
Παρουσίαση περιστατικού

Μ.Ε.Θ. – Ν.Ε.Ε.Σ. Κοργιαλένειο Μπενάκειο
Γιώργος Ρ. Κασσιανίδης Παθολόγος, εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΝΕΕΣ

Χρυσόστομος Κάτσενος Διευθυντής Παθολόγος Εντατικολόγος ΜΕΘ ΝΕΕΣ
Αθανάσιος Παπανικολάου Διευθυντής Ορθοπαιδικός ΝΕΕΣ

Κων/νος Μανδραγός Παθολόγος, Λοιμωξιολόγος Εντατικολόγος, Συντονιστης
Διευθυντής ΜΕΘ ΝΕΕΣ



Ιστορικό

• Ασθενής 46 ετών προσήλθε στα ΤΕΠ του 
Ν.Ε.Ε.Σ. Λόγω απορρύθμισης σακχαρώδους 
διαβήτη και αυξημένης ευαισθησίας στην 
περιοχή των προσαγωγών. 

• Εκτιμήθηκε από γενικούς χειρουργούς, 
καρδιολόγους, ενδοκρινολόγους

• Με triplex αποκλείσθηκε η πιθανότητα 
θρόμβωσης

• Εισήχθη στην παθολογική κλινική



Ιστορικό
• Εργαστηριακός έλεγχος κατά την εισαγωγή
• WBC 31.100 (Neu 93%), CRP 268, K 5.2, Na 121, 

CPK 256
• Γενική ούρων 25-30 πυοσφαίρια κ.ο.π.
• Λήψη ιστορικού: 20 ημέρες προ της εισαγωγής 

του προσπάθεια άρσης άχθους και κατά την 
άρση έννοιωσε μέγαλο πόνο στην περιοχή της 
πυέλου. Τις επόμενες μέρες παρατήρησε οίδημα 
άνωθεν της ηβικής σύμφυσης.  



Ιστορικό 
• Ο ασθενής δηλώνει απύρετος καθ’όλη τη διαρκεια του 

διαστήματος πριν την εισαγωγή του. 
• MRI (γνωμάτευση): Οστικό οίδημα καταπόνησης στο εγγύς 

τριτημόριο των ηβικών κλάδων άμφω, εκατέρωθεντης 
σύμφύσεως. Μικρορωγμώδης απεικόνηση στο εγγύς άκρο 
του ηβικού κλάδου ΑΡ. Ενδοτενόντια ρήξη μυοτενόντιας 
συμβολής και του καταφυτικού τμήματος των ορθών 
κοιλιακών με παρουσία ευμεγέθους πολύχωρου 
αιματώματος σε διαδικασία οργάνωσης υπερκείμενα της 
ουροδόχου κύστης 5.51x6.31x7.42. Πιεστικά φαινόμενα 
επί της ουροδόχου . Grade III θλάση στον μεγάλο και 
μικρό προσαγωγό ΑΡ και Grade I στον μεγαλο 
προσαγωγό ΔΕ 



Ατομικό αναμνηστικό 

• Σακχαρώδης διαβήτης από 8 ετίας υπό 
ινσουλινοθεραπεία με lantus και apidra με 
HbA1C: 7.6
• Χρόνια παγκρεατίτιδα
• Χολοκυστεκτομή 
• Κατάχρηση αιθανόλης με καθημερινή χρήση
• Ανεπάρκεια G6PD



Είσαγωγή στην Παθολογική κλινική
• Ο ασθενής καλύφθηκε εμπειρικά κατά την εισαγωγή του με 

πιπερακιλίνη/ταζομπακτάμη, βανκομυκίνη, 
μετρονιδαζόλη.

• 2 ημέρες μετά την εισαγωγή του παρουσιάστηκε 
επιδείνωση της εικόνας των προσαγωγών του  με 
ερυθρότητα, άλγος και οίδημα. 

• Εγινε νέος υπέρηχος: «Αλλοιώσεις στους προσαγωγούς 
άμφω με ρευστοποιημένα φλεγμονώδη στοιχεία και 
παρουσία αέρα σε μήκος 15 εκατοστών τουλάχιστον. Τα 
ευρήματα επιβεβαιώθηκαν από την CT.

• Επανεκτίμηση από χειρουργούς 
• Μεταφορά στην ορθοπαιδική κλινική για αντιμετώπιση



Χειρουργική αντιμετώπιση-Εισαγωγή στη 
ΜΕΘ

• Στις 07/11/2016 ο ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργικό 
καθαρισμο. Προηγήθκε νέος υπέρηχος και έγινε λήψη 
δείγματος από την συλλογή και εστάλη καλλιέργεια. 

• Παρελήφθη μετά το χειρουργείο διασωληνωμένος υπό 
μηχανικό αερισμό, καταστολή και αναλγησία και εισήχθη 
στη ΜΕΘ. Προστέθηκε στην αγωγή και Clindamycin.

• Κλινική εξέταση: Ισοκορικος με + ΦΚΑ, Μείωση 
αναπνευστικού ψιθυρίσματος ΔΕ βάση, χειρουργικά 
τραύματα στην περιοχή των προσαγωγών άμφω, με καλή 
αιμάτωση των κάτω άκρων. Κακή στοματική  υγειινή με 
απώλεια σχεδόν όλης της οδοντοστοιχείας!  

• ABG: PO2 196mmHg, PCO2 40mmHg, pH 7.34, BE -3.9, Glu
175, Lac 0.8



Ακτινογραφια εισαγωγης



CT πυελικού εδάφους και μηρών



CT πυελικού εδάφους και μηρών



CT πυελικού εδάφους και μηρών



CT πυελικού εδάφους και μηρών
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CT πυελικού εδάφους και μηρών



CT πυελικού εδάφους και μηρών



CT πυελικού εδάφους και μηρών



• APACHE II 27, PDR 60%
• Από την εισαγωγή του καλύφθηκε με το 

εμπειρικό σχήμα που λάμβανε από την 
παθολογική κλινική σε αναμονή καλλιεργειών 

• Από την πρώτη μερα εισαγωγής ανάγκη μεγάλης 
δόσης νοραδρεναλίνης και από την δεύτερη 
μερα τηλεφωνικά ενημερωθήκε η ΜΕΘ οτι στην 
καλλιέργεια τραύματος προ του χειρουργείου 
καλλιεργείται GRAM +

• Η καλλιέργεια τραύματος ανέδειξε τελικά Staph. 
Lugdunensis









Βασικα προβλήματα κατα την 
νοσηλεία του

- Παρουσία αέρα στο κοιλιακό τοίχωμα άπό την 
πρωτη CT.

Υποβλήθηκε σε νέα CT κοιλίας και αποκλείστηκε η 
πιθανότητα της παρουσίας αέρα στο κοιλιακό 
τοίχωμα
- Ρυπαρό τραύμα: συχνές αιμορραγίες από το 
χειρουργίο παρά τους καθημερινούς καθαρισμούς, 
μυικός ιστός με κακή αιμάτωση. Την Τρίτη μέρα 
νοσηλείας στη ΜΕΘ έγινε νέο χειρουργείο για 
καθαρισμό και αφαίρεση μεγάλου αιματώματος 



Βασικα προβλήματα κατα την 
νοσηλεία του

-Ηπατική δυσλειτουργία:
Αυξημένη χολερυθρίνη καθ’υπεροχήν άμεση 
Αυξημένο INR = 2 σχεδόν σε όλη τη νοσηλεία του. 
Υποστηριξη σχεδόν καθημερινή με χορήγηση FFP.
Maddrey Score: 7.8 δλδ καλή πρόγνωση με καλή 
ηπατική λειτουργία σε ασθενη με αλκοολική 
ηπατίτιδα
To Maddrey Score κατα τη νοσηλεία του έφτασε 
πολύ πανω του 32 που υποδείκνυε πολύ πτωχή 
πρόγνωση



Βασικα προβλήματα κατα την 
νοσηλεία του

• 17/11/2016 : Απομόνωση Acinetobacter baumanii από την 
καλλιέργεια τραύματος παράλληλα με αιμοδυναμική 
αστάθεια, 10 ημέρες από την εισαγωγή

• 18/11/2016: Νέος χειρουργικός καθαρισμός με μεγάλη 
ποσότητα αίματος υπό μορφή πήγματος στην περιοχή των 
προσαγωγών ΑΡ

• Μετά το χειρουργείο αποφασίστηκε να τεθεί συσκευή 
αναρρόφησης με αρνητική πίεση VAC για απομάκρυνση 
εξαγγειώσεων !!!

• IL-6: 159.6, PCT:0.76
• 1/12/2016: Τραχειοστομία. 
• Καθημερινή απώλεια αίματος από την περιοχή 

χειρουργείου και καθημερινή σχεδόν αναπλήρωση με ΜΣΕ 
και FFP. Και καθημερινή περιποίηση τραύματος 









Βασικα προβλήματα κατα την 
νοσηλεία του

• Την 42η μέρα νοσηλείας σημαντική αύξηση γGT, 
ALP. O U/S ήταν χωρίς ειδικά ευρήματα (ιστορικό 
χολοκυστεκτομής) και μετά από χειρουργική 
εκτίμηση συστήνεται MRCP όμως απαγορευτική 
για την κλινική του κατάσταση

• Την 46η μέρα νοσηλείας του απομονώνεται στην 
αιμοκαλλιέργεια Providencia stuartii
πολυανθεκτική και τέθηκε σε συνδυασμό 
ερταπενέμης και μεροπενέμης (η πρώτη 
προηγείται στη χορήγηση της δευτερης κατά 
μισή ώρα) 





Βασικα προβλήματα κατα την 
νοσηλεία του



Βασικα προβλήματα κατα την 
νοσηλεία του

• Την 50η μέρα νοσηλείας του παρουσίασε 
σημαντική επιδείνωση νεφρικής και ηπατικής 
λειτουργίας με συνοδή επιδείνωση 
αναπνευστικής λειτουργίας  (τέθηκε σε μηχανικό 
αερισμό)

• Ακολούθησε τις επόμενες μέρες αιματολογική 
επιδείνωση με σημαντική διαταραχή σε όλες τις 
σειρές μη ανταποκρινόμενη στην αναπλήρωση 
με RBC, FFP, PLT και τέλος ακολούθησε 
αιμοδυναμική αστάθεια (NRDR 70γ/min) και την 
56η μέρα ο ασθενής κατέληξε.



Βασικα προβλήματα κατα την 
νοσηλεία του

• SOFA score εβδομαδιαίο 

3η

μέρα
1η εβδ 2η εβδ 3η εβδ 4η εβδ 5η εβδ 6η εβδ 7η εβδ 8η εβδ

7 8 8 12 12 5 7 15 16



Νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών ιστών

• Νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών ιστών 
περιλαμβάνουν: Νεκρωτικές μορφές 1. 
κυτταρίτιδας, 2. μυοσίτιδας και 3. υμενίτιδας

• Μεγάλη ιστική καταστροφή και υψηλή 
θνητότητα

• Αντιμετώπιση περιλαμβάνει χειρουργική 
παρέμβαση και αντιβιoτική χημειοθεραπεία

• Ο τύπος αναφέρεται στις λοιμώξεις αυτές οτι 
έχουν προκληθεί από flesh eating bacteria



Νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών ιστών

Μικροβιολογία
Τύπου Ι:Πολυμικροβιακή λοίμωξη, τουλάχιστον 1 αναερόβιο 
σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερους προεραιτικά 
αναερόβιους στρεπτόκοκκους (οχι GAS). Ἑνα υποχρεωτικά 
αερόβιο σπάνια αποτελεί μέρος αυτής της μεικτής φλεγμονής
Τύπου ΙΙ: Λοίμωξη κυρίως από Group A Strept (GAS) συνήθως 
μονομικροβιακή (τότε λέγεται αιμολυτική στρεπτοκοκκική 
γάγγραινα). Δυνατόν να οφείλεται και σε Aeromonas
hydrophila (γλυκο νερό) και Vibrio vulnificus σε θαλασσινό 
νερό και ωμά όστρακα). Συχνά με GAS ή άλλους 
στρεπτοκοκκους μπορεί να απομονωθεί και Staph aureus και 
ειδικά σε κοινότητες με υψηλή επίπτωση MRSA κοινότητας 
αυτός είναι η αιτία της νέκρωσης.     



Νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών ιστών

Επιδημιολογία/παράγοντες κινδύνου
-Έχει τεθει θεμα συσχέτισης της χρήσης ΜΣΑΦ και την 
ανάπτυξη και την προώθηση της στρεπτοκοκκικής 
νεκρωτικής λοίμωξης. Δεν έχει διευκρινιστεί αν 
σχετίζεται με την αναστολή των ουδετεροφίλων και την 
αύξηση απελευθέρωσης κυτοκινών ή δευτερεύουσα 
δράση με την αναστολή του πόνου και του πυρετού και 
είναι αδύνατος ο εντοπισμός της έναρξης της φλεγμονής. 
Κι ενώ μια ανασκόπηση 5 μελετών δεν βρίσκει 
συσχετισμό τη πορείας της λοίμωξης με τη χρήση ΜΣΑΦ 
παρ’όλα αυτά η καθυστέρηση της διάγνωσης μπορεί να 
οφείλεται σε αυτο



Νεκρωτική υμενίτιδα
• 3.5 περιστατικά διεισδυτικών GAS/ 100000 πληθυσμού 

ΗΠΑ. 6% αυτών ειναι νεκρωτικές
• Καταστάσεις που συσχετίζονται με νεκρωτικες υμενίτιδες 

είναι ΣΔ, χρήση φαρμάκων, παχυσαρκία, ανοσοκαταστολή, 
πρόσφατο χειρουργείο και τραύμα. 

• Ο ΣΔ ίσως να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας 
κινδύνου. Σχεδον όλοι οι τύποι νεκρώσεων έχουν 
περιγραφεί ως επί το πλείστον σε διαβητικούς καταστάσεις 
όπως μη κλωστηριδιακή αναερόβιο υμενίτιδα, συνεργικές 
νεκρωτικές κυτταρίτιδες, και τυπου Ι νεκρωτική υμενίτιδα. 

• Οι διαβητικοί εχουν μεγάλη τάση να αναπτύσουν 
νεκρωτικές υμενίτιδες σε κεφαλή τράχηλο/λαιμό και 
περίνεο.   



Νερκωτικη Μυοσίτιδα

• Σχετικά σπάνια. 21 περιπτώσεις από 1900 ως 
1985. 

• Ολες τις ηλικίες, αντρες:γυναικές = 1:1
• Εκδορές, αμβλυ τραύμα, βαρειά άσκηση
• Ο ΣΔ δεν φαίνεται να παίζει ρόλο 
• Κλινικές εκδηλώσεις: Σημαντική η έγκαιρη 

διάγνωση. Ταχεία εξέλιξη ως εκτεταμένη 
καταστροφή, συστηματικό σοκ, απώλεια 
άκρων και θάνατο 



Νεκρωτική κυτταρίτιδα

• Αναερόβιος φλεγμoνή, συνεργική γάγγραινα 
• Κλωστηριδιακή (C. Perfringens C Septicum)και μη 

κλωστηριδιακή (Staph aureus, microaerob. Strep)
• Κλινικη εικόνα:Ξένα σώματα, νεκρός ιστός. 

Εγκατάσταση αργή αλλά η εξέλιξη ταχύτατη. 
Σκουρο δυσοσμο υγρό από το σημείο 
ενοφθαλμισμού και αέρας στους ιστούς. Πόνος 
οίδημα, συστημικό σοκ δεν είναι κυρίαρχα. 
Χειρουργικός καθαρισμός  για διαχωρισμό 
βάθους. Συνήθως σώζονται η περιτονία και οι 
μύες. 



Νεκρωτική μυοσίτιδα
• Συνήθως από GAS ή άλλους β-αιμολυτικούς 

Στρεπτόκοκκους
• Εκδορες, αμβλύ τραύμα ή βαρειά άσκηση
• Κλινική εικόνα: πυρετός, μεγάλος πόνος, και οίδημα 

του προσβεβλημενου μυός και σκλήρυνση. Το 
υπερκείμενο δέρμα μπορεί να είναι ζεστό με 
πετέχειες, φυσαλίδες και κύστεις. Σε διάρκεια ωρών 
μπορεί η φλεγμονή να περιλάβει και παρακείμενους 
μύες και μαλακό ιστό. Σε κάποιους ασθενείς υπόταση 
και οξεία νεφρική ανεπάρκεια εγκαθίσταται εντός 
ωρών. Ενδεχομένως να μην έχει σχηματιστεί ακόμη 
αέρας.  



Νεκρωτική μυοσίτιδα
•Εργαστηριακά ευρήματα
Λευκοκυττάρωση (με αριστερή στροφή), διαταραχές 
αιμοπεταλίων, αυξημένη CPK, αύξηση γαλακτικού και 
κρεατινίνης
Συμβάλλουν στη λήψη απόφασης για την χειρουργική 
παρέμβαση
•Καλλιέργειες: Δεν χρειάζεται αναμονή αποτελεσμάτων για 
χειρουργική αντιμετώπιση. Οι ΑΜΚ είναι συνήθως θετικές σε 
νεκρωτική μυοσίτιδα και τύπου ΙΙ Ν. Ορογονίτιδα. 
•Οι ΑΜΚ δεν αναδεικνύουν όλους τους μικροοργανισμόυς 
που εμπλέκονται στη νέκρωση. Και η δια βελόνης λήψη 
καλλιέργειας είναι χρήσιμη στην ταυτοποίηση αλλά όχι οπώς 
κ/α εντός του χειρουργείου. 



Νεκρωτική μυοσίτιδα

Απεικόνιση
-Χρήσιμη για απόδειξη εμπλοκής μυών αλλα δεν 
θα πρέπει να καθυστερήσει η χειρουργική 
παρέμβαση. 
-CT, MRI : δείχνουν αέρα στους μαλακούς ιστούς 
ιδίως σε Ν. Ορογονίτιδα τύπου Ι και αεριογόνο 
γάγγραινα. CT>> MRI (η δεύτερη συνήθως 
υπερεκτιμά) 
-U/S: δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, κυρίως για 
αποστήματα. 



Νεκρωτική μυοσίτιδα

Διαγνωστική προσέγγιση
-Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη η 
πιθανότητα εμπλοκής βαθύτερων ιστών ιδίως 
όταν υπάχει αυξημένη CPK πυρετός, σκληρία 
δέρματος εκτός των ορίων του ερυθήματος
-Η διάγνωση ειναι χειρουργική. Η απεικόνιση 
βοηθάει για να ανδείξει βάθος της νέκρωσης



Νεκρωτική μυοσίτιδα

Διαφορική διάγνωση
-απλές δερματικές λοιμώξεις
-εν τω βαθει φλεβοθρόμβωση
-σηπτική αρθρίτιδα
-δερματική νέκρωση από χρήση βαρφαρίνης
-τσίμπημα αράχνης
-γάγγραινα με δευτερογενή επιλοίμωξη
-καταστροφη λίπους και μυων απο χρήση krokodil



Νεκρωτική μυοσίτιδα

Διαφορικη διάγνωση
Η ΔΔ μεταξύ ορογονίτιδας και μυοσίτιδας δύσκολη 
διοτι μύες και ορογόνος εμπλέκονται και στις δυο. 
Αν προηγείται αναισθησία του δέρματος τότε η 
ορογονίτιδα ειναι πιο πιθανή 
Η ΔΔ μεταξυ ν.μυοσίτιδας και πυομυοσίτιδας είναι 
πιο έυκολη διότι στη δεύτερη υπάρχει σχηματισμός 
αποστήματων εντός των μυών και λιγότερη 
συστηματική τοξικότητα



Νεκρωτική μυοσίτιδα



Νεκρωτική μυοσίτιδα
Θεραπεία
Χειρουργική: Επείγον χειρουργείο. Επιθετική εξαίρεση 
μεχρι υγειών ορίων (που έχουν δυνατοτητα 
αιμορραγίας). Ο ιστος πρέπει να στέλνεται για Gram 
χρώση. Το τραύμα καλύπτεται με αντιμικροβιακές γάζες 
και επανεκτιμάται τις επόμενες 24 ώρες και αν υπάρχει 
νέος νεκρωμένος γίνεται άμεσα νέος χειρουργικός 
καθαρισμός. Σε δεύτερο χρόνο χρησιμοποιούνται 
υποδόριου κρυμνοί αλλά και παρακείμενοι μυικοί για 
κλείσιμο του τραυματος. Σε πολλές περιπτώσεις που 
εμπλέκονται άκρα ο ακρωτηριασμός ίσως να χρειαστεί 
για να γίνει έλεγχος της λοίμωξης.   



Νεκρωτική μυοσίτιδα
Θεραπεία 
Αντιβιωτική: Η βέλτιστη προσέγγιση για εμπειρικό σχήμα είναι 
αβέβαιη. Δεν υπάρχουν πολλές κλινικές δοκιμές με τέτοιους ασθενείς. 
Χρειάζονται ευρέως φάσματος εναντίον Gram-, Gram+ και 
αναερόβιους λαμβάνοντας υπόψη τους Στρεπτόκοκκους της ομάδας Α 
και κλωστηριδια. Αποδεκτά θεωρούνται: καρβαπενέμη ή β λακταμικό 
με αναστολέα της βλακταμασών συν κλινδαμυκίνη συν κάποιο 
αντιβιωτικό ενατίον του MRSA (δλδ βανκομυκίνη, δαπτομυκίνη ή 
λινεζολίδη). 
Θα πρέπει να γίνει deescalation αρχικά βάσει χρωσης κατα Gram και 
μετά βάσει αντιβιογράμματος. 
Αν απομονωθεί GAS τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός 
πενικιλλίνης και κλινδαμυκίνη με διακοπή των αντι-MRSA όταν ςυτός 
αποκλειστεί. 
Διάρκεια: Μέχρι να μην χρειάζεται άλλη χειρουργική παρέμβαση και 
ταυτόχρονη αποκατάσταση του αιμοδυναμικού status. 



Νεκρωτική μυοσίτιδα

Θεραπεία
IVIG: περιέχονται κάποια εξουδετερωτικά 
αντισώματα για υπεραντιγόνα από 
στρεπτόκοκκους και κλωστηριδιακές τοξίνες. 
Φαίνεται οτι σε βαρειές λοιμώξεις από GAS 
βοηθάει χωρις όμως να υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία. Δοσολογία: 1g/kg (day1) , 0.5g/kg 
(day2,3). 



Νεκρωτική μυοσίτιδα
Προφύλαξη
Ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α έχει πολύ υψηλή 
μεταδοτικότης. Είναι υπεύθυνος κρούσματα φαρυγγίτιδας σε 
σχολεία, ρευματικού πυρετού σε στρατώνες και επιμολυνσεις 
τραυμάτων σε τραύματα νοσηλευόμενων. Ενδεχόμενη 
έκθεση με ασθενή πάσχοντα από ν. Μυοσίτιδα/ορογονίτιδα 
τύπου ΙΙ μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση υγιούς με πολύ 
μικρο ποσοστο εκδήλωσης ν. Ορογονίτιδας ή toxic shock 
syndrome αλλά μεγαλύτερο από την πιθανότητα του γενικού 
πληθυσμού. 
Για άτομα υψηλού κινδύνου (ανοσοκατεσταλμένοι και 
πρόσφατα χειρουργηθέντες) χρειάζεται χημειοπροφύλαξη με 
πενικιλλίνη 250mg 4 φορες ημερισίως για 2 ημέρες. Στόχος η 
μείωση της πιθανότητας επιμόλυνσης και όχι η θεραπεία μιας 
εγκατεστημένης λοίμωξης.   



Νεκρωτική μυοσίτιδα
Αποτελέσματα
Υψηλή θνητότητα ακόμη και με βέλτιστη αγωγή. 
21% σε τύπου Ι Ν.Ορογονίτιδα, 14-34% σε τύπου ΙΙ 
Ν.Ορογονίτιδα (με συνοδό TSS), 22% με Ν.Ορογονίτιδα 
περινέου, 22-44% στις περιπτώσεις γαγγραινας Fournier. 
Σε μελέτη 166 ασθενών με νέκρωτικες λοιμώξεις μαλακών 
ιστών η συνολική θνητότητα ήταν 17%. Επιβαρυντικοί 
παράγοντες ήταν η λευκοκυττάρωση (>30000) και κρεατινίνη 
>2mg/dl, κλωστηριδιακή λοίμωξη, ιστορικό καρδιακής νόσου. 
Σε δεύτερη μελέτη στην Ταιβάν προγνωστικόι παράγοντες 
ήταν η κίρρωση, ο αέρας στους ιστούς, η απομόνωση 
αερομονάδας, ηλικία >60, APTT>60, βακτηριαιμία και 
κρεατινίνη >2 mg/dl. Ο χρόνος του χειρουργείου δεν φαίνεται 
να έπαιξε ρόλο γιατί ολα ταπεριστατικά χειρουργήθηκαν 
μεσα στο πρωτο 24ωρο. 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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