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Σύγκρουση συμφερόντων 

Καμμία για τη συγκεκριμένη 
παρουσίαση 



Η πνευμονία στον ασθενή με ανοσοκαταστολή είναι η 
συχνότερη πνευμονική επιπλοκή (75%), η συχνότερη 
λοίμωξη και έχει σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα 
 
Τα αίτια της πνευμονίας συσχετίζονται άμεσα με την 

ανοσοκαταστολή 
 
Ο όρος ανοσοκαταστολή δεν είναι ενιαίος. Τα πιθανά 

παθογόνα διαφέρουν ανάλογα με το είδος της 
ανοσοκαταστολής 

Εισαγωγή 

Αhuja J, Radiol Clin North Am 2014 



Ανοσοκαταστολή και Είδος Παθογόνων 

Ουδετεροπενία 
(<500/κκχ) 

Αιματολογικές 
κακοήθειες 
Χημειοθεραπεία 
καρκίνου 
Φάρμακα 

Βακτήρια (Gram θετικά και 
Gram αρνητικά) 
Candida, Aspergillus 

Xυμική ανοσία 
Υπογαμμασφαιριναιμία 
 
 
Ασπληνία 
 
Διαταραχές 
συμπληρώματος 

 
Συγγενής ή επίκτητος, 
ΧΛΛ, ΠΜ, νεφρωσικό 
σύνδρομο 
Σπληνεκτομή 
 
Συγγενείς 

Λοιμώξεις από ελυτροφόρα 
στελέχη μικροβίων (S. 
pneumoniae, H. Influenzae 
Β, N. meningiditis) 
Capnocytophaga στην 
ασπληνία  
Giardia στην 
υπογαμμασφαιριναιμία 
Salmonella στη διαταραχή 
συμπληρώματος 



Ανοσοκαταστολή και Είδος Παθογόνων 
Κυτταρική ανοσία Μεταμόσχευση μυελού οστών 

και συμπαγών οργάνων, 
Λέμφωμα (Hodgkin), 
 HIV 

Bακτήρια : Listeria, 
Salmonella, Nocardia, 
Legionella, Mycobacterium 
Mύκητες: Candida, 
Cryptococcus, P. Jirovecii , 
ενδημικοί μύκητες  
Ιοί : CMV, HSV, VZV, JC, Ιοί 
αναπνευστικού 
Παράσιτα : Toxoplasma, 
Cryptosporidium, 
Strongyloides 

Διαταραχή 
χημειοταξίας 

Σ.Δ., ΧΝΑ, αλκοολισμός S. aureus, Gram negatives, 
Candida 

Διαταραχή 
ενδοκυττάριας 
θανάτωσης 

CGD, έλλειψη 
μυελουπεροξειδάσης 

S. aureus, Gram negatives, 
Candida, Aspergillus 



Ανοσοκαταστολή και Είδος Παθογόνων 

Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα 
cyclosporine, tacrolimus, sirolimus, 
mucophenolate mofetil, 
azathioprine 
 
Alemtuzumab, Fludarabine 
 
 
 
Rituximab 
 
TNF-a inhibitors 
 
 
Natalizumab 

 
Συσχετίζονται με λοιμώξεις που χαρακτηρίζουν 
τη διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας 
 
 
Mεγάλη μείωση των CD4 λεμφοκυττάρων και 
λοιμώξεις που χαρακτηρίζουν διαταραχή της 
κυτταρικής ανοσίας και την HIV λοίμωξη 
 
PCP, αναζωπύρωση χρόνιας ηπατίτιδας 
 
Λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδια και ενδημικούς 
μύκητες 
 
PML 



Ομάδες ανοσοκατασταλμένων που 
συχνότερα θα συναντήσει ο πνευμονολόγος 

Κακοήθεια / χημειοθεραπεία /ακτινοβολία(ουδετεροπενία) 

Μακροχρόνια λήψη κορτικοειδών 

Λήψη βιολογικών παραγόντων   

Ασπληνία  

Yπογαμμασφαιριναιμία 

HIV λοίμωξη 

Σπανιώτερα μεταμοσχευμένοι (μυελού οστών, συμπαγών οργάνων) 
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ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ 

 κοινά βακτήρια 

 Ιοί 

 Μύκητες 

 Pneumocystis jiroveci 

 Nocardia asteroides 

 M.tuberculosis 

 Μεικτές λοιμώξεις 

 15 % 

 37 % 

 14 % 

   8 % 

   7 % 

   1 % 

  20 % 

Rosenow EC, Clin Chest Med 1990 Winston DJ, CID 1995 

Cunha BA, Infect Dis Clin N Am 2001 



Πνευμονία στον ασθενή με ανοσοκαταστολή:Στη διαφοροδιάγνωση 
πάντα συμπεριλαμβάνονται και μη λοιμώδη αίτια (πυρετού, 
δύσπνοιας και διηθημάτων) 

Radiation induced injury 

Drug induced pulmonary disease (μπλεομυκίνη, μεθοτρεξάτη,  
βουσουλφάνη, αζαθειοπρίνη, χλωραμβουκίλη, ara-C ) 

Idiopathic pneumonia syndrome (BMT) 

Engraftment syndrome(BMT) 

Primary connective tissue/collagen disease 

Transfusion related acute lung injury (TRALI) 

ARDS secondary to extra pulmonary processes(καρδιακή 
ανεπάρκεια, αιμορραγία, λεμφαγγειακή διασπορά, ΠΕ) 



Σημείωση :  

1.η ακτινολογική εικόνα δεν είναι ειδική για το παθογόνο 

2.Η ακτινογραφία θώρακος υστερεί σε ευαισθησία, γι αυτό 

στην διαγνωστική διαδικασία οι ανοσοκατασταλμένοι 

ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται πάντα σε CT θώρακος 

Πνευμονία  στον ανοσοκατασταλμένο ασθενή 



Η ακτινολογική εικόνα δεν είναι ειδική για το παθογόνο 

Aspergillus  
Mucor  

S. maltophilia in MDS 



Η ακτινολογική 
εικόνα δεν είναι 

ειδική για το 
παθογόνο 

Cryptococcus  

Candida 

Staphylococcus aureus 



CMV RSV 

Η ακτινολογική εικόνα δεν είναι ειδική για το 
παθογόνο 



PJP 

Kidney 
transplant 
with HSV 

pneumonia 

Η ακτινολογική εικόνα δεν είναι ειδική για το παθογόνο 



LEGIONELLA 

PSEUDOMONAS 

PANCREAS TRANSPLANT 

LUNG TRANSPLANT 
MDS 

Η ακτινολογική εικόνα δεν είναι ειδική για το παθογόνο 

ALL 



Kρυπτοκόκκωση 

Κεγχροειδής φυματίωση 

Η ακτινολογική εικόνα δεν είναι ειδική για το παθογόνο 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.aafp.org/afp/2005/1101/p1761.html&ei=RS6GVNX-HYn9Up-GgOgC&bvm=bv.80642063,d.d24&psig=AFQjCNElz0O0K9V5ziXsi43ZdlyIuLTkRg&ust=1418166201643747


NOCARDIOSIS 

ASPERGILLOSIS 

NOCARDIOSIS 

Η ακτινολογική εικόνα δεν είναι ειδική για το παθογόνο 



KIDNEY 
TRANSPLANT 

 
TUBERCULOSIS 

HEART 
TRANSPLANT 

 
MAC 

Η ακτινολογική εικόνα δεν είναι ειδική για το παθογόνο 



Drug-induced 

Hemorrhage  Radiation pneumonitis 

Η ακτινολογική εικόνα δεν είναι ειδική για το παθογόνο 

Fluid overload 



ENGRAFTMENT 
SYNDROME 

IDIOPATHIC PNEUMONIA SYNDROME 

TRALI 

ACUTE GVHD 

DIFFUSE ALVEOLAR HEMORRHAGE 

ΒΜΤ-μη λοιμώδη αίτια διηθημάτων 



• Έκταση και μορφή διηθημάτων (αν και μη ειδικές οι εικόνες) 

• Διαταραχή ή όχι της διάχυσης των αερίων 

• Οξεία ή χρόνια πορεία 

Πνευμονία  στον ανοσοκατασταλμένο ασθενή: ΔΔ 

 Συμπτωματολογία μη ειδική (πυρετός, βήχας, δύσπνοια) 
 

 Ιστορικό επιδημιολογικής έκθεσης και ανοσοκαταστολής 

 Απεικόνιση ακτινολογική και με CT, αέρια αίματος 



Εστιακά/τμηματικά 

πνευμονικά διηθήματα 

Αμφοτερόπλευρα διάχυτα 

πνευμονικά διηθήματα 

Οξεία πορεία Υποξεία/χρόνια 

πορεία 

Λοιμώδη αίτια : 

βακτηριακή 

πνευμονία 

Μη λοιμώδη αίτια: 

πνευμονική 

εμβολή/έμφρακτο 

Phantom tumor 

Λοιμώδη αίτια: 

Aspergillosis,Nocardia,

Cryptococcus, 

TB/MAI, endemic 
mycoses 

Μη λοιμώδη αίτια: 

μεταστατικά 

νεοπλάσματα 

Οξεία πορεία Υποξεία/χρόνια 

πορεία 

Λοιμώδη αίτια :  

PCP 

Μη λοιμώδη αίτια: 

CHF, ARDS, 

κυψελιδική 

αιμορραγία 

Λοιμώδη αίτια:  

CMV, RSV, HHV-6, 
κεγχροειδής φυματίωση 

Μη λοιμώδη αίτια: 

φαρμακευτική/ακτινική 

πνευμονίτις,  

BOOP,  

λεμφαγγειακή διασπορά 

Cunha BA, Infect Dis Clin N Am 2001 
=διαταραχές της διάχυσης αερίων 

(υποξαιμία, Α-a gradient) 



Υπάρχει χρονική συσχέτιση σε σχέση με την 

ανοσοκαταστολή που να επηρεάζει την εμφάνιση 

της λοίμωξης από διαφορετικά παθογόνα; (και να 

επηρεάζει τη διαφοροδιαγνωστική μας σκέψη;) 

Πνευμονία  στον ανοσοκατασταλμένο 
ασθενή: ΔΔ 





Αhuja J, Radiol Clin North Am 2014 

Πνευμονία  στον ασθενή με μεταμόσχευση μυελού ή 
συμπαγούς οργάνου 



CID 2001; 33:Suppl 1 

Πνευμονία  στον ασθενή με μεταμόσχευση 
συμπαγούς οργάνου 



Η λήψη κορτικοειδών είναι ίσως η συχνότερη αιτία 
ανοσοκαταστολής 

Πνευμονία  στον ανοσοκατασταλμένο ασθενή 

Πότε θεωρείται ανοσοκατασταλμένος ο ασθενής 
που λαμβάνει κορτικοειδή; 



ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ                                

Κίνδυνος επιπλοκών ανάλογος της δόσης και διάρκειας χορήγησης των 

κορτικοειδών 

< 10 mg/ d prednizone 

< 700 mg prednizone αθροιστική δόση 

< 21ημέρες συνολική χρήση 

Δεν υπάρχει 

σημαντικός κίνδυνος 

Χρόνια χορήγηση: > 15 mg/d πρεδνιζολόνης για > 21 ημ. 
Μέγιστος  
κίνδυνος 

(πυογόναβακτήρια,ενδοκυττάριαβακτήρια,φυματίωση,μύκητες,ιοί)   



Επηρεάζεται η φλεγμονώδης αντίδραση στους 
ασθενείς με διαταραχή των ανοσιακών μηχανισμών; 

1. Η ικανότητα φλεγμονώδους αντίδρασης δεν επηρεάζεται στους 
ασθενείς με διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας. Ίσως το ύψος του 
πυρετού και της λευκοκυττάρωσης να είναι μικρότερο (με φάρμακα 
όπως το μυκοφαινολικό και η αζαθειοπρίνη και στους ασθενείς με 
υψηλές δόσεις κορτικοειδών) 

2. Η ικανότητα φλεγμονώδους αντίδρασης αλλά όχι της εκδήλωσης 
πυρετού επηρεάζεται πολύ στον ασθενή με ουδετεροπενία 

Πνευμονία  στον ανοσοκατασταλμένο ασθενή: ΔΔ 



Πνευμονία στον ασθενή με 
ουδετεροπενία 



Ο ουδετεροπενικός ασθενής 

Αιματολογική 
κακοήθεια  

(εκ νόσου ή 
χημειοθεραπείας) 

Μεταμόσχευση 
μυελού οστών 
αυτόλογος ή 
ετερόλογος 

Συμπαγείς όγκοι 
εκ 

χημειοθεραπείας 

(Λειτουργικά) πολυμορφοπύρηνα < 500/mm3   
ή <1000/mm3 με προοπτική μειώσεως σε <500 

τις επόμενες 48 ώρες 

Τί ορίζουμε ως 
ουδετεροπενία; 



 Στον ασθενή με ουδετεροπενία μπορεί να 
υπάρχει πνευμονία χωρίς κανένα από τα 
σημεία που την ορίζουν 

 Η ακτινογραφία θώρακος δεν αναμένεται με 
ευρήματα 

 Τα πτύελα καλλιεργούνται χωρίς το κριτήριο 
της καταλληλότητας (>25 πυοσφαίρια κοπ) 

H μεγαλύτερη πιθανότητα να απομονώσουμε 
το παθογόνο υπάρχει αν η λοίμωξη είναι 
βακτηριαιμική 

 

Πνευμονία και ουδετεροπενία 



Πνευμονία και ουδετεροπενία 

 Στο 40-60% των περιπτώσεων οι εκδηλώσεις λοίμωξης 
περιορίζονται σε σύνδρομο εμπυρέτου αγνώστου 
αιτιολογίας 

 Η συχνότητα της πνευμονίας κυμαίνεται από 0.5-10% 
και είναι η πιο συχνή κλινικά τεκμηριωμένη λοίμωξη 

 Οι βακτηριαιμίες καταγράφονται στο 20-30% και 
αποτελούν τη σαφέστερα τεκμηριούμενη λοίμωξη 

Η θνητότητα της εμπύρετης ουδετεροπενίας όταν είναι 
FUO είναι <5%. Επί πνευμονίας αυξάνεται στο 30-50% 



 Ο  ουδετεροπενικός ασθενής είναι ευάλωτος σε κοινά μικρόβια και 
μύκητες (ο κίνδυνος για μυκητιασική λοίμωξη εμφανίζεται >7-10 
μέρες ουδετεροπενίας) 

Πύλη εισόδου των μικροβιακών παθογόνων παραμένει κυρίως ο 
πεπτικός σωλήνας που πάσχει από την πάντα συνυπάρχουσα 
βλεννογονίτιδα (από τα χημειοθεραπευτικά).  
 Κυριώτερα παθογόνα είναι  όσα αποικίζουν τον ασθενή που, αν 

έχει νοσηλευθεί πρόσφατα ή έχει πάρει αντιβιοτικά, είναι τα 
νοσοκομειακά παθογόνα  
Ο ουδετεροπενικός ασθενής σπάνια εμφανίζει λοιμώξεις από 

αναερόβια και ιούς (ερπητική στοματίτις η συχνότερη εκδήλωση). 
Κάλυψη για αναερόβια απαιτείται όταν υπάρχει υποψία κολίτιδας (με 
συμπτώματα από την κοιλιά) 
 

Ποιά παθογόνα σκεφτόμαστε να «καλύψουμε» στον 
ασθενή με πυρετό και ουδετεροπενία; 



*Πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη, κεφταζιντίμη, 
κεφεπίμη, ιμιπενέμη, μεροπενέμη 

**Αμινογλυκοσίδη : αμικασίνη, γενταμικίνη 

Συνδυασμός  

Αντιψευδομοναδική β-λακτάμη*  ± αμινογλυκοσίδη** 

  

Ουδετεροπενικός πυρετός  

Αρχικό εμπειρικό σχήμα: απευθύνεται στα Gram(-) του 
νοσοκομείου και οπωσδήποτε την Pseudomonas και τους 
στρεπτοκόκκους του στόματος (γιατί είναι τα παθογόνα 
με την υψηλότερη θνητότητα) 

+ 



Ουδετεροπενικός πυρετός : Αρχική εμπειρική αγωγή 
Συνδυασμός με αμινογλυκοσίδη ή μονοθεραπεία;  

Η προσθήκη αμινογλυκοσίδης αποτελεί τροποποίηση 
του αρχικού εμπειρικού σχήματος με βασική ένδειξη τη 
διεύρυνση του φάσματος έναντι της πιθανότητας 
ανθεκτικών παθογόνων 

 Χορήγηση κατ’εκτίμηση (κινδύνου και 
επιδημιολογίας αντοχής) 
 Χορήγηση σε εφάπαξ ημερήσια δοσολογία 
 Χορήγηση για 3-5 ημέρες 
Αμικασίνη ή γενταμικίνη 

 



 Αιμοδυναμική αστάθεια ή άλλο κριτήριο σοβαρής σήψης 
 Ενημέρωση από το μικροβιολογικό εργαστήριο για gram θετικό στο αίμα 
 Κλινική υποψία λοίμωξης  κεντρικού φλεβικού καθετήρα 
Λοίμωξη δέρματος ή μαλακών μορίων 
 Γνωστός αποικισμός από MRSA, VRE, ή ανθεκτικό πνευμονιόκοκκο 

(ιδιαίτερα αν ο ασθενής έχει υποστεί μεταμόσχευση μυελού) 
 Βαριά βλεννογονίτις αν έχουν χορηγηθεί κινολόνες σαν προφύλαξη  
 Αν χρησιμοποιηθεί η κεφταζιντίμη ή αζτρεοναμη σαν 

αντιψευδομοναδική λακτάμη στο εμπειρικό αρχικό σχήμα 

 Αν υπάρχει κλινικά τεκμηριωμένη πνευμονία (με διήθημα) 
 

CID 2011;52:e56 

Για να προσθέσουμε αγωγή για Gram θετικά 
(σταφυλόκοκκο, εντερόκοκκο) στο αρχικό εμπειρικό σχήμα 
πρέπει να πληρούνται προϋποθέσεις: 



 Αντιβιοτικά με δράση έναντι gram θετικών που χρησιμοποιούνται 
όταν υπάρχει ένδειξη είναι  κυρίως η βανκομυκίνη με την οποία 
υπάρχει και η μεγαλύτερη κλινική εμπειρία .  

 Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεϊκοπλανίνη για την οποία 
υπάρχει περιορισμένη εμπειρία. Προσοχή στη σωστή δοσολογία 

 Στις οδηγίες παραμένει η βανκομυκίνη σαν το μόνο συνιστώμενο 
γλυκοπεπτίδιο, με εναλλακτικά την νταπτομυκίνη και τη λινεζολίδη. 
Επιθυμητή η μέτρηση επιπέδων στον ορό για την βανκομυκίνη 
 

 
IJAA 2007; 29: 501 
CID 2011;52:e56 

Αν υπάρχουν οι ενδείξεις, ποιά αντιβιοτικά επιλέγω για εμπειρική 
κάλυψη των Gram θετικών στον ουδετεροπενικό ασθενή; 



Αν υπάρχει αιμοδυναμική αστάθεια  

Αν υπάρχει γνωστή ενδημία/ επιδημία  

Αν υπάρχει γνωστός αποικισμός (ορθικό) 

Αν αναφέρεται προηγηθείσα λοίμωξη από 

πολυανθεκτικά 

Αν υπάρχει ιστορικό λήψης καρβαπενέμης πριν ή 

κατά την εμφάνιση του πυρετού 

Πότε θα προσθέσω αντιβιοτικό για πολυανθεκτικά Gram 
αρνητικά στον ασθενή με εμπύρετη ουδετροπενία; 

(κολιστίνη, τιγεκυκλίνη, φωσφομυκίνη) 



Αν αναφέρεται αλλεργία στις β-λακτάμες πώς 
τροποποιείται η αρχική εμπειρική αγωγή στην 

εμπύρετη ουδετεροπενία;  

Αν η αλλεργία αφορά την πενικιλλίνη ή τις κεφαλοσπορίνες 
χωρίς αναφυλαξία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 
καρβαπενέμες  

Αν η αλλεργία αφορά όλες της β-λακτάμες ή αφορά 
αναφυλακτική αντίδραση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
αζτρεονάμη ή η σιπροφλοξασίνη (εφόσον δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί σαν προφύλαξη) 



 Πυρετός που επιμένει ή υποτροπιάζει ≥5-7 ημέρες αντιμικροβιακής 
αγωγής  

 Πυρετός που επιμένει ή υποτροπιάζει στη φάση ανάκαμψης των 
ουδετεροφίλων, θετικά ευρήματα απεικόνισης ήπατος-σπληνός 

  Κλινικές/εργαστηριακές ενδείξεις : 

 ευαισθησία παραρρινίων + οίδημα προσώπου 

 ελκωτικές βλάβες με μαύρη εσχάρα στη μύτη ή το στοματοφάρυγγα 

 Πνευμονικά διηθήματα που επιμένουν ή εμφανίζονται υπό 
αντιμικροβιακή αγωγή 

 Βαρύς αποικισμός βλεννογόνων με Candida ή Aspergillus 

 Θετικοποίηση γαλακτομαννάνης στον ορό 

<500/ mm3 χωρίς προοπτική άμεσης ανάκαμψης 
και :  

Πότε θα προσθέσω εμπειρικά αντιμυκητιακή αγωγή στον ουδετεροπενικό 
ασθενή; 



Εμπειρική αντιμυκητιασική αγωγή 

• ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΙΝΗ Β (ΛΙΠΙΔΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ) 

• ΚΑΣΠΟΦΟΥΓΚΙΝΗ 

Αν βεβαιότητα ή ισχυρή υποψία ασπεργίλλου φάρμακο 
εκλογής η βορικοναζόλη (50-70% αποτελεσματικότητα) 

Δεν καλύπτει τους ζυγομύκητες 



Πνευμονία και ουδετεροπενία 

Διαγνωστική προσέγγιση-η αξία της HRCT 
στην πρώιμη διάγνωση της IFD 

Βοηθητική στον χαρακτηρισμό της παρεγχυματικής 
νόσου αλλά δεν κάνει ειδική διάγνωση για το 
παθογόνο 

Εξαιρετικά βοηθητική στον ασθενή με επιμένον 
εμπύρετο υπό αντιμικροβιακά μετά τις 72 ώρες 

Ευαισθησία 87-88%, ειδικότητα 57-67%, αρνητική 
προγνωστική αξία 88-97% 

J Clin  Oncol 1999;17:796-805 

Eur J Radiol 2004; 51:130-8 



Εμπύρετη 
ουδετεροπενία: 3ο 

24ωρο 

Ουδετεροπενικός πυρετός : 
αξία της πρώιμης HRCT 



HALO SIGN 

Βαριά ουδετεροπενία 
>10 ημέρες 
Ουδετεροπενικός 
πυρετός 4ο 24ωρο 

Ουδετεροπενικός 
πυρετός : αξία της 

πρώιμης HRCT 



Air-crescent sign 
Aρχόμενη 
κοιλότητα 
Καθυστερημένη 
εικόνα (14η 
ημέρα) 
στην διηθητική 
ασπεργίλλωση 

Ουδετεροπενικός πυρετός : αξία της πρώιμης HRCT στη 
διάγνωση της IFD 

 Πύλη εισόδου και κύρια εντόπιση οι πνεύμονες 

 Aπαραίτητη η CT θώρακος για την υποψία της 
διάγνωσης 

 Υψηλή θνητότης. Δυνατότης μεταστατικής 
λοίμωξης στο ΚΝΣ 



 Η μέτρηση γαλακτομαννάνης με τη μέθοδο ELISA, με συχνότητα 2-
3 φορές την εβδομάδα από την αρχή της ουδετεροπενίας, μπορεί 
να βοηθήσει την απόφαση έναρξης εμπειρικής αντιμυκητιακής 
(κατά του ασπεργίλλου) αγωγής κατά την εξέλιξη του εμπυρέτου 
επεισοδίου (Ευαισθησία 71%, ειδικότητα 89% σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου). Η χορήγηση αγωγής με δράση στον ασπέργιλλο μειώνει 
πολύ την ευαισθησία της γαλακτομαννάνης 
 

  Μπορεί επίσης να συνδυασθεί με την ταυτόχρονη αναζήτηση της 
β-D-γλουκάνης. 
 

 Η PCR για ασπέργιλλο και άλλους υφομύκητες βρίσκεται ακόμα σε 
ερευνητικό επίπεδο και δεν υπάρχει τυποποιημένη μέθοδος 
μέτρησης (ευαισθησία και ειδικότητα >90%) 

Πνευμονία και ουδετεροπενία : Διάγνωση ΙFD 



Αντιμυκητιακό  Μελέτη  Κατοχυρωμένη 

ένδειξη  

Amphotericin B  Am 

J Med 1989;86:668–72. 

Ναι  

Liposomal 

amphoB 

N Engl J Med 1999;340:764–71. Ναι  

Caspofungin  N Engl J Med 2004;351:1391–

402 

Ναι  

Micafungin  ClinTher 2010; 32: 637 

Giannela et al, JAC 2018 

Όχι  

Voriconazole  N Engl JMed 2002;346:225–34. 

Cochrane Database Syst 

Rev 2006;1. CD004707. 

 

Όχι  

Posaconazole  - Όχι  

Ουδετεροπενικός πυρετός : εμπειρική αντιμυκητική αγωγή 



Μουκορμύκωση 

Υψηλή θνητότης που μπορεί να πλησιάσει το 100% στους 
ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες 

 δύσκολη η διάγνωση (ευαισθησία πτυέλων 25%) 

Παρόμοια εικόνα με ασπέργιλλο, αρνητική η 
γαλακτομαννάνη και β,d γλουκάνη 

Συνδυασμένη χειρουργική και αντιμυκητιασική αγωγή 

 αναγκαία η ανάκαμψη των ουδετεροφίλων 

Φάρμακο εκλογής η αμφοτερικίνη Β 

Υποσχόμενο φάρμακο η ποσακοναζόλη και ισαβουκοναζόλη 

 

Πνευμονία και ουδετεροπενία: IFD 



Ασπεργίλλωση - Μουκορμύκωση 



 Δερματική εντόπιση (50-75%) 

 Eντόπιση στους πνεύμονες 
όπως και ο 
ασπέργιλλος(παραρρίνια, 
εγκέφαλος)  

 Συχνά θετικές αιμοκαλλιέργειες 
(40%-60%) 

 Αντοχή στα υπάρχοντα 
αντιμυκητιασικά.Φάρμακο 
εκλογής η βορικοναζόλη 

 Υψηλή θνητότητα(50-80%)  

Λοίμωξη από Fusarium sp 



Εμπειρική αγωγή πνευμονίας στον ανοσοκασταλμένο, μη 
ουδετεροπενικό ασθενή 

 Πρώιμη έναρξη εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής για κοινά 
 Να λαμβάνεται υπόψιν η παρουσία παραγόντων κινδύνου για 

πολυανθεκτικά 
 Κάλυψη και για λεγιονέλλα αν βαριά εικόνα ή διαταραχή της 

κυτταρικής ανοσίας 
 Κάλυψη και για πνευμονοκύστη αν ασθενής σε κίνδυνο και 

συμβατή κλινική και ακτινολογική εικόνα (CT) 
 Διαγνωστικός έλεγχος για τα υπόλοιπα ειδικά παθογόνα για 

να καλυφθούν 



Tumbarello et al.: score ≥8; 
sensitivity: 48%; specificity: 100%; 
positive predictive 
value: 98%; negative predictive 
value: 88%. 
 
Johnson et al.: score ≥8; sensitivity: 
58%; specificity: 95%; positive 
predictive 
value: 79%; negative predictive 
value: 87%. 

Predictive scores for infection due to extended-
spectrum-beta-lactamase producers at hospital 

admission for community-acquired infections. 

Bassetti M, et al.  
Expert Review Antiinfect Ther 2016 

Σημαντικό κατά την επιλογή 
εμπειρικής αγωγής στο 

τμήμα επειγόντων  



Predictive 
scores for 

infection due to 
carbapenemase

-producing 
Enterobacteriac
eae producers 
for hospital-

acquired 
infections. Tumbarello et al.: score ≥3; sensitivity: 54%; specificity: 

90%; positive predictive value: 53%; negative predictive 
value: 79%. 
 
Miller et al.: score ≥5; sensitivity: 54%; specificity: 88%; 
positive predictive value: 59%; negative predictive value: 
85%. 

Bassetti M, et al.  
Expert Review Antiinfect Ther 2016 





Αναζήτηση αιτίου 

 Καλλιέργειες αίματος, πτυέλων, βρογχικών εκκρίσεων 

 Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (κ/α, ειδικές χρώσεις, μοριακές 
μέθοδοι για PJP, CMV, Aspergillus, άλλους ιούς, 
γαλακτομαννάνη) 

 Ιστικά δείγματα (μυκητιακές λοιμώξεις, ερπητοιοί, 
μυκοβακτηρίδια, νοκάρδια, μη λοιμώδη αίτια) 

Ορολογικές μέθοδοι (Γαλακτομαννάνη για ασπέργιλλο, Β,D 
γλουκάνη για μύκητες πλην κρυπτοκόκκου και μουκορμυκήτων 
και για PJP) 

 Aντιγόνο ούρων για λεγιονέλλα, πνευμονιόκοκκο 

Πνευμονία  στον ανοσοκατασταλμένο ασθενή: ΔΔ 



Λοίμωξη (Πνευμονία) από Pneumocystis jirovecii 

(PJP) σε non-HIV= ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ 

Aσθενείς σε κίνδυνο: ΟΛΛ, λεμφουπερπλαστικά 
σύνδρομα, ΧΛΛ, Π.Μ., μεταμοσχευμένοι, λήψη 
κορτικοειδών (≥20mg/d για ≥1 μήνα), φάρμακα 
(κυκλοφωσφαμίδη, ανάλογα πουρινών, 
rituximab) 

Oξεία έναρξη και πορεία 
• Πυρετός (86%) 
• Δύσπνοια (78%) 
• Μη παραγωγικός 

βήχας(70%) 

• 50% ΑLI 
• 20% MV 
• 20% θνητότητα (30-70% στον 

αιματολογικό ασθενή) 
• 28-71% και άλλα παθογόνα 
• Σε άλλογενή μεταμόσχευση 50% με CMV 

 

Marschmeyer et al, JAC 2016 
Cordonnier et al, JAC 2016 



PJP σε non-HIV 

60-80% διάμεσα διηθήματα 
Συχνές οι κύστεις απεικονιστικά 
στον αιματολογικό ασθενή 
Απαιτείται BAL για τη διάγνωση 

qPCR sensitivity/specificity: 84-100% 
B-d glucan : sensitivity>95% 
                   specificity 85% 
                   NPV 94-98% 

B-D glucan αρνητική στον ορό 
αποκλείει την PJP  

B-D glucan : Δεν ενδείκνυται για την 
παρακολούθηση της ανταπόκρισης 
στη θεραπεία 

Tasaka et al, J Infect Chemother 2012 
Alanio et al, JAC 2016 



PJP σε non-HIV: Διαφορές 

Cordonnier et al, JAC 2016 



RA HIV 

LYMPHOMA 
CA ON HIGH DOSE 

STEROIDS 





PJP σε non-HIV: Διαγνωστικός αλγόριθμος 

Alanio A et al, JAC 2016 



Αποικισμός με 
πνευμονοκύστη : 
συχνός στο γενικό 
πληθυσμό, συνήθως 
παροδικός 
Μετάδοση από 
άνθρωπο σε άνθρωπο 

qPCR 

Alanio et al, F1000Research, 2017 



 Δεν συνιστάται η χορήγηση κορτικοειδών σαν ρουτίνα στους ασθενείς με 

υποξυγοναιμία 

 Δεν υπάρχουν δεδομένα πώς συμπεριφέρόμαστε στην κορτιζόνη που ήδη λαμβάνουν 

 Διάρκεια αγωγής : 3 εβδομάδες (2 στην ήπια νόσο που είναι σπάνια). Σε καθυστερημένη 

ανταπόκριση η θεραπεία μπορεί να παραταθεί και πέραν των 3 εβδομάδων 

PJP σε non-HIV: Θεραπεία 

Maschmeyer et al, JAC 2016 



ECIL-6 Guidelines, 2016 

Οδηγίες για πρωτογενή προφύλαξη για 

PJP σε αιματογκολογικούς ασθενείς 

 

Φάρμακο: κοτριμοξαζόλη κάθε μέρα ή 

3 φορές την εβδομάδα (μείωση κατά 

91% της συχνότητας και κατά 83% της 

θνητότητας) 

 

Σε αιματολογικούς ασθενείς με PJP 
συνιστάται δευτερογενής προφύλαξη 

με κοτριμοξαζόλη, χωρίς σαφή 

κριτήρια για το πότε μπορεί να 

διακοπεί 

PJP σε non-HIV:προφύλαξη 

Maertens J et al, JAC 2016 



PJP σε non-HIV: 

προφύλαξη 

Tasaka et al, J Infect 
Chemother 2012 



Συχνότερα αίτια 
Aspergillus fumigatus  

(80-90%) 

Aspergillus flavus 
Aspergillus niger 
Aspergillus terreus 
Aspergillus nidulans 

 

Σπάνια αίτια :  A. amstelodami, A. avenaceus, A. caesiellus, A. candidus, A. 
carneus, A. chevalieri, A. clavatus, A. glaucus, A. granulosus, A. oryzae, A. 
quadrilineatus, A. restrictus, A. sydowi, A. ustus, A. versicolor, A. wentii, 
Neosartorya fishFennel κ.ά. 

>150 είδη ασπεργίλλου 

Συστηματική/πνευμονική ασπεργίλωση 



Ο ασπέργιλλος παραμένει αίτιο μυκητιασικής λοίμωξης στους 
ασθενείς με αμιγώς διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας Ή/ΚΑΙ 
ουδετεροπενία. Η απουσία ουδετεροπενίας  μειώνει τον 
κίνδυνο και την ευαισθησία των ορολογικών μεθόδων που 
χρησιμοποιούμε για τη διάγνωση.  

Η κλινική εικόνα 
μπορεί να είναι 
αμβληχρή 

Πνευμονία από Ασπέργιλλο 



Λοίμωξη από Aspergillus sp 

Semi-invasive 

tracheobronchitis 

Chronic necrotizing 

mycetoma 

Allergic 
disease 

ABPA 

Disseminated aspergillosis 

Pulmonary aspergillosis 

Invasive sinusitis 
invasive 

Semi-invasive 

Saprophytic  

Allergy  

I
M

M
U

N
O
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N
 

Infect Dis Clin North Am 2002;875 



Λοίμωξη από Aspergillus sp 

Παράγοντες κινδύνου 

 GVHD grade III, IV 

 Κορτικοειδή 

 Παρατεταμένη η επαναλαμβανόμενη 
βαριά ουδετεροπενία 

 ΒΜΤ αλλογενής 

 Θεραπεία με infliximab,alemtuzumab 

 Ηλικία >40 

 CD4<100 90% Πνευμονική νόσος 



Στη φάση της μετατροπής των κονιδίων σε 
πολυκυτταρικές υφές, η βασική άμυνα με κτόνο 
αποτέλεσμα εκφράζεται από τα πολυμορφοπύρηνα 
Χωρίς αυτά οι υφές επιτελούν το ρόλο της 
διήθησης των ιστών με βασικά στοιχεία την 
θρόμβωση των μικρών αγγείων, τη νέκρωση και 
την αιμορραγία 

Συστηματική ασπεργίλωση 

ουδετεροπενία 



Χρονία κοκκιωματώδης νόσος 

Κοκκιωματώδης βλάβη χωρίς νέκρωση/αιμορραγία 

Συστηματική ασπεργίλωση 



NEJM 2009;360:1870 

Συστηματική ασπεργίλωση : οι ιστολογικοί και κλινικοί χαρακτήρες 
εξαρτώνται από τον οργανισμό και το είδος του ανοσολογικού 

ελλείμματος 



CID 1998;26:781-805 

Συστηματική ασπεργίλωση  - επιδημιολογία 



Πνευμονική νόσος : πυρετός, πλευριτικό άλγος, 
αιμόπτυση, βήχας, δύσπνοια 

Η ακτινολογική εικόνα χαρακτηριστική μόνο στον 
ουδετεροπενικό ασθενή 

Πνευμονία από Ασπέργιλλο 



Συστηματική ασπεργίλωση  - διάγνωση 

Ιστολογική εξέταση  

Καλλιέργεια από στείρες 
περιοχές 

Ορολογικοί και μοριακοί 
δείκτες 





Probable Mycology 
Clinical 
features 

Host 
factors + + = 

Mycology 
Clinical 
features 

Host 
factors + + = Proven  

tissue 

Possible 
Clinical 
features + = Host 

factors 

Negative 
or 

Not done 

= Host 
factors 

none 
Negative 

or 
Not done 

Not classified 

Clinical 
features + = Host 

factors 

Negative 
or 

Not done 

+ = Host 
factors 

none Mycology 

GM, 
BG 

CID 2008 



Host factors 

 Neutropenia (<500) for >10 days 

 Allo BMT 

 Prolonged use of corticosteroids (≥0.3mg/kg/day for 
>3 weeks 

 Treatment with other T-cell immune suppressants 
(cyclosporin, TNF blockers) during the past 90 days 

 Inherited severe immunodeficiency (e.g. CGD) 

PROBABLE aspergillosis 

CID 2008 



Clinical features 

“specific” imaging on CT PLUS  

Pleural rub or pleural pain or hemoptysis 

Tracheobronchial ulceration, nodule, psudomembrane, 
plaque or eschar seen on bronchoscoopy 

Imaging with sinusitis PLUS 

Acute localized pain or nasal ulcer or black eschar, or 
extesion from the paranasal sinus across bony barriers  

Focal lesions on imaging or meningeal enhancement 
on MRI or CT 

LRTI 

TRACHEO 

BRONCHITIS 

SINUSITIS 

CNS INFECTION 

PROBABLE aspergillosis 

CID 2008 



Mycology  

Cytology, direct microscopy or culture 

 Sputum, BAL, bronchial brush 

 Sinus aspirate  

 Skin ulcers, draining soft tissue lesions or fissure 

Non culture methods 

 Galactomannan (a single positive sample, serum or 
plasma, or BAL, or pleural flud, or CSF) 

 A single serum positive for beta-D-glucan 

PROBABLE aspergillosis 

CID 2008 



Συστηματική ασπεργίλωση  - θεραπεία 

Όταν η διάγνωση της ασπεργίλλωσης είναι 
αποδεδειγμένη ή πολύ πιθανή, φάρμακο εκλογής είναι 
η βορικοναζόλη. Εναλλακτική επιλογή η λιποσωματική 
αμφοτερικίνη Β 

H κασποφουγκίνη έχει έγκριση σαν θεραπεία 
διάσωσης στην συστηματική ασπεργίλλωση 

Συχνά σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με άλλο φάρμακο (αμφοτερικίνη ή 
βορικοναζόλη) 

Ηerbrecht et al NEJM 2002, CID 2008, AJRCCM 2011 



CID 2008;47:1176-84 

Tα βελτιωμένα 
ποσοστά επιβίωσης 
συμβαδίζουν με την 
έναρξη χρήσης της 
βορικοναζόλης 

Συστηματική ασπεργίλλωση 



Voriconazole :Therapeutic Drug 
Monitoring (TDM) 

Voriconazole concentrations in serum may vary up to 100-
fold from one patient to the next or within an individual 
patient depending on age, drug dose, concurrent illness, 
underlying liver function, drug-drug interactions, or genetic 
polymorphisms affecting cytochrome CYP2C19-mediated 
metabolism 
 

The therapeutic and toxicity profile has been 
related to drug levels 

Monitoring of azole levels is emerging as a 
necessity 



 Therapeutic window for 
voriconazole : 1-5.5 mg/L 

 Liver and CNS toxicity 
related to levels >5.5mg/L 

PD: max probability of 
response with a 
troughC/MIC of 2-5mg/L 
(proposed target for TDM) 

Therapeutic Drug Monitoring (TDM) 

Pascual et al CID 2008;46 
Matsumoto et al IJAA 2009;34 
AAC 2011;55: 4782-8 
AAC 2011;55:5172-7 

Therapeutic target failure 
more often when stepdown 
to oral treatment  



Συστηματική ασπεργίλωση - διάρκεια θεραπείας 

 Η πνευμονική ασπεργίλλωση θεραπεύεται για 6-12 
εβδομάδες εφόσον έχουν υποχωρήσει τα σημεία της 
λοίμωξης και ο ασθενής δεν παραμένει σε 
ανοσοκαταστολή 

 Επί ανοσοκαταστολής η αγωγή συνεχίζεται ή 
ξαναχορηγείται αν ο ασθενής ξαναμπαίνει σε φάση 
ανοσοκαταστολής και η θεραπεία είχε διακοπεί 

 Δεν έχει αποδειχθεί η θεραπευτική αξία της 
χορήγησης αυξητικών παραγόντων, ιντερφερόνης γ και 
συζητείται η μετάγγιση λευκών επί ουδετεροπενίας 

CID 2008 



Συστηματική Καντιτίαση 

Πνευμονία: διάσπαρτα διηθήματα, 
αιματογενώς, στα πλαίσια διάσπαρτης 
λοίμωξης, σπάνια διάγνωση σε 
ασθενή εν ζωή. Απαιτείται ιστολογική 
επιβεβαίωση της διαγνώσεως, λόγω 
της μεγάλης συχνότητας αποικισμού 
του βρογχικού δένδρου 

Η παρουσία Candida στα πτύελα ή τις 
βρογχικές εκκρίσεις δεν αποτελεί 
ένδειξη αντιμυκητιασικής αγωγής 



Πνευμονία από Nocardia 

N asteroides complex:   

Νocardia abscessus,  

Nocardia brevicatena-

paucivorans complex ,  

Nocardia nova complex,  

Nocardia 

transvalensis complex, 

Nocardia farcinica,  

Nocardia asteroides sensu 

stricto, Nocardia 

cyriacigeorgica;  

http://medinfo.ufl.edu/year2/mmid/bms5300/images/b17.jpg


Νοκαρδίωση  

Θεωρείται ευκαιριακή λοίμωξη 

1/3  των περιπώσεων σε ανοσοεπαρκείς (μαλακά μόρια) 

Πνεύμονας (40%), ΚΝΣ(20%) και δέρμα οι κύριες εντοπίσεις 

32% >1 εστία εντόπισης 

Σπάνια μόνον εξωπνευμονική (10%) 

Πύλη εισόδου το αναπνευστικό και το δέρμα 

Σε ανοσοκατασταλμένους δεν θεωρείται αποικιστής 

Απαιτείται συχνά ιστός για καλλιέργεια 

Βραδεία ανάπτυξη στο εργαστήριο (5-21 ημέρες) 

 

 



Νοκαρδίωση  

Δεν υπάρχει παθογνωμονική κλινική ή ακτινολογική εικόνα 

Δ.Δ από φυματίωση, μυκητίαση, νεόπλασμα 

Πάντα ελέγχεται το ΚΝΣ επί πνευμονικής νόσου 

Θεραπεία  

Κοτριμοξαζόλη, κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς (κεφτριαξόνη), 
αμικασίνη, ιμιπενέμη,λινεζολίδη. Υπάρχει αντοχή (15%) 

Τετρακυκλίνες μόνο για χρόνια κατασταλτική θεραπεία 

Διάρκεια αγωγής από 6->12 μήνες. Χρόνια κατασταλτική αγωγή 
αν δεν αίρεται η ανοσοκαταστολή 

Για σοβαρή νόσο ή εντόπιση στο ΚΝΣ αρχικά ενδοφλέβια και 
συνδυασμένη αγωγή (2-6 εβδομάδες) 

90% ίαση στην 
πνευμονική μορφή 
50% ίαση αν 
συμμετέχει το ΚΝΣ 
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Αναφέρεται αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων στους ασθενείς που 
λαμβάνουν κυρίως μονοκλωνικά αντισώματα-αναστολείς του TNF-α 

Αναστολέας TNF 

INFLIXIMAB 

ADALIMUMAB 

ETANERCEPT 

CERTOLIZUMAB 
pegol 

GOLIMUMAB 

Αναζωπύρωση φυματίωσης (RR= 4-13) 
Λοίμωξη από άτυπα μυκοβακτηρίδια (74/100,000) 
PJP (σε συνδυασμό με κορτικοειδή, rituximab) 
Legionella pneumonia (RR=13) 
Κοινή πνευμονία (RR=1.8-4.2)O κίνδυνος 

μεγαλύτερος το πρώτο 6μηνο. Μειώνεται 
σημαντικά μετά από 2-3 χρόνια (ηλικία>60, 
συννοσηρότητες, συγχορήγηση κορτικοειδών 
>7.5mg/d αυξάνουν την βαρύτητα) 

Άλλες λοιμώξεις (με συγχορήγηση άλλων 
ανοσοκατασταλτικών): κρυπτοκόκκωση, 
ιστοπλάσμωση (έκθεση μετά από 
ταξίδι),ασπεργίλλωση 
 

Blanchard et al, 2017 



Στους ασθενείς που θα λάβουν βιολογικούς 
παράγοντες συνιστώνται: 
 
Εμβολιασμός για γρίππη και πνευμονιόκοκκο 
 
Έλεγχος για λανθάνουσα φυματίωση πριν την έναρξη 
του βιολογικού παράγοντα και χορήγηση θεραπείας αν 
διαπιστωθεί LTBI. O έλεγχος και η θεραπεία της LTBI 
έχει μειώσει κατά 78% την αναζωπύρωση φυματίωσης 
 
Χορήγηση προφύλαξης με κοτριμοξαζόλη για την 
πνευμονοκύστη αν συγχορηγούνται κορτικοειδή σε 
μεγάλη δόση  

Blanchard et al, 2017 



TST OR IGRA? 

Στον ρευματολογικό ασθενή να προτιμάται η IGRA 
(Quantiferon) 

 Δεν επηρεάζεται από το ιστορικό εμβολιασμού 
 Δεν έχει διασταυρούμενη αντίδραση με άτυπα μυκοβακτηρίδια 
 Δεν επηρεάζεται από την ανεργία της RA, των κορτικοειδών. 

ΑΡΚΕΙ η πρώτη αρνητική απάντηση για τον αποκλεισμό της 
LTBI 
 Σε μελέτες χορήγησης αντι-TNF παραγόντων ο αρχικός έλεγχος 

με  IGRA οδήγησε σε πλήρη πρόληψη εμφάνισης ενεργοποίησης ΤΒ 
σε αντίθεση με τη χρήση TST  

MANTOUX (TST) (θετική αν ≥5mm στον 
ρευματολογικό ασθενή) 



Ποιό σχήμα θεραπείας LTBI; 

φάρμακα δοσολογία     Σχόλια προστασία Ποσοστό 
ολοκλήρωσης 

αγωγής 

ΙΝΗ 

 

300mg/24h 

600mg/24h 

 

  9μηνη αγωγή 

6μηνη αγωγή 

90% 

60%-80% 

45-60% 

55-57% 

    RIF   600mg/24h 4μηνη αγωγή 60% 69-78% 

INH+RIF 300mg+600m
g/24h 

3μηνη αγωγή 60% 75% 

NEJM 2011;364:1441 

Έναρξη αγωγής 1-2 μήνες πριν την έναρξη χορήγησης 
του αναστολέα του TNF ή τουλάχιστον 3 εβδ 

Iannone et al, J Reumatol 2014;91:S41-6 



Αν ο έλεγχος για LTBI είναι αρνητικός, 
επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο κατά τη θεραπεία 

με τον αναστολέα TNF; 

Αν ο κίνδυνος έκθεσης σε ΤΒ είναι 
μεγάλος,  

ΝΑΙ συνιστάται έλεγχος μια φορά το 
χρόνο 

Iannone et al, J Reumatol 2014;91:S41-6 



Η φυματίωση που εμφανίζεται στον ασθενή που 
λαμβάνει αντι-TNF παράγοντες : 

Εμφανίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις μετά από τους 
πρώτους 3 μήνες θεραπείας (ταχύτερα με το infliximab) 

 Συχνότερα εξωπνευμονική και διάσπαρτη (>65% σε σύγκριση 
με 15-20% στην κοινότητα) 

 Σημειώνεται διπλάσια θνητότητα σε κλινικές σειρές 

 Η διάγνωση μπορεί να είναι δύσκολη λόγω ατύπων 
εκδηλώσεων (πυρετός, βήχας, κακουχία, απώλεια βάρους, 
λεμφαδενοπάθεια) 

 παράδοξη επιδείνωση με τη διακοπή του αντι-TNF (IRIS) 

CID 2005;40:756 
CID 2009;48:1429 



Αυξάνεται ο κίνδυνος φυματίωσης από άτυπα 
μυκοβακτηρίδια στον ασθενή που λαμβάνει 

αναστολείς του TNF; 

 Φαίνεται πως ΝΑΙ. Περιγράφεται τα τελευταία χρόνια μέχρι και 
διπλάσιος κίνδυνος  
 Σε κλινικές σειρές: 
 Μέση ηλικία 60 έτη, 65% γυναίκες, 70% με RA 
 65% ταυτόχρονη χρήση κορτικοειδών/μεθοτρεξάτης 
 50% αίτιο το M. avium (ακολουθούν chelonae, abscessus) 
 44% εξωπνευμονική εντόπιση (35% μαλακά μόρια και 

μυοσκελετικό, 8% διάσπαρτη) 
 Λόγω μη ύπαρξης δοκιμασίας ελέγχου, συζητείται η προφυλακτική 

χορήγηση μακρολίδης στους ασθενείς υψηλού κινδύνου 
 

Winthrop et al. Emerg Infect Dis 2009 



Στον ασθενή που ενεργοποίησε ΤΒ και λαμβάνει θεραπεία, 
μπορώ να ξαναρχίσω αναστολέα TNF; Και πότε; 

Εφόσον η συμπτωματολογία έχει 
βελτιωθεί  μπορώ να ξαναρχίσω και 
πριν ολοκληρώσω πλήρως την 
αντιφυματική αγωγή(μετά από 
τουλάχιστον 2 μήνες αντιφυματικής 
αγωγής) 
Προτιμητέος παράγοντας με 
μικρότερο κίνδυνο ενεργοποίησης ΤΒ 

MMWR 2004;53:683  NEJM 2006;355:740 
J Reumatol 2014;91:S71-82 



Ιογενείς πνευμονίες στον ανοσοκασταλμένο 
ασθενή 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΣ ΑΠΟ CMV 

Διάμεση εικόνα και υποξαιμία.  

Όπως και άλλες ιογενείς 
λοιμώξεις και η PCP (αλλά και το 
οίδημα ή η κυψελιδική 
αιμορραγία) 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΣ ΑΠΟ CMV 

ΒΜΤ(θετικός δέκτης) KAI SOT(θετικός δότης σε αρνητικό 
δέκτη) οι κύριες ομάδες κινδύνου 

Αναδυόμενη ομάδα οι λαμβάνοντες χρονίως κορτικοειδή και 
φάρμακα που καταστέλλουν την κυτταρική ανοσία 

Μη ειδική ακτινολογική εικόνα 

Δύσπνοια από ήπια μέχρι Αναπνευστική ανεπάρκεια 

Τεκμηρίωση της διάγνωσης μόνο με βιοψία 

Η PCR ή καλλιέργεια στο BAL έχουν μικρή ευαισθησία αλλά 
σημαντική αρνητική προγνωστική αξία 

Σημαντική επίσης η παρουσία υψηλών τίτλων της PCR στον 
ορό 



ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΣ ΑΠΟ CMV 

Πυρετός 

Δύσπνοια 

Αμφοτερόπλευρα 
διηθήματα 

Θετικό BAL ή PCR 

Απουσία άλλης αιτίας 

Πιθανή 
πνευμονίτις από 

CMV 

Θεραπεία  

 Γανκυκλοβίρη 

 Φωσκαρνέτη 

 Σιντοφοβίρη  

Ανταπόκριση 50% 

Θνητότητα στους ασθενείς με 
αλλογενή μεταμόσχευση 70% 



CMV RSV 



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) 
Διάγνωση με αναζήτηση των ιών στις εκκρίσεις 

αναπνευστικού(ρινιφαρυγγικές) ή το BAL με με μοριακές 
μεθόδους(filmarray 95% σε 75 λεπτά) 
 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 CID 2014;59:344 



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, Chemaly R,CID 2014 

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

Παράγοντες κινδύνου αυξημένης νοσηρότητας και 
θνητότητας 

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

Βαρύτητα 
ανοσοκαταστολής 
Υψηλό APACHE 
Μεγάλη ηλικία 

Κάπνισμα 
συννοσηρότητες  



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 

Υπάρχουν 
δεδομένα από 
αναδρομικές 
μελέτες για 
επιτυχή χρήση 
της ριμπαβιρίνης 
po (10-
30mg/kg/d) 
(Gross A, Annals 
Pharmacother 
2015) 



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

Πρόληψη: 

 Εμβολιασμός για γρίππη 
Του ασθενούς πριν ή >6μήνες μετά τη 
μεταμόσχευση 
Του οικογενειακού περιβάλλοντος 
Του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 
 
 Μέτρα υγιεινής 

Chemaly R, CID 2014 



The most common CT findings of 

pulmonary NTM infection in ICPs were 

bronchiectasis and ill-defined nodules, 

similar to those in the control group.  

Ill-defined nodules with cavity and large 

opacity >2cm with/without cavity were 

more frequently found in ICPs 

Lee Y, et al.  Br J Radiol 2013 

Πνευμονική λοίμωξη από άτυπα μυκοβακτηρίδια 

Διαταραχή κυτταρικής ανοσίας 
Εικόνα παρόμοια με τους ανοσοεπαρκείς 



The symptoms are often nonspecific such 

as chronic cough, increased sputum 

production, dyspnea, low-grade fever, 

malaise and weight loss, and overlapping 

clinical characteristics with pulmonary TB 

Tuberc Respir Dis 2016;79:74-84 

(1) at least two positive cultures from 

sputum, 

(2) one positive culture in the case of 

bronchoscopic  wash or lavage,  

or (3) a transbronchial or other lung 

biopsy with a positive culture for NTM or 

compatible histopathological features 

Diagnosis and indication for treatment 

Sensitivity needed 
Long term treatment 
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