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Εισαγωγή: Ο στρεπτόκοκκος της πνευµονίας είναι το πιο κοινό αίτιο πλευριτικής συλλογής στα
παιδιά. Η εισαγωγή του 13-δύναµου συζευγµένου εµβολίου κατά του πνευµονιόκοκκου έχει
συµβάλλει αποφασιστικά στην µείωση των περιστατικών επιπλεγµένης πνευµονίας.
Σκοπός: Η παρουσίαση δύο παιδιών µε πνευµονικό εµπύηµα από πνευµονιόκοκκο 3, παρά τον
πλήρη εµβολιασµό τους µε το 13-δύναµο εµβόλιο.
Περιγραφή: Ένα κορίτσι 4 ετών και ένα αγόρι 2,5 ετών εισήχθησαν στην κλινική µας λόγω
πλευριτικού εµπυήµατος. Ήταν τελειόµηνα µε ελεύθερο ατοµικό και οικογενειακό ιστορικό
ενώ είχαν εµβολιαστεί πλήρως µε το 13-δύναµο συζευγµένο εµβόλιο εναντίον του
πνευµονιόκοκκου. Το κορίτσι παρουσίαζε εµπύρετο και βήχα από 4-24ωρα και είχε λάβει
αγωγή p.o µε κεφαλοσπορίνη β-γενιάς για 2 ηµέρες , ενώ το αγόρι λάµβανε p.o αµοξυκιλλίνηκλαβουλανικό για 3-24ωρα λόγω εµπυρέτου και βήχα από µίας εβδοµάδος. Από την
αντικειµενική εξέταση εισόδου και των δύο παιδιών διαπιστώθηκε µειωµένη είσοδος αέρα και
ύπαρξη λεπτών υγρών ρόγχων αριστερά καθώς και η παρουσία οξείας µέσης ωτίτιδας. Στην
πρώτη ασθενή η ακτινογραφία θώρακα ανέδειξε την ύπαρξη θολερότητας αριστερού
πνευµονικού πεδίου κάτωθεν του 3ου µεσοπλευρίου διαστήµατος και το υπέρηχο ηµιθωρακίου
αποκάλυψε την ύπαρξη συλλογής υγρού αριστερά από την κορυφή έως την βάση. Ο
δεύτερος ασθενής παρουσίαζε πύκνωση αριστερού κάτω λοβού µε αεροβρογχόγραµµα και
σύστοιχη υπεζωκοτική συλλογή µε πολλαπλά διαφραγµάτια. Οι δείκτες φλεγµονής ήταν
αυξηµένοι. Έγινε έναρξη ενδοφλέβιας αντιβιοτικής αγωγής µε κεφοταξίµη και βανκοµυκίνη,
τοποθετήθηκε σωλήνας παροχέτευσης θώρακος και έγινε ινωδόλυση και στους δύο ασθενείς.
Οι καλλιέργειες πλευριτικού υγρού ήταν αρνητικές για κοινά µικρόβια, ενώ έπειτα από
διεξαγωγή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR) ανιχνεύθηκε πνευµονιόκοκκος
ορότυπου 3 στο πλευριτικό υγρό. Έλαβαν iv αγωγή για 15-24ωρα και αγωγή p.o µε
αµοξυκιλλίνη για συνολικά 4 εβδοµάδες. Το κορίτσι και το αγόρι σταµάτησαν να πυρέσσουν
από το 7ο και 3ο 24ωρο iv αγωγής αντίστοιχα.Ο ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίµατος, η
συγκέντρωση ανοσοσφαιρινών , το συµπλήρωµα και οι τίτλοι αντισωµάτων για τέτανο,
κοκκύτη, διφθερίτιδα, αιµόφιλο τύπου B και για τον πνευµονιόκοκκο ήταν εντός
φυσιολογικών ορίων.
Συµπέρασµα: Παρόλο που µετά την εφαρµογή του 13-δύναµου εµβολίου για τον
πνευµονιόκοκκο τα επεισόδια πλευριτικών συλλογών στα παιδιά µειώθηκαν στατιστικά,
περαιτέρω έρευνες είναι απαραίτητες προκειµένου να τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητά του
ενάντια στον πνευµονιόκοκκο ορότυπου 3.

