
Σταφυλοκοκκικές Λοιμώξεις στα παιδιά: 
Τι έχει αλλάξει; 

Ασημάκη Χαρά  

Παιδίατρος – Λοιμωξιολόγος 

 



                          ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

 

 

 Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για αυτή την παρουσίαση 

 



Σταφυλόκοκκος 

 Ο Σταφυλόκοκκος είναι θετικός κατά Gram κόκκος. Στο 
μικροσκόπιο φαίνεται να σχηματίζει σωρούς που 
μοιάζουν με τσαμπί σταφυλιού 

 Αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1878 από τον Παστέρ 

 Το γένος του σταφυλοκόκκου περιλαμβάνει 40 
διαφορετικά είδη βακτηρίων 

 Τα περισσότερα είναι ακίνδυνα και αποτελούν μέρος της 
φυσιολογικής χλωρίδας του ανθρώπου 

 Μόνο 17 είδη προσβάλλουν τον άνθρωπο 

 

 



 S. aureus group – S. argenteus, S. aureus, S. schweitzeri, S. simiae 

 S. auricularis group – S. auricularis 

 S. carnosus group – S. carnosus, S. condimenti, S. massiliensis, S. 
piscifermentans, S. simulans 

 S. epidermidis group – S. capitis, S. caprae, S. epidermidis, S. 
saccharolyticus 

 S. haemolyticus group – S. devriesei, S. haemolyticus, S. hominis 

 S. hyicus-intermedius group – S. agnetis, S. chromogenes, S. felis, 
S. delphini, S. hyicus, S. intermedius, S. lutrae, S. microti, S. 
muscae, S. pseudintermedius, S. rostri, S. schleiferi 

 S. lugdunensis group – S. lugdunensis 

 S. saprophyticus group – S. arlettae, S. cohnii, S. equorum, S. 
gallinarum, S. kloosii, S. leei, S. nepalensis, S. saprophyticus, S. 
succinus, S. xylosus 

 S. sciuri group – S. fleurettii, S. lentus, S. sciuri, S. stepanovicii, S. 
vitulinus 

 S. simulans group – S. simulans 

 S. warneri group – S. pasteuri, S. warneri 

 



Χρυσίζων σταφυλόκοκκος (S.aureus) 

 Αποτελεί ένα σύγχρονο θέμα δημόσιας υγείας  

 Διαθέτει μεγάλη λοιμογόνο δύναμη και την ικανότητα να 
αναπτύσσει αντοχή στα αντιβιοτικά 

 Είναι ευρέως διαδεδομένος και μπορεί να επιζήσει σε 
ακραίες συνθήκες 

  Φέρει πρωτεΐνες επιφανείας που αναγνωρίζουν 
υποδοχείς συγκολλητινών ώστε να προσκολλάται σε 
ιστούς και ξένα σώματα 

 



Χρυσίζων σταφυλόκοκκος και χλωρίδα του 
ανθρώπου 

 Η ρινική φορεία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για 
λοιμώξεις από S.aureus 

 20% του γενικού πληθυσμού είναι χρόνιοι φορείς (έντονα 
αποικισμένοι, σε περισσότερες θέσεις, περισσότερο 
μεταδοτικοί και πιο πιθανό να αναπτύξουν λοίμωξη) 

 30-60% είναι περιστασιακοί φορείς ή εμφανίζουν περιόδους 
φορείας 

 Οι ρώθωνες, ο τράχηλος (σε νεογνά και μικρά παιδιά), οι 
μασχάλες, το περίνεο, ο κόλπος και το ορθό είναι οι πιο 
συνηθισμένες περιοχές αποικισμού 

 Οι ρώθωνες αποικίζονται πιο συχνά (35%) και ο αποικισμός 
μπορεί να επιμείνει για έτη  

 Φαίνεται ότι το αν κάποιος θα γίνει φορέας ή όχι καθορίζεται 
από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ξενιστή και του 
στελέχους που συνδυάζονται ιδανικά μεταξύ τους 
 



Μετάδοση του S.aureus 

 Μεταδίδεται συχνότερα 
μέσω της άμεσης επαφής  

 Η διασπορά από άτομο με 
ρινική ή δερματική φορεία 
σχετίζεται με την πυκνότητα 
του αποικισμού  

 Η μετάδοση σε 
νοσοκομειακούς ασθενείς 
μπορεί να γίνει κυρίως μέσω 
των χεριών του προσωπικού, 
των άψυχων αντικειμένων 
αλλά και αερογενώς 



Ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη χρυσίζων 
σταφυλόκοκκος (MRSA) 

 Η αντοχή στην μεθικιλλίνη ορίζεται ως 
MIC ≥4mcg/mL στην οξακιλλίνη 

 Η CLSI συστήνει τη χρήση δίσκων 
κεφοξιτίνης 30μg αντί της οξακιλλίνης για 
να καθοριστεί η αντοχή του S. aureus   

 Η αντοχή οφείλεται στο γονίδιο mecA  το 
οποίο κωδικοποιεί μια διαφορετική 
πρωτείνη την PBP2a. Βρίσκεται στο 
τοίχωμα του βακτηρίου και έχει χαμηλή 
συγγένεια με όλες τις β-λακτάμες 

 Το γονίδιο mecA ανιχνεύεται πλέον και με 
PCR 



Τι έχει αλλάξει ; 

 Επιδημιολογία 

 

 Αντοχή 

 

 Θεραπεία 

 



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΤΟΧΗ 



MRSA 

 Πριν το 1990 για τις σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις της κοινότητας 
χορηγούνταν β- λακταμικά αντιβιοτικά  

 Περιπτώσεις σχετιζόμενες με MRSA καταγράφονταν μόνο σε 
νοσοκομειακό περιβάλλον 

 Στις αρχές της δεκαετίας του 90 άρχισαν να απομονώνονται 
στελέχη MRSA σε παιδιά των ΗΠΑ και της Δυτικής Αυστραλίας  

 Στα τέλη της ίδιας δεκαετίας σημειώθηκε δραματική έξαρση των 
λοιμώξεων από MRSA σε πολλές χώρες (SCCmecIV κλώνος) 

 Τα στελέχη προέρχονταν από την κοινότητα (CA-MRSA) 
προκαλώντας SSTIs, διεισδυτικές λοιμώξεις αλλά και 
υποτροπιάζουσες λοιμώξεις λόγω αποικισμού 

 Ο MRSA αποτέλεσε κοινό νοσοκομειακό παθογόνο 

 Τα τελευταία 20 χρόνια η εξάπλωση του MRSA είναι παγκόσμια, με 
εξαίρεση βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες (Ολλανδία και Σκανδιναβικές) 
λόγω της εξαιρετικής πολιτικής εκρίζωσης στους νοσοκομειακούς 
ασθενείς και την ορθή χρήση αντιμικροβιακών 



CA-MRSA (Community Acquired-MRSA) 

 Στελέχη τα οποία αφορούν σε ασθενείς χωρίς 
προηγούμενη επαφή με μονάδες υγείας 

 Συνήθως συνδέονται με λοιμώξεις δέρματος-μαλακών 
μορίων 

 Σημαντικό αίτιο διεισδυτικών λοιμώξεων σε παιδιά χωρίς 
παράγοντες κινδύνου ή με ήπιες δερματικές λοιμώξεις 

 Η πιο συχνή διεισδυτική λοίμωξη είναι η οστεομυελίτιδα 
και ακολουθούν σηπτική αρθρίτιδα, βακτηριαιμία και 
πνευμονία (νεκρωτική κεραυνοβόλος πνευμονία της 
κοινότητας που συνδέεται με τη γρίπη) 

 

 



CA-MRSA (Community Acquired-MRSA) 

 Στελέχη με μεγάλη λοιμογόνο δύναμη  

 Στελέχη με μικρότερα ποσοστά αντοχής στα μη β-
λακταμικά αντιβιοτικά  

 Πολλά φέρουν γονίδια που κωδικοποιούν την παραγωγή 
της  τοξίνης Panton-Valentine (PVL) 

 Σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα σε παιδιά χωρίς 
παράγοντες κινδύνου, προκαλώντας ιστική καταστροφή 
και νεκρώσεις 



Παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από CA-
MRSA 

 Τραύμα δέρματος 

 Ατοπική δερματίτιδα 

 Συγχρωτισμός 

 Συχνή δερματική επαφή 

 Κοινή χρήση ειδών προσωπικής υγιεινής (πετσέτες, 
αθλητικός εξοπλισμός, ξυραφάκια) 

 Κακή ατομική υγιεινή 

 Συχνή κατανάλωση αντιβιοτικών 

 Ο CA-MRSA θα πρέπει να θεωρείται πιθανό 
παθογόνο σε κάθε παιδί χωρίς προβλήματα υγείας, 

που παρουσιάζει μια σταφυλοκοκκική λοίμωξη  



Κατά την προηγούμενη 
δεκαετία παρατηρήθηκε 
επικράτηση του CA-MRSA 
που εξελίχθηκε σε ένα 
εξαιρετικά απειλητικό 
παθογόνο 

 

 Αλλαγή στις διεθνείς 
συστάσεις για την 
εφαρμογή εμπειρικής 
αντιμικροβιακής αγωγής 

  Αυξημένη χρήση 
κλινδαμυκίνης και TMP-
SMX 

 







 Αναλύεται το προφίλ αντοχής στελεχών S.aureus σε 
>39.000 παιδιά που έλαβαν ιατρική φροντίδα σε 
νοσηλευτικά κέντρα του αμερικανικού στρατού από το 
2005 έως το 2014 

 Στη μελέτη δε γίνεται διαχωρισμός μεταξύ περιστατικών 
της κοινότητας και νοσοκομειακής προέλευσης  

 Η πιο συχνή εστία λοίμωξης ήταν οι SSTIs 

 Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού ήταν η 3η πιο συχνή 
λοίμωξη χωρίς να καθορίζεται η θέση της λοίμωξης 
(παραρρίνιοι κόλποι, οφθαλμοί, πνεύμονες, κ.τ.λ.) 

Η επίπτωση του MRSA 
παρουσίασε μείωση από 46.4% το 

2005 σε  31.6% μέχρι το 2014 

Η αντοχή στην κλινδαμυκίνη 
σταδιακά αυξήθηκε από 9.3% το 

2005 σε 14% το 2014 





 Αναδρομική μελέτη στην οποία συγκεντρώθηκαν 
καλλιέργειες παιδιών <18 ετών (συνολικά 2.431 δείγματα) 
στο νοσοκομείο Johns Hopkins μεταξύ 1/2005 και 3/2017 

 

 

 

 

MRSA : 38% και MSSA : 62% 

Μεταξύ 2005 και 2017 η επίπτωση του MRSA 
μειώθηκε από 41% σε 27% 

Αύξηση στην αντοχή της κλινδαμυκίνης από 21% σε 
38% και ακόμα μεγαλύτερη από 5% σε 40% για τον 

MSSA 

 Η αντοχή στην TMP-SMX αυξήθηκε στα στελέχη 
MRSA (από 2% σε 13%) αλλά για τα στελέχη MSSA 
παρέμεινε στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια της 

μελέτης (από 5% σε 7%) 

Παιδιά με λοιμώξεις της 
κοινότητας παρουσίασαν 
τα υψηλότερα ποσοστά 

αντοχής τόσο στην 
κλινδαμυκίνη όσο και 

στην TMP-SMX 



 



 Καταγράφηκαν παιδιά έως 15 ετών με σταφυλοκοκκική 
λοίμωξη της κοινότητας ή διεισδυτική σταφυλοκοκκική 
λοίμωξη, που εξετάσθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία ή 
νοσηλεύτηκαν στις παιδιατρικές, χειρουργικές και 
ορθοπεδικές κλινικές του Νοσοκομείου 

  Αναδρομικά μελετήθηκαν τα έτη 2007 – 2012 και 
συλλογή δειγμάτων έγινε προοπτικά για την περίοδο από 
1/1/2013 έως 31/12/2016 



Η πλειονότητα αφορούσε σε λοιμώξεις δέρματος και  
μαλακών μορίων (85.3%) 

Στις διεισδυτικές λοιμώξεις για το ίδιο χρονικό διάστημα, 
η επίπτωση του MRSA ήταν 34.3 % 



Εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά αντοχής στη γενταμυκίνη (<3%), 
κοτριμοξαζόλη (<1%), ριφαμπικίνη (<1%), σιπροφλοξασίνη 

(<4.5%) 



Που οφείλεται η αλλαγή στην επιδημιολογία; 

 Κυκλική κυκλοφορία κλώνων MSSA που τείνουν να 
αντικαταστήσουν τον επικρατούντα κλώνο MRSA 

 Ο πληθυσμός στελεχών MSSA σε μια κοινότητα είναι 
πολυμορφικός, με πολλούς κλώνους να κυκλοφορούν 
ταυτόχρονα  

 Κατά την επιδημία της τελευταίας 20ετίας από τον 
MRSA, επικράτησαν ο ευρωπαϊκός ST-80 κλώνος και ο 
USA 300 που ανήκουν σε καθορισμένο κλωνικό τύπο ο 
καθένας 



Αντοχή του σταφυλοκόκκου γλυκοπεπτίδια  - 
λινεζολίδη 
 

 Βανκομυκίνη : 

1. Στελέχη VISA/GISA με ενδιάμεση αντοχή(Intermediate 

Vancomycin/Glycopeptide Resistant), με MIC 4-8 μg/ml  

2. Στελέχη VRSA/GRSA με αντοχή 
(Vancomycin/Glycopeptide Resistant Staphylococcus 

Aureus), με MIC>32μg/ml  

3. Ετερο-αντοχή στην βανκομυκίνη (h-VISA) : ύπαρξη 
υποπληθυσμών ανθεκτικών σταφυλοκόκκων. Σε βαρειές 
λοιμώξεις παρατηρείται κλινική αποτυχία αν MIC≥1μg/ml 

 Λινεζολίδη : σποραδικές περιπτώσεις αντοχής (σε ασθενείς  
που λαμβάνουν το φάρμακο για μεγάλο χρονικό διάστημα) 

 

 

 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 



Αντιμετώπιση επιφανειακών δερματικών 
λοιμώξεων  

 Για παιδιά με ήπιες δερματικές λοιμώξεις (μολυσματικό 
κηρίο, επιμολυνθέν εκζεμα κ.λ.π.) συστήνεται τοπική αγωγή 
με μουπιροσίνη και παρακολούθηση 

 Για ήπια δερματικά αποστήματα απαιτείται διάνοιξη και 
παροχέτευση 

Αντιβιοτική αγωγή για αποστήματα συστήνεται όταν : 
 υπάρχουν πολλαπλές εντοπίσεις 
 γρήγορη επιδείνωση 
 σημεία συστηματικής προσβολής  
 υποκείμενα νοσήματα και ανοσοανεπάρκεια   
 νεογνά και βρέφη 
 πρόσωπο, γεννητικά όργανα 
 απουσία ανταπόκρισης στην παροχέτευση 

 

Απαραίτητη η λήψη 
καλλιέργειας από το 
σημείο της  βλάβης 



Τοπική αγωγή 
1. Μουπιροσίνη (bactroban, mupirocin) 
 Υπάρχει διαθέσιμη για δερματική αλλά και ενδορρινική χρήση  
 2 φορές την ημέρα, για 5-7 ημέρες 
 Ένδειξη για εξάλειψη φορείας 

 
2. Φουσιδικό οξύ (Fucidin) 
 Παρουσιάζει υψηλή αντοχή (70%) 

 
3. Ρεταπαμουλίνη (Altargo) 
 Καλή αποτελεσματικότητα  
 Για δερματική χρήση μόνο (έχει αναφερθεί επίσταξη με τη χρήση 

στον ρινικό βλεννογόνο) 
 Για παιδιά και βρέφη >9 μηνών 
 2 φορές την ημέρα, για 5 -7ημέρες 

 



Αντιμικροβιακή αγωγή για εξωτερικούς 
ασθενείς 

 Kλινδαμυκίνη (30-40mg/kg σε 3 δόσεις), δεν υπάρχει σιρόπι 
(προσοχή λόγω αντοχής) 

 TMP-SMX (8-12 mg/kg για την TMP, σε 2 δόσεις) 
 Δοξυκυκλίνη για παιδιά >8 ετών (2-4mg/kg σε 2 δόσεις)  
 Λινεζολίδη (<12 ετών 30mg/kg σε 3 δόσεις και >12 ετών 

600mg, 2φορές την ημέρα). Έχει 100% βιοδιαθεσιμότητα, 
υψηλό κόστος 

 Κινολόνες : σιπροφλοξασίνη 
 Μακρολίδες : ήδη η αντοχή του MRSA είναι υπολογίσιμη 
 
Συστήνονται συνήθως 7-10 ημέρες αγωγής  

 
Η απόφαση για χορήγηση β-λακταμικών αντιβιοτικών εξατομικεύεται 
και η αγωγή τροποποιείται ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση και 

αποτελέσματα αντιβιογράμματος 



Εμπειρική αγωγή για νοσηλευόμενους 
ασθενείς για CA-MRSA 
 Κλινδαμυκίνη : όταν ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός και όταν 

τα ποσοστά αντοχής στην κλινδαμυκίνη είναι χαμηλά (< 10-15%) 
 Βανκομυκίνη 
 Τεϊκοπλανίνη 
 Λινεζολίδη : 100% δραστική, κατάλληλη για πνευμονία, 

βακτηριοστατικό (όχι σε σηψαιμία) 
 Δαπτομυκίνη : για επιπλεγμένες λοιμώξεις δέρματος-μαλακών μορίων 

και οστών και σηψαιμία. Όχι για πνευμονία 
 Κεφταρολίνη (Zinforo) : Νεότερη κεφαλοσπορίνη με ένδειξη για 

σοβαρές λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων αλλά και για 
πνευμονία, χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες 

 Αμινογλυκοσίδες : συνεργική δράση για το σταφυλόκοκκο 
 Τιγεγκυκλίνη  

 
Για τη διάρκεια της αγωγής, η απόφαση πάντα εξατομικεύεται ανάλογα 
με την κλινική ανταπόκριση και την εστία της λοίμωξης 

 

Χαμηλά ποσοστά 
αντοχής στα παιδιά 



Εμπειρική αγωγή για σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις αν CA-MRSA >10%  

  Ήπιες λοιμώξεις 
1.Μουπιροσίνη 

    2.Κλινδαμυκίνη  / 
TMP-SMX  

Μέτριες λοιμώξεις 
1.Κλινδαμυκίνη 
2.Βανκομυκίνη 

(παροχέτευση) 

Σοβαρές λοιμώξεις 
1.Βανκομυκίνη 
2.Λινεζολίδη  

3. Δαπτομυκίνη 
4. Κεφταρολίνη 

1.Αποστήματα : + RIF 
2.Βακτηριαιμία : + GEN 

3.Τοξικό σύνδρομο : + CLIN 

Αν απομονωθεί MSSA → β - λακταμικά 



Αγωγή για εξάλειψη του αποικισμού? 

 Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις  : 2 ή περισσότερα διακριτά 
επεισόδια σε διαφορετικά σημεία του σώματος τους 
τελευταίους 6 μήνες (παρά την κατάλληλη περιποίηση 
του τραύματος και την εφαρμογή κανόνων υγιεινής) 

 Συνεχής μετάδοση μεταξύ των μελών της οικογένειας 

 

 



Στρατηγικές εξάλειψης του αποικισμού 

 Εφαρμογή μουπιροσίνης ενδορρινικά, 2 φορές ημερησίως για 
7 μέρες  

 Αντισηψία δέρματος :  
 Χρήση αντισηπτικού διαλύματος χλωρεξιδίνης για το σώμα       

για 5 μέρες  
 Εμβάπτιση του σώματος σε νερό που περιέχει χλωρίνη για 15 

λεπτά, 2 φορές την εβδομάδα, για 3 μήνες. Το διάλυμα 
παρασκευάζεται με ¼ φλυντζανιού χλωρίνη σε ¼ μπανιέρας 
με νερό 

 Από του στόματος αντιβιοτικά δε συστήνονται για την 
εξάλειψη του αποικισμού 

 Η χορήγηση ενός αντιβιοτικού σε συνδυασμό με ριφαμπικίνη  
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν αποτύχουν τα υπόλοιπα 
μέτρα 
 
 



Απαιτείται εξάλειψη της φορείας και στα μέλη 
της οικογένειας? 

Σε περιπτώσεις που υποψιαζόμαστε μετάδοση μεταξύ των 
μελών της οικογένειας, συστήνεται : 

 Εφαρμογή κανόνων υγιεινής του περιβάλλοντος αλλά και 
προσωπικής υγιεινής για όλα τα μέλη της οικογένειας 

 Χορήγηση αγωγής στα μέλη με ενδείξεις 
σταφυλοκοκκικής λοίμωξης  

 Εξάλειψη αποικισμού με την εφαρμογή μουπιροσίνης 
ενδορρινικά στα μέλη που η καλλιέργεια ρινικού είναι 
θετική 

Καλλιέργειες δε συστήνονται μετά την αγωγή, αν δεν 
υπάρχουν ενδείξεις ενεργού λοίμωξης 

 

 



 Μετά από επαναλαμβανόμενη χρήση 
της μουπιροσίνης προκύπτουν 
ανθεκτικά στελέχη και η προσπάθεια 
εξάλειψης της φορείας αποτυγχάνει. 

 Η μουπιροσίνη δε συστήνεται ως αγωγή 
ρουτίνας 





Συμπερασματικά… 

 Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκκος αποτελεί συχνό πρόβλημα 
της παιδικής ηλικίας 

 Η επιδημιολογία των σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων στα 
παιδιά εξελίσσεται  

 Είναι σημαντικό η επιλογή της θεραπείας να βασίζεται 
στα τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα αντοχής 

 Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών ακόμα και για τοπική 
εφαρμογή, ευνοεί την ανάπτυξη αντοχής του βακτηρίου 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 



 Κλινδαμυκίνη : 40 mg/kg/μέρα σε 3 δόσεις  

 Βανκομυκίνη : 40-60mg/kg σε 3-4 δόσεις 

 Τεϊκοπλανίνη : 10mg/kg ανά 12 ώρες για τις 3 πρώτες 
δόσεις και μετά ανά 24 ώρες 

 Λινεζολίδη :<12 ετών, 10mg/kg iv, 3 φορές την ημέρα και 
>12 ετών 600mg, 2 φορές την ημέρα iv 

 Δαπτομυκίνη: 12-23 μηνών 10mg/kg, 2-6 ετών 9mg/kg, 
7-11 ετών 7mg/kg, >12 ετών 5 mg/kg ,1 φορά 
ημερησίως)  

 Κεφταρολίνη (Zinforo) : 2 μηνών-2 ετών, 8mg/kg κάθε 8 
ώρες και 2-12 ετών αλλά και 12-18 ετών με ΣΒ έως 33kg, 
12mg/kg κάθε 8 ώρες (max δόση 400mg x 3) 

 


