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Εισαγωγή
Ο ΠΑΑ αποτελεί μια διαχρονική πρόκληση για τον κλινικό 

γιατρό, ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται: 
πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια περίθαλψη, δημόσιος-
ιδιωτικός φορέας υγείας.

Σύμφωνα με τους Petersdorf και Beeson ορίζουμε ως 
ΠΑΑ κάθε εμπύρετο ύψους > 38,3οC σε τουλάχιστον 3 
μετρήσεις, που διαρκεί περισσότερο από 3 εβδομάδες και 
για το οποίο δεν έχει τεθεί διάγνωση μετά από μια εβδομάδα 
ενδονοσοκομειακού ελέγχου1. Η τεχνολογική πρόοδος που 
συντελέσθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και αφορά κυρίως τις 
απεικονιστικές εξετάσεις και τις ανοσολογικές μεθόδους, δίνει 
σήμερα στους κλινικούς γιατρούς τη δυνατότητα να επιτελούν 
γρήγορη και προχωρημένη διερεύνηση του ΠΑΑ μέσα ή έξω 
από το νοσοκομείο. Το γεγονός αυτό επέβαλε την τροποποίηση 
του αρχικού ορισμού κυρίως ως προς τη διάρκεια νοσηλείας 
στο νοσοκομείο που περιορίζεται στις 3 ημέρες ή αντικαθίσταται 
με 3 ιατρικές επισκέψεις σε εξωτερική βάση2. Στη συντριπτική 
πλειοψηφία της βιβλιογραφίας χρησιμοποιείται ακόμα ο 
«κλασικός» ορισμός των Petersdorf και Beeson.

Οι επιδημιολογικές αλλαγές που συντελέσθηκαν τα τελευταία 
χρόνια, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στη χώρα μας, 
που αφορούν την αύξηση των ανοσοκατασταλμένων ασθενών 
(λευχαιμία, λέμφωμα, ουδετεροπενία, σπληνεκτομή, λήψη 
κυτταροστατικών ή κορτικοειδών κ.α.), των ασθενών που 

νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή 
Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), καθώς επίσης και 
των οροθετικών - πασχόντων από το σύνδρομο επίκτητης 
ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) επέβαλε την ταξινόμηση του 
ΠΑΑ σε 4 κατηγορίες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 12.

Τα αίτια του ΠΑΑ μπορούν να διαχωριστούν σε 4 μεγάλες 
ομάδες (Πίνακας 2)3. Η πρώτη ομάδα, η πιο μεγάλη και 
ενδιαφέρουσα, περιλαμβάνει τις λοιμώξεις, που διακρίνονται 
σε συστηματικές και τοπικές ή εστιακές. Η αναζήτηση λοίμωξης 
πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα σε κάθε ασθενή 
με ΠΑΑ. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα νεοπλάσματα, 
που διακρίνονται σε τοπικά, μεταστατικά και νεοπλάσματα 
του αιμοποιητικού συστήματος (λευχαιμίες, λεμφώματα, 
πολλαπλούν μυέλωμα). Η διερεύνηση των νοσημάτων αυτής 
της ομάδας προϋποθέτει τη συνεργασία με έμπειρο ενδοσκόπο 
(γαστρεντερολόγο, πνευμονολόγο) και αιματολόγο. Η τρίτη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ2 

• «Κλασικός» ΠΑΑ

• ΠΑΑ σε ανοσοκατασταλμένους

• Νοσοκομειακός ΠΑΑ

•  ΠΑΑ σε έδαφος επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας 
(AIDS)
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ομάδα περιλαμβάνει τα νοσήματα του κολλαγόνου ή άλλως 
νόσους του συνδετικού ιστού ή αγγειίτιδες. 

Η ύπαρξη ενός άριστα οργανωμένου - με έμψυχο και άψυχο 
υλικό - ανοσολογικού εργαστηρίου, αποτελεί την απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη διερεύνηση των νοσημάτων αυτής της 
ομάδας. 

Τέλος, η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει τις φλεγμονώδεις 
νόσους του εντέρου (νόσος του Crohn, ελκώδης κολίτιδα), το 
μεσογειακό, ψυχογενή και περιοδικό πυρετό, τη θυρεοειδίτιδα, 
τον πυρετό από φάρμακα και διάφορα άλλα μικρότερης 
σημασίας νοσήματα.

Παρά την εξατομικευμένη διερεύνηση κάθε ασθενούς με 
ΠΑΑ, ορισμένα περιστατικά θα παραμείνουν τελικά αδιάγνωστα. 
Το ποσοστό τους κυμαίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία από 9 
έως 25%4,5,6,7,8.

Σκοπός
Σκοπός της μελέτης είναι η μετα-ανάλυση της ελληνικής 

εμπειρίας που σχετίζεται με τον ΠΑΑ, όπως αυτή αποτυπώθηκε σε 
δημοσιεύσεις και/ή ανακοινώσεις της τελευταίας εικοσαετίας.

Δεδομένου ότι ο ΠΑΑ αφορά κυρίως τους κλινικούς γιατρούς 
(παθολόγους, λοιμωξιολόγους), η αναζήτηση επικεντρώθηκε 
ιδιαίτερα σε γενικού ενδιαφέροντος ελληνικά ιατρικά περιοδικά 
και αντίστοιχα συνέδρια.

Υλικό-Μέθοδος
Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 6 κλινικές μελέτες της τελευταίας 

εικοσαετίας που αφορούσαν τον «κλασικό» ΠΑΑ9,10,11,12,13,14. 
Αποκλείσθηκαν ως εκ τούτου δημοσιεύσεις και/ή ανακοινώσεις 
που αφορούσαν ΠΑΑ σε ανοσοκατασταλμένους, νοσηλευομένους 
και ασθενείς με AIDS. Επιπρόσθετα, αποκλείσθηκαν κλινικές 
μελέτες που αφορούσαν ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, π.χ. 
υπερήλικες. Επίσης, δημοσιεύσεις και/ή ανακοινώσεις που 
αφορούσαν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις δεν ελήφθησαν 
υπόψη.

Στην παρούσα μετα-ανάλυση συμπεριλήφθησαν κλινικές 
μελέτες, στις οποίες ο ΠΑΑ οριζόταν με τη βοήθεια των τριών 
κριτηρίων:

α. διάρκεια μεγαλύτερη των 3 εβδομάδων,
β. ύψος πυρετού πάνω από 38,3οC,
γ. εντατική νοσοκομειακή διερεύνηση της αιτιολογίας για 3 

έως 7 ημέρες.
Καταγράφηκαν λεπτομερειακά:
•  το είδος (προοπτική, αναδρομική) και η διάρκεια της 

μελέτης (έτη)
• τα επιδημιολογικά στοιχεία των ασθενών (ηλικία, φύλο)
•  η συχνότητα των αιτίων του ΠΑΑ (λοιμώξεις, νεοπλάσματα, 

νοσήματα του κολλαγόνου, διάφορα)
• τα αδιάγνωστα περιστατικά

Ι. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Α. Συστηματικές
•  Φυματίωση, λοιμώξεις από άτυπα μυκοβακτηρίδια
• Βρουκέλλωση, ενδοκαρδίτιδα
•  Λοιμώξεις από μηνιγγιτιδόκοκκο, γονόκοκκο
•  Λοιμώδης μονοπυρήνωση, ηπατίτιδα
• Λοιμώξεις από CMV, HIV
• Πυρετός Q
• Αμοιβάδωση, ελονοσία, τριχίνωση
•  Λεπτοσπείρωση, υπόστροφος πυρετός

Β. Τοπικές
•  Χολοκυστίτιδα, σκωληκοειδίτιδα, πυελονεφρίτιδα με ή 

χωρίς απόστημα
•  Απόστημα ήπατος, σπληνός, υποδιαφραγματικό
• Εξαρτηματίτιδα, πυοσάλπιγγα
• Παραρρικολπίτιδα
• Οστεομυελίτιδα

ΙΙ. ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
Α. Τοπικά
•  Νεφρού, πνεύμονα, παγκρέατος, ήπατος, παχέος εντέρου, 

στομάχου
• Μύξωμα

Β. Μεταστατικά
• Από γαστρεντερικό σύστημα
• Από πνεύμονα, νεφρά, οστά, ωοθήκη
• Μελάνωμα, σάρκωμα

Γ. Αιμοποιητικού
• Λέμφωμα
• Λευχαιμία
• Πολλαπλούν μυέλωμα

ΙΙΙ. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Ρευματικός πυρετός
• Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
• Ν. Still
• Κροταφική αρτηρίτιδα
• Οζώδης πολυαρτηρίτιδα
• Δερματομυοσίτιδα

ΙV. ΔΙΑΦΟΡΑ
• Νόσος του Crohn, ελκώδης κολίτιδα
• Θυρεοειδίτιδα
• Πνευμονικά έμβολα
• Κίρρωση ήπατος
•  Αιμολυτικές καταστάσεις,  

οπισθοπεριτοναϊκά αιματώματα
• Πυρετός από φάρμακα
• Περιοδικός πυρετός
• Σαρκοείδωση
• Μεσογειακός πυρετός
• Ψυχογενής πυρετός

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΑΙΤΙΑ ΠΑΑ3
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• η διάρκεια νοσηλείας των ασθενών (ημέρες)
• η νοσοκομειακή θνητότητα
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα 

SPSS 15.

Αποτελέσματα
Στις 6 ελληνικές μελέτες (5 αναδρομικές, 1 προοπτική) 

συμπεριελήφθησαν συνολικά 370 ασθενείς (198 άνδρες, 172 
γυναίκες), ηλικίας 15 έως 92 ετών. Η διάρκεια των μελετών 
κυμάνθηκε από 2,5 έως 6 έτη.

Πρώτο αίτιο του ΠΑΑ αποτέλεσαν οι λοιμώξεις με 33,2% 
(123 ασθενείς). Ακολούθησαν τα νεοπλάσματα με 23,3% (86 
ασθενείς), τα νοσήματα του κολλαγόνου με 17% (63 ασθενείς) και 
τα διάφορα άλλα αίτια με 13% (48 ασθενείς). Πενήντα ασθενείς 
(13,5%) παρέμειναν τελικά αδιάγνωστοι (Πίνακας 3).

Στη φυματίωση (πνευμονική και εξωπνευμονική) αποδόθηκε 
το 30% (33/110) των λοιμώξεων (Πίνακας 4).

Η διάρκεια νοσηλείας των ασθενών κυμάνθηκε στις 20 +_ 6 
ημέρες, ενώ η νοσοκομειακή θνητότητα ανήλθε στο 6,2%.

Συζήτηση
Οι 6 κλινικές μελέτες της παρούσας μετα-ανάλυσης προέρχονταν 

όλες από τριτοβάθμια νοσοκομεία της Αθήνας (Σισμανόγλειο, 
Τζάνειο, Ερυθρός Σταυρός, Νίκαιας) και της Θεσσαλονίκης 
(ΑΧΕΠΑ). Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν αναδρομικές, 
ενώ μια μόνο μελέτη [Πετράτου και συν (2005)] ήταν προοπτική. 
Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αναγκαιότητα διενέργειας και 
δημοσίευσης καλά σχεδιασμένων προοπτικών μελετών που να 
αφορούν τον ΠΑΑ από τους Έλληνες γιατρούς.

Τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκαν πολλές και σημαντικές 
μεταβολές στα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του ΠΑΑ. 
Μια από αυτές αφορά τις εισαγωγές ασθενών με ΠΑΑ στο 
νοσοκομείο. Ενώ σύμφωνα με τη μελέτη του Γκιρτζή (1985), 
που πραγματοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και τις 

A/A Μελέτη Είδος Διάρκεια Άνδρες / Λοιμώξεις Νεοπλάσματα Νοσήματα Διάφορα Αδιάγνωστα
   (έτη) Γυναίκες (n) (n)  κολλαγόνου  (n)  (n)

1 Γκιρτζής Ι.  Α 6 78/74 52 44 22 16 18
 (1985)
2 Μποφίλιος Χ.   Α 3 45/27 20 18 6 16 12
 και συν. (2001)
3 Σακκά Β. και συν. Α 3 29/29 17 9 14 7 11
 (2003)
4 Παπαβραμίδης Θ.  Α 3 12/15 13 7 5 1 1
 και συν (2003)
5 Πετράτου Ε.  Π 2,5 16/9 5 4 6 4 6
 και συν (2005)
6 Χαλκιαδάκη Δ.  Α 6 18/18 16 4 10 4 2
 και συν (2006)

ΣΥΝΟΛΟ   198/172 123 86 63 48 50
Α = Αναδρομική, Π = Προοπτική

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΠΑΑ

Α/Α Μελέτη Ασθενείς με λοιμώξεις (n) Ασθενείς με φυματίωση (n)

1 Γκιρτζής Ι. (1985) 52 13
2 Μποφίλιος Χ. και συν. (2001) 20 6
3 Σακκά Β. και συν. (2003) 17 8
4 Παπαβραμίδης Θ. και συν (2003) (13) *
5 Πετράτου Ε. και συν (2005) 5 1
6 Χαλκιαδάκη Δ. και συν (2006) 16 5

ΣΥΝΟΛΟ 110 33
* Δεν αναφέρεται
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αρχές της δεκαετίας του ’80, αναλογούσε μια εισαγωγή στις 
εκατό (152/16500) στον ΠΑΑ, δύο δεκαετίες αργότερα τα 
πράγματα ήταν διαφορετικά. Στη μελέτη των Χαλκιαδάκη και 
συν (2006) οι εισαγωγές στο νοσοκομείο που οφείλονταν σε 
ΠΑΑ υποδιπλασιάσθηκαν (36/6477). Η σημαντική αυτή μείωση 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας που 
συντελέσθηκε τα τελευταία χρόνια, η οποία κατέστησε δυνατή 
τη διάγνωση αρκετών εμπύρετων συνδρόμων, πριν φθάσουν 
να πληρούν τα κριτήρια του ΠΑΑ.

Μια άλλη σημαντική μεταβολή αφορά την υποχώρηση των 
νεοπλασματικών νόσων στη τρίτη θέση των αιτίων του ΠΑΑ, 
όπως αυτή καταγράφτηκε στις μελέτες των Σακκά και συν (2003), 
Πετράτου και συν (2005) και Χαλκιαδάκη και συν (2006). Η 
αυξημένη ευαισθησία των σύγχρονων κλινικών γιατρών στα 
νεοπλασματικά νοσήματα, η πρώιμη εφαρμογή απεικονιστικών 
μεθόδων (υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία) και η 
επάρκεια τόσο του κέντρου όσο και της περιφέρειας σε έμπειρους 
ενδοσκόπους (γαστρεντερολόγους, πνευμονολόγους), αναμφίβολα 
έχει συμβάλλει στη διαφαινόμενη αυτή μεταβολή.

Το ποσοστό των αδιάγνωστων περιστατικών, που διαπιστώθηκε 
στην παρούσα μετα-ανάλυση (13,5%), είναι παρόμοιο με 
αντίστοιχα ποσοστά άλλων δημοσιευμένων μελετών4,5,6,7,8. Το 
ίδιο ισχύει και για τη νοσοκομειακή θνητότητα, η οποία στη 
μελέτη των Knockaert et al (1996) ανήλθε στο 4,5%, ενώ στη 
παρούσα μελέτη στο 6,2%15. Η διάγνωση της φυματίωσης ως 
αιτίου του ΠΑΑ δυσχεραίνεται από την έλλειψη ακτινολογικών 
ευρημάτων στους πνεύμονες και ακόμη περισσότερο από μια 
αρνητική δερμοαντίδραση Mantoux. Οι νεότερες εργαστηριακές 
εξετάσεις, όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), 
βοηθούν στη διαγνωστική προσέγγιση της φυματίωσης ως αιτίου 
του ΠΑΑ16. Στη μελέτη των Πετράτου και συν (2005) αναφέρεται 
πάντως περίπτωση φυματίωσης (φυματιώδης ασκίτης) με αρνητικές 
καλλιέργειες και αρνητική PCR ασκιτικού υγρού13.

Σημείο κριτικής της παρούσας μετα-ανάλυσης μπορεί 
να αποτελέσει η από κοινού εξέταση κλινικών μελετών 
διαφορετικών χρονικών περιόδων. Άλλο σημείο κριτικής 
μπορεί να αποτελέσει η έλλειψη ομοιομορφίας κριτηρίων και 
καθιερωμένου διαγνωστικού πρωτοκόλλου των έξι μελετών που 
συμπεριελήφθησαν στη παρούσα μελέτη. Τα παραπάνω, δε 
μπορούν σε καμία περίπτωση να ακυρώσουν τα ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα αυτής της μελέτης και υποβοηθούν τους κλινικούς 
γιατρούς στη διαγνωστική προσέγγιση του πολύπλοκου αυτού 
προβλήματος, του ΠΑΑ.

Συμπεράσματα
•  Οι εισαγωγές ασθενών στα παθολογικά τμήματα των 

ελληνικών νοσοκομείων εξαιτίας του ΠΑΑ παρουσιάζουν 
τις τελευταίες δεκαετίες μια αξιοσημείωτη μείωση που 
φθάνει έως και 50%.

•  Πρώτο αίτιο του ΠΑΑ στην Ελλάδα παραμένουν διαχρονικά 
οι λοιμώξεις.

•  Στη φυματίωση (πνευμονική και εξωπνευμονική) αποδίδεται 
το 30% των λοιμώξεων.

•  Το ποσοστό των αδιάγνωστων περιστατικών ανήλθε στο 
13,5%.

•  Επιτακτική είναι η ανάγκη διενέργειας και δημοσίευσης καλά 

σχεδιασμένων προοπτικών μελετών από τους Έλληνες 
γιατρούς.

Summary
Fever of unknown origin-The Greek experience
Xenofon Krokidis

Fever of unknown origin (FUO) is a continuous challenge for 
the clinical doctor, independently of the area he is active on. 
In this research, we will attempt to post-analyse the Greek 
experience concerning FUO. We have taken into account six 
clinical researches (1 prospective, 5 retrospective) that have 
been published and/or announced during the last two dec-
ades referring to “classical” FUO. 

In total, 370 patients (198 men, 172 women), between 15 
and 92 years old, participated in these six Greek researches.

The primary cause of FUO involves infections with 33.2% 
(123 patients), followed by solid tumors and hematological 
malignancies with 23.3% (86 patients), collagen diseases with 
17% (63 patients) and other causes with 13% (48 patients). 
Fifty patients (13.5%) remained undiagnosed cases.

From the present post-analysis, it is obvious, that urgent ne-
cessity must be taken for working out and well-planned pro-
spective researches must be published regarding FUO.

Key words: fever of unknown origin, Greece, 
infections, tumors, collagen diseases.
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