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Οι ουρολοιμώξεις (ΟΥΛ) αποτελούν σήμερα 
τις πιο συχνές βακτηριακές λοιμώξεις της 
βρεφικής και πρώιμης παιδικής ηλικίας στις 
περισσότερες αναπτυγμένες χώρες και 
συχνά οδηγούν στην διάγνωση συγγενών 
ανωμαλιών του ουροποιητικού 
συστήματος, συνηθέστερα της ΚΟΠ 



Τα παιδιά με εμπύρετη ΟΥΛ (θ ≥ 38,5 0C) θα 
πρέπει να θεωρούνται ότι εμφανίζουν 
λοίμωξη του ανώτερου ουροποιητικού 
συστήματος



 Η διάγνωση της λοίμωξης του ανώτερου 
ουροποιητικού συστήματος συχνά 
στηρίζεται στον συνδυασμό κλινικών και 
εργαστηριακών ευρημάτων.

 Η ευαισθησία και η ειδικότητα των τιμών 
CRP ≥ 20 mg/l στη διάγνωση της ΟΠΝ σε 
σχέση με το DMSA βρέθηκε ότι είναι 86-
100% και 19-60% αντίστοιχα



 Η  αξιόπιστη διάγνωση της ΟΥΛ απαιτεί 
ποσοτική απομόνωση ουροπαθογόνου
βακτηριδίου σε κ/α κατάλληλου δείγματος 
ούρων

 Απαιτείται παρουσία πυουρίας και 
τουλάχιστον 50000 αποικίες/ml ενός 
μοναδικού ουροπαθογόνου μικροβίου



 Η ανεύρεση νιτρικών στα ούρα εμφανίζει χαμηλή 
ευαισθησία(18-88%) αλλά υψηλή ειδικότητα(76-100%) 
για την διάγνωση της ΟΥΛ σε σχέση με την κ/α 
ούρων. 

 Αντίστοιχα η ευαισθησία της θετικής λευκοκυτταρικής 
εστεράσης είναι 38-100% ενώ η ειδικότητα της είναι 69-
98%.

 Ο συνδυασμός θετικών νιτρικών και λευκοκυτταρικής 
εστεράσης έχει ευαισθησία 30-89% και ειδικότητα 89-
100%, εμφανίζοντας έτσι υψηλότερη θετική 
προγνωστική αξία ως προς την  διάγνωση της ΟΥΛ 



 Πυουρία > 5 κοπ
 Νιτρώδη (+) 
 Κ/α ούρων (+) ανάπτυξη  >104 

μικροργανισμοί/ml με καθετήρα ή 
υπερηβική



Παιδιά με: 
 NT (-) dipstick, 
 LE  (-)
 Χωρίς πυουρία
 Χωρίς βακτηριουρία στην μικροσκοπική 

εξέταση
 Έχουν ποσοστό  < 1% να έχουν UTI



Το 7% των κοριτσιών και το 2% των αγοριών 
θα έχει ένα πρώτο επεισόδιο συμπτωματικής 
ΟΥΛ έως την ηλικία των 6 ετών



 Σε παιδιά με UTI ή υδρονέφρωση  - ΚΟΠ 16%
 84% των παιδιών με υδρονέφρωση είχαν 

φυσιολογική VCUG
 11% των παιδιών χωρίς υδρονέφρωση είχαν 

VUR (ΚΟΠ)
 31% των παιδιών με ΚΟΠ είχαν φυσιολογικό U/S 

NOK
 Σύμφωνα με αυτά τα ευρήματα το U/S NOK δεν 

αποτελεί σημαντική εξέταση για την διάγνωση 
της ΚΟΠ



Σε ένα ακόμα μικρότερο αριθμό παιδιών, 
πολλαπλές ΜΝΒ μπορεί να οδηγήσουν 
σε νεφροπάθεια από παλινδρόμηση, 
έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, 
υπέρταση και λευκωματουρία



 Κορίτσια με πυρετό παρουσιάζουν UTI
 < 3 μηνών , σε ποσοστό 7,5%, 
 3-6 μηνών σε ποσοστό 5,7%, 
 6-12 μηνών σε ποσοστό 8,3%
 12-24 μηνών σε ποσοστό 2,1%



 Το Escherichia coli είναι το πιο συχνό ουροπαθογόνο
μικρόβιο

 UTI προκύπτει από τον βακτηριακό αποικισμό του 
βλεννογόνου του ουροποιητικού συστήματος

 Λαμβάνει χώρα πολλαπλασιασμό των βακτηρίων και 
κυτταρική βλάβη. 

 Η διαταραχή υποδοχέων των κυττάρων από παθογόνα 
μικρόβια ενεργοποιεί την παραγωγή κυτοκινών, 
φλεγμονωδών κυττάρων και ειδική ανοσία

 Τα ουροπαθογόνα μικρόβια που προκαλούν οξεία 
πυελονεφρίτιδα παράγουν πιο δραστικούς γονοτύπους (π.χ. 
προσκόλληση, παραγωγή τοξινών) και διεισδύουν σε 
σύγκριση με εκείνα που προκαλούν λοιμώξεις του κατώτερου 
ουροποιητικού συστήματος



 Αναφέρεται γενετική διαφοροποίηση στην 
ευαισθησία στη βακτηριακή διείσδυση  και 
λοίμωξη. 

 Αρκετές μελέτες έχουν συνδέσει την ατομική 
ευπάθεια στα ουροπαθογόνα με 
ελαττώματα στα γονίδια που ρυθμίζουν την 
ανοσολογική απάντηση στα μικρόβια και 
στην αποβολή αυτών



 Στα παιδιά ≤ 2 ετών με πιθανή συμπτωματική 
ΟΥΛ το δείγμα ούρων για καλλιέργεια θα 
πρέπει να λαμβάνεται με υπερηβική
παρακέντηση ή καθετηριασμό της 
ουροδόχου κύστης ή στο μέσο ελεύθερης 
ούρησης (clean catch)

 Στα παιδιά > 2 ετών, η λήψη δείγματος 
ούρων θα πρέπει να γίνεται στο μέσο 
ελεύθερης ούρησης (clean catch)



Η λήψη δείγματος με καθετηριασμό της 
ουροδόχου κύστης εμφανίζει υψηλή 
ειδικότητα και ευαισθησία (99% και 95% 
αντίστοιχα) συγκρινόμενη με την υπερηβική 
παρακέντηση 



 Η αρνητική μικροσκοπική εξέταση των ούρων για 
πυουρία (λευκοκύτταρα <5/hpf) ή βακτηριουρία 
είναι πιο αξιόπιστη στον αποκλεισμό ΟΥΛ, σε 
σχέση με την ύπαρξη αρνητικών ευρημάτων από 
τις ταινίες εμβύθισης. 

 Η παρουσία ή απουσία της βακτηριουρίας είναι 
πιο αξιόπιστη από τη παρουσία ή απουσία της 
πυουρίας ως προς την διάγνωση ή τον 
αποκλεισμό της ΟΥΛ



Αποτέλεσμα 
μικροσκοπικής 

εξέτασης

Πυουρία (+) Πυουρία (-)

Βακτηριουρία (+) Το βρέφος ή το παιδί 
πρέπει να θεωρείται ότι 
έχει UTI

Το βρέφος ή το παιδί 
πρέπει να θεωρείται ότι 
έχει UTI

Βακτηριουρία (-) Η αντιβιοτική θεραπεία 
θα πρέπει να ξεκινά εάν 
υπάρχει κλινική ένδειξη 
UTI

Το βρέφος ή το παιδί θα 
πρέπει να θεωρείται ότι 
δεν έχει UTI



Σημαντική
βακτηριουρία

Αριθμός αποικιών> 105 / ml ενός 
μικροβίου σε δείγμα στο μέσο της 
ούρησης clean catch

Ασυμπτωματική βακτηριουρία Παρουσία σημαντικής βακτηριουρίας
σε δύο ή περισσότερα
δείγματα σε ασυμπτωματικό παιδί 

Επιπλεγμένη UTI Τοξικότητα, επίμονος έμετος, 
αφυδάτωση, άλγος στη νεφρική χώρα, 
επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, μη 
κλινική ανταπόκριση στη θεραπεία μετά 
από 48 ώρες

Απλή UTI UTI με χαμηλό πυρετό, δυσουρία, 
συχνουρία, αλλά κανένα από τα 
παραπάνω συμπτώματα



Η ασυμπτωματική βακτηριουρία θα πρέπει 
να διαχωρίζεται από την συμπτωματική ΟΥΛ 
και δεν πρέπει να θεραπεύεται



 Εννοούμε την ανάπτυξη βακτηρίων σε Κ/α δείγματος 
ούρων στο μέσο ελεύθερης ούρησης (≥ 105

αποικιών/ml) όταν δεν συνοδεύεται από κανένα άλλο 
σύμπτωμα (πυρετό, συχνουρία, έπειξη προς ούρηση, 
δυσουρία)

 Η ασυμπτωματική βακτηριουρία οφείλεται σε 
ουροπαθογόνα βακτήρια με μικρή λοιμογόνο δράση

 Συμπερασματικά δεν υπάρχει κάποιο όφελος από την 
χορήγηση αντιμικροβιακής θεραπείας



 Σε περίπτωση που η ασυμπτωματική 
βακτηριουρία οφείλεται σε νοσοκομειακά 
μικροβιακά στελέχη (πχ. ψευδομονάδα), 
θα πρέπει να γίνεται επιβεβαίωση με 
κατάλληλη λήψη δείγματος ούρων, 
κυρίως στα παιδιά ≤ 2 ετών.

 Σε περίπτωση που επιμένουν τέτοια 
στελέχη, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
θεραπευτικά



 Εμπύρετη UTI σε βρέφη – παιδιά ηλικίας     
2 μηνών – 2 ετών

 Πυουρία ή βακτηριουρία
 Κ/α ούρων: (+) βακτηριακή ανάπτυξη 

> 50.000 CFUs

 Διάγνωση UTI



 Απεικονιστικός έλεγχος
 RBUS (U/S Νεφρών – κύστεως ) σε όλα τα 

παιδιά
 VCUG (ανιούσα κυστεογραφία ) σε 

ειδικές περιπτώσεις
 α. παθολογικό U/S (υδρονέφρωση, ουλές 

ή αποφρακτική ουροπάθεια
 β. υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις
 γ. μη τυπική UTI με μη-E.Coli ή άτυπη 

κλινική πορεία



 23% των παιδιών με APN έχουν ΚΟΠ
 H AAP δεν συνιστά  DMSA scan ως 

εξέταση ρουτίνας  σε βρέφη με το 1ο

επεισόδιο εμπύρετης UTI
 Το DMSA αποτελεί καλύτερη εξέταση από 

το U/S ΝΟΚ για την διάγνωση ασθενών 
με ΚΟΠ 



 Ορίζεται ως ουρολοίμωξη του ανώτερου 
ουροποιητικού, η παρουσία βακτηριουρίας
και θερμοκρασίας > 38 0C ή θερμοκρασίας 
< 38 0C και άλγους στην οσφύ

 Η παρουσία πυρετού (θ ≥ 38,5 0C) σε παιδιά 
με ουρολοίμωξη, έχει βρεθεί ότι εμφανίζει 
ευαισθησία και ειδικότητα 86% και 64% 
αντίστοιχα ως προς την διάγνωση της ΟΠΝ, 
σε σχέση με το σπινθηρογράφημα DMSA



 Στις περιπτώσεις που είναι κλινικά 
απαραίτητος ο διαχωρισμός της 
λοίμωξης ανώτερου και κατώτερου 
ουροποιητικού, θα πρέπει να διενεργείται 
Power Doppler ΥΧ.

 Η χρήση του βελτιώνει την διαγνωστική 
αξία του ΥΧ (ευαισθησία: 74-87% και 
ειδικότητα: 86-92%)



Υπερηχογράφημα ουροποιητικού 
συστήματος θα πρέπει να διενεργείται σε 
παιδιά κάθε ηλικίας με πρώτο επεισόδιο 
ΟΥΛ (εμπύρετης ή απύρετης)



 Η ΚΟΓ  δεν θα πρέπει να διενεργείται ως εξέταση 
ρουτίνας σε παιδιά μετά το 1ο επεισόδιο 
εμπύρετης ουρολοίμωξης

 Είναι η καλύτερη εξέταση για την διάγνωση της 
ΚΟΠ, του βαθμού αυτής και της ανατομίας της 
ουρήθρας στα αγόρια

 Έχει ακτινοβολία, κίνδυνο για ουρολοίμωξη και 
είναι επεμβατική



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ

 Μετά το 10 επεισόδιο εμπύρετης ΟΥΛ σε ειδικές 
περιπτώσεις:
- παθολογικό U/S νεφρών (διάταση του ΠΚΣ ή 
καλύκων, σταθερή διαφορά στο μέγεθος μεταξύ 
των νεφρών > 10 mm)
- παρουσία ουλών ή άλλα ευρήματα που 
συνηγορούν για ΚΟΠ > ΙΙΙ 
- αποφρακτική ουροπάθεια
- μη κλινική ανταπόκριση στη θεραπεία για 48-72 h
- άτυπη UTI από μη E.Coli, 
- επηρεασμένη γενική κατάσταση (σηψαιμία), 
- σε εμπύρετες υποτροπιάζουσες ΟΥΛ 

 Σε παιδιά < 2 ετών ενδείκνυται μετά το 2ο επεισόδιο 
UTI



 Το DMSA scanning,5-6 μήνες μετά το επεισόδιο 
ΟΥΛ θα πρέπει να διενεργείται σε παιδιά κάθε 
ηλικίας με:

1. Πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ΟΥΛ και ΚΟΠ ≥ ΙΙΙ 
βαθμού

2. Σοβαρή κλινική εικόνα εμπύρετης ΟΥΛ
3. Πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ΟΥΛ και 

παθολογικό DMSA στην οξεία φάση
4. Πρώτο επεισόδιο ΟΥΛ (εμπύρετης ή απύρετης) 

και σταθερή διαφορά στο μέγεθος μεταξύ των 
δύο νεφρών > 10 mm στο ΥΧ

5. Υποτροπιάζοντα επεισόδια εμπύρετης ΟΥΛ 



 Ασταθής κύστη (unstable bladder)
 Δυσυνεργική κύστη (discoordinated

bladder) η σοβαρότερη μορφή της 
οποίας αποτελεί την μη νευρογενή-
νευρογενή ή σύνδρομο Hinman



 Η κυστεογραφία δεν είναι απαραίτητη για 
βρέφη και παιδιά μετά το 1ο επεισόδιο 
εμπύρετης ουρολοίμωξης εκτός εάν στο U/S
νεφρών κύστης διαγνωσθούν ευρήματα 
που συνηγορούν για ΚΟΠ, συγγενείς 
νεφρικές ανωμαλίες ή αποφρακτική 
ουροπάθεια 

 Για βρέφη < 2 μηνών με εμπύρετη 
βακτηριακή σηψαιμία η διερεύνηση και η 
αντιμετώπιση είναι διαφορετική



 Παιδιά αιμοδυναμικά ασταθή που έχουν ↑ 
κρεατινίνη αίματος ή κοιλιακή μάζα, μειωμένη 
διούρηση και δεν βελτιώνονται κλινικά μέσα 
σε 24 h ή ο πυρετός δεν υποχωρεί σε 48 h
από την έναρξη των αντιβιοτικών 
συνιστάται:

 Διενέργεια U/S ΝΟΚ για έλεγχο αποστήματος 
ή απόφραξη

 IV αγωγή για  επιπλεγμένη UTI έως ότου 
βελτιωθεί η κλινική εικόνα του παιδιού   



 Εάν το μικρόβιο είναι ανθεκτικό στα per os
αντιβιοτικά, θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
κινολόνη

 Εάν το παιδί παραμένει συμπτωματικό η 
εξέταση ούρων και η Κ/α ούρων θα 
πρέπει να επαναληφθεί 



Άτυπη Ουρολοίμωξη
- Βαριά νόσηση
- Μικρό εύρος ούρησης
- Μάζα ουροδόχου κύστης ή κοιλίας
- Αυξημένη κρεατινίνη
- Σηψαιμία
- Μη ανταπόκριση στη θεραπευτική αγωγή 

σε  48h
- Λοίμωξη με μη-E.Coli



 U/S ΝΟΚ
 Ανιούσα κυστεοουρηθρογραφία (VCUG) 

ή ραδιοισοτοπική κυστεογραφία
 DMSA ή MAG-3 + IRC
 To U/S NOK σε παιδιά < 2 ετών μετά την 1η

εμπύρετη UTI στην οξεία φάση ή εντός  2 
εβδομάδων  



Υδρονέφρωση που παρουσιάζεται σε 
μεγάλου βαθμού ΚΟΠ (IV – V) έχει το 
πλεονέκτημα της άμεσης διάγνωσης, 
είναι χωρίς ακτινοβολία και είναι μη 
επεμβατικό



 Έχει λιγότερη ακτινοβολία από την VCUG
 Δίνει λιγότερες ανατομικές πληροφορίες για την 

ουρήθρα στα αγόρια και μπορεί να διαλάθει η 
διάγνωση των βαλβίδων οπίσθιας ουρήθρας

 Στα κορίτσια ενδείκνυται για έλεγχο της ΚΟΠ και 
για follow up και στα δύο φύλα 



 Η διάγνωση της ΚΟΠ με τη μέθοδο αυτή 
βασίζεται στην εμφάνιση φυσαλίδων 
σκιαγραφικού στους ουρητήρες ή στο ΠΚΣ



 Σε νεογέννητα και βρέφη < 2 μηνών συνιστάται 
iv αντιβιοτική αγωγή

 Ο  συνδυασμός αμπικιλλίνης με 
αμινογλυκοσίδη ή 3ης γενιάς κεφαλοσπορίνης
έχει πολύ καλά αποτελέσματα

 Μία ημερήσια δόση αμινογλυκοσίδης είναι πιο 
ασφαλής και ισοδύναμη με 2 δόσεις 
ημερησίως 



 Με επιτυχή θεραπεία, τα ούρα συνήθως 
αποστειρώνονται μετά από 24 ώρες, και η πυουρία 
συνήθως εξαφανίζεται μέσα3-4 ημέρες. 

 Συνήθως ο πυρετός παρουσιάζει ύφεση εντός 24-48 
ωρών μετά την έναρξη της θεραπείας σε 90% των 
περιπτώσεων. 

 Σε ασθενείς με παρατεταμένο πυρετό και ανεπαρκή 
ανταπόκριση, ανθεκτικών ουροπαθογόνων ή την 
παρουσία συγγενούς ή οξείας αποφρακτικής 
ουροπάθειας, απαιτείται άμεση εξέταση με U/S  ΝΟΚ



Η μεγάλη μελέτη Cochrane review σε παιδιά 
έως 18 ετών με πυελονεφρίτιδα δεν έδειξε 
διαφορά μεταξύ της χορήγησης:

 per os αντιβιοτικών για 10-14 ημέρες και
 iv για 3 ημέρες και εν συνεχεία per os για 10 

ημέρες
 Δεν βρέθηκε διαφορά συγκρίνοντας την iv 

χορήγηση για 3-4 ημέρες και εν συνεχεία per 
os για 10 ημέρες με την iv χορήγηση μόνο 
για 7-14 ημέρες 



Συνιστάται από πολλούς έμπειρους 
νεφρολόγους αρχική αγωγή με per os
αντιβιοτικά σε παιδιά με εμπύρετη UTI, μη 
τοξικά, χωρίς γνωστές ανατομικές 
ανωμαλίες του ουροποιητικού



 Per os 10 ημέρες cefixime εφόσον το παιδί είναι σε 
καλή γενική κατάσταση

 4 ημέρες iv κεφτριαξόνης ακολουθούμενη από 6 
ημέρες cefixime per os

 Ως θεραπεία οξείας πυελονεφρίτιδας σε παιδιά 
ηλικίας 1-36 μηνών

 Δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στις 
νεφρικές ουλές 6-8 μήνες μετά από την  UTI. 

 Η συνολική θεραπεία με αντιβιοτικά πρέπει να είναι 
7-14 ημέρες.





 Cefixime
 Gentamycin ± ampicillin
 Cefotaxime
 Ceftriaxone
 Επίπεδα αμινιγλυκοσιδών και έλεγχος 

νεφρικής λειτουργίας θα πρέπει να 
γίνονται, όταν χορηγούνται 
αμινογλυκοσίδες για διάστημα  > 48 h



 Υπερδιάγνωση της UTI είναι ένα συχνό 
πρόβλημα με αποτέλεσμα να γίνεται 
αυξημένη χρήση αντιβιοτικών και 
απεικονιστικός έλεγχος που δεν χρειάζεται

 Συλλογή ούρων με ¨σακουλάκι¨ δεν θα 
πρέπει να γίνεται για διάγνωση UTI

 Ούρα με χαμηλό αριθμό αποικιών, με 1-2 
μικρόβια και χωρίς πυουρία είναι 
συνήθως επιμόλυνση



 Βρέφη και παιδιά με εμπύρετη UTI θα 
πρέπει να θεραπευθούν με αντιβιοτικά για 
7-10 ημέρες

 Per os αντιβιοτικά θα πρέπει να δίνουμε 
στα παιδιά σαν αρχική θεραπεία, όταν 
δεν έχουν ένδειξη για εισαγωγή στο 
Νοσοκομείο και όταν ανέχονται χωρίς 
πρόβλημα τις δόσεις του φαρμάκου



Ο στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τα παιδιά 
με υποτροπιάζουσες εμπύρετες  
ουρολοιμώξεις που έχουν υψηλό ρίσκο να 
αναπτύξουν νεφροπάθεια από παλινδρόμηση 
(Reflux nephropathy)

ΣΤΟΧΟΣ



5 φορές 
συχνότερη στα 

αγόρια

ΣΥΓΓΕΝΗΣ “REFLUX NEPHROPATHY”

99M Tc DMSA scan in a child with 
prenatal VUR and "congenital" 
scarring



Ουρολοίμωξη με πυρετό > 1 - 2 ημερών → 
πυελονεφρίτις

 11.3% των κοριτσιών έως 16 χρόνων έχουν 
νοσήσει από 1 τουλάχιστον επεισόδιο 
ουρολοίμωξης

 5  από αυτά έχουν αναπτύξει μόνιμες 
πυελονεφριτιδικές αλλοιώσεις



Ο ρόλος της ΚΟΠ στην παθογένεια της 
πυελονεφρίτιδας 

τείνει να υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια



 Ηλικία της διάγνωσης, φύλο, φυλή, εθνικότητα
 Kαθυστερημένη θεραπεία 
 Yποτροπιάζουσες λοιμώξεις 
 Υψηλός πυρετός 
 Εργαστηριακοί δείκτες φλεγμονής όπως WBC, CRP, 

PCT
 Παρουσία ΚΟΠ 
 Εκτεταμένες νεφρικές παρεγχυματικές βλάβες





 Αποφρακτική ουροπάθεια
 ΚΟΠ > ΙΙΙ – Ενδονεφρική παλινδρόμηση
 Καθυστέρηση στην θεραπεία της 

ουρολοίμωξης > 2  24ωρα
 Υποτροπιάζουσες εμπύρετες 

ουρολοιμώξεις



 Nεφρικές ουλές - Mόνιμες ουλές μετά από UTI σε 
ποσοστό από 15 έως 60% των παιδιών που 
έχουν προσβληθεί

 Υπέρταση
 Προεκλαμψία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
 Πρωτεϊνουρία (μικρολευκωματίνη)
 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια – υποτροπιάζουσες 

UTI ως αιτία ΧΝΑ <1% 
 Στασιμότητα σωματικής  ανάπτυξης (ΒΣ, Υψος)
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DMSA scintigraphy



 Trimeth/sulfomethox 2 mg/kg
 Nitrofurantoin 1-2 mg/Kg
 Cephalosporins :
- Cephalexin 10 mg/Kg
- Cefaclor 10 mg/Kg
- Cefixime 3 mg/Kg
- Cefadroxil 10 mg/Kg
 Amoxicillin/Glav. acid 12 mg/Kg
 Amoxicillin 12 mg/Kg



 Δεν συνιστάται για ΚΟΠ I-ΙΙΙ βαθμού
 Συνιστάται για ΚΟΠ 
 IV-V βαθμού , 
 Παθολογικό U/S ΝΟΚ  
 Υδρονέφρωση με π-ο δ >1 cm



 Η χημειοπροφύλαξη με αντιβιοτικά δεν θα 
πρέπει να συνιστάται ως ρουτίνα σε βρέφη 
και παιδιά μετά από το πρώτο επεισόδιο UTI

 Η χημειοπροφύλαξη με αντιβιοτικά 
συνιστάται σε βρέφη και παιδιά με 
υποτροπιάζουσα UTI

 Η ασυμπτωματική βακτηριουρία σε βρέφη 
και παιδιά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με 
προφυλακτικά αντιβιοτικα



Αμφισβητείται η χρησιμότητά της σε 
παιδιά μετά από το 1ο επεισόδιο 
εμπύρετης ουρολοίμωξης με / χωρίς 
ΚΟΠ διότι:

Πρόσφατες μελέτες σε ασθενείς χωρίς UTI
που υποβλήθηκαν σε DMSA scan νεφρών
έδειξαν  προϋπάρχουσες νεφρικές βλάβες
προφανώς γενετικής προέλευσης



 Η χρήση των αντιβιοτικών ως ΧΜΠ αυξάνει 
την ανθεκτικότητα των βακτηρίων που 
αποτελεί μείζον ζήτημα σε παγκόσμιο 
επίπεδο ιδιαίτερα στα παιδιά

 Τα παιδιά είναι οι κύριοι καταναλωτές 
αντιβιοτικών σε ποσοστό 3 φορές 
υψηλότερο σε σχέση με ενηλίκους ασθενείς   



 607 παιδιά
 Υποτροπή UTI σε 39/302 με ΧΜΠ
 Υποτροπή UTI σε 72/305 χωρίς ΧΜΠ
 Η συχνότητα των νεφρικών ουλών δεν 

διαφέρει σημαντικά μεταξύ των παιδιών 
που έλαβαν ΧΜΠ (11,9%) και αυτών που 
δεν έλαβαν (10,2%)



Η ΧΜΠ θα πρέπει να χορηγείται:
 Σε βρέφη < 12 μηνών με υδρονέφρωση  

και π-ο δ πυέλου > 10 mm
 Σε βρέφη < 6 μηνών με εμπύρετη UTI με ή 

χωρίς ΚΟΠ 
 < 2 ετών με ΚΟΠ IV – V βαθμού με ή όχι  

παθολογικό DMSA
 < 2 ετών με παθολογικό U/S νεφρών ή 

υποτροπιάζουσες UTI



 Η έγκαιρη θεραπεία περιορίζει την 
νεφρική βλάβη σε σχέση με την 
καθυστερημένη θεραπεία 

 Ο κίνδυνος για νεφρικές ουλές αυξάνεται 
ανάλογα με τον αριθμό των 
υποτροπιαζόντων εμπύρετων 
ουρολοιμώξεων.



ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΚΕΣ





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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