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Ο Α. fumigatus απομονώνεται στο 
90% των περιπτώσεων, με τους 
A.flavus, A.terreus και A.niger 

να ανευρίσκονται στις υπόλοιπες περι-
πτώσεις. Άλλα, λιγότερο παθογόνα είδη 
μπορούν επίσης να προκαλέσουν λοι-
μώξεις, σε ασθενείς με έντονη ανοσο-
καταστολή. Τα είδη που ανήκουν στην 
κατηγορία αυτή είναι: Α. amstelodami, 
A. avenaceus, A. caesiellus, A. candidus, 
A. flavipes, κ.ά. Η απομόνωση αυτών 
των ειδών θα πρέπει να θεωρείται ση-
μαντική, μόνο όταν η πιθανότητα ύπαρ-
ξης νόσου συμβαδίζει με την ανοσολο-
γική κατάσταση και την κλινική εικόνα 
του ασθενούς.

Η μετάδοση των σπόρων του μύκητα στον 
άνθρωπο γίνεται μέσω εισπνοής κονιδίων. 
Μελέτες της σύστασης του αναπνεόμενου α-
έρα έχουν δείξει ότι ο άνθρωπος μπορεί να 
εισπνέει εκατοντάδες σπόρους του μύκητα 
ημερησίως, ελάχιστοι όμως είναι αυτοί που 
νοσούν τελικά από ασπέργιλλο. Επομένως 
όποτε απομονώνεται αυτός ο μικροοργανι-
σμός, θα πρέπει να διαχωρίζεται αν πρόκει-
ται για αποικισμό ή για λοίμωξη. Αναλόγως της ανοσολογικής κα-
τάστασης του ξενιστή και της μολυσματικότητας του μύκητα, οι πα-
θήσεις του αναπνευστικού που προκαλούνται από τον ασπέργιλλο 
μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

σαπροφυτικές (ασπεργίλλωμα)• 
 αλλεργικής αιτιολογίας (αλλεργική παραρρινοκολπίτιδα από • 

ασπέργιλλο, αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση, εξωγε-
νής αλλεργική κυψελιδίτιδα) και 

διηθητικές (διηθητική ασπεργίλλωση αεραγωγών, χρονία νε-• 
κρωτική πνευμονική ασπεργίλλωση, διηθητική ασπεργίλλωση). 
Στην παρούσα ανασκόπηση θα ασχοληθούμε με την αλλεργική 
βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση και το ασπεργίλλωμα.

Αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση
Η αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση (ΑΒΠΑ), είναι 

πνευμονική νόσος που προκαλείται από υπερευαισθησία σε αντι-
γόνα του Α. fumigatus και εκδηλώνεται κλινικώς ως χρόνιο βρογ-

χικό άσθμα, υποτροπιάζοντα πνευμονικά 
διηθήματα και βρογχεκτασίες. Η κατάστα-
ση αυτή, που η πρώτη της περιγραφή έγι-
νε το 1952, παρουσιάζει ανοσολογικά χα-
ρακτηριστικά αμέσου τύπου υπερευαισθη-
σίας (τύπου I), συμπλέγματος αντιγόνου – 
αντισώματος (τύπου III), καθώς και ηωσινο-
φιλικής φλεγμονώδους κυτταρικής αντίδρα-
σης (τύπου IVb), με βάση την αναθεωρημέ-
νη ταξινόμηση κατά Gell and Coombs των 
ανοσολογικών αντιδράσεων. Περιστασιακά 
μερικοί ασθενείς αναπτύσσουν ένα σύνδρο-
μο παρόμοιο με ΑΒΠΑ, που προκαλείται ό-
μως από άλλους μύκητες και τότε ονομά-
ζεται αλλεργική βρογχοπνευμονική μυκή-
τωση (mycosis). H συχνότητα της ΑΒΠΑ υ-
πολογίζεται στο 1-2 % των ασθενών με ά-
σθμα, και σε περίπου 2-15% των πασχό-
ντων από κυστική ίνωση. Σε πολλές περι-
πτώσεις η κατάσταση υποδιαγιγνώσκεται, με 
αναφορές για καθυστέρηση έως και 10 ε-
τών μεταξύ της εμφάνισης των αρχικών συ-
μπτωμάτων και της διάγνωσης. Τις τελευταί-
ες δύο δεκαετίες έχει παρατηρηθεί αύξηση 
των περιπτώσεων ΑΒΠΑ, λόγω της αυξη-

μένης ευαισθητοποίησης των ειδικών, αλλά και της διαθεσιμότη-
τας ορολογικών διαγνωστικών μεθόδων. 

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ΑΒΠΑ, είναι η υπερευαισθησία 
στον ασπέργιλλο (aspergillus hypersensitivsty – AH), που ορίζεται 
ως η άμεσου τύπου δερματική υπεραντιδραστικότητα σε αντιγόνα 
του μύκητα. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των πασχόντων από AH θα 
αναπτύξει την πλήρη κλινική εικόνα της ΑΒΠΑ. Η συχνότητα τόσο 
της ΑΗ όσο και της ΑΒΠΑ είναι πολύ υψηλότερες σε πληθυσμούς 
ασθενών που νοσηλεύονται για οξύ σοβαρό άσθμα.

Παθογένεια
Η παθογένεια της ΑΒΠΑ είναι σύνθετη και όχι πλήρως κατανοη-

τή. Η αποφρακτική φύση, η υψηλή συχνότητα ατοπίας και η επη-
ρεασμένη βλεννοκροσσωτή κάθαρση που παρατηρούνται στο ά-
σθμα και την κυστική ίνωση, παίζουν ρόλο στην παθογένεια της 
ΑΒΠΑ. Ποιος όμως από τους ασθενείς αυτούς θα αναπτύξει τελι-
κά νόσο δεν είναι απολύτως γνωστό, καθώς η βαρύτητα του υπο-

Αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργιλλωση 
και ασπεργίλλωμα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 
Επιμελητής πνευμονολόγος, Νοσοκομείο Metropolitan

Ο όρος ασπεργίλλωση αναφέρεται στο φάσμα των ασθενειών που προκαλού-
νται από τα είδη του ασπεργίλλου. Ο ασπέργιλλος (εικόνα 1) είναι ένας θερ-
μοανθεκτικός σπορόμορφος μύκητας, που ανευρίσκεται παντού στη φύση και 
δεν εμφανίζει γεωγραφική εκλεκτικότητα. Υπάρχουν περί τα 250 είδη ασπερ-
γίλλου, λίγα όμως από αυτά - περίπου 20- είναι παθογόνα για τον άνθρωπο. 

Εικόνα 1. Ασπέργιλλος στο ηλεκτρονικό μι-
κροσκόπιο.
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κείμενου νοσήματος καθορίζει μερικώς μόνο την προδιάθεση για 
νόσηση, ενώ μερικοί συγγραφείς αναφέρουν ότι η έκθεση σε υ-
ψηλές συγκεντρώσεις σπόρων του Α. fumigatus, ίσως να ευθύνε-
ται σε μεγάλο ποσοστό. 

Ο ασπέργιλλος, όπως και άλλοι μύκητες, εισπνέονται από το πε-
ριβάλλον και αποικίζουν τους αεραγωγούς. Τα φυσιολογικά άτο-
μα αποβάλλουν εύκολα αυτούς τους οργανισμούς. Σε κάποιους 
όμως από τους πάσχοντες από άσθμα ή κυστική ίνωση, που έ-
χουν γενετική προδιάθεση, τα εισερχόμενα κονίδια εμμένουν και 
μετατρέπονται σε υφές, με απελευθέρωση αντιγόνων που επη-
ρεάζουν τη  βλεννοκροσσωτή κάθαρση, διεγείρουν και παραβιά-
ζουν το φραγμό του επιθηλίου των αεραγωγών και τέλος ενεργο-
ποιούν την εγγενή ανοσία των πνευμόνων. Αυτά έχουν ως αποτέ-
λεσμα τη συσσώρευση φλεγμονωδών κυττάρων με επακόλουθη 
πρώιμη αλλά και καθυστερημένη φλεγμονώδη απάντηση. 

Παθολογοανατομική εικόνα
Η παθολογοανατομική εικόνα διαφέρει από ασθενή σε ασθε-

νή, αλλά και σε διαφορετικές περιοχές του πνεύμονα στον ίδιο α-
σθενή. Το πιο κοινό εύρημα από τους αεραγωγούς είναι η ανεύ-
ρεση κεντρικής εντόπισης βρογχεκτασιών. Η ιστολογική εξέταση 
αποκαλύπτει την παρουσία βλέννης, ινώδους, σπειριλλίων του 
Curschmann, κρυστάλλων Charcot-Leyden και φλεγμονωδών 
κυττάρων. Λίγες υφές μπορεί να ανευρεθούν κυρίως σε βρογχε-
κτασικές περιοχές. Στο πνευμονικό παρέγχυμα επικρατεί μια ηω-
σινοφιλική φλεγμονώδης απάντηση, ενώ περιστασιακά μπορεί να 
ανευρεθεί ανάπτυξη μυκήτων. Σε ορισμένους ασθενείς διαπιστώ-
νεται ένα πρότυπο όμοιο με αποφρακτικής βρογχιολίτιδας με ορ-
γανούμενη πνευμονία. Σπανιότερα ευρήματα είναι η βρογχοκε-
ντρική κοκκιωμάτωση, η διάμεση πνευμονίτιδα, μικροαποστημά-
τια (ενίοτε με την παρουσία ασπεργίλλου εντός αυτών) και απο-
φολίδωση. Ιστολογικές αλλοιώσεις συμβατές με την παρουσία υ-
ποκείμενου βρογχικού άσθματος είναι επίσης ευκρινείς, και περι-
λαμβάνουν ηωσινοφιλική, λεμφοκυτταρική και πλασματοκυτταρι-
κή διήθηση, υπερπλασία των καλυκοειδών κυττάρων και πάχυν-
ση της βασικής μεμβράνης. 

Κλινική εικόνα
Η πλειονότητα των περιπτώσεων εμφανίζονται την τρίτη με τέταρ-

τη δεκαετία της ζωής και δεν υπάρχει επικράτηση φύλου. Οι πε-
ρισσότεροι ασθενείς αναφέρουν χαμηλή πυρετική κίνηση, συριγ-
μό, παραγωγικό βήχα και αιμόπτυση. Η απόχρεμψη καφεοειδών, 
μαύρων πυωδών πτυέλων παρατηρείται στο 30-69% των ασθενών 
με αιμόπτυση. Η υπόνοια της ΑΒΠΑ τίθεται σε έναν ασθματικό α-
σθενή, με συχνές παροξύνσεις που ενδεχομένως να απαιτούν κορ-
τικοειδή, ο οποίος αναφέρει αιμόπτυση και/ή πυώδη απόχρεμψη 
ενώ ακτινολογικά διαπιστώνονται πνευμονικές διηθήσεις. Ορισμένες 
φορές οι πάσχοντες είναι ασυμπτωματικοί και η μόνη εκδήλωση 
της νόσου είναι «σιωπηλά» πνευμονικά διηθήματα. 

Για τους πάσχοντες από κυστική ίνωση, αρχικά η νόσος εκδη-
λώνεται με αύξηση της απόχρεμψης και του βήχα, απώλεια βά-
ρους ή αιμόφυρτα πτύελα και η υπόνοια τίθεται όταν αποτυγχάνει 
η αντιμετώπιση μιας παρόξυνσης με αντιβιοτική αγωγή. Η φυσι-
κή εξέταση μπορεί να είναι φυσιολογική ή να αποκαλύψει πολυ-
φωνικούς μουσικούς επιπρόσθετους ήχους. Η πληκτροδακτυλία 
δεν είναι πολύ συχνή και διαπιστώνεται στο 16% των πασχόντων, 
ενώ σε παρόμοιο ποσοστό ακροώνται παχείς μη μουσικοί ρόγ-
χοι. Από την κλινική εξέταση μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν 
εκδηλώσεις από τις επιπλοκές της ΑΒΠΑ, όπως της πνευμονικής 
υπέρτασης και της αναπνευστικής ανεπάρκειας. Κατά τη διάρκεια 
παροξύνσεων μπορεί να ανευρεθούν εντοπισμένα ευρήματα πύ-

κνωσης ή ατελεκτασίας, που θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστούν 
από άλλες καταστάσεις. 

Εργαστηριακά ευρήματα
Δερματικό test: εκτελείται με τη χρήση ενός αντιγόνου του Α. 

fumigatus και διαβάζεται κάθε 15 λεπτά για την πρώτη ώρα, κα-
θώς και έπειτα από 6-8 ώρες. Οι αντιδράσεις ταξινομούνται είτε ως 
τύπου I – εμφάνιση πομφού και ερυθήματος σε 1 λεπτό, που με-
γιστοποιείται σε 10-20 λεπτά και υποχωρεί σε 1-2 ώρες – είτε ως 
τύπου III, όταν έπειτα από 6 ώρες διαπιστώνεται υποδόριο οίδημα, 
όση και αν είναι η έκτασή του. Η άμεση δερματική υπεραντιδρα-
στικότητα είναι χαρακτηριστικό εύρημα της ΑΒΠΑ και εκφράζει την 
παρουσία ειδικών IgE αντισωμάτων έναντι του ασπεργίλλου. Η τύ-
που III δερματική αντίδραση πιθανώς εκφράζει την υπεραντιδραστι-
κότητα του ανοσολογικού συστήματος και η ακριβής σημασία της 
δεν είναι εξακριβωμένη. Η δοκιμασία μπορεί να γίνει είτε ως prick 
test, ή ως ενδοδερμική έγχυση, η οποία είναι και πιο ευαίσθητη. 
Αν ένα prick test είναι αρνητικό, το αποτέλεσμα θα πρέπει να επι-
βεβαιωθεί και με ενδοδερμική δοκιμασία.

Ολική IgE ορού: είναι η πιο χρήσιμη εξέταση για τη διάγνωση και 
την παρακολούθηση της ΑΒΠΑ. Η ανεύρεση φυσιολογικών επιπέ-
δων IgE ορού αποκλείει την ΑΒΠΑ ως αίτιο των συμπτωμάτων του 
ασθενούς κατά το χρόνο της εξέτασης. Η μόνη κατάσταση στην ο-
ποία μπορεί τα επίπεδα της IgE να είναι φυσιολογικά, ενώ υπάρχει 
ενεργός ΑΒΠΑ είναι η ταυτόχρονη χορήγηση κορτικοειδών για ο-
ποιαδήποτε αιτία. 

Μετά από θεραπεία με κορτικοειδή τα επίπεδα της IgE στον ορό 
μειώνονται και μια πτώση κατά 35-50% θεωρείται κριτήριο υποχώ-
ρησης. Η τιμή της ολικής IgE χρησιμοποιείται και ως δείκτης παρα-
κολούθησης. Ο διπλασιασμός από τα συνήθη επίπεδα, δείχνει υ-
ποτροπή της νόσου.

Ειδικά αντισώματα: η ανεύρεση υψηλών τιμών IgE και IgG αντισω-
μάτων ειδικών για τον A. fumigatus, μετρούμενων με ανοσοφθορι-
σμό, θεωρείται η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση της ΑΒΠΑ. 

Ιζηματίνες ορού: τα ειδικά αυτά αντισώματα έναντι του ασπεργίλ-
λου, προέρχονται από τμήματα του μύκητα, και αποκαλύπτονται με 
την τεχνική της διπλής κολλώδους διάχυσης. Μπορούν να ανευρε-
θούν και σε άλλες πνευμονικές παθήσεις και έτσι είναι υποστηρικτι-
κό, αλλά όχι διαγνωστικό εργαστηριακό εύρημα.

Περιφερική ηωσινοφιλία: ένα από τα πρωτεύοντα κριτήρια για τη 
διάγνωση της ΑΒΠΑ είναι η ανεύρεση περισσότερων από 1000/L η-
ωσινοφίλων κατά απόλυτο αριθμό στο περιφερικό αίμα. Το κριτήριο 

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1) Άσθμα
2) Θετικό δερματικό τεστ (τύπου I αντίδραση)
3) Υψηλή ολική IgE ορού ( ≥1.000IU/ml)
4) Υψηλά επίπεδα ειδικών αντί-IgG και IgE (πάνω από το διπλάσιο)
5) Περιφερική ηωσινοφιλία
6) Ιζηματίνες ορού
7) Κεντρικές βρογχεκτασίες
8) Υποτροπιάζοντα διηθήματα

ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1) Παρουσία ασπεργίλλου στα πτύελα
2) Απόχρεμψη καφέ, μαύρων πυωδών πτυέλων
3) Επιβραδυνόμενου τύπου δερματική αντίδραση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. δΙΑγΝωΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΒΠΑ(rosenberg-
pAtterson)
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ωστόσο αυτό δεν τηρείται στο 45% περίπου των περιπτώσεων. 
Καλλιέργειες πτυέλων: η καλλιέργεια ασπεργίλλου στα πτύελα 

είναι υποστηρικτική αλλά όχι διαγνωστική ΑΒΠΑ. Οι μύκητες λόγω 
της ευρείας εξάπλωσής τους στη φύση, μπορούν να αναπτυχθούν 
και σε άλλα νοσήματα του πνεύμονος. 

Λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων: βοηθούν στην ταξινόμη-
ση της βαρύτητας του υποκείμενου πνευμονικού νοσήματος, αλ-
λά δεν έχουν καμία αξία για τη διάγνωση της ΑΒΠΑ. Το σύνηθες 
εύρημα είναι αποφρακτική συνδρομή με μερική ανταπόκριση στη 
βρογχοδιαστολή. 

Ειδικά αντιγόνα ασπεργίλλου: η πρόοδος των μοριακών τεχνικών 
επιτρέπουν την ανίχνευση και κλωνοποίηση ειδικών αντιγόνων του 
μύκητα. Απαιτούνται ωστόσο περισσότερες μελέτες για να καθιε-
ρωθεί η εφαρμογή τους στην κλινική πράξη.

Απεικονιστικά ευρήματα
Το φάσμα των ακτινολογικών ευρημάτων που παρατηρούνται 

στην ΑΒΠΑ είναι ευρύ. Στην απλή ακτινογρα-
φία θώρακος ανευρίσκονται παροδικές ή μόνι-
μες διηθήσεις, αλλοιώσεις τύπου tramline, δι-
ηθήματα δίκην δακτύλου γαντιού. Τα ευρήμα-
τα στην HRCT θώρακος περιλαμβάνουν κεντρι-
κές βρογχεκτασίες, περιοχές ενσφήνωσης βλέν-
νης, πρότυπο «μωσαϊκού», οζίδια κεντρολοβι-
διακά και σκιάσεις tree in bud (εικόνα 2). Οι πε-
ρισσότεροι πάσχοντες από άσθμα, έχουν συνή-
θως φυσιολογική ακτινολογική εικόνα, και είναι 
επομένως σχετικά εύκολο να γίνουν αντιληπτές 
οι αλλοιώσεις της ΑΒΠΑ. Αντιθέτως τα ευρήμα-
τα της κυστικής ίνωσης είναι παρόμοια με αυ-
τά της ΑΒΠΑ, γεγονός που δυσχεραίνει τη διά-
γνωση στις περιπτώσεις αυτές. Αυξημένης έντα-
σης περιοχές με ενσφήνωση βλέννης (αυξημέ-
νη πυκνότητα σε σχέση με τους παρασπονδυλι-
κούς μυς), θεωρείται παθογνωμονικό εύρημα, 
ενώ απαραίτητο εύρημα για τη στήριξη της διά-
γνωσης θεωρείται και η ανεύρεση κεντρικών – 
εντός των έσω δύο τρίτων των πνευμονικών πε-
δίων – βρογχεκτασιών. Οι κεντρικές βρογχεκτασί-
ες δεν είναι ειδικό εύρημα και μπορούν να δια-
πιστωθούν και σε πάσχοντες από κυστική ίνωση 
ή και άσθμα, χωρίς ΑΒΠΑ. Πάντως, η ακτινολο-
γική εικόνα συνδυασμού βρογχεκτασιών σε τρεις 
ή περισσότερους λοβούς, κεντρολοβιδιακών ο-
ζιδίων και βλεννωδών εμβόλων είναι ισχυρά εν-
δεικτική αλλεργικής βρογχοπνευμονικής ασπερ-
γίλλωσης. Ασυνήθεις απεικονιστικές αλλοιώσεις 
ΑΒΠΑ είναι κεγχροειδείς οζιδιακές σκιάσεις, πε-

ριπυλαίες διηθήσεις ομοιάζουσες με πυλαία λεμφαδενοπάθεια, υ-
πεζωκοτική συλλογή και πνευμονικές συμπαγείς μάζες. 

διάγνωση
Ο στόχος είναι η πρώιμη διάγνωση της νόσου ώστε να αποφευ-

χθούν οι επιπλοκές του τελικού σταδίου. Συνήθως χρησιμοποιού-
νται τα κριτήρια Rosenberg-Patterson, τα οποία συχνά αξιολογού-
νται και τροποποιούνται, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για 
τα πόσα κριτήρια απαιτούνται για τη στήριξη της διάγνωσης (πίνα-
κας 1). Πάντως η παρουσία έξι από τα οκτώ μείζονα κριτήρια, κα-
θιστά τη διάγνωση της νόσου σχεδόν βέβαιη.

Από τους ασθενείς που πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια, όσοι 
δεν εμφανίζουν κεντρικές βρογχεκτασίες, ταξινομούνται ως ΑΒΠΑ-S 
(seropositive), ενώ αυτοί που έχουν και κεντρικές βρογχεκτασίες, 
ταξινομούνται ως ΑΒΠΑ-CB (central bronchiectasis). Φαίνεται πως 
η ΑΒΠΑ-S παριστά ένα πρωιμότερο στάδιο της νόσου, ή μια λιγό-
τερο επιθετική μορφή της, καθώς οι ασθενείς αυτοί έχουν χαμη-
λότερα επίπεδα ειδικών για τον ασπέργιλλο IgE και IgG αντισωμά-
των, λιγότερες παροξύνσεις και λιγότερες πιθανότητες να καταλή-
ξουν σε τελικού σταδίου ίνωση. 

 Η διαφοροδιάγνωση μεταξύ της ΑΒΠΑ και της υπεραντιδραστι-
κότητας στον ασπέργιλλο, μπορεί να είναι δυσχερής, αφού οι δύο 
καταστάσεις παρουσιάζουν κοινά εργαστηριακά ευρήματα. Τα επί-
πεδα των ειδικών για τον ασπέργιλλο IgE και IgG αντισωμάτων εί-
ναι υποβοηθητικά, καθώς τιμές πάνω από το διπλάσιο του φυσιο-
λογικού σε ασθματικούς ασθενείς, ανευρίσκονται μόνο σε πάσχο-
ντες από ΑΒΠΑ.

 Ένας προτεινόμενος διαγνωστικός αλγόριθμος διερεύνησης α-
σθματικού ασθενούς για ΑΒΠΑ είναι ο ακόλουθος: αρχικά διενερ-
γείται δερματικό τεστ για ασπέργιλλο. Αν είναι αρνητικό, η διάγνω-

Εικόνα 2. Αξονική 
τομογραφία ασθε-
νούς με αλλεργική 
βρογχοπνευμονική 
ασπεργίλλωση. Είναι 
ευδιάκριτες οι βρογ-
χεκτασίες.

Ασθματικός ασθενής με κριτήρια ΑΒΠΑ

                  Δερματικό τεστ ασπεργίλλου   

Αρνητικό

Αποκλεισμός ΑΒΠΑ 
 (επανάληψη τεστ σε 2 χρόνια) 

  ≥1.000 IU/ml

Ειδικές αντι-IgE και IgG

ΑΒΠΑ

 Θετικό

Ολική IgE ορού

500-1.000IU/m

Ειδικές αντι-IgE, IgG

παρακολούθηση ανά
6 εβδομάδες με IgE ορού

αν IgE ορού≥1.000 IU/ml
ή

 αυξητική τάση IgE ορού + 
κλινική επιδείνωση

ΑΒΠΑ

≤ 500IU/ml

Ετήσιος έλεγχος ΙgE

Ειδικές αντι-IgE, IgG

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. δΙΑγΝωΣΤΙΚΟΣ ΑΛγΟΡΙθΜΟΣ
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ση αποκλείεται, αφού η εξέταση αυτή έχει πολύ υψηλή αρνητική 
προγνωστική αξία. Αν αυτό είναι θετικό, μετράμε την ολική IgE ο-
ρού και αν ευρεθεί περισσότερο από 1.000IU/ml, και οι ειδικές α-
ντι IgE και IgG είναι θετικές, η διάγνωση είναι βέβαιη. Αν η ολική 
IgE ορού είναι μεταξύ 500 και 1.000IU/ml, το επόμενο στάδιο εί-
ναι ο υπολογισμός των ειδικών IgE και IgG αντισωμάτων. Αν τα ε-
πίπεδα είναι υψηλά, ο ασθενής παρακολουθείται ανά έξι εβδομά-
δες με μέτρηση IgE ορού. Αν η απόλυτη τιμή υπερβεί τα 1.000IU/
ml ή διαπιστωθεί αυξητική τάση με κλινική επιδείνωση, γίνεται έ-
ναρξη αγωγής. Αν η ολική IgE ορού είναι μεταξύ 500 και 1.000IU/
ml και τα ειδικά IgE και IgG αντισώματα βρίσκονται σε χαμηλά ε-
πίπεδα, ο ασθενής παρακολουθείται ετησίως με μέτρηση ολικής 
IgE ορού. 

Σταδιοποίηση
Η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη αγωγής με κορτικοειδή συστη-

ματικώς είναι σημαντικά στοιχεία για την πρόληψη μη αναστρέψι-
μων βλαβών. Η φυσική πορεία της ΑΒΠΑ μπορεί ευκολότερα να 
γίνει κατανοητή, με την ταξινόμηση της σε πέντε διαφορετικά στά-
δια, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι υποχρεωτική η διαδοχική 
μετάβαση του ασθενούς από το ένα στάδιο στο επόμενο (πίνακας 
3).  Όλα τα στάδια, εκτός του τελευταίου είναι δυνητικά αναστρέ-
ψιμα. Συχνά η αρχική διάγνωση ενός ασθενούς, γίνεται όταν βρί-
σκεται στο στάδιο III ή IV, ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης στην 
αναγνώριση της νόσου. Οι ασθενείς του σταδίου Ι ή του σταδίου 
ΙΙΙ (ανάλογα αν η νόσος διαγνώστηκε εξ αρχής), είναι συμπτωμα-
τικοί, εμφανίζουν ακτινολογικά ευρήματα και υψηλά επίπεδα ολι-
κής IgE και ειδικών IgG/IgE. Μετά τη χορήγηση αγωγής με κορ-
τικοειδή, παρουσιάζεται βελτίωση των ακτινολογικών ευρημάτων 
και κατά 35-50% μείωση στα επίπεδα της IgE για έξι εβδομάδες 
(στάδιο ΙΙ ή ύφεση). Δεν πρέπει κανείς να αναμένει πλήρη υποχώ-
ρηση της IgE για να θεωρηθεί πως η νόσος βρίσκεται σε ύφεση, 
αφού συχνά η εξέταση δεν επανέρχεται ποτέ σε φυσιολογικά ό-
ρια, παρά μόνο σε ένα μικρό ποσοστό των πασχόντων. Πάντως η 
μέτρηση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται τακτικά κατά τη διάρκεια 
της αγωγής, ώστε η χαμηλότερη τιμή που θα ανευρεθεί να χρησι-
μοποιηθεί ως τιμή αναφοράς του ασθενούς. Η αγωγή συνεχίζεται 

για 6 έως 9 μήνες και αν τους τρεις επόμενους μήνες δεν παρατη-
ρηθεί υποτροπή, θεωρούμε πως επετεύχθη πλήρης υποχώρηση. 
Αυτοί οι ασθενείς παρακολουθούνται με μέτρηση IgE ανά εξάμη-
νο για τον πρώτο χρόνο και έπειτα ετησίως.

Η πλήρης ύφεση δεν ισοδυναμεί με οριστική ύφεση, αφού πα-
ροξύνσεις μπορούν να συμβούν και έπειτα από πολλά χρόνια. Το 
25-50% των ασθενών εμφανίζουν υποτροπή, που εκδηλώνεται με 
διπλασιασμό της βασικής τιμής της IgE (στάδιο ΙΙΙ). Οι ασθενείς του 
σταδίου IV χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς που απαιτούν 
συστηματικώς κορτικοειδή για έλεγχο του άσθματός τους (κορτικο-
εξαρτώμενο άσθμα), και σε αυτούς που χρειάζονται κορτικοειδή για 
έλεγχο της ΑΒΠΑ (κορτικοεξαρτώμενη ΑΒΠΑ). Ως σταδίου V, χα-
ρακτηρίζονται οι ασθενείς με εκτεταμένες βρογχεκτασίες, με άλλο-
τε άλλο βαθμό πνευμονικής λειτουργίας και με υπερκαπνική ανα-
πνευστική ανεπάρκεια ή/και πνευμονική καρδία, και κλινικές εκδη-
λώσεις, όπως πληκτροδακτυλία και κυάνωση. Ακόμα και σε αυτό 
το στάδιο, η νόσος μπορεί να είναι ενεργός, τόσο κλινικά όσο και 
ανοσολογικά, να εμφανίζει υποτροπές, και να απαιτεί μακροχρό-
νια θεραπεία με κορτικοειδή παρότι και αυτά ίσως να είναι αναπο-
τελεσματικά σε πολύ προχωρημένη νόσο. Λοιμώδης επιπλοκή της 
νόσου στο στάδιο αυτό, από σταφυλόκοκκο, ψευδομονάδα ή μη 
φυματιώδη μυκοβακτηρίδια, δεν είναι ασυνήθης.

θεραπεία
Η θεραπεία της ΑΒΠΑ περιλαμβάνει δύο σημαντικά σκέλη: τον 

έλεγχο της φλεγμονώδους και ανοσολογικής αντίδρασης, και την 
στενή παρακολούθηση για την ανίχνευση υποτροπών. Ο στόχος 
είναι η πρόληψη του μη αναστρέψιμου ινωτικού σταδίου. Η θερα-
πεία τόσο στους ασθματικούς ασθενείς όσο και στους πάσχοντες 
από κυστική ίνωση είναι η ίδια και η μέγιστη αγωγή για το υποκεί-
μενο νόσημα είναι καθοριστική και στις δύο περιπτώσεις. Οι δύο 
κύριες κατηγορίες φαρμάκων που χρησιμοποιούνται είναι τα κορτι-
κοειδή και τα αντιμυκητιασικά, αν και η δεύτερη κατηγορία έχει συ-
μπληρωματικό ρόλο. Η επιτυχία της αγωγής μετράται με τη βελτί-
ωση των συμπτωμάτων, τη λύση ή την υποχώρηση των ακτινολο-
γικών ευρημάτων, την εξάλειψη της ηωσινοφιλίας, τη μείωση της 
IgE και τη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΣΤΑδΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΒΠΑ

ΣΤΑδΙΑ ΠΕΡΙγΡΑΦΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟγΙΚΑ 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΑΝΟΣΟΛΟγΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

I Οξεία φάση Πυρετός, απώλεια βάρους, 
συριγμός

Χωρίς ευρήματα ή πυκνωτικές 
εστίες

IgE ≥ 1.000 IU/mL, υψηλές ει-
δικές IgG/IgE και ιζηματίνες A 
fumigatus

II Υποχώρηση Ασυμπτωματική φάση Συνήθως φυσιολογική ή 
σημαντική υποχώρηση των 
βλαβών του σταδίου

Μείωση της ολικής IgE ορού κατά 
35-50%

III Παρόξυνση Συμπτώματα όπως στην 
οξεία φάση

Παροδικές ή σταθερές πνευ-
μονικές διηθήσεις

Διπλασιασμός της τιμής της ολι-
κής ΙgE

IV Κορτικο-εξαρτώμενη ΑΒΠΑ Συμπτώματα Παροδικές ή σταθερές πνευ-
μονικές διηθήσεις

Υψηλή τιμή IgE ή μετρίως αυξημένη 
με έντονα συμπτώματα

V Ινωτική ΑΒΠΑ Έντονα συμπτώματα,  ευρή-
ματα σταθερής απόφραξης 
αεραγωγών, τύπου ΙΙ ανα-
πνευστική ανεπάρκεια

Βρογχιεκτασίες, πνευμονική 
ίνωση, ευρήματα πνευμονικής 
υπέρτασης

Σταθερά αυξημένα επίπεδα ολικής 
IgE και λοιπών αντισωμάτων
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γλυκοκορτικοειδή
Τα από του στόματος κορτικοειδή είναι η θεραπεία εκλογής για 

την ΑΒΠΑ, καθώς όχι μόνο καταπιέζουν την ανοσολογική υπερ-
δραστηριότητα, αλλά έχουν και αντιφλεγμονώδη δράση. Δεν υ-
πάρχουν δεδομένα που να καθορίζουν δοσολογικά σχήματα και 
διάρκεια αγωγής, η χρήση όμως χαμηλής δόσης έχει σχετιστεί με 
συχνότερες υποτροπές. Η χρήση του ενός από τα δύο πρωτόκολ-
λα που προτείνονται στη συνέχεια, είναι ζήτημα προσωπικής επι-
λογής του θεράποντος ιατρού.

Πρωτόκολλο 1: πρεδνιζολόνη 0.5mg/kg/ημέρα για 1-2 εβδομά-
δες και μετά μέρα παρά μέρα για 6-8 εβδομάδες. Στη συνέχεια μεί-
ωση κατά 5-10mg κάθε δύο εβδομάδες και διακοπή.

Πρωτόκολλο 2: πρεδνιζολόνη 0.75mg/kg/ημέρα για 6 εβδο-
μάδες και μετά 0.5mg/kg/ημέρα για 6 εβδομάδες, και μετά μείω-
ση κατά 5mg κάθε 6 εβδομάδες. Συνολική διάρκεια θεραπείας 6-
12 μήνες.

Ιτρακοναζόλη
Στο παρελθόν έχει δοκιμαστεί η κετοκοναζόλη αλλά έχει αντι-

κατασταθεί από τη λιγότερο τοξική ιτρακοναζόλη. Λίγες μελέτες έ-
χουν γίνει για την εκτίμηση της αξίας της ιτρακοναζόλης στη θερα-
πεία της ΑΒΠΑ, οι οποίες έχουν δείξει ανταπόκριση της IgE, χωρίς 
αντίστοιχη βελτίωση στις λειτουργικές δοκιμασίες ή στην έκβαση 
των ασθενών. Επιπλέον, το φάρμακο αυτό έχει αρκετές ανεπιθύ-
μητες ενέργειες (ναυτία, έμετοι, διάρροιες, διαταραχή της ηπατικής 
βιοχημείας), στις οποίες μάλιστα περιλαμβάνεται η αναστολή του 
μεταβολισμού της μεθυλ-πρεδνιζολόνης (όχι όμως και της πρεδ-
νιζολόνης). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση στη συχνότητα 
των παρενεργειών των στεροειδών. Επομένως η χρήση της περιο-
ρίζεται στις περιπτώσεις υποτροπής παρά την αγωγή με κορτικοει-
δή, ή στους ασθενείς με κορτικοεξαρτώμενη ΑΒΠΑ.

Άλλες θεραπείες
Έχουν ανακοινωθεί μεμονωμένες περιπτώσεις διαφορετικής α-

ντιμετώπισης της νόσου με επιτυχή έκβαση: α) εισπνεόμενη αμφο-
τερικίνη σε συνδυασμό με βουδεζονίδη, β) ομαλίζουμαμπ και γ) 
iv εγχύσεις μεθυλ-πρεδνιζολόνης. Τελευταία, έχει δοκιμαστεί και η 
χρήση της βορικοναζόλης. 

ΑΒΠΑ και ειδικές καταστάσεις

1. ΑΒΠΑ και κυστική ίνωση
Όταν η κυστική ίνωση επιπλέκεται από ΑΒΠΑ, συσχετίζεται με 

επιδείνωση των λειτουργικών δοκιμασιών, υψηλότερα ποσοστά 
μικροβιακού αποικισμού, πνευμοθώρακα, μαζική αιμόπτυση και 
χειρότερη διατροφική κατάσταση. Σημαντικό ρόλο στον ανοσοπα-
θογενετικό μηχανισμό παίζει η έκθεση σε υψηλά επίπεδα αλλερ-
γιογόνων ασπεργίλλου, λόγω της επηρεασμένης λειτουργικότη-
τας της βλέννης. Η αναγνώριση της επιπλοκής αυτής, είναι δύσκο-
λη καθώς η μη καλώς ελεγχόμενη κυστική ίνωση και η ΑΒΠΑ, έ-
χουν κοινά κλινικά χαρακτηριστικά. Συριγμός, πνευμονικά διηθή-
ματα, βρογχεκτασίες και βλεννώδη έμβολα είναι συχνά ευρήματα 
σε κυστική ίνωση χωρίς ΑΒΠΑ. Υπερευαισθησία στον ασπέργιλλο 
ανευρίσκεται στο 29–53% των πασχόντων από κυστική ίνωση και 
ΑΒΠΑ στο 1–15%. Η ατοπία είναι σημαντικός προδιαθεσικός πα-
ράγοντας, καθώς ΑΒΠΑ παρατηρείται σε 22% ατοπικών ασθενών 
αλλά μόνο σε 2% μη ατοπικών.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΑΒΠΑ στην κυστική ίνωση δε δι-
αφέρει πολύ από αυτήν στο άσθμα, αλλά υπάρχουν ελάχιστα δε-
δομένα που να στηρίζουν σαφείς οδηγίες. Επιπλέον μια παρόξυν-
ση στις περιπτώσεις αυτές, είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί αν 

οφείλεται σε λοίμωξη ή σε ΑΒΠΑ και απαιτείται διαρκής ορολογι-
κός έλεγχος επί μήνες για τη διαφοροδιάγνωση.

2. ΑΒΠΑ χωρίς βρογχικό άσθμα
Περιστασιακά έχουν αναφερθεί ασθενείς με ΑΒΠΑ χωρίς προϋ-

πάρχον βρογχικό άσθμα. Συγκεκριμένα έχουν αναφερθεί παγκο-
σμίως μόνο 36 περιπτώσεις και από αυτές, στις δύο διαπιστώθηκε 
αναστρεψιμότητα στη βρογχοδιαστολή και σε άλλη μία βρογχική 
υπεραντιδραστικότητα στη δοκιμασία μεταχολίνης. Εξαιτίας της α-
πουσίας άσθματος στο ιστορικό, οι περιπτώσεις αυτές συχνά συγ-
χέονται με άλλες πνευμονικές παθήσεις, όπως φυματίωση ή βρογ-
χογενές καρκίνωμα.

3. Συνύπαρξη ΑΒΠΑ και ασπεργιλλώματος
Τα ορολογικά ευρήματα της ΑΒΠΑ, ενίοτε ανευρίσκονται σε πά-

σχοντες από ασπεργίλλωμα ή χρονία νεκρωτική ασπεργίλλωση. 
Αυτό το σαν ΑΒΠΑ σύνδρομο, ίσως να οφείλεται σε αντίδραση υ-
περευαισθησίας στον αποικισμό από ασπέργιλλο προυπάρχουσας 
κοιλότητας και στη συνεχή απελευθέρωση αντιγόνων ασπεργίλλου 
που οδηγεί σε ανοσολογική ενεργοποίηση. Οι ασθενείς αυτοί εμ-
φανίζουν συνήθως άμεση ανταπόκριση στα κορτικοειδή.

4. ΑΒΠΑ και αλλεργική παραρρινοκολπίτιδα
Η αλλεργική παραρρινοκολπίτιδα από ασπέργιλλο είναι μια κλι-

νική οντότητα στην οποία διαπιστώνεται ενσφήνωση βλέννης, πα-
ρόμοιας σύστασης με αυτήν της ΑΒΠΑ, στους παραρρίνιους κόλ-
πους. Η παθογένεση είναι επίσης παρόμοια και οφείλεται σε αντί-
δραση υπεραντιδραστικότητας στην παρουσία μυκήτων εντός των 
παραρρινίων κοιλοτήτων.

Ο ασθενής μπορεί να είναι ασυμπτωματικός ή να παρουσιάζει 
συμπτώματα ρινικής συμφόρησης, ρινόρροια, κεφαλαλγία και ε-
πίσταξη. Καμιά φορά η φλεγμονή επεκτείνεται στους παρακείμε-
νους ιστούς, όπως στους οφθαλμικούς κόγχους κα εκδηλώνεται ως 
πρόπτωση. Οι πάσχοντες από ΑΒΠΑ θεωρείται ότι εμφανίζουν συ-
νοδό αλλεργική παρραρινοκολπίτιδα από ασπέργιλλο όταν στην 
CT παρραρινίων κόλπων υπάρχουν ευρήματα συμβατά με ύπαρ-
ξη βλέννης ή διάβρωσης οστού. Η θεραπεία της ΑΒΠΑ στις περι-
πτώσεις αυτές ενισχύεται με την προσθήκη τοπικών κορτικοειδών 
και επί εμμονής των συμπτωμάτων μπορεί να απαιτηθεί και χει-
ρουργική επέμβαση.

Ασπεργίλλωμα
Ως ασπεργίλλωμα ορίζεται η παρουσία μιας μυκητιασικής μπά-

λας εντός μιας προϋπάρχουσας κοιλότητας του πνεύμονα ή σε δι-
ατεταμένο αεραγωγό. Ιστολογικώς πρόκειται για ένα μείγμα από 
μεμβράνες υφών του μύκητα, ινώδες, βλέννη, κυτταρικά ράκη και 
προϊόντα αίματος (εικόνα 3). Συνήθως η προϋπάρχουσα κοιλότη-
τα εντός της οποίας αναπτύσσεται το ασπεργίλλωμα είναι φυματι-
ώδους αιτιολογίας, ενώ άλλα αίτια δεν αποκλείονται όπως σαρ-
κοείδωση, εμφύσημα, βρογχεκτασίες, αγκυλοποιητική σπονδυλίτι-
δα και νεκρωτικές λοιμώξεις. Υπολογίζεται ότι το 11-25% των κοι-
λοτήτων που οφείλονται σε παλαιά ΤΒ, είναι αποικισμένες από α-
σπέργιλλο. Η εμφάνιση του ασπεργιλλώματος φαίνεται να μειώ-
νεται μαζί με την επίπτωση της ΤΒ. Παλαιότερα ένα ασπεργίλλωμα 
ταξινομούνταν ως απλό ή σύνθετο. Νεότερες οδηγίες διακρίνουν τις 
δύο καταστάσεις σε απλό ασπεργίλλωμα και σε χρόνια σπηλαιώδη 
πνευμονική ασπεργίλλωση–chronic cavitary pulmonary aspergillo-
sis (CCPA). Το απλό ασπεργίλλωμα περιβάλλεται από λεπτό τοί-
χωμα με ελάχιστες συνοδές παρεγχυματικές βλάβες, ενώ η CCPA 
χαρακτηρίζεται από πολλαπλές παχυτοιχωματικές κοιλότητες με α-
ξιόλογες συνοδές παρεγχυματικές αλλοιώσεις. 
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Κλινική εικόνα
Το πιο σημαντικό αλλά και συχνό σύμπτωμα του απλού ασπερ-

γιλλώματος είναι η αιμόπτυση, που μπορεί να κυμαίνεται από πο-
λύ ήπια έως και απειλητική για τη ζωή του ασθενούς, ενώ εξίσου 
συχνή είναι η παρουσία χρόνιου βήχα. Άλλα συμπτώματα και ευ-
ρήματα, όπως πυρετός, απώλεια βάρους, κακουχία και πληκτρο-
δακτυλία, μπορεί περισσότερο να σχετίζονται με το υποκείμενο νό-
σημα. Συχνά τα ασπεργιλλώματα είναι ασυμπτωματικά και ανακα-
λύπτονται σε τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο (εικόνα 4). Η πρόγνωση 
για τους ασθενείς αυτούς είναι συνήθως καλή και ενίοτε παρατη-
ρείται και αυτόματη υποχώρηση.

Η εξέλιξη του ασπεργιλλώματος σε χρόνια νεκρωτική μορφή ή 
σε διηθητική ασπεργίλλωση είναι ένας κίνδυνος υπαρκτός, ιδιαίτε-
ρα σε ουδετεροπενικούς ασθενείς. Σε αυτές τις ομάδες ασθενών, 
συστήνεται πολύ στενή παρακολούθηση και ενδεχομένως και θε-
ραπεία σαν να έπασχαν από χρόνια ή διηθητική ασπεργίλλωση. 

Η διάγνωση του ασπεργιλλώματος στηρίζεται συνήθως σε κλινι-
κά και ακτινολογικά ευρήματα. Στην CT θώρακος απεικονίζεται ως 
μονήρης στρογγύλη μάζα εντός μίας κοιλότητας, με πυκνότητα ύ-
δατος, συχνά κινητή. 

Μεταξύ της μάζας αυτής και του τοιχώματος της κοιλότητας πα-
ρεμβάλλεται αεροχώρος, άλλοτε άλλου σχήματος και μεγέθους. 
Χαρακτηριστική είναι η παρακείμενη πάχυνση του υπεζωκότα. Οι 
ιζηματίνες έναντι του ασπεργίλλου είναι συχνά θετικές, όπως επί-
σης οι καλλιέργειες πτυέλων ή BAL.

θεραπεία
Το απλό ασπεργίλλωμα σε έναν μη ανοσοκατεσταλμένο, ασυ-

μπτωματικό ασθενή, δεν απαιτεί καμία θεραπεία. Οι πρόσφατες 
κατευθυντήριες οδηγίες του IDSA (Infectious Diseases Society of 
America) προτείνουν σε αυτές τις περιπτώσεις παρακολούθηση και 
θεραπευτική παρέμβαση σε εξέλιξη της νόσου ή εμφάνιση αιμό-
πτυσης. Η ιτρακοναζόλη και η βορικοναζόλη είναι οι φαρμακευτι-
κές ουσίες εκλογής, ενώ η χειρουργική αντιμετώπιση, ο εμβολισμός 
και η ενδοκοιλοτική έγχυση είναι επιλογές υπό συζήτηση.

Η ιτρακοναζόλη έχει χρησιμοποιηθεί για χρόνιες μορφές ασπερ-
γίλλωσης, συμπεριλαμβανομένου και του ασπεργιλλώματος, με 
μερική επιτυχία. 

Η διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μή-
νες, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι μικρότερη διάρκεια συσχετίζεται με 
θεραπευτική αποτυχία. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν υπεροχή της 
βορικοναζόλης έναντι της ιτρακοναζόλης, στηρίζονται όμως σε μι-
κρό αριθμό περιστατικών. 

Η χειρουργική αφαίρεση αποτελεί οριστική θεραπεία για το α-
πλό ασπεργίλλωμα και διάφορες τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί, 

όπως λοβεκτομή, τμηματεκτομή, πνευμονεκτομή και εκτομή σπη-
λαίου. Υπάρχουν ωστόσο δύο παράγοντες, που ανεβάζουν τη θνη-
τότητα και τη νοσηρότητα αυτών των επεμβάσεων, καθιστώντας έ-
τσι τη χειρουργική αντιμετώπιση δεύτερης γραμμής θεραπευτική ε-
πιλογή. O πρώτος έχει να κάνει με τις τεχνικές δυσκολίες που πα-
ρουσιάζει η συγκεκριμένη χειρουργική πράξη και ο δεύτερος με τις 
πτωχές πνευμονικές εφεδρείες που συχνά έχουν οι ασθενείς αυ-
τοί, λόγω προϋπάρχοντος νοσήματος. Ιδιαιτέρως στη χρόνια σπη-
λαιώδη πνευμονική ασπεργίλλωση (CCPA), αναφέροναι θνητότη-
τα 2.3% και μετεγχειρητικές επιπλοκές στο 30%. Οι πιο συνηθι-
σμένες είναι παρατεταμένη διαφυγή αέρα, αιμοθώρακας, εμπύη-
μα, ανεπαρκής επανέκπτυξη του πνεύμονα, διαπύηση του τραύ-
ματος, αναπνευστική ανεπάρκεια και χυλοθώρακας. Γίνεται λοιπόν 
σαφές ότι η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να φυλάσσεται για 
ασθενείς χαμηλού κινδύνου και προτιμώνται οι πάσχοντες από α-
πλό ασπεργίλλωμα.  

Οι πάσχοντες από CCPA θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μα-
κροχρόνια – ίσως και διά βίου – από του στόματος αντιμυκητιασική 
αγωγή. Η συστηματική χορήγηση ιτρακοναζόλης ή βορικοναζόλης 
συνοδεύεται από βελτίωση των συμπτωμάτων σε αυτούς τους α-
σθενείς και σταθεροποίηση ή και ύφεση των ακτινολογικών ευρη-
μάτων και του τίτλου των αντισωμάτων έναντι του ασπεργίλλου. Οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων αυτών είναι ασυνήθεις και 
περιλαμβάνουν παροδικές οπτικές διαταραχές και δερματικό εξάν-
θημα σε έκθεση στον ήλιο (βορικοναζόλη), γαστρεντερικά ενοχλή-
ματα καθώς και διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας. 

Ο εμβολισμός των βρογχικών αρτηριών, έχει θέση μόνο ως προ-
σωρινή λύση σε περιπτώσεις αιμόπτυσης, προκειμένου να σταθε-
ροποιηθεί ο ασθενής, ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβα-
ση. Αν δεν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση, ο κίνδυνος ε-
παναιμμοραγίας είναι πολύ υψηλός.

Η διαθωρακική έγχυση αμφοτερικίνης εντός της κοιλότητας του 
ασπεργιλλώματος, έχει χρησιμοποιηθεί με ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα σε κάποιες μελέτες. Οι κυριότερες επιπλοκές που παρουσι-
άστηκαν ήταν πνευμοθώρακας, αιμόπτυση και διασπορά της νό-
σου στον υπεζωκότα.
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