
  

Ελευθέριος Ζιώγος 

Επικουρικός Επιμελητής Β 

Μαιευτικής- Γυναικολογικής 
Κλινικής  

ΠΑΓΝΗ 

Ασυμπτωματική 
βακτηριουρία 



ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥΡΙΑ-ΟΡΙΣΜΟΙ 

≥105 απ./ml σε 2 διαδοχικά δείγματα (με το 
ίδιο παθογόνο) με μεσοδιάστημα 1 
εβδομάδας σε ασυμπτωματικό ασθενή 

≥105 απ./ml σε 1 δείγμα 

Η παρουσία πυουρίας δεν αλλάζει την αξιολόγηση ή 
την θεραπευτική προσέγγιση της ΑΒ 



ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥΡΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

Υγιείς νέες γυναίκες                          1-5% 

Εγκυες                                            1.9-9.5% 

Μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες          2.8-8.6% 

Γυναίκες >70 ετών                           11-15% 

Ανδρες >70 ετών                            3.6-19% 

Γυναίκες σε ιδρύματα                      25-50% 

Ανδρες σε ιδρύματα                         15-40% 

Ασθενείς με νευρογενή κύστη          23-89% 

Ασθενείς με μόνιμο ουροκαθετήρα      100% 

 Am. Fam. Phys. 2006 



ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥΡΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

E.coli το συχνότερο παθογόνο 

 80% σε νέες υγιείς γυναίκες 
Hooton et al.  N Engl J Med 2000 

Ακολουθούν άλλα εντεροβακτηριακά, 
P.aeruginosa, εντερόκοκκοι, 
στρεπτόκοκκοι ομάδος Β, CNS.... 

Σπάνια πολυμικροβιακές λοιμώξεις ή 
μύκητες σε ασθενείς με ξένα σώματα 

  



Βακτηριουρία χωρίς συμπτώματα 
  

Γιατί? 



• Down regulation of genes 

Infect Immun 2007; 75:3688 

Symptomatic infection Asymptomatic infection 





Βακτηριουρία χωρίς συμπτώματα. Γιατί? 

Μειωμένη έκφραση TLR4 σε ουδετερόφιλα 
παιδιών με ΑΒ σε σχέση με υγιή παιδιά 

Αυξημένα επίπεδα ρυθμιστικής πρωτεϊνης 
TRIF και μειωμένα επίπεδα ανασταλτικής 

πρωτεϊνης SIGIRR 

Αδρανοποίηση του TLR4 σε ποντίκια οδηγεί 
σε ασυμπτωματική λοίμωξη από E.coli 

J Infect Dis 2007; 196:475 



ΑΒ σε νέες υγιείς γυναίκες 

Hooton et al. N Engl J Med 2000 
~800 νέες γυναίκες, προοπτική μελέτη 6μηνης 
παρακολούθησης  

 Παροδική βακτηριουρία σε 24% των γυναικών  

 ΑΒ σε 5% των γυναικών 

 Επίμονη ΑΒ (>2μηνο) <1% 

RF: η χρήση ενδομητρίου σπειράματος και σπερμοκτόνων 
αλοιφών και η πρόσφατη σεξουαλική επαφή  

8% των γυναικών με ΑΒ παρουσίασαν συμπτωματική 
ουρολοίμωξη vs 1% των γυναικών χωρίς ΑΒ (p<0.001) 



ΑΒ σε νέες υγιείς γυναίκες 

Σε πολλές προοπτικές μελέτες αποδείχθηκε οτι 

 Η θεραπεία της ΑΒ δεν προφυλάσσει από την 
εμφάνιση συμπτωματικών επεισοδίων ουρολοίμωξης 
μακροπρόθεσμα 

 Η ΑΒ δεν ενοχοποιείται για μακροπρόθεσμες 
επιπλοκές όπως νεφρική ανεπάρκεια, υπέρταση, 
αυξημένη θνητότητα 

Σύσταση: 
 Η ΑΒ των νέων υγιών γυναικών 

δεν πρέπει να ελέγχεται ούτε να θεραπεύεται  

IDSA 2005, 
ΚΕΕΛΠΝΟ 2007 



AB  στην εγκυμοσύνη 
ΑΒ στην κύηση αυξάνει τον κίνδυνο                            
οξείας πυελονεφρίτιδας κατά 20-30 φορές 

ΑΒ στην κύηση αυξάνει τον κίνδυνο                     
πρόωρου τοκετού, γέννησης ελλιποβαρούς 
νεογνού  

Η θεραπεία της ΑΒ μειώνει τον κίνδυνο αυτών των  
επιπλοκών CID 1992, Obst Gyn 1989, J Infect Dis 1994, Clin Exper 

Obst Gyn 2002, Cochrane Database Syst Rev 2007 

                                               Συστάσεις:  
 Πρέπει να γίνεται συστηματικός έλεγχος για ΑΒ στο πρώτο τρίμηνο 
 Η ΑΒ στην κύηση πρέπει να θεραπεύεται όπως επί κυστίτιδας 
 Πρέπει να γίνεται συστηματική παρακολούθηση για υποτροπή ΑΒ 

IDSA 2005, 
ΚΕΕΛΠΝΟ 2007 



 

                                              
 

• Μετα-αναλύσεις έδειξαν ότι η αθεράπευτη 
ασυμπτωματική βακτηριουρία εξελίσσεται σε 
πυελονεφρίτιδα και οδηγεί σε γέννηση  νεογνών 
χαμηλού βάρους ή πρόωρο τοκετό 

                                                                                                                             
                                                                                                                             
 
• Μείωση του κινδύνου όταν η ασυμπτωματική 

βακτηριουρία θεραπεύεται κατά την κύηση 
 

Romero R. Obst Gyn 1989  
                                                                                                                             

Mittendorf R. Clin Inf Dis 1992 

Romero R. Obst Gyn 1989  
                                                                                                                             

Mittendorf R. Clin Inf Dis 1992 
 
 
 

Person K Scand J Inf Dis 1986 



•σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για λοίμωξη του γεννητικού συστήματος και 
επιλόχεια ενδομητρίτιδα  

                                                                                                                             
Krohn MA J Inf Dis 1999                                                                                                                             

Anderson BL. An J Obst Gyns 2007 
 

•Ε.Coli αποτελεί το πιο συχνό αίτιο βακτηριουρίας, κυστίτιδας και 
πυελονεφρίτιδας στην κύηση 

 
 

•ο GBS απομονώνεται στο 7-30% των κυήσεων με ασυμπτωματική 
βακτηριουρία 

                                                                                             Wood EG Am J Obst Gyn 1981 



• Επιπλέκει 2-7% των κυήσεων,κυρίως πολυτόκες 
 

• H τελευταία screening κ/α ούρων λαμβάνεται νωρίς στην κύηση 
                                                                                                                  Nicolle  LE Clin Inf Dis 2005 
 
• θεραπευτική αντιμετώπιση της ασυμπτωματικής βακτηριουρίας από GBS με 

συγκέντρωση <105 πριν την 35η βδομάδα είναι αβέβαιη, ορισμένοι την προτείνουν προς 
αποφυγή ουρολοιμώξεων και πρόωρου τοκετού 

                                                                                                                 Aungst M. Am J Perinat 2004 
 
• Προοπτική μελέτη 65 γυναικών με ασυμπτωματική βακτηριουρία κατά την 27η-31η εβδ 

κύησης, λαμβάνοντας θεραπεία μείωσε τη συχνότητα πρόωρου τοκετού από 38% σε 5% 
και την πρόωρη ρήξη υμένων από 53% σε 11% 

                                                                                                                    Thomsen AC Lancet 1987 
 
• αναδρομική μελέτη 305 γυναικών στις πρώτες εβδ κύησης (122 με βακτηριουρία και 183 

χωρίς), διαπιστώθηκε συσχέτιση της μη θεραπευθείσας ασυμπτωματικής βακτηριουρίας 
και χοριοαμνιονίτιδας  

                                                                                                                           Anderson BL. AmJ Obst Gyn 2007 
• Θεραπευτική αντιμετώπιση: amoxicillin, Penicillin G, Cefalexin (διάρκεια θεραπείας 3-7 

ημέρες) 
                                                                                                                   Nicolle  LE Clin Inf Dis 2005 

Sterqvist K.J Inf Dis 1987 



• Μετά τη θεραπεία νέα κ/α ούρων, και περιοδικός screening έλεγχος 
με κ/α ούρων σ’όλη τη διάρκεια της κύησης 
 
 

• Αποίκιση του γεννητικού συστήματος από GBS εξακολουθεί παρά 
τη θεραπεία της βακτηριουρίας. Οι γυναίκες θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε screening έλεγχο ανίχνευσης του GBS στο ορθό, 
κόλπο ->χορήγηση χημειοπροφύλαξης κατά τον τοκετό 

 



AB και σακχαρώδης διαβήτης 
Αυξημένη επίπτωση (8-15%) που σχετίζεται με τη διαρκεια 
του ΣΔ και τις επιπλοκες του παρα με τη ρύθμιση του 
σακχαρου 
Η ΑΒ δεν ενοχοποιείται για μακροπρόθεσμες επιπλοκές 
όπως νεφρική ανεπάρκεια, υπέρταση, επιπλοκές από κακή 
ρύθμιση ΣΔ, αυξημένη θνητότητα 

Η θεραπεία της ΑΒ δεν μειώνει τα επεισόδια 
συμπτωματικής ουρολοίμωξης  

Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για ΑΒ παρουσίαζαν 
συχνότερα ανεπιθύμητες ενέργειες από τα αντιβιοτικά 

N Engl J Med 2002 



AB και σακχαρώδης διαβήτης 

Σύσταση: 

 Η ΑΒ των διαβητικών ασθενών  

δεν πρέπει να ελέγχεται ούτε να  

θεραπεύεται 
IDSA 2005, ΚΕΕΛΠΝΟ 2007 

 



ΑΒ στην τρίτη ηλικία 

ΑΒ δεν συσχετίζεται με μακροχρόνιες επιπλοκές ούτε με 
αυξημένη θνητότητα 

Η θεραπεία της ΑΒ δεν μειώνει τη συχνότητα των 
συμπτωματικών ουρολοιμώξεων 

Η θεραπεία της ΑΒ συνοδεύεται από αυξημένη συχνότητα 
ανεπιθυμήτων ενεργειών από τα αντιβιοτικά και οδηγεί στον 
αποικισμό με ανθεκτικά στελέχη 

N Engl J Med 1986, N Engl J Med 1983, Ann Intern Med 1994, Am J Ger Soc 1991  

 
Σύσταση: Η ΑΒ των ηλικιωμένων 

δεν πρέπει να ελέγχεται  
ούτε να θεραπεύεται 

 
IDSA 2005, 
ΚΕΕΛΠΝΟ 2007 



AB σε ασθενείς με μόνιμο ουροκαθετήρα 

H συχνότερη νοσοκομειακή (health care – associated) 
λοίμωξη. Αντιπροσωπεύει  >40% των νοσοκομειακών 
λοιμώξεων 

Σε  >5.000.000 ασθενείς τοποθετείται μόνιμος 
ουροκαθετήρας/έτος στις ΗΠΑ 

Μικροβιαιμία συμβαίνει σε < 1% των ασθενών 

 
ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ 
ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Arch Intern Med 2000 



AB σε ασθενείς με μόνιμο ουροκαθετήρα- 

Παθογένεια 

60% 

40% 



ΑΒ επί μόνιμου ουροκαθετήρα - Επίπτωση 

 

• Με ανοικτό σύστημα παροχέτευσης όλοι οι ασθενείς 
έχουν βακτηριουρία μετά την 4η ημέρα 

• Με κλειστό σύστημα παροχέτευσης 50% των ασθενών 
έχουν στείρα ούρα τις πρώτες 10-14 ημέρες 

• Η επίπτωση της βακτηριουρίας αυξάνει κατά 3-10% κάθε 
ημέρα 

• Ολοι οι ασθενείς έχουν μικροβιουρία μετά από 1 μήνα  

 

N Engl J Med 1966;274:1154-61 



Παθογένεια των λοιμώξεων επί παρουσίας 
ουροκαθετήρα 

Ανάπτυξη εξωκυττάριας 
βλεννοπολυσακχαρίδης 

(biofilm ή slime) 

Biofilm: 
μικροοργανισμοί μέσα 

σε εξωκυττάρια 
βλεννοπολυσακχαρίδη 



ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
 ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΟΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΚΚΟ !!! 
 ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 ≥102 CFU/ml ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ  

 



AB σε ασθενείς με μόνιμο ουροκαθετήρα 

• Ο κινδυνος επιπλοκών από την ασυμπτωματική 
βακτηριουρία είναι πολύ μικρός 
• Η θεραπεία δεν προλαμβάνει την υποτροπή της 
βακτηριουρίας ούτε τα επεισόδια συμπτωματικής 
ουρολοίμωξης αντίθετα οδηγεί σε αποικισμό με 
ανθεκτικότερα μικροβια ή μύκητες 

Σύσταση: 
H AB σε ασθενείς με μόνιμο ουροκαθετήρα  

δεν πρέπει να θεραπεύεται 

IDSA 2005, 
ΚΕΕΛΠΝΟ 2007 



Κυριότερος παράγων κινδύνου:η διάρκεια του καθετηριασμού 

Αυστηρή τήρηση των ενδείξεων τοποθέτησης ουροκαθετήρα 

Χειρουργική επέμβαση 

Μέτρηση ούρων 

Κατακράτηση ούρων 

Ακράτεια ούρων 

Ο ουροκαθετήρας πρέπει να αφαιρείται το ταχύτερο δυνατόν 

Infect Dis Clin North Am 1997;11(3):609 



Βασικές αρχές για τη σωστή χρήση του 
μόνιμου ουροκαθετήρα 

 Η τοποθέτηση και η αλλαγή του ουροκαθετήρα να 
γίνεται με αυστηρά άσηπτες συνθήκες 

 Το κλειστό κύκλωμα δεν παραβιάζεται 

 Ο ουροσυλλέκτης αδειάζεται ανα τακτά χρονικά 
διαστήματα (ανα 8ωρο) από το ειδικό βρυσάκι, χωρίς 
αυτό να ακουμπά στο δοχείο.  

 Απαιτείται χρήση γαντιών και καλό πλύσιμο χεριών 
προ και μετά τον χειρισμό του ουροσυλλέκτη  

ESGNI, guideline statements, 2000 



Βασικές αρχές για τη σωστή χρήση του μόνιμου 
ουροκαθετήρα 

 Ο ουροκαθετήρας δεν αλλάζεται ανα τακτά χρονικά 
διαστήματα παρά μόνο αν κινδυνεύει να αποφραχθεί 

 Δεν συνιστάται η χορήγηση αντιβιοτικών κατά την 
τοποθέτηση ή την αλλαγή του ουροκαθετήρα 

 Πάντα προηγείται λήψη καλλιεργείας ούρων πρίν την 
αφαίρεση του ουροκαθετήρα 

 Χρησιμοποιείται καθετήρας με τη μικρότερη δυνατή 
διάμετρο και ενδοκυστικό μπαλόνι με το μικρότερο δυνατό 
όγκο (5cc) 

 Δεν απαιτείται καθημερινός καθαρισμός της βαλάνου 

ESGNI, guideline statements, 2000 



 

Βασικές αρχές για τη σωστή χρήση του μόνιμου 
ουροκαθετήρα  

 Ο ουροσυλλέκτης πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδο 
χαμηλότερο της ουροδόχου κύστεως 

 Ο ουροσυλλέκτης δεν πρέπει να ακουμπά στο πάτωμα  

Επί μεταφοράς του ασθενούς, ο καθετήρας πρέπει να 
κλείνεται 

 Πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των ούρων 

 

  

 



Εξωτερικοί καθετήρες: δεν μειώνεται ο κίνδυνος 
ουρολοιμώξεων, απαιτείται ίσως καθημερινός 
καθαρισμός και αλλαγή του εξ. καθετήρα 

Διαλείποντες καθετηριασμοί αντί μόνιμου 
ουροκαθετήρα: μικρότερα ποσοστά βακτηριουρίας 

Υπερηβικός καθετηριασμός αντί μόνιμου 
ουροκαθετήρα: μικρότερα ποσοστά βακτηριουρίας 

 

Cochrane Database Syst Rev 2005(3):CD004203 



ΑΒ μετά την αφαίρεση προσωρινού ουροκαθετήρα 

Προοπτική τυχαιοποιημένη συγκριτική με placebo μελέτη για την 
θεραπεία της ΑΒ μετά την αφαίρεση προσωρινού ουροκαθετήρα 

36%  αυτόματη κάθαρση της βακτηριουρίας 

Κανένας ασθενής στην ομάδα που έλαβε αντιβιοτικά δεν παρουσίασε 
συμπτωματική ουρολοίμωξη   
26% των ασθενών που έλαβαν placebo παρουσίασaν συμπτωματική 
ουρολοίμωξη  

Πιθανόν να χρειάζεται θεραπεία της ΑΒ  
όταν επιμένει μετά 48 ώρες από την αφαίρεση ουροκαθετήρα 

Ann Intern Med 1991 

IDSA 2005 



ΑΒ προ ουρολογικών επεμβάσεων 

Κίνδυνος μικροβιαιμίας 60%  

Σήψη 6-10% 

Πριν από οποιαδήποτε τραυματική επέμβαση  
στο ουροποιητικό (διουρηθρική προστατεκτομή,  

τοποθέτηση pig tail, λιθοτριψία, κυστεοσκόπηση...)  
πρέπει να προηγείται αποστείρωση των ούρων Πότε;  

Για πόσο; 
 



ΑΒ μετά από ουρολογικές επεμβάσεις 

Νεοκύστη: ΑΒ 75% τον πρώτο μήνα μειώνεται σε 7% σε 
18 μήνες χωρίς αγωγή  

BJU Int 2005;96:391 

H χορήγηση αντιβιοτικών δεν εκριζώνει την ΑΒ 

Η καλή κένωση της νεοκύστης μειώνει την ΑΒ 
Eur Urol 2004;45:233 

Μεγάλες ποσότητες IgA που παράγονται από τον 
βλεννογόνο του ειλεού προστατεύουν από την 
εμφάνιση συμπτωματικής ουρολοίμωξης 

Urol Clin North Amer 2002;29:251 



ΑΒ μετά από ουρολογικές επεμβάσεις 

Διαδερμική Νεφροστομία: 100% 
συνοδεύεται από ΑΒ 

Αλλαγή της νεφροστομίας ή του 
stent: 10% συνοδεύεται από 
παροδική βακτηριαιμία  

H χορήγηση αντιβιοτικών προ του 
χειρισμού δεν μειώνει τα ποσοστά 
βακτηριαιμίας 

Cronan et al. Radiology 1989 



ΑΒ προ τοποθέτησης ξένου σώματος 

Δεν υπάρχει σύσταση για θεραπεία της ΑΒ από την 
IDSA, την ΑΑΟS, το ΚΕΕΛΠΝΟ 

Εν τούτοις 

Συστήνεται η θεραπεία κάθε εστίας λοίμωξης πριν από 
οποιαδήποτε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση 
για την πρόληψη της λοίμωξης του εγχειρητικού πεδίου 

Mangram et al. Infect Control Hosp Epidemiol 1999 

 



ΑΒ σε ανοσοκατασταλμένους 

Ουδετεροπενία 
Στις οδηγίες του CDC για την προφύλαξη από 
ευκαιριακές λοιμώξεις σε ασθενείς με μεταμόσχευση 
μυελού δεν συστήνεται ο έλεγχος και η θεραπεία της ΑΒ 

MMWR 2000 

Στις οδηγίες της IDSA δεν συστήνεται ο έλεγχος και η 
θεραπεία της ΑΒ                                               CID 2005 

Εν τούτοις, οι περισσότεροι κλινικοί θεραπεύουν την ΑΒ 
σε ουδετεροπενικούς ασθενείς λόγω αυξημένου 
κινδύνου για συμπτωματική ουρολοίμωξη 

Infect Dis Clin North Amer 2003 



ΑΒ σε ανοσοκατασταλμένους 

Μεταμόσχευση νεφρού  

 η προφύλαξη ευκαιριακών λοιμώξεων μειώνει την ΑΒ 

 η χορήγηση αντιβιοτικών για την ΑΒ δεν μειώνει τις 
 συμπτωματικές ουρολοιμώξεις 

 η ΑΒ δεν συνοδεύεται από επιπλοκές όπως μειωμένη επιβίωση του 
 μοσχεύματος ή επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας 

 Παράγων κινδύνου για την επιβίωση του μοσχεύματος είναι η 
 παρουσία ουρολογικών επιπλοκών και όχι η ΑΒ 

Urol J 2005, Arch Surg 1989, BMJ 1979, Clin Transplant 1998, Ann 
Transplant 2001, CID 2001 

Η θεραπεία της ΑΒ σε μεταμόσχευση νεφρού  

είναι αμφιλεγόμενη 
 



Ασυμπτωματική μυκητουρία 

Πολύ δύσκολη η αξιολόγηση της κλινικής 
της σημασίας  

Συνήθως πρόκειται για επιμόλυνση ή 
αποικισμό σε ασθενείς με ξένα σώματα 

Η αφαίρεση ή αντικατάσταση του ξένου σώματος μπορεί να 
εξαλείψει την μυκητουρία 

Σπανίως μπορεί να υποκρύπτει λοίμωξη του κατωτέρου ή 
του ανωτέρου ουροποιητικού ή συστηματική καντιντίαση 
με αιματογενή διασπορά σε διάφορα όργανα  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://medicineworld.org/images/blogs/10-2007/candida-albicans-2941.gif&imgrefurl=http://medicineworld.org/cancer/lead/10-2007/how-candida-albicans-transforms.html&h=331&w=331&sz=113&hl=en&start=40&tbnid=KyhZEk2z8SLPqM:&tbnh=119&tbnw=119&prev=�
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ourhealth.com.au/uploaded_images/candida-albicans-743687.jpg&imgrefurl=http://www.ourhealth.com.au/&h=448&w=450&sz=33&hl=en&start=31&tbnid=I9EfDT5DNNs3RM:&tbnh=126&tbnw=127&prev=�


Ασυμπτωματική μυκητουρία 

Θεραπεία έχει ένδειξη σε 

Ανοσοκαταστολή (ουδετεροπενία, μεταμόσχευση) 

Ελλιποβαρή νεογνά 

Προ ουρολογικών τραυματικών επεμβάσεων 

Αν υπάρχει κλινική υποψία συστηματικής καντιντίασης ή 
λοίμωξης του ουροποιητικού 

ΚΕΕΛΠΝΟ 2007 



Η θεραπεία της ασυμπτωματικής  

βακτηριουρίας έχει ένδειξη μόνο 
 

Σε κύηση 

Σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς 

Προ τραυματικών επεμβάσεων στο 
ουροποιητικό 
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