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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για αυτή την παρουσίαση 



   Έφηβος 12 ετών με παραγωγικό βήχα 2 εβδομάδων, χαμηλό 
πυρετό διάρκειας 2 ημερών και μη ειδικό εξάνθημα κορμού κατά 
την έναρξη των συμπτωμάτων. Ο παιδίατρος στέλνει έλεγχο 
αντισωμάτων για M.pneumoniae (IgM +, IgG+). Σε επανάληψη σε 3 
εβδομάδες διαπιστώνεται ήπια αύξηση του τίτλου IgM, τα 
επίπεδα IgG παραμένουν περίπου σταθερά. Το παιδί είναι 
απύρετο, χωρίς εξάνθημα και διατηρεί πλέον ελάχιστο βήχα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Θα πρέπει χορηγηθεί θεραπεία για λοίμωξη από μυκόπλασμα? 



• αποκλειστικό παθογόνο για τον άνθρωπο 

 

• στερείται κυτταρικού τοιχώματος 

 

• μορφολογικός πολυμορφισμός 

 

• ειδικές συνθήκες καλλιέργειας 

 

• χρόνος επώασης 8-15 ημέρες 

 

• προσβολή αναπνευστικού επιθηλίου μέσω 

διαμεμβρανικών πρωτεϊνών P1, P30  

 

 



Jun et al,  Molec Med 2016 



Narita et al,  Pediatric Neurol 2009 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 



 περίοδος επώασης 1-3 εβδομάδες 

 

 μέσω σταγονιδίων  

 

 υψηλή μεταδοτικότητα (90%) 

 

 εποχική έξαρση  

    (άνοιξη-φθινόπωρο) 

 

 βραχείας διάρκειας ανοσία 

    (1-3 έτη)   

  

 σε όλες τις ηλικίες  

      

 



Fischer et al, Front in Microb 2016 



Η φορεία  παραμένει για 
μήνες ή εβδομάδες ακόμα 
και μετά από θεραπεία 

 Ασυμπτωματική πορεία 

 

 αναπνευστική λοίμωξη 

           ανώτερου αναπνευστικού 

                τραχειοβρογχίτιδα 

                wheezing 

                πνευμονία 

 

 εξωπνευμονικές εκδηλώσεις (11%)  

 

 

 Φορεία M.pneumoniae? 

 
3-56% παιδιών  

ασυμπτωματικοί φορείς 

 Principi et al, Lancet Infect Dis 2001 



Carriage of Mycoplasma pneumoniae in the Upper Respiratory Tract of 

Symptomatic and Asymptomatic Children: An Observational Study 

 Spuesens et al, Plos 2013 



 Alislash et al, Pediatrics 2019 



 πυρετός (86-96%) 

 βήχας (85-96%)-συνήθως μη παραγωγικός που επιμένει για 
μήνες-εβδομάδες 

 κόπωση (78%) 

 αναπνευστική δυσχέρεια (67%) 

 κεφαλαλγία (11-48%) 

 φαρυγγαλγία (12-47%) 

 ακροαστικά ευρήματα (75%) 

 εξωπνευμονικές εκδηλώσεις (26%)  

 

 
 Τραχηλική λεμφαδενοπάθεια 

 Ερυθρότητα τυμπανικής μεμβράνης ωτών, μυριγγίτιδα 

 Άλγος παραρρινίων  

 

 

Han et al, Ped Inf Dis J 2018 



Επώαση Αποδρομή Κλινική νόσος 

Συμπτώματα: 

Εβδομάδες 

Σημεία: 

Κεφαλαλγία, κόπωση 

Ακτινολ. Ευρήματα 

(+) Καλλιέργεια 

Πυρετός 

  Φαρυγγαλγία 

Βήχας 

Τρίζοντες 

Πτύελα 

 Υγροί 

         Denny et al, J Inf Dis 1971 



 λοβώδης πύκνωση (59%) 

 

 διάμεσες περιβρογχικές διηθήσεις 

 μονόπλευρες (44%) 

 αμφοτερόπλευρες (12%) 

 

 πλευριτικό υγρό 26% 

 

 πυλαία αδενίτιδα 10% 

Cutty et al, Clin Inf Dis 2019 





 μη ειδικά 

 

 ήπια αύξηση WBCs και PLTs  

 

 αύξηση ΤΚΕ (23-73mm/h) και CRP (2-8mg/dl)  

 

 αιμολυτική αναιμία (α.Coοmbs (+), ΔΕΚ) 

 

 Ψυχροσυγκολλητίνες (50% των ασθενών, μέσω παραγωγής IgM 
αντισωμάτων έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων επιφανείας)    



Waites et al, Clin Microb Rev 2017 
Ferwerda et al, Eur J Ped 2001 



 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠO M.pneumoniae  

Gordon et al, Ped Inf D 2019  

 
 



 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠO M.pneumoniae  



ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΕΡΥΘΗΜΑ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ  Μ.pneumoniae 

• ψηλαφητές ερυθηματώδεις βλάβες-στόχοι 

• εξάνθημα αρχικά στα άκρα με επέκταση στον κορμό 

• βλεννογονίτιδα: επιπεφυκότες, στοματική κοιλότητα, γεννητικά όργανα 



• πνευμονία 

• εμμένουσα  αναπνευστική συμπτωματολογία 

• μικρού-μέτριου βαθμού συμμετοχή  

  περιφερικού δέρματος 

• αύξηση ΤΚΕ  

Olson et al, Pediatrics 2015  

 
 



• βλεννογονίτιδα στόματος 

• εξελκώσεις γεννητικών οργάνων 

• ηπιότερη συμμετοχή περιφερικού      

δέρματος 

• επιπεφυκίτιδα  

 

Canavan et al, J Am Acad Dermatol 2015  

 Ting et al, BMJ 2018 
 

M. pneumoniae-Ιnduced Rash and Mucositis (MIRM) 



Kapers et al, Pediatrics 2018  

 
 



•  μηνιγγοεγκεφαλίτιδα 

•  οξεία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα (ADEM) 

•  εγκάρσια μυελίτιδα 

•  εγκεφαλική αταξία 

•  σ. Guillen-Barre 

•  εγκεφαλικό έμφρακτο 

•  περιφερική νευροπάθεια 

•  παράλυση κρανιακών νεύρων   

ΕΝΥ : πλειοκύττωση με λεμφοκυτταρικό τύπο, αυξημένο λεύκωμα, φυσιολογική Glu 

           καλλιέργεια σπάνια θετική για M.pneumoniae  

           PCR ΕΝΥ θετική σε <50% των περιπτώσεων 

    

Zaidi et al, Clin Inf D 2015 



Sateur et al , Neuropediatrics 2016 



ΔΙΑΓΝΩΣΗ 



 Υποψία για λοίμωξη από M. pneumoniae σε παιδιά με συμβατή 
κλινική εικόνα 

 

 Προσοχή στην ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, 
καθώς θετικό αποτέλεσμα αφορά τη λοίμωξη αλλά και τη 
φορεία από M.pneumoniae 

 

  Εργαστηριακή επιβεβαίωση σε νοσηλευόμενους ασθενείς  

 με σοβαρή ΠΚ ή μη ανταποκρινόμενη σε β-
λακταμικά 

 ανοσοκαταστολή 

 υποκείμενη νόσο 

 συμβατό ατομικό ιστορικό επαφής 

 εξωπνευμονικές εκδηλώσεις 

 



Παιδί με Πνευμονία Κοινότητας 

Διάρκεια πυρετού ≤2 ημέρες? 

Ηλικία ≤3 έτη? 

Διάρκεια πυρετού ≤2 ημέρες? 

Χαμηλός κίνδυνος 

M.pneumoniae 

Μέτριος κίνδυνος 

M.pneumoniae 

Υψηλός κίνδυνος 

M.pneumoniae 

ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

ΟΧΙ 
 

Fischer et al, Front in Microb 2016 



 Μοριακές (PCR, film array) 

 ευαισθησία-ειδικότητα >90% 

 ταχεία μέθοδος 

 ψευδώς θετικό αποτέλεσμα 

 κόστος 

 δ.δ φορεία  

 

 Ανοσολογικές (IgG, IgM αντισώματα) 

 τετραπλασιασμός τίτλου IgG, ποσοτικοποίηση 

 χαμηλή ειδικότητα 

 συχνά αρνητικά κατά την έναρξη της νόσου 

 βραδεία μέθοδος οριστικής διάγνωσης 

 

 Καλλιέργεια, κρυοσφαιρίνες, αντιγόνο M.pneumoniae 

 

         Thurman et al, Clin Inf Dis 2009 
www.cdcgov/mycoplasma 



3-6 w 

2 w 1-3 w 

Hvisten et al, Clin Microb Inf 2009 



Shi et al, Nature 2019 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 



 συνήθως ήπια και αυτοπεριοριζόμενη νόσος που ΔΕ χρειαζεται 
θεραπεία 

 

 θεραπεία σε σοβαρή λοίμωξη ή σε απουσία ανταπόκρισης σε β-
λακταμικά  

 

 λόγω έλλειψης κυτταρικού τοιχώματος τα β-λακταμικά 
αντιβιοτικά  δε δρουν: μακρολίδες-τετρακυκλίνες-κινολόνες  

 

 Ανάπτυξη αντοχής σε μακρολίδες? 

 

 

 

 



Brown et al, Eurosurveill 2015 

ΑΝΤΟΧΗ M. Pneumoniae ΣΕ ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ  



Bradley et al, CID, 2011 



Gardiner et al, Cochrane 2015 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΔΟΣΗ 

ΔΟΣΕΙΣ
/ΗΜΕΡΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ 

Αζιθρομυκίνη 

10mg/kg 
(D1) 

5mg/kg  
(D2-5) 

1 5 ημέρες 

Κλαριθρομυκίνη 15mg/kg 2 10 ημέρες 

Ερυθρομυκίνη 30-40mg/kg 4 
10 ημέρες 

 

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ 

Δοξυκυκλίνη 2-4mg/kg 2 
10 ημέρες 

 

Τετρακυκλίνη 20-50mg/kg 4 
 

10 ημέρες 
 

ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ Λεβοφλοξασίνη 

16-20mg/kg 
(<5y) 

10 mg/kg 
(≥5y) 

2 
 

1 

 
10 ημέρες 

 

www.uptodate.com, 2020 

http://www.uptodate.com/


 To M.pneumoniae αποτελεί παθογόνο υψηλής μολυσματικότητας 
και ιδιαίτερη φροντίδα είναι απαραίτητο να δοθεί σε κανόνες 
υγιεινής 

 

 Η λοίμωξη αφορά τα παιδιά όλων των ηλικιών, με αυξημένη 
συχνότητα πνευμονίας σε ηλικίες ≥5 ετών 

 

 Η νόσος εκδηλώνεται με μη ειδικά ευρήματα από το αναπνευστικό 
με εξωπνευμονικές εκδηλώσεις από όλα τα συστήματα, συχνότερα 
δερματολογικές και νευρολογικές 

 

 Εργαστηριακή επιβεβαίωση επιλεκτικά, μοριακή μέθοδος εκλογής  

 

 Η λοίμωξη είναι συχνά αυτοιώμενη και η αντιβιοτική θεραπεία 
αφορά ασθενείς με πνευμονία ή σοβαρή νόσο 




