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ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΥΡΕΤΟ

ΠΥΡΕΤΟΣ
• Κοινό σύμπτωμα σε βρέφη και παιδιά που αναζητούν ιατρική βοήθεια

• 1/3 επισκέψεων στα παιδιατρικά ΤΕΠ είναι για εμπύρετη νόσο

• Πυρετός ≥39°C σε παιδιά με μη εμφανή εστία λοίμωξης στην φυσική εξέταση, μπορεί να 
δικαιολογεί την αξιολόγηση για την αιτία λανθάνουσας λοίμωξης

• Σε όλα τα εμπύρετα παιδιά για την αναγνώριση εμφανούς και λανθάνουσας εστίας λοίμωξης

- αναλυτικό ιστορικό (και εμβολιασμών)

- πλήρης φυσική εξέταση



ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΥΡΕΤΟ

Πλειοψηφία εμπύρετων παιδιών έχουν αυτοπεριοριζόμενη ιογενή λοίμωξη ή αναγνωρίσιμη εστία βακτηριακής
λοίμωξης

• Σοβαρές βακτηριακές λοιμώξεις σε παιδιά 3-36 μηνών: 
- μηνιγγίτιδα
- κυτταρίτιδα οφθαλμικού κόγχου
- σηπτική αρθρίτιδα                                                                                                            
- πνευμονία                                                                                                                    
- εστιακές δερματικές λοιμώξεις

• Υποβόσκουσες εστίες λοίμωξης (πνευμονία, οστεομυελίτιδα): ιστορικό και φυσική εξέταση

• Σχετικά συχνές εστίες λανθάνουσας λοίμωξης:
- πνευμονία                                                                                                                    
- ουρολοίμωξη                                                                                                                  
- περιστασιακές περιπτώσεις βακτηριαιμίας 



ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΥΡΕΤΟ

➢ Παιδιά με υποψία λανθάνουσας βακτηριαιμίας

- ηλικίας 3 μηνών έως 3 ετών 
- χωρίς υποκείμενη νόσο
- με καλή εικόνα
- πυρετό ≥39°C, διάρκειας μικρότερης των 7 ημερών 
χωρίς εστία (από ιστορικό και φυσική εξέταση δεν υπάρχει αναγνωρίσιμη εστία πυρετού)

- πλήρως εμβολιασμένα (αρχική σειρά 3 δόσεων του συζευγμένου εμβολίου PCV7 ή PCV13,  
τουλάχιστον 2 δόσεις Hib και παραμονή στο πρόγραμμα εμβολιασμού)
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΥΡΕΤΟ

Πριν την εποχή έναρξης εμβολιασμού με τα συζευγμένα εμβόλια  (Hib & PCV7 ή PCV13)
▪ Επίπτωση λανθάνουσας βακτηριαιμίας σε παιδί ηλικίας 3-36 μηνών με καλή εικόνα και υψηλό 

πυρετό ήταν 5%   (έρευνες τη δεκαετία 1970)
- 80% πνευμονιόκοκκος, 20% Η.influenza type b 
- N.meningitis, St.aureus, GBS, Salmonella spp, E.coli λίγες περιπτώσεις

▪ Ετήσιος ρυθμός πνευμονιοκοκκικής βακτηριαιμίας 75 περιπτώσεις/100.000 παιδιά

▪ Παράγοντες κινδύνου για λανθάνουσα βακτηριαιμία:
1. ηλικία 3-36 μηνών 
2. πυρετός ≥39°C
3. WBC ≥ 15000/microL

- Η παρουσία και των 3 αύξανε την πιθανότητα σε >10%
- Η ανταπόκριση στα αντιπυρετικά και η όψη του ασθενούς δεν προέβλεπαν τη βακτηριαιμία
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Μετά την έναρξη εμβολιασμού των βρεφών με τα συζευγμένα εμβόλια Hib και S.pneumoniae

• Επίπτωση λανθάνουσας βακτηριαιμίας σε παιδί ηλικίας 3-36 μηνών με καλή εικόνα και 
υψηλό πυρετό έπεσε ραγδαία στο 1%, ενώ το ποσοστό επιμόλυνσης των καλλιεργειών 
αίματος έμεινε σταθερό στο 1,8-3%

• Ο ετήσιος ρυθμός βακτηριαιμίας για όλους τους μικροοργανισμούς μειώθηκε                    
από 97 σε 21/100.000 παιδιά

• Συχνά παθογόνα: E.coli, St.aureus, Neisseria meningitidis, Group A Streptococcus, 
Salmonella spp

• Η επίδραση του PCV7 και PCV13 στη διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο από οροτύπους
που δεν υπάρχουν στα εμβόλια καθώς και η διάρκεια προστασίας μετά τον εμβολιασμό, 
είναι ακόμα υπό μελέτη



ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ 
ΥΨΗΛΟ ΠΥΡΕΤΟ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ανάλυση της αξιολόγησης και των μεθόδων διαχείρισης πυρετού χωρίς εστία
στην μετα-εμβολιαστική εποχή με στόχο το κόστος και την αποτελεσματικότητα:

▪ Σε πιθανότητα πνευμονιοκοκκικής βακτηριαιμίας >1,5%
WBC , επιλεκτική λήψη καλλιέργειας αίματος και χορήγηση αντιβιοτικών → η καλύτερη προσέγγιση κόστους και

αποτελεσματικότητας 

▪ Σε πιθανότητα πνευμονιοκοκκικής βακτηριαιμίας <0,5%
εμπειρικός εργαστηριακός έλεγχος και θεραπεία δεν άλλαζαν σημαντικά την πιθανότητα για εξέλιξη σε εστιακή βακτηριακή λοίμωξη 

και δεν ήταν αποτελεσματικά τόσο σε κόστος όσο και στην κλινική πράξη 

▪ Σε χαμηλά ποσοστά βακτηριαιμίας 
η κλινική απόφαση ήταν πιο χρήσιμη στην επιλογή του πληθυσμού υψηλού κινδύνου που μπορεί να ωφεληθεί από επιλεκτικές

εξετάσεις και θεραπεία

Lee GM, Fleisher GR, Harper MB, Management of febrile children in the age of the conjugate pneumococcal vaccine:a cost-effectiveness analysis, Pediatrics 2001; 108:835
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ΥΨΗΛΟ ΠΥΡΕΤΟ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

❖ Μονοκεντρική προοπτική μελέτη (περιορισμένα δεδομένα) έδειξε ότι:

- Λανθάνουσα βακτηριαιμία σε πλήρως εμβολιασμένα μικρά παιδιά, καλή εικόνα, πυρετό ≥ 40,5 °C 
ήταν 0,8% (95% CI 0-1,8%)

- Έλεγχος για βακτηριαιμία και εμπειρική αντιβιοτική θεραπεία μπορεί να μην είναι απαραίτητα, 
ακόμα και αν ο πυρετός είναι υψηλός

Gangoiti I, Rodriguez E, Zubizarreta A, et al. Prevalence of Occult Bacteremia in infants With Very High Fever Without a Source. 

Pediatrics Infectious Diseases J 2018; 37:e940

❖Σημαντικός ο κίνδυνος ουρολοίμωξης ως πηγή λανθάνουσας λοίμωξης
Εξαρτάται από ηλικία, φύλο και αν έχει προηγηθεί περιτομή
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ΥΨΗΛΟ ΠΥΡΕΤΟ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Συστάσεις για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση παιδιών με πυρετό χωρίς εστία:

1. Κορίτσια < 2 ετών, αγόρια < 12 μηνών χωρίς περιτομή, αγόρια < 6 μηνών με περιτομή

γενική και καλλιέργεια ούρων ( καθετηριασμός ή υπερηβική)

2. Κορίτσια > 2 ετών, αγόρια > 12 μηνών χωρίς περιτομή, αγόρια > 6 μηνών με περιτομή

όχι εργαστηριακός έλεγχος ρουτίνας και προληπτική θεραπεία με αντιβιοτικά

γενική και καλλιέργεια ούρων επί συμπτωμάτων και σημείων ουρολοίμωξης

Ορισμένοι ερευνητές προτείνουν εξέταση ούρων από την πρώτη επίσκεψη σε όλα τα αγόρια 

3 -24 μηνών χωρίς περιτομή με υψηλό πυρετό  
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ΥΨΗΛΟ ΠΥΡΕΤΟ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Συστάσεις για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση παιδιών με πυρετό χωρίς εστία:

3. Παιδιά με προηγούμενο ιστορικό ουρολοίμωξης, ουρογεννητικές ανωμαλίες ή          
πυρετό >48 ώρες δικαιούνται ανάλυση ούρων

4. Πλήρως εμβολιασμένα έναντι Hib και πνευμονιοκόκκου (PCV7,PCV13) με παθολογική 
ανάλυση ούρων, πρέπει να θεραπεύονται για ουρολοίμωξη με την απαραίτητη 
παρακολούθηση
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ΥΨΗΛΟ ΠΥΡΕΤΟ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΗΠΑ 2006-2008: 1600 επισκέψεις πλήρως εμβολιασμένων παιδιών 6-36 μηνών στα ΤΕΠ

❖59% κανένας έλεγχος

❖21% γενική αίματος

❖60% κοριτσιών με υψηλό πυρετό δεν έγινε ανάλυση ούρων

❖20% ασθενών που δεν έκαναν εξετάσεις συνταγογραφήθηκαν αντιβιοτικά 

❖ Ανάλυση ούρων δεν χρησιμοποιήθηκε επαρκώς, σε αντίθεση με την υπερβολική χρήση γενικής αίματος 
και αντιβιοτικής θεραπείας

Simon AE, Lukass SL, Mendola P. Emergency department laboratory evaluation of fever without source in children aged 3 to 36 months. 

Pediatrics 2011; 128: e1368
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Συστάσεις: 

➢ Επανεκτίμηση σε 48 ώρες σε όλους ασθενείς που δεν έλαβαν αντιβιοτικά και 
ο πυρετός επιμένει

➢ Οδηγίες στους κηδεμόνες για άμεση επανεκτίμηση όταν
- υψηλότερος πυρετός
- ασθενής έχει κακή εικόνα
- εστιακά συμπτώματα και σημεία (πχ βήχας, διάρροια, κυτταρίτιδα)
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➢ Ασθενείς με θετική καλλιέργεια ούρων απαιτούν θεραπεία ανάλογα με                                    
- υπεύθυνο μικροοργανισμό                                                                                                   
- κλινική κατάσταση του ασθενούς

➢Παιδιά 3-36 μηνών με θετική καλλιέργεια αίματος απαιτούν επαναξιολόγηση και 
αντιμετώπιση ανάλογα με                                                                                                      
- κλινική εικόνα                                                                                                               
- επιμονή πυρετού                                                                                                              
- μικροοργανισμό που απομονώθηκε

➢Καθημερινή παρακολούθηση εξωνοσοκομειακά χωρίς αντιβιοτική θεραπεία απύρετων 
παιδιών με καλή κλινική εικόνα και αναφορά θετικής καλλιέργειας αίματος με πιθανό 
λοιμογόνο παράγοντα έως την οριστική ταυτοποίηση του μικροοργανισμού


