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Παρούσα νόσος

• Γυναίκα 56 ετών προσήλθε λόγω ε-
μπύρετου από 3 ημερών έως 38οC που 
συνοδευόταν με φρίκια, ξηρό βήχα και 
θωρακαλγία.

Αντικειμενική Εξέταση

• Β.Σ: 65kg, Ύψος:165cm, ΒΜΙ: 23,9kg/m2 .
• Δέρμα: φυσιολογικό χωρίς την παρουσία ψηλαφητών λεμφαδένων.
• Α.Π.: 110/80mmHg, σφ 70/λεπτό.
•  Καρδιαγγειακό: S1,S2 ευκρινείς ,ψηλαφητές σφύξεις αρτηριών κάτω άκρων άμ • φω.
•   Αναπνευστικό: Υγροί ρόγχοι αριστερής βάσης πνεύμονoς και αριστερού πλάγιου 

θωρακικού τοιχώματος.
• Κοιλιά: φυσιολογικοί εντερικοί ήχοι, μαλακή ευπίεστη ανώδυνη 
• κατά τη ψηλάφηση. Ήπαρ, σπλήνας: κ.φ.
• ΑΝΕ: χωρίς εστιακή σημειολογία–Λοιπά συστήματα: κ.φ.
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Διανοσοκομειακή Επιστημονική Συνάντηση (9ος χρόνος)
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Ιστορικό
Ατομικό αναμνηστικό
•  Πρόπτωση και ανεπάρκεια 

μιτροειδούς.
•  Επέμβαση ολικής 

υστερεκτομής προ 10 ετών.

Κοινωνικό αναμνηστικό
• δεν καπνίζει.
• Έγγαμος.
• Δεν καταναλώνει 

αλκοόλ.

Κληρονομικό 
αναμνηστικό
Ουδέν το αξιόλογο

Εργαστηριακός έλεγχος 
Γενική αίματος
WBC(x103) 8,60 MCV (fl) 88 πολυ/λεμφ % 60/33
RBC(x106) 4,04 MCH (pg) 29 Μον/ηωσ/βασ % 4/2/1
HCT%/Hb 38/12.9 PLT (x103) 227 TκΕ (1η ώρα)  55
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Έλεγχος πήξης

aPTT 34,5 D-Dimers 243
PT (sec) 12,4 INR 1,1
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Βιοχημικός έλεγχος 

Σάκχαρο (mg/dl) 95 χοληστερίνη (mg/dl) 180 LDH (U/l) 141

Oυρία (mg/dl) 38 τριγλ/δια (mg/dl) 160 CPK (U/l) 49

Kρεατινίνη (mg/dl) 0.84 HDL (mg/dl) 43 CPK-MB (U/l) 15

λευκώμα (gr/dl) 6.5 LDL (mg/dl) 104 Αμυλάση (iU/L) 10

Αλβουμίνες (g/dl) 3,5 χολερυθρ. (mg/dl) 0,8 CRP 111

Σφαιρίνες (g/dl) 3,0 Αμ. χολερ. (mg/dl) 0,15 Ουρικό οξύ (mg/dl) 3,7

Αλβουμίνες/Σφαιρ 1.1 Εμ. χολερ. (mg/dl) 0,65 K+ (mEq/l) 4,3

SGOT (iu) 14 Na+ (mEq/l) 138 Ca 19-9 5

SGPT (iu) 15 Ασβέστιο (mg/dl) 8,9 CEA 1

ΑLP (U/L) 53 φωσφόρος (mg/dl) 3,4 a-fp 0,9

γGT (iu) 16 Μαγνήσιο (mg/dl) 2,01 Ca-125 7

Γενική ούρων

Ε.Β. 1015 Σάκχαρο (-) πυοσφαίρια Σπαν/τα Βλέννη (-)
ρη 5,5 Οξόνη (-) Ερυθρά Σπαν/τα Κρύσταλλοι (-)
λεύκωμα (-) Αιμοσφαιρίνη (-) Επιθήλια (-) Μικροοργ. (-)

Πορεία νόσου

• Η ασθενής τέθηκε αρχικά σε αμινογλυκοσίδη και κεφουροξίμη.
• Την 3η ημέρα της νοσηλείας της παρουσίασε αλλεργικό εξάνθημα και διακόπηκε η κεφουροξίμη.
•  Λόγω εμμονής του πυρετού αλλάχτηκαν τα αντιβιοτικά σχήματα και έλαβε στη συνέχεια κλαριθρομυκίνη και 

τελικά δοξυκυκλίνη , πιπερακιλλίνη ταζομπακτάμη και κλινδαμυκίνη.
•  Στις 16 ημέρες νοσηλείας της στην παθολογική κλινική ,ο πυρετός δεν υφέθηκε και δεν υπήρχε αλλαγή στα 

ακτινογραφικά και ακροαστικά ευρήματα. Τη 16η ημέρα η ασθενής διακομίζεται σε πνευμονολογικό τμήμα.

Ανακεφαλαιώνοντας

ασθενής 56ετών με πυρετό από 
τριών ημερών, ξηρό βήχα και 
θωρακαλγία, με ακροαστικά ευ-
ρήματα και πυκνωτική εξεργασία 
στην ακτινογραφία θώρακος.

Εργαστηριακός έλεγχος 

• Θυρεοειδικός έλεγχος: κ.φ.
• Καλλιέργειες αίματος και ούρων: αρνητικές.
• Επίχρισμα περιφερικού αίματος: Rouleaux ερυθρών.
• C3,C4, ANA, anti-DNA, Ra-test, SACE, ANCA: αρνητικά.
• HIV: αρνητικό.
•  Αντισώματα για Legionella pneumophilla, Mucoplasma pneumoniae, 

Rickettsia, Coxciella burnetti: αρνητικά.

Απεικονιστικός & λοιπός έλεγχος

•  Α/α θώρακος: Πυκνωτική εξεργασία στο οπίσθιο βασικό τμήμα 
του αριστερού κάτω πνευμονικού πεδίου.

•  CT ΘΩΡΑΚΟΣ: Ανομοιογενής βρογχοπνευμονική πυκνωτική 
αλλοίωση στην περιφέρεια του αριστερού κάτω λοβού με αε-
ροβρογχόγραμμα σε αυτή και χωρίς συμπαγή χωροκατακτητικά 
στοιχεία.Στο έσω τμήμα του δεξιού κάτω λοβού σημειώνονται 
επίσης ηπιότατα μικροπυκνωτικά στοιχεία.
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