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Ορισμός της CAP 

  H οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος 
σε ασθενή που δεν διαμένει σε οίκο ευγηρίας και 
δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσοκομείο έως και 2 
εβδομάδες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων 



Microorganism    Etiology 
confirmed 
               n=188 

S.pneumoniae   66(35.1) 

Haemophilus influenzae       
 9 (4.8%) 

Atypical   63(33.5%) 

Mycoplasma pn   29(15.4%) 

Legionella  pn.  13(6.9%) 

Chlamidophila pn.   10(5.3%) 

Virus   25(13.3%) 

Influenza A  14(56%) 

Rhinovirus 6(24%) 

Mixed    17(9%) 

Cilloniz et al. ERJ 2012 



Παράγοντες κινδύνου 

• Γρίππη. 

• Αλκοολισμός. 

• Κάπνισμα (OR 4,1 καπνιστές και 2,5 παθητικοί 

καπνιστές). 

• Άσθμα (οι ασθματικοί ασθενείς διατρέχουν διπλάσιο 

κίνδυνο λοίμωξης από πνευμονιόκοκκο). 

• Υποσπληνισμός-σπληνεκτομή. 

• Ανοσοκαταστολή (HIV, φαρμακευτική). 

 

 



Ομάδες αυξημένου κινδύνου 

• Άστεγοι. 

• Φυλακισμένοι. 

• Στρατιώτες. 

• Έγκυες. 

• Χρήστες ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κοκαΐνη και crack). 

• Ηλικιωμένοι 

 

 



Παθολογοανατομικά στάδια 

Πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας  

Στάδιο υπεραιμίας. 

    Πρώτες 12-24 ώρες,έντονη διάταση των κυψελιδικών 

τριχοειδών με εξίδρωση ορρώδους υγρού. Χωρίς 

κύτταρα στις κυψελίδες. 

 

Στάδιο ερυθράς ηπάτωσης. 

    Επόμενες 24-48 ώρες,συσσωρεύονται: ερυθρά 

αιμοσφαίρια, πολυμορφοπύρηνα, μονοπύρηνα και 

πνευμονιόκοκκοι (αυξημενα επίπεδα TNFα, IL-6 και ΝΟ 

στο BAL). Υφή “ηπατικού” παρεγχύματος. 



Παθολογοανατομικά στάδια 

Πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας  

Στάδιο φαιάς ηπάτωσης. 

   4-5 ημέρες από την έναρξη της νόσου. Κυριαρχούν τα 
πολυμορφοπύρηνα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι λίγα. 
Το εξίδρωμα ελαττώνεται. Ο πνεύμονας έχει φαιό 
χρώμα. Το στάδιο διαρκεί 3-4 ημέρες. 

Στάδιο λύσεως. 

    Το υλικό που υπάρχει στις κυψελίδες ρευστοποιείται 
από ένζυμα των λευκοκυττάρων και απομακρύνεται από 
τα μεγάλα μονοπύρηνα που αφθονούν.  



Συμπτώματα 

 Βήχας ξηρός ή παραγωγικός με πυώδη η βλεννώδη 

απόχρεμψη  

 Πυρετός 

 θωρακαλγία πλευριτικού τύπου 

 δύσπνοια 

Όμως…. 

Αρκετοί (κυρίως ηλικιωμένοι) δεν έχουν βήχα  και μπορεί 

να προεξάρχουν διαταραχές επιπέδου συνείδησης ή 

κοιλιακή δυσφορία – 30% είναι απύρετοι 



Αντικειμενική εξέταση 

• Επισκόπηση: Ταχύπνοια, χρήση επικουρικών 
μυών, ορθόπνοια, κυάνωση. 

• Ψηλάφηση: ↑↑φωνητικές δονήσεις. Αν υπάρχει 
πλευριτική συλλογή είναι ↓↓ στο σημείο αυτό. 

• Επίκρουση: Υπαμβλύτητα.  

• Ακρόαση: Βρογχική αναπνοή, τρίζοντες ήχοι.  



      ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ 

• Ομοιογενής ή ανομοιογενής πύκνωση με λοβώδη ή 

τμηματική κατανομή 

• Αμφω- δικτυοζώδεις σκιάσεις (ιοί, άτυπα) 

• Πλευριτική συλλογή, κοιλότητα ή πολυλοβώδης  

πνευμονία είναι ένδειξη αυξημένης σοβαρότητας 

• EY 75% για παρέγχυμα – 47% για συλλογές. 

Πρόβλημα σε κατεκεκλιμένους, σε παχύσαρκους και 

σε ανασοκατεσταλμένους 

• Συχνά αρνητικη σε αφυδάτωση, ουδετεροπενία, 

εμφύσημα 



Τύπος διηθημάτων και πιθανά παθογόνα 

CXR Pattern Possible Pathogens 

Λοβαία κατανομή 
S.Pneumoniae, Kleb, 

H.Influ, Gram- 

Διάσπαρτες βλάβες Atypicals, Viral, Legionella 

Διάμεσο πρότυπο Viral, PCP, Legionella 

Κοιλότητες (νεκρωτική) 

Klebs, Pseudom, 

Anaerobes, TB, S.Aureus, 

Funghi 

Το ακτινολογικό πρότυπο, δεν έχει σημαντική ειδικότητα 
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Αξονική τομογραφία 

• Δεν προσφέρει επιπλέον 

πληροφορίες. 

• Μπορεί να είναι βοηθητική σε 

περιπτώσεις αμφιβολίας για τη 

διάγνωση ή σε ασθενείς που δεν 

ανταποκρίνονται στην αγωγή. 

• Ανάδειξη επιπλοκών (υπεζωκοτική 

συλλογή, απόστημα, εμπύημα) 

• Ανάδειξη υποκείμενης κακοήθειας. 

 

 



Εργαστηριακός έλεγχος 

• Γενική αίματος 

• Βιοχημικός έλεγχος 

• CRP, Προκαλσιτονίνη 

• Ag ούρων για  S.pneumoniae και Legionella 

• Χρώση Gram και καλλιέργεια πτυέλων 

• Καλλιέργειες αίματος 

     Εργαστηριακός έλεγχος ΔΕΝ είναι απαραίτητος για 
ασθενείς που θα λάβουν αγωγή στο σπίτι 



Εργαστηριακά ευρήματα 

• Λευκοκυττάρωση. Χαρακτηριστικό εύρημα(15-

20000/mm³).Η λευκοπενία είναι σπάνια και σχετίζεται 

με εξαιρετικά σοβαρή μορφή της νόσου-βακτηριαιμία ή 

με ίωση. 

• Πολυμορφοπυρήνωση συχνά με στροφή 

προς τα αριστερά. 

• Επηρεασμένη νεφρική ή ηπατική 

λειτουργία σχετίζεται με σοβαρή νόσο. 

• Αυξημένη ΤΚΕ, CRP 



    Mικροβιολογικές  εξετάσεις 

 Χρώση Gram πτυέλων: ειδικότητα 80%, ευαισθησία 90% για S 

pneumoniae. Να λαμβάνεται πριν ή μέσα σε 12 ώρες από έναρξη 

θεραπείας. 

 Αξιόπιστο δείγμα με: >25 ουδετερόφιλα και <10 επιθηλιακά  

/οπτικό πεδίο                   

 Καλλιέργεια πτυέλων: αναξιόπιστη μετά αντιβιοτικά (40-50%). 

Άτυπα μικρόβια δεν αναπτύσσονται σε κοινά θρεπτικά υλικά 

 Καλλιέργεια αίματος: 15-25% θετικές – θα πρέπει να 

λαμβάνονται 2 ζεύγη στους νοσηλευόμενους μέσα στο πρώτο 

24ωρο 

 PCR αναπνευστικών δειγμάτων για άτυπα και ιούς 

 17 



     Αντιγόνα  ούρων 

 Αg S pneumoniae σε όλους τους ασθενείς που 

νοσηλεύονται  (64-88% ευαισθησία) – επίσης και 

στο υπεζ υγρό αν γίνει παρακέντηση 

 Αg L. pneumophila serogroup 1 σε όλους τους 

ασθενείς που νοσηλεύονται ή υπάρχει 

κλινική/επιδημιολογική υποψία (>74% ευαισθησία) 

18 
Woodhead M et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 6): E1–E59 



EΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ   ΜΕΘΟΔΟΙ 

Βρογχοσκόπηση:  BAL, PSB    

 ΠΟΤΕ? 

 

 Ανοσοκατασταλμένοι 

 Βραδέως λυόμενη πνευμονία 

 Υποψία νεοπλασίας 

 Υποψία ξένου σώματος 

 Υποψία φυματίωσης 
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Διαφορική διάγνωση 

• Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

• Πνευμονική εμβολή 

• Νεόπλασμα (κυρίως BAC, λέμφωμα) 

• Ατελεκτασία 

• Σαρκοείδωση 

• ARDS 

• Πνευμονική αιμορραγία 

• Αγγειίτιδα 

• Ηωσινοφιλική πνευμονία 

• Αποφρακτική βρογχιολίτιδα – Οργανούμενη πνευμονία 
(COP/BOOP).  



Παράγοντες που αυξάνουν νοσηρότητα ή 

θνησιμότητα 

 Ηλικία >65 ετών 

 Συνυπάρχοντα νοσήματα 

 COPD 

 βρογχεκτασίες 

 κακοήθεια 

 χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

 σακχαρώδης διαβήτης 

 συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

 χρόνια ηπατική νόσος 

 αλκοολισμός 

 νευρολογικές παθήσεις 

 σπληνεκτομή 

 κακό επίπεδο θρέψης 
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Νοσηλεία στο νοσοκομείο ή στο 

σπίτι; 

Δείκτες βαρύτητας πνευμονίας 

• PSI 

• CURB-65 



Pneumonia  

Severity  

Index 

23 

Fine MJ, N Engl J Med. 1997 ;336:243-50 



  PSI 

• Τάξεις Ι-ΙΙ: υποψήφιοι για εξωνοσοκομειακή 
θεραπεία 

 

• Τάξη  ΙΙΙ:  υποψήφιοι για εξωνοσοκομειακή 
θεραπεία ή βραχεία ενδονοσοκομειακή 
παρακολούθηση 

 

• Τάξεις IV-V: χρήζουν ενδονοσοκομειακή 
θεραπεία  

 

24 



CURB 65 

• Confusion-σύγχυση. 

• Urea-ουρία >40mg/dl. 

• Respiratory rate-αναπνευστική συχνότητα >30 αναπνοές/min 

• Blood pressure-αρτηριακή πίεση-συστολική≤90 ή και 
διαστολικη≤60 mmHg. 

• 65 Ηλικία ≥65 

 

 

5 παράγοντες 57%θνητότητα        ICU 

4 παράγοντες 41%θνητότητα        ICU 

3 παράγοντες 17%θνητότητα        Εισαγωγή στο νοσοκομείο 

2 παράγοντες 13%θνητότητα        Αντιμετώπιση εκτός νοσοκομείου 

1 παράγοντας 3,3%θνητότητα       Αντιμετώπιση εκτός νοσοκομείου 

0 παράγοντες 0,6%θνητότητα       Αντιμετώπιση εκτός νοσοκομείου 



Λόγοι για νοσηλεία χαμηλού 

κινδύνου ασθενών 

• Επιπλοκές πνευμονίας (πχ ΥΣ, απόστημα) 

• Άμφω πνευμονία 

• Παροξύνσεις προυπάρχουσας νόσου 

• Ανικανότητα να λάβει μόνος του από του στόματος 

αγωγή  

• Κοινωνικοί λόγοι 



   ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΜΕΘ? 

 

 

• ΑΠ< 90 mmHg,  

• σοβαρή oξεία αναπνευστική ανεπάρκεια 

(PaO2/FiO2 < 250) 

• προσβολή > 2 λοβών στη ακτινογραφία θώρακος  

• ανάγκη μηχανικού αερισμού  

• ανάγκη αγγειοσυσπαστικών > 4 hours 

27 
Woodhead M et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 6): E1–E59 
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 



Θεραπεία - Γενικά μέτρα 
• Οξυγονοθεραπεία: επί αναπνευστικής ανεπάρκειας 

Ενυδάτωση. 

• Αντιμετώπιση πλευριτικού πόνου. 

• Κινητοποίηση. 

• Αντιπηκτική προφύλαξη σε όσους έχουν αναπνευστική 

ανεπάρκεια 

• Ρύθμιση υποκείμενων νόσων όπως η καρδιακή 

ανεπάρκεια, ο σακχαρώδης διαβήτης και η ΧΑΠ που καθώς 

είναι γνωστό απορρυθμίζονται με μια λοίμωξη. 

• Η χορήγηση αποχρεμπτικών, βλεννολυτικών, ή αντιβηχικών 

φαρμάκων δεν έχει αποδεδειγμένη αξία και μπορεί να αποβεί 

επιζήμια.  

 



 Εξωνοσοκομιακή ήπιας σοβαρότητας πνευμονία 

Νοσηλεία στο σπίτι 

1) Υγιής και χωρίς λήψη αντιβιοτικών το προηγούμενο τρίμηνο 

   Μακρολίδη  (Ι) 

   Δοξυκυκλίνη (ΙΙΙ) 

 2) Συνοσηρότητες (χρόνια καρδιακή, ηπατική,νεφρική, 

αναπνευστική ανεπάρκεια, Σ.Δ., αλκοολισμός, 

ανοσοκαταστολή ή λήψη αντβιοτικών στο τελευταίο τρίμηνο) 

  Αναπνευστική κινολόνη (μοξιφλοξασίνη, γεμιφλοξασίνη, 

λεβοφλοξασίνη) (Ι) 

              ή 

  Β-λακτάμη (αμοξυκιλλίνη 1g Χ 3 /d ή αμοξυκιλλίνη-κλαβ. 2g Χ 2/d) 

+ Μακρολίδη (Ι) 

Clinical Infectious Diseases  2007;44:S27–72 



KEEΛΠNO:  αμοξυκιλλίνη(1g/6h)  + νεότερη 

μακρολίδη 
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Μέτριας σοβαρότητας CAP - νοσηλεία 

Woodhead M et al Clin Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 6): E1–E59 



Σοβαρή CAP (ΜΕΘ ή ΜΑΦ) 

Woodhead M et al Clin Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 6): E1–E59 



 Παράγοντες κινδύνου για Ps aeruginosa 

34 

Woodhead M et al Clin Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 6): E1–E59 



ΓΡΙΠΠΗ 

• Σε περιόδους έξαρσης της γρίππης να προστίθεται 

στην αγωγή οσελταμιβίρη ακόμη και αν έχουν 

περάσει 48 ώρες από έναρξη συμπτωμάτων και να 

αποστέλεται δείγμα για PCR γρίππης (αρνητικό 

αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της 

θεραπείας) 

• Να προστίθεται κεφτριαξόνη και αγωγή για MRSA 

 

Musher D, Thorner A. NEJM 2014;371:1619-28 



  CAP: Έναρξη και Διάρκεια θεραπείας? 

 
• 1η αντιβιοτική δόση εντός 4-6 ωρών από την διάγνωση 

• Σε  σοβαρή  πνευμονία με σοκ, 1η αντιβιοτική δόση εντός μίας 
ώρας 

• Διάρκεια: «Το λιγότερο 5 ημέρες…  

     Απύρετος για 48-72 h» 

• «Να μην υπερβαίνει τις 8 μέρες»  

• Μέχρι 14 μέρες σε Staph Aureus, Ps Auroginosa. 

• Όταν υπάρχουν αποστήματα η αγωγή θα συνεχιστεί μέχρι να 

κλείσουν οι κοιλότητες 

 

IDSA /ATS Consensus Guidelines on the Management of Community-Acquired Pneumonia 

in Adults. Clinical Infectious Diseases 2007; 44:S27–72 

Musher D, Thorner A. NEJM 2014;371:1619-28, Woodhead M et al Clin Microbiol Infect 2011; 17(Suppl. 

6): E1–E59 

 

 

 



 

Ανταπόκριση στη θεραπεία 
  

• Πυρετός: ύφεση μετά από 2-4 ημέρες 

• Λευκοκυττάρωση: υποστροφή μετά την 4η ημέρα 

• “Τρίζοντες”: ακόμη και μετά την 7η ημέρα  

• Ακτινολογικά ευρήματα: 

• Σε πρώτο χρόνο αξιολογούμε κυρίως την επιδείνωση  

• Σε πνευμ. CAP μόνο 60% των ασθενών <50 y.o. εμφανίζει σε <4 
εβδομάδες 

• Λύση από πνευμονία Legionella: 12 εβδομάδες 

• Σε >50 y.o. με συνυπάρχοντα νοσήματα μόλις 25% έχει 
φυσιολογική ακτινογραφία σε < 4 εβδομάδες 



ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Συνήθη αίτια 

•Πνευμονική εμβολή/έμφρακτο 

•Πνευμονικό οίδημα 

•Βρογχογενής καρκίνος 

•Βρογχεκτασίες 

Ασυνήθη αίτια 

•Ηωσινοφιλική πνευμονία 

•Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση 

•Κυψελιδική αιμορραγία 

•Ξένο σώμα 

•Συγγενείς διαμαρτίες (απόλυμα) 

ΑΣΥΝΗΘΗ ΠΑΘΟΓΟΝΑ 

•TB 

•Άτυπα μυκοβακτηρίδια 

•Μύκητες 

•Pneumocystis carinii 

•Πυρετός Q 

•Ψιττάκωση 

•Leptospira spp. 

•Bacillus anthracis 

•Yersinia pestis 

•Francisella tularensis 

•Hantavirus 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Πνευμονικές 

•Παραπνευμονική συλλογή 

•Εμπύημα 

•Πνευμονικό απόστημα 

•ARDS 

Εξωπνευμονικές 

•Φλεβίτιδα σε καθετήρα 

•Μεταστατικές λοιμώξεις 

•Σηψαιμία 

•Μη λοιμώδεις επιπλοκές 

  (ΧΝΑ, ΚΑ, ΟΕΜ κλπ) 

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ 

•Κακή απορρόφηση 

•Ανεπαρκής δοσολογία 

•Αλλεργική αντίδραση 

•Μη συμμόρφωση ασθενούς 

Αποτυχία θεραπείας 

ΚΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ 

•Ασυνήθη παθογόνα 

•S. aureus 

Προσεκτική εξέταση 

παραγόντων κινδύνου  



Κριτήρια εξόδου από το νοσοκομείο 

Το προηγούμενο της εξόδου 24ωρο, ο ασθενής 
δεν θα πρέπει να έχει περισσότερα από 1 από 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

•Θερμοκρασία >37,8°C, 

•Σφυγμοί >100/min, 

•Αναπνευστική συχνότητα >24 αναπνοές/min, 

•Συστολική αρτηριακή πίεση <90mm Hg, 

•Κορεσμό οξυγόνου αίματος <90% και 

•Ανικανότητα πρόσληψης τροφής. 


