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Σύγκρουση συμφερόντων: καμία 
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Ανοικτά ερωτήματα σχετικά με τη θεραπεία 

Τεκμηριωμένες απαντήσεις 

Τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες 

Πρόσφατη βιβλιογραφία 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Εισαγωγή 

 Αλλαγή θεώρησης στον 21ο αιώνα 

 Αμφισβήτηση μακροχρόνιων συνεπειών 

 Αμφισβήτηση της αξίας διάγνωσης της ΚΟΠ 

 Έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση 

 Λιγότερο επιθετική θεραπεία 

 Λιγότερο επεμβατική διαγνωστική προσέγγιση 

 Δυσκολία αναθεώρησης όσων ξέραμε 

Ουρολοιμώξεις και Παιδιατρική: γιατί τόση σύγχυση? 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Θεραπευτικά ερωτήματα 

 Διάγνωση: αρκεί η κ/α και πότε είναι θετική τελικά? 

 Φάρμακα: ποια, πότε και πόσο iv, πόσες μέρες συνολικά 

 Έλεγχος θεραπευτικού αποτελέσματος: είναι σκόπιμος? 

 Αρκούν τα αντιβιοτικά για την πρόληψη νεφρικής βλάβης? 

 Πως θα προλάβουμε τις υποτροπές? 

Σχεδόν πάντα διαθέσιμη κ/α: η θεραπεία μια εύκολη υπόθεση? 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Απαντήσεις? 

Μπορούμε να τις έχουμε από τις κατευθυντήριες οδηγίες? 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

κ/α: αρκεί για τη διάγνωση? 
 
1α 
  

+ παθολογική  
γενική ούρων 

 Πυουρία  

    (LE+) 

 Βακτηριουρία 

    (Nitrite +) 

NICE rGuideline 2016 AAP Guideline 2011  

Επιλογή ασθενών που  

χρειάζονται κ/α 

 

Συνεκτίμηση με κ/α για 

επιβεβαίωση διάγνωσης 

 

 
 
CII 

  

Πυουρία χωρίς ουρολοίμωξη? 

 Πυρετός, εντατική άσκηση 

 Ν. Kawasaki 

Ουρολοίμωξη χωρίς πυουρία? 

 AAP: όχι, λάθος μεθοδολογία 

 Παιδιά με ουδετεροπενία 

 Συγκεκριμένα παθογόνα 

     Enterococcus spp, P. aeruginosa 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

κ/α: πότε είναι θετική? 
 
1β 
  

Guidelines                     Method of collection                   CFUs/ml 
 
AAP 2011                        SPA/Catherization                      5 x 104 

                                       (Bag unacceptable)       pyuria+/-bacteriuria 
          
Italian Society                 Catherization            >104        

of Pediatric                     Clean catch/Bag            >105 

Nephrology 2012 

Canadian Pediatric          SPA                                           Any growth  
Society 2014                   Catherization                             5 x 104                                 
                                       Midstream/Clean catch              > 105   

EAU/ESPU 2016               SPA                                           Any growth 
                                       Catherization                            103-5 x 104 

                                       Midstream/Clean catch        >104 with symptoms 
             >105 without symptoms 
                                                                                     pyuria+/-bacteriuria 

 
CII 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

κ/α: πότε είναι θετική? 
 
1β 
  

 203 παιδιά 2 εβδ-17,5 ετών 

    υπόνοια ουρολοίμωξης 

 > 105 CFU/mL 

 36 UTI   1,7 x 107 CFU/mL 

 12 (7,2%)  ψευδώς (+) κ/α 

   cut-off  > 106 CFU/mL 

1998 

Swerkersson  et al Pediatr Nephrol 2016  

Kanellopoulos  et al   Eur J Pediatr 2005 

cut-off > 105 CFU/mL 

 19%, 14%, 20% ψευδώς (-) κ/α 

cut-off > 5 x 104 CFU/mL 

 6,7%-10%  ψευδώς (-) κ/α 

  cut-off > 104 CFU/mL 

 + πυουρία + συμβατή κλινική εικόνα 

 
CII 

  

 103-104 ???? 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

κ/α: πότε είναι θετική? 
 
1β 
  

(+) κ/α χωρίς ουρολοίμωξη  Ασυμπτωματική βακτηριουρία 

 Ένα παθογόνο, κανένα κλινικό σύμπτωμα 

 Χωρίς πυουρία 

 Βρέφη, κορίτσια σχολικής ηλικίας 

 Βακτήρια χαμηλής λοιμογόνου δύναμης  

     («βιολογική προστασία») 

 Δεν σχετίζεται με νεφρική βλάβη 

 Δεν χρειάζεται θεραπεία ή ΧΜΠ 

Εξαιρέσεις 

 παιδιά με νεφρικό μόσχευμα 

 παιδιά ενόψει ουρολογικών επεμβάσεων 

AAP Guideline 2011  

EAU/ESPU Guideline 2015  

Ενήλικες 

 
CI 

  
Παιδιά 

 
CIΙ 

  

Δεν χρειάζονται «προληπτικές» κ/ες ούρων σε ασυμπτωματικά παιδιά 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

κ/α: πότε είναι θετική? 
 
1β 
  

ουρολοίμωξη χωρίς (+) κ/α  επιπλεγμένες μορφές ουρολοίμωξης 

 Εστιακή βακτηριδιακή νεφρίτιδα (λοβώδης νεφρωνία) 

 μεγαλύτερα παιδιά με ουρολογικό ιστορικό 

 απεικονιστική διάγνωση, άτυπη κλινική εικόνα 

 κ/α ούρων συχνά (-)  

 
Ανεπαρκής τεκμηρίωση 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Φάρμακα: ποια? 
 
2α 
  

Εμπειρική αγωγή-Βασικές αρχές 

 Εντόπιση λοίμωξης 

 Ηλικία παιδιού 

 Βαρύτητα κλινικής εικόνας 

 Παράγοντες κινδύνου για επιπλοκές 

  ουρολογικό ιστορικό 

  πρόσφατη έκθεση σε αντιβιοτικά 

AAP Guideline 2011  

 Τοπικά δεδομένα αντοχής 

 ετήσια επικαιροποίηση 

 Άμεση έναρξη 

 Λιγότερο ευρύ φάσμα 

 Τροποποίηση με το αντιβιόγραμμα 

CPS Guideline 2014  

 
Α/Β I 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Φάρμακα: ποια? 
 
2α 
  

Αντοχή ουροπαθογόνων 

  ΕSBL στελεχών 

  αντοχών παθογόνων κοινότητας 

Enterobacteriaceae isolates 

E
. 

c
o
li
 

T
o
ta

l 

6% 

4,5% 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Φάρμακα: ποια? 
 
2α 
  

Αν προκύψει ανθεκτικό παθογόνο? 

AAP Guideline 2011  Προσαρμογή στο αντιβιόγραμμα 

 
Α/Β I 
  

CPS Guideline 2014  

  συχνότητα ανθεκτικών στελεχών 

 κλινική βελτίωση παρά την αντοχή in vitro 

 in vivo ευαισθησία λόγω  συγκεντρώσεων φαρμάκου στα ούρα? 

 επιμολυνθέν δείγμα? 

  επανάληψη κ/ας 

 απόφαση με βάση την κλινική εικόνα 

 χορήγηση κινολόνης pos αλλά με σύνεση 

Προσαρμογή στο αντιβιόγραμμα 

μόνο επί μη βελτίωσης 

 
Ανεπαρκής  
τεκμηρίωση 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Φάρμακα: πότε και πόσο iv? 
 
2β 
  

 Ίδια αποτελεσματικότητα iv και pos 

 pos αγωγή: κατάλληλη για τα περισσότερα παιδιά 

 Έναρξη με iv για 48-72 hrs και συνέχιση pos 

  μικρότερα παιδιά 

  κλινική εικόνα τοξικότητας 

AAP Guideline 2011  

NICE rGuideline 2016 

 
Α/Β I 
  

EAU/ESPU Guideline 2015  

CPS Guideline 2014  

 Περιορισμένη εμπειρία pos αγωγής < 2-3 μην 

  συχνότητα ουροσήψης/ηλεκτρολυτικών 

      διαταραχών σε μικρά βρέφη  

 Ενδεχόμενη παράταση iv αγωγής  
Ανεπαρκής  
τεκμηρίωση 
  

Νεογνά? iv ολόκληρο το σχήμα? 

iv και συνέχιση pos? 

ISPN Guideline 2012  
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Φάρμακα: πόσες μέρες συνολικά? 
 
2γ 
  

Εμπύρετες ουρολοιμώξεις (συμμετοχή παρεγχύματος) 

 7-14 μέρες 

 Απουσία μελετών σύγκρισης σχημάτων 7, 10, 14 ημερών 

 Βραχέα σχήματα 3-5 ημερών  λιγότερο αποτελεσματικά 

AAP Guideline 2011  NICE rGuideline 2016 

 
Β I 

  

Απύρετες ουρολοιμώξεις (κυστίτιδες) 

 3-5 ημέρες 

 Απουσία πολλών μελετών σε παιδιά 

 Βραχέα σχήματα 1 δόσης ή 1 μέρας  λιγότερο αποτελεσματικά 

CPS Guideline 2014  NICE rGuideline 2016 

 
III 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Φάρμακα: πόσες μέρες συνολικά? 
 
2γ 
  

Επιπλεγμένες μορφές ουρολοίμωξης 

 Εστιακή βακτηριδιακή νεφρίτιδα (λοβώδης νεφρωνία) 

 Απόστημα 

 Πυόνεφρος 

 Επηρεασμένη κλινική εικόνα/νεφρική λειτουργία 

 Μη ανταπόκριση στην αντιβιοτική αγωγή σε 48 hrs 

 Άμεση διερεύνηση με US 

 Ενδεχόμενη χειρουργική παρέμβαση 

 3-6 εβδομάδες συνολική αγωγή (2 iv) 

Ειδικός πληθυσμός 

Εκτός γενικών 

οδηγιών 

CPS Guideline 2014  

 
C 

  

AAP Guideline 2011  
 
Ανεπαρκής  
τεκμηρίωση 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Επαναληπτική κ/α: χρειάζεται? 
 
3 
  

 Μόνο αν δεν υπάρχει κλινική ανταπόκριση 

 Μικροβιολογική απόδειξη ίασης δεν απαιτείται 

 Το θέμα δεν τίθεται καθόλου στις τρέχουσες οδηγίες 

 
Β ΙI 

  

AAP Guideline 1999  

Αγόρια 

< 1 έτους 

Enterococcus spp  

Πυρετός > 72 hrs 

ΚΟΠ 

Επιλεγμένες περιπτώσεις – όχι σε κάθε παιδί με ομαλή πορεία 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Αρκούν τα αντιβιοτικά? 
 
4 
  

Νεφρική βλάβη σε ουρολοίμωξη 

 84 παιδιά 1 εβδ-16 ετών 

    με ουρολοίμωξη 

 19 MPD χ 3 ημ + αντιβιοτικό 

 65 placebo χ 3 ημ +αντιβιοτικό 

 33% vs 60% (+) DMSA οξείας φάσης 

NICE rGuideline 2016 

 
Ανεπαρκής  
τεκμηρίωση 
  

 Στεροειδή 

 Βιταμίνες (A, D, E) 

 Μελατονίνη 

 ΑCE inhibitors 

 Νιφεδιπίνη 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Πως θα προλάβουμε τις υποτροπές? 
 
5 
  

 Παρακολούθηση 

 Προφύλαξη με αντιβιοτικά (ΧΜΠ) 

 Άλλα προληπτικά μέτρα 

Παρακολούθηση AAP Guideline 2011  

 Παιδιά < 2 ετών μετά 1ο επεισόδιο 

 Εκτίμηση σε κάθε εμπύρετο 

 Έλεγχος για ουρολοίμωξη κατά 

      την κρίση του γιατρού  
 
CIII 

  

NICE rGuideline 2016 

 Όχι παιδιά με ομαλή πορεία 

 Όχι παιδιά με ήπια ΚΟΠ 

 Όχι παιδιά με ασυμπτ. Βακτηριουρία 

 Υποτροπές 

 Νεφρικές βλάβες  
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Πως θα προλάβουμε τις υποτροπές? 
 
5 
  

ΧΜΠ 

NICE Guideline 2007 

 Υποτροπές εμπύρετων 

     λοιμώξεων 

 Προτεραιότητα σε μη  

    φαρμακευτικά μέτρα 

Swedish Guideline 1999 

ISPN Guideline 2012  

 > 3 λοιμώξεις/12 μήν 
 
CIII 

  

Όχι σε κάθε παιδί 

με ουρολοίμωξη 

NICE Guideline 2007 

EAU/ESPU Guideline 2015  

  κινδύνου υποτροπών 

  μόνο παρακολούθηση 

 
Α 

  

Αντοχές παθογόνων 

 

 
CIII 

  

ΚΦ ανατομία  

ουροποιητικού 

 

 

Ήπια ΚΟΠ (Grade I, II) 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Πως θα προλάβουμε τις υποτροπές? 
 
5 
  

ΧΜΠ σε ΚΟΠ > Grade III  

2000s: αμφισβήτηση υπεύθυνη για  αντοχή ουροπαθογόνων 

  αρχικά μικρές μελέτες  από 1 κέντρο 

 4 πολυκεντρικές 2006-2008 (ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία) 

 χωρίς διαφορές μεταξύ παιδιών με και χωρίς ΧΜΠ 

3 μεγάλες RCTs 

  PREVENT (Αυστραλία) 

 Swedish Reflux trial (Σουηδία) 

 RIVUR (ΗΠΑ) 

 έλεγχος υποτροπών 

 κορίτσια > αγόρια 

 χωρίς επίδραση στη 

νεφρική  βλάβη 

ISPN Guideline 2012  

NICE rGuideline 2016 

 
ΒI 

  
AAP   
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Πως θα προλάβουμε τις υποτροπές? 
 
5 
  

Ερωτήματα προς διερεύνηση ΧΜΠ 

 Ποιο φάρμακο  

    (εκτός κοτριμοξαζόλης/τριμεθοπρίμης) 

 Νιτροφουραντοϊνη 

 Κεφακλόρη 

 Αμοξικιλλίνη 

 6 μήνες 

 Έως ελέγχου σφιγκτήρων? 

 αγόρια : έως 12 μην 

    κορίτσια : έως ελέγχου σφιγκτήρων 

NICE rGuideline 2016 

 Πόσο καιρό 

 Ενιαία τακτική για όλα τα παιδιά? 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Πως θα προλάβουμε τις υποτροπές? 
 
5 
  

Άλλα μέτρα πρόληψης 

 Αντιμετώπιση BBD 

 Αποφυγή θεραπείας ασυμπτωματικών επεισοδίων βακτηριουρίας 

 Περιτομή (όλα τα αγόρια, σοβαρή ΚΟΠ προληπτικά, υποτροπές) 

 Cranberries 

 Προβιοτικά 

NICE rGuideline 2016 ISPN Guideline 2012  

 
ΒI 

  

 
Ανεπαρκής  
τεκμηρίωση 
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Ουρολοιμώξεις: τεκμηριωμένη θεραπεία 

Συνοψίζοντας… 

 Διάγνωση  

 Φάρμακα:  

 Έλεγχος θεραπευτικού αποτελέσματος 

 Αρκούν τα αντιβιοτικά για την πρόληψη νεφρικής βλάβης? 

 Πως θα προλάβουμε τις υποτροπές? 

 

 
C IΙ 

   
Α/Β I 
  

 
Ανεπαρκής τεκμηρίωση 
   

Β ΙI 
  

 
Ανεπαρκής τεκμηρίωση 
  

 
Α I 

  

 
Β I 
  

 
C III 
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Συμπεράσματα 

 Πολλά από τα θεραπευτικά ερωτήματα των ουρολοιμώξεων 

     παραμένουν χωρίς τεκμηριωμένες απαντήσεις  

 Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρονται στα γενικότερα και 

όχι στα ειδικά θέματα  

 Μεγαλύτερες δυνατότητες αξιόπιστων μελετών 

περισσότερες τεκμηριωμένες απαντήσεις στο μέλλον 
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Ευχαριστώ πολύ! 

Guidelines Real life 
 
ΑRE NOT 
  


