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Το επείγον στην Παιδιατρική πράξη

Λοιμωξιολογία
Ηλίας Ιωσηφίδης
Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Γ’ Παιδιατρική Κλινική, ΑΠΘ

Συχνότεροι λόγοι επίσκεψης
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
– Πυρετός (30%)
– Τραύμα
– Αναπνευστική δυσχέρεια
– Έμετοι
– Διάρροια
– Λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού

Εκτίμηση-διαλογή ασθενών:
ποιο παιδί έχει σήψη;
ΤΕΠ, ιατρείο
• Κοινά
συμπτώματα
• Ποιο παιδί
έχει
απειλητική
για τη ζωή
λοίμωξη;

«Ο εφιάλτης κάθε παιδιάτρου»

Εκτίμηση-διαλογή ασθενών:
ποιο παιδί έχει σήψη;
Λοίμωξη
• Ιστορικό, παράγοντες
κινδύνου για σήψη
• Κλινική εκτίμηση
Δείκτες άμεσηςαξιολόγησης
• Συμπεριφορά
• Κυκλοφορικό
• Αναπνευστικό

Πιθανή εστία λοίμωξης
Ενδελεχής κλινική εξέταση
• Με εστία
• Χωρίς εστία
• Εργαστηριακός
έλεγχος

Βήμα 1: Άμεση εκτίμηση
• Pediatric Assessment Triangle (PAT)
αξιολόγηση, ΌΧΙ διάγνωση

Έργο αναπνοή

Κλινική Εμφάνιση

Παιδιατρική εκτίμηση

Κυκλοφορία στο δέρμα

Βήμα 1: Άμεση εκτίμηση
• Pediatric Assessment Triangle
(PAT)
Εγρήγορση

Βλεμματική επαφή
Κλινική Εμφάνιση

Ομιλία ή κλάμα
Κινητική δραστηριότητα
Τόνος

Συνολική εμφάνιση του παιδιού αντανακλά την επάρκεια της οξυγόνωσης,
του αερισμού και της ιστικής αιμάτωσης

Βήμα 1: Άμεση εκτίμηση
• Pediatric Assessment Triangle
(PAT)
• Ακουστοί παθολογικοί
αναπνευστικοί ήχοι
• Stridor, wheezing, grunting
• Εισολκές
• Αναπέταση ρινικών πτερυγίων

Έργο αναπνοή

Βήμα 1: Άμεση εκτίμηση
• Pediatric Assessment Triangle (PAT)
• Θερμοκρασία του δέρματος
• Εκτίμηση σφυγμού
• CRT (χρόνος τριχοειδικής
επαναπλήρωσης

Η μη επαρκής άρδευση ζωτικών
οργάνων οδηγεί σε αντισταθμιστική
αγγειοσύσπαση σε μη ζωτικές
ανατομικές δομές, κυρίως στο
δέρμα
Η κυκλοφορία στο δέρμα
αντανακλά τη συνολική επάρκεια
της ιστικής αιμάτωσης

• Χρώμα
Κυκλοφορία στο δέρμα

Βήμα 2: Ενυδάτωση
• Fluids-in
– Συχνότητα σίτισης 24 ώρες πριν την εκτίμηση
<50% του φυσιολογικού= αφυδάτωση

• Fluids-out
– Σημαντική μείωση της διούρησης
<50% της φυσιολογική διούρησης

Βήμα 3: Παράγοντες κινδύνου για σήψη
• Η μικρή ηλικία (<1 έτους και ιδίως <1 μην)
• Πρόσφατο ιστορικό χειρουργείου (6 εβδ)
• Μειωμένη άμυνα
– Φάρμακα: στεροειδή, χημειοθεραπεία,
ανοσοκατασταλτικά
– Νοσήματα: HIV, ασπληνία (λειτουργική, ανατομική)

• Ξένα σώματα/καθετήρες
– Κεντρικός φλεβικός καθετήρας
– Εξωτερική παροχέτευση

Μήπως έχει Σήψη; (= Λοίμωξη + SIRS)
(SIRS=Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης)

ΛΟΙΜΩΞΗ

•
•

•
•

ΣΗΨΗ

ΠΥΡΕΤΟΣ: Θ >38,3oC ή < 36oC
ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ: σφύξεις ανάλογα με την ηλικία ή
Βραδυκαρδία για βρέφη < 1έτους
ΥΠΕΡΠΝΟΙΑ: Αναπνοές ανάλογα με την ηλικία
ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ (-ΠΕΝΙΑ): ανάλογα με την
ηλικία ή >10% άωρες μορφές

SIRS

Αίτια SIRS:
Λοίμωξη
Τραύμα
Έγκαυμα
Παγκρεατίτιδα

Sepsis risk stratification tool: children aged under 5 years in hospital

High risk criteria
·

·

·

·
·
·
·

Behaviour:
▫ no response to social cues
▫ appears ill to a healthcare professional
▫ does not wake, or if roused does not stay awake
▫ weak high-pitched or continuous cry
Heart rate:
▫ aged under 1 year: 160 beats per minute or
]]more
▫ aged 1–2 years: 150 beats per minute or more
▫ aged 3–4 years: 140 beats per minute or more
▫ heart rate less than 60 beats per minute at any
]]age
Respiratory rate:
▫ aged under 1 year: 60 breaths per minute or
]]more
▫ aged 1–2 years: 50 breaths per minute or more
▫ aged 3–4 years: 40 breaths per minute or more
▫ grunting
▫ apnoea
▫ oxygen saturation of less than 90% in air or
]]increased oxygen requirement over baseline
Mottled or ashen appearance
Cyanosis of skin, lips or tongue
Non-blanching rash of skin
Temperature:
▫ aged under 3 months: 38°C or more
▫ any age: less than 36°C

M oderate to high risk criteria
·

·

·

·
·
·
·
·
·

Behaviour:
▫ not responding normally to social cues
▫ no smile
▫ wakes only with prolonged stimulation
▫ decreased activity
▫ parent or carer concern that child is behaving differently
]]from usual
Heart rate:
▫ aged under 1 year: 150–159 beats per minute
▫ aged 1–2 years: 140–149 beats per minute
▫ aged 3–4 years: 130–139 beats per minute
Respiratory rate:
▫ aged under 1 year: 50–59 breaths per minute
▫ aged 1–2 years: 40–49 breaths per minute
▫ aged 3–4 years: 35–39 breaths per minute
▫ oxygen saturation less than 92% in air or increased oxygen
]]requirement over baseline
▫ nasal flaring
Capillary refill time of 3 seconds or more
Reduced urine output, or for catheterised patients passed less
than 1 ml/ kg of urine per hour
Pallor of skin, lips or tongue
Temperature:
▫ aged 3–6 months: 39°C or more
Leg pain
Cold hands or feet

Low risk criteria
·
·
·
·
·
·

Responds normally to social
cues
Content or smiles
Stays awake or awakens
quickly
Strong normal cry or not
crying
No high risk or moderate to
high risk criteria met
Normal colour

1 or more high risk
criteria met

2 or more moderate to high
risk criteria met

Only 1 moderate to high risk
criterion met

Suspected sepsis, no high or high
to moderate risk criteria met

Arrange immediate review by senior clinical decision maker
(paediatric or emergency care ST4 or above or equivalent)

Carry out venous blood tests

Clinician review and consider
blood tests within 1 hour

Clinical assessment
and manage
according to clinical

Sepsis risk stratification tool: children aged 5-11 years in hospital

High risk criteria
·

·

·

·
·
·

Behaviour:
▫ objective evidence of altered behaviour or
]]mental state
▫ appears ill to a healthcare professional
▫ does not wake, or if roused does not stay awake
Heart rate:
▫ aged 5 years: 130 beats per minute or more
▫ aged 6–7 years: 120 beats per minute or more
▫ aged 8–11 years: 115 beats per minute or more
▫ heart rate less than 60 beats per minute at any
]]age
Respiratory rate:
▫ aged 5 years: 29 breaths per minute or more
▫ aged 6–7 years: 27 breaths per minute or more
▫ aged 8–11 years: 25 breaths per minute or more
▫ oxygen saturation of less than 90% in air or
]]increased oxygen requirement over baseline
Mottled or ashen appearance
Cyanosis of skin, lips or tongue
Non-blanching rash of skin

M oderate to high risk criteria
·

·

·

·
·
·
·
·

Behaviour:
▫ not behaving normally
▫ decreased activity
▫ parent or carer concern that child is behaving differently
]]from usual
Heart rate:
▫ aged 5 years: 120–129 beats per minute
▫ aged 6–7 years: 110–119 beats per minute
▫ aged 8–11 years: 105–114 beats per minute
Respiratory rate:
▫ aged 5 years: 24–28 breaths per minute
▫ aged 6–7 years: 24–26 breaths per minute
▫ aged 8–11 years: 22–24 breaths per minute
▫ oxygen saturation less than 92% in air or increased oxygen
]]requirement over baseline
Capillary refill time of 3 seconds or more
Reduced urine output, or for catheterised patients passed less
than 1 ml/ kg of urine per hour
Tympanic temperature less than 36°C
Leg pain
Cold hands or feet

Low risk criteria
·
·

Normal behaviour
No high risk or moderate to
high risk criteria met

1 or more high risk
criteria met

2 or more moderate to high
risk criteria met

Only 1 moderate to high risk
criterion met

Suspected sepsis, no high or high
to moderate risk criteria met

Arrange immediate review by senior clinical decision maker
(paediatric or emergency care ST4 or above or equivalent)

Carry out venous blood tests

Clinician review and consider
blood tests within 1 hour

Clinical assessment
and manage

Αιτιολογικοί παράγοντες σήψης
Νεογνά

β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας Β,
εντεροβακτηριοειδή (E. coli), σταφυλόκοκκος,
λιστέρια, HSV, νοσοκομειακά παθογόνα, άλλοι
ιοί, Candida

Μεγαλύτερα παιδιά
(κοινότητα)

πνευμονιόκοκκος, μηνιγγιτιδόκοκκος, χρυσίζων
σταφυλόκοκκος, εντεροβακτηριοειδή, ιοί (RSV,
γρίπης, εντεροϊοί)

Νοσηλευόμενα
παιδιά

επιπλέον: σταφυλόκοκκοι πηκτάση – αρνητικοί,
Pseudomonas, Acinetobacter, σπανιότερα
εντεροβακτηριοειδή (Serratia), Candida

Ειδικές κατηγορίες /
ανοσοκατεσταλμένοι
ασθενείς

-ασπληνία / δρεπανοκυτταρική: S. pneumoniae,
Salmonella
-νεφρωσικό σύνδρομο: S. pneumoniae
-έλλειψη C5-C9: N. meningitidis

Ειδικά νοσήματα
Εμπύρετο- εξάνθημα
Μηνιγγοκοκκαιμία Neisseria meningitidis

Ταχύτατη εξέλιξη (ώρες)
Βαρύτατη μορφή – δυνητικά θανατηφόρος
Θνητότητα > 15%

Γαγγραινώδες έκθυμα
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Αντιμετώπιση
Υποστηρικτικά μέτρα

• Φλεβική πρόσβαση
• Παρακολούθηση
ζωτικών σημείων
διούρησης

•

Χορήγηση bolus 0,9%
NaCl για αιμοδυναμική
σταθεροποίηση
αν χρειάζεται

•

Καταπληξία→
18

Αντιμικροβιακή αγωγή
Είναι εμπειρική
•

Πρέπει να είναι δραστική

•

Πρέπει να χορηγηθεί άμεσα

•

Κεφτριαξόνη/κεφοταξίμη
Έχουν όμοιο (ευρύ) αντιμικροβιακό φάσμα:
- Gram-θετικά βακτήρια (S. pneumoniae, S. aureus – MSSA, S.
pyogenes, S. agalactiae)
- Gram-αρνητικά βακτήρια (N. meningitidis, εντεροβακτηριοειδή - E. coli,
K. pneumoniae, Proteus-, Salmonella)

•

Προσθήκη αμινογλυκοσίδης, γλυκοπεπτιδίου
–

Υποψία ανθεκτικού μικροβίου

Εμπύρετο εξάνθημα.. Όχι πάνα σήψη

Ερυθρά

Ιλαρά

Ανεμευλογιά

Βρεφική ροδάνθη

Λοιμώδης
μονοπυρήνωση

Λοιμώδες ερύθημα

Σταφυλοκοκκικό αποφολιδωτικό σύνδρομο ή
SSSS (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome)
Αίτιο: αποφολιδωτική τοξίνηETA και ETB Staphylococcus aureus
Κυρίως παιδιά < 5 ετών

• Πυρετός
• Ευερεθιστότητα
• Καθολικό οστρακιοειδές εξάνθημα
• Μετά 48 ώρες – χαλαρές φυσαλίδες και διαβρώσεις στο δέρμα
• Σημείο Nikolsky +
ΔΔ: οστρακιά, συν.Stevens-Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, σύνδρομο
τοξικής καταπληξίας

Αντιμετώπιση

✓εισαγωγή
✓ φροντίδα για αποφυγή επιμολύνσεων
✓ ισοζύγιο υγρών-ηλεκτρολυτών
✓ παρεντερική αντισταφυλοκοκκική αγωγή(κλοξακιλλίνη,
κλινδαμυκίνη)

β-hemolytic streptococcus group A (GAS)
διεισδυτική νόσος
•
•
•
•

σήψη
Δραματικά
ταχεία
πνευμονία
εξέλιξη
νεκρωτική απονευρωσίτιδα
σύνδρομο στρεπτοκοκκικής τοξικής καταπληξίας (STSS)

- TSS 8-14% των διεισδυτικών, 30 -70% θνητότητα
- 13 – 20% χειρουργικές επεμβάσεις
χειρουργικός καθαρισμός
παυσίπονα
ισοζύγιο υγρών-ηλεκτρολυτών
αντιμετώπιση πολυοργανικής ανεπάρκειας
γ-σφαιρίνη iv σε βαρειά κατάσταση και TSS
Πενικιλλίνη και κλινδαμυκίνη iv

…όχι μόνο σήψη..
Νόσος Kawasaki
Α. Σε παιδί με πυρετό >38,5ο C που διαρκεί >5
ημέρες η ύπαρξη 4 από τα ακόλουθα 5 κριτήρια:
1. Πολύμορφο εξάνθημα
2. Αμφοτερόπλευρη υπεραιμία στους
επιπεφυκότες χωρίς εξιδρώματα
3. Αλλοιώσεις από τα χείλη και τη στοματική
κοιλότητα
4. Αλλοιώσεις από τα άκρα: οίδημα παλαμών και
πελμάτων (οξεία φάση) και περιονύχια
απολέπιση δακτύλων (υποξεία φάση)
5. Τραχηλική λεμφαδενοπάθεια, συνήθως
ετερόπλευρη
Β. Αποκλεισμός άλλων νοσημάτων με παρόμοιες
εκδηλώσεις

Λοιμώξεις Κεντρικού νευρικού Συστήματος
Μηνιγγίτιδα -Εγκεφαλίτιδα
• Επείγουσα κατάσταση
– Υψηλή υποψία: Ιστορικό και κλινική εξέταση
• Παιδιά
– Πυρετός (ψυχρά άκρα), έμετοι, κεφαλαλγία, φωτοφοβία, διαταραχές
συνείδησης, ωχρότητα, αιμμοραγικό εξάνθημα, αυχενική δυσκαμψία,
σπασμοί

• Βρέφη
– Πυρετός, (ψυχρά άκρα), άρνηση λήψης τροφής,
ευερεθιστότητα/νωθρότητα, υψίσυχνο κλάμα, υπνηλία, προέχουσα
πηγή, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα

• Νεογνά
– Πυρετός ή υποθερμία, μειωμένη σίτιση, αγγειοκινητικές διαταραχές,
ψυχρά άκρα, γογγυσμός, ωχρότητα, κυάνωση, άπνοια, υποτονία,
εξάνθημα

Λοιμώξεις Κεντρικού νευρικού Συστήματος
Μηνιγγίτιδα -Εγκεφαλίτιδα
• Αντιμετώπιση-αναζωογόνηση
– Αεραγωγός, Αναπνοή , Κυκλοφορία
– Αντιβιοτική αγωγή (30 λεπτά)
• Κεφτριαξόνη
• < 3 μηνών κεφοταξίμη+αμπικιλλίνη

– Ομοιόσταση υγρών, ηλεκτρολυτών, γλυκόζης
– Αντιμετώπιση ενδοκράνιας υπέρτασης, σπασμών
• Επίπεδο συνείδησης, μυδρίαση/ανισοκορία, οίδημα
θηλής, θέση απεγκεφαλισμού, εστιακοί σπασμοί κα

Πυρετός σε μικρά βρέφη (<3μ):
Είναι ισοδύναμο πάντα με σήψη;

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

