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Διάγνωση
Η διάγνωση των ουρολοιμώξεων απαιτεί 

τεκμηρίωση της βακτηριουρίας με ποσοτι-
κή καλλιέργεια του κατάλληλου δείγματος 
των ούρων. Η γενική εξέταση των ούρων 
δεν μπορεί να αντικαταστήσει την καλλιέρ-
γεια στη διάγνωση των ουρολοιμώξεων, δι-
ότι δεν έχει την ευαισθησία και την ειδικότη-
τα της καλλιέργειας ούρων. Ωστόσο, η γε-
νική ούρων μπορεί να θέσει την υποψία της 
λοίμωξης και, ακολούθως, να αρχίσει η χο-
ρήγηση αντιμικροβιακής αγωγής πριν από 
το αποτέλεσμα της καλλιέργειας5,6.

Η λήψη του δείγματος ούρων για την καλ-
λιέργεια μπορεί να πραγματοποιηθεί με δι-
άφορους τρόπους. Η μέθοδος που επιλέ-
γεται για τη λήψη των ούρων θα πρέπει να 
έχει ως στόχο να προσεγγίσει σε ποιότητα, 
όσο αυτό είναι δυνατόν, τα ούρα που βρί-
σκονται στην ουροδόχο κύστη για να μειώ-
νονται τα ψευδώς θετικά ή αρνητικά αποτε-
λέσματα της καλλιέργειας των ούρων7.

Η λήψη των ούρων με αυτοκόλλητο ου-
ροσυλλέκτη (ειδικό σακουλάκι) αποτελεί 
τον πιο εύκολο και λιγότερο τραυματικό 
τρόπο για τα παιδιά < 2 χρόνων, που δεν 
ελέγχουν την ούρησή τους. Το σακουλάκι 
επικολλάται στο περίνεο, γύρω από το πέ-
ος στα αγόρια και τον κόλπο στα κορίτσια, 
μετά από επιμελή καθαρισμό της περιοχής 
και στέγνωμα με αποστειρωμένη γάζα. Αν 
και αυτή η μέθοδος έχει ποσοστό ευαισθη-
σίας που φθάνει το 100% στη διάγνωση της 
ουρολοίμωξης, η ειδικότητά της κυμαίνεται 
από 14-84%, με αποτέλεσμα το ποσοστό 
των ψευδώς θετικών καλλιεργειών να είναι 
αρκετά υψηλό (80-90%)4,5. Παρότι μια αρ-
νητική καλλιέργεια μπορεί να αποκλείσει την 
ουρολοίμωξη, η θετική δεν μπορεί πάντο-
τε να τεκμηριώσει τη διάγνωση της λοίμω-
ξης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το δείγ-
μα των ούρων μπορεί να επιμολυνθεί από 
το κόλπο και την ακροποσθία στα κορίτσια 
και αγόρια αντίστοιχα. Παρόλα αυτά, ο αυ-
τοκόλλητος ουροσυλλέκτης χρησιμοποιεί-
ται ευρέως στην καθημερινή πρακτική διό-
τι είναι μια μέθοδος μη επεμβατική και δεν 
απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία από το νοση-
λευτικό προσωπικό.

Η λήψη ούρων από το μέσο ρεύμα ού-
ρησης αποτελεί τον κλασικό τρόπο συλλο-
γής ούρων από παιδιά μικρής ηλικίας που 
ελέγχουν την ούρησή τους, καθώς και από 
τα μεγαλύτερα παιδιά. Όταν η συλλογή των 
ούρων πραγματοποιείται με σωστό τρόπο, 
η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθό-
δου φτάνει το 90% και 95% αντίστοιχα8. 
Ωστόσο, εάν δεν τηρούνται οι οδηγίες για 
σωστή λήψη των ούρων, το δείγμα μπορεί 
να επιμολυνθεί από τη μικροβιακή χλωρί-
δα της ουρήθρας, της ακροποσθίας και του 
κόλπου σε ποσοστό μέχρι 30%, καθιστώ-
ντας δύσκολη την αξιολόγηση μιας θετικής 
καλλιέργειας9.

Ο καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης 
αποτελεί μια χρήσιμη τεχνική για λήψη αξι-
όπιστου δείγματος για καλλιέργεια ούρων 
από ασθενείς κάθε ηλικίας. Η λήψη ούρων 
με καθετηριασμό της κύστης συνιστάται στα 
παιδιά βρεφικής ηλικίας, κυρίως στις περιπτώ-
σεις που η υπερηβική παρακέντηση αποτυγ-
χάνει ή αντενδεικνύεται. Κατά τη διάρκεια της 
συλλογής των ούρων θα πρέπει να απορ-
ρίπτονται τα πρώτα ούρα και να συλλέγο-
νται τα επόμενα, 15-20 ml σε αποστειρωμέ-
νο ουροδοχείο, ούτως ώστε να μειώνεται η 
πιθανότητα επιμόλυνσης του δείγματος από 
τα μικρόβια της ουρήθρας και της ακροπο-
σθίας. Η ευαισθησία και η ειδικότητα αυτής 
της μεθόδου κυμαίνεται μεταξύ 95 και 99%. 
Ωστόσο, ο καθετηριασμός της ουρήθρας θε-
ωρείται μια επεμβατική μέθοδος με αποτέ-
λεσμα να υπάρχει κίνδυνος τραυματικής κά-
κωσης της ουρήθρας και εισόδου μικροβί-
ων εντός της ουροδόχου κύστης7,10.

Η υπερηβική παρακέντηση της ουροδόχου 
κύστεως αποτελεί τον πιο αξιόπιστο τρόπο 
λήψης ούρων για καλλιέργεια, διότι απο-
φεύγεται η επιμόλυνση του δείγματος από 
τα μικρόβια της ουρήθρας και της περιγεν-
νητικής χώρας. Αυτή η τεχνική εφαρμόζε-
ται, συνήθως, σε παιδιά ηλικίας μικρότερης 
του ενός έτους, όπου η ουροδόχος κύστη 
αποτελεί ενδοκοιλιακό όργανο. Το ποσοστό 
επιτυχίας στην πρώτη προσπάθεια κυμαίνε-
ται μεταξύ του 80-90%, ενώ της υπερηχο-
γραφικής καθοδήγησης φτάνει το 100%5,11. 
Η παρακέντηση της κύστης γίνεται στη μέ-
ση γραμμή, σε απόσταση 2 cm πάνω από 
την ηβική σύμφυση και με βελόνη 22G. Οι 
αντενδείξεις της μεθόδου αφορούν σε ασθε-
νείς με διαταραχές της πηκτικότητας του αί-
ματος και στις περιπτώσεις με ιστορικό χει-
ρουργικής επέμβασης στην κοιλιά. Η καλ-
λιέργεια αξιολογείται ως θετική όταν υπάρ-
χει οποιαδήποτε ανάπτυξη ενός είδους μι-
κροβίου, διότι ο κίνδυνος επιμόλυνσης εί-
ναι ελάχιστος. Η αξιολόγηση του αποτελέ-
σματος της καλλιέργειας ούρων, ανάλογα 
με τον τρόπο λήψης των ούρων, φαίνεται 
στον πίνακα 112.

Αν και η πυουρία αποτελεί μία ισχυρή έν-
δειξη για την ύπαρξη ουρολοίμωξης, μπο-
ρεί, επίσης, να υφίσταται σε παιδιά με εμπύ-
ρετο χωρίς να υπάρχει ουρολοίμωξη. Από 
την άλλη πλευρά, το 50% των ασθενών με 
σημαντικού βαθμού βακτηριουρία μπορεί να 
μην έχουν αυξημένο αριθμό πυοσφαιρίων 
στα ούρα (>5 πυοσφαίρια/mm3). Ωστόσο, 
ο συνδυασμός πυουρίας και βακτηριουρίας 
σε ένα φρέσκο δείγμα ούρων αποτελεί ισχυ-
ρή ένδειξη για την παρουσία ουρολοίμωξης 
και δικαιολογεί την έναρξη αντιμικροβιακής 
αγωγής πριν την έλευση του αποτελέσμα-
τος της καλλιέργειας ούρων13.

Η ανίχνευση της πυουρίας και βακτηριου-
ρίας μπορεί να γίνει με τις ταινίες αντίδρα-
σης (Lipsticks). Η ανίχνευση των πυοσφαιρί-
ων στηρίζεται στην παρουσία της εστεράσης 
των λευκοκυττάρων (leucocyte esterase). Η 
εστεράση βρίσκεται στα κοκκία των πολυ-
μορφοπύρηνων και αντιδρά με τη χρωστική 
της ταινίας chloroacetate με αποτέλεσμα να 
αλλάξει χρώμα. Η ανίχνευση της βακτηριου-
ρίας βασίζεται στην παρουσία του ενζύμου 
νιτρική ρεδουκτάση (nitrate reductase) των 
βακτηρίων. Το ένζυμο αυτό αναγάγει τα νι-
τρικά σε νιτρώδη, τα οποία προκαλούν αλ-
λαγή του χρώματος στην περιοχή αντίδρα-
σης της ταινίας. Η ευαισθησία και η ειδικότη-
τα αυτής της δοκιμασίας κυμαίνεται από 75-
95% και 90-98% αντίστοιχα. Ωστόσο, αρκε-
τά συχνά δίνουν ψευδώς αρνητικά αποτελέ-
σματα εάν υπάρχει συχνή κένωση της ουρο-
δόχου κύστεως, χαμηλό ειδικό βάρος των 
ούρων, χαμηλή πρόσληψη νιτρικών με την 
τροφή ή λοίμωξη με βακτήρια, τα οποία δεν 
παράγουν τα αντίστοιχα ένζυμα. Μία θετική 
αντίδραση στα πυοσφαίρια και τα νιτρώδη 
αποτελεί ένδειξη για την εκτέλεση καλλιέρ-
γειας ούρων και χορήγηση εμπειρικής θε-
ραπείας, εάν το παιδί έχει συμπτωματολο-
γία ουρολοίμωξης14.

Οι ουρολοιμώξεις στην παιδική ηλικία
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ

Μέθοδος λήψης ούρων Αριθμός αποικιών Πιθανότητα λοίμωξης

Υπερηβική παρακέντηση
 

Gram (-): κάθε αριθμός 99%

Gram (+): > λίγες χιλιάδες 99%

Καθετηριασμός ουρήθρας > 105 95%

Μέσο ρεύμα ούρησης > 105 90-95%

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ

0-1 έτη

α Υπερηχογράφημα (U/S) του ουροποιητικού συστήματος (νεφροί, ουρητήρες, κύστη)

β Κυστεο-ουρηθρογραφία MCUG (ο καθετηριασμός πρέπει να καθυστερήσει μέχρι την υποχώρηση 
της λοίμωξης, αλλά καθυστέρηση μέχρι και για 6 εβδομάδες δεν είναι απαραίτητη)

γ Στατικό σπινθηρογράφημα (DMSA)

Εξαιρέσεις

i Εάν το υπερηχογράφημα (U/S) είναι φυσιολογικό και έχει πραγματοποιηθεί από έμπειρο χειριστή 
και το παιδί είναι απύρετο και δε νοσηλεύεται, μπορεί να παραλειφθεί η κυστεο-ουρηθρογραφία 
(MCUG) και συστήνεται αναμονή

ii Εάν διαπιστωθεί σημαντική υδρονέφρωση στο υπερηχογράφημα και απουσία παλινδρόμησης 
στην κυστεο-ουρηθρογραφία (MCUG), πρέπει να αναζητηθεί η συμβολή ενός παιδο-νεφρο-
λόγου ή παιδο-ουρολόγου για να διαπιστωθεί η ανάγκη περαιτέρω απεικονιστικού ελέγχου, 
όπως με χρήση ραδιοϊσοτοπικής νεφρογραφίας με Mag3 ή DTPA (δυναμικό σπινθηρογράφημα 
νεφρών)

iii To στατικό σπινθηρογράφημα (DMSA) πρέπει να καθυστερήσει για 6 μήνες εάν υπάρχει κυστεο-
ουρητηρική παλινδρόμηση ή εάν το παιδί βρίσκεται σε προφυλακτική αγωγή με αντιβιοτικά

iv Εάν ο ασθενής προσέλθει με πυρετικό επεισόδιο και η διάγνωση της ουρολοίμωξης δεν είναι 
βέβαιη, τότε άμεσο στατικό σπινθηρογράφημα (DMSA) κατά την εισαγωγή θα διαπιστώσει 
πιθανή παρεγχυματική συμμετοχή

v Εάν ο ασθενής δε νοσηλεύεται και το υπερηχογράφημα και η κυστεο-ουρηθρογραφία (MCUG) 
(έμπειρος χειριστής) είναι φυσιολογικά, τότε το στατικό σπινθηρογράφημα (DMSA) δεν είναι 
απαραίτητο

1-5 έτη

α Υπερηχογράφημα (U/S) του ουροποιητικού συστήματος

β Κυστεο-ουρηθρογραφία (MCUG) μόνο εάν το υπερηχογράφημα (U/S) / στατικό σπινθηρογρά-
φημα (DMSA) έχουν ευρήματα ή εάν υπάρχει υποτροπιάζουσα αποδεδειγμένη λοίμωξη και/ή 
ισχυρό οικογενειακό ιστορικό

γ Στατικό σπινθηρογράφημα (DMSA), εφόσον υπάρχει υποψία πυελονεφρίτιδας ή παθολογικό 
υπερηχογράφημα ή εάν η κυστεο-ουρηθρογραφία MCUG δείξει σημεία σοβαρής παλινδρό-
μησης (καλύτερη εκτίμηση της ύπαρξης νεφρικών ουλών)

Εξαιρέσεις

i Δυναμικό σπινθηρογράφημα (Mag3) με έμμεση κυστεογραφία μπορεί να επιχειρηθεί σε παιδιά 
ηλικίας άνω των 3 ετών που συνεργάζονται

ii Υπερηχογράφημα με κένωση της κύστης πρέπει να πραγματοποιείται σε ασθενείς με συμπτώ-
ματα ακράτειας ούρων

iii Σε ορισμένα κέντρα, το υπερηχογράφημα (U/S) μπορεί να παρέχει εξίσου ακριβή εκτίμηση της 
ύπαρξης νεφρικών ουλών όσο και το στατικό σπινθηρογράφημα (DMSA)

Άνω των 5 ετών

α Υπερηχογράφημα του ουροποιητικού συστήματος (U/S)

β Στατικό σπινθηρογράφημα (DMSA), εφόσον το υπερηχογράφημα είναι παθολογικό ή υπάρχουν 
σοβαρά συστηματικά συμπτώματα (σε επείγουσα εισαγωγή στο νοσοκομείο)

γ Ραδιοϊσοτοπική νεφρογραφία με έμμεση κυστεογραφία για τη διαπίστωση παλινδρόμησης σε 
παρουσία νεφρικών ουλών στο υπερηχογράφημα (U/S) / στατικό σπινθηρογράφημα (DMSA)

δ MCUG μόνο σε προοπτική χειρουργείου ή σε υποτροπιάζοντα συμπτώματα παρά την αρνητική 
έμμεση κυστεογραφία

Η πραγματική επίπτωση των ουρολοιμώξεων δεν έχει ακριβώς καταγραφεί και ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Στα παιδιά 
ηλικίας μέχρι δύο ετών εκτιμάται ότι η επίπτωση των ουρολοιμώξεων κυμαίνεται μεταξύ 2-3%, ενώ στην ηλικία των 14 ετών 
φτάνει στο 4% και 12%, στα αγόρια και στα κορίτσια αντίστοιχα2,3. 
Η ηλικία και το φύλο παίζουν, επίσης, σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση των συμπτωμάτων μιας ουρολοίμωξης. Στα παιδιά 
ηλικίας μικρότερης των δύο ετών τα συμπτώματα είναι, συνήθως, άτυπα, όπως ευερεθιστότητα, καθυστερημένη ανάπτυξη, 
έμετοι, διάρροιες, πυρετός ή εικόνα σηψαιμίας. Τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας εμφανίζουν, συνήθως, συμπτωματολογία 
σχετική με το ουροποιητικό σύστημα, όπως είναι δυσουρία, καύσος κατά την ούρηση, συχνουρία και αιματουρία ή/και υψηλό 
πυρετό με ρίγος και άλγος στη νεφρική χώρα για περιπτώσεις πυελονεφρίτιδας4.



Αιτιολογία
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ουρολοιμώ-

ξεων στα παιδιά προκαλούνται από Gram (-) 
αερόβια βακτήρια που ανήκουν στην κατηγο-
ρία των εντεροβακτηριοειδών. Το Escherichia 
Coli απομονώνεται στο 80-85% των πε-
ριπτώσεων και ακολουθούν τα Proteus, 
Klebsiella, Enterobacter και Sertatior. Παιδιά 
με δυσπλασίες του ουροποιητικού συστή-
ματος μπορεί να εμφανίζουν ουρολοιμώ-
ξεις από παθογόνα βακτήρια, όπως ente-
rococci, staphylococci, και pseudomonas. 
Σε παιδιά που είναι σε ανοσοκαταστολή, 
σε χρόνια χημειοπροφύλαξη ή φέρουν μό-
νιμο ουροκαθετήρα αρκετά συχνά απομο-
νώνονται μύκητες15.

Στα νεογνά, η λοίμωξη του ουροποιητικού 
συνήθως αναπτύσσεται αιματολογικώς στα 
πλαίσια γενικευμένης λοίμωξης, ενώ στα 
παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας ανιόντως, μέ-
σω της ουρήθρας, από βακτήρια της εντε-
ρικής χλωρίδας που αποικίζουν το περίνεο 
και τον κόλπο στα κορίτσια. Η κυστεο-ου-
ρητηρική παλινδρόμηση αποτελεί τον πιο 
σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμ-
φάνιση πυελονεφρίτιδας και έχει φανεί ότι 
στο 30-40% των παιδιών με ουρολοίμω-
ξη συνυπάρχει κυστεο-ουρητηρική παλιν-
δρόμηση (ΚΟΠ)16. Επιπλέον, προδιαθεσι-
κοί παράγοντες είναι η λοιμογόνος δύνα-
μη του μικροβίου, η μικρή ηλικία (<12 μη-
νών), το θήλυ φύλο, η ύπαρξη αποφρακτι-
κής ουροπάθειας και οι γενετικοί παράγο-
ντες που αφορούν στον ξενιστή, όπως είναι 
η έκφραση των αντιγόνων της ομάδας αί-
ματος στα ουροεπιθηλιακά κύτταρα. Η νευ-
ροπαθητική ουροδόχος κύστη, η δυσκοιλι-
ότητα, ο μόνιμος καθετηριασμός της κύστε-
ως και η μακροχρόνια χορήγηση αντιβιοτι-
κών αποτελούν συνήθεις αιτίες υποτροπια-
ζουσών ουρολοιμώξεων.

Απεικονιστικός έλεγχος
Σήμερα υπάρχει η τάση όλα τα παιδιά (αγό-

ρια και κορίτσια) να υποβάλλονται σε απει-
κονιστικό έλεγχο μετά από ένα επεισόδιο 
επιβεβαιωμένης ουρολοίμωξης. Η συμβο-
λή του απεικονιστικού ελέγχου είναι καθο-
ριστική στην πρώιμη διάγνωση της ΚΟΠ και 
ανατομικών ανωμαλιών, οι οποίες μπορεί να 
αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες για 
την εκδήλωση ουρολοιμώξεων και νεφρι-
κών βλαβών. Ωστόσο, δεν υπάρχει ομοφω-
νία μεταξύ των διαφόρων «ειδικών» για το 
χρόνο που πρέπει να πραγματοποιείται και 
για το τι πρέπει να περιλαμβάνει κατά ηλικι-
ακή ομάδα ο απεικονιστικός έλεγχος. Η επι-
λογή για την εκτέλεση άμεσου ή όχι απεικο-
νιστικού ελέγχου εξαρτάται από την ανταπό-
κριση του ασθενή στη χορηγούμενη αντιμι-
κροβιακή αγωγή, τη νεφρική λειτουργία και 
το υπεύθυνο ουροπαθογόνο. Στο μεγαλύτε-
ρο ποσοστό των περιπτώσεων, οι απεικονι-
στικές εξετάσεις, εκτός από το υπερηχογρά-
φημα, εκτελούνται μετά από την ίαση της αρ-
χικής λοίμωξης.

Το υπερηχογράφημα είναι μία μη-επεμβα-
τική τεχνική και πρέπει να εκτελείται σε όλες 
τις ηλικίες. Ωστόσο, είναι μία υποκειμενική 
εξέταση και εξαρτάται από την εμπειρία του 
ακτινολόγου. Σε μετρίου βαθμού κυστεο-
ουρητηρική παλινδρόμηση μπορεί να είναι 
φυσιολογικό το υπερηχογράφημα νεφρών17. 
Η ενδοφλέβια πυελογραφία έχει, σε γενι-
κές γραμμές, αντικατασταθεί από το υπερη-
χογράφημα, όμως μπορεί να είναι απαραί-
τητη η εκτέλεσή της, εάν υπάρχει παθολο-
γικό εύρημα στο υπερηχογράφημα και δεν 
υφίσταται εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής. 
Επιπλέον, η ενδοφλέβια πυελογραφία θα 
πρέπει να εκτελείται στις περιπτώσεις που 
τα παιδιά πρόκειται να οδηγηθούν στο χει-
ρουργείο για λεπτομερή μελέτη του ουρο-
ποιητικού συστήματος. Η κυστεο-ουρηθρο-
γραφία είναι η πιο τραυματική απεικονιστι-

κή τεχνική για τη διερεύνηση των ουρολοι-
μώξεων - και με υψηλή δόση ακτινοβολίας. 
Παρόλα αυτά, παρέχει σημαντικές πληρο-
φορίες για τη μορφολογία της ουροδόχου 
κύστεως, για την ακριβή σταδιοποίηση της 
ΚΟΠ και για την ύπαρξη βαλβίδων της οπί-
σθιας ουρήθρας. Σε παιδιά ηλικίας μικρότε-
ρης του ενός έτους με εμπύρετες ουρολοι-
μώξεις θεωρείται εξέταση ρουτίνας, ενώ σε 
μεγαλύτερα παιδιά θα πρέπει να εκτελείται 
σε περιπτώσεις υποτροπιαζουσών ουρολοι-
μώξεων ή παθολογικών ευρημάτων στο υπε-
ρηχογράφημα ή στην πυελογραφία18.

Το στατικό σπινθηρογράφημα (DMSA) απο-
τελεί την εξέταση εκλογής για τη διαπίστω-
ση νεφρικών ουλών και την εκτίμηση της 
λειτουργικότητας των νεφρών. Το DMSA 
κατά την οξεία φάση της λοίμωξης μπο-
ρεί να αναδείξει νεφρικές βλάβες, οι οποίες 
δεν είναι απαραίτητο να εξελιχθούν σε μό-
νιμες ουλές. 

Ως εκ τούτου, το DMSA θα πρέπει να εκτε-
λείται ή να επαναλαμβάνεται σε χρονικό δι-
άστημα 4-6 μηνών μετά από την αρχική λοί-
μωξη19. Στα παιδιά που διαπιστώνονται νε-
φρικές ουλές είναι απαραίτητη η μακροχρό-
νια παρακολούθηση για την έγκαιρη διαπί-
στωση πιθανής ανάπτυξης υπέρτασης, πρω-
τεϊνουρίας και έκπτωσης της νεφρικής λει-
τουργίας. Το σπινθηρογράφημα είναι, επί-
σης, δυνατόν να καθορίσει τη θεραπευτική 
προσέγγιση, όπως σε παιδιά με υποτροπιά-
ζουσες ουρολοιμώξεις και ΚΟΠ, που παρου-
σιάζουν επιδείνωση των νεφρικών βλαβών 
παρά τη χημειοπροφύλαξη, όπου υπάρχει 
ένδειξη για χειρουργική αποκατάσταση.

Το δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών 
(MAG3 ή DTPA) χρησιμοποιείται για τον υπο-
λογισμό της λειτουργικότητας του κάθε νε-
φρού και για την επιβεβαίωση αποφρακτικής 
ουροπάθειας. Σε συνεργάσιμα παιδιά ηλικί-
ας μεγαλύτερης των 5 ετών η σάρωση μπο-
ρεί να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της πλή-
ρωσης της ουροδόχου κύστεως και να απο-
τελέσει τη βάση μιας έμμεσης κυστεογραφί-
ας. Η ραδιοϊσοτοπική κυστεογραφία προσ-
δίδει πολύ μικρότερη δόση ακτινοβολίας, 
συγκριτικά με την κλασσική κυστεογραφία, 
όμως για την εκτέλεσή της απαιτείται καθε-
τηριασμός της ουροδόχου κύστεως. 

Παρότι δεν παρέχει λεπτομερείς ανατομι-
κές πληροφορίες, σήμερα θεωρείται εξέταση 
εκλογής για την παρακολούθηση των παι-
διών με ΚΟΠ και για τον έλεγχο των ασυ-
μπτωματικών αδελφών τους.

Η απεικονιστική διερεύνηση των παιδι-
ών με ουρολοίμωξη που προτείνεται ανά 
ηλικιακή ομάδα φαίνεται στον πίνακα 220. 
Σημαντικό στοιχείο στο πλάνο της εκτέλε-
σης των απεικονιστικών εξετάσεων αποτε-
λεί η ποιότητα της υπερηχογραφικής εξέ-
τασης σε κάθε νοσοκομείο. Μερικοί συγ-
γραφείς συνιστούν DMSA ως εξέταση ρου-
τίνας λόγω χαμηλής ευαισθησίας που έχει 
το υπερηχογράφημα στην ανακάλυψη νε-
φρικών ουλών. Ωστόσο, όταν το υπερηχο-
γράφημα εκτελείται από έμπειρους ακτινο-
λόγους, χρησιμοποιώντας ένα καλής ποιό-
τητας μηχάνημα, παρέχει συγκρίσιμες πλη-
ροφορίες με εκείνες του DMSA21,22.

Θεραπεία
Ο στόχος της έγκαιρης θεραπείας των παι-

διών με ουρολοίμωξη είναι η άμεση αντιμε-
τώπιση της λοίμωξης και η πρόληψη των νε-
φρικών βλαβών. Η καθυστέρηση στην έναρ-
ξη της αντιμικροβιακής αγωγής φαίνεται ότι 
αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης ουλών στο 
νεφρικό παρέγχυμα23. Η έναρξη της αγωγής 
θα πρέπει να είναι άμεση, εφόσον υπάρ-
χουν οι κλινικές ενδείξεις μιας ουρολοίμω-
ξης και έχει προηγηθεί η συλλογή δείγμα-
τος ούρων με τον ενδεδειγμένο για την ηλι-
κία του παιδιού τρόπο.

Τα βρέφη ηλικίας μικρότερης των 3 μη-

νών, καθώς επίσης και τα παιδιά μεγαλύτε-
ρης ηλικίας που παρουσιάζουν σοβαρά συ-
στηματικά συμπτώματα, είναι αφυδατωμένα 
ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή θα πρέπει 
να εισάγονται στο νοσοκομείο για παρεντε-
ρική θεραπεία. Η επιλογή της αντιμικροβι-
ακής αγωγής βασίζεται στη γνώση της αντο-
χής των ουροπαθογόνων στη συγκεκριμέ-
νη κοινότητα, στο ιστορικό αλλεργίας ή στην 
προηγηθείσα χορήγηση αντιβιοτικού φαρμά-
κου. Η αρχική θεραπεία, ωστόσο, περιλαμ-
βάνει μια κεφαλοσπορίνη 3ης γενεάς, όπως 
κεφοταξίμη ή το συνδυασμό αμπικιλλίνης 
και αμινογλυκοσίδης. 

Η διάρκεια της ενδοφλέβιας θεραπείας συ-
νιστάται να είναι χρονικό διάστημα τουλά-
χιστον 5 ημερών, όμως εξαρτάται από την 
συμπτωματολογία του ασθενούς και από 
το εάν υπάρχει υποψία αποφρακτικής ου-
ροπάθειας. Εάν χρησιμοποιείται η παρε-
ντερική θεραπεία, θα πρέπει να συνεχίζεται 
μέχρι το παιδί να είναι για ένα τουλάχιστον 
24ωρο απύρετο. Ακολούθως, στον ασθενή 
χορηγείται από του στόματος αντιμικροβια-
κό σκεύασμα, σύμφωνα με το αντιβιόγραμ-
μα, μέχρι να συμπληρωθεί συνολικό χρονι-
κό διάστημα 12-14 ημερών24,25.

Η διάρκεια της θεραπείας για ένα παιδί με 
μη-επιπλεγμένη ουρολοίμωξη που του χο-
ρηγείται από του στόματος αγωγή θα πρέπει 
να είναι 5-7 ημέρες. Σε παιδιά ηλικίας κά-
τω του ενός έτους, σε εκείνα που είναι απα-
ραίτητη η ενδοφλέβια θεραπεία ή σε εκεί-
να που έχουν ένα παθολογικό εύρημα στο 
αρχικό υπερηχογράφημα θα πρέπει να χο-
ρηγείται προφυλακτική θεραπεία μέχρι να 
ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Μία μοναδική δό-
ση ή βραχυπρόθεσμα σχήματα αντιβιοτι-
κής αγωγής δε συνιστώνται σε οποιοδήπο-
τε παιδί με ένα πρώτο επεισόδιο ουρολοί-
μωξης ή με ένα μη-διερευνημένο ουροποι-
ητικό σύστημα. 

Ωστόσο, σε μία πρόσφατη μετα-ανάλυση 
φαίνεται ότι η από του στόματος χορήγηση 
ενός κατάλληλου αντιβιοτικού για 2-4 ημέ-
ρες είναι το ίδιο αποτελεσματική όσο εκεί-
νη των 7-14 ημερών για την εκρίζωση μι-
ας λοίμωξης του κατώτερου ουροποιητικού 
συστήματος στα παιδιά26.

Εάν σε χρονικό διάστημα 24-48 ωρών δεν 
παρατηρηθεί κλινική βελτίωση του ασθενούς, 
τότε το αντιβιοτικό σχήμα πρέπει να επανα-
προσδιοριστεί, ενώ συγχρόνως θα πρέπει 
να διερευνηθεί η παρουσία ή όχι αποφρα-
κτικής ουροπάθειας. Σε περίπτωση ύπαρ-
ξης απόφραξης είναι απαραίτητη η άμεση 
παροχέτευση των ούρων είτε με την τοπο-
θέτηση ενός καθετήρα ή μιας διαδερμικής 
νεφροστομίας27.

Μετά τη θεραπευτική αντιμετώπιση ενός 
επεισοδίου ουρολοίμωξης, στις περιπτώσεις 
που είναι ήδη γνωστή υποκείμενη ανατομι-
κή ανωμαλία, όπως ΚΟΠ, είναι γενικά απο-
δεκτή η άποψη ότι στον ασθενή θα πρέπει 
να χορηγηθεί χημειοπροφύλαξη. Η μακρο-
χρόνια προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικής 
αγωγής σκοπεύει στην πρόληψη των υπο-
τροπών των ουρολοιμώξεων. Τα αντιβιοτι-
κά που θεωρούνται κατάλληλα για χημειο-
προφύλαξη είναι η τριμεθοπρίμη / σουλφο-
μεθοξαζόλη (2mg/kg/24ωρο) και η νιτρο-
φουραντοΐνη (1-2mg/kg/24ωρο). Στα βρέ-
φη, ωστόσο, ηλικίας μικρότερης των 6 μη-
νών, προτιμάται η χορήγηση κεφαλοσπο-
ρινών δεύτερης γενεάς σε δόση 10-12mg/
kg/24ωρο, με πολύ ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα28. 

Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για το 
χρονικό διάστημα χορήγησης της προφυλα-
κτικής αγωγής. Η διάρκεια χορήγησης της 
χημειοπροφύλαξης θα πρέπει να εξατομι-
κεύεται και να ποικίλλει αναλόγως της υπο-
κείμενης ανατομικής ανωμαλίας, της ηλικί-
ας του ασθενούς, του φύλου, της παρου-
σίας ή όχι χρόνιων πυελονεφρικών αλλοι-

ώσεων και της προδιάθεσης για εμφάνιση 
υποτροπών29,30.

Πρόληψη
Ο θηλασμός του παιδιού με μητρικό γά-

λα φαίνεται ότι μπορεί να μειώσει τον κίν-
δυνο ανάπτυξης ουρολοιμώξεων. Ο μη-
χανισμός διαμέσου του οποίου το μητρικό 
γάλα μπορεί να έχει προστατευτική δράση 
δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί, όμως φαί-
νεται ότι οι ουδέτεροι ολιγοσακχαρίτες του 
μητρικού γάλακτος αναστέλλουν την προ-
σκόλληση των βακτηρίων στα ουροεπιθη-
λιακά κύτταρα31.

Τα αγόρια που έχουν υποβληθεί σε περι-
τομή φαίνεται ότι έχουν μικρότερο κίνδυνο 
εμφάνισης συμπτωματικών ουρολοιμώξε-
ων. Αυτό, όμως, δεν αποτελεί ισχυρή έν-
δειξη ότι όλα τα αγόρια θα πρέπει να υπο-
βάλλονται σε περιτομή. Ωστόσο, οι παιδο-
ουρολόγοι συνιστούν την περιτομή στους 
μικρούς ασθενείς με αποφρακτική ουροπά-
θεια ή σε εκείνους με ανατομική ανωμαλία, 
γεγονότα που μπορεί να προδιαθέσουν στην 
εμφάνιση ουρολοιμώξεων32.

Η ασυμπτωματική βακτηριουρία σε υγιή 
παιδιά δε φαίνεται να προκαλεί νεφρικές 
βλάβες. Εκτός από τη λήψη ενός λεπτομε-
ρούς ιστορικού για τις συνθήκες ούρησης 
και μιας προσεκτικής κλινικής εξέτασης, δε 
συστήνεται μαζικός προληπτικός έλεγχος 
(screening), ούτε θεραπεία της ασυμπτω-
ματικής βακτηριουρίας. 

Ο επιπολασμός (prevalence) της ασυμπτω-
ματικής βακτηριουρίας στα κορίτσια της σχο-
λικής ηλικίας υπολογίζεται σε ποσοστό 1,2-
1,8%. Η χορήγηση θεραπευτικής αγωγής όχι 
μόνο δεν ωφελεί, αλλά είναι δυνατόν να αυ-
ξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ασυμπτωμα-
τικών ουρολοιμώξεων από λοιμογόνα στε-
λέχη, λόγω καταστροφής της φυσιολογικής 
περιουρηθρικής περιοχής και της χλωρίδας 
του εντέρου33,34.

Η δυσκοιλιότητα αποτελεί έναν ουσιαστικό 
προδιαθεσικό παράγοντα στην εμφάνιση και 
στις υποτροπές των λοιμώξεων του ουρο-
ποιητικού συστήματος. Γι' αυτό, η δυσκοι-
λιότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται δρα-
στικά σε χρόνια βάση35. Ιδιαίτερη φροντίδα 
θα πρέπει, επίσης, να δίνεται στη συχνή κέ-
νωση της ουροδόχου κύστεως. Τα παιδιά 
καθυστερούν να ουρήσουν διότι δε χρησι-
μοποιούν συνήθως τις σχολικές τουαλέτες, 
ενώ αυτό μπορεί συχνά να συνδυάζεται με 
τη λήψη μειωμένων ποσοτήτων υγρών. Οι 
παρασιτώσεις που προκαλούν ερεθισμό 
στην περιπρωκτική περιοχή θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατάλληλα με την ανάλο-
γη φαρμακευτική αγωγή. Η χρήση ερεθιστι-
κών παραγόντων, όπως αντισηπτικών ουσι-
ών, θα πρέπει να αποφεύγεται, διότι διατα-
ράσσουν τη φυσιολογική χλωρίδα της πε-
ριγεννητικής περιοχής.
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