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Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού διάγνωσης HIV λοίμωξης με 
βαριά πνευμονία από κοινό παθογόνο με σκοπό την υψηλότερη 
υποψία του παιδιάτρου σε ανάλογα περιστατικά.
Υλικό: Νήπιο 14 μηνών διεκομίσθη από περιφερικό νοσοκομείο με 
πνευμονία, πλευριτική συλλογή ΑΡ και σταδιακά επιδεινούμενη 
κλινική εικόνα. Από το ιστορικό αναφέρεται νοσηλεία λόγω 
παρωτίτιδας προ μηνός. Το νήπιο νοσηλεύτηκε στο περιφερικό 
νοσοκομείο για 5 ημέρες λόγω αναφερόμενου εμπύρετου από 
4ημέρου με συνοδά βήχα και μειωμένη σίτιση. Από τον αρχικό ε/ε 
WBC=14950 (Π: 65% Λ: 19,9%) ,CRP=226, Hb=7,7 ,PLT=193.000 ,Ro 
θώρακος με πύκνωση ΑΡ άνω πνευμονικού πεδίου και πλευριτική 
συλλογή ΑΡ. 

Εικόνα 1. Α/α θώρακος ασθενούς μετά την 
τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης πλευριτικής 
συλλογής (ΑΡ)

Εισαγωγή: Ο HIV είναι ρετροϊός με παγκόσμια γεωγραφική κατανομή 
αλλά με σημαντικά μεγαλύτερη επίπτωση στις χώρες της Αφρικής. 
Μεγάλο ποσοστό του παιδιατρικού πληθυσμού σε αυτές τις χώρες 
μολυνθεί από τον HIV , κυρίως  λόγω κάθετης μετάδοσης του ιού από 
τη μητέρα. Η κλινική εικόνα οφείλεται κυρίως στην ανοσοκαταστολή 
που προκαλεί ο ιός.  Μία από τις συχνότερες  κλινικές εκδηλώσεις   
του HIV στα παιδιά είναι οι πολλαπλές και επιπλεγμένες λοιμώξεις.
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Συμπεράσματα: Οι κοινές μικροβιακές λοιμώξεις σε υπόβαθρο HIV 
λοίμωξης χαρακτηρίζονται για τη βαρύτητα-επιπλοκές τους, τη 
χρονιότητα και τις συχνές υποτροπές. Γι’ αυτό κι όταν διαγιγνώσκεται 
κοινή λοίμωξη με δυσανάλογη βαρύτητα κλινικής εικόνας θα πρέπει 
απαραιτήτως να εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάπτυξής της σε έδαφος 
επίκτητης ανοσοανεπάρκειας ιδίως αν ο ασθενής ανήκει σε ομάδα 
υψηλού κινδύνου.

Μέθοδος: Το νήπιο ετέθη σε αγωγή αρχικά με αμοξυκιλλίνη-
κλαριθρομυκίνη και εν συνεχεία με κλινδαμυκίνη-κεφοταξίμη με 
επιδείνωση ωστόσο της κλινικής εικόνας οπότε και διεκομίσθη στην 
κλινική μας.

Πραγματοποιήθηκε CT θώρακος που ανέδειξε εκτεταμένη νεκρωτική 
πνευμονία ΑΡ με παρουσία κοιλοτήτων και υπεζωκοτικό εμπύημα 
σύστοιχα. (Εικ.2) Ετέθη σωλήνας παροχέτευσης και από το film array 
του πύου απομονώθηκε Streptococcus Pneumoniae. 

Αποτελέσματα: Λόγω εθνικότητας (Κονγκό) και σοβαρών 
επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων έγινε έλεγχος αντισωμάτων HIV ο 
οποίος ήταν θετικός (HIV Ab θετικό 934,62) κι εστάλη πλήρης 
ανοσοφαινότυπος. (Εικ. 3)

Εικόνα 2. CT θώρακος κατά την εισαγωγή της ασθενούς.

Εικόνα 3. Αποτέλεσμα ανοσοφαινότυπου


