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Ερώτηση
Ασθενής 43 ετών με ατομικό αναμνηστικό ινσουλινοεξαρτώμενου σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακής
υπέρτασης, υποθυρεοειδισμού και υπερτροφικής αποφρακτικής μυοκαρδιοπάθειας εισέρχεται στο νοσοκομείο μας λόγω αναφερόμενου εμπύρετου με ρίγος
και προοδευτικά επιδεινούμενης δύσπνοιας προσπάθειας από διημέρου. Αναφέρει επίσης ροδόχροα, αλλά όχι πυώδη, πτύελα από 24 ώρου.
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Οι αρχικές του εξετάσεις αίματος ανέδειξαν λευκοκυττάρωση (13.900/mm3) με πολυμορφοπυρηνικό
τύπο, καθώς και ήπια επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, αυξημένη LDH και αυξημένα D-dimers. H
ακροαστική σημειολογία (αμφοτερόπλευροι μη μουσικοί ρόγχοι) ήταν δυσανάλογα λιγότερη από την εντυπωσιακή ακτινογραφία θώρακος. Η τελευταία ανέδειξε εκτεταμένες κυψελιδικές διηθήσεις άμφω με
μορφή πεταλούδας από τις πύλες προς την περιφέρεια. Ετέθη σε ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή με μοξιφλοξασίνη και κεφτριαξόνη. Παρά την αγωγή ο ασθενής επιδεινώθηκε το επόμενο 12ωρο και μεταφέρθηκε λόγω σοβαρής υποξαιμικής αναπνευστικής
ανεπάρκειας στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Η αξονική τομογραφία θώρακος ανέδειξε εκτετα-
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μένες αμφοτερόπλευρες κυψελιδικού τύπου διηθήσεις, κυρίως στα μέσα πνευμονικά πεδία με συνοδό μικρή ελεύθερη υπεζωκοτική συλλογή αριστερά (εικόνα 1).
Ο έλεγχος της καρδιακής του λειτουργίας απέκλεισε την καρδιολογική αιτιολογία της επιβάρυνσης του.
Κατά την παραμονή του στη ΜΕΘ έλαβε υποστηρικτική αγωγή και υψηλά μείγματα οξυγόνου και τελικά εμφάνισε σταδιακή (σε διάστημα μιας εβδομάδος)
βελτίωση της οξυγόνωσής του αποφεύγοντας τελικά
τη διασωλήνωση. Επίσης, εμφάνισε σημαντική πτώση του αιματοκρίτη (από 43% σε 30%).
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Η δεύτερη (δέκα ημέρες μετά την πρώτη) αξονική
τομογραφία θώρακος ανέδειξε μικρής σχετικά έκτασης πυκνοατελεκτατικές αλλοιώσεις με λίγα στοιχεία
αεροβρογχογράμματος στον αριστερό άνω λοβό και
μικρή αύξηση της αριστερής υπεζωκοτικής συλλογής. Γενικά ήταν εντυπωσιακά βελτιωμένη σε σχέση
με την πρώτη (εικόνα 2).
Από τον περισσότερο ενδελεχή έλεγχο του ιστορικού του ασθενή προέκυψαν τα εξής: σε ηλικία 17 ετών
νοσηλεία με διάγνωση εξόδου “πνευμονίτιδα”, προ 2
ετίας νοσηλεία με σοβαρή υποξυγοναιμία (SatO2:77%
στον αέρα) που βελτιώθηκε με αντιβιοτική αγωγή και
διάγνωση εξόδου πνευμονία της κοινότητας επί εδάφους πιθανού βρογχικού άσθματος και επεισόδιο αιμόπτυσης προ 10μήνου που σε αξονική τομογραφία
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θώρακος μετά από 10 ημέρες δεν αναδείχθηκαν παθολογικά ευρήματα από τους πνεύμονες.
Μία εξέταση που πραγματοποιήθηκε βοήθησε αποφασιστικά στη διάγνωση της νόσου.

Απάντηση
των εξετάσεων.
νο για βιοψία πνεύμονα με βάση τα αποτελέσματα
(ανοσολογικά και άλλα) και με ανοιχτό το ενδεχόμερη έλεγχο πιθανών αιτιών κυψελιδικής αιμορραγίας
νής εξήλθε σε καλή κατάσταση με οδηγίες για πλήάγνωση της ενδοκυψελιδικής αιμορραγίας. Ο ασθεσιδηροφάγα μικροφάγα. Η εικόνα αυτή θέτει τη διφιλων (2.7%), θετική χρώση αιμοσιδηρίνης και 82%
με φυσιολογικό λόγο CD4/CD8 και των ουδετερότάρων, μικρή αύξηση των λεμφοκυττάρων (28.8%)
τος ανέδειξε αύξηση του συνολικού αριθμού των κυτσίαζε έντονο ερυθρό χρώμα. Η ανάλυση του δείγμαρού πνεύμονα. Το υγρό που αναρροφήθηκε παρουλοιώσεις. Έγινε BAL 100 cc στη γλωσσίδα του αριστεο βλεννογόνος τους παρουσίαζε φλεγμονώδεις αλψελιδική έκπλυση. Οι αεραγωγοί ήταν ελεύθεροι και
Πραγματοποιήθηκε βρογχοσκόπηση με βρογχοκυ-
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