
Αρίδα Αικατερίνη

Eιδικευόμενη στη Ρευματολογία

Σχολιασμός: Λάσκαρη Αικατερίνη

Επικ. Επιμελήτρια Ρευματολόγος



Αιτία εισόδου

 Άνδρας 69 ετών, ελληνικής καταγωγής, εισάγεται 
στην κλινική μας λόγω εμπύρετου έως 39.5⁰C με 
φρίκια από 3ημέρου.



Παρούσα νόσος
Άρχεται από 3ημέρου με:

• Εμπύρετο έως 39.5⁰C καθόλη τη διάρκεια της ημέρας με 

φρίκια, που υφίεται  με τη λήψη αντιπυρετικών

• Έντονη καταβολή

• Χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα



Ατομικό αναμνηστικό

• Ρευματική πολυμυαλγία από έτους υπό κορτιζόνη (Medrol 

6mg/ημέρα) [μυαλγίες, αυξημένη ΤΚΕ, αναιμία, αρνητική βιοψία 
κροταφικής αρτηρίας]

• Πνευμονική εμβολή υπό Xarelto 20mg/ημέρα (έλεγχος 
θρομβοφιλίας ?)

• Λειτουργικός μονόνεφρος λόγω νεφρολιθίασης - XNB (baseline 

creat≈1.4mg/dl)

• Αρτηριακή υπέρταση υπό Ιρβεσαρτάνη

• Γλαύκωμα



Κοινωνικό ιστορικό
 Συνταξιούχος

 Διαμένει μόνιμα στην Αθήνα

 Χωρίς πρόσφατα ταξίδια σε εξωτερικό

Συνήθειες
 Όχι καπνιστής

 Σπάνια κατανάλωση αλκοόλ



Ανασκόπηση συστημάτων

Ουδέν παθολογικό πέραν της παρούσας νόσου

- Δεν ανέφερε βήχα, απόχρεμψη, φαρυγγαλγία, δυσουρικά 
ενοχλήματα, διάρροιες, εξάνθημα

- Δεν αναφέρει μυαλγίες, αρθραλγίες, κεφαλαλγία, ευαισθησία 
τριχωτού κεφαλής, διαλείπουσα χωλότητα γνάθου



Κλινική εξέταση

 Όψη πάσχοντος

 Ζωτικά: θ 38.4⁰C, AΠ=160/90mmHg, HR=85/min, SpO2=95%

 Καρδιά: S1,S2 ευκρινείς, ρυθμικοί χωρίς φυσήματα

 Αναπνευστικό: ΑΨ ομότιμο άμφω, χωρίς πρόσθετους ήχους

 ΓΕΣ: κοιλιά μ/ε/α, παρόντες εντερικοί ήχοι, ήπαρ/σπλην: αψηλάφητα

 Giordano (-) άμφω

 Δέρμα/βλεννογονοι: ουδέν παθολογικό

 Λεμφαδένες: αψηλάφητοι

 Μυοσκελετικό: χωρίς αρθραλγίες/μυαλγίες/αρθρίτιδα, καλή μυϊκή ισχύς

 Κροταφικές αρτηρίες ψηλαφητές άμφω χωρίς ευαισθησία

 ΑΝΕ: φυσιολογική, GCS:15/15



Βασικός εργαστηριακός έλεγχος

Γενική αίματος: WBCs: 19900 Κ/μl (ΠOΛ 17800, ΛΦ:820, ΜΟΝΟ: 1280, EOS:0), 
Hct:41.8%, Hb: 14 g/dl, MCV:94.8fl, ΜCH:31.7pg, PLTs 195 Κ/μl

Βιοχημικός έλεγχος: Creat=1.71mg/dl, Urea=45, Gluc=102, SGOT=35, SGPT=22, 
γGT=34, ALP=53, LDH=290, CK=186, Na=138, K=4.9, U.A.=4.5

Δείκτες φλεγμονής: CRP 174 mg/L, TKE 36 mm/h

Γενική ούρων: EB 1023, pH 6, WBCs:3-5/ RBCs:30-35 κοπ, λεύκωμα=200mg/dl

Αιμολυτικός έλεγχος: INR=1.38, PTT=69.9 (υπό Xarelto), Iνωδογόνο=926

ABGs: ph=7.5, pO2=92, pCO2=28, HCO3=24.6, SO2=95%



Rö θώρακος: ΚΘΔ ΕΦΟ, χωρίς σαφείς παθολογικές σκιάσεις, 

ελεύθερες πλευροδιαφραγματικές γωνίες



Ανακεφαλαίωση

 Ανοσοκαταστολή

 Εμπύρετο έως 39.5⁰C από 3ημέρου

 Χωρίς συνοδά συμπτώματα

 Λευκοκυττάρωση/ουδετεροφιλία

 Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής

 Μικροσκοπική αιματουρία σε έδαφος νεφρολιθίασης



Σκέψεις  ??

Ερωτήσεις ??



Ρευματική πολυμυαλγία

• 2ο σε συχνότητα ρευματολογικό νόσημα μετά τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα

• Ηλικία >50 ετών 

• Κλινική εικόνα: 

‒ Συμμετρικό άλγος κεντρομελικών μυών 

(ωμικής και πυελικής ζώνης)

‒ Πρωϊνή δυσκαμψία

‒ Αδυναμία έγερσης από βαθύ κάθισμα και απαγωγής ώμων

‒ Πιο σπάνια (<50%) περιφερική αρθρίτιδα

‒ Πιο σπάνια αδυναμία, κόπωση, απώλεια σωματικού βάρους, εμπύρετο

‒ Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP), Αναιμία

• Διάγνωση:

‒ Κλινική,  με αποκλεισμό άλλων διαγνώσεων 

• Συχνά επιπλέκεται με γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα (1/3 των ασθενών)



Ρευματική πολυμυαλγία

• 2ο σε συχνότητα ρευματολογικό νόσημα μετά τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα

• Ηλικία >50 ετών 

• Κλινική εικόνα: 

‒ Συμμετρικό άλγος κεντρομελικών μυών 

(ωμικής και πυελικής ζώνης)

‒ Πρωϊνή δυσκαμψία

‒ Αδυναμία έγερσης από βαθύ κάθισμα και απαγωγής ώμων

‒ Πιο σπάνια (<50%) περιφερική αρθρίτιδα

‒ Πιο σπάνια αδυναμία, κόπωση, απώλεια σωματικού βάρους, εμπύρετο

‒ Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP), Αναιμία

• Διάγνωση:

‒ Κλινική,  με αποκλεισμό άλλων διαγνώσεων 

• Συχνά επιπλέκεται με γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα (έως 1/3 των ασθενών)



GCAPMR

POLYMYALGIA RHEUMATICA IS OFTEN ASSOCIATED WITH GCA

Baerlecken et al Ann Rheum Dis 2012;71:943

headache         
scalp  
tenderness
visual loss

aortic 
arch-
syndrome

polymyalgia

neuropathy

jaw  claudicatio

angina 
pectoris

SYSTEMIC SYMPTOMS:

fever, malaise, fatigue,
anorexia, weight loss

CANDIDATE CRITERIA:

age >50, bilateral shoulder aching, 
abnormal CRP and/or ESR

polymyalgia

synovitis,   
trochanteric
bursitis

subdeltoid
bursitis

biceps
tenosynovitis

glenohumeral
synovitis

subacromial
synovitis



headache

scalp

tenderness
visual

loss

aortic

arch-

syndrome

polymyalgia

neuropathy

jaw  claudicatio

angina pectoris

SYSTEMIC

SYMPTOMS:

fever, malaise, fatigue,

anorexia, weight loss

GCA

DIFFERENTIATION OF PMR AND GCA
CT-PET and/or MR angio in order to exclude Large Vessel Vasculitis
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ISCHEMIC COMPLICATIONS of GCA

• Vascular                        

claudicatio, carotodynia, Raynaud

• Cardiopulmonary

aortic regurgitation, myocardial infarction, pulmonary 

hypertension

• Vision loss, Blured vision, diplopia

• Cerebrovascular ischaemic attacks, Dizziness, Vertigo

• Ischaemic colitis

• Arterial hypertension

• Renal insufficiency due to ischemia

Ο ασθενής μας δεν είχε άλλες 

εκδηλώσεις συμβατές με GCA



PMR/ GCA

+

Πυρετός

Κακουχία 

Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής

-

Απουσία κεφαλαλγίας / 

μυαλγιών / ευαισθησίας 

τριχωτού κεφαλής / 

διαλείπουσας χωλότητας 

γνάθου

Διαφορική διάγνωση



Αρχικές ενέργειες

• Καλλιέργειες αίματος και ούρων

• Από την εισαγωγή τέθηκε σε αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη (3gx3)

• Ενυδάτωση για βελτίωση νεφρικής λειτουργίας

2η μέρα:

• Ο ασθενής συνεχίζει να πυρέσσει και έχει έντονη κακουχία

• Οι δείκτες φλεγμονής αυξάνουν σημαντικά (CRP=264mg/l, 
TKE=106), σταθερή Crea=1.7 mg/dl

• Νέα ΓǑ: 80-90 ερυθρά, 150 mg/dl λεύκωμα

• Πτώση Hb=12.1 g/dl



Επιπλέον εξετάσεις  
??



Περισσότερες εργαστηριακές και 
απεικονιστικές εξετάσεις

• Λοιμωξιολογικός έλεγχος (Hep, HIV, Wright, CMV, HSV, VZV, Mantoux)

• Κυτταρολογική εξέταση ούρων, Λεύκωμα ούρων 24h

• Προκαλσιτονίνη ορού

• Διερεύνηση αναιμίας

• Ανοσολογικός έλεγχος (C3/C4, c-,p-ANCA, ΑΝΑ, RF)

• Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών και Ανοσοκαθήλωση ορού

• CT θώρακος

• CT άνω/κάτω κοιλίας

• Triplex καρδιάς διαθωρακικό



Πορεία νόσου

- Καλλιέργειες αίματος, ούρων αρνητικές

- PCT θετικό 2.7 (Φ.Τ. <0.5)

- Hep, HIV, Wright, CMV, HSV, VZV, Mantoux (-)

- Fe=18, Φερριτίνη=1582, Β12=276, F.A.=6.5, Tbil 2.0, LDH 290, 
↑απτοσφαιρίνες, άμεση Coombs (-), Σχιστοκύτταρα (-)

- Η/Φ λευκωμάτων ορού: alb 49.3%, a1 10.7%, a2 15.6%, β 6%, γ 9.6% (5.47g/l)

- Ανοσοκαθήλωση ορού αρνητική

- Σπειραματικά ερυθρά +++, Λεύκωμα ούρων 24ωρου 2.4 g

- ECHO: χωρίς εκβλαστήσεις



• 3η μέρα: Ο ασθενής συνεχίζει να πυρέσσει, αιμοδυναμικά σταθερός. 

Αναφέρει 1 διαρροϊκό επεισόδιο, Clostiridium difficile κόπρανα (-)

Περαιτέρω πτώση Hb=8.5 g/dl χωρίς ενδείξεις ΔΕΠ ή αιμόλυσης

Χορήγηση 1 ΜΣΕ. 

Αλλαγή αντιβιοτικής αγωγής σε πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη

Πορεία νόσου



Ανακεφαλαίωση

 Ανοσοκαταστολή

 Εμπύρετο έως 39.5⁰C από 3ημέρου

 Χωρίς συνοδά συμπτώματα

 Λευκοκυττάρωση/ουδετεροφιλία/Πτώση Ht

 Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής, ↑ φερριτίνη ορού

 Ευρήματα συμβατά με παθολογία σπειράματος 
(σπειραματονεφρίτιδα)



Πιθανές διαγνώσεις

Άλλη συστηματική 

αγγειίτιδα ?
Λοίμωξη ?

Υποτροπή ρευματικής πολυμυαλγίας –

γιγαντοκυτταρικής αρτηρίτιδας?

-
Απουσία κεφαλαλγίας / μυαλγιών / ευαισθησίας 

τριχωτού κεφαλής / διαλείπουσας χωλότητας γνάθου

Σπειραματονεφρίτιδα



Σπειραματονεφρίτιδα

• Φλεγμονή των νεφρικών σπειραμάτων, 

εστιακή ή διάχυτη, ανάλογα με το ποσοστό τους 

(< ή >50%, αντίστοιχα, των σπειραμάτων)

• Κλινική εικόνα: 

‒ Αιματουρία μικροσκοπική (> 5 ερυθρά κ.ο.π.) 

σπειραματικά  -δύσμορφα- με ή χωρίς ερυθροκυτταρικούς κυλίνδρους

‒ Πυουρία >5 κ.ο.π.

‒ Πρωτεϊνουρία >0.5g/24h

‒ Νεφρωσικό σύνδρομο (πρωτεϊνουρία >3g/24h, υπολευκωματιναιμία, 

περιφερικά οιδήματα, υπερλιπιδαιμία, θρομβώσεις λόγω απώλειας στα ούρα 

αντιθρομβίνης III)

‒ Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας – μπορεί ταχέως εξελισσόμενη ΣΝ

‒ Αρτηριακή υπέρταση



Διαφορική διάγνωση

Διερεύνηση σπειραματονεφρίτιδας

1παθείς:
(IgA νεφροπαθεια, μεμβρανοϋπερπλαστική ΣΝ, σπανιότερα 
σπειραματοσκλήρυνση, ελαχίστων αλλοιώσεων)

2παθείς:
-Συστηματικά Αυτοάνοσα νοσήματα (ΣΕΛ, ANCA-σχετιζόμενες αγγειίτιδες, 
πορφύρα Henoch-Schoenlein, κρυοσφαιριναιμία, σ. Sjogren, σ. Goodpasture)

-Λοιμώξεις (ηπατίτιδες, ενδοκαρδίτιδα, HIV, Streptococcus, Staphylococcus,   
Μυκόπλασμα, Ε.coli, CMV, λεπτόσπειρα, Coxiella, Legionella, κ.α.)

-Νεοπλάσματα (πνεύμονα, εντέρου, λευχαιμίες, λεμφώματα)

-Φάρμακα (όπως χρυσός, πενικιλλαμίνη, NSAIDS, λίθιο)



Διαφορική διάγνωση

Διερεύνηση σπειραματονεφρίτιδας

1παθείς:
(IgA νεφροπαθεια, μεμβρανοϋπερπλαστική ΣΝ, σπανιότερα 
σπειραματοσκλήρυνση, ελαχίστων αλλοιώσεων)

2παθείς:
- Συστηματικά Αυτοάνοσα νοσήματα (ΣΕΛ, ANCA-σχετιζόμενες αγγειίτιδες, 
πορφύρα Henoch-Schoenlein, κρυοσφαιριναιμία, σ. Sjogren, σ. Goodpasture)

- Λοιμώξεις (ηπατίτιδες, ενδοκαρδίτιδα, HIV, Streptococcus, Staphylococcus,   
Μυκόπλασμα, Ε.coli, CMV, λεπτόσπειρα, Coxiella, Legionella, κ.α.)

- Νεοπλάσματα (πνεύμονα, εντέρου, λευχαιμίες, λεμφώματα)

- Φάρμακα (όπως χρυσός, πενικιλλαμίνη, NSAIDS, λίθιο)



Πιθανές διαγνώσεις

Συστηματική 

αγγειίτιδα ?

Λοίμωξη ?

Κακοήθεια ?



Πορεία νόσου
 4η μέρα: Αναπνευστική επιδείνωση, SO2 91%

Ρινικό οξυγόνο στα 4lt

 Ακτινογραφία θώρακος επιδεινωμένη

Προσθήκη IV Prezolon 75mg/ημέρα



1η μέρα 4η μέρα



Πορεία νόσου
• 5η μέρα: CT θώρακος/άνω-κάτω κοιλίας: εκτεταμένη πύκνωση με 

αεροβρογχόγραμμα στον ΑΡ άνω λοβό με συνοδό μικρή ποσότητα πλευριτικής 
συλλογής ΑΡ



Ανακεφαλαίωση

 Ανοσοκαταστολή

 Εμπύρετο έως 39.5⁰C από 3ημέρου

 Χωρίς συνοδά συμπτώματα

 Λευκοκυττάρωση/ουδετεροφιλία/Πτώση Ht

 Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής, ↑ φερριτίνη ορού

 Ευρήματα συμβατά με παθολογία σπειράματος 
(σπειραματονεφρίτιδα)

 Πνευμονική συμμετοχή



Ακτινολογική απεικόνιση πνεύμονα 

Αγγειϊτιδα Λοίμωξη Κακοήθεια

Διάχυτα διηθήματα άμφω –
κυψελιδικό πρότυπο 
Εικόνα δίκην θαμβής υάλου (>90%)
(κυψελιδίτιδα, πνευμ. αιμορραγία)

Ή

Επίταση διάμεσου ιστού – διάμεσο 
πρότυπο λόγω πνευμονικής ίνωσης

Ή

Οζίδια (90% ασθενών με Wegener) 
πολλαπλά και αμφοτερόπλευρα
που δημιουργούν κοιλότητες

Πύκνωση - μπορεί λοβώδης εντόπιση
(στρεπτόκοκκος, σταφυλόκοκκος, Gram -, 
μυκόπλασμα, χλαμύδια, λεγεωνέλλα, γρίππη)

Ή

Διάχυτα διηθήματα – θαμβή ύαλος 
(CMV, PCP, κεχρ. TBC, γρίππη, αιμόφιλος, 
κρυπτόκοκκος, HSV)

Ή

Όζοι, ενίοτε κοιλότητες
(Candida, ασπέργιλλος, TBC, νοκάρδια, 
σταφυλόκοκκος)

Αεροβρογχόγραμμα:
Σκιαγράφηση βρόγχων στον πυκνωτικό 
πνεύμονα

Μονήρης μάζα 

Ή

Πολλαπλά οζίδια 

Ή 

Κυψελιδικό 
πρότυπο 
(λεμφώματα)

Υπεζωκοτική συλλογή
Πιο σπάνια λεμφαδενοπάθεια

Υπεζωκοτική συλλογή
Λεμφαδενοπάθεια

Υπεζωκ. συλλογή
Λεμφαδενοπάθεια



Πνευμονικός όζος με σπήλαιο Διάχυτα κυψελιδικά διηθήματα

(κυψελιδική αιμορραγία)

Διάχυτα διηθήματα και λοβώδης

πνευμονία με αεροβρογχόγραμμα



Διαφορική διάγνωση 

Εμπύρετο, σπειραματονεφρίτιδα, πνευμονική συμμετοχή

• Αγγειίτιδα  - σπάνια η λοβώδης βλάβη στον πνεύμονα

• Λοίμωξη – λοβώδης πνευμονία

Eνδοκαρδίτιδα

Streptococcus pneumoniae

Gram (-) (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae)

Legionella pneumonophila

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia pneumoniae

Influenza

Mycobacterium tuberculosis

• Ca πνεύμονα με παρανεοπλασματική προσβολή νεφρού



Άλλες Σκέψεις  ??

Περαιτέρω έλεγχος  ??

Βρογχοσκόπηση ?

Βιοψία νεφρού ?

Διοισοφάγειο υπέρηχο καρδιάς 

?

Οστεομυελική βιοψία ?



Πορεία νόσου

• Λόγω ακτινολογικής εικόνας περισσότερο συμβατής με λοίμωξη

- Mείωση κορτιζόνης σε 50 mg/ημέρα

- Προσθήκη στο Tazocin για πιο ευρεία αντιβιοτική κάλυψη:

tb Klaricid 500mg x2 (άτυπα μικρόβια) και iv Voncon 1g x1 (κόκκοι)

- Εστάλησαν Ag Legionella και πνευμονιόκοκκου στα ούρα, Abs για 

μυκόπλασμα, Ag γαλακτομαννάνης ασπέργιλλου

6η μέρα:

• Βρογχοσκόπηση: χωρίς ενεργό αιμορραγία. Κυτταρολογική εξέταση 

αρνητική για κακοήθεια, κ/α για κοινά, B-Koch (Ziehl-Nielsen, κ/α),

PCR B-Koch (-), μικρή ανάπτυξη Candida sp



Πορεία νόσου

• c-, p-ANCA: αρν, C3=138, C4=40, RF:αρν, ΑΝΑ: + 1/160

• Ag γαλακτομαννάνης ασπέργιλλου = 2.3 (+)

Tazocin, Klaricid, Voncon + Ambisome 400mg x1

Από την επόμενη μέρα ο ασθενής είναι σημαντικά βελτιωμένος, 

εμπύρετο έως 37.8⁰C, 4lt O2



Πορεία νόσου

7η μέρα:

• Abs για μυκόπλασμα (-)

• Ag πνευμονιόκοκκου (-)

• Ag Legionella στα ούρα θετικό

• Ο ασθενής είναι απύρετος και βελτιωμένος



Λοίμωξη από ασπέργιλλο  ή λεγεωνέλλα ?

Διάγνωση:

Πνευμονία από Legionella spp. με σπειραματονεφρίτιδα

+ -

 Ακτινολογική εικόνα περισσότερο συμβατή με λεγεωνέλλα (λοβώδης πνευμονία 
με αεροβρογχόγραμμα)

 Σπειραματονεφρίτιδα σπάνια σε λοίμωξη από ασπέργιλλο
 Προηγηθείσα θεραπεία με Tazocin → μπορεί ψευδώς θετικό Ag γαλακτομαννάνης
 Ag γαλακτομαννάνης PPV=75%, NPV=85%
 Ag λεγεωνέλλας ειδικότητα έως 100%
 Μη ανάπτυξη ασπέργιλλου στην καλλιέργεια του BAL (NPV=97%, PPV=84%)
 Βελτίωση του ασθενούς μετά την έναρξη τόσο του Ambisome όσο και Klaricid



• Διακοπή Klaricid/Voncon/Ambisome και έναρξη Avelox

400mg x1 και μείωση medrol 12.5mg/ημέρα

• Σταδιακή βελτίωση του ασθενή , απύρετος, σημαντική 

βελτίωση όψης, απογαλακτισμός από το Ο2

• Εξιτήριο 3 μέρες αργότερα

• Creat= 1.26 mg/dl, Hb=9.8 g/dl

• ΓǑ: 1-3 ερυθρά

• Νέα συλλογή ούρων 24ώρου: 0.924 g

• CRP / ΤΚΕ βελτιωμένες





Legionella spp.
• Παθογόνο, αερόβιο, μη σπορογόνο gram (–) βακτήριο

Υπάρχουν τουλάχιστον 50 είδη και 70 ορότυποι 

➢ 70% περιστατικών από L. pneumophila ορότυπος 1 

➢ 20% από L. pneumophila άλλων οροτύπων 

➢ 10% από άλλα είδη Legionella 
✓ L. micdadei 

✓ L. bozemanii 

✓ L. dumoffii 

✓ L. longbeachae 

✓ other species



• Βρίσκεται στα φυσικά 
περιβάλλοντα νερού όπου 
πολλαπλασιάζεται εντός της 
αμοιβάδας 

• Βρίσκεται στα τεχνητά 
περιβάλλοντα νερού 
πιθανώς σε μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις λόγω 
θερμοκρασίας, βιοϋμενίου

• Μεταδίδεται με την 
εισπνοή μολυσμένων 
υδατοσταγονιδίων 

• Στους πνεύμονες τα 
λοιμογόνα στελέχη 
χρησιμοποιούν τα 
μακροφάγα για να 
πολλαπλασιαστούν 

• Δεν έχουν αναφερθεί 
περιστατικά μετάδοσης από 
άνθρωπο σε άνθρωπο



Νόσος Λεγεωνάριων: άτυπη μορφή πνευμονίας , 1-10% της 

πνευμονίας κοινότητας / χρόνος επώασης 2-10 ημέρες 

Κλινική εικόνα
 Υψηλός πυρετός 

 Κεφαλαλγία 

 Μη παραγωγικός βήχας 

 Μυαλγίες

 Διάρροια 

 Άλλες εξωπνευμονικές εκδηλώσεις:

- Μυο-/ενδοκαρδίτιδα

- Σπειραματονεφρίτιδα

- Κυτταρίτιδα

- ΚΝΣ: μηνιγγίτιδα, εγκεφαλικά αποστήματα

 Αδυναμία ανταπόκρισης σε βήτα-λακταμικά αντιβιοτικά

Εργαστηριακά 
ευρήματα

 ↑ δείκτες φλεγμονής

 ↑ φερριτίνη ορού

 Υπονατριαιμία

 ↑ ηπατικά ένζυμα

 μικροσκ. αιματουρία



Νόσος Λεγεωνάριων: άτυπη μορφή πνευμονίας , 1-10% της 

πνευμονίας κοινότητας / χρόνος επώασης 2-10 ημέρες 

Κλινική εικόνα
 Υψηλός πυρετός 

 Κεφαλαλγία 

 Μη παραγωγικός βήχας 

 Μυαλγίες

 Διάρροια ? 

 Άλλες εξωπνευμονικές εκδηλώσεις:

- Μυο-/ενδοκαρδίτιδα

- Σπειραματονεφρίτιδα

- Κυτταρίτιδα

- ΚΝΣ: μηνιγγίτιδα, εγκεφαλικά αποστήματα

 Αδυναμία ανταπόκρισης σε βήτα-λακταμικά αντιβιοτικά

Εργαστηριακά 
ευρήματα

 ↑ δείκτες φλεγμονής

 ↑ φερριτίνη ορού

 Υπονατριαιμία

 ↑ ηπατικά ένζυμα

 μικροσκ. αιματουρία



Διάγνωση
 Ag Legionella ούρα
➢ ευαισθησία 70-80%, ειδικότητα 100% στη νόσο 

από legionella pneumophila serotype 1
➢ θετικό 1 ημέρα μετά την έναρξη συμπτωμάτων, 

μένει για ημέρες – εβδομάδες

 Καλλιέργεια πτυέλων: gold standard, θετική σε 3-5 ημέρες,   
ευαισθησία έως 80%, ειδικότητα 100%, buffered charcoal 
yeast extract (BCYE) agar

 PCR 
➢ μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια από την κ/α



Θεραπεία 
 Κινολόνες, Μακρολίδες, Τετρακυκλίνες

➢ Λεβοφλοξασίνη, Αζιθρομυκίνη
1. Βακτηριοκτόνα
2. Υψηλές συγκεντρώσεις ενδοκυτταρίως και σε πνεύμονα

➢ Εναλλακτικά: μοξιφλοξασίνη, σιπροφλοξασίνη, κλαριθρομυκίνη, 
δοξυκυκλίνη

Διάρκεια θεραπείας: ≥5 ημέρες έως ο ασθενής απυρετήσει για 48h
Ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς / εξωπνευμονική νόσος: ≥14 ημ.

 Κορτικοστεροειδή: Ενδείξεις όπως στη σοβαρή πνευμονία



Πρόγνωση

 Δυνητικά θανατηφόρα μορφή πνευμονίας

Ποσοστό θνησιμότητας 

➢ Νόσος λεγεωνάριων 1-10% 
(ηλικία, συννοσηρότητες, μηχανικός αερισμός, ↑ LDH, καθυστέρηση έναρξης

θεραπείας, ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, ανοσοκαταστολή)

➢ Πυρετός Pontiac 0%

 Εώς και 44% των ασθενών νοσηλεία σε ΜΕΘ (πνευμονία, 

ηπατική νόσος, δύσπνοια, ΚΝΣ)

 Ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς → κίνδυνος υποτροπής, 
χρόνια μορφή (θεραπεία ≤ 6 μήνες) 



Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς



Βιβλιογραφικές αναφορές σε ασθενείς με αυτοάνοσα
νοσήματα και λοίμωξη από Legionella spp. 

 Incidence and risk factors of Legionella pneumophila pneumonia during anti-tumor necrosis 
factor therapy: a prospective French study. Chest. 2013

 Legionella pneumophila serotype 1 pneumonia in patient receiving adalimumab. Emerg
Infect Dis. 2012

 A Fatal Case of Relapsing Pneumonia Caused by Legionella pneumophila in a Patient 
with Rheumatoid Arthritis After Two Injections of Adalimumab. Clin Med Insights Case Rep. 
2013

 Legionella pneumonia after infliximab in a patient with rheumatoid arthritis. Rev Bras 
Reumatol. 2014

 Emergence of Legionella pneumophila pneumonia in patients receiving tumor necrosis 
factor-alpha antagonists. Clin Infect Dis. 2006

 ARDS with septic shock due to Legionella longbeachae pneumonia in a patient 
with polymyalgia rheumatica. Heart Lung Vessel. 2014

 Legionella pneumophila lung abscess in a patient with systemic lupus erythematosus. Am J 
Med Sci. 1987

 Rapidly progressive glomerulonephritis accompanying Legionnaires' disease. Arch Intern 
Med. 1985



Συμπεράσματα

 Η διαφοροδιάγνωση σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς

μπορεί να είναι δύσκολη

 Σε εμπύρετο πρέπει πάντα να αποκλείουμε πρώτα τη 
λοίμωξη, ακόμα και αν η κλινική εικόνα δε συνηγορεί υπέρ 
αυτής

 Οι άτυπες λοιμώξεις είναι συχνές

 Μπορεί να μιμηθούν συστηματική αγγειίτιδα με 
πολυοργανική προσβολή




