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Γυναίκα 44 ετών εισάγεται λόγω

 εμπυρέτου

και 

 μυαλγιών.



✓ Η παρούσα νόσος της ασθενούς άρχεται από 
24ωρου με εμφάνιση εμπυρέτου ως 38οC 

(3 κύματα/ημέρα) χωρίς ρίγος, με φρίκια, 
υφιόμενου με παρακεταμόλη με συνοδές διάχυτες 
μυαλγίες.



 Τύφλωση άμφω τραυματικής αιτιολογίας στην 
παιδική ηλικία

 Αλλεργική ρινίτιδα

 Απόστημα τραχηλικής χώρας προ διμήνου

 Λοιμώδης μονοπυρήνωση προ τριετίας

 Τριχοφυτία όνυχος προ έτους

 Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις αναπνευστικού (3 
επεισόδια/έτος από διετίας)



 Κάτοικος Αττικής

 Δασκάλα Μουσικής

 Άγαμη

Έξεις/Τρόπος ζωής
 Καπνίστρια (20py)

 Aλκοόλ: όχι

 Φαρμακευτικές αλλεργίες (-)

 Κατοικίδια ζώα (-)

 Ταξίδια στο εξωτερικό (-)

Κληρονομικό ιστορικό:

θάνατος γονέων σε τροχαίο δυστύχημα



 ουδέν πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα 

νόσο



o Ζωτικά σημεία: θ: 38οC, ΒP: 80/60mmHg, HR: 130/min (ρυθμικοί), 
SpO2: 94% (FiO2: 21%), RR24

o Όψη-Θρέψη: πασχούσης-BMI: αυξημένο (34kg/m2)

o Κεφαλή-Τράχηλος: oμότιμα ψηλαφητές σφύξεις κροταφικών 
αρτηριών, χωρίς τραχηλική λεμφαδενοπάθεια, αψηλάφητος 
θυρεοειδής αδένας, παρίσθμια κφ, χωρίς διάταση σφαγίτιδων
φλεβών, χωρίς φύσημα καρωτίδων

o Καρδιαγγειακό: S1, S2 ταχείς, βύθιοι, ρυθμικοί, χωρίς φύσημα

o Αναπνευστικό: ομότιμο αναπνευστικό ψιθύρισμα, σωληνώδες 
φύσημα μεσότητας-βάσης Αρ πνεύμονα

o Κοιλία: μαλακή, ευπίεστη, ανώδυνη, εντερικοί ήχοι παρόντες, 
ήπαρ/σπλην αψηλάφητα



o Ουροποιητικό: Giordano (-) άμφω

o Νευρικό: προσανατολισμένη, ληθαργική, τετρακινητική, χωρίς 
εστιακή νευρολογική σημειολογία, GCS 15/15

o Λεμφαδένες:  αψηλάφητοι

o Μυοσκελετικό: μυϊκή ισχύς άνω και κάτω άκρων 5/5, χωρίς 
υμενίτιδα

o Δέρμα: φυσιολογική σπαργή, χωρίς εξάνθημα, χωρίς 
περιφερικά οιδήματα 



 Rö θώρακος: 
σκίαση ΑΡ 
κάτω 
πνευμονικού 
πεδίου

 ΗΚΓ: SR, χωρίς 
ισχαιμικές 
αλλοιώσεις



ΗΚΓ εισόδου



WBC 27,03 K/μl

Poly 23,0 Κ/μl

HCT 40,8 %

HGB 13,9 g/dl

MCV 81,9 fl

MCH 27,9 pg

PLTs 234 K/μl

Na+ 136 mmol/l

K+ 4,3 mmol/l

Glu 85 mg/dl

Ur 62 mg/dl

Cre 0,75 mg/dl

Tbil 0,83 mg/dl

AST 124 U/l

ALT 92 U/l

ALP 49 U/l

γGT 16 U/l

LDH 558* U/l

AMS 38 U/L

TP 52,4 g/l

Fe 97 μg/dl

Φερριτίνη 81.7ng/ml

B12 206,4 pg/ml

Φυλλικό
οξύ

8,0 ng/ml

Alb 3.2 mg/dl

Troponine-
T

132 pg/ml 
(<14 
pg/ml)

Ca2+ 8,5 mg/dl

CRP 30 mg/L

CPK 3368 U/l

ΤΚΕ 2 mm

INR 1,41

APTT 36,1 sec

Fib 658 mg

d-
dimers

0,76
μg/ml



➢ Γενική ούρων: pH:4, Ε.Β.:1008, λεύκωμα:αρνητικό, 

πυοσφαίρια: 0-2 κοπ, ερυθρά: 1-3 κοπ, νιτρώδη: (-)

➢ Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού: alb:28,3 g/L, 

α1:3,67 g/L, α2: 6,7 g/L, β1:2,93 g/L, β2:2, 38 g/L, γ: 5,6
g/L, ολικές πρωτεΐνες: 49,60 g/L

➢ ορολογικός έλεγχος για CMV, HSV 1,2, VZV, VCA-EBV,

Adenovirus, Coxsackie, Parvo B19, Τοxo, Echo IgM, HBV, HCV,
HIV: (-)

➢ αιμοκαλλιέργειες, καλλιέργειες ούρων: (-)



➢ ABGs: PH:7:38, PCO2:34 mmHg, PΟ2:66mmHg,

HCO3: 21.4mmol/l

➢ ΝΤ-pro BNP: 21.220 pg/ml

➢ Ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών
ορού:
ΙgG: 457mg/dl (700-1600mg/dl), IgA:185mg/dl, IgM: 80mg/dl

➢ Ag Legionella/πνευμονιοκόκκου, rapid test
γρίπης, Αbs Mycoplasma IgM: αρνητικά

➢ Ολικές πρωτεΐνες ούρων 24ωρου: 0,295gr



Ασθενής 44 ετών με εμπύρετο-μυαλγίες

 λευκοκυττάρωση

 τροπονίνη-T, CPK, ΝΤ-proBNP, CRP ορού

διαφοροδιαγνωστικές σκέψεις?



o Τέθηκε  ΚΦΓ, ουροκαθετήρας κύστης, 24ωρη καταγραφή 
ΗΚΓ ρυθμού/ΑΠ

o έλαβε ενδοφλέβια εμπειρική αντιβιοτική αγωγή με 
πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη,οσελταμιβίρη, 
μοξιφλοξασίνη, βανκομυκίνη

o εισπνεόμενη βρογχοδιασταλτική αγωγή

o ενυδάτωση/αλκαλοποίηση ούρων

o διουρητική αγωγή με φουροσεμίδη



o CT θώρακος/CTPA-κοιλίας-εγκεφάλου:
πυκνοατελεκτασία ΑΚΛ πνεύμονα με συνοδό μικρή 
υπεζωκοτική συλλογή, γραμμοειδείς ατελεκτασίες ΔΑΛ, 
χωρίς ελλείμματα σκιαγράφησης πνευμονικής αρτηρίας-
διόγκωση ΑΡ επινεφριδίου 3,5x4cm, κύστη ήπατος, χωρίς 
παθολογικά διογκωμένους λεμφαδένες

o Καρδιολογική εκτίμηση/ U/S  καρδιάς:
EF:50 %, συγκεντρική υπερτροφία τοιχωμάτων αριστερής και 
δεξιών κοιλοτήτων, ήπια διατεταμένος αριστερός κόλπος, 
PASP<35mmHg, KΚΦ: εφο, με καλή αναπνευστική διακύμανση, 
μικρή περικαρδιακή συλλογή (5mm), χωρίς μορφολογικές 
αλλοιώσεις βαλβίδων-πιθανή διηθητική νόσος

o



➢Παρακέντηση υπεζωκοτικής συλλογής: 

625κκχ, 5% Poly, 75% Lymph, 20% Mes, gram 
χρώση: ουδέν, διίδρωμα, PH>7.1, καλλιέργεια: 
στείρα

➢Mantoux: αρνητική

➢Οσφυονωτίαια παρακέντηση: Ο κοπ, gram 

χρώση (-), αυξημένο λεύκωμα (516 mg/l)



o μοριακός έλεγχος για νόσο Fabry: αρνητικός

o βιοψία λίπους: αρνητική για χρώση Congo red

o ανοσολογικός έλεγχος: ΑΝΑ: (+) >1:640, C3: 69,9
mg/dl, C4, RF εντός φυσιολογικών ορίων

o ορμονολογικός έλεγχος για ACTH, κορτιζόλη, 
ρενίνη, αλδοστερόνη, DHEAS ορού, 
κατεχολαμίνες/μετανεφρίνες ούρων: φυσιολογικός

o ανοσοφαινότυπος λεμφοκυττάρων περιφερικού 
αίματος: χωρίς ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα
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Ασθενής 44 ετών με εμπύρετο-μυαλγίες

 λευκοκυττάρωση

 τροπονίνη-T, CPK, ΝΤ-proBNP, CRP ορού

 πυκνοατελεκτασία πνεύμονα

 καρδιακή ανεπάρκεια

διαφοροδιαγνωστικές σκέψεις?



❑ παγκόσμια επίπτωση 
22/100,000 (1,5 x106 περιστατικά, 
2013)

❑ 5-20%      αίτιο αιφνίδιου 
θανάτου σε νέους ενήλικες

❑ 45%       αίτιο μεταμόσχευσης 
καρδιάς στις ΗΠΑ



Caforio et al, European Heart Journal (2013) 



 Kλινικά συμπτώματα: 
θωρακαλγία, αίσθημα παλμών,
δύσπνοια προσπαθείας, κόπωση

 ΗΚΓ: διαταραχές επαναπόλωσης,
έκτακτες κοιλιακές συστολές, 
παράταση QT, αρρυθμία

 Yπερηχογράφημα καρδιάς: μη ειδικά ευρήματα, 
περικαρδιακή συλλογή ή ενδοκοιλιακοί θρόμβοι σε 
20% περιπτώσεων

 MRI καρδιάς: Lake-Louise κριτήρια

 Βιοψία μυοκαρδίου: gold standard (κριτήρια Dallas)



 Θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας: α-ΜΕΑ, αναστολείς 
ΑΤ-ΙΙ, β-αναστολείς

 Ανοσοκατασταλτική/ανοσοτροποποιητική αγωγή σε 
αυτοάνοσης αρχής (πχ γιγαντοκυτταρική, σαρκοείδωση, 
ΣΕΛ)

 IFN-β σε χρόνια ιογενή μυοκαρδίτιδα με συστολική 
δυσλειτουργία (μελέτη BICC)

 Όχι ΜΣΑΦ/κολχικίνη, ελάττωση φυσικής 
δραστηριότητας

 Εμφυτεύσιμος απινιδωτής/βηματοδότης

 Μεταμόσχευση καρδιάς



MRI ΚΑΡΔΙΑΣ:

 Υπενδοκαρδιακό έμφραγμα προσφάτου ενάρξεως 

(συνύπαρξη ίνωσης και οιδήματος) στο κορυφαίο και πλάγιο
κορυφαίο τοίχωμα της ΑΚ με συνοδό μέτρια περικαρδιακή συλλογή.
Στις ακολουθίες καθυστερημένης ενίσχυσης με γαδολίνιο
παρατηρείται εστία παθολογικής έντασης σήματος υπενδοκαρδιακά
στο κορυφαίο και πλάγιο κορυφαίο τμήμα της αριστερής κοιλίας. Οι
αλλοιώσεις καταλαμβάνουν ποσοστό <5% της μάζας της ΑΡ κοιλίας.

 Συγκεντρική υπερτροφία ΑΚ (Τελοδιαστολικό πάχος μεσοκοιλιακού
διαφράγματος=12 χιλ. όταν στο αντίστοιχο του πλαγίου
τοιχώματος= 9,6 χιλ. Δεν πληρούνται κριτήρια υπερτροφικής
μυοκαρδιοπάθειας)

 Περίσσεια γλωχινικού ιστού στην πρόσθια γλωχίνα της μιτροειδούς



 Στεφανιογραφία: αρνητική για στενώσεις

 Νέο u/s καρδιάς: EF>60 %, χωρίς 
υπερτροφία τοιχωμάτων, ελάχιστη 
περικαρδιακή συλλογή

 Επανέλεγχος NT-pro BNP, τροπονίνης-Τ 
ορού: εντός φυσιολογικών ορίων



 Πρωτοπαθής

❖ κοινή ποικίλη 
ανοσοανεπάρκεια

❖ ανεπάρκεια IgG υποτάξεων

 Δευτεροπαθής

❖ Φάρμακα (αντι-CD20, 
γλυκοκορτικοειδή, 
αντιεπιληπτικά κ.α.)

❖ Αιματολογικές κακοήθειες 
❖ Καταστολή μυελού από 

συστηματικές νόσους
❖ Θύμωμα με 

υπογαμμασφαιριναιμία (Good 
syndrome)

❖ υπερ-IgM σύνδρομα
❖ ανεπάρκεια IgA
❖ συνδυσμένες

ανοσοανεπάρκειες
❖ αγαμμασφαιριναιμία Bruton

❖ Αυξημένη απώλεια 
(εντεροπάθεια με απώλεια 
λευκώματος, εγκαύματα, 
νεφρωσικό σύνδρομο κλπ)



 Διαταραχές φυσικής 
ανοσίας (CGD, προσκόλλησης 
ουδετεροφίλων, ασπληνία,
συγγενήςουδετεροπενία, 
συμπληρώματος,TLR 
υποδοχέων)

 Διαταραχές επίκτητης 
ανοσίας (DiGeorge, SCIDs, CVID, 
hyper-IgM, IgA ανεπάρκεια, 
Wiscott-Aldrich, 
αγαμμασφαιριναιμία)

 Αυτοάνοσο
λεμφοϋπερλαστικό
σύνδρομο, HLH, IPEX, APECED 
κ.α.



 Ανοσοανεπάρκειες επηρεάζουσες την κυτταρική & χυμική ανοσία

(Τ- και Β-λεμφοκύτταρα) 

 Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα ΠΑΑ

(Συνδυασμένες Αν/Αν με συνυπάρχοντα συνδρομικά χαρακτηριστικά)

 Αντισωματικές ανεπάρκειες (πρωταρχικώς)

 Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας/δυσρυθμίας

 Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων

(ως προς τον αριθμό, ή/και τη λειτουργία)

 Ελλείμματα της φυσικής/έμφυτης ανοσίας

 Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές

 Ανεπάρκειες συμπληρώματος

 «Φαινότυποι» Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών

International Union of Immunological Societies: 2017 Primary Immunodeficiency Diseases Committee 
Report on Inborn Errors of Immunity, Picard et al, J Clin Immunology, 2018; 38(1): 96–128





Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΑΣ…

Εμβολιασμός έναντι πνευμονιοκόκκου, 
τετάνου για έλεγχο αντισωματικής
απάντησης




