
 

Λνίκσμε, θιεγκνλή  θαη βιάβε 

πνιιαπιψλ νξγάλσλ- επηηθφ 

Shock 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 

 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  ΑΜΦΗΑ 

ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

 



Λνηκψμεηο θαη δηαηαξαρέο απφ ηελ 

αληίδξαζε θιεγκνλήο 

 Τα όπια κας γηα ηελ 

θαηαποιέκεζε ηωλ 

κηθροβίωλ είλαη ηόζο 

δσλαηά ώζηε 

θηλδσλεύοσκε 

περηζζόηερο από ασηά 

παρά από ηοσς εηζβοιείς 

 

                Lewis Thomas 



Λνίκσμε, θιεγκνλή θαη βιάβε πνιιαπιψλ 

νξγάλσλ 

 Η θιεγκολή δελ ζα πρέπεη 

λα ζεωρείηαη ασηή θαζ΄ 

ασηή ως λοζος...αιιά ως 

ζωηήρηα απάληεζε ηοσ 

οργαληζκού ...όηαλ όκως 

δελ κπορεί λα αληαποθρηζεί 

ζε ασηή ηε ζωηήρηα 

αποζηοιή...προθαιεί δεκηά. 

 

                           John Hunter  



 Μηα απφ ηηο θαθέο ζπλήζεηεο,είλαη  ε ηάζε λα 

ζεσξνχληαη ηα ζεκεία θιεγκνλήο ( ππξεηφο, WBC ) 

σο έλδεημε ινίκσμεο. Ζ θιεγκνλή θαη ε ινίκσμε είλαη 

δχν δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο. 

 

 Ζ θιεγκνλψδεο απάληεζε είλαη έλα ζχλζεην 

θαηλφκελν πνπ ππξνδνηείηαη απφ βιαπηηθή επίδξαζε 

ζηνλ μεληζηή  ( κηθξφβηα, εγθαχκαηα, θαθψζεηο ). 

 

 Ο ζθνπφο ηεο θιεγκνλήο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ 

μεληζηή απφ ηηο επηβιαβείο επηδξάζεηο ηνπ βιαπηηθνχ 

εξεζίζκαηνο. 



 Καηά ηε θιεγκνλψδε απάληεζε παξάγεηαη κηα 

πνηθηιία βιαπηηθψλ νπζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

βιάςνπλ ηνπο ηζηνχο. 

 

 Ζ βιάβε απηή πξνιακβάλεηαη απφ ελδνγελείο 

νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα αλαζηείινπλ ή λα 

αδξαλνπνηήζνπλ ηα βιαπηηθά παξάγσγα ηεο 

θιεγκνλήο 



 Όηαλ ε θιεγκνλψδεο απάληεζε ππεξβαίλεη 
ηνπο θπζηνινγηθνχο πξνζηαηεπηηθνχο 
κεραληζκνχο πνπ δηαζέηεη ν νξγαληζκφο ηφηε 
ε ίδηα θιεγκνλψδεο απάληεζε γίλεηαη αηηία 
ηζηηθήο βιάβεο. 

Φιεγκνλψδεο απάληεζε 

 

      

                                    

  Σνπηθή                                      πζηεκαηηθή 

( d, c, R,T, fl )                                    ( SIRS ) 



Ζ πξνζηαηεπηηθή θαη βιαπηηθή επίδξαζε ηεο 

θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο. 

Πξνζηαηεπηηθή δξάζε 
( ηεο θιεγκνλήο ) 

 

      Βιαπηηθφ εξέζηζκα 

 

 

                                              Φιεγκνλψδεο απάληεζε 

 
 

         Βιάβε ηζηψλ 



Ζ πξνζηαηεπηηθή θαη βιαπηηθή επίδξαζε ηεο 

θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο. 

Βιαπηηθή δξάζε 
( ηεο θιεγκνλήο ) 

 

      Βιαπηηθφ εξέζηζκα 

 

 

                                              Φιεγκνλψδεο απάληεζε 

 
 

         Βιάβε ηζηψλ 

 



Γηα ηε δηάγλσζε ηνπ SIRS απαηηείηαη ε χπαξμε δχν 

ή πεξηζζνηέξσλ θιηληθψλ ζεκείσλ ηεο SIRS 

   Κιηληθέο εθδειψζεηο         Τπνθείκελα αίηηα 

 Θεξκνθξαζία > 38 ή < 36     Παγθξεαηίηηδα 

 Καξδηαθή ζπρλφηεηα > 90/ min     Δληεξηθή ελδνηνμίλε 

πρλφηεηα αλαπλνψλ > 20/min     Ηζραηκία  

Yππεξαεξηζκφο ( PaCO2 < 32 )     Βιαπηηθέο νπζίεο 

   WBC> 12.000 ή < 4.000    Πνιιαπιά ηξαχκαηα 

Άσξα νπδεηεξφθηια > 10 %     Shock, εγθαχκαηα 



Ζ πξνζηαηεπηηθή θαη βιαπηηθή επίδξαζε ηεο 

θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο. 

Ππξεηφο + ιεπθνθπηηάξσζε = SIRS 

SIRS + ινίκσμε =  ζήςε 

ήςε + πνιπνξγαληθή δπζιεηηνπξγία= Βαξηά ζήςε 

Βαξηά ήςε + Αλζεθηηθή Τπφηαζε = επηηθφ Shock 

 

 H κεγάιε αμία απηήο ηεο νλνκαηνινγίαο έγθεηηαη ζην 

φηη δίδεηαη έκθαζε ζηελ δηάθξηζε κεηαμχ θιεγκνλήο 

θαη ινίκσμεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα ζεκεία ηεο 

θιεγκνλήο ( SIRS ) δελ είλαη ελδείμεηο ινίκσμεο. 



S. I. R. S. 

ήτη 

Λοίμυξη 

Παγθξεαηίηηδα 

Δγθαπκα 

Αιια 

Σξαχκα 

Αιιεξγία 

Ηνί 

Παξάζηηα 

Βαθηήξηα 

Μχθεηεο 

ήτη: Σο SIRS μικποβιακήρ αιηιολογίαρ, μικποβιολογικά ή κλινικά ηεκμηπιυμένηρ. 

Μικποβιολογική ηεκμηπίυζη δεν ζςνεπάγεηαι απαπαίηηηα ζήτη. 

SIRS άλληρ αιηιολογίαρ μποπεί να επιπλακεί από λοίμυξη. 

 



ΤΝΓΡΟΜΟ ΓΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ- MODS 

 H εκθάληζε ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ ζε 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δσηηθά φξγαλα ζε αζζελείο 
κε SIRS oλνκάδεηαη ζύλδροκο δσζιεηηοσργίας 
ποιιαπιώλ οργάλωλ ( multiple organ dysfunction 
syndrome- MODS ). 

 To MODS είλαη κηα βιάβε ε νπνία πξνθαιείηαη απφ 
ηε θιεγκνλή. Ζ ινίκσμε δελ είλαη απαξαίηεηε γηα 
ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ. 

 Ζ ζλεηφηεηα ζην ΜΟDS ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ 
αξηζκφ ησλ νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 
αλεπαξθνχλ.  



ΤΝΓΡΟΜΟ ΓΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΝ- MODS 

Πλεχκνλεο                                 χλδξνκν νμείαο αλαπλεπζηηθήο                       

                                                                     δπζρέξεηαο 

Νεθξνί                                             νμεία ζσιελαξηαθή λέθξσζε 

Καξδηαγγεηαθφ                                  Τπεξδπλακηθή ππφηαζε 

Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα             Μεηαβνιηθή εγθεθαινπάζεηα 

Πεξηθεξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα         Πνιπλεπξνπάζεηα ησλ βαξηά     

                                                                  παζρφλησλ 

Μεραληζκφο πήμεσο αίκαηνο         Γηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε 

Πεπηηθφο σιήλαο                          Γαζηξνπάξεζε-εηιεφο 

Ήπαξ                                              Ομεία κε ινηκψδεο επαηίηηδα 

Δπηλεθξίδηα                                 Ομεία επηλεθξηδηθή αλεπάξθεηα  

θειεηηθνί κχο                                       Ραβδνκπφιπζε  

 



Βαξηά ζήςε θαη ζεπηηθφ Shock, είλαη νη 

θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε δπζιεηηνπξγία 

πνιιαπιψλ νξγάλσλ είλαη απνηέιεζκα 

ινίκσμεο . 

Ζ κφλε δηαθνξά ηεο βαξηάο ζήςεο απφ ην 

ζεπηηθφ Shock είλαη φηη ζην Shock ππάξρεη θαη 

αλζεθηηθή  ζηελ ρνξήγεζε πγξψλ ππφηαζε 



Μειέηε 2600 αζζελψλ. 

Οινη ζηελ ΜΔΘ γηα ≥48 ψξεο 
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 Ζ ηάζε εκθάληζεο βαξηάο ζήςεο θαη ζεπηηθνχ 

Shock δελ εμαξηάηαη απφ ην ππεχζπλν κηθξφβην 

αιιά απφ ηελ απάληεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηε 

ινίκσμε. 



Παζνθπζηνινγία 

 Σν κηθξφβην ληθά ηνπο ηνπηθνχο ακπληηθνχο 
κεραληζκνχο ηνπ μεληζηή. 
 Αλαηνκηθνί θξαγκνί 

 Πνιπκνξθνπχξελα 

 Ηζηηθά καθξνθάγα 

 Δθιπζε αληηγφλσλ 
 LPS – ελδνηνμίλε (gram -) 

 Πεπηηδνγιπθάλε – ιηπνηεηρντθά νμέα (gram +) 

 Δμσηνμίλεο (SPEA)  

 Τπεξαληηγφλα 

 Μφξηα πξνζθφιιεζεο (θηκπξνλεθηίλεο-αγθπξίλεο) 

 O νξγαληζκφο επηζηξαηεχεη εθεδξείεο 

 Απειεπζέξσζε θπηηαξνθηλψλ (IL1a, IL6, TNF, IFN) 

 Υεκεηνηαμία 

 

 

 



 Πποζηαγλανδίνερ (αγγεηνδηαζηνιή) 

 PGE2 

 Πξνζηαθπθιίλε 

 Δλεξγνπνίεζε παπαγόνηυν πήξηρ 

 PAF 

 NO (ελδνζειηαθή βιάβε)  

 DIC 

 Καηαξξάθηεο ζςμπληπώμαηορ 

 Πςπεηόρ 

 Aπμάλεη ηε θαγνθπηηαξηθή θαη κηθξνβηνθηφλν 
δξάζε ησλ νπδεηεξνθίισλ. 

 Κπηηαξνηνμηθή δξάζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ 

 Βαθηήξηα δπζθνιέπνληαη λα πνι/ζηνχλ θαη 
απηνιχνληαη ζε πςειέο Σν 



 χλδξνκν θαξδηαγγεηαθήο αλεπάξθεηαο. 

 Αγγεηνδηαζηνιή αξρηθά (1ε θάζε) 

 ↓ αγγεηαθψλ αληηζηάζεσλ 

 ↑ θαξδηαθήο παξνρήο (αληηξξνπηζηηθή) 

 Αληαπφθξηζε ζε ρνξήγεζε πγξψλ 

 Σειηθά αγγεηνζχζπαζε – ηζραηκηθή βιάβε 

νξγάλσλ 

 χλδξνκν ηξηρνεηδηθήο δηαθπγήο (capillary 

leak) 

 



ΕΣΙΑ ΗΠΣΙΚΟΤ ΤΝΔΡΟΜΟΤ 

% 

Ομεία ππεινλεθξίηηδα 20.6 

Ομεία ελδνθνηιηαθή ινίκσμε 15.2 

Πλεπκνλία ηεο θνηλφηεηαο 14.6 

Πξσηνπαζήο Gram(-) βαθηεξηαηκία 12.1 

Πλεπκνλία αλαπλεπζηήξα 11.6 

Δέπμα και ςποδόπιο 6%, Οζηά 3.8%, Ενδοθλέβιοι καθεηήπερ 1.9% 



Ννζνθνκεηαθή ζεςαηκία ζε βαξηά πάζρνληεο 

       κηθξννξγαληζκφο % πλεζέζηεξε πξνέιεπζε 

Gram – εληεξηθά παζνγφλα 38           Πλεπκνλία 

ηαθπιφθνθθνη θναγθνπιαζε - 18      Αγγεηαθνί θαζεηήξεο 

Staphylococcus aureus 11           Πλεπκνλία 

Δληεξφθνθθνη 10             Πλεπκνλία 

ηξεπηφθνθθνη  7              Άγλσζηε 

Αλαεξφβηνη κηθξννξγαληζκνί  5           Πλεπκνλία 

Candida spp.  5      Αγγεηαθνί θαζεηήξεο 

Άιινη  6      Πνιιαπιέο εζηίεο 



παζνγέλεηα 

 Gram αξλεηηθά παζνγφλα. ( klebsiella, 

enterobacter, pseudomonada 

aureginosa,Escerichia coli ).  

 Staphylococcus epidermidis θαη aureus. 

 Enterococcus spp. 



Κπξηφηεξα Παζνγφλα 

 Gram αξλεηηθά 
 Δ. coli 

 Klebsiella 

 Enterobacter 

Σα πην ζπρλά – επίζεο λνζνθνκεηαθά ζηειέρε 

 Gram ζεηηθά 
 S. aureus – MRSA 

 Streptococci 

 Enterococci 

πρλφηεηα ηνπο απμάλεη 

 Μχθεηεο 
Candida – Δπηδεκηνινγία/ζπρλφηεηα αιιάδνπλ 

 Ηνί (Γάγγεηνο) 

 Παξάζηηα (Δινλνζία – Λετζκαλίαζε) 

 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

1. Αηκνδπλακηθέο Γηαηαξαρέο 

      αξρηθά ζηάδηα – ππννγθαηκία 

 

       ζρεηηθή- ιφγσ ιίκλαζεο ηνπ αίκαηνο ζην    

            θιεβηθφ ζθέινο ηεο θπθινθνξίαο. 

       απφιπηε- ιφγσ εμίδξσζεο ησλ πγξψλ.  



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

2. Μεηαθνξά νμπγφλνπ 

 Βαξηά ζεςε θαη ζεπηηθφ shock ραξαθηεξίδνληαη 

απφ δηαηαξαρή ηεο απφιεςεο Ομπγφλνπ απφ ηελ 

πεξηθέξεηα. Μεηψλεηαη ε πεξηθεξηθή αηκαηηθή ξνή, ε 

θπζηνινγηθή ηθαλφηεηα αχμεζεο ηεο απφιεςεο 

νμπγφλνπ, δηαηαξάζζεηαη θαη απηφ θαηαιήγεη ζε 

κεησκέλε θαηαλάισζε νμπγφλνπ ζηε 

κηθξνθπθινθνξία           ηζηηθή ηζραηκία. 



 Ππξεηφο 

 Μπνξεί λα ιείπεη ζην 10% 

 Τπνζεξκία ζην 5% 

 Ζιηθησκέλνη 

 Αλνζνθαηεζηαικέλνη 

 Διάηησζε ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο 

 Λήζαξγνο 

 Πξψηκν ζχκπησκα 

 Πξνζνρή εάλ πξνυπάξρνπλ λεπξνινγηθέο 

βιάβεο 

 Άλνηα > δηέγεξζε 

 Αξλεζε ιήςεο ηξνθήο-πγξψλ 



 Μπαιγίεο – Κξάκπεο 

 Κνηιηαθέο θξάκπεο, λαπηία / έκεηνη 

 Γηάξξνηα 

 

 Σαρχπλνηα - ππέξπλνηα 

 

 Λήτη ιζηοπικού θαη ελδειερήο κλινική 

εξέηαζη γηα πξνζαλαηνιηζκφ σο πξνο ηελ 

εζηία ινίκσμεο. 

 



Γηάρπηε Δλδαγγεηαθή Πήμε-DIC 
 Απξφζθνξε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο πήμεο. 

 Πνιπεζηηαθά 

 Λφγσ θιεγκνλσδψλ βιαβψλ ηνπ αγγεηαθνχ ελδνζειίνπ – ΝΟ, 
αγγεηνθηλεηηθέο νπζίεο 

 πλήζσο απφ Gram-  

 πλήζσο ζηνπο ειηθησκέλνπο 

 Δλίνηε ηαρεία εγθαηάζηαζε 

 Τπνδειψλεη βαξεηά πξφγλσζε 

 Κιηληθά: ζξνκβψζεηο θαη αηκνξξαγίεο 

 Σαρεία ↓Hct, PLTs, Ηλσδνγφλνπ, ηαρεία ↑ FDPs (D-dimers) 

 ρηζηνθχηηαξα πεξηθεξηθνχ αίκαηνο 

 Καηαλάισζε ησλ παξαγφλησλ πήμεσο 

 Δπηζεηηθή (θαη εκπεηξηθή) πξνζέγγηζε ηεο ζήςεο 

 Τπνζηεξηθηηθή ζεξαπεία (κεηαγγίζεηο πιάζκαηνο, αίκαηνο 
θαη θξπντδήκαηνο) 

 ΌΥΗ επαξίλε 

 



Γεξκαηηθέο εθδειψζεηο 

 
 Δμάλζεκα (δχζθνιε δ.δ.) 

 Φαξκαθεπηηθφ 

 Αιιεξγηθφ 

 αγγεητηηδεο 

 Αθξνθπάλσζε – δηθηπσηή πειίσζε 

 Ηζραηκηθέο λεθξψζεηο – αηκνξξαγίεο (ΓΔΠ) 

 Δηδηθέο δεξκαηηθέο εθδειψζεηο 

 -Κπηηαξίηηδα (Gram +) 

 -Γεξκαηηθέο εθδειψζεηο πνπ 
πξνζαλαηνιίδνπλ πξνο ην παζνγφλν αίηην 

 



Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα 
 Λεπθνθπηηάξσζε κε πνιπκνξνθππξήλσζε 

 Λεπθνπελία (Gram -, ηνγελείο, Βξνπθειιψζεηο) 

 Σνμηθή θνθθίσζε 

 Θξνκβνπελία 

 ΑΜΠ < 50.000, ππφλνηα ΓΔΠ 

 Υνινζηαηηθφο ίθηεξνο 

 Σξαλζακηλαζαηκία 

 Πξνλεθξηθή αδσηαηκία 

 Αλαπλ. Αιθάισζε > Μεηαβνιηθή νμέσζε 

 ΜΜΡ πλεπκφλσλ – δηεζήκαηα ζηελ Α/α 

 



 εκαληηθή ε ιήςε θαιιηεξγεηψλ. 

 Αίκαηνο (≥ 2 δείγκαηα). 

 Οχξσλ 

 Πηπέισλ 

 Τιηθνχ απφ ηελ εζηία 

 

 Γξήγνξε δξάζε–φρη εηο βάξνο ηεο ζεξαπείαο 
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ 

ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΗΒΗΧΖ 

 Δίδνο ινίκσμεο 

 Κνηλφηεηα (65%) > ζλεηφηεηα 35.5% 

 Ννζ/θή (35%) > ζλεηφηεηα 49.8% 

 Παζνγφλν αίηην 

 Σνπηθή ρισξίδα 

 Ζιηθία 

 πλππάξρνληα ρξφληα λνζήκαηα 

 Υξφλνο κεηαμχ θαηαπιεμίαο – αληηβηνηηθψλ 

 

 

Kumar et al. Crit Care Med 2006 

Μoreno et al. Int Care Med 2008 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

1. Αηκνδπλακηθή ππνζηήξημε: 

 Δπηζεηηθή ρνξήγεζε φγθνπ πγξψλ!!!!! 

             ( αθξνγσληαίνο ιίζνο ) 

 Dopamin 5mg/kg/min  θαη  

2. Μεηαθνξά Ομπγφλνπ: 

 Υνξήγεζε Ομπγφλνπ 

 Dobutamine ( Inotrex ). Βειηίσζε ηεο 

πεξηθεξηθήο αηκαηηθήο ξνήο.  

 



ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 5 λεπηα για Kαλλιεπγειερ 

 Υοπήγηζη αληηβηνηηθψλ εληφο ηεο 1εο ψξαο 

 Δγθαηξε θαη επηζεηηθή αλαδσνγφλεζε 

 2 πεξηθεξηθέο γξακκέο – ΚΦΚ 

 Ομπγφλν 

 ΜΔΘ +/- Ηλφηξνπα 

 ηεξνεηδή 

 Αλαδήηεζε εζηίαο 

 Αθαίξεζε 

 Έιεγρνο ζαθράξνπ 



ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΣΟ .. 

 Αξρηθά δίδεηαη εμπειπική ζεξαπεία 

 -Δπξχ θάζκα  

 -Μέγηζηεο δφζεηο (λεθξ. αλεπάξθεηα)  

 -Δπαξθή δηείζδπζε 

 

 Ηζηνξηθφ πξφζθαηεο ιήςεο αληηβηνηηθψλ 

 Πηζαλή εζηία ιακβάλεηαη ππφςε 

 Σνπηθά επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα (+αληνρή) 

 



ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΣΟ .. 

Καξβαπελέκε (ή ΑΦ Κεθ/λε 3εο Γ) 

+ ΑΓ  

 Κνηιηά: (πξνζζήθε Μεηξνληδαδφιεο) 

 Πλεχκνλεο: φρη ΑΓ νχηε ΑΦ Κεθ/λε 3εο Γ 

 «Αλαπλ. Κηλνιφλε» 

 ή Πηπεξ/Σαδν + Μαθξνιίδε 

 Οπδεηεξνπελία κε άγλσζηε εζηία:  

 Πηπεξ/Σαδν + ΑΓ  

 Γεξκαηηθή ινίκσμε:  

 (Κεθ/λε 1εο Γ ή Ακνμ/Κιαβ) + Γιπθνπεπηίδην  

 STSS(streptococcal toxic shock syndrome ) 
Πξνζζήθε Κιηλδακπθίλεο 

 



ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΣΟ .. 

 Σξνπνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο θαιιηέξγεηεο. 

 Απνθιηκάθσζε. 

 30-50% ησλ πεξηπηψζεσλ ην αίηην δελ 

απνκνλψλεηαη. 

 «Δκπεηξηθή» απνθιηκάθσζε ζε θαπνηεο πεξηπησζεηο 

εθφζνλ ν αζζελήο είλαη απχξεηνο θαη ζηαζεξφο επί 

24 ψξεο. 

 Γηαθνπή αληηζηαθπινθνθθηθήο ή αληηκπθεηηαζηθήο 

εάλ δελ απνκνλσζνχλ ηέηνηα παζνγφλα. 

 Πξνζζήθε ησλ αλσηέξσ επί νπδεηεξνπεληθνχ 

ππξεηνχ πνπ παξαηείλεηαη πέξαλ ησλ 48-72 σξψλ 



ΣΟΥΟΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΖ 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 Κεληξηθή Φιεβηθή Πίεζε: 8-12 cm H2O 

 πζηνιηθή ΑΠ ≥ 90mmHg θαη  

 Μέζε ΑΠ ≥ 65mmHg 

 Χξηαία δηνχξεζε > 0.5 ml/kg Β.. 

 Κνξεζκφο αξηεξηαθνχ αίκαηνο ≥ 92% 

 Κνξεζκφο θιεβηθνχ αίκαηνο ≥ 70% 

 Ηλφηξνπα εάλ κφλε ε ρνξήγεζε πγξψλ δελ επαξθεί 

 Ννξαδξελαιίλε ή ληνπακίλε αξρηθά 
 

Dellinger et al. CCM 2008 



ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΓΡΟΚΟΡΣΗΕΟΝΖ 

 ιεηηνπξγηθή επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα ζε ~60% ..  

 Τπφηαζε αλζεθηηθή ζε πγξά / αγγεηνζπζπαζηηθά 

 Γηάγλσζε κε: 

 Αδπλακία αχμεζεο θνξηηδφιεο νξνχ >9κg/dl θαηφπηλ 

ρνξήγεζεο 250κg ζπλζεηηθήο ACTH 

ή 

 Σπραία επίπεδα θνξηηδφιεο νξνχ <10κg/dl  

 Τδξνθνξηηδφλε 50mg iv θάζε 6 ψξεο θαη 

Φινπδξνθνξηηδφλε 50mg po/εκέξα γηα 7 εκέξεο 

Annane et al. JAMA 2000 

Sprung et al. NEJM 2008 



ΡΤΘΜΗΖ ΑΚΥΑΡΟΤ 

 Ακέζσο κεηά ηε ζηαζεξνπνίεζε 

 Δλαξμε ηλζνπιηλνζεξαπείαο 

 ηφρνο επίπεδα ηξηρ. ζαθράξνπ < 150mg/dl 

 Αχμεζε επηβίσζεο 

 Υακειφηεξα επίπεδα (80-110 mg/dl) 

ζρεηίδνληαη κε ππνγιπθαηκίεο 

 Αληιία ηλζνπιίλεο 
 

Brunkhorst et al. NEJM 2008 

van den Berghe et al. NEJM 2008 



5. Νέεο Θεξαπεπηηθνί κέζνδνη : 

 Αληηθιεγκνλψδε αληηζψκαηα. Αληηζψκαηα θαηά ην 

TNF, IL-1.  

      Γελ ππήξμε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 

 

 Πνιινί δηακεζνιαβεηέο- πάλσ απφ 30- αδχλαηε 

παξαζθεπή αληηζσκάησλ. 

 Καηαζηνιή ηεο θιεγκνλψδνπο απάληεζεο είλαη 

δπλαηφ λα επηηείλεη ηελ ηζηηθή βιάβε ηεο ινίκσμεο.  

Θευπηηικά 

πποβλήμαηα 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

5.Νέεο Θεξαπεπηηθνί κέζνδνη : 

 Αληηνμεηδσηηθή Θεξαπεία θαηά ησλ ξηδψλ 

Ομπγφλνπ. 

Πιενλεθηεί ηεο πξψηεο κεζφδνπ, επεηδή ηα 

αληηνμεηδσηηθά θάξκαθα δελ αλαζηέινπλ ηε 

θιεγκνλψδε απάληεζε θαη πξνζηαηεπνχλ ηνλ 

νξγαληζκφ απφ απηήλ. 

  Ν – Αθεηπινθπζηείλε 

  Βηηακίλεο C, E. 

  Γινπηακίλε 



ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 

 Υνξήγεζε ελεξγνπνηεκέλεο πξσηετλεο C (rhAPC – 
δξνηξεθνγίλε). 
 ε πνιχ βαξεηέο θαηαζηάζεηο (APACHE II>25 ή MOF) 

 Γελ απμάλεη επηβίσζε – κηθξφ δείγκα 

 Μεγάιν θφζηνο 

 Όρη ζε δηαηαξαρέο πήμεο 

 Κιαξηζξνκπθίλε ελδνθιεβίσο (1000 mg) ζηηο 
πλεπκνλίεο 
 Αλεμαξηήησο αηηίνπ – αληηθιεγκνλψδεο δξάζε 

 Μνλνθισληθά αληηζψκαηα 
 Δλαληη LPS 

 IL-1Ra 

 TNFa 

 

Dellinger CCM 2008 

Abraham NEJM 2005 



Πξέπεη λα ζπκφκαζηε… 

 Βαξεηά ζήςε θαη ζεπηηθφ shock είλαη 

επείγνπζεο θαηαζηάζεηο 

 Γπήγοπη ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ εκπεηξηθά 

 Δπηζεηηθή αλάηαμε (πγξά θαη ηλφηξνπα) 

 Δπηθνηλσλία κε ΜΔΘ 

 Γηάγλσζε ηνπ αηηίνπ έρεη ζεκαζία – κ/ερ 

 πλνιηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελνχο 



Διεθνείρ Καηεςθςνηήπιερ Οδηγίερ για ηην Ανηιμεηώπιζη  

ηηρ οβαπήρ ήτηρ & ηος ηπηικού Shock 

Α. Αληηκεηώπηζε νβαξήο ήςεοΑξρηθή 

Αληηκεηώπηζε 

•Αξρηθή αλάλεςε (πξψηεο 6 ψξεο) 

•Γηάγλσζε 

•Αληηβηνηηθή αγσγή 

•Αλαγλψξηζε & Έιεγρνο ηεο ζεπηηθήο εζηίαο 



Διεθνείρ Καηεςθςνηήπιερ Οδηγίερ για ηην Ανηιμεηώπιζη  

ηηρ οβαπήρ ήτηρ & ηος ηπηικού Shock 

Β. Λνηπή Υπνζηεξηθηηθή Αγσγή ζε νβαξή ήςε 

•Μεηάγγηζε αίκαηνο & παξαγψγσλ  

•Μεραληθή Τπνζηήξημε ηεο Αλαπλνήο ζε νμεία βιάβε ησλ 

πλεπκφλσλ (ALI/ARDS) ιφγσ ζήςεο  

•Καηαζηνιή – Αλαιγεζία – Μπνράιαζε  

•Γιπθαηκηθφο Έιεγρνο  

•Τπνθαηάζηαζε Νεθξηθήο Λεηηνπξγίαο•Γηηηαλζξαθηθά 

•Πξνθχιαμε ελ ησ βάζεη Φιεβνζξφκβσζεο 

•Πξνθχιαμε απφ ηα Έιθε stress 

•Δθιεθηηθή Απνζηείξσζε Πεπηηθνχ 

•Ρεαιηζηηθνί ηφρνη ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλή έθβαζε 



Διεθνείρ Καηεςθςνηήπιερ Οδηγίερ για ηην Ανηιμεηώπιζη  

ηηρ οβαπήρ ήτηρ & ηος ηπηικού Shock 

Αηκνδπλακηθή Υπνζηήξημε & Δπηθνπξηθή 
Αγσγή 

•Θεξαπεία κε Τγξά 

•Αγγεηνζπζπαζηηθά 

•Ηλφηξνπα 

•ηεξνεηδή 

•rhAPCRecombinant human activated protein C 



ηόρνη ηεο Αξρηθήο Αλάλεςεο θαηά ηελ Αληηκεηώπηζε αζζελώλ κε 

νβαξή ήςε θαη επηηθό hock  

ηόρνη Αξρηθήο Αλάλεςεο (πξψηεο 6 ψξεο) 

Κεληξηθή Φιεβηθή Πίεζε (ΚΦΠ) 8-12 mmHg ή κεγαιχηεξε (ΚΦΠ: 12-15 

mmHg ) ζε αζζελείο κεκεησκέλε ελδνηηθφηεηα, δηαζηνιηθή 

δπζιεηηνπξγία ηνπ κπνθαξδίνπ, πλεπκνληθή ππέξηαζε, απμεκέλε 

ελδνθνηιηαθή πίεζε ή Μεραληθή Τπνζηήξημε ηεο Αλαπλνήο (ΜΤΑ) κε 

ζεηηθέο πηέζεηο (1C) 

 Μέζε Αξηεξηαθή Πίεζε (ΜΑΠ) ≥ 65 mmHg (1C) 

Γηνύξεζε αλά ώξα ≥ 0.5 ml/kg (1C) 

Κνξεζκόο κεηθηνύ θιεβηθνύ αίκαηνο SvO2 ≥ 65% ή θνξεζκόο 

θεληξηθνύ θιεβηθνύ αίκαηνο ScvO2 ≥ 70% (1C)Δάλ δελ 

επηηπγράλεηαη κε ηα πγξά SvO2 ≥ 65% ή ScvO2 ≥ 70%,ζπληζηάηαη 

κεηάγγηζε, ψζηε ν αηκαηνθξίηεο (Ζt) λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 30% ή 

δηαθνξεηηθά ρνξήγεζε δνβνπηακίλεο κέρξη 20 κg/kg/min (2C) 



πζηάζεηο γηα ηε Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε ησλ αζζελώλ κε 

νβαξή ήςε θαη επηηθό shock  

Γηάγλσζε:  

πζηάζεηο Λήςε θαιιηεξγεηώλ ΠΡΙΝ από ηελ έλαξμε ησλ 

αληηβηνηηθώλ (1C) (Δπηβεβαίσζε,Σαπηνπνίεζε, Απνθιηκάθσζε)2 ή 

πεξηζζόηεξεο αηκνθ/εο: 

•1 ή πεξηζζφηεξεο αηκνθ/εο δηαδεξκηθά 

•1 αηκνθ/α απφ θεληξηθφ θιεβνθαζεηήξα εάλ είλαη ηνπνζεηεκέλνο >48 

ψξεοθ/εο θαη από άιιεο εζηίεο αλαιόγσο θιηληθώλ ελδείμεσλ 

(νχξσλ, ΔΝΤ, βξνγρηθψλ εθθξίζεσλ, απφ άιιεο ζέζεηο) 

Απεηθνληζηηθόο έιεγρνο: εθφζνλ είλαη εθηθηφο/αζθαιήο (1C) 



Αληηβηνηηθή Αγσγή 

 πληζηάηαη ε άκεζε έλαξμε ελδνθιέβηαο αληηβηνηηθήο αγσγήο, 

εληόο 1 ώξαο από ηελ έλαξμε ηεο ζνβαξήο ζήςεο (1D) θαη ηνπ 

ζεπηηθνύ shock (1B) κεηά ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ θαιιηεξγεηώλ 

(κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ιήςε ησλ δεηγκάησλ δελ θαζπζηεξεί 

ηελ έλαξμε ηεο αληηβηνηηθήο αγσγήο) (1D). Κάζε ψξα 

θαζπζηέξεζεο ζηε ρνξήγεζε ηεο θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζεπηηθνχ shock 

ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ζλεηφηεηαο (1). 

 πληζηάηαη ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ 

αληηβηνηηθώλ δξαζηηθώλ έλαληη όισλ ησλ πηζαλώλ παζνγόλσλ 

(κηθξνβίσλ ή θαη κπθήησλ) ζε επαξθείο δόζεηο θαη κε θαιή 

δηεηζδπηηθόηεηα ζηελ πηζαλή εζηία ηεο ζήςεο  



πζηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε Αληηβηνηηθήο Αγσγήο ζε αζζελείο κε 

νβαξή ήςε θαη επηηθό shock  
 Αληηβηνηηθή αγσγή Έλαξμε iv ρνξήγεζεο εληφο 1 ψξαο ζε ζνβαξή ζήςε 

(1D) θαη ζεπηηθφ shock (1B) Υνξήγεζε επξένο θάζκαηνο αληηκηθξνβηαθψλ 

(ελφο ή πεξηζζνηέξσλ) (1B): •δξαζηηθψλ γηα φια ηα πηζαλά παζνγφλα 

(κηθξφβηα / κχθεηεο) &•κε θαιή δηεηζδπηηθφηεηα ζηελ πηζαλή εζηία ηεο 

ινίκσμεο 

 Καζεκεξηλή επαλεθηίκεζε γηα: (1C)  

 βειηηζηνπνίεζε δξαζηηθφηεηαο 

 πξφιεςε αληνρήο  

 απνθπγή ηνμηθφηεηαο  

 ειαρηζηνπνίεζε θφζηνπο 

 πλδπαζηηθή ζεξαπεία: •ζε ππνςία ινίκσμεο απφ Pseudomonas ζε 

αζζελείο κε ζνβαξή ζήςε (2D)•ζε νπδεηεξνπεληθνχο αζζελείο κε ζνβαξή 

ζήςε (2D)•δηάξθεηα ζπλδπαζηηθήο ζεξαπείαο ≤3-5 εκέξεο & απνθιηκάθσζε 

αλαιφγσο επαηζζεζίαο (2D)Γεληθά, δηάξθεηα ζεξαπείαο 7-10 εκέξεο 

•Μεγαιχηεξε δηάξθεηα (1D):ζε αζζελείο κε βξαδεία αληαπφθξηζε, ζε κε 

παξνρεηεχζηκε εζηία ζήςεοζε αζζελείο κε αλνζνινγηθή αλεπάξθεηα, 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο νπδεηεξνπελίαοΓηαθνπή αγσγήο φηαλ ε αηηία 

απνδεηρζεί κε ινηκψδεο(θιηληθή εηθφλα & εθηίκεζε ηνπ αζζελή) (1D)  



πζηάζεηο γηα ηα κέηξα Διέγρνπ ηεο ζεπηηθήο εζηίαο ζε αζζελείο 

κε νβαξή ήςε θαη επηηθό shock  
Αλαγλώξηζε & Έιεγρνο ηεο ζεπηηθήο εζηίαοΈγθαηξε αλαδήηεζε γηα 

αλαγλψξηζε ηεο αλαηνκηθήο εζηίαο ηεο ινίκσμεο (1C) εληόο ηνπ 

πξώηνπ 6ώξνπ (1D) 

Δθηίκεζε ηνπ αζζελή γηα ηελ εζηία ηεο ινίκσμεο & ηελ πηζαλφηεηα 

εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν απηήο (π.ρ παξνρέηεπζε 

απνζηήκαηνο) (1C) 

Δθαξκνγή κέηξσλ ειέγρνπ ηεο εζηίαο ηεο ινίκσμεο ηνπηθά φζν ην 

δπλαηφλ πην γξήγνξα κεηά ηελ επηηπρή αξρηθή αλάλεςε (1C) 

Δμαίξεζε: ε λεθξσηηθή παγθξεαηίηηδα, φπνπ ζπζηήλεηαη λα θαζπζηεξεί ε 

ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε (2Β) 

Δπηινγή παξέκβαζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εζηίαο κε ηε κέγηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα & ηελ ειάρηζηε πεξαηηέξσ βιάβε (1D) 

Απνκάθξπλζε αγγεηαθψλ θαζεηήξσλ, φηαλ ζεσξείηαη πηζαλή ε ινίκσμε 

απηψλ (1C) 



πζηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε Αγγεηνζπζπαζηηθώλ ζε αζζελείο κε 

επηηθό shock  
πζηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε Αγγεηνζπζπαζηηθώλ 

ηφρνο: δηαηήξεζε ΜΑΠ ≥ 65 mmHg (1C) Τπνθείκελε λνζεξφηεηα 

δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεί ην ζηφρν π.ρ ζε αζζελείο κε ηζηνξηθφ 

αξηεξηαθήο ππέξηαζεο. Πξψηεο επηινγήο: λνξεπηλεθξίλε ή ληνπακίλε 

απφ θεληξηθή θιεβηθή γξακκή (1C) 

Δπηλεθξίλε, θαηλπιεθξίλε ή βαδνπξεζζίλε: δελ ζα πξέπεη λα 

ρνξεγνχληαη σο πξψηεο επηινγήο αγγεηνζπζπαζηηθά ζην ζεπηηθφ 

shock (2C) 

Βαδνπξεζζίλε 0,03units/min plus λνξεπηλεθξίλε (VASST) δεχηεξε 

επηινγή. Δπηλεθξίλε: πξψηεο επηινγήο ελαιιαθηηθφ θάξκαθν ζην 

ζεπηηθφ shock επί κε αληαπφθξηζεο ηεο ΑΠ ζε λνξεπηλεθξίλε ή 

ληνπακίλε (2Β) 

Όρη ληνπακίλε ζε ρακειή δφζε γηα λεθξηθή πξνζηαζία (1Α) 

Σνπνζέηεζε αξηεξηαθνχ θαζεηήξα ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ ρξήδνπλ 

ρνξήγεζεο αγγεηνδξαζηηθψλ, γηα ζπλερή & αμηφπηζηε παξαθνινχζεζε 

ηεο ΑΠ (1D) 

. 



 Οη Αδξελεξγηθνί Υπνδνρείο θαη νη Γξάζεηο ηνπο  

Αδπενεπγικοί ςποδοσείρ  

Δπάζειρ 

 α Αγγεηνζχζπαζε 

 

β 1 Αχμεζε ηεο Καξδηαθήο πρλφηεηαο & ηεο 

πζηαιηηθφηεηαο ηνπ κπνθαξδίνπ 

 

β2Πεξηθεξηθή αγγεηνδηαζηνιή 

. 



 Οη Γνζνεμαξηώκελεο Γξάζεηο 

ηεο Νηνπακίλεο  
Γνζνεμαξηώκελεο Γξάζεηο Νηνπακίλεο 

• <5 mg/kg/min: αγγεηνδηαζηνιή ζηε λεθξηθή 

& κεζεληέξηα θπθινθνξία (ληνπακηλεξγηθνί 

ππνδνρείο) 

• 5-10 mg/kg/min: ζπζηαιηηθφηεηα 

κπνθαξδίνπ & HR (β1 ππνδνρείο) 

• >10 mg/kg/min: αγγεηνζχζπαζε & ↑MAP 

(α1 ππνδνρείο) 

. 



πζηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε Ιλνηξόπσλ ζε αζζελείο κε νβαξή 

ήςε θαη επηηθό shock   

                           

                               Ιλόηξνπα  

 

•Γνβνπηακίλε ζε θαξδηαθή δπζιεηηνπξγία(1C) 

φηαλ:↑πηέζεηο πιήξσζεο & ↓θαξδηαθή 

παξνρή 

•ηφρνο: Όρη ππεξδηφξζσζε (1Β) 

. 



πκπεξάζκαηα 

  Η ζνβαξή ζήςε θαη ην ζεπηηθό shock απνηεινύλ κείδνλα 

πξνβιήκαηα πγείαο παγθνζκίσο, θαζώο ζρεηίδνληαη κε 

πςειή λνζεξόηεηα θαη ζλεηόηεηα. 

 Βαζηθνί άμνλεο ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ αζζελώλ κε 

ζνβαξή ζήςε θαη ζεπηηθό shock είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 

ηζηηθήο άξδεπζεο θαη ε αληηκεηώπηζε ηεο αηηίαο-ζήςεο   

 Μόλν ε έγθαηξε αλαγλώξηζε, ε άκεζε θαη επαξθήο 

αηκνδπλακηθή ππνζηήξημε θαη ε έγθαηξε θαη θαηάιιειε 

αηηηνινγηθή αληηκεηώπηζε είλαη δπλαηόλ λα βνεζήζνπλ 

ζηελ αύμεζε ηεο επηβίσζεο απηώλ ησλ αζζελώλ.  

 Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο-ζπζηάζεηο έρνπλ ζηόρν λα 

βνεζήζνπλ ηνλ θιηληθό ηαηξό ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε γηα 

ηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ κε ζνβαξή 

ζήςε θαη ζεπηηθό shock, αιιά δελ κπνξνύλ λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ηελ θξίζε ηνπ.                          

 

 

. 



ζπδήηεζε 


