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Παρουσίαση περιστατικού



 Ασθενής ♂ 56 ετών

 Κτηνοτρόφος 

 Καπνιστής 60pyrs

 BMI 24.2kg/m2

 Ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό

 Κατ’οίκον φαρμακευτική αγωγή: ουδέν

 Δεν αναφέρεται πρόσφατο ταξίδι εκτός Ελλάδας



ΤΕΠ ΓΝ Καρπενησίου

 Απρίλιος 2018
 Εμπύρετο εως 38.9οC
 Βήχας ξηρός
 Δύσπνοια, ταχύπνοια >40αν/min
 SpO2 78% 
 ABGs: 43/38/7.52/HCO3=31 
 Μη μουσικοί ρόγχοι άμφω
 Αιμοδυναμικά σταθερός
 ΗΚΓ κφ, S1, S2 κφ
 CXR: διηθήματα άμφω



Εργαστηριακός έλεγχος ΤΕΠ ΓΝ 
Καρπενησίου

 WBC 6500/μL (neut=86.4%)

 PLT 138000/μL

 Na=131mmol/l

 SGOT=155U/l  SGPT=102U/l

 LDH=861U/l   CPK=973U/l (CK-MB=32)

 CRP=3.8mg/dl



3ήμερη νοσηλεία ΓΝ Καρπενησίου

 Οξυγονοθεραπεία MV 60% 
FiO2 12lt/min

 Υγρά

 Βρογχοδιαστολή

 Αντιμικροβιακή αγωγή
➢Κεφουροξίμη 1.5gr x 3 iv

➢Αζιθρομυκίνη 500mg x 1 
pos



Μετά από 3 ημέρες…

 Ενώ παραμένει στην ίδια κατάσταση..

 Μεταφέρεται στο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» για 
περαιτέρω νοσηλεία



ΤΕΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία

 Όψη πάσχοντος

 Εμπύρετο εως 38οC

 Δύσπνοια με χρήση επικουρικών μυών, 
ταχύπνοια

 ΜΜΡ μέσα και κάτω πνευμονικά πεδία άμφω

 ABGs : 59/36/7.501/28.8HCO3 σε FiO2 60%

 Σταθερός αιμοδυναμικά





Πνευμονολογική κλινική 

Τροποποίηση αντιμικροβιακής αγωγής σε:

Πιπερακιλλίνη ταζομπακτάμη

Αζιθρομυκίνη

Οσελταμιβίρη



Διαγνωστικός έλεγχος

 Αιμοκαλλιέργειες (2 σετ) 

 Καλλιέργειες πτυέλων για κοινά μικρόβια (x2)

 Καλλιέργειες πτυέλων για b-Koch (x2)

 Ag ούρων για Legionella pneumophila και 
Streptococcus pneumoniae (-)

 Έλεγχος αντισωμάτων για : Legionella, 
Mycoplasma, Chlamydia, Leptospira,
Brucella, EBV, CMV

 Απεικονιστικός έλεγχος























CT θώρακος HD 4

 Διηθήματα θολής υάλου και πυκνωτικές αλλοιώσεις 
άμφω, σε περιφερική και περιβρογχοαγγειακή θέση

 Πάχυνση μεσολοβιδίων διαφραγμάτων

 Λεμφαδένες δ 1.5εκ στις πύλες και παρατραχειακά

 Μικρές υπεζωκοτικές συλλογές άμφω.



HD 4 HD 5

WBC
neut

12770
94% 

(12000)

14570
93% 

(13550)

CRP 16,1 24,68

PCT 0,6 8,98



Πνευμονολογική κλινική
Επιδείνωση

 Την 3η ημέρα νοσηλείας (HD5) κι 
ενώ εξακολουθεί να πυρέσσει, 
παρουσιάζει αναπνευστική 
επιδείνωση και οδηγείται σε 
επείγουσα διασωλήνωση λόγω 
περαιτέρω επιδείνωσης της 
αναπνευστικής του ανεπάρκειας
(PaO2/FiO2 = 115)

 Διασωλήνωση δίχως επιπλοκές
και μεταφορά στη ΜΕΘ



Εισαγωγή στη ΜΕΘ ΠΠ 
 ΚΝΣ: υπό καταστολή με μιδαζολάμη και προποφόλη στην 

εισαγωγή του, προποφόλη και ρεμιφεντανύλη στη 
συνέχεια. Κόρες κφ

 Αναπνευστικό: MYA, VC (VT=450ml, RR=25/min, 
PEEP=8cmH2O)-Crs=39, Rmax=20, PEEPi=8, Ppl=18, 
DP=10.

 Κυκλοφορικό: αιμοδυναμικά ασταθής, νοραδρεναλίνη
0.1γ/kg/min, χωρίς σημεία ιστικής υποάρδευσης, lac=1.28

 Νεφρική λειτουργία και αντικειμενική εξέταση 
κοιλίας/ΓΕΣ: κφ

PaO2/FiO2=161



 Θεωρείτε ορθή τη μέχρι τώρα 
διαχείριση της αντιμικροβιακής
αγωγής?

 Θα τροποποιούσατε την 
αντιμικροβιακή αγωγή κατά την 
εισαγωγή στη ΜΕΘ και πώς?



 Λαμβάνονται και στέλνονται κατά την εισαγωγή 
AMK, κ/ες τραχειοβρογχικών εκκρίσεων, κ/ες 
ούρων και πλήρης εργαστηριακός έλεγχος

 Τροποποίηση του αντιμικροβιακού σχήματος σε 
oseltamivir + ceftriaxone + moxifloxacine +
linezolid

 Η καλλιέργεια του 1ου δείγματος βρογχικών 
εκκρίσεων είναι αρνητική για κοινά μικρόβια και 
καλλιεργείται ασπέργιλλος



 Πιστεύετε ότι ο ασθενής πάσχει από 
διηθητική ασπεργίλλωση? 

 Θα προσεγγίζατε με άλλη μέθοδο τη 
διάγνωση?

 Θα χορηγήσετε αντιμυκητιασική
αγωγή? 



 Voriconazole iv 300mg x 2

 Εξακολουθεί να πυρέσσει και επιδείνωση αναπνευστικής 
λειτουργίας (PaO2/FiO2 = 100) και ακτινολογικής εικόνας

 3η μέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ:Τροποποίηση αντιμικροβιακής
αγωγής. Διακοπή ceftriaxone, moxifloxacine και 
linezolid. Έναρξη meropenem + colistin + doxycycline
και συνέχιση oseltamivir και voriconazole

 5η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ: (3 ημέρες υπό αγωγή με 
voriconazole) διενέργεια βρογχοσκόπησης και λήψη BAL

 Β-D-glucan ορού





BAL

 καλλιέργειες κοινά : (-)

 καλλιέργειες μύκητες + PCP (-)

 Ιολογικό πάνελ : influenza A θετικό (PCR)



BAL

 καλλιέργειες κοινά : (-)

 καλλιέργειες μύκητες + PCP (-)

 Ιολογικό πάνελ : influenza A θετικό (PCR)

 Galactomannan BAL : θετικό (>100U/ml)



 Η βαριά κλινική και ακτινολογική 
εικόνα του ασθενή οφείλεται στη 
γρίπη ή στη διηθητική 
ασπεργίλλωση?



IDSA guidelines 2016



Nguyen et al., Journal of clinical microbiology 2007
45(9): 2787–2792

 The sensitivity, specificity, and negative predictive value (NPV) 
for a BAL GM level of >1.0 were 100%, 88.1%, and 100%, 
respectively. 

 Positive predictive value (PPV) was only 42.9%, likely reflecting 
the low prevalence of pulmonary aspergillosis among 
nonimmunosuppressed patients. 

 BAL GM test did not identify any cases that were not diagnosed 
by conventional methods like microscopy and culture. 



 Ο ασθενής επιδεινώνεται αναπνευστικά και την HD 12 
(D7 ICU) τίθεται για 12 ώρες σε prone position, όπου 
και σταθεροποιείται.

 Την HD 15 και D9 της αγωγής με voriconazole, ο 
ασθενής εξακολουθεί να βρίσκεται σε βαριά κατάσταση 

 Καλλιέργειες βρογχικών εκκρίσεων: Acinetobacter
baumanii>105CFU/ml πανανθεκτικό- προστίθεται
vancomycin

 Εκσεσημασμένη αύξηση των ηπατικών ενζύμων 

























CTPA- CT ΑΚΚ 

 CTPA: χωρίς έλλειμμα πλήρωσης. Νέες πυκνωτικής 
υφής αλλοιώσεις κατά τόπους άμφω που 
συνοδεύονται από βρογχεκτασίες που δεν 
προϋπήρχαν. Μερική υποχώρηση των περιοχών 
πυκνότητας θολής υάλου άμφω. Νέα περικαρδιακή
συλλογή. Ευρήματα που μπορεί να αφορούν διηθητική 
ασπεργίλλωση

 CT ΑΚΚ: ηπατομεγαλία



US ΑΚΚ

 Ήπαρ αυξημένων ορίων (16.5εκ) φυσιολογικής 
ηχογένειας

 Χοληδόχος κύστη με φυσιολογικό τοίχωμα και  
ίζημα εντός αυτής.

 Μικρή ασκιτική συλλογή περιηπατικά και 
παρακολικά ΔΕ.



Ο ασθενής παραμένει σε πολύ βαριά 
κλινική κατάσταση ενώ παρουσιάζει 
και σοβαρή διαταραχή της ηπατικής 
βιοχημείας:

 VAP από Acinetobacter?

 Θεραπευτική αστοχία 
Voriconazole?
 Αν ναι, αντικατάσταση από άλλο 
παράγοντα?



IDSA guidelines 2016



 Διακοπή voriconazole. 

 Έναρξη liposomal 
amphotericin B και 
anidulafungin.

 Ενέργειες για προμήθεια 
isavuconazole.



Καμία βελτίωση….
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 Την HD 19 η κατάστασή του επιπλέκεται από 
VAP από πολυανθεκτική Klebsiella pneumoniae 
για την οποία ενισχύεται η αγωγή του με 
γενταμικίνη.

 Ωστόσο, δεν παρουσιάζει βελτίωση και εν μέσω 
βαρέος σηπτικού επεισοδίου, καταλήγει. 



Ultrastructural morphology displayed by the fungal organism 

Aspergillus fumigatus Photo Credit: CDC



Am J Respir Crit Care Med 2006



Lancet Respir Med 2018

 retrospective multicentre cohort study

 adult patients with severe influenza admitted to 
seven ICUs across Belgium and The Netherlands 
during seven influenza seasons



 IPA :  83 (19%) of 432 patients admitted with 
influenza, a median of 3 days after admission to the 
ICU. 

 Incidence similar for influenza A and B. 

 Immunocompromised patients with influenza: 
incidence of IPA 32% (38 of 117 patients)

 non-immunocompromised influenza case 
group:incidence 14% (45 of 315 patients). 

 Only 16 (5%) of 315 patients in the control group 
developed invasive pulmonary aspergillosis. 

 Influenza was found to be independently associated 
with invasive pulmonary aspergillosis (adjusted odds 
ratio 5·19; 95% CI 2·63–10·26; p<0.0001)

Lancet Respir Med 2018



Influenza & Aspergillus

 In the influenza cohort:

➢ ICU mortality was higher in 
patients with invasive pulmonary 
aspergillosis than in patients 
without it 

➢ ICU stay was longer 

➢ mortality 90 days after ICU 
admission was higher in those with 
invasive pulmonary aspergillosis
(51% vs 28%, p=0·0001). 

➢ Patients with invasive pulmonary 
aspergillosis required mechanical 
ventilation more often and for a 
longer period than did patients 
without it.  

Lancet Respir Med 2018



Αναθεωρημένοι ορισμοί για τη διηθητική μυκητιασική
νόσο (European Organization for Research and 
Treatment of Cancer/Mycosis Study Group 

 Proven invasive fungal disease: histopathologic evidence of 
fungal invasion

 Probable IPA: host factors + clinical features +  positive 
mycology

 Possible IPA: host factors + clinical features but in the 
absence of or with negative mycological criteria

 Cases that do not fall into one of these three categories 
are considered nonclassifiable

De Pauw et al Clin Infect Dis 2008



Blot et al, Am J Respir Crit Care Med 2012

all 4 



JAMA 1979



Thorax 1980



Πιθανές αιτίες…

 breakdown of bronchial mucosa, disruption of 
mucociliary clearance, and secretion of interleukins

 impaired development of adaptive immunity in the most 
severe cases of pandemic influenza

 Influenza is also thought to affect the Th1/Th2 
balance

 some reports have implicated steroid use with 
occurrence of fungal superinfection

Crum, Open Forum Infect Disease 2016
Bermejo-Martin et al, Crit Care. 2010
Shah et al, Diagn Microbiol Infect Dis 2018





ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03391492

 Prospective multicentre case-control study 

 Dutch and Belgian ICUs 

 invasive pulmonary aspergillosis (IPA) in ICU 
patients with severe influenza VS  influenza-
negative control patients with severe 
community-acquired pneumonia during the coming 
three influenza seasons (2017-2020)

 Incidence-outcome-clinical characteristics-risk 
factors 



 Due to the association of severe influenza infections with 
IPA among ICU-admitted patients, its early occurrence after 
ICU admission, and the associated poor outcomes, public 
health authorities should raise awareness about this issue 
among ICU physicians and clinical microbiologists. 



ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03378479



Σας Ευχαριστώ


