
Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ 2011-2012

Μάθημα 8ο

15 Μαΐου 2012

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Ιωάννης Κατσαρόλης
Παθολόγος
Περικλής Παναγόπουλος
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος
Δ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

Μπαζιάκα Φωτεινή
Παθολόγος
ΣΤ ΄ Παθολογική Κλινική Δ.Θ.Κ.Α Υγεία

Διοργάνωση: Focus on Health

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας





1

Άνδρας 64  ετών με ΧΝΑ τελικού
σταδίου υπό αιμοκάθαρση εισάγεται
λόγω εμπυρέτου αγνώστου αρχής

Ιωάννης Κατσαρόλης, Παθολόγος
Περικλής Παναγόπουλος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, Παθολόγος‐Λοιμωξιολόγος

Δ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Τρίτη 15/5/2012

ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ

• Άρχεται από 4μήνου με εμφάνιση δεκατικής πυρετικής κίνησης τις
απογευματινές ώρες κυρίως μετά τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης , την
οποία ο ασθενής ανέχεται καλώς (σπανιότερα και πυρετικά κύματα έως
38,5οC με συνοδό κεφαλαγία). 

• Διατηρεί μικρού βαθμού ημερήσια διούρηση (χωρίς ενοχλήσεις)
• Μικρή απώλεια βάρους 2 κιλών το ίδιο χρονικό διάστημα
• 1 μήνα πριν την εισαγωγή του «οδοντιατρική φλεγμονή»
• 2 νοσηλείες (νοσοκομείο των Αθηνών και της επαρχίας) για τον ίδιο λόγο

όπου διαπιστώθηκε με CT η ύπαρξη διογκωμένων λεμφαδένων κατά
μήκος της λαγονίου αλύσου αριστερά (max 2 cm), ενώ ο υπόλοιπος
κλινικοεργαστηριακός έλεγχος ήταν αρνητικός

• ΑναφέρεταιMantoux αντίδραση “αρνητική» κατά την τελευταία
νοσηλεία (προ μηνός)

• Κατά το τελευταίο τετράμηνο εντός και εκτός νοσοκομείου είχε λάβει
διάφορα σχήματα αντιμικροβιακής αγωγής χωρίς αποτέλεσμα
(δοξυκυκλίνη, σιπροφλοξασίνη, βανκομυκίνη, κεφαλοσπορίνες, 
νετιλμυκίνη)

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ

• ΧNA τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση
(ΔΕ/ΤΕ/ΠΑ) μέσω fistula ΔΕ άνω άκρου από
διετίας (συγγενής μονόνεφρος)

• ΣΝ (αορτοστεφανιαία παράκαμψη προ
10ετίας)‐ ΑΥ – υπερλιπιδαιμία

• Εκκολπωμάτωση παχέος εντέρου και
ενδοσκοπική πολυπεκτομή παχέος εντέρου
προ έτους

Ο ασθενής είχε πρόσφατα ολοκληρώσει τον προ‐μεταμοσχευτικό έλεγχο
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

• αλλοπουρινόλη
• κλοπιδρογέλη
• φουροσεμίδη
• sevelamer HCl
• προπρανολόλη
• ασβέστιο/χοληκαλσιφερόλη
• ω‐3 λιπαρά οξέα
• ατορβαστατίνη
• δαρβοποετίνη
• σύμπλεγμα βιταμινών B, σίδηρος, πολυβιταμινούχο

σκεύασμα
• ηπαρίνη ΧΜΒ

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΖΩΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• Καπνιστής (50 πακέτα‐έτη)

• Έγγαμος‐ 2 τέκνα χωρίς προβλήματα υγείας, 
πρόσφατη απώλεια μίας κόρης 30 ετών
(αιφνίδιος θάνατος). Λοιπό οικογενειακό
ιστορικό ελεύθερο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ‐ χωρίς…πλην πυρετού!

• Χωρίς παθολογικά ευρήματα (σε όλη τη διάρκεια
της νοσηλείας του).
– Επί πυρετού, χωρίς αιμοδυναμική επιβάρυνση
– Χωρίς καρδιακά φυσήματα
– Χωρίς παθολογικά ευρήματα εκ των πνευμόνων
– Χωρίς εξάνθημα ή βλεννογονικές βλάβες
– Χωρίς ευρήματα από το μυοσκελετικό/νευρικό
σύστημα

– Χωρίς ψηλαφητούς λεμφαδένες
– Χωρίς ευρήματα από την εξέταση των οφθαλμών
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64  ετών άνδρας αιμοκαθαιρόμενος,  με πυρετό αγνώστου αρχής
εμφανιζόμενο κυρίως μετά τις συνεδρίες ΤΝ, πρόσφατη οδοντιατρική
λοίμωξη, διόγκωση παραορτικών λεμφαδένων, προερχόμενος από τη
Βοιωτία

ΛΟΙΜΩΞΗ
1.Αιματογενής
2.Καρδιακών Βαλβίδων
3.Αγγειακής Πρόσβασης

«ΕΙΔΙΚΕΣ» ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
1.Φυματίωση
2.Βρουκέλλωση
3.Άλλες (CMV/EBV, Rickettsiae, 
Yersinia, Bartonella κα)

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ/ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΡΑ, ΣΕΛ, κροταφική αρτηρίτις κλπ
Σαρκοείδωση

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
φαρμακευτικός πυρετός

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ
1.Λέμφωμα
2.Συμπαγών οργάνων
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Αναιμία ορθόχρωμη‐ορθοκυτταρική ( Hb της τάξης των 10 g/L)
ΤΚΕ 1η ώρα 20‐30 χιλ CRP 20‐40 mg/dl (ΦΤ 0‐5)
HIV, HBV, HCV (‐)
Αυξημένη β2‐μικροσφαιρίνη
Λοιπός βιοχημικός έλεγχος χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα
Η/Φ λευκωμάτων: χωρίς μονοκλωνικό κλάσμα, κλάσμα γ‐σφαιρινών
φυσιολογικό
Γενική ούρων: πυοσφαίρια 0‐2
Καλλιέργεια ούρων στείρα
Καλλιέργειες αίματος (πολλαπλά ζεύγη) στείρες
Rose‐Bengal (‐), RPR (‐), αρνητικός έλεγχος αντισωμάτων για
Leishmania, ParvoB19, Yersinia, CMV,  EBV, Coxsackie, Rickettsiae, 
Toxo
ANA, RA,  ANCA (‐)
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Αξονική τομογραφία θώρακος
Εμφυσηματική απεικόνιση πνευμονικού παρευγχύματος, 
Παρατραχειακοί/παραορτικοί λεμφαδένεςmax διαμέτρου 0,9 cm.
Χωρίς περικαρδιακή ή υπεζωκοτική συλλογή‐.

Αξονική τομογραφία κοιλίας
Πολλαπλοί λεμφαδένες στην πορεία τη αορτής και αριστερά από το ύψος

της άνω μεσεντέριας αρτηρίας και επέκταση στον αριστερό λαγόνιο άξονα, max 
διαμέτρου 2,2 cm, στρογγυλή μορφολογία και περιφερική σκιαγραφική ενίσχυση. 
Γραμμοειδείς διηθήσεις επιχωρίου λίπους στην πορεία των λεμφαδένων και πάχυνση
λαγονοψοϊτη μυ. 

Οριακή σπληνομεγαλία (ΚΟ διάμετρος 13 cm) και ηπατομεγαλία (16 cm). 
Τα παραπάνω εγείρουν την υποψία λεμφώματος, χωρίς ωστόσο να δύναται να
αποκλεισθεί άλλης φύσης φλεγμονώδης διεργασία. 

Εκκολπώματα παχέος εντέρου (εγκάρσιο/κατιόν/σιγμοειδές). 
Βουβωνοκήλη αρ με περιεχόμενο. Αθηρωματικές αλλοιώσεις κοιλιακής
αορτής και λαγονίων. Χωρίς περιτοναϊκή συλλογή
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Σπινθηρογράφημα με γάλλιο‐67
χωρίς εικόνα αυξημένης καθήλωσης στη fistula ή σε άλλη θέση
Διοισοφάγειο echo καρδίας
χαλαρές ΚΚ βαλβίδες μικρή ανεπάρκεια μιτροειδούς/τριγλώχινας, 
φυσιολογικές διαστάσεις Αρ κοιλία ΚΕ=52%, χωρίς εκβλαστήσεις
βαλβίδων, μέτρια αύξηση πνευμονικών πιέσεων χωρίς
περιφερική στάση
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Μυελός των οστών: ZN(‐), PCR για Leishmania (‐), κ/α για μυκοβακτηρίδια (‐)
Μυελόγραμμα: δραστήριος, ήπια υπερκυτταρικός μυελός χωρίς ενδείξεις
διηθητικής ή παρασιτικής νόσου. Βαθμός μη ειδικής δυσερυθροποίησης και
μεγακαρυοτική υπερπλασία, πιθανά αντιδραστικής φύσεως. Μη διαγνωστική
εικόνα. Συσχέτιση ευρημάτων με αποτελέσματα κυτταρομετρίας και
καλλιεργειών.
Ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος: CD3 82.7% (910), CD(16+56) 14,2% 
(147), CD19 3,5% (36), CD3/CD4 69% (759), CD3/CD8 13,7% (147), 
CD3(CD(16+56) 1,9% (20). Σημαντική μείωση απολύτου αριθμού Β‐
λεμφοκυττάρων
Ανοσοφαινότυπος μυελού των οστών: σημαντική μείωση % ΝΚ κυττάρων

BAL: Χρώση Gram‐ZN (‐) , κ/α για κοινά και μυκοβακτηρίδια (‐), κυτταρολογική
εξέταση αρνητική κακοήθεια και αντιδραστικού τύπου αλλοιώσεις

Καλλιέργεια ούρων για μυκοβακτηρίδια (Χ3)‐ στείρα
Καλλιέργειες αίματος (πολλαπλά ζεύγη και για μυκοβακτρίδια) στείρες
Άμεση χρώση ΖΝ (‐) και καλλιέργειες γαστρικού υγρού για μυκοβακτηρίδια (‐)

• 64 ετών άνδρας αιμοκαθαιρόμενος, με πυρετό
αγνώστου αρχής χωρίς σαφή συσχέτιση με τις
συνεδρίες αιμοκάθαρσης αλλά ίσως περιοδικό
χαρακτήρα, χωρίς σαφείς και καθοριστικές
μικροβιολογικές, ορολογικές ή απεικονιστικές
ενδείξεις μικροβιακής/ιογενούς λοίμωξης

• Θετική φυματινοαντίδραση (ενώ πριν από ένα μήνα
αναφέρεται αρνητική) και Quantiferon TB αλλά
μέχρι στιγμής αρνητικό μικροβιολογικό έλεγχο για
TB

• Διόγκωση παραορτικών λεμφαδένων
«συνηγορητική υπέρ λεμφώματος» βάσει του
πορίσματος (οριακή ηπατοσπληνομεγαλία) που δεν
απεικονίζονται στο σπινθηρογράφημα με γάλλιο‐67
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PET/CT
– Τράχηλος: φυσιολογική κατανομή φαρμάκου

– Θώρακας: μικροί λεμφαδένες στο αορτοπνευμονικό
παράθυρο εκ των οποίων ένας προσλαμβάνει το
ραδιοφάρμακο (SUV max=4,1). Δεν παρατηρείται
παθολογική πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στους
πνεύμονες.

– Άνω/Κάτω κοιλία: Πολλαπλοί διογκωμένοι λεμφαδένες
αριστερά παραορτικά, κατά μήκος της αριστερής
λαγονίου αλύσου και στην αριστερή βουβωνική χώρα οι
οποίοι προσλαμβάνουν σημαντικά το ραδιοφάρμακο
(SUV max=8,4). Κατά τα λοιπά φυσιολογική κατανομή
ραδιοφαρμάκου

– Μυοσκελετικό: φυσιολογική κατανομή του
ραδιοφαρμάκου

Υπερμεταβολισμός σε λεμφαδένα στο αορτοπνευμονικό παράθυρο και σε
λεμφαδένες αριστερά παραορτικά κατά μήκος της αριστερής λαγονίου αλύσου και
στην αριστερή βουβωνική χώρα.  Ευρήματα είναι ενδεικτικά λεμφώματος. 
Συνιστάται ιστολογική επιβεβαίωση.

Η χρησιμότητα της PET/CT  στη διερεύνηση FUO;



6

Αρνητικό σπινθηρογράφημα με γάλλιο‐67 και
θετική εξέταση PET/CT;

PET/CT ανώτερο από το σπινθηρογράφημα με γάλλιο‐67 (διαγνωστικό εύρος
τουλάχιστον ισοδύναμο, ταχεία παροχή αποτελέσματος)

Diagnostic contribution of [18F]fluoro-deoxyglucose positron emission tomography (FDG-
PET) scan and gallium scintigraphy for 40 patients with fever of unknown origin who 

underwent both isotopic examinations.

Blockmans D et al. Clin Infect Dis. 2001;32:191-196

© 2001 by the Infectious Diseases Society of America

Βιοψία ενδοκοιλιακού λεμφαδένα
Κοκκιωματώδης νεκρωτική λεμφαδενίτις

‐PAS, Grocott, ZN αρνητικές για μύκητες ή οξεάντοχα
‐ μοριακός έλεγχος αρνητικός για παρουσία DNA 
μυκοβακτηριδίου φυματιώσεως
‐σκόπιμος ο συσχετισμός με τα λοιπά δεδομένα για
την αιτιολογική προσέγγιση (εν πρώτοις και μεταξύ
άλλων νόσος εκ νυγμών γαλής)
‐δεν παρατηρήθηκαν στοιχεία κακοήθειας στο
αποσταλέν δείγμα.
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Επόμενα βήματα

• Αναμονή ελέγχου για νόσο εκ νυγμών γαλής και
επί θετικού θεραπεία;

• Αναμονή ελέγχου για νόσο εκ νυγμών γαλής και
επί θετικού παρακολούθηση;

• Αναμονή…

• Χορήγηση αντιφυματικής αγωγής;

• Χορήγηση θεραπείας λανθάνουσας φυματίωσης;

• Άλλη εξέταση/διάγνωση…

Περίπου 1 στους 5 ασθενείς ≥65ετών
με FUO διαγιγνώσκεται με φυματίωση

Hayakawa et al, Am J Med Sci 2012

Παράγοντες κινδύνου για διάγνωση
φυματίωσης στα πλαίσια διερεύνησης FUO

Hayakawa et al, Am J Med Sci 2012
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Extra‐pulmonary  tuberculosis  was  more  common  (77.8%)    than  pulmonary 
tuberculosis (22.2%).

Σε ασθενή αιμοκαθαιρόμενο αντίδραση
Mantoux (μία δόση ή δύο δόσεις διαδοχικά)
ή/και Quantiferon‐TB;

•Compared to the healthy controls, a high prevalence of LTBI was  found  in  the ESRD patients by 
TST (62.5%), QFT‐G (40.0%) and ELISPOT (46.9%).
• The overall rate of active TB was 1.66 cases per 100 person‐years  (pys), with  the  rate higher  in 
patients with ESRD (3.53 per 100 pys) and those with positive (3.40 per 100 pys) and indeterminate 
QFT results (30.16 per 100 pys), although the difference was not statistically significant. 
•Sensitivity,  specificity,  and  positive  and  negative  predictive  values  of  QFT‐G  for  active  TB was 
100%, 62.1%, 8.3% and 100%.

Ποια είναι η πιθανότητα διάγνωσης φυματιώδους
λεμφαδενίτιδας σε ιστοπαθολογοανατομικό δείγμα με
αρνητική χρώση και αρνητικό μοριακό έλεγχο;

Patwardhan SA, Bhargava P, Bhide VM, Kelkar DS. A study of tubercular lymphadenitis: A comparison of various laboratory 
diagnostic modalities with a special reference to tubercular polymerase chain reaction. Indian J Med Microbiol 
2011;29:389‐94

Results of ZN stain, AFB culture and nPCR for specimens (n=54) [HPE with 
granulomatous inflammation (n=53) and chronic inflammation (n=1)]

Comparative evaluation of nPCR and conventional methods for diagnosis of TB lymphadenitis
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Ποια είναι η πιθανότητα διάγνωσης φυματιώδους
λεμφαδενίτιδας σε δείγμα μέσω FNA με αρνητική
χρώση και αρνητικό μοριακό έλεγχο; PCR false 

–ve 8%

Mittal P, et al. Comparative evaluation of fine needle aspiration cytology, culture, and PCR in 
diagnosis of tuberculous lymphadenitis. Diagn Cytopathol. 2011 Nov;39(11):822‐6.

Ποιος είναι ο κίνδυνος να επηρεάζεται η
διάγνωση της φυματίωσης σε ασθενείς με
προηγηθείσα λήψη αντιμικροβιακών;

Is  the  delay  in  diagnosis  of  pulmonary  tuberculosis 
related  to  exposure  to  fluoroquinolones  or  any 
antibiotic? 
Previous treatment with any antibiotic, and not only a FQ, is associated 
with a delay in TB diagnosis.

Wang et al. Int J Tuberc Lung Dis. 2011 Aug;15(8):1062‐8
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Bartonella henselae seen as short rods by using Warthin-Starry silver stain 

Florin T A et al. Pediatrics 2008;121:e1413-e1425

©2008 by American Academy of Pediatrics
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4 μήνες μετά την εισαγωγή του και 3 μήνες μετά το
τελευταίο καταγεγραμμένο πυρετικό κύμα, ο ασθενής
παραμένει απύρετος, σε καλή γενική κατάσταση, 
συνεχίζοντας τις καθημερινές του δραστηριότητες.

Δεν έλαβε ειδική αγωγή έναντι Bartonella sp

Δεν έλαβε πλήρη αντιφυματική αγωγή

Λαμβάνει πλέον ισονιαζίδη ως θεραπεία
λανθάνουσας φυματίωσης

Επόμενα βήματα

• Ολοκλήρωση θεραπείας λανθάνουσας
φυματίωσης

• Επί υποτροπής εμπυρέτου;

• Επανάληψη απεικονιστικού ελέγχου (PET/CT);

(ασθενής σε φάση προμεταμοσχευτικού ελέγχου)
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Μπαζιάκα Φωτεινή
Παθολόγος

ΣΤ ΄ Παθολογική Κλινική Δ.Θ.Κ.Α Υγεία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

• Γυναίκα 60 ετών

• Εμπύρετο έως 38 °C από εβδομάδος

• Έντονη μετωπιαία κεφαλαλγία

• Καταβολή

• Ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό

• Πρόσφατο ταξίδι στην Κύπρο

• Συνήθειες : συμμετοχή σε πεζοπορίες σε ορεινές
περιοχές (Κυθαιρώνας)

• WBC: 10.500 ( Π:60%, Λ: 27%)  , Hct :38 (Hb: 12,6 mg/dl) 

• TKE : 77   CRP: 15md/dl

• Καλλιέργειες αίματος ( 3 ζεύγη) : στείρες

• Mantoux : 0 mm

• Wright : αρνητική

• CT εγκεφάλου, Θώρακος, Α/Κ κοιλίας:

‐ χωρίς παθολογικά ευρήματα

• Γαστροσκόπηση‐Κολονοσκόπηση: 

‐ χωρίς παθολογικά ευρήματα

• Διαθωρακικό triplex καρδιάς:

‐ ΚΕ 65% και χωρίς βαλβιδοπάθεια
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• Υποτροπή εμπυρέτου μετά από 5ημέρου

• Επίμονη κεφαλαλγία

• Αντικειμενική εξέταση: φύσημα 2/6 στην εστία ακρόασης της
μιτροειδούς

• WBC : 10.000  (Π: 72% , Λ: 21%), Hct :36 (Hb: 11,9 mg/dl) 

• ΤΚΕ: 100 CRP : 17 mg/dL

• Νέες καλλιέργειες αίματος (6 ζεύγη)

• Διοισοφάγειο triplex καρδιάς: 

‐ κινητό μόρφωμα οπισθίας γλωχίνας μιτροειδούς

‐ περιοχική πάχυνση

‐ ανεπάρκεια μικρού βαθμού μιτροειδούς (1+/4+)

• Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με αρνητικές καλλιέργειες

• Ανοσολογική ενδοκαρδίτιδα (τύπου Liebman‐Sacks)

• Νεοπλασματική ενδοκαρδίτιδα (μαραντική)

• Καλοήθης όγκος (Μύξωμα;)

• Προηγηθείσα λήψη αντιβιοτικών (60%)

• HACEK (Haemophilus aphrophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, 
Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, και Kingella kingae)

• Βρουκέλλα

• Coxiella burnetii

• Bartonella spp

• Chlamydia spp

• Tropheryma whipplei

• Mycoplasma spp

• Legionella spp

• Abiotrophia defectiva και Granulicatella spp (pyridoxal dependent)

• Μύκητες (Aspergillus spp)

ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Στη χώρα μας αφορά περίπου το 20% των περιπτώσεων ενδοκαρδίτιδος
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ
ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ

Wright και αντιβρουκελλικά αντισώματα

HACEK (παρατεταμένη επώαση)

Ορολογικός έλεγχος για:

• Coxiella burnetii 

• Bartonella spp

• Chlamydia spp

• Mycoplasma spp

• Tropheryma whipplei

Septifast (PCR)

Κεφτριαξόνη: 2gr x 1  IV 

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

Wright ‐Wright Coombs και αντιβρουκελλικά αντισώματα : 
αρνητικά

HACEK(παρατεταμένη επώαση): αρνητικές > 6 ζεύγη
αιμοκαλλιεργειών)

Septifast (PCR)

Bartonella spp

Chlamydia spp

Mycoplasma spp

Tropheryma whipplei

ΑΡΝΗΤΙΚΑ
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9η ΗΜΕΡΑ
Σιπροφλοξασίνη: 400 mg x 3 IV
Δοξυκυκλίνη: 100 mg x 2 PO

Υπέρ οξέως πυρετού Q Κατά οξέως πυρετού Q

Ταξίδι στην Κύπρο Εκβλάστηση

Εκδρομές – Πεζοπορία σε ορεινές
περιοχές

Μη ανταπόκριση στην αγωγή για
οξύ πυρετό Q

Κλινική εικόνα

Ορολογικός έλεγχος
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ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

Περαιτέρω διερεύνηση εμπυρέτου αγνώστου αιτιολογίας:

1) Φερριτίνη : 400

2) Quantiferon : αρνητικό

3) Αg Κ 39 : αρνητικό

4) Βιοψία κροταφικής:ήπιες φλεγμονώδεις διηθήσεις κυρίως
στον εξωτερικό χιτώνα μη παθογνωμονικές για διάγνωση
κροταφικής αρτηριίτιδας

5) MRI άνω‐κάτω κοιλίας:Κύστη ήπατος στον αριστερό λοβό, 
μικρά λιπώματα παγκρέατος, ινομυωματώδης μήτρα

6) ΑΝΑ: ασθενώς θετικά (αραίωση 1:80), ANCA: αρνητικά

7) ΟΜΒ‐μυελόγραμμα :αντιδραστικός μυελός κανονικής
κυτταροβρίθεια

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

14η ΗΜΕΡΑ
Προσθήκη Υδροξυχλωροκίνη
600 mg x 1

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

Διάγνωση: Οξύς Πυρετός Q
Διότι εμφανίζει αντισώματα φάσεως ΙΙ> από τη φάση Ι

Προβληματισμός
Δεν εξηγείται το μόρφωμα στη μιτροειδή βαλβίδα όπου σε νέα
διοισοφάγειο μελέτη παραμένει και ίσως αυξάνει σε διαστάσεις!!! 
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ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

• Η ασθενής συνεχίζει να πυρέσσει, με τρία πυρετικά κύματα την ημέρα έως 38,5° C.

• CRP :22 mg/ml

• ΤΚΕ :120 

• Ηct :29 (Hb :9 mg/dl)

• Συστηματική αγωγή με αντιφλεγμονώδη και αντιπυρετικά χωρίς ανταπόκριση

• Έγινε μία εξέταση που έθεσε τη διάγνωση

ΠΟΙΑ;

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

PET‐SCAN CT
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PET‐SCAN CT :Oμότιμη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου στο
τοίχωμα της θωρακικής και του ανωτέρου τμήματος της
κοιλιακής αορτής. 
Ευρήματα συμβατά με ανάπτυξη αγγειίτιδας.

• MRΑ αορτικού τόξου και κλάδων αυτής:

Ελαφρά πάχυνση του τοιχώματος που αφορά την
περιοχή του αορτικού τόξου και την κατιούσα
μοίρα της θωρακικής αορτής

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ
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• Ο οξύς πυρετός Q συσχετίζεται με ανοσολογικά φαινόμενα;

• Ο οξύς πυρετός Q συσχετίζεται με ενδοκαρδίτιδα;

• Το μόρφωμα στην βαλβίδα θα το θεωρήσουμε:

‐ Ενδοκαρδίτιδα τύπου Liebman – Sacks;

‐ Δευτεροπαθές αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο;

• Πώς θα παρακολουθήσουμε την ασθενή; 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Οξύς Πυρετός Q

Οξεία Αορτίτιδα ( Takayasu like 
disease)

Άρα πιθανή ενδοκαρδίτιδα τύπου Liebman – Sacks
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H ασθενής τέθηκε σε:

•Ώσεις κορτικοστεροειδών:  750 mg x 1 κάθε 48 ώρες

(έλαβε 3 συνολικά)

•Συνέχεια με πρεδνιζολόνη 30 mg  x 1

•Θετικά αντισώματα ACL και anti β2 GPI IgM

TKE=80
CRP~3.0

Μεθυλπρεδνιζολόνη

Πυρετός Q

• Η Coxsiella burnetii είναι
ένα μικρό ραβδίο με
τοίχωμα και χαρακτήρες
Gram αρνητικού βακτηρίου

• Δεν χρωματίζεται με τη
χρώση Gram. 

• Αναπτύσσεται αυστηρά
ενδοκυττάρια. 

ΠΥΡΕΤΟΣ Q
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• Ο λιποπολυσακχαρίτης (LPS) της μεμβράνης της παρουσιάζει
αντιγονικές παραλλαγές ανάλογες με τις smooth (S) και
rough (R) των εντεροβακτηριακών.

• Φάση Ι (smooth LPS ) απομονώνεται από επίνοσα άτομα και
ζώα και είναι ιδιαίτερα λοιμογόνος (χρόνιος πυρετός Q)

• Φάση ΙΙ (rough LPS) αναπτύσσεται μόνο στο εργαστήριο σε
κυτταροκαλλίεργειες και είναι λιγότερο μολυσματική (οξύς
πυρετός Q)

ΠΥΡΕΤΟΣ Q –ΜΟΡΦΕΣ

• Πρόκειται για ανθρωποζωονόσο με παγκόσμια κατανομή, 
ετήσια αύξηση των περιστατικών και συχνές επιδημίες. 

• Γαλλία: 2,5/100.000 κατοίκους εκδηλώνουν ετησίως οξύ
πυρετό Q , ενώ 0,1/100.000 εμφανίζουν χρόνιο πυρετό Q

• Αμερική: κρούσματα σε στρατιώτες από το πόλεμο του
Κόλπου – 16 % είχαν θετικά αντισώματα

Frankel D, et al. Emerg Infect Dis 2011;17:350
Raoult D. CID 2009;48:558

ΠΥΡΕΤΟΣ Q ‐ Επιδημιολογία

Volume 17, 
Number 12—
December 2011

Coxiella burnetii Infection in Roe Deer during
Q Fever Epidemic, the Netherlands

3264 περιπτώσεις πυρετού Q:Μεταφορά σε μεγάλη απόσταση (5 χιλιόμετρα) 
μολυσμένων εκκρίσεων από αποβολές ζώων
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• Για τη χώρα μας τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι
περιορισμένα

• Πρόσφατα δεδομένα από την Κρήτη (2005 ‐2006):

493 υγιείς αιμοδότες: 240 (48,7%) θετικά IgG αντισώματα
φάσεως ΙΙ και από αυτούς οι 82 (34.2%) είχαν θετικά και τα
IgM αντισώματα φάσεως ΙΙ

240 δείγματα από υψηλού κινδύνου πληθυσμό: 140 (62,2%) 
θετικά IgG αντισώματα φάσεως ΙΙ

Vranakis I, et al Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2012 Mar;35(2):123‐7

ΠΥΡΕΤΟΣ Q – Επιδημιολογία ‐ Ελλάδα

• Κυρίως από βοοειδή και αιγοπρόβατα

• Τρόπος Μετάδοσης:

• Εισπνοή μολυσμένου υλικού

• Κατάποση γάλακτος μη παστεριωμένου

• Μετάδοση από ανθρώπου σε άνθρωπο θεωρείται εξαιρετικά σπάνια. 

• Έχει ακόμα περιγραφεί: μετάδοση με διαδερμικό ενοφθαλμισμό τόσο σε
εργαστηριακούς, όσο και κατά τη διενέργεια νεκροτομής, μετάδοση με μετάγγιση
αίματος, κάθετη διαπλακουντιακή μετάδοση καθώς και μόλυνση μαιευτήρα κατά
τη διάρκεια τοκετού σε πάσχουσα.

ΠΥΡΕΤΟΣ Q ‐ Μετάδοση

• Το 60% των μολυνόμενων παραμένει ασυμπτωματικό.
• Από τους συμπτωματικούς το 0,76% θα μεταπέσει σε χρόνια

φάση και ενδοκαρδίτιδα

ΠΥΡΕΤΟΣ Q – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

• Οξύς Πυρετός Q

• Χρόνιος Πυρετός Q
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• Η επώαση της νόσου είναι 2‐ 3 εβδομάδες. 
• Η εισβολή είναι οξεία με διφασικό πυρετό, ρίγος, κακουχία και

έντονη κεφαλαλγία
• Άτυπη πνευμονία
• Κοκκιωματώδης ηπατίτιδα
• Μυοκαρδίτις, 
• Περικαρδίτις, και
• Μηνιγγοεγκεφαλίτις

ΟΞΥΣ ΠΥΡΕΤΟΣ Q

ΟΞΥΣ ΠΥΡΕΤΟΣ Q – ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• 7 ασθενείς ( 4 οξύ , 3 χρόνιο)

• Κανένας με ενδοκαρδίτιδα

• Συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση

• Ρευματική πολυμυαλγία, κροταφική αρτηρίτιδα, οζώδη
πολυαρτηρίτιδα, κρυοσφαιρνιναιμία

• Θετικά αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, IgG μονοκλωνική
γαμμαπάθεια

1. Η ενδοκαρδίτιδα είναι συχνότερη εκδήλωση του χρονίου πυρετού Q (60 –70%). 

• Περισσότερο από 90% των προσβαλλομένων έχουν πάσχουσες βαλβίδες και
συχνότερα προσβάλλονται η αορτική και η μιτροειδής βαλβίδα

• Η C. burnetii αναφέρεται όλο και συχνότερα σαν αίτιο ενδοκαρδίτιδας
προσθετικών βαλβίδων

• Εκβλαστήσεις ανευρίσκονται μόνο στο 12% των ασθενών.

• Η νόσος χωρίς θεραπεία είναι τελικά θανατηφόρος, ενώ η θεραπεία μειώνει τη
θνησιμότητα στο 10%.

2. Λοίμωξη αγγειακών ανευρυσμάτων και προθέσεων

3. Λοιμώξεις οστών και αρθρώσεων. 

ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ Q
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• PCR: Οι τεχνικές αυτές θεωρούνται εξαιρετικά χρήσιμες για

την ανίχνευση της στους ιστούς, αλλά όχι στο αίμα, όπου

αναφέρονται πολλά ψευδώς θετικά αποτελέσματα

• Έμμεσος ανοσοφθορισμός (IFA): η πιο αξιόπιστη μέθοδος

• Με αυτήν ανιχνεύονται αντισώματα τόσο φάσεως Ι όσο και

φάσεως ΙΙ οποιασδήποτε κλάσεως (IgG, IgM, IgA). 

ΠΥΡΕΤΟΣ Q – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Διαγνωστικές θεωρούνται τιμές αντισωμάτων: 

Φάσεως ΙΙ IgG >200 και IgM >50 

• Όμως τέτοιες τιμές ανευρίσκονται μόνο στο 10% των
ασθενών κατά την δεύτερη εβδομάδα της νόσου, στο 50% 
κατά τη διάρκεια της τρίτης και στο 70% κατά τη διάρκεια της
τέταρτης. 

• Τίτλοι IgG <100 ενάμιση μήνα μετά την έναρξη των
συμπτωμάτων αποκλείουν τη νόσο. 

ΟΞΥΣ ΠΥΡΕΤΟΣ Q – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Διαγνωστικές θεωρούνται τιμές αντισωμάτων:

Φάσεως Ι IgG≥ 1/800 

• Τα αντισώματα φάσεως Ι IgA, σήμερα θεωρούνται
χρήσιμα για μόνο για την παρακολούθηση της πορείας του

• Σχετικά πρόσφατα τα κριτήρια Duke’s τροποποιήθηκαν
ώστε η ανεύρεση στον ορό αντισωμάτων φάσεως Ι
IgG > 800, όπως βεβαίως και η απομόνωση από το αίμα
C. burnetii, να αποτελούν μείζονα κριτήρια. 

ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ Q – ΔΙΑΓΝΩΣΗ
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• Η μετάπτωση στη χρόνια μορφή πυρετού Q
παρατηρήθηκε στο 50% και 75% των ασθενών στους 3 
μήνες και στους 6 μήνες αντίστοιχα μετά την οξεία
φάση

• Προδιαθεσικοί παράγοντες:

o Βαλβιδοπάθεια

o Υποκείμενη ανοσοκαταστολή (ασθενής με μεταμόσχευση
οργάνων, νεοπλασία ΧΝΑ, κύηση)

CID 2007;44:1337

Πυρετός Q
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Coxiella burnetti ορολογικός έλεγχος

Φάση ΙΙ IgM ≥50
Φάση ΙΙ IgG ≥200

Διάγνωση οξέως πυρετού Q

Διαθωρακικό U/S καρδιάς για
ανίχνευση βαλβιδοπάθειας

Όχι

Έλεγχος σε
3 μήνες

Έλεγχος σε
6 μήνες

Stop 

Φάση Ι IgG ≥800

Διοισοφάγειο U/S + 
PCR στο αίμα

Αν θετικό

Θεραπεία
ενδοκαρδίτιδας

CID 2007;44:1337‐40

Ναι

Προφύλαξη για ενδοκαρδίτιδα
1 χρόνο αγωγή (Δοξυκυκλίνη+ Υδροξυχλωροκίνη)

• Δοξυκυκλίνη και υδροξυχλωροκίνη για 1 έτος

• Κορτικοστεροειδή σε σταδιακά μειούμενες δόσεις
(tappering) για 3 μήνες

• Εργαστηριακός έλεγχος κάθε μήνα με γενική αίματος, δείκτες
φλεγμονής, ηπατικά ένζυμα

• Κάθε 3 μήνες:

o Τίτλος αντισωμάτων για C. burnetii

o Φάση Ι IgG

o Φάση ΙΙ IgG, IgM

o Διοισοφάγειο tripplex καρδιάς

o PET CT ήMRI αγγειογραφία

Θεραπεία ‐ Παρακολούθηση
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