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Βασίλειος Σπυρόπουλος
Ευθυμία Γιαννιτσιώτη

Δ΄ Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ

Εισαγωγή 1/10/2007
• Γυναίκα 57 ετών, κάτοικος Θήβας
• Παρατεινόμενο εμπύρετο 38.5oC
• Βήχας μη παραγωγικός
• Εφίδρωση

Aτομικό αναμνηστικό
• Υποθυρεοειδισμός υπό αγωγή
• Σκωληκοειδεκτομή
• Ετερόζυγος β‐μεσογειακή αναιμία

Κλινική εξέταση κατά την
εισαγωγή
Παθολογικά ευρήματα

Πνεύμονας:
Διάσπαρτοι μη μουσικοί άμφω
Θ=39oC χωρίς ρίγος

Ανασκόπηση: κεφαλαλγία προσφάτου ενάρξεως και
πλευριτικού τύπου άλγος δεξιά
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Παρακλινικός/εργαστηριακός έλεγχος
εισαγωγής‐παθολογικά

• ΤΚΕ=77mm ,CRP=17.8 mg/l

• Hct 32.6%, MCV 80.7fl, WBC 3,12 k/μl ( PMN 28%, 

Lymphocytes 53.5%), PLT 136k/μl

• LDH 461 U/L, D Dimers 423

• Fe=16μg/dl, Φεριτίνη =171

• Πολυκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία (3.7g/dl) 

• U/s κοιλίας οριακή ηπατομεγαλία

Διαφορική διάγνωση

?

Διαφορική διάγνωση

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ
ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ
ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

Λιγότερο συχνά
ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ
Q Fever, Λεπτοσπείρωση,   Ψιττάκωση, 
Τουλαραιμία, Μελιοείδωση (με πνευμονική
συμμετοχή)
Δευτεροπαθής σύφιλις, γονοκοκκαιμία, χρόνια
μηνιγγοκοκκαιμία, ν.Whipple, Υερσινίωση

Εργαστηριακός‐παρακλινικός έλεγχος
Mantoux (‐), Rose‐bengal (‐) Wright(‐)
κ/ες αίματος (‐)
Μυελόγραμμα: πλούσιος υπερκυτταρικος μυελός
αλλα με χαρακτηριστικά δυσερυθροποίησης. MDS
Βιοψία μυελού: Απουσία CD34. Μέτρια έκφραση CD3, 
CD20, CD4=CD8, πολυκλωνικά λεμφοκύτταρα
ΔιάγνωσηMDS λόγω περιφερικής καταστροφής
ερυθράς σειράς και σιδηροπενίας.
Ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος Αυξηση
ποσοστού NK κυττάρων.

Πορεία νόσου18/10/2011
Σταδιακά εμφάνιση σπληνομεγαλίας ώς 22cm
Scan Ga67: αυξημένη πρόσληψη στο σπλήνα
πανκυτταροπενία

Τι έχει η ασθενής??
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Διάγνωση εργασίας
Λεϊσμανίαση
Μυελός:  αρνητικός για λεισμάνιες

rK39 ELISA  (+)
IFA 1:640

rK39
recombinant kinesin antigen
Ευασθησία 95%
Ειδικότητα 98%

Ασθενείς με κλινική ίαση μετά από επιτυχή
θεραπεία και άτομα ζώντα σε ενδημικές περιοχές
μπορούν να διατηρούν ορολογικούς δείκτες για
μήνες ή ετη

Η ευαισθησία ελέγχου μυελού είναι 66% και 92%
5 λεπτά και 1 ώρα μετά την αναρρόφηση

Εχουμε διάγνωση!

Εναρξη αγωγής με λιποσωμιακή
αμφοτερικίνη..
Αναμένοντας την κλινική
ανταπόκριση,



5

25η ημέρα νοσηλείας

Ασθενής σταθερή, ίδια κλινική εικόνα.
ΚΛΙΝΙΚΗ Επανεξέταση ρουτίνας…
ΦΥΣΗΜΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ!!
ΔΕΝ προϋπήρχε, ούτε και κατά την
εισαγωγή.

Λεϊσμανίαση και προσβολή κατά
συστήματα
Δέρμα
Σπλαγχνική‐ΔΕΣ
Λεμφαδενοπάθεια
Σπειραματονεφρίτιδα
ΓΕΣ
Πνευμονας
ΚΝΣ

Αλλα όχι μυο‐ενδοκάρδιο!

…
Συνεχίζουμε τον έλεγχο

ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ u/s καρδιάς: μικρό (4.5mm) 
μόρφωμα στεφανιαίας πτυχής αορτικής
βαλβίδας(εκβλάστηση). Μέτρια ανεπάρκεια
βαλβίδας (1‐2/4). Διάταση ανιουσης αορτής (3.7cm).

Coxiella burnetii IgG phase I 1/1024, phase II 1/128

ΤΩΡΑ έχουμε διάγνωση

ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΑΠΟ Coxiella burnetii
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Η ασθενής μας…

Ελαβε αγωγή για 30 μήνες με δοξυκυκλίνη + 
υδροξυχλωροκίνη.
Δεν χρειάσθηκε επέμβαση αντικατάσταση βαλβίδας.
Χωρίς προβλήματα στην αγωγή
Συμμόρφωση! ( καλή)
Υψηλή δοσολογία υδροξυχλωροκίνης (απαραίτητη η
μέτρηση επιπέδων ορού 0.8‐1/ml.Εμπειρικά ελάττωση
της δοσολογίας επί δυσανεξίας
Κριτήριο διακοπής αγωγής: IgG phase I 1: 256. 
Πλήρης αποκατάσταση δεικτών φλεγμονής. Βελτίωση
υπερηχογραφικών δεικτών καρδιακής λειτουργίας.

Acute Q fever
Αυτοπεριοριζόμενη γριππώδης συνδρομή
Πνευμονία
Ηπατίτιδα : 

1. Παρόμοια με ιογενή ηπατίτιδα με ηπατομεγαλία και
σπανίως ίκτερο

2.Ασυμπτωματική ηπατίτιδα με πυρετό και
τρανσαμινασαιμία

3. FUO με χαρακτηριστικά ηπατικά κοκκιώματα
(daughnut‐like)

Chronic Q fever
Nόσηση > 6 μήνες
Asymptomatic or
1‐2% of previous acute q fever
73% endocarditis
8% vascular disease
6% chronic disease in pregnancy
3% chronic hepatitis
In the Netherlands 12/22  were infections on vascular 
grafts
Screening all  patients with vascular 
aneurysms/grafts!
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Coxiella burnetii

Μικρό πλειομορφικό πρωτεοβακτήριο, με 16 SrRNA
γόνο, πιο κοντά στη Legionella και στη Francisella, 
παρά στη Ρικέτσια
Aσθενώς Gram αρνητικό,
Χρώση GIMENEZ
Δημιουργία σπόρων, επιβίωση στα
φαγολυσοσωμάτια (pH: 4,5)
Μακροφάγα

Coxiella burnetii

Αντιγονική ποικιλλότητα καλούμενη
«ποικιλλότητα φάσης», ομοιάζουσα με το
φαινότυπο των εντεροβακτηριακών οφειλόμενο σε
μερική απώλεια LPS

SCV=smoothl collony variants
LCV=large colony variants, ικανά να φτιάχνουν
όλη τη λιποπολυσακχαριδη της κυτταρικής
μεμβράνης

Coxiella burnetii
«ποικιλλότητα φάσης»

Έκφραση Φάσης Ι Αντιγόνου= όταν
απομονώνονται από ζώα ή άνθρωπο, υψηλή
λοιμογονικότητα (1 βακτήριο είναι ικανό να
μολύνει 1 άνθρωπο)
Έκφραση Φάσης ΙΙ Αντιγόνου= κυτταρικές
καλλ/ες ή αυγά. Μετατροπή της LPS αντιγονική
μετατροπή σε τύπου ΙΙ μη λοιμογόνο
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Γενικά
WBC κφ ή αύξηση στο 25% των ασθενών
ΤΚΕ αυξημένη
Θρομβοπενία στο 25%
Ηπατικά ένζυμα στο 85% (2 έως 10 φορές)
CPK αυξημένη στο 20%
Αντισώματα συχνά αυξημένα αν και η σημασία τους
δεν έχει διευκρινισθεί….

ΔΙΑΓΝΩΣΗ (συνέχεια)

PCR
Καλλιέργεια
Ορολογικός έλεγχος
ΙFA 
Ορομετατροπή σε 7‐15 ημέρες
τίτλος> /= 200 για IgG και >/=50 για IgM έναντι
φάσης ΙΙ δηλώνει πρόσφατη λοίμωξη
Ενώ τίτλος> /= 800 για IgG έναντι φάσης Ι δηλώνει
χρόνια λοίμωξη

Πυρετός Q

Περίπου 90% των ασθενών αναπτύσσουν
ανιχνεύσιμα αντισώματα στην 3η εβδομάδα, 
φτάνοντας στα μεγαλύτερα επίπεδα στις 4‐8 
εβδομάδες και εν συνέχεια μειώνουν στους
επόμενους 12 μήνες
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Κλινική εικόνα
Ορολογική διάγνωση
Acute Q fever
IgG > 1:200, IgM > 1: 50 phase II
Αν μόνο IgM (+)       ψευδώς θετικά?

PCR   
Σε πρώιμη λοίμωξη ( 1‐14 ημέρες) PCR (+), IgM, IgG
αρνητικά

Q fever ( acute)

Raoult 2009

Εχει σημασία η μέθοδος.
Μόνο μεταξύ εργαστηρίων σε Αυστραλία/Ηνωμένο
Βασίλειο σε ποσοστό< 20% υπήρχε συμφωνία!
IFA: μέθοδος αναφοράς

CID 2011

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΖΩΟΝΟΣΟΣ
Θηλαστικά, πουλιά, αρθρόποδα (τσιμπούρια)
Πιο συχνές πηγές ανθρώπινης λοίμωξης : 
αγελάδες, αίγες και πρόβατα και οικόσιτα ζώα
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Εισπνοή μολυσμένου αερολύματος, πλακούντας
μολυσμένων ζώων
Βιοτρομοκρατία
Διαπλακούντια μετάδοση
Έκθεση σε στάσιμο και μολυσμένο νερό
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
I. Κτηνοτρόφοι, σφαγείς
II.Προσωπικό εργαστηρίου

Σποραδικά κρούσματα μεχρι το 2007 από μικρες
φάρμες που δεν δηλώνουν τα κρούσματα.
Νότια Ολλανδία‐Brabants
1985¨ 3.000 κατσίκες
2006¨ 300.000 κατσίκες
> 12.000 επισκέπτες /φάρμα! Ολοι οροθετικοί για
C.burnetii.
Μετάδοση σε < 2 αλλά όχι > 5Km από φάρμες
Μικροεπιδημια σε ψυχιατρική κλινική

The Netherlands J of Med 2010

Coxiellla burnetii‐Netherlands

Spring 2007 n=168
2009: n=2354
Unknown number of chronic cases
Detection if

Important risk factors for human Q fever (ie smoking)
Contact with hay/manure
Living at < 5km from a goat dairy farm
Mass killing of goats ( > 50.000)
Test milk, list of “’forbidden farms”’
2010: n=508
2011 till May: n=29 cases

Q fever outbreak in Barbants, 
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2007, 
n=168

2008,n=1000 2009,n=2180

Time to 
diagnosis 
(days)

77 29 20

Hospital 
admission

80% 20% 20%

Awareness…

3 f up samples , n=561
13%  never IgG phase I
At three months IgG phase II > 1: 1024, n=84
Still high titers at 6 months 25/72
Still high            at 12 months 16/84
New cases of high titers at 6 months, n= 21, 7 
persisted at 12 months.
11/686 (1.6%) developed chronic Q

PCR: at 3 months, only 3 positive
At 6 months among 41 pts with IgG phase II >1024, 5 
positive NONE PCR (+) in pts with IgG < 1024

CID 2011

Follow up of 686 pts with acute Q fever

Πυρετός Q  και εγκυμοσύνη

Πιο συχνά ασυμπτωματική λοίμωξη.

Συχνά καταλήγει σε χρονιότητα με γρήγορη
εμφάνιση υψηλού τίτλου anti‐PHASE I IgG
Επιπλοκές: αποβολή, εμβρυϊκός θάνατος, 
προωρότητα . Τεκμηριωμένη στα ζώα
Α’ τρίμηνο : αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών σε
σχέση με το τελευταίο τρίμηνο

Tissot‐Dupont et al 
CID 2007;44: 232‐7
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Q fever and pregnancy

Tissot‐Dupont et al CID 2007;44: 232‐7

Q fever and children

Case reports
Ιδια κλινικη εικόνα με τους ενήλικες
Οστεομυελίτιδα, ενδοκαρδίτιδα στην χρόνια μορφή
Υψηλή επίπτωση στην Αυστραλία ( Quensland)

Parker et al, Lancet  2006;367: 679‐88. 

Male, n=9, female, n=1, IgG phase I,> 1: 1024
Fever, night sweats, weight loss
CRP < 6‐24
ESR 2‐26
WBC 4.7‐11.5 
PCR (+), n=2
TEE (+) NONE
PET CT scan (+) for vascular infection: 4/5
Poster case report: IgG > 1: 20000! Phase I

Vascular infection and coxiella

6th International Meeting on ricketsiosis, 
Heraklion Crete 2010 Statement
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Απαιτούνται τουλάχιστον 4  ετήσιοι εμβολιασμοί
όλων των ζώων ενός κοπαδιoύ για να μην
ανιχνεύεται η νόσος.
Phase I ( αλλά όχι II)  εμβόλιο προφυλάσσει
από αποβολές και μειώνει την έκκριση του
παθογόνου στο γάλα, στα κόπρανα, στις
κολπικές εκκρίσεις των ζώων, μειώνοντας έτσι
την περιβαλλοντική μόλυνση , τη διασπορά και
τη μετάδοση στους ανθρώπους. Ο εμβολιασμός
είναι αποτελεσματικός στην εξάλειψη εστιών
λοίμωξης μαζί με μέτρα υγιεινής.

Animal vaccination for Q fever

θεραπεία
Δοξυκυκλίνη
Οφλοξασίνη και πεφλοξασίνη έχουν
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία
Οι μακρολίδες μπορεί να αποτελέσουν
εναλλακτική σε παιδιά και έγκυες
Ανέκδοτολογικές αναφορές προτείνουν

1. λινκομυκίνη, τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη
και χλωραμφαινικόλη γιαQ fever πνευμονία

2.Πρεδνιζόνη και αντιμικροβιακό σε συνδυασμό για
Q fever ηπατίτιδα

θεραπεία (συνέχεια)

Τέλος, προτείνεται η προσθήκη υδροξυχλωροκίνης
στη δοξυκυκλίνη γιαQ fever ενδοκαρδίτιδα

Απαιτείται κλινική παρακολούθηση και τακτικός
οφθαλμολογικός έλεγχος.

Μικρότερη διάρκεια θεραπείας : 18 μήνες. 
Επί προσθετικής βαλβίδας, 24 μήνες αγωγή.
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CoxiellaCoxiella burnetiiburnetii: An underestimated cause of infective : An underestimated cause of infective endocarditisendocarditis (IE).  (IE).  
AA 5 year (20045 year (2004--2009) single2009) single’’s  University Department experience in Greeces  University Department experience in Greece

Giannitsioti E1, Kokkini S2,  Symbardi S1,3, Baziaka F1, Elezoglou A1,4, Panou F 5,Plachouras D1,  Pliarchopoulou F1, Pontikis K1, , Rallidis L5,  Raftogiannis M1,  Tsiodras S1 ,                 
Kanellakopoulou K1,  Psaroulaki A2, Gikas A2 and  Giamarellou H1,6.

14th Department of Internal Medicine, Athens Medical School, ATTIKON University General Hospital ,2 National Center for Emerging Infectious Diseases,  University Hospital of Heraclion, Crete
3 Thriassio General Hospital, Athens Greece,4 Asklipieio General Hospital, Athens Greece,5 2nd Department of Cardiology, Athens Medical School, ATTIKON University General Hospital
6 Hygeia General Hospital, Athens Greece

Background
Blood culture negative infective endocarditis( BCNIE)  accounts 
for 12% of all IE cases( Heart 2003;89: 258-62) and from 17-19% 
in the Greek registries (CMI 2004;10:556-6, CMI 2007;13:763-9). 
Coxiella burnetti is a significant cause(28%)  of BCNIE 
(Heart,2003). However, it has been never systematically 
assessed in Greece except of a case series published by Gikas et 
al,( CMI 2009, DOI 10.1111/j.1469-0691.2008.02639.x.
A single center ’s experience on diagnosis and treatment of 
Coxiella burnetii IE is presented.

ABSTRACT

Introduction: Coxiella burnetii IE (COBIE) is a rare but 
distinguished  cause of blood culture negative infective 
endocarditis (BCNIE). Epidemiological surveys of the disease 
are lacking.                                                    
Patients-Methods. COBIE was diagnosed  by the DUKE 
criteria in 4/50 (8%)  patients with IE hospitalized and recorded 
in our Department from 2004 to 2009.                            
Results.  All patients were BCNIE. Case 1: A 80 year-old 
breeder  underwent aortic valve replacement as BCNIE. After 
being transferred to  our Department, COBIE was confirmed 
by serology. Doxyycline plus hydroxychloroquine (DH) was  
successfully given for 2 years.  Case 2: A 62-year-old truck 
driver underwent urgent aortic valve replacement because of  
heart failure . He  was mistreated by his physician as “
bronchitis” because of relapsing fever.  Both serology and 
valve PCR  confirmed COBIE. The patient completed  a 
successful 3 year DH treatment.   Case 3:  A 57 year-old  
woman, rural resident  with fever, got  a working diagnosis of 
leishmaniasis because of  pancytopenia and spleen 
enlargement. However, latter on, aortic valve regurgitation with
vegetations  were detected on echocardiography.  COBIE was 
serologically confirmed and the patient  successfully   
completed  DH therapy for 2.5 years, without valve 
replacement. Case 4:  A  32 year-old  nurse from Athens -
under corticosteroids for lupus erythematosus- presented 
fever, heart murmur and mitral valve vegetations.   COBIE was 
serologically confirmed. The patient is still under DH with 
success   
Conclusions:  Despite highly destructive profile and specific 
medical treatment required, COBIE is underestimated in 
clinical practice.  High clinical suspicion and relevant 
laboratory investigation are mandatory in all cases of BCNIE.

Patients-Methods

All  patients with IE who had been hospitalized at the 4th University Department of Internal Medicine 
from 2004-2009 were prospectively recorded  regarding demographics, risk factors for IE, valve 
predisposition, cardiac device infection, etiology, clinical diagnosis, microbiology or/and serology 
documentation of IE, echocardiography study, cardiac surgery, antimicrobial treatment and final 
outcome. Only cases fulfilling the modified Duke criteria for IE were eligible for analysis. Coxiella
burnetii IE  ( COBIE) was documented upon i) clinical presentation compatible with IE, ii) repeated  
negative blood cultures iii) echocardiography ( TTE or and TEE) findings consisting of IE  ( 
vegetation, abscess, perforation, new valve insufficiency) iv)absence of alternative diagnosis v) 
serology for Coxiella burnetii according to diagnostic criteria(  Li et al, CID 2000), thus IgG phase I 
> 1: 800. In selected cases, valve PCR for Coxiella burnetii following standard protocols was 
performed in  a reference laboratory  ( University Hospital, Heraklion, Crete). Special emphasis  to 
time elapsed from  COBIE onset to diagnosis and adequate treatment were discussed. A long follow 
up was schedule to assess final outcome.Etiology of IE

36%

32%

18%

3%

2%

11%

8%

Staphylococci

Streptococci

Enterococci

Candida spp

Miscelaneous

BCNIE

Coxiella burnetii

Results

Case-series  presentation (n=4)
Mean age of patients : 57.5  years (range 32-80)
Male /female ratio:  1: 1
Rural residency:  50%
Valve predisposition : 50%
Comorbidities : 75% ( lupus erythematosus, atherosclerosis, coronary heart disease, arterial 

hypertension).
Mean time elapsed from infection onset to diagnosis: 2.5 (1-4) months
Previous antibiotic misuse for a wrong diagnosis :100%
FUO (100%, liver disease  50%, lung disease 25%,)
Affected  native aortic valve 100%
Cardiac surgery (valve replacement for COBIE): 50%. PCR (+) for Coxiella burnetii 100%
Antimicrobial treatment: doxycycline 100mg BID+ hydroxychloroquine 600mgQD  initially 

scheduled for 18-24 months
Total  mean duration of treatment: 30 months.
Compliance with treatment 100% Monthly clinical  & laboratory follow-up.
Side effects leading to discontinuation: none
Side effects leading to lowering  hydroxychloroquine dose : yes 50%
Measurement of hydroxychloroquine levels: NA
Final outcome:  remission. No relapses.
Measurement of IgG phase I levels  every 3-6 months also for treatment discontinuation: yes
Lost post-treatment follow-up : 25%

Conclusions

Coxiella burnetii IE ( COBIE)  is an important cause of  all cases of IE (8%) and especially of blood culture 
negative IE-BCNIE (40%) at a  tertiary University Department Athens Greece.

Delay in diagnosis and inadequate prior administration of antibiotics were evaluated in all patients with COBIE.
Only aortic valve was affected requiring surgery in 50% of cases.
Comorbidities and rural residency were significant in our series.
.Phase I IgG were successfully used for treatment discontinuation.
Hydroxychloroquine blood levels are not available and should be performed in all cases
High clinical suspicion and laboratory investigation for COBIE are mandatory in all cases of BCNIE

Θεραπεία Ενδοκαρδίτιδας από
C. burnetii
Εκλογής
Δοξυκυκλίνη
100mg/12ωρο
+ υδροξυχλωροκίνη
600mg/24h
Για 18‐24 μήνες
τουλάχιστον

Εναλλακτικά
Δοξυκυκλίνη
100mg/12ωρο
+ σιπροφλοξασίνη*
Για 3 έτη τουλάχιστον

Tissue-Dupont & Raoult Infect 
Dis Clin North Am 2008 

Θεραπεία πυρετού Q  σε
εγκύους και παιδιά

Κοτριμοξαζόλη

Lancet 2006;367: 679-88
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Παράγοντες αυξημένης θνητότητας σε
ασθενείς με Coxiella burnetii ενδοκαρδίτιδα

Ηλικία
ΑΕΕ κατά τη διάγνωση
Προσθετική βαλβίδα
Μη υποτετραπλασιασμός phase IgG το πρώτο έτος

( συνδέεται με καθυστέρηση έναρξης υδροξυχλωροκίνης)
Θεραπεία < 18 μηνών

Lancet Infect Dis 2010; 10: 527-35

Τελικά η ασθενής είχε
λεισμανίαση?
Κλινική εικόνα συμβατή
rk39  ευασιθησία 95%  ειδικότητα για σπλαγχνική
λεισμανίαση
Τρία ενδεχόμενα
Α) παλαιά νόσος‐boosting αντισωμάτων
Β) Αναζωπύρωση λόγω λοίμωξης από Coxiella
Γ) συνύπαρξη 2 λοιμώξεων σε έδαφος υποκείμενου
νοσήματος με σοβαρή διαταραχή του ανοσιακού
μηχανισμού.

Λεϊσμανίαση μαζί με άλλη λοίμωξη
( συνήθως TBC) : ασθενείς με HIV, 
αιματολογικά νοσήματα, ‐
λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα

Σε παιδιά η λεϊσμανίαση επιπλέκεται
από βακτηριακές λοιμώξεις με
σημαντική θνητότητα

Das et al  S Asian J Trop Public Health 2002

Kadivar et al   East Med  Health J  2000
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Εχει η ασθενής υποκείμενο νόσημα?
Γαστροσκόπηση: βιοψία= ήπια γαστριτιδα
Ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος ( επανάληψη): 
χωρίς μεταβολή
Βιοψία μυελού: αρνητική για λεμφοϋπερπλαστικό
νόσημα
HIV, HCV, HBV (‐)
Μαστογραφία,U/s μαστών, γυναικολογική εξέταση: 
κφ

Παρακολούθηση ασθενούς
15 μήνες μετά την ολοκλήρωση της αγωγής: υγιής. 
Συνεχίζει θεραπεία υποθυρεοειδισμού.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Λοίμωξη αναπνευστικού και αναπνευστική ανεπάρκεια

σε ασθενή με αυτοάνοση ηπατίτιδα

υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή

Στέλλα Καούστου
Εξειδικευόμενη στη Λοιμωξιολογία

Γ΄ Παθολογικό Τμήμα –Μονάδα Λοιμώξεων
Κοργιαλένειο –Μπενάκειο Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2011

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

• Γυναίκα 73 ετών προσέρχεται λόγω ανορεξίας, αδυναμίας, 
καταβολής δυνάμεων και απώλειας 3‐4 kg σωματικού
βάρους το τελευταίο 6μηνο

• Ιστορικό αυτοάνοσης ηπατίτιδας από 20ετίας, για την
οποία έχει λάβει ανοσοκατασταλτικά

• Τελευταία έξαρση νόσου προ 6μήνου. Αντιμετωπίστηκε με
μεθυλπρεδνιζολόνη (48 mg/d με προοδευτική μείωση
μέχρι τα 16 mg/d) και αζαθειοπρίνη (50 mg/d)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

• Πρόκειται για κάτοικο Αθηνών, εν ενεργεία αποκλειστική
νοσηλεύτρια

• Λοιπό ατομικό αναμνηστικό: αρτηριακή υπέρταση (υπό
χλωροθαλιδόνη, καρβεδιλόλη και καντεσαρτάνη), 
σκωληκοειδεκτομή, χολοκυστεκτομή, παγκρεατίτιδα προ
3ετίας (δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες)

• Έξεις και τρόποι ζωής: δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει
αλκοόλ. Δεν αναφέρονται ταξίδια στο εξωτερικό
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΕΞΕΤΑΣΗ

• Απύρετη
• Πανσεληνοειδές προσωπείο
• Περικογχικό οίδημα
• Εκχυμώσεις κνημών
• Μυκητίαση στοματικής κοιλότητας
• Μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος δεξιάς
βάσης, που αποδόθηκε σε άνωση δεξιού
ημιδιαφράγματος

• Λοιπά χωρίς παθολογικά ευρήματα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ‐‐ 11

• Hct = 41,7%, Hb = 14,5 g/dL
• MCV = 95,3 fL

• WBC = 7900 /μL (Π=83%, Λ=8%, Μ=9%)

• PLT = 243.000 /μL

• PT = 13,3 sec, aPTT = 28,2 sec, FIB = 389 mg/dL

• ΤΚΕ = 18 mm/h
• CRP = 9,74 mg/L (φ.τ. <3)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ‐‐ 22
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ΠΟΡΕΙΑΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥΝΟΣΟΥ

• Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με διαλύματα
ηλεκτρολυτών και φλουκοναζόλη per os

• Παρά την προοδευτική αποκατάσταση των
ηλεκτρολυτικών διαταραχών και της στοματικής
μυκητίασης, τα συμπτώματα (ανορεξία, αδυναμία, 
καταβολή) δεν βελτιώθηκαν

• Επιπρόσθετα, η ασθενής ανέφερε ήπιο διάχυτο
κοιλιακό άλγος και διαταραχές κενώσεων (εναλλαγές
δυσκοιλιότητας – διάρροιας)

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΕΓΧΟΣΕΛΕΓΧΟΣ

• CEA = 2,9 ng/mL
• CA 19.9 = 107,4 U/mL
• CA 125 = 48,3 U/mL
• CA 15.3 = 8,6 U/mL
• aFP = 3,1 ng/mL
• Θυρεοειδικές ορμόνες: κ.φ.
• Mantoux: αρνητική
• Μικροσκοπική κοπράνων: χωρίς πυοσφαίρια ‐ ερυθρά
• Παρασιτολογική κοπράνων: αρνητική
• Καλλιέργεια κοπράνων: φυσιολογική χλωρίδα



20

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΕΛΕΓΧΟΣ

• Γαστροσκόπηση
Οίδημα και ερυθρότητα του βλεννογόνου σε όλη την
έκταση του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου. 
Αναμονή ιστολογικών

• Κολονοσκόπηση
Οίδημα του βλεννογόνου και αρκετά αφθώδη έλκη
μέχρι τη μεσότητα του εγκαρσίου. Πολύποδας
ανιόντος 0,3 cm που αφαιρέθηκε. Αναμονή
ιστολογικών

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΕΛΕΓΧΟΣ

• CT θώρακα

Ταινιοειδής ατελεκτασία στο οπίσθιο βασικό τμήμα δεξιού
κάτω λοβού και ελάχιστες ινώδεις αλλοιώσεις στη δεξιά
κορυφή. Αποτιτανωμένος λεμφαδένας αριστερής πύλης. 
Άνωση δεξιού ημιδιαφράγματος

• CT κοιλίας

Απλή κύστη ήπατος. Φλοιώδεις κύστεις νεφρών

• MRI παγκρέατος

Χωρίς παθολογικά ευρήματα

26/01/2011
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• Ερωτήσεις???

• Πιστεύετε ότι η ασθενής πάσχει από λοιμώδες
νόσημα???

• Διαγνωστικές σκέψεις???

ΠΟΡΕΙΑΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥΝΟΣΟΥ

• Την 20η ημέρα νοσηλείας η ασθενής εμφανίζει
πυρετό 38οC, μη παραγωγικό βήχα και δύσπνοια

• Ακροαστικά ήπια παράταση εκπνοής και
διάσπαρτοι μη μουσικοί ήχοι αριστερά

• Εργαστηριακά: WBC 6600 /μL (Π=90%, Λ=6%, 
Μ=4%). CRP = 128 mg/L. Λοιπές εξετάσεις χωρίς
αποκλίσεις (επιμένει ήπια αμυλασαιμία)
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CT CT ΘΩΡΑΚΑΘΩΡΑΚΑ

Πυκνωτικές αλλοιώσεις κατά τόπους σε όλο τον
αριστερό πνεύμονα και ελάχιστες στο μέσο
λοβό δεξιά. Τα ευρήματα είναι συμβατά με
λοίμωξη του αναπνευστικού.

Ταινιοειδής ατελεκτασία στα βασικά τμήματα
του δεξιού κάτω λοβού με συνοδή πάχυνση
του υπεζωκότα.

11/02/2011

11/02/2011



23

11/02/2011

ΠΟΡΕΙΑΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥΝΟΣΟΥ

• Ελήφθησαν καλλιέργειες αίματος και ούρων, που
απέβησαν στείρες

• Χορηγήθηκε εμπειρική αγωγή με κεφτριαξόνη, 
αζιθρομυκίνη και κοτριμοξαζόλη. Η ασθενής
απυρέτησε, αλλά η αναπνευστική της λειτουργία
εμφάνιζε προοδευτικά επιδείνωση

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΕΛΕΓΧΟΣ

• Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων: αύξηση α1 και α2 σφαιρινών

• Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών: κ.φ.

• CH50, C3, C4: κ.φ.

• ΑΝΑ θετικά 1:80 (διάχυτος φθορισμός), anti‐dsDNA 
αρνητικά, anti‐Scl70 αρνητικά

• AMA θετικά 1:40, SMA θετικά 1:20, anti‐LKM‐1 αρνητικά

• cANCA αρνητικά, anti‐PR3 αρνητικά

• pANCA θετικά 1:640, anti‐MPO αρνητικά
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΣΚΕΨΕΙΣΣΚΕΨΕΙΣ
??????????

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΕΓΧΟΣ
• Ρινικό επίχρισμα για H1N1: αρνητικό

• Αντιγόνο S. pneumoniae και Legionella (ούρα): αρνητικό

• Αντιγόνο κρυπτοκόκκου (αίμα): αρνητικό

• PCR στο αίμα για Candida και Aspergillus: αρνητικό

• Γαστρικό υγρό για β‐Koch: άμεσο αρνητικό, PCR 
αρνητική, καλλιέργεια αναμένεται

• Αιμοκαλλιέργειες για μυκοβακτηρίδια: αναμένονται

• Ποιοτικό PCR για CMV‐DNA (αίμα): θετικό

• Οφθαλμολογική εξέταση: δεν παρατηρείται εικόνα CMV 
αμφιβληστροειδοπάθειας

• CD4+ = 94 κύτταρα/μL, HIV Ag‐Ab: Αρνητικό

ΠΟΡΕΙΑΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥΝΟΣΟΥ

Με βάση τα παραπάνω, και λόγω περαιτέρω
επιδείνωσης της αναπνευστικής λειτουργίας, η
αντιμικροβιακή αγωγή τροποποιήθηκε ως εξής:

• Αλλαγή κεφτριαξόνης σε μεροπενέμη

• Προσθήκη βανκομυκίνης
• Προσθήκη γκανσικλοβίρης

• Προσθήκη κασποφουγκίνης
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ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ

• Εικόνα μη συμβατή με κοινή μικροβιακή ή
μυκητιασική λοίμωξη

• Δεν αποκλείεται ειδική ή άτυπη λοίμωξη ή
άλλης αιτιολογίας φλεγμονή

• Συγκεντρική στένωση στο διάμεσο βρόγχο, 
οφειλόμενη σε ουλώδη εξεργασία (πιθανή
παλαιά TBC)

• Ελήφθη BAL για έλεγχο

ΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟ ΕΚΠΛΥΜΑΕΚΠΛΥΜΑ

• Καλλιέργεια: αρνητική για κοινά, μύκητες και
Nocardia

• Αρνητικό για PCP

• Άμεσο για β‐Koch: αρνητικό. Καλλιέργεια
αναμένεται

• Κυτταρολογική: αρνητική
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ΠΟΡΕΙΑΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥΝΟΣΟΥ
Λόγω περαιτέρω επιδείνωσης της αναπνευστικής
λειτουργίας η ασθενής μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ για
παρακολούθηση (στη φάση αυτή δεν υπήρχε άμεση
ανάγκη μηχανικού αερισμού)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΣΚΕΨΕΙΣΣΚΕΨΕΙΣ
??????????

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΕΚΘΕΣΗ::
ΒΙΟΨΙΕΣΒΙΟΨΙΕΣ ΠΑΧΕΟΣΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥΕΝΤΕΡΟΥ

• Εστιακή διαταραχή αρχιτεκτονικής των κρυπτών

• Εστιακή μέτρια χρόνια φλεγμονή χορίου, με αθροίσεις
ιστιοκυττάρων και ηωσινοφίλων

• Σε μία θέση υπολείμματα παρασίτου περιβαλλόμενου
από ηωσινόφιλα

• Με τη χρώση PAS δεν ανιχνεύτηκαν μύκητες

• Ανοσοϊστοχημικός έλεγχος αρνητικός για CMV

• Συμπέρασμα: ευρήματα συμβατά με κολίτιδα
σχετιζόμενη με λοίμωξη από παράσιτα με χαρακτήρες
ύποπτους για Strongyloides stercoralis
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ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΕΚΘΕΣΗ::
ΒΙΟΨΙΕΣΒΙΟΨΙΕΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥΣΤΟΜΑΧΟΥ

• Υπερπλασία των βοθρίων και ήπια χρόνια ενεργός
γαστρίτιδα

• Εντός βοθρίων του στομάχου αναγνωρίζεται το
παράσιτο Strongyloides stercoralis

ΠΟΡΕΙΑΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥΝΟΣΟΥ

• Κατά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ ανευρέθη το παράσιτο σε
βρογχικές εκκρίσεις

• Διαδοχικές παρασιτολογικές κοπράνων αρνητικές, μη
ανεύρεση του παρασίτου στο Ε.Ν.Υ.

• Χορηγήθηκε αντιελμινθική αγωγή με ιβερμεκτίνη και
αλβενδαζόλη

• Παρά το γεγονός ότι προοδευτικά το παράσιτο σταμάτησε
να ανιχνεύεται στις βρογχικές εκκρίσεις, η ασθενής τελικά
απεβίωσε την 20η μέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ με εικόνα
πολυοργανικής ανεπάρκειας σε έδαφος σήψης

ΤΕΛΙΚΗΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΔΙΑΓΝΩΣΗ

Σύνδρομο υπερλοίμωξης

από Strongyloides stercoralis

σε έδαφος αυτοάνοσης ηπατίτιδας

υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή
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ΣΥΖΗΤΗΣΗΣΥΖΗΤΗΣΗ ‐‐ ΣΧΟΛΙΑΣΧΟΛΙΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΕΙΔΙΑΣΗΣΤΡΟΓΓΥΛΟΕΙΔΙΑΣΗ

Νόσος που προκαλείται από το Strongyloides stercoralis, 

κοινό εντερικό ελμινθικό παράσιτο

Περισσότερα από 52 είδη ΔΕΝ μολύνουν τον άνθρωπο

Τυπικά η μόλυνση είναι ασυμπτωματική ή εκδηλώνεται

με ήπια συμπτώματα από το γαστρεντερικό

Στους ανοσοκατασταλμένους η λοίμωξη μπορεί να

αποβεί μοιραία (θνητότητα 60‐85%)
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Υπολογίζεται ότι έχουν προσβληθεί 100‐200 εκατομμύρια
άτομα σε 70 χώρες

Ενδημεί σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές (Ν.Α. Ασία, 
Λατινική Αμερική, υποσαχάρια Αφρική). Σποραδικά
κρούσματα σε εύκρατες περιοχές

Στους μετανάστες της Ν.Α. Ασίας που ζουν στην Ουάσιγκτον, η
λοίμωξη βρέθηκε σε ποσοστό 38% 

Στους βετεράνους του Βιετνάμ, ένα ποσοστό 5% που ανέφερε
ήπια συμπτώματα, είχε προσβληθεί από Strongyloides 

Εξαιρετικά σπάνια στην Ελλάδα, υπάρχουν μεμονωμένες
αναφορές
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ΚΛΙΝΙΚΕΣΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εξαρτώνται από το στάδιο του βιολογικού
κύκλου του παρασίτου και την
ανοσολογική κατάσταση του ξενιστή

Αφορούν στο:
γαστρεντερικό σύστημα
αναπνευστικό σύστημα
και στο δέρμα

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κατά τη φάση της διείσδυσης των προνυμφών στο δέρμα
μπορεί να προκληθούν :

κνησμός

μεταναστευτικό κνιδωτικό εξάνθημα

ερπητικό κνιδωτικό εξάνθημα
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΑΠΟ ΤΟΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ

Ανορεξία

Ναυτία

Επιγαστραλγία

Απώλεια βάρους

Χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο

Τεινεσμός

Ειλεός (σπάνια) 

Σύνδρομο δυσαπορρόφησης (σε χρόνιες λοιμώξεις)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΑΠΟ ΤΟΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

Βήχας
Συριγμός
Δύσπνοια
Πνευμονία

Σύνδρομο Löeffler

Μεταβαλλόμενες πνευμονικές σκιάσεις
Παρόξυνση ΧΑΠ

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣΝΟΣΟΣ

Είναι η διασπορά της προνύμφης και σε άλλα όργανα

Όργανα που μπορεί να προσβληθούν: ήπαρ, καρδιά, 
νεφροί, κεντρικό νευρικό σύστημα, ενδοκρινείς αδένες
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ΑΥΤΟΜΟΛΥΝΣΗΑΥΤΟΜΟΛΥΝΣΗ & & ΥΠΕΡΛΟΙΜΩΞΗΥΠΕΡΛΟΙΜΩΞΗ

Δημιουργείται όταν η προνύμφη δεν αποβάλλεται με τα
κόπρανα, αλλά διαπερνά το εντερικό τοίχωμα και
«ταξιδεύει» στο σώμα, προκαλώντας αυτομόλυνση => 
σημαντική αύξηση του αριθμού των παρασίτων

Το σύνδρομο της επιταχυνόμενης αυτομόλυνσης που
οφείλεται συνήθως – αλλά όχι πάντα – σε ανοσολογική
ανεπάρκεια, καλείται σύνδρομο υπερλοίμωξης και είναι
συχνά θανατηφόρο

Η διάκριση μεταξύ αυτολοίμωξης και υπερλοίμωξης είναι
ποσοτική και όχι σαφώς προσδιορισμένη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΕΡΛΟΙΜΩΞΗΣΥΠΕΡΛΟΙΜΩΞΗΣ

• Επιδείνωση συμπτωμάτων από ΓΕΣ & αναπνευστικό
• Εκδηλώσεις δυσλειτουργίας άλλων οργάνων (ήπαρ, 

καρδιά, κεντρικό νευρικό σύστημα, ενδοκρινείς
αδένες)

• Σηπτική καταπληξία
• Σημαντικά αυξημένος αριθμός προνυμφών στα

κόπρανα, τα πτύελα ή άλλα υλικά (π.χ. Ε.Ν.Υ.)
• Ηωσινοφιλία μπορεί να απουσιάζει
• Α/α θώρακα: πνευμονικά διηθήματα

Αιμορραγία, πνευμονίτιδα, οίδημα

ΣΥΝΗΘΕΙΣΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΕΡΛΟΙΜΩΞΗΣΥΠΕΡΛΟΙΜΩΞΗΣ

• Πυρετός
• Ναυτία – έμετοι
• Ανορεξία
• Διάρροια
• Κοιλιακό άλγος
• Δύσπνοια
• Βήχας
• Βρογχόσπασμος
• Αιμόπτυση
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΓΙΑΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΝΟΣΟ

Κορτικοστεροειδή (ακόμα και σε βραχεία χορήγηση)
Ανοσοκατασταλτικά
HIV  λοίμωξη
Υπογαμμασφαιριναιμία
Κακοήθειες – νεοπλάσματα, ειδικά οι αιματολογικές κακοήθειες
Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων & αιμοποιητικών κυττάρων
Καταστάσεις δυσαπορρόφησης και υποσιτισμού
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Σακχαρώδης διαβήτης
Προχωρημένη ηλικία
Αγγειακή νόσος και νοσήματα κολλαγόνου
Χρόνια κατανάλωση αλκοόλ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΔΙΑΓΝΩΣΗ

Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Εκκολπωματίτιδα
Ειλεός
Φλεγμονώδης νόσος εντέρου
Σύνδρομο Löeffler
Περιτονίτιδα και σήψη
Πνευμονία σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς
Κνίδωση
Γαστρεντερίτιδα
Γαστρίτιδα και έλκος
Πορφύρα Henoch Schönlein
Συστηματικός Eρυθηματώδης Λύκος
Οξεία σχιστοσωμίαση
Ατοπική δερματίτιδα κ.α.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ‐‐ 11

Από το ΓΕΣ:
• Αιμορραγία
• Δυσαπορρόφηση
• Εντερική απόφραξη
• Περιτονίτιδα
• Αποφρακτικός ίκτερος

Από το αναπνευστικό:
• Άσθμα ή παρόξυνση ΧΑΠ
• ARDS
• Κυψελιδική αιμορραγία

Από το δέρμα:
• Πορφύρα του κορμού και των εγγύς αρθρώσεων
• Χρόνια κνίδωση
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ΕΠΙΠΛΟΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ‐‐ 2 2 

Από το ΚΝΣ:
• Μηνιγγίτιδα
• Εγκεφαλικό απόστημα

Από τους νεφρούς :
• Νεφρωσικό σύνδρομο
• Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης

Από το μυοσκελετικό:
• Αντιδραστική αρθρίτιδα

Σήψη ‐ βακτηριαιμία (συχνά υποτροπιάζουσα)
• Από μικροοργανισμούς της εντερικής χλωρίδας (E. coli,
εντερόκοκκοι κ.λπ.)

ΔΙΑΓΝΩΣΗΔΙΑΓΝΩΣΗ ‐‐ 11

Ανεύρεση προνύμφης στα κόπρανα
• Οι προνύμφες αρχίζουν να απεκκρίνονται στα κόπρανα περίπου
ένα μήνα μετά τη μόλυνση

• Απαιτούνται δύο ή περισσότερα δείγματα κοπράνων
• Μέθοδοι ανίχνευσης στα κόπρανα:

Τεχνική Baermann
Καλλιέργεια σε τρυβλία με άγαρ
Καλλιέργεια με την τεχνική διηθητικού χαρτιού Harada‐Mori

Ανεύρεση προνύμφης σε άλλα υλικά
• Δωδεκαδακτυλικό υγρό, ασκιτικό ή πλευριτικό υγρό, 

πτύελα, BAL, ούρα, σπέρμα, Ε.Ν.Υ.
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ΔΙΑΓΝΩΣΗΔΙΑΓΝΩΣΗ ‐‐ 22

Ανίχνευση IgG αντισωμάτων με ELISA
Μεγάλη ειδικότητα και ευαισθησία (82‐95%)
Μπορεί να είναι ψευδώς αρνητικά σε ανοσοκατασταλμένους
Τα αντισώματα μπορεί να παραμένουν θετικά για χρόνια, 
ακόμα και μετά από επιτυχή θεραπεία

Ανεύρεση προνύμφης σε ιστολογικά
παρασκευάσματα

Δέρμα
Στόμαχος
12δάκτυλο
Παχύ έντερο

ΛΟΙΠΑΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑΕΥΡΗΜΑΤΑ

Περιφερική ηωσινοφιλία (>600/μL), σε ποσοστό 75‐80%
Συχνά το μόνο εργαστηριακό εύρημα στη χρόνια λοίμωξη
Εξαιρετικά σπάνιο στη σοβαρή νόσο και στους
ανοσοκατασταλμένους
Φυσιολογικός αριθμός ηωσινoφίλων σε μη θεραπευμένη
νόσο αποτελεί κακό προγνωστικό σημείο

Θετικές καλλιέργειες αίματος για E. coli και άλλα
μικρόβια της εντερικής χλωρίδας
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑΕΥΡΗΜΑΤΑ

• Στόμαχος:
– Πάχυνση πτυχών, διαβρώσεις βλεννογόνου

• Δωδεκαδάκτυλο:
– Οίδημα, αποχρωματισμός βλεννογόνου, 
ερυθηματώδεις κηλίδες, υποεπιθηλιακές
αιμορραγίες

• Παχύ έντερο:
– Οίδημα βλεννογόνου, αφθώδη έλκη, διαβρώσεις, 
εξελκώσεις

– Σε ιστολογικό επίπεδο Δ.Δ. από ελκώδη κολίτιδα
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ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ

Α. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

• Αντιισταμινικά

• Εισπνεόμενοι β2‐διεγέρτες

• Αποφυγή στεροειδών και, εφόσον λαμβάνονται, σταδιακή
κατά το δυνατόν διακοπή τους (όπως και όλων των
ανοσοκατασταλτικών)

Β. ΑΝΤΙΕΛΜΙΝΘΙΚΑ

• Καταπολεμούν τους ώριμους σκώληκες και μπορεί να μην
είναι αποτελεσματικά έναντι των προνυμφών στην αρχική
λοίμωξη

ΑΝΤΙΕΛΜΙΝΘΙΚΑΑΝΤΙΕΛΜΙΝΘΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑΦΑΡΜΑΚΑ
Ιβερμεκτίνη:
• Δόση 200 μg/kg/d PO για 2 συνεχόμενες μέρες ή ανά 15ήμερο
• Ποσοστό επιτυχίας μέχρι και 97%
• Επαναλαμβανόμενα σχήματα σε ανοσοκατασταλμένους
• Ανεπιθύμητες ενέργειες: κόπωση, κνησμός, υπνηλία

Αλβενδαζόλη:
• Δόση 400 mg PO x 2 για 3‐7 ημέρες
• Λιγότερο αποτελεσματική από την ιβερμεκτίνη
• Συχνά αποτελεσματική στη γενικευμένη νόσο σε συνδυασμό με την

ιβερμεκτίνη

Θειαβενδαζόλη:
• Δόση 50 mg/kg/d PO διαιρεμένη σε 2 δόσεις επί 5‐6 ημέρες
• Σπάνια χρησιμοποιείται πλέον
• Ανεπιθύμητες ενέργειες: πολύμορφο ερύθημα, καταστολή ΚΝΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΥΝΟΣΟΥ

& & ΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΕΡΛΟΙΜΩΞΗΣΥΠΕΡΛΟΙΜΩΞΗΣ

• Περιορισμένα δεδομένα, άγνωστη η βέλτιστη αντιμετώπιση

• Βασικής σημασίας η μείωση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής

• Παρατεταμένα (για ≥ 5‐7 ημέρες) και επαναλαμβανόμενα
μηνιαία σχήματα με ιβερμεκτίνη (για ≥ 6 μήνες)

• Εναλλακτικοί τρόποι χορήγησης ιβερμεκτίνης (SC, από ορθό)

• Συνδυασμός ιβερμεκτίνης με αλβενδαζόλη

• Υποστήριξη θρέψης, αντιμετώπιση επιπλοκών

• Σε ανοσοκατασταλμένους η θεραπεία συνεχίζεται έως ότου το
παράσιτο δεν ανιχνεύεται πλέον σε κλινικά δείγματα για
τουλάχιστον 2 εβδομάδες
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗΑΣΘΕΝΗ

Κλινική εικόνα

Δείκτες επιτυχούς θεραπείας:
Μείωση των ηωσινοφίλων (3 μήνες μετά την
αγωγή)
Αρνητικές παρασιτολογικές κοπράνων (2‐4 
εβδομάδες μετά την αγωγή)
Πτώση του τίτλου των αντισωμάτων (3‐6 μήνες
μετά την αγωγή)

ΠΡΟΓΝΩΣΗΠΡΟΓΝΩΣΗ

Πολύ καλή στους ανοσοεπαρκείς ασθενείς. Χωρίς
θεραπεία, ωστόσο, η λοίμωξη μπορεί να επιμείνει για
το υπόλοιπο της ζωής του ασθενούς, εξαιτίας της
αυτομόλυνσης

Στο σύνδρομο της υπερλοίμωξης και στη διάσπαρτη
στρογγυλοειδίαση η θνητότητα αγγίζει το 80%, διότι
συχνά καθυστερεί η διάγνωση

Στο σύνδρομο υπερλοίμωξης παρατηρείται συχνά σήψη
από Gram(‐) βακτηρίδια, με θνητότητα περί το 50%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Η διάγνωση της στρογγυλοειδίασης απαιτεί υψηλό δείκτη
υποψίας

• Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ανοσοκατασταλμένους
ασθενείς λόγω της ατυπίας των συμπτωμάτων και της
δυσμενούς πρόγνωσης

• Οι λοιμώξεις από στρογγυλοειδές πρέπει να θεραπεύονται
ακόμα και όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα, διότι το
σύνδρομο της υπερλοίμωξης έχει μεγάλη θνητότητα
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