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Άνδρας, 76 ετών, ελληνικής  καταγωγής, με 

χρόνια οξυγονοθεραπεία κατ΄οίκον, εισάγεται 

λόγω:

 εμπυρέτου και 

 μείωσης επιπέδου επικοινωνίας.

ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ



ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ

 Η παρούσα νόσος του ασθενούς άρχεται από 48ώρου με 
σταδιακή μείωση επιπέδου επικοινωνίας,  ενώ 

από 24ώρου εμφανίζει εμπύρετο έως 38ο C με ρίγος και 
συνοδό δύσπνοια, μερικώς υφιόμενο με αντιπυρετικά και 
αύξηση της χρόνιας απόχρεμψής του. 

O ασθενής αρχικά εκτιμάται από ιδιώτη παθολόγο 
κατ’οίκον και εν συνεχεία διακομίζεται στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών με παραπεμπτικό σημείωμα.



ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ

 Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με περιοδική οξυγονοθεραπεία 
κατ΄οίκον και εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά με νεφελοποίηση
ιπρατρόπιο/ σαλβουταμόλη και  βουδεσονίδη

 Στεφανιαία νόσος ( CABG προ 8 ετίας) υπό ασπιρίνη και 
μετοπρολόλη

 Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 υπό γλαργινική ινσουλίνη από 10 
ετίας

 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια  (baseline  Cr : 2 mg/dl)

 Υποθυρεοειδισμός υπό λεβοθυροξίνη

 Φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια υπό υδροκορτιζόνη από 4ετίας-
χρόνια λήψη κορτικοστεροειδών λόγω ηωσινοφιλίας στο παρελθόν 
(απότομη διακοπή)

 Άνοια από 5 ετίας υπό δονεπεζίλη, κατακεκλιμένος από έτους

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΖΩΗΣ
 Κάπνισμα >40 πακέτα-έτη. Διακοπή προ 10ετίας



ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ελεύθερο

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αδυναμία λήψης πληροφοριών λόγω 

επηρεασμένης κλινικής κατάστασης του 

ασθενούς.



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 Όψη πάσχοντος, θρέψη καλή.

 Τ=38,8°C, ΑΠ=95/50 mmHg, σφ=83/λεπτό, spO2=83% (στον 
αέρα) με αέριο αίματος pH=7.41 pO2=52 pCO2=35,2 HCO3=22
SO2=83, lac=1,6 RR 28

 S1S2 με συστολικό φύσημα αορτικής 4/6

 ΑΨ μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος δεξιού, μέσου και 
κάτω λοβού, διάχυτοι ρεγχάζοντες με παράταση εκπνοής

 Κοιλία: ΜΕΑ, ήχοι παρόντες, αψηλάφητα υποχόνδρια

Διούρηση: 150ml το 24ωρο

 ΑΝΕ: CGS 7/15 (ομιλία: 1,μάτια: 2, κίνηση: 4), απουσία 
προσανατολισμού σε χώρο, χρόνο και πρόσωπα, χωρίς εστιακή 
σημειολογία, χωρίς παθολογία από τις εγκεφαλικές συζυγίες, 
πελματιαία αντανακλαστικά καμπτικά, κάτω άκρα σε απαγωγή.



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ/ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ (1)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Hct 35,9 %

Hb 11,5 g/dL

MCV 102,6 fl

ΔΕΚ 77 K/μl

WBC 15,10 K/μl

Neut 10,9/72% K/μl

PLTs 192 K/μl

ΠΛΗΡΗΣ ΠΗΞΗ

PT 18,7 sec

APTT 43,8 sec

INR 1,43

D-D 16,87 μg/ml

ινωδογόνο 507 mg/dL

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

γλυκόζη 147 mg/dl

ουρία 88 mg/dl

κρεατινίνη 2,95 mg/dl

νάτριο 150 mg/dl

κάλιο 4,8 mg/dl

ασβέστιο 9 mg/dl

μαγνήσιο 2,14 mg/dl

Ολ

χολερυθρίνη

0,54 mg/dl

Ολ πρωτεΐνες 70,5 g/L

αλβουμίνη 36,2 g/L

SGPT 8 U/L

SGOT 19 U/L

γ-GΤ 15 U/L

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ALP 58 U/L

LDH 486 U/L

CK 427 U/L

CRP 287 mg/L

ΤΚΕ 78 mm

HbA1-c 5,9 %

Fe 14 μg/dl

Φερριτίνη 158 ng/ml

Β12 289 pg/ml

Φυλλικό 7,5 ng/ml

TSH 0,37 mIU/L

τροπονίνη 340 pg/ml



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ/ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ (2)



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ CPK



•ΗΚΓ: SR, 95 bpm, 
διαταραχές 
επαναπόλωσης

•Ro θώρακος: 
σκίαση ΔΕ μέσου 
και κάτω λοβού

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ/ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ (3)



CT  εγκεφάλου: 

•Υπόπυκνη αλλοίωση 7 χιλ στο κέλυφος του φακοειδή πυρήνα 
δεξιά, ως επί ισχαιμικής αλλοίωσης παλαιότερου  χρόνου, 
αγγειακής κατανομής μέσης εγκεφαλικής συζυγίας.
•Υπόπυκνη απεικόνιση περικοιλιακής και υποφλοιώδους λευκής 
ουσίας, ως επί μικροαγγειοπάθειας (μικροισχαιμικής
αιτιολογίας)
•Διεύρυνση  των φλοιωδών αυλάκων και του κοιλιακού 
συστήματος συμβατά με την ηλικία του ασθενούς. 

•Μερική κατάληψη δεξιού σφηνοειδούς κόλπου και ιγμορείων 
άντρων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ/ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ (4)



CT ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (1)



CT ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (2)



CT ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (3)



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ



Δ/Δ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Α. ΚΡΑΝΙΑΚΑ ΑΙΤΙΑ:
 ΑΕΕ (ισχαιμικό/αιμορραγικό)
 Λοίμωξη (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, απόστημα )
 Κάκωση
 Όγκοι (Α΄παθείς ή Β΄παθείς)
 Επιληψία
 Αγγειΐτιδα
 Άνοια
 Κατάθλιψη

Β. ΕΞΩΚΡΑΝΙΑΚΑ ΑΙΤΙΑ:
 Υποξία/υπερκαπνία
 Υπόταση
 Φάρμακα/τοξίνες/αλληλεπιδράσεις/αλκοόλ
 Υπογλυκαιμία
 Δ/χές ηλεκτρολυτών (Na,Mg, Ca)
 Μεταβολικές δ/χές (οξέωση/αμμωνία)
 Λοίμωξη

Vitamins C & D

Vascular

Inflammation

Toxins, trauma, 

tumors

Autoimmune

Metabolic

Infection

Narcotics

Systemic



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ (1)

 Έναρξη  Begalin 3grx2 (GFR:17,7mL/min/1,73m ) και Avelox
400mg x1IV

 Αναπνευστική δυσχέρεια με χρήση ως MV 60% 

 Πολλαπλές αναρροφήσεις

 Εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά μέσω νεφελοποίησης

 Παροδικά αγγειοσυσπαστικό διάλυμα νοραδρεναλίνης έως 
10ml/h με ταυτόχρονη χορήγηση ενδοφλέβιας ενυδάτωσης

 Υδροκορτιζόνη 50mg x4

 Τέθηκε ρινογαστρικός σωλήνας (τρις) για  επιπλέον χορήγηση 
υγρών

 Τέθηκε ουροκαθετήρας για  μέτρηση αποβαλλόμενων ούρων 



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ (2)

Ag λεγιονέλλας ούρων: θετικό

•AMK: απομόνωση CNS

•CGS: 13/15

•Απύρετος με νέα μείωση ΑΨ (δε) ως την κορυφή και  

αμβλύτητα στην επίκρουση

•Μείωση νοραδρεναλίνης σε 3ml/h (ΑΠ 120/70mmHg)

•Μείωση μιγμάτων οξυγόνου σε MV 31%,SatO2:96%

2η ημέρα κλινική βελτίωση



2η α/α Θώρακος

Ζητήθηκε από επεμβατικό ακτινολόγο υπέρηχος θώρακος και αναλόγως 

παροχέτευση παραπνευμονικής συλλογής .



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ (3)

 Ο ασθενής υπέστη ανακοπή με 
μη απινιδώσιμο ρυθμό και 
ανεπιτυχή ανάνηψη.

 Στην καλλιέργεια βρογχικών 
εκκρίσεων, που μας 
γνωστοποιήθηκε μετά το θάνατό 
του, απομονώθηκαν: MRSA, E 
Coli ευαίσθητο, Enterobacter
cloacae.
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ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ

 >60 είδη, >70 ορότυποι, >26 είδη παθογόνα για τον 
άνθρωπο

 Αερόβιο Gram αρνητικό ενδοκυττάριο βακτήριο

 Ειδικά μέσα ανάπτυξης όπως buffered charcoal yeast extract
media

 Απαιτούνται 3-5 ημέρες

 Legionella pneumophila ανευρίσκεται στο 90% των 
πνευμονιών (> 15 ορότυποι πιο συχνά οι 1,4,6 . Ορότυπος 1 
> 85% των περιστατικών) .

 Άλλοι τύποι : legionella micdadei ,L. bozemanii, L. 
dumoffii, L. Longbeachae (Australia and New Zealand)



ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ

 Υπάρχει στο φυσικό περιβάλλον: λίμνες, 

ποτάμια , έδαφος και

 σε τεχνητό περιβάλλον: δεξαμενές, 

ψυκτικούς πύργους, συστήματα 

κλιματισμού, συστήματα ζεστού και 

κρύου νερού, συμπυκνωτές, ντουζ, 

πισίνες και θερμόλουτρα 

(σπα),υγραντήρες και συστήματα 

νεφελοποίησης και χορήγησης οξυγόνου, 

συντριβάνια, υδραυλικές καταστάσεις 

μεγάλων κτηρίων και ξενοδοχείων (ιδίως 

σε Τ 25-45C)

 Επιβιώνει σε biofilm ή ως ενδοκυττάριο 

παράσιτο σε πρωτόζωα π.χ. αμοιβάδα.



ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ



ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ

•Μετάδοση μέσω εισπνοής αερολύματος που προέρχεται 

από μολυσμένο νερό ή χώμα.

•Υψηλή μολυσματική δόση για τον άνθρωπο >1000 

μικροοργανισμοί 

•Μία αμοιβάδα μπορεί να περιέχει εκατοντάδες 

μικροοργανισμούς

•Μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο και μετάδοση στο 

εργαστήριο δεν συμβαίνει λόγω υψηλής μολυσματικής δόσης

•Χρόνος επώασης 2-10 ημέρες για τη νόσο των 

Λεγεωναρίων, 4 ώρες έως 3 ημέρες για τον πυρετό Pontiac



•Μικρός χρόνος επώασης, απουσία πνευμονίας , μικρή διάρκεια νόσησης, 

πλήρης αποκατάσταση χωρίς λήψη αντιβιοτικών καθιστούν την απίθανη την 

λεγιονέλλα ως άμεση αιτία της νόσου (με την έννοια του πολλαπλασιασμού του 

μικροβίου εντός του οργανισμού).

•Η νόσος οφείλεται σε εισπνοή βακτηριακής ενδοτοξίνης ή σε αλλεργική 

αντίδραση σε εισπνεόμενα ζωντανά ή νεκρά βακτήρια λεγιονέλλας ή άλλων 

μικροοργανισμών που συνυπάρχουν με αυτή (αμοιβάδα)

•Η εισπνοή αερολύματος που περιέχει τμήματα του κυτταρικού τοιχώματος της 

λεγιονέλλας προκαλεί ανοσολογική απάντηση σε ινδικά χοιρίδια 

•Η ανοσολογική απάντηση ενισχύεται από την εισπνοή ενδοτοξίνης άλλων 

παθογόνων.

•Πιθανό θετικό τεστ αντιγόνου ούρων εφόσον L. Pneumonophilla ορότυπος 1 και 

με μικρότερη ευαισθησία συγκριτικά με τη νόσο



ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣFlagella (μαστίγιο)

Type ΙV pili (τριχίδια)

Heat shock protein 60 
(πρωτεΐνη θερμικού shock)  
είσοδος στο κύτταρο και 
έκφραση κυτταροκινών

Outer membrane protein. 
Πρόσδεση στο κύτταρο, 
απελευθέρωση 
πρωτεϊνών σε αυτό. 
Αναστολή προσκόλλησης 
λυσοσωματίων στο 
φαγοσωμάτιο

Macrophage infectivity 
potentiator (Mip) protein. 
Προάγει την 
προσκόλληση και την 
φαγοκυττάρωση

MOMPs (Major Outer 
Membrane Proteins) 
πρόσδεση, 
πολλαπλασιασμός, 
σχηματισμός biofilm

Type II secretion 
system 

Dot/ icm type IV secretion system (defective organelle trafficking/ intracellular 
multiplication) παράγει και εκκρίνει πρωτεΐνες επαγωγής (effectors proteins) 
εντός του ξενιστή οι οποίες της επιτρέπουν να οικειοποιηθεί πρωτεΐνες και 
οργανύλια του ξενιστή για τον σχηματισμό οργανιδίου πολλαπλασιασμού της: 
πολλαπλασιασμό, σταθεροποίηση του κενοτοπίου- οργανιδίου, αναστολή 
απόπτωσης του ξενιστή, έξοδο νέων λεγιονελλών

Modulation of Human Macrophages by the Intracellular Pathogen Legionella pneumophila.

Matthias Machner, PhD et all NICHD 2009



ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ
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ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ

 1-10%των πνευμονιών της κοινότητας

 Κρούσματα σποραδικά ή σε επιδημίες.

 Στις Η.Π.Α. το 2015 το 20% των περιστατικών νόσου των Λεγεωνάριων  
προκλήθηκε ενδονοσοκομειακά ή σε μονάδες αυξημένης φροντίδας

 44% χρήζει νοσηλεία σε ΜΕΘ

 1-10% θνητότητα με λήψη κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής.>35%  
χωρίς αντιβιοτική αγωγή

 Εποχική κατανομή: τέλος καλοκαιριού αρχές φθινοπώρου.

 Παράγοντες κινδύνου: ηλικιωμένοι, κάπνισμα, αιθυλισμός, πνευμονική 
νόσος (ΧΑΠ), καρδιοπαθείς, ανοσοκατασταλμένοι, τελικού  σταδίου 
νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένοι οργάνων, ΣΔκοί, διαμένοντες σε 
ιδρύματα, πολλαπλά νοσηλευόμενοι, ταξιδιώτες, ασθενείς σε αγωγή με 
anti-TNF



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

βήχας 41-92%

ρίγος 42-77%

πυρετός 88-90% (>38.8ºC)

20-62% (>40 ºC) 

δύσπνοια 25-62%

κεφαλαλγία 40-48%

διάρροια 21-50%

νευρολογικές δ/χές 4-53%

θωρακικό άλγος 13-35%



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΉΜΑΤΑ

1. Διαταραγμένη  ηπατική και νεφρική λειτουργία, ΟΝΒ, 

αυξημένη CPK- ραβδομυόλυση

2. Λευκοκυττάρωση, θρομβοπενία , ΔΕΠ

3. Υποφωσφαταιμία (επίκτητο Fanconi Syndrome)

4. Αιματουρία και πρωτεϊνουρία, σπειραματονεφρίτιδα

5. Υψηλή τιμή φερριτίνης, προκαλσιτονίνης, CRP

6. Υπονατριαιμία (Νa <130 mEq/l)







ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ ΥΠΕΡ ΝΟΣΟΥ 

ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ

 Εκδηλώσεις από το ΓΕΣ, ειδικά η διάρροια

 Υπονατριαιμία

 Ηπατική δυσλειτουργία, αυξημένη CPK

 CRP>100

 Μη ανταπόκριση στα β-λακταμικά και αμινογλυκοσίδες



ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

 Σπάνια

 Πιο συχνά σε ανοσοκατασταλμένα άτομα

 Παραπνευμονική πλευριτική συλλογή, εμπύημα, 
πνευμονικό απόστημα

 Περιλαμβάνει: κυτταρίτιδα, παραρρινοκολπίτιδα, σηπτική 
αρθρίτιδα,οστεομυελίτιδα ,μόλυνση μεταλλικών 
προθέσεων, παγκρεατίτιδα, πυελονεφρίτιδα , 
περιτονίτιδα, μηνιγγίτιδα)

 Επί μικροβιαιμίας πιθανότητα για μυο-/περι-καρδίτιδα και 
ενδοκαρδίτιδα

 Μόλυνση χειρουργικών τραυμάτων από μολυσμένο νερό



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (1)

 Με PCR

 Με καλλιέργεια σε buffered

charcoal-yeast extract (BCYE) 

(δύσκολα σε αιματούχο άγαρ)

 Με ανίχνευση Ag λεγιονέλλας

στα ούρα

 DFA (Direct fluorescent 

antibody) 

staining=ανοσοφθορισμός, 

ορολογικός έλεγχος 

αντισωμάτων



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (2)

Το αντιγόνο ούρων ανιχνεύεται έως 
μία ημέρα από την έναρξη των 
συμπτωμάτων και παραμένει θετικό 
για ημέρες έως εβδομάδες



ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 Μη ειδικά διηθήματα άμφω αρχικά 

έως πύκνωση με/χωρίς πλευριτική 

συλλογή

 Σε ανοσοκατασταλμένους 

στρογγύλες σκιάσεις με πλευριτική 

συλλογή σύστοιχα

 Τα ευρήματα επιδεινώνονται μετά 

την έναρξη αντιβιοτικής αγωγής 

και παρά την κλινική ανταπόκριση, 

μπορεί να αργήσουν να 

εξαφανιστούν (από 1 έως πολλούς 

μήνες)
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ (1)
Βακτηριοκτόνα

Υψηλές ενδοκυττάριες 
συγκεντρώσεις

Υψηλή διεισδυτικότητα 
στον πνεύμονα

Αποτελεσματική έναντι 
όλων των ειδών

L.Longbeacheae
ανθεκτική στη 
δοξυκυκλίνη

Υψηλές δόσεις 
λέβοφλοξασίνης
(750mg/day) οδηγούν σε 
ταχύτερη ανάρρωση 
συγκριτικά με μικρότερες 
δόσεις (500mg/day)

Μακρολίδες πέραν της 
αζιθρομυκίνης είναι 
βακτηριοστατικές έναντι 
της Λεγιονέλλας

ελαφρά νόσος:  
5ημέρες και εφόσον 

ο ασθενής είναι 
κλινικά σταθερός 

απύρετος για 
τουλάχιστον 48 ώρες

μέτρια - σοβαρή 
νόσος, 

συνοσηρότητες: 7- 10 
ήμερες 

ανοσοκατασταλμένοι: 
14 ημέρες 

εξωπνευμονική
νόσος: μεγαλύτερη 
διάρκεια θεραπείας 

αναλόγως



ΠΡΟΛΗΨΗ

1. Επαγρύπνηση για έγκαιρη ταυτοποίηση 
επιδημιών

2. Δε μεταδίδεται από άτομο σε άτομο -όχι 
απομόνωση ασθενών

3. Μέθοδοι απολύμανσης εγκαταστάσεων:

 Ιονισμός

 Υπερχλωρίωση, 

 χλωρίωση νερού

 χρήση μονοχλωραμίνης,

 θερμικό shock

 χρήση φίλτρων



ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

 70 - 80 °C : Απολύμανση

 66 °C : Θάνατος σε 2’ 

 60 °C : Θάνατος σε 32’ 

 55 °C : Θάνατος εντός 5 -6 ωρών

 > 50 °C : Αναστολή πολλαπλασιασμού

 35 -46 °C : Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης 

 20 -50 °C : Συνθήκες ανάπτυξης

 < 20 °C : Επιβίωση εν υπνώσει





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
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