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Λοίμωξη από C. difficile στα παιδιά: Πότε και πώς 
θα προχωρήσουμε στη διάγνωση και ποια θα 

είναι η θεραπεία 



 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Καμία 



 Gram θετικός αναερόβιος βάκιλος 

 Εντερο-στοματική οδός 

 Κύκλος ζωής με δυο μορφές: βλαστική, σπόρια 

 Σημαντική αιτία λοιμώδους ενδονοσοκομειακής διάρροιας 

Clostridioides difficile (formerly Clostridium difficile) 

Hall IC , O’ Toole E. Am J Dis Child. 1935 



Το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων 

Ασυμπτωματικός αποικισμός 
 

Λοίμωξη 

 Ήπια, αυτο-περιοριζόμενη διάρροια 
 

 Φλεγμονώδης (ψευδομεμβρανώδης) κολίτιδα 

 Τοξικό μεγάκολο 

 Διάτρηση εντέρου, σήψη, πολυ-οργανική ανεπάρκεια 
 

 Εξωεντερικές εκδηλώσεις: αρθρίτιδα, οστεομυελίτιδα, 
βακτηριαιμία 
 

Alvarez AM et al. Adv Pediatr. 2019 



Παράγοντες κινδύνου 

Schaffler H et al. Front Microbiol. 2018 

CDI 

Ανοσοκαταστολή 

Σοβαρή 
υποκείμενη 

νόσος 

Αντιμικροβιακή 
θεραπεία 

Νοσηλεία/ 
ΜΕΘ 

Στομία 

PPIs 



Οδηγά σημεία αξιολόγησης της CDI  

ESCMID 2016 
SHEA/IDSA CDI Guidelines 2018 

Σοβαρή Επιπλεγμένη 

Λευκοκυττάρωση (15000 c/mL) 
Υποαλβουμιναιμία (3 g/dL) 
Αυξημένη κρεατινίνη ορού (>1.5xφτ) 
 

Υπόταση 
Ειλεός 
Μεγάκολο 
Shock 
Εισαγωγή σε ΜΕΘ 



Η πορεία προς τη λοίμωξη... 

Noor A et al. Pediatr Ann. 2018 



Η πορεία προς τη λοίμωξη... 

Noor A et al. Pediatr Ann. 2018 



Η πορεία προς τη λοίμωξη... 

Noor A et al. Pediatr Ann. 2018 



Kachrimanidou M et al. Crit Rev Microbiol. 2011 

Η λοιμογόνος δράση του CD 



Υπερλοιμογόνα στελέχη 

McDonnald LC et al. N Engl J Med. 2005 
oConnor JR et al. Gastroenterology. 2009 





Υπερλοιμογόνα στελέχη 

McDonald LC, et al. N Engl J Med. 2005  
Loo, VG, et al., N Engl J Med. 2005 He M. et al. Nature Genetics. 2013 





Kim J et al. Pediatrics. 2018 
Zilberberg MD et al. Emerg Inf ect Dis. 2010 

 

CDI σε νοσηλευόμενους ασθενείς, Η.Π.Α 



Pechal A et al. BMC Infectious Diseases. 2016 

CDI σε νοσηλευόμενους ασθενείς, Η.Π.Α 



SHEA/IDSA CDI Guidelines 2010 

CDI στην κοινότητα 



 NAP1 σε παιδιατρικούς ασθενείς, Η.Π.Α 



Προβληματισμοί ... 
 

 Παραμένει μια από τις σημαντικές αιτίες λοιμώδους 
νοσοκομειακής διάρροιας 
 

 Περιορισμένες ειδικές συστάσεις για τον παιδιατρικό πληθυσμό 
 

 Αντιγνωμίες για τις υπάρχουσες διαγνωστικές μεθόδους 
 

 Ανάγκη για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση 

 





Ορισμός CDI 

 

Διάρροια που δεν αποδίδεται σε άλλη αιτία  

(≥3 μη σχηματισμένες κενώσεις/24ωρο)  
 

+   
 

Εξέταση κοπράνων θετική για την παρουσία τοξινογόνου 
στελέχους C. difficile ή των τοξινών του 

 ή  

Ευρήματα στην κολονοσκόπηση ή στην βιοψία ενδεικτικά 
ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας  

 

 

 

 

IDSA/SHEA Guidelines 2018 



«Κλειδί»: το κατάλληλο δείγμα 

The Bristol Stool Form Scale 



Διαγνωστική προσπέλαση 

Ανίχνευση μορφολογικών αλλαγών 

 Απεικόνιση παχέος εντέρου 
 

Ανίχνευση κυτταροτοξικότητας τοξινών 

 Δοκιμασία κυτταροτοξικότητας σε κυτταροκαλλιέργεια (CCNA) 
 

Ανίχνευση του μικροοργανισμού 

 Αναερόβια καλλιέργεια 

 Ανίχνευση γλουταμινικής δεϋδρογενάσης (GDH) 
 

Ανίχνευση τοξινών 
 

Ανίχνευση των γονιδίων των τοξινών (NAAT) πχ. PCR, film-array 
 

Crobach et al. Clin Microbiol Infect. 2009 



Διαθέσιμες εργαστηριακές εξετάσεις 

IDSA/SHEA Guidelines 2018 

Εξέταση Ευαισθησία Ειδικότητα Μειονεκτήματα 

CCNA Υψηλή Υψηλή * > 48-72 ώρες 

Αναερόβια 
καλλιέργεια 

Υψηλή Χαμηλή *Να συνδυάζεται με ανίχνευση 
τοξινών 
* 2-5 ημέρες 

ΝΑΑΤ Υψηλή Μέτρια *Υψηλό κόστος 

GDH Υψηλή Χαμηλή *Να συνδυάζεται με ανίχνευση 
τοξινών 

Toxins A, B Χαμηλή Μέτρια 



Προτεινόμενος διαγνωστικός αλγόριθμος 

ΝΑΑΤ ή 
GDH 

GDH + 
TOΞΙΝΕΣ 

TOΞΙΝΕΣ 

ΝΑΑΤ 

IDSA/SHEA Guidelines 2018 
ESCMID 2016 
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Προτεινόμενος διαγνωστικός αλγόριθμος  

ΝΑΑΤ ή 
GDH 

GDH + 
TOΞΙΝΕΣ 

TOΞΙΝΕΣ 

ΝΑΑΤ 

IDSA/SHEA Guidelines 2018 
ESCMID 2016 



Προτεινόμενος διαγνωστικός αλγόριθμος 

IDSA/SHEA Guidelines 2018 

ΙΣΧΥΡΟ 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΝΑΑΤ 



Έχει θέση ο επανέλεγχος στην κλινική πράξη;  

Εφ’ όσον δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, δεν συστήνεται επανέλεγχος κατά 
τη διάρκεια του ίδιου επεισοδίου διάρροιας όταν ο πρώτος έλεγχος είναι 
αρνητικός. 

(strong recommendation, moderate quality of evidence) 

 

 

IDSA/SHEA Guidelines 2018 
ESCMID 2016 



Αξιολόγηση της επανάληψης του ελέγχου για C. difficile με EIA ή PCR  

Aichinger et al. J Clin Microbiol. 2008 



Abujamel T  et al. PLoS One. 2013 

Έχει θέση ο επανέλεγχος μετά τη θεραπεία;  

Απομόνωση τοξινογόνου C. difficile σε καλλιέργειες κοπράνων ασθενών που έλαβαν 
θεραπεία με βανκομυκίνη ή μετρονιδαζόλη για CDI  



Πότε θα πρέπει να ελέγχονται νεογνά και βρέφη για CDI; 

 

 

 

Νεογνά και βρέφη ≤12 μηνών με διάρροια δεν θα πρέπει να ελέγχονται 
συστηματικά για CDI εξαιτίας του υψηλού επιπολασμού του 
ασυμπτωματικού αποικισμού.  

(strong recommendation, moderate quality of evidence) 

 

 

 

IDSA/SHEA Guidelines 2018 



Jangi S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010 
Ferraris L et al. Plos One. 2019 

Ασυμπτωματικός αποικισμός με C. difficile σε νεογνά και βρέφη 

Πιθανοί προστατευτικοί μηχανισμοί 
•Απουσία υποδοχέων πρόσδεσης των τοξινών 
•Εντερικό περιβάλλον (φτωχό σε αμινοξέα, πλούσιο σε βακτηριοκίνες) 
•Θηλασμός (IgA, ολιγοσακχαρίτες) 



Πότε θα πρέπει να ελέγχονται νήπια και παιδιά για CDI; 

 

1. Νήπια 1-2 ετών με διάρροια δεν θα πρέπει να ελέγχονται συστηματικά για 
CDI εκτός εάν έχουν αποκλειστεί άλλα φλεγμονώδη ή μη αίτια. 

(weak recommendation, low quality of evidence) 

 

2. Σε παιδιά ≥2 ετών προτείνεται έλεγχος για CDI σε εμμένουσα ή 
επιδεινούμενη διάρροια εφ’ όσον υπάρχουν παράγοντες κινδύνου (πχ. 
υποκείμενη ΦΝΕ, ανοσοκαταστολή) ή σχετική έκθεση (πχ. παρατεταμένη 
νοσηλεία, πρόσφατη λήψη αντιβιοτικών). 

(weak recommendation, moderate quality of evidence) 

 

 

IDSA/SHEA Guidelines 2018 



Gonzalez-Del Vecchio M D et al. Pediatr Infect Dis J. 2016 

CDI σε παιδιά < 2 ετών 



Valentini D et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2013 

Οι συλλοιμώξεις στην οξεία γαστρεντερίτιδα κατά την παιδική ηλικία 



 

 

1. Χορήγηση της εκάστοτε αντιβιοτικής αγωγής με σύνεση με σκοπό να 
περιοριστεί ο κίνδυνος υποτροπής 

(strong recommendation, moderate quality of evidence) 

 

2. Έναρξη εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής στην περίπτωση που η 
εργαστηριακή επιβεβαίωση καθυστερεί σημαντικά και σε σοβαρή ή 
επιπλεγμένη CDI 

(weak recommendation, low quality of evidence) 

 

IDSA/SHEA Guidelines 2018 

Βασικές στρατηγικές θεραπείας 



Προτεινόμενος αλγόριθμος διαχείρισης 

CDI λοίμωξη 

Πρώτο επεισόδιο μη σοβαρό 

Πρώτη υποτροπή μη σοβαρή 

-Διακοπή αντιβιοτικών 
(εφ’ όσον είναι εφικτό) 

-Metronidazole pos 

* σε μη ανταπόκριση μετά 
από 5-7 μέρες, αλλαγή σε 
vancomycin pos 

Πρώτο επεισόδιο σοβαρό 

Πρώτη υποτροπή σοβαρή 

Δεύτερη υποτροπή 

Vancomycin pos  

+/- 

-Metronidazole iv 

-Vancomycin enema 

-Vancomycin tapered/pulsed 

Πολλαπλές 
υποτροπές 

AAP Red Book 2018 
IDSA/SHEA Guidelines 2018 



 
 

 

Rifaximin (XIFAXANTM) 

Gawronska A et al. Inflamm Bowel Dis. 2017 

 Ημισυνθετικό παράγωγο της ριφαμυκίνης SV 

 Διάρροια των ταξιδιωτών, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου 

 Χωρίς έγκριση για ηλικίες <12 ετών 



 
 

 

Fidaxomicin (DIFICLIRTM) 

 Μακροκυκλικό αντιβιοτικό 

 Στοχευμένη βακτηριοκτόνος δράση έναντι του CD 

 Μειώνει τα ποσοστά των υποτροπών, αυξάνει τα ποσοστά παρατεταμένης 
ίασης συγκριτικά με τη βανκομυκίνη 

 Έγκριση από FDA για >6 μηνών (27Jan2020) 



 
 

 

Bezlotoxumab (ZINPLAVATM) 

Wilcox M et al. N Engl J Med. 2017 



Μεταμόσχευση κοπράνων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συστήνεται σε ασθενείς με πολλαπλά επεισόδια επαναλοίμωξης παρά τη χορήγηση 
κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής. 

(weak recommendation, very low quality of evidence) 
IDSA/SHEA Guidelines 2018 

Khoruts and Sadowsky. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2016 



Hourigan SK et al. Pediatr Res. 2016 

Μεταμόσχευση κοπράνων σε παιδιατρικούς ασθενείς  



Μέτρα προφύλαξης 

 Νοσηλεία σε απομόνωση 
 

 Χρήση γαντιών 
 

 Πλύσιμο χεριών με νερό και 
σαπούνι 

(τα σπόρια του CD είναι ανθεκτικά στα 
διαλύματα αλκοόλης) 

 

 Απολύμανση εξοπλισμού 

cdc.gov 





Αντιμικροβιακή επιτήρηση 

1. Περιορισμός της χρήσης, της 
διάρκειας και του αριθμού των 
αντιβιοτικών  

 

2. Περιορισμός της χρήσης: 

 -κινολονών 

 -κλινδαμυκίνης 

 -2ης και 3ης γενιάς κεφαλοσπορινών 

 -μακρολίδων 

 

 
IDSA/SHEA Guidelines 2018 



Talpaert M et al. J Antimicrob Chemother. 2011 

Η επίδραση της αντιμικροβιακής επιτήρησης στη μείωση της επίπτωσης 
των CDI 



Longtin Y et al. JAMA Intern Med. 2016 

Η επίδραση της ανίχνευσης και απομόνωσης των φορέων CD κατά την 
εισαγωγή τους στο νοσοκομείο στην επίπτωση των CDI 

Πρέπει να εντοπίζονται και να απομονώνονται οι 
ασυμπτωματικοί φορείς CD; 



Συμπεράσματα 

 Σημαντική αιτία λοιμώδους νοσοκομειακής διάρροιας 
 

 Ισχυρό κλινικό κριτήριο πριν την διαγνωστική διερεύνηση 
 

 Νεογνά και βρέφη ≤12 μηνών με διάρροια δεν θα πρέπει να 
ελέγχονται συστηματικά για CDI 
 

 Ανάγκη για εντατικοποίηση των μέτρων πρόληψης και ελέγχου 

 

 



Ευχαριστώ πολύ 


