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ΔΗΑΓΩΓΖ: πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, Υ.Α.Π.,  

άζζκα, ειηθία άλσ ησλ 65 εηώλ θαη  αλνζνθαηαζηνιή, 

απνηεινύλ παξάγνληεο εθδήισζεο ζνβαξήο ινίκσμεο 

από hMPV πνπ απνκνλώζεθε γηα πξώηε θνξά ην 2001[1]. 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ: Άληξαο 80 εηώλ, πξώελ 

θαπληζηήο, κε ηζηνξηθό θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο θαη 

θαινήζνπο ππεξηξνθίαο πξνζηάηνπ, εηζήρζε ιόγσ 

εκππξέηνπ ζηα πιαίζηα ινίκσμεο αλαπλεπζηηθνύ, κε 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θπςειηδηθά δηεζήκαηα θάησ 

ινβώλ, θαη κηθξή ππθλσηηθή πεξηνρή κε 

αεξνβξνγρόγξακκα αξηζηεξά από ηε CT ζώξαθνο (εηθόλα 

1). Δηέζε ζε I.v. αληηκηθξνβηαθή αγσγή ππό θεθηξηαμόλε – 

κνμηθινμαζίλε, παξνπζηάδνληαο αξρηθά θιηληθή βειηίσζε. 

Μεηά ηελ 8ε εκέξα παξνπζίαζε ππνηξνπή εκππξέηνπ, 

νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ηύπνπ Η, αύμεζε δεηθηώλ 

θιεγκνλήο, θαη επηδείλσζε ησλ επξεκάησλ από ηε CT 

ζώξαθνο (πνιιαπιά δηεζήκαηα ακθνηεξόπιεπξα, 

ππθλναηειεθηαζία κε αεξνβξνγρόγξακκα παξά ηελ 

αξηζηεξή κεζνιόβην, ππεδσθνηηθέο ζπιινγέο πγξνύ 

ακθνηεξόπιεπξα, θαη έληνλε ιεκθαδελίηηδα 

κεζνζσξαθίνπ) (εηθόλα 2) θαη ηε  CXR (εηθόλα 3). Δπίζεο 

εθδήισζε δαθηπιηνεηδέο θειηδώδεο εμάλζεκα κε θεληξηθή 

θπζζαιίδα δίθελ ζηόρνπ ζε θνξκό-άθξα, ελδεηθηηθό 

πνιύκνξθνπ εμαλζήκαηνο πηζαλώο ηνγελνύο αηηηνινγίαο  

(εηθόλα 4). Οη θνηλέο θαιιηέξγεηεο πξνέθπςαλ αξλεηηθέο. 

Έγηλε filmarray πηπέισλ κε δηαγλσζηηθό πξσηόθνιιν  
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PCR, ην νπνίν πξνέθπςε ζεηηθό γηα hMPV. Έπεηηα από 

αλαπξνζαξκνγή ηεο αγσγήο, παξνπζίαζε ζηαδηαθή  

θιηληθή βειηίσζε, θαη εμήιζε κε πιήξε απνδξνκή ηεο 

λόζνπ (εηθόλεο 5,6). Ο ιεηηνπξγηθόο έιεγρνο  αλέδεημε 

θπζηνινγηθέο αλαπλεπζηηθέο ξνέο κε ζεκαληηθή όκσο 

αληαπόθξηζε ζηε βξνγρνδηαζηνιή. 

ΤΕΖΣΖΖ: Μέζσ ηεο ηερληθήο PCR, κειεηάηαη ε πηζαλή 

παξνπζία κεγάινπ αξηζκνύ ηώλ θαη κηθξννξγαληζκώλ, κε 

πςειή εηδηθόηεηα θαη επαηζζεζία,  κε ηαρεία ιήςε 

απνηειέζκαηνο όηαλ εθαξκόδεηαη ζε film array panel, ελώ 

δελ επεξεάδεηαη από πξνεγνύκελε ιήςε αληηκηθξνβηαθήο  

αγσγήο[2]. Πνζνζηό 6.24% λνζειεπόκελσλ αζζελώλ κε 

νμεία ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ απνδίδεηαη ζηνλ human 

metapneumovirus[3], ζπλεπώο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππόςε σο πηζαλή αηηία ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ 

αζζελώλ. 
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