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HIV οροθετικός ασθενής με
δεκατική πυρετική κίνηση και

έλκος πρωκτού

Νικόλαος Παΐσιος
Παθολόγος –Εξειδ. Λοιμωξιολογίας

Α΄ Παθολογική Κλινική-Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων
ΓΝΑ “ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

Δ/ντης: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Παρούσα νόσος(ι)

♂ 38 ετών ελληνικής καταγωγής
HIV διεγνωσμένο πρό 3ετίας και επαναλαμβανόμενα
επεισόδια περιεδρικών αποστημάτων από 18μήνου

Από 6μήνου σε προηγηθείσα θέση αποστήματος, έλκος
προοδευτικώς επιδεινούμενο και δεκατική πυρετική
κίνηση με αδυναμία-καταβολή και μεγάλη απώλεια
βάρους (~30 kgr)      διέκοψε την εργασία του

Μεταφέρθηκε από Χειρουργική Κλινική όπου είχε εισαχθεί
προς αντιμετώπιση του έλκους

Ατομικό Αναμνηστικό (Ι)
• Προ 3ετίας στα πλαίσια διευρεύνησης
στοματοφαρυγγικής καντιντίασης:  διάγνωση HIV-1 
λοίμωξης σταδίου Β3 με απόλυτο αριθμό CD4=100 
κυτ/μl (8%) και HIV-1 RNA VL= 654000 copies/ml (IgG+ 
για CMV, EBV, HSV1-2)

• Έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής με συνδυασμό: 
2  NRTI’s (τενοφοβίρη+εμτρισιταβίνη)

+
Boosted PI  (ριτοναβίρη)/(σακουϊναβίρη)

• Προ 2ετίας διακοπή αντιρετροϊκής αγωγής οικεία
βουλήσει μετά από το θάνατο μητέρας και έκτοτε μη
προσέλευση στους τακτικούς 3μηνιαίους ελέγχους
παρακολούθησης
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Ατομικό Αναμνηστικό (ΙΙ)

Συνήθειες ζωής
• MSM
• Κομμωτής
• Καπνιστής 15 p/y
• Διαμένει σε ισόγειο
διαμέρισμα του Νέου
Ψυχικού με σκύλο

Οικογενειακό Ιστορικό
• †Μητέρα 69 ετών ΑΕΕ

• Πατέρας 71, ΑΥ
• 2 αδέρφια (♂,♀ χωρίς

προβλήματα υγείας)

Κλινική Εξέταση (Ι)
• Όψη Πάσχοντος
• Μεγάλη απίσχναση
• ΑΠ = 110/75 mm Hg
• HR = 80/min
• Θ = 37,6° C
AΨ = κφ ομότιμα
S1-S2 κφ χωρίς επιπρόσθετους ήχους

Κλινική Εξέταση (ΙΙ)

Κοιλιά Μαλακή-ευπίεστη-ανώδυνη
Εντερικοί ήχοι κφ
Ήπαρ ψηλαφητό 1cm κάτωθεν του πλευρικού
τόξου

Σπλήνας μόλις υποσημαινόμενος στην βαθιά
εισπνοή

Έλκος πρώκτού πυορροόν διαμέτρου και
βάθους ~ 3 εκ
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Κλινική Εξέταση (ΙΙΙ)

Χωρίς εστιακή νευρολογική σημειολογία
Μετρίως κολλώδης ομιλία και βραδυψυχισμός

Τραχηλικοί ανώδυνοι, κινητοί λεμφαδένες (παρόντες
και κατά την πρωτοδιάγνωση του HIV)

Έπώδυνο, ακίνητο, ερυθρό, θερμό block 
βουβωνικών λεμφαδένων άμφοτερόπλευρα
διαμέτρου ~ 4 εκ., ΔΕ με συρίγγιο και εκροή
υγρού
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Εργαστηριακός Έλεγχος
• Γλυκόζη: 95 mg /dl
• Ουρία: 21 mg/dl
• Κρεατινίνη: 0,6 mg/dl
• Νάτριο: 134 mEq/L
• Κάλιο: 3,3 mEq/L
• Ασβέστιο: 8,3 mEq/L
• Tbil: 03 mg/dl
• SGOT: 23 IU/L
• SGPT: 15 IU/L
• γ-Gt: 43 IU/L
• ALP: 61 IU/L
• LDH: 155 IU/L
• Φερριτίνη: 1083 μg/L
• Ολικά Λευκώματα: 7,1 g/dl
• Αλβουμίνη: 1,7 g/dl
• CRP: 15,8 mg/L

• WBC: 4100 K/μL
Ουδετερόφιλα: 84,1% 
Λεμφοκύτταρα: 9,5%
Μονοπύρηνα: 6,1%

• Hct: 23,7%
• Hb: 7,4 g/dl
• PLT: 198000
• INR: 0,92
• Ινοδωγόνο: 715,42 mg/dl
• D-Dimers: 1,62 mg/L
EΒ ούρων: 1015
Πυοσφαίρια: 1-2 κοπ
Ερυθρά: 1-2 κοπ

CD4: 54 cells/μl (ποσοστό 10%)
HIV-1 RNA VL: 462000 copies/ml
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Πορεία Νόσου (Ι)
Την ημέρα εισόδου και μετά από τη μέτρηση
των επιπέδων CD4 έγινε απευθείας
έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής με:

• (εμτρισιταβίνη+τενοφοβίρη) 
• (λοπιναβίρη+ριτοναβίρη)
και ετέθη χημειοπροφύλαξη με:
• Σουλφαμεθοξαζόλη+τριμεθοπρίμη
• Αζιθρομυκίνη (άπαξ εβδομαδιαίως)

Πορεία Νόσου (ΙΙ)

Λόγω της πυρετικής κίνησης ετέθη
εμπειρικά σε :

• Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη

Πορεία Νόσου (ΙΙΙ)

Την 7η ημέρα νοσηλείας και αφού είχε
προηγηθεί 5ήμερη απυρεξία, έναρξη
εμπυρέτου έως 39,4° C. Από την
καλλιέργεια πύου από το έλκος πρωκτού
που είχε ληφθεί την ημέρα εισαγωγής:

• Enterococcus faecium
• Bacteroides thetaiotaomicron
• Candida glabrata
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Enterococcus faecium
Αντιβιόγραμμα

Penicillin A
Ampicillin A

Vancomycin E
Teicoplanin E
Gentamicin E
Tetracycline E

Linezolid E
Quinipristin/Dalfopristin E

Ciprofloxacin A
Norfloxacin A

Nitrofurantoin E

Bacteroides thetaiotaomicron
Αντιβιόγραμμα

MIC’s (μg/ml)

Penicillin >32 A

Amoxicillin/Clavulanate 256 A

Piperacillin/Tazobactam 48 ME

Ertapenem 3 ME

Meropenem 2 E

Doxycyclin 2 E

Metronidazole 0,75 E

Candida glabrata
Μυκητόγραμμα

MIC’s (μg/ml)

Amphotericin <=0,25 E

Flucytosine <=1 E

Fluconazole 4 E

Voriconazole <=0,12 E
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Πορεία Νόσου (ΙΙΙ)

Με τα αποτελέσματα αυτά, γίνεται διακοπή της
προϋπάρχουσας αντιμικροβιακής αγωγής και
έναρξη:

• Μεροπενέμης
• Βορικοναζόλης
• Βανκομυκίνης
Και διενεργείται:
• CT Θώρακος-Άνω+κάτω κοιλίας

CT Θώρακος (Ι)

“[…] Πυκνοατελεκτατική
αλλοίωση με στοιχεία
αεροβρογχογράμματος
στο μέσο λοβό […]”

CT Θώρακος (ΙΙ)

“[…] και τρείς κοιλοτικές
αλλοιώσεις, η

μεγαλύτερη διαμέτρου
2 εκ., με εικόνα

υδραερικού επιπέδου
εντός αυτής[…]”
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CT Άνω Κοιλίας

“[…] Στο ηπατικό παρέγχυμα
αναγνωρίζοναι δύο εστιακές

αλλοιώσεις διαμέτρου 2,5 εκ.  Και 1,5 
εκ. στον LLL και μεταξύ των τμημάτων
V και VI του RLL οι οποίες ενισχύονται

μετά από IVCM και στην
καθυστερημένη φάση καθίστανται

σχετικά υπέρπυκνες, ενώ η
μεγαλύτερη εξ αυτώνφαίνεται να

περιβάλλεται από λεπτή υπόπυκνη
άλω. Μικρότερες υπόπυκνες
αλλοιώσεις διαμέτρου <1 εκ. 
ελέγχονται στο λοιπό ηπατικό

παρέγχυμα. […] Οριακό μέγεθος
σπληνός χωρίς εστιακές αλλοιώσεις

[…]”

CT (Ανω) Κάτω Κοιλίας
[…] Λεμφαδένες παραορτικά και

λαγόνιοι ορισμένοι με
υπόπυκνη απεικόνιση
κεντρικά. Πολλαπλές
υπόπκνες ανομοιογενείς
αλλοιώσεις με ομότιμη
ενίσχυση περιφερικά
ελέγχονται σε αμφότερες τις
μηροβουβωνικές χώρες και
οαρά τα έξω λαγόνια αγγεία με
μέγιστη διάμ. ~ 3,8 εκ. 
(διογκωμένοι λεμφαδένες με
τήξη;) […] Ατελής έκπτυξη
ορθοπρωκτικής περιοχής
όπου δίδεται η εντύπωση
μαλακού ιστού που έρχεται σε
σχέση και με την οπίσθια
κατώτερη επιφάνεια του
προστάτη […]”

Πορεία Νόσου (ΙV)
• Mantoux: 0 mm διήθηση
• Quantiferon: αρνητική
• Ziehl-Neelsen πύου άπό έλκος : αρνητική
• Ziehl-Neelsen πτυέλων : αρνητική
• MGIT : αρνητική
• Ziehl-Neelsen υγρού από συρρίγγιο λεμφαδένα: 

αρνητική

Λόγω της μη ανταπόκρισης του ασθενούς μετά από
δεκαήμερο στην αλλαγή της αντιβιοτικής αγωγής με
στείρες καλλιέργειες και λόγω επανελέγχου
ακτινολογικής εικόνας CT θώρακος & άνω-κάτω
κοιλίας. . . 
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CT θώρακος/άνω-κάτω κοιλίας
(επανέλεγχος)

• 2 κοιλοτικού τύπου αλλοιώσεις με παχύ τοίχωμα 15 και
20 χιλιοστών και αλλοιώσεις με εικόνα θαμβής υάλου

• 2 υπόπυκνες αλλοιώσεις ήπατος LLL (2 εκ.) και 1 RLL 
(1,5 εκ.). 3-4 μικρότερες υπόπυκνες αλλοιώσεις

• Ανοιομογένεια σπληνός με υπόνοια κατά τόπους
ασαφών υπόπυκνων περιοχών

• Μηροβουβωνικοί λεμφαδένες με εικόνα τήξης
• 6 λαγόνιοι λεμφαδένες με διάμ. 2,5 εκ. και μικρότεροι
έως 2 εκ.

• Παραορτικοί, κατά μήκος των κοινών λαγονίων, 
μεσεντέριοι λεμφαδένες έως, 18 χιλ.

Πορεία Νόσου (V)

Αποφασιζέται:
A) η χορήγηση αντιφυματικής αγωγής:
• Ισονιαζίδης
• Πυραζιναμίδης
• Εθαμβουτόλης
• Ριφαμπουτίνης
Β) Διενέργεια βιοψίας έλκους πρωκτού

Πορεία Νόσου (VΙ)

Μετά από 10ήμερο αντιφυματικής αγωγής, 
πλήρης απυρεξία του ασθενούς
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• Πιπερακιλλίνη+Ταζομπακτάμη
• Μεροπενέμη/Βορικοναζόλη/Βανκομυκίνη
• Αντιφυματική Αγωγή

Πορεία Νόσου (VΙΙ)
Αποτέλεσμα βιοψίας έλκους πρωκτού

“Χόριο με εκτεταμένη διήθηση από
λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και
ιστιοκύτταρα. Διάσπαρτα μεταξύ

αυτών, άφθονα, λίαν ευμεγέθη άτυπα
κύτταρα με μονήρη μεγάλα πυρήνια, 
πολλά εκ των οποίων θυμίζουν
κύτταρα της νόσου Hodgkin, ενώ
μερικά έχουν μορφολογία τυπίκού
διπύρηνου, τύπου Reed-Sternberg”.

Iστολογική Διάγνωση:
Διήθηση δέρματος παραπρωκτικής

περιοχής από κλασσικό Hodgkin 
λέμφωμα, του υπότυπου της

οζώδους σκλήρυνσης

Βιοψία έλκους. Χρώση Η&Ε Χ 400. Με μαύρα βέλη τα κακοήθη
κύτταρα. Με πράσινο βέλος, διπύρηνο κύτταρο Reed-

Sternberg

Πορεία Νόσου (VΙΙΙ)
Πριν από την έναρξη χημειοθεραπευτικού
σχήματος (ABVD) με :

• Αδριαμυκίνη
• Μπλεομυκίνη
• Βινβλαστίνη
• Δακαρβαζίνη
Περαιτέρω σταδιοποίηση με οστεομυελική
βιοψία
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Πορεία Νόσου (ΙΧ)
Μικροσκόπιση

επιχρίσματος μυελού
Αρκετά κύτταρα ΔΕΣ που

περιέχουν πολλές
λεϊσμάνιες

Οστεομυελική βιοψία
Δεν παρατηρείται διήθηση

από νόσο Hodgkin. 
Εικόνα Λεϊσμανίασης

Οστεομυελική βιοψία. Χρώση ΡετικουλίνηςΧ400. Με τα βέλη οι

λεϊσμάνιες

HIV/TB

• Το 1/3 των ατόμων με HIV έχουν συν-μολυνθεί με ΤΒ
• Η ΤΒ αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου σε πάνω απο

13% των ασθενών με HIV παγκοσμίως
Στη λοίμωξη με HIV προκαλείται :
• Ανεπάρκεια δράσης λεμφοκυττάρων/μακροφάγων

Αδυναμία σχηματισμού κοκκιώματος, ανικανότητα
καταστροφής φαγοκυτταρωμένων μυκοβακτηριδίων, 

διασπορά της λοίμωξης

HIV/TB
Η κλινική εικόνα εξαρτάται από το βαθμό της ανοσοκαταστολής

Σε CD4>350 εικόνα παρόμοια με των μη ανοσοκατασταλμένων με:

• Εκδηλώνεται ως αναζωπύρωση
• Η νόσος περιορίζεται συνήθως στον πνεύμονα με :

- Πυρετό
- Παραγωγικό βήχα
- Νυχτερινές εφιδρώσεις
- Απώλεια βάρους
- Κακουχία

Ακτινολογική εικόνα παρόμοια με των μη ανοσοκατασταλμένων με:

• Διηθήματα στους άνω λοβούς και σπήλαια, χωρίς λεμφαδενοπάθεια ή
πλευρίτιδα
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HIV/TB
Σε CD4<350 κλινική εικόνα άτυπη με:
• Εξωπνευμονική TB
• Διάχυτα, διάμεσα διηθήματα η εικόνα κεγχροειδούς ΤΒ
• Πυλαία ή μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια
• Σπάνια σπηλαιοποίηση
• Συνηθέστερες θέσεις εξωπνευμονικής ΤΒ:

- Λεμφαδένες
- Περικάρδιο
- Υπεζωκότας
- ΚΝΣ
- Μυελός οστών
- Δέρμα
- Ουρογεννητικό
- Ήπαρ

Χαρακτηριστικά της πνευμονικής ΤΒ ανάλογα με τα στάδια της HIV λοίμωξης
(προσαρμοσμένο από το ΤΒ/HIV A clinical manual.  Geneva, World Health

Organization, 2004(WHO/HTM/TB/2004.329))

HIV/TB

Σε ασθενείς με ΤΒ και προχωρημένο HIV:
• Η άμεση εξέταση πτυέλων συχνά αρνητική

(έως και στο 40% των ασθενών με θετική
καλλιέργεια)

• 10-20% των ασθενών με θετικά πτύελα και
διάχυτη νόσο έχουν αρνητική
ακτινογραφία θώρακα

Υψηλή διαγνωστική υποψία για ΤΒ
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HIV/TB
Πρέπει να γίνεται:
• άμεση εξέταση τριών δειγμάτων πρωινών
πτυέλων

• άμεση εξέταση λεμφαδενικού ιστού (χωρίς
φορμαλδεΰδη)

• άμεση εξέταση ούρων ή γαστρικού υγρού (με
μειονέκτημα τα πολλά ψευδώς θετικά)

• καλλιέργεια ΕΝΥ ή πλευριτικού υγρού
• βιοψία και καλλιέργεια υπεζωκότα, μυελού, 
ήπατος καθώς και αιμοκαλλιέργεια (σε
κεγχροειδή ΤΒ)

HIV/TB
• H ανεπάρκεια της κυτταρικής ανοσίας στους

HIV+ έχει ως αποτέλεσμα μικρή ή καθόλου
αντίδραση επιβραδυσμένης υπερευαισθησίας
απαραίτητης για τη Mantoux

• Ακόμα και η επανάληψη της Mantoux μετά από
εβδομάδα (το γνωστό booster effect) έχει
μειωμένη διαγνωστική αξία στους HIV+.

• Οι τεχνικές που βασίζονται στην απελευθέρωση
της IFΝ-γ (INGRAs) όπως η Quantiferon και η
Elispot, υπερτερούν της Mantoux στους ασθενείς
με HIV, τόσο σε πνευμονική όσο και σε
εξωπνευμονική ΤΒ

Η Quantiferon και η Mantoux σε υποκατηγορίες HIV/TB ασθενών
(προσαρμοσμένο από τον Syed Ahamed Kabeer Syed Ahamed Kabeer B, Sikhamani R, Swaminathan S, Perumal V, Paramasimav P, Raja A. 

Role of Interferon Gamma release Assay in Active TB diagnosis among HIV infected individuals. PLos One 2009; 4: e5718)
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HIV/CHL

• Η πλέον συχνή μη καθοριστική του AIDS 
κακοήθεια στους οροθετικούς

• Σχετικός κίνδυνος εμφάνισης 5πλάσιος-
15πλάσιος σε σύγκριση με το γενικό
πληθυσμό

• Σημαντική επίπτωσης σε ασθενείς υπό
ART

HIV/CHL
• Πάντα συνδέεται με τον EBV
• Χειρότερο Στάδιο νόσου και αύξηση

συχνότητας συστηματικών Β-συμπτωμάτων σε
σχέση με τους non-HIV

Κατά τη διάγνωση:
- 70-96% με Β-συμπτώματα
- 74-92% προχωρημένη νόσος με

εξωλεμφαδενικές εστίες.
Μυελός (40-50%)
Ήπαρ (15-40%)
Σπλήνας (~20%)

HIV/CHL και non-ΗIV/CHL
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HIV/CHL και ART

• Υπό ART σημαντική βελτίωση επιβίωσης
στο HIV/CHL:

- επίπτωσης ευκαιριακών λοιμώξεων
- επιτρεπτά τα επιθετικότερα ΧΜΘ
σχήματα

- λιγότερο επιθετική η εμφάνιση του ίδιου
του CHL

HIV/CHL
• Δεν έχει καθοριστεί ακόμα η optimal θεραπεία
• Τα ποσοστά ύφεσης παραμένουν χαμηλότερα
σε σχέση με τους non-HIV

• H συνολική μέση επιβίωση ~ 1,5 έτος.
• Συνήθως ABVD κάθε 4 εβδομάδες διαιρούμενο
σε 15θήμερους κύκλους

• Περισσότερο επιθετικά σχήματα (Stanford V και
BEACOPP) συνδέονται με πιο ενθαρρυντικά
αποτελέσματα αλλά με βραχυ/μακροπρόθεσμες
τοξικότητες

HIV/ Σπλαγχνική Λεϊσμανίαση
• Οι πρώτες περιπτώσεις HIV/ Σπλαγχνικής λεϊσμανίασης περιγράφηκαν το

1985. Μέχρι σήμερα, 35 χώρες έχουν αναφέρει περιστατικά HIV/ ΣΛ
• Η συνλοίμωξη HIV/ ΣΛ αποτελεί ~ 2-9% όλων των περιπτώσεων ΣΛ σε

περιοχές ενδημικότητας. Η παγκόσμια επίπτωση της συνλοίμωξης
υποεκτιμάται
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HIV/ Σπλαγχνική Λεϊσμανίαση
• Η συνλοίμωξη HIV/ΣΛ έχει σημαντικές κλινικές και
διαγνωστικές επιπτώσεις:

- Τα δύο νοσήματα αλληλοενισχύονται: οι οροθετικοί
ευάλωτοι στη ΣΛ, η ΣΛ ευοδώνει τον πολλαπλασιασμό
του ιού και την πρόοδο προς AIDS

- Ορολογικές μέθοδοι διάγνωσης συχνά αποτυγχάνουν
(>40% των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων χωρίς
ανιχνεύσιμο τίτλο αντισωμάτων)

- Οι επεμβατικές μέθοδοι (βιοψίες) αξιόπιστες αλλά
επώδυνες και όχι τόσο εύκολα επαναλήψιμες σε
υποτροπές

- Υψηλά ποσοστά υποτροπών (60-90% σε ασθενείς χωρίς
ART ή χωρίς ανταπόκριση στην ART)

HIV/ Σπλαγχνική Λεϊσμανίαση

• Σε συντριπτικό ποσοστό (77-90%) των
περιπτώσεων HIV/ΣΛ : CD4<200 κυτ/μl

• Άλλες, ευκαιριακές συνλοιμώξεις στο 42-
68% των HIV/ΣΛ

• Τα συμπτώματα των άλλων
συνλοιμώξεων συγκαλύπτουν τα
συμπτώματα της HIV/Σλ

HIV/ Σπλαγχνική Λεϊσμανίαση
• Τα συχνότερα συμπτώματα: πυρετός (65-

100%), καταβολή (70-90%), σπληνομεγαλία
(συνήθως ήπια, 60-90%), ηπατομεγαλία χωρίς
σπληνομεγαλία (34-85%), ηπατοσπληνομεγαλία
(68-73%), λεμφαδενοπάθεια (12-57%) και
πανκυττοπενία (50-80%)

• Αναιμία με Hb<10 g/dL (49-100%), ήπια
λευκοπενία με <2400 WBC/μL (56-95%) και
θρομβοπενία (52-93%)

• Σε πολύ μεγάλη ανοσοκαταστολή, άτυπες
εκδηλώσεις
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HIV/ Σπλαγχνική Λεϊσμανίαση
• Θεραπεία εκλογής : Λιποσωμική Αμφοτερικίνη Β
σε δόσεις 2-4 mg/kg σε διαδοχικές ημέρες ή
διακοπτόμενο σχήμα (4 mg/kg ημέρες 1-5, 10, 
17, 24, 31, 38) μέχρι συνολικής δόσης 20-60 
mg/kg

• Προφύλαξη από υποτροπές, ιδιαίτερα σε
ασθενείς με CD4<200 κυτ/μl), με εφάπαξ δόση
κάθε 2-4 εβδομάδες

• Διακοπή προφύλαξης μετά από παρατεταμένη
αύξηση CD4>350 υπό ART

Πορεία Νόσου (Χ)
• Ο ασθενής παραμένει

απύρετος
• Έγινε έναρξη διακοπτόμενου

σχήματος L-Amb
• Μετά το πρώτο πενθήμερο

έναρξη σχήματος ΑBVD (έχει
ολοκληρώσει 2 κύκλους) με
ολοκλήρωση της αγωγής για
HIV/ΣΛ

• Κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας του παρουσίασε
τονικούς σπασμούς που
αποδόθηκαν μετά από MRI σε
λευκοεγκεφαλοπάθεια, 
ιδιαίτερα στην άνω κροταφική
έλικα, του τύπου PML

Πορεία Νόσου (ΧΙ)
• Ο ασθενής έχει πλέον εξέλθει από

τη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων
• Συνεχίζει την αντιTB αγωγή και το

ABVD
• Σημαντική Βελτίωση του έλκους. 

Σημαντική (ήδη σημαινόμενη μετά
την αντι ΤΒ αγωγή) υποχώρηση
των βουβωνικών λεμφαδενικών
block με σύγκλειση του συριγγίου

• Παραμένει όμως ακόμα, μετά από
3μηνο ART με CD4=78 κυτ/μl
(14%)
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Περίληψη
Η προαναφερθείσα περίπτωση έχει ενδιαφέρον
από πλευράς των 3 ? διαγνώσεων σε οροθετικό

ασθενή
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΓΝΗ

Εισηγητές

Σοφία Κοκκίνη Ειδικευόμενη Παθολογίας

Μανώλης Μπαρμπουνάκης ΕΑ’ Παθολόγος

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ

• Πρόκειται για άνδρα 42 ετών, πρώην καπνιστή (διακοπή προ
3ετίας).

• Περιστασιακή κατανάλωση αλκοόλ. 

• Από το υπόλοιπο ατομικό αναμνηστικό ουδέν

ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ

Προσέρχεται λόγω
• Εμπυρέτου με ρίγος από 48ώρου
• Ήπιου διάχυτου κοιλιακού άλγους
• Διαρροικών κενώσεων (4-5 ημερησίως), χωρίς προσμίξεις αίματος ή

βλέννας
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
• Ζωτικά σημεία: 
ΑΠ:70/40 mmHg
Σφ:120/min
Αναπνοές:30/min
SAT:99%

• Κλινική εξέταση:
Κοιλιά μαλακή, ευπίεστη, με ήπιο διάχυτο κοιλιακό άλγος εντοπιζόμενο

κυρίως ΔΕ (Σημείο MURPHY αρνητικό)
Φυσιολογικοί εντερικοί ήχοι
Απουσία σημείων περιτοναικού ερεθισμού. 
Χωρίς οργανομεγαλία.
Δακτυλική εξέταση. Απουσία αίματος, μελαίνων ή ψηλαφητού

μορφώματος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• Γενική Αίματος/Πήξη
WBC 4700 95% POLY
HCT 36,8
HGB 11,8
PLTS 88.000 (Απουσία σωρών/ σχιστοκυττάρων) 
INR 1,51
FIB 776
DD 24,39

• Βιοχημικός Έλεγχος
UR 62
CR 2,0
SGOT 88
SGPT 123
GGT 75
LDH 294
BIL 2,64 (Άμεση = Έμμεση)
ALP 147 
Γαλακτικό οξύ 18,1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• Γενική ούρων

Νιτρώδη (‐)
Πυοσφαίρια 75
Άφθονοι Μικροοργανισμοί

• Μικροσκοπική κοπράνων

(-) για πυοσφαίρια, αίμα.
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• Ακτινογραφία Θώρακα : 

Φυσιολογική

• CT Άνω και Κάτω κοιλίας
(χωρίς σκιαγραφικό λόγω
επηρεασμένης νεφρικής
λειτουργίας)

• Εκκολπώματα χωρίς σημεία
φλεγμονής. 

• Απουσία υγρού ή αέρα στην
περιτοναική κοιλότητα.

• Χωρίς παθολογία από τα
χοληφόρα ή το ήπαρ. 

• Συνοπτικά

• Πρόκειται για άνδρα 42 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό που
προσέρχεται με εμπύρετο, διάχυτο κοιλιακό άλγος και πολυοργανική

ανεπάρκεια (σηπτικό shock-μεταβολική οξέωση)
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- Πιθανές διαγνώσεις

1. Μικροβιακή εντερίτιδα- εκκολπωματίτιδα

2. Ουρολοίμωξη

3. Άλλη κοιλιακή λοίμωξη

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

• Λόγω αιμοδυναμικής αστάθειας εισαγωγή στη ΜΕΘ

‐ Χρήση αγγειοσυσπαστικών κατά το πρώτο 24ωρο

• Αντιμετώπιση ως κοιλιακή λοίμωξη με Pip/Taz και Cipro. 

• Νοσηλεία στη ΜΕΘ για 3 24ωρα με σταδιακή βελτίωση

• Κ/ες αίματος/ούρων/κοπράνων αρνητικές

• Το 4ο 24ωρο, μεταφορά στην Παθολογική Κλινική για
αποθεραπεία και περαιτέρω διερεύνηση της πιθανής εστίας

• Ζωτικά σημεία: αιμοδυναμικά σταθερός, απύρετος
• Εργαστηριακά: Αποκατάσταση ηπατικής βιοχημείας-νεφρικής

λειτουργίας
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• Ασθενής με σηπτικό shock και πολυοργανική
ανεπάρκεια που ανταποκρίθηκε πλήρως στην εμπειρική
αντιβιοτική θεραπεία.

• Θα προχωρούσατε σε περαιτέρω διαγνωστική προσέγγιση? 
• Αν ναι, τι έλεγχο θα ζητούσατε?
• Αν όχι, ποιο είναι το κριτήριο αποθεραπείας? 

Διενέργεια CT με χορήγηση σκιαγραφικού:

Ευμέγεθες μόρφωμα 7X7,5 σε εγκάρσιο επίπεδο με ετερογενή
υπόπυκνη απεικόνιση, ασαφή όρια, κυστικές πυκνότητες κεντρικά, 
που παρουσιάζει δακτυλιοειδή σκιαγραφική ενίσχυση. 

• Διάγνωση

Ηπατικό απόστημα
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ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

• Συντηρητική θεραπεία
• Σιπροφλοξασίνη + Μετρονιδαζόλη για 2 εβδομάδες iv και 3

εβδομάδες p.os

• Υπερηχογραφική παρακολούθηση
• Σταδιακή υποχώρηση του αποστήματος μέχρι πλήρη εξαφάνιση σε

3 περίπου εβδομάδες από το εξιτήριο. 

ΗΠΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Επιδημιολογία
• Το συνηθέστερο σπλαγχνικό απόστημα
• Άνδρες
• Παράγοντες κινδύνου:

– ΣΔ
– Υποκείμενη νόσος ήπατος, χοληφόρων ή παγκρέατος. 
– Μεταμόσχευση ήπατος
– Γεωγραφικοί και γενετικοί παράγοντες (π.χ Klebsiella K1)

• Θνητότητα: 2‐12 % 

ΗΠΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Παθογένεση

• Είσοδος μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας
• Λοίμωξη χοληφόρων (40‐60 % )
• Χειρουργικοί ή διτιτραίνοντες τραυματισμοί
• Αιματογενώς

– Σε ηπατικό απόστημα από Streptococcal ή Staphylococcal spp
πρέπει να γίνει περαιτέρω έλεγχος για την πρωτοπαθή εστία. 
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ΗΠΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Μικροβιολογία

• Πολυμικροβιακά
• Gram (‐), Klebsiella pneumoniae

• Αναερόβια: Υποεκτιμημένα
• S. aureus, S. pyogenes, και άλλοι Gram (+) κόκκοι
• Streptococcus milleri or S. anginosus group

• Ανοσοκαταστολή: Candida
• Ενδημικά: TB, Burkholderia, Amebiasis

ΗΠΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Κλινικές Εκδηλώσεις

• Πυρετός: 90%
• Κοιλιακά συμπτώματα: 50‐75% άλγος ΔΕ υποχονδρίου
• Ναυτία, Έμετος, Ανορεξία, Απώλεια βάρους, Κακουχία.
• Ηπατομεγαλία, Ίκτερος 50%

Η απουσία ευρημάτων από το ΔΕ υποχόνδριο δεν αποκλείει το
ηπατικό απόστημα.

ΗΠΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Διάγνωση

• Απεικονιστικά
CT scan και υπερηχογράφημα
Λιγότερο χρήσιμα οι MRI και WBC scan.

• Καλλιέργειες
CT or ultrasound‐guided
Καλλιέργειες αίματος 50% (+)

• Εργαστηριακά ευρήματα
Χολερυθρίνη και/ή ηπατικά ένζυμα 50%
Αλκαλική φωσφατάση 67‐90 %
Λευκοκυττάρωση, Υπολευκωματιναιμία, Αναιμία χρόνιας νόσου.
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ΗΠΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Θεραπεία

• Παροχέτευση

• Αντιβιοτική αγωγή

.

ΗΠΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ

• CT or US‐guided /διαδερμική/χειρουργική/ERCP

• Μονήρες απόστημα ≤5 cm.
Η παροχέτευση πρέπει να παραμένει μέχρι την μεγαλύτερη πιθανή
μείωση του αποστήματος (συνήθως 7 ημέρες). 
Επαναλαμβανόμενες παρακεντήσεις στο 50% των περιπτώσεων. 

• Μονήρες απόστημα >5 cm. 
Προτιμάται η παροχέτευση.

• Χειρουργική παροχέτευση
Πολλαπλά αποστήματα. 
Αυξημένο ιξώδες υγρού με κίνδυνο απόφραξης της παροχέτευσης.  
Αποτυχία της διαδερμικής παροχέτευσης σε 7 ημέρες.

• ERCP

Συρίγγιο με το χοληφόρο δέντρο λόγω προηγουμένων επεμβάσεων
στην περιοχή. 
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Θεραπεία

Αντιβιοτικά

• Ευρέος φάσματος iv 

• Απομόνωση πάνω από 1 μικροοργανισμού σημαίνει
πολυμικροβιακή λοίμωξη, που συνήθως συμπεριλαμβάνει και
αναερόβια, ακόμα κι αν δεν απομονωθούν από τις καλλιέργειες. 

• Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται αντιβιοτική κάλυψη κατά των
αναεροβίων

ΗΠΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Διάρκεια θεραπείας
• Έκταση της λοίμωξης και ανταπόκριση του ασθενούς στην αγωγή. 
• Ασθενείς με ηπατικά αποστήματα δύσκολα προς παροχέτευση ή με μη

ικανοποιητική ανταπόκριση, χρήζουν μακρύτερη θεραπεία. 

• Δείκτες ανταπόκρισης: θερμοκρασία, WBC, CRP. 
• Follow‐up απεικόνιση μόνο στην περίπτωση επιμονής κλινικών

συμπτωμάτων ή εάν η παροχέτευση δεν είναι η αναμενόμενη. 
• Αντιβιοτική θεραπεία για τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες. 
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Klebsiella: Μια ανερχόμενη αιτία ηπατικού
αποστήματος

• Απουσία προδιαθεσικών παραγόντων
• Community‐acquired 
• K1 capsular serotype
• Taiwan‐Asia
• Rarely  ESBL 
• Μονήρες/ Μονομικροβιακό
• Θνητότητα: Χαμηλή

• Ενδοφθαλμίτις / Μηνιγγίτις / Εγκεφαλικό απόστημα
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ΗΠΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Συνοπτικά

• Κλινικές εκδηλώσεις: 
Πυρετός-κοιλιακό άλγος

• Διάγνωση : 

• Απεικονιστικός έλεγχος (C.T ή υπερηχογράφημα ) + παρακέντηση και
καλλιέργεια του υγρού. 

• Τα περισσότερα αποστήματα είναι πολυμικροβιακά. 

• Άμεση έναρξη εμπειρικής περεντερικής αγωγής.











Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας
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