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Μυκητίαση Κ.Ν.Σ. σε
μεταμόσχευση καρδιάς

Γκουζιούτα Αναστασία
Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Χατζηαναστασίου Σοφία
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

• ♀ 21 ετών Αλβανικής καταγωγής
• Λοίμωξη Αναπνευστικού –Μυοκαρδίτιδα σε ηλικία 18 ετών
• Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια-Καρδιακή Ανεπάρκεια
• Μηχανική Υποστήριξη με LVAD Heartmate II,Δεκέμβριος 2007 ως Bridge to 

Recovery.
• Εμπύρετο μετά την εμφύτευση με αρνητικές αιμοκαλλιέργειες
• Επανεμφάνιση εμπυρέτου με θετικές αιμοκαλλιέργειες
• Staphylococcus longdudensis και Candida parapsillosis
• Μακροχρόνιες νοσηλείες για i.v.χορήγηση αντιβιοτικών λόγω εμπυρέτου
• Επιδείνωση λειτουργικού σταδίου και αδυναμία απογαλακτισμού
• Προμεταμοσχευτικός έλεγχος και ένταξη σε Λίστα για ΜΤΧ Καρδιάς
• ΜΤΧ Καρδιάς τον Μάρτιο 2010
• Προσυγκοπτικά επεισόδια-Τονικοκλωνικοί σπασμοί-Status epilepticus
• Μυκηταιμία –Μύκητες ΕΝΥ-Κρανιοτομή
• HPV Λοίμωξη

Candida: χαμηλή λοιμογόνος δύναμη
Ευκαιριακές εν τω βάθει λοιμώξεις

Παράγοντες κινδύνου:
•ΜΕΘ/τεχνητός αερισμός

•Αντιμικροβιακά

•Ενδαγγειακοί καθετήρες πολλαπλών αυλών

•ΤΡΝ

•Περιτονίτιδα/ χειρουργική κοιλίας

•Προηγούμενος αποικισμός

Φυσιολογικός ξενιστής:

Συστηματική μυκητίαση: 25sp. μυκήτων

Mυκητιάσεις δερμ & βλενν:  33sp.

Ανοσοκατασταλμένος ξενιστής:

Ευκαιριακές μυκητιάσεις ≈300sp.
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Candida: παθογένεια

• Προσκόλληση στα κύτταρα ξενιστή (υποδοχείς)

• Υδρολυτικά ένζυμα

• Βιομεβράνη σε επιφάνειες

• Φαινοτυπική αλλαγή (switching), μορφολογικός διμορφισμός

Netea, Trends Immunol. 2010
Ramage, Crit Rev Microbiol. 2009
Ruiz-Herrera, FEMS Yeast Res. 2006
Jong, Infection & Immunity 2001

Αποικισμός με Candida:

Χλωρίδα:
Δέρμα
Γαστρεντερικό
Πτύελα
Γεννητικό σύστημα ♀

Αποικισμός:
Ουροκαθετήρες
Δέρμα επαγγελματιών υγείας

Καθοριστικότεροι παράγοντες:
Αντιμικροβιακά, IV καθετήρες

Mandell, 2009

ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

ΚΑΝΤΙΝΤΑΙΜΙΑ

Συνηθέστερα στελέχη Candida 
sp. με κλινική σημασία

•C albicans

•C glabrata

•C krusei

•C parapsilosis

•C tropicalis
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Candida: Συνήθεις εστίες

C. C. parapsilosisparapsilosis C. C. tropicalistropicalis

C. C. albicansalbicans

C. C. kruseikrusei

C. C. glabrataglabrata

Καντινταιμία: Στελέχη Candida

Tortorano Trick Diekema Richet Pfaller Marchetti
(n=569) (n=2759) (n=254) (n=377) (n=1134) (n=1137)

J Hosp Infect CID J Clin Microbiol CMI J Clin Microbiol CID
2002 2002 2002 2002 2002 2004

C.albicans 58,50% 59% 58% 53% 55% 66%
C.glabrata 12,80% 12% 20% 11% 15% 15%

C.parapsilosis 14,60% 11% 7% 16% 15% 1%
C.tropicalis 6,10% 10% 11% 9% 9% 9%

C.krusei 0,90% 1,20% 2% 4% 1% 2%
Άλλα 7,10% 7% 2% 6% 1% 7%
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Εν τω βάθει καντιντίαση

Συνήθως μετά καντινταιμία

• ΚΝΣ/ οφθαλμός

• Πυελονεφρίτιδα

• Ενδοκαρδίτιδα/ενδαγγειακή
λοίμωξη

• Ηπατοσπληνική

• Βρογχοπνευμονία>80% αμφω

• Οστεομυελίτιδα/αρθρίτιδα

►Διάσπαρτα αποστημάτια

Βαμβακόμορφες βλάβες

Franquet, Radiology 2005
Μυκήτωμα-fungus ball

Punched out lesions

Οζίδια

Μυκητιασική ενδοκαρδίτιδα: καρδιακές επιπλοκές

• Καρδιακές επιπλοκές: οι
συχνότερες (30-50%)

• Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια: 
70% των θανάτων από
ενδοκαρδίτιδα

• Συνηθέστερα από οξεία βλάβη
βαλβίδας

• Οξεία ανεπάρκεια βαλβίδας
• Διάτρηση βαλβίδας

Ενδοκαρδίτιδα: επιπλοκές
ΚΝΣ

•Σηπτικά έμβολα εγκεφάλου

•Συνήθως εμβολισμός μέσης
εγκεφαλικής αρτηρίας

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

«Ε» κρίση

Εγκεφαλικό απόστημα

Μηνιγγίτιδα/εγκεφαλίτιδα

Υπαραχνοειδής αιμορραγία
(ρήξη μυκωτικού ανευρύσματος)
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•Παρέγχυμα & μήνιγγες
•Συνήθως αιματογενής
•50% συστηματική καντιντίαση
•Πολλαπλά μικροαποστήματα

Καντιντίαση ΚΝΣ

Μακροοζίδια

Μικροαποστημάτια

Ξέσμα δέρματος

Οσφυονωτιαία παρακέντηση: ENY

•Λευκοκυττάρωση (≈ 600κ/ml)
•Λεμφοκυτταρικός τύπος 50%
•↑prot, ↓glu: 60%
•Άμεσο/Gram: <40% (+)
•Κ/α: 80% (+), λιγότερο σε χρ. λοίμωξη
ΚΝΣ
•Αξιολογείται πάντα, έστω κι αν
απομονώνονται κ.ά. παθογόνα
•Αιμοκ/α: συχνά (-)

Επανάληψη ΟΝΠ
Ανά 1-2 εβδ: κ/α, έλεγχος
φυσιολογικοποίησης ΕΝΥ

IDSA, Clin Infect Dis 2009
Sanchez,Diagn Microbiol Infect Dis 2000
Voice, Clin Infect Dis 1994

Απομόνωση Candida

Ανάπτυξη σε κοινά υλικά
Αποικίες σε 2-3 ημέρες
Ομαλές, υπόλευκες
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CHROM Agar

Murray, J Clin Microbiol. 2005

C tropicalis

C krusei

C albicans

Κ/α
•Ακριβέστερη ταυτοποίηση
•Μυκητόγραμμα

Βιοψία
•Ταχεία αναγνώριση μυκήτων
•Διάκριση ιστικής διήθησης από
αποικισμό πχ πνευμονικής
κοιλότητας ή δερματικού έλκους

Διάγνωση εν τω βάθει μυκητιάσεων

Νεφρικά μικροαποστημάτια (Candida)
vs μακροαποστήματα (Aspergillus)

Απεικόνιση

CT
• Υδροκέφαλος συχνά σε λοίμωξη
βαλβίδας ΕΝΥ

• Συχνά κ.φ. (δεν απεικονίζονται
μικροαποστημάτια) 

MRI
• Μικροαποστημάτια: πολλαπλές
προσλαμβάνουσες δακτυλιοειδείς
βλάβες (+/- αιμορραγικά στοιχεία)

• Χρήσιμη για παρακολούθηση
απάντησης σε θεραπεία

Συχνότητα απεικόνισης
• 2εβδ, μετά μηνιαίως ως πλήρη
υποχώρηση αποστημάτων

• Άμεση επανάληψη επί κλινικής
επιδείνωσης Lai, Am J Neuroradiol 1997

McCullers, Clin Infect Dis 2000
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Θεραπεία καντιντίασης ΚΝΣ
Εκλογής
• Λιποσωμική αμφοτερικίνη 3-5 mg/kg/d IV
• +/- φθοριοκυτοσίνη (5-FC, Ancobon) 100-150mg/kg/d σε 4 δόσεις (προσαρμογή για
νεφρική λειτουργία)

• Εξαιρετικά επιλεκτικά intrathecal ή N/X

Αμφοτερικίνη
• Μυκητοκτόνος δράση
• Χαμηλά επίπεδα σε ΕΝΥ & εγκεφαλικό παρέγχυμα
• Liposomal amphotericin B (AmBisome): υψηλότερη συγκέντρωση σε εγκεφαλικό
παρέγχυμα από ότι άλλες μορφές λιπ αμφοτερικίνης

5-FC
• Καλή δράση σε Candida
• Kαλή διείσδυση σε ΕΝΥ & εγκεφαλικό παρέγχυμα
• Νεφρο/Μυελοτοξικότητα: peak επίπεδα να είναι <75 μg/mL
• Εμφάνιση R κατά τη θεραπεία (όχι μονοθεραπεία)
• ΙΦΕΤ

Moudgal, Exp Opin Pharmacother. 2010 
Smith, Crit Care Med. 2010
IDSA, Clin Infect Dis 2009
Torres, Lancet Infect Dis 2005
Deresinski, Clin Infect Dis 2003
Groll, J Infect Dis 2000
Fernandez, Clin Infect Dis 2000
Slavoski, Clin Neuropharmacol 1995
vdAnker, Antim Agents Chemother 1995

Θεραπεία καντιντίασης ΚΝΣ: άλλα αντιμυκητιασικά

Βορικοναζόλη
• Πολύ καλά επίπεδα σε ΕΝΥ & εγκεφαλικό παρέγχυμα
• Ευρύ αντιμυκητιασικό φάσμα
• Περιορισμένη εμπειρία
• Καλή επιλογή αποκλιμάκωσης
• Δε συνιστάται ως εμπειρική θεραπεία, λόγω (μικρής) πιθανότητας λοίμωξης από C. 

glabrata/ krusei

Φλουκοναζόλη (+/- 5FC)
• Kαλή διείσδυση ΚΝΣ
• Δραστική έναντι των περισσότερων στελεχών Candida
• Μη σταθερή κλινική αποτελεσματικότητα
• Συνιστάται ως θεραπεία αποκλιμάκωσης μετά αρκετές εβδ amphoB +/- 5FC
• 400-800mg (6-12 mg/kg)/d P.O.

Εχινοκανδίνες, ποσακοναζόλη
• Χαμηλά επίπεδα στο ΕΝΥ
• Δεν ενδείκνυνται IDSA, Clin Infect Dis 2009

Johnson, Clin Infect Dis 2003
Voice,  Clin Infect Dis 1994

caspo

Συνήθης -S- στελεχών Candida στα αντιμυκητιασικά

IDSA, Clin Infect Dis 2009
Pfaller, J Clin Microbiol 2008

SS to RSSSSSC lusitaniae

SS to II to RSSS-DD to RRC krusei

SS to ISS-DD to RS-DD to RS-DD to RS-DD to RC glabrata

S to
R(uncommon)SSSSSSC parapsilosis

SSSSSSSC tropicalis

SSSSSSSC albicans

CandinsAmphoB5FCPosaVoriItraFluconSpecies
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Κυττ μεμβράνη

Πυρήνας:σύνθεση
DNA/RNA

Σύνθεση
εργοστερόλης AmphoB

Τριαζόλες

Εχ
ινο
κα
νδ
ίνε
ς

Caspo
Mica
Anidula

FluconFlucon
ItraItra
VoriVori

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΩΝ

ΛιπίδιαΛιπίδια

Τοίχωμα

5FC

Συνδυασμοί αντιμυκητιασικών για
Candida

Συνδυασμός In vitro         In vivo
Amphotericin B + 5c                                   S, Add, I      S, Add
Amphotericin B + itraconazole Ant I, Ant
Amphotericin B + fluconazole Add, I, Ant I, Ant
Amphotericin B + terbinafine S, Add          ?
Amphotericin B + echinocandin S, Add, I       I
Fluconazole +      echinocandin I                   ?
Fluconazole +      5FC                                S, I, Ant S, Add, I
Add = αθροιστικό, Ant = ανταγωνιστικό, I = αδιάφορο;  S = συνέργεια.

Baddley, Drugs 2005

Διάρκεια θεραπείας

►Ως την αποδρομή
• Συμπτωμάτων & κλινικών σημείων
• (Μικρο)αποστημάτων MRI
• Πλειοκυττάρωσης, γλυκόζης, λευκώματος ΕΝΥ

Μακρά θεραπεία
• Εγκεφαλικά αποστήματα
• Σημαντική ανοσοσκαταστολή
• Χρόνια καντιντιασική μηνιγγίτιδα
Βαλβίδα ΕΝΥ: αφαίρεση

Κατασταλτική θεραπεία
• Σε παρατεινόμενη ανοσοκαταστολή

IDSA, Clin Infect Dis 2009
Casado, Clin Infect Dis 1997
Nguyen, Clin Infect Dis 1995
Sanchez, Diagn Microbiol Infect Dis 1994
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Εν τω βάθει καντιντίαση: το μέλλον

Ανασυνδυασμένο ανθρ ΜΑb (Mycograb)
Εμβόλιο ►Αb έναντι β-γλουκάνης

Cabezas, Immunotherapy. 2010 

Κοινά κονδυλώματα
Verruca vulgaris►

DermIS

Οξυτενή κονδυλώματα
Condylomata accuminata

Hellenic Dermatological Atlas 
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Οξυτενή κονδυλώματα
Εξωδερματική νόσος

►

κ.φ., 

Bλατίδωση τύπου Bowen
Bowenoid papilosis

►HPV 16

Βλατίδωση: νέοι ♂
Συνήθως αυτοπεριοριζόμενη

♂ >45 χρ: νόσος Bowen
Κίνδυνος Ca πέους

DermIS

Γιγαντιαίο κονδύλωμα
(Buschke-Lowenstein)

Geusau, Arch Dermatol. 2000

•Ανθοκραμβοειδή
•Διήθηση, ιστική καταστροφή
•Χειρουργική θεραπεια
•??IFN
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ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΗ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ

Αμανατίδου Βιργινία
Παιδίατρος

Εξειδικευόμενη Λοιμωξιολογίας

Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, 
Νοσοκομείο Παίδων « Π. & Α. Κυριακού »

Αιτία εισόδου

Θήλυ βρέφος 3 μηνών προσκομίζεται
λόγω:

• Ρινίτιδας
• Bήχα
• Εμέτων-διαρροιών
• Μειωμένης σίτισης

• Ήπια αναπνευστική δυσχέρεια-εισαγωγή

Παρούσα νόσος

ΑπόΑπό 1010--1515ημέρουημέρου αναφέρεταιαναφέρεται έντονηέντονη ρινικήρινική
καταρροήκαταρροή μεμε παροξυσμικόπαροξυσμικό βήχαβήχα, , εμέτουςεμέτους μετάμετά τοτο
βήχαβήχα, , υδαρείςυδαρείς διαρροϊκέςδιαρροϊκές κενώσειςκενώσεις. . ΔενΔεν αναφέρεταιαναφέρεται
συνοδόςσυνοδός πυρετόςπυρετός. . 
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Ατομικό ιστορικό

Kαταγωγή:Βουλγαρία
2ος τόκος, Φ.Τ., ΒΓ=3000 gr
περιγεννητική περίοδος ελεύθερη
Τεχνητή διατροφή
Kαλή πρόσληψη βάρους ( Β.Σ.: 6100 gr) 
1 δόση προληπτικού εμβολιασμού.

Οικογενειακό ιστορικό

Ετεροθαλής αδελφή 8 ετών αναφέρεται υγιής
Περιβάλλον ίωσης στην οικογένεια (ο πατέρας είχε βήχα)
Ο μητρικός παππούς έπασχε από βρογχικό άσθμα

Aντικειμενική εξέταση

• Όψη, θρέψη: καλή
• Θ: 36,8Ο C, Αναπνοές: 42/λεπτό, Σφίξεις: 100/λεπτό, SaO2:96% (FiO2: 

21%)
• Έντονη ρινική καταρροή, βήχας
• Χωρίς εισολκές ευένδοτων σημείων θώρακα
• Αναπνευστικό: καλή είσοδος αέρα σε όλα τα πεδία άμφω, διάσπαρτοι μη

μουσικοί μετακινούμενοι ρόγχοι άμφω, απουσία βρογχόσπασμου
• Λοιπά συστήματα χωρίς παθολογικά ευρήματα



13

Παρακλινικός έλεγχος

• Pool αναπνευστικών ιών (-), Rapid Ag RSV(-)
• A/A θώρακος: διάμεσα στοιχεία άμφω, υπεραερισμός πνευμόνων
• Λευκά:12.200/μl (Π:77%, Λ:12%, Μ:10%, Η:1%)
• Ht:32%, Hb:10gr/dl, PLT:422.000/μl
• CRP: 24mg/lt
• Φυσιολογικός έλεγχος ηπατικής & νεφρικής λειτουργίας

Πιθανότερη διάγνωση

Οξεία βρογχιολίτιδα

Θεραπεία

• Υποστηρικτική αγωγή με O2 (hood)

• Εισπνοές σαλβουταμόλης / 4ωρο

• Εισπνοές ρακεμικής επινεφρίνης /4ωρο
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Πορεία νόσου (3η ΗΝ)

• Απύρετο
• Σταδιακή επιδείνωση αναπνευστικής δυσχέρειας

ταχύπνοια ( έως 60 αναπνοές/λεπτό) 
έντονες εισολκές ευένδοτων σημείων θώρακος

• Ακρόαση: διάσπαρτοι, μετακινούμενοι, μη μουσικοί ρόγχοι άμφω, παράταση
εκπνοής, 

• ελαττωμένη σίτιση

Σύνοψη περιστατικού

Απύρετο βρέφος 3 μηνών, Βουλγάρικης καταγωγής, με περιβάλλον ίωσης

στην οικογένεια, παρουσιάζει κλινικά και παρακλινικά ευρήματα συμβατά με

ιογενή βρογχιολίτιδα. Εισάγεται για λήψη υποστηρικτικής και θεραπευτικής

αγωγής. Το βρέφος, παρά την εφαρμοζόμενη θεραπεία, παρουσιάζει σταδιακή

επιδείνωση της κλινικής εικόνας.

Συζήτηση

• Διευκρινιστικές ερωτήσεις

• Πιθανότερες διαγνώσεις
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Διαφορική Διάγνωση

• Πρώτη εκδήλωση άσθματος

• Ιογενής πνευμονία (RSV, HMPV, PIV-1, PIV-2, PIV-3,IV-A, IV-B, ADV, RV)

• Βακτηριακή πνευμονία (χλαμύδια τραχώματος, πνευμονιόκοκκος, μυκόπλασμα
πνευμονίας, χλαμύδια πνευμονίας, Bordetella pertussis, H. Influenzae) 

• Κυστική ίνωση

• Εισρόφηση (ΓΟΠ, συρίγγιο, ...)

• Συγγενής διαμαρτία πνεύμονα (συγγενές λοβώδες εμφύσημα, κύστη πνεύμονα)

• Αποφρακτική βρογχιολίτιδα

• Ιογενής μυοκαρδίτιδα

• Συγγενής καρδιοπάθεια

• Πρώτη εκδήλωση ανοσοανεπάρκειας-ευκαιριακή λοίμωξη (Pneumocystis jiroveci, 
CMV κλπ)

• Πνευμονική φυματίωση

Ακτινογραφία θώρακος

Α/Α θώρακος: πύκνωση Δ.Μ.Λ. & Δ.Κ.Λ. με μικρή υπεζωκοτική

αντίδραση καI διάχυτα στοιχεία άμφω.

Νέος παρακλινικός έλεγχος

Λευκά:10.000/μl (Π:66% )↓

CRP:40mg/lt↑ ΤΚΕ: 20mm

καρδιολογική εξέταση + ΗΚΓ+US καρδιάς: χωρίς παθολογικά ευρήματα

Έλεγχος για ινοκυστική νόσο: αρνητικός

Αναμένεται: κ/α αίματος

Mantoux:αρνητική



16

Πιθανότερη διάγνωση

• Ιογενής πνευμονία ή μικροβιακή επιλοίμωξη
μετά από ιογενή λοίμωξη αναπνευστικού

Τροποποίηση αγωγής

• Συχνότερη χορήγηση εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών

• Χορήγηση IV μεθυλπρεδνιζολόνη (2mg/kg/24h)

• IV Κεφοταξίμη (100mg/kg/24h)

Πορεία νόσου (10η ΗΝ)

• Προοδευτική βελτίωση γενικής κατάστασης
• Ενυδάτωση-σίτιση per os
• Βελτιωμένη αναπνευστική λειτουργία:

σταδιακή αραίωση εισπνεόμενων
διακοπή κορτιζόνης

• Βελτίωση δεικτών φλεγμονής
• Πιθανή έξοδος τις επόμενες ημέρες
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Πορεία νόσου (11η ΗΝ)

• Ραγδαία επιδείνωση αναπνευστικής λειτουργίας
ταχύπνοια (αναπνοές 60/λεπτό)
εισολκές ευένδοτων σημείων θώρακα

• ακροαστικά ευρήματα:
παράταση εκπνοής
συρίττοντες άμφω. 

• Αέρια αίματος:
υποξαιμία
υποκαπνία
αναπνευστική αλκάλωση

Άμεσοι θεραπευτικοί χειρισμοί

• Υποστηρικτική αγωγή με Ο2
• Eπαναχορήγηση μεθυλπρεδνιζολονης IV (2mg/kg/24h) 

Ακτινογραφία θώρακος (11η ΗΝ)



18

Νέος εργαστηριακός έλεγχος (11η ΗΝ)

Λευκά: 15.600↑, Π:70%, Λ:18%, Μ:11%, Η:1%

CRP: 33 mg/lt↑ ΤΚΕ:30mm↑

SGOT: 102 IU/lt, SGPT: 102 IU/lt, γ-GT:223 IU/lt

Συζήτηση

• Θεωρείτε ότι πρόκειται για επιπλοκή;
• Ποιές είναι οι πιθανότερες διαγνώσεις;

Πιθανότερες Διαγνώσεις

• Κεχροειδής Φυματίωση
• ARDS 
• Iογενής πνευμονία

– αναπνευστικοί ιοί : RSV, γρίπης, παραϊνφλουέντσας, HMPV, αδενοϊός, 
κλπ

– CMV
– ιλαρά

• Πνευμονία από Pneumocystis jiroveci (σχετιζόμενη με ΗΙV λοίμωξη ή
συγγενή ανοσοανεπάρκεια)

• Πνευμονική μυκητίαση (Ιστοπλάσμωση, Βλαστομυκητίαση)
• Ευκαιριακή μυκητίαση (Ασπεργίλλωση, Μονιλίαση)
• Βακτηριακή Πνευμονία
• Ιογενής Πνευμονία
• Ηωσινοφιλική Πνευμονία
• Διάμεσες Πνευμονοπάθειες (ILDs) 
• Ιστιοκύττωση X (Langerhans cell histiocytosis)
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Διαγνωστικοί χειρισμοί

• Λήψη λεπτομερούς ατομικού και οικογενειακού ιστορικού

• Νέος παρακλινικός έλεγχος

Οικογενειακό ιστορικό

Η μητέρα αποκαλύπτει ότι ο πατέρας της, που έμενε στην Βουλγαρία, 

πάσχει όχι από άσθμα αλλά από φυματίωση και ότι ο πατέρας του

παιδιού βήχει από 4μήνου. 

11η ΗΝ /Νέος εργαστηριακός έλεγχος

ELISpot: (+) Quantiferon (-)

HIV Αg-Ab (-), Ag HIV (-)

Ο.Ν.Π. 

Λευκά ΕΝΥ: 2/ml

Σακχ ENY: 50mg/dl (σάκχαρο ορού 90mg/dl)

Λεύκωμα ΕΝΥ:10mg/dl 

Gram χρώση:(-), Ζ-Ν:(-)

PCR: (-) για μυκοβακτηρίδια}
Αναμένονται: κ/α ENY για μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης

Βυθοσκόπηση (-)

2 δείγματα γαστρικού υγρού: 

Gram χρώση:(-), Ζ-Ν:(-)

ΝΑΑΤ (+) για Mycobacterium tuberculosis

Αναμένονται: κ/α γαστρικού για μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης
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Έλεγχος οικογενειακού περιβάλλοντος

Πατέρας: Mantoux: (+), α/α θώρακος: (+), ‘Αμεσο επίχρισμα πτυέλων (+)

ενεργός φυματίωση (απομονωθέν μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης ευαίσθητο σε
όλα) έναρξη θεραπείας σε νοσοκομείο ενηλίκων

Μητέρα: Mantoux: (+), α/α θώρακος: (-)

Αδελφή: Mantoux: (-), α/α θώρακος: (-)

Τελική διάγνωση

Κεχροειδής φυματίωση

Έναρξη αντι-ΤΒ αγωγής (11η ΗΝ)

ισονιαζίδη (10mg/kg/24h)

ριφαμπικίνη (10mg/kg/24h)

πυραζιναμίδη (25mg/kg/24h)

Στρεπτομυκίνη (15mg/kg/24h)

Και επιπλέον:

πρεδνιζολόνη (1mg/kg/24h)

ρανιτιδίνη, σαλβουταμόλη
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Πορεία νόσου (11η –22η ΗΝ)

απύρετο

σταδιακή βελτίωση γενικής κατάστασης

σταδιακή βελτίωση σίτισης

βελτίωση αναπνευστικού

2222ηη ημέραημέρα νοσηλείαςνοσηλείας (10(10ηη ημέραημέρα
αντιφυματικήςαντιφυματικής αγωγήςαγωγής))

• Επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας (ταχύπνοια, άφθονοι μη μουσικοί, 
εκπνευστικοί συρίττοντες, επίταση του συριγμού,  εισολκές ευένδοτων σημείων
θώρακος, σημεία κόπωσης, καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

• Καρδιοαναπνευστική ανάνηψη

• Διασωλήνωση

• Μ.Ε.Θ.

Α/α θώρακος (22η ΗΝ)
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Παρακλινικός έλεγχος στη Μ.Ε.Θ

Λευκά: 11.200, Π:57%, Λ:33%, Μ:9%

CRP: 14 mg/lt

Hb:8,7mg/dl, Ht:27,7%

SGOT: 33 IU/lt,   SGPT: 28 IU/lt, 

Νεφρική λειτουργία: κ.φ.

PT, aPTT, INR, Ινωδογόνο , DDs, FDPs: εντός τιμών αναφοράς.

καρδιολογική εξέταση:κ.φ.

μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου:κ.φ.

Πορεία στη Μ.Ε.Θ.
(αντιφυματική αγωγή)

ισονιαζίδη

ριφαμπικίνη IV

πυραζιναμίδη (για 2 μήνες)

στρεπτομυκίνη (για 2 μήνες)

πρεδνιζολόνη (για 25 ημέρες)

Πορεία στη Μ.Ε.Θ.
(Αναπνευστικό)

Μηχανικός αερισμός (56 ημέρες)

Άφθονες εκκρίσεις, έντονος βρογχόσπασμος

Υψηλές πιέσεις στον αναπνευστήρα

Χρώση Ζ-Ν σε BAL (+) για μυκοβακτηρίδια έως και την 21η ημέρα
αντιφυματικής αγωγής..
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Πορεία στη Μ.Ε.Θ.
(Επιπλοκές Αναπνευστικού)

Πνευμοθώρακας (48η ΗΝ)

Εκσεσημασμένη πνευμονική
αιμορραγία

Εγκυστωμένη συλλογή αέρα δεξιά

Πορεία στη Μ.Ε.Θ.
( Επιπλοκές-δευτεροπαθείς λοιμώξεις)

11η Η.Ν. Μ.Ε.Θ.   πυρετός Θ/Α: ταζομπακτάμη & σιπροφλοξασίνη

34η Η.Ν. Μ.Ε.Θ. κ/α αίματος: Staph. epidermidis Θ/Α: βανκομυκίνη

47η Η.Ν. Μ.Ε.Θ. κυτταρίτιδα κοιλιακού τοιχώματος Θ/Α: βανκομυκίνη

48η Η.Ν .Μ.Ε.Θ. κ/α αίματος: Klebs. Pneumoniae Θ/Α: + ταζομπακτάμη

αποικισμός αναπνευστικού με ψευδομονάδα

Νέος ακτινολογικός έλεγχος
(90η ημέρα νοσηλείας)
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Έκβαση νόσου

Το βρέφος παρέμεινε για νοσηλεία 3 μήνες. Παρελήφθη αυτοβούλως. 
Στην έξοδο: απύρετο, καλή γενική κατάσταση, βελτιωμένη α/α
θώρακος. 

Πιθανή ενδο-οικογενειακή επανέκθεση του βρέφους στο βάκιλλο Mtb. 

Περιοδική παρακολούθηση του βρέφους στο τακτικό αντιφυματικό
ιατρείο. Έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία του (2 μήνες INH, RIF, PZA, 
SM+7 μήνες INH, RIF) έχει αυξήσει το σωματικό του βάρος ενώ η α/α
θώρακος 1 χρόνο μετά είναι φυσιολογική.

GLOBAL TB EPIDEMIOLOGY 2008

WHO Report 2009

MDR: (50× 106 infected)
XDR

• Η φυματίωση παραμένει σοβαρό
πρόβλημα της δημόσιας υγείας

• Αποτελεί ένα από τα κύρια αιτία
θανάτου από λοιμώδες νόσημα σε
παγκόσμιο επίπεδο

• Το 1/3 του πληθυσμού της γης έχει
μολυνθεί

• Σχετίζεται με περισσότερες από 9 ×
106 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο (1,3 
× 106 παιδιά) 

• Περίπου 2 × 106 θάνατοι κάθε χρόνο
(450.000 παιδιά)

• Η δραματική αύξηση των Multidrug
resistant (MDR) και Exceedingly 
resistant (XDR) στελεχών συμβάλλει
στην παγκόσμια απειλή.

• Ελλάδα: 5.2-7.6 περιπτώσεις/100,000 
πληθυσμού/έτος

Παιδική Φυματίωση

Δείκτης της δραστηριότητας της νόσου στην κοινότητα.

Αποτελεί το 11% των συνολικών περιπτώσεων της νόσου παγκοσμίως
(ανεπτυγμένες χώρες ~5%).

Η εξωπνευμονική φυματίωση αποτελεί το 6-23% του συνόλου της
νόσου στα παιδιά.

Επίπτωση παιδικής φυματίωσης στις ανεπτυσσόμενες χώρες 60-
600/100,000 παιδιά/έτος.

Μέση ετήσια επίπτωση παιδικής φυματίωσης στην περιοχή της Αττικής
εκτιμάται σε 5.37/100,000 πληθυσμού <14 ετών.
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Επιδημιολογία της παιδικής φυματίωσης στην Ελλάδα
2000-2009 - Ιατρείο Φυματίωσης Β΄ΠΠΚ

*p-values for trend test Overall (p = 0.099), Low endemicity (p = 0.019), High 
endemicity (p = 0.591)
Syridou et al, 2010 (Submitted for publication)

33% παιδιά από
χώρες υψηλής
ενδημικότητας

54% παιδιά
μεταναστών

P -values for trend test: High endemicity origin, P = 0.047; Low endemicity origin, P = 0.954. 
Extrapulmonary disease includes 6 patients with both extrapulmonary and pulmonary involvement

Syridou et al, 2010 (Submitted for publication)

Επιδημιολογία της παιδικής εξωπνευμονικής
φυματίωσης στην Ελλάδα 2000-2009 - Ιατρείο

Φυματίωσης Β΄ΠΠΚ

Διαφορές παιδικής φυματίωσης

Παιδιά με λανθάνουσα φυματίωση αναπτύσσουν συχνότερα νόσο. 
Η μικρή ηλικία είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας κινδύνου (30%-
40% στα βρέφη). 
Μικρότερο μικροβιακό φορτίο-συχνά αρνητικές καλλιέργειες
(>50%).
Λήψη επαρκών δειγμάτων για εξέταση δυσχερής.
Ασαφή συμπτώματα και σημεία: Δυσκολία στη διάγνωση.
Βρέφη: λόγω ανοσιακής ανωριμότητας ταχεία λεμφοαιματογενή
διασπορά του Μtb (μηνιγγίτιδα ή κεχροειδής 10%-20%).
Απαραιτητη η αναζήτηση του μεταδοτικού ενήλικα με ενεργό νόσο, 
κυρίως στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, και η υποβολή του σε
κατάλληλη θεραπεία. 
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Διάγνωση παιδικής φυματίωσης

Ιστορικό επαφής με πάσχοντα

Κλινική εικόνα

Ανοσοδιαγνωστικές μέθοδοι

Απεικονιστικά ευρήματα

Ανταπόκριση στην αντιφυματική θεραπεία

Επιβεβαίωση της διάγνωσης: απομόνωση Μtb από βιολογικά υλικά, 
χαρακτηριστική ιστοπαθολογική εικόνα σε υλικό βιοψίας.

Κεχροειδής φυματίωση

Ιστορική αναδρομή

Το 1700, ο John Jacob Manget εισήγαγε τον όρο miliary tuberculosis (κεχροειδής
φυματίωση) από το λατινικό όρο “miliarius”
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Κεχροειδής Φυματίωση

Σπάνια, σοβαρή μορφή φυματίωσης που προκαλείται μετά από ρήξη
της αρχικής εστίας ενοφθαλμισμού, εισροή μεγάλου αριθμού
μυκοβακτηριδίων στην κυκλοφορία και μαζική λεμφοαιματογενή
διασπορά σε άλλες πνευμονικές ή εξωπνευμονικές εστίες.

1-3% περίπου του συνόλου της TB νόσου.

Συχνότερη σε βρέφη, μικρά παιδιά, υπερήλικες,  υποσιτιζόμενους, 
ανοσοκατεσταλμένους, έγκυες

Μέση ηλικία εκδήλωσης 3-6 μήνες μετά την πρωτοπαθή λοίμωξη.

Κεχροειδής Φυματίωση

Θανατηφόρος νόσος εάν παραμείνει χωρίς θεραπεία.
Συνύπαρξη φυματιώδους μηνιγγίτιδας σε ποσοστό ~25%.
Στα παιδιά, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 60%.
Αλλαγή της επιδημιολογίας της νόσου συνδέεται με αύξηση
κρουσμάτων HIV/AIDS και ευρεία χρήση ανοσοκατασταλτικών
φαρμάκων.

Adapted from Sharma et al, 2005
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Aνοσοπαθογένεια

Adapted from Sharma et al, 2005

Κλινικές εκδηλώσεις

Προσβολή μεμονωμένου οργάνου: πολύ σπάνια (<5%).

Συνήθως προσβάλει σχεδόν όλα τα όργανα (μπορεί ασυμπτωματικά).

Μεταθανάτια διάγνωση:έως 50%.

Συχνά υποξεία έναρξη διάρκειας εβδομάδων με: ανορεξία, απώλεια βάρους, νυχτερινές
εφιδρώσεις, βήχα, χαμηλό πυρετό, διάρροια.

Ακολούθως, πιθανή εμφάνιση αναπνευστικής δυσχέρειας

Γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια (50-70%) 

Ηπατομεγαλία- παθολογικες τιμες τρανσαμινασών (40%)

Σπληνομεγαλία (15%)

Παγκρεατίτιδα (<5%)

Σηπτικό shock, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια, 
πανκυτοπενία, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, εμπυημα, ARDS,οξεία επινεφριδιακή
ανεπάρκεια, πολυοργανική ανεπάρκεια μπορεί να εκδηλωθούν κατά τη διαδρομή της
νόσου. 

Συνυπάρξη ΤΒ μηνιγγίτιδας σε ποσοστό έως 25%. (Παιδιά έως 60%)

Παιδιά: συχνότερα λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλια, μηνιγγίτιδα.

Διάγνωση

A/A Θώρακος: αμφοτερόπλευρες διάχυτες μικροοζώδεις (διαμέτρου 1-3mm)

πνευμονικές διηθήσεις. Μπορεί συνύπαρξη προσβολής άνω λοβών, πλευριτική, 

περικαρδιακή συμμετοχή. 

HR-CT scan:αποκαλύπτει χαρακτηριστικό μοτίβο ακόμα και όταν η Α/Α θώρακος

φαινομενικά φυσιολογική.

Επιβεβαίωση της διάγνωσης με: απομόνωση μυκοβακτηριδίου από καλλιέργεια

πτυέλων, γαστρικού υγρού, BAL, αίματος./ανίχνευση γενετικού υλικού μικροοργανισμού, 

χρώση για οξεάντοχα σε βιολογικό υλικό θετική. 

Χαρακτηριστικά ιστοπαθολογικά ευρήματα σε βιοψία (λαπαροσκόπηση, ανοικτό

χειρουργείο) ή σε μεταθανάτια αυτοψία

Και/ή απάντηση στην αντιφυματική αγωγή.
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Εικόνες κεχροειδούς φυματίωσης

Λοιπός διαγνωστικός έλεγχος

TST:Συχνά ψευδώς αρνητικό (ανεργία) 

IGRAs:Μελέτες ελειπείς, μεγαλύτερη ειδικότητα, φαίνεται να επηρρεάζονται

λιγότερο από συνυπάρχουσα ΗΙV λοίμωξη.

Συμπληρωματικά: ΟΝΠ,ΗΚΓ, απεικονιστικός έλεγχος συμπαγών οργάνων,  

πιθανά βιοψία λεμφαδένων, ήπατος, σπληνός, μυελού οστών, έλεγχος

BAL,πλευριτικού υγρού. 

Βυθοσκόπηση: Όταν υπάρχουν, παθογνωμονικά τα φυμάτια του χοριοειδούς.

Βυθοσκόπηση: Φυμάτια χοριοειδούς, ποικίλης διαμέτρου σε κεχροειδή
φυματίωση

Adapted from Chung, YM, Yeh, TS, Sheu, SJ, Liu, JH. Macular subretinal
neovascularization in choroidal tuberculosis. Ann Ophthalmol 1989; 21:225.
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Πιθανά εργαστηριακά ευρήματα

Μη ειδικά
Ορθόχρωμη, ορθοκυτταρική αναιμία (50%)
Θρομβοκυτοπενία
Πανκυτοπενία
Υπονατριαιμία
Υπερασβεστιαιμία
Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη.

Mandell et al, 2000; Perez et al, 1998; Cockcroft et al, 1976; Μedd and Hayhoe, 1955; Isaacs et al, 1997

Θεραπεία

Η αντιφυματική θεραπεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην
αντιμετώπιση της νόσου.

Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες μεγάλες τυχαιοποιημένες πληθυσμιακές
μελέτες που να εκτιμούν την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων
από τον WHO θεραπευτικών σχημάτων .

Υπάρχουν πολύ περιορισμένες μελέτες σε ανοσοκατεσταλμένους και
παιδιά. 

Δεν υπάρχει ομοφωνία στις υπάρχουσες δημοσιευμένες μελέτες
σχετικά με τη βέλτιστη διάρκεια θεραπείας.

Sharma SK, et al. Miliary tuberculosis: new insights into an old disease, Lancet Inf. Dis. 2005; 5: 415-430

Θεραπευτικά σχήματα

American Thoracic Society (ATS)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Infectious Disease Society of America (IDSA)
British Thoracic Society (BTS): 
Australian guidelines:
Ισονιαζίδη και ριφαμπικίνη για 6 μήνες μαζί με αιθαμβουτόλη ή στρεπτομυκίνη και
πυραζιναμίδη τους πρώτους 2 μήνες. Σε συνύπαρξη μηνιγγίτιδας το σχήμα επεκτείνεται
στους 12 μήνες.

American Academy of Pediatrics (AAP):
9 μήνες θεραπεία, όταν συνυπάρχει μηνιγγίτιδα: 12 μήνες.
WHO 2006 (οδηγίες για την παιδική φυματίωση):
“Miliary or haematogenously disseminated TB has a high risk (60–70%) of meningeal
involvement and should therefore be managed similarly to TB meningitis”.
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Κορτικοστεροειδή

Ελάχιστες μελέτες έχουν ερευνήσει την αποτελεσματικότητά τους αμιγώς στην
κεχροειδή φυματίωση.

Θεωρείται ότι βελτιώνουν τη διαταραχή ανταλλαγής αερίων διαμέσου της
κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης, ελαττώνουν την απόφραξη και επακόλουθη
ατελεκτασία στην ενδοβρογχική νόσο. 

Αποδεδειγμένη σημαντική μείωση θνητότητας και μακροπρόθεσμων
νευρολογικών επιπλοκών σε συνυπάρχουσα ΤΒ μηνιγγίτιδα.

Αποδεδειγμένη μείωση θνητότητας και βελτίωση συμπτωμάτων σε
συνυπάρχουσα περικαρδίτιδα.

Σε συνυπάρχουσα ΤΒ πλευρίτιδα: επιτάχυνση απορρόφησης υγρού αλλά δεν
έχει αποδειχθεί η διάρκεια της δράσης.

Συνήθης δόση σε παιδιά 1-2mg/kg (max 60mg) για 4-6 βδομάδες, με σταδιακή
μείωση.

Περιορισμένα δεδομένα σε ανοσοκατεσταλμένους.

Πρόγνωση

Θανατηφόρος χωρίς θεραπεία.
Με έγκαιρη έναρξη κατάλληλης θεραπείας θνητότητα < 10%. 
Οι περισσότεροι θάνατοι συμβαίνουν τις πρώτες 2 βδομάδες νοσηλείας και
αυτό μπορεί να σχετίζεται με καθυστερημένη έναρξη θεραπείας. 
Μεταθανάτια διάγνωση γενικευμένης ΤΒ τίθεται σε έως και 50% των
θανατηφόρων περιπτώσεων.
Η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη κατάλληλης αγωγής (ακόμα και επί
υποψίας της νόσου) έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την πρόγνωση και
αποτελούν το θεμέλιο λίθο για επιτυχή θεραπεία.

Συμπεράσματα

Η κεχροειδής φυματίωση συχνά παρουσιάζει ύπουλη έναρξη. Ισχυρή κλινική
υποψία είναι σημαντική για την έγκαιρη διάγνωση και την διασφάλιση του
καλύτερου δυνατού θεραπευτικού αποτελέσματος.

Έγκαιρη έναρξη εμπειρικής θεραπείας πριν την επιβεβαίωση της διάγνωσης
αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης, και δεν θα πρέπει να καθυστερεί σε
αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Παιδιά: Η κεχροειδής φυματίωση μπορεί για καιρό να είναι ασυμπτωματική.

Υποψία πρέπει να τίθεται σε κάθε βρέφος που ανήκει σε ομάδα υψηλού
κινδύνου.

Μελέτες έχουν δείξει ότι το BCG είναι αποτελεσματικό στην μείωση της
επίπτωσης της κεχροειδούς ΤΒ στα βρέφη και συνιστάται στα νεογνά υψηλού
κινδύνου.
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