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Η προγνωστική αξία της μετεγχειρητικής CRP για ηπατική ανεπάρκεια 
μετά ηπατεκτομή
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Υπόθεση: Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) είναι μία πρωτεΐ-
νη οξείας φάσης η οποία παράγεται από το ήπαρ. Υποθέ-
σαμε ότι μία πρώιμη αντιδραστική ελάττωση της CRP μετά 
από μείζονα ηπατεκτομή έχει προγνωστική αξία για εμφά-
νιση ηπατικής ανεπάρκειας μετά ηπατεκτομή.

Μέθοδος: Τα επίπεδα της CRP του ορού προσδιορίστηκαν κα-
τά την πρώτη, τρίτη και έβδομη μετεγχειρητική ημέρα σε 
ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ηπατεκτομή (στρωματοποι-
ημένοι σε ομάδες περιορισμένης -≤2 τμήματα-, τυπικής -3 
ή 4 τμήματα- ή εκτεταμένης -≥5 τμήματα- εκτομής). Συσχε-
τίσεις πραγματοποιήθηκαν με ενδείξεις ηπατικής ανεπάρ-
κειας μετά ηπατεκτομή (υπερχολερυθριναιμία, διαταραχές 
πήξης, ασκίτης και εγκεφαλοπάθεια), με σύνδρομο πολυ-
οργανικής ανεπάρκειας, σήψη και θάνατο.

Τοποθεσία: Division of Hepatobiliary and Transplant Surgery, 
Leeds Teaching Hospitals National Health Service Trust, 
Αγγλία.

Ασθενείς: Συμπεριλήφθησαν 138 άτομα τα οποία υπεβλήθη-
σαν σε ηπατεκτομή.

Κύριοι μετρώμενοι παράγοντες: Σήψη, ηπατική ανεπάρκεια 
μετά ηπατεκτομή και θνησιμότητα.

Αποτελέσματα: Συνολικά 138 περιπτώσεις ηπατεκτομής (39 
περιορισμένες, 51 τυπικές και 48 εκτεταμένες) συμπεριλήφθη-
σαν. Τα μέσα επίπεδα της CRP του ορού την πρώτη ημέρα 
ήταν σημαντικά χαμηλότερα μετά από εκτεταμένη ηπατεκτο-
μή (28mg/L, εύρος 5-119mg/L) σε σύγκριση με την τυπική 
εκτομή (41mg/L, εύρος 5-85 mg/L) και την περιορισμένη 
εκτομή (51 mg/L, εύρος 8-203mg/L, x2= 19, P< ,001). Πα-
ρόμοιες διαφορές παρατηρήθηκαν και την τρίτη ημέρα (x2= 
27, P< ,001). Τα μετεγχειρητικά επίπεδα της CRP την πρώ-
τη ημέρα ήταν σημαντικά χαμηλότερα στους ασθενείς που 
ανέπτυσσαν ηπατική ανεπάρκεια μετά ηπατεκτομή (υπερχο-
λερυθριναιμία P= ,001, ασκίτης P< ,001, διαταραχές πήξης 
P= ,002 και εγκεφαλοπάθεια P< ,001) ή σύνδρομο πολυ-
οργανικής ανεπάρκειας (P= ,009) ή σε αυτούς που απεβί-
ωσαν (P= ,01). Τα επίπεδα CRP του ορού την πρώτη ημέ-
ρα και η έκταση της εκτομής ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί 
παράγοντες στην πολυμεταβλητή ανάλυση.

Συμπέρασμα: Η πρώιμη αντιδραστική ελάττωση της CRP με-
τά από μείζονα ηπατεκτομή μπορεί να αντανακλά φτωχή 
ηπατική εφεδρεία, γεγονός το οποίο μπορεί να έχει προ-
γνωστική αξία.

Προγνωστικοί παράγοντες θνησιμότητας μετά από κολεκτομή εξαιτίας 
κεραυνοβόλου κολίτιδας οφειλόμενης σε Clostridium difficile
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Σκοπός: Η παρουσίαση της μεγαλύτερης 
εμπειρίας σε σχέση με την κολεκτο-
μή για κεραυνοβόλο κολίτιδα εξαιτίας 
Clostridium difficile και η πρόταση ση-
μαντικών παραγόντων για την πρόβλε-
ψη της θνησιμότητας.

Μέθοδος: Αναδρομική ανάλυση ιατρικών 
αρχείων.

Τοποθεσία: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Ασθενείς: Συμπεριλήφθησαν 73 ασθενείς 

που υποβλήθηκαν σε κολεκτομή με-
ταξύ 1994 και 2005 για ψευδομεμ-
βρανώδη κολίτιδα σχετιζόμενη με C. 
difficile.

Κύριοι μετρώμενοι παράγοντες: Προεγ-
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χειρητικοί προγνωστικοί παράγοντες της 
ενδονοσοκομειακής θνησιμότητας.

Αποτελέσματα: 73 από 5.718 περιπτώ-
σεις (1,3%) κολίτιδας οφειλόμενης σε 
C. difficile απαίτησαν κολεκτομή. Η μέ-
ση ηλικία ήταν τα 68 έτη. Η ενδονοσο-
κομειακή θνησιμότητα ήταν 34% (n=25). 
86% των ασθενών (n=63) υπεβλήθησαν 
σε υφολική κολεκτομή. Οι ασθενείς πα-
ρουσίασαν διάρροια (84%, n=61), κοιλι-
ακό άλγος (75%, n=55) και ειλεό (16%, 
n=12). Η μέση διάρκεια των συμπτωμά-
των ήταν 7 ημέρες, ακολουθούμενες από 
4 ημέρες ιατρικής θεραπείας πριν την κο-
λεκτομή. Σε μια στατιστική ανάλυση, η 
διάγνωση εισαγωγής διαφορετική από 

C. difficile (P= ,049), η ανάγκη χορήγη-
σης αγγειοσυσπαστικών (P= ,001), η δι-
ασωλήνωση (P= ,001) και οι διαταρα-
χές του επιπέδου συνείδησης (P< ,001) 
ήταν σημαντικοί προγνωστικοί παράγο-
ντες θνησιμότητας. Τα αρτηριακά επίπεδα 
του γαλακτικού (4,9 έναντι 2,4 mmol/L, 
P= ,007) ήταν σημαντικά υψηλότερα και 
η διάρκεια της θεραπείας (6,4 έναντι 3,0 
ημερών, P= ,006) ήταν σημαντικά μεγα-
λύτερη στην ομάδα εκείνων που απεβίω-
σαν. Οι τιμές των αιμοπεταλίων (169x103/
μL, P= ,04) ήταν σημαντικά χαμηλότερες 
στην ομάδα των ασθενών που απεβίω-
σαν. Σε μια πολυμεταβλητή ανάλυση, 
η ανάγκη χορήγησης αγγειοσυσπαστι-

κών (P= ,04, odds ratio 5,0), οι διαταρα-
χές του επιπέδου συνείδησης (P= ,002, 
odds ratio 12,6) και η διάρκεια της θε-
ραπείας (P= ,002, odds ratio 1,4) παρέ-
μειναν σημαντικοί προγνωστικοί παρά-
γοντες της θνησιμότητας.

Συμπεράσματα: Η κολεκτομή για C. difficile 
ενέχει έναν ουσιαστικό κίνδυνο θνησι-
μότητας ανεξάρτητα από την ηλικία του 
ασθενούς και την τιμή των λευκών αι-
μοσφαιρίων. Η προεγχειρητική ανάγκη 
χορήγησης αγγειοσυσπαστικών, οι δια-
ταραχές του επιπέδου συνείδησης και η 
διάρκεια της θεραπείας είναι προγνωστι-
κοί, σε βαθμό στατιστικά σημαντικό, της 
θνησιμότητας.

Επίδραση της υποκλινικής επέκτασης του όγκου στην επιβίωση μετά 
θεραπευτική χειρουργική επέμβαση για ορθοκολικό καρκίνο
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Σκοπός: Ο προσδιορισμός της διασποράς των επιθηλιακών κυττά-
ρων σε ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο.

Μέθοδος: Προδρομική μελέτη παρατήρησης.

Τοποθεσία: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Συμμετέχοντες: Συμπεριλήφθησαν 222 ασθενείς που υποβλήθη-
σαν σε χειρουργική επέμβαση για ορθοκολικό καρκίνο.

Κύριοι μελετώμενοι παράγοντες: Η διασπορά των επιθηλια-
κών κυττάρων προσδιορίστηκε με τη χρήση ανοσοϊστοχημείας 
ή κυτταρολογίας σε ιστολογικά αρνητικούς λεμφαδένες, στην 
περιτοναϊκή κοιλότητα και στο μυελό των οστών. Η προγνω-
στική αξία προσδιορίστηκε σε σχέση με 140 κλινικοπαθολο-
γικές μεταβλητές. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης (follow-
up) ήταν 61 μήνες.

Αποτελέσματα: Από τους 140 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε θε-
ραπευτική χειρουργική επέμβαση, οι 25 (17,9%) απεβίωσαν 
από αιτίες σχετιζόμενες με τον καρκίνο, 10 (7,1%) από άλλες 
αιτίες και 11 (7,8%) παρουσίασαν τοπική υποτροπή. Τα καρκινι-
κά κύτταρα ήταν παρόντα στην περιταναϊκή κοιλότητα στο 22% 

των ασθενών αλλά το εύρημα αυτό είχε οριακή μόνο επίδρα-
ση στο χρονικό διάστημα ελεύθερο νόσου (P= ,07). Οι μικρο-
μεταστάσεις στους λεμφαδένες δε συσχετίστηκαν με την επιβί-
ωση. Παρουσία επιθηλιακών κυττάρων στο μυελό των οστών 
ανιχνεύτηκε στο 64% των ασθενών αλλά δε συσχετίστηκε με 
το στάδιο του όγκου ή με την επιβίωση. Η πολυπαραγοντι-
κή ανάλυση απέτυχε να αναγνωρίσει λανθάνουσα διασπορά 
καρκινικών κυττάρων σε οποιοδήποτε άλλο ανατομικό διαμέ-
ρισμα ως ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα της ελεύθερης 
νόσου επιβίωσης.

Συμπεράσματα: Τα καρκινικά κύτταρα διασπείρονται σε ποικί-
λα ανατομικά διαμερίσματα σε πρώιμα στάδια της νόσου. Στα 
δύο τρίτα περίπου των ασθενών τα καρκινικά κύτταρα παραμέ-
νουν μετά από τη λεγόμενη θεραπευτική χειρουργική επέμβα-
ση. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία μιας ελάχιστης υπολειπόμε-
νης νόσου δεν έχει ανεξάρτητη προγνωστική αξία σε σχέση με 
τους εγκατεστημένους παράγοντες κινδύνου για την επέκταση 
του όγκου. Για το λόγο αυτό, άλλοι παράγοντες, όπως η πα-
ρουσία ενός κυτταρικού μεταστατικού φαινοτύπου και/ή η ανα-
ποτελεσματική ανοσολογική ανταπόκριση, πρέπει να παίζουν 
ένα σημαντικό ρόλο.


