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Oξεία χολοκυστίτιδα

• Λοίμωξη, επιμόλυνση 

περιεχομένου σε 22-

46% των περιπτώσεων

• Τα κυριότερα παθογόνα 

είναι εντεροβακτηριακά

• Σε επέμβαση εντός 48 

ωρων τα αντιμικροβιακά 

μπορούν να διακοπούν 

σε ανεπίπλεκτη, άλλως 

διαρκεια 4-7 ημέρες
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Χειρουργική Κλινική, 2017

• Κλήση για εκτίμηση…. Και αρχίζει η παρουσίαση «Εχουμε 

έναν άνδρα, 48 ετών, παχύσαρκο, με χολοκυστίτιδα που 

μπήκε προχθές. Του βάλαμε Mefoxil-Flagyl…”

•S T O P !
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• Σκοπός της επιστήμης δεν είναι να ανοίγει μιά πόρτα 
στην ατέλειωτη γνώση, αλλά να βάζει ένα όριο στα 
ατέλειωτα λάθη.

• Bertolt Brecht. “Γαλιλαίος» , 1938
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΕΡΙΤΤΗ

ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

•OXI ΜΕFOXIL KAI FLAGYL

•OXI MERONEM KAI FLAGYL

•OXI BEGALIN KAI DALACIN

•OXI TAZOCIN KAI DALACIN

•OXI AVELOX KAI FLAGYL
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ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ 

ΑΛΗΘΕΣ....
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Από Χειρουργό SMS!
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Σενάριο 1….

Άνδρας 76 ετών προσκομίζεται στο ΤΕΠ από ΕΚΑΒ με 
όψη πάσχοντος και ωχρότητα.Η συνοδός του
αναφέρει ότι ο ασθενής παρουσίασε πυρετό με ρίγος 
και κοιλιακό άλγος απο 24ώρου, καθώς και ότι πάσχει 
απο ΑΥ.
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Κατόπιν εξέτασης ο ασθενής έχει:                   

●Ζωτικά σημεία: θερμοκρασία 39.3 ˚C, 118 σφύξεις, 
αναπνοές 31/min , Α.Π. 85/50 mmHg.

● Καρδιά S1,S2 ρυθμικοί, ταχυκαρδία.

●Αναπνευστικό ψιθύρισμα: μείωση ΑΨ βάσεων
άμφω χωρίς επιπρόσθετους ήχους

●Κοιλιά : άλγος στο επιγάστριο και δεξιό υποχόνδριο
στην εν τω βάθει ψηλάφηση (σημείο Murphy θετικό)

●Επισκόπηση : ικτερική χροιά σκληρών.
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Περιπτώσεις που απαιτείται άμεση εμπειρική
αντιμικροβιακή θεραπεία είναι: 

α. Σημεία εστιακής λοίμωξης (πνευμονία, 
πυελονεφρίτις, χολαγγεϊίτις)

β. Σηπτικοί ασθενείς

γ. Εμπύρετο σε λευκοπενικό

δ. Πιθανή οξεία ενδοκαρδίτις

ε. Πυώδης μηνιγγίτις

στ. Οξεία νεκρωτική κυτταρίτις
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Χορηγούμε, αφού πήραμε  Κ/α αίματος, αντιβιοτικό …ναι, 
αλλά ποιο;

Ε ξ α ρ τ ά  τ  α  ι…*
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Eπιλογή σκεπτόμενοι ….. 

• Ασθενή – αλλεργίες κτλ: Δεν έχει 

αλλεργίες

• Συνήθη παθογόνα λοίμωξης.. εδώ 

χολαγγειϊτιδα, άρα  E.coli και άλλα 

Εντεροβακτηριακά

• Προφίλ αντοχής τους στον χώρο και, 

κυρίως….
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Και K Y Ρ Ι Ω Σ….

•Πάντα ρωτάμε αν εχει μπει σε νοσοκομείο 
πρόσφατα, και τι αντιβιοτικά έχουν ληφθεί το 
τελευταίο τρίμηνο

•Προσπαθούμε να αποφύγουμε τη χορήγηση
αντιβιοτικών της ίδιας ομάδας με αυτή που είχε
χορηγηθεί προσφάτως.

•Εδώ ο ασθενής: «Όχι» και στα δύο.
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Χορηγούμε, αφού πήραμε  Κ/α αίματος, αντιβιοτικό …ναι, 
αλλά ποιο; [Σ.Β ασθενους=50 κιλά]

1. Ampicillin/sulbactam 3.0 g + Amikacin 750 mg

2. Cefoxitin 2g

3. Meropenem 1.0 g + Amikacin 750 mg

4. Ciprofloxacin 400 mg

5. Amikacin 750 mg
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Και ο ΧΡΟΝΟΣ.
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Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical 

determinant of survival in human septic shock

Kumar et al. Crit Care Med 2006; 34: 1589



✓ Επιλογή Παθολόγων στο ΤΕΠ ηταν 

Begalin συν μία εφ άπαξ δόση αμικασίνης

✓…….η καλλιέργεια αίματος ανέδειξε 

πανευαίσθητo E.coli 

✓Όλα καλά; Όχι, αν υπάρχει απόφραξη 

χοληδόχου πόρου!
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Ελεγχος προέλευσης σήψης 
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Αν σκεπτόμαστε πολυανθεκτικό

• 8-5-15 Κλήση από ΨΧ: νοσηλευόμενος, 71 ετων 
(ΟΨΣ) πυρετός 39, 3, bil=8.5 (A=7.1) ALP=1901,
γ-GT=638 CRP=166…Ερώτηση «Πίεση;» 
Απάντηση: «90 mm Hg” Ιστορικό «ήταν, νομιζω, 
καιρό στο Λαϊκό, χειρουργήθηκε, πήγε Μονάδα..» 
λέω «Καλλιέργειες αίματος και φωνάξτε 
χειρουργούς»

• Χειρουργοί «Καναμε CT, τον πήραμε, τι να 
βάλουμε;»

• Απάντηση Colistin 900000 u φόρτιση, μετα 24 ωρες
4.500.000 x 2, Tigecyclin 200 mg x 2” και βανκομυκίνη 20 
mg/KgΒΣ x 2….
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΝ 

ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ

✓ Νοσηλεία το τελευταίο τρίμηνο ≥ 2 ημερών.

✓ Χορήγηση αντιμικροβιακών ευρέος  φάσματός το 

τελευταίο τρίμηνο.

✓ Νοσηλεία σε ΜΕΘ.
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Ο ορισμός του ..πολυανθεκτικού
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Ηθελα, βασικά να 

καλύψω KPC

Απάντηση 

Εργαστηρίου Gram + 

κοκκος σε αλυσσεις

S.faecalis



Kαι ο (αγγλικός) ορισμός για τον 

Λοιμωξιολόγο
• His guess is better than yours! 
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ΣΥΝΗΘΗ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

• Κάλυψη για ευρύτερο φάσμα, μεγαλύτερο διάστημα από 

όσο απαιτείται.

• Προσθήκη μετρονιδαζόλης σε αντιμικροβιακό που 

καλύπτει και αναερόβια (πχ Begalin, Tazocin, Mefoxil, 

Invanz, Meronem)

• Μη πλήρης έλεγχος της ενδοκοιλιακής πηγής σήψης
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