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Πίνακας συντομεύσεων-ακρωνύμια 

ΜΕΘ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

ΟΑΑ Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια 

ΧΑ Χάσμα Ανιόντων 

ΧΑΠ Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
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APRV Airway Pressure Release Ventilation 
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MRI Magnetic Resonance Imaging 

NAVA Neurally adjusted Ventilatory Assist 
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NCSE Non Convulsine Status Epilepticus 

NSE Neuron Specific Enolase 
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PCP Pneumocystis Carinii Pneumonia 

PEEP Positive End Expiratory Pressure 
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VRE Vancomycin Resistant Enterococcus 
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Πρόλογος 

Το βιβλίο «Θέματα Εντατικής Θεραπείας» παρουσιάζει με πρακτικό, κατά το δυνατόν, τρόπο τα βασικότερα 

κλινικά θέματα που συναντάμε στη Mονάδα Eντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αλλά και κατά την αντιμετώπιση 

του βαρέως πάσχοντος στα επείγοντα και αφορούν την κλινική εκτίμηση, τη διάγνωση και τη θεραπευτική 

αντιμετώπιση του ασθενούς. Σκοπός του βιβλίου είναι να αποτελέσει μια συνοπτική γέφυρα ανάμεσα στα 

εκτενή συγγράμματα που υπάρχουν σ' αυτό το γνωστικό πεδίο και στις ανάγκες της κλινικής πράξης του 

φοιτητή και του νέου γιατρού. 

Τα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνουν την εκτίμηση του βαρέως πάσχοντα, τη συνεχή 

παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών και των αερίων αίματος και τη μηχανική υποβοήθηση της 

αναπνευστικής και νεφρικής λειτουργίας. Επίσης παρουσιάζουμε ειδικότερα θέματα που περιλαμβάνουν, τις 

ηλεκτρολυτικές διαταραχές, την αναπνευστική ανεπάρκεια, τη σήψη, το σύνδρομο ανεπάρκειας πολλαπλών 

οργάνων, την αντιμετώπιση του πολυτραυματία και τις ειδικές καταστάσεις στη ΜΕΘ. Ένα κεφάλαιο είναι 

αφιερωμένο στους αλγορίθμους υποστήριξης της ζωής και της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Στην 

παρουσίαση κάθε θέματος σημαντικό ρόλο παίζουν τα κλινικά παραδείγματα και οι ερωτήσεις. Το βιβλίο 

προϋποθέτει γνώσεις φυσιολογίας, παθοφυσιολογίας και παθολογίας και απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές στα 

πλαίσια της κλινικής άσκησης στη ΜΕΘ. 

Το παρόν σύγγραμμα φιλοδοξεί να κάνει κατανοητά τα θέματα που αφορούν την εντατική θεραπεία 

χωρίς τη χρήση εκτενών συγγραμμάτων και να οπλίσει τον φοιτητή και τον νέο γιατρό με εμπειρία και γνώση 

των προβλημάτων, όπως ακριβώς εμφανίζονται στην κλινική πράξη και όχι αντίστροφα με δογματική σειρά 

παρουσίασης, όπως περιγράφονται συνήθως σε ένα σύγγραμμα. 

Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους γιατρούς και νοσηλευτές της Α΄ 

Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για τη συνεργασία τους αλλά και τους 

φοιτητές της Ιατρικής, για την ενεργή τους συμμετοχή στην κλινική άσκηση, τις ερωτήσεις και τις απορίες 

τους. Τούς ευχόμαστε καλή μελέτη, και καλή εφαρμογή της γνώσης τους στην πράξη. 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγικά για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

Σύνοψη 

Το κεφάλαιο που ακολουθεί αναφέρεται στο σκοπό και στην οργάνωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ). Περιγράφονται οι διαφορές στη λήψη του ιστορικού και τη διενέργεια της κλινικής εξέτασης στον 

βαρέως πάσχοντα σε σχέση με την προσέγγιση του ασθενούς από άλλες ιατρικές ειδικότητες, τα κριτήρια εισόδου 

και εξόδου από τη ΜΕΘ και οι κλίμακες βαρύτητας που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς λόγους και 

ποιοτικό έλεγχο στη ΜΕΘ. Οι ερωτήσεις στο τέλος του κεφαλαίου στοχεύουν στην καλύτερη κατανόησή του. Στη 

σύγχρονη ΜΕΘ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών και την αποκατάσταση της 

φυσιολογίας. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η προσέγγιση του ασθενούς να μην ακολουθεί πάντοτε το 

γραμμικό μοτίβο: ιστορικό, κλινική εξέταση, εργαστηριακός έλεγχος, διάγνωση και, τέλος, θεραπεία, καθώς η 

άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση καταστάσεων που απειλούν τη ζωή προηγείται της οριστικής 

διάγνωσης. Με δεδομένο το υψηλό κόστος νοσηλείας και τις αυξανόμενες ανάγκες για κλίνες ΜΕΘ έχουν 

δημιουργηθεί μοντέλα κριτηρίων για την είσοδο ασθενών, τα οποία ωστόσο υπόκεινται σε τροποποιήσεις 

ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε νοσοκομείου. Στην προσπάθεια ελέγχου και συνεχούς βελτίωσης της 

παρεχόμενης φροντίδας βοηθά και η εφαρμογή των κλιμάκων βαρύτητας της νόσου, που επιτρέπει τη σύγκριση 

της έκβασης μεταξύ ομάδων ασθενών με όμοια κλινική βαρύτητα. 

 

Προαπαιτούμενη γνώση 

Από την ηλεκτρονική τάξη (eclass) οι ενότητες «Ιστορικό και Κλινική Εξέταση». Από το βιβλίο «Εντατική 

Θεραπεία», τα κεφάλαια «Οργάνωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας», «Κλίμακες Βαρύτητας», και «Ενδείξεις 

Εισαγωγής Ασθενών στη ΜΕΘ». 

 

1.1 Τεχνικές και οργανωτικές προδιαγραφές μιας σύγχρονης Μονάδας Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) 
Ενδεικτικά οι προδιαγραφές μιας σύγχρονης ΜΕΘ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1. 

1.1.1 Σε τι διαφέρει η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας από άλλα παθολογικά ή 

χειρουργικά τμήματα; 
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εξαντλούνται όλες οι θεραπευτικές δυνατότητες για την υποκατάσταση 

διαταραγμένων ή κατεσταλμένων ζωτικών λειτουργιών με σκοπό την επαναφορά των λειτουργιών αυτών 

ώστε να είναι αυτόνομα συμβατές με τη ζωή. Η ιδιαίτερη έμφαση στις ζωτικά απαραίτητες λειτουργίες 

(αναπνοή, κυκλοφορία, ομοιόσταση) είναι αναγκαία γιατί, ανεξάρτητα από την αιτιολογία της βασικής 

πάθησης που μπορεί να είναι παθολογική, χειρουργική ή άλλης φύσης, οι επιπλοκές που εμφανίζουν οι 

ασθενείς βαδίζουν πάνω σε συγκεκριμένα πρότυπα και απαιτούν πολυδύναμη 24ωρη παρακολούθηση και 

αντιμετώπιση. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο για την ιστορία και το αντικείμενο της εντατικής 

θεραπείας εδώ. 

1.1.2 Υπάρχουν διαφορετικά είδη Μονάδων Εντατικής Θεραπείας; 
Ναι. Τα είδη Μονάδων Εντατικής Θεραπείας περιλαμβάνουν: 

Πολυδύναμες ή γενικές ΜΕΘ, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να νοσηλεύουν ασθενείς διαφορετικών ή και 

όλων των ειδικοτήτων. Αυτές διακρίνονται σε: 

 Επιπέδου Ι: Καλύπτουν μικρά τοπικά νοσοκομεία. 

 Επιπέδου ΙΙ: Καλύπτουν γενικά νοσοκομεία τριτοβάθμιας περίθαλψης. 

 Επιπέδου ΙΙΙ: Μονάδες τεταρτοβάθμιων νοσοκομείων που καλύπτουν όλο το φάσμα της 

εντατικής θεραπείας. 

https://www.youtube.com/watch?v=WFm69jHjkFQ
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Ειδικές Μονάδες, οι οποίες νοσηλεύουν ειδικό φάσμα περιστατικών, π.χ. μονάδες εμφραγμάτων, 

μεταμοσχεύσεων, καρδιοχειρουργικές κλπ [1]. 

1.1.3 Τι είναι η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ); 
Είναι μονάδες του τύπου της ΜΕΘ επιπέδου Ι. Μπορούν να νοσηλεύσουν ελαφρότερα περιστατικά που έχουν 

ανάγκη αυξημένης παρακολούθησης και φροντίδας. Ο εξοπλισμός τους περιλαμβάνει απλά μηχανήματα 

παρακολούθησης και στοιχειώδους υποστήριξης. Ο όρος έχει επικρατήσει για τμήματα που δημιουργήθηκαν 

σε νοσοκομεία τα οποία διαθέτουν ΜΕΘ και αποσκοπούν στην προσφορά ενδιάμεσης νοσηλείας μεταξύ 

ΜΕΘ και κοινού νοσηλευτικού τμήματος [1, 2]. 

1.1.4 Ποιο είναι το ημερήσιο κόστος νοσηλείας στη ΜΕΘ; 
Το κόστος νοσηλείας σε μία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ανέρχεται περίπου σε 2.000 με 3.000 ευρώ την 

ημέρα. 

1.1.5 Πώς επηρεάζει το κόστος το μέγεθος των ΜΕΘ; 
ΜΕΘ με λιγότερες από έξι κλίνες ή με πληρότητα μικρότερη από 70% είναι οικονομικά ασύμφορες. 

1.1.6 Πού πρέπει να βρίσκεται η ΜΕΘ μέσα στο νοσοκομείο; 
H θέση της ΜΕΘ στο νοσοκομείο έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο 

χειρουργείο, το τμήμα επειγόντων, τα απεικονιστικά εργαστήρια και τον αξονικό τομογράφο. 

Στον Πίνακα 1.1 αναφέρονται ενδεικτικά στοιχεία προδιαγραφών σε τεχνικό εξοπλισμό και 

προσωπικό για μια ΜΕΘ έξι κλινών. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος εντατικής θεραπείας, 

κατά την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας θα βρείτε εδώ. 

 
Ιατρικό 

προσωπικό 

Νοσηλευτικό/Βοηθητικό 

προσωπικό 

Εξοπλισμός για 

κάθε κλίνη 

Εξοπλισμός για όλη τη 

ΜΕΘ 

Χώροι ΜΕΘ 

Ιατρικός 

Διευθυντής/τρια 

6 ειδικοί γιατροί 

Προϊστάμενος/νη 

24 νοσηλευτές/τριες 

3 βοηθοί θαλάμου 

3 φυσιοθεραπευτές/τριες 

Συστήματα 

παρακολούθησης 

ΗΚΓ, ΑΠ, ΚΦΠ, 

θερμοκρασίας, 

οξυμετρίας. 

Καταγραφή 

συναγερμών και 

αποθήκευση. 

Αναπνευστήρας 

Κλίνη με 

ενσωματωμένο 

ζυγό 

6 αντλίες για 

χορήγηση υγρών 

και φαρμάκων 

2 εφεδρικοί 

αναπνευστήρες 

2 φορητοί 

αναπνευστήρες 

2 αναπνευστήρες 

κατάλληλοι για μη 

επεμβατικό μηχανικό 

αερισμό 

2 monitors για 

μεταφορά ασθενούς 

Αναλυτής αερίων 

αίματος και 

ηλεκτρολυτών 

2 μηχανήματα συνεχούς 

αιμοδιήθησης 

Ηλεκτροκαρδιογράφος 

Απινιδωτής 

Εξωτερικός 

βηματοδότης 

2 μηχανήματα 

υπο/υπερθεμίας 

Τροχήλατο για 

επείγουσες καταστάσεις 

Βρογχοσκόπιο 

Μηχάνημα υπερήχων 

Χώρος ασθενών 

Χώρος μονώσεων 

Γραφείο 

προϊστάμενου/νης 

Γραφείο γιατρών 

Χώρος ανάπαυσης 

προσωπικού 

Υπνοδωμάτιο 

εφημερεύοντος 

Δωμάτιο σεμιναρίων 

Αποθηκευτικοί χώροι 

Αποδυτήρια/τουαλέτες 

Πίνακας 1.1 Ενδεικτικές προδιαγραφές μιας σύγχρονης ΜΕΘ. 

http://www.icu.gr/5_XRHSIMOI_SYNDESMOI/5_b_DIETNEIS_ODHGIES-THESEIS_EEETH/EL_
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1.1.7 Με βάση ποια κριτήρια ελέγχεται η ποιότητα μιας ΜΕΘ; 
Τα κριτήρια για να εκτιμηθεί η ποιότητα της παρεχόμενης θεραπείας σε μια ΜΕΘ περιλαμβάνουν: 

1. Κλινικά δεδομένα όπως δημογραφικά στοιχεία, διαγνώσεις, μέσος χρόνος νοσηλείας, 

θνητότητα και προβλεπόμενη θνητότητα, πληρότητα κλινών. 

2. Αξιολόγηση επιπέδου νοσηλευτικής δραστηριότητας, π.χ. βαθμολόγηση Omega και TISS. 

3. Βαθμολογίες βαρύτητας της νόσου όπως SAPS και APACHE. 

4. Βαθμολογίες για ανεπάρκειες οργάνων 

5. Επιπλοκές και λοιμώξεις κατά την παραμονή στη ΜΕΘ 

6. Κόστος παραμονής στη ΜΕΘ 

7. Τεχνικές που χρησιμοποιούνται, π.χ. ποσοστό ασθενών σε μηχανικό αερισμό, αιμοκάθαρση 

κλπ. [3]. 

 

 

Εικόνα 1.1 

1.1.8 Ποιος είναι ο ρόλος της τηλεϊατρικής στην εντατική θεραπεία; 
Η τηλεϊατρική αναφέρεται στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και της 

πληροφορικής, με σκοπό την παροχή κλινικής βοήθειας σε ασθενείς από απόσταση. Δίνει τη δυνατότητα στον 

γιατρό ́της ΜΕΘ που είναι υπεύθυνος για κάποιους ασθενείς να παρακολουθήσει την κλινική́ τους κατάσταση 

από όπου και αν βρίσκεται. Δίνει επίσης τη δυνατότητα κατ΄ οίκον παρακολούθησης ασθενών που εξέρχονται 

από την εντατική, και οι οποίοι έχουν ανάγκη ιατρικής ή/και νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι. 

Θα βρείτε ένα βίντεο για τις σύγχρονες εφαρμογές της τηλεϊατρικής εδώ. 

 

1.2 Κριτήρια εισόδου στη ΜΕΘ 
Ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ είναι ανεπαρκής σε σχέση με τις ανάγκες, ενώ το κόστος λειτουργίας 

για κάθε κλίνη είναι εξαιρετικά υψηλό. 

Βασική αρχή είναι να εισάγονται ασθενείς με προοπτική επαρκούς αναστροφής της παθολογικής τους 

κατάστασης. Δεν πρέπει να εισάγονται στη ΜΕΘ ασθενείς χωρίς προσδόκιμο επιβίωσης, οι οποίοι 

προβλέπεται ότι θα καταλήξουν σύντομα μετά την εισαγωγή τους, και ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται μόνο 

παρακολούθηση και προβλέπεται να επιβιώσουν ακόμα κι αν δεν εισαχθούν σε ΜΕΘ. 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι οι ενδείξεις εισαγωγής στη ΜΕΘ δεν είναι αυστηρά 

καθορισμένες [4]. 

1.2.1 Ποια είναι τα κριτήρια εισόδου ασθενούς στη ΜΕΘ και ποιο σκοπό εξυπηρετούν; 
Υπάρχουν τρία μοντέλα κριτηρίων εισαγωγής στη ΜΕΘ [3]. 

https://www.youtube.com/watch?v=HpwpvTdncpg
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1. Το μοντέλο προτεραιότητας 

2. Το μοντέλο διάγνωσης 

3. Το μοντέλο φυσιολογικών μεταβλητών. 

Η αναλυτική παρουσίαση των μοντέλων αυτών ακολουθεί. 

 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

Μοντέλο προτεραιότητας 

Αυτό το μοντέλο ξεχωρίζει εκείνους που θα ωφεληθούν περισσότερο από την ΜΕΘ (Προτεραιότητα 

1) από εκείνους που δεν θα ωφεληθούν καθόλου (Προτεραιότητα 4). 

Προτεραιότητα 1 θεωρούνται ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, που έχουν ανάγκη εντατικής 

θεραπείας και παρακολούθησης η οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί έξω από τη ΜΕΘ. Οι θεραπείες που 

χρειάζονται οι ασθενείς αυτοί περιλαμβάνουν αναπνευστική υποστήριξη, συνεχή έγχυση αγγειοδραστικών 

φαρμάκων, κλπ. Γενικά δεν τίθεται κανένα όριο σχετικά με την έκταση της θεραπείας που θα λάβουν. Η 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μετεγχειρητικούς ασθενείς, ασθενείς με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια που 

απαιτεί μηχανική αναπνευστική υποστήριξη ή ασθενείς με αιμοδυναμική αστάθεια που απαιτεί επεμβατική 

αιμοδυναμική παρακολούθηση ή/και αγγειοδραστικά φάρμακα. 

Προτεραιότητα 2 θεωρούνται ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται εντατική παρακολούθηση και 

ενδεχομένως, άμεση παρέμβαση. Γενικά δεν τίθενται όρια στην υποστήριξη και τη θεραπεία τους. Η 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ασθενείς με χρόνια ιατρικά προβλήματα που παρουσιάζουν οξεία σοβαρή 

ιατρική ή χειρουργική νόσο. 

Προτεραιότητα 3 θεωρούνται οι ασθενείς που είναι μεν σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά έχουν μειωμένη 

πιθανότητα ανάρρωσης λόγω υποκείμενων νοσημάτων ή λόγω της φύσης της οξείας ασθένειάς τους. Αυτοί οι 

ασθενείς μπορούν να λαμβάνουν εντατική θεραπεία για την αντιμετώπιση της οξείας νόσου, ενδεχομένως 

όμως τίθενται όρια στις θεραπευτικές προσπάθειες και έτσι π.χ. δεν είναι υποψήφιοι για διασωλήνωση ή 

καρδιοπνευμονική ανάνηψη. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ασθενείς με μεταστατική κακοήθεια που 

περιπλέκεται από λοίμωξη ή καρδιακό επιπωματισμό ή απόφραξη των αεραγωγών. 

Προτεραιότητα 4 είναι οι ασθενείς οι οποίοι γενικά δεν είναι κατάλληλοι για εισαγωγή στη ΜΕΘ. Η 

είσοδός τους αποφασίζεται σε ατομική βάση, κάτω από ασυνήθιστες περιστάσεις και κατά την κρίση του 

Διευθυντή της ΜΕΘ. Τέτοιοι ασθενείς μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Ασθενείς με μικρό ή καθόλου αναμενόμενο όφελος από τη ΜΕΘ λόγω μικρής πιθανότητας 

να χρειαστούν παρεμβάσεις που δεν θα μπορούσαν να γίνουν με ασφάλεια σε ένα περιβάλλον 

μη-ΜΕΘ (δηλαδή που είναι είναι πάρα πολύ καλά για να επωφεληθούν από την ΜΕΘ). Εδώ 

βρίσκουμε ασθενείς μετά από επεμβάσεις περιφερικών αγγείων, αιμοδυναμικά σταθερούς 

ασθενείς με διαβητική κετοξέωση, με ήπια συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, με 

υπερδοσολογία φαρμάκων χωρίς διαταραχές του επιπέδου συνείδησης κλπ. 

2. Ασθενείς με τελικού σταδίου μη αναστρέψιμη ασθένεια των οποίων επίκειται ο θάνατος 

(δηλαδή είναι πολύ βαριά για να επωφεληθούν από την ΜΕΘ). Εδώ βρίσκουμε ασθενείς με 

μη αναστρέψιμη βλάβη στον εγκέφαλο, μη αναστρέψιμη βλάβη πολλαπλών οργάνων, 

μεταστατικό καρκίνο που δεν ανταποκρίνεται στη χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία 

(εκτός εάν βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο θεραπείας), ασθενείς με ικανότητα 

λήψης αποφάσεων που αρνούνται την εντατική θεραπεία ή/και την επεμβατική 

παρακολούθηση και οι οποίοι επιλέγουν μόνο παρηγορητική φροντίδα, ασθενείς με διάγνωση 

εγκεφαλικού θανάτου που δεν είναι υποψήφιοι δωρητές οργάνων, καθώς και ασθενείς σε 

παρατεταμένη φυτική κατάσταση. 

 

Μοντέλο Διάγνωσης 

Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιεί συγκεκριμένες κλινικές καταστάσεις ή νόσους για τον προσδιορισμό 

της καταλληλότητας εισόδου στη ΜΕΘ. Τέτοιες διαγνώσεις περιλαμβάνουν: 

1. Καρδιαγγειακό σύστημα 

1. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με επιπλοκές 

2. Καρδιογενή καταπληξία 

3. Αρρυθμίες που απαιτούν στενή αιμοδυναμική παρακολούθηση και ιατρική παρέμβαση 

4. Οξεία συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια με αναπνευστική ανεπάρκεια ή/και ανάγκη για 

αιμοδυναμική υποστήριξη 
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5. Yπερτασικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

6. Ασταθή στηθάγχη, ιδιαίτερα με αρρυθμίες, αιμοδυναμική αστάθεια, ή επίμονο πόνο στο 

στήθος 

7. Καρδιακή ανακοπή 

8. Καρδιακό επιπωματισμό ή περιοριστική νόσο με αιμοδυναμική αστάθεια 

9. Διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής 

10. Πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό 

2. Αναπνευστικό σύστημα 

1. Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια που απαιτεί αναπνευστική υποστήριξη 

2. Πνευμονική εμβολή με αιμοδυναμική αστάθεια 

3. Ασθενείς σε μονάδα ενδιάμεσης φροντίδας που εμφανίζουν αναπνευστική επιδείνωση 

4. Ανάγκη για νοσηλευτική αναπνευστική φροντίδα που δεν είναι διαθέσιμη σε χώρους 

ενδιάμεσης ή χαμηλότερης φροντίδας 

5. Μαζική αιμόπτυση 

3. Νευρικό σύστημα 

1. Οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο με μεταβολή του επιπέδου συνείδησης 

2. Κώμα μεταβολικής, τοξικής ή ανοξαιμικής αιτιολογίας 

3. Ενδοκρανιακή αιμορραγία με πιθανότητα εγκολεασμού 

4. Οξεία υπαραχνοειδή αιμορραγία 

5. Μηνιγγίτιδα με μεταβολή του επιπέδου συνείδησης ή αναπνευστική δυσλειτουργία 

6. Διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος ή νευρομυϊκές διαταραχές με επιδείνωση 

της νευρολογικής ή πνευμονικής λειτουργίας 

7. Επιληπτική κατάσταση (status epilepticus) 

8. Διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου σε ασθενείς υποψήφιους για δωρεά οργάνων 

9. Εγκεφαλικό αγγειόσπασμο 

10. Σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

4. Υπερδοσολογία φαρμάκων 

1. Με αιμοδυναμική αστάθεια 

2. Με σημαντική μεταβολή του επιπέδου συνείδησης ή/και με ανεπαρκή προστασία των 

αεροφόρων οδών 

3. Με σπασμούς 

5. Γαστρεντερικό σύστημα 

1. Αιμορραγία πεπτικού απειλητική για τη ζωή που προκαλεί υπόταση ή στηθάγχη, που 

παρατείνεται ή εμφανίζεται σε ασθενή με συννοσηρότητες 

2. Κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια 

3. Σοβαρή παγκρεατίτιδα 

4. Διάτρηση οισοφάγου με ή χωρίς μεσοθωρακίτιδα 

6. Ενδοκρινικό σύστημα και διαταραχές του μεταβολισμού και των ηλεκτρολυτών 

1. Διαβητική κετοξέωση που περιπλέκεται από αιμοδυναμική αστάθεια, μεταβολή της νοητικής 

κατάστασης, αναπνευστική ανεπάρκεια, ή σοβαρή οξέωση 

2. Θυρεοειδική θύελλα ή μυξοιδηματικό κώμα με αιμοδυναμική αστάθεια 

3. Υπερωσμωτική κατάσταση με κώμα ή/και αιμοδυναμική αστάθεια 

4. Άλλα ενδοκρινολογικά προβλήματα, όπως επινεφριδική κρίση με αιμοδυναμική αστάθεια 

5. Σοβαρή υπερασβεστιαιμία με διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, ή/και χρήζουσα 

αιμοδυναμική παρακολούθηση 

6. Υπό- ή υπερνατριαιμία με επιληπτικές κρίσεις ή μεταβολή του επιπέδου συνείδησης 

7. Υπό- ή υπερμαγνησιαιμία με αιμοδυναμική επιβάρυνση ή αρρυθμίες 

8. Υπό- ή υπερκαλιαιμία με αρρυθμίες ή μυϊκή αδυναμία 

9. Υποφωσφαταιμία με μυϊκή αδυναμία 

7. Χειρουργικές καταστάσεις 

1. Μετεγχειρητικοί ασθενείς που χρειάζονται αιμοδυναμική παρακολούθηση, αναπνευστική 

υποστήριξη ή εκτεταμένη νοσηλευτική φροντίδα 

8. Διάφορα 

1. Σηπτική καταπληξία 

2. Ενδείξεις συνεχούς αιμοδυναμικής παρακολούθησης 
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3. Κλινικές καταστάσεις που απαιτούν νοσηλευτική φροντίδα επιπέδου ΜΕΘ 

4. Περιβαλλοντικές βλάβες (πλήξη από κεραυνό, παρ’ ολίγον πνιγμός, υπο-, υπερθερμία) 

5. Εφαρμογή νέων / πειραματικών θεραπειών με πιθανότητες επιπλοκών 

 

Μοντέλο φυσιολογικών παραμέτρων 

Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε αντικειμενικές παραμέτρους των οποίων οι τιμές έχουν προκαθοριστεί 

εν μέρει αυθαίρετα από συγκεκριμένα νοσοκομεία και μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις τοπικές 

ανάγκες. 

1. Ζωτικά σημεία 

1. <40 ή >150 σφύξεις / λεπτό 

2. Συστολική αρτηριακή πίεση <80 mm Hg ή 20 mm Hg κάτω από τη συνήθη πίεση του 

ασθενούς 

3. Μέση αρτηριακή πίεση <60 mm Hg 

4. Διαστολική αρτηριακή πίεση >120 mm Hg 

5. Αναπνευστική συχνότητα >35 αναπνοές / λεπτό 

2. Εργαστηριακές τιμές (σε πρόσφατο έλεγχο) 

1. Νάτριο ορού <110 mEq / L ή >170 mEq / L 

2. Κάλιο ορού <2,0 mEq / L ή >7.0 mEq / L 

3. 𝑃𝑎𝑂2 < 50𝑚𝑚𝐻𝑔 

4. PH <7.1 ή >7.7 

5. Γλυκόζη ορού >800 mg / dl 

6. Ασβέστιο ορού >15 mg / dl 

7. Τοξικά επίπεδα φαρμάκου ή άλλης χημικής ουσίας σε ασθενή με αιμοδυναμική ή 

νευρολογική επιβάρυνση 

3. Απεικονιστικά ευρήματα (σε πρόσφατο έλεγχο) 

1. Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, θλάση ή υπαραχνοειδής αιμορραγία με μεταβολή του επιπέδου 

συνείδησης ή εστιακά νευρολογικά σημεία 

2. Ρήξη κοίλου σπλάχνου, ουροδόχου κύστης, ήπατος, κιρσών οισοφάγου ή μήτρας, με 

αιμοδυναμική αστάθεια 

3. Διαχωρισμός αορτής 

4. Ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα 

1. Έμφραγμα του μυοκαρδίου με σύνθετες αρρυθμίες, αιμοδυναμική αστάθεια ή συμφορητική 

καρδιακή ανεπάρκεια 

2. Εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία ή κοιλιακή μαρμαρυγή 

3. Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός με αιμοδυναμική αστάθεια 

5. Ευρήματα από την κλινική εξέταση (με οξεία έναρξη) 

1. Ανισοκορία σε ασθενή με πτώση επιπέδου συνειδησης 

2. Έγκαυμα >10% επιφάνειας σώματος (Body Surface Area, BSA) 

3. Ανουρία 

4. Απόφραξη αεραγωγού 

5. Κώμα 

6. Σπασμοί 

7. Κυάνωση 

8. Καρδιακός επιπωματισμός 

1.2.2 Ποια είναι τα κριτήρια εξόδου από τη ΜΕΘ; 
1. Η κλινική κατάσταση του ασθενούς να έχει βελτιωθεί και να μην απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και 

εντατική φροντίδα. 

2. Η κλινική κατάσταση του ασθενούς να έχει επιδεινωθεί και να μην υπάρχει προοπτική περαιτέρω 

θεραπευτικής παρέμβασης. Τότε ο ασθενής μπορεί να μετακινηθεί σε τμήμα χαμηλότερου επιπέδου 

φροντίδας. 

Πολλές φορές οι γιατροί της ΜΕΘ βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά ηθικά διλήμματα, που 

αφορούν σε τελικά στάδια νόσου βαρέως πασχόντων. 

Μπορείτε να βρείτε ένα άρθρο σχετικό με τα προτελεύτια διλήμματα στην εντατική θεραπεία εδώ. 

http://www.mednet.gr/archives/2010-1/pdf/18.pdf
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1.2.3 Ποιος είναι ο ρόλος της φυσιοθεραπείας στη ΜΕΘ; 
Ο ρόλος της φυσιοθεραπείας στη ΜΕΘ είναι κρίσιμος για την έκβαση των ασθενών, αφού η κατάλληλη 

φυσιοθεραπεία εξασφαλίζει: 

 Μέγιστο επίπεδο λειτουργικής ανεξαρτησίας πριν την έξοδο 

 Μείωση των επιπλοκών (VAP, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις) 

 Μειωμένη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο και την ΜΕΘ 

 Μειωμένη διάρκεια μυϊκής αδυναμίας 

 Μείωση του κόστους 

 Καλύτερη ποιότητα ζωής μετά τη ΜΕΘ 

Οι περισσότερο συνηθισμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους φυσιοθεραπευτές στη ΜΕΘ 

είναι σωστή τοποθέτηση του ασθενή στο κρεβάτι, εφαρμογή θέσεων παροχέτευσης των πνευμόνων, πλήξεις, 

δονήσεις, ενδοτραχειακή αναρρόφηση, υποβοηθούμενος βήχας, αναπνευστικές ασκήσεις και κινητοποίηση. 

Συνήθως χρησιμοποιείται συνδυασμός αυτών των τεχνικών, λαμβάνοντας υπόψη την γενική κατάσταση του 

ασθενή, πιθανές επιπλοκές ή αντενδείξεις. 

Μια παρουσίαση για τη φυσιοθεραπεία στη ΜΕΘ μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Μια συλλογή από άρθρα για το θέμα θα βρείτε εδώ. 

 

1.3 Ιστορικό και κλινική εξέταση 

1.3.1 Ποιες είναι οι διαφορές στην κλινική εξέταση του βαρέως πάσχοντα από την 

κλασική προσέγγιση; 
Στην κλασική προσέγγιση του ασθενούς προηγείται η λήψη του ιστορικού, ακολουθεί η κλινική εξέταση και 

η διενέργεια εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων και αφού και εφόσον γίνει σαφής η διάγνωση, 

χορηγείται η κατάλληλη θεραπεία. Στην προσέγγιση του βαρέως πάσχοντα οι θεραπευτικές παρεμβάσεις για 

την αποκατάσταση σοβαρών φυσιολογικών διαταραχών χρειάζεται να προηγηθούν της διάγνωσης [5,6]. 

Αυτή η διαφορετική τεχνική παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.2: 

 

Εικόνα 1.2 Η κλινική εξέταση του βαρέως πάσχοντα. 

Ας δούμε όμως τι περιλαμβάνει το σκεπτικό, οι στόχοι και οι ενέργειες για καθεμία από τις φάσεις 

που αναφέρονται στα δεξιά του σχήματος, στον Πίνακα 1.2. 

http://www.pneumonologia.gr/articlefiles/20060314_FYSIKOTHERAPEIA.pdf
http://www.tkafa.gr/news.php?id=8
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Φάση Ι 

Αρχική Εκτίμηση: Η πρώτη επαφή με τον άρρωστο. Ο χώρος μπορεί να είναι το τμήμα επειγόντων ή οποιοδήποτε 

τμήμα του νοσοκομείου. 

Βασική Αρχή: Άμεση διόρθωση φυσιολογικών διαταραχών με σκοπό την εξασφάλιση επαρκούς οξυγόνωσης των 

ιστών. 

Τι σκεφτόμαστε: Χρειάζεται να βελτιώσουμε τις φυσιολογικές παραμέτρους και να εκτιμήσουμε τη συνολική 

έκταση του προβλήματος του ασθενούς. 

Τι κάνουμε: Ακολουθούμε τα ABCDE της αναζωογόνησης. Απελευθερώνουμε και διασφαλίζουμε τον αεραγωγό, 

χορηγούμε οξυγόνο ή /και μηχανική αναπνευστική υποστήρηξη, εξασφαλίζουμε ενδοφλέβια οδό, χορηγούμε υγρά και 

απαραίτητα φάρμακα. Εκτιμάμε την ανταπόκριση και καλούμε την αναγκαία βοήθεια. 

Φάση ΙΙ 

Δευτερογενής εκτίμηση: Έχουμε σαν βασική προτεραιότητα τη διόρθωση φυσιολογικών παραμέτρων, διευρύνουμε 

τους διαγνωστικούς και θεραπευτικούς χειρισμούς. 

Βασική αρχή: Αναζήτηση των αιτίων που προκαλούν τις φυσιολογικές διαταραχές. 

Τι σκεφτόμαστε: Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για να εξηγήσουμε την παρούσα 

κατάσταση. 

Τι κάνουμε: Λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση κατά συστήματα, σχηματισμός αρχικής διαγνωστικής υπόθεσης, 

παραγγελία παρακλινικών και απεικονιστικών εξετάσεων, εξασφάλιση συνεχούς παρακολούθησης, στοχευμένοι 

θεραπευτικοί χειρισμοί. 

Φάση ΙΙΙ 

Τριτογενής εκτίμηση: Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε τη φυσιολογία, ενώ στρεφόμαστε περισσότερο στην 

αντιμετώπιση του υποκείμενου αιτίου. 

Βασική αρχή: Η εξασφάλιση σωστής και επαρκούς θεραπείας στον ασθενή. 

Τι σκεφτόμαστε: Χρειάζεται να δώσουμε την κατάλληλη θεραπεία σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του 

ασθενούς. 

Τι κάνουμε: Συγκεντρώνουμε, επανελέγχουμε και συνθέτουμε τα ευρήματα από τις προηγούμενες φάσεις. 

Επανεκτιμάμε την ανταπόκριση στη μέχρι τώρα θεραπεία, επανεξετάζουμε τα διαγνωστικά ενδεχόμενα και τη 

βαρύτητα της νόσου με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, αποφασίζουμε ποιο είναι το καταλληλότερο περιβάλλον για 

τη νοσηλεία του ασθενούς, τροποποιούμε τη θεραπεία, αν χρειάζεται, διασταυρώνουμε το κλινικό ιστορικό από άλλες 

πηγές. 

Φάση IV 

Συνεχιζόμενη θεραπεία: Λαμβάνει χώρα σε περιβάλλον ΜΕΘ. 

Βασική αρχή: Χρειάζεται η συντονισμένη προσπάθεια διαφορετικών επαγγελματιών υγείας στη ΜΕΘ για να έχουμε 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τον άρρωστο. 

Τι σκεφτόμαστε: Χρειάζεται να ακολουθήσουμε τις αρχές καλής συνεργασίας προκειμένου να αποφύγουμε 

σφάλματα, κενά και παρεξηγήσεις που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την έκβαση του ασθενούς. 

Τι κάνουμε: Δουλεύουμε ομαδικά. Δίνουμε έμφαση στην επικοινωνία, την έγκαιρη ενημέρωση των συναδέλφων, 

ξεκαθαρίζουμε το θεραπευτικό και διαγνωστικό πλάνο του ασθενούς και συμπληρώνουμε τις κλινικές πληροφορίες 

στον ιατρικό φάκελο. 

Πίνακας 1.2 Οι διαδοχικές φάσεις κατά την εκτίμηση του βαρέως πάσχοντα. 

1.3.2 Από τι εξαρτάται η βαρύτητα της κατάστασης και η έκβαση του ασθενούς; 
Γενικά εξαρτάται από τρεις παραμέτρους: 

1. Τη φύση και τη βαρύτητα της οξείας βλάβης. 

2. Τη φυσιολογική εφεδρεία του ασθενούς. 

3. Την εφαρμογή σωστής και έγκαιρης θεραπείας 

Η μειωμένη φυσιολογική εφεδρεία καθιστά πιο δύσκολη την επαρκή ανταπόκριση του οργανισμού σε 

κάθε δεδομένη οξεία βλάβη, με συνέπεια αυτοί οι ασθενείς να διατρέχουν πολλές φορές μεγαλύτερο κίνδυνο. 

Έτσι π.χ. νέοι ασθενείς σε καλή φυσική κατάσταση που υφίστανται μια οξεία βλάβη μπορεί να δείχνουν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα καλύτερα, και κατόπιν, όταν εξαντληθεί η φυσιολογική τους εφεδρεία, να 

επιδεινώνονται ταχύτατα. Αντίθετα, ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας με διαταραχή συσταλτικότητας του 

μυοκαρδίου θα εμφανίσουν γρηγορότερα βαριά κλινική εικόνα. 

Ακολουθεί ένα ενημερωτικό εισόδου και παρακολούθησης ασθενούς στη ΜΕΘ, όπως αυτό 

συμπληρώνεται στα πλαίσια της κλινικής άσκησης. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» ΣΤΗΝ Α’ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

(Διευθυντής: Καθηγητής Σπύρος Ζακυνθινός) 

 

Σε παρένθεση περιλαμβάνονται οι οδηγίες. Περιγράφεται ένα παράδειγμα φανταστικού ασθενούς. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Ημερ/νία: 15/1/2012 

 

Στοιχεία Ασθενούς: Όνομα: Σπύρος Γεωργίου, Φύλο: άντρας, Εθνικότητα: κυπριακή, Ηλικία: 54 

χρόνων. 

 

Αιτία Εισόδου: (Περιγράφεται η αιτία εισόδου στο τμήμα που εργαζόμαστε, εν προκειμένω στη 

ΜΕΘ. Επομένως πρέπει να είναι μια αιτία εισόδου που να δικαιολογεί εισαγωγή σε ΜΕΘ. Σαν αιτία εισόδου 

προτιμώνται διαγνώσεις και όχι συμπτώματα). 

Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Σηπτική Καταπληξία σε παχύσαρκο ασθενή με Διαβήτη τύπου 

2. 

 

Κληρονομικό Ιστορικό: Η μητέρα του πάσχει από Διαβήτη τύπου 2 και ο πατέρας του πέθανε από 

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Μια αδελφή του πέθανε από Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου. 

 

Ατομικό Ιστορικό: (Περιγράφονται οι ασθένειες, τυχόν προηγούμενες νοσηλείες, φάρμακα που 

παίρνει και αλλεργίες. Αν πάσχει από χρόνια ασθένεια, περιγράφεται η κατάσταση του ασθενούς και τυχόν 

προηγούμενες νοσηλείες λόγω αυτής της ασθένειας). 

Διαβήτης τύπου 2 εδώ και δώδεκα χρόνια ρυθμιζόμενος με Daonil (1x3) και Glucophage (1x3). 

Αρτηριακή Υπέρταση εδώ και δέκα χρόνια ρυθμιζόμενη με αναστολέα ασβεστίου (Plendil 5mg 1x1) και 

διουρητικό. Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου προ οκτώ ετών και Εγχείρηση Αορτοστεφανιαίας Παράκαμψης προ 

πέντε ετών: παίρνει Salospir 100mg 1x1. Παχυσαρκία εδώ και είκοσι χρόνια (τώρα είναι 120 kg, BMI=38 

kg/m2). Εργάζεται σε δουλειά γραφείου και παρουσιάζει δύσπνοια κατά την άσκηση (όταν ανεβαίνει τις 

σκάλες ενός ορόφου με τον δικό του αργό ρυθμό, παρουσιάζει δύσπνοια που τον αναγκάζει να σταματήσει). 

 

Παρούσα Νόσος: (Περιγράφονται με τη σειρά τα παρόντα προβλήματα/εκδηλώσεις που οδήγησαν 

τον ασθενή στη κλινική μας. Οποιεσδήποτε εξετάσεις, διαγνώσεις και παρεμβάσεις – συμπεριλαμβανομένων 

και αυτών που έγιναν σε άλλα τμήματα του Νοσοκομείου μας – που προηγήθηκαν της εισόδου του ασθενή 

στη κλινική μας, αποτελούν μέρος της Παρούσας Νόσου. 

Αν ο φοιτητής αναλάβει ασθενή που βρίσκεται ήδη κάποιες ημέρες στη ΜΕΘ, τότε στη Παρούσα 

Νόσο περιλαμβάνονται και οι ημέρες της μέχρι τώρα νοσηλείας στη ΜΕΘ – με άλλα λόγια ο φοιτητής πρέπει 

να γράψει περιληπτικά το τι προηγήθηκε στον ασθενή του ενώ νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ, πριν τον αναλάβει ο 

ίδιος. Για πληροφορίες σχετικά με αυτό, ο φοιτητής πρέπει να συμβουλευτεί τον υπεύθυνο γιατρό του 

ασθενούς). 

Οκτώ ημέρες πριν από την εισαγωγή του στη ΜΕΘ, πυρετός μέχρι 39 οC με ρίγος, βήχας με 

απόχρεμψη κιτρινοπράσινη και επιδείνωση της δύσπνοιας κατά την άσκηση. Πήγε σε ιδιώτη πνευμονολόγο 

που του έδωσε Κλαριθρομυκίνη 500mg 1x2. Ο πυρετός μειώθηκε στους 37,5 0C σε δύο ημέρες, αλλά η 

δύσπνοια επιδεινώθηκε και έγινε δύσπνοια ηρεμίας. Προσήλθε στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» 

όπου παίρνοντας οξυγόνο με μάσκα Venturi 40% είχε αέρια αίματος: 𝑃𝑎𝑂2 = 50, 𝑃𝑎𝐶𝑂2 = 30, 𝑃𝐻 = 7.40, 

𝐻𝐶𝑂3 = 18. Η αρτηριακή πίεση ήταν 90/45 mmHg και η α/α και CT Θώρακος έδειξαν κυψελιδικές σκιές 

αμφοτερόπλευρα με συρροή στον δεξιό άνω λοβό. Το σάκχαρο αίματος ήταν 200 mg/dl και δεν υπήρχε οξόνη 

στα ούρα. Με διάγνωση πνευμονία της κοινότητος εισήχθη στη Πνευμονολογική Κλινική. Ετέθη σε μάσκα 

Venturi 50%, αντιβιοτικά (Aζυθρομυκίνη 500mg 1x2 και Begalin 3 gr 1x3). Δόθηκε επίσης 1 lt N/S χωρίς 

όμως να αυξηθεί η αρτηριακή πίεση και στη συνέχεια άρχισε συνεχή ενδοφλέβια χορήγηση Ντοπαμίνης (15 

μg/kg/min) που αύξησαν την αρτηριακή πίεση σε 120/80 mmHg. Παρά την αρχική βελτίωση, η δύσπνοια 

έγινε εντονότατη την επομένη ημέρα, παρουσίασε ταχύπνοια 40 αναπνοές/min και τα αέρια αίματος (𝐹𝑖𝑂2 =
50%) ήταν: 𝑃𝑎𝑂2 = 42, 𝑃𝑎𝐶𝑂2 = 39, 𝑃𝐻 = 7.32, 𝐻𝐶𝑂3 = 16. Έγινε διασωλήνωση της τραχείας και ετέθη 
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σε μηχανικό αερισμό στον θάλαμο νοσηλείας. Τα αέρια αίματος υπό μηχανικό αερισμό (𝐹𝑖𝑂2 = 100%) 

ήταν: 𝑃𝑎𝑂2 = 120, 𝑃𝑎𝐶𝑂2 = 43, 𝑃𝐻 = 7.35, 𝐻𝐶𝑂3 = 18. Ζητήθηκε κρεβάτι στη ΜΕΘ (τέσσερις ημέρες 

πριν την τελική εισαγωγή του στη ΜΕΘ), αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο. Λόγω πτώσης της αρτηριακής πίεσης 

μετά την έναρξη του μηχανικού αερισμού, διεκόπη η Ντοπαμίνη και άρχισε Νοραδρεναλίνη (Levophed) 10-

15 μg/min, που αποκατέστησαν την αρτηριακή πίεση και τη διούρηση στα φυσιολογικά επίπεδα. 

Ο ασθενής βρισκόταν ήδη τρεις ημέρες στη ΜΕΘ την ημέρα που τον ανάλαβα (15/1/2012). Έχει 

Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια υποξαιμικού τύπου, πιθανότατα σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής 

Δυσχέρειας (acute respiratory distress syndrome, ARDS). Aέρια αίματος υπό μηχανικό αερισμό (𝐹𝑖𝑂2 =
80%) και 𝑃𝐸𝐸𝑃 = 14 είναι: 𝑃𝑎𝑂2 = 105, 𝑃𝑎𝐶𝑂2 = 48, 𝑃𝐻 = 7.38, 𝐻𝐶𝑂3 = 27. Επίσης έχει Σηπτική 

Καταπληξία επειδή για να κρατήσει φυσιολογική την αρτηριακή πίεση και τη διούρηση παίρνει 

Νοραδρεναλίνη 15-25 μg/min και παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο (τριών ημερών) οκτώ λίτρων. Έχει επίσης 

Νεφρική Ανεπάρκεια (Κρεατινίνη=3.2-2.8 mg/dl). 

 

Εξέταση κατά Συστήματα: (περιλαμβάνει αφενός την Αντικειμενική Εξέταση και αφετέρου τις 

Εργαστηριακές Εξετάσεις καθενός από τα έξι βασικά συστήματα. Δύο ακόμη συστήματα, δηλαδή το 

Ενδοκρινικό και το Αιμοποιητικό περιλαμβάνονται προαιρετικά, αν έχουν πρόβλημα – εναλλακτικά πολλοί 

παραθέτουν στη συνέχεια κάτω από την Εξέταση κατά Συστήματα τις 

βιοχημικές/αιματολογικές/ενδοκρινικές/ανοσολογικές εξετάσεις και αυτό το πρότυπο ακολουθείται κι εδώ). 

Ζωτικά Σημεία: Θερ/σία: 37.2 οC, Αρτ. Πίεση: 115/55 mmHg , Σφ.: 84, Αναπ.: 28 

Δέρμα (και Τράχηλος, Κεφαλή): Οίδημα ανά σάρκα, αψηλάφητοι τραχηλικοί λεμφαδένες, τίποτα 

παθολογικό από τράχηλο και κεφαλή. 

Αναπνευστικό Σ: α) Βρίσκεται υπό μηχανικό αερισμό (Assist Control mode, tidal volume=400ml, 

𝑓 = 28, 𝑃𝐸𝐸𝑃 = 18, 𝐹𝑖𝑂2 = 90%). Κατά την ακρόαση του πνεύμονος ακούγονται διάσπαρτοι μη μουσικοί 

ήχοι μεσο- και τελο-εκπνευστικοί άμφω στη μέση και κάτω πνευμονική ζώνη· μείωση αναπνευστικού 

ψιθυρίσματος αμφοτέρων βάσεων, ιδίως δεξιά. Κατά την επίκρουση παράγεται ήχος αμβλύς πνευμονικός στη 

δεξιά κάτω πνευμονική ζώνη. β) Α/α θώρακος: διάχυτες σκιάσεις αμφοτέρων των πνευμόνων κυψελιδικού 

τύπου, με επίταση των σκιάσεων στον δεξιό πνεύμονα. C/T θώρακος: διάχυτες σκιάσεις αμφοτέρων των 

πνευμόνων κυψελιδικού τύπου, με επίταση των σκιάσεων που παίρνουν τη μορφή πυκνώσεων σε αμφότερες 

τις πνευμονικές βάσεις, ιδίως προς τα πίσω· μέτρια πλευριτική συλλογή δεξιά· αυξημένες διαστάσεις καρδιάς. 

Aέρια αίματος υπό μηχανικό αερισμό 𝐹𝑖𝑂2 = 90% και 𝑃𝐸𝐸𝑃 = 18 είναι: 𝑃𝑎𝑂2 = 115, 𝑃𝑎𝐶𝑂2 = 50, 𝑃𝐻 =
7.37, 𝐻𝐶𝑂3 = 28. 

Κυκλοφορικό Σ: α) Φυσιολογικοί καρδιακοί τόνοι· ήπιο συστολικό φύσημα στην εστία ακροάσεως 

της μιτροειδούς. Αρτηριακή πίεση 115/55 mmHg υπό Νοραδρεναλίνη 20 μg/min. Κεντρική Φλεβική Πίεση 

(ΚΦΠ): 12 mmHg. β) ΗΚΓ: ευρήματα συμβατά με υπερτροφία αριστεράς κοιλίας· φλεβοκομβική 

ταχυκαρδία· ατελές δεξιό block. Υπερηχογράφημα (ECHO) καρδιάς διαθωρακικό: διάταση αριστεράς κοιλίας 

και αριστερού κόλπου· ανεπάρκεια μιτροειδούς 2/4· διάταση αορτικής ρίζας. Δεξιός καρδιακός 

καθετηριασμός με καθετήρα Swan-Ganz: πίεση δεξιού κόλπου 12 mmHg· πίεση δεξιάς κοιλίας 64/8 mmHg· 

πίεση πνευμονικής αρτηρίας 64/32 mmHg· πίεση εξ ενσφηνώσεως 23 mmHg· καρδιακή παροχή 7.2 L/min. 

Γαστρεντερικό Σ: α) Κοιλία ευπίεστη· το ήπαρ ψηλαφάται 3 cm κάτω από το δεξιό πλευρικό τόξο· 

σπλήνας αψηλάφητος. Φυσιολογικοί εντερικοί ήχοι. Έχει Levin από το οποίο παίρνει 60 ml/h εντερικής 

τροφής. Έχει ενεργηθεί χθες κανονικά, χωρίς διαρροϊκή εμφάνιση των κοπράνων. β) C/T και ECHO κοιλίας: 

ουδέν παθολογικό από το γαστρεντερικό σύστημα. 

Ουροποιητικό Σ: α) Έχει καθετήρα Folley και παρήγαγε 2120 ml ούρα την προηγούμενη ημέρα. 

Ισοζύγιο υγρών προηγούμενης μέρας + 1050 ml. β) C/T και ECHO κοιλίας: φλοιώδης κύστη δεξιού νεφρού 

και ήπια υπερτροφία προστάτη. 

Νευρικό Σ (κυρίως ΚΝΣ): α) Βρίσκεται υπό φαρμακευτική καταστολή και δεν μπορεί να εκτιμηθεί το 

επίπεδο κώματος (με τη κλίμακα Γλασκώβης). Οι κόρες των ματιών έχουν ίδιο μέγεθος, βρίσκονται σε μέση 

θέση και αντιδρούν φυσιολογικά στο φώς. Ο βυθός των ματιών είναι φυσιολογικός. Τα τενόντια και 

επιφανειακά αντανακλαστικά είναι φυσιολογικά. Κανένας άλλος έλεγχος λειτουργίας του ΚΝΣ (υπόλοιπα 

κρανιακά νεύρα, κινητικότητα και μυϊκή δύναμη, αισθητικότητα, μυϊκός τόνος και υπερτονία αυχένος, 

συνέργεια κινήσεων) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, λόγω καταστολής. β) Οσφυονωτιαία Παρακέντηση 

(ΟΝΠ): φυσιολογικό ΕΝΥ. Δεν έχει γίνει C/T εγκεφάλου. 

Ερειστικό Σ: α) Τίποτε παθολογικό από αντικειμενική εξέταση. β) Δεν έγινε κάποια εξέταση. 

Βιοχημικές/αιματολογικές/ενδοκρινικές/ανοσολογικές/κλπ εξετάσεις: 

Αιματολογικές: Ht=32%, Λευκά= 18.300, Πολ. 80%, Λεμφ. 15%, Αιμοπετάλια=50500. 
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Πηκτολογικές: INR=1.4, aPTT=48, Ινωδογόνο=640. 

Βιοχημικές: Σάκχαρο= 255 mg/dl, Ουρία=134 mg/dl, Κρεατινίνη=3.2-2.8 mg/dl, SGOT=230, 

SGPT=42, ALP=80, Αλβουμίνη=2,8 mg/dl, Να=138, Κ=3.2, CPK=400, CPKMB=17, BNP=870, 

Τροπονίνη=φυσ., κλπ. 

Ενδοκρινικές: Τ3=18 ng/dl (φ.τ. ~120 ng/dl), Τ4=2.7 ng/dl (φ.τ. ~10 ng/dl), TSH=0.3 μU/ml (φ.τ. ~2 

μU/ml), κλπ. 

Ανοσολογικές: ΑΝΑ=αρνητικά, κλπ. 

Λοιπές εξετάσεις: CRP=60 μg/ml (φ.τ. < 0.5 μg/ml), Lactate=2.1, κλπ. 

 

Προβλήματα του ασθενούς: (Από εδώ και κάτω αρχίζει πραγματικά ο γιατρός, που πρέπει να σκεφτεί 

και να αξιολογήσει) 

1. Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, υποξαιμικού τύπου (τύπος Ι) 

2. Kαταπληξία (shock) 

3. Καρδιακή ανεπάρκεια 

4. Πλευριτική συλλογή δεξιά 

5. Σακχαρώδης διαβήτης και παχυσαρκία 

6. Θετικό ισοζύγιο υγρών 

7. Νεφρική ανεπάρκεια 

8. Πνευμονική υπέρταση (μέση πίεση πνευμονικής αρτηρίας ~ 42) 

9. Χαμηλά αιμοπετάλια 

10. Αυξημένη SGOT 

11. Υποκαλιαιμία 

12. Χαμηλές Τ3, Τ4 και TSH 

 

Διαφορική Διάγνωση των προβλημάτων του ασθενούς: 

1. Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, υποξαιμικού τύπου (τύπος Ι): α) Πνευμονία που προκάλεσε ARDS. 

β) Πνευμονία που απορρύθμισε την καρδιακή λειτουργία και προκάλεσε καρδιογενές πνευμονικό 

οίδημα (backward heart failure). γ) Άλλη λοίμωξη (π.χ. ουρολοίμωξη) που προκάλεσε ARDS 

(εξωπνευμονικό). δ) Άλλη λοίμωξη (π.χ. ουρολοίμωξη) που απορρύθμισε την καρδιακή λειτουργία 

και προκάλεσε καρδιογενές πνευμονικό οίδημα. Διάγνωση: Πιθανόν συνδυασμός των α και β. 

2. Kαταπληξία: α) Πνευμονία που προκάλεσε σηπτική καταπληξία. β) Πνευμονία που απορρύθμισε την 

καρδιακή λειτουργία και προκάλεσε καρδιογενή καταπληξία (forward heart failure). γ) Άλλη λοίμωξη 

(π.χ. ουρολοίμωξη) που προκάλεσε σηπτική καταπληξία. δ) Άλλη λοίμωξη (π.χ. ουρολοίμωξη) που 

απορρύθμισε την καρδιακή λειτουργία και προκάλεσε καρδιογενή καταπληξία (forward heart failure). 

Διάγνωση: Πιθανόν συνδυασμός των α και β. 

3. Καρδιακή ανεπάρκεια: α) Ισχαιμική καρδιακή νόσος που προκαλεί ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια. β) 

Ανεπάρκεια μιτροειδούς (εκφυλιστική ή ισχαιμικής αιτιολογίας). γ) Διαστολική δυσλειτουργία 

(υπερτροφία αριστερής κοιλίας λόγω υπέρτασης, ισχαιμική καρδιακή νόσος). ε) Σηπτική 

μυοκαρδιοπάθεια. ζ) Κρυφή ισχαιμία. η) Νέο έμφραγμα. Διάγνωση: Πιθανόν συνδυασμός των α-ζ. 

4. Πλευριτική συλλογή δεξιά: α) Παραπνευμονική συλλογή. β) Συνοδεύει το ARDS λόγω αυξημένης 

διαπερατότητας των τριχοειδών του υπεζωκότα. γ) Καρδιογενούς αιτιολογίας. δ) Πνευμονική εμβολή. 

Διάγνωση: Πιθανόν το α, το β ή το γ, ή συνδυασμός των α-γ. 

5. Σακχαρώδης διαβήτης και παχυσαρκία: Γνωστές διαγνώσεις που δεν απαιτούν ΔΔ. 

6. Θετικό ισοζύγιο υγρών: α) Αποτέλεσμα της αντιμετώπισης της σήψης που, λόγω αυξημένης 

διαπερατότητας των τριχοειδών, προκαλεί μείωση του ενδαγγειακού όγκου λόγω εξαγγείωσης ορού. 

β) Λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. γ) Λόγω νεφρικής ανεπάρκειας. δ) Λόγω υπαλβουμιναιμίας. ε) 

Λόγω ιατρικού λάθους. Διάγνωση: Συνδυασμός των α και ε. 

7. Νεφρική ανεπάρκεια: α) Οξεία νεφρική ανεπάρκεια στα πλαίσια της σήψης και της πολυοργανικής 

ανεπάρκειας. β) Σωληναριακή νέκρωση και οξεία νεφρική ανεπάρκεια λόγω καταπληξίας. γ) 

Υπερτασική νεφροπάθεια. δ) Τοξική δράση φαρμάκων. Διάγνωση: Συνδυασμός των α-γ. 

8. Πνευμονική υπέρταση: α) Προτριχοειδική, λόγω αύξησης των αντιστάσεων της πνευμονικής 

κυκλοφορίας από τη διάχυτη κυψελιδικού τύπου πνευμονοπάθεια που προκαλεί υποξαιμικό 

αγγειόσπασμο και μείωση της επιφάνειας των πνευμονικών τριχοειδών γενικά λόγω συμπίεσης από 

το βάρος των γεμάτων κυψελίδων. β) Προτριχοειδική, λόγω αύξησης των αντιστάσεων της 

πνευμονικής κυκλοφορίας από πολλές μικρές πνευμονικές εμβολές στα πλαίσια (κρυφής) Διαχύτου 
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Ενδαγγειακής Πήξης. γ) Μετατριχοειδική, λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Διάγνωση: Συνδυασμός των 

α και γ. Πιθανή συμμετοχή του β. 

9. Χαμηλά αιμοπετάλια: α) Υπερκατανάλωση λόγω (κρυφής) Διαχύτου Ενδαγγειακής Πήξης. β) 

Μειωμένη παραγωγή ή αυξημένη καταστροφή στον μυελό λόγω σήψης. γ) Τοξική δράση φαρμάκων. 

Διάγνωση: Πιθανότατα το α. 

10. Αυξημένη SGOT: α) Τοξική δράση φαρμάκων στο ήπαρ. β) Έμφραγμα. γ) Βλάβη σκελετικών μυών. 

δ) Προϋπάρχουσα ηπατοπάθεια ή χολοκυστοπάθεια. ε) Ηπατική βλάβη στα πλαίσια της σήψης και 

της πολυοργανικής ανεπάρκειας. Διάγνωση: Πιθανόν το α. 

11. Υποκαλιαιμία: α) Χορήγηση ινσουλίνης. β) Πολυουρία. γ) Χορήγηση διουρητικών. δ) Ανεπαρκής 

πρόσληψη καλίου. Διάγνωση: Πιθανόν το α και δ. 

12. Χαμηλές Τ3, Τ4=2.7 και TSH: α) Ψευδουποθυρεοειδισμός της βαριάς νόσου (σύνδρομο χαμηλής 

Τ3). β) Αληθής υποθυρεοειδισμός. Διάγνωση: Το α. 

 

Θεραπεία των προβλημάτων του ασθενούς: 

1. Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, υποξαιμικού τύπου (τύπος Ι): Μηχανικός αερισμός (Assist Control 

mode) με χρήση PEEP και υψηλών μιγμάτων 𝑂2. Ειδική θεραπεία της πνευμονίας με αντιβιοτικά 

ενδοφλεβίως (Μεροπενέμη, Βανκομυκίνη, Κολιμικίνη). 

2. Kαταπληξία: Βελτιστοποίηση των πιέσεων πλήρωσης της καρδιάς και συνεχής χορήγηση 

Νοραδρεναλίνης. 

3. Καρδιακή ανεπάρκεια: Βελτιστοποίηση των πιέσεων πλήρωσης της καρδιάς και συνεχής χορήγηση 

Νοραδρεναλίνης. 

4. Πλευριτική συλλογή δεξιά: Όχι κάποια ειδική θεραπεία. Όχι παρακέντηση. 

5. Σακχαρώδης διαβήτης και παχυσαρκία: Έλεγχος του σακχάρου (στόχος 120-180 mg/dl) με συνεχή 

χορήγηση ινσουλίνης. Αδιαφορούμε για την παχυσαρκία και χορηγούμε πλήρη τροφή (εντερικά) 

βάσει των αναγκών και του ιδανικού βάρους σώματος (2.000-2.500 kcal ανά ημέρα). 

6. Θετικό ισοζύγιο υγρών: Προσπάθεια μείωσης βάσει των αιμοδυναμικών μετρήσεων. 

7. Νεφρική ανεπάρκεια: Βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και της οξυγόνωσης των ιστών (1-3). 

8. Πνευμονική υπέρταση: Βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας για να μειωθεί η προτριχοειδική 

συνιστώσα της πνευμονικής υπέρτασης, και μείωση της πίεσης εξ ενσφηνώσεως (εκφράζει την πίεση 

του αριστερού κόλπου) μέσω της βελτίωσης της καρδιακής λειτουργίας (3) για να μειωθεί η 

μετατριχοειδική συνιστώσα της πνευμονικής υπέρτασης. 

9. Χαμηλά αιμοπετάλια: Όχι κάποια ειδική θεραπεία. 

10. Αυξημένη SGOT: Διακοπή Μεροπενέμης. 

11. Υποκαλιαιμία: Χορήγηση καλίου ενδοφλεβίως. 

12. Χαμηλές Τ3, Τ4 και TSH: Όχι κάποια θεραπεία. 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

(Γράφονται καθημερινά τα ανωτέρω από την Εξέταση κατά Συστήματα και κάτω, μέχρι και την 

θεραπεία των προβλημάτων του ασθενούς. Σημειώνονται μόνο οι μεταβολές σε κάθε σημείο. Ακολουθεί το 

παράδειγμα της επόμενης μέρας από αυτήν που αντιστοιχεί το ενημερωτικό εισόδου). 

 

Ημερ/νία: 16/1/2012 

 

Εξέταση κατά Συστήματα: 

Ζωτικά Σημεία: Θερ/σία: 37 0C, Αρτ. Πίεση: 125/60 mmHg , Σφ.: 80, Αναπ.: 25 

Δέρμα (και Τράχηλος, Κεφαλή): Οίδημα ανά σάρκα μειωμένο. 

Αναπνευστικό Σ: α) Βρίσκεται υπό μηχανικό αερισμό (Assist Control mode, tidal volume=400ml, 

𝑓 = 25, 𝑃𝐸𝐸𝑃 = 16, 𝐹𝑖𝑂2 = 80%). Κατά την ακρόαση του πνεύμονος ακούγονται λιγότεροι διάσπαρτοι μη 

μουσικοί ήχοι μεσο- και τελο-εκπνευστικοί άμφω στη μέση και κάτω πνευμονική ζώνη. Κατά την επίκρουση 

παράγεται ήχος σαφής πνευμονικός στη δεξιά κάτω πνευμονική ζώνη. β) Α/α θώρακος: οι διάχυτες σκιάσεις 

αμφοτέρων των πνευμόνων κυψελιδικού τύπου παρουσιάζουν μείωση· η επίταση των σκιάσεων στον δεξιό 

πνεύμονα παραμένει. C/T θώρακος: δεν έγινε νέα. Αέρια αίματος υπό μηχανικό αερισμό 𝐹𝑖𝑂2 = 80% και 

𝑃𝐸𝐸𝑃 = 16 είναι: 𝑃𝑎𝑂2 = 125, 𝑃𝑎𝐶𝑂2 = 48, 𝑃𝐻 = 7.39, 𝐻𝐶𝑂3 = 30. 

Κυκλοφορικό Σ: α) Ίδια ακρόαση καρδιάς. Αρτηριακή πίεση 125/60 mmHg υπό Νοραδρεναλίνη 15 

μg/min. Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ): 10 mmHg. β) ΗΚΓ: καμία αλλαγή. Υπερηχογράφημα (ECHO) 
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καρδιάς διαθωρακικό: καμία αλλαγή. Δεξιός καρδιακός καθετηριασμός με καθετήρα Swan-Ganz: Πίεση 

δεξιού κόλπου 10 mmHg· πίεση δεξιάς κοιλίας 59/5 mmHg· πίεση πνευμονικής αρτηρίας 59/27 mmHg· πίεση 

εξ ενσφηνώσεως 18 mmHg· καρδιακή παροχή 8.4 L/min. 

Γαστρεντερικό Σ: α) Κοιλία ευπίεστη· το ήπαρ ψηλαφάται 2 cm κάτω από το δεξιό πλευρικό τόξο· 

σπλήνας αψηλάφητος. Φυσιολογικοί εντερικοί ήχοι. Από το Levin παίρνει 70 ml/h εντερικής τροφής. Δεν 

ενεργήθηκε χθές. β) C/T και ECHO κοιλίας: δεν έγιναν νέα. 

Ουροποιητικό Σ: α) Παρήγαγε 3610 ml ούρα την προηγούμενη ημέρα. Ισοζύγιο υγρών προηγούμενης 

μέρας – 850 ml. β) C/T και ECHO κοιλίας: δεν έγιναν νέα. 

Νευρικό Σ (κυρίως ΚΝΣ): α) Συνεχίζει να βρίσκεται υπό φαρμακευτική καταστολή και δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί η κλίμακα Γλασκώβης. Οι κόρες των ματιών έχουν ίδιο μέγεθος, βρίσκονται σε μέση θέση και 

αντιδρούν φυσιολογικά στο φως. Ο βυθός των ματιών είναι φυσιολογικός. Τα τενόντια και επιφανειακά 

αντανακλαστικά είναι φυσιολογικά. β) Οσφυονωτιαία Παρακέντηση (ΟΝΠ): δεν έγινε νέα. Δεν έχει γίνει C/T 

εγκεφάλου. 

Ερειστικό Σ: α) Τίποτε παθολογικό από αντικειμενική εξέταση. β) Δεν έγινε κάποια εξέταση. 

 

Βιοχημικές/αιματολογικές/ενδοκρινικές/ανοσολογικές/κλπ εξετάσεις: 

Αιματολογικές: Ht=38%, Λευκά= 14.100, Πολ. 72%, Λεμφ. 25%, Αιμοπετάλια=110000. 

Πηκτολογικές: INR=1.2, aPTT=40, Ινωδογόνο=680. 

Βιοχημικές: Σάκχαρο= 178 mg/dl, Ουρία=110 mg/dl, Κρεατινίνη=2.5 mg/dl, SGOT=210, SGPT=40, 

ALP=82, Αλβουμίνη=2,9 mg/dl, Να=141, Κ=4.3, CPK=340, CPKMB=13, BNP=432, Τροπονίνη=φυσ., κλπ. 

Ενδοκρινικές: δεν έγιναν νέες. 

Ανοσολογικές: δεν έγιναν νέες. 

Λοιπές εξετάσεις: CRP=32 μg/ml (φ.τ. < 0.5 μg/ml), Lactate=1.3, κλπ. 

 

Προβλήματα του ασθενούς: (Όσα προβλήματα λύνονται, διαγράφονται. Παραμένει όμως ο αύξων 

αριθμός τους. Τα νέα προβλήματα παίρνουν νέο αύξοντα αριθμό) 

1. Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, υποξαιμικού τύπου (τύπος Ι). Βελτίωση της αναπνευστικής 

ανεπάρκειας και της πνευμονίας. 

2. Kαταπληξία (shock). Βελτίωση. 

3. Καρδιακή ανεπάρκεια. Βελτίωση. 

4. Πλευριτική συλλογή δεξιά. Άγνωστη πορεία. 

5. Σακχαρώδης διαβήτης και παχυσαρκία. Έλεγχος σακχάρου. Επαρκής θρέψη. 

6. Θετικό ισοζύγιο υγρών. Βελτίωση. 

7. Νεφρική ανεπάρκεια. Βελτίωση. 

8. Πνευμονική υπέρταση. Βελτίωση. 

9. Χαμηλά αιμοπετάλια. Βελτίωση. 

10. Αυξημένη SGOT. Βελτίωση. 

11.  
12.  
13. Κατάκλιση στον κόκκυγα. 

 

Διαφορική Διάγνωση των προβλημάτων του ασθενούς: 

1. Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, υποξαιμικού τύπου (τύπος Ι): καμία αλλαγή. 

2. Kαταπληξία: καμία αλλαγή. 

3. Καρδιακή ανεπάρκεια: καμία αλλαγή. 

4. Πλευριτική συλλογή δεξιά: καμία αλλαγή. 

5.  

6. Θετικό ισοζύγιο υγρών: καμία αλλαγή. 

7. Νεφρική ανεπάρκεια: καμία αλλαγή. 

8. Πνευμονική υπέρταση: καμία αλλαγή. 

9. Χαμηλά αιμοπετάλια: καμία αλλαγή. 

10. Αυξημένη SGOT: καμία αλλαγή. 

11.  
12.  
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13. Κατάκλιση στον κόκκυγα: α) Συνεχής πίεση λόγω ακινησίας. β) Κακή άρδευση του δέρματος λόγω 

καταπληξίας. Διάγνωση: Το α με πιθανή συμμετοχή του β. 

 

Θεραπεία των προβλημάτων του ασθενούς: 

1. Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, υποξαιμικού τύπου (τύπος Ι): Ίδια θεραπεία. Ειδική θεραπεία της 

πνευμονίας με αντιβιοτικά ενδοφλεβίως (Τιγκεκυκλίνη, Βανκομυκίνη, Κολιμικίνη). 

2. Kαταπληξία: Ίδια θεραπεία. 

3. Καρδιακή ανεπάρκεια: Ίδια θεραπεία. 

4. Πλευριτική συλλογή δεξιά: Ίδια θεραπεία. 

5. Σακχαρώδης διαβήτης και παχυσαρκία: Ίδια θεραπεία. 

6. Θετικό ισοζύγιο υγρών: Ίδια θεραπεία. 

7. Νεφρική ανεπάρκεια: Ίδια θεραπεία. 

8. Πνευμονική υπέρταση: Ίδια θεραπεία. 

9. Χαμηλά αιμοπετάλια: Ίδια θεραπεία. 

10. Αυξημένη SGOT: Ίδια θεραπεία. 

11.  
12.  
13. Κατάκλιση στον κόκκυγα: Συχνές αλλαγές θέσης του ασθενούς. 

 

Ημερ/νία: 17/1/2012 

(Και ούτω καθεξής γράφεται η Παρακολούθηση κάθε μέρας στη σειρά. Αν μεσολαβήσουν 2-3 ημέρες 

– π.χ. Σαββατοκύριακο- τότε η Παρακολούθηση γράφεται για όλες τις μέρες μαζί, π.χ. Ημερ/νίες: 18-

20/1/2012) 

 

1.4 Κλίμακες βαρύτητας της νόσου 
Οι κλίμακες βαρύτητας της νόσου έχουν δημιουργηθεί για τη σύγκριση της κλινικής βαρύτητας ασθενών που 

νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ο υπολογισμός τους βασίζεται σε παραμέτρους που 

καταγράφονται κατά την εισαγωγή ή την παραμονή του ασθενούς στη ΜΕΘ. Οι διάφορες παράμετροι 

περιλαμβάνουν φυσιολογικές μεταβλητές οι οποίες, όπως έχει βρεθεί με μελέτες λογιστικής παλινδρόμησης, 

αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες για την έκβαση βαρέως πασχόντων ασθενών. 

Μας ενδιαφέρουν πρωτίστως οι κλίμακες γενικής βαρύτητας όπως η κλίμακα APACHE (Acute 

Physiology and Chronic Health Evaluation) II, APACHE III, και SAPS (Symplified Acute Physiology) II, 

SAPS III και SOFA. Από αυτές εκείνη που εφαρμόζεται συχνότερα είναι η κλίμακα APACHE II και κατόπιν 

η SOFA [7]. 

1.4.1 Πώς χρησιμοποιούνται οι κλίμακες γενικής βαρύτητας της νόσου; 
Οι κλίμακες γενικής βαρύτητας χρησιμοποιούνται στην εντατική με τρεις κυρίως τρόπους. 

1. Στις τυχαιοποιημένες μελέτες για τη σύγκριση μεταξύ ομάδων ασθενών και την αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων μεταξύ μελετών. 

2. Στο σχεδιασμό υπηρεσιών υγείας για την αξιολόγηση των αναγκών. 

3. Στην ποιοτική αξιολόγηση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. 

1.4.2 Πώς υπολογίζεται το σκορ APACHE II; 
Ο τρόπος υπολογισμού της κλίμακας APACHE II φαίνεται στην Εικόνα 1.3. Λαμβάνεται υπόψη η χειρότερη 

τιμή κάθε παραμέτρου κατά το πρώτο 24ωρο παραμονής στη ΜΕΘ [8]. 

Μπορείτε να βρείτε έναν αυτόματο υπολογιστή της κλίμακας APACHE II εδώ. 

http://www.mdcalc.com/apache-ii-score/
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Εικόνα 1.3 Η κλίμακα APACHE II. 

1.4.3 Τι είναι και πώς υπολογίζεται το SOFA score; 
Το SOFA (Sequential Organ Failure Assesment) score σχεδιάστηκε για να περιγράψει τη βαρύτητα των 

διαφόρων οργανικών ανεπαρκειών σε ασθενείς με σήψη. Με την επαναλαμβανόμενη εφαρμογή του σε κάθε 

ασθενή κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη ΜΕΘ επιτρέπει την ποσοτική εκτίμηση της πορείας του 

σηπτικού ασθενούς. Περιλαμβάνει την εκτίμηση 5 συστημάτων όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.4. 

Σταδιακά το score αυτό καθιερώθηκε ως κλίμακα γενικής βαρύτητας και σε μη σηπτικούς ασθενείς [9]. 

Μπορείτε να βρείτε έναν αυτόματο υπολογιστή του SOFA score εδώ. 

 

http://clincalc.com/IcuMortality/SOFA.aspx
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Εικόνα 1.4 H κλίμακα SOFA. 

Υπάρχουν και κλίμακες βαρύτητας για τη διαταραχή μεμονωμένων οργάνων, όπως π.χ. η ALI (Acute 

Lung Injury) score, AKI (Acute Kidney Injury) score, και η GCS (Glascow Coma Scale). 

Για τον αυτόματο υπολογισμό του ALI (Murray) score μπορείτε να ανατρέξετε εδώ. 

  

http://cesar.lshtm.ac.uk/murrayscorecalculator.htm
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Ερωτήσεις 

Ερώτηση 1 
Απαντήστε με σωστό ή λάθος. 

Τα σκορ βαρύτητας και τα προγνωστικά μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για: 

1. Την εκτίμηση της βαρύτητας φυσιολογικών διαταραχών 

2. Την απόφαση για εισαγωγή ασθενούς στη ΜΕΘ με βάση την εκτίμηση της πιθανότητας θανάτου στο 

νοσοκομείο 

3. Τη σύγκριση μεταξύ ομάδων ασθενών σε κλινικές μελέτες 

4. Ως κριτήρια εισαγωγής σε κλινικές μελέτες 

5. Την πρόβλεψη της έκβασης ομάδας ασθενών με όμοια κλινικά χαρακτηριστικά. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Σωστό 

5. Σωστό 

 

Ερώτηση 2 
Απαντήστε με σωστό ή λάθος. 

Ποια από τα ακόλουθα μοντέλα που προβλέπουν τη θνητότητα μπορούν να εφαρμοστούν σε μια 

γενική ΜΕΘ ενηλίκων; 

1. APACHE II 

http://pact.esicm.org/media/QA_and_CE_1_Nov_2012.pdf
http://www.ccmtutorials.com/problems/clinical/03_exam.htm
http://pact.esicm.org/main/newscorm/lp_controller.php?action=view&item_id=5#rubrique_5
http://www.anesthesia.gr/download/TOMOS_11/tefhos_22/6.pdf.PDF
http://dx.doi.org/10.1097/00003246-198510000-00009
http://dx.doi.org/10.1007/BF01709751
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2. Ranson score 

3. SAPS II 

4. PRISM (Pediatric Risk of Mortality) III score 

Απάντηση 
1. Σωστό. 

2. Λάθος. Το Ranson score σχεδιάστηκε για την πρόγνωση της έκβασης ασθενών με οξεία 

παγκρεατίτιδα. 

3. Σωστό 

4. Λάθος. Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιείται σε παιδιατρικούς ασθενείς. 

 

Ερώτηση 3 
Στην καμπύλες της Εικόνας 1.5 που ακολουθεί περιγράφεται η σχέση SAPS III εισαγωγής και πιθανότητας 

ενδονοσοκομειακού θανάτου. Τι συνέπειες έχει το σιγμοειδές σχήμα της καμπύλης για την εκτίμηση της 

έκβασης των ασθενών; 

 

Εικόνα 1.5 Ερώτηση 3. 

Απάντηση 
Στις ενδιάμεσες τιμές μικρές μεταβολές στην τιμή του score συνεπάγονται μεγάλη διαφορά στην θνητότητα. 

Αντίθετα στις ακραίες χαμηλές και υψηλές τιμές, η μεταβολή στην πιθανότητα θανάτου σε σχέση με τη 

μεταβολή της τιμής του score είναι μικρή. 

 

Ερώτηση 4 
Τι από τα παρακάτω ισχύει για τους βαρέως πάσχοντες: 

1. Σοβαρές φυσιολογικές διαταραχές γίνονται δυσκολότερα αντιληπτές σε νεότερους ασθενείς. 

2. Σοβαρές φυσιολογικές διαταραχές γίνονται δυσκολότερα αντιληπτές σε ανοσοκατεσταλμένους 

ασθενείς. 
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3. Η ταχύπνοια είναι από τα πιο σημαντικά κλινικά σημεία στην εκτίμηση του βαρέως πάσχοντα. 

4. Το έλλειμμα βάσης είναι από τους πιο σημαντικούς δείκτες σε βαρέως πάσχοντες. 

5. Σε ασθενείς με διαταραχή του επιπέδου συνείδησης η πρώτη άμεση προτεραιότητα είναι η 

νευρολογική εξέταση 

Απάντηση 
1. Σωστό. Οι νεότεροι και προηγουμένως υγιείς ασθενείς αντέχουν περισσότερο οξείες φυσιολογικές 

διαταραχές απ’ ό,τι πιο ηλικιωμένοι ή ασθενείς με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. 

2. Σωστό. Οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς μπορεί να μην εμφανίσουν έντονα τα χαρακτηριστικά 

συμπτώματα της φλεγμονής, 

3. Σωστό. Η αυξημένη αναπνευστική συχνότητα μπορεί να οφείλεται σε νόσο των πνευμόνων, όπως π.χ. 

πνευμονία, που προκαλεί αύξηση της καρδιοαναπνευστικής παράκαμψης και του έργου της 

αναπνοής. Μπορεί επίσης να είναι συνέπεια αύξησης του μεταβολισμού και των αναγκών σε 

οξυγόνο, όπως συμβαίνει στη σήψη και την πολυοργανική ανεπάρκεια. Μπορεί ακόμη, να είναι 

σύμπτωμα μεταβολικής οξέωσης. Η ταχύπνοια σχεδόν πάντα υποδεικνύει αυξημένες ανάγκες σε 

οξυγόνο. 

4. Σωστό. 

5. Λάθος. Η νευρολογική εκτίμηση δεν είναι αξιόπιστη όταν υπάρχουν σοβαρές φυσιολογικές 

διαταραχές. Χρειάζεται να ακολουθήσουμε τα στάδια αναζωογόνησης A, B, C, κλπ. Η άμεση 

προτεραιότητα είναι η αναγνώριση και αντιμετώπιση των φυσιολογικών διαταραχών που είναι 

απειλητικές για τη ζωή. Η ενδελεχής νευρολογική εξέταση ακολουθεί. 

 

Ερώτηση 5 
Ποια από τα ακόλουθα είναι σωστά κατά την αρχική αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντα: 

1. Η διάγνωση είναι βασική προτεραιότητα. 

2. Οι διαταραχές των διάφορων φυσιολογικών παραμέτρων χρειάζεται να εκτιμηθούν συγκριτικά με 

προηγούμενες διαθέσιμες τιμές. 

3. Η αντιμετώπιση διαταραχών της φυσιολογίας θα πρέπει να ξεκινά καθώς αυτές γίνονται αντιληπτές. 

4. Η υπογκαιμία είναι συχνή. 

Απάντηση 
1. Λάθος. Η άμεση αντιμετώπιση συχνά χρειάζεται να προηγείται της διάγνωσης. Η βελτίωση της 

φυσιολογίας και της απόδοσης οξυγόνου στους ιστούς αποτελεί άμεση προτεραιότητα, 

ακολουθούμενη από την επανεκτίμηση της κατάστασης και τη διενέργεια επιπλέον χειρισμών για τον 

προσδιορισμό της διάγνωσης και την εφαρμογή ειδικής θεραπείας. 

2. Σωστό. 

3. Σωστό. 

4. Σωστό. 
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Κεφάλαιο 2 

Αέρια αίματος και οξεοβασική ισορροπία 

Σύνοψη 

Η ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος είναι μια εξέταση που χρησιμοποιείται καθημερινά στην κλινική πράξη 

και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 

προϋποθέτει θεωρητικές γνώσεις οξεοβασικής ισορροπίας, φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας. Στο κεφάλαιο 

αυτό, ακολουθούμε μια πρακτική προσέγγιση η οποία έχει σκοπό να εισαγάγει τον σπουδαστή στην ορολογία και 

τις βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για να μπορεί να κατανοήσει και να συζητήσει τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης αερίων αίματος. Η παρουσίαση πολλών περιστατικών στοχεύει στην προσαρμογή αυτής της 

ικανότητας στις ανάγκες της κλινικής πραγματικότητας. 

 

Προαπαιτούμενη γνώση 

Το κεφάλαιο «Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας» από το βιβλίο «Εντατική Θεραπεία» του Χαράλαμπου 

Ρούσσου. Οι παρουσιάσεις «Οξεοβασική Ισορροπία», «Αέρια Αρτηριακού Αίματος» και «Προσέγγιση Ασθενή 

με Βαρειά Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια» από την ηλεκτρονική τάξη (eclass). 

 

2.1 Γενικά για τα αέρια αίματος 

2.1.1 Τι είναι τα αέρια αρτηριακού αίματος; 
Μια παρακλινική εξέταση στην οποία χρησιμοποιείται αρτηριακό αίμα που λαμβάνεται με ηπαρινισμένη 

σύριγγα από τον ασθενή. Η αιμοληψία συνήθως γίνεται από την κερκιδική αρτηρία, και λιγότερο συχνά από 

τη βραχιόνιο ή τη μηριαία. Κατά την αρτηριοκέντηση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε όσους παίρνουν 

αντιπηκτικά διότι υπάρχει κίνδυνος παρατεταμένης αιμορραγίας. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τα αέρια 

αίματος συχνά λαμβάνονται από αρτηριακή γραμμή. 

Ακολουθούν περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη δειγματοληψία αερίων αίματος. 

2.1.2 Τεχνική λήψης αερίων αίματος 
Για να εξετάσετε τα αέρια αίματος χρειάζεται πρώτα να πάρετε το δείγμα. Ακολουθεί ένας πρακτικός οδηγός, 

αλλά ο καλύτερος τρόπος για να εξασκηθείτε είναι υπό την επίβλεψη κάποιου έμπειρου στη διαδικασία 

κλινικού. 

 

Πριν τη δειγματοληψία 

 Επιβεβαιώστε την αναγκαιότητα της εξέτασης και εντοπίστε πιθανές αντενδείξεις. Απόλυτες 

αντενδείξεις για την εξέταση δεν υπάρχουν οπότε η απόφαση για την πραγματοποίησή της 

εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο τα αποτελέσματά της είναι απαραίτητα για τη λήψη 

κλινικών αποφάσεων. Αντενδείξεις που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι: ανεπαρκής 

παράπλευρη κυκλοφορία στο σημείο της παρακέντησης (δείτε εδώ για το τεστ Allen), 

παρουσία δερματικής βλάβης ή χειρουργικής φίστουλας, ενδείξεις περιφερικής 

αγγειοπάθειας, διαταραχές της αιμόστασης και πήξης και χορήγηση αντιπηκτικών. 

 Καταγράψτε τις λεπτομέρειες της οξυγονοθεραπείας και της αναπνευστικής υποστήρηξης 

(π.χ. συνθήκες αερισμού αν ο ασθενής βρίσκεται σε μηχανικό αερισμό). 

 Χρειάζεται να μεσολαβήσουν περίπου είκοσι λεπτά από την αλλαγή των συνθηκών αερισμού 

ή οξυγονοθεραπείας για μια σωστή δειγματοληψία. 

 Εξηγήστε στον ασθενή τι θα κάνετε και γιατί. 

 Ετοιμάστε τα υλικά σας: Ηπαρινισμένη σύριγγα, λεπτή βελόνα, γάζα για αιμόσταση, 

αντισηψία, δοχείο για αιχμηρά αντικείμενα. Φορέστε γάντια μιας χρήσης. 

 Επιλέξτε το κατάλληλο σημείο για δειγματοληψία εκτιμώντας τον αρτηριακό σφυγμό. 

Συνήθως προτιμάμε την αριστερή κερκιδική αρτηρία (αν ο ασθενής είναι δεξιόχειρας). 
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Δειγματοληψία από την κερκιδική αρτηρία 

 Εκτιμήστε την παράπλευρη κυκλοφορία με την τροποποιημένη δοκιμασία Allen. Ένα σχετικό 

βίντεο υπάρχει εδώ. 

 Τοποθετήστε το χέρι όπως δείχνει η Εικόνα 2.1 με έκταση του καρπού περίπου 20 μοίρες. 

 Εντοπίστε την κερκιδική αρτηρία και το σημείο που αντιλαμβάνεστε εντονότερα το σφυγμό. 

 Χρησιμοποιήστε αλκοολούχο αντισηπτικό για να καθαρίσετε την περιοχή. 

 Τρυπήστε το δέρμα με τη βελόνα να έχει κλίση 45 μοίρες όπως δείχνει η Εικόνα 2.1. Η 

βελόνα χρειάζεται να εισέλθει αργά για να μην προκληθεί αρτηριακός σπασμός. 

 

Εικόνα 2.1 Λήψη αερίων αίματος. 

 Όταν η άκρη της βελόνας περάσει μέσα στον αυλό της αρτηρίας, θα δείτε στο άκρο της 

βελόνας στήλη αίματος που σφύζει. Ορισμένες σύριγγες ειδικές για αέρια αίματος γεμίζουν 

στη συνέχεια αυτόματα με αρτηριακό αίμα. Μια τέτοια σύριγγα φαίνεται στην Εικόνα 2.2. Σε 

περίπτωση που χρησιμοποιείτε απλή σύριγγα ή σύριγγα ινσουλίνης, χρειάζεται στο σημείο 

αυτό να αναρροφήσετε προσεκτικά για να μη μετακινηθεί η βελόνα. Προσπαθήστε να 

αναρροφήσετε τουλάχιστον 3 ml αίματος. 

 Η λήψη αρτηριακού αίματος μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνη. Καλό είναι πριν τη λήψη να 

ενίεται ενδοδερμικά 1ml διαλύματος λιδοκαΐνης 1% στο σημείο της αρτηριοκέντησης. 

 Το δείγμα είναι φλεβικό και όχι αρτηριακό αν δεν εμφανιστεί σφυγμική στήλη αίματος, αλλά 

το αίμα εισέρχεται στη σύριγγα μόνο με αναρρόφηση και αν ο κορεσμός σε οξυγόνο του 

δείγματος είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον κορεσμό της αρτηριακής οξυμετρίας. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oh7shx9YImg
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Εικόνα 2.2 Ειδική σύριγγα αερίων αίματος. Από: http://www.ganfyd.org/index.php?title=Arterial_blood_gas. 

 

Μετά τη δειγματοληψία 

 Αφού αναρροφήσετε αρκετή ποσότητα αίματος, αφαιρέστε τη βελόνα και εφαρμόστε πίεση 

στο σημείο της αρτηριοκέντησης για πέντε λεπτά. Βεβαιωθείτε οτι η αιμορραγία έχει 

σταματήσει. 

 Πετάξτε τα αιχμηρά και μολυσματικά υλικά στα κατάλληλα δοχεία. 

 Απομακρύνετε τις φυσαλίδες αέρα από το εσωτερικό της σύριγγας στο μέτρο του δυνατού. 

 Εάν ο χρόνος μέχρι την ανάλυση πρόκειται να ξεπεράσει τα δέκα λεπτά, τοποθετήστε το 

δείγμα στο ψυγείο ή σε δοχείο με πάγο. 

 Εάν χρειαστεί να επαναληφθεί η προσπάθεια δειγματοληψίας, προσπαθήστε στο αντίθετο 

άκρο, καθώς η προηγούμενη παρακέντηση μπορεί να έχει προκαλέσει σπασμό στην αρτηρία, 

και να εμποδίσει τη νέα δειγματοληψία. 

Για να δείτε σε βίντεο τη διαδικασία, επισκεφθείτε τους συνδέσμους εδώ και εδώ. 

2.1.3 Ποιες παράμετροι περιλαμβάνονται στην ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος; 
1. Το 𝑝𝐻 [𝐻+]. 
2. Η μερική πίεση του 𝐶𝑂2 στο αρτηριακό αίμα, 𝑃𝑎𝐶𝑂2. 

3. Η μερική πίεση του 𝑂2 στο αρτηριακό αίμα, 𝑃𝑎𝑂2. 

4. Η συγκέντρωση των διττανθρακικών, 𝐻𝐶𝑂3
−. 

5. Το έλλειμμα ή η περίσσεια βάσης, (Base Excess, 𝐵𝐸: υπολογιζόμενη παράμετρος). 

6. Ο κορεσμός σε οξυγόνο του αρτηριακού αίματος, 𝑆𝑎𝑂2. 

 

Οι εικόνες 2.3 και 2.4 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εξέτασης από διαφορετικούς αναλυτές. 

Ορισμένα μηχανήματα εμφανίζουν και την τιμή του γαλακτικού οξέος. 

http://www.ganfyd.org/index.php?title=Arterial_blood_gas
https://www.youtube.com/watch?v=0Rr6vpFMKPE
http://www.nejm.org/doi/full/10.../NEJMvcm0803851
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Εικόνα 2.3 Αποτελέσματα από μηχάνημα αερίων αίματος στη ΜΕΘ. 
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Εικόνα 2.4 Αποτελέσματα από μηχάνημα αερίων αίματος στη ΜΕΘ. Από τη συσκευή αυτή έχουμε αποτελέσματα για 

γαλακτικό οξύ και ηλεκτρολύτες. 

2.1.4 Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές των παραμέτρων των αερίων αρτηριακού 

αίματος; 
𝑝𝐻: 7.35 – 7.45 
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𝑃𝑎𝐶𝑂2: 35 – 45 mmHg 

𝑃𝑎𝑂2: 80 – 100 mmHg 

𝐻𝐶𝑂3
−: 22 – 26 mmol/L 

𝐵𝐸: -2 - +2 

𝑆𝑎𝑂2: >95% 

Αυτές οι τιμές αναφέρονται σε φυσιολογικό ενήλικα που αναπνέει ατμοσφαιρικό αέρα στο επίπεδο 

της επιφάνειας της θάλασσας [1,2]. 

Τα επίπεδα 𝑃𝑎𝑂2 εξαρτώνται από την ηλικία και από τη θέση του σώματος κατά τη στιγμή της 

αιμοληψίας. Σε κατακεκλιμένη θέση η φυσιολογική μερική πίεση οξυγόνου δίδεται από τον τύπο: 𝑃𝑎𝑂2 = 

104,2 – [ηλικία (έτη) x 0.27]. 

2.1.5 Τι είναι η οξέωση και η αλκάλωση και σε τι διαφέρουν από την οξαιμία και την 

αλκαλαιμία; 
Οξαιμία σημαίνει αύξηση της συγκέντρωσης των 𝛨+ και πτώση του 𝑝𝐻 του αίματος σε τιμές <7.35. 

Αλκαλαιμία σημαίνει μείωση της συγκέντρωσης των 𝛨+ και κατά συνέπεια άνοδο του 𝑝𝐻 του αίματος >7.45. 

Οι όροι οξέωση και αλκάλωση αναφέρονται στις υποκείμενες παθολογικές διεργασίες που οδηγούν στις 

μεταβολές του 𝑝𝐻 και κατά συνέπεια σε οξαιμία ή αλκαλαιμία. 

Ένας ασθενής μπορεί να έχει είτε φυσιολογικό, είτε όξινο, είτε αλκαλικό 𝑝𝐻. Δεν μπορεί να έχει 

ταυτόχρονα και οξαιμία και αλκαλαιμία. Κάθε τιμή του 𝑝𝐻 όμως μπορεί να προκύπτει από διαφορετικούς 

παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς. Έτσι, όπως θα δούμε στα κλινικά παραδείγματα που ακολουθούν, οξέωση 

και αλκάλωση μπορεί να συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή. 

2.1.6 Γιατί είναι σημαντική η διατήρηση του pH του αίματος στα φυσιολογικά όρια; 
Είναι σημαντική διότι τα 𝛨+ αντιδρούν με τις κυτταρικές πρωτεΐνες και τροποποιούν τη δομή και τη 

λειτουργία τους [1, 2]. 

2.1.7 Πώς διατηρείται το pH φυσιολογικό; 
Μέσω ρυθμιστικών συστημάτων που υπάρχουν στον οργανισμό. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν τα 

διττανθρακικά, τις ενδοκυττάριες πρωτεΐνες (κυρίως την αιμοσφαιρίνη), και το σύστημα των φωσφορικών 

οξέων. Το σημαντικότερο από αυτά τα συστήματα είναι το σύστημα των διττανθρακικών. 

Aπό την εξίσωση των Henderson-Hasselbach (μετά από μια σειρά απλοποιήσεων) προκύπτει ότι το 

pH είναι συνάρτηση της τιμής των 𝐻𝐶𝑂3
− και 𝐶𝑂2: 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾 + log10 (
[𝐻𝐶𝑂3

−]

[𝐶𝑂2]
) 

Κάθε αύξηση ή μείωση της τιμής του 𝑃𝑎𝐶𝑂2 συνοδεύεται από αντιρροπιστική αύξηση ή μείωση της 

τιμής των 𝐻𝐶𝑂3
− έτσι ώστε ο μεταξύ τους λόγος να παραμένει σταθερός και κατ’ αυτόν τον τρόπο να 

διατηρείται σταθερό και το 𝑝𝐻. 

2.1.8 Ποια όργανα συμμετέχουν στη διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας; 
 

Οι πνεύμονες και οι νεφροί. 
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Εικόνα 2.5 Η σχέση νεφρών και πνευμόνων στη διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας. 𝑝𝐻 =  𝑝𝐾 + 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐻𝐶𝑂3

−

𝐶𝑂2
). 

Οι πνεύμονες, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.5, διαθέτουν την ικανότητα να αποβάλλουν γρήγορα 

𝐶𝑂2. Αντίθετα, οι νεφροί ανταποκρίνονται βραδύτερα επαναρροφώντας 𝐻𝐶𝑂3
− και εκκρίνοντας 𝛨+, τα οποία 

συνδέονται στη συνέχεια με φωσφορικά και αμμωνία και αποβάλλονται στα ούρα, ενώ παράγονται νέα 

𝐻𝐶𝑂3
− [3, 4]. 

2.1.9 Ποιες είναι οι φυσιολογικές επιπτώσεις της οξαιμίας και της αλκαλαιμίας; 
 

Οι φυσιολογικές συνέπειες της οξαιμίας και τς αλκαλαιμίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1 [3, 4]. 

 
Οξαιμία Αλκαλαιμία 

Αύξηση της εγκεφαλικής αιματικής ροής, διαταραχή του 

επιπέδου συνείδησης, διέγερση του συμπαθητικού 

νευρικού συστήματος 

Μείωση της εγκεφαλικής αιματικής ροής, σύγχυση, 

παραλήρημα, σπασμοί, κώμα. 

Υπεραερισμός, βλάβη της λειτουργίας του διαφράγματος 

(στην αναπνευστική οξέωση) 

Υποαερισμός 

Αύξηση ή μείωση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου 

και της καρδιακής παροχής, αγγειοδιαστολή των 

αρτηριών, υπόταση, αγγειοσύσπαση των φλεβών, 

καρδιακές αρρυθμίες, μείωση της απαντητικότητας των 

αδρενεργικών υποδοχέων. 

Αύξηση της καρδιακής συσταλτικότητας, μείωση της 

στεφανιαίας αιματικής ροής, αρρυθμίες, κοιλιακή 

μαρμαρυγή 

Υπερκαλιαιμία, υπερασβεστιαιμία, αντοχή στην 

ινσουλίνη, απελευθέρωση κατεχολαμινών και 

αλδοστερόνης. 

Υποκαλιαιμία, υποασβεστιαιμία, υποφωσφαταιμία 

Πίνακας 2.1 Φυσιολογικές συνέπειες οξαιμίας και αλκαλαιμίας. 

2.2 Πρακτική προσέγγιση στην ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος 

2.2.1 Ποιες φυσιολογικές λειτουργίες ελέγχουμε με την ανάλυση των αερίων 

αρτηριακού αίματος; 
1. Τη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος και ειδικότερα, σε περίπτωση αναπνευστικής 

ανεπάρκειας: 

 αν έχει ο πνεύμονας πρόβλημα ή 

 αν έχει η αναπνευστική αντλία (αερισμός) πρόβλημα 

2. Την οξεοβασική ισορροπία. 

2.2.2 Πώς εκτιμάμε αν έχει πρόβλημα ο πνεύμονας; 
Η ανεπάρκεια των πνευμόνων οδηγεί κυρίως σε υποξαιμία. Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί της υποξαιμίας 

περιλαμβάνουν τον υποαερισμό, την κυκλοφορική παράκαμψη (shunt), την ανισοτιμία αερισμού/αιμάτωσης 

και τις διαταραχές της διάχυσης. 
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Περισσότερα σχετικά με την αναπνευστική ανεπάρκεια θα βρείτε παρακάτω. 

Για να εκτιμήσουμε την υποξυγοναιμία, υπολογίζουμε από τα αέρια αίματος, την 

κυψελιδοτριχοειδική διαφορά οξυγόνου (Alveolar – arterial 𝑂2 partial pressure difference, A-a 𝑂2𝐷, mmHg). 

Για τον υπολογισμό αυτό, χρειάζεται να γνωρίζουμε τα εξής: 

Τη μερική πίεση του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα (𝑃𝑎𝑂2). 

Τη μερική πίεση του οξυγόνου στο μείγμα του κυψελιδικού αέρα (𝑃𝐴𝑂2). 

Τη μερική πίεση του οξυγόνου στο εισπνεόμενο μείγμα αέρα (𝑃𝐼𝑂2). 

Τη μερική πίεση του διοξειδίου στο αρτηριακό αίμα (𝑃𝑎𝐶𝑂2). 

Λόγω της υψηλής διαπερατότητας της κυψελιδικής μεμβράνης για το διοξείδιο, η μερική του πίεση 

στον κυψελιδικό αέρα (𝑃𝐴𝐶𝑂2) είναι ίση με την πίεση στο αρτηριακό αίμα (𝑃𝑎𝐶𝑂2). 

𝑃𝑎𝐶𝑂2  =  𝑃𝐴𝐶𝑂2 
Υπολογίζουμε την μερική πίεση οξυγόνου στον κυψελιδικό αέρα ως εξής: 

𝑃𝐴𝑂2 = 𝑃𝐼𝑂2 −
𝑃𝑎𝐶𝑂2

𝑅
 

όπου R αναπνευστικό πηλίκο = 0.8 

𝑃𝐼𝑂2 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 × 𝐹𝐼𝑂2 = (762 − 48) × 𝐹𝐼𝑂2 = 714 × 𝐹𝐼𝑂2 
(762 = Patm, βαροµετρική πίεση στο επίπεδο της επιφάνειας της θάλασσας, 48 = πίεση των 

υδρατµών σε θερµοκρασία σώµατος 37°C ) 
𝑃𝑎𝐶𝑂2

𝑅
=

𝑃𝑎𝐶𝑂2

0.80
= 𝑃𝑎𝐶𝑂2 × 1.25 

𝑃𝐴𝑂2 − 𝑃𝑎𝑂2 = A-a 𝑂2𝐷 𝑚𝑚𝐻𝑔 

Φυσιολογική A-a 𝑂2𝐷 ≤ 15 mmHg 

A-a 𝑂2𝐷 > 15 mmHg → ο πνεύμονας έχει πρόβλημα (δεν οξυγονώνει). 

Μπορείτε να κάνετε τον υπολογισμό και με τη βοήθεια έτοιμων εφαρμογών που υπάρχουν στο 

διαδίκτυο, όπως αυτές που βρίσκονται εδώ. 

2.2.3 Πώς εκτιμάμε αν έχει πρόβλημα η αναπνευστική αντλία (αερισμός); 
Η ανεπάρκεια της αναπνευστικής (ή αλλιώς της πνευμονικής) αντλίας οδηγεί κυρίως σε υπερκαπνία 

(𝑃𝑎𝐶𝑂2 > 45𝑚𝑚𝐻𝑔). Η υπερκαπνία, οφείλεται σε κυψελιδικό υποαερισμό που προκαλείται από αδυναμία 

των αναπνευστικών μυών λόγω υποθρεψίας, ατροφίας, νευρομυϊκών νοσημάτων, φαρμάκων, μειωμένης 

αιμάτωσης και προσφοράς οξυγόνου ή κόπωσης. Η αύξηση της παραγωγής 𝐶𝑂2 (π.χ. λόγω πυρετού ή 

άσκησης) σε διαταραγμένο αναπνευστικό σύστημα που αδυνατεί να αυξήσει τον κυψελιδικό αερισμό, 

συνεπάγεται επίσης υπερκαπνία. 

Περισσότερες πληροφορίες για την αναπνευστική ανεπάρκεια θα βρείτε παρακάτω. 

Για να εκτιμήσουμε την υπερκαπνία, εξετάζουμε τη μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στα 

αέρια αρτηριακού αίματος. 

𝑃𝑎𝐶𝑂2  =
𝑉𝐶𝑂2

𝑉𝐴
 

𝑉𝐸 =  𝑉𝐷𝑆 +  𝑉𝐴 
όπου: 

𝑉𝐶𝑂2 = παραγωγή 𝐶𝑂2 

𝑉𝐴 = κυψελιδικός αερισμός 

𝑉𝐸 = ολικός πνευμονικός αερισμός 

𝑉𝐷𝑆 = αερισμός νεκρού χώρου 

(Όλα εκφράζονται σε ml/min) 

Η αύξηση του 𝑃𝑎𝐶𝑂2 οφείλεται σχεδόν πάντα στη μείωση του 𝑉𝐴 (επομένως και του 𝑉𝐸). 

2.2.4 Παράδειγμα 1 
Συμπληρώστε τον Πίνακα 2.2 που δείχνει σε ποιες περιπτώσεις η αρτηριοφλεβική διαφορά οξυγόνου είναι 

φυσιολογική και σε ποιες αυξημένη 

  

http://www.mdcalc.com/a-a-o2-gradient/
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A-a 𝑶𝟐𝑫 Φυσιολογική Αυξημένη 

Χαμηλή πίεση οξυγόνου στον 

εισπνεόμενο αέρα 

  

Υποαερισμός (π.χ. υπερδοσολογία 

βενζοδιαζεπινών) 

  

Διαταραχή σχέσης 

αερισμού/αιματώσεως (π.χ. 

πνευμονική εμβολή) 

  

Παράκαμψη δεξιά-προς-αριστερά 

(π.χ. συγγενής καρδιακή νόσος) 

  

Διαταραχή διάχυσης (π.χ. 

πνευμονική ίνωση) 

  

Πίνακας 2.2 

A-a 𝑶𝟐𝑫 Φυσιολογική Αυξημένη 

Χαμηλή πίεση οξυγόνου στον 

εισπνεόμενο αέρα 

X  

Υποαερισμός (π.χ. υπερδοσολογία 

βενζοδιαζεπινών) 

X  

Διαταραχή σχέσης 

αερισμού/αιματώσεως (π.χ. 

πνευμονική εμβολή) 

 X 

Παράκαμψη δεξιά-προς-αριστερά 

(π.χ. συγγενής καρδιακή νόσος) 

 X 

Διαταραχή διάχυσης (π.χ. 

πνευμονική ίνωση) 

 X 

Πίνακας 2.3 Απάντηση στο παράδειγμα 1. 

2.2.5 Ποιες είναι οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας; 
Οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας είναι: 

 Η μεταβολική οξέωση. 

 Η μεταβολική αλκάλωση. 

 Η αναπνευστική οξέωση (οξεία ή χρόνια). 

 Η αναπνευστική αλκάλωση (οξεία ή χρόνια). 

 Οι συνδυασμοί τους (μεικτές διαταραχές). 

2.2.6 Ποια είναι τα βήματα για να εκτιμήσουμε την οξεοβασική ισορροπία από τα αέρια 

αίματος; 
 

Βήμα 1: 

Εξετάζουμε το 𝑝𝐻: 

𝑝𝐻 <  7.40 = οξέωση 

𝑝𝐻 >  7.40 = αλκάλωση 

 

Βήμα 2: 

Εξετάζουμε τα 𝑃𝑎𝐶𝑂2 και 𝐻𝐶𝑂3 

Aν 𝑃𝑎𝐶𝑂2 ↑ και 𝑝𝐻 ↓ = αναπνευστική οξέωση. 

Aν 𝑃𝑎𝐶𝑂2 ↓ και 𝑝𝐻 ↑ = αναπνευστική αλκάλωση. 

Αν 𝐻𝐶𝑂3 ↓ και 𝑝𝐻 ↓ = μεταβολική οξέωση. 

Αν 𝐻𝐶𝑂3 ↑ και 𝑝𝐻 ↑ = μεταβολική αλκάλωση. 

Αν κανείς από τους συνδυασμούς δεν ισχύει, τότε σκεφτείτε την παρουσία μεικτής διαταραχής; 

 

Βήμα 3: 
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Υπάρχει αντιρρόπηση; 

Είναι πλήρης ή ελλιπής; 

Αν είναι ελλιπής, τότε ποια είναι η αιτία (διαφορική διαγνωστική); 

 

Βήμα 4: 

Ποια είναι η αιτία/νόσος που προκάλεσε τη διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας (διαφορική διαγνωστική); 

2.2.7 Πώς αντιρροπούνται οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας; 
Η φυσιολογική αντιρρόπηση των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας φαίνεται στον Πίνακα 2.4 [5]. 

 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΥΡΗΜΑ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΡΡΟΠΕΙ 

ΠΛΗΡΗΣ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ 

Μεταβολική οξέωση ↓HCO3
- Πνεύμονας PaCO2= (1.5 x [HCO3

-] ) + 

8 ± 2 

Μεταβολική αλκάλωση ↑HCO3
- Πνεύμονας PaCO2=(0.7 x [HCO3

-]) + 

21 ± 1.5 

Οξεία αναπνευστική 

οξέωση 

↑CO2 Nεφρός HCO3= 24 + (PaCO2 – 

40)/10 

Χρόνια αναπνευστική 

οξέωση 

↑CO2 Nεφρός HCO3= 24 + (PaCO2 – 

40)/3 

Οξεία αναπνευστική 

αλκάλωση 

↓CO2 Nεφρός HCO3= 24 - (40 – 

PaCO2)/5 

Χρόνια αναπνευστική 

αλκάλωση 

↓CO2 Nεφρός HCO3= 24 - (40 – 

PaCO2)/2.5 

Πίνακας 2.4 Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και αντιρρόπηση 

Επιπλέον πληροφορίες για την αντιρρόπηση μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω άρθρο που είναι 

ελεύθερα προσβάσιμο στο διαδύκτιο: 

Kellum J.A. Determinants of blood pH in health and disease. Crit.Care 2000; 4(1): 6-14 PMID 

11094491. 

2.2.8 Υπάρχει άλλη μέθοδος προσέγγισης της οξεοβασικής ισορροπίας; 
Υπάρχει και βασίζεται στο ηλεκτροχημικό μοντέλο του Stewart το οποίο είναι ριζικά διαφορετικό και πιο 

σύνθετο. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να βρει εδώ και στο άρθρο: Sirker A. A., Rhodes A., 

Grounds R. M., Bennett E. D. Acid-base physiology: the “traditional” and the “modern” approaches. 

Anaesthesia 2002; 57(4); 348–356. PMID 11939993 

2.2.9 Παράδειγμα 2 
Παρατίθενται τα αέρια αίματος ενός ασθενούς. Σε ποια αιτία από τις παρακάτω εκτιμάτε πως οφείλονται οι 

τιμές τους; 

𝑝𝐻 7.50 

𝑃𝑎𝐶𝑂2 30 mmHg 

𝑃𝑎𝑂2 50 mmHg 

𝐹𝐼𝑂2 21% = 0.21 

1. Ναρκωτικές ουσίες 

2. Πνευμονία 

3. Πνευμονική εμβολή 

4. Απόφραξη ανώτερου αεραγωγού 

𝑃𝐴𝑂2 = 𝑃𝐼𝑂2 −
𝑃𝑎𝐶𝑂2

𝑅
 

= (762 − 48) × 𝐹𝐼𝑂2 − 𝑃𝑎𝐶𝑂2 × 1.25 
= (762 − 48) × 0.21 − 30 × 1.25 

http://www.anaesthetist.com/index.htm
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= 113 𝑚𝑚𝐻𝑔 
 

A-a 𝑂2𝐷 = 113– 50 = 63𝑚𝑚𝐻𝑔 
Παρατηρούμε ότι υπάρχουν: 

 𝑃𝑎𝐶𝑂2 ↓ και 𝑝𝐻 ↑. 

 Υποξυγοναιμία. 

 Αυξημένη κυψελιδοτριχοειδική διαφορά οξυγόνου. 

 Αναπνευστική αλκάλωση. 

Τα ευρήματα αυτά είναι συμβατά με πνευμονία ή πνευμονική εμβολή (2, 3). 

2.2.10 Παράδειγμα 3 
Παρατίθενται τα αέρια αίματος ενός ασθενούς. Σε ποια αιτία από τις παρακάτω εκτιμάτε πως οφείλονται οι 

τιμές τους; 

𝑝𝐻 7.20 

𝑃𝑎𝐶𝑂2 80 mmHg 

𝑃𝑎𝑂2 42 mmHg 

𝐹𝐼𝑂2 21% = 0.21 

1. Ναρκωτικές ουσίες 

2. Πνευμονία 

3. Πνευμονική εμβολή 

4. Απόφραξη ανώτερου αεραγωγού 

𝑃𝐴𝑂2 = 𝑃𝐼𝑂2 −
𝑃𝑎𝐶𝑂2

𝑅
 

= (762 − 48) × 𝐹𝐼𝑂2 − 𝑃𝑎𝐶𝑂2 × 1.25 
= (762 − 48) × 0.21 − 80 × 1.25 
= 50𝑚𝑚𝐻𝑔 

 

A-a 𝑂2𝐷 =  50 –  42 =  8 𝑚𝑚𝐻𝑔 

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν: 

 𝑃𝑎𝐶𝑂2 ↑ και 𝑝𝐻 ↓. 

 Υποξυγοναιμία. 

 Φυσιολογική αρτηριοφλεβική διαφορά οξυγόνου. 

 Αναπνευστική οξέωση. 

Τα ευρήματά μας είναι συμβατά με λήψη ναρκωτικών ουσιών και με απόφραξη ανώτερου αεραγωγού 

(1, 2). 

2.2.11 Παράδειγμα 4 
Παρατίθενται τα αέρια αίματος ενός ασθενούς. Σε ποια αιτία από τις παρακάτω εκτιμάτε πως οφείλονται οι 

τιμές τους; 

𝑝𝐻 7.50 

𝑃𝑎𝐶𝑂2 30 mmHg 

𝑃𝑎𝑂2 90 mmHg 

𝐹𝐼𝑂2 60% = 0.60 

1. XAΠ 

2. Πνευμονία 

3. Δηλητηρίαση από αλκοόλη 

4. Κυφοσκωλίωση 

𝑃𝐴𝑂2 = 𝑃𝐼𝑂2 −
𝑃𝑎𝐶𝑂2

𝑅
 

= (762 − 48) × 𝐹𝐼𝑂2 − 𝑃𝑎𝐶𝑂2 × 1.25 
= (762 − 48) × 0.60 − 30 × 1.25 
= 390𝑚𝑚𝐻𝑔 
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A-a 𝑂2𝐷 =  390 –  90 =  300 𝑚𝑚𝐻𝑔 
Τα ευρήματά μας είναι: 

 𝑃𝑎𝐶𝑂2 ↓ και 𝑝𝐻 ↑. 

 Αυξημένη κυψελιδοτριχοειδική διαφορά οξυγόνου. 

 Αναπνευστική αλκάλωση. 

Αυτά τα ευρήματα είναι περισσότερο συμβατά με πνευμονία (2). 

 

2.3 Μεταβολική οξέωση: pH < 7.4, HCO3 < 24 mEq/L 

2.3.1 Παράδειγμα 1 
Εκτιμήστε τα αέρια αίματος ενός ασθενούς ο οποίος είναι άντρας, εικοσιεπτά ετών, με ιστορικό 

ινσουλινοεξαρτώμενου σακχαρώδη διαβήτη και προσέρχεται στα ΤΕΠ από το σπίτι του. Αναπνέοντας 

ατμοσφαιρικό αέρα έχει: 

𝑝𝐻 7.15 

𝑃𝑎𝑂2 92 mmHg 

𝑃𝑎𝐶𝑂2 22 mmHg 

𝐻𝐶𝑂3
− 9 mmol/L 

𝐵𝐸 -30 mmol/L 

𝑁𝑎=140 

𝐶𝑙=104 

Αρτηριακή πίεση 180/110 mmHg 

Καρδιακή συχνότητα 130/min 

Αναπνευστική συχνότητα 40 παλμούς/min 

 

Βλέπουμε ότι: 

𝑝𝐻 < 7.4 

και 

[𝛨𝐶𝑂3
−] < 24 mEq/L 

Διάγνωση: Mεταβολική οξέωση. 

Στη συνέχεια ελέγχουμε αν υπάρχει αντιρρόπηση. 

Παρατηρούμε ότι το 𝑃𝑎𝐶𝑂2 είναι χαμηλό σε σχέση με τα φυσιολογικά όρια. 

Από τον τύπο 𝑃𝑎𝐶𝑂2 = 1.5 × [𝐻𝐶𝑂3
−] + 8 ± 2 βρίσκουμε ότι, για να υπάρχει πλήρης αναπνευστική 

αντιρρόπηση, η 𝑃𝑎𝐶𝑂2 θα έπρεπε να είναι 21.5 ± 2, δηλαδή πολύ κοντά στην τιμή που έχουμε. 

Σημείωση: Η αναπνευστική αντιρρόπηση δεν μπορεί να επαναφέρει το 𝑝𝐻 στο φυσιολογικό, 

χρειάζεται δε 6-12 ώρες για να ολοκληρωθεί. 

Το ακόλουθο διάγραμμα στην Εικόνα 2.6 περιγράφει σχηματικά την αναπνευστική αντιρρόπηση στη 

μεταβολική οξέωση. 
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Εικόνα 2.6 Μεταβολική οξέωση και αντιρρόπιση. 

2.3.2 Πώς υπολογίζεται και τι δείχνει το χάσμα ανιόντων; 
Το χάσμα ανιόντων (Χ. Α.) δείχνει αν μια μεταβολική οξέωση οφείλεται σε προσθήκη οξέος (αύξηση 

χάσματος ανιόντων) ή σε απώλεια 𝐻𝐶𝑂3
− (αμετάβλητο χάσμα ανιόντων). 

Σύμφωνα με την αρχή της ηλεκτρικής ουδετερότητας: 

𝑁𝑎+ + μη μετρούμενα κατιόντα = 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐶𝑙− + μη μετρούμενα ανιόντα 

𝑁𝑎+ − [𝐻𝐶𝑂3
−  +  𝐶𝑙−] = μη μετρούμενα ανιόντα - μη μετρούμενα κατιόντα 

Η αρχή αυτή φαίνεται σχηματικά στην Εικόνα 2.7. 
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Εικόνα 2.7 Η αρχή της ηλεκτρικής ουδετερότητας. 

Αύξημένο Χ. Α. βρίσκουμε στις ακόλουθες καταστάσεις: 

 Προσθήκη οξέος 

 Γαλακτική οξέωση 

 Διαβητική κετοξέωση 

 Δηλητηρίαση από αιθανόλη, μεθανόλη, αιθυλενογλυκόλη, σαλικυλικά, παραλδεΰδη 

 Nεφρική ανεπάρκεια, ουραιμία 

Φυσιολογικό Χ. Α. βρίσκουμε σε: 

 Απώλεια HCO3
-από τα νεφρά ή το πεπτικό σύστημα (π.χ. σε διάρροιες) 

 Νεφρική σωληναριακή οξέωση 

2.3.3 Παράδειγμα 2 
Υπολογίστε το χάσμα ανιόντων του ασθενούς στο προηγούμενο παράδειγμα. Ποια είναι η πιθανότερη 

διάγνωση με βάση και το ιστορικό του; 

XA= 𝑁𝑎+  − [𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐶𝑙−] = μη μετρούμενα ανιόντα - μη μετρούμενα κατιόντα 
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XA=140-(9+104)= 27. 

Το χάσμα ανιόντων είναι υψηλό. 

Η πιθανότερη διάγνωση με βάση το ιστορικό είναι η διαβητική κετοξέωση. 

Για περισσότερα για την κλινική αντιμετώπιση αυτού του ασθενούς, δείτε παρακάτω. 

2.3.4 Αντιμετώπιση διαβητικής κετοξέωσης 
 Πρόκειται για μια επείγουσα κατάσταση και θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική 

διάγνωση κάθε διαβητικού ασθενούς που εμφανίζει οξεία επιδείνωση της υγείας του. Καθώς 

μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση της νόσου σε ασθενείς που δεν γνωρίζουν οτι είναι 

διαβητικοί, θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε ασθενή με πολυουρία, πολυδιψία, 

απώλεια βάρους, αφυδάτωση και οξέωση. 

 Οι προτεραιότητες είναι η επιβεβαίωση της διάγνωσης, η αντιμετώπιση της υπογκαιμίας και 

των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας και η διάγνωση του εκλυτικού αιτίου π.χ. 

λοίμωξης. 

 Από το κλινικό ιστορικό μάς ενδιαφέρουν ιδιαίτερα η διάρκεια των συμπτωμάτων και η 

συμμόρφωση του ασθενούς στην αντιδιαβητική αγωγή. Επίσης εάν έχει εμφανίσει επιπλοκές 

του διαβήτη, όπως για παράδειγμα αγγειακές επιπλοκές, και αν είχε προηγούμενα επεισόδια 

κετοξέωσης ή υπογλυκαιμίας. 

 Τα συμπτώματα που αναζητούμε είναι δυσουρία, βήχας, πόνος στο θώρακα, έμετοι, 

διάρροιες, πυρετός, εστίες λοίμωξης όπως έλκη και αποστήματα. 

 Κατά την κλινική εξέταση δίνουμε έμφαση στην εκτίμηση του ισοζυγίου των υγρών και στην 

αναζήτηση του εκλυτικού αιτίου. 

 Εκτιμάμε την αρτηριακή πίεση, την καρδιακή συχνότητα, την κεντρική φλεβική πίεση, καθώς 

και τους βλεννογόνους για ενδείξεις αφυδάτωσης. Εκτιμάμε επίσης τη θερμοκρασία, και 

εξετάζουμε τον θώρακα, την κοιλιά, το δέρμα, το ορθό και τα άκρα για εστίες λοίμωξης. 

 Η διαβητική κετοξέωση μπορεί να παρουσιαστεί με εικόνα οξείας κοιλίας. Η αμυλάση του 

ορού μπορεί να είναι αυξημένη χωρίς την παρουσία παγκρεατίτιδας. 

 Ο εργαστηριακός και παρακλινικός έλεγχος περιλαμβάνει αέρια αίματος, έλεγχο των ούρων 

για παρουσία κετόνης, ηλεκτρολύτες και γλυκόζη αίματος, ουρία, κρεατινίνη, γενική αίματος 

και ούρων, καλλιέργειες αίματος και ούρων, καρδιογράφημα, καρδιακά ένζυμα και 

ακτινογραφία θώρακος. 

 Οι βασικές αρχές της θεραπείας περιλαμβάνουν: 

o Διόρθωση της υπογκαιμίας 

o Διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών 

o Διόρθωση της υπεργλυκαιμίας 

o Αποκατάσταση της οξεοβασικής ισορροπίας 

o Διατήρηση άδειου στομάχου (πολλοί από τους ασθενείς εμφανίζουν γαστροπάρεση) 

o Αντιμετώπιση υποκείμενου αιτίου 

o Προφύλαξη για τη θρομβοεμβολική νόσο 

 Η αποκατάσταση του ισοζυγίου των υγρών συνήθως γίνεται με χορήγηση διαλύματος 0.9 

NaCl έως ότου η τιμή της γλυκόζης του ορού μειωθεί < 300 mg/dl. Κατόπιν η ενυδάτωση 

μπορεί να συνεχιστεί με διάλυμα 5% δεξτρόζης. Ένα πρωτόκολλο αποκατάστασης υγρών 

υπάρχει στον Πίνακα 2.5. 

 
1 L 0.9 N/S σε 30 λεπτά και μετά: 

1 L 0.9 N/S + Κ σε 1 ώρα και μετά: 

1 L 0.9 N/S + Κ σε 2 ώρες και μετά: 

1 L 0.9 N/S + Κ σε 4 ώρες και μετά επαναλάβατε μέχρι να αποκατασταθεί ο ενδαγγειακός όγκος. 

Πίνακας 2.5 Αποκατάσταση υγρών στη διαβητική κετοξέωση. 

Παράλληλα θα χρειαστεί στους περισσότερους ασθενείς και χορήγηση καλίου, διότι η διόρθωση της 

οξέωσης επιδεινώνει το έλλειμμα καλίου που κατά κανόνα ήδη έχουν οι ασθενείς αυτοί. Ένα πρωτόκολλο για 

τη διόρθωση του καλίου υπάρχει στον Πίνακα 2.6. 
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𝜥+ ορού σε mmol/L 𝑲+ χορηγούμενου διαλύματος σε mmol/L  

<3 40 

<4 30 

<5 20 

Πίνακας 2.6 Αποκατάσταση καλίου στη διαβητική κετοξέωση. 

Χρειάζεται τακτική παρακολούθηση της τιμής του καλίου προκειμένου να αποφευχθεί η 

υπερδιόρθωση ή η ανεπαρκής διόρθωση. Η ποσότητα του χορηγούμενου καλίου πρέπει να είναι μικρότερη αν 

συνυπάρχει νεφρική βλάβη ή ολιγουρία. 

 Για τη διόρθωση της υπεργλυκαιμίας χορηγείται ινσουλίνη με συνεχή ενδοφλέβια έγχυση. 

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή υπογλυκαιμίας και η παρακολούθηση της 

τιμής της γλυκόζης πρέπει να γίνεται κάθε μία ώρα. Στον Πίνακα 2.7 θα βρείτε ένα 

ενδεικτικό πρωτόκολλο συνεχούς ενδοφλέβιας χορήγησης ινσουλίνης. 

 
Τιμή γλυκόζης mg/dl (μετράται κάθε ώρα) Ρυθμός χορήγησης ινσουλίνης (U/h) 

<69 0.5 

70-129 1 

130-199 2 

200-279 3 

280-349 4 

350-400 5 

>400 6 

Πίνακας 2.7 Χορήγηση ινσουλίνης στη διαβητική κετοξέωση. 

 Aποφύγετε τη χορήγηση διττανθρακικών για τη διόρθωση του pH. Αυτό θα διορθωθεί με την 

αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου και της μεταβολικής ισορροπίας. 

 Αφού βελτιωθεί ο ασθενής, βεβαιωθείτε πως, πριν βγεί από το νοσοκομείο, έχει ενημερωθεί 

και έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα για να αποφευχθεί νέο επεισόδιο. 

2.3.5 Εκτός από το χάσμα ανιόντων, ποια άλλη εξέταση μπορεί να βοηθήσει στη 

διάγνωση δηλητηρίασης που προκαλεί μεταβολική οξέωση; 
H παρουσία υψηλού ωσμωτικού χάσματος, δηλαδή μεγάλης διαφοράς (>10 mOsm/L), ανάμεσα στη 

μετρούμενη και την υπολογιζόμενη ωσμωτικότητα του ορού. 

Ωσμωτικό χάσμα = μετρούμενη ωσμωτικότητα - υπολογιζόμενη ωσμωτικότητα 

Υπολογιζόμενη ωσμωτικότητα= 2[Na]+[Γλυκόζη] mmol/L+[Ουρία] mmol/L 
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2.3.6 Ποια είναι η διαγνωστική προσπέλαση στη μεταβολική οξέωση; 

 

Εικόνα 2.8 Διαγνωστική προσπέλαση στη μεταβολική οξέωση. 

Αν σε μια μεταβολική οξέωση το χάσμα ανιόντων είναι αυξημένο, τότε αυτή οφείλεται σε προσθήκη 

οξέος. 
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2.3.7 Ποια είναι η διαγνωστική προσέγγιση στη μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό 

χάσμα ανιόντων; 

 

Εικόνα 2.9 Διαγνωστική προσπέλαση στη μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων. 
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Αν σε μια μεταβολική οξέωση το χάσμα ανιόντων είναι φυσιολογικό, τότε αυτή οφείλεται σε απώλεια 

HCO3
– και ονομάζεται υπερχλωραιμική διότι η [𝐶𝑙−] είναι αυξημένη. 

 

ΝΕΦΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΕΣ ΟΞΕΩΣΕΙΣ 
 Τύπου Ι Τύπου ΙΙ Τύπου IV 

Eντόπιση της βλάβης Άπω σωληνάρια Εγγύς σωληνάρια Επινεφρίδια 

Οξέωση Βαριά Ναι Ήπια 

Κ ↓ ↓ ↑  

Παθοφυσιολογία Ανεπαρκής έκκριση Η+ Ανεπαρκής επαναρρόφηση 

𝐻𝐶𝑂3 

Έλλειψη αλδοστερόνης ή 

αντοχή στη δράση της 

Πίνακας 2.8 Οι διαφορετικοί τύποι νεφροσωληναριακής οξέωσης επιγραμματικά. 

Στη διάγνωση της νεφροσωληναριακής οξέωσης βοηθάει και ο έλεγχος των ηλεκτρολυτών σε δείγμα 

ούρων, όπως φαίνεται στον αλγόριθμο διαγνωστικής προσέγγισης. Στον Πίνακα 2.8 παρουσιάζονται 

επιγραμματικά οι διάφοροι τύποι νεφροσωληναριακής οξέωσης. 

2.3.8 Σε περίπτωση μεταβολικής οξέωσης χορηγούμε διττανθρακικά; 
Η χορήγηση διττανθρακικών αποφεύγεται διότι μπορεί να επιδεινώσει την ενδοκυττάρια οξέωση και την 

κατάσταση ασθενών με συνυπάρχουσα αναπνευστική οξέωση. Περισσότερα γι’ αυτό το θέμα μπορείτε να 

βρείτε στο άρθρο: 

Forsythe S. M., Schmidt G. A. Sodium bicarbonate for the treatment of lactic acidosis. Chest. 2000 

Jan;117(1):260-7. PMID10631227 

 

2.4 Μεταβολική αλκάλωση HCO3 >24mEq/L pH> 7.4 

2.4.1 Παράδειγμα 1 
Εκτιμήστε τα αέρια αίματος μιας ασθενούς 74 χρόνων, με ιστορικό χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και 

χρόνιας λήψης διουρητικών, προσέρχεται στα ΤΕΠ σε κώμα και σοβαρά αφυδατωμένη. Σε οξυγόνο 40% έχει: 

𝑝𝐻 7.52 - Αρτηριακή πίεση 130/90 mmHg 

𝑃𝐶𝑂2 55 mmHg - Καρδιακή συχνότητα 120/min 

𝑃𝑂2 92 mmHg - Αναπνευστική συχνότητα 25/min 

𝐻𝐶𝑂3 42 mmol/L - BE 17 mmol/L 

 

Παρατηρούμε ότι: 

𝐻𝐶𝑂3
− > 24 (↑ 𝐻𝐶𝑂3

−) 

και 

𝑝𝐻 > 7.40 

Διάγνωση: Mεταβολική αλκάλωση 

Ας δούμε τώρα την αντιρρόπηση 

Για να έχουμε αναπνευστική αντιρρόπηση το 𝑃𝑎𝐶𝑂2 θα πρέπει να είναι 

𝑃𝑎𝐶𝑂2 = 0.7 × [𝐻𝐶𝑂3
−] + 21 ± 1.5 

= 0.7 × 42 + 21 ± 1.5 
= 50.4 ± 1.5 

Η αναπνευστική αντιρρόπηση στη μεταβολική αλκάλωση φαίνεται και στην Εικόνα 2.10. 
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Εικόνα 2.10 Μεταβολική αλκάλωση και αναπνευστική αντιρρόπιση. 

Η 𝑃𝑎𝐶𝑂2 που έχουμε είναι λίγο υψηλότερη. 

Έχουμε αναπνευστική αντιρρόπηση ή αναπνευστική οξέωση; 

Παρατηρούμε ότι ενώ η τιμή του 𝑃𝑎𝐶𝑂2 είναι υψηλότερη από αυτή που υπολογίζουμε σύμφωνα με 

τον τύπο, στο διάγραμμα φαίνεται πως η αναπνευστική αντιρρόπηση είναι εντός του φυσιολογικού. 

Παρατηρούμε ότι, η αναπνευστική αντιρρόπηση στη μεταβολική αλκάλωση τείνει να επαναφέρει το 

𝑝𝐻 στο φυσιολογικό, αν και πλήρης αντιρρόπηση δεν επιτυγχάνεται. 

2.4.2 Ποια είναι τα συνήθη αίτια της μεταβολικής αλκάλωσης; 
 

 ↑ απώλεια 𝛨+ από το στομάχι 

 Υποκαλιαιμία 

 Αφυδάτωση (contraction alkalosis) 

 Εμετός (προκαλεί όλα τα παραπάνω) 

 ↑ απώλεια 𝛨+ από τα νεφρά 

 Υπερβολική πρόσληψη αλκάλεων 
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2.4.3 Ποια είναι η διαγνωστική προσπέλαση στη μεταβολική αλκάλωση; 
 

 

Εικόνα 2.11 Διαγνωστική προσπέλαση στη μεταβολική αλκάλωση. 

2.5 Αναπνευστική οξέωση: pH<7.4 , PaCO2> 40mmHg 

2.5.1 Παράδειγμα 1 
Εκτιμήστε τα αέρια αίματος ενός ασθενούς που είναι άντρας, σαράντα τριών ετών, με ελεύθερο ιστορικό και 

ο οποίος προσέρχεται στα ΤΕΠ 20 λεπτά μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο οποίο χτύπησε το 

πρόσωπό του πάνω στον υαλοπίνακα του αυτοκινήτου του. Είναι πολύ αγχωμένος, το δέρμα του είναι 

κάθιδρο, κρύο και κολλώδες, και έχει εισπνευστικό συριγμό (stridor). Παίρνοντας οξυγόνο μέσω μιας μάσκας 

προσώπου με 10 L το λεπτό, έχει τα εξής αέρια αίματος: 

 

𝑝𝐻 7.10 - Αρτηριακή πίεση 150/110 mmHg 

𝑃𝐶𝑂2 60 mmHg - Καρδιακή συχνότητα 150/min 

𝑃𝑂2 125 mmHg - Αναπνευστική συχνότητα 45/min 

𝐻𝐶𝑂3 18 mmol/L 
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𝐵𝐸 -15 mmol/L 

Παρατηρούμε ότι: 

𝑃𝑎𝐶𝑂2 ↑ και pH ↓ 

𝑝𝐻 < 7.40 

𝑃𝑎𝐶𝑂2 > 40 mmHg 

 

Παρατηρούμε αύξηση του 𝐶𝑂2 στο αρτηριακό αίμα (υποαερισμός). 

Διάγνωση: Αναπνευστική οξέωση. 

Βλέπουμε ότι και η τιμή των 𝐻𝐶𝑂3
− είναι μειωμένη. Συνυπάρχει και μεταβολική οξέωση. 

Σε κάθε ασθενή με αναπνευστική οξέωση θα πρέπει να εκτιμάται ο αεραγωγός και η ανάγκη για 

μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. 

Στην Εικόνα 2.12 φαίνεται η απόκριση των ρυθμιστικών διαλυμάτων και των νεφρών στις 

αναπνευστικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας. 

 

 

Εικόνα 2.12 Αναπνευστική οξέωση και αντιρρόπιση. 

Μπορείτε να βρείτε στην Εικόνα 2.12 πού θα ήταν η τιμή των 𝐻𝐶𝑂3 σε πλήρη αναπνευστική 

αντιρρόπηση; 
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Εικόνα 2.13 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.13 η τιμή των 𝐻𝐶𝑂3
− αναμενόταν μεταξύ 25-28 mEq/L. 

Από τον τύπο της αντιρρόπησης στην οξεία αναπνευστική οξέωση: 

[𝐻𝐶𝑂3
−] = 24 +

𝑃𝑎𝐶𝑂2 − 40

10
= 24 + 2 = 26(𝑚𝐸𝑞/𝐿) 

Ποια επιπλέον παράμετρο θα θέλατε να μετρήσετε; 

Θα θέλαμε να έχουμε την τιμή του γαλακτικού οξέος. 

Διάγνωση: Αναπνευστική οξέωση λόγω οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας και και πιθανώς, με βάση 

το ιστορικό του ασθενούς, μεταβολική οξέωση λόγω γαλακτικής οξέωσης. 

2.5.2 Ποια είναι τα αίτια της αναπνευστικής οξέωσης; 
Όλα τα αίτια ανεπάρκειας της αναπνευστικής αντλίας, oξείας (π.χ. υπερβολική λήψη 

ηρεμιστικών/κατασταλτικών φαρμάκων), απόφραξη ανώτερων αεραγωγών και χρόνιας (π.χ. χρόνια 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ΧΑΠ). 
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2.5.3 Ποια είναι η διαγνωστική προσπέλαση στην αναπνευστική οξέωση; 
 

 

Εικόνα 2.14 Διαγνωστικός αλγόριθμος αναπνευστικής οξέωσης. 

 

2.6 Αναπνευστική αλκάλωση: pH>7.40, PaCO2<40 mmHg 

2.6.1 Ποια είναι τα αίτια της αναπνευστικής αλκάλωσης; 
Aναπνευστική αλκάλωση υπάρχει όταν: 𝑝𝐻 > 7.40 και 𝑃𝑎𝐶𝑂2 < 40𝑚𝑚𝐻𝑔. 

H μείωση του 𝐶𝑂2 στο αρτηριακό αίμα οφείλεται σε υπεραερισμό. 

 

Αίτια υπεραερισμού και αναπνευστικής αλκάλωσης είναι τα ακόλουθα: 

1. Υποξαιμία 

2. Πνευμονικές νόσοι 

3. Άμεση διέγερση του κέντρου της αναπνοής (άγχος, πόνος, πανικός, σήψη, οξεία αναιμία, 

εγκυμοσύνη, κλπ) 

4. Μηχανικός αερισμός. 

H παρουσία αναπνευστικής αλκάλωσης αποτελεί σημείο σοβαρής υποκείμενης νόσου. 

2.6.2 Παράδειγμα 1 
Aσθενής 60 ετών προσήλθε στα επείγοντα με πυρετό και βήχα. Εκτιμήστε τα αέρια αίματος: 

𝑝𝐻 7.50 

𝑃𝑎𝐶𝑂2 30 mmHg 

𝑃𝑎𝑂2 50 mmHg 

𝐹𝐼𝑂2 21% = 0.21 

 

Διάγνωση: Αναπνευστική αλκάλωση και υποξυγοναιμία. 

Η αλκάλωση οφείλεται πιθανά σε υπεραερισμό λόγω της υποξαιμίας. 

  



47 

2.6.3 Ποια είναι η διαγνωστική προσπέλαση στην αναπνευστική αλκάλωση; 
 

 

Εικόνα 2.15 Διαγνωστικός αλγόριθμος αναπνευστικής αλκάλωσης. 

Περισσότερα παραδείγματα διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας θα βρείτε εδώ. 
  

http://www.tzaneio.gr/epistimoniko/p13-3-6.pdf
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Ερωτήσεις 

Ερώτηση 1 
Δίνονται τα εξής αέρια αίματος. Tι διαταραχή υπάρχει; 

𝑝𝐻 7.1 

𝑃𝑎𝐶𝑂2 40 

𝐻𝐶𝑂3
− 12 

X.A.=20 

Απάντηση 
Mεταβολική οξέωση και αναπνευστική οξέωση. 

 

Ερώτηση 2 
Ποια είναι τα αίτια μεικτής διαταραχής μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο χάσμα ανιόντων και 

αναπνευστικής αλκάλωσης; 

Απάντηση 

Σήψη και δηλητηρίαση με σαλικυλικά. 

 

Ερώτηση 3 
Στην εκτίμηση της οξεοβασικής ισορροπίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το ιστορικό. Προσπαθήστε να 

ταιριάξετε τα κλινικά δεδομένα από τη Λίστα 1 με τις διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας από τη Λίστα 

2. 

Λίστα 1 

1. Καρδιακή ανακοπή 

2. Ηπατική ανεπάρκεια και έμετοι 

3. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που θεραπεύεται με 

διουρητικά 

4. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και σήψη από gram- βακτηρίδια 

5. Καταπληξία, αφού προηγήθηκε διάστημα με πολλούς εμέτους 

6. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και διαβητική κετοξέωση με εμέτους 

7. Υπερδοσολογία ασπιρίνης σε ασθενή που λαμβάνει διουρητικά 

 

http://www.pneumonologia.gr/articlefiles/20051206_KEIMENO_0612.pdf
http://www.tzaneio.gr/epistimoniko/p13-3-6.pdf


49 

1. ↑↑ 𝑝𝐻, μεταβολική αλκάλωση και αναπνευστική αλκάλωση 

2. Αναπνευστική οξέωση και μεταβολική αλκάλωση 

3. Aναπνευστική οξέωση, μεταβολική οξέωση και μεταβολική αλκάλωση 

4. Αναπνευστική αλκάλωση, μεταβολική οξέωση και μεταβολική αλκάλωση 

5. ↓↓ 𝑝𝐻, μεταβολική οξέωση και αναπνευστική οξέωση 

6. Αναπνευστική αλκάλωση και μεταβολική οξέωση 

7. Μεταβολική οξέωση με υψηλό χάσμα ανιόντων και μεταβολική αλκάλωση 

Απάντηση 
1 5 

2 1 

3 2 

4 6 

5 7 

6 3 

7 4 

Πίνακας 2.9 

 

Ερώτηση 4 
Ποια ή ποιες διαταραχές υπάρχουν στα παρακάτω παραδείγματα; 

1. 𝑝𝐻 = 7.57, 𝑝𝐶𝑂2 = 41𝑚𝑚𝐻𝑔, 𝐻𝐶𝑂3 = 40 

2. 𝑝𝐻 = 7.28, 𝑝𝐶𝑂2 = 40𝑚𝑚𝐻𝑔, 𝐻𝐶𝑂3 = 18 

3. 𝑝𝐻 = 7.27, 𝑝𝐶𝑂2 = 28𝑚𝑚𝐻𝑔, 𝐻𝐶𝑂3 = 13 

4. 𝑝𝐻 = 7.20, 𝑝𝐶𝑂2 = 24𝑚𝑚𝐻𝑔, 𝐻𝐶𝑂3 = 10 

Απάντηση 

1. 𝑝𝐻 = 7.57, 𝑝𝐶𝑂2 = 41𝑚𝑚𝐻𝑔, 𝐻𝐶𝑂3 = 40 Μεταβολική αλκάλωση και αναπνευστική αλκάλωση 

2. 𝑝𝐻 = 7.28, 𝑝𝐶𝑂2 = 40𝑚𝑚𝐻𝑔, 𝐻𝐶𝑂3 = 18 Μεταβολική οξέωση και αναπνευστική οξέωση 

3. 𝑝𝐻 = 7.27, 𝑝𝐶𝑂2 = 28𝑚𝑚𝐻𝑔, 𝐻𝐶𝑂3 = 13 Μεταβολική οξέωση 

4. 𝑝𝐻 = 7.20, 𝑝𝐶𝑂2 = 24𝑚𝑚𝐻𝑔, 𝐻𝐶𝑂3 = 10 Μεταβολική οξέωση 

 

Ερώτηση 5 
Μία 50χρονη ασθενής που νοσεί με AIDS και κάνει χρήση παράνομων ουσιών εμφανίζει υπόταση και 

ταχυκαρδία. Τα αέρια αίματος δείχνουν: 𝑝𝐻 = 7.06, 𝑝𝐶𝑂2 = 28𝑚𝑚𝐻𝑔, 𝐻𝐶𝑂3 = 8, 𝑝𝑂2 = 84. Ποια από τις 

ακόλουθες επιλογές περιγράφει καλύτερα τη διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας; 

1. Μεταβολική οξέωση και μεταβολική αλκάλωση. 

2. Μεταβολική αλκάλωση και αναπνευστική αλκάλωση. 

3. Μεταβολική οξέωση και αναπνευστική οξέωση. 

4. Αναπνευστική αλκάλωση, μεταβολική οξέωση και μεταβολική αλκάλωση. 

Απάντηση 

Η επιλογή 3 είναι η πιο κατάλληλη από τις προτεινόμενες. Δεν θα μπορούσε κανείς να αποκλείσει και την 

απλή μεταβολική οξέωση, αν και η τιμή της 𝑃𝑎𝐶𝑂2 είναι υψηλότερη από την προβλεπόμενη από τον τύπο 

της αναπνευστικής αντιρρόπησης. 

 

Ερώτηση 6 
Ένας 50χρονος ασθενής με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια έρχεται στο ιατρείο λόγω δύσπνοιας με 

τιμές αερίων αίματος: 𝑝𝐻 = 7.35, 𝑝𝐶𝑂2 = 64𝑚𝑚𝐻𝑔, 𝐻𝐶𝑂3 = 33, 𝑝𝑂2 = 70. Είναι οι τιμές αερίων αίματος 

συμβατές με το ιστορικό; 
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Απάντηση 

O ασθενής έχει υποξυγοναιμία 

A-a 𝑂2𝐷= [(762-48) x 0.21- 64 x 1.25]-70=0 

Επομένως εμφανίζει πρόβλημα στον αερισμό. 

𝑝𝐻< 7.40 

𝑃𝐶𝑂2>40 mmHg 

Ο ασθενής εμφανίζει αναπνευστική οξέωση. 

H τιμή των 𝐻𝐶𝑂3 = 33 οφείλεται πιθανά σε μεταβολική αντιρρόπηση. 

Από τον τύπο της μεταβολικής αντιρρόπησης στη χρόνια αναπνευστική οξέωση 

𝐻𝐶𝑂3 = 24 +
𝑃𝑎𝐶𝑂2 – 40

3
= 32 πολύ κοντά στην τιμή 𝐻𝐶𝑂3 που δείχνουν τα αέρια. 

Οι τιμές των αερίων είναι συμβατές με το ιστορικό του ασθενούς. 

 

Εάν σας ενδιαφέρει να δείτε περισσότερα για τα αέρια αίματος στη ΧΑΠ μπορείτε να βρείτε μια 

παρουσίαση εδώ. 

 

Ερώτηση 7 
Για κάθε σειρά εργαστηριακών εξετάσεων επιλέξτε την σωστή διαταραχή: 

Θα είναι χρήσιμο πριν επιλέξετε να υπολογίσετε σε κάθε περίπτωση και το χάσμα ανιόντων. 
 𝑵𝒂  𝑪𝒍  𝑯𝑪𝑶𝟑  𝒑𝑯  𝒑𝑪𝑶𝟐  

A 130 95 10 7.34 19 

B 136 94 24 7.39 39 

Γ 130 85 29 7.5 36 

Δ 140 100 20 7.27 44 

Ε 142 100 32 7.41 52 

Πίνακας 2.10 

1. Μεταβολική αλκάλωση από χρόνια λήψη διουρητικών 

2. Μεταβολική οξέωση με υψηλό Χ.Α. 

3. Μεταβολική οξέωση και αναπνευστική οξέωση 

4. Μεταβολική οξέωση και μεταβολική αλκάλωση 

5. Μεταβολική αλκάλωση και αναπνευστική αλκάλωση 

Απάντηση 

1. Ε 

2. Α 

3. Δ 

4. Β 

5. Γ 

 

Ερώτηση 8 
Στο τμήμα επειγόντων εξετάζετε μία 50χρονη γυναίκα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η οποία 

εμφανίζει εδώ και 12 ώρες δύσπνοια. Η ακτινογραφία θώρακος εμφανίζει πύκνωση στον δεξιό κάτω λοβό. 

Έχει τις ακόλουθες τιμές αερίων αίματος: 𝑝𝐻 = 7.28, 𝑃𝐶𝑂2 = 66, 𝐻𝐶𝑂3 = 30, 𝑃𝑂2 = 38, 𝑁𝑎 = 140, 𝐾 =
4.1, 𝐶𝑙 = 98. 

Σχολιάστε τα αέρια αίματος και την πιθανή υποκείμενη διάγνωση. 

Απάντηση 

Το 𝑝𝐻 είναι όξινο και το 𝑃𝑎𝐶𝑂2 αυξημένο, χωρίς να είναι χαμηλότερα από το φυσιολογικό τα 

διττανθρακικά. Υπάρχει αναπνευστική οξέωση. 

https://www.slideboom.com/presentations/634949/A%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%A7%CE%91%CE%A0
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Το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι αν η οξέωση είναι οξεία ή χρόνια. Με βάση το ιστορικό είναι 

πιθανό να συνυπάρχει χρόνια (λόγω ΧΑΠ) και οξεία (λόγω πρόσφατης έναρξης δύσπνοιας) αναπνευστική 

οξέωση. 

Για να επιβεβαιώσουμε την υπόθεσή μας ελέγχουμε και την τιμή των διττανθρακικών. Αν η οξέωση 

ήταν οξεία, τότε τα διττανθρακικά θα ήταν 
𝑃𝐶𝑂2−40

10
+ 24 = 26.6𝑚𝐸𝑞/𝐿. Η παρουσία υψηλότερης τιμής 

διττανθρακικών υποδηλώνει ότι συνυπάρχει και χρόνια αναπνευστική οξέωση. 

 

Ερώτηση 9 
Mία 28χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο σε συγχυτική κατάσταση. Βρέθηκε 

δίπλα στη μηχανή της. Το πλήρωμα αναφέρει ισχυρή οσμή διαλύτη. Οι τιμές της είναι: 𝑝𝐻 = 7.24, 𝑃𝑂2 =
92, 𝑃𝐶𝑂2 = 28, 𝐻𝐶𝑂3 = 12, Ur=17mg/dl , Cr=1.3, Na=139, K=1.7, Cl=115, pH ούρων= 6.5, Ε.Β. 

ούρων=1.020. Δεν αναφέρονται κύτταρα ή κύλινδροι στη γενική ούρων. 

Ποια είναι η διάγνωση και ποια η αιτιολογία της; 

Απάντηση 

Το 𝑝𝐻 7.28 είναι όξινο. 

𝐻𝐶𝑂3 = 12 𝑚𝐸𝑞/𝐿 (<24mEq/L) άρα υπάρχει μεταβολική οξέωση (το 𝑃𝑎𝐶𝑂2 δεν είναι αυξημένο). 

Η μυρωδιά διαλύτη στο περιβάλλον που βρέθηκε η ασθενής εγείρει την υποψία δηλητηρίασης με μεθανόλη, 

που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό μηχανών. 

Για το λόγο αυτό εξετάζουμε το χάσμα ανιόντων. 

Χ.Α.= 𝑁𝑎+ − ([𝐻𝐶𝑂3
− ] + [𝐶𝑙−])= 139 - (12+115) = 12 

Άρα έχουμε μεταβολική οξέωση χωρίς αυξημένο χάσμα ανιόντων, δηλαδή υπερχλωραιμική οξέωση. 

Παρατηρούμε επίσης ότι η ασθενής εμφανίζει υποκαλιαιμία και σχετικά υψηλό 𝑝𝐻 ούρων παρά τη 

μεταβολική οξέωση. Η διαφορική διάγνωση τώρα περιλαμβάνει τις νεφροσωληναριακές οξεώσεις τύπου Ι και 

ΙΙ καθώς στην τύπου IV θα περιμέναμε υπερκαλιαιμία. 

Το ερώτημα λοιπόν τώρα μπορεί να τεθεί ως εξής: Ποιος διαλύτης με έντονη οσμή προκαλεί 

νεφροσωληναριακή οξέωση; 

O διαλύτης αυτός είναι το τολουένιο. Μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα όταν εισπνέεται, ενώ απορροφάται 

και από το δέρμα. 

 

Ερώτηση 10 
Ένας ασθενής 75 ετών βρίσκεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Μετά από επέμβαση 

κολεκτομής βρίσκεται σε μηχανικό αερισμό και συνεχή γαστρική αναρρόφηση και του χορηγείται διάλυμα 

Ringers Lactate με πρόσθετους ηλεκτρολύτες KCl 15 meq/L. Τη δεύτερη μετεγχειρητική μέρα τα αέρια 

αίματος είναι: 𝑝𝐻 = 7.66, 𝑃𝑎𝑂2 = 100, 𝑃𝑎𝐶𝑂2 = 32, 𝐻𝐶𝑂3
− = 35𝑚𝐸𝑞/𝐿, 𝐾+ = 3.5, 𝑁𝑎+ = 133. 

Ποια διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας υπάρχει και ποια η πιθανή αιτία της; Τι θα μπορούσε να 

γίνει για να διορθωθεί η διαταραχή; 

Απάντηση 

Η υψηλή τιμή του 𝑝𝐻 και των 𝐻𝐶𝑂3
− δείχνουν μεταβολική αλκάλωση, η οποία είναι συμβατή με την 

παρουσία της γαστρικής αναρρόφησης. Όμως η τιμή του 𝑃𝑎𝐶𝑂2 είναι χαμηλή, συμβαίνει δηλαδή το αντίθετο 

από αυτό που κανείς θα περίμενε στη μεταβολική αλκάλωση (να εμφανίζεται και αναπνευστική αντιρρόπηση, 

με άνοδο του 𝑃𝑎𝐶𝑂2). 

Επομένως, εδώ υπάρχει μεικτή διαταραχή. Μεταβολική αλκάλωση και αναπνευστική αλκάλωση. 

Δύο πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε το 𝑝𝐻. 

1. Nα αντικαταστήσουμε το διάλυμα R/L με 0.9 𝑁𝑎𝐶𝑙. 
2. Να ρυθμίσουμε τον αναπνευστήρα έτσι ώστε να μειωθεί ο κατά λεπτό αερισμός. 
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Ερώτηση 11 
Ένας 65χρονος άνδρας με κεφαλαλγία και λοίμωξη αναπνευστικού βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση από 

τη σύζυγό του η οποία αναφέρει ότι προηγήθηκε επεισόδιο σπασμών. Μεταφέρεται στα επείγοντα όπου 

διασωληνώνεται. Τα αέρια αίματος μετά τη διασωλήνωση είναι: 

𝑝𝐻 = 6.9, 𝑃𝑎𝑂2 = 450, 𝐹𝑖𝑂2 = 100%, 𝑃𝑎𝐶𝑂2 = 22, 𝐻𝐶𝑂3
− = 4.2𝑚𝐸𝑞/𝐿, 𝐾+ = 4.5, 𝑁𝑎+ = 143, 

𝐶𝑙− = 94. 

Ποια διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας υπάρχει και ποια τα πιθανά αίτιά της; 

Απάντηση 

H χαμηλή τιμή 𝑝𝐻 και 𝐻𝐶𝑂3
− δείχνουν ότι η κύρια διαταραχή είναι μεταβολική οξέωση. 

Το επόμενο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν η οξέωση είναι αμιγής ή συνυπάρχει 

αναπνευστική οξέωση ή αλκάλωση. 

Η φυσιολογική αντιρρόπηση στη μεταβολική οξέωση είναι με πτώση του 𝑃𝑎𝐶𝑂2, έτσι ώστε 

𝑃𝑎𝐶𝑂2 = 1.5 × [𝐻𝐶𝑂3
−] + 8 ± 2. Δηλαδή το 𝑃𝑎𝐶𝑂2 θα πρέπει να είναι 14.3 ± 2𝑚𝑚𝐻𝑔. Υπάρχει δηλαδή 

και αναπνευστική οξέωση, ή η αντιρρόπηση από το αναπνευστικό δεν είναι ακόμα πλήρης, αν το χρονικό 

διάστημα που έχει παρέλθει από την εγκατάσταση της οξέωσης δεν είναι αρκετό για να γίνει η αντιρρόπηση. 

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε το χάσμα ανιόντων Χ.Α. Υπολογίζοντας το Χ.Α. βρίσκουμε ότι είναι 43. 

Υπάρχει δηλαδή μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων. Με βάση το ιστορικό των σπασμών η 

παρουσία γαλακτικής οξέωσης είναι πιθανή. Χρειάζεται να ζητήσουμε και τα επίπεδα γαλακτικού οξέος. 

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο διαγνωστικής προσπέλασης της μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο Χ.Α. 

το επόμενο βήμα είναι να εκτιμήσουμε αν η τιμή του Χ.Α. είναι ίση ή μεγαλύτερη από την μείωση των 𝐻𝐶𝑂3. 

Η φυσιολογική τιμή των 𝐻𝐶𝑂3 είναι 24. (Έστω ότι ο ασθενής είχε φυσιολογικά 𝐻𝐶𝑂3
−). Η μεταβολή των 

𝐻𝐶𝑂3
− είναι 24-4.5=19.5 mEq/L. Το Χ.Α. είναι μεγαλύτερο από την πτώση των 𝐻𝐶𝑂3

−. 

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο θα πρέπει να υπάρχει και μεταβολική αλκάλωση. Σε δεύτερη λήψη 

ιστορικού, δόθηκε η επιπλέον πληροφορία ότι ο ασθενής το τελευταίο εικοσιτετράωρο είχε κάνει πολλούς 

εμέτους. 
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Κεφάλαιο 3 

Συνεχής παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών και καταπληξία 

Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις μεθόδους συνεχούς αιμοδυναμικής παρακολούθησης που 

εφαρμόζονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και έχουν ιδιαίτερη αξία στην πρόληψη και την 

αντιμετώπιση της καταπληξίας. Ιδιαίτερα σχετικά με τις αιματηρές τεχνικές, θα αναφερθούμε κυρίως στην 

αιματηρή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και της κεντρικής φλεβικής πίεσης και στον καθετηριασμό της 

πνευμονικής αρτηρίας. Οι περισσότεροι ασθενείς της ΜΕΘ βρίσκονται σε συνεχή παλμική οξυμετρία και 

παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, της θερμοκρασίας, της ωριαίας διούρησης, του ισοζυγίου των υγρών 

και του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Ο καθετηριασμός της πνευμονικής αρτηρίας επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την 

εκτίμηση του προφόρτιου της αριστεράς κοιλίας και της καρδιακής παροχής. Η οξυμετρία του μεικτού φλεβικού 

αίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί η επάρκεια της ιστικής οξυγόνωσης. Οι κύριοι περιορισμοί 

των αιματηρών μεθόδων αφορούν τις επιπλοκές τους που μπορούν να μειωθούν με τη χρήση υπερήχων, και τη 

δυσκολία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, ενώ γίνονται προσπάθειες για την εφαρμογή νεότερων και λιγότερο 

επεμβατικών τεχνικών. 

 

Προαπαιτούμενη γνώση 

Τα κεφάλαια «Αιμοδυναμική Παρακολούθηση» και «Κυκλοφορική Καταπληξία» από το βιβλίο Εντατική 

Θεραπεία του Χαράλαμπου Ρούσσου και η παρουσίαση «Αιμοδυναμική Παρακολούθηση» από την ηλεκτρονική 

τάξη (eclass). 

 

3.1. Αιμοδυναμική παρακολούθηση 

3.1.1 Ποιος είναι ο σκοπός της συνεχούς αιμοδυναμικής παρακολούθησης; 
Με τη συνεχή αιμοδυναμική παρακολούθηση στοχεύουμε στην έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση για τη 

βελτιστοποίηση της καρδιαγγειακής λειτουργίας και την αποκατάσταση επαρκούς ιστικής οξυγόνωσης. Μας 

επιτρέπει να αναγνωρίσουμε ταχύτατα μεταβολές στην κατάσταση του ασθενούς και να εκτιμήσουμε την 

πρόοδο και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας (Πίνακας 3.1) [1,2]. 

 
1. Αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου 

2. Ιστική οξυγόνωση 

3. Βελτιστοποίηση της καρδιακής παροχής 

4. Αποφυγή υπερφόρτωσης με υγρά 

Πίνακας 3.1 Στόχοι αιμοδυναμικής παρακολούθησης 

3.1.2 Ποιες είναι οι αναίμακτες μέθοδοι συνεχούς αιμοδυναμικής παρακολούθησης στη 

ΜΕΘ; 
1. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης με ψηλάφηση, ακρόαση, ταλαντωσιμετρία 

2. Μέτρηση θερμοκρασίας 

3. Μέτρηση διούρησης 

4. Ισοζύγιο υγρών 

5. Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

6. Παλμική οξυμετρία 

7. Υπερηχοκαρδιογράφημα. 
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3.1.3 Ποια είναι η οδηγός πίεση αιμάτωσης των διαφόρων οργάνων; 
Η μέση αρτηριακή πίεση (Mean Arterial Pressure, 𝑀𝐴𝑃) μείον τη φλεβική πίεση. Επειδή όμως η φλεβική 

πίεση είναι συνήθως πολύ μικρή σχετικά με την 𝑀𝐴𝑃, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κατά προσέγγιση η 

οδηγός πίεση αιμάτωσης των διαφόρων οργάνων είναι η 𝑀𝐴𝑃 [2]. 

3.1.4 Από ποιες παραμέτρους εξαρτάται η τιμή της μέσης αρτηριακής πίεσης; 
Η αρτηριακή πίεση είναι παράγωγο της καρδιακής παροχής και των περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων. 

Πράγματι, ισχύει ότι: 

𝐶𝑂 =
𝑀𝐴𝑃 − 𝑃𝑟𝑎

𝑆𝑉𝑅
 

όπου 𝐶𝑂 είναι η καρδιακή παροχή (Cardiac Output), 𝑀𝐴𝑃 είναι η μέση αρτηριακή πίεση, 𝑃𝑟𝑎 είναι η 

πίεση δεξιού κόλπου (Right Atrium Pressure) και 𝑆𝑉𝑅 είναι οι αντιστάσεις της συστημικής κυκλοφορίας 

(Systemic Vascular Resistance). 

Επομένως αν θεωρήσουμε την 𝑃𝑟𝑎 αμελητέα, βάσει του σκεπτικού της προηγουμένης παραγράφου: 

𝑀𝐴𝑃 = 𝐶𝑂 × 𝑆𝑉𝑅 

3.1.5 Ποια είναι η εξίσωση της καρδιακής παροχής; 
Σύμφωνα με τα προηγούμενα: 

𝐶𝑂 =
𝑀𝐴𝑃 − 𝑃𝑟𝑎

𝑆𝑉𝑅
 

Επίσης, σε σχέση με την καρδιακή συχνότητα (Heart Rate, 𝐻𝑅) και τον όγκο παλμού (Stroke 

Volume, 𝑆𝑉): 

𝐶𝑂 = 𝐻𝑅 × 𝑆𝑉 

3.1.6 Από ποιες παραμέτρους εξαρτάται ο όγκος παλμού; 
Εξαρτάται από το προφόρτιο, το μεταφόρτιο και τη συσταλτικότητα. 

Στο προφόρτιο αντιστοιχεί o τελοδιαστολικός όγκος των κοιλιών και στην Εικόνα 3.1 φαίνεται η 

σχέση του με τον όγκο παλμού. 

 

 

Εικόνα 3.1 Σχέση όγκου παλμού και τελοδιαστολικού όγκου) των κοιλιών. 

Στο μεταφόρτιο αντιστοιχoύν οι αγγειακές αντιστάσεις και στην Εικόνα 3.2 φαίνεται η σχέση του με 

τον όγκο παλμού. 

 

 

Εικόνα 3.2 Σχέση όγκου παλμού (Stroke volume) και αγγειακών αντιστάσεων (Resistance). 
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3.1.7 Ποια πληροφορία μας δίνει η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δέρματος- κεντρικού 

κορμού; 
Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δέρματος-κεντρικού κορμού (μετρημένη στο ορθό, στον οισοφάγο, στον 

κεντρικό αγγειακό καθετήρα, κ.α.) είναι μέθοδος ποιοτικής εκτίμησης του βαθμού αγγειοσύσπασης σε 

καταστάσεις καταπληξίας. Η μείωση της διαφοράς υποδηλώνει αιμοδυναμική βελτίωση. 

3.1.8 Πόση είναι κατά κανόνα η επαρκής διούρηση; 
Η φυσιολογική διούρηση είναι περίπου 1 ml ούρων/Kg/h. Γενικά πάντως, όταν η ιστική αιμάτωση είναι 

επαρκής, η διούρηση υπερβαίνει τα 0.5 ml/Kg/h. 

3.1.9 Τι πληροφορίες μάς δίνει η συνεχής ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση για 

τον βαρέως πάσχοντα; 
Η έγκαιρη ανίχνευση ανώμαλων καρδιακών ρυθμών μάς πληροφορεί για την πιθανότητα ηλεκτρολυτικών 

διαταραχών, υποξαιμίας, συμπαθητικής διέγερσης, τοξικής δράσης φαρμάκων ή διαταραχών του βηματοδότη 

[2]. 

3.1.10 Τι πληροφορίες μάς δίνει η παλμική οξυμετρία; 
1. Πληροφορίες για τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο. Έτσι 

επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση αποκορεσμού και την τιτλοποίηση της εφαρμοζόμενης θεραπείας 

(οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός). 

2. Αδρές πληροφορίες για τη σφυγμική ροή αίματος και την καρδιακή συχνότητα. 

3.1.11 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ακρίβεια των μετρήσεων των παλμικών 

οξυμέτρων; 
1. Η καμπύλη διάσπασης της οξυαιμοσφαιρίνης 

2. Η παρουσία παθολογικής αιμοσφαιρίνης 

3. Διάφορες χρωστικές και η χολερυθρίνη 

4. Το φως του περιβάλλοντος 

5. Η μετακίνηση ή η κακή τοποθέτηση του ακροδέκτη 

6. Η ελαττωμένη αιμάτωση των ιστών. 

Ένα βίντεο για την παλμική οξυμετρία θα βρείτε εδώ. 

3.1.12 Τι υποδηλώνει το αυξημένο γαλακτικό για τον βαρέως πάσχοντα; 
Το αυξημένο γαλακτικό του ορού είναι δείκτης ιστικής υποάρδευσης και επιβάλλει την αιμοδυναμική 

εκτίμηση και τη στενή παρακολούθηση του αρρώστου. 

3.1.13 Ποιες είναι οι πιο διαδεδομένες αιματηρές μέθοδοι αιμοδυναμικής 

παρακολούθησης στη ΜΕΘ; 
1. Παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης με τη βοήθεια αρτηριακού καθετήρα 

2. Μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης 

3. Καθετηριασμός πνευμονικής αρτηρίας 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο για την τοποθέτηση αρτηριακού καθετήρα εδώ, εδώ και 

εδώ. 

Επίσης, θα βρείτε ένα πρωτόκολλο για την τοποθέτηση αρτηριακού καθετήρα εδώ. 

Συνήθης θέσης τοποθέτησης αρτηριακού καθετήρα είναι η κερκιδική αρτηρία, διότι είναι 

επιφανειακή και έχει παράπλευρες αναστομώσεις με την ωλένια αρτηρία (η επαρκής λειτουργία των 

αναστομώσεων αυτών ελέγχεται με την δοκιμασία Αllen – βλ. επόμενη παράγραφο). Άλλες θέσεις είναι η 

ραχιαία αρτηρία του ποδός, η μηριαία, η βραχιόνια και η μασχαλιαία αρτηρία [1,2]. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2v3rae-73jc
https://www.youtube.com/watch?v=8hK04ai17-k
https://www.youtube.com/watch?v=6--8J4iqGEY
https://www.youtube.com/watch?v=8hK04ai17-k
http://www.ahepahosp.gr/downloads/noshleftiki/15%20%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf
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3.1.14 Περιγράψτε τη δοκιμασία Αllen 
Λέμε στον ασθενή να σχηματίσει γροθιά. Με αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται η ποσότητα του αίματος στο άκρο 

χέρι. Στη συνέχεια αποφράσσουμε την ωλένια και την κερκιδική αρτηρία, πιέζοντάς τες δυνατά με τα άκρα 

των δακτύλων και λέμε στον ασθενή να χαλαρώσει το ωχρό χέρι. Μετά απελευθερώνουμε την πίεση στην 

ωλένια αρτηρία και παρατηρούμε τον χρόνο που χρειάζεται ο αντίχειρας για να αποκτήσει το φυσιολογικό 

του χρώμα (Εικόνα 3.3). Η επαναφορά υπεραιμίας του αντίχειρα σε: 

 5 sec μετά την άρση της πίεσης στην ωλένια αρτηρία, σημαίνει ότι υπάρχει παράπλευρη ροή. 

 5-10 sec μετά την άρση της πίεσης στην ωλένια αρτηρία, σημαίνει ότι η διαδικασία θεωρείται 

αμφίβολη και επαναλαμβάνεται. 

 περισσότερα από sec μετά την άρση της πίεσης στην ωλένια αρτηρία, σημαίνει ότι η 

παράπλευρη κυκλοφορία θεωρείται ανεπαρκής. 

Εναλλακτικές μέθοδοι για τον έλεγχο της παράπλευρης κυκλοφορίας που δεν απαιτούν τη 

συνεργασία του ασθενούς είναι ο καθετήρας Doppler, η πληθυσμογραφία και η σφυγμική οξυμετρία. 

 

 

 

Εικόνα 3.3 Η δοκιμασία Allen. 

3.1.15 Με ποιους τρόπους η χρήση υπερήχων βοηθά στην αιμοδυναμική 

παρακολούθηση στη σύγχρονη ΜΕΘ; 
Η χρήση υπερήχων διευκολύνει την τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων και αρτηριακών γραμμών 

και μειώνει τις επιπλοκές. 

Ένα βίντεο για την τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων με χρήση υπερήχων θα βρείτε εδώ 

και εδώ. Μπορείτε να δείτε πώς χρησιμοποιούνται οι υπέρηχοι στην τοποθέτηση αρτηριακών γραμμών εδώ. 

 

Το υπερηχοκαρδιογράφημα χρησιμοποιείται στη ΜΕΘ για: 

1. Τον έλεγχο των καρδιακών κοιλοτήτων (διαστάσεις και κινητικότητα τοιχώματος) 

2. Την εκτίμηση της λειτουργίας βαλβίδων 

3. Τη διαπίστωση ύπαρξης περικαρδιακού υγρού 

4. Τη μέτρηση της καρδιακής παροχής 

5. Τον υπολογισμό του κλάσματος εξωθήσεως 

6. Την εκτίμηση του προφορτίου υπό προυποθέσεις [2, 3, 4]. 

 

3.2 Αιματηρή αρτηριακή πίεση 

3.2.1 Πότε ενδείκνυται και πότε αντενδείκνυται η τοποθέτηση αρτηριακού καθετήρα; 
Η τοποθέτηση αρτηριακού καθετήρα ενδείκνυται: 

1. Για την παρακολούθηση αιμοδυναμικά ασταθών ασθενών. 

2. Σε ασθενή με υπερτασική κρίση, με σοβαρή υπόταση ή με καταπληξία οποιασδήποτε αιτιολογίας. 

3. Όταν χορηγούμε αγγειοσυσπαστικά, αγγειοδιασταλτικά ή ινότροπα φάρμακα με ταχεία δράση. 

4. Όταν χρειάζεται συχνή δειγματοληψία αρτηριακού αίματος. 

5. Σε παχύσαρκους ασθενείς όπου η αναίμακτη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης δεν είναι δυνατή. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_RHRy64jQ6s
https://www.youtube.com/watch?v=zV3hw_QbgK4
https://www.youtube.com/watch?v=gShz7i55p3M
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Η τοποθέτηση αρτηριακού καθετήρα δεν ενδείκνυται: 

1. Αν έχει δοθεί θρομβολυτική θεραπεία. 

2. Αν υπάρχει σοβαρή περιφερική αγγειακή νόσος. 

3. Αν υπάρχουν αγγειακές ανωμαλίες (αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία, ανεύρυσμα, αιμάτωμα, νόσος 

Raynaud). 

4. Σε έλλειψη παράπλευρης ροής [2, 4]. 

Στην Εικόνα 3.4 φαίνεται η φυσιολογική κυματομορφή αρτηριακής πίεσης από αρτηριακό καθετήρα 

τοποθετημένο στην κερκιδική αρτηρία και η σχέση της με το ηλεκτροκαρδιογράφημα ενώ στην Εικόνα 3.5 

αναλύεται η φυσιολογική κυματομορφή της αρτηριακής πίεσης από περιφερική αρτηρία. 

 

 

Εικόνα 3.4 Κυματομορφή αρτηριακής πίεσης από την κερκιδική αρτηρία. 

 

Εικόνα 3.5 Ανάλυση της κυματομορφής αρτηριακής πίεσης. 

Στην Εικόνα 3.6 παρουσιάζεται η μεταβολή της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια του μηχανικού 

αερισμού με θετικές πιέσεις. Το μεγάλο εύρος αυτής της μεταβολής και ειδικότερα η μείωση κατά την 

εισπνοή (Δ κάτω), είναι ένδειξη υπογκαιμίας. 
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Εικόνα 3.6 Μεταβολή της αρτηριακής πίεσης σε μηχανικό αερισμό θετικών πιέσεων. 

3.2.2 Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές από την τοποθέτηση αρτηριακού καθετήρα; 
Οι επιπλοκές από την τοποθέτηση και χρήση αρτηριακών καθετήρων είναι η θρόμβωση (ο κίνδυνος 

αυξάνεται όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος του καθετήρα και η διάρκεια παραμονής του), η εμβολή, η 

αιμορραγία, η δημιουργία αιματώματος, η λοίμωξη, οι κακώσεις περιφερικών νεύρων, η δημιουργία 

ψευδοανευρύσματος και η ισχαιμική νέκρωση του άκρου που φέρει τον καθετήρα. 

3.2.3 Πώς καθορίζεται το σημείο αναφοράς (μηδέν) για τη σωστή μέτρηση αιματηρής 

πίεσης; 
Το σημείο αναφοράς (μηδέν) του κυκλοφορικού συστήματος (φλεβοστατικός άξονας, βλ. Εικόνες 3.7 και 3.8) 

βρίσκεται στον δεξιό κόλπο της καρδιάς και υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί στο σημείο στο οποίο το τέταρτο 

μεσοπλεύριο διάστημα συναντιέται με τη μέση μασχαλιαία γραμμή με τον ασθενή σε ύπτια θέση. Ο 

μηδενισμός πρέπει να επαναλαμβάνεται κατ’ ελάχιστο ανά 6-8 ώρες, λόγω προοδευτικής απόκλισης [1]. 

 

 

Εικόνα 3.7 Εντόπιση του φλεβοστατικού άξονα. 
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Εικόνα 3.8 Θέση του μορφομετατροπέα (transducer) στο φλεβοστατικό άξονα. 

3.2.4 Ποια είναι η σημασία της δυναμικής ανταπόκρισης του κυκλώματος μέτρησης της 

αιματηρής πίεσης; 
Η δυναμική ανταπόκριση του συστήματος μέτρησης της πίεσης μπορεί να επηρεάσει τις μετρήσεις με δύο 

τρόπους. Ένα σύστημα που ενισχύει το εισερχόμενο σήμα εμφανίζει όπως λέμε χαμηλή απόσβεση 

(underdumping). Αντίθετα ένα σύστημα πού μειώνει το εισερχόμενο σήμα, εμφανίζει υψηλή απόσβεση 

(overdumping). Ως απόσβεση ορίζεται η τάση του συστήματος να αποσβέσει την ταλάντωσή του όταν 

διαταραχθεί από τη θέση ηρεμίας. Η απόσβεση οφείλεται στην τριβή του υγρού μέσα στο σωλήνα μετάδοσης 

της πίεσης. Ένα σύστημα με χαμηλή απόσβεση έχει ως συνέπεια την υπερεκτίμηση της πίεσης, ιδίως της 

συστολικής (στην περίπτωση της αρτηριακής πίεσης μέχρι και κατά 15-30 mmHg) και την ενίσχυση των 

τεχνικών σφαλμάτων της κυματομορφής. Αντίθετα, ένα σύστημα με υψηλή απόσβεση προκαλεί εξασθένηση 

του εισερχόμενου σήματος, απώλεια λεπτομερειών της κυματομορφής και μείωση της συστολικής κορυφής 

και της πίεσης σφυγμού, ενώ η άνοδος και η πτώση της κυματομορφής γίνονται με πολύ βραδύ ρυθμό. 

Μικρού βαθμού απόσβεση είναι επιθυμητή γιατί περιορίζει τον «θόρυβο» κατά τη μέτρηση (Εικόνα 3.9). 

 

 

Εικόνα 3.9 Δυναμική ανταπόκριση κυκλώματος μέτρησης πιέσεων. Έλεγχος με flush test (τετράγωνη κυματομορφή). Άνω: 

βέλτιστη δυναμική ανταπόκριση, δείχνει την αληθινή αρτηριακή πίεση. Μέση: overdamping, η αρτηριακή πίεση 

υποεκτιμάται. Κάτω: underdamping, η αρτηριακή πίεση υπερεκτιμάται. Στον κύκλο φαίνονται το διαδοχικό εύρος 

ταλάντωσης του κυκλώματος (Α1 + Α2) και η περίοδος αντίχησης τ. 

Ο έλεγχος της δυναμικής απόκρισης του συστήματος γίνεται με τη δοκιμασία ταχείας έκπλυσης 

(flush test). H απότομη αύξηση της πίεσης με το flush (τετράγωνη κυματομορφή) πρέπει να ακολουθείται από 

απότομη επάνοδο στη μέση γραμμή χωρίς να ακολουθούν πολλές ταλαντώσεις (Εικόνα 3.9 άνω). Σε 

overdamping το flush δεν ακολουθείται από ταλαντώσεις και η επάνοδος στη μέση γραμμή γίνεται με πολύ 

βραδύ ρυθμό (Εικόνα 3.9 μέση). Σε underdamping η απότομη αύξηση της πίεσης με το flush test 
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ακολουθείται από μια σειρά περιοδικών ταλαντώσεων πριν την τελική επάνοδο στη μέση γραμμή (Εικόνα 3.9 

κάτω). Τα αίτια overdamping και underdamping παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.2 και 3.3, αντίστοιχα [1, 4]. 

 
Overdamping (υποεκτίμηση αρτηριακής πίεσης) 

Παρουσία φυσαλίδων μέσα στον σωλήνα Ξεφούσκωτος ασκός 

Γωνίωση του σωλήνα Μεγάλο μήκος συνδετικών σωλήνων 

Αρτηριακός σπασμός Χρήση πολλαπλών στροφίγγων 

Παρουσία θρόμβου στον καθετήρα  

Πίνακας 3.2 Αίτια αυξημένης απόσβεσης (overdamping) κυκλώματος μέτρησης αρτηριακής πίεσης. 

Underdamping (υπερεκτίμηση αρτηριακής πίεσης) 

Ταχυκαρδία 

Χρήση μαλακών σωλήνων μετάδοσης της πίεσης 

Πίνακας 3.3 Αίτια μειωμένης απόσβεσης (underdamping) κυκλώματος μέτρησης αρτηριακής πίεσης. 

Ένα σχετικό βίντεο μπορείτε να δείτε εδώ. 

 

3.3 Κεντρική φλεβική πίεση 

3.3.1 Τι πληροφορίες μάς παρέχει η μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης (ΚΦΠ); 
Η ΚΦΠ παριστά το προφόρτιο της δεξιάς κοιλίας και επομένως σχετίζεται με τη φλεβική επιστροφή αίματος 

στη δεξιά κοιλία. Αποτελεί συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο εκτίμησης του ενδαγγειακού όγκου αίματος και 

επομένως του βαθμού ενυδάτωσης του ασθενούς στη ΜΕΘ. Σε ασθενείς με φυσιολογική καρδιά οι μεταβολές 

της ΚΦΠ συσχετίζονται με τις μεταβολές της πίεσης πλήρωσης της αριστερής κοιλίας [2,4]. 

Παρουσιάσεις σε βίντεο για την τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων θα βρείτε εδώ και εδώ. 

Στην Εικόνα 3.10 παρουσιάζεται η κυματομορφή της κεντρικής φλεβικής πίεσης και η σχέση της με 

το ηλεκτροκαρδιογράφημα. 

 

 

Εικόνα 3.10 Η κυματομορφή της φυσιολογικής κεντρικής φλεβικής πίεσης και η σχέση της με το ηλεκτροκαρδιογράφημα. 

Κύμα a: συστολή του κόλπου, κύμα c: συστολή της κοιλίας, κύμα x: διαστολή της κοιλίας, κύμα v: πλήρωση του δεξιού 

κόλπου, κύμα y: διάνοιξη της τριγλώχινας. 

3.3.2 Ποια είναι η φυσιολογική τιμή της ΚΦΠ; 
Η ΚΦΠ από 2-6 mmHg θεωρείται φυσιολογική. Στους ασθενείς της ΜΕΘ, ανώτερα φυσιολογικά όρια 

θεωρούμε τα 10-12 mmHg. Η τιμή της ΚΦΠ επηρρεάζεται από την καρδιακή λειτουργία, τον όγκο αίματος, 

https://www.youtube.com/watch?v=8xpKr1t7YQE
https://www.youtube.com/watch?v=hc1n79uPrpU
https://www.youtube.com/watch?v=HE5QhsPRaPU
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τον αγγειακό τόνο, την ενδοκοιλιακή πίεση, τις ενδοθωρακικές πιέσεις, τον μηχανικό αερισμό και τη 

θεραπεία με αγγειοσυσπαστικά [2]. 

Εδώ θα βρείτε ένα διάγραμμα Wiggers που περιγράφει μεταξύ άλλων την κυματομορφή της ΚΦΠ και 

τη σχέση της με τις φάσεις του καρδιακού κύκλου και το ηλεκτροκαρδιογράφημα (Εικόνα 3.11). 

 

Εικόνα 3.11 Το διάγραμμα Wiggers και η σχέση ηλεκτροκαρδιογραφήματος και μετρούμενων πιέσεων στη διάρκεια του 

καρδιακού κύκλου. Pressure =πίεση, Volume = όγκος, Systole = συστολή, Diastole = διαστολή, Aortic pressure = αορτική 

πίεση, Atrial pressure = κολπική πίεση, Ventricular pressure = κοιλική πίεση, Electrocardiogram = 

ηλεκτροκαρδιογράφημα, Phonocardiogram = φωνοκαρδιογράφημα. Με τροποποίηση από: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wiggers_diagram. 

Ένα πρωτόκολλο μέτρησης ΚΦΠ θα βρείτε εδώ. 

3.3.3 Σε ποιες παθολογικές καταστάσεις αυξάνεται και σε ποιες μειώνεται η ΚΦΠ; 
Αυξημένη ΚΦΠ έχουμε στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Καρδιακή ανεπάρκεια 

2. Ανεπάρκεια τριγλώχινας 

3. Καρδιακός επιπωματισμός 

4. Στένωση πνευμονικής βαλβίδας 

5. Πνευμονική υπέταση 

6. Ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας 

7. Υπερφόρτωση με υγρά. 

 

Χαμηλή ΚΦΠ έχουμε στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Υπογκαιμία 

2. Αιμορραγία 

3. Απώλειες υγρών σε τρίτο χώρο 

4. Επινεφριδική ανεπάρκεια 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wiggers_diagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Wiggers_diagram
http://www.4ype.gr/uploads/e_paper/beltiosi/nos-prot/Metrisi_kentrikis_flevikis_piesis.pdf
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5. Σήψη 

6. Αποκλεισμός του συμπαθητικού 

7. Περιφερική αγγειοδιαστολή 

8. Περιοχική αναλγησία. 

 

3.4 Καθετηριασμός πνευμονικής αρτηρίας 

3.4.1 Ποιες πληροφορίες μπορεί να μας δώσει ο καθετηριασμός της πνευμονικής 

αρτηρίας; 
Ο καθετήρας της πνευμονικής αρτηρίας μπορεί να μας δώσει τις εξής κατηγορίες πληροφοριών: 

1. Μέτρηση των πιέσεων του δεξιού κόλπου, της δεξιάς κοιλίας, της πνευμονικής αρτηρίας και της 

πίεσης ενσφήνωσης των πνευμονικών τριχοειδών (pulmonary capillary wedge pressure, PCPW) 

2. Μέτρηση της καρδιακής παροχής 

3. Μέτρηση της οξυγόνωση του μικτού φλεβικού αίματος 

 

Επιπλέον, έμμεσες πληροφορίες που μπορούμε να έχουμε με υπολογισμούς είναι οι συστηματικές και 

πνευμονικές αντιστάσεις, το έργο της αριστεράς κοιλίας και η αρτηριοφλεβώδης διαφορά 

περιεκτικότητας του αίματος σε οξυγόνο. 

 

 

Εικόνα 3.12 Καθετήρας πνευμονικής αρτηρίας Swan Ganz. 
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Εικόνα 3.13 Καθετήρας πνευμονικής αρτηρίας τοποθετημένος σε ασθενή. 

 

Εικόνα 3.14 Καθετήρας πνευμονικής σε ακτινογραφία θώρακος. Το βέλος δείχνει το άκρο του καθετήρα Swan Ganz στην 

περιοχή της δεξιάς πύλης. Από: http://chestdevices.com/pulmonary-artery-catheterization-swan-ganz-catheter/. 

3.4.2 Ποιες είναι οι ενδείξεις για τη χρήση καθετήρα πνευμονικής αρτηρίας (Swan- 

Ganz); 
1. Η διαφορική διάγνωση μεταξύ καρδιογενούς και μη καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος. 

2. Ο καθορισμός της αιτιολογίας των καταστάσεων καταπληξίας (σοκ) όταν υπάρχει δυσκολία στην 

κλινική εκτίμηση (Διαφορική διάγνωση υπογκαιμικού, καρδιογενούς, σηπτικού και αποφρακτικού 

σοκ). 

3. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της θεραπείας ινότροπων, αγγειοσυσπαστικών και 

αγγειοδιασταλτικών φαρμάκων. 

http://chestdevices.com/pulmonary-artery-catheterization-swan-ganz-catheter/
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4. Ο έλεγχος επαρκούς ιστικής οξυγόνωσης [μέτρηση της καρδιακής παροχής και του κορεσμού σε 

οξυγόνο του αίματος της πνευμονικής αρτηρίας (mixed venous blood O2 saturation, SvO2)]. 

5. Ο έλεγχος της υδροστατικής πίεσης των πνευμονικών τριχοειδών, αποφυγή επιδείνωσης του 

πνευμονικού οιδήματος επί μη καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος (Acute Respiratory Distress 

Syndrome, ARDS) [2]. 

3.4.3 Ποιες είναι οι επιπλοκές από τη χρήση του καθετήρα Swan-Ganz; 
1. Κατά την τοποθέτηση του καθετήρα σε κεντρική φλέβα: 

 Πνευμοθώρακας, αιμοθώρακας 

 Εμβολή αέρα 

 Τρώση αρτηρίας (καρωτίδα, υποκλείδιος) 

 Κάκωση νευρικών πλεγμάτων 

 Κάκωση θωρακικού πόρου. 

2. Κατά την είσοδο του Swan-Ganz: 

 Υπερκοιλιακές – κοιλιακές αρρυθμίες 

 Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 

 Ρήξη τοιχώματος καρδιακής κοιλότητας. 

3. Κατά την παραμονή του Swan-Ganz: 

 Πνευμονική θρόμβωση ή εμβολή ή έμφρακτο 

 Ρήξη πνευμονικής αρτηρίας 

 Σήψη 

 Κάκωση καρδιακών βαλβίδων 

 Ενδοκαρδίτιδα 

 Θρομβοπενία 

 Δέσιμο σε κόμπο του καθετήρα. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο για τη χρήση του καθετήρα Swan-Ganz εδώ: 

 

 

Εικόνα 3.15 Το σύστημα και η διαδρομή του καθετήρα πνευμονικής αρτηρίας (Swan-Ganz) (σχηματικά). 

3.4.4 Πώς μετράμε την πίεση ενσφήνωσης; 
Η μέτρηση των πιέσεων των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων και της πίεσης ενσφήνωσης γίνεται καθώς 

προωθείται ο καθετήρας Swan-Ganz με τη βοήθεια ηλεκτρικού μετατροπέα (transducer) και συνεχούς 

καταγραφής σε οθόνη (monitor). Ο φουσκωμένος αεροθάλαμος του καθετήρα ενσφηνώνεται σε έναν 

κλαδίσκο της πνευμονικής αρτηρίας και διακόπτει τη ροή αίματος κατά μήκος των αρτηριολίων που 

τροφοδοτούνται από αυτό. Δημιουργείται κατ’ αυτό τον τρόπο μια στατική στήλη αίματος που επεκτείνεται 

μέχρι τα φλεβικά αγγεία του πνεύμονα και τον αριστερό κόλπο. Έτσι, η πίεση ενσφήνωσης ισούται περίπου 

με την πίεση του αριστερού κόλπου. Η μέση πίεση του αριστερού κόλπου αντιστοιχεί στην τελοδιαστολική 

https://www.youtube.com/watch?v=7putxZN7ij4
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πίεση της αριστεράς κοιλίας, ενώ η τελευταία καθορίζει το τελοδιαστολικό μήκος των καρδιακών μυϊκών 

ινών, δηλαδή το προφόρτιο της αριστεράς κοιλίας [2, 3, 4]. 

Στην Εικόνα 3.16 μπορείτε να δείτε τις κυματομορφές πίεσης του δεξιού κόλπου, της δεξιάς κοιλίας 

και της πνευμονικής αρτηρίας, καθώς και την κυματομορφή της πίεσης ενσφήνωσης κατά την προώθηση του 

καθετήρα Swan-Ganz. 

 

 

Εικόνα 3.16 Κυματομορφές πίεσης κατά το δεξιό καθετηριασμό. 

Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται τα κύματα των διαφόρων πιέσεων καθώς ο Swan-Ganz προωθείται 

μέσω των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων σε θέση ενσφήνωσης και η ερμηνεία των διαφόρων τιμών. 
Παράμετρος (Φ.Τ.) Μειωμένη Αυξημένη Εκτίμηση / 

Συμπεράσματα 

Πίεση δεξιού κόλπου (2-6 

mmHg) 

Υπογκαιμία, ελαττωμένη 

φλεβική επιστροφή 

Υπερογκαιμία, πνευμονική 

υπέρταση, αυξημένη 

ενδοθωρακική πίεση, 

στένωση τριγλώχινας 

Εκφράζει τον όγκο αίματος 

που μπαίνει στη δεξιά 

κοιλία και την ικανότητα 

της δεξιάς κοιλίας και του 

κόλπου για καλή πίεση 

εξώθησης. 

Πίεση δεξιάς κοιλίας (20-

25/4-6 mmHg) 

Υπογκαιμία, ελαττωμένη 

φλεβική επιστροφή 

Υπερογκαιμία, πνευμονική 

υπέρταση, αυξημένη 

ενδοθωρακική πίεση 

Η πίεση της δεξιάς κοιλίας. 

Φαίνεται καθώς ο 

καθετήρας διασχίζει τη 

δεξιά κοιλία. 

Πίεση πνευμονικής 

αρτηρίας (20-25/6/12 

mmHg) 

Υπογκαιμία, ελαττωμένη 

φλεβική επιστροφή 

Υπερογκαιμία, πνευμονική 

υπέρταση, αυξημένη 

ενδοθωρακική πίεση, 

πνευμονική εμβολή 

Εκτιμά την ύπαρξη και τη 

βαρύτητα της πνευμονικής 

υπέρτασης. 

Πίεση ενσφήνωσης (5-15 

mmHg) 

Υπογκαιμία, ελαττωμένη 

φλεβική επιστροφή 

Υπερογκαιμία, στένωση 

μητροειδούς, αριστερή 

καρδιακή ανεπάρκεια 

Εκτιμά την τελοδιαστολική 

πίεση της αριστεράς 

κοιλίας που σχετίζεται με 

το τελοδιαστολικό μήκος 

των καρδιακών μυικών 

ινών, δηλαδή το προφόρτιο 

της αριστεράς κοιλίας. 

Πίνακας 3.4 
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3.4.5 Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές των διαφόρων παραμέτρων κατά τον 

καθετηριασμό της πνευμονικής αρτηρίας; 
Οι φυσιλογικές τιμές των διαφόρων παραμέτρων κατά τον καθετηριασμό της πνευμονικής αρτηρίας είναι: 

 Πίεση δεξιού κόλπου (𝑃𝑟𝑎) ή κεντρική φλεβική πίεση (Central Venous pressure, CVP) 2-6 

mmHg. 

 Πίεση δεξιάς κοιλίας (Right Ventricular Pressure, RVP) (συστολική/διαστολική) 20-25/4-6 

mmHg. 

 Πίεση πνευμονικής αρτηρίας (Pulmonary Arterial Pressure, PAP) (συστολική/διαστολική) 

20-25/6-12 mmHg. 

 Πίεση ενσφήνωσης πνευμονικών τριχοειδών (Pulmonary Capillary Wedge Pressure, PCPW) 

5-15 mmHg. 

 Καρδιακή παροχή (Cardiac Output, 𝐶𝑂) 4-6 l/min. 

 Κορεσμός του μεικτού φλεβικού αίματος (δηλαδή του αίματος της πνευμονικής αρτηρίας) σε 

Ο2 (Mixed Venous Blood O2 Saturation, 𝑆𝑣𝑂2) 60-77% [2, 3, 4]. 

3.4.6 Σε ποιες καταστάσεις η πίεση ενσφήνωσης (PCWP) δεν εκφράζει την 

τελοδιαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας (Left Ventricular End Diastolic Pressure, 

LVEDP); 
Η πίεση ενσφήνωσης υπερεκτιμά την τελοδιαστολική πίεση της αριστεράς κοιλίας (PCPW > LVEDP) στις 

ακόλουθες καταστάσεις: 

1. Στένωση μιτροειδούς 

2. Μύξωμα αριστερού κόλπου 

3. Αυξημένη ενδοθωρακική πίεση 

4. Απόφραξη πνευμονικών φλεβών. 

Αντίθετα, η πίεση ενσφήνωσης υποεκτιμά την τελοδιαστολική πίεση της αριστεράς κοιλίας (PCWP < 

LVEDP) στη βαριά καρδιακή ανεπάρκεια. 

Στον Πίνακα 3.5 περιγράφονται τα ευρήματα από την αιμοδυναμική παρακολούθηση σε διάφορα 

νοσήματα [2]. 
Κλινικό σύνδρομο Αιμοδυναμικές μεταβολές 

Καρδιογενές σοκ PCWP, SV, CO, SVR, AP, ταχυκαρδία 

Αιμορραγικό σοκ PCWP, SV, CO, SVR, , ταχυκαρδία 

Ισχαιμία δεξιάς κοιλίας CVP ≥ PCWP, SV, SVR, AP, βαθύ Υ στην 

καταγραφή της CVP. 

Οξεία ανεπάρκεια μιτροειδούς  PCWP, εκσεσημασμένο V στην καταγραφή της 

PCWP, κύματα V μπορεί να φαίνονται στην καταγραφή 

του κύματος της πνευμονικής αρτηρίας. 

Οξεία ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος Ο κορεσμός Ο2 από την πνευμονική αρτηρία και την 

δεξιά κοιλία είναι μεγαλύτερος από το δείγμα του δεξιού 

κόλπου. 

Οξύς καρδιακός επιπωματισμός CVP = PCWP, SVR, CO, AP, παράδοξος 

σφυγμός 

Σήψη (πρώιμη φάση) PAP, PVR, SVR, SV, CO 

ARDS PCWP  ή  

Μαζική πνευμονική εμβολή PVR, CVP, PCWP, SV, CO, AP 

PCWP = πίεση ενσφήνωσης πνευμονικών τριχοειδών, SV = όγκος παλμού, CO = καρδιακή παροχή, SVR = 

συστηματικές περιφερικές αντιστάσεις, AP = αρτηριακή πίεση, CVP = κεντρική φλεβική πίεση, PVR = αντιστάσεις 

πνευμονικής κυκλοφορίας. 

Πίνακας 3.5 

3.4.7 Πώς μετράται η καρδιακή παροχή με τον καθετήρα πνευμονικής αρτηρίας; 
H καρδιακή παροχή μετριέται με καθετήρα Swan-Ganz χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της θερμοαραίωσης ή 

την εξίσωση Fick. Ο υπολογισμοί γίνονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και βασίζονται στην 

εξίσωση Stewart-Hamilton. 
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Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ. 

3.4.8 Τι πληροφορίες μας δίνει ο κορεσμός του μεικτού φλεβικού αίματος σε οξυγόνο; 
Ο κορεσμός του μεικτού φλεβικού αίματος σε οξυγόνο (𝑆𝑣𝑂2) εκφράζει τη σχέση μεταξύ της προσφοράς 

οξυγόνου στους ιστούς (Oxygen Delivery, �̇�𝑂2) και της κατανάλωσης οξυγόνου (�̇�𝑂2) από αυτούς, δηλαδή 

την απόληψη οξυγόνου από τους ιστούς (Oxygen Extraction, 𝑂2𝐸). 

𝑂2𝐸 =
�̇�𝑂2

�̇�𝑂2

 

Πράγματι, σύμφωνα με την εξίσωση του Fick: 

�̇�𝑂2 = (𝐶𝑎𝑂2 − 𝐶𝑣𝑂2) × 𝐶𝑂 
�̇�𝑂2

𝐶𝑂
= 𝐶𝑎𝑂2 − 𝐶𝑣𝑂2 

�̇�𝑂2

𝐶𝑂
− 𝐶𝑎𝑂2 = −𝐶𝑣𝑂2 

𝐶𝑣𝑂2

𝐶𝑎𝑂2
= 1 −

�̇�𝑂2

𝐶𝑂 × 𝐶𝑎𝑂2
 

Όταν η τιμή του 𝑆𝑎𝑂2 πλησιάζει το 1 τότε 

𝑆𝑣𝑂2 =
𝐶𝑣𝑂2

𝐶𝑎𝑂2
 

και επομένως 

𝑆𝑣𝑂2 = 1 −
�̇�𝑂2

𝐶𝑂 × 𝐶𝑎𝑂2
 

Επειδή 

�̇�𝑂2 = 𝐶𝑂 × 𝐶𝑎𝑂2 
έχουμε 

𝑆𝑣𝑂2 = 1 −
�̇�𝑂2

�̇�𝑂2

⟹ 𝑆𝑣𝑂2 = 1 − 𝑂2𝐸 

όπου 

�̇�𝑂2: η κατανάλωση οξυγόνου από τους ιστούς 

�̇�𝑂2: η προσφορά οξυγόνου στους ιστούς 

𝑂2𝐸: η απόληψη οξυγόνου από τους ιστούς 

𝐶𝑂: η καρδιακή παροχή 

𝐶𝑎𝑂2: η περιεκτικότητα σε οξυγόνο του αρτηριακού αίματος 

𝐶𝑣𝑂2: η περιεκτικότητα σε οξυγόνο του φλεβικού αίματος 

[2, 5]. 

 

3.5 Άλλες τεχνικές συνεχούς αιμοδυναμικής παρακολούθησης 
Τέτοιες τεχνικές περιλαμβάνουν την ηχοκαρδιογραφία, τη διαπνευμονική θερμοαραίωση, και την ανάλυση 

του σφυγμικού κύματος (Εικόνες 3.17, 3.18, 3.19). 

3.5.1 Διαπνευμονική θερμοαραίωση 
Με τη διαπνευμονική θερμοαραίωση υπολογίζουμε την καρδιακή παροχή από την περιοχή κάτω από την 

καμπύλη θερμοαραίωσης με τον αλγόριθμο των Stewart-Hamilton. Μπορεί να γίνει και συνεχής μέτρηση της 

καρδιακής παροχής μέσω του αλγόριθμου για υπολογισμό́ της περιοχής κάτω από την κυματομορφή του 

σφυγμικού́ κύματος. (μέθοδος Wesseling). 

Οι ενδοθωρακικές κοιλότητες θεωρούνται «θάλαμοι ανάμειξης της θερμότητας» 

ITTV= ∆εξιές καρδιακές κοιλότητες+PTV+Αριστερές καρδιακές κοιλότητες. 

Ολικός τελοδιαστολικός όγκος GEDV= ITTV-PTV (600-800ml/m2). 

Ενδοθωρακικός όγκος αίματος ITBV=1,25 x GEDV (850-1000ml/m2). 

Ενδοπνευμονικός όγκος αίματος PBV=ITBV-GEDV 

Εξωαγγειακός όγκος ύδατος πνευμόνων EVLW=ITTV-ITBV (3-7ml/kg). 

http://www.frca.co.uk/article.aspx?articleid=251
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Το προφόρτιο και οι στατικοί́ ογκομετρικοί́ παράμετροι (Intrathoracic Blood Volume ITBV, και 

Global End-diastolic Volume GEDV) υπολογίζονται μέσω προχωρημένης ανάλυσης της καμπύλης 

θερμοαραίωσης (mean transit time, down slope time). 

Ο λόγος EVLW/PBV καλείται «δείκτης διαβατότητας πνευμονικών αγγείων» PVPI, o οποίος είναι 

αυξημένος στο ALI-ARDS σε σχέση με το υδροστατικό πνευμονικό οίδημα. 

Η καρδιακή́ συσταλτικότητα εκτιμάται μέσω του dP/dtmax. 

 

 

Εικόνα 3.17 Διαπνευμονική θερμοαραίωση, σε συνδυασμό με ανάλυση σφυγμικού κύματος. Σύστημα PiccO. 

3.5.2 Ανάλυση σφυγμικού κύματος 
Είναι μια τεχνική́ για τη μέτρηση του όγκου παλμού́ (και άρα και της καρδιακής παροχής) από την 

κυματομορφή της αρτηριακής πίεσης. 
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Εικόνα 3.18 Ανάλυση σφυγμικού κύματος. Σύστημα Vigileo. 

Μια παρουσίαση για τις τεχνικές λιγότερο επεμβατικής συνεχούς παρακολούθησης θα βρείτε εδώ. 

3.5.3 Υπερηχοκαρδιογράφημα διαθωρακικό και διοισοφάγειο 
 

 

Εικόνα 3.19 Ο υπολογισμός της διαμέτρου της κάτω κοίλης φλέβας αποτελεί υπό προυποθέσεις ένα εργαλείο για την 

πρόβλεψη της ανταπόκρισης της αρτηριακής πίεσης σε υγρά. 

Η διάμετρος της κάτω κοίλης φλέβας αυξάνει στην εισπνοή σε μηχανικό αερισμό θετικών πιέσεων και 

μειώνεται στην εκπνοή (τα αντίθετα συμβαίνουν στην αυτόματη αναπνοή). Μεγάλη αναπνευστική 

διακύμανση της διαμέτρου της κάτω κοίλης φλέβας (>50%) υποδηλώνει χαμηλή κεντρική φλεβική πίεση και 

πιθανή ανταπόκριση σε φόρτιση με υγρά 2,3,4]. 

 

3.6 Καταπληξία 

3.6.1 Τι είναι η καταπληξία (σοκ); 
Με τον όρο καταπληξία (σοκ) περιγράφεται η κατάσταση κατά την οποία συμβαίνει μείωση της άρδευσης 

των ιστών, με αποτέλεσμα τη μείωση της ιστικής οξυγόνωσης. Προσοχή: η παρουσία υπότασης δεν είναι 

πάντα αναγκαία [2]. 

http://eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php/SEYA242/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D.pdf
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3.6.2 Ποια είναι τα είδη της καταπληξίας (σοκ); 
Τα είδη του σοκ είναι τα ακόλουθα: 

1. Το υπογκαιμικό σοκ, όπου έχουμε μείωση του προφόρτιου και το οποίο μπορεί να οφείλεται σε 

αιμορραγία ή σε απώλεια υγρών (π.χ. έμετοι, διάρροιες, εγκαύματα). 

2. Το καρδιογενές σοκ όπου έχουμε ανεπάρκεια της καρδιακής αντλίας και μείωση του όγκου παλμού, 

όπως π.χ. σε έμφραγμα, αρρυθμία, στένωση αορτικής βαλβίδας, σε ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας, 

ή καρδιομυοπάθεια. Μπορεί επίσης να προκληθεί και από εξωκαρδιακά αίτια (κυρίως από 

πνευμονική εμβολή ή από καρδιακό επιπωματισμό). 

3. Το σοκ κατανομής (distributive), όπου έχουμε χαμηλές περιφερικές αγγειακές αντιστάσεις. Σ’ αυτή 

την κατηγορία ανήκουν το σηπτικό, το αναφυλακτικό και το νευρογενές σοκ. 

 

Το καρδιογενές σοκ μπορεί να οφείλεται σε μείωση της καρδιακής συσταλτικότητας ή σε μηχανικό 

εμπόδιο στην εξώθηση του αίματος. 

 

Αίτια καρδιογενούς σοκ παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.6. 
Μείωση συσταλτικότητας Μηχανικό εμπόδιο στην εξώθηση αίματος 
Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 

Απώλεια μάζας αριστερής κοιλίας 

Ανεπάρκεια δεξιάς κοιλίας 

Ανεύρυσμα αριστερής κοιλίας 

Καρδιομυοπάθεια 

Θλάση μυοκαρδίου 

Μυοκαρδίτις 

Αρρυθμίες/αποκλεισμοί 

Βαλβιδοπάθεια 

Διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής 

Ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος 

Μαζική πνευμονική εμβολή 

Καρδιακός επιπωματισμός 

 

Πίνακας 3.6 Αίτια καρδιογενούς καταπληξίας. 

Το νευρογενές σοκ οφείλεται σε απώλεια της αυτόνομης νεύρωσης του καρδιαγγειακού συστήματος 

(αρτηριόλια, φλέβες, μικρές φλέβες, μυοκάρδιο). Τα αίτιά του μπορεί να είναι τραυματική βλάβη 

σπονδυλικής στήλης, αναισθησία, πόνος, φάρμακα ή νευρολογικές παθήσεις. 

 

Στο σηπτικό σοκ έχουμε έκλυση φλεγμονωδών ουσιών-μεσολαβητών που οδηγούν σε βλάβη του ενδοθηλίου 

των μικρών αγγείων και πάρεση του αγγειακού δικτύου. 

 

Το αναφυλακτικό σοκ οφείλεται σε μαζική απελευθέρωση ισταμίνης λόγω αλλεργικής αντίδρασης 

υπερευαισθησίας (από τροφές, φάρμακα, δήγματα εντόμων, μετάγγιση). Παρατηρείται αυξημένη 

διαπερατότητα τριχοειδών, με αγγειοδιαστολή, ελάττωση της φλεβικής επιστροφής και πτώση της 

αρτηριακής πίεσης [2, 3]. 

3.6.3 Ποια είναι τα κλινικά χαρακτηριστικά της καταπληξίας; 
Τα συνήθη κλινικά χαρακτηριστικά της καταπληξίας περιλαμβάνουν: 

1. Υπόταση (χωρίς να είναι απολύτως αναγκαία) με συστολική πίεση < 90 mmHg. 

2. Κρύο, υγρό δέρμα (αγγειοσυσπαστικός μηχανισμός για να οδηγηθεί το αίμα στα ζωτικά όργανα). 

Εξαίρεση αποτελεί το ζεστό δέρμα στην πρώιμη φάση του σοκ κατανομής (distributive). 

3. Ολιγουρία λόγω μειωμένης άρδευσης των νεφρών. 

4. Διαταραχή επιπέδου συνείδησης λόγω μειωμένης άρδευσης του εγκεφάλου. 

Εργαστηριακό εύρημα του shock είναι η μεταβολική/γαλακτική οξέωση [2,4]. 

3.6.4 Ποια είναι τα στάδια της καταπληξίας; 
Στην καταπληξία περιγράφονται τρία στάδια. 

1. Αντιρροπούμενο: οι λειτουργίες των ζωτικών οργάνων διατηρούνται και η συστηματική αρτηριακή 

πίεση παραμένει φυσιολογική. 

2. Μη αντιρροπούμενο: η άρδευση των ιστών γίνεται οριακή, έχουμε επιδείνωση της λειτουργίας των 

οργάνων και υπόταση. 
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3. Μη αναστρέψιμο: εμφανίζεται το σύνδρομο ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων. 

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται η καταπληξία κατά τη διάρκεια της αντιρροπούμενης φάσης, 

οπότε και είναι ευκολότερα αναστρέψιμη. 

Η ταχυκαρδία, η ταχύπνοια, η ανησυχία και η ευερεθιστότητα αποτελούν πρώιμα σημεία 

καταπληξίας, ενώ η πτώση της αρτηριακής πίεσης αποτελεί όψιμο σημείο. Η ταχυκαρδία, η ωχρότητα και η 

βραδύτητα στην τριχοειδική επαναπλήρωση οφείλονται σε καταπληξία μέχρις αποδείξεως του εναντίου [2]. 

3.6.5 Ποια είναι τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στην καταπληξία; 
Στον Πίνακα 3.7 παρουσιάζεται συνοπτικά η δραστηριότητα των κυριότερων αγγειοδραστικών φαρμάκων 

που χορηγούνται στην κυκλοφορική καταπληξία (σοκ). 

 
Φάρμακο Υποδοχείς 

 Περιφερικοί α 

(αγγειοσύσπαση) 

Καρδιακοί β1 

(καρδιακή 

διέγερση) 

Περιφερικοί β2 

(αγγειοδιαστολή) 

Ντοπαμινεργικοί 

DA1 

Ντοπαμινεργικοί 

DA2 

Νορεπινεφρίνη ++++ ++++ 0 0 0 

Επινεφρίνη ++++ ++++ ++ 0 0 

Ντοπαμίνη ++++ ++++ ++ ++++ ++++ 

Δοβουταμίνη + ++++ ++ 0 0 

Πίνακας 3.7 Δράση αγγειοσυσπαστικών και ινότροπων φαρμάκων. 

3.6.5.1 Νορεπινεφρίνη 
Ενεργοποιεί κυρίως τους α-αδρενεργικούς υποδοχείς και επιφέρει δοσοεξαρτώμενη αύξηση στις περιφερικές 

αγγειακές αντιστάσεις (SVR). Έχει μερική δράση στους β-αδρενεργικούς υποδοχείς. Δοσολογία: χαμηλή 

αρχική δόση (1 μg/min) και τιτλοποίηση (συνήθως 0.2-1.3 μg/kg/min). Σε δόση > 5 μg/min προκαλεί 

αγγειοσύσπαση, αυξηση των συστηματικών περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων (α-αδρενεργική δράση) και 

αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Eίναι το αγγειοσυσπαστικό εκλογής για τη θεραπεία του σηπτικού σοκ. 

Χορηγείται όταν η υπόταση δεν διορθώνεται μετά από επαρκή χορήγηση υγρών. Οι παρενέργειες 

περιλαμβάνουν τοπική νέκρωση, αν εξαγγειωθεί (πρέπει να χορηγείται μέσω κεντρικού φλεβικού καθετήρα), 

και έντονη αγγειοσύσπαση με αποτέλεσμα επιδείνωση της λειτουργίας των οργάνων. Είναι ισχυρό ινότροπο 

(και πολύ λιγότερο χρονότροπο) φάρμακο και αυξάνει την συσταλτικότητα του μυοκαρδίου. Οι ανεπιθύμητες 

ενέργειες περιλαμβάνουν ταχυκαρδία, αρρυθμίες, υπέρταση και αύξηση της κατανάλωσης Ο2 από το 

μυοκάρδιο (ειδικά σε στεφανιαία νόσο), με αποτέλεσμα ισχαιμία ή έμφραγμα. 

3.6.5.2 Δοβουταμίνη 
Είναι συνθετική κατεχολαμίνη με θετική ινότροπη και χρονότροπη δράση. Είναι κυρίως β-αγωνιστής που 

επιδρά στους β1 αδρενεργικούς υποδοχείς και έχει ελαφρά μόνο δράση στους β2 και τους α- αδρενεργικούς 

υποδοχείς. Χορηγείται σε δόση 2-20 μcg/kg/min. Αυξάνει την συσταλτικότητα του μυοκαρδίου, την 

καρδιακή παροχή, και τη ροή στα στεφανιαία αγγεία, ενώ προκαλεί αύξηση στην καρδιακή συχνότητα και 

την αρτηριακή πίεση. Προκαλεί μείωση στις συστηματικές περιφερικές αγγειακές αντιστάσεις. 

Χρησιμοποιείται στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. 

3.6.5.3 Ντοπαμίνη 
Ανάλογα με τη δοσολογία που επιλέγεται, η ντοπαμίνη έχει διαφορετικές ιδιότητες. Σε χαμηλή δόση (0.5 - 3 

μg/kg/min) ενεργοποιούνται οι ντοπαμινεργικοί υποδοχείς και προκαλούν αγγειοδιαστολή (νεφρικών, 

μεσεντερίων, στεφανιαίων και εγκεφαλικών αγγείων). Σε δόση 3-10 μg/kg/min επιδρά στους β1 

αδρενεργικούς υποδοχείς, με αποτέλεσμα αύξηση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου και της καρδιακής 

παροχής, με (μικρή σχετικά) αύξηση της καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης. Σε υψηλή δόση 

(> 10 μg/kg/min) επιδρά στους α-αδρενεργικούς υποδοχείς, με αποτέλεσμα αγγειοσύσπαση, αύξηση των 

συστηματικών περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων και της αρτηριακής πίεσης. Μπορεί να προκαλέσει 

ταχυκαρδία και ισχαιμία του μυοκαρδίου. 

Μια εξαιρετική και πλήρη παρουσίαση για την καταπληξία μπορείτε να βρείτε εδώ. 
  

http://eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php/SEYA242/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D.pdf
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Ερωτήσεις 

Ερώτηση 1 
Συνδυάστε τα ακόλουθα ευρήματα από την παρακολούθηση του καρδιαγγειακού (Λίστα 1) με τις 

θεραπευτικές παρεμβάσεις (Λίστα 2). 

Λίστα 1 

1. Πνευμονικό οίδημα με αυξημένη PCWP. 

2. Καταπληξία με μειωμένη PCWP και PAP. 

3. Καταπληξία με αυξημένη CVP, φυσιολογική PCWP και PAP και ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα 

κατώτερου εμφράγματος. 

4. Μειωμένη CO με αυξημένη PCWP και PAP. 

5. Καταπληξία με αυξημένη CVP, CVP = PCWP και παράδοξο σφυγμό. 

6. Καταπληξία με μειωμένη CVP, αυξημένη PAP και φυσιολογική PCWP. 

7. Καταπληξία με αυξημένη CO και μειωμένη SVR. 

 

Λίστα 2 

1. Πρόκειται για πιθανή σήψη. Χρειάζεται να αναζητηθεί η εστία και να χορηγηθούν τα κατάλληλα 

αντιβιοτικά. 

2. Καρδιακός επιπωματισμός. Άμεσα υπερηχογράφημα καρδιάς και περικαρδιοκέντηση. 

3. Αύξηση ενδαγγειακού όγκου εως PCWP = 15-18 mmHg. 

4. Διουρητικά, αγγειοδιασταλτικά, χρήση ενδαορτικής αντλίας. 

5. Πνευμονική εμβολή. Προγραμματισμός CT αγγειογραφίας, έναρξη ηπαρίνης, σκεφτείτε θρομβόλυση. 

6. Αγγειοδιασταλτικά, διουρητικά, ινότροπα, εάν η ΑΠ είναι χαμηλή. 

7. Πιθανό έμφραγμα δεξιάς κοιλίας. Χορήγηση ινοτρόπων και ώσεις υγρών. 

Απάντηση 
1. 4 

2. 3 

3. 7 

4. 6 

5. 2 

6. 5 

7. 1 

 

Ερώτηση 2 
Τι συμβαίνει με αυτόν τον καθετήρα πνευμονικής αρτηρίας; 

http://www.eenee.gr/eclass/modules/document/file.php/TMA100/monitoring.pdf
http://www.frca.co.uk/SectionContents.aspx?sectionid=112
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Εικόνα 3.20 Ακτινογραφία θώρακος σε ασθενή με καθετήρα πνευμονικής αρτηρίας. 

Απάντηση 
Ο καθετήρας φτάνει στην αριστερή πνευμονική αρτηρία (κόκκινο βέλος), και κατόπιν στρίβει και το άκρο 

του καταλήγει στο χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας (πράσινο βέλος). 

 

Ερώτηση 3 
Ένας μετεγχειρητικός ασθενής επιστρέφει από το χειρουργείο με αρτηριακή γραμμή για συνεχή μέτρηση 

αρτηριακής πίεσης. Η νοσηλεύτρια μηδενίζει τον μετατροπέα πίεσης (transducer) στο επίπεδο του δεξιού 

κόλπου με τον φλεβοστατικό άξονα. Μισή ώρα μετά, η νοσηλεύτρια παρατηρεί ότι το χέρι του ασθενούς με 

την αρτηριακή γραμμή κρέμεται 15 εκατοστά από την άκρη του κρεβατιού. 

Τι από τα παρακάτω ισχύει: 

1. Το κύμα της αρτηριακής πίεσης θα εμφανίζει αυξημένη απόσβεση. 

2. Το κύμα της αρτηριακής πίεσης θα εμφανίζει μειωμένη απόσβεση. 

3. Η μετατόπιση του άκρου δεν επηρεάζει την τιμή της αρτηριακής πίεσης. 

4. Η τιμή της αρτηριακής πίεσης θα είναι υψηλότερη κατά 15𝑐𝑚𝐻2𝑂. 

5. Η τιμή της αρτηριακής πίεσης θα είναι χαμηλότερη κατά 15𝑐𝑚𝐻2𝑂 χαμηλότερη. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Λάθος 

Η μετρούμενη πίεση εξαρτάται από τη θέση του μετατροπέα, ο οποίος μηδενίστηκε στο σημείο 

αναφοράς το οποίο είναι στη μέση μασχαλιαία γραμμή. Αν ο μετατροπέας έπεφτε κατά 15 εκατοστά, τότε η 

μετρούμενη πίεση θα ήταν 15 εκατοστά νερού υψηλότερη. 

 

Ερώτηση 4 
Στην ακόλουθη καταγραφή εμφανίζεται το αρτηριακό κύμα ασθενούς που φέρει αρτηριακή γραμμή στην 

ωλένια αρτηρία. Ποια είναι η πιθανή διάγνωση; 
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Εικόνα 3.21 Αρτηριακό κύμα 

1. Aνεπάρκεια μιτροειδούς 

2. Στένωση μιτροειδούς 

3. Στένωση αορτής 

4. Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια 

5. Διατατική μυοκαρδιοπάθεια 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

5. Λάθος 

Το σχήμα δείχνει δικόρυφο σφυγμό. Ο σφυγμός αυτός παρατηρείται στην ανεπάρκεια της αορτικής 

βαλβίδας και στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. 

 

Ερώτηση 5 
Στην ακόλουθη καταγραφή εμφανίζεται το αρτηριακό κύμα ασθενούς που φέρει αρτηριακή γραμμή στην 

ωλένια αρτηρία. Ποια είναι η πιθανή διάγνωση; 

 

 

Εικόνα 3.22 Αρτηριακό κύμα 

1. Σοβαρή ανεπάρκεια της αριστεράς κοιλίας 

2. Οξεία πνευμονική εμβολή 

3. Υπογκαιμία 

4. Στένωση μιτροειδούς 

5. Στένωση αορτής 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

5. Λάθος 
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Η εικόνα δείχνει εναλλασσόμενο σφυγμό. Τυπικά συσχετίζεται με έκπτωση της λειτουργικότητας της 

αριστεράς κοιλίας. 
 

Ερώτηση 6 

Ποια από τις ακόλουθες καταστάσεις σχετίζεται με κορεσμό σε οξυγόνο του αρτηριακού αίματος (𝑆𝑎𝑂2) 

δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τη μερική πίεση οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα; 

1. Καρβοξυαιμοσφαιριναιμία 

2. Μεθαιμοσφαιριναιμία 

3. Χορήγηση κυανού του μεθυλαινίου 

4. Το έντονο φως του περιβάλλοντος. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

Τα αυξημένα επίπεδα καρβοξυαιμοσφαιρίνης (COHb) στη δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα 

προκαλούν την υπερεκτίμηση της τιμής του κορεσμού του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο. 

 

Ερώτηση 7 
Με ποιο από τα παρακάτω σχετίζεται η χαμηλή τιμή κορεσμού σε οξυγόνο του μεικτού φλεβικού αίματος 

(𝑆𝑣𝑂2); 

1.Mείωση της καρδιακής παροχής 

2.Mείωση του 𝑆𝑎𝑂2 

3.Mείωση της κατανάλωσης οξυγόνου (�̇�𝑂2) 

4.Aύξηση της απόδοσης οξυγόνου (�̇�𝑂2) 

5.Αύξηση της απόληψης οξυγόνου από τους ιστούς (�̇�𝑂2/�̇�𝑂2) 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

5. Σωστό 

Η χαμηλή τιμή κορεσμού του μεικτού φλεβικού αίματος σχετίζεται καλύτερα με τη απόληψη οξυγόνου από 

τους ιστούς. Ενώ σχετίζεται με την καρδιακή παροχή, την αιμοσφαιρίνη, τον κορεσμό του αρτηριακού 

αίματος και την κατανάλωση οξυγόνου από τους ιστούς, μπορεί να εμφανίσει ένα μεγάλο εύρος τιμών για 

καθεμία από αυτές τις παραμέτρους. Όπως φαίνεται από την εξίσωση του Fick: 

�̇�𝑂2 = (𝐶𝑎𝑂2 − 𝐶𝑣𝑂2) × 𝐶𝑂 

�̇�𝑂2

𝐶𝑂
= 𝐶𝑎𝑂2 − 𝐶𝑣𝑂2 

�̇�𝑂2

𝐶𝑂
− 𝐶𝑎𝑂2 = −𝐶𝑣𝑂2 

𝐶𝑣𝑂2

𝐶𝑎𝑂2
= 1 −

�̇�𝑂2

𝐶𝑂 × 𝐶𝑎𝑂2
 

Όταν η τιμή του SaO2 πλησιάζει το 1 τότε 𝑆𝑣𝑂2 =
𝐶𝑣𝑂2

𝐶𝑎𝑂2
 και επομένως 𝑆𝑣𝑂2 = 1 −

�̇�𝑂2

𝐶𝑂×𝐶𝑎𝑂2
. 

Επειδή �̇�𝑂2 = 𝐶𝑂 × 𝐶𝑎𝑂2, έχουμε 𝑆𝑣𝑂2 = 1 −
�̇�𝑂2

�̇�𝑂2
 και 𝑆𝑣𝑂2 = 1 − 𝑂2𝐸. 

Όπου 

�̇�𝑂2: η κατανάλωση οξυγόνου από τους ιστούς 

�̇�𝑂2: η προσφορά οξυγόνου στους ιστούς 
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𝑂2𝐸: η απόληψη οξυγόνου από τους ιστούς 

𝐶𝑂: η καρδιακή παροχή 

𝐶𝑎𝑂2: η περιεκτικότητα σε οξυγόνο του αρτηριακού αίματος 

𝐶𝑣𝑂2: η περιεκτικότητα σε οξυγόνο του φλεβικού αίματος 

Αντίστροφα, μια αυξημένη τιμή 𝑆𝑣𝑂2 δεν αντανακλά πάντοτε την επάρκεια στην ισορροπία 

απόδοσης και πρόσληψης οξυγόνου. Η τιμή είναι περισσότερο ενδεικτική της σφαιρικής χρήσης του 

οξυγόνου παρά της κατάστασης σε μεμονωμένα όργανα. Μεταξύ των παθολογικών καταστάσεων στις οποίες 

έχουμε αυξημένο 𝑆𝑣𝑂2 περιλαμβάνονται η ηπατική κίρρωση, η σήψη, η από αριστερά προς δεξιά καρδιακή 

παράκαμψη, η δηλητηρίαση με κυανιούχα, οι αιμοσφαιρινοπάθειες, και οι αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες. 

 

Ερώτηση 8 
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύουν και ποιες όχι, όταν χρησιμοποιούμε αιμοδυναμική 

παρακολούθηση για να εκτιμήσουμε την απαντητικότητα της πίεσης ενός ασθενούς στη χορήγηση υγρών: 

1. μεταβλητότητα του σφυγμικού κύματος >13% είναι ειδικός και ευαίσθητος δείκτης της 

απαντητικότητας σε αύξηση του προφορτίου σε ασθενείς που βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό, χωρίς 

εισπνευστική προσπάθεια και χωρίς αρρυθμία. 

2. Μια πίεση ενσφήνωσης > 15 mmHg υποδηλώνει ότι ο ασθενής δεν θα ανταποκριθεί στην αύξηση του 

προφορτίου. 

3. Η μεταβλητότητα του σφυγμικού κύματος είναι ένας χρήσιμος δείκτης απαντητικότητας στα υγρά 

κατά τη διάρκεια απογαλακτισμού από τον μηχανικό αερισμό. 

4. Για την εκτίμηση της απαντητικότητας στα υγρά χρειάζεται χορήγηση κολλοειδών. 

5. Κεντρική φλεβική πίεση < 10 mmHg υποδηλώνει οτι ο ασθενής θα ανταποκριθεί στη χορήγηση 

υγρών. 

Απάντηση 
1. Σωστό. 

2. Λάθος. Μια μεμονωμένη τιμή πίεσης ενσφήνωσης δεν μπορεί να προβλέψει την απάντηση του 

ασθενούς στα υγρά. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι αυξημένη σε έναν ασθενή με διατατική 

μυοκαρδιοπάθεια που χρειάζεται υγρά. 

3. Λάθος. Ο δείκτης αυτός είναι έγκυρος σε απουσία αυτόματης αναπνοής. 

4. Λάθος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κολλοειδή ή κρυσταλλοειδή. 

5. Λάθος. Μια μεμονωμένη τιμή κεντρικής φλεβικής πίεσης δεν μπορεί να προβλέψει την απάντηση του 

ασθενούς στα υγρά. 

 

Ερώτηση 9 
Ένας ασθενής με κρίση άσθματος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ διασωληνωμένος σε μηχανικό αερισμό. Έχει 

κεντρική γραμμή από την οποία λαμβάνει νοραδρεναλίνη διότι εμφάνισε υπόταση. Έχει κεντρική φλεβική 

πίεση 16. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύουν και ποιες όχι; 

1. Η υψηλότερη από την αναμενόμενη κεντρική φλεβική πίεση μπορεί να οφείλεται στη χορήγηση 

νοραδρεναλίνης. 

2. Η υψηλότερη από την αναμενόμενη κεντρική φλεβική πίεση μπορεί να οφείλεται στο ότι ο 

μετατροπέας βρίσκεται υψηλότερα από το σημείο στο οποίο μηδενίσαμε. 

3. Η υψηλότερη από την αναμενόμενη κεντρική φλεβική πίεση μπορεί να οφείλεται σε επιπλοκή κατά 

την τοποθέτηση του κεντρικού φλεβικού καθετήρα. 

4. Η υψηλότερη από την αναμενόμενη κεντρική φλεβική πίεση μπορεί να οφείλεται σε δυναμική 

υπερδιάταση. 

Απάντηση 
1. Σωστό. 

2. Λάθος. Η τιμή της πίεσης θα ήταν χαμηλότερη. 

3. Σωστό. Θα μπορούσε να έχει συμβεί πνευμοθώρακας. 

4. Σωστό. 
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Ερώτηση 10 

Σε ποιες από τις ακόλουθες καταστάσεις η μέτρηση της πίεσης ενσφήνωσης δεν αντανακλά τον 

τελοδιαστολικό όγκο της αριστερής κοιλίας; 

1. Ανεπάρκεια τριγλώχινας 

2. Υπογκαιμία 

3. Οξεία ισχαιμία του μυοκαρδίου 

4. Βραδυκαρδία 

5. Στένωση αορτής. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Λάθος 

Η οξεία μυοκαρδιακή ισχαιμία θα μειώσει την ενδοτικότητα της αριστερής κοιλίας με συνέπεια η 

πίεση ενσφήνωσης να υποεκτιμά σημαντικά τον τελοδιαστολικό της όγκο. 

 

Ερώτηση 11 
Ένας ασθενής 50 ετών βρίσκεται στην εντατική διασωληνωμένος σε σοκ και με κολπική μαρμαρυγή. Ο 

δεξιός καθετηριασμός ανέδειξε: 

CVP = 19 mmHg 

PAP = 45/24 (25) mmHg 

PCWP = 14 mmHg 

CO = 2.7 l/min 

CI = 1.6 l/min/m2 

𝑆𝑣𝑂2 = 44% 

Ποια είναι η πιθανή αιτία του σοκ; 

1. Έμφραγμα της δεξιάς κοιλίας 

2. Σήψη 

3. Έμφραγμα της αριστεράς κοιλίας 

4. Μαζική πνευμονική εμβολή 

5. Καρδιακός επιπωματισμός. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

5. Λάθος 

Παρατηρούμε ότι η CVP είναι υψηλή σε σχέση με την PCWP και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ 

διαστολικής πίεσης στην πνευμονική αρτηρία (24 mmHg) και PCWP (14 mmHg). Η διαφορά αυτή είναι 10 

mmHg, ενώ η φυσιολογική τιμή της είναι 2-3 mmHg, και υποδηλώνει προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση 

συμβατή με πνευμονική εμβολή. Το χαμηλό 𝑆𝑣𝑂2 οφείλεται στη μειωμένη καρδιακή παροχή. 

 

Ερώτηση 12 
Ποιες από τις ακόλουθες καταστάσεις προκαλούν αύξηση του γαλακτικού; 

1. Έλλειψη Β12 

2. Αντι- HIV θεραπεία 

3. Θεραπεία κρίσης άσθματος 

4. Συνεχής αιμοδιήθηση 

5. Σουλφονυλουρίες. 
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Απάντηση 
1. Λάθος. Μπορεί όμως να προκαλέσει η έλλειψη B1 στα πλαίσα Beri-Beri. 

2. Σωστό. 

3. Σωστό. Σε χορήγηση υψηλών δόσεων β αγωνιστών. 

4. Σωστό. Γαλακτικό βρίσκεται στα ρυθμιστικά διαλύματα που χρησιμοποιούνται, και η αύξηση του 

γαλακτικού παρατηρείται συνήθως όταν συνυπάρχει και ηπατική βλάβη. 

5. Λάθος. Γαλακτική οξέωση προκαλούν τα διγουανίδια (μετφορμίνη). 
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Κεφάλαιο 4 

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια και διαταραχές των ηλεκτρολυτών 

Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό θα συζητήσουμε τις συνηθέστερες αιτίες νεφρικής βλάβης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ) και την αντιμετώπισή τους. Η συχνότερη αιτία οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στη ΜΕΘ είναι η οξεία 

σωληναριακή νέκρωση, που μπορεί να οφείλεται σε σήψη, καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, ραβδομυόλυση, 

νεφροτοξικά φάρμακα κ.ά. Θα αναφερθούμε στις τεχνικές νεφρικής υποκατάστασης και ειδικότερα στις συνεχείς 

τεχνικές οι οποίες και εφαρμόζονται συχνότερα στη ΜΕΘ τα τελευταία χρόνια. Η συνεχής φλεβοφλεβική 

αιμοδιαδιήθηση είναι εξωσωματικό κύκλωμα αιμοδιήθησης για την αφαίρεση Η2Ο και την κάθαρση του 

αίματος από τοξίνες. Ενδείκνυται για αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς με οξεία νεφρική ανεπάρκεια οι οποίοι 

δεν μπορούν να ανεχθούν τη διακεκομμένη αιμοκάθαρση ή λαμβάνουν μεγάλους όγκους υγρών, π.χ. με τη 

μορφή παρεντερικής διατροφής και χρειάζονται βραδεία συνεχή απομάκρυνση υγρών. Θα παρουσιάσουμε 

επίσης τις διαταραχές των ηλεκτρολυτών με ιδιαίτερη έμφαση στις διαταραχές του καλίου και του νατρίου που 

αποτελούν από τα συνηθέστερα προβλήματα στη ΜΕΘ. Οι ερωτήσεις στο τέλος του κεφαλαίου στοχεύουν στην 

εξάσκηση και την επιβεβαίωση της κατανόησης των παραπάνω θεμάτων. 

 

Προαπαιτούμενη γνώση 

Από το βιβλίο Εντατική Θεραπεία, τα κεφάλαια «Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια», «Μέθοδοι Αιμοκάθαρσης στη 

ΜΕΘ» και «Διαταραχές Ηλεκτρολυτών». Από την ηλεκτρονική τάξη (eclass) οι παρουσιάσεις «Νεφρική 

Υποκατάσταση» και «Υπερ και Υπονατριαιμία». 

 

4.1 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια (ΟΝΑ) 

4.1.1 Ποιες είναι οι συνηθέστερες αιτίες οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στη ΜΕΘ; 
 Καταπληξία 

 Σήψη 

 Υπογκαιμία 

 Έκθεση σε τοξικούς παράγοντες 

 Ηπατική ανεπάρκεια 

 Φάρμακα, π.χ. ενδοφλέβια σκιαγραφικά, αμινογλυκοσίδες. 

 

Στους βαρέως πάσχοντες η νεφρική ανεπάρκεια εμφανίζεται συνήθως στο πλαίσιο πολυοργανικής 

ανεπάρκειας και συχνά είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Σε αυτούς τους ασθενείς είναι λιγότερο πιθανό η 

νεφρική λειτουργία να αποκατασταθεί με συντηρητικά μέσα. Περίπου το 70% θα χρειαστεί θεραπεία 

νεφρικής υποκατάστασης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η θεραπεία θα χρειαστεί μέσα στο πρώτο 24ωρο από 

την είσοδο στη ΜΕΘ. 

4.1.2 Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση οξείας νεφρικής 

ανεπάρκειας στη ΜΕΘ; 
 Προϋπάρχουσα νεφρική ανεπάρκεια 

 Υπογκαιμία 

 Σακχαρώδης διαβήτης 

 Προχωρημένη ηλικία 

 Χειρουργική επέμβαση 

 Καρδιακή ανεπάρκεια 

 Ουρολοίμωξη 

 Προηγούμενη οξεία νεφρική βλάβη 



80 

4.1.3 Ποια είναι η πρόγνωση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στη ΜΕΘ; 
Η θνητότητα είναι περίπου 20-30%, αλλά αυξάνεται αν συνυπάρχουν και άλλες οργανικές ανεπάρκειες. Μετά 

την έξοδο από την ΜΕΘ, περίπου το 70% των ατόμων που έχουν αναπτύξει ΟΝΑ θα ανακτήσει πλήρως τη 

νεφρική λειτουργία. 5-10% των ασθενών με προηγουμένως φυσιολογική νεφρική λειτουργία παραμένουν σε 

μακροχρόνια θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο (περίπου 30%), αν 

υπάρχει υπόβαθρο προϋπάρχουσας νεφρικής δυσλειτουργίας [1]. 

Στον Πίνακα 4.1 φαίνεται η σταδιοποίηση της νεφρικής βλάβης σύμφωνα με την ταξινόμηση RIFLE 

και ΑΚΙΝ. Η σταδιοποίηση της νεφρικής βλάβης είναι σημαντική διότι όσο βαρύτερη η νεφρική βλάβη, τόσο 

πιο πιθανό είναι ο ασθενής να χρειαστεί νεφρική υποκατάσταση, ενώ ανάλογα αυξάνεται και η θνητότητα. 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση ΑΚΙΝ απαιτείται διάστημα 48 ωρών για να τεθεί η διάγνωση από τις μεταβολές 

της κρεατινίνης ή της διούρησης. Η σπειραματική διήθηση χρησιμοποιείται μόνο από το σύστημα RIFLE. 

Και με τα δύο συστήματα αρκεί ένα κριτήριο (κρεατινίνη ή διούρηση) για να γίνει η διάγνωση και η 

ταξινόμηση. Τα στάδια L και E δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα ΑΚΙΝ. Οι ασθενείς που βρίσκονται σε 

θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης ταξινομούνται στο στάδιο 3 κατά ΑΚΙΝ ανεξαρτήτως του σταδίου που 

βρίσκονταν όταν ξεκίνησαν την εξωνεφρική κάθαρση. 

 
Σύστημα RIFLE 

Κατηγορία Κριτήριο κρεατινίνης Κριτήριο διούρησης 

Risk (Κίνδυνος) 

 

↑ Κρεατινίνης × 1.5 ή 

μείωση GFR >25% 

UF < 0.5 ml/kg/h×6h 

 

Injury (Βλάβη) ↑ Κρεατινίνης × 2 ή 

μείωση GFR >50% 

UF < 0.5 ml/kg/h×12 h 

 

Failure (Ανεπάρκεια) ↑ Κρεατινίνης × 3 ή 

μείωση GFR >75% ή 

ΟΝΑ επί ΧΝΑ: κρεατινίνη >4 mg/dl με 

οξεία ↑ ≥0.5 mg/dl 

UF < 0.3 ml/kg/h×24 h ή 

ανουρία×12 h 

Loss (L)= Πλήρης απώλεια νεφρικής λειτουργίας > 4 εβδομάδες 

End Stage Kidney Disease (E) = Πλήρης απώλεια νεφρικής λειτουργίας > 3 μήνες 

Σύστημα AKIN 

1 ↑ Κρεατινίνης ≥0.3 mg/dl ή 

↑ ≥150-200% (1.5-2 φορές) από τα βασικά 

επίπεδα 

UF < 0.5 ml/kg/h × >6 h 

 

2 ↑ Κρεατινίνης >200-300% (>2-3 φορές) 

από τα βασικά επίπεδα 

UF < 0.5 ml/kg/h × >12 h 

3 ↑ Κρεατινίνης >300% (>3 φορές) από τα 

βασικά επίπεδα ή 

κρεατινίνη ≥4.0 mg/dl με απότομη ↑ 

τουλάχιστον 0.5 mg/dl 

UF < 0.3 ml/kg/h×>24 h ή 

ανουρία × 12 h 

 

Πίνακας 4.1 Σταδιοποίηση της νεφρικής βλάβης σύμφωνα με το σύστημα RIFLE και σύμφωνα με το σύστημα AKIN. GFR: 

σπειραματική διήθηση, ΧΝΑ: χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, UF: διούρηση. 

4.1.4 Ποιοι παράγοντες δρουν συνεργικά στην εμφάνιση τοξικότητας από 

αμινογλυκοσίδες; 
 Προηγούμενη νεφρική νόσος 

 Προχωρημένη ηλικία 

 Υπογκαιμία 

 Αποφρακτικός ίκτερος 

 Σοβαρή λοίμωξη 

 Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων 

 Κεφαλοσπορίνες 

 Βανκομυκίνη 

 Αναστολείς των προσταγλανδινών 
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4.1.5 Ποιοι παράγοντες δρουν συνεργικά για την εμφάνιση τοξικότητας από ενδοφλέβια 

σκιαγραφικά; 
 Ιστορικό νεφρικής νόσου 

 Σακχαρώδης διαβήτης 

 Υπογκαιμία 

 Προηγούμενη νεφροπάθεια από σκιαγραφικό 

 Πολλαπλή χορήγηση σκιαγραφικού 

 Υψηλή δόση σκιαγραφικού (>2ml/Kg) 

 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

 Προχωρημένη ηλικία 

 Πολλαπλό μυέλωμα 

4.1.6 Σε ποιες περιπτώσεις οξείας νεφρικής ανεπάρκειας η κλασματική απέκκριση του 

νατρίου είναι μειωμένη; 
Η κλασματική απέκκριση του νατρίου, η οποία βοηθά στη διάγνωση της αιτίας της ΟΝΑ [FEΝα = 100 x 

(UNa/PNa)/(Ucr/Pcr)] είναι μειωμένη (<1%) στις ακόλουθες καταστάσεις: 

 Προνεφρική αζωθαιμία 

 Μη ολιγουρική οξεία σωληναριακή νέκρωση 

 Οξεία σπειραματονεφρίτιδα 

 Αρχικό στάδιο απόφρακτικής ουροπάθειας 

 Οξεία διάμεση νεφρίτιδα 

 Νεφροπάθεια από σκιαγραφικό 

 Ραβδομυόλυση 

 Νεφροπάθεια από υπερουριχαιμία. 

 

Όπου: 

FEΝα = Κλασματική απέκκριση νατρίου 

UNa = Νάτριο ούρων 

PNa = Νάτριο πλάματος 

Ucr = Κρεατινίνη ούρων 

Pcr = Κρεατινίνη πλάσματος 

 

4.2 Θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης 

4.2.1 Ποιες είναι οι ενδείξεις νεφρικής υποκατάστασης στη ΜΕΘ; 
 Υπερφόρτωση με υγρά: Πνευμονικό οίδημα, καρδιακή κάμψη, ολιγουρία μετά από 

καρδιοχειρουργική επέμβαση. 

 Ηλεκτρολυτικές διαταραχές: Υπερκαλιαιμία, υπονατριαιμία, υπερνατριαιμία, 

υπερφωσφαταιμία, μεταβολική οξέωση. 

 Τοξίνες: Ουρία, λίθιο, σαλικυλικά, αιθυλενογλυκόλη. 

 Ενδογενείς διαταραχές του μεταβολισμού, π.χ. υπεραμμωνιαιμία 

 Πολλαπλές μεταγγίσεις 

 

Κριτήρια έναρξης νεφρικής υποκατάστασης είναι: 

 Πνευμονικό οίδημα που δεν απαντά στα διουρητικά 

 Ανουρία/Ολιγουρία (<200ml/12h) 

 Βαριά μεταβολική οξέωση (pH<7,1) 

 Αζωθαιμία 

 Υπερκαλιαιμία (Κ>6,5 mEq/L) 

 Υπόνοια ουραιμικής προσβολής οργάνου (αιμορραγική γαστρίτιδα, περικαρδίτιδα, 

εγκεφαλοπάθεια, νευροπάθεια, μυοπάθεια) 
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 Διαταραχές του νατρίου ((Na<115, Na>160) 

 Σήψη με νεφρική δυσλειτουργία 

 Δηλητηρίαση με υδατοδιαλυτή ουσία [2]. 

4.2.2 Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούμε για νεφρική υποκατάσταση στη ΜΕΘ; 
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται συχνότερα για νεφρική υποκατάσταση στη ΜΕΘ είναι οι ακόλουθες: 

1. Συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση – Continuous VenoVenous Hemofiltration (CVVH) 

2. Συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιαδιήθηση - Continuous VenoVenous Hemodiafiltration (CVVHDF) 

3. Βραδεία συνεχής υπερδιήθηση - Slow Continuous Ultrafiltration (SCUF) 

4. Διαλείπουσα ή συνεχής φλεβοφλεβική αιμοκάθαρση - Continuous VenoVenous Hemodialysis 

(CVVHD) (σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς). 

(Eικόνα 4.1) 

 

 

Εικόνα 4.1 Οι επιλογές νεφρικής υποκατάστασης στη ΜΕΘ. 

Η συνεχής νεφρική υποκατάσταση (CVVH) προκαλεί λιγότερη αιμοδυναμική αστάθεια, διότι η 

αφαίρεση υγρών είναι πιο αργή και επιτρέπει την εξισορρόπηση μεταξύ των διαμερισμάτων του σώματος 

[2,3]. 

Για τη συνεχή νεφρική υποκατάσταση, η είσοδος στην κυκλοφορία επιτυγχάνεται μέσω καθετήρα 

διπλού αυλού (Εικόνα 4.2) ο οποίος τοποθετείται σε κεντρική φλέβα (μηριαία, υπoκλείδιο ή σφαγίτιδα). Το 

αίμα κυκλοφορεί με τη λειτουργία αντλίας με ροή 100-200 ml/min μέσα σε φίλτρο και επιστρέφει μέσω του 

φλεβικού σκέλους του καθετήρα. Η αντλία έχει ενσωματωμένες παγίδες αέρα, αισθητήρες πίεσης και 

προειδοποιητικούς συναγερμούς. 
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Εικόνα 4.2 Καθετήρας συνεχούς αιμοδιήθησης διπλού αυλού τοποθετημένος στη δεξιά μηριαία φλέβα, σε ασθενή με 

οίδημα ανασάρκα. Αριστερά φαίνεται και καθετήρας μονού αυλού που έχει τοποθετηθεί στη μηριαία αρτηρία. 

Μια συσκευή συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης φαίνεται στην Εικόνα 4.3. 

 

 

Εικόνα 4.3 Συσκευή νεφρικής υποκατάστασης. a. Οθόνη ελέγχου, b. αντλίες (υγρού διάλυσης, αίματος, υγρού 

αντικατάστασης, αποβαλλόμενων υγρών), c. Φίλτρο, d. σάκος αποβαλλόμενων υγρών, e. υγρό αντικατάστασης. 
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Εάν στο σύστημα προστεθεί αντιρροή με στόχο την αύξηση του ρυθμού κάθαρσης των διαλυτών 

ουσιών με διάχυση, τότε η μέθοδος καλείται συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιαδιήθηση (CVVHDF) (Εικόνα 

4.4). 

Η συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (CVVH) είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική 

νεφρικής υποκατάστασης στη ΜΕΘ. Πρόκειται γενικά για μια συνεχή διαδικασία που μπορεί να 

πραγματοποιείται για 24 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα, αλλά στην πράξη συχνά διαρκεί για 24-72 ώρες για 

κάθε συνεδρία. Η θεραπεία διακόπτεται για να αλλάξει το φίλτρο (είτε επιλεκτικά, είτε επειδή το φίλτρο έχει 

πήξει) ή για να γίνουν διαδικασίες που χρειάζονται τη μετακίνηση του ασθενούς. Η θεραπεία διακόπτεται 

όταν υπάρχουν ενδείξεις πως η νεφρική λειτουργία έχει αποκατασταθεί. 

 

 

Εικόνα 4.4 Η συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιαδιήθηση. 

4.2.3 Ποιοι είναι οι μηχανισμοί μεταφοράς ουσιών κατά τη θεραπεία νεφρικής 

υποκατάστασης; 
Οι μηχανισμοί μεταφοράς ουσιών κατά τη θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης είναι οι παρακάτω: 

1. Διάχυση 

Βασίζεται στη διαφορά συγκέντρωσης ουσιών στο διάλυμα κάθαρσης και στο αίμα. Η ποσότητα μιας 

ουσίας που μεταφέρεται με διάχυση εξαρτάται από το συντελεστή διάχυσης της μεμβράνης, την 

επιφάνεια της μεμβράνης και τη μέση διαφορά πυκνοτήτων της ουσίας στο διάλυμα και στο αίμα. 

2. Διήθηση 

Δηλαδή ταυτόχρονη διαπίδυση, διαμέσου ημιπερατής μεμβράνης, ενός διαλυτικού μέσου και μιας 

ποσότητας ουσιών ενός διαλύματος (συμμεταφορά). Η ποσότητα μιας ουσίας που μεταφέρεται με 

διήθηση εξαρτάται από το συντελεστή διήθησης της μεμβράνης για τη συγκεκριμένη ουσία, τη μέση 

πυκνότητα του διαλύματος για τη συγκεκριμένη ουσία και την ποσότητα του διαλύματος. 

3. Ώσμωση 

Αναφέρεται στη διαπίδυση νερού διαμέσου ημιπερατής μεμβράνης χωρίς την ταυτόχρονη διαπίδυση 

ουσιών (αφορά δηλαδή τη μετακίνηση διαλύτη αλλά όχι διαλυμένων ουσιών). 
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4.2.4 Ποια χαρακτηριστικά των μεμβρανών επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των 

φίλτρων αιμοδιήθησης; 
1. Η διαπερατότητα. Η ιδανική μεμβράνη πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση σε κάθε άχρηστη ουσία και 

να κατακρατεί κάθε χρήσιμη. 

2. Η βιοσυμβατότητα. Αφορά τις αντιδράσεις μεταξύ των πρωτεϊνών και των κυττάρων του αίματος από 

τη μια, και την επιφάνεια της μεμβράνης από την άλλη. Τέτοιες αντιδράσεις περιλαμβάνουν τη 

θρομβογένεση, την ενεργοποίηση του συμπληρώματος και την απελευθέρωση βιολογικά ενεργών 

ουσιών από τα λευκά αιμοσφαίρια. 

Οι μεμβράνες των φίλτρων είναι συνθετικές ή κατασκευασμένες με βάση την κυτταρίνη. Οι 

μεμβράνες με βάση την κυτταρίνη (π.χ. οξική κυτταρίνη) είναι πολύ λεπτές και έντονα υδρόφιλες. Είναι 

γενικά μεμβράνες χαμηλής ροής και δεν απομακρύνουν καλά μόρια μεσαίου μεγέθους. Τα συνθετικά φίλτρα 

(π.χ. πολυσουλφόνη, πολυαμίδιο, πολυακρυλονιτρίλιο) είναι μεμβράνες υψηλής ροής και είναι γενικά 

περισσότερο βιοσυμβατές από τις μεμβράνες κυτταρίνης. Η ροή μιας μεμβράνης αναφέρεται στην υδραυλική 

της διαπερατότητα και το ποσό της μεταφοράς ουσιών που μπορεί να λάβει χώρα πάνω σε αυτήν. Τα 

περισσότερα φίλτρα που χρησιμοποιούνται για CVVH είναι συνθετικά και διαθέτουν μεμβράνες υψηλής ροής 

με επιφάνεια από 0,6-1,2 m2. 

4.2.5 Τι περιέχουν τα υγρά αντικατάστασης που χρησιμοποιούνται στη νεφρική 

υποκατάσταση; 
Το υπερδιήθημα που απομακρύνεται με αιμοδιήθηση ή αιμοδιαδιήθηση αντικαθίσταται από ένα 

αποστειρωμένο υγρό αντικατάστασης. Το υγρό εγχέεται είτε πριν από το φίλτρο (προ-αραίωση) ή στο αίμα 

που εγκαταλείπει το φίλτρο (μετά την αραίωση). Η προ-αραίωση μειώνει τον αιματοκρίτη του αίματος που 

διέρχεται μέσω του φίλτρου, μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις σε αντιπηκτικά, αλλά οδηγεί σε μια μείωση κατά 

10% στην κάθαρση διαλυμένων ουσιών. 

Οι κύριες ρυθμιστικές ουσίες στα υγρά αντικατάστασης είναι το γαλακτικό και τα διττανθρακικά. 

Πολλοί ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση έχουν ήδη γαλακτική οξέωση ή δεν είναι σε θέση να χειριστούν το 

γαλακτικό κατάλληλα. Σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί να φανεί μια παράδοξη επιδείνωση της οξεοβασικής 

ισορροπίας όταν χρησιμοποιείται ρυθμιστικό διάλυμα γαλακτικού οξέος. 

Η συγκέντρωση του νατρίου, του καλίου και της γλυκόζης στο υγρό αντικατάστασης μπορεί να 

ποικίλουν. Ωστόσο, τα υγρά αυτά δεν περιέχουν φωσφορικά άλατα ή αμινοξέα. 

4.2.6 Ποιες είναι οι επιπλοκές της συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης; 
Οι επιπλοκές της συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης είναι οι παρακάτω: 

 Διαταραχές της πηκτικότητας και αιμορραγία 

 Κακή λειτουργία των γραμμών 

 Ανεπαρκής αιματική ροή 

 Θρόμβωση του φίλτρου 

 Υπόταση 

 Λοιμώξεις 

 Υποθερμία 

 Υπόφωσφαταιμία 

 Ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

 Διαταραχές του ισοζυγίου των υγρών [1-3]. 

4.2.7 Τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα έχει η διαλείπουσα αιμοκάθαρση σε 

βαριά πάσχοντες ασθενείς; 
Πλεονεκτήματα της διαλείπουσας αιμοκάθαρσης περιλαμβάνουν τις βραχείες συνεδρίες, τις χαμηλές δόσεις 

αντιπηκτικών, την πολύ καλή κάθαρση φαρμάκων και την ταχεία διόρθωση της υπερκαλιαιμίας. Τα 

μειονεκτήματα είναι η καρδιαγγειακή αστάθεια λόγω μεγάλου ρυθμού υπερδιήθησης, η οποία περιορίζει την 

εφαρμογή της σε υποτασικούς ασθενείς, και η αναγκαιότητα ύπαρξης τεχνητού νεφρού στη μονάδα [1, 2]. 
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4.2.8 Ποια είναι η θέση της περιτοναϊκής κάθαρσης στη ΜΕΘ; 
Αυτή η τεχνική χρησιμοποιήθηκε συχνά στο παρελθόν για την αντιμετώπιση της οξείας νεφρικής 

ανεπάρκειας, αλλά η χρήση της στους βαρέως πάσχοντες έχει περιοριστεί. Σημαντικά μειονεκτήματα 

αποτελούν η χαμηλή κάθαρση, τα αναπνευστικά προβλήματα από αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, ενώ 

αντενδείκνυται σε εγκαυματίες και πρόσφατα χειρουργημένους στην κοιλιά. Άλλες επιπλοκές της μεθόδου 

που περιορίζουν τη χρήση της στη ΜΕΘ είναι οι βακτηριακές και μυκητιασικές περιτονίτιδες, η πνευμονική 

ατελεκτασία, η διάτρηση του εντέρου, το πνευμοπεριτόναιο και ο υδροθώρακας [2]. 

4.2.9 Πώς εκτιμάμε τη δόση και την επάρκεια της θεραπείας νεφρικής υποκατάστασης; 
Η δόση της θεραπείας εκτιμάται από τη ροή του διηθήματος, όπως δείχνει η Εικόνα 4.5: 

 

 

Εικόνα 4.5 Εκτίμηση της δόσης νεφρικής υποκατάστασης. 

Η επάρκεια της θεραπείας εκτιμάται από την ουρία και την κρεατινίνη του ορού ως εξής (Εικόνα 

4.6): 

 

 

Εικόνα 4.6 Εκτίμηση της επάρκειας της θεραπείας νεφρικής υποκατάστασης. 

4.2.10 Πώς γίνεται αντιπηξία κατά τη διάρκεια της συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης; 
Μπορεί να γίνει με ηπαρίνη ή με χορήγηση κιτρικών. 

Η χορήγηση ηπαρίνης γίνεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ακολουθεί (Εικόνα 4.7): 
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Εικόνα 4.7 Πρωτόκολλο ηπαρινοθεραπείας σε συνεχή νεφρική υποκατάσταση. 

Για τα πρωτόκολλα εφαρμογής κιτρικών, πληροφορίες θα βρείτε εδώ. 

 

4.3 Διαταραχές των ηλεκτρολυτών 
 

Οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών μπορεί να προκύψουν στα πλαίσια διαφόρων νοσημάτων και ενδέχεται να 

συνυπάρχουν. Εκτός από τη διόρθωση των τιμών των ηλεκτρολυτών είναι σημαντικό να θεραπεύεται και η 

υποκείμενη αιτία. Πολλές από τις κλινικές εκδηλώσεις δεν είναι ειδικές για κάθε διαταραχή. Χρειάζεται 

τακτική επανεκτίμηση κατά τη διόρθωσή τους. 

4.3.1 Διαταραχές του καλίου 

4.3.1.1 Ποια είναι τα αίτια της υποκαλιαιμίας (Κ < 3.5 mmol/L); 
1. Απώλεια από τους νεφρούς 

 Αυξημένη διούρηση 

 Μεταβολική αλκάλωση 

 Νεφροσωληναριακή βλάβη 

 Διαβητική κετοξέωση 

 Φάρμακα (π.χ. διουρητικά, αμινογλυκοσίδες) 

 Υπομαγνησιαιμία 

 Υπεραλδοστερονισμός 

http://www.nature.com/ki/journal/v60/n1/full/4492410a.html
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 Νόσος Cushing 

2. Εξωνεφρικές απώλειες 

 Διάρροιες 

 Έμετοι 

 Μεγάλες εφιδρώσεις 

 Ρινογαστρική αναρρόφηση 

3. Μειωμένη πρόσληψη 

 Υποσιτισμός 

 Αλκοολισμός 

 Νευρογενής ανορεξία 

4. Ενδοκυττάρια μετατόπιση 

 Αλκάλωση 

 Υπεραερισμός 

 Χορήγηση ινσουλίνης 

 Χορήγηση β αδρενεργικών αγωνιστών 

4.3.1.2 Ποια κλινικά ευρήματα δηλώνουν υποκαλιαιμία απειλητική για τη ζωή; 
Αρρυθμίες (κοιλιακές και υπερκοιλιακές, διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγής, φλεβοκομβική βραδυκαρδία), 

ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές (κύματα U, παράταση του διαστήματος QT, επιπεδωμένα ή 

ανεστραμμένα κύματα Τ), μυϊκή αδυναμία ή παράλυση, παραισθησίες, ειλεός, κοιλιακές κράμπες, ναυτία και 

έμετοι. 

4.3.1.3 Πώς θεραπεύουμε την υποκαλιαιμία; 
Οι βασικές αρχές αντιμετώπισης της υποκαλιαιμίας είναι: 

1. Αντιμετώπιση του υποκείμενου αιτίου 

2. Χορήγηση καλίου 

Καθώς το κάλιο βρίσκεται κυρίως μέσα στα κύτταρα, το έλλειμμα καλίου δεν μπορεί να εκτιμηθεί 

από τα επίπεδά του στον ορό. Η διόρθωση χρειάζεται να τιτλοποιείται με τακτική επανεκτίμηση. Αν η τιμή 

του καλίου είναι < 2.5 mmol/L ή αν είναι <3 mmol/L σε ασθενή που λαμβάνει δακτυλίτιδα ή υπάρχουν 

συμπτώματα, χορηγούμε ενδοφλέβια κάλιο. Εάν υπάρχουν αρρυθμίες ή παράλυση, χορηγούμε KCl 20-30 

mmol/h μέσω κεντρικής γραμμής. Ο ρυθμός χορήγησης μπορεί να μειωθεί εφόσον υποχωρήσουν τα 

συμπτώματα. Σε απουσία απειλητικών για τη ζωή εκδηλώσεων χορηγούμε KCL ενδοφλέβια με ρυθμό 10 

mmol/h. Κατά τη διόρθωση του καλίου χρειάζεται συνεχής ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση. Τα 

επίπεδα καλίου στον ορό θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά (π.χ. κάθε 1-2 ώρες κατά την αρχική 

διόρθωση). 

3. Διακοπή ενοχοποιούμενων φαρμάκων 

4. Διόρθωση υπομαγνησιαιμίας, άλλων ηλεκτρολυτικών διαταραχών και της αλκάλωσης. 

5. Εάν συνυπάρχει οξέωση οι τιμές του καλίου χρειάζεται να διορθωθούν εάν είναι δυνατόν πριν την 

διόρθωση του pH, διότι το κάλιο μετακινείται στον ενδοκυττάριο χώρο καθώς το pH αυξάνεται. 

4.3.1.4 Ποια είναι τα αίτια της υπερκαλιαιμίας (K > 5.5 mmol/L); 
Η συνηθέστερη αιτία υπερκαλιαιμίας είναι η νεφρική ανεπάρκεια. Εκτός από τη νεφρική ανεπάρκεια, αίτια 

υπερκαλιαιμίας είναι η οξέωση, ο υποαλδοστερονισμός, φάρμακα (καλιοσυντηρητικά διουρητικά, 

ανταγωνιστές του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, σουκινυλχολίνη, μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη), αυξημένη πρόσληψη καλίου και αυξημένη απελευθέρωση από τα κύτταρα 

(ραβδομυόλυση, σύνδρομο λύσης του όγκου, εγκαύματα, αιμόλυση). 

Ψευδοϋπερκαλιαιμία μπορεί να οφείλεται σε λευκοκυττάρωση > 100.000 / mm3, σε θρομβοκυττάρωση > 

600.000/ mm3 ή σε αιμόλυση κατά τη φλεβοκέντηση. 

4.3.1.5 Ποιες είναι οι κλινικές εκδηλώσεις της υπερκαλιαιμίας; 
Αρρυθμίες, κολποκοιλιακός αποκλεισμός, βραδυκαρδία, μείωση της αγωγιμότητας και της συσταλτικότητας 

του μυοκαρδίου, ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές (οξυκόρυφα Τ, παράταση του PR, διεύρυνση του QRS, 



89 

μειωμένα κύματα Ρ, ημιτονοειδές καρδιογράφημα), μυϊκή αδυναμία, παράλυση, παραισθησίες, μειωμένα 

τενόντια αντανακλαστικά. 

4.3.1.6 Πώς αντιμετωπίζεται η υπερκαλιαιμία; 
Η αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας περιλαμβάνει την αναγνώριση και αντιμετώπιση της υποκείμενης αιτίας 

(απομάκρυνση ενοχοποιούμενων φαρμάκων, έλεγχο της πρόσληψης καλίου, διόρθωση της οξέωσης και 

άλλων ηλεκτρολυτικών διαταραχών). 

Επίπεδα καλίου > 6 mmol/L ή/και παρουσία ηλεκτροκαρδιογραφικών αλλοιώσεων απαιτούν άμεση 

αντιμετώπιση (Πίνακας 4.2). 

Αν υπάρχουν ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις, χορηγούμε χλωριούχο ασβέστιο ενδοφλέβια (5-10 

ml διαλύματος 10% σε 5-10 λεπτά) με σκοπό να σταθεροποιήσουμε το δυναμικό της μυοκαρδιακής ίνας και 

να μειώσουμε το ενδεχόμενο αρρυθμιών. Η διάρκεια δράσης του είναι 30-60 λεπτά και θα πρέπει να 

συνοδεύεται από επιπλέον θεραπεία. 

Χορηγούμε γλυκόζη με ινσουλίνη (10 μονάδες ινσουλίνη και 50 gr 50% διάλυμα γλυκόζης, 

ενδοφλέβια) ή/και διττανθρακικό νάτριο (1mmol/kg, ενδοφλέβια), ή/και εισπνεόμενο β-αγωνιστή 

(αλβουτερόλη 10-20 mg) με σκοπό την ανακατανομή του καλίου. Κατά την ενδοφλέβια χορήγηση 

διττανθρακικών, υπάρχει ενδεχόμενο υπερφόρτωσης με νάτριο. 

Για την απομάκρυνση του καλίου από τον οργανισμό υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές: 

1. Διουρητικό της αγκύλης για αύξηση της διούρησης 

2. Διεντερικά πολυστυρένια για αύξηση της αποβολής καλίου από το πεπτικό (25-50 g sodium 

polystyrene sulfonate) 

3. Τεχνητή υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας. 

Κατά τη διάρκεια της διόρθωσης χρειάζεται συνεχής ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση [4]. 

 
Θεραπεία υπερκαλιαιμίας 

Αγωγή Δόση Έναρξη Διάρκεια Μηχανισμός 

Γλυκονικό ασβέστιο 10-20 ml iv 1-5 min 0.5 h Σταθεροποίηση 

μεμβράνης κυττάρου 

Διττανθρακικό 

νάτριο 

1-2 amp (50-100 

mEq) 

30 min 1-4 h Ενδοκυττάρια 

μετακίνηση καλίου 

Γλυκόζη και 

ινσουλίνη 

500 ml D/W 10% + 

10 U κρυσταλλική 

ινσουλίνη 

30 min 1-4 h Ενδοκυττάρια 

μετακίνηση καλίου 

Πολυστυρένια 30-50 g PO/PR 1-2 h 4-6 h Απέκκριση καλίου 

Πίνακας 4.2 Αντιμετώπιση υπερκαλιαιμίας. 

4.3.2 Διαταραχές του νατρίου 

4.3.2.1 Ποια είναι τα αίτια της υπονατριαιμίας (Νa < 135 mmol/L); 
Το νάτριο αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή της ωσμωτικότητας του ορού και εμπλέκεται στην ρύθμιση του 

εξωκυττάριου όγκου [5,6]. Στην υπονατριαιμία, η ωσμωτικότητα του ορού είναι συνήθως μειωμένη, αλλά 

ενδέχεται να είναι φυσιολογική ή αυξημένη. 

Κλινικά η υπονατριαιμία εκδηλώνεται με διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος και των 

μυών, που περιλαμβάνουν αποπροσανατολισμό, ευερεθιστότητα, σπασμούς, λήθαργο, κώμα, ναυτία, έμετο, 

αδυναμία και αναπνευστική ανακοπή [6]. 

Στον Πίνακα 4.3 αναφέρονται τα αίτια υπονατριαιμίας που κατά κανόνα συνοδεύεται από 

ελαττωμένη ωσμωτικότητα ορού. 

Υπονατριαιμία με αυξημένη ωσμωτικότητα ορού μπορεί να εμφανιστεί όταν μια άλλη, εκτός του 

νατρίου, ωσμωτικώς δρώσα ουσία, εκτός του νατρίου (π.χ. γλυκόζη, μαννιτόλη) βρίσκεται σε υψηλές στάθμες 

στον ορό. Ακόμα μπορεί να εμφανιστεί ψευδοϋπονατριαιμία, όταν υπάρχει υπερλιπιδαιμία, υπερπρωτεϊναιμία 

ή υπεργλυκαιμία. 
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Αίτια υποοσμωτικής υπονατριαιμίας 

ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟ ΟΓΚΟ 

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ 

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟ ΟΓΚΟ 

ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ 

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟ ΟΓΚΟ 

Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης 

αντιδιουρητικής ορμόνης 

Χρήση διουρητικών Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

Ψυχογενής πολυδιψία Έλλειψη αλδοστερόνης Ηπατική κίρρωση 

Υποθυρεοειδισμός Νεφροσωληναριακή βλάβη Νεφρωσικό σύνδρομο 

 Έμετοι  

 Διάρροιες  

 Απώλειες σε τρίτο χώρο  

Πίνακας 4.3 Αίτια υποοσμωτικής υπονατριαιμίας. 

4.3.2.2 Πώς αντιμετωπίζεται η υπονατριαιμία; 
Η θεραπεία βασίζεται στην άρση του υποκείμενου αιτίου, τη διακοπή των υπεύθυνων φαρμάκων και τη 

βελτίωση των επιπέδων του νατρίου του οργανισμού. 

Η υπονατριαιμία με μειωμένο ενδαγγειακό όγκο (υπογκαιμική υπονατριαιμία) συνήθως απαντά στην 

αποκατάσταση του δραστικού αγγειακού όγκου π.χ. με τη χορήγηση φυσιολογικού ορού. Καθώς ο 

ενδαγγειακός όγκος αποκαθίσταται, καταστέλλεται η έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης και αυξάνεται η 

αποβολή ελεύθερου ύδατος από τους νεφρούς. Στους ασθενείς αυτούς χρειάζεται να αποκλείεται η 

επινεφριδική ανεπάρκεια. 

Η υπονατριαιμία με αυξημένο ενδαγγειακό όγκο συνήθως δεν είναι σοβαρή και βελτιώνεται με την 

άρση του υποκείμενου αιτίου. 

Η ευογκαιμική υπονατριαιμία οφείλεται σχεδόν πάντοτε σε αυξημένη έκκριση αντιδιουρητικής 

ορμόνης. Η διάγνωση μπορεί να υποστηριχθεί με τη σύγκριση της οσμωτικότητας των ούρων με την 

υπολογιζόμενη οσμωτικότητα του ορού (2 x Νa ορού + γλυκόζη ορού /18 + BUN/2.8). Η οσμωτικότητα των 

ούρων βρίσκεται δυσανάλογα υψηλή σε σχέση με την οσμωτικότητα του ορού (συνήθως >300 mOsm). Η 

σύγκριση χρειάζεται να γίνει πριν την έναρξη της θεραπείας και κυρίως πριν τη χορήγηση διουρητικών. 

Εάν η υπονατριαιμία είναι οξεία ή ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα, το νάτριο του ορού χρειάζεται 

να αυξηθεί με περιορισμό του προσλαμβανόμενου ελεύθερου ύδατος, αύξηση της αποβολής ελεύθερου 

ύδατος με τη χορήγηση διουρητικών της αγγύλης και αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου με φυσιολογικό 

ορό (154 mmol/L) ή υπέρτονο διάλυμα 3% NaCl (513 mmol/L). Το υπέρτονο διάλυμα ενδείκνυται για 

ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα, όπως οι σπασμοί και το κώμα. Στόχος της θεραπείας είναι η αποβολή 

ελεύθερου ύδατος. Η άνοδος της τιμής του νατρίου, χρειάζεται να είναι ελεγχόμενη, και γενικά να 

περιορίζεται στα 8-12 mmol/L κατά τις πρώτες 24 ώρες. Η ταχεία άνοδος του νατρίου μπορεί να επιφέρει 

βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος, π.χ. οσμωτικό απομυελινωτικό σύνδρομο. 

Η μεταβολή της τιμής του νατρίου που περιμένουμε με τη χορήγηση ενός λίτρου ορού, δίδεται από 

τον τύπο: Μεταβολή της τιμής του νατρίου= (τιμή νατρίου διαλύματος – τιμή νατρίου ορού)/(ολικό νερό 

σώματος +1), όπου ολικό νερό σώματος (σε L) = 0.6 x βάρος σώματος σε kg για τους άνδρες και 0.5 x βάρος 

σώματος σε kg για τις γυναίκες. Ο τύπος αυτός δεν λαμβάνει μεταξύ άλλων υπόψη την παράλληλη πρόσληψη 

και την αποβολή υγρών, π.χ. με τη διούρηση, και είναι προσεγγιστικός. Όταν το νάτριο σώματος είναι > 125 

με 130 mmol/L ο περιορισμός του ελεύθερου ύδατος αρκεί για τη βραδεία άνοδο του νατρίου στο 

φυσιολογικό. 

Εάν η υπονατριαιμία είναι χρόνια ή ο ασθενής ασυμπτωματικός, τότε ο περιορισμός ελεύθερου 

ύδατος αποτελεί επαρκή θεραπεία. 

4.3.2.3 Πού οφείλεται η υπερνατριαιμία (Na > 145 mmol/L); 
Η παρουσία υπερνατριαιμίας υποδηλώνει απώλεια του ενδοκυττάριου όγκου και απώλεια ελεύθερου ύδατος 

μεγαλύτερη από κάθε ενδεχόμενη απώλεια νατρίου [5]. 
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Τα αίτια της υπερνατριαιμίας περιλαμβάνουν απώλεια ύδατος, μειωμένη πρόσληψη ύδατος και 

υπερβολική πρόσληψη νατρίου, και αναφέρονται στον Πίνακα 4.4. 

 
Αίτια υπερνατριαιμίας 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΥΔΑΤΟΣ 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΝΑΤΡΙΟΥ 

Διάρροια Απώλεια αισθήματος δίψας Υπερβολική κατανάλωση αλατιού 

Έμετος Αδυναμία πρόσβασης σε νερό Υπέρτονα διαλύματα NaCl 

Υπερβολική εφίδρωση  Διττανθρακικό νάτριο 

Διούρηση   

Άποιος διαβήτης   

Πίνακας 4.4 Αίτια υπερνατριαιμίας. 

4.3.2.4 Ποιες είναι οι κλινικές εκδηλώσεις της υπερνατριαιμίας; 
Οι κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, λήθαργο, σπασμούς, κώμα και 

μυϊκή αδυναμία. 

4.3.2.5 Ποια είναι η θεραπεία της υπερνατριαιμίας; 
Η θεραπεία της υπερνατριαιμίας περιλαμβάνει την αντιμετώπιση του υποκείμενου αιτίου. 

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με υπερνατριαιμία χρειάζονται αποκατάσταση του όγκου του ελεύθερου 

ύδατος. Το έλλειμμα ύδατος υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: Έλλειμμα ύδατος (σε L) = 0.6 (0.5 για τις 

γυναίκες) x βάρος σώματος σε kg [(μετρούμενο Na/ φυσιολογικό Na) – 1] 

Ένα μέρος του ελεύθερου ύδατος χρειάζεται να αποκατασταθεί με ρυθμό ανάλογο της βαρύτητας των 

συμπτωμάτων και στη συνέχεια, αφού επανεκτιμηθεί ο ασθενής, ο ρυθμός αποκατάστασης να τροποποιηθεί. 

Εάν ένας ασθενής είναι αιμοδυναμικά ασταθής, π.χ. εμφανίζει υπόταση ή ταχυκαρδία, χορηγούμε 

φυσιολογικό ορό έως ότου αποκατασταθεί ο ενδαγγειακός όγκος. Αν ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά 

σταθερός, αναπληρώνουμε το νερό που χρειάζεται με διάλυμα 5% dextrose ή 0.45% NaCl. 

Η αναμενόμενη μεταβολή της τιμής του Na με τη χορήγηση 1 λίτρου διαλύματος δίνεται από τον ίδιο 

τύπο που χρησιμοποιήσαμε στην υπονατριαιμία: Μεταβολή της τιμής του νατρίου= (τιμή νατρίου διαλύματος 

– τιμή νατρίου ορού)/(ολικό νερό σώματος +1), όπου ολικό νερό σώματος = 0.6 x βάρος σώματος σε kg για 

τους άνδρες και 0.5 x βάρος σώματος σε kg για τις γυναίκες. 

Σε σταθερούς ασθενείς η χορήγηση νερού μπορεί να γίνει και διεντερικά από το στόμα ή μέσω 

ρινογαστρικού σωλήνα. 

Στους λίγους εκείνους ασθενείς όπου η υπερνατριαιμία οφείλεται σε υπερφόρτωση με νάτριο, το 

νάτριο μπορεί να απομακρυνθεί με τη χορήγηση διουρητικών της αγγύλης ή με αιμοδιάλυση, με την 

προϋπόθεση ότι ο ενδαγγειακός όγκος είναι επαρκής. 

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας χρειάζεται συχνή επανεκτίμηση της συγκέντρωσης του νατρίου στον 

ορό και τροποποίηση του ρυθμού διόρθωσης. Αν η υπερνατριαιμία εγκαταστάθηκε σε διάστημα ωρών, 

ενδείκνυται η μείωση της τιμής του νατρίου κατά 1 mmol/L/h. Αν η υπερνατριαιμία είναι μεγαλύτερης ή 

άγνωστης διάρκειας, ενδείκνυται βραδύτερος ρυθμός διόρθωσης (0.5 mmol/L/h). Η ταχεία διόρθωση του 

νατρίου μπορεί να επιφέρει εγκεφαλικό οίδημα και νευρολογική βλάβη [5]. 

4.3.3 Διαταραχές του ασβεστίου, του μαγνησίου και του φωσφόρου 

4.3.3.1 Πώς αντιμετωπίζουμε τις διαταραχές του ασβεστίου, του μαγνησίου και του φωσφόρου; 
Το ασβέστιο είναι απαραίτητο στον οργανισμό για τη σύσπαση των μυϊκών ινών, τη μετάδοση των νευρικών 

ερεθισμάτων, την έκκριση ορμονών, την πήξη του αίματος, την κυτταρική διαίρεση και κινητικότητα, και την 

επούλωση των πληγών. Η εκτίμηση των επιπέδων του ασβεστίου γίνεται καλύτερα με την τιμή του 

ιονισμένου ασβεστίου του ορού. Σε περίπτωση που ακολουθούμε το ολικό ασβέστιο, η τιμή θα πρέπει να 

διορθώνεται για τα επίπεδα αλβουμίνης. Έτσι, για κάθε μεταβολή της αλβουμίνης του ορού κατά 1 g/dL η 

τιμή του ολικού ασβεστίου μεταβάλλεται κατά 0.8 mg/dL (0.2 mmol/L). Παρ’ όλα αυτά, η σχέση αλβουμίνης 

και ολικού ασβεστίου δεν είναι εξίσου αξιόπιστη σε βαρέως πάσχοντες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες 

πληροφορίες για τις διαταραχές του ασβεστίου στον Πίνακα 4.5. 
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Ο ρόλος του φωσφόρου είναι σημαντικός για τον ενεργειακό μεταβολισμό του κυττάρου. 

Το μαγνήσιο είναι σημαντικό για την ηλεκτρική σταθερότητα των κυτταρικών μεμβρανών [4]. 

Για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών θα βρείτε πληροφορίες στον Πίνακα 

4.5. 

 

Συνηθέστερες διαταραχές του μαγνησίου, του ασβεστίου και του φωσφόρου στη ΜΕΘ 
 Συμπτώματα/Εκδηλ

ώσεις 

Αίτια 

 

Αντιμετώπιση 

 

Σχόλια 

 

Υποασβεστιαιμία 

Ολικό Ca < 8.5 

mg/dL (2.12.mmol/L) 

Ιονισμένο Ca < 1.0 

mmol/L 

 

•Καρδιαγγειακό: 

Υπόταση, 

βραδυκαρδία, 

αρρυθμίες, μειωμένη 

καρδιακή 

συσταλτικότητα, 

καρδιακή ανακοπή, 

ευαισθησία στη 

δακτυλίτιδα, 

παράταση QT και ST 

διαστημάτων 

•Νευρικό / Μυϊκό: 

Αδυναμία, μυϊκός 

σπασμός, 

λαρυγγόσπασμος, 

αυξημένα τενόντια 

αντανακλαστικά, 

επιληπτικές κρίσεις, 

τετανία, 

παραισθησίες 

•Υποπαραθυρεοειδι-

σμός 

•Σήψη 

•Έγκαυμα 

•Ραβδομυόλυση 

•Παγκρεατίτιδα 

•Δυσαπορρόφηση 

•Ηπατική ή νεφρική 

νόσος 

•Χηλικοί παράγοντες 

•Υπομαγνησιαιμία 

•Μαζική μετάγγιση 

•Σοβαρή 

υποασβεστιαιμία ή 

παρουσία 

συμπτωμάτων: 100 

mg Ca iv (3-4 ml 

10% CaCl2 ή 10 ml 

10% Ca gluconate) σε 

5-10 λεπτά και 

ακολούθως 0.3–2.0 

mg/Kg/h 

• Ακολούθως, σε 

σταθερούς ασθενείς 

500–1000 mg/ 6h από 

την εντερική οδό 

• Σε αποτυχία 

διατήρησης 

σταθερών επιπέδων 

ασβεστίου, σκεφτείτε 

τη χορήγηση 

βιταμίνης D, 

μαγνησίου 

 

Αντιμετώπιση 

υποκείμενου αιτίου 

και άλλων 

ηλεκτρολυτικών 

διαταραχών 

• Επιθετική διόρθωση 

μπορεί να προκαλέσει 

ιστική βλάβη 

• Παρακολούθηση 

ιονισμένου ή ολικού 

ασβεστίου 

• 10% διάλυμα CaCl2 

= 272 mg ασβεστίου 

σε 10 ml 

•10% διάλυμα 

γλυκονικού 

ασβεστίου = 90 mg 

ασβεστίου σε 10 ml 

 

Υπερασβεστιαιμία 

Ολικό Ca > 11 mg/dL 

(>2.7mmol/L) 

Ιονισμένο Ca > 

1.3mmol/L 

 

•Καρδιαγγειακό: 

Υπέρταση, ισχαιμία 

του μυοκαρδίου, 

αρρυθμίες, 

βραδυκαρδία, 

διαταραχές της 

ενδοκοιλιακής 

αγωγής, τοξικότητα 

από δακτυλίτιδα, 

υπόταση, αιφνίδιος 

θάνατος 

•Νευρικό: Διαταραχή 

επιπέδου συνείδησης 

και κώμα, σπασμοί 

•Γαστρεντερικό: 

Ναυτία/έμετοι, 

ανορεξία, κοιλιακός 

πόνος, 

δυσκοιλιότητα, 

παγκρεατίτιδα, 

πεπτικό έλκος 

•Νεφροί: Νεφρογενής 

άποιος διαβήτης, 

νεφρολιθίαση, 

νεφρασβέστωση, 

νεφρική ανεπάρκεια, 

αφυδάτωση, 

αδυναμία. 

 

•Υπερπαραθυρεοειδι

σμός 

•Κακοήθεια 

•Ακινησία 

•Υπερβολική 

πρόσληψη βιταμινών 

Α και D 

•Θυρεοτοξίκωση 

•Κοκκιωματώδης 

νόσος 

 

•Έλεγχος της 

υποκείμενης 

παθολογίας, 

ενυδάτωση και 

μείωση της στάθμης 

του ασβεστίου του 

ορού 

•Αποκατάσταση του 

ενδαγγειακού όγκου 

και της διούρησης (2-

3 ml/Kg/h) με τη 

χορήγηση 

φυσιολογικού ορού 

•Διουρητικά της 

αγγύλης 

•Σε απειλητική για τη 

ζωή 

υπερασβεστιαιμία ή 

παρουσία νεφρικής 

ανεπάρκειας, τεχνητή 

νεφρική 

υποκατάσταση 

 

•Σκεφτείτε το 

ενδεχόμενο 

θεραπείας με 

καλσιτονίνη ή 

διφωσφωνικά μετά 

την αρχική 

σταθεροποίηση 
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Υποφωσφαταιμία 

P <2.5mg/dL 

(0.81 mmol/L) 

Μυϊκή αδυναμία, 

αναπνευστική 

ανεπάρκεια, 

ραβδομυόλυση, 

παραισθησίες, 

λήθαργος, σπασμοί, 

κώμα, νεφρική και 

ηπατική 

δυσλειτουργία, 

διαταραχές της 

πρωτεϊνοσύνθεσης, 

της ανοσίας και της 

λειτουργίας των 

αιμοπεταλίων, 

αιμόλυση και 

διαταραχή στην 

απόδοση οξυγόνου 

από την 

αιμοσφαιρίνη. 

 

•Μετακίνηση εντός 

του κυττάρου: 

Αλκάλωση, 

χορήγηση 

υδατανθράκων, 

ινσουλίνης, 

επινεφρίνης 

•Απώλεια από τους 

νεφρούς: 

Υπερπαραθυρεοειδι-

σμός, διουρητικά, 

υποκαλιαιμία, 

υπομαγνησιαιμία, 

στεροειδή 

•Απώλεια από το 

πεπτικό: 

Δυσαπορρόφηση, 

διάρροια, αντιόξινα, 

εντερική φίστουλα 

•Μειωμένη 

πρόσληψη: 

Υποθρεψία, 

παρεντερική 

διατροφή 

•Θεραπεία 

υποκείμενης αιτίας 

•Αποκατάσταση του 

ελλείμματος 

φωσφόρου. Τιμές 

φωσφόρου < 1 mg/dL 

(<0.32 mmol/L) που 

συνοδεύονται με 

συμπτώματα 

απειλητικά για τη 

ζωή, χορηγείται 

ενδοφλέβια 

φωσφόρος 0.6-0.9 

mg/Kg/h. 

•Σε σταθερά επίπεδα 

χορηγείται 1g 

ημερησίως συν τις 

εμφανείς απώλειες 

•Χορηγούμε 

φωσφορικό νάτριο ή 

φωσφορικό κάλιο 

•Σε επίπεδα 1-1.5 

mg/dL η διεντερική 

χορήγηση είναι 

προτιμότερη. 

 

 

•Η παρακολούθηση 

της στάθμης του 

φωσφόρου κατά την 

αποκατάστασή του 

είναι απαραίτητη έως 

ότου η τιμή 

αποκατασταθεί στα 

3-4 mg/dL 

•Οι παρενέργειες της 

χορήγησης 

φωσφόρου 

περιλαμβάνουν την 

υπερφωσφαταιμία, 

την υποασβεστιαιμία, 

την καθήλωση 

ασβεστίου στους 

ιστούς, νεφρική 

βλάβη και διάρροια. 

 

Υπομαγνησιαιμία 

Mg < 1.8 mg/dL (1.5 

mEq/dL, 0.75 

mmol/L) 

 

Καρδιαγγειακό: 

παράταση 

διαστήματος QT, 

αρρυθμίες, 

αγγειόσπασμος, 

μυοκαρδιακή 

ισχαιμία. 

Νευρομυϊκές 

διαταραχές : 

Αδυναμία, τρόμος, 

τετανία, σπασμοί, 

κώμα. 

Ηλεκτρολυτικές 

διαταραχές : 

Υποκαλιαιμία, 

υποασβεστιαιμία. 

 

•Απώλειες: 

Νεφροσωληναριακή 

βλάβη, διούρηση, 

υποκαλιαιμία, 

φάρμακα 

(αμινογλυκοσίδες, 

αμφοτερικίνη), 

δυσαπορρόφηση, 

διάρροιες, 

ρινογαστρική 

αναρρόφηση 

•Μειωμένη 

πρόσληψη: 

Υποσιτισμός, 

αλκοολισμός, 

παρεντερική σίτιση 

•Ενδοκυττάρια 

μετατόπιση: 

Επανασίτιση, 

επαναθέρμανση μετά 

από υποθερμία 

•Αντιμετώπιση 

υποκείμενου αιτίου, 

διακοπή 

ενοχοποιούμενων 

φαρμάκων, διόρθωση 

άλλων 

ηλεκτρολυτικών 

διαταραχών 

•Υποκατάσταση του 

μαγνησίου σε 

συμπτωματικούς 

ασθενείς 1-2 g 

MgSO4 ενδοφλέβια 

σε 5-10 λεπτά. Η 

χορήγηση μπορεί να 

είναι πιο αργή σε 

λιγότερο επείγουσες 

καταστάσεις. Η 

ανωτέρω δόση μπορεί 

να επαναλαμβάνεται 

ανά 4-6 ώρες εάν 

χρειάζεται. Για τη 

διατήρηση σταθερών 

επιπέδων η 

απαιτούμενη δόση 

είναι 0.1-0.2 

mmol/Kg/d. 

 

H δόση του 

χορηγούμενου 

μαγνησίου πρέπει να 

μειώνεται στη 

νεφρική ανεπάρκεια. 

Τα επίπεδα κατά την 

αποκατάσταση να 

παρακολουθούνται, 

καθώς και τα 

τενόντια 

αντανακλαστικά 

[είναι μειωμένα σε 

επίπεδα μαγνησίου 4-

5 mg/dL (1.65-2.06 

mmol/L)]. 

Πίνακας 4.5 Συνοπτική παρουσίαση των συνηθέστερων διαταραχών του μαγνησίου, του ασβεστίου και του φωσφόρο στη 

ΜΕΘ. 
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Ερωτήσεις 

Ερώτηση 1 
Ασθενής 76 ετών εμφανίζει σύγχυση, στεγνό βλεννογόνο στόματος και μειωμένη σπαργή δέρματος. Α.Π = 

145/85, χωρίς ορθοστατικές μεταβολές. [𝛮𝛼+] = 168𝑚𝑚𝑜𝑙/𝐿, Βάρος = 68Κg. Η υπερνατριαιμία αποδίδεται 

σε άδηλες απώλειες Η2Ο και αρχίζει χορήγηση 1L ορού D5W (5% Δεξτρόζη σε 𝛨2𝛰). Ποια είναι η 

αναμενόμενη μεταβολή [𝛮𝛼+] πλάσματος; 

Απάντηση 

𝛥[𝑁𝑎+]𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎 =
[𝑁𝑎+]𝐷5𝑊 − [𝑁𝑎+]𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎

total 𝐻2𝑂 + 1
 

Ο ολικός όγκος 𝐻2𝑂 του ασθενούς = 68×0.6 = 34L 

Άρα, 1 L D5W θα μειώσει τη [𝛮𝛼+] πλάσματος κατά: 
0 − 168

34 + 1
= −4.8 (𝑚𝑚𝑜𝑙/𝐿) 

 

Ερώτηση 2 
Στους ασθενείς της ΜΕΘ η κύρια αιτία ολιγουρίας είναι: 

1. Νεφρική 

2. Μετανεφρική 

3. Προνεφρική 

4. Όλα τα ανωτέρω. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 3 
Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια συνήθως συνοδεύεται από: 

1. Υπερκαλιαιμία 

2. Αλκάλωση 

http://intensive-care-blog.blogspot.gr/2013/12/blog-post_14.html
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3. Υπερφωσφαταιμία 

4. Υποασβεστιαιμία. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 4 
Υπερτονική υπονατριαιμία μπορεί να συμβεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Υπεργλυκαιμία 

2. Υπερλιπιδαιμία 

3. Υπερπρωτεϊναιμία 

4. Ενδοφλέβια χορήγηση μανιτόλης. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 5 
Για να αποφύγουμε τη γεφυρική μυελινόλυση κατά τη διόρθωση της συμπτωματικής υπονατριαιμίας πρέπει: 

1. Η διόρθωση του νατρίου να μην υπερβαίνει τα 2 mmol/h τις πρώτες 6 ώρες. 

2. Το νάτριο να διορθώνεται κατά 10-12 mmol ανά ημέρα. 

3. Αν ο ασθενής εμφανίζει σπασμούς χρειάζεται διόρθωση του νατρίου στο φυσιολογικό σε 12 ώρες. 

4. Απαγορεύονται τα διαλύματα που περιέχουν γλυκόζη. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 6 
Σε ποιες από τις ακόλουθες καταστάσεις συναντάμε συνήθως υπερνατριαιμία: 

1. Άποιος διαβήτης 

2. Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης 

3. Επιθετική χορήγηση διουρητικών της αγγύλης 

4. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με ανουρία. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 7 
Οι συνέπειες της ταχείας διόρθωσης της υπερνατριαιμίας περιλαμβάνουν: 

1. Υπογλυκαιμία 
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2. Εγκεφαλικό οίδημα 

3. Πτώση του επιπέδου συνείδησης 

4. Βελτίωση του επιπέδου συνείδησης. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 8 
Τι είναι σωστό για τη θεραπεία της υποκαλιαιμίας: 

1. Χρειάζεται πάντοτε να γίνεται ενδοφλέβια χορήγηση καλίου. 

2. Αν χρησιμοποιείται περιφερική φλέβα, δεν μπορούν να χορηγηθούν πάνω από 10 mmol KCl/h. 

3. Δεν πρέπει να χορηγούνται πάνω από 20 mmol KCl/h. 

4. Χρειάζεται, αν υπάρχει, παράλληλη διόρθωση της υπομαγνησιαιμίας. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 9 
Τι από τα παρακάτω ισχύει για τις ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις σε υπερκαλιαιμία: 

1. Υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των επιπέδων καλίου και των ΗΚΓ διαταραχών. 

2. Τα οξυκόρυφα Τ είναι όψιμη αλλοίωση. 

3. Δεν παρατηρείται συχνά βράχυνση του PR. 

4. Έχουμε παράταση του QRS. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 10 
Η αντιμετώπιση απειλητικής για τη ζωή υπερκαλιαιμίας περιλαμβάνει: 

1. Χορήγηση Μαγνησίου 

2. Χορήγηση ασβεστίου 

3. Χορήγηση γλυκόζης με ινσουλίνη 

4. Χορήγηση λιδοκαΐνης. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 11 
Ποιο από τα ακόλουθα δεν σχετίζεται με την υπομαγνησιαιμία: 
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1. Ανθεκτική υποκαλιαιμία 

2. Υποασβεστιαιμία 

3. Αδυναμία αναπνευστικών μυών 

4. Βράχυνση QT. 

5. Δεσμιδώσεις 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό. Σε υπομαγνησιαιμία παρατηρούμε παράταση του QT. 

5. Λάθος 
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Κεφάλαιο 5 

Μηχανικός Αερισμός 

Σύνοψη 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρέχει μια εισαγωγή για την κατανόηση των βασικών μοντέλων 

μηχανικού αερισμού, των ενδείξεων και των περιορισμών τους καθώς και των παρατηρούμενων επιπλοκών. Θα 

αναπτυχθούν τα μοντέλα μηχανικού αερισμού ελεγχόμενης πίεσης, ελεγχόμενου όγκου και υποστήριξης πίεσης 

Θα συζητηθούν θέματα αποδέσμευσης από τον μηχανικό αερισμό. Οι ερωτήσεις στο τέλος του κεφαλαίου 

αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης. 

 

Προαπαιτούμενη γνώση 

Από την ηλεκτρονική τάξη (eclass) η παρουσίαση «Βασικές Αρχές Μηχανικής υποστήριξης της Αναπνοής». Από 

το βιβλίο Χαράλαμπος Ρούσσος Εντατική Θεραπεία, τα κεφάλαια «Συμβατικός Μηχανικός Αερισμός», 

«Αποδέσμευση από τον Αναπνευστήρα» και «Μηχανικός Αερισμός σε ασθενείς με ARDS». Από το Principles of 

Critical Care των Jesse B. Hall, Gregory A. Schmidt, και John P. Kress το κεφάλαιο “Ventilator Waveforms: 

Clinical Interpretation”. Τέλος τα βιβλία Φυσιολογία της Αναπνοής και Παθοφυσιολογία των Νοσημάτων του 

Πνεύμονα του John B West. 

 

5.1 Εισαγωγικά για τον μηχανικό αερισμό 
Η έννοια του μηχανικού αερισμού αναφέρεται σε κάθε μέθοδο κατά την οποία χρησιμοποιείται κάποια 

μηχανική συσκευή προς ενίσχυση ή ολική αντικατάσταση του αερισμού του ασθενούς. Αυτό μπορεί να γίνει 

με την εφαρμογή είτε αρνητικής πίεσης γύρω από το θώρακα (μηχανικός αερισμός αρνητικής πίεσης) είτε 

θετικής πίεσης μέσα στους αεραγωγούς (μηχανικός αερισμός θετικής πίεσης) υποχρεώνοντας τους πνεύμονες 

να εκπτυχθούν. Ο μηχανικός αερισμός θετικής πίεσης είναι αυτός που κατά κανόνα χρησιμοποιείται σήμερα 

και αποτελεί το θέμα του παρόντος κεφαλαίου. 

5.1.1 Ποια είναι τα κριτήρια έναρξης και ποιοι είναι οι στόχοι του μηχανικού αερισμού; 
Τα κριτήρια για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής είναι: 

ΚΛΙΝΙΚΑ: όπως σημεία κόπωσης, διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, παράδοξη κινητικότητα του 

θωρακικού και κοιλιακού τοιχώματος, υψηλή συχνότητα αναπνοών, ασταθής αιμοδυναμική κατάσταση. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ: προερχόμενα κυρίως από τον λειτουργικό έλεγχο του αναπνευστικού, δηλαδή 

εκτίμηση των αερίων αίματος (ανταλλαγή των αερίων) και της μηχανικής της αναπνοής. 

 
Ενδείξεις για μηχανικό αερισμό Φυσιολογικά όρια 

1. Μηχανική της αναπνοής   

 Αναπνοές (min-1) >35 12-20 

 Vt (ml. KgrΣΒ-1) <3 5-7 

 Pimax (cm 𝐻2𝑂) <-25 -75 έως -120 

   

2. Ανταλλαγή αερίων   

 𝑃𝑎𝑂2 (mmHg) <60 (FiO2≥0,6) 75-100 (21%) 

 𝑃𝑎𝐶𝑂2 (mmHg) >60 (δεν ισχύει στη ΧΑΠ) 35-45 

 𝑃(Α-a)𝛰2 (mmHg) >350 (FiO2=1.0) 25-65 

 Vd/Vt >0,60 0,30-0,40 

Πίνακας 5.1 Εργαστηριακά κριτήρια για την εφαρμογή μηχανικού αερισμού. Vt (Tidal Volume): αναπνεόμενος όγκος, 

Pimax (maximum inspiratory pressure): μέγιστη εισπνευστική πίεση, 𝑃𝑎𝑂2: μερική πίεση οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα, 

𝑃𝑎𝐶𝑂2: μερική πίεση διοξειδίου του άνθρακος στο αρτηριακό αίμα, 𝑃(Α-a)𝛰2: κυψελιδοαρτηριακή διαφορά οξυγόνου, 

Vd/Vt: λόγος του όγκου του νεκρού χώρου προς τον αναπνεόμενο όγκο, ΧΑΠ: χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, 𝐹𝑖𝑂2 

(fraction of inspired oxygen): ποσοστό του οξυγόνου στον εισπνεόμενο αέρα. 
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Από τα παραπάνω κριτήρια τα πιο βασικά και αυτά που εφαρμόζονται στην καθημερινή πράξη είναι 

η κλινική κατάσταση του ασθενούς και τα αέρια αίματος. Πρέπει να τονιστεί ότι συνεχείς μετρήσεις που 

δείχνουν τη μεταβολή μέσα στο χρόνο των τιμών είναι πιο αξιόπιστες από κάποιες μεμονωμένες τιμές [1-3]. 

 

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται οι κυριότερες κλινικές εφαρμογές της μηχανικής υποστήριξης της 

αναπνοής: 

 
Κλινικές εφαρμογές της μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. 

 Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. 

 Οξεία και οξεία επί χρονίας αναπνευστική ανεπάρκεια. 

 Γενική αναισθησία. 

 Αυξημένο έργο αναπνοής επί καρδιοαναπνευστικής ανεπάρκειας. 

 Ασταθής θώρακας (flail chest). 

 Σοβαρή αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια. 

 Μετεγχειρητική υποστήριξη σε: 

1. μεγάλες θωρακικές και κοιλιακές επεμβάσεις. 

2. ασθενείς με νευρομυϊκές και σκελετικές ανωμαλίες. 

3. ασθενείς αιμοδυναμικά ασταθείς. 

4. κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 

 Καταστάσεις που χρειάζεται αυξημένος κυψελιδικός αερισμός 

1. ενδοκράνια υπέρταση. 

2. υπερμεταβολικές καταστάσεις. 

 Σηπτικό σοκ. 

Πίνακας 5.2 Κλινικές εφαρμογές της μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. 

Οι κύριοι στόχοι του μηχανικού αερισμού είναι οι εξής: 

1. Βελτίωση της ανταλλαγής των αερίων. 

 Αναστροφή της υποξαιμίας. 

 Αποτροπή της οξείας αναπνευστικής οξέωσης. 

2. Αποτροπή της αναπνευστικής δυσπραγίας. 

 Μείωση της κατανάλωσης οξυγόνου από τους αναπνευστικούς μυς. 

 Αναστροφή της κόπωσης των αναπνευστικών μυών. 

3. Βελτίωση της σχέσης αερισμού-αιμάτωσης. 

 Πρόληψη και αναστροφή ατελεκτασιών. 

 Βελτίωση της ενδοτικότητας του πνεύμονα. 

 Αποτροπή περαιτέρω βλάβης ( ο μηχανικός αερισμός μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω 

βλάβη στον πνεύμονα) [1-3]. 

5.2 Ποιες είναι οι κύριες μεταβλητές του αναπνευστήρα θετικής πίεσης; 
Η λειτουργία οποιουδήποτε τύπου αναπνευστήρα θετικής πίεσης χαρακτηρίζεται από τρεις μεταβλητές: 1) 

μεταβλητή ενεργοποίησης του αναπνευστήρα για παραγωγή θετικής πίεσης (με ποιον τρόπο αρχίζει ο 

αναπνευστήρας να δίνει θετική πίεση), 2) μεταβλητή ελέγχου παροχής πίεσης στον ασθενή (με ποιον τρόπο ο 

αναπνευστήρας ελέγχει την πίεση του αέρα που δίνει στον ασθενή), και 3) μεταβλητή διακοπής της παροχής 

πίεσης (με ποιο τρόπο ο αναπνευστήρας τερματίζει την παροχή πίεσης). 

5.2.1 Μεταβλητή ενεργοποίησης. 
Αυτή η μεταβλητή καθορίζει πότε ο αναπνευστήρας θα αρχίσει να δίνει θετική πίεση στους αεραγωγούς. 

Μπορεί να είναι χρόνος, πίεση ή η ροή. Εάν η μεταβλητή ενεργοποίησης είναι χρόνος, τότε ο αναπνευστήρας 

δίνει θετική πίεση ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι αναπνευστικών 

προσπαθειών από τον ασθενή. Εάν η μεταβλητή ενεργοποίησης είναι πίεση ή ροή, τότε ο αναπνευστήρας 

αρχίζει να δίνει πίεση όταν η πίεση ή ροή σε ένα σημείο του κυκλώματος του αναπνευστήρα φτάσει σε μια 

προκαθορισμένη τιμή. 
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5.2.1.1 Μεταβλητή ενεργοποίησης χρόνου. 
Η μεταβλητή ενεργοποίησης χρόνου καθορίζει και τη συχνότητα με την οποία λειτουργεί ο αναπνευστήρας. 

Αυτή η συχνότητα είναι ανεξάρτητη από την αναπνευστική συχνότητα του ασθενούς. Η μεταβλητή αυτή 

χρησιμοποιείται όταν ο ασθενής για διάφορους λόγους δεν έχει αναπνευστικές προσπάθειες. Μπορεί επίσης 

να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις άλλες μεταβλητές ενεργοποίησης. 

5.2.1.2 Μεταβλητή ενεργοποίησης πίεσης ή ροής. 
Αυτές οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται όταν ο ασθενής κάνει εισπνευστικές προσπάθειες. Και με τις δύο 

μεταβλητές ο ασθενής πρέπει να μεταβάλει την αντίστοιχη μεταβλητή (πίεση ή ροή) στο σημείο ανίχνευσης 

πέρα από ένα όριο, έτσι ώστε ο αναπνευστήρας να διεγερθεί και να δώσει θετική πίεση. Εάν η μεταβλητή 

ενεργοποίησης είναι πίεση, ο αναπνευστήρας δεν επιτρέπει εισπνευστική ροή έως ότου η πίεση του 

αεραγωγού (airway pressure, Paw) ελαττωθεί κάτω από το προκαθορισμένο όριο. Εάν η μεταβλητή 

ενεργοποίησης είναι ροή τότε ο αναπνευστήρας δεν επιτρέπει εισπνευστική ροή μέχρι να ενεργοποιηθεί. Η 

ενεργοποίηση θα γίνει όταν η εισπνευστική ροή υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή. Και στις δύο περιπτώσεις 

ένα ελάχιστο όριο πίεσης ή ροής πρέπει να καθοριστεί έτσι ώστε να αποφευχθεί λανθασμένη ενεργοποίηση 

του αναπνευστήρα. Τα όρια αυτά είναι συνήθως -1 ή -2 𝑐𝑚𝐻2𝑂 κάτω από την Paw που υπάρχει στο κύκλωμα 

του αναπνευστήρα (όχι του ασθενούς) στο τέλος της εκπνοής και 1-2 l/min για τη ροή [2,4] (βλ. παρακάτω 

για λεπτομερέστερη περιγραφή στο 3.1.4.). 

 

5.3 Ποιες είναι οι βασικές τεχνικές μηχανικού αερισμού; 
Οι κυριότερες τεχνικές μηχανικού αερισμού (modes) είναι: 

1. Μηχανικός αερισμός ελεγχόμενου όγκου - Volume Control 

2. Μηχανικός αερισμός ελεγχόμενης πίεσης - Pressure Control 

3. Μηχανικός αερισμός υποστήριξης πίεσης - Pressure Support 

4. Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός - Synchronized Intermittent Mandatory 

Ventilation (SIMV) [2]. 

5.3.1 Μηχανικός αερισμός ελεγχόμενου όγκου (Volume Control) 
Το volume control είναι ένας τύπος μηχανικού αερισμού που λειτουργεί τόσο όταν ο ασθενής βρίσκεται σε 

καταστολή ή/και μυοχάλαση και ως εκ τούτου δεν κάνει εισπνευστικές προσπάθειες (control mechanical 

ventilation), όσο και όταν ο ασθενής κάνει δικές του εισπνευστικές προσπάθειες (assist control mechanical 

ventilation). Ο αναπνευστήρας χορηγεί στον ασθενή έναν προεπιλεγμένο αναπνεόμενο όγκο σε κάθε εισπνοή, 

όπως φαίνεται στην Εικόνα. 5.1. 
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Εικόνα 5.1 Μηχανικός αερισμός ελεγχόμενου όγκου. 

5.3.1.1 Από τι εξαρτάται η πίεση που αναπτύσσεται στο σύστημα στον μηχανικό αερισμό 

Volume Control; 
Η πίεση που αναπτύσσεται στο αναπνευστικό σύστημα εξαρτάται από τις μηχανικές ιδιότητες του 

αναπνευστικού συστήματος. Έτσι για δεδομένο αναπνεόμενο όγκο, όσο πιο χαμηλή είναι η ενδοτικότητα του 

αναπνευστικού συστήματος ή μεγαλύτερες οι αντιστάσεις των αεραγωγών, τόσο μεγαλύτερη η πίεση του 

αεραγωγού που αναπτύσσεται. (Eικόνα 5.2) 
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Εικόνα 5.2 Σχέση πίεσης, ροής και όγκου στον μηχανικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου. P resistance: πίεση που οφείλεται 

στην αντίσταση ροής των αεραγωγών, P compliance: πίεση που οφείλεται στην ενδοτικότητα του αναπνευστικού 

συστήματος. 

5.3.1.2 Ποιες μεταβλητές ρυθμίζονται στον αναπνευστήρα στο Volume Control; 
Επειδή ο αναπνευστήρας χορηγεί στον ασθενή σταθερή εισπνευστική ροή για όσο χρόνο χρειάζεται ώστε να 

πετύχει τον προεπιλεγμένο όγκο, στον αναπνευστήρα ρυθμίζεται είτε ο χρόνος εισπνοής (Inspiratory time, 𝑇𝑖) 

και αυτόματα ο αναπνευστήρας χορηγεί την κατάλληλη εισπνευστική ροή ώστε να πετύχει τον προεπιλεγμένο 

όγκο, είτε ρυθμίζεται η εισπνευστική ροή οπότε αυτόματα καθορίζεται ο χρόνος εισπνοής. 

Στο volume control επίσης ρυθμίζεται η ελάχιστη αναπνευστική συχνότητα (set respiratory rate, set 

RR). Όταν ο ασθενής βρίσκεται σε βαθιά καταστολή ή/και μυοχάλαση και ως εκ τούτου δεν κάνει 

εισπνευστικές προσπάθειες, τότε ο αναπνευστήρας θα του χορηγήσει όσες αναπνοές έχουμε καθορίσει με την 

ελάχιστη αναπνευστική συχνότητα. Έτσι, αν έχουν τεθεί 15 αναπνοές/λεπτό ο ασθενής θα λάβει 15 αναπνοές 

σε ένα λεπτό, δηλαδή κάθε 4 δευτερόλεπτα ο αναπνευστήρας θα χορηγεί τον προεπιλεγμένο όγκο με τον 

χρόνο εισπνοής που έχει προεπιλεγεί. 

Ο ολικός χρόνος αναπνοής (Total time, 𝑇𝑡𝑜𝑡) είναι το άθροισμα του χρόνου εισπνοής (𝑇𝑖) και του 

χρόνου εκπνοής (Expiratory time, 𝑇𝑒): 

𝑇𝑡𝑜𝑡 = 𝑇𝑖 + 𝑇𝑒 
Ο ολικός χρόνος αναπνοής ισούται με τον λόγο: 60 δευτερόλεπτα/προεπιλεγμένη ελάχιστη 

αναπνευστική συχνότητα. Σε μερικούς αναπνευστήρες δεν ρυθμίζεται ο 𝑇𝑖, αλλά μόνο ο λόγος 𝑇𝑖/𝑇𝑡𝑜𝑡. 

5.3.1.3 Τι θα συμβεί αν ένας ασθενής που αερίζεται με Volume Control κάνει δικές του 

αναπνευστικές προσπάθειες; 
Όταν ο ασθενής κάνει δικές του εισπνευστικές προσπάθειες (assist volume control), τότε ο αριθμός των 

αναπνοών που θα λάβει από τον αναπνευστήρα εξαρτάται από τη σχέση της αναπνευστικής συχνότητας 

(respiratory rate, RR) του ασθενούς και της ελάχιστης αναπνευστικής συχνότητας που έχει τεθεί στον 

αναπνευστήρα (set RR). 

Αν η RR ασθενούς < set RR, τότε ο ασθενής θα λάβει την set RR. 

Αν η RR ασθενούς > set RR, τότε η αναπνευστική συχνότητα του ασθενούς θα προλαμβάνει τον 

υπολογιστή του αναπνευστήρα και θα διεγείρει τον αναπνευστήρα (triggering) ο οποίος θα χορηγεί στον 

ασθενή τον προεπιλεγμένο αναπνεόμενο όγκο στον χρόνο εισπνοής που έχει προεπιλεγεί. Ο ασθενής θα λάβει 

όσες αναπνοές έχει αποφασίσει το αναπνευστικό του κέντρο, αλλά ο όγκος και ο εισπνευστικός χρόνος θα 

είναι προκαθορισμένα από τον αναπνευστήρα. 

Όταν σε ασθενείς υπό βαθιά καταστολή ή/και μυοχάλαση, που αερίζονται με volume control με 

ρυθμίσεις (αναπνεόμενο όγκο, setRR) οι οποίες διασφαλίζουν νορμοκαπνία, διακοπεί η καταστολή και η 
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μυοχάλαση, ενδέχεται να αναπτύξουν ταχύπνοια (RR ασθενούς > set RR). Επειδή ο αναπνεόμενος όγκος 

είναι προκαθορισμένος, η RR ασθενούς > set RR οδηγεί σε αναπνευστική αλκάλωση. 

Όταν ο ασθενείς έχει δικές του αναπνευστικές προσπάθειες, τότε η κυματομορφή της πίεσης των 

αεραγωγών ως προς το χρόνο δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την επάρκεια του χορηγούμενου αναπνεόμενου 

όγκου. Η πίεση των αεραγωγών διαμορφώνεται τόσο από τη σταθερή εισπνευστική ροή που χορηγεί ο 

αναπνευστήρας όσο και από την εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς, που έχει ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη αρνητικής ενδοθωρακικής πίεσης η οποία μεταδίδεται στους αεραγωγούς. Όταν ο όγκος είναι 

ανεπαρκής για τις ανάγκες του ασθενούς, τότε εκείνος κάνει μεγάλη εισπνευστική προσπάθεια και η αρνητική 

ενδοθωρακική πίεση έλκει την καμπύλη πίεσης των αεραγωγών προς τα κάτω με αποτέλεσμα η καμπύλη 

αυτή να γίνεται κοίλη, με το κοίλο προς τα κάτω. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται αύξηση του χορηγούμενου 

αναπνεόμενου όγκου ή αλλαγή mode. 

Στο assist volume control ο χρόνος εισπνοής είναι συχνά διαφορετικός από το χρόνο εισπνοής που θα 

επέλεγε το αναπνευστικό κέντρο του ασθενούς. 

5.3.1.4 Πώς διεγείρει ο ασθενής τον αναπνευστήρα όταν κάνει δικές του εισπνευστικές 

προσπάθειες; 
Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι ενεργοποίησης του αναπνευστήρα, εκείνη που χρησιμοποιεί την πίεση των 

αεραγωγών (pressure triggering) και εκείνη που χρησιμοποιεί τη ροή στο κύκλωμα του αναπνευστήρα (flow 

triggering). 

5.3.1.4.1 Pressure triggering 

Η εισπνευστική προσπάθεια αυξάνει τον όγκο της θωρακικής κοιλότητας και δημιουργεί αρνητική 

ενδοθωρακική πίεση. Στην εκπνοή η βαλβίδα του εισπνευστικού κυκλώματος του αναπνευστήρα είναι 

κλειστή. Όταν αρχίσει η εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς, η αρνητική ενδοθωρακική πίεση 

μεταδίδεται στους αεραγωγούς. Επειδή η εισπνευστική βαλβίδα είναι κλειστή υπάρχει πτώση της πίεσης. Ο 

αναπνευστήρας ανιχνεύει την πτώση της πίεσης των αεραγωγών με ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης. Όταν η 

πίεση των αεραγωγών μειωθεί κάτω από μία προεπιλεγμένη τιμή (trigger sensitivity) η βαλβίδα εισπνοής 

ανοίγει και χορηγείται στον ασθενή η προκαθορισμένη ροή ή πίεση (Εικόνα 5.3). 

5.3.1.4.2 Flow triggering 

Στηρίζεται στην ανίχνευση με ενσωματωμένο αισθητήρα της μεταβολής της ροής στο κύκλωμα του 

αναπνευστήρα, την οποία προκαλεί η εισπνευστική προσπάθεια. Ανάλογα με τον αναπνευστήρα υπάρχουν 

τρεις παραλλαγές της μεθόδου. 

I. Ο αναπνευστήρας χορηγεί μια σταθερή, συνεχή και καθορισμένη από τον κατασκευαστή ροή από το 

εισπνευστικό προς το εκπνευστικό κύκλωμα του αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια της εκπνοής 

(continuous bias flow) και ταυτόχρονα ανιχνεύει τη ροή στα δύο κυκλώματα. Όταν τελειώσει η 

εκπνοή του ασθενούς, η ροή στο εισπνευστικό και το εκπνευστικό κύκλωμα εξισώνονται, μόλις όμως 

ο ασθενής αρχίσει την εισπνευστική προσπάθεια δημιουργεί εισπνευστική ροή προς τον αεραγωγό 

του και η ροή που επιστρέφει στο εκπνευστικό κύκλωμα γίνεται μικρότερη από τη ροή που 

ανιχνέυεται στο εισπνευστικό κύκλωμα. Όταν η διαφορά των ροών στο εισπνευστικό και το 

εκπνευστικό κύκλωμα ξεπεράσει μια προκαθορισμένη τιμή (trigger sensitivity), η βαλβίδα εισπνοής 

ανοίγει και χορηγεί στον ασθενή την προκαθορισμένη ροή ή πίεση (Εικόνα 5.4). 

II. Ο αναπνευστήρας χορηγεί μια σταθερή ρυθμιζόμενη από τον χειριστή ροή από το εισπνευστικό προς 

το εκπνευστικό κύκλωμα του αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια της εκπνοής (continuous bias flow) και 

ταυτόχρονα ανιχνεύει τη ροή στα δύο κυκλώματα. Τα υπόλοιπα είναι ίδια με την πρώτη παραλλαγή. 

III. Στο τέλος της εκπνοής η ροή στο κύκλωμα του αναπνευστήρα μηδενίζεται. Ο αισθητήρας ροής 

ανιχνεύει την εισπνευστική προσπάθεια από τη μεταβολή της ροής (λιγότερο συχνή παραλλαγή). 

Θεωρητικά, το flow triggering απαιτεί μικρότερη εισπνευστική προσπάθεια από το pressure 

triggering και συνεπώς μειώνει το έργο της αναπνοής. Οι διαφορές όμως είναι πολύ μικρές και δεν είναι 

κλινικά σημαντικές. 

Όταν το trigger sensitivity ρυθμιστεί ώστε να είναι πολύ ευαίσθητο (-0.5 έως 1𝑐𝑚𝐻2𝑂 pressure 

triggering, 1l/min flow triggering) αυξάνεται ο κίνδυνος να αυτοδιεγείρεται ο αναπνευστήρας 

(autotriggering), δηλαδή να διεγείρεται χωρίς εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς. 
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Σε όλα τα modes με εξαίρεση το Neurally Αdjusted Ventilatory Assist (NAVA) [4] για να διεγερθεί ο 

αναπνευστήρας πρέπει πρώτα ο ασθενής να αναπτύξει εισπνευστική προσπάθεια ίση με την ενδογενή θετική 

τελοεκπνευστική πίεση (intrinsic Positive End Expiratory Pressure, PEEPi) ώστε να την υπερνικήσει, και 

μετά αρχίζει η διαδικασία της ενεργοποίησης. 

 

 

Εικόνα 5.3 Ενεργοποίηση του αναπνευστήρα με μεταβλητή ενεργοποίησης την πίεση. Paw (airway pressure): πίεση 

αεραγωγού, Pes (esophageal pressure): πίεση στον οισοφάγο (εκφράζει την ενδοθωρακική πίεση), 𝑇𝑖  effort: χρόνος 

εισπνοής του ασθενούς, 𝑇𝑖  mach: χρόνος εισπνοής του αναπνευστήρα στο volume control. 

 

Εικόνα 5.4 Ενεργοποίηση του αναπνευστήρα. Σύγκριση μεταβλητής ενεργοποίησης πίεσης και ροής. Pressure: πίεση 

αεραγωγού, Flow: ροή αέρα, Pressure triggering: ενεργοποίηση του αναπνευστήρα μέσω της πίεσης των αεραγωγών, Flow 



105 

triggering: ενεργοποίηση του αναπνευστήρα μέσω της ροής στο κύκλωμα του αναπνευστήρα, Beginning of patient effort: 

έναρξη της εισπνευστικής προσπάθειας του ασθενούς, Trigger sensitivity: προκαθορισμένη τιμή προκειμένου να αρχίσει ο 

αναπνευστήρας να δίνει αέρα. 

5.3.2 Μηχανικός αερισμός ελεγχόμενης πίεσης (Pressure Control) 
Το pressure control (Εικόνα 5.5) είναι ένα mode που λειτουργεί τόσο όταν ο ασθενής βρίσκεται σε βαθιά 

καταστολή ή/και μυοχάλαση και ως εκ τούτου δεν κάνει εισπνευστικές προσπάθειες (pressure control 

mechanical ventilation), όσο και όταν ο ασθενής κάνει δικές του εισπνευστικές προσπάθειες (assist pressure 

control mechanical ventilation). 

 

Εικόνα 5.5 Μηχανικός αερισμός ελεγχόμενης πίεσης. 

Ο αναπνευστήρας χορηγεί στον ασθενή μια προκαθορισμένη πίεση σε κάθε εισπνοή. 

Ο όγκος που εισέρχεται στο αναπνευστικό σύστημα δεν ελέγχεται, αλλά εξαρτάται από τις μηχανικές 

ιδιότητες του αναπνευστικού συστήματος. Για παράδειγμα, για δεδομένη χορηγούμενη πίεση, όσο πιο 

δύσκαμπτο (χαμηλής ενδοτικότητας) είναι το αναπνευστικό σύστημα, τόσο μικρότερος είναι ο όγκος που 

λαμβάνει ο ασθενής. 

Επειδή ο αναπνευστήρας χορηγεί στον ασθενή σταθερή εισπνευστική πίεση για προεπιλεγμένο 

χρονικό διάστημα (χρόνος εφαρμογής θετικής πίεσης, set 𝑇𝑖), εισπνευστική ροή επιτυγχάνεται για όσο χρόνο 

η χορηγούμενη πίεση είναι μεγαλύτερη της ενδοκυψελιδικής. Στην αρχή του χρόνου εφαρμογής θετικής 

πίεσης το αναπνευστικό σύστημα βρίσκεται στον τελοεκπνευστικό του όγκο και η ενδοκυψελιδική πίεση 

είναι χαμηλή. Όσο εκπτύσσεται το αναπνευστικό σύστημα από την είσοδο του εισπνεόμενου μείγματος, τόσο 

αυξάνεται η ενδοκυψελιδική πίεση λόγω των ελαστικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήματος, (όσο 

αυξάνεται ο όγκος του αναπνευστικού συστήματος τόσο αυξάνεται η πίεση επαναφοράς - recoil pressure). Αν 

η ενδοκυψελιδική πίεση εξισωθεί με τη χορηγούμενη πίεση πριν το τέλος του χρόνου εφαρμογής θετικής 

πίεσης, τότε στο σημείο αυτό η εισπνευστική ροή μηδενίζεται. Ο αναπνεόμενος όγκος έχει ήδη χορηγηθεί και 

ο αναπνευστήρας συνεχίζει να χορηγεί πίεση χωρίς αυτή να μπορεί να οδηγήσει σε εισπνευστική ροή, 

απαγορεύοντας όμως την εκπνοή, μέχρι τη λήξη του χρόνου εφαρμογής θετικής πίεσης. Η περίοδος αυτή 

λειτουργεί ως παύση (Tpause). Στην περίπτωση αυτή, ο μόνος τρόπος αύξησης του αναπνεόμενου όγκου είναι 

η αύξηση της χορηγούμενης από τον αναπνευστήρα πίεσης. Αν, όσο διαρκεί ο χρόνος εφαρμογής θετικής 
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πίεσης ,η πίεση είναι μεγαλύτερη της ενδοκυψελιδικής, η εισπνευστική ροή θα διατηρείται μέχρι το τέλος του 

χρόνου εφαρμογής θετικής πίεσης. Στην περίπτωση αυτή η παράταση του χρόνου εφαρμογής θετικής πίεσης 

οδηγεί σε αύξηση του αναπνεόμενου όγκου. 

5.3.2.1 Ποιες μεταβλητές ρυθμίζονται στον μηχανικό αερισμό ελεγχόμενης πίεσης; 
Στο pressure control ρυθμίζεται και η ελάχιστη αναπνευστική συχνότητα (set respiratory rate, set RR).Όταν ο 

ασθενής βρίσκεται σε βαθιά καταστολή ή/και μυοχάλαση και ως εκ τούτου δεν κάνει εισπνευστικές 

προσπάθειες (pressure control), τότε ο αναπνευστήρας θα του χορηγήσει ανά λεπτό όσες αναπνοές έχουν 

ρυθμιστεί από την ελάχιστη αναπνευστική συχνότητα. 

Ο ολικός χρόνος αναπνοής (Total time, 𝑇𝑡𝑜𝑡) είναι το άθροισμα του χρόνου εισπνοής (𝑇𝑖) και του 

χρόνου εκπνοής (𝑇𝑒), δηλαδή: 

𝑇𝑡𝑜𝑡 = 𝑇𝑖 + 𝑇𝑒 

Ο χρόνος εισπνοής είναι είτε ο set 𝑇𝑖 ή βραχύτερος, αν εξισωθούν νωρίτερα η χορηγούμενη και η 

ενδοκυψελιδική πίεση. 

5.3.2.2 Τι θα συμβεί αν ένας ασθενής που αερίζεται με pressure control κάνει δικές του 

αναπνευστικές προσπάθειες; 
Όταν ο ασθενής κάνει δικές του αναπνευστικές προσπάθειες (assist pressure control), τότε η οδηγός πίεση για 

την είσοδο του εισπνεόμενου μείγματος στον ασθενή είναι το άθροισμα της χορηγούμενης από τον 

αναπνευστήρα πίεσης και της πίεσης που γεννά η εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς. Η πίεση αυτή 

μπορεί να αυξομειώνεται σε κάθε εισπνευστική προσπάθεια, με συνέπεια να μεταβάλλεται ο αναπνεόμενος 

όγκος και ο χρόνος εισπνοής. 

Στο assist pressure control ο χρόνος εφαρμογής θετικής πίεσης (set 𝑇𝑖) είναι συχνά διαφορετικός από 

το χρόνο εισπνοής που θα επέλεγε το αναπνευστικό κέντρο του ασθενούς [1-5]. 

5.3.3 Μηχανικός αερισμός υποστήριξης πίεσης (Pressure Support) 
Το pressure support είναι ένα mode που λειτουργεί μόνο όταν ο ασθενής κάνει δικές του αναπνευστικές 

προσπάθειες (Εικόνα 5.6). Στο pressure support ο αναπνευστήρας χορηγεί στον ασθενή μια προεπιλεγμένη 

σταθερή πίεση σε κάθε εισπνοή όμοια με το pressure control. Ο χρόνος που διαρκεί η χορήγηση της θετικής 

πίεσης δεν είναι προκαθορισμένος, δεν υπάρχει δηλαδή set 𝑇𝑖, αλλά εξαρτάται από τη διάρκεια της 

αναπνευστικής προσπάθειας του ασθενούς και τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα. Αυτό συμβαίνει διότι το 

κριτήριο τερματισμού της χορήγησης θετικής πίεσης από τον αναπνευστήρα (cycling-off criterion) είναι η 

πτώση της εισπνευστικής ροής κάτω από ένα προκαθορισμένο ποσοστό της μέγιστης ροής που επιτεύχθηκε 

κατά τη διάρκεια της εισπνοής. 

 



107 

 

Εικόνα 5.6 Κυματομορφές αναπνευστήρα σε μηχανικό αερισμό υποστήριξης πίεσης (pressure support). Flow: ροή αέρα, 

Pressure: πίεση αεραγωγού, Volume: όγκος, Time: χρόνος. 

Η λογική του pressure support είναι να συγχρονίσει όσο καλύτερα γίνεται τη διάρκεια χορήγησης 

πίεσης με την εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς. Στην αρχή της εισπνοής το αναπνευστικό σύστημα 

βρίσκεται στον τελοεκπνευστικό του όγκο και η ενδοκυψελιδική πίεση είναι χαμηλή. Όσο εκπτύσσεται το 

αναπνευστικό σύστημα από την είσοδο του εισπνεόμενου μείγματος, τόσο αυξάνεται η ενδοκυψελιδική πίεση 

λόγω των ελαστικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήματος. Όσο αυξάνεται ο όγκος του ανπνευστικού 

συστήματος, αυξάνεται η πίεση επαναφοράς (recoil pressure). Η οδηγός πίεση για την είσοδο του 

εισπνεόμενου μείγματος στον ασθενή είναι το άθροισμα της χορηγούμενη πίεσης από τον αναπνευστήρα και 

της πίεσης που γεννά η εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς. Συνεπώς, η μέγιστη εισπνευστική ροή 

επιτυγχάνεται λίγο μετά την έναρξη της εισπνοής, όταν η εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς είναι 

μέγιστη και η ενδοκυψελιδική πίεση μικρή. Όσο συνεχίζεται η εισπνευστική προσπάθεια, ο αναπνευστήρας 

χορηγεί την προκαθορισμένη πίεση και συνεχίζεται η εισπνευστική ροή, η οποία όμως συνεχώς μειώνεται. 

Αυτό συμβαίνει καθώς το αναπνευστικό σύστημα όσο αυξάνει ο όγκος αντιστέκεται περισσότερο στην 

περαιτέρω έκπτυξή του διότι αυξάνεται η ενδοκυψελιδική πίεση. Όταν ο ασθενής τερματίσει την 

εισπνευστική προσπάθεια, η οδηγός πίεση ελαχιστοποιείται διότι παραμένει μόνο η χορηγούμενη από τον 

αναπνευστήρα πίεση. Η ενδοκυψελιδική πίεση είναι πλέον μεγάλη και άρα η εισπνευστική ροή 

ελαχιστοποιείται. Συνεπώς η εισπνευστική ροή μειώνεται κάτω από το προκαθορισμένο ποσοστό-ουδό της 

μέγιστης ροής που επετεύχθη κατά τη διάρκεια της εισπνοής (cycling-off criterion), χρονικά κοντά στο τέλος 

της εισπνευστικής προσπάθειας του ασθενούς. Στο σημείο αυτό ο αναπνευστήρας παύει να χορηγεί πίεση και 

επιτρέπει την εκπνοή του ασθενούς. Το πότε ακριβώς εξαρτάται από τις μηχανικές ιδιότητες και το 

προκαθορισμένο ποσοστό-ουδό της μέγιστης ροής (συνήθως προκαθορίζεται το 25% της μέγιστης 

εισπνευστικής ροής) (Εικόνα 5.7). Ασφαλώς, ο τερματισμός της εισπνευστικής προσπάθειας του ασθενούς 

δεν συμπίπτει ακριβώς με τον τερματισμό της χορήγησης πίεσης από τον αναπνευστήρα. Ο συγχρονισμός που 

επιτυγχάνεται συνήθως είναι αρκετά ικανοποιητικός. 
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Εικόνα 5.7 Το τέλος της μηχανικής εισπνοής, δηλαδή της χορήγησης πίεσης, στον μηχανικό αερισμό υποστήριξης πίεσης 

(pressure support) εξαρτάται από το προκαθορισμένο ποσοστό-ουδό της μέγιστης εισπνευστικής ροής (εν προκειμένω το 

προκαθορισμένο ποσοστό-ουδός είναι 25% της μέγιστης εισπνευστικής ροής). Η κόκκινη γραμμή αντιστοιχεί στην 

εισπνευστική ροή. Flow: ροή αέρα, Time: χρόνος, T.I.: εισπνευστικός (μηχανικός) χρόνος (δηλαδή ο χρόνος που ο 

αναπνευστήρας εφαρμόζει την πίεση), Expiratory threshold: προκαθορισμένο ποσοστό-ουδός της μέγιστης εισπνευστικής 

ροής. 

5.3.3.1 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του αερισμού υποστήριξης πίεσης έναντι του αερισμού 

ελεγχόμενης πίεσης και ελεγχόμενου όγκου; 
Στο pressure support η οδηγός πίεση για την είσοδο του εισπνεόμενου αέρα στον ασθενή είναι το άθροισμα 

της χορηγούμενη πίεσης από τον αναπνευστήρα και της πίεσης που γεννά η εισπνευστική προσπάθεια του 

ασθενούς. Επειδή η εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς δεν είναι πάντα σταθερή, ο όγκος που λαμβάνει ο 

ασθενής είναι μεταβαλλόμενος, ταιριάζει δηλαδή περισσότερο με την φυσιολογική αναπνοή. 

Το pressure support είναι αποτελεσματικός τρόπος υποβοήθησης των αναπνευστικών μυών. Αυτό συμβαίνει 

διότι η υποβοήθηση είναι συνεχής σε κάθε εισπνευστική προσπάθεια και το αναπνευστικό κέντρο έχει τη 

δυνατότητα να την αντιληφθεί και να μειώσει ανάλογα την νευρική διέγερση προς τους αναπνευστικούς μύες 

[1-5]. Επιπλέον η μεταβλητότητα του εισπνευστικού χρόνου (Τi), ανάλογα με την μεταβαλλόμενη 

εισπνευστική ροή και άρα την προσπάθεια του ασθενούς, επιτρέπει τη μείωση της καταστολής λόγω της 

δυνατότητας βέλτιστης συνεργασίας ασθενούς-αναπνευστήρα συγκριτικά με τον ελεγχόμενο αερισμό 

(volume ή pressure control). 

5.3.4 Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός 
(Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation, SIMV) 

Το SIMV είναι ένα mode όπου ο ασθενής κάνει δικές του εισπνευστικές προσπάθειες και διαλειπόντως 

(intermittently) λαμβάνει έναν αριθμό υποχρεωτικών (mandatory) αναπνοών, συγχρονισμένων (synchronized) 

με τις εισπνευστικές προσπάθειες (Εικόνα 5.8). 
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Εικόνα 5.8 Κυματομορφές αναπνευστήρα σε μηχανικό αερισμό Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation ( SIMV). 

Flow: ροή αέρα, Pressure: πίεση αεραγωγού, Volume: όγκος, Time: χρόνος. 

Στο SIMV ο αναπνευστήρας χορηγεί στον ασθενή έναν αριθμό υποχρεωτικών (mandatory) 

αναπνοών. Οι αναπνοές αυτές μπορεί να είναι είτε volume control είτε pressure control. Ανάμεσα στις 

υποχρεωτικές αναπνοές ο ασθενής μπορεί να αναπνέει χωρίς υποβοήθηση – αυτόματα. Υπάρχει η δυνατότητα 

χορήγησης pressure support σε κάθε αυτόματη αναπνοή. 

Το SIMV είναι ο λιγότερο αποτελεσματικός τρόπος υποβοήθησης των αναπνευστικών μυών. Αυτό 

συμβαίνει διότι η υποβοήθηση είναι διαλείπουσα και το αναπνευστικό κέντρο δεν έχει τη δυνατότητα να την 

αντιληφθεί και να μειώσει ανάλογα την νευρική διέγερση προς τους αναπνευστικούς μύς. Έτσι το SIMV είναι 

ο λιγότερο αποτελεσματικός τρόπος αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα (weaning) και δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό. 

5.3.5 Σε τι διαφέρει η μηχανική υποστήριξη με συνεχή θετική πίεση (Continuous 

Positive Airway Pressure Ventilation, CPAP) από τη θετική τελοεκπνευστική πίεση 

(Positive End Expiratory Pressure, PEEP); 
Στους αναπνευστήρες που χρησιμοποιούνται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας η CPAP και η PEEP είναι 

κατ’ ουσίαν οι ίδιες. Πρόκειται για συνεχή χορήγηση σταθερής πίεσης από τον αναπνευστήρα. Όταν ο 

ασθενής αναπνέει αυτόματα, χωρίς άλλη υποβοήθηση, ξεκινώντας την εισπνοή του από τον τελοεκπνευστικό 

όγκο που καθορίζει η χορηγούμενη πίεση, ονομάζεται CPAP. Όταν κατά τη διάρκεια της εισπνοής ο ασθενής 

δέχεται υποβοήθηση (πίεση ή ροή-όγκο), τότε ονομάζεται PEEP. Για παράδειγμα, στο pressure support η 

χορηγούμενη πίεση προστίθεται στην PEEP. Έτσι, κατά τη διάρκεια της εισπνοής, ο ασθενής λαμβάνει 

συνολική πίεση ίση με το άθροισμα της PEEP και της προεπιλεγμένης χορηγούμενης πίεσης pressure support, 

ενώ στην εκπνοή μόνο την PEEP [1-6]. 
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5.3.6 Άλλα μοντέλα μηχανικού αερισμού 
Υπάρχουν αρκετά ακόμη, λιγότερο σημαντικά, μοντέλα μηχανικού αερισμού που χρησιμοποιούνται σε 

ειδικές περιπτώσεις στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. 

Περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτά θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους: 

 

Bilevel, BiPAP, Bivent, APRV (Airway Pressure Release Ventilation), εδώ. 

Αυτορυθμιζόμενα modes μεταξύ διαδοχικών αναπνοών: Pressure Regulated Volume Control, εδώ. 

Volume support, εδώ. 

Αυτορυθμιζόμενα modes κατά τη διάρκεια μίας αναπνοής: Proportional Assist Ventilation, εδώ. 

Neurally adjusted Ventilatory Assist (NAVA), εδώ: 

 

Για σπανιότερες εφαρμογές μηχανικού αερισμού, (π.χ. High frequency oscillation), θα βρείτε μια 

παρουσίαση εδώ. 

 

5.4 Παρακολούθηση των ασθενών που βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό 
Η αντιμετώπιση των ασθενών που δέχονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής απαιτεί τη συστηματική 

συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων από τη συνεχή παρακολούθηση (monitoring) κυρίως 

της κυκλοφορίας και της αναπνοής του ασθενούς. Μόνο με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να προληφθούν 

τυχόν μηχανικές ανεπάρκειες του αναπνευστήρα (π.χ. αποσύνδεση ή ανάπτυξη υπερβολικά υψηλών πιέσεων) 

και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες παρενέργειες. Γενικά, οι ασθενείς που είναι συνδεδεμένοι με 

αναπνευστήρα δεν πρέπει ποτέ να παραμένουν χωρίς συνεχή παρακολούθηση. Το νοσηλευτικό προσωπικό θα 

πρέπει να είναι σε συνεχή εγρήγορση για τυχόν ξαφνικές μεταβολές στη λειτουργία του μηχανήματος ή για 

τυχόν εμφάνιση έντονης δυσφορίας του ασθενή. Η συνεχής και εξειδικευμένη, από πεπειραμένο προσωπικό, 

νοσηλευτική φροντίδα και παρακολούθηση αυτών των ασθενών, που συχνά είναι σε καταστολή, παίζει 

σημαντικό ρόλο στη σωστή αντιμετώπισή τους και την επιτυχία της έκβασης. 

Αρχική αξιολόγηση: Μόλις ο ασθενής συνδεθεί με τον αναπνευστήρα, πρέπει να επιβεβαιώνεται η 

σωστή θέση του ενδοτραχειακού σωλήνα στην τραχεία, η είσοδος ικανού όγκου αερίων στους πνεύμονες και 

η αιμοδυναμική κατάστασή του ως εξής : 

 Με την ακρόαση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος. Υπενθυμίζεται ότι, αν και είναι 

καθιερωμένη πρακτική, η ακρόαση για αμφοτερόπλευρο αναπνευστικό ψιθύρισμα δεν είναι 

αξιόπιστη μέθοδος για τον έλεγχο της θέσης του ενδοτραχειακού σωλήνα. Συγκεκριμένα, η 

ύπαρξη αναπνευστικού ψιθυρίσματος αμφοτερόπλευρα δεν αποκλείει ούτε την εκλεκτική 

διασωλήνωση του ενός πνεύμονα ούτε την διασωλήνωση του οισοφάγου. Επομένως, για να 

προσδιοριστεί η θέση του σωλήνα θα πρέπει να γίνεται συστηματικά ακτινογραφία θώρακα 

(το άκρο του σωλήνα πρέπει να βρίσκεται 3-5cm από την τρόπιδα). 

 Με τη μέτρηση του εκπνεόμενου όγκου αέρα. 

 Με την αξιολόγηση των ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση, σφύξεις, χρώμα δέρματος) και 

του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. 

 Με τον έλεγχο των αερίων αίματος 20-30 λεπτά μετά την έναρξη της μηχανικής αναπνοής. 

 Με την ακτινογραφία θώρακα. 

 Με την ενεργοποίηση των συναγερμών της πίεσης, του όγκου, του ποσοστού του οξυγόνου 

στον εισπνεόμενο αέρα (FiO2) που περιφρουρούν την καλή λειτουργία του αναπνευστήρα 

και τον επαρκή αερισμό του ασθενούς. 

 Με την παρακολούθηση της μηχανικής των πνευμόνων και των κυματομορφών πίεσης και 

ροής στον αναπνευστήρα. 

 Με τη μέτρηση του εκπνεόμενου διοξειδίου του άνθρακα [2,7,8]. 

 

5.5 Επιπλοκές του μηχανικού αερισμού 
Η εφαρμογή μηχανικού αερισμού προσφέρει αναμφισβήτητα οφέλη αλλά όμως δεν στερείται επιπλοκών που 

συνδέονται κυρίως με τη χρονική διάρκειά του και τη βαρύτητα της πάθησης. Πιο συχνά εμφανίζονται 

επιπλοκές από το κυκλοφορικό, το αναπνευστικό, το ουροποιητικό και το γαστρεντερικό σύστημα, και την 

εγκεφαλική και σπλαχνική κυκλοφορία. Οι σπουδαιότερες επιπλοκές είναι: 

http://www.aarc.org/webcasts/bilevel-ventilation-theory-application/
https://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/prvc.htm
http://www.respiratoryupdate.com/members/VS_Volume_Support.cfm
http://www.lhsc.on.ca/Health_Professionals/CCTC/edubriefs/ProportionalAssistVentilationPAV2010
http://www.maquet.com/int/products/nava/
http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/10dd784d61/
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5.5.1. Κυκλοφορικό σύστημα 
Η έκπτυξη των πνευμόνων με θετική πίεση μπορεί να μειώσει την πλήρωση των κοιλιών με τους εξής 

τρόπους: 

 

1. Η θετική ενδοθωρακική πίεση ελαττώνει τη διαφορά πίεσης που ευνοεί τη φλεβική επάνοδο του 

αίματος στο θώρακα. 

2. Οποιαδήποτε αύξηση της θετικής πίεσης στην εξωτερική επιφάνεια των κοιλιών ελαττώνει την 

διατασιμότητα των κοιλιών και αυτό μειώνει την πλήρωσή τους κατά τη διάρκεια της διαστολής. 

3. Η συμπίεση των πνευμονικών αιμοφόρων αγγείων ελαττώνει την πλήρωση της αριστερής κοιλίας 

μειώνοντας την είσοδο φλεβικού αίματος στις αριστερές κοιλότητες της καρδιάς ή παρεμποδίζοντας 

την εξώθηση αίματος από την δεξιά καρδιά. Στην περίπτωση αυτή, η δεξιά κοιλία μπορεί να διαταθεί 

και να παρεκτοπίσει το μεσοκοιλιακό διάφραγμα προς την αριστερή κοιλία, μειώνοντας έτσι την 

χωρητικότητά της. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως αλληλεξάρτηση των κοιλιών (ventricular 

interdependence) και αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς με τους οποίους η δεξιά καρδιακή 

ανεπάρκεια μπορεί να διαταράξει την απόδοση της αριστερής καρδιάς. 

Όταν αρχίζει ο μηχανικός αερισμός θετικής πίεσης κατά κανόνα παρατηρείται μείωση της καρδιακής 

παροχής και πτώση της αρτηριακής πίεσης, που είναι περισσότερο εκσεσημασμένη και μεγαλύτερης 

διάρκειας όταν συνυπάρχει υποογκαιμία. Όταν τα φυσιολογικά αγγειακά αντανακλαστικά λειτουργούν, τότε 

λόγω της αύξησης του τόνου των περιφερικών φλεβών η φυσιολογική διαφορά πίεσης μεταξύ της 

περιφέρειας και του δεξιού κόλπου αποκαθίσταται, η φλεβική επιστροφή και η καρδιακή παροχή αυξάνουν, 

και η αρτηριακή πίεση επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα. Όταν όμως υπάρχει υπογκαιμία ή διαταραχή 

του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, ο αντιρροπιστικός αυτός μηχανισμός είναι ανεπαρκής και η πτώση 

της αρτηριακής πίεσης είναι έντονη και παρατεταμένη. Η ανεπιθύμητη αυτή επίδραση του μηχανικού 

αερισμού θετικής πίεσης μπορεί να μειωθεί με τη χορήγηση φυσιολογικού ορού ή κάποιου 

αγγειοσυσπαστικού κατά την έναρξή του, καθώς και με τη σμίκρυνση του χρόνου εισπνοής, π.χ. διατήρηση 

του λόγου της διάρκειας της εισπνοής προς την διάρκεια της εκπνοής μικρότερου από 1/2. 

Ενώ η συμπίεση των κοιλιών κατά την διάρκεια του μηχανικού αερισμού θετικής πίεσης 

παρεμποδίζει την πλήρωση των κοιλιών κατά τη διαστολή, η ίδια συμπίεση διευκολύνει την κένωση των 

κοιλιών κατά τη συστολή. Έτσι, σε περιπτώσεις σοβαρής αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας, η εφαρμογή του 

μηχανικού αερισμού θετικής πίεσης όχι μόνο δεν μειώνει την καρδιακή απόδοση, αλλά, αντίθετα, μπορεί να 

την αυξήσει. Πράγματι έχει παρατηρηθεί αύξηση του όγκου παλμού της αριστερής κοιλίας κατά την αρχή της 

εισπνοής που έχει αποδοθεί στη μείωση του μεταφορτίου της ως συνέπεια της συμπίεσης των τοιχωμάτων της 

αριστερής κοιλίας κατά τη θετικοποίηση της ενδοθωρακικής πίεσης. 

Εκτός από τις παραπάνω άμεσες αιμοδυναμικές επιπτώσεις, ο μηχανικός αερισμός θετικής πίεσης 

προκαλεί αύξηση της έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης και κατακράτηση νερού. 

5.5.2. Αναπνευστικό σύστημα 
Με την εφαρμογή μηχανικού αερισμού μειώνεται δραστικά η κατανάλωση οξυγόνου από τους 

αναπνευστικούς μύς προς όφελος άλλων ζωτικών οργάνων (εγκέφαλος-καρδιά). Επίσης βελτιώνεται η 

οξυγόνωση του αρτηριακού αίματος. Στον μηχανικό αερισμό θετικής πίεσης αερίζονται καλύτερα οι 

υπερκείμενες περιοχές του πνεύμονα, ενώ η αιμάτωσή του είναι φτωχότερη και έτσι προκαλείται αυξημένη 

φλεβική πρόσμιξη. 

Ένας από τους προβληματισμούς που υπάρχουν είναι ο κίνδυνος ρήξης των κυψελίδων που συμβαίνει 

σε ποσοστό μέχρι και 25% των ασθενών. Η ρήξη αυτή μπορεί να είναι αποτέλεσμα υπερβολικής πίεσης 

(βαροτραύμα, πιεσοτραύμα) ή υπερδιάτασης. Μπορεί δε να εκδηλωθεί σαν διάμεσο πνευμονικό εμφύσημα, 

πνευμομεσοθωράκιο, υποδόριο εμφύσημα, πνευμοπεριτόναιο και σαν πνευμοθώρακας με ή χωρίς τάση. 

Άλλες βλάβες του πνευμονικού παρεγχύματος που σχετίζονται με τον μηχανικό αερισμό είναι το 

ατελεκτραύμα που προκαλείται από την περιοδική ατελεκτασία κυψελίδων και το βιοτραύμα που προκαλείται 

από την απελευθέρωση παραγόντων φλεγμονής. Στο σύνολό τους αυτές οι διεργασίες προκαλούν τη βλάβη 

του πνεύμονα που σχετίζεται με το μηχανικό αερισμό (Ventilator Induced Lung Injury, VILI). 

Τέλος παρουσιάζονται επιγραμματικά οι επιπλοκές που σχετίζονται άμεσα με τους τεχνητούς 

αεραγωγούς (ενδοτραχειακούς και τραχειοστομίας) που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή μηχανικού 

αερισμού: 

 Aποτυχημένη διασωλήνωση 
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 Μετατόπιση τραχειοσωλήνα 

 Μερική ή πλήρης απόφραξη του σωλήνα από εκκρίσεις ή αίμα 

 Στεγανότητας από το cuff 

 Κήλη του cuff 

 Τοπικός ερεθισμός από το σωλήνα 

 Μαζική αιμορραγία (τρώση ανωνύμου αρτηρίας) 

 Κάκωση οδόντων 

 Iσχαιμία, νέκρωση οπισθίου λαρυγγικού τοιχώματος 

 Eκλεκτική διασωλήνωση, συνήθως δεξιού στελεχιαίου βρόγχου 

 Παραρρινοκολπίτιδα 

 Εξέλκωση λάρυγγα, κοκκιώματα λάρυγγα, πάρεση φωνητικών χορδών, λαρυγγικό οίδημα 

 Πνευμοθώρακας 

 Στένωση, νέκρωση τραχείας 

 Εισρόφηση 

 Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο [1, 2, 8] 

 

5.6 Αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα 
Αν και ο μηχανικός αερισμός είναι μια αποτελεσματική μορφή θεραπείας της αναπνευστικής ανεπάρκειας, η 

χρήση του σχετίζεται με πολλές επιπλοκές όπως βαροτραύμα, έκπτωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας, 

βλάβες της τραχείας, λοίμωξη και τοξικότητα από οξυγόνο. Η μη απαραίτητη παράταση της αναπνευστικής 

υποστήριξης αυξάνει την πιθανότητα αυτών των κινδύνων. Από την άλλη μεριά, η πρόωρη διακοπή του 

μηχανικού αερισμού που οδηγεί σε επανα-διασωλήνωση, μπορεί να αυξήσει τη νοσηρότητα, τη θνητότητα, 

την παραμονή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και την πιθανότητα μεταφοράς του ασθενούς σε μονάδες 

μακροχρόνιας εξάρτησης από τον αναπνευστήρα αντί στο σπίτι του. 

Σημαντικός αριθμός ασθενών συνεχίζουν να λαμβάνουν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής παρά το 

γεγονός οτι δεν τη χρειάζονται πραγματικά. Αυτό φαίνεται από την έκβαση των ασθενών που 

αποσωληνώνονται μη προγραμματισμένα (δηλαδή αποσωληνώνονται οι ασθενείς από μόνοι τους ή τυχαία). 

Το ποσοστό επαναδιασωλήνωσης σε αυτούς τους ασθενείς ποικίλλει από 31% έως 78%, το οποίο σημαίνει 

ότι 22-69% των ασθενών παρέμεναν διασωληνωμένοι χωρίς να χρειάζονται μηχανικό αερισμό, αφού αυτοί οι 

ασθενείς δεν χρειάστηκε να διασωληνωθούν ξανά. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμη και 

εξαίρετοι ιατροί δεν κρίνουν σωστά βάσει κλινικών στοιχείων πότε ένας ασθενής μπορεί να αποδεσμευτεί 

από τον αναπνευστήρα. 

Ωστόσο, τυχαιοποιημένες προοπτικές ελεγχόμενες μελέτες έδειξαν ότι η συνολική διάρκεια του 

μηχανικού αερισμού, καθώς και ο χρόνος που δαπανάται στη διαδικασία αποδέσμευσης από τον 

αναπνευστήρα μπορούν να μειωθούν με την υιοθέτηση ειδικών στρατηγικών. Σε αυτές περιλαμβάνεται η 

συστηματική καθημερινή εξέταση της αναπνευστικής λειτουργίας, ακολουθούμενης από δοκιμασία 

αυτόματης αναπνοής προκειμένου να καθοριστεί το νωρίτερο δυνατό πότε ένας ασθενής μπορεί να 

αποδεσμευτεί και η καθιέρωση πρωτοκόλλων για ασθενείς με δύσκολη αποδέσμευση. 

5.6.1 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την αποδέσμευση ενός ασθενούς από τον 

αναπνευστήρα; 
Πριν αρχίσει η διαδικασία αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα, πρέπει να έχει βελτιωθεί η υποκείμενη 

νόσος η οποία ευθύνεται για την οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια που οδήγησε στον μηχανικό αερισμό. Ο 

ασθενής πρέπει να είναι αιμοδυναμικά σταθερός (απουσία ισχαιμίας του μυοκαρδίου, απουσία καταπληξίας, 

ανάγκης για αγγειοσυσπαστικούς παράγοντες και απουσία αρρυθμίας), με επαρκή οξυγόνωση (𝑃𝑎𝑂2 >
60𝑚𝑚𝐻𝑔 με 𝐹𝑖𝑂2 ≤ 0.4 και 𝑃𝐸𝐸𝑃 < 5𝑐𝑚𝐻2𝑂), και χωρίς σοβαρή λοίμωξη, διέγερση ή εμφανή καταστολή 

του κεντρικού νευρικού συστήματος [2,9]. 

5.6.2 Ποιοι δείκτες προβλέπουν την επιτυχή αποδέσμευση του ασθενούς από τον 

αναπνευστήρα; 
Είναι εξαιρετικά επιθυμητό να έχουμε αντικειμενικές μετρήσεις-δείκτες που να μπορούν να βοηθήσουν τους 

ιατρούς να αποφασίσουν σχετικά με την αποδέσμευση του ασθενούς από τον αναπνευστήρα. Έχουν προταθεί 



113 

αρκετές μετρήσιμες παράμετροι και υπολογιζόμενες μεταβλητές ως δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την πρόβλεψη της έκβασης της διαδικασίας αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα. 

Ο λόγος της αναπνευστικής συχνότητας προς τον αναπνεόμενο όγκο (f/Vt) μετρημένος το 2ο με 3ο λεπτό 

αυτόματης αναπνοής μέσα από κύκλωμα σχήματος Τ (T-piece) έχει την καλύτερη προγνωστική αξία από τους 

δείκτες που υπάρχουν σήμερα. Επίσης είναι εύκολο να μετρηθεί και δεν απαιτεί ούτε συνεργασία εκ μέρους 

του ασθενούς ούτε ειδικά όργανα. Η οριακή τιμή (ουδός) είναι 105 αναπνοές/min *L. Μικρότερες τιμές 

προβλέπουν την επιτυχή αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα. 

5.6.2.1 Πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται οι δείκτες προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία 

αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα και να μειωθεί η ολική διάρκεια του μηχανικού 

αερισμού; 
Η καλύτερη προσέγγιση είναι να χρησιμοποιούνται οι δείκτες για τη συστηματική καθημερινή εξέταση της 

αναπνευστικής λειτουργίας. Αυτό θα βοηθήσει να εντοπιστούν έγκαιρα οι ασθενείς που μπορούν να 

αναπνεύσουν αυτόματα και έτσι έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποδεσμευτούν από τον αναπνευστήρα 

με επιτυχία. Αυτό θα οδηγήσει ασφαλώς σε μείωση της διάρκειας του μηχανικού αερισμού διότι θα 

αποφευχθεί η συχνή μη απαραίτητη παράταση της υποστήριξης με αναπνευστήρα. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής είναι η καθημερινή διακοπή της καταστολής μόλις ο ασθενής 

βελτιωθεί κλινικά για να είναι εφικτή η καθημερινή εξέταση της αναπνευστικής λειτουργίας. 

5.6.3 Αρχική δοκιμασία αυτόματης αναπνοής 
Η δοκιμασία αυτόματης αναπνοής μπορεί να γίνει με έναν από τους εξής δύο τρόπους: 

1. Μέσω ενός κυκλώματος T-piece. 

2. Μέσω ενός κυκλώματος αναπνευστήρα με υποστήριξη πίεσης (pressure support) ή συνεχή θετική 

πίεση αεραγωγών (CPAP) 7 έως 8𝑐𝑚𝐻2𝑂 για την αντιστάθμιση του επιπλέον αναπνευστικού έργου 

που δημιουργεί το κύκλωμα του αναπνευστήρα. 

Και στις δυο περιπτώσεις η 𝐹𝑖𝑂2 πρέπει να ρυθμίζεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό που χρησιμοποιείται 

στη διάρκεια του μηχανικού αερισμού (𝐹𝑖𝑂2 ≤ 0.4). Η διάρκεια της δοκιμασίας αυτόματης αναπνοής μπορεί 

να είναι δύο ώρες έως μόνο 30 λεπτά. Όταν ο ασθενής παραμένει κλινικά σταθερός χωρίς σημεία αποτυχίας-

δυσανεξίας (ορίζεται παρακάτω) έως το τέλος αυτής της περιόδου, τότε θεωρείται ότι η δοκιμασία αυτόματης 

αναπνοής είναι επιτυχής και ο ασθενής αποσωληνώνεται. Αν κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας αυτόματης 

αναπνοής ο ασθενής αναπτύξει σημεία αποτυχίας-δυσανεξίας, επαναφέρεται ο μηχανικός αερισμός [2, 9]. 

5.6.3.1 Ποια σημεία δυσανεξίας επιβάλλουν την επαναφορά του ασθενούς σε μηχανικό αερισμό; 
Τα σημεία αποτυχίας-δυσανεξίας θεωρούνται ότι είναι τα εξής: 

 Αύξηση της αναπνευστικής συχνότητας > 35 αναπνοές /λεπτό 

 Αύξηση ή μείωση της αρτηριακής πίεσης κατά >20% ή πάνω από 180 mmHg ή κάτω από 90 

mmHg 

 Αύξηση ή μείωση της καρδιακής συχνότητας κατά >20% 

 Κορεσμός αιμοσφαιρίνης με οξυγόνο στο αρτηριακό αίμα (𝑆𝑎𝑂2) < 90% ή 𝑃𝑎𝑂2<60 mmHg 

 Αύξηση της 𝑃𝑎𝐶𝑂2>8 mmHg 

 Μείωση του 𝑝𝐻 <7.3 

 Ανάπτυξη καρδιακών αρρυθμιών 

 Εμφάνιση εφίδρωσης (κρύος ιδρώτας) 

 Εμφάνιση σημείων αυξημένου αναπνευστικού έργου 

 Χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών 

 Παράδοξες ή μη συγχρονισμένες αναπνευστικές κινήσεις θωρακικού τοιχώματος-ανωτέρας 

κοιλίας 

 Εισολκή μεσοπλεύριων διαστημάτων 

 Παράπονα από τον ασθενή για δύσπνοια ή άγχος που δεν υποχωρούν με τον καθησυχασμό. 
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5.6.4 Ποιο ποσοστό ασθενών ολοκληρώνουν επιτυχώς τη δοκιμασία αυτόματης 

αναπνοής; 
Το ποσοστό των ασθενών που ολοκληρώνουν επιτυχώς τη δοκιμασία αυτόματης αναπνοής και 

αποσωληνώνονται χωρίς να χρειάζονται επαναδιασωλήνωση είναι περίπου 60% των ασθενών που απαιτούν 

μηχανικό αερισμό για περισσότερες από 24 ώρες. Το υπόλοιπο 40% των ασθενών υπό μηχανικό αερισμό είτε 

δεν επιτυγχάνουν στην αρχική δοκιμή αυτόματης αναπνοής (24%), είτε χρειάζονται εκ νέου διασωλήνωση 

μετά την αρχική αποσωλήνωση (16%). Τα αίτια και η παθοφυσιολογία της εξάρτησης των ασθενών αυτών 

από τον αναπνευστήρα είναι πολύπλοκα, αλλά θα πρέπει να αναζητούνται επιμελώς προκειμένου να μπορούν 

να εφαρμοστούν θεραπευτικές στρατηγικές που να ανταποκρίνονται στην αιτιολογία. 

5.6.5 Ποιες τακτικές μπορούμε να εφαρμόσουμε για να πετύχουμε την αποδέσμευση του 

ασθενούς από τον αναπνευστήρα; 
Σε περιπτώσεις που η αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα είναι δύσκολη και η δοκιμασία αυτόματης 

αναπνοής αποτυγχάνει συνεχώς, μπορούμε να εφαρμόσουμε τις ακόλουθες τεχνικές: 

 

Ι. Αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα με T-piece 

Η αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα μπορεί να επιτευχθεί εναλλάσσοντας περιόδους πλήρους 

υποστήριξης από τον αναπνευστήρα με αυξανόμενες περιόδους αυτόματης αναπνοής μέσω κυκλώματος T-

piece. Με αυτήν τη μέθοδο οι περίοδοι αυτόματης αναπνοής αυξάνονται προοδευτικά ανάλογα με την 

αντοχή. Η αντοχή κρίνεται βάσει των ίδιων κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στην αρχική δοκιμασία 

αυτόματης αναπνοής. Γενικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν δυο διαφορετικά πρωτόκολλα: 

1. Δοκιμές T-piece μία φορά την ημέρα. Αν ο ασθενής αποτύχει στη δοκιμή, επαναφέρεται η μηχανική 

αναπνοή για 24 ώρες, οπότε επιχειρείται νέα δοκιμή. 

2. Διαλήπουσες δοκιμές με T-piece. Αν ο ασθενής αποτύχει στη δοκιμασία, επαναφέρεται η μηχανική 

αναπνοή για τουλάχιστον 1 ώρα και η δοκιμασία επαναλαμβάνεται μία ή περισσότερες φορές στη 

διάρκεια της ημέρας. 

Αν και κλασική, αυτή η τεχνική αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα παραμένει εξαιρετικά 

ελκυστική. Οι διαλείπουσες περίοδοι αυτόματης αναπνοής μπορούν να θεωρηθούν ως μια μορφή εξάσκησης 

των μυών ενώ η χρήση του αναπνευστήρα παρέχει περιόδους ανάπαυσης των αναπνευστικών μυών. Οι 

δοκιμασίες αυτόματης αναπνοής πρέπει να ξεκινούν νωρίς το πρωί και να τελειώνουν το βράδυ έτσι ώστε ο 

ασθενής να μπορεί να ξεκουραστεί τη νύχτα. Μακροχρόνια ανάπαυση των αναπνευστικών μυών με τη χρήση 

μηχανικού αερισμού πρέπει να αποφεύγεται γιατί μπορεί να οδηγήσει σε ατροφία και βλάβη των 

αναπνευστικών μυών. 

 

ΙΙ. Αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα με pressure support 

To pressure support παρέχει ένα προκαθορισμένο επίπεδο πίεσης στον αεραγωγό κατά τη διάρκεια 

των προσπαθειών αυτόματης αναπνοής. Στη διάρκεια της διαδικασίας αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα 

η πίεση αρχικά τιτλοποιείται σε επίπεδο επαρκές για την επίτευξη αναπνευστικής συχνότητας 20 έως 30 

αναπνοές/ λεπτό. Τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα το επίπεδο υποστήριξης πίεσης μειώνεται κατά 2 έως 4 

cmH2O. Αν ο ασθενής αναπτύξει σημεία αποτυχίας-δυσανεξίας το επίπεδο υποστήριξης αυξάνεται και πάλι 

και το αίτιο της επιδείνωση αναζητείται και, όταν είναι δυνατόν, αντιστρέφεται. Η αποδέσμευση από τον 

αναπνευστήρα είναι πλήρης όταν ο ασθενής μπορεί να αναπνεύσει αυτόματα και το επίπεδο πίεσης είναι 5 

έως 8 cmH2O, κάτι που απαιτείται για την υπερνίκηση της αντίστασης του ενδοτραχειακού καθετήρα και του 

κυκλώματος του αναπνευστήρα. 

 

ΙΙΙ. Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός 

Μια καινοτόμος τεχνική αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα είναι ο μη επεμβατικός μηχανικός 

αερισμός θετικής πίεσης, που όμως έχει ένδειξη μόνο σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ). Μετά από 48 ώρες επεμβατικού μηχανικού αερισμού, ασθενείς με ΧΑΠ που αποτυγχάνουν σε μια 

δοκιμασία T-piece μπορούν να αποσωληνωθούν και να εφαρμοστεί άμεσα μη επεμβατικός μηχανικός 

αερισμός. Εναλλακτικά μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός μπορεί να εφαρμοστεί προληπτικά σε ασθενείς 

με ΧΑΠ που ολοκληρώνουν επιτυχώς τη δοκιμασία αυτόματης αναπνοής με T-piece. 

 

IV.Τραχειοστομία 
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Η τραχειοστομία εκτελείται σε ασθενείς που είτε έχουν αποτύχει να αποδεσμευτούν από τον αναπνευστήρα 

μετά από 7-10 ημέρες μηχανικής υποστήριξης, είτε δεν προβλέπεται ταχεία βελτίωση της υποκείμενης νόσου 

και παραμένουν υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Μπορεί να εκτελεστεί είτε χειρουργικά είτε με 

διαδερμική τεχνική. Τα πλεονεκτήματά της είναι η μείωση του νεκρού χώρου και των αντιστάσεων ροής 

αέρα, η δυνατότητα για ευκολότερη απομάκρυνση των εκκρίσεων (με συνέπεια την πιθανή μείωση των 

πνευμονιών που συνδέονται με τον αναπνευστήρα) και η αποφυγή επιπλοκών από το λάρυγγα και την τραχεία 

λόγω μακρόχρονης παραμονής του ενδοτραχειακού σωλήνα. Επιπρόσθετα μερικά είδη τραχειοσωλήνων 

επιτρέπουν την ομιλία του ασθενούς με ευεργετικά αποτελέσματα για την επικοινωνία και την ψυχολογία του. 

Η απομάκρυνση του σωλήνα τραχειοστομίας και η σύγκλιση της τραχειοστομίας πρέπει να γίνεται όταν ο 

ασθενής δεν χρειάζεται πλέον μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, δεν χρειάζεται υψηλά μείγματα οξυγόνου, 

ούτε αναρροφήσεις για απομάκρυνση των εκκρίσεων. Γίνεται είτε με τη χρήση διαδοχικά μειούμενου εύρους 

τραχειοσωλήνων, είτε με την αφαίρεση του τραχειοσωλήνα και την επικάλυψη της τραχειοστομίας. Σε 

ορισμένους ασθενείς η αποδέσμευση από τον μηχανικό αερισμό και η προστασία του αεραγωγού είναι 

αδύνατη, οπότε η τραχειοστομία παραμένει μόνιμα [1, 2]. 

5.7 Ποιες είναι οι διαφορές στα μοντέλα μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού 

συγκριτικά με εκείνα που εφαρμόζονται σε διασωληνωμένους ασθενείς; 
Στον μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό χρησιμοποιούνται τα ίδια modes που χρησιμοποιούνται στον 

επεμβατικό μηχανικό αερισμό αλλά με άλλη ονοματολογία. Το pressure support ονομάζεται spontaneous 

mode (S mode), το pressure control ονομάζεται Timed mode (T mode). Υπάρχει η δυνατότητα ο 

αναπνευστήρας να εναλλάσσεται αυτόματα από pressure support σε pressure control όταν δεν ανιχνεύει 

εισπνευστική προσπάθεια, οπότε ονομάζεται Spontaneous-Timed mode (ST mode). 

H PEEP ονομάζεται EPAP και η εισπνευστική υποβοήθηση IPAP. Η διαφορά είναι οτι η IPAP δεν 

χορηγείται πάνω από την EPAP και επομένως ισούται με το άθροισμα του pressure support (ή pressure 

control) και της PEEP. 

Ανάλογα με τον κατασκευαστή χρησιμοποιούνται αρκετά πολύπλοκες μέθοδοι ενεργοποίησης του 

αναπνευστήρα αλλά και αντιστάθμισης των απωλειών ροής (leak compensation), που προκαλούνται από τη 

μη τέλεια εφαρμογή των διαφόρων μασκών στο πρόσωπο του ασθενούς. Οι αλγόριθμοι λειτουργίας των 

μεθόδων αυτών είναι διαφορετικοί για κάθε κατασκευαστή και δεν είναι ευρέως διαθέσιμοι [9]. 
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Ερωτήσεις 

Ερώτηση 1 
Ένδειξη για εφαρμογή μηχανικού αερισμού αποτελούν: 

1. ταχύπνοια > 35 αναπνοές το λεπτό 

2. 𝑃𝑎𝑂2 < 60𝑚𝑚𝐻𝑔 με 𝐹𝑖𝑂2 > 0.6 

3. 𝑃𝑎𝐶𝑂2 > 60𝑚𝑚𝐻𝑔 με 𝑝𝐻 7.40 

4. ζωτική χωρητικότητα > 30 ml/Kg 

5. α και β. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

5. Σωστό 

 

Ερώτηση 2 
Στους στόχους του μηχανικού αερισμού περιλαμβάνονται: 

1. αποφυγή υποξαιμίας και υπερκαπνίας 

2. κόπωση των αναπνευστικών μυών 

3. αποφυγή επιπλοκών 

4. αύξηση των ατελεκτασιών 

5. αύξηση των αναγκών σε οξυγόνο. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

http://www.ccmtutorials.com/rs/mv/
http://chicago.medicine.uic.edu/UserFiles/Servers/Server_442934/Image/1.1/residentguides/final/icuguidebook.pdf
http://www.aast.org/GeneralInformation/mechanicalventilation.aspx
http://pact.esicm.org/media/Mechanical%20vent%201Feb2011%20final.pdf
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3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Λάθος 

 

Ερώτηση 3 
Από τις παρακάτω παραμέτρους που μπορούν να μετρηθούν σε σχέση με τον μηχανικό αερισμό, μεγαλύτερη 

σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης πνευμονικής βλάβης συνεπεία του μηχανικού αερισμού έχει: 

1. Η Ppeak 

2. H Pplateau 

3. H compliance 

4. Οι αντιστάσεις ροής. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 4 
Η σωστή θέση του τραχειοσωλήνα επιβεβαιώνεται με: 

1. Προώθηση του τραχειοσωλήνα κάτω από 23 εκ. από το φραγμό των οδόντων 

2. Ύπαρξη αναπνευστικού ψιθυρίσματος αμφοτερόπλευρα 

3. Με ακτινογραφία θώρακα 

4. Υπερέκπτυξη του θωρακικού τοιχώματος. 

5. Βελτίωση των αερίων αίματος. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Λάθος 

 

Ερώτηση 5 
Ο μηχανικός αερισμός μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο πνευμονικό παρέγχυμα: 

1. με την υπερδιάταση των κυψελίδων 

2. με την επανειλημμένη διάνοιξη και σύγκλειση των κυψελίδων 

3. με τη χρησιμοποίηση υψηλών μιγμάτων 𝛰2 

4. όλα τα παραπάνω. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 6 
Ασθενής ηλικίας 63 ετών εισάγεται στην ΜΕΘ για παρόξυνση ΧΑΠ. 

Κλινική εκτίμηση: ταχύπνοια, χρήση επικουρικών μυών, ταχυκαρδία (130 σφ./ min) 

𝑃𝑎𝑂2: 50 mmHg με 𝐹𝑖𝑂2 50% 

𝑃𝑎𝐶𝑂2: 98 mmHg 

𝑝𝐻: 7,11 
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Ο ασθενής έχει κλίμακα Γλασκώβης 9 και είναι αιμοδυναμικά ασταθής. 

Ποια από τις παρακάτω είναι η σωστή αντιμετώπιση; 

1. παρακολούθηση και φαρμακευτική θεραπεία (βρογχοδιασταλτικά, κορτικοστεροειδή, αντιβιωτικά) 

2. διασωλήνωση και φαρμακευτική θεραπεία 

3. μη επεμβατικός αερισμός και φαρμακευτική θεραπεία 

4. διασωλήνωση , φαρμακευτική θεραπεία και διττανθρακικά 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 7 
Ο επεμβατικός μηχανικός αερισμός περιλαμβάνει: 

1. Τον μηχανικό αερισμό θετικών πιέσεων 

2. Τον μηχανικό αερισμό μέσω τραχειοσωλήνα 

3. CPAP μέσω τραχειοσωλήνα 

4. CPAP με μάσκα αερισμού. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 8 
Αντιλαμβανόμαστε την αναπνευστική προσπάθεια του ασθενούς: 

1. Από την πτώση πίεσης στο κύκλωμα του αναπνευστήρα 

2. Από την αύξηση των αναπνευστικών αντιστάσεων 

3. Από μία ροή που ανιχνεύεται στο κύκλωμα 

4. Από την μείωση της ενδοτικότητας. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 9 
Στον μηχανικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου: 

1. Ο αναπνεόμενος όγκος χορηγείται σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο στόχο. 

2. Αν ο χρόνος εισπνοής είναι σταθερός, η μέγιστη πίεση αεραγωγών είναι ανεξάρτητη από την 

πνευμονική ενδοτικότητα. 

3. Αν ο κατά λεπτό αερισμός και η αναπνευστική συχνότητα είναι καθορισμένα, δεν μπορεί να 

τροποποιηθεί ο αναπνεόμενος όγκος. 

4. Αν ο αναπνεόμενος όγκος και ο κατά λεπτό αερισμός είναι καθορισμένα, η αναπνευστική συχνότητα 

πρέπει να είναι 10-20 αναπνοές/λεπτό. 

Απάντηση 
1. Σωστό 
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2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 10 
Ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό για το χρόνο εισπνοής: 

1. Στο τέλος του χρόνου εισπνοής, πάντοτε ξεκινά η εκπνοή. 

2. Αν ο χρόνος εισπνοής ρυθμίζεται από το λόγο εισπνευστικού/εκπνευστικού χρόνου, τότε ο χρόνος 

εισπνοής εξαρτάται από την αναπνευστική συχνότητα. 

3. Αν ο χρόνος εισπνοής ρυθμίζεται άμεσα τότε ο εκπνευστικός χρόνος μειώνεται όσο αυξάνεται η 

αναπνευστική συχνότητα. 

4. Ο φυσιολογικός εισπνευστικός χρόνος είναι περίπου 3-4 δευτερόλεπτα. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 11 
Η πνευμονική βλάβη από τον αναπνευστήρα ελαχιστοποιείται από: 

1. Τον αερισμό ελεγχόμενης πίεσης 

2. Αναπνεόμενο όγκο 6 ml/Kg 

3. Πίεση plateau < 30 𝑐𝑚𝐻2𝑂 

4. PEEP < 5 𝑐𝑚𝐻2𝑂. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 12 
Ο λόγος εισπνοής /εκπνοής: 

1. Είναι φυσιολογικά 1/3 με 1/4. 

2. Πρέπει να μειώνεται για να μειωθεί η ενδογενής PEEP. 

3. Η αύξησή του μπορεί να βελτιώσει την οξυγόνωση. 

4. Πρέπει να τροποποιείται ανάλογα με την αναπνευστική συχνότητα. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 13 
Η θετική τελοεκπνευστική πίεση βελτιώνει την οξυγόνωση διότι: 

1. Βοηθά στο άνοιγμα κλειστών κυψελίδων. 

2. Προκαλεί αύξηση του εισπνεόμενου μείγματος. 

3. Αυξάνει τη λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα του πνεύμονα. 

4. Μειώνει τη στατική ενδοτικότητα του πνεύμονα. 
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Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 14 
Η εικόνα αυτή δείχνει: 

 

 

Εικόνα 5.9 Ερώτηση 14 

1. Αερισμό ελεγχόμενου όγκου 

2. Αερισμό ελεγχόμενης πίεσης 

3. Αερισμό ελεγχόμενου όγκου και αναπνευστική προσπάθεια του ασθενούς 

4. Αερισμό ελεγχόμενης πίεσης και αναπνευστική προσπάθεια του ασθενούς. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 15 
Για να μειωθεί η μερική πίεση διοξειδίου στο αρτηριακό αίμα μπορούμε να κάνουμε τα ακόλουθα εκτός: 

1. να αυξήσουμε τον αναπνεόμενο όγκο 

2. να μειώσουμε το νεκρό χώρο του αναπνευστικού κυκλώματος 

3. να αυξήσουμε την τελοεκπνευστική πίεση 

4. να αυξήσουμε την εισπνευστική πίεση. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 
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Ερώτηση 16 
Οι παρενέργειες της PEEP περιλαμβάνουν όλα εκτός: 

1. Υπερδιάταση φυσιολογικών κυψελίδων 

2. Βαροτραύμα 

3. Μείωση καρδιακής παροχής 

4. Αύξηση ενδοκράνιας πίεσης 

5. Κυκλική σύμπτωση ασταθών κυψελίδων. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

5. Σωστό 

 

Ερώτηση 17 
Για τη βελτίωση της οξυγόνωσης στον μηχανικό αερισμό τα ακόλουθα είναι χρήσιμα εκτός από: 

1. Αύξηση 𝐹𝑖𝑂2 

2. Μείωση PEEP 

3. Μείωση λόγου I/E 

4. Αύξηση μέγιστης εισπνευστικής πίεσης 

5. Κυψελιδική επιστράτευση 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Λάθος 
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Κεφάλαιο 6 

Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και ARDS 

Σύνοψη 

Ο γιατρός χρειάζεται να είναι σε θέση να αναγνωρίσει την παρουσία οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας (ΟΑΑ), 

να παρέχει άμεση υποστήριξη στον ασθενή και να μπορεί να διαμορφώσει ένα σχέδιο δράσης για την 

επακόλουθη διερεύνηση και διαχείριση του προβλήματος. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στον ορισμό, την 

ταξινόμηση, την παθοφυσιολογία και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας. 

Επίσης, θα περιγράψουμε λεπτομερέστερα το σύνδρομο της οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (Acute 

Respiratory Distress Syndrome, ARDS), που αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή ΟΑΑ και αντιμετωπίζεται στη 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι ερωτήσεις στο τέλος του κεφαλαίου αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση 

της ύλης. 

 

Προαπαιτούμενη γνώση 

Από την ηλεκτρονική τάξη (eclass) η παρουσίαση «Αναπνευστική Ανεπάρκεια». Από το βιβλιο Εντατική 

Θεραπεία, Χαράλαμπος Ρούσσος τα κεφάλαια «Αναπνευστική Ανεπάρκεια», «Βαρύ Βρογχικό Άσθμα», 

«Νοσήματα Υπεζωκότο»ς και «Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας». Τέλος τα βιβλία Φυσιολογία 

της Αναπνοής και Παθοφυσιολογία των Νοσημάτων του Πνεύμονα του John B West. 

 

6.1 Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια 

6.1.1 Πώς ορίζεται η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια; 
Ορίζεται ως: 

 αδυναμία επαρκούς οξυγόνωσης του αίματος (𝑃𝑎𝑂2 < 60 𝑚𝑚𝐻𝑔) ή 

 αδυναμία επαρκούς αποβολής 𝐶𝑂2 (𝑃𝑎𝐶𝑂2 > 45𝑚𝑚𝐻𝑔) ή 

 συνδυασμός τους 

𝑃𝑎𝑂2 είναι η μερική πίεση οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα και 𝑃𝑎𝐶𝑂2 είναι η μερική πίεση διοξειδίου 

του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα. Οι παραπάνω τιμές 𝑃𝑎𝑂2 και 𝑃𝑎𝐶𝑂2 αναφέρονται στα αέρια αρτηριακού 

αίματος εν ηρεμία και με ποσοστό οξυγόνου στον εισπνεόμενο αέρα (fraction of inspired oxygen, 𝐹𝑖𝑂2) 21%. 

Πρόκειται δηλαδή για την κατάσταση κατά την οποία το αναπνευστικό σύστημα δεν είναι πλέον σε θέση να 

ανταποκριθεί στις μεταβολικές ανάγκες του οργανισμού σε σχέση με την οξυγόνωση του αίματος και/ή την 

αποβολή 𝐶𝑂2 [1]. 

Για την κατανόηση της αναπνευστικής ανεπάρκειας είναι απαραίτητη η γνώση της λειτουργικής 

ανατομίας του αναπνευστικού συστήματος. Οι βασικές δομές περιγράφονται στην Εικόνα 6.1. 
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Εικόνα 6.1 Οι βασικές ανατομικές δομές του αναπνευστικού συστήματος. A. Εγκεφαλικό στέλεχος, Β. Νωτιαίος μυελός, C. 

Πρόσθια κέρατα, D. Κινητικά νεύρα, Ε. Νευρομυϊκή σύναψη, F. Διάφραγμα, G. Yπεζωκότας, Η. Θωρακικό τοίχωμα Ι. 

Κεντρικοί και περιφερικοί αεραγωγοί και πνεύμονες (Περιλαμβάνουν την κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη, τις κυψελίδες και 

τα αναπνευστικά βρογχιόλια, που δεν φαίνονται στο σχήμα). Η αναπνευστική αντλία περιλαμβάνει τις δομές που 

συμβάλλουν στην αρνητικοποίηση της ενδοθωρακικής πίεσης μέσω της οποίας πραγματοποιείται η εισπνοή (Α-Η). Οι 

πνεύμονες (Βρόγχοι- Παρέγχυμα-Κυκλοφορία) (Ι) είναι οι δομές που υφίστανται την αρνητικοποίηση της ενδοθωρακικής 

πίεσης και στις οποίες πραγματοποιείται η ανταλλαγή των αερίων. 

6.1.1.1 Γιατί το όριο της ΡaO2 είναι 60 mmHg; 
Η λογική πίσω από το όριο αυτό βασίζεται στη μορφολογία της καμπύλης σύνδεσης της αιμοσφαιρίνης με το 

𝑂2. Όπως δείχνει η ακόλουθη Εικόνα 6.2, η καμπύλη σύνδεσης της αιμοσφαιρίνης με το 𝑂2 έχει σιγμοειδές 

σχήμα που αναπαριστά τη μεταβαλλόμενη συγγένεια της αιμοσφαιρίνης με το 𝑂2. Η μεταβλητότητα 

εξαρτάται από τα μόρια 𝑂2 που έχουν ήδη δεσμευτεί. Με 𝑃𝑎𝑂2 μεγαλύτερη των 60 mmHg, η καμπύλη 

κορεσμού γίνεται περίπου επίπεδη, που σημαίνει ότι η περιεκτικότητα του αίματος σε 𝑂2 δεν μεταβάλλεται 

σημαντικά περαιτέρω, ακόμη και με μεγάλη αύξηση της 𝑃𝛼𝑂2 [1]. Αντίθετα, με 𝑃𝑎𝑂2 μικρότερη των 60 

mmHg, η καμπύλη κορεσμού είναι γραμμική. Με δεδομένο ότι το 𝑂2 μεταφέρεται στο αίμα κατεξοχήν 

συνδεδεμένο με την αιμοσφαιρίνη, τιμές της 𝑃𝑎𝑂2 μικρότερες των 60 mmHg συνεπάγονται δραστική μείωση 

του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης και επομένως του μεταφερόμενου 𝑂2 στους ιστούς. 
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Εικόνα 6.2 Καμπύλη σύνδεσης αιμοσφαιρίνης με το οξυγόνο. Παρατηρήστε το σιγμοειδές σχήμα της καμπύλης. Αύξηση της 

θερμοκρασίας, του 2,3 DPG, του διοξειδίου του άνθρακα και πτώση του 𝑝𝐻 μετακινούν την καμπύλη προς τα δεξιά. 

Παρατηρήστε ότι τιμές 𝑃𝑂2 < 60𝑚𝑚𝐻𝑔 βρίσκονται στο τμήμα της καμπύλης όπου η κλίση της είναι μεγάλη, δηλαδή για 

μικρές μεταβολές της 𝑃𝑂2 από εκεί και κάτω, έχουμε απότομη μεταβολή στον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης. 𝑃𝑂2: μερική 

πίεση οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα, 𝑃𝐶𝑂2: μερική πίεση διοξειδίου του άνθρακος στο αρτηριακό αίμα, Hb saturation: 

κορεσμός της αιμοσφαιρίνης, temp.: θερμοκρασία αίματος. DPG, (2,3 DPG), 2,3 Διφωσφογλυκερικό οξύ. 

6.1.2 Ποιοι είναι οι τύποι της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας; 
Υπάρχουν τέσσερις τύποι ΟΑΑ. 

1. Τύπος Ι: υποξαιμική (𝑃𝑎𝑂2 < 60𝑚𝑚𝐻𝑔 στον ατμοσφαιρικό αέρα). 

Συνήθως παρατηρείται σε ασθενείς με οξύ πνευμονικό οίδημα ή οξεία πνευμονική βλάβη. Οι 

διαταραχές αυτές επηρρεάζουν πρωτίστως την ικανότητα των πνευμόνων για οξυγόνωση του αίματος καθώς 

αυτό ρέει μέσα από την πνευμονική κυκλοφορία. 

2. Τύπος ΙΙ: υπερκαπνική / ανεπάρκεια αερισμού (𝑃𝑎𝐶𝑂2 > 45𝑚𝑚𝐻𝑔, αν δεν υπάρχει χρόνια 

κατακράτηση 𝐶𝑂2). 

Αυτή παρατηρείται συνήθως σε ασθενείς με αυξημένο έργο αναπνοής λόγω απόφραξης αεραγωγών ή 

μειωμένης ενδοτικότητας του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και σε ασθενείς με μειωμένη μυϊκή ισχύ 

λόγω νευρομυϊκής νόσου, ή με κεντρικού τύπου αναπνευστική ανεπάρκεια και μειωμένη αναπνευστική 

ενόρμηση. 

3. Τύπος ΙΙΙ: Περιεγχειρητική. 

Αυτή είναι γενικά υποσύνολο του τύπου Ι, αλλά μερικές φορές εξετάζεται χωριστά, διότι είναι πολύ 

συχνή και έχει κύριο παθοφυσιολογικό μηχανισμό την ατελεκτασία. 

4. Τύπος IV: Καταπληξία. 

Δευτερογενής που οφείλεται σε καρδιαγγειακή αστάθεια [2]. 

6.1.3 Ποια νοσήματα προκαλούν οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια; 
Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (ΟΑΑ) μπορεί να προκύψει από μια ποικιλία νοσημάτων. Αυτά μπορεί να 

σχετίζονται με πρωτοπαθή παθολογία του πνεύμονα ή να έχουν εξωπνευμονική προέλευση, ενώ η αιτιολογία 

της ΟΑΑ είναι συχνά πολυπαραγοντική. 

Στα νοσήματα αυτά περιλαμβάνονται: 

 Από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ): κατασταλτικά φάρμακα, μεταβολική 

εγκεφαλοπάθεια, λοιμώξεις του ΚΝΣ, αυξημένη ενδοκράνια πίεση, κεντρική υπνική άπνοια, 

κεντρικού τύπου κυψελιδικός υποαερισμός. 

 Από το νωτιαίο μυελό: τραύμα, εγκάρσια μυελίτιδα. 



125 

 Aπό το νευρομυϊκό σύστημα: πολιομυελίτιδα, τέτανος, πολλαπλή σκλήρυνση, μυασθένεια 

Gravis, σύνδρομο Guillain-Barre, μυοπάθεια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 

μυοπάθεια από στεροειδή. 

 Από το θωρακικό τοίχωμα: κυφοσκολίωση, παχυσαρκία. 

 Aπό τους ανώτερους αεραγωγούς: Απόφραξη από οίδημα, πάχυνση των ιστών, λοίμωξη, 

μάζα, παράλυση των φωνητικών χορδών, τραχειομαλακία. 

 Από τους κατώτερους αεραγωγούς: βρογχόσπασμος, λοίμωξη. 

 Από το πνευμονικό παρέγχυμα: πνευμονία, ARDS, διάμεση πνευμονοπάθεια, καρδιακή 

ανεπάρκεια. 

 Από το καρδιαγγειακό σύστημα: σοκ που οδηγεί σε υποάρδευση των αναπνευστικών μυών 

[1-3]. 

6.1.4 Ποια είναι τα κλινικά σημεία της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας; 
Οι κλινικές εκδηλώσεις της αναπνευστικής ανεπάρκειας αντανακλούν τα σημεία και τα συμπτώματα της 

υποξαιμίας, της υπερκαπνίας, και του αυξημένου έργου αναπνοής και περιλαμβάνουν: 

 Μεταβολή της νοητικής κατάστασης (διέγερση, υπνηλία). 

 Κεντρική κυάνωση με μειωμένο κορεσμό οξυγόνου στην παλμική οξυμετρία. Περιφερική 

κυάνωση όταν συνυπάρχει σοκ. 

 Εκδηλώσεις του στρες, συμπεριλαμβανομένης της ταχυκαρδίας, της υπέρτασης και της 

εφίδρωσης. 

 Ενδείξεις αυξημένου έργου της αναπνοής, που περιλαμβάνουν τη χρήση επικουρικών 

αναπνευστικών μυών, αναπέταση των ρινικών πτυρυγίων, εισολκή μεσοπλεύριων και 

υπερκλειδίων διαστημάτων και ταχύπνοια με «ρηχή» αναπνοή (Rapid-shallow breathing). 

 Ενδείξεις διαφραγματικής κόπωσης [παράδοξη κίνηση (δηλαδή εισολκή αντί για έκπτυξη) 

του ανώτερου μέρους της κοιλιάς κατά την εισπνοή]. 

 Τρόμος (σε υπερκαπνία) [1-3]. 

Μπορείτε να δείτε ένα βίντεο για την αναπνευστική δυσχέρεια εδώ. 

6.1.5 Πώς η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να κατευθύνει τη διάγνωση στην οξεία 

αναπνευστική ανεπάρκεια; 
 Ασθενής με ακτινογραφία θώρακος χωρίς διηθήματα, με υποξαιμία και νορμοκαπνία: 

πνευμονική εμβολή, κυκλοφορική παράκαμψη (shunt από δεξιά προς τα αριστερά), 

καταπληξία. 

 Ασθενής με διάχυτα διηθήματα στην ακτινογραφία θώρακος, με υποξαιμία και νορμοκαπνία: 

ARDS, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονία. 

 Ασθενής με εντοπισμένο διήθημα: πνευμονία, ατελεκτασία, έμφρακτο. 

 Ασθενής με ακτινογραφία θώρακος χωρίς διηθήματα με υπερκαπνία: παρόξυνση χρονίας 

αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), άσθμα, υπερδοσολογία φαρμάκων, νευρομυϊκή 

αδυναμία [2]. 

6.1.6 Ποια είναι η διαφορική διάγνωση της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας σε 

ασθενείς με χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ); 
1. Οξεία βρογχίτιδα που προκάλεσε παρόξυνση ΧΑΠ 

2. Πνευμονία 

3. Αριστερη καρδιακή ανεπάρκεια (πνευμονικό οίδημα) 

4. Πνευμοθώρακας 

5. Πνευμονική εμβολή 

6. Φάρμακα (β-αναστολείς που προκάλεσαν βρογχόσπασμο) [2] 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vO63j9m5grE
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6.1.7 Υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια (Τύπος Ι) 

6.1.7.1 Ποια είναι τα αίτια της υποξαιμίας; 
1. Χαμηλή 𝐹𝑖𝑂2 (μεγάλο υψόμετρο) 

2. Υποαερισμός 

3. Διαταραχή V/Q (χαμηλό V/Q) 

4. Φλεβοαρτηριακό βραχυκύκλωμα (shunt, V/Q =0, Qs/Qt=1) 

5. Διαταραχές διάχυσης 

6. Φλεβική πρόσμιξη (χαμηλό οξυγόνο μεικτού φλεβικού αίματος) [1-3] 

 V και Q είναι ο τοπικός πνευμονικός αερισμός και η αιμάτωση, αντίστοιχα. 

 Qs είναι το ποσό του αίματος που βραχυκυκλώνει (δηλαδή περνά από τους πνεύμονες χωρίς 

να οξυγονωθεί καθόλου) 

 Qt είναι η καρδιακή παροχή (%) 

6.1.7.2 Ποια είναι η σημασία της χαμηλής FiO2; 
Η χαμηλή 𝐹𝑖𝑂2 είναι κύρια αιτία ΟΑΑ μόνο σε μεγάλο υψόμετρο. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι 

κάθε ασθενής που εμφανίζει ξαφνικά αποκορεσμό, ενώ βρίσκεται σε οξυγονοθεραπεία, μπορεί να έχει 

αποσυνδεθεί από την πηγή οξυγόνου. 

6.1.7.3 Ποια είναι η αξία του υπολογισμού της κυψελιδοαρτηριακής διαφοράς της µερικής 

πίεσης του οξυγόνου (ΡΑ-αO2); 
Λαµβάνοντας υπόψιν µόνο τη χαµηλή 𝑃𝑎𝑂2, έχουµε ελλιπείς πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση των 

πνευµόνων, επειδή η υποξαιµία µπορεί να οφείλεται τόσο σε πνευµονική όσο και σε εξωπνευµονική 

(εξωπνευμονικό/ενδοκαρδιακό shunt, υποαερισμός, μειωμένος κορεσμός μεικτού φλεβικού αίματος) 

διαταραχή. Ο υπολογισμός της κυψελιδο-αρτηριακής διαφοράς της µερικής πίεσης του οξυγόνου (𝛲(A-a)𝑂2) 

μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του αιτίου της υποξαιμίας. Η κυψελιδο-αρτηριακή διαφορά φυσιολογικά 

είναι ≤ 15 mmHg. Η κυψελιδική µερική πίεση του οξυγόνου (𝛲𝛢𝑂2) υπολογίζεται µε βάση την εξίσωση των 

κυψελιδικών αερίων: 

𝑃𝐴𝑂2 = (𝐵𝑃 − 47) × 𝐹𝑖𝑂2 −
𝑃𝑎𝐶𝑂2

𝑅𝑄
 

όπου: ΒΡ η βαροµετρική πίεση (760 mmHg στο επίπεδο τη θάλασσας, µείον 47 mmHg που είναι η 

μερική πίεση των υδρατμών σε κορεσμενο με υδρατμούς αέριο μείγμα σε θερµοκρασία σώµατος 37°C), 𝐹𝑖𝑂2 

η συγκέντρωση του εισπνεόµενου οξυγόνου, π.χ. 21%, 35%, 50% κτλ., 𝑃𝑎𝐶𝑂2 η µερική πίεση του διοξειδίου 

του άνθρακα στο αρτηριακό αίµα (η οποία είναι πρακτικά ίση µε την κυψελιδική µερική πίεση του διοξειδίου 

του άνθρακα λόγω ταχείας διάχυσης του 𝐶𝑂2) και RQ το αναπνευστικό πηλίκο που είναι περίπου 0.8 µε 

κανονική δίαιτα. Την 𝑃𝑎𝑂2 την έχουμε από τα αέρια αίματος. 

Εάν η κυψελιδο-αρτηριακή διαφορά είναι ≤15 mmHg τότε η υποξαιμία οφείλεται είτε σε υποαερισμό 

(υπερκαπνία), είτε σε εισπνοή μίγματος χαμηλού σε οξυγόνο, ενώ αν είναι >15 mmHg τότε η υποξαιμία 

μπορεί να οφείλεται σε πνευμονική βλάβη [που προκαλεί παρουσία σχέσεων αερισμού/αιμάτωσης 

μικρότερων του φυσιολογικού (V/Q <1), ενδοπνευμονικό αρτηριοφλεβικό βραχυκύκλωμα (shunt, V/Q =0) 

ή/και διαταραχές της διάχυσης], όπως συμβαίνει στις συντριπτικά περισσότερες περιπτώσεις υποξαιμίας, 

καθώς και σε άλλα σπανιότερα αίτια (εξωπνευμονικό/ενδοκαρδιακό shunt, μειωμένος κορεσμός μεικτού 

φλεβικού αίματος, που συνήθως συνοδεύει την κυκλοφορική καταπληξία). 

6.1.7.4 Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί υποξαιμίας στη ΜΕΘ; 
Οι δύο πιο κοινοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί υποξαιμίας γενικά, αλλά και στη ΜΕΘ στις περιπτώσεις 

ΟΑΑ, είναι το αυξημένο ποσό πνευμονικών περιοχών με χαμηλό V/Q και το αυξημενο ποσοστό 

βραχυκυκλώματος (shunt). Αυτές μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους από την απόκρισή τους σε χορήγηση 

οξυγόνου 100%. Η διαταραχή V/Q ανταποκρίνεται πολύ καλά στο οξυγόνο ανεβάζοντας την 𝑃𝛼𝑂2 σχεδόν 

στο φυσιολογικό, σε αντίθεση με το βραχυκύκλωμα όπου η PαO2 δεν ανεβαίνει σχεδόν καθόλου, ιδίως αν 

αυτό είναι πάνω από 30%. Κλασικά αίτια διαταραχής V/Q είναι η παρόξυνση της ΧΑΠ και του άσθματος. 

Στο βραχυκύκλωμα το φλεβικό αίμα δεν έρχεται καθόλου σε επαφή με το οξυγόνο, καθώς «παρακάμπτει» τις 
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κλειστές – ατελεκτατικές (κολαψαρισμένες) ή γεμάτες υγρό κυψελίδες. Η θεραπεία του βραχυκυκλώματος 

κατευθύνεται στην εκ νέου διάνοιξη ή επιστράτευση κυψελίδων, την αποφυγή της απο-επιστράτευσης και τη 

μείωση του εξωαγγειακού υγρού στους πνεύμονες. Κλασικά αίτια βραχυκυκλώματος είναι η πνευμονία και το 

πνευμονικό οίδημα, καρδιογενές ή μη καρδιογενές (ARDS) [1-3]. 

6.1.7.5 Ποια είναι τα κυριότερα αίτια υποξαιµικής αναπνευστικής ανεπάρκειας; 
Τα κυριότερα αίτια υποξαιµικής αναπνευστικής ανεπάρκειας, οξείας ή χρόνιας, φαίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

 
Συνήθη αίτια υποξαιμικής αναπνευστικής ανεπάρκειας  

Αποφρακτικές ασθένειες 

- Βρογχικό άσθμα 

- Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

Περιοριστικές ασθένειες 

- Πνευμονικό οίδημα (καρδιογενές και μη καρδιογενές) 

- Πνευμονία 

- Ατελεκτασία 

- Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες (πνευμονική ίνωση, κτλ.) 

Αγγειακές ασθένειες 

- Πνευμονική εμβολή 

- Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση 

Πίνακας 6.1 Συνήθη αίτια υποξαιμικής αναπνευστικής ανεπάρκειας (αναπνευστικής ανεπάρκειας τύπου Ι). 

6.1.7.6 Περιγράψτε τη σχέση αερισμού/αιμάτωσης σε φυσιολογικό πνεύμονα 
Όλοι οι φυσιολογικοί πνεύμονες έχουν διαταραχές V/Q με μείωση του λόγου από την κορυφή προς τη βάση 

(Εικόνα 6.3). 

 

 

Εικόνα 6.3 Σχέση αερισμού/αιματώσεως (VA/Q) σε φυσιολογικό πνεύμονα. Blood flow: αιματική ροή, Ventilation: 

αερισμός, Top: κορυφή (του πνεύμονα), Bottom: βάση (του πνεύμονα), Rib number: αριθμός πλευράς. 

6.1.7.7 Πώς η ανομοιογένεια αερισμού/αιμάτωσης στον φυσιολογικό πνεύμονα επηρεάζει την 

τοπική PCO2 και PO2; 
Οι διαταραχές V/Q σε φυσιολογικούς πνεύμονες με μείωση του λόγου από την κορυφή προς τη βάση έχουν 

σαν συνέπεια την προοδευτική μείωση της 𝑃𝑂2 και αύξηση της 𝑃𝐶𝑂2 από την κορυφή προς τη βάση (Εικόνες 

6.4 και 6.5). 
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Εικόνα 6.4 Σχέση αερισμού/αιμάτωσης (VA/Q) σε φυσιολογικό πνεύμονα, 𝑃𝑂2 και 𝑃𝐶𝑂2. Σε περιοχές με υψηλό λόγο 

VA/Q, η 𝑃𝑂2  είναι υψηλή και η 𝑃𝐶𝑂2  χαμηλή στον κυψελιδικό αέρα. Αυτό συμβαίνει στις κορυφές των πνευμόνων στην 

όρθια θέση. Σε περιοχές με χαμηλό λόγο VA/Q, η 𝑃𝑂2 είναι χαμηλή και η 𝑃𝐶𝑂2 υψηλή στον κυψελιδικό αέρα. Αυτό 

συμβαίνει στις βάσεις των πνευμόνων στην όρθια θέση. 

 

 

Εικόνα 6.5 Σχέση αερισμού/αιμάτωσης (VA/Q) σε φυσιολογικό πνεύμονα, και 𝑃𝑂2 και 𝑃𝐶𝑂2 σε διάφορες ζώνες του 

πνεύμονα. 

6.1.7.8 Ποιες είναι οι συνηθέστερες αιτίες του βραχυκυκλώματος; 
1. Καρδιογενές πνευμονικό οίδημα 

2. Μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα (ARDS) 

3. Πνευμονία 

4. Αιμορραγία των πνευμόνων 

5. Ατελεκτασία [1-3] 

6.1.7.9 Ποιες είναι οι θεραπείες για την υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια σε συνδυασμό με 

τη χρήση μηχανικού αερισμού θετικής πίεσης; 
1. Οξυγόνο 

2. Θετική τελοεκπνευστική πίεση (Positive End Expiratory Pressure, PEEP) 

3. Διούρηση 

4. Πρηνής θέση στον επεμβατικό (διασωλήνωση τραχείας) μηχανικό αερισμό 

5. Επιτρεπτή υπερκαπνία στον επεμβατικό (διασωλήνωση τραχείας) μηχανικό αερισμό 

6. Αντίστροφος μηχανικός αερισμός ή αερισμός ελεγχόμενης πίεσης στον επεμβατικό (διασωλήνωση 

τραχείας) μηχανικό αερισμό. 
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7. Μηχανικός αερισμός με την εφαρμογή ταλαντωτή υψηλής συχνότητας. 

8. Μονοξείδιο του αζώτου 

9. Εξωσωματική οξυγόνωση [1-3] 

 

Μπορείτε να δείτε ένα βίντεο για την πρηνή θέση εδώ κι ένα βίντεο για την εξωσωματική οξυγόνωση 

(ECMO) εδώ. 

6.1.8 Υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια (Τύπος ΙΙ) 

6.1.8.1 Ποιες είναι οι αιτίες της υπερκαπνίας και της υπερκαπνικής αναπνευστικής 

ανεπάρκειας; 
Ο υποαερισμός, η υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια και η ανεπάρκεια της αναπνευστικής αντλίας ή η 

ανεπάρκεια αερισμού είναι έννοιες ταυτόσημες. Η μείωση του κυψελιδικού αερισμού οδηγεί σε αύξηση της 

𝑃𝑎𝐶𝑂2 (και σε πτώση της 𝑃𝑎𝑂2), δηλαδή σε ανεπάρκεια της αναπνευστικής αντλίας ή υπερκαπνική 

αναπνευστική ανεπάρκεια. 

Ας θυμηθούμε την εξίσωση του κυψελιδικού αερισμού: 

𝑃𝑎𝐶𝑂2 =
𝑉𝐶𝑂2

𝑉𝐴
× 𝑘 

όπου 𝑉𝐶𝑂2 = το παραγόμενο 𝐶𝑂2, 𝑉𝐴 = ο κυψελιδικός αερισμός και 𝑘 = αναλογική σταθερά. Για να 

αυξηθεί το διοξείδιο του άνθρακος στο αρτηριακό αίμα (𝑃𝑎𝐶𝑂2), θα πρέπει είτε να αυξηθεί η παραγωγή του 

(αριθμητής), είτε να μειωθεί η απομάκρυνσή του λόγω μείωσης του κυψελιδικού αερισμού (παρονομαστής). 

Η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα αυξάνει σε καταστάσεις υπερθερμίας, έντονης άσκησης, σπασμών, 

σοβαρών τραυμάτων κ. ά. Στις περιπτώσεις αυτές, όμως, συνήθως το άθικτο κατά τ’ άλλα σύστημα ελέγχου 

της αναπνοής αντιρροπεί την αυξημένη παραγωγή με αύξηση του ολικού αερισμού (𝑉𝛦) και του 𝑉𝐴 και 

διατηρεί φυσιολογική την 𝑃𝑎𝐶𝑂2. Επειδή όμως 

𝑉𝐸 = 𝑉𝐴 + 𝑉𝐷 

όπου 𝑉𝐷 είναι ο αερισμός του νεκρού χώρου, και επομένως 

𝑉𝐴 = 𝑉𝐸 − 𝑉𝐷 

εάν στη εξίσωση του κυψελιδικού αερισμού αντικαταστήσουμε τον 𝑉𝐴 με 𝑉𝛦 − 𝑉𝐷 και τις επί μέρους 

συνιστώσες του 𝑉𝛦, δηλαδή τον αναπνεόμενο όγκο αέρα (𝑉𝛵) και την αναπνευστική συχνότητα (𝑓) (επειδή 

𝑉𝛦 = 𝑉𝛵 ∙ 𝑓), τότε γίνεται εμφανές ότι η 𝑃𝑎𝐶𝑂2 θα αυξηθεί όταν μειωθούν είτε η μία είτε και οι δύο 

παράμετροι του 𝑉𝛦, δηλαδή είτε λόγω αδυναμίας να διατηρηθεί ο 𝑉𝛵 ή/και η 𝑓, κάτι που υποδηλώνει βλάβη 

στη λειτουργία της αναπνευστικής αντλίας. Επίσης η 𝑃𝑎𝐶𝑂2 θα αυξηθεί όταν αυξηθεί ο αερισμός του νεκρού 

χώρου (𝑉𝐷) χωρίς αντίστοιχη αύξηση του 𝑉𝛦. 

Βάσει των ανωτέρω, υπερκαπνία και αναπνευστική ανεπάρκεια θα εκδηλωθούν εάν διαταραχθεί 

σοβαρά η ισορροπία του συστήματος: νευρικά ερεθίσματα-νευρομυϊκή συνεργασία-έργο αναπνοής, και 

ειδικότερα όταν είναι ανεπαρκής η αναπνευστική ώση από το κέντρο της αναπνοής, όταν είναι διαταραγμένη 

η νευρομυϊκή συνεργασία, όταν υπάρχει αδυναμία των αναπνευστικών μυών ή όταν αυξηθεί το έργο της 

αναπνοής και επέλθει κόπωση των αναπνευστικών μυών (Πίνακας 6.2 και Εικόνα 6.6). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=E_6jT9R7WJs
https://www.youtube.com/watch?v=rmGM984aVKU
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Συνήθη αίτια υπερκαπνικής αναπνευστικής ανεπάρκειας (ανεπάρκεια αναπνευστικής αντλίας) 

Μείωση αναπνευστικού ερεθίσματος (αναπνευστικής ενόρμησης) 

 Κατάχρηση υπνωτικών/κατασταλτικών φαρμάκων 

 Βλάβες εγκεφαλικού στελέχους 

 Διαταραχές της αναπνοής κατά τον ύπνο με εμφάνιση κεντρικών απνοιών/υποπνοιών 

Ανεπαρκής νευρομυϊκή συνεργασία 

 Βλάβες κεντρικού νευρικού συστήματος 

o Κακώσεις σπονδυλικής στήλης 

o Παθήσεις κεντρικού κινητικού νευρώνα 

 Βλάβες περιφερικών νεύρων 

o Κάκωση φρενικών νεύρων 

o Παθήσεις περιφερικού κινητικού νευρώνα 

o Σύνδρομο Guillain Barré 

 Διαταραχή νευρομυϊκής σύναψης 

o Μυασθένεια Gravis 

 Αδυναμία αναπνευστικών μυών 

o Μυοπάθειες 

o Υποκαλιαιμία 

o Καχεξία 

Βλάβες θωρακικού τοιχώματος 

 Ασταθής θώρακας (κατάγματα πλευρών/στέρνου) 

Αυξημένο έργο αναπνοής 

 Οξέως (οξεία υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια) 

o Κρίση άσθματος 

o Πνευμονία 

o Οξύ πνευμονικό οίδημα (καρδιογενές ή μη καρδιογενές, π.χ. ARDS) 

 Χρονίως (χρόνια υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια) 

o Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

o Κυφοσκολίωση 

o Παλιά θωρακοπλαστική 

Πίνακας 6.2 Συνήθη αίτια υπερκαπνικής αναπνευστικής αναπάρκειας (αναπνευστικής αναπάρκειας τύπου ΙΙ). 

Σε περιπτώσεις όπου η ισορροπία είναι ήδη επισφαλής, λόγω προϋπάρχουσας νόσου και υπάρχει ήδη 

υποξαιμία ή και υποξαιμική ανεπάρκεια, ακόμη και μικρές μεταβολές της ισορροπίας όπως ελαφρά μείωση 

του αναπνευστικού ερεθίσματος λόγω λήψης έστω και μικρής δόσης κατασταλτικών φαρμάκων ή αύξηση της 

βρογχοστένωσης, θα ευνοήσουν την εκδήλωση υπερκαπνικής αναπνευστικής ανεπάρκειας. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι κύριες αιτίες εκδήλωσης ανεπάρκειας της αντλίας είναι η διαταραχή της 

ισορροπίας του συστήματος: αναπνευστικό ερέθισμα-νευρομυϊκή συνεργασία-έργο αναπνοής και κόπωση. Ας 

τα δούμε αυτά αναλυτικότερα. 

Αναπνευστικό ερέθισμα (ώση) 

Τα σπουδαιότερα αίτια αναφέρονται στον Πίνακα 6.2 και στην Εικόνα 6.6. Σχετικά λίγοι ασθενείς 

εκδηλώνουν ανεπάρκεια αερισμού λόγω μειωμένης αναπνευστικής ενόρμησης και στη μεγάλη πλειονότητά 

τους έχουν κάνει κατάχρηση υπνωτικών/κατασταλτικών φαρμάκων ή έχουν κατασταλεί για ιατρικούς λόγους. 

Οι ασθενείς αυτοί το μόνο που χρειάζονται θεραπευτικώς είναι η αναπνευστική υπoστήριξη με αναπνευστήρα 

έως ότου μεταβολιστεί και απομακρυνθεί από τον oργανισμό η ουσία. 

Νευρομυϊκή συνεργασία 

Τα σπουδαιότερα αίτια ανεπαρκούς νευρομυϊκής συνεργασίας περιέχονται στον Πίνακα 6.2 και στην 

Εικόνα 6.6. Οι περισσότερες παροξύνσεις ασθενών με νευρομυϊκές παθήσεις προκαλούνται από λοιμώξεις 

του αναπνευστικού. 

Έργο της αναπνοής 

Το έργο της αναπνοής αυξάνεται πάντοτε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε όλες τις πνευμονικές 

ασθένειες (Πίνακας 6.1) καθώς και στις ασθένειες του θωρακικού τοιχώματος λόγω αύξησης για οποιαδήποτε 

αιτία της αντίστασης των αεραγωγών (αποφρακτικές ασθένειες του πνεύμονα), της ελαστικότητας των 

πνευμόνων (περιοριστικές ασθένειες του πνεύμονα), της ελαστικότητας του θωρακικού τοιχώματος 

(περιοριστικές ασθένειες του θωρακικού τοιχώματος) ή του ολικού αερισμού (αγγειακές ασθένειες του 

πνεύμονα). Η υπερβολική αύξηση του έργου της αναπνοής σχετικά με τη νευρομυική επάρκεια (εφεδρεία) 
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της αναπνευστικής αντλίας μπορεί να οδηγήσει σε υποαερισμό και υπερκαπνία μέσω κόπωσης των 

αναπνευστικών μυών ή/και μείωσης του αναπνευστικού ερεθίσματος του κέντρου της αναπνοής προκειμένου 

να μειωθεί ο ολικός αερισμός και το έργο της αναπνοής σαν προστατευτικός μηχανισμός για την προφύλαξη 

της αναπνευστικής αντλίας από την ολοκληρωτική κατάρρευση. Η υπερκαπνία μπορεί να επέλθει οξέως λόγω 

οξείας αύξησης του έργου (οξεία υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια, π.χ. σε κρίση άσθματος, πνευμονία 

και οξύ πνευμονικό οίδημα) ή χρονίως λόγω χρόνιας αύξησης του έργου της αναπνοής [χρόνια υπερκαπνική 

αναπνευστική ανεπάρκεια, π.χ. σε Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), κυφοσκολίωση και 

θωρακοπλαστική] (Πίνακας 6.2 και Εικόνα 6.6). 

Λεπτομερέστερα, η αντίσταση των αεραγωγών αυξάνει συνήθως στις αποφρακτικές παθήσεις των 

πνευμόνων εξαιτίας παραγόντων που μειώνουν τη βατότητά τους, όπως είναι ο βρογχόσπασμος, το οίδημα 

των αεραγωγών, η στένωση της τραχείας και το σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών κατά τον ύπνο, με 

αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερο έργο για να παραμείνει αμετάβλητος ο κυψελιδικός αερισμός. 

Η ελαστικότητα των πνευμόνων εκφράζει τον βαθμό δυσκολίας στη διάταση των πνευμόνων. Θα 

αυξηθεί στις περιοριστικές παθήσεις των πνευμόνων όταν υπάρχουν παράγοντες που ελαττώνουν τον 

κυψελιδικό χώρο (οίδημα των κυψελίδων, πνευμονία, ατελεκτασία), ή μεταβάλλουν τις ελαστικές ιδιότητες 

των πνευμόνων (ίνωση). Κατά κανόνα οι περιοριστικές παθήσεις των πνευμόνων παρουσιάζουν 

παρεγχυματική/ές πνευμονικές σκιάσεις στον ακτινολογικό έλεγχο του θώρακος (ακτινογραφία και αξονική 

τομογραφία). 

Η ελαστικότητα του θωρακικού τοιχώματος αυξάνει όταν αυτό καθίσταται δυσκίνητο, όπως επί 

κυφοσκολίωσης, θωρακοπλαστικής, πνευμοθώρακα, κατάγματος πλευρών και σοβαρής παχυσαρκίας. 

 

 

Εικόνα 6.6 Αίτια υποαερισμού και υπερκαπνικής αναπνευστικής αναπάρκειας. Brain stem “respiratory center”: 

αναπνευστικό κέντρο στο στέλεχος του εγκεφάλου, upper and lower motoneurons: ανώτεροι και κατώτεροι νευρώνες της 

κινητικής οδού,αντίστοιχα, anterior horn cell: κύτταρο των προσθίων κεράτων του νωτιαίου μυελού, neuromuscular 

junction: νευρομυική σύναψη, respiratory muscles: αναπνευστικοί μύες, thoracic cage: θωρακικός κλωβός, loss of 

elasticity and structure: απώλεια ελαστικότητας και φυσιολογικού σχήματος, αντίστοιχα, upper airway: ανώτερος 

αεραγωγός. 
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Μπορείτε να δείτε σε βίντεο μια τρισδιάστατη αναπαράσταση της κίνησης του διαφράγματος και των 

αναπνευστικών μυών γενικά εδώ. 

6.1.8.2 Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε το αίτιο της υπερκαπνίας; 
Τα παρακάτω κλινικά και εργαστηριακά παρακλίνια ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του 

αιτίου της υπερκαπνίας: 

 Εκτίμηση του έργου της αναπνοής: δύσπνοια, χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών, 

εισολκή μεσοπλεύριων διαστημάτων, κοιλιακή παράδοξη αναπνοή. Όλα αυτά δείχνουν 

ιδιαίτερα αυξημένο έργο της αναπνοής και πιθανή υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια. 

 Μέτρηση του κατά λεπτόν αερισμού, της αναπνευστικής συχνότητας και του 

αναπνεόμενου όγκου (π.χ. με σπιρόμετριο Whight). Η αύξηση της αναπνευστικής 

συχνότητας με μικρό αναπνεόμενο όγκο [ταχεία και επιπόλαιη αναπνοή (rapid shollow 

breathing)] δείχνουν κακή νευρομυϊκή συνεργασία ή/και ιδιαίτερα αυξημένο έργο της 

αναπνοής που πιθανόν οδήγησαν ήδη ή θα οδηγήσουν γρήγορα σε υπερκαπνική 

αναπνευστική ανεπάρκεια. 

 Μέτρηση μέγιστης εισπνευστικής πίεσης (maximal inspiratory pressure) με ειδικό 

μανόμετρο. Έχει αρνητική τιμή, αποτελεί μέτρο της δύναμης των αναπνευστικών μυών και 

είναι μειωμένη σε περιπτώσεις κακής νευρομυϊκής συνεργασίας (Πίνακας 6.2). Για να 

μετρηθεί, χρειάζεται ο ασθενής να εκπνεύσει πλήρως. Αποφράσσεται ο αεραγωγός ή ο 

ενδοτραχειακός σωλήνας για 20 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια μετριέται η μέγιστη πίεση 

που ο ασθενής μπορεί να δημιουργήσει στην εισπνοή. Τιμή μικρότερη από -20 έως -25 

cmH2O δείχνει ότι ο ασθενής δεν έχει επαρκή αναπνευστική μυϊκή δύναμη για την 

υποστήριξη του αερισμού. 

 Μέτρηση της P0.1. Μετράει την πτώση της πίεσης του αεραγωγού κατά τη διάρκεια των 

πρώτων 100 χιλιοστών του δευτερολέπτου της εισπνοής με απότομο κλείσιμο του 

αεραγωγού. Είναι μια εκτίμηση της έντασης της αναπνευστικής ώσης του ασθενούς. Μια 

χαμηλή P0.1 δείχνει ότι ο ασθενής έχει χαμηλή αναπνευστική ώση που είναι αίτιο 

υπερκαπνικής αναπνευστικής ανεπάρκειας (Πίνακας 6.2), ενώ μια υψηλή P0.1 δείχνει ότι ο 

ασθενής έχει έντονη αναπνευστική ώση σε έδαφος αυξημένης αναπνευστικής δυσχέρειας με 

μεγάλο έργο αναπνοής που μπορεί να οδηγήσει σε υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μέτρηση της μέγιστης εισπνευστικής πίεσης (maximal inspiratory 

pressure) εδώ. 

Μπορείτε να βρείτε μια δημοσίευση για την εφαρμογή της P0.1 στη ΜΕΘ εδώ και ένα βίντεο για τη 

μέτρηση της P0.1 στον αναπνευστήρα εδώ. 

6.1.9 Πώς η ύπαρξη χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) μπορεί να 

επηρεάσει το έργο της αναπνοής; 
Στη ΧΑΠ η στένωση των αεραγωγών οδηγεί σε αυξημένες αντιστάσεις και παγίδευση αέρα μέσα στις 

κυψελίδες. Αυτό έχει ως συνέπεια αυξημένο έργο αναπνοής λόγω αύξησης της αντίστασης και της 

πνευμονικής ελαστικότητας εξαιτίας της πνευμονικής υπερδιάτασης και λειτουργίας στο πιο επίπεδο μέρος 

της καμπύλης πίεσης-όγκου του πνεύμονα. Το έργο αυξάνει περαιτέρω λόγω ύπαρξης της ενδογενούς PEEP 

(intrinsic Positive End Expiratory Pressure, PEEPi) (Εικόνα 6.7). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mVLXqICrsdo
https://www.youtube.com/watch?v=DpExdpYeYkA
http://www.ccforum.com/content/1/3/89
https://www.youtube.com/watch?v=IgFiIu169m4
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Εικόνα 6.7 Καμπύλη πίεσης (pressure) - όγκου (volume) του αναπνευστικού συστήματος όπου φαίνεται η αύξηση στο 

ελαστικό έργο που προκαλεί η δυναμική υπερδιάταση (dynamic hyperinflation) σε ασθενή με ΧΑΠ. FRC: λειτουργική 

υπολειπομένη χωρητικότητα (functional residual capacity). Το φυσιολογικό ελαστικό έργο για έναν άνθρωπο που ξεκινά 

να εισπνέει από την FRC ισούται με την επιφάνεια c, ενώ το ελαστικό έργο για έναν άνθρωπο με ΧΑΠ που ξεκινά να 

εισπνέει πιο ψηλά στην καμπύλη πίεσης - όγκου λόγω δυναμικής υπερδιάταση,ς ισούται με το άθροισμα των επιφανειών a 

και b. Η επιφάνεια a αντιστοιχεί στο έργο που οφείλεται στην ενδογενή PEEP (intrinsic Positive End Expiratory Pressure, 

PEEPi). 

Περισσότερα για τις μηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού και το έργο της αναπνοής στη ΧΑΠ μπορείτε να 

διαβάσετε στο άρθρο που θα βρείτε εδώ καθώς και στις παρουσιάσεις: 

 Aναπνευστική ανεπάρκεια Φοιτητές ΜΕΘ, εδώ 

 MV COPD, εδώ 

 Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια, εδώ 

 Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια, Περιστατικά, εδώ. 

6.1.10 Ποιες είναι οι συνέπειες της πνευμονικής υπερδιάτασης στη μηχανική της 

αναπνοής; 
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, η υπερδιάταση έχει ως συνέπεια αυξημένο ελαστικό έργο 

αναπνοής λόγω ύπαρξης της ενδογενούς PEEP (PEEPi) (Εικόνα 6.7). Περαιτέρω όμως προκαλεί μείωση του 

μήκους των αναπνευστικών μυών, κάτι που έχει ιδιαίτερα δυσμενή επίπτωση στη δυνατότητά τους να 

δημιουργούν πίεση. Ιδιαίτερα στο διάφραγμα, η υπερδιάταση προκαλεί επιπέδωσή του με συνέπεια την 

εισολκή των κατώτερων πλευρών κατά την εισπνοή που συσπάται και μείωση της ζώνης απόθεσης (Εικόνα 

6.8). 

 

http://jap.physiology.org/content/107/1/309
http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/b6df7ff57b/
http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/62f449d62b/
http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/17a5a2b14d
http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/551871566c/
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Εικόνα 6.8 Επίδραση της πνευμονικής υπερδιάτασης στη λειτουργία του διαφράγματος. 

6.1.11 Περιεγχειρητική οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (Τύπος ΙΙΙ) 
Ο τύπος αυτός της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας μπορεί να θεωρηθεί ένας υπότυπος του τύπου Ι. Η 

οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια είναι συνήθης στη μετεγχειρητική περίοδο με πιο συχνή αιτία την 

ατελεκτασία. Συνεπώς, τα μέτρα για την αναστροφή της ατελεκτασίας είναι πολύ σημαντικά. Η υπολειπόμενη 

γενική αναισθησία, ο μετεγχειρητικός πόνος και η μη φυσιολογική λειτουργία των μυών της κοιλιάς λόγω 

πιθανού πόνου και χειρουργικών τομών, συμβάλλουν στη μείωση της λειτουργικής υπολειπομένης 

χωρητικότητας (functional residual capacity, FRC) και στην προοδευτική σύγκλιση των εξαρτώμενων (από τη 

βαρύτητα, δηλαδή των κατωφερέστερων) μονάδων του πνεύμονα [2]. 

6.1.11.1 Ποια είναι τα αίτια της μετεγχειρητικής ατελεκτασίας; 
Οι αιτίες της μετεγχειρητικής ατελεκτασίας περιλαμβάνουν: 

 τη μειωμένη λειτουργική υπολειπομένη χωρητικότητα (FRC) 

 την ύπτια θέση / παχυσαρκία / ασκίτη 

 την αναισθησία 

 την άνω κοιλιακή τομή 

 τις εκκρίσεις των αναπνευστικών οδών 

6.1.11.2 Πώς αντιμετωπίζεται η μετεγχειρητική ατελεκτασία; 
Η θεραπεία κατευθύνεται προς την αντιστροφή των ατελεκτασιών: 

 αντιμετώπιση του πόνου της χειρουργικής τομής (μπορεί να περιλαμβάνει επισκληρίδιο 

αναισθησία ή ελεγχόμενη από τον ασθενή αναλγησία) 

 γυρίζουμε τον ασθενή κάθε 1-2 ώρες 

 αναπνευστική φυσικοθεραπεία 

 ενεργητική σπιρομέτρηση 

 αερισμός στις 45ο 

 παροχέτευση ασκίτη 

 επανέκπτυξη κάθε λοβώδους ατελεκτασίας 

 αποφυγή της υπερφόρτωσης με υγρά 

Για τη φυσικοθεραπεία του αναπνευστικού με σπιρόμετρο μπορείτε να δείτε ένα βίντεο εδώ. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cWBj5o5NblY
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6.1.12 Η καταπληξία ως αίτιο οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας (Τύπος IV) 
Η υποάρδευση μπορεί να οδηγήσει σε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Συχνά εφαρμόζεται μηχανικός 

αερισμός προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η υποκλοπή της περιορισμένης καρδιακής παροχής από τις 

υπερβολικές ανάγκες σε αιμάτωση των αναπνευστικών μυών, μέχρις ότου η αιτιολογία της υποάρδευσης 

ταυτοποιηθεί και διορθωθεί [2]. 

6.1.13 Θεραπεία της αναπνευστικής ανεπάρκειας 
Η αντιμετώπιση της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας μπορεί να διακριθεί στην επείγουσα φάση της 

ανάνηψης και στη φάση της συνεχούς φροντίδας, που ακολουθεί. Ο στόχος της φάσης της επείγουσας 

ανάνηψης είναι η καλύτερη κατά το δυνατόν σταθεροποίηση του ασθενούς και η αποφυγή οποιασδήποτε 

περαιτέρω απειλητικής για τη ζωή επιβάρυνσης. Αφού επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η έμφαση στρέφεται 

στην διάγνωση της υποκείμενης νόσου και στην εφαρμογή στοχευμένης θεραπείας για την αντιμετώπιση του 

πρωτοπαθούς αιτίου της αναπνευστικής ανεπάρκειας. 

6.1.13.1 Ποια μέσα περιλαμβάνει η επείγουσα ανάνηψη και ποια η συνεχιζόμενη φροντίδα στην 

οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια; 
Η επείγουσα ανάνηψη περιλαμβάνει: 

1. Χορήγηση οξυγόνου 

2. Έλεγχο του αεραγωγού 

3. Ρύθμιση του αναπνευστήρα 

4. Σταθεροποίηση της κυκλοφορίας (υγρά, ινότροπα ή διουρητικά φάρμακα) 

5. Βρογχοδιασταλτικά / Στεροειδή 

Η συνεχιζόμενη φροντίδα περιλαμβάνει: 

1. Διαφορική διάγνωση και εργαστηριακές εξετάσεις 

2. Θεραπευτικό σχέδιο προσαρμοσμένο στη διάγνωση 

6.1.13.2 Με ποια μέσα εφαρμόζεται η οξυγονοθεραπεία στην αναπνευστική ανεπάρκεια; 
Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με ΟΑΑ χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο. Όλοι θα πρέπει να 

παρακολουθούνται με παλμικό οξύμετρο και ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο θα πρέπει γενικά να 

διατηρείται πάνω από 90%. Οξυγόνο διαχέεται από την κυψελίδα διαμέσου της κυψελιδικής μεμβράνης στο 

τριχοειδικό αίμα. Ο ρυθμός διάχυσης καθορίζεται από την κλίση της μερικής πίεσης του οξυγόνου. Ως εκ 

τούτου, η επιπρόσθετη χορήγηση οξυγόνου θα βελτιώσει τη μεταφορά του οξυγόνου στο πνευμονικό 

τριχοειδικό αίμα και θα οδηγήσει συνήθως στην αύξηση της 𝑃𝑎𝑂2. 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή 

οξυγόνου. Διαφέρουν ανάλογα με το αν η είναι ανοικτά ή κλειστά συστήματα, εάν παρέχουν χαμηλές ή 

υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου, και αν είναι συστήματα χαμηλής ή υψηλής ροής. Η αποτελεσματικότητά 

τους εξαρτάται από το αν μπορούν να χορηγήσουν αρκετό οξυγόνο με επαρκή ροή που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του ασθενούς. Μη διασωληνωμένοι ασθενείς που αναπνέουν αυτόματα μέσω ενός ανοιχτού 

συστήματος θα «παρασύρουν» λίγο αέρα από το ατμοσφαιρικό περιβάλλον με κάθε αναπνοή. Έτσι, η τελική 

συγκέντρωση του οξυγόνου που τους χορηγείται θα εξαρτηθεί από το πόσο χορήγησε η συσκευή οξυγόνου 

και από το πόσος αέρας συμπαρασύρθηκε. Όσο χαμηλότερη είναι η ροή που χορηγείται από τη συσκευή 

οξυγόνου και αντίστοιχα υψηλότερη η εισπνευστική ροή του ασθενούς, τόσο περισσότερος ατμοσφαιρικός 

αέρας θα συμπαρασύρεται, με αποτέλεσμα τελικά να χορηγείται χαμηλότερη συγκέντρωση οξυγόνου. Για 

παράδειγμα, ένας ασθενής με ταχύπνοια είναι πιθανό να έχει υψηλή αναπνευστική ώση και υψηλές 

εισπνευστικές ροές. Αυτός απαιτεί ένα σύστημα υψηλής ροής προκειμένου να αποφευχθεί η σημαντική 

παράσυρση ατμοσφαιρικού αέρα και συνεπώς η αραίωση του χορηγούμενου οξυγόνου. 

6.1.13.2.1 Ρινική κάνουλα 

Ανοικτό σύστημα χαμηλής ροής και χαμηλής συγκέντρωσης οξυγόνου. 100% οξυγόνο παραδίδεται μέσω 

σωληνίσκων σε 0,5 έως 6 L/min. Τα υψηλότερα ποσοστά ροής δεν αυξάνουν σημαντικά το 𝐹𝑖𝑂2 και μπορεί 

να οδηγήσει σε ξήρανση του βλεννογόνου και δυσφορία του ασθενούς. Η προκύπτουσα 𝐹𝑖𝑂2 εξαρτάται από 

τον κατά λεπτό αερισμό του ασθενούς και από την ποσότητα του αέρα που παρασύρεται. Έτσι, δεν μπορεί να 
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ελεγχθεί με ακρίβεια το 𝐹𝑖𝑂2. Η μέγιστη συγκέντρωση οξυγόνου στην τραχεία δεν είναι πιθανό να υπερβαίνει 

το 40 έως 50%. Η ρινική κάνουλα γενικά χρησιμοποιείται σε σχετικά σταθερούς ασθενείς οι οποίοι δεν 

απαιτούν υψηλή FiO2 ή ακριβή έλεγχο του 𝐹𝑖𝑂2. 

6.1.13.2.2 Μάσκα Venturi 

Ανοικτό σύστημα μεταβλητής συγκέντρωσης οξυγόνου, χαμηλής έως μέτριας ροής. Αυτές οι μάσκες 

επιτρέπουν τη διέλευση 100% οξυγόνου μέσω μιας συσκευής ανάμειξης που προκαλεί μια ελεγχόμενη 

παράσυρση αέρα και επιτρέπουν τη χορήγηση ακριβούς συγκέντρωσης οξυγόνου από 24% έως 50%. Είναι 

χρήσιμες σε ασθενείς με ΧΑΠ στους οποίους η ακριβής τιτλοποίηση της συγκέντρωσης οξυγόνου είναι 

επιθυμητή προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η αύξηση της 𝑃𝑎𝐶𝑂2. 

6.1.13.2.3 Μάσκα προσώπου με δεξαμενή οξυγόνου 

Αυτές είναι ανοιχτά συστήματα υψηλής ροής οξυγόνου, σχεδιασμένες έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η 

πρόσμειξη αέρα σε ασθενείς με απαιτήσεις υψηλής εισπνευστικής ροής. Διαθέτουν μια δεξαμενή που είναι 

γεμάτη με 100% οξυγόνο. Αν ο ασθενής με την εισπνευστική προσπάθεια δημιουργήσει ροή μεγαλύτερη από 

αυτή που μπορεί να χορηγήσει το επιτοίχιο κύκλωμα οξυγόνου, θα αδειάσει οξυγόνο από τη δεξαμενή έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πρόσμιξη ατμοσφαιρικού αέρα. Η δεξαμενή θα πρέπει να είναι φουσκωμένη 

τουλάχιστον εν μέρει, σε όλο τον αναπνευστικό κύκλο. 

6.1.13.2.4 Σύστημα ανάνηψης με ασκό-μάσκα-βαλβίδα 

Σύστημα υψηλής συγκέντρωσης οξυγόνου και υψηλής ροής. Όταν χρησιμοποιείται θα πρέπει η ροή του 

οξυγόνου να διατηρείται υψηλή (15 L / min). Όταν η μάσκα συγκρατείται σταθερά πάνω στο πρόσωπο με μια 

καλή στεγανότητα, ο εγκλωβισμός ατμοσφαιρικού αέρα ελαχιστοποιείται. 

6.1.13.2.5 Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός θετικής πίεσης (ΜΕΜΑ). 

Ο ΜΕΜΑ παρέχει υποστήριξη αερισμού, θετική πίεση, και μια ελεγχόμενη συγκέντρωση οξυγόνου 

χρησιμοποιώντας μια σφιχτά εφαρμόσιμη μάσκα προσώπου (η οποία περιλαμβάνει μύτη και στόμα 

ταυτόχρονα) ή μύτης, που παρεμβάλλεται μεταξύ ασθενούς και αναπνευστήρα αντί ενδοτραχειακού σωλήνα. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να αποφευχθεί ή να προληφθεί η διασωλήνωση σε προσεκτικά επιλεγμένους 

ασθενείς. 

6.1.13.2.6 Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής 

(βλέπε Κεφάλαιο 5 περί Μηχανικού Αερισμού) [2]. 

Για την εφαρμογή ΜΕΜΑ μπορείτε να δείτε ένα άρθρο εδώ. 

 

6.2 Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (Acute Respiratory Distress 

Syndrome, ARDS) 
Αναφέρεται στην εκδήλωση οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας που εμφανίζεται αιφνιδίως μετά από κάποιο 

εκκλυτικό γεγονός. Πρόκειται για διάχυτη φλεγμονώδη διαδικασία που συνεπάγεται βαριά δομική και 

λειτουργική διαταραχή της ακεραιότητας της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης με αποτέλεσμα την πλήρωση 

του διάμεσου χώρου και των κυψελίδων με εξιδρωματικό υγρό [4]. 

6.2.1 Πώς ορίζεται το ARDS; 
To ARDS σύμφωνα με τις θέσεις ομοφωνίας του Βερολίνου ορίζεται με τα εξής κριτήρια: α) οξεία έναρξη 

αναπνευστικής ανεπάρκειας (εντός μιας εβδομάδας από κάποιο εκκλυτικό αίτιο), β) εμφάνιση διάχυτων, 

αμφοτερόπλευρων, κυψελιδικών διηθημάτων στην ακτινογραφία θώρακος, γ) λόγο της μερικής πίεσης O2 στο 

αρτηριακό αίμα προς τη συγκέντρωση O2 στον εισπνεόμενο αέρα (PaO2/FiO2) μικρότερο από 300, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο ασθενής είναι σε μηχανικό αερισμό και η θετική τελοεκπνευστική πίεση (Positive end 

expiratory pressure, PEEP) είναι > 5𝑐𝑚𝐻2𝑂, και δ) απουσία ενδείξεων αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας που 

να εξηγούν πλήρως την αναπνευστική ανεπάρκεια. Ο βαθμός της διαταραχής της ανταλλαγής των αερίων 

κατηγοριοποιεί το ARDS σε ήπιο, μέτριο και βαρύ (Πίνακας 6.3) [5]. 

http://www.mcgill.ca/criticalcare/teaching/files/intubation
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 Ορισμός του ARDS (Berlin 2012) 

Οξεία έναρξη αναπνευστικής 

ανεπάρκειας 

 

Εντός μιας εβδομάδος από το εκκλυτικό αίτιο 

Διάχυτα διηθήματα στην α/α 

θώρακος 

 

Που δεν εξηγούνται από ατελεκτασίες, συλλογές ή όζους 

Απουσία ενδείξεων καρδιακής 

ανεπάρκειας 

 

Που να εξηγεί πλήρως την αναπνευστική ανεπάρκεια 

  Ήπιο  Μέτριο  Βαρύ 

𝑃𝑎𝑂2/𝐹𝑖𝑂2  200 < 𝑃𝑎𝑂2/𝐹𝑖𝑂2 < 300  100 < 𝑃𝑎𝑂2/𝐹𝑖𝑂2 < 200  𝑃𝑎𝑂2/𝐹𝑖𝑂2 < 100  

 𝑃𝐸𝐸𝑃 > 5 𝑐𝑚𝐻2𝑂  𝑃𝐸𝐸𝑃 > 5𝑐𝑚𝐻2𝑂 𝑃𝐸𝐸𝑃 > 5𝑐𝑚𝐻2𝑂 

Πίνακας 6.3 𝑃𝑎𝑂2/𝐹𝑖𝑂2: λόγος της μερικής πίεσης 𝑂2 στο αρτηριακό αίμα (𝑃𝑎𝑂2) προς τη συγκέντρωση 𝑂2 στον 

εισπνεόμενο αέρα (𝐹𝑖𝑂2), 𝑃𝐸𝐸𝑃: Θετική τελοεκπνευστική πίεση. 

6.2.2 Ποιες κλινικές καταστάσεις προκαλούν ARDS; 
Τα συχνότερα αίτια που πυροδοτούν την ανάπτυξη του συνδρόμου είναι πνευμονία, σήψη, πνευμονική 

θλάση, εισρόφηση, πολλαπλές μεταγγίσεις, τραύμα (Πίνακας 6.4). Ως επιβαρυντικοί παράγοντες για την 

ανάπτυξη του συνδρόμου θεωρούνται η μεγάλη ηλικία, η βαρύτητα της υποκείμενης νόσου, το κάπνισμα και 

ο αλκοολισμός.  
Κλινικές καταστάσεις που προκαλούν ARDS 

Πνευμονία 

Σήψη  

Εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου 

Πολλαπλά τραύματα  

Πνευμονική θλάση 

Οξεία παγκρεατίτιδα 

Εγκαύματα 

Λιπώδης εμβολή 

Πολλαπλές μεταγγίσεις 

Παρ΄ ολίγον πνιγμός 

Κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών 

Εισπνοή τοξικών ουσιών 

Πίνακας 6.4 Αίτια ARDS. 

6.2.3 Ποιοι είναι οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν στην εμφάνιση του 

ARDS; 
Το κύριο παθοφυσιολογικό χαρακτηριστικό του ARDS είναι η προοδευτική βλάβη της κυψελιδοτριχοειδικής 

μεμβράνης, η οποία οδηγεί σε αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα και πνευμονικό οίδημα. Θεωρείται ότι 

αναπτύσσεται φλεγμονώδης διαδικασία στην οποία πρωταγωνιστούν προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες οι 

οποίες απελευθερώνονται μετά από άμεσα ή έμμεσα ερεθίσματα στον πνεύμονα. Οι φλεγμονώδεις 

παράγοντες επάγουν τη φλεγμονή με την απελευθέρωση επιπλέον μεταβιβαστών από τα μακροφάγα, 

ενδεχομένως και από άλλους κυτταρικούς πληθυσμούς, επιστρατεύουν και ενεργοποιούν τα ουδετερόφιλα, 

ενεργοποιούν το συμπλήρωμα και άλλα στοιχεία του αίματος και απελευθερώνουν μόρια προσκόλλησης. Τα 

ενεργοποιημένα πολυμορφοπύρηνα προσκολλώνται στο πνευμονικό ενδοθήλιο και απελευθερώνουν 

πρωτεάσες και προϊόντα οξείδωσης που παραβλάπτουν το αγγειακό τοίχωμα και αυξάνουν τη διαπερατότητά 

του. Το ARDS χαρακτηρίζεται από θάνατο των κυψελιδικών κυττάρων τύπου Ι, και δυσλειτουργία των 

επιθηλιακών κυττάρων τύπου ΙΙ, τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή της επιφανειοδραστικής ουσίας 

(surfactant) με αποτέλεσμα μη λειτουργική surfactant. Οι ανωτέρω βλάβες συνεπάγονται καταστροφή του 

τοιχώματος των κυψελίδων, δημιουργία στρώματος υαλοειδούς μεμβράνης, πλήρωση του διάμεσου χώρου 
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και των κυψελίδων με εξιδρωματικό υγρό και έμμορφα συστατικά, και δημιουργία ατελεκτασιών (Εικόνα 

6.9). 

Το σύνδρομο συχνά εξελίσσεται σε τρεις φάσεις. Την οξεία εξιδρωματική φάση (24-72 ώρες), την 

υπερπλαστική φάση (3-7 ημέρες) και την ινωτική φάση (7-14 ημέρες). 

 

 

Εικόνα 6.9 Η παθοφυσιολογία του ARDS. Η υγιής κυψελιδοτριχοειδική μονάδα (αριστερή πλευρά) και η κυψελίδα στην 

οξεία πνευμονική βλάβη στα πλαίσια του συνδρόμου ALI/ARDS (δεξιά πλευρά). Στην οξεία φάση του συνδρόμου, 

παρατηρείται απώλεια των υγιών κυψελιδικών και βρογχικών επιθηλιακών κυττάρων και σχηματίζεται μεμβράνη υαλίνης 

στην απογυμνωμένη βασική μεμβράνη. Ουδετερόφιλα προσκολλώνται στο πάσχον τριχοειδικό αγγείο μετακινούμενα από 

τον διάμεσο ιστό στον κυψελιδικό χώρο, που είναι γεμάτος από πλούσιο σε πρωτεΐνες υγρό. Μέσα στον κυψελιδικό χώρο τα 

μακροφάγα παράγουν κυτταροκίνες (ΙL-1,6,8,10 & TNF–α ), που κινητοποιούν χημειοτακτικά και ενεργοποιούν τα 

ουδετερόφιλα και συμβάλλουν στην παραγωγή εξωκυττάριας ουσίας. Η εισροή πλούσιου σε πρωτεΐνη υγρού μέσα στον 

κυψελιδικό χώρο οδηγεί στην απενεργοποίηση του επιφανειοδραστικού παράγοντα (Από Ware και Matthay, 2000). 

Η μείωση του όγκου του πνεύμονα που μπορεί να συμμετέχει στην ανταλλαγή των αερίων και στον 

αερισμό (λειτουργικού όγκου) εξηγεί τις παθοφυσιολογικές διαταραχές που χαρακτηρίζουν το ARDS. Η 

ζωτική χωρητικότητα είναι μειωμένη και η λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα είναι μικρότερη της 

προβλεπόμενης, λόγω της σύμπτωσης των κυψελίδων και της πλήρωσής τους με εξιδρωματικό υγρό . 

Η ενδοτικότητα του πνεύμονα (compliance, Cst,l), επίσης, είναι σημαντικά μειωμένη λόγω της 

μείωσης του όγκου του πνεύμονα, της παρουσίας υγρού στο διάμεσο χώρο, καθώς και των διαταραχών στη 

δομή και τη λειτουργικότητα της επιφανειοδραστικής ουσίας, με συνέπεια τη δημιουργία ατελεκτασιών. 

Λόγω των ευρημάτων αυτών, ο πνεύμονας στο ARDS χαρακτηρίστηκε ως «παιδικός πνεύμων» (baby lung), 

καθώς ο όγκος του πνεύμονα που μπορεί να εκπτυχθεί αντιστοιχεί στη μάζα ενός πνεύμονα παιδιού, αν και η 

βλάβη στο ARDS δεν είναι ομοιογενής. Το εισπνευστικό σκέλος της στατικής καμπύλης πίεσης-όγκου 

(pressure-volume) του πνεύμονα έχει σιγμοειδή μορφολογία και χαρακτηρίζεται από ένα κατώτερο σημείο 

σύγκλισης (lower inflection point, LIP) και από ένα ανώτερο σημείο σύγκλισης (upper inflection point, UIP) 

(Εικόνα 6.10). Θεωρείται ότι το LIP αντιπροσωπεύει την πίεση, πέραν της οποίας υπάρχει μαζική διάνοιξη 

μικρών αεραγωγών και κυψελίδων και το UIP αντιπροσωπεύει την πίεση πέραν της οποίας αρχίζει η 

υπερδιάταση του πνεύμονα, ενώ η κλίση της καμπύλης αποτελεί το μέτρο της ενδοτικότητας του πνεύμονα 

[6-7]. 
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Εικόνα 6.10 Στατική καμπύλη πίεσης-όγκου (pressure-volume) του αναπνευστικού συστήματος σε έναν αντιπροσωπευτικό 

ασθενή με ARDS. Διακρίνονται το κατώτερο σημείο σύγκλισης (lower inflection point, LIP) και το ανώτερο σημείο 

σύγκλισης (upper inflection point, UIP). 

Εκτός από τις διαταραχές της ενδοτικότητας έχουν βρεθεί αυξημένες και οι αντιστάσεις των 

αεραγωγών. 

Η βασική διαταραχή στην ανταλλαγή των αερίων που χαρακτηρίζει το ARDS είναι η ανθεκτική 

υποξυγοναιμία, ενώ μερικές φορές συνυπάρχει και υπερκαπνία. Υπεύθυνος μηχανισμός για την 

υποξυγοναιμία είναι κυρίως η αύξηση της ενδοπνευμονικής φλεβικής πρόσμειξης/βραχυκυκλώματος (shunt), 

αφού οι κυψελίδες είναι πλήρεις εξιδρωματικού υγρού, και οι συνυπάρχουσες ατελεκτασίες αποτελούν 

περιοχές χωρίς αερισμό, ενώ εξακολουθούν να έχουν αιμάτωση. Η αύξηση της μερικής πίεσης του διοξειδίου 

του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα (PaCO2) οφείλεται κυρίως στην αύξηση του φυσιολογικού νεκρού χώρου. 

Η πίεση στην πνευμονική κυκλοφορία είναι συνήθως αυξημένη, όπως επίσης και οι αγγειακές 

πνευμονικές αντιστάσεις [6, 7]. 

6.2.4 Ποια είναι η κλινική και εργαστηριακή εικόνα του ARDS; 
Αν και ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός είναι σύνθετος και ο αριθμός των αιτίων μεγάλος, στην κλινική 

εικόνα του συνδρόμου επικρατούν οι εκδηλώσεις της υποκείμενης νόσου, της οξείας πνευμονικής βλάβης, 

και της ανεπάρκειας των οργάνων, που ενδεχομένως συνυπάρχει. Το ARDS χαρακτηρίζεται από οξεία έναρξη 

αναπνευστικής δυσχέρειας, με ανησυχία και δύσπνοια που γρήγορα εξελίσσεται σε ταχύπνοια, κυάνωση, 

εργώδη αναπνοή και χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών. Συνήθως το σύνδρομο εξελίσσεται ταχύτατα 

(12-48 ώρες) σε βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια που απαιτεί διασωλήνωση τραχείας και μηχανικό αερισμό. 

Η ακρόαση του θώρακα αποκαλύπτει διάσπαρτους εισπνευστικούς μουσικούς και μη μουσικούς ρόγχους. 

Εργαστηριακά ευρήματα, παθογνωμονικά του συνδρόμου, δεν υπάρχουν. Τα περισσότερα 

παθολογικά εργαστηριακά ευρήματα σχετίζονται με την υποκείμενη νόσο, τη γενικευμένη φλεγμονή ή τη 

δυσλειτουργία των οργάνων που συνοδεύει το σύνδρομο. 

Η ακτινολογική εικόνα αντανακλά την εξέλιξη των παθοφυσιολογικών σταδίων του συνδρόμου. Τα 

ακτινολογικά ευρήματα είναι ίδια με αυτά του πνευμονικού οιδήματος: αμφοτερόπλευρα διηθήματα, τα οποία 

μπορεί να είναι κυψελιδικά ή διάμεσα, σαφώς περιγεγραμμένα ή συρρέοντα, με συμμετρική κατανομή ή όχι, 

ενώ μπορεί να συνυπάρχουν πλευριτικές συλλογές (Εικόνα 6.11). Τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας 

συνίστανται σε διάχυτες, αμφοτερόπλευρες σκιάσεις, δίκην «θολής υάλου» (συμμετρικές ή μη), πυκνώσεις με 

αεροβρογχόγραμμα (λόγω της πλήρωσης των κυψελίδων με πλούσιο σε πρωτεΐνη υγρό), ατελεκτασίες (λόγω 
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της σύμπτωσης των πνευμονικών μονάδων) ή συνδυασμό των ανωτέρω (Εικόνα 6.12). Η διαφορική διάγνωση 

του ARDS απο το καρδιογενές πνευμονικό οίδημα είναι δύσκολο να γίνει από την ακτινολογική εικόνα. Στη 

φάση της ίνωσης επικρατούν οι διάμεσες δικτυωτές σκιάσεις με υπερδιάταση των κυψελίδων και σχηματισμό 

εμφυσηματικών κύστεων. 

Η υποξυγοναιμία, που, όπως ήδη αναφέρθηκε, οφείλεται κυρίως στη φλεβική 

πρόσμειξη/βραχυκύκλωμα, έχει το χαρακτηριστικό ότι διορθώνεται δύσκολα με τον εμπλουτισμό του 

εισπνεόμενου αέρα με 𝑂2. Στην πρώιμη φάση του συνδρόμου, η τιμή της 𝑃𝑎𝐶𝑂2 είναι μειωμένη ή 

φυσιολογική, ενώ υπερκαπνία συνήθως παρατηρείται στην όψιμη (ινωτική) φάση. 

 

 

Εικόνα 6.11 Πρόσθιο-οπίσθια ακτινογραφία θώρακος σε ασθενή με ARDS. Παρατηρούμε την παρουσία ενδοτραχειακού 

σωλήνα, κεντρικού καθετήρα στη δεξιά υποκλείδιο φλέβα και διάχυτα αμφοτερόπλευρα διηθήματα συρρέοντα, κυρίως στα 

κατώτερα πνευμονικά πεδία. 
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Εικόνα 6.12 Αντιπροσωπευτική εικόνα από CT θώρακος σε ασθενή με ARDS. Διακρίνονται αμφοτερόπλευρες σκιάσεις 

που καταλαμβάνουν τις υποκείμενες περιοχές. 

6.2.5 Ποια είναι η διαφορική διάγνωση του ARDS; 
Η διαφορική διάγνωση του ARDS περιλαμβάνει τη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, τις πνευμονικές 

λοιμώξεις με διάχυτα διηθήματα στην ακτινογραφία θώρακος, καθώς και άλλα σπανιότερα, μη λοιμώδη αίτια 

οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, που συνοδεύονται από διάχυτα πνευμονικά διηθήματα (Πίνακας 6.5). 

 
Διαφορική διάγνωση του ARDS 

Καρδιογενές πνευμονικό οίδημα 

Λοιμώξεις του αναπνευστικού 

• Σταφυλοκοκκική πνευμονία 

• Πνευμονία από Legionella, μυκόπλασμα, μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης 

• Πνευμονία από ιούς (CMV, RSV, HSV) 

• Πνευμονία από μύκητες ή παράσιτα (histoplasma capsulatum, cryptococcus neoformans, pneumocystis carinii) 

Μη λοιμώδη αίτια οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας 

• Οξεία ηωσινοφιλική πνευμονία 

• Οξεία διάμεση πνευμονίτιδα 

• Ενδοκυψελιδική αιμορραγία 

• Κυψελιδική πρωτεΐνωση 

• Λευχαιμική διήθηση 

Πίνακας 6.5 Η διαφορική διάγνωση του ARDS. 

6.2.6 Ποια είναι η πρόγνωση του ARDS; 
Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότερες μελέτες ανέφεραν ποσοστά θνητότητας κυμαινόμενα μεταξύ 40-60%. Το 

συχνότερο αίτιο θανάτου στους ασθενείς αυτούς είναι η σήψη και η πολυοργανική ανεπάρκεια και όχι η 

υποξυγοναιμία και η αναπνευστική οξέωση. Τα τελευταία χρόνια, με τη χρήση προστατευτικού μηχανικού 
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αερισμού και την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση της σήψης, φαίνεται ότι η θνητότητα μειώνεται [4-

7]. 

6.2.7 Ποια είναι η θεραπεία του ARDS; 
Πρωταρχικής σημασίας είναι η αντιμετώπιση του αιτίου που πυροδότησε την ανάπτυξη του ARDS, ενώ 

ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αντιμετώπιση εστιών σήψης, ενδοπνευμονικών (π.χ. πνευμονίας) ή μη (π.χ. 

π.χ. περιτονίτιδας). Η καλύτερη υποστηρικτική αγωγή μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της επιβίωσης των 

ασθενών αυτών. 

Ο μηχανικός αερισμός αποτελεί τη βασική υποστηρικτική αγωγή, αφού έτσι αντιμετωπίζεται η 

αναπνευστική ανεπάρκεια και εξασφαλίζεται χρόνος για τη θεραπεία της υποκείμενης νόσου και την 

αποκατάσταση του πνεύμονα. 

Η έρευνα των τελευταίων δεκαετιών έχει δείξει, όμως, ότι ο μηχανικός αερισμός, εκτός από 

ευεργετική δράση, μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τη βλάβη στον πνεύμονα, ένα φαινόμενο γνωστό 

ως πνευμονική βλάβη προκαλούμενη από τον αναπνευστήρα (Ventilator Ιnduced Lung Injury, VILI). Το 

VILI, στην ουσία είναι η συνέπεια της δράσης των μηχανικών δυνάμεων που αναπτύσσονται κατά τον 

μηχανικό αερισμό στις δομές του πνεύμονα, όπως στα επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα, την 

εξωκυττάριο ουσία και τους μικρούς αεραγωγούς. Ειδικότερα, η υπερδιάταση των κυψελίδων από τις υψηλές 

πιέσεις που εφαρμόζονται (μικροβαρότραυμα) και το επαναλαμβανόμενο ανοιγοκλείσιμο των μικρών 

αεραγωγών και των κυψελίδων κατά τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου θεωρούνται οι βασικοί 

παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν σε VILI. Εκτός από την άμεση μηχανική βλάβη, το 

μικροβαρότραυμα έχει ως αποτέλεσμα και την απελευθέρωση φλεγμονωδών κυτταροκινών, οι οποίες αφενός 

επιτείνουν περαιτέρω την τοπική πνευμονική βλάβη και αφετέρου μπορεί να συμμετέχουν στην ανάπτυξη του 

συνδρόμου έκπτωσης πολλαπλών οργάνων. Κατά συνέπεια, οι στόχοι του μηχανικού αερισμού στο ARDS 

συνίστανται αφενός στην ικανοποιητική οξυγόνωση και στη διάνοιξη-στράτευση των ατελεκτατικών 

περιοχών ώστε να αυξηθεί ο όγκος του πνεύμονα που συμμετέχει στην ανταλλαγή των αερίων και αφετέρου 

στην αποφυγή VILI αφετέρου. 

Λόγω της τοξικής δράσης της παρατεταμένης χορήγησης υψηλών συγκεντρώσεων εισπνεόμενου 

οξυγόνου, αποφεύγονται τα τοξικά μείγματα 𝑂2 και η οξυγόνωση θεωρείται επαρκής όταν η 𝑃𝑎𝑂2 κυμαίνεται 

μεταξύ 55-80 mmHg, ή όταν ο κορεσμός του αίματος (𝑆𝑎𝑂2) κυμαίνεται στο 88-92%. 

Η στρατηγική του προστατευτικού αερισμού του πνεύμονα, η οποία, όπως αποδείχθηκε βελτιώνει την 

επιβίωση στο ARDS, έγκειται στη χρήση μικρών αναπνεόμενων όγκων και χαμηλών τελοεισπνευστικών 

πιέσεων ώστε να περιορίζεται η κυψελιδική υπερδιάταση, και στην εφαρμογή PEEP ώστε να αποφεύγεται το 

διαρκές άνοιγμα και κλείσιμο των κυψελίδων στο τέλος της εκπνοής. Οι γενικά αποδεκτές οδηγίες 

συνίστανται στη χρήση αναπνεόμενων όγκων (Tidal Volume, 𝑉𝑇) 4-6 mL/kg προβλεπόμενου βάρους 

σώματος, και ικανών επιπέδων PEEP, ενώ η στατική τελοεισπνευστική πίεση (Pplat, που θεωρείται ότι 

εκφράζει το βαθμό της διάτασης του πνεύμονα στο τέλος της εισπνοής) πρέπει να είναι < 30 𝑐𝑚𝐻2𝛰 [8] 

(Πίνακας 6.6). Δεν υπάρχει κανόνας που να προβλέπει την ιδανική PEEP για κάθε άσθενή. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν πίνακες αντιστοίχισης (όπως αυτός του ARDS network [8]) που δίνουν διάφορες τιμές 

PEEP ανάλογα με την αναγκαία συγκέντρωση του εισπνεόμενου 𝑂2 για την επαρκή οξυγόνωση του 

ασθενούς. Γενικά, όσο πιο βαριά είναι η υποξυγοναιμία και επομένως όσο μεγαλύτερη είναι η απαιτούμενη 

συγκέντρωση του εισπνεόμενου 𝑂2, τόσο πιο μεγάλη είναι η εφαρμοζόμενη PEEP. 
Προστατευτικός μηχανικός αερισμός στο ARDS 

𝑉𝑇: 4-6 mL/kg προβλεπομένου βάρους σώματος 

Pplat: <30 𝑐𝑚𝐻2𝑂 

RR: 6-35/min 

pH: 7.30-7.45 

𝐹𝑖𝑂2-PEEP  𝑃𝑎𝑂2:55-80 mmHg ή 𝑆𝑎𝑂2: 88-92% 

Πίνακας 6.6 Βασικά στοιχεία προστατευτικού αερισμού TV. 𝑉𝑇: αναπνεόμενος όγκος, Pplat: στατική τελοεισπνευστική 

πίεση, RR: αναπνευστική συχνότητα, 𝐹𝑖𝑂2: κλάσμα εισπνεόμενου 𝑂2, PEEP: θετική τελοεκπνευστική πίεση. 

Πολλοί ερευνητές προτείνουν τη χρήση «χειρισμών επιστράτευσης» (recruitment maneuvers) για 

καλύτερη έκπτυξη, οι οποίοι συνίστανται στην εφαρμογή μεγάλων τελοεισπνευστικών πιέσεων για 30-40 sec 

ή περιοδικών αναστεναγμών (sighs) και στοχεύουν στη διάνοιξη ατελεκτατικών περιοχών. 
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Εκ νέου ενδιαφέρον αποκτά η χρήση μηχανικού αερισμού με τη μορφή ταλαντώσεων υψηλής 

συχνότητας (High Frequency Oscillation, HFO), που σύμφωνα με τους υποστηρικτές της εξασφαλίζει 

στράτευση του πνεύμονα και ικανοποιητική ανταλλαγή των αερίων. Τέλος, η πρηνής θέση μπορεί να 

βελτιώσει την οξυγόνωση, είτε διότι έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη έκπτυξη των ατελεκτατικών περιοχών, είτε 

διότι ανακατανέμεται ο αερισμός και επιτυγχάνεται καλύτερη σχέση αερισμού/αιμάτωσης. Η πρηνής θέση 

στο βαρύ ARDS βελτιώνει την επιβίωση. 

Η φλεβο-φλεβική εξωσωματική οξυγόνωση του αίματος (Veno-venous Extracorporeal Membrane 

Oxygenation, ECMO) αποτελεί εναλλακτική μορφή υποστήριξης, που μπορεί να εξασφαλίσει εξωπνευμονική 

οξυγόνωση και αποβολή διοξειδίου του άνθρακα και συγχρόνως προστασία του πνεύμονα στο ARDS. 
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Ερωτήσεις 

Ερώτηση 1 
Ποιο από τα ακόλουθα για την οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια είναι σωστό; 

1. Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια έχουμε όταν η 𝑃𝑎𝑂2 είναι <60 mmHg και η 𝑃𝑎𝐶𝑂2 είναι > 60 

mmHg στον ατμοσφαιρικό αέρα. 

2. Η περιεγχειρητική αναπνευστική ανεπάρκεια οφείλεται κατά κανόνα σε αιμοδυναμική αστάθεια. 

3. Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να οδηγήσει σε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. 

4. Σε ασθενείς με οξύ πνευμονικό οίδημα συνήθως παρατηρείται υπερκαπνική ανεπνευστική 

ανεπάρκεια ή ανεπάρκεια αερισμού. 

5. Όλα τα ανωτέρω είναι σωστά. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Λάθος 

 

Ερώτηση 2 
Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για την κλινική εκτίμηση του ασθενούς με ΟΑΑ είναι σωστό; 

1. Ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει διέγερση και αδυναμία συνεργασίας με τους θεράποντες. 

2. Μπορεί να εμφανίζει αναπέταση των ρινικών πτερυγίων και ταχύπνοια. 

3. Μπορεί να έχει φυσιολογικά αέρια αίματος. 

4. Όλα τα ανωτέρω είναι σωστά. 

5. Τα 1 και 2 είναι σωστά. 

  

https://eclass.uoa.gr/modules/video/?course=MED128
https://www.mcgill.ca/criticalcare/teaching/files/acute
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Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

5. Σωστό 

 

Ερώτηση 3 
Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει για τη διάγνωση της ΟΑΑ; 

1. Η παρουσία διηθήματος σε ακτινογραφία θώρακος αποκλείει την πνευμονική εμβολή σε ασθενή με 

υποξαιμία και υπερκαπνία. 

2. Η παρουσία διηθήματος στην ακτινογραφία θώρακος αποκλείει τα νευρολογικά αίτια ΟΑΑ. 

3. Τα διάχυτα διηθήματα στην ακτινογραφία θώρακος μπορεί να οφείλονται σε μη καρδιογενές 

πνευμονικό οίδημα. 

4. Όλα τα ανωτέρω είναι σωστά. 

5. Τα 2 και 3 είναι σωστά. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Λάθος 

 

Ερώτηση 4 
Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει για την ΟΑΑ τύπου Ι; 

1. Η χαμηλή FiO2 αποτελεί σύνηθες αίτιο ΟΑΑ σε ασθενείς με ΧΑΠ. 

2. Μια αυξημένη διαφορά κυψελιδοαρτηριακού οξυγόνου σημαίνει ότι αιτία της υποξαιμίας είναι ο 

υποαερισμός. 

3. Το φυσιολογικό βραχυκύκλωμα μπορεί να συμβάλλει στην υποξαιμία σε ασθενείς με χαμηλή 

καρδιακή παροχή. 

4. Η πνευμονική παράκαμψη σε αντίθεση με τις διαταραχές αερισμού /αιμάτωσης ανταποκρίνεται πολύ 

καλά στη χορήγηση οξυγόνου. 

5. Όλοι οι φυσιολογικοί πνεύμονες έχουν διαταραχές V/Q με αύξηση του λόγου από την κορυφή προς 

τη βάση. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Λάθος 

 

Ερώτηση 5 
Ποιά από τα ακόλουθα ισχύουν για τη θεραπεία της υποξαιμίας; 

1. Η πρηνής θέση μπορεί να βελτιώσει τη σχέση αερισμού/αιμάτωσης. 

2. Η εφαρμογή αναπνευστικής φυσιοθεραπείας μπορεί να βελτιώσει τη σχέση αερισμού/αιμάτωσης. 

3. Ο αντίστροφος μηχανικός αερισμός μπορεί να βελτιώσει τη σχέση αερισμού / αιμάτωσης. 

4. Η εφαρμογή θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης μπορεί να βελτιώσει τη σχέση αερισμού/αιμάτωσης. 

5. Όλα τα ανωτέρω είναι σωστά 
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Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Σωστό 

5. Σωστό 

 

Ερώτηση 6 
Αίτια μειωμένου κυψελιδικού αερισμού αποτελούν τα ακόλουθα: 

1. Η μειωμένη ώση του ΚΝΣ 

2. Η υπερσίτιση 

3. Ο πυρετός 

4. Η σήψη 

5. Η μείωση του λόγου Vd/Vt. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

5. Λάθος 

 

Ερώτηση 7 
Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει για το έργο της αναπνοής; 

1. Είναι ανεξάρτητο της PEEPi (της ενδογενούς PEEP), που ο ασθενής πρέπει να ξεπεράσει πριν 

ξεκινήσει η εισπνευστική ροή. 

2. Η αδράνεια συμβάλλει σημαντικά σε φυσιολογικές συνθήκες στον υπολογισμό του. 

3. Ο βρογχόσπασμος οδηγεί σε σημαντική αύξηση του έργου της αναπνοής λόγω της αύξησης της 

ελαστικότητας του αναπνευστικού συστήματος. 

4. Η μείωση των αντιστάσεων και της ελαστικότητας του αναπνευστικού συστήματος αποτελούν 

στόχους της θεραπείας της ΟΑΑ. 

5. Όλα τα ανωτέρω είναι σωστά. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

5. Λάθος 

 

Ερώτηση 8 
Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει σε ασθενή με ΧΑΠ και ΟΑΑ; 

1. Η χορήγηση βρογχοδιαστολής μπορεί να επιδράσει ευνοϊκά στη μηχανική του πνεύμονα. 

2. Η εφαρμογή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού μπορεί να μειώσει το έργο της αναπνοής. 

3. Η χορήγηση διουρητικών μπορεί να επιδρά ευνοϊκά στη μηχανική του πνεύμονα. 

4. Τα 1 και 2 είναι σωστά, αλλά το 3 λάθος. 

5. Τα 1,2, και 3 είναι σωστά. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Σωστό 
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4. Λάθος 

5. Σωστό 

 

Ερώτηση 9 
Η επείγουσα ανάνηψη ασθενούς με αναπνευστική ανεπάρκεια περιλαμβάνει: 

1. Τη διασφάλιση του αεραγωγού. 

2. Την τεκμηρίωση της διάγνωσης. 

3. Την ανάπτυξη μιας διαφορικής διάγνωσης. 

4. Όλα τα ανωτέρω. 

5. Κανένα από τα ανωτέρω. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

5. Λάθος 

 

Ερώτηση 10 
Ποιο από τα ακόλουθα είναι αληθές για τις συσκευές χορήγησης οξυγόνου; 

1. Σε έναν ασθενή που αναπνέει μεσω ανοιχτού συστήματος οξυγόνου, το εισπνεόμενο μείγμα θα είναι 

υψηλότερο σε οξυγόνο, όσο μεγαλύτερη είναι η εισπνευστική ροή του ασθενούς. 

2. Η ρινική κάνουλα στα 6 λίτρα/λεπτό 100% οξυγόνο αποτελεί ανοιχτό σύστημα χαμηλής ροής, 

υψηλής συγκέντρωσης. 

3. Η χορήγηση οξυγόνου με ρινική κάνουλα είναι προτιμότερη από τη μάσκα Venturi σε ασθενείς με 

ΧΑΠ. 

4. Το σύστημα ανάνηψης με μάσκα-ασκό-βαλβίδα είναι κλειστό σύστημα υψηλής συγκέντρωσης και 

υψηλής ροής εφόσον η μάσκα εφαρμόζει σωστά στο πρόσωπο του ασθενούς. 

5. Τα 1 και 4 είναι σωστά. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

5. Λάθος 

  



148 

Κεφάλαιο 7 

Σήψη, λοιμώξεις και αντιβιοτικά στη ΜΕΘ 

Σύνοψη 

Η σήψη είναι ένα θανατηφόρο νόσημα, με ποσοστά θνητότητας από 25% έως 60% ή μεγαλύτερα, ανάλογα με τη 

σοβαρότητά της, ενώ τα νούμερα ποικίλουν σημαντικά από τη μία χώρα στην άλλη. Κατά σύμβαση, η λέξη σήψη 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνδρομο της συστηματικής φλεγμονής, όταν η αιτία είναι λοίμωξη, ενώ 

το σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης (Systemic Inflammatory Response Syndrome, SIRS) 

υποδηλώνει ότι η συστηματική φλεγμονή μπορεί να έχει διαφορετική αιτιολογία. Ωστόσο, μπορεί να είναι 

δύσκολο να προσδιοριστεί αν μια λοίμωξη είναι πραγματικά παρούσα, και εάν είναι, αν αποτελεί την αιτία ή τη 

συνέπεια της επιδείνωσης της κατάστασης του ασθενούς. Η παρουσία σήψης, προαναγγέλλει σημαντικό κίνδυνο 

για τον ασθενή, και τεράστιες προκλήσεις για τον κλινικό. Έτσι, όταν υπάρχει υποψία σήψης, είναι σημαντικό να 

ψάχνουμε και να θεραπεύουμε τη λοίμωξη, καθώς η ταχεία και αποτελεσματική θεραπεία της λοίμωξης 

βελτιώνει την έκβαση. Το σύνδρομο πολυοργανικής δυσλειτουργίας (Multiple Organ Dysfunction Syndrome, 

MODS) είναι υπεύθυνo για το 80% όλων των θανάτων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), και συνήθως 

εξελίσσεται παράλληλα με εκείνο της συστηματικής φλεγμονής. Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τους 

ορισμούς, την παθοφυσιολογία και τα μέτρα αντιμετώπισης της σήψης, των λοιμώξεων και της πολυοργανικής 

ανεπάρκειας. 

 

Προαπαιτούμενη γνώση 

Οι παρουσιάσεις «Σήψη, Λοιμώξεις και Αντιβιοτικά στη ΜΕΘ» και «Οδηγίες για την Αντιμετώπιση της 

Σοβαρής Σήψης και του Σηπτικού Σοκ» από την ηλεκτρονική τάξη (e-class). Η ενότητα «Λοιμώξεις και Σήψη» 

από το βιβλίο Εντατική Θεραπεία του Χαράλαμπου Ρούσσου. 

 

7.1 Σήψη 

7.1.1 Ορισμοί 
Λοίμωξη: αναφέρεται στην εισβολή ενός παθογόνου μικροοργανισμού σε στείρα περιοχή του ξενιστή. 

Bακτηριαιμία: η παρουσία ζωντανών μικροβίων στο αίμα. 

Σηπτική καταπληξία (septic shock): αναφέρεται στην οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια που οφείλεται σε 

σήψη και χαρακτηρίζεται από εμμένουσα υπόταση παρά την επαρκή χορήγηση υγρών, παράλληλα με την 

παρουσία διαταραχών αιμάτωσης, οι οποίες δύνανται να συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων γαλακτική 

οξέωση, ολιγουρία, ή/και οξεία μεταβολή του επιπέδου συνείδησης. 

Υπόταση: ορίζεται η συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) <90 mmHg, ή η μέση αρτηριακή πίεση (ΜΑΠ) <60 

mmHg, ή η μείωση της ΣΑΠ >40 mmHg από τις τιμές αναφοράς, παρά την επαρκή χορήγηση υγρών. 

Ανθεκτική καταπληξία: καταπληξία που δεν ανταποκρίνεται στην κλασσική θεραπεία (ενδοφλέβια υγρά, 

ινότροπα /αγγειοσυσπαστικά) μέσα σε 1 ώρα [1]. 

 

Στον Πίνακα 7.1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του SIRS (Systemic Inflammatory 

Response Syndrome), της σήψης, της σοβαρής σήψης και της σηπτικής καταπληξίας. 
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Συνοπτικά χαρακτηριστικά του SIRS, της σήψης, της σοβαρής σήψης και της σηπτικής καταπληξίας 

SIRS ≥2 από τα παρακάτω: 

Θερμοκρασία >38 ◦C ή <36 ◦C. 

Καρδιακή συχνότητα > 90 beats/min 

Αναπνευστική συχνότητα > 20 breaths/min ή PaCO2 < 32 mmHg 

Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) >12000 /mm3 ή <4000 /mm3 ή 10% άωρα 

Σήψη ≥2 κριτήρια SIRS και επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή υποψία της  

Σοβαρή σήψη Σήψη και δυσλειτουργία σε >1 όργανο: 

Συστολική πίεση < 90 mmHg παρά τα επαρκή υγρά 

Cr>0.5 mg/dL από τα επίπεδα αναφοράς (ή σε νεφρική υποκατάσταση). 

PLT< 100.000/ mm3 

𝑝𝐻<7.3 ή άνοδος του γαλακτικού > 1 mmol/L 

SGOT/SGPT > 2 x ΦΤ 

Χολερυθρίνη > 4 mg/dL 

Ειλεός 

 GCS 

𝑃𝑎𝑂2/𝐹𝑖𝑂2<300, PEEP>7.5 

Σηπτική καταπληξία  Σήψη και παρά την επαρκή χορήγηση υγρών ΣΑΠ < 90 mmHg ή ΜΑΠ < 60 mmHg 

Πίνακας 7.1 SIRS: σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης (Systemic Inflammatory Response Syndrome), Cr: 

κρεατινίνη, PLT: αιμοπετάλια, ΣΑΠ: συστολική αρτηριακή πίεση, ΜΑΠ: μέση αρτηριακή πίεση. 

7.1.2 Ποιες είναι οι συνηθέστερες λοιμώξεις στη ΜΕΘ; 
1. Σήψη. 

2. Λοιμώξεις από κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες (Central Venous Catheters Blodstream Infections, 

CVC-BI). 

3. Λοιμώξεις αναπνευστικού: 

 Πνευμονία σχετιζόμενη με αναπνευστήρα (Ventilator-Associated Pneumonia, VAP). 

 Τραχειοβρογχίτιδα σχετιζόμενη με αναπνευστήρα (Ventilator-associated Tracheobronchitis, 

VAT). 

 Πνευμονία της κοινότητας (Community-Acquired Pneumonia, CAP). 

 Νοσοκομειακή πνευμονία (Hospital-Acquired Pneumonia, HAP). 

 Πνευμονία σχετιζόμενη με υπηρεσίες υγείας (Ηealthcare-associated pneumonia, HCAP). 

4. Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις. 

5. Λοιμώξεις χειρουργικών τραυμάτων. 

7.1.3 Τι είναι η συστηματική φλεγμονώδης απόκριση (Systemic Inflammatory Response 

Syndrome, SIRS); 
Είναι η συστηματική απάντηση των μηχανισμών άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού σε διάφορους 

εισβολείς/προβλήματα, που δρούν τοπικά ή συστηματικά. Χαρακτηρίζεται από ≥2 από τα ακόλουθα: 

 Θερμοκρασία >38 ◦C ή <36 ◦C. 

 Καρδιακή συχνότητα > 90 beats/min. 

 Αναπνευστική συχνότητα > 20 breaths/min ή 𝑃𝑎𝐶𝑂2 < 32 mmHg. 

 Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) >12000 /mm3 ή <4000 /mm3 ή 10% bands. 

Η «διάγνωση» του SIRS δεν δίνει πληροφορίες για την υποκείμενη νόσο. Μας πληροφορεί όμως για 

μια αντίδραση προσαρμογής του οργανισμού απέναντι σε έναν εισβολέα/πρόβλημα [1]. 
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7.1.4 Ποια η διαφορά μεταξύ του SIRS και της σήψης; 
Με τον όρο σήψη εννοούμε ότι αιτία της συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης (SIRS) είναι η λοίμωξη 

(Εικόνα 7.1). 

 

 

Εικόνα 7.1 Με τον όρο σήψη εννοούμε ότι αιτία της συστηματικής φλεγμονής (SIRS) είναι η λοίμωξη. Στην εικόνα 

παρουσιάζεται η αλληλοεπικάλυψη με τα άλλα αίτια συστηματικής φλεγμονής. 

7.1.5 Ποια είναι η παθογένεια της οργανικής δυσλειτουργίας στην σήψη; 
Στην παθογένεση του σηπτικού συνδρόμου συμμετέχουν το ενδοθήλιο, τα ουδετερόφιλα και τα μονοκύτταρα 

με την απελευθέρωση χημικών παραγόντων και κυτταροκινών και τελικό αποτέλεσμα την εμφάνιση πυρετού, 

αγγειοδιαστολής, διαταραχών της πήξης και αύξησης της διαπερατότητας των τριχοειδών. Οι μηχανισμοί 

αυτοί προκαλούν πολυοργανική ανεπάρκεια και συμβάλλουν στην εξέλιξή της (Εικόνα 7.2). Η υπόταση, η 

θρόμβωση των αγγείων, η τοπική αγγειοσύσπαση και το οίδημα των ιστών προκαλούν ισχαιμία και 

δυσλειτουργία των τελικών οργάνων (Εικόνα 7.3) [2]. 
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Εικόνα 7.2 H ανοσοπαθογένεση της σήψης (Jonathan Cohen, “The immunopathogenesis of sepsis”,Nature, Dec. 2002.) 
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Εικόνα 7.3 H παθογένεια της πολυοργανικής βλάβης στη σήψη. 

7.1.6 Ποια είναι τα μικροβιακά αίτια της σηπτικής καταπληξίας (septic shock); 
 Gram θετικά βακτηρίδια: S. aureus, S. pneumoniae, enterococcus spp 

 Gram αρνητικά βακτηρίδια: E. coli, Ps. aeruginosa, K. pneumoniae 

 Ενδονοσοκομειακά gram αρνητικά βακτηρίδια. 

 Σταφυλόκοκκος και στρεπτόκοκκος. Τόσο ο σταφυλόκοκκος όσο και ο στρεπτόκοκκος 

αποτελούν αιτία μιας ιδιαίτερης μορφής σοκ που λέγεται τοξικό σταφυλοκοκκικό και 

στρεπτοκοκκικό σύνδρομο, αντίστοιχα (Toxic Shock Syndrome,TSS). 

7.1.7 Ποιες είναι οι σημαντικότερες παθοφυσιολογικές διαταραχές στο σηπτικό σοκ; 
Στο σηπτικό σοκ υπάρχει πρόβλημα στην αποδέσμευση οξυγόνου στους ιστούς, δηλαδή η απόληψη οξυγόνου 

από τους ιστούς [Oxygen Extraction Ratio (𝑂2𝐸𝑅) = �̇�𝑂2/�̇�𝑂2, όπου �̇�𝑂2 είναι η κατανάλωση οξυγόνου από 

τους ιστούς και �̇�𝑂2 η προσφορά οξυγόνου προς τους ιστούς] είναι μειωμένη. Σε αυτό συμβάλλουν η 

αγγειοδιαστολή, η απώλεια των ενδοθηλιακών φραγμών και η απόφραξη των τριχοειδών. Η συνυπάρχουσα 

διαταραχή της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου μπορεί να επιβαρύνει την απόδοση οξυγόνου στους ιστούς 

(Εικόνα 7.4). 

 



153 

 

Εικόνα 7.4 Η παθογένεια του σηπτικού σοκ σχηματικά. 

7.1.8 Ποια είναι τα κύρια κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα στο σηπτικό σοκ; 
Τα κύρια κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα στο σηπτικό σοκ παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

 

Εικόνα 7.5 Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα στο σηπτικό σοκ. CVP:κεντρική φλεβική πίεση (central venous pressure), 

PAOP: πίεση ενσφήνωσης πνευμονικών τριχοειδών (pulmonary artery occlusion pressure), PT: χρόνος προθρομβίνης 

(prothrombin time), ΑPTT: ενεργοποιημένος τμηματικός χρόνος θρομβοπλαστίνης (activated partial thromboplastin time), 

DIC: διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (disseminated intravascular coagulation), PLT: αιμοπετάλια (platelets), 𝑃𝑂2: μερική 

πίεση 𝑂2 στο αρτηριακό αίμα (partial pressure of 𝑂2 in arterial blood), 𝑆𝑎𝑂2: κορεσμός αρτηριακού αίματος σε 𝑂2 

(arterial blood 𝑂2 saturation), 𝐹𝑖𝑂2: ποσοστό 𝑂2 στον εισπνεόμενο αέρα (fraction of inspired 𝑂2). 
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7.1.9 Υπάρχει ποικιλία στην απάντηση και την έκβαση των ασθενών με σήψη; 
Ναι, ασθενείς με μικροβιακή λοίμωξη από ίδια μικρόβια μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές κλινικές 

απαντήσεις και διαφορετική πρόγνωση. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διαφορετική ανοσολογική απάντηση, 

γενετική προδιάθεση, κ.τ.λ. Το προτεινόμενο μοντέλο PIRO (P=Predisposition, I=Insult, R= Response, 

O=Organ dysfunction), (Εικόνα 7.6) προσπαθεί ακριβώς να αναδείξει την πολυπαραγοντική εξάρτηση της 

κλινικής απάντησης και πρόγνωσης της σήψης. 

 

 

Εικόνα 7.6 To προτεινόμενο μοντέλο PIRO για την πολυπαραγοντική [με τους εξής τέσσερις παράγοντες: Predisposition 

(προδιάθεση), Insult (σύμβαμα), Response (απάντηση ανοσολογική), Organ dysfunction (δυσλειτουργία οργάνων)] κλινική 

απάντηση και πρόγνωση της σήψης. 

7.1.10 Ποιες είναι οι βασικές αρχές αντιμετώπισης της σοβαρής σήψης και της 

σηπτικής καταπληξίας στη ΜΕΘ; 
H αντιμετώπιση της σοβαρής σήψης περιλαμβάνει τα βήματα που φαίνονται στους Πίνακες 7.2 και 7.3 [1]: 

Μια παρουσίαση για την αντιμετώπιση της σοβαρής σήψης και του σηπτικού σοκ θα βρείτε εδώ. 

 
Α. Αντιμετώπιση σοβαρής σήψης 

1. Αρχική ανάνηψη 

Αρχική ανάνηψη με υγρά, στόχοι πρώτου 6ώρου: 

 ΚΦΠ: 8-12 mmHg 

 12-15 mmHg σε μειωμένη ενδοτικότητα μυοκαρδίου, διαστολική δυσλειτουργία, αυξημένη ενδοκοιλιακή 

πίεση, πνευμονική υπέρταση. 

 ΜΑΠ ≥ 65 mmHg 

 Διούρηση ≥ 0.5 ml/kg/h 

 𝑆𝑣𝑂2 ≥ 65% ή 𝑆𝑐𝑣𝑂2 ≥ 70%: 

Αν δεν επιτυγχάνονται οι πιο πάνω στόχοι με υγρά, τότε: 

 μετάγγιση ώστε Hb 7-10 g/dl  

2. Διάγνωση 

Λήψη καλλιεργειών πριν την έναρξη αντιβιοτικών: 

 2 τουλάχιστον κ/ες αίματος (περιφερική + κεντρικό καθετήρα αν > 48 ώρες, 10 ml, άμεση μεταφορά ή 

κατάψυξη) 

 Άλλες εστίες: ούρα, ΕΝΥ, τραύματα, τραχειακές εκκρίσεις, αρθρικό υγρό, άλλα βιολογικά υγρά) 

 Απεικονιστικός έλεγχος: U/S, CT 

 

–Επιβεβαίωση 

www.survivingsepsis.org/guidelines/Pages/default.aspx
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–Ταυτοποίηση παθογόνου και εστίας 

–Αποκλιμάκωση αντιβιοτικής αγωγής 

3. Αντιβιοτική αγωγή 

Μέσα στην πρώτη ώρα. 

Αρχική εμπειρική αγωγή: δραστική για όλα τα πιθανά βακτήρια/μύκητες που θα έχουν καλή συγκέντρωση στη πιθανή 

εστία λοίμωξης. 

Καθημερινή επανεκτίμηση: δραστικότητα – αποτελεσματικότητα, τοξικότητα, αντίσταση/αντοχή, κόστος. 

Συνδυασμός σε υποψία Pseudomonas, ουδετεροπενία, πολυανθεκτικά μικρόβια για τουλάχιστον 3-5 ημέρες. 

Διάρκεια αγωγής: 7-10 ημέρες εκτός από τις περιπτώσεις που έχουμε: 

 βραδεία ανταπόκριση 

 λοιμώξεις από Staph. aureus 

 εμπύήμα ή μεσοθωρακίτιδα μέχρι να ελεγχθεί πλήρως η εστία (source) 

 ανοσολογική ανεπάρκεια ή ουδετεροπενία 

 πολυανθεκτικά μικρόβια γενικώς 

Διακοπή αγωγής μόλις τεκμηριωθεί ότι το κλινικό σύνδρομο δεν είναι λοιμώδους αιτιολογίας  

4. Έλεγχος εστίας 

Ανατομική διάγνωση λοίμωξης (μέσα σε 6 ώρες): αίμα, πνεύμονες, κοιλιά, ΚΝΣ κ.τ.λ: περιτονίτιδα, απόστημα, 

χολαγγειίτιδα, εμβολή μεσεντερίου, εμπύημα. 

Παροχέτευση, π.χ. 

 Ενδο-κοιλιακού αποστήματος 

 Εμπυήματος θώρακα 

 Σηπτικής αρθρίτιδας 

 Εμπυήματος νεφρού 

 Χολαγγειΐτιδας 

Χειρουργικός καθαρισμός νεκρωτικών εστιών, π.χ. 

 Νεκρωτικής απονευρίτιδας 

 Νεκρωτικής παγκρεατίτιδας 

 Εντερικού εμφράκτου 

 Μεσοθωρακίτιδας 

Αφαίρεση συσκευών, π.χ. 

 Αγγειακοί καθετήρες 

 Ουροκαθετήρες 

 Ενδοτραχειακοί σωλήνες αποικισμένοι 

 Ενδομήτριες συσκευές επιμολυσμένες 

Οριστική αντιμετώπιση, π.χ. 

 Εκτομή εντέρου σε εκκολπωματίτιδα 

 Χολοκυστεκτομή για γαγγραινώδη χολοκυστίτιδα 

 Ακρωτηριασμός άκρου λόγω μυονέκρωσης από κλωστηρίδιο 

5. Υγρά 

 Κολλοειδή ή κρυσταλοειδή. 

 ΚΦΠ: >8 - >12 mmHg (σε αυτόματη αναπνοή και μηχανικό αερισμό αντίστοιχα) 

 1000 mL κρυσταλλοειδών ή 300–500mL κολλοειδών σε 30 min 

 Μπορεί να χρειαστούν πολλά λίτρα υγρών για την αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου υγρών 

 Χορήγηση υγρών όσο παρατηρείται αιμοδυναμική βελτίωση (πίεση, συχνότητα, διούρηση) 

 Μείωση χορήγησης υγρών όταν επιτευχθεί ευογκαιμία ακόμη και αν δεν υπάρχει αιμοδυναμική 

βελτίωση 

 Κρυσταλλοειδή: N/S 0.9%, Ringer’s lactate 

o Φτηνά και εξίσου αποτελεσματικά 

 Κολλοειδή: διάλυμα αλβουμίνης 

o Παραμένουν στον ενδαγγειακό χώρο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

o Πολύ πιο ακριβά 

 Συνθετικά κολλοειδή: hydroxyethyl starch (υδροξυ-αιθυλ-αμυλο), gelatins (πολυγελίνη) 

o Λιγότερο αποτελεσματικά, πιο φτηνά, επίδραση στην πήξη 

 Υπέρτονα διαλύματα: σε επιλεγμένες περιπτώσεις, π.χ. ΚΕΚ 

6. Αγγειοσυσπαστικά 

 ΜΑΠ ≥ 65 mmHg 

 Πρώτη επιλογή: νορ-επινεφρίνη ή ντοπαμίνη 

 Δεύτερη επιλογή: επινεφρίνη, φαινυλεφρίνη, βαζοπρεσίνη (0.03 units/min σε συνδυασμό με νορ-
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επινεφρίνη) Επινεφρίνη όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση σε νορ-επινεφρίνη ή ντοπαμίνη 

 Δεν χρησιμοποιείται η «νεφρολογική» δόση ντοπαμίνης 

 Αρτηριακή γραμμή για παρακολούθηση 

7. Ινότροπα 

 Δοβουταμίνη σε καρδιακή δυσλειτουργία με αυξημένες πιέσεις πλήρωσης και χαμηλή καρδιακή 

παροχή. 

 Τιτλοποίηση δόσης ανάλογα με ΑΠ, σφύξεις, διούρηση μέχρι μέγιστης δόσης 20 μg/kg/min. 

8. Στεροειδή 

 Ενδοφλέβια υδροκορτιζόνη σε σηπτικό σοκ με πτωχή ανταπόκριση σε χορήγηση υγρών και 

αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων 

 Δόση μέχρι 300 mg/ ημέρα (100 x 3) 

 Δεν συνιστάται η εφαρμογή της δοκιμασίας διέγερσης με ACTH 

 Όχι σε σήψη χωρίς σοκ 

 Εναλλακτικά, 50 μg φλουοροκορτιζόνης την ημέρα από το στόμα (όχι δεξαμεθαζόνη), αν δεν υπάρχει 

υδροκορτιζόνη 

 Αποδέσμευση από υδροκορτιζόνη όταν δεν χρειάζονται πλέον τα αγγειοσυσπαστικά  
9. Μετάγγιση αίματος και παραγώγων 

 Hb: Στόχος 7.0– 9.0 g/dL (70–90 g/L) 

 Εκτός από περιπτώσεις ΚΕΚ, στεφανιαίας νόσου, βαριάς υπoξυγοναιμίας, κυανωτικής 

καρδιοπάθειας, γαλακτικής οξέωσης 

 Δεν χορηγείται ερυθροποιητίνη 

 FFP: δεν χορηγούνται φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα για την διόρθωση διαταραχών πήξης, 

εκτός και υπάρχει κλινικά αιμορραγία ή θα πραγματοποιηθεί επέμβαση – παρέμβαση 

 Αντιθρομβίνη ΙΙΙ: δεν χορηγείται 

 Αιμοπετάλια: χορηγούνται όταν < 5.000/mm3 (5×109/L) ανεξάρτητα από το αν υπάρχει 

αιμορραγία, ή όταν 5.000-30.000/mm3 (5-30×109/L) και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 

αιμορραγίας. Άνω των 50.000/mm3 απαιτούνται όταν θα πραγματοποιηθεί επέμβαση – 

παρέμβαση 

Πίνακας 7.2 Αντιμετώπιση σε σοβαρή σήψη. ΚΦΠ: κεντρική φλεβική πίεση, ΑΠ: αρτηριακή πίεση, ΜΑΠ: μέση αρτηριακή 

πίεση, SvO2: κορεσμός αιμοσφαιρίνης με O2 στο μικτό φλεβικό αίμα, ScvO2: κορεσμός αιμοσφαιρίνης με O2 σε αίμα 

κεντρικής φλέβας, ΕΝΥ: εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ΚΝΣ: κεντρικό νευρικό σύστημα, ΚΕΚ: κρανιοεγκεφαλική κάκωση, Hb: 

αιμοσφαιρίνη, FFP: φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα. 
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Β. Υποστηρικτική αγωγή σε σοβαρή σήψη 

1. Μηχανική Υποστήριξη Αναπνοής 

Ελεγχόμενος μηχανικός αερισμός (control mechanical ventilation): VT=6 ml/kg, Pplat < 30 cmH2O 

Επιτρεπτή υπερκαπνία: 𝑝𝐻 ≈ 7.20 

PEEP: τιτλοποίηση ώστε να «επιστρατευτούν» οι κλειστές κυψελίδες 

Πρηνής θέση βαρύ ARDS 

Ανύψωση κεφαλής: 30-45ο 

Δεν απαιτείται πάντα καθετήρας πνευμονικής αρτηρίας για την θεραπεία – παρακολούθηση 

Συντηρητική χορήγηση υγρών σε ARDS: ΚΦΠ = 2 mmHg, αρνητικό ισοζύγιο. 

2. Καταστολή – αναλγησία – μυοχάλαση 

Πρωτόκολλα καταστολής – αναλγησίας – μυοχάλασης 

Διαλείπουσα με καθημερινή διακοπή/μείωση καταστολής 

Μυοχαλαρωτικά (ARDS): μόνο τις 2 πρώτες μέρες 

Πρωτόκολλα αποδιασωλήνωσης 

3. Γλυκαιμικός έλεγχος 

Ενδοφλέβια ινσουλίνη 

Στόχος < 150 mg/dl 

Έλεγχος /2ωρο 

Το τριχοειδικό αίμα υπερεκτιμά τα επίπεδα σακχάρου  

4. Υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας 

Διαχείριση υγρών σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς με σήψη 

5. Διττανθρακικά 

Οχι σε pH ≥ 7.15 

6. Προφύλαξη για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση 

Προφύλαξη με κλασική ηπαρίνη ή χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη και σε αντένδειξη μηχανική προφύλαξη 

(κάλτσες, αεροσυμπιεστές διαλείπουσας πίεσης) που μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό σε υψηλού κινδύνου ασθενείς  

7. Προφύλαξη για έλκη από stress 

H2 αναστολείς, αναστολείς αντλίας πρωτονίων 

8. Ρεαλιστικοί στόχοι σε σχέση με την πιθανή έκβαση 

Ηθικά θέματα: Συζήτηση με ασθενείς ή (κυρίως) συγγενείς για την θεραπευτική τακτική. Αποφάσεις για παθητική ή 

ενεργητική διακοπή θεραπείας πρέπει να έχουν σημείο αναφοράς το καλύτερο για τον ασθενή. 

Πίνακας 7.3 Υποστηρικτική αγωγή σε σοβαρή σήψη VT: αναπνεόμενος όγκος, Pplat: στατική τελοεισπνευστική πίεση, 

PEEP: θετική τελοεκπνευστική πίεση, ARDS: σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (Acute Respiratory Distress 

Syndrome, ΚΦΠ: κεντρική φλεβική πίεση. 

7.1.11 Τι περιλαμβάνει ο αρχικός διαγνωστικός έλεγχος στον ασθενή με σήψη; 
Περιλαμβάνει: 

1. Εξετάσεις αίματος και ούρων (γενική αίματος, ηλεκτρολύτες, έλεγχος νεφρικής και ηπατικής 

λειτουργίας, έλεγχος της πήξης) και καλλιέργειες βιολογικών υλικών (αίματος και ούρων) καθώς και 

χρώση gram. 

2. Απεικονιστικές εξετάσεις του θώρακα της κοιλιάς και της πυέλου, ανάλογα με την κλινική εικόνα και 

την πιθανή αιτιολογία της σήψης. H ακτινογραφία θώρακος είναι χρήσιμη για τη διάγνωση της 

πνευμονίας και άλλων αιτίων πνευμονικών διηθημάτων, π.χ. υπερφόρτωσης με υγρά, καρδιακής 

ανεπάρκειας, ARDS. 

3. Έλεγχος βλάβης του μυοκαρδίου, ΗΚΓ και τροπονίνη. Ηχοκαρδιογράφημα ανάλογα με τις ενδείξεις. 

4. Παρεμβάσεις όπως παρακέντηση, θωρακοκέντηση, οσφυονωτιαία παρακέντηση, παροχέτευση 

αποστήματος, ανάλογα με την κλινική εικόνα και τα ευρήματα. 

5. Μέτρηση βιοδεικτών, π.χ. CRP, PCT για διαφοροδιάγνωση και παρακολούθηση. 

 

7.2 Λοιμώξεις στη ΜΕΘ 
Μια παρουσίαση για τις λοιμώξεις στη ΜΕΘ θα βρείτε εδώ. 

  

http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/daab0f71c3/
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7.2.1 Λοιμώξεις του αναπνευστικού 

7.2.1.1 Ποιες είναι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού που συναντάμε συχνότερα στους ασθενείς 

της ΜΕΘ; 
Συχνότερη λοίμωξη του αναπνευστικού στη ΜΕΘ είναι η πνευμονία. Υπάρχουν οι ακόλουθες τέσσερις 

κατηγορίες (Εικόνα 7.7): 

 Πνευμονία της κοινότητας (Community acquired pneumonia, CAP) 

 Νοσοκομειακή πνευμονία (Hospital acquired pneumonia, HAP) 

 Πνευμονία σχετιζόμενη με υπηρεσίες υγείας ( Healthcare acquired pneumonia, HCAP) 

 Πνευμονία και τραχειοβρογχίτιδα σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα (Ventilator acquired 

pneumonia, VAP/ ventilator acquired tracheobronchitis, VAT) 

 

 

Εικόνα 7.7 Kατηγοροποίηση της πνευμονίας. 

7.2.1.2 Πώς ορίζουμε την πνευμονία της κοινότητας και ποια είναι τα κύρια παθογόνα που 

εμπλέκονται σ’ αυτή; 
Η πνευμονία της κοινότητας ορίζεται ως η οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος σε άτομο που δεν 

διαμένει σε οίκο ευγηρίας και δεν έχει νοσηλευτεί τις τελευταίες 14 μέρες. Όταν συνοδεύεται από: α) 

αναπνευστική ανεπάρκεια, β) αιμοδυναμική αστάθεια, ή/και γ) δυσλειτουργία άλλων οργάνων, απαιτεί 

νοσηλεία σε ΜΕΘ διότι έχει επιπλακεί από βαριά σήψη ή/και πολυοργανική ανεπάρκεια/δυσλειτουργία. 

Κύρια παθογόνα: 

 Streptococcus pneumoniae 

 Legionella 

 Ιοί (π.χ. H1N1) 

 Staphylococcus aureus 

 Gram (-) βακτηρίδια 

 Άγνωστο ~ 45%. 

 

7.2.1.3 Πώς ορίζεται η νοσοκομειακή πνευμονία; 
Ορίζεται ως η οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος που εμφανίζεται σε ≥ 48h από την εισαγωγή 

του αρρώστου στο νοσοκομείο όταν αυτός δεν είναι υπό μηχανική υποστήριξη. 



159 

7.2.1.4 Πώς ορίζουμε την πνευμονία που σχετίζεται με τις υπηρεσίες υγείας; 
Ορίζεται ως η οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος που εμφανίζεται ≤ 48h από την εισαγωγή του 

αρρώστου και παρουσιάζει ≥ 1 από τα ακόλουθα: 

 έχει προηγηθεί νοσηλεία >2 μέρες τις τελευταίες 90 μέρες 

 έχει λάβει αντιβιοτικά/χημειοθεραπευτικά τις τελευταίες 30 μέρες 

 διαμένει μόνιμα ή προσωρινά σε οίκο ευγηρίας 

 λαμβάνει ενδοφλέβια νοσηλεία κατ’οίκον ή άπαξ στο νοσοκομείο 

 είναι υπό αιμοκάθαρση 

 έχει υποβληθεί σε μικροεπέμβαση μιας μέρας 

 άτομο του περιβάλλοντός του πάσχει από πολυανθεκτικό (multidrug resistant, MDR) 

παθογόνο. 

7.2.1.5 Σε τι διαφέρει η πνευμονία που σχετίζεται με τις υπηρεσίες υγείας (HCAP) από την 

πνευμονία της κοινότητας (CAP); 
1. Τα κύρια παθογόνα στην HCAP είναι πολυανθεκτικά (multidrug resistant, MDR) μικρόβια: 

Pseudomonas, Αcinetobacter, Klebsiella ή Enterobacter, ενώ στη CAP τα κύρια παθογόνα είναι 

συνήθως ευαίσθητα μικρόβια: S. pneumoniae, S. Aureus ή άτυπα, όπως Legionella και μυκόπλασμα. 

2. Οι ιοί είναι σπάνιοι στη HCAP και συχνοί στην CAP. 

3. Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου στην CAP είναι η υποκείμενη νόσος (π.χ. ΧΑΠ), η έκθεση σε ζώα, η 

επαφή με άλλα νοσούντα άτομα και οι εποχιακές επιδημίες, ενώ οι κύριοι παράγοντες κινδύνου στην 

HCAP είναι η προηγούμενη λήψη αντιβιοτικών, η διαμονή σε οίκο ευγηρίας, η χρόνια αιμοκάθαρση, 

κ.τ.λ. 

7.2.1.6 Πώς ορίζεται η πνευμονία του αναπνευστήρα; 
Ως πνευμονία του αναπνευστήρα ορίζουμε τη νοσοκομειακή βακτηριακή πνευμονία που αναπτύσσεται σε 

ασθενή υπό μηχανικό αερισμό, τουλάχιστον 48 ώρες μετά τη διασωλήνωσή του (Εικόνα 7.8). 

 

 

Εικόνα 7.8 Πνευμονία του αναπνευστήρα σε ασθενή με τραχειοστομία. 

7.2.1.7 Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού που 

σχετίζονται με τον αναπνευστήρα; 
Οι παράγοντες κινδύνου για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού που σχετίζονται με τον αναπνευστήρα 

παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 7.9 Παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη πνευμονίας του αναπνευστήρα στη ΜΕΘ. 

7.2.1.8 Ποιος είναι ο ρόλος των βιολογικών μεμβρανών (biofilm) στην παθογένεια των 

λοιμώξεων; 
Τα βακτήρια παράγουν ένα εξωκυτταρικό πολυμερές που μαζί με άλλα συστατικά δημιουργεί πολύπλοκες 

δομές, τις βιομεμβράνες. Η μορφή των βιομεμβρανών ποικίλλει ανάλογα με τους μικροοργανισμούς που 

συμμετέχουν στη δημιουργία τους και το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται. Το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα της προσκολλημένης μορφής των βακτηρίων είναι η καλύτερη εκμετάλλευση των θρεπτικών 

στοιχείων του περιβάλλοντος και η αυξημένη προστασία που απολαμβάνουν. Εμφανίζουν, δηλαδή, ένα νέο 

φαινότυπο με κύρια χαρακτηριστικά το διαφοροποιημένο μεταβολισμό τους, την αυξημένη αντοχή σε 

αντιβιοτικά και απολυμαντικά, την αυξημένη ανταλλαγή γενετικού υλικού με όλες τις επακόλουθες συνέπειες 

και τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους μέσω ειδικών μορίων- σημάτων (Εικόνα 7.10) [3]. 

 

 

Εικόνα 7.10 O ρόλος των βιομεμβρανών στην παθογένεια των λοιμώξεων. 
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7.2.1.9 Ποια είναι η παθοφυσιολογική εξέλιξη της πνευμονίας του αναπνευστήρα; 
Η παθογένεια της VAP συνδέεται με δύο διαφορετικές, αλλά σχετιζόμενες διεργασίες: τον αποικισμό του 

στοματοφάρυγγα με παθογόνα βακτήρια και την εισρόφηση των μολυσμένων εκκρίσεων. Παράγοντες που 

ευνοούν τις εν λόγω διεργασίες αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης VAP. Τα παθογόνα που αποικίζουν τον 

στοματοφάρυγγα των ασθενών έχουν κυρίως ενδογενή προέλευση από τον εντερικό σωλήνα και καταλήγουν 

στο αναπνευστικό μέσω παλινδρόμησης από το γαστρεντερικό. Κατά δεύτερο λόγο έχουν εξωγενή 

προέλευση μέσω αποικισμού του δέρματος ή μέσω παροδικού αποικισμού των χεριών του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και διασποράς από ασθενή σε ασθενή. H διασπορά από τα χέρια του 

προσωπικού ευνοείται από τη μη συμμόρφωση σε κανόνες της υγιεινής των χεριών (χρήση αλκοολούχου 

αντισηπτικού διαλύματος πριν και μετά από κάθε επαφή με ασθενή). Άλλες εξωγενείς πηγές είναι ο αέρας, ο 

μολυσμένος ιατρικός εξοπλισμός ή οι άλλοι ασθενείς (Εικόνα 7.11). 

 

 

Εικόνα 7.11 Η παθοφυσιολογική εξέλιξη της πνευμονίας του αναπνευστήρα (VAP). 

7.2.1.10 Ποια είναι τα κριτήρια υποψίας για την πνευμονία του αναπνευστήρα; 
Είναι η εμφάνιση νέας σκίασης ή η προοδευτικά εξελισσόμενη εμμένουσα σκίαση, 

και ≥2 από τα ακόλουθα: 

1. Θ > 38°C ή < 36°C 

2. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) >12.000 ή <4.000/ml 

3. Πυώδεις τραχειακές εκκρίσεις 

4. Πτώση 𝑃𝑎𝑂2/𝐹𝑖𝑂2. 

7.2.1.11 Πώς τεκμηριώνεται μικροβιολογικά η διάγνωση της πνευμονίας του αναπνευστήρα; 
Η μικροβιολογική τεκμηρίωση γίνεται με ποσοτικές καλλιέργειες: 

 > 103 cfu/ml στο δείγμα από προστατευόμενη βούρτσα (PSB) 

 > 104 or 105 cfu/ml στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) 

 > 106 cfu/ml σε δείγμα από βρογχική αναρρόφηση 
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Για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της διαγνωστικής προσέγγισης προτείνεται η χρήση του Clinical 

Pulmonary Infection Score (CPIS) (Πίνακας 7.4) την 1η και την 3η ημέρα με σκοπό την αποκλιμάκωση της 

αντιμικροβιακής αγωγής. Όπως προτάθηκε από την CPIS, σκορ σταθερά μικρότερο του 6 τις τρεις πρώτες 

ημέρες φαίνεται να επιτρέπει σχετικά ασφαλή διακοπή της αγωγής για πνευμονία, τουλάχιστον στις ηπιότερες 

μορφές της [4]. 
Υπολογισμός του Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) 

Θερμοκρασία oC >36.5 και <38.4 

>38.5 και <38.9 

>39 ή <36 

0 βαθμοί 

1 βαθμός 

2 βαθμοί 

Λευκά αιμοσφαίρια (κκχ) >4000 και <11000 

<4000 ή >11000 

Ραβδοπύρηνα>50% 

0 βαθμοί 

1 βαθμός 

+1 βαθμός 

Βρογχικές εκκρίσεις Απουσία βρογχικών εκκρίσεων 

Μη πυώδεις βρογχικές εκκρίσεις 

Πυώδεις βρογχικές εκκρίσεις 

0 βαθμοί 

1 βαθμός 

2 βαθμοί 

Οξυγόνωση (PaO2/FiO2) >240 ή ARDS 

<240 χωρίς ARDS 

0 βαθμοί 

2 βαθμοί 

Ακτινογραφία θώρακος Απουσία διηθήματος 

Διάχυτα ή πολυεστιακά διηθήματα 

Εντοπισμένο διήθημα 

0 βαθμοί 

1 βαθμός 

2 βαθμοί 

Ακτινολογική εξέλιξη Χωρίς ακτινολογική επιδείνωση 

Ακτινολογική επιδείνωση (μετά από αποκλεισμό καρδιακής 

ανεπάρκειας και ARDS) 

0 βαθμοί 

2 βαθμοί 

Αποτελέσματα καλλιεργειών 

βρογχικών εκκρίσεων 

Στείρες ή παθογόνα σε αραιή μικρή ανάπτυξη (≤103) 

Παθογόνα σε μέτρια ή μεγάλη ανάπτυξη (≥104) 

Ίδιο παθογόνο ορατό στη Gram χρώση 

0 βαθμοί 

1 βαθμός 

+1 βαθμός 

Πίνακας 7.4 Υπολογισμός του Clinical Pulmonary Infection Score. 

7.2.1.12 Ποια είναι τα μικρόβια που ενέχονται συνηθέστερα στην παθογένεια της πνευμονίας 

του αναπνευστήρα; 
Κυρίως Gram αρνητικά βακτηρίδια 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Proteus spp 

 Acinetobacter spp 

 E.coli ESBL 

 Klebsiella pneumonia 

 Proteas mirabilis ESBL, αλλά και 

 Staphilococcus aureus [5]. 

Επιπλέον, η πνευμονία του αναπνευστήρα ταξινομείται σε: 

Πρώιμη, αν έχει έναρξη μεταξύ 48-72 ωρών (συνήθη παθογόνα είναι Acinetobacter spp., P. 

aerigunosa, S. aureus) και 

Όψιμη, αν έχει έναρξη μετά από 72 ώρες (συνήθη παθογόνα είναι P. aerigunosa, Acinetobacter spp., 

K. pneumoniae). 

7.2.1.13 Ποια νοσήματα συνιστούν τη διαφορική διάγνωση της πνευμονίας του αναπνευστήρα; 
Μόνο το 1/3 όλων των πνευμονικών διηθημάτων που απαντούν στους ασθενείς της ΜΕΘ οφείλονται σε VAP. 

Αίτια σκίασηs στην ακτινογραφία που δεν είναι VAP περιλαμβάνουν: 

 Εισρόφηση 

 Εξ’ υπερευαισθησίας πνευμονίτιδα 

 Ηωσινοφιλική πνευμονία 

 Πνευμονική αιμορραγία 

 ARDS 

 Πνευμονικό οίδημα (καρδιογενές) 
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 Βρογχιολίτιδα με οργανούμενη πνευμονία (Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia, 

BOOP) 

 Φαρμακευτική αντίδραση 

 Εμβολή. 

7.2.1.14 Ποια είναι τα μέτρα πρόληψης της πνευμονίας του αναπνευστήρα; 
1. Η εφαρμογή μέτρων υγιεινής, όπως η εκπαίδευση του προσωπικού, η συμμόρφωση στην υγιεινή των 

χεριών με χρήση αλκοολούχου διαλύματος αντισηπτικού και η απομόνωση (χωροταξικά και με λήψη 

προφυλακτικών μέτρων επαφής) των ασθενών με πολυανθεκτικά παθογόνα. 

2. Η καταγραφή των λοιμώξεων στη ΜΕΘ, των υπεύθυνων παθογόνων και της παρουσίας 

πολυανθεκτικών παθογόνων με ενδημικό ή επιδημικό χαρακτήρα ώστε να καθορίζεται η πολιτική 

χρήσης αντιβιοτικών και επιλογής εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας. 

3. Η διασωλήνωση και η επαναδιασωλήνωση πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατόν και να 

εφαρμόζεται όπου είναι εφικτό μη επεμβατικός αερισμός. 

4. Προτιμάται η στοματοφαρυγγική διασωλήνωση και ο στοματογαστρικός σωλήνας. 

5. Συνιστάται η συνεχής αναρρόφηση των υπογλωττιδικών εκκρίσεων. 

6. Η πίεση στο μπαλονάκι του ενδοτραχειακού σωλήνα πρέπει να διατηρείται μεταξύ 20 - 30 𝑐𝑚𝐻2𝑂. 

7. Μολυσμένες συμπυκνωμένες εκκρίσεις πρέπει να απομακρύνονται προσεκτικά από τα κυκλώματα 

του αναπνευστήρα ώστε να μην εισέρχονται στον ενδοτραχειακό σωλήνα ή τους συνδεδεμένους με το 

κύκλωμα νεφελοποιητές χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων. 

8. Συνιστάται η βράχυνση κατά το δυνατόν της διάρκειας της διασωλήνωσης και του μηχανικού 

αερισμού (χρήση πρωτοκόλλων για τη χρήση των κατασταλτικών και την επιτάχυνση του weaning). 

9. Συνιστάται η διακοπή ή μείωση της καταστολής σε ημερήσια βάση και η προσπάθεια αποφυγής της 

χρήσης παραλυτικών παραγόντων (π.χ. παραγόντων κουραρίου). 

10. Η διατήρηση ικανοποιητικής αναλογίας νοσηλευτικού προσωπικού προς ασθενείς. 

11. Η διατήρηση της θέσεως του ασθενούς στις 30-45°, ειδικά όταν χορηγείται εντερική διατροφή. 

12. Προτιμάται η εντερική από την παρεντερική διατροφή. 

13. Αν απαιτείται προφύλαξη του πεπτικού από αιμορραγία λόγω ελκών από stress μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε 𝐻2 ανταγωνιστές είτε σουκραλφάτη (η τάση μείωσης της συχνότητας της VAP 

που παρατηρείται με τη χρήση της σουκραλφάτης αντισταθμίζεται από την ελαφρά υψηλότερη 

συχνότητα αιμορραγίας πεπτικού). 

14. Υπάρχουν ενδείξεις πως η προσπάθεια τροποποίησης του αποικισμού του στοματοφάρυγγα με 

πλύσεις στόματος με διάλυμα χλωρεξιδίνης μπορεί να μειώσει τη συχνότητα της VAP, ιδίως σε 

καρδιοχειρουργικούς ασθενείς. Δεν συνιστάται η συστηματική εφαρμογή εκλεκτικής αποστείρωσης 

του εντερικού σωλήνα με αντιβιοτικά, ή η χρήση αντιβιοτικής προφύλαξης σε περίπτωση επείγουσας 

διασωλήνωσης. 
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7.2.1.15 Αλγόριθμος προσέγγισης και αντιμετώπισης της VAP 
 

 

Εικόνα 7.12 Αλγόριθμος προσέγγισης και αντιμετώπισης της VAP [4]. 

7.2.2 Λοιμώξεις από κεντρικούς αγγειακούς καθετήρες 
Οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες είναι ακτινοσκιεροί σωλήνες που καταλήγουν κοντά στη καρδιά ή σε 

κάποιο μεγάλο αγγείο και χρησιμοποιούται για την παροχή φαρμάκων, υγρών, θρεπτικών συστατικών ή 

προϊόντων αίματος. 

Διακρίνονται σε καθετήρες: βραχείας χρήσης (short term) < 10 μέρες, μη εμφυτευμένοι και χωρίς 

μπαλονάκι, πολλαπλών αυλών, καθετήρες πνευμονικής αρτηρίας (Swan Ganz), διπλού αυλού καθετήρες 

αιμοδιήθησης και μακράς χρήσης (long term)> 10 μέρες. 

7.2.2.1 Πώς προκαλούνται οι λοιμώξεις των κεντρικών αγγειακών καθετήρων; 
Υπάρχουν τέσσερις τρόποι μόλυνσης του καθετήρα: 

 Μικρόβια του δέρματος από το σημείο εισόδου αποικίζουν την εξωτερική επιφάνεια και 

προοδευτικά το άκρο του καθετήρα (πρόκειται για τον συνηθέστερο τρόπο, δείτε και τις 

Εικόνες 7.13-7.17). 
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 Απευθείας μόλυνση του καθετήρα λόγω επαφής με μολυσμένα γάντια, υγρά ή άλλα 

αντικείμενα. 

 Αποικισμός αιματογενούς προέλευσης. 

 Έγχυση μολυσμένου υγρού μέσω του καθετήρα. 

Άλλοι κρίσιμης σημασίας παράγοντες αποτελούν: 

 Το υλικό κατασκευής (ανωμαλίες της επιφανείας, σιλικόνη που ευοδώνει την παραγωγή 

βιομεμβράνης, θρομβογόνες ιδιότητες). 

 Ο ξενιστής (παραγωγή ινικής, ινωδονεκτίνης και άλλων προσκολλητικών μορίων που 

επαλείφουν τον καθετήρα). 

 Η λοιμογόνος δύναμη του παθογόνου με παραγωγή ουσιών που διευκολύνουν την 

προσκόλληση, συντελούν στη δημιουργία της βιομεμβράνης και προστατεύουν από την 

άμυνα του ξενιστή (extracellular polymeric substance, EPS) π.χ. Staphylococcus, 

Pseudomonas, Candida [7]. 

 

 

Εικόνα 7.13 Καθετήρας πνευμονικής αρτηρίας. Παρατηρούμε το σημείο εισόδου (κόκκινο βέλος) και τα συνδετικά (μαύρα 

βέλη). 
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Εικόνα 7.14 Σημείο εισόδου κεντρικού φλεβοκαθετήρα. 

 

Εικόνα 7.15 Σημείο εισόδου κεντρικού φλεβοκαθετήρα. Σημεία φλεγμονής. 
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Εικόνα 7.16 Περιφερικώς εισερχόμενος κεντρικός καθετήρας.Το κόκκινο βέλος δείχνει το άκρο του στην άνω κοίλη 

φλέβα. Από Wikipedia, the free encyclopedia. 

 

Εικόνα 7.17 Μακράς χρήσης εμφυτευμένος καθετήρας (cuffed and tunneled CVCs Hickman). 

Στη ΜΕΘ χρησιμοποιούνται βραχείας χρήσης καθετήρες συνήθως για: 

1. Ταχεία χορήγηση μεγάλου όγκου υγρών. 

2. Μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης. 

3. Χορήγηση παρεντερικής διατροφής. 

4. Χορήγηση διαλυμάτων ή φαρμάκων που ερεθίζουν τις περιφερικές φλέβες (υπέρτονα, 

χημειοθεραπευτικά, κ.ά). 

5. Προσωρινή αιμοδιάλυση. 

6. Σε περιπτώσεις αδυναμίας τοποθέτησης περιφερικού φλεβοκαθετήρα. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Peripherally_inserted_central_catheter
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7.2.2.3 Πώς ορίζονται οι λοιμώξεις από κεντρικούς αγγειακούς καθετήρες (Catheter-related 

Bloodstream Infections-CRBSI); 
O ορισμός είναι κλινικός και απαιτεί ειδικό εργαστηριακό έλεγχο, που αποδεικνύει οτι ο καθετήρας είναι η 

πηγή θετικής αιμοκαλλιέργειας. 

Συχνά υπάρχουν δυσκολίες στην απόδοση της λοίμωξης στον καθετήρα εξαιτίας: 

1. Κλινικών αναγκών του ασθενούς (ο καθετήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί). 

2. Περιορισμένων εργαστηριακών δυνατοτήτων (αδυναμία ποσοτικών καλλιεργειών). 

3. Κακής συμμόρφωσης του προσωπικού και ελλιπούς σήμανσης των αιμοκαλλιεργειών. 

Θετική αιμοκαλλιέργεια οφειλόμενη σε κεντρική γραμμή είναι η πρωτοπαθής λοίμωξη στο αίμα 

ασθενούς που είχε κεντρική γραμμή τις προηγούμενες > 48 ώρες η οποία δεν οφείλεται σε διασπορά στο αίμα 

άλλης εστίας λοίμωξης. Ο ορισμός της ωστόσο μάλλον υπερεκτιμά τον πραγματικό αριθμό των CRBSI 

δεδομένου οτι δεν είναι πάντα εύκολο να αποκλεισθούν άλλες αιτίες που προκαλούν θετικές 

αιμοκαλλιέργειες (π.χ. παγκρεατίτιδα, πνευμονία κ.τ.λ.). 

7.2.2.4 Ποια είναι τα συχνότερα μικροβιακά αίτια των λοιμώξεων από κεντρικούς αγγειακούς 

καθετήρες; 
Τα συχνότερα μικροβιακά αίτια των λοιμώξεων από κεντρικούς αγγειακούς καθετήρες είναι: 

 Coagulase negative staphylococci 

 S. Aureus (MRSA > 50% των staphylococci στις ΜΕΘ) 

 Enterococci 

 Candida (αυξανόμενη αντοχή στη φλουκοναζόλη) 

 Gram (-) βάκιλοι (19 - 21% με σημαντικά ποσοστά ανθεκτικών στελεχών) [6]. 

7.2.2.5 Πώς προλαμβάνονται οι λοιμώξεις των κεντρικών αγγειακών καθετήρων; 
Τα μέτρα πρόληψης των λοιμώξεων από κεντρικούς αγγειακούς καθετήρες περιλαμβάνουν: 

1. Εκπαίδευση και εξάσκηση του προσωπικού στη σωστή χρήση των καθετήρων. 

2. Εφαρμογή πλήρως άσηπτης τεχνικής τοποθέτησης. 

3. Χρήση διαλύματος χλωρεξιδίνης >0.5%. 

4. Αποφυγή αντικατάστασης κεντρικών καθετήρων σε τακτική/προγραμματισμένη βάση. 

5. Εάν τα προηγούμενα μέτρα δεν αποδώσουν, χρήση αντιμικροβιακών κεντρικών καθετήρων και 

επιθεμάτων διαποτισμένων με χλωρεξιδίνη. 

7.2.2.6 Πώς αντιμετωπίζονται οι λοιμώξεις των κεντρικών αγγειακών καθετήρων; 
Αλγόριθμος αντιμετώπισης ασθενών με υποψία λοίμωξης κεντρικού αγγειακού καθετήρα (ΚΑΚ). 
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Εικόνα 7.18 Αλγόριθμος αντιμετώπισης ασθενών με υποψία λοίμωξης κεντρικού αγγειακού καθετήρα (ΚΑΚ) [4]. 

Επειδή οι λοιμώξεις αυτές πιο συχνά οφείλεται σε Staphylococcus aureus ευαίσθητο σε μεθικιλλίνη (MSSA) 

ή ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA) και λιγότερο συχνά σε αερόβια gram-αρνητικά παθογόνα, η 

προτιμώμενη εμπειρική θεραπεία είναι η μεροπενέμη ή η κεφεπίμη συν πρόσθετη κάλυψη για τους 

σταφυλόκοκκους. Για τον MRSA προσθέτουμε λινεζολίδη, βανκομυκίνη, ή δαπτομυκίνη. 

Η θεραπεία τροποποιείται αφού απομονώσουμε το υπεύθυνο παθογόνο σύμφωνα με το 

αντιβιόγραμμα. Εάν απομονωθεί κοαγκουλάση αρνητικός σταφυλόκοκκος ευαίσθητος στη μεθικιλλίνη και η 

βακτηριαιμία είναι καλά τεκμηριωμένη, π.χ. με τρεις ή τέσσερις θετικές καλλιέργειες αίματος, καλό είναι να 

αποφεύγεται η βανκομυκίνη διότι αυτοί είναι μικροοργανισμοί χαμηλής λοιμογόνου δύναμης. 

Η θεραπεία της λοίμωξης μπορεί να απαιτήσει την απομάκρυνση της γραμμής. Εάν η κεντρική 

γραμμή δεν μπορεί να αφαιρεθεί για ιατρικούς λόγους σε έναν ασθενή αποικισμένο με MRSA ή άλλη 

σταφυλοκοκκική λοίμωξη, η εμπειρική θεραπεία με βανκομυκίνη είναι αποδεκτή. Χρειάζεται να 

ελαχιστοποιηθεί η χρήση της βανκομυκίνης, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση του Enterococcus 

faecium, που είναι εντερόκοκκος ανθεκτικός στη βανκομυκίνη (VRE) [4]. 

7.2.3 Ενδοκοιλιακές Λοιμώξεις 
Οι λοιμώξεις αυτές περιλαμβάνουν (Εικόνα 7.19): 

 Λοιμώξεις παρεγχυματικών οργάνων. 

 Λοιμώξεις τοιχώματος βλεννογόνων. 

 Λοιμώξεις ορογόνων (περιτονίτιδες). 

Η παθογένεια των ενδοκοιλιακών λοιμώξεων παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα. 
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Εικόνα 7.19 Λοιμώξεις κοιλιακής χώρας. 

 

 

Εικόνα 7.20 Παθοφυσιολογία των ενδοκοιλιακών λοιμώξεων. 
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7.2.3.1 Ποια παθογόνα (κυρίως) ενέχονται στη δευτεροπαθή και ποια στην τριτοπαθή 

περιτονίτιδα; 
 

 

Εικόνα 7.21 Παθογόνα στη δευτεροπαθή και τριτοπαθή περιτονίτιδα. 

7.3 Κύρια αντιβιοτικά στη ΜΕΘ 
Μια παρουσίαση με τίτλο «Διαβάζοντας το αντιβιόγραμμα», για το ρόλο του αντιβιογράμματος στην 

αντιμετώπιση των λοιμώξεων στη ΜΕΘ, θα βρείτε εδώ. 

7.3.1 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επαρκή και κατάλληλη χρήση των 

αντιβιοτικών στη ΜΕΘ; 
1. Αξιολόγηση μικροβιολογικών δεδομένων 

2. Σωστό αντιβιοτικό, σωστή δόση, σωστή διάρκεια και σωστή χορήγηση 

3. Μονοθεραπεία ή συνδυασμένη αγωγή όπου χρειάζεται 

4. Έγκαιρη χορήγηση 

5. Προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών (ιστορικό) 

6. Ισχυρή κλινική υποψία για λοίμωξη 

7. Τοξικότητα. 

7.3.2 Ποια είναι τα πολυανθεκτικά μικρόβια που συναντάμε συχνά ως αίτια λοίμωξης 

στη ΜΕΘ; 
 Pseudomonas aeruginosa 

 Acinetobacter baumanni 

http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/b3eeef6ac6/
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 E.coli ESBL (Extended Spectrum β-Lactamase = ευρέως φάσματος β-λακταμάσες) 

 Klebsiella pneumonia ΚPC (Klebsiella Producing Carbapenemase = Κλεμπσιέλλα που 

παράγει καρβαπενεμάση) 

 Proteas mirabilis ESBL 

 Providencia stuartii ESBL. 

7.3.3.Tι είναι τα ESBL παθογόνα; 
Eίναι παθογόνα βακτήρια που παράγουν ένζυμα (extended-spectrum β-lactamases, ESBLs = ευρέως 

φάσματος β-λακταμάσες), λόγω των οποίων είναι ανθεκτικά σε πολλά β-λακταμικά αντιβιοτικά (πενικιλλίνες 

και κεφαλοσπορίνες), συχνά και σε άλλες ομάδες αντιβιοτικών. Η αντοχή μεταδίδεται υπό μορφή πλασμιδίου. 

Συχνότερα απομονώνονται στελέχη Klebsiella spp., E.Coli, Proteas mirabilis. 

Παράγοντες κινδύνου: 

 προηγούμενη μακρόχρονη χρήση 3ης γενιάς κεφαλοσπορινών, αζτρεονάμης, 

φλουοροκινολονών 

 προηγούμενη νοσηλεία. 

7.3.4 Πώς επιλέγουμε αντιβιοτική αγωγή στη ΜΕΘ ανάλογα με το πιθανό παθογόνο; 
Μια στρατηγική παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Επιλογή αντιβιοτικών στη ΜΕΘ ανάλογα με τα υπεύθυνα παθογόνα 
Υπεύθυνος μικροοργανισμός Αντιβιοτικά 

Pseudomonas aeruginosa Ceftazidime, cefepime, imipenem, meropenem, 

piperacillin/tazobactam, ciprofloxacin, levofloxacin, 

colistin  

Acinetobacter baumanni Meropenem, colistin, ampicillin/sulbactam, tygecycline 

Klebsiella pneumoniae Meropenem (+/- colistin - gentamycin), tygecycline 

Gram ( – ) ESBL Meropenem, imipenem, doripenem 

Αναερόβια κοιλιακής χώρας  Tazobactam/piperacillin, carbapenems, metronidazole, 

tygecycline 

Πίνακας 7.5 Αιτιολογική επιλογή αντιβιοτικών στη ΜΕΘ. ESBL: ευρέως φάσματος β-λακταμάσες. 

7.3.5 Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση VAP από πολυανθεκτικά 

παθογόνα; 
 Όψιμη έναρξη (διάρκεια μηχανικού αερισμού ≥5 ημέρες) 

 Παρούσα νοσηλεία ≥5 ημέρες 

 Λήψη αντιβιοτικών το τελευταίο τρίμηνο 

 Επιδημιολογία αντοχής στη ΜΕΘ 

 Ανοσοκαταστολή. 

7.3.6 Ποια εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία ενδείκνυται για τις λοιμώξεις του 

αναπνευστικού στη ΜΕΘ όταν υπεύθυνο παθογόνο δεν είναι πιθανά πολυανθεκτικό 

στέλεχος και ποια όταν είναι πολυανθεκτικό; 
Αν η λοίμωξη αναπνευστικού οφείλεται πιθανά σε μη πολυανθεκτικό στέλεχος, τότε οι επιλογές εμπειρικής 

αντιβιοτικής αγωγής περιλαμβάνουν: 

 Κεφτριαξόνη και κλαριθρομυκίνη ή αζιθρομυκίνη ή λεβοφλοξασίνη 

 Μοξιφλοξασίνη ή αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη και αμινογλυκοσίδη 

Αν η λοίμωξη αναπνευστικού οφείλεται πιθανά σε πολυανθεκτικό μικρόβιο, τότε οι επιλογές 

εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής περιλαμβάνουν:́ 

 Αντιψευδομοναδική καρβαπενέμη (ιμιπενέμη, μεροπενέμη) ή πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη ± 

αμινογλυκοσίδη ή κολιμυκίνη (κολιμυκίνη προστίθεται αν ο ασθενής έχει ολοκληρώσει ≥10 
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ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ, με το σκεπτικό ότι οι 10 ημέρες αποτελούν το χρονικό όριο 

αποικισμού με πολυανθεκτικά σε πολλές ελληνικές ΜΕΘ). 

 Αν υπάρχει υποψία για S. aureus προστίθεται λινεζολίδη ή βανκομυκίνη. Υπάρχουν 

αξιόπιστα βιβλιογραφικά δεδομένα που υποστηρίζουν την υπεροχή της λινεζολίδης στη 

θεραπεία της πνευμονίας από MRSA. 

 Οι ασθενείς με ΧΑΠ πρέπει πάντα να λαμβάνουν εμπειρική αγωγή και για πνευμονιόκοκκο 

και αιμόφιλο. 

7.3.7 Ποιες είναι οι ενδείξεις για τη χρήση της βανκομυκίνης και της λινεζολίδης στη 

ΜΕΘ; 
Eνδείξεις βανκομυκίνης (γλυκοπεπτίδιο): 

 Ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη S. aureus (MRSA) 

 Ανθεκτικός στην αμπικιλλίνη εντερόκοκκος 

Αντένδειξη (σχετική): έχει φτωχή διείσδυση στον πνευμονικό ιστό και δεν ενδείκνυται για θεραπεία 

της πνευμονίας. 

Eνδείξεις λινεζολίδης (οξαζολιδινόνη): 

 Θεραπεία λοιμώξεων δέρματος και μαλακών μορίων 

 Σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις 

 Staphylococcus aureus ανθεκτικός στη βανκομυκίνη (Vancomycin-resistant Staphylococcus 

Aureus, VRSA) 

 Staphylococcus aureus με ενδιάμεση ανθεκτικότητα στη βανκομυκίνη (Vancomycin-

intermediate Staphylococcus Aureus, VISA) 

 Εντερόκοκκοι ανθεκτικοί στη βανκομυκίνη (Vancomycin-Resistant Enterococci, VRE) 

Δράση: αναστέλλει τη βακτηριακή πρωτεϊνοσύνθεση. Ανεπιθύμητη ενέργεια: καταστολή του μυελού 

των οστών. 

7.3.8 Τι είναι η δαπτομυκίνη και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται στη ΜΕΘ; 
Είναι αντιβιοτικό (λιποπεπτίδιο) βακτηριοκτόνο, δραστικό μόνο κατά των Gram θετικών βακτηρίων. Κατά το 

μηχανισμό δράσης, παρατηρείται δέσμευση, παρουσία ιόντων ασβεστίου, στις βακτηριδιακές μεμβράνες των 

κυττάρων, που προκαλεί αποπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης και οδηγεί σε ταχεία αναστολή της σύνθεσης 

πρωτεΐνης, DNA και RNA. Αυτό έχει σαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο των βακτηριδιακών κυττάρων. 

Ενδείξεις: 

 Staphylococcus aureus με ενδιάμεση ανθεκτικότητα στη βανκομυκίνη (Vancomycin-

intermediate Staphylococcus Aureus, VISA) 

 Εντερόκοκκοι ανθεκτικοί στη βανκομυκίνη (Vancomycin-Resistant Enterococci, VRE) 

 Επιπλεγμένες λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων 

 Βακτηριαιαμία MRSA/MSSA 

 Ενδοκαρδίτιδα δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων. 

Αντένδειξη: λοίμωξη αναπνευστικού – καταστροφή από surfactant. Ανεπιθύμητες ενέργειες: αύξηση 

των επιπέδων της κρεατινοφωσφοκινάσης, μυοπάθεια, ηωσινοφιλική πνευμονία. 

7.3.9 Τι είναι η τιγκεκυκλίνη και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται στη ΜΕΘ; 
Μηχανισμός δράσης: ενώνεται με την 30s ριβοσωμιακή υπομονάδα των μικροοργανισμών και αναστέλλει 

την πρωτεινική σύνθεση. 

Φαρμακοκινητικές ιδιοτητες: 

 Πολύ καλή διείσδυση στους ιστούς (εκτός των οστών και των αρθρώσεων) ακόμη και σε 

αυξημένο όγκο κατανομής (σηπτικοί ασθενείς) 

 Αυξημένες συγκεντρώσεις στο αίμα 

 Tροποποίηση της δόσης σε χολόσταση 

 Βακτηριοστατικό φάρμακο. 
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Ενδείξεις: 

 Σε σοβαρές λοιμώξεις από MDR Acinetobacter baumannii (όχι βακτηριαιμίες), MDR 

Klebsiella όταν κανένα άλλο αντιβιοτικό δεν είναι διαθέσιμο σύμφωνα με το αντιβιόγραμμα. 

Στην περίπτωση αυτή χορηγείται σε συνδυασμό με κολιμικίνη. 

 Σε σοβαρές λοιμώξεις από στελέχη ανθεκτικά στις καρβαπενέμες. Στην περίπτωση αυτή 

χορηγείται σε συνδυασμό με κολιμικίνη 

 Σε σοβαρές λοιμώξεις από σταφυλόκοκκο και εντερόκοκκο όπου υπάρχει ανθεκτικότητα ή 

ενδιάμεση ευαισθησία στη βανκομυκίνη (VISA, VRSA, VRE). Στην περίπτωση αυτή 

χορηγείται ως μονοθεραπεία βάσει των καλλιεργειών. 

 Σε MRSA λοιμώξεις ως μονοθεραπεία βάσει των καλλιεργειών. 

 Σε ESBL παθογόνα (εκτός της ψευδομονάδας). 
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Ερωτήσεις 

Ερώτηση 1 
Ποια από τα ακόλουθα είναι σωστά; 

1. Η παρουσία ζωντανών μικροβίων στο αίμα είναι λοίμωξη. 

2. Ασθενής με εμμένουσα υπόταση και διαταραχή επιπέδου συνείδησης έχει σήψη. 

3. Ανθεκτική είναι η καταπληξία που δεν ανταποκρίνεται στην κλασσική θεραπεία μέσα σε μία ώρα. 

4. Η πνευμονία της κοινότητας δεν προκαλεί σηπτική καταπληξία σε αντίθεση με την πνευμονία του 

αναπνευστήρα. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

 

Ερώτηση 2 
Τι από τα ακόλουθα μπορεί να ισχύει σε έναν ασθενή με SIRS; 

1. Ο ασθενής μπορεί να μην έχει λοίμωξη 

2. Ο ασθενής μπορεί να μην έχει πυρετό 

3. Ο ασθενής μπορεί να μην εμφανίζει ούτε πυρετό, ούτε υποθερμία, ούτε ταχυκαρδία, ούτε ταχύπνοια 

4. Το αίτιο του SIRS μπορεί να είναι τραύμα. 
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Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 3 
Tι από τα ακόλουθα ισχύει στη σήψη; 

1. Μπορεί το αίτιο να μην είναι μικροβιακό 

2. Η ισχαιμία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην πολυοργανική βλάβη 

3. Δεν επηρεάζεται το μυοκάρδιο και ο εγκέφαλος 

4. Υπάρχει γενετική προδιάθεση 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 4 
Ποια από τα ακόλουθα είναι σωστά για την αντιμετώπιση σηπτικού ασθενούς; 

1. Μέσα σε έξι ώρες πρέπει να έχει αποκατασταθεί η πίεση και η διούρηση. 

2. Αν η αιμοσφαιρίνη είναι <10 χρειάζεται μετάγγιση 

3. Η δοβουταμίνη είναι φάρμακο πρώτης επιλογής για την αποκατάσταση της πίεσης 

4. Χρειάζεται να χορηγηθούν αντιβιοτικά μέσα στην πρώτη ώρα 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 5 
Τι από τα παρακάτω ισχύει για την αντιμετώπιση της σήψης; 

1. Τα συνθετικά κολλοειδή είναι καλύτερα από τα κρυσταλλοειδή 

2. Η δοβουταμίνη έχει προτεραιότητα έναντι της χορήγησης υγρών 

3. Χορηγούμε δεξαμεθαζόνη 

4. Δεν χορηγούμε φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα για την διόρθωση διαταραχών πήξης αν δεν υπάρχει 

κλινικά αιμορραγία, εκτός αν πρόκειται να πραγματοποιηθεί επέμβαση. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 6 
Τι από τα παρακάτω ισχύει για την πνευμονία του αναπνευστήρα; 

1. Συνηθέστερα οφείλεται σε πνευμονιόκοκκο 

2. Είναι όψιμη αν έχει έναρξη >48 ώρες από τη διασωλήνωση 

3. Μπορεί να οφείλεται σε πνευμονική εμβολή ή εισρόφηση 
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4. Μπορεί να συνυπάρχει βακτηριαιμία 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 7 
Τι από τα παρακάτω ισχύει για τους κεντρικούς φλεβοκαθετήρες; 

1. Χρησιμοποιούνται για ταχεία χορήγηση μεγάλου όγκου υγρών και αιμοδιάλυση. 

2. Τα συνδετικά τους σημεία αποτελούν πύλες εισόδου μικροοργανισμών. 

3. Χρειάζεται να αλλάζουν σε περίπτωση σηπτικού σοκ και υποψίας βακτηριαιμίας 

4. Η χορήγηση παρεντερικής διατροφής αυξάνει την πιθανότητα λοίμωξης 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 8 
Τι από τα παρακάτω ισχύει για τα ανθεκτικά μικρόβια στη ΜΕΘ; 

1. Τα συνηθέστερα είναι οι σταφυλόκοκκοι και οι στρεπτόκοκκοι 

2. Τα συνηθέστερα είναι Ψευδομονάδα, Κλεμψιέλλα και Acinetobacter 

3. Για Gram( –) που παράγουν ESBL χορηγούμε κινολόνες 

4. Σε βακτηριαιμία από MRSA χορηγούμε οξακιλλίνη 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 9 
Σε πνευμονία του αναπνευστήρα από πιθανά πολυανθεκτικό στέλεχος, ποιά είναι η καλύτερη επιλογή 

1. Χορηγούμε κεφτριαξόνη ή ερταπενέμη για δέκα μέρες 

2. Χορηγούμε καρβαπενέμη και αμινογλυκοσίδη και βανκομυκίνη για δέκα μέρες 

3. Χορηγούμε καρβαπενέμη, αμινογλυκοσίδη και βανκομυκίνη και αποκλιμακώνουμε τη θεραπεία με 

την ταυτοποίηση του παθογόνου 

4. Χορηγούμε αναπνευστική κινολόνη μονοθεραπεία και αποκλιμακώνουμε τη θεραπεία με την 

ταυτοποίηση του παθογόνου 

Απάντηση: 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 10 
Τι από τα παρακάτω ισχύει για τα αντιβιοτικά; 
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1. Η δαπτομυκίνη είναι βακτηριοκτόνο αντιβιοτικό και χρησιμοποιείται στην πνευμονία του 

αναπνευστήρα από MRSA 

2. H τιγκεκυκλίνη είναι αντιβιοτικό εκλογής σε βακτηριαιμία από Acinetobacter 

3. H βανκομυκίνη επιτυγχάνει καλύτερες στάθμες στο πνευμονικό παρέχγυμα από τη λινεζολίδη 

4. Η τιγκεκυκλίνη καλύπτει τα αναερόβια της κοιλιακής χώρας 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 
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Κεφάλαιο 8 

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολυτραυματίας 

Σύνοψη 

Η αντιμετώπιση του πολυτραυματία αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα θέματα στην εντατική, και απαιτεί 

συνδυασμό γνώσεων από πολλές ιατρικές ειδικότητες. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να επισημάνει τα 

βασικά σημεία σε αυτή την πορεία, και ειδικότερα στην περίπτωση του πολυτραυματία με κρανιοεγκεφαλική 

κάκωση (ΚΕΚ). Η παρουσία της ΚΕΚ σχετίζεται με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας, θνητότητας και σοβαρής 

αναπηρίας, καθώς και με δυνητικά αντιμετωπίσιμες δευτερογενείς εγκεφαλικές βλάβες από ενδο- και 

εξωκρανιακά αίτια. Χρειάζεται η συνεργασία κλινικών με διαφορετική εμπειρία και συνέχεια της φροντίδας του 

ασθενή από το τμήμα επειγόντων και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εως και την αποκατάστασή του, 

προκειμένου να υπάρξει καλή έκβαση. 

 

Προαπαιτούμενη γνώση 

Οι παρουσιάσεις «Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις», «Παρακολούθηση ΚΝΣ», «Κακώσεις Κοιλίας και Πυέλου» 

και οι «Οδηγίες Αντιμετώπισης Πολυτραυματία με Κρανιοεγκεφαλικη Κάκωση (ΚΕΚ) στο ΤΕΠ και τη ΜΕΘ» 

από την ηλεκτρονική τάξη (e-class). Η ενότητα «Τραύμα» από το βιβλίο Εντατική Θεραπεία του Χαράλαμπου 

Ρούσσου. 

 

8.1 Κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ) 
Το κρανιοεγκεφαλικό τραύμα γενικά περιλαμβάνει τις κακώσεις του τριχωτού της κεφαλής, τα κατάγματα 

κρανίου και τις κακώσεις του εγκεφάλου. 

Τα κατάγματα κρανίου διακρίνονται σε ρωγμώδη, εμπιεσματικά, επιπλεγμένα και κατάγματα της 

βάσης του κρανίου. 

Μια παρουσίαση για την κρανιοεγκεφαλική κάκωση με τίτλο «Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις και 

Παρακολούθηση ΚΝΣ» θα βρείτε εδώ. 

8.1.1 Με ποια κάκωση σχετίζεται η ακόλουθη εικόνα σε τραυματία; 
 

 

Εικόνα 8.1 Οι περιοφθαλμικές εκχυμώσεις (racoon eyes) παρατηρούνται σε κατάγματα της βάσης του κρανίου. 

Η Εικόνα 8.1 δείχνει περιοφθαλμικές εκχυμώσεις σε τραυματία, ένα εύρημα που σχετίζεται με 

κάταγμα του πρόσθιου τμήματος της βάσης του κρανίου (πρόσθιος κρανιακός βόθρος). Η τοποθέτηση 

ρινογαστρικού σωλήνα στην περίπτωση αυτή ενέχει τον κίνδυνο εισόδου του σωλήνα στην κρανιακή 

κοιλότητα. Εφόσον κρίνεται αναγκαία, είναι προτιμότερη η τοποθέτηση στοματογαστρικού σωλήνα για την 

παροχέτευση του στομάχου και σίτιση. 

8.1.2 Ποιοι είναι οι μηχανισμοί πρωτογενούς και ποιοι οι μηχανισμοί δευτερογενούς 

νευρολογικής βλάβης στην ΚΕΚ; 
Οι μηχανισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.1. 
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Μηχανισμοί πρωτογενούς βλάβης Μηχανισμοί (αίτια) δευτερογενούς βλάβης 

- Επιτάχυνση κρανίου (coup βλάβη) 

- Επιβράδυνση κρανίου (coup και contre coup βλάβη) 

- Λοξή πλήξη του κρανίου (βλάβη αξόνων) 

- Παραμόρφωση του κρανίου 

- Νύσσοντα - τέμνοντα όργανα 

- Πυροβόλα όπλα 

Ενδοκρανιακά 

- Αυξημένη ICP 

- Οίδημα 

- Υπεραιμία 

- Αγγειόσπασμος 

- Επιληπτικές κρίσεις 

- Ισχαιμία 

- Αιμορραγία 

- Μετατραυματικές λοιμώξεις 

- Υδροκέφαλος 

Εξωκρανιακά 

- Υποξαιμία 

- Υπόταση 

- Υποογκαιμία – αναιμία 

- Ηλεκτρολυτικές 

διαταραχές 

- Υπερκαπνία 

- Μεγάλη υποκαπνία 

- Υπερθερμία 

- Υπερ-, υπο-γλυκαιμία 

Πίνακας 8.1 Μηχανισμοί νευρολογικής βλάβης στην ΚΕΚ. Σε αντίθεση με την πρωτοπαθή νευρολογική βλάβη που είναι 

γενικά μη αναστρέψιμη, η δευτερογενής νευρική βλάβη είναι δυνητικά αναστρέψιμη και προβλέψιμη. ICP: ενδοκράνιος 

πίεση (Intracranial Pressure). 

8.1.3 Πώς ταξινομούνται οι τραυματικές ενδοκράνιες αιμορραγίες; 
 Επισκληρίδιο αιμάτωμα 

 Υποσκληρίδιο αιμάτωμα 

o Οξύ, υποξύ, χρόνιο 

 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία 

o αιμάτωμα 

o αιμορραγική θλάση 

o ενδοκοιλιακή αιμορραγία 

 Υπαραχνοειδής αιμορραγία 

8.1.4 Πώς προκαλείται η ενδοκράνια υπέρταση; 
Η φυσιολογική ενδοκράνια πίεση (Intracranial Pressure, ICP) έχει τιμές 0-10 mmHg. Όταν η ICP παραμένει > 

20 mmHg για > 5 min έχουμε ενδοκράνια υπέρταση. Η ενδοκράνια υπέρταση εμφανίζεται σε 72% των 

ασθενών με σοβαρή βλάβη και αποτελεί αρνητικό προγνωστικό παράγοντα. 

Σύμφωνα με το δόγμα των Kelly και Monro, οι συνιστώσες του ενδοκράνιου χώρου, είναι ο 

εγκεφαλικός ιστός, το αίμα που περιέχεται στα αγγεία του εγκεφάλου και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 

Οποιαδήποτε επιπρόσθετη μάζα, π.χ. όγκος ή άλλη χωροκατακτητική βλάβη, οίδημα ή κώλυμα στην 

παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ), θα προκαλέσει παρεκτόπιση μιας άλλης συνιστώσας του 

ενδοκράνιου χώρου ή αύξηση στην ενδοκράνια πίεση. Η θεωρία αυτή απεικονίζεται στην Εικόνα 8.2. [1]. 

Παρατηρούμε ότι σε περίπτωση πρόσθετης μάζας, η συνιστώσα του ενδοκράνιου όγκου που 

υποχωρεί αρχικά είναι το ΕΝΥ, και στη συνέχεια το φλεβικό και αρτηριακό αίμα. 

ICV: Intracranial Volume (ενδοκρανιακός όγκος) ≈ 1400 ml, CSF: Cerebrospinal Fluid 

(εγκεφαλονωτιαίο υγρό) ≈ 70-100 ml, CBV: Cerebral Blood Volume (εγκεφαλικός όγκος αίματος) ≈ 70 ml. 
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Εικόνα 8.2 Η αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης (ICP) στην κλειστή κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ) (α) Ο ενδοκρανιακός 

όγκος είναι σταθερός και καταλαμβάνεται από τον εγκέφαλο, τον ενδαγγειακό όγκο και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ). 

(β) Η ανάπτυξη μιας επιπρόσθετης μάζας μέσα στον ενδοκράνιο χώρο, με μικρή μόνο άυξηση της ICP είναι επιτρεπτή 

μέχρις ενός ορίου, χάρις στους αυτορρυθμιστικούς μηχανισμούς. Ο εγκεφαλικός ιστός είναι ασυμπίεστος και ο χώρος που 

μειώνεται είναι του ΕΝΥ και του αγγειακού όγκου. (γ). Μετά την εξάντληση των αυτορρυθμιστικών μηχανισμών, μικρή 

μόνο αύξηση του όγκου της επιπρόσθετης μάζας, οδηγεί σε μεγάλη αύξηση της ICP (χαμηλή compliance). Όσο ο όγκος της 

επιπρόσθετης μάζας αυξάνει, η compliance μειώνεται. 

8.1.5 Ποια είναι η πίεση άρδευσης του εγκεφάλου; 
H πίεση άρδευσης (οδηγός πίεση) του εγκεφάλου (Cerebral Perfusion Pressure, CPP) ισούται με την διαφορά 

μεταξύ της μέσης αρτηριακής πίεσης (Mean Arterial Pressure, ΜΑP) και της φλεβικής εγκεφαλικής πίεσης. 

Επειδή όμως η φλεβική εγκεφαλική πίεση έχει τιμές σταθερά κοντά σε αυτές της ενδοκράνιας πίεσης (ICP), 

έχουμε: CPP = MAP-ICP [1]. 

8.1.6 Από τι εξαρτάται ο εγκεφαλικός όγκος αίματος (CBV) και η εγκεφαλική αιματική 

ροή (CBF); 
Ο εγκεφαλικός όγκος αίματος (𝐶𝐵𝑉) εξαρτάται από τον τόνο των εγκεφαλικών αγγείων, δηλαδή τις 

εγκεφαλικές αγγειακές αντιστάσεις (Cerebral Vascular Resistance, 𝐶𝑉𝑅), που μεταβάλλονται προκειμένου να 

επιτευχθεί η απαραίτητη εγκεφαλική αιματική ροή (Cerebral Blood Flow, 𝐶𝐵𝐹), σύμφωνα με τη σχέση: 

𝐶𝐵𝐹 =
𝐶𝑃𝑃

𝐶𝑉𝑅
=

𝑀𝐴𝑃 − 𝐼𝐶𝑃

𝐶𝑉𝑅
 

Οι παράγοντες που προκαλούν αύξηση του εγκεφαλικού όγκου αίματος φαίνονται στον Πίνακα 8.2. 

Οι αγγειοκινητικοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί τείνουν να διατηρήσουν σταθερή την εγκεφαλική 

αιματική ροή ανεξαρτήτως της πίεσης άρδευσης και σ’ ένα εύρος μεταξύ 50-150 mmHg, πέραν του οποίου η 

CBF μειώνεται η αυξάνεται ευθέως ανάλογα. Δυστυχώς οι περισσότερες καταστάσεις που προκαλούν 

ενδοκράνια υπέρταση συνοδεύονται και από λύση ή περιορισμό του εύρους της αυτορρύθμισης (Εικόνα 8.3). 

 

Παράγοντες που προκαλούν αύξηση του εγκεφαλικού όγκου αίματος (𝑪𝑩𝑽) 

Υπερκαπνία Κάθε αύξηση της 𝑃𝑎𝐶𝑂2 

Υποξαιμία 𝑃𝑎𝑂2 <50 mmHg 

Πυρετός Κάθε αύξηση θερμοκρασίας 

Διέγερση Πόνος ή άλλο ερέθισμα 

Πτητικά αναισθητικά Αλοθάνιο, ισοφλουράνιο, σεβοφλουράνιο, δεσφλουράνιο 

Κεταμίνη  

Επιληπτική κρίση Ακόμη και υπό μυοχάλαση 

Κώλυμα φλεβικής αποχέτευσης Π.χ. θρόμβωση φλεβώδους κόλπου 

Πίνακας 8.2 Αίτια αύξησης του εγκεφαλικού όγκου αίματος. 
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Εικόνα 8.3 Η μεταβολή της μέσης αρτηριακής πίεσης (𝑀𝐴𝑃) σε μεγάλο εύρος δεν επηρεάζει την εγκεφαλική αιματική ροή 

(𝐶𝐵𝐹). Επί εγκεφαλικής βλάβης όμως το εύρος αυτό της αυτορρύθμισης είναι μικρότερο. Η 𝐶𝐵𝐹 μεταβάλλεται ευθέως 

ανάλογα με τις μεταβολές της 𝑃𝑎𝐶𝑂2 ενώ παραμένει σταθερή στις μεταβολές της 𝑃𝑎𝑂2 άνω των 60 mmHg, κάτω των 

οποίων αυξάνεται ταχύτατα. Σημειώστε ότι η μεταβολή της 𝑃𝑎𝐶𝑂2 από 40 σε 20 mmHg μειώνει τη ροή κατά 50%. 

8.1.7 Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούμε για την παρακολούθηση της ενδοκράνιας πίεσης; 
1. Καθετήρες κοιλιοστομίας 

 Με εξωτερικό transducer ή transducer πιέσεως στην κορυφή του καθετήρα 

Επιτρέπει την παρακολούθηση της ICP και τη θεραπευτική παροχέτευση ΕΝΥ 

 Μπορεί να γίνει επαναβαθμονόμηση in situ 

 Δύσκολη τοποθέτηση επί σημαντικού εγκεφαλικού οιδήματος 

 Κίνδυνος λοιμώξεων (κοιλιΐτιδες) 

2. Παρεγχυματικοί καθετήρες 

 Αδυναμία επαναβαθμονόμησης και παροχέτευσης ΕΝΥ 

 Έκπτωση της ακρίβειας μέτρησης με το χρόνο 

 Χρήσιμοι επί αδυναμίας τοποθέτησης κοιλιοστομίας ή συχνής απόφραξής της 

 Μικρότερα ποσοστά λοιμώξεων 

3. Υπαραχνοειδείς, υποσκληρίδιοι και επισκληρίδιοι καθετήρες 

 Λιγότερο ακριβείς 

4. Συσκευές που συνδυάζουν παρακολούθηση ICP με μικροδιάλυση (μέτρηση γαλακτικού και 

πυροσταφυλικού οξέως στο διάμεσο χώρο) και μέτρηση ιστικού οξυγόνου (𝑃𝑏𝑟𝑂2) [3]. 

Περισσότερα για τη συνεχή παρακολούθηση των παραμέτρων του ΚΝΣ (νευρο-παρακολούθηση) θα 

βρείτε εδώ και εδώ. 

8.1.8 Ποιοι είναι οι τύποι του εγκεφαλικού οιδήματος; 
Στον Πίνακα 8.3 παρουσιάζονται τα είδη και τα αίτια του εγκεφαλικού οιδήματος: 

  

http://www.evaggelismos-hosp.gr/xmsAssets/File/General-Info/Organograma/Iatriki-Ipiresia/Nevroxirourgiki/Nevrotravma-Nevroxirourgikes-ekselikseis.pdf
http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/2259c468e3/
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Εγκεφαλικό οίδημα 

Τύπος Περιοχή Καταστάσεις Επιβάρυνση 

Αγγειογενές Λευκή ουσία, εξωκυττάριο, πλούσιο 

σε λεύκωμα 

Γύρω από αιμάτωμα, 

θλάση, απόστημα, όγκο. 
Αύξηση 𝐶𝑂2, MAΠ, 

θερμοκρασίας 

Υδροστατικό Λευκή ουσία, εξωκυττάριο, φτωχό σε 

λεύκωμα 

Μετά ξαφνική εγκεφαλική 

αποσυμπίεση 

Ομοίως με το αγγειογενές 

Κυτταροτοξικό Φαιά ουσία, ενδοκυττάριο Ισχαιμία, υποξία, διάφορες 

τοξίνες 

Υπεργλυκαιμία 

Οσμωτικό Λευκή και φαιά Υπονατριαιμία Υπερυδάτωση 

Διάμεσο Λευκή ουσία, εξωκυττάριο Υδροκέφαλος υψηλών 

πιέσεων 

 

Πίνακας 8.3 Είδη και αιτίες δημιουργίας εγκεφαλικού οιδήματος. MAΠ: μέση αρτηριακή πίεση. 

8.1.9 Τι είναι ο εγκολεασμός; Ποιους τύπους εγκολεασμού γνωρίζετε; 
 

 

Εικόνα 8.4 Είδη εγκολεασμού. 

Η λέξη εγκολεασμός σημαίνει «πνίξιμο» τμήματος του εγκεφαλικού ιστού μέσα σε ένα από τα 

τρήματα (οπές) που υπάρχουν στο κρανίο. Συνήθως οι περιοχές αυτές είναι το σκηνίδιο, το δρέπανο και το 

ινιακό τρήμα στη βάση του κρανίου [1]. 

Τα είδη του εγκολεασμού είναι (Εικόνα 8.4): 

1. Υποδρεπανικός 

2. Πλάγιος διασκηνιδιακός 

3. Κεντρικός διασκηνιδιακός 

4. Αμυγδαλικός 

5. Ανάστροφος αμυγδαλικός 

6. Επιμήκης ινιακού τρήματος 

7. Διακρανιακός (διαμέσω κατάγματος κρανίου). 
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8.1.10 Ποιοι είναι οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί της ΚΕΚ και της ενδοκράνιας 

υπέρτασης; 
Στην Εικόνα 8.5 συνοψίζεται η παθοφυσιολογία της ΚΕΚ και της ενδοκράνιας υπέρτασης: 

 

 

Εικόνα 8.5 Παθοφυσιολογία της ΚΕΚ και μηχανισμοί που οδηγούν σε αυξημένη ενδοκράνια πίεση. 
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Η ΚΕΚ αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο στο οποίο συμμετέχουν πλήθος παθοφυσιολογικών 

μηχανισμών. Στον Πίνακα 8.4 περιέχονται λεπτομερέστερα αυτοί οι μηχανισμοί. 

 
Συστήματα και μηχανισμοί που συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία της ΚΕΚ 

Απάντηση συμπαθητικού (Ι) •Γλυκογονόλυση – υπερμεταβολισμός 

•Αγγειόσπασμος 

•Νευρογενές πνευμονικό οίδημα 

•Συμπαθητικές αποφορτίσεις 

Υποθαλαμο-υποφυσιακός άξονας •Άποιος διαβήτης 

•Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης ADH (SIADH) 

Υποφυσιο-επινεφριδιακός άξονας Γλυκονεογένεση - υπερκαταβολισμός 

Απάντηση συμπαθητικού (ΙΙ) •Επινεφρίδια (μυελώδης μοίρα)- ντοπαμίνη, αδρεναλίνη, 

νοραδρεναλίνη 

•Μεταγαγγλιακοί συμπαθητικοί νευρώνες 

•ΚΝΣ (υποθάλαμος, πυρήνες πνευμονογαστρικού και 

γλωσσοφαρυγγικού, σκώληκας παρεγκεφαλίδας, περιοχές 

Α1 και Α6 προμήκους) 

Υπόφυση – θυρεοειδής •Non-Thyroidal Illness 

(χαμηλές τιμές ΤSH, T3 και Τ4) 

Βιοχημικός καταρράκτης •Διεγερτικοί νευροδιαβιβαστές 

–Είσοδος 𝐶𝑎++ 

•Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου 

–Καταστροφή κυτταρικής μεμβράνης 

•Κυτταροκίνες (IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α) 

–Προ-, και αντι-φλεγμονώδης διαδικασία 

•Καλπαϊνες 

–ενδοκυττάριες πρωτεάσες ενεργοποιημένες από 𝐶𝑎++ 

Διεγερτικά αμινοξέα •Γλουταμινικό οξύ (διεγερτικός νευροδιαβιβαστής που 

προκαλεί είσοδο ασβεστίου στα κύτταρα) 

Ελεύθερες ρίζες Ο2 •Ουσίες στόχοι: λιπαρά οξέα, πρωτεϊνες και νουκλεϊνικά 

οξέα 

Πίνακας 8.4 Συστήματα που συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία της ΚΕΚ. 

8.1.11 Ποια προβλήματα από το αναπνευστικό μπορεί να συνοδεύουν την 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση; 
 Απόφραξη αεραγωγών (λόγω πτώσης επιπέδου συνείδησης ή/και τραυματική απόφραξη) 

 Εισρόφηση 

 Κάκωση θώρακος 

 Νευρογενές πνευμονικό οίδημα 

 Κάκωση αυχενικής μοίρας νωτιαίου μυελού 

 Κάκωση φρενικών νεύρων. 

8.1.12 Ποια προβλήματα από το καρδιαγγειακό μπορεί να εμφανίσει ένας ασθενής με 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση; 
Ορισμένες χαρακτηριστικές εικόνες και η κλινική τους σημασία είναι: 

 Βραδυκαρδία με υπέρταση (Kocher-Cushing reflex) λόγω αμυγδαλικού εγκολεασμού ή 

αυξημένης ICP. 

 Βραδυκαρδία με υπόταση λόγω βλάβης αυχενικής μοίρας νωτιαίου μυελού ή τελικού 

προμήκη. 

 Ταχυκαρδία με υπέρταση λόγω συμπαθητικής απάντησης στο τραύμα. 

 Ταχυκαρδία με υπόταση λόγω υποογκαιμίας. 

  



186 

8.2 Κακώσεις του θώρακα 
Οι κακώσεις του θώρακα αφορούν το θωρακικό τοίχωμα, τον υπεζωκοτικό χώρο, το πνευμονικό παρέγχυμα 

και το μεσοπνευμόνιο. Περιλαμβάνουν τα κατάγματα πλευρών, τον ασταθή θώρακα (flail chest), τον 

αιμοθώρακα, τον πνευμοθώρακα, τις πνευμονικές θλάσεις, τη ρήξη τραχειοβρογχικού δένδρου, τη ρήξη 

διαφράγματος, την κάκωση καρδιάς και την κάκωση ή ρήξη μεγάλων αγγείων. Συμμετέχουν στο 25% των 

θανάτων μετά από τραυματισμό. Οι άμεσοι θάνατοι συνήθως οφείλονται σε κακώσεις των μεγάλων αγγείων 

και της καρδιάς, οι πρώιμοι σε απόφραξη αεραγωγού, πνευμοθώρακα ή καρδιακό επιπωματισμό ενώ οι 

όψιμοι σε αναπνευστική ανεπάρκεια (ΑRDS). Οι κακώσεις θώρακα επιδεινώνουν την αναπνευστική και 

καρδιακή λειτουργία. 

Μια παρουσίαση για τις κακώσεις του θώρακα μπορείτε να δείτε εδώ. 

Για την αντιμετώπισή τους θα βρείτε ένα άρθρο εδώ. 

8.2.1 Ποια είναι η αντιμετώπιση των κακώσεων του θωρακικού τοιχώματος; 
Στον Πίνακα 8.5 παρουσιάζονται συνοπτικά η διάγνωση και η αντιμετώπιση των κακώσεων του θωρακικού 

τοιχώματος. 

 

Κακώσεις του θωρακικού τοιχώματος 
Κάκωση Διάγνωση Αντιμετώπιση 

1. Κατάγματα πλευρών Κλινική εξέταση 

Κριγμός κατά την ψηλάφηση και την 

ακρόαση 

α/α θώρακα 

Αναλγητική αγωγή 

2. Κάταγμα στέρνου Ψηλάφηση 

α/α σε πλάγια θέση 

Ακινητοποίηση 

Αναλγητική αγωγή 

Σπανιότερα χειρουργική 

αποκατάσταση 

3. Ασταθής θώρακας (παράδοξη 

κινητικότητα) 

Επισκόπηση 

α/α θώρακα 

Αναλγησία 

Οξυγονοθεραπεία 

Φυσικοθεραπεία αναπνευστικού 

Πιεστική περίδεση του θώρακα 

Σε βαριές κακώσεις μηχανική 

υποστήριξη της αναπνοής και 

χειρουργική επέμβαση 

4. Ρήξη διαφράγματος α/α θώρακα 

Αξονική τομογραφία θώρακα 

Μαγνητική τομογραφία θώρακα 

Διαπεριτοναϊκή συρραφή 

Σε καθυστέρηση συρραφή με 

θωρακοτομή 

Πίνακας 8.5 Κακώσεις θωρακικού τοιχώματος: διάγνωση και αντιμετώπιση. 

  

http://slideplayer.gr/slide/5590590/
http://anesthesia.gr/download/TOMOS_12/tefhos_24/18.pdf
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8.2.2 Ποια είναι η αντιμετώπιση των κακώσεων των αεραγωγών και του πνευμονικού 

παρεγχύματος; 
Στον Πίνακα 8.6 παρουσιάζονται συνοπτικά η διάγνωση και η αντιμετώπιση των κακώσεων των αεραγωγών 

και του πνευμονικού παρεγχύματος. 

 

Κακώσεις αεραγωγών και πνευμονικού παρεγχύματος 

Κάκωση/Βλάβη Διάγνωση  Αντιμετώπιση 

1. Παθολογική ύπαρξη αέρα 

α. Υποδόριο εμφύσημα 

 

β. Πνευμοθώρακας 

 

γ. Πνευμομεσοθωράκιο 

 

 

 

 

δ. Εμβολή αέρα (τραυματική 

επικοινωνία αεροφόρων οδών με την 

κυκλοφορία). 

 

Υποδόριος κριγμός κατά την 

ψηλάφηση 

Ελάττωση αναπνευστικού 

ψιθυρίσματος 

α/α θώρακα 

α/α θώρακα 

Αξονική θώρακα 

 

 

 

Εστιακή νευρολογική συνδρομή 

 

Παρακολούθηση – Επαγρύπνηση 

Κλειστή παροχέτευση θώρακα 

 

Παρακολούθηση για εμφάνιση 

επιπλοκών (δύσπνοια, καταπληξία) 

Τραχειοστομία 

Χειρουργική αποσυμφόρηση αέρα 

 

Συντηρητική (τοποθέτηση ασθενούς 

σε ανάρροπη θέση και χορήγηση 

οξυγόνου 100% 

Χειρουργική αντιμετώπιση (σε 

μεγάλη επικοινωνία) 

2. Αιμοθώρακας Παρακέντηση 

Ακτινογραφία θώρακα 

Αξονική θώρακα 

Κλειστή παροχέτευση του θώρακα 

Αιμορραγία > 200-300 ml/h: 

ένδειξη θωρακοτομής 

3. Πνευμονική θλάση α/α θώρακα 

Αξονική θώρακα 

Ανάλογα με τη βαρύτητα: 

Συντηρητική 

Διασωλήνωση και Μηχανική 

υποστήριξη αναπνοής 

Χειρουργική αντιμετώπιση 

4. Απόφραξη ανωτέρων αεροφόρων 

οδών 

α. Από εκκρίσεις ή ξένο σώμα 

 

 

β. Απόφραξη αεραγωγών από κάταγμα 

ή ρήξη τραχειοβρογχικού δένδρου 

 

 

Δύσπνοια 

Συριγμός 

 

Υποδόριο εμφύσημα 

Συριγμός 

Αδυναμία φώνησης 

Δύσπνοια/ αιμόπτυση 

Βρογχοσκόπηση 

 

 

Αναρρόφηση 

Αφαίρεση ξένου σώματος 

 

Τοποθέτηση τραχειοσωλήνα 

Χειρουργική επέμβαση με πλαστική 

τραχείας ή βρόγχου 

 

Πίνακας 8.6 Κακώσεις των αεραγωγών και του πνευμονικού παρεγχύματος: διάγνωση και αντιμετώπιση. 

Η μηχανική αναπνοή μπορεί να επιδεινώσει κάθε παθολογική συλλογή αέρα από ρήξη πνευμονικού 

παρεγχύματος και αεραγωγών. 

Η πνευμονική θλάση συμπεριφέρεται όπως το ARDS. Αντίθετα με την αξονική τομογραφία, η αρχική 

ακτινογραφία θώρακος συνήθως υποεκτιμά τη βλάβη. 
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8.2.3 Ποιες κακώσεις άλλων ενδοθωρακικών οργάνων χρειάζεται να σκεφτούμε σε έναν 

πολυτραυματία; 
Στον Πίνακα 8.7 παρουσιάζονται συνοπτικά η διάγνωση και η αντιμετώπιση των κακώσεων του μυοκαρδίου, 

της αορτής, του οισοφάγου και του θωρακικού πόρου. 

 

Κακώσεις μυοκαρδίου, αορτής, οισοφάγου και θωρακικού πόρου 
Κάκωση Διάγνωση Αντιμετώπιση 

1. Κακώσεις μυοκαρδίου 

α. Θλάση 

 

 

 

β. Ρήξη καρδιάς 

 

Μυοκαρδιακά ένζυμα 

Αρρυθμίες 

Υπερηχοκαρδιογράφημα 

 

Ολιγαιμική καταπληξία 

Επιπωματισμός 

 

Εντατική παρακολούθηση ως επί 

εμφράγματος 

 

 

Παρακέντηση 

Άμεση χειρουργική αντιμετώπιση 

2. Ρήξη αορτής Κλινική εικόνα 

Διαφορά ΑΠ άνω/κάτω άκρων 

Συστολικό φύσημα στην πλάτη 

α/α θώρακα 

Αξονική θώρακα με σκιαγραφικό 

Αορτογραφία 

Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα 

Άμεση χειρουργική αντιμετώπιση 

3. Ρήξη θωρακικού πόρου 

(χυλοθώρακας) 

Παρακέντηση πλευριτικού υγρού 

Έλεγχος χυλομικρών 

Κλειστή παροχέτευση 

Διακοπή εντερικής σίτισης 

Σε εμμένουσα συλλογή χειρουργική 

απολίνωση του πόρου 

4. Ρήξη οισοφάγου Διάβαση του οισοφάγου με 

γαστρογραφίνη ή αραιό βάριο 

Οισοφαγοσκόπηση 

Άμεση χειρουργική αντιμετώπιση 

Σε καθυστέρηση απλή παροχέτευση 

του μεσοθωρακίου 

Πίνακας 8.7 Κακώσεις μυοκαρδίου, αορτής, οισοφάγου και θωρακικού πόρου: διάγνωση και αντιμετώπιση. 

 

Οι πιο συχνά προσβαλλόμενες περιοχές στις ενδοθηλιακές κακώσεις της αορτής είναι ο ισθμός της 

αορτής (75%) αμέσως μετά την έκφυση της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας και η ανιούσα αορτή πριν την 

έκφυση της ανωνύμου αρτηρίας. 

Οι ενδαγγειακοί νάρθηκες (stent) στις κακώσεις μεγάλων αγγείων και ειδικά του ισθμού της αορτής 

και της κατιούσης θωρακικής αορτής έχουν βελτιώσει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα αυτών των 

κακώσεων. 

Η τραυματική ρήξη του οισοφάγου χρειάζεται άμεση χειρουργική αντιμετώπιση για την πρόληψη 

μεσοθωρακίτιδας. 

8.2.4 Τι είναι η τριάδα του Beck; 
Υπόταση, βύθιοι καρδιακοί τόνοι και διάταση των τραχηλικών φλεβών. Υποδηλώνει την ύπαρξη καρδιακού 

επιπωματισμού. Η πιο κοινή αιτία διάτασης των τραχηλικών φλεβων σε ασθενή με κάκωση θώρακος είναι ο 

πνευμοθώρακας υπό τάση και όχι ο καρδιακός επιπωματισμός. Χρειάζεται επίσης να μην ξεχνάμε οτι οι 

τραχηλικές φλέβες ενδέχεται να μην είναι διατεταμένες σε κάκωση θώρακος λόγω υπογκαιμίας. 

8.2.5 Ποιες είναι οι αιτίες εμμένουσας ανεξήγητης υπότασης σε πολυτραυματία στο 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ); 
Η συνεχιζόμενη μη διαγνωσθείσα αιμορραγία (ενδοκοιλιακή, οπισθοπεριτοναϊκή, μηριαία, γλουτιαία) και ο 

καρδιακός επιπωματισμός. 

 

8.3 Κακώσεις σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού. 
Μια παρουσίαση για τις κακώσεις της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού με τίτλο «Κακώσεις 

Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού» θα βρείτε εδώ. 

http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/623755c2d4/
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8.3.1 Πώς θέτουμε τη διάγνωση κάκωσης της σπονδυλικής στήλης; 
 Από το μηχανισμό της κάκωσης (ιστορικό) 

 Από την κλινική εξέταση 

 Από τον ακτινολογικό έλεγχο (απλή ακτινογραφία, αξονική τομογραφία, μαγνητική 

τομογραφία). 

8.3.2 Ποια είναι τα σημεία που θέτουν την υποψία για κάκωση του νωτιαίου μυελού σε 

ασθενή που βρίσκεται σε κώμα; 
 Χαλαρός σφιγκτήρας δακτυλίου 

 Χαλαρή παράλυση με έλλειψη αντανακλαστικών (flaccid areflexia) 

 Απάντηση στον πόνο πάνω, αλλά όχι κάτω από το επίπεδο της βλάβης 

 Ανεξήγητη υπόταση και βραδυκαρδία 

 Πριαπισμός 

 Ικανότητα κάμψης, αλλά όχι έκτασης του αγκώνα. 

8.3.3 Ποιοι ασθενείς με κάκωση της σπονδυλικής στήλης έχουν ένδειξη εισαγωγής στη 

ΜΕΘ; 
Ασθενείς με: 

 Κυκλοφορικά προβλήματα 

 Νευρογενή καταπληξία 

 Αυτόνομη δυσαντανακλαστικότητα (autonomic hypereflexia) 

 Αναπνευστικά προβλήματα 

 Παράλυση αναπνευστικών μυών 

 Νευρογενές πνευμονικό οίδημα 

 Αναπνευστική ανεπάρκεια από επιπλοκές (τελεκτασία, κόπωση, λοιμώξεις) 

 Κάκωση αυχενικής μοίρας νωτιαίου μυελού (ανεξαρτήτως καρδιοαναπνευστικών 

προβλημάτων) 

 Ενδείξεις από συνοδές βλάβες. 

8.3.4 Σε ποιες περιπτώσεις παρατηρούμε το σύνδρομο αυτόνομης 

δυσαντανακλαστικότητας; 
Το σύνδρομο αυτόνομης δυσαντανακλαστικότητας περιλαμβάνει επεισόδια μαζικής συμπαθητικής 

εκφόρτισης και αντανακλαστικής διέγερσης του παρασυμπαθητικού. Παρατηρείται σε κακώσεις του νωτιαίου 

μυελού από το επίπεδο του Θ6 και άνω. 

 

Κλινική εικόνα: 

 Παροξυσμική υπέρταση – μέχρι και >250 mmHg 

 Βραδυκαρδία, αρρυθμίες, ισχαιμία μυοκαρδίου, συγκοπτικά επεισόδια 

 Κεφαλαλγία, διαταραχές όρασης και επιπέδου συνείδησης, σπασμοί, ρινική συμφόρηση 

 Ερύθημα τραχήλου, προσώπου, αγγειοδιαστολή άνω του επιπέδου της βλάβης, εφίδρωση – 

ανόρθωση τριχών κάτω του επιπέδου 

 Διαταραχές θερμοκρασίας. 

 

Εκλύεται από δερματικούς και σπλαχνικούς ερεθισμούς – συνήθως από υπερδιάταση ουροδόχου 

κύστεως και ορθού. 

Οι επιπλοκές του περιλαμβάνουν: 

 Αιμορραγία αμφιβληστροειδούς 

 Υπαραχνοειδή/ενδοεγκεφαλική αιμορραγία 

 Έμφραγμα μυοκαρδίου 

 Πνευμονικό οίδημα 
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 Καρδιακή ανεπάρκεια 

 Ανακοπή. 

 

Θεραπεία: 

α-αδρενεργικοί αποκλειστές, ατροπίνη. 

 

Προφύλαξη: 

Αποφυγή ερεθισμών. 

 

8.4 Κακώσεις κοιλιάς και πυέλου 
Για τις κακώσεις της κοιλίας και της πυέλου θα βρείτε μία παρουσίαση με τίτλο «Κακώσεις κοιλίας και 

Πυέλου» εδώ. 

8.4.1 Ποια είναι η κλινική εικόνα του ασθενούς με κάκωση στην κοιλιά; 
 Οι υποκειμενικές εκδηλώσεις στον τραυματία με συνείδηση είναι: δίψα, ναυτία και πόνος 

στην κοιλιά (οι έμετοι μπορεί να ελλείπουν). 

 Ο πόνος στην αρχική φάση είναι συνεχής, διάχυτος και σπάνια καλά εντοπισμένος, 

αντανακλά στους ώμους ή τη ράχη και την οσφύ και επιτείνεται με το βήχα και τις κινήσεις. 

 Τοπικά τραύματα κοιλιακού τοιχώματος και εκχυμώσεις ενισχύουν την υποψία της 

ενδοκοιλιακής κάκωσης, η απουσία τους όμως δεν την αποκλείει. 

 Ευρήματα οξείας κοιλίας: Eυαισθησία στην πίεση, μυϊκή αντίσταση, αναπηδώσα ευαισθησία, 

περιορισμός του εύρους των αναπνευστικών κινήσεων των κοιλιακών μυών, απουσία 

εντερικών ήχων (στην αιμορραγία μπορεί να είναι και αυξημένοι), επικρουστικά αμβλύτητα 

ή τυμπανικότητα, στη δακτυλική εξέταση του ορθού ευαίσθητος και προβάλλων 

δουγλάσσειος. 

 Ευρήματα υποογκαιμικής καταπληξίας: 

o Η ταχυκαρδία μπορεί να ελλείπει σε ηλικιωμένους και καρδιοπαθείς 

o Η αρτηριακή πίεση αρχικά μπορεί να είναι αυξημένη λόγω έντονης απάντησης του 

συμπαθητικού 

o Ορθοστατική υπόταση (υπόταση επί κλίνης σημαίνει μεγάλη απώλεια όγκου). 

8.4.2 Ποιoς απεικονιστικός έλεγχος ενδείκνυται για τη διαγνωση των κακώσεων της 

κοιλιάς; 
 Απλή ακτινογραφία 

o (Ευρήματα: Ελεύθερος αέρας, τραυματική διαφραγματοκήλη, κατάγματα, απουσία 

σκιάς λαγονοψοίτη, ξένα σώματα). 

 Υπερηχογράφημα (xρήσιμο στο ΤΕΠ και την παρακολούθηση). 

 Αξονική τομογραφία (CT) 

o Εξέταση εκλογής στους αιμοδυναμικά σταθερούς 

o Ενισχυμένη, δυναμική, πολυτομική 

o Έλεγχος ενδο- και οπισθοπεριτοναϊκών οργάνων, οστών, τοιχωμάτων. Ανίχνευση 

παθολογικών συλλογών 

 Αξονική πολυτομική αγγειογραφία 

 Κλασική αγγειογραφία 

o Αορτής, λαγονίων, εκλεκτική 

o Μπορεί να συνοδεύεται από θεραπευτικό εμβολισμό 

 IV πυελογραφία (επί αδυναμίας CT) 

 Παλίνδρομη κυστεογραφία – ουρηθρογραφία 

 Διάβαση ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού 

 Ενδοσκοπικές μέθοδοι 

 Μαγνητική τομογραφία (MRI) (σε ειδικές κακώσεις μετά την οξεία φάση). 

http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/0f26b3e3fc/
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8.4.3 Τι περιλαμβάνει η «τριάδα του θανάτου» του πολυτραυματία; 
Την υποθερμία, τη μεταβολική οξέωση και τη διαταραχή της πηκτικότητας. 

8.4.4 Ποια είναι η αντιμετώπιση των κακώσεων του ήπατος; 
Σε μη απειλητικές κακώσεις ήπατος (επιφανειακές ρήξεις με ελεγχόμενη αιμορραγία, ενδοπαρεγχυματικές 

ρήξεις, υποκάψια αιματώματα): 

 Συντηρητική θεραπεία – στενή παρακολούθηση 

 Χειρουργική αντιμετώπιση 

o Σε συνεχιζόμενη αν και μικρή αιμορραγία 

o Σε υποτροπή αιμορραγίας 

o Ελεύθερη ρήξη ενδοπαρεγχυματικής συλλογής 

o Ρήξη υποκαψίου αιματώματος 

o Σε σοβαρές κακώσεις ήπατος που κατά κανόνα συνοδεύονται από υπερβολική 

αιμορραγία και σοβαρά διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά προβλήματα 

 Χειρουργικές επεμβάσεις 

o Απλές συρραφές – αιμοστατικά πλέγματα 

o Μικρές έως εκτεταμένες ηπατεκτομές 

o Πιεστικός επιπωματισμός 

o Κομπρέσες – αιμοστατικά μέσα 

 Άλλες επεμβάσεις 

o Ειδικά μπαλόνια σε διαμπερή τραύματα 

o Τοποθέτηση ειδικού σωληνωτού μπαλονιού (Moore-Pilcher) μέσω της μηριαίας 

φλέβας (πίεση ραγέντων ηπατικών φλεβών με σύγχρονη διατήρηση της ροής στην 

κάτω κοίλη) 

o Κολποκοιλική παράκαμψη και πίεση των ηπατικών φλεβών (με ειδικά διαμορφωμένο 

σωλήνα που διεκβάλλεται μέσω του δεξιού κόλπου στην κάτω κοίλη 

o Απολίνωση των ηπατικών αρτηριών 

o Σύγχρονη διόρθωση βλαβών των εξωηπατικών χοληφόρων. 

8.4.5 Ποια είναι η αντιμετώπιση των κακώσεων του σπλήνα; 
 Σπληνεκτομή: 

o Σε εκτεταμένες ρήξεις, διάσπαση, ρήξη στις πύλες, ρήξη παθολογικού σπλήνα 

o Σε αποτυχία αιμόστασης με συντηρητικότερα μέσα 

o Σε ρήξη υποκαψίου αιματώματος 

 Συρραφή, αιμοστατικά μέσα: 

o Σε επιφανειακές ρήξεις με μικρή αιμορραγία 

 Συντηρητική αντιμετώπιση με παρακολούθηση: 

o Σε μικρές ρήξεις με ελεγχόμενη αιμορραγία και υποκάψια αιματώματα (15 ημέρες). 

8.4.6 Ποια είναι η αντιμετώπιση των κακώσεων του παγκρέατος; 
 Χειρουργική στη σοβαρή τραυματική βλάβη 

 Σε ανοικτές κακώσεις: παροχέτευση, συνεχής πλύση, συνεχής αναρρόφηση 

 Σε κλειστές κακώσεις: 

o Σε ρήξεις του σώματος: περιφερική παγκρεατεκτομή 

o Σε κακώσεις της κεφαλής: παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή 

 Κατά τα λοιπά η αντιμετώπιση είναι όπως στη μη τραυματική παγκρεατίτιδα 

o Επιπλοκές των κακώσεων του παγκρέατος είναι η αιμορραγία, τα αποστήματα, οι 

ψευδοκύστεις και τα συρίγγια. 
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8.4.7 Ποιες βλάβες συνοδεύουν τα κατάγματα της πυέλου; 
 Αιμορραγία (75%) 

 Κακώσεις ουροποιητικού (12%) 

 Νευρολογικές βλάβες (8%) 

 Γυναικολογικές επιπλοκές 

 Kάκωση αορτής 

 Ρήξη διαφράγματος 

 Ρήξη ορθού. 

 

8.5 Αντιμετώπιση του πολυτραυματία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

(ΤΕΠ) 
Ειδική περίπτωση αποτελεί η αντιμετώπιση του εγκαυματία. Πληροφορίες για την εγκαυματική νόσο θα 

βρείτε εδώ. 

8.5.1 Ποια βήματα περιλαμβάνει η αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση του 

πολυτραυματία; 
Η αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση του πολυτραυματία ακολουθεί τις βασικές αρχές της κλινικής εξέτασης 

και της αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντα (δείτε και Κεφάλαιο 1). Σε κάθε βήμα, ο κλινικός χρειάζεται να 

διενεργεί τις απαραίτητες πράξεις προκειμένου να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που επισημαίνει. Το κλειδί 

για την επιτυχή έκβαση σε αυτούς τους ασθενείς είναι η επανεκτίμηση, διότι η κλινική τους εικόνα μπορεί να 

αλλάξει γρήγορα. Στον Πίνακα 8.8 παρουσιάζονται τα βήματα στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία με 

ΚΕΚ, όπως θα τα δείτε στο ΤΕΠ. 

  

http://anesthesia.gr/download/TOMOS_11/tefhos_23/19.pdf
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Βήματα στην αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση του πολυτραυματία στο ΤΕΠ 

1. Ταχεία εκτίμηση και αντιμετώπιση – Καθορισμός 

προτεραιοτήτων 

A: Αεραγωγοί 

B: Αναπνοή 

C: Κυκλοφορία (σφυγμός / πίεση) 

Ενδέχεται να χρειάζεται Καρδιοαναπνευστική 

Αναζωογόνηση (ΚΑΑ) 

Εξασφάλιση 𝑆𝑎𝑂2 >95% (παλμική οξυμετρία) ή 𝑃𝑎𝑂2 >75 

mmHg 

2. Προφύλαξη Σπονδυλικής Στήλης  Τοποθέτηση αυχενικού κολάρου (προσοχή : όχι σφικτά) 

Χρησιμοποίηση ειδικού φορείου (scoop stretcher) 

3. Διασωλήνωση της τραχείας και μηχανική αναπνοή  Σύμφωνα με τις ενδείξεις 

Εξασφάλιση 𝑃𝑎𝐶𝑂2 ≈ 35 mm Hg και 𝑃𝑎𝑂2 > 75 mm Hg ή 

𝑆𝑎𝑂2 > 95% 

4. Τοποθέτηση περιφερικών (δύο) φλεβικών γραμμών  Αιμοληψία (Ομάδα – Rhesus, διασταύρωση, γενική αίματος, 

πήξη, 2-3 πήγματα βιοχημικού ελέγχου, αναλόγως ενδείξεων 

επίπεδα αλκοόλης και φαρμακευτικών ουσιών) 

Χορήγηση υγρών (κρουνηδόν αν υπάρχει καταπληξία) 

Αποφυγή συστολικής αρτηριακής πίεσης <90 mm Hg 

5. Ταχεία χειρουργική εκτίμηση και αντιμετώπιση Αναζήτηση σημείων πνευμοθώρακα υπό τάση ή καρδιακού 

επιπωματισμού και αντιμετώπιση 

Αδρός έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας 

Αναζήτηση σημείων εσωτερικής αιμορραγίας (προσοχή: 

κλινική εξέταση κοιλίας πριν τη χορήγηση καταστολής για 

διασωλήνωση ή διέγερση) 

Άμεση αντιμετώπιση απειλητικών βλαβών (επί τόπου ή στο 

χειρουργείο) 

6. Ταχεία νευρολογική εκτίμηση (D: Disability) Επίπεδο συνείδησης στην κλίμακα Γλασκώβης 

Αδρή εστιακή σημειολογία 

Σημεία πλήξης της κεφαλής (παραμόρφωση κρανίου, 

τραύματα, εκχυμώσεις και αιματώματα τριχωτού, racoon 

eyes, σημείο Battle, ρινόρροια, ωτόρροια)  

7. Ταχεία διαφορική διάγνωση κώματος Δομικά και μη δομικά αίτια 

Αναζήτηση πληροφοριών 

8. Έλεγχος περιβάλλοντος (Ε: Exposure – undress) Προστασία από υποθερμία 

9. Παροχέτευση στομάχου Προσοχή: επί σημείων καταγμάτων σπλαχνικού κρανίου, 

τοποθέτηση σ. Levin από το στόμα (επί κώματος, 

τοποθέτηση Levin κατά τη διασωλήνωση της τραχείας) 

 

10. Τοποθέτηση ουροκαθετήρα Προσοχή: επί ουρηθρορραγίας ή κλινικά έκδηλων 

καταγμάτων λεκάνης με έστω παραμικρή δυσκολία 

προώθησης του καθετήρα, ο καθετηριασμός θα γίνει στο 

ακτινολογικό με ουρηθροκυστεογραφία 

Καλέστε ουρολόγο – πιθανή υπερηβική κυστεοστομία 

Εξέταση ούρων για αιματουρία και μυοσφαιρινουρία 

Παρακολούθηση διούρησης 

11. Κεντρική φλεβική γραμμή – Αιμοδυναμική 

εκτίμηση  

Χορήγηση υγρών βάσει ΚΦΠ (φυσιολογικός ορός, κολλοειδή 

ή και υπέρτονα διαλύματα) ώστε μέση αρτηριακή πίεση: 80-

90 mmHg 

12. Αέρια αρτηριακού αίματος Εάν δεν έχουν είδει λειφθεί, και μετά τη διασωλήνωση 

Πίνακας 8.8 Τα βήματα που περιλαμβάνει η αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση του πολυτραυματία. ΚΦΠ: κεντρική 

φλεβική πίεση. 

8.5.2 Ποιες είναι οι ενδείξεις διασωλήνωσης της τραχείας και μηχανικού αερισμού στον 

πολυτραυματία με ΚΕΚ; 
1. Κώμα με κλίμακα Γλασκώβης < 9 

2. Ανάγκη προστασίας/διατήρησης ανοικτών αεραγωγών 
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3. Κλινικά έκδηλη αναπνευστική ανεπάρκεια (ταχύπνοια, παράδοξη αναπνοή, χρήση επικουρικών 

μυών) 

4. Υποξαιμία 𝑃𝑎𝑂2 < 75 mmHg με 𝐹𝑖𝑂2 40% 

5. 𝑃𝑎𝐶𝑂2 >45 mmHg 

6. 𝑃𝑎𝐶𝑂2 < 25 mmHg (νευρογενής υπεραερισμός) 

7. Μεταβολική οξέωση 

8. Επιληπτικοί σπασμοί μη ελεγχόμενοι. 

8.5.3 Περιγράψτε την κλίμακα κώματος της Γλασκώβης 
Η κλίμακα κώματος της Γλασκώβης παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.9. 

 
Εκτίμηση επιπέδου συνείδησης με την κλίμακα Γλασκώβης (Glascow Coma Scale-score, GCS-score) 

Άνοιγμα οφθαλμών αυτόματο 4 

στα παραγγέλματα 3 

στον πόνο 2 

κανένα 1 

Κινητική απόκριση εκτελεί εντολές 6 

εντοπίζει τον πόνο 5 

αποσύρει στον πόνο (κάμψη) 4 

κάμπτει ανώμαλα (αποφλοίωση) 3 

εκτείνει στον πόνο (απεγκεφαλισμός)  2 

καμία  1 

Λεκτική απόκριση προσανατολισμένη  5 

συγκεχυμένη  4 

χρήση ακατάλληλων λέξεων  3 

άναρθρες κραυγές  2 

καμία  1 

Βαθμολόγιση Προστίθενται οι τρεις καλύτερες βαθμολογήσεις Σύνολο 3 -15 

Πίνακας 8.9 Η κλίμακα κώματος της Γλασκώβης. 

Με βάση την κλίμακα της Γλασκώβης, η ΚΕΚ κατατάσεται σε: 

 Ελαφρά: GCS 14-15 (3% θα επιδεινωθεί σε σοβαρή) 

 Μέτρια: GCS 9-13 (10-20% θα επιδεινωθεί σε σοβαρή) 

 Σοβαρή: GCS < 8. 

8.5.4 Ποιες είναι οι καταστάσεις που ενδέχεται να συνυπάρχουν σε πολυτραυματία 

και αποτελούν αίτια κώματος, εκτός από ΚΕΚ ή/και σοκ; 
 

Ταχεία διαφορική διάγνωση κώματος από μη τραυματικά αίτια 

1. Ναρκωτικά  Επί υποψίας, χορήγησε ναλοξόνη (Narcan) 0,1-0,4 mg IV και επανάληψη, ή 3,66 μg/kg/h IF 

(τιτλοποίηση) 

2. Βενζοδιαζεπίνες Επί υποψίας, χορήγησε φλουμαζενίλης (Anexate) 0,2 mg/min IV μέχρι συνολικά 1 mg (όχι επί 

λήψεως τρικυκλικών αντικατ/πτικών) 

3. Μέθη Επί ενδείξεων, χορήγησε θειαμίνη 100 mg IV και 2 ml διαλύματος 𝑀𝑔𝑆𝑂4 50% IV 

4. Υπογλυκαιμία Έλεγχος σακχάρου αίματος – χορήγηση αναλόγως διαλύματος γλυκόζης 35% (σπάνια στην ΚΕΚ 

εκτός αν έχει ληφθεί ινσουλίνη) 

5. Σύνδρομα 

στέρησης 

Ναρκωτικά, αλκοόλ, κατασταλτικά ΚΝΣ 

Πίνακας 8.10 Μη τραυματικά αίτια κώματος. Μπορεί να συνυπάρχουν σε πολυτραυματία με ΚΕΚ. IF: τιτλοποίηση 

(infusion). 

8.5.5 Ποια είναι πιθανά αίτια αιμοδυναμικής αστάθειας σε πολυτραυματία; 
 Υπόταση με  ΚΦΠ 
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o πνευμοθώρακας υπό τάση 

o καρδιακός επιπωματισμός 

o έμφραγμα μυοκαρδίου 

o εμβολή αέρος 

o υπερφόρτωση υγρών σε συνδυασμό με καρδιακή κάμψη 

 Υπόταση με  ΚΦΠ 

o Συνεχιζόμενη εσωτερική αιμορραγία 

 Υπόταση με βραδυκαρδία 

o Πιθανή κάκωση νωτιαίου μυελού 

Στο κρανιοεγκεφαλικό τραύμα, η βία που πλήττει το κρανίο μεταφέρεται στον αυχένα σαν δύναμη 

κάμψης, έκτασης, συμπίεσης και στροφής σε διάφορους συνδυασμούς. 

Θεωρήστε δεδομένη την κάκωση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε κάθε τραυματία 

με ΚΕΚ. 

8.5.6 Ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες κατά τη φροντίδα του πολυτραυματία μετά 

την αρχική εκτίμηση; 
Μετά την πρωτοβάθμια εκτίμηση και αντιμετώπιση ακολουθεί η δευτεροβάθμια εκτίμηση η οποία 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 8.11. 

 
Βήματα στη δευτεροβάθμια εκτίμηση και αντιμετώπιση του πολυτραυματία στο ΤΕΠ, μετά την αρχική 

πρωτοβάθμια εκτίμηση και αντιμετώπιση 

1. Λεπτομερής συστηματική εκτίμηση – 

Επανακαθορισμός προτεραιοτήτων 
• Εξέταση κατά συστήματα - Αφαιρέστε όλα τα ενδύματα του 

τραυματία 

• Νευρολογική εκτίμηση (πριν τεθεί συνεχής έγχυση κατασταλτικών) 

Επίπεδο συνείδησης στην κλίμακα Γλασκώβης 

Εστιακά σημεία 

Σημειώστε μέγεθος κορών, φωτοκινητικό αντανακλαστικό 

και αντιδραστικότητα κορών, αυτόματες κινήσεις και 

απόκλιση οφθαλμών 

• Γυρίστε τον τραυματία στο πλάι διατηρώντας τον επιμήκη άξονα του 

κορμού (long rolling) και αναζητήστε σημεία κακώσεων ΣΣ 

(εκχυμώσεις, στοίχιση ακανθωδών αποφύσεων, step-off deformity) 

• Αναζήτηση εσωτερικής αιμορραγίας 

• Χειρουργική αντιμετώπιση απειλητικών εξωκρανιακών βλαβών πριν 

τον απεικονιστικό έλεγχο (εάν απαιτείται ειδικός έλεγχος πριν - π.χ. 

αγγειογραφία - αυτός περιορίζεται μόνο στον απαραίτητο) 

• Συρραφή τραυμάτων στο σταθερό ασθενή 

2. Μεταγγίσεις– αντιμετώπιση αιμορραγικής 

διάθεσης 
• Μετάγγιση εξαιρετικά επείγουσα μόνο με Ομάδα-Rhesus, ή 

μετάγγιση διασταυρωμένου αίματος 

• Διόρθωση διαταραχών πήξης (χωρίς να περιμένετε απαντήσεις) 

• Διόρθωση μεταβολικής οξέωσης 

• Επαναθέρμανση ασθενούς (κουβέρτα, νορμοθερμικές εγχύσεις) 

• FFP : 1 μονάδα ανά 3 μονάδες αίματος 

• Χορήγηση ασβεστίου (1 amp ανά 3 μονάδες αίματος) 

3. Συνεχής στάγδην καταστολή και αναλγησία • Προποφόλη (Diprivan) 1-2 mg/kg bolus IV, και 5-50 μg/kg/min IF, ή 

μιδαζολάμη (Dormicum) 0,025-0,35 mg/kg bolus IV, και 0,05-5 

μg/kg/min IF 

• Πεθιδίνη 25-100 mg IM (ή IV), ή φαιντανύλη (Fentanyl) 0,5-1 μg/kg 

IV 

4. Ανοσοπροστασία τετάνου Επί ανοικτών τραυμάτων 

5. Μεταφορά του τραυματία (εντός ή εκτός 

νοσοκομείου) 
• Συνοδεία ιατρού ικανού ν’ αντιμετωπίσει πιθανά προβλήματα 

• Στοιχειώδες monitoring (τουλάχιστον παλμική οξυμετρία) 

• Χρησιμοποίηση scoop stretcher 

6. Απεικονιστικός έλεγχος • Αιμοδυναμικά σταθεροί: έλεγχος κρανιακών - εξωκρανιακών 

βλαβών μαζί 
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• Αιμοδυναμικά ασταθείς: μετά τις παρεμβάσεις και τη σταθεροποίηση 

• Ο ειδικός έλεγχος της ΚΕΚ περιλαμβάνει κατά κανόνα και την 

ΑΜΣΣ 

CT εγκεφάλου, εγκεφαλικού και σπλαχνικού κρανίου 

CT ΑΜΣΣ με ανασύσταση (reconstruction) ή Α/α ΑΜΣΣ F-P (με 

απεικόνιση Α1 και άνω χείλους Θ1) + διαστοματική οδόντος, ή Απλή 

α/α ΑΜΣΣ F-P + CT A1-A2 και Α7-Θ1 

7. Αντιμετώπιση μετά τον απεικονιστικό 

έλεγχο 
• Επείγουσες χειρουργικές βλάβες, ενδοκρανιακές και εξωκρανιακές 

• Οι απειλητικές εξωκρανιακές προηγούνται 

• Μεταφορά στη ΜΕΘ μετά τον έλεγχο ή το χειρουργείο  

8. Επιδείνωση νευρολογικής εικόνας (σε 

οπoιαδήποτε φάση) 
• Επανέλεγχος αρτηριακής πίεσης (MAΠ 80-90 mm Hg) 

• Επανέλεγχος για υποξαιμία ή υπερκαπνία 

• Αντιμετώπιση επιληπτικής κρίσης 

• Χορήγηση Μαννιτόλης 0,3-1 g/kg και 

• Εφαρμογή υπεραερισμού (𝑃𝑎𝐶𝑂2 30-32 mm Hg) 

9. Καταγραφές • Κλινικά ευρήματα (παθολογικά και φυσιολογικά) από όλα τα 

συστήματα 

• Ζωτικά σημεία, ΚΦΠ, Διούρηση 

• Νευρολογική εικόνα (επίπεδο συνείδησης στη GCS, εστιακά, 

μέγεθος και αντιδραστικότητα κορών, κινήσεις οφθαλμών) 

• Εργαστηριακά ευρήματα 

• Θεραπευτικοί χειρισμοί και φάρμακα που χορηγήθηκαν  

Πίνακας 8.11 Δευτερογενής εκτίμηση και συνέχεια της φροντίδας του πολυτραυματία στο τμήμα επειγόντων. ΣΣ: 

σπονδυλική στήλη, ΚΦΠ: κεντρική φλεβική πίεση, MAΠ: μέση αρτηριακή πίεση, FFP: φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα, IF: 

συνεχής χορήγηση/τιτλοποίηση (infusion), ΑΜΣΣ: αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης, GCS: κλίμακα της Γλασκώβης. 

8.5.7 Aναφέρετε τις ενδείξεις για διενέργεια αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου και 

ΑΜΣΣ σε πολυτραυματία. 
Παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.12. 
Ενδείξεις για διενέργεια αξονικής τομογραφίας 

εγκεφάλου 

Ενδείξεις για διενέργεια αξονικής τομογραφίας ΑΜΣΣ 

1. Κλίμακα Γλασκώβης ασθενούς < 15 

2. Κλίμακα Γλασκώβης ασθενούς 15 και 

 Επεισόδιο απώλειας συνείδησης 

 Περιτραυματική αμνησία 

 Ύποπτο τραύμα κεφαλής 

 Μετατραυματική επιληπτική κρίση 

 Νευρολογικό έλλειμα 

 Έντονα υποκειμενικά ενοχλήματα: 

κεφαλαλγία, ναυτία, έμετοι, ίλιγγος, 

ζάλη  

1. Ασθενής διασωληνωμένος, σε καταστολή ή σε 

κώμα 

2. Ασθενής με σχετιζόμενο νευρολογικό έλλειμμα 

3. Ασθενής με πλήρη συνείδηση, αυχενικό πόνο και 

ύποπτη α/α ΑΜΣΣ 

4. Ασθενής με πλήρη συνείδηση, επίμονο αυχενικό 

πόνο και α/α ΑΜΣΣ χωρίς εμφανή παθολογικά 

ευρήματα. 

 

Πίνακας 8.12 Ενδείξεις για διενέργεια αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου και αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης 

(ΑΜΣΣ) σε πολυτραυματία. 

8.5.8 Ποιες είναι οι ενδείξεις εισαγωγής τραυματία στη ΜΕΘ; 
1. Σοβαρή εγκεφαλική βλάβη 

2. Επιδεινούμενη νευρολογική εικόνα 

3. Ελαφρά εγκεφαλική βλάβη με σοβαρές εξωκρανιακές κακώσεις 

4. Ελαφρά εγκεφαλική βλάβη με αιμοδυναμική αστάθεια, αναπνευστική ανεπάρκεια ή οριακές 

ζωτικές λειτουργίες 

5. Υψηλού κινδύνου συνοδές νόσοι 

6. Επιληπτικοί σπασμοί 

7. Μετεγχειρητική παρακολούθηση και υποστήριξη. 
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8.6 Αντιμετώπιση του πολυτραυματία στη ΜΕΘ 
H παράδοση και παραλαβή του βαριά πολυτραυματία μεταξύ ΤΕΠ και ΜΕΘ είναι καθοριστικής σημασίας. Η 

αφιέρωση μερικών λεπτών μπορεί να προλάβει σημαντικά λάθη από κακή κατανόηση. 

Συζητήστε αναλυτικά το ιστορικό, την αρχική εικόνα, κάθε ενέργεια αντιμετώπισης, τις απαντήσεις 

εργαστηριακού ελέγχου που υπάρχουν και ποιες αναμένονται, τις εκκρεμότητες και τον προγραμματισμό από 

όλες τις ειδικότητες. 

8.6.1 Αναγκαίες ενέργειες κατά την είσοδο του πολυτραυματία στη ΜΕΘ 

8.6.1.1 Παραλαβή - Γενικά μέτρα σταθεροποίησης 

1. Τοποθέτηση στην κλίνη 
 Χρησιμοποιή́στε αερόστρωμα κατακλίσεων (προφύλαξη ΣΣ και καταγμάτων) 

 Διατηρείτε τον άξονα του σώματος και την τάση κρανιακής ή άλλης σκελετικής έλξης 

 Θέση κεφαλής 30ο 

2. Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής 

 Αναπνευστήρας: Δείτε τα τελευταία αέρια αρτηριακού αίματος και ρυθμίστε συνθήκες ή 

μιμηθείτε τις υπάρχουσες συνθήκες εάν δεν υπάρχουν πρόσφατα αέρια 

3. Βασικό monitoring: 

 ΗΚΓ 

 Μη αιματηρή αρτηριακή πίεση 

 Συνεχής ΚΦΠ (εάν έχει τοποθετηθεί τρίαυλος καθετήρας ΚΦΠ) 

 Παλμική οξυμετρία 

 Κεντρική θερμοκρασία 

4. Παράδοση και παραλαβή 
Ταχεία αδρή εκτίμηση (παρουσία του παραδίδοντος ιατρού) 

 Γενική κατάσταση 

 Ζωτικά σημεία 

 Διούρηση 

 Νευρολογική εικόνα υπό καταστολή 

 Ελέγξτε κινητικές αντιδράσεις, μέγεθος και αντιδραστικότητα κορών, κινήσεις οφθαλμών 

Χρειάζεται λεπτομερής συζήτηση και επεξηγήσεις μεταξύ παραδίδοντος και παραλαμβάνοντος 

γιατρου. ́

5. Άμεσες παρεμβάσεις 

 Εξετάστε αέρια (τοποθέτηση αρτηριακής γραμμής) – ηλεκτρολύτες – σάκχαρο – Hb 

αρτηριακού αίματος. 

 Άμεση αντιμετώπιση αιμοδυναμικών και αναπνευστικών προβλημάτων. 

 Δώστε οδηγίες διόρθωσης ηλεκτρολυτικών διαταραχών, υπεργλυκαιμίας ή υπογλυκαιμίας. 

6. Συμπλήρωση ιστορικού 

Αναζήτηση πληροφοριών από όποιον μπορεί να γνωρίζει 

 Συμβάν (ώρα – συνθήκες) 

 Ατομικό και οικογενειακό αναμνηστικό 

 Συνήθειες ζωής 

 Συνοδά νοσήματα 

 Φάρμακα 

 Αλλεργίες 

7. Βασικός εργαστηριακός έλεγχος 

8. Αρχικές οδηγίες νοσηλείας 

Νοσηλευτική παρακολούθηση και καταγραφή 

 Ζωτικά σημεία και SpO2 ανά ώρα 

 Διούρηση ανά ώρα 

 Θερμοκρασία ανά ώρα 

 Μέγεθος - αντιδραστικότητα κορών ανά ημίωρο τις πρώτες ώρες και μετά ανά ώρα 
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Υγρά- ηλεκτρολύτες 

 Σε σταθερή χορήγηση N/S εμπλουτισμένου με ηλεκτρολύτες 

 Διορθώστε ελλείμματα υγρών και ηλεκτρολυτών 

Levin 

 Σε παροχέτευση 

 Κάνετε μερικές πλύσεις με κρύο ορό επί γαστροπληγίας 

Φάρμακα 

 Κατασταλτικά (σε δόση που προκαλούν GCS=3) 

 Αντιεπιληπτικά για προφύλαξη ή θεραπεία 

 Αναλγητικά 

 Αντιπυρετικά επί Θ>38 οC (κατά προτίμηση ινδομεθακίνη) 

 Γαστροπροστατευτικά (Η2 αναστολείς ή αποκλειστές πρωτονίων) 

 Μυοχαλαρωτικά μόνο για τις ανάγκες του αναπνευστικού 

 Αντιβιοτικά, σύμφωνα με τις λοιπές ενδείξεις (δεν απαιτούνται για την κλειστή ΚΕΚ και 

συζητούνται στην ανοικτή) 

 Αποφύγετε τη μαννιτόλη εμπειρικά για το εγκεφαλικό οίδημα 

 Αποφύγετε τα κορτικοειδή για την ΚΕΚ 

 Αποφύγετε φάρμακα που αυξάνουν την εγκεφαλική ροή, όπως αγγειοδιασταλτικά (π.χ. 

νιτρογλυκερίνη), κεταμίνη, πτητικά αναισθητικά. 

Νοσηλευτική φροντίδα - φυσικοθεραπεία 

 Προσοχή: Να αποφεύγονται χειρισμοί διέγερσης, πόνου και συμπίεσης των τραχηλικών 

φλεβών (π.χ. περιλαίμιο) 

9. Συστηματική λεπτομερής εκτίμηση και αντιμετώπιση προβλημάτων 

Αναπνευστική και αιμοδυναμική αστάθεια 

Διάγνωση συνεχιζόμενης αιμορραγίας 

 Στο θώρακα (α/α, CT με IV σκιαγραφικό, παροχέτευση θώρακα) 

 Ενδοπεριτοναικά (παροχετεύσεις, περιτοναική έκπλυση, CT, U/S) 

 Οπισθοπεριτοναικά (CT με IV σκιαγραφικό, αγγειογραφίες) 

 Μεγάλη αιματουρία (CT με σκιαγραφικό, πυελο-κυστεογραφία) 

 Από κατάγματα λεκάνης (CT, αγγειογραφία) 

Διάγνωση κακώσεων μεσοθωρακίου (CT με σκιαγραφικό, διοισοφάγειο U/S, αορτογραφία) 

Διόρθωση διαταραχών πήξης (ανάταξη μεταβολικής οξέωσης και υποθερμίας, χορήγηση FFP, και 

αναλόγως Ca και αιμοπεταλίων) 

Μετάγγιση αίματος, ώστε Hb>9 g/dL 

Αντιμετώπιση ραβδομυόλυσης (μυοσφαιρινουρία, CK ορού) με υγρά, μαννιτόλη, 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3. 

Καλέστε τους ειδικούς για επανεκτίμηση και καταγράψτε τις εκκρεμότητες. 
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8.6.1.2 Αντιμετώπιση άμεσων καρδιοαναπνευστικών προβλημάτων κατά την εισαγωγή στη 

ΜΕΘ 
Ο Πίνακας 8.13 παρουσιάζει την αντιμετώπιση των καρδιοαναπνευστικών προβλημάτων στη ΜΕΘ. 

 
Αντιμετώπιση άμεσων καρδιοαναπνευστικών προβλημάτων κατά την εισαγωγή στη ΜΕΘ 

1. Αναπνευστικά προβλήματα 

- Διορθώστε άμεσα αερισμό και 𝐹𝑖𝑂2, ώστε 𝑃𝑎𝐶𝑂2 ≈ 35 mm Hg και 𝑃𝑎𝑂2 = 75-100 mmHg 

- Αναζητήστε άμεσα αντιμετωπίσιμα αίτια υποξαιμίας ή δυσκολιών αερισμού (Πνευμοθώρακας, παράδοξη αναπνοή, 

ατελεκτασία, πνευμονικό οίδημα) 

- Προσθέστε μυοχάλαση (εφόσον έχετε εξασφαλίσει επαρκή αναισθησία) και αντιμετωπίστε αιτιολογικά 

- Αποφύγετε αυξημένες ενδοθωρακικές πιέσεις και ανάστροφη σχέση εισπνοή/εκπνοή 

2. Αιμοδυναμικά προβλήματα 

- Διορθώστε άμεσα την υπόταση (ΜΑΠ = 80-90 mm Hg) 

- Δείτε ΚΦΠ – Αν δεν υπάρχει κεντρική γραμμή, προετοιμάστε τοποθέτηση 

 Επί ψυχρού σοκ με χαμηλή ΚΦΠ δώστε υγρά (κολλοειδή, φυσιολογικός ορός) και αναζητήστε τα αίτια 

απώλειας όγκου (συνεχιζόμενη αιμορραγία, υπερβολική χορήγηση μαννιτόλης, ανεπαρκής χορήγηση υγρών, 

άποιος διαβήτης) 

 Επί ψυχρού σοκ με υψηλές πιέσεις πληρώσεως, δώστε ινότροπα και αναζητήστε τα αίτια (πνευμοθώρακας, 

επιπωματισμός, έμφραγμα, θλάση μυοκαρδίου, υπερφόρτωση, εμβολή αέρος) και αντιμετωπίστε αναλόγως 

 Επί θερμού σοκ, σκεφθείτε άλλα από τη σήψη αίτια (τοξικές ουσίες, φάρμακα, αλκοόλ, αλλεργικές 

αντιδράσεις) - χορηγήστε ινότροπα και αναλόγως αιτίου 

 Επί υπότασης και βραδυκαρδίας με χαμηλές πιέσεις πληρώσεως, σκεφθείτε κάκωση νωτιαίου μυελού και 

τοξικότητα φαρμάκων ή άλλων ουσιών - χορηγήστε ινότροπα 

 Επί υπέρτασης και βραδυκαρδίας, σκεφθείτε εγκολεασμό του προμήκη (εγκεφαλικό οίδημα ή αυξημένη 

ενδοκράνια πίεση), κάκωση αορτής ή μεγάλων αρτηριακών στελεχών. Χορηγήστε στάγδην αγγειοδιασταλτικά 

 Αποφύγετε ΚΦΠ > 10 mm Hg 

Πίνακας 8.13 Αντιμετώπιση αναπνευστικών και αιμοδυναμικών προβλημάτων του πολυτραυματία στη ΜΕΘ. ΚΦΠ: 

κεντρική φλεβική πίεση, MAΠ: μέση αρτηριακή πίεση. 
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8.6.1.3 Συνήθεις δόσεις φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε πολυτραυματίες με ΚΕΚ στη 

ΜΕΘ 
Στον Πίνακα 8.14 θα βρείτε τις συνήθεις δόσεις φαρμάκων που χρησιμοποιούμε σε πολυτραυματίες με ΚΕΚ. 

 
Συνήθεις δόσεις φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε πολυτραυματίες με ΚΕΚ στη ΜΕΘ 

Κατασταλτικά 

Προποφόλη (Diprivan) 

Μιδαζολάμη (Dormicum) 

Θειοπεντάλη (Pentothal) 

Αναλγητικά 

Φαιντανύλη (Fentanyl) 

Σουφαιντανύλη (Fentamorf) 

Αλφαιντανύλη (Rapifen) 

Μυοχαλαρωτικά 

Ατρακούριο (Tracrium) 

Σισατρακούριο (Nimbex) 

Ροκουρόνιο (Esmeron) 

Μαννιτόλη 

Αντιεπιληπτικά 

Βαλπροικό νάτριο (Depakine) 

Φαινυτοΐνη (Epanutin) 

 

 

Μιδαζολάμη (Dormicum) 

Διαζεπάμη (Stedon, Valium, κλπ) 

 

 

Θειοπεντάλη (Pentothal) 

Για άποιο διαβήτη 

Δεσμοπρεσσίνη (Defirine) 

 

1-2 mg/kg IV, και 5-50 μg/kg/min IF 

0,025-0,35 mg/kg IV, και 0,05-5 μg/kg/min IF 

0,5-6 mg/kg/h IF (για βαρβιτουρικό κώμα) 

 

0,5-1 μg/kg IV, και 20-50 μg/h IF 

0,2-0,6 μg/kg IV και 0,01-0,05 μg/kg/min IF 

10-25 μg/kg IV, και 0,5-3 μg/kg/min IF 

 

0,5-0,6 mg/kg IV, και 3-9 μg/kg/min IF 

0,15mg/kg IV, και 0,5-10,2 μg/kg/min IF 

0,6 mg/Kg IV, και 5-10 μg/Kg/min IF 

1η δόση: 0,5-1 g/kg, συντήρηση 0,25-0,5 g/kg/6h 

 

1600 mg/d IF (θεραπ. επίπεδα ορού 50-100 μg/ml) 

Θεραπευτικά: 250 mg σε N/S σε έγχυση <50 mg/min, επανάληψη σε 30 

min. Συντήρηση ή προφύλαξη: 125 mg/8h IV (θεραπευτικά επίπεδα ορού 

10-20 μg/ml) 

0,025-0,35 mg/kg IV, και 0,05-5 μg/kg/min IF 

0,15-0,25 mg/kg IV (ρυθμός <2.5 mg/30 min), επανάληψη μετά 30-60 min, 

Συντήρηση με έγχυση μέχρι 100 mg/d (το διάλυμα να χρησιμοποιείται εντός 

6h) 

1-3 mg/kg IV και συντήρηση με 0,5-1 mg/kg/h 

 

10-40 μg/d ρινικά, ή 1-4 μg/d IV, SC, IM 

Πίνακας 8.14 Φάρμακα που χορηγούνται σε ΚΕΚ και δοσολογία. IF: συνεχής χορήγηση/τιτλοποίηση (infusion). 

Περισσότερες πληροφορίες για την καταστολή και την αναλγησία στη ΜΕΘ με τίτλο «Καταστολή, 

Αναλγησία και νευρομυϊκός αποκλεισμός» εδώ και «Sedation in ICU» εδώ. 

Για τις στρατηγικές που βελτιώνουν την έκβαση σε ασθενείς με μακρά νοσηλεία στην εντατική αλλά 

και για θέματα καταστολής και αναλγησίας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στα βίντεο εδώ. 

8.6.2 Ποιες είναι οι συχνότερες παρακλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις που 

διενεργούνται σε έναν τραυματία στη ΜΕΘ; 
1. Απλός ακτινολογικός έλεγχος επί κλίνης 

 α/α θώρακος: Εάν δεν επείγει, μετά την τοποθέτηση γραμμών 

 α/α ΑΜΣΣ: συμπληρώστε τις προβολές που λείπουν. Για την πλαγία λήψη κατασπάστε τους 

ώμους καθηλώνοντας τα χέρια επί των μηρών με λευκοπλάστ 

10. α/α λεκάνης ισχίων και άκρων: συμπληρώστε ό,τι λείπει αναλόγως των ευρημάτων σας 

2. Αιματολογικός έλεγχος 

 Γενική αίματος 

 Πλήρης πηκτολογικός έλεγχος 

 Ομάδα-Rhesus, διασταύρωση, αίτηση χορήγησης αίματος, FFP 

3. Βιοχημικός έλεγχος 

 Ορού: ουρία, κρεατινίνη, σάκχαρο, ηλεκτρολύτες, τρανσαμινάσες, λευκώματα, CK, CK- MB. 

 Ούρων: γενική, και ιδιαίτερα για αιματουρία, αιμοσφαιρινουρία, μυοσφαινουρία. 

Επί ατελεκτασίας λίγες ώρες μετά την κάκωση, που δεν οφείλεται σε πνευμοθώρακα, μεγάλο 

αιμοθώρακα ή κακή θέση του σωλήνα, σκεφθείτε την απόφραξη μεγάλου βρόγχου από εισρόφηση τροφών, 

πηγμάτων ή ξένων σωμάτων, όχι απαραίτητα ορατών στην απλή ακτινογραφία ή την αξονική θώρακα. 

Πιθανόν να απαιτηθεί επείγουσα βρογχοσκόπηση. 

http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/f1c2ecb8a5
http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/fe7db3aaa8/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsb8sp1zaJWprS4AAi4u46DMwRzuG5ozq
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8.6.3 Ποια ειδική αγωγή χρειάζεται ο πολυτραυματίας με ΚΕΚ μετά την αρχική 

σταθεροποίηση; 

1. Νευρολογική εκτίμηση μετά διακοπή της καταστολής 
Αφού έχετε εξασφαλίσει τις βασικές προυποθέσεις κυκλοφορίας και προσφοράς Ο2 στον εγκέφαλο 

[σταθεροποίηση μέσης αρτηριακής πίεσης (ΜΑΠ) = 80-90 mmHg, 𝑆𝑎𝑂2 ≈ 95%, Hb >9 g/dL, ανεμπόδιστη 

φλεβική επαναφορά], αξιολογήστε το αποτέλεσμα κλινικά, κάνοντας πλήρη νευρολογική εκτίμηση μετά 

ολιγόλεπτη διακοπή της καταστολής 

 Εκτιμήστε το επίπεδο συνείδησης στην GCS 

 Εξετάστε και καταγράψτε τις εκδηλώσεις από τα κρανιακά και περιφερικά νεύρα 

2. Αντιμετώπιση επί GCS ≥ 9 

Συνεχίστε την αρχική συστηματική υποστηρικτική αγωγή, ως έχει 

 Διατηρείτε: ΜΑΡ 80-90 mm Hg, 𝑃𝑎𝑂2 75-100 mmHg, 𝑃𝑎𝐶𝑂2 ≈ 35 mmHg, Hb > 9 mg/dL 

Συνεχίστε την παρακολούθηση των κορών ανά ώρα 

Εκτιμάτε νευρολογικά τον ασθενή με διακοπή της καταστολής ανά 8ωρο 

Εάν διαπιστώσετε επιδείνωση της νευρολογικής εικόνας 

 Ελέγξτε αν συντρέχουν συστηματικά ή άλλα αίτια και διορθώστε (αέρια, αρτηριακή πίεση, 

Hb, πόνος, πυρετός, κώλυμα φλεβικής επαναφοράς, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, σάκχαρο 

αίματος, κλπ) 

 Εφαρμόστε υπεραερισμό (𝑃𝑎𝐶𝑂2 30-32 mmHg), ή και 

 Μαννιτόλη 20%, 100-150 ml εφ’ άπαξ 

 Ζητήστε νευροχειρουργική εκτίμηση 

 Εξετάστε το ενδεχόμενο νέας CT εγκεφάλου 

 Προχωρήστε στα επόμενα βήματα, αν η επιδείνωση παραμένει 

3. Αντιμετώπιση επί GCS ≤ 8 

Εξασφαλίστε ΜΑΠ 80-90 mmHg 

Ελέγξετε αέρια αρτηριακού αίματος και εξασφαλίστε 𝑃𝑎𝑂2 = 75-100 mmHg, 𝑃𝑎𝐶𝑂2 ≈ 35 mmHg 

Εξετάστε το ενδεχόμενο προφυλακτικής υποθερμίας 

Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Νευροχειρουργό προχωρήστε στην εφαρμογή monitoring της 

ενδοκράνιας πίεσης (ICP) σύμφωνα με τις ενδείξεις. 

Προτιμάται η τοποθέτηση ενδοκοιλιακού καθετήρα, εάν η ειδική κατάσταση το επιτρέπει, για τη 

θεραπευτική αφαίρεση ΕΝΥ. 

Τοποθετήστε ενδαρτηριακή παρακολούθηση της ΜΑΠ, ώστε να είναι συνεχής η εκτίμηση της 

αρδεύουσας πίεσης του εγκεφάλου (CPP). 

Εάν η ICP είναι αυξημένη 

 Ελέγξτε για άλλα αίτια (πυρετός, πόνος, ανεπαρκής καταστολή, συμπίεση τραχηλικών 

φλεβών, αυξημένη ενδοθωρακική πίεση, ηλεκτρολυτικές και μεταβολικές διαταραχές) 

 Αυξήστε τη ΜΑΠ ώστε CPP 60-70 mmHg (ανατάξατε σε κάθε περίπτωση την υποογκαιμία - 

χορηγήστε εν ανάγκη αγγειοσυσπαστικά: νοραδρεναλίνη) 

 Αφαιρέστε μικρή ποσότητα ΕΝΥ, εάν έχει τοποθετηθεί ενδοκοιλιακός καθετήρας 

 Χορηγήστε μαννιτόλη 20% (0.25 - 1 g/kg). Προσοχή: να έχετε εξασφαλίσει νορμογκαιμία - 

μετρήστε ωσμωτική πίεση ορού (<320 mOsm/L) 

 Εάν η ICP επανέλθει, συνεχίστε την αγωγή 

Εάν η ICP παραμένει αυξημένη παρά τη διατήρηση CPP 60-70 mmHg 

 Εφαρμόστε υπεραερισμό (𝑃𝑎𝐶𝑂2 = 32-28 mmHg) και προχωρήστε σε CT εγκεφάλου 

 Χειρουργικές βλάβες στη CT  χειρουργείο 

 Μη χειρουργικές βλάβες  monitoring ιστικής οξυμετρίας/κατανάλωσης, εγκεφαλικής ροής 

 Σε κάθε περίπτωση που η ICP αποκαθίσταται, σταδιακή επάνοδος σε νορμοκαπνία 

 Εάν ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε 𝑂2 στο αίμα της σφαγίτιδας φλέβας (𝑆𝑗𝑣𝑂2) >75% 

(υπεραιμία)  Χορηγήστε βαθύτερη καταστολή και αναλγησία, ελέγξετε τον πυρετό, δώστε 

β-blockers 

 Εάν 𝑆𝑗𝑣𝑂2 <55% (ισχαιμία)  Διορθώστε υποξαιμία, εξασφαλίστε νορμογκαιμία και 

χορηγήστε μαννιτόλη 20% (0.25 g/kg), εάν ωσμωτική πίεση ορού <320 mOsm/L 
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Εάν η ICP παραμένει αυξημένη 

 Εφαρμώστε βαρβιτουρικό κώμα (θειοπεντάλη 0,5-6 mg/kg/h) Προσοχή: Διατηρήστε 

νορμογκαιμία, νορμοκαπνία, CPP 60-70 mm Hg και 𝑆𝑗𝑣𝑂2 55-75% 

Εάν ICP είναι ανεξέλεγκτη παρά την εφαρμογή βαρβιτουρικού κώματος 

 Δοκιμάστε κι άλλες δευτερεύουσες θεραπείες, όπως θεραπευτική υποθερμία, αποσυμπιεστική 

κρανιεκτομή κ.ά. 

Βασική προυπόθεση στη θεραπεία της εγκεφαλικής βλάβης θεωρείται η εξασφάλιση πίεσης άρδευσης 

εγκεφάλου (CPP) 60-70 mm Hg [Υπενθυμίζεται ότι CPP = Μέση αρτηριακή πίεση (ΜΑΠ) – Ενδοκράνια 

πίεση (ICP)] 

Η ενδοκράνια υπέρταση συνοδεύεται από χαμηλό επίπεδο συνείδησης, ενώ GCS >9 θεωρείται 

μάλλον απίθανο να συνοδεύεται με ICP > 20mm Hg. Επομένως, η παρακολούθηση και διατήρηση ΜΑΠ 80-

90 mmHg είναι επαρκής επί GCS > 9. 

Υπενθυμίζεται ότι αυξημένη ενδοκράνια πίεση θεωρείται εκείνη που παραμένει > 20 mmHg 

περισσότερο από 5 min 

Τις επόμενες ημέρες η αγωγή του πολυτραυματία με ΚΕΚ περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Παρακολούθηση 

 Συνεχίστε και τη 2η μέρα τις καταγραφές ανά ώρα, αν η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, 

άλλως ανά 3ωρο 

 Παρακολούθηση ηλεκτρολυτών και σακχάρου ορού 3-4 φορές ημερησίως 

 Παρακολούθηση γενικού εργαστηριακού ελέγχου κάθε μέρα τις πρώτες μέρες 

 Παρακολούθηση ωσμωτικής πίεσης ορού, αν χορηγείται μανιτόλη 

 Κλινική νευρολογική εκτίμηση 2-3 φορές την ημέρα μετά ολιγόλεπτη διακοπή της 

καταστολής, αν η ICP φυσιολογική, ή GCS ≥ 9 

 Αποφύγετε διακοπή καταστολής σε φάσεις ανεξέλεγκτης ICP 

 Προσοχή: Η αντιδραστικότητα και το μέγεθος των κορών δυνατόν να μεταβάλλονται επί 

βαρβιτουρικού κώματος 

 Επαναλάβατε CT εγκεφάλου μετά από κάθε επιδείνωση, και επί σταθεράς κατάστασης τη 2η-

4η ημέρα και 7η - 10η ημέρα 

2. Ειδική αγωγή 

 Συνεχίστε την αγωγή της 1ης ημέρας με οδηγό την GCS όταν δεν γίνεται monitoring, ή την 

ICP όταν γίνεται: 

 ΜΑΠ = 80-90 mm Hg ή CPP = 60-70 mm Hg 

 𝑃𝑎𝑂2 = 70-100 mmHg 

 Η οξεία εφαρμογή υπεραερισμού (𝑃𝑎𝐶𝑂2 = 28-30 mmHg) είναι κατά κανόνα 

αποτελεσματική για μικρό χρονικό διάστημα και πρέπει να γίνεται πάντοτε σε συνδυασμό με 

την αναζήτηση πιο σταθερών λύσεων 

 Να επανέρχεστε σταδιακά σε νορμοκαπνία 

 Η μαννιτόλη χορηγείται σύμφωνα με τις ανάγκες για τον έλεγχο της ICP. Εάν χορηγείται 

εμπειρικά διακόψετε προοδευτικά εντός 2-3 ημερών 

 Χορηγείτε επαρκή καταστολή και αναλγησία μέχρι τη βελτίωση του επιπέδου συνείδησης ή 

τον έλεγχο της ενδοκράνιας υπέρτασης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε και συνδυασμό 

κατασταλτικών, σύμφωνα με τις ανάγκες 

 Χρησιμοποιείτε τη μικρότερη δόση βαρβιτουρικών βάσει monitoring 

ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) (burst supression) 

 Προσοχή: Παρακολουθείτε αιμοδυναμικά τον ασθενή με monitoring, και αποφύγετε την 

υποογκαιμία. Περιορίστε τη διάρκεια του βαρβιτουρικού κώματος στην απολύτως 

απαραίτητη. Παρακολουθείτε τα επίπεδα βαρβιτουρικών στο αίμα επί παρατεταμένης 

χορήγησης 

 Ελέξτε τον πυρετό φαρμακευτικά και με κουβέρτα υποθερμίας 

 Συνεχίστε την αντιεπιληπτική αγωγή (προφύλαξη ή θεραπεία) με γνώμονα τις ανάγκες. 

Προσοχή: Εάν έχει διακοπεί λόγω παράλληλης θεραπείας, π.χ. βαρβιτουρικών, να γίνει 

επαναχορήγηση μετά τη διακοπή της παράλληλης αγωγής. 
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8.6.4 Ποιες είναι οι ενδείξεις συνεχούς παρακολούθησης της ενδοκράνιας πίεσης; 
1. Κώμα με GCS score 8 ≤ με CT scan παθολογικό [3]. 

2. Κώμα GCS score ≤ 8 με CT scan φυσιολογικό + 2 από τα εξής σημεία: 

 Ηλικία > 40 έτη 

 Μονόπλευρες ή αμφοτερόπλευρες κινητικές διαταραχές 

 Συστολική πίεση < 90 mm Hg [3]. 

8.6.4.1 Ποιος είναι ο αλγόριθμος θεραπείας της ενδοκράνιας υπέρτασης σε ΚΕΚ; 
Ο αλγόριθμος αυτός παρουσιάζεται στην Εικόνα 8.6 

 



204 

 

Εικόνα 8.6 Αλγόριθμος θεραπείας της ενδοκράνιας υπέρτασης σε ΚΕΚ. ICP: ενδοκράνια πίεση, CPP: πίεση άρδευσης του 

εγκεφάλου, 𝑆𝑗𝑣𝑂2: κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε 𝑂2 στο αίμα της σφαγίτιδας φλέβας, ΕΝΥ: εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ΩΠ: 

ωσμωτική πίεση, CBF: εγκεφαλική ροή αίματος, 𝑆𝑏𝑟𝑂2: τοπικός κορεσμός σε 𝑂2 του εγκεφάλου, ΗΕΓ: 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. 
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8.6.5 Ποιες είναι οι ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης στην ΚΕΚ; 
1. Ετερόπλευρα εξωπαρεγχυματικά αιματώματα (επισκληρίδια ή υποσκληρίδια) όταν υπάρχει 

μετατόπιση της μέσης γραμμής που φαίνεται με γυμνό μάτι στο συνήθους μεγέθους φιλμ της 

αξονικής 

2. Μεγάλα αμφοτερόπλευρα εξωπαρεγχυματικά αιματώματα χωρίς μετατόπιση της μέσης γραμμής, 

ιδίως όταν ασκούν πίεση στο εγκεφαλικό παρέγχυμα ή απώθηση στις κοιλίες 

3. Αιμορραγικές ή μη θλάσεις και ενδοεγκεφαλικά αιματώματα, μονήρη ή πολλαπλά με ετερόπλευρη ή 

αμφοτερόπλευρη εντόπιση, εάν συνοδεύονται από: 

 εξωπαρεγχυματικό αιμάτωμα πάχους > 1cm 

 ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα που είναι > 25-30 ml 

 απώθηση της μέσης γραμμής > 5 mm 

 διεύρυνση της αντίπλευρης κοιλίας (κροταφικό κέρας) 

 απόφραξη των βασικών δεξαμενών 

 κλινική επιδείνωση 

 αυξημένη ενδοκράνια πίεση 

4. Αποσυμφορητική κρανιεκτομή ενδείκνυται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

5. Επιπεπλεγμένα εμπιεσματικά κατάγματα με εξαίρεση τα άνωθεν του οβελιαίου κόλπου 

6. Εμπιεσματικά κλειστά κατάγματα μόνο αν ασκούν χωροκατακτητική δράση 

7. Αποφρακτικός υδροκέφαλος, χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα και υποσκληρίδιο ύγρωμα, που 

εμφανίζουν εικόνα πίεσης του εγκεφαλικού παρεγχύματος στην αξονική 

8. Ενδοκράνιο απόστημα και εμπύημα [3]. 

8.6.6 Πώς αντιμετωπίζεται ο άποιος διαβήτης σε ασθενή με ΚΕΚ; 
Χρειάζεται να έχετε υπόψιν οτι η πολυουρία σε ασθενείς με ΚΕΚ μπορεί να οφείλεται σε χορήγηση 

μαννιτόλης ή υπερφόρτωση υγρών ή λύση νεφρικής ανεπάρκειας. Εξετάζουμε την ωσμωτική πίεση του ορού 

και των ούρων χωρίς χρονοτριβή και χορηγούμε δεσμοπρεσσίνη ενδορρινικά (Defirine) ή ενδοφλέβια 

δεσμοπρεσσίνη σε δόση 2-4 mcg/ ημέρα σε διαιρεμένες δόσεις. 

 Μη θεωρείτε τον άποιο διαβήτη υποχρεωτικά κακό προγνωστικό σημείο. Μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα τοπικής βλάβης. 

 Σε μεγάλη υπερνατριαιμία, η διόρθωση να γίνεται με ρυθμό 1 mmol/h. 

Προφυλάξτε τον εγκέφαλο από υπονατριαιμία και κατακράτηση υγρών. 

8.6.7 Ποια φάρμακα χορηγούνται για την αντιμετώπιση των συμπαθητικών 

εκφορτήσεων σε ασθενείς με ΚΕΚ; 
Για την αντιμετώπιση των συμπαθητικών εκφορτήσεων σε ασθενείς με ΚΕΚ χορηγούνται β-blockers ή/και 

μορφίνη. 
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8.6.8 Ποια είναι τα γενικά υποστηρικτικά μέτρα στη φροντίδα του πολυτραυματία; 
Περιλαμβάνονται στον Πίνακα 8.15. 

 
Γενικά υποστηρικτικά μέτρα στη φροντίδα του πολυτραυματία στη ΜΕΘ 

Θρέψη 

 Προσοχή, αυξημένος καταβολισμός. Ξεκινήστε έγκαιρα θρεπτική υποστήριξη 

 Αποφύγετε ολική παρεντερική διατροφή επί αιμοδυναμικής αστάθειας και άποιου διαβήτη. Προτιμήστε 

διεντερική διατροφή ή έστω μικτή, μόλις η κινητικότητα στομάχου και εντέρου το επιτρέψουν. 

Γαστροπροστασία 

 Διατηρήστε την αρχική αγωγή στην περίοδο γαστροπάρεσης και αλλάξτε σε σουλκραφάτη μετά την 

αποκατάσταση της κινητικότητας του στομάχου. 

Προφύλαξη θρομβοεμβολικών επεισοδίων 

 Εφαρμόστε ασκούς περιοδικής συμπίεσης των σκελών από τη 2η ημέρα 

 Προσθέστε μικρομοριακή ηπαρίνη, μόλις η κατάσταση το επιτρέπει. 

Γενικά μέτρα προφύλαξης από λοιμώξεις 

 Προσοχή: η βαριά ΚΕΚ προκαλεί ανοσοκαταστολή. Τηρείτε τους γενικούς κανόνες προφύλαξης 

ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. 

 Έγκαιρη αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα 

- Η απελευθέρωση από τον αναπνευστήρα προϋποθέτει την αποκατάσταση των εγκεφαλικών παραμέτρων 

- Η μη άνοδος της ICP κατά τη διακοπή της καταστολής για εκτίμηση θέτει ένδειξη αποδέσμευσης από τον 

αναπνευστήρα 

- Η ρινοτραχειακή και στοματοτραχειακή διασωλήνωση μπορεί να είναι αιτίες επεισοδίων αυξημένης ICP και 

συνεπώς επιβράδυνσης της αποδέσμευσης 

- Η εκτέλεση έγκαιρα τραχειοστομίας στους ασθενείς με βαριά ΚΕΚ (GCS <8) είναι επιβοηθητική. 

 Προφυλάξεις κατά το monitoring 

- Περιορίστε τη διάρκεια στην απολύτως απαραίτητη 

- Τηρείτε αυστηρούς κανόνες αντισηψίας 

- Στέλνετε συχνά γενική + καλλιέργεια ΕΝΥ επί ενδοκοιλιακού καθετήρα 

- Σε σηπτική κατάσταση: Γενική και καλλιέργεια ΕΝΥ από τον ενδοκοιλιακό καθετήρα ή μετά από οσφυονωτιαία 

παρακέντηση σε περίπτωση ινοπτικού καθετήρα (εάν η ICP είναι χαμηλή δεν χρειάζεται να προηγηθεί αξονική για την 

οσφυονωτιαία παρακέντηση). Εξετάστε αφαίρεση των καθετήρων. 

Φυσικοθεραπεία και Νοσηλευτική φροντίδα 

- Προφύλαξη από κατακλίσεις, ατελεκτασίες και λοιμώξεις αναπνευστικού 

- Προφύλαξη από παρέσεις, ατροφίες και έκτοπες οστεοποιήσεις. 

Πίνακας 8.15 Γενικά υποστηρικτικά μέτρα σε πολυτραυματία στη ΜΕΘ. 

Περισσότερα για τη θρέψη του ασθενούς στη ΜΕΘ θα βρείτε στις παρουσιάσεις με τίτλο 

«Διαχείρηση Θρέψης στην Ηπατική και Παγκρεατική Νόσο» εδώ, «Μικροθρεπτικά Συστατικά» εδώ, «Νερό 

– Ηλεκτρολύτες» εδώ, «Σύνδρομο επανασίτισης» εδώ και «Τεχνητή διατροφή» εδώ. 

Η μετατραυματική περίοδος των ασθενών με βαριά ΚΕΚ είναι μακρά και επίπονη, τόσο για τον 

ασθενή και το περιβάλλον του, όσο και για τη θεραπευτική ομάδα. Οι ισορροπίες ανάμεσα στην ανάνηψη και 

το θάνατο ή στην αποκατάσταση και τη μόνιμη αναπηρία είναι πολύ λεπτές και τα όρια πολύ στενά. 

Στο βίντεο  εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα ντοκυμαντέρ για τη φροντίδα ασθενών με ΚΕΚ, 

και των διλημμάτων που αντιμετωπίζουν οι κλινικοί όταν καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την 

υποστήριξη αυτών των ασθενών Μόνο η διαρκής και στενή συνεργασία όλων των θεραπευτικών μερών 

διασφαλίζει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ανάμεσα στα μέρη αυτά, κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν ο 

νοσηλευτής και ο φυσικοθεραπευτής. 

Στους ακόλουθους συνδέσμους: 

http://www.traumaticbraininjury.com/video-library/ και 

https://www.braintrauma.org 

θα βρείτε μια σειρά από βίντεο που απευθύνονται σε κλινικούς αλλά και στο κοινό, σχετικά με την 

ΚΕΚ. 
  

http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/cfff96c35d/
http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/ee3d885d2c/
http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/71ea96d3f5/
http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/6a0e57f272/
http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/11d518e713/
https://www.youtube.com/watch?v=4I1RBiDKDbA
http://www.traumaticbraininjury.com/video-library/
https://www.braintrauma.org/
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Ερωτήσεις 

Ερώτηση 1 
Τι από τα ακόλουθα είναι σωστό για την ΚΕΚ; 

1. Είναι δυνατή η πρόληψη μόνο της πρωτοπαθούς και όχι της δευτεροπαθούς νερολογικής βλάβης, 

καθώς ο νευρικός ιστός δεν αναγεννάται. 

2. Το οίδημα είναι συχνό αίτιο πρωτογενούς νευρολογικής βλάβης. 

3. Η αξονότμηση είναι αίτιο αμιγως δευτερογενούς νευρολογικής βλάβης. 

4. Η υπεραιμία βλάπτει τον εγκέφαλο μετά από ΚΕΚ. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 2 
Η ανάπτυξη επιπρόσθετης μάζας στον εγκέφαλο: 

1. Επιφέρει φυσιολογικά αύξηση της αντίστασης στην παροχέτευση του ΕΝΥ. 

2. Επιφέρει φυσιολογικά τη μετατόπιση ΕΝΥ και αίματος. 

3. Επιφέρει φυσιολογικά πρώτα τη μετατόπιση εγκεφαλικού ιστού. 

4. Τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 3 
Ο εγκεφαλικός όγκος αίματος φυσιολογικά αυξάνεται: 

1. Με την άνοδο της θερμοκρασίας σώματος. 

2. Με την άνοδο του αρτηριακού διοξειδίου. 

3. Με την άνοδο του αρτηριακού οξυγόνου. 

4. Με την άνοδο της αρτηριακής πίεσης. 

  

https://eclass.uoa.gr/modules/video/?course=MED128
https://www.braintrauma.org/pdf/protected/Guidelines_Management_2007w_bookmarks.pdf
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Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 4 
Ποιο από τα ακόλουθα είναι αληθές για το εγκεφαλικό οίδημα; 

1. Το αγγειογενές οίδημα βελτιώνεται με την άνοδο της αρτηριακής πίεσης. 

2. Το διάμεσο οίδημα είναι πιο εμφανές στη φαιά ουσία. 

3. Η υπονατριαιμία προκαλέι διάμεσο οίδημα. 

4. Η ισχαιμία προκαλέι κυτταροτοξικό οίδημα. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 5 
Λόγω της ΚΕΚ ένας ασθενής μπορεί να εμφανίσει: 

1. Διαταραχές του νατρίου 

2. Συμπαθητικές εκφορτίσεις 

3. Πνευμονικό οίδημα 

4. Όλα τα ανωτέρω. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 6 
Κατά την αρχική εκτίμηση του πολυτραυματία η πρώτη προτεραιότητα είναι 

1. Ο υπολογισμός της GCS 

2. Η εκτίμηση του αντανακλαστικού της κόρης 

3. Η διατήρηση βατού αεραγωγού 

4. Η διενέργεια αξονικής τομογραφίας ολόκληρου του σώματος. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 7 
Ποιο/α από τα ακόλουθα είναι σωστά για την τοποθέτηση φλεβικής γραμμής σε πολυτραυματία; 

1. Δυο καλές περιφερικές φλέβες είναι επαρκείς για την αρχική ανάταξη 

2. Είναι αναγκαία η άμεση τοποθέτηση κεντρικής γραμμής για την μέτρηση της κεντρικής φλεβικής 

πίεσης 

3. Η χορήγηση υγρών μπορεί αν γίνει γρηγορότερα δια μέσω κεντρικής γραμμής 

4. Η χορήγηση υγρών μπορεί να γίνει γρηγορότερα από ευρεία περιφερική φλέβα 
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Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 8 
Ποιο/α από τα ακόλουθα είναι σωστό κατά την αρχική εκτίμηση του πολυτραυματία; 

1. Ενδέχεται να συνυπάρχουν περισσότερα από ένα αίτια κώματος 

2. Σε υποψία κατάγματος βάσης κρανίου χρειάζεται να τοποθετείται σωλήνας παροχέτευση στομάχου 

από τη μύτη για να προληφθεί η εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου 

3. Μετά τη διασωλήνωση, επόμενη προτεραιότητα είναι η εκτίμηση από τις χειρουργικές ειδικότητες. 

4. Μετά τη διασωλήνωση η πρώτη προτεραιότητα είναι η διενέργεια αξονικής τομογραφίας 

(πρωτόκολλο πολυτραυματία). 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 9 
Ένας πολυτραυματίας είναι στα ΤΕΠ με GCS 7 (E1 V1 M5) και ανισοκορία. Αναδύει ωσμή αλκοόλ. Ποιά 

είναι η καλύτερη σειρά ιατρικών πράξεων; 

1. Χορήγηση οξυγόνου και φλουμαζενίλης. Αν δεν βελτιωθεί η GCS 7 αξονική τομογραφία εγκεφάλου. 

2. Χορήγηση ορού γλυκόζης για να αποβάλει το αλκοόλ και επανεκτίμηση. 

3. Εφαρμογή ABCD, διασωλήνωση τραχείας, χορήγηση θειαμίνης και μανιτόλης. 

4. Άμεση αξονική εγκεφάλου και ΑΜΣΣ. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 10 
Η κλίμακα Γλασκώβης: 

1. Βαθμολογεί τα αντανακλαστικά της κόρης από 1-4. 

2. Βαθμολογεί τη λεκτική απάντηση από 1-4. 

3. Βαθμολογεί το άνοιγμα των ματιών από 1-4. 

4. Τα 1 και 3 είναι σωστά. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 11 
Ένας πολυτραυματίας στα ΤΕΠ εμφανίζει αιμοδυναμική αστάθεια. Ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό; 

1. Η μέτρηση της ΚΦΠ μπορεί να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση. 
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2. Η αιμοδυναμική αστάθεια μπορεί να οφείλεται σε κάκωση του νωτιαίου μυελού ιδιαίτερα αν 

συνυπάρχει βραδυκαρδία. 

3. Σε πνευμοθώρακα υπό τάση η ΚΦΠ είναι συνήθως αυξημένη. 

4. Όλα τα παραπάνω είναι σωστά. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 
 

Ερώτηση 12 

Η φαρμακευτική αγωγή του πολυτραυματία στη ΜΕΘ κατά κανόνα περιλαμβάνει: 

1. Καταστολή και αναλγησία 

2. Γαστροπροστασία 

3. Προφύλαξη για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση αν δεν υπάρχει αντένδειξη 

4. Κορτιζόνη για έλεγχο του οιδήματος. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 13 
Σε ποιες από τις ακόλουθες περιπτώσεις χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση ενδοκράνιας πίεσης: 

1. Τραυματίας 20 ετών, GCS score = 8 με μετωποβρεγματικές θλάσεις. 

2. Τραυματίας 42 ετών, GCS score = 7 με υποσκληρίδιο αιμάτωμα. 

3. Τραυματίας 42 ετών, GCS score = 8 με φυσιολογική αξονική και συστολική πίεση 95 υπό στάγδην 

νοραδρεναλίνη 10 γ/min. 

4. Χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση ενδοκράνιας πίεσης σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 14 
Ένας τραυματίας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ εδώ και πέντε μέρες μετά από τροχαίο ατύχημα όπου υπέστη ΚΕΚ, 

θωρακικές κακώσεις και κάταγμα λεκάνης. Η ICP του είναι 25. Έχει φυσιολογική ανταλλαγή αερίων σε 

μηχανικό αερισμό, είναι αιμοδυναμικά σταθερός και εμφανίζει πυρετό 38.5 οC. Τι από τα ακόλουθα 

ενδείκνυνται για τον έλεγχο της ενδοκράνιας υπέρτασης: 

1. Η χορήγηση μανιτόλης 

2. Υπεραερισμός με 𝑝𝐶𝑂2=25 mmHg 

3. Αύξηση βάθους καταστολής και αναλγησίας 

4. Χορήγηση κορτιζόνης 8 mg dexamethazone. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 
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3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 15 
Η χρήση βαρβιτουρικού κώματος σε έναν τραυματία με ΚΕΚ σχετίζεται με: 

1. Ανοσοκαταστολή 

2. Αιμοδυναμική επιβάρυνση 

3. Πράσινη χροιά ούρων 

4. Διαταραχές του καλίου. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 16 
Συμπληρώστε τις κακώσεις που συνηθέστερα συνοδεύουν τις κακώσεις του θωρακικού τοιχώματος στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

1. Κακώσεις διαφράγματος και ενδοκοιλιακών οργάνων 

2. Κακώσεις μεσοθωρακίου 

3. Πνευμοθώρακας/αιμοθώρακας 

4. Καρδιακή θλάση 

5. Κάκωση τραχείας και μεγάλων αγγείων 
Κατάγματα πλευρών 1-3  

Κάταγμα στέρνου  

Κατάγματα πλευρών 5-9  

Κατάγματα πλευρών 10-12  

Στερνοκλειδική απεξάρθρωση  

Πίνακας 8.16 Ερώτηση 16. 

Απάντηση 
Κατάγματα πλευρών 1-3 Κακώσεις μεσοθωρακίου 

Κάταγμα στέρνου Καρδιακή θλάση 

Κατάγματα πλευρών 5-9 Πνευμοθώρακας/αιμοθώρακας 

Κατάγματα πλευρών 10-12 Κακώσεις διαφράγματος και ενδοκοιλιακών οργάνων 

Στερνοκλειδική απεξάρθρωση Κάκωση τραχείας και μεγάλων αγγείων 

Πίνακας 8.17 Απάντηση στην ερώτηση 16 
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Κεφάλαιο 9 

Ειδικά Θέματα στην Εντατική 

Σύνοψη 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συζητήσει επιλεγμένα θέματα ασθενών στη ΜΕΘ, τα οποία εμφανίζουν 

ειδικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα θα συζητηθεί η ανοσοκαταστολή, η διαταραχή του επιπέδου συνείδησης και το 

κώμα, τα περιεγχειρητικά προβλήματα, οι δηλητηριάσεις, οι διαταραχές της αιμόστασης και της πήξης καθώς 

και μερικά σημαντικά ενδοκρινολογικά θέματα. Πολλοί ασθενείς της ΜΕΘ είναι ανοσοκατεσταλμένοι. Σε 

ορισμένους η ανοσοκαταστολή είναι εμφανής, π.χ. όταν είναι αποτέλεσμα υποκείμενου αιματολογικού 

νοσήματος, ανοσοκατασταλτικής θεραπείας ή χημειοθεραπείας για τη θεραπεία του καρκίνου. Σε ορισμένους 

όμως η ανοσοκαταστολή δεν είναι εύκολα αντιληπτή, π.χ. σε ασθενείς με τραύμα, σήψη ή σε ασθενείς που 

λαμβάνουν στεροειδή στη ΜΕΘ. Επίσης, η ανοσολογική ικανότητα ενός ασθενούς μπορεί να τροποποιηθεί στην 

πορεία της νοσηλείας του στη ΜΕΘ. Οι συνέπειες της ανοσοκαταστολής στη ΜΕΘ υπογραμμίζουν τη σημασία 

της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων. Η διαταραχή επιπέδου συνείδησης είναι συχνό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουμε στην εντατική αλλά και στο τμήμα επειγόντων. Ενδέχεται να είναι το αίτιο ή το αποτέλεσμα της 

βαριάς νόσου. Η νοσηλεία των ασθενών με διαταραχή επιπέδου συνείδησης στην εντατική συνοδεύεται από 

πολλές επιπλοκές οι οποίες μπορούν να προληφθούν με κατάλληλη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. 

Σημαντικός είναι ο ρόλος της εντατικής και στη μείωση της περιεγχειρητικής νοσηρότητας και θνητότητας, 

ιδιαίτερα σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου. Θα αναφερθούμε στην παθοφυσιολογία και την πρόληψη 

των μετεγχειρητικών επιπλοκών, καθώς και στην αναγνώριση και αντιμετώπιση του συνδρόμου ενδοκοιλιακού 

διαμερίσματος. Οι δηλητηριάσεις αποτελούν συχνό ιατρικό επείγον. Η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση έχει 

καθοριστική σημασία για την έκβαση. Θα αναφερθούμε στις βασικές αρχές θεραπείας και στις ενδείξεις εισόδου 

των ασθενών στην εντατική, ενώ παραθέτουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που μπορεί κανείς να ανατρέξει για 

επιπλέον πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες ουσίες. 

 

Προαπαιτούμενη γνώση 

Η παρουσίαση «Ιστορικό και Κλινική Εξέταση» από την ηλεκτρονική τάξη (e-class). Οι ενότητες 

«Νευροψυχιατρικές Διαταραχές»,«Αιματολογικές Διαταραχές», «Ενδοκρινικές Διαταραχές», «Περιεγχειρητικά 

Προβλήματα» και «Δηλητηριάσεις» από το βιβλίο Εντατική Θεραπεία του Χαράλαμπου Ρούσσου, Εντατική 

Θεραπεία. 

 

9.1 Ανοσοκαταστολή 

9.1.1 Πώς αναγνωρίζουμε τον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή στη ΜΕΘ; 
Μια πρακτική προσέγγιση για την αναγνώρηση του ανοσοκατεσταλμένου ασθενούς βασίζεται στο ιστορικό 

και την κλινική εξέταση [1]. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ακόλουθα σημεία: 

Α. Ιστορικό 

Ιστορικό παρούσας νόσου 

Χρήση φαρμάκων και αλκοόλ 

Απώλεια βάρους 

Ιστορικό απασχόλησης: Έκθεση σε άσβεστο και καρκινογόνα 

Κοινωνικό ιστορικό: Ομάδες υψηλού κινδύνου για HIV και ιογενή ηπατίτιδα. Χρήση ναρκωτικών. 

Προηγούμενο ιατρικό ιστορικό: Σπληνεκτομή, πρόσφατες νοσηλείες. 

Οικογενειακό ιστορικό: Κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες 

Ταξιδιωτικό ιστορικό 

Β. Κλινική εξέταση 

Σημεία χρόνιας νόσου: Πληκτροδακτυλία, ασκίτης. 

Λεμφαδενοπάθεια, σπληνομεγαλία 

Εικόνα Cushing χρόνια χρήση στεροειδών 

Φίστουλα 

Χειρουργικές τομές (προηγηθείσα μεταμόσχευση) 
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Κατάσταση θρέψης: Υποθρεψία 

9.1.2 Πώς μεταβάλλεται η ανοσολογική ικανότητα στον βαρέως πάσχοντα; 
Αρχικά παρατηρείται μια φάση διέγερσης του ανοσοποιητικού με αυξημένη παραγωγή φλεγμωνωδών 

κυτταροκινών, ιδιαίτερα παράγοντα νεκρώσεως των όγκων (TNF) α, ιντερλευκίνης (IL) 1, IL6, και 

ιντερφερόνης (If) γ. 

Στην πορεία η ανοσολογική ικανότητα του οργανισμού εξασθενεί κυρίως λόγω των παραγόντων που 

ακολουθούν: 

 Μεταβολή στους υποπληθυσμούς των λεμφοκυττάρων με επικράτηση των Th2. 

 Ανεργία – απώλεια αντίδρασης σε ανοσολογικά ερεθίσματα. 

 Απώλεια κυττάρων της επίκτητης ανοσίας μέσω απόπτωσης. 

 Άμεση ανοσοκατασταλτική δράση των αποπτωτικών πλυθησμών. 

 Απώλεια λεμφικού ιστού. 

 Μείωση της έκφρασης των υποδοχέων του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας MHC 

II (HLA-DR) στα μακροφάγα. 

 Επίδραση φαρμάκων (ινότροπα, κατασταλτικά). 

 Παραγωγή αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών [παράγοντα μετατροπής των όγκων (TGF)1, 

ιντερλευκίνης (IL) 10 και IL13]. 

 Νευροενδοκρινικές, μεταβολικές και ορμονικές μεταβολές.[1]. 

9.1.3 Πώς επιλέγεται η αντιβιοτική αγωγή σε ουδετεροπενικούς ασθενείς; 
Οι επιπλοκές από λοιμώξεις είναι η σημαντικότερη αιτία θανάτου στους ασθενείς αυτούς, ιδιαίτερα σε όσους 

πάσχουν από αιματολογική κακοήθεια. Η επιθετική διερεύνηση και η ταχεία έναρξη ευρέως φάσματος 

αντιβιοτικής αγωγής είναι η βάση της θεραπείας στην εντατική. 

Η επιλογή του αντιβιοτικού σχήματος χρειάζεται να λαμβάνει υπ’ όψιν: 

 Την πιθανή εστία λοίμωξης 

 Τους μικροοργανισμούς που πιθανά προκαλούν τη λοίμωξη 

 Τη μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά 

 Τις υπάρχουσες οργανικές δυσλειτουργίες 

 Αλλεργίες 

 Προηγούμενη έκθεση σε αντιβιοτικά. 

9.1.4 Ένας ασθενής με ουδετεροπενία εμφανίζει πυρετό. Ποια είναι η διαγνωστική και 

θεραπευτική τακτική; 
Κάθε εμπύρετος ουδετεροπενικός ασθενής θα πρέπει να διερευνάται και αν υπάρχει υποψία σήψης να ξεκινά 

στοχευμένη ευρέως φάσματος αντιβιοτική αγωγή. Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει καλλιέργειες 

αίματος και ακτινογραφία θώρακος. Άλλες εξετάσεις εξαρτώνται από τα διαφορετικά σημεία και 

συμπτώματα. Αν υπάρχουν ενδοφλέβιοι καθετήρες σε κεντρικές φλέβες εξετάζουμε το ενδεχόμενο 

απομάκρυνσής τους. Αν οι καθετήρες παραμείνουν θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο λοίμωξης 

σχετιζόμενης με τον καθετήρα και να ληφθούν καλλιέργειες αίματος ταυτόχρονα από τον καθετήρα και από 

περιφερική φλέβα. Θεωρείται οτι το 80% των ουδετεροπενικών εμπυρέτων οφείλεται σε λοίμωξη, όμως 

μικροοργανισμοί απομωνόνονται στο 50% των περιπτώσεων. 

 

9.1.5 Πώς αντιμετωπίζουμε την αναπνευστική ανεπάρκεια στον ουδετεροπενικό 

ασθενή; 
Μία αιτία εισόδου στη ΜΕΘ του ουδετεροπενικού ασθενούς είναι η αναπνευστική ανεπάρκεια, η οποία 

οφείλεται σε ποσοστό 50% σε λοίμωξη του αναπνευστικού [1]. Η ακτινογραφία μπορεί να εμφανίζει εστιακές 

αλλοιώσεις ή διαχυτα διάμεσα και κυψελιδικά διηθήματα. 

Σε περίπτωση σοβαρής υποξαιμίας, μπορεί να χρειαστεί η εφαρμογή μη επεμβατικού μηχανικού 

αερισμού θετικης πίεσης (CPAP ή BIPAP). Η εφαρμογή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού γίνεται σε μια 
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προσπάθεια να μειωθεί ο κίνδυνος λοιμώξεων που συνεπάγεται η διασωλήνωση της τραχείας. Ωστόσο, η 

διασωλήνωση δεν θα πρέπει να καθυστερεί αν ο ασθενής δεν ανταποκριθεί στον μη επεμβατικό μηχανικό 

αερισμό [1-3]. 

9.1.6 Ποια είναι η διαφορική διάγνωση της επιδεινούμενης αναπνευστικής ανεπάρκειας 

στον ουδετεροπενικό ασθενή; 
Πνευμονία από βακτήρια, μύκητες, PCP, ιούς και πνευμονική βλάβη από μή λοιμώδη αίτια. Ο διαγνωστικός 

έλεγχος χρειάζεται να περιλαμβάνει βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής 

ευκρίνειας και ορολογικό έλεγχο για άτυπη πνευμονία. Τα μη λοιμώδη αίτια περιλαμβάνουν το οξύ σύνδρομο 

αναπνευστικής δυσχέρειας του ενήλικα (ARDS), την πνευμονική αιμορραγία και την αποφρακτική 

βρογχιολίτιδα με οργανοποιό πνευμονία (BOOP) [1]. 

9.1.7 Τι θεραπεία χρειάζεται ένας ασθενής με AIDS και αναπνευστική ανεπάρκεια; 
Μία τρίτης γενιάς κεφαλοσπορίνη, (π.χ. κεφοταξίμη) κάλυψη για άτυπα παθογόνα (π.χ. κλαρυθρομυκίνη) και 

αν είναι πιθανή η PCP προσθήκη τριμεθοπρίμης- σουλφαμεθοξαζόλης σε συνδυασμό με υδροκορτιζόνη σε 

εκείνους που είναι υποξαιμικοί. Ακυκλοβίρη θα πρέπει να δοθεί όταν υπάρχει υπόνοια για ιογενή πνευμονία. 

Η αντιρετροϊκή θεραπεία συνδέεται με πολλές αρνητικές επιπτώσεις και η χορήγησή της στη ΜΕΘ 

μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ιδιαίτερα παρουσία νεφρικής ή ηπατικής ανεπάρκειας. 

Στον Πίνακα 9.1 παρουσιάζονται πιθανά λοιμώδη αίτια σε ασθενείς με HIV [1]. 

 

Πιθανές λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με HIV 
Αριθμός CD4 x 106/l Λοίμωξη 

250-500 Φυματίωση 

Βακτηριακή πνευμονία 

Στοματική καντιντίαση 

150-200 Σάρκωμα Kaposi (ερπητοιός 8) 

Λέμφωμα 

75-125 PCP 

Εγκεφαλική τοξοπλάσμωση 

Κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα 

Μυκοβακτηρίδιο avium intracellulare 

<50 CMV 

Πίνακας 9.1 Πιθανές λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με HIV ανάλογα με τον αριθμό των λεμφοκυττάρων 

CD4. 

9.1.8 Ποιες ειδικές λοιμώξεις είναι πιθανές σε ασθενή με μεταμόσχευση συμπαγoύς 

οργάνου; 
Στον Πίνακα 9.2 παρουσιάζονται οι πιθανές λοιμώδεις επιπλοκές σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς μετά 

από μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ανάλογα με τη χρονική περίοδο μετά τη μεταμόσχευση. Mετά τους 

πρώτους δύο μήνες η βασική αιτία ανοσοκαταστολής είναι η φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη 

απόρριψης του μοσχεύματος. 
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Πιθανές λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς μετά από μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων 

Δύο πρώτοι μήνες μετά τη μεταμόσχευση Χειρουργικές επιπλοκές 

Λοιμώξεις χειρουργικού τραύματος από βακτήρια και 

κάντιντα 

Πνευμονία 

Ουρολοίμωξη 

Λοιμώξεις από καθετήρες 

Σπανιότερα λοιμώξεις από έρπητα 

Τοξοπλάσμωση (μεταμόσχευση καρδιάς) 

2-6 μήνες CMV 

Pneumocystis jiroveci 

Aspergillus spp 

Nocardia 

M. tuberculosis. 

EBV 

Ηπατίτιδα B,C 

HSV 6, 7. 

> 6 μήνες Χρόνιες λοιμώξεις από EBV 

Παρασιτικές λοιμώξεις 

Πίνακας 9.2 Πιθανές λοιμώξεις σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή μετά από μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων. 

9.1.9 Πώς αναγνωρίζεται η λοίμωξη από CMV στη ΜΕΘ; 
Στον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή ο ιός CMV προκαλεί μια ποικιλία συνδρόμων που περιλαμβάνουν 

εμπύρετο με λευκοπενία, ηπατίτιδα, πνευμονίτιδα, οισοφαγίτιδα, γαστρίτιδα, κολίτιδα και 

αμφιβληστροειδίτιδα. Συχνά συμπτώματα είναι ο πυρετός, η κακουχία, η κόπωση, οι μυαλγίες και οι 

αρθραλγίες. Ο εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να αναδείξει παθολογικές τιμές ηπατικών ενζύμων, 

θρομβοπενία, λευκοπενία και άτυπα λεμφοκύτταρα. Μπορεί να συνυπάρχει ξηρός βήχας και υποξαιμία. Σε 

εμπλοκή του πνεύμονα συχνότερα παρατηρούνται αμφοτερόπλευρα διάμεσα ή δυκτυοοζώδη διηθήματα που 

ξεκινούν από την περιφέρεια των κάτω λοβών και επεκτείνονται κεντρικά και άνω. Η εμπλοκή του πεπτικού 

μπορεί να είναι εστιακή ή εκτεταμένη. Οι θανατηφόρες λοιμώξεις από CMV συχνά σχετίζονται με εμμένουσα 

ιαιμία, και βλάβη πολλών οργάνων, χαρακτηριστικά με προοδευτικά εξελισσόμενα πνευμονικά διηθήματα, 

πανκυτταροπενία, υπεραμυλασαιμία και υπόταση, ενώ συχνά εμφανίζονται και επιλοιμώξεις από βακτήρια, 

πρωτόζωα και μύκητες. 

Άλλες πρώιμες εκδηλώσεις του CMV (1-6 μήνες μετά από μεταμόσχευση) είναι η εγκεφαλίτιδα, η 

εγκάρσια μυελίτιδα και η δερματική αγγειίτιδα [1]. 

9.1.10 Εγκυμοσύνη 
Η εγκυμοσύνη είναι κατάσταση ανοσοκαταστολής. Κατά το τρίτο τρίμηνο, μπορεί να προκληθεί βαριά νόσος 

απο πρωτολοίμωξη από τον ιό του απλού έρπητα, με εικόνα πολυοργανικής ανεπάρκειας και βαριάς ηπατικής 

ανεπάρκειας. 

9.1.11 Σπληνεκτομή 
Μετά από σπληνεκτομή ακολουθεί δια βίου αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις από βακτηρίδια με κάψα 

(Neisseria mengitidis, Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae), με εστίες λοίμωξης συνήθως τον 

πνεύμονα, το ΚΝΣ και αιματογενείς λοιμώξεις. Οι ασθενείς που υποβάλλονται στην επέμβαση 

προγραμματισμένα, χρειάζεται προηγουμένως να εμβολιάζονται. Για αυτούς που υποβάλλονται σε 

σπληνεκτομή σε επείγουσα βάση, ορισμένοι προτείνουν επίσης εμβολιασμό, ενώ άλλοι χημειοπροφύλαξη με 

πενικιλλίνη. 

9.1.12 Πλασμαφαίρεση 
Στην εντατική η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται σε ασθενείς με Guillain-Barré, βαριά μυασθένεια και 

θρομβωτική θρομβοκυττοπενική πορφύρα. Με την πλασμαφαίρεση απομακρύνονται από την κυκλοφορία οι 
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ανοσοσφαιρίνες. Παρ’όλα αυτά η παράλληλη χορήγηση ανοσοσφαιρίνης δεν έχει βρεθεί να προστατεύει από 

λοιμώξεις τους ασθενείς με Guillain-Barré. 

9.1.13 Ποια είναι τα μέσα για την πρόληψη των λοιμώξεων στους 

ανοσοκατεσταλμένους; 
Παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.3. 

 

Μέτρα πρόληψης λοιμώξεων σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς 
Υγειινή των χεριών 

 

Απομόνωση 

 

Πολιτική περιορισμού αντιβιοτικών 

 

Αντιβιοτική προφύλαξη 

 

 

Eκλεκτική απολύμανση (SDD) του πεπτικού σωλήνα 

 

Προληπτική λήψη καλλιεργειών 

Σχολαστικό πλύσημο, αλκοολούχα διαλύματα 

 

Πρόληψη διασταυρούμενης μετάδοσης 

 

Έλεγχος βακτηριακής αντοχής 

 

Φλουκοναζόλη, TMX, προφύλαξη για CMV, HSV επί 

ενδείξεων 

 

Αμφιλεγόμενη αξία 

 

Έλεγχος του αποικισμού 

Πίνακας 9.3 Μέτρα πρόληψης λοιμώξεων σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. 

9.2 Διαταραχή επιπέδου συνείδησης και κώμα 
Η συνείδηση είναι η κατάσταση αντίληψης του εαυτού και του περιβάλλοντος με ικανότητα ανταπόκρισης σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εμπεριέχει 2 συστατικά. Την εγρήγορση (arousal) και την αντίληψη 

(awareness). Η εγρήγορση (arousal) κλινικά ορίζεται ως ικανότητα για άνοιγμα ματιών και παρουσία κύκλων 

ύπνου- αφύπνησης. Εξαρτάται από τη λειτουργία του ανιόντος δυκτυωτού ενεργοποιητικού σχηματισμού 

(Ascending Reticular Activating System -ARAS) ο οποίος εντοπίζεται στο εγκεφαλικό στέλεχος, το 

διεγκέφαλο (υποθάλαμο και θάλαμο) και τον βασικό προσεγκέφαλο και τις προβολές του τελευταίου στον 

εγκεφαλικό φλοιό. Η αντίληψη (awareness) κλινικά ορίζεται ως η δυνατότητα εκτέλεσης εντολών. Ελέγχεται 

από τη λειτουργία του εγκεφαλικού φλοιού και των συνδέσεών του, κυρίως θαλαμικών (Εικόνα 9.1). 

 

 

Εικόνα 9.1 Εγρήγορση: Aνιών δικτυωτός ενεργοποιητικός σχηματισμός - ascending reticular activating system (ARAS): 

Βρίσκεται στο άνω τμήμα της γέφυρας και το κατώτερο τμήμα του μεσεγκεφάλου στο οπίσθιο τμήμα των ανώτερων 2/3 του 

εγκεφαλικού στελέχους. Προβολές: Προς τον υποθάλαμο και τον προσεγκέφαλο (κοιλιακή οδός). Προς το δυκτυωτό 

πυρήνα του θαλάμου (ραχιαία οδός). Άμεσες προβολές προς τον εγκεφαλικό φλοιό. Από τον προσεγκέφαλο δύο οδοί 

κατευθύνονται προς τον εγκεφαλικό φλοιό.Ο δυκτυωτός πυρήνας του θαλάμου συνδέεται με άλλους θαλαμικούς πυρήνες 

σχηματίζοντας ένα θαλαμο – φλοιικό κύκλωμα που ελέγχει τη δραστηριότητα του εγκεφαλικού φλοιού. Αντίληψη: 

Εγκεφαλικός φλοιός. ARAS: Aνιών δικτυωτός ενεργοποιητικός σχηματισμός, Hypo: Υποθάλαμος, Thal: Θάλαμος, Bfb: 

Βασικός Προσεγκέφαλος 
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Υπνηλία: Ο ασθενής είναι ληθαργικός αλλά με μέτριο ερέθισμα αφυπνίζεται, μιλά και ενεργεί αργά 

αλλά κατά τα άλλα φυσιολογικά. 

Stupor: Ο ασθενής αφυπνίζεται μερικά με ισχυρό εξωτερικό ερέθισμα αλλά επιστρέφει γρήγορα σε 

βυθιότητα μόλις απομακρυνθεί το ερέθισμα. 

Κώμα: Κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής δεν αντιδρά σε ερεθίσματα, δεν ανοίγει τα μάτια, δεν 

εκτελεί εντολές, δεν μπορεί να αφυπνισθεί και δεν έχει συναίσθηση του εαυτού και του περιβάλλοντος. 

9.2.1 Ποια είναι τα συνηθέστερα αίτια πτώσης του επιπέδου συνείδησης; 
Τα συχνότερα αίτια κώματος και γενικότερα πτώσης του επιπέδου συνείδησης που συναντάμε στους ασθενείς 

στη ΜΕΘ, διακρίνονται σε δομικά και μη δομικά και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (Πίνακας 9.4): 

 

Αίτια κώματος 
Δομικά αίτια κώματος Μή δομικό κώμα 

(τοξικά ή μεταβολικά αίτια) 

• Αγγειακά: ΑΕΕ σπονδυλοβασικού συστήματος άμφω, 

διεγκεφαλικό έμφρακτο, άμφω φλοιώδες ή υποφλοιώδες 

έμφρακτο, απόφραξη αγγείου που αιματώνει και τα δύο 

ημισφαίρια. 

• Λοιμώδη: Με πιεστικά φαινόμενα, απόστημα ή 

υποσκληρίδιο εμπύημα. 

• Nεοπλασματικά: Πρωτοπαθή ή μεταστατικά. 

• Τραύμα: Αιμορραγικές θλάσεις, οίδημα, αιμάτωμα. 

• Αυξημένη ενδοκράνια πίεση: Μείωση της εγκεφαλικής 

αιματικής ροής. 

• Πιεστικά φαινόμενα: Μετατόπιση του εγκεφαλικού 

παρεγχύματος λόγω π.χ. αιματώματος (υποσκληρίδιο, 

επισκληρίδιο, ενδοπαρεγχυματικό). Εγκολεασμός λόγω 

συμπίεσης του εγκεφαλικού στελέχους ή ετερόπλευρης 

πίεσης ενός εγκεφαλικού ημισφαιρίου λόγω πιεστικών 

φαινομένων από το άλλο. 

 

• Διαταραχές των ηλεκτρολυτών: Υπο- υπέρνατριαιμία, 

υπερασβεστιαιμία, υποφωσφαταιμία, σοβαρή 

υπομαγνησιαιμία. 

• Ενδοκρινικές διαταραχές: Υπογλυκαιμία, μη κετωτική 

υπερωσμοτική κατάσταση, διαβητική κετοξέωση, 

μυξοίδημα, Αδισσονική κρίση. 

• Αγγειακά: Αγγειίτιδα, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, 

υπερτασική εγκεφαλοπάθεια, θρομβωτική 

θρομβοκυττοπενική πορφύρα. 

• Τοξικά: Αιθανόλη, υπερδοσολογία φαρμάκων, 

δηλητηρίαση από CO, δηλητιρίαση από μόλυβδο. 

• Σοβαρές λοιμώξεις: Mηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, ελονοσία 

ΚΝΣ, λοιμώξεις προσθετικών συσκευών π.χ. βαλβίδων, 

συστηματική σήψη. 

• Παρενέργειες φαρμάκων: Σ. Reye, κακόηθες 

νευροληπτικό σύνδρομο, αντιχοληνεργικό σύνδρομο, 

σεροτονινεργικό σύνδρομο. 

• Καταστάσεις έλλειψης: σ. Wernicke, πελλάγρα. 

• Οργανικές ανεπάρκειες: Ουραιμία, υποξαιμία, ηπατική 

εγκεφαλοπάθεια, υποξαιμική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, 

σύνδρομο μετά ΚΑΡΠΑ, υπερκαπνία. 

• Επιληψία: Επιληπτική κατάσταση, μετακριτική 

κατάσταση. 

• Υποθερμία και υπερθερμία. 

• Ψυχογενή αίτια. 

Πίνακας 9.4 Αίτια κώματος. Διακρίνονται σε δομικά και μη δομικά. ΑΕΕ: αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ΚΝΣ: κεντρικό 

νευρικό σύστημα, ΚΑΡΠΑ: καρδιοπνευμινική αναζωογώνηση. 
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9.2.2 Περιγράψτε τα βήματα της αντιμετώπισης του ασθενούς με διαταραχή επιπέδου 

συνείδησης. 
Στην Εικόνα 9.2 και σε συνέχεια στην 9.3 περιγράφεται ο αλγόριθμος αντιμετώπισης του ασθενούς με 

διαταραχή επιπέδου συνείδησης στα ΤΕΠ και τη ΜΕΘ [4]. 

 

 

Εικόνα 9.2 Αλγόριθμος διαταραχής επιπέδου συνείδησης (Συνέχεια στην επόμενη εικόνα). 
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Εικόνα 9.3 (Συνέχεια από την προηγούμενη εικόνα). Αλγόριθμος για τη διάγνωση και την αρχική θεραπεία στη ΜΕΘ του 

ασθενούς με διαταραχή επιπέδου συνείδησης. NCSE: επιληψία χωρίς σπασμούς. 
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9.2.3 Τι περιλαμβάνει η σύντομη νευρολογική εξέταση του ασθενούς με μειωμένο 

επίπεδο συνείδησης; 
Ελέγχουμε τα ακόλουθα 4 σημεία: 

 Κινητική ανταπόκριση σε επώδυνο ερέθισμα (ομότιμη, ετερόπλευρη, αυθόρμητη, σκόπιμη ή 

μη κίνηση, αντανακλαστικά, παθολογική θέση - αποφλοίωσης, απεγκεφαλισμού, πλαγίωση, 

άνοιγμα ματιών). 

 Αντανακλαστικά στελέχους 

o Αντίδραση των οφθαλμικών κορών σε φωτεινό ερέθισμα 

o Αντανακλαστικό κερατοειδούς 

o Οφθαλμοκεφαλικό/οφθαλμοαιθουσαίο αντανακλαστικό 

o Διατήρηση συζυγών κινήσεων των ματιών. 

o Βήχας 

 Είδος αναπνοής (Kussmaul, Cheyne Stokes, απνευστική αναπνοή κ.τ.λ.) 

 Περιφερικά αντανακλαστικά (εκλύονται ομότιμα, υπάρχουν παθολογικά αντανακλαστικά;) 

[4]. 
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9.2.4 Ποιες είναι οι επιπλοκές σε χρονίως βαρέως πάσχοντες με διαταραχή επιπέδου 

συνείδησης και πώς μπορούν να προληφθούν; 
Πρόληψη επιπλοκών σε ασθενείς ΜΕΘ με διαταραχή επιπέδου συνείδησης 

Αίτια Πρόληψη 

Σύγχυση/ delirium 

Ψυχολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες 

πόνος, άγχος, κατάθλιψη, στέρηση ύπνου, ακινησία, 

ξένο ή απειλητικό περιβάλλον, στέρηση ερεθισμάτων ή 

υπερβολικά ερεθίσματα, κοινωνική απομώνωση. 

Καλή επικοινωνία με τον ασθενή, επαφή με τους συγγενείς, 

καθημερινές δραστηριότητες, φυσικός φωτισμός την ημέρα, 

ύπνος τη νύχτα, επαρκής αναλγησία, γρήγορη κινητοποίηση. 

Πρωτοπαθής εγκεφαλική ή συστηματική νόσος, 

ΚΕΚ, αγγειακές εγκεφαλοπάθειες, λοιμώξεις, άνοια, 

επιληψία, υποξαιμία, καρδιακή ανεπάρκεια, σήψη, 

ενδοκρινικές-μεταβολικές διαταραχές, ανεπάρκειες 

βιταμινών 

Θεραπεία πρωτοπαθούς αιτίου 

 

Ναρκωτικά Εφαρμογή πρωτοκόλλου (1) 

Υπερβολική χρήση καταστολής Εφαρμογή πρωτοκόλλου (1) 

Σύνδρομα στέρησης Συμπτωματική θεραπεία 

Πνευμονικές επιπλοκές 

Ατελεκτασία Αντιμετώπιση του πόνου 

Στον ξύπνιο ασθενή: ασκήσεις αναπνοής, κινητοποίηση. 

Σε ασθενείς σε καταστολή / διασωληνωμένους: 

φυσικοθεραπεία αναπνευστικού, συχνή αλλαγή θέσης, 

αερισμός θετικής πίεσης. 

Νοσοκομειακή πνευμονία και πνευμονία του 

αναπνευστήρα 

Υγιεινή στόματος, μέτρα λοιμώξεων, έγκαιρη αποσωλήνωση 

Νοσοκομειακές λοιμώξεις 

Λοιμώξεις από καθετήρες Αφαίρεση γραμμών που δεν είναι απαραίτητες 

Πρωτόκολλο τοποθέτησης και διατήρησης των γραμμών 

Αποφυγή παρεντερικής και προτίμηση διεντερικής διατροφής 

Κολίτιδα από C. Difficile Πολιτική αντιβιοτικών 

Μέτρα πρόληψης της διάδοσης 

Ουροσήψη Αποφυγή καθετηριασμού και συντόμευση της εφαρμογής 

του. 

Παραρινοκολπίτιδα Επιμελής στοματική υγιεινή 

Επιπλοκές από το μυοσκελετικό 

Πολυνευροπάθεια της ΜΕΘ 

Μυοπάθεια 

Αντιμετώπιση της σήψης και του SIRS 

Αποφυγή μυοχαλαρωτικών φαρμάκων 

Περιορισμένη χορήγηση κορτικοστεροειδών 

Ευγλυκαιμία 

Συσπάσεις/Συγκάμψεις Συχνή αλλαγή θέσης 

Παθητική κινησιοθεραπεία 

Νευροπάθειες από πίεση Συχνή αλλαγή θέσης στην κλίνη, μπότες ιπποποδίας 

Επιπλοκές από το δέρμα και τους βλεννογόνους 

Ρήξη δέρματος και βλεννογόνων Κινητοποίηση ασθενούς και αλλαγή θέσης 

Ειδικά κρεββάτια και στρώματα 

Τραχειοσωλήνες με αεροθάλαμο χαμηλής πίεσης (2) 

Προστασία του προσώπου 

Σωστή επανατοποθέτηση και σταθεροποίηση σωλήνων 

σίτισης 

‘Ελκη από στρες 

‘Ελκη από κατάκλιση 

Εντερική σίτιση, γαστροπροστασία 

Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση 

Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση Αντιπηκτική προφύλαξη 

Διαλείπουσα πνευματική συμπίεση 

Κάλτσες προοδευτικής συμπίεσης 

Πίνακας 9.5 Η πρόληψη των επιπλοκών σε ασθενείς της ΜΕΘ με διαταραχή επιπέδου συνείδησης. SIRS: σύνδρομο 

συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης (Systemic Inflammatory Response Syndrome). (1)Δείτε τις σχετικές παρουσιάσεις 

από το διαδραστικό υλικό. (2) Ο αεροθάλαμος να ασκει χαμηλή πίεση στα τοιχώματα της τραχείας. 
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Για την καταστολή και την αναλγησία στην εντατική θα βρείτε 2 παρουσιάσεις με τίτλο: 

«Καταστολή, Αναλγησία και νευρομυϊκός αποκλεισμός», εδώ και «Sedation in ICU» εδώ. 

Για τις στρατηγικές που βελτιώνουν την έκβαση σε ασθενείς με μακρά νοσηλεία στην εντατική αλλά 

και για θέματα καταστολής και αναλγησίας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στα βίντεο αυτά. 

9.2.5 Κλινική πρόγνωση 
 Η πρόγνωση είναι συνήθως αβέβαιη κατά τη φάση της ανάνηψης, εκτός ίσως από 

καταστροφικές βλάβες του ΚΝΣ όπου δεν υπάρχουν θεραπευτικές επιλογές και η πρόγνωση 

είναι γνωστό ότι είναι πολύ κακή. 

 Η πολυνευρομυοπάθεια της ΜΕΘ μπορεί να επιβαρύνει τη νευρολογική εικόνα ασθενών σε 

κώμα και να οδηγήσει σε μάταιο εργαστηριακό έλεγχο και υπερβολικά απαισιόδοξη 

πρόγνωση. 

 Ο γενικός κανόνας είναι οτι όσο πιο παρατεταμένο το κώμα τόσο χειρότερη η πρόγνωση. Η 

απουσία αντανακλαστικών του στελέχους είναι επίσης προγνωστική κακής έκβασης [4]. 

Για τη νευρομυοπάθεια της ΜΕΘ θα βρείτε μια χρήσιμη δημοσίευση με τίτλο «Μυϊκή Αδυναμία της 

Μονάδας Εντατικής Θεραπείας: Πρόληψη και Αντιμετώπιση», εδώ. 

9.2.6 Τι είναι το παραλήρημα (delirium); 
Πρόκειται για την κυμαινόμενη μεταβολή του επιπέδου συνείδησης και της αντίληψης που χαρακτηρίζεται 

από: 

 Μεταβολή της προσοχής και της οργάνωσης της σκέψης 

 Διαταραχές: 

o Κύκλου ύπνου αφύπνησης 

o Ψυχοκινητικής δραστηριότητας 

o Αντίληψης (παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις) 

o Συναισθήματος 

Στη ΜΕΘ μπορούμε να εκτιμήσουμε το παραλήρημα με ειδικά εργαλεία και κλίμακες. Οι πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες είναι: 

1. H «Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)» (Εικόνα 9.4) 

2. H «The Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC)» 

Προηγείται RASS/Ramsay σκορ για την εκτίμηση του βάθους καταστολής. Τις κλίμακες αυτές θα 

βρείτε εδώ και εδώ. 

 

http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/8a2a1ff796/
http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/5efb05d176/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsb8sp1zaJWprS4AAi4u46DMwRzuG5ozq
http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/e8a29c2629/
http://www.icudelirium.org/docs/CAM_ICU_training.pdf
http://www.icudelirium.org/docs/2013-Tufts-ICU-Delirium-Screening-Checklist.pdf
http://www.icudelirium.org/docs/RASS.pdf
http://www.londonccn.nhs.uk/_store/documents/ramseysedationscale.pdf
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Εικόνα 9.4 Κλίμακα CAM-ICU για την εκτίμηση του παραληρήματος. 

9.2.7 Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση delirium; 
 Ηλικία (άνω των 70 ετών) 

 Ιστορικό ψυχιατρικής νόσου ή γνωσιακής δυσλειτουργίας. 

 Διαταραχές της όρασης και της ακοής 

 Χρήση αλκοόλ, καπνού, ουσιών ή στερητικό σύνδρομο 

 Συνολική υψηλή δόση κατασταλτικών φαρμάκων 

 Κατάχρηση φαρμάκων και ειδικά αντιβιοτικών 

 Χειρουργείο, ειδικά με εξωσωματική κυκλοφορία 

 Λοίμωξη ή σήψη 

9.2.8 Τι συνέπειες μπορεί να έχει η εμφάνιση delirium; 
 Η εμφάνιση delirium συνοδεύεται από αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. 

 Ασθενείς σε διέγερση και παραλήρημα μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τον εαυτό τους ή 

το προσωπικό λόγω αυξημένης ψυχοκινητικής δραστηριότητας. 

 Η μεταβολή του επιπέδου συνείδησης λόγω του παραληρήματος ή κατασταλτικών φαρμάκων 

αυξάνει τον κίνδυνο εισρόφησης. 

 Η συμπαθητική διέγερση μπορεί να συντελεί σε ανεπάρκεια του καρδιαγγειακού, υποξία, και 

πολυοργανική ανεπάρκεια. 

 Το παραλήρημα πιθανά προκαλεί ή επιταχύνει τη γνωσιακή έκπτωση. 

 Ειδικά το τρομώδες παραλήρημα είναι κατάσταση απειλητική για τη ζωή με υψηλή 

θνητότητα ιδιαίτερα σε μετεγχειρητικούς, τραυματίες και βαρέως πάσχοντες. 

 

Η αλοπεριδόλη παραμένει το φάρμακο πρώτης εκλογής για το παραλήρημα, όμως δεν υπάρχουν 

μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες γι’ αυτό. 

Ακολουθεί ένας αλγόριθμος για την αντιμετώπιση του παραληρήματος στη MEΘ (Εικόνα 9.5) [4]. 
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Εικόνα 9.5 Η διάγνωση και η θεραπεία του παραληρήματος (delirium) στη ΜΕΘ. Οι δόσεις των φαρμάκων αναφέρονται 

σε ενδοφλέβια χορήγηση. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια διάλεξη για το παραλήρημα (delirium), εδώ. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2cg1x4pxqcY
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9.2.9 Τι είναι ο εγκεφαλικός θάνατος; 
Ο εγκεφαλικός θάνατος είναι η κατάσταση της μη αναστρέψιμης βλάβης του εγκεφάλου, με απώλεια όλων 

των λειτουργιών του εγκεφαλικού στελέχους. 

Περισσότερα για τον εγκεφαλικό θάνατο θα βρείτε εδώ. 

 

9.3 Δηλητηριάσεις 
Οι συχνότερες δηλητηριάσεις είναι απο παρακεταμόλη, σαλικυλικά και οπιοειδή. 

9.3.1 Ποια είναι τα βασικά σημεία στην αντιμετώπιση της δηλητηρίασης και της 

υπερδοσολογίας φαρμάκων; 
Ορισμένες τοξίνες (δηλητηριώδη αέρια και εντομοκτόνα) απορροφώνται από το αναπνευστικό, το δέρμα και 

το πεπτικό. Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλειά σας. Ενδέχεται να χρειάζονται μέτρα επαφής (μάσκα, 

γάντια και ειδική ποδιά), απομάκρυνση των ρούχων και πλύσιμο του ασθενούς. 

Η αρχική προσέγγιση στοχεύει στην αντιμετώπιση των άμεσα απειλητικών προβλημάτων του 

αεραγωγού, της αναπνοής, της κυκλοφορίας και της καταστολής του ΚΝΣ. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

βήματα: 

1. Διατήρηση ζωτικών λειτουργιών (αεραγωγός αερισμός και κυκλοφορία). 

2. Εκτίμηση του επιπέδου συνείδησης (δείτε μια παρουσίαση για το κώμα και τις διαταραχές του 

επιπέδου συνείδησης με τίτλο «Coma. Pdf» εδώ. 

3. Χορήγηση αντιδότου αν ενδείκνυται. 

4. Πρόληψη της απορρόφησης του δηλητηρίου ή του φαρμάκου (πλύση στομάχου, χορήγηση ενεργού 

άνθρακα, εντερόκλιση). Η πλύση στομάχου > 1 ώρα μετά τη λήψη τοξικής δόσης είναι 

δικαιολογημένη για φάρμακα μεγάλης τοξικότητας. Προϋπόθεση είναι ο ασφαλής αεραγωγός, ενώ 

αντενδείκνυται σε περίπτωση κατάποσης παραγώγων του πετρελαίου και διαβρωτικών δηλητηρίων. 

Ο ενεργός άνθρακας χορηγείται συνήθως σε δόση 1-2 g/kg ΒΣ, μπορεί όμως να χρειαστούν 

μεγαλύτερες και επαναλαμβανόμενες δόσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις αναφορές 

στο διαδίκτυο. 

5. Τοξικολογικός έλεγχος ( έχει νόημα για ουσίες στις οποίες υπάρχουν ειδικά αντίδοτα). 

6. Αύξηση της απέκκρισης του φαρμάκου (αιμοδιάλυση, αιμοδιήθηση, ανάλογα με την τοξική ουσία). 

7. Συνεχιζόμενη παρακολούθηση και φροντίδα. 

8. Ψυχιατρική εκτίμηση αν πρόκειται για απόπειρα κατά της ζωής). 

 

Σε κάθε περιστατικό δηλητηρίσης ή υπερδοσολογίας επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων. 

Πληροφορίες για τις δηλητηριάσεις θα βρείτε στους ακόλουθους ιστότοπους: 

http://www.intox.org 

http://www.toxnet.nlm.nih.gov 

http://www.micromedex.com 

http://www.emedicine.com 

9.3.2 Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται εισαγωγή στη ΜΕΘ; 
1. Σε υποψία υπερδοσολογίας απειλητικής για τη ζωή. 

2. Αν υπάρχουν αναπνευστικές επιπλοκές, ανάγκη για διασφάλιση του αεραγωγού και μηχανικό 

αερισμό. 

3. Αν υπάρχει αρρυθμία ή διαταραχή της κολποκοιλιακής αγωγής. 

4. Αν υπάρχει ανάγκη για συνεχή αιμοδυναμική παρακολούθηση και αιμοδυναμική υποστήριξη, π.χ. με 

ινότροπα φάρμακα. 

5. Αν ο ασθενής είναι σε κώμα. 

6. Αν ο ασθενής εμφανίσει σπασμούς. 

7. Αν χρειάζεται συνεχής χορήγηση αντιδότου [5]. 

  

http://www.eom.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=13&Itemid=131&lang=el
http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/48ae694626/
http://www.intox.org/
http://www.toxnet.nlm.nih.gov/
http://www.micromedex.com/
http://www.emedicine.com/
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9.3.3 Τι είναι τα τοξικά σύνδρομα; 
Πολλά δηλητήρια επηρεάζουν διαφορετικά συστήματα και προκαλούν ένα σύνολο χαρακτηριστικών 

κλινικών ευρημάτων (τοξικό σύνδρομο - toxidrome). Στον Πίνακα 9.6 παρουσιάζουμε τα κυριότερα τέτοια 

σύνδρομα [5]. Θυμηθείτε ότι τα τοξικά αίτια αποτελούν πιθανά αναστρέψιμα αίτια καρδιακής ανακοπής. 

 
Τοξικά σύνδρομα 

Σύνδρομο Σημειολογία Αίτια 

Αντιχολινεργικά Delirium, ταχυκαρδία, ξηρότητα 

δέρματος και βλεννογόνων, μυδρίαση, 

μυόκλονος, υπερπυρεξία, επίσχεση 

ούρων, μειωμένοι εντερικοί ήχοι. Σε 

σοβαρές περιπτώσεις αρρυθμίες και 

σπασμοί. 

Αντιισταμινικά, σκοπολαμίνη, 

αντιπαρκονσονικά, αντιψυχωσικά, 

αντικαταθλιπτικά, αντισπασμωδικά, 

μυοχαλαρωτικά και φυτικά φάρμακα 

(jimson weed και amanita muscaria) 

Συμπαθομιμητικά Παραισθήσεις, παράνοια, ταχυκαρδία 

(βραδυκαρδία σε καθαρούς α 

αδρενεργικούς αγωνιστές), υπέρταση, 

υπερπυρεξία, εφιδρώσεις, μυδρίαση 

και αυξημένα τενόντια 

αντανακλαστικά. Σε σοβαρές 

περιπτώσεις σπάσμοί, υπόταση και 

αρρυθμίες, κοιλιακή ταχυκαρδία και 

κοιλιακή μαρμαρυγή. 

Κοκαΐνη, αμφεταμίνη, 

μεθαμφεταμίνη, αποσυμφορητικά 

(φαινυλπροπανολαμίνη, εφεδρίνη, 

ψευδοεφεδρίνη), καφείνη, 

θεοφυλλίνη. 

Ναρκωτικά οπιοειδή Κώμα, αναπνευστική καταστολή, 

μύση (μυδρίαση με τη μεπεριδίνη), 

υπόταση, βραδυκαρδία, υποθερμία, 

μειωμένοι εντερικοί ήχοι, μειωμένα 

τενόντια αντανακλαστικά. 

Όλα τα οπιοειδή, η κωδεΐνη και η 

προποξυφαίνη. 

Κατασταλτικά υπνωτικά Κώμα, αναπνευστική καταστολή, 

υπόταση, υποθερμία, μειωμένα 

τενόντια αντανακλαστικά. 

Βαρβιτουρικά, βενζοδιαζεπίνες, 

γλουτεθιμίδη, μεπροβαμάτη, 

αιθανόλη. 

Σεροτονινεργικά Σύγχυση, διέγερση, τρόμος, 

δεσμιδώσεις, εξωπυραμιδικά, 

αυξημένα αντανακλαστικά, 

υπερπυρεξία, εφίδρωση, ταχυκαρδία. 

SSRIs 

Χοληνεργικά Σύγχυση, αδυναμία, σιελόρροια, 

δακρύρροια, ακράτεια ούρων και 

κοπράνων, κοιλιακές κράμπες, 

εμετός, μύση, βραδυκαρδία (μέχρι και 

ασυστολία) ή ταχυκαρδία και 

σπασμοί. 

Οργανοφωσφορικά και καρβαμικά 

εντομοκτόνα, αέρια νεύρων, 

φυσοστιγμίνη, εδροφώνιο και 

ορισμένα μανιτάρια. 

Πίνακας 9.6 Τα συνηθέστερα τοξικά σύνδρομα. SSRIs: αναστολείς έκκρησης σεροτονίνης. 

9.3.3.1 Αντίδοτα 
Στον Πίνακα 9.7 παρουσιάζονται τα αντίδοτα για ορισμένες από τις συνήθεις δηλητηριάσεις. 

Πληροφορίες για την αντιμετώπιση δηλητηρίασης με παρακεταμόλη και σαλικυλικά θα βρείτε εδώ. 

Σκεφτείτε ότι ένας ασθενής μπορεί να έχει κάνει χρήση περοσσοτέρων του ενός φαρμάκου. Εκτός 

από την κλινική επανεκτίμηση και την επανειλημμένη λήψη ιστορικού, οργανώστε και τοξικολογικό έλεγχο 

για ουσίες που είναι εφικτό να μετρηθούν, και για τις οποίες υπάρχουν αντίδοτα ή ειδική θεραπεία. 

  

http://anesthesia.gr/download/TOMOS_11/tefhos_23/17.pdf
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Αντίδοτα για συνήθεις δηλητηριάσεις 

Τοξίνη Αντίδοτο/παρέμβαση 

Παρακεταμόλη (Ακεταμινοφαίνη) Ν- ακετυλκυστείνη 

Αμφταμίνες Βενζοδιαζεπίνες 

Αρσενικό/Χαλκός/Χρυσος/Μόλυβδος Διμερκαπρόλη (BAL) 

Βενζοδιαζεπίνες Φλουμαζενίλη 

β αναστολείς Γλουκαγόνο, ασβέστιο, ινσουλίνη, βηματοδότηση 

Αναστολείς διάυλων ασβεστίου Γλουκαγόνο, ασβέστιο, ινσουλίνη, βηματοδότηση 

Μονοξειδιο του άνθρακα 100% οξυγόνο, υπερβαρικό οξυγόνο 

Κοκαΐνη Βενζοδιαζεπίνες 

Κουμαρινικά Βιταμίνη Κ 

Κυανιούχα Νιτρικά, θειοθειικά, υδροξυκοβαλαμίνη 

Κυκλικά αντικαταθλιπτικά Αλκαλοποίηση, α αγωνιστές 

Δακτυλίτιδα Ειδικό Fab αντίσωμα 

Αιθυλενογλυκόλη Αιθανόλη, φομεπιζόλη 

Ηπαρίνη Πρωταμίνη 

Σίδηρος Δεσφεροξαμίνη 

Ισονιαζίδη Πυριδοξίνη 

Μεθανόλη Αιθανόλη, φομεπιζόλη 

Ναρκωτικά οπιοειδή Ναλοξόνη 

Νιτρικά Κυανούν του μεθυλενίου 

Οργανοφωσφορικά/ καρβαμικά Ατροπίνη, πραλιδοξίμη 

Σαλικυλικά Αλκαλοποίηση των ούρων, αιμοδιάλυση 

Θεοφυλλίνη Πολλαπλές δόσεις άνθρακα, αιμοπροσρόφηση 

Πίνακας 9.7 Αντίδοτα για ορισμένες από τις συνήθεις δηλητηριάσεις. 

 

9.4 Περιεγχειρητικά προβλήματα 

9.4.1 Πώς μπορούμε να προλάβουμε τις επιπλοκές στους περιεγχειρητικούς ασθενείς; 
Υπάρχουν δύο στρατηγικές για να αντιμετωπίσουμε τη βλάβη που προξενούν οι περιεγχειρητικές επιπλοκές 

στους ασθενείς. Η πρώτη, είναι η πρόληψη. Η δεύτερη είναι η έγκαιρη αναγνώρηση και αντιμετώπισή τους 

όταν προκύψουν. 

Παρεμβάσεις που γνωρίζουμε οτι μειώνουν την περιεγχειρητική νοσηρότητα περιλαμβάνουν: 

1. Διατήρηση νορμοθερμίας και πρόληψη της υποθερμίας. 

2. Προφύλαξη από θρομβοεμβολικά επεισόδια 

3. Διατήρηση καλής οξυγόνωσης 

4. Πρώιμη εντερική σίτιση. 

5. Χορήγηση ρυθμιστικών κρυσταλλοειδών διαλυμάτων (π.χ. Hartmann) για πρόληψη της μεταβολικής 

οξέωσης, έναντι του φυσιολογικού ορού. 

6. Σωστή αντιβιοτική προφύλαξη. 

7. Βελτιστοποίηση της αιμοδυναμικής κατάστασης για καλύτερη απόδοση οξυγόνου στους ιστούς. Η 

διακοπή των β-αποκλειστών σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν, αυξάνει τον περιεγχειρητικό κίνδυνο 

καρδιακών συμβαμάτων. Σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης οξυγόνου, παρατηρούνται γαλακτική 

και μεταβολική οξέωση. 

8. Άλλες παρεμβάσεις που πιθανά μειώνουν την περιεγχειρητική νοσηρότητα περιλαμβάνουν την 

ορθολογική χορήγηση μεταγγίσεων και τον έλεγχο της γλυκόζης του ορού. 

9. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που χρειάζονται αυξημένη περιεγχειρητική φροντίδα, είναι σημαντική 

η συνέχιση της παρακολούθησης και της νοσηλείας τους στη ΜΕΘ [6]. 

Παρά τη σημασία της διασφάλισης της αιμοδυναμικής φυσιολογίας στους χειρουργικούς ασθενείς 

υψηλού κινδύνου, δεν έχει βρεθεί πλεονέκτημα στην έκβαση των ασθενών αυτών με τη χρήση καθετήρα 

πνευμονικής αρτηρίας. 
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9.4.2 Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί αυξημένης 

νοσηρότητας και θνητότητας; 
Οι κυριότερες παθοφυσιολογικές διεργασίες αυξημένης νοσηρότητας και θνητότητας είναι τρείς: 

1. Η ισχαιμία του μυοκαρδίου που αυξάνει τον κίνδυνο αρρυθμίας, εμφράγματος και καρδιακής 

ανεπάρκειας. Παράγοντες που αυξάνουν τις απαιτήσεις του μυοκαρδίου σε οξυγόνο είναι η 

ταχυκαρδία, το ρίγος, η σήψη και το SIRS, η ιστική βλάβη και οι ενδογενείς και εξωγενείς 

κατεχολαμίνες. Παράγοντες που μειώνουν την παροχή οξυγόνου στο μυοκάρδιο περιλαμβάνουν την 

υποξαιμία και τις κατεχολαμίνες. 

2. Η υπογκαιμία που επιφέρει ανεπαρκή άρδευση των ιστών και συνεπάγεται δυσλειτουργία πολλών 

οργάνων λόγω υποξίας και βλάβης από ισχαιμία και επαναιμάτωση. 

3. Η προηγούμενη καρδιοαναπνευστική επιβάρυνση και η αδυναμία ανταπόκρισης στις αυξημένες 

απαιτήσεις που συνεπάγεται η χειρουργική επέμβαση. 

Με βάση αυτούς τους μηχανισμούς η καλή πρακτική στην αντιμετώπιση του περιεγχειρητικού 

ασθενούς περιλαμβάνει: 

 Την επαρκή αντιμετώπιση του πόνου, που αποτελεί κύριο μηχανισμό δημιουργίας συνθηκών 

μυοκαρδιακής ισχαιμίας λόγω ενεργοποίησης του συμπηθητικού. 

 Τη διατήρηση σταθερής αιμοδυναμικής κατάστασης 

 Τον έλεγχο του ισοζυγίου υγρών. 

9.4.3 Τι είναι η ενδοκοιλιακή υπέρταση και το σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος; 
Το σύνδρομο ενδοκοιλιακής υπέρτασης αναγνωρίστηκε καλά τα τελευταία χρόνια, παρ’ ότι ενδείξεις του 

υπήρχαν και παλαιότερα. Αιτίες του είναι όλες οι καταστάσεις που αυξάνουν απότομα την ενδοκοιλιακή 

πίεση λόγω οιδήματος ή διάτασης των σπλάγχνων ή δημιουργούν χωροκατακτητικές συνθήκες, όπως 

περιτονίτιδα, ειλεός, παγκρεατίτιδα, θρόμβωση αγγείων, βαρείς τραυματισμοί, μεγάλες συλλογές αίματος, 

μαζική χορήγηση υγρών, αιμοστατικές κομπρέσσες και μεταμόσχευση ήπατος. Προκαλεί σοβαρή έκπτωση 

ζωτικών λειτουργιών κυρίως των πνευμόνων, των νεφρών και της κυκλοφορίας, τόσο της σπλαγχνικής όσο 

και της συστηματικής. Η υποψία τίθεται από τη γνώση της παθοφυσιολογίας του και από τα αντίστοιχα 

κλινικά σημεία. Η επιβεβαίωση γίνεται με μέτρηση της ενδοκοιλιακής πίεσης όπως αυτή αντικατοπτρίζεται 

με μέτρηση της πίεσης στην ουροδόχο κύστη και προσδιορίζεται διαμέσου του καθετήρα της ουροδόχου 

κύστης. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση του συνδρόμου που έχει πολύ βαριά πρόγνωση, επιτυγχάνεται με την 

αποφυγή της σύγκλεισης της κοιλιάς ή την άμεση διάνοιξή της όπου αυτή ενδείκνυται [7]. Λέμε οτι έχουμε 

σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος σε παρατεταμένη αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης > 20 mmHg σε 

συνδυασμό με ανεπάρκεια ενός ή περισσότερων οργάνων. 

Περισσότερα για την μέτρηση της ενδοκοιλιακής πίεσης αλλά και γενικότερα για την ενδοκοιλιακή 

υπέρταση θα βρείτε στις ακόλουθες δημοσιεύσεις που υπάρχουν ελεύθερες στο διαδίκτυο: 

http://www.mednet.gr/archives/2002-3/pdf/252.pdf 

http://anesthesia.gr/download/TOMOS_18_19/tefhos_37_38/223.pdf 

http://www.meth.gr/beta/7symp/wp-content/uploads/2015/06/40-LAHANA-0milia-2015.pdf 

9.4.4 Ποια είναι τα παθοφυσιολογικά επακόλουθα της αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης; 
1. Άνωση ημιδιαφράγματος και αναπνευστική ανεπάρκεια 

2. Μείωση φλεβικής επαναφοράς στην καρδιά 

3. Μειωμένη καρδιακή παροχή 

4. Αύξηση περιφερικών αντιστάσεων 

5. Ελάττωση σπλαγχνικής κυκλοφορίας 

6. Αύξηση ενδοκρανιακής πίεσης (πιθανοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν την αύξηση της ενδοθωρακικής 

πίεσης και κατά συνέπεια της σφαγιτιδικής πίεσης που παρεμποδίζει τη φλεβική παροχέτευση του 

εγκεφάλου, και την παρεμπόδιση της παροχέτευσης του ΕΝΥ στο επίπεδο οσφυϊκής δεξαμενής) 

7. Φλεβική στάση κάτω άκρων 

8. Έκπτωση νεφρικής λειτουργίας 

9. Ανελαστικότητα κοιλιακού τοιχώματος 

10. Ισχαιμία κοιλιακού τοιχώματος. 

11. Οξέωση 

http://www.mednet.gr/archives/2002-3/pdf/252.pdf
http://anesthesia.gr/download/TOMOS_18_19/tefhos_37_38/223.pdf
http://www.meth.gr/beta/7symp/wp-content/uploads/2015/06/40-LAHANA-0milia-2015.pdf
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12. Αύξηση της εντερικής διαπερατότητας. 

9.4.5 Ποια είναι τα στάδια του συνδρόμου ενδοκοιλιακής υπέρτασης; 
Η φυσιολογική ενδοκοιλιακή πίεση είναι περίπου 5 mmHg. Τα στάδια του συνδρόμου ενδοκοιλικής 

υπέρτασης και η αντιμετώπιση σε κάθε στάδιο παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.8. 
Στάδια του συνδρόμου ενδοκοιλιακής υπέρτασης 

Στάδιο Ι 12 – 15 mmHg Παρακολούθηση 

Στάδιο ΙΙ 16 – 20 mmHg Πιθανό σύνδρομο αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης 

Στάδιο ΙΙΙ 21 – 25 mmHg Ανάγκη αποσυμπίεσης 

Στάδιο IV > 25 mmHg «Ανοιχτή κοιλιά» 

Πίνακας 9.8 Τα στάδια του συνδρόμου ενδοκοιλιακής υπέρτασης και η αντιμετώπιση σε κάθε στάδιο. 

Πριν την εφαρμογή χειρουργικής θεραπείας, λιγότερο επεμβατικές τεχνικές που στοχεύουν στη μείωση της 

ενδοκοιλιακής πίεσης περιλαμβάνουν: 

1. Βελτίωση της ενδοτικότητας του κοιλιακού τοιχώματος με τη χρήση καταστολής και μυοχάλασης. 

2. Παροχέτευση του ενδαυλικού περιεχομένου 

 Παροχέτευση στομάχου 

 Γαστροκινητικά (μετοκλοπραμίδη, ερυθρομυκίνη). 

 Σωλήνας ορθού και υποκλεισμοί 

 Προκινητικά του εντέρου (νεοστιγμίνη) 

 Ενδοσκοπική αποσυμπίεση του παχέως εντέρου 

3. Παροχέτευση ενδοκοιλιακών συλλογών, π.χ. ασκίτη, εγκυστωμένων συλλογών (προσοχή στην 

αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου κτά την παροχέτευση ασκιτικής συλλογής) 

4. Μείωση του τρίτου χώρου 

 Με τη χρήση σύνδυασμού αλβουμίνης και διουρητικών (εφ’ όσον έχει ελεγχθεί πιθανή 

σηπτική εστία) 

 Με την εφαρμογή νεφρικής υποκατάστασης 

5. Με εξειδικευένες τεχνικές εφαρμογής αρνητικής πίεσης 

Εφ’ όσον η ενδοκοιλιακή πίεση αυξάνεται και οι οργανικές ανεπάρκειες επιδεινώνονται παρά την 

εφαρμογή συντηρητικών μέτρων, τότε έχει ένδειξη η αποσυμπιεστική λαπαροτομή. 

 

9.5 Διαταραχές αιμόστασης και πήξης 
Μπορείτε να δείτε μια παρουσίαση για την πήξη και την αιμόσταση με τίτλο: «Διαταραχές πήξης/ΔΕΠ», 

Interactive 9.5, εδώ. 

Ειδικά για τη θρομβοκυττοπενία που οφείλεται στην ηπαρίνη, και που αποτελεί συχνό θέμα στη 

διαφορική διάγνωση της θρομβοκυττοπενίας στον βαρέως πάσχοντα θα βρείτε πληροφορίες εδώ. 

9.5.1 Ποια συστήματα συμμετέχουν στη διαδικασία της αιμόστασης; 
1. Το ενδοθήλιο (έκφραση υποδοχέων προσκόλλησης και παραγωγή πρωτεϊνών). 

2. Τα αιμοπετάλια (αλλαγή μορφολογίας και συγκόλληση, έκφραση υποδοχέων και παραγωγή 

πρωτεϊνών). 

3. Το καθαυτό σύστημα της πήξης (η ενδογενή οδός, η εξωγενής οδός, η κοινή οδός και το σύστημα 

επαφής). 

4. Το σύστημα της ινωδόλυσης και άλλα φυσικώς υπάρχοντα αντιπηκτικά συστήματα (το σύστημα της 

αντιθρομβίνης ΙΙΙ, το σύστημα των πρωτεϊνών C και S, ο αναστολέας του εξωγενούς δρόμου TFPI – 

Tissue factor pathway inhibitor, κ.ά.). 

9.5.2 Ποιες είναι οι φάσεις της αιμόστασης; 
1. Έναρξη και σχηματισμός του πρωτογενούς αιμοστατικού θρόμβου (συσσώρευση αιμοπεταλίων). 

2. Ενεργοποίηση του καταρράκτη της πήξης και σχηματισμός του δευτερογενούς ή τελικού 

αιμοστατικού θρόμβου (προσθήκη ινικής). 

http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/d617bfea8d/
http://emedicine.medscape.com/article/1357846-overview
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3. Τερματισμός της επέκτασης του θρόμβου με την ενεργοποίηση αντιθρομβωτικών μηχανισμών 

ελέγχου. 

4. Λύση του θρόμβου μέσω του συστήματος της ινωδόλυσης (όταν το τραυματισμένο αγγείο 

αποκαταστήσει την ακεραιότητα του τοιχώματός του). 

9.5.3 Ποιες εργαστηριακές εξετάσεις ελέγχουν την πήξη και την αιμόσταση; 
1. Αριθμός αιμοπεταλίων. 

2. Πλακάκι περιφερικού αίματος για αναζήτηση σχιστοκυττάρων και μορφολογίας αιμοπεταλίων. 

3. Χρόνος πήξης ολικού αίματος εκτός αν ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι μικρότερος από 50.000/ml 

(activated whole blood clotting time, ACT). 

4. Χρόνος Προθρομβίνης (PT) (εξωγενής και κοινή οδός, έλεγχος παραγόντων πήξης που εξαρτώνται 

από τη βιταμίνη Κ και ιδιαίτερα του παράγοντα VII, δράση κουμαρινικών). 

5. Xρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT) (ενδογενής και κοινή οδός, δράση 

ηπαρίνης). 

6. Xρόνος θρομβίνης (ΤΤ) (κοινή οδός, δράση ηπαρίνης και νεώτερων αντιπηκτικών). 

7. Προσδιορισμός ινωδογόνου και D-διμερών προϊόντων αποδόμησης του ινώδους (D-dimers). 

8. Θρομβοελαστογραφία. Είναι μια τεχνική που επιτρέπει τον λειτουργικό έλεγχο της επάρκειας του 

συστήματος της πήξης, των αιμοπεταλίων και επιπλέον την ισχύ του σχηματιζόμενου θρόμβου και 

την ινωδόλυση. 

9.5.4 Ποιες καταστάσεις προκαλούν παρατεταμένο ΡΤ με φυσιολογικό aΡΤΤ; 
1. Ανωμαλίες στην εξωγενή οδό της πήξης (μείωση του παράγοντα VII ή/και του ιστικού παράγοντα) 

2. Έλλειψη βιταμίνης Κ (παρατεταμένη ολική παρεντερική διατροφή, χρήση αντιβιοτικών) 

3. Κουμαρινικά αντιπηκτικά 

4. Ηπατική ανεπάρκεια (μπορεί να προκαλέσει και παράταση PT και aPTT). 

9.5.5 Ποιες καταστάσεις προκαλούν φυσιολογικό PT με παρατεταμένο aPTT; 
1. Ανωμαλίες στην ενδογενή οδό της πήξης ( παράγοντες VIII, IX, XI και XII) 

2. Τυπική διαταραχή στις αιμορροφιλίες 

3. Πρώτο εύρημα στην ηπαρινοθεραπεία θεραπευτικών δόσεων 

4. Παρουσία φυσικού αντιπηκτικού (αντιπηκτικό του λύκου κ.ά.). 

9.5.6 Ποιες καταστάσεις προκαλούν παρατεταμένο PT και aPTT; 
1. Ανωμαλίες: α) στην κοινή οδό, β) στην ενδογενή και την εξωγενή οδό, γ) και στις τρεις οδούς 

2. Μεγάλες δόσεις κουμαρινικών και ηπαρίνης 

3. Μεγάλη έλλειψη βιταμίνης Κ 

4. Προχωρημένη ηπατική ανεπάρκεια 

5. Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη 

6. Εντοπισμένες ανεπάρκειες παραγόντων της κοινής οδού όπως του ινωδογόνου, της προθρομβίνης, 

του παρ.V και παρ.X. 

9.5.7 Τι είναι η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ); 
Η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη ενεργοποίηση του 

μηχανισμού της πήξης και της ινωδόλυσης. Είναι μια μορφή μικροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας. 

Είναι πάντα δευτεροπαθής μιας υποκείμενης παθοφυσιολογικής κατάστασης. Μπορεί να συμβάλλει στην 

παθογένεια της πολυοργανικής ανεπάρκειας και η παρουσία της είναι ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης 

θνητότητας. 

9.5.8 Ποιες καταστάσεις συνδέονται με την εμφάνιση ΔΕΠ; 
 Σήψη από Gram (-) αλλά και Gram (+) μικρόβια 

 Ιαιμίες (ανεμευλογια, ηπατίτιδες, HIV) 
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 Μαζική αιμορραγία 

 Shock οποιασδήποτε αιτιολογίας 

 Τραύματα – εγκαύματα - μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις 

 Σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 

 Μαιευτικά συμβάματα (ενδομήτριος θάνατος εμβρύου, εμβολή αμνιακού υγρού, εκλαμψία 

και σοβαρή προεκλαμψία, ρήξη πλακούντα, σύνδρομο HELLP, σηπτική αποβολή) 

 Ενδοαγγειακή αιμόλυση 

 Κακοήθειες συμπαγών οργάνων (παγκρέατος, πνεύμονα, προστάτη κλπ) 

 Αιματολογικές κακοήθειες (οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία κ.ά.) 

 Οξείες ηπατοπάθειες 

 Αορτικά ανευρύσματα και γιγαντιαία αιματώματα (σύνδρομο Kasabach-Meritt) 

 Προσθετικά υλικά (ενδαορτικό μπαλόνι, αγγειακές παρακάμψεις κλπ) 

 Αγγειοπάθειες-Κολλαγονώσεις 

 Θερμοπληξία. 

9.5.9 Ποιες είναι οι κλινικές εκδηλώσεις της ΔΕΠ; 
 Αιμορραγικές εκδηλώσεις από το δέρμα, τους βλεννογόνους, τους καθετήρες, τα τραύματα, 

τις παροχετεύσεις κλπ (64%). 

 Νεφρική δυσλειτουργία μέσω μικροθρομβώσεων ή υπότασης (25%) 

 Ηπατική δυσλειτουργία (19%) 

 Αναπνευστική δυσλειτουργία (16%) 

 Σοκ (14%) 

 Θρομβοεμβολικές βλάβες (9%) 

 Συμμετοχή του κεντρικού νευρικού συστήματος (2%). 

Ένα σύστημα βαθμολόγησης για τη διάγνωση της οξείας ΔΕΠ παρουσιάζεται στον Πίνακα 9.9. 

 
Εργαστηριακό εύρημα  Βαθμολογία 

Αριθμός αιμοπεταλίων > 100.000/ μL 0 

 < 100.000/ μL 1 

FDPs Όχι αυξημένα 0 

 Μέτρια αύξηση 2 

 Μεγάλη αύξηση 3 

Παράταση PT < 3 sec 0 

 3-6 sec 1 

 > 6 sec 2 

Ινωδογόνο > 100 mg/dL 0 

 < 100 mg/dL 1 

Πίνακας 9.9 Σύστημα βαθμολόγησης της Διεθνούς Εταιρείας Θρόμβωσης και Αμόστασης για τη διάγνωση της οξείας ΔΕΠ. 

Βαθμολογία ≥ 5 είναι συμβατή με ΔΕΠ. FDPs, Fibrin Degradation Products, PT, Prothrombin Time. 

9.5.10 Ποια είναι τα μέτρα θεραπείας της ΔΕΠ; 
 Αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου 

 Μετάγγιση αιμοπεταλίων σε ασθενείς με ενεργό αιμορραγία και PLT<50.000/μl ή σε 

ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας και PLT<20.000/dl 

 Mετάγγιση FFP (15-30ml/kg) σε ασθενείς με ενεργό αιμορραγία και παράταση του 

ΡΤ/ΡΤΤ>1,5 φορές του φυσιολογικού ή τιμή ινωδογόνου <150mg/dl ή σε ασθενείς με 

παρόμοιες τιμές που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις 

 Χορήγηση σκευάσματος ινωδογόνου σε ασθενείς με ενεργό αιμορραγία και τιμή ινωδογόνου 

<150mg/dl παρά τις μεταγγίσεις πλασμάτων 

 Χορήγηση συμπλέγματος προθρομβίνης αν η μετάγγιση πλάσματος δεν είναι δυνατή 
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 Θεραπευτική δόση κλασσικής ή χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης σε ασθενείς με 

προεξάρχουσες θρομβωτικές βλάβες (συνέχιση της προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής σε 

ασθενείς που δεν αιμορραγούν) 

9.5.11 Ποιες άλλες μορφές μικροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας γνωρίζετε; 
 Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα (Thrombotic Thrombopenic Porphyra, TTP): Έχει 

συσχετισθεί με χαμηλά επίπεδα της πρωτεάσης ADAMTS13 του παράγοντα von Willebrand. 

Γνωστό και ως σύνδρομο Moschowitz. 

 Αιμολυτικό Ουραιμικό Σύνδρομο (Hemolytic Uremic Syndrome, HUS): Έχει συσχετισθεί με 

προηγηθείσα λοίμωξη από E. coli στα παιδιά. 

9.5.11.1 Κλινικές εκδηλώσεις TTP-HUS 

 Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία 

 Θρομβοπενία, συχνά με πορφυρικό εξάνθημα αλλά συνήθως χωρίς σοβαρές αιμορραγικές 

εκδηλώσεις 

 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια που μπορεί να συνδυαζεται με ανουρία και να χρήζει εξωνεφρικής 

κάθαρσης 

 Νευρολογικές διαταραχές, συχνά κυμαινόμενες 

 Πυρετός 

9.5.11.2 Χαρακτηριστικές διαφορές TTP-HUS και ΔΕΠ 

 Η TTP-HUS είναι συνήθως ιδιοπαθής ή οφείλεται σε φαρμακευτικά αίτια. Η αναζήτηση 

τυχόν υποκείμενων νόσων ή τυχόν επιβεβαιωτικές εξετάσεις δεν πρέπει να καθυστερούν την 

έναρξη της θεραπείας. 

 Στην TTP-HUS προεξάρχουν οι θρομβωτικές βλάβες από λευκούς αιμοπεταλιακούς 

θρόμβους χωρίς τη συμμετοχή ινικής. 

 Η TTP-HUS χαρακτηριζεται από αναιμία, παρουσία σχιστοκυττάρων στο περιφερικό αίμα 

και θρομβοπενία με φυσιολογικούς χρόνους πήξης. 

 Η θεραπεία της TTP-HUS είναι η επείγουσα πλασμαφαίρεση ή η μαζική μετάγγιση 

πλάσματος, αν η πλασμαφαίρεση δεν είναι άμεσα εφικτή. 

 

9.6 Ενδοκρινολογικά θέματα 
Για τις διαταραχές του θυρεοειδικού άξονα στον βαρέως πάσχοντα (σύνδρομο χαμηλής Τ3, σύνδρομο του 

νοσούντος ευθυρεοειδικού) θα βρείτε μία παρουσίαση εδώ. 

Για τη θυρεοτοξική κρίση (θυρεοειδική θύελλα) θα βρείτε πληροφορίες εδώ. 

Για το μυξοιδηματικό κώμα θα βρείτε πληροφορίες εδώ. 

9.6.1 Διαταραχές της λειτουργίας των επινεφριδίων 
Δείτε την παρουσίαση από την ηλεκτρονική τάξη εδώ. 

9.6.1.1 Ποια είναι η αιμοδυναμική εικόνα στην επινεφριδική ανεπάρκεια; 
Η συνήθης εικόνα από τον αιμοδυναμικό έλεγχο είναι εκείνη του σοκ κατανομής με μειωμένες συστηματικές 

αγγειακές αντιστάσεις, όμοια με τη σήψη και την ηπατική ανεπάρκεια. 

9.6.1.2 Ποια είναι τα αίτια της επινεφριδικής ανεπάρκειας που συναντάμε στην εντατική; 
1. Σήψη (φυματίωση, HIV, μυκητιασικές λοιμώξεις, βακτηριακές λοιμώξεις, ιδιαίτερα από 

μηνιγγιτιδόκοκκο). 

2. Μεταστατικός καρκίνος 

3. Αιμορραγία και έμφρακτο των επινεφριδίων 

4. Φάρμακα (κετοκοναζόλη, ετομιδάτη, φαινυτοίνη, ριφαμπικίνη). 

http://www.med.auth.gr/depts/bpp/lessons/Sindromo_mi_thiroeidous.pdf
http://emedicine.medscape.com/article/925147-overview
http://emedicine.medscape.com/article/123577-overview
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MED817/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85/epinefridia.pdf
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9.6.1.3 Πώς εφαρμόζεται η θεραπεία υποκατάστασης της επινεφριδικής λειτουργίας στη 

εντατική; 
H θεραπεία υποκατάστασης της επινεφριδικής λειτουργίας με κορτικοστεροειδή χρειάζεται να εξετάζεται 

εντός 24ώρου σε ασθενείς που εμφανίζουν σήψη και καταπληξία παρά την επαρκή χορήγηση υγρών, 

κατάλληλων αντιβιοτικών και τον έλεγχο της πιθανής σηπτικής εστίας. Έχει δειχθεί πως η υποκατάσταση με 

κορτικοστεροειδή βοηθά στην ταχύτερη διόρθωση της καταπληξίας και την απόσυρση των 

αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων σε αυτούς τους ασθενείς. Με αυτές τις προϋποθέσεις δεν χρειάζεται να 

προηγηθεί δοκιμασία ACTH για τη χορήγηση κορτικοστεροειδών. 

Η υποκατάσταση της επινεφριδικής λειτουργίας γίνεται με υδροκορτιζόνη σε δόση 200-300 

mg/24ωρο. Χρειάζεται να χορηγείται για 5-7 ημέρες ή μέχρι τη διόρθωση της καταπληξίας και κατόπιν να 

διακόπτεται σταδιακά. Κατά τη διάρκεια θεραπείας με κορτιοστεροειδή χρειάζεται στενή παρακολούθηση της 

γλυκόζης του ορού [8]. 
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Eρωτήσεις 

Ερώτηση 1 
Σε εμπύρετο ασθενή με ουδετεροπενία, η απόφαση για την αντιβιοτική θεραπεία: 

1. Δεν βασίζεται στην κλινική εξέταση. 

2. Βασίζεται στην κλινική εστία λοίμωξης. 

3. Αρχικά περιλαμβάνει αντιβιοτικά ευρέως φάσματος. 

4. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση στη θεραπεία μέσα σε 48 ώρες, σκεφτόμαστε την προσθήκη 

αντιμυκητιασικού. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 2 
Ο CMV σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς προκαλεί: 

1. Πυτερό και λευκοπενία 

2. Ηπατίτιδα 

3. Πνευμονίτιδα 

4. Κολίτιδα 

5. Μυοσίτιδα. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Σωστό 

http://pact.esicm.org/index.php?ipTested=1
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MED838/8ο%20ΕΞΑΜΗΝΟ%20Λοιμώξεις%20σε%20Ανοσοκατασταλμένους%20ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ%20.pdf
http://medicalmate.gr/img/cms/ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ%20ΣΤΗ%20ΜΟΝΑΔΑ%20ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ%20ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.pdf
http://pact.esicm.org/index.php?ipTested=1
http://pact.esicm.org/index.php?ipTested=1
http://pact.esicm.org/index.php?ipTested=1
http://www.mednet.gr/archives/2002-3/pdf/252.pdf
http://pact.esicm.org/main/newscorm/lp_controller.php?action=view&lp_id=1&cidReq=HOM
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5. Λάθος 

 

Ερώτηση 3 
Ποιο από τα ακόλουθα είναι λάθος για την πολιτική ελέγχου αντιβιωτικών; 

1. Περιλαμβάνει έλεγχο των συνταγών για αντιβιοτικά φάρμακα. 

2. Στοχεύει στην καλύτερη χρήση των αντιβιοτικών. 

3. Προλαμβάνει την εμφάνιση πολυανθεκτικών στελεχών. 

4. Μειώνει το κόστος της νοσοκομειακής φροντίδας. 

5. Καθυστερεί τη χορήγηση αναγκαίων αντιβιοτικών. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

5. Σωστό 

 

Ερώτηση 4 
Ποιο από τα ακόλουθα είναι λάθος για τον ουδετεροπενικό ασθενή; 

1. Η βαρύτητα της κατάστασης εξαρτάται από τον αριθμό των ουδετεροφίλων. 

2. Οι ιογενείς λοιμώξεις είναι σπάνιες. 

3. Σε εμπύρετο διάρκειας > 72 ώρες από την έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής ενδείκνυται η προσθήκη 

αντιμυκητιασικού. 

4. Ενδείκνυται η απομόνωση του ασθενούς. 

5. Συνήθης αιτία θανάτου είναι το υποκείμενο νόσημα και όχι η σήψη. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

5. Σωστό 

 

Ερώτηση 5 
Ο ανιών δυκτυωτός ενεργοποιητικός σχηματισμός ανατομικά βρίσκεται: 

1. Στην παρεγκεφαλίδα. 

2. Στον επικρατούντα μετωπιαίο λοβό. 

3. Στον υποθάλαμο. 

4. Στο άνω μέρος του στελέχους. 

5. Στο θάλαμο. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

5. Λάθος 

Ερώτηση 6 
Το κατάλληλο ερέθισμα για την εκτίμηση της κινητικής απάντησης σε ασθενή με μεταβολή επιπέδου 

συνείδησης είναι: 

1. Πίεση στον οφθαλμικό βολβό. 

2. Πίεση με αιχμηρό αντικείμενο στην κοιλιά. 
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3. Δυνατό τσίμπημα στον ώμο. 

4. Πίεση στην κοίτη του νυχιού. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 7 
Η κλίμακα Γλασκώβης περιλαμβάνει: 

1. Την αντίδραση της κόρης στο φως. 

2. Την καλύτερη λεκτική απάντηση. 

3. Την καλύτερη κινητική απάντηση από 1-4. 

4. Τιμές από 0-15. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 8 
Ένας εικοσάχρονος ποδηλάτης μεταφέρεται στο τμήμα επειγόντων. Είχε βρεθεί στην άκρη του δρόμου. ΑΠ 

95/45, καρδιακή συχνότητα 115, 𝑆𝑝𝑂2 92%, αναπνευστική συχνότητα 22 και GCS 7. Ποιά είναι η πρώτη 

προτεραιότητα; 

1. Αξονική εγκεφάλου 

2. Ακτινογραφία θώρακος 

3. Διασωλήνωση και μηχανικός αερισμός 

4. Χορήγηση 1000 ml κρυσταλλοειδούς 

5. Χορήγηση μορφίνης. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Λάθος 

 

Ερώτηση 9 
Σε παραλήρημα (delirium) στη ΜΕΘ προδιαθέτουν: 

1. Η προχωρημένη ηλικία. 

2. Προβλήματα ακοής ή όρασης. 

3. Μεγάλο χειρουργείο. 

4. ΧΑΠ. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Λάθος 
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Ερώτηση 10 
Ένας ασθενής μεταφέρεται στα επείγοντα για πιθανή υπερδοσολογία φαρμάκων. Δεν ανταποκρίνεται στα 

ερεθίσματα, ροχαλίζει, ΑΠ= 110/70, καρδιακή συχνότητα 70/λεπτό, αναπνευστική συχνότητα 10/λεπτό, 

απύρετος. Τι από τα ακόλουθα ενδείκνυται άμεσα; 

1. Χορήγηση ναλοξόνης. 

2. Μέτρηση επιπέδων παρακεταμόλης στον ορό 

3. Μέτρηση αερίων αρτηριακού αίματος 

4. Χορήγηση διττανθρακικών 

5. Διασωλήνωση της τραχείας. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

5. Σωστό 

 

Ερώτηση 11 
Παράγοντες κινδύνου για μείζονες καρδιολογικές επιπλοκές σε γενικά χειρουργεία περιλαμβάνουν: 

1. Το κάπνισμα 

2. Τον σακχαρώδη διαβήτη 

3. Την καρδιακή ανεπάρκεια 

4. Την ασταθή στηθάγχη 

5. Το παθολογικό ΗΚΓ. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Σωστό 

5. Λάθος 

 

Ερώτηση 12 
Ποια από τα ακόλουθα αποκλείουν σημαντική υπογκαιμία; 

1. Φυσιολογική αρτηριακή πίεση 

2. Φυσιολογικό αρτηριακό pH 

3. Φυσιολογικό γαλακτικό 

4. Ωριαία διούρηση > 1 ml/Kg 

5. Τίποτα από τα παραπάνω 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

5. Σωστό 

 

Ερώτηση 13 
Ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό για τη διάγνωση του υπερθυρεοειδισμού στον βαρέως πάσχοντα; 

1. Δεν υπάρχουν ειδικά κλινικά σημεία. 
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2. Εμφανίζεται χαρακτηριστικά υπόταση. 

3. Οι τιμές Τ3 και Τ4 είναι διαγνωστικές. 

4. Εμφανίζεται διάρροια και απώλεια βάρους. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 14 
Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηρίζουν τη ΔΕΠ; 

1. Αυξημένα d dimer 

2. Χαμηλό ινωδογόνο 

3. Παράταση PT, APTT 

4. Όλα τα παραπάνω 

5. Κανένα από τα παραπάνω. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Σωστό 

5. Λάθος 
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Κεφάλαιο 10 

Αλγόριθμοι Υποστήριξης της Ζωής 

Σύνοψη 

Στο μέρος αυτό θα συζητήσουμε σχετικά με τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Η 

εξοικείωση με τους βασικούς αλγορίθμους είναι αναγκαία για την αποτελεσματική εφαρμογή υποστήριξης της 

ζωής, γι’ αυτό και στο τέλος του κεφαλαίου παραθέτουμε αρκετές σχετικές ερωτήσεις. 

 

Προαπαιτούμενη γνώση 

Η παρουσίαση για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση "ALS for students" από την ηλεκτρονική τάξη (e-

class). Το κεφάλαιο «Καρδιοπευμονική Αναζωογόνηση» από το βιβλίο Εντατική Θεραπεία του Χαράλαμπου 

Ρούσσου. Tέλος, οι οδηγίες και ειδικότερα οι αλγόριθμοι αναζωογόνησης όπως διαμορφώθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αναζωογόνησης το 2015 και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας (μπορείτε να 

τις δείτε εδώ) και οι αλγόριθμοι της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (μπορείτε να τους δείτε εδώ). 

 

10.1 Εισαγωγικά για την καρδιακή ανακοπή 
Μπορείτε να βρείτε μια παρουσίαση για την καρδιακή ανακοπή και την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση 

(ΚΑΑ) εδώ, και περισσότερες πληροφορίες για θέματα αναζωογόνησης στο http://www.eekaa.gr. 

10.1.1 Ποια είναι τα αναστρέψιμα αίτια καρδιακής ανακοπής; 
Στον Πίνακα 10.1 αναφέρονται τα συχνότερα αναστρέψιμα αίτια καρδιακής ανακοπής [1]. 
Αναστρέψιμα Αίτια Καρδιακής Ανακοπής 

Υποξία 

Υποογκαιμία 

Υπο-/Υπερκαλιαιμία/Διαταραχές Ομοιόστασης 

Υποθερμία 

Πνευμοθώρακας υπό τάση 

Καρδιακός Επιπωματισμός 

Τοξικές Ουσίες 

Θρόμβωση Πνευμονική ή Στεφανιαία 

Πίνακας 10.1 Συχνότερα αναστρέψιμα αίτια καρδιακής ανακοπής. 

10.1.2 Τι είναι η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση; 
Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ΚΑΑ (Cardiopulmonary resuscitation- CPR) είναι η επείγουσα 

διαδικασία που διενεργείται με σκοπό να διατηρήσει φυσιολογική εγκεφαλική λειτουργία μέχρις ότου 

λειφθούν μέτρα για την επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας και αναπνοής σε έναν ασθενή που έχει υποστεί 

καρδιακή ανακοπή. Ενδείκνυται σε ασθενείς που δεν αντιδρούν και δεν αναπνέουν ή εμφανίζουν παθολογική 

αναπνοή, για παράδειγμα αγωνιώδεις αναπνοές (Πίνακας 10.2) [1]. 

 
CPR 

Επείγουσα υποκατάσταση της κυκλοφορίας και της αναπνοής 

A: Airway 

B: Breathing 

C: Circulation 

RP: Recovery position  

Πίνακας 10.2 Τα συστατικά στοιχεία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. 

http://www.cprguidelines.eu/
https://www.acls.net/aclsalg.htm
http://repfiles.kallipos.gr:8080/f/2bdb519256/
http://www.eekaa.gr/


240 

10.1.3 Τι περιλαμβάνει η αλυσίδα της επιβίωσης; 
1. Έγκαιρη αναγνώριση της ανακοπής και κλήση για βοήθεια. 

2. Έγκαιρη έναρξη βασικής ΚΑΑ. 

3. Έγκαιρη απινίδωση 

4. Έγκαιρη εξειδικευμένη υποστήριξη και φροντίδα μετά την ανάταξη. 

 

10.2 Βασική Υποστήριξη της Ζωής 
Η καρδιακή ανακοπή προκαλεί τουλάχιστον 1.000.000 θανάτους ανά έτος στην Ευρώπη. Σε ποσοστό 40% ο 

καρδιακός ρυθμός διάγνωσης είναι Κοιλιακή Μαρμαρυγή (VF). Η σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και η 

κλήση βοήθειας είναι μεγάλη καθώς η άμεση CPR αυξάνει την επιβίωση x2-x3. Η έγκαιρη απινίδωση (μέσα 

σε 3-5 min) συνδυάζεται με επιβίωση 49-75%, με κάθε 1 min καθυστέρησης να μειώνει την επιβίωση κατά 

10-15% [1]. Ο βασικός αλγόριθμος ΚΑΑ και Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 10.1 [2]. 

 

Εικόνα 10.1 Βασικός αλγόριθμος καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΑ) και Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης 

(ΑΕΑ). 
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10.2.1 Τι περιλαμβάνει η βασική υποστήριξη της ζωής; 
Η βασική υποστήριξη της ζωής περιλαμβάνει υποστήριξη του αεραγωγού, της αναπνοής και της 

κυκλοφορίας, χωρίς τη χρήση ειδικών συσκευών εκτός από προστατευτική μάσκα και τον αυτόματο 

εξωτερικό απινιδιστή. Περιλαμβάνει επίσης απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση της πνιγμονής και την 

τοποθέτηση του θύματος σε θέση ανάνηψης. 

10.2.2 Αναφέρατε μερικές αιτίες απόφραξης ανώτερου αεραγωγού. 
 Απώλεια συνείδησης 

 Κακώσεις σπλαχνικού κρανίου 

 Εμέσματα – αίμα 

 Ξένο σώμα 

 Φλεγμονή 

 Λαρυγγόσπασμος – οίδημα λάρυγγα [1]. 

10.2.3 Σε πόσο χρόνο από την ανακοπή εγκαθίσταται μόνιμη εγκεφαλική βλάβη; 
Σε λιγότερο από 5 λεπτά. 

10.2.4 Μπορεί ένα θύμα σε ανακοπή να εμφανίζει σπασμούς; 
Ναι. Αμέσως μετά την καρδιακή ανακοπή η ροή αίματος στον εγκέφαλο είναι πρακτικά μηδέν. Πιο 

συγκεκριμένα, η ροή μηδενίζεται εντός 30-60 sec στην κοιλιακή μαρμαρυγή. Αυτό δύναται να έχει σαν 

συνέπεια την εμφάνιση σπασμών που μπορεί να εκληφθούν ως επιληπτική κρίση. Γενικά υποψιαζόμαστε 

καρδιακή ανακοπή σε κάθε περίπτωση που το θύμα δεν απαντά και δεν αναπνέει φυσιολογικά [2]. 

10.2.5 Μπορούμε να εφαρμόσουμε την αναζωογόνηση χωρίς εμφυσήσεις αέρα; 
Οι διασώστες που γνωρίζουν την εφαρμογή εμφυσήσεων διάσωσης πρέπει να συνδυάζουν εμφυσήσεις με 

θωρακικές συμπιέσεις. Άτομα χωρίς ειδική εκπαίδευση και εμπειρία είναι αποδεκτό να εφαρμόσουν μόνο 

θωρακικές συμπιέσεις [2]. 

10.2.6 Πώς εφαρμόζονται οι θωρακικές συμπιέσεις; 
1. Εφαρμόζουμε τις συμπιέσεις στο κέντρο του θώρακα (κατώτερο ημιμόριο του στέρνου). 

2. Στοχεύουμε σε συμπίεση του θωρακικού τοιχώματος κατά τουλάχιστον 0.5 εκατοστά (όχι πάνω από 

0.6 εκατοστά). 

3. Εφαρμόζουμε συμπιέσεις με ρυθμό 100-120 ανά λεπτό με τις λιγότερες δυνατές διακοπές. 

4. Μετά από κάθε συμπίεση επιτρέπουμε την επαναφορά του θώρακα. Αναλογία χρόνου συμπίεσης 

επαναφοράς 1:1. 

10.2.7 Ποιος είναι ο καταλληλότερος αναπνεόμενος όγκος κατά τις εμφυσήσεις 

διάσωσης; 
Αναπνεόμενος όγκος ~ 500 ml (6-7 ml/Kg) θεωρείται αρκετός και προκαλεί ορατή άνοδο του θωρακικού 

τοιχώματος. Χρειάζεται να αποφεύγουμε τις γρήγορες ή βιαιες εμφυσήσεις και να μην διακόπτεται η 

εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων για περισότερο από 10 sec για τη διενέργεια 2 εμφυσήσεων. Οι 

εμφυσήσεις μπορούν να εφαρμοστούν στο στόμα, τη μύτη ή μέσω τεχνητού αεραγωγού [2]. 

10.2.8 Υπάρχει κίνδυνος για μετάδοση λοιμώξεων από την εφαρμογή CPR; 
Υπάρχει μία αναφορά για μετάδοση TBC και μία αναφορά για μετάδοση SARS. Ορισμένες συσκευές, όπως η 

μάσκα προσώπου με φίλτρο προστατεύουν από τη μετάδοση μικροβιακών λοιμώξεων [1]. 
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10.2.9 Ποια είναι η κατανομή της αιματικής ροής κατά την CPR; 
Παρουσιάζεται στον Πίνακα 10.3 
Κατανομή Αιματικής Ροής κατά την CPR 

 Ποσοστό Αιματικής Ροής (%) 

Ολική Παροχή 10-33 

Εγκέφαλος  50-90 

Καρδιά 20-50 

Κοιλιακά Σπλάχνα <5 

Κάτω Άκρα <5 

Πίνακας 10.3 Κατά την ΚΑΑ το μεγαλύτερο μέρος της αιματικής ροής κατανέμεται στον εγκέφαλο και την καρδιά. 

10.2.10 Με ποιο μηχανισμό δρουν οι κλειστές θωρακικές συμπιέσεις; 
Από μελέτες σε πειραματόζωα, έχουν διαμορφωθεί δυο θεωρητικά μοντέλα για να εξηγήσουν τη ροή αίματος 

κατά την εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων. 

1. Το μοντέλο της καρδιακής αντλίας. 

Η καρδιά συμπιέζεται ανάμεσα στο στέρνο και τη σπονδυλική στήλη. Από αυτή τη συμπίεση 

προκύπτει η καρδιακή συστολή. Οι κολποκοιλιακές βαλβίδες κλείνουν και ανοίγουν η πνευμονική και η 

αορτική, με αποτέλεσμα η ροή του αίματος να κατευθύνεται προς την πνευμονική και τη συστηματική 

κυκλοφορία. Η διαστολή συμβαίνει κατά την άρση της συμπίεσης και επιφέρει πτώση στις ενδοκαρδιακές 

πιέσεις. Τότε οι κολποκοιλιακές βαλβίδες ανοίγουν ενώ η πνευμονική και η αορτική κλείνουν. Το αίμα κατά 

συνέπεια ρέει από τους πνεύμονες και τις κοίλες φλέβες προς την καρδιά. 

2. Το μοντέλο της θωρακικής αντλίας. 

Οι συμπιέσεις οδηγούν σε αύξηση των πιέσεων μέσα στη θωρακική κοιλότητα. Σε κάθε θωρακική 

συμπίεση έχουμε ροή αίματος από την πνευμονική κυκλοφορία, μέσω της αριστεράς κοιλίας που 

συμπεριφέρεται σαν παθητικός αγωγός, προς την περιφέρεια, ακόμη και χωρίς την άμεση συμπίεση του 

μυοκαρδίου. Η παλίνδρομη ροή αίματος παρεμποδίζεται μέσω της λειτουργίας της πνευμονικής και των 

φλεβικών βαλβίδων, και της κατάρρευσης των φλεβών που εισέρχονται στη θωρακική κοιλότητα. Πιθανά και 

τα δύο μοντέλα συμβάλλουν στη δημιουργία ροής κατά την ΚΑΑ. Ένα σχετικό άρθρο θα βρείτε εδώ. 

10.2.11 Περιγράψτε τη θέση ανάνηψης. Ποιοι ασθενείς τοποθετούνται στη θέση 

ανάνηψης; 
 

 

Εικόνα 10.2 Θέση ανάνηψης 

Σε θέση ανάνηψης τοποθετούμε τους ασθενείς σε κώμα που διατηρούν ρυθμική αναπνοή και 

βατότητα αεραγωγού. Η θέση ανάνηψης φαίνεται στην εικόνα 10.2. 

http://ac.els-cdn.com/0735675784901244/1-s2.0-0735675784901244-main.pdf?_tid=d9dcf01a-83ab-11e5-81c0-00000aab0f01&acdnat=1446721162_ca4858af65e2db71e3ef1e1ec6bff0c6
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10.2.12 Περιγράψτε την αντιμετώπιση ασθενούς με πνιγμονή. 
Ένα ξένο σώμα που προκαλεί απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού αποτελεί ιατρικό επείγον. Σχεδόν πάντοτε 

συμβαίνει καθώς το θύμα τρώει ή πίνει. H αντιμετώπιση του ασθενούς με πνιγμονή περιγράφεται στον 

αλγόριθμο της πνιγμονής. 

Τους αλγορίθμους μπορείτε να βρείτε στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναζωογόνησης 

και της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. 

Αρχικά ενθαρρύνουμε το θύμα να βήξει. Αν η απόφραξη είναι σοβαρή ή εμφανισθούν σημεία 

εξάντλησης δίνουμε χτυπήματα στην πλάτη και αν δεν αρθεί η απόφραξη, κοιλιακές ώσεις. Αν το θύμα χάσει 

τις αισθήσεις του ξεκινάμε άμεσα θωρακικές συμπιέσεις μέχρι να φτάσει ιατρική βοήθεια. 

 

10.3 Ηλεκτρική απινίδωση 
Ο απινιδωτής είναι ένας πυκνωτής που αποθηκεύει ενέργεια. Απινίδωση είναι η απευθείας χορήγηση 

ηλεκτρικού ρεύματος δια μέσου του μυοκαρδίου με εξωτερικά ή εσωτερικά ηλεκτρόδια, που προκαλεί 

εκπόλωση της κύριας μάζας του μυοκαρδίου και επάνοδο του φυσιολογικού βηματοδότη. 

Μπορείτε να δείτε ένα βίντεο για τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή εδώ. 

Στις Εικόνες 10.3 έως 10.6 παρουσιάζονται οι κυματομορφές μονοφασικής και διφασικής 

απινίδωσης. 

Πλεονέκτημα της διφασικής απίνίδωσης είναι η απελευθέρωση μικρότερης ποσότητας ενέργειας με 

αποτέλεσμα μικρότερη βλάβη στο μυοκάρδιο. 

 

 

Εικόνα 10.3 Ηλεκτρική απινίδωση. Μονοφασική αποσβενόμενη ημιτονοειδής κυματομορφή (Monophasic damped 

sinusoidal waveform, MDS). 

 

 

Εικόνα 10.4 Ηλεκτρική απινίδωση.Μονοφασική περιορισμένη εκθετική κυματομορφή (Monophasic truncated exponential 

waveform, MTE). 

http://www.cprguidelines.eu/
http://www.eekaa.gr/αλγόριθμοι/
https://www.youtube.com/watch?v=_ID2roMlzmc
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Εικόνα 10.5 Διφασική περιορισμένη εκθετική κυματομορφή (Biphasic truncated exponential waveform, BTE). 

 

Εικόνα 10.6 Διφασική κυματομορφή, τμηματικά γραμμική (Rectilinear biphasic waveform, RLB). 

Δεν είναι γνωστό από μελέτες ποιά είναι τα καταληλότερα ποσά ενέργειας που πρέπει να 

χορηγούνται κατά την απινίδωση. 

Οι συστάσεις της ευρωπαϊκής εταιρείας αναζωογόνησης είναι οι ακόλουθες: 

Πρώτο σοκ 

 Μονοφασικοί απινιδωτές: 360J 

 Διφασικοί απινιδωτές: ≥150J (≥120 J RLB, ≥150 J BTE). 

Δεύτερο και επόμενα σοκ 

 Μονοφασικοί απινιδωτές: 360J 

 Διφασικοί απινιδωτές: Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να υποστηρίζουν την επανάληψη 

ίδιας ποσότητας ενέργειας έναντι της χορήγησης αυξανόμενης ενέργειας. 

Σε υποτροπή απινιδώσιμου ρυθμού, χρησιμοποιούμε το επίπεδο ενέργειας με το οποίο επιτεύχθηκε 

προηγουμένως ανάταξη [3]. 

 

10.4 Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής (Advanced Life Support ALS) 

10.4.1 Μπορούμε να προλάβουμε την ενδονοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή; 
Σε αρκετές περοπτώσεις, μπορούμε. Η έγκαιρη αναγνώρηση και φροντίδα του ασθενούς με επιβαρυμένη 

κλινική κατάσταση είναι κρίσιμης σημασίας για την πρόληψη της ενδονοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής 

[3]. Από τη στιγμή που θα συμβεί η ενδονοσοκομειακή ανακοπή, μόνο 20% των ασθενών θα επιβιώσουν έως 

την επιστροφή στην κατοικία τους. 
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Στην Εικόνα 10.7 παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος για την ενδονοσοκομειακή αντιμετώπιση του 

ασθενούς που βρίσκεται σε επιβαρυμένη κλινική κατάσταση. 

Tα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών ανακοπών περιλαμβάνουν: 

1. Εκπαίδευση γιατρών και νοσηλευτών στη φροντίδα ασθενών με επιδεινούμενη κλινική εικόνα. 

2. Έγκαιρη αναγνώρηση του προβλήματος με τη συνεχή παρακολούθηση των ασθενών σε κρίσιμη 

κατάσταση. 

3. Νοσηλεία των ασθενών με βαρειά ή/και επιδεινούμενη κλινική εικόνα σε κατάλληλα στελεχωμένα 

και εξοπλισμένα τμήματα π.χ. ειδικές μονάδες και ΜΕΘ. 

4. Επαρκής ιατρική και νοσηλευτική στελέχωση των τμημάτων του νοσοκομείου, ωστε να είναι εφικτή 

η συχνή επανεκτίμηση των ζωτικών σημείων και έγκαιρη ανταπόκριση σε περίπτωση επιδείνωσής 

τους. 

5. Διατήρηση ενημερωμένου διαγράμματος ζωτικών σημείων που θα περιλαμβάνει πληροφοίες 

τουλάχιστον για την καρδιακή συχνότητα, την αρτηριακή πίεση, την αναπνευστική συχνότητα, το 

επίπεδο συνείδησης και τον κορεσμό του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο. 

6. Θέσπιση φυσιολογικών κριτηρίων που θα αποτελούν τον ουδό για την πρόσκληση εξειδικευμένου 

προσωπικού για την εκτίμηση του ασθενούς, π.χ νοσηλευτή ή γιατρού ΜΕΘ. 

7. Συγκρότηση ομάδας ταχείας ανταπόκρισης από έμπειρους κλινικούς γιατρούς και νοσηλευτές που θα 

είναι σε θέση να σπεύσουν σε υποστήριξη των ασθενών στα τμήματα όλο το 24ωρο. 
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Εικόνα 10.7 Αλγόριθμος ενδονοσοκομειακής αναζωογόνησης του ασθενούς με επιβαρυμένη κλινική εικόνα ή ανακοπή. 

ΚΑΑ, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. ABCDE, Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure. 

10.4.2 Ποια είναι η αλληλουχία ενεργειών κατά την εξειδικευμένη υποστήριξη της 

ζωής; 
Η αλληλουχία ενεργειών της εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής συνοψίζεται στους αλγορίθμους 

Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής (Εικόνα 10.8), Αλγόριθμος Ταχυκαρδιών (Εικόνα 10.9) και Αλγόριθμος 

Βραδυκαρδίας (Εικόνα 10.10). Τους αλγορίθμους μπορείτε να δείτε και στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής 

Εταιρείας Αναζωογόνησης και της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης. 

Περισσότερα για τις βασικές τεχνικές διασφάλισης του αεραγωγού θα βρείτε στην δημoσίευση που 

υπάρχει ελεύθερη στο διαδίκτυο εδώ, καθώς και στο βίντεο εδώ. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο για τη χρήση λαρυγγικής μάσκας εδώ. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο για την λαρυγγοσκόπηση και την ενδοτραχειακή 

διασωλήνωση εδώ. 

Mπορείτε να δείτε ένα βίντεο για τους υπεργλωτιδικούς αεραγωγούς (και τη σύγκρισή τους με τον 

οισοφαγοτραχειακό σωλήνα) εδώ. 

Για τον τρόπο χρήσης του airtack δείτε σχετικά βίντεο εδώ και εδώ. 

 

http://www.cprguidelines.eu/
http://www.cprguidelines.eu/
http://www.eekaa.gr/αλγόριθμοι/
http://anesthesia.gr/download/TOMOS_12/tefhos_24/5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wZ2fbBOTvac
https://www.youtube.com/watch?v=vNvymbRD5b4
https://www.youtube.com/watch?v=ZJtFb7lGPic
https://www.youtube.com/watch?v=5T60RaqNevE
https://www.youtube.com/watch?v=Ng-zXhqpoWQ
https://www.youtube.com/watch?v=LXT-DxGjKRg
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Εικόνα 10.8 Κύριος αλγόριθμος εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής. ΚΑΑ: καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, CPR: 

Cardiopulmonary Resuscitation, VF: Ventricular Fibrilation (κοιλιακή μαρμαρυγή), VT: Ventricular tachycardia 

(κοιλιακή ταχυκαρδία), PEA: pulseless electrical activity (άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα), 𝑆𝑎𝑂2: κορεσμός σε 

οξυγόνο αρτηριακού αίματος, ΗΚΓ: ηλεκτροκαρδιογράφημα, PCA: Primary coronary intervention (πρωτογενής 

στεφανιαία παρέμβαση, π.χ. αγγειοπλαστική). *Στην VF/VT τα φάρμακα δίνονται μετά την 3η απινίδωση. 
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Εικόνα 10.9 Αλγόριθμος αντιμετώπισης ταχυκαρδιών. ABCDE: Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure, 

ΗΚΓ: ηλεκτροκαρδιογράφημα, ΑΠ: Αρτηριακή πίεση, 𝑆𝑝𝑂2: κορεσμός σε οξυγόνο αρτηριακού αίματος, iv: ενδοφλέβια. Η 

καρδιοανάταξη σε ασθενείς που διατηρούν επόπεδο συνείδησης γίνεται με καταστολή ή υπό γενική αναισθησία. 
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Εικόνα 10.10 Αλγόριθμος αντιμετώπισης βραδυκαρδιών. ABCDE:Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure. 

ΗΚΓ:ηλεκτροκαρδιογράφημα, ΑΠ: Αρτηριακή πίεση, 𝑆𝑝𝑂2: κορεσμός σε οξυγόνο αρτηριακού αίματος iv: ενδοφλέβια. 
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10.5 Φροντίδα του ασθενούς μετά από καρδιακή ανακοπή 
Οι σύνθετες παθοφυσιολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την ισχαιμία του οργανισμού στην 

ανακοπή και η επακόλουθη επανάρδευση που συμβάινει κατά την ΚΑΑ και μετά την αποκατάσταση 

αυτόματης καρδιακής λειτουργίας αποτελούν το «σύνδρομο μετά από ανακοπή». Το σύνδρομο αυτό, μοιάζει 

με τη σήψη, και περιλαμβάνει υπογκαιμία, αγγειοδιαστολή, βλάβη του ενδοθηλίου και διαταραχές της 

μικροκυκλοφορίας. 

10.5.1 Τι περιλαμβάνει η φροντίδα του ασθενούς μετά από καρδιακή ανακοπή; 
Η φροντίδα του ασθενούς μετά από καρδιακή ανακοπή παρουσιάζεται στον αλγόριθμο της Εικόνας 10.8. Ο 

αλγόριθμος αυτός συνοψίζει τις βασικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την βελτιστοποίηση της έκβασης. 

Σε ποσοστό που αναφέρεται σε διαφορετικές μελέτες να κυμαίνεται από 15-46% των εξωνοσοκομειακών 

ανακοπών, οι ασθενείς ανακτούν ταχέως επίπεδο συνείδησης. Οι περισσότεροι όμως ασθενείς δεν ανακτούν 

γρήγορα επικοινωνία και χρειάζονται διασωλήνωση και παρατεταμένη φροντίδα σε ΜΕΘ για την 

αποκατάσταση των φυσιολογικών λειτουργιών. Οι παρεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα πριν αλλά και κατά την 

παραμονή στη ΜΕΘ στοχεύουν στα εξής σημεία: 

 Βελτιστοποίηση της οξυγόνωσης και του αερισμού με την εφαρμογή μηχανικού αερισμού. 

 Αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στεφανιαία αγγεία (μεγάλο ποσοστό των 

εξωνοσοκομειακών ανακοπών σε ενήλικες αποτελούν εκδήλωση οξέως στεφανιαίου 

συνδρόμου). Σε ασθενείς με ανακοπή στα πλάισια στεφανιαίας νόσου με σοβαρή 

δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας που εμφάνισαν ρυθμό ανακοπής κοιλιακή αρρυθμία, 

εξετάζεται το ενδεχόμενο τοποθέτησης εμφυτεύσιμου απινιδωτή. 

 Διάγνωση και θεραπεία εξωκαρδιακών αιτίων ανακοπής. Για το λόγο αυτό διενεργείται το 

ταχύτερο αξονική τομογραφία εγκεφάλου και θώρακα (CTPA), εφ΄όσον η κλινική εικόνα 

προσανατολίζει σε νευρολογικά ή αναπνευστικά αίτια για την ανακοπή. Σε πολυτραυματίες 

με ανακοπή εφ’ όσον η κατάσταση του ασθενούς επιτρέπει τη μεταφορά στον αξονικό 

διενεργείται αξονική τομογραφία όλου του σώματος (full body CT). 

 Βελτιστοποίηση της αιμοδυναμικής κατάστασης με χορήγηση υγρών, αγγειοσυσπαστικών 

και ινότροπων φαράκων και επί ενδείξεων ενδαορτικής αντλίας. 

 Βελτιστοποίηση της νευρολογικής προστασίας με τη χορήγηση καταστολής, τον έλεγχο των 

επιληπτικών κρίσεων, τον έλεγχο της γλυκόζης του αίματος και τον έλεγχο της θερμοκρασίας 

σώματος. 
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Εικόνα 10.11 Φροντίδα του ασθενούς μετά από καρδιακή ανακοπή. 𝑆𝑝𝑂2: κορεσμός φλεβικού αίματος σε οξυγόνο, ΗΚΓ: 

ηλεκτροκαρδιογράφημα, ΣΑΠ: συστολική αρτηριακή πίεση, PCI: Primary Coronary Intervention, 𝑆𝑐𝑉𝑂2: κορεσμός σε 

οξυγόνο από κεντρική φλέβα, CO: καρδιακή παροχή, CI: καρδιακός δείκτης, ΗΕΓ: ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ICD: 

Implantable Cardioverter Defibrillator. 
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10.5.2 Ποια είναι η πρόγνωση των ασθενών μετά από καρδιακή ανακοπή; 
H εκτίμηση για την κλινική έκβαση μετά από καρδιακή ανακοπή είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε όσους ασθενείς 

δεν ανακτούν άμεσα επίπεδο συνείδησης. Είναι σημαντικό για το γιατρό της εντατικής να αποδέχεται την 

αβεβαιότητα που υπάρχει στο πεδίο αυτό και να την εξηγεί και στο συγγενικό περιβάλλον του ασθενούς. Από 

την άλλη πλευρά, χρειάζεται προσοχή για να μην εκληφθεί η αβεβαιότητα ως αισιοδοξία, όταν τα δεδομένα 

συνηγορούν για φτωχή έκβαση. Γενικά οι ασθενείς που δεν ανακτούν φυσιολογικό επίπεδο συνείδησης μετά 

από ανακοπή και οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρή ανοξαιμική βλάβη μπορεί να εμφανίσουν τις ακόλουθες 

κλινικές εικόνες: 

1. Κατάσταση ελάχιστης συνειδητότητας (Cerebral Performance Category, CPC 3). 

2. Φυτική κατάσταση (CPC 4). 

3. Εγκεφαλικό θάνατο (CPC5). 

Δείτε μια παρουσίαση σχετικά με τις διαταραχές επιπέδου συνείδησης με τίτλο «Διαταραχές 

Επιπέδου Συνείδησης και Κώμα» από το Κεφάλαιο 9. 

Την κλίμακα Cerebral Performance Category scale, θα βρείτε εδώ. 

10.5.2.1 Ποια είναι η συνηθέστερη αιτία θανάτου των ασθενών που επιβιώνουν από καρδιακή 

ανακοπή; 
Το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών που πεθαίνουν στη ΜΕΘ μετά από καρδιακή ανακοπή, πεθαίνουν λόγω 

νευρολογικής βλάβης. 

10.5.2.2 Ποια κλινικά σημεία μπορεί να σημαίνουν φτωχή νευρολογική έκβαση μετά από 

ανακοπή; 

 Πριν την εφαρμογή της υποθερμίας, σημεία προγνωστικά φτωχής έκβασης μετά από ανακοπή 

ήταν η απουσία φωτοκινητικού αντανακλαστικού, κινητική απάντηση έκταση ή χειρότερη, 

και η απουσία αντανακλαστικού κερατοειδούς την τρίτη ημέρα μετά την ανακοπή. 

 Με κακή έκβαση σχετίζονται η απουσία οφθαλμοαιθουσαίου αντανακλαστικού και η 

παρουσία μυοκλονικού status epilepticus. 

 Χρειάζεται να γνωρίζουμε τον ανοξαιμικό μυόκλονο (σύνδρομο Lance Adams), γιατί μπορεί 

να θεωρηθεί μυοκλονική επιληπτική κατάσταση (status epilepticus). Η σημαντικότερη 

κλινική διαφορά μεταξύ τους έγκειται στο ότι η μυοκλονική επιληπτική κατάσταση 

συνδυάζεται κατά κανόνα με κώμα, ενώ στον ανοξαιμικό μυόκλονο διατηρείται τουλάχιστον 

σε κάποιο βαθμό η εγρήγορση. Σε αντίθεση με τη μυοκλονική επιληπτική κατάσταση, ο 

ανοξαιμικός μυόκλονος μπορεί να έχει καλή πρόγνωση. 

 Μπορείτε να δείτε ένα βίντεο για τον μυόκλονο μετά από καρδιακή ανακοπή εδώ. 

10.5.2.3 Ποιες εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις χρησιμοποιούμε για πρόγνωση μετά 

από ανακοπή; 
1. Tα σωματαισθητικά προκλητά δυναμικά (SSEPs) και ειδικότερα η συνιστώσα Ν20 από τον 

σωματαισθητικό φλοιό. 

2. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. 

3. Η ειδική των νευρώνων ενολάση (NSE). 

4. Η απεικόνηση του εγκεφάλου με αξονική και μαγνητική τομογραφία. 

 Η αμφοτερόπλευρη απουσία N20 απάντησης στα προκλητά σωματαισθητικά δυναμικά 

(SSEP) αποτελεί ένα από τα μείζονα κριτήρια κακής έκβασης μετά από ανακοπή. 

 Η ενολάση ειδική των νευρώνων, NSE έχει αμφίβολη προγνωστική αξία, καθώς δεν έχει 

σταθμιστεί ακόμα από ποιά τιμή και πάνω αξιολογείται σαν αρνητικός προγνωστικός δείκτης. 

 Δύο μελέτες μετά την εφαρμογή της υποθερμίας, υποστηρίζουν οτι το 

ηλεκτοεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) χωρίς background δραστηριότητα και η εμφάνηση 

μορφολογίας suppession burst δεν είναι συμβατά με καλή μακροπρόθεσμη έκβαση (CPC- 

Cerebral Performance Category, 1–2) και σχετίζονται με αυξημένη νοσοκομειακή θνητότητα 

[6]. Η παρουσία επιληπτικής καταστασης (status epilepticus) στο HEΓ είναι επίσης 

ενδεικτική κακής έκβασης. 

http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/05/briefing/2005-4100b1_03_CPC%20Scale.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m28MOhcCSA8
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 CT/MRI: Χρειάζεται προσοχή γιατί τα περισσότερα δεδομένα σχετικά με την απεικόνηση 

στην πρόγνωση μετά από καρδιακή ανακοπή προέρχονται από μικρές αναδρομικές μελέτες. 

 Η παρουσία δύο από τους 4 ακόλουθους παράγοντες προβλέπει με ακρίβεια τη φτωχή 

μακροπρόθεσμη νευρολογική έκβαση: 

o Παθολογικά αντανακλαστικά στελέχους 

o Μυόκλονος 

o ΗΕΓ μη αντιδραστικό 

o Απουσία σωματαισθητικών δυναμικών. 

 Η προσπάθεια πρόγνωσης της έκβασης μετά από καρδιακή ανακοπή χρειάζεται να 

περιλαμβάνει όλα τα δυνατά κλινικά και παρακλινικά δεδομένα. Καμμία εξέταση δεν έχει 

ικανή προγνωστική αξία για να χρησιμιποιηθεί μεμονωμένα (Εικόνα 10.9). Ο αλγόριθμος που 

ακολουθεί αφορά σε ασθενείς οι οποίοι παραμένουν σε κώμα μετά από καρδιακή ανακοπή 

και μετά την πάροδο τουλάχιστον 72 ωρών από την επαναφορά σε αυτόματη κυκλοφορία. 

 

 

Εικόνα 10.12 Αλγόριθμος πρόγνωσης ασθενούς μετά από καρδιακή ανακοπή. Μ: Μοtor response (GCS), ROSC: Return 

of Spontaneous Circulation, SSEPs: Somatosensory Evoked Potentials, NSE: Neuron Specific Enolase, HEΓ: 

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. CT: Computerized tomography (αξονική τομογραφία εγκεφάλου), MRI: Magnetic resonance 

imaging (μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου), Burst suppression: ηλεκτροεγκεφαλογραφική καταστολή, Status Epilepticus: 

επιληπτική κατάσταση. (1). Μετά τουλάχιστον 24 ώρες από την επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας σε ασθενείς που δεν 

έχουν τεθεί σε ελεγχόμενη θερμοκρασία. (2). Εγκεφαλικό οίδημα και ασαφοποίηση του ορίου λευκής/φαιάς ουσίας στην 

αξονική εγκεφάλου, υψηλής έντασης σήμα στο φλοιό και τα βασικά γάγγλια στη μαγνητική τομογραφία διάχυσης 

(diffusion). (3). Λόγος ψευδώς θετικών <5%. 

 Όπως φαίνεται και στον αλγόριθμο, η απουσία αντανακλαστικών στελέχους και η απουσία 

σωματαισθητικών δυναμικών τη μέρα 3 μετά την ανακοπή είναι προγνωστικά κακής 

έκβασης. Aπό το σημείο αυτό και μετά, όλοι οι υπόλοιποι προγνωστικοί δείκτες είναι 

λιγότερο ισχυροί και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό. 
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10.5.2.4 Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την κλινική νευρολογική εξέταση του 

ασθενούς μετά από ανακοπή; 
Η υπολειπόμενη καταστολή, οι οργανικές ανεπάρκειες (π.χ. νεφρική ανεπάρκεια, καταπληξία κ.τ.λ.) και οι 

διαταραχές της φυσιολογίας (π.χ. υποθερμία, διαταραχές των ηλεκτρολυτών, υπογλυκαιμία). 
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Ερωτήσεις 

Ερώτηση 1 
Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά: 

1. Σε περίπτωση που ένας ασθενής εμφανίζει σημεία ζωής προτεραιότητα είναι η κλήση της ομάδας 

ΚΑΑ 

2. Κατά την υποστήριξη ασθενούς χωρίς σημεία ζωής έχει προτεραιότητα η τοποθέτηση 

φλεβοκαθετήρα έναντι της τοποθέτησης ηλεκτροδίων απινιδιστή 

3. Σε ασθενή που έχει καταρρέυσει και εμφανίζει σημεία ζωής ενδέχεται να μη χρειαστεί η κλήση της 

ομάδας ΚΑΑ. 

4. Σε ασθενή χωρίς σημεία ζωής η διενέργεια συμπιέσεων προηγείται της κλήσης ομάδας ΚΑΑ. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 2 
Σε ασθενή που δεν απαντά και δεν αναπνέει φυσιολογικά, ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό; 

1. Καλούμε την ομάδα ΚΑΑ 

2. Εφαρμόζουμε 30 μαλάξεις/2 αναπνοές 

3. Συνδέουμε τα ηλεκτρόδια του απινιδωτή 

4. Όλα τα παραπάνω 

Απάντηση 
1. Σωστό 

http://dx.doi.org/10.1016/j.Resuscitation.2015.07.015
http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.018
http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.030
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2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 3 
Κατά την αναζωογόνηση ασθενούς που δεν απαντά και δεν αναπνέει φυσιολογικά 

1. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο διασωλήνωσης της τραχείας 

2. Χορηγούμε αδρεναλίνη κάθε 1 λεπτό 

3. Προκειμένου να διασφαλίσουμε τον αεραγωγό, διακόπτουμε τις θωρακικές συμπιέσεις για 1 λεπτό. 

4. Ελέγχουμε την ύπαρξη σφυγμού για πιθανή ανάταξη της κυκλοφορίας κάθε 1 λεπτό. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 4 
Μετά από επιτυχημένη ΚΑΑ χρειάζεται οπωσδήποτε 

1. Αξονική θώρακος 

2. Θεραπευτική υποθερμία 

3. Εκτίμηση ABCDE 

4. Χορήγηση αδρεναλίνης κάθε 6 λεπτά. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 5 
Η υψηλής ποιότητας ΚΑΑ εξαρτάται: 

1. Από τη διάρκεια της αναζωογόννησης 

2. Από το μέσο αγγειακής πρόσβασης 

3. Από το αίτιο της ανακοπής 

4. Από την συχνότητα και το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 6 
Σε ασθενή με άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα 

1. Δίνουμε έναν απινιδισμό 

2. Χορηγούμε αδρεναλίνη ανά 1 λεπτό 

3. Εφαρμόζουμε υποθερμία 

4. Εφαρμόζουμε ΚΑΑ 30/2 και χορηγούμε αδρεναλίνη κάθε 3-6 λεπτά. 
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Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 7 
Ένας ασθενής με άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία ανατάσσεται ηλεκτρικά με μία εφαρμογή ρεύματος και 

εμφανίζει σημεία αυτόματης κυκλοφορίας. Τι κάνετε στη συνέχεια; 

1. Χορηγείτε άλλο ένα σοκ 

2. Χορηγείτε αδρεναλίνη 1 mg 

3. Χορηγείτε οξυγόνο 

4. Συνεχίζετε ΚΑΑ 30/2 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 8 
Ένας ασθενής με απώλεια αισθήσεων εμφανίζει βραδυκαρδία 

1. Χορηγούμε ατροπίνη 

2. Τον παρακολουθούμε εφόσον έχει ψηλαφητό σφυγμό 

3. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο ισχαιμίας μυοκαρδίου 

4. Το 1 και το 3 είναι σωστά 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 9 
Κίνδυνο ασυστολίας εμφανίζει ένας ασθενής με βραδυκαρδία ο οποίος 

1. Δεν ανταποκρίνεται στην ατροπίνη 

2. Έχει παρουσιάσει στο παρελθόν ασυστολία 

3. Εμφανίζει πρώτου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό 

4. Εμφανίζει κολπική μαρμαρυγή 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 10 
Γενικά μέτρα για τη φροντίδα του ασθενούς με αρρυθμία περιλαμβάνουν 

1. Τα ABCDE, τη χορήγηση οξυγόνου και την εξασφάλιση φλεβικής πρόσβασης 

2. Τη συνεχή παρακολούθηση και την θεραπεία αναστρέψιμων αιτίων 

3. Την αξιολόγηση για την ύπαρξη αιμοδυναμικής αστάθειας 

4. Τη χορήγηση αδρεναλίνης 
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Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 11 
Ένας ασθενής με ταχυκαρδία 160/ λεπτό εμφανίζει απώλεια αισθήσεων και υπόταση. Ποιος είναι ο 

καταληλότερος χειρισμός; 

1. Αν έχει στενό QRS, βαγοτονικός χειρισμός 

2. Αν το QRS είναι στενό, β αναστολέας 

3. Αν το QRS είναι διευρυσμένο, αμιοδαρόνη 

4. Ηλεκτρική καρδιοανάταξη 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

 

Ερώτηση 12 
Στη συγχρονισμένη καρδιοανάταξη για την αντιμετώπιση ταχυκαρδίας 

1. Χορηγούμε καταστολή ή αναισθησία 

2. Διενεργούμε μέχρι 3 προσπάθειες 

3. Μπορούμε παράλληλα να χορηγήσουμε αμιοδαρόνη 

4. Χορηγούμε πρώτα αδενοσίνη 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 13 
Για την αποτελεσματική αναζωογόννηση 

1. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια του διασώστη 

2. Η απελευθέρωση του αεραγωγού προηγείται της κλίσης για βοήθεια 

3. Αν ο ασθενής αναπνέει φυσιολογικά τοποθετε’ιται σε θέση ανάνηψης 

4. Αν ο ασθενής δεν αναπνέει και δεν διαθέτουμε εξωτερικό απινιδωτή ξεκινάμε ΚΑΑ 30/2 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 14 
Ένας ασθενής με πνιγμονή 

1. Αν μπορεί να μιλήσει, έχει ήπια απόφραξη 

2. Αν δεν μιλά αλλά μπορεί να βήξει έχει ήπια απόφραξη 

3. Αν δεν έχει αποτελεσματικό βήχα έχει σοβαρή απόφραξη 

4. Αν δεν έχει αποτελεσματικό βήχα αλλά διατηρεί τις αισθήσεις του τον μετακινούμε στην ύπτια θέση. 
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Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 15 
Ποιο από τα ακόλουθα που αφορούν την εξασφάλιση αεραγωγού είναι σωστό 

1. Δεν χρειάζεται να λαρυγγοσκοπήσουμε για να τοποθετήσουμε οισοφαγοτραχειακό αεραγωγό. 

2. Δεν χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για να τοποθετήσουμε οισοφαγοτραχειακό αεραγωγό. 

3. Δεν χρειάζεται να λαρυγγοσκοπήσουμε για να τοποθετήσουμε λαρυγγική μάσκα. 

4. Δεν χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για να τοποθετήσουμε λαρυγγική μάσκα. 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 16 
Σε έναν μόλις διασωληνωμένο ασθενή δεν ακούγονται αναπνευστικοί ήχοι κατά την ακρόαση των 

πνευμόνων. Ποια είναι η πιθανότερη αιτία; 

1. Aπόφραξη του τραχειοσωλήνα. 

2. Διασωλήνωση του οισοφάγου. 

3. Πνευμοθώρακας 

4. Ρήξη κύριου βρόγχου 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 17 
Ποια από τα ακόλουθα είναι σημεία πλήρους απόφραξης του αεραγωγού; 

1. Εισπνευστικός συριγμός 

2. Αφωνία 

3. Κυάνωση 

4. Βήχας 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 18 
Ένας ασθενής έχει αρτηριακή πίεση 120/80 και 16 αναπνοές/λεπτό. Τι θεραπεία θα εφαρμόσετε εάν εμφανίζει 

το ακόλουθο ΗΚΓ. 
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Eικόνα 10.13 

1. Οξυγόνο και ενδοφλέβια αμιοδαρόνη 

2. Καταστολή και ηλεκτρική καρδιοανάταξη 

3. Οξυγόνο, καταστολή, ενδοφλάβια αμιοδαρόνη και συγχρονισμένη καρδιοανάταξη 

4. Τίποτα από τα παραπάνω 

Απάντηση 
1. Σωστό 

2. Λάθος 

3. Λάθος 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 19 
Ένας ασθενής στην εντατική εμφανίζει απώλεια αισθήσεων. Στο σχήμα φαίνεται το ΗΚΓ. Ποιά είναι η σωστή 

άμεση αντιμετώπιση; 

 

 

Eικόνα 10.14 

1. Ηλεκτρική συγχρονισμένη καρδιοανάταξη 

2. Τοποθέτηση διαφλέβιου βηματοδότη 

3. Ατροπίνη 

4. Παρακολούθηση 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 20 
Ένας ασθενής χάνει τις αισθήσεις του, είναι απνοϊκός και άσφυγμος. Η εικόνα δείχνει το ΗΚΓ. Ποιά είναι η 

καλύτερη θεραπεία; 
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Eικόνα 10.15 

1. Tοποθέτηση κεντρικής γραμμής, διασωλήνωση της τραχείας και απινίδωση. 

2. Διασωλήνωση της τραχείας, απινίδωση, τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής. 

3. Άμεση απινίδωση, διασωλήνωση, περιφερική φλέβα. 

4. Διασωλήνωση, περιφερική φλέβα και απινίδωση. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 

 

Ερώτηση 21 
Ένας ασθενής στη ΜΕΘ, αναίσθητος και απνοϊκός, έχει το ακόλουθο ΗΚΓ. Γίνεται ΚΑΑ με μάσκα και ασκό 

και θωρακικές συμπιέσεις. Ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό. 

 

 

Eικόνα 10.16 

 

1. Το ΗΚΓ είναι φυσιολογικό, χρειάζεται να σταματήσει η ΚΑΑ και να παρακολουθήσουμε τον ασθενή. 

2. Χρειάζεται άμεσα απινίδωση και επί αποτυχίας χορήγηση αμιοδαρόνης και επανάληψη της 

απινίδωσης. 

3. Χρειάζεται να συνεχίσουμε την ΚΑΑ, να διασωληνώσουμε, να χορηγήσουμε αδρεναλίνη και να 

αναζητήσουμε πιθανό αναστρέψιμο αίτιο για την ανακοπή. 

4. Χρειάζεται να εφαρμόσουμε προκάρδια πλήξη. 

Απάντηση 
1. Λάθος 

2. Λάθος 

3. Σωστό 

4. Λάθος 
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Ευρετήριο 

α, a 
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, cerebrovascular accident, 9.2.1 

υπαραχνοειδής αιμορραγία, subarachnoid haemorrhage, 8.1.3 

Αγγειοσυσπαστικά φάρμακα, vasopressive drugs, 3.2.1, 3.3.2, 7.1.1, 7.1.10 

Αδρεναλίνη, επινεφρίνη, adrenaline, epinephrine, 3.6.5, 10.4.2 

Αεραγωγός, airway, 6.1.8, 10.1.2 

Αέρια αρτηριακού αίματος, arterial blood gases, 2.1 

Αερισμός, ventilation 

διαλείπων υποχρεωτικός, intermittent mandatory, 5.3.4 

ελεγχόμενης πίεσης, pressure controlled, 5.3.2 

ελεγχόμενου όγκου, volume controlled, 5.3.1 

υποστήριξης πίεσης, pressure support, 5.3.3 

Αιμοδιαδιήθηση, haemodiafiltration, 4.2.2 

Αιμοδιήθηση, haemofiltration, 4.2.2 

Αιμοδυναμική παρακολούθηση, haemodynamic monitoring, 3.1 

Αιμοθώρακας, haemothorax, 3.4.3, 8.2.2 

Αιμοκάθαρση, haemodialysis, 4.2.7 

Αιμοκαλλιέργειες, blood cultures, 7.2.2.3 

Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο, haemolytic uremic syndrome, 9.5.11 

Αιμοπετάλια, platelets, 9.5.1, 7.1.1 

Αιμορραγία, haemorrhage, 3.3.3, 3.6.2, 9.5.10 

Ακτινογραφία, x ray 

θώρακος, thorax, 5.4, 6.1.5, 7.2.1.11, 8.2.2 

κοιλίας, abdomen, 8.4.2 

Αλκαλαιμία, alkalaemia, 2.1.5 

Αμινογλυκοσίδες, aminoglycosides, 4.1.1, 4.1.4 

Αναζωογόνηση, resuscitation, 10.1, 10.1.2, 10.2.5 

Αναιμία, anaemia, 9.5.11 

Ανακοπή, arrest, 10.1 

ενδονοσοκομειακή, 10.4.1 

Αναπνευστήρας, ventilator, 1.1.6, 5.2 

Αναπνευστική, respiratory 

αλκάλωση, alkalosis, 2.2.7,2.6 

ανεπάρκεια, failure, 2.2.1 

οξέωση, acidosis, 2.2.7, 2.5 

Ανεπάρκεια, failure 

ηπατική, hepatic, 4.1.1, 9.5.4, 9.5.6 

καρδιακή, cardiac, 3.3.3, 3.4.4, 3.4.6, 5.1.1, 6.1.3, 6.1.5, 6.2.5 

οξεία αναπνευστική, acute respiratory, 1.2.1, 6.1 

οξεία νεφρική, acute renal, 4.1 

Ανεργία, anergy, 9.1.2 

Ανομοιογένεια αερισμού αιμάτωσης, ventilation perfusion mismatch, 6.1.7.7 

Ανοσοκαταστολή, immunosuppression, 9.1 

Αντιβιοτικά, antibiotics, 7.3 

Αντίδοτα, antidotes, 9.3.3.1 

Αντιπηκτικά, anticoagulants, 2.1.1, 4.2.5, 9.5.4 

Αντιρετροϊικά, antiretrovirals, 9.1.7 

Αντιρρόπιση, compensation, 2.2.6, 2.2.7 

Αξονική τομογραφία, computerized tomography 

εγκεφάλου, brain, 10.5.1, 10.5.2.2 

θώρακος, thorax, 8.2.1, 9.1.6, 10.5.1 
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Απινίδωση, defibrillation, 10.1, 10.2, 10.3 

Αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα, weaning from the ventilator, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5 

Άποιος διαβήτης, diabetes insipidus, 4.3.2.3, 8.1.10, 8.6.6, 

Απόπτωση, apoptosis, 9.1.2 

Απόφραξη αεραγωγού, airway obstruction, 1.2.1, 10.2.2, 10.2.12 

Αρρυθμίες, arrythmias, 2.1.9, 3.4.3, 3.6.2, 3.6.5.1, 4.3.1.2, 4.3.1.5, 4.3.3.1 

Αρτηριακή πίεση, arterial pressure 

μέση, mean, 3.1.3, 3.1.4 

μέτρηση, measurement, 3.2.1 

Ασβέστιο, calcium, 4.3.1.6, 4.3.3.1, 9.3.3.1 

Ασταθής θώρακας, flail chest, 5.1.1, 8.2.1 

Ατελεκτασία, atelectasis, 5.5.2, 6.1.5, 6.1.7.5, 6.1.11.1, 6.1.11.2, 9.2.4 

Ατροπίνη, atropine, 8.3.4, 9.3.3.1, 10.4.2 

Allen’s test, Δοκιμασία Allen, 3.1.14 

 

β, b 
 

Βαζοπρεσσίνη, vasopressin, 7.1.10 

Βακτηριαιμία, bacteraemia, 7.2.2.6 

Βανκομυκίνη, vancomycin, 7.2.2.6, 7.3.7 

Βαρβιτουρικά, barbiturates, 9.3.3 

Βαρότραυμα, barotrauma, 6.2.7 

Βάσης 

έλλειμμα, 2.1.3 

περίσσεια, 2.1.3 

Βενζοδιαζεπίνες, benzodiazepines, 9.3.3, 9.3.3.1 

Βερολίνου, κριτήρια, 6.2.1 

Βιότραυμα, biotrauma, 5.5.2 

Βρογχοσκόπηση, bronchoscopy, 8.2.2 

Βρογχόσπασμος, 6.1.3, 6.1.8 

BOOP, Bronchiolitis Obliterans with Organizing Pneumonia, 7.2.1.13, 9.1.6 

Breathing, 6.1.8.2, 10.1.2 

 

γ, c, g 
 

Γαλακτική οξέωση, lactic acidosis, 3.1.12, 3.6.3 

Γαλακτικό οξύ, 3.1.12, 2.1.3 

CMV, 6.2.5, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.13 

GCS, Glascow Coma Scale, 1.4.3, 7.1.1, 8.5.3, 8.6.3, 8.6.4, 10.5.2.2 

GEDV, Global End Diastolic Volume, 3.5.1 

gram χρώση, gram stain, 7.1.11, 7.2.1.11 

 

 

δ, d 
 

Δακτυλίτιδα, digoxin, 4.3.1.3, 4.3.3.1, 9.3.3.1 

Δευτερογενής νευρολογική βλάβη, secondary neurological injury, 8.1.9 

Δευτεροπαθής περιτονίτιδα, secondary peritonitis, 7.2.3 

Δηλητηριάσεις, poisonings, 9.3 

Διαβητική κετοξέωση, diabetic ketoacidosis, 2.3.3, 2.3.4 

Διαθωρακική ηχωκαρδιογραφία, transthoracic echocardiography, 3.5.3 

Διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός, 5.3.4 

Διαστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας, diastolic pressure of the pulmonary artery, 3.4.5 

Διασωλήνωση τραχείας, tracheal intubation, 5.4, 5.5.2, 8.2.2, 8.5.2, 10.5.1 
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Διαταραχές έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης, disorders of the antidiuretic hormone secretion 

άποιος διαβήτης, diabetes insipidus, 4.3.2.3, 8.1.10, 8.6.6 

απρόσφορη έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης, innapropriate antidiuretic hormone secretion, 

4.3.2.1, 8.1.10 

Διαταραχές επιπέδου συνείδησης, disorders of the level of consciousness, 4.3.2.4, 4.3.3.1, 8.5.3, 9.2, 9.2.1, 

9.2.2, 9.2.4 

Διαταραχές ηλεκτρολυτών, electrolyte disorders, 4.3 

Διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγής, atrioventricular conduction disorders, 3.4.3 

Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, acid base disorders, 2.2.5 

αναπνευστική αλκάλωση, respiratory alkalosis, 2.2.7, 2.6 

αναπνευστική οξέωση, respiratory acidosis, 2.2.7, 2.6 

μεταβολική αλκάλωση, metabolic alcalosis, 2.2.7, 2.4 

μεταβολική οξέωση, metabolic acidosis, 2.2.7, 2.3 

Διαταραχές πήξης, clotting disorders, 9.5 

Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, disseminated intravascular coagulation, 7.1.8, 9.5.6, 9.5.7 

Διλήματα, dilemas, 1.2.2 

Διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία, transesophageal echocardiography, 3.5.3, 9.5.6, 9.5.7 

Διττανθρακικά, bicarbonate, 2.3.8 

Δοβουταμίνη, 3.6.5, 3.6.5.2 

Δυναμική υπερδιάταση, dynamic hyperinflation, 6.1.9 

Δύσπνοια, dyspnea, 6.1.8.2, 6.2.4, 8.2.2 

Disability, 8.5.1, 10.4.2 

 

ε, e 
 

Εγκαύματα, burns, 8.5, 

Εγκεφαλική αιματική ροή, cerebral blood flow, 8.1.6 

Εγκεφαλικό οίδημα, cerebral oedema, 8.1.8 

Εγκεφαλικός θάνατος, brain death, 9.2.9 

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό, cerebrospinal fluid, 8.1.4 

Εγκολεασμοί εγκεφάλου, cerebral herniations, 8.1.9 

Έγκυμοσύνη, 9.1.10 

Εμετός, vomiting, 2.4.2, 

Έμφραγμα μυοκαρδίου, myocardial infarction, 3.6.2 

Ενδείξεις εισαγωγής ασθενών στη ΜΕΘ, 1.2 

κριτήρια εισαγωγής στη ΜΕΘ, ICU admission criteria, 1.2.1 

κριτήρια εξόδου από τη ΜΕΘ, ICU discharge criteria, 1.2.2 

Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, advanced life support, 10.1, 10.4 

Επιληπτική κατάσταση, status epilepticus, 1.2.1, 10.5.2.2, 10.5.2.3 

Επιπλοκές, complications 

από καθετηριασμό πνευμονικής αρτηρίας, of pulmonary artery catheterisation, 3.4.3 

από μηχανικό αερισμό, of mechanical ventilation, 5.5 

από τοποθέτηση αρτηριακής γραμμής, of arterial line insertion, 3.2.2 

από τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα, of central venous catheter insertion, 3.1.15 

Επισκληρίδιο αιμάτωμα, epidural hematoma, , 8.1.3 

Έργο της αναπνοής, work of breathing, 5.3.1.4.2, 6.1.8, 6.1.8.2, 6.1.9 

Exposure, 8.5.1, 10.4.2 

 

ζ 
 

Ζωτική χωρητικότητα, vital capacity, 6.2.3 
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η, h 
 

Ηπαρίνη, heparin, 4.2.10, 7.1.10, 9.3.3.1, 9.5, 9.5.3, 9.5.6, 9.5.10 

HCAP, 7.1.2, 7.2.1.1, 7.2.1.5 

HFO, 6.2.7 

HSV, 9.1.8, 9.1.13 

HUS, 9.5.11, 9.5.11.2 

 

 

θ 
 

Θέση ανάνηψης, 10.2.11 

Θρέψη, nutrition, 8.6.8 

Θρομβοεμβολικά επεισόδια, thromboembolic incidents, 8.6.8, 9.4.1 

Θρομβοπενία, thrombopenia, 9.5.11.1 

Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, thrombotic thrombocytopenic purpura, 9.1.12, 9.5.11 

Θωρακικές 

κακώσεις, 8.2 

συμπιέσεις, 10.2.6 

 

ι, i 
 

Ινότροπα φάρμακα, inotropic medications, 3.2.1, 3.6.5 

Ινσουλίνη, insoulin, 2.3.4, 4.3.1.1, 9.3.3.1 

Ιστική οξυγόνωση, tissue oxygenation, 3.1.1, 3.4.2, 3.6.1 

Ιστορικό, history, 1.3 

Ισχαμία εγκεφάλου, cerebral ischaemia, 8.1.8 

ICP, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.12, 8.6.3, 8.6.8 

IF γ, 9.1.2 

IL 1, 9.1.2 

IL 6, 9.1.2 

 

κ 
 

Καθετήρας Swan-Ganz, Swan-Ganz catheter, 3.4, 3.4.1 

Καθετηριασμός κεντρικής φλέβας, central vein catheterisation, 3.3.1 

Καθετηριασμός πνευμονικής αρτηρίας, pulmonary artery catheterisation, 3.4 

Κακώσεις 

κοιλίας και πυέλου, abdominal and pelvic injyry, 8.4 

ήπατος, liver, 8.4.4 

σπονδυλικής στήλης, spinal, 8.3 

Κάλιο, potassium, 4.3.1.3 

Καρβαπενέμες, carbapenems, 7.3.9 

Καρδιακές αρρυθμίες, cardiac arrhythmias, 10.4.2 

Καρδιακή ανακοπή, cardiac arrest, 10.1.1, 10.4.1, 10.5 

Καρδιακή ανεπάρκεια, cardiac failure, 3.3.3, 3.4.4, 3.4.6 

Καρδιακή παροχή, cardiac output, 3.4.5, 3.4.7, 3.5.1 

Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, cardiopulmonary resuscitation, 8.5.1, 10.1, 10.1.2 

Καρδιογενής καταπληξία, cardiogenic shock, 3.4.6, 3.6.2, 6.1.7.5, 6.1.7.8 

Κατά λεπτό αερισμός, minute ventilation, 6.1.8.2, 6.1.13.2 1 

Κάταγμα 

κρανίου, skull fracture, 8.1.1, 

στέρνου, sternum, 8.2.1 

τραχειοβρογχικό, tracheobrochial, 8.2.2 
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Κατανάλωση οξυγόνου, oxygen consumption, 3.4.8, 3.6.5.1, 5.5.2, 7.1.7 

Καταπληξία, shock, 3.6 

καρδιογενής, cardiogenic, 3.6.2 

σηπτική, septic, 3.6.2 

υπογκαιμική, hypovolaemic, 3.6.2 

Καταστολή, sedation, 8.6.1.3 

Κεντρική φλεβική πίεση, 3.3 

Κεφαλοσπορίνες, caphalosporins, 4.1.4, 7.1.3 

Κλάσμα εξώθησης, ejection fracture, 3.1.15 

Κλίμακες βαρύτητας νόσου, severity of illness scores, 1.4 

ALI, 1.4.2 

APACHE II, 1.4.2 

GCS, 1.4.2 

SAPS II, 1.4 

SOFA, 1.4.3 

Κλινική εξέταση, clinical examination, 1.3 

Κοιλιακές αρρυθμίες, ventricular arrhythmias, 10.4.2, 10.5.1 

Κοιλιακή μαρμαρυγή, ventricular fibrillation, 2.1.9, 10.2, 10.4.2 

Κοιλιακή ταχυκαρδία, ventricular tachycardia, 10.4.2 

Κοιλιακή υπέρταση, abdominal hypertension, 9.4.3 

Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, atrioventricular block, 3.4.3, 4.3.1.5, 9.3.2, 10.4.2 

Κόπωση αναπνευστικών μυών, respiratory muscle fatigue, 5.1.1, 6.1.8.1 

Κορεσμός αιμοσφαιρίνης μικτού φλεβικού, mixed venous oxygen haemoglobin saturation, 3.4.5, 3.4.8 

Κρανιοεγκεφαλική κάκωση, traumatic brain injury, 8.1 

Κριτήρια εισόδου στη ΜΕΘ, 1.2.1 

Κυκλοφορική καταπληξία, circulatory shock, 3.6.5, 6.1.7.4 

Κυτταροκίνες, cytokines, 6.2.3, 6.2.7, 7.1.5, 8.1.10, 9.1.2 

Κυψελιδοαρτηριακή διαφορά οξυγόνου, 5.1.1 

Κώμα, coma, 8.3.2, 8.5.4, 9.2, 9.2.1, 9.3.1, 9.3.3 

 

λ, l 
 

Λευκοπενία, leukopenia, 9.1.9 

Λοιμώξεις, infections 

αναπνευστικού, respiratory, 6.2.5, 7.2.1 

από ενδαγγειακούς καθετήρες, catheter related, 7.1.2, 7.2.2, 9.2.4 

 

μ, m 
 

Μαγνήσιο, 4.3.3.1 

Mαννιτόλη, mannitol, 4.3.2.1, 8.6.4.1 

Μάσκα οξυγόνου, oxygen mask, 6.1.13.2.3, 6.1.13.2.4 

Venturi, 6.1.1.3.2.2 

Μεροπενέμη, Meropenem, 7.2.2.6 

Μέση αρτηριακή πίεση, mean arterial pressure, 3.1.3 

Μεταβολική αλκάλωση, metabolic alkalosis, 2.2.7, 2.4 

Μεταβολική οξέωση, metabolic acidosis, 2.2.7, 2.3 

Μεταμόσχευση, transplantation, 9.1.8 

Μεταφόρτιο, afterload, 3.1.6 

Μετεγχειρητική, postoperative 

ατελεκτασία, atelectasis, 6.1.11.1 

οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, acute respiratory failure, 6.1.11 

Μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης, central venous pressure measurement, 3.1.13 

Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός, non invasive mechanical ventilation, 5.6.5, 6.1.13.2.5 
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Μηχανικός αερισμός, mechanical ventilation, 5.1.1 

Μοντέλο 

διάγνωσης, 1.2.1 

προτεραιότητας1.2.1 

φυσιολογικών παραμέτρων1.2.1 

Μικροβιακή αντοχή, microbial resistance, 9.1.3 

Μυοπάθεια βαρέως πάσχοντα, critical illness myopathy, 6.1.3, 9.2.4 

MAP, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 

MRI, 8.4.2, 10.5.2.2 

 

ν, n 
 

Ναλοξόνη, naloxone, 9.3.3.1 

Νάτριο, sodium, 4.1.6, 4.3.2.1 

Νευρογενές πνευμονικό οίδημα, neurogenic pulmonary oedema, 8.1.10, 8.1.11, 8.3.3 

Νευρογενής καταπληξία, neurogenic shock, 3.6.2 

Νεφρική ανεπάρκεια, renal failure, 4.1 

Νεφρική σωληναριακή οξέωση, renal tubular acidosis, 2.3.2 

Νεφρική υποκατάσταση, renal replacement, 4.2.2 

Νοραδρεναλίνη (νορεπινεφρίνη), noradrenaline (norepinephrine), 3.6.5.1, 8.1.10 

Νοσοκομειακές λοιμώξεις, nosocomial infection, 9.2.4, 10.4.1 

Νοσοκομειακή πνευμονία, nosocomial pneumonia, 7.1.2, 7.2.1.1, 7.2.1.3 

Ντοπαμίνη, dopamine, 3.6.5.3, 7.1.10 

NAVA, 5.3.1.4.2, 5.3.6 

NCSE, 9.2.2 

NSE, 10.5.2.2 

 

ο 
 

Όγκος παλμού, stroke volume, 3.1.5, 3.1.6 

Οξαιμία,acidaemia, 2.1.5 

Οξέωση, acidosis 

αναπνευστική, respiratory, 2.2.7, 2.5 

μεταβολική, metabolic, 2.2.7, 2.6 

Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, acute respiratory failure, 6.1 

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια, acute renal failure, 4.1 

Οξεία πνευμονική βλάβη, acute lung injury, 6.1.2 

Οξεία σωληναριακή νέκρωση, acute tubular necrosis, 4.1.6 

Οξεοβασική ισορροπία, acid base balance, 2.2.5 

Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, acute myocardial infarction, 1.2.1, 3.6.2, 8.3.4 

Οξύ πνευμονικό οίδημα, acute pulmonary oedema, 4.2.1, 6.1.2, 6.1.6, 6.1.7.5, 6.2.5 

Οξυγονοθεραπεία, oxygen therapy, 6.1.7.2, 6.1.13.2, 8.2.1 

Οξυμετρία, oxymetry, 3.1.2, 3.1.10 

Οπιοειδή, opioids, 9.3, 9.3.3 

Ουδετεροπενία, neutropenia, 9.1.4 

 

π, p 
 

Παλμική οξυμετρία, palmic oxymetry, 3.1.2, 3.1.10 

Παράδοξη κινητικότητα θωρακικού τοιχώματος, flail chest, 5.1.1, 8.2.1 

Παρακολούθηση (monitoring) 

αερίων αίματος, blood gas, 2.1 

ενδοκράνιας πίεσης, of the intracranial pressure, 8.1.7 

Παραλήρημα, delirium, 9.2.6 
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Περιεγχειρητική νοσηρότητα, perioperative morbidity, 9.4.1 

Πίεση άρδευσης εγκεφάλου, cerebral perfusion pressure, 8.1.5 

Πίεση ενσφήνωσης πνευμονικών τριχοειδών, pulmonary capillary occlusion pressure, 3.4.4, 3.4.6 

Πλασμαφαίρεση, plasmapheresis, 9.1.12, 9.5.11.2 

Πνευμοθώρακας, pneumothorax, 3.4.3, 8.2.2, 8.2.4, 10.1.1 

Πνευμομεσοθωράκιο, pneumomediastinum, 5.5.2, 8.2.2 

Πνευμονία, pneumonia, 6.2.2, 7.1.2, 7.2.1.1 

Πνευμονική βλάβη από τον αναπνευστήρα, ventilator induced lung injury, 6.2.7 

Πνευμονική εμβολή, pulmonary embolism, 2.2.4, 2.2.9, 3.4.4, 3.6.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7.5 

Πνευμονική θλάση, pulmonary contusion, 6.2.2, 8.2.2 

Πνευμονική υπέρταση, pulmonary hypertension, 3.4.4, 7.1.10 

Πνευμονικό οίδημα, pulmonary oedema, 3.5.1, 4.2.1, 6.1.2, 6.1.6, 6.1.7.4, 6.1.7.5, 6.1.7.8, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 

8.3.3, 8.3.4 

Πνιγμονή, 10.2.1, 10.2.12 

Πολυνευροπάθεια, polyneuropathy, 9.2.4, 9.2.5 

Πολυτραυματίας, 8.1.1, 8.2.3, 8.2.5, 8.4.3, 8.5, 8.6 

Πολυοργανική ανεπάρκεια, myltiple organ failure, 4.1.1, 6.2.6, 7.1.5, 7.2.1.2, 9.2.8, 9.5.7 

Προφόρτιο, preload, 3.1.6, 3.1.15, 3.3.1, 3.4.4, 3.5.1, 3.6.2 

Πρωτοπαθής περιτονίτιδα, primary peritonitis, 7.2.3.1 

Πυρετός, pyrexia, fever, 2.3.4, 8.1.6, 9.5.11.1 

 

ρ, r 
 

Ρήξη, rupture 

αορτής, aortic, 8.2.3 

διαφράγματος, diaphragmatic, 8.2.1, 8.4 

ήπατος, hepatic, 8.4.4 

θωρακικού πόρου, of the thoracic duct, 8.2.3 

καρδιάς, cardiac, 8.2.3 

οισοφάγου, oesophageal, 8.2.3 

παγκρέατος, pancreatic, 8.4.6 

πνευμονικής αρτηρίας, pulmonary arterial, 3.4.3 

σπλήνα, splenic, 8.4.5 

RIFLE, 4.1.3 

Racoon eyes, 8.1.1, 8.5.1 

 

 

σ,s 
 

Σηπτική καταπληξία, septic shock, 7.1.1, 7.1.6 

Σήψη, sepsis, 3.3.3, 3.4.6, 4.1.4, 4.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11, 

Σις - ατρακούριο, cis – atracurium, 8.6.1.3 

Σοκ, 3.4.6, 3.6.1, 3.6.2, 9.6.1.1 

Σπονδυλική στήλη, spinal cord, 8.3, 8.3.1, 8.3.3 

Στοματοτραχειακή διασωλήνωση, orotracheal intubation, 8.6.8 

Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός, 5.3.4 

Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, syndrome of respiratory distress, 6.2 

Συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση, continuous venovenous hemofiltration, 4.2.2 

Συστηματικές αρτηριακές αντιστάσεις, systemic arterial resistance, 3.4.1, 3.4.6, 3.6.5.2, 3.6.1.1, 9.6.1.1 

Σχέση αερισμού αιμάτωσης, 6.1.7.6, 6.1.7.7 

SAPS II, 1.4 

SCUF, 4.2.2 

SIMV, 5.3, 5.3.4 

SIRS, 7.1.1, 7.1.3 
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SOFA, 1.4 

SSEPs, 10.5.2.2 

 

τ,t 
 

Τελοδιαστολική πίεση, end diastolic pressure,3.4.4, 3.4.6 

Τελοδιαστολικός όγκος, end diastolic volume, 3.1.6 

Τηλεϊατρική, 1.1.8 

Τιγκεκυκλίνη, Tigecycline, 7.3.9 

Τραχειοστομία, tracheostomy, 5.6.5, 8.2.2, 8.6.8 

Τροπονίνη, troponin, 7.1.11 

TGF β, 9.1.2 

TMX, 9.1.13 

TNF α, 6.2.3, 8.1.10, 9.1.2 

T- piece, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5 

Triggering, 5.3.1.4.1, 5.3.1.4.2 

TTP, 9.5.11, 9.5.11.1, 9.5.11.2 

 

υ 
 

Υγρά, fluids, 2.3.4, 3.1.1, 3.1.2 

Υπεραερισμός, hypoventilation, 2.1.9 

Υπερασβεστιαιμία, hypercalcaemia, 4.3.3.1 

Υπέρηχοι, ultrasound, 3.1.15 

Υπερκαλιαιμία, hyperkalaemia 4.3.1.4 

Υπερκαπνία, hypercapnia, 2.2.3 

Υπερνατριαιμία, hypernatraemia, 4.3.2.3, 4.3.2.4, 4.3.2.5 

Υπερφωσφαταιμία, hyperphosphataemia, 4.2.1, 4.3.3.1 

Υποασβεστιαιμία, hypocalcaemia, 4.3.3.1 

Υπογλυκαιμία, hypoglycaemia, 8.5.4, 9.2.1 

Υποδόριο εμφύσημα, subcutaneous emphysema, 5.5.2, 8.2.2 

Υποθερμία, hypothermia, 8.4.3, 9.3.3, 9.4.1 

Υποκαλιαιμία, hypokalaemia, 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.1.3 

Υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας, 4.3.1.6 

Υπομαγνησιαιμία, hypomagnesaemia, 4.3.3.1 

Υπονατριαιμία, hyponatraemia, 4.2.1, 4.3.2.1, 4.3.2.2, 8.1.8, 8.6.6 

Υποξαιμία, hypoxemia, 2.2.2, 5.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7.1, 6.1.7.3, 6.1.7.4, 8.1.2, 8.1.6, 9.2.1, 9.2.4 

Υπογκαιμική καταπληξία, hypovolemic shock, 3.4.2, 3.6.2 

Υποσκληρίδιο αιμάτωμα, 8.1.3, 9.2.1 

Υπόταση , hypotension, 3.2.1, 3.6.3, 3.6.4, 4.2.6, 7.1.1, 8.1.12, 8.2.4, 8.2.5, 9.1.9 

Υποφωσφαταιμία, hypophosphataemia, 2.1.9, 4.3.3.1, 9.2.1 

 

φ 
 

Φαινυτοΐνη, Phenytoin, 8.6.1.3, 9.6.1.2 

Φεντανύλη, Fentanyl, 8.5.6 

Φλεβοθρόμβωση εν τω βάθει, deep venous thrombosis, 9.2.4 

Φλεβοκομβική βραδυκαρδία, sinus bradycardia, 4.3.1.2 

Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια, cortical adrenal insufficiency, 9.6.1.1 

Φλουμαζενίλη, flumazenil, 8.5.4 

Φυσιοθεραπεία, physiotherapy, 1.2.3 

Φώσφορος, phosphorus, 4.3.3 

Φωτοκινητικό αντανακλαστικό κόρης, light pupillary reflex, 10.5.2.2 
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v 
 

VAP, 1.2.3, 7.1.2, 7.2.1.1, 7.2.1.9, 7.2.1.13, 7.2.1.14, 7.2.1.15, 7.3.5 

VAT, 7.1.2, 7.2.1.1 

VISA, 7.3.7, 7.3.9 

VRE, 7.2.2.6, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.9 

VRSA, 7.3.7, 7.3.9 

 

χ 
 

Χάσμα ανιόντων, anion gap, 2.3.2 

Χρόνια αναπνευστική οξέωση, chronic respiratory acidosis, 2.2.7 

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, chronic obstructive pulmonary disease 

Χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα, chronic subdural hematoma, 8.1.3 

Χυλοθώρακας, chylothorax, 8.2.3 

 

ψ 
 

Ψευδοϋπερκαλιαιμία, pseudohyperkalaemia, 4.3.1.4 

Ψευδοϋπονατριαιμία, pseudohyponatraemia, 4.3.2.1 

 

ω 
 

ωσμωτικό χάσμα, osmotic gap, 2.3.5 

ωσμωτικότητα ορού, serum osmolality, 2.3.5, 4.3.2.1 
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	3.4.5 Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές των διαφόρων παραμέτρων κατά τον καθετηριασμό της πνευμονικής αρτηρίας;
	3.4.6 Σε ποιες καταστάσεις η πίεση ενσφήνωσης (PCWP) δεν εκφράζει την τελοδιαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας (Left Ventricular End Diastolic Pressure, LVEDP);
	3.4.7 Πώς μετράται η καρδιακή παροχή με τον καθετήρα πνευμονικής αρτηρίας;
	3.4.8 Τι πληροφορίες μας δίνει ο κορεσμός του μεικτού φλεβικού αίματος σε οξυγόνο;

	3.5 Άλλες τεχνικές συνεχούς αιμοδυναμικής παρακολούθησης
	3.5.1 Διαπνευμονική θερμοαραίωση
	3.5.2 Ανάλυση σφυγμικού κύματος
	3.5.3 Υπερηχοκαρδιογράφημα διαθωρακικό και διοισοφάγειο

	3.6 Καταπληξία
	3.6.1 Τι είναι η καταπληξία (σοκ);
	3.6.2 Ποια είναι τα είδη της καταπληξίας (σοκ);
	3.6.3 Ποια είναι τα κλινικά χαρακτηριστικά της καταπληξίας;
	3.6.4 Ποια είναι τα στάδια της καταπληξίας;
	3.6.5 Ποια είναι τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στην καταπληξία;
	3.6.5.1 Νορεπινεφρίνη
	3.6.5.2 Δοβουταμίνη
	3.6.5.3 Ντοπαμίνη
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	Ερώτηση 11
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	Ερώτηση 12
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	Κεφάλαιο 4 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια και διαταραχές των ηλεκτρολυτών
	4.1 Οξεία νεφρική ανεπάρκεια (ΟΝΑ)
	4.1.1 Ποιες είναι οι συνηθέστερες αιτίες οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στη ΜΕΘ;
	4.1.2 Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στη ΜΕΘ;
	4.1.3 Ποια είναι η πρόγνωση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στη ΜΕΘ;
	4.1.4 Ποιοι παράγοντες δρουν συνεργικά στην εμφάνιση τοξικότητας από αμινογλυκοσίδες;
	4.1.5 Ποιοι παράγοντες δρουν συνεργικά για την εμφάνιση τοξικότητας από ενδοφλέβια σκιαγραφικά;
	4.1.6 Σε ποιες περιπτώσεις οξείας νεφρικής ανεπάρκειας η κλασματική απέκκριση του νατρίου είναι μειωμένη;

	4.2 Θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης
	4.2.1 Ποιες είναι οι ενδείξεις νεφρικής υποκατάστασης στη ΜΕΘ;
	4.2.2 Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούμε για νεφρική υποκατάσταση στη ΜΕΘ;
	4.2.3 Ποιοι είναι οι μηχανισμοί μεταφοράς ουσιών κατά τη θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης;
	4.2.4 Ποια χαρακτηριστικά των μεμβρανών επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των φίλτρων αιμοδιήθησης;
	4.2.5 Τι περιέχουν τα υγρά αντικατάστασης που χρησιμοποιούνται στη νεφρική υποκατάσταση;
	4.2.6 Ποιες είναι οι επιπλοκές της συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης;
	4.2.7 Τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα έχει η διαλείπουσα αιμοκάθαρση σε βαριά πάσχοντες ασθενείς;
	4.2.8 Ποια είναι η θέση της περιτοναϊκής κάθαρσης στη ΜΕΘ;
	4.2.9 Πώς εκτιμάμε τη δόση και την επάρκεια της θεραπείας νεφρικής υποκατάστασης;
	4.2.10 Πώς γίνεται αντιπηξία κατά τη διάρκεια της συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης;

	4.3 Διαταραχές των ηλεκτρολυτών
	4.3.1 Διαταραχές του καλίου
	4.3.1.1 Ποια είναι τα αίτια της υποκαλιαιμίας (Κ < 3.5 mmol/L);
	4.3.1.2 Ποια κλινικά ευρήματα δηλώνουν υποκαλιαιμία απειλητική για τη ζωή;
	4.3.1.3 Πώς θεραπεύουμε την υποκαλιαιμία;
	4.3.1.4 Ποια είναι τα αίτια της υπερκαλιαιμίας (K > 5.5 mmol/L);
	4.3.1.5 Ποιες είναι οι κλινικές εκδηλώσεις της υπερκαλιαιμίας;
	4.3.1.6 Πώς αντιμετωπίζεται η υπερκαλιαιμία;

	4.3.2 Διαταραχές του νατρίου
	4.3.2.1 Ποια είναι τα αίτια της υπονατριαιμίας (Νa < 135 mmol/L);
	4.3.2.2 Πώς αντιμετωπίζεται η υπονατριαιμία;
	4.3.2.3 Πού οφείλεται η υπερνατριαιμία (Na > 145 mmol/L);
	4.3.2.4 Ποιες είναι οι κλινικές εκδηλώσεις της υπερνατριαιμίας;
	4.3.2.5 Ποια είναι η θεραπεία της υπερνατριαιμίας;

	4.3.3 Διαταραχές του ασβεστίου, του μαγνησίου και του φωσφόρου
	4.3.3.1 Πώς αντιμετωπίζουμε τις διαταραχές του ασβεστίου, του μαγνησίου και του φωσφόρου;
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	Κεφάλαιο 5 Μηχανικός Αερισμός
	5.1 Εισαγωγικά για τον μηχανικό αερισμό
	5.1.1 Ποια είναι τα κριτήρια έναρξης και ποιοι είναι οι στόχοι του μηχανικού αερισμού;

	5.2 Ποιες είναι οι κύριες μεταβλητές του αναπνευστήρα θετικής πίεσης;
	5.2.1 Μεταβλητή ενεργοποίησης.
	5.2.1.1 Μεταβλητή ενεργοποίησης χρόνου.
	5.2.1.2 Μεταβλητή ενεργοποίησης πίεσης ή ροής.


	5.3 Ποιες είναι οι βασικές τεχνικές μηχανικού αερισμού;
	5.3.1 Μηχανικός αερισμός ελεγχόμενου όγκου (Volume Control)
	5.3.1.1 Από τι εξαρτάται η πίεση που αναπτύσσεται στο σύστημα στον μηχανικό αερισμό Volume Control;
	5.3.1.2 Ποιες μεταβλητές ρυθμίζονται στον αναπνευστήρα στο Volume Control;
	5.3.1.3 Τι θα συμβεί αν ένας ασθενής που αερίζεται με Volume Control κάνει δικές του αναπνευστικές προσπάθειες;
	5.3.1.4 Πώς διεγείρει ο ασθενής τον αναπνευστήρα όταν κάνει δικές του εισπνευστικές προσπάθειες;
	5.3.1.4.1 Pressure triggering
	5.3.1.4.2 Flow triggering


	5.3.2 Μηχανικός αερισμός ελεγχόμενης πίεσης (Pressure Control)
	5.3.2.1 Ποιες μεταβλητές ρυθμίζονται στον μηχανικό αερισμό ελεγχόμενης πίεσης;
	5.3.2.2 Τι θα συμβεί αν ένας ασθενής που αερίζεται με pressure control κάνει δικές του αναπνευστικές προσπάθειες;

	5.3.3 Μηχανικός αερισμός υποστήριξης πίεσης (Pressure Support)
	5.3.3.1 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του αερισμού υποστήριξης πίεσης έναντι του αερισμού ελεγχόμενης πίεσης και ελεγχόμενου όγκου;

	5.3.4 Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός
	5.3.5 Σε τι διαφέρει η μηχανική υποστήριξη με συνεχή θετική πίεση (Continuous Positive Airway Pressure Ventilation, CPAP) από τη θετική τελοεκπνευστική πίεση (Positive End Expiratory Pressure, PEEP);
	5.3.6 Άλλα μοντέλα μηχανικού αερισμού

	5.4 Παρακολούθηση των ασθενών που βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό
	5.5 Επιπλοκές του μηχανικού αερισμού
	5.5.1. Κυκλοφορικό σύστημα
	5.5.2. Αναπνευστικό σύστημα

	5.6 Αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα
	5.6.1 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την αποδέσμευση ενός ασθενούς από τον αναπνευστήρα;
	5.6.2 Ποιοι δείκτες προβλέπουν την επιτυχή αποδέσμευση του ασθενούς από τον αναπνευστήρα;
	5.6.2.1 Πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται οι δείκτες προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα και να μειωθεί η ολική διάρκεια του μηχανικού αερισμού;

	5.6.3 Αρχική δοκιμασία αυτόματης αναπνοής
	5.6.3.1 Ποια σημεία δυσανεξίας επιβάλλουν την επαναφορά του ασθενούς σε μηχανικό αερισμό;

	5.6.4 Ποιο ποσοστό ασθενών ολοκληρώνουν επιτυχώς τη δοκιμασία αυτόματης αναπνοής;
	5.6.5 Ποιες τακτικές μπορούμε να εφαρμόσουμε για να πετύχουμε την αποδέσμευση του ασθενούς από τον αναπνευστήρα;
	5.7 Ποιες είναι οι διαφορές στα μοντέλα μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού συγκριτικά με εκείνα που εφαρμόζονται σε διασωληνωμένους ασθενείς;
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	Κεφάλαιο 6 Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και ARDS
	6.1 Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια
	6.1.1 Πώς ορίζεται η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια;
	6.1.1.1 Γιατί το όριο της ΡaO2 είναι 60 mmHg;

	6.1.2 Ποιοι είναι οι τύποι της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας;
	6.1.3 Ποια νοσήματα προκαλούν οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια;
	6.1.4 Ποια είναι τα κλινικά σημεία της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας;
	6.1.5 Πώς η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να κατευθύνει τη διάγνωση στην οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια;
	6.1.6 Ποια είναι η διαφορική διάγνωση της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας σε ασθενείς με χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ);
	6.1.7 Υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια (Τύπος Ι)
	6.1.7.1 Ποια είναι τα αίτια της υποξαιμίας;
	6.1.7.2 Ποια είναι η σημασία της χαμηλής FiO2;
	6.1.7.3 Ποια είναι η αξία του υπολογισμού της κυψελιδοαρτηριακής διαφοράς της µερικής πίεσης του οξυγόνου (ΡΑ-αO2);
	6.1.7.4 Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί υποξαιμίας στη ΜΕΘ;
	6.1.7.5 Ποια είναι τα κυριότερα αίτια υποξαιµικής αναπνευστικής ανεπάρκειας;
	6.1.7.6 Περιγράψτε τη σχέση αερισμού/αιμάτωσης σε φυσιολογικό πνεύμονα
	6.1.7.7 Πώς η ανομοιογένεια αερισμού/αιμάτωσης στον φυσιολογικό πνεύμονα επηρεάζει την τοπική PCO2 και PO2;
	6.1.7.8 Ποιες είναι οι συνηθέστερες αιτίες του βραχυκυκλώματος;
	6.1.7.9 Ποιες είναι οι θεραπείες για την υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια σε συνδυασμό με τη χρήση μηχανικού αερισμού θετικής πίεσης;

	6.1.8 Υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια (Τύπος ΙΙ)
	6.1.8.1 Ποιες είναι οι αιτίες της υπερκαπνίας και της υπερκαπνικής αναπνευστικής ανεπάρκειας;
	6.1.8.2 Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε το αίτιο της υπερκαπνίας;

	6.1.9 Πώς η ύπαρξη χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) μπορεί να επηρεάσει το έργο της αναπνοής;
	6.1.10 Ποιες είναι οι συνέπειες της πνευμονικής υπερδιάτασης στη μηχανική της αναπνοής;
	6.1.11 Περιεγχειρητική οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (Τύπος ΙΙΙ)
	6.1.11.1 Ποια είναι τα αίτια της μετεγχειρητικής ατελεκτασίας;
	6.1.11.2 Πώς αντιμετωπίζεται η μετεγχειρητική ατελεκτασία;

	6.1.12 Η καταπληξία ως αίτιο οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας (Τύπος IV)
	6.1.13 Θεραπεία της αναπνευστικής ανεπάρκειας
	6.1.13.1 Ποια μέσα περιλαμβάνει η επείγουσα ανάνηψη και ποια η συνεχιζόμενη φροντίδα στην οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια;
	6.1.13.2 Με ποια μέσα εφαρμόζεται η οξυγονοθεραπεία στην αναπνευστική ανεπάρκεια;
	6.1.13.2.1 Ρινική κάνουλα
	6.1.13.2.2 Μάσκα Venturi
	6.1.13.2.3 Μάσκα προσώπου με δεξαμενή οξυγόνου
	6.1.13.2.4 Σύστημα ανάνηψης με ασκό-μάσκα-βαλβίδα
	6.1.13.2.5 Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός θετικής πίεσης (ΜΕΜΑ).
	6.1.13.2.6 Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής



	6.2 Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS)
	6.2.1 Πώς ορίζεται το ARDS;
	6.2.2 Ποιες κλινικές καταστάσεις προκαλούν ARDS;
	6.2.3 Ποιοι είναι οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν στην εμφάνιση του ARDS;
	6.2.4 Ποια είναι η κλινική και εργαστηριακή εικόνα του ARDS;
	6.2.5 Ποια είναι η διαφορική διάγνωση του ARDS;
	6.2.6 Ποια είναι η πρόγνωση του ARDS;
	6.2.7 Ποια είναι η θεραπεία του ARDS;
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	Κεφάλαιο 7 Σήψη, λοιμώξεις και αντιβιοτικά στη ΜΕΘ
	7.1 Σήψη
	7.1.1 Ορισμοί
	7.1.2 Ποιες είναι οι συνηθέστερες λοιμώξεις στη ΜΕΘ;
	7.1.3 Τι είναι η συστηματική φλεγμονώδης απόκριση (Systemic Inflammatory Response Syndrome, SIRS);
	7.1.4 Ποια η διαφορά μεταξύ του SIRS και της σήψης;
	7.1.5 Ποια είναι η παθογένεια της οργανικής δυσλειτουργίας στην σήψη;
	7.1.6 Ποια είναι τα μικροβιακά αίτια της σηπτικής καταπληξίας (septic shock);
	7.1.7 Ποιες είναι οι σημαντικότερες παθοφυσιολογικές διαταραχές στο σηπτικό σοκ;
	7.1.8 Ποια είναι τα κύρια κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα στο σηπτικό σοκ;
	7.1.9 Υπάρχει ποικιλία στην απάντηση και την έκβαση των ασθενών με σήψη;
	7.1.10 Ποιες είναι οι βασικές αρχές αντιμετώπισης της σοβαρής σήψης και της σηπτικής καταπληξίας στη ΜΕΘ;
	7.1.11 Τι περιλαμβάνει ο αρχικός διαγνωστικός έλεγχος στον ασθενή με σήψη;

	7.2 Λοιμώξεις στη ΜΕΘ
	7.2.1 Λοιμώξεις του αναπνευστικού
	7.2.1.1 Ποιες είναι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού που συναντάμε συχνότερα στους ασθενείς της ΜΕΘ;
	7.2.1.2 Πώς ορίζουμε την πνευμονία της κοινότητας και ποια είναι τα κύρια παθογόνα που εμπλέκονται σ’ αυτή;
	7.2.1.3 Πώς ορίζεται η νοσοκομειακή πνευμονία;
	7.2.1.4 Πώς ορίζουμε την πνευμονία που σχετίζεται με τις υπηρεσίες υγείας;
	7.2.1.5 Σε τι διαφέρει η πνευμονία που σχετίζεται με τις υπηρεσίες υγείας (HCAP) από την πνευμονία της κοινότητας (CAP);
	7.2.1.6 Πώς ορίζεται η πνευμονία του αναπνευστήρα;
	7.2.1.7 Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού που σχετίζονται με τον αναπνευστήρα;
	7.2.1.8 Ποιος είναι ο ρόλος των βιολογικών μεμβρανών (biofilm) στην παθογένεια των λοιμώξεων;
	7.2.1.9 Ποια είναι η παθοφυσιολογική εξέλιξη της πνευμονίας του αναπνευστήρα;
	7.2.1.10 Ποια είναι τα κριτήρια υποψίας για την πνευμονία του αναπνευστήρα;
	7.2.1.11 Πώς τεκμηριώνεται μικροβιολογικά η διάγνωση της πνευμονίας του αναπνευστήρα;
	7.2.1.12 Ποια είναι τα μικρόβια που ενέχονται συνηθέστερα στην παθογένεια της πνευμονίας του αναπνευστήρα;
	7.2.1.13 Ποια νοσήματα συνιστούν τη διαφορική διάγνωση της πνευμονίας του αναπνευστήρα;
	7.2.1.14 Ποια είναι τα μέτρα πρόληψης της πνευμονίας του αναπνευστήρα;
	7.2.1.15 Αλγόριθμος προσέγγισης και αντιμετώπισης της VAP

	7.2.2 Λοιμώξεις από κεντρικούς αγγειακούς καθετήρες
	7.2.2.1 Πώς προκαλούνται οι λοιμώξεις των κεντρικών αγγειακών καθετήρων;
	7.2.2.3 Πώς ορίζονται οι λοιμώξεις από κεντρικούς αγγειακούς καθετήρες (Catheter-related Bloodstream Infections-CRBSI);
	7.2.2.4 Ποια είναι τα συχνότερα μικροβιακά αίτια των λοιμώξεων από κεντρικούς αγγειακούς καθετήρες;
	7.2.2.5 Πώς προλαμβάνονται οι λοιμώξεις των κεντρικών αγγειακών καθετήρων;
	7.2.2.6 Πώς αντιμετωπίζονται οι λοιμώξεις των κεντρικών αγγειακών καθετήρων;

	7.2.3 Ενδοκοιλιακές Λοιμώξεις
	7.2.3.1 Ποια παθογόνα (κυρίως) ενέχονται στη δευτεροπαθή και ποια στην τριτοπαθή περιτονίτιδα;


	7.3 Κύρια αντιβιοτικά στη ΜΕΘ
	7.3.1 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επαρκή και κατάλληλη χρήση των αντιβιοτικών στη ΜΕΘ;
	7.3.2 Ποια είναι τα πολυανθεκτικά μικρόβια που συναντάμε συχνά ως αίτια λοίμωξης στη ΜΕΘ;
	7.3.3.Tι είναι τα ESBL παθογόνα;
	7.3.4 Πώς επιλέγουμε αντιβιοτική αγωγή στη ΜΕΘ ανάλογα με το πιθανό παθογόνο;
	7.3.5 Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση VAP από πολυανθεκτικά παθογόνα;
	7.3.6 Ποια εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία ενδείκνυται για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού στη ΜΕΘ όταν υπεύθυνο παθογόνο δεν είναι πιθανά πολυανθεκτικό στέλεχος και ποια όταν είναι πολυανθεκτικό;
	7.3.7 Ποιες είναι οι ενδείξεις για τη χρήση της βανκομυκίνης και της λινεζολίδης στη ΜΕΘ;
	7.3.8 Τι είναι η δαπτομυκίνη και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται στη ΜΕΘ;
	7.3.9 Τι είναι η τιγκεκυκλίνη και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται στη ΜΕΘ;
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	Κεφάλαιο 8 Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολυτραυματίας
	8.1 Κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ)
	8.1.1 Με ποια κάκωση σχετίζεται η ακόλουθη εικόνα σε τραυματία;
	8.1.2 Ποιοι είναι οι μηχανισμοί πρωτογενούς και ποιοι οι μηχανισμοί δευτερογενούς νευρολογικής βλάβης στην ΚΕΚ;
	8.1.3 Πώς ταξινομούνται οι τραυματικές ενδοκράνιες αιμορραγίες;
	8.1.4 Πώς προκαλείται η ενδοκράνια υπέρταση;
	8.1.5 Ποια είναι η πίεση άρδευσης του εγκεφάλου;
	8.1.6 Από τι εξαρτάται ο εγκεφαλικός όγκος αίματος (CBV) και η εγκεφαλική αιματική ροή (CBF);
	8.1.7 Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούμε για την παρακολούθηση της ενδοκράνιας πίεσης;
	8.1.8 Ποιοι είναι οι τύποι του εγκεφαλικού οιδήματος;
	8.1.9 Τι είναι ο εγκολεασμός; Ποιους τύπους εγκολεασμού γνωρίζετε;
	8.1.10 Ποιοι είναι οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί της ΚΕΚ και της ενδοκράνιας υπέρτασης;
	8.1.11 Ποια προβλήματα από το αναπνευστικό μπορεί να συνοδεύουν την κρανιοεγκεφαλική κάκωση;
	8.1.12 Ποια προβλήματα από το καρδιαγγειακό μπορεί να εμφανίσει ένας ασθενής με κρανιοεγκεφαλική κάκωση;

	8.2 Κακώσεις του θώρακα
	8.2.1 Ποια είναι η αντιμετώπιση των κακώσεων του θωρακικού τοιχώματος;
	8.2.2 Ποια είναι η αντιμετώπιση των κακώσεων των αεραγωγών και του πνευμονικού παρεγχύματος;
	8.2.3 Ποιες κακώσεις άλλων ενδοθωρακικών οργάνων χρειάζεται να σκεφτούμε σε έναν πολυτραυματία;
	8.2.4 Τι είναι η τριάδα του Beck;
	8.2.5 Ποιες είναι οι αιτίες εμμένουσας ανεξήγητης υπότασης σε πολυτραυματία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ);

	8.3 Κακώσεις σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού.
	8.3.1 Πώς θέτουμε τη διάγνωση κάκωσης της σπονδυλικής στήλης;
	8.3.2 Ποια είναι τα σημεία που θέτουν την υποψία για κάκωση του νωτιαίου μυελού σε ασθενή που βρίσκεται σε κώμα;
	8.3.3 Ποιοι ασθενείς με κάκωση της σπονδυλικής στήλης έχουν ένδειξη εισαγωγής στη ΜΕΘ;
	8.3.4 Σε ποιες περιπτώσεις παρατηρούμε το σύνδρομο αυτόνομης δυσαντανακλαστικότητας;

	8.4 Κακώσεις κοιλιάς και πυέλου
	8.4.1 Ποια είναι η κλινική εικόνα του ασθενούς με κάκωση στην κοιλιά;
	8.4.2 Ποιoς απεικονιστικός έλεγχος ενδείκνυται για τη διαγνωση των κακώσεων της κοιλιάς;
	8.4.3 Τι περιλαμβάνει η «τριάδα του θανάτου» του πολυτραυματία;
	8.4.4 Ποια είναι η αντιμετώπιση των κακώσεων του ήπατος;
	8.4.5 Ποια είναι η αντιμετώπιση των κακώσεων του σπλήνα;
	8.4.6 Ποια είναι η αντιμετώπιση των κακώσεων του παγκρέατος;
	8.4.7 Ποιες βλάβες συνοδεύουν τα κατάγματα της πυέλου;

	8.5 Αντιμετώπιση του πολυτραυματία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
	8.5.1 Ποια βήματα περιλαμβάνει η αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση του πολυτραυματία;
	8.5.2 Ποιες είναι οι ενδείξεις διασωλήνωσης της τραχείας και μηχανικού αερισμού στον πολυτραυματία με ΚΕΚ;
	8.5.3 Περιγράψτε την κλίμακα κώματος της Γλασκώβης
	8.5.4 Ποιες είναι οι καταστάσεις που ενδέχεται να συνυπάρχουν σε πολυτραυματία και αποτελούν αίτια κώματος, εκτός από ΚΕΚ ή/και σοκ;
	8.5.5 Ποια είναι πιθανά αίτια αιμοδυναμικής αστάθειας σε πολυτραυματία;
	8.5.6 Ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες κατά τη φροντίδα του πολυτραυματία μετά την αρχική εκτίμηση;
	8.5.7 Aναφέρετε τις ενδείξεις για διενέργεια αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου και ΑΜΣΣ σε πολυτραυματία.
	8.5.8 Ποιες είναι οι ενδείξεις εισαγωγής τραυματία στη ΜΕΘ;

	8.6 Αντιμετώπιση του πολυτραυματία στη ΜΕΘ
	8.6.1 Αναγκαίες ενέργειες κατά την είσοδο του πολυτραυματία στη ΜΕΘ
	8.6.1.1 Παραλαβή - Γενικά μέτρα σταθεροποίησης
	8.6.1.2 Αντιμετώπιση άμεσων καρδιοαναπνευστικών προβλημάτων κατά την εισαγωγή στη ΜΕΘ
	8.6.1.3 Συνήθεις δόσεις φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε πολυτραυματίες με ΚΕΚ στη ΜΕΘ

	8.6.2 Ποιες είναι οι συχνότερες παρακλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται σε έναν τραυματία στη ΜΕΘ;
	8.6.3 Ποια ειδική αγωγή χρειάζεται ο πολυτραυματίας με ΚΕΚ μετά την αρχική σταθεροποίηση;
	8.6.4 Ποιες είναι οι ενδείξεις συνεχούς παρακολούθησης της ενδοκράνιας πίεσης;
	8.6.4.1 Ποιος είναι ο αλγόριθμος θεραπείας της ενδοκράνιας υπέρτασης σε ΚΕΚ;

	8.6.5 Ποιες είναι οι ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης στην ΚΕΚ;
	8.6.6 Πώς αντιμετωπίζεται ο άποιος διαβήτης σε ασθενή με ΚΕΚ;
	8.6.7 Ποια φάρμακα χορηγούνται για την αντιμετώπιση των συμπαθητικών εκφορτήσεων σε ασθενείς με ΚΕΚ;
	8.6.8 Ποια είναι τα γενικά υποστηρικτικά μέτρα στη φροντίδα του πολυτραυματία;
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	Κεφάλαιο 9 Ειδικά Θέματα στην Εντατική
	9.1 Ανοσοκαταστολή
	9.1.1 Πώς αναγνωρίζουμε τον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή στη ΜΕΘ;
	9.1.2 Πώς μεταβάλλεται η ανοσολογική ικανότητα στον βαρέως πάσχοντα;
	9.1.3 Πώς επιλέγεται η αντιβιοτική αγωγή σε ουδετεροπενικούς ασθενείς;
	9.1.4 Ένας ασθενής με ουδετεροπενία εμφανίζει πυρετό. Ποια είναι η διαγνωστική και θεραπευτική τακτική;
	9.1.5 Πώς αντιμετωπίζουμε την αναπνευστική ανεπάρκεια στον ουδετεροπενικό ασθενή;
	9.1.6 Ποια είναι η διαφορική διάγνωση της επιδεινούμενης αναπνευστικής ανεπάρκειας στον ουδετεροπενικό ασθενή;
	9.1.7 Τι θεραπεία χρειάζεται ένας ασθενής με AIDS και αναπνευστική ανεπάρκεια;
	9.1.8 Ποιες ειδικές λοιμώξεις είναι πιθανές σε ασθενή με μεταμόσχευση συμπαγoύς οργάνου;
	9.1.9 Πώς αναγνωρίζεται η λοίμωξη από CMV στη ΜΕΘ;
	9.1.10 Εγκυμοσύνη
	9.1.11 Σπληνεκτομή
	9.1.12 Πλασμαφαίρεση
	9.1.13 Ποια είναι τα μέσα για την πρόληψη των λοιμώξεων στους ανοσοκατεσταλμένους;

	9.2 Διαταραχή επιπέδου συνείδησης και κώμα
	9.2.1 Ποια είναι τα συνηθέστερα αίτια πτώσης του επιπέδου συνείδησης;
	9.2.2 Περιγράψτε τα βήματα της αντιμετώπισης του ασθενούς με διαταραχή επιπέδου συνείδησης.
	9.2.3 Τι περιλαμβάνει η σύντομη νευρολογική εξέταση του ασθενούς με μειωμένο επίπεδο συνείδησης;
	9.2.4 Ποιες είναι οι επιπλοκές σε χρονίως βαρέως πάσχοντες με διαταραχή επιπέδου συνείδησης και πώς μπορούν να προληφθούν;
	9.2.5 Κλινική πρόγνωση
	9.2.6 Τι είναι το παραλήρημα (delirium);
	9.2.7 Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση delirium;
	9.2.8 Τι συνέπειες μπορεί να έχει η εμφάνιση delirium;
	9.2.9 Τι είναι ο εγκεφαλικός θάνατος;

	9.3 Δηλητηριάσεις
	9.3.1 Ποια είναι τα βασικά σημεία στην αντιμετώπιση της δηλητηρίασης και της υπερδοσολογίας φαρμάκων;
	9.3.2 Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται εισαγωγή στη ΜΕΘ;
	9.3.3 Τι είναι τα τοξικά σύνδρομα;
	9.3.3.1 Αντίδοτα


	9.4 Περιεγχειρητικά προβλήματα
	9.4.1 Πώς μπορούμε να προλάβουμε τις επιπλοκές στους περιεγχειρητικούς ασθενείς;
	9.4.2 Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί αυξημένης νοσηρότητας και θνητότητας;
	9.4.3 Τι είναι η ενδοκοιλιακή υπέρταση και το σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος;
	9.4.4 Ποια είναι τα παθοφυσιολογικά επακόλουθα της αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης;
	9.4.5 Ποια είναι τα στάδια του συνδρόμου ενδοκοιλιακής υπέρτασης;

	9.5 Διαταραχές αιμόστασης και πήξης
	9.5.1 Ποια συστήματα συμμετέχουν στη διαδικασία της αιμόστασης;
	9.5.2 Ποιες είναι οι φάσεις της αιμόστασης;
	9.5.3 Ποιες εργαστηριακές εξετάσεις ελέγχουν την πήξη και την αιμόσταση;
	9.5.4 Ποιες καταστάσεις προκαλούν παρατεταμένο ΡΤ με φυσιολογικό aΡΤΤ;
	9.5.5 Ποιες καταστάσεις προκαλούν φυσιολογικό PT με παρατεταμένο aPTT;
	9.5.6 Ποιες καταστάσεις προκαλούν παρατεταμένο PT και aPTT;
	9.5.7 Τι είναι η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ);
	9.5.8 Ποιες καταστάσεις συνδέονται με την εμφάνιση ΔΕΠ;
	9.5.9 Ποιες είναι οι κλινικές εκδηλώσεις της ΔΕΠ;
	9.5.10 Ποια είναι τα μέτρα θεραπείας της ΔΕΠ;
	9.5.11 Ποιες άλλες μορφές μικροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας γνωρίζετε;
	9.5.11.1 Κλινικές εκδηλώσεις TTP-HUS
	9.5.11.2 Χαρακτηριστικές διαφορές TTP-HUS και ΔΕΠ


	9.6 Ενδοκρινολογικά θέματα
	9.6.1 Διαταραχές της λειτουργίας των επινεφριδίων
	9.6.1.1 Ποια είναι η αιμοδυναμική εικόνα στην επινεφριδική ανεπάρκεια;
	9.6.1.2 Ποια είναι τα αίτια της επινεφριδικής ανεπάρκειας που συναντάμε στην εντατική;
	9.6.1.3 Πώς εφαρμόζεται η θεραπεία υποκατάστασης της επινεφριδικής λειτουργίας στη εντατική;
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	Κεφάλαιο 10 Αλγόριθμοι Υποστήριξης της Ζωής
	10.1 Εισαγωγικά για την καρδιακή ανακοπή
	10.1.1 Ποια είναι τα αναστρέψιμα αίτια καρδιακής ανακοπής;
	10.1.2 Τι είναι η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση;
	10.1.3 Τι περιλαμβάνει η αλυσίδα της επιβίωσης;

	10.2 Βασική Υποστήριξη της Ζωής
	10.2.1 Τι περιλαμβάνει η βασική υποστήριξη της ζωής;
	10.2.2 Αναφέρατε μερικές αιτίες απόφραξης ανώτερου αεραγωγού.
	10.2.3 Σε πόσο χρόνο από την ανακοπή εγκαθίσταται μόνιμη εγκεφαλική βλάβη;
	10.2.4 Μπορεί ένα θύμα σε ανακοπή να εμφανίζει σπασμούς;
	10.2.5 Μπορούμε να εφαρμόσουμε την αναζωογόνηση χωρίς εμφυσήσεις αέρα;
	10.2.6 Πώς εφαρμόζονται οι θωρακικές συμπιέσεις;
	10.2.7 Ποιος είναι ο καταλληλότερος αναπνεόμενος όγκος κατά τις εμφυσήσεις διάσωσης;
	10.2.8 Υπάρχει κίνδυνος για μετάδοση λοιμώξεων από την εφαρμογή CPR;
	10.2.9 Ποια είναι η κατανομή της αιματικής ροής κατά την CPR;
	10.2.10 Με ποιο μηχανισμό δρουν οι κλειστές θωρακικές συμπιέσεις;
	10.2.11 Περιγράψτε τη θέση ανάνηψης. Ποιοι ασθενείς τοποθετούνται στη θέση ανάνηψης;
	10.2.12 Περιγράψτε την αντιμετώπιση ασθενούς με πνιγμονή.

	10.3 Ηλεκτρική απινίδωση
	10.4 Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής (Advanced Life Support ALS)
	10.4.1 Μπορούμε να προλάβουμε την ενδονοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή;
	10.4.2 Ποια είναι η αλληλουχία ενεργειών κατά την εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής;

	10.5 Φροντίδα του ασθενούς μετά από καρδιακή ανακοπή
	10.5.1 Τι περιλαμβάνει η φροντίδα του ασθενούς μετά από καρδιακή ανακοπή;
	10.5.2 Ποια είναι η πρόγνωση των ασθενών μετά από καρδιακή ανακοπή;
	10.5.2.1 Ποια είναι η συνηθέστερη αιτία θανάτου των ασθενών που επιβιώνουν από καρδιακή ανακοπή;
	10.5.2.2 Ποια κλινικά σημεία μπορεί να σημαίνουν φτωχή νευρολογική έκβαση μετά από ανακοπή;
	10.5.2.3 Ποιες εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις χρησιμοποιούμε για πρόγνωση μετά από ανακοπή;
	10.5.2.4 Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την κλινική νευρολογική εξέταση του ασθενούς μετά από ανακοπή;
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