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Μέση Ωτίτιδα

• Δυο κλινικές οντότητες: Οξεία μέση 
και εκκριτική

• Η οξεία μέση ωτίτιδα υποδηλώνει 
απότομη έναρξη της φλεγµονής του 
μέσου ωτός η οποία συνοδεύεται 
από ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα συμπτώματα:

– Ωταλγία (αυτόματη ή όταν τραβάς 
το αυτί)

– Πυρετό

– Ωτόρροια – τάση τυμπανικού 
υμένα

– Πρόσφατη έναρξη ανορεξίας 

– Νευρικότητα

– Έμετο – Διάρροια

– Απώλεια ακοής

1. Lee A, Flowerdew G, Delaney M. Physicians' knowledge of the 
epidemiology, diagnosis, and management of otitis media: design of a 
survey instrument. Can Fam Physician. 2009 Jan;55(1):70-1, 71.e1-4.

2. Otitis media. Available at: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001662/

Eustachian tube
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• Νόσος της πρώτης παιδικής ηλικίας (80-90% των περιπτώσεων 
συμβαίνουν σε παιδιά ηλικίας 6 μηνών-6 ετών).

• Προσβάλλει περισσότερα από 80% των παιδιών έως την ηλικία των 
5 ετών

• Αίτια: συχνές ιογενείς λοιμώξεις ανωτέρου αναπνευστικού - βραχεία 
και ευθεία ευσταχιανή  σάλπιγγα 

• 50% των παιδιών έχουν έως και τρία επεισόδια ΟΜΩ έως την ηλικία 
των 3 ετών

• Είναι η αιτία για το ένα τρίτο επισκέψεων σε γιατρό

Pessey JJ, et al. Pediatr Infect Dis J. 1999;18:854-859.
Coco A, et al. Pediatrics. 2010 Feb;125(2):214-20. Epub 2010 Jan 25
Rosenfield RM, Bluestone CD. Evidence based otitis media. In: Casselbrant ML, Mandel EM, editors. Epidemiology. Ontario.2003:155

Οξεία Μέση Ωτίτιδα
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Τυμπανικός υμένας
A, Φυσιολογικός. B, Ήπια προβολή. C, Μέτρια προβολή. D, Σοβαρή προβολή.

Allan S. Lieberthal et al. Pediatrics 2013;131:e964-e999

©2013 by American Academy of Pediatrics

Διάγνωση - Τυμπανοσκόπηση
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Διάγνωση - Τυμπανοκέντηση

 Παρακέντηση τυμπάνου: αναρρόφηση του περιεχομένου του μέσου ωτός με 
βελόνη και συλλογή υγρού για καλλιέργεια.

 Τυμπανοκέντηση θα πρέπει να γίνει στους παρακάτω ασθενείς με ΑΟΜ:

– Νεογνά που είναι μικρότερα από 6 εβδομάδων (είναι πιο πιθανό να έχουν 
ένα ασυνήθιστο ή πιο διηθητικό παθογόνο)

– Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς

– Ασθενείς στους οποίους η κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία έχει αποτύχει 
και οι οποίοι συνεχίζουν να παρουσιάζουν σημεία τοπικής ή συστηματικής 
σήψης

– Ασθενείς με επιπλοκή που απαιτείται μια καλλιέργεια για την ορθολογική 
αντιμετώπιση
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Μικρόβια μπορούν ν’ απομονωθούν από το υγρό του μέσου 
ωτός στο 50-70% ΟΜΩ   

 Τα κύρια παθογόνα είναι :

 S. pneumoniae 33%
 H. influenzae 21%
M. catarrhalis 3%
S. pyogenes 8%
S. aureus 2%

 Σε μερικές περιπτώσεις δυνατόν να υπάρχουν άλλα 
παθογόνα ή ιοί

Οξεία Μέση Ωτίτιδα: Υπεύθυνα παθογόνα

1. Gehanno P, et al. Pathogens isolated during treatment failures in otitis. Pediatr Infect Dis J. 1998 Oct;17(10):885-90.
2. Easton J, et al. Amoxicillin/clavulanic acid: a review of its use in the management of paediatric patients with acute otitis media. Drugs.

2003;63(3):311-40.
3. Lee HY, et al. Antimicrobial activity of innate immune molecules against Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis and

nontypeable Haemophilus influenzae. BMC Infect Dis. 2004 May 5;4:12.

8

• Θεραπεία για 10 ημέρες<6 μηνών

• Θεραπεία για 10 ημέρες
6μην – 2 ετών με έντονα 

συμπτώματα ή 
αμφοτερόπλευρη προσβολή

• Παρακολούθηση για 48 ώρες
• Μετά από συζήτηση και συνεργασία με τους γονείς

6μην – 2 ετών με ήπια 
συμπτώματα, χωρίς 

ωτόρροια και ετερόπλευρη
προσβολή

• Παρακολούθηση για 48 ώρες
• Μετά από συζήτηση και συνεργασία με τους γονείς

>2 ετών με ήπια 
συμπτώματα, χωρίς 
ωτόρροια και αμφο ή 

ετερόπλευρη προσβολή

Allan S. Lieberthal et al. Pediatrics 2013;131:e964-e999

9
Allan S. Lieberthal et al. Pediatrics 2013;131:e964-e999
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Θεραπεία Οξείας Μέσης Ωτίτιδας

ΚΕΕΛΠΝΟ, 2015
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Αμοξικιλλίνη / κλαβουλανικό στην ΟΜΩ

 Τα αντιβιοτικά θα πρέπει να διεισδύουν στο υγρό του μέσου 
ωτός σε επαρκή συγκέντρωση για την εξάλειψη βακτηριδίων 
από τα μέσο ους1

 Η αμοξικιλλίνη / κλαβουλανικό ταχέως και εκτενώς διεισδύει 
στο υγρό του μέσου ωτός των παιδιατρικών ασθενών με 
OMΩ2

 Η αμοξικιλλίνη / κλαβουλανικό, επιτυγχάνει μέσο αυτί 
συγκεντρώσεις υγρών που υπερβαίνει την MIC90 για τα 
κοινά παθογόνα1 *,2

AUC (mg/liter)1

Sample Amoxicillin Clavula
nic acid

Cell free
fluid

22.99 5.1

Total 
middle ear
fluid

16.80 3.61

Serum 22.21 4.87

Amoxicillin/clavulanate Cefaclor

Bacterium MIC90 (µg/ml) T> MIC90  (%) MIC90 (µg/ml) T> MIC90  (%)

S. pneumoniae 2 100 32 0

H. influenzae 1 100 8 15.4

M. catarrhalis 0.25 100 1 100

Table: Percentage of Cell free fluid - MEF drug concentrations that exceed the MIC90

for S. pneumoniae, H. influenzae, and M. catarrhalis for at least 40% of the dosing
interval2

1. Harrison CJ. Pediatr Infect Dis J. 1997 Feb;16(2 Suppl):S12-6.
2. Scaglione F, et al.Antimicrob Agents Chemother. 2003 Sep;47(9):2987-9.
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Κλινική αποτελεσματικότητα της αμοξυκιλλίνης
/κλαβουλανικό σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο στην ΟΜΩ 

 Η αμοξικιλλίνη / κλαβουλανικό μείωσε τον χρόνο λύσης των συμπτωμάτων (p = 0,04 για 
τη συνολική σύγκριση)

 Χαμηλότερο ποσοστό κλινικής αποτυχίας την ημέρα 4 ή 5 (p <0,001) και την ημέρα 10 -
12 (p <0,001)

291 παιδιά 6-23 μηνών, με οξεία μέση
ωτίτιδα που είχαν διαγνωστεί με τη χρήση
αυστηρών κριτηρίων, τυχαιοποιήθηκαν να
λάβουν αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό ή
εικονικό φάρμακο για 10 ημέρες. Έγινε
εκτίμηση της κλινικής ανταπόκρισης και
των ποσοστών της κλινικής αποτυχίας.
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Hoberman A, et al. N Engl J Med. 2011 Jan 13; 364(2): 105–115.
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Κλινική αποτελεσματικότητα της αμοξυκιλλίνης
/κλαβουλανικό σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο στην ΟΜΩ 

 Η συλλογή στο μέσο ους εξαφανίστηκε 2,0 εβδομάδες (13,7 ημέρες) νωρίτερα (Ρ = 0,02) 
στην ομάδα που έλαβε αντιμικροβιακή θεραπεία (μέσος χρόνος: 2,7 εβδομάδες, 95% CI, 
1,07 –3,07) από ό,τι στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (4,7 εβδομάδες, 95% CI, 3,6 -
5,7). 

 Φυσιολογικά ωτοσκοπικά ευρήματα παρατηρήθηκαν 1,4 εβδομάδες νωρίτερα στην 
ομάδα που έλαβε αντιμικροβιακή θεραπεία από ό, τι στην ομάδα του εικονικού 
φαρμάκου (Ρ = 0.02). 

 Την 14η ημέρα, 69% των παιδιών στην ομάδα που έλαβε αντιμικροβιακή θεραπεία και 
38% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου είχαν φυσιολογικά ευρήματα τυμπανομετρίας. 

 Την 60η ημέρα, 2 παιδιά (5%) στην ομάδα που έλαβε αντιμικροβιακή θεραπεία και 10 
παιδιά (24%) στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου είχαν επίμονη συλλογή στο μέσο ους 
(P = 0,01).

Tapiainen, et al. JAMA Pediatr. 2014;168(7):635-641.

84 παιδιά 6 μηνών – 15 ετών, με οξεία μέση ωτίτιδα που είχαν διαγνωστεί με τη χρήση αυστηρών
κριτηρίων, τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό ή εικονικό φάρμακο για 7 ημέρες.
Έγινε εκτίμηση της παραμονής συλλογής στο μέσο ους στις 2 εβδομάδες και 2 μήνες.

14

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

 Υποτροπιάζουσα μέση ωτίτιδα
– ≥3 επεισόδια/6μηνο ή ≥4 επεισόδεια/1 έτος

– Απώτερες επιπλοκές: Βαρυκοΐα, προβληματική ανάπτυξη λόγου

– Μακροχρόνια, χαμηλή δόση αντιβιοτικών (αντιμικροβιακή
χημειοπροφύλαξη) ΔΕΝ συνιστάται

– Χρήσιμη η χρήση σωλήνων τυμπανοστομίας

 Χρόνια μέση ωτίτιδα
– Ωτόρροια χρόνια και κάκοσμη

– Παθογόνα: Πνευμονιόκοκκος, αιμόφιλος αλλά και εντεροβακτηριακά
και αναερόβια

– Χειρουργική αντιμετώπιση σε συνδυασμό με αντιβιοτικά βάσει 
καλλιεργειών

Φαρυγγοαμυγδαλίτιδα



6

16

Φαρυγγοαμυγδαλίτιδα

 Λοίμωξη του φάρυγγα και των αμυγδαλών

 Πολύ συχνή σε παιδιά και ενήλικες, αιτία 15 × 106

ιατρικών επισκέψεων ανά έτος (ΗΠΑ)

 Κατά μέσο όρο στους ενήλικες  2-4 και στα 
παιδιά 6-8 επεισόδια ανά έτος

 Μετάδοση : αερογενώς με σταγονίδια

 Εκδηλώσεις :  Πονόλαιμος κυρίως κατά την 
κατάποση

± πυρετός, ± κεφαλαλγία, ± εξίδρωμα αμυγδαλών, ±
λεμφαδενίτιδα

1. Siddiqui SJ, et al. An evaluation of cefaclor in Pakistani children with pharyngotonsillitis. J Pak Med Assoc. 2002 Oct;52(10):451-6.
2. Mahakit P, et al. Oral clindamycin 300 mg BID compared with oral amoxicillin/clavulanic acid 1 g BID in the outpatient treatment of acute recurrent 

pharyngotonsillitis caused by group a β-hemolytic streptococci: An international, multicenter, randomized, investigator-blinded, prospective trial in patients 
between the ages of 12 and 60 years. Clinical therapeutics. 2006 Jan;  28(1):99-109

17

Αίτια

Κυνάγχη – Sore throat

• Βακτήρια

• β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι 10-
30% 
• Group A Streptococcus

(GAS)
• 5-15% στους ενήλικες 

• 20-30% στα παιδιά

• Group C & G 2%

• C. diphtheriae <1%, 

• Fusobacterium necrophorum

• Arcanobacterium haemolyticum

• N. gonorrhoeae

• Ιοί 40% 

• Ρινο- 20%, Corona- >5%: απλό 
κρυολόγημα 

• Αδενοϊοί 5%: 
φαρυγγοεπιπεφυκίτιδα

• HSV 4%

• EBV, HIV: σ. λοιμώδους 
μονοπυρήνωσης 

• Άλλα

• Mycoplasma pneumoniae <1%

• Chlamydia pneumoniae

• Αγνώστου αιτιολογίας 40%
≥ 80% δεν χρειάζεται να 
χορηγούνται αντιβιοτικά.

18

Κλινική Εικόνα
Group A Streptococcus

 Αιφνίδια έναρξη πονόλαιμου

 Ηλικία 5-15 ετών

 Πυρετός

 Πονοκέφαλος

 Ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος

 Φλεγμονή και εξιδρώματα φάρυγγα ή 
αμυγδαλών

 Πετέχιες υπερώας

 Διογκωμένοι πρόσθιοι τραχηλικοί λεμφαδένες

 Εμφάνιση τον χειμώνα και νωρίς την άνοιξη

 Ιστορικό έκθεσης σε στρεπτοκοκκική 
φαρυγγίτιδα

 Εξάνθημα οστρακιάς

Ιοί

 Επιπεφυκίτιδα

 Ρινική καταρροή

 Βήχας

 Διάρροια

 Βραχνάδα

 Αφθώδης ή ελκώδης 
στοματίτιδα

 Ιογενές εξάνθημα
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Ιστορικό 1η περίπτωση

Ασθενής 20 ετών.

Προσέρχεται αιτιώμενος πυρετό 37,5°C και δυσκαταποσία. 

Στη φυσική εξέταση ανευρίσκονται 4 πρόσθιοι τραχηλικοί 
λεμφαδένες δεξιά και 2 αριστερά, μεγέθους αμυγδάλου, 
ευκίνητοι, υπόσκληροι, ευαίσθητοι στην ψηλάφηση. 

Στην επισκόπηση των αμυγδαλών διαπιστώνεται ερυθρός 
και εξοιδημένος φάρυγγας, διόγκωση των αμυγδαλών και 
της σταφυλής και άφθονο λευκωπό εξίδρωμα.

20

Ασθενής 20 ετών

Το είδος του επιχρίσματος δεν 
εξασφαλίζει τη διάγνωση

21

Τι θα κάνετε ;

1. Παρακολούθηση και επανεξέταση μετά 48 ώρες

2. Θα αρχίσετε αμέσως μια μακρολίδη (κλαριθρο-αζιθρο-
ροξυθρομυκίνη)

3. Θα χορηγήσετε αμέσως ένα αναστολέα β-λακταμασών 
σε υψηλή δόση (αμοξυκιλλίνη+κλαβουλανικό ή 
αμπικιλλίνη+σουλμπακτάμη)

4. Θα χορηγήσετε αμέσως κλινδαμυκίνη

5. Αναζήτηση στρεπτοκοκκικού αντιγόνου με Strept test.
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ΟΞΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ 
Ή ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ

Τροποποιημένα Κριτήρια Centοr:

1. Εξίδρωμα στις αμυγδαλές (1 βαθμός)

2. Υψηλός πυρετός >38.5° (1 βαθμός)

3. Διογκωμένοι και επώδυνοι πρόσθιοι τραχηλικοί 

λεμφαδένες (1 βαθμός)

4. Απουσία βήχα και ρινίτιδας (1 βαθμός)

Ηλικία 3-14 ετών: 1 βαθμός

Ηλικία 15-45 ετών: 0 βαθμοί

Ηλικία >45 ετών: -1 βαθμόςJ.J. Bartlett JAMA 231:1887,2004

23

Κλινικά Κριτήρια Φαρυγγίτιδας-Αμυγδαλίτιδας που 
καθοδηγούν για την απουσία β-αιμολυτικού 
Στρεπτοκόκκου ομάδος Α

 0 ή 1 βαθμός: Δεν χρειάζεται να γίνεται ταχεία δοκιμασία ανιχνεύσεως

αντιγόνου (Strept test) – Όχι αντιβιοτικά

 2 ή 3 βαθμοί: Strept test στο Ιατρείο 

– Εάν θετικό: θεραπεία

– Εάν είναι αρνητικό: Παιδιά: ακολουθείται από καλλιέργεια.

Ενήλικες: Όχι αντιβιοτικά

 4 βαθμοί: Ισχυρή υπόνοια λοίμωξης από β’ αιμολυτικό στρεπτόκοκκο

ομάδος Α (>90%). Θεραπεία. Όχι ανάγκη για Strept test

J.J. Bartlett JAMA 231:1887,2004

24

Strep Test
Rapid strep test (RST), or rapid antigen detection 
test (RADT)

 Ανοσοχρωματογραφία

 Λίγα λεπτά

 Θα πρέπει να λαμβάνεται επίχρισμα από τον οπίσθιο 
φάρυγγα και τις δυο αμυγδαλές

 Ευαισθησία 85-91%

 Ειδικότητα 90-96%

 Δεν ξεχωρίζει τη φορεία από το παθογόνο αίτιο

 Δεν απαιτείται επιβεβαίωση με καλλιέργεια

Gerber MA, Shulman ST. Clin Microbiol Rev 2004; 17:571–80. 
Tanz RR, et al. Pediatrics 2009; 123:437–44.
Johnson DR, Kaplan EL. J Infect Dis 2001; 183:1135–7.



9

25

Καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος

 Προσοχή! Τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται από την επιφάνεια και 
των δύο αμυγδαλών και του οπίσθιου φαρυγγικού τοιχώματος. Άλλες 
περιοχές του στοματικού φάρυγγα και του στόματος δεν είναι 
αποδεκτές.

 Ευαισθησία 90-95%, 

 Κίνδυνος για ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα αν ο ασθενής έχει λάβει 
αντιβιοτικά λίγο πριν τη λήψη

 Καθυστερεί 48 ώρες

 Ένδειξη ΜΟΝΟ σε παιδιά με 2 ή 3 κριτήρια Centοr και αρνητικό strept
test

 Δεν ξεχωρίζει τη φορεία από το παθογόνο αίτιο

 Δεν συνιστάται επανάληψη της καλλιέργειας μετά το πέρας της 
θεραπείας, εκτός εάν ο ασθενής παραμένει συμπτωματικός ή έχει 
ιστορικό ρευματικού πυρετού.

Gerber MA. New York: Praeger, 1984:61–72.

1. Γενική αίματος και τύπος λευκών            
2. Άμεση έναρξη αμοξυκιλλίνης-κλαβουλανικού
3. Άμεση έναρξη κεφουροξίμης per os
4. Τίτλο ASTO(στο κοντινότερο νοσοκομείο)
5. Έλεγχο για AIDS (!)

• Το Strept test είναι αρνητικό 

• Δεν χορηγείται αντιβιοτικό και  επανεξετάζεται ο ασθενής μετά 
48ωρο. 

• Ο πυρετός κυμαίνεται μεταξύ 38-39°C

• Οι τραχηλικοί λεμφαδένες είναι περισσότεροι και έντονα επώδυνοι

• Η δυσκαταποσία εντονότερη 

• Στη φυσική εξέταση διαπιστώνεται ότι από το αφθονότατο λευκωπό
επίχρισμα δεν διακρίνονται οι αμυγδαλές

Τι  θα  κάνετε ;

27

*φυσ. τιμές: <250ui

Στον ασθενή παραγγέλλεται επειγόντως τίτλος
αντιστρεπτολυσίνης, ο  οποίος ανευρίσκεται 1250 iu
Todd*.

1. Τίποτε 

2. Επείγουσα έναρξη αμοξυκιλλίνης + κλαβουλανικού οξέος

3. Επανεξέταση μετά 48h εφόσον επιμένουν τα 
συμπτώματα

4. Καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος

Τι θα κάνετε;
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ASTO ή anti- DNase B

 Αντι-στρεπτοκοκκικοί τίτλοι αντισωμάτων δεν συνιστώνται
στη διαγνωστική διερεύνηση της οξείας φαρυγγίτιδας, 
καθώς αντικατοπτρίζουν παρελθούσα και όχι τωρινή 
λοίμωξη

 Χρειάζεται 3-8 εβδομάδες μετά από οξεία GAS λοίμωξη για 
να φθάσουν σε μέγιστα επίπεδα και μπορεί να 
παραμείνουν υψηλοί για μήνες ακόμη και χωρίς ενεργό 
λοίμωξη

Καμία χρήση

Επίσης καμιά χρήση για ΤΚΕ και CRP

29

Φαρυγγοαμυγδαλίτιδα: επιπλοκές

 Πυώδεις
– Προσβολή των παρακείμενων ιστών:
 Οξεία μέση ωτίτιδα – Μαστοειδίτιδα
 Παραρρινοκολπίτιδα
 Περιαμυγδαλικό απόστημα

– Απομακρυσμένες επιπλοκές: 
 Μηνιγγίτις,πνευμονία,ενδοκαρδίτις

Μη πυώδεις
 Ρευματικός πυρετός

 Σπειραματονεφρίτιδα

 Οστρακιά

30

Θεραπεία -Στόχοι

 Η μείωση της διάρκειας των συμπτωμάτων

 Η πρόληψη των πυογόνων επιπλοκών

 Η πρόληψη του ρευματικού πυρετού 

 Ο περιορισμός της διασποράς GAS.

Dagnelie CF, Br J Gen Pract. Oct 1996;46:589-93.
Stollerman GH. Clin Infect Dis 2001, 33: 806
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Θεραπεία

 Συνήθως αυτοπεριοριζόμενη νόσος. Τα συμπτώματα από το 
λαιμό υποχωρούν εντός 3-4 ημερών χωρίς θεραπεία. 

 Η χορήγηση πενικιλλίνης λίγο μετά την έναρξη της νόσου 
μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια των συμπτωμάτων σε 1-2 
ημέρες → μείωση της νοσηρότητας

 Πρόληψη διασποράς της νόσου, ιδιαίτερα όταν το κρούσμα 
αφορά σε άτομο, μέλος κλειστής κοινότητας (π.χ. ίδρυμα, 
σχολείο, στρατόπεδο)
– Η χορήγηση αντιμικροβιακών μειώνει σημαντικά την 

πιθανότητα απομόνωσης GAS, ήδη από το πρώτο 24ωρο της 
αγωγής.

Dagnelie CF, Br J Gen Pract. Oct 1996;46:589-93.
Stollerman GH. Clin Infect Dis 2001, 33: 806

32

Θεραπεία – πρόληψη επιπλοκών

 Χωρίς αντιβιοτικά έως 9 ημέρες χωρίς κίνδυνο για ρευματικό 
πυρετό (και 2 ημέρες χωρίς άμεσες επιπλοκές)

 Στους ενήλικες δεν υπάρχει κίνδυνος ρευματικού πυρετού 
με προσβολή της καρδιάς εφόσον δεν προϋπάρχει ιστορικό 
ρευματικού πυρετού

 Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η χορήγηση αντιμικροβιακών
μειώνει την επίπτωση της μεταστρεπτοκοκκικής
σπειραματονεφρίτιδας, 

 Το 44% των ασθενών με περιαμυγδαλικό απόστημα ή άλλες 
πρώιμες επιπλοκές προσέρχονται για πρώτη φορά στον 
ιατρό έχοντες ήδη την επιπλοκή 

 Από το υπόλοιπο 56%, τα δύο τρίτα έχουν ήδη λάβει 
κατάλληλη αγωγή για GAS

Dagnelie CF, Br J Gen Pract. 1996;46:589-93, Stollerman GH. Clin Infect Dis 2001, 33: 806

Μύθος ;

33

Θεραπεία

 Η βασική προσδοκία των ασθενών δεν είναι για τα αντιβιοτικά, αλλά η 
ανακούφιση από τον πόνο. Όταν ερωτήθηκαν, αυτοί που ήλπιζαν για 
ένα αντιβιοτικό το έκαναν με την πεποίθηση ότι ένα αντιβιοτικό θα έδινε 
ανακούφιση από τον πόνο. 

 Γαργάρες με αλατόνερο, ψεκασμοί λαιμού, βότανα, παστίλιες 
λιδοκαΐνης, αμβροξόλης ή βενζοκαΐνης παρέχουν ανακούφιση από τον 
πόνο.

 Αναλγητικά / αντιπυρετικά, όπως παρακεταμόλη ή ΜΣΑΦ για 
ανακούφιση συμπτωμάτων ή τον έλεγχο πυρετού

 Η ασπιρίνη πρέπει να αποφεύγεται στα παιδιά

 Τα κορτικοστεροειδή δεν συνιστώνται
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Θεραπεία

Η κύρια αιτία ακατάλληλης χρήσης αντιβιοτικών. 
Σε εθνικό επίπεδο έως το 70% των ασθενών με πονόλαιμο 
που εξετάζονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη λαμβάνουν 

συνταγές για αντιβιοτικά, ενώ μόνο το 20% - 30% έχει 
στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα

Αντιβιοτικά που έχουν συνταγογραφηθεί για την οξεία 
φαρυγγίτιδα στις ΗΠΑ 1996-2006

35

Κατευθυντήριες οδηγίες

ΚΕΕΛΠΝΟ, 2015

36IDSA Guidelines . Shulman et al. CID 2012:55. e86

Θεραπεία

 Φάρμακο εκλογής : Πενικιλλίνη ή αμοξυκιλλίνη για 10 ημέρες 

 Επί αλλεργίας 

– Μακρολίδη - κλαριθρομυκίνη για 10 ημέρες ή αζιθρομυκίνη για 5 
ημέρες 

– Κεφαλοσπορίνη 1ης ή 2ης γενιάς για 10 ημέρες 

– Κλινδαμυκίνη 300mg x3 για 10 ημέρες 

 Το 10/ήμερο θεραπείας με πενικιλλίνη είναι απαραίτητο για την 
εκρίζωση του στρεπτοκόκκου και την πρόληψη του ρευματικού 
πυρετού   
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ΑΝΤΟΧΗ

 ΔΕΝ έχει αναφερθεί αντοχή 
του β-αιμολυτικού GAS στις 
β-λακτάμες

 Τετρακυκλίνες και
trimethoprim/sulfamethoxazo
le δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται λόγω 
μεγάλου ποσοστού αντοχής

 Η διεθνής αντοχή στις 
μακρολίδες 5-8%

 Η Ελληνική Αντοχή στις 
μακρολίδες: 15%-30%

 Ο φαινότυπος αντοχής iMLSB
παρατηρήθηκε στο 83% των ανθεκτικών 
στελεχών. Στον συγκεκριμένο φαινότυπο, 
εκτός των μακρολιδών υπάρχει και αντοχή 
στην κλινδαμυκίνη.

Maltezou HC, Tsagris V, Antoniadou A et al JAC 2008
Malli E., et al. Int J Antimicrob Agents. 2010;35:614-5.
Michos A.G., et al Diagn Microbiol Infect Dis. 2009;64:295-9.
Syrogiannopoulos, GA. et al. PLoS One. 2013; 8(8): e71558.

38

Κεφαλοσπορίνες σε σύγκριση με την 
πενικιλλίνη

 Υπέρ

– Ποσοστά επιτυχίας ελαφρά υψηλότερα στα παιδιά

– Καλύτερη αποτελεσματικότητα στην εξαλειψη της φορίας 
στρεπτοκόκκου

– Βραχύτερα σχήματα;

 Κατά

– Μεγαλύτερο κόστος

– Ευρύτερο φάσμα – πίεση επιλογής επι των φυσιολογικών χλώρίδων

Προτιμώνται αυτές με το στενότερο 
φάσμα

39

Κεφαλοσπορίνες σε σύγκριση με την πενικιλλίνη –
2 Μετα-αναλύσεις

 Στους ενήλικες, 9 τυχαιοποιημένες μελέτες (2.113 ασθενείς) [1] 

– OR για βακτηριολογική και κλινική αποτυχία ήταν 2,29 (95% CI 1,61 -
3,28) με po πενικιλίνη σε σύγκριση με po κεφαλοσπορίνες

 Στα παιδιά, 35 μελέτες (7.125 ασθενείς) [2] 

– OR για την κλινική επιτυχία ήταν 2,34 (95% CI 1.84-2.97) υπέρ των 
κεφαλοσπορινών. 

 Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά κλινικής ίασης ευνοούν τις 
κεφαλοσπορίνες, το μέγεθος των διαφορών στις μετα-αναλύσεις ήταν 
μικρό και δεν είναι κλινικά σημαντικό.

1. Casey JR, Pichichero ME. Meta-analysis of cephalosporins versus penicillin for treatment of group A streptococcal 
tonsillopharyngitis in adults. Clin Infect Dis 2004; 38: 1526–1534.
2. Casey JR, Pichichero ME. Meta-analysis of cephalosporin versus penicillin treatment of group A streptococcal 
tonsillopharyngitis in children. Pediatrics 2004; 113: 866–882.
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Cefuroxime Axetil σε βραχέα σχήματα θεραπείας φαρυγγοαμυγδαλίτιδας: Μία 
συγκεντρωτική ανάλυση 3308 ασθενών που έλαβαν αγωγές 5 ή 10 ημερών σε 
σύγκριση με την 10-ημερο χορήγηση πενικιλλίνης V

Gooch et al. Clin Drug Invest 2000 Jun; 19 (6)
Pichichero ME, Casey JR. Diagn Microbiol Infect Dis. 2007 Oct;59(2):127-30.

Συμπέρασμα: Η cefuroxime
axetil χορηγούμενη είτε για 10 
ημέρες, είτε για 4 - 5 ημέρες 
εδειξε στατιστικά σημαντική 
ανώτερη αποτελεσματικότητα 
σε σχέση με penicillin V,
χορηγούμενη για 10 ημέρες 
Τα βραχέα σχήματα μπορεί να 
ιδιαίτερα χρήσιμα σε μια εποχή 
που υπάρχει μεγάλη ανησυχία 
για την ορθολογική χρήση των 
αντιβιοτικών.

94%85%
90% 85%

!!! Ένας από τους πιο κοινούς λόγους αποτυχίας της θεραπείας είναι η κακή 
συμμόρφωση, καθώς συνήθως οι ασθενείς διακόπτουν τη θεραπεία μόλις 
υποχωρήσουν τα συμπτώματα, συνήθως στις 5 ημέρες. Δεδομένης αυτής 
της συμπεριφοράς η δυνατότητα ενός πιο βραχέος σχήματος δίνει 
πλεονέκτημα.

41

Υποτροπιάζουσες 
φαρυγγοαμυγδαλίτιδες

 Υποτροπή συμπτωμάτων μετά από θεραπεία + θετική 
καλλιέργεια
– Κακή συμμόρφωση στη προηγηθείσα αγωγή

– Νέα λοίμωξη από οικογενειακές επαφές, επαφές στο σχολείο, ή άλλη 
κοινωνικές επαφές (φαινόμενο “ping-pong”)

– Προσοχή! Χρόνια GAS φορεία με υποτροπιάζουσες ιογενείς 
λοιμώξεις

– Δεύτερο επεισόδιο φαρυγγίτιδας από το αρχικό στέλεχος (δεν 
μπορεί να αποκλειστεί, αλλά είναι λιγότερο συχνό)

 Θεραπεία με τα ίδια σχήματα όπως το πρώτο επεισόδιο

 Δεν συνιστάται αμυγδαλεκτομή μόνο για τη μείωση της 
συχνότητας της GAS φαρυγγίτιδας

42

Ασυμπτωματική φορεία

 Πάνω από το 20% των ασυμπτωματικών παιδιών σχολικής ηλικίας 
μπορεί να είναι φορείς στρεπτόκοκκου της ομάδας Α κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα και της άνοιξης. 

 Ποσοστά φορείας

– 10,9% σε άτομα ηλικίας ≤ 14 ετών, 

– 2,3% σε άτομα ηλικίας 15-44 ετών

– 0,6% σε άτομα ηλικίας ≥45 ετών 

 Οι φορείς φαίνεται να είναι απίθανο να μεταδώσουν τον οργανισμό στις 
στενές επαφές τους και πιστεύεται ότι έχουν πολύ χαμηλό ή και 
καθόλου κίνδυνο, να αναπτύξουν πυώδεις ή διηθητικές επιπλοκές ή 
μη- πυώδεις επιπλοκές

Tanz RR, et al. Pediatrics 2009; 123: 437–444.
Dawson ED, et al. Mol Biotechnol 2009; 42(1):117-27.
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Εκρίζωση φορείας GAS 
 Αντιμικροβιακή θεραπεία δεν ενδείκνυται για τη μεγαλύτερη 

πλειοψηφία των χρόνιων φορέων στρεπτόκοκκου.

 Επιπλέον, είναι πολύ πιο δύσκολη η εκρίζωση της φορείας από τη 
θεραπεία μιας οξείας στρεπτοκοκκικής λοιμώξης, ιδιαίτερα με 
πενικιλίνη ή αμοξυκιλλίνη

 Ενδείξεις
– Σε περίπτωση επιδημικής έκρηξης στην κοινότητα οξέος ρευματικού πυρετού, οξείας 

μεταστρεπτοκοκκικής σπειραματονεφρίτιδας ή διηθητικών στρεπτοκοκκικών 
λοιμώξεων 

– Κατά τη διάρκεια επιδημικής έξαρσης GAS φαρυγγίτιδας σε μια κλειστή ή μερικώς 
κλειστή κοινότητα

– Σε περίπτωση  οικογενειακού ή ατομικού ιστορικού οξέος ρευματικού πυρετού

– Σε μια οικογένεια με υπερβολικό άγχος σχετικά με τις στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις 

– Όταν συστήνεται αμυγδαλεκτομή μόνο λόγω της φορείας.

IDSA Guidelines

IDSA Guidelines Shulman et al. CID 2012:55. e86

45

Αμυγδαλεκτομή

 American Academy of Otolaryngology 

– 7 επεισόδια αμυγδαλίτιδας σε 1 μόνο χρόνο,

– 5 επεισόδια σε κάθε 2 συνεχή έτη, ή

– 3 επεισόδια σε κάθε 3 συνεχή έτη.

 IDSA: Δεν συνιστάται η αμυγδαλεκτομή αποκλειστικά για τη μείωση της 
συχνότητας των υποτροπών

– Σε παιδιά. Μεταανάλυση 5 μελετών 
 Τα παιδιά που είχαν αδενο- / αμυγδαλεκτομή είχαν κατά μέσο όρο 3 επεισόδια 

πονόλαιμου (οποιασδήποτε σοβαρότητας) κατά το πρώτο μετεγχειρητικό έτος, σε 
σύγκριση με 3,6 επεισόδια στην ομάδα ελέγχου. Διαφορά 0,6 επεισοδίων (95% CI -
1 έως -0,1)

– Σε ενήλικες. Μία μόνο τυχαιοποιημένη μελέτη. 
 Ο αριθμός των ασθενών που έπρεπε να υποβληθεί σε αμυγδαλεκτομή για να 

προληφθεί μία υποτροπή ΦΑ ήταν 5 (εύρος 3-16).

 Η αμυγδαλεκτομή συστήνεται στην σπάνια περίπτωση ασθενή, του οποίου τα 
συμπτώματα δεν μειώνονται με την πάροδο του χρόνου και για τα οποία δεν 
είναι εμφανής καμία εναλλακτική εξήγηση

Baugh RF, et al. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;144(1 Suppl):S1-30. Shulman et al. CID 2012:55. e86
Burton MJ, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 19;(11):CD001802. Alho OP, et al. BMJ. 2007 May 5;334(7600):939.
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Οικογενειακό περιβάλλον

 Συχνή η ασυμπτωματική φορεία GAS στις οικογενειακές επαφές των 
ασθενών με GAS φαρυγγίτιδα 

 Μέχρι το ένα τρίτο των οικίων θα αναπτύξει συμπτωματική GAS 
φαρυγγίτιδα

 Ο ρόλος της αντιβιοτικής προφύλαξης των οικιακών επαφών των 
ασθενών με GAS αμφισβητούμενη

– Πενικιλλίνη δεν έχει αποδειχθεί

– Κεφαλοσπορίνη μικρή, στατιστικά σημαντική επίδραση

 Οι διαγνωστικές εξετάσεις ή η εμπειρική θεραπεία ασυμπτωματικών
οικογενειακών επαφών ασθενών με οξεία στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα 
ΔΕΝ συνιστάται συστηματικά

47

Group C & G Streptococci

 Στρεπτόκοκκος ομάδας C (GCS) 

– Ενδημική φαρυγγίτιδα μεταξύ σπουδαστών κολλεγίων και ενηλίκων

– Επιδημική φαρυγγίτιδα μετά από λήψη μολυσμένων προϊόντων, όπως μη 
παστεριωμένο γάλα. 

– Επιδημικές εξάρσεις σε οικογένειες και σχολεία

 Στρεπτόκοκκος ομάδας G (GGS) 

– ο αιτιολογικός ρόλος της GGS σε οξεία φαρυγγίτιδα παραμένει ασαφής

– τροφιμογενείς επιδημίες

 Ρευματικός πυρετός: δεν έχει περιγραφεί ως επιπλοκή σε GCS/GGS 
φαρυγγίτιδα

 Οξεία σπειραματονεφρίτιδα

– GGS, όχι αιτιολογική συσχέτιση 

– GCS, εξαιρετικά ασυνήθιστη.

48

Fusobacterium necrophorum

 Αναερόβιος gram-αρνητικός βάκιλος

 Συχνό αμυγδαλίτιδας κυρίως σε άτομα ηλικίας 15 έως 30 ετών

 Centor κριτήρια 3-4 με αρνητικό strep test και καλλιέργεια

 Το πιο κοινό αίτιο περιαμυγδαλικού απόστηματος

 Μπορεί επίσης να προκαλέσει απειλητική για τη ζωή νόσο, 
συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Lemierre (σηπτική θρομβοφλεβίτιδα 
έσω σφαγίτιδας φλέβας, σηπτική πνευμονική εμβολή, και βακτηριαιμία).

 Συχνά χρειάζεται χειρουργική επέμβαση

 Αντιμικροβιακή αγωγή: 

– Μετρονιδαζόλη 500mgx3 και Κεφτριαξόνη 2grx1

– Εναλλακτικά: Κλινδαμυκίνη 600-900mgx3

– ΟΧΙ πενικιλλίνη: 4-23% παράγουν β-λακταμάσες, εξ’ ορισμού ανθεκτικά στις 
μακρολίδες
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Ιστορικό 2η Περίπτωση

Ασθενής 33 ετών εμφανίζει από 2ημέρου:

 Συνάχι 

Φαρυγγοαμυγδαλίτιδα

 Βήχα ξηρό

 Πυρετό 37.8°C

 Επιπεφυκίτιδα 

GR/CAM/0003/15

50

Κοινό κρυολόγημα

ΟΧΙ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

GR/CAM/0003/15

51

Λοιμώδης Μονοπυρήνωση _ ιό Epstein-Barr

 Κυρίως σε ηλικίες 15 έως 30 ετών 

 Κλινική εικόνα 

– από τον φάρυγγα μπορεί να μοιάζει με αυτή της στρεπτοκοκκικής ΦΑ, 

– σε αντίθεση όμως με αυτή, ανευρίσκονται διογκωμένοι οπίσθιοι τραχηλικοί 
λεμφαδένες. Μπορεί να υπάρχει διάχυτη διόγκωση των λεμφαδένων και 

– μικρού βαθμού σπληνομεγαλία,

 Η χορήγηση αντιμικροβιακών μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση 
εξανθήματος, μη αλλεργικής αιτιολογίας. 
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Λοιμώδης Μονοπυρήνωση _ ιό Epstein-Barr

 Εργαστηριακός έλεγχος
– Παρουσία άτυπων λεμφοκυττάρων (≥10% →92% ειδικότητα) 

– Συνήθως αυξημένες ALT και AST

– Monospot είναι αρνητικό στο 1/3 των περιπτώσεων την 1η εβδομάδα της 
νόσου, ενώ έχει 80% ευαισθησία τη 2η εβδομάδα.

– Σε αμφίβολες περιπτώσεις πρέπει να αναζητηθούν τα VCA-IgM αντισώματα 
για τον ιό Epstein-Barr. 

 Δεν πρέπει, επίσης, να ξεχνά κανείς την πιθανότητα η κλινική εικόνα να 
οφείλεται σε πρωτολοίμωξη από τον ΗIV. 

Οξεία Ρινοκολπίτιδα

54

Ρινοκολπίτιδα

 Η φλεγμονή ή λοίμωξη του βλεννογόνου των ρινικών οδών 
και τουλάχιστον ενός από τους παραρρίνιους κόλπους.

 Οι παραρρίνιοι κόλποι είναι στείροι μικροβίων, παρά το 
γεγονός ότι επικοινωνούν με τη ρινική κοιλότητα η οποία 
βρίθει μικροβίων.

 H συχνότητα βακτηριακής λοίμωξης υπολογίζεται 2%–
10%, ενώ πιο συχνά είναι ιογενούς αιτιολογίας 90%–98%

IDSA Guideline for ABRS. Chow et al. CID 2012 e1-41
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Ρινοκολπίτιδα

 Η ρινοκολπίτιδα αφορά 4 σύνδρομα: 

α. Οξεία μορφή: διάρκεια ≤4 εβδομάδες, 

β. Υποξεία μορφή: διάρκεια 5-12 εβδομάδες, 

γ. Οξεία υποτροπιάζουσα μορφή: 1-4 εβδομάδες και >4 φορές το 
χρόνο, 

δ. Χρονία μορφή: διάρκεια >12 εβδομάδες.

56

Κλινική Εικόνα
 Κλασικά, τα αρχικά συμπτώματα είναι αυτά του κοινού κρυολογήματος 

(πταρμοί, ρινόρροια, ρινική συμφόρηση, αίσθημα πίεσης στο 
πρόσωπο, κεφαλαλγία),  τα οποία δεν βελτιώνονται ή επιδεινώνονται 
μετά από 5-7 ημέρες

 Στη συνέχεια μπορεί να παρουσιασθούν αδιαθεσία, πυρετός, πυώδης 
ρινική έκκριση, οδονταλγία, πόνος ή ευαισθησία στο ιγμόρειο, 
οπισθορρινική έκκριση 

 Τα παιδιά συχνά παρουσιάζουν και βήχα που επιδεινώνεται στον ύπνο. 

 Σφηνοειδίτιδα

α) μετωπιαίας, βρεγματικής ή οπισθοβολβικής κεφαλαλγίας με 
αντανάκλαση στην ινιακή χώρα και 

β) υπαισθησίας ή υπερευαισθησίας στην κατανομή του οφθαλμικού ή 
του άνω γναθιαίου κλάδου του τριδύμου.

57

Διάγνωση 

 Η καλλιέργεια ρινικού εκκρίματος είναι αναξιόπιστη και πρέπει να 
αποφεύγεται. 

 Καλλιέργεια αναρροφηθέντος υλικού μετά από παρακέντηση των 
παραρρινίων κόλπων. 

– Η ανάπτυξη μικροοργανισμού/ών σε πυκνότητα >104 cfu/ml αποτελεί το 
διαγνωστικό gold standard.

– Η μέθοδος είναι επεμβατική και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί ως εξέταση 
ρουτίνας στην καθημερινή κλινική πράξη. 

 καλλιέργειες από τον μέσο ρινικό πόρο υπό ενδοσκοπικό έλεγχο, 

– ακρίβεια της τάξης του 87% συγκριτικά με δείγματα από τον γναθιαίο κόλπο

ΚΕΕΛΠΝΟ, 2015
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IDSA Guideline for ABRS. Chow et al. CID 2012 e1-41

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Καλλιέργεια λαμβάνεται είτε με 
παρακέντηση του ιγμορείου 
άντρου είτε με λήψη υλικού 
από τον εκφορητικό πόρο του
ιγμορείου (middle meatus), 
κατά τη διάρκεια 
ενδοσκόπησης με άκαμπτο
ενδοσκόπιο

Καμιά αξία η καλλιέργεια 
των ρινικών εκκρίσεων!!! 

59

Bacteriologic Findings Associated with Chronic Bacterial 
Sinusitis in 150 Adults

Aerobesb 52% Anaerobesab 48% 

Streptococcus pneumoniae 21% Prevotella spp 31%

Haemophilus influenzae 16% Streptococci 22%

Pseudomonas aeruginosa 16% Fusobacterium 16%

Staph aureus 10% Actinomyces 6%

Moraxella 10% Granulicatella !!

a specimens were obtained by antral puncture
b ≥103 cfu/ml

Finegold SM et al CID 35:428,2002

60

Διάγνωση

 Διαφορα κλινικά κριτήρια1 έχουν προταθει. Πόνος στον πρόσωπο, 
πυώδεις ρινικές εκκρισεις, και/ή παθολογική ακτινογραφία και 
ανταπόκριση στην αντιμικροβιακή αγωγή.

– Ευαισθησία 69% και ειδικότητα 64%: όχι κατάλληλα για αξιόπιστη 
διάγνωση

 Απλή ακτινογραφία παραρρινίων κόλπων2

– Ευαισθησία 90% και ειδικότητα 61%.

– Κίνδυνος «υπερδιάγνωσης»: Πολύ συχνά παθολογικά ευρήματα σε 
ασυμπτωματικούς ασθενείς.

 CT παραρρινίων κόλπων3

– Χρόνια ρινοκολπίτιδα

– Ενδοκογχικές και ενδοκράνιες επιπλοκές

– Ένδειξη για χειρουργική επέμβαση
1Lacroix JS, et al.: Acta Otolaryngol. 2002:192-196, 2Engels EA, et al. J Clin Epidemiol. 2000:852-862, 
3Slavin RG, et al. J Allergy Clin Immunol. 2005:S13-S47
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Κλινική διάγνωση της ΟΡΚ 

 Τουλάχιστον δύο μείζονα ή ένα μείζον και τουλάχιστον δύο ελάσσονα 
από τα κριτήρια του πίνακα

 Τα κριτήρια αυτά δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν με ακρίβεια την 
οξεία βακτηριακή (ΟΒΡΝ) από την οξεία μη βακτηριακή (συνήθως 
ιογενή) ρινοκολπίτιδα. 

ΚΕΕΛΠΝΟ, 2015

62

Μελέτη Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Τυχαιοποιημένη 
Μελέτη με Εικονικό Φάρμακο στη Θεραπεία της Οξείας 
Παραρρινοκολπίτιδας.

Αμοξυκιλλίνη

(108 ασθενείς)

Εικονικό φάρμακο

(103 ασθενείς)

Επιτυχία Μετά 2 
εβδομάδες

83% 77%α

Υποτροπή Μετά 1 έτος 27% 17%β

Ανεπιθύμητες 
ενέργειες 

28% 9%γ

Αποτελέσματα 

α: p=0,20(NS) β: p=0,42(NS) γ: p=<0.001

Van Buchem FL et al Lancet 349:683,1997

63

Ενδείξεις βακτηριακής αιτιολογίας – χορήγησης αντιβιοτικών

 Τα συμπτώματα του επιμένουν για τουλάχιστον 10 ημέρες, χωρίς να 
βελτιώνονται

 Έναρξη της νόσου είναι οξεία με πυρετό ≥39οC, με πυώδεις ρινικές 
εκκρίσεις ή άλγος στο πρόσωπο που διαρκεί τουλάχιστον 3-4 ημέρες 
από την έναρξη των συμπτωμάτων, 

 Μετά από την ύφεση των συμπτωμάτων μιας τυπικής ιογενούς
λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού, που είχε διαρκέσει 5-6 ημέρες, 
παρατηρηθεί επιδείνωση των συμπτωμάτων και σημείων, με έναρξη ή 
επανεμφάνιση πυρετού, κεφαλαλγίας και αύξησης της ποσότητας των 
ρινικών εκκρίσεων (διπλή νόσηση).

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΠΟΤΕ;

ΚΕΕΛΠΝΟ, 2015
IDSA Guidelines for ABRS. Chow et al. Clin Inf Dis: e1-41
JAMA 2012; 307(7): 685-692
Cochrane 2010
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 Οι μακρολίδες δεν συνιστώνται λόγω των υψηλών ποσοστών αντοχής του 
πνευμονιοκόκκου στον ελληνικό χώρο. 

 Το ίδιο ισχύει, εν μέρει, και για τις κεφαλοσπορίνες β’ και γ’ γενεάς που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με κλινδαμυκίνη σε παιδιά και νεότερους

 Παρότι ο S. aureus αποτελεί δυνητικό παθογόνο ρινοκολπίτιδας, δεν συνιστάται 
κάλυψη έναντι αυτού στο αρχικό εμπειρικό σχήμα.

ΚΕΕΛΠΝΟ, 2015

65
Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2009) 63, 511–519

66

IDSA Guidelines

IDSA Guideline for ABRS. Chow et al. CID 2012 e1-41
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Αλγόριθμος της αντιμετώπισης ασθενούς με ΟΡΚ

Παράγοντες κινδύνου για 
ανθεκτικά παθογόνα: 

 Ηλικία <2 ετών ή >65 ετών, 

 Παιδικός σταθμός, 

 Λήψη αντιβιοτικών τον 
προηγούμενο μήνα, 

 Νοσηλεία τις προηγούμενες 
5 ημέρες,

 Συννοσηρότητα, 

 Ανοσοκαταστολή.

ΚΕΕΛΠΝΟ, 2015

68

Συνιστάται άμεση παραπομπή στο νοσοκομείο όταν 

 Περιοφθαλμικό οίδημα ή ερυθρότητα βλεφάρων

 Παρεκτόπιση βολβού

 Διπλωπία, οφθαλμοπληγία

 Μείωση οπτικής οξύτητας

 Έντονη ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη μετωπιαία κεφαλαλγία, 

 Οίδημα ύπερθεν των μετωπιαίων κόλπων 

 Μηνιγγίτιδα 

 Εστιακά νευρολογικά σημεία.

Presentation title in footer
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Επιπλοκές της ρινοκολπίτιδας

 Οφθαλμικές επιπλοκές 

– Περιοφθαλμική κυτταρίτιδα (προδιαφραγματικό οίδημα)

– Κυτταρίτιδα του κόγχου

– Απόστημα ή φλέγμων του κόγχου

– Θρόμβωση του σηραγγώδους κόλπου. 

Η συμμετοχή του οφθαλμού εκδηλώνεται με οίδημα, εξόφθαλμο και επηρεασμό 
της κινητικότητας.

 Ενδοκρανιακές επιπλοκές (σχετίζονται συχνότερα με ηθμοειδίτιδα ή μετωπιαία 
κολπίτιδα) 

– Το επισκληρίδιο ή υποσκληρίδιο απόστημα, 

– Εγκεφαλικό απόστημα

– Μηνιγγίτιδα

– Θρόμβωση του σηραγγώδους κόλπου

 Οστικές επιπλοκές

– Οστεομυελίτιδα άνω γνάθου μετωπιαίου οστού.
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European Surveillance of Antimicrobial Consumption - ESAC

ESAC. 2013

Μακρολίδες

Κεφαλοσπορίνες

71

72

Και να μη ξεχνάμε τα εμβόλια  για 
ενήλικες 

 Αντιγριππικό 

 Αντιπνευμονιοκοκκικό 

Όπου ενδείκνυνται σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες.
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Αντιγριππικό εμβόλιο
ομάδες υψηλού κινδύνου 

 Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

 Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες

 Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές

 Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας)

 Μεταμόσχευση οργάνων

 Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)

 Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα

 Χρόνια νεφροπάθεια.

 Νευρομυϊκά νοσήματα.

 Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωίδες, θηλάζουσες

 Άτομα με δείκτη μάζας σώματος (BMI) >40 kg/m2.

 Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και 
άλλα) για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίππη.

 Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο 
νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίππη.

 Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων-λυκείων, 
στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό 
ιδρυμάτων κ.ά.).

 Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

74
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Εξάρσεις Χρόνιας Βρογχίτιδας

ΘΩΜΑΣ  ΝΙΤΣΟΤΟΛΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ -ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗς  Α΄ΕΣΥ
Β΄Π/Θ  ΤΜΗΜΑ  

Γ .Ν .ΠΕΙΡΑΙΑ«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΠ (COPD)

Είναι μια πνευμονική νόσος που χαρακτηρίζεται από χρόνια
απόφραξη των αεραγωγών, η οποία είναι μερικώς αντιστρεπτή,
καθώς και από σημαντικές εξωπνευμονικές εκδηλώσεις.

Η απόφραξη των αεραγωγών είναι συνήθως επιδεινούμενη και
συνοδεύεται από εκσεσημασμένη φλεγμονώδη αντίδραση του
πνεύμονα σε βλαβερά σωματίδια και αέρια.

Είναι νόσος που θα μπορούσε να προληφθεί αλλά και να
αντιμετωπιστεί επιτυχώς.

Παλαιότερα χρησιμοποιούσαμε τους όρους…

ΧΡΌΝΙΑ   ΒΡΟΓΧΊΤΙς

• Η παρουσία παραγωγικού βήχα για
τουλάχιστον 3 μήνες τα τελευταία 2
συνεχόμενα έτη (χρήσιμος κλινικός και
επιδημιολογικός ορισμός).

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΌ  ΕΜΦΎΣΗΜΑ

• Είναι παθολογοανατομικός ορισμός.
Αναφέρεται σε δομική βλάβη που
αφορά το επιθήλιο, τα αγγεία και το
διάμεσο υπόστρωμα του πνεύμονα, με
διάταση και καταστροφή του
τοιχώματος μετά το τελικό βρογχιόλιο.

• Δημιουργείται πρώιμη σύγκλειση των
μικρών αεραγωγών στην εκπνοή και
δυναμική υπερδιάταση του πνεύμονα.
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Χρόνια βρογχίτις - Εμφύσημα

Επιδημιολογικά δεδομένα COPD (ιδιαίτερα 
ανησυχητικά)…

Υπολογίζεται έως το 2020 να αποτελεί την 5η αιτία
αναπηρίας.

Προβλέπεται να αποτελεί την 3η αιτία θανάτου έως το 
2020.

Υπολογίζεται ότι οι παροξύνσεις της COPD επιβαρύνουν 
κατά 32 δις δολάρια το σύστημα υγεία ετησίως.

Παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη COPD
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Φυσική ιστορία COPD

Παθογένεια COPD (1)

Παθογένεια COPD (2)
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Παθογένεια COPD (3)

Ο πνεύμονας στη COPD…

Η COPD είναι συστηματική νόσος (1);
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Η COPD είναι συστηματική νόσος (2);

Νεότερες απόψεις στην παθογένεια της COPD

Μηχανικές επιπτώσεις COPD στο 
καρδιαγγειακό και αναπνευστικό
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Η φλεγμονή στη COPD οδηγεί…

Θα σκεφτούμε τη COPD σε ασθενή > 40 ετών 
όταν…

Εξάρσεις Χρόνιας Βρογχίτιδας
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Παρόξυνση COPD
2 μείζονα ή 1 μείζον και 1 έλασσον σύμπτωμα 

για 2 τουλάχιστον συνεχόμενες μέρες

ΜΕΊΖΟΝΑ  ΚΡΙΤΉΡΙΑ

• Δύσπνοια

• Όγκος πτυέλων

• Πυώδη πτύελα

ΕΛΆΣΣΟΝΑ  ΚΡΙΤΉΡΙΑ

• Συριγμός (κυρίως εκπνευστικός)

• Βήχας

• Κυνάγχη

• Συμπτώματα και σημεία συμβατά με 
κοινό κρυολόγημα

Seemungal et. al. Am. J.Respir. Crit. Care Med. 1998

Παρόξυνση COPD – νοσηρότητα –
θνητότητα

Επιδημιολογία παροξύνσεων COPD
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Παθογένεια παροξύνσεων COPD

Προσβολή αμυντικών μηχανισμών του 
αναπνευστικού στη COPD

Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί βακτηρίων και 
ιών στην παρόξυνση της COPD

ΒΑΚΤΉΡΙΑ ΙΟΙ
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Η μηχανική του αναπνευστικού στην 
παρόξυνση…

Λοιμώδεις παράγοντες που προκαλούν 
παρόξυνση της COPD

Αναλυτικότερα…
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Στην κλινική πράξη πώς προσεγγίζω τον ασθενή 
με παρόξυνση COPD;

Επιδείνωση 
δύσπνοιας, αύξηση 
ποσότητας πτυέλων, 

πυώδη πτύελα;

Ζητώ Κ/α πτυέλων 
όταν έχω: συχνές 
παροξύνσεις, όχι 
ικανοποιητική 
ανταπόκριση σε 

αντιμικροβιακή αγωγή, 
αποβολή πυωδών 

πτυέλων επί μακρόν 
(για να γνωρίζουμε τον 

αποικισμό) 

Ro θώρακος βοηθά 
στη δ/δ από 

πνευμονία (τυπική 
και άτυπη) και 

πνευμονικό οίδημα

Αέρια αρτηριακού 
αίματος χρήσιμα για 
απόφαση έναρξης μη 

επεμβατικού ή 
επεμβατικού 

μηχανικού αερισμού 

Ο τύπος και η σοβαρότητα των παροξύνσεων 
της COPD καθορίζονται με τα κριτήρια 

Winnipeg

Κατάταξη βαρύτητας παροξύνσεων με βάση τα 
ευρήματα από τη σπιρομέτρηση
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Κατάταξη ασθενών με παρόξυνση COPD και 
πιθανά παθογόνα ανάλογα με βαρύτητα νόσου

Θεραπευτική προσέγγιση παροξύνσεων COPD 
με βάση την παθοφυσιολογία
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Εκτίμηση ασθενών στο ΤΕΠ με παρόξυνση COPD

Βασικές αρχές αντιμετώπισης παροξύνσεων COPD

Πότε σκεφτόμαστε τα αντιβιοτικά σε παρόξυνση 
COPD? (2 τουλάχιστον από τα κάτωθι συμπτώματα 

και σημεία εκ των οποίων το ένα περιλαμβάνει 
πυώδη πτύελα – ισχυρή ένδειξη όταν απαιτείται 

νοσηλεία του ασθενούς στο νοσοκομείο) 

Αύξηση δύσπνοιας

Αύξηση όγκου 
αποβαλλόμενων 
πτυέλων

Επίταση πυώδους 
χροιάς πτυέλων 
(παριστά διαπύηση 
των βρογχικών 
εκκρίσεων) 
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Πώς επιλέγω το κατάλληλο αντιβιοτικό σε 
παρόξυνση COPD?

Εκτιμώ το επιθυμητό αντιμικροβιακό φάσμα

Λαμβάνω υπόψη την αντοχή των πιθανολογούμενων παθογόνων 
μικροοργανισμών σε επίπεδο νοσοκομείου αλλά και σε εθνικό επίπεδο

Αξιολογώ πάντα αν το χορηγούμενο αντιβιοτικό έχει πλεονεκτική φαρμακοκινητική 
στο τραχειοβρογχικό δένδρο, στα κυψελιδικά μακροφάγα και στα πτύελα

Ενδεικνυόμενα, από του στόματος, αντιβιοτικά και 
η δοσολογία τους
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Αλγόριθμος αντιμετώπισης παρόξυνσης COPD (1)

Αλγόριθμος αντιμετώπισης παρόξυνσης COPD (2)

Αλγόριθμος αντιμετώπισης παρόξυνσης COPD (3)
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Η λογική χορήγησης αντιβιοτικών…

Προσέγγιση ασθενούς με παρόξυνση COPD στο 
ΤΕΠ

Η θέση των κορτικοειδών…
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Οι μελέτες τι λένε;
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Ενδείξεις για έναρξη μη επεμβατικού μηχανικού 
αερισμού

Αντενδείξεις για εφαρμογή μη επεμβατικού 
μηχανικού αερισμού
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Συνοψίζοντας…
Έχουμε μάθει πολλά για την παθογένεια της 

COPD…

Πολλά έχουν γίνει για την αντιμετώπιση και 
προφύλαξη…

Αντιμικροβιακή προφύλαξη
για τις λοιμώδεις παροξύνσεις της ΧΑΠ

 Cochrane Review, 2013
 7 RCTs (2001-2011), 3.170 ασθενείς με ΧΑΠ 
 5 με συνεχή και 2 με διαλείπουσα χορήγηση αντιβιοτικών 
Μακρολίδες, μοξιφλοξασίνη
 Συνεχής χορήγηση αντιβιοτικών => σημαντική ↓ του αριθμού των ασθενών με υποτροπή (OR=0,55, NNT=8)
Όχι διαφορά σε ανάγκη νοσηλείας, μεταβολές αναπνευστικής λειτουργίας, σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, 

θνητότητα
 Η χημειοπροφύλαξη για πρόληψη των παροξύνσεων της ΧΑΠ δεν είναι από όλους αποδεκτή
 Χημειοπροφύλαξη συνιστάται σε επιλεγμένους ασθενείς με ΧΑΠ που εμφανίζουν συχνές παροξύνσεις, παρά τη 
βέλτιστη αγωγή με βρογχοδιασταλτικά και αντιφλεγμονώδη

 Στάθμιση οφέλους – κινδύνων (αντοχή, ανεπιθύμητες ενέργειες)
 Αζιθρομυκίνη 250 mg x 1 (ή 3 φορές την εβδομάδα). Διακοπή μετά 1 έτος. Παρακολούθηση για Α.Ε.

Herath SC, Poole P. Cochrane Database Syst Rev 2013;11:CD009764
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Εμβόλιο γρίπης 
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Όλα όμως αυτά θα έχουν μεγαλύτερη αξία αν 
καταφέρουμε να παρέμβουμε συστηματικά και 
αποτελεσματικά στην…καπνιστική συνήθεια
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Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας…








