 μηνών με μέτριου βαθμού μεσοκοιλιακή επικοινωνία σε 

αγωγή με δακτυλίτιδα πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση 

διόρθωσης υποσπαδία. 

 

 Θα δώσετε προφύλαξη πριν την επέμβαση; 

 

 

 

• Παιδί 9 ετών με ιστορικό τετραλογίας Fallot που έχει χειρουργηθεί 

πρόκειται να κάνει ορθοδοντική. 

 

 Θα συστήσετε προφύλαξη πριν την τοποθέτηση των 

 ορθοδοντικών βοηθημάτων; 



Βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα 

 Νέες οδηγίες, ΑΗΑ 2007, ΝICE 2008, ESC 2009 

Ενδείξεις ΧΜΠ πριν από επεμβάσεις έχουν πολύ περιοριστεί 

 

Παιδιά  πολύ υψηλού κινδύνου 

o  προσθετικές βαλβίδες 

o  μη διορθωμένη κυανωτική συγγενής καρδιοπάθεια (ή παρηγορ) 

o  διορθωμένη συγγενής καρδιοπάθεια με προσθετικά υλικά (για 6 m) 

o          μετά από μεταμόσχευση καρδιάς, βαλβιδοπάθεια 

o  αν έχουν προηγηθεί επεισόδια ενδοκαρδίτιδας 

 (-) Όχι στα παιδιά με βαλβιδοπάθειες φυσικών βαλβίδων 

 

ποιά παιδιά 



Βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα 

 

 οδοντιατρικές επεμβάσεις στα ούλα ή περιοδοντική περιοχή 

(εξαγωγές, βαθύς καθαρισμός) 

 επεμβατικές ενέργειες στο αναπνευστικό (βιοψία) 

 

o όχι για επεμβάσεις στο ουρογεννητικό ή γαστρεντερικό σύστημα 

o όχι σε ορθοδοντικές εργασίες, τραυματισμούς βλεννογόνου στόματος 

     

 

      

    http://circ.ahajournals.org 

Ποιές επεμβάσεις 

Καλή στοματική υγεία 



Βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα 

φάρμακα προφύλαξης 

 Αμοξικιλλίνη 50mg/kg p os εφάπαξ δόση 

   ή  

 Κεφτριαξόνη 50 mg/kg im/iv εφάπαξ δόση 

 

 Σε περίπτωση αλλεργίας στην πενικιλλίνη 

 κλινδαμυκίνη 20mg/kg p os (ή iv) εφάπαξ δόση 

 αζιθρομυκίνη 15mg/kg p os εφάπαξ δόση 

 κλαριθρομυκίνη 15mg/kg p os εφάπαξ δόση 

  

 

30-60 λεπτά πριν την επέμβαση 



 ενδοκαρδίτιδα 

συνέπειες μείωσης ενδείξεων ΧΜΠ; 

Mέχρι στιγμής τα δεδομένα δε δείχνουν αύξηση των επεισοδίων 

ενδοκαρδίτιδας με την αλλαγή των συστάσεων 

  

 

Pasquali SK, et al. Am Heart J 2012 

Τοyoda N, et al. JAMA 2017 



Θα συστήνατε χημειοπροφύλαξη; 

  

 

• Στους συμμαθητές της ίδιας τάξης ενός παιδιού  

    που διαγνώστηκε με μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο; 

 

• Στο δάσκαλό του; 

 

• Αν το παιδί έλειπε από το σχολείο σε ταξίδι 10 μέρες πριν διαγνωστεί; 



Μηνιγγιτιδόκοκκος 

Κίνδυνος νόσησης μετά την έκθεση 

• Υψηλός 

– οικογενειακό περιβάλλον (ιδιαίτερα μικρά παιδιά < 2 ετών) 

– ομαδική διαβίωση (ίδιος θάλαμος) 

– Βρεφονήπια σε παιδικό σταθμό  

– άμεση επαφή με εκκρίσεις έως και μια βδομάδα πριν 

 

• Χαμηλός 

– περιστασιακή επαφή 

– έμμεση επαφή, όχι με τον ίδιο τον ασθενή 

– Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που δεν ήλθε σε επαφή με τις 

ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις 

  



Μηνιγγιτιδόκοκκος 

Χημειοπροφύλαξη μετά την έκθεση 

• Σε εμφάνιση περιστατικού μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου 

 

 ΧΜΠ σε όλα τα άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή  

 με τις ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις του ασθενή 

   

  μέσα σε διάστημα 7 ημερών πριν την έναρξη των συμπτωμάτων 

 

  

• Δε χρειάζεται λήψη κ/ων ρινοφαρυγγικών εκκριμάτων 

• ΧΜΠ δίδεται ανεξάρτητα από το εμβόλιο 



ΧΜΠ για μηνιγγιτιδόκοκκκο 

Στενή επαφή  

• Παιδί σε παιδικό σταθμό/νηπιαγωγείο 

 ΧΜΠ σε όλα τα παιδιά της ίδιας τάξης και στο προσωπικό   

 

• Μαθητής δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου 

 ΧΜΠ σε συμμαθητές στο ίδιο θρανίο, στενούς φίλους, στενή 

 επαφή  

 

• Οικογένεια στο ίδιο σπίτι  

 

• Άμεση επαφή με φιλί, ανάνηψη στόμα με στόμα, διασωλήνωση 

 

• Αεροπορική πτήση >8 ωρών 

 ΧΜΠ σε επιβάτες σε διπλανή θέση 

AAP, Red Book 2018, 31st ed 
Nelson’s Ped Antimicrobial Therapy 2018 



μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος  

χημειοπροφύλαξη ναι, αλλά πότε? 

• άμεσα, ιδανικά μέσα στο 1ο 24ωρο από την τελευταία επαφή με 

τον ασθενή, όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα 

 

• Είναι αποτελεσματική? 

 70-90% των περιπτώσεων 

 

(-)  Δεν έχουν θέση πρακτικές απολύμανσης, κλείσιμο σχολείων ή 

     άλλων χώρων 



μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος  

χημειοπροφύλαξη - φάρμακα 

Δόση Διάρκεια Αποτελεσματικότητα

% 

Σχόλια 

Ριφαμπικίνη 

<1 μην 5 mg/kg κάθε 

12 ώρες PO 

2 μέρες 

>1 μην 10 mg/kg 

κάθε 12 ώρες 

PO 

max 600 mg 

2 μέρες 

 

72-90 

 

Αλληλεπιδρά 

με 

αντιεπιληπτικά

αντιπηκτικά 

Κεφτριαξόνη 

< 15 χρ 125 mg ΙΜ Mία δόση 97 Πόνος τοπικά 

> 15 χρ 250 mg ΙΜ Mία δόση Χορηγείται σε 

εγκύους 

Σιπροφλοξασίνη 500 mg PO 

15-20 mg/kg 

 

Mία δόση 90-95% Αντοχή 

στελεχών, 

ανεπαρκή δεδ 

για παιδιά 

 Αζιθρομυκίνη 10 mg/kg Mία δόση 

 

? Ανεπαρκή 

δεδομένα 



Προφύλαξη από λοιμώξεις από πνευμονιόκοκκο 

Παιδιά με λειτουργική ή ανατομική ασπληνία 

(ειδικά τα υψηλού κινδύνου: < 5 ετών, ανοσοκατασταλμένα, ιστορικό 

σοβαρής λοίμωξης) 

 

• Σε συνδυασμό εμβόλια  PCV13 + PPS 23 

 

  

• Πενικιλλίνη ή αμοξικιλλίνη 

 125 mg x 2 αν < 3 ετών  (10 mg/kg/δόση χ2) 

 250 mg x 2 αν > 3 ετών 

 εναλλακτικά, αζιθρομυκίνη 5 mg/kg x1 

  

 Δεν προφυλάσσει 100%  

 

 Διάρκεια? εκτιμάται εμπειρικά  

 

 ως τα 5 έτη, σύσταση για 

δρεπανοκυτταρική  

 (-) δεδομένα  

 μέχρι και την ενήλικο ζωή,  ή  δια 

βίου αν ιστορικό σοβαρής νόσησης 

και ανοσοκαταστολής 

 



Προφύλαξη από λοιμώξεις από πνευμονιόκοκκο 

• Tι θα συστήνατε για προφύλαξη μετά από σπληνεκτομή; 

    

   Δια βίου ΧΜΠ; 

   Εμβόλια πριν χωρίς ΧΜΠ; 

   Δε χρειάζεται ΧΜΠ 

   Ναι, ΧΜΠ, αλλά για μικρότερο διάστημα 

 Δεν υπάρχει ομοφωνία  

 Παιδιά < 5 ετών, 1 χρόνο μετά 

σπληνεκτομή 

 >> ηλικίες, κατά περίπτωση 

 



Νεογνό μητέρας με έρπητα γεννητικών οργάνων 

• Λοίμωξη μητέρας, έκθεση κατά τη γέννηση 

 

• Ασυμπτωματικό νεογνό, μέσα στο 1ο 24ωρο ζωής 

– ακυκλοβίρη ΙV 60mg/kg/ημ, 3 δόσεις χ 10 ημέρες (ΑΙΙΙ) 

 

• Συμπτωματικό νεγνό 

– ακυκλοβίρη IV, 14-21 μέρες  

 

– και στις 2 περιπτώσεις γίνεται πλήρης έλεγχος λοίμωξης 

 

• Συμπτωματικό νεογνό (πρόληψη υποτροπών) 

– ακυκλοβίρη pos 300 mg/m2/δόση, 3 δόσεις/ημ χ 6 μήνες 

     μετά την IV αγωγή (ΑΙ) 



Έχει θέση η προφύλαξη; 

• Yγιές παιδί της κοινότητας με ερπητική κερατίτιδα, έχει ένδειξη για 

προφύλαξη για αποφυγή υποτροπών; 

 

 Nαι, ακυκλοβίρη 

Για πόσο; 

  

20 mg/kg/δόση χ 2 ή 3 για 6-12 μήνες (max 400 mg) 

 

Ένδειξη ΑΙΙΙ, δεδομένα από ενήλικες 

Αντοχή στην ακυκλοβίρη 

Σοβαρή υποτροπή με τη διακοπή 



Συμπεράσματα 

o Συγκεκριμένες και πιο αυστηρές οι ενδείξεις της 

χημειοπροφύλαξης στα παιδιά σήμερα 

 

o Καλύτερη τεκμηρίωση για μερικές απ’αυτές 

 

o Αναμένονται τα αποτελέσματα  

 

o Παραμένουν κάποιες παλιές οδηγίες 

 

o Και αρκετά ερωτηματικά 

 

 



 
Ευχαριστώ πολύ! 

Γ. Μόραλης 
Πανσέληνος Μ’ 1977-78 


