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Περιπτώσεις πνευμονίας
εκ της κοινότητας

Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

Παναγιώτης Πετρίκκος
Παθολόγος

Εξειδικευόμενος Λοιμωξιολογίας

65 χρονών ♂ κάτοικος Παλαιού Φαλήρου

Υψηλός πυρετός από 3μέρου έως 39.5 oC με ρίγος

Βήχας με ήπια απόχρεμψη από 3ημέρου

Κεφαλαλγία, Αδυναμία-καταβολή, συχνουρία, 
ήπιο κοιλιακό άλγος

Χωρίς διάρροιες, ναυτία ή έμετο

Παρούσα Νόσος

Αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα (από 4ετίας) 
Humira (adalimoumab) από διμήνου (ανά 14 ημέρες, 4 κύκλοι)

Στεφανιαία νόσος (Salospir,Kerlone,Nitrong)

Ατομικό Αναμνηστικό

ΣΔ από 8ετίας (Actos, Glucophage)

Δυσλιπιδαιμία (Ezetrol,Lipidil)

Dianicotyl 300mg λόγω εντόνως θετικής Mantoux (από 9μηνου)

Συνήθειες ζωής Οικογενειακό Ιστορικό
Καπνιστής (75pack -years)
Κοινωνικός πότης

Μητέρα: ΤΒ σε ηλικία 24 ετών
Πατέρας: Ca πνεύμονα σε ηλικία 50 ετών
Αδελφός: Ca στομάχου 62
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Φυσική Εξέταση

Μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος ΔΕ βάσης
Τρίζοντες ΔΕ βάσης

Αναπνευστικό

Όψη πάσχοντος
ΑΠ: 105/65 mmHg
Σφ: 100/min
SpO2: 92%
T: 390C

• S1 – S2 φυσιολογικοί καρδιακοί τόνοι
• Χωρίς φύσημα

Κυκλοφορικό

Νευρικό

• Ήπια σύγχυση
• Χωρίς εστιακή νευρολογική σημειολογία
• Χωρίς αυχενική δυσκαμψία

Φυσική Εξέταση

Εντερικοί ήχοι: κφ
Κοιλία μαλακή, ευπίεστη,
με ήπια ευαισθησία

Πεπτικό

• WBC: 9.480 Κ/μL
• PMN:  82% ( 7800 )

• LYM: 8.5% ( 810 )

• Ηct:  34% (MCV:86 fl)
• Ηb:     11.1g/dl
• PLTs: 144.000

• INR: 1.3
• CRP: 298
• ΤΚΕ: 64

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• Νάτριο: 134 mMol/L
• Κάλιο: 4.0 mMol/L
• Γλυκόζη: 126 mg/dl
• Ουρία: 33 mg/dl
• Κρεατινίνη: 0.9 mg/dl
• SGOT: 24 U/L
• SGPT: 21 U/L
• γ-GT: 15 U/L
• ALP: 75 U/L
• LDH: 663 U/L
• CPK: 100 U/L
• Ασβέστιο: 9.3 mg/dl

Γενική ούρων
Πυοσφαίρια: 2-4
Ερυθρά: 6-8
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SO2 : 94%
pH   : 7.43
pO2 : 71.4 mmHg
pCO2 : 31.7 mmHg
HCO3-: 21 mmHg

Αέρια Αίματος
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• Ασθενής 65 ετών
• ΣΔ – Βαρύς Καπνιστής
• Ανοσοκαταστολή (αντι-TNF)
• Πνευμονία ΔΕ βάσης
• Σύγχυση

1η Περίπτωση

Διευκρινιστικές ερωτήσεις

Ποιον περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο θα
ζητούσατε ?

Διαγνωστικές σκέψεις ?

Εμπειρική θεραπεία ?

Περιπτώσεις πνευμονίας
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• Καλλιέργειες αίματος Χ 2
• Πτύελα : Gram χρώση και καλλιέργεια
• Ag πνευμονιοκόκκου στα ούρα
• Ag Legionella στα ούρα
• Ab για Mycoplasma pneumoniae
• Κ/α και PCR γαστρικού για B-Koch

Εργαστηριακές εξετάσεις

]

Ο ασθενής αρχικά ετέθη σε:

Αμπικιλλίνη – Σουλμπακτάμη (Begalin) 3gr x 4 iv
Αζιθρομυκίνη (Zithromax) 500mg x 1 iv

Πορεία Νόσου
1η περίπτωση

• Καλλιέργειες αίματος :Αρνητικές
• Καλλιέργειες πτυέλων : όχι δείγμα
• PCR για Β-Κοch σε γαστρικό: (-) 
• Mycoplasma pneumoniae IgΜ:         Αρνητικό
• Αντιγόνο πνευμονιοκόκκου (ούρα):    Αρνητικό

• Ag legionella στα ούρα:  Θετικό

Πορεία Νόσου
1η περίπτωση
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• Διακοπή του β λακταμικού αντιβιοτικού
• Σταδιακή κλινική βελτίωση
• Έξοδος μετά από απυρεξία για 3 ημέρες (7ημέρες νοσηλεία)

• Αντιμικροβιακή αγωγή: Zithromax 500 mg 1x1 po
για 7 ακόμη ημέρες (συνολικά 14 ημέρες)

• Έγινε δήλωση στο ΚΕΛΠΝΟ

Πορεία Νόσου
1η περίπτωση

Περίπτωση 2η

89 χρονών ♂ κάτοικος Πειραιά
Υψηλός πυρετός έως 40 oC από 48ώρου
Ξηρός Βήχας
Δύσπνοια, ταχύπνοια, έντονη καταβολή από 24ώρου

• ΣΔ από 5ετίας υπό Glucophage
• ΑΥ από 8ετίας υπό Tenormin plus ½ x 1
• ΑF υπό Sintrom
• Νεφρολιθίαση

Ατομικό Αναμνηστικό

• Όψη πάσχοντος
• ΑΠ: 140/70 mmHg , Σφύξεις: 90/min άρρυθμος
• Θερμοκρασία: 38 0C
• Σύγχυση

• Ταχύπνοια (28 αναπνοές / λεπτό)
• Μείωση ΑΨ ΔΕ πνεύμονα
• Σωληνώδες φύσημα ΔΕ

Φυσική Εξέταση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
WBC: 8.900 Κ/μL
PMN: 95.9% (8.500)
LYM: 2.6% (200)
Ηct: 36.1% (ΜCV:94fl)
Ηb:     12.1g/dl
PLTs: 155.000

INR: 4.15
TKE: 90
CRP:352 mg/L

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• Νάτριο: 129 mMol/L
• Κάλιο: 4.4 mMol/L
• Γλυκόζη: 179 mg/dl
• Ουρία: 165 mg/dl
• Κρεατινίνη: 2.1 mg/dl
• SGOT: 19 U/L
• SGPT: 17 U/L
• γ-GT: 30 U/L
• ALP: 119 U/L
• LDH: 329 U/L
• CPK: 83 U/L
• Ασβέστιο: 8.8 mg/dl

SO2 : 86%
pH   : 7.414
pO2 : 53.2 mmHg
pCO2 : 25.7 mmHg
HCO3-: 16 mmHg

Αέρια Αίματος

1η ημέρα
Νοσηλείας
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• Ασθενής 89 ετών
• ΣΔ
• Πνευμονία ΑΡ κάτω και μέσου πνευμονικού πεδίου

• Υποξυγοναιμία - Υποαντριαιμία
• Σύγχυση -Διαταραχή νεφρική λειτουργίας

2η Περίπτωση
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Διευκρινιστικές ερωτήσεις

Ποιον περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο θα
ζητούσατε ?

Διαγνωστικές σκέψεις ?

Εμπειρική θεραπεία ?

Περιπτώσεις πνευμονίας

• Καλλιέργειες αίματος Χ 2
• Πτύελα : Gram χρώση και καλλιέργεια
• Ag πνευμονιοκόκκου στα ούρα
• Ag Legionella στα ούρα

Εργαστηριακές εξετάσεις

• Κεφτριαξόνη (Rocephin) 2gr X 1 iv
• Αζιθρομυκίνη (Zithromax) 500mg X 1 iv

3η ημέρα νοσηλείας
• Επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας
• Αιμοδυναμική αστάθεια
• Διασωλήνωση και μεταφορά στη ΜΕΘ

Πορεία Νόσου
2η περίπτωση
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2η ημέρα
Νοσηλείας

3η ημέρα
Νοσηλείας

Θα αλλάζατε το εμπειρικό αντιμικροβιακό
σχήμα

Περιπτώσεις πνευμονίας
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• Καλλιέργειες αίματος Χ 2: Αρνητικές

• Βρογχοσκόπηση και λήψη BAL (4η μέρα)
BAL : >100 πυοσφαίρια

gram χρώση ουδέν
Κ/α αρνητική

• Ag πνευμονιοκόκκου : (-)

• Αg legionella : (+)

Πορεία Νόσου
2η περίπτωση

• 4η ημέρα νοσηλείας
• Διακοπή Rocephin –Zithromax
• Έναρξη: Λεβοφλοξασίνης (Tavanic)

Πορεία Νόσου
2η περίπτωση

Βελτίωση – Αποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας – Ηλεκτρολυτικών διαταραχών

Αποσωλήνωση 5η μέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ (8η ημέρα στο νοσοκομείο)

Έξοδος από τη MEΘ 7η μέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ (10η μέρα στο νοσοκομείο)

Συνέχιση Λεβοφλοξασίνης po os

Έξοδος μετά από 5 ημέρες : Οδηγία Tavanic 750 x 1 po για 7 ημέρες

Δήλωση περίπτωσης στο ΚΕΛΠΝΟ

500mg x 2 iv 1d
750mg x 1 iv

Λοιμώξεις από
LEGIONELLA
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Bellevue‐Stratford Hotel

Φιλαδέλφεια
• Συνέδριο Λεγεωναρίων
Αμερικής

• 221 περιπτώσεις
“πνευμονίας”

• 34 θάνατοι

ΙΟΥΛΙΟΣ
1976

He recalled later that the process by which he found the bacteria was,
“like searching for a missing contact lens on a basketball court with your
eyes four inches away from the floor.”

Joseph E. McDade, PhdDr. Charles C. Shepard

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

• Ηνωμένο Βασίλειο 1985
Stafford Distract Hospital
175 εισήχθησαν, 28 θάνατοι, ενοχοποιήθηκε το σύστημα παροχής
κλιματισμού στο τμήμα εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου

• Ολλανδία, 1999
Bovenkarspel, έκθεση λουλουδιών
200 νόσησαν, 32 θάνατοι, ενοχοποιήθηκαν οι υγραντήρες της έκθεσης

• Μελβούρνη, Αυστραλία, 2000
125 νόσησαν (95 νοσηλεύτηκαν), 4 θάνατοι, ενοχοποιήθηκε το σύστημα
παροχής κλιματισμού στο νεοσύστατο ενυδρείο της περιοχής
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• Μurcia, Iσπανία, 2001
>800 νοσούντες (κατ’εκτίμηση), 449 επιβεβαιωμένοι, 5 θάνατοι, ενοχοποιήθηκε
το σύστημα κλιματισμού του Morales Meseguer Hospital 

• Ηνωμένο Βασίλειο, 2002
Barrow-in-Furness κέντρο τεχνών, 172  νόσησαν, 7 θάνατοι, ενοχοποιήθηκαν
οι ψυκτικοί πύργοι

• Νότια Ουαλία, Σεπτέμβριος 2010
Μerthyr Tydfil, εταιρία, 19 περιπτώσεις, 2 Θάνατοι ενοχοποιήθηκε το
σύστημα κλιματισμού

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Αερόβιος Gram(-) λεπτός πλειομορφικός μη σπορογόνος
κοκκοβάκιλος, 

Πλάτος 0.3-0.9 μm και μήκος 2-20 μm

Ιστούς : 1-2μm (κοκκοβάκιλος)

Επιμήκης νηματοειδής μορφή σε μερικά καλλιεργητικά
μέσα (με μονήρη βλεφαρίδα στον έναν πόλο) 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Οικογένεια Legionellaceae

Γένος Legionella

50 είδη: (20: λοίμωξη στον άνθρωπο)

70 ορότυποι (L.pneumophila: 16 ορότυπους )

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
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• L. pneumophila

• L. micdadei
• L. longbeachae
• L. bozemanii
• L. dumoffii
• L. feeleii
• L. anisa
• L. cincinnatensis
• L. gormanii

• L. hackeliae
• L. jordanis
• L. lansingensis
• L. lytica
• L. maceachernii
• L. oakridgensis
• L. parisiensis
• L. sainthelensi
• L. tucsonensis
• L. wadsworthii

16
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

70-90% Νόσο Λεγεωναρίων : L.pneunophila

Συχνότεροι ορότυποι (1,4,6)

Υπότυπος Pontiac Ορότυπου 1

67-90% Νόσου Λεγεωναρίων
από L.pneumophila

85% Νόσου Λεγεωναρίων
από L.pneumophila, ορότυπος 1

Τα μη pneumophila είδη: Όχι συχνά και κυρίως σε
ανοσοκατασταλμένους

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Οικολογία της Legionella

• Υδάτινο περιβάλλον
Ρέματα, Ποτάμια, Λίμνες, 
Ιαματικά λουτρά

• Υγρό χώμα
• Λάσπη
• Τροπικά δάση

Θερμοκρασίες : 5 – 60 οC
Ιδανικές: 25-50 οC

pH: 5-8.5

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Κλιματιστικά (Δίκτυα σε κτίρια)

Πύργοι ψύξης
Δεξαμενές νερού
Συστήματα παροχής ύδατος
Πισίνες υδροθεραπείας (Spa)

Πισίνες υδρομάλαξης (Jacuzzi)

Κολυμβητικές πισίνες
Σιντριβάνια
Ποτιστικά Συστήματα Κήπων
Πλυντήρια αυτοκινήτων
Οδοντιατρικός εξοπλισμός
Βραστήρες νερού
Βρύσες - Ντους

Τεχνητές υδάτινες κατασκευές

Οικολογία της Legionella

Σύστημα παροχής ύδατος – κρύου και ζεστού

Legionella και free-living amebas

Naegleria, Acanthamoeba, Hartmanella κ.α.

Υποστηρίζουν την ενδοκυττάρια ανάπτυξη και
επιβίωση της Legionella

Εγκύστωση επί δυσμενών
περιβαλλοντικών συνθηκών

Συνυπάρχει με τις αμοιβάδες και
άλλους μικροοργανισμούς σε
βιομεβράνες (biofilms)

Προσκόλληση σε πλαστικό, καουτσούκ, 
ξύλο (biofilms) σε υδάτινο περιβάλλον

Πολλαπλασιασμός ενισχύεται

Θερμοκρασίες ύδατος 25οC - 50οC
Λιμνάζοντα νερά, ιζήματα
Παρουσία άλλων μικροοργανισμών

(άλγες, αμοιβάδες, πρωτόζωα) 
Χαμηλή ροή ύδατος
Απόφραξη των σωληνώσεων
Οξείδωση των σωληνώσεων

Οικολογία της Legionella

Σχηματισμός βιομεμβράνης
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• Υπάρχει σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις
στο πόσιμο νερό ( 1 βακτήριο/lt)

• Μεγαλύτερη ανάπτυξη στις σωληνώσεις
του δικτύου ύδρευσης όταν είναι παλαιές,
με μικρή ή καθόλου ροή – σχηματισμός biofilm)

Οικολογία της Legionella

Συνθήκες που οδηγούν σε διάσπαση της βιομεμβράνης
μπορεί να προκαλέσουν αιφνίδια και μαζική
απελευθέρωση βακτηρίων στο νερό.

Σχηματισμός αερολύματος – Εισρόφηση ΝΟΣΟΣ

Καθιζήματα σε παλαιές δεξαμενές αποτελούν
θρεπτικά υλικά για την Legionella

Οικολογία της Legionella

Dead Leg

Οικολογία της Legionella
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Οικολογία της Legionella

ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ

Εισπνοή αερολύματος

Εισρόφηση ύδατος
από συστήματα ύδρευσης κτιρίων
(νοσοκομείων, ξενοδοχείων κ.α.), αναπνευστικές συσκευές,
υγραντήρες, δινόλουτρα (SPA, υδρομασάζ), δεξαμενές κολύμβησης,
ιαματικά λουτρά, σιντριβάνια, συστήματα παροχής νερού υψηλής
πίεσης, ψυκτικοί πύργοι, προθήκες μαναβικής με καταιονιστήρες, 
υγρό καθαρισμού μπαρμπρίζ

Εισπνοή ή κατάποση κηπευτικού χώματος

Τρόπος Μετάδοσης

Δεν έχει περιγραφεί μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο

Πηγές Μετάδοσης
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ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
ΞΕΝΙΣΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Εισπνοή , μικροεισρόφηση

Προσκόλληση στα επιθηλιακά κύτταρα
και τα κυψελιδικά μακροφάγα

Φαγοκυττάρωση

Παραγωγή πρωτεϊνών που
καταστρέφουν συστατικά του
φαγοσώματος (αποφυγή
οξείδωσης).

Μη σύντηξη με το λυσόσωμα

Επιβίωση, Πολλαπλασιασμός

Καταστροφή των μακροφάγων και
μόλυνση νέων ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑΣ

ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

• Κροσσοί Type IV - Μαστίγιο
• Υποδοχείς συμπληρώματος
• Μείζων πρωτεΐνη εξ. μεμβράνης
• Mip (macrophage infectivity potentiator)

• Dot gene (defective organelle trafficking)

• Icm gene (intracellular multiplication)

• Δημιουργία πόρων (κυτταρικές μεμβράνες)

• Lgn-1 (intracellular multiplication locus)

• Εξοτοξίνες (αιμολυσίνη,DNAαση κα)

• Ενδοτοξίνη Lps

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Λοιμογόνοι Παράγοντες



19

Επίπτωση: 8000‐18000 περιπτώσεις/έτος (USA)
(πνευμονίες που χρήζουν νοσηλείας)      

Μόνον 5‐10% των περιπτώσεων αναφέρονται (1000-2000/έτος)!
10‐20% συνδέονται με επιδημίες
1‐10% απαιτούν νοσοκομειακή αντιμετώπιση

18000-80000/έτος πνευμονίες που δεν νοσηλεύονται (4-28/100000)

Άντρες/Γυναίκες 2:1 - 3:1
Μεγαλύτερες ηλικίες (>50 ετών)
Επιδημίες: συνήθως τέλη καλοκαιριού‐αρχές φθινοπώρου
Θνητότητα: 5‐15% σε ανοσοεπαρκείς (30%, χωρίς αγωγή)

50%‐80% σε ανοσοκατεσταλμένους

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

• 2 ‐9% των περιπτώσεων βακτηριακής CAP

• 3ο – 4ο αίτιο βακτηριακής CAP

• Αύξηση των περιπτώσεων παγκοσμίως

Συχνό αίτιο CAP που οδηγεί σε νοσηλεία στη ΜΕΘ

• Αίτιο Νοσοκομειακής πνευμονίας

• 10% συνλοίμωξη ή επιλοίμωξη με άλλα παθογόνα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
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Causes of community-acquired
pneumonia in ambulatory patients

1. Chest 2003; 123:1512.
2. Eur J Clin Microbiol 1986; 5:446.

Causes of community-acquired pneumonia in
hospitalized patients (non-ICU)

1. Arch Intern Med 1997; 157:1709.
2. Ir J Med Sci 1989; 158:230.
3. Lancet 1982; 2:255.
4. Thorax 1991; 46:508.
5. Infection 1987; 15:328.

Causes of community-acquired pneumonia in
ICU patients (severe CAP)

J Infect 1985; 10:204.
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• Σποραδικές περιπτώσεις (65-75%)
• Επιδημίες

• Πνευμονία της κοινότητας
• Νοσοκομειακή πνευμονία
• Πνευμονία σε χώρους μακροχρόνιας
παροχής ιατρικής φροντίδας

• Ταξιδιώτες

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Source: European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) data

Περιπτώσεις-Ποσοστά Νόσου Λεγεωναρίων
σε Ευρωπαϊκές Χώρες το έτος 2008

23.748Σλοβενια
23.3128Δανία

2.527Ελλάδα
18.61107Ιταλία
19.91244Γαλλία
20.5337Ολλανδία

27.31219Ισπανία
28.6220Ελβετία

Ποσοστό
/ 1,000,000

Περιπτώσεις2008

Source: European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) data
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ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Νόσος Λεγεωναρίων
σε παιδιά και βρέφη

• Ασυνήθης,  <1 % πνευμονίας
• Νοσοκομειακή
• Ανοσοκαταστολή
• Νεογνά (μολυσμένο νερό σε βρύσες

μπάνιο, θερμοκοιτίδες, τοκετός σε νερό)
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• 11 περιπτώσεις πνευμονίας από
Legionella σε νεογνά 7-11 ημερών

• Έξοδος από Ιδιωτικό μαιευτήριο
• Εισαγωγή σε ΜΕΘ
• 3 θάνατοι (27%)

Επιδημία Νόσου Λεγεωναρίων
σε μαιευτήριο

• Κάπνισμα (x2 – x7), ΧΑΠ
• Ανοσοκαταστολή

Μεταμόσχευση
Κορτικοειδή (x2 - x6)

Αντι-TNF

Παράγοντες Κινδύνου

• Ουδετεροπενία
• Οξεία Λευχαιμία (εξαίρεση η τριχωτή-Λ)

• ΗΙV λοίμωξη ??

+
+

+

+

+

-
-

-

Tubach et al, CID 2006; 43:e95–100

Ασθενείς υπό αγωγή με anti-tTNFα
10 περιπτώσεις πνευμονίας από L. pneumophila

Adalimumab (6)
Etanercept (2)
Infliximab (2)

Ρευματοειδής αρθρίτιδα (8)
Ψωρίαση (1)
Γαγγραινώδες πυόδερμα (1)

Μέσος χρόνος διάρκειας θεραπείας με anti TNF κατά την εμφάνιση της
λοίμωξης : 38.5 εβδομάδες (3-73) – 3 χρειάστηκαν νοσηλεία σε ICU

Σχετικός κίνδυνος
16.5-21.0

Κορτικοειδή (8)
Μεθοτρεξάτη (6) 
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• Άρρεν φύλο (Χ2)
• Ηλικία > 50 
• XNA τελικού σταδίου, KA, ΣΔ
• Καρκίνος του Πνεύμονα
• Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση

Παράγοντες Κινδύνου

•Πρόσφατο ταξίδι με διαμονή σε εξ. χώρο τη νύχτα
•Κατανάλωση νερού γεωτρήσεων
•Πρόσφατες υδραυλικές εργασίες στο σπίτι
•Παλαιό δίκτυο ύδρευσης – Παροχή «καφεοειδούς» ύδατος από τη βρύση
•Ηλεκτρικές θερμάστρες ύδατος
•Ιαματικές πηγές ή λουτρά – υδρομασαζ
•Διαβίωση κοντά σε πύργους ψύξης - σιντριβάνια
•Παρολίγον πνιγμός και τοκετός στο νερό

Καταστάσεις – Συνθήκες
Υψηλής έκθεσης

• Νεφελοποιητές
• Υγραντήρες χώρου
• Υγραντήρες οξυγόνου
• Ρινογαστρική σίτιση
• Διασωλήνωση
• Λήψη BAL
• Πύργος ψύξης
• Πλύσιμο τραυμάτων με μολυσμένο ύδωρ

Παράγοντες Κινδύνου στο
Νοσοκομείο

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

LEGIONELLA

ΠΥΡΕΤΟΣ PONTIAC ΝΟΣΟΣ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ

ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
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Σηπτική Αρθρίτιδα
Κυτταρίτιδα
Κολπίτιδα
Περιπρωκτικό Απόστημα
Παγκρεατίτιδα
Περιτονίτιδα
Πυελονεφρίτιδα

Μυοκαρδίτιδα/Περικαρδίτιδα/Ενδοκαρδίτιδα
(προσθετικής βαλβίδας)

ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Σε ανοσοκατε-
σταλμένους

ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

• Αυτοπεριοριζόμενη νόσος
• Μικρής διάρκειας (3 – 5 ημέρες)
• Μικρός χρόνος επώασης (12-36 ώρες)
• Υψηλός δείκτης προσβολής ( 80-90%)

PONTIAC FEVER

Πυρετός
Μυαλγίες
Κεφαλαλγία
Καταβολή
Βήχας
Δύσπνοια
Ανορεξία
Αρθραλγίες
Κοιλιακό άλγος

Χωρίς Πνευμονία

Έκθεση σε τοξίνες ζώντων και νεκρών
μικροοργανισμών

Αναγνωρίζεται στα πλαίσια
επιδημιών

ΝΟΣΟΣ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ

13 ‐ 35%

4 ‐ 53%

8 ‐ 49%

21‐50%

20 ‐ 40%

40 ‐ 48%

25 ‐ 62%

88 ‐ 90%

20 ‐ 62%

42 - 77%

41 - 92%

Θωρακικό άλγος
Νευρολογικά συμπτώματα
Ναυτία – Έμετος
Διάρροια
Αρθαλγίας - Μυαλγίες
Κεφαλαλγία
Δύσπνοια

Πυρετός >38.8 0C
>40 0C

Ρίγος
Βήχας

Χρόνος επώασης 2-10 ημέρες (1-28)
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• Παρουσία γαστρεντερικών συμπτωμάτων (διάρροια)
• Νευρολογική σημειολογία (Σύγχυση)
• Πυρετός > 39οC
• Υπονατριαιμία
• Διαταραχή ηπατικής βιοχημείας , LDH>800
• Αιματουρία
• Μη ανταπόκριση σε β-λακταμικά αντιβιοτικά ή/και στις
αμινογλυκοσίδες
Gram χρώση αναπνευστικών εκκρίσεων με πολλά
ουδετερόφιλα και ελάχιστους μικροοργανισμούς

Σημεία κλειδιά ?

Chest 2001;120:1049

Καπνιστές, ΧΑΠ, Ανοσοκαταστολή

ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ

Πύκνωση (μονήρης – πολλαπλές)
Ανομοιογενή ετερόπλευρα διηθήματα
Συρρέοντα διηθήματα και αμφοτερόπλευρα

Συνήθως στους κάτω λοβούς και ετερόπλευρη
Πλευριτική συλλογή (όχι ασυνήθιστη) 
Σε ανοσοκατεσταλμένους: στρογγυλοειδείς σκιάσεις

σπηλαιοποίηση

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Chest 2000;117;398-403
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Καλλιέργεια
Αντιγόνο λεγεωνέλλας σε
δείγμα ούρων
Μικροσκοπική μέθοδος
άμεσου φθορισμού (DFA)

Ορολογικές Μέθοδοι
PCR

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

• Δύσκολα ανιχνεύεται στην Gram χρώση

• Παρατεταμένη χρώση σαφρανίνης ή προσθήκη βασικής
φουξίνης (βελτίωση ευαισθησίας της Gram χρώσης)

• Χρώση γεντιανής, Gimenez, Giemsa

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
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Πτύελα

• <50% : παραγωγή πτυέλων

• Συνήθως υδαρή με μεγάλο αριθμό επιθηλιακών
κυττάρων (>25κ.ο.π.) και μικρό αριθμό λευκών
αιμοσφαιρίων

• Δεν πρέπει να ισχύουν τα κλασικά κριτήρια
απόρριψης των πτυέλων όταν πιθανολογείται
Legionella και να προωθείται το δείγμα προς
καλλιέργεια

Ingram et al, J Clin Microbiol 1994

• Πτύελα, Βρογχικές εκκρίσεις, ΒΑL, Υλικό
βιοψίας πνεύμονα, πλευριτικό υγρό και
αίμα.

• ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
• ΒCYE-a Agar (Buffer Charcoal Yeast Extract) (L-Cysteine, Iron)

(άγαρ εκχυλίσματος ζύμης ενεργού άνθρακα εμπλουτισμένο με α κετογλουταρικό)

• PAC (ΒCYE-a με polymixin,anisomycin,cefamandol και χρωστικές)

• PAV (BCYA με polymixin,anisomycin,vancomycin)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Journal of Infection (2008)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
• 100% Ειδικότητα
• Μη pneumophila είδη
• Επιδημίες

• 10-80% Ευαισθησία
• Βραδεία ανάπτυξη
• 3 – 7 ημέρες
θετικοποίηση
(>10 για τα non Lp species)

• 24-78% (μη
παραγωγικός βήχας)

• Εξειδικευμένο
προσωπικό

• Λήψη αντιβιοτικών

Journal of Infection (2008)

+ -
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L. micdadei
L. maceachernii

L. pneumophila

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Colonies of Legionella pneumophila on BCYE agar,

Αντιγόνο στα ούρα
Legionella pneumophila ορότυπος 1

Ανοσοενζυμική ή ανοσοχρωματογραφική μέθοδος
Απλή τεχνική
Η ευαισθησία συσχετίζεται με την βαρύτητα της νόσου
Θετικό από την 1η-3η μέρα έναρξης των συμπτωμάτων. 
Παραμένει θετικό για μέρες παρά τη λήψη αγωγής
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ εντός 15λεπτών! 
Ευαισθησία 80%, ειδικότητα100%
Αναφορές και για άλλα στελέχη / οροτύπους (ευαισθησία
και ειδικότητα άγνωστη!!!) 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
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Sensitivity of urinary antigen test in relation to
clinical severity in a large outbreak of Legionella

pneumonia in Spain
• Επιδημία Νόσου Λεγεωναρίων στη Mourcia της Ισπανίας

• 295 Ασθενείς

• Συσχέτιση του Αg στα ούρα με την κλινικά
χαρακτηριστικά του ασθενούς και τη σοβαρότητα της
νόσου

• Συνολική ευαισθησία 47.7% (141/295)
85.7%

37.9% 

Σοβαρή πνευμονία

Ήπια πνευμονία
Πολυλοβώδης πνευμονία
Υποκείμενη Πνευμονοπάθεια
Λευκοκυττάρωση
Θερμοκρασία >40 0C

+ Ag
Eur J Clin Microb Infect Dis 2005

Νόσος Λεγεωναρίων και χαμηλή ευαισθησία
Αg Legionella στα ούρα
• Ανοσοκατασταλμένοι
• Νοσοκομειακοί ασθενείς
• Αυστραλοί
• Ασθενείς με ήπια νόσο

Ευαισθησία Ag Legionella ούρων
ανάλογα με την προέλευση της νόσου

44‐46%76‐87%94%Ευαισθησία
ΝοσοκομειακήΚοινότηταςΤαξιδιώτηAg Legionella

J Clin Microbiol 2003

Clinical utility of urinary antigen detection for diagnosis of community-acquired, 

travel associated, and nosocomial legionnaires' disease.

Helbig JH, Uldum, SA, Bernander, S, et al.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

J Clin Microbiol 2003; 41:838.
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Ag Legionella στα ούρα

90%

60%

5 %

Helbig et al, J Clin Microbiol 2003

L. pneumophila serotype 1, subtype Pontiac   

L. pneumophila serotype 1, other subtypes

L. pneumophila , other serotypes and other 
species

Ευαισθησία

90%74%33%15%Διάγνωση με
Αg ούρων

2006200419981995ΕΥΡΩΠΗ

Journal of Infection (2008) 56, 1e12

American Society for Microbiology; 2006

Σε πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις, ιστό :
Ταχεία μέθοδος (2‐4 ώρες) , Τεχνικά απαιτητική

Χαμηλή ευαισθησία 25‐75%, ειδικότητα 95%

Στο εμπόριο κυκλοφορούν αντιδραστήρια με
πολυκλωνικά όσο και μονοκλωνικά αντισώματα

Διασταυρούμενη αντίδραση με άλλα Gram(‐)
βακτήρια (αποφυγή με αντιδραστήρια μονοκλωνικών Αb)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Μικροσκοπική μέθοδος άμεσου

φθορισμού (DFA)

David et al, CID 2003

Απαιτούνται 8 ‐12 εβδομάδες για ορομετατροπή

Απαιτείται 4πλασιασμός του τίτλου ΙgG κ ΙgM (σε 3 – 4 έως και 10 
εβδομάδες) ή ένας μονήρης τίτλος > 1:256

Ευαισθησία 75%, Ειδικότητα 95%

25‐40% ασθενών μπορεί να έχουν υψηλούς τίτλους (1:128)   
από την 1η εβδομάδα

Ποσοστό 13‐20% δεν παρουσιάζεται ορομετατροπή.

Χρήσιμες για επιδημιολογικές μόνον μελέτες κι όχι στην κλινική πράξη!

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ορολογικές μέθοδοι

Έμμεσος ανοσοφθορισμός, Ανοσοενζυμική μέθοδος (ELISA)
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σε βρογχικές εκκρίσεις, BAL, ορό, ούρα

ΔΕΝ έχει ευαισθησία μεγαλύτερη από την καλλιέργεια

ΔΕΝ συνιστάται από το CDC, ως εξέταση ρουτίνας στην
κλινική πράξη για ανίχνευση Legionella
Χρήσιμη κυρίως για ταυτοποίηση Legionella από δείγματα
νερών

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ευαισθησία : 11 - 100%  Ειδικότητα <99%

PCR

Συστάσεις:
Η καλλιέργεια της Legionella είναι η πλέον σημαντική
εξέταση και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλα τα
μικροβιολογικά εργαστήρια
Το τεστ αντιγόνου στα ούρα, είναι γρήγορη, φθηνή, 
με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, εξέταση και
απόλυτα χρήσιμη για την πνευμονία κοινότητας από
Legionella pneumophila type 1.
O συνδυασμός τους είναι η ιδανική διαγνωστική
προσέγγιση! 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Μακρολίδες ή Κινολόνες

• Μονοθεραπεία ή Συνδυασμός

• Από του στόματος ή Ενδοφλέβια

• Διάρκεια αγωγής
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Βαρύτητα της πνευμονίας

• Παρουσία Ανοσοκαταστολής

• Κόστος – Τοξικότητα - Διαθεσιμότητα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Clin Microbiol Infect 2006; 12 (Suppl. 3): 25–30

Ταχύτερη Απυρεξία
Ταχύτερη επίτευξη κλινικής σταθεροποίησης
Μικρότερος Χρόνος νοσηλείας
Καλύτερη δραστικότητα σε ενδοκυττάρια και ζωικά μοντέλα

Κινολόνες
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Impact of rifampicin addition to clarithromycin
in Legionella pneumophila pneumonia

Όχι πρόσθετο όφελος

Παράταση χρόνου νοσηλείας

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ?

Int J Antimicrob Agents. 2006.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αγωγή για 14-21 ημέρες (σε βαρειά πνευμονία ή

ανοσοκατεσταλμένους) και 10‐14ημέρες σε
ανοσοεπαρκείς
Αρχικά ενδοφλέβια αγωγή και στη συνέχεια (μετά από

κλινική βελτίωση) per os. Συνήθης κλινική ανταπόκριση σε
3‐5 ημέρες!

Επί ανοσοκαταστολής – Βαρειά πνευμονία: ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ

Σε εξωπνευμονικές εκδηλώσεις ή ενδοκαρδίτιδα
κινολόνη + αζιθρομυκίνη και παρατεταμένη θεραπεία

• Ορισμός ομάδας ελέγχου

• Γενική επισκόπηση δικτύου

• Συντήρηση

• Τακτική δειγματοληψία

• Αξιολόγηση μικροβιολογικών
αποτελεσμάτων

Επιτήρηση δικτύου ύδρευσης
Νοσοκομείων
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Διατήρηση του ζεστού νερού στους 50-60o

Διατήρηση κρύου νερού κάτω από τους 25o

Ροή σε όλες τις βρύσες και τα ντους για λίγα λεπτά κάθε
εβδομάδα (εφόσον δεν χρησιμοποιούνται)

Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση: πύργοι ψύξης, 
σωληνώσεις, δεξαμενές καλοριφέρ, βρύσες
(χλωρίωση 1-2mg/L)

Χρήση ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝOY ύδατος σε νεφελοποιητές
Καλλιέργεια ρουτίνας δειγμάτων πόσιμου ύδατος /3μηνο
Ειδικά Φίλτρα (ομάδες υψηλού κινδύνου)

Προληπτικά Μέτρα

Αντιμετώπιση

Δήλωση κρούσματος

Έλεγχος ‐ Δειγματοληψίες από τους
χώρους επιδημίας

Εργαστηριακός Έλεγχος ύδατος

Σύγκριση απομονούμενων
βακτηριδίων

Αντιμετώπιση‐Πρόληψη

Μέθοδος υπερθέρμανσης (heat and flash)
Αύξηση θερμοκρασίας νερού στους 70ο
Κυκλοφορία αυτού του νερού για 3 ημέρες
Άνοιγμα κάθε βρύσης ή συσκευής για 5 λεπτά

Υπερχλωρίωση (Shock chlorination)
Εφάπαξ δόση χλωρίου 20mg/L x 2 ώρες, 50mg/L για 1 ώρα
Εναλλακτικά : Διοξείδιο του χλωρίου (πιο αποτελεσματικό στο biofilm)

Ιοντισμός με χαλκό και άργυρο (νοσοκομεία)  

Ε.Σ.Δ.Υ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Συχνό αίτιο πνευμονίας κοινότητας που
καταλήγει στη ΜΕΘ

• Προδιαθεσικοί παράγοντες

• Η χρήση του αντιγόνου ούρων : ταχύτερη
διάγνωση , μείωση της θνητότητας

• Συνδυασμός με την καλλιέργεια αυξάνει την
ευαισθησία

• Θεραπεία και διάρκεια θεραπείας ανάλογα με
βαρύτητα και το βαθμό ανοσοκαταστολής

• Οι συνδυασμοί αντιβιοτικών δε φαίνεται να
υπερτερούν της μονοθεραπείας

• Επιλογή κινολόνης σε βαρειές πνευμονίες –
ανοσοκαταστολή – ΜΕΘ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ευχαριστώ…
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Εμπύρετο νόσημα με εξάνθημα και πανκυτταροπενία σε
ανοσοκατεσταλμένο ασθενή

Ελένη Κάκαλου, MD, MSc
Παθολόγος

Εξειδικευόμενη Λοιμωξιολογίας
Ε’ Παθολογικό Τμήμα‐ΜΕΛ

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Δ/ντης Καθ. Α. Σκουτέλης

Ιστορικό

• Άνδρας ασθενής 57 ετών

• ΧΛΛ και αλλο‐ΜΑΚ προ 5 ετών

• Υποτροπή νόσου προ 18 μηνών (ενδοθωρακική και ενδοκοιλιακή
λεμφαδενοπάθεια),  έλαβε R‐CHOP και DLI (Donor Lymphocyte Infusion)

• Εβδομαδιαίες εγχύσεις με ofatumumab, λόγω εξελισσόμενης νόσου, έως
1 μήνα προ της εμφάνισης της παρούσας νόσου

• GVHD υπό prednizolone καιmycophenolate mofetil

• Υπό προφύλαξη με fluconazole και sulfamethoxazole‐trimethoprim

Παρούσα νόσος, 08/2010

• Εμπύρετο > 38

• Πανκυτταροπενία

• Εξάνθημα κορμού και άκρων με κνησμό
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Εξάνθημα

Απεικονιστικός έλεγχος

• CT θώρακος: μικροί λεμφαδένες μεσοθωρακίου, μικρή
σκίαση ΔΕ κάτω λοβού και μικρές πλευριτικές συλλογές
άμφω

• CT κοιλίας: χωρίς παθολογικά διογκωμένους
λεμφαδένες, ελάχιστη ποσότητα ασκιτικού υγρού
περιηπατικά και στις παρακωλικές αύλακες

• CT/ΜRI εγκεφάλου: χωρίς ευρήματα

• CT σπλαγχνικού κρανίου: παχυβλεννογονιτιδικές
αλλοιώσεις άμφω

Εργαστηριακός έλεγχος

• WBC: 4650
• Lymph: 3210
• HCT: 32, Hb: 10.5
• PLT: 40.000
• Na:129
• K: 3.88
• Ur/Cr: 45/0.6
• Alb/Glob: 2.5/1.4
• ALT/AST: 36/65
• ALP/γGT: 814/3744
• LDH: 273
• Ca/Mg/P: 8.46/2.1/2.6
• CRP: 4.9
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Λοιπός έλεγχος

• ECHO καρδιάς: κατά φύσιν

• Ελεγχος για EBV, CMV, ερπητοιούς: αρνητικός
• Αιμοκαλλιέργειες: αρνητικές

Στη συνέχεια μία εξέταση έθεσε την διάγνωση
και άλλες δύο την επιβεβαίωσαν

?

Σε τι θα μπορούσε να οφείλεται το
εξάνθημα;

• GVHD

• Φαρμακευτικής αιτιολογίας

• Δερματική λεισμανίαση
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Διάγνωση

• Βιοψία δέρματος (+) για λεισμάνια

• ΒΜΑ (+) για λεισμάνια

• PCR μυελού ( +) για L. infantum

Επίχρισμα μυελού

Αιματολογική Κλινική
Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών
ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός"

Βιοψία δέρματος
Giemsa χρώση, Χ100

Παθολογοανατομικό εργαστήριο
ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός" 
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Επιδημιολογία
• 88 χώρες, 12 εκατομύρια πάσχοντες

• 90% των κρουσμάτων σε Ινδία, Μπαγκλαντές, Σουδάν και
Βραζιλία

• Μεταδίδεται από το τσίμπημα μολυσμένης θηλυκής σκνίπας
(Phlebotomus ή Lutzomyia)

• Ενδιάμεσοι ξενιστές: τρωκτικά, σκύλοι και ο άνθρωπος ειδικά
σε περιπτώσεις επιδημικών εξάρσεων

• Μόνον 10% όσων μολυνθούν, εκδηλώνουν συμπτωματική
νόσο

Παρασιτικός κύκλος

Κλινικά σύνδρομα
Σπλαγχνική λεισμανίαση (kala‐azar)
•L. donovani: Ινδία, ΒΑ Κίνα, Πακιστάν, Νεπάλ, Α. Αφρική, Σουδάν και Κένυα
•L. Infantum/Chagasi: Μ.Ανατολή, Μεσόγειος, Βαλκανική, ΒΔ Κίνα, Β. Αφρική, Υποσαχάρια Αφρική
•L. Amazonensis: Βραζιλία
•L. tropica (σπάνια): Μ. Ανατολή, Ινδία, Β.Αφρική, Μεσόγειος, Δ. Ασία
Δερματική λεισμανίαση του παλαιού κόσμου (μονήρεις ή ολιγάριθμες βλάβες):
•L. tropica:Μεσόγειος, Κίνα, Πακιστάν, Β.Αφρική, Μ. Ανατολή, Σ. Αραβία, Δ. Ασία
•L. major: Μ. Ανατολή, Ινδία, Πακιστάν, ΒΔ Κίνα, Αφρική
•L. aethiopica: Αιθιοπία, Κένυα
•L. Infantum/Chagasi (σπάνια): Μ. Ανατολή, Μεσόγειος, Κ. Ασία, ΒΔ Κίνα, Β. και Υποσαχάρια Αφρική
•L. donovani: A. Αφρική
Διάχυτη δερματική λεισμανίαση
•L. aethiopica: Αιθιοπία, Κένυα, Υεμένη
Δερματική λεισμανίαση του νέου κόσμου (μονήρεις ή ολιγάριθμες βλάβες):
•L. mexicana, amazonensis, pifanoi, venezuelensis, peruviana, colombiensis, paramensis, 
infantum/chagasi: K. & Ν. Αμερική, Τέξας, Λεκάνη του Αμαζονίου, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Κολομβία, 
Περού , Παναμά
Διάχυτη δερματική λεισμανίαση
•L. amazonensis, pifanoi, mexicana: Λεκάνη Αμαζονίου, Βραζιλία, Κ & Ν. Αμερική‐Τέξας, Δομικανική
Δημοκρατία
Αμερικανική βλεννογονοδερματική λεισμανίαση
•L. brazilensis (espundia): Κ. & Ν. Αμερική
PKDL (Post kala‐azar Dermal Leismaniasis)
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Ανοσολογικές απαντήσεις
• Ειδικού τύπου απαντήσεις CD4+ Th1 που εκκρίνουν INF‐γ και IL‐2 

• IL‐12 παίζει σημαντικό ρόλο στις πρώιμες προστατευτικές ανοσολογικές
απαντήσεις

• ΙNF‐γ ενεργοποιεί τα μακροφάγα επάγωντας την συνθετάση του NO και
οξειδωτικούς μηχανισμούς

• IL‐1 και ο TNF‐a επάγουν την ενεργοποίηση των μακροφάγων από την
INF‐γ

• Σε πρόοδο της νόσου παράγεται IL‐10 και TGF‐β καταστέλλοντας τις Th1
απαντήσεις και την ενεργοποίηση των μακροφάγων από την INF‐γ

Ερωτήματα στην ανοσολογία

Διαφορές στην πρώιμη παραγωγή κυτοκινών, 

παρουσίαση των αντιγόνων από τα δενδριτικά, 

λοιμογόνος δύναμη και το φορτίου ενδοφθαλμισμού

είναι όλοι παράγοντες υπό διερύνηση για την
αποσαφήνιση του λόγου για τον οποίο κάποια άτομα
αναπτύσουν ικανοποιητικές ανοσολογικές απαντήσεις

και κάποια άλλα όχι
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Κλινικές εκδηλώσεις σπλαγχνικής
λεισμανίασης

• Επώαση 10 ημερών έως 1 χρόνου (3‐8 μήνες)
• Πυρετός, αδυναμία, απώλεια όρεξης, βάρους, ηπατοσπληνομεγαλία, 

λεμφαδενοπάθεια (Σουδάν)
• Υπέρχρωση δέρματος (Ινδία), ξηρότητα και λέπτυνση δέρματος, απώλεια

τριχών
• Ορθοκυτταρική αναιμία, λευκοπενία, δ/χες πήξης, ηωσινοπενία
• Διάχυτη υπεργαμασφαιριναιμία, νεφροπάθεια εξ ανοσοσυμπλεγμάτων , 

ήπια σπειραματονεφρίτιδα (σπάνια)
• Δευτεροπαθείς λοιμώξεις: πνευμονία, σήψη, φυματίωση, δυσεντερία και

ιλαρά (ιδίως σε παιδιά σε αναπτυσσόμενες χώρες)
• Θάνατος από λοιμώξεις, βαρειά αναιμία ή αιμορραγία
• Σε ασθενείς με HIV ή άλλου τύπου ανοσοκαταστολή, μπορεί να

παρουσιαστεί με απλαστική αναιμία και άτυπες εκδηλώσεις (συμμετοχή
πνεύμονα, πεπτικού, πλευριτικές συλλογές). Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι
δερματοτρόπα στελέχη προκαλούν ταυτόχρονα και VL

Χαρακτηριστικές εικόνες

Διάγνωση

• Μυελικό επίχρισμα (50‐100%*)
• PCR μυελού, περιφερικού αίματος (72‐100%*)

• Βιοψία δερματικής βλάβης

• Παρακέντηση σπληνός (63‐100%*)

• Ορολογική διάγνωση (DAT, rK39)

• Ανίχνευση αντιγόνου στα ούρα (KAtex)

Alvar, J. et al, 1997. Clin Microbiol. Rev. 10:298‐319

Campino, L. et al, 2000. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 19:396‐398

Cruz, I. et al, 2002. Trans. R. Trop. Med. Hyg. 96(Suppl.1):S185‐S189

Lachaud, L. et al, 2000. J. Clin. Microbiol. 38:236‐240

Lopez‐Velez, R et al, 1998. Am. J. Trop. Med. Hyg. 58:436‐443

Pindado, V. et al, 2001. Clin. Microbiol. Infect. 7:291‐300
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Θεραπεία
Σπλαγχνική λεισμανίαση:
•Λιποσωμιακή αμφοτερικίνη (LAB): 3mg/kg, ημέρες 1‐5, 14 και 21 ή 10mg/Kg  D1‐2 

Για ανοσοκατασταλμένους ασθενείς συνιστάται σχήμα με 4‐5mg/kg ημέρες 1‐5, 10, 
17, 24, 31 και 38

•Άλατα αντιμονίου: 20mg/kg για 20‐28 ημέρες (έως και 40% αντοχή σε ενδημικές περιοχές)
•Παρομυκίνη IV (Ινδία)

Δερματική λεισμανίαση: 
•Άλατα αντιμονίου: 20mg/kg για 10/20 ή 28 ημέρες
•Λιποσωμιακή αμφοτερικίνη (LAB): 3mg/kg για 6 ημέρες CL ή 3Wks MCL
•Φλουκοναζόλη: 200mg για 6 εβδομάδες peros
•Κετοκοναζόλη: 400‐600mg 4‐6 εβδομάδες peros
•Λιποσωμιακή αμφοτερικίνη
•Παρομυκίνη 12% τοπικά + 12% μεθυλβενζοικό χλώριο
•BCG, GM‐CSF + άλατα αντιμονίου, αλλοπουρινόλη, ιτρακοναζόλη

Bern, C., et al, 2006. Clin Infect Dis. Oct 1;43(7):917-24
Davidson, RN. Drugs 1998 Dec;56(6):1009-18
Sundar, S., et al. N Engl J Med. 2007 Jun 21;356(25):2571-81
Chappuis,  F., et al. Nat Rev Microbiol. 2007 Nov;5(11):873-82
Murray, HW., et al. Lancet 2005 Oct 29-Nov 4;366(9496):1561-77

Λεισμανίαση & ανοσοκαταστολή

• Περιπτώσεις λεϊσμανίασης καταγράφονται με αυξανόμενη
συχνότητα τα τελευταία 20  έτη σε ασθενείς με ΑIDS,
σπανιότερα σε ασθενείς με μεταμόσχευση συμπαγών
οργάνων και σποραδικά μετά αλλο‐ΜΑΚ

• Η λοίμωξη στις περιπτώσεις αυτές έχει άτυπες εκδηλώσεις, 
βαριά κλινική εικόνα και αρνητικά πολλές φορές
εργαστηριακά ευρήματα

• Συχνά η σπληνομεγαλία απουσιάζει
• Οι ορολογικές δοκιμασίες είναι αρνητικές σε μεγάλο

ποσοστό
• Οι υποτροπές είναι πολύ συχνές σε αυτούς τους ασθενείς
• Η εμπειρία από την βιβλιογραφία αφορά κατά κύριο λόγο

ασθενείς με HIV λοίμωξη

Υποτροπές λεισμανίασης σε HIV+
Mira J.A., et al. Am. J. Trop. Med. Hyg., 70(3), 2004, pp. 298–301
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Θεραπεία ασθενούς

• Έναρξη θεραπείας με LAB (Ambisome)  για 21 ημέρες

• Μείωση της ανοσοκαταστολής

• Κλινική ανταπόκριση του ασθενούς (απύρετος με βελτιωμένη
αιματολογική εικόνα)

• Κάθαρση του μυελού από παράσιτα

• Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο

Πορεία του ασθενούς

• Επανέρχεται μετά από ένα μήνα με πυρετό, πανκυτταροπενία (βαρύτερη
από την αρχική, WBC 1500, HCT 27.2, PLT 16.000) και θετικό μυελικό
επίχρισμα για λεισμάνια

• Λαμβάνει εκ νέου Ambisome , με κάθαρση του μυελού και κλινική
ανταπόκριση από την πρώτη εβδομάδα

• Τίθεται σε αγωγή με δόση 4mg/kg για 5 ημέρες και επανάληψη δόσεως
ανά εβδομάδα

• Μεταξύ των δύο δόσεων παρατηρείται εκ νέου παρουσία παρασίτων στο
μυελικό επίχρισμα και ο ασθενής παρουσιάζει εκ νέου εξάνθημα άκρων
και πυρετό

• Βιοψία δέρματος: GVHD, χωρίς παρουσία παρασίτων
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Υποτροπές VL σε ανοσοκαταστολή

• Η εμπειρία υπάρχει σχεδόν αποκλειστικά σε ασθενείς με HIV 

• Ποσοστά υποτροπών στην Ευρώπη ως 61% στον πρώτο χρόνο και 79‐97% 
διά βίου για HIV + 

• Η θεραπεία συντήρησης είναι σαφώς επωφελής

• Μπορεί να διακοπεί σε CD4 > 200 για 6 μήνες για ασθενείς με HIV

• Έχουν προταθεί διάφορα σχήματα : LAB 3mg/kg/21D ή 20mg/kg κάθε 3‐
4Wks ήmiltefosine 2‐3/Wk

• Και συνδυασμοί με συνεργική δράση αλλά και για πρόληψη ανάπτυξης
αντοχής: SSb + paromycin, miltefosine+ paromycin, miltefosine +LAB

• Έχει προταθεί η προσθήκη και INF‐γ,  IL‐2 στις παραπάνω θεραπείες

Alvar. J., et al. The relationship between Leismaniasis and AIDS: the Second 10 years. Clin Microbilo Rev. April 2008 21(2);334‐359

Murray. HW., et al. 2000. Suppression of posttreatment reccurence of experimental visceral leismaniasis in  T‐cell deficient mice by oral miltefosine. 
Antimicrob. Agents Chemother. 44:3235‐3236

Seifert. K., et al. 2006. In vitro and in vivo interactions between miltefosine and  other antileismanial drugs. Antimicrob. Agents Chemother. 50:73‐79

Πλάνο για τον ασθενή

Αγωγή επί μακρόν και θεραπεία συντήρησης;

•Θεραπεία με LAB iv για έναν μήνα σε δόση 4‐5mg/kg

•Miltefosine peros για ένα μήνα (100‐150mg/d)

•Θεραπεία συντήρησης μεmiltefosine peros επ’ αόριστον 2‐3 
φορές εβδομαδιαίως (50mg ) και πιθανόν και LAB ανά 4 Wks

Marques N et al: Miltefosine for visceral leishmaniasis relapse treatment and secondary prophylaxis in 
HIV‐infected patients. Scand J Infect Dis. 2008;40(6‐7):523‐6.

Sirvent‐von Bueltzingsloewen A: Visceral leishmaniasis: a new opportunistic infection in hematopoietic 
stem‐cell‐transplanted patients. Bone Marrow Transplant. 2004 Mar;33(6):667‐8.

ΓιατίMiltefosine;

• 1η γραμμή θεραπείας για VL στην Ινδία (150mg/28 ημέρες)
• Καλά ανεκτό φάρμακο με ήπιες παρενέργειες και σπάνια

ανάγκη διακοπής θεραπείας (Ναυτία, κοιλιακό άλγος, έμετοι, 
τερατογένεση)

• Έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία ως χρόνια θεραπεία
συντήρησης σε ασθενείς με HIV/AIDS  και υποτροπές καθώς
και ως 2γενης προφύλαξη μετά την αρχική θεραπεία (μείωση
υποτροπών)

• Ανάγκη χορήγησης μακροχρόνιας αγωγής peros, έξω από τον
χώρο του νοσοκομείου

Berman JJ: Treatment of leishmaniasis with miltefosine: 2008 
status. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2008 Sep;4(9):1209‐16.
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Miltefosine & αντοχή

Κίνδυνος ανάπτυξης αντοχής στην λόγω μεγάλου χρόνου
ημιζωής

•Σε ενδημικές περιοχές (μονοθεραπεία, PKDL)

•Σε χρήση ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με υποτροπές
και ανοσοκαταστολή (συχνή και επί μακρών χρήση)

•Αν χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία ζώων σε περιοχές όπου
επικρατεί ως επιζωοτική νόσος

Έκβαση

• Μετά από 10 ημέρες και εν αναμονή εισαγωγής του φαρμάκου μέσω ΙΦΕΤ, ο
ασθενής παρουσίασε εκ νέου εμπύρετο με εικόνα σηπτικής καταπληξίας

• Αρνητικές αιμοκαλλιέργειες

• Κ/ες βρογχικών εκκρίσεων θετικές για P. aerugninosa και K. pneumoniae με
ευαισθησίες σε αμινογλυκοσίδες, καρβαπενέμες, κινολόνες, τυγεκυκλίνη, 
κολιμυκίνη και αμινογλυκοσίδες, τυγεκυκλίνη, κολιμυκίνη αντίστοιχα

• Έλαμβανε μεροπενέμη, αναπνευστική κινολόνη και τεικοπλαίνη από 10ημέρου
για αντιμετώπιση πιθανής λοίμωξης αναπνευτικού και συριγγίου κάτω γνάθου
και είχε απυρετήσει εντός 48 ωρών από την έναρξη της αγωγής. Προστέθηκε
κολιμυκίνη επί της κλινικής επιδείνωσης

• Ο ασθενής κατέληξε εντός 72 ωρών







Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας
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