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Περίληψη

Οι λοιµώξεις από ευκαιριακά παθογόνα µικρόβια παρουσιάζουν ιδιαίτερο διαγνωστικό ενδιαφέρον
τα τελευταία χρόνια, καθώς συνδέονται µε τον ολοένα αυξανόµενο αριθµό ασθενών µε ποικίλου
βαθµού ανοσοκαταστολή. Η νοκαρδίωση είναι σχετικά σπάνια ευκαιριακή λοίµωξη µε ποικιλία κλι-
νικών εκδηλώσεων, ανάλογα µε την πρωτοπαθή εστία (πνεύµονες, δέρµα) και το επίπεδο κυτταρι-
κής ανοσίας των ασθενών. Η προσβολή του ΚΝΣ εκδηλώνεται συνήθως µε τη µορφή εγκεφαλικών
αποστηµάτων και σπανιότερα ως µηνιγγίτιδα, ενώ η κλινική της εικόνα είναι συχνά άτυπη, µε υπο-
ξεία και υποτροπιάζουσα πορεία. Παρουσιάζεται περίπτωση µηνιγγίτιδας µε εγκεφαλικά αποστή-
µατα από N. farcinica, σε ανοσοκατασταλµένο ασθενή λόγω προηγηθείσας αγωγής µε κορτικοειδή
για αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία. Το παθογόνο αποµονώθηκε από καλλιέργεια ΕΝΥ σε φιαλίδιο
BACTEC Peds (BD) µετά πενθήµερη επώαση. Το περιστατικό είχε επιτυχή έκβαση µετά την χορή-
γηση συνδυασµένου αντιµικροβιακού σχήµατος µε τριµεθοπρίµη/σουλφαµεθοξαζόλη και κεφτρια-
ξόνη σε υψηλές δόσεις. 
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Εισαγωγή

Το γένος Nocardia ανήκει στην οικογένεια Nocar-
diaceae της τάξης των αερόβιων ακτινοµυκήτων. Πε-
ριλαµβάνει περισσότερα από 50 είδη, 33 από τα
οποία έχουν συσχετισθεί µε λοιµώξεις στον άν-
θρωπο1. Είναι ευρέως διαδεδοµένα σαπρόφυτα του
εδάφους (χώµα), αλλά βρίσκονται και σε περιοχές
αποδόµησης φυτικών υλών και στην οικιακή σκόνη2.
∆εν θεωρούνται µέρος της φυσιολογικής χλωρίδας
του ανθρώπου3, είναι όµως πιθανό να αποικίζουν το
αναπνευστικό σύστηµα ασθενών µε χρόνια πνευµο-
νική νόσο. Προσβάλλουν κυρίως ανοσοκατασταλµέ-
νους ασθενείς, στους οποίους προκαλούν συνηθέ-
στερα πνευµονική νόσο, ενώ σπανιότερα προσβάλ-
λονται και ανοσοεπαρκείς µε εντοπισµένες, κατά
κύριο λόγο, εκδηλώσεις, συνήθως δερµατικές4. Έχει
διαπιστωθεί ότι η ανοσοκαταστολή (κακοήθειες, µε-
ταµοσχεύσεις, HIV λοίµωξη, λήψη κορτικοστεροειδών
ή χηµειοθεραπείας, κ.ά) διευκολύνει τη διασπορά του
µικροοργανισµού σε εξωπνευµονικές θέσεις όπως το
ΚΝΣ, οι οφθαλµοί, οι νεφροί, τα οστά και οι αρθρώ-
σεις, σε ποσοστό 50% περίπου. Η προσβολή του ΚΝΣ
είναι σχετικά σπάνια, αν και η πιο συχνή από τις άλλες
θέσεις διασποράς, ενώ οι δυσκολίες αποµόνωσης και
ταυτοποίησης του µικροοργανισµού καθυστερούν
σηµαντικά τη διάγνωση και κατ’ επέκταση τη θερα-
πεία της νόσου. Τα σπουδαιότερα παθογόνα είδη για
τον άνθρωπο είναι: N. asteroides, N. farcinica και N.
nova. Τα είδη N. otitidiscaviarum και N. brasiliensis
είναι λιγότερο συχνά αίτια λοιµώξεων2. Περιγράφεται
περίπτωση ανοσοκατασταλµένου ασθενή, στον οποίο
διαγνώστηκε λοίµωξη ΚΝΣ από N. farcinica µετά από
δύο νοσηλείες σε παθολογικά τµήµατα του νοσοκο-
µείου µας, λόγω υποτροπής των κλινικών συµπτωµά-
των.

Περιγραφή περιστατικού

Άνδρας 61 ετών, εισέρχεται για πρώτη φορά στο νο-
σοκοµείο λόγω σύγχυσης και κεφαλαλγίας. Τα συµ-
πτώµατα εµφανίστηκαν µετά από τρίµηνη αγωγή µε
µεθυλπρεδνιζολόνη (1mg/kg βάρους σώµατος/24ω-
ρο) για τη θεραπεία αυτοάνοσης αιµολυτικής αναι-
µίας. Από το ιστορικό του αναφέρεται λεύκη.

Κατά την εισαγωγή του ο ασθενής υποβλήθηκε σε
απεικονιστικό έλεγχο, ο οποίος κατέδειξε αποστήµα-
τα στο αριστερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου και ετέθη
σε αγωγή µε δεξαµεθαζόνη (16mg/24ωρο) λόγω πε-
ριεστιακού εγκεφαλικού οιδήµατος. Επίσης, έγινε
υπολογιστική τοµογραφία θώρακος, άνω και κάτω
κοιλίας, οι οποίες δεν ανέδειξαν αλλοιώσεις. Ελή-
φθησαν επανειληµµένες καλλιέργειες αίµατος οι
οποίες ήταν αρνητικές. Από τη  γενική εξέταση των
δειγµάτων ΕΝΥ, ανευρέθηκε αυξηµένος αριθµός κυτ-

τάρων (912 κύτταρα/mm³) µε υπεροχή πολυµορφο-
πυρήνων (70%), λεύκωµα 153 mg/dl και σάκχαρο 57
mg/dl. Οι καλλιέργειες των δειγµάτων ΕΝΥ µε τις συµ-
βατικές µεθόδους απέβησαν αρνητικές, ωστόσο σε
ένα µόνο δείγµα (από πέντε συνολικά) βρέθηκε S. au-
reus µε µοριακή µέθοδο multiplex PCR (ταυτόχρονη
ανίχνευση των µικροοργανισµών H. influenza nonb, P.
aeruginosa, S. aureus και Streptococcus spp).

Ετέθη σε εµπειρική αντιµικροβιακή αγωγή, αρχικά
µε βανκοµυκίνη (1gr x 3 iv για 40 ηµέρες) και στη συ-
νέχεια µε λινεζολίδη (600mg x 2 iv για 35 ηµέρες). Ο
ασθενής παρουσίασε κλινική και εργαστηριακή βελ-
τίωση, µε απεικονιστική αποδροµή των αποστηµάτων
και εξήλθε µε οδηγίες για συνέχιση της αγωγής µε λι-
νεζολίδη (600mg x 2 per os), την οποία όµως διέκοπτε
κατά διαστήµατα λόγω των ανεπιθύµητων ενεργειών
του φαρµάκου (καταστολή του µυελού των οστών).

Μετά από τρία επεισόδια υποτροπής των συµ-
πτωµάτων (σύγχυση, κεφαλαλγία και πυρετό) σε διά-
στηµα τεσσάρων µηνών, διακόπηκε η αντιµικροβιακή
θεραπεία και ακολούθησε δεύτερη νοσηλεία για διε-
ρεύνηση της υποτροπιάζουσας µηνιγγίτιδας. Ο ασθε-
νής κατά τη δεύτερη εισαγωγή του παρουσίαζε
αυχενική δυσκαµψία και πυρετό, ενώ ο εργαστηρια-
κός έλεγχος έδειξε: αναιµία (Hct 31.2%, Hb 10.8 g/dl),
υπονατριαιµία (129 mmol/lt), χαµηλούς δείκτες φλεγ-
µονής (ΤΚΕ 19 mm η πρώτη ώρα, CRP 0.2 mg/dl) και
χαµηλές τιµές IgA και IgG ανοσοσφαιρινών (38.1
mg/dl και 490 mg/dl, αντίστοιχα) και συµπληρώµατος
(C4 10.4 mg/dl, CH50 17 U/ml). Τα ευρήµατα από την
γενική εξέταση του ΕΝΥ  (αριθµός κυττάρων 1.220/mm³
µε 80% πολυµορφοπύρηνα, λεύκωµα 267 mg/dl, γλυ-
κόζη 30 mg/dl) και η κλινική επιδείνωση του ασθενή,
συνηγορούσαν υπέρ της  διάγνωσης µηνιγγίτιδας µι-
κροβιακής αιτιολογίας. Σε δύο (από τρεις συνολικά)
καλλιέργειες ΕΝΥ αποµονώθηκε µικροοργανισµός, ο
οποίος ταυτοποιήθηκε µοριακά ως Nocardia farcinica
µε πολλαπλασιασµό του hsp65 γονιδίου, προσδιορι-
σµό της αλληλουχίας του προϊόντος της PCR και σύγ-
κριση της οµοιότητας της αλληλουχίας µε τη βοήθεια
προγράµµατος GenBank. Οι καλλιέργειες αίµατος
ήταν αρνητικές. Παράλληλα, µε ποσοτική µοριακή µέ-
θοδο real-time PCR βρέθηκε στα δύο δείγµατα ΕΝΥ
υψηλό ιϊκό φορτίο HSV1 (4,1 x 10³copies/ml).

Στον ασθενή χορηγήθηκε συνδυασµένη αντιµι-
κροβιακή θεραπεία µε τριµεθοπρίµη/σουλφαµεθοξα-
ζόλη [(1200+240) mg x 4 iv για δύο µήνες],  κεφτρια-
ξόνη (2gr x 2 iv για δύο µήνες) και ακυκλοβίρη (625mg
x 3 iv επί 20 ηµέρου), που οδήγησε σε βελτίωση των
εργαστηριακών ευρηµάτων από το ΕΝΥ µε µείωση
του αριθµού των κυττάρων. Ο ασθενής δεν ανταπο-
κρίθηκε κλινικά στη θεραπεία, καθώς εκτός της αρχι-
κής αριστερής ηµιπάρεσης και βυθιότητας, εµφάνισε
και δεξιά πυραµιδική συνδροµή µε περαιτέρω έκ-
πτωση του επιπέδου συνείδησης. Ο απεικονιστικός
έλεγχος κατέδειξε ισχαιµικές βλάβες στον θάλαµο και



Ει κό να 1. Μικροσκοπική εικόνα της Nocardia farcinica µε τροπο-
ποιηµένη χρώση Ziehl-Neelsen (µεγέθυνση x1000).

Ει κό να 2. Αποικίες Nocardia farcinica σε αιµατούχο άγαρ µετά από
τέσσερα 24ωρα επώαση (πορτοκαλί αποικίες).
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στην έσω κάψα δεξιά και αριστερά. Λόγω της κρισι-
µότητας της κατάστασης του ασθενή και µε την κλι-
νική υποψία µεταλοιµώδους αγγειίτιδας µικρών αγ-
γείων, προστέθηκε στο θεραπευτικό σχήµα πρεδνι-
ζολόνη (50mg/24ωρο iv για δύο µήνες). Μετά από
σαφή βελτίωση των νευρολογικών ελλειµµάτων, ο ασθε-
νής εξήλθε µε οδηγίες για συνέχιση της θεραπείας µε
πρεδνιζολόνη (50mg/24ωρο per os) για δύο µήνες και
τριµεθοπρίµη/σουλφαµεθοξαζόλη [(1600+320) mg x
3 per os] για ένα έτος συνολικά από την έναρξή της.

Έγινε επανεκτίµηση της κλινικής του εικόνας δε-
καπέντε ηµέρες µετά την έξοδό του από το νοσοκο-
µείο, κατά την οποία βρέθηκε σταθερός, µε ήπια
υπολειπόµενη κινητικότητα αριστερού άνω και κάτω
άκρου και ήπια δυσαρθρία.  

Εργαστηριακή διερεύνηση

Η καλλιέργεια των δειγµάτων του ΕΝΥ που ελήφθη-
σαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή έγινε
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από
το πρωτόκολλο εργασίας του εργαστηρίου. Συγκε-
κριµένα, παράλληλα µε τις χρώσεις Gram και Ziehl-
Neelsen, έγινε ενοφθαλµισµός των δειγµάτων σε
στερεά και υγρά θρεπτικά υλικά: αιµατούχο, σοκολα-
τόχρωµο άγαρ (µε επώαση σε συνθήκες 5%CO2

στους 35ºC), McConkey άγαρ (µε επώαση αεροβίως),
Brain-Ηeart ζωµός και φιαλίδιο BACTEC (Peds). Από
τη γενική εξέταση του ΕΝΥ βρέθηκε αυξηµένος  αριθ-
µός κυττάρων (1220 κύτταρα/mm³, 80% πολυµορφο-
πύρηνα), λεύκωµα 267 mg/dl και γλυκόζη 30mg/dl,
ενώ η άµεση µικροσκοπική εξέταση του ΕΝΥ ήταν αρ-
νητική. Ο µικροοργανισµός αποµονώθηκε µόνο από
την καλλιέργεια του φιαλιδίου BACTEC (Peds), το
οποίο θετικοποιήθηκε µετά από πέντε ηµέρες επώα-
ση. Η άµεση µικροσκοπική εξέταση από το φιαλίδιο,

κατά χρώση Gram, έδειξε Gram θετικά βακτηρίδια µε
διακλαδώσεις και η τροποποιηµένη χρώση Ziehl-
Neelsen µερικώς οξεάντοχα βακτηρίδια (Εικόνα 1).
Παράλληλα, έγινε ανακαλλιέργεια από τη φιάλη σε
στερεά θρεπτικά υλικά και µετά από 48ωρη επώαση
παρατηρήθηκε µικροβιακή ανάπτυξη στο αιµατούχο
και σοκολατόχρωµο άγαρ. Μορφολογικά οι αποικίες
ήταν στρογγυλές µε ρυτιδώδη επιφάνεια, δύσκολα
αποσπώµενες από το άγαρ, αρχικά υποκίτρινες και
µετά από παράταση της επώασης πορτοκαλί (εικόνα
2). Τα µικροσκοπικά τους χαρακτηριστικά ήταν συµ-
βατά µε νοκάρδια.

Ακολούθησε έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά
µε τη µέθοδο ταινιών διαβαθµισµένης συγκέντρωσης
(Etest, Biomerieux, Marcy L’ Etoile, France): ενοφθάλ-
µισµα θολερότητας 1 της κλίµακας ΜcFarland επι-
στρώθηκε σε Mueller-Hinton άγαρ, τοποθετήθηκαν οι
ταινίες διαβαθµισµένης συγκέντρωσης και τα τρυβλία
επωάστηκαν αεροβίως στους 35οC για 48 ώρες. Oι
MICs ερµηνεύτηκαν βάσει των οδηγιών του CLSI και
τα αποτελέσµατα που ανευρέθηκαν ήταν: αµικασίνη
1,5 µg/ml (ευαίσθητο), κεφτριαξόνη 16 µg/ml (µε-
τρίως ευαίσθητο), ιµιπενέµη 1 µg/ml (ευαίσθητο), τρι-
µεθοπρίµη/σουλφαµεθοξαζόλη 2 µg/ml (ευαίσθητο),
λινεζολίδη 0,25 µg/ml (ευαίσθητο) και σιπροφλοξα-
σίνη 0,75 µg/ml (ευαίσθητο)5,6.

Παράλληλα µε το αντιβιόγραµµα, έγινε προκα-
ταρκτικός ταυτοποιητικός έλεγχος µε δίσκους τοµ-
πραµυκίνης, κεφοταξίµης και ερυθροµυκίνης, σύµφω-
να µε την µεθοδολογία Wallace-Steele, µε ενοφθάλ-
µισµα θολερότητας 0,5 ΜcFarland, επίστρωση σε
Mueller-Hinton άγαρ (µέθοδος δισκίων διάχυσης) και
αερόβια επώαση στους 35οC για 48 ώρες, όπου δεν
παρατηρήθηκε αναστολή ανάπτυξης και το στέλεχος
χαρακτηρίστηκε ως N. farcinica, αποκλείοντας την πι-
θανότητα N. asteroides complex και N. nova, οι οποί-
ες παρουσιάζουν ευαισθησία στη κεφοταξίµη7.



Η τελική ταυτοποίηση του µικροοργανισµού σε
επίπεδο είδους έγινε µε µοριακή µέθοδο. Από καθαρό
καλλιέργηµα ελήφθησαν 10-12 αποικίες και αφού
έγινε αποµόνωση DNA ακολούθησε πολλαπλασια-
σµός του γονιδίου hsp65 µε την τεχνική της αλυσι-
δωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR)4. Πιο συγκεκρι-
µένα πολλαπλασιάστηκε ένα τµήµα 441 bp του γονι-
δίου µε τη χρήση των εκκινητών: TB11, 5′-ACC AAC
GAT GGT GTG TCC AT-3′; και TB12, 5′-CTT GTC GAA
CCG CAT ACC CT-3′8. Στη συνέχεια ακολούθησε
προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του
προϊόντος της PCR και σύγκριση της οµοιότητας της
αλληλουχίας του µε τη βοήθεια του προγράµµατος
GenBank (www.ncbi.nlm.gov). Το προϊόν της αντίδρα-
σης έδειξε 100% οµολογία µε στέλεχος N. farcinica.

Συζήτηση

Το γένος Nocardia περιλαµβάνει βακτήρια Gram-θε-
τικά, µερικώς οξεάντοχα, αυστηρώς αερόβια που
σχηµατίζουν διακλαδιζόµενα νηµάτια λεπτότερα από
αυτά των µυκήτων. Είναι αίτια ευκαιριακών λοιµώξεων
σε ανοσοκατασταλµένους αλλά προσβάλλουν και
ανοσοεπαρκείς ασθενείς και έχουν ως κύρια πύλη ει-
σόδου στον οργανισµό την αναπνευστική οδό (50-
70% όλων των περιπτώσεων)3 ή το δέρµα. ∆εν
θεωρείται δυνατή η µετάδοσή τους από άνθρωπο σε
άνθρωπο, ούτε από τα ζώα στον άνθρωπο. Προσβάλ-
λουν συχνότερα τους άνδρες σε σχέση µε τις γυναί-
κες σε αναλογία 3:1. Η αποµόνωση νοκάρδιας από
οποιοδήποτε κλινικό δείγµα πρέπει να λαµβάνεται σο-
βαρά υπόψη, καθώς δεν αποτελεί σύνηθες αίτιο πε-
ριβαλλοντικής επιµόλυνσης των δειγµάτων στο
εργαστήριο3,9.

Οι µικροοργανισµοί αυτοί µπορούν να προκαλέ-
σουν αυτοπεριοριζόµενη πνευµονική λοίµωξη ή εντο-
πισµένη δερµατική προσβολή (συνήθως σε ανοσο-
επαρκείς ασθενείς), αλλά και οξεία, υποξεία ή χρόνια
πνευµονική νόσο µε τάση διασποράς (σε ανοσοκατα-
σταλµένους)2,3,10. Παρουσιάζουν τροπισµό προς τα
νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου που είναι και η συ-
χνότερη θέση διασποράς (περίπου το ⅓ όλων των πε-
ριπτώσεων νοκαρδίωσης)2, ακόµη και χωρίς να είναι
κλινικά εµφανής η πρωτοπαθής εστία της λοίµωξης.
Η συχνότερη εκδήλωση της νοκαρδίωσης του ΚΝΣ
είναι τα εγκεφαλικά αποστήµατα, ενώ η µηνιγγίτιδα
είναι ιδιαίτερα σπάνια επιπλοκή (περίπου στις µισές
περιπτώσεις µηνιγγίτιδας συνυπάρχουν εγκεφαλικά
αποστήµατα)11. Τα ποσοστά θνητότητας σε ανοσοκα-
τασταλµένους και ανοσοεπαρκείς ασθενείς είναι 55%
και 20% αντίστοιχα12, ιδιαίτερα υψηλά σε σχέση µε
άλλες βακτηριακές λοιµώξεις που προκαλούν εγκε-
φαλικά αποστήµατα, ενώ αυξάνονται όσο καθυστερεί
η διάγνωση της νόσου10,13. Επιπλέον, η θνητότητα σε
ασθενείς µε πολλαπλά αποστήµατα είναι διπλάσια σε

σχέση µε όσους εµφανίζουν µονήρη αποστήµατα10.
Οι σουλφοναµίδες αποτελούν τη θεραπεία εκλογής
για λοιµώξεις από νοκάρδια. Σε ασθενείς µε σοβαρή
νόσο, όπως νοκαρδίωση του ΚΝΣ, συνιστάται ο συν-
δυασµός τριµεθοπρίµης/σουλφαµεθοξαζόλης µε αµι-
κασίνη και κεφτριαξόνη ή ιµιπενέµη για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους, λόγω αυξηµένου
κινδύνου υποτροπών και αιµατογενούς διασποράς
του µικροβίου µε πιθανότητα πρόκλησης διάχυτης
λοίµωξης8.

Περιγράφουµε την περίπτωση ασθενούς, άνδρα
61 ετών, ανοσοκατασταλµένου λόγω λήψης κορτιζό-
νης για αυτοάνοση αιµολυτική αναιµία, χωρίς εµφανή
πρωτοπαθή εστία λοίµωξης, µε αποστήµατα στο αρι-
στερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου και υποτροπιά-
ζουσα µηνιγγίτιδα. Ο ασθενής παρουσίαζε σύγχυση,
αυχενική δυσκαµψία και πυρετό. Λόγω της µοριακής
ανίχνευσης S. aureus σε ένα από πέντε συνολικά δείγ-
µατα ΕΝΥ κατά την πρώτη του νοσηλεία, ο ασθενής
έλαβε αγωγή µε λινεζολίδη στην οποία ανταποκρί-
θηκε κλινικοεργαστηριακά, οπότε και εξήλθε µε οδη-
γία για συνέχιση της αγωγής µε λινεζολίδη per os, την
οποία και διέκοπτε κατά διαστήµατα λόγω καταστο-
λής του µυελού των οστών (λευκοπενία και αναιµία).
Κατά τα διαστήµατα αυτά υπήρξαν τρεις υποτροπές
των συµπτωµάτων µέσα σε τέσσερεις µήνες, οπότε
και ακολούθησε δεύτερη νοσηλεία του ασθενούς.
Στην εισαγωγή του, τα ευρήµατα από την εξέταση
του ΕΝΥ (αυξηµένος αριθµός κυττάρων, υψηλό λεύ-
κωµα, χαµηλή γλυκόζη) συνέτειναν στη διάγνωση µη-
νιγγίτιδας µικροβιακής αιτιολογίας, η οποία
επιβεβαιώθηκε µε αποµόνωση N. farcinica σε δύο από
τρεις καλλιέργειες ΕΝΥ. Τα τρία αυτά δείγµατα ήταν
αρνητικά µε µοριακή µέθοδο multiplex PCR για: Ν.
meningitidis, S. pneumoniae, H. Influenza b, L. mono-
cytogenes, H. Influenza nonb, P. aeruginosa, S. au-
reus και Streptococcus spp. Βάσει των αποτελεσµά-
των αυτών, η µοριακή ανίχνευση του S. aureus κατά
την πρώτη νοσηλεία του ασθενούς θεωρήθηκε ως
επιµόλυνση και εκτιµήθηκε ότι και τότε η µηνιγγίτιδα
οφειλόταν στην νοκάρδια, αλλά υπήρξε αποτυχία
στην ανάπτυξή της. Η ανοσοκαταστολή που παρου-
σίαζε ο ασθενής φαίνεται ότι διευκόλυνε τη συλλοί-
µωξη µε HSV1, γεγονός που επέβαλε την προσθήκη
ακυκλοβίρης στο συνδυασµένο σχήµα τριµεθοπρί-
µης-σουλφαµεθοξαζόλης και κεφτριαξόνης. Η αντα-
πόκρισή του στην αντιµικροβιακή αγωγή ήταν µόνο
εργαστηριακή, ενώ η κλινική του επιδείνωση αποδό-
θηκε σε ισχαιµία από αγγειίτιδα µικρών αγγείων µε-
ταλοιµώδους αιτιολογίας, οπότε και προστέθηκε
πρεδνιζολόνη στην αγωγή του. Οι ισχαιµικές εγκεφα-
λικές βλάβες αποτελούν µια σοβαρή επιπλοκή της µι-
κροβιακής µηνιγγίτιδας, συµβαίνουν σε ποσοστό
21,8% και το 67% αυτών οφείλεται σε µεταλοιµώδη
αγγειίτιδα. Η επίδραση των κορτικοστεροειδών στην
αντιµετώπισή της είναι αµφίβολη14,15.
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Στην προκειµένη περίπτωση, ο ασθενής ανταπο-
κρίθηκε στην θεραπεία και εξήλθε µετά από τρίµηνη
νοσηλεία σε βελτιωµένη κατάσταση µε οδηγία για συ-
νέχιση λήψης πρεδνιζολόνης για δύο ακόµη µήνες και
τριµεθοπρίµης/σουλφαµεθοξαζόλης για ένα έτος συ-
νολικά.

Η N. farcinica έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια
σε προεξάρχοντα αιτιολογικό παράγοντα λοίµωξης
µεταξύ των άλλων ειδών του γένους Nocardia spp. Το
γεγονός αυτό δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την
έγκαιρη και αποτελεσµατική θεραπεία των λοιµώξεων
αυτών, κυρίως λόγω του χαρακτηριστικού µοντέλου
ευαισθησίας στα αντιβιοτικά που παρουσιάζει σε
σχέση µε τα άλλα είδη. Συγκεκριµένα, εµφανίζει αν-
τοχή στα περισσότερα β-λακταµικά αντιβιοτικά, όπως
η κεφοταξίµη (100% των στελεχών), η κεφαµανδόλη
(100%) και η κεφτριαξόνη (80%), καθώς επίσης και σε
αµινογλυκοσίδες, όπως η τοµπραµυκίνη (>90%) και
η καναµυκίνη (100%). Σχεδόν πλήρη ευαισθησία εµ-
φανίζουν τα στελέχη έναντι της αµικασίνης και των
σουλφοναµιδών, 82% ευαισθησία στην ιµιπενέµη,
88% στη σιπροφλοξασίνη και µόνο 5% στην αµπικιλ-
λίνη και 3% στην ερυθροµυκίνη2,8,16. Επιπλέον, η λινε-
ζολίδη αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσµατική
έναντι της νοκάρδιας4,17.

Καθοριστικός παράγοντας που δυσχεραίνει την
έγκαιρη διάγνωση των λοιµώξεων από νοκάρδια,
όπως και στην περίπτωση που περιγράφηκε, είναι η
αργή ανάπτυξη του µικροοργανισµού. Επισηµαίνεται
ότι η νοκάρδια αποµονώθηκε σε δύο από συνολικά
τρία δείγµατα ΕΝΥ κατά την δεύτερη νοσηλεία του
ασθενούς, ενώ δεν αναπτύχθηκε σε κανένα από τα
πέντε δείγµατα της πρώτης νοσηλείας. ∆εδοµένης
της καθυστέρησης ανάπτυξης της νοκάρδιας, η µη-
νιγγίτιδα και κατά την πρώτη νοσηλεία αποδόθηκε σε
αυτήν, αλλά δεν κατέστη δυνατή η ανάπτυξή της,
λόγω ανεπαρκούς επώασης των καλλιεργειών ΕΝΥ
ή/και χαµηλού µικροβιακού φορτίου. Η κλινική βελ-
τίωση του ασθενούς κατά την πρώτη νοσηλεία απο-

δόθηκε στην θεραπεία µε λινεζολίδη, στην οποία το
αποµονωθέν στέλεχος ήταν ευαίσθητο (ΕΑΠ 0,25
µg/ml), ενώ οι συχνές διακοπές της θεραπείας, λόγω
των παρενεργειών του φαρµάκου, οδήγησαν σε υπο-
τροπή των συµπτωµάτων. Είναι αξιοσηµείωτο ότι
µόνο σε 20% των περιπτώσεων µηνιγγίτιδας ή εγκε-
φαλικού αποστήµατος η διάγνωση βασίζεται σε θε-
τική καλλιέργεια ΕΝΥ16. Αντίθετα, στα δείγµατα που
λαµβάνονται µε επεµβατικές µεθόδους το ποσοστό
αποµόνωσης του µικροοργανισµού ανέρχεται σε 85-
90%2. Επίσης, η προηγούµενη χορήγηση αντιβιοτικών
είναι δυνατό να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη της
νοκάρδιας. Εποµένως, είναι απαραίτητη η ενίσχυση
της κλινικής υπόνοιας σε περιπτώσεις λοιµώξεων  του
ΚΝΣ µε άτυπη κλινική εικόνα ή συχνές υποτροπές, ιδι-
αίτερα σε ανοσοκατασταλµένους ασθενείς, ώστε να
παρατείνεται και ο χρόνος επώασης των καλλιερ-
γειών στο εργαστήριο για την τυχόν ανάπτυξη απαι-
τητικών µικροοργανισµών, όπως η νοκάρδια18,19,20.

Συµπερασµατικά, η προοδευτική αύξηση των πε-
ριστατικών νοκαρδίωσης σε συνδυασµό µε τις δυ-
σκολίες αποµόνωσης και ταυτοποίησης του µικρο-
οργανισµού, επιβάλλουν τόσο την αυξηµένη επαγρύ-
πνηση των κλινικών ιατρών όσο και την προσεκτικό-
τερη διαχείριση των δειγµάτων προς καλλιέργεια στο
εργαστήριο. Οι επιµολύνσεις των δειγµάτων, καθώς
επίσης η ανεύρεση παθογόνων που πιθανό να προ-
καλούν συλλοίµωξη ιδιαίτερα σε ανοσοκατασταλµέ-
νους, δυσχεραίνουν ακόµη περισσότερο τη διάγνωση
λοιµώξεων από νοκάρδια και συχνά αποπροσανατο-
λίζουν τόσο τον εργαστηριακό όσο και τον κλινικό
ιατρό. Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται σε περιπτώσεις
συχνών υποτροπών η επανειληµµένη και προσεκτική
λήψη δειγµάτων προς καλλιέργεια. Η χρήση εναλλα-
κτικών µέσων καλλιέργειας (φιαλίδια BACTEC- BD)
για δείγµατα ΕΝΥ δίνει τη δυνατότητα καλύτερης
ανάπτυξης απαιτητικών µικροοργανισµών, όπως η νο-
κάρδια, γεγονός που καθορίζει την αποτελεσµατική
θεραπεία και τελικά, την καλή έκβαση της νόσου.
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Opportunistic infections are of great diagnostic significance, since they are related to the increased,
over the last years, number of immunocompromised patients. Nocardiosis is an uncommon oppor-
tunistic infection with a broad range of clinical manifestations, due to the organ or tissue affected
(lungs, skin) and the efficiency level of the patients’ immune response. CNS infection presents most
commonly with brain abscesses and incommonly with meningitis and its clinical presentation may
often progress to a subacute process with relapses and atypical occurrence. We report a case of
meningitis with brain abscesses due to N. farcinica, in an immunocompromised patient after corticoid
treatment for autoimmune hemolytic anemia. N. farcinica was isolated from CSF culture in BACTEC
Peds (BD) broth, after five days of incubation. Patient’s outcome was successful after the adminis-
tration of high doses combined antimicrobial therapy with trimethoprim/sulfamethoxazole and ceftri-
axone.
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Nocardia farcinica, meningitis, brain abscess
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