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ΣΚΟΠΟΣ:Παρουσιάζουμε περίπτωση πρώιμης μετεγχειρητικής φλεγμονής μετά από ανακατασκευή προσθίου 
χιαστού σε ασθενή με ηπατοπάθεια, όπου κατά την εργαστηριακή διερεύνηση η ποσοτική CRP ήταν αρνητική 
(<0,5) προ και μετά την αντιμετώπιση της φλεγμονής και η ΤΚΕ ελαφρώς αυξημένη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:Η C-αντιδρώσα πρωτείνη (CRP) είναι πρωτείνη του αίματος, τα επίπεδα της οποίας αυξάνονται γρήγορα 
σε απόκριση φλεγμονής. Χαρακτηρίζεται ως πρωτεΐνη οξείας φάσης, όρος που χαρακτηρίζει εκείνες τις πρωτεΐνες 
που η συγκέντρωση τους αυξάνει κατά τουλάχιστον 25% κατά την διάρκεια της φλεγμονής. Μηχανισμός δράσης 
είναι η σύνδεση με τη φωσφοχολίνη, μία πρωτεΐνη που βρίσκεται στην επιφάνεια νεκρών κυττάρων 
και βακτηρίων. Η σύνδεση αυτή προκαλεί την ενεργοποίηση του συμπληρώματος μέσω του συμπλόκου C1q.[1] H 
CRP συντίθεται από το ήπαρ[2] ως απάντηση σε παράγοντες που απελευθερώνονται από τα μακροφάγα και 
τα λιποκύτταρα.[3] Είναι μέλος της οικογένειας των πετραξίνων πρωτεϊνών. 

Η απόκριση οξείας φάσεως εμφανίζεται σε ένα ευρύ φάσμα από οξείες και χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις 
όπως βακτηριακές, ιικές, μυκητιακές, ρευματικές και άλλες φλεγμονώδεις ασθένειες, κακοήθεια καθώς και 
τραυματισμό ή νέκρωση των ιστών.[4] Οι καταστάσεις αυτές προκαλούν την απελευθέρωση της ιντερλευκίνης-6 
και άλλων κυτοκινών που ενεργοποιούν την σύνθεση της CRP και του ινωδογόνου από το ήπαρ. Κατά την 
διάρκεια της οξείας φάσης, τα επίπεδα της CRP, αυξάνονται ταχέως εντός 2 ωρών από οξεία προσβολή 
φτάνοντας στη μέγιστη τιμή τους σε 48 ώρες. Με την απόκριση της οξείας φάσης η CRP μειώνεται σε ένα σχετικά 
σύντομο χρόνο ημιζωής 18 ωρών.[4]

Ο προσδιορισμός της CRP χρησιμεύει στη διάγνωση μολυσματικών και φλεγμονωδών καταστάσεων. Οι 
γρήγορες χαρακτηριστικές αυξήσεις της CRP συμβαίνουν μετά από φλεγμονή, μόλυνση, τραύμα, νέκρωση ιστού, 
κακοήθειες και αυτοάνοσες διαταραχές. Λόγω του μεγάλου αριθμού των συνθηκών που μπορούν να αυξήσουν τα 
επίπεδα της CRP, η αύξηση της CRP δεν υποδεικνύει μια συγκεκριμένη ασθένεια. Π.χ. αυξάνει στη ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, στη ρευματική πολυμυαλγία ή στη γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα. 

Παρόμοια διαγνωστική αξία με την CRP έχει και το αμυλοειδές Α που αποτελεί και αυτός δείκτη που 
ανταποκρίνεται γρήγορα σε παρόμοιες περιπτώσεις.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

• Άνδρας ηλικίας 43 ετών υποβλήθηκε σε ανακατασκευή προσθίου χιαστού με οπίσθιους 
μηριαίους και μερική έσω μηνισκεκτομή λόγω χρόνιας ρήξης του συνδέσμου και του έσω 
μηνίσκου

• Ο προεγχειρητικός εργαστηριακός έλεγχος έδειξε σχετική λευκοπενία (WBC 4000/ml) 
PLT<150000 και σημεία ηπατικής νόσου (SGPT:135 IU/L, SGOT:95 IU/L, GGT:95 IU/L, 
ALP:110 IU/L, LDH:450 IU/L, χολερυθρίνη (0,8 mg/dL), άμεση χολερυθρίνη (0,2 mg/dL), 
έμμεση χολερυθρίνη (0.6 mg/dL) ενώ οι υπόλοιπες εξετάσεις ήταν φυσιολογικές.

• Η ηπατοπάθεια ήταν γνωστή στον ασθενή, είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε πλήρη 
κλινικοεργαστηριακό έλεγχο μέχρι και βιοψία, αλλά δεν είχε τεθεί συγκεκριμένη 

διάγνωση. 
• Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο αφού προηγουμένως ενημερώθηκε για το κίνδυνο 

φλεγμονής και τις υπόλοιπες επιπλοκές και συναίνεσε ενυπογράφως

• 15 ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση εμφάνισε δεκατική πυρετική κίνηση με οίδημα 
στο γόνατο. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε λευκοπενία (WBC:4400/ml) με φυσιολογικό 
τύπο λευκών, CRP<0,5 φυσιολογική και ΤΚΕ 23 ελαφρώς αυξημένη.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

• Μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αρνητική CRP, την ελαφρώς αυξημένη ΤΚΕ και τη 
λευκοπενία, προχωρήσαμε σε παρακέντηση του γόνατος, γενική αρθρικού υγρού,
καλλιέργεια αθρικού υγρού και καλλιέργειες αίματος.

• Γεν. Αρθρικού υγρού: Λευκά αιμοσφαίρια 35000 με πολυμορφοπύρηνα 90%, χρώση Gram 
(+) και καλλιέργεια θετική (S. Epidermidis)

• Διενεργήθηκε άμεσα αρθροσκόπηση κατά την οποία διαπιστώθηκαν φλεγμονώδεις εστίες 
στον υμένα της άρθρωσης, έγινε επιμελής καθαρισμός και έκπλυση της άρθρωσης.

• Μετεγχειρητικά ο ασθενής εξακολουθούσε να έχει αρνητική CRP<0,5 και μόλις 
ανεβασμένη ΤΚΕ, ενώ ήταν απύρετος, το τραύμα καθαρό και η κλινική του εικόνα άριστη

• Έλαβε αντιβίωση για 6 (έξι) εβδομάδες και 20 ημέρες μετά το τερματισμό της αντιβίωσης 
έγινε παρακέντηση γόνατο όπου η καλλιέργεια ήταν αρνητική και η γενική αρθρικού 
υγρού σε φυσιολογικά πλαίσια.

• Η ηπατική ανεπάρκεια παρεμβαίνει στη παραγωγή της CRP[2] , όπως και η ιντερφερόνη
Α[5] .

• Για το λόγο αυτό τόσο στη διάγνωση, όσο και στη παρακολούθηση της σηπτικής 
αρθρίτιδας σε ασθενείς με ηπατοπάθειες δεν πρέπει να αξιολογείται η CRP, παρά μόνο η 
γενική αρθρικού και η καλλιέργεια
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