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Η λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος, είναι μία από τις συχνότερες βακτηριακές 

λοιμώξεις της βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Η χορήγηση αντιβιοτικής θεραπείας 

αποτελεί τον κεντρικό άξονα αντιμετώπισης των βακτηριακών λοιμώξεων. 

Παράλληλα, η κατανάλωση αντιβιοτικών φαίνεται ότι αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ανθεκτικών παθογόνων. Η αντιμικροβιακή 

αντοχή είναι μία καλά αναγνωρισμένη απειλή για τη δημόσια υγεία, αλλά και ένα 

αυξανόμενο πρόβλημα στην παιδιατρική ουρολογία. Η υπερβολική χρήση 

αντιβιοτικών στον παιδιατρικό πληθυσμό φαίνεται ότι οδηγεί στην εμφάνιση 

ασυνήθιστων και ανθεκτικών ουροπαθογόνων, θέτοντας σε κίνδυνο την 

αποτελεσματικότητα των αντιμικροβιακών παραγόντων. 

Η σχέση μεταξύ κατανάλωσης αντιβιοτικών και αντιμικροβιακής αντοχής δεν έχει 

διερευνηθεί διεξοδικά στα παιδιά. 

Στόχος: Σκοπός της μελέτης αυτής, ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της 

προηγούμενης έκθεσης σε αντιβιοτικό παράγοντα που δόθηκε είτε συστηματικά ως 

χημειοπροφύλαξη είτε για σύντομο διάστημα ως αντιμετώπιση τυχαίας λοίμωξης, στο 

είδος και την αντοχή των ουροπαθογόνων που μπορεί να προκαλέσουν ουρολοίμωξη 

σε έναν καλά περιγεγραμμένο παιδιατρικό πληθυσμό. 

Μεθοδολογία: Διεξήχθη αναδρομική μελέτη παρατήρησης, στην οποία 

συμπεριλήφθηκαν παιδιά ηλικίας <16 ετών, που νοσηλεύτηκαν λόγω ουρολοίμωξης 

σε τριτοβάθμιο Παιδιατρικό Κέντρο την ενδεκαετή περίοδο από τον Ιανουάριο του 

2007 έως τον Ιούνιο του 2017.  Για την συλλογή των δεδομένων έγινε αναδρομική 

ανασκόπηση των ιατρικών φακέλων των παιδιών και ακολούθως καταγραφή των 
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δημογραφικών χαρακτηριστικών, των αντιβιοτικών και της διάρκειας αγωγής, των 

ουροπαθογόνων και των αντιβιογραμμάτων, καθώς και των ευρημάτων του 

απεικονιστικού ελέγχου. Οι ασθενείς στην συνέχεια χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, σε 

παιδιά που δεν είχαν λάβει καθόλου αντιβιοτικά, σε παιδιά που έλαβαν βραχύ 

αντιβιοτικό σχήμα για τυχαίο λόγο το τελευταίο 6μηνο και παιδιά που λάμβαναν 

συστηματικά χημειοπροφύλαξη. Οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τα 

προγράμματα MedCalc και GraphPad Prism. 

Αποτελέσματα: Ο συνολικός αριθμός των ουροπαθογόνων που αφορούσαν σε 

νοσηλευόμενα παιδιά με πλήρη στοιχεία ήταν 711. Τo επικρατέστερο ουροπαθογόνο 

και στις 3 ομάδες ήταν το Ε. coli με συχνότητα 56,4% στο συνολικό πληθυσμό. 

Ακολούθησαν με μικρότερη συχνότητα η Klebsiella spp (10,8 %) και ο Enterococcus 

spp (9,8%). Τα μη-E. coli ουροπαθογόνα ήταν συχνότερα στα παιδιά που λάμβαναν 

χημειοπροφύλαξη (69,8%) και σ’εκείνα που έλαβαν αντιβίωση για τυχαίο λόγο 

(51,2%). Υψηλή αντοχή του E. coli παρατηρήθηκε στην αμπικιλλίνη (52,3%), 

αμοξυκιλλίνη (50,5%), αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό (23,1%) και κοτριμοξαζόλη 

(21,7%), ενώ μικρότερα ποσοστά αντοχών σημειώθηκαν στις κεφαλοσπορίνες γ 

γενεάς (7,2%) και τη νιτροφουραντοΐνη (10%). Συνολικά η ομάδα που δεν είχε 

εκτεθεί σε αντιβίωση παρουσίαζε τα μικρότερα ποσοστά αντοχής. Σ’όλες τις ομάδες 

οι αντοχές των ουροπαθογόνων ήταν υψηλότερες για την αμπικιλλίνη, αμοξυκιλλίνη, 

αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό, κοτριμοξαζόλη και νιτροφουραντοΐνη (p<0,0001). 

Μικρότερη αντοχή παρατηρήθηκε σ’όλες τις ομάδες και περισσότερο στην ομάδα 

που δεν είχε εκτεθεί σε αντιμικροβιακό παράγοντα, για τις κεφαλοσπορίνες 2ης και 

3ης γενιάς (p<0,0001). Τα αποτελέσματα της μονοπαραγοντικής ανάλυσης έδειξαν 

ότι τα παιδιά που είχαν εκτεθεί σε αντιβιοτικό παράγοντα είχαν σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό ασυνήθιστα και με υψηλότερη αντοχή σε συνήθη αντιβιοτικά 

ουροπαθογόνα (p<0,0001). Από την πολυπαραγοντική ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι ο 

κυριότερος παράγοντας για την αντοχή του E. coli στην αμπικιλλίνη, ήταν η 

ευκαιριακή λήψη αντιβίωσης το προηγούμενο εξάμηνο (OR 2,64, 95% CI 1,47 - 4,75,  

p 0,0011), ενώ για την αντοχή στην κοτριμοξαζόλη η χημειοπροφύλαξη (OR 2,69, 

95% CI 1,31 - 5,52,  p 0,0066). Επίσης, φάνηκε ότι πολύ σημαντικός παράγοντας για 

το είδος των ουροπαθογόνων ήταν το φύλο. 

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης μας υπογραμμίζουν την σημαντική 

επίδραση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών παραγόντων στο είδος και την αντοχή 
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των ουροπαθογόνων στα παιδιά ακόμη και όταν χορηγούνται για σύντομο χρονικό 

διάστημα για αντιμετώπιση κοινής λοίμωξης.  Φαίνεται, ότι η εμπειρική θεραπευτική 

επιλογή θα πρέπει να προσαρμόζεται όχι μόνο στα τοπικά πρότυπα μικροβιακής 

αντοχής, αλλά και ατομικά στον εκάστοτε ασθενή με βάση το ιστορικό προηγούμενης 

χρήσης αντιμικροβιακών παραγόντων είτε σε χαμηλές δόσεις ως προφυλακτική 

αγωγή για το ουροποιητικό είτε για τυχαίο λόγω έως και τους προηγούμενους 6 

μήνες. 
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Ekaterini Siomou 
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Urinary tract infections (UTI) are among the most common bacterial infections in 

childhood. Antibiotics are a mainstay in the treatment of bacterial infections, however 

their use is suggested to be a primary risk factor for the development of antibiotic re-

sistance. Antimicrobial resistance is a well-recognized threat to public health and an 

increasing problem in pediatric urology. The overuse of antibiotics in children seems 

to be related with an increased risk of uropathogen resistance, which could limit the 

effectiveness of antimicrobial agents. The relationship between antimicrobial use and 

resistance patterns and types of uropathogens, has not been extensively investigated in 

children. 

Objective: The aim of this study was to investigate the impact of previous antibiotic 

exposure on the development of unusual and resistant bacterial pathogens in children 

with UTI. 

Methods: A retrospective observational study was conducted, involving children 

aged <16 years who were hospitalized for UTI in a tertiary center, during the 11-year 

period from January 2007 to June 2017. The medical records of all included children 

were reviewed and demographic data, previous antibiotic use, underlying conditions, 

uropathogens and their antibiotic susceptibility and imaging were recorded. Subse-

quently, patients were divided into 3 groups, children who were not exposed to antibi-

otics, children who received a short antibiotic regimen in the previous 6 months and 

children who were on prophylaxis. The 3 groups were investigated for differences in 

types of uropathogens and resistance patterns with the use of appropriate statistical 
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methods. All analyses were conducted with MedCalc and GraphPad Prism statistical 

programs. 

Results: A total of 711 uropathogens were identified from children with UTI.  E. coli 

was the most common pathogen (56.4%) followed by Klebsiella spp (10.8%) and En-

terococcus spp (9.8%). Non-E. coli pathogens were more common in children receiv-

ing prophylaxis (69.8%) and in those with history of previous antibiotic exposure 

(51.2%). E. Coli resistance rates were highest for ampicillin (52.3%), amoxicillin 

(50.5%) amoxicillin-clavulanate (23.1%) and cotrimoxazole (21.7%), and lowest for 

third generation cephalosporins (7.2%) and nitrofurantoin (10%). Overall, resistance 

was significantly lower in children who were not exposed to antimicrobial agents. Re-

sistance rates of all uropathogens and in all groups, were highest for ampicillin, amox-

icillin, amoxicillin/clavulanate, cotrimoxazole and nitrofurantoin (p<0.0001). Lower 

resistance was observed for second and third generation cephalosporins (p<0.0001). 

Univariate analysis showed a statistically significant association between prior antibi-

otic exposure and occurrence of unusual uropathogens (p<0.0001). Additionally, mul-

tivariate logistic regression analysis revealed that consumption of antibiotics in the 

previous 6 months was a major risk factor for E. coli resistant to ampicillin (OR 2.64, 

95% CI 1.47 - 4.75, p 0.0011) whereas use of prophylaxis was a major risk factor for 

E. coli resistant to cotrimoxazole (OR 2.69, 95% CI 1.31-5.52 p 0.0066). Also, gender 

appeared to be an important risk factor for non-E. coli UTI. 

Conclusions: Our findings underline the significant impact of previous antimicrobial 

exposure on the development of antimicrobial resistance among uropathogens in chil-

dren, even in cases of short antibiotic regime for common infections. Local antimi-

crobial resistance patterns and history of previous antibiotic exposure, particularly 

within the last six months should be taken into account in selecting empirical antibi-

otic treatment for children with UTIs. 

 

 

 

 

Key words: Chemoprophylaxis ·Antibiotic exposure - Urinary tract infections · Re-

sistance · Uropathogens · Children 
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Εισαγωγή/Γενικό μέρος 

 

1.1. Λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος στα παιδιά 

Η λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος είναι η πιο κοινή σοβαρή βακτηριακή 

λοίμωξη και συνήθης αιτία νοσηλείας στη βρεφική και παιδική ηλικία (1).  Μέχρι την 

ηλικία των 6 ετών,  το 2% των αγοριών και το 8% των κοριτσιών θα έχουν εμφανίσει 

λοίμωξη του ουροποιητικού (2). Πράγματι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

(ΗΠΑ) εκτιμάται ότι σχεδόν 1,5 x 106 ιατρικές επισκέψεις ετησίως οφείλονται σε  

παιδιά με λοίμωξη του ουροποιητικού (3). 

Η πραγματική επίπτωση των ουρολοιμώξεων  στα παιδιά είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, 

καθώς είναι λοίμωξη που δεν δηλώνεται (4).Οι ουρολοιμώξεις εμφανίζονται με 

μεγαλύτερη συχνότητα κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων ετών ζωής, με τα αγόρια να 

επικρατούν κατά τους πρώτους 6 μήνες ζωής και τα κορίτσια μετά το έτος. 

Συγκεκριμένα στα αγόρια η επίπτωση της λοίμωξης του ουροποιητικού είναι σχεδόν 

διπλάσια συγκριτικά με τα κορίτσια κατά την διάρκεια της βρεφικής ηλικίας. Μετά το 

πρώτο έτος ζωής και μέχρι την ηλικία των 6 ετών η επίπτωση της ουρολοίμωξης είναι 

μεγαλύτερη στα κορίτσια. Η επίπτωση  των ουρολοιμώξεων παραμένει σημαντική  σε 

κορίτσια ηλικίας μεταξύ 3 και 6  ετών και θα μπορούσε να εξηγηθεί από τα αυξημένα 

ποσοστά λειτουργικών διαταραχών της ούρησης  που παρατηρούνται  σ’αυτή την 

ηλικιακή ομάδα (4, 5). Η πιθανότητα επαναλοίμωξης του ουροποιητικού ανέρχεται 

στο 30% - 40% των περιπτώσεων (6), ενώ περισσότερο από  το 20% των παιδιών,  με 

πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης διαγιγνώσκονται  με κυστεοουρητηρική 

παλινδρόμηση (ΚΟΠ), εκ  των οποίων  το 10 - 15%  παρουσιάζει μέτρια έως σοβαρή 

ΚΟΠ με διάταση του πυελοκαλυκικού συστήματος, δηλαδή  3ου – 5ου βαθμού (7). 

Τα Gram αρνητικά εντεροβακτηριακά είναι τα πιο κοινά παθογόνα που προκαλούν 

λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος στα παιδιά. Από αυτά, το Escherichia coli 

(E. coli) είναι το συχνότερο παθογόνο, αντιπροσωπεύοντας το 65-90% όλων των 

λοιμώξεων (8).  Ένας σημαντικός προδιαθεσιακός παράγοντας που ευθύνεται για την  

υπεροχή του Ε. coli είναι η ικανότητά  του  να συνδέεται με το ουροθήλιο. Λιγότερο 

συχνά ουροπαθογόνα είναι τα ακόλουθα: Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas 

aeruginosa, Enterococcus spp. και άλλα. Το διαφορετικό φάσμα των ουροπαθογόνων 

που μπορεί να παρατηρηθεί μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, φαίνεται να σχετίζεται με 

τις ανατομικές διαφορές και με τη διαφορετική φυσιολογική χλωρίδα των έξω 

γεννητικών οργάνων των αγοριών που δεν έχουν υποβληθεί σε περιτομή και 

αποικίζονται από  μη-Ε. coli Gram αρνητικά βακτηρίδια. Επίσης ασυνήθιστα 
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ουροπαθογόνα  μπορεί να παρατηρηθούν σε υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις,  σε 

δευτεροπαθείς λοιμώξεις μετά από επεμβατικές διαδικασίες ή σε παιδιά που φέρουν 

μόνιμους καθετήρες, καθώς και σε περιπτώσεις  προηγούμενης έκθεσης σε 

αντιμικροβιακούς παράγοντες (9). 

Παρόλο που η πρόγνωση είναι συνήθως ευνοϊκή και ένας μεγάλος αριθμός παιδιών 

ανακάμπτει άμεσα και χωρίς να παρουσιάσει επιπλοκές, οι λοιμώξεις που αφορούν το 

ανώτερο ουροποιητικό είναι πιθανό να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες βλάβες στο 

νεφρικό παρέγχυμα (10, 11). Αναφέρεται ότι μετά από ένα πρώτο επεισόδιο 

ουρολοίμωξης  το  15 - 41% των παιδιών μπορεί να αναπτύξει μη αναστρέψιμες 

νεφρικές βλάβες με μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, 

πρωτεϊνουρία και υπέρταση (10-12). Ωστόσο, από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η 

συχνότητα των απώτερων επιπλοκών είναι αμφιλεγόμενη, με πρόσφατες μελέτες να 

αμφισβητούν την αναμενόμενη σχέση μεταξύ της λοίμωξης του ουροποιητικού στην  

παιδική ηλικία και της επηρεασμένης νεφρικής  στην μετέπειτα ζωή (13-15). Σε κάθε 

περίπτωση, προκύπτει ότι η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των ουρολοιμώξεων 

είναι σημαντική, καθώς αναγνωρίζεται ότι ο κίνδυνος λοίμωξης του ανώτερου 

ουροποιητικού είναι υψηλός (16). 

Είναι πιθανό ότι η εμφάνιση νεφρικών βλαβών και η επακόλουθη νεφρική 

δυσλειτουργία να σχετίζονται με την ηλικία κατά την οποία παρουσιάζεται η λοίμωξη 

του ουροποιητικού. Ο κίνδυνος εμφάνισης νεφρικών ουλών φαίνεται να είναι 

μεγαλύτερος κατά τη βρεφική ηλικία και να μειώνεται σημαντικά με την ηλικία, με 

σχετικά χαμηλό κίνδυνο σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών και με υψηλότερο κίνδυνο 

σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των δύο ετών (17-19). Άλλος παράγοντας κινδύνου για 

την ανάπτυξη νεφρικών ουλών θεωρείται η παρουσία ΚΟΠ μέτριας και σοβαρής 

μορφής (≥ΙΙΙ βαθμού) (20, 21).  Τα τελευταία σχετικά χρόνια έχουν υπάρξει μελέτες 

που σχετίζουν τη νεφρική ουλή με πολυμορφισμούς γονιδίων που προδιαθέτουν στην 

ανάπτυξη μόνιμης νεφρικής βλάβης μετά από οξεία πυελονεφρίτιδα (22, 23, 24). 

Είναι εμφανές λοιπόν, ότι ενώ η εμφάνιση νεφρικών ουλών είναι πολυπαραγοντική 

διαδικασία , η  έναρξη κατάλληλης  αντιβιοτικής θεραπείας μπορεί να μειώσει  την 

πιθανότητα φλεγμονής του νεφρικού παρεγχύματος, των νεφρικών ουλών και 

δυνητικά  να προλαμβάνει την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων επιπλοκών (12). 

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των βακτηριακών λοιμώξεων απαιτεί την άμεση 

έναρξη θεραπείας με αντιμικροβιακούς παράγοντες, στους οποίους το αιτιολογικό 

παθογόνο είναι ευαίσθητο. Οι ουρολοιμώξεις συνήθως αντιμετωπίζονται εμπειρικά, 
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πριν από την διάθεση του αποτελέσματος της καλλιέργειας ούρων και η επιλογή του 

αντιβιοτικού σχήματος εξαρτάται από τα κατά τόπους  πρότυπα ευαισθησίας των 

υπεύθυνων ουροπαθογόνων (25). Ωστόσο, η αντιμετώπισή τους έχει περιπλεχθεί από 

την εμφάνιση ανθεκτικότητας στα πλέον συχνά χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά. Η 

εμφάνιση ανθεκτικών ουροπαθογόνων αποτελεί μία σοβαρή  πρόκληση  στην επιλογή 

κατάλληλης εμπειρικής αντιμικροβιακής επιλογής. Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού  

από ανθεκτικά  παθογόνα  έχουν συσχετιστεί με αποτυχίες της θεραπείας και κατά 

συνέπεια με ανεπιθύμητα αποτελέσματα (26). 

 

1.2. Αντιμικροβιακή αντοχή 

Η αντιμικροβιακή αντοχή αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη απειλή (27) και ένα 

από τα κυριότερα προβλήματα στηδημόσια υγεία του 21ου αιώνα. Φαίνεται ότι 

απειλεί την αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία ενός συνεχώς αυξανόμενου 

φάσματος  λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτήρια, παράσιτα, ιούς και μύκητες 

τα οποία δεν είναι πλέον ευαίσθητα στους κοινούς αντιμικροβιακούς παράγοντες που  

χρησιμοποιούνται για τη αντιμετώπιση  τους. Το πρόβλημα της αντιμικροβιακής 

αντοχής είναι ιδιαίτερα  σημαντικό όσον αφορά την ανθεκτικότητα των μικροβίων 

στα αντιβιοτικά. Τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό ότι σε διαφορετικό βαθμό, οι 

μικροοργανισμοί που προκαλούν κοινές ή σοβαρές λοιμώξεις έχουν αναπτύξει 

ανθεκτικότητα στα νεότερα αντιβιοτικά. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη μιας παγκόσμιας κρίσης στην υγειονομική περίθαλψη (28). 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει επισημάνει την ανάγκη για μια 

βελτιωμένη και συντονισμένη παγκόσμια προσπάθεια, ώστε να περιοριστεί η 

αντιμικροβιακή αντοχή. Το 2001, η Παγκόσμια Στρατηγική του ΠΟΥ για τον 

περιορισμό της μικροβιακής αντοχής παρείχε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων για να 

επιβραδύνει την εμφάνιση και να μειώσει την εξάπλωση των ανθεκτικών 

μικροοργανισμών στα αντιμικροβιακά (29). Στην συνέχεια  το 2012, πρότεινε ένα  

συνδυασμό παρεμβάσεων που αφορούσαν την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, την 

επιτήρηση και τη βελτίωση της χρήσης αντιμικροβιακών παραγόντων  στα 

νοσοκομεία και στην κοινότητα (30). 

Ο αντίκτυπος της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά από την άποψη της θνησιμότητας 

και του κόστους της δημόσιας υγείας είναι αρκετά δύσκολο να εκτιμηθεί και 

υπάρχουν λίγες μελέτες σχετικά με αυτό το θέμα. Σύμφωνα με μελέτες του Κέντρου 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αμερικής (CDC), εκτιμάται ότι περισσότερο 

από δύο εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο προσβάλλονται από ανθεκτικές 
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λοιμώξεις στα αντιβιοτικά, με τουλάχιστον 23.000 θανάτους ετησίως (28, 31). Στην 

Ευρώπη κάθε χρόνο, ο αριθμός των λοιμώξεων και των  θανάτων που οφείλονται σε 

πολυανθεκτικά βακτήρια (S. aureus, E. coli, Enterococcus faecium, Streptococcus 

pneumoniae, Klebsiella pneumoniae και Pseudomonas aeruginosa) ανέρχεται 

περίπου  σε  400.000 και 25.000 αντίστοιχα (32). 

Η ανησυχία για την αντιμικροβιακή αντοχή, εντούτοις φαίνεται να είναι ακόμα 

μεγαλύτερη στον παιδιατρικό πληθυσμό. Διάφοροι παράγοντες μπορεί να 

συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, όπως η παρακολούθηση του παιδικού σταθμού (33), 

η επαφή με μέλη της οικογένειας που αποικίζονται με ανθεκτικούς μικροοργανισμούς 

(34), η ηλικία (35, 36, 37) καθώς και οι συχνές επισκέψεις σε μονάδες παροχής υγείας 

(35, 37). Ωστόσο, πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας 

κινδύνου για την ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής είναι η προηγούμενη έκθεση σε 

αντιμικροβιακούς παράγοντες (26). 

 

1.3. Κατανάλωση αντιβιοτικών και ανάπτυξη ανθεκτικών ουροπαθογόνων στα 

παιδιά 

Είναι γνωστό ότι τα παιδιά λαμβάνουν τα περισσότερα αντιβιοτικά, από κάθε άλλη 

ηλικιακή ομάδα, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης (38)  και  ότι η χρήση τους 

αποτελεί  πρωταρχικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ασυνήθιστων και 

ανθεκτικών  ουροπαθογόνων (39). Υπάρχουν ενδείξεις ότι  ενδεχομένως γίνεται 

υπερβολική χρήση αντιβιοτικών στην θεραπεία των εξωτερικών  παιδιατρικών 

ασθενών με  λοίμωξη του ουροποιητικού. Αν και ο αριθμός των 

συνταγογραφούμενων αντιβιοτικών  ανά κάτοικο έχει μειωθεί, έχει παρατηρηθεί  

στροφή προς τη χρήση νεότερων, ισχυρότερων αντιβιοτικών, συμπεριλαμβανομένων 

των μακρολίδων και των φλουοροκινολονών. Σύμφωνα με δεδομένα  από το  CDDEP 

(Center for Disease Dynamics Policy and Economics) των ΗΠΑ, ενώ  

παρατηρήθηκαν  λιγότερες συνολικά συνταγογραφήσεις για αντιβιοτικά το 2010 σε 

σχέση με το 1999, η συνταγογράφηση  των μακρολίδων αυξήθηκε από 22% σε 27%  

και των κινολονών από 9% σε 12% (40). Η αυξημένη χρήση ενός μόνο αντιβιοτικού 

ή μιας μόνο κατηγορίας αντιβιοτικών μπορεί να επιταχύνει την αύξηση της 

αντιμικροβιακής αντοχής (39). 

Αρκετές μελέτες έχουν αναλύσει τους παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στην 

ανάπτυξη  ανθεκτικών  λοιμώξεων του ουροποιητικού  τόσο σε ασθενείς με πρώτο 

επεισόδιο ουρολοίμωξης όσο και σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. 

Φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ των προτύπων ανθεκτικότητας των 
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ουροπαθογόνων  και των συνήθως  χρησιμοποιούμενων αντιβιοτικών (41). Τα παιδιά 

λαμβάνουν συνήθως κοινά αντιβιοτικά όπως αμοξυκιλλίνη και κεφαλοσπορίνες για 

την θεραπεία πολλαπλών μολυσματικών ασθενειών και από τη βιβλιογραφία 

προκύπτει ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή σε αυτή την κατηγορία αντιβιοτικών  

σε σύγκριση με τους ενήλικες. Από την άλλη, οι ενήλικες λαμβάνουν περισσότερο 

φλουοροκινολόνες και τετρακυκλίνες λόγω των σχετικών αντενδείξεων αυτών των 

φαρμάκων  στους παιδιατρικούς ασθενείς, και τα ουροπαθογόνα στον παιδιατρικό 

πληθυσμό  φαίνεται να είναι λιγότερο ανθεκτικά συγκριτικά με τους ενήλικες  στους 

συγκεκριμένους αντιμικροβιακούς παράγοντες (42, 43). 

Η σχέση μεταξύ ανθεκτικών ουροπαθογόνων και προηγούμενης έκθεσης σε 

αντιβιοτικά επισημάνθηκε επίσης από μία πρόσφατη μετα-ανάλυση 58 μελετών στην 

οποία συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με πρώτο επεισόδιο ουρολοίμωξης, αλλά και με  

υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. Ένα βασικό συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι 

χώρες που δεν συμμετείχαν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης είχαν υψηλότερα ποσοστά ανθεκτικών ουροπαθογόνων, πιθανώς λόγω 

των πιο εύκολα διαθέσιμων αντιβιοτικών χωρίς ιατρική συνταγή. Επιπλέον 

διαπιστώθηκε ότι η λήψη αντιβιοτικού για την αντιμετώπιση κοινής λοίμωξης 

αυξάνει τον κίνδυνο απομόνωσης ανθεκτικών ουροπαθογόνων στα παιδιά για 

τουλάχιστον 6 μήνες αργότερα (27). 

Σε επίπεδο χώρας, η αυξημένη χρήση αντιβιοτικών συσχετίζεται με υψηλότερα 

ποσοστά αντοχής (44) και μια παρόμοια σχέση έχει αποδειχθεί σε ατομικό επίπεδο 

στους ενήλικες σε  μία πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση.  

Συγκεκριμένα, εξετάσθηκε η σχέση μεταξύ της αντιμικροβιακής αντοχής και της 

προηγούμενης έκθεσης σε αντιβίωση και φάνηκε  ότι η προηγούμενη έκθεση σε 

αντιβιοτικά συσχετιζόταν  με υψηλότερα ποσοστά αντοχής. Παρόλο που τα ποσοστά 

αντοχής μειωνόταν με την πάροδο του χρόνου από την στιγμή της έκθεσης στον 

αντιμικροβιακό παράγοντα, παρέμεναν στατιστικά σημαντικά έως και 12 μήνες μετά 

(45). 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, φαίνεται λοιπόν, ότι η προηγούμενη έκθεση 

σε αντιμικροβιακούς παράγοντες επηρεάζει το είδος και την ανθεκτικότητα των 

ουροπαθογόνων, όμως  οι περισσότερες μελέτες  αναφέρονται σε ενήλικες (45, 46, 

47). 

Η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα στην 

Παιδιατρική  και ειδικά στην Ελλάδα που είναι μία χώρα με αυξημένο επιπολασμό 

ανθεκτικών ουροπαθογόνων (39, 48). Σύμφωνα με μία αναδρομική μελέτη που 
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αφορούσε 473 παιδιά με ουρολοίμωξη που νοσηλεύτηκαν σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο 

βρέθηκε ότι ανθεκτικά ουροπαθογόνα σε ευρέως φάσματος β λακτάμες ήταν πιο 

συχνά σε παιδιά που λάμβαναν χημειοπροφύλαξη και σε παιδιά με ανωμαλίες του 

ουροποιητικού συστήματος (48). Επίσης από μία μεταγενέστερη μελέτη διάρκειας 12 

ετών παρατηρήθηκε ότι η χορήγηση χημειοπροφύλαξης στα παιδιά σχετιζόταν με 2 

φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ασυνήθιστων ουροπαθογόνων καθώς  και 

αυξημένο κίνδυνο για ανθεκτικά παθογόνα (1). 

 

1.4. Χημειοπροφύλαξη και λοίμωξη ουροποιητικού στα παιδιά 

Αρκετές μελέτες έχουν επισημάνει την υπερβολική χρήση αντιβιοτικών για 

ουρολογικά προβλήματα των παιδιών. Καθώς η συχνότητα επαναλοίμωξης του 

ουροποιητικού συστήματος  μπορεί να είναι έως και 40%, η αντιμικροβιακή 

προφύλαξη αποτελεί μέρος της συνήθους διαχείρισης των παιδιών με ουρολοίμωξη, 

ειδικά εκείνων με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, ΚΟΠ ή άλλες ανωμαλίες του 

ουροποιητικού συστήματος (1, 32). 

Σκοπός της χημειοπροφύλαξης είναι η αποτροπή επανειλημμένων επεισοδίων 

ουρολοίμωξης και συνεπώς το ενδεχόμενο ανάπτυξης μόνιμων νεφρικών βλαβών 

(39). Μέχρι πρόσφατα, η πρακτική αυτή δεν είχε αμφισβητηθεί. Η χρήση 

αντιβιοτικών σε χαμηλές δόσεις για την πρόληψη της λοίμωξης του ουροποιητικού 

και της νεφρικής βλάβης θεωρήθηκε τόσο προφανής που μέχρι την τελευταία 

δεκαετία και για ηθικούς λόγους στις διενεργηθείσες μελέτες δεν συμπεριλαμβανόταν 

ομάδες ελέγχου χωρίς χημειοπροφύλαξη (49). Το 2010, μια αναδρομική μελέτη 

εξέτασε την αποτελεσματικότητα και τις μακροπρόθεσμες επιπλοκές της 

χημειοπροφύλαξης για την πρόληψη των υποτροπιαζόντων ουρολοιμώξεων στα 

παιδιά (50). Στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν  12 μελέτες, εκ των οποίων 2 μεγάλες και 

καλά σχεδιασμένες μελέτες (51, 52)  από τις οποίες παρατηρήθηκε μείωση του 

κινδύνου κατά 0,65-0,75. Επομένως διαπιστώθηκε ότι η χημειοπροφύλαξη φαίνεται 

να μειώνει τον κίνδυνο υποτροπιαζόντων επεισοδίων ουρολοίμωξης σε παιδιά με 

προδιάθεση, αλλά με μικρό όφελος, περίπου 8%. Θα πρέπει, λοιπόν, να 

συνεκτιμώνται οι κίνδυνοι και τα οφέλη της χημειοπροφύλαξης, καθώς από τα  

δεδομένα φαίνεται ότι προκαλεί μεταβολές στην ευαισθησία των ουροπαθογόνων και 

κατά συνέπεια αυξημένο κίνδυνο ουρολοιμώξεων  από  ανθεκτικά στελέχη (39, 49, 

51, 53, 54). Επιπλέον από μία άλλη μελέτη, στην οποία εξετάσθηκαν 600 παιδιά με 

πρώτο επεισόδιο ουρολοίμωξης  και 83 με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, 

διαπιστώθηκε ότι η χημειοπροφύλαξη δεν συσχετιζόταν με μειωμένο κίνδυνο 
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υποτροπιαζόντων επεισοδίων λοίμωξης του ουροποιητικού , αλλά ήταν και 

παράγοντας κινδύνου για αντιμικροβιακή αντοχή (54). 

Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι η επιλογή του αντιβιοτικού για την χημειοπροφύλαξη 

είναι πολύ σημαντική. Από μία αναδρομική μελέτη όπου εξέτασαν την μικροβιακή 

αντοχή σε περισσότερα από 300 παιδιά με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις που 

λάμβαναν χημειοπροφύλαξη λόγω ΚΟΠ,  διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που λαμβάνουν 

προφυλακτική αγωγή με κεφαλοσπορίνη ήταν πιθανότερο να παρουσιάζουν 

πολυανθεκτικά ουροπαθογόνα. Επομένως, φάνηκε ότι αυτή η κατηγορία αντιβιοτικών 

δεν είναι κατάλληλη για χημειοπροφύλαξη σε ασθενείς με ΚΟΠ (39, 53). 

Μερικά από τα κοινώς  χρησιμοποιούμενα  αντιβιοτικά  για χημειοπροφύλαξη  είναι 

η τριμεθοπρίμη και η νιτροφουραντοΐνη σε παιδιά άνω των τριών μηνών (55). Η 

τριμεθοπρίμη θωρείται ότι έχει καλή βιοδιαθεσιμότητα και επιτυγχάνει υψηλές 

συγκεντρώσεις στα ούρα. Έχει αποδειχθεί ότι σε συνδυασμό με την 

σουλφαμεθοξαζόλη, αποστειρώνει την περιουρηθρική περιοχή από το Ε. Coli, 

αφήνοντας ανέπαφη την αναερόβια μικροχλωρίδα (56). Ωστόσο, η κύρια ανησυχία 

για την τριμεθοπρίμη, μόνη ή σε συνδυασμό με σουλφαμεθοξαζόλη, είναι τα υψηλά 

ποσοστά αντοχής . Ο επιπολασμός της ανθεκτικότητας του E. coli στην τριμεθοπρίμη 

κυμαίνεται  από 15% έως 85%  με αποτέλεσμα  στις περισσότερες χώρες, να μην 

θεωρείται πλέον  κατάλληλη η χρήση της  ως εμπειρική θεραπεία σε παιδιά με 

λοίμωξη ουροποιητικού (57-61). H νιτροφουραντοΐνη παρά την ευρεία χρήση της, 

διατηρεί διεθνώς χαμηλά ποσοστά αντοχής.  Σε αντίθεση με την τριμεθοπρίμη, 

μεταβολίζεται ταχέως, δεν επηρεάζει σημαντικά την εντερική χλωρίδα, όμως  η 

παράλειψη μίας ή δύο δόσεων μπορεί να είναι αρκετή για την εμφάνιση υποτροπών. 

Άλλοι αντιμικροβιακοί παράγοντες όπως η αμπικιλλίνη ή η αμοξυκιλλίνη φαίνεται 

ότι  δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εμπειρική αγωγή των λοιμώξεων του 

ουροποιητικού στον παιδιατρικό πληθυσμό, διότι η αντοχή σε αυτούς τους 

παράγοντες ανέρχεται σε ποσοστά  έως και  46% (9). Αυξημένα  ποσοστά αντοχής 

έχουν αναφερθεί επίσης και στις κεφαλοσπορίνες πρώτης γενιάς. Επιπλέον, αρκετά 

ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ασθενών που λάμβαναν 

χημειοπροφύλαξη με κοινώς χρησιμοποιούμενους αντιμικροβιακούς παράγοντες και 

στους οποίους απομονώθηκαν ουροπαθογόνα που ήταν ανθεκτικά σε κεφαλοσπορίνες 

3ης γενιάς.  Είναι πιθανό, ότι οι διάφορες κατηγορίες αντιβιοτικών που 

χρησιμοποιούνται για χημειοπροφύλαξη να προκαλούν  μεταβολές στην φυσιολογική 

χλωρίδα των ασθενών, με συνέπεια την ανάπτυξη ανθεκτικών μικροβίων  σε 

πολλαπλούς αντιμικροβιακούς παράγοντες (62). 
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Είναι σαφές ότι η χορήγηση αντιβιοτικής θεραπείας αποτελεί τον κεντρικό άξονα 

αντιμετώπισης των βακτηριακών λοιμώξεων (63). Παράλληλα, η κατανάλωση 

αντιβιοτικών  φαίνεται ότι  αποτελεί σημαντικό  παράγοντα κινδύνου για την 

ανάπτυξη ανθεκτικών παθογόνων (40, 64). Η αντιμικροβιακή αντοχή είναι μία καλά 

αναγνωρισμένη απειλή για την δημόσια υγεία, αλλά και ένα αυξανόμενο πρόβλημα 

στην παιδιατρική ουρολογία (26, 39). Η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών στον 

παιδιατρικό πληθυσμό,  φαίνεται ότι οδηγεί στην εμφάνιση ασυνήθιστων και 

ανθεκτικών ουροπαθογόνων αυξάνοντας την νοσηρότητα καθώς θέτει  σε κίνδυνο 

την αποτελεσματικότητα των αντιμικροβιακών παραγόντων (27). 

 

1.5.Στόχος 

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των 

αντιβιοτικών που χορηγούνται είτε ως χημειοπροφύλαξη ουροποιητικού είτε για την  

αντιμετώπιση τυχαίων λοιμώξεων στο είδος και την αντοχή των ουροπαθογόνων σε 

παιδιά με λοίμωξη ουροποιητικού που νοσηλεύτηκαν σε τριτοβάθμιο Παιδιατρικό 

Κέντρο στη διάρκεια 11 ετών. Η ερευνητική υπόθεση είναι ότι τα ουροπαθογόνα που 

απομονώνονται από παιδιά που δεν έχουν πρόσφατα εκτεθεί σε αντιβιοτικό 

παράγοντα διαφέρουν ως προς το είδος και την αντοχή από τα ουροπαθογόνα παιδιών 

που βρίσκονται σε χημειοπροφύλαξη ή έχουν λάβει αντιβιοτικά για τυχαίο λόγο τους 

τελευταίους 6 μήνες. 
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2 Μεθοδολογία 

 

2.1. Υλικό και μέθοδοι 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) είναι το κύριο κέντρο 

παραπομπής στο νησί της Κρήτης, και παρέχει τριτοβάθμια Παιδιατρική φροντίδα με 

περίπου 3.700 νοσηλευόμενα παιδιά  ετησίως. Οι παιδιατρικές υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν το τμήμα  Γενικής Παιδιατρικής, Παιδιατρικής Ογκολογίας  - 

Αιματολογίας, Παιδοχειρουργικής  καθώς και  Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 

Νεογνών (ΜΕΝΝ) και Παίδων (ΜΕΘ). Στην παρούσα μελέτη περιελήφθησαν μόνο 

νοσηλευόμενοι στο Τμήμα Γενικής Παιδιατρικής. 

Τα κριτήρια εισαγωγής για ουρολοίμωξη στο τμήμα της Παιδιατρικής Κλινικής  

περιλαμβάνουν την ηλικία των <3 μηνών, τη  σοβαρή κλινική εικόνα (π.χ., τοξική 

εμφάνιση ή / και αφυδάτωση) και τις περιπτώσεις πλημμελούς  συμμόρφωσης με την 

από του στόματος  αντιβιοτική θεραπεία (65, 66). 

Οι καλλιέργειες ούρων πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα που λήφθηκαν με 

κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού τρόπο. Στα παιδιά χωρίς έλεγχο σφιγκτήρων 

ελήφθη δείγμα με υπερηβική παρακέντηση ή διουρηθρικό καθετηριασμό της κύστης. 

Στα παιδιά που είχαν έλεγχο σφιγκτήρων τα δείγματα ελήφθησαν στο μέσο της 

ούρησης μετά από καθαρισμό της περιοχής του περινέου. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν 

άμεσα στο εργαστήριο όπου καλλιεργήθηκαν με τις συνήθεις μεθόδους. 

 

2.2. Σχεδιασμός μελέτης 

Πρόκειται για αναδρομική μελέτη παρατήρησης στην οποία συμπεριλήφθηκαν  

παιδιά ηλικίας  <16 ετών, τα οποία  νοσηλεύτηκαν  λόγω  λοίμωξης  του 

ουροποιητικού στην Παιδιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ  την περίοδο από τον 

Ιανουάριο του  2007 έως τον Ιούνιο του 2017.                                                                

Για την συλλογή των δεδομένων, αρχικά ελήφθησαν  ηλεκτρονικά αρχεία, από το 

Τμήμα Ποιότητας του Νοσοκομείου,  με τον συνολικό  αριθμό  των παιδιών που 

νοσηλεύτηκαν  στην παιδιατρική κλινική  από τον 1/2007 έως τον 6/2017. Στη 

συνέχεια  από αυτά τα δεδομένα απομονώθηκαν μόνο τα παιδιά  που νοσηλεύτηκαν  

στην Παιδιατρική Κλινική  με διάγνωση εξόδου «λοίμωξη ουροποιητικού».  

Ακολούθως  αναζητήθηκαν και καταγράφηκαν όλα τα περιστατικά ουρολοίμωξης 

που αφορούσαν σε νοσηλευόμενα παιδιά μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος   

aMED  του Νοσκοκομείου. Για παιδιά με περισσότερα του ενός περιστατικά κατά 

την περίοδο της μελέτης καταγράφηκαν όλα τα περιστατικά. Παράλληλα, από το 
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αρχείο του Μικροβιολογικού Τμήματος, αναζητήθηκαν  τα  αποτελέσματα των 

καλλιεργειών ούρων που εστάλησαν για τους νοσηλευόμενους ασθενείς το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αντιστοιχήθηκαν με τα περιστατικά . Τέλος έγινε 

ανασκόπηση των ιατρικών φακέλων των  παιδιών από το Αρχείο του Νοσοκομείου. 

Από την ανασκόπηση των ιατρικών φακέλων και για κάθε περιστατικό 

συμπληρώθηκε δελτίο που περιείχε πληροφορίες, για την ημερομηνία γέννησης, το 

φύλο, το είδος του τοκετού (φυσιολογικός/καισαρική τομή), την παραμονή σε 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών,  τον απεικονιστικό έλεγχο του 

ουροποιητικού (υπερηχογράφημα, κυστεοουρηθρογραφία, στατικό 

σπινθηρογράφημα), το είδος των απομονωθέντων ουροπαθογόνων και το αντίστοιχο 

αντιβιόγραμμα, το ιστορικό λήψης αντιβιοτικών τους τελευταίους 6 μήνες, το είδος 

του αντιβιοτικού και τη διάρκεια αγωγής. 

Οι ασθενείς στην συνέχεια χωρίστηκαν σε 3 ομάδες  και αναζητήθηκαν με 

κατάλληλες στατιστικές μεθόδους διαφορές ως προς τα ουροπαθογόνα και τις 

αντοχές τους : 

Ομάδα Α: παιδιά που λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη λόγω προηγηθείσας  

ουρολοίμωξης ή διαγνωσθείσας συγγενούς ανωμαλίας ουροποιητικού 

Ομάδα Β: παιδιά που έλαβαν αντιβίωση για τυχαίο λόγο στο προηγούμενο 6μηνο 

Ομάδα Γ: παιδιά που δεν έχουν λάβει αντιβίωση 

 

2.3. Ορισμοί 

Ως  λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος ορίστηκε οποιαδήποτε βακτηριακή 

ανάπτυξη σε δείγματα ούρων που ελήφθησαν με υπερηβική παρακέντηση, η  

ανάπτυξη περισσότερων από 104 cfu / ml ενός μόνο οργανισμού σε δείγματα που 

ελήφθησαν με διουρηθρικό καθετηριασμό κύστης και ή ανάπτυξη πάνω από 105 cfu / 

ml ενός μόνο οργανισμού σε δείγματα ελεύθερης ούρησης. Τα δείγματα με μικτή 

ανάπτυξη βακτηριδίων αποκλείστηκαν. 

Τα παιδιά υποβλήθηκαν σε απεικονιστικό έλεγχο του ουροποιητικού με βάση την 

στρατηγική  που ακολουθείται  στην παιδιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ  και  η οποία 

βασίζεται σε διεθνείς  συστάσεις (67, 68). Υπερηχογράφημα ουροποιητικού 

συστήματος, διεξήχθη στα παιδιά με πρώτο επεισόδιο ουρολοίμωξης κατά τη 

διάρκεια της νοσηλείας τους  και ανιούσα κυστεοουρηθρογραφία  σε 2 έως 4 

εβδομάδες μετά την οξεία φάση της λοίμωξης σε όλα τα βρέφη και στα παιδιά 

ηλικίας κάτω των 5 ετών με μη φυσιολογικό υπερηχογράφημα. Ο βαθμός της 

παλινδρόμησης  ταξινομήθηκε από 0 – 5  σύμφωνα με τις διεθνείς ισχύουσες 
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συστάσεις για την ΚΟΠ (69). Ο έλεγχος συμπληρώθηκε με στατικό 

σπινθηρογράφημα νεφρών (DMSA) σε όλα τα παιδιά με ΚΟΠ, ηλικίας κάτω των 5 

ετών στους 3 έως 6 μήνες μετά την λοίμωξη του ουροποιητικού και κατ 'εξαίρεση  για 

τα μεγαλύτερα παιδιά με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. Το DMSA θεωρήθηκε 

παθολογικό, σε εστιακά μειωμένη νεφρική πρόσληψη του σκιαγραφικού ή σε σχετική 

λειτουργικότητα μικρότερη από 45% (70).  

 

2.4. Στατιστική ανάλυση 

Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά 

προγράμματα MedCalc και GraphPad  Prism. Από το συνολικό πληθυσμό και κατά 

ομάδες προσδιορίστηκαν το είδος των παθογόνων και η αντοχή τους σε συνήθη 

αντιβιοτικά η οποία εκφράστηκε ως ποσοστό ανθεκτικών στελεχών σε κάθε 

αντιβιοτικό. Τα στελέχη με ενδιάμεση ευαισθησία θεωρήθηκαν ως ανθεκτικά.  

Αρχικά διενεργήθηκε  μονοπαραγοντική ανάλυση  με σκοπό να αναζητηθούν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των 3 ομάδων παιδιών. Οι παράμετροι ως προς τις 

οποίες συγκρίθηκαν οι πληθυσμοί των  3 ομάδων ήταν η ηλικία, η κατανομή του 

φύλου, το είδος του τοκετού, το αναμνηστικό παραμονής σε ΜΕΝΝ, τα παθολογικά 

ευρήματα από την απεικόνιση του ουροποιητικού, το είδος των ουροπαθογόνων και 

οι αντοχές τους σε συνήθως χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά. Οι στατιστικές μέθοδοι 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Student’s t test και Anova για την σύγκριση των 

ποσοτικών παραμέτρων ανάμεσα στις ομάδες, ενώ για την σύγκριση των ποιοτικών 

μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν  Chi-square test  και  Chi-square test for trend. 

Όλες οι σημαντικές μεταβλητές από την μονοπαραγοντική ανάλυση εξετάστηκαν από 

πολυπαραγοντική ανάλυση για την οποία χρησιμοποιήθηκε  μοντέλο λογιστικής 

παλινδρόμησης για τον εντοπισμό ανεξάρτητων παραγόντων κινδύνου. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάστηκαν ως OR με 95% διάστημα εμπιστοσύνης  και p-τιμή 

της οποίας η σημαντικότητα ορίστηκε στο  0,05. 

 

  



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

18 

3. Αποτελέσματα 

 

3.1. Πληθυσμός μελέτης 

Ο συνολικός αριθμός των ουροπαθογόνων που ελήφθησαν από το αρχείο του 

μικροβιολογικού τμήματος του νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ, από καλλιέργειες ούρων που 

εστάλησαν από την παιδιατρική κλινική και για την χρονική περίοδο από τον  

Ιανουάριο 2007 έως τον Ιούνιο 2017, ήταν 1026. Από αυτά, τα περιστατικά που 

αφορούσαν σε νοσηλευόμενα παιδιά ήταν 932, ενώ τα περιστατικά με πλήρη στοιχεία 

ήταν 711 που αντιστοιχεί στο 76% του στόχου. Με αυτά τα δεδομένα διακρίναμε 3 

ομάδες μελέτης, ομάδα Α που αποτελούνταν από 179 παιδιά που έπαιρναν  

χημειοπροφύλαξη λόγω προηγηθείσας ουρολοίμωξης ή διαγνωσθείσας συγγενούς 

ανωμαλίας ουροποιητικού, ομάδα Β με 117 παιδιά που έλαβαν αντιβίωση για τυχαίο 

λόγο στο προηγούμενο 6μηνο και ομάδα Γ με συνολικό αριθμό  415 παιδιά που δεν 

είχαν λάβει αντιβίωση το προηγούμενο 6μηνο (εικόνα 1). 

 Η αναλογία αγοριών/κοριτσιών δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των 3 ομάδων (εικόνα 

2). Η κατανομή ανά έτος ηλικίας των συνολικών περιστατικών με ουρολοίμωξη 

απεικονίζεται στα διαγράμματα της εικόνας 3. Φαίνεται, ότι τα περισσότερα από τα  

παιδιά που συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη ήταν βρεφικής ηλικίας, με τα παιδιά της 

ομάδας Α να είναι μεγαλύτερα σε ηλικία και σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. 

 

3.2. Ουροπαθογόνα 

Τα παθογόνα που αναλύθηκαν σ’ ολόκληρο τον πληθυσμό μελέτης και συγκριτικά 

παρουσιασμένα στις 3 ομάδες φαίνονται στον πίνακα 1. To επικρατέστερο 

ουροπαθογόνο και στις 3 ομάδες ήταν το Ε. coli με συχνότητα 56,4% στο συνολικό 

πληθυσμό, (συχνότητες κατά ομάδες, 69,8%  Γ, 48,7% Β και 30,1% Α). σειρά  Α, Β, 

Γ όπως και στα υπόλοιπα Ακολούθησαν, η Klebsiella spp με συχνότητα 10,8 % 

(συχνότητες κατά ομάδες 26% Α, 23% Β και 28% Γ). Ο Enterococcus spp ήταν το 

τρίτο σε συχνότητα παθογόνο με συχνότητα 9,8% στο σύνολο του πληθυσμού 

(συχνότητες κατά ομάδες, 11,7% Α , 9,4% Β και 9,1% Γ), ενώ υπολογίσιμη 

συχνότητα είχε και  η P. aeruginosa κυρίως στις ομάδες Α και Β του πληθυσμού μας. 

Γενικά τα μη-E. coli ουροπαθογόνα και στις 3 ομάδες, φαίνεται ότι ήταν συχνότερα 

στις ομάδες Α και Β με ποσοστά 69,8% και 51,2% αντίστοιχα, ενώ στην ομάδα Γ 

ήταν λιγότερο συχνά με ποσοστό έως 30% (Εικόνα 4). 
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3.3. Αντοχές ουροπαθογόνων - Συνολικός πληθυσμός 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται, οι αντοχές στα αντιβιοτικά των ουροπαθογόνων στον 

σύνολο τους και στις 3 ομάδες της μελέτης. Στην αμοξυκιλλίνη και στον συνδυασμό 

της με το κλαβουλανικό οξύ, η συνολική αντοχή ήταν υψηλή, 59,1% και 29,5% 

αντίστοιχα. Υψηλότερη αντοχή σε στατιστικά σημαντικό βαθμό παρατηρήθηκε στις 

ομάδες Α και Β. Διαφορετική εικόνα παρατηρήθηκε στις κεφαλοσπορίνες, με 

συνολική αντοχή  23,4% στην κεφουροξίμη που όμως στην ομάδα Γ δεν ξεπερνούσε 

το 13%. Χαμηλή αντοχή παρατηρήθηκε επίσης στην κεφοξιτίνη (18,7%) και στην 

κεφοταξίμη(17,6%).  

Ακόμη χαμηλότερη αντοχή παρατηρήθηκε στην σιπροφλοξασίνη (12,3%), την 

γενταμυκίνη (10,5%), και τον συνδυασμό πιπερακιλλίνης/ταζομπακτάμης (7,8%). 

Αντίθετα, υψηλή αντοχή παρατηρήθηκε και στις 3 ομάδες για την  νιτροφουραντοΐνη 

με ποσοστό 28,6% και την κοτριμοξαζόλη με 48,6%. Επιπλέον, παρόλο που η αντοχή  

των ουροπαθογόνων στην ιμιπενέμη δεν ήταν στατιστικά σημαντική μεταξύ των 3 

ομάδων, ο συνολικός αριθμός περιστατικών ήταν υπολογίσιμος (53 παθογόνα, 7,8%). 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αντοχές παρατηρήθηκαν μεταξύ των 3 ομάδων 

για όλα τα αντιβιοτικά εκτός από την κολιστίνη. 

 

3.4. E. coli 

Στον πίνακα 3 απεικονίζονται οι αντοχές του παθογόνου E. coli στους διάφορους 

αντιβιοτικούς παράγοντες και συγκριτικά σε καθεμία από τις 3 ομάδες περιστατικών. 

Η αντοχή στην αμοξυκιλλίνη ήταν υψηλή ξεπερνώντας το 40% και στις 3 ομάδες, 

ενώ για την αμοξυκιλλίνη σε συνδυασμό με το κλαβουλανικό οξύ υψηλότερη αντοχή 

παρατηρήθηκε στην ομάδα Β ( ποσοστά αντοχών 35,1% Α, 43,8% Β και 16,9% Γ). 

Τα ποσοστά αντοχής του E. coli στις κεφαλοσπορίνες δεύτερης και τρίτης γενιάς, 

συγκριτικά ήταν χαμηλότερα. Συγκεκριμένα για την κεφουροξίμη η αντοχή ήταν 

11,2% (27,7% Α, 21% Β και 6,2% Γ) και ακόμη χαμηλότερη για την κεφοξιτίνη, 98% 

(14,8%  Α, 17,5% Β, 3.5% Γ) και την κεφοταξίμη 7,48%  (16,6% Α, 14,0% Β, 4,4% 

Γ).  

Η χαμηλότερη αντοχή παρατηρήθηκε και στις αμινογλυκοσίδες,στη σιπροφλοξασίνη 

και στην νιτροφουραντοΐνη (5,9%, 5,5% και 10% αντίστοιχα). Αντίθετα τα ποσοστά 

αντοχής για την κοτριμοξαζόλη ήταν υψηλά στις ομάδες Α και Β, ενώ στην ομάδα Γ 

κυμαίνονταν περίπου στο 11%, με συνολική όμως αντοχή και στις 3 ομάδες 

περισσότερο από 20%. Στα συνήθως χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά οι διαφορές 

μεταξύ των  ομάδων ήταν στατιστικά σημαντικές. 
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3.5 Gram αρνητικά μη- E. coli Enterobacteriaceae 

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται, συγκριτικά στις 3 ομάδες περιστατικών, οι αντοχές 

των Gram αρνητικά μη-E. coli Enterobacteriaceae ουροπαθογόνων (Gram αρνητικά 

χωρίς την P. aeruginosa). Η αντοχή που παρατηρήθηκε για την αμοξυκιλλίνη και την 

αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ ήταν πολύ υψηλή ξεπερνώντας συνολικά στις 3 

ομάδες  το 80% και το 40%  αντίστοιχα. Επίσης υψηλή αντοχή σημειώθηκε και στην 

κατηγορία των κεφαλοσπορινών, με συνολικό ποσοστό 43,9%  για την κεφουροξίμη 

και 23,4% για την κεφοταξίμη, με  την ομάδα Γ να παρουσιάζει χαμηλή αντοχή στην 

κεφοταξίμη με ποσοστό 9,5%. Αντίθετα χαμηλή αντοχή παρατηρήθηκε στην 

γενταμυκίνη (10,8%) και την σιπροφλοξαξίνη (11,5%). Για την νιτροφουραντοΐνη και 

την κοτριμοξαζόλη τα συνολικά ποσοστά αντοχής και για τις 3 ομάδες ήταν υψηλά, 

με εξαίρεση την ομάδα Γ, η οποία παρουσίαζε χαμηλή αντοχή στην κοτριμοξαζόλη 

έως 14%. Και στην κατηγορία αυτή παθογόνων οι διαφορές μεταξύ των 3 ομάδων 

ήταν στατιστικά σημαντικές για τα περισσότερα αντιβιοτικά 

3.6 Ασυνήθη ουροπαθογόνα: Enterococcus spp. και P. Aeruginosa 

Τα συγκεκριμένα ουροπαθογόνα θεωρούνται γενικά ασυνήθιστα στον γενικό 

πληθυσμό. Στον πληθυσμό μας είχαν υπολογίσιμη συχνότητα, με τον Enterococcus 

spp.  να παρουσιάζει σταθερή συχνότητα σ’όλες τις ομάδες (συχνότητες κατά ομάδες  

11,7% Α , 9,4% Β και 9,1%  Γ), ενώ υπολογίσιμη συχνότητα είχε και  η P. 

aeruginosa κυρίως στις ομάδες που είχαν εκτεθεί σε αντιβιοτικό παράγοντα 

(συχνότητες κατά ομάδες  9,4% Α, 13% Β, 3,1% Γ), γιατί επρόκειτο για 

νοσηλευόμενα παιδιά με σοβαρότερη κλινική εικόνα και συχνά σύνθετη παθολογία 

από το ουροποιητικό 

 

3.7 Μονοπαραγοντική ανάλυση 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την μονοπαραγοντική ανάλυση 

των παραμέτρων σύγκρισης μεταξύ των ομάδων. Οι 3 ομάδες παιδιών, συγκρίθηκαν 

ως προς το είδος και την αντοχή των ουροπαθογόνων, τα δημογραφικά τους  

δεδομένα και τα ευρήματα της απεικόνισης του ουροποιητικού. 

Από την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων και του περιγεννητικού ιστορικού, 

φαίνεται ότι η συχνότητα των τοκετών με καισαρική τομή, καθώς και η παραμονή 

στην μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών ήταν μεγαλύτερη στα παιδιά της ομάδας 

Α, με ποσοστά 69,3% και 74,9% αντίστοιχα. Η κατανομή αγοριών/κοριτσιών στις 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

21 

ομάδες δε διέφερε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Η διάμεση ηλικία σε έτη ήταν 

2,06 για την ομάδα Α, 0,84 για την ομάδα Β και 0,43 για την ομάδα Γ. Παθολογικό 

υπερηχογράφημα νεφρών και ΚΟΠ παρατηρήθηκε συχνότερα στην ομάδα Α με 

ποσοστό έως 70%, ενώ τα ποσοστά παθολογικού σπινθηρογραφήματος νεφρών ήταν 

μεγαλύτερα στην ομάδα Β (41,7%) και την ομάδα Γ(29,7%). 

Η σύγκριση των ουροπαθογόνων ανάμεσα στις 3 ομάδες, ανέδειξε μεγαλύτερη 

συχνότητα μη - E. coli στην ομάδα Α με ποσοστό 69,8% και στην ομάδα Β με 

ποσοστό 51,2%. Επίσης Gram αρνητικά Enterobacteriaceae με φαινότυπο ESBL και  

P.aeruginosa ήταν συχνότερα στις ομάδες Α και Β, ενώ για τον Enterococcus spp. τα 

ποσοστά ήταν παρόμοια και στις 3 ομάδες 

 

3.8 Πολυπαραγοντική ανάλυση 

Στην πολυπαραγοντική ανάλυση εξετάστηκε κατά πόσο η λήψη αντιβιοτικού, είτε 

συστηματικά είτε ευκαιριακά, είχε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ασυνήθιστων ή 

ανθεκτικών ουροπαθογόνων σε σχέση με άλλες κλινικές παραμέτρους, όπως οι 

ανατομικές ανωμαλίες του ουροποιητικού, το είδος του τοκετού και η παραμονή σε 

ΜΕΝΝ ή με δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο και η ηλικία που 

αναδείχτηκαν ως σημαντικές διαφορές μεταξύ των υπό μελέτη ομάδων στη 

μονοπαραγοντική ανάλυση. Έτσι, με μοντέλα λογιστικής παλίνδρομης ανάλυσης 

εξετάστηκε η επίδραση της λήψης αντιβιοτικού στην ανάπτυξη μη-E. coli παθογόνου, 

Gram αρνητικά Enterobacteriaceae με φαινότυπο ESBL και E. coli ανθεκτικού στην 

αμπικιλλίνη και την κοτριμοξαζόλη. 

Μη-E.coli παθογόνο 

Ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε το είδος του παθογόνου, δηλαδή αν πρόκειται 

για E. coli  ή μη-E. coli. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές εξετάστηκαν οι εξής 

παράμετροι: φύλο, ηλικία, είδος τοκετού, παραμονή σε ΜΕΝΝ,  παθολογικό 

υπερηχογράφημα νεφρών, ύπαρξη ΚΟΠ, λήψη χημειοπροφύλαξης (ένταξη 

περιστατικού στην ομάδα Α) και λήψη αντιβιοτικού ευκαιριακά το προηγούμενο 

6μηνο (ένταξη περιστατικού στην ομάδα Β). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης (πίνακας 6) η ηλικία και η ύπαρξη ΚΟΠ απορρίφθηκαν από το μοντέλο ως 

μη σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη μη-E. coli παθογόνου. Από τους 

υπόλοιπους που χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά σημαντικοί ήταν η λήψη 

χημειοπροφύλαξης, η ευκαιριακή λήψη αντιβιοτικής αγωγής και το φύλο, και ο πιο 

σημαντικός με τον ισχυρότερο συντελεστή συμμεταβλητής ήταν η χημειοπροφύλαξη. 
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Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν τη σημαντικότητα του φύλου και την ανάγκη 

διενέργειας ξεχωριστής ανάλυσης για αγόρια και κορίτσια 

Gram αρνητικά Enterobacteriaceae με φαινότυπο ESBL. 

Ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε το είδος του παθογόνου, δηλαδή αν πρόκειται 

για ESBL ή μη-ESBL Gram αρνητικό Enterobacteriaceae. Ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές εξετάστηκαν οι εξής παράμετροι: φύλο, ηλικία, είδος τοκετού, παραμονή 

σε ΜΕΝΝ,  παθολογικό υπερηχογράφημα νεφρών, ύπαρξη ΚΟΠ, λήψη 

χημειοπροφύλαξης (ένταξη περιστατικού στην ομάδα Α) και λήψη αντιβιοτικού 

ευκαιριακά το προηγούμενο 6μηνο (ένταξη περιστατικού στην ομάδα Β). Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της ανάλυσης (πίνακας 7) η ηλικία και η ύπαρξη ΚΟΠ 

απορρίφθηκαν από το μοντέλο ως μη σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη ESBL 

παθογόνου. Από τους υπόλοιπους που χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά σημαντικοί 

ήταν η λήψη χημειοπροφύλαξης, η ευκαιριακή λήψη αντιβιοτικής αγωγής και το 

φύλο, και ο πιο σημαντικός με τον ισχυρότερο συντελεστή συμμεταβλητής η 

ευκαιριακή λήψη αντιβιοτικού. 

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν τη σημαντικότητα του φύλου και την ανάγκη 

διενέργειας ξεχωριστής ανάλυσης για αγόρια και κορίτσια 

E. coli με αντοχή στην αμπικιλλίνη 

Ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε το είδος του E. coli ως προς την αντοχή στην 

αμπικιλλίνη, δηλαδή αν πρόκειται για ανθεκτικό ή ευαίσθητο στέλεχος. Ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές εξετάστηκαν οι εξής παράμετροι: φύλο, ηλικία, είδος 

τοκετού, παραμονή σε ΜΕΝΝ,  παθολογικό υπερηχογράφημα νεφρών, ύπαρξη ΚΟΠ, 

λήψη χημειοπροφύλαξη (ένταξη περιστατικού στην ομάδα Α) και λήψη αντιβιοτικού 

ευκαιριακά το προηγούμενο 6μηνο (ένταξη περιστατικού στην ομάδα Β). Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της ανάλυσης (πίνακας 8) η ηλικία και η ύπαρξη ΚΟΠ 

απορρίφθηκαν από το μοντέλο ως μη σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη 

ανθεκτικού στην αμπικιλλίνη στελέχους E. coli. Από τους υπόλοιπους που 

χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά σημαντικοί παράγοντες ήταν μόνο η ευκαιριακή λήψη 

αντιβιοτικής αγωγής και η παραμονή σε ΜΕΝΝ, με κυριότερο την ευκαιριακή λήψη 

αντιβίωσης. 

E.coli με αντοχή στην κοτριμοξαζόλη 

Ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε το είδος του E. coli ως προς την αντοχή στην 

κοτριμοξαζόλη, δηλαδή αν πρόκειται για ανθεκτικό ή ευαίσθητο στέλεχος. Ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές εξετάστηκαν οι εξής παράμετροι: φύλο, ηλικία, είδος 

τοκετού, παραμονή σε ΜΕΝΝ,  παθολογικό υπερηχογράφημα νεφρών, ύπαρξη ΚΟΠ, 
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λήψη χημειοπροφύλαξης (ένταξη περιστατικού στην ομάδα Α) και λήψη αντιβιοτικού 

ευκαιριακά το προηγούμενο 6μηνο (ένταξη περιστατικού στην ομάδα Β). Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της ανάλυσης (πίνακας 9) η ηλικία και η ύπαρξη ΚΟΠ 

απορρίφθηκαν από το μοντέλο ως μη σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη 

ανθεκτικού στην κοτριμοξαζόλη στελέχους E. coli. Από τους υπόλοιπους που 

χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά σημαντικοί ήταν η χημειοπροφύλαξη, το είδος του 

τοκετού και η παραμονή σε ΜΕΝΝ, και ο πιο σημαντικός με τον ισχυρότερο 

συντελεστή συμμεταβλητής η χημειοπροφύλαξη. 
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4. Συζήτηση 

Η προηγούμενη έκθεση σε αντιβιοτικούς παράγοντες, μπορεί να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη πολυανθεκτικών βακτηριδίων, μειώνοντας τις  θεραπευτικές επιλογές (71). 

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η προηγούμενη έκθεση σε αντιμικροβιακούς 

παράγοντες επηρεάζει το είδος και την ανθεκτικότητα των ουροπαθογόνων, όμως οι 

περισσότερες αναφέρονται σε ενήλικες (26, 45, 46). Στην παρούσα μελέτη 

διερευνήθηκε η επίδραση της προηγούμενης έκθεσης σε αντιβιοτικό παράγοντα που 

δόθηκε είτε συστηματικά ως χημειοπροφύλαξη για υποτροπές ουρολοίμωξης είτε για 

σύντομο διάστημα ως αντιμετώπιση τυχαίας λοίμωξης στο είδος και την αντοχή των 

ουροπαθογόνων που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ουρολοίμωξη σε έναν καλά 

περιγεγραμμένο παιδιατρικό πληθυσμό. Μελετήθηκαν παιδιά που δεν είχαν λάβει 

καθόλου αντιβιοτικό το τελευταίο 6μηνο σε σύγκριση με παιδιά που έλαβαν βραχύ 

αντιβιοτικό σχήμα για τυχαίο λόγο και παιδιά που λάμβαναν συστηματικά 

χημειοπροφύλαξη καθώς τα συγκριτικά δεδομένα αυτού του είδους δεν έχουν 

μελετηθεί επαρκώς στην παιδική ηλικία. 

 

4.1. Συχνότητα ουροπαθογόνων 

Από την ανάλυση των παθογόνων σ’ολόκληρο τον πληθυσμό μελέτης, το Ε. coli ήταν 

το επικρατές παθογόνο με ποσοστό μεγαλύτερο από 60% στην ομάδα των παιδιών 

που δεν είχαν  εκτεθεί σε αντιβιοτικό παράγοντα. Παρόμοια ποσοστά έχουν 

παρατηρηθεί σε πολλές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία  χρόνια, όπου 

αναφέρεται ότι το Ε. Coli ευθύνεται για το 37,3% και 89% των παιδιατρικών 

ουρολοιμώξεων ανάλογα με τον υπό μελέτη πληθυσμό (72, 73-80). Στην Κρήτη, από 

μία 5 ετή μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο και αφορούσε 

παιδιά με πρώτο επεισόδιο ουρολοίμωξης, το E. coli ήταν υπεύθυνο για το 79,4% των 

ουρολοιμώξεων (81). 

Στην ομάδα των παιδιών που λάμβαναν χημειοπροφύλαξη και σ’ εκείνα  που είχαν 

λάβει αντιβίωση το προηγούμενο 6μηνο ήταν περισσότερο συχνά τα μη- E. coli 

ουροπαθογόνα σε ποσοστά 69,8% και 51,2% αντίστοιχα. Από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, φαίνεται ότι το E. Coli είναι λιγότερο συχνό σε παιδιά που εκτίθενται 

σε αντιβιοτικούς παράγοντες ή σε παιδιά με ιστορικό προηγούμενων λοιμώξεων και 

ανωμαλίες του ουροποιητικού. Από μία μελέτη που διενεργήθηκε στην Κροατία και 

αφορούσε 1158 παιδιά με πρώτο επεισόδιο ουρολοίμωξης, με υποτροπιάζουσες 

ουρολοιμώξεις, ανωμαλίες του ουροποιητικού και που λάμβαναν χημειοπροφύλαξη, 

βρέθηκε ότι τα παιδιά με παθολογικό απεικονιστικό έλεγχο, πολλαπλές νοσηλείες και 
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υπό χημειοπροφύλαξη παρουσίαζαν σε υψηλότερο ποσοστό Enterococcus spp., 

Pseudomonas spp., ESBL, Klebsiella spp. (82). Aπό μία άλλη προοπτική μελέτη που 

αφορούσε  περισσότερα από 100 παιδιά με ουρολοίμωξη, βρέθηκε ότι 40% των 

απομονωθέντων ουροπαθογόνων  ήταν μη-E. coli και ήταν πιο συχνά σε παιδιά που 

είχαν λάβει αντιβιοτική θεραπεία για τυχαίο λόγο τις προηγούμενες 30 ημέρες καθώς 

και σε παιδιά με ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος (8). 

 

4.2. Αντοχές E. Coli στους αντιμικροβιακούς παράγοντες 

Από την παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε ότι η αντοχή του E. coli στην αμοξυκιλλίνη 

και την αμπικιλλίνη ήταν υψηλή ξεπερνώντας το 50% και στις 3 ομάδες. Για την 

αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ  το ποσοστό αντοχής συνολικά για όλες τις ομάδες 

ήταν έως 23%, ενώ για την ομάδα των παιδιών που δεν είχαν λάβει αντιβίωση ήταν 

ακόμη χαμηλότερο έως 16,9%. Τα αποτελέσματα φαίνεται ότι είναι παρόμοια με 

αυτά  που αναφέρονται σε μελέτη στην Κρήτη (αμπικιλλίνη 56,4%, 

αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό 15,5%,) (81) και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Σε 5ετή 

μελέτη που διενεργήθηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Θράκης και αφορούσε 508 

παιδιά με ουρολοίμωξη, βρέθηκε ότι η αντοχή του E. coli στην αμπικιλλίνη ήταν 50% 

και στην αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό 14,7% (83). Αντίθετα, εξαιρετικά υψηλά 

ποσοστά ανθεκτικότητας στο Ε. Coli έχουν αναφερθεί σε παιδιά με ουρολοίμωξη στη 

Σαουδική Αραβία και στην Ινδία (75, 84). 

Τα ποσοστά αντοχής του E.coli στις κεφαλοσπορίνες δεύτερης και τρίτης γενιάς, 

ήταν συγκριτικά χαμηλότερα. Συγκεκριμένα, η αντοχή για την κεφουροξίμη ήταν 

συνολικά 11,2%. Ακόμη χαμηλότερη αντοχή παρατηρήθηκε για την κεφοταξίμη 

7,4% και την κεφοξιτίνη 6,9% . Από την σύγκριση αυτών των δεδομένων με τις 

προαναφερθείσες ελληνικές μελέτες (Κρήτη κεφουροξίμη 3.1%, κεφτριαξόνη 1,6%, 

Θράκη κεφαλοσπορίνες 2ης γενιάς < 5%) (81, 83) φαίνεται ότι, μολονότι τα ποσοστά 

από την μελέτη μας είναι χαμηλά, παρατηρείται  μία αύξηση στην  αντοχή στις 

κεφαλοσπορίνες. 

Επίσης χαμηλή αντοχή και για τις 3 ομάδες, παρατηρήθηκε στην γενταμυκίνη (5,9%), 

στην σιπροφλοξασίνη (5,5%) και στην νιτροφουραντοΐνη (10%). Αντίθετα τα 

ποσοστά αντοχής για την κοτριμοξαζόλη ήταν υψηλά στις ομάδες των παιδιών που 

είχαν λάβει αντιβίωση, ενώ στα παιδιά που δεν είχαν λάβει κυμαίνονταν περίπου στο 

11%, με συνολική, όμως αντοχή και στις 3 ομάδες περισσότερο από 20%.  Αυτά τα 

ποσοστά είναι παρόμοια με αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη μελέτη της 

Κρήτης (κοτριμοξαζόλη 27,3%, γενταμυκίνη 4,9%) και στη Θράκη (κοτριμοξαζόλη 
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20,5%). Ωστόσο, τα ποσοστά αντοχής για τις αμινογλυκοσίδες είναι σημαντικά 

χαμηλότερα από αυτά που αναφέρονται στην Τουρκία (13,9% ) και την Σαουδική 

Αραβία (48%) (75, 85) και πολύ υψηλότερα από αυτά που αναφέρονται στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (72). Συνεπώς, παρά την ευρεία χρήση τους, οι αμινογλυκοσίδες 

εξακολουθούν να είναι δραστικές έναντι των παιδιατρικών  ουροπαθογόνων στην 

περιοχή μας. Επίσης σημαντική διαφορά παρατηρείται και από την σύγκριση των 

ποσοστών αντοχής στην σιπροφλοξασίνη με ποσοστά που αναφέρονται σε μελέτες 

ενηλίκων (9%).  Οι κινολόνες είναι φάρμακα που σπάνια χρησιμοποιούνται σε παιδιά 

και μπορεί αυτή η διαφορά να σχετίζεται με την ευρεία χρήση αυτής της κατηγορίας 

αντιβιοτικών στους ενήλικες (86). 

Συγκρίνοντας τις αντοχές του E. coli που παρατηρήθηκαν στην μελέτη μας, με μία 

πρόσφατη μετα-ανάλυση που αφορούσε τον επιπολασμό της μικροβιακής αντοχής 

του E. coli σε παιδιά  με λοίμωξη του ουροποιητικού, σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται 

ότι υπάρχουν αρκετές ομοιότητες, αλλά και διαφορές. Στην συγκεκριμένη μελέτη 

συμπεριλήφθηκαν μελέτες από αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες 

διακρίθηκαν σε μέλη ή μη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD). Παρατηρήθηκε 

λοιπόν, ότι ο επιπολασμός της αντοχής στα αντιβιοτικά σε παιδιά ηλικίας 0-5 ετών 

ήταν υψηλότερος σε χώρες εκτός OECD από ό, τι στις χώρες μέλη στις οποίες 

συμπεριλήφθηκε και η Ελλάδα. Στις αναπτυγμένες χώρες, τα ποσοστά αντοχής στην 

αμπικιλλίνη (53,4%), την κοτριμοξαζόλη (30,2%) και την σιπροφλοξασίνη (2,1%), 

ήταν παρόμοια με αυτά που παρατηρήθηκαν στην μελέτη μας. Αντίθετα η αντοχή 

στην αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό (8,2%) και την νιτροφουραντοΐνη (1,3%), ήταν 

πολύ χαμηλότερη. Συγκεκριμένα τα ποσοστά της μελέτης μας για την αντοχή στην 

αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό (23,1%) και την νιτροφουραντοΐνη (10%)  ήταν 

περισσότερο κοντά, αλλά όχι τόσο υψηλά  με αυτά που σημειώθηκαν στις 

αναπτυσσόμενες χώρες (αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό 60,3%, νιτροφουραντοΐνη 17%) 

(27). 

 

4.3. Αντοχές συνολικού πληθυσμού ουροπαθογόνων στους αντιμικροβιακούς 

παράγοντες 

Από την μελέτη μας και όσον αφορά την αντοχή στους αντιμικροβιακούς παράγοντες 

στο σύνολο των ουροπαθογόνων, φαίνεται ότι στην αμοξυκιλλίνη και στον 

συνδυασμό της με το κλαβουλανικό οξύ, η αντοχή ήταν υψηλή και στις 3 ομάδες με 

ποσοστά 59,1% και 29,5% αντίστοιχα. Μικρότερη αντοχή σημειώθηκε στις 
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κεφαλοσπορίνες, με συνολική αντοχή  23,4% στην κεφουροξίμη που όμως στην 

ομάδα των παιδιών που δεν είχαν λάβει αντιβίωση δεν ξεπερνούσε το 13%.  Χαμηλή 

αντοχή που δεν ξεπερνούσε το 20% παρατηρήθηκε επίσης στην κεφοξιτίνη, την 

κεφοταξίμη, την σιπροφλοξασίνη (12,3%), την γενταμυκίνη (10,5%), και την 

πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη (7,8%). Αντίθετα υψηλή αντοχή παρατηρήθηκε για την 

νιτροφουραντοΐνη και την κοτριμοξαζόλη (40%). Επιπλέον, παρόλο που η αντοχή  

των ουροπαθογόνων στην ιμιπενέμη δεν διέφερε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

μεταξύ των ομάδων που μελετήθηκαν, ο συνολικός αριθμός των περιστατικών ήταν 

υπολογίσιμος. Επομένως, παρατηρήθηκε υψηλή αντοχή στα αντιβιοτικά πρώτης 

γραμμής και μικρότερη στα δεύτερης και τρίτης. Η Εταιρία Λοιμωδών Νοσημάτων 

της Αμερικής (Infectious Diseases Society of America-IDSA), σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (European Society 

for Microbiology and Infectious Diseases-ESCMID) συστήνουν την επιλογή 

αντιβιοτικών πρώτης γραμμής για την εμπειρική θεραπεία των ουρολοιμώξεων μόνο 

εάν ο τοπικός επιπολασμός αντοχής είναι μικρότερος από 20% (87). Σύμφωνα με 

αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, από την μελέτη μας και για τα δεδομένα του 

κέντρου μας, φαίνεται ότι η αμπικιλλίνη, η αμοξυκιλλίνη, η 

αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ, η νιτροφουραντοΐνη και η κοτριμοξαζόλη δεν είναι 

πλέον κατάλληλες επιλογές θεραπείας πρώτης γραμμής για τη λοίμωξη του 

ουροποιητικού συστήματος στα παιδιά. 

 

4.4. Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ασυνήθιστων και ανθεκτικών 

ουροπαθογόνων 

Από την μονοπαραγοντική ανάλυση των παραμέτρων σύγκρισης μεταξύ των ομάδων, 

διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που λάμβαναν χημειοπροφύλαξη είχαν σε μεγαλύτερη 

συχνότητα περιπλεγμένο περιγεννητικό ιστορικό (ΚΤ/ΜΕΝΝ) και παθολογικό 

απεικονιστικό έλεγχο συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιδιά της μελέτης και αυτά τα 

δεδομένα συμβαδίζουν με αυτά που αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Όσον αφορά 

την ηλικία, η λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος ήταν περισσότερο συχνή στα 

παιδιά βρεφικής ηλικίας στο σύνολο του πληθυσμού μας. Αντίθετα από τα ευρήματα 

μελέτης που διενεργήθηκε στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, από το 2001 έως το 2006, 

όπου διαπιστώθηκε ότι η βρεφική ηλικία ήταν ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για 

την αντιμικροβιακή αντοχή σε σύγκριση με ασθενείς ηλικίας 1-4 ετών, στον δικό μας 

πληθυσμό τα παιδιά που δεν είχαν εκτεθεί σε αντιβιοτικό παράγοντα και 

παρουσίαζαν σημαντικά χαμηλότερες αντοχές, ήταν μικρότερης σημαντικά ηλικίας 
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(26). Ωστόσο, μια άλλη  μελέτη στην Ιταλία δεν διαπίστωσε διαφορές στην αντοχή 

των ουροπαθογόνων σε ασθενείς ηλικίας  2-12 μηνών και  13-48 μηνών (88). 

Αναφορικά με το είδος των ουροπαθογόνων, τα μη-E.coli ήταν περισσότερο συχνά 

και σε σημαντικό στατιστικό βαθμό (p<0,0001) στα παιδιά που λάμβαναν 

χημειοπροφύλαξη, αλλά και στην ομάδα των παιδιών που είχαν εκτεθεί το 

προηγούμενο 6μηνο σε αντιβιοτικό παράγοντα. 

Από την πολυπαραγοντική ανάλυση βρέθηκε ότι η λήψη χημειοπροφύλαξης, 

αποτελούσε ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση ανθεκτικών και 

ασυνήθιστων ουροπαθογόνων. Είναι γνωστό ότι η λήψη χημειοπροφύλαξης για την 

αποτροπή υποτροπιαζόντων επεισοδίων ουρολοίμωξης και συνεπώς την εμφάνιση 

νεφρικών βλαβών, σχετίζεται με την εμφάνιση ανθεκτικών και  ασυνήθιστων 

ουροπαθογόνων. Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη στην οποία εξετάσθηκαν 638 

ουροπαθογόνα από παιδιά που νοσηλεύτηκαν σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, βρέθηκε 

ότι η χημειοπροφύλαξη σχετιζόταν  περισσότερο με την ανάπτυξη ανθεκτικών και 

ασυνήθιστων ουροπαθογόνων απ’ότι με επεισόδια υποτροπιαζόντων ουρολοιμώξεων 

(1). Από μία τυχαιοποιημένη μελέτη στις ΗΠΑ, που αφορούσε παιδιά με ΚΟΠ, 

βρέθηκε ότι  υψηλότερα ποσοστά αντοχής σε αντιμικροβιακούς παράγοντες, 

παρατηρήθηκαν σε ασθενείς που λάμβαναν χημειοπροφύλαξη για υποτροπιάζοντα 

επεισόδια ουρολοίμωξης (89). Ωστόσο, όλες αυτές οι μελέτες  υπογραμμίζουν και 

πάλι τη σχέση μεταξύ προηγούμενης έκθεσης σε αντιβιοτικά και την ανάπτυξη 

ανθεκτικών παθογόνων. 

Επιπλέον, από την μελέτη μας βρέθηκε ότι εκτός από την χημειοπροφύλαξη, η 

προηγούμενη έκθεση σε αντιβίωση τους τελευταίους 6 μήνες αποτελούσε ανεξάρτητο 

παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση ανθεκτικών και ασυνήθιστων ουροπαθογόνων. 

Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται από μία αναδρομική μελέτη σε παιδιά με 

ουρολοίμωξη  που νοσηλεύτηκαν σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο που παρατήρησε ότι η 

χρήση αντιβιοτικής θεραπείας είτε ως χημειοπροφύλαξη είτε ως θεραπευτική αγωγή 

για οποιοδήποτε λόγο το προηγούμενο 2μηνο αποτελούσε ανεξάρτητο παράγοντα 

κινδύνου για την εμφάνιση ασυνήθιστων ουροπαθογόνων (47). Από μία άλλη μελέτη 

που αφορούσε εξωτερικούς παιδιατρικούς ασθενείς με ουρολοίμωξη με ιστορικό 

λήψης αντιβίωσης το προηγούμενο 3μηνο, βρέθηκε ότι η έκθεση στην αμοξυκιλλίνη 

1 μήνα πριν, σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο για την ανάπτυξη ανθεκτικών 

ουροπαθογόνων (26). Επίσης, τα ευρήματα της μελέτης μας επιβεβαιώνουν 

σημαντική μετα-ανάλυση στην οποία βρέθηκε ότι παιδιά με λοίμωξη ουροποιητικού, 

τα οποία είχαν λάβει αντιβίωση το προηγούμενο 6μηνο ήταν πιο πιθανό να 
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παρουσιάζουν ανθεκτικά  ουροπαθογόνα  και ότι ο κίνδυνος παρέμεινε αυξημένος 

έως και έξι μήνες αργότερα. Παρατηρήθηκε, ακόμη ότι η αντοχή στα αντιβιοτικά 

ήταν υψηλότερη σε παιδιά ηλικίας έως 5 ετών συγκριτικά με μεγαλύτερα παιδιά. 

Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν, ότι η υψηλή αντοχή στα αντιβιοτικά που 

παρατηρείται στα παιδιά, σχετίζεται με την συχνότερη χορήγηση αντιβιοτικών σε 

επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης (27). Έχει αναφερθεί, ότι τα επίπεδα 

ανθεκτικότητας είναι πιθανό να είναι υψηλότερα σε κοινότητες που παρουσιάζουν 

μεγαλύτερο ποσοστό μικρών παιδιών λόγω της υψηλής κατανάλωσης αντιβιοτικών 

σ’αυτό το ηλικιακό φάσμα ασθενών (90). Μάλιστα δεδομένα από διενεργηθείσα 

μελέτη στη Γαλλία, δείχνουν ότι τα παιδιά ηλικίας κάτω των 7 ετών καταναλώνουν 3 

φορές περισσότερα αντιβιοτικά απ’ότι ο γενικός πληθυσμός (91). 

Η σχέση μεταξύ κατανάλωσης αντιβιοτικών και αντιμικροβιακής αντοχής δεν έχει 

διερευνηθεί διεξοδικά στα παιδιά. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας υπογραμμίζουν 

τη σημαντική επίδραση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών παραγόντων στο είδος 

και την αντοχή των ουροπαθογόνων στα παιδιά ακόμη και όταν χορηγούνται για 

σύντομο χρονικό διάστημα για αντιμετώπιση κοινής λοίμωξης. Η παρατεταμένη 

χρήση χημειοπροφύλαξης για την πρόληψη των  ουρολοιμώξεων έχει συσχετιστεί με 

την ανάπτυξη αντοχής, αλλά στην παρούσα μελέτη αξιολογείται και η επίδραση της 

κατανάλωσης αντιμικροβιακών παραγόντων για κοινές λοιμώξεις στην ανάπτυξη 

ανθεκτικών παθογόνων σε παιδιά με λοίμωξη του ουροποιητικού. 

 

4.5. Περιορισμοί της μελέτης 

Στους περιορισμούς της παρούσας μελέτης ανήκει ο αναδρομικός χαρακτήρας της 

που είχε σαν αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να ανακτηθούν πληροφορίες για το 

σύνολο του πληθυσμού. Κατά την ανασκόπηση των ιατρικών φακέλων των παιδιών 

που νοσηλεύτηκαν λόγω ουρολοίμωξης και που συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη από 

το αρχείο του Νοσοκομείου, τα περιστατικά με πλήρη στοιχεία  που τελικά 

συμπεριλήφθηκαν αντιστοιχούσαν στο 76% του πληθυσμού στόχου. Ακόμη, στην 

μελέτη συμπεριλήφθηκαν μόνο νοσηλευόμενα παιδιά και δεν έγινε διάκριση μεταξύ 

των νοσοκομειακών ουροπαθογόνων και αυτών της κοινότητας. Σημαντικό είναι 

επίσης το γεγονός ότι η μελέτη διεξήχθη σε περιοχή υψηλής αντοχής ουροπαθογόνων 

και τα συμπεράσματα πιθανόν να μην μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες θέσεις. 

Επιπλέον, από την πολυπαραγοντική ανάλυση των σημαντικών μεταβλητών που 

προέκυψαν από την μονοπαραγοντική ανάλυση, προέκυψε ότι ένας σημαντικός 

παράγοντας για την αυξημένη αντοχή στα ουροπαθογόνα, ήταν και το φύλο. Αυτό 
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υποδεικνύει, ότι αξίζει να γίνει ξεχωριστή ανάλυση για την αντοχή των 

ουροπαθογόνων ανάμεσα σε κορίτσια και αγόρια, κάτι που δεν κατέστη δυνατόν στην 

παρούσα μελέτη. Επίσης επιπλέον ανάλυση θα μπορούσε να γίνει στα παιδιά που 

λάμβαναν χημειοπροφύλαξη ή είχαν λάβει βραχύ αντιβιοτικό σχήμα τον 

προηγούμενο μήνα ως προς την επίδραση του είδους του αντιβιοτικού. 

 

4.6. Μέλλον 

Η προηγούμενη έκθεση σε αντιμικροβιακούς παράγοντες είναι ένας πολύ σημαντικός 

παράγοντας κινδύνου για την  ανάπτυξη ανθεκτικών και ασυνήθιστων 

ουροπαθογόνων στον παιδιατρικό πληθυσμό. Είναι γνωστό ότι τα παιδιά λαμβάνουν 

συχνά αντιβιώσεις σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης (27). Από την βιβλιογραφία 

φαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό συνταγογραφούμενων αντιβιοτικών προορίζεται  

για καταστάσεις που δεν παρέχουν ιατρικό όφελος στους παιδιατρικούς ασθενείς, 

όπως οι ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (92). Αυτό 

συμβάλλει στην αύξηση της αντιμικροβιακής αντοχής στα παιδιά και συνεπώς στον 

περιορισμό των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών. Επομένως χρειάζεται καλύτερη 

ενημέρωση και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για την μικροβιακή αντοχή και την 

ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών από τους επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον 

υπάρχουν ενδείξεις, ότι  υψηλότερα ποσοστά ανθεκτικών ουροπαθογόνων,  

παρατηρούνται σε χώρες  όπου η διάθεση των αντιβιοτικών γίνεται πιο εύκολα και 

χωρίς ιατρική συνταγή (27). Η ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων, σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο, θα μπορούσε  και να περιορίσει την  υπερβολική και μη σωστή χρήση 

των αντιβιοτικών. 

Είναι πιθανό ο μηχανισμός αντιμικροβιακής αντοχής, εξαιτίας προηγούμενης έκθεσης 

σε αντιβιοτικά, να οφείλεται σε  αλλοιώσεις της εντερικής χλωρίδας με συνέπεια την 

εμφάνιση ανθεκτικών μικροοργανισμών στον προηγηθέντα αντιβιοτικό παράγοντα. 

Αρκετές μελέτες αρχίζουν να εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στην φυσιολογική 

εντερική χλωρίδα  και τα ουροπαθογόνα (41). 

Τέλος, υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα για την χρονική  διάρκεια αποικισμού του 

ουροποιητικού από τα ανθεκτικά παθογόνα. Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να 

διερευνήσουν τον χρόνο εμφάνισης και παραμονής των ανθεκτικών  βακτηριακών 

κλώνων σε ασθενείς με ουρολοίμωξη (26). 
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5. Σημαντικότερα ευρήματα- συμπεράσματα 

• Από την μελέτη μας, όσον αφορά τις αντοχές των ουροπαθογόνων στον 

συνολικό πληθυσμό, υψηλότερη αντοχή σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

παρατηρήθηκε για την αμπικιλλίνη, αμοξυκιλλίνη, 

αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό, κοτριμοξαζόλη και νιτροφουραντοΐνη στα 

παιδιά που λάμβαναν χημειοπροφύλαξη ή είχαν λάβει αντιβίωση για τυχαίο 

λόγο το προηγούμενο 6μηνο. Μικρότερη αντοχή παρατηρήθηκε σ’όλες τις 

ομάδες και περισσότερο στην ομάδα που δεν είχε εκτεθεί σε αντιμικροβιακό 

παράγοντα, για τις κεφαλοσπορίνες 2ης και 3ης γενιάς. 

• Οι αντοχές του E.coli στα συνήθη αντιβιοτικά, ήταν στατιστικά σημαντικά 

διαφορετικές μεταξύ των ομάδων. Υψηλή αντοχή παρατηρήθηκε στην 

αμπικιλλίνη, αμοξυκιλλίνη, αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό και κοτριμοξαζόλη, 

ενώ μικρότερα ποσοστά αντοχών σημειώθηκαν στις κεφαλοσπορίνες και την 

νιτροφουραντοΐνη. Συνολικά η ομάδα που δεν είχε εκτεθεί σε αντιβίωση 

παρουσίαζε τα μικρότερα ποσοστά αντοχής. 

• Οι αντοχές που παρατηρήθηκαν στα Gram αρνητικά μη- E. coli 

Enterobacteriaceae, ήταν υψηλές σ’όλες τις ομάδες για τα αντιβιοτικά πρώτης 

γραμμής, αλλά και τις κεφαλοσπορίνες 2ης και 3ης γενιάς. Εντούτοις, η 

αντοχή στις αμινιγλυκοσίδες και την σιπροφλοξασίνη ήταν χαμηλή σ’όλες τις 

ομάδες. 

• Επίσης τα ασυνήθη παθογόνα Enterococcus spp και P. Aeruginosa στον 

πληθυσμό μας είχαν υπολογίσιμη συχνότητα γιατί επρόκειτο για 

νοσηλευόμενα παιδιά με σοβαρότερη κλινική εικόνα και συχνά με σύνθετη 

παθολογία από το ουροποιητικό. 

• Με βάση  τα διαθέσιμα στοιχεία από την βιβλιογραφία, φαίνεται να υπάρχει 

αυξανόμενη αντοχή των απομονωθέντων ουροπαθογόνων από τους 

παιδιατρικούς ασθενείς, στα συνήθως χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά όπως 

αμοξυκιλλίνη, αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ, και κοτριμοξαζόλη. Είναι 

σημαντικό επίσης, ότι τα πρότυπα αντοχής μπορεί να  ποικίλουν σημαντικά σε 

διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Επομένως, η επιλογή της εμπειρικής 

αντιβιοτικής αγωγής για την αντιμετώπιση των  παιδιατρικών ουρολοιμώξεων 

θα  πρέπει να βασίζεται στα κατά τόπους πρότυπα ευαισθησίας. Από την 

μελέτη μας, φαίνεται ότι οι κεφαλοσπορίνες 2ης γενιάς αποτελούν κατάλληλη 

επιλογή για την από του στόματος εμπειρική αντιβιοτική αγωγή των 

παιδιατρικών ουρολοιμώξεων στην περιοχή μας. Για την ενδονοσοκομειακή 
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αντιμετώπιση παιδιατρικών ουρολοιμώξεων η παρεντερική χορήγηση 

κεφαλοσπορινών δεύτερης και τρίτης γενιάς καθώς και οι αμινογλυκοσίδες, 

φαίνεται επίσης να είναι καλή εμπειρική θεραπευτική επιλογή. 

• Επιπλέον, από την μελέτη μας τα αποτελέσματα της μονοπαραγοντικής 

ανάλυσης, έδειξαν ότι τα παιδιά που είχαν εκτεθεί σε αντιβιοτικό παράγοντα 

είχαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό ασυνήθιστα ουροπαθογόνα. Από την 

πολυπαραγοντική ανάλυση, διαπιστώθηκε  ότι ο κυριότερος παράγοντας για 

την αντοχή του E. coli  στην αμπικιλλίνη, ήταν η ευκαιριακή λήψη αντιβίωσης 

το προηγούμενο 6μηνο, ενώ για την αντοχή στην κοτριμοξαζόλη η 

χημειοπροφύλαξη. Επίσης, φάνηκε ότι πολύ σημαντικός παράγοντας για το 

είδος των ουροπαθογόνων ήταν το φύλο, αλλά αυτό απαιτούσε την διενέργεια 

ξεχωριστής ανάλυσης. 

Φαίνεται λοιπόν, ότι η εκάστοτε  θεραπευτική επιλογή θα  πρέπει να προσαρμόζεται 

όχι μόνο στα τοπικά πρότυπα μικροβιακής αντοχής, αλλά και ατομικά στον εκάστοτε 

ασθενή με βάση το ιστορικό προηγούμενης χρήσης αντιμικροβιακών παραγόντων 

είτε σε χαμηλές δόσεις ως προφυλακτική θεραπευτική αγωγή για το ουροποιητικό 

σύστημα  είτε για τυχαίο λόγο τους προηγούμενους 6 μήνες. 
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6. Eγκρίσεις μελέτης 

Στη παρούσα μελέτη τηρήθηκαν όλες οι δεοντολογικές αρχές, που διέπουν την 

έρευνα σε ανθρώπους και εξασφαλίστηκε η άδεια διεξαγωγής της μελέτης από τον 

Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής, από την Επιστημονική Επιτροπή και από την  

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ, από το οποίο 

ελήφθησαν τα στοιχεία.  Κατά την εκπόνηση της μελέτης δεν παρακωλύθηκε το 

κλινικό έργο και διασφαλίστηκε το απόρρητο των συμμετεχόντων, όπως ορίζουν οι 

κανόνες της σωστής κλινικής έρευνας. 
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8. Πίνακες και εικόνες 

 

Εικόνα 1: Διάγραμμα επιλογής του πληθυσμού της μελέτης 
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Εικόνα 2: Κατανομή φύλου μεταξύ των  ομάδων (Ομάδα Α: ΧΜΠ. Ομάδα Β: 

πρόσφατη ΑΒ. Ομάδα Γ: χωρίς ΧΜΠ - ΑΒ). 
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Εικόνα 3α: Ηλικιακή κατανομή συνολικού πληθυσμού 
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Εικόνα 3β: Ηλικιακή κατανομή κατά ομάδες (Ομάδα Α: ΧΜΠ. Ομάδα Β: πρόσφατη 

ΑΒ. Ομάδα Γ: χωρίς ΧΜΠ - ΑΒ).  
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Εικόνα 4α: Κατανομή ουροπαθογόνων και E.coli – Non-E. coli (p<0,0001, Ομάδα Α: 

ΧΜΠ. Ομάδα Β: πρόσφατη ΑΒ. Ομάδα Γ: χωρίς ΧΜΠ - ΑΒ).  
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Εικόνα 4β: Κατανομή ουροπαθογόνων και E.coli – Non-E. coli (p<0,0001, Ομάδα Α: 

ΧΜΠ. Ομάδα Β: πρόσφατη ΑΒ. Ομάδα Γ: χωρίς ΧΜΠ - ΑΒ).  
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Πίνακας 1: Κατανομή ουροπαθογόνων (Ομάδα Α: ΧΜΠ. Ομάδα Β: πρόσφατη ΑΒ. 

Ομάδα Γ: χωρίς ΧΜΠ - ΑΒ). 

 

Ουροπαθογόνα n=711 % Ομάδα Α % Ομάδα Β % Ομάδα Γ % 

E. coli 401 
 
56,4 54 30,1 57 48,7 290 69,8 

K. pneumoniae 64 
 

20 11,1 19 16,2 25 6,0 

K. oxytoca 13 
 

6 3,3 4 3,42 3 0,7 

Klebsiella spp 77 
 
10,8 26 14,5 23 19,6 28 6,7 

E. faecalis 49 
 

13 7,2 6 5,1 30 7,2 

E.faecium 21 
 

8 4,4 5 4,2 8 1,9 

Enterococcus spp 70 
 
9,8 21 11,7 11 9,4 38 9,1 

P. aeruginosa 67 
 
9,4 41 22,9 13 11,1 13 3,1 

P. mirabilis 37 
 
5,2 6 3,3 6 5,1 25 6,0 

E.cloacae 28 
 
3,9 11 6,1 6 5,1 11 2,6 

Άλλα 31 
 
4,3 20 11,1 1 0,8 10 2,4 

Non-E. Coli 310 
 
43,6 125 69,8 60 51,2 125 30,1 
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Πίνακας 2: Αντοχές συνολικού πληθυσμού ουροπαθογόνων (Ομάδα Α: ΧΜΠ. 

Ομάδα Β: πρόσφατη ΑΒ. Ομάδα Γ: χωρίς ΧΜΠ - ΑΒ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντοχές 
ουροπαθογόνων 

Συνολικός πληθυσμός 

 

 

n= 179 
 

n=117 
 

n=415 
 

n= 711 
 

 

 

A 
  

B 
  

Γ 
  

Σύνολο 
 

 

 

Total R % Total R % Total R % Total R % 
p 

Amoxicilline 88 74 84,0 74 58 78,3 281 130 46,2 443 262 59,1 <0,0001 

Ampicilline 104 83 79,8 85 67 78,8 320 151 47,1 509 301 59,1 <0,0001 

Amoxi-clav 123 69 56,1 97 29 29,9 386 81 20,9 606 179 29,5 <0,0001 

Cefalothin 111 61 54,9 94 56 59,5 362 109 30,1 567 226 39,8 <0,0001 

Cefuroxime 118 59 50,0 94 32 34,0 373 46 12,3 585 137 23,4 <0,0001 

Cefoxitine 128 54 42,1 95 24 25,2 365 32 8,7 588 110 18,7 <0,0001 

Cefotaxime 134 49 36,5 97 27 27,8 375 31 8,2 606 107 17,6 <0,0001 

Ceftriaxone 134 51 38,0 97 27 27,8 375 31 8,2 606 109 17,9 <0,0001 

Ceftazidime 153 31 20,2 106 22 20,7 376 22 5,8 635 75 11,8 <0,0001 

Cefepime 154 31 20,1 105 21 20,0 376 17 4,5 635 69 10,8 <0,0001 

Ticarcillin 132 87 65,9 105 71 67,6 376 162 43,0 613 320 52,2 <0,0001 

Ticarcillin-clav 149 53 35,5 98 29 29,5 369 76 20,6 616 158 25,6 0,0003 

Piperacillin 151 81 53,6 105 71 67,6 375 158 42,1 631 310 49,1 0,0018 

Piperacillin-tazo 148 37 25,0 104 30 28,8 371 27 7,2 623 94 15,0 <0,0001 

Gentamycin 172 34 19,7 112 12 10,7 392 25 6,3 676 71 10,5 <0,0001 

Netilmicin 109 18 16,5 71 11 15,4 222 9 4,0 402 38 9,4 0,0001 

Amikacin 157 24 15,2 107 9 8,4 379 25 6,6 643 58 9,0 0,0019 

Aztreonam 153 32 20,9 105 23 21,9 376 22 5,8 634 77 12,1 <0,0001 

Imipenem 166 19 11,4 112 13 11,6 401 21 5,2 679 53 7,8 0,0057 

Ciprofloxacin 146 36 24,6 95 8 8,4 293 22 7,5 534 66 12,3 <0,0001 

Nitrofurantoin 118 56 47,4 93 31 33,3 375 81 21,6 586 168 28,6 <0,0001 

Cotrimoxazole 175 131 74,8 115 54 46,9 399 150 37,5 689 335 48,6 <0,0001 

Colistin 152 18 11,8 105 7 6,6 371 28 7,5 628 53 8,4 0,18 
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Πίνακας 3: Αντοχές E. Coli (Ομάδα Α: ΧΜΠ. Ομάδα Β: πρόσφατη ΑΒ. Ομάδα Γ: 

χωρίς ΧΜΠ - ΑΒ). 

 

 

 

 

 

  

Αντοχές 
ουροπαθογόνων E.coli n=54 

  
n=57 

  
n=290 

  
n=401 

 

 

A 
  

B 
  

Γ 
  

Σύνολο 
 

 

 

Total R % Total R % Total R % Total R % 
p 

Amoxicilline 40 30 75 44 34 77,2 219 89 40,6 303 153 50,5 
<0,0001 

Ampicilline 39 31 79,4 45 37 82,2 233 98 42,0 317 166 52,3 
<0,0001 

Amoxi-clav 54 19 35,1 57 25 43,8 290 49 16,9 401 93 23,1 
<0,0001 

Cefalothin 54 36 66,6 57 35 61,4 290 84 28,9 401 155 38,6 
<0,0001 

Cefuroxime 54 15 27,7 57 12 21,0 290 18 6,2 401 45 11,2 
<0,0001 

Cefoxitine 54 8 14,8 57 10 17,5 290 10 3,4 401 28 6,9 
0,0001 

Cefotaxime 54 9 16,6 57 8 14,0 290 13 4,4 401 30 7,4 
0,0001 

Ceftriaxone 54 9 16,6 57 8 14,0 290 12 4,1 401 29 7,2 
0,0001 

Ceftazidime 54 9 16,6 57 8 14,0 290 14 4,8 401 31 7,7 
0,0001 

Cefepime 54 9 16,6 57 8 14,0 290 12 4,1 401 29 7,2 
0,0001 

Ticarcillin 54 39 72,2 57 41 71,9 290 122 42,0 401 202 50,3 
<0,0001 

Ticarcillin-clav 52 20 38,4 52 26 50,0 284 61 21,4 388 107 27,5 
0,0003 

Piperacillin 54 39 72,2 57 41 71,9 289 49 16,9 400 129 32,2 
<0,0001 

Piperacillin-tazo 52 10 19,2 56 13 23,2 287 19 6,6 395 42 10,6 
0,0005 

Gentamycin 54 9 16,6 56 6 10,7 279 8 2,8 389 23 5,9 
<0,0001 

Netilmicin 42 2 4,7 38 4 10,5 171 3 1,7 251 9 3,5 
0,1 

Amikacin 54 4 7,4 57 3 5,2 286 12 4,2 397 19 4,7 
0,3 

Aztreonam 54 9 16,6 57 8 14,0 290 12 4,1 401 29 7,2 
0,0001 

Imipenem 54 0 0,0 57 1 1,7 290 2 0,6 401 3 0,7 
0,8 

Ciprofloxacin 48 10 20,8 46 6 13,0 213 1 0,4 307 17 5,5 
<0,0001 

Nitrofurantoin 54 9 16,6 56 5 8,9 290 26 8,9 400 40 10,0 
0,12 

Cotrimoxazole 54 34 62,9 57 21 36,8 289 32 11,0 400 87 21,7 
<0,0001 

Colistin 54 0 0,0 57 0 0,0 288 0 0,0 399 0 0,0 
NA 
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Πίνακας 4: Αντοχές Gram (-) Enterobacteriaceae (Ομάδα Α: ΧΜΠ. Ομάδα Β: 

πρόσφατη ΑΒ. Ομάδα Γ: χωρίς ΧΜΠ - ΑΒ). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αντοχές 
ουροπαθογόνων 

Gram (-) Μη-
Ecoli Enterobacteriaceae 

 

 

n= 58 
 

n=35 
 

n=73 
 

n= 166 
 

 

 

A 
  

B 
  

Γ 
  

Σύνολο 
 

 

 

Total R % Total R % Total R % Total R % p 

Amoxicilline 46 46 100,0 27 24 88,8 51 39 76,4 124 109 87,9 0,0018 

Ampicilline 44 44 100,0 30 26 86,6 51 41 80,3 125 111 88,8 0,0001 

Amoxi-clav 57 45 78,9 35 16 45,7 73 21 28,7 165 82 49,7 <0,0001 

Cefalothin 57 45 78,9 35 21 60,0 73 25 34,2 165 91 55,1 <0,0001 

Cefuroxime 57 37 64,9 34 17 50,0 73 18 24,6 164 72 43,9 <0,0001 

Cefoxitine 58 30 51,7 35 12 34,2 73 20 27,4 166 62 37,3 0,0046 

Cefotaxime 58 18 31,0 35 14 40,0 73 7 9,5 166 39 23,4 0,0026 

Ceftriaxone 58 19 32,7 35 14 40,0 73 7 9,5 166 40 24,1 0,0017 

Ceftazidime 58 18 31,0 35 14 40,0 73 7 9,5 166 39 23,4 0,0026 

Cefepime 58 18 31,0 35 14 40,0 73 7 9,5 166 39 23,4 0,0026 

Ticarcillin 58 42 72,4 35 29 82,8 73 41 56,1 166 112 67,4 0,037 

Ticarcillin-clav 58 26 44,8 33 17 51,5 72 12 16,6 163 55 33,7 0,0005 

Piperacillin 57 38 66,6 35 29 82,8 73 38 52,0 165 105 63,6 0,06 

Piperacillin-tazo 58 24 41,3 35 17 48,5 70 7 10,0 163 48 29,4 0,0001 

Gentamycin 53 11 20,7 34 4 11,7 70 2 2,8 157 17 10,8 0,0015 

Netilmicin 24 10 41,6 35 5 14,2 71 2 2,8 130 17 13,0 <0,0001 

Amikacin 57 14 24,5 24 6 25,0 41 0 0,0 122 20 16,3 0,0017 

Aztreonam 58 17 29,3 35 14 40,0 73 7 9,5 166 38 22,8 0,005 

Imipenem 58 9 15,5 35 6 17,1 73 0 0,0 166 15 9,0 0,0003 

Ciprofloxacin 46 12 26,0 32 1 3,1 52 2 3,8 130 15 11,5 0,0007 

Nitrofurantoin 57 46 80,7 34 26 76,4 73 54 73,9 164 126 76,8 0,36 

Cotrimoxazole 58 36 62,0 33 7 21,2 70 10 14,2 161 53 32,9 <0,0001 

Colistin 58 18 31,0 35 6 17,1 71 28 39,4 164 52 31,7 0,26 
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Πίνακας 5: Μονοπαραγοντική ανάλυση μεταξύ των ομάδων (Ομάδα Α: ΧΜΠ. 

Ομάδα Β: πρόσφατη ΑΒ. Ομάδα Γ: χωρίς ΧΜΠ - ΑΒ).  

 

Παράγοντες Σύνολο Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα Γ 
p 
 

Σύγκρισης n=711 n=179 % n=117 % n=415 % 

Τοκετός-Περιγεννητική 
Περίοδος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΦΤ (n) 315 55 30,7 61 52,1 199 48,0 

 ΚΤ (n) 387 124 69,3 56 47,9 207 49,9 <0,0001 
Άγνωστο (n) 9 0 

 
0 

 
9 

  Παραμονή σε ΜΕΝΝ (n) 274 134 74,9 58 49,6 82 19,8 <0,0001 

Φύλο      

Αγόρια 328 87 
 

65 
 

176 
  Κορίτσια 385 93 

 
52 

 
240 

  Αγόρια/Κορίτσια 0,8:1 0,9:1 
 

1,2:1 
 

0,7:1 
 

0,09 

Ηλικία      

Διάμεση (έτη) 
 

2,0 
 

0,8 
 

0,4 
 

<0,00001 
Εύρος (έτη) 

 
0,01-14,6 

 
0,07-14,2 

 
0,02-15,9 

  Μέση (έτη) 
 

3,5 
 

2,3 
 

1,7 
  Παθολογία ουροποιητικού      

Παθολογικό US 214 131 73,2 31 26,5 52 12,5 <0,0001 
ΚΟΠ 185 115 64,6 22 24,7 48 15,9 <0,0001 
ΚΟΓ (παιδιά που έκαναν) 568 178 

 
89 

 
301 

  Παθολογικό DMSA 91 17 10,1 25 41,7 49 29,7 <0,0001 
DMSA (παιδιά που έκαναν) 394 169 

 
60 

 
165 

  Ουροπαθογόνα 

        Non-E. Coli 310 125 69,8 60 51,2 125 30,1 <0,0001 
Gram (-) 
Enterobacteriaceae 567 112 

 
92 

 
363 

  ESBL Enterobacteriaceae 70 27 24,1 22 23,9 21 5,7 <0,0001 
P. aeruginosa 84 41 22,9 22 18,8 21 5,0 <0,0001 
Enterococcus spp 70 21 11,7 11 9,4 38 9,1 <0,0001 
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Πίνακας 6: Λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης για ανάπτυξη μη-E. coli 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή E. coli-μη-E.coli   

Ανεξάρτητες μεταβλητές 

Παράγων 

συμμεταβλητότητας 

(Coefficient) 

Λόγος πιθανοτήτων 

(Odds Ratio) 
95% CI p 

Λήψη ΧΜΠ 1,131 3,0990 1,9336 - 4,9670 <0,0001 

Φύλο 1,082 2,9520 2,1162 - 4,1179 <0,0001 

Λήψη ευκαιριακής 

αντιβίωσης 
0,613 1,8465 1,2582 - 2,7098 0,0017 

Είδος τοκετού 0,974 0,9071 0,6407 - 1,2845 0,5829 

Παραμονή σε ΜΕΝΝ 0,085 1,0891 0,7290- 1,6271 0,6770 

Παθολογικό US 0,250 1,2841 0,8374 - 1,9690 0,5829 
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Πίνακας 7: Λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης για ανάπτυξη ESBL Enterobacteri-

aceae 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή ESBL Enterobacteriaceae   

Ανεξάρτητες μεταβλητές 

Παράγων 

συμμεταβλητότητας 

(Coefficient) 

Λόγος πιθανοτήτων 

(Odds Ratio) 
95% CI p 

Λήψη ΧΜΠ 1,04449 2,8420 1,4099 - 5,7286 0,0035 

Φύλο 0,90662 2,4760 1,4443 - 4,2446 0,0010 

Λήψη ευκαιριακής 

αντιβίωσης 
0,78692 2,1966 1,2207 - 3,9527 0,0087 

Είδος τοκετού 0,26421 0,7678 0,4384 - 1,3449 0,3555 

Παραμονή σε ΜΕΝΝ 0,52623 1,6925 0,8908- 3,2158 0,1081 

Παθολογικό US 0,52245 0,5931 0,2872 to 1,2248 0,1579 
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Πίνακας 8: Λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης για ανάπτυξη E.coli με αντοχή στην 

αμπικιλλίνη 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή E.coli με αντοχή στην αμπικιλλίνη   

Ανεξάρτητες μεταβλητές 

Παράγων 

συμμεταβλητότητας 

(Coefficient) 

Λόγος πιθανοτήτων 

(Odds Ratio) 
95% CI p 

Λήψη ΧΜΠ 0,47275 1,6044 0,7511 - 3,4272 0,2222 

Φύλο 0,19528 1,2157 0,7882 - 1,8748 0,3770 

Λήψη ευκαιριακής 

αντιβίωσης 
0,97435 2,6494 1,4759 - 4,7561 0,0011 

Είδος τοκετού 0,18468 0,8314 0,5428 - 1,2734 0,3959 

Παραμονή σε ΜΕΝΝ 0,62404 1,8664 1,0988 - 3,1703 0,0210 

Παθολογικό US 0,094594 0,9097 0,5098 - 1,6235 0,7489 
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Πίνακας 9: Λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης για ανάπτυξη E.coli με αντοχή στην 

κοτριμοξαζόλη 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή E.coli με αντοχή στην κοτριμοξαζόλη   

Ανεξάρτητες μεταβλητές 

Παράγων 

συμμεταβλητότητας 

(Coefficient) 

Λόγος πιθανοτήτων 

(Odds Ratio) 
95% CI P 

Λήψη ΧΜΠ 0,99247 2,6979 1,3178 - 5,5235 0,0066 

Φύλο 0,46207 0,6300 0,3954 - 1,0037 0,0519 

Λήψη ευκαιριακής 

αντιβίωσης 
0,051213 1,0525 0,5985 - 1,8510 0,8589 

Είδος τοκετού 0,47479 1,6077 1,0152 - 2,5460 0,0429 

Παραμονή σε ΜΕΝΝ 0,74489 2,1062 1,2326 - 3,5990 0,0064 

Παθολογικό US 0,00059274 0,9994 0,5535- 1,8046 0,9984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


