
Cas clínic

Hospital Germans Trias i Pujol

Badalona

20 de Gener de 2011



Home de 65 a.

 M.Consulta (CCEE UMI 20.07.2010):

 febre perllongada i símptomes respiratoris 
inicials de 1,5 m d’evolució

 A.Personals i Patològics:

 Gerent d’empresa

 Ex-fumador 10 cgs/d des de fa 35 a

 Amigdalectomia

 Apendicectomia

 HTA-amlodipi



M.actual
 11.06.10 (urgències)

 Febre elevada+ afectació estat general +tos seca i odinofàgia inicials.
 Hemograma normal,  transaminases, Bi i PCR.
 Rx tòrax (condensació base D)
 Ag en orina para S.pneumoniae i Lpn sg 1 negatius. UroC y HemoC negatius 
 Amoxi/cla + azitromicina x 5d

 23.06.10 (control urgències)
 Millor però persistència febrícula
 Rx Tòrax (millora condensació base D)
 hemograma normal i GOT de 109 U/L
 Amoxi/cla fins 25.06.10

 07.07.10 (urgències)
 De nou febre alta i tos
 PCR de 35 
 Rx tòrax normal 

 20.07.10 (CCEE UMI)
 Segueix febril i molt afectat (astènic, anorèxic, pèrdua > 10% pes habitual)
 Expl. Física: Afectat, prim, sense icterícia, pal.lidesa ni adenopaties. Sense 

alteracions destacables a la expl. per aparells 



10.06.10



23.06.10



07.07.10



Ingrés per estudi

DADES ANALÍTIQUES

 HEMOGRAMA: VSG: 45. 3900 leucos (64,8%N 22,7%L 9,9%M)  Hb12,5 g/dl  Hto 36,4%  VCM 92,2 fl  HCM 
31,8pg  160000plaquetas.  

 HEMOSTASIA: TP 14,3 seg (71%)  TTPA 32seg  Fibrinògen 417 mg/dl.  

 BIOQUÍMICA: glucosa 85 mg/dl  Proteïna 58,6 g/L  Urea 25 mg/dl  Creat 0,89 mg/dl  FG >60  Na/K 140/3,9 
mmol/L  Bilirrubina 0,97 mg/dl  FA 77U/L  AST 25 U/L  ALT 25 U/L  GGT 24U/L  LDH 127 U/L  CK 53U/L  TAG 60 
mg/dl  Col 101 mg/dl  PCR 19,52 mg/L (N: 0-5.00) 

 URIANALISIS: pH 7,0  proteïnes < 0,1g/L  Resto negativo. 

 PROTEÏNOGRAMA: Albúmina 30,1 g/L (N: 30-50)  Alfa1globulina 2,1 g/L (N: 2,5-6)  Alfa 2 globulina 7,2 g/L (N: 
3,5-9,5)  Betaglobulina 6,0 (N: 5-11)  Gammaglobulina 13,2 g/L (N: 5,5-16)    

 MARCADORS TUMORALS: CEA 1,95 ng/ml (N: 0,5-4,3)  AFP 2,98 ng/ml (0,60-7,00)  Beta2microglobulina: 
2,1mg/L 

 SEROLOGIAS: Brucella, Lues, Febre Q, MVHC i MVHB negatives.

 INMUNOLOGIA

 AUTOINMUNITAT: ANAs negatius, ANCAs negatius, Acs anti-ENA negatius, Acs antiMP: negatius

 INMUNOQUÍMICA: C3, C4, CH50, ICC normals



DADES RADIOLÒGIQUES

 ECO ABDOMINAL (27.07.10):  

 Fetge augmentat de tamany a expenses de LHE 

discretament heterogeni sense LOES

 Esplenomegàlia homogènia de 16,5 cm. 

 TAC TORACO-ABDOMINAL (26.07.2010): 



Mediastí normal

Enfisema centrolobulillar a LLII. 

Bronquiectasis i bronquiolectasis de 
predomini a LLII i àrees multifocals de nòduls 
centrolobulillars a LSD, LSE, LM i LLII i 
afectació de espai aeri parchejada a língula, 
LIE, LID. 

No hi han nòduls pulmonars ni vessament 
pleural. 

Abdomen = ecografia abdominal



2.08.10 fibrobroncoscòpia
 Llums normals. Secrecions mucoses purulentes. Es realitza BAL en 

segment lateral del lòbul mig i BAS
 600 cèls/mm3

 Macròfags…23

 Limfòcits….4

 Segmentats….71

 Eosinòfils…..0

 Mastòcits…..2

 No s’observen gèrmens oportunistes

 Estudi bacteriològic
 S’aïllen algunes colònies de H.influenzae biotip 2

 Estudi micològic
 S’aïllen algunes colònies de Aspergillus spp.

 Ag galactomanan en sèrum negatiu

 Estudi micobacteriològic
 Tinció d’auramina: s’observen alguns bacils àcid-alcohol resistents

El 04.08.10 s’inicia ttment antiTBC amb 4 fàrmacs



13.08.2010

 PCR de mostra directa (BAL): s’identifica 
Mycobacterium intracellulare

 Cultiu de Micobacteris: s’aïllen escasses 
colònies de Mycobacterium intracellulare

 Rx tòrax

 Es canvia a:
 Claritromicina

 Rifabutina

 Etambutol

 Estreptomicina



04.08.10



Temps per fer una pausa

Malatia pulmonar per MAI



Día + 30 de tractament

 Vómits (etambutol?)

 Exantema pruriginós 

 No té tos però persisteix febrícula i no ha 

guanyat pes

 Rx tòrax

 Metoclopramida abans dels dinars. 

 Antihistamínics.

 Vigilància clínica estreta i control analític. 



02.09.10
Millora dels infiltrats pulmonars 

pseudonodulars projectats a ambdues bases pulmonars



Dia + 60 de tractament

 Sense tos però astènic i febricular 

ocasionalment

 Alteració de la visió…. uveitis bilateral per 

rifabutina

 Stop estreptomicina i reducció dosis de 

rifabutina 



Dia + 90 de tractament
 Reaparició de la febre i empitjorament del estat general

 Distensió abdominal

 Reingrés

 Descompensació ascíticoedematosa

 Dades analítiques
 Pancitopènia (2.600 leucos, Hb:10, Pq:60.000)

 Insuficiència hepatocel·lular (Alb/G-globulines: 23/16g/L; Col:97mg/dl; 
Bi:31umol/L; GOT/GPT:62/36; GGT/FFAA: 41/76 AP:60%)

 Rx tòrax: resolució de les opacitats pulmonars pseudonodulars bibasals

 Ecografia abdominal: 
 Fetge heterogeni  compatible con esteatosis amb varios pseudonòduls 

hipoecóics en ambdos lóbuls, (13 mm) que isocapten el constrat amb 
el parènquima. Venes suprahepàtiques de calibre conservat i permeables. 
Vena porta y branques principals permeables amb flux hepatòpet i  
velocitats normals. Eix esplenoportal, vena esplènica  i vena mesentèrica 
superior permeables. 

 Esplenomegalia homogènia de 16 cms. Líquid lliure intraabdominal en 
quantitat important.

 MVHB, MVHC, serologia per VIH1 i VIH2 negatives. Detecció RNA de 
VIH indetectable



Temps per fer una pausa

Pancitopènia

Ascitis

I. hepatocel·lular

Malaltia pulmonar per MAI en pacient no 
infectat pel VIH en ttment



 TAC TA
 Pràctica resolució de la afectació de l’espai aeri.

 Líquid lliure abundant intraabdominal. Esplenomegàlia. Fetge
heterogeni.

 AMO
 S’observen elements de les 3 sèries, degeneració gelatinosa, fenòmens 

aïllats d’hemofagocitosis. 

 Biòpsia moll d’os
 Cel.lularitat abundant i greix medul·lar preservat. Diseritropoiesis.

Presència d’elements de les 3 sèries i en tots els estadis maduratius.
No s’observen granulomes ni infiltració per limfoma.

 Biòpsia hepàtica transjugular
 Mostra insuficient

 Esteatosis moderada

 1 micronòdul de regeneració



Biòpsia hepàtica per ecografia

Determinació de alfa1-antitripsina: 19 mg/dl (90-200)
Fenotip pdt de realitzar

Estudi funcional respiratori: normal

Hepatopatía crònica amb signes de activitat i 

ponts fibrosos (estadi III/IV) amb cúmuls 

a l’interior dels hepatòcits.

Esteatosis lleu

Gránulos PAS + intra i intercelulars en espai periportal



Dèficit de alfa-1 antitripsina (AAT)

 Malaltia congènita potencialment mortal més 
prevalent

 Infradiagnòstic

 Dx en fases molt avançades de la malaltia 
pulmonar

 Inhibidor de proteasa, el gen s’expressa al fetge 
(34 mg/Kg/24h)

 Molècula antiinflamatòria

 Herència mendeliana simple de mecanisme AD
 PiM alèl normal

 PiS (50% AAT)

 PiZ (10% AAT)



↓ alfa-1 antitripsina

Fenotips ZZ (96%)

12.000 personas en España

Enfisema pulmonar

Protecció inadequada 
del teixit conectiu pulmonar 

en front de les proteasas

Acúmul intrahepàtic de 
polímers

↑ transaminases

C.Hepàtica
Hepatopátia crònica

Càncer urotelial, bufeta,
pulmó i linfomas 

Vasculitis sistémica
Paniculitis necrosante

si tabac
Factors amb.

MPOC

Tabac
Ocupacions de risc
Infeccions resps
Sibilàncies
IMC<20



Consens OMS 1997

Guies recomanen determinació de AAT 

 MPOC

 Adults amb bronquiectasis

 Asma del adult

 Familiars consanguinis de pacients

 Clínica de dispnea i tos en molts membres de una 
família

 Hepatopatia crònica de causa desconeguda

 ↓ alfa-1 globulina

 Paniculitis o vasculitis multiorgànica de causa no 
coneguda 



Infecciò per Micobacteris ambientals i dèficit 

de alfa-1 antitripsina

 Sook J, Tanaka N, Newell JD, et al
Non tuberculous Mycobacterial infection. CT scan findings, genotype 

and treatment responsiveness. Chest 2005;128:3863
 Estudi retrospectiu de pacients amb malaltia per NTM 1991-2001
 52 pac 

 15(18%)  FQ
 13 (15%) AAT
 3 (6%) FQ+AAT

 Nóduls i bronquiectasis en TC
“El dèficit de la AAT i la FQ son factors de risc per la la infecció per micobacteris no tuberculoses”

 Chan ED, Kaminska AM, Chmura K, et al
Alpha-1 antitrypsine anomalies are associated with lung disease due 

to rapidly growing mycobacteria and AAT inhibits Mycobacterium 
abscessus infection of macrophages. Scand J Infect Dis 
2007;39:690-6
 Estudi retrospectiu de pacients amb malaltia per NTM 

 100 pac 
 Déficit de AAT en 27% (1,6 cops > de lo estimat a USA)
 Demostren capacitat de la AAT per inhibir in vitro la infecció dels macròfags per M. abscessus 

en un 65%
“El déficit de AAT pot ser factor de risc per la malaltia pulmonar causada per micobacteris 

ambientals”



Micobacteris ambientals/oportunistes

>90 espècies diferents de M.tuberculosis complex
Reservori: aigua, sòl, aus, animals

Classificació de Runyon
• Velocitat de creixement
• Producció de pigment
• Proves bioquímiques

Classificació genotípica
Regions hipervariables gen 
16S rDNA ó gen hsp65

Classificació quimiotaxonòmica
cromatografia, àcids micòlics



Identificació
genètica

micobacteris



Característiques micobacteris ambientals

Àmpliament distribuides a la natura

Resistents a clor i biocides: aigua

Biofilms a les canalitzacions podrien ser un reservori de M. 
intracellulare

Transmissió aerosols, ingesta

Exposició contínua: 50-500 bacils/dia

Possibilitat de colonització de mucoses sense donar lloc a infecció

L’afectació pulmonar tradicionalment s’associa algun factor 
predisposant local (pneumopatia) o general (immunosupressió) per 
a donar lloc a malaltia invasiva

Ambientals
Oportunistes

Malaltia de base: MPOC, TBC antiga, 
neumoconiosi, fibrosi quística, etc
Diabetes mellitus, alcoholisme, ..



Micobacteris ambientals

Els micobacteris ambientals amb significat clínic representen un 6% 
del total de micobacteris aïllats

2/3 pertanyen al gènere Mycobacterium avium-intracellulare complex

Evolució incidència MAC (casos/100.000 hab)
(Quensland, Australia)

Em Inf Dis 2010; 16.

Aïllaments MAC entre 2006 i 2010
M. avium: 16 (tots VIH +)

M. intracellulare: 7 (un VIH +)

1999 2005

M. avium 1 1,5

M. intracellulare 2,2 5,3




