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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΣΗΨΗ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

Λίνος Χατζηχάννας
Παθολόγος

Εξειδικευόμενος Λοιμωξιολογίας

♂ 45 ετών εισάγεται προγραμματισμένα στην Ουρολογική

Κλινική για τοποθέτηση pig-tail λόγω χρόνιας στένωσης στον

(ΑΡ) ουρητήρα

ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Χειρουργηθέν περιεδρικό απόστημα (2004)

Αρτηριακή Υπέρταση από 20ετίας (Lobivon)

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ



2

Κάτοικος Τρίπολης
Υπάλληλος ΔΕΗ
Καπνιστής (28 pack –years)
Κοινωνικός πότης

Έγγαμος – Πατέρας 2 τέκνων
Μητέρα: -

Πατέρας: Ca ουροδόχου κύστεως – ΑΕΕ
Δύο αδέλφια υγιή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

• 2002: 1ο επεισόδιο κωλικού ΑΡ νεφρού

• 2002: IVU + CT : πιθανός λίθος (αρ) ΚΟΣ
Ήπιες διατάσεις (αρ) ΠΚΣ

• 2002-2009: Επεισόδια Κωλικού (αρ) νεφρού

• 2/2009: CT: Στένωση (αρ) ΚΟΣ , διάταση ΠΚΣ
και λίθος (αρ) νεφρού

• 3/2009:  ESWL Λιθοτριψία

• 4/2009: Αφαίρεση pig-tail

• 9/2009: US: Μεγάλες διατάσεις (αρ) ΠΚΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΝΟΣΟΥ

Τοποθέτηση pig 
tail (αρ) 

Επανατοποθέτηση
pig-tail

Συντηρητική
αντιμετώπιση

• 10/2009: Αλλαγή pig-tail + διαστoλές ΚΟΣ

• 01/2010: Αφαίρεση pig-tail

• 01/2011: US + IVU: Μεγάλες διατάσεις (αρ) ΠΚΣ

MRI ουρογραφία: 
- καθολική μεγάλου βαθμού στένωση (αρ) ουρητήρα
- προστενωτικές διατάσεις
- ουλώδης ιστός που περιβάλλει όλο τον ουρητήρα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΝΟΣΟΥ
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11/02/2011

Εισαγωγή: για τοποθέτηση pig-tail και
βιοψίες

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΝΟΣΟΥ

• WBC: 6.210 Κ/μl
• PMN: 64.3% (4.000)
• LYM: 20.3% (1.260)
• Ηct: 45.5% (MCV:89 fl)
• Ηb:     15.7g/dl
• PLTs: 147.000 /μl

• INR: 1.14

• Νάτριο: 139 mMol/L
• Κάλιο: 4.9 mMol/L
• Γλυκόζη: 89 mg/dl
• Ουρία: 41 mg/dl
• Κρεατινίνη: 1 mg/dl
• SGOT: 18 U/L
• SGPT: 36 U/L
• γ-GT: 26 U/L
• ALP: 100 U/L
• LDH: 300 U/L
• CPK: 200 U/L
• Ασβέστιο: 8.5 mg/dl

Γενικη Ούρων
Πυοσφαίρια: 80-90 κοπ
Ερυθρά: 12-15 κοπ

Κ/Α ούρων: ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Εισόδου 11.02.2011
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Διευκρινιστικές ερωτήσεις

Θα ζητούσατε περαιτέρω έλεγχο ?

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ
• 14/02/2011: Τοποθέτηση Pig-tail (αρ) ουρητήρα

• Αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη: Κεφουροξίμη 1.5 gr

14/02/2011:
Πυρετός
Ρίγος
Άλγος Αρ. νεφρικής χώρας

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ
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ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Εντερικοί ήχοι: κφ
Κοιλία μαλακή, ευπίεστη, ήπια ευαισθησία (αρ) υποχονδρίου
Σημείο Giordano (+) ΑΡ

Φυσιολογικό Αναπνευστικό ψιθύρισμα

Πνεύμονες

Κοιλία

ΑΠ: 85/50 mmHg
Σφ: 120/min
Αναπνοές: 25/min
T: 39.50C

Νευρικό

• Προσανατολισμένος σε τόπο, χρόνο, πρόσωπα
• Χωρίς εστιακή νευρολογική σημειολογία
• Χωρίς αυχενική δυσκαμψία

• S1,S2 φυσιολογικοί καρδιακοί τόνοι
• Χωρίς φύσημα

Κυκλοφορικό

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

WBC: 2.200 Κ/μl
PMN: 69.8% (1.500)
LYM: 16.1% (400)
Ηct: 41.7% (ΜCV: 90 fl)
Ηb:     13.7g/dl
PLTs: 62.000 /μl

INR: 1  , DD: >10 μg/ml
CRP: 163 mg/L
TKE: 90
SpO2: 95%

• Νάτριο: 134 mMol/L
• Κάλιο: 3.7 mMol/L
• Γλυκόζη: 96 mg/dl
• Ουρία: 34 mg/dl
• Κρεατινίνη: 1 mg/dl
• SGOT: 115 U/L
• SGPT: 150 U/L
• γ-GT: 252 U/L
• ALP: 171 U/L
• LDH: 675 U/L
• TBil : 1.64 mg/dl
• dBil : 1.17 mg/dl

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
15.02.2011
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Διευκρινιστικές ερωτήσεις

Διαγνωστική προσέγγιση

Αντιμετώπιση

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ 15.02.2011

• Μεροπενέμη 2 gr x 3 IV

• Καλλιέργειες ούρων, Καλλιέργειες αίματος

• Λοιμωξιολογική εκτίμηση

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 16.02.11

• Επανεξέταση του ιστορικού
• Κ/ες ούρων: Αρνητικές
• Γενικές ούρων: πυοσφαίρια – ερυθρά
• Απεικονιστικός έλεγχος κοιλίας
• Z-N ούρων, Κ/Α oύρων και αίματος για TBC
• PCR ούρων για TBC 
• Μantoux
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• Mantoux: ΑΡΝΗΤΙΚΗ

• Ziehl-Neelsen ούρων : ΘΕΤΙΚΗ

• amplrRNA για TBC ούρων: ΘΕΤΙΚΟ (3388724 RLUs)

• Καλλιέργειες ούρων για κοινά: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ

• Καλλιέργειες αίματος για κοινά: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
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ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ
• Συνέχιση Μεροπενέμης

• Έναρξη:   - Αμικασίνη 750 mg x 1 IV
- Εθαμβουτόλη 1.5 gr x 1 pos               
- Ισονιαζίδη 300mg x 1 pos
- Ριφαμπικίνη 600 mg x 1 pos

• CT κοιλίας

Διαγνωστική προσέγγιση
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ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

23/02/2011: Παρακέντηση συλλογής

- Οροαιματηρό υγρό
- Αρνητική καλλιέργεια για κοινά
- Gram χρώση: πυοσφαίρια
- Ζiehl - Neelsen: ΘΕΤΙΚΗ

ΒΙΟΨΙΑ ΟΥΡΗΤΗΡΑ

• Πυκνή διήθηση από ιστιοκύτταρα με διάταξη
πέριξ περιοχών νέκρωσης

• Η χρώση Ziehl-Neelsen ανέδειξε την παρουσία
αρκετών οξεάντοχων μυκοβακτηριδίων κατά
μόνας ή σε αθροίσεις

ΒΙΟΨΙΑ ΟΥΡΗΤΗΡΑ
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• Καλλιέργεια ούρων για TBC : ΘΕΤΙΚΗ 16/2       2/3       12/3

• Καλλιέργεια αίματος για TBC : ΘΕΤΙΚΗ 16/2      15/3

• Καλλιέργεια συλλογής για TBC: ΘΕΤΙΚΗ 23/2  19/3   23/3

• Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιφυματικά (Νοσ.Σωτηρία) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• Συνέχιση πυρετού έως 38 οC

• Σταδιακή κλινική βελτίωση

• Βελτίωση αιματολογικών εξετάσεων

• Παραμονή διαταραχής ηπατικής βιοχημείας

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

WBC: 8.740 Κ/μl
PMN: 70.8% (6.200)
LYM: 12.2% (1.070)
Ηct: 37.7% (ΜCV:84 fl)
Ηb:     13.7g/dl
PLTs: 218.000 /μl

INR: 1  
CRP: 54 mg/L
TKE: 65

• Νάτριο: 137 mMol/L
• Κάλιο: 3.8 mMol/L
• Γλυκόζη: 105 mg/dl
• Ουρία: 31 mg/dl
• Κρεατινίνη: 0.8 mg/dl
• SGOT: 105 U/L
• SGPT: 150 U/L
• γ-GT: 278 U/L
• ALP: 317 U/L
• LDH: 671 U/L
• TBil : 1.36 mg/dl
• dBil : 0.71 mg/dl

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
25.02.2011
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• 25/02/2011: Διακοπή Μεροπενέμης

• Συνέχιση ίδιας αντιφυματικής αγωγής

• 1/03/2011: Ύφεση πυρετού

• Περαιτέρω βελτίωση βιοχημικών εξετάσεων

• 11/3/2011: Έξοδος
- Διακοπή Αμικασίνης
- Προσθήκη Πυραζιναμίδης 1500 mg x 1 pos

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

]

• Άριστη Κλινική Εικόνα

• Εργαστηριακός Έλεγχος ΚΦ

• 23/5/2011: - Διακοπή PZA – ETB
- Συνέχιση INH + RIF

• 16/9/2011:  Αλλαγή Pig - Tail

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟ

Φυματίωση ουροποιητικού με βαριά σήψη από Μ. 
Tuberculosis

ΔΙΑΓΝΩΣΗ



13

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ

•Robert Koch 1882 – Ανακάλυψε τον βάκιλο της φυματίωσης

•Mycobacterium Tuberculosis Complex Φυματίωση
M. Tuberculosis
M. Bovis
M. Africanum
M. Microti

•Στέλεχος Του Εμβολίου BCG (Bacillus Calmette-Guerin)

•Wildbolz 1937 -1ος Χρησιμοποίησε τον όρο «Φυματίωση Ουροποιογεννητικού»

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

• Η Φυματίωση αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας

• 2009 – 9.4 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις φυματιώσεως παγκοσμίως
1.1  εκατομμύρια ήταν HIV θετικοί
1.7 εκατομμύρια θάνατοι

Στην Ελλάδα υπολογιζόμενη επίπτωση 20-25 / 100.000 population per year 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
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ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

ΟΙ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟΙ ΒΑΚΙΛΟΙ
ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΑ

ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΑ ΜΑΚΡΟΦΑΓΑ

ΟΙ ΒΑΚΙΛΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ

ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΓΕΝΩΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΣ
ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΠΡΩΤΟΓΕΝΗ

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (10% ΤΩΝ ΜΟΛΥΘΕΝΤΩΝ)

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ
ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

S.K. Sharma et al 2004

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΕ HIV‐ 
ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ(30%)

ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
(20%)

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΕ HIV‐ 
ΑΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ (75%)
ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ (15%)
ΜΕΙΚΤΗ (5%)ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ 35%

ΥΠΕΖΩΚΟΤΑΣ 20%

ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 10%

ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ 10%

ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ 9%

ΚΕΓΧΡΟΕΙΔΗΣ
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

8%

ΚΝΣ 5%

ΚΟΙΛΙΑ 3%

ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

ΗΦυματίωση του ουροποιογεννητκού προκαλείται από αιματογενή
διασπορά από την πρωτοπαθή εστία

Προσβολή των νεφρών (άμφω) και του προστάτη
(Σχηματισμός κοκκιωμάτων)

Ανάπτυξη κυτταρικής ανοσίας ανενεργείς εστίες – επούλωση

Λανθάνουσα περίοδος από την πνευμονική λοίμωξη έως την
κλινικά εμφανή νόσο του ουροποιητικού ≈ 22 έτη

Εξασθένηση αμυντικών μηχανισμών ενεργοποίηση εστιών
φυματίωσης (ετερόπλευρη νεφρική νόσος)       

Επέκταση λοίμωξης στους κάλυκες και στην νεφρική πύελο
προσβολή του σύστοιχου ουρητήρα, της ουροδόχου κύστεως και
των γεννητικών οργάνων από τη νόσο

Μη λειτουργικός νεφρός

Βλάβη στον άλλο νεφρό λόγω κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης

Νεφρική ανεπάρκεια

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
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ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Cristensen, 1974   Garcia-Rodriguez, 1994    Mochalova and Starikov, 1997 
Total (N) 102 81 4298

Men (n) 72 51 2888

Kidney (%) 60.8 93.8 100

Bilateral (%) 29 14.5 83.4

Unilateral (%) 71 85.5 16.6

Ureter (%) 18.6 40.7 NR

Bladder (%) 15.7 21 10.6

Prostate (%) 26.4 2 49.5

Epididymitis (%) 22.2 11.8 55.5

Seminal vesicles (%) 6.9 0 NR

Urethra (%) 1.4 2 21.4

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

• Τα Μυκοβακτηρίδια εγκαθίστανται στην φλοιώδη και
μυελώδη μοίρα των νεφρών

• Δημιουργούνται κοκκιώματα (φυμάτια) με τυροειδή
νέκρωση τα οποία συρρέουν σχηματίζοντας
κοιλότητες με επακόλουθη καταστροφή του νεφρικού
παρεγχύματος

• Αγγειακή βλάβη νέκρωση νεφρικών θηλών

• Επέκταση της νόσου στους κάλυκες και στη νεφρική
πύελο Φυματιώδης πυελονεφρίτιδα
πυόνεφρος κρητιδώδης νεφρός (καθολική
επασβέστωση νεφρού) 

ΝΕΦΡΟΣ‐ΟΥΡΗΤΗΡΑΣ

Συνήθως δεν παρατηρείται πόνος ή άλλες κλινικές εκδηλώσεις μέχρι ωσότου
η νόσος επεκταθεί στους κάλυκες ή στην νεφρική πύελο, οπότε τα
μυκοβακτηρίδια αποβάλλονται με τα ούρα. Στο στάδιο αυτό εμφανίζονται
κυστικά συμπτώματα

«Ο νεφρός υποφέρει αλλά η κύστη ομιλεί»

Η φλεγμονή επεκτείνεται στη νεφρική πύελο και τον ουρητήρα:

•δημιουργία στενωμάτων, πάχυνση και ευθειασμός ουρητήρα λόγω ίνωσης
•Πιο συχνά στην πυελοουρητηρική και κυστεοουρητηρική (!) συμβολή
•Υδρονέφρωση
•σε πλήρη στένωση ο νεφρός καθίσταται ανανεργός - αυτονεφρεκτομή

ΝΕΦΡΟΣ‐ΟΥΡΗΤΗΡΑΣ
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ΑΛΛΕΣ ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ:
• Οφείλεται στην χρόνια φλεγμονή που ως αποτέλεσμα έχει την παραγωγή και
εναπόθεση του αμυλοειδούς Α του ορού
• Συνήθως παρατηρείται πρωτεϊνουρία νεφρωσικού τύπου

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΔΙΑΜΕΣΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ:
• Πιθανόν να πρόκειται για ανοσολογικό επιφαινόμενο που επάγεται λόγω
προσβολής άλλων οργάνων από φυματίωση

ΝΕΦΡΟΣ

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ

Αλλοιώσεις στην περιοχή των ουρητηρικών στομίων με
ερυθρότητα και οίδημα

Δημιουργία φυματίων γύρω απο τα ουρητηρικά στόμια-
απόφραξη

Εξελκώσεις

ινώδης και ρικνή κύστη

Συχνουρία, αλγουρία, άσηπτη πυουρία και έντονη έπειξη
για ούρηση

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ
• Μπορεί να αποτελεί την πρώτη εντόπιση της νόσου στο ουροποιογεννητικό

• Προσβάλλεται μέσω αιματογενούς διασποράς ή της ανιούσας οδού

• Αποτιτανώσεις και φυματώματα - η τυροειδοποίηση των οποίων οδηγεί
στον σχηματισμό των προστατικών σπηλαίων

• Στη δακτυλική εξέταση – ελαφρά διογκωμένος, οζώδης και σκληρός

• Συχνά η φυματίωση αποτελεί τυχαίο εύρημα στην βιοψία μετά από
διουρηθρική εκτομή προστάτη

• Οι σπερματοδόχες κύστεις και ο σπερματικός πόρος μολύνονται ανιώντως
και εμφανίζουν κομβολογιοειδή μορφή
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• Προσβάλλεται αιματογενώς ή μέσω της ανιούσας οδού

• Καθήλωση και διόγκωση με κομβολογιοειδή μορφή

• Σχηματισμός αποστημάτων

• Επιδιδυμοδερματικά συρίγγια

• Επώδυνη φλεγμονώδης διόγκωση του οσχέου

• Δύσκολη η Δ. Δ. από ορχεο-επιδιδυμίτιδα οφειλόμενη σε κοινά παθογόνα

• Σπάνια η μετάδοση μέσω σεξουαλικής επαφής (M F)

ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑ

• Προσβάλλονται σπάνια

• Κατά συνέχεια ιστού από τις επιδιδυμίδες

• Οζώδης διόγκωση που δίνει την εντύπωση νεοπλάσματος

ΟΡΧΕΙΣ

ΟΥΡΗΘΡΑ
• Προσβάλλεται σπάνια
• Στενώσεις

ΠΕΟΣ
• Πολύ σπάνια εντόπιση
• Έλκος ή σκληρό οζίδιο στην βάλανο
• Δ.Δ. από κακοήθη όγκο
• Μπορεί να είναι πρωτοπαθής – μετάδοση με σεξουαλική επαφή

(φυματιώδης κολπίτιδα)

ΟΥΡΗΘΡΑ – ΠΕΟΣ
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•Μέσω αιματογενούς διασποράς + μετά από σεξουαλική επαφή

• Φλεγμoνή – ίνωση – απόφραξη

• Διαταραχές της εμμήνου ρύσης – στειρότητα (44-73%) 

ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ

• Στους άνδρες η Φυματίωση του ουροποιητικού συστήματος συνοδεύται στο
70-90% των περιπτώσεων με Φυματίωση και του γεννητικού συστήματος

• 48.5% παρουσιάζουν στην κλινική εξέταση προσβολή του οσχέου
(μάζα, σκληρία επιδιδυμίδας, συρίγγιο)

• Στις γυναίκες λόγω ανατομικών διαφορών, η προσβολή του γεννητικού
συστήματος περιορίζεται στο 6-8% των περιπτώσεων

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ (Ν)
ΑΝΔΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

3036
62.9%
37.1%

5925
65.4%
34.6%

ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ(ΕΤΗ) 42.6 39.2

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

37.9% 38.4%

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΣΗΜΕΙΑ

ΚΥΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΔΥΣΟΥΡΙΚΑ ΕΝΟΧΛΗΜΑΤΑ

ΟΣΦΥΙΚΟ ΑΛΓΟΣ

ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ

ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ

ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

44.2%

33.8%

28.8%

24.5%

20.6%

23.2%

8.4%

55.2%

46.4%

42.3%

44.3%

47.4%

19.9%

0%

ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 1.4% 10.2%

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 22.8% 33.1%

Comparison Between 3036 Cases of Urogenital Tuberculosis From Developed 
Countries and 5925 Cases From Other Countries

A. A. Figueiredo et al 2008
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΚΥΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΟΥΡΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΛΙΘΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ

ΝΕΦΡΙΚΟΣ ΚΩΛΙΚΟΣ (<10%)

ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΝΕΦΡΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

(ΚΡΗΤΙΔΩΔΗΣ ΝΕΦΡΟΣ ‐
ΑΥΤΟΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ)

ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΑ ΚΥΣΤΙΚΑ
ΕΝΟΧΛΗΜΑΤΑ:
•ΕΠΕΙΞΗ ΓΙΑ ΟΥΡΗΣΗ
•ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΥΣΟΥ
•ΣΥΧΝΟΟΥΡΙΑ
•ΝΥΚΤΟΥΡΙΑ

ΕΞΕΛΚΩΣΕΙΣ, ΡΙΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ
ΔΙΑΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ :

‐ ΕΝΤΟΝΟ ΥΠΕΡΗΒΙΚΟ ΑΛΓΟΣ
‐ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΟΥΡΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ:

• Διαφέρει η κλινική εικόνα + ακτινολογικά ευρήματα

• Επικράτηση συστηματικών συμπτωμάτων

• Ομοιάζει με βαρία βακτηριακή λοίμωξη: με μυκοβακτηριαιμία, σήψη και διασπορά σε πολλαπλά όργανα

• Σηπτική καταπληξία σε HIV ασθενείς

• Πολλαπλές νεφρικές παρεγχυματικές βλάβες + μικρότερη συχνότητα ευρημάτων από την αποχετευτική μοίρα

• Σε πρόσφατη μελέτη 2/3 των ασθενών με UGT είχαν AIDS

• Σε νεκροτομές σε ασθενείς με AIDS - 63% παρουσίαζε κοκκιώματα στο νεφρικό παρέγχυμα

• Αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης UGT σε ασθενείς με μεταμόσχευση νέφρου

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η διάγνωση στα πρώιμα στάδια είναι δύσκολη επειδή οι κλινικές εκδηλώσεις
είναι άτυπες ή απουσιάζουν πλήρως

Στοιχεία που βοηθούν στην διάγνωση:

• Ιστορικό φυματίωσης
• Χρόνια κυστικά ενοχλήματα που δεν υποχωρούν στην συνηθισμένη θεραπεία
με κοινά αντιβιοτικά
• Εμμένουσα μικροσκοπική ή μακροσκοπική αιματουρία (χωρίς άλλα παθολογικά
ευρήματα)
• Άσηπτη πυουρία
• Διόγκωση επιδιδυμίδας (Νεαρά άτομα χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες από το
κατώτερο ουροποητικό)
• Προστατίτιδα (σκληρός και οζώδης προστάτης + στείρα ούρα)
• Αποτιτανώσεις στους νεφρούς

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
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Εργαστηριακά ευρήματα:  Άσηπτη πυουρία – αιματουρία – λευκωματουρία – pH  (93%)
20% συνυπάρχει UTI από εντεροβακτηριακά

Ακτινογραφία θώρακα: Παθολογικά ευρήματα στο 30% των ασθενών

Mantoux: Θετική στο 88% των ασθενών

Η διάγνωση της φυματίωσης του ουροποιογεννητικού επιβεβαιώνεται:

Ανεύρεση του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης στα ούρα, το σπέρμα ή το αίμα της
έμμηνης ρύσης

Ιστολογική εξέταση (βιοψία)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ (ΟΥΡΑ)

ΑΜΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ

ΧΡΩΣΗ ZIEHL-NEELSEN

Εύκολη,ταχεία μέθοδος
ανίχνευσης οξεάντοχων
βακίλων

5.000- 10.000 βάκιλοι /ml

Αδυναμία διάκρισης
M.Tuberculosis από άλλα
μυκοβακτηρίδια

Ειδικότητα 96.7% 
Ευαισθησία 42.1-52.1%

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Ευαίσθητη, χρονοβόρα μέθοδος

Επιτρέπει την ακριβή
ταυτοποίηση του είδους του
μυκοβακτηριδίου

Δυνατότητα προσδιορισμού της
ευαισθησίας στα αντιφυματικά
φάρμακα

Ειδικότητα 98%
Ευαισθησία 65-85%

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ (PCR)

Ταχεία, υψηλό κόστος

Δεν χρησιμεύει για
παρακολούθηση

Ειδικότητα 95-98%
Ευαισθησία 96%

ΕΞΕΤΑΣΗ 3-5 ΠΡΩΙΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

• Απλή ακτινογραφία ΝΟΚ
• Υπερηχογράφημα
• Αξονική τομογραφία
• Μαγνητική τομογραφία – ουρογραφία
• Ενδοφλέβια ουρογραφία
• Ανιούσα ουρητηροπυελογραφία

Ακτινολογικά ευρήματα που υποδηλώνουν φυματίωση του ουροποιητικού είναι
αυτά που σχετίζονται με προσβολή της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού

ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
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ΣΥΧΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ:

• Ασάφεια, εξαφάνιση και διάταση καλύκων
• Αλλοιώσεις των τοιχωμάτων των καλύκων
• Παρακαλυκικές και αποστηματικές κοιλότητες
• Πάχυνση, ευθειασμός και στενώματα ουρητήρα
• Υδρονέφρωση, υδρο-ουρητήρας
• Ρικνή κύστη με πεπαχυμένο τοίχωμα και ελάχιστη χωρητικότητα
• Επασβεστώσεις της αποχετευτικής μοίρας
• Καθολική επασβέστωση του νεφρού «κρητιδώδης νεφρός»
• Ουλές και μάζες νεφρικού παρεγχύματος

Τα ακτινολογικά ευρήματα επιτρέπουν (63-95%) την πρώιμη διάγνωση της νόσου και την
έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής

ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Σε αναδρομική μελέτη παρατήρησης 80 ασθενών με φυματίωση UGT η διάγνωση, τέθηκε με:
• άμεση μικροσκόπηση ή καλλιέργεια ούρων – 36 (45%)
• ιστολογική εξέταση - 25 (31.3%)
• συνδυασμό κλινικοεργαστηριακού / ακτινολογικού ελέγχου - 19 (23.7%)

A. A. Figueiredo Int.Braz J Urol 2008

Σε μελέτη ασθενών με τεκμηριωμένη λοίμωξη, η ενδοφλέβια ουρογραφία (IVU) ήταν ενδεικτική της νόσου
στο 91.42% των ασθενών και η PCR στα ούρα ήταν θετική στο 94.26%.Το Μυκοβακτηρίδιο απομονώθηκε σε
καλλιέργεια ούρων στο 37.14% των ασθενών

Hemal AK Urology  2000

Η διάγνωση της UGT έγινε με:
• καλλιέργεια ούρων - 57.6% των ασθενών
• άμεση μικροσκόπηση – 18.2%
• καλλιέργεια + άμεση μικροσκόπηση – 24.2%
• Η ενδοφλέβια ουρογραφία (IVU) ήταν παθολογική – 61.5% των ασθενών
• Η PCR στα ούρα ήταν θετική – στο 48.5% και στο 62.5% των ασθενών με παθολογικά ευρήματα στην IVU
• Από τα εργαστηριακά ευρήματα: αιματουρία (27.3%), πυουρία (12.1%), αιματουρία + πυουρία (48.5%)  

M. Yazdani Urology 2008

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

• 54.9% των ασθενών - χειρουργική επέμβαση

• Αφορά την αντιμετώπιση επιπλοκών

• Προϋποθέτει την προεγχειρητική λήψη αντιφυματικής αγωγής για ≥ 4 εβδομάδες

• Ετερόπλευρος μη- λειτουργικός νεφρός (αυτονεφρεκτομή)        νεφρεκτομή
(αποφυγή υποτροπής, εξάλειψη κυστικών συμπτωμάτων, θεραπεία υπέρτασης 64.7%,       
αποφυγή δημιουργίας αποστημάτων)

• Εκτομή προσβεβλημένου οργάνου (επιδιδυμίτιδας, όρχεως)

• Στενώματα ουρητήρα (διαστολές, τοποθέτηση pig-tail, PCN, μετάθεση ουρητήρα)

• Ρικνή ουροδόχος κύστη μεγέθυνση της με εντερικό μόσχευμα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
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•6.3% των ασθενών υποτροπιάζει

•Αυξημένη συχνότητα υποτροπών τα πρώτα 2 χρόνια μετά την θεραπεία σε
σύγκριση με εκείνη των επόμενων ετών

•Συνίσταται 10- ετής παρακολούθηση λόγω πιθανότητας καθυστερημένης
υποτροπής

•Παρακολούθηση του ουροποιητικού κάθε 3-6 μήνες (τα 2 πρώτα χρόνια), και
εν συνεχεία ετησίως – καλλιέργειες ούρων, ενδοφλέβια ουρογραφία

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

• Η διάσπαρτη φυματίωση λόγω μυκοβακτηριαιμίας μετά από χειρουργικές
επεμβάσεις είναι σπάνια επιπλοκή

•Συνήθως συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου η διάγνωση της φυματίωσης του
UGT παραβλέπεται προεγχειρητικά

•Στην βιβλιογραφία αναφέρονται λίγες περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι
εκδήλωσαν μυκοβακτηριαιμία, σήψη και κεγχροειδή φυματίωση μετά από
επεμβατικούς χειρισμούς

καθετηριασμό + τοποθέτηση stent στον ουρητήρα
ανιούσα ουρογραφία
εξωσωματική λιθοτριψία
χ/κη επέμβαση φυματιώδους επιδιδυμίτιδας

•Η μυκοβακτηριαιμία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην διαφορική διάγνωση
της μετεγχειρητικής βακτηριαμίας

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ + ΣΗΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Χ/ΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
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Παρατεινόμενο εμπύρετο & πανκυτταροπενία σε ασθενή
με HIV λοίμωξη

Ελένη Κάκαλου, MD, MSc
Παθολόγος

Εξειδικευόμενη Λοιμωξιολογίας
Ε’ Παθολογικό Τμήμα‐ΜΕΛ

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Δ/ντης Καθ. Α. Σκουτέλης

Ιστορικό

• Άνδρας ασθενής 32 ετών

• Διάγνωση HIV λοίμωξης το 2007 

• Xρήση ηρωίνης από 10 ετίας (όχι IV), ετεροφυλικές επαφές

• Προσπάθειες αποτοξίνωσης (Ιδιωτικά κέντρα και ΟΚΑΝΑ)

• Εργάζεται (σε περίπτερο)

• Σε αγωγή με ATRIPLA από 02/2009, αλλαγή σε TRUVADA‐REYATAZ‐
NORVIR 10/2009 (λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών από το ΚΝΣ)

• Ο ασθενής εξαφανίζεται από το τέλος του 2009 και προσέρχεται μετά
από 1,5 χρόνο

Παρούσα νόσος, 06/2011

Παρουσιάζει:

•Εμπύρετο με ρίγος από 40 ημερών
•Απώλεια βάρους (7Kg)

•Μυκητιασικές βλάβες της στοματικής
κοιλότητας και οδυνοφαγία

•Ψηλαφητούς λεμφαδένες (τράχηλος, 
μασχάλες, βουβώνες)
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Λοιπή κλινική εξέταση & ιστορικό

• Μικρού βαθμού ηπατομεγαλία χωρίς
σπληνομεγαλία

• Ελάμβανε NSAIDS για έλεγχο του πυρετού

• Συνεχίζει την χρήση ηρωίνης (εισπνεόμενη)

• Έχει διακόψει τα ARVs εδώ και 18 μήνες

Εργαστηριακός έλεγχος

• WBC: 2180

• Neut: 1770

• Lymph: 160

• HCT: 24, Hb: 8

• PLT: 70.000

• INR: 1.22/aptt 53

• CD4: 30 (9.8%)

• V‐L: >50.000 copies/ml

• K: 6.9

• Ur/Cr: 233/11.53

• ALT/AST: 186/79

• ALP/γGT: 91/76

• LDH: 1517

• TG: 399

• CRP: 34

• Fer: 546

Απεικονιστικός έλεγχος

• Ro θώρακος: υπόνοια διηθημάτων κάτω και
μέσων λοβών

• U/S A+K Κοιλίας: ήπαρ με οριακή αύξηση
μεγέθους

• ECHO καρδιάς: κατά φύσιν
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Ro θώρακος

CT θώρακος

Απεικονιστικός έλεγχος

• CT θώρακος: μόλις υποσυμαινόμενα διηθήματα
κάτω λοβών (οπ. Τμήματα), παθολογικά
διογκωμένοι λεμφαδένες προ/παρατραχειακά ιδίως
ΔΕ, υποτροπιδικοί, μικρή συλλογή περικαρδίου

• CT κοιλίας: οριακή ηπατομεγαλία, λεμφαδένες <1 εκ
στον ηπατογαστρικό χώρο, μεσεντέριοι, παρα‐
αορτικοί, κοινοί λαγόνιοι και βουβωνικοί, μικρή
υφηπατική συλλογή, απουσία ασκιτικής συλλογής

• CT εγκεφάλου:  χωρίς ευρήματα
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Λοιπός έλεγχος

Ελεγχος για EBV,CMV: IgG (+), IgM (‐), PCR (‐)

Χειρισμός του ασθενούς

• Fluconazole σε δόση 400mg‐200 X 1 iv

• Bactrimel σε θεραπευτική δόση
προσαρμοσμένη στην κάθαρση του ασθενούς

• Υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας με
ενυδάτωση και παρακολούθηση

• Έναρξη ART με την αποκατάσταση της
νεφρικής λειτουργίας

Στη συνέχεια μία εξέταση έθεσε την διάγνωση
και άλλη μία την επιβεβαίωσε

?
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Διάγνωση

• Ag Cryptococcus στο αίμα: 1/46

• Αιμοκαλλιέργειες: Cryptococcus neoformans
(πολυεαίσθητος)

Διάχυτη κρυπτοκοκκική λοίμωξη με
κρυπτοκοκκαιμία

Εξηγείται πλήρως η κλινική εικόνα;

• Εμπύρετο

• Λεμφαδενοπάθεια

• Πανκυτταροπενία

• Οριακή ηπατοσπληνική διόγκωση

• Υπερτριγλυκεριδαιμία

• Δ/χη πηκτικού μηχανισμού

Επίχρισμα μυελού

Αιματολογική Κλινική
Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών
ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός"
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Αιμοφαγοκυταρρική
λεμφοιστιοκυττάρωση (HLH)

Το αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο (HS/ΑΣ) ή
αιμοφαγοκυταρρική λεμφοιστιοκυττάρωση
(HLH) είναι επίσης γνωστό και σαν οικογενής

αυτοσωμικά υπολειπόμενη
λεμφοιστιοκυττάρωση (FHL), οικογενής

ερυθροφαγοκυτταρική λεμφοιστιοκυττάρωση
(FEL), και αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο
σχετιζόμενο με ιογενείς λοιμώξεις (VAHS)

Παθοφυσιολογία

Απορρύθμιση της λειτουργικότητας και του
πολλαπλασιασμού των NK και Τ κυτταροτοξικών

λεμφοκυττάρων

Ο όρος αιμοφαγοκυττάρωση περιγράφει το
παθολογοανατομικό εύρημα ενεργοποιημένων

μακροφάγων, να έχουν φαγοκυτταρώσει ερυθρά και
λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, καθώς και τα

πρόδρομα κύτταρά τους
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Παθοφυσιολογία

Στις κληρονομικές μορφές του ΑΣ διάφορες γονιδιακές ανωμαλίες
έχουν περιγραφεί και φαίνεται να σχετίζονται με φυσιολογικούς

κυτταροτοξικούς μηχανισμούς των NK και CD8+ κυτταρολυτικών T‐
λεμφοκυττάρων

Ανοσολογικά η ανεξέλεγκτη ανοσολογική απάντηση που συχνά
αναφέρεται και σαν «καταιγίδα κυτταροκινών», οδηγεί σε

υπερέκκριση των προ‐φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως η
ιντερφερόνη γ, TNFα, ιντερλευκίνες (IL)‐6, (IL)‐10, IL‐12, και ο

διαλυτός IL‐2 υποδοχέας (CD25)

Stepp SE, Dufourcq‐Lagelouse R, Le Deist F, et al. Perforin gene defects in familial 
hemophagocytic lymphohistiocytosis. Science 1999; 286: 1957–59. 
Nagafuji K, Nonami A, Kumano T, et al. Perforin gene mutations in adult‐onset hemophagocytic
lymphohistiocytosis. Haematologica 2007; 92:978–981.

Κλινική εικόνα

• Αιμοφαγοκυττάρωση στον μυελό των οστών, ή τους
λεμφαδένες

• Κυτταροπενία

• Αυξημένες τιμές φερριτίνης, τριγλυκεριδίων

• Αύξηση των κυτταροκινών

• Υψηλό πυρετό

• Δ/χές πηκτικότητας

• Ηπατοσπληνομεγαλία

• Λεμφαδενοπάθεια

ΑΣ και λοιμώξεις

Πρωτοπαθές & δευτεροπαθές σύνδρομο μπορεί να εκδηλωθεί
στα πλαίσια λοίμωξης από:  

•EBV και άλλους ερπητοιούς
•HIV
•Ινφλουέντσα, Parvo‐ιοί, ηπατίτιδες
•Λοιμώξεις από βακτήρια και παράσιτα (φυματίωση, λεισμάνια, 
βρουκέλλωση, λεπτοσπείρωση, καμπυλοβακτηρίδιο, 
σαλμονέλλα, ρικέτσιες, ελονοσία, τοξοπλάσμωση, 
στρογκυλοϊδίαση, μπαμπεσίωση, ερλιχίωση, τυφοειδής)
•Μύκητες Candida, Histoplasma, Aspergillus, Fusarium, PCP
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Ταξινόμηση ΑΣ
Πίνακας 1: Ταξινόμηση Αιμοφαγοκυτταρικού Συνδρόμου (ΑΣ) 
Πρωτοπαθές ή γενετικά καθοριζόμενο ΑΣ
Οικογενής αιμοφαγοκυτταρική λεμφοιστιοκυττάρωση (FHL,Familial hemophagocytic lymphohistiocytosis)

Σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας
• Σύνδρομο Chediak‐Higashi σ
• Σύνδρομο Griscelli
• X‐linked λεμφουπερπλαστικό σύνδρομο
• ΣύνδρομοWiskott‐Aldrich 
• Σοβαρή συνδυαζόμενη ανοσοανεπάρκεια (Severe combined immunodeficiency)

• Lysinuric πρωτεινικά δυσανεξία
• Σύνδρομο Hermansky‐Pudlak
Δευτεροπαθές ή αντιδραστικό ΑΣ
ΑΣ σχετιζόμενο με λοιμώξεις
• ΑΣ‐σχετιζόμενο με ιογενείς λοιμώξεις

Λοίμωξη από Ερπητοιούς (herpes simplex virus, varicella zoster virus, cytomegalovirus, Epstein‐Barr virus, human herpesvirus 6, human herpesvirus 8)

HIV
Άλλοι ιοί: αδενοιοί, ιοί ηπατίτιδας, parvovirus, influenza

• Άλλες λοιμώξεις σχετιζόμενες με ΑΣ
Βακτηριακές λοιμώξεις συμπεριλαμβανομένου των μυκοβακτηριδίων και των σπειροχαιτών

Παράσιτα
Μύκητες

ΑΣ‐σχετιζόμενο με κακοήθειες (ειδικά ΑΣ‐σχετιζόμενο με λέμφωμα)  
Σύνδρομο ενεργοποιημένων μακροφάγων σχετιζόμενο με αυτοάνοσα νοσήματα

Θεραπευτικές επιλογές

• Κορτικοστεροειδή

• Κυκλοσπορίνη

• Μεθοτρεξάτη
• HLH‐94 (δεξαμεθαζόνη, ετοποσίδη, 
κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη)

• HCT

• HCT μειωμένης έντασης (Fludarabine)

Διαγνωστικά κριτήρια

• (1) Μοριακή διάγνωση (π.χ. γνωστή γονιδιακή μετάλλαξη που προκαλεί HLH)

• (2) Σημεία και συμπτώματα (5 από τα ακόλουθα)

• (α) Πυρετός

• (β) Σπληνομεγαλία

• (γ) Καμία ένδειξη κακοήθειας

• (δ) Κυτταροπενία (2 ή 3 από τις αιματολογικές σειρές στην γενική αίματος):

• (i) αιμοσφαιρίνη < 90 g/l (σε νεογνά<4εβδομάδες, <10 g/l)

• (ii) αιμοπετάλια < 100x109/l

• (iii) ουδετερόφιλα <  1.0x109/l

• (ε) υπερτριγλικεριδαιμία και/ή υποινωδογοναιμία:

• (i) ΤΓΚ νηστείας >3.0mmol/l (>265 mg/dl)

• (ii)ινωδογόνο >1.5 g/l

• (στ) αιμοφαγοκυττάρωση σε μυελό οστών, σπλήνα, ή λεμφαδένες

• (ζ) μειωμένη ή ανύπαρκτη δραστικότητα των NK‐κυττάρων

• (η) φερριτίνη > 500mg/l

• (θ) sCD25 (i.e., soluble IL‐2 receptor) > 2400 U/ml.
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Συχνότητα κλινικών και εργαστηριακών
ευρημάτων

ΟΜΒ ως εξέταση εκλογής

Η βιοψία μυελού των μυελού των οστών δείχνει φυσιολογική ωρίμανση
όλων των κυτταρικών σειρών, αλλά και διήθηση από ενεργοποιημένα

μακροφάγα που έχουν φαγοκυτταρώσει λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια, 
αιμοπετάλια αλλά και τα πρόδρομα κύτταρά τους

Οι διηθήσεις αυτές μπορεί να είναι ορατές σε λεμφαδένες, ήπαρ, και
σπλήνα. Κάποια από τα κλινικά κριτήρια μπορεί να εμφανιστούν αργά στην
πορεία της νόσου και λόγω της θανατηφόρου πορείας του συνδρόμου, 
μερικές φορές δεν αποτελούν προϋπόθεση για την έναρξη θεραπείας
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Διαγνωστικά κριτήρια

• (1) Μοριακή διάγνωση (π.χ. γνωστή γονιδιακή μετάλλαξη που προκαλεί HLH)

• (2) Σημεία και συμπτώματα (5 από τα ακόλουθα)

• (α) Πυρετός

• (β) Σπληνομεγαλία

• (γ) Καμία ένδειξη κακοήθειας

• (δ) Κυτταροπενία (2 ή 3 από τις αιματολογικές σειρές στην γενική αίματος):

• (i) αιμοσφαιρίνη < 90 g/l (σε νεογνά<4εβδομάδες, <10 g/l)

• (ii) αιμοπετάλια < 100x109/l

• (iii) ουδετερόφιλα <  1.0x109/l

• (ε) υπερτριγλικεριδαιμία και/ή υποινωδογοναιμία:

• (i) ΤΓΚ νηστείας >3.0mmol/l (>265 mg/dl)

• (ii)ινωδογόνο >1.5 g/l

• (στ) αιμοφαγοκυττάρωση σε μυελό οστών, σπλήνα, ή λεμφαδένες

• (ζ) μειωμένη ή ανύπαρκτη δραστικότητα των NK‐κυττάρων

• (η) φερριτίνη > 500mg/l

• (θ) sCD25 (i.e., soluble IL‐2 receptor) > 2400 U/ml.

Πορεία του ασθενούς

• Ο ασθενής αποκατέστησε σταδιακά πλήρως την
νεφρική λειτουργία χωρίς να χρειαστεί
αιμοκάθαρση

• Υποχώρησε η λεμφαδενοπάθεια

• Υφέθη ο πυρετός με θεραπεία με Fluconazole και
ART

• Η ΟΝΠ ήταν αρνητική όπως και το Ag Cryptococcus 
στο αίμα, πτύελα και Quantiferon

• Η ΑΙΜΚ αρνητικοποιήθηκε και η κυτταροπενία
σταθεροποιήθηκε παρουσιάζοντας αργή βελτίωση

Αιφνίδια επιδείνωση

• Μετά από περίπου δέκα μέρες παρουσίασε
εκ νέου εμπύρετο

• Θετικοποίησε ΑΙΜΚ για Cryptococcus 
neoformans

• Παρουσίασε βήχα, τρίζοντες βάσεων και
επιδείνωση διηθημάτων κάτω πνευμονικών
πεδίων

• Ορχεοεπιδιδυμίτιδα

• Νέα πτώση των αιματολογικών σειρών
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Τί νομίζετε ότι συμβαίνει;

• Μειωμένη δοσολογία του Fluconazole για
διάρκεια 72 ωρών κατά την αποκατάσταση
νεφρικής λειτουργίας

• Διόρθωση της δοσολογίας με κλινική και
μικροβιολογική ανταπόκριση
(αρνητικοποίηση αιμοκαλλιέργειας)

Έκβαση

• Ο ασθενής είναι σε καλή κατάσταση και
παρακολουθείται στο εξωτερικό ιατρείο

• Έχει διακόψει την χρήση ουσιών και
παρουσιάζει άριστη συμμόρφωση στην
θεραπεία

• Υπό ART και Fluconazole
• Άνοδος CD4
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