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Ουρολοιμώξεις σε 
γυναίκες 

Μεταλλίδης Συμεών 
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος

Επίκουρος Καθηγητής 
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ  

Υπεύθυνος Τμήματος 
Λοιμωξιολογίας

Α’  Παθολογική Κλινική 

Διευθυντής: Καθηγητής Ζεμπεκάκης Παντελής 

Ουρολοιμώξεις …

• Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού είναι από τις πιο συχνές με σημαντικό 
κόστος για την δημόσια υγεία. 

• Στις ΗΠΑ οι ουρολοιμώξεις είναι υπεύθυνες για περισσότερες από 7 
εκατομμύρια ιατρικές επισκέψεις.
• Περίπου το 15% όλων των συνταγών για αντιβιοτικά είναι για 

ουρολοιμώξεις 
• Παρόμοια δεδομένα και στην Ευρώπη

• Στις ΗΠΑ ευθύνονται για > 100,000 εισαγωγές στο νοσοκομείο 
ετήσια, συχνότερα λόγω πυελονεφρίτιδας
• Τα δεδομένα αυτά δεν αφορούν τις επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις 

που σχετίζονται με ουρολογικούς ασθενείς, η επίπτωση των 
οποίων δεν είναι καλά γνωστή 

• Τουλάχιστον 40% όλων των νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι 
ουρολοιμώξεις και η πλειονότητα τους σχετίζεται με τη χρήση 
καθετήρων 
• Η βακτηριουρία αναπτύσσεται σε ποσοστό μέχρι 25% των 

ασθενών που χρειάζονται ουροκαθετήρα για μια εβδομάδα ή 
περισσότερο με ένα ημερήσιο κίνδυνο που ανέρχεται στο 5-7% 

Ταξινόμηση …
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Ταξινόμηση …

• Η ταξινόμηση με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες από  την 
European Association of Urology το 2015 γίνεται με βάση:

• Το ανατομικό επίπεδο της λοίμωξης
•
• Τον βαθμό της βαρύτητας της λοίμωξης
•
• Τους υποκείμενους παράγοντες κινδύνου 

• Τα μικροβιολογικά δεδομένα 
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Διάγνωση …

Ασυμπτωματική 
Βακτηριουρία…

ABU ορίζεται ως η ανάπτυξη >105 cfu/ml σε δυο διαδοχικά δείγματα
ούρων (στη μέση της ούρησης) στις γυναίκες και σε ένα δείγμα στους
άνδρες σε ένα άτομο χωρίς συμπτώματα.

Στην διαγνωστική προσπέλαση πρέπει να αξιολογείται η υπολειπόμενη
ποσότητα ούρων στις μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Κυστεοσκόπηση και απεικόνιση του ανώτερου ουροποιητικού δεν
χρειάζεται αν δεν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου.
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Ασυμπτωματική 
Βακτηριουρία…

• Η ασυμπτωματική βακτηριουρία εκτιμάται ότι ανευρίσκεται στο 1-5% 
των υγιών προεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Αυξάνεται σε: 

• 4-19% σε κατά τα άλλα υγιείς ηλικιωμένες γυναίκες και άνδρες 
• 0.7-27% σε διαβητικούς ασθενείς 
• 2-10% σε εγκύους 
• 15-50% σε νοσηλευόμενους ηλικιωμένους 
• 23-89% σε ασθενείς με κάκωση της ΣΣ 

• Η εμφάνιση της σε νέους άνδρες είναι ασυνήθης, αλλά αν διαπιστωθεί 
πρέπει να σκεφτόμαστε την χρόνια προστατίτιδα 

• Το φάσμα των μικροβίων είναι παρόμοιο με αυτό που ανευρίσκεται σε 
ανεπίπλεκτες ή επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις και εξαρτάται από την 
παρουσία ή μη παραγόντων κινδύνου 

Ασυμπτωματική
Βακτηριουρία:

Ασθενείς χωρίς 
παράγοντες 

κινδύνου 

• Η ασυμπτωματική βακτηριουρία δεν προκαλεί 
νεφρική νόσο ή βλάβη.

• RCTs σε παιδιατρικούς πληθυσμούς και 
γυναίκες κατέδειξαν ότι η θεραπεία της 
ασυμπτωματικής βακτηριουρίας αυξάνει τον 
κίνδυνο συμπτωματικού επεισοδίου σε σχέση με 
τον πληθυσμό που δεν έλαβε θεραπεία.

• Για αυτό ο έλεγχος και η θεραπεία της 
ασυμπτωματικής βακτηριουρίας δεν 
συνιστάται σε ασθενείς (γυναίκες και νεαρούς 
άνδρες) χωρίς παράγοντες κινδύνου.

Ασυμπτωματική
Βακτηριουρία:

Ασθενείς με 
υποτροπιάζουσες 

ουρολοιμώξεις 
κατά τα άλλα 

υγιείς 

• Σε γυναίκες με υποτροπιάζουσες συμπτωματικές
ουρολοιμώξεις και χωρίς παράγοντες κινδύνου, έχει 
καταδειχθεί ο προστατευτικός ρόλος της τυχαία 
αναπτυσσόμενης ασυμπτωματικής βακτηριουρίας.

• Για αυτό η θεραπεία της ABU σε γυναίκες με 
υποτροπιάζουσες συμπτωματικές ουρολοιμώξεις δεν 
συνιστάται (LE: 1b; GR: A). 
• Όμως περιστασιακά η εκρίζωση ενός στελέχους που 
θεωρείται ο αιτιολογικός παράγοντας για τα 
υποτροπιάζοντα επεισόδια ουρολοιμώξεων μπορεί να 
δικαιολογηθεί (LE: 4; GR: C). 

• Σε άνδρες με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις και ABU
πρέπει να αποκλειστεί η χρόνια προστατίτιδα και εάν βρεθεί 
να θεραπευτεί. 
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Ασυμπτωματική
Βακτηριουρία:

Κύηση 

• Η ασυμπτωματική βακτηριουρία είναι συχνή 
κατά την διάρκεια της κύησης (2-10%) και 
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για:
• Συμπτωματική ουρολοίμωξη και 
πυελονεφρίτιδα

• Η ένδειξη συσχέτισης μεταξύ ABU και 
πρόωρου τοκετού, καθώς και χαμηλού 
βάρους νεογνών είναι όμως αδύναμη 

• Ο έλεγχος και η θεραπεία της ΑBU σε εγκύους 
γυναίκες προτείνεται από πολλές 
κατευθυντήριες οδηγίες αλλά η απόδειξη για 
καλύτερο αποτέλεσμα είναι χαμηλή. 

• Για αυτό δεν μπορεί να δοθεί γενική σύσταση 
για έλεγχο και θεραπεία και σε περιπτώσεις 
αμφιβολιών συνιστάται να ακολουθούνται οι 
εθνικές οδηγίες. 

Ασυμπτωματική
Βακτηριουρία:

Ασθενείς με 
αναγνωρίσιμους 

παράγοντες κινδύνου

μεταεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες 

• Ηλικιωμένες γυναίκες έχουν αυξημένο κίνδυνο 
για ABU, που πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως 
και στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 

• Άρα όχι σύσταση για έλεγχο και θεραπεία 

Ασυμπτωματική Βακτηριουρία:
Ασθενείς με αναγνωρίσιμους παράγοντες κινδύνου –
Σακχαρώδης Διαβήτης 

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης, ακόμη και ο καλά ρυθμισμένος, 
σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα ABU σε γυναίκες 

Η εκρίζωση της ABU:
• Δεν έχει οδηγήσει σε μείωση του κινδύνου συμπτωματικής ουρολοίμωξης 
και λοιμωδών επιπλοκών σε διαβητικούς ασθενείς 

• Η μη θεραπευθείσα ABU δεν σχετίζεται με την ανάπτυξη διαβητικής 
νεφροπάθειας 

Ο έλεγχος και η θεραπεία της ABU σε καλά ρυθμισμένο ΣΔ 
δεν συνιστάται (LE: 1b; GR: A). 
• Όμως σε ασθενείς με μη καλά ρυθμισμένο ΣΔ μπορεί να αποτελεί 
παράγοντα κινδύνου και συμπτωματική ουρολοίμωξη και επιπλοκές.
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Αυξημένη επίπτωση συμπτωματικής ουρολοίμωξης 

Ναι οι γυναίκες με ΣΔ τύπου ΙΙ

Δεν υπήρξε στατιστική διαφορά στην εμφάνιση 
συμπτωματικής ουρολοίμωξης  

Καμία διαφορά στη νεφρική λειτουργία μετά 
από παρακολούθηση 6 ετών
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Ασυμπτωματική
Βακτηριουρία:

Ασθενείς με 
αναγνωρίσιμους 

παράγοντες 
κινδύνου 

Ηλικιωμένοι 
νοσηλευόμενοι 

ασθενείς 

• Το ποσοστό της ABU σε ηλικιωμένους 
νοσηλευόμενους ασθενείς είναι υψηλό (15-50%) 

• Η ΔΔ με την συμπτωματική ουρολοίμωξη είναι 
δύσκολη σε ασθενείς με πολύ-νοσηρότητα και 
διαταραχές του επιπέδου συνείδησης και πιθανά να 
είναι αιτία κατάχρησης αντιμικροβιακών. 

• Έχει καταδειχθεί ότι η θεραπεία της ΑBU σε αυτούς 
τους ασθενείς δεν έχει όφελος.

• Δεν συνιστάται ο έλεγχος και η θεραπεία της ABU 
σε αυτή την ομάδα ασθενών (LE: 1b; GR: A).

Ασυμπτωματική
Βακτηριουρία:

Ασθενείς με 
αναγνωρίσιμους 

παράγοντες κινδύνου 

Ασθενείς με 
δυσλειτουργία ή 

επεμβάσεις 
κατώτερου 

ουροποιητικού.

• Ασθενείς με δυσλειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού 
• Νευρογενής κύστη (σκλήρυνση κατά πλάκας, κακώσεις ΣΣ) 

• Ασθενείς με νεοκύστη ή ειλεοκύστη
• Ασθενείς με αυτοκαθετηριασμούς

• Οι ασθενείς αυτοί συχνά έχουν ΑBU. 

• Μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει όφελος από την θεραπεία της ABU 
σε αυτούς τους ασθενείς 

• Επιπρόσθετα σε ασθενείς με δυσλειτουργία της κύστης που δεν 
αναπτύσσουν αυτόματα ΑBU, ο σκόπιμος αποικισμός με ένα ABU στέλεχος
(E. coli 83972) έχει δείξει προστατευτικό ρόλο έναντι συμπτωματικών 
υποτροπών. 

• Ο έλεγχος και η θεραπεία σε αυτή την ομάδα ασθενών δεν συνιστάται 
(LE: 2b; GR: B). 

Ασυμπτωματική
Βακτηριουρία:

Ασθενείς με 
αναγνωρίσιμους 

παράγοντες 
κινδύνου 

Ασθενείς με 
ουροκαθετήρα

• Ασθενείς με ουροκαθετήρα ή υπερηβικό
καθετήρα ή νεφροστομία τυπικά 
αναπτύσσουν ABU.

• Η θεραπεία δεν έχει δείξει όφελος.

• Το ίδιο ισχύει και για τους ασθενείς με 
ουρητηρικά stents (LE: 4; GR: C).
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Ασυμπτωματική
Βακτηριουρία:

Ασθενείς με 
αναγνωρίσιμους 

παράγοντες 
κινδύνου 

Τοποθέτηση/αλλαγή 
ουροκαθετήρα

• Σε ασθενείς με ABU που θα τοποθετηθεί ή 
αλλαχθεί ουροκαθετήρας χωρίς επιπλοκές 
η ABU δεν θεωρείται παράγοντας κινδύνου 
και για αυτό δεν πρέπει να ελέγχεται ή να 
θεραπεύεται (LE: 4; GR: C). 

• Σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε 
τοποθέτηση ή αλλαγή νεφροστομίας και 
ουρητηρικών stents, η ABU θεωρείται 
παράγοντας κινδύνου για λοιμώδεις 
επιπλοκές (μολυσμένη διαδικασία), και για 
αυτό ο έλεγχος και η θεραπεία πριν την 
αλλαγή συνιστάται (LE: 4; GR: C).

Ασυμπτωματική
Βακτηριουρία:

Ασθενείς με 
αναγνωρίσιμους 

παράγοντες κινδύνου

Μεταμόσχευση νεφρού 

• Με βάση μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης 
δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα οφέλη από την θεραπεία της 
ABU σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού που 
δεν έχουν άλλο επιπλεγμένο ιστορικό και άρα 
δεν πρέπει να θεραπεύονται (LE: 3; GR: B). 

• Απαιτούνται προοπτικές τυχαιοποιημένες 
μελέτες για να επιβεβαιώσουν αυτή την 
σύσταση.
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Ασυμπτωματική
Βακτηριουρία:

Ασθενείς με 
αναγνωρίσιμους 

παράγοντες κινδύνου

Ανοσοκατασταλμένοι –
βαρέως πάσχοντες –

ασθενείς με καντιντουρία

• Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να αξιολογούνται 
ανά περίπτωση και το όφελος από τον 
έλεγχο και την θεραπεία της ΑBU να 
εξατομικεύεται (LE: 4; GR: C). 

• Ασθενείς με ασυμπτωματική καντιντουρία
μπορεί, αλλά όχι απαραίτητα να έχουν 
κάποια υποκείμενη διαταραχή. 

• Η θεραπεία της ασυμπτωματικής
καντιντουρίας δεν συνιστάται σε ασθενείς 
με κατά τα άλλα ανεπίπλεκτο ιατρικό 
ιστορικό (LE: 1b; GR: A).

Ασυμπτωματική
Βακτηριουρία:

Πριν από 
χειρουργική 
επέμβαση 

• Σε διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβάσεις που δεν αφορούν 
το ουροποιητικό η ABU δεν θεωρείται παράγοντας κινδύνου και ο 
έλεγχος και η θεραπεία δεν συνιστάται (LE: 4; GR: C). 

• Από την άλλη πλευρά σε επεμβάσεις του ουροποιητικού ιδιαίτερα 
στην ενδοσκοπική χειρουργική η βακτηριουρία είναι σίγουρα 
παράγοντας κινδύνου. 

• Σε απουσία βακτηριουρίας η επέμβαση θεωρείται clean-
contaminated, ενώ η παρουσία βακτηριουρίας, απόφραξης ή η 
παρουσία παροχετευτικών καθετήρων την καθιστούν 
contaminated. 

• Καλλιέργεια ούρων πρέπει να ληφθεί πριν την επέμβαση και 
έναρξη θεραπείας προ της επέμβασης πρέπει να δίνεται (LE: 3; 
GR: B). 
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Ασυμπτωματική 
Βακτηριουρία:

Θεραπεία 

• Εάν ληφθεί η απόφαση για θεραπεία της ABU επιλέγονται 
τα ίδια αντιβιοτικά και διάρκεια θεραπείας όπως στην 
συμπτωματική μη επιπλεγμένη ουρολοίμωξη 

• Θεραπεία επιπλεγμένης ουρολοιμωξης μπορεί να δοθεί 
ανάλογα με το φύλο, το ιατρικό ιστορικό ή αν υπάρχουν 
παράγοντες που προδιαθέτουν σε επιπλοκή.

• Η θεραπεία πρέπει να είναι κατευθυνόμενη και όχι 
εμπειρική. 

• Αν οι ασθενείς με ΑΒU παραπονιούνται για δυσοσμία και 
ήπια δυσουρία η methenamine hippurate 1g δυο με τρεις 
φορές την ημέρα και ή αυξημένη πρόσληψη υγρών 
αποτελούν επίσης επιλογή (LE: 4; GR: C).

Προσέγγιση 
ασθενούς με 
καντιντουρία

Προσέγγιση 
ασθενούς με 
καντιντουρία
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Κυστίτιδα και 
οξεία 

πυελονεφρίτιδα
σε ενήλικες…

• Οι οξείες ανεπίπλεκτες ουρολοιμώξεις στους 
ενήλικες περιλαμβάνουν τις σποραδικές ή 
υποτροπιάζουσες οξείες κυστίτιδες και 
πυελονεφρίτιδες από μικρόβια της κοινότητας σε 
κατά τα άλλα υγιείς ενήλικες.

• Αυτές οι ουρολοιμώξεις παρατηρούνται συνήθως 
σε κατά τα άλλα υγιείς γυναίκες χωρίς δομικές 
ή λειτουργικές ανωμαλίες του ουροποιητικού ή 
συννοσηρότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
σοβαρές επιπλοκές. 

• Ένα μικρό μόνο ποσοστό ανδρών θα εμφανίσει 
ανεπίπλεκτη ουρολοίμωξη.

Επιδημιολογία …

Σχεδόν οι μισές γυναίκες θα 
βιώσουν τουλάχιστον ένα 

επεισόδιο ουρολοίμωξης κατά 
την διάρκεια της ζωής τους.

1 στις 3 γυναίκες θα έχουν 
τουλάχιστον ένα επεισόδιο 
ουρολοίμωξης μέχρι την 
ηλικία των 24 ετών.
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Παράγοντες κινδύνου…

• Staphylococcus saprophyticus
• σπάνια απομονώνεται στην Ελλάδα 

(<1%  των λοιμώξεων κατώτερου ουροποιητικού)
• Kahlmeter G. the ECO.SENS Project. J Antimicrob Chemother 2003;51:69–76.

Οξεία μη 
επιπλεγμένη 
κυστίτιδα σε 
ενήλικες 

Η κλινική διάγνωση της οξείας μη 
επιπλεγμένης κυστίτιδας μπορεί να γίνει 
ασφαλώς σε μια γυναίκα με συμπτώματα 
από το κατώτερο ουροποιητικό:
•Δυσουρία – Συχνοουρία – Έπειξη για ούρηση
•Απουσία κολπικών εκκρίσεων 
•Σε γυναίκα χωρίς παράγοντες κινδύνου για επιπλεγμένη 
λοίμωξη 

Σε κατά τα άλλα υγιείς διαβητικούς 
ασθενείς με καλό έλεγχο μια σποραδική ή 
και υποτροπιάζουσα κυστίτιδα μπορεί να 
χαρακτηριστεί ανεπίπλεκτη. 
•Μακροπρόθεσμα αν αναπτυχθεί νευροπαθητική κύστη με 
διαταραχές ούρησης τότε αποτελεί παράγοντα κινδύνου.  

Σε κατά τα άλλα υγιείς ενήλικες με ήπια 
έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια χωρίς 
δομικές βλάβες μια σποραδική ή και 
υποτροπιάζουσα ουρολοίμωξη μπορεί να 
χαρακτηριστεί ανεπίπλεκτη. 
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Αρκεί η γενική ούρων για την διάγνωση της 
ανεπίπλεκτης κυστίτιδας 

Καλλιέργεια 
ούρων 

πρέπει να 
γίνεται…

• Όταν υποψιαζόμαστε πυελονεφρίτιδα

• Τα συμπτώματα δεν υποχωρούν ή 
επανεμφανίζονται μέσα σε 2-4 εβδομάδες 
από την θεραπεία.

• Γυναίκες με άτυπα συμπτώματα.

• Κύηση 

• Άνδρες με υποψία ουρολοίμωξης 

Κλινική 
σημασία

> 50% υφιέται η συμπτωματολογία σε 3-5 ημέρες

ΔΕΝ έχει αποδειχθεί να σχετίζεται με εμφάνιση 
υπέρτασης, χρόνιας νεφρικής νόσου και αυξημένης 
θνητότητας ακόμη και επί συχνών υποτροπών.

Σπανιότατα εξελίσσεται σε λοίμωξη του ανώτερου 
ουροποιητικού, χωρίς κατάλληλη θεραπεία

Συνοδεύεται όμως από σημαντική νοσηρότητα 
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Εμπειρική θεραπεία
• Αντιμικροβιακό φάσμα
• Επίτευξη  ικανοποιητικών συγκεντρώσεων στα ούρα
• Επίπεδα  αντοχής εφόσον είναι γνωστά
• Επίδραση  στη φυσιολογική χλωρίδα κόλπου και εντέρου
• Επιλογή  ανθεκτικών στελεχών
• Χορήγηση  αντιβιοτικών το τελευταίο τρίμηνο
• Ανεπιθύμητες  ενέργειες
• Ιστορικό  αλλεργίας της ασθενούς
• Κόστος 

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ελένη Γιαμαρέλλου και συνεργάτες

Εμπειρική 
θεραπεία …
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Ελληνικές 
κατευθυντήριες 

οδηγίες 

Παρακολούθηση…

• Γενική ούρων ή καλλιέργεια ούρων σε 
ασυμπτωματικούς ασθενείς μετά την 
θεραπεία δεν συνιστώνται (LE: 2b GR: B)
• Εξαίρεση η κύηση 

• Σε γυναίκες που τα συμπτώματα τους δεν 
υποχωρούν μετά την θεραπεία ή που 
υποτροπιάζουν μέσα σε 2 εβδομάδες 
• Πιθανότερα λοίμωξη από ανθεκτικό 
οργανισμό 

• Καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα 
• Θεραπεία για 7 ημέρες με διαφορετικό 
παράγοντα (LE: 4, GR: C).

Οξεία ανεπίπλεκτη πυελονεφρίτιδα
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Οξεία 
πυελονεφρίτιδα

Η πυελονεφρίτιδα είναι επιπλεγμένη 5% ♀
και στο 95% ♂

Συχνά συνοδεύεται από μικροβιαιμία και 
απαιτεί νοσοκομειακή θεραπεία

1-2% σήψη από Gram αρνητικά βακτηρίδια

Κυρίαρχο παθογόνο E. Coli

Aπομόνωση Proteus sp. ή των Εnterococcus 
sp. υποψία νεφρολιθίασης

U/S νεφρών: απόφραξη ή νεφρολιθίαση 

Εισαγωγή 
στο 

νοσοκομείο

• Επιπλεγμένη λοίμωξη
• Συνοσηρότητα
• Αιμοδυναμική αστάθεια – κακή γενική 
κατάσταση

• Αδυναμία λήψης αγωγής per os
• Αδυναμία στενής παρακολούθησης
• Υποψία για πολυανθεκτικό παθογόνο
• 70% θεραπεύεται κατ’ οίκον και το 90% θα 
ολοκληρώσει τη θεραπεία του
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Όλοι οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται 
σε έλεγχο με υπερηχογράφημα για 

αποκλεισμό απόφραξης
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Διάρκεια 
θεραπείας 1-2 
εβδομάδες σε 

σοβαρή 
αναπίπλεκτη

πυελονεφρίτιδα

Υποτροπιάζουσες 
μη επιπλεγμένες 
ουρολοιμώξεις…

• Η επανεμφάνιση μίας μη επιπλεγμένης 
λοίμωξης του ουροποιητικού είναι αρκετά 
συχνή και ανέρχεται στο 10-20% των 
γυναικών που έχουν ήδη υποβληθεί σε 
αρχική θεραπεία για παρόμοια λοίμωξη. 

• Ως παράγοντες κινδύνου αναφέρονται 
• Η σεξουαλική δραστηριότητα, 
• Η χρήση ενδοτραχηλικού σπιράλ ως 
αντισυλληπτικού, 

• Καθώς και τα αντισυλληπτικά δισκία. 
• Γενικά, φαίνεται ότι υπάρχει γενετική 
προδιάθεση. 
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• Υπεύθυνα παθογόνα
• Προδιαθετικοί
παράγοντες

• Κλινική εικόνα
• Διαγνωστική προσέγγιση
• Θεραπευτικά σχήματα

Γενικά δε 
διαφέρουν σε 
σχέση με τις 
σποραδικές 
περιπτώσεις

Παράγοντες 
κινδύνου …

Kodner CM, Thomas Gupton EK. Am Fam Physician 2010;82(6):638-643 

Υποτροπιάζουσες 
ουρολοιμώξεις …
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Υποτροπιάζουσες 
ουρολοιμώξεις …

• Πρέπει να διαγιγνώσκονται με καλλιέργεια 
ούρων (LE: 4, GR: A). 

• Η υπερηχογραφική απεικόνιση και η 
κυστεοσκόπηση δεν χρειάζονται ως ρουτίνα για 
την αξιολόγηση γυναικών με υποτροπιάζουσες 
ουρολοιμώξεις (LE: 1b, GR: B) 

• Πρέπει να γίνονται άμεσα σε άτυπες 
περιπτώσεις. 

• Επίσης πρέπει να αξιολογείται η ύπαρξη 
υπολειπόμενων ούρων (LE: 4,GR: B).

Πότε πρέπει 
να κάνουμε 
έλεγχο…
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Αντιμετώπιση …

• Η πρόληψη περιλαμβάνει 
• i) Συμβουλευτική και τροποποιήσεις 
συμπεριφοράς

• ii)Μη αντιμικροβιακά μέτρα 

• iii)Αντιμικροβιακή προφύλαξη 

• Οι ουρολογικοί παράγοντες κινδύνου 
πρέπει να αποκλειστούν 
• Ιδιαίτερη προσοχή στο υπολειπόμενο 
ποσό ούρων 

Παράγοντες κινδύνου…

Συμβουλευτική 
και 

τροποποιήσεις 
συμπεριφοράς 

… 

• Μια πληθώρα μέτρων όπως η πρόσληψη υγρών 
και οι συμπεριφορές προσωπικής υγιεινής 
έχουν προταθεί για την μείωση των λοιμώξεων

• Μειωμένη πρόσληψη υγρών 

• Καθυστερημένη κένωση της κύστης και 
κένωση της κύστης μετά την σεξουαλική 
επαφή 

• Σφιχτά εσώρουχα 

• Όμως οι μελέτες που αξιολόγησαν αυτούς του 
παράγοντες κινδύνου δεν κατάφεραν να τους 
συσχετίσουν με τις recurrent UTI.
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Μη 
αντιμικροβιακή 
προφύλαξη …

• Πολλά μη αντιμικροβιακά μέτρα έχουν 
προταθεί αλλά υπάρχουν μόνο λίγες καλά 
σχεδιασμένες μελέτες για αυτό δεν μπορούν 
να γίνουν συστάσεις evidence-based 

Χρήση οιστρογόνων σε 
μετεμμηνοπαυσιακές 

γυναίκες 

• Ισχυρές ενδείξεις ότι προστατεύουν (Ι,Α) 

• Συστήνονται κολπικά οιστρογόνα είτε με 
χρήση δακτυλίου

• Καθημερινή τοπική χρήση για 2 βδομάδες

• Εν συνεχεία δύο φορές την βδομάδα για 
8 μήνες 

SOGC Clinical Practice guideline, Nov 2010;1082-1090 

Ανοσοπροφύλαξη …

• Το OM-89 (Uro-Vaxom®) έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να 
είναι αποτελεσματικό σε σχέση με το placebo σε αρκετές 
τυχαιοποιημένες μελέτες με ασφαλές προφίλ. Για αυτό 
μπορεί να προταθεί σε γυναίκες με recurrent 
uncomplicated UTI (LE: 1a, GR: B). 
• Δεν έχει αποδειχθεί η δράση του σε άλλες ομάδες.

• Το κολπικό εμβόλιο Urovac® μείωσε ελάχιστα τις 
υποτροπές και ο επανεμβολιασμός αύξησε τα 
μεσοδιαστήματα των λοιμώξεων (LE: 1a, GR: C).
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Προφύλαξη με 
προβιοτικά

(Lactobacillus sp)

• Οι μελέτες δεν είναι παγκόσμιες. Μόνο στελέχη Lactobacillus
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

• Αν υπάρχουν μπορεί να χρησιμοποιηθούν κολπικά προβιοτικά που 
περιέχουν L. rhamnosus GR-1 και L. reuteri RC-14 γιατί μπορούν 
να δοθούν μια ή δύο φορές την εβδομάδα (LE: 4, GR: C). 
• Η κολπική εφαρμογή Lactobacillus crispatus μείωσε τα 

ποσοστά σε μια μελέτη σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και 
επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί (LE: 1b GR: B).

• Η καθημερινή χρήση από του στόματος στελεχών GR-1 and RC-14 
αξίζει να δοκιμαστεί καθώς μπορεί να αποκαταστήσει την 
χλωρίδα του κόλπου και να ανταγωνιστεί τα ουροπαθογόνα. 
• Όμως δεν μείωσαν τις υποτροπές και δεν μπορεί να υπάρχει 

σύσταση. 

• Συμπερασματικά μεταναλύσεις RCTs δεν έδειξαν όφελος για 
πρόληψη, αλλά απαιτούνται και άλλες μελέτες.

• Σύσταση: Όχι χρήση έξω από κλινικές μελέτες.

Προφύλαξη 
με cranberry

• Προηγούμενες περιορισμένες μελέτες 
πρότειναν ότι τα cranberry (Vaccinium 
macrocarpon) είναι χρήσιμα στην μείωση 
των ουρολοιμώξεων σε γυναίκες.

• Μια πρόσφατη μετανάλυση από 24 
μελέτες και 4,473 ασθενείς έδειξε ότι τα 
προϊόντα cranberry δεν μείωσαν 
σημαντικά τις υποτροπές στο σύνολο ή σε 
υποομάδες.

• Με βάση αυτά τα αποτελέσματα καμία 
σύσταση για την καθημερινή χρήση 
προϊόντων cranberry δεν μπορεί να γίνει.

Προφύλαξη με 
d-mannose

• Σε μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη μη τυφλή 
μελέτη φάνηκε ότι μια ημερήσια δόση 2g d-
mannose ήταν στατιστικά ανώτερη σε σχέση 
με το placebo και όσο αποτελεσματική με τα 
50 mg nitrofurantoin στην πρόληψη των 
recurrent UTI

• Αυτό αποτελεί ένδειξη αλλά όχι σύσταση για 
την χρήση της D-mannose.
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Αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη…

Η αντιμικροβιακή 
χημειοπροφύλαξη μπορεί να 
δοθεί συνεχώς για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα (3-6 μήνες)
ή ως προφύλαξη μετά την 

σεξουαλική επαφή.

Η χημειοπροφύλαξη σαν πρόληψη 
πρέπει να προτείνεται όταν η 

συμβουλευτική και μεταβολές της 
συμπεριφοράς έχουν δοκιμαστεί 

και τα μη αντιμικροβιακά μέτρα δεν 
είχαν αποτέλεσμα. (LE: 4, GR: B).

Αντιμικροβιακή
χημειοπροφύλαξη…

• Σε κατάλληλες γυναίκες με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις η 
αυτοδιάγνωση και αυτοθεραπεία με βραχέα αντιμικροβιακά σχήματα 
μπορεί να ληφθεί υπόψη (LE: 2b, GR: A). 
• Η επιλογή των αντιβιοτικών είναι η ίδια με αυτή των σποραδικών 

επεισοδίων ανεπίπλεκτης κυστίτιδας. 

• Η χημειοπροφύλαξη μετά την σεξουαλική επαφή πρέπει να 
προτείνεται σε εγκύους με ιστορικό ουρολοιμώξεων (LE: 2b, GR: B).

• Η συνεχής χημειοπροφύλαξη περιλαμβάνει:
• nitrofurantoin (macrocrystal) 50 mg ή 100 mg μια φορά/Η
• fosfomycin trometamol 3 g κάθε 10 ημέρες, 
• Και κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης cephalexin 125 mg ή

250 mg ή cefaclor 250 mg μια φορά την ημέρα
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• μείωση της πιθανότητας υποτροπής σε ποσοστό 50-60% μετά 
τη διακοπή της προφύλαξης 

• Περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες στην ομάδα της χημειοπροφύλαξης
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Επιπλεγμένες
ουρολοιμώξεις με 
ουρολογικούς και 
νεφρολογικούς 

παράγοντες 
κινδύνου…

• Μια επιπλεγμένη ουρολοίμωξη είναι αυτή 
που σχετίζεται με δομική ή λειτουργική 
διαταραχή του ουρογεννητικού συστήματος 
ή την παρουσία μιας υποκείμενης πάθησης 
με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή επιπλοκή 
σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν 
παράγοντες κινδύνου.

Παράγοντες κινδύνου που υποδηλώνουν 
επιπλεγμένη ουρολοίμωξη…
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Μικροβιακό 
φάσμα…

• Ένα ευρύ φάσμα μικροβίων μπορεί να 
προκαλέσουν επιπλεγμένη ουρολοίμωξη

• Το φάσμα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τις μη 
επιπλεγμένες και τα μικρόβια έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι ανθεκτικά.

• E. coli, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas,
Serratia sp. και enterococci είναι τα πιο 
συχνά. 
• Enterobacteriaceae κυριαρχούν (60-75%)
με το E. coli να είναι το πιο συχνό 

• Το μικροβιακό φάσμα μπορεί να διαφέρει από 
νοσοκομείο σε νοσοκομείο.

Ειδικοί 
πληθυσμοί: 

Νεφρολιθίαση

• Σε αυτή την υποομάδα η συχνότητα λοιμώξεων 
από E. Coli και enterococci είναι λιγότερο 
συχνές. 

• Οι λοιμώξεις από Proteus και Pseudomonas sp. 
είναι πιο συχνές. 

• Αυτοί οι οργανισμοί που παράγουν ουρεάση
Providencia and Morganella sp., και
Corynebacterium urealyticum είναι κυρίαρχοι, 
αλλά και Klebsiella, Pseudomonas, Serratia sp. 
και staphylococci μπορεί επίσης να παράγουν 
ουρεάση σε κάποιο βαθμό.

• Ανάμεσα στους ασθενείς με κοραλιοειδείς
λίθους το 88% βρέθηκε να έχει ουρολοίμωξη 
κατά την στιγμή της διάγνωσης. 

Ειδικοί 
πληθυσμοί: 

Πολυκυστικοί
νεφροί

• Οι UTI είναι η κυρίαρχες λοιμώξεις σε 
ασθενείς με πολυκυστική νόσο. 
• Η ουρολοίμωξη είναι η πρώτη εκδήλωση 
της νόσου στο 23-42% των ασθενών.

• Η παρακέντηση και αναρρόφηση της 
μολυσμένης κύστης πρέπει να είναι επιλογή 
τόσο για μικροβιολογική διάγνωση όσο και 
για θεραπεία. 

• Η πολυκυστική νόσος δεν πρέπει να 
μπερδεύεται με την επίκτητη κυστική νόσο 
που δεν αποτελεί προδιαθετικό παράγοντα 
για ουρολοιμώξεις. 
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Επιπλεγμένη
ουρολοίμωξη 

μετά από 
μεταμόσχευση…

• Οι UTI είναι οι πιο συχνές λοιμώξεις 
μετά από μεταμόσχευση νεφρού. 

• Σε μια μεγάλη βάση δεδομένων η 
αθροιστική επίπτωση των UTI κατά 
την διάρκεια των πρώτων 6 μηνών 
ήταν 17% και για τα δύο φύλα και στα 
τρία χρόνια 60% για τις γυναίκες και 
47% για τους άνδρες. 

• Η τύπος του δότη (πτωματικός ή 
ζων) δεν είναι σαφές εάν αποτελεί 
παράγοντα κινδύνου. 

Επιπλεγμένη
ουρολοίμωξη 
μετά από 
μεταμόσχευση…

Παράγοντες 
κινδύνου:

Πιο εντατική ανοσοκαταστολή 
Ακραίες ηλικίες
ΣΔ
Παρατεταμένη διάρκεια αιμοκάθαρσης 
Παρατεταμένη χρήση καθετήρων και stents.

Το φάσμα 
περιλαμβάνει

Οξεία κυστίτιδα 
Πυελονεφρίτιδα του μοσχεύματος 
Πυελονεφρίτιδα του φυσικού νεφρού 

Διάρκεια θεραπείας 7-14 ημέρες..



30

Ειδικοί 
πληθυσμοί: 

Πολυκυστικοί
νεφροί

• Η θεραπεία απαιτεί μακροχρόνια 
χορήγηση αντιβιοτικών καλύτερα 
κινολόνες αν είναι δυνατόν 
ακολουθούμενη από κατασταλτική 
θεραπεία. 

• Η παροχέτευση μπορεί να κριθεί 
απαραίτητη. 

Ειδικοί 
πληθυσμοί: 

Νεφρολιθίαση

• Εάν παραμείνει τμήμα του λίθου ή 
επιμένει η λοίμωξη η δημιουργία 
λίθων θα συνεχίζεται. 

• Πλήρης αφαίρεση των λίθων και 
ικανοποιητική θεραπεία είναι και τα 
δύο απαραίτητα. 

• Η εκρίζωση της λοίμωξης θα 
ελαττώσει την ανάπτυξη των λίθων. 

• Εάν δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση 
των λίθων ίσως απαιτείται 
μακροχρόνια κατασταλτική θεραπεία. 

Ουρολοιμώξεις 
σε εγκύους …

• Στις έγκυες γυναίκες:
• 4% με 7% παρουσιάζεται ασυμπτωματική
μικροβιουρία

• 20-40% από αυτές θα αναπτύξουν πυελονεφρίτιδα
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

• Οι ουρολοιμώξεις στις εγκύους εμφανίζονται συνήθως 
μεταξύ 9ης και 17ης εβδομάδας της κύησης. 

• Η θεραπεία της ασυμπτωματικής μικροβιουρίας μετά 
από καλλιέργεια ούρων και της κυστίτιδας, γίνεται με 
αμπικιλλίνη ή αμοξυκιλλίνη ή 
αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ ή κεφαλοσπορίνες α’ ή 
β’ γενεάς, καθώς και με νιτροφουράνια για χρονική 
διάρκεια 5-7 ημερών. 

• Απαιτούνται καλλιέργειες ούρων 1 εβδομάδα και 2 
εβδομάδες μετά τη θεραπεία για τυχόν υποτροπή της 
μικροβιουρίας και στη συνέχεια περιοδικά μέχρι το 
τελευταίο τρίμηνο της κύησης. 
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Ουρολοιμώξεις 
σε εγκύους …

• Για τη θεραπεία της οξείας πυελονεφρίτιδας
κατά την εγκυμοσύνη, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι κεφαλοσπορίνες α’ ή β’ 
γενεάς, οι αμινογλυκοσίδες ή ο συνδυασμός 
αμινοπενικιλλίνης/αναστολέα β-λακταμάσης
(αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη, 
αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ). 

• Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
αντενδείκνυται η χορήγηση των κινολονών και 
των τετρακυκλινών, ενώ της τριμεθοπρίμης-
σουλφαμεθοξαζόλης κατά το πρώτο και τρίτο 
τρίμηνο της κύησης. 

• Οι αμινογλυκοσίδες μπορούν να χορηγηθούν 
αλλά με μεγάλη προσοχή, λόγω της γνωστής 
ωτοτοξικότητας και νεφροτοξικότητας (όχι 
όμως μεταξύ 5-7 μηνός λόγω της 
οργανογένεσης του ωτός του εμβρύου).

Σας ευχαριστώ πολύ…
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Λοιμώξεις ουροποιητικού 
συστήματος σε άντρες

Θεόφιλος Χρυσανθίδης

Παθολόγος ‐ Λοιμωξιολόγος

Λοιμώξεις ουροποιητικού σε άντρες

• Η επίπτωση λοιμώξεων ουροποιητικού στους άντρες είναι  χαμηλή και πολύ 
μικρότερη σε σύγκριση με τις γυναίκες

• 5‐8/έτος/10000 σε ενήλικες  άντρες έως 50 ετών
• Συνήθως συμπτώματα λόγω ΣΜΝ ή προσβολής προστάτη

• Βακτηριουρία σε νεαρούς άντρες 0,1%

• Αύξηση της επίπτωσης μετά την ηλικία των 60 (πλησιάζει το ποσοστό γυναικών) 
• Διόγκωση προστάτη

• Επεμβάσεις

• καθετηριασμός

Διαφοροποίηση από γυναίκες

• Ανατομικές διαφορές
• Μήκος ουρήθρας

• Απόσταση ουρήθρας από ορθό

• Συνθήκες στο περίνεο

• Αντιμικροβιακές ιδιότητες 
προστατικού υγρού
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Ταξινόμηση

• Ουρολοιμώξεις σε άντρες
• Ουρηθρίτιδα

• Κυστίτιδα

• Προστατίτιδα

• Επιδιδυμίτιδα

• Ορχίτιδα

• Πυελονεφρίτιδα

• Λοιμώξεις σχετιζόμενες με καθετήρες

EAU Guidelines, 2017

Κατώτερο Ουροποιητικό

Ανώτερο Ουροποιητικό

•Ουρηθρίτιδα
•Κυστίτιδα
•Προστατίτιδα
• Επιδιδυμίτιδα
•Ορχίτιδα
•Πυελονεφρίτιδα
•Λοιμώξεις σχετιζόμενες με καθετήρες

Ουρηθρίτιδα
• Συνήθως σε νεαρούς, σεξουαλικά ενεργούς άντρες

• N.gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium τα 
συνηθέστερα

• N.gonorrhoeae: 100‐150/100000 άντρες στις ΗΠΑ
• Διακυμάνσεις ανά περιοχή, φυλή
• 20% συνυπάρχουσα λοίμωξη από χλαμύδια

• Μη γονοκοκκική ‐ Διακυμάνσεις ανάλογα με σεξουαλικές πρακτικές
• HSV, Adenoviruses συχνότερα μεταξύ MSM
• C.trachomatis, M.genitalium ετεροφυλικές επαφές χωρίς προφύλαξη

Bradshaw CS et al, J Infect Dis. 2006;193(3):336

Handsfield HH, J Infect Dis. 2006;193(3):333
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Ουρηθρήτιδα

Μη λοιμώδης

Μηχανική/Χημική

Λοιμώδης

Γονοκοκκική

Naesseria
gonorrhoeae

Μη Γονοκοκκική

Βακτήρια Ιοί Μύκητες Πρωτόζωα

Ταξινόμηση ουρηθρίτιδαςΤαξινόμηση ουρηθρίτιδας

Αίτια Μη Γονοκοκκικής Ουρηθρήτιδας

Horner PJ et al, 2016 European guideline on the management of non‐gonococcal urethritis, Int J STD AIDS. 2016 Oct;27(11):928‐37 

Κλινική εικόνα

Ασυμπτωματική μορφή

• 10% γονοκοκκικής

• 42% μη γονοκοκκικής

Συμπτωματική

• Δυσουρία

• Πλειοψηφία της γονοκοκκικής 

• 50% μη γονοκοκκικής

• Φλεγμαίνον έξω στόμιο ουρήθρας

• Κνησμός

• Καύσος

• Ουρηθρικό έκκριμα

Περίοδος “επώασης”

• Γονοκοκκική            4‐7μέρες
• Μη γονοκοκκική     5‐9 μέρες

Schofield CBS, Br J Vener Dis 1982; 58:184‐7
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Ουρηθρικό έκκριμα

Χαρακτηριστικά που 
ποικίλλουν

• Υφή
• Πυώδες/Βλεννώδες/υδαρές

• Ποσότητα

Γονοκοκκική

Μη Γονοκοκκική (C.trachomatis)

Διάγνωση
• Άμεση μικροσκόπηση

• Ουρηθρικό έκκκριμα:
≥5 ΠΜΠ/κ.ο.π (x1000)

• Ούρα (Δείγμα πρωινών ούρων): 
>10 ΠΜΠ/κοπ (x1000)

• Gram χρώση
• Gram (‐) διπλόκοκκος

• NAATs (Nucleic Acid Amplification Tests)
• N.gonorrhoeae. Chlamydia

• Καλλιέργειες

• Ορολογικές/Μοριακές μέθοδοι
• HSV, T.pallidum ( επί παρουσίας ελκωτικών βλαβών)

GU
Πολυμορφοπύρηνα + 
Gram‐ διπλόκοκκοι

NGU
Πολυμορμφοπύρηνα

Διαφορική διάγνωση

Επί δυσουρικών
ενοχλημάτων

•Κυστίτιδα
•Επιδιδυμίτιδα
•Προστατίτιδα
•Μη λοιμώδη 
αίτια
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Αντοχή N.gonorrhoeae σε αντιμικροβιακά

ECDC, Surveillence Report, 2015

Θεραπεία Γονοκοκκικής Ουρηθρίτιδας

Θεραπεία εκλογής Κεφτριαξόνη 500mg  im + Αζιθρομυκίνη 2g

Εναλλακτική Κεφιξίμη 400mg  + Αζιθρομυκίνη 2g

Αλλεργία σε πενικιλλίνες/κεφαλοσπορίνες Σπεκτινομυκίνη 2g im +  Αζιθρομυκίνη 2g

Στελέχη με επιβεβαιωμένη ευαισθησία Σιπροφλοξασίνη 500mg ή
Οφλοξασίνη 400mg ή
Αζιθρομυκίνη 2g

Εγκυμοσύνη Κεφτριαξόνη 500mg im ή
Σπεκτινομυκίνη  2g im

ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΕΛ, 2015

Θεραπεία Μη Γονοκοκκικής Ουρηθρίτιδας

Μη απομόνωση παθογόνου Doxycycline 100 bid 7 days  (Ib)
Azithromycin 500mg day1 250mg day 2‐5 or 1g (IIIC)

Chlamydia trachomatis Azithromycn 1‐1,5g po
Doxycycline 100 bid 7 days

Mycoplasma genitalium Azithromycin 500mg  day1 250mg day 2‐5 
Moxifloxacin400mg qd 5 days

Ureaplasma urealyticum Doxycycline 100 bid 7 days
Azithromycin 1‐1,5g po

Trichomonas vaginalis Metronidazole 2g po
4g qd 3‐5 days (επί εμμονής)

EAU, Guidelines on Urological Infections, 2017 
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Άλλα μέτρα

• Αποχή από σεξουαλική δραστηριότητα για 7 ημέρες από την έναρξη της αγωγής

• Επανέλεγχος μετά το τέλος της θεραπείας
• 1‐3 εβδομάδες μετά το τέλος θεραπείας 

• Ιδίως επί εμμονής συμπτωμάτων ή χρήση σχημάτων 2ης επιλογής

• Σε πλήρη ύφεση με 1ης επιλογής μπορεί να παραλειφθεί

• Έλεγχος για άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα επί ενδείξεων

• Αναζήτηση, έλεγχος και θεραπεία σεξουαλικών συντρόφων
• Προηγούμενων 60 ημερών N.gonorrhoeae

• Προηγούμενων 6 μηνών C.trachomatis

•Ουρηθρίτιδα
•Κυστίτιδα
•Προστατίτιδα
• Επιδιδυμίτιδα
•Ορχίτιδα
•Πυελονεφρίτιδα
•Λοιμώξεις σχετιζόμενες με καθετήρες

Κυστίτιδα

• Πολύ μικρότερη επίπτωση στους άντρες(χωρίς υποκείμενα νοσήματα) σε 
σύγκριση με γυναίκες (μη επιπλεγμένη)
• Μεγαλύτερο μήκος ουρήθρας

• Μικρότερος αποικισμός περιοχής (στεγνότερο περιβάλλον)

• Αντιμικροβιακές ιδιότητες προστατικού υγρού

• Σπανίως σε άντρες μεταξύ 15‐50 ετών σεξουαλικά ενεργούς χωρίς παράγοντες 
εκδήλωσης επιπλεγμένης λοίμωξης 

• Επίπτωση 5‐8/έτος/1000 άνδρες νεαρής κ μέσης ηλικίας
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Παράγοντες κινδύνου ‐ Παθογόνα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

• Μη επιπλεγμένη
• Σεξουαλικές πρακτικές

• Απουσία περιτομής

• Επιπλεγμένη
• Σακχαρώδης διαβήτης

• Ξένα σώματα (καθετήρες)

• Λιθίαση

• Ανατομική/Λειτουργικές διαταραχές 
ουροποιητικού

• Αποφρακτική ουροπάθεια

• Νεφρική ανεπάρκεια

• Ανοσοκαταστολή

• Μεταμόσχευση νεφρού

ΠΑΘΟΓΟΝΑ

Μη επιπλεγμένη

• E.coli 75‐95%

• Enterobacteriaceae

Επιπλεγμένη

• E.coli

• Enterobacter, Citrobacter, Serratia, 
pseudomonads, 

• enterococci, staphylococci

• Fungi

Ανθεκτικά στελέχη

Li R.,  Leslie SW, Cystitis, 2018, PMID: 29494042 

Κλινική Εικόνα

• Συχνουρία – Έπειξη προς ούρηση

• Δυσουρία

• Άλγος – Ευαισθησία υπερηβικά

• Αιματουρία

• Μεταβολή επιπέδου συνείδησης‐επιδείνωση νευρολογικής εικόνας                    
(Σε ηλικιωμένους, άτομα με υποκείμενη νευρολογική διαταραχή)

• Απουσία συστηματικών εκδηλώσεων                                                                                              
(πυρετός, ρίγος, ευαισθησία/άλγος σε νεφρικές χώρες)

Διάγνωση

Εξέταση ούρων

• Πυουρία: ≥10/mL
• Απουσία πυουρίας κατευθύνει σε άλλη διάγνωση
• Παρουσία κυλίνδρων  πιθανή λοίμωξη ανωτέρου ουροποιητικού

• Ανίχνευση εστεράσης λευκοκυττάρων ή νιτρωδών σε dipstick
• Αρνητικό test δεν αποκλείει τη διάγνωση

Καλλιέργεια ούρων: ≥103/cfu/mL
• Σε όλους τους άντρες προ έναρξης θεραπείας

Πυουρία + Βακτηριουρία + Τυπική κλινική εικόνα

Σε υποτροπιάζουσα κυστίτιδα έλεγχος για 
• υποκείμενη διαταραχή
• χρόνια προστατίτιδα
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Θεραπεία ‐ Παρακολούθηση

• Χωρίς παράγοντες για επιπλεγμένη
λοίμωξη 
• παρόμοια θεραπεία με γυναίκες

• Κινολόνη

• TMP/SMX

• Τροποποίηση με αποτελέσματα καλλιεργειών

• Διάρκεια ≥7 ημέρες

• Σε μη υποχώρηση εντός 48‐72 ωρών ή 
υποτροπή μετά από  εβδομάδες
• Έλεγχος για ανθεκτικά παθογόνα (γενική 
ούρων – καλλιέργεια)

• Θεραπεία με άλλο αντιμικροβιακό

• Έλεγχος για άλλα υποκείμενα νοσήματα Recommendations for antimicrobial therapy for uncomplicated 
cystitis EAU, 2017

•Ουρηθρίτιδα
•Κυστίτιδα
•Προστατίτιδα
• Επιδιδυμίτιδα
•Ορχίτιδα
•Πυελονεφρίτιδα
•Λοιμώξεις σχετιζόμενες με καθετήρες

Ταξινόμηση προστατίτιδας

• Φλεγμονή του προστάτη

Οξεία
• Συμπτώματα <3 μήνες

Χρόνια
• >3 μήνες

Gill BC, Shoskes DA, Curr Opin Infect Dis. 2016 Feb;29(1):86‐91
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Επιδημιολογία

• 1 στους 6 άντρες θα αναφέρουν ένα επεισόδιο προστατίτιδας

• 8% των επισκέψεων σε ουρολόγο

• 84 εκατ $ ετήσιο κόστος
Collins MM et al, J Urol 2002; 167:1363– 1366

Collins MM et al, J Urol 1998; 159:1224–1228

Pontari MA et al, J Urol 2007; 177:2050–2057

• Στο 90% των ανδρών με πυρετό και δυσουρικά σε απουσία πυελονεφρίτιδας
Ulleryd P et al, Int J Antimicrob Agents 2003

• Συχνότερα μεταξύ 20‐40 και >60 ετών
Roberts RO et al, Urology 1998; 51:578–584

Οξεία βακτηριακή προστατίτιδα

Παράγοντες κινδύνου

• Λοιμώξεις ουροποιητικού
• Κυστίτιδα
• Ουρηθρίτιδα

• Ανατομικές/Λειτουργικές ανωμαλίες ουροποιητικού

• Επεμβατικές πράξεις ουροποιητικού
• Βιοψία
• Καθετηριασμοί
• Κυστεοσκόπηση

• Ανοσοκαταστολή
• Συχνότερα σε HIV+ 

Breyer BN et al, J Urol 2011;185:1710
Lee LK et al, BJU Int 2001;88:500

• Άλλοι παράγοντες
• Κακώσεις
• Αφυδάτωση
• Σεξουαλική δραστηριότητα
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Παθοφυσιολογία

• Ανιούσα λοίμωξη από παθογόνα 
ουρήθρας

• Παλινδρόμηση ούρων  σε 
προστατικούς πόρους

• Άμεσος ενοφθαλμισμός 
παθογόνων
• Βιοψία 
• Καθετηριασμοί

• Αιματογενώς

Παθογόνα σε οξεία προστατίτιδα

• Συνηθέστερα Gram – παθογόνα
• Εντεροβακτηριακά κ κυρίως E.coli

• Σπανίως Gram+
• Απομόνωση S.aureus θα πρέπει να 
ακολουθήσει έλεγχος για αναζήτηση άλλης 
εστίας λοίμωξης

• Σε νέους, σεξουαλικά ενεργούς άντρες 
πιθανά C.trachomatis, N.gonorrhoeae

• Σε HIV+ επιπρόσθετα ευκαιριακά 
παθογόνα

Coker TJ et al, Am Fam Physician 2016;93:114

Παθογόνα σε οξεία προστατίτιδα μετά από ουρολογικές 
επεμβάσεις

Millan‐Rodrıguez F et al, J Urol (2006) 24: 45–50

• Approximately 10% of the cases were 
MABP and 90% were SABP

• E. coli
• MABP 62.5%, 
• SABP 90.5

• Pseudomonas spp.
• MABP 20%, 
• SABP 1%

• Citrobacter spp. 
• MABP 5%, 
• SABP 0%; 

• Streptococcus spp. 
• MABP 5%, 
• SABP 1%

SABP spontaneous acute bacterial prostatitis
MABP acute bacterial prostatitis secondary to 

manipulation
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Κλινική εικόνα

• Πυρετός‐Ρίγος

• Κακουχία

• Δυσουρικά ενοχλήματα (συχνουρία, 
έπειξη προς ούρηση, ακράτεια)

• Άλγος (πύελος, περίνεο, πέος)

• Δυσχέρεια κένωσης κύστης 

• Διόγκωση‐Ευαισθησία προστάτη

Millan‐Rodrıguez F et al, J Urol (2006) 24: 45–50

Επιπλοκές

• Χρόνια προστατίτιδα

• Απόστημα προστάτη

• Πυελονεφρίτιδα/Επιδυδιμίτιδα

• Βακτηριαιμία

• Δευτεροπαθείς λοιμώξεις 
(επέκταση λοίμωξης σε πέριξ 
ιστούς – ΣΣ, ιερολαγόνιο)

Διάγνωση
• Κλινική εικόνα

• Δακτυλική εξέταση(;)

• Εργαστηριακά ευρήματα
• Λευκοκυττάρωση,  δείκτες φλεγμονής

•  PSA

• Πυουρία, Βακτηριουρία

• Gram χρώση

• Καλλιέργειες

• Ούρων 

• Αίματος

• Απεικονιστικός έλεγχος (CT, υπερηχογράφημα)
• Σε αναζήτηση επιπλοκών
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Αντιμετώπιση

• Εκτός νοσοκομείου σε ήπιες περιπτώσεις
• Απουσία συνοσηροτήτων

• Απουσία σημείων σήψης 

• Δυνατότητα λήψης αγωγής από στόματος

• Αντιμικροβιακή αγωγή

• Αναλγητική αγωγή

• Αντιμετώπιση διαταραχών κένωσης ουροδόχου κύστης
• Καθετηριασμός κύστης (;) (10% ασθενών οξεία διαταραχή κένωσης κύστης ‐ Hua, L.X., et al2005. 11: 897 )

• α‐1 αναστολείς

Αντιμικροβιακή αγωγή
• Αρχικά παρεντερική αγωγή 

• Εμπειρική αγωγή με βάση 
• Παράγοντες κινδύνου για ανθεκτικά
• Παράγοντες που οδήγησαν σε εμφάνιση 
προστατίτιδας 

• Φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά
• Gram χρώση

• Σε ήπιες περιπτώσεις πιθανά αγωγή από στόματος

• Υψηλές δόσεις κινολονων, αμινογλυκοσιδών,        
β‐λακταμικών

Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες 2015

• Διάρκεια 2‐4 εβδομάδες

Οξεία προστατίτιδα και ανθεκτικά παθογόνα

• Αυξανόμενα ποσοστά ανθεκτικών 
στελεχών σε οξεία προστατίτιδα
• Μετά από βιοψία προστάτη

Song W et al, Urology. 2014 Nov;84(5):1001‐7

• Ιστορικού προηγούμενων λοιμώξεων 
ουροποιητικού από ανθεκτικά παθογόνα

Kim JW, J Infect Chemother 21 (2015) 434e437
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Χρόνια προστατίτιδα

A. Χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα (5‐10%)
• Διάρκεια συμπτωμάτων ≥ 3 μήνες

• Ίδιο βακτηριακό στέλεχος σε διαδοχικές 
καλλιέργειες

B. Χρόνια μη βακτηριακή
προστατίτιδα/Σύνδρομο χρόνιου πυελικού 
άλγους (80‐90%)
• Διάρκεια συμπτωμάτων (άλγους) ≥ 3 μήνες

• Χωρίς απομόνωση βακτηριακού παράγοντα

• ± πυοσφαίρια

• 1,8 – 8,2% επιπολασμός(lifetime prevalence)
Suskind AM et al, J Urol 2013

Krieger JN et al, JAMA, 1999

Παράγοντες κινδύνου χρόνιας προστατίτιδας

Χρόνια Βακτηριακή Προστατίτιδα

Μετακίνηση παθογόνων από ουρήθρα 
προς προστάτη

• Στενώσεις ουρήθρας

• Καλοήθης υπερτροφία προστάτη

• Ιστορικό ΣΜΝ

• Πρόσφατος καθετηριασμός ή 
ενδοσκόπηση

• Απουσία περιτομής

• Παλίνδρομη εκσπερμάτωση

Μη βακτηριακή/Σ. χρόνιου πυελικού 
άλγους

Επίδραση παραγόντων(;) στον προστάτη, 

Διέγερση κέντρων άλγους στο ΚΝΣ και 

Εμφάνιση εμμένοντος νευροπαθητικού 
άλγους

Εκδηλώσεις χρόνιας προστατίτιδας

• Ευρύ φάσμα εκδηλώσεων

• Διαφοροποίηση ανά ασθενή

• 4 οι κύριες “κατηγορίες” 
εκδηλώσεων

• Στάδιο
• Πρώιμο <6 μήνες 

• Απώτερο >6 μήνες
• Ψυχική 
σφαίρα

• Σεξουαλική 
δυσλειτουργία

• Συμπτωματα 
κατωτέρου 
ουροποιητικού

• Άλγος

. .

..
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Pain symptoms

Perineum
• Suprapubic region
• Testicles, penis (especially penile tip pain)
• Lower back, abdomen
• Inguinal region/groin
• Rectum

Pain on urination, or that increases with urination
Pain during or after ejaculation
Muscle tenderness or dysfunction in abdominal/pelvic
regions
Neuropathic pain
Functional bowel symptoms (e.g. IBS)

Urinary symptoms 

Voiding LUTS (weak stream, straining and hesitancy)      
Storage LUTS (urgency  urge incontinence, increased
urinary frequency, nocturia and dysuria)

Urethral burning during, and independent of, micturition
Haematospermia (blood in semen)
Recurrent UTI (more applicable to CBP)

Sexual dysfunction symptoms

ED
Ejaculatory dysfunction (premature, delayed or pain during, or after, ejaculation)
Decreased libido

Psychosocial symptoms

Anxiety or stress
Depression
Cognitive/behavioural consequences
Decreased QoL

Διάγνωση

Η διάγνωση της χρόνιας βακτηριακής
προστατίτιδας προϋποθέτει

• Παρουσία τυπικών συμπτωμάτων 
λοίμωξης

• Απομόνωση παθογόνου 
μικροοργανισμού στο προστατικό υγρό 
ή σε ούρα μετά τη μάλαξη προστάτη

Stamey‐Meares test (gold standard)

Δοκιμασία Stamey‐Meares

• Ανάπτυξη σε Καλλιέργεια
EPS/VB3 x10 συγκριτικά με VB1/VB2           (VB2 <103ml)

Ευαισθησία 44% ‐ Ειδικότητα 100% Nickel JC et alJ Urol. 2006

Πυουρία

• Πιθανή :εάν >12πυοσφ/κοπ σε VB3

• Διαγνωστική: εάν >20 πυοσφ/κοπ
(εκτός εάν υπάρχουν κ σε VB2)

• Εναλλακτικά  Δοκιμασία “Δύο δειγμάτων” ( “two‐glass”)
• Καλλιέργεια VB2 και VB3

• 100 θετική προγνωστική αξία, 96% αρνητική προγνωστική αξία 
Nickel JC et al, J Urol 2006;176:119
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Πρόσθετος διαγνωστικός έλεγχος
• Οι καλλιέργειες σπέρματος δεν βοηθούν –
Υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών

• Έλεγχος ΣΜΝ επί υποψίας
• Ουρηθρικό ξέσμα

• Μέτρηση του PSA δεν συνεισφέρει στη 
διάγνωση

• Επί ενδείξεων έλεγχος για διαταραχή κένωσης 
κύστης ή απόφραξη ουρήθρας  (ουροδυναμικός
έλεγχος, ουρηθρογραφία, ενδοσκόπηση)

• Διορθικό υπερηχογράφημα (TRUS) βοηθά στη 
διάγνωση αποστήματος, λιθίασης‐
Δεν συστήνεται για τη διάγνωση προστατίτιδας

EAU Guidelines on Urological Infections, 2017

Διαφορική διάγνωση
• Λοιμώξεις

• Οξεία προστατίτιδα
• Απόστημα προστάτη
• ΣΜΝ

• Απόφραξη
• Καλοήθης υπερπλασία
• Καρκίνος προστάτη
• Νεόπλασμα ουροδόχου κύστης
• Λιθίαση

• Νοσήματα γαστρεντερικού
• Σ. ευερέθιστου εντέρου
• Ca παχέος

• Νευρολογικές/Μυοσκελετικές διαταραχές

Holt JD et al, Am Fam Physician, 2016

Αξιολόγηση της κλινικής εικόνας 

• Αντιμετώπιση με βάση το είδος των 
συμπτωμάτων

• Βαθμονομημένα ερωτηματολόγια 
για την αξιολόγηση του είδους, της 
βαρύτητας των εκδηλώσεων και της 
απάντησης στη θεραπεία

• Chronic Prostatitis Symptom Index 
(CPSI)
• Άλγος

• Διούρηση

• Ποιότητα ζωής
Rees J, BJU Int 25015; 116: 509–525
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Αντιμικροβιακή αγωγή
• Η αρχική θεραπευτική παρέμβαση σε 
χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα

• Θετική επίδραση στο σύνολο των 
συστημάτων αξιολόγησης            
(urinary, pain, QoL scores)

• Κατευθυνόμενη με γνώμονα 
• αποτελέσματα καλλιεργειών
• Χαρακτηριστικά του αντιμικροβιακού
(φαρμακοκινητική, ανεπιθύμητες ενέργειες)

• Μακρά διάρκεια θεραπείας

• Δυσχερής διείσδυση των 
αντιμικροβιακών στον προστάτη
• Λιπόφιλα μόρια
• Μη συνδεδεμένα με λευκώματα
• Αλκαλικό pKas

Charalabopoulos K et al, Chemotherapy 2003;49:269–279

Αντιμικροβιακή αγωγή

• Αρχική επιλογή κινολόνες
• 4‐6 εβδομάδες

• Μικρότερη διάρκεια σχετίζεται με                 
 ποσοστό υποτροπών

• Τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη
• Διάρκεια ≥6 εβδομάδες

Schaeffer AJ et al, NEJM, 2006

Lipsky BA, CID, 2010

• Σε απομόνωση C.trachomatis χορήγηση 
δοξυκυκλίνης ή μακρολίδες

Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες, 2015

Ciprofloxacin 750‐1g x 2 

Levofloxacin
Ofloxacin

750mg x 1
200 mg x 2

TMP/SMX 960mg x 2 

Doxycycline 100mg x 2   14d

Clarithromycin  500mg x 2   14d

Άλλα θεραπευτικά μέτρα

• α‐1 αναστολείς

• Αναλγητική αγωγή
• Παρακεταμόλη
• NSAIDS
• Gabapentin, Pregabalin
• Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

• Χειρουργική θεραπεία(;)
• Μη επαρκή δεδομένα

• Ψυχολογική υποστήριξη

Άλγος

Συμπτωματα 
κατωτερου

ουροποιητικύ

Ψυχική 
σφαίρα

Σεξουαλική 
δυσλειτουργία
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Υποτροπές χρόνιας βακτηριακής προστατίτιδας 

• Συχνές οι υποτροπές σε χρόνια προστατίτιδα

• Αίτια
• Μη επαρκής διάρκεια αρχικής αγωγής
• Ανθεκτικότητα παθογόνου
• Υποκείμενη πάθηση προστάτη
• Κακή συμμόρφωση
• Αλλλεπιδρράσεις/μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα

• Διάγνωση 
• Όπως στο αρχικό επεισόδιο
• Αποκλεισμός υποκείμενης παθολογίας/επιπλοκής

• Αντιμετώπιση
• Νέος κύκλος αντιμικροβιακής αγωγής

• Κινολόνες
• TMP/SMX

• Συγχορήγηση α‐1 αποκλειστών

Rees J, BJU Int 2015; 116: 509–525

•Ουρηθρίτιδα
•Κυστίτιδα
•Προστατίτιδα
• Επιδιδυμίτιδα
•Ορχίτιδα
•Πυελονεφρίτιδα
•Λοιμώξεις σχετιζόμενες με καθετήρες
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Επιδιδυμίτιδα

• 1,2/1000 άρρενες /έτος  (παιδική‐εφηβική ηλικία έως 13 ετών)
Somekh E et al, J Urol. 2004;171(1):391‐394

Redshaw JD et al, Urol. 2014;192(4):1203‐1207 

• 25 ‐65 /10,000 ενήλικες άντρες/έτος
Çek, M., et al, Eur Urol Suppl 2015

• 43% επεισοδίων ενηλίκων, σε άντρες μεταξύ 20‐30 ετών
Somekh E et al, J Urol. 2004;171(1):391‐394 

Tracy CR et al, Urol Clin North Am. 2008;35(1):101‐108. 

• Συχνά συνυπάρχει ορχίτιδα
• Στο 58% Kaver I  et al, J Fam Pract. 1990;30(5):548‐552 

• > 600,000  επισκέψεις σε κλινικούς ιατρούς ανά έτος στις ΗΠΑ

Παράγοντες κινδύνου

Παράγοντες κινδύνου
• Λοιμώξεις ουροποιητικού

• Σεξ. επαφές και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

• Ανατομικές διαταραχές

• Επεμβάσεις στο ουροποιητικό/προστάτη

• Παρατεταμένη καθιστική θέση

• Ποδηλασία

• Κακώσεις

Φλεγμονή της επιδυδιμίδας
• Οξεία  
• Χρόνια  >3μήνες

Παθογόνα 

<14 ετών Ανατομικές ανωμαλίες 
(παλινδρόμηση ούρων)
Μεταλοιμώδες σύνδρομο
Συστηματικά Νοσήματα Henoch‐
Schonlein)

Mycoplasma pneumoniae
Enteroviruses
Adenoviruses

14‐35 ετών Σεξουαλικές επαφές 
ΣΜΝ

Chlamydia trachomats
Naisseria gonorrhoeae

>35 Παλινδρόμηση ούρων λόγω 
αποφρακτικών αιτιών
Σεξουαλικές επαφές

Enterobacteriae (E.coli)

Ανοσοκαταστολή/HIV CMV, Salmonella, U.urealticum, 
Corynobacteria, Mycoplasma, 
Mycobacteria

Σπάνια παθογόνα Brucella, Mycobacteria, 
Blastomyces
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Κλινική εικόνα οξείας επιδιδυμίτιδας

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

• Ετερόπλευρη

• Άλγος και Οίδημα επιδιδυμίδας

• Πυρετός

• Δυσουρικά ενοχλήματα

• Αιματουρία

• Ουρηθρικό έκκριμα

• Διατήρηση του αντανακλαστικού του 
κρεμαστήρα

• Οίδημα και Ερυθρότητα οσχέου 
(συμμετοχή όρχεος‐ορχεοεπιδιδυμίτιδα)

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

• Έμφρακτο όρχεος

• απόστημα οσχέου

• πυοκήλη

• συρίγγιο

• Χρόνια επιδιδυμίτιδα

• Διαταραχες γονιμότητας

Διαφορική διάγνωση

Διάγνωση

• Ιστορικό

• Κλινική εικόνα

• Εργαστηριακός έλεγχος
• Μικροσκοπική εξέταση ουρηθρικού εκκρίματος

• Καλλιέργειες 
• Ουρηθρικού εκκρίματος

• Ούρων (δείγμα από μέσο της ούρησης)

• Προστατικού υγρού

• Πύου

• NAAT (nucleic Acid Amplification Test)
• N.gonorrheae, C.trachomatis

• Ορολογικός έλεγχος (Brucella)

• Doppler (Δ.δ συστροφής όρχεος)
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EAU Guidelines on Urological Infections, March 2017

Θεραπεία

• Εμπειρική αντιβιοτική αγωγή με βάση το 
ιστορικό

• Αναλγητικά‐Αντιφλεγμονώδη‐Κορτικοειδή

• Ανάπαυση

• Παροχέτευση πυώδους συλλογής

• Πρόσθετα μέτρα
• Επανεκτίμηση αποτελεσματικότητας θεραπείας 

(ιδιως για ΣΜΝ)

• Αναζήτηση έλεγχος και θεραπεία σεξουαλικών 
συντρόφων (N.gonorrhoeae,C.trachomatis)

• Έλεγχος ανατομικών ανωμαλιών

Χαμηλή πιθανότητα για N.gonorrhoeae

• Κινολόνη 10‐14ημ  ή

• Δοξυκυκλίνη (100x2)      10‐14ημ  και
Κινολόνη 10‐14ημ

Πιθανή N.gonorrhoeae

• Κεφτριαξόνη 500mg im εφάπαξ και
Δοξυκυκλίνη (100x2)     10‐14ημ

Μη ενεργά σεξουαλικώς άτομα

• Κινολόνη 10‐14ημ

EUA Guidelines 2017

•Ουρηθρίτιδα
•Κυστίτιδα
•Προστατίτιδα
• Επιδιδυμίτιδα
•Ορχίτιδα
•Πυελονεφρίτιδα
•Λοιμώξεις σχετιζόμενες με καθετήρες
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Ορχίτιδα

• Σπανιότερη από προστατίτιδα και επιδιδυμίτιδα

• Συχνά μαζί με επιδιδυμίτιδα  (ορχεοεπιδιδυμίτιδα)

• Σπανίως η παρωτίτιδα θα προκαλέσει ορχίτιδα

• Σε ασθενείς  προεφηβικής ηλικίας με παρωτίτιδα, ορχίτιδα στο 20% 
Hviid A.et al, Lancet. 371:932‐944 2008 

Παθογόνα
ΙΟΙ

• Ιός παρωτίτιδας
• Coxsackie B virus
• EBV, VZV, Echovirus

ΒΑΚΤΗΡΙΑ
• E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa
• Staphylococci, Streptococci.
• Brucella

Σε ανοσοκαταστολή σπανιότερα παθογόνα
• Mycobacterium avium complex,
• Haemophilus parainfluenzae
• Toxoplasma gondii,
• Cryptococcus neoformans,, Candida albicans.

Κλινική εικόνα 

• Ιογενείς
• Άλγος – οίδημα‐σκληρία όρχη (4‐6 μέρες μετά την 
εκδήλωση παρωτίτιδας)

• Ετερόπλευρη (70%)
• Πυρετός ‐ Κακουχία
• Αποδρομή σε 4‐5 ημέρες (έως 4 εβδομάδες)

• Βακτηριακές
• Σπανίως μεμονωμένη προσβολή όρχεων
• Υψηλός πυρετός
• Ναυτία ‐ Έμετοι
• Οίδημα και άλγος και τοπική ευαισθησία όρχεος
• Ερυθρότητα και  οίδημα οσχέου
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Επιπλοκές

• 50% των περιπτώσεων κάποιου βαθμού ατροφία όρχεος

• Απόστημα, 

• Πυοκήλη

• Έμφρακτο όρχεος

• Διαταραχές γονιμότητας

Διάγνωση

• Ιστορικό

• Κλινική εικόνα

• Εργαστηριακός έλεγχος
• Ορολογικές εξετάσεις (ιογενείς)
• Έλεγχος για ΣΜΝ σε συνυπάρχουσα επιδιδυμίτιδα

• Doppler( Δ.δ. συστροφής)

Η διάγνωση είναι κυρίως κλινική

Αντιμετώπιση

• Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τις 
ιογενείς

• Εμπειρική αντιμικροβιακή για τις 
βακτηριακές ως επί επιδιδυμίτιδας 

• Συμπτωματική αντιμετώπιση
• Ανάπαυση
• Κρύα επιθέματα
• αναλγητικά

• Προληπτικά μέτρα
• Εμβολιασμός έναντι ιού παρωτίτιδας Street EJ1 et al, The 2016 European guideline on the management of 

epididymo‐orchitis
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•Ουρηθρίτιδα
•Κυστίτιδα
•Προστατίτιδα
• Επιδιδυμίτιδα
•Ορχίτιδα
•Πυελονεφρίτιδα
•Λοιμώξεις σχετιζόμενες με καθετήρες

Πυελονεφρίτιδα

• Σπανιότερα σε άντρες

• Επίπτωση οξείας πυελονεφρίτιδας
• Κοινότητα: 2–3/10,000 πληθυσμού

• Νοσοκομειακή: 1–2/10,000 πληθυσμού

• Συχνά συνοδεύεται από μικροβιαιμία

• 1‐2% οδηγεί σε σήψη από Gram(‐)

Czaja CA et alClin Infect Dis. 2007

Παθογόνα 

• E.coli το συνηθέστερο
• Ανθεκτικότερα στελέχη σε 
επιπλεγμένη πυελονεφρίτιδα

• Αυξανόμενη απομόνωση ESBL 
στελεχών

• Σε απομόνωση Proteus spp ή 
Enterococcus spp υπόνοια 
λιθίασης

• Ανιούσα ή αιματογενής
προσβολή νεφρών

Talan DA et al, Emerg Infect Dis 2016; 22: 1594‐603 
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Κλινική εικόνα

• Αιφνίδια έναρξη

• Πυρετός‐Ρίγος – Κακουχία

• Άλγος oοσφυϊκής χώρας (ετερο‐, αμφοτερόπλευρο)

• Κυστικά ενοχλήματα (Συχνουρία, δυσουρία)

• Ναυτία  ‐ Έμετοι

• Μεταβολή επιπέδου συνείδησης (ηλικιωμένοι)

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

• Σήψη

• Απόστημα (νεφρικό, περινεφρικό)

• Πυόνεφρος

Διάγνωση

Ανάλυση ούρων

• Πυουρία: ≥10 /ml

• Κύλινδροι λευκών αιμοσφαιρίων

• Αιματουρία (σπανιότερα σε άντρες)

• Καλλιέργεια ούρων : ≥ 104/ml

• Λευκοκυττάρωση
• Αύξηση δεικτών φλεγμονής
• Αύξηση κρεατινίνης

• Βακτηριαιμία
• <10 έως >50% αναλόγως υποκείμενου 
νοσήματος
• Βαρέως πάσχοντες

• Ανοσοκατεσταλμένοι
• Απόφραξη στο ουροποιητικό
• >65 ετών

Velasco M, et al, Clin Infect Dis 2003; 37: 1127‐30

Kim Y et al, Infect Chemother 2017; 49: 22‐30

Απεικονιστικός έλεγχος

• Αναζήτηση αιτιών που πιθανό να καθυστερήσουν την 
ανταπόκριση στη θεραπεία, χρήζουν παρέμβασης ή διάγνωση 
επιπλοκής

• Προτείνεται σε
• Βαρέως πάσχοντες

• Υποψία απόφραξης (σημαντική ↓ GFR, μείωση διούρησης)

• Μη βελτίωση μετά από 48‐72ώρες

• Υποτροπή

• Υπερηχογράφημα

• Αξονική τομογραφία
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Διαχείριση ασθενούς

A. Κατ’οίκον θεραπεία ή νοσηλεία;
• Σημεία σήψης

• Υψηλός πυρετός (38,4°C)

• Έντονο άλγος με περιορισμό δραστηριότητας

• Ναυτία –Έμετοι κ αδυναμία λήψης υγρών

• Υπόνοια υποκείμενης απόφραξης

• Αμφιβολία για συμμόρφωση

B. Επιλογή εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής
• Βαρύτητα λοίμωξης 

• Παράγοντες για ανθεκτικά στελέχη

• επιδημιολογικά δεδομένα (αντοχή E.coli σε κινολόνες)

Ποσοστά αντοχής E.coli σε αντιμικροβιακά

ΟΧΙ ΝΑΙ

Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες, 2015
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Επιλογή αντιμικροβιακής αγωγής

EAU Guidelines, 2017

•Ουρηθρίτιδα
•Κυστίτιδα
•Προστατίτιδα
• Επιδιδυμίτιδα
•Ορχίτιδα
•Πυελονεφρίτιδα
•Λοιμώξεις σχετιζόμενες με καθετήρες

Λοιμώξεις σχετιζόμενες με καθετήρες

Λοίμωξη ουροποιητικού σχετιζόμενη με καθετήρα* (ουρηθρικός, 
υπερηβικός, μόνιμος ή προσωρινός)
• Σημαντική βακτηριουρία ( ≥103cfu/ml ) ενός ή περισσοτέρων παθογόνων
• σημεία κ συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη ουροποιητικού ή συμπτώματα 
συστηματικής λοίμωξης που δεν μπορούν να αποδοθούν σε άλλη εστία

σε ασθενή με καθετήρα ή
σε ασθενή που έφερε καθετήρα και αφαιρέθηκε πρόσφατα (τις προηγούμενες 48 
ώρες)

*(97% ευαισθησία and 97% ειδικότητα)

Ασυμπτωματική βακτηριουρία σχετιζόμενη με καθετήρα
• Σημαντική βακτηριουρία ( ≥103cfu/ml )
• Χωρίς σημεία και συμπτώματα
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Επιδημιολογία

• Η συχνότερη ενδονοσοκομειακή λοίμωξη
Tambyah PA et al, Int J Antimicrob Agents 2004; 24(Suppl 1):S44‐S48

• Η επίπτωση της βακτηριουρίας σε παρουσία καθετήρα 3‐8% ανά 
ήμερα

• Ευθύνονται για το 20% ενδονοσοκομειακών βακτηριαιμιών  με 
θνητότητα 10%

Gould, C.V., et al, Infect Control Hosp Epidemiol, 2010. 31: 319

Παράγοντες κινδύνου

• Διάρκεια παραμονής του 
καθετήρα 

• Γυναικείο φύλο

• Ηλικία

• Σακχαρώδης διαβήτης

• Αποικισμός του ουροσυλλέκτη

• Κακή φροντίδα

Maki DG,Tambyah PA, Emerg Infect Dis. 2001 Mar‐Apr; 7(2): 342–347

Παθογένεση

• Εξωαυλική επέκταση παθογόνων
• Είσοδος των παθογόνων στην κύστη μέσω του 
biofilm

• Συνηθέστερο

• Ενδοαυλική επέκταση παθογόνων
• Κακή παροχέτευση κ στάση

• Επιμόλυνση του οροσυλλέκτη
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Παθογόνα

Η πλειοψηφία των παθογόνων από τη χλωρίδα του εντέρου

• E.coli

• Candida spp

• Enterococcus spp

• P.aureginosa

• Klebsiella spp

• 1 παθογόνο σε μικρής διάρκειας καθετηριασμούς

• Περισσότερα  του ενός σε παρατεταμένο καθετηριασμό  (>30 ημέρες)

Παθογόνα με αντοχή σε αντιμικροβιακά

Weiner LM  et al, Infect Control Hosp Epidemiol. 2016 Nov;37(11):1288‐1301

Κλινική εικόνα

• Συμπτώματα μη ειδικά – Δεν 
“παραπέμπουν” άμεσα σε 
ουρολοίμωξη

• Παρόμοια κλινική εικόνα σε 
ασθενείς με καθετήρα αλλά 
διαφορετική εστία λοίμωξης

• Υποκείμενα νοσήματα επηρεάζουν 
την κλινική εικόνα
• Κακώσεις ΣΣ
• Νευρολογικές διαταραχές
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Κλινική σημεία και συμπτώματα

• Πυρετός ‐ Ρίγος
• Άλγος (κοιλιακό, υπερηβικά, νεφρική χώρα)
• Αιματουρία (νέο επεισόδιο)
• Απόφραξη καθετήρα
• Έκπτωση επιπέδου συνείδησης
• Επιδείνωση προϋάρχουσας νευρολογικής σημειολογίας
• Σε ασθενείς που αφαιρέθηκε πρόσφατα

• Δυσουρικά ενοχλήματα,  Συχνουρία άλγος και υπερηβικη ευαισθησία

• “Purple Urine Bag Syndrome”

Δεν βοηθούν στη διάκριση  ασυμπτωματικής μικροβιουρίας από αληθή λοίμωξη
• Θολερή όψη
• Έντονη δυσάρεστη οσμή

Geerlings, S.E., et al.,  SWAB Guidelines, 2013. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17100128

Διάγνωση

Ουρολοίμωξη 
σχετιζόμενη 
με καθετήρα

Ουρολοίμωξη 
σχετιζόμενη 
με καθετήρα

Βακτηριουρία

≥103cfu/ml

Βακτηριουρία

≥103cfu/ml

Παρουσία 
καθετήρα ή 
πρόσφατη 
αφαίρεση

Παρουσία 
καθετήρα ή 
πρόσφατη 
αφαίρεση

Συμπτώματα 
ουρολοίμωξης
Συμπτώματα 
ουρολοίμωξης

EAU Guidelines, 2017

Συλλογή δείγματος 

Η λήψη πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της αγωγής

Συστήνεται

• Αντικατάσταση καθετήρα και  λήψη δείγματος

• Σε καθετήρες συνδεδεμένους με πεοκαλύπτρα, αντικατάσταση καθαρισμός κ ληψη
ούρων

• Αφαίρεση(όταν είναι εφικτό) κ λήψη από το μέσο της ούρησης

Δεν συστήνεται 

• Λήψη του δείγματος από τον ουροσυλλέκτη

• τακτικός έλεγχος με καλλιέργειες ούρων σε ασυμπτωματικούς ασθενείς
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Πυουρία

Αποτελεί ένδειξη φλεγμονής και συνήθως 
παρατηρείται σε CA‐UTI αλλά και CA‐ASB

• 761 ασθενείς με καθετήρα

• 82(10,8%) CA‐UTI(>103cfu/ml)

• Η πυουρία  δεν αποτελεί κριτήριο για τη 
διάγνωση CA‐UTI

• Ο παρουσία, απουσία κ ο βαθμός της 
πυουρίας δεν αρκεί για τη διάκριση     
CA‐ASB και CA‐UTI

• Η πυουρία που συνοδεύει 
ασυμπτωματική μικροβιουρία δεν πρέπει 
να εκλαμβάνεται ως ένδειξη για έναρξη 
αντιμικροβιακής αγωγής

• Η απουσία πυουρίας σε συμπτωματικό 
ασθενή αποκλείει την διάγνωση CA‐UTI

Hooton, T.M., et al, Clin Infect Dis, 2010. 50: 625.Tambyah PA, Maki DG, Arch Intern Med 2000; 160:673–677

Αντιμετώπιση

• Η ασυμπτωματική μικροβιουρία σε ασθενή με καθετήρα κύστεως 
δεν χρήζει θεραπείας

• Εξαιρέσεις
• πριν από επεμβάσεις όπου αναμένεται τραυματισμός  βλεννογόνων 
ουροποιητικού

Θεραπεία CA‐UTI

• Εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή με βάση
• Προηγούμενες καλλιέργειες
• Προηγούμενο ιστορικό αντιμικροβιακής αγωγής
• Παράγοντες κινδύνου για ανθεκτικά στελέχη
• Δεδομένα αντοχής

• Τροποποίηση μετά τη λήψη αντιβιογράμματος

• Διάρκεια
• 7 ημέρες
• Έως 14 ημέρες σε βραδεία ανταπόκριση
• 5 ημέρες levofloxacin



62

Αρχική εμπειρική 
αγωγή

Αντιβιοτικά το 
τελευταίο 3μηνο     ή            
νοσηλεία/ουρολογικοί 

χειρισμοί

ΟΧΙ

Κεφαλοσπορίνη 3ης + 
Αμινογλυκοσίδη

Αποκλιμάκωση

ΝΑΙ

Πιπ/Ταζο ή
Κεφτολοζάνη/Ταζο + AG

Αποκλιμάκωση

Νοσηλεία ΜΕΘ

Μεροπενεμη ή 
Ιμιπενέμη + 
Κολιστίνη

Αποκλιμάκωση

Γνωστός αποικισμός

Αγωγή βάση 
αντιβιογράμματος

Ποιός θα πρέπει να είναι ο στόχος μας

Η πλειοψηφία των περιπτώσεων ασυμπτωματικής μικροβιουρίας (CA‐ABU) σε 
ασθενή με καθετήρα δεν εξελίσσεται σε ουρολοίμωξη ενώ αποτελεί “καλοήθη”
κατάσταση

Προσπάθειες πρόληψης της CA‐ABU γιατί:
• Πιθανά προδιαθέτει για αληθή ουρολοίμωξη μέσω κοινών παθογενετικών οδών 
κ μείωση της επίπτωσής της ίσως μειώσει και τις λοιμώξεις

• Λειτουργεί ως δεξαμενή ανθεκτικών παθογόνων που μπορεί να μεταδοθούν
• Συχνά οδηγεί σε άσκοπη χορήγηση αντιμικροβιακών.

Σημαντικότερες οι παρεμβάσεις με στόχο την μείωση της CA‐ABU παρά η άμεση 
προσπάθεια αντιμετώπισης των ουρολοιμώξεων που σχετίζονται με καθετήρες 
οι  οποίες είναι λιγότερο συχνές

Πρόληψη










