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Αιτία εισόδου

Γυναίκα, 30 ετών, κάτοικος Αντιπάρου, εισάγεται λόγω
εμπυρέτου, κοιλιακού άλγους και διαρροϊκών
κενώσεων.



Παρούσα νόσος (1) 

Η παρούσα νόσος της ασθενούς άρχεται από 15ημέρου, όταν η ασθενής παρουσίασε: 

 δεκατική πυρετική κίνηση (ως 37.6ºC καλώς ανεκτή, ως δύο κύματα/ημέρα, 

υφιέμενη με κοινά αντιπυρετικά δισκία),

 διάχυτο κοιλιακό άλγος με κωλικοειδείς χαρακτήρες (χωρίς αντανακλάσεις, 
επιδεινούμενο με τη λήψη τροφής) και

 διαρροϊκές κενώσεις (ως 3/ημέρα) με έπειξη για αφόδευση και ανακούφιση έπειτα
από αυτή, με πρόσμιξη βλέννης χωρίς την παρουσία αίματος.

Την 4
η ημέρα των συμπτωμάτων, επικοινώνησε με τον θεράποντα ιατρό της και της

συνεστήθη εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή με συνδυασμό σιπροφλοξασίνης και
μετρονιδαζόλης.



Παρούσα νόσος (2) 

 Μετά από λήψη των ανωτέρω αντιβιοτικών για 3 ημέρες επισκέφτηκε το ΚΥ Πάρου
λόγω μη βελτίωσης των συμπτωμάτων, υπεβλήθη σε κλινικό και εργαστηριακό
έλεγχο (αποτελέσματα δεν προσκομίζονται). 

 Δόθηκε η οδηγία για συνέχιση της ίδιας αντιβιοτικής αγωγής μέχρι τη συμπλήρωση
7 ημερών.

 Από 3ημέρου, η ασθενής παρουσίασε αύξηση της πυρετικής κίνησης με εμπύρετο
ως 38.5

o
C χωρίς φρίκια/ρίγος, επιδείνωση του κοιλιακού άλγους (με ίδιους

χαρακτήρες) και αύξηση της συχνότητας των διαρροϊκών κενώσεων (~ 5/ημέρα). 

Με αυτή την εικόνα, εισήχθη στην κλινική μας για περαιτέρω διερεύνηση και
αντιμετώπιση.



Ατομικό αναμνηστικό και φαρμακευτική αγωγή

Γλυκογονίαση τύπου Iβ

(διάγνωση με βιοψία ήπατος στην εφηβική ηλικία)

 Στο πλαίσιο της γλυκογονίασης:

❑ Ουδετεροπενία υπό G-CSF (Zarzio inj 30 IU/d)

❑ Crohn’s-like εντεροκολίτιδα υπό sachs 5-ASA (4g/d)

❑ Υπερουριχαιμία υπό δισκία αλλοπουρινόλης (400 mg/d)



Ανασκόπηση συστημάτων

Ουδέν πέραν των αναφερομένων

στην παρούσα νόσο.



Κλινική εξέταση

 Όψη πασχούσης, εικόνα υποθρεψίας

 Θ:38
ο
C, ΑΠ 100/55 mm Hg, ΚΣ 88/min, SpO

2
98% (στον αέρα)

 Αναπνευστικό: διάχυτη μείωση ΑΨ άμφω, χωρίς επιπρόσθετους ήχους

 Κυκλοφορικό: S1, S2 ρυθμικοί, ευκρινείς, χωρίς φυσήματα

 Κοιλία: εντερικοί ήχοι παρόντες φυσιολογικοί, μαλακή, ευπίεστη, διάχυτα
ευαίσθητη κατά την εν τω βάθει ψηλάφηση, ήπαρ (+++)/σπλην (++), 

δακτυλική εξέταση δεν διενεργήθηκε, από επίδειξη κένωσης μη ύπαρξη
αιμορραγίας

 Νευρολογική εξέταση: πλήρως προσανατολισμένη σε χωροχρόνο, GCS 

15/15, χωρίς εστιακή σημειολογία

 Δέρμα: ωχρότητα, χωρίς εξάνθημα

 Μυοσκελετικό: χωρίς ενεργό αρθρίτιδα/υμενίτιδα



 ΗΚΓ: SR, HR 80/min, χωρίς ισχαιμικές αλλοιώσεις ή

διαταραχές επαναπόλωσης

 Ro θώρακος: χωρίς παθολογικά ευρήματα πλην μεγαλύτερης

του φυσιολογικού άνωσης του δεξιού ημιδιαφράγματος

(ηπατομεγαλία) 

ΗΚΓ – Ro θώρακος



Εργαστηριακός έλεγχος (1)

Παράμετρος Τιμή

Hb 8.7

RBC 3.22

WBC 1640

PMNs 700

PLTs 237000

ΔΕΚ 21000

Σάκχαρο 91

Ουρία 14

Κρεατινίνη 0.7

Να 138

Κ 3.4

Ca 8.6

Παράμετρος Τιμή

Ουρικό οξύ 10.2

Ολικό λεύκωμα 9

Αλβουμίνη 3.5

SGOT 5

SGPT 5

GGT 11

ALP 127

Χολερυθρίνη 0.79

LDH 77

CPK 16

Λιπάση 8

Αμυλάση 37

Παράμετρος Τιμή

CRP 135

TKE 110

INR 0.9

D-Dimers 500



Εργαστηριακός έλεγχος (2)

 Γενική ούρων: πυοσφαίρια 0-2 κοπ, ερυθρά 0-2 κοπ, γλυκόζη

(-), λεύκωμα 20 mg/dl, νιτρώδη (-), ΕΒ 1025, pH 6

 Καλλιέργεια ούρων (αναμένεται) 

 Αιμοκαλλιέργειες (x3)

 Εστάλησαν γενική-παρασιτολογική κοπράνων, κ/α κοπράνων

για κοινά εντεροπαθογόνα με αναζήτηση για τοξίνες Α/Β για C.

difficile (αναμένονται)



Με βάση τα παραπάνω,                     

πιθανές διαγνώσεις/ερωτήσεις/σκέψεις ???



Διαφοροδιάγνωση

Εμπύρετο + κοιλιακό άλγος + διάρροιες
= ΕΝΤΕΡΟΚΟΛΙΤΙΔΑ

 Λοιμώδης εντεροκολίτιδα

❑ Μικροβιακή: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia

❑ Ιογενής: Norovirus γαστρεντερίτιδα

 CMV-κολίτιδα

 Ουδετεροπενική κολίτιδα

 Έξαρση προϋπάρχουσας Crohn’s like νόσου

 Ψευδομεμβρανώδης εντεροκολίτιδα (Clostridium difficile)

ΔΔ κολίτιδας στην ασθενή μας



Νοσήματα μεταβολισμού γλυκογόνου
(GSDs)



Γλυκογονίαση IA, IB

 ΙΑ (=νόσος von Gierke): έλλειψη G6Pase, >80% γλυκογονίασης τύπου Ι

 ΙΒ: έλλειψη τρανσλοκάσης G6P (>100 μεταλλάξεις γνωστές)

 Επίπτωση: 1/100.000 γεννήσεις

 Αυτοσωμική υπολειπόμενη κληρονομική μετάδοση

 Διάγνωση με γενετικό έλεγχο τους πρώτους 6 μήνες ζωής

 Κλινική εικόνα: ηπατομεγαλία, σπασμοί λόγω υπογλυκαιμίας, ελλιπής ανάπτυξη, 

πρόσωπο δίκην κούκλας

 Μεταβολικές διαταραχές: υπογλυκαιμία, γαλακτική οξέωση, υπερτριγλυκεριδαιμία, 

υπερουριχαιμία

 Επιπλοκές: ΧΝΝ, αδενώματα ήπατος, ΗΚΚ

 Ιδιαιτερότητες GSD1B:

➢ Ουδετεροπενία + διαταραχές λειτουργικότητας PMNs

➢ Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις

➢ Crohn’s-like colitis



Γλυκογονίαση IA, IB

 Στόχος θεραπείας: διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων σακχάρου αίματος

➢ Άμυλο αραβοσίτου κάθε 4-6h

➢ Συχνά μικρά γεύματα

➢ Σύνθετοι CHO (βραδεία απορρόφηση)

➢ Αποφυγή λακτόζης, γαλακτόζης, φρουκτόζης, σουκρόζης



Εργαστηριακός έλεγχος (3)

 Προκαλσιτονίνη αρνητική

 CMV IgM (-), CMV IgG (+) (131 IU/ml)

 CMV-DNA στο πλάσμα (rt-PCR): δεν ανιχνεύθηκαν copies

 Αιμοκαλλιέργειες: αρνητικές

 Καλλιέργεια ούρων χωρίς ανάδειξη παθογόνου

 Γενική κοπράνων: αρκετά πυοσφαίρια, άφθονη βλέννη, αρκετοί
μύκητες Candida spp

 Κ/α κοπράνων (δύο δείγματα) (-) για κοινά εντεροπαθογόνα

 Τοξίνες Α/Β για C. difficile (-)

 Παρασιτολογική κοπράνων (τρία δείγματα): (-)



CT άνω/κάτω κοιλίας (1)



CT άνω/κάτω κοιλίας (2)



CMV-κολίτιδα

 Επανενεργοποίηση λανθάνουσας λοίμωξης

 Συσχέτιση με βαριά ανοσοκαταστολή π.χ. HIV με CD4<50

 Δεύτερη σε συχνότητα προσβολή τελικού οργάνου μετά την CMV 

αμφιβληστροειδίτιδα

 Συνυπάρχει συχνά με ιαιμία (διεισδυτική CMV νόσος) 

 Κλινική εικόνα: πυρέτιο, κοιλιακό άλγος, διάρροιες, απώλεια βάρους, 
κακουχία, αιματοχεσία

 Ενδοσκοπικά ευρήματα: νεκρωτική κολίτιδα, διαβρώσεις, εξελκώσεις

 Βιοψία ΠΕ: φλεγμονή, νέκρωση, καταστροφή ενδοθηλιακών κυττάρων

 Διάγνωση: χρώση hematoxylin/eosin για CMV έγκλειστα + 

ανοσοϊστοχημεία + PCR για CMV-DNA στον ιστό

 Θεραπεία: ganciclovir για 3-6 εβδομάδες



Ουδετεροπενική εντεροκολίτιδα (τυφλίτιδα)

 Βαριά νεκρωτική εντεροκολίτιδα σε σοβαρή ουδετεροπενία (PMNs <500)

 Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες μετά από λήψη ΧΜΘ με τοξική
δράση στον ΓΕ βλεννογόνο

 Συχνότερη εντόπιση: τελικός ειλεός, τυφλό, ανιόν κόλον

 Πολυμικροβιακές και μυκητιασικές λοιμώξεις

 Κλινική εικόνα: πυρετός, κοιλιακό άλγος, διάρροιες, ναυτία, έμετοι, 
αιματοχεσία (εικόνα οξείας σκωληκοειδίτιδας)

 Αντένδειξη για κολοσκόπηση (κίνδυνος διάτρησης)

 Επιπλοκές: περιτονίτιδα, διάτρηση, βαριά αιμορραγία, σήψη

 Θεραπεία: ουδέν per os, Levine, iv υγρά, ΜΣΕ/FFPs, ευρέως φάσματος
αντιβιοτικά, G-CSF, χειρουργείο



Ουδετεροπενική κολίτιδα (CT)



Πορεία νόσου (1)

 Ετέθη πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη ως επί ουδετεροπενικού εμπυρέτου
επί 3ήμερο.

 Ετέθη G-CSF καθημερινά. 

 Μετά την CT κοιλίας (1
η ημέρα νοσηλείας), ενημερώθηκαν οι

γαστρεντερολόγοι και συνεστήθη η προσθήκη μετρονιδαζόλης (ενίσχυση
αναερόβιας κάλυψης).

 Προγραμματίστηκε κολοσκόπηση και λήψη βιοψιών. 

 Μέχρι τη διενέργεια της κολοσκόπησης (3
η ημέρα νοσηλείας), σημειώθηκε

υποχώρηση του εμπυρέτου, βελτίωση του κοιλιακού άλγους και μικρή
βελτίωση -αλλά όχι- ύφεση των διαρροϊκών κενώσεων. 



Ευρήματα κολοσκόπησης

 Ορθό: ήπιο οίδημα (βιοψία υγιές κόλον)

 Σιγμοειδές, κατιόν/εγκάρσιο/ανιόν κόλον: ευθρυπτότητα
βλεννογόνου με οίδημα, ερυθρότητα και κατά τόπους εξελκώσεις
(βιοψία πάσχον κόλον)

 Τυφλό: οίδημα, υπεραιμία

 Ειλεοτυφλική βαλβίδα: εικόνα έντονης φλεγμονής (βιοψία)

 Τελικός ειλεός: κατά τόπους αφθώδεις εξελκώσεις (βιοψία)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ενδοσκοπική εικόνα συμβατή με Crohn’s-like 

εντεροκολίτιδα, με επιδείνωση σε σχέση με ενδοσκοπικό έλεγχο
προ 6-ετίας



Πορεία νόσου (2)

 Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της κολοσκόπησης με τον θεράποντα
γαστρεντερολόγο και συνεστήθη έναρξη βουδεσονίδης 9mg x1 ως
επί έξαρσης της προϋπάρχουσας ΙΦΝΕ.

 Η ασθενής παρέμεινε απύρετη και μερικώς βελτιωμένη, αλλά οι
διάρροιες επέμεναν…

 Την 5
η ημέρα νοσηλείας, λάβαμε προφορική εκτίμηση από τους

παθολογοανατόμους για τα αποτελέσματα των βιοψιών. 



Ιστολογικά ευρήματα

 Υγιές κόλον (ορθό): ήπιο οίδημα χορίου

 Πάσχον κόλον (σιγμοειδές, κατιόν/εγκάρσιο/ανιόν κόλον): οίδημα, 

φλεγμονώδεις διηθήσεις, επιφανειακές διαβρώσεις με βλεννοπυώδη
εξιδρώματα σε μεγάλη έκταση (ψευδομεμβράνες)

 Ειλεοτυφλική βαλβίδα: ήπια χρόνια μη ειδική φλεγμονή

 Τελικός ειλεός: χωρίς εμφανείς αλλοιώσεις

Ευρήματα συμβατά με

ΨΕΥΔΟΜΕΜΒΡΑΝΩΔΗ ΕΝΤΕΡΟΚΟΛΙΤΙΔΑ
(δεν στοιχειοθετείται εικόνα Crohn’s-like κολίτιδας στο παρόν υλικό).  



Πορεία νόσου (3)

 Διακοπή πιπερακιλλίνης/ταζομπακτάμης και μετρονιδαζόλης iv.

 Έναρξη βανκομυκίνης per os 125 mg x4.

 Εντός 48h από την έναρξη της αγωγής, πτώση δεικτών φλεγμονής
και υποχώρηση των διαρροιών.

 Εξιτήριο με οδηγία συνέχισης της αγωγής μέχρι τη συμπλήρωση 10 

ημερών θεραπείας. 



Clostridium difficile



Clostridium difficile infection (CDI)

 Κολίτιδα σχετιζόμενη με τη λήψη αντιβιοτικών

 Παράγοντες κινδύνου: αντιβιοτικά, ηλικία >65, 

πολλαπλές νοσηλείες, χρήση PPIs, ΙΦΝΕ

 Κλινική εικόνα: οξεία διάρροια με βλέννη (>3 

κενώσεις/24h), κωλικοειδές κοιλιακό άλγος, 
πυρέτιο, ναυτία, ανορεξία

 Δ/Δ: οξεία κοιλία (ειλεός, συστροφή, ισχαιμία), 

λοιμώδης διάρροια, ΙΦΝΕ, μικροσκοπική κολίτιδα

 Παθοφυσιολογία: κοπρανοστοματική μετάδοση, 

τοξίνες Β>Α, TNF, IL-1, IL-6, IL-8



Αντιβιοτικά σχετιζόμενα με CDI

Ισχυρή συσχέτιση Μέτρια συσχέτιση Ασθενής συσχέτιση

Φθοριοκινολόνες Μακρολίδια Αμινογλυκοσίδες

Κλινδαμυκίνη
Τριμεθοπρίμη/

σουλφαμεθοξαζόλη
Τετρακυκλίνες

Κεφαλοσπορίνες Βανκομυκίνη

Πενικιλλίνες Μετρονιδαζόλη



Ενδοσκοπική εικόνα CDI



Διαγνωστικός αλγόριθμος CDI



Βασικές αρχές θεραπείας CDI

 Άμεση διακοπή ενοχοποιούμενου αντιβιοτικού

 Μέτρα υγιεινής (πλύσιμο χεριών)

 Αποφυγή λοπεραμίδης και οπιοειδών

 Διόρθωση αφυδάτωσης και ηλεκτρολυτικών διαταραχών

 Εκτίμηση βαρύτητας CDI (WBC, κρεατινίνη κλπ)

 Θεραπεία ΜΟΝΟ των συμπτωματικών ασθενών!

 Μετρονιδαζόλη συχνά αναποτελεσματική



Θεραπεία CDI

 1
ο επεισόδιο: βανκομυκίνη po 125mg x4 για 10d ή fidaxomycin po 

200mg x2 για 10 ημέρες, εναλλακτικά: μετρονιδαζόλη po 500mg x3 για
10-14 ημέρες.

 1
η υποτροπή: 

❑ Αν προηγήθηκε βανκομυκίνη, χορηγούμε fidaxomycin ή διαλείπον
σχήμα βανκομυκίνης με tapering.

❑ Αν προηγήθηκε fidaxomycin/μετρονιδαζόλη, χορηγούμε
βανκομυκίνη.

 Επόμενες υποτροπές: βανκομυκίνη με tapering ή fidaxomycin ή
βανκομυκίνη για 10 ημέρες και μετά ριφαξιμίνη 400mg x3 για 20d ή
μεταμόσχευση κοπράνων.

 Επιπλεγμένη CDI (shock, ειλεός, μεγάκολο): βανκομυκίνη εντερικά
500mg x4 + μετρονιδαζόλη iv 500mg x3. 



Ευχαριστώ πολύ!


