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Παρουσίαση περιστατικού

Ισιδώρα Μπακαΐμη
Εξειδικευόμενη Λοιμωξιολογίας

Α’ Παθολογική Κλινική
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

ασθενής άρρεν 60 ετών

διακομιδή από Πανεπιστημιακή
Αιματολογική Κλινική τον 10/2011

Ατομικό αναμνηστικό

• στεφανιαία νόσος
▫ CABG x 3 το 2006

• αρτηριακή υπέρταση

• δυσλιπιδαιμία

7/2011

• διάγνωση ιδιοπαθούς
θρομβοπενικής
πορφύρας

• αγωγή με κορτιζόνη
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επιπλοκές κορτιζονοθεραπείας…

• βαρειά μυοπάθεια

• σακχαρώδης διαβήτης

• λοιμώξεις
▫ έρπητας ζωστήρας
▫ παρωνυχίτιδα δακτύλων με αποστημάτια
▫ ιδρωταδενίτιδα
▫ επιμολυσμένη ελκωτική βλάβη πέους

λόγω των παρενεργειών από τη λήψη
κορτιζόνης και μη ανταπόκρισης του

ασθενούς...

• προοδευτική μείωση κορτιζόνης

• έναρξη Revolade (eltrombopag olamine) 
σε δοσολογία 75mg/d από τον 8/2011

12.9.2011

• εισαγωγή στην Αιματολογική Κλινική λόγω
εμπυρέτου με βήχα και βλεννοπυώδη
απόχρεμψη

• από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώνονται 3 
βλάβες στον αριστερό πνεύμονα με
σπηλαιοποίηση
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Πορεία νόσου

• διενέργεια βρογχοσκόπησης – λήψη BAL και κ/α

• αγωγή με
▫ λιποσωμιακή αμφοτερικίνη σε δόση 5 mg/kg ΒΣ/d
και

▫ κασποφουγκίνη σε δόση 50mg/d τις πρώτες 8 
μέρες

• αναπνευστικά και αιμοδυναμικά σταθερός
• πλήρης διακοπή κορτικοειδών στις 5/10/2011

διάγνωση

Πνευμονική ασπεργίλλωση

A.fumigatus

χωρίς αντοχή από το μυκητόγραμμα



5

Κατά τη νοσηλεία του ασθενούς

• συνέχιση αγωγής με λιποσωμιακή αμφοτερικίνη
(συνολικά 21 μέρες)

• διακοπή λόγω ONA για 3 ημέρες
▫ κρεατινίνη ορού: 2,8 mg/dl

• επαναχορήγηση λιποσωμιακής αμφοτερικίνης σε
μειωμένη δόση (3mg/kg ΒΣ/d)

Εμφάνιση νευρολογικής σημειολογίας

• περιστροφική ζάλη, έμετοι, αιμωδίες περιστοματικά

• απεικονιστικός έλεγχος με CT και MRI εγκεφάλου
▫ πολλαπλές εστίες σε εγκέφαλο και παρεγκεφαλίδα

• αγωγή
▫ αύξηση δόσης aμφοτερικίνης (5mg/kg ΒΣ/d) και
▫ έναρξη αντιεπιληπτικής αγωγής

• ΟΝΠ: κ/α για κοινά, PCR για TBC, Elisa για
κρυπτόκοκκο και ασπέργιλλο
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αρχική νευρολογική εκτίμηση

• αστάθεια στην όρθια θέση
• οριζόντιος και κάθετος νυσταγμός άμφω
• πάρεση προσωπικού (VII) αριστερά περιφερικού τύπου
• πάρεση αριστερού απαγωγού (VI)
• διπλωπία, δυσκαταποσία, δυσαρθρία
• λόξυγγας

ευρήματα συμβατά με προσβολή στελέχους
παρεγκεφαλίδος

λοιπή κλινική εξέταση

• ΑΠ: 170/90 mm Hg
• σφύξεις: 84/min
• S1S2 : ευκρινείς, ρυθμικοί, χωρίς φυσήματα

• ακρόαση πνευμόνων χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα
• aναπνοές: 18/min
• SAT O2 : 96% χωρίς O2

• κοιλία: μαλακή, ευπίεστη, ανώδυνη, ήχοι κφ

αρχικός εργαστηριακός έλεγχος
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αρχική αγωγή

Την 3η μέρα νοσηλείας…

• εμπύρετο μέχρι 39,20C
• ακρόαση: ρεγχάζοντες άμφω
• ταχύπνοια (36/min)
• υποξυγοναιμία (SAT O2 : 78% χωρίς O2)

• Rö θώρακος και CT θώρακος
▫ βρογχοπνευμονικές διηθήσεις στους κάτω λοβούς με
συνοδές βρογχεκτασίες

▫ αποστηματική βλάβη στο οπίσθιο τμήμα του ΑΡ άνω λοβού
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νέος εργαστηριακός έλεγχος

αντιμετώπιση

λήψη κ/ας αίματος

έναρξη μεροπενέμης 2gr x 3 iv

συνέχιση αμφοτερικίνης και βορικοναζόλης

οξυγονοθεραπεία

τοποθέτηση levin σιτίσεως

~ 8η μέρα νοσηλείας

προοδευτική κλινική και εργαστηριακή
βελτίωση ως προς τη λοίμωξη κατώτερου
αναπνευστικού

▫ απύρετος - υποχώρηση ακροαστικών ευρημάτων
▫ πτώση δεικτών φλεγμονής
▫ ακτινολογική βελτίωση
▫ σταδιακή αερομετρική βελτίωση
▫ κ/α αίματος (-)
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Πορεία νόσου

• συνέχιση αγωγής με αμφοτερικίνη και
βορικοναζόλη στις ίδιες δόσεις

• προοδευτική αύξηση ηπατικών ενζύμων από τη
12η μέρα νοσηλείας
▫ διακοπή αντιεπιληπτικής αγωγής
▫ συνέχιση γGT
▫ αποδόθηκε στη βορικοναζόλη

Εργαστηριακός έλεγχος
κατά την εισαγωγή, 12η, 16η και 29η μέρα νοσηλείας

Προοδευτική νευρολογική βελτίωση

• βελτίωση της δυσκαταποσίας (αφαίρεση levin σιτίσεως)

• βελτίωση της ομιλίας και υποχώρηση της διπλωπίας

• παραμονή ήπιου νυσταγμού στην ΑΡ στροφή του
βλέμματος

• αστάθεια με ήπια παρέκκλιση προς τα αριστερά
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Επαναληπτική ΜRΙ εγκεφάλου μετά
ένα μήνα νοσηλείας

Πολλαπλά ποικίλου μεγέθους αποστήματα σε
αμφότερα τα ημισφαίρια, υπερ και υποσκηνίδια, 
τα περισσότερα ΑΡ, καθώς και στο στέλεχος.
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Επαναληπτική CT θώρακος μετά ένα
μήνα νοσηλείας

• Κοιλοτική βλάβη (2,8 cm) στο οπίσθιο
τμήμα του ΑΡ άνω λοβού με περιφερική
βρογχοπνευμονική διήθηση

• Μικρότερη κοιλοτική βλάβη (1,5cm) στο
οπίσθιο βασικό τμήμα του ΑΡ κάτω λοβού
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CT ΘΩΡΑΚΟΣ 17.10.11

CT ΘΩΡΑΚΟΣ 14.11.11

Εξιτήριο μετά 40 μέρες νοσηλείας...

• αγωγή εξόδου
▫ βορικοναζόλη per os 200mg x 2
μέχρι και σήμερα

• παραμένει απύρετος, με περαιτέρω βελτίωση της
νευρολογικής εικόνας

• εκκρεμεί νέος απεικονιστικός έλεγχος με CT 
θώρακος και MRI εγκεφάλου
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εργαστηριακός έλεγχος εξιτηρίου

αυξημένος αριθμός περιστατικών
διηθητικής ασπεργίλλωσης

• αύξηση ανοσοκατεσταλμένων ασθενών

• καθυστερημένη διάγνωση

• δύσκολη η πρόληψη

• πτωχή πρόγνωση διηθητικής ασπεργίλλωσης
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μεγαλύτερος κίνδυνος σε ασθενείς με:

• ετερόλογη μεταμόσχευση μυελού και παρατεταμένη
ουδετεροπενία ή υπό κορτιζονοθεραπεία για GVHD

• αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού ή μεταμόσχευση συμπαγούς
οργάνου και ουδετεροπενία διάρκειας άνω των 2 εβδομάδων

• οξεία λευχαιμία ή λέμφωμα μετά από εντατική Χ/Θ
• απλαστική αναιμία και παρατεταμένη ουδετεροπενία μη
οφειλόμενη σε Χ/Θ

• προηγηθείσα επιβεβαιωμένη ασπεργίλλωση , οι οποίοι
λαμβάνουν Χ/Θ ή υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση μυελού

• λειτουργική διαταραχή των πολυμορφοπυρήνων (χρόνια
κοκκιωματώδης νόσος)

• προχωρημένη HIV λοίμωξη ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & 
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ελένη Γιαμαρέλλου
και συνεργάτες

Underlying diagnosis in 595 patients with 
invasive aspergillosis

Site of infection in 595 patients
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μορφές διηθητικής ασπεργίλλωσης

• πνευμονική ασπεργίλλωση
• τραχειοβρογχίτιδα
• παραρρινοκολπίτιδα
• διάσπαρτη διηθητική ασπεργίλλωση
• ασπεργίλλωση εγκεφάλου
• οστεομυελίτιδα
• δερματική λοίμωξη
• σπάνιες εντοπίσεις: ενδοκαρδίτιδα, οφθαλμική, 
ηπατοσπληνική

μορφές διηθητικής ασπεργίλλωσης

Είδη ασπέργιλλου που σχετίζονται με
διηθητική ασπεργίλλωση

Mandell, Douglas, and Bennett’s PRINCIPALS AND PRATICE OF INFECTIOUS DISEASES
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• η πρώτη περιγραφή ασπεργίλλωσης ΚΝΣ το 1897 (Oppe)

• σοβαρότατη επιπλοκή διηθητικής ασπεργίλλωσης
• σε ποσοστό ~10-20% των περιπτώσεων διηθητικής
ασπεργίλλωσης

• υψηλότερη θνητότητα σε σχέση με άλλες μορφές
διηθητικής ασπεργίλλωσης

• δύσκολη η επιβεβαίωση της διάγνωσης

• συνήθως αιματογενής διασπορά από πνευμονική εστία
• άμεση επέκταση από παραρρίνιους κόλπους
• ταυτόχρονη πνευμονική λοίμωξη υπάρχει συνήθως
αλλά όχι πάντα

κλινική εικόνα

• διαταραχές επιπέδου συνείδησης
• εστιακή νευρολογική σημειολογία
• δυσλειτουργία κρανιακών νεύρων (διπλωπία, ανοσμία, 
δυσκαταποσία)

• δυσαρθρία
• κεφαλαλγία
• ίλιγγος-έμετοι
• σπασμοί

• εμπύρετο
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απεικονιστικά ευρήματα

• εξαρτώνται από το στάδιο της νόσου
• ελάχιστα ευρήματα σε υπεροξεία φάση
• δυνατές εικόνες
▫ εικόνα εμφράκτου
▫ δακτυλιοειδείς βλάβες με περιφερικό εμπλουτισμό

(σχηματισμός αποστήματος)
▫ ενδοκρανιακή χωροκατακτητική εξεργασία

• χαρακτηριστική εντόπιση τα βασικά γάγγλια
• η MRI εγκεφάλου μπορεί να αποκαλύψει πρόσθετες
βλάβες
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υπόνοια ασπεργίλλωσης ΚΝΣ

σε κάθε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή που
εμφανίζει νευρολογική σημειολογία και
απεικονιστικά ευρήματα χωροκατακτητικής
εξεργασίας

∆∆ πολλαπλών βλαβών εγκεφάλου σε
ανοσοκατεσταλμένο ασθενή

• πολλαπλά έμφρακτα
• εγκεφαλικά αποστήματα
• σηπτικά έμβολα
• λέμφωμα
• μεταστατική νόσος
• TBC
• άλλες ευκαιριακές λοιμώξεις
▫ νοκαρδίωση
▫ τοξοπλάσμωση

∆ιάγνωση εγκεφαλικής ασπεργίλλωσης;

• βιοψία εγκεφαλικών βλαβών;

• θετικές καλλιέργειες από φυσιολογικά στείρο ιστό
▫ κ/α υλικού βιοψίας
▫ κ/α ΕΝΥ
▫ κ/ες αίματος σπανίως θετικές
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∆ιάγνωση

• ανίχνευση γαλακτομανάνης ορού (ΕΙΑ)
▫ προηγηθείσα αντιμυκητιασική θεραπεία;
▫ ψευδώς (+) σε ασθενείς υπό αγωγή με PIP/TAZO και
άλλα αντιβιοτικά

• ανίχνευση γαλακτομανάνης σε άλλα υγρά (ΕΝΥ, BAL);

• ανίχνευση β-γλουκάνης;

• μοριακές μέθοδοι (PCR);
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παράγοντες που επηρεάζουν την
πρόγνωση σε ασπεργίλλωση ΚΝΣ

• βαρύτητα της ανοσοκαταστολής

• ευαισθησία του υπεύθυνου μύκητα

• η ικανότητα του αντιμυκητιασικού φαρμάκου να
διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό

S. Schwartz et al., Infection (2011) 39:201–210

ποσακοναζόλη ιτρακοναζόλη

λιπόφιλα μόρια
ευνοϊκό ως προς τη διείσδυση στο ΚΝΣ

μεγάλο ΜΒ (708 Da και 705 Da αντίστοιχα) 
δυσχερής διείσδυση

πτωχή διείσδυση στο ΚΝΣ
Collette N. et al, J Antimicrob Chemother 1991

αμφοτερικίνη

• αμφοτερικίνη Β
• εχινοκανδίνες
• ιτρακοναζόλη
• ποσακοναζόλη

S. Schwartz et al., Infection (2011) 39:201–210

μεγάλα μόρια (>700 Da) με
μικρή διείσδυση στο ΚΝΣ

• φλουκοναζόλη
• 5-φλουοροκυτοσίνη

• καλή διείσδυση στο ΚΝΣ
• στενό φάσμα δραστικότητας
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βορικοναζόλη- διείσδυση στο ΚΝΣ

• σημαντική διείσδυση στο ΚΝΣ

• Σε 14 ασθενείς
▫ συγκενρώσεις στο ΕΝΥ 0,08mg/L – 3,93mg/L

(median 0,65mg/L) 1-10h μετά τη χορήγηση
▫ συγκεντρώσεις στο πλάσμα την ίδια μέρα <0.01 mg/L -

7.23 mg/L (median 1.08 mg/L)
▫ median CSF/plasma ratio of 0.46 (range, 0.22–1)

Lutsar I et al., Voriconazole concentrations in the cerebrospinal fluid and brain 
tissue of guinea pigs and immunocompromised patients. 

Clin Infect Dis 2003;37:728–32.

ποσακοναζόλη
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ποσακοναζόλη

έγκριση για αντιμυκητιασική προφύλαξη

▫ σε ασθενείς υπό Χ/Θ εφόδου για αιματολογικές
κακοήθειες, αλλογενή μεταμόσχευση, GVHD
Bone Marrow Transplantation (2009) 44, 269–270
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1ης γραμμής θεραπεία σε
ασπεργίλλωση ΚΝΣ;
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ανεπιθύμητες ενέργειες βορικοναζόλης

ηπατοτοξικότητα (n=11)
διαταραχές οράσεως (n=8)

εξάνθημα (n=7)
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Baseline and clinical 
characteristics of 192 

patients with central nervous 
system (CNS) fungal 

infections and voriconazole
therapy
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βορικοναζόλη vs αμφοτερικίνη
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λιπιδιακές μορφές aμφοτερικίνης

“AmBiLoad”

▫ 201 ανοσοκατεσταλμένοι ουδετεροπενικοί ασθενείς με
αποδεδειγμένη ή πιθανή διηθητική ασπεργίλλωση (90% 
πνευμονική)

3mg/kg ΒΣ/d ευνοϊκή ανταπόκριση :
50% 14ηd και 71% 12η w
10mg/kg ΒΣ/d ευνοϊκή ανταπόκριση :
46% 14ηd και 58% 12η w
Cornely et al.,  AmBiLoad Trial Study Group: Liposomal amphotericin B 

as initial therapy for invasive mold infection: a randomized trial 
comparing a high-loading dose regimen with standard dosing (AmBi-
Load Trial). Clin Infect Dis 2007; 44: 1289– 1297
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Συνδυαστική θεραπεία
σε διηθητική
ασπεργίλλωση;

Primary combination therapy is not routinely
recommended based on lack of clinical data; Addition of 

another agent or switch to another drug class for salvage
therapy may be considered in individual patients;
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• βορικοναζόλη + άλλο αντιμυκητιασικό, ιδίως L-
AMB (όχι κασποφουγκίνη)
▫ Καλύτερη πρόγνωση σε 37 ασθενείς
▫ ΟΧΙ στατιστικά σημαντική διαφορά

S. Schwartz et al., Infection (2011) 39:201–210

• βορικοναζόλη + κασποφουγκίνη
▫ προοπτική μελέτη με 40 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων
▫ Control group: 47 περιπτώσεις μονοθεραπείας με λιπιδακή
μορφή αμφοτερικίνης

▫ Ευνοϊκό αποτέλεσμα 70% και 51% αντίστοιχα
▫ ΟΧΙ στατιστικά σημαντική διαφορά

Singh N et alTransplantation 2006; 81: 320–326

• κασποφουγκίνη + ποσακοναζόλη
▫ ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως θεραπεία διάσωσης σε
ασθενείς με HSCT που ανέπτυξαν (βέβαιη ή πιθανή) 
διηθητική ασπεργίλλωση υπό προφυλακτική αγωγή με
ιτρακοναζόλη και δεν ανταποκρίθηκαν σε μονοθεραπεία
με κασποφουγκίνη

Lellek H et al., Mycoses 2011; 54 (suppl 1):39–44.

• τριαζόλες + αμφοτερικίνη
▫ ανταγωνιστική δράση in vivo
▫ (αναστολή σύνθεσης εργοστερόλης απο τις αζόλες
αδυναμία δράσης της αμφοτερικίνης)

Friederike Traunmόller et al., Pharmacology 2011;88:213–224

▫ Όχι ταυτόχρονη χορήγηση- να μην προηγείται η αζόλη
της ΑΜΒ

• στόχος: συνέργεια ή αθροιστική δράση
• δεδομένα από in vitro μελέτες και πειραματόζωα
υποστηρίζουν καλύτερη πρόγνωση με συνδυαστική
θεραπεία

• δεν υπάρχουν δεδομένα από τυχαιοποιημένες συγκριτικές
μελέτες

• δε συστήνεται ως 1ης γραμμής θεραπεία σε διηθητική
ασπεργίλλωση

• μπορεί να χορηγηθεί ως θεραπεία διάσωσης
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• το φάρμακο με το καλύτερο “benefit-to-risk profile”
φαίνεται ότι είναι η βορικοναζόλη

• σε περιπτώσεις με φυσιολογική νεφρική λειτουργία οι
λιπιδιακές μορφές αμφοτερικίνης αποτελούν εναλλακτικές
επιλογές, ιδίως ως θεραπεία διάσωσης

• ποσακοναζόλη: εναλλακτική επιλογή, ιδίως ως θεραπεία
διάσωσης

• κασποφουγκίνη και άλλες εχινοκανδίνες: in vitro 
αποτελεσματικότητα έναντι Aspergillus spp. – κλινικές
δοκιμές;

On the day of diagnosis of rhinocerebral aspergillosis, treatment with 
liposomal amphotericin B (10 mg/kg) was started for 14 days, followed by 
3 mg/kg. After 14 days of treatment, MRI showed stable disease; 
however, after 20 days MRI revealed progressive disease. Antifungal 
therapy was resumed with intravenous (i.v.) voriconazole 4 mg/kg twice
a day (bid) leading to a response documented on MRI after 13 days. Two 
months later the patient presented with a relapse of headaches, and 
progressive disease was evident on MRI. Treatment was resumed with 
i.v. voriconazole 4 mg/kg bid and i.v. caspofungin 70 mg
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νευροχειρουργική
παρέμβαση;

Improved outcome in central nervous system 
aspergillosis, using voriconazole treatment
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Recent data indicate that neurosurgical management
could improve survival in patients with cerebral
aspergillosis.

Schwartz S et al., Improved outcome in central nervous system aspergillosis, using 
voriconazole treatment. Blood 2005; 106: 2641–2645.

In refractory or relapsed CNS aspergillosis, 
neurosurgery should be considered.

T. Elter et al. / International Journal of Antimicrobial Agents 28 (2006) 
262–265

Πειραματικά δεδομένα
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Immunosuppression and infection of all mice were performed with 
cyclophosphamide at 200 mg/kg of body weight given intraperitoneally (i.p.) 2 
days prior to infection and every 5 days thereafter (6). On day 0, mice were 
infected intracerebrally with 7.1  106 conidia of A. fumigatus strain 10AF/mouse.

Mice treated with AmB, 
or POS at 5, 25, or 100 
mg/kg, had significantly 
prolonged survival over 
mice given D5W (P 
0.02) or ICZ (P  0.01).
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• άνδρας 54 ετών
• προ 9 μηνών αλλογενή μεταμόσχευση μυελού λόγω
μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου

• από 4μήνου υπό κορτικοειδή και tacrolimus λόγω cGVHD

• νευρολογική εικόνα:διαταραχές μνήμης και συγκέντρωσης, 
διαταραχές συμπεριφοράς, αδυναμία γραφής, χωρίς πυρετό

• CT scan: ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, φλοιική ατροφία

• CT θώρακος: 2cm οζώδης βλάβη ΑΡ άνω λοβού

• γαλακτομανάνη ορού και ΕΝΥ (+)
• απομόνωση A. fumigatus στα πτύελα

• συνδυαστική θεραπεία με
▫ liposomal amphotericin B 5 mg/kg ΒΣ i.v. και
▫ voriconazole 4 mg/kg ΒΣ i.v b.i.d

• διάρκεια θεραπείας 4 μήνες με μικρή νευρολογική
βελτίωση

• Ο ασθενής κατέληξε με σηψαιμία από Acinetobacter



39

• άνδρας 24 ετών, αγωγή με iv πρεδνιζολόνη 1 mg/kg 
ΒΣ λόγω διάγνωσης ITP

• κατά το tappering της κορτιζόνης διάγνωση
πνευμονικής ασπεργίλλωσης (επιβεβαίωση με κ/α
πτυέλων και BAL)

• αγωγή με λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β 5mg/kg ΒΣ/d
• επίμονη κεφαλαλγία την 20η μέρα αγωγής με
αμφοτερικίνη

• αύξηση δόσης
αμφοτερικίνης 10mg/kg 
ΒΣ/d

•προσθήκη ιτρακοναζόλης
και ριφαμπικίνης

•ο ασθενής κατέληξε μετά
από 25 μέρες
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Παν/κή Παθολογική Κλινική
Τμήμα Λοιμώξεων ΠΓΝΠ

Δήμητρα Δημητροπούλου
Παθολόγος – Εξειδικευόμενη στη Λοιμωξιολογία

Παρουσίαση Περιστατικού

Άνδρας 30 ετών, μη καπνιστής προσήλθε στα ΤΕΠ λόγω
επεισοδίων αιμόπτυσης τις τελευταίες 18 ημέρες.

Ο ασθενής αναφέρει απώλεια μικρής ποσότητας αίματος

καθημερινά με το βήχα. Η συχνότητα και η ποσότητα των

αιμοπτύσεων σταδιακά αυξάνεται.

Δεν αναφέρεται εμπύρετο (όχι θερμομέτρηση)

Χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα.

Ατομικό αναμνηστικό

• Καταθλιπτική συνδρομή

• Αλκοόλ / κάπνισμα: όχι

• Μένει με τους γονείς του στην Πάτρα, δεν

εργάζεται

• Οικογενειακό ιστορικό: (-)

• Φαρμακα: Αντικαταθλιπτική αγωγή
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Παρελθόν ιστορικό

• Γαστρο-υποφαρυγγική αναστόμωση με
ανασύσταση του υποφάρυγγα προ
10-ετίας λόγω κατάποσης θειικού οξέος

• Νοσηλεία για μεγάλο χρονικό διάστημα σε
ΜΕΘ

Φυσική εξέταση

• θ: 37.40C
• ΑΠ: 110/60 mmHg
• Σφ:102/min
• Ακρόαση πνευμόνων: υγροί ρόγχοι

(αρ) άνω λοβού
• Χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα από
τη λοιπή εξέταση

Εργαστηριακά ευρήματα

• ΑΑΑ: pH:7.45, PO2 :69mmHg, PCO2:34mmHg, HCO3:24

• WBCs:11900(P:82%), Hb:8,8g/dl

• Ηπατική, Νεφρική λειτουργία, ηλ/τες, Gl, ολ.λευκ-αλβ: 
εφο

• CRP:5,4mg/dl   ΤΚΕ:50
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ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ

ΔΔ αιμόπτυσης

• Νοσήματα αεραγωγών: Οξεία-Χρόνια Βρογχίτιδα
Εμφύσημα – Βροχιεκτασίες
Κακοήθεια
Ξένο σώμα
Τραυματισμός αεραγωγού

• Νοσήματα πνευμονικού παρεγχύματος:
Φυματίωση, Πνευμονία, Απόστημα,
Παρασιτική λοίμωξη, Ακτινομυκητίαση,
Ασπεργίλλωμα, Τραυματισμός

• Νοσήματα αγγείων: Έμφρακτο, Οζώδης πολυαρτηρήτιδα,
Goodpasture, Wegener, 
Πνευμ. Αιμοσιδήρωση

• Αιματολογικές Διαταραχές: Λευχαιμία, Αντιπηκτικά, Δρεπανοκυτταρική

• Καρδιαγγειακά Νοσήματα: Στένωση μιτροειδούς, Ανεύρυσμα, Πν. Οίδημα

Απεικονιστικά ευρήματα

• Α/α θώρακος: πύκνωση αρ. άνω λοβού

• Υ/Τ θώρακος: Εικόνα πύκνωσης, 
συμπαγούς υφής, με σχετικά ασαφή όρια, 
διαστάσεων 3,5 x3cm, στο άνω τμήμα
του αριστερού λοβού περιφερικά. Πέριξ
αυτής αναγνωρίζεται εκτεταμένη περιοχή
κυψελιδικής πλήρωσης. Συνυπάρχουν
βρογχοπνευμονικές διηθήσεις στο (δε) 
άνω πνευμονικό πεδίο
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Figure 2

• Διάγνωση λοβώδους πνευμονίας

• Αγωγή moxifloxacin 400mg (iv) / ημέρα

Πορεία του ασθενούς

• Κατά την πρώτη εβδομάδα νοσηλείας, ο
ασθενής συνεχίζει τις αιμοπτύσεις, αλλά
εμφανίζει και αύξηση του παραγωγικού
βήχα με λευκωπά αιμόφυρτα πτύελα

• Πυρετική κίνηση έως 37,60C

• Mantoux: (-)
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Μικροβιολογική εξέταση πτυέλων

• Χρώση κατά Gram: αρνητική

• Ζ-Ν: αρνητική

• Κ/ες πτυέλων: αρνητικές για κοινά
μικρόβια

ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

• Αbs mycoplasma, Abs chlamydia: 
αρνητικά

• Ag Streptococcus Pneumoniae: αρνητικό

• Ag Legionella: αρνητικό

• Abs HIV: (-)

• κ/ες αίματος: αρνητικές

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ
προ 5 ετίας...

• Πνευμονίτις και παραγωγικά στοιχεία
υπάρχουν στον αριστερό άνω λοβό. Εν
μέσω των στοιχείων αυτών εικονίζεται
κοιλότητα με τήξη. Ουλορικνωτικές
αλλοιώσεις υπάρχουν στο μέσο λοβό και
στη γλωσσίδα. 

• Ειδική φλεγμονή;
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ΣΚΕΨΕΙΣ;
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ;

ΔΔ κοιλότητας πνεύμονα

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ

• Ήπια φλεγμονή και διάχυτα εξέρυθρος
βλεννογόνος

• Άφθονες λευκωπές κολλώδεις
εκκρίσεις

• Χωρίς ενεργό εστία αιμορραγίας

• Ελήφθη βρογχικό έκπλυμα και
μεταβρογχοσκοπικά πτύελα
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

• Gram χρώση (+) νηματοειδής
διακλαδιζόμενος μικροοργανισμός
τύπου Nocardia

• τροποποιημένη οξεάντοχη χρώση κατά
Kinyoun (+)

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

• PCR και κ/α για M.tuberculosis (-)

FNA υπό CT καθοδήγηση

Από τη μικροβιολογική εξέταση του
αποσταλλέντος υλικού, μετά από 72 ώρες
επώαση αναπτύχθηκαν λευκωπές
αποικίες με τη χαρακτηριστική για τη
Νοκάρδια οσμή υγρού χώματος.

Με περαιτέρω βιοχημικά tests απομονώθηκε
Nocardia asteroides
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Είναι απαραίτητος άλλος
έλεγχος για τον ασθενή μας;

ΛΟΙΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• CT εγκεφάλου: χωρίς παθολογικά
ευρήματα

• CT άνω-κάτω κοιλίας και
οπισθοπεριτοναίου: χωρίς ευρήματα
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Πνευμονική Νοκαρδίωση

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Αγωγή με TMP-SMX 
15mg/kg/ημ IV για 3 εβδομάδες και στη
συνέχεια
160/800 p.o για 6 μήνες

ΠΟΡΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

• Ο ασθενής εμφάνισε σταδιακή απυρεξία
και υποχώρηση των αιμοπτύσεων

• Aξονική επανελέγχου(κατά τον έκτο μήνα της
αγωγής): μείωση των διαστάσεων της
βλάβης

• Ο ασθενής συνέχισε την αγωγή για
διάστημα ενός έτους
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ΠΟΡΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

• Ο ασθενής 6 μήνες μετά το τέλος της
αγωγής παρουσιάζει εκ νέου επεισόδια
αιμόπτυσης με έναρξη παραγωγικού
βήχα με λευκωπή απόχρεμψη (τα
επεισόδια αυτά παρουσιάζουν σταδιακή
επιδείνωση, σε διάρκεια ενός μηνός).

• Δεκατική πυρετική κίνηση (έως 37,60C)
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• WBC’s:15830(P:92, L:2, M:5)

• Hct:34,5

• Βιοχημικός έλεγχος: (-)

ΑΞΟΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ

• Ευμεγέθης κοιλοτικός σχηματισμός 4,5 
εκ στο κορυφοπίθιο τμήμα του ΑΡ άνω
λοβού, ο οποίος επεκτείνεται στη σύστοιχη
πύλη, όπου συνυπάρχουν διογκωμένοι
LN’s.

• Μικροοζώδεις αλλοιώσεις που
δημιουργούν κατά τόπους λοβιώδεις
πυκνώσεις αναγνωρίζονται στον ΑΡ άνω
λοβό. 

• Βρογχεκτασίες υπάρχουν στο μέσο λοβό
ΔΕ ό ΔΕ ΑΡ ά λ βό
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ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ;

ΑΡ. ΑΝΩ ΛΟΒΕΚΤΟΜΗ

Διεγχειρητικά ευρήματα: 
• Απόστημα αρ άνω λοβού. Συμφύσεις
μεταξύ πνεύμονα και θωρακικού
τοιχώματος
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

• Gram (+) βακτηρίδιο τύπου Nocardia

• Κ/α: E.coli ( ευαίσθητο σε όλα τα
αντιβιοτικά)

ΑΓΩΓΗ

• Αρχικά βανκομυκίνη + ΙΜΠ + Αμικασίνη
για 7 ημ. ΕΦ

• Κατόπιν per os
σιπροφλοξασίνη + ΤΜP/SMX
για 1 μήνα

• Συνεχίζει με ΤΜP/SMX
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NOCARDIA

Edmond Nocard, 
1888

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

• Το γένος Nocardia ανήκει στην τάξη
Actinomycetales

• Gram (+) αερόβια βακτήρια που
χαρακτηριστικά έχουν τη μορφολογία
νηματίων (πλάτος 1μm, μήκος 50μm) που
διακλαδίζονται.

• Στην ίδια ομάδα τα γένη: Mycobacterium, 
Corynobacterium, Rodococcus, 
Gordona, Tsukamurella

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Τα πιο λοιμογόνα για τον άνθρωπο είδη
• N. brasiliensis
• N. pseudobrasiliensis
• N. otitidiscaviarum
• N. transvalensis
• N. asteroides complex

– N. asteroides sensu stricto
– N. farcinica
– N. nova
– N. cyriacigeorgica
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΤΑΔΟΣΗ
• Ανευρίσκονται ως σαπρόφυτα στο έδαφος, σκόνη, 
αλμυρό νερό, αποσυντιθέμενη οργανική ύλη.

• 500-1000 περιπτώσεις/έτος σε ΗΠΑ
• Περισσότερα από 50 είδη
• Λοίμωξη κυρίως μέσω του αναπνευστικού
• Το δέρμα αποτελεί πύλη εισόδου, μετά από ασήμαντες
εκδορές ή μικροτραυματισμούς ή από δήγματα εντόμου

• Επιδημίες σε μονάδες μεταμόσχευσης, ογκολογικούς-
χειρουργικούς θαλάμους σε περιόδους επισκευών στο
νοσοκομείο (σκόνη, αέρας, αποικισμένα χέρια του
προσωπικού)

• Δεν αποτελεί μέρος της ανθρώπινης χλωρίδας, 
προσεχτική αξιολόγηση όταν απομονώνεται

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

• Τα γλυκολιπίδια του κυτταρικού
τοιχώματος την κάνουν ανθεκτική στην
οξειδωτική έκρηξη των ουδετεροφίλων

• Αναστέλλουν τη σύντηξη φαγοσώματος-
λυσοσώματος και με νέα μορφή (L-μορφή) 
επιβιώνουν εντός μακροφάγων για ημέρες

ΤΡΟΠΙΣΜΟΣ

• N.asteroides complex + N.Farcinica: 
80% της διηθητικής, συστηματικής νόσου
και νόσο ΚΝΣ

• N.brasiliensis:δερματική και
λεμφοδερματική νόσο

• N.pseudobrasiliensis: Συστηματική νόσο
και νόσο ΚΝΣ

• N.transvalensis, N.otitidiscavarium: Μη
δερματική νόσο
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

• Διακλαδιζόμενες νηματοειδείς μορφές ή
κοκκοειδείς μορφές

• ‘Κοκκία θείου’ μπορεί να παρατηρηθούν
σε μυκητώματα από νοκάρδια

• Λόγω του μυκολικού οξέος στο κυτταρικό
τους τοίχωμα μπορεί να είναι οξεοάντοχα
(σε αντίθεση με ακτινομύκητες)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
• Ανοσοκαταστολή (κυρίως διαταραχή κυτταρικής
ανοσίας): 60% των αναφερόμενων περιπτώσεων

• Λοιμώξεις σε ανοσοεπαρκείς (μεμονωμένα
περιστατικά)

• Μεταμόσχευση οργάνων, αιματολογικές κακοήθειες, 
συμπαγή νεοπλάσματα, ΣΔ, αλκοολισμός, 
κορτικοειδή, AIDS (CD4<100, ακόμα και ασθενείς σε
προφύλαξη με TMP/SMX)

• Χρόνια πνευμονικά νοσήματα (πνευμονική κυψελιδική
πρωτείνωση – ΧΑΠ – βρογχιεκτασίες)



56

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

• Η πορεία της λοίμωξης, εξαρτάται από
την ανοσολογική επάρκεια του ξενιστή

• Ανοσοεπαρκή άτομα: χρόνια πορεία, μη
διηθητική νόσος που εντοπίζεται σε ένα
μόνο όργανο (συνήθως δερματική
εντόπιση)

• Ανοσοκαταστολή: συχνή η αιματογενής
διασπορά, διηθητική νόσος

Δερματική νόσος
• Μετά από εκδορές, δήγματα ζώων ή εντόμων ή μετά

από αποικισμό ανοικτών τραυμάτων
• Συχνά σε ανοσοεπαρκείς
• N.brasiliensis το πιο συχνό αίτιο των λοιμώξεων του

δέρματος και των λεμφαγγείων
α) επιπολής κυτταρίτιδα
β) λεμφοδερματική μορφή που θυμίζει
σποροτρίχωση
γ) μυκήτωμα: χρόνια διαπυητική κοκκιωματώδης
βλάβη του υποδόριου ιστού και των οστών κυρίως στα
άκρα και μπορεί να οδηγήσουν σε ίνωση και νέκρωση
με σχηματισμό συριγγίων

Nocardial actinomycetoma swelling, multiple sinus tracts,
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Πνευμονική νόσος

• Η πιο συχνή εντόπιση (40% των περιπτώσεων, 90% 
απο N. asteroides complex)

• Συχνά υποκείμενη πνευμονική νόσος (λόγω πιο συχνού
αποικισμού)

• Οξεία, υποξεία, χρόνια πορεία (ανάλογα με ανοσολογική
επάρκεια)

• Πνευμονία, πνευμονικό απόστημα, διάσπαρτοι όζοι που
τήκονται και επί ρήξεως μπορούν να προκαλέσουν
συρίγγια με θωρακικό τοίχωμα ή εμπύημα

• Αναφέρονται περιπτώσεις πολυμικροβιακής νόσου

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• Πυρετός (77%), απώλεια βάρους, 
κακουχία

• Βήχας (74%)

• Απόχρεμψη (65%)

• Δύσπνοια (64%)

• Θωρακικός πόνος (39%)

• Αιμόπτυση

• Κοιλιακό άλγος

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Συχνά απεικονιστικά ευρήματα σε πνευμονική νοκαρδίωση

• Ομοιογενείς πυκνώσεις 64%
• Οζίδια 59%
• Κοιλότητες 40%
• Μάζα 21%
• Λεμφαδενοπάθεια 15%
• Βρογχιεκτασίες 13%
• Βρογχοπνευμονικές διηθήσεις 9%
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• Nocardial pneumonia. Discrete nodular in midlung on both sides

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

NocardiaNocardia

G/S from a nocardial lung abscess G/S from nocardial pneumonia



59

Νόσος ΚΝΣ

• 10-40% των ασθενών με πνευμονική
νοκαρδίωση (συνήθως σε
ανοσοκαταστολή)

• Συνήθως πολλαπλά αποστήματα ή
κοκκιώματα

• Συχνά ύπουλη πορεία (δδ από
νεοπλάσματα)

• Κεφαλαλγία, έμετοι, 
λ ό δ ή

brain abscess ; Nocardia farcinica Nocardial abscess :rt. occipital lobe 
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ΑΛΛΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ

• Αμφιβληστροειδής: αιματογενής διασπορά
ή τραυματισμός

• Μικροβιαιμία (σχετιζόμενη με ΚΦΚ)
• Μαλακά μόρια, οστά, αρθρώσεις
• Ενδοκάρδιο
• Νεφροί

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Κλινική υποψία και ενημέρωση του
εργαστηρίου

• Gram (+) χρώση, τροποποιημένη
οξεοάντοχη χρώση (κατά Kinyoun)

• Βραδεία ανάπτυξη σε κοινά θρεπτικά
υλικά (3ημ-2 εβδ) ως υγρές, 
πορτοκαλιόχροες ή λευκωπές αποικίες
σαν κιμωλία που αναδίδουν οσμή υγρού
χώματος
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Ταχέως αναπτυσσόμενοι μικροοργανισμοί
της φυσιολογικής χλωρίδας μπορούν να την
υπερκαλύψουν και συχνά απαιτούνται
εκλεκτικά θρεπτικά υλικά
(Thayer-Martin που περιέχει ανασταλτικά
αντιβιοτικά, ή άγαρ παραφίνης)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Ορολογικές δοκιμασίες
(N. brasiliensis, N. asteroides)

Μη ειδικές
Ψευδώς (+) σε λοιμώξεις από
μυκοβακτηρίδια
Ψευδώς (-) σε ανοσοκαταστολή

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Βιοχημικά τεστ απαιτούνται για
διαχωρισμό των ειδών

• Μοριακές τεχνικές(PCR, 16S rRNA
sequensing) για πιο ακριβή ταυτοποίηση
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Εξαρτάται από την εντόπιση και την
ανοσολογική κατάσταση του ξενιστή

• Θεραπεία εκλογής: σουλφοναμίδες σε
συνδυασμό με χειρουργική
παροχέτευση όταν απαιτείται

• Όμως η μονοθεραπεία σε σοβαρή νόσο
και ανοσοκαταστολή έως 50% θνητότητα

• Η in vitro ευαισθησία ή αντοχή δεν
καθορίζει την in vivo επιτυχία ή αποτυχία

From Mandel et al The Principals and Practice of Infectious diseFrom Mandel et al The Principals and Practice of Infectious disease ase Copyright ©
2006 Elsevier
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Πνευμονική νόσος:
• TMP-SMX 15mg/kg/day (ανοσοεπαρκείς–ήπια νόσος)

ή
• TMP-SMX 15mg/kg/d + IΜΡ 500mg x 4 (iv) για 3-4 εβδ
και στη συνέχεια TMP-SMX 10mg/kg/d για 3-6 μήνες

ή
IMP + amikacin (7,5mg/kg x 2) για 3-4 εβδ και στη
συνέχεια TMP-SMX po

ή
IMP (ή κεφ 3ης γενιάς) + amikacin + TMP-SMX (σε
βαρειές περιπτώσεις ή σοβαρή ανοσοκαταστολή)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Δερματική νόσος:

TMP-SMX 5-10mg/kg/d
ή

minocycline 100-200mg x 2 για 3-6μ

Duration of Therapy

HIV-negative 
immunosuppresse
d
:12 mo or longer if 
there are intercurrent
increases in 
immunosuppression

AIDS
: at least 12 mo.  +

low-dose maintenance
(long life)

Clinical improvement: most 7 -10 days 
Parenteral 3 to 6 wks oral regimen 
Primary cutaneous infection :1-3 mo.

Nonimmunosuppressed
-Pulmonary /systemic nocardiosis: at least 6 mo 
-CNS involvement : for 12 months

Immunocompromised
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Λινεζολίδη 100% ευαισθησία in vitro
(κόστος – παρενέργειες σε παρατεταμένη
χορήγηση)

• Ως εμπειρική θεραπεία σε σοβαρή νόσο
μέχρι τα τεστ ευαισθησίας, σε μη ανοχή σε
σουλφοναμίδες, σε ανθεκτική νόσο, ή ως
δεύτερο από του στόματος φάρμακο.

Μoylett et al. CID 2003
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Σε μεγάλα αποστήματα, μη
ανταποκρινόμενα στη

θεραπεία

Σε εγκεφαλικά αποστήματα εάν: 
1. Εύκολα προσβάσιμα, μεγάλα σε μέγεθος
2. Αύξηση μεγέθους παρά τη θεραπεία 2W
3. Όχι μείωση μεγέθους μετά από 1 μήνα

Tx

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

• Σε ασθενείς με AIDS/ βαριά
ανοσοκαταστολή/ μακροχρόνια θεραπεία
με κορτικοειδή προτείνεται η
δευτερογενής προφύλαξη μέχρι
σταθεροποίησης της ανοσολογικής
κατάστασης.

• Δεν υπάρχει σύσταση για πρωτογενή
προφύλαξη λόγω της μικρής συχνότητας
της νόσου

ΠΟΡΕΙΑ

• Υποτροπές: συχνές μετά τη θεραπεία
• Θνητότητα 14-40% (↑ σε νόσο του ΚΝΣ )
• Χειρότερη η πρόγνωση όταν καθυστερεί η
διάγνωση, σε προχωρημένη νόσο και σε
ύπαρξη ανοσοκαταστολής

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ







Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας
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