
Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
2010-2011

Μάθημα 5ο

22 Μαρτίου 2011

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Ελένη Σαμπατάκου
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Λέκτορας Παθολογίας-Λοιμώξεων, 
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική,  Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Αναστασία Αντωνιάδου
Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων, Δ’ Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Διοργάνωση: Focus on Health

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας





1

Ιογενείς λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους
ασθενείς: Ερπητοιοί

Σαμπατάκου Ελένη

IOΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ/ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

• HERPES SIMPLEX 
• VARICELLA ZOSTER
• EPSTEIN-BARR VIRUS
• CYTOMEGALOVIRUS
• HHV6 (& role with CMV)
• HHV7 (role?)
• HHV8/KSHV
• HIV
• WEST NILE VIRUS
• RABIES

• HEPATITIS B and C
• PAPILLOMAVIRUS
• POLYOMAVIRUS 

BK/JC
• ADENOVIRUS, RSV
• INFLUENZA, 

PARAINFLUENZA
• METAPNEUMOVIRUS
• PARVOVIRUS B19
• SMALLPOX/VACCINIA
• SARS coronavirus

PATHOGENESIS

DISEASE 
DETERMINANTS

Virus Host

Inoculum

Virulence

Latency

Defense
Mechanisms
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΡΠΗΤΙΚΩΝ ΙΟΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

• ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ
– εγκεφαλίτιδα, ηπατίτιδα, αμφιβληστροειδιτιδα….
– Προσβολή του μοσχεύματος

• ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
– Ανοσοκαταστολή, OI’s
– CMV πρωτεϊνες με τέτοια δράση
• ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
– Απόρριψη μοσχεύματος, GvHD
– ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΡΑΣΗ ( CMV )

• OΓΚΟΓΕΝΕΣΗ
– Epstein Barr Virus:  B-cell lymphoma (PTLD)
– HHV8 (KSHV): Kaposi’s sarcoma, λέμφωμα ορογόνων
κοιλοτήτων ( primary effusion lymphoma ),
ν. Castleman (MCD)

CMV σε μεταμόσχευση: Έμμεση δράση

• ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
• ↓έκφραση HLA και ΑPCs,↓ πολ/σμός Τ-κυττάρων, ↓IL2, IFNγ, 

μετακίνηση μακροφάγων, ↑έκφραση Fc υποδοχέα,↑ αναστολείς
συμπληρώματος

• ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΡΑΣΗ
• ↑TNFα (via NF-κB), IFNγ,ΙL8…, ↑πολ/σμός λείων μυικών

ινών,↑έκφραση μορίων προσκόλλησης
• Aγγειοπάθεια, ΟΕΜ, ΣΔ

AJ Koffron et al, J Virol, 1998, 72:95-103; E. Fietz et al, Transplantation, 1994, 58:675-680;  P. Reinke et al,
Transplant. Infect Dis, 1999, 1:157-164; M Hummel et al, J Virol, 2001, 75:4814-4822, RB Freeman, Am J Transpl
2009;9:2453-58.  

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ

Ασυμπτωματικό ιϊκό “shedding”
– Σύνδρομο λοιμώδους μονοπυρήνωσης
– Πνευμονίτιδα: BMT, μεταμόσχευση
πνεύμονος

– Λοίμωξη μοσχεύματος: ηπατίτιδα, 
πνευμονία, νεφρίτιδα, μυοκαρδίτιδα, 
παγκρεατίτιδα

– Εστιακές λοιμώξεις: ΓΕΣ, ΚΝΣ, 
αμφιβληστροειδής ( ΗΙV)

– Πυρετός, καταβολή, λευκοπενία, 
θρομβοπενία
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• Καιροσκοπικές λοιμώξεις
• Co-factor to EBV in PTLD
• HHV6 infection
• Μυκητιασικές λοιμώξεις, PCP, λιστέρια

• Graft rejection (acute and chronic)
• Επιδείνωση ηπατικής ίνωσης σε HCV, αυξημένος
κίνδυνος επαναμόλυνσης με HCV του ηπατικού
μοσχεύματος

• “Vanishing bile duct syndrome”
• Συμπαράγοντας στο σύνδρομο “Bronchiolitis

Obliterans”
• Aυξημένη αθηρογένεση σε μόσχευμα καρδιάς

CMV: πιθανές έμμεσες επιπτώσεις

CMV ΛΟΙΜΩΞΗ/ΝΟΣΟΣ

Κυτταρική δράση:
Έκφραση

αντιγόνων/κυτταροκινών

PTLD-EBVΑνοσοκαταστολή

Bακτηριακές και μυκητιασικές
λοιμώξεις, EBV, HCV, HHV6

Προσβολή
μοσχεύματ
ος (injury)

Aπόρριψη
μοσχεύμα
τος

OB,  αγγειοπάθεια μοσχεύματος

χρόνιαοξεία οξεία

ΕΜΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ

ΦΛΕΓΜΟΝΗ
(>ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ, 

NF-κB)

ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ CMV ΛΟΙΜΩΞΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗ

ANTIΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ
ANTIΣΩΜΑΤΑ

ΑΛΛΟΙ
ΕΡΠΗΤΟΪΟΙ

ΣΗΨΗ/
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΑΠΟΡΡΙΨΗ
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CMV

• CMV:
– CMV : β-ερπητοϊός
– Αναζωπύρωση σε ενήλικες
– 20-60% σε μεταμοσχευμένους, 33% σε
ΗIV προ ΗΑΑRT, 60-70% στο γενικό
πληθυσμό έως 40 ετών

– Αυξημένος κίνδυνος με αντιλεμφοκυτταρικά
αντισώματα, ΟΚΤ3, Alemtuzumab 
(Campath)

– Σε λανθάνουσα μορφή ενδοκυττάρια

Περίπτωση 1

• 55 ετών γυναίκα με OLT λόγω PSC  
• Οξεία απόρριψη: μη ανταπόκριση σε στεροειδή,
προσθήκη OKT3 για 10 ημέρες (pre-emptive 
ganciclovir)

• Neoral, prednisone, MMF
• 2 μήνες αργότερα προσέρχεται με πυρετό, καταβολή, 
αύξηση τρανσαμινασών.

• Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση?

Περίπτωση 1

• CMV
• HSV
• VZV
• EBV
• HHV-6
• HHV-7
• HHV-8
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ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΙΟΓΕΝΩΝ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
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CMV HEPATITIS

RESPONSE TO THERAPY
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8 weeks after treatment relapsed with fever, 
Recurrent CMV disease

CMV- διάγνωση

CMV πνευμονία

–Συμβατή κλινική εικόνα
–Διάμεση πνευμονία. 
–CMV από BAL ή ιστολογική βιοψία.
–CMV αντιγόνο , PCR ή ενδοκυτταροπλασματικά
έγκλειστα στην βιοψία.

–Η υψηλότερη επίπτωση και θνητότητα (86%) σε
αλλογενή HSCT
–Λιγότερο συχνή και υψηλότερα ποσοστά
θνητότητας σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
–Κύριος παράγων κινδύνου:  CMV αρνητικός
λήπτης και CMV θετικός δότης

edcenter.med.cornell.edu

rad.usuhs.mil/medpix/ medpix.html 
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CMV αμφιβληστροειδοπάθεια: 
μεταμόσχευση πνεύμονος

έλκος από CMV στο τυφλό σε ασθενή με αρνητικό
αντιγόνο και PCR για CMV

CMV κολίτιδα μετά από OLT
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Έμμεσες επιδράσεις CMV σε μεταμόσχευση
συμπαγών οργάνων

• Νεφρός: Πρώιμη και χρόνια δυσλειτουργία μοσχεύματος
(επίδραση HHV6 και HHV7) 
– Η οξεία, αλλά πιθανόν όχι η χρόνια απόρριψη μειώνεται
από την CMV προφύλαξη

• Ήπαρ:  Ο CMV συσχετίζεται με κίρρωση, απόρριψη
μοσχεύματος, επαναμεταμόσχευση και θνητότητα
– Αυξημένα ποσοστά HCV επαναλοίμωξης και ίνωσης
μετά από OLT ( συμπαράγοντας ο HHV6 )

• Καρδιά: 
Αγγειοπάθεια μοσχεύματος

– Reduced by ganciclovir +/- CMV Ig
• Πνεύμονας: CMV και D+/R- συσχετίζονται με Bronchiolitis 

Obliterans, , θνητότητα
– Μείωση με iv ganciclovir +/- CMV Ig

• Πάγκρεας:  Δεν υπάρχουν δεδομένα

 
Factor 

 

 
No relapse 

(n=40) 

 
Relapse 
(n=12) 

 
P-value 

 
Viral load at onset 
(log10 copies/mL) 
     Mean ± S.D. 
     (median; range) 
 
 

 
 
 
4.82 ± 4.94 
(4.67; 2.86-
5.66) 

 
 
 
4.73 ± 4.67 
(4.65; 3.79-
5.22) 

 
 
 
P=NS 

Time to clear CMV 
(days)  
   Mean ± S.D 
   (median; range) 
 
 

 
17.2 ± 9.3 
(16; 5-43) 

 
33.8 ± 11.6 
(30; 21-47) 

 
P=0.002 

Viral load half-life 
(days) 
Mean ± S.D 
(median; range) 
 
 

 
3.17 ± 3.35 
(1.94; 0.72-
18.2) 

 
8.83 ± 6.30 
(6.61; 1.23-
19.7) 

 
P=0.001 

Number who cleared 
viral load n (%) 
 

 
39 (97.5%) 

 
5 (41.7%) 

 
P<0.001 

CMV: HIV/AIDS ασθενείς

Κλινική εκδήλωση Comment

CMV 
αμφιβληστροειδοπάθεια

• CD4 < 50 cells/μL
•Αρχικά ετερόπλευρα
• μπορεί να εξελιχθεί αμφοτερόπλευρα. 
•Μπορεί να αποτελεί εκδήλωση συστηματικής
λοίμωξης.

CMV 
οισοφαγίτιδα/κολίτιδα

•Ανώτερο πεπτικό: CMV έχει ανευρεθεί σε έλκη
οισοφάγου, στομάχου, δωδεκαδακτύλου.
• Κατώτερο πεπτικό:  CMV μπορεί να εκδηλωθεί ως
κολίτιδα

– Οι ασθενείς συνήθως παρουσιάζονται με διάρροια

CMV πνευμονία •CMV πνευμονία σε HIV ασθενείς είναι σπάνια
•CMV πνευμονία σε συνύπαρξη με άλλη
καιροσκοπική λοίμωξη
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Περίπτωση 2

• 34 ετών,  HIV(+) άνδρας από το 1993.
• Α.Α: PCP και thrush.
• Κακή συμμόρφωση στην HAART. Μετά από

2 έτη απουσίας από την ΜΕΛ, επανέρχεται με
απώλεια βάρους, δυσφαγία, “σκοτώματα”
ΔΕ οφθαλμoύ, χωρίς άλγος ή διαταραχές
οπτικής οξύτητας

• CD4: 35 cells/μl, VL:500.000 cop/ml
– Wbc 3.0; Hgb 9.7; Plt 120.000
– Τι εξετάσεις κατά προτεραιότητα θα
διενεργήσετε?

http://www.stlukeseye.com

CMV αμφιβληστροειδοπάθεια: Αιμορραγία
και φλεγμονή αμφιβληστροειδούς οδηγεί σε
αποκόλληση και τύφλωση

Περίπτωση 2

• Τι θεραπεία θα επιλέξετε?
• Valganciclovir  per os
• Ganciclovir iv, εν συνεχεία Valganciclovir  per 

os
• Foscarnet iv
• Cidofovir iv
• Ενδοφθαλμικό εμφύτευμα Ganciclovir
• Fomivirsen
• Acyclovir iv
• Ενδοφθάλμια έγχυση Ganciclovir
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CMV Treatment

• Nουκλεοσιδικό ανάλογο, 
αναστάλλει την σύνθεση του
DNA

• Δραστικό έναντι CMV, HSV, 
VZV , HHV-6, HHV-7, HHV-8

• Mυελοτοξικότητα

• Valganciclovir :
• προφάρμακο του ganciclovir

– Βιοδιαθεσιμότητα 60%
– FDA έγκριση για CMV 
αμφιβληστροειδοπάθεια

Valganciclovir

CMV θεραπεία

Κλινική εκδήλωση σχόλιο
Αν HIV (+): έναρξη HAART

CMV 
αμφιβληστροειδοπάθεια

•Intraocular ganciclovir implant  AND:
–Valganciclovir 900mg PO qd x 3 wks; then 900 mg po 
qd
–OR- Ganciclovir 5 mg/kg IV bid x 2 -3wks; 
–Then valganciclovir  900mg PO qd 

CMV οισοφαγίτις/κολίτις

•Valganciclovir 900mg PO bid x 3 wks; then 900 mg 
po qd
•Ganciclovir 5 mg/kg IV bid x 2 wks; then 
valganciclovir 900 mg po qd
• Foscarnet 40-60mg/kg IV q 8h x 2wks, then 90 
mg/kg/d

CMV πνευμονία
•Ganciclovir 5 mg/kg IV bid >21 days
•Foscarnet 60mg/kg IV q 8h x 2wks, then 90 mg/kg IV 
q 12 for >21 days
•Valganciclovir 900mg PO bid x 21 days

Περίπτωση 2

• O ασθενής την 1η εβδομάδα της έναρξης
συντήρησης παρουσιάζει τοπική υποτροπή

• Τοποθέτηση εμφυτεύματος ganciclovir
• Eπανέναρξη υψηλότερων δόσεων ίδίας
αγωγής

• Αλλαγή αγωγής σε ganciclovir iv
• Αλλαγή σε foscarnet iv
• Συνδυασμός ganciclovir/foscarnet
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Περίπτωση 2

ΩΨΙΜΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ
• 25% αντοχή σε ganciclovir, foscarnet, 

cidofovir στην προ HAART εποχή ( 10% στην
HAART εποχή

• Μεταλλάξεις στο γονίδιο UL97
(phosphotransferase): χαμηλού βαθμού
αντοχή

• Μεταλλάξεις στα γονίδια UL97 και UL54 
(DNA polymerase): υψηλού βαθμού αντοχή
σε foscarnet, cidofovir

http://www.giatlas.com

CMV οισοφαγίτιδα

http://www.ulb.ac.be/erasme/edu/gastrocd/Case35/C35c03.htm

•διάγνωση CMV οισοφαγίτιδας με βιοψία:  CMV ενδοκυττάρια έγκλειστα
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http://www.who.or.id

HHV-6 

• Λεμφοτρόπος β ερπητοϊός,  HHV-6B: roseola infantum

• Oροθετικότητα 100% σε ηλικία 2-3 ετών

• Άγνωστη η σημασία σε HIV ασθενείς
• Μεταμόσχευση : πυρετός, λευκοπενία, εγκεφαλίτις, ηπατίτις

• Αναζωπύρωση σε ποσοστά 14 - 82 %
• Κύρια δράση: ανοσοτροποιητική (δυσλειτουργία κυτταροκινών)

σε μεταμόσχευση, συμπαράγοντας με CMV
• Διάγνωση με DNA test  σε περιφερικά λεμφοκύτταρα ή

ανοσοϊστοχημεία σε υλικό βιοψίας
• HHV-6 και HHV-7 προκαλούν λοίμωξη, επάγουν άλλες ιογενείς

λοιμώξεις ή αναζωπυρώνονται χωρίς κλινική σημασία

“Herpes Virus Infection Syndrome” σε
μεταμοσχευμένους ασθενείς

• HHV6 and HHV7 είναι παράγοντες κινδύνου για
CMV λοίμωξη, μυκητιασικές λοιμώξεις (DH Dockrell et al, 
Transplant. 1999, JID, 1997; S. Chapenko et al, Clin Transplant 2000, 14:486-92; CY 
Tong et al, Transplant 2000, 70:213-6; IM Kidd et al, Transplant 2000, 69:2400-4) 

• CMV D+/R- and D-/R+ με CMV λοίμωξη είναι πιθανόν να έχουν συλλοίμωξη με HHV6, 
HHV7

• HHV6 and HHV7 σχετίζονται με θετική CMV 
αντιγοναιμία σε OLT (I. Lautenschlager, J. Clin Virol 2002)

• HHV6 and CMV σχετίζονται με σοβαρές υποτροπές
HCV και ίνωση (A. Humar et al, Am J Transplant 2002)

• Το Ganciclovir μειώνει το ιϊκό φορτίο και των 3 ιών
(JC Mendez et al, JID, 2001; 183:179-184), ενώ η CMVIg όχι (JA Desjardins 
et al, JID, 1998, 178:1783-6).
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PTLD

Ιογενής λοίμωξη Ογκογένεση

Παράγοντες κινδύνου για PTLD

• EBV D+/R-
– 1-5% συχνότητα σε R+ vs. 20-30% σε R-

• Βαθμός ανοσοκαταστολής
• Tύπος μεταμόσχευσης

– Λεπτό έντερο > πνεύμονας > καρδιά > ήπαρ, 
νεφρός

• Αλληλ/ση διαφόρων ερπητοϊών
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HHV8/KSHV
- είναι γ-ερπητοϊός
- 1-5% στις ΗΠΑ ( MSM 20-77%), 10-20% στην
Μεσόγειο και 30-80% Ν. Αφρική
- 28-49πλάσια αύξηση σε μεταμοσχευμένους
ασθενείς. 
- 9πλάσιος κίνδυνος για KS σε HHV8(+) με ιαιμία

(RR: 4.9-28.4) 
- Συσχετίζεται με μη κακοήθεις λεμφοϋπερπλ/στικές

( πλασματοκυτταρικές ) νόσους (Matsushima, Am J Surg 
Path 1999, 23:1393-1400) και λέμφωμα ορογόνων - PEL 
(Dotti, Leukemia 1999, 13:664-70), νόσος Castleman
- Εμπλέκεται στην παθογένεια KS ( > παραγωγή
VEGF receptor Flk1/KDR

Kaposi’s sarcoma (KS)

Notes:

Κολίτιδα
( Περίπτωση 3)

36 ετών άνδρας, 
μεταμοσχευθείς καρδιάς με
κοιλιακό άλγος, διάρροιες
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Ποια είναι η διάγνωση?

• κολίτιδα από CMV
• κολίτιδα από HHHV-6
• κολίτιδα από ΗSV-1
• κολίτιδα από HSV-2
• Λέμφωμα
• Ca παχέος
• Άλλο

EBV κολίτιδα? Σπάνιο σύνδρομο?

• Οιδηματώδης βλεννογόνος , με κατά τόπους έλκη
και κοκκιώματα . Δεν ανευρέθησαν
κυτταροπαθολογικές αλλοιώσεις ιογενούς
αιτιολογίας και η ανοστοϊστοχημεία για CMV, 
HSV-1 and HSV-2 ήταν αρνητική.

• In-situ υβριδισμός για EBV (EBER probe) ανέδειξε
κατά τόπους θετικά κύτταρα στο ενδοκρινικά Τα
λεμφοκύτταρα αρνητικά

EPSTEIN-BARR 

• “Lytic infection”
– έκφραση ~100 γονιδίων, λύση B-κυττάρων

• “Latent infection”
– < 10 γονίδια εκφράζονται
– LMP 1,2, EBNA 1,2,3, EBER, BCRF, BHRF, BARF
– Παρεμβαίνει στην ανοσολογική απάντηση
– Παράγωγα από “Latent genes” οδηγούν σε
πολλαπλασιασμό B- κυττάρων
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Growth 
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Κακοήθειες σχετιζόμενες με EBV

• Burkitt’s lymphoma (ενδημικό, σποραδικό)
• Λέμφωμα ΚΝΣ (ανοσοκαταστολή)
• Λέμφωμα εκ Β- κυττάρων* (PTLD)
• Λέμφωμα εκ Τ- κυττάρων (ρινός, αγγειοκεντρικό)
• “Primary effusion” λέμφωμα (AIDS, HHV8)
• Hodgkin’s* (μεικτής κυτταροβρίθειας)
• Ca ρινοφάρυγγα (λεμφοεπιθηλιοειδή)
• Ca λείων μυικών ινών (ανοσοκαταστολή)

*ευρύ φάσμα EBV πρωτεϊνών εκφράζονται (σε
αντίθεση με άλλες EBV σχετιζόμενες κακοήθειες).

Περίπτωση 4
• 65 άνδρας με ιστορικό
μεταμόσχευσης νεφρού
προ 2 ετών.

• Τις τελευταίες ημέρες
αίσθημα κόπωσης, 
κεφαλαλγία με χαμηλή
πυρετική κίνηση, 
ανορεξία

• Λαμβάνει prednisone 
και Imuran.
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www.dermnet.com

Θ=,37.7, Σφ: 97/min, 

RR 18, ΑΠ:125/78

Δεν έχει όψη

Στοματική κοιλότης κφ

Τραχηλική λεμφαδενοπάθεια

Αυχενική δυσκαμψία (-)

Ακρόαση θώρακος κφ

Κοιλιά μαλθακή, υποχόνδρια

αψηλάφητα

Επισκόπηση δέρματος:

www.dermnet.com http://tray.dermatology.uiowa.edu 

Έρπης ζωστήρ ( Varicella Zoster Virus)

• Α- ερπητοϊός
• ~95% των ενηλίκων στις ΗΠΑ έχουν θετικά
αντισώματα για VZV. Kίνδυνος νόσου 15-20%
( >15πλάσιος σε HIV, ανεξαρτήτως CD4)

• Δερματική εντόπιση, σπλαγχνική
• ( εγκεφαλίτιδα, ηπατίτιδα, πνευμονία, νέκρωση
αμφιβληστροειδούς ( ARN, PORN)

• Σύσταση για εμβολιασμό HIV και μεταμοσχευμένων
ασθενών (προμεταμοσχευτικά ), VZIG (εντός 96 h)

• O κίνδυνος λοίμωξης > από επαφή με κρούσμα
ανεμευλογιάς
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VZV- ανοσοκαταστολή
Διάγνωση Θεραπεία

•κλινικά
•Varicella-zoster virus 
culture
•άμεσος
ανοσοφθορισμός από
βλάβη
•PCR από ΕΝΥ

Acyclovir:
800 mg PO  (5 times/d) 
ή 10 mg/kg/8h iv για 7-
10 d
Valacyclovir  per os 
1g/8h για 5-7d
Famciclovir  per os
500mg/8h για 5-7 d

Συμπεράσματα

• Η αναζωπύρωση ερπητοϊών σε μεταμοσχευμένους
και λοιπούς ανοσοκατασταλμένους ασθενείς
οφείλεται σε πολλαπλά αίτια

• Οι λοιμώξεις από ερπητοϊούς έχουν ποικίλες άμεσες
και έμμεσες επιπτώσεις σε μεταμοσχευμένους
ασθενείς

• Βελτιωμένες διαγνωστικές μέθοδοι, νεώτερα
φάρμακα και θεραπευτικές στρατηγικές μπορούν να
οδηγήσουν σε μείωση της επίπτωσής τους και των
ολέθριων συνεπειών τους, ιδιαίτερα στην ομάδα των
μεταμοσχευμένων ασθενών

Viruses may be dangerous . . . .
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Ιογενείς λοιμώξεις σε
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς

Λοποί ιοί εκτός των
ερπητοϊών

Αναστασία Αντωνιάδου
22.3.2011

Λοποί ιοί εκτός των ερπητοϊών

Ιοί αναπνευστικού (αδενοϊοί, RSV, 
influenza, parainfluenza, metapneumovirus)

Ioί polyoma (BK, JC, MCC)

HBV

HPV

Άνδρας 55 ετών με ιστορικό
μεταμόσχευσης νεφρού πριν από
11 χρόνια. Λαμβάνει μικρές
δόσεις ανοσοκατασταλτικών και
είναι σε καλή κλινική κατάσταση
Επισκέπτεται γιατρό γιατί στην
έσω επιφάνεια της δεξιάς
παρειάς έχει εμφανίσει μια
επηρμένη βλάβη που τον ενοχλεί. 
Γίνεται βιοψία η οποία
αποκαλύπτει καρκίνωμα εκ
πλακώδους επιθηλίου (SCC). Δεν
είναι καπνιστής
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Mε ποιό από τα ακόλουθα συμφωνείτε;

1. Δεν είναι ανησυχητική η διάγνωση και αφορά
τυχαίο γεγονός

2. Η ανάπτυξη του καρκινώματος δεν συσχετίζεται
με το ιστορικό της μεταμόσχευσης

3. Η συχνότητα των καρκίνων από πλακώδες
επιθήλιο είναι αυξημένη σε ασθενείς με
μεταμόσχευση και ειδικά νεφρού

4. Η συχνότητα των καρκίνων από πλακώδες
επιθήλιο είναι το ίδιο αυξημένη σε
μεταμοσχευμένους και ασθενείς με HIV λοίμωξη

HPV

H ανάπτυξη καρκινωμάτων από πλακώδες επιθήλιο
σε δέρμα, στοματοφάρυγγα, κόλπο, τράχηλο μήτρας, 
πέος και πρωκτό συσχετίζεται με τον HPV και είναι
64‐250 φορές συχνότερα σε ανοσοκατεσταλμένους
ασθενείς
Συχνότεροι οι ορότυποι 16,18
Σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, μεταμοσχευμένους

συμπαγών οργάνων και μυελού (με αλλογενή
μεταμόσχευση και ιστορικό χρόνιου GVHD)
Εμφάνιση στη δεκαετία από τη μεταμόσχευση

Br J Surgery 2010;97:1716   J Med Virol 2010;82:1179
Eur J Cancer 2007;43:2117  Am J Dermatopathol 2009;31;561
Biol Blood Marrow Transplant 2009;16:1033

• Μεγαλύτερη επίπτωση στους
μεταμοσχευμένους νεφρού
• 23% οροθετικοί πριν τη μεταμόσχευση και 47% 
μετά
• Συχνότητα ΑΙΝ στον πρωκτό 20%
• RR=10 για καρκίνο του πρωκτού σε σύγκριση με
RR=66 γιαMSM HIV θετικούς ασθενείς
• Υπόθεση για ενεργοποίηση του ιού(προοδευτική
εξαφάνιση προυπαρχόντων αντισωμάτων έναντι
του ιού) και αδυναμία κάθαρσης μετά από νέα
λοίμωξη. 

HPV

Br J Surgery 2010;97:1716   J Med Virol 2010;82:1179
Eur J Cancer 2007;43:2117  Am J Dermatopathol 2009;31;561
Biol Blood Marrow Transplant 2009;16:1033
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Ερωτήματα

Συστηματικό screening των ασθενών;

Με ποιο τρόπο; Αντισώματα ή μοριακές μέθοδοι;

Pap screening για πρωκτό;

Εμβόλιο για HPV πριν τη μεταμόσχευση

συμπαγούς οργάνου ή την αλλογενή μεταμόσχευση

μυελού;

HPV

Άνδρας 62 ετών με διάγνωση ΧΛΛ και
εκσεσημασμένη λεμφαδενοπάθεια. Χωρίς ιστορικό
ηπατοπάθειας, με φυσιολογικό βιοχημικό έλεγχο του
ήπατος. HBsAg (‐), AntiHbc(+). Λαμβάνει 4 κύκλους
χημειοθεραπείας με rituximab, cyclophosphamide, 
fludarabine, με αποτέλεσμα πλήρη ύφεση. 4 
εβδομάδες μετά το τελευταίο σχήμα σε τυχαίο
έλεγχο έχει AST=121 IU/L, ALT=257IU/L που
αποδίδονται στην χημειοθεραπεία. Σε 4 εβδομάδες
εισάγεται στο νοσοκομείο με ίκτερο, κακουχία, 
ασκίτη και ηπατοσπληνομεγαλία, αιμοδυναμικά
σταθερός και απύρετος.

Το ασκιτικό είναι διίδρωμα χωρίς φλεγμονώδη ή
νεοπλασματικά στοιχεία (λευκωματίνη=0.7g/L).
Η γενική αίματος είναι σε φυσιολογικά πλαίσια
AST=2180IU/L, ALT=3481IU/L, Bil=10.3mg/dl, INR=1.8

Τί υποψιάζεστε για τον ασθενή;

1. Οξεία ηπατίτιδα ίσως από παράγοντα μεταγγίσεων

2. Φαρμακευτική ηπατίτιδα

3. Έκθεση σε άλλο τοξικό παράγοντα

4. Άλλο
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Είναι αρνητικός ο έλεγχος για HCV, HAV, CMVDNA. 
HBsAg(+),  antiHBc IgM(‐), HBeAg(‐), antiHBe(+), 
HBVDNA=8,6 X 10 7 IU/L

Ποιά η διάγνωση;

1. Οξεία ηπατίτιδα Β

2. Επανενεργοποίηση λανθάνουσας χρόνιας

ηπατίτιδας Β

3. Παρόξυνση χρόνιας ηπατίτιδας Β

Ο επιπολασμός της HBV λοίμωξης είναι
μεγαλύτερος σε ασθενείς με αιματολογικές
κακοήθειες (8‐25%)και μεταμόσχευση συμπαγών
οργάνων, ειδικά νεφρού(10‐20%)
Η ενεργοποίηση του ιού είναι συχνή (21‐67%, 

μ.ο.50%) με νοσηρότητα σημαντική και θνητότητα
περίπου 20%
Risk factors: παρουσία HBsAg, υψηλό HBVDNA,

παρουσία HBeAg, παρουσία antiHbc, λήψη
κορτικοειδών, ανδρικό φύλο και νεαρή ηλικία

HBV

Br J Hematol 2007;136:699,  J Hepatol 2009;51:1091,
Digest Liver Dis 2007;39:397 , Cancer 2010;116:4769 ,   J Hepatol 2009;50:227

HBV

Σήμερα το φαινόμενο της
ενεργοποίησης της HBV 
λοίμωξης παρατηρείται και
σε ασθενείς
ρευματολογικούς ή με
φλεγμονώδη νοσήματα
του εντέρου οι οποίοι
λαμβάνουν υψηλού
κινδύνου
ανοσοκατασταλτική αγωγή
(επίσης ως γνωστόν και
στην HIV λοίμωξη) 

Prednizone >7.5mg/d 
Cyclophosphamide
Methotrexate
Leflunomide
Calcineurin antagonists
Azathioprine
Mycophenolate mophetil
Anti‐CD20
Anti‐CD52



23

Digest Liver Dis 2007;39:397

Occult HBV 
infection

Ορολογικό προφίλ πριν την ανοσοκαταστολή

Επανενεργοποίηση : ανίχνευση ή άνοδος HBVDNA + 
αύξηση ALT

ALT και HBVDNA κατά την ενεργοποίηση HBV 
Ηπατίτιδας

Br J Hematol 2007;136:699

Ποιά θεραπευτική αγωγή επιλέγετε;

1. Υποστηρικτική αγωγή και παρακολούθηση

2. Ιντερφερόνη α

3. Λαμιβουδίνη

4. Αντεφοβίρη

5. Εντεκαβίρη
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Ο ασθενής τίθεται σε θεραπεία με εντεκαβίρη με πολύ
καλή ανταπόκριση, υποχώρηση ασκίτου, ικτέρου και
ιικού φορτίου. Ποιά η ενδεδειγμένη διάρκεια αγωγής;

1. 3 μήνες

2. 6‐12 μήνες
3. 6‐12 μήνες εφόσον δεν θα λάβει άλλα

ανοσοκατασταλτικά
4. Ανάλογα με την πορεία των ορολογικών δεικτών

μετά τους 6 μήνες

5. Μη καθορισμένη ακριβώς

HBV

Digest Liver Dis 2007;39:397

HBV PROPH‐PREEMPTIVE
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Πρόληψη της ενεργοποίησης HBV σε ασθενείς με αιματολογικές
κακοήθειες(Br J Hematol 2007;136:699)

1. 90‐98% του ενήλικου πληθυσμού είναι
οροθετικός για αντισώματα έναντι του ΒΚV

2. Ασυμπτωματική ιουρία παρατηρείται στο 1‐5% 
του υγιούς πληθυσμού

3. Ασυμπτωματική ιουρία παρατηρείται σε
ηλικιωμένους, εγκύους και HIV οροθετικούς

4. Ο ΒΚV προσβάλλει αποκλειστικά το ουροποιητικό
5. Ο ΒΚV προκαλεί νόσο σε ασθενείς με

μεταμόσχευση νεφρού ή μεταμόσχευση
αιμοποιητικών κυττάρων

Σημειώστε το λάθος

BKV

Η αιμορραγική κυστίτιδα που προκαλεί ο BKV

1. Παρατηρείται σχεδόν αποκλειστικά σε ασθενείς
με μεταμόσχευση μυελού οστών

2. Παρατηρείται στο 50% των ασθενών με
μεταμόσχευση μυελού οστών

3. Είναι συχνότερη στους ασθενείς με αλλογενή
μεταμόσχευση

4. Η ανίχνευση του ιού στα ούρα με PCR είναι
ειδική για τη διάγνωση της αιμορραγικής
κυστίτιδας

5. H ανίχνευση decoy cells στα ούρα είναι ειδική
για τη διάγνωση

6. Η διάγνωση απαιτεί την διαδοχική ποσοτική
μέτρηση του BKVDNA σε ούρα και αίμα

BKV
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Η αιμορραγική κυστίτιδα που προκαλεί ο BKV

1. Είναι εκδήλωση που προκαλείται και από
άλλους ιούς

2. Μπορεί να υποχωρήσει αυτόματα
3. Αποτελεί άμεση ένδειξη θεραπείας
4. Θεραπευτικά χρησιμοποιείται το cidofovir
5. Θεραπευτική αντιικήδράση έχουν και οι

κινολόνες

BKV

BKV

Bone Marrow Tranplant 2008;41:11
Transplantation 2010;89:1057

Bone Marrow Tranplant 2008;41:11
Transplantation 2010;89:1057

Θεραπεία αν επιμένει η αιματουρία και η σημαντική
ιουρία μετά τις 2 εβδομάδες
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BKVN (Νεφροπάθεια από τον BKV): τι δεν ισχύει;

1. Σε 10% των ασθενών με μεταμόσχευση νεφρού
2. Σπάνια η απόρριψη του μοσχεύματος
3. Άμεση συσχέτιση με την ανοσοκαταστολή και

ειδικά με tacrolimus, mycophenolate
4. Η ιστολογική διάγνωση χρειάζεται

ανοσοιστοχημική επιβεβαίωση
5. Όλοι οι polyoma ιοί ιστολογικά προκαλούν

παρόμοια βλάβη σε κυτταρικό επίπεδο

BKV

Η διάγνωση της BKVN:

1. Απαιτεί βιοψία και ανοσοιστοχημεία
2. Έχει έμμεσα διαγνωστικά κριτήρια την ποσοτική
μέτρηση του ιού με PCR στα ούρα (>107) και το
αίμα (>104) για >3 εβδομάδες

3. Απαιτεί μείωση της ανοσοκαταστολής
4. Απαιτεί screening των μεταμοσχευμένων νεφρού
με αναζήτηση ιουρίας ανα 3μηνο τα πρώτα 2 
χρόνια και ανα έτος μετά

5. Όλα τα ανωτέρω
6. Το 1 και το 2

BKV

BKVN
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Παράγοντες κινδύνου για BKVN

DECOY CELLS

Tα κύτταρα των
ουροφόρων σωληναρίων με
την τοξική δράση του ιού
Ένδειξη της

ενεργοποίησης και του
πολλαπλασιασμού του ιού.
Μόνα τους όχι ένδειξη της

νεφροπάθειας
Οι μοριακές μέθοδοι

ανίχνευσης έχουν διπλάσια
ευαισθησία

BKV
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Approach to screening for BKVN diagnosis

Drachenberg et al. Hum Path 2005; 36:1245
Ginevri F, Hirsch HH. BK polyomavirus nephropathy. 2008
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JCV : Μορφές προσβολής του ΚΝΣ

Γυναίκα 45 ετών με
από 7ετίας ιστορικό
σκλήρυνσης κατά
πλάκας και από διετίας
μηνιαία λήψη
natalizumab λόγω μη
αποτελεσματικότητας
άλλων θεραπειών
Προσέρχεται με
δυσαρθρία, αιμωδίες
και ημιπάρεση
αριστερά
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Τι θα κάνετε;

1. Χορήγηση μεγάλων δόσεων κορτικοειδών
2. Χορήγηση μεγάλων δόσεων γ‐σφαιρίνης
3. Πλασμαφαίρεση
4. ΟΝΠ και μοριακές εξετάσεις στο ΕΝΥ
5. Βιοψία εγκεφάλου (στερεοτακτική)

JCV

Δεν προκαλεί νόσο στους ανοσοεπαρκείς
Οροθετικότητα στο 60‐90% του ενήλικα πληθυσμού
Ασυμπτωματική η αρχική λοίμωξη. Ιουρία στο 30% 

του πληθυσμού. Όχι ιαιμία
Λανθάνουσα παρουσία σε νεφρά, μυελό, λεμφικό

ιστό
Στα άτομα με διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας

αποκλειστικά νευροτρόπος (προσβολή
ολιγοδενδροκυττάρων, απομυελίνωση ΚΝΣ)

JCV

HIV/AIDS : 80%
Αιματολογικές κακοήθειες : 13%
Μεταμόσχευση : 5%
Χρόνιες φλεγμονώδεις νόσοι : 2%

PML

Νatalizumab(1%) σε ΜΜ CROHN;S
Rituximab σε ΣΕΛ
Efalizumab σε ψωρίαση

PML

Άγνωστος ακριβώς ο μηχανισμός



32

JCV PML

Εστιακά νευρολογικά σημεία : μυική αδυναμία, 
αισθητικές διαταραχές, αφασία, διαταραχές βάδισης, 
όρασης, παρέσεις, σπασμοί
MRI : υποφλοιώδεις βλάβες λευκής ουσίας, κυρίως

βρεγματικά και κροταφικά. Χωρίς πρόσληψη
σκιαγραφικού, χωρίς οίδημα καιmass effect
ΕΝΥ: χωρίς κύτταρα (<20), μικρή αύξηση λευκώματος

(<100). Θετική η PCR JCVDNA (ευαισθησία 75%, 
ειδικότητα 96%)
Βιοψία : χαρακτηριστικά έγκλειστα, θετικός in situ 

υβριδισμός
Lancet Neurol 2010;9:425
J Neuroimmunol 2011;231
Neuroscientist 201016:308

Άνδρας 40 ετών
οροθετικός, προσέρχεται
με διαταραχές ομιλίας, 
δεξιά ημιπάρεση και
σπασμούς, 2 εβδομάδες
μετά την έναρξη HAART.
Tα CD4 του είναι 300 
(από 150) και το ιικό
φορτίο είναι μη
ανιχνεύσιμο To ΕΝΥ έχει
αρνητική PCR για JCV

Ποια η πιθανή διάγνωση;

1. Τοξοπλάσμωση ΚΝΣ
2. PML
3. Λέμφωμα ΚΝΣ
4. ΤΒ
5. IRIS PML
6. Άλλο
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Άνδρας 69 ετών με
διάγνωση ΧΛΛ, έχει
επιτυχώς ολοκληρώσει τη
θεραπεία για την ΧΛΛ με
σχήμα που περιλαμβάνει
και rituximab. Aπό 6 
εβδομάδων παρουσιάζει
προοδευτικά
επιδεινούμενη μυική
αδυναμία δεξιού άνω και
κάτω άκρου, αστάθεια, 
ίλιγγο και εμέτους. Το
ΕΝΥ έχει θετική PCR για
JCV

Ποια θεραπεία επιλέγετε;

1. Καμμία, δεν υπάρχει
2. Δεν θα λάβει άλλη χημειοθεραπεία
3. Cidofovir 
4. Mirtazapine 
5. ARA‐C ενδορραχιαίως
6. Aντιρετροιική αγωγή

PMLJCV

Δεν υπάρχει ειδική και αποτελεσματική
θεραπεία

H αναστροφή της ανοσοκαταστολής
βοηθά στην HIV λοίμωξη (μείωση
θνητότητας κατά 60% και πλέον)

Lancet Neurol 2010;9:425
J Neuroimmunol 2011;231
Neuroscientist 201016:308

Δεν υπάρχουν δείκτες πρώιμης ανίχνευσης της
ενεργοποίησης του ιού στους ανοσοκατεσταλμένους
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Διάμεση πνευμονία 3 εβδ. μετά από BMT. Δεν
προηγήθηκαν συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό. 
Ο ασθενής έχει δύσπνοια, υποξαιμία, ξηρό βήχα και
πυρετό. Τα πολυμορφοπύρηνά του είναι 300 

Πιθανά αίτια της κλινικής συνδρομής;

1. PCP
2. CMV
3. Ιδιοπαθής πνευμονία
4. RSV
5. Influenza 
6. Aδενοϊοί
7. Όλα τα ανωτέρω

Ποιοι παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο
σοβαρής νοσηρότητας από τους αναπνευστικούς
ιούς;

1. Μεταμόσχευση μυελού οστών
2. Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, ειδικά

πνεύμονα
3. Χρόνια λήψη κορτικοειδών
4. Ασθενής με HIV λοίμωξη
5. Αιμοκαθαιρόμενοι
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Ιοί αναπνευστικού : RSV, parainfluenza, Influenza, 
metapneumovirus, αδενοϊοί

Πιο απειλητικοί για τους ασθενείς με
μεταμόσχευση μυελού οστών και
πνευμόνων/καρδιάς
Συχνότεροι τους πρώτους μήνες μετά την

μεταμόσχευση <2‐3
7‐20% προηγούνται συμπτώματα από το ανώτερο

αναπνευστικό, μυαλγίες, αρθραλγίες
50% εξέλιξη σε πνευμονία
Θνητότητα υψηλή (20‐100%)
Συνήθως νέα λοίμωξη (εκτός των αδενοϊών)

Br J Haematol 2008;143:455  CID 2008;46:402
LANCET Infect Dis 2009;9:493  Crit Care Med 2010;38:Suppl4:e52
Clin Microbiol Rev 2008;21:704

Br J Haematol 2008;143:455  CID 2008;46:402
LANCET Infect Dis 2009;9:493  Crit Care Med 2010;38:Suppl4:e52
Clin Microbiol Rev 2008;21:704

Ιοί αναπνευστικού : RSV, parainfluenza, Influenza, 
metapneumovirus, αδενοϊοί

Παράγοντες κινδύνου αυξημένης νοσηρότητας
και θνητότητας

Λεμφοπενία
Αλλογενής ΒΜΤ
Aφαίρεση Τα‐λεμφοκυττάρων από το
μόσχευμα
GVHD
<6 μήνες από την ΒΜΤ
Λευκοπενία
Υπογαμμασφαιριναιμία
Κορτικοειδή
Καθυστέρηση έναρξης αγωγής

Βαρύτητα
ανοσοκαταστολής

Ποια η διαγνωστική μέθοδος σε δείγματα ρινικού
εκπλύματος ή ΒΑL με τη μεγαλύτερη ευαισθησία;

1. RT‐PCR
2. Ανοσοφθορισμός
3. ELISA
4. Καλλιέργεια
5. Αντισώματα
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Δοκιμασθέντα θεραπευτικά
σχήματα

RSV RIBAVIRIN +RSV‐IG ± PALIVIZUMAB
± INHALED RIBAVIRIN

PARAINFLUENZA RIBAVIRIN +RSV‐IG

METAPNEUMOVIRUS RIBAVIRIN +IVIG

INFLUENZA OSELTAMIVIR, ZANAMIVIR

ADENOVIRUS RIBAVIRIN
CIDOFOVIR

Ιοί αναπνευστικού : RSV, parainfluenza, Influenza, 
metapneumovirus, αδενοϊοί

Br J Haematol 2008;143:455  CID 2008;46:402
LANCET Infect Dis 2009;9:493  Crit Care Med 2010;38:Suppl4:e52
Clin Microbiol Rev 2008;21:704

Κλινικά σύνδρομα

διάρροια: το συχνότερο σύμπτωμα της νόσου
αιμορραγική κυστίτιδα : η σοβαρότερη εκδήλωση (συνήθως
προδικάζει τη συστηματική διασπορά της νόσου)

ΜΣΟ: πρωτοεμφάνιση λοίμωξης στο ίδιο το μεταμοσχευθέν
όργανο (ήπαρ, νεφρό, πνεύμονα/καρδιά) 
Ενήλικες: ιαιμία 7%,  50% αυτόματη ίαση

Boeckh M. Br J Haematol.2008 Nov.; 143(4): 455-467
Echavarría M. Clin Microbiol Rev. 2008 Oct;21(4):704-15.

Πνευμονία
Ηπατίτιδα

Αιμορραγική κολίτιδα
Παγκρεατίτιδα
Επιπεφυκίτιδα

Μηνιγκοεγκεφαλίτιδα
Νεφρίτιδα

Αιμορραγική κυστίτιδα

Αδενοϊοί

DNA ιός

6 υποομάδες (A ως G), 52 ορότυποι

Μετάδοση αερογενώς ή στοματοεντερική οδός

Μετά την πρωτολοίμωξη: εγκατάσταση στο λεμφικό
ιστό

Αναζωπύρωση: ο συχνότερος τρόπος λοίμωξης στον
ανοσοκατεσταλμένο

Χρόνος εμφάνισης νόσου: 2 μήνες μετά τη
μεταμόσχευση

Επίπτωση (5‐47%) 
Boeckh M. Br J Haematol.2008 Nov.; 143(4): 455-467

Αδενοϊοί



37

Συχνότερη ιογενής λοίμωξη σε παιδιά με ΒΜΤ (40%)

Συλλοίμωξη με πολλούς οροτύπους

Risk factor για συστηματική νόσο =

θνητότητα 6‐70%
Θνητότητα λοίμωξης από αδενοϊούς: 30‐50%

Boeckh M. Br J Haematol.2008 Nov.; 143(4): 455-467
Echavarría M. Clin Microbiol Rev. 2008 Oct;21(4):704-15.

εντόπιση >2 θέσεις
λεμφοπενία < 300

Αδενοϊοί

Εντόπιση: εξαρτάται από είδος/ ορότυπο του
αδενοϊού. 

Αδενοϊοί
Κλινική υποψία

RT‐ΡCR
Αίμα: σε όλους

Δείγματα ανάλογα με
κλινικό σύνδρομο

κ/α (2‐7 ημ.)
Αναπνευστικό:

ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, 
BAL

Επιπεφικίτιδα:
οφθ.επίχρισμα

Κολίτις, διάρροια: κόπρανα, 
υλικό βιοψίας

Αιμορραγική κυστίτις: ούρα
Προσβολή οργάνων: υλικό

βιοψίαςΒιοψία
αν δεν υπάρχει αντένδειξη
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Απόφαση θεραπείας→ θετικό δείγμα PCR > 2 

αν η ανοσοκατασταλτική αγωγή δεν μπορεί να μειωθεί

ή αν σοβαρή λεμφοπενία

Ribavirine: ευαίσθητα μόνο στελέχη υποομάδος C

Cidofovir: όλες οι υποομάδες ευαίσθητες
άλλοτε άλλα ποσοστά επιτυχίας

Ανοσοθεραπεία: 

• ↓ ανοσοκατασταλτικής αγωγής. 
Ειδικά για τον ιό Τ‐λεμφοκύτταρα: παράγονται μετά από in 
vitro διέγερση IFN‐gamma  με Αg του ιού

Επιτυχής θεραπεία μετά ιαιμία: x 8‐16 ↑τίτλου ειδικών για
τον ορότυπο abs

Echavarría M. Clin Microbiol Rev. 2008 Oct;21(4):704-
15.

Αδενοϊοί‐ Θεραπεία

Echavarría M. Clin Microbiol Rev. 2008 Oct;21(4):704-
15.

Αδενοϊοί‐Πρώϊμη Θεραπεία
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