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‘’Λοιμώξεις σε ηπατοπαθείς’’

Λοιμώξεις σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια

Καθηγητής Σπύρος Π. Nτουράκης
Παθολόγος-Ηπατολόγος
Ιπποκράτειο ΠΓΝ Αθήνας

Οξεία (κεραυνοβόλος) ηπατική
ανεπάρκεια
Ορισμός

• H οξεία ηπατοπάθεια που επιπλέκεται από εκδηλώσεις
εγκεφαλοπάθειας και διαταραχών πήξεως στις 8 
εβδομάδες μετά από την έναρξη του ικτέρου. 

• Σε έδαφος φυσιολογικού ήπατος ή υποκλινικής χρονίας
ηπατοπάθειας

• Σπάνιο (2000/χρόνο ΗΠΑ, 100 περίπου/χρ Ελλάδα)

• ΟΗΑ = σοβαρή οξεία ηπατίτιδα με INR>1.8      
(κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια : εγκεφαλοπάθεια)

Όλοι οι ασθενείς με κλινική εικόνα ικτερικής οξείας
ηπατίτιδας

Χρόνος προθρομβίνης

Αν το INR>1,5

Παρακολούθηση

Αν INR αυξανόμενο & 
διαταραχές επιπέδου

συνείδησης!!!!!!
Τότε = ΟΗΑ
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ΥΠΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
(καθυστερημένης έναρξης) 

ΟΡΙΣΜΟΣ

• Η οξεία ηπατοπάθεια που επιπλέκεται από
εκδηλώσεις ηπατικής εγκεφαλοπάθειας 8 έως 26 
εβδομάδες μετά από την έναρξη των
συμπτωμάτων. 

• Oφείλεται σε μη αναγέννηση του ηπατικού
παρεγχύματος μετά από την οξεία προσβολή του
από κάποιο αίτιο

Κενός, νεκρωτικός ηπατικός λοβός χωρίς
ηπατοκύτταρα περιγεγραμμένος από

υπερπλασία χολαγγειολίων από το πυλαίο
διάστημα

Οξεία επί χρονίας ηπατική ανεπάρκεια
Ορισμός

• Η εντός 2 εβδομάδων επιδείνωση της
ηπατικής λειτουργίας κιρρωτικού ασθενούς
– εγκεφαλοπάθεια
– ηπατονεφρικό σύνδρομο
– χολερυθρίνη >5 mg/dl

• Συσχέτιση με λοιμώξεις-σήψη
• Αυξημένη θνητότητα
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Λοιμώξεις σε ΟΗΑ

• Λοιμώξεις που προκάλεσαν την ΟΗΑ
• Λοιμώξεις σε ασθενείς με ΟΗΑ
ανεξαρτήτως αιτιολογίας

Οξεία ιογενής ηπατίτιδα
•HAV, HBV, HDV, HCV, HEV 
•Ερπητοϊοί: HSV 1-2, Ιός
ανεμευλογιάς, CMV, EBV, 
HSV-6
•Άλλοι ιοί: Παρβοιός B-19, 
Αδενο-ιοί, Ιοί αιμορραγικού
πυρετού κλπ

Άλλες αιτίες
• Υποξαιμική ηπατοκυτταρική νέκρωση
• Θερμοπληξία
• Αυτοάνοση ηπατίτιδα
• Γιγαντοκυτταρική ηπατίτιδα
• Νόσος Wilson
• Μικροφυσσαλιδώδης στεάτωση (φάρμακα,  
σύνδρομο Reye, οξεία λίπωση του ήπατος κατά την
κύηση)
• Απόφραξη ηπατικών φλεβών

• Νεοπλασματική διήθηση του ήπατος
• Επιπλοκές ηπατικής μεταμόσχευσης
• Μερική ηπατεκτομή
• Δρεπανοκυτταρική νόσος
• Αιμοχρωμάτωση,Γαλακτοσαιμία, Τυροσιναιμία

Δηλητηρίαση
• Παρακεταμόλη
• Μανιτάρια
• Τοξικές ουσίες
• Βότανα
• Φάρμακα

Αίτια ΟΗΑ

Ιός της ηπατίτιδας A

• Σπάνια ΟΗΑ (0.35% των περιπτώσεων)
• Αντι-HAV IgM +
• Εντονη ανοσολογική αντίδραση έναντι του ιού
• Μεγάλη ηλικία, χρήστες IVDA
• Eπιβίωση→ 33-62% χωρίς μεταμόσχευση

Rezede et al.  Hepatology 2003
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• Η συχνότερη στην Ελλάδα (1% της ικτερικής)

• Έντονη ανοσολογική αντίδραση

• HBsAg (-) σε 20%, χαμηλό HBV-DNA, διάγνωση : αντι-ΗΒc 
IgM +

• Συνήθως σε νέους ενήλικες (χρήστες IVDA ή σεξουαλικό
σύντροφο με χρόνια HBV λοίμωξη)

• Γυναικείο φύλο → αυξημένος κίνδυνος

• Ποτέ ανάπτυξη χρονιότητας
• Χορήγηση αντιικών με αμφίβολη αποτελεσματικότητα, αλλά
για πρόληψη επαναμόλυνσης μετά από μεταμόσχευση

Ιός της ηπατίτιδας Β

Chen et al. Hepatology 2004

Ιός της ηπατίτιδας Δ

• Συλλοίμωξη Β&Δ
- στο 30% των ασθενών με ΟΗΑ και θετικό αντι- HBc IgM+, 
αντι-δ IgM +
- επιβίωση των ασθενών = ίδια με αυτήν των ασθενών με
HBV-ΟΗΑ

• Επιλοίμωξη Δ σε Β
- HBsAg (+), αντι-ΗΒc IgM -, αντι-δ IgM +

πρόγνωση κακή χωρίς μεταμόσχευση

Ιός της ηπατίτιδας C

• Πολύ λίγες αναφορές περιστατικών

• Διάγνωση με: οροαναστροφή αντι-HCV, HCV RNA 
στον ορό
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Ιός της ηπατίτιδας E

• Σε ενδημικές περιοχές χώρες της νότιο-ανατολικής Ασίας
και της Αφρικής ( Ινδία, Πακιστάν, Λίβανο, Λιβύη, Γκάνα, 
Αλγερία)

• Έγκυες γυναίκες στο τρίτο τρίμηνο: θνητότητα 15-20% 

• Αντι-ΗΕV IgM +

• είναι κυτταροπαθογόνοι
• σπάνια ΟΗΑ
• πολυεστιακή

ηπατοκυτταρική
νέκρωση

• σε παιδιά, έγκυες, 
ανοσοκαταστολή

• απουσιάζουν
δερματικές ή

βλεννογονικές βλάβες
• ίαση με θεραπεία με

ακυκλοβίρη

Η ιοί του απλού έρπητα 1 και 2 και
ανεμοβλογιάς

•West Africa, South America’s Amazon region:
–Yellow Fever

•Congo, Sudan, Uganda, Côte-d’Ivoire, Liberia:
–Ebola

•Uganda, Kenya, Zimbabwe:
–Marburg 

•Guinea, Sierra Leone, Nigeria:
–Lassa

•Senegal, Kenya, Saudi Arabia, Yemen, Egypt, 
Tanzania, Somalia, Jordan, Mozambique:

–Rift Valley fever

ΟΗΑ μετά απο ταξίδια
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Άλλοι ιοί
• Epstein-Barr (EBV) = σπάνια

- σοβαρές περιπτώσεις λοιμώδους μονοπυρήνωσης ή
λεμφοϋπερπλαστικού νοσήματος σχετιζόμενου με το
χρωμόσωμα Χ

• Στα παιδιά κατά τους πρώτους μήνες ζωής → γιγαντοκυτταρική
ηπατίτιδα που συνδυάζεται με απλαστική αναιμία
- αιτία άγνωστη (παραμυξοϊοί)

• Πολύ σπάνια CMV, HHV-6 , αδενοϊοί, παρβοϊό Β-19, ιοί
αιμορραγικού πυρετού

• Συνήθως: υπερδοσολογία παρακεταμόλης λόγω της ίωσης

Συνθετικής ικανότητας
ηπατοκυττάρων
Ικανότητας αποβολής ενδοτοξινών και
μεταβολισμού ουσιών

Καταστροφή
ηπατοκυττάρων

Συστηματική δράση μεταβιβαστών που εκκρίνονται από τα κατεστραμμένα
ηπατοκύτταρα

πολυοργανική ανεπάρκεια

• συσσώρευση τοξινών ( αμμωνία και γαλακτικό οξύ) 
• βλαπτικές δράσεις κυτταροκινών - σπλαχνική και συστηματική

αγγειοδιαστολή και υπόταση
• ενεργοποίηση των μηχανισμών

1) της συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS) 
2) της διάχυτης ενδαγγειακής πήξης (ΔΕΠ)

διαταραχή=

ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• H θεραπευτική αντιμετώπιση του
συνδρόμου της κεραυνοβόλου ηπατικής
ανεπάρκειας, μέχρι να αναγεννηθεί το
ηπατικό παρέγχυμα, στοχεύει:
– στον έλεγχο και στη μείωση του εγκεφαλικού
οιδήματος, 

– στην υποστήριξη των εξωηπατικών οργάνων
– στην πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών
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Εντατική φροντίδα σε εξειδικευμένη μονάδα
(ΜΕΘ) που να βρίσκεται σε άμεση επαφή με

ένα Μεταμοσχευτικό Κέντρο

συντηρητική αντιμετώπιση

Επείγουσα μεταμόσχευση

Ο ασθενής με ΟΗΑ

∗

Crit Care Med 2007; 35: 2498-2508, 
Current  Opinion Crit Care 2009; 15: 163-7

ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΣΘΕΝΟΥΣ

• ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
• ΜΟΝΑΔΟΛΟΓΟΣ
• ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ
• ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
• ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

Οι κύριες αιτίες θανάτου σε ΟΗΑ

• Εγκεφαλικό οίδημα
• Σήψη (βακτηριακές, μυκητιασικές). Αιτία
θανάτου 10-40%

Hepatology 2008; 47: 1401-15
Hepatology 2005; 41: 1179-97
Vaquero et al, Gastroenterology 2003
Auzinger & Wendon, Curr Opin Crit Care 2008
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Κλινική Σημασία των λοιμώξεων σε
ΟΗΑ

• Λοιμώξεις στο 80-90% των ασθενών με ΟΗΑ
• Συσχέτιση της λοίμωξης / SIRS και του πυρετού με την
επιδείνωση της εγκεφαλοπάθειας (εγκεφαλικού οιδήματος)

• Πιθανόν να αποκλείσουν την μεταμόσχευση ή να
επιπλέξουν την μετα-μεταμοσχευτική περίοδο. 

• Οδηγούν σε συνδρομο ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων. 

J Hosp Infect 2003; 53: 144-6

ΟιΟι λοιμώξειςλοιμώξεις
επιβαρύνουν τη SIRS

&
επιδεινώνουνεπιδεινώνουν τιςτις
συστηματικέςσυστηματικές
αιμοδυναμικέςαιμοδυναμικές, , 

νεφρικέςνεφρικές, , ηπατικέςηπατικές
καικαι καρδιακέςκαρδιακές
παραμέτρουςπαραμέτρους

& & τηντην πήξηπήξη

(ενδοτοξιναιμία-έκκριση κυτταροκινών)

Προδιάθεση για λοιμώξεις σε ΟΗΑ

• Το 90% των ασθενών -μορφή λειτουργικής ανοσοκαταστολής
• Διαταραχή λειτουργίας κυττάρων Kupffer & 
πολυμορφοπυρήνων (φαγοκυττάρωση). Δράση αμμωνίας

• Μειωμένη οψωνική δραστηριότητα (συμπληρώματος, 
fibronectin, οψωνίνες) 

• Διαταραχή κυτταρικής ανοσίας
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Πηγή λοιμώξεων σε ΟΗΑ

• Αυτόματη είσοδος εντερικών
μικροοργανισμών στο αίμα (βακτηριακή
διαμετάθεση)

• Άλλες

Αυξημένη διαπερατότητα
εντέρου=Βακτηριακή διαμετάθεση

•  διαπερατότητα
εντέρου για τα
εντερικά
βακτηρίδια και τις
ενδοτοξίνες τους

• Φυσιολογική
χλωρίδα εντέρου
συνήθως Gram(-)

Έντερο
→ λεμφαδένες μεσεντερίου
→ συστηματική κυκλοφορία

(μικροβιαιμία)
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Άλλες πηγές λοιμώξεων σε ΟΗΑ

• Ιατρογενείς: φλεβοκαθητήρες, ουροκαθητήρες, 
ενδοσκοπικές επεμβάσεις, επεμβατικοί
διαγνωστικοί χειρισμοί

• Χρήση ΡΡΙ για πρόληψη αιμορραγικής γαστρίτιδας
• Κωματώδης κατάσταση
• Ακινησία
• Μηχανικός αερισμός
• Νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ

Εστίες Λοίμωξης σε ΟΗΑ

Πνευμονία 51%

Φλεβοκαθετήρες 
11,8%

Ουρολοιμώξεις 
21,6%Μικροβιαιμία 

15,7%

Semin Liver Dis 1996; 389-401

Επιπτώσεις των Λοιμώξεων σε ΟΗΑ

Εκτός ήπατος

Λοιμώξεις

SIRS / Σήψη

Αγγεοδιαστολή

Σηπτικό shock

Βακτηριακή διαμετάθεση

Σχετική ανεπάρκεια
φλοιού επινεφριδίων

•Υπόταση
•Νεφρική βλάβη

•Εγκεφαλοπάθεια
•Αιμορραγική διάθεση

Θάνατος
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Οι λοιμώξεις σε ΟΗΑ

• Βακτηριακές Νωρίς. Διάμεση εκδήλωση 4 ημέρες

• Αργότερα (2η εβδομάδα) μυκητιασικές

• Οι κλινικές εκδηλώσεις (πυρετός – λευκοκυττάρωση) 

απουσιάζουν στο 30%

• Η επιδείνωση της εγκεφαλικής ή νεφρικής λειτουργίας

συχνά υποδηλώνει λοίμωξη

Vaquero et al, Gastroenterology 2003
Auzinger & Wendon, Curr Opin Crit Care 2008

Διαφορική Διάγνωση ΟΗΑ από
συνυπάρχουσα λοίμωξη λοίμωξη-Σήψη

• Πολύ δύσκολη
• Η ΟΗΑ έχει πυρετό και συχνά κλινική εικόνα

SIRS χωρίς λοίμωξη

Ορισμός SIRS στην ΟΗΑ = 
δύσκολος

Ιδιαιτερότητες !!!!!!!!!
Θερμοκρασία σώματος ποικίλλει

Ταχυκαρδία από υπερδυναμική
κυκλοφορία,

Ταχύπνοια στην ηπατική
εγκεφαλοπάθεια ( αναπνευστική
αλκάλωση)

SIRS = συστηματική
φλεγμονώδης αντίδραση

Ορισμός

Θερμοκρασία σώματος
>38ο C ή < 36ο C

Σφίξεις > 90/λεπτό

Αναπνοές > 20/λεπτό ή
pCO2<32 torr

Λευκά > 12000/mm3 ή < 
4000/mm3

ΔΔ Λοίμωξη / SIRS σε ΟΗΑ
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Διαφορική Διάγνωση ΟΗΑ από
συνυπάρχουσα Σήψη

Συνηθέστερα αίτια

• Gram + κόκκοι (Staph aureus, epidermidis, Strep)
• Gram - ενερικοί βάκιλλοι (E.coli, pseudomonas 

auruginosa)
• Σε πολλά κέντρα συχνότερες οι Gram (+) λοιμώξεις

• Μύκητες-Είδη Candida 30%
• Κορτικοειδή: ασπέργιλλος

Μπορεί διαφορετικές λοιμώξεις ταυτοχρόνως από
διαφορετικούς μικροοργανισμούς

Συνήθεις λοιμώξεις σε ΟΗΑ

• Η ΔΔ από επιμολύνσεις (contaminants) από
λοίμωξη δύσκολη

• H μικροβιαιμία από S. Epidermidis  συχνή
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Μυκητιασικές λοιμώξεις σε
ΟΗΑ

• 2η εβδομάδα νοσηλείας
• Προδιαθέτουν η πολύ συχνή χορήγηση αντιβιοτικών
και η γενικώς συνιστώμενη φαρμάκων έναντι της
γαστρικής οξύτητας για την πρόληψη της αιμορραγίας
πεπτικού

• Θνητότητα 70%
• Πυρετός παρά την αντιβίωση
• Επίμονα αυξημένα πολυμορφοπύρηνα
• Χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα
• Επιδείνωση πηκτικότητας και εγκεφαλικής
λειτουργίας

• Νεφρική ανεπάρκεια

Μυκητιασικές λοιμώξεις

• Μπορεί να συνυπάρχουν με βακτηριακές
• Η διάγνωση σε ιστολογικό επίπεδο συχνά
αποφεύγεται λόγω κακής πηκτικότητας. Η
διάγνωση με καλλιέργειες βιολογικών υγρών

• Επιβάρυνση της πρόγνωσης
• Η χορήγηση αντιμυκητιασικών εγκαίρως, 
λόγω της καθυστέρησης της δράσης τους

Πρόληψη των λοιμώξεων σε ΟΗΑ

• Επιτήρηση (α/α θώρακος, συχνές καλλιέργειες
πτυέλων, ούρων & αίματος) και θεραπεία των
βεβαιωμένων λοιμώξεων

• Δεν υπάρχουν ελεγχόμενες μελέτες

Rolando et al Hepatology 1990; 11:49-53
J Hepatol 1991; 12:1-9, Hepatology 2003; 17: 196-

201, Gastroenterology 2003; 125: 755-764 
Hepatology 2000; 32:734-9
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Χορήγηση αντιβιωτικών σε ΟΗΑ

• Προφυλακτικώς (ΕΦ/Pos)
• Θεραπευτικώς (καλλιέργειες, εύρημα στην α/α
θώρακος)

• Πρωίμως (Pre-emptive): με την κλινική
υποψία (επιδείνωση εγκεφαλοπάθειας, SIRS)

Προφυλακτική ή πρώιμη ΕΦ χορήγηση
αντιβιοτικών

• Επιλογή με βάση την αντοχή στη ΜΕΘ
• Πιπερασιλλίνη-ταζοβακτάμη; Μεροπενέμη-βανκομυκίνη; 
Κεφαλοσπορίνη γ’γενιάς; (κεφουροξίνη)

• Απόλυτη αντένδειξη αμινογλυκοσίδης λόγω της
νεφροτοξικότητας

Rolando et al Semin Liver Dis 1996
Rolando et al, Hepatology 1993

Προφυλακτική ή πρώιμη ΕΦ χορήγηση
αντιβιοτικών

• Δεν αυξάνει την επιβίωση και διάρκεια νοσηλείας
• Βελτίωση

– της εγκεφαλοπάθειας
– της πιθανότητας μεταμόσχερυσης (η ενεργός
σήψη απόλυτη αντένδειξη)

• Μείωση :
– των λοιμώξεων κατά 20%
– της θνητότητας στο 45%
– άγνωστο εάν μειώνουν το εγκεφαλικό οίδημα

Rolando et al Semin Liver Dis 1996
Rolando et al, Hepatology 1993
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Η εκλεκτική αποστείρωση του εντέρου με
δυσαπορόφητα αντιβιοτικά

• Κολιστίνη, τοβραμυκίνη, νεομυκίνη, νυστατίνη ,
νορφλοξασίνη , αμφοτερικίνη, 

• Χωρίς τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες

• Συχνά χρησιμοπιείται

• Μειώνει τις λοιμώξεις με εντεροβακτηριαδικά

• Δεν υπερτερεί της προφυλακτικής ΕΦ χορήγησης

• Ο συνδυασμός της με παρεντερική χορήγηση
αντιβιοτικών δεν προσέφερε επιπρόσθετη βοήθεια

• Δεν αυξάνει την επιβίωση
Liver Transpl Surg 1996; 2:8-13

Αντιμυκητιασικά σε ΟΗΑ

• Λιποσωμιακή αμφοτερικίνη, φλουκοναζόλη, 
εχινοκανδίνες

• Φλουκοναζόλη (Fungustatin®)
• : 800 mg (12 mg/kg) φόρτιση, & 400 mg (6 

mg/kg) /d
• Caspofungin (Cancidas ®) φόρτιση με 70 mg, 

& 50 mg /d 
• Anidulafungin (Ecalta ®) φόρτιση με 200 mg 

& 100 mg d
• Micafungin (Mycamine ®) 100 mg/ d  

Αντιμυκητιασική αγωγή
• Χορήγηση παρά την πιθανότητα ανεπιθύμητων
ενεργειων (ηπατοτοξικότητα, αντιδράσεις
υπερευαιοσθησίας, νεφρική βλάβη)

• Oι αζόλες ηπατοτοξικότητα 2-12%
• Οι αζόλες επιδρούν στο P450 
• Οι echinocandins μπορεί να προτιμώνται σε
ασθενείς που λαμβάνουν άλλα φάρμακα (πχ
phenytoin) που μεταβολίζονται στο P450. 

• Παρακολούθηση τρανσαμινασών
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Συστάσεις για κλινικούς
γιατρούς

• Πλύσιμο χεριών, μόνο όσα ξένα σώματα απαιτούνται
• Μεγάλη Προσοχή σε φλεβοκαθετήρες & άλλα ξένα σώματα

(ουροκαθετήρες κλπ)
• Επιτήρηση καθημερινώς

Συστάσεις για κλινικούς γιατρούς

• Δεν χορηγούνται προφυλακτικώς αντιβιοτικά και
αντιμηκυτιασικά σε όλους τους ασθενείς με ΟΗΑ

• Προφύλαξη στους ασθενείς με:
– εγκεφαλοπάθεια
– μηχανική υποστήριξη
– νεφρική ανεπάρκεια
– αιμορραγική διάθεση
– SIRS

• Σε συντηρητική αντιμετώπιση για 14 ημέρες
• Εάν μεταμοσχευθεί, για 5 ημέρες

αναμένοντες μόσχευμα

Συστάσεις για κλινικούς γιατρούς

• Χαμηλός ουδός στη χορήγηση αντιβιωτικών ΙΙ-2, ΙΙΙ

‘’Although unproven, might be justified’’
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Η ΑΣΘΕΝΗΣ
• Γυναίκα 42 ετών, ανασφάλιστη, οικονομική
μετανάστης, εργάτρια, από την Aθήνα.

• Aιτία Eισόδου: σύγχυση από 24 ωρών
• Παρούσα Nόσος: Aδυναμία, καταβολή, ανορεξία, 
ναυτία, έμετοι, μυαλγίες, αίσθημα βάρους στο δεξιό
υποχόνδριο, αρθραλγίες από 4 ημερών. Aπό 24ώρου
πυρετός (390 C) και σύγχυση.

• Aντικειμενική εξέταση: Yπνηλία, σύγχυση, ήπαρ
αψηλάφητο, ίκτερική χροιά του δέρματος και των
επιπεφυκότων.

Eργαστηριακές εξετάσεις

• Hct: 42%, Λευκά 12000/mm3 [Π 30, Λ 64, MM 6 ], 
AMΠ 300.000/mm3. 

• Aμινοτρανσφεράσες: ALT: 3500 IU/L AST: 3900 
IU/L (Φ.T.< 40 IU/L) 

• Xολερυθρίνη: 11 mg/dl άμεσος: 7 mg/dl, ALP 57 
IU/L, γ-GT: 190 IU/L, σάκχαρο: 30 mg%, ουρία
100 mg/dl, κρεατινίνη: 3 mg/dl.

• Xρόνος προθρομβίνης INR >8 / 160" (μάρτυρας
12")

• Λευκώματα 7 gr / dl,  λευκωματίνες 4 gr/dL, 
σφαιρίνες 3 gr/dL 

• Hλεκτροφόρηση λευκωμάτων κ.φ.
• Αντι-HBc IgM +, HBsAg -, αντι-δ igM -.

Ερωτηση 1

Η ασθενής πάσχει από:
1.Σήψη
2.Οξεια πυώδη χολαγγειίτιδα
3.Οξεία ηπατική ανεπάρκεια
4.Λεπτοσπείρωση
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Απάντηση 1

Η ασθενής πάσχει από:
1.Σήψη
2.Οξεια πυώδη χολαγγειίτιδα
3.Οξεία ηπατική ανεπάρκεια
4.Λεπτοσπείρωση

Πορεία ασθενούς

Τη 2η ημέρα: Ο πυρετός συνεχίζεται, τα
λευκά είναι 18.000/mm3, η
εγκεφαλοπάθεια επιδεινούται και
διαπιστώνεται ολιγουρία με αύξηση Scr

H α/α θωρ και οι καλλιέργειες βιολογικών
υλικών δεν βοηθούν

Ερωτηση 2

Τι θα πράξει η ιατρική ομάδα
παρακολούθησης :

1.Εναρξη αντιβιοτικών
2.Εναρξη αντιμυκητιασικών
3.Εναρξη και των 2
4.Παρακολούθηση μέχρι να τεκμηριωθεί η
λοίμωξη

5.Η επιδείνωση οφείλεται στη φυσική πορεία
της ΟΗΑ
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Απάντηση 2

Τι θα πράξει η ιατρική ομάδα
παρακολούθησης :

1.Εναρξη αντιβιοτικών
2.Εναρξη αντιμυκητιασικών
3.Εναρξη και των 2
4.Παρακολούθηση μέχρι να τεκμηριωθεί η
λοίμωξη

5.Η επιδείνωση οφείλεται στη φυσική πορεία
της ΟΗΑ

Ερωτηση 3

Ποιό αντιβιωτικό θα χρησιμοποιηθεί;
1.Αμπισιλλίνη-σουλβακτάμη ή Πιπερασιλλίνη-
ταζοβακτάμη

2.Μεροπενεμη
3.Μεροπενεμη-βανκομυκίνη
4.Κεφτριαξόνη/κεφοταξίμη
5.Αμινογλυκοσίδη+β-λακτάμη

Απάντηση 3

Ποιό αντιβιωτικό θα χρησιμοποιηθεί;
1.Αμπισιλλίνη-σουλβακτάμη ή Πιπερασιλλίνη-
ταζοβακτάμη

2.Μεροπενεμη
3.Μεροπενεμη-βανκομυκίνη
4.Κεφτριαξόνη/κεφοταξίμη
5.Αμινογλυκοσίδη+β-λακτάμη
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Περαιτέρω πορεία της ασθενούς
• Ο πυρετός υπεχώρησε, τα λευκά μειώθηκαν, η
αιμοδυναμική κατάσταση σταθεροποιήθηκε και η
εγκεφαλοπάθεια βελτιώθηκε.

• Την 4η ημέρα, ελήφθη η απάντηση των ΑΜΚ της
2ης: Ε.coli. Πρωτοπαθής μικροβιαιμία.

• Την 9η ημέρα: επιδείνωση εκ νέου:Ο πυρετός
συνεχίζεται, τα λευκά είναι 20.000 /mm3, η
εγκεφαλοπάθεια επιδεινούται και διαπιστώνεται
ολιγουρία με αύξηση Scr

H α/α θωρ και οι καλλιέργειες βιολογικών υλικών δεν
βοηθούν

Ερωτηση 4

Τι θα κάνει η ομάδα;
1.Αλλαγή αντιβιωτικών
2.Προσθήκη αντιμυκητιασικού
3.Αλλαγή σε αντιμυκητιασικό
4.Νέες καλλιέργειες και αναμονή για
τεκμηριωμένη λοίμωξη

Απάντηση 4

Τι θα κάνει η ομάδα;
1.Αλλαγή αντιβιωτικών
2.Προσθήκη αντιμυκητιασικού
3.Αλλαγή σε αντιμυκητιασικό
4.Νέες καλλιέργειες και αναμονή για
τεκμηριωμένη λοίμωξη
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Ερώτηση 5

Ποιό αντιμυκητιασικό θα χορηγηθεί;
1.Λιποσωμιακή αμφοτερικίνη
2.Φλουκοναζόλη
3. Ιτρακοναζόλη
4.Βορικοναζόλη
5.Eχινοκανδίνες (Caspofungin
Micafungin, anidulafungin)

Απάντηση 5

• Ποιό αντιμυκητιασικό θα χορηγηθεί;
• Λιποσωμιακή αμφοτερικίνη
• Φλουκοναζόλη
• Βορικοναζόλη
• Eχινοκανδίνες (Caspofungin,
Micafungin, anidulafungin)

Eρώτηση 6

Ποιά δεν είναι αιτία λοιμώξεων σε ΟΗΑ:
1. Διαταραχή λειτουργίας κυττάρων Kupffer 
2. Διαταραχή λειτουργίας πολυμορφοπυρήνων
3. Αυξημένη διαπερατότητα εντέρου
4. Μειωμένη δραστηριότητα οψωνικής

δραστηριότητας (συμπληρώματος, 
fibronectin, οψωνίνες) 

5. Υπογαμμασφαιριναιμία
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Eρώτηση 6

Ποιά δεν είναι αιτία λοιμώξεων σε ΟΗΑ:
1. Διαταραχή λειτουργίας κυττάρων Kupffer 
2. Διαταραχή λειτουργίας πολυμορφοπυρήνων
3. Αυξημένη διαπερατότητα εντέρου
4. Μειωμένη δραστηριότητα οψωνικής

δραστηριότητας (συμπληρώματος, 
fibronectin, οψωνίνες) 

5. Υπογαμμασφαιριναιμία



23

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΣ:
Λοιμώξεις σε χρόνια ηπατική

ανεπάρκεια

Ιωάννης Βλαχογιαννάκος

Γαστρεντερολόγος

Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών – Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»

Συχνότητα μικροβιακών λοιμώξεων

• Οι μικροβιακές λοιμώξεις είναι ιδιαίτερα συχνές σε κιρρωτικούς
ασθενείς

– Διάγνωση σε 30 - 40 % των ασθενών κατά την εισαγωγή

– 15 - 30% εμφάνιση λοίμωξης κατά τη νοσηλεία

– Επίπτωση βακτηριαιμίας 10.5Χ σε κιρρωτικούς ασθενείς

• Εντόπιση λοιμώξεων:

– Ουροποιητικό σύστημα 12-30%

– Αυτόματη βακτηριδιακή περιτονίτιδα 7-30%

– Αναπνευστικό σύστημα 6-25%

– Βακτηριαιμία 4-30%

Thulstrup et al, Clin Infect Dis 2000
Tandon & Garcia-Tsao, Semin Liver Dis 2008

Λοιμώξεις και θνητότητα σε κίρρωση

• Συστηματική ανασκόπηση δεδομένων σχετικά με εμφάνιση

λοιμώξεων σε κίρρωση: 1978-2009

• 178 μελέτες, 11987 ασθενείς

• Θνητότητα σε ασθενείς με λοίμωξη: 

– 30.3% σε 1 μήνα

– 63% σε 12 μήνες

• Σε ασθενείς με κίρρωση οι λοιμώξεις αυξάνουν τη θνητότητα 4Χ

• Δεν υπάρχει βελτίωση της θνητότητας σε 1 έτος στις μελέτες μετά το

2000

Arvaniti V et al, Gastroenterology 2010
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Κιρρωτικός ασθενής με λοίμωξη:
“A critically ill cirrhotic”

Arvaniti V et al, Gastroenterology 2010

Πτωχοί προγνωστικοί παράγοντες σε ασθενείς
με κίρρωση και λοίμωξη

• Ηλικία
• Child Pugh – MELD score
• Ενδονοσοκομειακή λοίμωξη
• Ηπατική εγκεφαλοπάθεια
• Αυξημένες τιμές κρεατινίνης – χολερυθρίνης
• Αποτυχία ελέγχου λοίμωξης / ανάγκη τροποποίησης
αγωγής

• Θετικές καλλιέργειες
• Παρουσία βακτηριαιμίας

Wiest R et al, Gut 2012

Κλινικά χαρακτηριστικά μικροβιακών
λοιμώξεων

• Ατυπες κλινικές εκδηλώσεις

– αιφνίδια επιδείνωση ηπατικής λειτουργίας

– ανεξήγητη νεφρική δυσλειτουργία

• Απουσία πυρετού σε βαριές λοιμώξεις

– συσχέτιση με αυξημένη ενδονοσοκομειακή θνητότητα

Navasa & Rodes Liver Int 2004
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Προδιαθεσικοί παράγοντες
για εμφάνιση λοιμώξεων

• Ιατρογενείς παράγοντες

• Δυσλειτουργία ΔΕΣ

• Ελαττωμένη οψωνινική δραστηριότητα ορoύ –

ασκιτικού υγρού

• Χαμηλά επίπεδα HDL/APO A1

Fernandez et al, Hepatology 2002
Thabut D et al, Hepatology 2007
Tsai MH et al, J Hepatol 2009

Ρόλος δικτυοενδοθηλιακού συστήματος
(ΔΕΣ) ήπατος

• ΔΕΣ ήπατος
– κύτταρα Kupffer και ενδοθηλιακά κολποειδικά
κύτταρα

– 90% του συνόλου του ΔΕΣ

Παρουσία παράπλευρης κυκλοφορίας

Mειωμένη φαγοκυτταρική
ικανότητα ιστικών μακροφάγων

Διαταραχή λειτουργίας
Fc-gamma υποδοχέων

Καταστολή ΔΕΣ Rimola et al, Hepatology 1984
Llovet et al, Hepatology 1996

Οψωνινική δραστηριότητα ορού –
ασκιτικού υγρού

• Οψωνινική δραστηριότητα ορού

– χαμηλά επίπεδα συμπληρώματος & IgA

– επιδείνωση σε μαζική αιμορραγία

• Οψωνινική δραστηριότητα ασκιτικού υγρού

– άμεση συσχέτιση με συγκέντρωση ανοσοσφαιρινών –

συμπληρώματος – ολικής πρωτείνης

– Συγκέντρωση ολικής πρωτείνης <1g/dL

Runyon Hepatology 1988
Guarner et al, Gastroenterology 1999
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Λειτουργία ουδετερόφιλων λευκοκυττάρων

• Παρουσία ανασταλτικών παραγόντων μετανάστευσης
κοκκιοκυττάρων εκσεσημασμένη μείωση
χημειοταξίας

• Ελάττωση φαγοκυτταρικής / μικροβιοκτόνου ικανότητας
ουδετεροφίλων

ΟΜΩΣ

• Όχι τυπικές λοιμώξεις ασθενών με συγγενείς ή επίκτητες
διαταραχές λειτουργίας λευκοκυττάρων

Garcia-Gonzalez et al, Gastroenterology 1993

• HDL & το πρωτεϊνικό της συστατικό APO A-1 έχουν σημαντικό ρόλο
στην αδρανοποίηση της ενδοτοξίνης

• Σε κίρρωση χαμηλά επίπεδα HDL & APO A-1:

– μειωμένη παραγωγή από ήπαρ

– αυξημένος καταβολισμός από φλεγμονώδεις κυτταροκίνες

• Σε πειραματικά μοντέλα η χορήγηση HDL μετριάζει την επίδραση
της ενδοτοξίνης στην παραγωγή κυτταροκινών

• Σε πρόσφατη μελέτη χαμηλά επίπεδα APO A-1 ανεξάρτητος
παράγοντας θνητότητας (90d)

• Δυνατότητα ανάπτυξης θεραπείας που βασίζεται σε λιπίδια για
κίρρωση -σήψη

Επίπεδα HDL / APO A-1

Thabut D et al, Hepatology 2007
Tsai MH et al, J Hepatol 2009

Μεταβολές εντερικής χλωρίδας –
διαπερατότητας εντερικού φραγμού

και βακτηριακή μετατόπιση

βακτηριδιακή υπερανάπτυξη στη νήστιδα
κιρρωτικών ασθενών

Βακτηριακή μετατόπιση σε
μεσεντέριους λεμφαδένες

Πυλαία
υπέρταση
– οίδημα

Βακτηριαιμία

Αιμορραγική
καταπληξία

Διάσπαση
εντερικού φραγμού

Wiest et al, Hepatology 2005
Meddings  et al, Gut 2008

ελάττωση εντερικής κινητικότητας
+ κατάχρηση PPIs
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Βακτηριακή μετατόπιση και
υπερδυναμική κυκλοφορία

Albillos et al, Hepatology 2003
Ubeda  et al, Hepatology 2010

Βακτηριακή μετατόπιση

Παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών

Παραγωγή ΝΟ σε σπλαγχνική -συστηματική κυκλοφορία

Περιφερική αγγειοδιαστολή

Ανάπτυξη κιρσών οισοφάγου – κιρσορραγία
Ασκίτης

Ενεργοποίηση μονοκυττάρων λεμφοκυττάρων

Ενδεικτικοί παράγοντες βακτηριακής
μετατόπισης σε ανθρώπους - bDNA

• Σε πειραματική κίρρωση η ανίχνευση βακτηριακού DNA (bDNA ) σε ορό –

ασκίτη:

– αυξημένα επίπεδα TNF-α, IL-6 & ΝΟ

• Σε ανθρώπους bDNA σε ασκίτη – ορό σε 1/3 ασθενών με ασκίτη

– αυξημένη παραγωγή κυτταροκινών - ΝΟ

– ενεργοποίηση συμπληρώματος

– περιφερική αγγειοδιαστολή

– αύξηση HVPG

– ανάπτυξη οξείας επί χρονίας ηπατικής ανεπάρκειας

– κακή πρόγνωση - αυξημένη θνητότητα
Zapater et al, Hepatology 2008
Bellot et al, Hepatology 2010

Ενδεικτικοί παράγοντες βακτηριακής
μετατόπισης σε ανθρώπους - LBP

• Lipopolysacharide Binding Protein (LBP)

– πρωτείνη που παράγεται από ήπαρ σε απάντηση σε ενδοτοξιναιμία

– μικρός χρόνος ημίσειας ζωής

– δεν ανιχνεύει τη μετατόπιση Gram (+) βακτηριδίων

• Ασθενείς με παθολογικά αυξημένη LBP

– χαμηλότερη μέση αρτηριακή πίεση

– χαμηλότερη συστηματική αγγειακή αντίσταση

– αυξημένα επίπεδα προφλεγμονωδών κυτταροκινών – ΝΟ

– αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης βακτηριακής λοίμωξης

Albillos et al, Lancet 2004
Albillos et al Hepatology 2003
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Αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα

• Λοίμωξη του ασκιτικού υγρού χωρίς εμφανή ενδοκοιλιακή πηγή

λοίμωξης

• Η χαρακτηριστικότερη λοιμώδης επιπλοκή στην κίρρωση

• Επίπτωση: 7-23% των κιρρωτικών ασθενών με ασκίτη που

εισάγονται στο νοσοκομείο

• Πρόσφατα μείωση θνητότητας από 90% σε 15-20%

– οφειλόμενη στη λοίμωξη

– νεφρική ανεπάρκεια – ηπατονεφρικό σύνδρομο

– αιμορραγία από το γαστρεντερικό

Rimola et al, J Hepatol 2004

Παράγοντες κινδύνου

• Αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού

– 44% σε ασθενείς που δεν λαμβάνουν προφυλακτική αγωγή

– 67% σε ασθενείς σταδίου Child C 

– Συχνότερες λοιμώξεις: αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα & 

αυτόματη βακτηριαιμία

• Βαρύτητα ηπατικής νόσου

– Αλβουμίνη ορού

– Child-Pugh score

Deschenes et al, Am J Gastroenterol 1999

Παθογένεση ΑΒΠ

Εντερικά βακτηρίδια Μη εντερικά βακτηρίδια

Βακτηριακή μετατόπιση σε
μεσεντέριους λεμφαδένες

Πυλαία φλέβα

Δυσλειτουργία ΔΕΣ ήπατος
Πυλαιοσυστηματικές αναστομώσεις

Δυσλειτουργία ΔΕΣ ήπατος

Ελαττωμένη αντιμικροβιακή
δραστηριότητα ασκιτικού υγρού

ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ

ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ
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Διαγνωστική παρακέντηση για
διερεύνηση ΑΒΠ

Σε όλους τους κιρρωτικούς
ασθενείς με ασκίτη

που εισάγονται στο νοσοκομείο
Σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς
με ασκίτη που εμφανίζουν:
• συμπτώματα ή σημεία περιτοναϊκής
λοίμωξης

• συστηματικά σημεία λοίμωξης
(πυρετός – λευκοκυττάρωση)

• ηπατική εγκεφαλοπάθεια
• ταχεία επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας

Ασθενείς με ασκίτη και αιμορραγία
πριν τη χορήγηση

προφυλακτικών αντιβιοτικών

Rimola et al, J Hepatol 2004

Εναλλακτικές μέθοδοι
ταχείας διάγνωσης ΑΒΠ

Μελέτη Μέθοδος Νο
ασθενών

Ευαισθησία Ειδικότητα PPV NPV

Butani 
2004

Multistix10SG 75 83 99 91 98

Castellote 
2003

Reagent strip 128 96 89 74 99

Vanbiervlet 
2002

Multistix 8SG 72 100 100 100 100

Nousbaum 
2007

Multistix 8SG 1041 45 99 78 97

Parsi 2008 Lactoferrin 148 96 97 78 99

Nguen-Khac E et al, APT 2008

Διαγνωστικά κλειδιά

Αριθμός πολυμορφοπυρήνων
(ΠΠΝ) ασκιτικού υγρού
>250/mm3

Ασθενείς με αιμορραγικό
ασκίτη

Καλλιέργεια ασκιτικού υγρού

Εναρξη εμπειρικής
αντιβιοτικής αγωγής

Αφαίρεση ενός ΠΠΝ
για κάθε 250 
ερυθροκύτταρα

Φιάλες
αιμοκαλιέργειας
Ενοφθαλμισμός 10 ml

Καλλιέργεια αίματος
30-58% περιπτώσεων
ΑΒΠ συνοδεύονται από
βακτηριαιμία
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Αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα –
Υπεύθυνοι μικροοργανισμοί

• Θετική καλλιέργεια ασκιτικού υγρού μόνο σε ~ 40% των
περιπτώσεων

• Συχνότερα παθογόνα: 
– Gram (-) βακτηρίδια (συνήθως E coli)
– Gram (+) κόκκοι (στρεπτόκοκκος και εντερόκοκκος)

• 30% των Gram (-) ανθεκτικά σε κινολόνες
– συχνότερα σε ασθενείς υπό προφυλακτική αγωγή με
νορφλοξασίνη

• Λοιμώξεις με Gram (+) επικρατούν σε
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

Fernandez et al, Hepatology 2002
Wong et al, Gut 2005

Πολυανθεκτικά μικρόβια σε
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
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Acevedo et  al, J Hepatol 2009

Ειδικές λοιμώξεις ασκιτικού υγρού

ΒΑΚΤΗΡΙΑΣΚΙΤΗΣ

• Διαγνωστικά κριτήρια:

– Θετική καλλιέργεια ασκιτικού υγρού

– ΠΠΝ ασκιτικού υγρού < 250/mm3

– Απουσία εντοπισμένης ή συστηματικής λοίμωξης

EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatol 2010
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΣΚΙΤΗ
(συνήθως 2-3 ημέρες μετά την παρακέντηση)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ

ΠΠΝ ΑΣΚ ΥΓΡΟΥ
>250/mm3

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

ΠΠΝ ΑΣΚ ΥΓΡΟΥ <250/mm3

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (+)
ΠΠΝ ΑΣΚ ΥΓΡΟΥ <250/mm3

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (-)

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatol 2010

Δευτεροπαθής βακτηριακή περιτονίτιδα

• Αίτια:

– διάτρηση ή οξεία φλεγμονή ενδοκοιλιακών
οργάνων

– λοιμώξεις κοιλιακού τοιχώματος

– προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις

• Διαφορική διάγνωση από αυτόματη βακτηριακή
περιτονίτιδα είναι δύσκολη αλλά και απαραίτητη

διότι η δευτεροπαθής βακτηριακή περιτονίτιδα

CT κοιλίας και άμεση χειρουργική επέμβαση
Sheer & Runyon, Dig Dis 2005

Δευτεροπαθής βακτηριακή περιτονίτιδα (2)

• Διαγνωστικά κριτήρια
Πιο πιθανή όταν ισχύει ένα τουλάχιστον από:

μη απάντηση στην αντιβιοτική αγωγή
απομόνωση περισσότερων του ενός
μικροοργανισμών στο ασκιτικό υγρό
τουλάχιστον 2 από:

Glu < 50mg/dL 
Ολική πρωτεϊνη >10g/L
LDH > φυσιολογικά επίπεδα στον ορό

Sheer & Runyon, Dig Dis 2005
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Θεραπεία ΑΒΠ (1)

• Εναρξη εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής όταν

ΠΠΝ ασκιτικού υγρού > 250/mm3

• Αντιβιοτικό εκλογής σε ΑΒΠ κοινότητας: κεφοταξίμη

– ελάχιστη δόση 2g/12h

– διάρκεια θεραπείας: 5 – 10 ημέρες

• Εναλλακτικά αντιβιοτικά σε ΑΒΠ χωρίς επιπλοκές:

– αμοξυκυλλίνη-κλαβουλανικό οξύ, οφλοξασίνη, 
σιπροφλοξασίνη*

– συνήθης δόση για σοβαρές λοιμώξεις
* όχι για ασθενείς υπό προφυλακτική αγωγή με νορφλοξασίνη

EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatol 2010

Θεραπεία ΑΒΠ (2)

• Σε ασθενείς με ΑΒΠ χωρίς επιπλοκές

– όχι ειλεός, shock, αιμορραγία πεπτικού, ηπατική
εγκεφαλοπάθεια, κρεατινίνη >3mg/dL 

• Σύγκριση οφλοξασίνης PO (400 mg x 2) με

κεφοταξίμη IV  (2g x4)

• Ανάλογη αποτελεσματικότητα – διάρκεια αντιβιοτικής
αγωγής – επιβίωση ασθενών

• Οφλοξασίνη: πολύ χαμηλότερο κόστος

• Επίπτωση αντίστασης στις κινολόνες?

Navasa et al, Gastroenterology 1996

Ανάγκη τροποποίησης
εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής
σε ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
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Θεραπεία ΑΒΠ (3)

• Ασθενείς σε προφυλακτική αγωγή με κινολόνες ή

ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

χορήγηση carbapenems, glycopeptides

ΠΡΟΣΟΧΗ

όχι αμινογλυκοσίδες υψηλός κίνδυνος

νεφροτοξικότητας

Χορήγηση αλβουμίνης σε ΑΒΠ

ΑΒΠ

επίταση
περιφερικής αγγειοδιαστολής –

νεφρικής αγγειοσύσπασης

επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας

• Tυχαιοποιημένη ελεγχόμενη

μελέτη

• Χορήγηση αλβουμίνης IV

– 1,5 g/kg βάρους στις πρώτες 6 

h

– 1 g/kg βάρους την 3η ημέρα

Sort et al, NEJM 1999

Χορήγηση αλβουμίνης σε ΑΒΠ
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αλβουμίνη* *

*p<0.01

Sort et al, NEJM 1999
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Εκτίμηση απάντησης στη θεραπεία

• Κλινική παρακολούθηση
• Επαναληπτική παρακέντηση μετά 2 ημέρες

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
• Βελτίωση κλινικής εικόνας
• ΠΠΝ ασκιτικού υγρού <25% της
αρχικής τιμής

• Τροποποίηση αντιβιοτικής αγωγής
• Πιθανή δευτεροπαθής βακτηριακή περιτονίτιδα

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
• Επιδείνωση κλινικής εικόνας
• ΠΠΝ ασκιτικού υγρού >25% της
αρχικής τιμής

Wong et al, Gut 2005
EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatol 2010

Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος

• Οι συχνότερες λοιμώξεις στην κίρρωση / ιδιαίτερα σε γυναίκες : 7-

74%

• Ολιγο- ή ασυμπτωματικές/ βακτηριουρία

• Gram (-) βακτηρίδια

• Συχνά ανθεκτικά στελέχη ιδιαίτερα σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς

• Αμεση εμπειρική αγωγή

κινολόνες

εναλλακτικά αμοξυκυλλίνη-κλαβουλανικό οξύ, κεφαλοσπορίνες

3ης γενεάς, ιμιπενέμη

Lipsky et al, Ann Intern Med 1998
Christou et al, Am J Gastroenterol, 2007

Πνευμονία

• Ιδιαίτερα συχνή σε αλκοολικούς ασθενείς

• Στρεπτόκοκκος της πνευμονίας ο συχνότερος παθογόνος

μικροοργανισμός

• Εμπειρική αντιβιοτική αγωγή

συνδυασμός μακρολίδης ή λεβοφλοξασίνης με ένα από τα αντιβιοτικά:

κεφοταξίμη, κεφτριαξόνη, αμοξυκυλλίνη-κλαβουλανικό, ιμιπινέμη

• Συχνή η ενδονοσοκομειακή πνευμονία λόγω

ενδοτραχειακής διασωλήνωσης

επιπωματισμού οισοφάγου

ηπατικής εγκεφαλοπάθειας

• Προσοχή στην αντιβιοτική αγωγή

Christou et al, Am J Gastroenterol 2007
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Ενδονοσοκομειακή πνευμονία

Παθογόνοι μικροοργανισμοί

– Gram (-) βακτηρίδια (ψευδομονάδα)

– σταφυλόκοκκος

Προδιαθεσικοί παράγοντες

ενδοτραχειακή διασωλήνωση

επιπωματισμός οισοφάγου

ηπατική εγκεφαλοπάθεια

Εμπειρική αντιβιοτική αγωγή

– χορήγηση αντιψευδομοναδικού αντιβιοτικού

–προσθήκη αντιβιοτικού έναντι αναεροβίων + βανκομυκίνης/λινεζολίδης

σε υπόνοια εισρόφησης

Craven et al, Curr Opin Crit Care 2002

Αυτόματο βακτηριακό εμπύημα

• Λοίμωξη προϋπάρχοντος υδροθώρακα χωρίς συνοδό πνευμονία

• Ανάλογα εργαστηριακά ευρήματα πλευριτικού υγρού με του

ασκιτικού υγρού

• Ανάλογη παθογένεια

• Θετικές καλλιέργειες σε 75% 

• Παρουσία ΑΒΠ σε ~50%

• Θεραπεία: παρεντερική χορήγηση αντιβιοτικών

– χωρίς εκκενωτική παρακέντηση πλευριτικού υγρού

Xiol et al, Hepatology 1996
EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatol 2010

Προφύλαξη

• Αναστολή βακτηριακής μετατόπισης

• Αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου
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Μέτρα αναστολής
βακτηριακής μετατόπισης

• Εκλεκτική αποστείρωση του εντέρου
– Χορήγηση νορφλοξασίνης, ριφαξιμίνης ή άλλων αντιβιοτικών με πτωχή

απορρόφηση για την εξάλειψη των Gram (-) μικροοργανισμών

– Επιτυχή αποτελέσματα

• Χορήγηση προβιοτικών
– Μετατροπή σύνθεσης εντερικής χλωρίδας

– Αντικρουόμενα αποτελέσματα

– Κίνδυνος σήψης από Lactobacillus

• Χορήγηση β-αδρενεργικών αποκλειστών
– μείωση της πίεσης στην πυλαία έχει συσχετισθεί με ελάττωση

ανάπτυξης ΑΒΠ

– ευεργετική δράση προπρανολόλης ακόμη και σε μικρή μείωση πίεσης
πυλαίας (11%)

Tandon & Garcia-Tsao, Semin Liver Dis 2008

Χορήγηση ριφαξιμίνης σε μη
αντιρροπούμενη αλκοολική κίρρωση

• Χορήγηση ριφαξιμίνης (1200 mg/d) για 28 ημέρες σε 48 
ασθενείς με μη αντιρροπούμενη αλκοολική κίρρωση

• Μέτρηση ενδοτοξίνης πλάσματος και HVPG στις ημ 0 και
29

• Στατιστικά σημαντική μείωση
– επιπέδων ενδοτοξίνης πλάσματος στη συστηματική και
σπλαγχνική κυκλοφορία

– μείωση μέσων τιμών HVPG (από 17.6 σε 14.5 mmHg)

Vlachogiannakos et al, APT 2009

Χορήγηση ριφαξιμίνης σε μη
αντιρροπούμενη αλκοολική κίρρωση

Vlachogiannakos et al, APT 2009 
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Μακροχρόνια χορήγηση ριφαξιμίνης σε
μη αντιρροπούμενη αλκοολική κίρρωση

• Μακροχρόνια χορήγηση ριφαξιμίνης 1200 mg/d σε 23 ασθενείς με
μη αντιρροπούμενη αλκοολική κίρρωση

• Σύγκριση με 46 ιστορικούς μάρτυρες

• Σε ασθενείς υπό ριφαξιμίνη στατιστικά σημαντικά μικρότερος
κίνδυνος εμφάνισης
– λοιμώξεων, p<0.05

– κιρσορραγίας, p=0.011

– ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, p=0.034

– αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας, p=0.027

– ηπατονεφρικού συνδρόμου, p=0.037

• Στατιστικά σημαντικά υψηλότερη 5ετής επιβίωση σε ασθενείς υπό
ριφαξιμίνη (61% vs 13.5%, p=0.012)

Vlachogiannakos et al, AASLD 2010 

Προφύλαξη από βακτηριακές λοιμώξεις

Παράγοντες κινδύνου

Παράγοντας Είδος λοίμωξης Κίνδυνος
Συγκέντρωση ολ πρωτεϊνης ΑΒΠ 15% ενδονοσοκομειακά

ασκιτ υγρού(< 1 g/dL) 20-40% σε 1 έτος

Συγκέντρωση χολερυθρίνης ΑΒΠ 40% σε 1 έτος

(> 2,5mg/dL)

Αιμορραγία πεπτικού Βακτηριαιμία, ΑΒΠ 35-50% ενδονοσοκομειακά

πνευμονία

Προηγηθείσα ΑΒΠ ΑΒΠ 70% σε 1 έτος

Προφύλαξη σε ασθενείς
με αιμορραγία πεπτικού

• Κλινικό όφελος από βραχείας διάρκειας χορήγηση

αντιβιοτικών (5-7 ημέρες)

• Μετα-ανάλυση 5 μελετών
– Μείωση λοιμώξεων (45% vs 14%)

– Μειωμένη θνητότητα (24% vs 15%)

• Χρήση ΕΦ κεφτριαξόνης σε ασθενείς με προχωρημένη

κίρρωση

• Δυνατότητα χορήγησης κινολόνης PO σε ηπιότερη νόσο

Bernard et al, Hepatology 1999
Fernandez et al, Gastroenterology 2006
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Κιρρωτικοί ασθενείς με ασκίτη χωρίς
αιμορραγία

Ιστορικό προηγηθείσας ΑΒΠ

Συνεχής χορήγηση
νορφλοξασίνης (400 mg/d)
ή σιπροφλοξασίνη 750mg/w

Παραπομπή για
μεταμόσχευση ήπατος

Χωρίς ιστορικό προηγηθείσας ΑΒΠ

Ολική πρωτείνη >15g/L Ολική πρωτείνη <15g/L

Όχι προφύλαξη
Προφύλαξη

σε Child C κίρρωση

+

EASL Clinical Practice Guidelines, J Hepatol 2010

Πρωτογενής προφύλαξη ΑΒΠ

• 68 κιρρωτικοί ασθενείς με ασκίτη:
– Ολική πρωτεϊνη <15g/L

– Child-Pugh score >9 & χολερυθρίνη >3mg/dL

– ή νεφρική δυσλειτουργία (Creat >1.2mg/dL, BUN >25mg/dL

& Na <130mEq/L)

• Tυχαιοποίηση σε λήψη νορφλοξασίνης ή placebo

• Μελέτη επιβίωσης σε 3 μήνες και 1 έτος

• Δευτερεύοντες στόχοι:
– Εμφάνιση ΑΒΠ

– Ανάπτυξη ηπατονεφρικού συνδρόμου

Fernandez et al, Gastroenterology 2007

Fernandez et al, Gastroenterology 2007

Πρωτογενής προφύλαξη ΑΒΠ
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Κίρρωση

Βακτηριακή μετατόπιση

Βακτηριακές λοιμώξεις

SIRS/σηπτική κατάσταση

Επιδείνωση
αγγειοδιαστολής

Σηπτικό shock

Επινεφριδική
ανεπάρκεια

•Υπόταση
•Νεφρική δυσλειτουργία
•Εγκεφαλοπάθεια
•Διαταραχές πήξης

Θάνατος

Περιφερική
αγγειοδιαστολή

Υπερδυναμική
κυκλοφορία

•Αύξηση κιρσών –
κιρσορραγία
Ασκίτης

Tandon & Garcia-Tsao, Semin Liver Dis 2008

Πολυπαραγοντική ανάλυση για 
ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες

αποτυχίας ελέγχου της αιμορραγίας

 Odds ratio 95% CI p  

Βακτηριακές λοιμώξεις 4.56 (2.17-9.58) 0.0001

Ενεργός αιμορραγία 3.36 (1.61-6.96) 0.001 

Child-Pugh score 1.20 (1.06-1.37) 0.005 

 

 

Goulis et al, Hepatology 1998 

Βακτηριακή λοίμωξη

Παραγωγή ενδοτοξίνης

Παραγωγή κυτταροκινών
ενδοθηλίνης

ενδοηπατικής πυλαίας
πίεσης

παραγωγή NO

ενδοκιρσικής πίεσης

κιρσορραγία

συσσώρευσης αιμοπεταλίων
κατανάλωση παραγόντων πήξης

διαταραχές αιμόστασης

Goulis et al, Lancet 1999
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Εμφάνιση νεφρικής δυσλειτουργίας
μετά λοίμωξη

• Εμφάνιση νεφρικής δυσλειτουργίας σε ασθενείς με
εξελισσόμενη μικροβιακή λοίμωξη

Ηπατονεφρικό σύνδρομο

• Μετά από ΑΒΠ, ουρολοιμώξεις, λοιμώξεις ΓΕΣ, 
χοληφόρων

Salerno et al, Gut 2007
Fasolato et al, Hepatology 2007

Εμφάνιση νεφρικής δυσλειτουργίας
μετά λοίμωξη

Fasolato et al, Hepatology 2007

Εμφάνιση εγκεφαλοπάθειας μετά λοίμωξη

Λοίμωξη σε κίρρωση

Ενδοτοξιναιμία

Απευθείας δράση στα εγκεφαλικά
ενδοθηλιακά κύτταρα - αστροκύτταρα

Παραγωγή
προφλεγμονωδών κυτταροκινών , ΝΟ

Παραγωγή αντιδραστικών ριζών Ο2

Ελάττωση εγκεφαλικής κυκλοφορίας

Ηπατική εγκεφαλοπάθεια
Shawcross et al, J Hepatol 2004

Blei A, J Hepatol 2004
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Επινεφριδική ανεπάρκεια μετά λοίμωξη

• 101 κιρρωτικοί ασθενείς σε σοβαρή σηπτική κατάσταση

• Synacthen test

• Επινεφριδική ανεπάρκεια σε 51.5%

• Ασθενείς με επινεφριδική ανεπάρκεια

– Μακρότερο χρόνο νοσηλείας (81% vs 37%)

– Χαμηλότερη επιβίωση 90 ημ (15% vs 63%)

– Αυξημένη ανάγκη χορήγησης αγγειοσυσπαστικών (73% vs 

25%)

• Χορήγηση υδροκορτιζόνης
Tsai et al, Hepatology 2006
Fernandez et al, Hepatology 2006

Επινεφριδική ανεπάρκεια μετά λοίμωξη

• 25 συνεχόμενοι ασθενείς με σηπτικό shock (ομάδα 1) – 50 ιστορικοί

ασθενείς (ομάδα 2)

• Synacthen test εντός 24 h από εισαγωγή

• Επινεφριδική ανεπάρκεια σε 68% ασθενών ομάδας 1

– Child C: 75% / B:25%, p=0.08

• Χορήγηση υδροκορτιζόνης 50mg IV ανά 6h στην ομάδα 1

• Υπεροχή ομάδας 1 σε:

– Υποχώρηση σηπτικού shock 

– Επιβίωση σε μονάδα εντατικής θεραπείας

– Επιβίωση κατά τη νοσηλεία

• Ομως θανατηφόρες μυκητιασικές λοιμώξεις σε 2/25 ασθενείς ομάδας 1

Fernandez et al, Hepatology 2006

Συμπεράσματα
• Οι λοιμώξεις συχνότατη επιπλοκή κίρρωσης – πυλαίας υπέρτασης

– Ουρολοιμώξεις, ΑΒΠ, πνευμονία, βακτηριαιμία

• Σημαντικός ο ρόλος βακτηριακής μετατόπισης

– Στόχος η αναστολή της βακτηριακής μετατόπισης

• Πρόσφατα μείωση θνητότητας αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας

• Αντιβιοτική προφύλαξη σε ασθενείς με αιμορραγία ΑΠ , 

προηγούμενο ιστορικό ΑΒΠ, χαμηλή πρωτεϊνη ασκιτικού υγρού & 

προχωρημένη κίρρωση

• Αντιμετώπιση επινεφριδικής ανεπάρκειας σε κιρρωτικούς με

σηπτικό shock
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Περιτοναϊκή φυματίωση

• Κλινική εικόνα
χαμηλή πυρετική κίνηση
ασκιτικό υγρό με ολική πρωτεϊνη, 
λεμφοκυτταρικό τύπο και δεαμινάση
αδενοσίνης

• Διαγνωστικές δυσκολίες
– Καλλιέργεια ασκιτικού υγρού αρνητική
– ενδοδερμική έγχυση φυματίνης αρνητική

συνεπώς
λαπαροσκόπηση – περιτοναϊκή βιοψία

Hillebrand et al, Hepatology 1996

Πνευμονική φυματίωση

• Κλασσική λοιμώδης επιπλοκή σε αλκοολικούς
ασθενείς
– Πλευριτική συλλογή (ΑΡ)

• Πτωχότερη απάντηση στα αντιφυματικά φάρμακα
– Κίνδυνος αυξημένης αντίστασης σε πολλαπλά φάρμακα

• Επιβίωση ενός έτους ~50%

• Αυξημένος κίνδυνος ηπατοτοξικότητας των
φαρμάκων

• Υψηλότερη συχνότητα υποτροπών
Thulstrup et al, Epidemiol Infect 2000
Park et al, J Infect 2010
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SIRS, σηπτική κατάσταση, σηπτικό
shock

• Σύνδρομο Συστηματικής Φλεγμονώδους Απάντησης (SIRS):
– Θερμοκρασία >38.50 C ή <360 C 
– Σφύξεις >90/min
– Αναπνοές >20/min
– PaCO2 < 4.3 kPa
– WBC > 12 x 109/L ή < 4 x 109/L 
– >10% ανώριμα ουδετερόφιλα

• Σηπτική κατάσταση: SIRS + επιβεβαιωμένη βακτηριακή λοίμωξη
• Σοβαρή σηπτική κατάσταση: οργανική ανεπάρκεια & υπόταση που
απαντά σε αναπλήρωση όγκου

• Σηπτικό shock: Σηπτική κατάσταση με υπόταση που δεν απαντά σε
αναπλήρωση όγκου, οργανική ανεπάρκεια, ανάγκη χορήγησης
ινότροπων

2 ή περισσότερα

CritCare Med 1992;20:864-874
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