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Πρόληψη, διάγνωση και θεραπευτική
αντιμετώπιση των μαιευτικών και
γυναικολογικών μετεγχειρητικών λοιμώξεων

Περίληψη
Η μικροβιακή μόλυνση του χειρουργικού πεδίου είναι συχνή στις μαιευ
τικές και στις γυναικολογικές επεμβάσεις. Η ευρεία χρήση της προληπτικής
χορήγησης αντιβιοτικών έχει μειώσει, αλλά δεν έχει εξαλείψει τις βαριές
μετεγχειρητικές λοιμώξεις. Στις περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις, η
εφάπαξ χορήγηση μίας δόσης κάποιου φαρμάκου με περιορισμένο φάσμα
είναι το ίδιο αποτελεσματική με τη χορήγηση πολλών δόσεων. Στη διαφορική
διάγνωση, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη η φλεγμονή του λιπώδη
ιστού, το απόστημα, η νεκρωτική φλεγμονή των περιτονιών και η σηπτική πυε
λική θρομβοφλεβίτιδα. Το απόστημα και η νεκρωτική φλεγμονή των περιτο
νιών, εκτός από τη χορήγηση αντιβιοτικών, απαιτούν χειρουργική αντιμετώπι
ση. Εξάλλου, η φλεγμονή του λιπώδη ιστού και η σηπτική πυελική θρομβοφλε
βίτιδα ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή. Παρόλο που ο μετεγχειρη
τικός πυρετός είναι προειδοποιητικό σημείο πιθανής λοίμωξης, ενδέχεται να
προκληθεί και από τα αντιβιοτικά που χορηγούνται θεραπευτικά. Τονίζεται
ότι η παρατεταμένη χορήγηση αντιβιοτικών πρέπει να αποφεύγεται, όταν η
ασθενής είναι σε καλή κλινική κατάσταση.
Όροι ευρετηρίου: Απόστημα, αντιβιοτικά, φλεγμονή της περιτονίας, πυ
ρετός, θρομβοφλεβίτιδα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις της μαιευτικής και της γυ
ναικολογίας υπάρχει κάποιου βαθμού μικροβιακή μόλυνση. Για το λόγο
αυτό, οι επεμβάσεις χαρακτηρίζονται ως «καθαρές αλλά επιμολυσμένες»,
ακόμη και όταν η ασθενής δεν έχει εμφανή σημεία ενεργού λοίμωξης προ
(1)
εγχειρητικά . Πριν από την καθιέρωση της σημερινής πρακτικής, της προ
φυλακτικής, δηλαδή, χορήγησης αντιβιοτικών, οι μετεγχειρητικές λοιμώ
ξεις ήταν συχνές. Έτσι, η συχνότητά τους κυμαίνονταν από 5% έως 10%,
ανάλογα με τον τύπο της επέμβασης και τους κλινικούς παράγοντες κιν
δύνου. Η ευρεία χρήση της προφυλακτικής χορήγησης αντιβιοτικών έχει
μειώσει, αλλά δεν έχει εξαλείψει, τις σοβαρές μετεγχειρητικές λοιμώξεις.
Το μέσο αναμενόμενο ποσοστό λοίμωξης του εγχειρητικού τραύματος εί
ναι 4% στις γυναικολογικές επεμβάσεις και 6% στις καισαρικές τομές.
Τα ποσοστά αυτά είναι αυξημένα όταν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες
κινδύνου, όπως η εκτεταμένη επιμόλυνση του εγχειρητικού πεδίου, η σο
βαρή παχυσαρκία και η παράταση της χρονικής διάρκειας της χειρουρ
γικής επέμβασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Τα αντιβιοτικά που έχουν δραστικό φάσμα κατά βα
κτηριδίων, τα οποία επιμολύνουν συχνά το εγχειρητικό
πεδίο, είναι σε θέση να μειώσουν τη συχνότητα των με
τεγχειρητικών λοιμώξεων. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτη
το ο αντιμικροβιακός παράγοντας που χορηγείται προ
φυλακτικά να παρέχει κάλυψη έναντι οποιουδήποτε
πιθανού παθογόνου οργανισμού. Έχει αποδειχθεί ότι
η εφάπαξ χορήγηση μίας προφυλακτικής δόσης ενός
φαρμάκου με περιορισμένο φάσμα, στις περισσότερες
γυναικολογικές επεμβάσεις και στις καισαρικές τομές,
είναι το ίδιο αποτελεσματική με τα σχήματα επαναλαμ
βανόμενων δόσεων ή με εκείνα που περιλαμβάνουν πιο
ακριβά φάρμακα ευρέος φάσματος(2,3). Στις γυναικολο
γικές επεμβάσεις, η προφυλακτική χορήγηση του αντιμι
κροβιακού παράγοντα πρέπει να γίνεται 30 λεπτά, περί
που, πριν από τη χειρουργική επέμβαση(1). Στις καισα
ρικές τομές, η χορήγηση του φαρμάκου μπορεί να γίνει
αμέσως μετά τη διατομή του ομφάλιου λώρου, εκτός αν
πρέπει να γίνει νωρίτερα, στο πλαίσιο του προφυλακτι
κού φαρμακευτικού σχήματος για το στρεπτόκοκκο της
ομάδας Β(1,3,4).
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
Οι ήπιες μετεγχειρητικές λοιμώξεις του κοιλιακού
τοιχώματος εντοπίζονται στο δέρμα και στο λιπώδη
ιστό, που βρίσκεται επάνω από την απονεύρωση των
ορθών κοιλιακών μυών. Εφόσον πρόκειται για απλή
φλεγμονή του κυτταρολιπώδη ιστού, οι μόνες κλινικές
εκδηλώσεις ενδέχεται να είναι η ερυθρότητα, η θερμό
τητα και το οίδημα, με κάποιου βαθμού εντοπισμένη
ευαισθησία και πόνο. Εξάλλου, εφόσον δεν υπάρχει
εκροή υγρού από το τραύμα ή αιμάτωμα και τα χείλη
του τραύματος είναι καθαρά, η αντιμικροβιακή αγω
γή είναι, συχνά, επαρκής. Η εκροή μικρής ποσότητας
ορώδους έκκρισης από το τραύμα μπορεί να αντιμετω
πισθεί χωρίς διάνοιξή του, με την προϋπόθεση ότι δεν
υπάρχουν άλλες ενδείξεις σοβαρής λοίμωξης ή διάσπα
σης του τραύματος. Εφόσον υπάρχει πυώδης έκκριση
από το τραύμα, πρέπει να γίνει ευρεία διάνοιξή του,
έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η παροχέτευση του πύου
και η απομάκρυνση των νεκρωμένων ιστών. Επιπλέον,
πρέπει να γίνει προσεκτική διερεύνηση του τραύματος
για τον έλεγχο της ακεραιότητας της απονεύρωσης.
Στην περίπτωση που η απονεύρωση είναι ακέραιη, η
διεργασία της επούλωσης επιταχύνεται με τη μηχανική
απομάκρυνση των νεκρωμένων ιστών και με τη χαλαρή
περίδεση του τραύματος με γάζα εμποτισμένη με φυ
σιολογικό ορό. Οι υγρές γάζες πρέπει να αλλάζονται
δύο έως τρεις φορές την ημέρα. Κατά την αλλαγή της
περίδεσης, μπορεί να χρησιμοποιείται διάλυμα υπερο
ξειδίου του υδρογόνου (μίγμα 1:1 υπεροξειδίου του

υδρογόνου με φυσιολογικό ορό), το οποίο διευκολύνει
την ήπια απομάκρυνση του εξιδρώματος. Μερικοί ειδι
κοί προτιμούν το διάλυμα Dakin’s, ιδιαίτερα εάν οι νε
κρωμένοι ιστοί είναι αρκετοί ή η παρουσία τους είναι
επίμονη. Η πλύση με διάλυμα ιωδιούχου ποβιδόνης δεν
συνιστάται(5-7).
Η εν τω βάθει λοίμωξη του τραύματος εμπλέκει την
απονεύρωση και τους μυς. Η απονεύρωση ενδέχεται να
υποστεί διάσπαση, με αποτέλεσμα την εκσπλάχνωση ή
την κοιλιοκήλη. Η βαρύτερη μορφή της εν τω βάθει λοί
μωξης του τραύματος είναι η νεκρωτική φλεγμονή της
απονεύρωσης, στην οποία η λοίμωξη από αερόβια και
αναερόβια βακτηρίδια, που δρουν συνεργικά, οδηγεί σε
νέκρωση όλων των στρωμάτων του χειρουργικού τραύ
ματος. Η νεκρωτική φλεγμονή της απονεύρωσης μπορεί
να αποβεί μοιραία, εκτός εάν γίνει ο κατάλληλος ευρύς
χειρουργικός καθαρισμός. Η πρώιμη νεκρωτική φλεγ
μονή της απονεύρωσης δεν διαφέρει κλινικά από τη
φλεγμονή του κυτταρολιπώδη ιστού. Η προχωρημένη,
όμως, νεκρωτική φλεγμονή της απονεύρωσης εκδηλώνε
ται με έντονο πόνο και κλινικά σημεία και συμπτώματα
σήψης, καθώς και με έκκριση από το τραύμα, που είναι
λεπτόρρευστη και μοιάζει με ακάθαρτο σαπουνόνερο,
παρά με παχύρρευστο πύον. Οι εκδηλώσεις αυτές ενδέ
χεται να έχουν καλπάζουσα εξέλιξη σε διαβητικές και
σε ανοσοκατεσταλμένες ασθενείς. Το δέρμα μπορεί
να παρουσιάζει φυσαλίδες και, πιθανώς, κριγμό στην
ψηλάφηση. Η διάγνωση της νεκρωτικής φλεγμονής
της απονεύρωσης επιβεβαιώνεται με τη χειρουργική
διερεύνηση του τραύματος, κατά την οποία αποκαλύ
πτονται νεκρωμένοι ιστοί στον υποδόριο ιστό και στην
απονεύρωση, που δεν αιμορραγούν, είναι αποχρωματι
σμένοι και βρίσκονται σε αποσύνθεση. Η αντιμετώπιση
της νεκρωτικής φλεγμονής της απονεύρωσης συνίστα
ται σε απομάκρυνση όλων των νεκρωμένων ιστών, με
ταυτόχρονη χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως φάσματος.
Η εκτομή, κατά τον πρώτο χειρουργικό καθαρισμό, πρέ
πει να είναι εκτεταμένη, παρά να είναι σταδιακή και
τμηματική. Εντούτοις, εφόσον η νέκρωση που σχετίζε
ται με τη λοίμωξη συνεχίζει να εξαπλώνεται, ο χειρουρ
(5-7)
γικός καθαρισμός πρέπει να επαναλαμβάνεται .
Οι συστηματικές εκδηλώσεις, που οφείλονται στη
λοίμωξη του χειρουργικού τραύματος, μπορεί να είναι
ελάχιστες στις πραγματικά εντοπισμένες λοιμώξεις.
Εντούτοις, εμφανίζεται πυρετός και σηπτική καταπλη
ξία, όταν η λοίμωξη γίνει πιο εκτεταμένη. Η φλεγμονή
του κυτταρολιπώδη ιστού αντιμετωπίζεται, συνήθως,
με αντιβιοτικό που είναι αποτελεσματικό έναντι των
στρεπτοκόκκων, των σταφυλοκόκκων και των περισσό
τερων Gram αρνητικών αερόβιων μικροοργανισμών.
Εφόσον υπάρχει συλλογή πύου ή εν τω βάθει λοίμωξη
που επεκτείνεται προς την πύελο, πρέπει, ταυτόχρονα
με την έναρξη της αντιμικροβιακής θεραπείας, να υπάρ
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χει κάλυψη και για τα αναερόβια μικρόβια. Η αντιμι
κροβιακή αγωγή συνεχίζεται μέχρις ότου η ασθενής
παραμείνει απύρετη για 24 έως 48 ώρες. Αν παρουσια
σθεί σηπτικό shock, ο χειρουργικός καθαρισμός και η
θεραπεία με αντιβιοτικά πρέπει να συνοδεύονται από
εντατική ιατρική υποστήριξη για την πολυοργανική συ
στηματική βλάβη(7,8).
ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ
ΠΥΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΗΜΑ
Μολονότι η παρουσία φλεγμονής στο πεδίο της επέμ
βασης είναι φυσιολογική κατά τη διάρκεια της διεργασί
ας της επούλωσης του τραύματος, η ανάπτυξη πυελικής
λοίμωξης του κυτταρολιπώδη ιστού ή αποστήματος δεν
πρέπει να διαφύγει της προσοχής του κλινικού ιατρού,
έτσι ώστε να γίνει έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική
αντιμετώπιση. Η πυελική κυτταρίτιδα εκδηλώνεται, συ
χνά, με επίταση του άλγους στο υπογάστριο, με αυξημέ
νη κολπική έκκριση από το κολπικό κολόβωμα και με
ήπια πυρετική κίνηση. Η πυελική εξέταση και το υπερη
χογράφημα δεν ανιχνεύουν μάζα. Η θεραπεία συνίστα
ται στη χορήγηση ενός αντιβιοτικού. Η αρχική παρεντε
ρική χορήγηση αντιβιοτικών μπορεί να συνεχισθεί με
τη χορήγηση αντιβιοτικών από το στόμα, μέχρις ότου
η ασθενής να παραμείνει απύρετη για 24 έως 48 ώρες.
Εφόσον η πυελική εξέταση και το υπερηχογράφημα ή η
αξονική τομογραφία αποκαλύψουν την παρουσία συλ
λογής υγρού στη θέση της επέμβασης, πρόκειται, συνή
θως, για επιμολυσμένο αιμάτωμα ή για απόστημα του
κολπικού κολοβώματος. Στην περίπτωση αυτή, ταυτό
χρονα με τη χορήγηση αντιβιοτικών, πρέπει να γίνεται
και παροχέτευση της συλλογής. Η παροχέτευση επιτυγ
χάνεται με αμβλεία διάνοιξη της περιοχής του κολπικού
κολοβώματος για τη διάσπαση των συμφύσεων, που θα
επιτρέψει την εκροή του πύου και του αιματώματος. Η
διεργασία αυτή γίνεται με ήπια καταστολή ή με ελαφρά
γενική αναισθησία της ασθενούς. Εναλλακτική επιλογή
αποτελεί η παροχέτευση με βελόνη ή με καθετήρα, υπό
υπερηχογραφική καθοδήγηση, ή με τη βοήθεια αξονι
κού τομογράφου(9).
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ
Η ενδομητρίτιδα της λοχείας είναι σχετικά συχνή
επιπλοκή της καισαρικής τομής, ιδιαίτερα εάν υπήρχε
λοίμωξη του αμνιακού υγρού πριν από τον τοκετό. Η εν
δομητρίτιδα της λοχείας εκδηλώνεται με πυρετό (θερμο
κρασία >38°C σε δύο ή περισσότερες μετρήσεις ύστε
ρα από το πρώτο 24ωρο, ή >38,5°C σε μία μέτρηση)
και με ευαισθησία της μήτρας. Η κατάσταση αυτή μπο
ρεί να εξελιχθεί σε σηπτική καταπληξία στις πιο βαριές
περιπτώσεις. Είναι ενδεχόμενος ο σχηματισμός αποστή
ματος, εφόσον υπάρχει μολυσμένο αιμάτωμα στον κρη
μνό της ουροδόχου κύστης ή στον πλατύ σύνδεσμο. Η
αντιμικροβιακή θεραπεία, που πρέπει να περιλαμβάνει
78

κάλυψη για τα αναερόβια μικρόβια από την αρχή, είναι
αναγκαία μέχρις ότου η ασθενής είναι απύρετη και χω
ρίς συμπτώματα για 24 έως 48 ώρες(8,9).
ΣΗΠΤΙΚΗ ΠΥΕΛΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙΔΑ
Η εμφάνιση σηπτικής πυελικής θρομβοφλεβίτιδας
πρέπει να ελέγχεται στη μετεγχειρητική ασθενή και
στη λεχωίδα, εφόσον ο πυρετός συνεχίζεται, παρόλο
που έχει χορηγηθεί η κατάλληλη παρεντερική αγωγή
με αντιβιοτικά για 72, τουλάχιστον, ώρες. Η ασθενής,
εκτός από τα κλασικά σημεία της λοίμωξης, μπορεί
να παρουσιάζει πόνο στο ανώτερο τμήμα του μηρού,
καθώς και οίδημα με ευαισθησία στο κάτω άκρο, εφό
σον υπάρχει λαγονομηριαία θρόμβωση. Εάν υπάρχει
θρόμβωση στην ωοθηκική φλέβα, κατά την εξέταση της
κοιλιάς ενδέχεται να γίνει αντιληπτή η παρουσία ευαί
σθητης χορδής. Στο παρελθόν, η διάγνωση της σηπτικής
πυελικής θρομβοφλεβίτιδας στηριζόταν στην απουσία
εντοπισμένων σημείων φλεγμονής και στην ανταπό
κριση στη θεραπεία με ηπαρίνη. Σήμερα, η διάγνωση
τεκμηριώνεται με την αξονική ή τη μαγνητική τομογρα
φία(10,11).
Η θεραπεία της σηπτικής πυελικής θρομβοφλεβίτι
δας είναι φαρμακευτική και όχι χειρουργική. Σε πολ
λές περιπτώσεις, η ασθενής συνεχίζει να βελτιώνεται
εφόσον παραταθεί η θεραπεία με τα αντιβιοτικά χωρίς
αντιπηκτική αγωγή(11). Εναλλακτικά, επιλέγεται η συνέ
χιση της αντιβιοτικής κάλυψης για αερόβια και αναερό
βια βακτήρια, με ταυτόχρονη χορήγηση ηπαρίνης ενδο
φλεβίως. Η αγωγή συνεχίζεται έως ότου η ασθενής πα
ραμείνει απύρετη και σε καλή κλινική κατάσταση για
24 έως 48 ώρες. Η υποχώρηση του πυρετού επέρχεται,
συνήθως, σε 24 έως 48 ώρες ύστερα από την έναρξη της
χορήγησης της ηπαρίνης, ενώ, σε άλλες περιπτώσεις,
απαιτείται πιο παρατεταμένη θεραπεία για την πλήρη
ίαση. Μολονότι, παλαιότερα, η ηπαρίνη συνεχιζόταν
για 5 έως 7 ημέρες ύστερα από την υποχώρηση του πυ
ρετού, η σημερινή άποψη είναι ότι η ηπαρίνη πρέπει να
συνεχίζεται μέχρις ότου η ασθενής παραμένει απύρετη
και σε καλή κλινική κατάσταση. Η συνέχιση της παρε
ντερικής χορήγησης ηπαρίνης με αντιπηκτικά από το
στόμα δεν κρίνεται απαραίτητη(11).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Η διάγνωση ανάπτυξης μετεγχειρητικής λοίμωξης τί
θεται όταν διαπιστωθούν:
- Πόνος και ευαισθησία στην περιοχή της λοίμωξης.
- Θερμοκρασία >38°C σε δύο μετρήσεις, με μεσο
διάστημα τουλάχιστον 6 ωρών, ή >38,5°C σε μία μόνο
μέτρηση.
Εφόσον αναπτυχθεί φλεγμονή του χειρουργικού
τραύματος, ενδέχεται να εμφανισθούν ερύθημα του
δέρματος, διήθηση του υποδόριου ιστού ή έκκριση από
το τραύμα. Στις περιπτώσεις με λοίμωξη ή απόστημα
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του κυτταρολιπώδη ιστού της πυέλου διαπιστώνεται
εκτεταμένη διήθηση ή μάζα, κατά την εξέταση από τον
κόλπο ή το ορθό, αντίστοιχα. Η διάγνωση ενισχύεται
3
από την παρουσία λευκοκυττάρωσης (>13.000/mm ,
με >90% πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα). Όψιμα
σημεία αποτελούν η θετική καλλιέργεια στο αίμα ή η
θετική καλλιέργεια από την τομή, το εγχειρητικό πεδίο
ή την αποστηματική κοιλότητα.
Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνονται
προσπάθειες διάκρισης της λοίμωξης από τη φλεγμονή,
εφόσον αυτό είναι εφικτό. Στην καθημερινή κλινική
πράξη χορηγείται, συχνά, εμπειρική θεραπεία για την
προστασία της ασθενούς, όταν υπάρχουν ήπια συμπτώ
ματα και σημεία λοίμωξης. Στις εντοπισμένες λοιμώξεις,
η απλή παροχέτευση μπορεί να επαρκεί για την ίαση της
ασθενούς. Σε περίπτωση, όμως, που διαπιστωθεί από
στημα ή συλλογή υγρού, είναι απαραίτητη η επισταμένη
παροχέτευσή τους. Η θεραπεία με αντιβιοτικά χορηγεί
ται ταυτόχρονα. Η χορήγηση αντιβιοτικών μπορεί να
διακοπεί προσωρινά, μέχρις ότου ληφθεί δείγμα από το
πύον για καλλιέργεια.
Οι επιλογές των αντιβιοτικών που θα χρησιμοποι
ηθούν συνεχώς αυξάνονται. Στόχο της θεραπείας
αποτελεί η κάλυψη από τα ενδογενή βακτηρίδια. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, εμπλέκονται πολλά είδη
βακτηριδίων, στα οποία περιλαμβάνονται αερόβιοι
και αναερόβιοι μικροοργανισμοί. Η βελτίωση της κλι
νικής κατάστασης μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και
όταν η χορήγηση του αντιβιοτικού καλύπτει κάποια
και όχι όλα τα βακτηρίδια που υπάρχουν στη μολυ
σμένη περιοχή. Η διενέργεια καλλιέργειας για όλα
τα αναερόβια βακτηρίδια είναι, στην πλειονότητα
των περιπτώσεων, χρονοβόρα και δαπανηρή. Έτσι,
η καλλιέργεια, συνήθως, δεν γίνεται και το θεραπευ
τικό σχήμα επιλέγεται πριν γίνουν γνωστά τα αποτε
λέσματά της. Το αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται για
προφύλαξη πρέπει, ίσως, να αποφεύγεται για τη συνέ
χιση της θεραπείας. Μπορεί, ωστόσο, να αποτελέσει
μέρος συνδυασμού φαρμάκων που αποτελούν το θε
ραπευτικό σχήμα, ιδιαίτερα εφόσον η προφυλακτική
δόση χορηγήθηκε μία φορά, πριν από την έναρξη των
συμπτωμάτων.
Στην περίπτωση που η θεραπεία είναι αποτελεσμα
τική, η υποχώρηση του πυρετού επέρχεται, συνήθως,
σε 48 έως 72 ώρες. Εφόσον ο πυρετός δεν υποχωρή
σει, πρέπει να γίνει επανεκτίμηση της ασθενούς και
των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών, ενώ, ταυτόχρο
να, ενδείκνυται αλλαγή των αντιβιοτικών. Επιπλέον,
πρέπει να γίνει λεπτομερής έλεγχος για την παρουσία
αποστήματος, γενικευμένης λοίμωξης, τρώσης κοίλου
σπλάχνου που δεν έγινε αντιληπτή και αιτίων πυρετού
που δεν σχετίζονται με τη λοίμωξη. Ο «πυρετός από
τα φάρμακα» πρέπει να θεωρείται πιθανός σε ασθενή

που έλαβε αντιβιοτικά παρεντερικά αλλά ο πυρετός
παραμένει, και η οποία εμφανίζει ηωσινοφιλία στο
λευκοκυτταρικό τύπο και δεν έχει εντοπισμένα ση
μεία λοίμωξης. Στην περίπτωση αυτή, τα αντιβιοτικά
πρέπει να διακοπούν και η ασθενής να παρακολουθεί
ται, αναμένοντας την υποχώρηση του πυρετού. Εάν ο
πυρετός συνεχίζεται, πρέπει να εξετασθεί το ενδεχό
μενο χορήγησης ηπαρίνης, ως εμπειρικής θεραπείας
για πιθανή σηπτική θρομβοφλεβίτιδα.
Η θεραπεία με αντιβιοτικά διαρκεί μέχρις ότου η
ασθενής καταστεί απύρετη και ασυμπτωματική για 24
έως 48 ώρες. Τα τελευταία χρόνια, γίνεται προσπάθεια
μείωσης της χρονικής διάρκειας της νοσηλείας στο νοσο
κομείο, εφόσον οι ασθενείς βρίσκονται σε καλή κλινική
κατάσταση και επιδεικνύουν συμμόρφωση στη συνέχιση
της θεραπείας εκτός νοσοκομείου. Για την ολοκλήρωση
της θεραπείας στο σπίτι, χορηγούνται αντιβιοτικά από
το στόμα. Εφόσον, όμως, η ασθενής έχει ανταποκρι
θεί στην παρεντερική θεραπεία με αντιβιοτικά, είναι
απύρετη και σε καλή γενική κατάσταση, δεν κρίνεται
απαραίτητη η χορήγηση αντιβιοτικών από το στόμα. Η
παρατεταμένη χορήγηση αντιβιοτικών σε ασθενείς που
είναι απύρετες και ασυμπτωματικές πρέπει να αποθαρ
ρύνεται, με σκοπό την αποφυγή ανεπιθύμητων παρενερ
(12,13)
.
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Summary
Rousso D, Goutzioulis F, Katsikis I, Piouka A, Petropoulos
P, Panidis D
Prevention, diagnosis and treatment of postoperative
infections in obstetrics and gynecology
Hellen Obstet Gynecol 18(1): 76-80, 2006
Bacterial contamination of the operative site is a
common occurrence in obstetrics and gynecology. The
widespread use of antibiotic prophylaxis has reduced
but not eliminated serious postoperative infections. For
most operations, a single dose of a limited-spectrum
drug has been as effective as a multidose regimen. In
the differential diagnosis it is important to consider
cellulitis, abscess, necrotizing fasciitis and septic
pelvic thrombophlebitis. Abscess and necrotizing
fasciitis are expected to require invasive therapy in
addition to antibiotics, while cellulitis and septic
pelvic thrombophlebitis should respond to medical
management alone. Although a postoperative fever is a
warning sign of possible infection, it may also be caused
by the antibiotics that are given for treatment. The use
of prolonged courses of antibiotics once the patient is
clinically well is discouraged.
Key words: Abscess, antibiotics, cellulitis, fasciitis, fever,
thrombophlebitis.
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