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Εηζαγσγή 

 

 Απνζηήκαηα ήπαηνο 

• Μνλήξεηο ή πνιιαπιέο αιινηώζεηο 

• Δηάκεηξνο από κεξηθά ρηιηνζηά εώο 

πνιιά εθαηνζηά 

• Ππξεηόο-Άιγνο-Ηπαηνκεγαιία 

• Ίθηεξνο(εμωεπαηηθή απόθξαμε) 

• Εκπύεκα ζωξαθηθήο θνηιόηεηαο-

Πλεπκνληθό 

απόζηεκα(ππνδηαθξαγκαηηθή 

εληόπηζε) 

 

 

 

Αιτιολογία 

Απνζηήκαηα από θνηλά ππνγόλα κηθξόβηα 

Ακνηβαδηθά απνζηήκαηα  

Κξππηνγελή απνζηήκαηα(πεξηζηαηηθό πξνο παξνπζίαζε) 

Παξνπζίαζε Πεξηζηαηηθνύ 
 

Άξξελ αζζελήο 63 εηώλ 

Δηαθνκηδή από Γεληθό Πεξηθεξεηαθό Ννζνθνκείν  

Εκπύξεην κε ξίγνο, ηάζε πξνο έκεην, απνθξαθηηθό ίθηεξν. 

Απεηθνληζηηθόο έιεγρνο CT θνηιίαο-MRI θνηιίαο-ρνιναγγεηνπαγθξεαηνγξαθία:παξνπζία 

παρπηνηρωκαηηθνύ πνιπινβωηνύ κνξθώκαηνο ζην δεμηό επαηηθό ινβό 8x7,6 cm. 

• 15% ησλ αζζελώλ  κε επαηηθό απόζηεκα κπνξεί λα  κελ έρνπλ 

ππξεηό, ελώ 11% κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ κε  δηάξξνηα. 

• Aζζελείο κε πςειό ππξεηό ιεπθνθπηηάξσζε    θαη ζεκεία 

ζεςαηκία   όπσο ζηελ πεξίπησζή καο έρνπλ   καθξύηεξν ρξόλν 

λνζειείαο από αζζελείο ρσξίο ζεπηηθό ζνθ 

• Η ζλεηόηεηα  από αζζελείο κε  αηηκεηώπηζε επαηηθνύ 

απνζηήκαηνο κπνξεί λα αγγίμεη ηα 6% 



  CT έιεγρνο κε ελδνθιέβην ζθηαγξαθηθό όπνπ αλαδεηθλύεηαη επκέγεζεο   

επαηηθό απόζηεκα πξνεγρεηξεηηθά θαη κεηεγρεηξεηηθή εηθόλα 2 κήλεο κεηά  
Δηεγρεηξεηηθέο εηθόλεο παξνρέηεπζεο ηνπ επαηηθνύ απνζηήκαηνο 



Αντιμετώπιση/ Θεραπεία ηπατικών αποστημάτων 

• Πξώηεο εθινγήο: 

 Σπλδπαζκέλε αληηβηνηηθή ζεξαπεία 

 Δηαδεξκηθή παξνρέηεπζε ππό CT θαζνδήγεζε. 

• Χεηξνπξγηθή ζεξαπεία ελδείθλπηαη επη απνηπρίαο ηωλ παξαπάλω, επκεγέζε 

απνζηήκαηα, πιήξε εμαίξεζε θιεγκνλώδνπο εζηίαο. 

 

 

 

• Κιηληθή θαη εξγαζηεξηαθή επηβεβαίωζε επαηηθνύ απνζηήκαηνο 

• Αλνηθηή παξνρέηεπζε επαηηθνύ απνζηήκαηνο θαη ρνινθπζηεθηνκή 

• Από ηηο θαιιηέξγεηεο δελ ηαπηνπνηήζεθε ζπγθεθξηκέλνο παζνγόλνο 

κηθξννξγαληζκόο 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ- ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

• ηε βηβιηνγξαθία,ην θπξηόηεξν παζνγόλν  ζην αίκα ηνπ θαη  ζην πύν  

ηνπ επαηηθνύ απνζηήκαηνο είλαη ε Κlebsiella pneumonia 59% kαη 

47% αληίζηνηρα. 

• Σα θξππηνγελή ραξαθηεξίδνληαη από κε αλάπηπμε κηθξνβίσλ ζηηο 

θαιιηέξγεηεο αίκαηνο θαη πύνπ  θαη θαηακεηξνύλ πε΄ξηπνπ 20% 

• Απνζηήκαηα κηθξόηεξα από  3 εθ κεγίζηεο δηακέηξνπ 

αληηκεησπίδνληαη ζπληεξεηηθά κε αληηβηνηηθή ζεξαπεία, 

•  >3εθ παξνρέηεπζε θαη αληηβίσζε ,  

• >5εθ θαη κε παξνπζία δηαθξαγκαηίσλ εληόο ηνπ απνζηήκαηνο 

ρεηξνπξγηθή παξνρέηεπζε . 

• Σα επαηηθά απνζηήκαηα κπνξεί λα δηαθνξνδηαγλσζηνύλ από 

θαθνήζε λνζήκαηα ηνπ ήπαηνο όπσο επαηνθπηηαξηθό,εζηηαθό 

ρνιάγγεην,ή θπζηαδελνθαξθίλσκα κεδηαθξηηά απεηθνληζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ CT θαη MRI θαξηληθνύο δείθηεο (ζηελ 

πεξίπησζε καο AFP,CE,CA-19,9 ήηαλ θπζηνινγηθνί),θαζώο θαη 

΄παξαζηηηθέο θύζηεηο(αληηερηλνθνθθηθά αληηζώκαηα αξλεηηθά ζηελ 

πεξίπησζή καο). 

• ε ππνθάςηα πεξηζζόηεξν,αιιά θαη ελδν επαηηθά απόζηεκαηα ε 

ιαπαξνζθνπηθή παξνρέηεπζε έρεη απόιπηε έλδεημε. 

 




