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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY
To Info GASTROENTEROLOGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας. •Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με
πρακτικό ενδιαφέρον.•Aναφορά σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν,
με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις
σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις.•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα.•Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία.•Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.•Eιδικά άρθρα.•Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία. •Eνημέρωση για τεχνικά
θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ιατρείου ή
των ενδοσκοπικών μονάδων.•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα γαστρεντερολογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση του διεθνούς Iατρικού
Tύπου.•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.•Γαστρεντερολογία και Πληροφορική.•Γαστρεντερολογία και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες.•Eρωτήσεις αυτοελέγχου γαστρεντερολογικών γνώσεων. •Aφιερώματα
σε συναδέλφους που απεβίωσαν.•Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα.•Aγγελίες με
ιατρικό περιεχόμενο.•Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων.•Eπίσης, το INFO
GASTROENTEROLOGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά.
Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε
ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@doctorsmedia.gr
με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INFO GASTRENTEROLOGY».
Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: α)
Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία,
δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων.
O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς
και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H
Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται
η έννοια του κειμένου.
Σημείωση: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες,
διαφάνειες και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ αποστείλετέ το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση:
ΠPOΣ: INFO GASTROENTEROLOGY, Yπόψη Γραμματείας
DOCTORSmedia, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ.: 210-6538508, e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.gr

EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,
το τέταρτο και τελευταίο για το 2020 τεύχος του περιοδικού μας κυκλοφορεί
εν μέσω γενικευμένων περιορισμών λόγω της πανδημίας από τον νέο
κορωνοϊό, που δυσκολεύουν αφ’ ενός την καθημερινότητά μας και αφ’
ετέρου τις συνθήκες άσκησης της ιατρικής. Το παρόν τεύχος προσδοκούμε να
σας προσφέρει έγκυρη ιατρική πληροφορία, τόσο με μορφή ανασκόπησης
όσο και με κλινικές περιπτώσεις που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον σας και
θα δοκιμάσουν τη διαγνωστική σας σκέψη.
Οι λοιμώξεις στον κιρρωτικό ασθενή αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο,
το οποίο ο θεράπων ιατρός οφείλει να γνωρίζει καλά, ώστε να μπορεί να τις
αναγνωρίσει και να τις αντιμετωπίσει ταχέως κι επιτυχώς, καθώς η εξέλιξή
τους μπορεί να αποβεί καταστροφική για τον εύθραυστο αυτό άρρωστο. Στην
ανασκόπηση των κκ. Μάνη και Μανωλακόπουλου περιγράφεται εκτενώς το
ευρύ φάσμα των λοιμώξεων, η παθοφυσιολογία τους και οι ιδιαιτερότητές
τους στους ασθενείς με κίρρωση, η διαγνωστική προσπέλαση και οι
δυνατότητες θεραπείας.
Οι κκ. Ασλάνογλου και Δημάρη παρουσιάζουν ένα πολύ ενδιαφέρον κλινικό
περιστατικό διερεύνησης και αντιμετώπισης οξείας ηπατοκυτταρικής βλάβης,
μέσα από μια διδακτική παρουσίαση με ερωταπαντήσεις. Πρόκειται για ένα
σενάριο που είναι συχνό στην καθημερινή μας πρακτική, μας υπενθυμίζει
βασικές αρχές διαχείρισης του ηπατοπαθούς ασθενή, και το οποίο
συνοδεύεται από μια σύντομη και περιεκτική ανασκόπηση της σχετικής
βιβλιογραφίας.
Το ηπατολογικό κουίζ του τεύχους περιγράφει έναν άρρωστο με μια
εμφανή και μια μάλλον καλά κρυμμένη υποκείμενη παθολογία, τις οποίες
καλείστε να αναγνωρίσετε. Μέσα από το περιστατικό αυτό οι συγγραφείς
υπενθυμίζουν την ανάγκη διερεύνησης πίσω από το προφανές σε κάθε
ασθενή που η εμφάνιση, η κλινικοεργαστηριακή εικόνα και η εξέλιξη
της πορείας του δεν ικανοποιεί το ιατρικό μας ένστικτο. Συγχρόνως,
παρουσιάζουν σύντομα μια σπάνια και πολυσυστηματική νοσολογική
οντότητα που ανήκει στο φάσμα της Ηπατολογίας.
Το τεύχος κλείνει με το γαστρενερολογικό κουίζ, όπου σας προσκαλούμε να
αναζητήσετε μαζί με τους συγγραφείς το αίτιο απορρύθμισης μιας ασθενούς
με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.
Εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σας
ευχόμαστε να μείνετε ασφαλείς, να απολαύσετε αναζωογονητικές στιγμές
χαλάρωσης και αναψυχής με τους κοντινούς σας ανθρώπους τηρώντας τα
μέτρα προστασίας και να έχετε μια ευτυχισμένη, παραγωγική και ελπιδοφόρα
καινούρια χρονιά!
Kαλή ανάγνωση!
Για τη Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Κόντος

ΣEΛIΔA 2

Λοιμώξεις σε
κιρρωτικούς ασθενείς

μια διαχρονική απειλή για την επιβίωση
Η. Μάνη, Σ. Μανωλακόπουλος
Β΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Οι λοιμώξεις στους κιρρωτικούς ασθενείς
οδηγούν σε αυξημένη θνητότητα (30% τον
πρώτο μήνα, 60% στο έτος), επιδείνωση
της ηπατικής λειτουργίας έως και στο 62%
των περιπτώσεων και κακή έκβαση στην
μεταμόσχευση ήπατος. Η αυξημένη ευπάθεια
στις λοιμώξεις είναι απόρροια της ανεπάρκειας
της κυτταρικής και χυμικής ανοσίας σε
συνδυασμό με το φαινόμενο της βακτηριακής
μετατόπισης (Εικόνα 1).

Η

επαγόμενη συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση οδηγεί σε διαταραχή
της αιμοδυναμικής ισορροπίας που
εκφράζεται ως επεισόδιο ρήξης της αντιρρόπησης. Μάλιστα οι λοιμώξεις αποτελούν
το συχνότερο (40%) εκλυτικό αίτιο του συνδρόμου της οξείας επί χρονίας ηπατικής ανεπάρκειας (Εικόνα 2).
Μάλιστα οι λοιμώξεις αποτελούν το συχνότερο (40%) εκλυτικό αίτιο του συνδρόμου της οξείας επί χρονίας ηπατικής ανεπάρκειας (Εικόνα 2).
Η τεκμηρίωση της λοίμωξης στον ειδικό
πληθυσμό των κιρρωτικών ασθενών αποτελεί πρόκληση, καθώς τα συνήθη κλινικά σημεία και εργαστηριακά ευρήματα δεν είναι αξιόπιστα: η ταχυσφυγμία είναι συνήθης λόγω
της υπερδυναμικής κυκλοφορίας της πυλαίας υπέρτασης, ο πυρετός συνοδεύει την εκσεσημασμένη συστηματική φλεγμονή όπως

χαρακτηριστικά στην αλκοολική ηπατίτιδα, ενώ ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων είναι
συχνά μειωμένος λόγω του υπερσπληνισμού.
Ο «χρυσός κανόνας» για την αδιαμφισβήτητη διάγνωση παραμένουν οι θετικές καλλιέργειες. Βασικός τους περιορισμός είναι η
χαμηλή ευαισθησία καθώς ακόμη και επί σήψης θετικοποιούνται μόλις στο 11-40% των
περιπτώσεων.
Παρόμοια είναι τα ποσοστά και στους ασθενείς με κίρρωση ήπατος. Επιπλέον, ο χρόνος
απάντησης είναι 24-48 ώρες και τα αποτελέσματα της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά συχνά
καθυστερούν περισσότερο. Οι βιοδείκτες της
σήψης είναι συνήθως διαθέσιμοι προ των μικροβιολογικών αποτελεσμάτων.
Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι είναι η
C – αντιδρώσα πρωτεΐνη (C-reactive protein,
CRP) και η προκαλσιτονίνη. Αμφότεροι παρουσιάζουν αύξηση σε πληθώρα άλλων κα-

ταστάσεων με αποτέλεσμα μειωμένη ειδικότητα για τη διάγνωση λοίμωξης.
Επιπλέον, οι προτεινόμενες τιμές με τη βέλτιστη διακριτική ικανότητα για λοίμωξη έχουν
ευρεία διακύμανση στις διάφορες μελέτες.
Η ανάγκη για ταχύτερες, πιο ευαίσθητες και
ειδικές μεθόδους στρέφει το ενδιαφέρον στις
μοριακές τεχνικές, κυρίως στις διάφορες παραλλαγές της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (polymerase chain reaction, PCR).
Επιδημιολογία
Η επίπτωση των λοιμώξεων στους νοσηλευόμενους κιρρωτικούς ασθενείς εκτιμάται
στο 25-35%. Αναφορικά με το χρόνο εκδήλωσης και την πηγή της λοίμωξης, οι συνηθέστερες λοιμώξεις είναι οι νοσοκομειακές,
στο 36% του συνόλου (≥48 ώρες από την
εισαγωγή), και οι σχετιζόμενες με τις υπηρεσίες υγείας, σε ποσοστό 32% (≤48 ώρες α-

Πίνακας 1. Είδος λοιμώξεων, εκτός της αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας, σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος
Είδος λοίμωξης

Βακτηριαιμία / σήψη

Επίπτωση, χαρακτηριστικά και παράγοντες κινδύνου
• Θνητότητα της βακτηριαιμίας 26 – 39,3%, υψηλότερη σε αλκοολική κίρρωση.
• Τα gram θετικά είναι η συχνότερη αιτία. Σε Child-Pugh A, o Staphylococcus aureus είναι το συχνότερο αίτιο, με θνητότητα 6%.
• Σε Child-Pugh C, συχνότερο αίτιο η Escherichia coli με θνητότητα 48%
• Στη σήψη, η θνητότητα είναι 55 - 100%, με την μη αναστρεψιμότητα της σχετικής με τη σήψη νεφρικής βλάβης να αποτελεί ανεξάρτητο
παράγοντα κινδύνου

Λοίμωξη αναπνευστικού

• Συχνότητα 13.6-48.1% στο σύνολο των λοιμώξεων
• Η θνητότητα υπολογίζεται στο 40.9%
• Το στάδιο Child-Pugh αποτελεί προγνωστικό παράγοντα θνητότητας

Λοίμωξη ουροποιητικού

• Συχνότητα 7-74,1% στο σύνολο των λοιμώξεων
• Το στάδιο Child-Pugh αποτελεί παράγοντα κινδύνου λοίμωξης ουροποιητικού
• Ο Enterococcus faecalis είναι το υπεύθυνο βακτήριο έως και στο 20% των περιπτώσεων
• Οι υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις έχουν σχετιστεί με την εκδήλωση PBC, μέσω επαγωγής της παραγωγή αυτοαντισωμάτων

Μηνιγγίτιδα

• Συχνότερη στην κίρρωση αλκοολικής αιτιολογίας
• Τα συχνότερα παθογόνα είναι ο Streptococcus pneumoniae, η Escherichia coli και η Listeria monocytogenes.
• H αυχενική δυσκαμψία εμφανίζεται όψιμα ή και καθόλου στην πορεία της νόσου
• Η θνητότητα ανέρχεται ως και στο 80% για το Child-Pugh C

σελιδα 4

πτικού (16,1%), το ηπατονεφρικό σύνδρομο
(9,6%), η καρδιαγγειακή νόσος (1,4%), η πολυοργανική ανεπάρκεια (0,6%) και άλλα/άγνωστα αίτια στο 4%.

Εικόνα 1. Παράγοντες ανοσοκαταστολής στην κίρρωση (cirrhosis-associated immune dysfunction syndrome - CAIDS)
IL-1: interleukin 1 - ιντερλευκίνη 1, IL-6: interleukin 6 - ιντερλευκίνη 6, IL-18: interleukin 18 - ιντερλευκίνη 18, TNF-α:
tumor necrosis factor α - παράγοντας νέκρωσης όγκου α, PBC: primary biliary cirrhosis – πρωτοπαθής χολική κίρρωση
HCV: Hepatitis C virus – Ιός της ηπατίτιδας C, IFN: interferon – ιντερφερόνη, Ig: immunoglobulin – ανοσοσφαιρίνη, NK:
natural killers – φυσικοί φονείς

πό την εισαγωγή και επαφή με δομή υγείας
τους προηγούμενους 3 μήνες). Ακολουθούν
οι λοιμώξεις της κοινότητας σε ποσοστό 32%.
Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης λοίμωξης είναι η αιμορραγία πεπτικού, η λοίμωξη
τους προηγούμενους 12 μήνες και η βαρύτητα της ηπατικής νόσου εκφραζόμενη ως
χαμηλή λευκωματίνη ορού, επηρεασμένη νεφρική λειτουργία και υψηλά Child-Pugh και
ΜΕLD scores (στάδιο C και ≥15 αντιστοίχως).
Η αιτιολογία της ηπατικής νόσου δεν συ-

σχετίζεται με την ευπάθεια στις λοιμώξεις, με
εξαίρεση ίσως τα στάδια Child-Pugh A και Β,
με τους ασθενείς με αλκοολική κίρρωση να
εμφανίζουν συχνότερα λοιμώξεις αλλά όχι και
υψηλότερη θνητότητα. Για τις νοσοκομειακές
λοιμώξεις, παράγοντες κινδύνου αποτελούν
ο αυξημένος αριθμός παρεμβάσεων και η νοσηλεία σε θαλάμους με πολλαπλές κλίνες.
Οι αιτίες θανάτου στους κιρρωτικούς ασθενείς με λοίμωξη είναι η ηπατική ανεπάρκεια
(34,2%), η σήψη (33,4%), η αιμορραγία πε-

Εικόνα 2. Επιπτώσεις της σήψης στον οργανισμό. LV: left ventricular : αριστερή κοιλία, ARDS: acute respiratory distress
syndrome – σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας
σελιδα 6

Tύποι λοιμώξεων
Οι συνηθέστερες εστίες λοίμωξης είναι η
αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα (ΑΒΠ) (2531%), οι λοιμώξεις ουροποιητικού (20-25%),
η πνευμονία (15-21%), η αυτόματη βακτηριαιμία (12%) και οι λοιμώξεις μαλακών μορίων (11%) (Πίνακας 1).
Η αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κίρρωσης.
Αποτελεί λοίμωξη του ασκιτικού υγρού, εν απουσία οποιασδήποτε οξείας ενδοκοιλιακής
λοίμωξης ή φλεγμονής.
Διαγιγνώσκεται στο 10-30% των ασθενών
με μη αντιρροπούμενη κίρρωση και ασκίτη
που προσέρχονται στο νοσοκομείο.
Η κλινική της εικόνα περιλαμβάνει πυρετό, κοιλιακό άλγος και συμπτώματα από το
γαστρεντερικό σύστημα (εμέτους, διάρροια
ή δυσκοιλιότητα).
Στο 30-50%, τα συμπτώματα είναι αμβληχρά ή και απουσιάζουν, ενώ συχνά προεξάρχουν επιπλοκές της κίρρωσης όπως η κιρσορραγία, η εγκεφαλοπάθεια και η νεφρική βλάβη.
Έτσι, διαγνωστική παρακέντηση συστήνεται σε όλους τους ασθενείς με ασκίτη κατά
την εισαγωγή τους αλλά και κατά τη νοσηλεία επί μεταβολής της κλινικής τους εικόνας.
Η διάγνωση ΑΒΠ τίθεται με την παρακέντηση της ασκιτικής συλλογής και την εύρεση αυξημένου αριθμού πολυμορφοπύρηνων. Μεγαλύτερη ευαισθησία για τη διάγνωση έχει το όριο των > 250/mm3 πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων, το οποίο χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη, αλλά η ειδικότητα αυξάνεται με τη χρήση του ορίου των
> 500/mm3.
Τα αυξημένα πολυμορφοπύρηνα, σε συνδυασμό με τη θετική καλλιέργεια, αποτελούν
ορισμό της ΑΒΠ. Η μεμονωμένη αύξηση των
ουδετερόφιλων χαρακτηρίζεται ως πολυμορφοπυρηνικός ασκίτης, οντότητα με την ίδια
πρόγνωση και επομένως την ίδια αντιμετώπιση με την ΑΒΠ. Συχνά, ο όρος ΑΒΠ χρησιμοποιείται για να περιγράψει και τις 2 καταστάσεις. Η θετική καλλιέργεια ασκιτικού υγρού
χωρίς αύξηση των πολυμορφοπύρηνων χαρακτηρίζεται ως βακτηριοασκίτης.
Η κατάσταση αυτή μπορεί να ακολουθήσει καλοήθη πορεία όταν αντανακλά παροδικό αποικισμό του ασκιτικού υγρού ή να εξελιχθεί σε αληθή ΑΒΠ. Αναφορικά με τα είδη των μικροοργανισμών, καθώς ο βασικός
παθοφυσιολογικός μηχανισμός επαγωγής
της λοίμωξης είναι η μετατόπιση της εντερικής χλωρίδας, μέχρι πρόσφατα τα Gram αρ-
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Πίνακας 2. Τύποι λοιμώξεων σε κιρρωτικούς ασθενείς, υπεύθυνα βακτήρια και προτεινόμενη θεραπεία.
Είδος λοίμωξης

Συχνότερα βακτήρια

ΑΒΠ, αυτόματη βακτηριαιμία,
χωρίς σήψη / σηπτικό shock

Enterobacteriae
CA: κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη iv
Streptococcus pneumoniae Ή αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό οξύ iv
Streptococcus viridans
Ή σιπροφλοξασίνη ή οφλοξασίνη pos ή iv
HCA, HA: καρβαπενέμη + γλυκοπεπτίδιο
Non-MR: πιπερακιλλίνη/ταζοβακτάμη
CA, HCA, HA: καρβαπενέμη και γλυκοπεπτίδιο

ABΠ, αυτόματη βακτηριαιμία
με σήψη / σηπτικό shock

Λοίμωξη ουροποιητικού χωρίς Enterobacteriae
σήψη / σηπτικό shock
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Λοίμωξη ουροποιητικού με
σήψη / σηπτικό shock

Προτεινόμενη εμπειρική αντιβιοτική αγωγή

CA: κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη iv
Ή αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό οξύ iv
Ή τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη pos
HCA, HA: νιτροφουραντοΐνη ή φωσφομυκίνη pos
Καρβαπενέμη + γλυκοπεπτίδιο iv
Non-MR: πιπερακιλλίνη/ταζοβακτάμη

Πνευμονία

Enterococci
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus infuenzae
Mycoplasma pneumoniae
Legionella spp
Enterobacteriae
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus

CA: κεφτριαξόνη iv
Ή αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ iv+ μακρολίδη iv
Ή αναπνευστική κινολόνη (λεβοφλοξασίνη,
μοξιφλοξασίνη) pos ή iv
HCA, HA: καρβαπενέμη iv + σιπροφλοξασίνη
Ή κεφταζιδίμη + σιπροφλοξασίνη
Σύσταση για πρόσθήκη βανκομυκίνης ή λινεζολίδης
επί υψηλού επιπολασμού MRSA

Λοιμώξεις μαλακών μορίων

Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Enterobacteriae
Pseudomonas aeruginosa
Vibrio vulnificus
Aeromonas spp.

CA: αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ iv
Ή κεφτριαξόνη + κλοξακιλλίνη iv
HCA, HA: καρβαπενέμη + γλυκοπεπτίδιο iv
Ή κεφταζιδίμη + γλυκοπεπτίδιο iv
Non-MR: πιπερακιλλίνη/ταζοβακτάμη

CA infections: community acquired infections – λοιμώξεις της κοινότητας, ΗCA infections: healthcare associated infections - σχετιζόμενες με τις υπηρεσίες υγείας λοιμώξεις, HA infections: hospital acquired infections –
νοσοκομιακές λοιμώξεις, MRSA: methicillin-resistant Staphylococcus aureus - ανθεκτικός στη μεθυκιλλίνη Staphylococcus aureus, Pos: per os – από του στόματος, IV: intravenous – ενδοφλέβια

νητικά βακτήρια απομονούνταν κατά πλειοψηφία, σε ποσοστό 75%-80%.
Ακολουθούσαν τα Gram θετικά στο 20%,
τα αναερόβια στο 3% και οι μύκητες, ιδίως
τα είδη Candida, στο 4-10%.
Με την πάροδο του χρόνου παρατηρήθηκαν σημαντικές επιδημιολογικές αλλαγές.
Η πρώτη αφορά την ανάπτυξη ανθεκτικών
στην κινολόνη στελεχών σε ασθενείς που
λαμβάνουν χρόνια προφύλαξη με τα συγκεκριμένα αντιβιοτικά.
Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά την
αύξηση του ποσοστού των λοιμώξεων από
Gram θετικούς μικροοργανισμούς, ιδίως από Staphylococcus aureus.
Πλέον, υπολογίζεται ότι το 60% των νοσοκομειακών λοιμώξεων οφείλεται σε Gram θετικά βακτήρια.
Η νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας
και οι επεμβατικές πράξεις όπως η τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων, η περίδεση κιρσών οισοφάγου, η τοποθέτηση διασφαγιτιδικής ενδοηπατικής πυλαιοσυστηματικής αναστόμωσης και ο χημειοεμβολισμός
αποτελούν παράγοντες κινδύνου λοίμωξης
από Gram θετικό παθογόνο. Στις λοιμώξεις
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της κοινότητας, τα Gram αρνητικά κατέχουν
ακόμα την πρώτη θέση, με ποσοστό που υπολογίζεται στο 60%.
Η βασικότερη μεταβολή αφορά την αύξηση
του ποσοστού των πολυανθεκτικών μικροβίων αλλά και των εξαιρετικά ανθεκτικών στελεχών. Ως πολυανθεκτικά (multidrug resistant,
MR) ορίζονται τα βακτήρια με ανθεκτικότητα
σε 3 ή περισσότερες από τις βασικές οικογένειες αντιβιοτικών, συμπεριλαμβανομένων
των β–λακταμικών. Τα εξαιρετικά ανθεκτικά
στελέχη (extensively resistant – XR) παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε ≥ 1 παράγοντα σε
όλες εκτός από ≤ 2 κατηγορίες αντιβιοτικών.
Τα πλέον συνήθη είναι τα Enterobacteriaceae
με έκφραση ευρέος φάσματος β-λακταμασών
(extended-spectrum β-lactamase-producing
Enterobacteriaceae, ESBL-E), η Pseudomonas
aeruginosa, ο ανθεκτικός στη μεθυκιλλίνη
Staphylococcus aureus (methicillin-resistant
Staphylococcus aureus, MRSA), ο ευαίσθητος
στη βανκομυκίνη Enterococcus (vancomycinsusceptible Enterococcus, VSE) και ο ανθεκτικός στη βανκομυκίνη Enterococcus
(vancomycin-resistant Enterococcus, VRE).
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη, το

44% των κιρρωτικών ασθενών παρουσιάζει αποικισμό του πεπτικού σωλήνα από
πολυνθεκτικά παθογόνα, γεγονός που συσχετίζεται και με αύξηση της βραχυπρόθεσμης θνητότητας.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα πολυανθεκτικά
παθογόνα υπολογίζεται ότι ευθύνονται για το
35-39% των νοσοκομειακών λοιμώξεων, το
14-20% των σχετιζόμενων με τις υπηρεσίες υγείας και 0-4% των λοιμώξεων κοινότητας, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην Ασία.
Ως αποτέλεσμα, η έως τώρα συνιστώμενη εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή έχει καταστεί αναποτελεσματική έως και στο 60%
των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Παράγοντες κινδύνου θεωρούνται οι προηγηθείσες νοσοκομειακές ή σχετιζόμενες με
δομές υγείας λοιμώξεις, η πρόσφατη λοίμωξη με MR βακτήριο, η μακρόχρονη προφυλακτική αγωγή με νορφλοξασίνη, η χρήση
β-λακταμικών τους τελευταίους 3 μήνες, η
συστηματική χορήγηση αντιβιώσεων τις τελευταίες 30 ημέρες, ο σακχαρώδης διαβήτης και η αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού.
Πρέπει να επισημανθεί ότι η επιδημιολογί-
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α των MR διαφέρει μεταξύ των χωρών, ακόμα όμως και μεταξύ νοσοκομείων της ίδιας
περιοχής. Επομένως, για τη χορήγηση εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής, είναι ουσιώδους σημασίας η γνώση της επιδημιολογίας
στο εκάστοτε νοσοκομειακό ίδρυμα.
Θεραπεία
Σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά λοιμώξεων από ανθεκτικά βακτηρίδια, τρίτης γενεάς
κεφαλοσπορίνες συστήνονται σε λοιμώξεις
της κοινότητας και πιπερακιλλίνη-ταζοβακτάμη
σε λοιμώξεις που σχετίζονται με το νοσοκομειακό περιβάλλον.
Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά, οι τρίτης
γενεάς κεφαλοσπορίνες μπορεί να χορηγηθούν μόνο σε περιπτώσεις λοιμώξεων της
κοινότητας, εφόσον δεν είναι σοβαρές.
Σε σοβαρές λοιμώξεις, είτε της κοινότητας
είτε νοσοκομειακές, συστήνεται η χρήση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος, όπως οι καρβαπενέμες με ή χωρίς γλυκοπεπτίδιο. Τα γλυκοπεπτίδια πρέπει να προστεθούν στην αγωγή
σε περιοχές όπου ο εντερόκοκκος είναι ευαίσθητος στην βανκομυκίνη ή επί λοίμωξης
από MRSA. Επί υψηλής ενδημικότητας VRE,

η λινεζολίδη ή η δαπτομυκίνη αντικαθιστούν
τα γλυκοπεπτίδια. Επί ΑΒΠ, στην αντιβιοτική
αγωγή προστίθεται η χορήγηση λευκωματίνης, 1,5 g/kg κατά τη διάγνωση και 1 g/kg
την ημέρα 3. Η χορήγηση λευκωματίνης σε
λοιμώξεις εκτός ΑΒΠ δεν υποστηρίζεται από
τα υπάρχοντα δεδομένα (Πίνακας 2).
Προφύλαξη
Προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών έχει
ένδειξη μόνο στην κιρσορραγία, στη δευτερογενή πρόληψη της ΑΒΠ και επί ενδείξεων
στην πρωτογενή πρόληψη της ΑΒΠ.
Επί κιρσορραγίας, η χορήγηση αντιβιοτικών
ξεκινά άμεσα κατά την προσέλευση του ασθενούς και συνεχίζεται έως 7 ημέρες.
Το αντιβιοτικό εκλογής είναι η κεφτριαξόνη (1 gr/24 ώρες) επί προηγηθείσας χορήγησης κινολόνης και επί αυξημένης επίπτωσης ανθεκτικών στην κινολόνη παθογόνων.
Στους υπόλοιπους ασθενείς μπορούν να χορηγηθούν κινολόνες.
Για τη δευτερογενή προφύλαξη στην ΑΒΠ,
συστήνεται η χορήγηση νορφλοξασίνης (400
mg/ημέρα, από του στόματος.) Η διακοπτόμενη χορήγηση, η επιλογή άλλων κινολονών ή
η χρήση ριφαξιμίνης δεν υποστηρίζονται από τα μέχρι τώρα δεδομένα. Τέλος, πρωτογενής προφύλαξη για την ΑΒΠ συστήνεται
σε ασθενείς με Child-Pugh score ≥9, χολε-

ρυθρίνη ≥3 mg/dl, και πρωτεΐνη ασκιτικού υγρού < 15 g/l όταν έχουν επιπλέον επηρεασμένη νεφρική λειτουργία ή υπονατριαιμία.
Για την επιλογή αντιβιοτικών, ισχύουν τα ίδια με την πρωτογενή προφύλαξη. Από τα
λοιπά μέτρα πρόληψης, οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο επί ενδείξεων καθώς συσχετίζονται με
αύξηση του κινδύνου λοίμωξης, ιδίως ΑΒΠ,
αλλά και με αυξημένη συνολική θνητότητα.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο ετήσιος αντιγριππικός εμβολιασμός και η χορήγηση εμβολίου έναντι του πνευμονιόκοκκου. Σε ασθενείς 19-64 ετών, συστήνεται η εφάπαξ χορήγηση του 23-δύναμου συζευγμένου πολυσακχαριδικού πνευμονιοκοκκικού εμβολίου. Σε ασθενείς άνω των 65 ετών, χορηγείται εφάπαξ
πρώτα το 13-δύναμο εμβόλιο και 1 έτος μετά το 23-δύναμο. Αν έχει προηγηθεί χορήγηση του 23-δύναμου εμβολίου πριν την ηλικία
των 65, το 13-δύναμο χορηγείται 1 έτος μετά
και το 23-δύναμο 5 έτη μετά τον εμβολιασμό.
Δεν παραλείπεται ο έλεγχος ανοσίας έναντι των ιών της ηπατίτιδας Α και Β και, επί έλλειψης ανοσίας, ο εμβολιασμός σύμφωνα με
τα καθιερωμένα σχήματα.
Συμπεράσματα
Οι λοιμώξεις παραμένουν απειλή για τη
βραχυπρόθεσμη επιβίωση των κιρρωτικών
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Ιαματική Ιατρική
Συμπληρωματικές Θεραπείες
Kουσκούκης E. Κωνσταντίνος
Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής
Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας, Κινεζικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής
Η Ιαματική Ιατρική, με τη βοήθεια της επιστημονικής τεκμηρίωσης της θερμικής, μηχανικής, χημικής και ειδικότερα της βιολογικής και ανοσολογικής δράσης των ιαματικών φυσικών πόρων, αναδείχτηκε ως μία συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος στο θεραπευτικό πλαίσιο της Κλασικής Ιατρικής.
Οι θεραπευτικές δράσεις αφορούν σε παθήσεις του μυοσκελετικού, νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, αιμοποιητικού, γαστρεντερικού, ουρολογικού και ενδοκρινολογικού συστήματος, καθώς και σε δερματολογικές, γυναικολογικές, αλλεργικές και ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις.
Οι θεραπευτικές μέθοδοι της Ιαματικής Ιατρικής με ιαματικούς φυσικούς πόρους είναι
η εξωτερική υδροθεραπεία, η ποσιθεραπεία, η εισπνοθεραπεία, η πηλοθεραπεία, η θαλασσοθεραπεία,
η σπηλαιοθεραπεία και η βιομετεωρολογική θεραπεία.
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ασθενών και αποτελούν δείκτη δυσμενούς
έκβασης μακροπρόθεσμα. Καθοριστική για
τη βελτίωση της πρόγνωσης είναι η ταχεία
αναγνώριση της λοίμωξης και ταυτοποίηση
του υπεύθυνου μικροοργανισμού, η έγκαιρη
και στοχευμένη αντιμετώπιση της καθώς και
η αποτελεσματική πρωτογενής και δευτερογενής προφύλαξη όπου αυτό είναι δυνατό.
Bιβλιογραφία
1. European Association for the Study of the
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for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018,
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2. Piano S, Brocca A, Mareso S, et al. Infections
complicating cirrhosis. Liver Int 2018,
38(1):126-133.
3. Bunchorntavakul C, Chamroonkul N,
Chavalitdhamrong D. Bacterial infections in
cirrhosis: A critical review and practical guidance. World J Hepatol 2016, 8:307-321.
4. Jalan R, Fernandez J, Wiest R,et al. Bacterial
infections in cirrhosis: a position statement
based on the EASL Special Conference
2013. J Hepatol 2014, 60:1310-1324.
5. Tandon P, Delisle A, Topal JΕ, et al. High
prevalence of antibiotic-resistant bacterial
infections among patients with cirrhosis at
a US liver center. Clin Gastroenterol Hepatol
2012, 10:1291-1298.
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Ενδιαφέρουσα περίπτωση:

Διαφοροδιάγνωση οξείας ηπατοκυτταρικής βλάβης
Ασλάνογλου Αικατερίνη, Δημάρη Χαρά
Β΄ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Το περιστατικό
Γυναίκα 43 ετών προσέρχεται λόγω αδυναμίας,
καταβολής και κνησμού, με προοδευτική εγκατάσταση στη διάρκεια του τελευταίου δεκαπενθημέρου, συνοδό ναυτία και επιγαστραλγία, για την οποία έλαβε PPΙ χωρίς ύφεση. Προσκομίζει εξωτερικό εργαστηριακό έλεγχο από ημέρας με AST: 749
U/L, ALT: 814 U/L και TBIL: 5,5 mg/dl, DBIL: 4,36
mg/dl. Από το ατομικό ιστορικό, η ασθενής αναφέρει υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις και πολυκυστικές ωοθήκες για τα οποία λαμβάνει δισκία νιτροφουραντοΐνης σε δοσολογία 50 mg/ d από εξαμήνου και δισκία δροσπιρενόνης και αιθινυλοιστραδιόλης (3+0,03) x 1 από ετών. Δεν καταναλώνει αλκοόλ, δεν κάνει χρήση ενδοφλέβιων ουσιών και δεν είναι καπνίστρια. Η ασθενής εμφανίζει ικτερική χροιά δέρματος και σκληρών χιτώνων
των οφθαλμών χωρίς άλλα κλινικά σημεία χρόνιας ηπατοπάθειας. Από την κατά συστήματα κλινική
εξέταση δεν ανευρίσκονται παθολογικά ευρήματα.
Από τον εργαστηριακό έλεγχο παρουσίαζει τρανσαμινασαιμία (SGOT: 512 U/L, SGPT: 830 U/L) και
υπερχολερυθριναιμία άμεσου τύπου (TΒil: 6,0 mg/
dl, DBil: 4,6 mg/dl) χωρίς παράταση χρόνων πήξης.
Ερώτηση 1
Ποιό είναι κατά τη γνώμη σας το επόμενο βήμα
στη διερεύνηση της ασθενούς;
Α. Υπερηχογράφημα άνω κοιλιάς
Β. Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP)
Γ. Βιοψία ήπατος
Η ασθενής από τον μέχρι τώρα έλεγχο έχει οξεία ηπατοκυτταρική βλάβη, χωρίς αύξηση των χολοστατικών ενζύμων, και με καθ’ υπεροχήν άμεση υπερχολερυθριναιμία. Επιβάλλεται ο απεικονιστικός
έλεγχος του ήπατος για αποκλεισμό εστιακών βλαβών, έλεγχο της ανατομίας και αγγείωσης της περιοχής, αναζήτηση ευρημάτων συμβατών με προηγηθείσα, αδιάγνωστη χρόνια ηπατοπάθεια. Η διενέργεια εστιασμένης μαγνητικής τομογραφίας για τον έλεγχο των χοληφόρων δεν είναι σε αυτή τη φάση
απαραίτητη, καθώς δεν έχει καν διευκρινιστεί αν το
πρόβλημα αφορά κώλυμα στο χοληφόρο δέντρο.
Η σκέψη για βιοψία ήπατος είναι επίσης πρώιμη, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί ο μη επεμβατικός έλεγχος της ασθενούς.
Με αυτό το σκεπτικό, πραγματοποιείται υπερηχογράφημα άνω κοιλίας, το οποίο αναδεικνύει ήπια
ηπατομεγαλία, παρουσία υπερηχογενούς αλλοίωσης διαμ. 1,1 εκ. στο τμήμα VI, συμβατή με αιμαγγείωμα, χοληφόρα χωρίς διατάσεις, χοληδόχος κύστη σε μερική σύσπαση χωρίς εικόνα φλεγμονής,
πυλαία φλέβα βατή, πάγκρεας χωρίς αδρά βλάβη.
Ερώτηση 2
Χρήζει η ασθενής νοσηλείας ή μπορεί να
συνεχίσει τη διερεύνησή της ως εξωτερική;
Α. Ναι
Β. Όχι
Η ασθενής δεν χρήζει νοσηλείας, καθώς δεν πα-

ρουσιάζει σημεία ηπατικής ανεπάρκειας (φυσιολογικός χρόνος προθρομβίνης, φυσιολογική λευκωματίνη) και δεν έχει απεικονιστικό εύρημα που να
απαιτεί άμεση παρέμβαση. Ο θεράπων ιατρός αποφασίζει να ζητήσει πλήρη έλεγχο για αίτια οξείας ηπατοπάθειας σε εξωτερική βάση και να ζητήσει στοιχεία από προηγούμενους ελέγχους της ασθενούς για σύγκριση, οπότε η ασθενής επανέρχεται με τα παρακάτω αποτελέσματα.
anti-HAV-IgM: (-), HBsAg: (-), anti-HBc-IgM:
(-), anti-HCV: (-), anti-HEV-IgM: (-), VZV-IgM: (-),
CMV-IgM: (-), VCA-EBV-M: (-), HSV1,2-M: (-)
ΑNA: (+), AMA: (-), ASMA: (+), Anti-ds-DNA: (-),
Anti-LKM: (-), Anti-ENA: (+), anti-Ro (+), anti-F actin
(+)IgG: 1715 mg/dl, IgA: 187 mg/dl, IgM: 149 mg/dl,
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, πρόκειται για
μία ασθενή που παρουσιάζει οξεία ηπατοκυτταρική βλάβη χωρίς σημεία ηπατικής ανεπάρκειας, με
θετικοποίηση των αντισωμάτων ANA και ASMA.
Επίσης, η ασθενής προσκομίζει εργαστηριακό έλεγχο προ μηνός όπου δεν αναδεικνύεται τρανσαμινασαιμία και υπερχολερυθρυναιμία.
Ερώτηση 3
Ποιό πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι το
επόμενο βήμα για το χειρισμό της ασθενούς;
Α. Με την υποψία αυτοάνοσης ηπατίτιδας, έναρξη χορήγησης κορτικοστεροειδών.
Β. Με την υποψία φαρμακευτικής ηπατίτιδας, διακοπή της χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής και παρακολούθηση των δεικτών της ηπατικής βιοχημείας.
Ο θεράπων ιατρός επέλεξε τη δεύτερη επιλογή
και διέκοψε τις φαρμακευτικές ουσίες που ελάμβανε η ασθενής. Η νιτροφουραντοΐνη είναι ένα
κοινώς συνταγογραφούμενο αντιβιοτικό, το οποίο χορηγείται τόσο σε οξεία λοίμωξη ουροποιητικού, όσο και ως χρόνια προφυλακτική αγωγή σε
υποτροπιάζουσες λοιμώξεις ουροποιητικού. Είναι
ένα από τα συχνότερα αίτια φαρμακευτικής ηπατίτιδας, που παρουσιάζεται είτε ως αμιγής ηπατοκυτταρική βλάβη είτε ως μικτή. Ο μηχανισμός πρόκλησης ηπατικής βλάβης είναι άγνωστος και πιθανολογείται συσχέτιση με HLA-DR6 και DR. Συχνά
μιμείται αυτοάνοση ηπατίτιδα, συνήθως σε χρόνια έκθεση, με παρουσία ANA, ASMA και υπεργαμμασφαιριναιμίας, τα οποία μπορεί να παραμείνουν θετικά ως και 3 χρόνια. Άμεσα μετά τη διακοπή της νιτροφουραντοίνης παρατηρήθηκε σταδιακή πτώση των τρανσαμινασών, με ομαλοποίηση τους μετά την πάροδο 2 μήνων.
Ερώτηση 4
Θα έπρεπε στην ασθενή να γίνει έναρξη
θεραπείας με κορτικοστεροειδή;
Α. Όχι, ως φαρμακευτική ηπατίτιδα γίνεται απόσυρση του φαρμάκου και επανέλεγχος της ηπατιτικής βιοχημείας.
Β. Ναι, είναι απαραίτητη η χορήγηση κορτικοστεροειδών σε φαρμακευτική ηπατίτιδα που μιμείται αυτοάνοση.
σελιδα 12

Ο θεράπων ιατρός επέλεξε την πρώτη επιλογή,
δηλαδή να μην χορηγηθούν κορτικοστεροειδή και
να παρακολουθήσει την πορεία της ασθενούς.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του
EASL του 2019, δεν υπάρχει σαφές όφελος από
τη χορήγηση κορτικοστεροειδών σε φαρμακευτική ηπατίτιδα. Η απόφαση για χορήγηση κορτικοστεροειδών γίνεται εφόσον δεν παρατηρείται βελτίωση της ηπατικής βιοχημείας σε εργαστηριακό
έλεγχο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και η
χορήγησή τους θα πρέπει να είναι για βραχυχρόνιο διάστημα με σταδιακή διακοπή. Εφόσον χορηγηθούν κορτικοστεροειδή και κατά την αποσυρσή
τους παρατηρηθεί υποτροπή, αυτό συνηγορεί υπέρ αυτοάνοσης ηπατίτιδας.
Ερώτηση 5
Είναι απαραίτητη η διενέργεια βιοψία ήπατος
στην ασθενή μας;
Α. Ναι, πρέπει να διενεργείται σε κάθε περίπτωση
φαρμακευτικής ηπατίτιδας.
Β. Όχι, μόνο επί ενδείξεων.
Ο θεράπων ιατρός επέλεξε τη δεύτερη επιλογή,
να μην προχωρήσει σε βιοψία ήπατος.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του
EASL του 2019, η βιοψία ήπατος ενδείκνυται σε
όλες τις περιπτώσεις ισχυρής κλινικής υποψίας αυτοάνοσης ηπατίτιδας και σε περιπτώσεις φαρμακευτικής ηπατίτιδας με απουσία βελτίωσης της ηπατικής βιοχημείας μετά την απόσυρση του υπεύθυνου φαρμάκου.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ – DRUGINDUCED LIVER INJURY (DILI)
Η φαρμακευτική ηπατίτιδα προκαλείται από πάνω
από 1000 φαρμακευτικά σκευάσματα, θεραπευτικά φυτά ή συμπληρώματα διατροφής. Οι κλινικές
εκδηλώσεις ποικίλλουν και η διάγνωση στηρίζεται
στην ορθή λήψη του ιστορικού και στην ισχυρη
κλινική υποψία του θεράποντος ιατρού. Ένας επιπλέον παράγοντας που δυσχεραίνει την διάγνωση είναι η απουσία ειδικών βιοδεικτών.
Η φαρμακευτική ηπατίτιδα αποτελεί το 10% των
περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας και το 25-40% των
περιπτώσεων της οξείας ηπατικής ανεπάρκειας.
Αποτελεί αιτία για 600 μεταμοσχεύσεις το χρόνο
στις ΗΠΑ, ωστόσο η πλειοψηφία των ασθενών αναρρώνουν πλήρως. Προδιαθεσικοί παράγοντες
για εμφάνιση φαρμακευτικής ηπατίτιδας αποτελούν: η ηλικία (συσχετίζεται έμμεσα με την πολυφαρμακία), το φύλο (όπου παρατηρείται αυξημένη συχνότητα σε γυναίκες για συγκεκριμένες φαρμακευτικές ουσίες, όπως η μινοκυκλίνη και η νιτροφουραντοίνη), η φυλή, η κατάχρηση αλκοόλ
(ισονιαζίδη και μεθοτρεξάτη), η κύηση, οι συννοσηρότητες, τα λιποδιαλυτά φάρμακα και, τέλος, η
δοσολογία, όπου παρατηρείται υψηλότερος κίνδυνος για φάρμακα που υπόκεινται σε ηπατικό
μεταβολισμό >50% σε ημερήσια δόση >50 mg.
Παθοφυσιολογικά, η φαρμακευτική ηπατίτιδα

…

διακρίνεται σε δοσοεξαρτώμενη και ιδιοσυγκρασιακή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δοσοεξαρτώμενης φαρμακευτικής ηπατίτιδας είναι η υπερδοσολογία από ακεταμινοφαίνη όπου παρατηρείται νέκρωση των ηπατοκυττάρων, τρανσαμινασαιμία και σε αρκετές περιπτώσεις οξεία ηπατική ανεπάρκεια με υψηλή θνητότητα. Αντίθετα, η
ιδιοσυγκρασιακή φαρμακευτική ηπατίτιδα είναι μη
προβλέψιμη, δεν υπάρχει συσχέτιση με την δοσολογία του φαρμάκου και χαρακτηρίζεται από νεκρωτική ή χολοστατική βλάβη. Η ιδιοσυγκρασιακή φαρμακευτικη ηπατίτιδα διαχωρίζεται περαιτέρω σε περιπτώσεις αντιδράσεων υπερευαισθησίας
με εμφάνιση συμπτωμάτων 1-5 εβδομάδες μετά
τη λήψη του υπεύθυνου σκευάσματος και σε περιπτώσεις διαταραχής του μεταβολισμού του φαρμάκου με εμφάνιση συμπτωμάτων εβδομάδες έως μήνες μετά τη λήψη του υπεύθυνου σκευάσματος. Συνηθέστερες φαρμακευτικές ουσίες που
προκαλούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας είναι η
αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ και οι σουλφοναμίδες, ενώ συνηθέστερες φαρμακευτικές ουσίες με παρεκλίνων μεταβολισμό είναι η ισιονιαζίδη, η αμιωδαρόνη και η κετοκοναζόλη. Αξίζει να
σημειωθεί πως η προϋπάρχουσα ηπατική νόσος
δεν αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για εμφάνιση ιδιοσυγκρασιακής φαρμακευτικής αντίδρασης!
Με βάση τη διάρκεια ανεύρεσης παθολογικών
τιμών, η φαρμακευτική ηπατίτιδα διακρίνεται σε οξεία, με εμφάνιση διαταραχής ηπατικής βιοχημείας για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 μηνών,

και σε χρόνια, με εμφάνιση διαταραχών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών.
Με βάση τα εργαστηριακά ευρήματα, η φαρμακευτική ηπατίτιδα διακρίνεται σε ηπατοκυτταρική
(ALT>3x ULN), σε χολοστατική (ALP>2x ULN) και
σε μεικτή (: ALT>3x ULN και ALP>2x ULN)
Παθολογοανατομικά, η φαρμακευτική ηπατίτιδα
εμφανίζεται με οποιαδήποτε μορφή (οξεία ηπατοκυτταρική βλάβη, χρόνια ηπατοκυτταρική βλάβη,
οξεία χολόσταση, χρόνια χολόσταση, στεάτωση,
κοκκιωμάτωση, απόφραξη ηπατικών φλεβών ή πυλαίας φλέβας, ηπατική πελίωση). Οι κλινικές εκδηλώσεις της φαρμακευτικής ηπατίτιδας περιλαμβάνουν τα σημεία και συμπτώματα αντίδρασης υπερευαισθησίας (πυρετός, εξάνθημα), την ανορεξία, τη ναυτία, την επιγαστραλγία, τον ίκτερο, τον
αποχρωματισμό κοπράνων, την υπέρχρωση ούρων, τον κνησμό και την ηπατική εγκεφαλοπάθεια.
Από τον εργαστηριακό έλεγχο αναδεικνύονται
αύξηση τρανσαμινασών, αύξηση χολοστατικών ενζύμων και χολερυθρίνης, αντισώματα ΑΝΑ, ASMA,
anti-LKM, ηωσινοφιλία και λεμφοκυττάρωση.
Τέλος, όσον αφορά στην πρόγνωση των ασθενών με φαρμακευτική ηπατίτιδα, οι ασθενείς με
αμιγή χολοστατική βλάβη εμφανίζουν καλύτερη
πρόγνωση. Δυσμενείς προγνωστικοί δείκτες αποτελούν ο ίκτερος (χολερυθρίνη>2x ULN) και τρανσαμινασαιμία (ALT>3x ULN), η οξεία ηπατική ανεπάρκεια από αντιεπιληπτικά σε παιδιά, η οξεία ηπατική ανεπάρκεια από ακεταμινοφαίνη, η παράλληλη αύξηση της τιμής της κρεατινίνης και η προ-

ϋπάρχουσα ηπατοπάθεια. Επίσης, η χρόνια ηπατική βλάβη είναι πιθανό να οδηγήσει σε κίρρωση
και ηπατική ανεπάρκεια.
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Ρυθμίζουν τη σωστή κίνηση στην τουαλέτα

…στη διάρροια

…στη δυσκοιλιότητα

Για τη συμπτωματική αντιμετώπιση της
διάρροιας

Για την περιστασιακή ή χρόνια
δυσκοιλιότητα ή όταν είναι επιθυμητή
μία πιο εύκολη κένωση π.χ.
αιμορροΐδες, ραγάδες ή χειρουργικές
επεμβάσεις.

Ενήλικες: 1 φακελίσκος διαλυμένος σε
ένα ποτήρι νερό 2-4 φορές την ημέρα
σε τακτά χρονικά διαστήματα
Παιδιά 3-12 ετών: 1 φακελίσκος
την ημέρα
Όχι πάνω από 2 ημέρες

12 φακελίσκοι

14 φακελίσκοι

Αδειάστε το περιεχόμενο του φακελίσκου σε ένα ποτήρι νερό και
ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση

Ενήλικες: 1 φακελίσκος διαλυμένος σε
ένα ποτήρι νερό κάθε 8 ή 12 ώρες
Παιδιά 6-12 ετών: 1 φακελίσκος
την ημέρα
Όχι πάνω από 7 ημέρες

Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης του προϊόντος
Οι επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς μπορούν να αναφέρουν τα σοβαρά περιστατικά από τη χρήση ιατροτεχνολογικών
προϊόντων συμπληρώνοντας την ειδική κάρτα αναφοράς (ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ), www.eof.gr, 213-2040528 ή 213-2040542
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ΑΘΗΝΑ: Οιδίποδος 1-3 και Παράδρομος Αττικής οδού 33-35, 15238
Χαλάνδρι.13
Τηλ.: 210 7488821, Φαξ: 210 7488827 • E-mail: info@winmedica.gr.
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• Δρουν με φυσικό τρόπο
• Έχουν ευχάριστη γεύση

Ηπατολογικό quiz
Η. Μάνη, Σ. Μανωλακόπουλος
Β΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
O ασθενής
Άνδρας 37 ετών προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών λόγω ικτερικής χροιάς δέρματος και επιπεφυκότων από μηνός. Αναφέρεται επίσης διάταση
κοιλίας από δεκαπενθημέρου. Δεν είχε προηγηθεί
λήψη φαρμάκων ή χρήση φυτικών σκευασμάτων.
Από το ατομικό του αναμνηστικό, αναφέρονται
2 επεισόδια αιμολυτικού ικτέρου σε παιδική και εφηβική ηλικία που αποδόθηκαν σε κληρονομική
σφαιροκυττάρωση και απέδραμαν αυτόματα, χολολιθίαση και ενεργός κατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης, περίπου 80 gr ημερησίως τα τελευταία 10 έτη.
Κατά την αντικειμενική εξέταση, ο ασθενής ήταν
απύρετος και αιμοδυναμικά σταθερός. Πέραν του
ικτέρου, παρουσίαζε σπληνομεγαλία, μέτρια ασκιτική συλλογή, αραχνοειδείς σπίλους κορμού και άνω άκρων και ηπατικές παλάμες.
Ο εργαστηριακός έλεγχος κατά την εισαγωγή ήταν ο ακόλουθος:
Hb: 10,5 g/dl, ΜCV: 118 fl, PLT: 90000 /μL, WBC:
7750 /μL, Πολυμορφοπύρηνα: 88%
Ur: 40 mg/dL, Cr: 0,6 mg/dL, ουρικό οξύ: 1 mg/dL
SGOT: 170 U/L, SGPT: 40 U/L, γGT: 320 U/L, ALP:
50 U/L
Ολική χολερυθρίνη: 16 mg/dL, Άμεση χολερυθρίνη: 10 mg/dL
INR: 2,6, APTT: 57 sec
CRP: 23 mg/L
Το υπερηχογράφημα κοιλίας ανέδειξε ήπαρ με
επιμήκη άξονα 16 cm και κιρρωτική απεικόνιση,
σπληνομεγαλία (16 x 10 cm), ασκιτική συλλογή
και χολολιθίαση.
Ο έλεγχος για ΗΒV, HCV, HAV, ΗEV, EBV και
CMV ήταν αρνητικός και τα αυτοαντισώματα ΑΝΑ,
SMA και LKM εντός φυσιολογικών ορίων. Ο ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών ανέδειξε IgG: 2219 mg/dl (700-1600), IgA: 1313 mg/dl
(70-400), IgM: 357 mg/dl (40-230), αποτελέσματα συμβατά με την υποκείμενη κίρρωση. Τέλος,
η κυανοπλασμίνη μετρήθηκε 23 mg/dl (20-60).
Βάσει του ατομικού ιστορικού βαριάς, ενεργής
κατάχρησης αιθυλικής αλκοόλης και του συμβατού εργαστηριακού ελέγχου, ως διάγνωση εργασίας τέθηκε η οξεία επί χρονίας ηπατική ανεπάρκεια
λόγω αιθυλικής ηπατίτιδας σε έδαφος κίρρωσης,
πιθανώς επίσης αιθυλικής αιτιολογίας.
Ερώτηση 1
Ποιο είναι το επόμενο βήμα
1. Βιοψία ήπατος προς τεκμηρίωση της διάγνωσης
2. Περαιτέρω έλεγχος για άλλα αίτια οξείας επί
χρονίας ηπατικής ανεπάρκειας
3. Έναρξη κορτικοστεροειδών ως επί βαριάς αλκοολικής ηπατίτιδας ± Ν- ακετυλοκυστεΐνη
4. Παρακολούθηση του ασθενούς και συμπτωματική αντιμετώπιση των επιπλοκών
5. Τα 2 και 3
Ο θεράπων επέλεξε τη στρατηγική 5, δηλαδή ξεκίνησε τη θεραπευτική χορήγηση κορτικοστεροειδών

και Ν-ακετυλοκυστεΐνης, ενώ παράλληλα, με την
υποψία συνυπάρχοντος υποκείμενου αιτίου, προχώρησε σε περαιτέρω διερεύνηση του ασθενούς.
H διάγνωση της αιθυλικής ηπατίτιδας (ΑΗ) τίθεται
βάσει κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων και
συμβατού ατομικού ιστορικού. Η ποσότητα αλκοόλης που απαιτείται για την εκδήλωση του συνδρόμου είναι άγνωστη, αλλά ένα λογικό ελάχιστο όριο
θεωρούνται τα 50-60 gr/ ημέρα για τους άνδρες και
τα 40 gr/ ημέρα για τις γυναίκες. Η κατάχρηση πρέπει να διαρκεί >6 μήνες και ο χρόνος από τη διακοπή μέχρι την έναρξη του ικτέρου να είναι < 60 ημέρες. Τα τυπικά εργαστηριακά ευρήματα είναι χολερυθρίνη >3 mg/dL, AST >50 IU/L, AST/ΑLT >1,5 και
αμφότερες οι τρανσαμινάσες <400 IU/L. Η βιοψία ήπατος, λόγω του κινδύνου επιπλοκών, ιδίως επί διαταραχής της πηκτικότητας, διενεργείται μόνο επί ισχυρής διαγνωστικής αμφιβολίας.
Η θεραπεία καθορίζεται από τη βαρύτητα του συνδρόμου. Η επιλογή είναι μεταξύ πρεδνιζολόνης 40
mg ημερησίως και μεθυλπρεδνιζολόνης 32 mg ημερησίως. Μπορεί να συγχορηγηθεί Ν-ακετυλοκυστεΐνη
ενδοφλεβίως για 5 ημέρες, καθώς, από περιορισμένα ως τώρα δεδομένα, ο εν λόγω συνδυασμός αυξάνει την επιβίωση μηνός. Η χρήση πεντοξυφυλλίνης πλέον δεν έχει ένδειξη.
Ο συγκεκριμένος ασθενής είχε Maddrey’s
Discriminant Function 56 και Glasgow Alcoholic
Hepatitis Score 9. Τιμές >32 και ≥9 αντιστοίχως, καταδεικνύουν αυξημένη θνητότητα 30 ημερών και δικαιολογούν τη χρήση κορτικοστεροειδών, αφού αποκλεισθεί η ύπαρξη λοίμωξης. Στο συγκεκριμένο
ασθενή χορηγήθηκε πρεδνιζολόνη.
Εν αναμονή της αξιολόγησης ανταπόκρισης στα
κορτικοστεροειδή, επανεξετάσθηκαν στοιχεία από
το ιστορικό και τον εργαστηριακό έλεγχο.
Το ιστορικό των επεισοδίων αιμολυτικού ικτέρου
πριν την ενηλικίωση του ασθενούς φαίνεται εν πρώτοις να μη σχετίζεται με την παθολογία του ήπατος.
Ωστόσο, υπάρχει μια νοσοσολογική οντότητα που
προσβάλλει το ήπαρ και η οποία ενδέχεται να εκδηλωθεί με επεισόδια αιμόλυσης.
Ερώτηση 2
Για ποιά παθολογική οντότητα πρόκειται;
1. Κληρονομική αφαιροκυττάρωση
2. Αιμοχρωμάτωση
3. Νόσος Wilson
Η διάγνωση της κληρονομικής σφαιροκυττάρωσης δεν επιβεβαιώθηκε από τον αιματολογικό έλεγχο στην παρούσα νοσηλεία. Επομένως, τα επεισόδια αιμόλυσης έπρεπε να αποδοθούν σε άλλη αιτία. Η αιμοχρωμάτωση δεν προκαλεί αιμόλυση, ενώ οι τιμές σιδήρου, φερριτίνης και κορεσμού τρανσφερίνης ήταν μόνο οριακά αυξημένες,
απομακρύνοντας τη διάγνωση. Στον εργαστηριακό έλεγχο ξεχώριζαν οι χαμηλές τιμές ουρικού οξέος και αλκαλικής φωσφατάσης, που αποτελούν
χαρακτηριστικά της νόσου Wilson. O λόγος ΑLP/
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TBIL υπολογίστηκε στο 3,2 και ο λόγος AST/ALT
στο 4,25. Ο συνδυασμός ΑLP/TBIL<4 και AST/
ALT >2,2 έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα
για τη διάγνωση κεραυνοβόλου νόσου Wilson.
Βάσει των ανωτέρω, ακολούθησε οφθαλμολογικός έλεγχος με σχισμοειδή λυχνία που ανέδειξε
παρουσία δακτυλίων Kayser-Fleischer. Ο χαλκός
ούρων 24ώρου μετρήθηκε >2 φορές υψηλότερος
από την ανώτερη φυσιολογική τιμή (678 μg/24h,
φυσιολογική τιμή <80).
Σύμφωνα με τα Κριτήρια της 8ης Διεθνούς
Συνάντησης για τη νόσο Wilson, η παρουσία δακτυλίων και τα επίπεδα χαλκού ούρων λαμβάνουν
4 βαθμούς, καθιστώντας τη διάγνωση βέβαιη. Η
κυανοπλασμίνη αποτελεί πρωτεΐνη οξείας φάσης,
με αποτέλεσμα να αυξάνεται σε ηπατική ή συστηματική φλεγμονή. Επομένως, σε οξεία ηπατική νόσο, τιμές στα κατώτερα φυσιολογικά επίπεδα, δεν
αποκλείουν τη νόσο Wilson.
Σε περιπτώσεις όπως ο εν λόγω ασθενής, όπου
η νόσος Wilson εκδηλώνεται οξέως με σημεία σοβαρής ηπατικής ανεπάρκειας, η ανταπόκριση στη
φαρμακευτική αγωγή είναι σπάνια. Γι’ αυτό κινήθηκαν οι διαδικασίες για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος. Εν αναμονή εύρεσης μοσχεύματος,
ο ασθενής επιδεινώθηκε περαιτέρω, παρουσιάζοντας κιρσορραγία και εγκεφαλοπάθεια δευτέρου βαθμού. Την 16η ημέρα νοσηλείας διακομίσθηκε στο εξωτερικό για τη μεταμόσχευση, η οποία διενεργήθηκε την 25η ημέρα από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο μας. Τα επόμενα δύο
έτη ακολούθησαν πολλαπλές νοσηλείες λόγω επεισοδίων χολαγγειΐτιδας σε έδαφος μετεγχειρητικής στένωσης του κοινού χοληδόχου πόρου. Ο
ασθενής απεβίωσε δύο έτη μετά από μυκηταιμία.
Βιβλιογραφία
1. Crabb DW, Bataller R, Chalasani NP, et al.
Standard Definitions and Common Data
Elements for Clinical Trials in Patients With
Alcoholic Hepatitis: Recommendation From
the NIAAA Alcoholic Hepatitis Consortia.
Gastroenterology 2016, 150(4): 785–790.
2. European Association for the Study of the Liver.
EASL Clinical Practice Guidelines: Management
of alcohol-related liver disease. J Hepatol 2018,
69(1):154-181.
3. Crabb DW, Im GY, Szabo G, et al. Diagnosis
and Treatment of Alcohol-Associated Liver
Diseases: 2019 Practice Guidance From the
American Association for the Study of Liver
Diseases. Hepatology 2020, 71(1):306-333.
4. Korman JD, Volenberg I, Balko J, et al. Screening
for Wilson Disease in Acute Liver Failure: A
Comparison of Currently Available Diagnostic
Tests. Hepatology 2008, 48(4):1167–1174.
5. European Association for Study of Liver. EASL
Clinical Practice Guidelines: Wilson's disease.
J Hepatol 2012, 56(3):671-685.
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Highly focused assistance to ind more polyps than ever
ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ακομα και αν ειστε κουρασμενος/κουρασμενη η η
προσοχη σας αποσπαται ειτε οι βλαβες ειναι πολυ μικρες
το Discovery παραμενει εστιασμενο.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Αυξηση του ADR
Μειωση εμφανισης του iCRC
Αυξηση της ποιοτητας ζωης των ασθενων

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
11% υψηλοτερο ADR
3% χαμηλοτερος κινδυνος του iCRC
Μειωση των καρκινοπαθων

Η νεα πλατφορμα IMAGINA ειναι η πρωτη και
η μοναδικη που:
δεν εχει πηγη ψυχρου φωτισμου καθως 2 LED ειναι
ενσωματωμενα στο ακρο του ενδοσκοπιου.
μπορει να καταγραψει εικονες και Βιντεο σε FHD.

μπορει να αναπαραγει τα βιντεο και τις φωτογραφιες
την ιδια στιγμη τοσο στην οθονη του επεξεργαστη
οσο και στο μονιτορ.
επιτρεπει στον χειριστη να κανει zoom in/zoom out
στην οθονη αφης του επεξεργαστη.
εχει αδιαβροχο συνδετικο.

info@papapostolou.gr
Π ΑΤ ΡΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ΡΑ Κ Λ Ε Ι Ο

www.papapostolou.gr
ΧΑΝΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Γαστρεντερολογικό Quiz
Χ. Καραγεώργος, Α. Γούλας, Ν. Τσουκαλάς, *N. Koυμεντάκης, Α. Κουρίκου
Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα Β΄ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
*Iατρικό Αθηνών, Κλινική Ψυχικού

Γυναίκα 62 ετών με ιστορικό ελκώδους κολίτιδας προσέρχεται με αιματηρές διαρροϊκές κενώσεις (12 ημερησίως) και κοιλιακό άλγος, ως
επί πιθανής έξαρσης της νόσου. Από το ατομικό αναμνηστικό της ασθενούς, η ελκώδης κολίτιδα διεγνώσθη προ 25ετίας, και για την
οποία έλαβε στην αρχή για μεγάλο χρονικό διάστημα μεσαλαζίνη. Τα τελευταία δύο έτη λόγω συχνών υποτροπών αντιμετωπίστηκε από
τον θεράποντα γαστρεντερολόγο με Vedolizumab αρχικά και στη συνέχεια λόγω απώλειας ανταπόκρισης με Infliximab (5mg/kg ανά 8
εβδομάδες), το οποίο λαμβάνει από εξαμήνου.
Κατά την προσέλευση αναφέρει έναρξη της
συμπτωματολογίας προ μηνός με 4-5 διαρροϊκές κενώσεις ημερησίως. Τα συμπτώματα
επιδεινώθηκαν μετά τη λήψη μοξιφλοξασίνης
λόγω λοίμωξης αναπνευστικού με αύξηση
των διαρροϊκών κενώσεων σε 7-8 ημερησίως.
Εκτιμήθηκε από τον θεράποντα γαστρεντερολόγο και διεγνώσθη με λοίμωξη από Cl.
difficile, η οποία αντιμετωπίστηκε με την χορήγηση βανκομυκίνης per os για 10 ημέρες.
Η ασθενής δεν παρουσίασε βελτίωση των συμπτωμάτων παρά την αρνητικοποίηση του αντιγόνου και της τοξίνης του Cl. difficile στα
κόπρανα. Αντιθέτως, από τριημέρου η συχνότητα των κενώσεων αυξήθηκε σε 12 ημερησίως, με εμφάνιση συνοδού ήπιου κοιλιακού άλγους, εντοπιζόμενου στην κάτω κοιλία.
Η ασθενής ήταν σε ικανοποιητική γενική κα-

τάσταση, απύρετη, ενώ από τον εργαστηριακό έλεγχο ανεδείχθησαν λευκοκυττάρωση,
αυξημένοι δείκτες φλεγμονής και ήπιες ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Εισήχθη στο νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση. Οι εξε-

Επίσης, πραγματοποιήθηκε
ορθοσιγμοειδοσκόπηση,
στην οποία αναδείχθηκε
η διπλανή ενδοσκοπική εικόνα
και ελήφθησαν βιοψίες.
Τι μπορεί να συμβαίνει
με την ασθενή;
Έξαρση της νόσου;
Επιλοίμωξη;

Απάντηση
Η αξονική τομογραφία αναδεικνύει εικόνα αριστερής κολίτιδας με θολερότητα του
περικολικού λίπους και ομότιμη πάχυνση του παχέος εντέρου. Η ενδοσκοπική εικόνα
χαρακτηρίζεται από βλεννογόνο εξέρυρθρο, οιδηματώδη, με κατά τόπους πυώδες εξίδρωμα και με βαθιά εκτεταμένα έλκη (Mayo III). Στη βιοψία ανεδείχθη βλεννογόνος
σιγμοειδούς με έντονες αλλοιώσεις χρόνιας ενεργού ΙΦΝΕ και CMV προσβολή (ανάδειξη θετικών πυρήνων στην ανοσοιστοχημική χρώση), όπως απεικονίζεται παρακάτω.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ευρήματα η ασθενής πάσχει από βαριά ελκώδη κολίτιδα
με CMV επιλοίμωξη. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε και προς τις δύο κατευθύνσεις με
χορήγηση Infliximab 10mg/kgr και έναρξη αγωγής με γκανσικλοβίρη ενδοφλεβίως.
Η ασθενής δεν ανταποκρίθηκε στη φαρμακευτική αγωγή και οδηγήθηκε για χειρουργική αντιμετώπιση.
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τάσεις κοπράνων (καλλιέργειες, παρασιτολογική, έλεγχος για τοξίνη Cl. difficile) ήταν
αρνητικές. Υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία
κοιλίας, από την οποία παρατίθενται οι παρακάτω εικόνες.

