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 Εισαγωγή στην Α’ Π.Παθολογική Κλινική  Γ.Ν.Α. Λαϊκό για 

διερεύνηση παρατεινόμενου εμπύρετου

 Πυρετός ως 390 C από 20ημέρου



Παρούσα Νόσος

 Μία εβδομάδα προ εισαγωγής, επίσκεψη σε ΤΕΠ για πυρετό 
και διάχυτο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, χωρίς κνησμό

 Λοίμωξη αναπνευστικού (;)
 Χορήγηση μοξιφλοξασίνης
 Τρεις ημέρες μετά, μη βελτιούμενη κλινική εικόνα και 

επίσκεψη σε ιδιώτη: αλλαγή σε κεφουροξίμη και CT θώρακος



Πάχυνση διάμεσου ιστού, ελαφρά ανομοιογένεια πνευμονικού 
παρεγχύματος με εναλλαγές περιοχών αυξημένης και μειωμένης 
σκιερότητας ως επί διαταραχής αερώσεως του παρεγχύματος 
λόγω παθολογίας των μικρών αεραγωγών



Ατομικό Αναμνηστικό

 Ρευματοειδής αρθρίτιδα
o Θεραπεία με μεθοτρεξάτη και tofacitinib
o Διακοπή προ 20 ημέρου

 Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο EF%
 Παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή
 Αρτηριακή υπέρταση
 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση



Φυσική εξέταση

 Πυρετός 38.8 ºC

 Διάχυτο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα κορμού και άκρων, 
χωρίς κνησμό

 ΑΠ 120/60, σφύξεις 90/min

 Ακρόαση πνευμόνων: τρίζοντες αριστεράς βάσης



Εργαστηριακές εξετάσεις

 WBC: 9,140 K/μl  (poly 83,5%)
 Hb 10gr/dl, Hct 28.6%, MCV 92fl, Plt 188Κ/μL
 CRP 200mg/lt (κφ 0-5), PCT 1.11ng/ml (κφ <0.5)
 Na 128mmol/lt, υπόλοιπα βιοχημικά ΕΦΟ

 Sat 86.7% FiO2 21% : pH 7.56 pO2 47.2mmHg pCO2
39.9mmHg HCO3 34.9mmol/lt

 Α/α θώρακος: επίταση διάμεσου ιστού



Εργαστηριακές εξετάσεις

 Αιμοκαλλιέργειες: (-)

 Αντιγόνα ούρων για Legionella και πνευμονιόκοκκο: (-)

 Quantiferon: (-)

 CMV, EBV, HSV, V-Z: IgG (+), IgM (-)

 β-D-γλουκάνη: εκκρεμεί



Πορεία νόσου

 Εμπειρική έναρξη κεφταρολίνης / κλαριθρομυκίνης
 3η ημέρα νοσηλείας: αναπνευστική επιδείνωση

o pO2 60mmHg στα 2lt/min→MV 50%
o Mη μουσικοί ρόγχοι αμφοτερόπλευρα

Τροπονίνη : άνοδος από 21pg/ml (εισαγωγή) → 660pg/ml

ΕCHO: EF 30%, μικρή MR, μέτρια TR, PASP 40mmHg, KKΦ διατεταμένη 
με καλή αναπνευστική διακύμανση, αμφικολπική διάταση, ακινησία μέσου 
κορυφαίου ΜΚΔ και κορυφής



CΤPA: Σαφή σκιαγράφηση πνευμονικής αρτηρίας και των κλάδων αυτής,
εκτεταμένες συμμετρικές περιπυλαίες πυκνώσεις (πιθανώς καρδιακής 
αιτιολογίας), διάταση καρδιακών κοιλοτήτων, πλευριτική συλλογή ιδίως 
αριστερά, χωρίς παθολογικά διογκωμένους λεμφαδένες

CT θώρακος με πρωτόκολλο πνευμονικής εμβολής



Πορεία νόσου 
 5η ημέρα: περαιτέρω αναπνευστική επιδείνωση

o Μάσκα μη επανεισπνοής
o Αύξηση δόσεις διουρητικών
o Αλλαγή σε πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, μοξιφλοξασίνη

 6η ημέρα: αναπνευστική επιδείνωση και αιμοδυναμική 
αστάθεια
o Έναρξη νοραδρεναλίνης
o Προσθήκη TMP/SMX



Πορεία νόσου

 8η ημέρα: πυρετός ως 400 C
o Έναρξη μεθυλπρεδνιζολόνης 60mg
o Aλλαγή σε μεροπενέμη, βανκομυκίνη + TMP/SMX

 Περαιτέρω αναπνευστική επιδείνωση και πτώση επιπέδου 
συνείδησης → Διασωλήνωση 

 CT Θώρακα /κοιλίας

 Εισαγωγή στη ΜΕΘ



CT θώρακα-κοιλίας: μικρή απεικονιστική επιδείνωση των πυκνώσεων 
στους κάτω λοβούς και μικροί λεμφαδένες στο μέσο μεσοθωράκιο, 
χωρίς αξιόλογα ευρήματα από την κοιλία



Διαφοροδιαγνωστικές σκέψεις



1η ημέρα νοσηλείας στη ΜΕΘ
(9η συνολικά)

Υποξυγοναιμία: pΟ2/FiO2 = 140
 Πυρετός ως 39,20 C
 Αιμοδυναμική αστάθεια (Νora 30 γ/min)
 ΕCHO: EF 30%, ακινησία μέσων κορυφαίων τμημάτων με 

υπερσυσπαστικότητα όλων των βασικών τμημάτων  
(Takotsubo)

 Εργαστηριακές εξετάσεις:
o Hb 8.2gr/dl, Hct 25.2%, PLT 162,000K/μl,                            

WBC 9,700K/μl (poly 70% )
o CRP 36mg/lt , PCT 4.22ng/ml 
o Να 154mmol/lt   K 3,6mmol/lt   Troponin  238 pg/ml  
o Urea105mg/dl Cr 1.94 mg/dl 
o AST 76 U/lt   ALT 22U/lt   γGT 97 U/lt   



Α/α θώρακος (1η ημέρα στη ΜΕΘ)







Πορεία νόσου στη ΜΕΘ

 Αιμοκαλλιέργειες: (-)
 β-D-γλουκάνη: <70pg/ml (-)
 PCR CMV στο αίμα : 1,008.210  Χ 106 iu/ml
 Καλλιέργεια βρογχικών εκκρίσεων : εκκρεμεί
 FilmArray βρογχικών εκκρίσεων: 

Acinetobacter baumanii 107 copies/ml 
 Έναρξη ganciclovir IV
 Προσθήκη colistin, διακοπή vancomycin

2η ημέρα νοσηλείας



Πορεία νόσου

 Αντιμικροβιακή αγωγή:
o Meropenem
o Colistin
o TMP/SMX 
o Ganciclovir



5η ημέρα νοσηλείας

Εμπύρετο (38.70 C)
Αιμοδυναμική αστάθεια (νοραδρεναλίνη)
Kαλλιέργεια βρογχικών εκκρίσεων:

o Αcinetobacter baumanii
o Stenotrophomonas maltophilia

Άμεσος ανοσοφθορισμός βρογχ. εκκρίσεων για Pneumocystis 
jirovecii: (-)



Καλλιέργεια Βρογχικών Εκκρίσεων  - Αντιβιόγραμμα



Καλλιέργεια Βρογχικών Εκκρίσεων  - Αντιβιόγραμμα



5η ημέρα νοσηλείας
Παρακέντηση πλευριτικής συλλογής αριστερά:

o Εξίδρωμα, ουδετερόφιλα 10%, λεμφοκύτταρα 48%
o Gram χρώση και καλλιέργεια: (-)
o ADA 8.3 ιu/lt (-)
o Κυτταρολογική: αρκετά μεσοθηλιακά και λεμφοκύτταρα, 

δίχως στοιχεία κακοήθειας



6η ημέρα νοσηλείας

Εμπύρετη και αιμοδυναμικά ασταθής
Αιμοκαλλιέργειες (-)
PCR CMV στο πλάσμα: 218,096 X 10*3iu/ml θετικό (μειούμενο)
Βρογχοσκόπηση με λήψη BAL

o Παρουσία πυωδών εκκρίσεων, απουσία εύθρυπτου –
ερυθηματώδους βλεννογόνου



8η ημέρα νοσηλείας

Προοδευτική πτώση πυρετού
Απαντήσεις από BAL

o Κυτταρολογική: εικόνα έντονης φλεγμονής, κυψ. Μακροφάγα 
26%, λεμφοκύτταρα 14%, πολυμορφοπύρηνα 55%, επιθήλια 
5%

o χρώσεις PAS και Grocott (-) 
o στοιχεία κακοήθειας (-)
o PCR CMV (+)
o PCR για ΤΒ : (-)
o Καλλιέργεια: Α. baumanii και S. maltophilia



10-14η ημέρα νοσηλείας

Απύρετη,αιμοδυναμικά βελτιούμενη
 θρομβοπενία (99.000-66.000Κ/μL)
PCR για CMV στο αίμα: 10,520 X 103 iu/ml

Διακοπή TMP/SMX / έναρξη levofloxacin
Διακοπή Meropenem
Προσαρμογή δόσης ganciclovir



16η ημέρα νοσηλείας

Απύρετη, αιμοδυναμικά και αεριομετρικά βελτιούμενη

WBC 5,660K/μL, PLT 61,000 K/μL, Hct 27.2%

Καλλιέργεια ΒΕ (-) και διακοπή Colistin



Πορεία νόσου
16η ημέρα νοσηλείας



17η ημέρα νοσηλείας

Απύρετη, αιμοδυναμικά σταθερή
WBC: 3,110 K/μL,  PLT 35,000 K/μL, Hct 25.6%
Καλλιέργεια ΒΕ (-)
PCR για CMV στο αίμα: 2,635 X 103 iu/ml

Διακοπή ganciclovir



Παγκυττοπενία
Σκέψεις για την αιτιολογία της



Παγκυττοπενία

Τοξικότητα γκανσικλοβίρης

Τοξικότητα TMP/SMX

CMV μυελοτοξικότητα

Νέα λοίμωξη και σήψη



Την 20η ημέρα νοσηλείας

 WBC: 1,120K/ml PLT 13,000 Κ/μL, Hct 21.8%
 Ferritin 610, INR 1,38, APPT45 , Fib 300mg/dl
 έναρξη GCSF (φιλγραστίμη (Ζarzio) 48MU)
 Απύρετη
 A/A Θώρακος χωρίς αλλαγές
 Καλλιέργειες αίματος
 Επεισόδιο αιματοχεσίας
 Μεταγγίσεις RBC, FFPs, PLT



ΔΔ ΣΚΕΨΕΙΣ

 CMV κολίτιδα

 Κολίτιδα από αντιβιοτικά
 Clostridium difficile κολίτιδα
 Ισχαιμική κολίτιδα
 Θρομβοπενία και υποκείμενη  εξεργασία ΓΕΣ



21η ημέρα νοσηλείας 

 WBC: 830, PLT 18000, Hct 24.9%

 Ορθοσιγμοειδοσκόπηση: 
 - χωρίς εικόνα ενεργού αιμορραγίας
 - ανεύρεση εστίας ελκωτικής, μη αιμάσσουσας
 - λήψη βιοψίας από νεκρωτικές αλλοιώσεις

 έναρξη foscarnet



πιθανή CMV κολίτιδα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΟΡΘΟΥ







Ανοσοϊστοχημεία



22η ημέρα νοσηλείας 

 νέο επεισόδιο αιματοχεσίας με συνοδό  αιμοδυναμική 
αστάθεια

 WBC: 570 PLT 9000 Hct 21.3
 Πυρετός 39 ºC 
 RBC, FFPs, PLTs, κρυσταλλοειδή, νοραδρεναλίνη 
 PCR CMV στο αίμα: 1,236 X 10*3iu/ml
 Νέες καλλιέργειες
 Προσθήκη μεροπενέμης, δαπτομυκίνης, αντιμυκητιακού



22η ημέρα νοσηλείας 



24η ημέρα νοσηλείας

 Συνέχιση αντιμικροβιακής αγωγής

Ίδια αιματολογική εικόνα

 RBCs, FFPs, νοραδρεναλίνη υδροκορτιζόνη, βαζοπρεσσίνη

 Παρουσιάζει περαιτέρω αιμοδυναμική αστάθεια/κατάρριψη μη 
αναστρέψιμη

 Κατάληξη



ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΣ  (CMV)
O CMV : ιός διπλής έλικας DNA (οικογένεια  herpesviridae)

 Μολύνει παγκοσμίως το 60-90% του πληθυσμού.

Μετάδοση 
με το φιλί, τη σεξουαλική επαφή, επαφή των 
χεριών με σάλιο ή ούρα και εν συνεχεία 
ενοφθαλμισμό του ιού στους βλεννογόνους των 
οφθαλμών, της μύτης ή του στόματος
κάθετα από την έγκυο προς το έμβρυο ή με 
τον θηλασμό
κατά τη μετάγγιση παραγώγων αίματος ή 
μεταμόσχευση οργάνων



Oρισμοί

 Λοίμωξη από CMV: Aπομόνωση του ιού ή των αντιγόνων του 
ή του DNA σε οποιοδήποτε δείγμα σωματικού υγρού ή ιστού 

 Νόσος από CMV: Προσβολή «οργάνων-στόχων» από τον 
ιό,κλινικό σύνδρομο και απομόνωση του ιού σε ιστό ή στο 
αίμα.

CID. 2017;64



CMV σε ανοσοεπαρκές άτομο

 Ανοσοεπαρκείς ασθενείς: ασυμπτωματική λοίμωξη CMV

Σε μικρό ποσοστό ασθενών: σύνδρομο παρόμοιο της λοιμώδους 
μονοπυρήνωσης, ενίοτε με παρουσία διεγερμένων λεμφοκυττάρων στο 
περιφερικό αίμα αλλά χωρίς ετερόφιλα αντισώματα

 Μετά την πρωτολοίμωξη: CMV δια βίου στον οργανισμό, εντός των 
μακροφάγων κυττάρων (“lifelong latent infection”)



CMV και ανοσοκαταστολή

 Σε περίπτωση ανοσοκαταστολής (ειδικά σε κυτταρική ανοσία): πιθανή 
επανενεργοποίηση CMV → ενεργό (διηθητική) νόσο

 Υψηλό κίνδυνο για νόσο ασθενείς με:
o HIV
o Αιματολογική ή άλλη κακοήθεια
o Μεταμόσχευση
o Θεραπεία με κορτικοστεροειδή
o Θεραπεία με ανοσοτροποποιητικά φάρμακα



Μεθοτρεξάτη και CMV
 Μεθοτρεξάτη :Iσχυρός ανοσοτροποποιητικός παράγοντας στα 

λεμφοκύτταρα

 Πνευμονικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια αγωγής με μεθοτρεξάτη:
είτε ανοσοαλλεργική πνευμονίτιδα είτε λοίμωξη

 Ευκαιριακές λοιμώξεις: οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας 

 Αναζήτηση CMV ως πιθανό αίτιο σε ασθενείς με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα (υπό ανοσοτροποποιητική αγωγή) + πνευμονία 



Tofacitinib και CMV

 Από του στόματος JAK (Janus Kinase) εκλεκτικός αναστολέας των 
JAK1 και JAK3 υποδοχέων

 Παρεμπόδιση της ενδοκυττάριας μετάδοσης σήματος προ-
φλεγμονωδών κυττοκινών, όπως η IL-6 και η IFNγ

 H ενεργοποίηση σήματος μέσω των JAK υποδοχέων→ την 
ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων, τον πολλαπλασιασμό και τη 
λειτουργία τους

 Επομένως η αναστολή των JAK υποδοχέων→ καταστολή της 
ανοσολογικής απάντησης



Κλινική εικόνα CMV λοίμωξης

 Πνευμονίτιδα
 Αμφιβληστροειδίτιδα
 Κολίτιδα, οισοφαγίτιδα, ηπατίτιδα, παγκρεατίτιδα
 Εγκεφαλίτιδα, απομυελινωτική πολυνευροπάθεια
 Μυοκαρδίτιδα

 Μη ειδικά σημεία και συμπτώματα :
 Ξηρός βήχας, δύσπνοια και πυρετός στην πνευμονία
 Αιματοχεσία και διάρροια στην κολίτιδα



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Ορολογικές εξετάσεις

 Οι ορολογικές εξετάσεις: καμία χρησιμότητα για τη διάγνωση 
CMV νόσου σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς

 Πριν από μεταμόσχευση: οροθετικότητα δότη και λήπτη →
κατάλληλη προφυλακτική θεραπεία

 IgM αντισώματα: οξεία λοίμωξη CMV, (+) για 4-6 μήνες 
 ΙgG αντισώματα: παλαιά λοίμωξη

 Βαρέως πάσχοντες ασθενείς: ίσως δίχως ανάπτυξη
αντισωμάτων

UpToDate, 2020
Al‐Omari et al. Ann. Intensive Care (2016) 6:110 



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Ποσοτική PCR για CMV DNA

 Εξέταση επιλογής για:

- τη διάγνωση της ενεργού συμπτωματικής CMV νόσου
- τη χορήγηση προφυλακτικής αγωγής και 
- την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στην αντιική αγωγή

 PCR στο αίμα: πιο ευαίσθητη από PCR στο πλάσμα



Ποσοτική PCR για CMV DNA
 Υψηλότερο ιικό φορτίο→ συμπτωματική CMV νόσο

 Δεν υπάρχει συγκεκριμένη cut-off τιμή που να υποδηλώνει  με 
βεβαιότητα νόσο.

 Συνήθως >2000-5000copies/ml → νόσο  από CMV
 86% ευαισθησία και 87% ειδικότητα αν >5000 copies/ml

 100% ευαισθησία >20.000 copies/ml

 Σημαντικός και ο ρυθμός αύξησης του ιικού φορτίου : ταχύτερος 
ρυθμός αύξησης →αυξημένη πιθανότητα για CMV νόσο

Εmery VC, et al. Lancet. 2000;355(9220):20



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Αντιγόνο pp65 στο αίμα

 Ταχεία και άμεση ανίχνευση πρωτεϊνών CMV (pp65) στα λευκοκύτταρα 
του αίματος  (σε 24 ώρες)

 Τα αποτελέσματα = ως αριθμός κυττάρων με θετική χρώση στο σύνολο 
των μετρήσιμων κυττάρων

 Καλή ευαισθησία σε HIV ασθενείς και σε ασθενείς με μεταμόσχευση 
συμπαγών οργάνων

 Δίχως ευαισθησία της σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με αριθμό 
ουδετεροφίλων <1000 κύτταρα/μl

Πιο ευαίσθητη μέθοδος από την κ/α αίματος για CMV

Προτιμητέα στα περισσότερα εργαστήρια η PCR



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Καλλιέργειες

 Χαμηλή ευαισθησία

 Θετική καλλιέργεια αίματος: μεγάλη ειδικότητα για CMV

 BAL, κ/α ούρων/κοπράνων : η ανίχνευση του ιού δεν αποδεικνύει 
κλινική νόσο (ειδικά σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς)

 Μειονέκτημα: αναμονή 4-6 εβδ για το αποτέλεσμα ανάλογα με το 
ιικό φορτίο

 Shell vial culture: ταχεία μέθοδος, αλλά με την ίδια χαμηλή 
ευαισθησία.



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Ιστολογικές εξετάσεις

 gold standard για τη διάγνωση διηθητικής CMV νόσου: ανίχνευση
εγκλείστων CMV (δηλ  είτε βασεόφιλα ενδοπυρηνικά, είτε ηωσινόφιλα 
κυτταροπλασματικά) σε δείγμα βιοψίας.

 Επιβεβαίωση διάγνωσης με ανοσοιστοχημική χρώση



CMV ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ

Έγκλειστα : «μάτια κουκουβάγιας»



CMV ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ



Διάγνωση διηθητικής νόσου

 Η θετική κ/α υλικού βιοψίας δεν εξασφαλίζει διηθητική νόσο, 
λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης του υλικού με αίμα ή άλλες 
σωματικές εκκρίσεις, χωρίς να υπάρχει νόσος.

 Ιστολογική εξέταση και PCR στο αίμα ή στο πλάσμα.
 Αρνητική PCR δεν αποκλείει CMV νόσο, ιδιαίτερα σε ασθενείς 

με νόσο του γαστρεντερικού, πνευμονία ή 
αμφιβληστροειδίτιδα.

 Η απουσία εγκλείστων στην ιστολογική εξέταση: μη 
αποκλεισμός νόσου, λόγω λήψης ακατάλληλου δείγματος



Φάρμακα για θεραπεία CMV
Φάρμακο Μηχανισμός δράσης Ανεπιθύμητες ενέργειες
Ganciclovir Αναστέλλει ανταγωνιστικά τη 

σύνδεση της τριφωσφορικής 
δεοξυγουανοσίνης με την DNA 
πολυμεράση με αποτέλεσμα 
αναστολή σύνθεσης του DNA

Θρομβοπενία, λευκοπενία, 
αύξηση κρεατινίνης, πυρετός, 
έμετοι, διάρροια

Valganciclovir Μετατρέπεται σε γκανσικλοβίρη 
στον οργανισμό, πολύ μεγαλύτερη 
βιοδιαθεσιμότητα

Όπως γκανσικλοβίρη

Foscarnet Μη ανταγωνιστικός αναστολέας 
πολλών RNA και DNA 
πολυμερασών του ιού

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές, 
πυρετός, έμετοι, διάρροια, 
αναιμία, ακοκκιοκυτταραιμία, 
νεφρική ανεπάρκεια, 
καρδιοτοξικότητα, τοξικότητα 
ΚΝΣ, ηπατοτοξικότητα

Cidofovir Καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό 
του CMV αναστέλλοντας 
εκλεκτικά την σύνθεση του DNA

Πυρετός, αλωπεκία, 
εξάνθημα, τοξικότητα σε 
οφθαλμούς, νεφρούς και ΓΕΣ, 
βήχας, δύσπνοια



Παρακολούθηση ανταπόκρισης

 Επανάληψη ιικού φορτίου ανά εβδομάδα.
 Αξιόλογες οι διαφορές στο ιικό φορτίο, όταν αυτές 

υπερβαίνουν 3-5 φορές την αρχική του τιμή
 Πτώση του ιικού φορτίου κατά τη διάρκεια των πρώτων 

εβδομάδων θεραπείας→ ενδεικτικό ανταπόκρισης στην 
αγωγή

 Ασθενείς με αντοχή στη γκανσικλοβίρη: εμμένοντα υψηλά 
επίπεδα ιικού φορτίου κατά τη διάρκεια της θεραπείας.



Ευχαριστώ πολύ
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