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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ – 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ιωάννης Παρίσης, Καρδιολόγος, Καθηγητής Καρδιολογίας-Επείγουσας Ιατρικής, 

Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ 

ΑΤΤΙΚΟΝ 

 

Η Επείγουσα Ιατρική ως ακαδημαϊκό μάθημα 

Η καθιέρωση της  Επείγουσας Ιατρικής ως ακαδημαϊκό μάθημα κορμού για τους 
φοιτητές Ιατρικής έγινε για τους εξής λόγους:  

(α) Φέρει τον φοιτητή Ιατρικής σε άμεση επαφή με την κλινική εφαρμογή βασικών 
επιστημών, όπως η Κλινική Φαρμακολογία, η Φυσιολογία, η Παθολογική 
Φυσιολογία, η Ανατομία, η Παθολογική Ανατομική, η Βιοχημεία, η Ιατρική Φυσική, 
κ.λπ.  

(β) Αποτελεί την επιστήμη η οποία διασυνδέει κατά τρόπο ολιστικό και 
εξειδικευμένο, όλες τις ειδικότητες του Χειρουργικού, Παθολογικού κ.λπ. Τομέων 
της Ιατρικής, σε σχέση με τις επείγουσες καταστάσεις που χρήζουν άμεσης 
αντιμετώπισης.  

(γ) Παρέχει ιδιαίτερα μεγάλο εύρος θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων, όχι μόνο χρήσιμων αλλά και απαραίτητων για τον φοιτητή Ιατρικής και 
μελλοντικό γιατρό, οποιαδήποτε ειδικότητα και αν ακολουθήσει. 

(δ) Ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί άμεσα στο χώρο του Τμήματος 
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ):  

(i) Παρεμβάσεις όπως: η άμεση αρχική διαχείριση του ασθενούς που φθάνει 
στο ΤΕΠ, η συντονισμένη διαδικασία δάσωσης από επικείμενο θάνατο, η 
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), η μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, η 
αποκατάσταση του κυκλοφορούντος όγκου υγρών, η μετάγγιση αίματος και 
παραγώγων του, η διατήρηση της ομοιοστασίας του οργανισμού, η άμεση αρχική 
διόρθωση διαταραχών από τα οργανικά συστήματα όπως καρδιαγγειακό (π.χ. 
υπόταση, υπέρταση, αρρυθμία), αναπνευστικό (π.χ. βρογχόσπασμος), νεφροί (π.χ. 
ολιγουρία), πήξη αίματος (π.χ. υποπηκτικότητα, υπερπηκτικότητα), οξεοβασική 
ισορροπία και ηλεκτρολύτες (π.χ. οξέωση, υπερκαλιαιμία), μεταβολισμός (π.χ. 
υπεργλυκαιμία, υπογλυκαιμία), κ.ά. 

(ii) Την άμεση και ταχεία διερεύνηση και υποστήριξη οριακών καταστάσεων 
των ζωτικών λειτουργιών της ζωής, όπως η καρδιαγγειακή, η αναπνευστική, η 
εγκεφαλική, η οξυγόνωση των ιστών, κ.ά. (π.χ. λόγω αναφυλαξίας, αιμορραγίας, 
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καταπληξίας, δηλητηρίασης, σοβαρού τραυματισμού, κ.λπ.), οι οποίες χρήζουν 
άμεσης παρέμβασης προς αποτροπή σοβαρής βλάβης ακόμη και θανάτου.  

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής 

(European Society of Emergency Medicine, EUSEM), η Επείγουσα Ιατρική (ΕΙ) είναι η 

ιατρική ειδικότητα ή εξειδίκευση (ανάλογα με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα, βλ. 

παρακάτω), η οποία βασίζεται στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις διοικητικές 

ικανότητες, που απαιτούνται για την πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση ασθενών 

με ένα φάσμα αδιαφοροποίητων οξέων και επειγουσών εκφάνσεων των νόσων ή 

του τραύματος ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Στην Επείγουσα Ιατρική ο χρόνος 

είναι κρίσιμης σημασίας.  

Εύρος δράσεων της Επείγουσας Ιατρικής 

Το εύρος δράσης της Επείγουσας Ιατρικής περιλαμβάνει: 

• Προ- και  ενδο-νοσοκομειακή διαλογή.  
• Αναζωογόνηση.  
• Αρχική εκτίμηση και διαχείριση αδιαφοροποίητων εκτάκτων και επειγόντων 

περιστατικών.  
• μέχρι την έξοδο τους από το νοσοκομείο ή τη μεταβίβασή τους στις 

φροντίδες άλλου γιατρού ή επαγγελματία υγείας.   
 

Χαρακτηριστικά της Επείγουσας Ιατρικής 

(1) Ακριβώς, όπως ο βαρέως πάσχων απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση σε ειδικά 
διαμορφωμένα τμήματα του νοσοκομείου, τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ), έτσι και ο οξέως πάσχων χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση σε ένα ειδικό 
τμήμα κατάλληλα εξοπλισμένο και στελεχωμένο, που είναι το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών (ΤΕΠ).  
 
(2) Αφορά στην πρώιμη διάγνωση και θεραπεία όλων των απειλητικών για τη ζωή,  
ή λειτουργία οργάνου ή μέλους καταστάσεων που αφορούν νόσο ή τραύμα. 
 
(3) Απαιτεί έγκαιρη και συνδυασμένη φροντίδα για τον περιορισμό της άμεσης και 
της απώτερης θνητότητας και μείωση της διάρκειας και της βαρύτητας της 
νοσηρότητας που προκύπτουν από νόσο ή τραύμα. Η ανακούφιση από το άλγος και 
την δυσπραγία είναι εξ’ ίσου σημαντική.   
(4) Είναι μία σφαιρική ειδικότητα, η οποία λειτουργεί ως θεμελιώδης λίθος για την 
αποτροπή ή την μείωση των συνεπειών οξείας νόσου ή τραύματος (δευτεροβάθμια 
πρόληψη), ενώ ταυτόχρονα, είναι ένα από τα πολλά «εργαλεία» για την υλοποίηση 
προγραμμάτων πρωτοβάθμιας πρόληψης. 
 
(5) Το σύστημα παροχής φροντίδας Επείγουσας Ιατρικής πρέπει να είναι κλινικά, 
οργανωτικά και οικονομικά ανεξάρτητο.  Όμως, η ομαδική εργασία και η 
συνεργασία με άλλες ειδικότητες και φορείς είναι προαπαιτούμενο.  
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Διαφορές από άλλες ιατρικές ειδικότητες 

Οι βασικές διαφορές της Επείγουσας Ιατρικής από τις άλλες ιατρικές 

ειδικότητες/εξειδικεύσεις, τις οποίες συμπληρώνει, αλλά δεν ανταγωνίζεται, είναι 

οι εξής: 

1. Είναι “οριζόντια ειδικότητα’’ (αντιμετωπίζει κάθε ασθενή ως σύνολο, 
αδιακρίτως ηλικίας, φύλου ή κοινωνικο/οικονομικής κατάστασης).  

2. Την χαρακτηρίζει: “ο ταχύς χρόνος αντίδρασης”. Στην Επείγουσα Ιατρική 
κάθε λεπτό είναι πολύτιμο (π.χ. χρόνος έως την έναρξη ΚΑΡΠΑ, την 
θρομβόλυση, την αγγειοπλαστική, την αντιμετώπιση της αιμορραγίας, τη 
χορήγηση αντιβίωσης στη σήψη, την αντιμετώπιση μιας οξείας ασθματικής 
κρίσης  κ.λπ).  

3. Προηγείται η προσέγγιση - αντιμετώπιση κατά το “Α.B.C” και έπεται το 
λεπτομερές ιστορικό. 

4. Η εφαρμογή της ΕΙ είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο του συμβάντος και 
εξαρτάται μόνο από τις τοπικές δυνατότητες. 

5. Δημιουργήθηκε για την κάλυψη αναγκών και όχι λόγω κάποιας εξέλιξης στην 
ιατρική επιστήμη, ενώ εφαρμόζει τις διαγνωστικές και θεραπευτικές 
εξελίξεις  της ιατρικής επιστήμης.  

6. Το συνολικό εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ΕΙ δεν συμπίπτει με άλλη 
μεμονωμένη ειδικότητα. 

 

Βασικές αρχές Επείγουσας Ιατρικής 

• Αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα παθολογικών καταστάσεων από απειλητικές 
για τη ζωή μέχρι αυτοπεριοριζόμενες και όλων των ηλικιακών ομάδων. 

• Ο αριθμός, το είδος και η βαρύτητα των προσερχόμενων περιστατικών είναι 
μη προβλέψιμα. 

• Οι ασθενείς εμφανίζονται με συμπτώματα και όχι με διαγνώσεις. 
• Η προσέγγιση του ασθενούς είναι σφαιρική / ολιστική του οργανισμού και 

όχι ειδική για κάθε όργανο. 
• Τις περισσότερες φορές η αντιμετώπιση γίνεται ταυτόχρονα με τη διάγνωση 

ή και προηγείται της διάγνωσης.  
• Η αρχική προσέγγιση περιλαμβάνει: (α) εστιασμένο ιστορικό, (β) 

επανεκτίμηση και διαχείριση και (γ) ταχεία λήψη αποφάσεων. 
 

Εξέλιξη της Επείγουσας Ιατρικής 

Το 2019, παγκοσμίως 82 χώρες είχαν αναγνωρίσει την Επείγουσα Ιατρική ως κύρια 
ειδικότητα και 29 στην Ευρώπη (Εικόνα 1).  

Είναι καταχωρημένη ως μία από τις 53 αναγνωρισμένες ιατρικές ειδικότητες 
στην Ευρώπη. Σε 3 χώρες της Ευρώπης είναι αναγνωρισμένη ως εξειδίκευση, μεταξύ 
των οποίων και η Ελλάδα.  

Στην Ελλάδα αναγνωρίσθηκε ως εξειδίκευση το 2018. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της ΕΙ είναι διετούς διάρκειας. Προκειμένου να λάβει κάποιος την 



9 
 

εξειδίκευση της ΕΙ πρέπει προηγουμένως να έχει τελειώσει μια από τις εξής 
ειδικότητες: Αναισθησιολογία, Καρδιολογία, Πνευμονολογία, Γενική Χειρουργική, 
Γενική Ιατρική, Παθολογία, Θωρακοχειρουργική και Παιδιατρική. 

 
 

 

 

Εικόνα 1. Παγκοσμίως 82 χώρες είχαν αναγνωρίσει την Επείγουσα Ιατρική ως κύρια 
ειδικότητα και 29 στην Ευρώπη (χρονολογική σήμανση αναγνώρισης). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Για την Επείγουσα Ιατρική (ΕΙ) ισχύει: 

Α. Βασίζεται στις γνώσεις που απαιτούνται για την πρόληψη οξέων και επειγουσών 
εκφάνσεων των νόσων ή του τραύματος.  (Σ)  
Β. Για την ΕΙ ο χρόνος δεν έχει κρίσιμη σημασία.  (Λ) 
Γ. Βασίζεται σε ειδικές δεξιότητες.  (Σ)  
Δ. Απαιτεί διοικητικές ικανότητες. (Σ) 
Ε. Αφορά στη διάγνωση και διαχείριση ασθενών ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου.  (Σ) 
 

2. Το εύρος δράσης της Επείγουσας Ιατρικής περιλαμβάνει: 

Α. Προνοσοκομειακή διαλογή.  (Σ) 
Β. Ενδονοσοκομειακή διαλογή.  (Σ) 
Γ. Αναζωογόνηση.  (Σ) 
Δ. Αρχική εκτίμηση διαφοροποιημένων εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών.  (Λ) 
Ε. Αρχική εκτίμηση και διαχείριση αδιαφοροποίητων εκτάκτων και επειγόντων 

περιστατικών.  (Σ) 

3. Τα χαρακτηριστικά της Επείγουσας Ιατρικής είναι: 

Α. Απαιτεί ειδικό τμήμα κατάλληλα εξοπλισμένο και στελεχωμένο, το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών (ΤΕΠ).   (Σ) 
Β. Αφορά σε πρώιμη διάγνωση και θεραπεία όλων των απειλητικών για τη ζωή 
καταστάσεων που αφορούν νόσο ή τραύμα.  (Σ) 
Γ. Αφορά σε έγκαιρη και συνδυασμένη φροντίδα για τον περιορισμό της άμεσης και της 
απώτερης θνητότητας.  (Σ)  
Δ. Δεν συμβάλλει στην αποτροπή των συνεπειών οξείας νόσου ή τραύματος.  (Λ) 
Ε. Δημιουργήθηκε λόγω κάποιας εξέλιξης στην ιατρική επιστήμη.  (Λ) 
 

4. Οι βασικές αρχές της Επείγουσας Ιατρικής περιλαμβάνουν τα εξής: 

Α. Αντιμετώπιση ευρέος φάσματος παθολογικών καταστάσεων όλων των ηλικιακών 
ομάδων, πλην των παιδιών.  (Λ) 

https://eusem.org/about-us/what-is-em
https://www.hesem.gr/?p=467
https://iem-student.org/2019/05/13/countries-recognize-emergency-medicine/
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Β. Ο αριθμός, το είδος και η βαρύτητα των προσερχόμενων περιστατικών είναι  
προβλέψιμα.   (Λ) 
Γ. Οι ασθενείς εμφανίζονται στο ΤΕΠ συνήθως με διαγνώσεις.  (Λ) 
Δ. Η προσέγγιση του ασθενούς είναι ειδική για κάθε όργανο.  (Λ) 
Ε. Η αρχική προσέγγιση περιλαμβάνει εστιασμένο ιστορικό, επανεκτίμηση και διαχείριση, 
καθώς και ταχεία λήψη αποφάσεων.  (Σ) 
 
 
5. Σχετικά με την εξέλιξη της Επείγουσας Ιατρικής ισχύει: 

Α. Το 2019, παγκοσμίως 82 χώρες είχαν αναγνωρίσει την Επείγουσα Ιατρική ως κύρια 
ειδικότητα.  (Σ)  
Β. Το 2019, 29 χώρες στην Ευρώπη είχαν αναγνωρίσει την Επείγουσα Ιατρική ως κύρια 
ειδικότητα.  (Σ)  
Γ. Είναι καταχωρημένη ως μία από τις  100 αναγνωρισμένες ιατρικές ειδικότητες στην 
Ευρώπη. (Λ) 
Δ. Σε 3 χώρες της Ευρώπης είναι αναγνωρισμένη ως εξειδίκευση, μεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα από το 2018.   (Σ).  
Ε. Στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΙ είναι τριετούς διάρκειας, αφού 
προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος ιατρός έχει τελειώσει είτε την ειδικότητα της 
Αναισθησιολογίας είτε της Καρδιολογίας.  (Λ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΠ - 

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 

Ευτυχία Πολυζωγοπούλου, Παθολόγος - Επειγοντολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Επείγουσας Ιατρικής, Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική 
Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ. 

 

Γεωργία Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Καθηγήτρια 

Αναισθησιολογίας,  Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 

ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Ι. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΠ 

Εισαγωγή 

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) αποτελεί τον συνδετικό κρίκο και έναν 

αποτελεσματικό σύνδεσμο μεταξύ του ασθενούς και της οριστικής του αντιμετώπισης, 

καθώς και το σημείο επαφής μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της οξείας νοσοκομειακής 

φροντίδας. Είναι το σημείο αναφοράς για κάθε ιατρικό επείγον, συγκεντρώνει ένα 

τεράστιο όγκο περιστατικών, αφορά σε όλο το φάσμα της ιατρικής και ο ρόλος του είναι 

καθοριστικός, σε πολλά επίπεδα της αντιμετώπισης των προσερχόμενων ασθενών.  Έχει 

χαρακτηρισθεί ως «ιερό καταφύγιο» και «δίχτυ ασφαλείας» για τα Εθνικά Συστήματα 

Υγείας των ανεπτυγμένων κρατών. 

Ο σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης των ασθενών στο ΤΕΠ είναι διασυνδετικός ως προς 

την οργάνωση της θεραπείας γύρω από τον ασθενή και την παροχή φροντίδων από 

συνεργαζόμενες ειδικότητες, οι οποίες αποτελούν μέλη Ομάδας με Ηγεσία που οργανώνει 

τη διαδικασία των φροντίδων. 

Οι κύριοι στόχοι του ΤΕΠ είναι:  

 Αντιμετώπιση των βαριά πασχόντων (1-5% ). 
  

 Αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών (20 -70%). 
 

 Αντιμετώπιση ή κατάλληλη παραπομπή μη εκτάκτων περιστατικών (5-30%). 
 

 Αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών. 
 

 Εκπαίδευση υγειονομικών και πολιτών. 
 

 Έρευνα και συνδρομική επιτήρηση (Επιδημίες και Τραύμα).  
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 Το έργο του ΤΕΠ περιλαμβάνει τα εξής: 

 Υποδοχή όλων των ειδών επειγόντων  περιστατικών (μπορεί να υπάρχουν 
εξαιρέσεις ανάλογα με τον τύπο του νοσοκομείου: π.χ. Παιδιατρικό, Κέντρο 
Τραύματος, κ.λπ.). 

 
 Καταγραφή και Διαλογή των προσερχομένων ασθενών.  

 
 Αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση των βαριά πασχόντων.  

 
 Λεπτομερής εκτίμηση και διερεύνηση της αιτίας προσέλευσης των ασθενών. 

 
 Αρχική διάγνωση, αξιολόγηση των παρακλινικών εξετάσεων και σχεδιασμός 

νοσηλείας για όλους τους ασθενείς. 
 

 Εξιτήριο μετά την παροχή της ιατρικής φροντίδας ή μεταφορά του  
ασθενούς στο χώρο τελικής φροντίδας. 

 
Η οργάνωση και η χωροταξία του ΤΕΠ εξαρτάται από τον αριθμό των 

ασθενών τους οποίους εξυπηρετεί / εφημερία και την οργανωτική του δομή – 

δυνατότητες.  

Στον βασικό χωροταξικό σχεδιασμό κάθε ΤΕΠ πρέπει να περιλαμβάνονται, 

χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα εξής: 

• Υποδοχή – Γραμματεία  
• Χώρος Διαλογής  
• Αίθουσα Αναμονής – Χώρο Ενημέρωσης Συγγενών  
• Αίθουσα Αναζωογόνησης  
• Εξεταστήρια  
• Αίθουσα ελάσσονος τραύματος – αίθουσα γύψου 
• Θαλάμους Βραχείας Νοσηλείας 
• Χώρος απομόνωσης μολυσματικών  ασθενών 
• Χώρος απομόνωσης διεγερτικών ασθενών 
• Χώρος απολύμανσης εκτεθειμένου ατόμου (έκθεση σε τοξικές ουσίες – 

ραδιενενεργά υλικά, κ.λπ.) 
• Ακτινολογικό Εργαστήριο   
• Χώρος ανάπαυσης προσωπικού 
• Γραφεία  - Αποθήκες 
• Χώρος Εκπαίδευσης και  Έρευνας   

 
Ο προτεινόμενος χωροταξικός σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και το ανθρώπινο 

δυναμικό (προσωπικό) ενός σύγχρονου ΤΕΠ  παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. 

Διαλογή (Triage) 

Προέρχεται από το γαλλικό ρήμα trier που σημαίνει επιλέγω. Η διαλογή (triage) 

είναι μια διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται στην Επείγουσα Ιατρική όταν ο αριθμός 
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των ασθενών που χρειάζονται βοήθεια είναι μεγαλύτερος από την δυνατότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού) και των πόρων του εκάστοτε φορέα για την 

ταυτόχρονη αντιμετώπιση τους. 

Η διαλογή είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι ασθενείς ταξινομούνται 

βάσει του τύπου και της οξύτητας της κατάστασής τους και είναι απαραίτητη για να 

αναγνωριστούν έγκαιρα οι ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται άμεση φροντίδα και 

εκείνοι οι οποίοι μπορεί να επιβαρυνθούν γρήγορα, ώστε να δοθούν οι ανάλογες 

προτεραιότητες και να διατεθούν οι διαθέσιμοι πόροι με τον καταλληλότερο και 

πλέον δίκαιο τρόπο. Διεθνώς, η διαλογή στο ΤΕΠ γίνεται κυρίως από ειδικά 

εκπαιδευμένους νοσηλευτές.  

Οι κύριοι στόχοι της διαλογής είναι: 

 Αναγνώριση των ασθενών που χρειάζονται ΑΜΕΣΗ φροντίδα. 

 Καθορισμός του κατάλληλου χώρου παροχής φροντίδας. 

 Διευκόλυνση της ροής των ασθενών και αποφυγή συνωστισμού στο ΤΕΠ.  

 Παροχή εκτίμησης και επανεκτίμησης στους ασθενείς που εισέρχονται και 

σε αυτούς που είναι σε αναμονή. 

 Παραπομπή ασθενών. 

 Ενημέρωση και καθησυχασμός των ασθενών και συνοδών.  

Χωροταξία 

Κύρια σημεία της χωροταξίας (Εικόνα 1) ενός ΤΕΠ αποτελούν τα εξής: 

1. Αίθουσα Αναζωογόνησης (Resuscitation Room) 

Είναι διακριτός χώρος όπου αντιμετωπίζονται οι ασθενείς επιπέδου βαρύτητας 1- 2 

και διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό. 

 

2. Ιατρείο Ταχείας Διακίνησης (Fast track) 

Είναι διακριτός χώρος όπου αντιμετωπίζονται οι ασθενείς επιπέδου 

βαρύτητας 4-5.  

 

3. Χώρος Βραχείας Νοσηλείας 

Παρακολούθηση ασθενών για βραχύ χρονικό διάστημα. 
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Εικόνα 1. Χωροταξικός σχεδιασμός, εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό (προσωπικό) ενός 

σύγχρονου ΤΕΠ. 

Διαλογή Γραμματεία

Fast track
Ασθενείς ESI – 4 / 5Hello nurse

Αναζωογόνηση
Ασθενείς ESI - 1 

Μονάδα 
Παρακολούθησης
Ασθενείς ESI - 2

Μονάδα Βραχείας 
Νοσηλείας 
Ασθενείς ESI - 3

Εξεταστήρια
Ασθενείς ESI - 3

Σταθμός 
Προσωπικού 

Έλασσον τραύμα –
γύψος 

Χωροταξία

Μ
ο

ν
ά

δ
ε

ς 
  Α

π
ε

ικ
ό

ν
ισ

η
ς

Θάλαμος 
απομίανσης Θάλαμος  ( – ) Πίεσης  

 

Διαλογή Γραμματεία

Fast track
Ασθενείς ESI – 4 / 5Hello nurse

Εξοπλισμός 
ALS – ICU 

Εξοπλισμός
ΜΑΦ 

Μονάδα Βραχείας 
Νοσηλείας 
Ασθενείς ESI - 3

Εξεταστήρια
Ασθενείς ESI - 3

Ηλεκτρονικός  
Φάκελος 
ασθενούς  

Έλασσον τραύμα –
γύψος -
μικροεπεμβάσεις

Εξοπλισμός 

Α
κ

τι
ν

ο
λ

ο
γ

ικ
ό

 –
Α

ξο
ν

ικ
ό

ς 
–

Υ
π

έ
ρ

η
χο

-Ε
ρ

γ
α

σ
τή

ρ
ιο

 

 

Διεθνή συστήματα διαλογής 

Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται το σύστημα διαλογής «πέντε επιπέδων (5-levels 

triage)». 

 

Εικόνα 2. Σύστημα διαλογής πέντε επιπέδων (5-levels triage). 

5 - levels triage
ATS -

Australia
CTAS -

Canada
ESI – United 

States

MTS -
Manchester

1
Life-

threathening

1
RESUSCITATION

1
RESUSCITATION

1
EMERGENCY

2
Imminent 

danger of life

2
EMERGENCY

2
EMERGENT

2
VERY URGENT

3
Potential 

danger of life

3
URGENT

3
URGENT

3
URGENT

4
Potantial 
Gravity

4
LESS URGENT

4
LESS URGENT

4
STANDARD

5
Non -Urgent

5
NON-URGENT

5
NON-URGENT

5
NON URGENT

 
 

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται η Κωδικοποίηση των Επιπέδων Διαλογής, σύμφωνα με 

τον Δείκτη Βαρύτητας Επείγοντος (Emergency Severity Index, ESI).  
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Εικόνα 3. Κωδικοποίηση Επιπέδων Διαλογής σύμφωνα με τον Δείκτη Βαρύτητας Επείγοντος 

(Emergency Severity Index, ESI) 

 

Τα συστήματα διαλογής και ταξινόμησης χρησιμοποιούν κατά βάση 

χρωματική ερμηνεία (color-coded triage tagging system) προκειμένου να 

κατατάξουν τους ασθενείς σε ομάδες, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται. Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η χρωματική κωδικοποίηση των Επιπέδων 

Διαλογής, σύμφωνα με τη βαρύτητα της κατάστασης, τη δυνατότητα αναμονής και 

τον χρόνο επανεκτίμησης. 
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Εικόνα 4. Χρωματική Κωδικοποίηση Επιπέδων Διαλογής, σύμφωνα με τη βαρύτητα της 

κατάστασης, τη δυνατότητα αναμονής και τον χρόνο επανεκτίμησης. 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία στην άσκηση της Επείγουσας Ιατρικής είναι η καταγραφή 

ενός πλήρους και αξιόπιστου Ιατρικού Φακέλου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εκτός από τη 

Νομική διάσταση, διευκολύνεται η Επικοινωνία και βελτιώνεται η Ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας. Ο Ιατρικός Φάκελος πρέπει να είναι οργανωμένος, 

ακριβής και πλήρης. 

Τα στοιχεία του Ιατρικού Φακέλου περιλαμβάνουν τα εξής:  

 Προέχον σύμπτωμα 

 Ιστορικό παρούσας νόσου 

 Ανασκόπηση οργανικών συστημάτων 

 Ιστορικό (ατομικό – οικογενειακό - κοινωνικό) 

 Φαρμακευτική αγωγή - Αλλεργίες 

 Φυσική εξέταση 

 Εκτίμηση (πιθανές διαγνώσεις - παρακλινικός έλεγχος) 
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 Σχεδιασμός έργου (πλάνο θεραπείας - επανεξέταση) 

 Οδηγίες εξόδου 

 

Μην ξεχνάτε: « Ότι δεν έχει καταγραφεί, είναι σαν να μην έγινε» 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 

Ο όρος μη τεχνικές δεξιότητες (non technical skills) αναφέρεται σε κοινωνικές, 

γνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες σε ιατρούς 

που ασκούν ειδικότητες όπου καλούνται να διαχειριστούν δύσκολες, περίπλοκες 

και ποικίλες καταστάσεις, έτσι ώστε η εργασία τους να είναι πιο αποδοτική και 

αποτελεσματική.  

Η ανάπτυξη των μη τεχνικών δεξιοτήτων για την άσκηση της Επείγουσας 

Ιατρικής είναι εξίσου σημαντική με την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων. 

Οι μη τεχνικές δεξιότητες είναι επίκτητες, μπορούν να διδαχθούν, η 

διατήρησή τους απαιτεί εξάσκηση, αυτοαξιολόγηση και ανατροφοδότηση 

(feedback). Για την ανάπτυξη των μη τεχνικών δεξιοτήτων απαιτείται ανάλογη 

εκπαίδευση (μαθήματα, διαλέξεις, σεμινάρια) σχετικά με τη διαχείριση κρίσης, την 

επίδειξη πνεύματος ομαδικής εργασίας, την ανάπτυξη συνεργασίας και 

επικοινωνίας, την επίγνωση μιας κατάστασης, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, την 

ικανότητα λήψης αποφάσεων, τη διατήρηση επαγρύπνησης, την ανάπτυξη ηγετικών 

ικανοτήτων, κ.λπ. Όλα τα παραπάνω έχουν απήχηση στην έκβαση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. Ακόμη και οι ρυθμοί επιπλοκών, ανεπιθύμητων 

συμβάντων ή ιατρονομικών εμπλοκών μπορεί να έχουν σχέση σε ανεπαρκείς μη 

τεχνικές δεξιότητες. 

Οι κυριότερες μη τεχνικές δεξιότητες στην Επείγουσα Ιατρική 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. 
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Μη τεχνικές δεξιότητες                                        

• Επικοινωνία 

• Συνεργασία 

• Διαπροσωπικές σχέσεις 

• Διαχείριση stress  

• Διαχείριση χρόνου 

 

 

 

Οι μη τεχνικές δεξιότητες εκφράζουν την εικόνα ή το επίπεδο ενός 

Τμήματος/Κλινικής/Νοσοκομείου. Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τις 

τεχνικές δεξιότητες βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα  και την ικανοποίηση του ασθενούς 

από την παρεχόμενη Επείγουσα Ιατρική Φροντίδα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας έναντι 

των παρεχόμενων φροντίδων. Είναι αναγκαίο να εστιάζει η απόκτηση και αξιολόγηση, αλλά 

και η παρότρυνση των εργαζομένων στην απόκτησή των μη τεχνικών δεξιοτήτων. 

 

Σχέση με ασθενή 

• Εμπλοκή ασθενούς/συγγενών στη λήψη 

αποφάσεων 

• Συγκατάθεση/συναίνεση 

• Ανακοίνωση δυσάρεστων νέων 

• Οδηγίες εξόδου 

Σχέση με συναδέλφους 

/συνεργάτες 

• Ενημέρωση  

• Μέλος Ομάδας ή  

Επικεφαλής-Αρχηγός Ομάδας 

• Παραπομπή ή διακομιδή ασθενών 

 



20 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Australasian College for Emergency Medicine: Guidelines on Emergency Department 

Design (2014) https://acem.org.au/getmedia/faf63c3b-c896-4a7e-aa1f-

226b49d62f94/G15_v03_ED_Design_Guidelines_Dec-14.aspx 

2. Ανάπτυξη των ΤΕΠ στην Ελλάδα. Εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Ι. για την αρμόδια Επιτροπή του 

Υ.Υ (Π. Αγγουριδάκης, Ν. Σμπυράκης, 2010), https://www.hesem.gr/?p=467, 

https://www.hesem.gr/?p=21 

3. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: Οργάνωση και ανάπτυξη, Ε. Ασκητοπούλου, 2009,  

αρχείο της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής (ΕΕΕΙ). 

4. iEmergency Medicine for Medical Students and Interns, 1st edition, 2018 

(https://iem-student.org) 

5. “Communication Skills in Medicine”, published by BCPS and DGHS, WHO support , 

June 2008, www.emupdates.com/2011/09/06. 

6. Cooper S, Endacott R, Cant R. Measuring non-technical skills in medical emergency 

care: a review of assessment measures. Open Access Emergency Medicine 

(2010);2:7-16.doi: 10.2147/oaem.s6693 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1. Οι κύριοι στόχοι του ΤΕΠ περιλαμβάνουν τα εξής:  

Α. Αντιμετώπιση των βαριά πασχόντων.  (Σ) 
Β. Αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών.  (Σ) 
Γ. Αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών.  (Σ) 
Δ. Εκπαίδευση υγειονομικών και πολιτών.  (Σ) 
Ε. Λειτουργία τακτικού εξωτερικού ιατρείου κατά τις ημέρες μη γενικής εφημερίας. (Λ) 
 

2. Το έργο του ΤΕΠ περιλαμβάνει: 

Α. Υποδοχή όλων των ειδών επειγόντων  περιστατικών.  (Σ) 
Β. Καταγραφή μόνο των προσερχομένων ασθενών που πληρούν κριτήρια επείγοντος. (Λ) 
Γ. Αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση των βαριά πασχόντων.  (Σ) 
Δ. Αξιολόγηση των παρακλινικών εξετάσεων και σχεδιασμός νοσηλείας μόνο για τους βαριά 
πάσχοντες ασθενείς.  (Λ) 
Ε. Εξιτήριο μετά την παροχή της ιατρικής φροντίδας ή μεταφορά του ασθενούς στο χώρο 
τελικής φροντίδας. (Σ) 
 

3. Σχετικά με τη Διαλογή (triage) ισχύει: 

Α. Εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση στην Επείγουσα Ιατρική.  (Λ)  

Β. Είναι απαραίτητη για να αναγνωριστούν έγκαιρα οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι μπορεί να 
επιβαρυνθούν γρήγορα.  (Σ)  

Γ. Είναι απαραίτητη για να αναγνωριστούν έγκαιρα οι ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται άμεση 
φροντίδα.  (Σ) 

https://www.hesem.gr/?p=467
https://iem-student.org/
http://www.emupdates.com/2011/09/06


21 
 

Δ. Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι ασθενείς ταξινομούνται βάσει του τύπου και της 
οξύτητας της κατάστασής τους.  (Σ) 

Ε. Διεθνώς, η διαλογή στο ΤΕΠ γίνεται κυρίως από ειδικούς γιατρούς.  (Λ) 

 

4. Οι κύριοι στόχοι της διαλογής είναι: 

Α. Καθορισμός του κατάλληλου χώρου παροχής φροντίδας.  (Σ) 

Β. Διευκόλυνση της ροής των ασθενών. (Σ) 

Γ. Παροχή εκτίμησης και επανεκτίμησης ασθενών.  (Σ) 

Δ. Παραπομπή ασθενών.  (Σ) 

Ε. Ενημέρωση και καθησυχασμός των ασθενών και συνοδών. (Σ) 

 

5. Σχετικά με τη χωροταξία στο ΤΕΠ ισχύει: 

Α. Στην Αίθουσα Αναζωογόνησης (Resuscitation Room) αντιμετωπίζονται οι ασθενείς 
επιπέδου βαρύτητας 1-2.  (Σ) 

Β. Στο Ιατρείο Ταχείας Διακίνησης (Fast track) αντιμετωπίζονται οι ασθενείς επιπέδου 
βαρύτητας 1-2. (Λ). 

Γ. Στον θάλαμο Βραχείας Νοσηλείας γίνεται η παρακολούθηση ασθενών με κρίσιμη 
κατάσταση.  (Λ) 

Δ. Επίπεδο 1- Γαλάζιο χρώμα: ασθενείς με μη επείγον πρόβλημα. (Λ) 

Ε. Επίπεδο 5- Κόκκινο χρώμα: ασθενείς με απειλητική για τη ζωή κατάσταση. (Λ) 

 

6.Τα στοιχεία του φακέλου στο ΤΕΠ περιλαμβάνουν τα εξής:  

Α. Προέχον σύμπτωμα - εκτίμηση (πιθανές διαγνώσεις - παρακλινικός έλεγχος).  (Σ) 

Β. Ιστορικό: παρούσα νόσος - ατομικό – οικογενειακό – κοινωνικό.  (Σ) 

Γ. Φυσική εξέταση και ανασκόπηση οργανικών συστημάτων.  (Σ) 

Δ. Φαρμακευτική αγωγή – Αλλεργίες.  (Σ) 

Ε. Σχεδιασμός έργου (πλάνο θεραπείας - επανεξέταση).  (Σ) 

 

7.Για τις μη τεχνικές δεξιότητες στο ΤΕΠ ισχύει: 

Α. Αναφέρονται σε κοινωνικές, γνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.  (Σ)  

Β. Είναι απαραίτητες σε ιατρούς που ασκούν ειδικότητες όπου καλούνται να διαχειριστούν 
δύσκολες, περίπλοκες και ποικίλες καταστάσεις.  (Σ) 
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Γ. Καθιστούν την εργασία πιο αποδοτική και αποτελεσματική.  (Σ) 

Δ. Πηγάζουν από την προσωπικότητα του εργαζόμενου.  (Λ)  

Ε. Είναι επίκτητες και η διατήρησή τους απαιτεί εξάσκηση, αυτοαξιολόγηση και 
ανατροφοδότηση (feedback).  (Σ) 

 

8. Οι μη τεχνικές δεξιότητες στο ΤΕΠ αφορούν στα εξής: 

Α. Επικοινωνία.  (Σ) 

Β. Συνεργασία και διαπροσωπικές σχέσεις.  (Σ) 

Γ. Ιατρικές γνώσεις και εμπειρία.  (Λ) 

Δ. Διαχείριση stress.  (Σ)  

Ε. Διαχείριση χρόνου και ικανότητα λήψης αποφάσεων.  (Σ) 

 

  



23 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

 

Άντεια Παρασκευά, Αναισθησιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Αναισθησιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Αναισθησιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, 
ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο 

 

1. Ανατομία του αεραγωγού 

Η συνέχεια των ρινικών κογχών είναι ο ρινοφάρυγγας, ενώ η συνέχεια του στόματος 

είναι ο στοματοφάρυγγας. Η επιγλωττίδα, διαχωρίζει τον στοματοφάρυγγα από τον 

υποφάρυγγα και κατά την κατάποση σφραγίζει τον λάρυγγα εμποδίζοντας την 

εισρόφηση.  

Η αισθητική νεύρωση του λάρυγγα προέρχεται από το πνευμονογαστρικό 

νεύρο (ν). Το άνω λαρυγγικό ν. που είναι κλάδος του πνευμονογαστρικού ν., 

διαχωρίζεται σε δύο κλάδους, τον  έσω κλάδο που παρέχει αισθητική νεύρωση από 

την επιγλωττίδα έως τις φωνητικές χορδές και τον έξω κλάδο που είναι κινητικό ν. 

και νευρώνει τον κρικοθυρεοειδή μυ.  

Για την περιοχή κάτω από τις φωνητικές χορδές η αισθητική και κινητική 

νεύρωση του λάρυγγα γίνεται από έναν άλλο κλάδο του πνευνομογαστρικού ν., το 

παλίνδρομο λαρυγγικό ν.  

Οι οπίσθιοι κρικοαρυταινοειδείς μύες απάγουν τις φωνητικές χορδές, ενώ οι 

πλάγιοι κρικοαρυταινοειδείς μύες τις προσάγουν.  

Ο κρικοθυρεοειδής μυς τεντώνει κατά μήκος τις φωνητικές χορδές.  

Ταυτόχρονη παράλυση και των δύο άνω λαρυγγικών ν. δεν προκαλεί 

αξιόλογα συμπτώματα, εκτός από κόπωση και βράχος της φωνής. Ετερόπλευρη 

παράλυση του παλίνδρομου λαρυγγικού ν. οδηγεί σε παράλυση της ομόπλευρης 

φωνητικής χορδής, με αποτέλεσμα πτώση στην ποιότητας της φωνής.  

Αν τα ανωτέρω λαρυγγικά ν. είναι άθικτα, οξεία αμφίπλευρη βλάβη του 

παλίνδρομου λαρυγγικού ν. οδηγεί σε αναπνευστική δυσχέρεια εξαιτίας της μη 

αντιρροπούμενης δράσης του κρικοθυρεοειδούς μυός.  
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Η χρόνια παράλυση αμφοτερόπλευρα του παλίνδρομου λαρυγγικού ν. δεν 

προκαλεί αναπνευστική δυσχέρεια, λόγω ατροφίας των λαρυγγικών μυών με την 

πάροδο του χρόνου.  

Αμφοτερόπλευρη βλάβη του πνευμονογαστρικού ν. προκαλεί παράλυση ή 

δυσλειτουργία και του άνω και του παλίνδρομου λαρυγγικού ν. Το αποτέλεσμα 

είναι οι φωνητικές χορδές να έχουν μία ενδιάμεση θέση εκατέρωθεν της μέσης 

γραμμής, όμοια με τη θέση που παίρνουν μετά την χορήγηση σουκινυλχολίνης. Στην 

περίπτωση αυτή δεν επηρεάζεται ο αεραγωγός, αν και προκαλείται σοβαρή 

διαταραχή στην ομιλία. 

 

2. Εκτίμηση του αεραγωγού 

Η δυσκολία στον έλεγχο του αεραγωγού κατά την εισαγωγή στην αναισθησία 

αυξάνει τη θνητότητα και τη νοσηρότητα από αναισθησιολογικά αίτια. Έτσι, η 

πρόγνωση του δύσκολου αεραγωγού προεγχειρητικά αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η 

αξιολόγηση του αεραγωγού ξεκινά με τη λήψη του ιστορικού και ολοκληρώνεται με 

τη φυσική εξέταση του ασθενούς.  

Δυσκολία στον έλεγχο του αεραγωγού σε προηγούμενη αναισθησία, αλλά 

και υποκείμενα νοσήματα, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η αγκυλοποιητική 

σπονδυλίτιδα, η ακρομεγαλία ή οι όγκοι του ανώτερου αεραγωγού, αυξάνουν την 

πιθανότητα για δυσκολία στον έλεγχο του αεραγωγού.  

 Όμως, εκτός από τις παθολογικές καταστάσεις, υπάρχουν και εμφανή 

μορφολογικά χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν δυσκολία στον έλεγχο του 

αεραγωγού είναι τα εξής:  

 Υποκινητικότητα της κροταφογναθικής άρθρωσης 

 Μικρό άνοιγμα στόματος (≤ 40 mm ή δύο δάκτυλα) 

 Προέχοντες άνω τομείς  

 Προέχουσα άνω γνάθος 

 Αδυναμία έκτασης του αυχένα 

 Μη ικανότητα δαγκώματος άνω χείλους με τους κάτω τομείς (που δείχνει 

την κινητικότητα της κροταφογναθικής άρθρωσης) 

 Μεγάλη γλώσσα 
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 Βραχύς λαιμός 

 Επιμήκης και τοξοειδής υπερώα 

 Θυρεοπωγωνική απόσταση ≤ 6 cm 

 Περίμετρος του τραχήλου > 67  cm 

 Δείκτης μάζας σώματος: Βάρος Σώματος (Kg) / ύψος (m)2) > 30.  

Επειδή το κάθε ένα χωριστά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν έχει μεγάλη 

ευαισθησία στην πρόβλεψη δύσκολης διασωλήνωσης, δημιουργήθηκαν συστήματα 

ταξινόμησης που συνεκτιμούν ταυτόχρονα πολλές μορφολογικές παραμέτρους, 

όπως το ακόλουθο:  

 

Εξέταση του στοματοφάρυγγα κατά Mallampati 

Το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο σύστημα αξιολόγησης της δυσκολίας στη 

διασωλήνωση είναι η κατά Mallampati επισκοπική εξέταση του στοματοφάρυγγα 

(Εικόνα 1).  

 

 

 

Εικόνα 1. Ταξινόμηση κατά Mallampati.  

(Πηγή: Understanding the Mallampati score ...clinicaladvisor.com) 

 
 

Η ταξινόμηση κατά Mallampati γίνεται ως εξής: ο ασθενής βρίσκεται 

καθιστός με την κεφαλή σε ουδέτερη θέση, το στόμα ανοιχτό και η γλώσσα 

προέχουσα σε μέγιστο βαθμό.  

Διακρίνονται οι εξής 4 κατηγορίες: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.clinicaladvisor.com%2Fhome%2Fthe-waiting-room%2Funderstanding-the-mallampati-score%2F&psig=AOvVaw3GYRf3glNKQVQsvjnrvJnY&ust=1612558160177000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjhjeezjdHuAhWQ-KQKHQ-2CJcQr4kDegUIARDSAQ
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Κατηγορία Ι: ορατά είναι η σκληρή υπερώα, η μαλθακή υπερώα, η σταφυλή και τα 

παρίσθμια.  

Κατηγορία ΙΙ: ορατά είναι η σκληρή υπερώα, η μαλθακή υπερώα και μέρος της 

σταφυλής.  

Κατηγορία ΙΙΙ: ορατά είναι μόνο η σκληρή υπερώα και η μαλθακή υπερώα.  

Κατηγορία ΙV: ορατή είναι μόνο η σκληρή υπερώα.  

Η ταξινόμηση κατά Mallampati συνεκτιμά την χωροταξική θέση της γλώσσας 

μέσα στην στοματική κοιλότητα, το άνοιγμα του στόματος, την κινητικότητα της 

κροταφογναθικής άρθρωσης και την μορφολογία των άνω κοπτήρων. Η ευαισθησία 

της μεθόδου δεν ξεπερνά το 65% και για αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα 

προηγούμενα μεμονωμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά στην πρόγνωση της 

δύσκολης διασωλήνωσης. Η απουσία παραγόντων κινδύνου  υποδηλώνει ότι η 

διασωλήνωση δεν θα είναι δύσκολη. 

 

3. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός για τον έλεγχο του αεραγωγού  

Η απώλεια συνείδησης που μπορεί να συμβεί λόγω παθολογικών καταστάσεων ή 

λόγω γενικής αναισθησίας, απαιτεί άμεσο έλεγχο της ανώτερης αεροφόρου οδού, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αερισμός και η οξυγόνωση του ασθενούς.  

Οι συνηθέστερες συσκευές και εξαρτήματα για τον έλεγχο της αεροφόρου 

οδού είναι οι εξής: 

 

3.1 Προσωπίδα 

Η απλούστερη τεχνική αερισμού σε απώλεια συνείδησης είναι με την χρήση 

προσωπίδας (Εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2. Προσωπίδες διαφόρων μεγεθών για ενήλικες. 
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Η προσωπίδα συγκρατείται πάνω στο πρόσωπο με το αριστερό χέρι, ενώ ο 

ασκός συμπιέζεται με το άλλο χέρι. Αν η εφαρμογή είναι δύσκολη, όπως σε 

ασθενείς με έλλειψη οδοντοστοιχίας, με γενειάδα ή με ανώμαλη ανατομία 

προσώπου, τότε η συγκράτηση γίνεται με τα δύο χέρια και ο ασκός συμπιέζεται από 

κάποιον βοηθό. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη προσωπίδων. Η επιλογή του σωστού 

μεγέθους θα περιορίσει την απώλεια των αερίων γύρω από την προσωπίδα, 

βελτιώνοντας έτσι τον αερισμό του ασθενούς.   

Για να είναι αποτελεσματικός ο αερισμός με την προσωπίδα απαιτείται 

επιπλέον, εκτός από καλή εφαρμογή, να μην υπάρχει απόφραξη στον αεραγωγό.  

Η ασκούμενη θετική πίεση του μίγματος οξυγόνου που χορηγείται δεν 

πρέπει να ξεπερνά τα 20 cm H2O, ώστε να μην εισέρχεται και διατείνει το στομάχι 

με αέρα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αναγωγή γαστρικού περιεχομένου και 

εισρόφηση.  

Παρατεταμένος αερισμός με προσωπίδα μπορεί να οδηγήσει σε 

τραυματισμό του προσωπικού ν. ή του τρίδυμου ν. Προσοχή απαιτείται και για την 

αποφυγή τραυματισμού των οφθαλμών. 

 

3.2 Ρινικοί και στοματικοί αεραγωγοί 

Η απώλεια συνείδησης έχει ως αποτέλεσμα την προς τα πίσω πτώση της γλώσσας 

και της μαλθακής υπερώας. Η έκταση του αυχένα και η ανύψωση της κάτω γνάθου 

είναι χειρισμοί που απελευθερώνουν τον αεραγωγό. Οι ρινικοί και στοματικοί 

αεραγωγοί διατηρούν αυτό το άνοιγμα της ανώτερης αεροφόρου οδού (Εικόνα 3).  

 

 

Εικόνα 3. Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί σε δύο μεγέθη και ρινοφαρυρυγγικός αεραγωγός, 

για ενήλικες. 
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Οι στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί είναι άκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες 

διαφόρων μεγεθών. Είναι σημαντική η επιλογή του σωστού μεγέθους, διότι 

μεγαλύτερα μεγέθη ενδέχεται να διεγείρουν τα αντανακλαστικά της ανώτερης 

αεροφόρου οδού με αποτέλεσμα πρόκληση εμέτου, βήχα ή/και λαρυγγοσπάσμου, 

ενώ μικρότερα μεγέθη μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη μετατοπίζοντας τη 

γλώσσα προς τα πίσω.  

Οι ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί είναι εύκαμπτοι σωλήνες σε διάφορα μεγέθη. 

Είναι πιο εύκολα ανεκτοί σε σχέση με τους στοματοφαρυγγικούς. Επίσης, οι 

ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με 

διαταραχές πηκτικότητας, κατάγματα βάσης κρανίου ή σε παιδιά με υπερτροφία 

αδενοειδών εκβλαστήσεων.  

 

3.3 Λαρυγγική Μάσκα 

Σε αναισθητοποιημένος ασθενείς με ή χωρίς νευρομυικό αποκλεισμό (μυοχάλαση) 

υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αερισμός με θετική πίεση μέσω της λαρυγγικής 

μάσκας (Laryngeal Mask, LMA) (Εικόνα 4). 

 

 

Εικόνα 4. Απλή Λαρυγγγική Μάσκα. 

 

Η απλή λαρυγγική μάσκα είναι μια υπεργλωττιδική συσκευή που 

τοποθετείται στον υποφάρυγγα και διατίθεται σε διάφορα μεγέθη για όλες τις 

ηλικίες.  

Αποτελείται από έναν πλαστικό σωλήνα που το άπω άκρο του καταλήγει σε 

αεροθάλαμο με άνοιγμα στο κέντρο, ενώ το εγγύς άκρο συνδέεται μέσω 
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κατάλληλου συνδετικού με το κύκλωμα σωλήνων του αναισθησιολογικού 

μηχανήματος.  

Με κενό αεροθάλαμο εισέρχεται αρκετά εύκολα στον υποφάρυγγα, έως το 

σημείο που εμφανιστεί αντίσταση. Το γέμισμα του αεροθαλάμου με την 

προβλεπόμενη ποσότητα αέρα εφαρμόζει το άνοιγμα της λαρυγγικής μάσκας 

απέναντι από το άνοιγμα της γλωττίδας.  

Η λαρυγγική μάσκα δεν προστατεύει την τραχεία από πιθανή αναγωγή του 

περιεχομένου του στομάχου, όμως την προστατεύει μερικώς από εκκρίσεις σιέλου. 

Ιδανικά, η λαρυγγική μάσκα πρέπει να αφαιρείται όταν ο ασθενής έχει ανακτήσει τα 

αντανακλαστικά του και απαντά σε ερεθίσματα. 

Εκτός από την απλή λαρυγγική μάσκα (Laryngeal Mask, LMA), υπάρχουν και 

οι παρακάτω τύποι:  

(α) Λαρυγγική Μάσκα τύπου Proseal (LMA Proseal): φέρει έναν επιπλέον αυλό για 

την τοποθέτηση γαστρικού σωλήνα και την αναρρόφηση του περιεχομένου του 

στομάχου. 

(β) Λαρυγγική Mάσκα Διασωλήνωσης (LMA Fastrach): φέρει έναν ευρύτερο αυλό 

για την υποδοχή τραχειοσωλήνα, στην περίπτωση δύσκολης διασωλήνωσης (Εικόνα 

5). 

(γ) Λαρυγγική μάσκα με ενσωματωμένη κάμερα (LMAC Trach), για να διευκολύνεται 

η είσοδος του τραχεισωλήνα. Λόγω της εύκολης τοποθέτησης της LMAC Trach, 

αποτελεί ένα σωτήριο μέσο αερισμού στις περιπτώσεις δύσκολης διασωλήνωσης ή 

δύσκολου αερισμού με προσωπίδα. 

 

 

Εικόνα 5. Λαρυγγική Μάσκα Διασωλήνωσης (LMA Fastrach). 
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Αντένδειξη για αερισμό με λαρυγγική μάσκα αποτελούν ασθενείς με γεμάτο 

στομάχι, απόφραξη του αεραγωγού, αυξημένες αντιστάσεις ή/και χαμηλή 

ενδοτικότητα πνεύμονα.  

Η μέγιστη εισπνευστική πίεση κατά τον  αερισμό με την λαρυγγική μάσκα 

δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 cm H2O.  

 

3.4 Διασωλήνωση της τραχείας  

Ο έλεγχος του αεραγωγού με ενδοτραχειακή διασωλήνωση είναι η ασφαλέστερη 

μέθοδος για τον αερισμό του ασθενούς με θετική πίεση, προκειμένου να υποβληθεί 

σε γενική αναισθησία για χειρουργική επέμβαση, στις περιπτώσεις: (α) που η 

λαρυγγική μάσκα αντενδείκνυται και (β) για την προστασία του πνευμονικού 

παρεγχύματος από αναγωγή γαστρικού περιεχομένου και εισρόφηση, στην 

περίπτωση απώλειας των αντανακλαστικών των ανώτερων αεροφόρων οδών. 

Η τοποθέτηση της κεφαλής στην θέση «όσφρησης πρωινού αέρα» (sniffing 

position) είναι η καταλληλότερη, εκτός από την περίπτωση βλάβης της αυχενικής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης, οπότε η κεφαλή πρέπει να μένει σε ουδέτερη 

θέση.  

Σε παχύσαρκους ασθενείς πρέπει να τοποθετείται ειδικό στρώμα που να 

δίνει ανυψωτική κλίση στο θώρακα κατά 30ο, ώστε να διευκολυνθεί ο αερισμός 

τους.  

Πριν από τη διασωλήνωση πρέπει πάντα να προηγείται προ-οξυγόνωση με 

χορήγηση 100% οξυγόνου διάρκειας τουλάχιστον 3 min, ώστε να αντικατασταθεί 

όλο το άζωτο  στους πνεύμονες με οξυγόνο. 

Μετά από μία επιτυχή διασωλήνωση, που αποδεικνύεται με την 

κυματομορφή του εκπνεόμενου διοξειδίου του άνθρακα (ΕΤ CO2) στο monitor 

καπνογραφίας, πρέπει ο αναισθησιολόγος να ελέγξει με την ακρόαση των 

πνευμόνων (το αναπνευστικό ψιθύρισμα πρέπει να είναι ομότιμο και στους δύο 

πνεύμονες), γεγονός που σημαίνει ότι το άκρο του τραχειοσωλήνα βρίσκεται στη 

σωστή θέση πάνω από την τρόπιδα και δεν έχει μετακινηθεί σε έναν από τους δύο 

βρόγχους.  
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Η αποσωλήνωση της τραχείας (δηλ. η αφαίρεση του ενδοτραχειακού 

σωλήνα) πρέπει να γίνεται με ασθενή σε εγρήγορση και με πλήρη αντανακλαστικά 

και χωρίς υπολειπόμενη μυοχάλαση. Όταν κατά την αφύπνιση ο ασθενής αντιδρά 

στην αναρρόφηση των εκκρίσεων με κράτημα της αναπνοής ή  βήχα, αυτό σημαίνει 

ότι βρίσκεται σε ελαφρά αναισθησία και η αποσωλήνωση θα πρέπει να 

αποφεύγεται ώσπου ο ασθενής να ανακτήσει τις αισθήσεις του και να μπορεί να 

εκτελεί εντολές.  

Η διασωλήνωση της τραχείας μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους και 

υλικά: 

 

(α) Διασωλήνωση της τραχείας με άμεση όραση 

Προηγείται η άμεση λαρυγγοσκόπιση (Εικόνα 6α). 

 

 

Εικόνα 6α. Άμεση λαρυγγοσκόπιση.  
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Εικόνα 6β. Λαβές και λεπίδες λαρυγγοσκοπίου διαφόρων τύπων και μεγεθών για ενήλικες. 

 

 

Λαρυγγοσκόπιο 

Για να γίνει η διασωλήνωση της τραχείας απαιτείται λαρυγγοσκόπιο. Αυτό 

αποτελείται από μία λαβή που έχει θήκη για μπαταρία και από μία λεπίδα που 

φέρει λυχνία φωτισμού (Εικόνα 6β).  

Η λαβή και η λεπίδα έχουν διάφορα σχήματα και μεγέθη. Οι δύο συχνότερα 

χρησιμοποιούμενες λεπίδες για ενήλικες είναι συνήθως η κυρτή (τύπου Macintosh) 

και για βρέφη κυρίως η ευθεία (τύπου Miller).  

Κατά την διασωλήνωση υπό άμεση όραση, η μεν κυρτή λεπίδα εισέρχεται 

στο γλωσσο-επιγλωτιδικό βοθρίο, η δε ευθεία λεπίδα κάτω από την επιγλωττίδα και 

γίνεται προς τα πρόσω και άνω μετακίνηση της λαβής. Με τον χειρισμό αυτό 

αποκαλύπτεται η είσοδος του λάρυγγα και γίνεται η τοποθέτηση του 

τραχειοσωλήνα στην τραχεία. 

Με τα παραπάνω λαρυγγοσκόπια η άμεση λαρυγγοσκόπηση έχει ως στόχο 

τον ευθειασμό των αξόνων της στοματικής κοιλότητας, του φάρυγγα και του 

λάρυγγα, ώστε να αποκαλυφθεί τα άνοιγμα της γλωττίδας. 

 

(β) Διασωλήνωση της τραχείας με έμμεση όραση 

(β.1) Video-λαρυγγοσκόπιο 
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Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί λαρυγγοσκόπια, τα οποία φέρουν στην άκρη 

της λεπίδας ένα video-chip ή ένα σύστημα φακών, που επιτρέπουν την έμμεση 

όραση της γλωττίδας (Εικόνα 7).  

Η κυρτότητα της λεπίδας διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή. Υπάρχουν 

και παιδιατρικά μεγέθη λεπίδων. Συνήθως, συνοδεύονται και με έναν στυλεό που 

δίνει καμπυλωτό σχήμα στον τραχειοσωλήνα, ενώ  κάποιες λεπίδες  video-

λαρυγγοσκoπίων, φέρουν υποδοχή που μπαίνει εκ των προτέρων ο 

τραχειοσωλήνας, προκειμένου να διευκολυνθεί η δίοδός του μέσα από το 

γλωττιδικό άνοιγμα.  

 

 

 

 

Εικόνα 7. Video-λαρυγγοσκόπιο. (Πηγή: improve ER/ICU intubation outcomes 

..healthmanagement.org) 
 
 

(β.2) Εύκαμπτο Ινοπτικό Βρογχοσκόπιο 
        (flexible fiberoptic bronchoscope) 

Τα βρογχοσκόπια αυτά αποτελούνται από δύο δεσμίδες οπτικών ινών, η μία εκ των 

οποίων μεταφέρει φως από μία φωτεινή πηγή προς το απώτερο άκρο, ενώ η άλλη 

μεταδίδει σε υψηλή ανάλυση εικόνες από την περιφέρεια στο εγγύς άκρο. Φέρουν 

και βοηθητικούς αυλούς για χορήγηση οξυγόνου και για αναρρόφηφη εκκρίσεων.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhealthmanagement.org%2Fc%2Ficu%2Fnews%2Fstudy-video-laryngoscopy-does-not-improve-er-icu-intubation-outcomes&psig=AOvVaw1nd57ror1cBIRIN2Gt82Vr&ust=1612558265324000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj46vjljdHuAhWWP-wKHbqLCpoQr4kDegUIARDaAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhealthmanagement.org%2Fc%2Ficu%2Fnews%2Fstudy-video-laryngoscopy-does-not-improve-er-icu-intubation-outcomes&psig=AOvVaw1nd57ror1cBIRIN2Gt82Vr&ust=1612558265324000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj46vjljdHuAhWWP-wKHbqLCpoQr4kDegUIARDaAQ
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Χρησιμοποιείται για την διασωλήνωση της τραχείας από τη ρινική ή τη 

στοματική οδό, στις περιπτώσεις που η διασωλήνωση υπό άμεση λαρυγγοσκόπηση 

είναι αδύνατη για ανατομικούς ή παθολογικούς λόγους (π.χ. όγκοι στοματικής 

κοιλότητας, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, προηγηθείσα ακτινοθεραπεία, μικρή 

κινητικότητα κροταφογναθικής άρθρωσης) ή αντενδείκνυται (π.χ. σε κατάγματα της 

αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης).  

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορεί να γίνει και σε 

ξυπνητούς ασθενείς με καλή εφαρμογή τοπικής αναισθησίας (Εικόνα 8). 

 

 

 

Εικόνα 8. Ινοπτικό βρογχοσκόπιο (Πηγή: Fiberoptic Tracheal Intubation greggordon.org) 
 

 

(γ) Ενδοτραχειακοί σωλήνες 

Είναι κατασκευασμένοι από συνθετικό υλικό (poluvinyl-chloride) και τοποθετούνται 

στην τραχεία με τη διασωλήνωση.  

Το εγγύς άκρο τους επιτρέπει την σύνδεση με ασκό ή με το σύστημα 

αναισθησίας, ενώ το άπω άκρο τους φέρει αεροθάλαμο στα πλάγια τοιχώματα 

(Εικόνα 9). 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fgreggordon.org%2Fedu%2Fairway%2Ffiberoptic.htm&psig=AOvVaw1UaJ1PzVKb-WLNhMRTPFlQ&ust=1612558313443000&source=images&cd=vfe&ved=0CNEBEK-JA2oXChMI4N2ahY7R7gIVAAAAAB0AAAAAEAM
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Εικόνα 9. Τραχειοσωλήνας για ενήλικα, με φουσκωμένο τον αεροθάλαμο (cuff). 

 

Στο άπω άκρο του τραχειοσωλήνα υπάρχει και μία δεύτερη οπή που λέγεται 

«Murphy’s eye» και επιτρέπει την διοχέτευση του μίγματος αερίων, στην περίπτωση 

που το άκρο του αποφραχθεί από εκκρίσεις. 

Ο αεροθάλαμος γεμίζει με αέρα μέσω μιας βαλβίδας μονής κατεύθυνσης 

που εμποδίζει τον αέρα να διαφύγει. Με τον αεροθάλαμο σφραγίζεται και 

προστατεύεται η τραχεία από την είσοδο περιεχομένου του στομάχου στην 

περίπτωση αναγωγής του, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιούνται οι απώλειες γύρω 

από τον σωλήνα κατά τον μηχανικό αερισμό. Η πίεση αέρα στον αεροθάλαμο δεν 

πρέπει να ξεπερνά τα 20 mmHg, για να μην προκληθούν βλάβες εκ πιέσεως στον 

βλεννογόνο της τραχείας. Η πίεση στον αεροθάλαμο αυξάνεται μετά πολύωρη 

αναισθησία με υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο), επειδή το αέριο αυτό διαχέεται από 

τον βλεννογόνο της τραχείας προς τον αεροθάλαμο.  

Οι ενδοτραχειακοί σωλήνες, με βάση την εσωτερική τους διάμετρο (Internal 

Diameter, ID) σε mm, διακρίνονται σε διάφορα μεγέθη. Συνήθως, στις ενήλικες 

γυναίκες χρησιμοποιούνται τραχειοσωλήνες 7.0-7.5 ID, ενώ στους ενήλικες άνδρες 

8.0-8.5 ID.  

Υπάρχουν ενδοτραχειακοί σωλήνες σε διάφορα σχήματα ανάλογα με την 

επέμβαση ή τη θέση της επέμβασης (π.χ. πρηνής, πλάγια θέση), ενισχυμένοι με 

σύρμα, μεταλλικοί για επεμβάσεις με laser, με διπλό αυλό για επεμβάσεις 

θωρακοτομής και αερισμό του ενός πνεύμονα (one lung ventilation), με αισθητήρα 

για παρακολούθηση του κάτω λαρυγγικού νεύρου (nerve monitoring) σε 

επεμβάσεις ΩΡΛ ή χειρουργική θυρεοειδούς κ.ά. 
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Η ακεραιότητα του αεροθαλάμου και της βαλβίδας του πρέπει να ελέγχονται 

πριν από κάθε διασωλήνωση.  

Κατά τη διάρκεια της αναισθησίας χρειάζεται προσοχή, ώστε να 

διασφαλιστεί ο σωστός αερισμός και η οξυγόνωση του ασθενούς, με φροντίδα για 

πρόληψη τυχόν απόφραξης από εκκρίσεις ή κάμψης του τραχειοσωλήνα. 

 

4. Διατραχειακός αερισμός με βελόνα  

Είναι επεμβατική μέθοδος, όταν κάθε προσπάθεια ελέγχου του αεραγωγού με άλλο 

τρόπο έχει αποτύχει και ο ασθενής δεν προβλέπεται να αποκτήσει σύντομα 

αυτόματη αναπνοή. Ο διατραχειακός αερισμός γίνεται με διαδερμική τοποθέτηση 

βελόνας ή φλεβοκαθετήρα (12-16 G) στην τραχεία.  

 

     5. Χειρουργική κρικοθυρεοτομή 

Η χειρουργική κρικοθυρεοτομή γίνεται με οριζόντια τομή στην κρικοθυρεοειδική 

μεμβράνη και τοποθέτηση μικρής διαμέτρου ενδοτραχειακού σωλήνα (Νο 6) στην 

τραχεία.  

 

6. Επιπλοκές της λαρυγγοσκόπησης και της διασωλήνωσης τραχείας 

6.1 Τραύμα στον αεραγωγό 

Μερικές ήσσονος σημασίας τραυματικές επιπλοκές είναι το σπάσιμο ενός δοντιού ή 

ο πονόλαιμος. Τραυματισμός της τραχείας όπως στένωση, κοκκίωμα ή και έλκος, 

παρατηρείται όταν η πίεση στον αεροθάλαμο είναι μεγαλύτερη από την τριχοειδική 

πίεση του βλεννογόνου της τραχείας.  Ρήξη της τραχείας μπορεί να συμβεί όταν ο 

στυλεός του τραχειοσωλήνα εξέχει από το άπω άκρο του. Επίσης, μετά από 

επαναλαμβανόμενες προσπάθειες λόγω της ευθραυστότητας των ιστών ενδέχεται  

να δημιουργηθεί περιγλωττιδικό οίδημα και να οδηγήσει στην απόφραξη του 

αεραγωγού, μια δυνητικά θανατηφόρα επιπλοκή. Μονόπλευροι ή ετερόπλευροι 

τραυματισμοί του παλίνδρομου λαρυγγικού ν. θα οδηγήσουν στις αντίστοιχες 

επιπλοκές (βλ. παραπάνω). 

 

6.2 Λαρυγγόσπασμος 
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Μπορεί να συμβεί όταν φαρυγγικές εκκρίσεις ερεθίζουν το άνω λαρυγγικό ν., 

γεγονός που προκαλεί σπασμό των λαρυγγικών μυών. Συνήθως, συμβαίνει όταν η 

αποσωλήνωση γίνεται υπό ελαφρά γενική αναισθησία. Η αντιμετώπιση 

περιλαμβάνει τη χορήγηση οξυγόνου 100% υπό θετική πίεση με προσωπίδα, τη 

χορήγηση λιδοκαϊνης 1-1,5 mg/kg ενδοφλεβίως, ενώ σε επίμονο λαρυγγόσπασμο 

πρέπει να χορηγηθεί σουκινυλχολίνη 0,25-0,5 mg/kg ενδοφλεβίως. 

 

7. Παθοφυσιολογικές επιπτώσεις της διασωλήνωσης τραχείας 

Οι παθοφυσιολογικές επιπτώσεις της διασωλήνωσης είναι εξίσου σημαντικές με τις 

τραυματικές ή μηχανικές επιπλοκές της και μερικές από αυτές μπορούν να 

προκαλέσουν σημαντική βλάβη σε ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα. Αυτές είναι 

οι εξής: 

7.1 Καρδιαγγειακό 

Υπό συνθήκες ελαφράς γενικής αναισθησίας η διασωλήνωση της τραχείας προκαλεί 

δυσρυθμίες, ταχυκαρδία και αύξηση της συστολικής και διαστολικής αρτηριακής 

πίεσης.  

Αυτές οι μεταβολές παρατηρούνται κατά τη λαρυγγοσκόπηση και κατά την 

είσοδο του τραχειοσωλήνα στο λάρυγγα.  

Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός της υπέρτασης και της ταχυκαρδίας κατά 

τη διασωλήνωση είναι η αύξηση της συμπαθο-αδρενεργικής δραστηριότητας που 

προκαλείται όταν διεγείρονται οι ιστοί στον λάρυγγα και στην τραχεία. Παροδική 

ταχυκαρδία και υπέρταση είναι ίσως μικρής σημασίας σε υγιείς, όμως σοβαρές 

επιπτώσεις μπορεί να προκύψουν σε ασθενείς με: 

 

(α) Υπέρταση 

Οι υπερτασικοί ασθενείς παρουσιάζουν μια εκσεσημασμένη απάντηση στη 

συμπαθητική διέγερση που προκαλεί η λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση. 

Προϋπάρχουσα αντι-υπερτασική αγωγή μπορεί να μειώσει την ένταση και τη 

διάρκεια των  μεταβολών αυτών, αλλά συνήθως δεν μπορεί να τις εξαλείψει.  

 

(β) Ισχαιμία του μυοκαρδίου 
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Υπέρταση σε συνδυασμό με ταχυκαρδία αυξάνουν το καρδιακό έργο σημαντικά και 

μπορεί να οδηγήσουν σε ισχαιμία και δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας.  

Αποφυγή καρδιαγγειακών επιπλοκών κατά τη διασωλήνωση της τραχείας 

μπορεί να γίνει με αύξηση του βάθους αναισθησίας. Στην περίπτωση όμως 

ασθενών με καρδιαγγειακά προβλήματα αυτή η μέθοδος δεν συνιστάται, λόγω της 

κατασταλτικής δράσης των αναισθητικών στο μυοκάρδιο. Η χορήγηση φεντανύλης, 

κλονιδίνης, β-αδρενεργικών αποκλειστών ή νιτρογλυκερίνης κατά την εισαγωγή στη 

γενική αναισθησία, έχουν ως αποτέλεσμα την άμβλυνση της υπέρτασης, χωρίς να 

προκαλείται εκσεσημασμένη μυοκαρδιακή καταστολή. 

 

7.2 ΚΝΣ  

Η αύξηση της αρτηριακής πίεσης ή η υπερκαπνία που μπορεί να προκληθεί κατά 

την διασωλήνωση της τραχείας, οδηγεί σε αυξημένο κυκλοφορούντα όγκο αίματος 

στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης (ενδοκράνια 

υπέρταση). Ασθενείς που ήδη έχουν αυξημένη ενδοκράνια πίεση κατά την 

διασωλήνωση, διατρέχουν τον κίνδυνο  εμφάνισης εγκεφαλικού οίδηματος ή και 

εγκολεασμού. 

 

7.3 Οφθαλμός 

Σε ανοιχτό οφθαλμικό τραύμα υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας του οφθαλμικού 

περιεχομένου κατά την διασωλήνωση της τραχείας, λόγω αύξησης της 

ενδοφθάλμιας πίεσης. 

 

7.4 Αναπνευστικό  

Όταν η γενική αναισθησία δεν είναι αρκετά βαθειά, η διασωλήνωση της τραχείας 

αυξάνει τις αντιστάσεις των αεραγωγών εξαιτίας αντανακλαστικού βρογχόσπασμου 

που προκαλείται από την παρουσία του σωλήνα στην τραχεία, ειδικά σε 

ασθματικούς ασθενείς. Η διασωλήνωση καταργεί τη διαδικασία της εφύγρανσης 

και  θέρμανσης των εισπνεόμενων αερίων, που επιτελείται φυσιολογικά στις 

ανώτερες αεροφόρους οδούς, με συνέπεια να προκαλείται βλάβη στο 

αναπνευστικό επιθήλιο και να αναστέλλεται η κίνηση των κροσσών του 
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βλεννογόνου, γεγονός που διευκολύνει την εμφάνιση μετεγχειρητικών επιπλοκών 

από τους πνεύμονες. 

 

7.5 Οίδημα του λάρυγγα 

Σε περίπτωση δύσκολης διασωλήνωσης, οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες 

διασωλήνωσης ενδέχεται να οδηγήσουν σε οίδημα των ιστών της περιοχής του 

λάρυγγα με αποτέλεσμα μέχρι και την πλήρη απόφραξη του αεραγωγού (από 

οίδημα ή θλάση ιστών ή αιμάτωμα) που μπορεί να αποβεί ακόμη και θανατηφόρα. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Μετά την χορήγηση των αναισθητικών φαρμάκων για την εισαγωγή στην αναισθησία 

(γενικά αναισθητικά, οπιοειδή, μυοχαλαρωτικά), κατά τη διασωλήνωση μπορεί να 

προκληθούν τα παρακάτω: 
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Α. Αρρυθμίες   (Σ) 

Β. Ισχαιμία μυοκαρδίου   (Σ) 

Γ. Διαταραχές πηκτικότητας   (Λ) 

Δ. Αναγωγή και εισρόφηση   (Σ) 

Ε. Λαρυγγόσπασμος  (Λ) 

 

2. Σχετικά με τις λαρυγγικές μάσκες ισχύει: 

Α. Εξασφαλίζουν πλήρη προστασία στον αεραγωγό  από την αναγωγή. (Λ) 

Β. Ενδείκνυνται για σύντομες και  επιφανειακές επεμβάσεις. (Σ) 

Γ. Δεν έχουν θέση στη δύσκολη διασωλήνωση. (Λ) 

Δ. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε γεμάτο στομάχι.  (Λ) 

Ε. Είναι δύο ειδών. (Λ) 

 

3. Η αντιμετώπιση του λαρυγγοσπάσμου περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Α. Λιδοκαϊνη   (Σ) 

Β. Οξυγόνο 100%.   (Σ) 

Γ. Αερισμό θετικής πίεσης.  (Σ) 

Δ. Κορτιζόνη  (Λ) 

Ε. Σουκινυλχολίνη 25 mg ενδοφλεβίως.  (Σ) 

 

4. Η προετοιμασία για τη διασωλήνωση τραχείας περιλαμβάνει τα εξής: 

Α. Προοξυγόνωση του ασθενούς με  100% οξυγόνο.  (Σ) 

Β. Τοποθετείται πάντα η κεφαλή σε «θέση όσφρησης πρωινού αέρα».  (Λ) 
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Γ. Τοποθέτηση ειδικού στρώματος που ανυψώνει τον θώρακα σε όλους τους ασθενείς.  (Λ) 

Δ. Έλεγχο της ακεραιότητας του αεροθαλάμου και της βαλβίδας του τραχειοσωλήνα.  (Σ) 

Ε. Να είναι διαθέσιμα προσωπίδα και στοματοφαρυγγικός αεραγωγός ενιαίου μεγέθους 

για όλους τους ενήλικες.  (Λ) 

 

5. Για τη  δύσκολη διασωλήνωση τραχείας ισχύει: 

Α. Μπορεί να προβλεφθεί με σωματομετρικά χαρακτηριστικά. (Σ) 

Β. Σημαίνει δύσκολο αερισμό του ασθενούς με προσωπίδα. (Λ) 

Γ. Το video-λαρυγγοσκόπιο ή το ινοπτικό βρογχοσκόπιο διευκολύνουν στην περίπτωση 

αυτή. (Σ) 

Δ. Μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από 5 προσπάθειες για να επιτευχθεί η 

διασωλήνωση. (Λ) 

Ε. Πρέπει να ληφθεί υπόψη σε μελλοντικό χειρουργείο.  (Σ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 

(ΚΑΡΠΑ) 

 

Αθανασία Τσαρουχά - Δημητροπούλου, Αναισθησιολόγος, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Α’ Πανεπιστημιακή Αναισθησιολογική Κλινική, 

Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ,  Αρεταίειο Νοσοκομείο 

Αντώνιος Μπουλταδάκης, Αναισθησιολόγος, Επιμελητής B΄ ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή 

Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ 

 

1. Εισαγωγή 

Ως «καρδιο-αναπνευστική ανακοπή» ορίζεται η αιφνίδια παύση της αναπνοής 

και της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της παροχής οξυγονωμένου 

αίματος στα ζωτικά όργανα και στους λοιπούς ιστούς του θύματος.  

Το ποσοστό επιβίωσης μετά από καρδιο-αναπνευστική ανακοπή έχει 

αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της ανάπτυξης 

αλγορίθμων και της οργανωμένης εκπαίδευσης στην Βασική (Basic Life Support, 

BLS) και στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής (Advanced Life Support, ALS).  

Η συχνότερη αιτία καρδιο-αναπνευστικής ανακοπής είναι η ισχαιμική 

καρδιακή νόσος. Στην Ευρώπη, το 40% των θανάτων σε άτομα ηλικίας 

μικρότερης των 75 ετών οφείλονται σε ισχαιμική καρδιοπάθεια. Ο συχνότερος 

αρχικός ρυθμός στο ΗΚΓ μετά από καρδιο-αναπνευστική ανακοπή ισχαιμικής 

αιτιολογίας είναι η Κοιλιακή Μαρμαρυγή (Ventricular Fibrillation, VF) ή η 

άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία (Ventricular Tachycardia, VT).  

Η συχνότητα της εξωνοσοκομειακής καρδιο-αναπνευστικής ανακοπής στην 

Ευρώπη είναι 38/100.000 πληθυσμού, ενώ ο αρχικός ρυθμός άμεσα μετά την 

κατέρρειψη είναι η VF σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%.  

Η μόνη πιθανή θεραπεία για αυτές τις περιπτώσεις είναι η άμεση έναρξη 

Καρδιο-Πνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡ.Π.Α) και η χορήγηση απινίδωσης. Σε 

μη έναρξη ΚΑΡΠΑ για κάθε λεπτό που περνάει, η πιθανότητα θανάτου αυξάνεται 

κατά 10-12%. Επιπλέον, από τους ασθενείς που επιβιώνουν μιας 
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εξωνοσοκομειακής ανακοπής, μόνο ένα μικρό ποσοστό θα πάρει τελικά εξιτήριο 

από το νοσοκομείο, γεγονός που υποδεικνύει τη μεγάλη σημασία της φροντίδας 

του ασθενούς μετά την ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας (Return of 

Spontaneous Circulation, ROSC). 

Η «αλυσίδα της επιβίωσης» περιλαμβάνει τις ενέργειες οι οποίες 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια της ΚΑΡΠΑ και απαιτούνται για τη διάσωση του 

θύματος της ανακοπής. Τέσσερις (4) είναι οι «κρίκοι» οι οποίοι αποτελούν την 

«αλυσίδα της επιβίωσης» (Εικόνα 1): 

1. Ταχεία αναγνώριση επαπειλούμενης ανακοπής και κλήση βοήθειας. 

2. Άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ. 

3. Άμεση αναγνώριση απινιδώσιμου ρυθμού και ταχεία απινίδωση. 

4. Φροντίδα μετά την αναζωογόνηση. 

 

 

Εικόνα 1. Οι 4 κρίκοι που αποτελούν την «αλυσίδα της επιβίωσης».  

 

2. Βασική υποστήριξη της ζωής και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού 

Απινιδωτή 

Η άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ από οποιονδήποτε είναι παρών σε περίπτωση καρδιο-

αναπνευστικής ανακοπής  είναι ιδιαίτερα σημαντική, εάν αναλογιστεί κανείς ότι 
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ο χρόνος που μεσολαβεί από την κλήση επαγγελματία διασώστη έως την 

προσέλευσή του στο σημείο που βρίσκεται το θύμα, είναι κατά μέσο όρο 5-8 min 

και έως την 1η απινίδωση 8-11 min. Για αυτό το χρονικό διάστημα, η μοναδική 

θεραπευτική παρέμβαση που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα επιβίωσης 

είναι η άμεση έναρξη και η συνεχής εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων, καθώς 

και η χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (ΑΕΑ) εφόσον αυτός είναι 

διαθέσιμος. 

 

3. Βασικά σημεία του αλγορίθμου της ΚΑΡΠΑ 

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η ταχεία αναγνώριση του ασθενούς σε καρδιο-

αναπνευστική ανακοπή.  Έχει αποδειχθεί ότι η ψηλάφηση του σφυγμού (ακόμα 

και του καρωτιδικού) δεν αποτελεί ακριβή μέθοδο ελέγχου για την ύπαρξη ή μη 

κυκλοφορίας. Παράλληλα, έως και 40% των ασθενών σε ανακοπή μπορεί να 

εμφανίζουν αγωνιώδεις αναπνοές (αργή και βαθιά αναπνοή).  

Σε κάθε ασθενή που δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει φυσιολογικά, 

πρέπει να εγείρεται υποψία καρδιακής ανακοπής και να ξεκινά άμεσα ΚΑΡΠΑ.  

Τα βασικά σημεία είναι τα εξής (Εικόνα 2): 

 Καλέστε βοήθεια πριν την έναρξη ΚΑΡΠΑ. Ζητήστε από κάποιον 

παρευρισκόμενο να καλέσει βοήθεια (τηλ. αριθμός «166»). Εάν είστε μόνοι, 

καλέστε εσείς ο ίδιος και ενεργοποιήστε την λειτουργία ανοιχτής ακρόασης για 

λήψη οδηγιών κατά την ΚΑΡΠΑ. 

 Στείλτε κάποιον παρευρισκόμενο να αναζητήσει τον Αυτόματο, Εξωτερικό 

Απινιδωτή (ΑΕΑ), εάν υπάρχει. Εάν είστε μόνοι ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ χωρίς ΑΕΑ. 

 Εφαρμόστε θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις σε αναλογία 30:2. 

Εξασφαλίστε ικανοποιητικό βάθος συμπιέσεων (5cm) με πλήρη επανέκπτυξη του 

θώρακα κατά τις συμπιέσεις. Εφαρμόστε συμπιέσεις με συχνότητα 100 

συμπιέσεις/min. 

 Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια του ΑΕΑ αμέσως μόλις είναι διαθέσιμος. Σε 

παρουσία 2ου ατόμου συνεχίστε συμπιέσεις κατά την τοποθέτηση των 

ηλεκτροδίων. 

 Σιγουρευτείτε ότι κανείς δεν αγγίζει τον ασθενή κατά τον έλεγχο ρυθμού και 

κατά την χορήγηση απινίδωσης. 

 Μετά από την απινίδωση, ξεκινήστε άμεσα ΚΑΡΠΑ για 2 min, πριν τον 

επόμενο έλεγχο ρυθμού. 

 Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές στην ΚΑΡΠΑ. 
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Βασική Υποστήριξη της ζωής και κίνδυνος έκθεσης του διασώστη σε θανατηφόρο 

λοίμωξη 

Οι θωρακικές συμπιέσεις και οι εμφυσήσεις, μπορεί να προκαλέσουν την 

δημιουργία αερολύματος, εκθέτοντας όσους εμπλέκονται στην ΚΑΡΠΑ σε 

κίνδυνο έκθεσης σε θανατηφόρους ιούς, όπως π.χ. ο κορονωϊός SARS-CoV-2.  

Σε περίπτωση καρδιο-αναπνευστικής ανακοπής και υποψία λοίμωξης ή 

επιβεβαιωμένο κρούσμα ή ανακοπής χωρίς γνωστό υπόβαθρο, οι οδηγίες έχουν 

ως εξής: 

 Ελέγξτε για φυσιολογική αναπνοή.  

 Μην απελευθερώνετε τον αεραγωγό και μην πλησιάζετε το πρόσωπο του 

ασθενούς. 

 Καλύψτε το στόμα και τη μύτη του ασθενούς. 

 Οι θωρακικές συμπιέσεις πρέπει να ξεκινούν μετά τη χρήση Μέτρων Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ) από τους παρευρισκόμενους (μάσκα FFP2, ασπίδα 

προσώπου, αδιάβροχη ολόσωμη ποδιά). 

 Είναι δυνατή η χορήγηση απινίδωσης εάν ενδείκνυται πριν την χρήση ΜΑΠ. 

 Εφαρμόστε μόνο θωρακικές συμπιέσεις χωρίς εμφυσήσεις. 
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Εικόνα 2. Βασική Υποστήριξη της Ζωής (Basic Life Support, BLS) με χρήση Αυτόματου 

Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ). 
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4. Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής 

Η χρήση του αλγορίθμου της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής (Advanced Life 

Support, ALS) (Eικόνα 3) απαιτεί οργανωμένη εκπαίδευση στην ανάπτυξη τεχνικών 

και μη τεχνικών δεξιοτήτων, μέσω δομημένων σεμιναρίων προσομοίωσης 

(simulation). Ταυτόχρονα, απαιτεί τη λειτουργία “Oμάδας Aναζωογόνησης”,  με 

προκαθορισμένη δομή και ρόλους. 

 

Εικόνα 3. Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής (Advanced Life Support, ALS). 
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Τα βασικά σημεία του αλγορίθμου της Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής 

είναι τα ακόλουθα: 

 Ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ με ρυθμό «30:2» (δηλαδή, 30 θωρακικές συμπιέσεις : 2 

εμφυσήσεις) αμέσως μόλις αναγνωρίσετε καρδιο-αναπνευστική ανακοπή. Η 

δυνατότητα χρήσης παρακλίνιου υπερηχογράφου σε έμπειρα χέρια μπορεί να 

διευκολύνει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αναγνώριση του ασθενούς σε 

ανακοπή. 

 Χορηγήστε ΚΑΡΠΑ σε κύκλους των 2 min, με ενδιάμεσο έλεγχο ρυθμού. 

Εναλλαγή διασώστη που εφαρμόζει θωρακικές συμπιέσεις σε κάθε κύκλο. 

 Εξασφαλίστε αερισμό κατά προτίμηση με τοποθέτηση υπεργλωττιδικής 

συσκευής αερισμού (π.χ. λαρυγγική μάσκα). Εναλλακτικά αερισμός με μάσκα και 

ασκό με ρυθμό 30:2. Διασωλήνωση της τραχείας μόνο εάν αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί γρήγορα και σε παρουσία έμπειρου ατόμου στην εξειδικευμένη 

διαχείριση του αεραγωγού. 

 Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές στην ΚΑΡΠΑ. Μη σταματάτε τις θωρακικές 

συμπιέσεις για διασωλήνωση της τραχείας ή τοποθέτηση των αυτοκόλλητων 

(patch) του απινιδωτή. Παύση έως 5 sec για έλεγχο ρυθμού (ΗΚΓ) και σφύξεων 

(ψηλάφηση καρωτίδων, υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος). 

 Σε μη απινιδώσιμο ρυθμό (Άσφυγμη Ηλεκτρική Δραστηριότητα - ΑΗΔ, 

Ασυστολία) συνεχίστε θωρακικές συμπιέσεις (30:2) και χορηγήστε 1 mg 

αδρεναλίνη ενδοφλεβίως. Επαναλάβετε τη χορήγηση αδρεναλίνης κάθε 2ο κύκλο 

(κάθε 3-5 min). 

 Σε απινιδώσιμο ρυθμό (VF/VT), συνεχίστε θωρακικές συμπιέσεις μέχρι να 

φορτιστεί ο απινιδωτής. Επιλέξτε κατάλληλη ενέργεια φόρτισης του απινιδωτή 

(150-200 Joules για το 1ο shock και 150-360 Joules για τα επόμενα). 

Απομακρύνετε όλους, εκτός του διασώστη που εφαρμόζει τις θωρακικές 

συμπιέσεις, καθώς και τις συσκευές χορήγησης οξυγόνου κατά τη φόρτιση του 

απινιδωτή. 

 Μόλις φορτιστεί ο απινιδωτής, απομακρύνετε το άτομο που εφαρμόζει 

θωρακικές συμπιέσεις και χορηγήστε απινίδωση. 

 Ξεκινήστε εκ νέου ΚΑΡΠΑ (30:2) αμέσως μετά τη χορήγηση απινίδωσης, χωρίς 

εκτίμηση του ρυθμού για τα επόμενα 2 min. 

 Σε παραμονή απινιδώσιμου ρυθμού χορηγήστε εκ νέου απινίδωση. Μετά την 3η 

απινίδωση χορηγήστε 1 mg αδρεναλίνη και 300 mg αμιοδαρόνη ενδοφλεβίως. 

 Σε αναγνώριση οργανωμένης ηλεκτρικής δραστηριότητας συμβατής με καρδιακή 

παροχή, κατά τον έλεγχο ρυθμού, ελέγξτε για σημεία επιστροφής αυτόματης 

κυκλοφορίας (ROSC): Έλεγχος σφυγμού (σε κεντρική αρτηρία), αύξηση τελο-

εκπνευστικού διοξειδίου (EtCO2), καρδιακή συσταλτικότητα στον παρακλίνιο 

υπερηχογράφο. 
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 Εξασφαλίστε φλεβική πρόσβαση σε περιφερική φλέβα. Εάν δεν μπορεί να 

εξασφαλιστεί φλεβική πρόσβαση εντός των πρώτων 2 min εξασφαλίστε ενδο-

οστική πρόσβαση.  

 Σε κάθε καρδιο-αναπνευστική ανακοπή αναζητήστε και θεραπεύστε εάν 

υπάρχουν τα αναστρέψιμα αίτια αυτής, όπως περιγράφεται παρακάτω με τον 

αλγόριθμο των «4 Ηs» και  «4Τs» (Εικόνα 4). 

 

 

Εικόνα 4. Τα «4 Ηs» και τα «4Τs» για τα δυνητικώς αναστρέψιμα αίτια επί καρδιακής 

ανακοπής. 

 

Αλγόριθμος για την αντιμετώπιση αναστρέψιμων αιτίων της 

Καρδιο-αναπνευστικής ανακοπής: «4 Ηs» και «4Τs» 

 

«4 Ηs»: 
- Υποξία (Hypoxia):Χορηγήστε 100% οξυγόνο, ελέγξτε έκπτυξη του θώρακα και 

αμφοτερόπλευρο αναπνευστικό ψιθύρισμα 

- Υπογκαιμία (Hypovolaemia): Συσχετίζεται συχνά με ΑΗΔ μετά από μαζική 

αιμορραγία. Ταχεία αναπλήρωση ενδαγγειακού όγκου με ivυγρά και αίμα, 

παράλληλα με χειρουργικό έλεγχο της αιμορραγίας. 

- Υπερκαλιαιμία, υποκαλιαιμία, υπογλυκαιμία, υπασβεστιαιμία, οξέωση κ.ά. 

μεταβολικές διαταραχές (Hyperkalaemia): Εύκολη διάγνωση με λήψη αερίων 

αρτηριακού αίματος. Συσχέτιση με ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς (π.χ. 

νεφρική ανεπάρκεια). Χορηγείστε: ασβέστιο (για προστασία του μυοκαρδίου), 

ινσουλίνη + γλυκόζη  και εισπνεόμενη σαλβουταμόλη (για ενδοκυττάρια 
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μεταφορά του Καλίου), σκεφτεί το ενδεχόμενο διενέργειας αιμοκάθαρσης (για 

απομάκρυνση του καλίου), ανάλογα με την περίπτωση. 

- Υποθερμία(Hypothermia): Υποψία σε κάθε περίπτωση πνιγμού 

 

 

«4Τs»: 
- Πνευμοθώρακας υπό τάση (Tension Pneumothorax): Η συχνότερη αιτία ΑΗΔ. 

Συχνά μετά από τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Πάντα υποψία μετά 

από τραύμα. Ο παρακλίνιος υπέρηχος μπορεί να διευκολύνει την διάγνωση. 

Ταχεία αποσυμπίεση με βελόνα και στη συνέχεια τοποθέτηση θωρακικού 

σωλήνα παροχέτευσης. 

- Καρδιακός επιπωματισμός (Cardiac Tambonate): Ισχυρή υποψία μετά από 

διατιτραίνον θωρακικό τραύμα ή καρδιοχειρουργική επέμβαση. Μεγάλη αξία 

του παρακλίνιου υπερήχου στη διάγνωση και την διενέργεια 

περικαρδιοκέντησης διασωστικά. 

- Δηλητηρίαση – τοξικές ουσίες (Toxins): Πιθανό συμβατό ιστορικό λήψης τοξικών 

ουσιών ή φαρμάκων. Χρήση ειδικού αντίδοτου όπου ενδείκνυται. 

- Θρόμβωση (Thrombosis): Κατά κύριο λόγο αφορά την πνευμονική εμβολή. Ο 

παρακλίνιος υπερηχογράφος μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση. Χορηγήστε 

θρομβόλυση όταν ενδείκνυται. Όταν χορηγηθεί θρομβόλυση συνεχίστε ΚΑΡΠΑ 

για 60-90 min. Έχει αναφερθεί επιβίωση με καλό νευρολογικό αποτέλεσμα 

ακόμα και περισσότερο από 60 min μετά την χορήγηση θρομβόλυσης. 

 

 

Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής και COVID-19 

 

Η τρέχουσα πανδημία λόγω SARS-CoV-1 (Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus)  έφερε στο προσκήνιο νέες απαιτήσεις στη διαχείριση αυτών των 

ασθενών. Η εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής τους αφορά στα εξής: 

 

 Άμεση αναγνώριση ασθενών με συμπτωματολογία συμβατή με COVID-19και 

κλινική εικόνα επιδείνωσης ή επαπειλούμενης ανακοπής. Ενέργειες για αποφυγή 

επερχόμενης ανακοπής και εξασφάλιση Μέσων Ατομικής Προστασίας - MAΠ 

(μάσκα FFP2, ασπίδα προσώπου, αδιάβροχη ολόσωμη ποδιά). 

 Ταχεία αναγνώριση ασθενών με σοβαρή λοίμωξη με COVID-19, που δεν θα 

ωφεληθούν με την ενδοτραχειακή διασωλήνωση και το μηχανικό αερισμό. Λήψη 

απόφασης και εξασφάλισης συναίνεσης για μη διενέργεια ΚΑΡΠΑ (Do Not 

Attempt CPR). 

 Είναι αποδεκτή η καθυστέρηση στην έναρξη ΚΑΡΠΑ για την εξασφάλιση χρήσης 

ΜΑΠ από όσους συμμετέχουν. 
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 Φορέστε ΜΑΠ πριν την έναρξη θωρακικών συμπιέσεων ή διαχείρισης του 

αεραγωγού. 

 Ελαχιστοποιήστε τον αριθμό των ατόμων που είναι παρόντες στην ΚΑΡΠΑ. 

Απομακρύνετε κάθε μη αναγκαίο προσωπικό. 

 Ελέγξτε καρωτιδικό σφυγμό. Μην ακούτε/αισθάνεστε αναπνοή. Μην πλησιάσετε 

το πρόσωπό σας στο πρόσωπο του ασθενούς. 

 Τοποθετήστε πάντα αντιβακτηριδιακό/αντιικό φίλτρο προστασίας (π.χ. τύπου 

HEPA) μεταξύ του αυτοδιατεινόμενου ασκού αερισμού και του αεραγωγού του 

ασθενούς. Καλύψτε το στόμα και τη μύτη του ασθενούς. 

 Η διαχείριση του αεραγωγού να γίνεται από έμπειρο προσωπικό. Διενεργήστε 

ενδοτραχειακή διασωλήνωση νωρίς εάν είναι δυνατόν με χρήση video-

λαρυγγοσκοπίου. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε υπεργλωττιδική συσκευή 

αερισμού. Εάν χρειαστεί αερισμός με μάσκα και ασκό χρησιμοποιήστε τεχνική «2 

ατόμων». 

 Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια του απινιδωτή και ελέγξτε για ρυθμό. Σε 

απινιδώσιμο ρυθμό χορηγήστε απινίδωση. Εάν φοράτε ΜΑΠ ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ, 

σε αντίθετη περίπτωση χορηγήστε έως 2 επιπλέον απινιδώσεις. 

 Σκεφτείτε την πιθανότητα εφαρμογής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων. 

 Σταματήστε νωρίς την ΚΑΡΠΑ, εάν έχουν ελεγχθεί/αντιμετωπιστεί τα 

αναστρέψιμα αίτια. 

Συμπέρασμα 

 Η αλυσίδα της επιβίωσης είναι τόσο ισχυρή, όσο ο πιο αδύναμος κρίκος της.  

Άμεση και αποτελεσματική τήρηση των βημάτων βελτιώνει σημαντικά την 

πιθανότητα επιβίωσης. 

 

 Ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ σε κάθε ασθενή που δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει 

φυσιολογικά. 

 

 Καλέστε βοήθεια πριν την έναρξη ΚΑΡΠΑ. 

 

 

 Εφαρμόστε θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις με ρυθμό 30:2. 

Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές. Εξασφαλίστε υψηλής ποιότητας θωρακικές 

συμπιέσεις. 

 

 Σε εξωνοσοκομιακή ανακοπή εφαρμόστε τον αλγόριθμο της βασικής 

υποστήριξης της ζωής. Αναζητήστε νωρίς και εφαρμόστε Αυτόματο Εξωτερικό 

Απινιδωτή (ΑΕΑ). 
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 Κατά την εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής αναζητήστε πάντα τα αναστρέψιμα 

αίτια (4Hs-4Ts). 

 

Ασθενείς με COVID-19 

 Είναι δυνατή η καθυστέρηση στην έναρξη της ΚΑΡΠΑ σε ασθενείς ύποπτους ή με 

επιβεβαιωμένη λοίμωξη με COVID-19 μέχρι την εξασφάλιση Μέτρων Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ). 

 

 Μην εφαρμόσετε θωρακικές συμπιέσεις και μην ξεκινήσετε διαχείριση 

αεραγωγού χωρίς να χρησιμοποιήσετε προηγουμένως ΜΑΠ. Εν ανάγκη, μέχρι 

την εξασφάλιση ΜΑΠ, χορηγήστε έως 3 απινιδώσεις εάν ενδείκνυται.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, HEALLINK, 
www.kallipos.gr 

2. Α. Φασουλάκη, Αναισθησιολογία. Βασική και Εξειδικευμένη Καρδιοπνευμονική 
Αναζωογόνηση, Κεφ. 33, σελ. 571-586, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2005. 

3. Perkins GD et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: 

Section 2. Adult basic life support and automated external defibrillation. Resuscitation. 

2015 Oct;95:81-99. 

4. Jasmeet Soar et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 

Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015 Oct;95:100-147  

5. https://cprguidelines.eu/poster-translations 

6. https://cprguidelines.eu/ 

7. https://www.erc.edu/covid 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του: 

Α. Ξεκινάμε αμέσως απινίδωση και στη συνέχεια, εφαρμόζουμε θωρακικές συμπιέσεις.  

(Λ) 

Β. Δεν απαιτείται έλεγχος αναπνοής. (Λ) 

Γ. Εφαρμόζουμε αναπνοές-συμπιέσεις με ρυθμό 10:2. (Λ) 

Δ. Αν αναπνέει κανονικά, τοποθετούμε σε θέση ανάνηψης. (Λ) 

Ε. Ταρακουνάμε ελαφρά από τους ώμους ρωτώντας «είσαι καλά;» πριν τον έλεγχο 

αναπνοής. (Σ)  

 

2. Σε θύμα καρδιο-αναπνευστικής ανακοπής: 

Α. Ελέγχουμε το σφυγμό πριν ελέγξουμε την αναπνοή. (Λ) 

http://www.kallipos.gr/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26477420/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26477420/
https://cprguidelines.eu/poster-translations
https://cprguidelines.eu/
https://www.erc.edu/covid
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Β. Εφαρμόζουμε απινίδωση αφού έχουν ολοκληρωθεί 2 κύκλοι ΚΑΡΠΑ. (Λ) 

Γ. Πρέπει να εγείρεται υποψία καρδιακής ανακοπής και να ξεκινά ΚΑΡΠΑ σε κάθε 

ασθενή που δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει φυσιολογικά. (Σ) 

Δ. Μετά από απινίδωση εφαρμόζουμε άμεσα ΚΑΡΠΑ για 4 min, πριν τον επόμενο έλεγχο 

ρυθμού. (Λ) 

Ε. Δεν ξεκινάμε ΚΑΡΠΑ χωρίς παρουσία απινιδωτή. (Λ) 

 

 

3. Στην εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής: 

Α. Είναι πάντοτε απαραίτητη η ενδοτραχειακή διασωλήνωση. (Λ) 

Β. Σε μη απινιδώσιμο ρυθμό, είναι απαραίτητη η εφαρμογή τουλάχιστον μίας 

απινίδωσης. (Λ) 

Γ. Σταματάμε τις θωρακικές συμπιέσεις για διασωλήνωση της τραχείας ή τοποθέτηση  

patchαπινιδωτή. (Λ) 

Δ. Σε απινιδώσιμο ρυθμό (VF/VT), η  κατάλληλη ενέργεια φόρτισης του απινιδωτή είναι 

150-200 J για το 1ο shock και 150-360 J για τα επόμενα. (Σ) 

Ε. Η παύση της ΚΑΡΠΑ μεταξύ των κύκλων δεν πρέπει να ξεπερνα τα 10 δευτερόλεπτα. 

(Σ) 

 

 

4. Κατά την εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σε ασθενή με γνωστή λοίμωξη Covid-

19: 

Α. Ξεκινάμε άμεσα ΚΑΡΠΑ πριν από την εφαρμογή μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). 

(Λ) 

Β. Τοποθετούμε πάντα αντιβακτηριδιακό/αντιικό φίλτρο προστασίας μεταξύ του 

αυτοδιατεινόμενου ασκού αερισμού και του αεραγωγού του ασθενούς. (Σ) 

Γ. Χορηγούμε αδρεναλίνη σε δόση 1,5 mg λόγω της υπερδυναμικής κυκλοφορίας των 

ασθενών αυτών.  (Λ) 

Δ. Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση είναι σκόπιμο να γίνεται, εάν είναι δυνατόν με χρήση 

video-λαρυγγοσκοπίου.  (Σ) 

Ε. Η απόφαση για τη μη διενέργεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης δεν αποτελεί 

μια πιθανή επιλογή.  (Λ) 

 

 

5. Σχετικά με τις αιτίες της καρδιο-αναπνευστικής ανακοπής: 

Α.  Σε υποξαιμία χορηγούμε 50% οξυγόνο. (Λ) 

Β. Ο πνευμοθώρακας υπό τάση αποτελεί τη  σπανιότερη αιτία άσφυγμης ηλεκτρικής 

δραστηριότητας.  (Λ) 

Γ.  Σε υπογκαιμία συνιστάται ταχεία αναπλήρωση ενδαγγειακού όγκου με ενδοφλέβια 

υγρά και αίμα.  (Σ) 

Δ. Ανακοπή μετά από διατιτραίνον θωρακικό τραύμα ή καρδιοχειρουργική επέμβαση, 

πολύ πιθανό να οφείλεται σε καρδιακό επιπωματισμό. (Σ) 

Ε. Σε υπερκαλιαιμία χορηγούμε γλυκονικό ασβέστιο για προστασία του μυοκαρδίου. (Σ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΤΕΠ 

 

Γεωργία Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Καθηγήτρια 

Αναισθησιολογίας,  Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 

ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 

Αντώνιος Μπουλταδάκης, Αναισθησιολόγος, Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Κλινική 

Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 

 

1. Βασικές αρχές Αναλγησίας και Ανακουφιστικής Φροντίδας στο ΤΕΠ 

Το 2020, η IASP (International Association for the Study of Pain), προχώρησε στην 

επαναδιατύπωση του ορισμού του πόνου, η οποία έχει ως εξής: «ο πόνος αποτελεί μια 

δυσάρεστη αισθητική και συναισθηματική εμπειρία που σχετίζεται ή μοιάζει να 

σχετίζεται με πραγματική ή δυνητική ιστική βλάβη» (βλ. Ε- Book ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, Κεφ. 

20, 21, 22). 

Ο πόνος αποτελεί τη συχνότερη αιτία προσέλευσης στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών και αναφέρεται ως σύμπτωμα στο 60-90% του συνόλου των ασθενών. Παρ’ 

όλα αυτά, οι ασθενείς που λαμβάνουν αναλγησία φθάνουν μόλις το 14% του συνόλου, ενώ 

περίπου στο 50% εξ αυτών η αναλγησία είναι ανεπαρκής (“ολιγοαναλγησία”- 

oligoanalgesia).  

Η διαχείριση του πόνου στο ΤΕΠ αποτελεί μέρος της ολιστικής προσέγγισης του 

ασθενούς. Στοιχεία τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή της αναλγητικής 

αγωγής είναι τα εξής:  

 Είδος του πόνου (αλγαισθητικός, σπλαχνικός, νευροπαθητικός, εμμένων 

μετεγχειρητικός, παρόξυνση χρόνιου επώδυνου συνδρόμου, κ.λπ.). 

 Χαρακτήρες του πόνου (συνεχόμενος, διαξιφιστικός, κ.λπ.).  

 Εντόπιση του  πόνου.  

 Ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς (π.χ. υποκείμενες παθολογικές καταστάσεις, 

νεοπλασίες, τραύμα, σακχαρώδης διαβήτης, αγγειοπάθειες, αλλεργίες, 

προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις, φλεγμονές, έρπης ζωστήρ, κ.λπ. 
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Απαιτείται συχνής επανεκτίμηση της έντασης του πόνου και καθορισμός της συχνότητας 

χορήγησης αναλγητικής αγωγής, ανάλογα με το είδος και την ένταση του πόνου, καθώς και 

τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ασθενούς.  

Η αντιμετώπιση του πόνου πρέπει να είναι άμεση, επαρκής και ο ασθενής να 

ανακουφίζεται άμεσα. Η αναλγησία δεν πρέπει να αρχίζει με φάρμακο βραδείας έναρξης 

δράσης ή βραδείας αποδέσμευσης (π.χ. μεθαδόνη,  έμπλαστρο φαιντανύλης ή 

βουπρενορφίνης).  

Επιβάλλεται η έγκαιρη έναρξη αναλγητικής αγωγής, εντός των πρώτων 20-25 min από 

την άφιξη στο ΤΕΠ. 

 Ακόμη και όταν δεν είναι εφικτή η πλήρης εξάλειψη του πόνου, επιδιώκεται η μείωση 

του σε επίπεδα τέτοια, ώστε να επιτρέπουν στον ασθενή να επιστρέψει με ασφάλεια στις 

καθημερινές του δραστηριότητες ή μέχρι την εισαγωγή του στο νοσοκομείο για περαιτέρω 

αντιμετώπιση.  

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου συσχετίζεται όχι μόνο με την αντιμετώπιση 

παθοφυσιολογικών διαταραχών λόγω του επώδυνου ερεθίσματος (ταχυκαρδία, υποξαιμία, 

κ.λπ.) και την απαλλαγή του από τη δυσχερή κατάσταση του «υποφέρειν», αλλά και με 

μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας (Morbidity & Mortality), καθώς και της 

πιθανότητας μετάπτωσης σε χρόνιο πόνο.  

Οι βασικές αρχές για τη χορήγηση αναλγησίας, όπως περιγράφονται από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στην κλίμακα αναλγησίας περιλαμβάνουν 5 βασικούς 

άξονες (Πίνακας 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Εκτίμηση του πόνου 

 

Πίνακας 1. Οι βασικές αρχές για τη χορήγηση αναλγησίας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας ( ΠΟΥ). 

1. Όποτε είναι εφικτό πρέπει να προτιμάται η από του στόματος χορήγηση 

αναλγησίας. 

2. Τα αναλγητικά πρέπει να χορηγούνται με συχνότητα τέτοια, ώστε να 

ελέγχεται επαρκώς ο πόνος. 

3. Οι αναλγητικοί παράγοντες πρέπει να επιλέγονται με βάση την 

αναφερόμενη από τον ασθενή ένταση του πόνου. 

4. Η δοσολογία των αναλγητικών πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με 

τον ασθενή. 

5. Στους ασθενείς πρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες ως προς το πότε και 

πως να λαμβάνουν την αναλγητική τους αγωγή. 
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Κατά τη λήψη ιστορικού του ασθενούς πρέπει να καταγράφονται τα εξής:  

 Εντόπιση και αντανάκλαση του πόνου. 

 Χαρακτηριστικά του πόνου (π.χ. διαξιφιστικός, συσφιγκτικός, κ.λπ.). 

 Συνοδός συμπτωματολογία, παράγοντες που επιδεινώνουν ή απαλύνουν τον πόνο 

(π.χ. αναλγητικές θέσεις, εκλυτικοί παράγοντες, κ.λπ.). 

 Επίδραση του πόνου στην καθημερινή ζωή του ασθενούς. 

 Προηγούμενες θεραπείες. 

 Προσδοκίες του ασθενούς. 

 

Η χρήση οπτικών, λεκτικών ή αριθμητικών κλιμάκων εκτίμησης του πόνου (Numerical 

Rating Scale – NRS, Visual Analogue Scale – VAS, Verbal Rating Scale - VRS) (Εικόνα 1) 

μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη εκτίμηση της έντασής του.  

 

 
 

 

 

 

Εικόνα 1: Κλίμακες εκτίμησης του πόνου (βλ. 1ο μέρος εγχειριδίου «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ», κεφ. 17, 

20, 21, 22).  

 

Σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς με άνοια, 

διασωληνωμένοι ασθενείς υπό καταστολή) εφαρμόζεται χρήση ειδικών κλιμάκων για την 

αποτελεσματική εκτίμηση του πόνου (π.χ. Wong-Baker FACES Pain Rating Scale, FLACC Pain 

Scale, Pain Assessment IN Advanced Dementia – PAINAD, Behavioural Pain Scale–BPS). 

(Εικόνες 2 Α  και Β)  

 

 

Καθόλου πόνος  Μέγιστος  πόνος  
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Εικόνες 2: Α 1-2. Οι χρησιμοποιούμενες σήμερα στο Νοσοκομείο Παίδων «Π&Α. Κυριακού» 

κλίμακες αξιολόγησης του πόνου στα παιδιά, καθώς και οι σχετικές οδηγίες για αναλγησία. 
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Behavioural Pain Scale (BPS) 

 

Εικόνες 2: Β 1-3: Διεθνώς χρησιμοποιούμενες κλίμακες εκτίμησης πόνου σε παιδιά και ασθενείς 

με αδυναμία επικοινωνίας.  

 

 

3. Φαρμακευτική αντιμετώπιση του πόνου στο ΤΕΠ 

Στα κεφάλαια 7, 17, 20, 21 και 22 του 1ου μέρους του εγχειριδίου αυτού E-BOOK που 

αναφέρονται στην «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» αναπτύσσονται  πολλά θέματα σχετικά με τον 

πόνο και τη διαχείρισή του. Στο Σχήμα 1, παρουσιάζεται η Αναλγητική Πυραμίδα, στην 

οποία φαίνεται η επιλογή αναλγητικού παράγοντα με βάση τη σοβαρότητα και το είδος 

του πόνου. 
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Σχήμα 1: «Αναλγητική Πυραμίδα». Επιλογή αναλγητικού παράγοντα με βάση τη σοβαρότητα και  

το είδος του πόνου. Προσοχή! Ο όρος «μυοχαλαρωτικά» στο σχήμα δεν αφορά στους 

αποκλειστές της νευρομυικής σύναψης που χρησιμοποιούνται από τους Αναισθησιολόγους και 

απαιτούν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, αλλά φάρμακα με κεντρική δράση που 

ανακουφίζουν από τον πόνο που οφείλεται σε σπαστικότητα,  μυικό σπασμό, δυσκαμψία, κ.λπ. 

και χρησιμοποιούνται ως χαλαρωτικά των γραμμωτών μυών π.χ. οργεναδρίνη (π.χ. σκεύασμα 

Norgesic), καρισοπροδόλη, βακλοφαίνη, διαζεπάμη, λεβοκαρνιτίνη, κ.ά.) 

 

Ειδικότερα: 

Παρακεταμόλη 

 Ενδείξεις: είναι το φάρμακο 1ης γραμμής για την αντιμετώπιση του ήπιου πόνου στο ΤΕΠ. 

 Οδός χορήγησης: προτιμάται η χορήγησή της από του στόματος ή από το ορθό (υπόθετο). 

Η παρεντερική χορήγηση έχει παρόμοια αναλγητικά αποτελέσματα και πολλαπλάσιο 

οικονομικό κόστος. 

 Μεταβολισμός: μεταβολίζεται στο ήπαρ.  

 Αντένδειξη: σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. 

 Δοσολογία σε ενήλικες: 1gr κάθε 6 ώρες, και εφόσον χορηγείται ενδοφλεβίως η έγχυση 

γίνεται βραδέως (εντός 30 min) για αποφυγή υπότασης.  

 Έναρξη δράσης: σε < 1 ώρα (λήψη από του στόματος), σε 5-10 min (λήψη ενδοφλεβίως).  

 Διάρκεια δράσης: 4-6 ώρες. 

 Ανεπιθύμητες ενέργειες: συνήθως δεν συνδυάζεται με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες 

στις θεραπευτικές δόσεις. Η εμφάνιση αλλεργικής αντίδρασης στο φάρμακο είναι πολύ 

σπάνια. 
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Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (MΣΑΦ) 

Είναι αναστολείς της κυκλο-οξυγενάσης (cyclo-oxygenase, COX), η οποία συμμετέχει στην 

παραγωγή των προσταγλανδινών από το αραχιδονικό οξύ. Οι δύο ισομορφές του ενζύμου 

(COX-1 & COX-2) έχουν διαφορετική κατανομή στους ιστούς. Η COX-1 υποδοχείς 

εμφανίζονται σε όλο το σώμα συμπεριλαμβανομένου του γαστρεντερικού σωλήνα και των 

αιμοπεταλίων, ενώ οι COX-2 υποδοχείς παράγονται ως απάντηση στη φλεγμονή.  

Τα ΜΣΑΦ χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες: Τους μη εκλεκτικούς αναστολείς της COX 

και τους εκλεκτικούς COX-2 αναστολείς (αναφέρονται και ως κοξίμπες).  

Η αναστολή της COX-1 είναι αυτή που συνδυάζεται με την πλειοψηφία των μειζόνων 

ανεπιθύμητων ενεργειών των ΜΣΑΦ: (α) από το γαστρεντερικό (δυσπεψία, 

γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος, αιμορραγία ανώτερου πεπτικού), (β) από τους νεφρούς 

(οξεία νεφρική βλάβη, μείωση του ρυθμού της σπειραματικής διήθησης) και (γ) με 

δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων.  

Η χορήγηση αναστολέων της COX-2 έχει συσχετιστεί με επιπλοκές από το καρδιαγγειακό 

(υπέρταση, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, απορρύθμιση 

καρδιακής ανεπάρκειας). 

Τα ΜΣΑΦ αποτελούν εξαιρετική επιλογή για την αντιμετώπιση του ήπιου έως μέτριου 

πόνου. Χρησιμοποιούνται για πολλά είδη πόνου, ιδίως μυοσκελετικό και κωλικό νεφρού. 

Η χρήση τους πρέπει να γίνεται για τη μικρότερη δυνατή διάρκεια και με ιδιαίτερη 

προσοχή σε ηλικιωμένους και ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση, αγγειακό εγκεφαλικό 

επεισόδιο, γαστρικό έλκος, κίνδυνο αιμορραγίας και νεφρική δυσλειτουργία (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3. Ανεπιθύμητες ενέργειες των ΜΣΑΦ  
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Οπιοειδή 

Ενδείξεις: αντιμετώπιση μέτριου έως σοβαρού πόνου (αναλγητικό 1ης γραμμής). 

Ανεπιθύμητες ενέργειες: αναπνευστική καταστολή, μείωση εγρήγορσης, καταστολή, ανοχή, 

υπεραλγησία, δυσκοιλιότητα, ναυτία, έμετος, κατάχρηση, εξάρτηση. 

Συνταγογράφηση: εξωνοσοκομειακά γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, κατόπιν λεπτομερούς 

εκτίμησης και ενημέρωσης του ασθενούς και για τη μικρότερη δυνατή χρονική διάρκεια.  

Συστήνεται προσεκτική τιτλοποίηση της δόσης αρχίζοντας από χαμηλότερη και ανεβαίνοντας 

προοδευτικά προκειμένου για την καταλληλότερη ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες του 

ασθενούς και την αποφυγή υπερδοσολογίας (ΑΡΧΗ: “start low, go slow”). Υποδιπλασιασμός της 

δόσης ενδείκνυται σε ασθενείς > 70 ετών. Σε ισο-αναλγητική δόση, όλα τα οπιοειδή έχουν το 

ίδιο αναλγητικό αποτέλεσμα, αλλά σημαντικές διαφορές στον μεταβολισμό τους. 

Γενικά, η χορήγηση οπιοειδών δεν έχει σημαντική αιμοδυναμική επίδραση. 

Ειδικότερα: 

 Μορφίνη 

Ενδείξεις: είναι ο «χρυσός κανόνας» (“gold standard”) στην αντιμετώπιση του σοβαρού πόνου. 

Η αναλγητική δράση όλων των οπιοειδών συγκρίνεται με αυτή της μορφίνης (morphine 

milligram equivalents, MME).  

Ανεπιθύμητες ενέργειες: έκλυση ισταμίνης (σε ταχεία χορήγηση) με συνοδό υπόταση. 

Μεταβολισμός: ηπατικός μεταβολισμός / νεφρική απέκκριση: μείωση δόσης σε νεφρική ή 

ηπατική ανεπάρκεια. 

Δράση: μετά ενδοφλέβια χορήγηση η έναρξη δράσης είναι σε 5-10 min  και η διάρκεια δράσης 

⁓ 6 ώρες. 

Δοσολογία: σε σοβαρό πόνο 0.1 mg/kg μορφίνη i.v (επανάληψη δόσης x 1 μετά από 10-15 min) 

 Φεντανύλη 

Ενδείξεις: ιδιαίτερα χρήσιμη για επεμβατικές πράξεις – ταχεία έναρξη δράσης / μικρή διάρκεια 

δράσης (< 2 ώρες), χορήγηση iv, ενδορρινικά ή και από του στόματος.  

Συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τοπικά αναισθητικά στην περιοχική αναισθησία (π.χ. 

επισκληρίδιος και υπαραχνοειδής αναλγησία, περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί). 

Δοσολογία: 50 – 100 μg iv. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες: δεν προκαλεί έκλυση ισταμίνης. Εμφανίζει τις δοσοεξαρτώμενες 

ανεπιθύμητες ενέργειες των οπιοειδών όπως διεθνώς απεικονίζονται στην Εικόνα 4. 
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Σκευάσματα συνδυαστικά: Οπιοειδές + παρακεταμόλη: κωδεΐνη + παρακεταμόλη, τραμαδόλη + 

παρακεταμόλη. 

Αποτελεσματικότητα: Συνεργική δράση, αλλά και ανεπιθύμητες ενέργειες των οπιοειδών. 

Διαδερμικό αυτοκόλλητο επίθεμα-έμπλαστο (patch) φεντανύλης ή βουπρενορφίνης: το 

φάρμακο υπό αυτή τη μορφή απορροφάται καθώς διέρχεται το δέρμα (διαδερμικό), αλλά έχει 

βραδεία έναρξη δράσης (το αναλγητικό αποτέλεσμα φαίνεται σε 10 – 17 ώρες από την 

τοποθέτησή του), οπότε δεν έχει ένδειξη για πόνο που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης στο ΤΕΠ.  

Διαδερμικό αυτοκόλλητο επίθεμα-έμπλαστο (patch) λιδοκαϊνης: προτείνεται στα πλαίσια 

πολυπαραγοντικής αναλγησίας (“MAST”) για το τραύμα. 

 

 

Εικόνα 4. Άμεσα ανεπιθύμητα αποτελέσματα των οπιοειδών (διεθνής απεικόνιση). 

 

Συνδυασμοί φαρμάκων 

 Τραμαδόλη, Πεθιδίνη (μεπεριδίνη) 

Δεν αποτελούν «ασφαλέστερη» επιλογή οπιοειδών. Δεν αποτελούν 1ης γραμμής επιλογή στο 

σοβαρό πόνο, λόγω του ασθενούς αναλγητικού τους αποτελέσματος στις συνήθεις δόσεις, της 

φαρμακοκινητικής τους και των ανεπιθύμητων ενεργειών τους. Η πεθιδίνη μπορεί να 
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προκαλέσει ταχυκαρδία ιδιαίτερα ανεπιθύμητη επίδραση στο στεφανιαίο ασθενή ή στον 

πολυτραυματία. 

 

 Κεταμίνη  

Ανήκει στα φάρμακα που προκαλούν μια μορφή γενικής αναισθησίας, τη λεγόμενη 

«διαχωριστική αναισθησία» (ο ασθενής διαχωρίζεται από το περιβάλλον του). Δεν προκαλεί 

αναπνευστική καταστολή, δεν καταστέλλει το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, χαρακτηρίζεται 

από αιμοδυναμική σταθερότητα. Έχει αναλγητική δράση σε υποαναισθητικές δόσεις 0.1 mg/kg 

iv (επανάληψη της δόσης για 1 ακόμη φορά μετά από 10 min). Χορηγείται για πρόληψη 

χρόνιου νευροπαθητικού πόνου μέχρι 0.5 mg/kg iv εφάπαξ. 

Είναι φάρμακο 3ης γραμμής σε σοβαρό πόνο.  

Ανεπιθύμητες ενέργειες: εφιαλτικά όνειρα, παραλήρημα (delirium), επαγωγή ψύχωσης, 

οπτικές ψευδαισθήσεις. Αντένδειξη σε ασθενείς με ιστορικό ψύχωσης. 

 

 Λιδοκαϊνη  

Ενδοφλεβίως χορηγούμενη λιδοκαϊνη μπορεί να είναι αποτελεσματική για ειδικές οξείες 

επώδυνες καταστάσεις (κωλικός νεφρού, οξύς ριζιτικός πόνος, ερπητική / μεθερπητική 

νευραλγία, κ.λπ.) σε ασθενείς χωρίς γνωστή δομική καρδιοπάθεια (μυοκαρδιοπάθειες, 

βαλβιδοπάθειες) ή διαταραχές ρυθμού. Το αυτοκόλλητο επίθεμα - δερματικό έμπλαστρο 

λιδοκαϊνης δρα τοπικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μερικά επώδυνα σύνδρομα, όπως 

νευροπαθητικό πόνο από έρπητα ζωστήρα και μυοπεριτοναϊκό πόνο. Έχει έναρξη δράσης σε 1-

1,5 ώρα. 

 

Τοπική – Περιοχική αναισθησία 

Τα τοπικά αναισθητικά φάρμακα χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες: εστέρες και αμίδια. Οι 

δύο κατηγορίες εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο μεταβολισμό και την οδό 

απέκκρισής τους (Πίνακας 2). Περισσότερα για τα τοπικά αναισθητικά και την περιοχική 

αναισθησία αναφέρονται στα κεφάλαια 10 και 11  «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ». 
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Πίνακας 2: Τοπικά αναισθητικά φάρμακα. Χρήση και διάρκεια νευρικού αποκλεισμού. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Πίνακας 3. Ο χρόνος έναρξης δράσης των κυριότερων τοπικών αναισθητικών (PKa σταθερά 

διαστάσεως). 

 

 

Τοπικό αναισθητικό PKa   Χρόνος έναρξης δράσης (min) 

Μεπιβακαϊνη  7.6                             2 έως 4 

Ετιδικαϊνη 7.7                    2 έως 4 

Aρτικαϊνη 7.8                    2 έως 4 

Λιδοκαϊνη  7.9                    2 έως 4 

Πριλοκαϊνη  7.9                    2 έως 4 

Βουπιβακαϊνη  8.1                    5 έως 8 

Προκαϊνη 9.1                   14 έως 18 
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Χρήση των τοπικών αναισθητικών στο ΤΕΠ  

 Τοπική διήθηση με τοπικό αναισθητικό (ΤΑ) για μικροεπεμβατικές πράξεις (π.χ. συρραφή 

θλαστικών τραυμάτων στο ΤΕΠ). Μπορεί στο διάλυμα του τοπικού αναισθητικού να 

προστίθεται και φαιντανύλη 25-50 μg + κλονιδίνη 75-150 μg, προκειμένου για παράταση 

της δράσης του ΤΑ. Ορισμένοι προσθέτουν ελάχιστη ποσότητα αδρεναλίνης μαζί με το ΤΑ 

για παράταση δράσης του. Η προσθήκη αδρεναλίνης αποφεύγεται στα δάκτυλα και το 

πέος (κίνδυνος ισχαιμίας). 

 Περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί: γίνονται για χειρουργικές επεμβάσεις και 

εξασφαλίζουν παρατεταμένη και αποτελεσματική αναλγησία, κυρίως για 

ορθοπεδικές/μυοσκελετικές κακώσεις. Πρόκειται για αναπτυσσόμενο πεδίο στο χώρο του 

ΤΕΠ. Παλαιότερα γινόταν με χρήση νευροδιεγέρτη και σήμερα με υπερηχογραφική 

καθοδήγηση, για καλύτερο αποτέλεσμα και μείωση των πιθανών επιπλοκών. 

Πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (βλ. κεφ. 11 

«ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ»). 

 

Ειδικές περιπτώσεις 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη διαχείριση των εξής περιπτώσεων: 

 (α) Άτομα εξαρτημένα από ουσίες: προσέρχονται στο ΤΕΠ ζητώντας οπιοειδή λόγω αφόρητου 

πόνου. Η προσέγγιση αυτών των ασθενών εμπίπτει στη συνεργασία με ειδικούς 

ενασχολούμενους με το θέμα του εθισμού, ώστε να προσφέρεται η ενδεδειγμένη βοήθεια και 

να αποφεύγεται η κατάχρηση οπιοειδών.  

(β) Τραυματίες: είναι κοινή διαπίστωση ότι οι τραυματίες τυγχάνουν ανεπαρκούς αναλγησίας 

και κυρίως στο προ-νοσοκομειακό επίπεδο. Πέραν του γεγονότος ότι ο τραυματίας υποφέρει 

σοβαρά χωρίς αναλγησία, η διαταραχή των φυσιολογικών του παραμέτρων λόγω του πόνου 

έχει επιβαρυντικά για τη γενικότερη κατάστασή του αποτέλεσμα (ταχυκαρδία, ισχαιμία 

μυοκαρδίου, υποξαιμία, ατελεκτασία, κ.λπ.), αλλά και αυξημένο κίνδυνο για μακροχρόνια 

παραμονή χρόνιου πόνου. Η εκτίμηση του πόνου και η άμεση διαχείρισή του στον τραυματία 

είναι αναγκαία χωρίς καθυστέρηση, ξεκινώντας με άμεσης δράσης οπιοειδές (ενδοφλέβια 

χορήγηση μορφίνης ή φαιντανύλης). Ο ασθενής με ανυπόφορο πόνο δεν κινδυνεύει στη φάση 

αυτή από αναπνευστική καταστολή λόγω μορφίνης για όσο διαρκεί ισχυρός πόνος. Χρειάζεται 

παρακολούθηση της αναπνευστικής συχνότητας και του κορεσμού αίματος με οξυγόνο SpO2 με 

παλμικό οξύμετρο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος αναπνευστικής καταστολής ελοχεύει 

όταν πλέον ο πόνος ελεγχθεί και ο ασθενής συνεχίζει να λαμβάνει οπιοειδή παρεντερικά ή όταν 

συνυπάρχουν και άλλα αίτια αναπνευστικής καταστολής π.χ. κρανιοεγκεφαλική κάκωση.  

Πολυπαραγοντική αναλγησία στο τραύμα 

Εκμεταλλευόμενοι την συνεργική δράση φαρμάκων όταν χορηγούνται σε συνδυασμό, 

ελαττώνοντα στις δόσεις και μειώνοντας τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους ενός εκάστου εξ 
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αυτών, αλλά και επειδή γενικά υπάρχει ο φόβος ανάπτυξης εξάρτησης από τα οπιοειδή, 

σήμερα προωθούνται σχήματα πολυπαραγοντικής αναλγησίας στο τραύμα (π.χ. τακτική 

“MAST”: “Multimodal Analgesic Strategies for Trauma”) κατά τα οποία ο συνδυασμός 

φαρμάκων μπορεί να εξασφαλίζει αποτελεσματική αναλγησία με ελαττωμένη χρήση 

οπιοειδών. Τέτοια φάρμακα που μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στην πολυπαραγοντική 

αναλγησία είναι: παρακεταμόλη (iv ή per os), ΜΣΑΦ (π.χ. σελεκοξίμπη, ναπροξένη, 

κετορολάκη), νεώτερα αντιεπιληπτικά (π.χ. γκαμπαπεντίνη ή πρεγκαμπαλίνη), κεταμίνη, 

λιδοκαϊνη (με αυτοκόλλητο δερματικό επίθεμα, patch) σε συνδυασμό με τραμαδόλη ή 

οξυκωδόνη.  

 

4.Μη φαρμακευτική αντιμετώπιση του πόνου στο ΤΕΠ 

Διάφορες μη φαρμακευτικές τεχνικές προσφέρουν συνεργικά στην αποτελεσματική διαχείριση 

του πόνου, ακόμη και σε επίπεδο ΤΕΠ. Αυτές μπορεί να είναι: (α) τεχνικές χαλάρωσης (βοηθούν 

στην ανακούφιση του πόνου ή στη σταθερή μείωση της έντασής του, στη μείωση του άγχους 

και στην αποτελεσματικότερη δράση των αναλγητικών φαρμάκων), (β) απόσπαση προσοχής 

(επικέντρωση της προσοχής του ασθενούς σε κάτι άλλο εκτός του πόνου και είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη κατά τη φάση αναμονής της μέγιστης δράσης του το αναλγητικού) και (γ) 

συναισθηματική υποστήριξη (ο φόβος και το άγχος εντείνουν τον πόνο).  

 

5.Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα  

(Palliative Care) 

Η Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα στο ΤΕΠ αφορά σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο 

και περιλαμβάνει την έγκαιρη αναγνώριση, ολοκληρωμένη εκτίμηση και διαχείριση 

σωματικών προβλημάτων, περιλαμβανομένου του πόνου και άλλων οδυνηρών συμπτωμάτων 

(ναυτία, έμετος, δύσπνοια, παραισθήσεις, παραλήρημα, διέγερση κ.ά.) της ψυχολογικής και 

πνευματικής δυσφορίας (Βλ. Ε-Book ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, Ο πόνος και η αντιμετώπισή του, Κεφ. 

22, σελ. 334-351). 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Σενάριο: Ασθενής 25 ετών διακομίζεται στο ΤΕΠ μετά από τροχαίο ατύχημα με δίκυκλο. Κατά 

την αρχική εκτίμηση εμφανίζει εικόνα κατάγματος στη διάφυση του μηριαίου οστού. Ο ασθενής 

αναφέρει σοβαρό πόνο (Verbal Rating Scale - VRS 10/10). Ποιό από τα παρακάτω αποτελεί 

ενδεδειγμένη αναλγητική διαχείριση?  

Α. Ο συνδυασμός παρακεταμόλης με τραμαδόλη αποτελεί την 1ης γραμμής επιλογή.  (Λ) 

Β. Δεν πρέπει να χορηγηθεί αναλγησία μέχρι τον ακριβή καθορισμό των κακώσεων. (Λ)   

Γ. Χορηγούμε άμεσα μορφίνη iv σε δόση 0.1 mg/kg.  (Σ)                                                        

Δ. Ο περιφερικός αποκλεισμός νεύρου δεν αποτελεί πιθανή αναλγητική επιλογή.  (Λ)         

Ε. Ένα gr παρακεταμόλης iv είναι επαρκής αγωγή. (Λ)                                                               

 

2. Σενάριο: Ασθενής 40 ετών με κωλικό νεφρού εξέρχεται από το ΤΕΠ με οδηγίες για αναλγησία 

στο σπίτι. Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό?  

Α. Ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφαίνης από του στόματος είναι ικανοποιητική 

αναλγητική επιλογή. (Σ)                                                                                                             

Β. Συνταγογραφούμε μορφίνη από του στόματος 3 φορές ημερησίως. (Λ)                            

Γ. 1η επιλογή πρέπει να είναι συνδυασμός παρακεταμόλης με κωδεΐνη από του στόματος. (Λ)              

Δ. 1gr παρακεταμόλης 3 φορές την ημέρα είναι επαρκής αναλγητική αγωγή. (Λ)                 

Ε. Η ασθενής πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για λήψη ενδοφλέβιας αναλγητικής αγωγής με 

οπιοειδή μέχρις ότου ελεγχθεί πλήρως ο πόνος.  (Λ)                                                                                                                          

 

 

3. Σενάριο: Ασθενής 65 ετών με γνωστή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και στεφανιαία νόσο 

προσέρχεται στο ορθοπεδικό ιατρείο του ΤΕΠ λόγω διατροχαντήριου κατάγματος αριστερού 

ισχίου. Του χορηγείται άμεσα παρακεταμόλη 1gr iv και παρεκοξίμπη 40 mg iv. Ποιό από τα 

παρακάτω ισχύει? 

Α. Λόγω μη επαρκούς ανταπόκρισης, στη συνέχεια λαμβάνει 50 mg πεθιδίνης iv.  (Λ) 

Β. Ο ασθενής πρέπει να τεθεί σε συστηματική αγωγή με τραμαδόλη 100 mg iv x 3 φορές 

ημερησίως.  (Λ)                       

Γ. Η χορήγηση μορφίνης 10 mg iv x 3 φορές την ημέρα είναι απόλυτα αποτελεσματική και ασφαλής 

επιλογή.  (Λ) 

Δ. Η περιοχική αναισθησία με υπερηχογραφική καθοδήγηση αποτελεί άριστη και ασφαλή επιλογή 

αναλγησίας. (Σ)                                                                                                                           

Ε. Επαναλαμβάνουμε τη χορήγηση παρακεταμόλης και παρεκοξίμπης.  (Λ)                            

https://link.springer.com/journal/40719
https://link.springer.com/journal/40719
https://www.journalacs.org/article/S1072-7515(20)32576-X/fulltext
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4. Σχετικά με την έναρξη αναλγητικής αγωγής στο ΤΕΠ ισχύει: 

Α. Πρέπει να δίνεται εφάπαξ μετά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, ώστε να 

επιλεγεί η καταλληλότερη φαρμακευτική αγωγή.  (Λ)                                                                 

Β. Πρέπει να γίνεται εντός των πρώτων 20-25 min από την προσέλευση του ασθενούς.  (Σ) 

Γ. Ως 1ης γραμμής επιλογή πρέπει να χορηγούνται οπιοειδή ανεξαρτήτως της έντασης και του τύπου 

του πόνου. (Λ)                                                                                                                           

Δ. Η χρήση κλιμάκων εκτίμησης της έντασης του πόνου μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή 

κατάλληλης θεραπείας.   (Σ)                                                                                                       

Ε. Το αυτοκόλλητο επίθεμα (patch) φαιντανύλης είναι αποτελεσματικό σε ασθενείς με οξύ πόνο 

στο ΤΕΠ.  (Λ) 

 

 

5. Ανεπιθύμητες δράσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χορήγηση αναλγητικής 

αγωγής με οπιοειδή στο ΤΕΠ είναι: 

Α. Καταστολή αναπνευστικού.  (Σ)  

Β. Ναυτία, έμετος.  (Σ) 

Γ. Υπόταση.  (Σ) 

Δ. Ελάττωση του συνειδησιακού επιπέδου. (Σ) 

Ε. Εξάρτηση από οπιοειδή. (Λ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΤΕΠ 

Ευτυχία Πολυζωγοπούλου, Παθολόγος - Επειγοντολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Επείγουσας Ιατρικής, Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική 
Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ. 
 
Ελένη Αγγέλου,  Παθολόγος, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Κλινική 

Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 

 

Εισαγωγή 

Οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές αφορούν την πλειονότητα των ασθενών που 

προσέρχονται στο ΤΕΠ και συχνά αποτελούν μείζονος σημασίας πρόβλημα για την 

ομοιοστασία του οργανισμού. Στοιχεία για τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

αναφέρονται και στο E-Book ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, Κεφ. 18. 

1. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ  

Οι διαταραχές του νατρίου αποτελούν μεταβολή του ολικού ύδατος του 

οργανισμού (Total Body Water, TBW) και όχι του Na+ αυτού καθεαυτού. Υπό 

φυσιολογικές συνθήκες, η οσμωτικότητα του πλάσματος διατηρείται σταθερή μέσα 

σε ένα στενό εύρος τιμών υπό την επίδραση ρυθμιστικών μηχανισμών, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 1. Οι μηχανισμοί αυτοί έχουν ως εξής (βλ. Κεφ. 18, Ε-Βοok 

ΑΝΑΙΣΘHΣΙΟΛΟΓΙΑ): 

1. Ο μηχανισμός της δίψας.  
2. Η έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης (ADH). 
3. Ο νεφρός με τη ρύθμιση της οσμωτικότητας των ούρων, με τη δράση της 

ADH ορμόνης.  

Εικόνα 1. Ρύθμιση οσμωτικότητας του πλάσματος 

 

 

ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ  

1.1 ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ ΣΤΟ ΤΕΠ 

Η υπονατριαιμία είναι ή πιο συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή, αφορά το 15-30% των 

νοσηλευόμενων ασθενών και αποτελεί κατάσταση δυνητικά απειλητική για τη ζωή. 

Μηχανισμοί  διατήρησης της συγκέντρωσης  

• Posm=2 x Na + γλυκόζη/18 + ουρία/6
Posm 275-290 

1. ADH

2. Δίψα 

Posm
Υποθαλαμικών

osm R
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       Δύο παράγοντες επηρεάζουν τη βαρύτητα των συμπτωμάτων ενός ασθενούς ως 

αποτέλεσμα της υπονατριαιμίας:  

(α) Η σοβαρότητα της υπονατριαιμίας. 

(β) Η ταχύτητα εγκατάστασης της υπονατριαιμίας. 

  Με βάση τη σοβαρότητα,  η υπονατριαιμία διακρίνεται σε:   

 Ήπια 130 -135 mmol/L 

 Μέτριας βαρύτητας 125- 129 mmo/L    

 Σοβαρή < 120 mmol/L. 

       Νάτριο ορού < 125 mmol/L στα ΤΕΠ αποτελεί ένδειξη εισαγωγής στο νοσοκομείο. 

  Με βάση την ταχύτητα εγκατάστασης η υπονατριαιμία διακρίνεται  σε:              

                  “ οξεία” υπονατριαιμία  < 48 ώρες και “χρόνια” υπονατριαιμία > 48 ώρες  

  Όσο χαμηλότερο είναι το νάτριο και όσο πιο γρήγορη η εγκατάσταση της  

υπονατριαιμίας , τόσο πιο θορυβώδη είναι τα συμπτώματα.   

  Τα εγκεφαλικά κύτταρα προσαρμόζονται στην υπονατριαιμία εντός 24-48 

ωρών. Επομένως, σε πολλές περιπτώσεις, οι ασθενείς με οξεία, σοβαρή 

υπονατριαιμία μπορεί να αναμένεται να παρουσιάσουν πιο σοβαρά συμπτώματα 

από αυτούς με χρόνια υπονατριαιμία. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια, μη 

ειδικά (όπως ναυτία, ανορεξία, αδυναμία, κεφαλαλγία, ευερεθιστότητα) έως 

σοβαρά (όπως έμετος, έντονη υπνηλία, σπασμοί, κώμα και θάνατος από 

εγκεφαλικό οίδημα).          

Προσέγγιση της υπονατριαιμίας στο ΤΕΠ 

Η υπονατριαιμία ανάλογα με την οσμωτική πίεση (Posm) διακρίνεται σε: 

Ισότονη, Υπότονη, Υπέρτονη (Εικόνα 2). 
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Υπονατριαιμία

Posm

Ισότονη
Υπερπρωτεϊναιμία

Υπερλιπιδαιμία

Υπότονη
Υπέρτονη 

Υπεργλυκαιμία

Μαννιτόλη

Εκτίμηση του όγκου 

U Na+ < 10 mEq/L 

Εξωνεφρική Απώλεια Να

Διάρροια 

Εμετοί

Αφυδάτωση

U Na+ >20 mEq/L 

Νεφρική Απώλεια Να

Διουρητικά 

α ΜΕΑ

Νεφροπάθειες 

Ανεπάρκεια 

αλατοκορτικοειδών

SIADH

Υποθυρεοειδισμός

Επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ψυχογενή  Πολυδιψία 

Φάρμακα (π.χ α ΜΕΑ , θειαζιδικά

διουρητικά) 

Μετεγχειρητική Υπονατριαιμία

Καρδιακή ανεπάρκεια

Νεφρική ανεπάρκεια 

Νεφρωσικό σύνδρομο 

Κίρρωση   

Υποογκαιμική Ευογκαιμική Υπέρογκαιμική

Φυσιολογική 

Posm

280-295 mosm/Kg 

Χαμηλή 

P osm

< 280mosm/Kg 

Αυξημένη

Posm

< 295mosm/Kg 

Source : Maxine A. Papadakis, Stephen J. McPhee, Michael W. Rabow. Current Medical Diagnosis & treatment 2016

www.accessmedicine.com  

Εικόνα 2. Διάκριση υπονατριαιμίας ανάλογα με την οσμωτική πίεση (Posm) (Πηγή: Current 

Medical Diagnosis & treatment 2016, www.accessmedicine.com). 

 
 Τα αέρια αρτηριακού αίματος (AAA) στο ΤΕΠ βοηθούν άμεσα στα να αποκλείσουμε 
την Ισότονη και Υπέρτονη υπoνατριαιμία.  

 Η τιμή του Νa+ στα AAA δεν επηρεάζεται από καταστάσεις που αυξάνουν τις πρωτεΐνες 
του πλάσματος ή λιπίδια και οδηγούν σε ψευδώς χαμηλά επίπεδα νατρίου (Ισότονη). 

 Έχουμε άμεσα μέτρηση της τιμής του σακχάρου στο αίμα  (Υπέρτονη). 

H γλυκόζη είναι οσμωτικά δραστική ουσία, με αποτέλεσμα νερό να κινείται από τον 
ενδοκυττάριο προς τον εξωκυττάριο χώρο, προκαλώντας «υπονατριαιμία εξ 
αραιώσεως».  
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Σε καταστάσεις υπεργλυκαιμίας υπολογίζουμε την τιμή του Νa+ ως εξής: προσθέτουμε 2.4 
meq/L στην μετρούμενη τιμή Νa+ για κάθε 100 mg/dl  γλυκόζης πάνω από το φυσιολογικό. 

Υπολογίζουμε την οσμωτικότητα του ορού  Posm  = 2 x [Sodium] + [Glucose]/18 + 
[Urea]/2.8 

Αν έχουμε αποκλείσει την Ισότονη και Υπέρτονη  υπονατριαιμία, τότε όπως φαίνεται στην 
εικόνα 2, πρόκειται για Υπότονη υπονατριαιμία που είναι και το συνηθέστερο κλινικό 
σενάριο. Το επόμενο βήμα είναι να εκτιμήσουμε τον όγκο του ασθενούς, αν  είναι 
Υποογκαιμικός, Ευογκαιμικός ή Υπερογκαιμικός.  

Εκτιμούμε, την αρτηριακή πίεση,  την καρδιακή συχνότητα, την σπαργή του δέρματος, τους 
βλεννογόνους, το χρόνο τριχοειδικής επαναπλήρωσης, την  παρουσία οιδημάτων στα κάτω 
άκρα και την οσφύ.                    

 Στα ΤΕΠ ο τρίτος πυλώνας προσέγγισης της υπονατριαιμίας, εκτός από το λεπτομερές 

ιστορικό και την φυσική εξέταση, είναι ο εργαστηριακός έλεγχος που περιλαμβάνει: ουρία, 

κρεατινίνη, ηπατική λειτουργία, ολικές πρωτεΐνες, τριγλυκερίδια, ηλεκτρολύτες, γλυκόζη, 

ουρικό οξύ, θυρεοειδοτρόπο ορμόνη (thyroid-stimulating hormone, TSH), κορτιζόλη ορού 

και προσδιορισμός  Na+σε δείγμα ούρων. 

Νάτριο ορού < 125 mmol/L στα ΤΕΠ αποτελεί ένδειξη εισαγωγής στο νοσοκομείο.  

 ΤSH  σε υποψία σοβαρού υποθυρεοειδισμού - Μυξοίδημα. 
 Κορτιζόλη σε υποψία επινεφριδιακής ανεπάρκειας (90% εκδηλώνεται με  

υπονατριαιμία και  65% των περιπτώσεων με υπερκαλιαιμία).  
 Ουρικό οξύ: Αύξηση των επιπέδων παρατηρείται σε υπογκαιμία, ενώ σε ασθενείς με 

σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης (Syndrome of 
Inappropriate Antidiuretic Hormone secretion, SIADH) παρατηρείται μείωση. 

 Να+ ούρων : Να+ ούρων < 25mEq/L υποδηλώνει μείωση του εξωκυττάριου όγκου, 
τιμή Na+ > 40 mEq/L υποδηλώνει SIADH. 

Η ακτινογραφία θώρακος και η αξονική τομογραφία εγκεφάλου  βοηθούν στη 
διερεύνηση του υποκείμενου αιτίου της υπονατριαιμίας π.χ. όγκοι ΚΝΣ, απόστημα 
πνεύμονα, μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα.  



76 
 

Θεραπευτική  Προσέγγιση της υπονατριαιμίας στο ΤΕΠ 

Στο ΤΕΠ δεν χρήζουν όλοι οι ασθενείς άμεσης θεραπευτικής αντιμετώπισης της 

υπονατριαιμίας. Για να πάρουμε τις σωστές θεραπευτικές αποφάσεις πρέπει: 

     (1) Nα απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα:  

 Ο/η ασθενής παρουσιάζει σοβαρά ή ήπια συμπτώματα (σπασμούς, ναυτία) ?  

 Η υπονατριαιμία είναι οξεία ή χρόνια?  

 Ο ασθενείς είναι υπογκαιμικός, ευογκαιμικος ή υπερογκαιμικός?  

  (2) Να θέσουμε θεραπευτικό στόχο.  Διόρθωση του Νa+ 8-10 meq/L/24 h. 

Ταχύτερη διόρθωση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο ΚΝΣ και 

συγκεκριμένα, γεφυρική μυελινόλυση (central pontine myelinolysis) με κλινικές 

εκδηλώσεις 2-6 ημέρες αργότερα. Σε περίπτωση λανθασμένης ταχείας διόρθωσης 

της υπονατριαιμίας (π.χ. αν αυξηθεί το Na+ ορού >10 mmol/L κατά το πρώτο 24ωρο) 

μπορούμε να παρέμβουμε χορηγώντας διάλυμα σακχαρούχου ορού 5%, 6 ml/kg 

εντός 2 ωρών, και αφού διακόψουμε τη χορηγούμενη αγωγή. 

Σε όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως αιτίας διακόπτουμε όλα τα φάρμακα που 

θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπονατριαιμία, ακόμα και αν κάποια από αυτά τα 

λαμβάνουν χρονίως. Διακόπτουμε τυχόν λήψη διαλυμάτων υγρών μέχρι να 

προσδιορίσουμε το αίτιο της υπονατριαιμίας, την αναγκαιότητα και το ίδιος της 

θεραπευτικής παρέμβασης.  

 Υπονατριαιμία  με  ΣΟΒΑΡΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  

  Διαχείριση ΠΡΩΤΗΣ ΩΡΑΣ, ανεξάρτητα από το εάν η υπονατριαιμία  είναι 

οξεία ή χρόνια: 

 Συνιστούμε  έγχυση διαλύματος NaCl 3% 100-150 ml σε διάστημα 20 min 

(1D).  

 100 ml διαλύματος NaCl 3% αναμένεται να αυξήσει τη [Νa+]  ορού 1.5 meq/L 

στους άνδρες και 2 meq/L στις γυναίκες. 

•  Ελέγξετε τη συγκέντρωση [Na+] ορού μετά από 20 min, ενώ 

επαναλαμβάνετε μια έγχυση διαλύματος NaCl 3% 100- 150 ml  για τα 

επόμενα 20 min.  

• Επανάληψη των παραπάνω βημάτων 2 φορές ή έως ότου επιτευχθεί αύξηση 

της [Νa] ορό ~ 5 meq . 

Σε περίπτωση μη βελτίωσης των συμπτωμάτων μετά από αύξηση της 

συγκέντρωσης νατρίου στον ορό κατά 5 mmol/L την πρώτη ώρα: Συνεχίζουμε 

την iv έγχυση 1000 ml διαλύματος NaCl 3%  με στόχο την αύξηση κατά 1 

mmol/L/h της συγκέντρωσης [Na+] στον ορό (1D). 
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Oδηγία: Για την φτιάξουμε ένα διάλυμα NaCl 3%, 1000 ml, προσθέτουμε 14 amp 

NaCl 15% των 10 ml (1 amp NaCl 15%, 10 ml, περιέχει 25,65 meq Na) σε 1000 mL 

διαλύματος NaCl 0,9% (154 meq NaCl). 

Υπολογίζουμε με την φόρμουλα Adrogue-Madias την μεταβολή που θα 

προκαλέσει στο Na+ ορού ένα lit διαλύματος π.χ.  1000 ml διάλυμα NaCl 3% και εν 

συνεχεία, υπολογίζουμε τον ρυθμό έγχυσης, ώστε να επιτύχουμε διόρθωση 8 

meq/24h (Εικόνα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Διαχείριση υπονατριαιμίας στην κλινική πράξη (Φόρμουλα Adrogue-

Madias). 

Παράδειγμα: Σε γυναίκα 80 ετών, σωματικού βάρους 80 Kg, με επιληπτικές κρίσεις 

και Νa+ ορού 105 meq/L, υπολογίζουμε τη μεταβολή που θα προκαλέσει η 

χορήγηση διαλύματος NaCl 3% 1000 ml, με προσθήκη 2 amp KCL (1 amp KCL =10 ml 

=13,4 meq).  

 Ολικό Νερό Σώματος (Τotal body water, TBW) = 80 x 0,45 =36. 

ΔΝa+ = (513 + 26,8)- 105 / 37 = 11.7  άρα 1000 ml χλωριονατριούχου διαλύματος 3% 

με 2 amp KCL (26,8 meq) θα μεταβάλλει το Νa ορού κατά 11.7 meq.  Προσοχή! ο 

θεραπευτικός στόχος είναι 8 meq/24h, άρα πρέπει να  χορηγήσουμε 683 ml/ 24 h. 

 Απαιτείται στενή παρακολούθηση των επιπέδων Να+ στον ορό. Ενώ έχουμε 

υπολογίσει σωστά τον ρυθμό διόρθωσης, ο ρυθμός αύξησης στον ορό του ασθενούς 

μπορεί να διαφέρει.  

 Oξεία υπονατριαιμία χωρίς σοβαρή ή μέτριας βαρύτητας   

συμπτωματολογία 

– Εάν η οξεία μείωση της συγκέντρωσης νατρίου ορού  <10 mmol/L, προτείνεται 

εφάπαξ iv έγχυση διαλύματος NaCl 3% 100 -150 mL  ή ισοδύναμου διαλύματος 

εντός χρονικό διάστημα 20 min.  
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– Συστήνεται έναρξη άμεσης διαγνωστικής διερεύνησης και αιτιολογικής 

θεραπείας. 

 Χρόνια υπονατριαιμία χωρίς σοβαρή  ή μέτριας   βαρύτητας 

συμπτωματολογία 

o Σε ήπια υπονατριαιμία, προτείνεται να μη χορηγείται θεραπεία με μοναδικό 

στόχο την αύξηση της συγκέντρωσης [Na] στον ορό. 

 

o Σε ασθενείς με αύξηση του εξωκυττάριου όγκου υγρών: 

– Συστήνεται να μη χορηγείται θεραπεία με μοναδικό στόχο την αύξηση της 

συγκέντρωσης του νατρίου στον ορό σε ήπια ή μέτρια υπονατριαιμία.  

 – Προτείνεται στέρηση υγρών προς αποφυγή περαιτέρω υπερφόρτωσης όγκου.  

o Σε ασθενείς με μειωμένο κυκλοφορούντα όγκο υγρών: 

Συστήνεται αρχικά η αποκατάσταση του ενδοαγγειακού όγκου υγρών με 

ενδοφλέβια έγχυση  διαλύματος NaCl 3%  ή Ringer’s Lactated,  με ρυθμό 0,5- 1 

mL/kg/h.  

  Σε περίπτωση αιμοδυναμικής αστάθειας, η αναγκαιότητα ταχείας αποκατάστασης 

υγρών υπερισχύει του κινδύνου της υπερβολικά ταχείας αύξησης της συγκέντρωσης 

νατρίου ορού.  

 Σύνδρομο Απρόσφορης Έκκρισης Αντιδιουρητικής Ορμόνης  

(SIADH- Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion)    

Στο σύνδρομο της απρόσφορης (δυσανάλογης) έκκρισης ADH υπάρχει συνεχής 

έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης  παρουσία χαμηλής οσμωτικότητας πλάσματος με 

αποτέλεσμα την πρόκληση έκδηλης κλινικής εικόνας υπονατριαιμίας, πολλές φορές 

με σοβαρές επιπτώσεις. Μια σειρά παθολογικών καταστάσεων μπορούν να 

οδηγήσουν σε απρόσφορη έκκριση αντιδιουρητικής  ορμόνης. Τα πιο συχνά αίτια 

είναι: 

ΚΝΣ : όγκοι, αποστήματα,  λοιμώξεις, ενδοεγκεφαλική αιμορραγία. 

Φάρμακα: Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης  

(Selective  serotonin reuptake inhibitors, SSRIs) π.χ (σκεύασμα zoloft), αναστολείς της 

επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και της νορεπινεφρίνης (Serotonin-

Norepinephrine Reuptake Inhibitor, SNRI), τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, 

αντιψυχωσικά, αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου (α-ΜΕΑ), χημειοθεραπευτικά 

(π.χ. cis-πλατίνα), αμιωδαρόνη, το ψυχοτρόπο 3,4-μεθυλαινοδιοξυ-μεθαμφεταμίνη 

(ecstasy). 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/in-depth/ssris/art-20044825
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/in-depth/ssris/art-20044825
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/in-depth/ssris/art-20044825
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/in-depth/ssris/art-20044825
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/in-depth/ssris/art-20044825
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/in-depth/ssris/art-20044825
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/in-depth/ssris/art-20044825
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Νεοπλάσματα. Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (SCCL) 

ΑΛΛΑ. Πνευμονία, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), Φυματίωση (ΤΒ), 

HIV, έντονο stress. 

Σε μέτρια ή έκδηλη υπονατριαιμία προτείνεται περιορισμός της πρόληψης 

υγρών ως θεραπεία πρώτης γραμμής.  

 

1.2 ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ ΣΤΟ ΤΕΠ 

Κύρια αιτία της υπερνατριαιμίας στο ΤΕΠ (Na+ >145 meq/L) είναι η νεφρική ή η 

εξωνεφρική απώλεια νερού και η δυσχερής πρόσβαση στο νερό. Έτσι, η 

υπερνατριαιμία από απώλεια νερού εμφανίζεται συνήθως σε βρέφη, άτομα με 

αναπηρία, γηριατρικούς ασθενείς ή βαρέως πάσχοντες με μειωμένη δυνατότητα  

επικοινωνίας ή πρόσβαση στο νερό (Εικόνα 4). 
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Υπερνατριαιμία [Νa] > 145 meq

ΠΕΠΤΙΚΟ
Έμετοι 

Αιμορραγία 
Ωσμωτική 

Διάρροια

ΔΕΡΜΑ
Εφίδρωση 
Εγκαύματα  

Απώλειες Η2Ο
Υποδιψία Μετακίνηση  Η2Ο 

στα κύτταρα

Υπερφόρτωση
με Να

ΝΕΦΡΙΚΕΣ

Ωσμωτική Διούρηση 
π.χ ΣΔ

Διουρητικά 

Άποιος Διαβήτης
Κεντρικός

Νεφρογενής

Δυσχερής  Πρόσβαση στο 
Νερό.

Δτχ μηχανισμού της δίψας 

Σπασμοί
Υπέρτονα 

διαλύματα 

Συμπτώματα : κυρίως 

Νευρολογικά 

(Αφυδάτωση Εγκεφαλικών 

Κυττάρων)

Λήθαργος

Μυϊκή αδυναμία

Ανησυχία

Ναυτία και Εμετός. 

Σπασμοί 

Κώμα

Υποογκαιμική

U osm > 600

Ευογκαιμική

Uosm >600

ΥπερογκαιμικήΥποογκαιμική

Ευογκαιμική
Υποογκαιμική

U osm 300-600

ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΕΣ

 Εικόνα 4. Αίτια και Συμπτώματα Υπερνατριαιμίας. 

       

Προσέγγιση Υπερνατριαιμίας στo ΤΕΠ  

 Ιστορικό, Φυσική εξέταση: έλεγχος για ορθοστατική υπόταση, ταχυκαρδία, 

μειωμένη σπαργή δέρματος, ολιγουρία, γενικευμένη αδυναμία, λήθαργος, 

σύγχυση, σπασμοί. 

 Εργαστηριακές εξετάσεις: Na+, K+, Ca2 +,  Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατινίνη, Nα+ 

ούρων, επίπεδα λιθίου. 

Εισαγωγή στο Νοσοκομείο συνιστάται όταν τα επίπεδα του Na ορού 

κυμαίνονται >155 meq/L, με έντονη νευρολογική συμπτωματολογία και αδυναμία 

λήψης νερού. 

 Η πιο σοβαρή επιπλοκή της υπερνατριαιμίας είναι η υπαραχνοειδής ή η 

υποσκληρίδιος αιμορραγία. 
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 Αντιμετώπιση υπερνατριαιμίας στο ΤΕΠ 

 Αντιμετώπιση της υποκείμενης αιτίας π.χ. υπερπυρεξία, διάρροιες, έμετοι, 

υπεργλυκαιμία-γλυκοζουρία, διουρητικά και  διόρθωση της 

υπερτονικότητας. 

 

 Σε αιμοδυναμικά ασταθή ασθενή  προέχει η αποκατάσταση του 

ενδοαγγειακού όγκου με διάλυμα NaCl 0.9%  ή Ringer’s Lactated ( R/L). 

 

 Σε αιμοδυναμικά σταθερό ασθενή  χορηγούμε υπότονα διαλύματα: 

δεξτρόζης 5% ή  NaCl 0,45% . 

   ΣΤΟΧΟΣ: Ρυθμός Διόρθωσης όχι >10  mEq/24 h . 

Αφού επιλέξουμε το διάλυμα, πρέπει να υπολογίσουμε τον ρυθμό έγχυσης για να 

επιτύχουμε το θεραπευτικό ΣΤΟΧΟ: 8-10 mEq/24h. 

(Βλ. E-Book ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, Κεφ.18) 

 

 

Νa διαλύματος  – Νa ορού 

1) ΔNa ορού = 

TBW + 1

(Νa διαλύματος + Κ διαλύματος ) – Νa ορού 

2)  ΔNa ορού = 

TBW + 1

TBW = Percentage of Total Body Water *  Σωματικό Βάρος kg 

Διάλυμα 

Περιέχει 

[Na+ ]

(mmol/L)

ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  

0.9% NaCl (NS) 154 100%

Lactate Ringer's 130 97%

0.45% NaCl (½ NS) 77 73%

0.2% NaCl (¼ NS) 34 55%

5% Dextrose in water (D5W) 0 40%

Υπολογισμός Τotal Body Water (in liters) :

Women 0.5 x weight

Men 0.6 x weight

Elderly Women 0.45 x weight

Elderly Men 0.5 x weight

Κλινική πράξη 
1. Υπολογισμός της μεταβολής που θα 

προκαλέσει  1 lit  διαλύματος στο Νa +

ορού.
2. Υπολογισμός της μεταβολής που θα 

προκαλέσει 1 lit διαλύματος που 
περιέχει Na+ + Κ + στο Νa + ορού.

Διαχείριση της Υπερνατριαιμίας στην κλινική πράξη 
(Φόρμουλα Adrogue-Madias)

Εικόνα 5. Διαχείριση υπερνατριαιμίας στην κλινική πράξη (Φόρμουλα Adrogue-Madias). 
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Παράδειγμα: Άνδρας 78 ετών, Βάροyς Σώματος 68 kg, διακομίζεται στο ΤΕΠ με Nα 

ορού 168 meq/L, αιμοδυναμικά σταθερός. 

Επιλέγουμε διάλυμα δεξτρόζης 5% (D/W 5%). 

 Υπολογίζουμε το ολικό νερό σώματος TBW =0.5  x 68=34 lit.  

Υπολογίζουμε τη μεταβολή που θα προκαλέσει στο Να+ ορού  το διάλυμα δεξτρόζης 

5% 1000 ml = (Να διαλύματος 0 - Να ορού 168)/34+1= - 4.8. Άρα, απαιτούνται  

περίπου 2 lit/24h, προσθέτω 1.5 lit ακόμα υπολογίζοντας τις άδηλες απώλειες 

(σύνολο 3.5 lit/24h ), οπότε ο ρυθμός έγχυσης του διαλύματος  δεξτρόζης 5% 1000 

είναι 145 ml/h. 

 Η ταχεία διόρθωση της χρόνιας υπερνατριαιμίας προκαλεί εγκεφαλικό οίδημα, 

επιληπτικές κρίσεις και μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. 

 

2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 

Τα  ιόντα  ασβεστίου (Ca2+) παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην  απελευθέρωση  νευροδιαβιβαστών από τους νευρώνες και στη συστολή 

όλων των μυϊκών κυττάρων, αλλά και ένζυμα για να δράσουν απαιτούν ιόντα 

ασβεστίου ως συμπαράγοντα  (π.χ. παράγοντες πήξης). Οι φυσιολογικές τιμές 

ασβεστίου στο πλάσμα είναι 4,5 - 5,7 mEq/L, (8,5-10,5 mg/dL ή 2,2-2,6 mmol/L) 

(βλέπε Κεφ. 18 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ).        

2.1 ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ 

Το 90% των περιπτώσεων υπερασβεστιαιμίας οφείλεται σε πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό ή κακοήθη νόσο. 

 Λιγότερο συχνά αίτια είναι:  

 Φάρμακα: Λίθιο, θειαζιδικά διουρητικά, τοξικότητα θεοφυλλίνης, 
υπερβιταμίνωση D.  

 Ενδοκρινοπάθειες: Φαιοχρωμοκύτωμα, θυρεοτοξίκωση, επινεφριδιακή 
ανεπάρκεια,  τριτογενής υπερπαραθυρεοειδισμός, χρόνια κοκκιωματώδη 
νοσήματα (π.χ. σαρκοείδωση), ραβδομυόλυση, οικογενής υπασβεστιουρική 
υπερασβεστιαιμία. 

 Παρατεταμένη  Ακινητοποίηση.  

Συμπτώματα: εξαρτάται από την βαρύτητα και την ταχύτητα εγκατάστασης της 
υπερασβεστιαιμίας. H ήπια υπερασβεστιαιμία συχνά είναι ασυμπτωματική: 
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 Πεπτικό: Ανορεξία, ναυτία, έμετοι, παγκρεατίτιδα, δυσκοιλιότητα, ΜΥΣ: 

Μυϊκή αδυναμία, ΚΝΣ: Υπνηλία, σύγχυση, κατάθλιψη, ψύχωση, κώμα, 

Καρδιά: Βράχυνση QT, αρρυθμία  Νεφροί: Πολυουρία/Πολυδιψία, 

Νεφρολιθίαση. 

Προσοχή!! Έχουμε  σημαντική ελάττωση του εξωκυττάριου όγκου.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  ΥΠΑΣΒΕΣΤΑΙΜΙΑ  

O όρος υπασβεστιαιμία αναφέρεται στη μείωση των τιμών του ιονισμένου 

ασβεστίου και όχι του συνολικού. Με βάση την βαρύτητα διακρίνεται σε:                        

• Ήπια (Ca 8-8,6mg/dl): είναι συνήθως  ασυμπτωματική.  

• Μέτρια (Ca 7-8 mg/dl): Σημεία Chvostek (μετά από πλήξη του προσωπικού 
νεύρου παρατηρείται σύσπαση στο πρόσωπο) και Trousseau (καρπικός 
σπασμός-χέρι μαιευτήρα μετά από διάταση της περιχειρίδας του 
σφυγμομανομέτρου πάνω από το ύψος της συστολικής πίεσης). 

• Σοβαρή (Ca <7 mg/dl) Νευρομυϊκές, Καρδιά 

Η πιο κοινή αιτία χαμηλού ολικού ασβεστίου στον ορό είναι η υπολευκωματιναιμία. 
Για κάθε 1 mg μείωση της λευκωματίνης στον ορό, πρέπει να διορθώσετε το 
ασβέστιο κατά 0,8 mg / dL.  

Αίτια υπασβεστιαιμίας 

Θεραπευτική αντιμετώπιση υπερασβεσταιαιμίας στο ΤΕΠ. 

 [Ca2+] > 14 mg/dL, διάλυμα NaCl 0,9%  500 έως 1000 mL/h σε 2 έως 4 h εφ όσον 

γίνεται καλά ανεκτή από τον ασθενή.   Εν συνεχεία :                                                                                           

 Ενυδάτωση με διάλυμα  NaCl 0.9%  4-6 L/24h    + 

 Διακοπή φαρμακευτικής αγωγής (π.χ. διουρητικά, συμπληρώματα Ca++)   

 Φάρμακο εκλογής για την συμπτωματική  υπερασβεστιαιμία προκαλούμενη 

από νεοπλασία ) σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένου σταδίου κακοήθειες 

που εμπλέκουν τα οστά: ζολεδρονικό οξύ (Zoledronic acid 4 mg, π.χ. σκεύασμα 

Zometa)  σε 100 ml διαλ. NaCl 0.9% /15 min.  Έναρξη δράσης σε 24-48 ώρες               

 Γλυκοκορτικοειδή: πρεδνιζολόνη 40 mg  σε υπερασβεστιαιμία που σχετίζεται 

με Λέμφωμα,  Σαρκοείδωση, Δηλητηρίαση από Βιτ D (inhibit 1,25OHD 

production) 

 Αιμοκάθαρση σε άτομα που δεν ανέχονται επιθετική ενυδάτωση (π.χ καρδιακή 

ανεπάρκεια).  
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 Υπάρχουν πολλά αίτια υπασβεστιαιμίας. Το μνημονικό ακρονύμιο "HIPOCAL" 
βοηθά να θυμάται κάποιος τα πιο σημαντικά: 
 

 " HIPOCAL " Hypoparathyroidism/Hungry bones(Υποπαραθυρεοειδισμός)                           

                         Infection (Λοίμωξη-Σήψη) 

 Pancreatitis/Packed red blood cells (Παγκρεατίτιδα, Μαζική 

μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών) 

                         Overload states (απότομη αύξηση του ενδοαγγειακού όγκου)  

                         Chronic renal failure (Χ.Ν.Ν) 

                         Absorption abnormalities (Δυσαπορρόφηση Ca++, Mg+, Βιταμίνη D) 

                          Loop diuretics (Διουρητικά αγκύλης) 

 

Συμπτώματα – Σημεία υπασβεστιαιμίας 

 Υπάρχει αυξημένη διέγερση νευρικών και μυϊκών κυττάρων, επηρεάζοντας 
κυρίως το νευρομυϊκό και καρδιαγγειακό σύστημα. 

 Ήπια συμπτώματα με παραισθησίες στα χείλη και τα άκρα, μυϊκές κράμπες. 
Σοβαρά όπως υπόταση, τετανία, θετικό  σημείο  Chvostek και Trousseau (βλ. 
παραπάνω), λαρυγγόσπασμο, σπασμοί και κώμα. Σε μακροχρόνια 
υπασβεστιαιμία (υποπαραθυρεοειδισμό) παρατηρείται ασβεστοποίηση των 
βασικών γαγγλίων και εξωπυραμιδικά συμπτώματα. 

 Ηλεκτροκαρδιογράφημα: παρατεταμένο διάστημα QT ή κολποκοιλιακός 
αποκλεισμός. 

 Εργαστηριακή Διερεύνηση: Ηλεκτρολύτες,( Κ+, Νa++, Mg+, PO4
-, Ca++), Cr, 

Ουρία, λευκωματίνη, γλυκόζη ,PTH, αέρια αρτηριακού αίματος, Γενική 
αίματος.  

Θεραπεία Υπασβεστιαιμίας στο ΤΕΠ                             

o Μέτρηση επιπέδων Mg2+, Κ+, PO4
3-, αλκαλική φωσφατάση (ALP), αρτηριακό 

Ph και ταυτόχρονα  διόρθωση τυχόν ηλεκτρολυτικών διαταραχών. 

o Διόρθωση της τιμής του Ca2+ σύμφωνα με τα επίπεδα λευκωματίνης ορού. 

 

 Ήπια ή χρόνια ασυμπτωματική υπασβεστιαιμία  (Ca++ > 7.5 mg/dl) 

o Χορήγηση Per os Ca2+  1.500- 2.000 mg. 

o Διερεύνηση υποκείμενου αιτίου.  

 

 Οξεία συμπτωματική υπασβεστιαμία  
(Ca2+<7.5 mg/dl σπασμοί, σύσπαση του καρπού, αρρυθμία, παράταση QT) 

 Σε περίπτωση οξείας συμπτωματικής υπασβεστιαιμίας η επείγουσα αντιμετώπιση 
προηγείται της διερεύνησης. Συνιστάται: 
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o 1 -2 amp γλυκονικού Ca 10%  (90 mg -180 mg στοιχειακού Ca) σε 100 ml διαλύματος 

δεξτρόζης 5% σε 10-20 min (αργή έγχυση, κίνδυνος καρδιακής δυσλειτουργίας, 

ανακοπής). Επαναλαμβάνω εφ όσον εμμένουν τα συμπτώματα. Απαραίτητη η 

ηλεκτροκαδιογραφική παρακολούθηση. Το παραπάνω βήμα αυξάνει το Ca2+ ορού  

για 2-3 ώρες, για αυτό προχωρούμε σε συνεχή  έγχυση.   

o 11 amp γλυκονικού Ca 10%/10 ml (990 mg στοιχειακού Ca) σε 1000 ml διαλύματος 

ΝaCl 0.9% ή δεξτρόζης 5%, με ρυθμό χορήγησης 50-100 ml/h (απαιτείται 0.5-1.5 

mg/kg/h). 

 (1 amp γλυκονικού Ca 10% / 10 ml περιέχει 90 mg στοιχειακού Ca),  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 1 amp χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2) 10%/10ml περιέχει 270 mg 

στοιχειακού Ca και απαιτείται κεντρική φλεβική γραμμή για τη χορήγησή του. 

Δίνουμε σαφείς οδηγίες για τη χορήγηση.  

 Διορθώστε την συνυπάρχουσα υπομαγνησιαιμία πριν ή ταυτόχρονα με την 

υπασβεστιαιμία (1amp θεϊκού Mαγνησίου (MgSO4) 10%, σε 100 ml NaCl 0.9% ή 

διαλύματος δεξτρόζης  5%, εντός 10-20 min).  

o Σε ασθενείς που λαμβάνουν διγοξίνη (Digoxin) παρατηρείται μεγαλύτερη 

ευαισθησία του μυοκαρδίου  στην διακύμανση του Ca2+, απαιτείται βραδεία 

διόρθωση. 

 

3.  ΚΑΛΙΟ 
Το Κ+ είναι το πιο άφθονο ενδοκυττάριο κατιόν (98%) και μόνο το 2% βρίσκεται 
εξωκυτταρίως. Η διαφορά αυτή μεταξή ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου χώρου 
ρυθμίζει το δυναμικό ηρεμίας των κυτταρικών μεμβρανών και κατ επέκταση την 
φυσιολογική νευρομυϊκή λειτουργία (Βλ. E-Book ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, Κεφ 18). 

                                            

 3.1 ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ   

Υπερκαλιαιμία ορίζεται  ως η αύξηση των  επιπέδων  καλίου > 5,5 mEq/L και μπορεί 
να ταξινομηθεί σε: 

o Ήπια (5,6-6,0 mEq / L),  
o Μέτρια (6,1-7,0 mEq/L)  
o Σοβαρή (> 7,0 mEq/L). 

 
Αίτια υπερκαλιαιμίας 

Στo ΤΕΠ τα πιο συχνά  αίτια  υπερκαλιαιμίας είναι: 

o Η μέτρια ή σοβαρή νεφρική νόσος 

o Καρδιακή ανεπάρκεια  

o Σακχαρώδης διαβήτης  
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o Οξέωση  

o Φάρμακα (αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης, μη 

στεροειδή αντιφλεγμονώδη-ΜΣΑΦ, σαρτάνες, β-αναστολείς, 

σπειρονολοκτόνη / επλερενόνη, κυκλοσπορίνη, κ.ά. 

o Άλλα αίτια: αιμόλυση, ραβδομυόλυση, επινεφριδιακή ανεπάρκεια.  

 

Συμπτώματα υπερκαλιαιμίας 

Παραισθησίες, μυϊκή αδυναμία, ναυτία, έμετοι, διάρροια, κοιλιακό άλγος και 
καρδιακές αρρυθμίες. 

ΗΚΓ: Επειδή η υπερκαλιαιμία επιδρά στο δυναμικό ηρεμίας, καθώς η αγωγιμότητα 
επιδεινώνεται παρατηρούμε διεύρυνση του συμπλέγματος QRS, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο κοιλιακών αρρυθμιών, συμπεριλαμβανομένης της κοιλιακής μαρμαρυγής.                                

                                                                                                       

                                                                                  

ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ

 

 

    

Σε βραδεία αύξηση του Κ+, ακόμα και αν  αυτή είναι σοβαρή,  μπορεί να μην 

παρατηρηθούν χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στο ΗΚΓ. 

 
 

Κ+ 6-7 mEq/L: οξυκόρυφα Τ 

Κ+ 7-8 mEq/L:  παράταση PR, εξαφάνιση P 

Κ+ > 8mEq/L:  διεύρυνση QRS, ΚΚΑ, 

κοιλιακή   μαρμαρυγή, ασυστολία. 

 
Εικόνα 7. ΗΚΓ αλλοιώσεις στην Υπερκαλιαιμία                                                                           

https://www.medicowesome.com/2018 
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Α. Ιστορικό:ΣΔ,ΚΑ,ΧΝΝ

Β. Εργαστηριακά: Cr, ουρία, PH

(οξέωση, ΝΑ), Ηλεκτρολύτες,CPK,

επίπεδα Διγοξίνης.

Γ. Ανασκόπηση φαρμακευτικής

αγωγής που επηρεάζουν το Κ+

Αλγόριθμος Υπερκαλιαιμίας
Κ >5.5 mmol/l

ΗΚΓ αλλαγές ???

Α . Αρρυθμία(βραδυκαρδία, κομβικός 

ρυθμός)

Β. Παράταση PR, QRS

Γ. Μεταβολή κυμάτων T, ST

Κ 5.5- 6 meq/l : Διακοπή κάλιο συντηρητικών φαρμάκων

kayexalate po ( 20gr *3/ημ)

Κ > 6 meq/L 250 ml D/W 10% +10 U Ins iv (15-30min)

+ σαλβουταμόλη 10-20 mg( νεφελοποίηση)

+ φουροσεμίδη(20-80 mg iv )

+ kayexalate po (20gr *3/ημ) + ενυδάτωση *

Aιμοκάθαρση σε ΟΝΑ ή επιδείνωση ΧΝΝ

Σε οξέωση ( Κ >6.5 ) 50 meq διττανθρακικού νατρίου iv

εντός 5 min

Συχνότερα αίτια Υπερκαλιαιμίας

1 Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια

2.Καρδιακή Ανεπάρκεια

3.Μεταβολική Οξέωση

4.Φάρμακα

5.Κυτταρική καταστροφή

6. Επινεφριδιακή ανεπάρκεια

 10ml γλυκονικού ασβεστίου 10% 

εντός 5min.

Επαναλαμβάνω το ΗΚΓ εντός 10 min

Αν τα ΗΚΓ ευρήματα επιμένουν-

επαναλαμβάνω την χορήγηση 

γλυκονικού ασβεστίου *2

Nέα μέτρηση 

(αποκλεισμός ψευδούς 

υπερκαλιαιμίας)

Κ >5,5mmol/L
ΝΑΙ

EXIT
ΟΧΙΝΑΙ

ΟΧΙ

 

Εικόνα 7. Αλγόριθμός διαχείρισης της υπερκαλιαιμίας. 

 

 

Θεραπευτική προσέγγιση της υπερκαλιαιμίας στο ΤΕΠ 

Στο ΤΕΠ η θεραπευτική προσέγγιση της υπερκαλιαιμίας έχει τρείς στόχους 
(Εικόνα 7): 

 Σταθεροποίηση των καρδιακών μεμβρανών (δυναμικού ηρεμίας)  
χορηγώντας ασβέστιο ενδοφλεβίως. Το ενδοφλεβίως χορηγούμενο 
ασβέστιο ανταγωνίζεται την τοξική  δράση του Κ+  στην  καρδιακή 
μεμβράνη, χωρίς να επηρεάζει  την τιμή του Κ+ στον ορό. Ενδείκνυται για 
δυνητικά απειλητικές για τη ζωή ΗΚΓφικές μεταβολές (απουσία κύματος 
Ρ, ευρέα QRS, αρρυθμίες, καρδιακή ανακοπή). Η διόρθωση γίνεται με 
χορήγηση γλυκονικού Ca, amp 10 ml 10% (4,6 meq Ca2+) εντός 5 min.  
Επαναλαμβάνουμε,  εάν δεν υπάρχει αλλαγή στο ηλεκτροκαρδιογράφημα 
(ΗΚΓ) εντός 5-10 min. 

 

Επισήμανση: 

o 10 ml χλωριούχου Ca περιέχουν 13,6 meq Ca2+, τα οποία χορηγούνται 

βραδέως μέσω κεντρικής φλεβικής γραμμής, διότι σε περίπτωση υποδόριας 

έγχυσης υπάρχει κίνδυνος ιστικής νέκρωσης. 
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o Σε υποψία ΤΟΞΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΣΜΟΥ αποφεύγουμε τη χορήγηση γλυκονικού 

Ca, διότι υπάρχει κίνδυνος κοιλιακής ταχυκαρδίας και κοιλιακής  

μαρμαρυγής. 

 Ινουλίνη: Προκαλούμε ανακατανομή καλίου χρησιμοποιώντας ενδοφλέβια 
ινσουλίνη και β2- διεγέρτη. Χορηγούμε iv 250 ml διαλύματος δεξτρόζης 10% 
ή 100 ml διαλύματος δεξτρόζης 35%  +  10 ΙU κρυσταλλική Ινσουλίνης, 
εφάπαξ εντός 10 min (μέγιστη δράση εντός 30 min). Η ινσουλίνη μειώνει το 
κάλιο στον ορό ενεργοποιώντας  την αντλία Na-K- ATPαση. Ο κύριος 
κίνδυνος της θεραπείας με ινσουλίνη-γλυκόζη είναι η υπογλυκαιμία. 

 β2-διεγέρτης (σαλβουταμόλη, σκεύασμα aerolin, 2,5/5 mg) 10 -20 mg με 

νεφελοποίηση. Οι εισπνεόμενοι β2 διεγέρτες προάγουν τη μετακίνηση του 

καλίου στο κύτταρο με ενεργοποίηση της αντλίας Na-K ATPάση. Έναρξη 

δράσης εντός 30 min με την μέγιστη αποτελεσματικότητα  εντός 60 

min.  Μειώνει το Κ+ στον ορό ~1 mmol/L και διαρκεί για τουλάχιστον 2 ώρες. 

Συνήθεις ανεπιθύμητες δράσεις είναι: τρόμος, αίσθημα παλμών και 

κεφαλαλγία. 

 Διττανθρακικό Να+, 50 meq εντός 5 min (έως 150 meq) (1 fl διττανθρακικό 

Να+ 100ml 4%  περιέχει 47,5 meq διττανθρακικού Να+ ). Το διττανθρακικό 

Na+ προάγει την πρόσληψη καλίου στους σκελετικούς μυς, ευνοώντας 

ανταλλαγή νατρίου-υδρογόνου, αυξάνεται  το ενδοκυττάριο  νάτριο και η  

δραστικότητα της αντλίας  Na-K ATPάση. Έχει ένδειξη σε σοβαρή 

υπερκαλιαιμία με μεταβολική οξέωση. 

 Ενυδάτωση με προσοχή στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) 
σταδίου 3 ή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.  

 Απομάκρυνση καλίου από τον οργανισμό: Χορηγούμε ιοντοανταλλακτική 
ρητίνη (σκεύασμα Kayexalate 20 gr *3 p.o ή υποκλυσμοί 50 gr) ή /και 
φουροσεμίδη 20-80 mg (amp Lasix 20 mg/2 ml) απώλεια Κ+  από τους  
νεφρούς σε ασθενείς με νεφρική νόσο σταδίου 3 ή καλύτερη νεφρική 
λειτουργία. Τελικό θεραπευτικό μέτρο είναι η αιμοκάθαρση.  

 

 

  3.2  ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ 

Υποκαλιαιμία ορίζεται ως η συγκέντρωση καλίου στον ορό <3,5 mEq/L.  

Διακρίνεται σε:     

o ‘Ηπια 3-3.5 mEq/L,      
o Μέτρια 2.5-3mEq/L  
o Σοβαρή <2.5 mEq/L. 

 

H υποκαλιαιμία είναι αποτέλεσμα απωλειών από τους νεφρούς ή το έντερο 
και/ή μειωμένης διαιτητικής πρόσληψης συχνά με ταυτόχρονη λήψη φαρμάκων 
που επηρεάζουν την τιμή του Κ+ (θειαζιδικά διουρητικά, γλυκοκορτικοειδή) 
(Εικόνα 8). 
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Διαταραχή 
Ενδοκυττάριας 
ισορροπίας  Κ

Αίτια Υποκαλιαιμίας
K<3,4meq/L

Διαταραχή 
Εξωκυττάριας
ισορροπίας  Κ 

ΨΕΥΔΗΣ 
ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ

( Οξεία μυελογενή λευχαιμία)   

1.Αλκαλαιμία
2.Χορήγηση Ins
3.Αύξηση β-αδενεργικής
δραστηριότητας
(Stress).
4.Άυξηση παραγωγής 
έμμορφων στοιχείων.
5.Υποθερμία    

Μειωμένη διαιτητική 
πρόσληψη

(αλκοολισμός 
,ανορεξία)

Αυξημένες απώλειες

1.Έμετοι
2.Διάρροιες
3.Ειλεοστομίες  

1.Διουρητικά
2.ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ
3.Εμετοι -αλκαλαιμία
4. Διούρηση
5.Πολυουρία (ΟΝΑ)
6.Υπεραλδοστερονισμός
7.Σ.Cushing 
8. ΝΣΟ ( Ι και ΙΙ )  

Εικόνα 8. Άιτια υποκαλιαιμίας.  

 

Κατά την αξιολόγηση των αιτίων της υποκαλιαιμίας, πρέπει να 
αποκλειστούν άλλες υποκείμενες αιτίες της υποκαλιαιμίας, όπως η μείωση του 
ενδαγγειακού όγκου και η υπομαγνησιαιμία. 

 
Συμπτώματα υποκαλιαιμίας 

Η υποκαλιαιμία είναι συνήθως ασυμπτωματική εκτός εάν η συγκέντρωση [Κ+] στον 
ορό είναι < 3,0 mEq/L.   

 [Κ+] 2.5-3 meq/L προκαλεί αδυναμία, κόπωση, δυσκοιλιότητα. 

 [Κ+] <2.5 mEq/L αρρυθμίες (φλεβοκομβική βραδυκαρδία, έκτατες κολπικές-
κοιλιακές συστολές, κολποκοιλιακός αποκλεισμός, κοιλιακή μαρμαρυγή), 
ραβδομυόλυση, μυϊκές, κράμπες, ειλεός. 

   

                

 

 

 

  

 

 

 

ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ

1. Επίπεδα ή αρνητικά Τ
2. Κύματα U
3. Παράταση QT, PR
4. Πλήρης  ΚΚΑ
5. Κοιλιακή ταχυκαρδία .
Κοιλιακή μαρμαρυγή.

  

 Σε ασθενείς που λαμβάνουν διγοξίνη, η υποκαλιαιμία μπορεί να οδηγήσει σε 

τοξικότητα διγοξίνης. 

Εικόνα 10. ΗΚΓ ευρήματα στην υποκαλιαιμία.                                                                                       
https://www.medicowesome.com/2018   
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 Προσέγγιση της υποκαλιαιμίας στο ΤΕΠ 

Για να υπολογίσουμε την ποσότητα KCL που θα χορηγήσουμε και την οδό, πρέπει 
να γνωρίζουμε τη συγκέντρωση του K+ στον ορό του ασθενούς, τη νεφρική 
λειτουργία, την παρουσία συμπτωμάτων και ΗΚΓ αλλοιώσεων. 

 Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με [Κ+] στον ορό 2,5 - 3,5 mmol/L η από του 
στόματος υποκατάσταση του καλίου θεωρείται θεραπεία 1ης γραμμής.  

 Σε ασθενείς με ήπια – μέτρια υποκαλιαιμία [Κ+] στον ορό 2,5 - 3,5 mmol/L που 
δεν ανέχονται από του στόματος αγωγή (per os) προχωρούμε σε ενδοφλεβια 
υποκατάσταση του καλίου.  

 
 Απαιτείται συνεχής ΗΚΓ παρακολούθηση. 

 Κατά την έναρξη της θεραπείας υποκατάστασης του K+, προτιμούμε 

διαλύματα ΝaCl 0,9% ή υπότονα. To διάλυμα δεξτρόζης 5% μπορεί αρχικά 

να μετακινήσει το Κ+ ενδοκυττάρια .  

 Μέγιστος ρυθμός χορήγησης 20 meq/h 

 Πρέπει να αποφεύγουμε ρυθμό χορήγησης KCL  > 10 mEq/h.  

Συγκεντρώση 
καλίου στον ορό 

Προτεινόμενη από του 
στόματος Θεραπεία  

Παρακολούθηση 

3,0-3,5 mEq / L 

  

 

 2,5-2,9 mEq /L 

1-2 δισκία καλίου 3-4 φορές 
την ημέρα. 

  

Σιρόπι καλίου: Μέση 
ημερήσια δόση 20 mEq, 15 ml 
(1 κουταλιά της σούπας) δύο 
φορές την ημέρα αμέσως μετά 
τα γεύματα έως και 100 mEq / 
ημέρα αναλόγως την 
βαρύτητα. 

 Τροφές πλούσιες σε Κ+ 

Παρακολουθήστε το Κ+ στον ορό 
τουλάχιστον δύο φορές την 
εβδομάδα έως ότου 
σταθεροποιηθεί εντός του εύρους 
αναφοράς.  

Όταν το Κ+ στον ορό είναι σταθερό 
ή αν είναι> 4,5 mmol / L, 
επανεκτιμήστε την ανάγκη για 
συμπλήρωση 

. 

  

Συγκέντρωση Κ 
στον ορό 

                   Θεραπεία IV                     Παρακολούθηση  

Ήπια έως 
μέτρια  2,5-3,4 
mEq / L 

   Δεν ανέχεται 
από του στόματος 
Κ+ 

20 - 40 mEq ΚCL σε 1 
L  διαλύματος NaCl  
0,9%, εντός  8 ωρών 
(125 ml/h). 

Παρακολουθήστε το Κ+ 

στον ορό μετά από 
24h. Επαναλάβετε την 
έγχυση εάν χρειάζεται.  
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4.0    ΜΑΓΝΗΣΙΟ  
Το μαγνήσιο είναι το 2Ο ενδοκυττάριο  κατιόν με σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση: της 
νευρομυϊκής λειτουργίας, της καρδιακής διεγερσιμότητας και του  αγγειοκινητικού 
τόνου. Σε υποκυτταρικό επίπεδο ρυθμίζει ενζυμικές αντιδράσεις, τον μεταβολισμό 
των υδατανθράκων, τη σύνθεση και διάσπαση του DNA, την ενεργοποίηση του 
ATP και την διαμεμβρανική μετακίνηση ασβεστίου, νατρίου και καλίου (Βλ. E-Book 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, Κεφ. 18). 

 

4.1  ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ  

Η υπομαγνησιαιμία oρίζεται ως συγκέντρωση μαγνησίου στον ορό κάτω από 1.6 
mEq/L (< 1,8 mg/dl ή < 0,70 mmol/L).   

 Συχνότερα αίτια υπομαγνησιαιμίας στο ΤΕΠ 

 Φάρμακα (διουρητικά της αγκύλης, θειαζιδικά διουρητικά, cis-πλατίνα) 

 Καρδιακή ανεπάρκεια 

 Σακχαρώδης διαβήτης (αυξημένη ωσμωτική διούρηση, η οξέωση αυξάνει τη 

νεφρική απέκκριση του μαγνησίου), η ινσουλίνη μετατοπίζει το 

Mg2+  ενδοκυττάρια) 

 Διάρροια 

 Δυσαπορρόφηση 

 Αλκοολισμός 

 Κίρρωση  

 Σήψη 

 
Συμπτώματα Υπομαγνησιαιμίας  

Στο 40-60% συνυπάρχει υποκαλιαιμία, ενώ όταν το Mg <1 mEq/L συνυπάρχει και  

υπασβεστιαιμία (αποτέλεσμα αντίστασης  και μειωμένης έκκρισης παραθορμόνης- 

PTH).  Οι ασθενείς παρουσιάζουν  μυϊκή αδυναμία,  νευρομυϊκή ευερεθιστότητα, 

τετανία, θετικό σημείο  Trousseau και Chvostek (βλ. παραπάνω), σπασμούς, κώμα, 

κολπική μαρμαρυγή, κοιλιακές αρρυθμίες,  παράταση του διαστήματος PR και  QT.  

Θεραπευτική αντιμετώπιση της Υπομαγνησιαιμίας στο ΤΕΠ 

Για να υπολογίσουμε τη δοσολογία του Mg 2+ που θα χορηγήσουμε και την οδό, 

πρέπει να γνωρίζουμε τη συγκέντρωση στον ορό του ασθενούς, τη νεφρική 

λειτουργία, την παρουσία συμπτωμάτων και ΗΚΓ αλλοιώσεων. 

 Ήπια  υπομαγνησιαιμία – ασυμπτωματικός (1.2- 1.6 mEq/L): 

                Per os: σκεύασμα μαγνησίου Trofocard ( 60,77 mg Mg2+),  2-3 / ημ. 

                MAG-2 (1.5 g/10 ml VIAL (ORAL), 10 ml, 3 φορές /ημ. 
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 Σοβαρή – Συμπτωματικός (π.χ. τετανία, αρρυθμίες, επιληπτικές κρίσεις) 

Υπομαγνησιαιμία. 

 

 Υπομαγνησιαιμία με αιμοδυναμική αστάθεια 

Αρχικά: 1 - 2 gr μαγνησίου (MgSO4) σε 100 ml διαλύματος δεξτρόζης 5% ή NaCl 0,9% 

εφάπαξ (bolus) εντός 2 έως 5 min, μπορεί να επαναληφθεί εάν ο ασθενής 

παραμείνει ασταθής. Μόλις ο ασθενής σταθεροποιηθεί, χορηγούμε 4 - 8 gr 

μαγνησίου σε 1000 διαλύματος NaCl 0.9% ή δεξτρόζης 5% εντός 12 έως 24h . 

 Υπομαγνησιαιμία με αιμοδυναμική σταθερότητα 

 Αρχικά: 1 - 2 gr μαγνησίου σε 100 ml διαλύματος δεξτρόζης 5% ή NaCl 0,9%  εντός 5 

έως 60 min και εν συνεχεία 4 – 8 gr μαγνησίου σε 1000 διαλύματος NaCl 0.9% ή 

δεξτρόζης 5%, εντός 12 -24 ωρών, υπό συνεχές monitoring (ΗΚΓ, ΑΠ, σφύξεις). 

Επισήμανση: 1 amp, 10 ml MgSO4  25% περιέχει ~ 2,5 gr Mg 2+ (20,4 mEq)  

 Σε πολυμορφική κοιλιακή ταχυκαρδία (torsades de pointes) 

IV:  2 gr μαγνησίου σε 50-100 mL διαλύματος δεξτρόζης 5%, εντός 2 min. Σε μη 

ανταπόκριση μπορεί να επαναληφθεί η δόση έως 4 gr συνολικά εντός 1h. Μπορεί 

να ακολουθήσει συνεχή έγχυση IV 0,5 έως 1 g μαγνησίου /h. 

 Σε Eκλαμψία / Προεκλαμψία 

Αρχικά: iv 4- 6 gr μαγνησίου δόση φόρτωσης σε 100 ml  διαλύματος NaCl  0,9% ή 

δεξτρόζης 5%,  εντός 15 – 30 min κατά την έναρξη του τοκετού ή καισαρικής τομής, 

ακολουθούμενη από 1 - 2 g μαγνησίου /h  συνεχή έγχυση για τουλάχιστον 24 h μετά 

τον τοκετό.  

Μέγιστος ρυθμός έγχυσης: 3 g μαγνησίου/h. Εάν εμφανιστεί επιληπτική κρίση κατά 

τη λήψη μαγνησίου, μπορεί να χορηγηθεί επιπλέον bolus 2 έως 4 g μαγνησίου για 

≥5 min με συχνή παρακολούθηση σημείων τοξικότητας και μέτρηση επιπέδων 

μαγνησίου στον ορό. 

 Άσθμα (σοβαρή παρόξυνση) 

Χορηγείται σε  σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή κρίση άσθματος, συμπληρωματικά 

στην αγωγή αντιμετώπισής του ή αν οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στην αρχική 

θεραπεία. Χορηγείται μαγνήσιο 2 gr IV εφάπαξ εντός 20 min. 

4.2 ΥΠΕΡΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ  

Υπερμαγνησιαιμία ορίζεται ως η συγκέντρωση μαγνησίου στον ορό > 2,6 mg/dL 

( > 1,05 mmol/L). 
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 Αίτια υπερμαγνησιαιμίας 

Εμφανίζεται συχνότερα σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια  που λαμβάνουν 

φάρμακα που περιέχουν μαγνήσιο (αντιόξινα, καθαρτικά). Τα επίπεδα  μπορούν 

να αυξηθούν σε ασθενείς με αιμόλυση, σύνδρομο λύσης όγκου, ραβδομυόλυση και 

οξέωση. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς με υποθυρεοειδισμό ή νόσο 

του Addison. 

Συμπτώματα υπερμαγνησιαιμίας 

Οι νευρολογικές εκδηλώσεις είναι  αποτέλεσμα της αναστολής της απελευθέρωσης 

ακετυλοχολίνης από την νευρομυϊκή τελική κινητική πλάκα, λόγω αυξημένων 

επιπέδων εξωκυτταρίου μαγνησίου. Συχνά συνυπάρχει  υπερκαλιαιμία αυξάνοντας 

τον κίνδυνο  αρρυθμιών και καρδιακής ανακοπής. Το μαγνήσιο λειτουργεί ως 

φυσιολογικός αποκλειστής ασβεστίου.  

Η διάγνωση γίνεται με μέτρηση της συγκέντρωσης μαγνησίου στον ορό. 

 Μέτρια υπερμαγνησιαιμία: επίπεδα μαγνησίου ορού 6 έως 12 mg/dL (2,5 

έως 5 mmol/L), μειωμένα αντανακλαστικά, σύγχυση, υπνηλία, παράλυση 

της ουροδόχου κύστης, κεφαλαλγία, δυσκοιλιότητα, μείωση της αρτηριακής 

πίεσης, βραδυκαρδία. 

 Σοβαρή υπερμαγνησιαιμία: επίπεδα μαγνησίου ορού 12 mg/dL (5,0 

mmol/L) απώλεια εν τω βάθει αντανακλαστικών, υπόταση (δευτερογενής 

μετά από αγγειοδιαστολή), παράταση του διαστήματος PR, διεύρυνση του 

συμπλέγματος QRS και διεύρυνση κύματος Τ, αναπνευστική καταστολή. 

 επίπεδο μαγνησίου ορού ~15 mg/dL (6,0 έως 7,5 mmol / L): καρδιακή 

ανακοπή. 

Θεραπευτική αντιμετώπιση της Υπερμαγνησιαιμίας στο ΤΕΠ 

 1-2 amp Γλυκονικoύ  ασβεστίου 10% IV  σε 5-10 min. 

 Φουροσεμίδη ( Lasix) 40 -80 mg iv σε διάλυμα NaCl 0,9% ( 150 ml/h) σε 

άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία μπορεί να αυξήσει τη νεφρική 

απέκκριση  του μαγνησίου. 

 Αιμοκάθαρση  μπορεί να είναι χρήσιμη σε σοβαρές περιπτώσεις. 

 

5. ΦΩΣΦΟΡΟΣ 

O φωσφόρος είναι ένα από τα πιο σημαντικά μοριακά στοιχεία για την φυσιολογική  

κυτταρική λειτουργία. Είναι αναπόσπαστο συστατικό του DNA, του RNA και 

του ATP. Ο φωσφόρος απορροφάται στο λεπτό έντερο, με τη βοήθεια της βιταμίνης 

D. Βρίσκεται υπό τον ρυθμιστικό έλεγχο της παραθορμόνης (ΡΤΗ), όπως και το 
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ασβέστιο. Η παραθορμόνη ενώ αυξάνει την απελευθέρωση του ασβεστίου και του 

φωσφόρου από τα οστά, μειώνει την απέκκριση του ασβεστίου και αυξάνει την 

απέκκριση του φωσφόρου στα ούρα (βλ. E-Book ΑΝΑΙΣΘΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, Κεφ.18) 

5.1 ΥΠΕΡΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΑ  

Αίτια: Η υπερφωσφαταιμία, παρατηρείται σε ασθενείς με  χρόνια νεφρική νόσο 
όπου είτε χορηγείται μεγάλη ποσότητα φωσφόρου εξωγενώς (βιταμίνη D, 
καθαρτικά) είτε παράγονται μεγάλες ποσότητες ενδογενώς (σύνδρομο λύσης 
όγκου, αιμόλυση, ραβδομυόλυση, υποπαραθυρεοειδισμός).     

 

Διαφορική διάγνωση υπερφωσφαταιμίας 

Απαιτείται διαφορική διάγνωση από την Ψευδοϋπερφωσφαταιμία που 
παρατηρείται σε περιπτώσεις αιμόλυσης, υπερχολερυθριναιμίας, 
υπεργαμμασφαιριναιμίας, υπερλιπιδαιμίας. 

 

Συμπτώματα υπερφωσφαταιμίας 

Η υπερφωσφαταιμία  είναι γενικά ασυμπτωματική. Ωστόσο, μπορεί έμμεσα να 

προκαλέσει συμπτώματα με δύο τρόπους:  

1. Επί υπασβεστιαιμίας:  ο φωσφόρος  δεσμεύει το ασβέστιο  

2. Επί καλσιφυλαξίας (σπάνια): τα  αυξημένα επίπεδα του φωσφόρου μπορεί να 

προάγουν την καθίζηση του φωσφορικού ασβεστίου στους ιστούς, με αποτέλεσμα 

την πρόκληση νεκρωτικού έλκους στο δέρμα. 

Θεραπευτική προσέγγιση Υπερφωσφαταιμίας στο ΤΕΠ 

 Διακόπτουμε  τυχόν αναστρέψιμα  αίτια (φάρμακα). 

 Aυξάνουμε τη νεφρική απέκκρισης PO4
3- με ενυδάτωση. 

 Χορηγούμε Φωσφοδεσμευτικά per os  (σκεύασμα sevelamer 800 mg x 3, 

χορηγείται μαζί με τα γεύματα). 

 Αιμοκάθαρση σε σοβαρή νεφρική νόσο (ειδικά στο σύνδρομο λύσης όγκου). 

 Δίαιτα περιορισμένη σε φωσφορικά άλατα 

 

5.2 ΥΠΟΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΑ  

Η υποφωσφαταιμία (επίπεδα φωσφόρου στον ορό <2.5 mg/dl) διακρίνεται  σε :  
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 Ήπια υποφωσφαταιμία: 2-2,5 mg/dL (0,65-0,81 mmol/L) 

 Μέτρια υποφωσφαταιμία: 1-2,5 mg/dL (0,32-0,81 mmol/L) 

 Σοβαρή υποφωσφαταιμία: <1 mg/dL (0,32 mmol/L) 

Αίτια υποφωσφαταιμίας  

Η υποφωσφαταιμία προκαλείται συνήθως από μία από τις τρεις αιτίες:  

1. Ανεπαρκή απορρόφηση φωσφορικών.  

2. Αυξημένη νεφρική απέκκριση φωσφορικών. 

3. Διακυτταρική μετακίνηση φωσφόρου από τον εξωκυττάριο στον 

ενδοκυτταρικό χώρο.  

Στο ΤΕΠ πρέπει να τεθεί η κλινική υποψία υποφωσφαταιμίας σε άτομα με εικόνα 

καχεξίας (δυσαπορρόφηση, στεατόρροια), χρόνιο αλκοολισμό, καθώς και σε 

διαβητικούς υπό ινσουλίνη με εικόνα καχεξίας (Εικόνα  10).  

1. Υπερπαραθυρεοιδισμός

2. Αλκοολισμός

3. Απορρύθμιση ΣΔ 

4. SIADH 

5. Οξέωση 

6. Υποκαλιαιμία

7. Υπομαγνησιαιμία

1.Στεατόρροια, 

Χρ. Διάρροια

2. Φάρμακα 

3.Ανεπαρκής πρόσληψη

4. Ανεπάρκια βιτ D

5.Δίαιτα 

1.Αναπνευστική  
1.Αλκάλωση

2. Αυξημένη έκκριση 

Ινσουλίνης,κατεχολαμίνες.

3. Οξεία Λευχαιμία.

4. Σύνδρομο Επανασίτισης.

Γ.   Διακυτταρική Μετακίνηση 

PO4
PO4

PO4

PO4

PO4

Α. Νεφρικές Απώλειες Β. Μειωμένη απορρόφηση 

Δ. Φάρμακα 

ακυκλοβίρη, ακεταμινοφαίνη,  

αναστολείς τυροσινικής κινάσης, 

διφωσφονικά, αμινογλυκοσίδες,  

Μαριχουάνα,τετρακυκλίνες,

βαλπροϊκό οξύ κ.α

E. Ψευδοϋποφωσφαταιμία
Οξεία λευχαιμία 

Μυέλωμα

Αυξημένη χολερυθρίνη

 

Εικόνα 10. Αίτια υποφωσφαταιμίας. 

 

Συμπτώματα υποφωσφαταιμίας 

Οι περισσότεροι ασθενείς με υποφωσφαταιμία είναι ασυμπτωματικοί και η 

αποκάλυψη της υποφωσφαταιμίας αποτελεί ένα τυχαίο εύρημα. Τα συμπτώματα 

στη σοβαρή υποφωσφαταιμία οφείλονται στην έλλειψη ATP (adenosine 

triphosphate) και 2,3 DPG (2,3-diphospho-glycerate), με αποτέλεσμα τη μείωση των 

αποθηκών ενέργειας και διαταραχή της ιστικής προσφοράς οξυγόνου. Τα  

συμπτώματα περιλαμβάνουν: 

 Αιματολογικά: αιμόλυση,  θρομβοπενία. 
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 Καρδιά: Μειωμένη λειτουργία του μυοκαρδίου, αρρυθμίες. 

 Αναπνευστικό: αναπνευστική ανεπάρκεια.  

  Μεταβολικά: Αντίσταση στην ινσουλίνη. 

 Νευρομυϊκά: Αδυναμία, τρόμος, παραισθησίες, σπασμοί, κώμα, 

μειωμένα τα εν τω  βάθει ή  τενόντια αντανακλαστικά, ανορεξία. 

 

Θεραπευτική προσέγγιση υποφωσφαταιμίας στο ΤΕΠ 

 Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς και συμπτωματικούς με ήπια έως μέτρια 

υποφωσφαταιμία (1-2.0 mg/dL), συνιστάται από του στόματος χορήγηση 

σκευασμάτων φωσφόρου. 
 Σε  συμπτωματικούς ασθενείς  με ΣΟΒΑΡΗ υποφωσφαταιμία (<1,0 mg/dL): 

o Συνιστάται ενδοφλέβια χορήγηση φωσφορικών, ακολουθούμενη από από 

του στόματος αγωγή όταν τα επίπεδα φωσφορικού στον ορό φτάσουν τα 1,5 

mg/dL. 

o Σε επίπεδα φωσφόρου <1.25mg/dl συνιστάται η χορήγηση 0.25-0.50 

mmol/Kg βάρους σε 8-12 ώρες (μέγιστη δόση 80 mmol). 

Επισήμανση: Απαιτείται ΗΚΓ παρακολούθηση και έλεγχος των επιπέδων Ca2+, Mg, 

PO4
3-  και της νεφρικής λειτουργίας.  

Θεραπευτικός Στόχος επίπεδα φωσφόρου στο αίμα > 1.5 mg/dl 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. RD Miller, Αναισθησιολογία (7th Edition), Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Γ. 
Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, κεφ.  49 «Περιεγχειρητική οξεοβασική ισορροπία», 
Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Broken Hill, 2014, σελ. 1577-1592. (Εύδοξος) 

2.Tintinalli’s Emergency Medicine Manual 8th  Edition. 

(http://ihem.ir/files/mohtava/books/Tintinalli%E2%80%99s%20%20Emergency%20

Medicine%20Manual%208th%20Ed.pdf 

3.Clinical Emergency Medicine a LANGE medical book 

(https://chancesforyouth.com/2018/06/13/clinical-emergency-medicine-pdf-free-

download/) 

4.Oxford Handbook of Emergency Medicine (Fourth edition) 

(http://repository.stikesrspadgs.ac.id/36/1/Oxford%20Handbook%20of%20Emergen

cy%20Medicine-770.pdf) 

 

http://ihem.ir/files/mohtava/books/Tintinalli%E2%80%99s%20%20Emergency%20Medicine%20Manual%208th%20Ed.pdf
http://ihem.ir/files/mohtava/books/Tintinalli%E2%80%99s%20%20Emergency%20Medicine%20Manual%208th%20Ed.pdf
https://chancesforyouth.com/2018/06/13/clinical-emergency-medicine-pdf-free-download/
https://chancesforyouth.com/2018/06/13/clinical-emergency-medicine-pdf-free-download/
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1. Σχετικά με την υπονατριαιμία ισχύει: 
Α. Μπορεί να οφείλεται στο σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης.   
(Σ) 
Β. Μπορεί να προκληθεί από την υπερβολική χορήγηση ωκυτοκίνης.  (Σ) 
Γ. Στην κλινική της εικόνα περιλαμβάνονται τα σημεία Chvostek και Trousseau.  (Λ) 
Δ. Σε σοβαρή υπονατριαιμία απαιτείται ταχύτατη διόρθωση του ελλείμματος Νa μέσα σε 4 
ώρες.   (Λ) 
Ε. Η οξεία υπoνατριαιμία προκαλεί συρρίκνωση των εγκεφαλικών κυττάρων με κίνδυνο 
ρήξης των εγκεφαλικών φλεβών.  (Λ) 
 

2. Το  χλωριονατριούχο διάλυμα  0.9% περιέχει (mEq/L): 
Α. 154   (Σ) 
B.130    (Λ) 
Γ. 77      (Λ) 
Δ. 100   (Λ) 
Ε. 255   (Λ) 
 
3.Για να αποφύγετε το σύνδρομο οσμωτικής απομυελίνωσης σε ασθενείς με χρόνια 
υπονατριαιμία ο  ρυθμός διόρθωσης [Να+] την ημέρα είναι: 
A.Ελάχιστη διόρθωση 2-3 mmol/L την ημέρα.   (Λ) 

B.Ελάχιστη διόρθωση 4-8 mmol/L την ημέρα.   (Λ) 

Γ. Μέγιστη διόρθωση 8 mmol/L σε οποιαδήποτε περίοδο εντός 24h.  (Σ) 

Δ. Διόρθωση > 12 mmol/L το 24h.  (Λ)  

Ε. Ελάχιστη διόρθωση 20 mmol/L την ημέρα.   (Λ) 

 

4. Στην υπερνατραιμία ισχύει:  

Α. Η πιο σοβαρή επιπλοκή της υπερνατριαιμίας είναι η υπαραχνοειδής ή υποσκληρίδια 
αιμορραγία.   (Σ)  

Β Η υπερνατριαιμία στο ΤΕΠ αποτελεί επείγουσα κατάσταση και έχει ένδειξη η ταχεία 
διόρθωση του νατρίου.  (Λ) 

Γ. Σε αντίθεση με την υπονατριαιμία, στην υπερνατριαιμία δεν υπολογίζουμε τον ρυθμό 
διόρθωσης της συγκέντρωσης [Να+] το 24h.  (Λ) 

Δ. Σε αιμοδυναμικά σταθερό ασθενή χορηγούμε υπότονα διαλύματα (δεξτρόζης 5%, NaCl 
0,45%).   (Σ) 

Ε. Η κυριότερη αιτία είναι ο υποθυρεοειδισμός.   (Λ)  

 

5. Σχετικά με την υποκαλιαιμία ισχύει: 
Α. Σε ασθενείς που λαμβάνουν διγοξίνη, η υποκαλιαιμία μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα 
διγοξίνης.   (Σ) 
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Β. Σε σοβαρή υποκαλιαιμία παρατηρούνται σοβαρές ΗΚΓ αλλαγές όπως επίπεδα ή αρνητικά 
Τ, παράταση QT, μεγάλα κύματα U.   (Σ)  
Γ. Συχνότερο αίτιο υποκαλιαιμίας είναι η μεταβολική οξέωση.   (Λ) 
Δ. Η υπομαγνησιαιμία συνυπάρχει συχνά με την υποκαλιαιμία.   (Σ)   
Ε. Συχνότερο αίτιο είναι η νεφρική ανεπάρκεια.  (Λ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΔΙΑΤΑΡAΧΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ 
 
 Ευτυχία Πολυζωγοπούλου, Παθολόγος - Επειγοντολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Επείγουσας Ιατρικής, Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική 
Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ. 
 
Ελένη Αγγέλου,  Παθολόγος, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Κλινική 

Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 

Εισαγωγή 

Η γλυκόζη αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας για τον εγκέφαλο και ως εκ τούτου, 

σοβαρές διαταραχές του μεταβολισμού της συνεπάγονται αντίστοιχες εγκεφαλικές 

διαταραχές ή ακόμη και βλάβες που μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο. Ο 

σακχαρώδης διαβήτης σήμερα αποτελεί ένα μείζον ιατρικό πρόβλημα. Ειδικότερα, 

οι διαβητικοί που λαμβάνουν υπογλυκαιμικά φάρμακα από το στόμα ή ινσουλίνη 

για ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης αίματος βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο να 

εμφανίσουν υπογλυκαιμία συχνά επειδή δεν συμορφώνονται με τις ιατρικές 

οδηγίες ή αλλάζουν οι ανάγκες του οργανισμού. Σε κίνδυνο υπογλυκαιμίας 

βρίσκονται ασθενείς με διαταραχές ή νοσήματα από διάφορα οργανικά συστήματα, 

όπως αλκοολικοί, σηπτικοί, ασθενείς με διαταραχές από τον θυρεοειδή ή τα 

επινεφρίδια, με υποσιτισμό, κ.λπ. Από την άλλη πλευρά, η υπεργλυκαιμία είτε λόγω 

μη συμμόρφωσης των διαβητικών στη ενδεδειγμένη θεραπεία με υπογλυκαιμικούς 

παράγοντες ή ινσουλίνη και ως εκ τούτου κακώς ρυθμιζόμενου σακχαρώδη 

διαβήτη, είτε ως αποτέλεσμα μεταβολικού stress όπως συμβαίνει σε λοιμώξεις, 

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα μυοκαρδίου, τραύμα, εγκυμοσύνη, 

κ.λπ., οπότε  μπορούν να εμφανίσουν σοβαρές διαταραχές του μεταβολισμού της 

γλυκόζης που τους οδηγούν στο ΤΕΠ.  

Ταξινόμηση-Παθοφυσιολογία 

Η Διαβητική Κετοξέωση (ΔΚΟ), Υπεργλυκαιμική Υπερωσμωτική Κατάσταση (ΥΥΚ) 

και πρόσφατα η Ευγλυκαιμική Διαβητική Κετοξέωση (ΕΔΚΟ) είναι διαφορετικές 

παθολογικές οντότητες  απειλητικές για τη ζωή.                                        

  Ευάλωτα στην ΔΚΟ παρουσιάζονται άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) 

τύπου 1, ιδιαίτερα τα παιδιά, ενώ ευάλωτα στην ΥΥΚ είναι άτομα με ΣΔ τύπου 2, 

ηλικιωμένα άτομα με  συννοσηρότητες. Η ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση 

(EΔΚΟ) εμφανίζεται τόσο στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, όσο και στον τύπο 2. 

Χαρακτηρίζεται από ευγλυκαιμία (γλυκόζη <250 mg/dL), παρουσία σοβαρής 

μεταβολικής οξέωσης (αρτηριακό pH < 7.3) και κετοναιμία. 
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Η παθοφυσιολογία ΔΚΟ και ΥΥΚ φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 1: Η 

υπεργλυκαιμία και η συσσώρευση  κετονικών σωμάτων (β υδροξυβουτυρικό, 

ακετοξικό) οφείλονται σε σχετική ή απόλυτη ανεπάρκεια ινσουλίνης και περίσσεια 

ανταγωνιστικών ορμονών (γλυκαγόνη, κορτιζόλη, κατεχολαμίνες, αυξητική ορμόνη) 

που δρουν αντισταθμιστικά στην έλλειψη ινσουλίνης. 

  Τα μειωμένα  επίπεδα ινσουλίνης σε συνδυασμό με την αυξημένη έκκριση  

ορμονών, όπως η επινεφρίνη προκαλεί την ενεργοποίηση της λιπάσης στο λιπώδη 

ιστό, διαδικασία που οδηγεί στην παραγωγή κετονικών σωμάτων. Η συσσώρευση 

κετονικών σωμάτων οδηγεί σε μεταβολική οξέωση. Στην υπερωσμωτική 

υπεργλυκαιμική κατάσταση (ΥΥΚ-HHS) τα υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης 

αναστέλλουν την κετογένεση και περιορίζουν τη μεταβολική οξέωση.  

Η υπεργλυκαιμία προκαλεί οσμωτική διούρηση που οδηγεί σε μειωμένο 

ρυθμό σπειραματικής διήθησης και επιδείνωση της υπεργλυκαιμίας. 

 

Σχήμα 1. (DKA: Διαβητική κετοξέωση, HHS: Υπερωσμωτική Υπεργλυκαιμική Κατάσταση, 

Fayfman M et al, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Αίτα Διαβητικής Kετοξέωσης 

 Έλλειψη ινσουλίνης, Βλάβη αντλίας ινσουλίνης 
 Φάρμακα (Αντιψυχωσικά: κλοζαπίνη, ολανζαπίνη,  ρισπεριδόνη, κοκαΐνη, κορτικοστεροειδή, αλκοόλ) 

 
 Λοιμώξεις: Πνευμονία, σήψη, λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος 

 
 
 

 Μη τήρηση θεραπείας με ινσουλίνη:  οικονομικά προβλήματα, ψυχολογικοί παράγοντες 

 Νέα διάγνωση σακχαρώδη διαβήτη 

 Άλλοι στρεσογόνοι παράγοντες: έμφραγμα του μυοκαρδίου, παγκρεατίτιδα, εγκυμοσύνη, ΑΕΕ, ψυχολογικό στρες, σοκ / 
υπογκαιμία, τραύμα  

 Αιμοχρωμάτωση 
 

Αίτια Υπεργλυκαιμικής Υπερωσμωτικής Κατάστασης 
 

 Οποιαδήποτε stress αυξάνει τις ρυθμιστικές ορμόνες που ευνοούν τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης (έμφραγμα, 
πνευμονική εμβολή, παγκρεατίτιδα 

 Φάρμακα που αυξάνουν τα επίπεδα γλυκόζης στον ορό(κορτιζόνη, αλκοόλ, αντιεπιληπτικά, αντιψυχωσικά) 
 Λοίμωξη, σήψη 

 

Αίτια  Ευγλυκαιμικής Διαβητικής Kετοξέωσης  
 

 Ανορεξία,  γαστροπάρεση, νηστεία, η κετογονική δίαιτα και ο αλκοολισμός. 
 Εγκυμοσύνη, παγκρεατίτιδα, κίρρωση ήπατος 
 Λοιμώξεις, λήψη κοκαΐνης, και χρήση αντλίας ινσουλίνης 
 Αντιδιαβητικοί αναστολείς SGLT2 (καναγλιφλοζίνη, δαπαγλιφλοζίνη, η εμπαγλιφλοζίνη) 
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‘Όλοι οι ασθενείς με διαταραχές μεταβολισμού της γλυκόζης πρέπει να 
υποβάλλονται στον παρακάτω έλεγχο: 
 

 

 

 

 

 

 

Διαγνωστικά Κριτήρια 

Τα διαγνωστικά κριτήρια των μεταβολικών διαταραχών της γλυκόζης φαίνονται 

στον Πίνακα 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργαστηριακές εξετάσεις: Γενική αίματος, γλυκόζη, ηλεκτρολύτες, κετόνες, 

τροπονίνη, έλεγχος νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας, γενική ουρών, αέρια 

αρτηριακού αίματος,  Ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος, καλλιέργεια 

αίματος και ούρων. 

 Συχνά κατά την εισαγωγή στα TEΠ συνυπάρχει υπονατριαιμία (ψευδής):  

Διόρθωση του Na προσθέτοντας 1,6 mg / dL στο μετρούμενο Νa
+
 ορού για 

κάθε 100 mg/dL γλυκόζης >100 mg/dL. 

 Συχνός έλεγχος του Κ
+ 

στον ορό κατά την έναρξη της αγωγής με ενυδάτωση 

και ινσουλίνη. Αυξημένος κίνδυνος υποκαλιαιμίας με την έναρξη της αγωγής. 

 

Πίνακας 1. Διαγνωστικά   Κριτήρια :  Διαβητική  Κετοξέωση  - Υπεργλυκαιμικό 

Υπερωσμωτικό Κώμα  

                                                                   ΔΚΟ                                                   ΕΔΚΟ                    YYK  

                                                    Ήπια                     Μέτρια                           Σοβαρή    

Γλυκόζη 

PH φλεβικό 

Διττανθρακικά  

Κετόνες ούρα/πλάσμα  

Β-υδροξυβουτυρικό(mmol/L)  

Χάσμα ανιόντων 

 Επίπεδο Συνείδησης 

 

 

 

Osm  ορού 

 

>250 

7.25–7.30 

15–18 

+ 

>3.0  

>10  

Διαύγεια   

 

 

 

Ποικίλη  

>250 

7.00 -  <7.24  

10- <15 

+ 

>3.0  

>12  

Διαύγεια / 

Νωθρότητα   

 

 

Ποικίλη  

>250                   <250 

<7.00                  < 7.3 

<10                      <15 

+                          + 

>3.0                    >3.0  

>12  

Λήθαργος/     Διαύγεια  

Κώμα                  Κώμα                 

   

 

Ποικίλη       Αυξημένη       

   

           >600 

           >7.30 

             >18 

               +/- 

            <3.0  

      

         Ποικίλη 

          Κώμα  

 

    

  >320mOsm/kg  

 

Ωσμωτικότητα ορού: 2 [Na+ (mEq/L)] + γλυκόζη (mg/dL)/18 



102 
 

Συμπτώματα-Σημεία 
 
Τα συμπτώματα και τα αντικειμενικά ευρήματα της φυσικής εξέτασης φαίνονται 
στον Πίνακα 2: 
 
Πίνακας 2. Συμπτώματα, σημεία και έναρξη αυτών επί μεταβολικών διαταραχών 
της γλυκόζης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Θεραπευτική αντιμετώπιση 

Στα τμήματα επειγόντων περιστατικών οι  θεραπευτικοί στόχοι είναι:    

 Ενυδάτωση: Η οσμωτική διούρηση  οδηγεί σε σημαντική μείωση του 

ενδαγγειακού όγκου. 

 Στενή παρακολούθηση των τιμών του Κ+ στον ορό. 

 Χορήγηση Κρυσταλλικής  Ινσουλίνης – διακοπή της παραγωγής κετονών. 

 Αντιμετώπιση υποκείμενου αιτίου (λοίμωξη, έμφραγμα, κ.λπ.)  

 

 

 Συμπτώματα  Σημεία  Έναρξη  

ΔΚΟ  Πολυδιψία 
Πολυουρία 
Αδυναμία 
Απώλεια βάρους 
Ναυτία 
Έμετος 
Κοιλιακό άλγος  

Υποθερμία 
Ταχυκαρδία 
Ταχύπνοια  
Αναπνοή Kussmaul  
Ειλεός  

Οξεία έναρξη (ώρες-
ημέρες) 
Πιο συνηθισμένο στο 
ΣΔ Ι  

ΥΥΚ  Πολυδιψία 
Πολυουρία 
Αδυναμία 
Απώλεια βάρους  

Υποθερμία 
Υπόταση 
Ταχυκαρδία 
Τροποποιημένο 
αισθητήριο  

Σταδιακή έναρξη 
(ημέρες-εβδομάδες) 
Μεγαλύτερη ηλικία 
Συχνότερα  στο 
ΣΔ ΙΙ.  

ΕΔΚΟ  Ναυτία, έμετοι, 
δύσπνοια, 
γενικευμένη 
αδιαθεσία, 
λήθαργος, απώλεια 
όρεξης, κόπωση ή 
κοιλιακό άλγος 

Υποθερμία  
Αναπνοή Kussmaul  
Ταχυκαρδία  
Υπόταση 
 Λήθαργος 

Σταδιακή έναρξη 
ΣΔΙ/ΣΔΙΙ, Κύηση,  
Ιστορικό λήψης 
SGLT2* 

SGLT2*: sodium glucose co-transporters: υπότυπος 2 του συμμεταφορέα νατρίου -γλυκόζης 
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 Η Διαχείριση κατά την πρώτη ώρα στο ΤΕΠ περιλαμβάνει: 

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ 1η ώρα: 1-1,5L ισότονο διάλυμα NaCl 0,9%.  (15-20 ml/kg/h 

αρχικά) 

Παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης, καρδιακής συχνότητας,  

διούρηση, αναπνοές/ min , κορεσμός, ηλεκτρολύτες. 

Εάν παρά την χορήγηση 1,5L ισότονου διαλύματος NaCl  0,9%  

έχουμε σημεία ορθοστατικής υπότασης ή υπόταση, τότε 

χορηγούμε 1 lit/h έως ότου υφεθούν τα σημεία αφυδάτωσης. 

Σε εμμένουσα υπόταση παρά την αρχική ενυδάτωση, 

χορηγούνται  αγγειοσυσπαστικά (νορ-επινεφρίνη).  

ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ  Άμεση έναρξη χορήγησης κρυσταλλικής ινσουλίνης (actrapid) 

όταν το Κ+ είναι > 3.3 mEq ως εξής: 

 0,1 IU / kg / h IV bolus (δόση εφόδου)  

ακολουθούμενη από σταθερή ενδοφλέβια έγχυση με ρυθμό 

0,1 μονάδες / kg / h. 

 Ινσουλίνη σε αντλία: 500 ml NaCl 0,9% + 50 IU 

κρυσταλλικής ινσουλίνης-Actrapid (0.1 IU/ml), έγχυση 

IV με ρυθμό ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι (επίπεδα 

γλυκόζης ορού) 

 Αν τα επίπεδα γλυκόζης στον ορό δεν ελαττωθούν 

τουλάχιστον κατά 10% την 1η ώρα, χορηγείται 

ενδοφλέβια εφάπαξ (bolus) ινσουλίνη σε δόση 0,14 

U/kg ΒΣ. 

Όταν η γλυκόζη στο αίμα μειωθεί ~250 mg/dl, τότε η έγχυση 

ινσουλίνης πρέπει να μειωθεί σε 0,02-0,05 μονάδες/kg/h και  

να προστεθεί διάλυμα γλυκόζης 5% χωρίς να διακόψουμε την 

ενυδάτωση με NaCl 0,9% ή την αντλία ινσουλίνης  διατηρώντας  

τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα 200-300 mg/dL. 

Η ταχεία μείωση της γλυκόζης στο αίμα πρέπει να 

αποφεύγεται για την πρόληψη αιφνίδιων οσμωτικών αλλαγών 

και  εγκεφαλικού οιδήματος. 

ΚΑΛΙΟ Κ >5.5 mmol:  Δεν χορηγούμε Κ (έλεγχος ανά 2h) 
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Κ 3.5-5.5 mmol: 20- 40 mmol/l, σε NaCl 0.9 % 1000 ml 

K <3.4 mmol: 40 mmol/l εντός 1-2 h, σε  N/S 0.9 % 1000 ml 

Όταν το Κ <3,3 mmol διορθώνουμε ΠΡΩΤΑ την υποκαλιαιμία 

και εν συνεχεία χορηγούμε ινσουλίνη. 

Hπαρίνη 

χαμηλού 

μοριακού 

βάρους (LMWH) 

Ο σακκχαρώδης διαβήτης και η υπεροσμωτικότητα αυξάνουν 

τον κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής (VTE). Ο κίνδυνος είναι 

μεγαλύτερος στο ΥΥΚ σε σχέση με την ΔΚΟ. 

 

 Η διαχείριση κατά τις επόμενες 6 ώρες περιλαμβάνει: 

ΑΝΑ  2 ΩΡΕΣ έλεγχος K, HCO3
-, pH φλεβικού αίματος. 

ΑΝΑ  ΩΡΑ : Γλυκόζη, κετόνες, ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: αρτηριακή πίεση, καρδιακή 
συχνότητα, ρυθμός  αναπνοών, κορεσμός οξυγόνου με παλμικό οξύμετρο (SpO2), 
διούρηση, νευρολογική εκτίμηση. 
 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ  

Υποκατάσταση Κ+ εφόσον απαιτείται. 

 

Σταθερή ενδοφλέβια έγχυση 

ινσουλίνης. 

Na Cl 0,9% (N/S) 1000 σε 2h  εν συνεχεία  

Na Cl 0.9% (N/S) 1000 σε 2h εν συνεχεία  

Na Cl 0.9% (N/S) 1000 σε 4h  

Θεραπεία με διττανθρακικά Σε  pH >7.0 η θεραπεία με ινσουλίνη 

μπλοκάρει τη λιπόλυση και επιλύει την 

κετοξέωση χωρίς τη χρήση HCO3
-. Η 

χρήση του HCO3
- σε αυτές τις 

περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει 

υποκαλιαιμία, μειωμένη πρόσληψη 

οξυγόνου στους ιστού και κίνδυνο 

εγκεφαλικού οιδήματος. 

pH 6,9-7,0 = 50 mmol NaHCΟ3  

Αρτηριακό pH <6,9 = 100 mL NaHCO3, 

έγχυση σε  1-2 ώρες. 

Ευγλυκαιμική Διαβητική Κετοξέωση Σε αντίθεση με τη διαχείριση της ΔΚΟ, 
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(ΕΔΚΟ ) 

 

 

 

Αλκοολική Κετοξέωση  

δεδομένου ότι η γλυκόζη του ορού στο 

EΔΚΟ είναι <250 mg/dL, πρέπει να 

προστεθεί αρχικά διάλυμα γλυκόζης 5% 

ή 10% παράλληλα με την ενυδάτωση, 

για να αποφευχθεί η υπογλυκαιμία και 

να επιταχυνθεί η διόρθωση της 

κετοξέωσης. 

Οι ασθενείς παρουσιάζουν συνήθως 

κλασικά συμπτώματα ΔΚΟ που 

βελτιώνεται γρήγορα με ενδοφλέβια 

χορήγηση διαλύματος γλυκόζης και NaCl 

0.9%, συνήθως χωρίς ινσουλίνη. 

 

 Προσοχή στις επιπλοκές κατά την θεραπεία! 

   Επιπλοκές                                                                     Σχόλια  

Υπογλυκαιμία Αποτέλεσμα επιθετικής ινσουλινοθεραπείας 

Υποκαλιαιμία Συχνός προσδιορισμός του καλίου αρχικά 
ανά 2 ώρες. 

Υπερφόρτωση με υγρά Προσοχή σε ηλικιωμένα άτομα με καρδιακή 
και νεφρική ανεπάρκεια 

Εγκεφαλικό οίδημα Ενοχοποιείται  η ταχεία διόρθωση της 
υπεροσμωτικότητας και της υπεργλυκαιμίας 

Σύνδρομο της αναπνευστικής δυσχέρειας 
των ενηλίκων 

Εμφάνιση οξείας δύσπνοιας, υποξαιμίας και 
αμφοτερόπλευρες πνευμονικές διηθήσεις 
στην ακτινογραφία θώρακος.  Ενοχοποιείται  
η χορήγηση μεγάλης ποσότητας υγρών. 

Θρομβοεμβολικά επεισόδια Αυξημένη προδιάθεση λόγω   αφυδάτωσης, 
υπεργλοιότητας και διαταραχών του 
μηχανισμού της αιμόστασης.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1.Στη Διαβητική κετοξέωση (ΔΚΟ) και στην Ευγλυκαιμική Διαβητική Κετοξέωση (ΕΔΚΟ) 

ισχύουν: 

Α. Η ΔΚΟ και η ΕΔΚΟ είναι ίδιες παθολογικές οντότητες.  (Λ) 

Β. Η ΔΚΟ και η ΕΔΚΟ έχουν ακριβώς την ίδια θεραπευτική αντιμετώπιση.  (Λ) 

Γ. Αίτια ΔΚΟ μπορεί να είναι λοιμώξεις (πνευμονία, λοίμωξη ουροποιητικού και 

γαστρεντερίτιδα).  (Σ)  

Δ. Αίτια ΔΚΟ μπορεί να είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου και η αιμωχρωμάτωση.  (Σ)  

Ε. Αντιδιαβητικοί παράγοντες όπως ο υπότυπος 2 του συμμεταφορέα νατρίου -γλυκόζης 

(SGLT2) μπορεί να προκαλέσουν ΕΔΚΟ.  (Σ) 

 

2. Κατά τη θεραπευτική προσέγγιση της ΔΚΟ και της ΕΔΚΟ ισχύουν τα παρακάτω: 

Α. Στην ΔΚΟ βασικοί θεραπευτικοί στόχοι στο ΤΕΠ είναι η ενυδάτωση και η υποκατάσταση 

του καλίου.  (Σ) 

Β. Στην ΔΚΟ βασικοί θεραπευτικοί στόχοι στο ΤΕΠ είναι η χορήγηση κρυσταλλικής 

ινσουλίνης.  (Σ) 

Γ. Αμέσως μετά τη διάγνωση της ΔΚΟ, ξεκινάμε τη χορήγηση κρυσταλλικής ινσουλίνης 

ανεξαρτήτως των επιπέδων καλίου.  (Λ) 

Δ. Ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπεροσμωτικότητα αυξάνουν τον κίνδυνο φλεβικής 

θρομβοεμβολής.   (Σ) 

Ε. Για να αποφευχθεί η υπογλυκαιμία και να επιταχυνθεί η διόρθωση της κετοξέωσης, σε 

αντίθεση με τη διαχείριση της ΔΚΟ, στην EΔΚΟ πρέπει να προστεθεί αρχικά  διάλυμα 

γλυκόζης 5% ή 10%, παράλληλα με την ενυδάτωση.  (Σ) 

 

3. Στη διαβητική κετοξέωση (ΔΚΟ) ισχύει: 

Α. Η οξέωση προκαλεί ταχύπνοια  και υπεραερισμό.  (Σ)  
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Β. Η οξέωση προκαλεί ελάττωση των περιφερικών αντιστάσεων, με αποτέλεσμα υπόταση.  

(Σ)  

Γ. Χαρακτηριστικό κλινικό σημείο της ΔΚO είναι η υπέρπνοια με συνοδό ταχύπνοια 

(οξεωτική αναπνοή Kussmaul).  (Σ) 

Δ. Η πολυουρία και η πολυδιψία δεν είναι σταθερά συμπτώματα σε όλους τους ασθενείς με 

ΔΚO.  (Λ) 

Ε. Η ΔΚΟ με ταυτόχρονη παρουσία λευκοκυττάρωσης δεν πρέπει να θέτει την κλινική 

υποψία  λοίμωξης στον κλινικό ιατρό.  (Λ) 

 

4.Εργαστηριακά ευρήματα στην ΔΚΟ είναι: 

Α. Η βασική  μεταβολική διαταραχή στην  ΔΚO είναι η μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό 

χάσμα ανιόντων (ΧΑ).  (Λ) 

Β. Το β-υδροξυβουτυρικό οξύ, αποτελεί  το κυρίαρχο κετονικό σώμα στη ΔΚO.  (Σ) 

Γ.  Η αύξηση της γλυκόζης κατά 100 mg/dl προκαλεί ελάττωση των επιπέδων του Na+ κατά 

1,6 mEq/l, για το λόγο αυτόν πρέπει να υπολογίζεται το διορθωμένο Na+ ορού.  (Σ) 

Δ. Η διαφορική διάγνωση της  ΔΚΟ πρέπει να περιλαμβάνει την Υπεργλυκαιμική 

Υπερωσμωτική Κατάσταση (ΥΥΚ) και την κετοξέωση λόγω αλκοολισμού και ασιτίας.  (Σ) 

Ε. Η διαφορική διάγνωση της  ΔΚΟ πρέπει να περιλαμβάνει τη μεταβολική οξέωση με 

ελαττωμένο ΧΑ όπως συμβαίνει στη γαλακτική οξέωση και τη δηλητηρίαση με σαλικυλικά.  

(Λ) 

 

5. Η χορήγηση διττανθρακικών στην ΔΚΟ συνιστάται όταν: 

Α. pH> 7.5   (Λ) 

Β. pH< 6.9   (Σ) 

Γ. pH<7.3   (Λ) 

Δ. Υπάρχει σοβαρή υποκαλιαιμία.   (Λ) 

Ε. Υπάρχει υπερκαλιαιμία.   (Σ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΠ  

Ευτυχία Πολυζωγοπούλου, Παθολόγος - Επειγοντολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Επείγουσας 
Ιατρικής, Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ 
ΑΤΤΙΚΟΝ. 
 
Γεωργία Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Καθηγήτρια 
Αναισθησιολογίας,  Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ 
ΑΤΤΙΚΟΝ 
 
Αντώνιος Μπουλταδάκης, Αναισθησιολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Κλινική 
Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 
 

Εισαγωγή 
 
Ως καταπληξία (shock) ορίζεται ένα οξύ, απειλητικό για τη ζωή σύνδρομο, που συσχετίζεται 

με αποδεδειγμένη κλινικά και εργαστηριακά ιστική υποάρδευση, με τελικό αποτέλεσμα 

σοβαρή διαταραχή της μικροκυκλοφορίας και δυσλειτουργία των οργάνων.  

Χαρακτηρίζεται από: 

Εμμένουσα υπόταση (Συστολική Αρτηριακή Πίεση/ΣΑΠ <90 mmHg) για >30 min 

+ σημεία ιστικής υποάρδευσης (π.χ. ψυχρά άκρα, ολιγουρία, λήθαργος, αυξημένα 

επίπεδα γαλακτικού οξέος στο αίμα) 

Στην πράξη, η προσφορά και η πρόσληψη οξυγόνου από τους ιστούς είναι ανεπαρκής 

για να καλύψει τις μεταβολικές   ανάγκες.   

Η φυσιολογία του συνδρόμου διαφέρει ανάλογα με την αιτία του και ανεξάρτητα με 

την αιτία της καταπληξίας αποτελεί σημείο επερχόμενης καρδιακής ανακοπής. 

 

 

Εικόνα 1. (Πηγή: https://emcrit.org/ibcc/shock/) 
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Συνεπώς: Η κυκλοφορική καταπληξία αποτελεί εξαιρετικά επείγουσα ιατρική 

κατάσταση και η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπισή της εξαρτάται από την άμεση 

διάγνωση και έναρξη στοχευμένης και επιθετικής θεραπείας (Εικόνα 1). 

Παθοφυσιολογία 

Σε κυτταρικό επίπεδο, η καταπληξία πρώτα επηρεάζει τα μιτοχόνδρια, τα οποία 

καταναλώνουν όλο το διαθέσιμο οξυγόνο του σώματος. Στη φάση της καταπληξίας, όταν τα 

μιτοχόνδρια δεν έχουν επαρκή οξυγόνωση (κυτταρική αναπνοή), ο ενδοκυττάριος αερόβιος 

μεταβολισμός μετατρέπεται σε αναερόβιο, με αποτέλεσμα παραγωγή γαλακτικού οξέος, το 

οποίο συσσωρεύεται στην κυκλοφορία. 

Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός της μεταφοράς οξυγόνου στους περιφερικούς 

ιστούς φαίνεται στην παρακάτω εξίσωση:  

DO2 = CO x [Hb x SaO2 x 1.34] + (PaO2 x 0.003) 

Όπου: 

DO2: Oxygen Delivery, μεταφορά οξυγόνου στους περιφερικούς ιστούς 

CO: cardiac output, καρδιακή παροχή  

Hb: συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης 

SaO2: κορεσμός αρτηριακού αίματος με O2 

PaO2: μερική τάση O2 στο αρτηριακό αίμα 

1.34: ποσότητα οξυγόνου συνδεδεμένη με 1 g αιμοσφαιρίνης  

0.003: συντελεστής διαλυτότητας οξυγόνου  

Η αρτηριακή πίεση δεν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω εξίσωση, διότι η 

υπόταση δεν είναι πάντα εμφανής, ειδικά στα αρχικά στάδια της καταπληξίας (κρυπτογενής 

καταπληξία).  

Η επίδραση της καρδιακής παροχής στην αρτηριακή πίεση φαίνεται από την 

παρακάτω εξίσωση:  

MAP = CO x SVR 

MAP: mean arterial pressure, μέση αρτηριακή πίεση 

 CO:  cardiac output, καρδιακή παροχή 

 SVR: systemic vascular resistance, συστηματικές περιφερικές αντιστάσεις 
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Αν η μέση αρτηριακή πίεση μειωθεί υπερβολικά, αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική 

μείωση της καρδιακής παροχής και κατά συνέπεια, και της μεταφοράς οξυγόνου στους 

περιφερικούς ιστούς (DO2).  

Η καρδιακή παροχή καθορίζεται από τον όγκο παλμού και την καρδιακή συχνότητα, 

σύμφωνα με την εξίσωση:  

SV = CO x HR-1 x 103 

SV: stroke volume, όγκος παλμού (ΦΤ  60-90 ml/beat) 

CO:  cardiac output, καρδιακή παροχή  (lit.min-1) 

HR: heart rate, καρδιακή συχνότητα  

Ο όγκος παλμού σχετίζεται με το προφορτίο, το μεταφορτίο και τη συσταλτικότητα 

της καρδιάς. Οποιαδήποτε διαταραχή στο προφορτίο, το μεταφορτίο και τον όγκο παλμού 

οδηγεί σε διαταραχή της ιστικής οξυγόνωσης και σε υποάρδευση των ζωτικών οργάνων. 

Η καταπληξία χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργία των εξής: 

 Της «αντλίας» /καρδιακού μυός (καρδιογενής καταπληξία). 

 Των «σωλήνων»/αγγείων (μειωμένος αγγειακός τόνος και διαταραχή ενδοθηλίου στη 

σηπτική και αναφυλακτική καταπληξία). 

 Tης «δεξαμενής»/ενδαγγειακού όγκου (υπογκαιμική/αιμορραγική καταπληξία). 

 Απόφραξη των μεγάλων αγγείων ή/και δυσχέρεια στη λειτουργία της αντλίας (αποφρακτική 

καταπληξία π.χ. πνευμονική εμβολή, καρδιακός επιπωματισμός). 

Η κλινική εικόνα με την οποία εμφανίζεται ο ασθενής με καταπληξία διαφοροποιείται 

ανάλογα με τον τύπο και τη βαρύτητά της, και εξαρτάται άμεσα από το χρόνο προσέλευσης 

του ασθενούς στο νοσοκομείο. 

Σε ορισμένους ασθενείς είναι δυνατόν να συνυπάρχουν περισσότεροι από έναν τύποι 

καταπληξίας (π.χ. ασθενείς με σηπτική καταπληξία μαζί με σηπτική μυοκαρδιοπάθεια).   

Στάδια της καταπληξίας 

1ο στάδιο: Προ-shock: Αρχόμενη ιστική υποάρδευση, χωρίς συνοδό υπόταση. 

2ο στάδιο: Αντιρροπούμενη:  

o Ιστική υποάρδευση + υπόταση που ανταποκρίνεται στη θεραπεία.  

o Αρχόμενη βλάβη οργάνων. 

o Αύξηση αναερόβιου μεταβολισμού (αυξημένη παραγωγή γαλακτικού 

οξέος, επίπεδα γαλακτικού στο αίμα > 2 mmol/l) 

3ο  στάδιο: Μη αντιρροπούμενη:  
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o Χωρίς ανταπόκριση στη θεραπεία. 

o Ανάγκη εντατικοποίησης της θεραπευτικής αγωγής (π.χ. +2ο 

αγγειοδραστικό  

o φάρμακο).  

o Πολυοργανική δυσλειτουργία (multi organ dysfunction syndrome, 

MODS) 

o Επίπεδα γαλακτικού το αίμα > 4 mmol/l 

4ο στάδιο: Μη αναστρέψιμη.  

Ωστόσο, μπορεί να συμβεί, παρά τη διόρθωση των δεικτών της μακρο-κυκλοφορίας 

(αποκατάσταση όγκου υγρών, διόρθωση ΑΠ και αερίων αρτηριακού αίματος ή επί οξέος 

εμφράγματος μυοκαρδίου μετά την επαναιμάτωση), η μικρο-κυκλοφορία να παραμένει 

σοβαρά διαταραγμένη (φαινόμενο μη-σύζευξης, “uncoupling of macro- to micro-

circulation”), με αποτέλεσμα εμμένουσα σοβαρή πολυοργανική δυσλειτουργία (MODS) που 

μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι η ιστική υποξία, λόγω της 

σήψης ή του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, προκαλεί διαταραχή της ενδοκυττάριας 

σηματοδότησης και ενεργοποίηση μοριακών μονοπατιών υπεύθυνων για την εν λόγω 

κατάσταση (C. Pantos et al, Critical Care 2020).     

Διάγνωση καταπληξίας 

Παρότι η ταχεία αναγνώριση της καταπληξίας είναι κομβικής σημασίας, διαφορετικοί τύποι 

καταπληξίας εμφανίζονται με διαφορετική κλινική εικόνα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται 

η διάγνωση. Παρά τις διαφοροποιήσεις στην εμφάνιση, ένα ή περισσότερα από τα 

παρακάτω στοιχεία συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης καταπληξίας: 

(1) Αιμοδυναμική κατάσταση: 

 Υπόταση: Μέση Αρτηριακή Πίεση (ΜΑΠ) < 65 mmHg ή σημαντική πτώση από τα συνήθη 

επίπεδα. 

 Ταχυκαρδία και δείκτης shock (Shock Index, SI) = σφύξεις / ΣΑΠ 

SI > 0.8 είναι ενδεικτικός σοβαρής αιμοδυναμικής αστάθειας. 

 Βραδυκαρδία (ιδίως όταν HR < 45 σφύξεις /min). 

 

(2) Μειωμένη διούρηση (ή σκουρόχρωμα πυκνά ούρα):  

Διούρηση < 0.5 ml/kg/ώρα είναι ενδεικτική υποάρδευσης των νεφρών. 

 

(3) Υποάρδευση του δέρματος: 

 Ψυχρά άκρα: πρώιμο σημείο αγγειοσύσπασης και μειωμένης καρδιακής παροχής. 

 Δικτυωτή πελίδνωση: λιγότερο ευαίσθητο, αλλά πιο ειδικό σημείο ιστικής υποάρδευσης. 

Οφείλεται σε ενδογενή αγγειοσύσπαση (Εικόνα 2)  

 Κνίδωση, αγγειοοίδημα, κνησμός (ενδεικτικά αναφυλαξίας). 
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(4) Παραλήρημα: Νεοεμφανιζόμενο παραλήρημα μπορεί να είναι ενδεικτικό καταπληξίας. 

Συνήθως, συσχετίζεται με σηπτική καταπληξία (οι ασθενείς με καρδιογενή καταπληξία δεν 

εμφανίζουν συνήθως διαταραχές επικοινωνίας). 
 

 
 

Εικόνα 2. Πηγή: https://handbook.bcehs.ca/clinical-resources/clinical-scores/mottling-score-in-

sepsis/ 

 

 

(5) Αυξημένα επίπεδα γαλακτικού οξέος στο αίμα (ιδίως όταν είναι > 4 mmol/l): Ενδεικτικό 

αλλά όχι αποδεικτικό στοιχείο καταπληξίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές γαλακτικού 

μπορεί να είναι φυσιολογικές. Υψηλή τιμή γαλακτικού πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί 

επείγουσα κατάσταση στο πλαίσιο καταπληξίας μέχρις αποδείξεως του εναντίου.  
 

Στοιχεία - κλειδιά  

Στοιχεία - κλειδιά που πρέπει να αναζητηθούν από το ατομικό αναμνηστικό είναι τα εξής: 

 Ιστορικό:  

- Καρδιοπάθεια (ιδίως ιστορικό δομικής/λειτουργικής διαταραχής της καρδιάς π.χ. ύπαρξη 

παλαιότερων ECG, υπερηχοκαρδιογραφήματος, αξονικής τομογραφίας θώρακος (διεύρυνση 

καρδιακών κοιλοτήτων). 

- Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση. 

- Ανοσοκαταστολή ή ύπαρξη εμφυτευμένων συσκευών που μπορεί να αποτελούν εστία 

λοίμωξης (π.χ. καθετήρες αιμοκάθαρσης).  

- Συμβατό με φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια (π.χ. χρόνια λήψη κορτικοστεροειδών). 

 Πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις ή επεμβατικές πράξεις ή τραύμα. 

 Φαρμακευτική αγωγή ή πρόσφατες αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή. 

 

Γενικός παρακλίνιος έλεγχος 

Ο γενικός παρακλίνιος έλεγχος σε κάθε ασθενή με καταπληξία περιλαμβάνει τα εξής (Εικόνα 

3): 

1. Κλινική εικόνα: Συνολική εκτίμηση της κλινικής εικόνας και των ζωτικών σημείων. 

2. Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών για αναγνώριση οξέος στεφανιαίου συνδρόμου 

(STEMI, non STEMI-βλ. Ε-Book ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, κεφ. 11,  Oξέα Στεφανιαία Συνδρομα, 

https://handbook.bcehs.ca/clinical-resources/clinical-scores/mottling-score-in-sepsis/
https://handbook.bcehs.ca/clinical-resources/clinical-scores/mottling-score-in-sepsis/
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κεφ. 12 Καρδιακής Ανεπάρκειας), αρρυθμιών και πιθανών ενδείξεων πνευμονικής εμβολής 

(S1Q3T3, δεξιός άξονας, φλεβοκομβική ταχυκαρδία). 

3. Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος. 

4. Ολόσωμο παρακλίνιο υπερηχογράφημα, με σκοπό την ταχεία και εστιασμένη αναζήτηση ή 

αποκλεισμό των αιτιών της καταπληξίας. 

Παρακλίνια εκτίμηση του shock

- Μικρή διαφορική πίεση (ΣΑΠ-ΔΑΠ < 25% ΣΑΠ) συσχετίζεται με χαμηλή καρδιακή παροχή
- Υψηλή διαφορική πίεση με διαστολική υπόταση συσχετίζεται με υψηλή καρδιακή παροχή

υπερηχοκαρδιογράφημα
-Έλεγχος μεγέθους & λειτουργικότητα της ΔΕ κοιλίας (σε υποψία Πνευμονικής 
Εμβολής & έλεγχος για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση)
-Έλεγχος μεγέθους & λειτουργικότητα της ΑΡ κοιλίας
-Ελεγχος Μιτροειδούς & Αορτικής βαλβίδας (αποκλεισμός σοβαρής ανεπάρκειας)
-Κάτω Κοίλη Φλέβα (σε αδυναμία ελέγξτε την Έσω Σφαγίτιδα)
-Περικαρδιακή συλλογή?

υπερηχογράφημα πνεύμονα
-Απουσία lung slide ενδεικτική πνευμοθώρακα υπό τάση
-Αμφοτερόπλευρα διάχυτα b-lines υποδεικνύουν καρδιακή 
κάμψη 
-Ετερόπλευρα ή  κατά τόπους b-lines ή/και εικόνα πύκνωσης 
υποδεικνύουν πνευμονία

Υπερηχογράφημα Κοιλίας
-E-FAST για έλεγχο αιμορραγίας ενδοπεριτοναϊκά, ύπαρξη 
αιμοθώρακα ή αιμο-περικαρδίου
-Έλεγχος Κοιλιακής αορτής για ανεύρυσμα ή διαχωρισμό

Ιστική άρδευση δέρματος
-Θερμά άκρα & shock συσχετίζονται με συνυπάρχουσα αγγειοδιαστολή (π.χ
σηπτικό, αναφυλακτικό shock
-Ψυχρά άκρα & δικτυωτή πελίδνωση υποδηλώνουν  χαμηλή καρδιακή παροχή

 

Εικόνα 3. Παρακλίνια εκτίμηση της καταπληξίας (Πηγή: https://emcrit.org/ibcc/shock/) 

 

Εργαστηριακές εξετάσεις 

- Γενική αίματος (π.χ. λευκοκυττάρωση, ουδετεροφιλία, θρομβοπενία σε σήψη). 

- Έλεγχος ηλεκτρολυτών (συμπεριλαμβανομένων Κ, Να, Ca, Mg, P). 

- Επίπεδα γαλακτικού οξέος στο αίμα. Η αύξηση του γαλακτικού οξέος > 4 mmol/L 

υποδηλώνει καταπληξία, αλλά έχει ευρεία διαφορική διάγνωση. Στην κλινική πράξη 

https://emcrit.org/ibcc/shock/
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υποδηλώνει έκκριση ενδογενούς επινεφρίνης ως ανταπόκριση στο φυσιολογικό stress. Oι 

υψηλές τιμές γαλακτικού οξέος πρέπει να εγείρουν υποψία σοβαρής καταπληξίας. 

- Καλλιέργειες: Σε υποψία σήψης πρέπει να λαμβάνονται καλλιέργειες βιολογικών υλικών, 

όπως αιμοκαλλιέργειες, γενική και καλλιέργεια ούρων, καλλιέργεια πτυέλων/βρογχικών 

εκκρίσεων (εάν ταιριάζει στο κλινικό σενάριο), καθώς και από τυχόν χειρουργικό τραύμα  ή 

κάκωση (τραύμα, έγκαυμα, δήγμα). 

- Επίπεδα προκαλσιτονίνης στο αίμα (σε υποψία λοίμωξης, πριν από την έναρξη εμπειρικής 

αντιμικροβιακής θεραπείας). 

- Ενδοκρινικός έλεγχος:  

 Επίπεδα κορτιζόλης αίματος (σε πιθανή φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια). 

 Θυρεοειδικές ορμόνες (σε πιθανή θυρεοτοξίκωση ή σοβαρό υποθυρεοειδισμό). 

- Βιοχημικός έλεγχος: ηπατικής, νεφρικής, παγκρεατικής λειτουργίας– έλεγχος πηκτικότητας    

             (για τυχόν εμπλοκή πολλών οργάνων, MODS). 

- Ακτινογραφία θώρακος (διερεύνηση πιθανής πνευμονίας, πνευμονικού οιδήματος) 

- Αξονική τομογραφία θώρακος (ανάλογα με το περιστατικό, για διερεύνηση πιθανής 

πνευμονικής εμβολής, σηπτικής εστίας από την κοιλία) 

 

Τύποι καταπληξίας 
Οι 4 τύποι καταπληξίας είναι: 

1. Υπογκαιμική  

2. Καρδιογενής  

3. Ανακατανομής (σηπτική, νευρογενής, αναφυλακτική) 

4. Αποφρακτικού τύπου  

Η περιγραφή και θεραπευτική τους διαχείριση έχει ως εξής: 

 

1. ΥΠΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ 

(hypovolaemic shock) 
Το χαρακτηριστικό της υπογκαιμικής καταπληξίας είναι η απώλεια ενδοαγγειακού όγκου 

λόγω:  

(α) αιμορραγίας: εξωτερική, αιμορραγία γαστρεντερικού, οπισθοπεριτοναϊκή, 

ενδοπεριτοναϊκή, αιμοθώρακας, περιγεννητική. 

(β) απώλειας υγρών : έμετοι, διάρροιες, πολυουρία  μετά από οξεία σωληναριακή νέκρωση, 

μετα-αποφρακτική πολυουρία.  

Θεραπεία 

Η θεραπευτική διαχείριση της υπογκαιμικής καταπληξίας περιλαμβάνει τα εξής: 

 Αναπλήρωση ενδαγγειακού όγκου 

- Αρχική σταθεροποίηση με ενδοφλέβια χορήγηση κρυσταλλοειδών διαλυμάτων (όχι 

περισσότερο από 2 lit, εκτός εάν ενδείκνυται από το κλινικό σενάριο). 
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- Σε αιμορραγική καταπληξία: χορήγηση συμπυκνωμένων ερυθρών και παραγώγων αίματος. 

Η χορήγηση κρυσταλλοειδών κατά την αναζωογόνηση επί καταπληξίας δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 1 lit. Σε αιμορραγούντα σοβαρά τραυματία έχει ένδειξη και η έγκαιρη 

χορήγηση τρανεξαμικού οξέως (βλ. Ε-Book ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, Κεφ.  18 ΤΡΑΥΜΑ και Κεφ. 25 

ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, παρ. ΙΙΙ). 

 Χειρουργικός έλεγχος της αιμορραγίας ή εμβολισμός αιμορραγούντος αγγείου στο 

Eργαστήριο Eπεμβατικής Aκτινολογίας. 

 

Εάν η αναπλήρωση του ενδοαγγειακού όγκου με κρυσταλλοειδή iv δεν οδηγήσει σε 

αποκατάσταση της αρτηριακής πίεσης, πρέπει να αναζητήσουμε άλλη αιτία καταπληξίας. 

 

 

2. ΚΑΡΔΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ 

(cardiogenic shock) 

Στην ουσία εκφράζει τη μείωση της καρδιακής παροχής. Οφείλεται σε δυσλειτουργία της 

καρδιάς ως αντλίας λόγω:  

(α) Μείωσης της συσταλτικότητας (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, ανεπάρκεια κοιλίας, δεξιάς 

ή αριστερής, ανεύρυσμα αριστερής κοιλίας, μυοκαρδιοπάθεια, θλάση μυοκαρδίου, 

μυοκαρδίτις, αποκλεισμοί/αρρυθμίες: ταχυαρρυθμίες (>150 σφύξεις /min) και 

βραδυαρρυθμίες (<45 σφύξεις /min).  

(β) Μηχανικό εμπόδιο στην εξώθηση αίματος (βαλβιδοπάθεια, διαχωριστικό ανεύρυσμα 

αορτής, ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος, μαζική πνευμονική εμβολή, καρδιακός 

επιπωματισμός). 

Σε όλους τους ασθενείς με καρδιογενή καταπληξία, κοινή παράμετρος είναι ο 

μειωμένος καρδιακός δείκτης (Cardiac Index, CI). 

  

Cardiac Index = CO x BSA-1, ΦΤ: 3±0,5 lit.min-1.m-2. 

όπου: CO: Cardiac Output, καρδιακή παροχή (lit.min-1) 

BSA = Body Surface Area, επιφάνεια σώματος (m2) 

BSA = (Ht)0.725 x (Wt)0.425 x 71,84 x 10-4 

όπου: Ht = ύψος (cm), Wt = βάρος σώματος (kg) 

Στην καθημερινή πράξη χρησιμοποιείται νορμόγραμμα υπολογισμού της BSA. 

 

Ωστόσο, και άλλες αιμοδυναμικές παράμετροι, όπως οι πιέσεις πλήρωσης των 

κοιλιών και οι συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις (SVR), μπορεί να διαφοροποιούνται 

σημαντικά, αλλάζοντας τόσο την κλινική εικόνα, όσο και τη θεραπευτική προσέγγιση όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 4. 

 

Κατηγοριοποίηση κλινικής κατάστασης 

Η κλινική εικόνα του ασθενούς κατηγοριοποιείται ως ακολούθως: 
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1. «ψυχρό – υγρό» δέρμα: προεξάρχουσα δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας. Κλινική εικόνα 

ιστικής υποάρδευσης και συμφόρησης. 

2. «ψυχρό  –  ξηρό δέρμα»: κλινική εικόνα ιστικής υποάρδευσης χωρίς συνοδό περιφερική 

συμφόρηση. 

3. «θερμό – υγρό» δέρμα: κλινική εικόνα συμφόρησης, με χαμηλές περιφερικές αντιστάσεις 

(αγγειοδιαστολή). Συνυπάρχουσα συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση (Systemic 

Inflammatory Response Syndrome, SIRS) ή «μικτό shock». Οι περισσότεροι ασθενείς 

εμφανίζουν (ή εμφάνισαν πρόσφατα) πυρετό και λευκοκυττάρωση, χωρίς πάντοτε 

αποδεδειγμένη λοίμωξη. 

 

 
 

 

 

Εικόνα 4. Κατηγοριοποίηση καρδιογενούς καταπληξίας βάσει αιμοδυναμικών παραμέτρων. Όπου: 

CVP: Κεντρική Φλεβική Πίεση, PCWP: Πίεση ενσφήνωσης πνευμονικών τριχοειδών, SVR: 

Συστηματικές Αγγειακές Αντιστάσεις. 

 

o Προεξάρχουσα ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας: Εμφάνιση ασθενούς με «ψυχρό – υγρό» 

δέρμα ή «θερμό – υγρό» δέρμα. Υψηλές πιέσεις πλήρωσης της δεξιάς κοιλίας και 

διαφορετικές συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις (SVR), ανάλογα με το βαθμό 

συνυπάρχοντος SIRS. Χαμηλές ή φυσιολογικές πιέσεις στην πνευμονική αρτηρία (PAPs) σε 

προεξάρχουσα ανεπάρκεια της αντλίας (π.χ. οξύ έμφραγμα μυοκαρδίο, ρήξη τριγλώχινας 

βαλβίδας, κ.λπ.).  

 

o Πνευμονική Εμβολή – πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής πνευμονική υπέρταση: καταπληξία 

όμοια με ανεπάρκεια δεξιάς κοιλίας, αλλά με υψηλές πιέσεις στην πνευμονική αρτηρία. 
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Θεραπεία 

Η καρδιογενής καταπληξία αποτελεί μια ετερογενή οντότητα. Η θεραπεία εξαρτάται από το 

είδος και τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας κατά την προσέλευση στο νοσοκομείο. Η κλινική 

εικόνα μπορεί να κυμαίνεται από επαπειλούμενη έως μη αντιρροπούμενη καταπληξία και 

καρδιακή ανακοπή. Η θεραπεία περιλαμβάνει από χορήγηση αγγειοσυσπαστικών και 

ινοτρόπων έως μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας 

(Extra-Corporeal Circulation, ECC) ή ενδαορτική αντλία (Intra-Aortic Balloon Pump, IABP). 

Ταυτόχρονα, απαιτείται άμεση αντιμετώπιση του αιτιολογικού παράγοντα που οδήγησε 

στην καταπληξία (π.χ. επαναγγείωση στεφανιαίων ή θρομβόλυση σε οξύ έμφραγμα 

μυοκαρδίου). Αυτή είναι και η μοναδική ειδική θεραπευτική παρέμβαση με αποδεδειγμένη 

επίδραση στην τελική έκβαση και την επιβίωση του ασθενούς. 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα στάδια και η αντιμετώπιση της καρδιογενούς 

καταπληξίας (Εικόνα 5). 

Κυκλοφορική
κατάρριψη

Ανθεκτική ΚΚ

Εμφανής ΚΚ

Αντιρροπούμενη
ΚΚ

Επαπειλούμενη ΚΚ
No signs and symptoms-at risk

Adrenaline + mechanical support

Norepinephrine+ dobutamine± vasopressin

+mechanical support

Norepinephrine+ dobutamine 

(alternatively levosimendan+norepinephrine)

Dobutamine or Levosimendan

(especially in RV dysfunction with high PAP)

Permissive volume rescuscitation

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

σημεία shock: αγγειοσύσπαση – ταχυκαρδία
Όχι πάντα υπόταση

Υπόταση - Ιστική Υποάρδευση

Αποτυχία σταθεροποίησης – Μη ανταπόκριση στη 
θεραπεία

Καρδιακή ανακοπή

Χωρίς συμπτώματα & σημεία shock –
ασθενής σε κίνδυνο εμφάνισης shock

Αδρεναλίνη + Μηχανική υποστήριξη της 
κυκλοφορίας

Νορεπινεφρίνη + Δοβουταμίνη +/- Βαζοπρεσίνη
+ Μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας

Νορεπινεφρίνη + Δοβουταμίνη
(Εναλλακτικά: λεβοσιμεντάνη + νορεπινεφρίνη)

Δοβουταμίνη ή Λεβοσιμεντάνη
(Ιδίως σε ανεπάρκεια ΔΕ κοιλίας με ↑ 

πνευμονικές πιέσεις)

Λελογισμένη αναζωογόνηση με iv υγρά

 

Εικόνα 5. Τα στάδια και η αντιμετώπιση της καρδιογενούς καταπληξίας (Πηγή: Polyzogopoulou Ε. et 

al. Curr Opin Crit Care. 2020 Aug;26(4):403-410). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Polyzogopoulou+E&cauthor_id=32496275
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3.ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

(Distributive shock) 

Η καταπληξία ανακατανομής χαρακτηρίζεται από σοβαρή περιφερική αγγειοδιαστολή 

(μείωση των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων - ↓SVR) που αντιρροπούνται από 

αύξηση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου και ταχυκαρδία.  Περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

είδη: 

- Σηπτική καταπληξία 

- Καταπληξία λόγω αναφυλαξίας (βλ. Ε-Book ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, κεφ. 22 Δερματολογικά 

Επείγοντα). 

- Νευρογενή καταπληξία (από σοβαρό τραυματισμό σπονδυλικής στήλης). 

- Καταπληξία από φάρμακα (π.χ. υπερδοσολογία αντιυπερτασικών, αγγειοδιασταλτικών 

φαρμάκων) / τοξίνες. 

- Καταπληξία λόγω φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας (νόσος Addison). 

Ειδικότερα: 
 

3.1 Σηπτική καταπληξία 

(septic shock) 

Σηπτική καταπληξία είναι το σύνδρομο που συσχετίζεται με ύπαρξη λοίμωξης και αδυναμία 

διατήρησης ΜΑΠ >65 mmHg χωρίς τη χρήση αγγειοσυσπαστικών (και παρά την επαρκή 

αναζωογόνηση με υγρά) και συγκέντρωση γαλακτικού οξέος στο αίμα >2 mmol/lit. 

Η σηπτική καταπληξία χαρακτηρίζεται από συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση 

(SIRS) ως απάντηση σε κάποιον λοιμογόνο παράγοντα  (βακτήριο ή ιό) και διαταραχή του 

τόνου των αγγείων και της μικροκυκλοφορίας (αγγειοδιαστολή – αγγειοπαράλυση) με 

παράλληλη βλάβη του ενδοθηλίου και  αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων, διάμεσο 

οίδημα, διαταραχή της κατανάλωσης οξυγόνου στους ιστούς (Oxygen Consumption, VO2). 

 

Διάγνωση και θεραπεία 

Η διαγνωστική προσέγγιση στη σηπτική καταπληξία στηρίζεται σε εργαστηριακά και κλινικά 

ευρήματα (Εικόνα 6). Ιδιαίτερα σημαντική για τη διάγνωση, αλλά και την ειδική θεραπεία 

είναι η απομόνωση του υπεύθυνου μικροβίου στις καλλιέργειες. 

 Πρέπει να λαμβάνονται άμεσα καλλιέργειες πριν την έναρξη της 1ης δόσης αντιμικροβιακής 

αγωγής (σε μη γνωστή εστία: αιμοκαλλιέργειες, καλλιέργεια ούρων και καλλιέργεια 

βρογχικών εκκρίσεων σε ασθενή υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής).  

 Η διενέργεια παρακλίνιου υπερηχογραφήματος μπορεί να αποκλείσει άλλα αίτια 

καταπληξίας ή και να αναδείξει πιθανές εστίες λοίμωξης (π.χ. εικόνα πνευμονίας ή 

πλευριτικής συλλογής στο υπερηχογράφημα πνεύμονος). 
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Διαγνωστική προσπέλαση σηπτικης καταπληξίας

Εργαστηριακά Συμπτώματα & Σημεία

Λ
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Μη εστιακά:
-↑ προκαλσιτονίνη
-↑ CRP
- + αιμοκαλλιέργειες

Εστιακά:
- γενική/καλλιέργεια ούρων
- ΕΝΥ  

Μη εστιακά:
-↑↓ θερμοκρασία
-ρίγος, νυχτερινοί ιδρώτες
Εστιακά:
- κυτταρίτιδα
- πνευμονία
- Σκωληκοειδίτιδα
-Μηνιγγίτιδα 

Αναπνευστικό:
-↑ Αναπνευστική συχνότητα

Καρδιαγγειακό:
-↑καρδιακή συχνότητα
-↓ αρτηριακή πίεση  
- ↑ ↑ δείκτης καταπληξίας
(καρδ. Συχνότητα /ΣΑΠ)

↑ γαλακτικό οξύ
↑↓ γλυκόζη 
Αναπνευστική αλκάλωση (↓PaCO2)
Γενική Αίματος
↑↓ λευκών αιμοσφαιρίων
↑ λόγος ουδετεροφίλων/λεμφοκύτταρα
↑άωρων μορφών
Τοξική κοκκίωση

Νεφρική Ανεπάρκεια
↑ κρεατινίνη, Ουρία (BUN)
(εμφανιση με καθυστέρηση)

Οξεία ηπατική ανεπάρκεια (shock liver)
↑ ↑ ↑AST/ALT)

Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη (DIC)
↓Αιμοπετάλια
↑INR, aPTT
↑ ↑ D-Dimer
↓Ινωδογόνο

Θερμό shock (αρχικά)
-Υπόταση (συνήθως)
-↓↓ Διαστολική ΑΠ
- αυξημένη διαφορική πίεση
- θερμά άκρα

Ψυχρό shock (αργότερα)
-Υπόταση
-Δικτυωτή πελίδνωση
-↓ χρόνος τριχοειδικής 
επαναπλήρωσης
-Μειωμένη διαφορική πίεση
-Ψυχρά άκρα

Παραλήρημα
Νεφρική Ανεπάρκεια
-↓ διούρηση
-Σκουρόχρωμα ούρα

Κλινική εμφάνιση σηπτικής καταπληξίας. Η εμφάνιση διαφέρει σε κάθε ασθενή. Η  δυσκολότερη 
κλινική εμφάνιση είναι σε ασθενείς χωρίς εστιακή συμπτωματολογία λοίμωξης. Οι ασθενείς 
αυτοί μπορεί να εμφανίζουν μη ειδική συμπτωματολογία με συνοδό πολυοργανική ανεπάρκεια 
(π.χ υπόταση).

Internet Book of Critical Care by @Pulmcrit

 

Εικόνα 6. Διαγνωστική προσπέλαση σηπτικής καταπληξίας. 

 

Αρχική αναζωογόνηση 

 Άμεση έναρξη αναζωογόνησης με την προσέλευση του ασθενούς στο νοσοκομείο. 

 Υγρά:  

o Χορήγηση κρυσταλλοειδών διαλυμάτων ενδοφλεβίως, αρχικά 30 ml/kg ΒΣ, εντός των 

πρώτων 3 ωρών.  

o Η χορήγηση συνθετικών κολλοειδών διαλυμάτων (π.χ. υδροξυ-αιθυλάμυλα / 

hydroxyethyl starchs) αποφεύγεται (λόγω ενδεχόμενης επιβάρυνσης της νεφρικής 

λειτουργίας).  

o Είναι δυνατή η χορήγηση λευκωματίνης (για διατήρηση της κολλοειδοσμωτικής πίεσης 

σε ασθενείς με αυξημένες ανάγκες χορήγησης κρυσταλλοειδών για αναπλήρωση του 

ενδοαγγειακού όγκου).  

o Η χορήγηση κρυσταλλοειδών μετά την αρχική αναζωογόνηση με υγρά πρέπει να 

καθοδηγείται από συχνή επανεκτίμηση της αιμοδυναμικής κατάστασης. Προτιμώνται 

δυναμικοί δείκτες απαντητικότητας στα υγρά, όπως μεταβλητότητα όγκου παλμού 
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(stroke volume variation-SVV) όταν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, αντί των 

στατικών δεικτών, όπως η κεντρική φλεβική πίεση (CVP). 

 Monitoring (ECG, AP, SpO2, To, CVP/SVV, ABGs) 

 Αρτηριακή πίεση: Αρχικός στόχος αρτηριακής πίεσης σε ασθενή με σηπτική καταπληξία που 

χρειάζεται υποστήριξη με αγγειοσυσπαστικά είναι η διατήρηση της μέσης αρτηριακής 

πίεσης (ΜΑΠ) ~65 mmHg.  

 Γαλακτικό οξύ: Στόχος της αναζωογόνησης είναι η μείωση των επιπέδων γαλακτικού οξέος 

στο αίμα σε επίπεδα < 4 mmol/lit, ως δείκτης βελτίωσης της ιστικής άρδευσης. 

 

Αντιμικροβιακή αγωγή – έλεγχος εστίας λοίμωξης  

 

 Άμεση έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής εντός της 1ης ώρας από την προσέλευση του 

ασθενούς στο νοσοκομείο. 

 Χορήγηση εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής με αντιβιοτικά ευρέως φάσματος, για 

κάλυψη όλων των πιθανών παθογόνων (συνδυασμός αντιβακτηριδιακής και πιθανά 

αντιμυκητιασικής και αντιικής αγωγή). Μετά την απομόνωση παθογόνου και τον καθορισμό 

της ευαισθησίας, η αγωγή πρέπει να εξατομικεύεται, αλλά και να τιτλοποιείται με βάση τη 

νεφρική ή ηπατική λειτουργία ανάλογα με τη φαρμακοκινητική. 

 Όπου χρειάζεται γίνεται συνδυασμός αντιμικροβιακών ανάλογα με το είδος και την εντόπιση 

της λοίμωξης. Η συνδυασμένη αγωγή πρέπει να αποκλιμακώνεται μετά από λίγες ημέρες 

θεραπείας επί ενδείξεων κλινικοεργαστηριακής βελτίωσης. 

 Άμεση αναγνώριση ή αποκλεισμός της πιθανότητας ύπαρξης εστίας λοίμωξης που 

χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση (π.χ. οξεία κοιλία). Όποια παρέμβαση χρειάζεται πρέπει να 

πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό.  

 Άμεση αφαίρεση ενδοαγγειακών γραμμών (π.χ. κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες) που μπορεί 

να αποτελούν εστία σήψης ή σηπτικής καταπληξίας, αφού εξασφαλιστεί προηγουμένως 

άλλη ενδοφλέβια οδός χορήγησης φαρμάκων και υγρών. 

 

Αγγειοδραστικά φάρμακα – λοιπή αγωγή για την καταπληξία 

 Η νορ-επινεφρίνη (δρα στους α-αδρενεργικούς υποδοχείς) αποτελεί την φαρμακευτική 

επιλογή 1ης γραμμής. 

 Είναι δυνατή η προσθήκη βαζοπρεσσίνης ως 2ο αγγειοσυσπαστικό (έως 0.03 U/min) για την 

επίτευξη της ΜΑΠ-στόχου ή τη μείωση της χορηγούμενης δόσης νορ-επινεφρίνης. 

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί επινεφρίνη (δρα σε α- και β- αδρενεργικούς 

υποδοχείς). 

 Αποφεύγεται η χρήση ντοπαμίνης σε χαμηλές δόσεις (β2-δράση: 0.5-2 μg/kg/min), ως 

νεφροπροστατευτική αγωγή. 

 Επί εμμένουσας ιστικής υποάρδευσης, παρά την επαρκή αναζωογόνηση με υγρά και 

αγγειοσυσπαστικά, ενδείκνυται η προσθήκη δοβουταμίνης (συνήθης δόση 2-15 μg/kg/min). 

 Σε ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή με αγγειοσυσπαστικά πρέπει να τίθεται το συντομότερο 

δυνατόν αρτηριακός καθετήρας για συνεχή αιματηρή καταγραφή της αρτηριακής πίεσης. 
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 Επί αδυναμίας επίτευξης επαρκούς ιστικής άρδευσης παρά την επαρκή αναζωογόνηση με 

υγρά και αγγειοσυσπαστικά είναι δυνατή η χορήγηση κορτικοστεροειδών (υδροκορτιζόνη 

200 mg /ημέρα). 

 Δεν ενδείκνυται η χορήγηση διαττανθρακικών για βελτίωση της ΑΠ ή μείωση της 

χορηγούμενης δόσης αγγειοσυσπαστικών όταν το Ph αρτηριακού αίματος είναι >7.15 

 

3.2 Νευρογενής Καταπληξία 

(Νeurogenic shock) 

Προκαλείται από βλάβη του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, μετά από τραυματισμό 

της σπονδυλικής στήλης, πάνω από το επίπεδο του 6ου θωρακικού σπονδύλου. 

Χαρακτηρίζεται από απώλεια του αγγειοκινητικού τόνου του συμπαθητικού. Ο μηχανισμός 

αφορά σε απώλεια της αυτόνομης νεύρωσης του καρδιαγγειακού συστήματος (αρτηριόλια, 

φλέβες, μικρές φλέβες). Λόγω κατάργησης της συμπαθητικής νεύρωσης της καρδιάς και των 

αγγείων, παρατηρείται συστηματική υπόταση (<90 mmHg), βραδυκαρδία (<60/min), 

περιφερική αγγειοδιαστολή και αιμοδυναμική αστάθεια.  

Η νευρογενής καταπληξία δεν πρέπει να συγχέεται με τη νωτιαία καταπληξία 

(spinal shock) που χαρακτηρίζεται από κατάργηση των αντανακλαστικών, της μυικής ισχύος 

και της αισθητικότητας περιφερικά της κάκωσης της σπονδυλικής στήλης και διαρκεί 

συνήθως για μερικές εβδομάδες. 

Η προσέγγιση είναι κατά ABCDE, απαιτείται απεικόνιση της κάκωσης με αξονική ή 

μαγνητική τομογραφία. Αφού αποκλεισθούν άλλα αίτια καταπληξίας, η αρχική 

αντιμετώπιση περιλαμβάνει την αιμοδυναμική υποστήριξη του ασθενούς με ενδοφλέβια 

χορήγηση υγρών και αγγειοσυσπαστικών (νορ-επινεφρίνη).  

 

3.3 Αναφυλακτική καταπληξία (περιγράφεται στο παρόν Ε-Book ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΙΑΤΡΙΚΗ, Κεφ. 22) 

 

3.4 Καταπληξία λόγω φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας 

Η καταπληξία λόγω φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας οφείλεται, συνήθως, σε απότομη 

διακοπή λήψης χρόνιας αγωγής με κορτικοστεροειδή ή σε αδιάγνωστη νόσο Addison.  

Χαρακτηρίζεται από υπόταση ανθεκτική στα υγρά, ναυτία, εμέτους, κοιλιακό άλγος 

και συχνά πυρετό. Πιθανόν, να είναι εμφανή τα χαρακτηριστικά της νόσου, όπως η 

υπέρχρωση του δέρματος και των ούλων. Λόγω ανεπάρκειας των αλατοκορτικοειδών, 

μπορεί να υπάρχουν χαρακτηριστικές ηλεκτρολυτικές διαταραχές, όπως υπερκαλιαιμία, 
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υπονατριαιμία, υπογλυκαιμία και υπερασβεστιαμία. Συνήθως, συνυπάρχει μεταβολική 

οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων.  

Λαμβάνεται εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος εκτός από τον βασικό (βιοχημικό και 

γενική αίματος), περιλαμβάνει και έλεγχο επιπέδων κορτιζόλης στο αίμα.  

Η θεραπεία περιλαμβάνει:  

o Σε ασθενή με γνωστή νόσο Addison, άμεση χορήγηση 100 mg 

υδροκορτιζόνης iv, ενώ σε ασθενή με υποψία της νόσου 4-6 mg 

δεξαμεθαζόνης iv. 

o Υγρά: χορήγηση κρυσταλλοειδούς διαλύματος. 

o Εμπειρική αντιβιοτική αγωγή επί υποψίας λοίμωξης.  

 

 

4. ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ 

Στην αποφρακτικού τύπου καταπληξία ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα στην περιφερική 

κυκλοφορία σε επίπεδο αγγείων, υπάρχει εξωκαρδιακή απόφραξη στη ροή του αίματος. 

Καταστάσεις που εκδηλώνονται με αποφρακτικού τύπου καταπληξία είναι ο 

πνευμοθώρακας υπό τάση, ο καρδιακός επιπωματισμός και η μαζική πνευμονική εμβολή.  

Διάγνωση και θεραπεία 

 Μαζική Πνευμονική Εμβολή 

 Σε ασθενή με συνυπάρχουσα καταπληξία, ειδικά κλινικά σημεία στο παρακλίνιο 

υπερηχοκαρδιογράφημα είναι ενδεικτικά πνευμονικής εμβολής. Εκτός από αυτό, μετά από 

την αρχική αιμοδυναμική σταθεροποίηση του ασθενούς πρέπει να διενεργείται άμεσα 

αξονική τομογραφία με πρωτόκολλο πνευμονικής εμβολής (CT Pulmonary Embolism, CTPA). 

 Εκτός από την αιμοδυναμική υποστήριξη με υγρά, αγγειοσυσπαστικά και ινότροπα, οι 

ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν και θεραπεία με ηπαρίνη (κλασσική ή μικρού μοριακού 

βάρους). 

 Eιδική θεραπεία στη μαζική πνευμονική εμβολή είναι η θρομβόλυση ή η θρομβεκτομή. 

 

 Καρδιακός επιπωματισμός 

 «Τριάδα του Beck» (υπόταση, διάταση σφαγιτίδων, βύθιοι καρδιακοί τόνοι κατά την 
ακρόαση) και «παράδοξος σφυγμός» (εισπνευστική μείωση του μέγιστου σημείου του 
κύματος της αρτηριακής πίεσης- συστολικό peak > 10 mmHg). 

 Συμβατά ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα (ηλεκτρική εναλλαγή δυναμικών), όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 7. 

 Το παρακλίνιο υπερηχοκαρδιογράφημα είναι διαγνωστικό (Εικόνα 7) και είναι δυνατή η 

θεραπευτική περικαρδιοκέντηση υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. 
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Εικόνα 7. ΗΚΓ και  Υπερηχογραφική εικόνα καρδιακού επιπωματισμού.  
(Πηγη: https://www.escardio.org/static- 
file/Escardio/Subspecialty/EACVI/Education/Teaching%20courses/2019/Cardiac%20Tamponade.pdf) 
 
 

 Πνευμοθώρακας υπό τάση 

 Η ετερόπλευρη  μείωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος με συνοδό καταπληξία, ιδιαίτερα 
σε συνδυασμό με τραύμα, θέτει την πιθανότητα ύπαρξης πνευμοθώρακα υπό τάση. 

 Το παρακλίνιο υπερηχογράφημα πνεύμονα είναι διαγνωστικό για την ύπαρξη 
πνευμοθώρακα, με ευαισθησία μεγαλύτερη από αυτή της ακτινογραφίας θώρακα. 

 Η παροχέτευση του πνευμοθώρακα με βελόνα ή απευθείας με σωλήνα θωρακικής 
παροχέτευσης έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία αιμοδυναμική σταθεροποίηση. 
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7. https://www.saem.org/cdem/education/online-education/m3-curriculum/group-stabilization-of-
the-acutely-ill-patient/approach-to-shock 

8. https://emcrit.org/ibcc/shock/ 
9. http://www.emdocs.net/em-in-5-shock/ 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Ασθενής 84 ετών χρονίως κατακεκλιμένη διακομίζεται μέσω ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ, λόγω αιμοδυναμικής 

αστάθειας και πτώσης επιπέδου συνείδησης. Στο παρακλίνιο υπερηχοκαρδιογράφημα 
αναδεικνύεται εικόνα συμβατή με πνευμονική εμβολή. Ενέργειες που πρέπει να κάνετε: 
Α. Πρέπει το συντομότερο δυνατό να διενεργηθεί αξονική τομογραφία με πρωτόκολλο πνευμονικής 
εμβολής για επιβεβαίωση της διάγνωσης.  (Σ) 
Β. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για την πνευμονική εμβολή.  (Λ) 
Γ. Αντενδείκνυται η αναζωογόνηση με ενδοφλέβια υγρά, γιατί θα επιδεινώσει την αιμοδυναμική 
κατάσταση της ασθενούς.  (Λ) 
Δ. Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση ηπαρίνης και τη διενέργεια θρομβόλυσης  ή/και 
θρομβεκτομής.   (Σ) 
Ε. Χαρακτηριστικό υπερηχοκαρδιογραφικό εύρημα στην πνευμονική εμβολή είναι η δυσλειτουργία 
της δεξιάς κοιλίας.  (Σ) 
 

2. Στη σηπτική καταπληξία: 
Α. Η έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής μπορεί να καθυστερήσει μέχρι να επιβεβαιωθεί η διάγνωση από 
τις εργαστηριακές εξετάσεις.  (Λ) 
Β. Η έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής πρέπει να γίνεται άμεσα μετά τη λήψη καλλιεργειών.  (Σ) 
Γ. Η χορήγηση δοβουταμίνης είναι η καταλληλότερη πρώτη επιλογή αιμοδυναμικής υποστήριξης. (Λ) 
Δ. Το παρακλίνιο υπερηχογράφημα δεν προσφέρει καμία διαγνωστική βοήθεια.   (Λ) 
Ε. Η διαταραχή του τόνου των αγγείων που τη χαρακτηρίζει πρέπει να αντιμετωπίζεται με χορήγηση 
αγγειοσυσπαστικών.   (Σ) 
 
3. Η καρδιογενής καταπληξία: 
Α. Εμφανίζεται αποκλειστικά με μία απόλυτα διαγνωστική κλινική εικόνα.   (Λ) 
Β. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με επιθετική αναζωογόνηση με ενδοφλέβια υγρά.   (Λ) 
Γ. Δεν συνοδεύεται συνήθως από διαταραχή του επιπέδου συνείδησης.   (Σ) 
Δ. Συνοδεύεται πάντα από υπερφόρτωση με υγρά και θα πρέπει να χορηγούνται άμεσα υψηλές δόσεις 
διουρητικών.   (Λ) 
Ε. Είναι ιδιαίτερα απαιτητική στην αντιμετώπιση και η θεραπεία στηρίζεται στο συνδυασμό αγωγής με 
αγγειοσυσπαστικά και ινότροπα φάρμακα.  (Σ) 
 
4. Ασθενής 25 ετών διακομίζεται μέσω το ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ μετά από αναφερόμενο τροχαίο ατύχημα 
με δίκυκλο. Κατά την είσοδό του έχει ΑΠ 85/50mmHg και φλεβοκομβική ταχυκαρδία (135 
σφύξεις/min). Κατά την ακρόαση των πνευμόνων εμφανίζει μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα 
δεξιά: 
Α. Η πιθανότερη αιτία της καταπληξίας είναι η μαζική αιμορραγία.  (Λ) 
Β. Πρέπει άμεσα να μεταγγιστεί με αδιασταύρωτο αίμα.    (Λ) 
Γ. Πρέπει να σταλεί χωρίς καμία καθυστέρηση για ολόσωμη αξονική τομογραφία.    (Λ) 
Δ. Η πιθανότερη αιτία της καταπληξίας είναι η ύπαρξη πνευμοθώρακα υπό τάση.   (Σ) 
Ε. Πρέπει να γίνει άμεσα παρακέντηση του πνευμοθώρακα με βελόνα και στη συνέχεια τοποθέτηση 
θωρακικού σωλήνα παροχέτευσης.   (Σ) 

 

https://www.saem.org/cdem/education/online-education/m3-curriculum/group-stabilization-of-the-acutely-ill-patient/approach-to-shock
https://www.saem.org/cdem/education/online-education/m3-curriculum/group-stabilization-of-the-acutely-ill-patient/approach-to-shock
https://emcrit.org/ibcc/shock/
http://www.emdocs.net/em-in-5-shock/
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5. Άνδρας 65 ετών καπνιστής, με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης και σακχαρώδους διαβήτη 
προσέρχεται στο ΤΕΠ με εικόνα κυκλοφορικής κατέρρειψης. Ο ασθενής αναφέρει προκάρδιο 
άλγος αιφνίδιας έναρξης από μισής ώρας: 

Α. Η πιθανότερη αιτία καταπληξίας είναι η καρδιογενής, λόγω οξείας ισχαιμίας του μυοκαρδίου.   (Σ) 
Β. Ο ασθενής εμφανίζει κλινική εικόνα συμβατή με σηπτική καταπληξία.  (Λ) 
Γ. Το παρακλίνιο υπερηχογράφημα δεν έχει να προσφέρει κάτι διαγνωστικά στη συγκεκριμένη 
περίπτωση.   (Λ) 
Δ. Η εικόνα δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας είναι η μοναδική που μπορεί να εξηγήσει τη 
συγκεκριμένη κλινική εικόνα.   (Λ) 
Ε. Η πιθανότητα μαζικής πνευμονικής εμβολής δεν μπορεί να αποκλειστεί χωρίς τη διενέργεια αξονικής 
τομογραφίας με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό.  (Σ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
(διαχωρισμός αορτής, καρδιακός επιπωματισμός) 

 
Ιωάννης Παρίσης, Καρδιολόγος, Καθηγητής Καρδιολογίας-Επείγουσας Ιατρικής, 

Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ 

ΑΤΤΙΚΟΝ 

Σπυρίδων Κατσάνος, Καρδιολόγος, Επιμελητής Α’, Πανεπιστημιακή Κλινική 

Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή,  ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 

 

Εισαγωγή 

Οι κυριώτερες επείγουσες καρδιαγγειακές παθήσεις που φθάνουν στο ΤΕΠ είναι ο 

διαχωρισμός της αορτής και ο καρδιακός επιπωματισμός. 

1. Διαχωρισμός αορτής 
Η επίπτωση του διαχωρισμού της αορτής υπολογίζεται σε 3/100.000 για τον γενικό 

πληθυσμό, ενώ  η επίπτωση για τον ανδρικό πληθυσμό είναι 16/100.000. Μέση 

ηλικία των ασθενών είναι τα 63 έτη. Η ευρύτερη χρήση νεώτερων απεικονιστικών 

μεθόδων τείνει να αυξήσει το ποσοστό διάγνωσης. Υπολογίζεται ότι 20% των 

ασθενών αυτών πεθαίνει πριν φτάσει στο νοσοκομείο, ενώ η διάγνωση του 

διαχωρισμού  γίνεται μόνο μετά τη  νεκροτομή σε 27% - 55% των περιπτώσεων.  

Στους προδιαθεσικούς παράγοντες ανήκουν η ηλικία, η υπέρταση, το 

κάπνισμα, η χρήση κοκαΐνης και αμφεταμινών. Κάθε σοβαρός θωρακικός 

τραυματισμός πρέπει να αξιολογείται. Διαχωρισμό της αορτής παρουσιάζουν το 

20% των νεκροτομών μετά από τροχαία ατυχήματα.  Σημαντικό είναι το ιστορικό 

γνωστής αορτικής νόσου, συμπεριλαμβανομένης δίπτυχης αορτικής βαλβίδας. 

Αξιολογούνται το ιστορικό σύφιλης, αλλά και σπανιότερα σύνδρομα με διαταραχές 

του συνδετικού ιστού κατά τα οποία εξασθενίζει το τοίχωμα της αορτής, όπως 

Marfan, Ehlers-Danlos, Bechet, Turner, Giant cell αρτηριίτιδα ή Takayasu’s 

αρτηρίτιδα. Ασθενείς με τέτοια σύνδρομα εμφανίζουν διαχωρισμό αορτής σε 

μικρότερες ηλικίες (π.χ. 25 έτη στο σ. Marfan, 49 έτη σε δίπτυχη αορτική βαλβίδα). 

Η προϋπάρχουσα  αορτική διάταση συνδέεται ασφαλώς με διαχωρισμό. Παρόλα 

αυτά, μόνο 13% των ασθενών που παρουσιάζονται με αορτικό διαχωρισμό 

αναφέρουν γνωστό προϋπάρχον αορτικό ανεύρυσμα. 

  Ο διαχωρισμός θεωρείται οξύς εντός 14 ημερών, υποξύς στις 15-90 ήμερες 

και χρόνιος όταν έχουν περάσει >90 ημέρες από την εγκατάστασή του.  
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Ανάλογα με την εντόπιση τους διακρίνονται σε τύπου Α, εάν ο διαχωρισμός 

αφορά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ανιούσα αορτή και το αορτικό τόξο έως το ύψος 

της έκφυσης της αριστερής υποκλείδιου, και τύπου Β εάν ο διαχωρισμός είναι μετά 

αριστερή υποκλείδιο (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. Διαχωρισμός αορτής: Τύποι κατά Standford και κατά DeBakey  

(Πηγή: https://aggeiopathia.gr/images/aortic-dissection.jpg). 

 

Ο διαχωρισμός θεωρείται τύπου Α κατά Standford όταν αφορά με 

οποιονδήποτε τρόπο την ανιούσα αορτή ή/και το αορτικό τόξο έως το ύψος της 

έκφυσης της αριστερής υποκλείδιου. Οι  κατά Standford Β και κατά DeBakey III 

διαχωρισμοί αντιμετωπίζονται συντηρητικά.  

Στον κλασικό διαχωρισμό η διάμετρος του αυλού της αορτής παραμένει 

σταθερή, αλλά το τοίχωμα της αορτής «σκίζεται» κατά μήκος του αγγείου και 

σπειροειδώς. Το  αίμα εισέρχεται  δια  του έσω χιτώνα και ρέει στην περιοχή του 

μέσου χιτώνα δημιουργώντας έναν δεύτερο ψευδο-αυλό. Συνήθως, η ροή 

συνεχίζεται στο μικρότερο αυλό, ενώ ο κύριος χώρος της αορτής θρομβώνεται.  

  Εκτός από τον κλασικό διαχωρισμό της αορτής, οξέα αορτικά σύνδρομα 

είναι: το  περιορισμένο αιμάτωμα της αορτής, η μεγάλη εντοπισμένη διάταση 
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(ψευδοανεύρυσμα) και το διατιτραίνων έλκος (Εικόνα 2). Συνήθως, όλα τα αορτικά 

σύνδρομα αντιμετωπίζονται όπως και ο κλασικός διαχωρισμός όταν 

παρουσιάζονται με οξεία συμπτωματολογία.  

 

Εικόνα 2. Οξέα αορτικά σύνδρομα (Πηγή: Aortic Diseases Guidelines/ ESC Clinical Practice 

Guidelines https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Aortic-

Diseases) 

 

Το περιορισμένο αιμάτωμα μεταξύ έσω- μέσου χιτώνα δεν έχει αιματική ροή 

και η επέκτασή του περιορίζεται από τους γειτονικούς ιστούς. Ψευδοανεύρυσμα 

ονομάζουμε τη μεγάλη εντοπισμένη διάταση του αγγείου, όπου έχει χαθεί η 

αρχιτεκτονική όλων των τοιχωμάτων και η οποία περιοριρίζεται μόνο από τον 

περιαορτικό συνδετικό ιστό. Διατιτραίνον έλκος θεωρείται η αορτική πλάκα που 

εφορμάται από τον έσω και επεκτείνεται στο  μέσο χιτώνα του αγγείου (2-7% των 

περιπτώσεων). Απαντάται συνήθως σε ηλικιωμένους με βαριά αθηρωμάτωση νόσο. 

Όλα τα παραπάνω σύνδρομα είναι δυνητικά ασταθή και σε οξεία συμπτωματολογία 

αντιμετωπίζονται όπως ο κλασικός διαχωρισμός της αορτής.  

Στο Σχήμα 1 προτείνεται ένας αλγόριθμος για την διάγνωση οξέος αορτικού 

διαχωρισμού. Κυρίαρχο σύμπτωμα του αορτικού διαχωρισμού είναι το αιφνίδιο οξύ 

θωρακικό άλγος που ο ασθενής περιγράφει «σαν μαχαιριά». Ο ασθενής έχει την 

όψη βαρέως πάσχοντος. Ο μεταναστευτικός χαρακτήρας του άλγους κατά την 

πορεία της αορτής (ράχη, οσφύ) είναι υπέρ της διάγνωσης του διαχωρισμού.  

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Aortic-Diseases
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Aortic-Diseases
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1. Σχήμα 1. Οδηγίες για τη διάγνωση οξέως αορτικού συνδρόμου (Πηγή:  

τροποποίηση από Aortic Diseases Guidelines/ ESC Clinical Practice Guidelines 

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Aortic-Diseases)  

 

Ο αορτικός διαχωρισμός μπορεί να επεκτείνεται και στις στεφανιαίες 

αρτηρίες, οπότε ο ασθενής παρουσιάζει ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα 

εμφράγματος μυοκαρδίου. Πρακτικά, 1-2% των ασθενών με ηλεκτροκαρδιογραφική 

διάγνωση εμφράγματος μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST, έχουν οξύ αορτικό 

διαχωρισμό. Συνηθεστέρα, το έμφραγμα αφορά το κατώτερο τοίχωμα της 

αριστερής κοιλίας. Σε αυτούς τους ασθενείς εάν δεν υπάρχει αρχική υποψία 

διαχωρισμού από το διαθωρακικό υπερηχογράφημα, η διάγνωση δύναται να γίνει 

καθυστερημένα στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο (Εικόνα 3). 

 

  

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Aortic-Diseases
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Εικόνα 3. Ασθενής με STEMI κατωτέρου τοιχώματος και με φυσιολογικό υπερηχογράφημα 

αορτής (Α) οδηγήθηκε στο αιμοδυναμικό εργαστήριο όπου έγινε ακτινοσκοπικά  η 

διάγνωση του διαχωρισμού (Β) (στοιχεία από ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ).  

 

Το θωρακικό άλγος μπορεί να μην είναι το μόνο σύμπτωμα. Επέκταση του 

διαχωρισμού στην  αορτική βαλβίδα σημαίνει αορτική ανεπάρκεια και οξεία 

δύσπνοια.  H σοβαρή περικαρδιακή συλλογή με συμπτώματα επιπωματισμού έχει 

καταγραφεί σε 20% με 36% των τύπου Α διαχωρισμών αορτής. Επιπλέον, ο 

διαχωρισμός της μεσεντερίου αρτηρίας συνυπάρχει με κοιλιακό άλγος ή και 

αιματοχεσία.  Η συμμετοχή της  νεφρικής αρτηρίας μπορεί να συνδυάζεται με αιχμή 

αρτηριακής πίεσης, ενώ των λαγονίων με ισχαιμία κάτω άκρων. Όταν με τον 

διαχωρισμό επιπλακούν η ανώνυμος αρτηρία ή η αριστερή καρωτίδα, προέχουν 

συμπτώματα ημιπληγίας ενώ τα νευρολογικά συμπτώματα μπορεί να είναι και 

άτυπα π.χ. συγκοπή. Πράγματι, οι μελέτες αναφέρουν ότι 17-40% των ασθενών με 

οξύ διαχωρισμό παρουσιάζουν και νευρολογικά συμπτώματα. 

Το θωρακικό άλγος απουσιάζει εντελώς από την κλινική εικόνα σε ποσοστό 

8-17%. Η απουσία του πόνου είναι πιο συνηθισμένη σε ιστορικό διαβήτη και 

προηγούμενων αορτικών χειρουργείων που επηρέασαν την αορτική νεύρωση, ενώ 

οι συνυπάρχουσες νευρολογικές διαταραχές κάνουν ασαφή την κλινική εικόνα 

(Εικόνα 4).  

 

 



131 
 

 

Εικόνα 4. Η διάγνωση είναι συχνά δύσκολη. Ασθενής με συγκοπτικό επεισόδιο υποβλήθηκε 

σε αξονική τομογραφία. O διαχωρισμός σέβεται τους κόλπους Valsava (κίτρινα βέλη) και 

την αορτική βαλβίδα γι’ αυτό το διαθωρακικό υπερηχογράφημα ήταν φυσιολογικό. Ο 

διαχωρισμός συνεχίζει στην ανώνυμη αρτηρία και στην κοινή καρωτίδα (λευκά βέλη) και 

είναι υπεύθυνος για το άτυπο σύμπτωμα (αρχείο από ΠΓΝ  ΑΤΤΙΚΟΝ). 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις στους τέσσερις ασθενείς χωρίς άλγος έχουν 

κάποιας μορφής νευρολογικό σύμπτωμα. Υπολογίζεται ότι διαχωρισμό αορτής 

έχουν και 1.7% των ασθενών με οξύ ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) 

που διαγιγνώσκονται εντός του χρονικού παράθυρου της θρομβόλυσης. 

Διάγνωση διαχωρισμού αορτής 

Οι τύπου Standford B διαχωρισμοί παρουσιάζονται με αιφνίδιο άλγος ράχης, 

οσφυϊκής κοιλιακής χώρας και υπόταση.  Η κλινική εικόνα του 

διαχωρισμού/ρήξης του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής συχνά παραπέμπει 

σε οξεία κοιλία (διάτρηση κοίλου οργάνου, ειλεός, κωλικός νεφρού). Η 

ψηλάφηση σφύζουσας κοιλιακής μάζας και η αναζήτηση σημείων ισχαιμίας των 

κάτω άκρων δεν πρέπει να παραλείπονται από την αρχική εξέταση.  

Η διάγνωση του αορτικού διαχωρισμού δεν είναι εύκολη. Για παράδειγμα, η 

υποψία βασίζεται στο θωρακικό άλγος που δεν απαντάται σε όλες τις περιπτώσεις.  

Επιπλέον, η συνύπαρξη με έμφραγμα του μυοκαρδίου δεν αποσαφηνίζεται 

επαρκώς στις προτεινόμενες οδηγίες. Η διάγνωση  μπορεί να διαλάθει έως και σε 

40% των περιπτώσεων όπως αναφέρει η βιβλιογραφία. Γι΄αυτό είναι απαραίτητη η 

ακριβής ακολούθηση των διαγνωστικών πρωτόκολλων παρότι δεν έχουν επαρκώς 

τεκμηριωθεί. 

Βιοδείκτες 

Τα Δ-διμερή (D-Dimers) είναι ευαίσθητη, αλλά  μη ειδική εξέταση γα τη διάγνωση 

του αορτικού διαχωρισμού. Ο τιμές δύναται να αυξηθούν στους ηλικιωμένους από 

ποικίλες αιτίες εκτός του διαχωρισμού. Επίπεδα <500 ng/ml αξιολογούνται για 

αποκλεισμό διαχωρισμού επί χαμηλής κλινικής υποψίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 
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περιπτώσεις αορτικού αιματώματος τα D-Dimmers μπορεί να είναι φυσιολογικά. 

Στους ασθενείς με υποψία διαχωρισμού πραγματοποιούμε επιπλέον και τον βασικό 

βιοχημικό έλεγχο στα πλαίσια διερεύνησης θωρακικού άλγους (π.χ.  τροπονίνη Ι ή Τ, 

νεφρική λειτουργία, γενική αίματος). 

Απεικόνιση  

Η ευρέως διαθέσιμη ακτινογραφία θώρακος μπορεί να θέσει την υποψία του 

αορτικού διαχωρισμού: διεύρυνση του μεσοθωρακίου, αύξηση του μεγέθους της 

θωρακικής αορτής, διπλή παρυφή αορτής. Έχει όμως ιδιαίτερα χαμηλή ευαισθησία 

(65%). Κομβικό ρόλο σε όλα τα κλινικά σενάρια της διάγνωσης έχει το διαθωρακικό 

υπερηχογράφημα καρδιάς. Αναδεικνύει με αξιοπιστία το διαχωριστικό διάφραγμα 

(ιστίο) και τα ιστικά ράκη μόνο όμως στην ρίζα της αορτής (Εικόνα 5).  

 

Εικόνα 5. Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα (Α) απεικόνισε ιστικά ράκη (κίτρινο βέλος) 

στην ανιούσα αορτή. Στον ίδιο ασθενή το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα δίνει καλύτερης 

ποιότητας εικόνες (Β) (αρχείο από ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟ). 

 

 Μπορεί να απεικονίσει  με ευκρίνεια  την  πιθανή ανεπάρκεια της αορτικής 

βαλβίδας και την περικαρδιακή συλλογή.  Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα δίνει 

σαφώς καλύτερης ποιότητας εικόνες (Εικόνα 5, 6). Όμως, λόγω του «τυφλού» 

σημείου στην περιφέρεια της αορτής, του  κινδύνου υπερτασικής αιχμής και της 

ανάγκης για ειδική εκπαίδευση η μέθοδος όμως περιορίζεται στις περιπτώσεις που 

η αξονική τομογραφία δεν είναι άμεσα διαθέσιμη. Η τελευταία είναι η  

συνηθέστερη διαγνωστική εξέταση σε υποψία αορτικού συνδρόμου και είναι 

συνήθως, απαραίτητη όχι μόνο για τη διάγνωση, αλλά και για τον στρατηγικό 

προγραμματισμό της χειρουργικής αντιμετώπισης. Η μαγνητική τομογραφία 

θεωρείται επίσης εξέταση εκλογής, δεν είναι όμως ευρέως διαθέσιμη, απαιτεί 

χρόνο και ακινητοποίηση που δεν είναι πάντα εύκολα σε ασταθή ασθενή. 
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Εντυπωσιακές εικόνες δίνει και η τρισδιάστατη αναδιάταξη των δεδομένων του 

υπερηχογραφήματος, της αξονικής και της μαγνητικής τομογραφίας (Εικόνα 7). 

Παρότι βοηθούν ένα παρατηρητή με μικρή εμπειρία στην απεικόνιση, στην πράξη 

δεν έχουν σημαντικά κλινικά πλεονεκτήματα.  

 

Εικόνα 6. Αορτικό αιμάτωμα. Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα έδειξε αορτική διάταση με 

ίχνος αορτικής ανεπαρκείας (Α), το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα ανέδειξε καλύτερα την 

αορτική ανεπάρκεια (μη ειδικό εύρημα) και ήπια πάχυνση των τοιχωμάτων (Γ). Η αξονική 

τομογραφία επιβεβαίωσε τη διάγνωση αορτικού αιματώματος της ανιούσης αορτής και 

αορτικού τόξου (Δ,Ε) (αρχείο από ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ). 

 

Αντιμετώπιση 

Οι ασθενείς με υποψία διαχωρισμού αορτής χρειάζονται άμεσα παρακολούθηση 

του καρδιακού ρυθμού και των ζωτικών σημείων. Ιδανικά, η συστολική αρτηριακή 

πίεση διατηρείται 100-120 mmHg και οι σφύξεις ≤60/min, εκτός από περιπτώσεις 

σοβαρής ανεπαρκείας της αορτικής βαλβίδας όπου η βραδυκαρδία δεν είναι 

ανεκτή. Χρησιμοποιούμε β-αποκλειστές με μικρό χρόνο ημιζωής, όπως εσμολόλη, 

και εναλλακτικά προπανολόλη ή λαβεταλόλη. Για την εσμολόλη προτείνεται 500 

mcg (0.5 mg)/kg/min για ένα min και αύξηση 0.5mcg/kg/min έως τη μέγιστη δόση 

10 mcg/kg/min. Η δόση τιτλοποιείται μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.  Νιτρώδη 

χορηγούμε όταν οι β-αποκλειστές δεν επαρκούν και με προσοχή στην 

αντανακλαστική ταχυκαρδία. Η ενδοφλέβια επατριλάτη (π.χ. εμπορικό σκεύασμα 

Vasotec) ένας αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου μπορεί να δοθεί σε 

διαχωρισμό των νεφρικών αρτηριών με συνοδό ανθεκτική υπέρταση. Φάρμακο 

εκλογής για καταπληξία είναι η νορ-επινεφρίνη.  
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Εικόνα 7. 3D εικόνες αξονικής τομογραφίας από διαχωρισμό ανιούσης, αορτικού τόξου και 

κατιούσης αορτής. Τα ιστικά ράκη (Β) -κόκκινα βέλη- που προσπίπτουν και δια της αορτικής 

βαλβίδας (Γ) απεικονίζονται ευκρινώς στο 3D διοισοφάγειο υπερηχογράφημα (αρχείο από 

ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ). 

 

Σε περιπτώσεις καρδιογενούς καταπληξίας προέχει η άμεση χειρουργική ή 

ενδοαυλική αντιμετώπιση, όταν όμως αυτή οφείλεται σε επιπωματισμό, η 

περικαρδιοκέντηση με αναρρόφηση μικρής ποσότητας αίματος μπορεί να  

ανακουφίσει τον ασθενή μέχρι να οδηγηθεί στο χειρουργείο.  

Κατά κανόνα, οι τύπου Α κατά Standford διαχωρισμοί αντιμετωπίζονται 

χειρουργικά. Οι τύπου Β αντιμετωπίζονται με εμφύτευση ενδοαυλικής πρόθεσης 

(stent) μόνο σε περιπτώσεις επιπλοκών: αιμοθώρακα, επιδείνωση του πόνου, 

αύξηση του αιματώματος, εμφάνιση νεφρικής ανεπάρκειας, περιφερικές 

διαταραχές αιμάτωσης. Οι ανεπίπλεκτοι ασθενείς με τύπου Β διαχωρισμό 

αντιμετωπίζονται συντηρητικά.  

Μισοί από τους ασθενείς με τύπου Α διαχωρισμό που δεν χειρουργούνται 

καταλήγουν εντός μιας εβδομάδας από τη διάγνωση. Ασθενείς μεγάλης ηλικίας με 

υπόταση, επιπωματισμό, ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές, έχουν άσχημη 

πρόγνωση και μικρότερο όφελος από ενδεχόμενο χειρουργείο. Όλες οι 

πληροφορίες από το ιστορικό, την κλινική εικόνα, και την απεικόνιση είναι 

πολύτιμες για την ενημέρωση της χειρουργικής ομάδας και τον προγραμματισμό 

της αντιμετώπισης του ασθενούς.  

 

2. Καρδιακός επιπωματισμός  
Η επίπτωση του περικαρδικού επιπωματισμού είναι 2/10.000 στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής. Πιο συνηθισμένο αίτιο στην καθημερινή κλινική πράξη είναι η 
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μεταστατική προσβολή του μυοκαρδίου με πιο συνηθισμένους τους καρκίνους  

πνεύμονα και μαστού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους καρκινοπαθείς η περικαρδιακή 

συλλογή είναι συχνότερα ιδιοπαθής και όχι μεταστατική. Επιπωματισμός 

διαγιγνώσκεται  επίσης σε 2% των διατιτραινόντων θωρακικών τραυμάτων. Άλλα 

συνηθισμένα αίτια είναι η ιδιοπαθής περικαρδίτιδα και η φυματίωση, ενώ συχνά 

πλέον απαντάται και ο ιατρογενής επιπωματισμός λόγο της χρήσης καθετήρων. 

Λιγότερο συχνά αίτια αποτελούν οι νόσοι του κολλαγόνου (ερυθηματώδης λύκος, 

σκληρόδερμα), η ακτινοβολία, η αζωθαιμία, ο αορτικός διαχωρισμός και η λήψη 

αντιπηκτικών. Επιπωματισμός μπορεί να παρατηρηθεί, σπάνια, κατά την εξέλιξη 

του εμφράγματος μυοκαρδίου ή μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.  

Σε χρόνια συλλογή το περικάρδιο διατείνεται σταδιακά και το υγρό μπορεί 

να ξεπεράσει το 1 L προτού εμφανιστούν κλινικές εκδηλώσεις επιπωματισμού. Σε 

οξείες όμως συλλογές αρκούν 150 ml καθώς το περικάρδιο είναι ανένδοτο και η 

ενδοπερικαρδιακές πιέσεις ξεπερνούν γρήγορα τις ενδοκαρδιακές, προκαλώντας 

συμπίεση.  

Διάγνωση  

Κύριο σύμπτωμα του ασθενούς είναι η ταχύπνοια χωρίς ακροαστικά ευρήματα. O 

ασθενής έχει όψη βαρέως πάσχοντος με σημεία χαμηλής καρδιακής παροχής: 

υπόταση, ταχυκαρδία, περιφερική αγγειοσύσπαση. Οι σφαγίτιδες είναι 

διατεταγμένες ως αποτέλεσμα της αύξησης των πιέσεων στο δεξιό κόλπο. Αυτή η 

κλινική εικόνα θέτει την  πάντα την υποψία επιπωματισμού όταν συνδυάζεται από 

το ιστορικό με κάποια από τις προαναφερθείσες υποκείμενες νόσους. Το Σχήμα 2 

περιγράφει μια απλή διαγνωστική προσέγγιση του καρδιακού επιπωματισμού. 
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Σχήμα 2. Διαγνωστική προσέγγιση του καρδιακού επιπωματισμού (Πηγή: Τροπ. 

απόhttps://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Pericardial-Diseases-

Guidelines-on-the-Diagnosis-and-Management-of). 

  

Στην κλινική εξέταση οι καρδιακοί τόνοι μπορεί να είναι βύθιοι καθώς 

μεταδίδονται δια μέσω του υγρού. Για τον ίδιο λόγο το ηλεκτροκαρδιογράφημα 

παρουσιάζει χαμηλά δυναμικά, ενώ ο ηλεκτρικός άξονας συνεχώς μεταβάλλεται 

(ηλεκτρική εναλλαγή) ως αποτέλεσμα της «ελεύθερης» κίνησης της καρδιάς μέσα 

στον περικαρδικό σάκο (Εικόνα 8). 

Στα κλινικά σημεία αναφέρεται ο «παράδοξος σφυγμός», δηλαδή η 

εισπνευστική μείωση του μέγιστου (peak) της συστολικής αρτηριακής πίεσης >10 

mmHg. Φυσιολογικά,  κατά την εισπνοή αυξάνει η ροή στη δεξιά κοιλία, με 

αποτέλεσμα αύξηση του όγκου της. Με αυτόν τον τρόπο όμως αυξάνεται η  πίεση 

στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα και μειώνεται ο όγκος της αριστερής κοιλίας.  Αυτό με 

τη σειρά του οδηγεί σε μείωση του όγκου παλμού κατά την εισπνοή. Στον καρδιακό 

επιπωματισμό το περικαρδιακό υγρό  ασκεί επιπλέον πίεση στο λεπτό τοίχωμα της 

δεξιάς κοιλίας κοιλία, επιτείνοντας  το παραπάνω φυσιολογικό φαινόμενο. Πρέπει 

να τονιστεί όμως ότι  «παράδοξος σφυγμός» απαντάται επίσης σε παθήσεις που 

δεν είναι σπάνιες στο ΤΕΠ: πνευμονική εμβολή, ασθματική κρίση, παρόξυνση 

χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, πλευρική συλλογή, υπογκαιμική 

καταπληξία, έμφραγμα δεξιάς κοιλίας. 

Η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να δείξει τη διάταση της καρδιακής 

σιλουέτας, αύξηση του καρδιοθωρακικού δείκτη, οξεία καρδιοφρενική γωνιά, μια 

εικόνα που σε όρθια θέση μοιάζει με «γιαουρτοσακκούλα». Παρόλα αυτά, η 

ακτινογραφία μπορεί να είναι φυσιολογική σε οξείες μικρές περικαρδιακές 

συλλογές, ενώ οι λήψεις επί κλίνης σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς δεν δίνουν 

πάντα αξιόπιστες πληροφορίες.  

Το υπερηχογράφημα καρδιάς επιβεβαιώνει τη διάγνωση και δεν πρέπει να 

καθυστερεί. Η εξέταση επιβεβαιώνει το μέγεθος και την ακριβή εντόπιση της 

περικαρδικής συλλογής. Πρώιμο σημείο επιπωματισμού είναι η συμπίεση του 

δεξιού κόλπου αρχικά στη διαστολική, αλλά τελικά και στη συστολική φάση (Εικόνα 

8). Επιπλέον, πρώιμη διαστολική σύμπτωση του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας 

έχει υψηλή ειδικότητα για τη διάγνωση. Η κάτω κοίλη φλέβα είναι διατεταγμένη 

>20 mm  χωρίς αναπνευστική διακύμανση. Το κύμα Ε του συνεχούς Doppler της 

διαμιτροειδικής ροής παρουσιάζει αναπνευστική διακύμανση >30% 

αντικατοπτρίζοντας ουσιαστικά τον παθοφυσιολογικό μηχανισμό του «παράδοξου 

σφυγμού». Συχνή επανεκτίμηση χρειάζονται οι ασθενείς με μεγάλες (>20 mm) 

συλλογές. Η αξονική τομογραφία έχει θέση σε ελάχιστες περιπτώσεις με υποψία 

εγκυστωμένου υγρού που δύναται να διαλάθει του υπερηχογραφήματος. Η 

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Pericardial-Diseases-Guidelines-on-the-Diagnosis-and-Management-of
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Pericardial-Diseases-Guidelines-on-the-Diagnosis-and-Management-of
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υπερηχογραφία με φορητές παρακλίνιες (point of care) συσκευές είναι χρήσιμη για 

την αρχική εκτίμηση ασθενών με υποψία καρδιακού επιπωματισμού. Πρέπει να 

τονίσουμε ότι η διάγνωση του καρδιακού επιπωματισμού δεν είναι 

υπερηχογραφική, αλλά κλινική. Τα υπερηχογραφικά ευρήματά του συνεκτιμώνται 

με  τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας. 

 

Εικόνα 8. Η αναπνευστική διακύμανση του Ε κύματος αναζητείται εύκολα με το 

διαθωρακικό υπερηχογράφημα. Σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζει <30%  διακύμανση 

(Α). Στον ίδιο ασθενή παρατηρείται ταχυκαρδία με ηλεκτρική εναλλαγή (μεταβαλλόμενα R 

στο ηλεκτροκαρδιογράφημα). Παρατηρείστε την συμπίεση του κόλπου (κίτρινο βέλος) και 

της κοιλιάς (κόκκινο βέλος) στην διαστολή (Β) αλλά όχι στη συστολή (Γ) της αριστερής 

κοιλιάς. Η απόφαση για περικαρδιοκέντηση θα εξαρτηθεί από την κλινική εικόνα (αρχείο 

από ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟ). 

 

Αντιμετώπιση  

Θεραπεία του επιπωματισμού είναι η παρακέντηση του περικαρδίου με 

αναρρόφηση του περικαρδιακού υγρού. Συχνά αρκεί μια μικρή ποσότητα (150 ml) 

για να ανακουφιστεί ο ασθενής, αλλά στην πράξη τοποθετείται καθετήρας 

παροχέτευσης για ένα έως δύο 24ωρα. Κατά την τεχνική της υποξιφοειδικής 

προσπέλασης, η αναρροφητική βελόνα εισέρχεται στην περιοχή όπου η  ξιφοειδής 

απόφυση συναντά το αριστερό πλευρικό τόξο υπό γωνιά 15ο-30ο στοχεύοντας τον 

αριστερό ώμο, με τον  ασθενή να βρίσκεται ελαφρώς ανακεκλιμένος κατά 300. Η 

υπερηχογραφία εντοπίζει το σημείο μεγαλύτερης συλλογής που θα κατευθυνθεί η 

βελόνα. Η σωστή θέση της στο περικάρδιο μπορεί να επιβεβαιωθεί και με την  

εισαγωγή φυσιολογικού ορού με αναδευμένες φυσαλίδες αέρα.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1.Aortic Diseases Guidelines/ ESC Clinical Practice Guidelines 

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Aortic-Diseases 

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Aortic-Diseases
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2. Imaging of Acute Aortic Syndromes.  Diseases of the Chest, Breast, Heart and Vessels 

2019-2021: Diagnostic and Interventional Imaging. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553865/ 

3.Pericardial Diseases (Guidelines on the Diagnosis and Management of)/ ESC Clinical 

Practice Guidelines https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-

Guidelines/Pericardial-Diseases-Guidelines-on-the-Diagnosis-and-Management-of 

4.European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) position paper: Multimodality 

imaging in pericardial disease https://orbi.uliege.be/handle/2268/220263 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1. Οι προδιαθεσικοί παράγοντες για διαχωρισμό αορτής περιλαμβάνουν: 

Α. Υπέρταση  (Σ)  

Β. Κοκαΐνη  (Σ) 

Γ. Κάπνισμα  (Σ) 

Δ. Σύνδρομο Marfan  (Σ) 

Ε. Σακχαρώδη διαβήτη  (Λ) 

 
 
2. Σε ασθενή με αιφνίδιο διαξιφιστικό θωρακικό άλγος και γνωστή  διάταση της αορτής: 
Α.Αποκλείεται η διάγνωση εμφράγματος. (Λ) 
Β.Τιμές D-Dimers <500 ng/ml αποκλείουν τον αορτικό διαχωρισμό. (Λ) 
Γ.Διάγνωση εμφράγματος μυοκαρδίου αποκλείει τον αορτικό διαχωρισμό. (Λ) 
Δ. Είναι απαραίτητη η διενέργεια αξονικής τομογραφίας θώρακα με σκιαγραφικό. (Σ) 
Ε. Η συνύπαρξη νευρολογικών διαταραχών αυξάνει τις πιθανότητες για διάγνωση αορτικού 
διαχωρισμού. (Σ) 

 
 

3. Ασθενής με οξύ διαχωρισμό της αορτής  

Α. Αντιμετωπίζεται συντηρητικά όταν είναι τύπου Α κατά Standford  και έχει σοβαρές 
νευρολογικές επιπλοκές (Λ) 

Β. Αντιμετωπίζεται κατά κανόνα χειρουργικά όταν ο διαχωρισμός ξεκινά μετά την έκφυση 
της αριστερής υποκλείδιου (Λ) 

Γ. Αντιμετωπίζεται κατά κανόνα συντηρητικά  όταν ο διαχωρισμός ξεκινά πριν την έκφυση 
της αριστερής υποκλείδιου (Λ) 

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Pericardial-Diseases-Guidelines-on-the-Diagnosis-and-Management-of
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Pericardial-Diseases-Guidelines-on-the-Diagnosis-and-Management-of
https://orbi.uliege.be/handle/2268/220263
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Δ. Αντιμετωπίζεται κατά κανόνα χειρουργικά όταν είναι τύπου Β κατά Standford  και 
παρουσιάζονται νέες περιφερικές διαταραχές αιμάτωσης (Σ) 
Ε. Αντιμετωπίζονται συντηρητικά σε υπερήλικες με συνοσηρότητες. (Λ) 
 

4.  Σε ασθενή με οξύ αορτικό διαχωρισμό: 

Α. Ξεκινάμε άμεσα αγωγή συνδυασμού  β αναστολείς + νιτρώδη.  (Λ) 
Β. Ξεκινάμε αγωγή με β αναστολείς με στόχο συστολική αρτηριακή πίεση 100-120 mmHg.  
(Σ) 
Γ. Ξεκινάμε αγωγή νιτρώδη με στόχο συστολική αρτηριακή πίεση 100-120 mmHg.  (Λ) 
Δ. Σε καρδιογενή καταπληξία χορηγούμε νορ-επινεφρίνη.   (Σ) 
Ε. Τοποθετούμε ενδαορτική αντλία.  (Λ) 
 

5. Σε ασθενή με οξύ διαχωρισμό της αορτής: 

Α. Η περικαρδική συλλογή μπορεί να είναι αποτέλεσμα του διαχωρισμού μόνο σε τύπου Α 
κατά Standford περιπτώσεις.   (Σ) 
Β. Η περικαρδική συλλογή απαιτεί πάντα περικαρδιοκέντηση.  (Λ) 
Γ. Η περικαρδική συλλογή πρέπει να είναι >10 mmγια να προκαλέσει επιπωματισμό.  (Λ) 
Δ. Η περικαρδιακή συλλογή πρέπει να είναι >20 mm για να προκαλέσει επιπωματισμό. (Λ) 
Ε. Η περικαρδική συλλογή δεν οδηγεί σε επιπωματισμό.  (Λ)  
  

6. Ασθενής με ταχύπνοια, υπόταση και περικαρδιακή συλλογή: 

Α. Έχει οπωσδήποτε καρδιακό επιπωματισμό. (Λ) 
Β. Έχει επιπωματισμό όταν η συλλογή είναι μεγαλύτερη από 20 mm. (Λ) 
Γ. Η πρώιμη διαστολική σύμπτωση του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας είναι ειδική για 
διάγνωση επιπωματισμού ακόμη και σε μικρή περικαρδιακή συλλογή. (Σ) 
Δ. Η πίεση των δεξιών κοιλοτήτων καθ όλη τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου από το 
περικαρδιακό υγρό σημαίνει ανάγκη για  άμεση περικαρδιοκέντηση. (Σ) 
Ε. Αποκλείεται η διάγνωση  επιπωματισμού όταν  δεν αναδεικνύεται πίεση των δεξιών 
κοιλοτήτων και το κύμα Ε του Doppler της διαμιτροειδικής ροής δεν παρουσιάζει 
αναπνευστική διακύμανση >30%. (Σ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΞΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟΣ 

Ιωάννης Παρίσης, Καρδιολόγος, Καθηγητής Καρδιολογίας-Επείγουσας Ιατρικής, 

Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ 

ΑΤΤΙΚΟΝ 

Σπυρίδων Κατσάνος, Καρδιολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Κλινική 

Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή,  ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 

 

Εισαγωγή 

Οι ασθενείς με συμπτώματα οξέως θωρακικού άλγους αφορούν περίπου το 10% 

όλων των επισκέψεων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Η μέση ηλικία 

των ασθενών είναι 56 έτη (άνδρες σε ποσοστό 54%). Από αυτούς, οι μισοί 

εξέρχονται τελικά του νοσοκομείου χωρίς νοσηλεία, με διάγνωση άλγους μη 

καρδιακής αιτιολογίας. Από όσους  εισαχθούν στο νοσοκομείο, το 50 % θα 

διαγνωστεί με  οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και η πλειονότητα των υπολοίπων θα 

εξέλθει επίσης με διάγνωση θωρακικού άλγους μη καρδιακής ή αδιευκρίνιστης 

αιτιολογίας. 

 Οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται με μη καρδιακής αιτιολογίας πόνο είναι 

συχνότερα νεότεροι, καπνιστές, χρήστες αλκοόλ και με αγχώδη διαταραχή. Οι 

γαστρεντερικές διαταραχές είναι η συχνότερη αιτία μη καρδιακού πόνου, ενώ 

λιγότερο συχνά είναι μυοσκελετικά και ψυχολογικά αίτια. Συχνά πολλές αιτίες θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ως υπεύθυνες για το μη καρδιακό άλγος στον ίδιο 

ασθενή, ενώ ψυχολογικές παράμετροι όπως η κατάθλιψη επηρεάζουν την κλινική 

εικόνα. Οι μελέτες συμφωνούν ότι 1-4% των περιστατικών θωρακικού άλγους 

εξέρχονται λανθασμένα από το ΤΕΠ, παρότι πάσχουν από οξύ στεφανιαίο 

σύνδρομο. Παρομοίως 3% των ασθενών με διάγνωση άλγους μη καρδιακής αιτίας 

θα παρουσιάσουν σοβαρή καρδιακή επιπλοκή εντός 3 μηνών.  

             Καθοριστική είναι η άμεση αναγνώριση των καρδιακών και μη καρδιακών 

παθήσεων που μπορούν δυνητικά να απειλήσουν τη ζωή του ασθενούς, όπως:  οξύ 

στεφανιαίο σύνδρομο, οξύς διαχωρισμός της αορτής, μυοκαρδίτιδα, περικαρδικός 

επιπωματισμός, πνευμονική εμβολή, πνευμοθώρακας, ρήξη οισοφάγου.  

 

 

(Α) Νοσήματα δυνητικά απειλητικά για τη ζωή που εκδηλώνονται με 

οξύ θωρακικό άλγος 

 

1. Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο 
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Το ιστορικό πρόσφατης αγγειοπλαστικής των στεφανιαίων αρτηριών και η 

επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης αυξάνουν τις πιθανότητες ισχαιμίας. 

Μια πρόσφατη αρνητική δοκιμασία ισχαιμίας (δυναμική υπερηχογραφία καρδιάς ή 

σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου) δεν αποκλείει αξιόπιστα το οξύ 

στεφανιαίο επεισόδιο. Μόνο η πρόσφατα διενεργηθείσα στεφανιογραφία που είναι 

φυσιολογική (<25% στενώσεις) κάνει το οξύ στεφανιαίοι σύνδρομο λιγότερο 

πιθανό. Ο χαρακτήρας του άλγους έχει  μέτρια διαγνωστική αξία όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Πιθανότητες για οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, ανάλογα με το χαρακτήρα του 

άλγους (τροποποιημένο από  Circulation. 2016;134:547–564) 

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ  
ΓΙΑ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (Χ φορές) 

Πόνος και στα δύο χέρια  Χ 7.1 

Πόνος σε δεξί χέρι ή ώμο Χ 4.7 

Πόνος και στα δυο χέρια-ώμους Χ 4.1 

Τρίτος καρδιακός τόνος  Χ 3.2 

Υπόταση < 80 mmHg  Χ 3.1 

Πόνος στο αριστερό χέρι Χ 3.1 

Πόνος στην έντονη σωματική 
προσπάθεια 

Χ 2.4 

Τρίζοντες πνευμονικών πεδίων  Χ 2.1 

Έντονη εφίδρωση Χ 2.0 

Ναυτία-εμετός Χ 1.9 

Χειρότερος ή  παρόμοιος πόνος με 
προηγούμενη στηθάγχη   

Χ 1.8 

Ιστορικό εμφράγματος 
μυοκαρδίου 

Χ 1.5 

Αίσθημα θωρακικής πίεσης   Χ 1.3 

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ (Χ φορές) 

Πλευριτικού τύπου πόνος Χ 0.2 

Οξύς πόνος  Χ 0.3 

Πόνος που μεταβάλλεται με τη 
θέση 

Χ 0.3 

Πόνος που αναπαράγεται στην 
ψηλάφηση 

Χ 0.3 

Εντοπισμένος πόνος κάτω από τη 
θηλή 

Χ 0.8 

Πόνος χωρίς επιδείνωση  στην 
έντονη σωματική προσπάθεια 

Χ 0.8 

 

Ο τρίτος καρδιακός τόνος φαίνεται να συνδέεται αξιόπιστα με έμφραγμα 

μυοκαρδίου. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι κομβική εξέταση και πρέπει να είναι 

διαθέσιμο εντός 10 min από την πρώτη επαφή του ασθενούς με το ιατρικό ή 

παραϊατρικό προσωπικό. Η διάγνωση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος στην κλινική 
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πράξη δεν είναι πάντα μια εύκολη υπόθεση. Στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη η  

πλειοψηφία των ασθενών με θωρακικό άλγος έχει φυσιολογικό ΗΚΓ. Ο συνδυασμός 

ιστορικού, ηλεκτροκαρδιογράφηματος και βιοδεικτών (π.χ. τροπονίνη Ι) είναι 

απαραίτητος για τη λήψη κλινικών αποφάσεων. Η τροπονίνη είναι εξαιρετικά 

ευαίσθητος δείκτης μυοκαρδιακής νέκρωσης. Η αύξησή της όμως επηρεάζεται από 

μια πληθώρα παραγόντων όπως νεφρική ανεπάρκεια, ηλικία, καρδιακή 

ανεπάρκεια, ταχυαρρυθμίες, σήψη, μυοκαρδίτιδα, πνευμονική εμβολή, αγγειακό 

εγκεφαλικό επεισόδιο, αμυλοείδωση κ.ά. 

 

2. Οξύς διαχωρισμός αορτής 

Περισσότερα στοιχεία περιγράφονται στο Ε-Book ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, κεφάλαιο 9 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΟΡΤΗΣ, ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ 
ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ». Αιφνίδιο, έντονο άλγος με μεταναστευτικό χαρακτήρα θέτει την 
υποψία αορτικού διαχωρισμού, ιδίως όταν συνυπάρχει με νευρολογικά 
συμπτώματα και με γνωστή νόσο της αορτής ή οικογενειακό ιστορικό αορτικής 
νόσου. Στην ακτινογραφία θώρακος, η αύξηση του μεγέθους της αορτής με διπλή 
παρυφή θέτει την υποψία διαχωρισμού. Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα βοηθά 
στη διάγνωση, ενώ συχνά θα απαιτηθεί διοισοφάγειο υπερηχογράφημα ή/και 
αξονική τομογραφία. Ο έλεγχος των  Δ-διμερών (D-Dimers) έχει χρησιμότητα μόνο 
για αποκλεισμό της πάθησης σε ασθενείς με χαμηλή υποψία. Ασθενείς με 
διαχωρισμό της ανιούσης αορτής κατά κανόνα χρειάζονται χειρουργική 
αντιμετώπιση ενώ όταν διαχωρίζεται μόνο η κατιούσα αορτή η θεραπεία είναι 
κυρίως συντηρητική.  
 

3. Περικαρδίτιδα / Μυοκαρδίτιδα 

Στην περικαρδίτιδα ο πόνος επηρεάζεται από την αναπνοή και βελτιώνεται με την 

προς τα εμπρός θέση. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα παρουσιάζει ταχυκαρδία, 

ανάσπαση του ST διαστήματος χωρίς ειδική κατανομή, και κατάσπαση του PQ 

διαστήματος. Η αύξηση των καρδιακών ενζύμων υποδηλώνει συνυπάρχουσα 

μυοκαρδίτιδα. Στη μυοκαρδίτιδα, οι ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλαγές μπορεί να  

είναι μη ειδικές και συχνά υπάρχει πρόσφατη επίδραση λοιμογόνου παράγοντα 

(ιογενής λοίμωξη) ή τοξινών στο μυοκάρδιο. Ο κίνδυνος στην οξεία φάση είναι ο 

αιφνίδιος θάνατος από αρρυθμίες.  

4.Περικαρδικός επιπωματισμός 

Υποψία περικαρδικού επιπωματισμού έχουμε σε ασθενείς με καρδιακό άλγος 

σταδιακής έναρξης, με προεξάρχον σύμπτωμα τη δύσπνοια και με φυσιολογικό 

αναπνευστικό ψιθύρισμα. Παρατηρείται διάταση των σφαγιτίδων και σημεία 

χαμηλής καρδιακής παροχής, ενώ στο ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφονται 

χαμηλά δυναμικά και ηλεκτρική εναλλαγή. Οι καρδιακοί τόνοι είναι βύθιοι και η 

ακτινογραφία θώρακος μπορεί να δείξει διάταση της αριστερής κοιλίας. Από το 
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ιστορικό αναζητούμε: καρκίνο (πνεύμονα, μαστού), ιδιοπαθή περικαρδίτιδα και 

φυματίωση. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με υπερηχογράφημα καρδιάς και 

θεραπεία είναι η περικαρδιοκέντηση. Συχνά η αναρρόφηση μικρής ποσότητας 

υγρού ανακουφίζει τον άρρωστο.   

5.Πνευμονική εμβολή 

Υποψία πνευμονικής εμβολής έχουν ασθενείς με δύσπνοια και θωρακικό άλγος, με 

ιστορικό κλινοστατισμού, πρόσφατο χειρουργείο κυρίως ορθοπεδικό, καρδιακή 

ανεπάρκεια, καρκίνο, ιστορικό προηγούμενης πνευμονικής εμβολής, γυναίκες με 

λήψη αντισυλληπτικών δισκίων, κ.ά.  

Η ταχυκαρδία, η αιμόπτυση, το μειωμένο PaO2 και PaCO2 ενισχύουν την 

πιθανότητα πνευμονικής εμβολής. Το υπερηχογράφημα καρδιάς μπορεί να δείξει 

διάταση και επιβάρυνση της λειτουργίας της δεξιάς  κοιλίας. Τα χαμηλά επίπεδα  D 

Dimers αποκλείουν τη νόσο μόνο σε ασθενείς χαμηλής υποψίας. H διάγνωσης της 

πνευμονικής εμβολής γίνεται με αξονική τομογραφία ή σπινθηρογράφημα 

αερισμού αιμάτωσης πνευμόνων. Θεραπεία της πνευμονικής εμβολής είναι η 

κλασική ηπαρίνη ή οι ηπαρίνες μικρού μοριακού βάρους, ενώ θρομβόλυση 

λαμβάνουν οι ασθενείς με αιμοδυναμική επιβάρυνση. 

6.Πνευμοθώρακας 

Περισσότερα για τον πνευμοθώρακα περιγράφονται στο E-Book ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΙΑΤΡΙΚΗ, στο Kεφ. 18 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ/ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ» και 

Κεφ. 19 «ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ».  

Ο πνευμοθώρακας μπορεί να είναι αποτέλεσμα τραύματος ή γνωστής 

πνευμονικής νόσου (π.χ. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, λοιμώξεις, 

καρκίνος) είναι όμως δυνατόν να εμφανιστεί αυτόματα σε υψηλά και αδύνατα 

νεαρά άτομα ιδίως στους άνδρες και στους καπνιστές. Το θωρακικό άλγος 

επιδεινώνεται με τις αναπνευστικές κινήσεις, στην επίκρουση του θωρακικού 

τοιχώματος υπάρχει τυμπανικότητα και στην ακρόαση σύστοιχη σιγή. Η 

ακτινογραφία θώρακος επιβεβαιώνει τη διάγνωση και εκτιμά το μέγεθος του 

πνευμοθώρακα. Τα υπερηχογράφημα πνευμόνων έχει υψηλή ευαισθησία και 

ειδικότητα για τη διάγνωση κυρίως σε ολικό πνευμοθώρακα (https://litfl.com/lung-

ultrasound-pneumothorax/) 

7. Ρήξη οισοφάγου  

Το θωρακικό άλγος εντοπίζεται στερνικά ή ραχιαία και επιδεινώνεται με τις κινήσεις 

του τραχήλου. Μπορεί να συνυπάρχει οίδημα και υποδόριο εμφύσημα τραχήλου, 

πυρετός,  σήψη. Η  παρουσίας αέρα στο μεσαύλιο δεν είναι πάντα εμφανής στην 

ακτινογραφία  θώρακα και απαιτείται αξονική τομογραφία. Συνήθως στο ιστορικό 
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του ασθενούς υπάρχει κάποια ιατρογενής παρέμβαση (αφαίρεση ξένου σώματος, 

διαστολή, χειρισμοί αεραγωγού), τραύμα, εκκολπώματα, κατάποση καυστικών 

ουσιών (θειϊκό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, κ.λπ.), AIDS, γνωστό νεόπλασμα. Είναι 

δυνατόν όμως να συμβεί και αυτόματη ρήξη μετά από έμετο (Mallory-Weiss) ή σε 

σύνδρομο Boerhaave (διατοιχωματική ρήξη οισοφάγου μετά από ισχυρό έμετο). Η 

πάθηση έχει 15% θνητότητα όταν διαγνωστεί το πρώτο 24ωρο, ενώ η 

καθυστερημένη διάγνωση μειώνει τη  επιβίωση στο 50%. 

 

(Β) Νοσήματα μη απειλητικά για τη ζωή που εκδηλώνονται με οξύ 

θωρακικό άλγος 

 

1.Γαστρεντερικά αίτια  

 Σπασμός οισοφάγου: Το άλγος είναι οπισθοστερνικό και μπορεί να 
συνυπάρχει με δυσφαγία και αναγωγές τροφής. Η διάγνωση γίνεται με 
μανομετρία οισοφάγου. 

 Αχαλασία οισοφάγου: Στην αχαλασία παρατηρείται διάταση του μυϊκού 
τμήματος του οισοφάγου και μόνιμη σύσπαση του κάτω οισοφαγικού 
σφιγκτήρα. Οι τροφές λιμνάζουν  και δημιουργούν έλκη.  

 Γαστροοισοφαγική παλλινδρόμηση: Συνυπάρχει δυσκολία στην κατάποση 
και οδυνοφαγία. Τα συμπτώματα σχετίζονται με μεγάλα λιπαρά γεύματα, 
καφέ, αλκοόλ και κατάκλιση.  

 Διαφραγματοκήλη: Συνήθως σε ηλικιωμένους, παχύσαρκους με αυξημένη 
ενδοκοιλιακή πίεση (δυσκοιλιότητα, βήχας) τμήμα του στομάχου εισέρχεται 
στο θώρακα με αποτέλεσμα γαστροοισοφαγική παλλινδρόμηση.  

 Χολολιθίαση - χολοκυστίτιδα. Ο ασθενής παραπονείται για άλγος κυρίως 
στο δεξιό υποχόνδριο. Στην ψηλάφηση αναζητούνται σημεία τοπικής 
ευαισθησίας και αναπηδώσας ευαισθησίας και στον  εργαστηριακό έλεγχο 
στοιχεία φλεγμονής. 

 Παγκρεατίτιδα: Το κοιλιακό άλγος είναι έντονο, βύθιο και διάχυτο. Συχνά 
υπάρχει ιστορικό χολολιθίασης ή αλκοολισμού. Η διάγνωση είναι 
εργαστηριακή (αμυλάση, λιπάση ορού) και απεικονιστική  (αξονική 
τομογραφία άνω κοιλίας). 

 Γαστρίτιδα /έλκος στομάχου: Πολλοί παράγοντες προδιαθέτουν για 
γαστρίτιδα όπως η λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων,  
κατανάλωση αλκοόλ,  κάπνισμα, διατροφικές συνήθειες, ελικοβακτηρίδιο 
του πυλωρού, κ.ά. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι επιγαστραλγία, έμετοι 
και αίσθηση πληρότητας. Ιδιαίτερα συχνή είναι η «λειτουργική  δυσπεψία»,  
δηλαδή, η δυσπεψία χωρίς αποδείξεις οργανικής νόσου.   

Επισημαίνεται ότι η βελτίωση των συμπτωμάτων με γαστροπροστατευτική 
αγωγή δεν είναι ειδική για τη διαφορική διάγνωση της καρδιακής ισχαιμίας. 

 



145 
 

2.Πνευμονικά αίτια  

 Πνευμονία βάσης: Συνυπάρχουν βήχας, πυρετός, κακουχία, επικρουστική 
αμβλύτητα και λευκοκυττάρωση. 

 Πλευριτική συλλογή: Παρατηρείται πόνος στην αναπνοή, βήχας, 
επικρουστική αμβλύτητα, μείωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος, ενώ 
υπάρχουν και ειδικά ακτινογραφικά ευρήματα. 

 Καρκίνος πνεύμονα: Θωρακικό άλγος παρατηρείται στο 20-25% των 
περιπτώσεων καρκίνου, ενώ από το ιστορικό αναζητείται απώλεια βάρους 
και βήχας. Το άλγος σπανίως είναι το μόνο σύμπτωμα του καρκίνου. 

 Πνευμονική υπέρταση: Το άλγος επιδεινώνεται κατά την προσπάθεια και 
συνδυάζεται με  δύσπνοια, πληκτροδακτυλία, διάταση σφαγιτίδων, 
συστολικό φύσημα στην εστία ακρόασης της πνευμονικής βαλβίδας. 

 

3.Μυοσκελετικά αίτια 

 Πλευροχονδρίτιδα: Είναι φλεγμονή του χόνδρου που συνδέει τις πλευρές με 
το στέρνο (2η-5η πλευρά). Η ψηλάφηση αναπαράγει τον πόνο ενώ δεν 
υπάρχει οίδημα. 

 Σύνδρομο άλγους των κατωτέρων πλευρών: Πόνος στο θώρακα ή στην 
κοιλιά, με ευαισθησία κατά την ψηλάφηση του πλευρικού τόξου.  

 Sternalis syndrome: Πόνος στο σώμα του στέρνου που αναπαράγεται κατά 
την ψηλάφηση.  

 Οστεοπορωτικά - νοεπλασματικά κατάγματα.  

4.Ρευματικές νόσοι  

 Ινομυαλγία: Πρόκειται για άτυπα, διάχυτα άλγη. Οι ασθενείς 
παραπονούνται για κακής ποιότητας ύπνο, κόπωση και νοητικές διαταραχές.  

 Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα: Άλγος ράχης για 3μηνες τουλάχιστον, 
σε ηλικίες <45 έτη. Η διάγνωση είναι απεικονιστική και ανοσολογική, ενώ 
συχνά αναπτύσσεται έτη μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.  

 Ψωριασική αρθρίτιδα: Συνήθως παρατηρείται σε ασθενείς που ήδη 
πάσχουν από ψωρίαση χωρίς αυτό να  είναι απαραίτητο. Στον θώρακα, το 
άλγος αφορά σε σημεία όπου οι τένοντες προσφύονται σε οστά.  
 

5.Ψυχολογικά αίτια  

Ασθενείς με θωρακικό άλγος και διαταραχή πανικού είναι συνήθως νέα άτομα με 

προεξέχον το σύμπτωμα της δύσπνοιας, ζάλη και αιμωδία άκρων. Όταν υπάρχει 

κάποιας μορφής κατάθλιψη ή αγχώδης διαταραχή οι ασθενείς δύναται να έχουν 

λειτουργική νευρολογική διαταραχή (σωματομετατρεπτική διαταραχή), όμως σε 

αυτές τις περιπτώσεις συχνότερα είναι τα γαστρεντερικά και ψευδο-νευρολογικά 

συμπτώματα.  
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Οι ασθενείς με διάγνωση θωρακικού πόνου μη καρδιακής αιτιολογίας 

φαίνεται να έχουν επίπεδα άγχους ιδία με εκείνα στους ασθενείς με υποκείμενα 

καρδιακά αίτια.  Παρόλα αυτά, η ψυχοκοινωνική εξέλιξή τους φαίνεται να είναι 

χειρότερη, κάτι που αποδίδεται εν μέρη και στις συχνές ιατρικές επισκέψεις τους 

για άτυπα συμπτώματα. Αξίζει να έχουμε υπόψη ότι στο χώρο του ΤΕΠ συναντούμε 

και ασθενείς που υποκρίνονται θωρακικό πόνο με σκοπό άμεσα οφέλη (π.χ. άδεια 

από την εργασία, αποφυγή σύλληψης, κ.ά.). Σε αυτούς υπάρχει διαφορά στην 

ένταση των συμπτωμάτων σε σχέση με τα αντικειμενικά ευρήματα.  Επίσης, 

σπανιότερα απαντώνται και κάποιοι που συνειδητά προσποιούνται τα συμπτώματα 

με μόνο σκοπό την ανάληψη του ρόλου του ασθενούς (διαταραχή προσποίησης). 

Στη δεύτερη αυτή κατηγορία μπορεί να ανήκουν άτομα υψηλής μόρφωσης που 

κάποιες φορές είναι έτοιμα να υποβληθούν ακόμη και σε επικίνδυνες επεμβάσεις. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1. Για τους ασθενείς με οξύ θωρακικό άλγος ισχύει: 

Α. Απαντάται συχνότερα στους άνδρες.   (Σ) 
Β. Μπορεί να έχουν πνευμονική εμβολή ή περικαρδικό επιπωματισμό όταν έχουν 
δύσπνοια.   (Σ) 
Γ. Μπορεί να έχουν διαχωρισμό αορτής.   (Σ) 
Δ. Εισάγονται στο νοσοκομείο σε ποσοστό 50%.   (Σ) 
Γ. Διαφεύγουν λανθασμένα από το νοσοκομείο, ενώ πάσχουν από οξύ στεφανιαίο 
σύνδρομο σε ποσοστό 0,1 %.   (Λ)  
 
2. Η ακτινογραφία θώρακα σε ασθενείς με θωρακικό άλγος:  

Α. Θέτει την  υποψία εμφράγματος μυοκαρδίου.   (Λ) 

Β. Θέτει την υποψία καρδιακού επιπωματισμού.   (Σ) 

https://orbi.uliege.be/handle/2268/244702
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.021886?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.021886?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
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Γ . Είναι ειδική για τη διάγνωση πνευμονικής εμβολής.   (Λ) 

Δ.  Είναι ειδική για τη διάγνωση αορτικού διαχωρισμού.   (Λ) 

Ε. Δεν είναι αναγκαία.   (Λ) 

 

3. Το οξύ θωρακικό άλγος:  

Α. Είναι ενδεικτικό οξέως στεφανιαίου συνδρόμου όταν αντανακλά στους ώμους. (Σ) 

Β. Μπορεί να μην απαντάται σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα σε ηλικιωμένους.   (Σ) 

Γ. Είναι ενδεικτικό αορτικού διαχωρισμού όταν δεν είναι μεταναστευτικό.   (Λ) 

Δ. Συνεκτιμάται με τους βιοδείκτες αίματος για τη διάγνωση εμφράγματος μυοκαρδίου.   
(Σ) 

Ε. Θεωρείται ότι έχει ψυχολογικά αίτια μόνο εξ αποκλεισμού άλλων αιτιών.   (Σ) 

 

4. Η  αξονική τομογραφία σε ασθενείς με θωρακικό άλγος: 

Α. Πραγματοποιείται πάντοτε σε ασθενείς με θωρακικό άλγος και γνωστή νόσο αορτής.   (Σ) 

Β. Μπορεί να διαφοροδιαγνώσει διαχωρισμό αορτής και πνευμονική εμβολή.  (Σ) 

Γ. Είναι εξέταση εκλογής για καρδιακό επιπωματισμό.  (Λ) 

Δ. Μπορεί να αναδείξει γαστρεντερικά αίτια θωρακικού άλγους.   (Σ) 

Ε. Είναι απαραίτητη σε ασθενείς υψηλής υποψίας για πνευμονική εμβολή μόνο όταν τα Δ-
διμερή (D-Dimers) είναι αυξημένα.   (Λ) 

 

5. Ως προς τα γαστρεντερικά αίτια θωρακικού άλγους ισχύει: 

Α. Ύφεση των συμπτωμάτων με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων σημαίνει γαστρίτιδα ή 
γαστρικό έλκος.   (Λ) 

Β. Είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θωρακικού άλγους.   (Σ)  

Γ. Η ανάδειξη αναπηδώσας ευαισθησίας είναι ενδεικτική οξείας κοιλίας.  (Σ) 

Δ.  Η γνωστή χολολιθίαση αποκλείει την καρδιακή αιτία θωρακικού άλγους.  (Λ) 

Ε.  Η «λειτουργική  δυσπεψία» είναι συχνή αιτία επιγαστραλγίας.   (Σ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

Λουκιανός Ραλλίδης, Καρδιολόγος, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή 

Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 

 

Εισαγωγή 

Τα Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα (ΟΣΣ) αποτελούν οξείες καταστάσεις που 

χαρακτηρίζονται τυπικά από έντονο συσφιγκτικό οπισθοστερνικό πόνο, αλλοιώσεις 

ισχαιμικού τύπου στο ΗΚΓ και αυξημένη θνητότητα αν δεν αντιμετωπισθούν άμεσα.  

 Τα ΟΣΣ ταξινομούνται βάσει της ΗΚΓ εικόνας (ύπαρξη ανάσπασης του 

διαστήματος ST) και της παρουσίας μυοκαρδιακής νέκρωσης, όπως αυτή 

αναδεικνύεται με την παρουσία καρδιακής τροπονίνης σε παθολογικά επίπεδα 

(Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1. Ταξινόμηση οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (ΟΣΣ) 

(1) Έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του διαστήματος ST (ST-segment elevation 

myocardial infarction [STEMI]). Αποτελεί το 25% των ΟΣΣ και πάντοτε υπάρχει 

μυοκαρδιακή νέκρωση. 

 

(2) ΟΣΣ χωρίς εμμένουσα ανάσπαση του διαστήματος ST, το οποίο διακρίνεται σε: 

     (α) ασταθή στηθάγχη (απουσιάζει μυοκαρδιακή νέκρωση) και  

     (β) χωρίς ανάσπαση του διαστήματος ST έμφραγμα μυοκαρδίου (NSTEMI) [εδώ υπάρχει 

μυοκαρδιακή νέκρωση]  

 

Παθοφυσιολογία ΟΣΣ 

Τα ΟΣΣ οφείλονται συνήθως σε ρήξη (ή διάβρωση) ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας 

και επιγενή σχηματισμό θρόμβου. Αν ο θρόμβος αυτός προκαλέσει πλήρη έμφραξη 

της αρτηρίας, διάρκειας >20-30 min, τότε προκύπτει το STEMI, ενώ όταν ο θρόμβος 
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δεν προκαλεί πλήρη έμφραξη οδηγεί συνήθως στο ΟΣΣ χωρίς ανάσπαση του 

διαστήματος ST. 

 

Α. ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ST 

(STEMI) 

Η θνητότητα του STEMI εξακολουθεί να παραμένει υψηλή παρά τη σημαντική 

ελάττωση της ενδονοσοκομειακής θνητότητας χάρη στην ανάπτυξη των Μονάδων 

Εμφραγμάτων και στη γρήγορη επαναιμάτωση με πρωτογενή αγγειοπλαστική 

(Percutaneous Coronary Intervention, PCI) ή θρομβόλυση.  

 

Συμπτώματα 

Η τυπική εκδήλωση χαρακτηρίζεται από πόνο μεγάλης έντασης, συσφιγκτικό, 

οπισθοστερνικό, διάρκειας συνήθως >30 min, που δεν υφίεται με τη λήψη 

υπογλωσσίων νιτρωδών και συνοδεύεται συχνά από ναυτία, έμετο, ωχρότητα και 

εφίδρωση. Αντανακλάσεις του πόνου μπορεί να υπάρχουν στο αριστερό άνω άκρο 

ή και στα δύο άνω άκρα, στον τράχηλο, στην κάτω γνάθο, στους ώμους, στην πλάτη 

ή στο επιγάστριο. Σε ποσοστό 10-20% η κλινική εικόνα είναι άτυπη και μπορεί 

ακόμη και να απουσιάζει ο θωρακικός πόνος π.χ. το STEMI να εκδηλώνεται με οξεία 

δύσπνοια χωρίς πόνο, συγκοπή, κ.λπ. 

 

Κυριότερα σημεία  

Συνήθως απαντούν σε επιπλεγμένα STEMI και είναι τα εξής: 

(1) Υπόταση (συστολική αρτηριακή πίεση-ΣΑΠ <90 mmHg) παρατηρείται σε: 

• Καρδιογενή καταπληξία (shock) συνεπεία μεγάλου STEMI ή μηχανικής 

επιπλοκής (ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος ή ρήξη θηλοειδούς μυός). Επιπλέκει 

το 5-10% των STEMI και έχει θνητότητα ~50% 

• Κατώτερο STEMI με συμμετοχή της δεξιάς κοιλίας (και ιδίως επί χορήγησης 

νιτρωδών).  
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(2) Έντονο ολοσυστολικό φύσημα αριστερά χαμηλά παραστερνικά ± ροίζος (επί 

καταπληξίας εξασθενεί), από ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος (<0,5%). 

Απαιτείται άμεσα ηχωκαρδιογράφημα για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. 

 

(3) Ολοσυστολικό φύσημα στην κορυφή της καρδιάς, ποικίλης εντάσεως από 

οξεία ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας συνεπεία ρήξης κεφαλής θηλοειδούς μυός  

[<2%]. Απαιτείται άμεσα ηχωκαρδιογράφημα για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. 

 

(4) Υγροί ρόγχοι στους πνεύμονες επί αριστερής καρδιακής κάμψης. 

 

Δείκτες μυοκαρδιακής βλάβης  

Οι καρδιακές τροπονίνες δεν έχουν θέση στη γρήγορη διάγνωση του STEMI, η 

οποία πρέπει να στηρίζεται στην κλινική εικόνα και στο ΗΚΓ.  

 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) 

Το ΗΚΓ τυπικά παρουσιάζει ανασπάσεις του διαστήματος  ST που συνήθως έχουν το 

κυρτό προς τα πάνω (Εικόνα 1). Γενικά, η ανάσπαση του διαστήματος ST πρέπει να 

αφορά ≥2 γειτονικές απαγωγές και είναι ≥1 mm. Ειδικά, για τις απαγωγές V2-V3 η 

ανάσπαση πρέπει να είναι ≥2 mm στους άνδρες ≥40 ετών, ≥2,5 mm στους άνδρες 

<40 ετών και ≥1,5 mm στις γυναίκες. Μετά από λίγες ώρες το διάστημα ST 

επανέρχεται στην ισοηλεκτρική γραμμή και παράλληλα αρνητικοποιούνται τα 

κύματα Τ. Τα παθολογικά κύματα Q εμφανίζονται συνήθως μετά από λίγες ημέρες. 
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Εικόνα 1. Απεικονίζεται STEMI κατωτέρου τοιχώματος με συμμετοχή του πλαγίου 

τοιχώματος. Ειδικότερα, παρατηρούνται ανασπάσεις του διαστήματος ST στις απαγωγές II, 

III, aVF (κατώτερο τοίχωμα) και V5, V6 (πλάγιο τοίχωμα). Οι συνοδές κατασπάσεις του 

διαστήματος ST στις απαγωγές V1-V3, I και aVL αποτελούν εικόνα κατόπτρου χωρίς να 

υποδηλώνουν πρόσθετη ισχαιμία. 

 

Παρατηρήσεις στο ΗΚΓ 

(1) Η παρουσία αποκλεισμού του αριστερού σκέλους (LBBB) ή βηματοδοτικού 

ρυθμού καθιστά σχεδόν αδύνατη την ανίχνευση ισχαιμικών αλλοιώσεων και άρα, η 

διαγνωστική του συνδρομή είναι ελάχιστη. 

 

(2) Σε ασθενή με έντονο κλινικό σύνδρομο και κατασπάσεις του διαστήματος ST στις 

προκάρδιες απαγωγές πρέπει να αποκλεισθεί το μεμονωμένο οπίσθιο STEMI. Η 

διάγνωση του μπορεί να γίνει με λήψη των οπίσθιων απαγωγών 

V7-V9 οι οποίες λαμβάνονται στο ίδιο επίπεδο με τη V6 αλλά στην 

οπίσθια αριστερή θωρακική χώρα (βλέπε παρακείμενη εικόνα). 

Ειδικότερα, το ηλεκτρόδιο V7 τοποθετείται στην οπίσθια αριστερή 

μασχαλιαία γραμμή, V8 στη γωνία της αριστερής ωμοπλάτης και 

V9 παρασπονδυλικά. 
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(3) Σε κατώτερο STEMI με χαμηλή ΑΠ επιβάλλεται η λήψη των απαγωγών V1-V6 στη 

δεξιά πρόσθια θωρακική επιφάνεια σε κατοπτρική σχέση με τις αντίστοιχες 

αριστερές προκάρδιες απαγωγές. Αν βρεθεί ανάσπαση του διαστήματος ST ≥0,5 

mm στις V3R-V4R τότε υπάρχει παράλληλα συμμετοχή της δεξιάς κοιλίας και στον 

ασθενή αυτό θα πρέπει να αποφευχθούν «υποτασικά» φάρμακα, π.χ. νιτρώδη. 

 

Aντιμετώπιση STEMI  

Πρώτη ενέργεια μετά τη διάγνωση του STEMI είναι η σύνδεση του ασθενούς με το 

monitor του απινιδιστή για να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του ρυθμού 

και άμεσου απινιδισμού εάν παρουσιαστεί κοιλιακή μαρμαρυγή ή κοιλιακή 

ταχυκαρδία με αιμοδυναμική επιβάρυνση. Η αντιμετώπιση του STEMI 

περιλαμβάνει: 

(1) Οξυγόνο (2-4 L/min) όταν ο κορεσμός με παλμικό οξλυμετρο SpO2  <90%.  

(2) Διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (+ γαστροπροστασία):  

      (α) Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη): η πρώτη δόση (150-300 mg, μη 

εντεροδιαλυτή) μασάται και παραμένει υπογλωσσίως. Ακολούθως χορηγούνται 75-

150 mg/ημέρα. 

      (β) Αναστολείς των υποδοχέων P2Y12 (τικαγρελόρη ή πρασουγρέλη προ PCI 

ή κλοπιδογρέλη προ θρομβόλυσης). Η διάρκεια συγχορήγησης με την ασπιρίνη 

είναι 12 μήνες.  

-Τικαγρελόρη: αρχική δόση φόρτισης 180 mg και ακολούθως 90 mg x 2/ημέρα 

-Πρασουγρέλη: αρχική δόση φόρτισης 60 mg po και ακολούθως 10 mg/ημέρα  

-Κλοπιδογρέλη: αρχική δόση φόρτισης 600 mg (προ PCI) ή 300 mg (προ 

θρομβόλυσης) και ακολούθως 75 mg/ημέρα    

 

(3) Mορφίνη  IV επί εντόνου πόνου.  

 

(4) Αντιπηκτικά 

 - Πριν από πρωτογενή PCI: μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη σε δόση 70-100 U/Kg 

IV bolus  

 - Πριν από θρομβόλυση: ενοξαπαρίνη (30 mg IV και 15 min αργότερα 1 mg x 

2/ημέρα, υποδορίως). 
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(5) Νιτρογλυκερίνη: IV μόνο όταν υπάρχουν σημεία καρδιακής κάμψης ή 

υπέρταση (αρχική δόση 5-10 μg/min). Αποφυγή σε κατώτερα STEMI με συμμετοχή 

της δεξιάς κοιλίας (κίνδυνος πτώσης της ΑΠ). 

 

(6) Διάνοιξη της αποφραγμένης αρτηρίας με πρωτογενή αγγειοπλαστική ή 

θρομβόλυση 

 (α) Πρωτογενής PCI: Υπερτερεί της θρομβόλυσης, όταν το νοσοκομείο έχει τη 

δυνατότητα πραγματοποίησής της, ή εάν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και είναι 

εφικτό, ο ασθενής να διακομισθεί σε νοσοκομείο όπου διενεργούνται πρωτογενείς 

PCI εντός 120 min.  

 (β) Θρομβόλυση: Με αλτεπλάση, ρετεπλάση ή τενεκτεπλάση, όταν δεν υπάρχει 

η δυνατότητα πρωτογενούς PCI στο κέντρο προσέλευσης ή διακομιδής σε 

νοσοκομείο που υπάρχει η δυνατότητα πρωτογενούς PCI εντός 120 min. Η 

χορήγηση της θρομβόλυσης πρέπει να αρχίσει <10-15 min από τη στιγμή της 

διάγνωσης του STEMI. Γενικώς, τα οφέλη της θρομβόλυσης είναι μεγάλα όταν 

χορηγείται εντός 2 ωρών από την εμφάνιση του πόνου. 

Προσοχή! Πριν τη χορήγηση θρομβόλυσης πρέπει να βεβαιωθεί ο ιατρός ότι δεν 

υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις (Πίνακας 2). 

 

(7) Στατίνες: Χορηγούνται σε όλους τους εμφραγματίες (40-80 mg ατορβαστατίνη ή 

20-40 mg ροσουβαστατίνη/ημέρα).  

 

(8) Η χορήγηση β-αναστολέων,  αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της 

αγγειοτασίνης ή ανταγωνιστών της αλδοστερόνης θα γίνει σε επιλεγμένους 

ασθενείς όταν μεταφερθούν στη Μονάδα Εμφραγμάτων. 
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Πίνακας 2. Απόλυτες αντενδείξεις θρομβόλυσης 

1. Ιστορικό ενδοκρανιακής αιμορραγίας ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) αγνώστου 

αιτιολογίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή.  

2 Ισχαιμικό ΑΕΕ εντός των προηγούμενων 6 μηνών (εξαιρείται το οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ <4,5 ωρών). 

3. Δυσπλασία εγκεφαλικών αγγείων (π.χ. αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία). 

4. Κακοήθης όγκος του εγκεφάλου (πρωτοπαθής ή μεταστατικός). 

5. Πρόσφατη (<1 μήνα) αιμορραγία από το γαστρεντερικό. 

6. Υποψία οξέος διαχωρισμού αορτής.. 

7. Πρόσφατη (<2 μήνες) ενδοκρανιακή επέμβαση ή επέμβαση στη σπονδυλική στήλη 

8. Γνωστή αιμορραγική διάθεση (εξαιρείται η έμμηνος ρύση). 

9. Πρόσφατο (<3 μήνες) σοβαρό κλειστό τραύμα κρανίου ή προσώπου. 

10. Παρακεντήσεις οργάνων που δεν συμπιέζονται, π.χ. οσφυονωτιαία παρακέντηση τις 

προηγούμενες 24 ώρες. 

11. Σοβαρή αρτηριακή υπέρταση (συστολική αρτηριακή πίεση-ΣΑΠ >180 mmHg και/ή 

διαστολική- ΔΑΠ >100 mmHg μη ανταποκρινόμενη σε επείγουσα αντιυπερτασική αγωγή. 

 

 

Β. ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ST 

(ασταθής στηθάγχη και έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του 

διαστήματος ST) 

 

Κλινική εικόνα 

Ο πόνος έχει τους ίδιους χαρακτήρες με τον πόνο του STEMI με μικρές 

διαφοροποιήσεις, π.χ. μικρότερης έντασης. Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται στη 

διάγνωση της ασταθούς στηθάγχης αφού εδώ δεν υπάρχει μυοκαρδιακή νέκρωση 

και μπορεί το ΗΚΓ να είναι φυσιολογικό. Οι κλινικές εκδηλώσεις της ασταθούς 

στηθάγχης παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 

 

Κλινικά σημεία 

Σε ανεπίπλεκτες περιπτώσεις τα κλινικά σημεία είναι πτωχά.  
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Πίνακας 3 . Κλινικές εκδηλώσεις ασταθούς στηθάγχης 

(1) Στηθάγχη ηρεμίας 

(2) Μέτρια ή σοβαρή στηθάγχη προσφάτου ενάρξεως (<2 μήνες), π.χ. στηθάγχη που 

εκλύεται κατά την άνοδο >1 όροφο 

(3) Crescendo στηθάγχη (πρόσφατη επιδείνωση προϋπάρχουσας σταθερής 

στηθάγχης) 

(4) Μετεμφραγματική στηθάγχη (<2 εβδομάδες από έμφραγμα) 

 
 
ΗΚΓ 
Μεγαλύτερη αξία έχει το ΗΚΓ κατά τη διάρκεια του πόνου που όμως σε ποσοστό 

~25% μπορεί να είναι φυσιολογικό. Πιθανό να ανερευθούν: 

- Kατάσπαση του διαστήματος ST με οριζόντια ή κατιούσα φορά (Εικόνα 2). 

- Aρνητικά κύματα Τ ή επιπέδωση αυτών. Οι μεταβολές του κύματος Τ 

στερούνται ειδικότητας, με εξαίρεση τα βαθιά αρνητικά και συμμετρικά κύματα 

Τ στις προκάρδιες απαγωγές που συχνά υποδηλώνουν στένωση εγγύς στον 

πρόσθιο κατιόντα ή νόσο στελέχους. 

- Παροδική (<20 min) ανάσπαση του διαστήματος ST. 

 

 
 

Εικόνα 2. Παρατηρείται κατάσπαση του διαστήματος ST στις προκάρδιες απαγωγές V2-V6 

(οριζόντια φορά) και στις απαγωγές I και aVL (κατιούσα φορά). Επιπλέον, υπάρχει και 

ανάσπαση του διαστήματος ST στην απαγωγή aVR που συνήθως υποδηλώνει νόσο 

στελέχους ή νόσο 3 αγγείων.  
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Δείκτες μυοκαρδιακής βλάβης 

Από τους δείκτες μυοκαρδιακής βλάβης προτιμάται η καρδιακή τροπονίνη υψηλής 

ευαισθησίας (hs-cTn), λόγω της υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητάς της.  

O προσδιορισμός της μάζας της κρεατινικής κινάσης (CK-MB) έχει θέση 

μόνο αν δεν είναι διαθέσιμη η cTn. Η αξία της cTn είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι 

ασθενείς παρουσιάζονται με άτυπη κλινική εικόνα ή με μη παθολογικό ΗΚΓ και 

κλινικά υπάρχει υποψία ΟΣΣ. Η ανίχνευση μυοκαρδιακής βλάβης/νέκρωσης σε 

ασθενή με ύποπτη κλινική εικόνα θα οδηγήσει σε πρωιμότερη διάγνωση του STEMI 

και ταχύτερη θεραπεία. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται καταστάσεις (καρδιακές και 

εξωκαρδιακές) που συνοδεύονται από αύξηση της cTn. 

 

Πίνακας 4. Κυριότερες καταστάσεις στις οποίες ανευρίσκονται αυξημένα 
επίπεδα καρδιακών τροπονινών  

(1) Μυοκαρδιακή βλάβη συνεπεία ισχαιμίας 

(2) Οξεία μυοκαρδίτιδα ή μυοπερικαρδίτιδα 

(3) Οξεία πνευμονική εμβολή 

(4) Σήψη (~45%) 

(5) Χρόνια νεφρική νόσος 

(6) Οξεία ή χρόνια σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια 

(7) Σύνδρομο Takotsubo (stress cardiomyopathy) 

(8) Καταστάσεις που προκαλούν τύπο 2 εμφράγματος μυοκαρδίου, π.χ. σοβαρή 
αναιμία, καρδιακές αρρυθμίες 

(9) Τραυματισμός καρδιάς (κλειστός ή διατιτραίνων) 

(10) Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ισχαιμικό ή αιμορραγικό) [10-20%] 

(11) Καρδιοτοξικά φάρμακα (αδριαμυκίνη, 5-φθοριο-ουρακίλη κ.λπ.) 

(12) Διηθητικά νοσήματα καρδιάς, π.χ. αμυλοείδωση 

(13) Σοβαρά εγκαύματα (>30% της επιφάνειας του σώματος) 

(14) Ηλεκτρική ανάταξη ή κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα 

(15) Πολύ έντονη σωματική άσκηση 

(16) Ραβδομυόλυση  

 

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (Collet J-P. Eur Heart J, 2020) προτείνει τους 

αλγόριθμους προσδιορισμού της hs-cTn, 0h/1h ή 0h/2h, για την αξιολόγηση 

ασθενών που παρουσιάζονται στο ΤΕΠ με θωρακικό πόνο ύποπτο για ΟΣΣ χωρίς 

ανάσπαση του διαστήματος ST. Ορισμένοι καρδιολόγοι προτιμούν τον αλγόριθμο 
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0h/2h αφού επιτρέπει στον λιγότερο έμπειρο ιατρό να κερδίσει περισσότερο χρόνο 

για την κλινική και ΗΚΓ αξιολόγηση του ασθενούς.  

Οι αλγόριθμοι πρέπει πάντοτε να αξιολογούνται σε συνδυασμό με την κλινική 

και ΗΚΓ εικόνα του ασθενούς.  

Είναι αυτονόητο ότι εάν η κλινική εικόνα είναι ύποπτη για μυοκαρδιακή 

ισχαιμία, ο ασθενής κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο  για περαιτέρω διερεύνηση, 

ακόμη και αν οι αλγόριθμοι προσδιορισμού της cTn έχουν αποκλείσει τη 

μυοκαρδιακή βλάβη. 

Ειδικότερα: 

(1) Αλγόριθμος 0 ώρα/1 ώρα (0h/1h): περιλαμβάνει μετρήσεις της hs-cTn κατά την 

προσέλευση του ασθενούς και 1 ώρα αργότερα. Όταν προσδιορίζεται η hs-cTnT 

(Roche) ο αλγόριθμος διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 (α) αποκλεισμός (rule-out) NSTEMI αν: 

- αρχική hs-cTnΤ <5 pg/mL) ή 

- αρχική hs-cTnΤ <12 pg/mL και η 2η τιμή παρουσιάζει μεταβολή <3 pg/mL  

   

(β) διάγνωση (rule-in) NSTEMI αν: 

- αρχική hs-cTnΤ ≥52 pg/mL ή 

- αρχική τιμή hs-cTnT ≥12 pg/mL και <52 pg/mL και μεταξύ 1ης και 2ης μέτρησης 

υπάρχει μεταβολή ≥5 pg/mL 

 

Για να ισχύσει ο αλγόριθμος αυτός πρέπει να έχουν παρέλθει 3 ώρες από το 

επεισόδιο του πόνου. 

 

(2) Αλγόριθμος 0 ώρα/2 ώρα (0h/2h): περιλαμβάνει μετρήσεις  της hs-cTn κατά 

την προσέλευση του ασθενούς και 2 ώρες αργότερα. Όταν προσδιορίζεται η hs-

cTnT (Roche) ο αλγόριθμος διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

(α) αποκλεισμός (rule-out) NSTEMI αν: 

- αρχική hs-cTnΤ <5 pg/mL ή 

- αρχική hs-cTnΤ <14 pg/mL και η 2η παρουσιάζει μεταβολή <4 pg/mL  

 

(β) διάγνωση (rule-in) NSTEMI αν: 
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- αρχική hs-cTnΤ ≥52 pg/mL ή 

- αρχική τιμή hs-cTnT ≥14 pg/mL και <52 pg/mL και μεταξύ 1ης και 2ης μέτρησης 

υπάρχει μεταβολή ≥10 pg/mL. 

  

 Αντιμετώπιση 

  (1) Οξυγόνο (2-4 L/min) με ρινικούς καθετήρες σε κορεσμό O2 <90% 

  (2) Διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (+ γαστροπροστασία)  

(α) Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη): η πρώτη δόση (150-300 mg, μη 

εντεροδιαλυτή) πρέπει να μασάται και να παραμένει υπογλωσσίως. Aκολούθως, 

συνεχίζεται σε δόση 75-150 mg/ημέρα. 

  

(β) Αναστολείς των υποδοχέων ADP των αιμοπεταλίων - P2Y12 (τικαγρελόρη, 

πρασουγρέλη ή επί αντένδειξης αυτών κλοπιδογρέλη). Η διάρκεια συγχορήγησης 

με την ασπιρίνη είναι 12 μήνες.  

-Τικαγρελόρη: αρχική δόση φόρτισης 180 mg και ακολούθως 90 mg x 2/ημέρα  

-Πρασουγρέλη: αρχική δόση φόρτισης 60 mg po και ακολούθως 10 mg/ημέρα 

-Κλοπιδογρέλη: αρχική δόση φόρτισης 600 mg και ακολούθως 75 mg/ημέρα.  

 

Προσοχή! Αν πρόκειται να διενεργηθεί στεφανιογραφία εντός 24 ωρών πρέπει να 

αποφεύγεται η χορήγηση αναστολέα των υποδοχέων P2Y12 (pre-treatment) για την 

περίπτωση που προκύψουν στεφανιογραφικά ευρήματα που καθιστούν υπερ-

επείγουσα την αορτοστεφανιαία παράκαμψη από τους καρδιοχειρουργούς.  

 

(3) Fondaparinux (2,5 mg/ημέρα) ή ενοξαπαρίνη (1 mg/kg x 2/ημέρα) υποδορίως 

μέχρι τη διενέργεια PCI.   

 

(4) Νιτρογλυκερίνη IV επί πόνου, κάμψης ή αυξημένης ΑΠ (αρχική δόση 5-10 

μg/min). 

 

(5) β-αναστολείς επί απουσίας αντένδειξης (π.χ. μετοπρολόλη σε αρχική δόση 25-

50 mg x 2/ημέρα).   



159 
 

 

(6) Μορφίνη IV επί εμμένοντος πόνου παρά τη χορήγηση νιτρωδών.  

  

(7) Στατίνες ανεξάρτητα από τα επίπεδα χοληστερόλης (40-80 mg ατορβαστατίνη ή 

20-40 mg ροσουβαστατίνη/ημέρα).  

 

(8) Στεφανιογραφία για το ενδεχόμενο διενέργειας επαναιμάτωσης (PCI στο ένοχο 

αγγείο ή ολική επαναιμάτωση με αορτοστεφανιαία παράκαμψη αν το υπαγορεύει η 

στεφανιαία ανατομία). Όλοι οι ασθενείς με NSTEMI πρέπει να καθετηριάζονται 

εντός των πρώτων 24 ωρών και μάλιστα αν παρουσιάζονται με καρδιακή κάμψη 

εντός των 2 πρώτων ωρών. Όμως ασθενείς με ασταθή στηθάγχη χωρίς υποτροπή 

του πόνου και χωρίς αλλαγές στο ΗΚΓ μπορούν να  υποβληθούν σε αναίμακτο 

έλεγχο ισχαιμίας (π.χ. δυναμική ηχωγραφική μελέτη με δοβουταμίνη) προ της 

εξόδου από το νοσοκομείο και ανάλογα με τα ευρήματα να διενεργηθεί καρδιακός 

καθετηριασμός ή να γίνει συντηρητική αντιμετώπιση 

  

(9) Χορήγηση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης ή 

ανταγωνιστών της αλδοστερόνης θα γίνει σε επιλεγμένους ασθενείς όταν 

εισαχθούν στην Καρδιολογική Κλινική. 
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Καρδιαγγειακού Συστήματος. 

 

        
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1.Σχετικά με τις καρδιακές τροπονίνες ισχύει: 

Α. Μπορεί να είναι αυξημένες στο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.  (Σ)    

Β. Αποτελούν ένζυμα του καρδιακού μυϊκού ιστού.  (Λ)    

Γ. Είναι απαραίτητες για τη γρήγορη διάγνωση του STEMI.  (Λ)    

Δ. Μπορεί να είναι αυξημένες στη χρόνια νεφρική νόσο.  (Σ) 

Ε. Εάν κατά την προσέλευση ασθενούς στο ΤΕΠ για διερεύνηση θωρακικού άλγους 

διάρκειας ~20 min προ 3ώρου, η καρδιακή τροπονίνη είναι πολύ χαμηλή (καρδιακή 

τροπονίνη Τ <5 pg/mL) αποκλείεται (rule out) η μυοκαρδιακή νέκρωση/βλάβη.  (Σ)    

 

2.  Σχετικά με την ασταθή στηθάγχη ισχύει: 

Α. Απαιτείται πάντοτε εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο.  (Σ)    

Β. Εάν δεν μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα (<6 ώρες) στεφανιογραφία για το 

ενδεχόμενο αγγειοπλαστικής πρέπει να δοθεί θρομβόλυση.  (Λ)   

Γ. Χαρακτηρίζεται από ήπια αύξηση της καρδιακής τροπονίνης.  (Λ)     

Δ. Οποιαδήποτε στηθάγχη μέτριας βαρύτητας που έχει εμφανιστεί το τελευταίο 2μηνο 

θεωρείται ασταθής στηθάγχη.  (Σ)  

Ε. Χορηγείται διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή για ένα έτος.  (Σ)  

 

3. Ασθενής ηλικίας 65 ετών μεταβαίνει σε Κέντρο Υγείας (ΚΥ) του νομού Κορίνθου με 

εικόνα πρόσθιου STEMI  χωρίς αιμοδυναμική επιβάρυνση. Το ΚΥ απέχει 60 χιλιόμετρα 

από την Κόρινθο: 

Α. Ιδανικά πρέπει να δοθεί θρομβόλυση στο ΚΥ εφόσον δεν υπάρχουν απόλυτες 

αντενδείξεις.  (Σ)  

Β. Εάν υπάρχει σχετική αντένδειξη για θρομβόλυση πρέπει να διακομιστεί σε νοσοκομείο 

των Αθηνών για διενέργεια πρωτογενούς αγγειοπλαστικής.  (Λ)   

Γ. Εάν ο ασθενής αναφέρει ιστορικό εγκεφαλικής αιμορραγίας προ 2ετίας  χωρίς 

υπολειμματική νευρολογική συνδρομή μπορεί να λάβει θρομβόλυση στο ΚΥ.  (Λ)   



161 
 

Δ. Εάν παρουσιάσει κοιλιακή μαρμαρυγή λίγα λεπτά μετά την προσέλευσή του στο ΚΥ και 

απινιδωθεί άμεσα, τα ποσοστά αποκατάστασης του ρυθμού πλησιάζουν το 50%.  (Λ)   

Ε. Εάν παρουσιάσει κοιλιακή ταχυκαρδία στο ΚΥ χωρίς αιμοδυναμική επιβάρυνση, μπορεί 

να επιχειρηθεί ανάταξη με βεραπαμίλη IV.  (Λ)   

 

4. Σχετικά με το ΗΚΓ και τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) ισχύει: 

Α. Στο STEMI η ανάσπαση του διαστήματος ST έχει πάντοτε το κυρτό προς τα πάνω.  (Λ)    

Β. Έντονη στηθαγχική συνδρομή με κατασπάσεις του διαστήματος ST στις προκάρδιες 

απαγωγές V1-V3 πρέπει να εμβάλλουν την υποψία ολικής απόφραξης της περισπωμένης 

αρτηρίας.  (Σ)   

Γ. Ανάσπαση του διαστήματος ST μπορεί να παρατηρηθεί και στην οξεία μυοκαρδίτιδα.  (Σ)  

Δ. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των απαγωγών με ανάσπαση του διαστήματος ST τόσο 

και μεγαλύτερη η έκταση της μυοκαρδιακής ισχαιμίας.  (Σ)  

Ε. Στο ΟΣΣ χωρίς ανάσπαση του διαστήματος ST, το ΗΚΓ μπορεί να είναι φυσιολογικό ακόμη 

και κατά τη διάρκεια του πόνου.  (Σ)  

 

5.  Σχετικά με το STEMI ισχύει:   

Α. Παρουσιάζει ενδονοσοκομειακή θνητότητα ~50%.  (Λ)     

Β. Το κατώτερο STEMI επιπλέκεται συχνότερα από το πρόσθιο STEMI με πλήρη 

κολποκοιλιακό αποκλεισμό.  (Σ)  

Γ. Το πρόσθιο STEMI επιπλέκεται συχνότερα από το κατώτερο STEMI με μηχανική επιπλοκή.  

(Λ)   

Δ. Σε κατώτερο STEMI με συμμετοχή της δεξιάς κοιλίας αντενδείκνυται η χορήγηση 

νιτρωδών.  (Σ)  

Ε. Νιτρώδη IV πρέπει να δίδονται σε όλα τα STEMI μέχρι να γίνει επαναιμάτωση.  (Λ)   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΟΞΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

Ιωάννης Παρίσης, Καρδιολόγος, Καθηγητής Καρδιολογίας-Επείγουσας Ιατρικής, 

Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ 

ΑΤΤΙΚΟΝ 

 

Ορισμός-Επιδημιολογία 

Η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια είναι η αιφνίδια έναρξη ή επιδείνωση συμπτωμάτων 

και σημείων καρδιακής ανεπάρκειας. Είναι κατάσταση απειλητική για τη ζωή, η 

οποία απαιτεί άμεση διαχείριση και θεραπεία και συνήθως, εισαγωγή στο 

νοσοκομείο. Μπορεί να είναι πρώτη εκδήλωση (de novo) (αφορά το 30% των 

ασθενών) ή πιο συχνά είναι απορρύθμιση προϋπάρχουσας χρόνιας καρδιακής 

ανεπάρκειας, λόγω καρδιακής δυσλειτουργίας ή προδιαθεσικών παραγόντων 

(αφορά το 70% των ασθενών). Η μέση ενδονοσοκομειακή θνητότητα της οξείας 

καρδιακής ανεπάρκειας είναι 6-7%.  Η καρδιογενής καταπληξία (cardiogenic shock) 

αφορά μία μειοψηφία των ασθενών με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια (<10%) με 

κυρίαρχη αιτία τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα (στο 80% των περιπτώσεων) και πολύ 

υψηλή ενδονοσοκομειακή θνητότητα (40%)   

 

Προδιαθεσικοί παράγοντες οξείας καρδιακής ανεπάρκειας 

Οι προδιαθεσικοί παράγοντες της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας είναι οι εξής: 

 Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο 

 Ταχυαρρυθμία (κολπική μαρμαρυγή, κοιλιακή ταχυκαρδία) 

 Εκσεσημασμένη αύξηση αρτηριακής πίεσης 

 Μη συμμόρφωση σε δίαιτα (αλάτι) / φάρμακα 

 Λοίμωξη (σήψη, πνευμονία) 

 Βραδυαρρυθμία 

 Τοξικές ουσίες (αλκοόλ) 

 Φάρμακα (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη-ΜΣΑΦ, καρδιοτοξικά 
χημειοθεραπευτικά) 

 Παρόξυνση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας-ΧΑΠ 

 Πνευμονική εμβολή 

 Χειρουργική επέμβαση, περιεγχειρητικές επιπλοκές 

 Αύξηση δραστηριότητας συμπαθητικού, μυοκαρδιοπάθεια επαγόμενη από 
stress 
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 Μεταβολική / ορμονική απορρύθμιση (δυσλειτουργία θυρεοειδούς, 
διαβητική κέτωση, επινεφριδιακή διαταραχή, εγκυμοσύνη) 

 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο-ΑΕΕ 

 Οξεία μηχανική κάκωση: ρήξη μυοκαρδίου (επιπλοκή οξέος στεφανιαίου 
συνδρόμου), αορτικός διαχωρισμός, βαλβιδική ανεπάρκεια, τραύμα 
θώρακος. 

 

Συμπτώματα και σημεία οξείας καρδιακής ανεπάρκειας 

Τα συμπτώματα και σημεία της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Συμπτώματα και σημεία της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ). 

ΤΥΠΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Δύσπνοια Διάταση σφαγιτίδων 
Ορθόπονοια Ηπατοσφαγιτιδικό σημείο 

Παροξυσμική νυχτερινή 
δύσπνοια 3ος καρδιακός τόνος 

Μειωμένη αντοχή στην 
άσκηση 

Μετατόπιση καρδιακής 
ώσης προς τη μασχαλιαία 
περιοχή 

Κόπωση   

Οίδημα άκρων   
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΥΠΙΚΑ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
Νυχτερινός βήχας Αύξηση βάρους 

Συριγμός 
Απώλεια βάρους 
(προχωρημένη ΚΑ) 

Απώλεια όρεξης Καχεξία 
Διανοητική 
σύγχυση/λήθαργος Καρδιακό Φύσημα 
Κατάθλιψη Περιφερικό οίδημα 

Αίσθημα παλμών Υγροί ρόγχοι 

Δύσπνοια Ταχυκαρδία 
Συγκοπή Ταχύπνοια 

  Ηπατομεγαλία, Ασκίτης 

  
Ψυχρά άκρα  
Ολιγουρία 
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Βασικός παρακλινικός έλεγχος 

 Ο βασικός παρακλινικός έλεγχος στο ΤΕΠ περιλαμβάνει τα εξής:  

 Γενική αίματος 

 Βασικός βιοχημικός έλεγχος 

 Τροπονίνη αίματος υψηλής ευαισθησίας (Ι ή Τ) 

 Β τύπου νατριουρητικό πεπτίδιο (BNP)/ΝΤ-proBNP αίματος (πρόδρομο 
μόριο του BNP με μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής) 

 Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

 Ακτινογραφία θώρακος 

 Υπερηχογράφημα καρδιάς και πνευμόνων. 

 

Κλινικοί φαινότυποι οξείας καρδιακής ανεπάρκειας  

Οι κλινικοί φαινότυποι της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας (ΟΚΑ) παρουσιάζονται 
στην Εικόνα 1. 

 

 

Εικόνα 1. Οι κλινικοί φαινότυποι της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας.  (Κατευθυντήριες 
οδηγίες Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την Καρδιακή Ανεπάρκεια 2016)  
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Διαχείριση στο ΤΕΠ  

Η διαχείριση ασθενούς με υποψία οξείας καρδιακής ανεπάρκειας στο ΤΕΠ 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.  

 

 

 

Εικόνα 2. Η διαχείριση ασθενούς με υποψία οξείας καρδιακής ανεπάρκειας στο ΤΕΠ. 
(Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την Καρδιακή 
Ανεπάρκεια, 2016)  
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Αντιμετώπιση οξείας καρδιακής ανεπάρκειας στο ΤΕΠ  

Η αντιμετώπιση της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας στο ΤΕΠ παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 3. 

 

 

Εικόνα 3. Αντιμετώπιση της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας στο ΤΕΠ (Κατευθυντήριες 
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την Καρδιακή Ανεπάρκεια, 2016)  
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ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Η συμφόρηση των πνευμόνων μπορεί να είναι απούσα στην ακτινογραφία 
θώρακος στο 20% των ασθενών. 

 Το υπερηχογράφημα πνευμόνων (παρουσία B-lines αμφοτερόπλευρα +/- 
πλευριτική συλλογή) και οι βιοδείκτες (τροπονίνη και BNP/ΝΤ-proBNP 
αίματος) είναι χρήσιμοι στη διάγνωση και σε αυτούς τους ασθενείς. 
 

 Τα επίπεδα των πεπτιδίων χρησιμοποιούνται κυρίως για τον αποκλεισμό της 
καρδιακής ανεπάρκειας  ( < 100 pg/ml για το BNP  και <300 pg/ml για το  NT-
proBNP ) 

 Η πλειοψηφία των ασθενών με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια ανήκουν στον 
φαινότυπο «θερμός και υγρός» (με περιφερική κυρίαρχα συμφόρηση) και 
θεραπεία εκλογής σε αυτούς τους ασθενείς είναι τα διουρητικά. Η αρχική 
δόση είναι ενδοφλεβίως ισοδύναμη έως διπλάσια αυτής που ελάμβαναν 
από του στόματος πριν την οξεία επιδείνωση. 
 

 Στους ασθενείς με οξύ υπερτασικό πνευμονικό οίδημα, (θερμός-υγρός 
φαινότυπος με πνευμονική κυρίαρχα συμφόρηση), θεραπεία εκλογής είναι 
τα ενδοφλέβια αγγειοδιασταλτικά (νιτρώδη) σε συνδυασμό με μικρές δόσεις 
ενδοφλέβιας φουροσεμίδης. Ο μη επεμβατικός αερισμός (BiPAP/ CPAP) έχει 
ένδειξη στους νορμοτασικούς ή υπερτασικούς ασθενείς με δύσπνοια 
καρδιακής αιτιολογίας και υποξαιμία  και πρέπει να εφαρμόζεται το 
συντομότερο δυνατό. 
 

 Η δοβουταμίνη (βήτα αγωνιστής) είναι το ινότροπο φάρμακο εκλογής σε 
περιπτώσεις με χαμηλή καρδιακή παροχή. 
 

 Η νορ-επινεφρίνη είναι το αγγειοσυσπαστικό φάρμακο εκλογής σε 
περίπτωση αιμοδυναμικής αστάθειας και καρδιογενούς καταπληξίας. 
 

 Η επινεφρίνη πρέπει να αποφεύγεται σε περιπτώσεις καρδιογενούς 
καταπληξίας. Ενδείκνυται μόνο στις περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής στα 
πλαίσια της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ma OJ, Cline DM. Εγχειρίδιο Επείγουσας Ιατρικής, Μέρος 5, Κεφ. 23, Παθήσεις 
Καρδιαγγειακού Συστήματος. Επιμέλεια ελληνικής μετάφρασης Γ. Γερολουκά – 
Κωστοπαναγιώτου, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, American College of 
Emergency Physicians, 2007. 

2. https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-
Chronic-Heart-Failure 

3. http://www.emdocs.net/ed-management-heart-failure-pearls-pitfalls/ 
 

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure
http://www.emdocs.net/ed-management-heart-failure-pearls-pitfalls/
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ασθενής 72 ετών, με ιστορικό υπέρτασης και καρδιακής ανεπάρκειας, προσέρχεται στο 
ΤΕΠ με ορθόπνοια, δύσπνοια. Τα ζωτικά σημεία του είναι ΑΠ 221/112 mmHg, σφύξεις 
108/min, κορεσμός SpO2 90% (στον αέρα). Θεραπεία 1ης εκλογής είναι: 

Α. Ενδοφλέβια νιτρώδη.   (Σ) 

Β. Μεγάλες δόσεις διουρητικών της αγκύλης.  ( Λ) 

Γ. Μη επεμβατικός αερισμός.  (Σ) 

Δ. Ενδοτραχειακή διασωλήνωση.  (Λ) 

Ε. Αναστολείς β- υποδοχέων.  (Λ) 

 

2.Ασθενής άνδρας 69 ετών, με ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας, προσέρχεται λόγω 
δύσπνοιας και οιδημάτων κάτω άκρων. Τα ζωτικά του σημεία είναι ΑΠ 119/88 mmHg, 
σφύξεις 99/min, κορεσμός SpΟ2 95% (στον αέρα). Θεραπεία 1ης εκλογής είναι: 

Α. Διουρητικά της αγκύλης σε διπλάσια δόση από αυτή που λαμβάνει κατ’ οίκον. ( Σ) 

Β. Αναστολείς β- υποδοχέων.  (Λ) 

Γ. Νορ-αδρεναλίνη. (Λ) 

Δ. Αναστολείς διαύλων ασβεστίου. (Λ) 

Ε. Νιτρώδη από του στόματος.  (Λ) 

 

3. Ασθενής άνδρας 62 ετών με γνωστό ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας και χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας προσέρχεται με δύσπνοια. Ποιά απεικονιστική εξέταση 
συστήνεται για την άμεση διαφορική διάγνωση του αίτιου της δύσπνοιας? 

Α. Ακτινογραφία θώρακος.  (Λ) 

Β. Αξονική θώρακος.  (Λ) 

Γ. Υπερηχογράφημα πνευμόνων. (Σ) 

Δ. Σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης. (Λ) 

Ε. Υπερηχογράφημα καρδιάς. (Σ) 

 

4. Ασθενής άνδρας 76 ετών προσέρχεται με δύσπνοια, σύγχυση, ψυχρά, κολλώδη άκρα. 
Τα ζωτικά του σημεία είναι ΑΠ: 81/58 mmHg, σφύξεις 111/min, κορεσμός SpΟ2 90% (στον 
αέρα). Το υπερηχογράφημα καρδιάς διαπιστώνεται κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας 
25%. Ποιά είναι η ενδεικνυόμενη άμεση θεραπεία στο ΤΕΠ? 

Α. Χορήγηση ντομπιουταμίνης. (Σ) 
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Β. Χορήγηση νορ-επινεφρίνης. (Σ) 

Γ. Χορήγηση διουρητικών. (Σ) 

Δ. Χορήγηση επινεφρίνης.  (Λ) 

Ε. Χορήγηση διγοξίνης. (Λ) 

 

5.Σε ασθενή με αδιαφοροποίητης αιτίας δύσπνοια, ποιό από τα παρακάτω ισχύει: 

Α. Τιμή ΝΤ-proBNP > 1000 pg/ml επιβεβαιώνει τη διάγνωση καρδιακής ανεπάρκειας.  (Λ) 

Β. Τιμή ΝΤ-proBNP < 300 pg/ml σχεδόν αποκλείει τη διάγνωση καρδιακής ανεπάρκειας. (Σ) 

Γ. Τιμή ΝΤ-proBNP > 500 pg/ml επιβεβαιώνει τη διάγνωση καρδιακής ανεπάρκειας.  (Λ) 

Δ. Θετική τιμή τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας επιβεβαιώνει τη διάγνωση καρδιακής 
ανεπάρκειας. (Λ) 

Ε. Φυσιολογική τιμή τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας αποκλείει τη διάγνωση καρδιακής 
ανεπάρκειας.  (Λ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ 

Ευτυχία Πολυζωγοπούλου, Παθολόγος - Επειγοντολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Επείγουσας Ιατρικής, Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική 
Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 

Κωνσταντίνα Νταή, Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Κλινική 
Επειγόντων Περιστατικών, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 

Ορισμοί 

Ως «δύσπνοια» ορίζεται το υποκειμενικό αίσθημα δυσχέρειας στην αναπνοή. 
Αποτελεί συχνό αίτιο προσέλευσης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Η 
δύσπνοια αποτελεί διαγνωστική πρόκληση για τον κλινικό γιατρό. Λαμβάνει 
ποικίλους χαρακτήρες και συνήθως, οφείλεται σε νόσους της καρδιάς ή των 
πνευμόνων.  

«Ορθόπνοια» ονομάζεται η δύσπνοια που εμφανίζεται σε ύπτια θέση και 
σχετίζεται κυρίως με ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας, αλλά μπορεί και να 
εμφανισθεί και σε ασθενείς με παράλυση του διαφράγματος ή χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).  

«Παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια» ονομάζουμε την ορθόπνοια που 
αφυπνίζει τον ασθενή και τον αναγκάζει να έρθει σε καθιστή θέση, προκειμένου να 
ανακουφιστεί.  

Η «πλατύπνοια» είναι το αντίθετο της ορθόπνοιας, εμφανίζεται δηλαδή σε 
καθιστή θέση και οφείλεται σε απώλεια του μυϊκού τόνου του κοιλιακού 
τοιχώματος ή σπανιότερα σε δεξιά προς αριστερά επικοινωνία των καρδιακών 
κοιλοτήτων.   

Ως «τρεπόπνοια» χαρακτηρίζεται η δύσπνοια που εμφανίζεται σε 
συγκεκριμένη πλάγια κατακεκλιμένη θέση, οπότε λόγω βαρύτητας αιματώνεται 
περισσότερο το «παθολογικό» ημιθωράκιο. 

Παθοφυσιολογία 

Το αναπνευστικό σύστημα είναι σχεδιασμένο, έτσι ώστε να συμβάλλει στην 
διατήρηση της ομοιόστασης στην ανταλλαγή αερίων και της οξεοβασικής 
ισορροπίας. Οι διαταραχές στην οξυγόνωση και η υπερκαπνία μπορεί να 
προκαλέσουν δύσπνοια. Η ανάπτυξη δύσπνοιας αποτελεί έναν πολύπλοκο 
μηχανισμό που περιλαμβάνει τασεοϋποδοχείς του ανώτερου αεραγωγού, του 
πνεύμονα και του θωρακικού τοιχώματος, καθώς και χημειοϋποδοχείς του 
καρωτιδικού κόλπου και του νωτιαίου μυελού. 
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Επιδημιολογία 

Η δύσπνοια αναφέρεται συχνά ως κύριο ενόχλημα των ασθενών που προσέχονται 

στο ΤΕΠ, ειδικά σε ηλικίες άνω των 65 ετών. Οι πιο συχνές διαγνώσεις στους 

ασθενείς αυτούς με δύσπνοια και σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας (ταχύπνοια 

>25 αναπνοές/min,  κορεσμός οξυγόνου-SpO2 <93% είναι απορρύθμιση καρδιακής 

ανεπάρκειας, πνευμονία, παρόξυνση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, 

πνευμονική εμβολή και βρογχικό άσθμα. 

 

Διαφορική διάγνωση 

Η αρχική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα πιο συχνά και απειλητικά για τη ζωή 

αίτια: 

 Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο 

 Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια 

 Αρρυθμία 

 Καρδιακός επιπωματισμός 

 Πνευμονική εμβολή 

 Πνευμονία ή άλλη λοίμωξη 

 Παρόξυνση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας 

 Κρίση άσθματος 

 Αγγειοοίδημα και αναφυλαξία 

 Δηλητηρίαση (π.χ. μονοξείδιο του άνθρακα) 

 Τραύμα (π.χ. πνευμοθώρακας, αιμοθώρακας) 
 

Ανά οργανικό σύστημα τα σημαντικότερα αίτια είναι: 

1. Απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις του ανώτερου αεραγωγού 

 Ξένο σώμα στην τραχεία (συχνότερα σε μικρά παιδιά). 

 Αγγειοοίδημα: ιδιοπαθές, αλλεργικό, φαρμακευτικό, κληρονομικό, χορήγηση 
ιστικού ενεργοποιητή πλασμινογόνου (tPA) σε ισχαιμικό ΑΕΕ. 

 Αναφυλαξία με ή χωρίς συνοδά σημεία: εξάνθημα, υπόταση, ταχυκαρδία, 
κοιλιακό άλγος, εμέτους, διάρροιες. 

 Λοιμώξεις του φάρυγγα / τραχήλου: επιγλωττίτιδα, κοκκύτης, αμυγδαλίτις, 
περιαμυγδαλικό / οπισθοφαρυγγικό απόστημα, στηθάγχη του Ludwig 
(στοματική λοίμωξη). 

 Tραύμα (αμβλύ ή διατιτραίνον), έγκαυμα ή εισπνοή καπνού (άμεση ανάγκη 
για πρώιμη διασωλήνωση τραχείας). 
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2. Απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις των πνευμόνων 

 Πνευμονική εμβολή (ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου/ υπερπηκτικότητας, 
κλινοστατισμός, πρόσφατο τραύμα ή χειρουργική επέμβαση, κύηση, 
κακοήθης νόσος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή ημιπάρεση, 
αντισυλληπτικά/οιστρογόνα, κάπνισμα), εμβολή λίπους/αμνιακού υγρού. 

 Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (παρόξυνση λοιμώδους αιτιολογίας ή 
πνευμονικά έμβολα σε ποσοστό έως και 25%). 

 Άσθμα (συριγμός, χρήση επικουρικών μυών, σύντομη και διακεκομμένη 
ομιλία, εφίδρωση, σύγχυση, «σιωπηλός» πνεύμονας-κυάνωση-
αναπνευστική ανακοπή). 

 Πνευμοθώρακας και πνευμομεσοθωράκιο (τραυματικός, ιατρογενής, 
αυτόματος σε νέα άτομα με προδιαθεσικούς παράγοντες όπως κάπνισμα, 
οικογενειακό ιστορικό και σύνδρομο Marfan (κληρονομική διαταραχή του 
συνδετικού ιστού, επηρεάζει πολλά όργανα) ή αυτόματος δευτεροπαθής σε 
πνευμονικές νόσους όπως ΧΑΠ, κυστική ίνωση, φυματίωση και ευκαιριακή 
λοίμωξη από Pneumocystis  carinii. 

 Λοίμωξη αναπνευστικού (βήχας, εμπύρετο, πλευριτικό άλγος). 

 Μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα-ARDS (Adult Respiratory Distress 
Syndrome): σηπτική κατάσταση, καταπληξία, σοβαρό τραύμα, εισπνοή 
τοξικών ουσιών, λοίμωξη αναπνευστικού, μεταγγίσεις, υπερδοσολογία. 
Συμπτωματολογία: υποξαιμία και πνευμονικά διηθήματα άμφω. 

 Πνευμονικό και εγκεφαλικό οίδημα λόγω μεγάλου υψομέτρου (High Altitude 
Pulmonary Edema, HAPE και High Altitude Cerebral Edema, HACE): 2-4 
ημέρες μετά από ταχεία άνοδο σε υψόμετρο πάνω από 2.500 m (ξηρός 
βήχας, κόπωση, κεφαλαλγία, εγκεφαλικό οίδημα), λόγω της μειωμένης 
περιεκτικότητας του αέρα σε οξυγόνο με αποτέλεσμα υποξαιμία. 

 Άμεσος τραυματισμός του πνευμονικού παρεγχύματος (θλάση, ρήξη). 

 Πνευμονική αιμορραγία (τραύμα, κακοήθεια, φυματίωση). 

 Πνευμονική βλάβη σχετιζόμενη με το ηλεκτρονικό τσιγάρο ή το άτμισμα (Ε-
Cigarette or Vaping Associated Lung Injury, EVALI) (κυρίως άνδρες κάτω των 
35 ετών μετά από εισπνοή προϊόντων τετραϋδροκανναβινόλης). 

3. Απειλητικά για τη ζωή καρδιακά αίτια 

 Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ηλικιωμένοι, διαβητικοί). 

 Οξεία απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας (καρδιακή ανεπάρκεια με 
διατηρημένο ή ελαττωμένο κλάσμα εξωθήσεως, αορτική στένωση, 
υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια). Συμπτώματα: σοβαρή αρτηριακή 
υπέρταση, ταχύπνοια, τρίζοντες κατά την ακρόαση των πνευμόνων, 
ορθόπνοια, διάταση σφαγιτίδων, τόνος S3, περιφερικά οιδήματα. 

 “Flash” πνευμονικό οίδημα (ισχαιμία, αρρυθμία, υπερτασική κρίση, 
υπερδοσολογία φαρμάκων). 

 Καρδιακή ανεπάρκεια υψηλής παροχής (σοβαρή αναιμία, κύηση, 
ανεπάρκεια θειαμίνης, θυρεοτοξίκωση). Συμπτώματα: ταχυκαρδία, αίσθημα 
παλμών, καρωτιδικό φύσημα, «βουητό» των έσω σφαγιτίδων. 
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 Αρρυθμία (κολπικός πτερυγισμός, κολπική μαρμαρυγή, 2ου και 3ου βαθμού 
κολποκοιλιακός αποκλεισμός, υπερκοιλιακή και κοιλιακή ταχυκαρδία) 

 Βαλβιδική νόσος (στένωση αορτικής βαλβίδας, ανεπάρκεια μιτροειδούς, 
ρήξη τενόντιας χορδής). 

 Καρδιακός επιπωματισμός (τραύμα, κακοήθεια, ουραιμία, φάρμακα, 
λοίμωξη). Συμπτώματα: υπόταση, διατεταμένες σφαγίτιδες, βύθιοι 
καρδιακοί τόνοι, φλεβοκομβική ταχυκαρδία, χαμηλά δυναμικά και 
εναλλασσόμενος άξονας στο ΗΚΓ. 

4. Απειλητικά για τη ζωή νευρολογικά αίτια 

 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: προκαλεί πνευμονία από εισρρόφηση, 
νευρογενές πνευμονικό οίδημα, άπνοια. 

 Νευρομυϊκή νόσος: πολλαπλή σκλήρυνση (σκλήρυνση κατά πλάκας), οξεία 
πολυρριζονευρίτιδα (σύνδρομο Guillain-Barre’), μυασθένεια Gravis, νόσος 
του κινητικού νευρώνα / πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (Amyatrophic 
Lateral Sclerosis, ALS), λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου ή εντεροϊό D68. 

5. Απειλητικά για τη ζωή τοξικά και μεταβολικά αίτια 

 Δηλητηριάσεις: συνηθέστερα από οργανοφωσφορικά, παράγωγα 
πετρελαίου, το ζιζανιοκτόνο paraquat (εμπορικό σκεύασμα Gramoxon), 
αλλαντική τοξίνη. 

 Σαλικυλικά: προκαλούν αναπνευστική αλκάλωση και στη συνέχεια 
μεταβολική οξέωση, πυρετός, ίλιγγος, εμβοές, έμετοι, διάρροιες, πτώση 
επιπέδου συνείδησης. 

 Μονοξείδιο του άνθρακα: προκαλεί υποξυγοναιμία, πνευμονικό οίδημα, 
κεφαλαλγία, κόπωση, θωρακική δυσφορία, μεταβολή επιπέδου 
συνείδησης- οξυμετρία ανεπηρέαστη σε κοινό αναλυτή αερίων αίματος, εάν 
δεν είναι εκ κατασκευής κατάλληλος για μέτρηση καρβοξυαιμοσφαιρίνης). 

 Μεθανόλη-αιθυλενογλυκόλη (σοβαρή μεταβολική οξέωση, αντιρροπιστική 
ταχύπνοια, αναπνευστική κόπωση). 

 Διαβητική κετοξέωση (αντιρροπιστικά στη μεταβολική οξέωση, πολυουρία, 
πολυδιψία, πολυφαγία, κόπωση, σύγχυση, κοιλιακό άλγος, έμετοι). 

 Σηπτική κατάσταση: λοίμωξη αναπνευστικού ή και αντιρροπιστικά στη 
γαλακτική οξέωση. 

 Αναιμία (λόγω μειωμένης μεταφορά και πρόσληψης  οξυγόνου στους 
ιστούς). 

 Οξύ θωρακικό σύνδρομο σε δρεπανοκυτταρική αναιμία (θωρακικό άλγος, 
δύσπνοια, εμπύρετο και πνευμονικά διηθήματα). 

6. Διάφορα άλλα αίτια 

 Καρκίνος του πνεύμονα (απόφραξη βρόγχου, ατελεκτασία, λεμφαγγειακή 
διασπορά, έμβολα, πνευμοθώρακας, πλευριτική συλλογή, περικαρδιακή 
συλλογή-επιπωματισμός). 
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 Πλευριτική συλλογή (καρδιακή ανεπάρκεια, καρκίνος, τραύμα, πνευμονία, 
λοίμωξη, ασκίτης, παγκρεατίτιδα). 

 Παθολογία της κοιλιάς (δυσκολία στην αναπνοή λόγω του έντονου κοιλιακού 
άλγους). 

 Ασκίτης (αύξηση του έργου της αναπνοής λόγω πίεσης του διαφράγματος). 

 Κύηση (αύξηση του κατά λεπτό αερισμού, μείωση της λειτουργικής 
υπολειπόμενης χωρητικότητας, άνοδος του διαφράγματος, αναιμία, αλλά 
και πνευμονική εμβολή, πνευμονικό οίδημα, εμβολή αμνιακού υγρού). 

 Νοσογόνος παχυσαρκία. 

 Αγχώδης διαταραχή (διάγνωση δια αποκλεισμού άλλων παθολογικών 
αιτίων). 

Ιστορικό  

 Πρόσφατο ιστορικό: μη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, πρόσφατη 
λοίμωξη, έκθεση σε ψύχος, αλλεργιογόνα, πρόσφατο χειρουργείο ή τραύμα, 
κλινοστατισμός). 

 Συνοδά συμπτώματα (πυρετός, βήχας, απόχρεμψη, θωρακικό άλγος). 

 Ατομικό αναμνηστικό (καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, άσθμα, προηγούμενα παρόμοια επεισόδια). 

 Προηγούμενη διασωλήνωση τραχείας. 

 Αιφνίδια ή προοδευτική εμφάνιση της δύσπνοιας- χαρακτήρες δύσπνοιας. 

 Βαθμός επιδείνωσης σε σχέση με την καθημερινότητα του ασθενούς. 

 Αιμόπτυση (σοβαρή στένωση μιτροειδούς, πνευμονική εμβολή, φυματίωση, 
κακοήθεια, αντιπηκτικά). 

 Φάρμακα (δόσεις, συμμόρφωση). 

 Κάπνισμα, χρήση τοξικών ή εξαρτησιογόνων ουσιών.  

 Ψυχιατρικές νόσοι. 

Φυσική εξέταση 

 Σημεία ενδεικτικά επικείμενης αναπνευστικής παύσης 

 Πτώση επιπέδου συνείδησης 

 Αναπνευστική κόπωση 

 Κυάνωση 
 

 Σημεία σοβαρής αναπνευστικής δυσχέρειας 

 Εισολκή και χρήση επικουρικών μυών 

 Σύντομος διακεκομμένος λόγος 

 Αδυναμία του ασθενούς να ξαπλώσει (εξαίρεση το «ηπατοπνευμονικό 
σύνδρομο - hepatopulmonary syndrome / intrapulmonary vasodilation», το 
οποίο παρατηρείται σε ασθενείς με τελικό στάδιο ηπατικής ανεπάρκειας, 
κυρίως λόγω κίρρωσης ήπατος, και χαρακτηρίζεται από βελτίωση της 
δύσπνοιας με την κατάκλιση) 

 Εφίδρωση, κολλώδες δέρμα 

 Σύγχυση, διέγερση 
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 Λοιπή κλινική εξέταση 

 Αναπνευστική συχνότητα 

 Οξυμετρία (αναξιόπιστη σε υποθερμία, καταπληξία, μεθαιμοσφαιριναιμία,  
δηλητηρίαση από CO). 

 Ακρόαση (συριγμός, παράταση εκπνοής, τρίζοντες, ρεγχάζοντες, απουσία   
ψιθυρίσματος, ανώμαλος καρδιακός ρυθμός, καρδιακά φυσήματα, S3/ S4 ή 
και βύθιοι καρδιακοί τόνοι). 

 Διάταση σφαγιτίδων/ ηπατοσφαγιτιδικό σημείο. 

 «Παράδοξος σφυγμός»: είναι η ελάττωση > 10 mmHg του μέγιστου σημείου 
(peak) της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά την εισπνοή (σοβαρό άσθμα, 
πνευμονική εμβολή, καρδιακός επιπωματισμός).  

 Επισκόπηση (σημεία υποξαιμίας/υποάρδευσης, αλλεργικής αντίδρασης, 
τραύματος). 

 Άκρα: περιφερικό οίδημα, πληκτροδακτυλία. 
 

Διαγνωστικές εξετάσεις 

1. Απλή ακτινογραφία θώρακος F+P:   

 Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια (μεγαλοκαρδία, αναστροφή αιμάτωσης, 
διάμεσο οίδημα, συμφόρηση, πλευριτικές συλλογές)-λιγότερο ευαίσθητη 
από  υπερηχογράφημα 

 Πνευμονία (πύκνωση) 

 Πνευμοθώρακας (σε ισχυρή υποψία πνευμοθώρακα υπό τάση, παρακέντηση 
χωρίς ακτινογραφία) 

 ΧΑΠ και άσθμα (μεγάλος όγκος πνευμόνων και επιπέδωση του 
διαφράγματος- όταν τα ευρήματα ετερόπλευρα συνηγορητικό ξένου 
σώματος). 

 

2. Υπερηχογράφημα καρδιάς-πνευμόνων-αγγείων 

 Παθολογία της καρδίας (ισχαιμία, πνευμονική εμβολή, επιπωματισμός, 
καρδιακή ανεπάρκεια) 

 Πνευμοθώρακας 

 Πνευμονία 

 Πλευριτική συλλογή 

 Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση 
 

3. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (χρήσιμη η σύγκριση με προηγούμενο) 

 Ισχαιμία (ανάσπαση ST, διαταραχές ST) 

 Πνευμονική εμβολή (S1Q3T3, strain RV) 

 Περικαρδιακή συλλογή (πτώση PR, χαμηλά δυναμικά, εναλλασσόμενος 
άξονας) 

 Αρρυθμία 
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4. Βιοδείκτες 

 Τροπονίνη (διαδοχικές μετρήσεις-διαγνωστικοί αλγόριθμοι)  

 BNP (διάγνωση ή αποκλεισμός απορρύθμισης ΚΑ-αλγόριθμος)  

 Δ-διμερή (D-dimer): έχουν αρνητική προγνωστική αξία για τον αποκλεισμό 
πνευμονικής εμβολής, χαμηλής ή μέτριας πιθανότητας.  

 Ανάλυση αερίων αρτηριακού /φλεβικού αίματος (δεδομένης της αξιοπιστίας 
της οξυμετρίας-SpO2, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αέριο φλεβικού 
αίματος για τη μέτρηση του pH και pCO2 ή ακόμη και καπνογράφος για την 
καταγραφή του τελοεκπνευστικού CO2) 

 

5. Άλλα: 

 Αξονική τομογραφία θώρακος (πνευμονική εμβολή, πνευμονία, κακοήθεια, 
πνευμονικό οίδημα). 

 Σπινθηρογράφημα αερισμού/αιμάτωσης σε σταθερούς ασθενείς 
ακατάλληλους για αξονική αγγειογραφία πνευμόνων (CT pulmonary 
angiography, CTPA), με φυσιολογική α/α θώρακος. 

 Σπιρομέτρηση 
- Mέτρηση μέγιστης εκπνευστικής ταχύτητας ροής (Peak Expiratory Flow 

rate, PEFR) (για τη διαφορική διάγνωση δύσπνοιας καρδιακής 
/πνευμονικής αιτιολογίας και τον καθορισμό της σοβαρότητας της 
ασθματικής κρίσης, καθώς και λειτουργικές δοκιμασίες αναπνοής (όχι 
τόσο πρακτικές στο χώρο του ΤΕΠ). 

- Μέτρηση αρνητικής εισπνευστικής ισχύος (Negative inspiratory force, 
NIF) και δυναμική ζωτική χωρητικότητα (Forced Vital Capacity, FVC) παρά 
την κλίνη του ασθενούς για τη διάγνωση νευρομυϊκών ή μυοσκελετικών 
νοσημάτων. 

 

Αντιμετώπιση 

(α) Άμεσες παρεμβάσεις  

 Χορήγηση οξυγόνου. 

 Εξασφάλιση ενδοφλέβιας πρόσβασης και λήψη δειγμάτων αίματος. 

 Συνεχής καταγραφή καρδιακού ρυθμού και οξυμετρίας. 

 Εξασφάλιση εξοπλισμού διαχείρισης αεραγωγού. 

 Ταχεία εκτίμηση βαρύτητας της δύσπνοιας και πιθανών αναστρέψιμων 
αιτίων (πολύ χρήσιμο το υπερηχογράφημα). 
 

(β) Επείγουσα αντιμετώπιση (3 βασικοί στόχοι) 

 Βελτιστοποίηση οξυγόνωσης: στόχος SpO2 94% για τους περισσότερους 
ασθενείς. Σε ασθενείς με ΧΑΠ στόχος 90-94%, ενώ σε οξύ στεφανιαίο 
σύνδρομο χορήγηση όταν SpO2<94%. 
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 Διαχείρηση αεραγωγού και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής (ο μη 
επεμβατικός μηχανικός αερισμός είναι αποτελεσματικός μόνο σε 
απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας και παρόξυνση ΧΑΠ). 

 Αναγνώριση των πιο πιθανών αιτίων και έναρξη θεραπείας (η 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας σημαντικό στοιχείο για την επιβεβαίωση 
της διάγνωσης). 

 Άμεση αντιμετώπιση μεγάλου πνευμοθώρακα / αιμοθώρακα (βλ. Κεφ. 7 του 
παρόντος) 

 

Σφάλματα στη διαχείριση 

 Αποτυχία εξασφάλισης αεραγωγού. 

 Αποτυχία στην αναγνώριση και αντιμετώπιση μη φυσιολογικών ζωτικών 
σημείων ή σημείων επικείμενης κατάρριψης. 

 Εσφαλμένη προσκόλληση σε ένα μεμονωμένο εύρημα για τη διάγνωση. 

 Αποτυχία στην ανάπτυξη κατάλληλης διαφοροδιαγνωστικής προσέγγισης. 

 Ανεπιτυχής καταγραφή της κλινικής πορείας του ασθενούς. 

 Μη διάγνωση πνευμονικής εμβολής ή δηλητηρίασης από μονοξείδιο του 
άνθρακα (CO). 

 Mη αντίληψη της ταχύπνοιας ως επιφαινόμενο άλλης συστηματικής νόσου 
(π.χ. μεταβολικής οξέωσης). 

 Υποτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασης και κατέρρειψη του ασθενούς 
μέσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (π.χ. στο Ακτινολογικό 
Εργαστήριο). 

 Εξιτήριο ασθενούς χωρίς σαφείς οδηγίες και σχέδιο επανεκτίμησης. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1.Πολυτραυματίας εισάγεται στο ΤΕΠ σε αιμοδυναμική αστάθεια μη ανατασσόμενη με τη 
χορήγηση υγρών. Διαπιστώνεται τυμπανικότητα και απουσία αναπνευστικού 
ψιθυρίσματος αριστερά. Ποιά είναι η επόμενη ενέργειά σας? 

Α. Απλή ακτινογραφία θώρακος.  (Λ) 

Β. Αξονική τομογραφία θώρακος.  (Λ) 

Γ. Τοποθέτηση σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης αριστερά.  (Σ) 

Δ. Υπερηχογράφημα πνευμόνων.  (Λ) 

Ε. Χορήγηση αγγειοσυσπαστικών.  (Λ) 

 

2.Ασθενής με γνωστό ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας προσέρχεται στο ΤΕΠ αιτιώμενος 
δύσπνοια. Ποιές εξετάσεις περιλαμβάνονται στο βασικό εργαστηριακό και απεικονιστικό 
έλεγχο? 

Α. Απλή ακτινογραφία θώρακος.  (Σ) 

Β. Νατριουρητικά πεπτίδια-ΑΝΡ.  (Σ) 

Γ. Γενική ούρων.  (Λ) 

Δ. Γενική αίματος.  (Σ) 

Ε. Ουρία-κρεατινίνη.  (Σ) 

 
3. Σε ασθενή με οξύ πνευμονικό οίδημα και υψηλή συστολική αρτηριακή πίεση, ποιά από 
τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη βασική θεραπεία? 

Α. Νιτρογλυκερίνη.  (Σ) 

Β. Πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη.  (Λ) 

Γ. Φουροσεμίδη.  (Σ) 

Δ. Οξυγονοθεραπεία.  (Σ) 

Ε. Σπειρονολακτόνη.  (Λ) 
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4.Ποιά από τα παρακάτω είναι συνηγορητικά υπέρ πνευμονικής εμβολής σε ασθενή με 
δύσπνοια? 

Α. Φλεβοκομβική ταχυκαρδία.  (Σ) 

Β. Πολυουρία.  (Λ) 

Γ. Συγκοπή.  (Σ) 

Δ. Αιμόπτυση.  (Σ) 

Ε. Επιγαστραλγία.  (Λ) 

 

5. Η χρήση μη επεμβατικού αερισμού ενδείκνυται σε: 

Α. Οξύ πνευμονικό οίδημα.  (Σ) 

Β. Αυτόματο πνευμοθώρακα.  (Λ) 

Γ. Παρόξυνση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας-ΧΑΠ.  (Σ) 

Δ. Κώμα (Λ) 

Ε. Εισρρόφηση ξένου σώματος.  (Λ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 
ΣΤΟ ΤΕΠ 

 

Γεώργιος Τσιβγούλης, Νευρολόγος, Καθηγητής Νευρολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή 
Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ   
 
Λίνα Παλαιοδήμου, Νευρολόγος, Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Ιατρική 
Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ   
 
 

Εισαγωγή 

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) αποτελούν μία από τις πρώτες αιτίες 
θνητότητας και αναπηρίας παγκοσμίως. Tα τελευταία 30 χρόνια έχουν αναπτυχθεί 
νέες αποτελεσματικές θεραπείες επαναιμάτωσης στο οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ, οι οποίες 
περιλαμβάνουν την ενδοφλέβια θρομβόλυση και τη μηχανική θρομβεκτομή. 
Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των εν λόγω θεραπειών στην τελική αποκατάσταση 
του ασθενούς είναι χρόνο-εξαρτώμενη και για το λόγο αυτό έχει επικρατήσει το 
ρητό «ο χρόνος είναι εγκέφαλος». Ως εκ τούτου, είναι κατανοητό ότι πρέπει να 
οργανωθούν οι διαδικασίες διαχείρισης των ασθενών με οξύ ΑΕΕ, ώστε να λάβουν 
όσο το δυνατόν περισσότεροι ασθενείς την ανάλογη θεραπεία, χωρίς να χάνεται 
πολύτιμος χρόνος.  

 Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) είναι το σημείο εισόδου των 
ασθενών με ΑΕΕ στο νοσοκομείο. Επομένως, η οργάνωση της διαχείρισης, 
διάγνωσης και αντιμετώπισης ξεκινάει από το ΤΕΠ και περιλαμβάνει μία Ομάδα 
ατόμων που αποτελείται από τον ιατρό ΤΕΠ που παραλαμβάνει τον ασθενή, τον 
νευρολόγο με εξειδίκευση στα ΑΕΕ, τον Ακτινολόγο, τον Επεμβατικό 
Νευροακτινολόγο και το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.  

 Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η διάγνωση του ΑΕΕ, τα γενικά μέτρα 
διαχείρισης των ασθενών και ο αλγόριθμος εξειδικευμένης αντιμετώπισης του ΑΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των οξέων θεραπειών επαναιμάτωσης.   

1. Διάγνωση του Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου 

Ως ΑΕΕ ορίζεται κάθε ταχέως αναπτυσσόμενο κλινικό σύνδρομο, που οδηγεί σε 
εστιακή ή γενικευμένη απώλεια της εγκεφαλικής λειτουργίας και έχει αγγειακή και 
μόνο αιτιολογία. Ένα ΑΕΕ μπορεί να είναι είτε ισχαιμικό (ΙΑΕΕ) οφειλόμενο σε 
ύπαρξη θρόμβου ή απόφραξης στις αρτηρίες του εγκεφάλου (περίπου στο 80% των 
περιπτώσεων), είτε αιμορραγικό (ΑΑΕΕ) οφειλόμενο σε ρήξη αγγείου του 
εγκεφάλου και εξαγγείωση αίματος στο εγκεφαλικό παρέγχυμα (12%), είτε να 
αφορά υπαραχνοειδή αιμορραγία με αποτέλεσμα παρουσία αίματος στον 
υπαραχνοειδή χώρο συνηθέστερα από ρήξη ενδοεγκεφαλικού ανευρύσματος (8%). 
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Η διαφοροδιάγνωση μεταξύ των κύριων αυτών τύπων ΑΕΕ μπορεί να γίνει μόνο 
μέσω της αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου.  

 Η παρουσία αίματος απεικονίζεται ως υπέρπυκνη αλλοίωση στην αξονική 
τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό, είτε μέσα στο εγκεφαλικό παρέγχυμα (ΑΑΕΕ), είτε 
στον υπαραχνοειδή χώρο (υπαραχνοειδής αιμοραγία), είτε στο κοιλιακό σύστημα 
(ενδοκοιλιακή επέκταση αιμορραγίας). Χαρακτηριστικά παραδείγματα δίδονται 
στην Εικόνα 1.  

 

Εικόνα 1. Εγκεφαλική Αιμορραγία: Α. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου που απεικονίζει εν τω βάθει 
εγκεφαλική αιμορραγία στα βασικά γάγγλια δεξιά με περιεστιακό οίδημα και πιεστικά φαινόμενα 
επί της μέσης γραμμής. Β. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου που απεικονίζει υπαραχνοειδή 
αιμορραγία με συνοδό ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα δεξιά μετωπιαία. Γ. Αξονική τομογραφία που 
απεικονίζει ενδοεγκεφαλική αιμορραγία με ενδοκοιλιακή επέκταση του αίματος στις πλάγιες κοιλίες 
και μετατόπιση της μέσης γραμμής. Δ. Αξονική τομογραφία που απεικονίζει υπαραχνοειδή 
αιμορραγία με επιπλέον παρουσία αίματος εντός των πλάγιων κοιλιών.  

 

 

Το ΙΑΕΕ απεικονίζεται ως υπόπυκνη αλλοίωση στην περιοχή άρδευσης 
συγκεκριμένων εγκεφαλικών αρτηριών (Εικόνα 2Α). Ωστόσο, στην υπεροξεία φάση, 
μπορούν να απεικονισθούν μόνο ορισμένα πρώιμα σημεία ΙΑΕΕ (Εικόνα 2Β), όπως 
το σημείο υπέρπυκνης αρτηρίας, ο ασαφής διαχωρισμός φαιάς και λευκής ουσίας 
λόγω κυτταροτοξικού οιδήματος και η πρώιμα υπόπυκνη απεικόνιση πέριξ της 
νήσου του Reil ή των βασικών γαγγλίων και κυρίως στην περιοχή του φακοειδούς 
πυρήνα.  
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Εικόνα 2. Ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Α. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου 
που αναδεικνύει υπέρπυκνο σημείο μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας δεξιά, εύρημα ενδεικτικό 
υπέρ υπεροξέος ισχαιμικού ΑΕΕ. Β. Αξονική αγγειογραφία εγκεφάλου που αναδεικνύει 
θρόμβο και σημαντική στένωση στο στέλεχος της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας αριστερά. Γ. 
Αξονική τομογραφία εγκεφάλου που αναδεικνύει υπόπυκνη αλλοίωση κατανομής 
κατώτερου κλάδου της δεξιά μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας, εύρημα υπέρ οξέος ισχαιμικού 
ΑΕΕ. Δ. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου που αναδεικνύει υπόπυκνες αλλοιώσεις αριστερά 
μεταξύ των περιοχών αιμάτωσης πρόσθιας και μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας και μέσης και 
οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας, ενδεικτικές υπέρ ισχαιμικών εμφράκτων στις μεθόριες 
ζώνες.  

 

 

Το παροδικό ισχαιμικό ΑΕΕ (ΠΙΕ) αφορά μία αγγειακής αιτιολογίας 
δυσλειτουργία του εγκεφάλου με διάρκεια μικρότερη από 24 ώρες. Ωστόσο, 
θεωρείται και αυτό επείγουσα κατάσταση που απαιτεί την έγκαιρη διερεύνηση και 
αντιμετώπιση του ασθενή, καθώς το ΠΙΕ συσχετίζεται με εγκατάσταση ΙΑΕΕ εντός 
των επόμενων ημερών. Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου οφείλει να είναι 
αρνητική για οξέα παθολογικά ευρήματα στην περίπτωση των ΠΙΕ. 

 Σαφώς, η κλινική εξέταση προηγείται της απεικόνισης με αξονική 
τομογραφία εγκεφάλου. Ωστόσο, αυτή πρέπει να γίνει έγκαιρα και στοχευμένα. Για 
το λόγο αυτόν προτείνεται η νευρολογική εξέταση με τη χρήση της διεθνούς  
κλίμακας National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) (Πίνακας 1).  

 

 

Πίνακας 1: Κλίμακα NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) 

ΝΙΗSS 
Ημερομηνία εξέτασης: 

 

Επίπεδο Συνείδησης 
 

0=Διαύγεια 
1=Λήθαργος με εύκολη αφύπνιση και διαύγεια κατόπιν λεκτικού ερεθίσματος 
2=Αφύπνιση μετά από ισχυρά επώδυνα ερεθίσματα - εμβροντησία  
3=Βαθύς ύπνος / αδύνατη αφύπνιση/ καθόλου κίνηση ή αυτόματες κινήσεις 
απεγκεφαλισμού ή αποφλοίωσης 

 

Προσανατολισμός 
 

ως προς το χρόνο (ποιο μήνα έχουμε) και τον εαυτό (πόσων χρονών είσαι) 
 
0=Ορθή απάντηση σε όλες τις 3 ερωτήσεις 
1=Ορθή απάντηση σε 2 από τις 3 ερωτήσεις (διασωληνωμένος, βαριά δυσαρθρία ) 
2=Ορθή απάντηση σε 1 από τις 3 ερωτήσεις ή καμιά ορθή (αφασία, εμβροντησία, 
κώμα) 

 

Εκτέλεση εντολών 
 

1. άνοιξε και κλείσε τα μάτια σου 
2. σφίξε και άνοιξε το μη παρετικό σου χέρι 
0=Εκτέλεση όλων των εντολών 
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1=Εκτέλεση μερικών εντολών 
2=Καμία εκτέλεση εντολών 
 
(αν ο ασθενής δεν μπορεί να εκτελέσει ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να δείξει στον 
ασθενή την εκτέλεση του παραγγέλματος και να του ζητήσει να εκτελέσει ξανά το 
παράγγελμα) 

Neglect 
 

0=Φυσιολογικά ευρήματα 
1=Μερικό (οπτικό, ακουστικό ή απτικό) 
2=Περισσότερες της μιας ποιότητες προσβεβλημένες 
 
Προσοχή: Αν διαπιστωθεί οπτικό neglect σκοράρουμε αυτόματα 1 και στην 
Όραση/Οπτικά πεδία 

 

Δυσαρθρία 
 

0=Φυσιολογική ομιλία 
1=Ήπια δυσαρθρία 
2=Αναρθρία, ακατανόητη ομιλία 
9. Διασωλήνωση 

 

Αφασία 
 

0=Χωρίς διαταραχές λόγου 
1=Ήπιες διαταραχές κατονομασίας 
2=Βαριά αφασία (περισσότερο από ναι/όχι) 
3=Μόνο ναι/όχι – Σφαιρική αφασία- ‘Έλλειψη κατανόησης προφορικού λόγου 
(κωματώδης ασθενής παίρνει αυθαίρετα 3) 
Προσοχή: σε διασωληνωμένο ασθενή του ζητάμε να γράψει για να εκτιμήσουμε την 
αφασία 
 

 

Οφθαλμοκινητικότητα 
 

Εξετάζονται μόνο οι οριζόντιες συζυγείς οφθαλμικές κινήσεις. 
0=Χωρίς διαταραχές 
1= περιφερική πάρεση ΙΙΙ, ΙV, VI εγκεφαλικής συζυγίας 
1= Συζυγής απόκλιση βλέμματος με δυνατότητα επαναφοράς στη μέση γραμμή είτε 
εκούσια είτε με τη δοκιμασία του οφθαλμοκεφαλικού αντακλαστικού 
2=Συζυγής απόκλιση βλέμματος με αδυναμία επαναφοράς στη μέση γραμμή. 
Κατάργηση οριζόντιων συζυγών οφθαλμικών κινήσεων 

 

                                                                                                           Όραση / Οπτικά πεδία 
 

0=Φυσιολογική 
1=Μερική έκπτωση οπτικών πεδίων (τεταρτοκυκλική ανοψία, οπτικό neglect) 
2=Πλήρης έκπτωση οπτικών πεδίων (ομώνυμη ημιανοψία) 
3=Τύφλωση 

 

Πρόσωπο 
 

Σε κωματώδεις ή μη συνεργάσιμους ασθενείς εξετάζεται το προσωπικό νεύρο μετά 
από επώδυνα ερεθίσματα 
 
0=Φυσιολογικό 
1=Ήπια πάρεση (κατώτερο προσωπικό) 
2=Πλήρης πάρεση κατωτέρου προσωπικού 
3=Πλήρης πάρεση κατωτέρου και ανωτέρου προσωπικού 

 

Αισθητικότητα 
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0=Φυσιολογική 
1=Ήπια υποκεμενική υπαλγησία 
2=Πλήρης αναισθησία, αναλγησία στο ήμισυ του σώματος 
 
Προσοχή: Κωματώδεις ή τετραπληγικοί ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στον 
προφορικό λόγο σκοράρονται αυθαίρετα ως 2. Επίσης ασθενείς με έμφρακτα του 
στελέχους με αμφο/πλευρες διατ/χες αισθητικότητας σκοράρονται αυθαίρετα ως 2. 

Συνέργεια 
 

Σε κωματώδεις ή μη συνεργάσιμους ή παράλυτους ασθενείς η συνέργεια σκοράρεται 
αυθαίρετα ως 0.  
 
0=Χωρίς αταξία 
1=Αταξία άνω ή κάτω άκρου 
2=Αταξία άνω και κάτω άκρου 

 

Μυϊκή ισχύς ΔΕ άνω άκρου 
 

(Barre 10 sec, 90 μοίρες σε καθιστή θέση, 45 μοίρες σε ύπτια θέση) 0=Φυσιολογικό ή 
πρηνισμός 
 
1=Ελαφρά πτώση εντός 10 sec (χωρίς να ακουμπάει στο κρεβάτι) 
2=Ελαφρά κίνηση υπερνικώντας τη βαρύτητα (αλλά πέφτει και ακουμπάει το  κρεβάτι 
εντός 10 sec) 
3=Κίνηση χωρίς υπερνίκηση της βαρύτητας 
4=Καμιά κίνηση 

 

Μυϊκή ισχύς ΔΕ κάτω άκρου 
 

(Barre 10 sec, 90 μοίρες σε καθιστή θέση, 45 μοίρες σε ύπτια θέση)  
 
0=Φυσιολογικό ή πρηνισμός 
1=Ελαφρά πτώση εντός 10 sec (χωρίς να ακουμπάει στο κρεβάτι) 
2=Ελαφρά κίνηση υπερνικώντας τη βαρύτητα (αλλά πέφτει και ακουμπάει το   κρεβάτι 
εντός 10 sec) 
3=Κίνηση χωρίς υπερνίκηση της βαρύτητας 
4=Καμιά κίνηση 

 

Μυϊκή ισχύς ΑΡ άνω άκρου 
 

(Barre 10 sec, 90 μοίρες σε καθιστή θέση, 45 μοίρες σε ύπτια θέση) 0=Φυσιολογικό ή 
πρηνισμός 
 
1=Ελαφρά πτώση εντός 10 sec (χωρίς να ακουμπάει στο κρεβάτι) 
2=Ελαφρά κίνηση υπερνικώντας τη βαρύτητα (αλλά πέφτει και ακουμπάει το   κρεβάτι 
εντός 10 sec) 
3=Κίνηση χωρίς υπερνίκηση της βαρύτητας 
4=Καμιά κίνηση 

 

Μυϊκή ισχύς ΑΡ κάτω  άκρου 
 

(Barre 10 sec, 90 μοίρες σε καθιστή θέση, 45 μοίρες σε ύπτια θέση) 0=Φυσιολογικό ή 
πρηνισμός 
 
1=Ελαφρά πτώση εντός 10 sec (χωρίς να ακουμπάει στο κρεβάτι) 
2=Ελαφρά κίνηση υπερνικώντας τη βαρύτητα (αλλά πέφτει και ακουμπάει το    κρεβάτι 
εντός 10 sec) 
3=Κίνηση χωρίς υπερνίκηση της βαρύτητας 
4=Καμιά κίνηση 
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ΣΥΝΟΛΟ 

Min=0, Max=34 

 

 

Σε κάθε περίπτωση η κλίμακα NIHSS δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως 
την νευρολογική εξέταση, καθώς παρουσιάζει σαφείς αδυναμίες στην περιγραφή 
συμπτωμάτων όπως ο ίλιγγος και η διπλωπία, που συχνά μπορούν να εμφανιστούν 
στα ΑΕΕ οπίσθιας κυκλοφορίας. Παρόλα αυτά, πρέπει να καταβάλλεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια, ώστε η διάρκεια της νευρολογικής εξέτασης να μην ξεπερνά τα 
10 min.     

 Στον ίδιο χρόνο θα πρέπει επίσης να αποκλειστούν και διάφοροι «μιμητές» 
του οξέος ΑΕΕ. Ορισμένες καταστάσεις και παθήσεις που μπορεί να ομοιάζουν με 
ΑΕΕ παρατίθενται στον Πίνακα 2.  

 

Πίνακας 2: Καταστάσεις – Παθήσεις που μιμούνται Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. 

Μιμητές ΑΕΕ 

Επιληπτική κρίση 
Ημικρανία [με αύρα] 

Όγκος 
Απόστημα ή άλλη Ενδοεγκεφαλική Λοίμωξη 

Διαταραχές μεταβολισμού: υπογλυκαιμία, υπεργλυκαιμία, υπονατριαιμία ή ταχεία διόρθωση 
αυτής [κεντρικής γεφυρική μυελίνωση] 

Εγκεφαλοπάθεια Wernicke 
Σύνδρομο MELAS [Mitochondrial Encephalopathy, Lactic Acidosis, and Stroke-like episodes] 

Ίλιγγος περιφερικής αιτιολογίας 
Ογκόμορφη Σκλήρυνση κατά Πλάκας 

Ψυχογενή αίτια 

 

 

Η απεικόνιση με αξονική τομογραφία βοηθάει στη διάγνωση των μιμητών 
(Εικόνα 3). Ωστόσο, συχνά η διαφοροδιάγνωση μπορεί να είναι δύσκολη.  
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Εικόνα 3. Μιμητές ΑΕΕ: A. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου ασθενή με αιφνίδια εμφάνιση 
αριστερής ημιπάρεσης και σύγχυσης, όπου απεικονίζονται υπόπυκνες εστίες δεξιά 
μετωπιαία και βρεγματικά, με τελική διάγνωση ενδοαγγειακό λέμφωμα εγκεφάλου. Β. 
Αξονική τομογραφία εγκεφάλου που αναδεικνύει επιπέδωση των φλοιϊκών αυλάκων στο 
αριστερό ημισφαίριο και μετατόπιση της μέσης γραμμής, ενδεικτικά υπέρ ισόπυκνου 
υποσκληρίδιου αιματώματος αριστερά. Γ. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου που αναδεικνύει 
υπόπυκνη περιοχή αριστερά βρεγματικά με περιεστιακό οίδημα εντοπισμένο μόνο στη 
λευκή ουσία, με τελική διάγνωση εγκεφαλικό απόστημα. Δ. Αξονική τομογραφία 
εγκεφάλου που απεικονίζει υπόπυκνη εστία αριστερά μετωπιαία που σέβεται το φλοιό, με 
τελική διάγνωση οξεία απομυελινωτική εστία σε έδαφος σκλήρυνσης κατά πλάκας.    

 

2. Γενικά Μέτρα Διαχείρισης Ασθενών με ΑΕΕ στο ΤΕΠ 

Με την προσέλευση του ασθενή στο ΤΕΠ, γίνεται προσπάθεια για αποκόμιση όσο το 
δυνατόν περισσότερων πληροφοριών, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναγνώριση της 
ώρας έναρξης του επεισοδίου. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν είναι σε θέση να 
δώσει μόνος του το ιστορικό, τότε αναγνωρίζεται ως η ώρα έναρξης του επεισοδίου 
η τελευταία στιγμή που οι οικείοι του τον είδαν καλά. Για παράδειγμα, εάν ο 
ασθενής ξύπνησε το πρωί της ίδιας ημέρας έχοντας συμπτώματα συμβατά με ΑΕΕ, 
τότε ως ώρα έναρξης καταγράφεται η ώρα την προηγούμενη νύχτα που έπεσε για 
ύπνο.  

Το προηγούμενο ιστορικό του ασθενή, οι συνυπάρχουσες παθήσεις και η 
λήψη φαρμακευτικής αγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στη λήψη αντιπηκτικών 
φαρμάκων θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση, σπουδαίο ρόλο έχουν οι διασώστες, οι οποίοι 
μπορούν να λάβουν ιστορικό κατά τη διάρκεια της σύντομης εξέτασης στο σπίτι ή 
της διακομιδής και επιπλέον να ειδοποιήσουν το νοσοκομείο πριν ακόμα φτάσουν. 
Η ανάγκη συνεργασίας με τους διασώστες στην επείγουσα κατάσταση της 
αντιμετώπισης ενός ΑΕΕ θα πρέπει να τονιστεί, καθώς ο ρόλος τους μπορεί να είναι 
καθοριστικός. 
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Όλα τα παραπάνω φυσικά και δεν πρέπει να καθυστερούν την αντιμετώπιση 
του ασθενή. Ταυτόχρονα, καλείται η «ομάδα ΑΕΕ» και ξεκινάει η εκτίμηση των 
ζωτικών λειτουργιών, καθώς η διατήρηση της αιμοδυναμικής σταθερότητας είναι 
ύψιστης σημασίας για τον ασθενή. Συστήνεται συνεχής παρακολούθηση του 
κορεσμού οξυγόνου, της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού. Η λήψη της 
αρτηριακής πίεσης προτείνεται να γίνεται και στα δύο χέρια τουλάχιστον μία φορά, 
καθώς η αναντιστοιχία στις τιμές αρτηριακής πίεσης μπορεί να είναι ένδειξη 
διαχωριστικού ανευρύσματος αορτής ως αίτιο του ΑΕΕ. Επίσης, ο συνεχής έλεγχος 
του καρδιακού ρυθμού αποβλέπει στην αναγνώριση αρρυθμιών και πιο 
συγκεκριμένα κολπικής μαρμαρυγής, που είναι ένα συχνό αίτιο καρδιοεμβολικού 
ΙΑΕΕ. Επιπλέον, με τη λήψη ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος είναι δυνατόν να 
αναγνωριστούν ενδείξεις μυοκαρδιακής ισχαιμίας που δύναται να συνυπάρχουν σε 
οξύ ΑΕΕ. Η θερμομέτρηση είναι επίσης απαραίτητη κατά την αρχική εκτίμηση του 
ασθενούς, με στόχο τον αποκλεισμό ενδοκαρδίτιδας, κατάσταση η οποία αποτελεί 
αντένδειξη για ενδοφλέβια θρομβόλυση σε ΙΑΕΕ. Σε κάθε περίπτωση ασθενούς με 
οξεία νευρολογική σημειολογία, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της γλυκόζης και να 
διορθώνεται, καθώς πρώτον οι διαταραχές της γλυκόζης είναι μιμητές ΑΕΕ και 
δεύτερον η υπεργλυκαιμία αποτελεί κακό προγνωστικό δείκτη για την έκβαση 
ασθενών με ΑΕΕ. Τοποθετούνται δύο περιφερικοί φλεβοκαθετήρες και 
λαμβάνονται δείγματα αίματος για γενική εξέταση, πηκτικό έλεγχο, νεφρική και 
ηπατική λειτουργία, ηλεκτρολύτες.  

Ο ασθενής όντας αιμοδυναμικά σταθερός μεταφέρεται για αξονική 
τομογραφία εγκεφάλου, εφόσον έχει ειδοποιηθεί το τμήμα Αξονικού Τομογράφου 
για το περιστατικό, ώστε να δώσει προτεραιότητα.  

 

3. Εξειδικευμένη Αντιμετώπιση του ΑΕΕ στο ΤΕΠ   

Μετά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου τίθεται η διάγνωση και 
στη συνέχεια, η αντιμετώπιση διαφοροποιείται αναλόγως του τύπου του ΑΕΕ. 

       Άλλες προηγμένες τεχνικές απεικόνισης, όπως η αξονική τομογραφία διάχυσης 
και η μαγνητική τομογραφία, δεν αποτελούν αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου, 
ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η διενέργεια αυτών των νευροαπεικονιστικών 
εξετάσεων μπορεί να παρατείνει το χρονικό παράθυρο θεραπεία για ασθενείς με 
ΙΑΕΕ.   

 

3.1 Ισχαιμικό ΑΕΕ 

Στην περίπτωση του ΙΑΕΕ, εφόσον ο ασθενής είναι εντός του θεραπευτικού 
παραθύρου των 4 ½ ωρών από την ώρα έναρξης του επεισοδίου και πληρούνται οι 
απαραίτητες ενδείξεις, δίδεται η θεραπεία με ενδοφλέβια θρομβόλυση με 
αλτεπλάση σε δόση 0.9 mg/kg βάρους σώματος, με μέγιστη δόση τα 90 mg. Το 10% 
της υπολογιζόμενης δόσης δίδεται bolus ενδοφλεβίως, ενώ το υπόλοιπο 90% 
δίδεται στάγδην εντός 60 min. Σε όλη αυτή τη διάρκεια γίνεται συνεχή 
παρακολούθηση των ζωτικών σημείων, ενώ επαναλαμβάνεται η νευρολογική 



188 
 

εξέταση τακτικά. Η κεφαλή του ασθενούς βρίσκεται στις 0 μοίρες. Η αρτηριακή 
πίεση θα πρέπει να διατηρείται κάτω των 185/110 mmHg. Ο αλγόριθμος για τη 
χορήγηση ενδοφλέβιας θρομβόλυσης συνοψίζεται στην Εικόνα 4.  
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Εικόνα 4. Αλγόριθμος Χορήγησης Ενδοφλέβιας Θρομβόλυσης στο οξύ Ισχαιμικό ΑΕΕ. 

 

Νεότερα θρομβολυτικά φάρμακα όπως η τενεκτεπλάση σε δόση 0.25 mg/kg 
βάρους σώματος με μέγιστη δόση τα 25 mg, έχουν δείξει υποσχόμενα 
αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του ΙΑΕΕ, με πλεονέκτημα τη χορήγηση χωρίς την 
ανάγκη συνεχούς έγχυσης και την υψηλή αποτελεσματικότητα έναντι της 
θρόμβωσης μεγάλων ενδοεγκεφαλικών αγγείων.  

 

Απόλυτες αντενδείξεις για ενδοφλέβια θρομβόλυση 

Είναι η παρουσία αίματος στην αξονική τομογραφία, η ενδοκαρδίτιδα, ο 
διαχωρισμός αορτικού τόξου, το υποξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, το ιστορικό 
μεγάλου χειρουργείου το τελευταίο διάστημα, ο πρόσφατος μεγάλος 
τραυματισμός, η λήψη αντιπηκτικών. Συγκεκριμένα στην περίπτωση λήψης των 
αντιπηκτικών υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως σε λήψη ασενοκουμαρόλης 
εάν το INR είναι κάτω του 1.7 μπορεί να δοθεί θρομβόλυση, ή εάν ο ασθενής 
λαμβάνει ετεξιλική δαβιγατράνη (Dabigatran), τότε μπορεί να δοθεί το αντίδοτο και 
έπειτα να χορηγηθεί η θρομβόλυση. Το ιστορικό λήψης αντιαιμοπεταλιακής 
αγωγής, ακόμα και διπλής, δεν αποτελεί αντένδειξη για τη χορήγηση ενδοφλέβιας 
θρομβόλυσης. Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει να ζητείται η γνώμη του 
επιβλέποντος νευρολόγου με εξειδίκευση στα ΑΕΕ.    

  

Ανεπιθύμητες ενέργειες της ενδοφλέβιας θρομβόλυσης  

Οι πιο σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες της ενδοφλέβιας θρομβόλυσης είναι η 
συμπτωματική ενδοκράνια αιμορραγία και το στοματογλωσσικό οίδημα. Η 
συμπτωματική ενδοκράνια αιμορραγία (symptomatic intracranial hemorrhage, sICH) 
είναι η πιο απειλητική επιπλοκή της ενδοφλέβιας θρομβόλυσης. Η πιθανότητα 
ανάπτυξης sICH μετά από ενδοφλέβια θρομβόλυση ποικίλλει από 2% έως 7%.  

 

Σε περίπτωση απόφραξης μεγάλου ενδοκράνιου αγγείου η θεραπεία μπορεί 
να συμπληρωθεί με μηχανική θρομβεκτομή, η οποία πραγματοποιείται στην 
αγγειογραφική σουίτα από ειδική Oμάδα, που περιλαμβάνει επεμβατικό 
νευροακτινολόγο, νευρολόγο, αναισθησιολόγο, καθώς και εξειδικευμένο 
νοσηλευτικό προσωπικό. Η επέμβαση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς να 
έχει προηγηθεί ενδοφλέβια θρομβόλυση, ιδίως στις περιπτώσεις που αυτή 
αντενδείκνυται ή εάν το χρονικό παράθυρο για θρομβόλυση έχει παρέλθει. Τυπικά 
το χρονικό παράθυρο για θρομβεκτομή είναι 6 ώρες από την έναρξη των 
συμπτωμάτων, ενώ αυτό μπορεί να παραταθεί έως και 24 ώρες με τη χρήση 
προηγμένης νευροαπεικόνισης.  
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3.2 Αιμορραγικό ΑΕΕ 
 

Στην περίπτωση του ΑΑΕΕ, οι κύριοι στόχοι της αντιμετώπισης είναι η πρόληψη της 
επέκτασης του αιματώματος και η μείωση του οιδήματος. Αρχικά, πρέπει να γίνει 
δραστική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, με στόχο ΣΑΠ<140 mmHg. Έπειτα, σε 
περίπτωση ενδοκράνιας αιμορραγίας σχετιζόμενη με λήψη αντιπηκτικών ή άλλη 
αιμορραγική διάθεση, συστήνεται η αποκατάσταση της πηκτικότητας με ανάλογους 
παράγοντες. Για παράδειγμα, σε περίπτωση λήψης κουμαρινικών αντιπηκτικών και 
απορρύθμισης INR, πρέπει να δοθούν ενεργοποιημένοι παράγοντες πήξης, φρέσκο 
κατεψυγμένο πλάσμα ή/και βιταμίνη Κ, αναλόγως της διαθεσιμότητας. Αντίστοιχα, 
αν ο ασθενής ελάμβανε ετεξιλική δαβιγατράνη (Dabigatran), πρέπει να γίνει άμεση 
αναστροφή της δράσης του με χορήγηση Idarucizumab. Η χορήγηση αιμοπεταλίων 
συστήνεται επίσης σε ασθενείς με σοβαρή θρομβοπενία.  

Για τη μείωση του οιδήματος, συστήνεται η τοποθέτηση κεφαλής στις 30 
μοίρες, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να χορηγηθούν μαννιτόλη ή υπέρτονα υγρά. Δεν 
συστήνονται κορτικοστεροειδή για την αντιμετώπιση του οιδήματος σχετιζόμενου 
με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται περαιτέρω 
εκτίμηση και από νευροχειρουργό για την πιθανή ανάγκη χειρουργικής 
αποσυμπίεσης ή τοποθέτηση βαλβίδας κοιλιακού συστήματος για την αποφυγή 
υδροκέφαλου.  

 Η συνέχιση της αντιμετώπισης του ασθενή με ΑΕΕ, είτε ισχαιμικό είτε 
αιμορραγικό, απαιτεί νοσηλεία σε καλά οργανωμένη Μονάδα ΑΕΕ ή άλλης 
Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας. Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι η αντιμετώπιση στο 
ΤΕΠ είναι ιδιαίτερα κρίσιμης σημασίας και μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 
τελική έκβαση και λειτουργική αποκατάσταση του ασθενή. Οργανωμένες Ομάδες 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με ύπαρξη συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου 
ενεργειών στο ΤΕΠ θα εξασφαλίσουν την εύρυθμη αντιμετώπιση του ασθενή με 
ΑΕΕ.    
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 

1. Ασθενής 65 ετών μεταφέρεται στο ΤΕΠ με συμπτωματολογία συμβατή με ΑΕΕ. Από την 
εξέταση διαπιστώνονται: αριστερή ημιπάρεση, βαρύτερη στο άνω άκρο (καμία κίνηση 
στο άνω άκρο, ελαφρά κίνηση υπερνικώντας τη βαρύτητα αλλά πέφτοντας στην 
εξεταστική κλίνη στο κάτω άκρο), πτώση γωνίας στόματος αριστερά, ήπια δυσαρθρία και 
αριστερή ομώνυμη ημιανοψία. Ποιά είναι η βαθμολογία στην κλίμακα NIHSS? 

Α. 15   (Λ) 

Β. 5   (Λ) 

Γ. 20  (Λ) 

Δ. 8  (Λ) 

Ε. 10  (Σ) 

 

2.  Για τη διερεύνηση του παραπάνω ασθενή χρειάζεται επειγόντως:  

Α. Μέτρηση ζωτικών σημείων.  (Σ) 

Β. Ηλεκτροκαρδιογράφημα. (Σ) 

Γ. Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.  (Λ) 

Δ. Οσφυονωτιαία Παρακέντηση.  (Λ) 

Ε. Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου.  (Σ) 

 

3.  Ποιές καταστάσεις είναι απόλυτες αντενδείξεις για τη χορήγηση της ενδοφλέβιας 
θρομβόλυσης σε ισχαιμικό ΑΕΕ?  

Α. Λήψη διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής.  (Λ) 

Β. Υποξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.  (Σ) 

Γ. Ισόπυκνο υποσκληρίδιο αιμάτωμα.  (Σ) 

Δ. Λήψη κουμαρινικών αντιπηκτικών. (Λ) 

Ε. Διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής.  (Σ) 

 

4. Ποιοί από τους παρακάτω ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ είναι υποψήφιοι για ενδοφλέβια 
θρομβόλυση?  
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Α. Ασθενής προσέρχεται στο ΤΕΠ στις 11:00 με NIHSS 6 και αναφέρει ο ίδιος έναρξη 
σημειολογίας στις 8.  (Σ)  

Β. Ασθενής μεταφέρεται στο ΤΕΠ στις 16:00 με NIHSS=15 και ο γιος του αναφέρει ότι τον 
βρήκε έτσι στις 15:00. Πριν από αυτό, ο ασθενής εθεάθη τελευταία φορά καλά το ίδιο πρωί 
στις 08:00.  (Λ) 

Γ. Ασθενής ξύπνησε με συμπτώματα στις 07:00 και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 
08:00. NIHSS 12. Το προηγούμενο βράδυ κοιμήθηκε στις 22:00.  (Λ)   

Δ. Ασθενής με συμπτώματα από τις 10:00 προσέρχεται στο ΤΕΠ στις 12:00. Πλέον είναι 
ασυμπτωματικός.  (Λ)  

Ε. Ασθενής με NIHSS 18 διακομίζεται από επαρχιακό νοσοκομείο στο ΤΕΠ του νοσοκομείου 
σας στις 16:00. Το περιβάλλον αναφέρει έναρξη συμπτωματολογίας στις 12:00. (Σ) 

 

5.Τί ισχύει για την αντιμετώπιση του αιμορραγικού ΑΕΕ?  

Α. Δεν χρειάζεται η κλίμακα NIHSS.  (Λ) 

Β. Η αντιμετώπιση είναι πάντα χειρουργική.   (Λ) 

Γ. Ρύθμιση πίεσης ώστε ΣΑΠ< 185 mmHg.  (Λ)  

Δ. Ρύθμιση πίεσης ώστε ΣΑΠ< 140 mmHg.  (Σ) 

Ε. Χορήγηση κορτικοστεροειδών για την αντιμετώπιση του οιδήματος. (Λ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ - ΚΩΜΑ  ΣΤΟ ΤΕΠ  

 

Γεώργιος Τσιβγούλης, Νευρολόγος, Καθηγητής Νευρολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή 
Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ   
 
Λίνα Παλαιοδήμου, Νευρολόγος, Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Ιατρική 
Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ   
 
 

Εισαγωγή 

Οι διαταραχές επιπέδου συνείδησης, συμπεριλαμβανομένου του κώματος, 
οφείλονται σε μία πληθώρα αιτιών που επηρεάζουν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 
[ΚΝΣ] και είναι δυνητικά απειλητικές για τη ζωή. Για το λόγο αυτό, αποτελούν μία 
σημαντική κατηγορία ασθενών που το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών [ΤΕΠ] 
καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα, με τη βοήθεια τόσο των Γενικών Ιατρών και των 
Ιατρών Επειγόντων όσο και των Νευρολόγων και των Νευροχειρουργών. Μάλιστα, 
οι διάφορες, μη τραυματικές διαταραχές επιπέδου συνείδησης είναι μία συχνή 
αιτία προσέλευσης στο ΤΕΠ, με συχνότητα 5-9% όλων των ασθενών που 
προσέρχονται στο ΤΕΠ, ενώ το 2% αυτών βρίσκονται ήδη σε κώμα κατά την 
προσέλευσή τους. Οι ασθενείς αυτοί έχουν υψηλή ενδονοσοκομειακή θνητότητα 
(24-48%).  

   

Ορισμός Διαταραχών Επιπέδου Συνείδησης 

Η διατήρηση της συνείδησης απαιτεί την εγρήγορση και την επίγνωση του εαυτού 
και του περιβάλλοντος. Επομένως, κάθε διαταραχή αυτών μπορεί να οδηγήσει σε 
διάφορους βαθμούς πτώσης του επιπέδου συνείδησης.  

Στη σύγχυση υπάρχει αδυναμία διατήρησης της λογικής ροής της σκέψης και 
των ενεργειών, με υπόστρωμα τη διαταραχή προσοχής.  

Στην υπνηλία, ο ασθενής αφυπνίζεται και ανοίγει τα μάτια εύκολα, σε 
πρόσταγμα ή κούνημα, και δύναται να απαντήσει με λόγο. Ωστόσο, όταν αφεθεί 
μεταπίπτει και πάλι γρήγορα σε κατάσταση ύπνου.  

Στην κατατονία (stupor) υπάρχει ατελής αφύπνιση σε πρόσταγμα ή αλγεινά 
ερεθίσματα και ατελής ή καμία αντίδραση με λόγο.  

H κατάσταση ελάχιστης συνειδητότητας (minimally conscious state) ορίζεται 
ως η σοβαρή έκπτωση της συνείδησης, στην οποία ωστόσο υπάρχει μία ελάχιστη, 
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πλην όμως συγκεκριμένη και αναπαραγώγιμη, συμπεριφορική απόδειξη της 
επίγνωσης του εαυτού ή του περιβάλλοντος.  

Η φυτική κατάσταση ορίζεται ως η διατήρηση του κύκλου ύπνου – 
εγρήγορσης σε έναν ασθενή, χωρίς ωστόσο καμία απόδειξη περαιτέρω διατήρησης 
της επίγνωσης. Η φυτική κατάσταση σπάνια απαντάται ως αιτία προσέλευσης στο 
ΤΕΠ.  

Το κώμα αποτελεί τη σοβαρότερη έκφανση της διαταραχής του επιπέδου 
συνείδησης, κατά το οποίο ο ασθενής δεν εμφανίζει κανένα σημείο εγρήγορσης ή 
επίγνωσης, βρίσκεται με τα μάτια κλειστά και δεν απαντά σε κανένα ερέθισμα του 
περιβάλλοντος, λεκτικό ή αλγεινό. Οι διαφορετικοί βαθμοί έκπτωσης του επιπέδου 
συνείδησης συνοψίζονται στην Εικόνα 1.   

  

    

Εικόνα 1. Βαρύτητα Έκπτωσης Επιπέδου Συνείδησης 

 

 Για την εκτίμηση της βαρύτητας των διαταραχών του επιπέδου συνείδησης 
και για την επικοινωνία μεταξύ θεραπόντων ιατρών, καθώς την παρακολούθηση 
του ασθενούς, χρησιμοποιούνται διάφορες κλίμακες, με πιο διαδεδομένη την 
κλίμακα Γλασκώβης (Πίνακας 1). Βέβαια, δεν αρκεί μόνο η αναφορά στο τελικό 
αποτέλεσμα ενός αριθμού της κλίμακας Γλασκώβης, αλλά πρέπει να παρουσιάζεται 
και το σκορ των επιμέρους παραμέτρων [μάτια, λόγος, κινητική αντίδραση]. 
Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε ορισμένες καταστάσεις, όπως για 
παράδειγμα σε περίπτωση αφασίας λόγω Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου 
(AEE), όπου ο λόγος ουσιαστικά δεν μπορεί να εκτιμηθεί ως συνιστώσα του 
επιπέδου συνείδησης.  
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Παράμετρος Αντίδραση Βαθμός 

Α. Άνοιγμα Ματιών 

Αυθόρμητα 4 

Σε πρόσταγμα 3 

Σε πόνο 2 

Καμία Αντίδραση 1 

Β. Λόγος 

Πλήρως 
προσανατολισμένος 

5 

Συγκεχυμένος 4 

Μόνο κάποιες λέξεις 3 

Ήχοι, βογγητά 2 

Καμία αντίδραση 1 

Γ. Κινητική 
Αντίδραση 

Ακολουθεί εντολές 6 

Εντοπίζει τον πόνο 5 

Κάμψη σε πόνο 
[κανονική απόσυρση] 

4 

Κάμψη αποφλοίωσης 
[παθολογική κάμψη] 

3 

Έκταση απεγκεφαλισμού 2 

Καμία αντίδραση 1 

Σύνολο βαθμών  15 

 

Πίνακας 1: Κλίμακα Γλασκώβης. 

 

 

Αιτιοπαθογένεια 

 Οι υποκείμενοι παθογενετικοί μηχανισμοί των διαταραχών συνείδησης μπορούν 
αδρά να διαχωριστούν στην πρωτοπαθή προσβολή του ΚΝΣ και σε συστηματικές 
αιτίες που δευτεροπαθώς μπορούν να επηρεάσουν τον εγκέφαλο, όπως είναι οι 
μεταβολικές διαταραχές ή η τοξικότητα από φάρμακα. Σε κάθε περίπτωση η 
διάγνωση της υποκείμενης αιτίας πρέπει να γίνει γρήγορα, καθώς η έκβαση των 
ασθενών κρίνεται από την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία και το αποτέλεσμα είναι 
χρόνο-εξαρτώμενο. 

 Η διαφοροδιάγνωση του κωματώδους ασθενούς βασίζεται στα εξής 
στοιχεία: 

1. Κώμα με εστιακό ή πλαγιωμένο νευρολογικό έλλειμμα: 
α. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο [ισχαιμικό ή αιμορραγικό] 
β. Τραύμα 
γ. Χωροκατακτητική εξεργασία [όγκος ΚΝΣ, απόστημα] 
 

2.   Κώμα με σημεία μηνιγγισμού: 
α. Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα 
β. Υπαραχνοειδής αιμορραγία 
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        3.  Κώμα χωρίς εστιακό νευρολογικό έλλειμμα και χωρίς σημεία μηνιγγισμού:  

α. Τοξικές ουσίες, φάρμακα 
β.  Ηπατική ή ουραιμική εγκεφαλικοπάθεια 
γ. Άλλα μεταβολικά αίτια [υποξία, υπερκαπνία, υπονατριαιμία, 
υπεργλυκαιμία, υπογλυκαιμία, υποθερμία, υπερθερμία, διατροφικές 
ελλείψεις όπως ανεπάρκεια θειαμίνης]  
 δ. Eνδοκρινολογικές παθήσεις [επινεφριδιακή ανεπάρκεια, διαταραχές 
θυρεοειδούς, ανεπάρκεια υπόφυσης]  
 ε. Eπιληπτική διαταραχή: μετακριτική κατάσταση [δύναται να εμφανίζεται 
και με εστιακά ελλείμματα όπως είναι το φαινόμενο Todd], επιληπτική 
κατάσταση χωρίς σπασμούς, εκλαμψία. 

Έχοντας υπόψη την παραπάνω αιτιοπαθογένεια, μπορεί κανείς να 
επικεντρώσει την εξέταση και μετέπειτα τη διαχείριση ενός κωματώδους 
ασθενούς στο ΤΕΠ. 

Αιτιοπαθογενετικά, η διαφοροδιάγνωση του ασθενή με έκπτωση επιπέδου 
συνείδησης μπορεί να συνοψιστεί στον Πίνακα 2. Η ανεύρεση της αιτιολογίας του 
κώματος είναι ο πιο σημαντικός στόχος στη διαχείριση του ασθενούς μετά την 
αιμοδυναμική σταθεροποίηση, καθώς η θεραπεία εξατομικεύεται αναλόγως της 
υποκείμενης αιτίας.  
 

Πρωτοπαθής Βλάβη του 
Εγκεφάλου 

Συστηματική Προσβολή και Δευτεροπαθής Βλάβη 
του Εγκεφάλου 

Μιμητές 
Κώματος 

Τοξικά Αίτια Μεταβολικά Αίτια 

Χωροκατακτητική Εξεργασία 
[όγκος, απόστημα] 
Υδροκέφαλος 
Ενδοεγκεφαλική 
Αιμορραγία 
Ισχαιμικό Αγγειακό 
Εγκεφαλικό Επεισόδιο 
Επιληπτική κρίση 

Οπιοειδή  
Υπνωτικές Ουσίες 
Μονοξείδιο του 
Άνθρακα 
Άλλα αφυξιογόνες 
ουσίες 
Αιθυλική Αλκοόλη 
Αντικαταθλιπτικά 
Αντιεπιληπτικά 
Σεροτονινεργικό 
Σύνδρομο 
Κακόηθες Νευροληπτικό 
Σύνδρομο 

Αναπνευστική 
Ανεπάρκεια 
Διαταραχές 
θερμορρύθμισης 
Δυσγλυκαιμία 
Ηλεκτρολυτικές 
διαταραχές 
Λοίμωξη 
Υποθυρεοειδισμός 
Ανεπάρκεια θειαμίνης 
 

Σύνδρομο 
Εγκλεισμού 
Ακινητική αλαλία 
Νευρομυϊκές 
διαταραχές 
Ψυχογενή αίτια 

Πίνακας 2: Αιτιοπαθογένεια του Κώματος. 

 
 

 Ακόμα ένα σημαντικό σημείο είναι η διαφορική διάγνωση του κώματος από 
διάφορες άλλες καταστάσεις που μιμούνται το κώμα. Μεταξύ αυτών των 
καταστάσεων είναι το σύνδρομο εγκλεισμού (locked in syndrome) που προκύπτει 
από αμφοτερόπλευρη βλάβη στην κοιλιακή επιφάνεια της γέφυρας, με αποτέλεσμα 
την πλήρη ακινησία (με διατήρηση μόνο των κάθετων οφθαλμικών κινήσεων και 
των βλεφαρισμών) και πλήρη αναρθρία, αλλά με διατήρηση της εγρήγορσης και της 
συνείδησης. Η ακινητική αλαλία συνηθέστερα προκύπτει από αμφοτερόπλευρες 
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μετωπιαίες βλάβες και έχει ως αποτέλεσμα την αβουλία κίνησης και ομιλίας, ενώ η 
αφύπνιση και η εγρήγορση διατηρούνται.  

Εκτός αυτών, διάφορες νευρομυϊκές διαταραχές, όπως το σύνδρομο 
Guillain-Barre ή η μυασθενική κρίση, μπορεί να εκδηλωθούν με πλήρη 
τετραπάρεση και αδυναμία επικοινωνίας και επομένως να μιμηθούν το κώμα.  

Οι ψυχογενείς εκδηλώσεις με προβαλλόμενες διαταραχές συνείδησης 
αποτελούν διάγνωση εξ’ αποκλεισμού.  
 
 
Εξέταση και Αντιμετώπιση Ασθενούς σε Κώμα στο ΤΕΠ 
 
Η εξέταση του ασθενούς σε κώμα ξεκινάει με τον έλεγχο των ζωτικών σημείων. Η 
υποξαιμία και η υπερκαπνία είναι συχνά αίτια διαταραχών συνείδησης και πρέπει 
γρήγορα να διαγιγνώσκονται και να αντιμετωπίζονται. Επομένως, συστήνεται ο 
έλεγχος του κορεσμού οξυγόνου, καθώς και η μέτρηση των μερικών πιέσεων 
οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα σε δείγμα αρτηριακού αίματος. Σε κάθε 
περίπτωση διαταραχής της ανταλλαγής αερίων, συστήνεται άμεσα η ανάλογη 
διόρθωση με κατάλληλη οξυγονοθεραπεία. Επιπλέον, σε ασθενείς σε κώμα συχνά 
απαιτείται διασωλήνωση τραχείας και μηχανισμός αερισμός, με στόχο την 
προστασία του αεραγωγού από αναγωγή και εισρόφηση. 

Η εκτίμηση του αναπνευστικού μοτίβου μπορεί να βοηθήσει στην 
αναγνώριση της αιτίας της έκπτωσης του επιπέδου συνείδησης:  

 Η αναπνοή τύπου Kussmaul σχετίζεται με καταστάσεις στις οποίες 
παρατηρείται μεταβολική οξέωση.  

 Η αναπνοή τύπου Cheyne-Stokes είναι επίσης παθολογική και 
ενδεικτική της προσβολής του στελέχους.  

 Ο κεντρικός υπεραερισμός ή η άπνοια υπονοεί άμεση 
δυσλειτουργία του εγκεφαλικού στελέχους.   
 

Ακολουθεί ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης. Σε περιπτώσεις υπότασης, 
καταστάσεις όπως η σήψη, η υπογκαιμία, η καρδιακή ανεπάρκεια, η κρίση νόσου 
Addison, αλλά και ορισμένες τοξικές ουσίες μπορεί να σχετίζονται με την έκπτωση 
του επιπέδου συνείδησης. Αντίθετα, σε περιπτώσεις σοβαρής υπέρτασης, πρέπει 
να έχουμε υπόψη την υπερτασικής αιτιολογίας ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, αλλά 
και το σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (posterior reversible 
encephalopathy syndrome – PRES). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ρύθμιση της 
αρτηριακής πίεσης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της κλινικής εικόνας του 
ασθενή.  

Ο έλεγχος του σφυγμού μπορεί να αποκαλύψει βραδυκαρδία ή 
ταχυκαρδία, που ενδεχομένως συνοδεύουν δηλητηρίαση από φάρμακα ή τοξικές 
ουσίες. Επιπλέον, η ταχυκαρδία αποτελεί πρώιμο σημείο καταπληξίας οποιαδήποτε 
αιτιολογίας. Εκτός αυτών, διαταραχές του ρυθμού μπορεί να σχετίζονται με κολπική 
μαρμαρυγή και ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Συστήνεται ο έλεγχος 
των περιφερικών σφύξεων στις κερκιδικές αρτηρίες αμφοτερόπλευρα, με σκοπό την 
πρώιμη εκτίμηση της ύπαρξης διαχωριστικού ανευρύσματος της αορτής. Η 
διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος μπορεί να βοηθήσει επιπλέον στην ανάδειξη 
καρδιογενών αιτίων υποαιμάτωσης εγκεφάλου, μεταβολικών διαταραχών ή να 
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είναι ενδεικτικό λήψης τοξικών ουσιών και φαρμάκων. Για παράδειγμα, το 
παρατεταμένο διάστημα QRS μπορεί να είναι ενδεικτικό δηλητηρίασης με 
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά.  

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας μπορεί επίσης να προσφέρει αρκετά στοιχεία 
για την αποσαφήνιση της αιτίας του κώματος. Η αυξημένη θερμοκρασία μπορεί να 
σχετίζεται με λοίμωξη, η οποία είτε εντοπίζεται στο ΚΝΣ όπως στις περιπτώσεις 
μηνιγγοεγκεφαλίτιδας, είτε εκτός του ΚΝΣ όπως σε περιπτώσεις σηπτικού σοκ ή 
ακόμα και ενδοκαρδίτιδας με επακόλουθες αγγειακές βλάβες στο ΚΝΣ.  

Οι διαταραχές της γλυκόζης είναι από τις συχνότερες αιτίες έκπτωσης 
επιπέδου συνείδησης που απαντάται στο ΤΕΠ. Μάλιστα, στους διαβητικούς 
ασθενείς συχνά απουσιάζουν τα πρώιμα και προειδοποιητικά σημεία 
υπογλυκαιμίας λόγω συνυπάρχουσας νευροπάθειας λεπτών ινών, με αποτέλεσμα η 
έκπτωση του επιπέδου συνείδησης να είναι το πρώτο σύμπτωμα. Η διάγνωση και η 
άμεση αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας είναι εξαιρετικά σημαντικές, καθώς είναι 
μία γρήγορα αναστρέψιμη αιτία κώματος. Αντίθετα, η υπεργλυκαιμία, είτε με τη 
μορφή της διαβητικής κετοξέωσης είτε ως υπεργλυκαιμικό, μη κετοτικό, 
υπερωσμωτικό κώμα πρέπει να διαγνωστεί γρήγορα, αλλά χρήζει περισσότερο 
σταδιακής αντιμετώπισης.    

Εφόσον ελεγχθούν τα ζωτικά σημεία και σταθεροποιηθεί ο ασθενής, η 
φυσική εξέταση γίνεται πιο αναλυτικά και κατά συστήματα. Καθώς το ιστορικό της 
παρούσας νόσου δεν είναι πάντοτε διαθέσιμο, πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος 
για πιθανό τραυματισμό του ασθενή. Οι περικογχικές εκχυμώσεις (μάτια ρακούν), η 
οπισθοωτιαία εκχύμωση (Battle’s sign), το αιμοτύμπανο και η εκροή 
εγκεφαλνωτιαίου υγρού από τη μύτη ή το αυτί αποτελούν ενδείξεις κάκωσης της 
κεφαλής με πιθανή συμμετοχή και του εγκεφάλου.   

Σπουδαίο ρόλο στην εξέταση του ασθενή σε κώμα έχει η εξέταση των 
οφθαλμών και συγκεκριμένα της κόρης. Στις περιπτώσεις ετερόπλευρης μυδρίασης 
πρέπει να αποκλειστεί ο εγκολεασμός του άγκιστρου του κροταφικού λοβού. Η 
αμφοτερόπλευρη μύση και οι κόρες δίκην κεφαλής καρφίτσας είναι ενδεικτικά 
τοξικότητας από οπιοειδή βενζοδιαζεπίνες, βαρβιτουρικά ή οργανοφωσφορικά. 
Αντίθετα, η αμφοτερόπλευρη μυδρίαση  είναι σημείο τοξικότητας από 
αμφεταμίνες, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και αντιχολινεργικά φάρμακα. Η 
παρέκκλιση οφθαλμών πρέπει επίσης να εγείρει υποψίες για συνεχιζόμενη 
επιληπτική δραστηριότητα. Για τη διάγνωση της επιληπτικής κρίσης θα βοηθήσει 
επιπλέον και η επισκόπηση της στοματικής κοιλότητας για την αναζήτηση δήγματος 
κυρίως στα πλάγια τμήματα της γλώσσας.  

Η εξέταση του δέρματος μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τη 
διάγνωση της βλάβης. Ο ίκτερος που μπορεί να υποδηλώνει ηπατική 
εγκεφαλοπάθεια, το κερασόχρουν δέρμα υποδεικνύει δηλητηρίαση από μονοξείδιο 
του άνθρακα (CO), το ερπητικό εξάνθημα μπορεί να συνυπάρχει με ερπητική 
εγκεφαλίτιδα, οι μικροαιμορραγικές πετέχειες μπορεί να υποδεικνύουν 
μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη ή ενδοκαρδίτιδα.  

Ο αλγόριθμος της εξέτασης και αντιμετώπισης του ασθενή σε κώμα στο ΤΕΠ 
συνοψίζεται στην Εικόνα 2.  
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Εικόνα 2: Αλγόριθμος Εξέτασης και Αντιμετώπισης του Ασθενή σε Κώμα στο ΤΕΠ 

 
 

Εργαστηριακές εξετάσεις 
 
Σε κάθε ασθενή με έκπτωση επιπέδου συνείδησης πρέπει να γίνει έλεγχος των 
παρακάτω εργαστηριακών παραμέτρων: 

1. Γενική αίματος: για το έλεγχο πιθανής αναιμίας, αύξησης λευκών 
αιμοσφαιρίων σε περίπτωση λοίμωξης ή και σε περιπτώσεις σωματικού 
στρες [χαρακτηριστικά σημειώνεται αύξηση λευκών αιμοσφαιρίων και 
στις επιληπτικές κρίσεις και επομένως δεν αποτελεί ειδικό εύρημα]. 

2. Έλεγχος πήξης: ιδίως σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή. Ο 
έλεγχος πήξης έχει ιδιαίτερη αξία και για την εκτίμηση ηπατικής 
ανεπάρκειας.  
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3. Βιοχημικός έλεγχος: μέτρηση ηλεκτρολυτών, νεφρικής λειτουργίας και 
κρεατινικής φωσφοκινάσης, ιδίως σε περιπτώσεις υπερθερμίας ή 
επιληπτικής κρίσης. 

4. Θυρεοειδικός έλεγχος (TSH) για τον αποκλεισμό μυξοιδηματικού 
κώματος. 

5. Ανάλυση ούρων, τόσο για την αξιολόγηση πιθανής λοίμωξης αλλά και 
για τοξικολογική ανάλυση.  

6. Ανάλυση Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού σε κάθε περίπτωση υποψίας 
λοίμωξης του ΚΝΣ, καθώς και σε ισχυρή υποψία υπαραχνοειδούς 
αιμορραγίας με αρνητική απεικόνιση. Στην περίπτωση υποψίας 
μηνιγγίτιδας, η χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής δε θα πρέπει να 
καθυστερήσει αναμένοντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης. 
 

Απεικονιστικός Έλεγχος 
 

Μόλις σταθεροποιηθεί ο ασθενής και δύναται πλέον να μεταφερθεί, η αρχική 
διερεύνηση πρέπει να ολοκληρωθεί με απεικονιστικό έλεγχο. 

Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό είναι απαραίτητη για 
τον αποκλεισμό εγκεφαλικής αιμορραγίας ή αιματώματος ή κάποιας άλλης 
χωροκατακτητικής εξεργασίας, ενώ δύναται να αναδείξει και πρώιμα σημεία 
ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (Εικόνα 3). Η εξέταση αυτή μπορεί 
να συμπληρωθεί και με τη χορήγηση σκιαγραφικού και λήψη αξονικής 
αγγειογραφίας, σε περίπτωση υποψίας αγγειακής βλάβης του εγκεφάλου.  

Η απλή ακτινογραφία θώρακος θα βοηθήσει στην ανάδειξη πνευμονικής ή 
καρδιακής αιτιολογίας, ενώ θα επιβεβαιώσει τη σωστή θέση του τραχειοσωλήνα σε 
περίπτωση διασωλήνωσης της τραχείας.  

 
Εικόνα 3. Απεικονιστικά Ευρήματα Ασθενών σε Κώμα: Αξονική Τομογραφία εγκεφάλου που 
απεικονίζει ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στα βασικά γάγγλια δεξιά σε ασθενή με έκπτωση 
επιπέδου συνείδησης και υπερτασική αιχμή [Α]. Αξονική Τομογραφία εγκεφάλου που 
απεικονίζει υπαραχνοειδή αιμορραγία και ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα δεξιά μετωπιαία σε 
ασθενή σε κωματώδη κατάσταση [Β]. Αξονική Τομογραφία εγκεφάλου που απεικονίζει 
πρώιμα σημεία εγκεφαλικής ισχαιμίας με ανάδειξη υπέρπυκνου σημείο στη δεξιά μέση 
εγκεφαλική αρτηρία σε ασθενή με αριστερή ημιπάρεση και  υπνηλία [Γ]. Αξονική 
Τομογραφία εγκεφάλου που απεικονίζει εγκατεστημένο ισχαιμικό έμφρακτο στην 
κατανομή της δεξιάς μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας [Δ].  
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Σφαιρική Αντιμετώπιση 
Η περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση του ασθενούς μετά την αρχική 
σταθεροποίησή του, πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του σε 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.  

Σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπισή του στο ΤΕΠ πρέπει να γίνεται από μία 
Ομάδα ιατρών διάφορων ειδικοτήτων, που να περιλαμβάνει εκτός από τον 
Επειγοντολόγο, τον Νευρολόγο, Αναισθησιολόγο, Ειδικό Παθολόγο και 
Νευροχειρουργό.  

Επιπλέον, με την αφορμή της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, πρέπει να 
λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις από το εμπλεκόμενο προσωπικό, το οποίο πρέπει 
να είναι εκπαιδευμένο στη χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, και να 
αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως πιθανό κρούσμα.  

Η ύπαρξη ειδικού πρωτοκόλλου σε κάθε ΤΕΠ εξασφαλίζει την ομαλή 
λειτουργία και συνεργασία της Ομάδας για την αντιμετώπιση του ασθενή με 
έκπτωση επιπέδου συνείδησης.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
1.Ασθενής 45 ετών προσέρχεται σε κώμα έπειτα από πτώση από ύψος [σκάλα] ενώ ήταν 
στην εργασία του. Οι διασώστες αναφέρουν ότι ο ασθενής δεν έχει προηγούμενο ιατρικό 
ιστορικό. Ποιές είναι οι επόμενες ενέργειες στο ΤΕΠ; 
Α. Στον ασθενή πρέπει να γίνει άμεσα αξονική εγκεφάλου. (Λ) 
Β. Θα εξεταστεί ο ασθενής κατά ABC.  (Σ) 
Γ. Η αιτιολογία του κώματος είναι τραυματική και δε χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.  (Λ) 
Δ.Ο αλγόριθμος εξέτασης και αντιμετώπισης του ασθενή θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά 
παρότι υπάρχει τουλάχιστον μία προφανής αιτία.  (Σ) 
Ε.Ο ασθενής όντας αιμοδυναμικά σταθερός υποβλήθηκε σε επείγουσα αξονική τομογραφία 
εγκεφάλου, η οποία ανέδειξε παρουσία αίματος στον υπαραχνοειδή χώρο και ένα 
γιγαντιαίο, μερικώς επασβεστωμένο ανεύρυσμα στην περιοχή της οπίσθιας αναστομωτικής 
αρτηρίας δεξιά. Η τελική διάγνωση του ασθενή είναι ανευρυσματικής αιτιολογίας 
υπαραχνοειδής αιμορραγία, που οδήγησε στην έκπτωση συνείδησης και την πτώση του 
ασθενή από τη σκάλα.  (Σ)   
 

 
2. Γυναίκα 78 ετών μεταφέρεται στο ΤΕΠ λόγω πτώσης επιπέδου συνείδησης. Οι οικείοι 
αναφέρουν ιστορικό άνοιας υπό αγωγή με δονεπεζίλη. Ποιές είναι οι επόμενες ενέργειες 
στο ΤΕΠ; 
Α.Στην ασθενή δε χρειάζεται θερμομέτρηση.  (Λ) 
Β.Η μύση μπορεί να υποδηλώνει χολινεργική κρίση από υπερδοσολογία δονεπεζίλης.  (Σ) 
Γ. Η αφυδάτωση και οι διαταραχές θρέψης θα πρέπει πάντα να ελέγχονται.  (Σ) 
Δ.Θα πρέπει να ληφθούν εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, αλλά και ούρων για τον έλεγχο 
πιθανής λοίμωξης.   (Σ) 
Ε.Η ουρολοίμωξη δεν είναι συχνή αιτία αποδιοργάνωσης και έκπτωσης επιπέδου 
συνείδησης στους ηλικιωμένους.  (Λ)  
 

 
3. Γυναίκα 68 ετών με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης και υπερλιπιδαιμίας μεταφέρεται 
στο ΤΕΠ, καθώς από την ώρα που ξύπνησε δεν κινείται και δε μιλάει. Οι συγγενείς 
αναφέρουν ότι πριν 4 μέρες εμφάνισε ένα επεισόδιο αδυναμίας κάτω άκρων και πτώσης 
στο έδαφος διάρκειας 20 λεπτών. Κατά την εξέταση, η ασθενής έχει τα μάτια ανοικτά και 
ενίοτε παρακολουθεί, ωστόσο δεν έχει καμία κινητική αντίδραση ακόμα και στα αλγεινά 
ερεθίσματα: 
Α. Πρόκειται για μία περίπτωση ψυχογενούς κώματος.   (Λ) 
Β.Είναι μία τυπική περίπτωση έκπτωσης του επιπέδου συνείδησης.   (Λ) 
Γ. Δεν είναι τυπική περίπτωση διαταραχής του επιπέδου συνείδησης και θα πρέπει να 
αποκλειστούν οι «μιμητές».   (Σ) 
Δ. Η κλινική εικόνα είναι αυτή της ακινητικής αλαλίας και χρήζει αποκλεισμός πιθανού ΑΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες κινδύνου της ασθενούς.  (Σ) 
Ε. Έχοντας υπόψη το παροδικό επεισόδιο που περιγράφουν οι συγγενείς, ο απεικονιστικός 
έλεγχος θα πρέπει να συμπεριλάβει εκτός της αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου και 
αξονική αγγειογραφία εγκεφάλου, με στόχο τον αποκλεισμό ύπαρξης θρόμβου στην 
πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία.   (Σ) 
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4. Ασθενής 25 ετών μεταφέρεται στο ΤΕΠ λόγω έκπτωσης του επιπέδου συνείδησης. Οι 
διασώστες κλήθηκαν από περαστικούς οι οποίοι βρήκαν τον ασθενή πεσμένο στο 
έδαφος. Στην τσέπη του ασθενή βρέθηκε ένα κουτί φαρμάκων «βαλπροϊκό νάτριο»: 
Α. Μετά την αρχική σταθεροποίηση του ασθενούς γίνεται έλεγχος της στοματικής 
κοιλότητας για έλεγχοδήγματος γλώσσας που να υποδηλώνει επιληπτική κρίση.   (Σ) 
Β. Στον ασθενή βρέθηκε δήγμα στα πλάγια της γλώσσας. Η πιθανότερη αιτιολογία για την 
κατάστασή του είναι η μετακριτική έκπτωση της συνείδησης.  (Σ) 
Γ. Δε χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση με αξονική τομογραφία στον ασθενή, εφόσον έχει 
γνωστό ιστορικό επιληψίας.   (Λ)  
Δ.Ο ασθενής ενδέχεται να χρειαστεί ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, με σκοπό τον αποκλεισμό 
της επιληπτικής κατάστασης χωρίς σπασμούς.  (Σ) 
Ε. Θα πρέπει να ζητηθεί εξέταση επιπέδων βαλπροϊκού νατρίου σε δείγμα αίματος του 
ασθενή, πριν τη χορήγηση του φαρμάκου στο ΤΕΠ.  (Σ) 
 
 
5. Ασθενής μεταφέρεται σε κωματώδη κατάσταση στο ΤΕΠ. Δεν ανοίγει τα μάτια ούτε στα 
επώδυνα ερεθίσματα. Βγάζει μόνο κάποιους ήχους. Κατά την εξέταση της κινητικότητας, 
ο ασθενής κάμπτει φυσιολογικά και αποσύρει τα άνω άκρα από το αλγεινό ερέθισμα. 
Πόσο είναι το σκορ στην Κλίμακα Γλασκώβης; 
Α. 3   (Λ) 
Β. 0   (Λ) 
Γ. 7    (Λ) 
Δ. 7 [μάτια 1, λόγος 2, κίνηση 4]   (Σ) 
Ε. 15   (Λ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16  

ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 

Ευτυχία Πολυζωγοπούλου, Παθολόγος - Επειγοντολόγος, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Επείγουσας Ιατρικής, Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων 
Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ. 

 

Ι. Αιμορραγία από το Γαστρεντερικό Σύστημα 

Ως αιμορραγία γαστρεντερικού συστήματος (ΓΕΣ) ή απλώς «αιμορραγία 
πεπτικού» ορίζεται ως η απώλεια αίματος από τον γαστρεντερικό σωλήνα. 

Διακρίνονται σε αιμορραγίες ανώτερου και σε αιμορραγίες κατώτερου 
πεπτικού ανάλογα με το εάν η αιτία της αιμορραγίας βρίσκεται εγγύτερα (μέχρι και 
το δωδεκαδάκτυλο) ή απώτερα του συνδέσμου του Τreitz (λεπτό ή παχύ έντερο). Τα 
2/3 των αιμορραγιών είναι από το ανώτερο πεπτικό (Εικόνα 1). 

 

 

Εικόνα 1. Κατηγοριοποίηση αιμορραγιών πεπτικού σε ανώτερου και κατώτερου 
(επισημαίνεται με τη διαχωριστική γραμμή) (Πηγή: Practical Approach to Acute 
Gastrointestinal Bleeding-https://slideplayer.com/slide/4372642/) 

 

Τα αίτια της αιμορραγίας πεπτικού (Πίνακας 1, Εικόνα 2) ποικίλουν σε 
συχνότητα ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς.  

Αίτια Αιμορραγίας Πεπτικού 

ΑΝΩΤΕΡΟ  ΚΑΤΩΤΕΡΟ  

ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΩΣΗ 

ΚΙΡΣΟΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 
ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΑΙΤΙΕΣ 

(ΑΙΜΟΡΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ) 
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Πίνακας 1. Αίτια αιμορραγίας ανώτερου και κατώτερου πεπτικού. 

 

 

 

 
Εικόνα 2. Θέσεις και αιτίες αιμορραγίας πεπτικού. (Πηγή: https://virclinic.com/malena-
passing-of-blood-in-stool/)         

 

 

Οι όροι που χρησιμοποιούμε για να αναγνωρίσουμε το είδος και την πηγή 
της αιμορραγίας από το πεπτικό είναι οι εξής: 

 

 

ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ 

ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΤΙΔΑ 
ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ 

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ 
ΕΝΤΕΡΟΥ 

MALLORY-WEISS 
ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

(ΑΓΓΕΙΟΔΥΣΠΛΑΣΙΑ - 
ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΕΝΤΕΡΟΥ) 

ΠΥΛΑΙΑ 
ΓΑΣΤΡΟΠΑΘΕΙΑ 

ΛΟΙΜΩΞΗ 
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ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ Χαρακτηριστικά αιμορραγίας 

ΑΙΜΑΤΕΜΕΣΗ ΕΜΕΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΖΩΗΡΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΦΕΟΕΙΔΗΣ ΕΜΕΤΟΣ ΕΜΕΤΟΣ ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΜΕΛΑΙΝΑ 
ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΘΟ ΚΕΝΩΣΗΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΣΤΙΛΠΝΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΑΙΜΑΤΟΧΕΣΙΑ 
ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΘΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΖΩΗΡΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

  

Οι συχνότερες κλινικές εκδηλώσεις ανάλογα με την θέση της αιμορραγίας 
είναι: 

Κλινικές εκδηλώσεις αιμορραγίας πεπτικού 

ΑΝΩΤΕΡΟ  ΚΑΤΩΤΕΡΟ 

ΑΙΜΑΤΕΜΕΣΗ 
ΑΙΜΑΤΟΧΕΣΙΑ  

(ΕΡΥΘΡΑ-ΒΥΣΣΙΝΟΧΡΩΑ ΚΟΠΡΑΝΑ) 

ΚΑΦΕΟΕΙΔΗΣ ΕΜΕΤΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 

ΜΕΛΑΙΝΑ 
(ΜΑΥΡΑ ΚΟΠΡΑΝΑ) 

ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ 

ΑΙΜΑΤΟΧΕΣΙΑ  
(14% των περιπτώσεων) 

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ 

ΑΝΑΙΜΙΑ 
 

ΥΠΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ  
 

 

Κατά την αρχική προσέγγιση του ασθενούς, τα βασικά στοιχεία που πρέπει 
να  αναζητήσει ο γιατρός κατά τη λήψη του ιστορικού και τη φυσική εξέταση είναι 
τα εξής: 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ 
ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

(ΑΠ, ΣΦΥΞΕΙΣ, ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ) 

ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ 

(ΣΥΓΧΥΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ) 

ΚΙΡΣΟΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ (ΑΛΚΟΟΛ-ΚΙΡΡΩΣΗ) ΑΙΜΑΤΕΜΕΣΗ 

ΧΡΗΣΗ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ-ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ 
ΑΝΤΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 
(ΙΚΤΕΡΟΣ, ΑΣΚΙΤΗΣ) 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΟΡΤΗΣ-ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΘΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ 
 

 

Ο βασικός παρακλινικός έλεγχος και η αρχική αντιμετώπιση του ασθενούς 
με αιμορραγία πεπτικού εστιάζεται στα παρακάτω: 

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ  

(ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΕΠΤΙΚΟ) 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ-ΝΕΦΡΙΚΗ-ΗΠΑΤΙΚΗ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΗ ΥΓΡΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΣ 
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ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ)-ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΟΜΑΔΑ / Rh ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΚΤΡΕΟΤΙΔΗ (ΚΙΡΣΟΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ) 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΗΞΗΣ (VIT K, - 

συμπύκνωμα ανθρώπινης προθρομβίνης- PCC) 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (CTA) 
 (ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ)  

CTA: αξονική αγγειογραφία PCC: συμπύκνωμα ανθρώπινης προθρομβίνης 

 

Διαχείριση Αιμορραγίας Πεπτικού στο ΤΕΠ 

Στον παρακάτω αλγόριθμο φαίνονται τα «βήματα» διαχείρισης της αιμορραγίας 
πεπτικού στο ΤΕΠ: 

 

 

ΣΗΜΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ: 

 Πρώιμη μετάγγιση με παράγωγα αίματος για αποκατάσταση της 
αιμοδυναμικής αστάθειας, ανεξάρτητα από το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης, 
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ειδικά σε ασθενείς με συν-νοσηρότητες (π.χ.  στεφανιαία νόσος). Αποφυγή 
χορήγησης μεγάλων ποσοτήτων κρυσταλλοειδών και Στόχος: η μέση 
αρτηριακή πίεση (ΜΑΠ) >60 mmHg. 

 Η αιμοσφαιρίνη δεν αντικατοπτρίζει τον πραγματικό όγκο αίματος στον 
ασθενή με ενεργό αιμορραγία. 

 Η τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα δεν συνιστάται για την διάγνωση 
αιμορραγίας ανώτερου πετικού-χρησιμότητα μόνο πριν την διασωλήνωση 
τραχείας για κένωση του στομάχου, μείωση πιθανότητας εισρόφησης. 

 Πρώιμη εξασφάλιση αεραγωγού. 
 Πρώιμη χορήγηση αγγειοσυσπαστικών για υποστήριξη αιμοδυναμικής 

αστάθειας. 
 Διαχείριση διαταραχών πήξης με αναστολείς δράσης αντιπηκτικών (αν 

λαμβάνει ο ασθενής), διόρθωση διαταραχών πήξης με παράγωγα αίματος 
(πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα). 

  Άμεση εκτίμηση από γαστρεντερολόγο/χειρουργό μετά την αρχική 
αναζωογόνηση. 

 Χορήγηση αντιβιοτικών σε ασθενή με πιθανή ή επιβεβαιωμένη κίρρωση 
ήπατος. 

 Σε αιματοχεσία: αξονική αγγειογραφία επί αιμοδυναμικής αστάθειας, που 
επιμένει παρά την αρχική αναζωογόνηση. 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΟΥΣ Ι 

1. Ma OJ, Cline DM. Εγχειρίδιο Επείγουσας Ιατρικής, Μέρος 7, Κεφ. 37. Επιμέλεια 
ελληνικής μετάφρασης Γ. Γερολουκά – Κωστοπαναγιώτου, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. 
Πασχαλίδης, American College of Emergency Physicians, 2007. 

2. https://coreem.net 
3. https://emergencymedicinecases.com/gi-bleed-emergencies-part-2/ 
4. https://www.saem.org/cdem/education/online-education/m4-

curriculum/group-m4-approach-to/gi-bleed 
5. https://first10em.com/management-of-the-massive-gi-bleed/ 
6. https://emcrit.org/ibcc/gi-bleeding/#hematochezia_&_lower_GI_bleed 
7. https://emedicine.medscape.com/article/188478-overview 
8. https://www.rcemlearning.co.uk/reference/upper-gastrointestinal-

haemorrhage/#1571744059222-59649431-668d 
9. https://www.rcemlearning.co.uk/reference/lower-gastrointestinal-

haemorrhage/#1569851056519-e302fd95-e194 

 
 
ΙΙ. Αιμόπτυση  
 
Αιμόπτυση: είναι η αποβολή αίματος από τον πνεύμονα ή το τραχειοβρογχικό 
δέντρο. 
Μαζική αιμόπτυση: είναι η αποβολή> 600 ml/24h (ή 50 ml/επεισόδιο βήχα) που 
μπορεί να οδηγήσει σε αιμοδυναμική αστάθεια ή διαταραχή ανταλλαγής αερίων. 

https://coreem.net/
https://emergencymedicinecases.com/gi-bleed-emergencies-part-2/
https://www.saem.org/cdem/education/online-education/m4-curriculum/group-m4-approach-to/gi-bleed
https://www.saem.org/cdem/education/online-education/m4-curriculum/group-m4-approach-to/gi-bleed
https://first10em.com/management-of-the-massive-gi-bleed/
https://emcrit.org/ibcc/gi-bleeding/#hematochezia_&_lower_GI_bleed
https://emedicine.medscape.com/article/188478-overview
https://www.rcemlearning.co.uk/reference/upper-gastrointestinal-haemorrhage/#1571744059222-59649431-668d
https://www.rcemlearning.co.uk/reference/upper-gastrointestinal-haemorrhage/#1571744059222-59649431-668d
https://www.rcemlearning.co.uk/reference/lower-gastrointestinal-haemorrhage/#1569851056519-e302fd95-e194
https://www.rcemlearning.co.uk/reference/lower-gastrointestinal-haemorrhage/#1569851056519-e302fd95-e194
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Κύρια αίτια: λοιμώδη, νεοπλασματικά, αγγειακά, αυτοάνοσα, ιατρογενή, 
καρδιαγγειακά, τραυματικά, άλλα 
 

 Τα βασικά σημεία-κλειδιά από το ιστορικό είναι: 

 Πρόσφατο τραύμα ή χειρουργική επέμβαση? 

 Πρόσφατη επίσταξη? 

 Ξένο σώμα ή εισπνοή τοξικών ουσιών που μπορεί να κάνουν ζημιά στον 
βλεννογόνο της μύτης? 

 Ιστορικό αιματέμεσης, γαστρίτιδας ή ενδοσκόπησης/βρογχοσκόπησης? 

 Χρώμα πτυέλων (ζωηρό ερυθρό? καφεοειδές? βυσσινόχρωμο? Πήγματα?) 

 Προηγούμενο επεισόδιο? 

 Ποσότητα?  Έναρξη? 
 
 

 Ατομικό αναμνηστικό ιστορικό 

 Συστηματική νόσος (διαταραχή πήξης, αυτοάνοσο νόσημα, θρομβοεμβολική 
νόσος) 

 Πρόσφατη επέμβαση (βρογχοσκόπηση, βιοψία πνεύμονος) 

 Νεοπλασία, λοίμωξη (φυματίωση?) 

 

 Κοινωνικό ιστορικό 

 Αλκοολισμός? Ναρκωτικές ουσίες? 

 Άστεγος? 

 Πρόσφατο ταξείδι? 

 

 Οι επείγουσες και απειλητικές για τη ζωή διαγνώσεις είναι: 

 Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη 

 Τραύμα 

 Αορτοβρογχικό συρίγγιο 

 Ιατρογενής (μετά από επέμβαση) 

 Πνευμονική εμβολή 

 Βρογχιεκτασίες 

 Λοιμώξεις (Πνευμονία, μυκητίαση) 

 Υπερδοσολογία αντιπηκτικών 

 Ενδοκαρδίτιδα 
 
 

 Ο βασικός παρακλινικός έλεγχος περιλαμβάνει: 

 Γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος, έλεγχος πήξης, ομάδα αίματος, φλεβικά 
αέρια αίματος, γαλακτικό οξύ 

 Πιθανά: Δ-διμερή (d-dimers), νατριοπεπτίδιο (BNP), τροπονίνη, αέρια 
αρτηριακού αίματος 
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 Ακτινογραφία θώρακος 

 Αξονική τομογραφία θώρακος (επί μαζικής αιμόπτυσης και εφόσον ο 
ασθενής δεν έχει επαπιελούμενο αεραγωγό και είναι αιμοδυναμικά 
σταθερός)  

 επί φυσιολογικής ακτινογραφίας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για 
πνευμονική έμβολή συνιστάται η διενέργεια αξονικής αγγειογραφίας 
πνευμόνων (CTPA) για αποκλεισμό πνευμονικής εμβολής 

 Πνευμονική Αγγειογραφία (επί μαζικής αιμόπτυσης - εμβολισμός) 

  

 Αντιμετώπιση 

Το πρωτεύον είναι η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας κατά την προσέγγιση 
του ασθενούς (κίνδυνος ηπατίτιδας, κ.λπ. μεταδιδόμενα μέσω του αίματος 
νοσήματα). 
Η προσέγγιση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται κατά «ABCDE»  
 
ΣΤΟΧΟΣ:  

 Διαχείριση - εξασφάλιση αεραγωγού και παράλληλα: 
 Προστασία υγιούς πνεύμονα 
 Αντιμετώπιση υποκείμενου αιτίου 
 Αιμοδυναμική υποστήριξη 
 Διόρθωση διαταραχών πήξης με σύμπλοκο ανθρώπινης προθρομβίνης (PCC) 

επί λήψης αντιπηκτικών 
 Αντιβιοτική αγωγή 
 Χορήγηση τρανεξαμικού οξέος (σε μαζική αιμόπτυση)-αρχική δοσολογία 1g). 

 

 Εμβολισμός συνιστάται επί ύπαρξης των παρακάτω ενδείξεων:  

 Aμφοτερόπλευρες βλάβες. 
 Αδυναμία εντόπισης του σημείου αιμορραγίας. 
 Παρουσία πολλαπλών σημείων αιμορραγίας. 
 Κυστική ίνωση. 
 Μη εξαιρέσιμος πρωτοπαθής ή μεταστατικός όγκος. 
 Υποτροπιάζουσα αιμόπτυση αφού προηγήθηκε χειρουργική αντιμετώπιση. 
 Ασθενής με μειωμένες αναπνευστικές εφεδρείες (μειωμένη κατά 40% ζωτική 

χωρητικότητα σε σχέση με την αναμενόμενη τιμή) 

 Πρώιμη εμπλοκή πνευμονολόγου και θωρακοχειρουργού για διενέργεια 
βρογχοσκόπησης και επί μη ελέγχου  

 
Ο αλγόριθμος της διαχείρισης του ασθενούς με μαζική αιμόπτυση στο ΤΕΠ φαίνεται 
στο παρακάτω σχήμα: 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ 
 

1. Ma OJ, Cline DM. Εγχειρίδιο Επείγουσας Ιατρικής, Μέρος 6, Κεφ. 34. Επιμέλεια 
ελληνικής μετάφρασης Γ. Γερολουκά – Κωστοπαναγιώτου, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. 
Πασχαλίδης, American College of Emergency Physicians, 2007. 

2. https://canadiem.org/crackcast-e212-hemoptysis/ 
3. https://emcrit.org/emcrit/massive-hemoptysis/ 
4. http://www.emdocs.net/em3am-hemoptysis/ 
5. http://www.emdocs.net/hemoptysis-key-principles-management/ 
6. https://first10em.com/massive-hemoptysis/ 
7. https://coreem.net/podcast/episode-177-0-hemoptysis/ 
8. https://litfl.com/haemoptysis/ 
9. Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 9th 

Edition (SECTION 8) 

III. Αιματουρία  
 
Είναι η μη φυσιολογική αποβολή αίματος στα ούρα. 
Διακρίνεται σε: 

https://canadiem.org/crackcast-e212-hemoptysis/
http://www.emdocs.net/em3am-hemoptysis/
http://www.emdocs.net/hemoptysis-key-principles-management/
https://first10em.com/massive-hemoptysis/
https://coreem.net/podcast/episode-177-0-hemoptysis/
https://litfl.com/haemoptysis/


213 
 

 Μακροσκοπική αιματουρία: ορατό αίμα- δεν υποδηλώνει πάντα μεγάλη 
απώλεια αίματος (1 ml αίματος αρκεί για να έχουν ερυθρό χρώμα τα ούρα) 

 Μικροσκοπική αιματουρία: >3 ερυθρά/οπτικό πεδίο 

 Ψευδοαιματουρία: Ούρα ερυθρού χρώματος + θετικό dipstick: παρουσία 
μυοσφαιρίνης (ραβδομυόλυση) ή χολερυθρίνης και ούρα ερυθρού 
χρώματος + αρνητικό dipstick: λόγω φαρμακευτικής αγωγής ή τροφής 
(φαινυτοϊνη, ριφαμπικίνη, τροφές με έντονο ερυθρό χρώμα: βατόμουρα, 
πατζάρια, κ.λπ.) 

 
Τα συνηθέστερα αίτια μακροσκοπικής αιματουρίας ανά ηλικιακή ομάδα είναι: 
 

ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 
ΛΟΙΜΩΞΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΛΙΚΙΕΣ 

ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ >20 ΕΤΩΝ 

ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ 
ΣΥΝΗΘΩΣ > 50 ΕΤΩΝ 

(ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟ ΝΕΦΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑ-
ΟΓΚΟΣ WILMS) 

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

ΑΝΔΡΕΣ > 40 ΕΤΩΝ 

ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΝΕΑΡΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΡΑΥΜΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΛΙΚΙΕΣ 

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ 

 
 
 
Διαχείριση στο ΤΕΠ  

 Ζωτικά σημεία - Κλινική εξέταση. 

 Ιστορικό: ατομικό αναμνηστικό, σεξουαλικό ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή 
(αντιπηκτικά), πρόσφατη λοίμωξη, κάπνισμα, οικογενειακό ιστορικό 
νεοπλασίας 

 Ο παρακλινικός έλεγχος περιλαμβάνει: 
1. Βιοχημικό έλεγχο (νεφρική λειτουργία), γενική αίματος, έλεγχος πήξης (επί 

λήψης αντιπηκτικών), μικροσκοπική ανάλυση ούρων, καλλιέργεια ούρων, 
ομάδα αίματος 

2. Υπερηχογράφημα:  νεφρών-ουρητήρων –κύστεως (αποκλεισμός 
αποφρακτικής ουροπάθειας), κοιλιακής αορτής για αποκλεισμό 
ανευρύσματος κοιλικαής αορτής 

3. Ελικοειδής αξονική τομογραφία: επί υποψίας παρουσίας λίθων στον 
ουρητήρα, νεοπλασίας. 

 Επανεκτίμηση σε τακτική βάση (2-4 εβδομάδες) σε μικροσκοπική 
ασυμπτωματική αιματουρία. 
 
ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ:  
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 Παιδιά: Μικροσκοπική αιματουρία σε παιδιά+υπέρταση = 
σπειραματονεφρίτιδα ή συστηματική νόσος. 

 Ενδείξεις εισαγωγής στο νοσοκομείο: αιμοδυναμική αστάθεια, 
συμπτωματική αναιμία, σήψη,μαζική αιματουρία με πήγματα αίματος, 
νεφρική ανεπάρκεια, επίσχεση ούρων, διαταραχές πηκτικότητας, σοβαρές 
συννοσηρότητες, σοβαρό άλγος, έμετοι, τραυματική κάκωση. 

 Σπάνια-σοβαρά αίτια: θρόμβωση νεφρικής φλέβας-έμβολα νεφρού επί 
ενδοκαρδίτιδας. 
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1. Ma OJ, Cline DM. Εγχειρίδιο Επείγουσας Ιατρικής, Μέρος 8, Κεφ. 53. Επιμέλεια 
ελληνικής μετάφρασης Γ. Γερολουκά – Κωστοπαναγιώτου, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. 
Πασχαλίδης, American College of Emergency Physicians, 2007. 

2. http://www.emdocs.net/em3am-hematuria/ 
3. Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 9th Edition (chapter 

91) 

 

EΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.Ασθενής, άνδρας 66 ετών με πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου προσέρχεται 
αιτιώμενος μέλαινες κενώσεις από 24ωρου. Τα αρχικά ζωτικά σημεία είναι ΑΠ 95/61, 
σφύξεις 108/min και  αιμοσφαιρίνη 8 g/dl. Η άμεση αντιμετώπιση περιλαμβάνει: 

Α. Χορήγηση κολλοειδών για αποκατάσταση όγκου.   (Λ) 

Β. Χορήγηση πλάσματος για αποκατάσταση όγκου.   (Λ) 

Γ. Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα για παροχέτευση.   (Λ) 

Δ. Χορήγηση συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων.   (Σ) 

Ε. Κολονοσκόπηση για  αιμόσταση.   (Λ) 

 

2.Ασθενής, γυναίκα 27 ετών προσέρχεται με εμπύρετο και μακροσκοπική αιματουρία. 
Ποιά από τα παρακάτω συμπεριλαμβάνονται στο διαγνωστικό έλεγχο στο ΤΕΠ? 

Α. Καλλιέργεια αίματος.   (Σ) 

Β. Καλλιέργεια ούρων.   (Σ) 

Γ. Ελικοειδής αξονική τομογραφία.  (Λ) 

Δ. Κυστεογραφία.   (Λ) 

Ε. Υπερηχογράφημα νεφρών.   (Σ) 

 

http://www.emdocs.net/em3am-hematuria/
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3. Ασθενής, άνδρας 58 ετών προσέρχεται περιπατητικός αναφέροντας αιμόπτυση από 
48ωρου, περίπου 200 ml/24ωρο. Ζωτικά σημεία: ΑΠ 128/77, σφύξεις 81/min, κορεσμός 
οξυγόνου 95% .Ποιές από τις παρακάτω είναι οι άμεσες ενέργειες στο ΤΕΠ? 

Α. Χορήγηση τρανεξαμικού οξέος.   (Σ) 

Β. Εκλεκτική διασωλήνωση του υγιούς βρόγχου.   (Λ) 

Γ. Μετάγγιση αίματος.   (Λ) 

Δ. Χορήγηση πλάσματος.   (Λ) 

Ε. Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού.   (Λ) 

 

4. Άνδρας 22 ετών προσέρχεται λόγω μακροσκοπικής αιματουρίας από 12ωρου μετά από 
αγώνα σε μαραθώνιο. Ποιό από τα παρακάτω αποτελούν ένδειξη για εισαγωγή στο 
νοσοκομείο? 

Α. Θετικό dipstick ούρων.   (Λ) 

Β. Θετική καλλιέργεια ούρων.   (Λ) 

Γ. Πυουρία   (Λ) 

Δ. Χολερυθρινουρία   (Λ) 

Ε. Μυοσφαιρινουρία   (Λ) 

 

5. Γυναίκα 78 ετών προσέρχεται με αποβολή ερυθρού αίματος από το ορθό από 
διημέρου. Ποιά είναι η πιο πιθανή διάγνωση? 

Α. Νεοπλασία παχέος εντέρου.   (Σ) 

Β. Ισχαιμία παχέος εντέρου.   (Σ) 

Γ. Αγγειοδυσπλασία παχέος εντέρου.   (Σ) 

Δ. Εκκοπλωμάτωση παχέος εντέρου.   (Σ) 

Ε. Λοιμώδης εντεροκολίτιδα.   (Σ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΞΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ 
 

Παντελεήμων Βασιλείου, Χειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, 
Δ’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 
 
Αθανάσιος Τσιόδρας, Emergency Physician, Attending Physician at CIUSSS de l’est de 
l’ile-de- Montreal, Canada. Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής 
Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 
 

 

Εισαγωγή  
 
Με τον όρο «Οξεία Κοιλία» εννοούμε τον έντονο κοιλιακό πόνο, αιφνίδιας έναρξης, 
ο οποίος απαιτεί ταχεία διαφοροδιάγνωση και επείγουσα αντιμετώπιση. Οι πρώτες 
διαγνώσεις που σκεφτόμαστε είναι αυτές που ενδεχομένως, απαιτούν επείγουσα 
χειρουργική επέμβαση. Κατά κανόνα, ο διαθέσιμος χρόνος για τη διαχείριση 
ασθενούς με οξεία κοιλία είναι περισσότερος από αυτόν που έχει ένας σοβαρά 
τραυματίας. Επιπλέον, στην οξεία κοιλία ο ασθενής έχει δυνατότητα επικοινωνίας. 
Έτσι, η διαχείρισή του ακολουθεί τις αρχές της «κλασσικής» ιατρικής (λήψη 
ιστορικού, κλινική εξέταση, εργαστηρικές εξετάσεις, διάγνωση) και όχι τις αρχές του 
τραύματος («ABC») τις οποίες ενεργοποιούμε όποτε ενδείκνυται. 
 
 
Α. Αρχική προσέγγιση ασθενούς με οξύ κοιλιακό άλγος 
 
Η αρχική προσέγγιση ασθενούς με οξύ κοιλιακό άλγος περιλαμβάνει τα παρακάτω 
βήματα: 
 
(1ον) Κύρια προτεραιότητα:  

- Καταγραφή των ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση, σφύξεις, αναπνοές, 
SpO2, θερμοκρασία). 

 
(2ον) Επί κλινικών σημείων καταπληξίας ή υπογκαιμίας: 

- Εκτίμηση αεραγωγού, αναπνοής, κυκλοφορίας (ABCs).  
- Επί ενδείξεων καταπληξίας:  

o Χορήγηση O2 με μάσκα ή ρινικό καθετήρα.  
o Σύνδεση με monitor (συνεχής καταγραφή: ΗΚΓ, αρτηριακής πίεσης, 

σφύξεων, SpO2). 
-Μεταφορά στην Aίθουσα Aναζωογόνησης. 
-Τοποθέτηση 2 περιφερικών φλεβοκαθετήρων μεγάλου εύρους (14G ή 16G). 
-Αιμοληψία για εργαστηριακό έλεγχο και ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος. 
-Χορήγηση κρυσταλλοειδών ~1-2 L (Ringer’s lactate κατά προτίμηση). 
-Απεικονιστικός έλεγχος (υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία κοιλίας). Σε 
επείγουσες καταστάσεις (π.χ. ραγέν ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής με 
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αιμοδυναμική αστάθεια) ο ασθενής μπορεί να μεταφερθεί απευθείας στο 
χειρουργείο χωρίς προηγούμενο απεικονιστικό έλεγχο. 
 

(3ον) Εστιασμένο ή σοβαρό κοιλιακό άλγος με αναπηδώσα ευαισθησία (φαινόμενο 
rebound) χωρίς καταπληξία: 

- Εστιασμένο ιστορικό και φυσική εξέταση. 
- Εμπειρική χορήγηση αντιβιοτικών σε υποψία περιτονίτιδας. 
- Λήψη εργαστηριακών εξετάσεων. 
- Απεικονιστικός έλεγχος. 

 
(4ον) Πότε καλούμε τον χειρουργό ? 

• ΑΠ συστολική  <90 mmHg  
• Σφύξεις >120/min 
• 10< αναπνοές/min >29  
• Μη ανταπόκριση στη χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως. 
• Αποκλεισμός παθολογικών αιτίων οξείας κοιλίας. 
• Αναγνώριση οξείας χειρουργικής κοιλίας. 
• Ισχυρό συνεχές άλγος με αναντίστοιχα ήπια κλινικά ευρήματα.  
• Κατά την κρίση του επικεφαλής ιατρού των ΤΕΠ. 

 
 
Β. Εργαστηριακές εξετάσεις 
 
(1) Υποχρεωτικές 

 
o Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος ( Ht/Hb, pH, PaO2, PaCO2, Sat O2, BE, 

ηλεκτρολύτες: K, Na, Ca, σάκχαρο, γαλακτικό οξύ) 
o Γενικές εξετάσεις: γενική αίματος (αιματοκρίτης/συγκέντρωση 

αιμοσφαιρίνης, αριθμός λευκοκυττάρων /τύπος), σάκχαρο, ηλεκτρολύτες, 
ουρία. 

o Έλεγχος πηκτικότητας (INR / PTT) 
 

(2) Επί ενδείξεων 
 
o Ηπατική λειτουργία: αλκαλική φωσφατάση (ALP), τρανσαμινάσες (ALT, AST), 

χολερυθρίνη ορού. 
o Νεφρική λειτουργία: κρεατινίνη ορού, γενική εξέταση ούρων. 
o Σε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας: Χοριακή γοναδοτροπίνη (human 

chorionic gonadotropin, hCG). 
o Τροπονίνη ορού. 
o Ακτινογραφία θώρακος / κοιλίας επί υποψίας:  

• Διάτρησης, παρουσίας ξένου σώματος ή ειλεού. 
• Πνευμονίας (επί ακροαστικών ευρημάτων από τους πνεύμονες ή 

άλγους δεξιού λαγονίου βόθρου στα παιδιά, επειδή μπορεί να 
οφείλεται σε πνευμονία κάτω πνευμονικού λοβού). 

o ΗΚΓ επί υποψίας: 
• Οξέος στεφανιαίου συνδρόμου. 
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• Εάν ο ασθενής είναι >69 ετών, ακόμη και χωρίς παράγοντες 
κινδύνου. 

 
(3) Απεικονιστικός έλεγχος 

 
-Αξονική τομογραφία (CT) άνω – κάτω κοιλίας: είναι η πιο χρήσιμη απεικόνιση και 
τις περισσότερες φορές η μοναδική εξέταση που χρειάζεται. 
- Υπερηχογράφημα κοιλίας: είναι χρήσιμο κυρίως για γυναικολογικές παθήσεις, 
παθήσεις των χοληφόρων και της χοληδόχου κύστεως. Στο τραύμα διενεργείται 
υπερηχογράφημα FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) που 
γίνεται παρακλίνια. Είναι απλή, άμεσα διαθέσιμη εξέταση, χωρίς επιβάρυνση για 
τον ασθενή (μηδενική ακτινοβολία) και παρά την αδυναμία του να απεικονίζει 
αξιόπιστα τα σπλάχνα που περιέχουν αέρα, μπορεί να χρησιμοποιείται στην αρχική 
εκτίμηση και ενίοτε να καταλήγει στη διάγνωση αποφεύγοντας περαιτέρω έλεγχο, 
όπως CT. 
-Ακτινογραφία κοιλίας: είναι περιορισμένης χρησιμότητας από μόνη της. 
 

Γ. Διαφορική διάγνωση 
 
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η κατάσταση του ασθενούς επιτρέπει την 
«κλασσική» ιατρική προσέγγιση: λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, εργαστηριακές 
εξετάσεις, διάγνωση. Στο σχήμα αυτό, η ορθολογική αντιμετώπιση προϋποθέτει ότι 
σε κάθε βήμα ο ιατρός επεξεργάζεται την πληροφορία που έχει, εκτιμά πιθανές 
διαγνώσεις και τις κατατάσσει κατά σειρά πιθανότητας. Όταν ζητά εργαστηριακές 
και απεικονιστικές εξετάσεις, τις ζητά επιλεκτικά με βάση την διαφορο-διαγνωστική 
του σκέψη. Σε οποιαδήποτε στιγμή υπάρξει διάγνωση με βεβαιότητα, σταματά ο 
διαγνωστικός αλγόριθμος και αρχίζει η θεραπεία.  
 
Δ. Αξιολόγηση κλινικής εικόνας 
 
Προεξάρχον σύμπτωμα είναι ο πόνος και αυτός είναι συνήθως η αιτία που οδήγησε 
τον ασθενή στο γιατρό. Είναι σοβαρός και έχει αιφνίδια έναρξη. Η ένταση του 
μπορεί να μην έχει πάντα σχέση με τη βαρύτητα της νόσου (ιδιαίτερα σε 
ηλικιωμένους και ανοσοκατεσταλμένους). 

Άλλα παθολογικά σημεία, όπως πυρετός, ωχρότητα, εφίδρωση ή 
αφυδάτωση, αξιολογούνται μεν αλλά είναι μη ειδικά. Δίνοντας προτεραιότητα στον 
πόνο και τα χαρακτηριστικά του, προσεγγίζουμε ορθολογικά την διάγνωση, από την 
κλινική εξέταση, και επί ενδείξεων ζητούμε στοχευμένα εργαστηριακές εξετάσεις.  
 

Στοιχεία πόνου 
(α) Χαρακτήρας  

o Κωλικοειδές άλγος: ενδεικτικό απόφραξης αυλοειδούς σπλαχνού και 
περισταλτικής προσπάθειας υπερνίκησης του εμποδίου. Αυτό ισχύει για το 
έντερο και τον ουρητήρα, ενώ στα χοληφόρα το άλγος κατά κανόνα είναι 
συνεχές.  
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o Συνεχές άλγος: είναι ενδεικτικό πλήρους απόφραξης κοίλου σπλάχνου, 
διάτασης κάψας συμπαγούς σπάχνου (π.χ. ήπατος) ή ισχαιμίας (π.χ. 
μεσεντερίου). 

o Εντονότατο συνεχές άλγος: κατά το οποίο ο ασθενής δεν παρουσιάζει 
χαρακτηριστικά αντίστοιχα ευρήματα από την κλινική εξέταση, είναι 
ενδεικτικό απόφραξης αγγείου και σπλαχνικής ισχαιμίας. 

o Κοιλιακή ευαισθησία και αναπηδώσα ευαισθησία: αποτελεί χαρακτηριστικό 
περιτοναϊκής φλεγμονής που επινέμεται του τοιχωματικού περιτοναίου και 
με μεγάλη αξιοπιστία θέτει ένδειξη για χειρουργική παρέμβαση. 
 

(β) Αντανάκλαση 
o Στην οσφύ: αποτελεί χαρακτηριστικό βλάβης που αφορά το οπίσθιο 

κοιλιακό τοίχωμα και βρίσκεται εξωπεριτοναϊκά, όπως η οξεία 
παγκρεατίτιδα, νεφρική ή ουρητηρική παθολογία ή ρήξη ανευρίσματος 
κοιλιακής αορτής. 

o Στην βουβωνική χώρα: χαρακτηριστικό ουρητηρικού κωλικού λόγω λιθίασης, 
όπου ο περισταλτισμός του ουρητήρα προωθεί τον λίθο προς την 
κυστεοουρητηρική συμβολή. 

o Στο προκάρδιο: ενδεικτικό παθολογίας σπλάχνου του επιγαστρίου 
(στόμαχος, οισοφάγος) ή αντίθετα της καρδιάς. 

o Στο θώρακα: ενδεικτικό παθολογίας από τα υποδιαφραγματικά σπλάχνα 
(π.χ. απόστημα ήπατος), διαφραγματοκήλης ή αντίθετα, νόσου από τα 
κατώτερα πνευμονικά πεδία. 

o Στο μηρό: στην εσωτερική επιφάνεια από μηροκήλη που ερεθίζει τα 
αντίστοιχα νεύρα.  

o Στον ώμο: ενδεικτικό υποδιαφραγματικής συλλογής αέρα και διάτασης του 
συστοίχου διαφράγματος. 

 
(γ) Εντόπιση του πόνου 
Αρχική εντόπιση του πόνου: Η εμβρυολογική προέλευση του εντέρου ορίζει και την 
περιοχή του κοιλιακού τοιχώματος που αρχικά εμφανίζεται ο πόνος. Η παθολογία 
εντοπίζεται σε σημείο του πεπτικού σωλήνα από όπου προέρχεται εμβρυολογικά: 

o Από το πρόσθιο έντερο (foregut: μέχρι το φύμα του Vater), ο πόνος 
εντοπίζεται αρχικά στο επιγάστριο. 

o Από το μέσο έντερο (midgut: μέχρι την μέση κολική αρτηρία), ο πόνος 
εντοπίζεται αρχικά στο μεσογάστριο. 

o Από το οπίσθιο έντερο (hindgut: μέχρι την οδοντωτή γραμμή του πρωκτού) ο 
πόνος εντοπίζεται αρχικά στο υπογάστριο. 

 
Γενικά, ο πόνος που αφορά το γαστρεντερικό σύστημα γίνεται αντιληπτός 

κυρίως στη μέση γραμμή. Η απόφραξη, η ισχαιμία ή η φλεγμονή του εντέρου 
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό των αμύελων νευρικών ινών που νευρώνουν τα 
τοιχώματα ή την κάψα των οργάνων, με αποτέλεσμα την πρόκληση σπλαχνικού 
πόνου. Επειδή τα ενδοπεριτοναϊκά όργανα έχουν αμφοτερόπλευρη νεύρωση, τα 
ερεθίσματα άγονται και προς τις δύο πλευρές του νωτιαίου μυελού, προκαλώντας 
ενδοπεριτοναϊκό σπλαχνικό πόνο που γίνεται αισθητός στη μέση γραμμή, 
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ανεξάρτητα από το αν το όργανο βρίσκεται ανατομικά στη δεξιά ή αριστερή περιοχή 
της περιτοναϊκής κοιλότητας.  

Για παράδειγμα: ερεθίσματα από σπλαχνικές ίνες στο τοίχωμα της 
σκωληκοειδούς απόφυσης μεταδίδονται στο νωτιαίο μυελό περίπου στο ύψος του 
10ου θωρακικού δερμοτόμιου (Θ10). Όταν προκαλείται απόφραξη της 
σκωληκοειδούς απόφυσης με διάταση (στην πρώιμη φάση της σκωληκοειδίτιδας), ο 
πόνος αρχικά γίνεται αντιληπτός στη μέση γραμμή, που αντιστοιχεί περίπου στη 
θέση του δερμοτόμιου Θ10, κι όχι στα δεξιά που βρίσκεται η σκωληκοειδής 
απόφυση. 
 
(δ) Συνοδά συμπτώματα 
Τα σπλάχνα της κοιλιάς ανήκουν σε διάφορα συστήματα: ουροποιητικό, γεννητικό, 
αγγεία, μυοσκελετικό, νεύρα, και το πεπτικό που καταλαμβάνει τον περισσότερο 
χώρο. Ο ιατρός αξιολογεί τα συνοδά συμπτώματα του ασθενούς για να καταλάβει 
ποιό σύστημα νοσεί:  

o Ναυτία, έμετος, διάρροια είναι ενδεικτικά παθολογίας του πεπτικού 
συστήματος. 

o Δυσουρικά ενοχλήματα ή αιματουρία είναι ενδεικτικά παθολογίας του 
ουροποιητικού. 

o Χρονική σύμπτωση της νόσου με κρίσιμες μέρες του καταμήνιου κύκλου 
(έμμηνος ρύση ή 14η μέρα) είναι ενδεικτικά παθολογίας από το γεννητικό 
σύστημα στις γυναίκες.  

o Αντίστοιχα συνοδά συμπτώματα από γειτονικές προς την κοιλιά περιοχές 
(αναπνευστικό, καρδιά) είναι ενδεικτικά επινέμησης του άλγους από 
εξωκοιλιακά αίτια. 
 

(ε) Λοιπά χαρακτηριστικά 
Ο νεφρός, ο ουρητήρας, η ωοθήκη ή τα όργανα που έχουν νεύρωση με σωματικές 
ίνες είναι περισσότερο πιθανό να προκαλέσουν πόνο ετερόπλευρα. 

Ο τοιχωματικός κοιλιακός πόνος προκαλείται από ερεθισμό εμμύελων 
νευρικών ινών που νευρώνουν το τοιχωματικό περιτόναιο, συνήθως το τμήμα που 
καλύπτει το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα. Αντίθετα, ο σπλαχνικός πόνος μπορεί να 
εντοπιστεί στο αντίστοιχο δερματικό επιφανειακό σημείο του οδυνηρού 
ερεθίσματος.  

Καθώς εξελίσσεται η διαδικασία της υποκείμενης νόσου (π.χ. 
σκωληκοειδίτιδα), τα συμπτώματα του σπλαχνικού πόνου υποχωρούν και ο πόνος 
από τον ερεθισμό του τοιχωματικού περιτοναίου γίνεται πιο αισθητός, 
αναπτύσσοντας και αναπηδώσα ευαισθησία (φαινόμενο rebound). 

Κατά κανόνα, οι ασθενείς με περιτονίτιδα προτιμούν να παραμένουν 
ακίνητοι. Η αναπηδώσα ευαισθησία, ο έντονος πόνος που εκλύεται με τον βήχα και 
ο πόνος που προκαλείται από τραντάγματα του φορείου κατά την μεταφορά του 
ασθενούς, θέτουν ισχυρή ένδειξη για χειρουργική επέμβαση. Νόσος αντίστοιχης 
βαρύτητας που εντοπίζεται στο οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα δεν παρουσιάζει 
ερεθισμό του τοιχωματικού περιτοναίου. Η οξεία παγκρεατίτιδα αναγνωρίζεται 
από ειδικά κλινικά συμπτώματα, όπως είναι η ανακούφιση του άλγους σε καθιστή 
θέση με κλίση του κορμού προς τα εμπρός. Η οπισθοτυφλική σκωλικοειδίτιδα 
χαρακτηρίζεται από το «σημείο του ψοΐτη», κατά το οποίο προκαλείται βύθιος (εν 
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τω βάθει) πόνος στη δεξιά οσφυική χώρα, όταν ο ασθενής τοποθετείται 
κατακεκλιμένος στην αριστερή πλάγια θέση, με υπερέκταση της δεξιάς κατ’ισχύον 
άρθρωσης, ενώ το σύστοιχο κάτω άκρου βρίσκεται σε πλήρη έκταση (είναι κίνηση 
που προκαλεί διάταση του ψοΐτη μυός). 

Οι ενδείξεις που συλλέγονται από όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά του 
πόνου, στη σκέψη του γιατρού πρέπει να συνδυάζονται μεταξύ τους και με τα άλλα 
συμπτώματα, ώστε να αναπτύσσεται ορθολογική και ιεραρχημένη διαφορική 
διαγνωστική ή ακόμη και διάγνωση με μεγάλη ακρίβεια, πριν ακόμη αρχίσει ο 
κύκλος των εξετάσεων.  
 
Ε. Διαφορική διάγνωση οξείας κοιλίας 
 
Ο όρος οξεία κοιλία αφορά χειρουργικές και μη χειρουργικές παθήσεις, όπως:  

• Συστηματικά νοσήματα 
o Μεταβολικά νοσήματα (π.χ. διαβητική κετοξέωση) 
o Λοιμώδη νοσήματα (π.χ. μεσεντέριος λεμφαδενίτις από ιογενή 

λοίμωξη) 
 

• Παθήσεις γειτονικών με την κοιλιακή κοιλότητα οργάνων 
o Καρδιά (π.χ. ισχαιμία μυοκαρδίου, έμφραγμα) 
o Αναπνευστικό (π.χ. πνευμονία βάσης) 
o Σπονδυλική στήλη, συμπίεση νευρικών ριζών 
o Δέρμα (π.χ. έρπης ζωστήρ) 
o Μυικό (π.χ. απόστημα, αιμάτωμα κοιλιακού μυός ή ψοΐτη) 
o Γενετήσιο σύστημα (π.χ. συστροφή όρχεως) 

 
Όλες οι παθήσεις που αφορούν την οξεία χειρουργική κοιλία ανήκουν σε μια 

από τις κατωτέρω κατηγορίες:  
• ΑΠΟΦΡΑΞΗ 
• ΔΙΑΤΡΗΣΗ 
• ΙΣΧΑΙΜΙΑ 
• ΦΛΕΓΜΟΝΗ 
• ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 

 
Ειδικότερα: 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα χειρουργικά και παθολογικά 

νοσήματα που προκαλούν εικόνα οξείας κοιλίας ανάλογα με την εντόπιση του 
άλγους (τοπογραφική εντόπιση). 
 

Δεξιό υποχόνδριο Κάτω δεξιό τεταρτημόριο 
κοιλίας 
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Δεξιό υποχόνδριο Κάτω δεξιό τεταρτημόριο 
κοιλίας 

Ήπαρ-Χοληφόρα 
Κωλικός χοληφόρων 
Χολοκυστίτιδα  
Χολαγγειίτιδα 
Απόφραξη χοληδόχου πόρου (π.χ. λίθος, νεοπλασία) 
Ηπατίτιδα (περιλαμβάνει το σύνδρομο περι-ηπατίτιδας / Fitz-Hugh-
Curtis) 
Θρόμβωση πυλαίας φλέβας 
Θρόμβωση ηπατικών φλεβών (σύνδρομο Budd-Chiari) 
Ηπατικό απόστημα / νεοπλασία 
Υποδιαφραγματικό απόστημα  
Αιμαγγείωμα (πολύ σπάνια αιμορραγεί και μόνο τότε πονά) 

Γαστρεντερικό σύστημα 
Σκωληκοειδίτιδα 
νόσος Crohn 
Φυματίωση ειλεοτυφλικής 
βαλβίδας 
Εγκολεασμός εντέρου 
Μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα 
(Yersinia) 
Εκκολπωματίτιδα 
Κήλη: μηριαία, βουβωνική 
 

Γαστρεντερικό σύστημα 
Παγκρεατίτιδα 
Νόσος στομάχου, δωδεκαδακτύλου ή παγκρέατος 

Γυναικολογικά αίτια 
Βλέπε «υπερηβική περιοχή» 

Ουροποιητικό σύστημα 
Νεφρολιθίαση* 
Πυελονεφρίτιδα 
Νεοπλασμα νεφρού, ισχαιμία, τραύμα 

Ουροποιητικό σύστημα 
Βλέπε «υπερηβική περιοχή» 

Καρδιο-αναπνευστικά αίτια 
Πνευμονία δεξιού κάτω λοβού 
Συλλογή / εμπύημα θώρακος 
Καρδιακή ανεπάρκεια (ηπατική διάταση σε δεξιά καρδιακή 
ανεπάρκεια ή υπεζωκοτική συλλογή σε αριστερή) 
Έμφραγμα μυοκαρδίου 
Περικαρδίτιδα 
Πλευρίτιδα 

Εξωπεριτοναϊκά αίτια 
Αιμάτωμα / απόστημα 
κοιλιακού τοιχώματος 
ή ψοΐτη μυός 

Διάφορα 
Έρπης ζωστήρ 
Τραύμα 
Πλευροχονδρίτιδα (μικροβιακή) 

 

 
 

Αριστερό υποχόνδριο Κάτω αριστερό τεταρτημόριο κοιλίας 

Πάγκρεας 
Παγκρεατίτιδα (οξεία έναντι χρόνιας) 
Ψευδοκύστη παγκρέατος 
Νεοπλασία παγκρέατος  

Γαστρεντερικό σύστημα 
Εκκολπωματίτιδα 
Καρκίνος σιγμοειδούς / ορθού 
Επίσχεση κοπράνων 
Πρωκτίτιδα (π.χ. ελκώδης κολίτιδα, μικροβιακά αίτια-
γονοκόκκος ή χλαμύδια) 
Συστροφή σιγμοειδούς  
Κήλη  
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Αριστερό υποχόνδριο Κάτω αριστερό τεταρτημόριο κοιλίας 

Γαστρεντερικός σωλήνας 
Γαστρίτιδα 
Πεπτικό έλκος 

Γυναικολογικά αίτια 
Βλέπε «υπερηβική περιοχή» 

Σπλήνας 
Έμφρακτο σπληνός / απόστημα  
Ρήξη σπληνός 
Ανεύρυσμα σπληνικής αρτηρίας 

Ουροποιητικό 
Βλέπε «υπερηβική περιοχή» 

Καρδιοπνευμονικά αίτια (βλέπε δεξιό 
υποχόνδριο) 

Εξωπεριτοναϊκά αίτια 
Αιμάτωμα / απόστημα κοιλιακού τοιχώματος ή ψοϊτη μυός 

Ουροποιητικό σύστημα 
 (βλέπε δεξιό υποχόνδριο) 

 

 

Επιγάστριο Υπερηβική περιοχή Διάχυτα 

Καρδιακά αίτια 
Διαχωρισμός αορτής / 
ρήξη ανευρύσματος 
κοιλιακής αορτής 
Έμφραγμα μυοκαρδίου 
Περικαρδίτιδα 
 
Γαστρεντερικό 
σύστημα 
Γαστρίτιδα 
Γαστρο-οισοφαγική 
παλλινδρόμηση/ 
Οισοφαγίτιδα 
Πεπτικό έλκος 
Παγκρεατίτιδα 
Mallory-Weiss 

Γαστρεντερικό σύστημα 
(βλέπε επίσης: κάτω αριστερό 
τεταρτημόριο/ κάτω δεξιό 
τεταρτημόριο) 
Οξεία σκωληκοειδίτιδα  
Οξεία φλεγμονώδης νόσος εντέρου  
 
Γυναικολογικά αίτια 
Εξωμήτριος κύηση 
Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου 
Ενδομητρίωση 
Επαπειλούμενη αποβολή 
Υδροσάλπιγγα / σαλπιγγίτιδα 
Συστροφή ωοθήκης 
Αιμορραγικό ινομύωμα 
Απόστημα ωοθηκών 
Γυναικολογικοί όγκοι 
 
Ουροποιητικό σύστημα 
Κυστίτιδα (μικροβιακή, αιμορραγική) 
Κολικός νεφρού 
Επιδιδυμίτιδα 
Συστροφή όρχεως 
Οξεία επίσχεση ούρων 
 
Εξωπεριτοναϊκά αίτια 
Αιμάτωμα θήκης ορθού κοιλιακού 
μυός 

Γαστρεντερικό σύστημα 
Περιτονίτιδα 
διάτρηση σκωληκοειδούς 
Μεσεντέριος ισχαιμία  
Γαστρεντερίτιδα / κολίτιδα 
Δυσκοιλιότητα 
Απόφραξη εντέρου 
Παγκρεατίτιδα 
Φλεγμονώδης νόσος εντέρου 
Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου 
Σύνδρομο Ogilvie 
(ψευδοαπόφραξη παχέος εντέρου) 
 
Καρδιαγγειακά / Αιματολογικά 
αίτια 
Διαχωρισμός αορτής / ρήξη 
ανευρύσματος κοιλιακής αορτής 
Δρεπανοκυτταρική κρίση  
 
Γυναικολογικά αίτια 
Ρήξη εξωμήτριας κύησης 
Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου 
Οξεία επίσχεση ούρων 
 
Ενδοκρινολογικά αίτια 
Σύνδρομο καρκινοειδούς 
Διαβητική κετοξέωση 
Κρίση του Addison 
Υπερασβεστιαιμία 
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Δ. Συνήθεις παγίδες: 
 Εξωκοιλιακά αίτια πόνου: ΠΡΟΣΟΧΗ στην ισχαιμία μυοκαρδίου >50 ετών, και 

στην πνευμονία σε παιδιά. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ στις διαγνώσεις «γαστρεντερίτιδα» και «δυσκοιλιότητα». Οι όροι 

συχνά αναφέρονται σε συμπτώματα και δεν αποτελούν διαγνώσεις. 
 Έμετοι και διάρροια μπορεί να αποτελούν τα προεξάρχοντα συμπτώματα, αλλά 

υπάρχει κίνδυνος να τεθεί εσφαλμένα η λάθος διάγνωση. Πάντα αναγνωρίζεται 
το σύμπτωμα που προηγήθηκε και διευκρινίζεται στον ασθενή τι σημαίνει 
διάρροια. 

 Οι εντερικοί ήχοι είναι μη ειδικό διαγνωστικό σημείο με περιορισμένη 
χρησιμότητα στο ΤΕΠ. 

 Σε ασθενή που πονά χωρίς κλινικά ευρήματα μπορεί να θεωρηθεί το πρόβλημα 
λειτουργικό. ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχει σημαντική πιθανότηταμεσεντερίου ισχαιμίας 
που είναι νόσημα σπάνιο (0,1% των επειγουσών εισαγωγών), θανατηφόρο (60% 
θνητότητα) και η πιθανότητα επιβίωσης εξαρτάται από την πρώιμη διάγνωση 
και άμεση αντιμετώπιση. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1.Οι παθήσεις που αφορούν την οξεία χειρουργική κοιλία ανήκουν σε μια από τις 
κατωτέρω κατηγορίες:  
Α. Απόφραξη.   (Σ) 
Β. Διάτρση.   (Σ)  
Γ. Ισχαιμία.   (Σ)  
Δ. Φλεγμονή.   (Σ)  
Ε. Αμορραγία.   (Σ) 
 
 
2.Πότε καλούμε τον χειρουργό στο ΤΕΠ; 
Α. Όταν η ΣΑΠ <90 mmHg, οι σφύξεις>120/min, οι αναπνοές >30/min.   (Σ)  
Β. Σε μη ανταπόκριση στη χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως.  (Σ) 
Γ. Όταν έχουν αποκλεισθεί παθολογικά αίτια οξείας κοιλίας.  (Σ) 
Δ. Όταν ο ασθενής έχει ισχυρό συνεχές άλγος χωρίς αντίστοιχα ήπια κλινικά ευρήματα.  (Σ) 
Ε. Σε όλες τις περιπτώσεις κοιλιακού πόνου.   (Λ)  
 
 

https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/503
https://litfl.com/tag/acute-abdomen/
https://www.statpearls.com/ArticleLibrary/viewarticle/17142
https://acsearch.acr.org/docs/69467/Narrative/
https://www.karger.com/Article/Fulltext/371583
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3.Κλινικό σενάριο: 20χρονος μεταφέρεται στο ΤΕΠ λόγω ιστορικού πυρετού από 
διημέρου, ναυτίας, εμέτου, πονοκεφάλου, ρίγους και καταβολής. Δεν έχει ταξιδέψει 
κατά τον τελευταίο χρόνο σε άλλη χώρα. Σε ηλικία 13 ετών υποβλήθηκε σε σπληνεκτομή 
λόγω τραυματισμού. Λοιπό ατομικό ιστορικό ελεύθερο και δεν λαμβάνει φάρμακα. Είναι 
ωχρός και κάθιδρος. Η θερμοκρασία του είναι 39.2° C, 130σφύξεις/min, 14 αναπνοές/min 
και ΑΠ 110/60 mmHg. Κατά τη φυσική εξέταση, διαπιστώνονται: κατά την ακρόαση 
πνευμόνων τρίζοντες αμφοτερόπλευρα και ήπια, διάχυτη ευαισθησία στην ψηλάφηση 
της κοιλίας. Ποιό από τα παρακάτω είναι το επόμενο καταλληλότερο βήμα στη 
διαχείριση του ασθενούς; 
Α. Αντιβίωση με εμπειρικό σχήμα.  (Σ) 
Β. Αντιεμετικά.  (Λ) 
Γ. Αξονική τομογραφία θώρακα. (Λ) 
Δ. Ακτινογραφία κοιλίας.  (Λ) 
Ε. Εισπνεόμενη σαλβουταμόλη.   (Λ) 
 
 
4.Κλινικό σενάριο: 40χρονη μεταφέρεται στο ΤΕΠ 12 ώρες μετά την εμφάνιση ήπιου 
πόνου στην άνω κοιλιακή χώρα και την πλάτη. Είναι εμπύρετη από διημέρου και 
παρουσιάζει καταβολή, αδιαθεσία και κεφαλαλγία. Λόγω πολυκυστικής νόσου νεφρών 
υποβλήθηκε πριν από 2 χρόνια σε μεταμόσχευση νεφρού, για την οποία λαμβάνει 
ανοσοκαταστολή (μουκοφαινολάτη και τακρολίμη). Έχει θερμοκρασία 38.5° C, 90 
σφύξεις/min, 18 αναπνοές/min, ΑΠ 130/80 mmHg και SpO2 96%. Η κοιλιακή χώρα είναι 
μαλακή, αλλά υπάρχει ήπιος πόνος στο άνω δεξιό τεταρτημόριο της κοιλιακής χώρας και 
έχει εξάνθημα (βλ. εικόνα). Ο εργαστηριακός έλεγχος δείχνει αριθμό λευκοκυττάρων 
13.000/mm3, τρανσαμινάσες AST 60 U/L και  ALT 75 U/L. Ποιό από τα παρακάτω είναι η 
καταλληλότερη αγωγή? 
Α. Θεραπεία με αντι-ιικά φάρμακα.  (Σ) 
Β. Θεραπεία με κεφαλοσπορίνη. (Λ) 
Γ. Διακοπή τακρολίμης.  (Λ) 
Δ. Θεραπεία με περμεθρίνη (φάρμακο για ψείρες). (Λ) 
Ε. Θεραπεία με κορτικοστεροειδή. (Λ) 
 
 
 
 
5. Κλινικό σενάριο: 62χρονη εισάγεται στο ΤΕΠ με  σοβαρό πόνο στην άνω κοιλιακή χώρα 
από 8ώρου, ναυτία και πυρετό που ξεκίνησε ενώ έτρωγε τηγανητά ψάρια και πατάτες. 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών είχε 7 επεισόδια παρόμοιου πόνου μετά τα 
γεύματα, αλλά κανένα δεν διήρκεσε τόσο πολύ όσο το παρόν επεισόδιο. Έχει ιστορικό 
υπέρτασης, υπερλιπιδαιμίας και κατανάλωσης αλκοόλ (3 μπύρες καθημερινά). Λαμβάνει 
φαρμακευτική αγωγή με αμλοδιπίνη, βεναζεπρίλη και η σιμβαστατίνη. ΒΣ 86 kg, ύψος 
163 cm, Θερμοκρασία 38.5° C, SpO2 98% (στον αέρα), 120 σφύξεις/min, 28 αναπνοές/min 
και ΑΠ 100/68 mmHg. Κατά τη φυσική εξέταση παρουσιάζει διάχυτη ευαισθησία στην 
ψηλάφηση κοιλίας και αναπηδώσα ευαισθησία. Οι εντερικοί ήχοι είναι μειωμένοι. Ο 
εργαστηριακός έλεγχος δείχνει: 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Τιμή Φυσιολογικές τιμές 

Hematocrit 35% 36%–46%  

Leukocytecount 16,000/mm3 4500–11,000/mm3  
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Ca2+ 7.9 mg/dL 8.4–10.2 mg/dL 

Urea nitrogen 26 mg/dL 7–18 mg/dL 

Glucose 200 mg/dL 80-200mg/dl 

Creatinine 2 mg/dL 0.6–1.2 mg/dL 

Triglycerides 180 mg/dL <150 mg/dL 

AST 162 U/L 12–38 U/L 

ALT 98 U/L 10–40 U/L 

Amylase 682 U/L 25–100 U/L 

Lipase 515 U/L (N=14–280) 25–125 U/L 

 
Οι συγκεντρώσεις ηλεκτρολυτών και η γαλακτικής αφυδρογονάσης βρίσκονται εντός 
φυσιολογικών ορίων. Ποιό από τα παρακάτω είναι το καταλληλότερο επόμενο βήμα στη 
διάγνωση; 

1. Αξονική τομογραφία κοιλιάς. (Λ) 
2. Ενδοσκοπική ανάδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία. (Λ) 
3. Ακτινογραφία κοιλίας. (Λ) 
4. Μαγνητική τομογραφία παγκρέατος.  (Λ) 
5. Υπερηχογραφία δεξιού υποχονδρίου. (Σ) 

 
 
4. Κλινικό σενάριο: 32χρονη εισάγεται στο ΤΕΠ λόγω μέτριου πόνου από τριημέρου, 
πυρετού και ναυτίας. Δεν έχει κολπικές εκκρίσεις. Πριν από 4 μήνες, έλαβε αντιβιοτικά 
για κυστίτιδα. Αυτή τη στιγμή δεν παίρνει φάρμακα. Τα φαινόμενα εμφανίζονται ανά 
τακτά διαστήματα 28 ημερών. Η τελευταία εμμηνορρυσία ήταν πριν από 10 ημέρες. Είχε 
δύο άντρες συντρόφους τους τελευταίους 6 μήνες και δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικά. Η 
θερμοκρασία της είναι 38.5 ° C, 105σφύξεις/min, 14 αναπνοές/min και ΑΠ 127/82 mmHg. 
Κατά την εξέταση της κοιλίας διαπιστώνεται ευαισθησία στην ψηλάφηση των κάτω 
τεταρτημορίων. Οι εντερικοί ήχοι είναι μειωμένοι. Η γυναικολογική εξέταση δείχνει πόνο 
στον τράχηλο και υπάρχει μάζα 5 cm στη δεξιά περιοχή του εξαρτήματος. Ποιά από τις 
παρακάτω θεωρείτε ως την πιθανότερη διάγνωση; 
Α. Σκωληκοειδίτιδα.  (Λ) 
Β. Απόστημα σάλπιγγας-ωοθήκης.  (Σ) 
Γ. Συστροφή ωοθηκών.  (Λ) 
Δ. Κωλικός νεφρού.  (Λ) 
Ε. Εξωμήτριος κύηση.  (Λ) 
 
 
5. Κλινικό σενάριο: Σας καλούν στην Αίθουσα Αναζωογόνησης όπου βρίσκεται ένας 
70χρονος σε ανακοπή. Έχει ιστορικό υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας και διαλλείπουσας 
οσφυαλγίας. Ανέφερε έντονο κεντρικό κοιλιακό άλγος πριν χάσει τις αισθήσεις του. Ποιά 
είναι η πιθανότερη διάγνωση?. 
Α. Χολαγγειίτιδα.   (Λ) 
Β. Ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής.  (Σ) 
Γ. Νεκρωτική παγκρεατίτιδα.  (Λ) 
Δ. Ισχαιμία μεσεντερίου.  (Λ) 
Ε. Κωλικός νεφρού με σήψη.  (Λ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 

ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΟ ΤΕΠ 

ΜΕΡΟΣ Ι. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 
Παντελεήμων Βασιλείου, Χειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, Δ’ 
Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ   

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΑΡΧΙΚΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ  
Παντελεήμων Βασιλείου, Χειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, 
Δ’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 
 
Κωνσταντίνος Η. Κωστοπαναγιώτου, Χειρουργός Θώρακος, Επιμελητής B’ ΕΣΥ 

Πανεπιστημιακή, Θωρακοχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ.   

 

 
ΜΕΡΟΣ Ι. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 
 
Εισαγωγή 
Ως «τραύμα» ορίζεται η εκτόνωση ενέργειας σε ζωντανό οργανισμό, σε βαθμό που 

υπερβαίνει τη φυσική αντοχή των ιστών, με αποτέλεσμα τη διαταραχή στις ζωτικές 

λειτουργίες και άμεση απειλή για τη ζωή.  

Το τραύμα διαφέρει από τα υπόλοιπα επείγοντα περιστατικά, κυρίως όσον 

αφορά την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση και την αναστρεψιμότητα της βλάβης, 

και γι’ αυτό χρειάζεται οργανωμένο σύστημα διαχείρισης και ειδική 

συμπληρωματική εκπαίδευση σε όσους πρόκειται να ασχοληθούν με το πεδίο 

αυτό.1,2 

Από παθοφυσιολογικής πλευράς, η τραυματική βλάβη αντιμετωπίζεται κατά 

κανόνα επεμβατικά στο χειρουργείο ή με ακτινολογική επεμβατική πράξη. Παρόλα 

αυτά, ανάλογα με τη βαρύτητά του και τις υπάρχουσες εφεδρείες επιβάλλεται η 

πολυδύναμη διαχείριση του τραυματία και από άλλες ειδικότητες εκτός 

χειρουργικής όπως: Επειγοντολόγο, Αναισθησιολόγο, Εντατικολόγο, Ορθοπαιδικό, 

Νευροχειρουργό, κ.λπ.  Η προτεραιότητα διαχείρισης καθορίζεται με βάση διεθνή 

κριτήρια.1 

Το τραύμα προσβάλει κατά κανόνα νέους ανθρώπους, συνδέεται με υψηλή 

νοσηρότητα και θνητότητα, καθώς και υψηλά ποσοστά αναπηρίας, έχει σοβαρές 

ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και υψηλό κόστος για την ορθολογική διαχείρηση του. 

Το τραύμα απασχολεί την ανθρωπότητα από τους αρχαίους χρόνους. Στην 

Ευρώπη, το πρώτο σύστημα τραύματος οργανώθηκε στη Γερμανία πριν 100 χρόνια 

και αφορά κυρίως σε ορθοπεδικό τραύμα, που δεν έχει τόσο υψηλή θνητότητα όσο 



228 
 

το σπλαχνικό τραύμα. Από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα υπάρχουν 

καταγεγραμμένες από το Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών (American College of 

Surgeons Committee on Trauma, ACS-GOT) οι αρχές στις οποίες βασίζεται η 

οργάνωση της διαχείρισης του τραύματος που αποδεδειγμένα η εφαρμογή τους 

μειώνει τη σχετική θνητότητα.1 

H Ελλάδα πλήττεται κυρίως από τροχαία ατυχήματα και λιγότερο από 

βιαιοπραγίες, 

εργατικά ή άλλου τύπου ατυχήματα ή μαζικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, 

πλημμύρες, κ.λπ.). 

Η αξιολόγηση της βαρύτητας τραυματισμού είναι καθοριστικής σημασίας για τα 
εξής: 

 Την ενεργοποίηση εφεδρειών στην αρχική εκτίμηση.  

 Την επικοινωνία μεταξύ ειδικών. 

 Την καταγραφή και βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας. 
Για την αξιολόγηση της βαρύτητας του τραύματος έχουν αναπτυχθεί διάφορα 

συστήματα, εκ των οποίων άλλα αξιολογούν τον βαθμό της φυσιολογικής ή 
λειτουργικής απόκλισης και άλλα την ανατομική βλάβη, το καθένα με τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Ωστόσο, το «ιδανικό σύστημα», δηλαδή, 
ένα σύστημα που να εφαρμόζεται στην αρχική εκτίμηση και να προβλέπει με 
ακρίβεια την πιθανότητα επιβίωσης, δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη. 

 
Ειδικότερα: 

 
Α. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α.1  Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης (Glasgow Coma Scale, GCS) 
 
Η GCS αξιολογεί στον τραυματία 3 παραμέτρους: άνοιγμα οφθαλμών (βαθμολογία 
1-4), ομιλία (βαθμολογία 1-5) και κινητική αντίδραση (βαθμολογία 1-6). Η τελική 
βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών (3 είναι το 
ελάχιστο και 15 το μέγιστο).  Παρατηρείστε ότι δεν υφίσταται άθροισμα μηδέν.  

Παρόλο που η κλίμακα Γλασκώβης είναι γνωστή και αποδεκτή διεθνώς, 
εκτιμά αξιόπιστα μόνο την εγκεφαλική λειτουργία.1 Η χρησιμοποιούμενη σήμερα 
κλίμακα Γλασκώβης παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.2 

 
Περιορισμοί εφαρμογής της Κλίμακας Γλασκώβης 
 
Υπάρχουν παράγοντες που αφορούν βλάβη στο νευρικό σύστημα που 
δυσχεραίνουν και περιορίζουν την χρήση της GCS.2 (Εικόνα 2) 

Ο τρόπος αξιολόγησης πρέπει να γίνεται με ενιαίο για όλους τρόπο όπως 
έχει ορισθεί από τους δημιουργούς της κλίμακας.2 

Το αλγογόνο ερέθισμα πρέπει να προκαλείται πάντα στο ίδιο ανατομικό σημείο, 
δηλαδή, στο σημείο εξόδου του υπερκόγχιου νεύρου στο υπερόφρυο τόξο. Η 
κίνηση του άνω άκρου του τραυματία προς την κατεύθυνση του υπερόφρυου 
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τόξου, ως αντίδραση στο συγκεκριμένο αλγογόνο ερέθισμα, βαθμολογείται 
διαφορετικά ανάλογα με το αν το άνω άκρο ξεπεράσει (Μ=5 - «εντοπίζει») ή δεν 
ξεπεράσει (Μ=4 - «αποσύρει») το επίπεδο της κλείδας.2 

Η κλίμακα Γλασκώβης προσαρμόζεται αναλόγως για τραυματισμένα παιδιά στα 
οποία δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως η λειτουργία του λόγου και της κίνησης (Εικόνα 
3).  

Από τους δημιουργούς της κλίμακας προτείνονται τρόποι για την καλύτερη 
δυνατή εφαρμογή της (Εικόνα 4). Στον τραυματία εφαρμόζεται ως κλίμακα τριών 
διαφορετικών παραμέτρων στην πλήρη έκπτυξή της, ενώ στην ταξινόμηση και την 
έρευνα αξιολογείται κυρίως η βαθμολογία (score), δηλαδή το άθροισμα των 3 
επιμέρους παραμέτρων (Εικόνα 1).2 
 
Εικόνα 1. Η κλίμακα Γλασκώβης όπως χρησιμοποιείται σήμερα.2 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΥΡΗΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ 

 
 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

Αυτόματα 4 

Στην ομιλία 3 

Στον πόνο 2 

Κανένα 1 

 
 
 
ΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Προσανατολισμένος σε χώρο, τόπο, πρόσωπο 5 

Σε σύγχυση 4 

Ακατάλληλες λέξεις 3 

Ακατάληπτοι ήχοι 2 

Καμμία απάντηση 1 

 
 
 
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ 

Εκτελεί παραγγέλματα 6 

Εντοπίζει πόνο 5 

Φυσιολογική κάμψη (αποφυγή πόνου) 4 

Ανώμαλη κάμψη (αποφλοίωση) 3 

Έκταση (απεγκεφαλισμός) 2 

Καμμία  (πλήρης χαλαρή παράλυση) 1 
 

 
Εικόνα 2: Παράγοντες που εμποδίζουν την αξιοπιστία της κλίμακας Γλασκώβης.2 
 

 
 
 
 
 
 

Παράγοντες που κάνουν μία ή περισσότερες παραμέτρους της κλίμακας Γλασκώβης ΜΗ αξιολογήσιμες 

• Φάρμακα (αναισθητικά, κατασταλτικά, νευρομυϊκοί αποκλειστές, κ.λπ.) 

• Τραυματισμός-βλάβη εγκεφαλικών συζυγιών 

• Τοξική κατάσταση (αλκοόλ ή ναρκωτικά) 

• Βλάβη στην ακοή 

• Διασωλήνωση τραχείας ή τραχειοστομία 

• Τραυματισμός άκρου ή Νωτιαίου Μυελού (ΝΜ) 

• Δυσφασία /αφασία 

• Προϋπάρχουσες νόσοι (άνοια ή ψυχιατρικές διαταραχές) 

• Τραυματισμός οφθαλμικού κόγχου 

• Περιορισμοί γλώσσας και κουλτούρας 

• Περικογχικό οίδημα 

Προσαρμοσμένο απο: Zuercher και συνεργάτες &Middleton 
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 Simpson & 
Reilly, 1982 

James &Trauner,  
1985 

Gordon και συν.,  
1983 

Tatman και συν.,  
1997 

Hahn και συν.,  
1988 

5 
Μιλά 

φυσιολογικά 

Είναι σε 
εγρήγορση, 

αρθρώνει λέξεις, 
κάνει προτάσεις 
φυσιολογικές για 

την ηλικία του 

Εστιάζει, ακολουθεί και 
αναγνωρίζει 
αντικείμενα και 
πρόσωπα, γελάει 

Αυτόματη 
φυσιολογική 
κινητικότητα 
προσώπου, 
στόματος   

Χαμογελά, 
προσανατολίζεται 

στον ήχο, 
ακολουθεί 

αντικείμενα και 
επικοινωνεί 



231 
 

 

Εικόνα 3: Προτάσεις για προσαρμογή της λεκτικής απάντησης της κλίμακας Γλασκώβης σε 
παιδιά.2 

 

 
 
Α.2  Αναθεωρημένη Βαθμολογία Τραύματος (Revised Trauma Score, RTS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 4. Στρατηγική για βελτίωση της χρήσης της κλίμακας Γλασκώβης2. 
 
Α.2  Αναθεωρημένη Βαθμολογία Τραύματος (Revised Trauma Score, RTS) 

 

Η Αναθεωρημένη Βαθμολογία Τραύματος (Revised Trauma Score, RTS)3 εκτιμά την 
επίδραση του τραύματος στον οργανισμό με βάση:  
(α) Τα ζωτικά σημεία (συστολική αρτηριακή πίεση, συχνότητα και ρυθμός των 
αναπνοών). 
(β) Την κλίμακα Γλασκώβης.  

Οι παράμετροι πολλαπλασιάζονται με συντελεστή που αναπτύχθηκε με 
μαθηματικό μοντέλο και το σύνολο των τιμών δίνει την τιμή του RTS (Εικόνα 5).  

Το RTS είναι ιδανικό για χρήση στην αρχική εκτίμηση του τραυματία από το 
πλήρωμα του ασθενοφόρου, αφού προβλέπει με μεγάλη ακρίβεια την πιθανότητα 
επιβίωσης μέσα στην επόμενη ώρα μετά τον τραυματισμό, άρα και την ανάγκη 
διακομιδής του ασθενούς στο καταλληλότερο νοσοκομείο (Εικόνα 6).  

4 Λέξεις 

Μικρότερη από την 
συνηθισμένη 

δραστηριότητα, 
ευέξαπτο 

Εστιάζει, ακολουθεί και 
αναγνωρίζει 

αντικείμενα με 
ασυνέπεια, αβέβαιη η 

αναγνώριση προσώπων 

Μικρότερη από 
την φυσιολογική 

αυτόματη 
δραστηριότητα 

Κλάμα 
παρηγορήσιμο, 

επικοινωνεί 
ακατάλληλα 

3 
Κλαίει στον 

πόνο 

Αφυπνίζεται 
περιστασιακά,  

δεν πίνει 
Κλαίειστον πόνο 

Έντονη 
γκριμάτσα στον 

πόνο 

Βογγά κατά 
διαστήματα, 

παρηγορείται 

2 
Βογγά, 

στενάζει 
Υπερκινητικό, δεν 

αφυπνίζεται 
Βογγά, στενάζει 

Ήπια γκριμάτσα 
στον πόνο 

Απαρηγόρητο, 
ευέξαπτο, ανήσυχο 

1 
Καμμία 

αντίδραση 
Δεν αντιδρά Καμμία αντίδραση 

Μη ανταπόκριση 
στον πόνο 

Δεν αντιδρά 

Τροποποιημένο από Kirkham και συνεργάτες 

Στρατηγικές για βελτίωση της χρήσης της κλίμακας Γλασκώβης 

 

• Περιγράψτε τις πιθανές απαντήσεις καθεμίας από τις παραμέτρους σε κάθε ασθενή 

• Χρησιμοποιείστε την εκτεταμένη εξαβάθμια κινητική κλίμακα και το 15βάθμιο συνολικό score 

• Μην βαθμολογείτε με 1 παραμέτρους που λείπουν ή δεν μπορούν να αξιολογηθούν 

• Καταγράψτε αλλαγές που παρατηρούνται με την πάροδο του χρόνου 

• Περιορίστε την χρήση του τελικού score στην ταξινόμηση και την έρευνα 

• Σταθεροποιείστε τον τρόπο βαθμολόγησης και εφαρμόστε τον με ίδιο τρόπο σε κάθε ασθενή.  

• Αναπτύξτε εκπαιδευτικά εργαλεία και εφαρμόστε προγράμματα ποιοτικής βελτίωσης  

• Χρησιμοποιείστε την κλίμακα για πρόγνωση μόνο σε συνδυασμό με άλλους προγνωστικούς 
παράγοντες (π.χ. ηλικία, φωτοκινητικό αντανακλαστικό, απεικονίσεις) 
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Το μειονέκτημα του RTS είναι ότι δίνει μεγάλη βαρύτητα στην κλίμακα 
Γλασκώβης (GCS), γεγονός που επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα ψευδώς σε 
περίπτωση που το GCS έχει υποεκτιμηθεί συνυπολογίζοντας και μη παραβλέποντας 
αναστρέψιμα αίτια (π.χ. μέθη) ή άλλους παράγοντες (Εικόνα 2). 
 
 
Εικόνα 5. Αλγόριθμος υπολογισμού της Αναθεωρημένης Βαθμολογίας Τραύματος (Revised 

Trauma Score, RTS). 

Αναθεωρημένη Βαθμολογία Τραύματος (Revised Trauma Score, RTS) 

 Βαθμολογία Συντελεστής Αποτέλεσμα 

Συστολική πίεση 
(mmHg) 

 

>89 4 

x 0.7329 

 

76-89 3 
 

50-75 2 
 

1-49 1 
 

0 0 
 

Αναπνοές (/min)  

10-29 4 

x 0.2908 

 

>29 3 
 

6-9 2 
 

1-5 1 
 

0 0 
 

Κλίμακα Γλασκώβης  

13-15 4 

x 0.9368 

 

9-12 3 
 

6-8 2 
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Αναθεωρημένη Βαθμολογία Τραύματος (Revised Trauma Score, RTS) 

4-7 1 
 

3 0 
 

 Σύνολο = RTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 6. Πιθανότητα επιβίωσης ανάλογα με την Αναθεωρημένη Βαθμολογία Τραύματος 

(Revised Trauma Score, RTS).3 Η πιθανότητα επιβίωσης μειώνεται σημαντικά με βαθμολογία 

RTS μικρότερη από 5. 

 
 
Β. ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Β.1  Συνοπτική Κλίμακα Τραύματος (Abbreviated Injury Scale, AIS)4,5 
 
Η κλίμακα αυτή μελετάται από το 1971. Πρόκειται για συνοπτική ανατομική 
κλίμακα αξιολόγησης της κάκωσης. Η βαθμολόγηση της βλάβης κυμαίνεται από 1 
(ελαφρά) έως 6 (θανατηφόρα) και έχει βαθμονομηθεί με βάση >1200 μεμονωμένες 
κακώσεις, που ταξινομήθηκαν ανά ανατομική περιοχή: 
 
1. Κεφαλή 
2. Πρόσωπο 
3. Tράχηλος-Αυχένας 
4. Θώρακας 

Πιθ
αν
ότη
τα 
Επι
βί
ωσ
ης 

Π
ιθ

α
νό

τη
τα

 Ε
π

ιβ
ίω

σ
η

ς 

Πιθανότητα Επιβίωσης βάσει της Αναθεωρημένης Κλίμακας Τραύματος (RTS) 

Αναθεωρημένη Βαθμολογία Τραύματος 
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5. Κοιλία-Πύελος 
6. Σπονδυλική Στήλη 
7. Άνω άκρα 
8. Κάτω άκρα 
9. Επιφάνεια σώματος κ.ά. 

 
Η κλίμακα AIS υπολογίζεται με τη βοήθεια συνοδευτικού εγχειριδίου που 

περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις κακώσεις ταξινομημένες ως ανωτέρω μαζί με τον 
βαθμό που αντιστοιχεί στην βαρύτητα τους. Στο συνοδευτικό εγχειρίδιο είναι 
καταγεγραμμένη κάθε πιθανή κάκωση από όλες τις ανατομικές περιοχές και έχει 
αντιστοιχηθεί με το βαθμό βαρύτητας, ώστε να μην χρειάζεται η υποκειμενική 
γνώμη του καταγραφέα και να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της εκτίμησης. 

Η κλίμακα βαρύτητας εκπτύσσεται από 0-6, ως εξής: 
 

 0  όταν δεν υπάρχει τραύμα 

 1  έλασσον τραύμα 

 2  μέτριο τραύμα 

 3  μείζον τραύμα, αλλά όχι απειλητικό για την ζωή 

 4  μείζον τραύμα απειλητικό για την ζωή, πιθανή η επιβίωση 

 5  μείζον τραύμα απειλητικό για την ζωή, αβέβαιη η επιβίωση 

 6  μέγιστο τραύμα, πιθανότατα θανατηφόρο με τα τρέχοντα θεραπευτικά 

μέσα. 
 
 
Β.2  Κλίμακα Bαρύτητας Τραύματος (Injury Severity Score, ISS) 
 
Η κλίμακα ISS5 βασίζεται στη Συνοπτική Κλίμακα Τραύματος (AIS), η οποία μετά την 
αναθεώρηση του 19855 συνοψίζεται σε 6 ανατομικές περιοχές: 
 

1. Κεφαλή-Aυχένας-Tράχηλος-Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης (ΑΜΣΣ) 

2. Πρόσωπο-οστά-μύτη-στόμα-μάτια-αυτιά 

3. Θώρακας-διάφραγμα-πλευρές-Θωρακική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης 
(ΘΜΣΣ) 

4. Κοιλία-όργανα πυέλου-Οσφυική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης (ΟΜΣΣ)-
οπισθοπεριτοναϊκός χώρος 

5. Άκρα-οστά πυέλου 

6. Επιφάνεια σώματος. 
 

Η βαθμολογία ISS υπολογίζεται προσθέτοντας τη βαθμολογία AIS από τις 3 
βαρύτερα τραυματισμένες ανατομικές περιοχές. Η βαθμολογία κάθε περιοχής 
υψώνεται στο τετράγωνο (ν2), πριν από το τελικό άθροισμα. Η μέγιστη βαθμολογία 
ISS είναι 75 (52+52+52), η οποία αφορά σε θανατηφόρες βλάβες. Ασθενής με 
βαθμολογία 6 σε οποιαδήποτε περιοχή, κατατάσσεται αυτόματα σε βαθμολογία 75. 
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Βαθμολογία ISS πάνω από 15 θεωρείται τραύμα με μεγάλη θνητότητα, και βάσει 
της κλίμακας αυτής οργανώνονται διεθνώς οι Υπηρεσίες Τραύματος. 

Η ανατομική κλίμακα ISS είναι η ακριβέστερη που διαθέτουμε σήμερα 
διεθνώς.  
Μειονέκτημα της κλίμακας ISS είναι ότι χρειάζεται να ολοκληρωθεί η αρχική 
εκτίμηση του ασθενούς με πλήρη απεικονιστικό έλεγχο ή, εάν επείγει, με 
επεμβατική πράξη, ώστε να έχουν αναγνωρισθεί όλα τα τραύματα και έτσι να 
μπορέσει να υπολογισθεί με ακρίβεια. Συνεπώς, δεν είναι διαθέσιμη ως 
προγνωστικό εργαλείο άμεσων αποφάσεων με την άφιξη του ασθενούς στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Επιπλέον χρειάζεται χρόνο και ανθρώπινο 
δυναμικό π.χ. εκπαιδευμένο νοσηλευτή για τον ορθό υπολογισμό της (Trauma 
registry nurse). 
 
Παράδειγμα υπολογισμού ISS 
 
Ο ασθενής Α.Μ., 37 ετών, διακομίζεται στο ΤΕΠ, σε κωματώδη κατάσταση μετά από 
πτώση από ύψος 4 ορόφων. Προσγειώθηκε με την αριστερή πλευρά του, όπου 
φέρει και τις περισσότερες κακώσεις. Κατά την εισαγωγή του βρίσκεται σε 
κωματώδη κατάσταση, παρουσιάζει υπόταση, ταχυκαρδία και ανταποκρίνεται στη 
χορήγηση υγρών. Κατά την κλινική εξέταση έχει: (α) ασταθή πύελο και κάταγμα 
κνήμης και περόνης αριστερά, (β) θλαστικό τραύμα στο πρόσωπο, (γ) εκδορές στο 
αριστερό κάτω άκρο και το αριστερό ημιθωράκιο. Γίνεται διασωλήνωση τραχείας 
και μεταφέρεται άμεσα για αξονική τομογραφία, όπου αναδεικνύονται τα εξής 
απεικονιστικά ευρήματα: 

 Χωρίς ενδοκρανιακή βλάβη, διπλά κατάγματα σε 7 πλευρές αριστερά με 
μεγάλο αιμοθώρακα, θλάση στον αριστερό μέσο και κάτω πνευμονικό λοβό, 
μικρές παρεγχυματικές ρήξεις και ενεργός εξαγγείωση από το πνευμονικό 
παρέγχυμα και από τα μεσοπλεύρια αγγεία των κατεαγότων πλευρών. 

 Οριακή αιμάτωση των σπλάχνων της κοιλίας, χωρίς ενεργό εξαγγείωση.  

 Κατάγματα ηβοϊσχιακών κλάδων αμφοτερόπλευρα, κάταγμα στο ιερό οστό 
αριστερά παράλληλα με την ιερολαγόνιο άρθρωση, ενεργό εξαγγείωση από 
κλάδο πίσω από την ηβική σύμφυση αριστερά και στη σύστοιχη ιερολαγόνια 
άρθρωση.  

 
Μετά την αξονική τομογραφία υπολογίσθηκε στον ασθενή Α.Μ. η βαθμολογία 
(score) AIS και ISS ως εξής:  

Ανατομική 
Περιοχή 

Περιγραφή τραύματος AIS Χ2 των 3 βαρύτερα 
τραυματισμένων 

περιοχών 

ΚΕΦΑΛΗ-ΤΡΑΧΗΛΟΣ Θλαστικό 1  

ΠΡΟΣΩΠΟ Θλαστικό 2 4 

ΘΩΡΑΚΑΣ Θλάση πνεύμονα 5 25 
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Συμπερασματικά η βαθμολογία (score) ISS για τον ασθενή Α.Μ. είναι 54, άρα 
έχουμε βαρύτατη κάκωση με πολύ υψηλή θνητότητα. 
 
 
 
 
Γ. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Γ.1  Συνδυαστικός Δείκτης Τραυματικής Βαρύτητας (Trauma and Injury Severity 
Score, TRISS) 
 
Ο δείκτης αυτός συνδυάζει τις κλίμακες ISS, RTS, την ηλικία του ασθενούς και το 
μηχανισμό της κάκωσης (αμβλύ ή διατιτραίνον τραύμα) και υπολογίζει την 
πιθανότητα επιβίωσης. Υπολογίσθηκε μέσω στατιστικής ανάλυσης πληθώρας 
περιστατικών. Οι παραμέτροι ISS, RTS και ηλικία αξιολογήθηκαν ανάλογα με την 
έκβαση του τραυματισμού και υπολογίσθηκε για κάθε παράμετρο ένας δείκτης 
βαρύτητας.6 

Η πιθανότητα επιβίωσης υπολογίζεται με βάση τον λογαριθμικό τύπο7:  
 

1/(1+ e-b) 
 
Όπου: b = b0 + (b1 x RTS) + (b2 x ISS) + (b3 x Age Index) 

Oι δείκτες b0, b1, b2, b3 υπολογίσθηκαν μαθηματικά ανάλογα με το είδος της κάκωσης ως 

εξής:  

Ασταθής θώρακας διπλό 
κάταγμα επτά πλευρών 

4  

Ενεργός εξαγγείωση από 
πνεύμονα και 
μεσοπλεύρια 

4  

ΚΟΙΛΙΑ Υποάρδευση σπλάχνων 2  

 Ενεργός εξαγγείωση 
στην πύελο 

4  

ΑΚΡΑ-ΠΥΕΛΟΣ Κάταγμα ηβοϊσχιακών 
κλάδων και ιερολαγονίου 

5 25 

Κάταγμα Κνήμης 3  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Εκδορές 1  

ISS 54 
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Τυφλό 
τραύμα 

Διατιτραίνον 
τραύμα 

b0 -0.4499 -2.5355 

b1 0.8085 0.9934 

b2 -0.0835 -0.0651 

b3 -1.743 -1.136 

Κατ΄αυτόν τον τρόπο, καταλήγουμε σε δύο τύπους - για αμβλύ και διατιτραίνον τραύμα: 

b Blunt = -0.4499 + 0.8085 x RTS - 0.0835 x ISS - 1.7430 x Age Index 

b Penetrating = -2.5355 + 0.9934 x RTS - 0.0651 x ISS - 1.1360 x Age Index 

Ωστόσο, η μέθοδος αυτή είναι μαθηματικά πολύπλοκη και δύσχρηστη και δεν έχει 

τύχει ευρείας εφαρμογής. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
1.Η κλίμακα Γλασκώβης (GCS)1 αξιολογεί τα παρακάτω: 

https://www.mdapp.co/trauma-injury-severity-score-triss-calculator-277/
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Α. Την νευρολογική κατάσταση του ασθενούς.  (Λ) 
Β. Το αν βρίσκεται σε κώμα.  (Λ) 
Γ. Την εγκεφαλική λειτουργία.  (Σ)  
Δ. Το περιφερικό νευρικό σύστημα.  (Λ) 
Ε. Την καρδιοαναπνευστική λειτουργία.  (Λ) 
 
 
2. Για την αξιολόγηση της βαρύτητας του τραύματος ισχύει8: 
Α. Γίνεται με την Κλίμακα Γλασκώβης (GCS).  (Λ) 
Β. Γίνεται με ειδικά εργαλεία.  (Σ) 
Γ. Είναι απαραίτητη για την επικοινωνία μεταξύ ειδικοτήτων.  (Σ) 
Δ. Είναι απαραίτητη για την οργάνωση και βελτίωση των Υπηρεσιών Τραύματος.  (Σ) 
Ε. Είναι αναγκαία μόνο σε περιπτώσεις θανατηφόρου τραυματισμού.  (Λ) 
 
 
3. Σχετικά με την Αναθεωρημένη Βαθμολογία Τραύματος (RTS)3 ισχύει: 
Α. Είναι προγνωστικός δείκτης για την πιθανότητα θανάτου του ασθενούς την 1η ώρα μετά 
τον τραυματισμό.  (Σ) 
Β. Γίνεται με ειδικά εργαλεία.  (Λ)  
Γ. Είναι ιδανικό εργαλείο για χρήση από το ΕΚΑΒ.  (Σ) 
Δ. Δεν έχει θέση σήμερα.  (Λ)  
Ε. Εκτιμά την επίδραση του τραύματος στον οργανισμό με βάση τα ζωτικά σημεία και την 
κλίμακα Γλασκώβης.  (Σ) 
 
 
4. Σχετικά με την Κλίμακα Bαρύτητας Τραύματος (Injury Severity Score, ISS)5 ισχύει: 
Α. Είναι αναξιόπιστη.  (Λ)  
Β. Σε αυτήν βασίζουμε τον σχεδιασμό υπηρεσιών τραύματος.  (Σ)   
Γ. Υπολογίζεται γρήγορα και απλά.  (Λ) 
Δ. Μετρά με ακρίβεια και πρώιμα την βαρύτητα τραυματισμού.  (Λ)  
Ε. Λειτουργεί ως προγνωστικός δείκτης.  (Λ)  
 
 
5.Σχετικά με την κλίμακα Γλασκώβης (GCS)2 ισχύει: 
Α. Είναι ένας ενιαίος αριθμός που βαθμολογεί από 0 έως 15.  (Λ) 
Β.  Βαθμολογεί 3 παραμέτρους: άνοιγμα των οφθαλμών, αναπνοή και κινητική αντίδραση 
του τραυματία.  (Λ) 
Γ. Εκτιμά την αντίδραση στον πόνο από την πίεση στο λόβιο του αυτιού.  (Λ) 
Δ. Τα εκλυτικά ερεθίσματα γίνονται με προκαθορισμένο τρόπο.  (Σ)  
Ε. Γίνεται πάντα στον πολυτραυματία.  (Λ) 

 

  



239 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ.  
ΑΡΧΙΚΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ  

 
Εισαγωγή 
Η αξιολόγηση του τραυματία έχει περιγραφεί στο ΜΕΡΟΣ Ι.  

Ως πολυτραυματία ορίζουμε τον ασθενή με δύο ή περισσότερα τραύματα 
σε δύο διαφορετικές ανατομικές περιοχές του σώματος ή με δύο ή περισσότερα 
τραύματα σε μια περιοχή. Τουλάχιστον ένα από αυτά ή το σύνολο τους θέτει σε 
κίνδυνο τη ζωή του (βαρύτητα τραύματος υπολογισμένη με το Injury Severity Score 
> 15) (βλ. ΜΕΡΟΣ Ι, παρ. Β.2). 

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πολυτραυματία προϋποθέτει 
οργανωμένη συστηματική προσέγγιση με εφαρμογή πρωτοκόλλου διαχείρισης. 

Έχει ήδη αναφερθεί στο ΜΕΡΟΣ Ι, ότι ο βαρύς τραυματισμός αποτελεί άμεση 
απειλή για την ζωή. Η απειλή αυτή αφήνει τόσο λίγο χρόνο επιβίωσης, όσος 
χρειάζεται για να αποκορεσθεί η αιμοσφαιρίνη του τραυματία από το οξυγόνο ή 
διαφορετικά, όσο αντέχει ο πιο ευαίσθητος ιστός μας (ο εγκέφαλος) στην 
υποξαιμία. Παραστατικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το σοβαρό τραύμα 
σκοτώνει διακόπτοντας τη διαδρομή του οξυγόνου προς τον εγκέφαλο. Για τον λόγο 
αυτό, η προσπάθεια αναζωογόνησης του σοβαρά τραυματία ιχνηλατεί τη διαδρομή 
του οξυγόνου από το περιβάλλον μέχρι τον εγκέφαλο, αναγνωρίζει που έχει 
αναπτυχθεί «κώλυμα/διαταραχή» στη διαδρομή αυτή και το διορθώνει άμεσα πριν 
προχωρήσει στον επόμενο σταθμό της διαδρομής.  

Ο αλγόριθμος προσέγγισης της κλασσικής ιατρικής με την ακολουθία: 
σύμπτωμα – ιστορικό - κλινική εξέταση - εργαστηριακές εξετάσεις - διάγνωση δεν 
μπορεί να εφαρμοσθεί στην περίπτωση του σοβαρά τραυματία ή πολυτραυματία. Ο 
λόγος είναι ότι αυτός δεν είναι σε θέση να δώσει ιστορικό και ο παραπάνω 
αλγόριθμος προϋποθέτει χρόνο που δεν υπάρχει στην περίπτωσή του. Η έλλειψη 
χρόνου μας υποχρεώνει να χρησιμοποιήσουμε ελάχιστα μέσα που είναι: η κλινική 
εξέταση και απλά παρακλίνια βοηθήματα, αλλά το κυριότερο, η ετοιμότητα του 
ανανήπτη.  

Ειδικότερα: 

 
Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (ΟΤ) 

Σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα κατά «New York-Presbyterian Queens» τα 

κριτήρια ενεργοποίησης της Ομάδας Τραύματος έχουν ως εξής: 

Τραύμα «ΑLPHA» 

 Κριτήρια για πλήρη ενεργοποίηση της ΟΤ κατά την αρχική εκτίμηση έχουν ως εξής 
(οποιοδήποτε θετικό έστω και 1 από τα κατωτέρω κριτήρια αρκεί για 
ενεργοποίηση): 
 

o Αεραγωγός 
- αδυναμία επαρκούς αερισμού/ οξυγόνωσης 
- διασωληνωμένος ασθενής, με ελεγχόμενο ή υποβοηθούμενο μηχανικό αερισμό. 
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o Αναπνευστική λειτουργία 
- αναπνευστικός ρυθμός <10 ή >29 αναπνοές/min 
- οποιοδήποτε σημείο αναπνευστικής ανεπάρκειας (υποξία, χρήση επικουρικών 

αναπνευστικών μυών, ρόγχος) 

 

o Κυκλοφορική λειτουργία 
- Συστολική ΑΠ σε ενήλικο < 90mmHg 
- Συστολική ΑΠ σε παιδί: 

 < 1έτους: < 60mmHg 

 1-10 ετών: <70 + [2 x ηλικία]mmHg 

 > 10 ετών: <90 mmHg 
 

o Λειτουργία Νευρικού συστήματος 
- Βαθμολογία κλίμακας Γλασκώβης (GCS) κινητικό score <5 ή GCS συνολικό <13 (λόγω 

τραυματισμού και όχι από άλλα αίτια π.χ. μέθη) 
- Εκτίμηση συνειδησιακού επιπέδου σύμφωνα με το ακρονύμιο AVPU (Alert, Verbal, 

Painful, Unresponsiveness): αντιδρά μόνο στον πόνο ή δεν αντιδρά 

 

o Άλλα 
- Επιδείνωση προηγουμένως σταθερού τραυματία 
- Προσέλευση μεταγγιζόμενου τραυματία  

 

 Κριτήρια για πλήρη ενεργοποίηση της ΟΤ κατά την δευτεροβάθμια εκτίμηση 
(οποιοδήποτε θετικό έστω και 1 από τα κατωτέρω κριτήρια αρκεί για 
ενεργοποίηση):  
 

o Ανατομική βλάβη 
- Διατιτραίνον τραύμα σε κεφαλή, τράχηλο, κορμό, άκρα εγγύτερα αγκώνα/γόνατος 

- Ανοιχτό ή εμπιεστικό κάταγμα κρανίου 
- Παράλυση ή ενδείξεις κάκωσης νωτιαίου μυελού 
- Ασταθής θώρακας 
- Ασταθές κάταγμα πυέλου 
- Ακρωτηριασμός εγγύτερα του καρπού/αστραγάλου  
- ≥2 κατάγματα εγγύς μακρών οστών (βραχιόνιο ή μηριαίο) 
- Συνθλιπτική ή συντριπτική κάκωση άκρου 
- Κατά την κρίση του υπευθύνου ιατρού του ΤΕΠ 
 

Τραύμα «BETA» 

 Κριτήρια για περιορισμένη ενεργοποίηση της ομάδας Τραύματος στην αρχική 
εκτίμηση (τραυματισμός που αφορά οτιδήποτε από τα παρακάτω): 
 

- Διατιτραίνον τραύμα περιφερικά αγκώνα/γόνατος  
- Σταθερό κάταγμα πυέλου 
- Ακρωτηριασμός περιφερικά καρπού/ποδοκνημικής 
- Πτώση εξ ύψους > 6m για ενήλικο 
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- Πτώση εξ ύψους > 3 φορές x το ύψος του παιδιού 
- Πτώση από οποιοδήποτε ύψος, υπο αντιπηκτικά, και ηλικία ≥65 ετών 
- Υψηλού κινδύνου τροχαίο με αυτοκίνητο  

o παραμόρφωση οχήματος > 25 cm 
- Τροχαίο που συνοδεύεται από εκτίναξη από το όχημα  
- Μηχανοκίνητο εναντίον πεζού/ποδηλάτη 

o Θύμα με πτώση στο έδαφος 
o Θύμα που πατήθηκε απο τροχούς 
o Ταχύτητα >32 km/h 

- Συμβάματα υψηλής ενέργειας με απότομη επιβράδυνση: 
o Εκτίναξη επιβαίνοντος από όχημα, ζώο κ.λπ. 
o Πρόσκρουση σε σταθερό εμπόδιο με ορμή 
o Έκρηξη 

- Υψηλής ενέργειας ηλεκτρικό έγκαυμα 
- Έγκαυμα >10% επιφάνειας σώματος (2ου ή 3ου βαθμού) και/ή εισπνευστικό 
- Υποψία υποθερμίας, παρ’ολίγον πνιγμού ή απαγχονισμού 
- Αμβλύ τραύμα κοιλίας με σκληρή ή διατεταμένη κοιλιά ή «σημείο ζώνης»  

 

Τραύμα «C» 

Ενεργοποίηση ειδικευμένου γιατρού - Επιμελητή OT για σταθερό ασθενή: 

- Τραυματισμός που βρέθηκε κατά την Κλινική Εξέταση και σχετίζεται με σύγκρουση με 
μηχανοκίνητο όχημα και 

 Ανατροπή του οχήματος 
 Ταχύτητα >64 km/h 

- Τραυματισμός που χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης, εισαγωγής ή διακομιδής (εκτός 
από μεμονωμένο περιφερικό ορθοπαιδικό τραύμα και πτώση με τραύμα στο ισχίο) 

- Τραυματική βλάβη και ηλικία >70 ετών 
- Στην κρίση του υπευθύνου ιατρού των ΤΕΠ 
 

Προτεραιότητες βάσει Ζωτικών Σημείων 
Οι Προτεραιότητες βάσει Ζωτικών Σημείων, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα (βλ. 

παραπάνω) παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Κατά κανόνα, ο σοβαρά τραυματίας μπορεί να μην έχει τις αισθήσεις του. 
Εάν επικοινωνεί, μια στοιχειώδης ερώτηση (π.χ. τί κάνεις;) που συνοδεύεται από 
«κανονική» απάντηση, επιβεβαιώνει ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί, άρα 
οξυγονώνεται, άρα έχουμε χρόνο για μια λιγότερο επείγουσα διαχείριση. Σε 
διαφορετική περίπτωση, ακολουθούμε τα διαγνωστικά και θεραπευτικά βήματα, 
ως προς τα εξής: 
(α) Αεραγωγός 
(β) Αναπνοή 
(γ) Κυκλοφορία 
(δ) Νευρικό σύστημα 

Αναλυτικότερα: 

 
(α) Αεραγωγός 
Αρχίζει από την είσοδο της στοματικής και ρινικής κοιλότητας και καταλήγει στις 
φωνητικές χορδές, με προοδευτική μείωση του εύρους του από την περιφέρεια 
προς το κέντρο. Αποτελεί κοινή οδό μεταξύ αναπνευστικού και πεπτικού 
συστήματος στο επίπεδο της στοματικής κοιλότητας, στοματοφάρρυγα και 
υποφάρυγγα. Στο επίπεδο των φωνητικών χορδών το εύρος του αεραγωγού 
στενεύει απότομα. Η κάθετη προς τον επιμήκη άξονα θέση των φωνητικών χορδών, 
που δημιουργεί το κρισιμότερο σημείο στη διαδρομή και είναι ακριβώς το σημείο 
που συμβαίνει η οξεία απόφραξη σε περίπτωση κατάποσης ξένου σώματος. Οι 
βασικές θεραπευτικές πράξεις κατά την αρχική διαχείριση του τραυματία αφορούν 
σε αυτό το τμήμα του αεραγωγού. Σε απώλεια ή ελάττωση του μυικού τόνου στην 
περιοχή, η γλώσσα φέρεται προς τα πίσω λόγω της βαρύτητας και αποφράζει την 
είσοδο της τραχείας.  
 
Διάγνωση 
Απόφραξη αεραγωγού: Ακροαστικά, δεν υπάρχει ροή αέρα από το στόμα και τη 
μύτη. Οπτικά, δεν υπάρχει αναπνευστική κίνηση στον θώρακα.  

ΚΟΚΚΙΝΟ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 

(0 λεπτά)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ βάσει Ζωτικών Σημείων

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΕΠΕΙΓΟΝ 

(15 λεπτά)

ΚΙΤΡΙΝΟ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

(60 λεπτά)

ΠΡΑΣΙΝΟ
ΌΧΙ ΕΠΕΙΓΟΝ
(180 λεπτά)

Α
Αποφραγμένος 
Αεραγωγός
Συριγμός

Επαπειλούμενος 
Αεραγωγός

Β
SatO2 <80%

RR >35 ή 
<8 /min

SatO2 = 80-89
RR = 31-35

SatO2 = 90-94
RR = 26-30

SatO2 >95
RR = 8-25

C HR >130 bpm
Συστολική ΑΠ <80mmHg

HR = 121-130 ή 
<40

Συστολική ΑΠ = 80-89

HR = 111-120
Συστολική ΑΠ  = 40-49

HR = 50-110

D GCS <8 GCS = 9-13 GCS = 14 GCS = 15

E T >40 ή 
<32°

T = 38,1-40 ή 
32-34° T = 34-38°
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Επαπειλούμενη απόφραξη: Ο αεραγωγός είναι βατός και υπάρχει αναπνοή, αλλά 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα απόφραξης, μέσα σε σύντομο χρόνο, όταν υπάρχουν 
τα εξής στοιχεία: 

o Απουσία μυϊκού τόνου και αντανακλαστικών (κλίμακα κώματος Γλασκώβης – 
GCS ≤ 8, αναίσθητος τραυματίας), αδυναμία προστασίας του αεραγωγού 
από αναγωγή γαστρικού περιεχομένου ή εμέτου με αποτέλεσμα εκτός από 
απόφραξη και εισρόφηση περιεχομένου στον πνεύμονα. 

o Τραυματισμός, οίδημα, αιμάτωμα στην περιοχή του τραχήλου. Παρουσία 
αίματος, δοντιών, εμεσμάτων στη στοματική κοιλότητα. 

o Αιθάλη ή καμένες τρίχες στους ρώθωνες, ενδεικτικά εισπνοής καπνού. 
o Βράγχος φωνής μετά τον τραυματισμό (ελέγχεται εφόσον υπάρχει φώνηση). 
o Αναπνευστικός συριγμός στην είσοδο και έξοδο αέρα από το στόμα και την 

μύτη. 
 
Θεραπευτική προσέγγιση 

 Επί απόφραξης λόγω μυϊκής ατονίας ή πτώσης της γλώσσας προς τα πίσω  

που αποφράζει τον αεραγωγό, η απόφραξη αίρεται με τους εξής χειρισμούς: 

ανάσπαση πώγωνος (chin lift) ή κατάσπαση γνάθου (jaw thrust) (Εικόνα 1) ή 

τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού ή ρινο-φαρυγγικού αεραγωγού (βλ. Ε-book 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, Κεφ. 15, παρ. 1.2) 

 

Εικόνα 1. Οι βασικοί χειρισμοί απελευθέρωσης/διάνοιξης του αποφραγμένου αεραγωγού: 

έκταση της κεφαλής και ανάσπαση της κάτω γνάθου (jaw thrust -Α) ή ανύψωση της κάτω 

γνάθου (chin lift –Β). (Πηγή: https://www.tpub.com/seabee/5-38.htm) 

 
 

 Σε περίπτωση απόφραξης με ξένο σώμα (πνιγμονή) εφαρμόζεται ο χειρισμός  
Ηeimlich (αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης με άσκηση απότομης πίεσης στο 
υποχόνδριο του θύματος από τον ανανήπτη, ο οποίος κυκλώνει τα χέρια του γύρω 
από το στομάχι του θύματος). Επί αποτυχίας του χειρισμού Ηeimlich, 

https://www.tpub.com/seabee/5-38.htm


244 
 

πραγματοποιείται καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ή κρικοθυρεοτομής διά 
βελόνης. 

 Επί εισπνοής υγρού (πνιγμός) γίνεται καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, που  
αρχίζει με 5 εμφυσήσεις αέρα στον αεραγωγό του θύματος. 
 

 Επί μη αποκατάστασης της αυτόματης αναπνοής κατά την αρχική  
προσπάθεια απελευθέρωσης του αεραγωγού, ακολουθούνται τα επόμενα βήματα: 

 Σε μη ιατρικό περιβάλλον: Κλήση βοήθειας και έναρξη καρδιοπνευμονικής  
αναζωογόνησης.  

 Σε ιατρικό περιβάλλον: 
o Χορήγηση οξυγόνου 100% (FiO2=1). Επισημαίνεται ότι όλα τα απλά 

μέσα χορήγησης οξυγόνου (μάσκα, ρινικός καθετήρας) 
προϋποθέτουν παρουσία αυτόματης αναπνοής, πλην του 
αυτοδιατεινόμενου χειροκίνητου ασκού ΑΜΒU (Αmbulatory Manual 
Breathing Unit), μέσω του οποίου: (α) εξασφαλίζεται στον αεραγωγό 
οξυγόνο 100% και (β) φθάνει στην κυψελίδα οξυγόνο πάνω από 60%. 

o Η χρήση ασκού ΑΜΒU μαζί με στοματοφαρυγγικό αεραγωγό μπορεί 
να επιτύχει οξυγόνωση των ιστών με επίπεδο κορεσμού αρτηριακού 
αίματος (SaO2 ) μέχρι και 100%. 

o Για βελτίωση της οξυγόνωσης πριν από τη διασωλήνωση της 
τραχείας (προ-οξυγόνωση) με ασκό AMΒU μπορούν να προηγηθούν 
κατά σειρά προτίμησης: 

 Εφαρμογή στοματοφαρυγγικού αεραγωγού (πολύ σπάνια 
ρινοφαρυγγικός). 

 Λαρυγγική μάσκα απλή ή τύπου I-gel. 
 

 Επί επαπειλούμενης απόφραξης ακολουθούνται τα βήματα που  
εφαρμόζονται σε ιατρικό περιβάλλον (προ-οξυγόνωση, διασωλήνωση τραχείας). 
 
 

(β) Αναπνοή 
Πρόκειται για σύνθετη λειτουργία, η οποία επιτυγχάνεται με συνεργασία πολλών 
ανατομικών δομών και εξασφαλίζει τη μεταφορά του οξυγόνου από το περιβάλλον 
στην κυψελίδα και από εκεί, μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, στα κύτταρα του 
οργανισμού (κυτταρική αναπνοή). Η κύρια λειτουργία γίνεται σε επίπεδο 
κυψελιδικής μεμβράνης, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άλλες ανατομικές δομές 
λειτουργούν ομαλά. Η αναπνευστική λειτουργία έχει ένα ενεργητικό μέρος, την 
εισπνοή, η οποία ακολουθείται από παθητική εκπνοή.  

Οι δομές που απαρτιώνουν την αναπνευστική λειτουργία είναι: 

 Νευρικός ιστός: Κέντρο αναπνοής, νευρική οδός από τον προμήκη μέχρι τον 
πνεύμονα, σωματικά νεύρα (κίνηση αναπνευστικών μυών), σπλαχνικά νεύρα 
(κίνηση διαφράγματος), αυτόνομη νεύρωση πνεύμονα 

 Μυικός ιστός: Μεσοπλεύριοι μύες, διάφραγμα, επικουρικοί αναπνευστικοί 
μύες (κοιλιακοί, τραχήλου, θώρακα). 

 Οστίτης ιστός: Πλευρές, θωρακικός κλωβός 

 Αγγεία: ανατομική άρδευση (μεσοπλεύρια αγγεία) λειτουργική άρδευση 
(πνευμονικά αγγεία) 
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 Ορογονική επιφάνεια: Υπεζωκοτική κοιλότητα 

 Όργανα: Πνεύμονας (βρόγχοι, κυψελίδες) 
 
Διάγνωση διαταραχών αναπνοής 
Η παύση της αναπνευστικής λειτουργίας γίνεται αντιληπτή όπως προαναφέρθηκε 
στην προηγούμενη ενότητα «Αεραγωγός». 
Η ανεπαρκής αναπνευστική λειτουργία γίνεται αντιληπτή από τα εξής: 

o Αλλαγή στον ρυθμό της αναπνοής: βραδύπνοια (<10 αναπνοές/min) ή 
ταχύπνοια (>20 αναπνοές/min.) 

o Χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών: 

 Κοιλιακή αναπνοή 

 Ανάσπαση ρινικών πτερυγίων 

 Εισολκή σφαγιτιδικού βοθρίου και υπερκλειδίων βόθρων. 
o Ακρόαση αναπνευστικού ψιθυρίσματος με στόχο κυρίως την αναγνώριση 

πνεύμονα που δεν λειτουργεί π.χ. σε πνευμοθώρακα. 
o Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο περιφερικό αίμα με παλμικό οξύμετρο 

(κρίσιμος SpO2 < 90%)  
o Μέτρηση αερίων αρτηριακού αίματος:  

 Κρίσιμη μερική τάση οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα PaO2 <60 mmHg - 
δείκτης υπο-οξυγοναιμίας. 

 Κρίσιμη μερική τάση  διοξειδίου του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα:  

 PaCO2 <30 mmHg: δείκτης σοβαρού υπεραερισμού-ταχύπνοιας / 
υπέρπνοιας.  

 PaCO2 >50 mmHg δείκτης σοβαρού υποαερισμού-βραδύπνοιας / ανεπαρκές 
βάθος αναπνοής. 

 
Στην παρακάτω Εικόνα 2 φαίνεται η καμπύλη αποδέσμευσης του οξυγόνου από την 
αιμοσφαιρίνη. Δεξιά μετακίνηση της καμπύλης (π.χ. στην οξέωση) σημαίνει 
ευκολότερη αποδέσμευση του O2 από την Hb και συνεπώς, καλύτερη απόδοση 
οξυγόνου στους ιστούς, το αντίθετο συμβαίνει με την αριστερή μετακίνηση (π.χ. 
στην υποθερμία). 
 

 

ΚΑΛΠΥΛΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Ο2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 
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Απεικονιστικός έλεγχος 

o Απλή ακτινογραφία θώρακα για αναγνώριση παρουσίας πνευμοθώρακα 
ή/και αιμοθώρακα. 

o Η αξονική τομογραφία έχει μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά και περιορισμούς 
στις ενδείξεις, δεδομένου ότι αντενδείκνυται σε αιμοδυναμική αστάθεια. 

 
Τραύματα αναπνευστικού και διαγνωστική προσπέλαση 
Η λεπτομερής περιγραφή των ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ γίνεται στο αντίστοιχο 
κεφάλαιο του E-Book ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ.  

Στα πλαίσια της ολιστικής διαχείρισης του σοβαρά τραματία/πολυτραυματία, 
επισημαίνεται ότι οι απειλητικές για τη ζωή τραυματικές κακώσεις που αφορούν 
την αναπνοή είναι κατά σειρά βαρύτητας οι ακόλουθες και ανάλογα με τον 
τραυματισμό γίνονται αντιληπτές από τα εξής σημεία και συμπτώματα: 
 

 Πνευμοθώρακας υπο τάση  
Εξαιρετικά αγωνιώδης αναπνοή επιδεινούμενη με κάθε ανάσα, εντονότατη 
δύσπνοια, αίσθηση (ορθώς) επικείμενου θανάτου. Η ακρόαση του θώρακα δείχνει 
πλήρη απουσία αναπνευστικού ψιθυρίσματος στο πάσχον ημιθωράκιο. Πλήρης 
ανεπάρκεια του πάσχοντος πνεύμονα και συνοδός κυκλοφορική ανεπάρκεια λόγω 
πίεσης της κάτω κοίλης φλέβας από τον αέρα που έχει συσσωρευθεί μέσα στο 
πάσχον ημιθωράκιο και έτσι, ελαττώνει την φλεβική επαναφορά του αίματος προς 
την καρδιά. Κατάσταση πλήρως αναστρέψιμη μόνο εάν αντιμετωπισθεί άμεσα. Δεν 
υπάρχει χρόνος για ακτινογραφία. 

 Μαζικός αιμοθώρακας 
Οφείλεται σε ρήξη μεσοπλεύριου αγγείου (σε ποσοστό 90% των αιμοθωράκων και 
συνήθως αφορά σε μικρή ποσότητα αίματος και αυτό-περιοριζόμενη αιμορραγία) ή 
ρήξη αγγείου του μεσοθωρακίου (10% των αιμοθωράκων, μεγάλη αιμορραγία, 
ενδείκνυται χειρουργική παρέμβαση). Η απειλή για τη ζωή οφείλεται στην 
αιμορραγία και όχι στην επιπλοκή από το αναπνευστικό αυτό καθαυτό. Είναι 
κυρίως αιμοδυναμική διαταραχή. Κατά την ακρόαση του πάσχοντος ημιθωρακίου, 
διαπιστώνονται βύθιοι αναπνευστικοί ήχοι. Δεν υπάρχει χρόνος για ακτινογραφία. 

 Έγκαυμα αεραγωγού από εισρόφηση τοξικών ατμών: Ιστορικό έκθεσης σε  
δακρυγόνα, έκρηξη, φωτιά, εισπνοή ερεθιστικών ατμών από ανάμιξη τοξικών 
ουσιών, π.χ. απορρυπαντικών. Εισπνευστική δύσπνοια, εκροή βλέννας, σιελόρροια, 
καψαλισμένα τριχίδια στην ρινική χοάνη ή/και εναπόθεση αιθάλης στην είσοδο της 
ρινός. 

 Ανοικτό τραύμα θώρακα: Άμεσα ορατό τραύμα στον θωρακικό κλωβό. 
Μπαινοβγαίνει αέρας κατά την αναπνοή από την οπή που έχει δημιουργήσει ο 
τραυματισμός. 

 Ρήξη στελεχιαίου βρόγχου. Μεγάλος πνευμοθώρακας, όχι απαραίτητα υπό  
τάση. Στον κώδωνα συλλογής του σωλήνα θωρακοστομίας παρατηρείται έξοδος 
αέρα για διάστημα μεγαλύτερο από 24 ώρες και εμφάνιση αφρού σαν «να υπάρχει 
σαπούνι διαλυμένο στον κώδωνα συλλογής θωρακικών εκκρίσεων». 

 Ασταθής Θώρακας (flail chest): προκύπτει όταν εμφανίζεται διπλό κάταγμα  
σε τουλάχιστον δύο πλευρές, με τρόπο που να δημιουργείται «παράδοξη κίνηση», 
δηλ. κατά την εισπνοή συμβαίνει εισολκή στο απομονωμένο τμήμα του θωρακικού 
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κλωβού, αντίθετα από την κίνηση του υπόλοιπου θωρακικού τοιχώματος. Το 
πρόβλημα είναι η υποκείμενη θλάση του αναπνευστικού, η οποία επιδεινώνεται με 
την πάροδο του χρόνου και τη χορήγηση ενδοφλεβίων υγρών.  

 Απλός πνευμοθώρακας: Συνήθως, είναι μικρής έκτασης, με αντίστοιχη  
κλινική επιβάρυνση. Γίνεται αντιληπτός συνήθως με ακτινογραφία. 

 Απλός αιμοθώρακας: Μικρή αιμορραγία από τα μεσοπλεύρια αγγεία, αυτο- 
περιοριζόμενη. Γίνεται αντιληπτός συνήθως με ακτινογραφία. 
 
Ειδικότερες καταστάσεις αποτελούν: 

 Εγκολεασμός εγκεφαλικού στελέχους: Συμβαίνει σε σοβαρή ενδοκράνια  
υπέρταση, λόγω ενδοκράνιας αιμορραγίας, εγκεφαλικού οιδήματος. Η συνέπεια 
είναι άμεσος θάνατος λόγω απώλειας του κεντρικού ελέγχου της αναπνοής (από το 
αναπνευστικό κέντρο που βρίσκεται στο επίπεδο του προμήκους) προς τον 
πνεύμονα. 

 Ρήξη διαφράγματος: Είναι συνήθως ασυμπτωματική αμέσως μετά τον  
τραυματισμό. Μετά από κάποιο χρόνο, επί εντόνου σωματικής καταπόνησης και 
ταχύπνοιας, μπορεί να εκδηλωθεί με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Ακόμη και σε 
ασυμπτωματικό ασθενή, τραυματισμός (διατιτραίνων κατά κανόνα) στο όριο 
θώρακα - κοιλίας θέτει την ένδειξη για θωρακοσκόπηση, που είναι ο μοναδικός 
τρόπος αξιόπιστης διάγνωσης. 

 Βλάβη στην κυτταρική αναπνοή (μιτοχόνδριο): Προκαλείται από τοξικούς  
παράγοντες, όπως κυάνιο, φωσγένιο, κ.ά. Δεν έχει σχέση με το αναπνευστικό 
σύστημα αυτό καθαυτό, αλλά με το μιτοχόνδριο και τον ενδοκυττάριο μεταβολισμό 
του οξυγόνου. Ο θάνατος μπορεί να επέλθει μέσα σε δευτερόλεπτα. 

 
 
Θεραπεία στοχευμένη σε συγκεκριμένο τραυματισμό 
  
Οι καταστάσεις που παρουσιάσθηκαν ανωτέρω αντιμετωπίζονται ως εξής: 

 Πνευμοθώρακας υπό τάση: Θωρακοκέντηση άμεσα με βελόνα στο πέμπτο  
μεσοπλεύριο διάστημα, μεταξύ μέσης και οπίσθιας μασχαλιαίας γραμμής. 
Τοποθέτηση σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης και σύνδεση με τον κώδωνα 
συλλογής. 

 Μαζικός αιμοθώρακας: Τοποθέτηση σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης.  
Στον κώδωνα συλλογής τοποθετούνται 5.000 μονάδες ηπαρίνης υπό άσηπτες 
συνθήκες, για ενδεχόμενη χρήση για αυτομετάγγιση. Διαχείριση όπως στην 
κυκλοφορική καταπληξία. Χειρουργείο (απαιτείται στο 10% των περιπτώσεων) αν ο 
ρυθμός αιμορραγίας δεν μειώνεται. 

 Έγκαυμα αεραγωγού από εισρόφηση τοξικών ατμών: Διασωλήνωση  
τραχείας-μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, χορήγηση κορτιζόνης, συμπτωματική 
αντιμετώπιση (αναρρόφηση εκκρίσεων, αντιμικροβιακή αγωγή). 

 Ανοικτό τραύμα θωρακικής κοιλότητας: Τετράπλευρο κάλυμμα με  
αεροστεγές επίθεμα που σταθεροποιείται στις τρείς από τις τέσσερεις πλευρές του, 
ώστε να δημιουργεί μηχανισμό βαλβίδας. Οριστική θεραπεία με χειρουργείο. 

 Ρήξη στελεχιαίου βρόγχου: Μετά από την οριστική διάγνωση, άμεση  
χειρουργική θεραπεία. 

 Ασταθής θώρακας (flail chest): Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών με φειδώ. Επί  
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αναπνευστικής ανεπάρκειας γίνεται διασωλήνωση τραχείας και μηχανική 
υποστήριξη της αναπνοής, που βοηθά και στη «ναρθηκοποίηση» των καταγμάτων 
των πλευρών. Εναλλακτικά, γίνεται χειρουργική σταθεροποίηση των καταγμάτων. 

 Απλός πνευμοθώρακας: Συνήθως, αυτο-απορροφάται. Απαραίτητη η  
τοποθέτηση σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης εάν στην ακτινογραφία θώρακος 
έχει έκταση >10% της συνολικής επιφάνειας του ημιθωρακίου ή προληπτικά, εάν 
επίκειται μηχανικός αερισμός για άλλο λόγο (π.χ. χειρουργείο), οπότε λόγω των 
θετικών εισπνευστικών πιέσεων που αναπτύσσονται εκ μέρους του αναπνευστήρα, 
ένας απλός πνευμοθώρακας μπορεί να εξελιχθεί σε πνευμοθώρακα υπό τάση. 

 Απλός αιμοθώρακας: Τοποθέτηση σωλήνα θωρακοστομίας πάντα. Το αίμα  
αν δεν παροχετευθεί τις πρώτες 3 ημέρες, οργανώνεται, κάνει τοπικά ίνωση και 
οδηγεί σε περιοροσμό του πνευμονικού παρεγχύματος. Η χαμηλότερη περιοχή στην 
οποία λιμνάζει το αίμα βρίσκεται στην οπίσθια πλευρο-διαφραγματική γωνία και 
εκεί πρέπει να καταλήγει ο σωλήνας της θωρακοστομίας. Αν η παροχέτευση του 
αίματος δεν είναι πλήρης, ενδείκνυται μετά την 5η μετα-τραυματική ημέρα 
παροχέτευση με θαρακοσκοπική χειρουργική επέμβαση (Video Assisted Thoracic 
Surgery, VATS). Μετά την 15η ημέρα και εφόσον οργανωθεί η σχετική φλεγμονώδης 
αντίδραση, χρειάζεται επέμβαση αποφλίωσης του υπεζωκότα για να 
αποκατασταθεί η δυνατότητα έκπτυξης του πνεύμονα. 

 Εγκολεασμός εγκεφαλικού στελέχους: Γίνεται αντιληπτός με την αδρή  
νευρολογική εξέταση του τραυματία, επιβεβαιώνεται με αξονική τομογραφία και 
προλαμβάνεται με έγκαιρη παροχέτευση του αιματώματος με κρανιοανάτρηση.  

 Ρήξη διαφράγματος: Όταν διαγιγνώσκεται άμεσα μετα-τραυματικά,  
θεραπεύεται με θωρακοσκοπική συρραφή (VATS). Αν δεν διαγνωσθεί άμεσα, 
μπορεί να εμφανιστεί κατόπιν έντονης σωματικής δραστηριότητας, με οξεία 
αναπνευστική ανεπάρκεια και ταχύπνοια, λόγω διεύρυνσης μιας μικρής 
διαφραγματικής ρήξης και αιφνίδιας εισόδου κοιλιακών σπλάχνων στο θώρακα. Σε 
αυτή την περίπτωση απειλείται η ζωή και ενδείκνυται επείγουσα χειρουργική 
θεραπεία. 

 Διαταραχή κυτταρικής αναπνοής: Δεν υπάρχει θεραπεία, ούτε αντίδοτο.  
Παραδείγματα: Οσμή πικραμύγδαλου σε Εργαστήριο Χημείας, που είναι το φυσικό 
περιβάλλον ύπαρξης κυανίου, αφήνει χρόνο 3 δευτερολέπτων για άμεση 
απομάκρυνση από τον χώρο. Το φωσγένιο είναι άοσμο αέριο, με εξαιρετική 
διεισδυτικότητα από πορώδεις επιφάνειες (π.χ. τοίχους). Χρησιμοποιείται για 
απεντόμωση αφού ο χώρος και οι γειτονικοί χώροι κενωθούν πλήρως από κάθε 
έμβιο που είναι επιθυμητό να ζήσει. 
 
 

(γ) Κυκλοφορία 
Πρόκειται για σύνθετη λειτουργία που προϋποθέτει τη συνεργασία πολλών 
ανατομικών δομών. Λειτουργεί σαν μια αντλία υγρού που μεταφέρει αδιαλείπτως 
το οξυγόνο από την κυψελίδα, μέσω του αίματος στα κύτταρα του οργανισμού. 

Οι δομές που απαρτιώνουν την κυκλοφορική λειτουργία είναι: 

 Νευρικός ιστός: Κέντρο κυκλοφορίας, νευρική οδός από τον προμήκη μέχρι 
τον φλεβόκομβο, αυτόνομη νεύρωση καρδιάς και αγγείων. 

 Μυικός ιστός: Καρδιακός μυς, μύες του τοιχώματος των αγγείων. 
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 Αγγεία: ανατομική άρδευση (στεφανιαία αγγεία), λειτουργική άρδευση 
(αρτηριακό και φλεβικό δίκτυο). 

 Ορογονική επιφάνεια: Περικαρδιακή κοιλότητα.  

 Ενδοκρινικό σύστημα: καρωτιδικά σωμάτια, επινεφρίδια, κατεχολαμίνες. 

 Όργανα: Καρδιά, δίκτυο αγγείων. 

 Αίμα: Το κυκλοφορούν υγρό με ιδιότητες:  
o Μεταφοράς οξυγόνου 
o Πηκτική ικανότητα 
o Κολλοειδοσμωτική πίεση 
o Θερμοκρασιακή ομοιόσταση. 

 
Ιδιαιτερότητες 
Πρόκειται για μια αντλία υγρού που με δίκτυο απαγωγών σωλήνων (αρτηρίες) 
μεταφέρει το διαλελυμένο οξυγόνο από την κυψελίδα μέσω του αίματος, στα 
τελικά τριχοειδή και εκεί το αποδίδει στους ιστούς. Διαθέτει εξαιρετικά ευαίσθητο 
δίκτυο αναγνώρισης μη φυσιολογικής παροχής πριν καν εκδηλωθεί κλινικά 
πρόβλημα, καθώς και ενδοκρινικό και αυτόνομο μηχανισμό προσαρμογής που 
επιτρέπει αρχικά μέσα σε ελάχιστο χρόνο (msec) αποκατάσταση της άρδευσης των 
ιστών. Η τελική αξιοποίηση του οξυγόνου γίνεται σε ενδοκυττάριο επίπεδο εντός 
του μιτοχονδρίου. Αν η αιτία που διαταράσσει τη λειτουργία της κυκλοφορίας δεν 
αντιμετωπισθεί άμεσα, οι μηχανισμοί αντιρρόπησης της υπο-άρδευσης 
αποτυγχάνουν και εμφανίζεται αιμοδυναμική αστάθεια. Όταν δεν αποκατασταθεί 
έγκαιρα η διαταραχή, ακόμη και μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, μπορεί 
να παρατηρηθεί το φαινόμενο της «μη σύζευξης της μακρο-κυκλοφορίας με τη 
μικρο-κυκλοφορία» (uncoupling of macro- to microcirculation) με αποτέλεσμα, 
βαρύτατη δυσλειτουργία των μικρών αγγείων και ιστική υποξία που αποτελεί την 
κύρια αιτία πολυοργανικής ανεπάρκειας παρά τη διόρθωση των τιμών των αερίων 
αρτηριακού αίματος. 
 
Διάγνωση 

 Η παύση λειτουργίας του κυκλοφορικού γίνεται αντιληπτή από την έλλειψη  
σφυγμικού κύματος που ψηλαφάται ιδανικά στις καρωτίδες, καθώς και την 
διαταραχή της καρδιακής λειτουργίας που γίνεται αντιληπτή ακροαστικά και 
καταγράφεται με ηλεκτροκαρδιογράφο.  

 Η ανεπαρκής λειτουργία του κυκλοφορικού γίνεται αντιληπτή από τα εξής: 
o Αλλαγή στον καρδιακό ρυθμό: άμεσα με ταχυκαρδία (>90 σφύξεις/min) και 

αργότερα με βραδυκαδρία (<50 σφύξεις/min). 
o Αλλαγή στο εύρος του σφυγμικού κύματος που στενεύει και ορίζεται ως 

«νηματοειδής σφιγμός». Αρχικά, ο νηματοειδής σφυγμός είναι γεμάτος (όχι 
εύκολα συμπιέσιμος) και αργότερα άδειος (συμπίεζεται πολύ εύκολα).  

o Σε αναλογία με τις αλλαγές του σφυγμικού κύματος επηρεάζεται και η 
αρτηριακή πίεση. Αρχικά, στενεύει το εύρος του αρτηριακού κύματος λόγω 
αγγειοσύσπασης που αυξάνει τη διαστολική πίεση (π.χ. 120/95 mmHg) και 
αργότερα μειώνονται και η συστολική και η διαστολική πίεση (π.χ. 70/30 
mmHg). Ως όριο επαρκούς άρδευσης των ιστών (ιδίως του κεντρικού 
νευρικού συστήματος) ορίζουμε τη συστολική πίεση των 90 mmHg. 
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o Αντιρροπιστική ταχύπνοια, ακόμη και επί μη ύπαρξης τραυματισμού στο 
αναπνευστικό σύστημα. 

o Προοδευτική έκπτωση του συνειδησιακού επιπέδου, ακόμη και χωρίς 
τραύμα του κεντρικού νευρικού συστήματος. 

o Ελάττωση της διούρησης, γεγονός που αποτελεί όψιμο δείκτη (μετά πάροδο 
περίπου 15 min), αφού η αρχική ποσότητα ούρων της κύστεως οφείλεται 
στα ούρα που προϋπήρχαν στην κύστη πριν από τον τραυματισμό. 

o Περιφερική αγγειοσύσπαση και καθυστέρηση στην τριχοειδική 
επαναπλήρωση. 

o Υποθερμία, λόγω της απώλειας του αίματος (ζεστού κόκκινου υγρού!). 
o Εμφανής εξωτερική αιμορραγία ή μη εμφανής με επισκόπηση εσωτερική 

αιμορραγία, η οποία μπορεί να προέρχεται από 5 διαφορετικές κοιλότητες 
του σώματος (βλ. παρακάτω). 

o Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος, στα οποία εμφανίζεται 
χαρακτηριστικά γαλακτική οξέωση (ισχαιμία των ιστών λόγω υποάρδευσης) 
και ενδεχόμενως, υποκαπνία (λόγω ταχύπνοιας). 
 
Απεικονιστικός έλεγχος 

o Εστιασμένη ταχεία υπερηχογραφική απεικόνιση για τραύμα (Focused 
Assessment Sonography for Trauma, FAST): Είναι παρακλίνια εξέταση που 
αναγνωρίζει ενδοκοιλιακή αιμορραγία, παρουσία αιμοπεροκαρδίου, 
παρουσία αιμοθώρακα ή πνευμοθώρακα.  

o Απλή ακτινογραφία πυέλου και θώρακα που μπορεί να επιβεβαιώσει κλινική 
υποψία για τραύμα στα περιεχόμενα όργανα. Προϋποθέτει δυνατότητα 
παρακλίνιας λήψης ή αιμοδυναμική σταθερότητα εφόσον πρόκειται ο 
τραυματίας να μεταφερθεί στο Ακτινολογικό Εργαστήριο. 

o Αξονική τομογραφαία ολόσωμη, πολύ ακριβής αλλά προϋποθέτει 
αιμοδυναμική σταθερότητα. 

o Επεμβατική ακτινολογική πράξη που γίνεται αμέσως μετά την απεικόνιση 
και περιλαμβάνει εμβολισμό ή τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) εντός 
αιμορραγούντος αγγείου ή τοποθέτηση ενοαγγειακού μπαλονιού 
αποκλεισμού της αορτής (Rescusitative Endovascular Ballon Occlusion of the 
Aorta, REBOA). 
 
Εργαστηριακός έλεγχος 

o Τύπος αίματος:  Ομάδα και παράγοντας Rh, διασταύρωση αίματος για 
μετάγγιση. 

o Έλεγχος πηκτικότητας ιδανικά με θρομβοελαστογραφία 
(Thromboelastography, TEG), δηλ. καταγραφή ποιοτικής ανάλυσης του 
θρόμβου καθώς σχηματίζεται, συστέλλεται και λύεται, εφόσον υπάρχει η 
δυνατότητα. 

 
Τραύματα που εμπλέκουν το Κυκλοφορικό 
Περιλαμβάνουν τα εξής: 
 

 Αιμορραγία. Όταν συμβεί λύση της συνέχειας του αγγειακού τοιχώματος ή  
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διατιτραίνον τραύμα στην καρδιά. Σε κάθε περίπτωση έχουμε απώλεια αίματος που 
αν δεν επισχεθεί άμεσα καταλήγει σε αιμοδυναμική ανεπάρκεια.  

Διακρίνεται σε: 
(α) Εξωτερική αιμορραγία: Είναι εμφανής αμέσως και αφορά σε μεγάλα αγγειακά 
στελέχη που βρίσκονται στην επιφάνεια του σώματος (π.χ. μηριαία αγγεία, 
καρωτίδα). Η ανάγκη για αντιμετώπιση είναι άμεση και έχει προτεραιότητα ακόμη 
και πριν από την αξιολόγηση της βατότητας του αεραγωγού. 
 
(β) Εσωτερική αιμορραγία: Στην αρχική εκτίμηση ενδιαφέρει η αναγνώρισή της με 
βάση τα ζωτικά σημεία. Η εντόπιση της κοιλότητας που αιμορραγεί είναι δεύτερη 
προτεραιότητα και οδηγεί στην απόφαση για το ποιά κοιλότητα πρέπει να 
προσεγγισθεί χειρουργικά.  

Υπάρχουν συνολικά πέντε περιοχές που μπορεί να αιμορραγήσουν σε βαθμό 
απειλητικό για τη ζωή: 

1. Κοιλία 
2. Οπίσθιο περιτόναιο και πύελος 
3. Μηριαίο οστούν 
4. Θώρακας 
5. Μη ορατή εξωτερική αιμορραγία: 
o Από τη ραχιαία επιφάνεια του κορμού, επί κατακεκλιμένου τραυματία. 
o Λόγω εξαγγείωσης μεγάλης ποσότητας αίματος στο πεδίο του 

συμβάντος/τραυματισμού, για την οποία συνήθως κανείς δεν ενημερώνει 
τον ανανήπτη που προσπαθεί ματαίως να εντοπίσει εστία αιμορραγίας στον 
τραυματία που έχει χάσει το μεγαλύτερο όγκο του αίματός του πριν από την 
άφιξή του στο νοσοκομείο. Ο ασθενής είναι σε κατάσταση καταπληξίας 
(shock), χωρίς να αιμορραγεί πλέον, γιατί το κυκλοφορούν αίμα που έχει 
απομείνει είναι ελάχιστο.  

o Ενδοκρανιακή αιμορραγίαμ η οποία δεν είναι απειλητική ως ποσότητα. Το 
πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι μπορεί να εξελίσσεται μέσα σε 
κλειστή κοιλότητα (κρανίο), σύντομα αναπτύσσεται ενδοκράνια υπέρταση 
πιέζοντας ζωτικά κέντρα του ΚΝΣ και έτσι καθίσταται απειλητική για τη ζωή. 

 
Εκτός αυτών υπάρχουν ακόμη τρείς εντοπίσεις που ο τραυματισμός μπορεί να 
μιμείται σοβαρή αιμορραγία χωρίς αυτή να υπάρχει. Αυτές είναι: 

o Καρδιακός επιπωματισμός: Συλλογή αίματος στην περικαρδιακή κοιλότητα 
σε  

βαθμό που να εμποδίζεται η λειτουργία της καρδιακής αντλίας. 
o Πνευμοθώρακας υπό τάση: Περιγράφηκε είδη στη ενότητα «Αναπνοή». 
o Νευρογενής καταπληξία (neurogenic shock): Οφείλεται σε ελάττωση ή πλήρη  

διακοπή της σχέσης μεταξύ ΚΝΣ και περιφερικών μικρών αγγείων (μεταβολή του 
αγγειακού τόνου). Συνήθως, οφείλεται σε αμβλύ τραυματισμό των 
παρασπονδυλικών ιστών και διατομή της παρασπονδυλικής συμπαθητικής αλύσου, 
με αποτέλεσμα να χάνεται η συμπαθητική νεύρωση περιφερικότερα. Ως εκ τούτου, 
προκαλείται περιφερική αγγειοδιαστολή και λίμναση του αίματος στα περιφερικά 
αγγεία, με άμεση συνέπεια υπόταση και καταπληξία (shock). Λόγω της διακοπής της 
συμπαθητικής νεύρωσης της καρδιάς, η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από 
βραδυκαρδία (παράδοξη προσαρμογή σε αιμοδυναμική ανεπάρκεια). 
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o Τραύμα καρδιάς: Αφορά συνήθως αμβλύ τραυματισμό (π.χ. τραυματισμός 

στέρνου  
στο τιμόνι του αυτοκινήτου), ο οποίος προκαλεί θλάση στο μυοκάρδιο που 
εκδηλώνεται με αρρυθμία και αύξηση των επιπέδων τροπονίνης ορού. Συνήθως 
είναι μικρής βαρύτητας και αυτοθεραπευόμενη. Μεγάλο τραύμα στο μυοκάρδιο 
(π.χ. με μαχαίρι) μπορεί να επιφέρει άμεσα θάνατο. 

o Ασθενής σε  ακραίες καταστάσεις (In extremis): Είναι η άμεση συνέπεια της  
αιμορραγίας και οφείλεται: 

 Στην απώλεια της ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου, στην εξ αυτής ισχαιμία 
των  

ιστών και μεταβολική οξέωση. 

 Στην απώλεια θερμότητας και την εξ αυτής υποθερμία. 
 
Οι συνέπεια των ανωτέρω διαταραχών είναι μη φυσιολογικά επίπεδα pH 

αίματος - ιστών (<7,32) και θερμοκρασίας (<36οC) εντός των οποίων λειτουργούν 
φυσιολογικά τα ενδοκυττάρια ένζυμα. Αυτό, καταλήγει σε αναστολή κάθε 
κυτταρικής ενζυμικής δραστηριότητος, με άμεση συνέπεια διαταραχή πηκτικότητας 
παρόλο πού όλοι οι παράγοντες πήξης κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα στο 
αίμα. To αποτέλεσμα είναι συνεχιζόμενη παθολογική πλέον αιμορραγία (medical 
bleeding) που συνυπάρχει με τη χειρουργική (surgical bleeding). Αντίστοιχα, 
παρατηρείται και μη ανταπόκριση στα χορηγούμενα φάρμακα υποστήριξης του 
καρδιαγγειακού, όπως αγγειοσυσπαστικά, ινότροπα, κ.λπ.. 
 

Κάθε ιατρός που ασχολείται με πολυτραυματία, εκτός των άλλων, πρέπει να 
έχει διαφορετική γνωστική προσέγγιση έναντι των κλασσικών καταστάσεων. 
Δηλαδή, λειτουργεί σκεπτόμενος πρωτίστως την αποκατάσταση της φυσιολογικού 
περιβάλλοντος του κυττάρου έναντι της αποκατάστασης της ανατομικής 
ακεραιότητας («σπασμένη κούκλα»). Άρα, είναι σκόπιμο να γίνονται οι ελάχιστες 
χειρουργικές παρεμβάσεις (επίσχεση αιμορραγίας, έλεγχος σηπτικού παράγοντα) 
μέσα σε ελάχιστο χρόνο, και ακολούθως ο τραυματίας να μεταφέρεται χωρίς 
καθυστέρηση από την Αίθουσα Αναζωογόνησης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ), με στόχο την αναστροφή της οξέωσης και της υποθερμίας. Μετά από αυτά, 
ο τραυματίας μπορεί να ανεχθεί σε δεύτερο χρόνο την πραγματοποίηση πολύωρων 
επεμβάσεων αποκατάστασης («διαχείριση κατά στάδια», Damage Control). 
 
Διαγνωστική προσπέλαση σε Τραυματική διαταραχή του Κυκλοφορικού 
 
Επί εξωτερικής αιμορραγίας, η διάγνωση είναι άμεσα εμφανής κλινικά. 
Επί εσωτερικής αιμορραγίας, οι προτεραιότητες είναι: 

o Να αναγνωρισθεί η παρουσία της. Αυτό γίνεται με: 
o Σφυγμός στην καρωτίδα: εκτίμηση ύπαρξης σφυγμού, ρυθμού, όγκου και  

χαρακτήρα.  
o Μέτρηση αρτηριακής πίεσης (συστολικής / διαστολικής / μέσης). 
o Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος με έμφαση στην τιμή του pH και του  
γαλακτικού οξέως. 
o Μέτρηση θερμοκρασίας. 
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o Εκτίμηση επιπέδου συνείδησης. 
 
Και δευτερευόντως: 

o Εκτίμηση ανταπόκρισης αναπνευστικού (ταχύπνοια). 
o Μέτρηση διούρησης.  
o Εκτίμηση τριχοειδικής επαναπλήρωσης. 

 
Επί ενδείξεων παρουσίας αιμορραγίας: να εντοπισθεί η κοιλότητα/περιοχή από 

τις 5 (+3) προαναφερθείσες, στην οποία εντοπίζεται η πιθανολογούμενη 
αιμορραγία. 

o Κοιλιά: με εστιασμένη ταχεία υπερηχογραφική απεικόνιση για τραύμα  
(Focused Assessment Sonography for Trauma, FAST) ή με περιτοναική πλύση. 

o Οπισθοπεριτοναϊκή κοιλότητα και πύελος: κλινική εξέταση πυέλου για  
εκτίμηση αστάθειας, απλή ακτινογραφία πυέλου παρακλίνια, αξονική τομογραφία 
εφόσον υπάρχει αιμοδυναμική σταθερότητα. 

o Μηριαίο οστούν: Κλινικά εμφανής παραμόρφωση στον μηρό, λόγω  
κατάγματος και δημιουργίας συνοδού μεγάλου αιματώματος. 

o Θώρακας: Ακρόαση, ακτινογραφία θώρακος παρακλινικά, αξονική  
τομογραφία με προϋπόθεση αιμοδυναμική σταθερότητα. 

o Μη ορατή εξωτερική αιμορραγία: Κλινική εξέταση ραχιαίας επιφάνειας του  
κορμού του τραυματία, μετά προσεκτική περιστροφή του κατά τον επιμήκη άξονα 
του κορμού, χωρίς κάμψη ή έκταση της σπονδυλικής στήλης (τεχνική περιστροφής 
κορμού Log-roll). Αναζήτηση πληροφοριών από παρόντες στο πεδίο συμβάντος του 
τραυματισμού σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο τραυματίας 
(χαρακτηριστική αναφορά σε παρουσία «λίμνης αίματος»). 

o Καρδιακός επιπωματισμός: Δραματική κλινική εικόνα με ραγδαία  
επιδείνωση του  
ασθενούς. Βύθιοι καρδιακοί τόνοι, διατεταμένες σφαγίτιδες παρά την 
αιμοδυναμική κατέρρειψη. Απεικονιστικός έλεγχος με Υπερηχογράφημα FAST. 

o Πνευμοθώρακας υπό τάση: Δραματική κλινική εικόνα με ραγδαία  
επιδείνωση σε κάθε ανάσα του ασθενούς. Αναπνευστική σιγή στο ένα από τα δύο 
ημιθωράκια. Διατεταμένες σφαγίτιδες παρά την αιμοδυναμική κατάρριψη. 
Απεικονιστικός έλεγχος με υπερηχογράφημα extended FAST. Ακτινογραφία 
παρακλίνια, εάν η αιμοδυναμική κατάσταση επιτρέπει χρονικά την πράξη. 

o Νευρογενής καταπληξία (neurogenic shock): εμφανή κλινικά  
χαρακτηριστικά είναι: 

 Είναι η μοναδική μορφή αιμοδυναμικής καταπληξίας που ο ασθενής έχει  
θερμά άκρα. 

 Κατά κανόνα, ο ασθενής εμφανίζει βραδυκαρδία και σπάνια, όταν ο  
τραυματισμός της παρασπονδυλικής χώρας εντοπίζεται περιφερικότητα του 
θώρακα, εμφανίζει ταχυκαρδία διότι διατηρείται η συμπαθητική νεύρωση της 
καρδιάς. 
 
Στοχευμένη θεραπεία επί Τραυματικής διαταραχής του Κυκλοφορικού 

o Επί εξωτερικής αιμορραγίας, αμέσως μετά την κλινική διάγνωση, πιέζεται το  
σημείο που αιμορραγεί άμεσα, ακόμη και πριν την εκτίμηση του αεραγωγού που 
είναι κατά κανόνα η πρώτη προτεραιότητα.  
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o Επί εσωτερικής αιμορραγίας: 

 Τοποθέτηση δυο περιφερικών φλεβικών καθετήρων ευρέως αυλού. 

 Χορήγηση υγρών (βλ. Ε-Book ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, Κεφ. 19, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ) 
Ειδικότερα: 
 

o Κρυσταλλοειδή διαλύματα στο τραύμα 

 Κατά κανόνα διάλυμα Ringer’s Lactated (RL) που έχει ηλεκτρολυτική 
σύσταση και οσμωτικότητα παρόμοια με το αίμα. 

 Αποφεύγεται, πλην εξαιρέσεων (βλ. παρακάτω εγκεφαλικό οίδημα), το 
χλωριονατριούχο διάλυμα 0,9% (φυσιολογικός όρος, NS). Λόγω του Na+ που 
περιέχει, προκαλεί ωσμωτική μετακίνηση ύδατος από τον μεσοκυττάριο 
χώρο προς τον ενδαγγειακό, δράση που διαρκεί επί 30 min. Στη συνέχεια, το 
Na+ μετακινείται εξωαγγειακά, με συνέπεια ανάλογη μετακίνηση του ύδατος 
και με αποτέλεσμα, την εμφάνιση υπότασης, αλλά και ιστικού οιδήματος 
(που διαρκεί συνήθως 3 ημέρες).  

 Αποφεύγεται το διάλυμα γλυκόζης 5% (D5W), γιατί το σάκχαρο που περιέχει 
είναι η προτιμητέα πηγή ενέργειας για τον μεταβολισμό με αποτέλεσμα να 
καταναλώνεται άμεσα και να παραμένει ενδαγγειακά το απιονισμένο νερό 
που προκαλεί σοβαρή ηλεκτρολυτική διαταραχή. 

 
o Κολλοειδή διαλύματα στο τραύμα 

 Αυξάνουν άμεσα την αρτηριακή πίεση μέσω οσμωτικής μετακίνησης ύδατος 
από τους ιστούς προς τα αγγεία.  

 Επειδή παρατηρήθηκε νεφρική ανεπάρκεια σε τραυματίες που 
ανανήπτονταν με συνθετικά κολλοειδή διαλύματα, γι’ αυτό το λόγο δεν 
προτιμούνται στην περίπτω 

o Αίμα 

 Πλήρες ολικό αίμα (whole blood): Είναι το ιδανικό «υγρό» ανάνηψης του  
τραυματία, αφού είναι αυτός είναι ακριβώς ο ιστός που χάνει.  

 Συμπυκνωμένα ερυθρά (Packed Red Blood Cell, pRBC): Έχει την ικανότητα να  
μεταφέρει οξυγόνο μέσω της αιμοσφαιρίνης προς τους ιστούς (βλ. Εικόνα 2, 
καμπύλη αποδέσμευσης Ο2 από την αιμοσφαιρίνη). Κατά το παρελθόν, επί 
δεκαετίες και επειδή είναι το μοναδικό συστατικό του αίματος που έχει το 
χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του αίματος θεωρούσαμε ότι είναι αυτό που λείπει 
από αιμορραγούντες, με αποτέλεσμα να το χορηγούμε μαζικά. Το αποτέλεσμα ήταν 
να υπάρχει μεν υπερ-επάρκεια μεταφοράς οξυγόνου, αλλά να διαταράσσονται τα 
υπόλοιπα χαρακτηριστικά του αίματος, όπως οι παράγοντες πήξης και η ωσμωτική 
πίεση, με αποτέλεσμα αντίστοιχα προβλήματα. 

 Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα (Fresh Frozen Plasma, FFP): Περιέχει  
λευκώματα, παράγοντες πήξης και έχει ωσμωτικές ιδιότητες. 

 Αιμοπετάλια (Platelets, PLT): Συνήθως, 5-6 ασκοί αιμοπεταλίων  
συμπυκνώνονται σε ένα μεγα-ασκό, ο οποίος εξασφαλίζει κλινικά σημαντικό αριθμό 
αιμοπεταλίων. 
 

Από το 2004 και εντεύθεν, μετά από μελέτες που έγιναν σε εμπόλεμες ζώνες, 
αποδείχθηκε ότι η πιθανότητα επιβίωσης αιμορραγούντος τραυματία 
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πολλαπλασιάζεται εάν του χορηγείται προσφάτως ληφθέν ολικό αίμα (δηλ. αίμα 
που περιέχει εκτός από ερυθροκύτταρα, και όλους τους παράγοντες πήξης, 
αιμοπετάλια, κ.λπ. πολύτιμα στοιχεία του αίματος). Δεδομένου ότι, αυτό δεν  
διατίθεται ως τακτική ρουτίνας, η εγγύτερη επιλογή είναι αντί του ολικού αίματος, 
να χορηγείται για κάθε φιάλη pRBC, μια φιάλη FFP και μία PLT (αναλογία 1 pRBC : 1 
FFP : 1 PLT, κανόνας για την αιμορραγία από Τραύμα «1:1:1»). Με αυτό τον τρόπο 
προσφέρονται όλοι οι παράγοντες που χάνονται κατά την αιμορραγία.  

Γενικά, ο τραυματίας είναι συνήθως υποπηκτικός λόγω:  
(α) διαταραχή εκ καταναλώσεως παραγόντων πήξης λόγω αιμορραγίας,  
(β) αραιώσεως λόγω της αποκατάστασης όγκου με υγρά,  
(γ) υποθερμίας, 
(δ) τυχόν προϋπαρξης παθολογικών καταστάσεων (π.χ. κίρρωση ήπατος, σπάνια 

αιματολογικά νοσήματα), 
(ε) λήψη αντιθρομβωτικών / αντιπηκτικών φαρμάκων (π.χ. ασθενείς με stent). 
 
o Διαχείριση της υποθερμίας 

Η ενεργητική αναθέρμανση του υποθερμικού τραυματία που χάνει αίμα και μαζί 
και θερμότητα (και ακόμη χειρότερα, όταν στο περιβάλλον επικρατεί ψύχος), είναι 
απαραίτητη τόσο για την διατήρηση της θερμοκρασίας του, όσο και για την 
αποκατάσταση της ομοιοστασίας του οργανισμού του.  

Η υποθερμία έχει επιβαρυντικές συνέπειες για τον οργανισμό διότι προκαλεί:  

 Μετατόπιση προς τα αριστερά της καμπύλης αποδέσμευσης του οξυγόνου  
από την αιμοσφαιρίνη (βλ. Εικόνα 2), με αποτέλεσμα δυσκολότερη απόδοση 
οξυγόνου. 

 Διαταραχές ιστικής αιμάτωσης - αγγειοσύσπαση (διαταραχές επούλωσης  
τραυμάτων). 

 Ρίγος: αύξηση των μεταβολικών αναγκών του μυοκαρδίου και όλου του 
οργανισμού. 

 Καρδιακές αρρυθμίες 

 Ελάττωση διούρησης 

 Διαταραχές πήξης 

 Διαταραχές της φαγοκυτταρικής λειτουργίας των πολυμορφοπυρήνων (με 
αποτέλεσμα επιρρέπεια σε λοιμώξεις).  

 Διαταραχές στο μεταβολισμό φαρμάκων. 

 Μυδρίαση (που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ακόμη και σε διάγνωση 
εγκεφαλικού θανάτου). 

 
Ο χώρος αναζωογόνησης του τραυματία πρέπει να είναι ζεστός, όπως και όλα τα 

χορηγούμενα υγρά. Η υποθερμία, όπως προαναφέρθηκε, προκαλεί κυτταρική 
ενζυμική ανεπάρκεια που μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. 

 
Φαρμακολογία στον τραυματία  

o Αγγειοδραστικά φάρμακα (αγγειοσυσπαστικά, ινότροπα): Δεδομένου ότι,  
στον αιμορραγούντα τραυματία λόγω του ότι βρίσκεται σε ακραία 
συμπαθητικοτονία, δεν έχει ένδειξη η χορήγηση φαρμάκων όπως π.χ. επινεφρίνη, 
νορ-επινεφρίνη, φαινυλεφρίνη, εφερδίνη, βαζοπρεσσίνη, τα οποία πέρα από 
ωφέλη μπορεί να οδηγήσουν και σε επιπλοκές όπως ισχαιμία άκρων ή σπλάχνων. 
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Εξαίρεση αποτελεί ο τραυματίας με επικείμενο θάνατο που μεταφέρεται άμεσα στο 
χειρουργείο και χρήζει επείγουσας εξοικονόμησης χρόνου. Η χορήγηση 
αγγειο/καρδιοδραστικών φαρμάκων μπορεί να εξασφαλίσει για μερικά λεπτά 
βιώσιμη κυκλοφορία, μέχρι ότου επιτευχθεί η άμεσα επιβεβλημένη χειρουργική 
αιμόσταση. 
 

o Διάλυμα μαννιτόλης 20%: χορηγείται επί εγκεφαλικού οιδήματος που  
συνοδεύεται από ενδοκράνια υπέρταση (1-1,5 ml/Kg ΒΣ, iv). Η μαννιτόλη δρα 
αποιδηματικά αφυδατώντας τους ιστούς και αποβάλλοντας λόγω οσμωτικής 
διούρησης ύδωρ. Αυτό έχει ως συνέπεια και μικρή ελάττωση της αρτηριακής 
πίεσης.  
 

o Ηπαρίνη: Γενικά ο τραυματίας που αιμορραγεί είναι υποπηκτικός (βλ.  
παραπάνω). Όμως, η ηπαρίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κώδωνα συλλογής 
αίματος εξερχόμενου από σωλήνα θωρακοστομίας, ώστε το αίμα αυτό 
συλλεγόμενο υπό άσηπτες συνθήκες, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για 
αυτομετάγγιση του τραυματία (αυτόλογο αίμα: προερχόμενο άμεσα από τον ίδιο 
τον ασθενή) . 
 

o Αναλγητικά: Αναφέρονται λεπτομερώς στο Ε-Book ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (κεφ.  
ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΤΟ ΤΕΠ) καθώς και στην ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (κεφ. 6, 7, 10, 11, 17, 20, 
21) σχετικά με τη φαρμακολογία των αναλγητικών σε διάφορες καταστάσεις. 
Ειδικότερα, για το τραύμα αναφέρουμε τα εξής: 

 Μορφίνη: Ιδανικό αναλγητικό για τον τραυματία είναι η μορφίνη, η οποία  
έχει κεντρική δράση και ανακουφίζει άμεσα και αποτελεσματικά τον πόνο. Στον 
δυτικό κόσμο, επικρατεί μια επιφυλακτικότητα λόγω κατάχρησης οπιοειδών σε 
περιπτώσεις που δεν υπάρχει ισχυρός πόνος, οπότε υπάρχει υψηλός κίνδυνος 
αναπνευστικής καταστολής και θανάτου. Έτσι, έχει καλλιεργηθεί η αντίληψη της 
φοβίας («οπιοφοβία») απέναντι στα οπιοειδή. Τα συνθετικά παράγωγα μορφίνης, 
όπως π.χ. η φεντανύλη, δεν έχουν θέση στο τραύμα, λόγω της μικρής διάρκειας 
ημιζωής. 

 Κεταμίνη: Ιδανικό φάρμακο για τον τραυματία, κυρίως σε υποανάπτυκτες  
περιοχές χωρίς ιατρική υποδομή. Δημιουργεί μια αποστασιοποίηση από το 
περιβάλλον (εξ ού και ο όρος διαχωριστική αναισθησία), όπου ο ασθενής διατηρεί 
τις αισθήσεις του και δεν καταστέλλεται η αναπνευστική λειτουργία. Ανεπιθύμητη 
δράση είναι η πρόκληση παραισθήσεων. 

 Αποκλειστές νευρομυικής σύναψης (μυοχαλαρωτικά): Χορηγούνται κατά τη  
γενική αναισθησία (το τρίτο συστατικό της τριάδας: ύπνος-αναλγησία-μυοχάλαση) 
και επιβάλλουν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Σε μη καλά οργανωμένο 
νοσοκομειακό περιβάλλον με δυνατότητα διαχείρισης δύσκολου αεραγωγού, 
επιλέγεται παράγοντας μυοχάλασης που αναστρέφεται σύντομα και αυτόματα σε 
λίγα λεπτά μετά τη χορήγηση, ώστε εάν αποτύχει η διασωλήνωση τραχείας, ο 
ασθενής να μπορεί να ανακτήσει αυτόματη αναπνοή μέσα σε σύντομο χρόνο. 
Τέτοιος παράγοντας είναι η σουκινυλοχολίνη που έχει μικρό χρόνο ημιζωής. 
Προκαλεί αμέσως μετά την χορήγηση διάχυτο ινιδισμό/μυικές συσπάσεις σε όλες 
τις μυικές ομάδες και κατόπιν ακολουθεί η μυική χάλαση. Αυτό έχει ως συνέπεια 
απελευθέρωση καλίου από το μυικό κύτταρο. Η σχετική υπερκαλιαιμία γίνεται 
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θανατηφόρος αν το τραύμα αφορά σε ιστική σύνθλιψη ή έγκαυμα, τα οποία έχουν 
ως συνέπεια απελευθέρωση ενδοκυττάριου καλίου λόγω της κυτταρικής 
καταστροφής που προκαλεί ο τραυματισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 
σουκινυλοχολίνη αντενδείκνυται, διότι η αθρόα αύξηση του καλίου ορού μπορεί να 
προκαλέσει καρδιακή ανακοπή. Εναλλακτικά, εάν είναι απαραίτητο να υπάρχει 
μυοχάλαση, μπορεί να χορηγηθεί το ροκουρόνιο, ο νευρομυικός αποκλειστής για 
τον οποίο υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αναστροφής του με τον ειδικό 
αναστροφέα Sugammadex (εμπορικό σκεύασμα Bridion) (βλ. E-Book 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, κεφ. 8, 17). 
 
Επεμβατικές πράξεις στο τραύμα 
Περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Περίδεση – ακινητοποίηση πυέλου: Με σεντόνι ή ειδική συσκευή-ζώνη που  
κλείνει έναν ανοικτό πυελικό δακτύλιο μετά από κάταγμα και περιορίζει την σχετική 
ενδοπυελική αιμορραγία. 
 

 Ανανηπτική θωρακοτομή (resuscitative thoracotomy): Γίνεται στο χώρο του  
ΤΕΠ, όταν ο τραυματίας χάσει τον σφυγμό του μετά από διατιτραίνον τραύμα στον 
κορμό. Στόχος είναι η σύγκλειση με αγγειολαβίδα της αορτής, ώστε να σταματήσει 
προσωρινά η αιμορραγία περιφερικότερα, ενώ η χορηγήση υγρών και αίματος 
γίνεται απευθείας στην καρδιά, ώστε να διατηρηθεί στη ζωή ο τραυματία μέχρι τον 
χειρουργικό έλεγχο της αιμορραγίας.  
 

 Τοποθέτηση ενοαγγειακού μπαλονιού αποκλεισμού της αορτής  
(Rescusitative Endovascular Ballon Occlusion of the Aorta, REBOA): Είναι 
εναλλακτική, ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, με ενδείξεις αντίστοιχες της 
ανανηπτικής θωρακοτομής. Βρίσκεται ακόμη σε φάση αξιολόγησης. Ο αποκλεισμός 
της αορτής γίνεται με ειδικό μπαλόνι, που μέσω καθετήρα εισάγεται από τη 
μηριαία αρτηρία, προωθείται κεντρικότερα στην αορτή και ο αεροθάλαμος στην 
κορυφή του καθετήρα αποφράσσει την αορτή σε σημείο κεντρικότερα της 
αιμορραγίας. Έχει χρονικό περιορισμό στη διάρκεια της αορτικής απόφραξης, όπως 
αυτή τίθεται από το πιο ευαίσθητο στην ισχαιμία περιφερικό όργανο που είναι ο 
νεφρός.  
 

 Αγγειοεμβολισμός και ενδαγγειακός αυτοεκπτυσσόμενος σωλήνας (stent).  
Ενδείκνυνται ειδικά σε σημεία που η χειρoυργική προσπέλασή τους έχει υψηλή 
νοσηρότητα, επειδή είναι λιγότερο επεμβατική μέθοδος συγκριτικά με τη 
χειρουργική επέμβαση. Ο εμβολισμός αποφράσσει τελικούς αγγειακούς κλάδους 
που αιμορραγούν. Το stent τοποθετείται σε αγγειακό τραύμα αποφράσσοντας το 
τραυματικό άνοιγμα μονίμως, ενώ διατηρείται η ροή του αίματος περιφερικά. 
 

 Χειρουργείο: Οι επιτελούμενες χειρουργικές πράξεις έχουν διπλό στόχο:  
(1ον) επίσχεση της αιμορραγίας,  
(2ον) έλεγχο σηπτικού παράγοντα.  
Αυτά γίνονται σε διάρκεια που δεν ξεπερνά τη μία ώρα και ακολούθως ο 
τραυματίας οδηγείται στη ΜΕΘ. 
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 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ): Ο στόχος της είναι ουσιαστικά η  
αποκατάσταση της ενδοκυττάριας ενζυμικής λειτουργικότητας, με αναθέρμανση 
του τραυματία και αποκατάσταση της ιστικής άρδευσης (όπως τεκμηριώνεται με τη 
διόρθωση του pH, της οξέωσης, και την ομαλοποίηση των επιπέδων του γαλακτικού 
οξέος) το συντομότερο δυνατόν. Αυτό θα επιτρέψει μετά πάροδο περίπου 48 ωρών 
την ασφαλή αποκατάσταση της ανατομικής ακεραιότητας του τραυματία με την 
πραγματοποίηση και των αναγκαίων χειρουργικών επεμβάσεων (ορθοπαιδικών, 
κ.λπ.). 
 
 

(δ) Νευρικό σύστημα 
Οι δομές που απαρτιώνουν τη νευρική λειτουργία είναι: 

 Εγκέφαλος 

 12 εγκεφαλικές συζυγίες 

 Νωτιαίος Μυελός 

 Περιφερικά Νεύρα 
o Αισθητικά 
o Κινητικά  

 Αυτόνομο νευρικό σύστημα 
o Συμπαθητικό 
o Παρασυμπαθητικό 

 
Από όλα τα ανωτέρω αυτό που ενδιαφέρει στην πρωτοβάθμια εκτίμηση του 
σοβαρά τραυματία είναι: 

 Εκτίμηση λειτουργικότητας του εγκεφάλου 
o Κλίμακα Γλασκώβης (Glascow Coma Scale – GCS) 
o Κόρες οφθαλμού (δείκτης ενδοκράνιας υπέρτασης) 

 Εκτίμηση δομικής ακεραιότητας σπονδυλικής στήλης  

 Περιφερικά νεύρα στα τέσσερα άκρα 
o Αισθητικότητα  
o Κινητικότητα   

Ειδικότερα: 
 
Κλινική εξέταση 

 Εγκέφαλος 
o Κλίμακα Γλασκώβης (Glascow Coma Scale – GCS):  με την GCS αξιολογείται  

αποκλειστικά η εγκεφαλική λειτουργία και καθόλου το περιφερικό νευρικό 
σύστημα.  

Σε βαθμολογία GCS <8, ο τραυματίας δεν έχει αισθήσεις. Ακόμη και αν αυτό 
αφορά λειτουργική συνέπεια (π.χ. μέθη) και όχι ανατομική βλάβη και πρόκειται να 
αναστραφεί σύντομα, τίθεται ένδειξη διασωλήνωσης τραχείας για προφύλαξη του 
αεραγωγού από αναγωγή και εισρόφηση, αφού τα αντανακλαστικά που θα 
προφύλασσαν από αυτή την εξέλιξη είναι κατεσταλμένα. 

Έκπτωση, ακόμη και ενός βαθμού, στην κλίμακα Γλασκώβης μπορεί να θέτει 
ένδειξη για αξονική τομογραφία εγκεφάλου. 

 Κόρες οφθαλμών 
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o Ελέγχεται η αντίδραση των κορών στο φώς: Ακόμη και ένα φωτόνιο που δια  
της κόρης περνά στον αμφιβληστροειδή ενός οφθαλμού προκαλεί οφθαλμοκινητικό 
αντανακλαστικό και η κόρη προσαρμόζεται με μύση. Αυτό αφορά αμφότερους τους 
οφθαλμούς. Αν το αντανακλαστικό αυτό δεν εκλύεται καθόλου ή εκλύεται με 
βραδύτητα, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει βλάβη στο αντίστοιχο νεύρο (κοινό 
κινητικό) ή να υπάρχει ιριδοπληγία (κάκωση του μυός της ίρδας και αδυναμία 
απόκρισης, οξέως ή από παλαιότερο τραυματισμό).  
 

o Η συμμετρία των δύο κορών: Aυτό που πρέπει να αποκλειστεί είναι το  
ενδεχόμενο να αυξάνει η ενδοκράνια πίεση λόγω ανάπτυξης μετατραυματικού 
αιματώματος. Η αυξημένη πίεση μεταφέρεται στο κοινό κινητικό νεύρο που 
πορεύεται στην οστέϊνη ακρολοφία, μεταξύ πρόσθιου και μέσου κρανιακού 
βόθρου, με αποτέλεσμα προσωρινή νευρoαπραξία. Προσβάλλεται η σύστοιχη κόρη 
και δεν αντιδρά στο φώς, ενώ προοδευτικά παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερη 
μυδρίαση. Η εξελισσόμενη στο χρόνο αυτή κατάσταση αποτελεί ισχυρή ένδειξη όχι 
μόνο ενδοκράνιας υπέρτασης, αλλά και υποδεικνύει κλινικά σε ποιό από τα δύο 
ημισφαίρια εντοπίζεται η βλάβη (συστοίχως με τον οφθαλμό που παρουσιάζει 
μυδρίαση). 

 

 Εγκεφαλικές συζυγίες 
Τις εξετάζουμε κατά την δευτεροβάθμια εκτίμηση.  
 

 Σπονδυλική στήλη (ΣΣ) 
Κάθε αμβλύ τραύμα έχει πιθανότητα να προκαλέσει τραυματισμό εκτός των άλλων, 
και στην αυχενική μοίρα της ΣΣ (ΑΜΣΣ), εφόσον την περιλαμβάνει ο μηχανισμός 
τραυματισμού. Εξαιρούνται τα διατιτραίνοντα τραύματα, με εξαίρεση το τραύμα 
από πολεμικό όπλο.  

Από το σύνολο των αμβλέων κακώσεων, το 3% που περιλαμβάνουν την ΣΣ 
θα καταλήξει σε νευρική βλάβη της ΑΜΣΣ με απότοκο βαρύτατη και μόνιμη 
αναπηρία. Για να προφυλαχθεί ο τραυματίας από αυτή την εξέλιξη λαμβάνονται 
μέτρα ακινητοποίησης ολόκληρης της ΣΣ (με σκληρή σανίδα μεταφοράς) και 
επιπλέον ειδικά της ΑΜΣΣ (στήριγμα ακινητοποίησης κεφαλής, σκληρό κολάρο) από 
την πρώτη εκτίμηση του τραυματία στο πεδίο του ατυχήματος. Κατά την 
πρωτοβάθμια κλινική αξιολόγηση, με συνοδεία τουλάχιστον δύο βοηθών που 
εξασφαλίζουν τη διατήρηση της ΣΣ διαρκώς σε ευθειασμό (τεχνική log-roll), ο 
ασθενή περιστρέφεται γύρω από τον επιμήκη άξονά του σε πλάγια θέση. Στη θέση 
αυτή εκτιμάται επισκοπικά η ραχιαία επιφάνεια του κορμού και η ΣΣ για 
οποιαδήποτε απόκλιση από το φυσιολογικό, ενώ ψηλαφάται κάθε σπόνδυλος 
χωριστά για εντόπιση κατάγματος ή παρεκτόπισης. Η εξέταση ολοκληρώνεται με 
δακτυλική εξέταση ορθού που εκτιμά την ύπαρξη μυικού τόνου και την παρουσία 
αίματος. 

o Άκρα άνω και κάτω 
Εφόσον ο τραυματίας διατηρεί τις αισθήσεις του, τα 4 άκρα εκτιμώνται αδρά για 
την παρουσία κινητικότητας και αισθητικότητας.  
 

o Περιφερικό νευρικό σύστημα 
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Η εκτίμηση για την ακεραιότητα των περιφερικών κινητικών νεύρων και την 
αισθητικότητα ανά νευροτόμιο γίνεται σχολαστικά κατά τη δευτεροβάθμια 
εκτίμηση.  

 

Απεικονιστικός έλεγχος 
 
Απεικόνιση κεφαλής 
Οι ανωτέρω περιγραφείσες κλινικές ενδείξεις και τα ακόλουθα θέτουν ένδειξη 
απεικόνισης του εγκεφάλου με ακτινογραφία κρανίου ή ιδανικά με αξονική 
τομογραφία (CT) εγκεφάλου.  

 GCS <15 

 Ανισοκορία ή βραδεία αντίδραση στο φώς. 

 Λήψη αντιπηκτικών / αντιθρομβωτικών και οποιασδήποτε βαρύτητας 
τραυματισμός  κεφαλής. 

 Ακτινογραφία κρανίου που δείχνει ρωγμώδες κάταγμα (αυξάνει κατά 40 
φορές την πιθανότητα ενδοκρανιακού μετατραυματικού ευρήματος). 

 
Κλινικές ενδείξεις κατάγματος κρανίου επισκοπικά ή ψηλαφητικά ή 

κατάγματος βάσης κρανίου: 
o Εκχύμωση κάτω από τα βλέφαρα. 
o Εκχύμωση οπισθοωτιαία. 
o Ωτόρροια εγκεφαλονωτιαίου υγρού ή αίματος. 

 
Κλινικές ενδείξεις κατάγματος στο ηθμοειδές πέταλο του λιθοειδούς οστού: 

o Ρινόρροια εγκεφαλονωτιαίου υγρού ή αίματος  
 
Συμπτώματα/ευρήματα ενδεικτικά κάκωσης εγκεφάλου: 

o Μετατραυματική αμνησία 
o Φωτεινό διάλειμμα 
o 2 ή περισσότεροι έμετοι 
o Μετατραυματικοί σπασμοί 
o Οποιοδήποτε νευρολογικό έλλειμμα 
o Διατιτραίνον τραύμα κεφαλής 
o Εστιακό νευρολογικό έλλειμμα 

 
Επιδημιολογικές ενδείξεις: 

o Ηλικία > 65 ετών 
o Ιστορικό διαταραχής του πηκτολογικού μηχανισμού 
o Τραύμα αυξημένης ενεργείας  

 
Απεικόνιση σπονδυλικής στήλης  
Σε κάθε τραύμα με ένδειξη ακινητοποίησης της ΣΣ, και ειδικά της ΑΜΣΣ, υπάρχει 
ένδειξη και για απεικονιστικό έλεγχο. 

o Ακτινογραφία ΑΜΣΣ: Η εξέταση ενδείκνυται όταν δεν υπάρχει δυνατότητα  
για αξονική τομογραφία. Προσφέρει σημαντική και αξιόπιστη πληροφόρηση για την 
κατάσταση της ΑΜΣΣ. Μοναδικό μειονέκτημά της είναι η αδυναμία απεικόνισης 
μαλακών δομών (συνδέσμων).  
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 Αξονική τομογραφία (CT) ΣΣ και ΑΜΣΣ: αποτελεί πλήρη και αξιόπιστη  
απεικόνιση. 

 Μαγνητική τομογραφία ΣΣ και ΑΜΣΣ: Σε περίπτωση όπου υπάρχει κάκωση  
νωτιαίου μυελού χωρίς εμφανή βλάβη στην ακτινογραφία (Spinal Cord Injury 
Without Obvious Radiologic Abnormality, “SCIWORA”). 

 

Διαχείριση - Θεραπεία 
 

o Διαχείριση με βάσει την κλίμακα Γλασκώβης (GCS) 
 Αξιολογείται η βαρύτητα του τραύματος και αποφασίζεται η κλιμάκωσης της 
θεραπείας ως εξής: 

 GCS 15 χωρίς ανησυχητικά κλινικά ευρήματα: Μπορεί να δοθεί εξιτήριο  
εφόσον υπάρχει περιβάλλον ή συγγενείς που είναι σε θέση να ακολουθήσουν 
οδηγίες για τη σχολαστική παρακολούθηση του τραυματία, τουλάχιστον για το 
πρώτο 24ώρο. Ενημερώνεται ο τραυματίας για ανάγκη επιστροφής του στο 
νοσοκομείο με οποιαδήποτε απόκλιση από το φυσιολογικό. Σε άτομα ηλικίας > 65 
ετών γίνεται σύσταση επανεκτίμησης μετά πάροδο μηνός. 

 
 GCS 13-14 χωρίς απεικονιστικά ευρήματα: Εισαγωγή στο νοσοκομείο για  

παρακολούθηση μερικών ωρών. Επί βελτιώσεως, δίνεται εξιτήριο με οδηγίες όπως 
στην προηγούμενη περίπτωση. 
 

 GCS 8-13: Νοσηλεία ενδονοσοκομειακά, εκτίμηση από νευροχειρυργό. 
 

 GCS <8: (α) άμεση εκτίμηση από νευροχειρουργό για ενδεχόμενη  
 
χειρουργική παρέμβαση και (β) νοσηλεία στη ΜΕΘ. 
 

Ενδείξεις για χειρουργείο  
Βάσει των απεικονιστικών ευρημάτων, αποφασίζεται χειρουργείο στις εξής 
περιπτώσεις:  

o Χειρουργική αποσυμπίεση ενδοκρανίου αιματώματος. 
o Χειρουργική σταθεροποίηση ΑΜΣΣ. 

 

Θεραπευτική αντιμετώπιση 
Σε κάθε περίπτωση νευρικού τραυματισμού, ο στόχος είναι να αντιμετωπίσουμε 
άμεσα τη μέγιστη απειλή για τη ζωή. Στους νευρολογικούς τραυματισμούς η 
θεραπευτική διαχείριση περιλαμβάνει τα εξής: 

o Τη βέλτιστη άρδευση του τραυματισμένου νευρικού ιστού. 
o Τον έλεγχος της ενδοκράνιας υπέρτασης μέχρι τη στιγμή της ενδεικνυόμενης  

χειρουργικής αποσυμπίεσης. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, υπάρχει κίνδυνος 
εγκολεασμού του εγκεφαλικού στελέχους, λόγω της αναπτυσσόμενης ενδοκράνιας 
υπέρτασης, με αποτέλεσμα τη διακοπή της νευρικής οδού από το κέντρο αναπνοής 
και κυκλοφορίας και ως εκ τούτου, την άμεση και μη αναστρέψιμη διακοπή της 
αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας. 
 

Αντίδραση ή αντανακλαστικό Cushing 
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Σε περίπτωση κάκωσης του εγκεφάλου, ακόμη και χωρίς εμφανές εξωτερικό 
τραύμα (όπως συμβαίνει πολύ συχνά σε τροχαίο ατύχημα) εμφανίζεται κλινικά η 
«παράδοξη» κλινική εικόνα ενός αναίσθητου τραυματία με υπέρταση, 
βραδυκαρδία και ακανόνιστες αναπνοές (αντίδραση ή αντανακλαστικό Cushing). Η 
εικόνα αυτή χαρακτηρίζεται ως «παράδοξη» επειδή ο σοβαρά τραυματισμένος που 
προσκομίζεται αναίσθητος, μπορεί και επιπλέον αιμορραγών, αναμένεται να έχει 
τυπική εικόνα με υπόταση και ταχυκαρδία. Η αντίδραση  Cushing είναι τυπική στην 
ενδοκράνια υπέρταση, όπου ο οργανισμός προσπαθεί να διατηρήσει την άρδευση 
του υπο-αρδευόμενου εγκεφάλου λόγω της ενδοκράνιας υπέρτασης, αυξάνοντας 
την αρτηριακή πίεση, καθόσον η πίεση που ασκείται στον προμήκη επηρεάζει τον 
ρυθμό της καρδιάς (βραδυκαρδία) και την αναπνοή (ακανόνιστες αναπνοές).  
 

Σε αυτήν την περίπτωση, ενδείκνυται ενδοφλέβια χορήγηση διαλύματος 
Ringer’s Lactated και διαλύματος μαννιτόλης 20% ~1.5 ml/Kg BW ταχέως iv. Η 
μαννιτόλη προκαλεί ελάττωση του εγκεφαλικού οιδήματος (αφυδατώνει τον 
οιδηματώδη εγκεφαλικό ιστό), οσμωτική διούρηση και ελάττωση της αρτηριακής 
πίεσης. 
 
Συνδυασμός νευρικού τραυματισμού και αιμορραγίας 
Το κλινικό φάσμα ενός νευρολογικού τραυματισμού στο κεντρικό και περιφερικό 
νευρικό σύστημα, μπορεί να περιλαμβάνει και αιμορραγία. Σε αυτή την περίπτωση, 
η κλινική εικόνα κυμαίνεται ανάλογα με το ποία είναι η επικρατούσα διαταραχή:  

o Υπέρταση: όταν η νευρολογική βλάβη και αντίδραση Cushing υπερτερεί. 
o Φυσιολογική αρτηριακή πίεση: όταν η υπέρταση συνεπεία αντίδρασης  

Cushing εξισορροπείται από την συστηματική υπόταση λόγω περιφερικής 
αιμορραγίας. 

o Υπόταση:  όταν η περιφερική αιμορραγία και η εξ αυτής προκαλούμενη  
υπόταση είναι μεγαλύτερη από την αντίδραση Cushing. 

Αναφέρθηκε ήδη η ένδειξη για χορήγηση διαλύματος μαννιτόλης 20% στην 
περίπτωση της ενδοκράνιας υπέρτασης.  

 
Στόχος της αναζωογόνησης σοβαρά τραυματία 
 
Ο στόχος της αναζωογόνησης του τραυματία είναι:  
(α) Να διατηρείται η άρδευση του νευρικού ιστού (αυτό επιτυγχάνεται όταν η 
συστολική αρτηριακή πίεση είναι πάνω από 90 mmHg).  
(β) Να επιτυγχάνεται ο έλεγχος της ενδοκράνιας υπέρτασης μέχρι τη χειρουργική 
αποσυμπίεση.  

Αυτός ο διπλός στόχος σε τραυματισμό εγκεφάλου με ενδοκράνια υπέρταση 
και συστηματική υπόταση επιτυγχάνεται με χορήγηση υπέρτονου 
χλωριονατριούχου διαλύματος π.χ. NS 9%. Είναι μια από τις σπάνιες ενδείξεις για το 
διάλυμα αυτό, το οποίο με την είσοδό του ενδαγγειακά αφυδατώνει τον 
μεσοκυττάριο χώρο μετακινώντας ύδωρ εντός του αγγειακού αυλού, με 
αποτέλεσμα άμεση ιστική αποιδηματική δράση, ενώ παράλληλα, αυξάνει τον 
ενδοαγγεικό όγκο και βελτιώνει την άρδευση του εγκεφαλικού ιστού.  

Το μειονέκτημα με το υπέρτονο χλωριονατριούχο διάλυμα είναι ότι μετά 
από σύντομο χρόνο, το νάτριο που περιέχει και είναι υπεύθυνο για τη δράση του 
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εξέρχεται από τους πόρους του αγγειακού τοιχώματος και παραμένει στο 
μεσοκυττάριο χώρο παρασύροντας το ύδωρ και προκαλώντας έτσι σοβαρό 
μεσοκυττάριο οίδημα και υπόταση, δηλαδή καταστάσεις που προσπαθούμε να 
αποφύγουμε.  

Ουσιαστικά, σύντομα πρέπει να παρέχεται η οριστική θεραπεία στον 
τραυματία. 

  

Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ 
 
Μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκτίμησης του τραυματία και αφού έχει 
αποκατασταθεί η οξυγόνωση του εγκεφάλου, που είναι και ο κύριος στόχος μας, 
ακολουθεί επανεξέταση του ασθενή με την ίδια ακολουθία όπως προαναφέρθηκε, 
αλλά με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.  

Τα ζωτικά σημεία επανεκτιμώνται. Η νευρολογική εξέταση γίνεται 
σχολαστικά και καταγράφεται η κατάσταση των εγκεφαλικών συζυγιών, της 
κινητικότητας σε επίπεδο μυός και της αισθητικότητας σε επίπεδο νευροτομίου.  

Ο τραυματίας εξετάζεται γυμνός «από κεφαλής μέχρις ονύχων» με στόχο να 
αναγωρισθούν κακώσεις που δεν είναι άμεσα απειλητικές για τη ζωή, αλλά που 
μπορούν να επηρεάσουν μελλοντικά την ποιότητα  ζωής του τραυματία (π.χ. 
κάταγμα κλείδας σε άτομο που η επαγγελματική του ενασχόληση είναι 
χειρονακτική ή κάταγμα δακτύλου σε πιανίστα). 
 

 
Συμπερασματικά 
Όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν μια αρχική προσέγγιση στη διαδικασία 
αντιμετώπισης βλαβών άμεσα απειλητικών για την ζωή, η οποία διαφέρει από την 
κλασσική προσέγγιση των ασθενών και η οποία διέπεται από έναν καίριο 
παράγοντα: Δεν υπάρχει ΧΡΟΝΟΣ!  

Για το λόγο αυτόν, η όλη προσέγγιση έχει τον εξής στόχο: 
o Να συνειδητοποιήσουμε την αιτία του χρονικού περιορισμού (στέρηση 

οξυγόνου και εξ αυτής ανοξαιμική βλάβη του εγκεφάλου) 
o Να προβούμε στις καίριες διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις οι οποίες 

θα αποκαταστήσουν τη βλάβη που επιβάλλει αυτόν τον χρονικό περιορισμό 
(δηλ. τη μεταφορά και απόδοση του οξυγόνου στον εγκέφαλο, μέσα από τη 
διαδρομή που οδηγεί το οξυγόνο από τον αέρα περιβάλλοντος σε κάθε 
κύτταρο του οργανισμού και ειδικότερα, στο εξαιρετικά ευαίσθητο νευρικό 
κύτταρο). 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Ως πολυτραυματίας ορίζεται ο ασθενής που έχει τα εξής:  

Α. Πολλά τραύματα. (Λ) 

Β. Διαταραχή σε διάφορες θεμελιώδεις λειτουργίες (ψυχολογική, σωματική).  (Λ) 

Γ. Περισσότερα από 2 τραύματα.  (Λ) 

Δ. Περισσότερα από 2 τραύματα, σε 2 διαφορετικές περιοχές του σώματος.   (Λ) 

Ε. Περισσότερα από 2 τραύματα που ένα από αυτά ή το άθροισμα της βλάβης και των δύο 
είναι απειλητικό για τη ζωή.   (Σ) 

 
 
2. Για την αντιμετώπιση του πολυτραυματία ισχύει:  

Α. Είναι ίδια με αυτή του μη τραυματία.   (Λ) 

Β. Θεμελιακά διαφορετική από του μη τραυματία γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος.  (Λ) 

Γ. Η έλλειψη οξυγόνου είναι το κύριο πρόβλημα.   (Λ) 

Δ. Η ανεπαρκής οξυγόνωση του εγκεφάλου είναι το πρόβλημα.   (Λ) 

Ε. Τα Β, Γ και Δ είναι σωστά.   (Σ) 

 

3. Επί μυικής ατονίας, η γλώσσα χαλαρώνει και αποφράζει την είσοδο του αεραγωγού. 
Αυτό διορθώνεται με:  

Α. Ανάσπαση γνάθου.   (Λ) 

Β. Υπερέκταση αυχένα επί απουσίας τραυματισμού ΑΜΣΣ.   (Λ) 

Γ. Τοποθέτηση ρινο- ή στοματοφαρυγγικού αεραγωγού.  (Λ) 

Δ. Όλα τα ανωτέρω είναι σωστά.   (Σ) 

Ε. Άμεση διασωλήνωση της τραχείας.   (Λ) 



265 
 

4. Στο ΤΕΠ, πριν από τη διασωλήνωση τραχείας, χορηγώ οξυγόνο100%, ώστε να έχω το 
μέγιστο δυνατό FiO2 στην κυψελίδα και να επιτύχω το ταχύτερο δυνατόν SaO2 100%. Αυτό 
γίνεται με: 

Α. Ρινοφαρυγγικό αεραγωγό.  (Λ) 

Β. Ρινικό καθετήρα Venturi.   (Λ) 

Γ. Μάσκα επανεισπνοής.  (Λ) 

Δ. Απλή μάσκα για χορήγηση οξυγόνου 100%.   (Λ) 

Ε. Aυτοδιατεινόμενο χειροκίνητο ασκό AMBU και στοματο-φαρυγγικό αεραγωγό.  (Σ)  

 

5. Για την ακρόαση του θώρακα κατά την εκτίμηση του σοβαρά τραυματία ισχύει:  

Α. Αποτελεί πλήρη εξέταση της κατάστασης του πνεύμονα.  (Λ) 

Β. Συνοδεύεται από επίκρουση, αναγνώριση αναπνευστικών ήχων, δοκιμασία «33».  (Λ) 

Γ. Αναγνωρίζει ποιος πνεύμονας υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου.  (Σ)  

Δ. Αναγνωρίζει εάν υπάρχει υγρό ή αέρας μέσα στον υπεζωκότα.   (Λ)  

Ε. Όλα τα ανωτέρω είναι σωστά.   (Λ)  

 
6. Η καμπύλη αποδέσμευσης του οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη έχει εξαιρετική 
σημασία γιατί δείχνει:  

Α. Την στιγμή αποκορεσμού της αιμοσφαιρίνης (SaO2 = 88%) (Λ) 

Β. Την αντίστοιχη τιμή του διαλελυμένου οξυγόνου στο αίμα (PaO2=60%) (Λ) 

Γ. Βοηθά να καταλάβουμε πότε χρειάζεται άμεσα οξυγόνωση ένας ασθενής (Λ) 

Δ. Τίποτα από τα ανωτέρω δεν είναι σωστό (Λ)  

Ε. Όλα τα ανωτέρω πλήν του Δ είναι σωστά (Σ)  

 
7. Το πιο άμεσα απειλητικό για τη ζωή τραύμα του αναπνευστικού είναι:  

Α. Πνευμοθώρακας.   (Λ) 

Β. Αιμοθώρακας.  (Λ)  

Γ. Πνευμοθώρακας υπο τάση.  (Σ)  

Δ. Ανοικτό τραύμα θώρακος.  (Λ)  

Ε. Ασταθής θώρακας.  (Λ)  
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8. ΄Οσον αφορά τον ασταθή θώρακα (flail chest):  

Α. Το πρόβλημα είναι η συνυπάρχουσα θλάση του πνεύμονα.   (Σ) 

Β. Επιβάλλεται χορήγηση άφθονων υγρών διαλυμάτων ενδοφλεβίως.   (Λ)  

Γ. Το πρόβλημα είναι τα κατάγματα πλευρών.   (Λ)  

Δ. Απαραίτητη είναι η οστεοσύνθεση των πλευρών που έχουν κατάγματα.  (Λ)  

Ε. Όλα τα ανωτέρω σωστά.    (Λ)  

 
9. Για το σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης ισχύει:  

Α. Σε ασθενή υπό αυτόματη αναπνοή, παροχετεύει υγρό και αέρα, ανεξαρτήτως θέσης, 
λόγω της έκπτυξης του θώρακα που πιέζει το περιεχόμενο του υπεζωκότα προς την έξοδο.   
(Λ) 

Β. Ιδανικά, η κορυφή του σωλήνα κατευθύνεται στην οπίσθια πλευρο-διαφραγματική γωνία 
πού είναι η μοναδική θέση που μπορεί να παραμείνει ποσότητα αίματος που δεν 
παροχετεύεται.   (Σ) 

Γ. Θωρακοσκόπηση ενδείκνυται όταν δεν παροχετευθεί πλήρως ο αιμοθώρακας πριν 
οργανωθεί σε εμπύημα.   (Λ)  

Δ. Αποφλοίωση υπεζωκότα ενδείκνυται όταν υπολειπόμενος πνευμοθώρακας οργανωθεί 
σε εμπύημα.  (Λ)  

Ε. Κανένα από τα ανωτέρω δεν είναι σωστό.   (Λ)  

 

10. Ο μηχανισμός αντιρρόπησης της υποάρδευσης των ιστών δρα σε κλάσμα 
δευτερολέπτου για να μην διαταραχθεί η λειτουργία του εγκεφάλου. Ο μηχανισμός 
αυτός περιλαμβάνει:  

Α. Καρωτιδικά σωμάτια.   (Λ)  

Β. Δίκτυο επικοινωνίας με επινεφρίδια και συμπαθητικό σύστημα.   (Λ) 

Γ. Μυελό επινεφριδίου και απελευθέρωση κατεχολαμινών στην κυκλοφορία.  (Λ)  

Δ. Απάντηση εκ μέρους του αυτονόμου συμπαθητικού συστήματος.   (Λ)  

Ε. Όλα τα ανωτέρω.   (Σ)  

 
11. Για το περιεχόμενο της ουροδόχου κύστεως ισχύει: 

Α. Είναι καλός δείκτης ιστικής υποάρδευσης.  (Λ)  

Β. Είναι κακός δείκτης αρχικής εκτίμησης πολυτραυματία γιατί αντιπροσωπεύει το 
περιεχόμενο της κύστης πριν τον τραυματισμό.  (Λ)  

Γ. Έχει σχέση με την ανατομική ακεραιότητα της κύστης.  (Λ)  
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Δ. Το A και Β είναι σωστά.   (Λ) 

Ε. Το A, Β και Γ είναι σωστά.   (Σ)  

 

12. Για την υποθερμία στον πολυτραυματία ισχύει:  

Α. Είναι μη επιθυμητή, αλλά όχι κρίσιμη διαταραχή.  (Λ)  

Β. Είναι κρίσιμη διαταραχή γιατί μπορεί να συμβάλλει στο θάνατο.  (Σ)  

Γ. Μπορούμε να επαναθερμάνουμε τον άρρωστο αργότερα.  (Λ)  

Δ. Η θερμοκρασία στο χώρο Αναζωογόνησης μπορεί να ρυθμίζεται ανάλογα με την 
επιθυμία του προσωπικού.   (Λ) 

Ε. Δεν υπάρχει λόγος ενασχόλησης με την υποθερμία. Τα ζωτικά σημεία είναι το σημαντικό.   
(Λ)  

 
13. Για τον αλγόριθμο «ABC» στον τραυματία ισχύει: 

Α. Είναι μνημονοτεχνικός και εκφράζει τη διαδρομή που ακολουθεί το οξυγόνο μέχρι να 
φτάσει στον εγκέφαλο.  (Σ) 

Β. Είναι κανόνας απαράβατος.  (Λ)  

Γ. Επί εμφανούς εξωτερικής αιμορραγίας τον ακολουθούμε πάντα.  (Λ)  

Δ. Το Α και Β είναι σωστό.   (Λ)  

Ε. Το A, Β και Γ είναι σωστά.   (Λ)  

 

14. Για την ενδοκρανιακή αιμορραγία ισχύει: 

Α. Απειλεί την ζωή γιατί είναι μεγάλη.   (Λ)  

Β. Δεν απειλεί την ζωή.   (Λ)  

Γ. Απειλεί την ζωή ακόμη και όταν είναι μικρή, γιατί αυξάνει την ενδοκράνια πίεση και 
μπορεί να προκαλέσει εγκολεασμό του εγκεφαλικού στελέχους.   (Σ) 

Δ. Δεν αντιμετωπίζεται συντηρητικά.   (Λ)  

Ε. Έχει πολύ χρόνο μέχρι να εμφανισθεί πρόβλημα.   (Λ)  

 
15. Για τον ασθενή σε ακραία κατάσταση  (in extremis) ισχύει: 

Α. Οι συνέπειες του τραυματισμού έχουν επηρεάσει την κυτταρική λειτουργία.   (Λ)  

Β. Το ενδοκυττάρια ένζυμα δεν λειτουργούν.   (Λ)  

Γ. Οφείλεται σε οξέωση και υποθερμία.   (Λ)  
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Δ. Είναι η ένδειξη για ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου αντιμετώπισης κατά στάδια 
(«Damage Control»).   (Λ)  

Ε. Όλα τα ανωτέρω είναι σωστά.   (Σ)  

 

16. Η ανισοκορία είναι:  

Α. Δείκτης καλής εγκεφαλικής λειτουργίας.  (Λ)  

Β. Δείκτης πίεσης του κοινού κινητικού νεύρου.  (Λ)  

Γ. Δείκτης ενδοκράνιας υπέρτασης.  (Λ)  

Δ. Η βλάβη βρίσκεται ετερόπλευρα από την κόρη που παρουσιάζει μυδρίαση.   (Λ) 

Ε. Τα Α, Β και Γ είναι σωστά.   (Σ)  

 

17. Για το αυχενικό κολάρο ισχύει:  

Α. Πρέπει να είναι μαλακό και ζεστό.   (Λ)  

Β. Πρέπει να είναι ακτινοσκιερό.   (Λ)  

Γ. Δεν πρέπει να έχει άνοιγμα στον τράχηλο.   (Λ)  

Δ. Πρέπει να περιορίζει την κινητικότητα ΑΜΣΣ κατά 95%.   (Σ)  

Ε. Προστατεύει την αυχενική και άνω θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.  (Λ)  

 

18. Η σύγχρονη μέθοδος ακινητοποίησης της σπονδυλικής στήλης περιλαμβάνει:  

Α. Αυχενικό κολάρο.   (Λ)  

Β. Σκληρή σανίδα μεταφοράς.   (Λ)  

Γ. Σκληρή σανίδα μεταφοράς και σύστημα ακινητοποίησης της κεφαλής.  (Σ)  

Δ. Το Α και Β σωστά.  (Λ)  

Ε. Τα Α, Β και Γ είναι σωστά.   (Λ)  

 

19. Ασθενής χωρίς αισθήσεις, με μεμονωμένο σοβαρό τραύμα κεφαλής και χωρίς 
περιφερική αιμορραγία, προσέρχεται στο ΤΕΠ συνήθως με: 

Α. Υπόταση, ταχυκαρδία, ταχύπνοια.   (Λ)  

Β. Υπόταση, βραδυκαρδία, ταχύπνοια.   (Λ) 

Γ. Υπέρταση, βραδυκαρδία, ακανόνιστη αναπνοή.  (Σ) 

Δ. Υπέρταση, ταχυκαρδία, ομαλή αναπνοή.  (Λ) 
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Ε.  Φυσιολογική αρτηριακή πίεση, καρδιακό ρυθμό και αναπνοή.  (Λ) 

 

20. Η επιθυμητή συστολική αρτηριακή πίεση βαρέως τραυματισμένου στο ΤΕΠ που 
εξασφαλίζει άρδευση των ιστών και κυρίως του εγκεφάλου, αλλά και αποφυγή 
διάσπασης σχηματισμένων θρόμβων που περιορίζουν την ενεργό αιμορραγία μέχρι την 
οριστική χειρουργική αποκατάσταση, είναι (mmHg):  

Α. 70      (Λ)  

Β. 80      (Λ) 

Γ. 90      (Σ) 

Δ. 120   (Λ)  

Ε. Κατά 10 mmHg χαμηλότερη από αυτή που είχε πριν τραυματισθεί.  (Λ)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 

ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ 

Κωνσταντίνος Η. Κωστοπαναγιώτου, Χειρουργός Θώρακος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, 

Πανεπιστημιακή Θωρακοχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ.   

Εισαγωγή 

Οι κακώσεις θώρακος είναι οι απειλητικότερες για την ζωή ενός τραυματία στην 

Επείγουσα Ιατρική και ως εκ τούτου απαιτείται εκπαίδευση όλων των νέων ιατρών 

στα διεθνή πρωτόκολλα  αντιμετώπισης τραύματος. 

Συχνά, η διάγνωση και  αντιμετώπισή τους γίνεται εντός στενών χρονικών 

ορίων. Η καταγεγραμμένη συχνότητα διαφέρει μεταξύ των Συστημάτων Υγείας των 

διαφόρων χωρών. Στο βόρειο ημισφαίριο κυριαρχεί το αμβλύ τραύμα (τροχαία 

ατυχήματα), ενώ στο νότιο ημισφαίριο το διατιτραίνον (βιοπραγίες) ειδικά στις 

νεαρές παραγωγικές ηλικίες. Στην Ευρώπη το 60% των κακώσεων αυτών οφείλεται 

στα τροχαία ατυχήματα. Ακόμα και στα πιο σύγχρονα συστήματα 

Προνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής, το 10% καταλήγει ακαριαία, ενώ το 5% 

κατά την 1η ώρα άφιξης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Το υπόλοιπο 

85% σταθεροποιείται επαρκώς με βασικούς χειρισμούς σύμφωνα με τα 

πρωτόκολλα κατά ATLS/ALS (Advanced Trauma Life Support / Advanced Life Support) 

και με βασικές δεξιότητες, όπως είναι η τοποθέτηση σωλήνα θωρακικής 

παροχέτευσης (ΣΘΠ). Να επισημάνουμε ότι στους πολυτραυματίες οι θωρακικές 

κακώσεις συνυπάρχουν σχεδόν στο 10% μαζί με λοιπές τραυματικές κακώσεις.  

Η υψηλή θνητότητα των θωρακικών κακώσεων οφείλεται κυρίως στις εξής 

αιτίες: 

(α) Κακώσεις- ρήξη αεραγωγού 

(β) Υπό τάση πνευμοθώρακας  

(γ) Καρδιακός επιπωματισμός  

(δ) Ανοικτός πνευμοθώρακας  
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(ε) Μαζικός αιμοθώρακας. 

Συχνά, κατά την αρχική  εκτίμηση, διαφεύγουν οι εξής θανατηφόρες 

διαγνώσεις: ρήξη θωρακικής αορτής, ρήξη τραχειοβρογχικού δένδρου, ρήξη 

διαφράγματος και οισοφάγου, καθώς και οι θλάσεις του πνευμονικού 

παρεγχύματος και του μυοκαρδίου.  

Οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις περιλαμβάνουν: αξονική 

τομογραφία με σκιαγραφικό, υπερηχογράφημα FAST (Focused Assesment with 

Sonography in Trauma) και ακτινογραφίες. Εκτός αυτών, είναι σημαντική η 

κατανόηση του μηχανισμού της κάκωσης.  

Στον μηχανισμό της κάκωσης περιλαμβάνονται παράμετροι όπως ταχύτητα 

πρόσκρουσης σε ανένδοτες επιφάνειες, διάρκεια απότομων επιβραδύνσεων, τύπος 

όπλου ή αντικειμένου στα διατιτραίνοντα τραύματα, ενέργεια βαλλόμενου 

αντικειμένου, κ.λπ. Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες μείζονες θωρακικές 

κακώσεις που για την κατανόηση τους είναι απαραίτητη η καλή γνώση ανατομίας 

του θώρακα και φυσιολογίας του καρδιο-αναπνευστικού συστήματος. 

 

(Ι) Σημαντικότερες κακώσεις θωρακικού τοιχώματος 

1. Κατάγματα πλευρών 

Οφείλονται σχεδόν πάντα σε αμβλύ τραυματισμό. Ως μεμονωμένα κατάγματα 

σπάνια προκαλούν επιπλοκές, αλλά όταν συνυπάρχουν με άλλες κακώσεις είναι 

ενδεικτικά αυτών (π.χ. 9η πλευρά αριστερά → ρήξη σπληνός). Υπάρχουν στο 10% σε 

τραυματίες από αμβλύ τραύμα (π.χ. πτώσεις, τροχαία) και σε 20% στους βαριά 

πολυτραυματίες. Η διάγνωσή τους εύκολα μπορεί να διαλάθει στις ακτινογραφίες 

και κατά την κλινική εκτίμηση, λόγω επιπροβολής άλλων οργάνων, ειδικά στις 

πλευρές 7η - 12η  και λόγω άλλων κακώσεων (π.χ. ανοικτά κατάγματα άκρων με 

ισχυρό πόνο).  

Στον παιδιατρικό πληθυσμό είναι εξαιρετικά σπάνια χωρίς η απουσία τους 

να αποκλείει βαρύτατες εσωτερικές βλάβες. Τα συχνότερα κατάγματα είναι στις 
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πλευρές 4η – 9η  και κυρίως στα πλάγια τόξα. Το κάταγμα της 1ης πλευράς έχει 

ιδιαίτερη σημασία γιατί υποδηλώνει τραύμα υψηλής ενέργειας και μπορεί να 

υποκρύπτει βαριές κακώσεις των υποκλείδιων αγγείων και άλλων δομών του 

τραχήλου (βλ. Εικόνες 1-3).  

Πολλαπλά κατάγματα σχετίζονται με αυξημένο πόνο και υποαερισμό, οπότε 

συνιστάται η εισαγωγή σε νοσηλευτικό θάλαμο για την αναγκαία αναλγησία, 

χορήγηση Ο2, νεφελοποιημένη βρογχοδιαστολή και επαναληπτική απεικόνιση με 

ακτινογραφία. Η αναλγησία από του στόματος είναι αναγκαία για 2-4 εβδομάδες.  

Απαγορεύεται αυστηρά η περίδεση πλευρών. Σε περιπτώσεις μεγάλης 

μετατόπισης του κατάγματος, τρώσης εσωτερικών οργάνων, σημαντικής  

δυσμορφίας ή σοβαρού χρόνιου μετατραυματικού πόνου έχει ρόλο η χειρουργική 

αποκατάσταση των καταγμάτων με ειδικές πλάκες ελαφρών κραμάτων μετάλλου 

(Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 1. Κάταγμα 1ης πλευράς και κλείδας. Άμφω κατάγματα κλείδας και αριστερών 

πλευρών με κυκλωμένα τα υποκλείδια αγγεία αριστερά ακριβώς κάτω από το κάταγμα. 
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Εικόνα 2. Κάταγμα 2ης πλευράς αριστερά (βέλος) με ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα που 

εύκολα διαλάθει στην α/α θώρακος. 

 

2. Ασταθής θώρακας (flail chest) 

Η παράδοξη κινητικότητα (αντίστροφη) κατά την εισπνοή-εκπνοή ενός ασταθούς 

τμήματος θωρακικού τοιχώματος που οφείλεται σε διπλά κατάγματα 3 ή 

περισσότερων συνεχόμενων πλευρών (π.χ. 5η-9η με 2 ή περισσότερα κατάγματα σε 

έκαστη πλευρά), συνήθως στα πλάγια τόξα.  Στον πρόσθιο ασταθή θώρακα (π.χ. 2η-

6η πλευρά) συχνά συνυπάρχει και κάταγμα στέρνου.  

Ο ασταθής θώρακας είναι διαφορετικός από την βαριά  παραμόρφωση του 

θώρακα λόγω πολλαπλών καταγμάτων, στον οποίο όμως δεν παρατηρείται 

παράδοξη αναπνοή, αλλά πλήρη ακινησία (εδώ συχνά συνυπάρχει και αιμάτωμα 

μαλακών μορίων). Η θνητότητα κυμαίνεται στο 20-40% λόγω και των 

συνυπαρχουσών κακώσεων, αυξάνει με την ηλικία, των αριθμό των εμπλεκόμενων 

πλευρών >7, την καταπληξία και περισσότερες από 3 συνυπάρχουσες κακώσεις, 

ειδικά κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ).  Αν και η διάγνωση είναι κλινική, εν τούτοις 

η αξονική τομογραφία (CT) επιβάλλεται για την ορθή περιγραφή των καταγμάτων, 

ειδικά εάν έχει ένδειξη η χειρουργική επέμβαση. Η 1η πλευρά είναι βραχύτερη και 

πλατύτερη και απαιτεί ισχυρότερη ενέργεια για να προκληθεί κάταγμα σε σχέση με 

την 3η ή 5η.  
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Στην Εικόνα 3, τα μαύρα τόξα δείχνουν τα συνήθη σημεία κατάγματος, ενώ η 

χειρουργική αποκατάσταση του ασταθούς θώρακα γίνεται με σύρμα ή ειδικές 

μπάρες κράματος τιτανίου. Το στέρνο μπορεί επίσης, να αποκατασταθεί με 

παρόμοιο τρόπο. Συχνά η επέμβαση συνδυάζεται με την παροχέτευση αιμοθώρακα 

(Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3. Τα μαύρα τόξα δείχνουν τα συνήθη σημεία κατάγματος, ενώ η χειρουργική 

αποκατάσταση του ασταθούς θώρακα γίνεται με σύρμα ή ειδικές μπάρες κράματος 

τιτανίου. 

3. Κάταγμα στέρνου 

Παρατηρείται στο 5-10% τραυματιών από αμβλύ τραύμα. Ενδέχεται να είναι μεμονωμένη 

κάκωση με περιορισμένη συμπτωματολογία ή να σχετίζεται με βαρύτατες εσωτερικές 

κακώσεις, και ειδικά κακώσεις μυοκαρδίου και ρήξη ισθμού αορτής. Συχνότερο σενάριο 

αποτελεί: (α) η πρόσκρουση στο τιμόνι αυτοκινήτου οδηγού, ο οποίος δεν φορούσε ζώνη 

ασφαλείας και (β) η ισχυρή πλήξη (γροθιά), ενώ οι γυναίκες έχουν περισσότερη ευαισθησία 

λόγω λεπτεπίλεπτης οστικής μορφολογίας. Η CT έχει ιδιαίτερη διαγνωστική σημασία, ενώ η 

θεραπεία είναι συντηρητική όπως στα κατάγματα πλευρών, εκτός από την περίπτωση 

ύπαρξης μια μεγάλη μετατόπισης που έχει ένδειξη χειρουργικής αποκατάστασης.   

Τα κατάγματα ωμοπλάτης και κλείδας είναι ενδεικτικά του μηχανισμού και της 

βαρύτητας τραύματος και μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά, παρόλο που η 

σύγχρονη τάση είναι η σταθεροποίησή τους, καθόσον συνδέεται με βελτιωμένη 

μακρόχρονη ποιότητα ζωής.   

(ΙΙ)  Κακώσεις Πνεύμονα 

1. Απλός πνευμοθώρακας 
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Ο απλός πνευμοθώρακας (ΠΝΘ) αφορά σε ύπαρξη ελεύθερου αέρα στον 

ενδοϋπεζωκοτικό χώρο, με αντίστοιχη ατελεκτασία του πνεύμονα. Οφείλεται, 

κυρίως, σε διατιτραίνον τραύμα, ενώ απαντάται και στο αμβλύ σε 10-30% και 

οφείλεται σχεδόν πάντα σε παρασχίδες των κατεαγότων πλευρών που 

τραυματίζουν τον σπλαχνικό υπεζωκότα. Άλλες αιτίες πνευμοθώρακα αποτελούν: 

τραυματισμός οισοφάγου, τραχείας - βρόγχων, θλάσεις πνευμονικού 

παρεγχύματος.  

Η συμπτωματολογία καθορίζεται από το μέγεθος του ΠΝΘ και πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα εξής: (α) ένας μικρός πνευμοθώρακας επιβαρύνει αρκετά 

την γενικότερη κατάσταση αν συνδυάζεται με πολλαπλά κατάγματα που προκαλούν 

υποαερισμό, υποκείμενες θλάσεις παρεγχύματος και αιμοθώρακα και (β) εάν 

ακολουθεί γενική αναισθησία με θετικές πιέσεις αερισμού, το μέγεθος του 

πνευμοθώρακα θα αυξηθεί, οπότε επιβάλλεται η τοποθέτηση σωλήνα θωρακικής 

παροχέτευσης (ΣΘΠ). 

2. Ανοικτός πνευμοθώρακας 

Ο ανοικτός ΠΝΘ είναι συχνός σε διατιτραίνοντα τραύματα με πυροβόλο ή 

κυνηγετικό όπλο. Έχει εξαιρετικά υψηλή και άμεση θνητότητα που οφείλεται στο 

αποτέλεσμα της εισόδου μεγάλου όγκου αέρα που προκαλεί παράδοξη 

κινητικότητα των δομών του μεσοθωρακίου, με ταχεία σοβαρή ελάττωση της 

καρδιακής παροχής.  Η παραδοσιακή αρχική αντιμετώπιση είναι η μερική κάλυψη 

του ανοικτού τραύματος με γάζα κατά ¾, έτσι ώστε στην εισπνοή να εμποδίζεται η 

είσοδος αέρα. (1ο σχήμα από την ακόλουθη Εικόνα 4) 
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Εικόνα 4. Κάλυψη ανοικτού πνευμοθώρακα κατά ¾ με γάζα. Τρίγωνο ασφαλείας για την 

ορθή τοποθέτηση σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης (μέση μασχαλιαία γραμμή 4ο ή 5ο 

μεσοπλεύριο διάστημα). 

 

3. Υπό-τάση πνευμοθώρακας 

Ο ΠΝΘ υπό τάση διαφέρει στο ότι ο αέρας στον ενδοϋπεζωκοτικό χώρο συνεχίζει να 

αυξάνει σε όγκο και να ασκεί πίεση, τόσο στο πνεύμονα, όσο και στο μεσοθωράκιο 

(άνω κοίλη φλέβα), έτσι ώστε εκτός από τον αερισμό, έχει επίπτωση και στην 

καρδιακή παροχή αφού μειώνεται σημαντικά η φλεβική επιστροφή του αίματος, με 

αποτέλεσμα καρδιακή ανακοπή. Ο ΠΝΘ υπό τάση οφείλεται σε μονόδρομο 

βαλβιδικό μηχανισμό.  

Στον πνευμοθώρακα υπό τάση, το μεσοθωράκιο μετατοπίζεται προς την 

φυσιολογική πλευρά. Η τραχεία, η καρδιά και τα μεγάλα ενδοθωρακικά αγγεία 

πιέζονται από τον συσσωρευμένο αέρα, με αποτέλεσμα μη φυσιολογική επιστροφή 

φλεβικού αίματος στον δεξιό κόλπο και σημαντική πτώση της καρδιακής παροχής 

(Εικόνα 5). 

Ο ΠΝΘ υπό τάση αφορά το 10% του συνόλου των διαγνώσεων 

πνευμοθώρακα  και έχει θνητότητα ως και 50%. Η συνύπαρξη και άλλων θωρακικών 

κακώσεων αποτελεί επιπρόσθετους επιβαρυντικούς παράγοντες για αυξημένη 

θνητότητα.  

Η ταχύτατη παροχέτευση και αποσυμφόρηση είτε με παρακέντηση, είτε με 

τοποθέτηση ΣΘΠ είναι σωτήρια  
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Εικόνα 5. Στον πνευμοθώρακα υπό τάση, το μεσοθωράκιο μετατοπίζεται προς την 

φυσιολογική πλευρά. Η τραχεία, η καρδιά και τα μεγάλα ενδοθωρακικά αγγεία πιέζονται 

από τον συσσωρευμένο αέρα, με αποτέλεσμα μη φυσιολογική επιστροφή φλεβικού 

αίματος στον δεξιό κόλπο και σημαντική πτώση της καρδιακής παροχής. 

 

4. Αιμοθώρακας 

Στο κάθε ημιθωράκιο  χωράει το 50% του συνολικού ενδαγγειακού όγκου αίματος. 

Το μέγεθος του αιμοθώρακα καθορίζεται από τον μηχανισμό κάκωσης. Οι 

συχνότερες αιτίες είναι τα κατάγματα πλευρών και οι πνευμονικές θλάσεις (35%), η 

ρήξη αορτής (15%) και η τρώση μεσοπλεύριου αγγείου (5%). Επίσης, το μέγεθος του 

αιμοθώρακα καθορίζει και την θνητότητα π.χ. ρήξη μεγάλου αγγείου επιφέρει 

θάνατο επιτόπου στο 50% και εντός της 1ης ώρας σε 10-15% των τραυματιών. Η 

αντιμετώπιση εστιάζεται στην κύρια υποκείμενη αιτία, αλλά με την παροχέτευση 

του αιμοθώρακα με ΣΘΠ αποφεύγονται έγκαιρα τα υπόταση φαινόμενα (Εικόνα 6).  

 

Εικόνα 6. Δεξιός αιμοθώρακας (ΑΜΘ) με μερική επανέκπτυξη του πνεύμονα μετά την 

τοποθέτηση παροχετευτικού σωλήνα (ΣΘΠ) στο 6ο μεσοπλεύριο διάστημα. Αιτία ΑΜΘ: 

τραυματισμός μεσοπλευρίου αρτηρίας από νύσσον όργανο. Έγινε εμβολισμός με coil 

στο Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας.  

 

5. Κακώσεις πνευμονικού παρεγχύματος 

Υπάρχουν 3 κύριοι μηχανισμοί δημιουργίας παρεγχυματικών κακώσεων: (α) 

υπερέκπτυξη του αέρα εντός των βρόγχων, (β) μετατόπιση εξ αδρανείας σε 

απότομες επιταχύνσεις – επιβραδύνσεις π.χ. πτώση, πρόσκρουση και (γ) ωστικό 

κύμα από έκρηξη. Στο αμβλύ τραύμα υπάρχουν στο 10-30% των ασθενών ειδικά 
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όταν συνυπάρχουν κατάγματα πλευρών. Η θνητότητα μπορεί  να φτάσει στο 20%, 

ακόμα και χωρίς άλλες κακώσεις, εάν η κάκωση καταλαμβάνει όλο το παρέγχυμα 

(πλήρης ηπάτωση). Η θεραπεία είναι συντηρητική, ενώ εισαγωγή στο νοσοκομείο 

και παρακολούθηση χρειάζονται οι εκτεταμένες κακώσεις – θλάσεις. 

Αντιμετώπιση θωρακικών κακώσεων 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις η άριστη γνώση και η δεξιότητα τοποθέτησης ενός 

σωλήνα κλειστής θωρακοστομίας ή θωρακικής παροχέτευσης (ΣΘΠ) είναι σωτήρια. 

Ο κύριος θεραπευτικός στόχος είναι η παροχέτευση του ελεύθερου αέρα (ΠΝΘ) ή 

του αίματος (ΑΜΘ) και η επανέκπτυξη του πάσχοντα πνεύμονα μετά την 

απομάκρυνση αυτών.  

Τα θεραπευτικά βήματα έχουν ως εξής:  

(α) Επιβεβαίωση του σωστού ημιθωρακίου με ακρόαση-επίκρουση (απουσία 

αναπνευστικού ψιθυρίσματος) και, αν υπάρχει χρονικό περιθώριο, με ακτινογραφία 

θώρακος. 

(β) Αντισηψία και επαρκής τοπική αναισθησία, στο 5ο μεσοπλεύριο διάστημα (ΜΠΔ) 

επί της μέσης μασχαλιαίας γραμμής. 

(γ) Δοκιμαστική παρακέντηση για αναρρόφηση ελεύθερου αέρα ή αίματος. 

(δ) Τομή δέρματος – υποδορίου 1-3 cm, κατά την φορά του ΜΠΔ, είσοδος στον 

ενδοϋπεζωκοτικό χώρο με  κυρτό ατραυματικό εργαλείο και επιβεβαίωση με είσοδο 

του δείκτη. 

(ε) Τοποθέτηση του ΣΘΠ, μεγέθους 18-36 FR, σε κορυφαία ή βασική θέση, ισχυρή 

καθήλωση με ράμμα μετάξι 0-1-2 στο τοίχωμα, αεροστεγής σύγκλειση οπής και 

σύνδεση σε δοχείο 3-θαλάμων με φραγμό νερού (συσκευή Gotthard Bulau)*. 

*Προτεινόμενο διδακτικό βίντεο: 

https://www.ctsnet.org/article/ctsnet-step-step-series-chest-drains 
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(ΙΙΙ)  Καρδιαγγειακό τραύμα 

Αν και λιγότερο συχνό από το θωρακικό τραύμα, το καρδιακό τραύμα είναι 

περισσότερο θανατηφόρο. Προκαλεί επιπωματισμό από αιμοπερικάρδιο και 

θανατηφόρες αρρυθμίες ή ακόμα και ακατάσχετη αιμορραγία σε ρήξη του 

περικαρδίου. Το υπερηχογράφημα FAST είναι η ταχύτερη και καταλληλότερη 

εξέταση με ένα ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα να επιβάλλει επανεκτίμηση. Η 

αξονική τομογραφία είναι εφικτή μόνο σε αιμοδυναμικά σταθερό τραυματία. Η 

σταθερότητα της αιμοδυναμικής κατάστασης καθορίζει την αναγκαιότητα άμεσης 

χειρουργικής παρέμβασης. Γενικά, ασταθείς αιμοδυναμικά ασθενείς με 

διατιτραίνον τραύμα σε αιμορραγική καταπληξία ή επιπωματισμό χρήζουν άμεσης 

στερνοτομής.  Η συρραφή του μυοκαρδίου μπορεί να γίνει και με πάλλουσα καρδιά 

με μεμονωμένες ραφές  που σέβονται τα στεφανιαία αγγεία, ενώ περισσότερο 

σύνθετες κακώσεις απαιτούν την χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (Cardio-

Pulmonary Bypass, CPB). 

1. Επιπωματισμός 

Η ύπαρξη ακόμα και 100 mls αίματος στην περικαρδιακή κοιλότητα επιφέρει 

δυσκολία στην διαστολική πλήρωση των κοιλοτήτων χαμηλής πίεσης (κόλποι και 

δεξιά κοιλία) καθώς επίσης, και στην πλήρωση των στεφανιαίων αγγείων. 

Συνδυαστικά, προκαλείται μείωση της καρδιακής παροχής και καρδιογενής 

καταπληξία (shock). Η θνητότητα είναι 90%, με λιγότερο από 10% των ασθενών να 

έχουν μακροχρόνια επιβίωση. Η έγκαιρη διάγνωση και άμεση 

παρακέντηση/παροχέτευση ακόμα και μικρής ποσότητας αίματος αποβαίνει 

σωτήρια. 

2. Κακώσεις και θλάσεις μυοκαρδίου 

Οι κακώσεις και θλάσεις του μυοκαρδίου σχετίζονται κυρίως με το αμβλύ τραύμα 

και σε μεγάλο βαθμό, γίνεται διαγνωστική υποεκτίμηση αυτών. Μία βαριά κάκωση 

συνήθως προκαλεί άμεση ανακοπή. Τα κλινικά σημεία της υπότασης, αρρυθμίας 

και χαμηλής καρδιακής παροχής, τα οποία δεν μπορούν να αποδοθούν σε άλλο 

αίτιο, σε συνδυασμό και με την κατανόηση του μηχανισμού της κάκωσης, συχνά 
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οδηγούν στη συγκεκριμένη διάγνωση. Θλάση μυοκαρδίου, συνηθέστερα της δεξιάς 

κοιλίας, μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο επιπωματισμό. Συχνά προκαλείται 

θανατηφόρος τραυματισμός και στις καρδιακές βαλβίδες.  

3. Κακώσεις αορτής  

Οι κακώσεις αορτής (ρήξη, διαχωρισμός) προκαλούν την πλειοψηφία των θανάτων 

στον τόπο του δυστυχήματος (27% των ακαριαίων θανάτων στα τροχαία 

ατυχήματα).  

Στο αμβλύ τραύμα με κακώσεις αορτής, σχεδόν όλα τα θύματα καταλήγουν 

ακαριαία, ενώ ένα 5-10% επιζώντων καταλήγουν συνήθως εντός ωρών ή 24ωρου 

από την άφιξη στο ΤΕΠ. Αν και οι απότομες επιταχύνσεις/επιβραδύνσεις 

κυριαρχούν ως γενεσιουργός αιτία, ωστόσο, σημαντικό ρόλο έχει και η 

υπερέκπτυξη της θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΘΜΣΣ). Η ρήξη κατά 90% 

παρατηρείται στην περιοχή του ισθμού της αορτής, μετά την έκφυση της αριστερής 

υποκλείδιου αρτηρίας και αυτό είναι ένα σημείο ιδιαίτερης προσοχής (μαζί με την 

αορτική ρίζα) κατά την εκτίμηση της αξονικής τομογραφίας. Σε ποσοστό 15% 

υπάρχουν κακώσεις-ρήξεις και σε άλλο σημείο, εκτός της αορτής (Εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7. Πολυτραυματίας από πτώση εξ’ ύψους 6 μέτρων: έχει βαρύτατες 

κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ρήξη κατιούσης θωρακικής αορτής (έχει γίνει τοποθέτηση 

ενδοαυλικού μοσχεύματος EVAR), αιμοπνευμοθώρακα και κατάγματα πλευρών. 
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4. Κακώσεις τραχείας-βρόγχων 

Οι κακώσεις τραχείας-βρόγχων είναι σπάνιες (3% στο αμβλύ τραύμα), ενώ συχνά 

συνυπάρχουν και με άλλες βαρύτατες θανατηφόρες κακώσεις. Στο διατιτραίνον 

τραύμα είναι συχνότερες στην εξωθωρακική μοίρα της τραχείας. Η 

συμπτωματολογία περιλαμβάνει: (α) πνευμοθώρακα 65%, (β) πνευμομεσοθωράκιο 

40%, (γ) πνευμομεσοθωράκιο με υποδόριο εμφύσημα 54% και (δ) αιμόπτυση 20%. 

Επειδή η συμπτωματολογία δεν είναι ειδική, η διάγνωση συνήθως τίθεται με 

αξονική τομογραφία εφόσον υπάρχει αρκετός χρόνος.  

Στον πλήρη διαχωρισμό τραχείας, η θνητότητα στον τόπο του ατυχήματος 

φτάνει το 75%.  Αρχικά, η αντιμετώπιση αποσκοπεί στην εξασφάλιση του 

αεραγωγού και μετά τη διάγνωση, στη χειρουργική αντιμετώπιση με συρραφή του 

ελλείμματος, ενώ μπορεί να χρειαστεί και εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος. 

Περιορισμένο, αλλά υποσχόμενο ρόλο, έχει η αποκατάσταση της τραχείας με 

άκαμπτο βρογχοσκόπιο και χρήση ενδοαυλικού νάρθηκα (stent). Η στένωση 

τραχείας ή βρόγχου ενδέχεται να είναι απώτερη επιπλοκή, η οποία μπορεί να 

απαιτήσει μελλοντική χειρουργική αποκατάσταση.  

5. Κακώσεις διαφράγματος 

Η κάκωση του ημιδιαφράγματος συχνά διαφεύγει κατά την εκτίμηση του 

πολυτραυματία, παρόλο που συνυπάρχει στο αμβλύ τραύμα σε ποσοστό 20%. Είναι 

συχνότερη στο αριστερό ημιδιάφραγγμα (75%), στο δεξιό 20%, ενώ είναι 

αμφοτερόπλευρη σε ποσοστό 5%.  

Τον κύριο μηχανισμό αποτελεί η απότομη αλλαγή στη δια-διαφραγματικής 

πίεσης (transdiaphragmatic pressure), όπως π.χ. συμβαίνει με απότομη πίεση από 

τη ζώνη ασφαλείας. Επίσης, ρήξη διαφράγματος μπορεί να προκληθεί από αιχμηρά 

άκρα καταγμάτων πλευρών και από αιχμηρά όργανα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται 

κατά την τοποθέτηση ΣΘΠ, καθόσον η ύπαρξη ενδοκοιλιακών οργάνων εντός του 

θώρακα συχνά δεν είναι εμφανής στην α/α θώρακος, ειδικά όταν συνυπάρχει 

αιμοθώρακας. Η θεραπεία είναι χειρουργική είτε με άμεση σύγκλειση, είτε με 

καθήλωση πλέγματος (Εικόνα 8). 
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Εικόνα 8. Είσοδος ελίκων λεπτού εντέρου δια μέσου ελλείμματος διαφράγματος εντός της 

θωρακικής κοιλότητας και του περικαρδίου. Αποκατάσταση με εμβάλωμα. 

 

6. Τραυματική ασφυξία  

Η τραυματική ασφυξία αποτελεί εξαιρετικά σπάνια κατάσταση λόγω απότομης 

αύξησης της ενδοθωρακικής πίεσης από συμπίεση του θώρακα-κοιλίας με 

ταυτόχρονο κράτημα αναπνοής (χειρισμός Valsalva). Ο χειρισμός αυτός αποτελεί  

βαθιά εισπνοή και προσπάθεια βίαιης εκπνοής με κλειστή τη γλωττίδα, τη μύτη και 

το στόμα. Κατ΄αυτόν τον τρόπο προκαλείται αυξημένη ενθοθωρακική πίεση, μείωση 

της καρδιακής συχνότητας, μείωση της φλεβικής επαναφορά του αίματος και 

αυξημένη φλεβική πίεση. Το αποτέλεσμα είναι κυάνωση, οίδημα προσώπου, υπο-

επιπεφυκοτική αιμορραγία, πετέχιες κορμού και φλεβική υπέρταση με 

ενδοκρανιακή στάση του αίματος που συνδυάζεται με βραχεία παροδική 

νευρολογική συμπτωματολογία υπερδιέγερσης, απώλειας συνείδησης και 

σπασμών. Η θεραπεία είναι συντηρητική με κλινοστατισμό, ανύψωση της κεφαλής 

κατά 30ο, χορήγηση Ο2 και νευρολογική επανεκτίμηση. 

 

Ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης στις κακώσεις θώρακα 

 Το 85% των ασθενών με θωρακικό τραύμα αντιμετωπίζεται συντηρητικά και δεν 

απαιτεί κάτι περισσότερο από την τοποθέτηση ενός ΣΘΠ. Τουλάχιστον ένα ποσοστό 

15% των ασθενών με αμβλύ τραύμα χρήζει επείγουσας χειρουργικής επέμβασης 

άμεσα ή εντός 24ώρου, με τις παρακάτω ενδείξεις:  
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(1) Ανάγκη για Επείγουσα Θωρακοτομή Ανάνηψης (Emergency Resuscitative 

Τhoracotomy, ERT) (Εικόνα 9) λόγω καρδιακής ανακοπής στo ΤΕΠ ή ακόμη και κατά 

τη μεταφορά προς τo ΤΕΠ, εντός του ασθενοφόρου. 

(2) Συνεχιζόμενη αιμοδυναμική αστάθεια. 

(3) Επί παροχέτευσης  >1.500 mls αίματος κατά την τοποθέτηση ΣΘΠ. 

(4) Επί συνεχιζόμενης ροής αίματος 200-300 mls/ώρα, για περισσότερες από 2 

ώρες. 

(5) Επί παρουσίας διατιτραίνοντος τραύματος στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα με 

πιθανό καρδιακό επιπωματισμό. 

(6) Λόγω αθρόας διαφυγής αέρα στον ΣΘΠ. 

(7) Σε μείζονες κακώσεις τραχειοβρογχικού δένδρου. 

(8) Σε ρήξη οισοφάγου.   

 

 

Εικόνα 9. Επείγουσα Θωρακοτομή Ανάνηψης – set με βασικά εργαλεία (διαστολείς, κόφτες 

πλευρών). Επέκτασή της στο αντίθετο ημιθωράκιο (τεχνική clamshell). 

  

Η Επείγουσα Θωρακοτομή Ανάνηψης (Εmergency Resuscitative 

Thoracotomy, ERT) γίνεται με εξαιρετικά περιορισμένες ενδείξεις, κυρίως σε 
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καρδιακή ανακοπή στο ΤΕΠ (ή κατά την μεταφορά προς το ΤΕΠ) και γίνεται στο 

αριστερό πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, κάτω από την θηλή στο 4ο ή 5ο μεσοπλεύριο 

διάστημα, χρησιμοποιώντας ειδικό set εργαλείων που διατίθεται μόνιμα στo ΤΕΠ. 

Ακολουθούν καρδιακές συμπιέσεις και προσπάθειες αιμόστασης (π.χ. συρραφή 

μυοκαρδίου).  

Για τις υπόλοιπες χειρουργικές ενδείξεις επιλέγεται και η αντίστοιχη 

χειρουργική προσέγγιση. Το καρδιακό τραύμα και τα μεγάλα αγγεία προσεγγίζονται 

με μέση στερνοτομή. Για τον καρδιακό επιπωματισμό από αιμοπερικάρδιο μπορεί 

να αρκεί υποξιφοειδικό «παράθυρο». Τα ημιδιαφράγματα προσεγγίζονται με 

πλάγια θωρακοτομή, στο 8ο μεσοπλεύριο διάστημα. Η τραχεία και ο οισοφάγος 

προσεγγίζονται στη θωρακική τους μοίρα με δεξιά οπισθοπλάγια θωρακοτομή στο 

5ο μεσοπλεύριο διάστημα, ενώ η τραχεία για το μέσο τριτημόριό της προσεγγίζεται 

και με μέση στερνοτομή ή τραχηλική τομή. Οι κακώσεις στους πνεύμονες και ο 

αιμοθώρακας προσεγγίζονται με προσπέλαση είτε ανοικτή, είτε θωρακοσκοπική 

(Video Assisted Thoracic Surgery, VATS). Kατά την τελευταία δεκαετία έχει γίνει 

διαδεδομένη η θωρακοσκοπική προσπέλαση για την διάγνωση και αντιμετώπιση 

σχεδόν όλων των περιπτώσεων.  

Η αντιμετώπιση καταγμάτων επί ενδείξεων (τρώση αγγείων, οργάνων) 

γίνεται είτε με ενιαία θωρακοτομή, είτε με μικρές τομές επί των καταγμάτων για την 

σταθεροποίηση με λάμες τιτανίου. Συχνά απαιτείται και ταυτόχρονη παροχέτευση 

τυχόν αιμοθώρακα. 

7. Διατιτραίνον τραύμα θώρακα 

Στο διατιτραίνον καρδιακό τραύμα η θνητότητα είναι 85%, ενώ ακόμα και με 

Επείγουσα Θωρακοτομή Ανάνηψης (Εmergency Resuscitative Thoracotomy, ERT) η 

θνητότητα αγγίζει το 90%. 

Η επιβίωση και η βαρύτητα του τραύματος καθορίζεται από τον μηχανισμό 

κάκωσης που σχετίζεται: με τον τύπο οργάνου/όπλου, την ενέργεια της κρούσης, το 

σημείο εισόδου και την κατεύθυνση/πορεία στο θώρακα.  
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Τα τραύματα εντός της περιοχή των δύο μεσοκλειδικών γραμμών, συνήθως 

είναι τα περισσότερο θανατηφόρα, ειδικά η αριστερή παραστερνική περιοχή 

μεταξύ 2ης – 5ης πλευράς. Ασθενής με τραύμα στην προαναφερθείσα περιοχή και 

αιμοδυναμική αστάθεια χρήζει άμεσης επέμβασης χωρίς την ανάγκη περισσοτέρων 

προεγχειρητικών εξετάσεων. Οι αιμοδυναμικά σταθεροί ασθενείς, ακόμη και με 

αρνητικούς απεικονιστικούς ελέγχους (CT με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό) και 

ενδοσκοπικές εξετάσεις (βρογχοσκόπηση, οισοφαγοσκόπηση), απαιτούν επίσης 

εντατική παρακολούθηση για τα πρώτα 24ωρα, λόγω πιθανώς ψευδώς αρνητικών 

αποτελεσμάτων, με καταστροφικές συνέπειες.  

 

(ΙV) Θωρακικές κακώσεις από πυροβόλα όπλα  

1. Όπλα ραβδωτής κάνης 

Τα όπλα ραβδωτής κάνης χαρακτηρίζονται από ανώτερες βλητικές ιδιότητες και 

χωρίζονται σε χαμηλής και υψηλής ενέργειας όσον αφορά το τραύμα.  

Τα χαμηλής ενέργειας είναι τα αεροβόλα μικρά διαμετρήματα .22LR και τα 

πιστόλια όλων των διαμετρημάτων. Το βλήμα τους έχει χαμηλή ταχύτητα και η 

κινητική τους ενέργεια δεν υπερβαίνει τα μερικές εκατοντάδες Joules (J). Η κάκωση 

που προκαλούν είναι η απλή διάτρηση στον θώρακα με ότι αυτό συνεπάγεται.  

Τα υψηλής ενέργειας είναι τα επιθετικά τυφέκια (5.56 - 7.62 mm) και 

κυνηγετικά όπλα (συνήθως .223 - .308), τα οποία έχουν ταχύτητες βλήματος στην 

έξοδο της κάνης > 600 m/sec αποδίδοντας ενέργειες της τάξης των 1500-4000 J με 

καταστρεπτικά αποτελέσματα σπηλαιοποίησης και σύνθλιψης των ιστών και 

μετάδοσης ωστικού κύματος στους γύρω ιστούς. Τα κυνηγετικά μεγάλα 

διαμετρήματα συχνά χρησιμοποιούν βλήματα με ικανότητα διάσπασης κατά την 

είσοδο στο σώμα προκαλώντας εκτεταμένο ακρωτηριασμό. 

2. Λειόκαννα όπλα 

Είναι κατεξοχήν κυνηγετικά όπλα (αυτόματες, επαναληπτικές καραμπίνες και 

δίκαννα) χαμηλής ταχύτητας και περιορισμένου βεληνεκούς (50 μέτρα), τα οποία 
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όμως λόγω της ισχυρής γόμωσης (π.χ. σκάγια 32 gr) σε κοντινές αποστάσεις και εξ 

επαφής προκαλούν εκτεταμένη καταστροφή στο θωρακικό τοίχωμα με 

χαρακτηριστικό το ανοικτό τραύμα (με είσοδο εντός του ημιθωρακίου ρακών 

ενδύματος, χώματος κ.λπ.). Φυσίγγια για κυνήγι αγριόχοιρου με μονό βλήμα μπορεί 

να προκαλέσει την ίδια ζημιά με επιθετικά όπλα ακόμα και σε απόσταση 100 

μέτρων.  

 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις κακώσεων πρέπει να γίνεται άμεση 

εκτίμηση - διάγνωση εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, καθώς συχνά 

χρειάζεται άμεση παρέμβαση π.χ. ΣΘΠ για υπό τάση πνευμοθώρακα πριν 

ολοκληρωθεί η αρχική εκτίμηση. Όλες οι κακώσεις πρέπει να συγκρίνονται με τον 

πιθανό μηχανισμό κάκωσης (Εικόνα 10). Οι μείζονες θωρακικές κακώσεις 

συνυπάρχουν, τόσο μεταξύ τους, όσο και με κοιλιακές, αγγειακές και 

κρανιοεγκεφαλικές που μπορεί να απαιτούν παράλληλη αντιμετώπιση.  

 

 

Εικόνα 10. Διατιτραίνον τραύμα δεξιού ημιθωρακίου από ειδικό κυνηγετικό βέλος 

βαλλίστρας.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Οι παραπάνω εικόνες προέρχονται από το αρχείο περιστατικών του συγγραφέα. 

1. ESTS Textbook of Thoracic Surgery, 1stEdition, 2014. 

2. Atls Student Course Manual, 9th Edition, 2012. 
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3. Knoop KJ, Stack LB, Storrow AB. EΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ με έγχρωμες εικόνες, Κεφ. 7, 

σελ. 196-211, επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Γ. Γερολουκά – Κωστοπαναγιώτου και 

συν. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2008. (Εύδοξος) 

4. https://www.ctsnet.org/article/ctsnet-step-step-series-chest-drains 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.Κλινικό σενάριο: Νεαρός ασθενής με ελαφρά πτώση από ποδήλατο προ 12ώρου 

προσέρχεται με θωρακαλγία στην πλευρά της πτώσης (δεξιά), επιδεινούμενη δύσπνοια 

(SpO2 92%), ταχύπνοια > 30 αναπνοές/min, διάταση σφαγιτίδων, μετατόπιση τραχείας 

αριστερά και απουσία αναπνευστικού ψιθυρίσματος στην δεξιά πλευρά. Προτείνετε: 

Α. Ακτινογραφία και αναλόγως ευρημάτων CT θώρακα.  (Λ) 

Β. Χορήγηση Ο2 , αναλγησία και  ορθοπεδική εκτίμηση.  (Λ) 

Γ. Άμεση διαγνωστική παρακέντηση με σύριγγα-βελόνα με 10 mls φυσιολογικό ορό στο 5ο 

μεσοπλεύριο διάστημα δεξιά και εφόσον είναι θετική για ελεύθερο αέρα, τοποθέτηση 

σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης (ΣΘΠ) προς αποσυμφόρηση υπό τάση πνευμοθώρακα.  

(Σ) 

Δ. Μετά την επιτυχημένη τοποθέτηση ΣΘΠ, ακολουθεί CT για την διερεύνηση και άλλων 

πιθανών εσωτερικών κακώσεων.  (Σ) 

Ε. Για την τοποθέτηση του ΣΘΠ δεν χρειάζεται ειδικό κυρτό εργαλείο, αρκεί ο ήδη υπάρχων 

στυλεός του ΣΘΠ (Trocar).   (Λ) 

 

2. Κλινικό σενάριο:  Ασθενής με μη εσκεμμένη πλήξη κατά την άσκηση αθλητικής 

δραστηριότητας (καράτε) στο αριστερό πλάγιο θωρακικό τοίχωμα – κατώτερες πλευρές 

8η -10η  προσέρχεται με μώλωπα επί της περιοχής, θωρακαλγία, ταχυκαρδία 110 σφ/min, 

φυσιολογική ΑΠ και SpΟ2. Στην α/α θώρακος δεν υπάρχει πνευμοθώρακας και δεν 

διακρίνονται κατάγματα πλευρών. Στη γενική αίματος, η αιμοσφαιρίνη είναι 8.2 g/dL με 

ελεύθερο ιατρικό ιστορικό. Αποφασίζετε: 

Α.Αναλγησία για 1 εβδομάδα και επανεκτίμηση με νέα α/α θώρακος.  (Λ) 

https://www.ctsnet.org/article/ctsnet-step-step-series-chest-drains
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Β. Πιθανή ρήξη σπληνός, αντιμετώπιση κατά ATLS,  άμεση χειρουργική εκτίμηση και CT με 

πρωτόκολλο τραύματος.   (Σ) 

Γ. Διερεύνηση αναιμίας.   (Λ) 

Δ. Η ταχυκαρδία οφείλεται στον πόνο, χρειάζεται καλή αναλγησία τίποτα περισσότερο.  (Λ) 

Ε. Τα κατάγματα πλευρών δεν διακρίνονται εύκολα στην 1η πλευρά, στα οπίσθια τόξα και 

στην ένωση με το στέρνο, καθώς και στις χαμηλότερες πλευρές λόγω επιπροβολής άλλων 

στοιχείων. Χρειάζεται ειδική λοξή λήψη α/α, ισχυρή κλινική υποψία και ιδανικά CT.   (Σ) 

 

3.Κλινικό σενάριο: Πολυτραυματίας από τροχαίο, σε καταπληξία λόγω βαρύτατων 

πολλαπλών κακώσεων με τοποθετημένους ΣΘΠ 36 Fr και στα 2 ημιθωράκια, εμφανίζει 

αθρόα μαζική διαφυγή αέρα στο δεξιό δοχείο με συνεχή αύξηση υποδορίου 

εμφυσήματος και υποξαιμία. Πιθανή αιτία: 

Α. Ρήξη τμήματος τραχείας-βρόγχου δεξιά ή βαρεία πνευμονική θλάση ή συνδυασμός. 

Χρήζει άμεσης διασωλήνωσης εκλεκτικά στον αριστερό κύριο βρόγχο με χρήση 

βρογχοσκοπίου και προετοιμασία για επείγουσα επέμβαση.  (Σ) 

Β. Άμεση δεξιά θωρακοτομή στο ΤΕΠ χωρίς να προηγηθεί άλλος έλεγχος.   (Λ) 

Γ. Τοποθέτηση αναρρόφησης στο δοχείο και παρακολούθηση.  (Λ) 

Δ. Τοποθέτηση και 2ου ΣΘΠ δεξιά για ταχύτερη παροχή του ελεύθερου αέρα, όσο γίνονται οι 

άλλες ενέργειες.  (Σ) 

Ε. Αν σταθεροποιηθεί ο ασθενής, δεν χρειάζεται άλλος ενδοσκοπικός έλεγχος π.χ. 

οισοφαγοσκόπηση, αρκεί η βρογχοσκόπηση.  (Λ) 

 

4.Κλινικό σενάριο: Ασθενής 65 ετών που προσέρχεται στο ΤΕΠ 48 ώρες μετά από τροχαίο, 

με χαμηλή ταχύτητα, χωρίς ζώνη και πρόσκρουση στο τιμόνι χωρίς αερόσακκο. Δεν 

υπάρχουν εμφανείς κακώσεις παρά μόνο τοπική ευαισθησία στο στέρνο. Κατά την 

εξέταση έχει ΑΠ 80/50 mmHg, κολπική μαρμαρυγή, αδύναμο περιφερικό σφυγμό και 

στην ακρόαση χωρίς ευκρινείς καρδιακούς ήχους. Προτείνετε: 
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Α.Τυπικό κάταγμα στέρνου, αναλγησία και αναθεώρηση αντιυπερτασικής από καρδιολόγο.  

(Λ) 

Β. Πιθανότατα καρδιακός επιπωματισμός, άμεσος έλεγχος με υπερηχογράφημα και 

περικαρδιοκέντηση.  (Σ) 

Γ. Πιθανότατα καρδιακός επιπωματισμός ως ανωτέρω, αλλά και έλεγχο με CT τραύματος, 

καθώς πρέπει να αποκλειστούν και άλλες πιθανές κακώσεις π.χ. κακώσεις αορτής.  (Σ) 

Δ. Το κάταγμα στέρνου αντιμετωπίζεται πάντα συντηρητικά και δεν υπάρχει όφελος για 

αποκατάσταση με ράβδο ή σύρμα τιτανίου ακόμα και αν υπάρχει μεγάλη μετατόπιση.  (Λ) 

Ε. Η περικαρδιοκέντηση δεν είναι πάντα αποτελεσματική, καλύτερα να περιμένουμε να 

μεταφερθούμε σε χειρουργική αίθουσα για κανονικό υποξιφοειδικό παράθυρο.  (Λ) 

 

5. Κλινικό σενάριο: Θύμα επίθεσης με μαχαίρι και πολλαπλές πλήξεις στο αριστερό 

ημιθωράκιο και τράχηλο. Σταθερός αιμοδυναμικά και χωρίς δύσπνοια. Στην CT υπάρχει 

πνευμομεσοθωράκιο, υποδόριο εμφύσημα και αριστερή πλευριτική συλλογή 

περιορισμένη χωρίς πυκνότητα αίματος. Σκέφτεστε: 

Α.Απλή παρακολούθηση και επί αλλαγή κλινικής εικόνας νέα CT.  (Λ) 

Β.Τοποθέτηση αριστερού ΣΘΠ για παροχέτευση της συλλογής και τίποτα περισσότερο.  (Λ) 

Γ.Ισχυρή υποψία τρώσης τραχείας και οισοφάγου. Άμεσος βρογχοσκοπικός-

οισοφαγοσκοπικός έλεγχος.  (Σ) 

Δ.Συρραφή των θλαστικών τραυμάτων, αντιτετανικός ορός και συντηρητική αντιμετώπιση.  

(Λ) 

Ε.Το αυξανόμενο υποδόριο εμφύσημα μπορεί να προκαλέσει ασφυξία, πιθανότητα 

επαπειλούμενου αεραγωγού και να δράσουμε άμεσα κατά ALS/ATLS. (Σ) 

  



290 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Ανδρέας Μ. Λάζαρης, Αγγειοχειρουργός, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, 

Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 

 

Εισαγωγή 

Τα επείγοντα αγγειοχειρουργικά προβλήματα: (1) οξεία ισχαιμία σκέλους, (2) ραγέν 

ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και (3) εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, συχνά 

αποτελούν από τις πλέον δραματικές καταστάσεις στο ΤΕΠ και χρήζουν άμεσης 

διαχείρισης. 

1. Οξεία ισχαιμία σκέλους 

Οξεία ισχαιμία ονομάζουμε κάθε ισχαιμία που εμφανίζεται ξαφνικά και έχει 

διάρκεια από λίγες ώρες μέχρι το πολύ 14 ημέρες. Προκύπτει όταν αιφνιδίως 

διακοπεί η αιμάτωση ενός προηγουμένως καλά ή ικανοποιητικά αιματούμενου 

μέλους. Η οξεία ισχαιμία σκέλους είναι μία επείγουσα κατάσταση.  

 Η πλήρης οξεία ισχαιμία θα οδηγήσει σε εκτεταμένη ιστική νέκρωση μέσα σε 6 

ώρες, εκτός εάν το μέλος επαναιματωθεί το συντομότερο δυνατόν.  

 Μερική οξεία ισχαιμία μπορεί συνήθως να αντιμετωπιστεί συντηρητικά, 

τουλάχιστον στην αρχική της φάση.  

 Οι ασθενείς με μη αναστρέψιμη ισχαιμία θα απαιτήσουν επείγοντα 

ακρωτηριασμό του μέλους, εκτός αν ο ασθενής είναι πολύ εξασθενημένος για να 

επιβιώσει από μία τέτοια επέμβαση.  

 Η οξεία ισχαιμία είναι μία κατάσταση που αν συμβεί πρέπει να διαγνωσθεί 

όσο ταχύτερα γίνεται, ώστε ο ασθενής να λάβει την οριστική θεραπεία. Μία μικρή 

καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία τόσο για τη βιωσιμότητα του μέλους, αλλά 

ενδεχομένως και για την επιβίωση του ασθενή.  

Αιτιολογία 

Υπάρχουν 4 κύριες αιτίες οξείας ισχαιμίας:  

1. Εμβολή 
2. Θρόμβωση 
3. Τραύμα  
4. Διαχωρισμός  
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Οι βασικότερες είναι οι δύο πρώτες: εμβολή και θρόμβωση  

 Η εμβολή οφείλεται σε απόσπαση θρομβωτικού υλικού και η απόφραξη 

περιφερικού (συνήθως υγιούς) αγγείου. Παραδείγματα περιοχών από όπου 

μπορούν να αποσπαστούν εμβολικά υλικά είναι ο αριστερός κόλπος της καρδιάς 

(π.χ. σε κολπική μαρμαρυγή) ή η αριστερή κοιλία, όπως σε περιπτώσεις 

ανευρύσματος αυτής μετά από παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου. Άλλη αιτία 

δημιουργίας εμβολικού υλικού είναι ένα κεντρικότερα ευρισκόμενο αρτηριακό 

ανεύρυσμα (συνηθέστερα της αορτής) ή μία σημαντικού βαθμού κεντρικότερη 

αρτηριακή στένωση. Συνήθως το έμβολο είναι σχετικά μεγάλο σε μέγεθος και 

επικάθεται σε αρτηριακό διχασμό (π.χ. στο διχασμό της κοινής μηριαίας αρτηρίας ή 

στη βραχιόνια αρτηρία πριν το διχασμό της). Η επικάθιση του εμβόλου συνοδεύεται 

από σχηματισμό θρόμβου περιφερικότερα αυτού όπου η ροή του αίματος έχει 

διακοπεί. Ο θρόμβος συνήθως επεκτείνεται μέχρι τον επόμενο μεγάλο κλάδο του 

αγγείου το οποίο έχει αποφραχθεί.  

 Συνήθως, η θρόμβωση επισυμβαίνει επί προϋπαρχουσών στενωτικών βλαβών 

των αρτηριών ή επί μικρών ανευρυσμάτων (π.χ. ανεύρυσμα ιγνυακής αρτηρίας) ή 

επί αγγειακών μοσχευμάτων. Συνήθως, οφείλεται στη διαταραγμένη αιμοδυναμική 

ροή που παρατηρείται εντός των περιοχών αυτών, ιδίως επί υπάρξεως υποκείμενης 

στενώσεως, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον τοπικό σχηματισμό θρόμβου.  

 Ένα αρτηριακό τραύμα που μπορεί να είναι άμεσο (π.χ. πλήξη με μαχαίρι ή 

βλήμα) ή έμμεσο (π.χ. κάκωση ιγνυακής αρτηρίας μετά από οπίσθιο εξάρθρημα 

γόνατος). Ο τραυματισμός του αγγείου προκαλεί τοπικά κάκωση της αρτηρίας με 

βλάβη του ενδοθηλίου της και η βλάβη αυτή μπορεί να οδηγήσει στην τοπική 

ανάπτυξη θρόμβου και στην απόφραξη της αρτηρίας.  

 Ο διαχωρισμός είναι μία κατάσταση που συνήθως επισυμβαίνει κεντρικά (π.χ. 

ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο, κατιούσα θωρακική αορτή ή κοιλιακή αορτή) και 

χαρακτηρίζεται από ρήξη του έσω χιτώνα του αγγείου και επακόλουθη είσοδο 

αρτηριακού αίματος μεταξύ του έσω και του μέσου χιτώνα του αγγείου. Ο 

διαχωρισμός επεκτείνεται κατά μήκος του κεντρικού αγγείου από όπου ξεκίνησε, σε 

κάθε καρδιακό παλμό. Σε κάθε καρδιακό παλμό, η αορτή μπορεί να συνεχίζει λίγο-

λίγο να διαχωρίζεται οδηγώντας στη δημιουργία παράλληλα του αληθούς αυλού 

και ενός ψεύτικου αυλού (ψευδής αυλός ή ψευδοαυλός) εντός του αγγείου, ο 

οποίος τις περισσότερες φορές είναι και ο μεγαλύτερος από τους δύο. Η επέκταση 

του ψευδοαυλού περιφερικά μπορεί να οδηγήσει σε οξεία απόφραξη κάποιου από 

τους κλάδους της αορτής και αυτό να οδηγήσει σε οξεία απόφραξη αυτού του 

κλάδου και ως απότοκο, σε κατάσταση οξείας ισχαιμία του οργάνου που και από 

αυτό το αγγείο.  
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Κλινική εικόνα 

Τα τυπικά συμπτώματα και σημεία της οξείας ισχαιμίας σκέλους αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία ως τα «6 Ps» από τα αρχικά γράμματα των αντίστοιχων λέξεων στην 

αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα, αυτά είναι:  

1.  Πόνος (pain) 

2.  Ωχρότητα (pallor) 

3.  Απουσία σφύξεων (pulseless) 

4.  Ψυχρότητα (poikilothermia ή perishing cold ή polar) 

5.  Παραισθησία (paraesthesia)  

6.  Παράλυση (paralysis).  

 

 Το πρώτα ευρήματα είναι ο πόνος, η ψυχρότητα, η ωχρότητα και η απουσία 

σφύξεων, ενώ αργότερα εμφανίζονται αρχικά οι διαταραχές αισθητικότητας 

(παραισθησία) και τέλος οι διαταραχές κινητικότητας (παράλυση). Η παράλυση 

υποδηλώνει μόνιμη βλάβη των μυών και η εμφάνισή της καθιστά την οξεία ισχαιμία 

μη αναστρέψιμη. Σε αυτήν την περίπτωση η μόνη θεραπευτική δυνατότητα είναι ο 

ακρωτηριασμός του άκρου  (Εικόνες 1 και 2).  

 

 

Εικόνα 1: Κλινική εικόνα οξείας ισχαιμίας: τα 6Ps 

(https://teachmesurgery.com/vascular/peripheral/acute-ischaemia/) 



293 
 

 

Εικόνα 2: Οξεία ισχαιμία δεξιού σκέλους. Χαρακτηριστική ωχρότητα του άκρου.  

 

Διάγνωση 

Συνήθως, η κλινική εικόνα επαρκεί για να θέσει κανείς τη διάγνωση. Πέραν αυτής, 

οι συνήθεις διαγνωστικές μέθοδοι αγγειακής απεικόνισης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τόσο για να επιβεβαιώσουν την αρχική διάγνωση, αλλά και για να 

διαγνώσουν την αιτία της ισχαιμίας.  

 Πρώτη διαγνωστική μέθοδος αποτελεί το έγχρωμο υπερηχογράφημα αγγείων 

(έγχρωμο Duplex ή Triplex). Αποτελεί μία εύκολη μέθοδο, με όλα τα πλεονεκτήματα 

αλλά και τις αδυναμίες ενός υπερηχογραφήματος. Είναι ευρέως διαθέσιμη, μπορεί 

να γίνει και δίπλα από το κρεβάτι του ασθενή, μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές 

θέλουμε, δεν παράγει επιβλαβή ακτινοβολία και επιπρόσθετα, μας δίνει 

πληροφορίες εκτός από την ανατομία (B-mode) και για τη ροή του αίματος στα 

αγγεία με τη χρήση του χρώματος και την εφαρμογή του φαινομένου Doppler. Από 

την άλλη όμως πλευρά, είναι εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο να απεικονίσεις τα 

αγγεία σε όλο το μήκος τους και είναι μία εξέταση που εξαρτάται πάντα από τον 

χρήστη.  

 Η αξονική αγγειογραφία είναι μία εξαιρετική μέθοδος που δίνει σχεδόν όσες 

πληροφορίες χρειαζόμαστε: απεικόνιση σε όλο το μήκος των αγγείων, δυνατότητα 

ελέγχου κεντρικότερων δομών (π.χ. αορτή για ύπαρξη ανευρύσματος ή 

διαχωρισμού), σχετικά εύκολο διαχωρισμό μεταξύ εμβολής και θρόμβωσης. Απαιτεί 

όμως πρόσβαση στον αξονικό τομογράφο, προσδίδει ακτινοβολία και απαιτεί τη 

χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού που αντενδείκνυται σε ασθενείς με νεφρική 

ανεπάρκεια λόγω της νεφροτοξικότητάς του, αλλά και σε εκείνους που έχουν 

αλλεργία ή υπερευαισθησία στην ουσία αυτή.  
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 Η ψηφιακή αγγειογραφία σπάνια χρησιμοποιείται σήμερα απλά για 

διάγνωση. Αποτελεί σήμερα μέρος της ενδαγγειακής αντιμετώπισης της ισχαιμίας, 

εφόσον αυτή αποτελέσει τον τρόπο αντιμετώπισης.  

Θεραπεία 

Η οξεία ισχαιμία απαιτεί γρήγορη επαναιμάτωση, ειδάλλως θα οδηγήσει σε μόνιμη 

μη αναστρέψιμη βλάβη που σύντομα θα απαιτήσει απομάκρυνση (ακρωτηριασμό) 

του πάσχοντος μέλους. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η άμεση μεταφορά του 

ασθενή σε αντίστοιχο Αγγειοχειρουργικό Κέντρο και η αγγειοχειρουργική εκτιμησή 

του.  

 Η επαναιμάτωση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους ανάλογα με την 

αιτιολογία της οξείας ισχαιμίας: χειρουργική εμβολεκτομή, επέμβαση παράκαμψης 

(bypass), θρομβόλυση, διαδερμική θρομβεκτομή και αγγειοπλαστική είναι μερικοί 

από αυτούς. Σε μη αναστρέψιμες περιπτώσεις, ο ακρωτηριασμός του μέλους 

αποτελεί τη μοναδική επιλογή. 

Αρχική αντιμετώπιση σε προνοσοκομειακό επίπεδο 

Τί μπορεί να κάνει κάποιος σε αρχικό στάδιο σε ένα Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών (ΤΕΠ)? 

Χωρίς να επιτυγχάνεται οριστική λύση στο πρόβλημα, υπάρχει μία σημαντική 

παρέμβαση που μπορεί να δώσει λίγο χρόνο στον ασθενή και να μειώσει την 

επιβάρυνσή του: ταχύς ηπαρινισμός. Πρόκειται για την ενδοφλέβια χορήγησης 

κλασσικής ηπαρίνης, σε δόση εφόδου (80 IU/kg) εφάπαξ (bolus), ακολουθούμενη 

από στάγδην ενδοφλέβια χορήσησή της (18 IU/kg/h).  

 Η ηπαρίνη είναι μία αντιπηκτική ουσία που δεν στοχεύει στη λύση του ήδη 

υπάρχοντος θρόμβου. Στοχεύει όμως στην παρεμπόδιση της δημιουργίας νέου 

θρόμβου ή στην επέκταση του ήδη υπάρχοντος. Ακολούθως, ο ασθενής θα πρέπει 

να λάβει την οριστική θεραπεία και για αυτό απαιτείται άμεση αγγειοχειρουργική 

εκτίμηση.  

2. Ραγέν ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής 

Η ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής αποτελεί μία από τις πλέον σοβαρές και 

επείγουσες καταστάσεις που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει. Η ρήξη του 

ανευρύσματος οδηγεί σε μαζική απώλεια αίματος, η οποία αν μείνει χωρίς άμεση 

αντιμετώπιση θα οδηγήσει με πιθανότητα πάνω από 90% τον ασθενή σε θάνατο. 

Καθώς η κοιλιακή αορτή βρίσκεται στον οπισθοπεριτοναικό χώρο, αρχικά το 

αιμάτωμα αφορά αυτόν το χώρο και μπορεί να αυτοπεριοριστεί εκεί, γι’ αυτό και η 

κατάσταση ανεφέρεται ως συγκεκαλυμμένη ρήξη. Σύντομα όμως αυτό επεκτείνεται 

και η κατάσταση θα γίνει πλέον ασταθής.  
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Μελέτη που έγινε στη Μεγάλη Βρεττανία σε ασθενείς με ρήξη ανευρύσματος 

κοιλιακής αορτής, οι οποίοι δεν αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά έδειξε ότι από τη 

στιγμή της ρήξης μέχρι τη στιγμή του θανάτου μεσολάβησαν περίπου 16 ώρες, ενώ 

το διάστημα επέλευσης του θανάτου μετά την προσέλευση στο νοσοκομείο ήταν 

περίπου 10 ώρες. Αυτό δείχνει ότι από τη στιγμή της ρήξης υπάρχει συνήθως 

επαρκής χρόνος, ώστε ο ασθενής να μεταφερθεί στο κατάλληλο Κέντρο και να 

αντιμετωπιστεί δεόντως.  

Κλινική εικόνα 

Η ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής συνοδεύεται από χαρακτηριστική κλινική 

εικόνα, η οποία περιλαμβάνει τρία στοιχεία: 

1. Άλγος κοιλίας, ενίοτε με αντανάκλαση στην οσφύ. 
2. Σφύζουσα μάζα στην ψηλάφηση της κοιλιάς. 
3. Εικόνα ολιγαιμικής καταπληξίας, με χαμηλή αρτηριακή πίεση, ταχυσφυγμία, 

εφίδρωση, ωχρότητα κ.λπ.  
 

 Είναι τόσο σημαντική αυτή η τριάδα κλινικών συμπτωμάτων και σημείων που 

η ανεύρεσή τους και μόνο μπορεί να είναι αρκετή για να οδηγήσει άμεσα τον 

ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι. Κάποιες φορές, συνήθως σε περιπτώσεις 

συγκεκαλυμμένης ρήξης, είναι δυνατό τα συμπτώματα να είναι λιγότερο 

χαρακτηριστικά.  

Διάγνωση 

Εφόσον η γενική κατάσταση του ασθενή επιτρέπει, τότε είναι σημαντικό να γίνει 

προεγχειρητικός έλεγχος με αξονική τομογραφία.  

 Η αξονική τομογραφία είναι μία εξέταση που μπορεί να γίνει γρήγορα, θα 

επιβεβαιώσει τη διάγνωση, αλλά και θα δώσει πολλές πληροφορίες σε σχέση με την 

έκταση του ανευρύσματος (π.χ. εάν είναι υπονεφρικό ή υπερνεφρικό ανεύρυσμα, 

για τη συμμετοχή λαγονίων αρτηριών ή νεφρικών αρτηριών), με συνοδά άλλα 

ζητήματα που μπορούν να έχουν σχέση με την αντιμετώπισή του (π.χ. θέση της 

αριστερής νεφρικής φλέβας εμπρός ή πίσω από την αορτή, παρουσία πεταλοειδούς 

νεφρού κ.ά.). Η αξονική τομογραφία θα δώσει τη δυνατότητα στο χειρουργό να 

εκτιμήσει διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες σε σχέση με το σχεδιασμό της 

αντιμετώπισης (ανοικτό ή ενδαγγειακό-κλειστό τρόπο) (Εικόνα 3).  
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Εικόνα 3: Αξονική τομογραφία ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. 

 

 Το έγχρωμο υπερηχογράφημα κοιλίας είναι πιο εύκολο στην χρήση του, 

καθώς μπορεί να γίνει και δίπλα από το κρεβάτι του ασθενή στο χώρο του ΤΕΠ. Η 

βασική πληροφορία που δίνει είναι η ύπαρξη ή όχι ανευρύσματος. Μπορεί να 

υπάρξουν και άλλες έμμεσες πληροφορίες σε σχέση με την κατάσταση του 

ανευρύσματος, όπως παρουσία ελεύθερου υγρού στην περιτοναική κοιλότητα, 

αλλά τα στοιχεία αυτά δεν είναι ειδικά για τη ρήξη ανευρύσματος και συνεπώς, η 

μέθοδος πάσχει από πολύ χαμηλή ειδικότητα. Σημειώνεται ότι το υπερηχογράφημα 

δύσκολα μπορεί να ξεχωρίσει ένα συμπτωματικό ανεύρυσμα από ένα ραγέν στον 

οπισθοπεριτοναικό χώρο. Υπό αυτό το πρίσμα, σε έναν σχετικά σταθερό 

αιμοδυναμικά ασθενή δεν πρέπει να χάνεται πολύτιμος χρόνος προσπαθώντας να 

διενεργήσουμε ένα λεπτομερές υπερηχογράφημα κοιλίας.  

Θεραπεία 

Η ταχεία μεταφορά του ασθενή στο χειρουργείο και η αντιμετώπιση του 

ανευρύσματος αποτελεί τη μόνη θεραπευτική επιλογή που θα μειώσει τις 

πιθανότητες θανάτου του. Δεν πρέπει να ξοδεύεται χρόνος για να γίνει λεπτομερής 

προεγχειρητικός έλεγχος στον ασθενή ή να τεθούν καθετήρες και φλεβικές γραμμές 

στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων ή του ΤΕΠ. Όλα αυτά θα γίνουν άμεσα μέσα 

στην αίθουσα του χειρουργείου. Η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να γίνει είτε 

ανοικτά, είτε ενδοαγγειακά ανάλογα με τη μορφολογία του ανευρύσματος, τη 

διαθεσιμότητα  των υλικών και την εμπειρία της χειρουργικής ομάδας.  

Αρχική αντιμετώπιση σε προνοσοκομειακό επίπεδο 

Η προεγχειρητική ή προνοσοκομειακή διαχείριση ενός ασθενούς με υποψία ή 

βεβαιότητα ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής έχει πολύ μεγάλη σημασία. 
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Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που εφόσον γίνουν θα αυξήσουν την 

πιθανότητα επιβίωσης, τα οποία έχουν ως εξής: 

1. Η σημαντικότερη άμεση ενέργεια που πρέπει να γίνει, ακόμη και επί σοβαρής 
υποψίας για ρήξη ανευρύσματος αορτής, είναι η άμεση μεταφορά του 
ασθενούς στο κατάλληλο Κέντρο προς οριστική αντιμετώπιση. Δεν πρέπει να 
χάνεται χρόνος για να μεταφέρεται ο ασθενής μεταξύ διαφόρων μικρότερων 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων μέχρι να φτάσει τελικά εκεί όπου πρόκειται να 
αντιμετωπιστεί. Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Αμερικανικής 
Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας, 2018, συστήνεται ως στόχος χρόνου από τη 
στιγμή της πρώτης ιατρικής εκτίμησης του ασθενούς μέχρι την οριστική 
αντιμετώπιση στο χειρουργείο (door-to-intervention or door-to-OR time) 
μικρότερος από 90 min (αναγνώριση προβλήματος, αρχική ανάνηψη και 
έναρξη μεταφοράς 30 λεπτά, μεταφορά 30 min, άφιξη στο νοσοκομείο και 
μεταφορά στο χειρουργείο 30 min).  

2. Το δεύτερο σημαντικό αφορά στον τρόπο και τις συνθήκες που θα μεταφερθεί 
ο ασθενής. Έχει τεκμηριωθεί από μελέτες ότι, η πιθανότητα επιβίωσης 
αυξάνεται όταν ο ασθενής παραμένει σε κατάσταση ελεγχόμενης υπότασης  
(“κατάσταση υποτασικής αιμόστασης”). Η χαμηλή αρτηριακή πίεση μειώνει 
το ρυθμό αιμορραγίας και έτσι δίνει χρόνο στον ασθενή να μεταφερθεί σε 
Κέντρο για ταχεία αντιμετώπιση. Αρκεί ένα επίπεδο αρτηριακής πίεσης που 
να επιτρέπει στον ασθενή να διατηρεί απλά τις αισθήσεις τους. Αυτό 
αντιστοιχεί περίπου σε μία τιμή συστολικής αρτηριακής πίεσης 70-80 mm 
Hg. Ως εκ τούτου, πρέπει να αποφεύγεται η προσπάθεια ανάνηψης με 
χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών ή φαρμάκων που αυξάνουν την αρτηριακή 
πίεση. Αντίθετα, αν ο ασθενής έχει υψηλότερη πίεση πρέπει να του 
χορηγηθούν φάρμακα που θα μειώνουν την αρτηριακή του πίεση στα 
επιθυμητά επίπεδα που αναφέρθηκαν παραπάνω (π.χ. νιτρογλυκερίνη, 
κ.λπ.).  

 

3. Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση 
 

Η θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών, κυρίως των κάτω άκρων, αποτελεί μία 

επείγουσα κατάσταση που απαιτεί γρήγορη και σωστή αντιμετώπιση. Αν δεν γίνει 

αυτό, αυξάνονται οι πιθανότητες να εμφανίσει ο ασθενής πνευμονική εμβολή, η 

οποία μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.  

Η φλεβική θρόμβωση και η πνευμονική εμβολή που συχνά αναφέρονται μαζί ως 

«φλεβική θρομβοεμβολική νόσος» αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες 

θανάτου στους νοσηλευόμενους ασθενείς. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μία εν τω βάθει 

φλεβική θρόμβωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και τη βιωσιμότητα του μέλους με 

τις επιπλοκές της λευκής και της πλέον σοβαρής κοινής επώδυνης φλεγμονής.  
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Αιτίες 

Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης εν τω 

βάθει φλεβικής θρόμβωσης. Καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν στάση ή 

βραδεία κυκλοφορία του αίματος, διαταραχές πηκτικότητας ή βλάβη του φλεβικού 

ενδοθηλίου, όπως έχουν περιγραφεί από τον Rudolf Virchow από τα τέλη του 19ου 

αιώνα (τριάδα του Virchow). Τέτοιες καταστάσεις αποτελούν η παρατεταμένη 

ακινητοποίηση ή κατάκλιση, η κύηση, οι διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις (κυρίως 

κοιλίας, πυέλου, ορθοπαιδικές), το προηγούμενο ιστορικό φλεβικής θρόμβωσης ή 

το οικογενειακό ιστορικό φλεβικής θρόμβωσης, το τραύμα, αλλά και διάφορες 

κακοήθεις νόσοι (π.χ. παγκρέατος, πνεύμονα, προστάτη). 

Κλινική εικόνα 

Η ισχυρή κλινική υποψία και η διάγνωση είναι πολύ σημαντικά για την προφύλαξη 

του ασθενούς από πνευμονική εμβολή. Το βασικό κλινικό σημείο για τη διάγνωση 

εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης είναι το οίδημα. Το οίδημα οφείλεται στη 

δυσκολία φλεβικής απορροής του αίματος και αφορά το επίπεδο του μέλους 

περιφερικά της θρόμβωσης. Έτσι, μπορεί να συμβαίνουν τα παρακάτω:  

(α) Θρόμβωση των κνημιαίων φλεβών μπορεί να εμφανίζει μικρού βαθμού οίδημα 

στην περιοχή της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός,  

(β) Θρόμβωση της μηριαίας ή ιγνυακής φλέβας αφορά σε οίδημα της 

γαστροκνημίας ή του κάτω τριτημορίου του μηρού.  

(γ) Εκτεταμένη θρόμβωση των λαγονίων φλεβών (λαγονομηριαία θρόμβωση) θα 

εμφανίσει εκτενές οίδημα σε ολόκληρο το σκέλος.  

 Παρομοίως με τα κάτω άκρα, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση μπορεί να 

προσβάλλει και τις φλέβες των άνω άκρων, συχνότερα την υποκλείδια / μασχαλιαία 

φλέβα και αυτό να εκδηλωθεί με οίδημα του σύστοιχου άνω άκρου.  

 Επισημαίνεται ότι το οίδημα εμφανίζεται αιφνιδίως και αφορά το σύστοιχο 

μέλος που εμφανίζει τη θρόμβωση (Εικόνα 4). Είναι σημαντικό να έχει κάποιος κατά 

νου ότι αιφνιδίως εμφανιζόμενο ετερόπλευρο οίδημα άκρου οφείλεται σε εν τω 

βάθει φλεβική θρόβωση μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Άλλα λιγότερο σημαντικά 

συμπτώματα είναι η ερυθρότητα και ο πόνος του μέλους, καθώς και η αύξηση της 

θερμοκρασίας.  
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Εικόνα 4. Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση δεξιού κάτω άκρου. Χαρακτηριστικό 

ετερόπλευρο οίδημα του σκέλους. 

 

Διάγνωση 

Εκτός από την αξιολόγηση του οιδήματος, υπάρχουν και κάποια άλλα κλινικά 

στοιχεία τα οποία μπορούν να ληφθούν υπόψη για να θέσουν την κλινική υποψία 

μίας εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης.  

 Τρία στοιχεία λαμβάνονται υπόψη στη διάγνωση της εν τω βάθει φλεβικής 

θρόμβωσης: τα κριτήρια του Wells, η τιμή των Δ-διμερών (D-dimer) και το 

υπερηχογράφημα φλεβών. Τα στοιχεία αυτά έχουν ομαδοποιηθεί και είναι γνωστά 

ως κριτήρια του Wells για τη διάγνωση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης. Στα 

κριτήρια του Wells, μία σειρά κλινικών στοιχείων βαθμονομούνται και το συνολικό 

αποτέλεσμα της βαθμονόμησης θέτει τη διάγνωση της εν τω βάθει φλεβικής 

θρόμβωσης ως “χαμηλής”, “μέτριας” ή “υψηλής” πιθανότητας (Εικόνα 5).  

 H εφαρμογή των κριτηρίων Wells αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην 

εκτίμηση ασθενούς με υποψία εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση σε επίπεδο 

εξωτερικού ιατρείου. 

 Ένα άλλο σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο αποτελεί η μέτρηση των επιπέδων 

Δ-διμερών (D-dimer) (προϊόν αποδόμησης ινώδους) στον ορό του αίματος. Μία τιμή 

κάτω από 500 ng/ml (0.5 μg/ml) θεωρείται αρνητική και η πιθανότητα φλεβικής 

θρόμβωσης είναι μικρή.  

 Το έγχρωμο υπερηχογράφημα φλεβών (έγχρωμο Duplex ή Triplex) αποτελεί τη 

βασική διαγνωστική μέθοδο για τη διάγνωση της εν τω βάθει φλεβική θρόμβωσης. 

Η απώλεια συμπιεστότητας της φλέβας και η μη αύξηση της αιματικής ροής με την 

περιφερική συμπίεση του σκέλους αποτελούν τα κύρια ευρήματα.  
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Εικόνα 5: Κριτήρια Wells για τη διάγνωση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης. 

(https://www.indjvascsurg.org/temp/IndianJVascEndovascSurg44173-4962323_134703.pdf) 

 

 

 Η διάγνωση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης γίνεται αρχικά με την 

εκτίμηση της τιμής των κριτηρίων Wells και τη μέτρηση της τιμής D-dimer. Η 

φλεβική θρόμβωση μπορεί να αποκλειστεί στην περίπτωση χαμηλής πιθανότητας 

θρόμβωσης με τα κριτήρια Wells και αρνητικών τιμών D-dimer. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ο έλεγχος με έγχρωμο υπερηχογράφημα φλεβών είναι αναγκαίος 

προκειμένου να τεθεί ή να αποκλειστεί η διάγνωση. Σε περίπτωση που υπάρχει 

ισχυρή κλινική υποψία και ο έλεγχος με υπερηχογράφημα είναι αρνητικός, ο 

έλεγχος με υπερηχογράφημα πρέπει να επαναληφθεί σε 7 ημέρες.  

Θεραπεία 

Η θεραπεία της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης περιλαμβάνει φαρμακευτικά και 

επεμβατικά μέσα, ως εξής: 

1. Αντιπηκτική θεραπεία με ηπαρίνη (συνήθως χαμηλού μοριακού βάρους). 
Υπάρχουν διάφορες ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους. Η χορήγησή τους 
γίνεται υποδόρια, σε τιτλοποιημένες δόσεις σύμφωνα με το σωματικό βάρος 
του ασθενή. Ταυτόχρονα με την ηπαρίνη ή λίγες ημέρες μετά μπορεί να 



301 
 

ξεκινήσει και η χορήγηση από του στόματος αντιπηκτικών τα οποία θα 
αντικαταστήσουν την ηπαρίνη μετά από μερικές ημέρες (βαρφαρίνη, 
ακετινοκουμαρόλη, νταμπικατράνη/dabigatran). 
 

2. Αντιπηκτική θεραπεία με από του στόματος αντιπηκτικά. Τα τελευταία χρόνια, 
νέα από του στόματος αντιπηκτικά (απιξαμπάνη, ριβαροξαμπάνη, εντοξαμπάνη) 
μπορούν να χορηγηθούν από τη στιγμή της αρχικής διάγνωσης.  Ο στόχος της 
αντιπηκτικής θεραπείας είναι η παρεμπόδιση της επέκτασης του θρόμβου ή η 
δημιουργία νέου θρόμβου και συνολικά θα πρέπει να κρατήσει τουλάχιστον για 
3 μήνες.  
 

3. Θρομβόλυση. Η θρομβόλυση στοχεύει στη λύση του θρόμβου και γίνεται με 
ενδοφλέβια χορήγηση θρομβολυτικών φαρμάκων (ουροκινάση ή rTPA). Είναι 
επεμβατική μέθοδος με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγικών επεισοδίων που 
χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις. 
 

4. Ενδαγγειακή τοποθέτηση ενδονάρθηκα (stent), σε εκτεταμένες λαγονομηριαίες 
θρομβώσεις. 

 
5. Χειρουργική φλεβική θρομβεκτομή, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. 
 
6. Τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας, μία μεταλλικής κατασκευής που 

εισέρχεται διαδερμικά και εμποδίζει την επέκταση ή μεταφορά αποσπασμένου 
θρόμβου από τα κάτω άκρα στην πνευμονική κυκλοφορία.  

 

Αρχική αντιμετώπιση σε προνοσοκομειακό επίπεδο 

Η έγκαιρη έναρξη της αντιπηκτικής θεραπείας είναι σημαντική για τη μείωση της 

πιθανότητας εμφάνισης πνευμονικής εμβολής. Σύμφωνα με τις διεθνείς 

Κατευθυντήριες Οδηγίες συστήνεται η έναρξη θεραπευτικής αντιπηκτικής αγωγής 

επί ισχυρής κλινικής υποψίας εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, εν αναμονή των 

αποτελεσμάτων του διαγνωστικού ελέγχου.  

 Η χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους σε θεραπευτικά επίπεδα 

σύμφωνα με το σωματικό βάρος της ασθενούς και του είδους της ηπαρίνης 

αποτελεί θεραπευτική μέθοδο εκλογής.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Οι κύριες αιτίες οξείας ισχαιμίας σκέλους είναι:  

Α. Καταπληξία.  (Λ)  
Β. Θρόμβωση  (Σ) 
Γ. Τραύμα  (Σ) 
Δ. Διαχωρισμός  (Σ) 
Ε. Εμβολή  (Σ) 
 

2. Η ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής συνοδεύεται από χαρακτηριστική κλινική 

εικόνα, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Α. Άλγος κοιλίας, ενίοτε με αντανάκλαση στο θώρακα.  (Λ) 
Β. Σφύζουσα μάζα κατά την ψηλάφηση της κοιλιάς.   (Σ) 
Γ. Χαμηλή αρτηριακή πίεση.  (Σ) 
Δ. Βραδυκαρδία.   (Λ)  
Ε. Εφίδρωση και ωχρότητα.  (Σ)  
 

3.Τα τυπικά συμπτώματα και σημεία της οξείας ισχαιμίας σκέλους περιλαμβάνουν: 

Α. Πόνο.  (Σ) 
Β. Οίδημα.  (Λ) 
Γ. Απουσία σφύξεων (Σ) 
Δ. Παραισθησία ή/και παράλυση  (Σ) 
Ε. Ερυθρότητα.  (Λ) 
 

4.Άνδρας 75 ετών, με ιστορικό στεφανιαίας νόσου και κολπικής μαρμαρυγής υπό 
ασπιρίνη, προσήλθε επειγόντως στο ΤΕΠ για οξύ πόνο στο αριστερό κάτω άκρο. Ο πόνος 
ξεκίνησε απότομα πριν από 4 ώρες, αφορά όλο το άκρο και είναι πολύ έντονος ιδίως 
χαμηλά στον άκρο πόδα. Ο ασθενής αναφέρει ότι μέχρι χθες περπατούσε κανονικά χωρίς 
πόνο στα πόδια και ότι δεν έχει αισθανθεί άλλη φορά παρόμοιας έντασης πόνο στο 
άκρο, την δε τελευταία ώρα έχει αρχίσει να μην αισθάνεται καλά τα δάκτυλα του ποδιού 
του και δυσκολεύεται να τα κινήσει. Έχει αρτηριακή πίεση 130/70 mmHg, 100 
σφύξεις/min με άρρυθμο σφυγμό, 18 αναπνοές/min και είναι απύρετος. Ο άνδρας είναι 
περίπου 80 kg, και έχει εικόνα πάσχοντος. Στην κλινική εξέταση το άκρο είναι ωχρό και 

https://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214(03)01743-9/fulltext.
https://www.emdocs.net/acute-limb-ischemia-pearls-pitfalls/
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(15)00335-9/fulltext.
https://iem-student.org/deep-vein-thrombosis-dvt/
https://iem-student.org/deep-vein-thrombosis-dvt/
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ψυχρό, ενώ δεν ψηλαφώνται σφύξεις. Νευρολογικά εμφανίζει υπαισθησία στον άκρο 
πόδα, καθώς και ήπιες διαταραχές της κινητικότητας. Το άλλο άκρο είναι φυσιολογικό.  
Τι από τα παρακάτω ισχύει για τη διαχείριση του ασθενούς? 

Α. Ζητείται επειγόντως διαγνωστικός έλεγχος με ψηφιακή αγγειογραφία αριστερού κάτω 

άκρου.  (Λ)* 

* Ερμηνεία απάντησης Α: Η ψηφιακή αγγειογραφία είναι παρεμβατική εξέταση και δεν 

χρειάζεται για τη διαγνωστική προσέγγιση σε αυτόν τον ασθενή. Αν υπάρχει δυνατότητα 

μπορεί να γίνει ή ένα έγχρωμο υπερηχογράφημα φλεβών ή μία αξονική τομογραφία με 

ενδοφλέβιο σκιαγραφικό.  

Β. Δίνεται στον ασθενή εφάπαξ (bolus) κλασσική ηπαρίνη 5000 IU.  (Σ)* 

* Ερμηνεία απάντησης Β: Ο ασθενής εμφανίζει εικόνα οξείας ισχαιμίας, και η χορήγηση 

ενδοφλέβιας κλασσικής ηπαρίνης αρχικά σε bolus δόση 80 IU/kg και ακολούθως στάγδην 

χορήγηση (1000 IU/ώρα) θα εμποδίσει το σχηματισμό νέου θρόμβου και την επέκταση του 

υπάρχοντα θρόμβου. Μία δόση 5000 IU είναι μία συνήθης δόση.    

Γ. Ο ασθενής μπορεί να έχει εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση αριστερού κάτω άκρου.  (Λ)* 

* Ερμηνεία απάντησης Γ: Η κλινική εικόνα δεν ταιριάζει με φλεβική θρόμβωση, καθώς το 

άκρο είναι ψυχρό και δεν έχει οίδημα. Σπάνια, μια βαριά λαγονομηριαία θρόμβωση (λευκή 

επώδυνη φλεγμονή) μπορεί να συνοδευτεί από εικόνα ισχαιμίας του άκρου, αλλά στην 

περίπτωση αυτή υπάρχει πάντα εκσεσημασμένο οίδημα του σκέλους. 

Δ. Η πιθανότερη διάγνωση είναι αρτηριακή εμβολή κάτω άκρου παρά οξεία αρτηριακή 

θρόμβωση.  (Σ)* 

* Ερμηνεία απάντησης Δ: Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της εμβολής και κατά της 

οξείας θρόμβωσης είναι το ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής (χωρίς μάλιστα να λαμβάνει 

αντιπηκτική αγωγή), η απουσία συμπτωμάτων χρόνιας ισχαιμίας των κάτω άκρων (δεν 

αναφέρει προηγούμενη διαλείπουσα χωλότητα), η πολύ βαριά κλινική εικόνα ισχαιμίας 

(συνήθως σε οξεία θρόμβωση προϋπάρχουσας στένωσης, υπάρχει σχηματισμένο κάποιο 

παράπλευρο δίκτυο το οποίο καλύπτει εν μέρει την βαριά ισχαιμία). 

Ε. Ο ασθενής πρέπει να οδηγηθεί επειγόντως στο χειρουργείο για επαναιμάτωση του 

μέλους.  (Σ)* 

* Ερμηνεία απάντησης Ε: Ο ασθενής βρίσκεται σε κίνδυνο και για τη βιωσιμότητα του 

μέλους και για τη ζωή του. Έχει αρχίσει να εμφανίζει νευρολογική σημειολογία από την 

ισχαιμία (παραισθησία και πάρεση – παράλυση), ενδείξεις ότι η ισχαιμία σύντομα θα γίνει 

μη αναστρέψιμη. Συνεπώς η προσπάθεια επαναιμάτωσης πρέπει να γίνει όσο το δυνατό πιο 

σύντομα.   

 

5.Στο ΤΕΠ προσέρχεται άνδρας 67 ετών, με άλγος κοιλίας, ιστορικό αρτηριακής 
υπέρτασης, σακχαρώδη διαβήτη και νεφρολιθίασης. Ο πόνος ξεκίνησε ξαφνικά το πρωί, 
είναι συνεχής, μέτριας έντασης και δεν υπάρχει θέση που να τον ανακουφίζει. 
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Αντανακλά στην οσφύ και στο υπογάστριο και θυμίζει στον ασθενή πόνο από λίθο στο 
νεφρό που είχε πριν από μερικά χρόνια. Ο ασθενής επικοινωνεί καλά,  αναφέρει όμως 
ήπια ζάλη και γενική αδιαθεσία, ενώ δεν αναφέρει διάρροιες, έμετο ή πυρετό. Έχει 105 
σφύξεις/min, αρτηριακή πίεση 85/40 mmHg, κορεσμό SpO2 99% στον αέρα, είναι 
ταχυπνοϊκός (22 αναπνοές/min) και είναι απύρετος. Στην κλινική εξέταση έχει 
ευαισθησία στην εν τω βάθει ψηλάφηση της κοιλιάς, όπου ψηλαφάται μία σφύζουσα 
μάζα. Έχει ψηλαφητές σφύξεις στις μηριαίες αρτηρίες.  
Τι από τα παρακάτω ισχύει για τη διαχείριση του ασθενούς? 

Α. Ο επιμελητής εφημερίας ζητά από το νοσηλευτή να βάλει μία περιφερική φλέβα και να 

δώσει στον ασθενή φυσιολογικό ορό γρήγορα, ώστε η συστολική αρτηριακή πίεση να 

φτάσει τουλάχιστον 120 mm Hg.   (Λ)* 

*Ερμηνεία απάντησης Α: Εφόσον ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, δεν χρειάζεται να 

αυξηθεί περαιτέρω η αρτηριακή πίεση. Σε ασθενή με ραγέν ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής 

προσπαθούμε να μειώσουμε την αιμορραγία με την αρχή της υποτασικής αιμόστασης. 

Β. Ο επιμελητής εφημερίας ζητά να μεταφερθεί ο ασθενής στο Ακτινολογικό Εργαστήριο 

για ένα υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας και νεφρών.  (Λ)*  

*Ερμηνεία απάντησης Β: Δεν πρέπει να χαθεί πολύτιμος χρόνος με άσκοπες εξετάσεις. 

Εφόσον ο ασθενής είναι σε σχετικά σταθερή κατάσταση, και οι συνθήκες το επιτρέπουν, 

είναι προτιμότερο να γίνει μία επείγουσα αξονική τομογραφία κοιλίας. 

Γ. Ο επιμελητής ζητά επειγόντως αξονική τομογραφία κοιλίας χωρίς να περιμένει να 

αποκατασταθεί η αρτηριακή πίεση.  (Σ)*  

 *Ερμηνεία απάντησης Γ: Η αξονική τομογραφία είναι η καλύτερη εξέταση, εφόσον ο 

ασθενής είναι σχετικά σταθερός και υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πραγματοποίησής της. 

Δ. Στέλνεται άμεσα δείγμα αίματος για διασταύρωση στην Αιμοδοσία.  (Σ)*  

*Ερμηνεία απάντησης Δ: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο ασθενής να έχει ρήξη ανευρύσματος 

κοιλιακής αορτής και θα χρειαστεί να μεταγγιστεί στο χειρουργείο. 

Ε. Στην αξονική τομογραφία διαπιστώνεται ότι ο ασθενής έχει οπισθοπεριτοναϊκή 

επιπωματισμένη ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. Ο επιμελητής του ΤΕΠ τοποθετεί 

ουροκαθετήρα Foley, 2 μεγάλους φλεβοκαθετήρες, ζητά να κάνει ο ασθενής ακτινογραφία 

θώρακα και μετά να ειδοποιηθούν οι χειρουργοί. (Λ)* 

*Ερμηνεία απάντησης Ε: Ο ασθενής πρέπει να μεταφερθεί επειγόντως στο χειρουργείο. Η 

προετοιμασία (εισαγωγή γραμμών, ουροκαθετήρα, κ.λπ.) πρέπει να γίνει στο χώρο του 

χειρουργείου και όχι οπουδήποτε αλλού.  

 

6. Γυναίκα 85 ετών, με ιστορικό συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, προσήλθε λόγω 

πόνου στο δεξιό κάτω άκρο με συνοδό οίδημα από 2ημέρου. Αναφέρει πρόσφατη 

νοσηλεία για πνευμονία προ εβδομάδας. Δεν αναφέρει δυσκολία στην αναπνοή, πόνο 

στο θώρακα ή πυρετό. Τα ζωτικά της σημεία είναι: αρτηριακή πίεση 138/84 mmHg, 65 
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σφύξεις/min, 14 αναπνοές/min με κορεσμό SpO2 99%, και θερμοκρασία 37oC. Kατά την 

κλινική εξέταση, η δεξιά γαστροκνημία της ασθενούς είναι ελαφρά κυανωτική, ήπια 

επώδυνη και εμφανίζει μεγαλύτερη περίμετρο κατά 4 cm σε σχέση με την ετερόπλευρη, 

μετρούμενη 10 cm κάτω από το κνημιαίο κύρτωμα. Η βαθμολογία κατά Wells (Wells’ 

Score) για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση είναι 4. Τι από τα παρακάτω ισχύει για τη 

διαχείριση της ασθενούς? 

Α. Ζητείται έλεγχος φλεβών κάτω άκρων με έγχρωμο υπερηχογράφημα (Duplex).  (Σ)* 

*Ερμηνεία απάντησης Α: Υπάρχει ισχυρή κλινική υποψία εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης 

και το έγχρωμο υπερηχογράφημα είναι η πιο εύκολη παρακλινική εξέταση. 

Β. Εστάλη αίμα για μέτρηση D-Dimer. (Σ)* 

*Ερμηνεία απάντησης Β: Η μέτρηση επιπέδων D-Dimer στο αίμα είναι αναγκαία. Η ύπαρξη 

αρνητικών D-Dimer πρακτικά αποκλείει το ενδεχόμενο θρόμβωσης. Αντίθετα, θετικά D-

Dimer δεν επιβεβαιώνουν τη διάγνωση και αυτή θα πρέπει να τεκμηριωθεί με κάποια άλλη 

εξέταση (συνήθως, έγχρωμο υπερηχογράφημα φλεβών των άκρων ή αξονική τομογραφία 

πυέλου ή αξονική τομογραφία πνευμονικής αρτηρίας στην περίπτωση πνευμονικής 

εμβολής). 

Γ. Η ασθενής πρέπει να μεταφερθεί σε άλλη μονάδα υγείας για το υπερηχογράφημα και την 

εξέταση D-Dimer, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα εκεί που βρίσκεται τώρα. Η ασθενής 

παίρνει μία ασπιρίνη και φεύγει για το άλλο κέντρο για τη διενέργεια των εξετάσεων.  (Λ)* 

*Ερμηνεία απάντησης Γ: Από τη στιγμή που υπάρχει ισχυρή κλινική υποψία για 

θρομβοεμβολικό επεισόδιο (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή πνευμονική εμβολή), η 

ασθενής θα πρέπει να λάβει θεραπευτική αντιπηκτική αγωγή (πχ ηπαρίνη μικρού μοριακού 

βάρους) ακόμη και χωρίς τεκμηριωμένη διάγνωση.  

Δ. Το υπερηχογράφημα θέτει τη διάγνωση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης δεξιάς 

μηριαίας φλέβας. Η ασθενής οδηγείται επειγόντως για θρομβόλυση.  (Λ)*  

*Ερμηνεία απάντησης Δ: Αν και η θρομβόλυση είναι μία παραδεκτή λύση για την 

αντιμετώπιση της οξείας εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, δεν είναι αποδεκτή σε ασθενή 

ηλικίας 85 ετών με πολλαπλές συνοσηρότητες, καθώς υπάρχει κίνδυνος αιμορραγικού 

επεισοδίου. Αντίθετα, η θεραπεία με αντιπηκτικά είναι η καλύτερη λύση.  

Ε. Η ασθενής τίθεται σε δια βίου αντιπηκτική θεραπεία.  (Λ)* 

*Ερμηνεία απάντησης Ε: Το επεισόδιο θρόμβωσης έγινε μερικές ημέρες μετά τη νοσηλεία 

της ασθενούς για πνευμονία. Εφόσον ο παράγοντας κινδύνου είναι παροδικός, όπως σε 

αυτήν την περίπτωση, τότε είναι αρκετή θεραπεία βραχείας διάρκειας, συνήθως 3 μηνών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΠ:  
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ, ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
Ευτυχία Πολυζωγοπούλου, Παθολόγος - Επειγοντολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Επείγουσας Ιατρικής, Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική 
Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ. 
 

Εισαγωγή 

Οι  λοιμώξεις αποτελούν συχνή αιτία προσέλευσης στο ΤΕΠ.  Οι κυριότερες είναι οι 
λοιμώξεις του αναπνευστικού, ουροποιητικού και κεντρικού νευρικού συστήματος. 

Ειδικότερα: 

Α. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

 
Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι πολύ συχνές και αποτελούν σημαντική αιτία 
νοσηρότητας και θνητότητας. Στις ΗΠΑ είναι η 8η αιτία θανάτου και η πιο κοινή αιτία 
θανάτου από λοιμώξεις παγκοσμίως. 

Ο παθογενετικός μηχανισμός είναι η ανάπτυξη κυψελιδικής λοίμωξης, όταν το 
ανοσοποιητικό σύστημα δεν δύναται να κάνει κάθαρση των παθογόνων από το 
κατώτερο αναπνευστικό και τις κυψελίδες. 

Παράγοντες κινδύνου για πνευμονία είναι η προχωρημένη ηλικία, η χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, το 
κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ. 
 
Είδη πνευμονίας 

Η πνευμονία διακρίνεται σε 3 κατηγορίες: 

(1) Πνευμονία της κοινότητας, που εμφανίζεται σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς. 
(2) Νοσοκομειακή πνευμονία, που εμφανίζεται μετά από το πρώτο 48ωρο 

ενδονοσοκομειακής  νοσηλείας. 
(3) Πνευμονία του αναπνευστήρα, σε ασθενείς υπό μηχανική υποστήριξη της 

αναπνοής. 

Παραδοσιακά, τα παθογόνα που ευθύνονται για ανάπτυξη πνευμονίας 
διακρίνονται σε «τυπικά» και «άτυπα» .  

Τα «τυπικά» είναι ο πνευμονιόκοκκος (το πιο κοινό), ο αιμόφιλος ινφλουένζας, ο 
σταφυλόκοκκος aureus  και καταρροϊκή μοραξέλλα (moraxella catarrhalis).  
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Τα «άτυπα» παθογόνα περιλαμβάνουν το μυκόπλασμα πνευμονίας, χλαμύδια και 
legionella. Οι πιο συχνοί ιοί που προκαλούν πνευμονία είναι η ινφλουένζα, η 
παραινφλουένζα και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός. Άλλο αίτιο πνευμονίας είναι οι 
μύκητες. 

Σημεία και συμπτώματα 

Οι ασθενείς με πνευμονία εμφανίζονται συχνότερα με συμπτώματα όπως πυρετός, 
ρίγος, βήχας, πλευριτικό άλγος, πτύελα, δύσπνοια, θωρακικό άλγος και καταβολή. 
Οι ηλικιωμένοι μπορεί να εμφανιστούν με καταβολή, σύγχυση ή παραλήρημα 
(delirium). Υπάρχει μεγάλο εύρος στα ζωτικά σημεία που εξαρτάται από την 
βαρύτητα της πνευμονίας, όπως ταχύπνοια, ταχυκαρδία, υποξαιμία, υπόταση ή 
σηπτική καταπληξία. 

Αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση  

Πρέπει να παρακολουθούνται τα ζωτικά σημεία (θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση, 
κορεσμός αίματος με οξυγόνο-SpO2, αριθμός αναπνοών) όλων των ασθενών. Η 
προσέγγιση γίνεται κατά «ABC» και εστιάζεται στην διασφάλιση του αεραγωγού, 
στην υποστήριξη της αναπνοής και της κυκλοφορίας. Τοποθετείται περιφερική 
φλεβική γραμμή, παρακολούθηση ζωτικών σημείων AP/SpO2 (monitoring), 
οξυγονοθεραπεία, πρώιμη έναρξη αντιβιοτικών και αγγεισυσπαστικών (νορ-
επινεφρίνη) επί καταπληξίας (shock). Σε ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια 
μπορεί να χρειαστεί μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός ή μηχανική υποστήριξη 
της αναπνοής. 

“ABCs” 

Αεραγωγός: εκτίμηση για συριγμό, οίδημα ή απόφραξη αεραγωγού. 

 Τοποθέτηση ρινικής κάνουλας οξυγόνου ή μάσκας μη επανεισπνοής. 

 Χειρισμοί απελευθέρωσης αεραγωγού (ανύψωση πώγωνα/έκταση κεφαλής, 
ανάσπαση γνάθου, ρινοφαρυγγικός αεραγωγός) (βλ. Ε-Book ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, 
Κεφ. 15, παρ. 1.2) 

Αναπνοή: εκτίμηση επαρκούς αερισμού. ‘Ελεγχος για ταχύπνοια, αυξημένο έργο 
αναπνοής, σημεία αναπνευστικής δυσπραγίας. Επαπειλούμενη αναπνευστική 
ανεπάρκεια πιθανόν να χρειαστεί διασωλήνωση τραχείας και μηχανική υποστήριξη της 
αναπνοής. 

 Οξυγονοθεραπεία (ρινική κάνουλα, μάσκα μη επανεισπνοής). 

 Μη επεμβατικός αερισμός. 

 Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. 

Κυκλοφορία: εκτίμηση αιμάτωσης ζωτικών οργάνων και αναγνώριση σημείων 
καρδιαγγειακής κατέρρειψης. 

Διαχείριση 

 Τοποθέτηση 2 φλεβοκαθετήρων σε περιφερικές φλέβες.  

 Χορήγηση ενδοφλεβίως κρυσταλλοειδών διαλυμάτων. 
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 Χορήγηση ενδοφλεβίως αντιβιοτικών ευρέως φάσματος. 

 Επί καταπληξίας: τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής για παρακολούθηση 
της κεντρικής φλεβικής πίεσης και χορήγηση αγγειοσυσπαστικών.  

Νευρολογική εικόνα: εκτίμηση συνειδησιακού επιπέδου. Η υποξαιμία και η υπερκαπνία 
μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση. Μπορεί να χρειαστεί διασωλήνωση για προστασία 
αεραγωγού. Σε ασθενείς με διαταραχή συνειδησιακού επιπέδου είναι πιθανή η 
διάγνωση της πνευμονίας εξ εισροφήσεως. 

Κλινική εικόνα  

Ανάλογα με το υπεύθυνο μικρόβιο η κλασσική κλινική εικόνα μπορεί να ποικίλει, 
όπως και το ιστορικό: 

Τυπική πνευμονία 

 Πνευμονιόκοκκος: αιματηρά πτύελα, ρίγος. 

 Αιμόφιλος ινφλουένζας: πυρετός, μυαλγία, καταβολή, ιστορικό χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, συνήθεια καπνίσματος. 

 Κλεμπσιέλλα: κυρίως αφορά τον άνω λοβό, ιστορικό κατανάλωσης αλκοόλ, 
σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. 

΄Ατυπη πνευμονία 

 Μυκόπλασμα: συμπτώματα ανώτερου αναπνευστικού, προοδευτική 
επιδείνωση της εικόνας. 

 Χλαμύδια: φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, συχνά σε άτομα που ζουν σε κλειστές 
δομές (π.χ. φυλακές) 

 Legionella: αναπνευστικά και γαστρεντερικά συμπτώματα, σχετική 
βραδυκαρδία. 

 Ψευδομονάδα: σε ασθενείς με κυστική ίνωση και ανοσοκατασταλμένους.  
 

Φυσική εξέταση   
Εκτός από την προσέγγιση κατά «ABC» περιλαμβάνει επισκόπηση, επίκρουση, 
ψηλάφηση και ακρόαση των πνευμόνων. Κανένα μεμονωμένο σημείο ή 
συνδυασμός κλινικών ευρημάτων δεν θέτει τη διάγνωση της πνευμονίας. 

Διαγνωστικός έλεγχος 

Απεικόνιση 

Ακτινογραφία θώρακος (Εικόνα 1): είναι βασικό διαγνωστικό εργαλείο. Απαιτείται 
οπισθιο-πρόσθια και πλάγια λήψη. Η ακτινολογική εικόνα δεν σχετίζεται πάντα με 
την κλινική βαρύτητα. Η πύκνωση μπορεί να μην είναι εμφανής στα αρχικά στάδια, 
ειδικά σε πνευμονία εξ εισροφήσεως ή σε σοβαρή αφυδάτωση, όπου συνήθως 
αναπτύσσεται σε 12 ώρες περίπου.  
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Αξονική τομογραφία θώρακος: είναι πιο ευαίσθητη μέθοδος από την 
ακτινογραφία. 

Υπερηχογράφημα πνευμόνων: αποτελεί χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο όταν 
γίνεται από έμπειρο ιατρό και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην αναγνώριση 
πλευριτικής συλλογής. 

 
 Έλεγχος για τον εντοπισμό του παθογόνου (πλην του ιού της γρίπης) δεν 

συνιστάται σε επείγουσα βάση. 
 Εκτός από τον βασικό εργαστηριακό έλεγχο (γενική αίματος, βιοχημικός 

έλεγχος, δείκτες φλεγμονής) απαραίτητη είναι και η λήψη καλλιεργειών 
αίματος, βρογχικού/πτυέλων. 

 

 

Εικόνα 1: Πνευμονία δεξιού μέσου λοβού (Πηγή: James Heilman, MD). 

 

Κριτήρια εισαγωγής στο Νοσοκομείο 

Η κλινική απόφαση για εισαγωγή βασίζεται σε διάφορες κλίμακες, η πιο απλή είναι η 
κλίμακα CURB-65 που αξιολογεί την πιθανότητα θανάτου (Εικόνα 2), αλλά μειονεκτεί 
στην εκτίμηση ηλικιωμένων με υποκείμενα νοσήματα. 
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Εικόνα 2: Κλίμακα CURB-65 (http://www.loimoxeis.gr) 

 

Θεραπευτική αντιμετώπιση  

Η χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής πρέπει να ξεκινήσει στις πρώτες 2-4 ώρες. Το 
θεραπευτικό σχήμα καθορίζεται βάση των παρακάτω παραγόντων: 

 Συνυπάρχοντα νοσήματα 

 Λήψη αντιβιοτικών το τελευταίο τρίμηνο 

 Νοσηλεία τις προηγούμενες 30 ημέρες 

 Μικροβιακή αντοχή-πολυανθεκτικά στελέχη 

 Σοβαρότητα πνευμονίας 

Η προτεινόμενη αρχική εμπειρική θεραπεία παρουσιάζεται στην Εικόνα 3. (Πηγή: 
http://www.loimoxeis.gr). 

Εικόνα 3. Αρχική εμπειρική θεραπεία πνευμονίας (http://www.loimoxeis.gr). 

 

 

http://www.loimoxeis.gr/
http://www.loimoxeis.gr/
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α 

1. Emerg Med Clin N Am - (2018) -–-https://doi.org/10.1016/j.emc.2018.07.001 
2. https://www.saem.org/cdem/education/online-education/m4-curriculum/group-

m4-respiratory/pneumonia 

3. http://www.loimoxeis.gr/wp-content/uploads/2017/10/Kefalaio4.pdf 

4. http://www.loimoxeis.gr 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α 

1. Ασθενής 48 ετών με ιστορικό χρόνιου αλκοολισμού προσέρχεται στο ΤΕΠ λόγω 
αδυναμίας, καταβολής, βήχα, εμπυρέτου από εβδομάδος. Ζωτικά σημεία: ΑΠ 100/65 
mmHg, κορεσμός οξυγόνου SpO2 91% (στον αέρα), σφύξεις 99/min. Η ακτινογραφία του 
είναι η παρακάτω: 

 

1. Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό: 

Α. Το πιθανότερο παθογόνο είναι Klebsiella pneumonia. (Σ) 
Β. Ο ασθενής χρειάζεται εισαγωγή στο νοσοκομείο. (Σ) 
Γ. Ο ασθενής μπορεί να πάει με ασφάλεια στο σπίτι. (Λ) 
Δ. Ο ασθενής χρειάζεται άμεσα διασωλήνωση. (Λ) 
Ε.Το πιθανότερο παθογόνο είναι ο ιός της γρίπης. (Λ)  
 

2.Ασθενής 77 ετών με ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη και πρόσφατη νοσηλεία για 
ουρολοίμωξη από πολυανθεκτικό μικρόβιο, προσέρχεται λόγω δύσπνοιας, διαταραχής 
επιπέδου συνείδησης και εμπυρέτου από τριημέρου. Ποιά είναι η ενδεδειγμένη 
αντιμετώπιση? 

Α. Αποφυγή νέας νοσηλείας και αγωγή κατ’ οίκον. (Λ) 
Β. ‘Αμεση εισαγωγή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. (Λ) 
Γ. Εισαγωγή στο νοσοκομείο για ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή. (Σ) 
Δ. Παρακολούθηση κατ’ οίκον και επανεκτίμηση σε 3 ημέρες.  (Λ) 
Ε. Συνέχιση της αντιβιοτικής αγωγής που ελάμβανε για την ουρολοίμωξη.  (Λ) 
 

3.Ασθενής 58 ετών προσέρχεται με εμπύρετο και δύσπνοια. Ποιος είναι ο αρχικός 
διαγνωστικός έλεγχος στο ΤΕΠ: 

https://www.saem.org/cdem/education/online-education/m4-curriculum/group-m4-respiratory/pneumonia
https://www.saem.org/cdem/education/online-education/m4-curriculum/group-m4-respiratory/pneumonia
http://www.loimoxeis.gr/wp-content/uploads/2017/10/Kefalaio4.pdf
http://www.loimoxeis.gr/
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Α. Καλλιέργειες αίματος. (Σ) 
Β. Gram χρώση πτυέλων.  (Λ) 
Γ. Αξονική θώρακος.  (Λ) 
Δ. Ακτινογραφία θώρακος. (Σ) 
Ε. Καλλιέργεια πτυέλων.  (Λ) 
 
4.Ασθενής 89 ετών με πρόσφατο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που σιτίζεται 
δυσχερώς, διακομίζεται στο ΤΕΠ λόγω εμπυρέτου. Ποιό από τα παρακάτω είναι η 
πιθανότερη διάγνωση: 

Α. Πνευμονία από μυκόπλασμα.  (Λ) 
Β. Πνευμονία από αναπνευστικό συγκυτιακό ιό.  (Λ) 
Γ. Αιμορραγική εκτροπή του αγγειακού εγκεφαλικού.  (Λ) 
Δ. Πνευμονική εμβολή.  (Λ) 
Ε. Πνευμονία εξ εισροφήσεως. (Σ) 
 
5.Ασθενής 70 ετών διακομίζεται λόγω υπότασης, βήχα, εμπυρέτου και δύσπνοιας. Ποιές 
είναι οι άμεσες ενέργειες στο ΤΕΠ: 

Α. Χορήγηση ενδοφλέβιων αντιβιοτικών. (Σ) 
Β. Χορήγηση ενδοφλέβιων κρυσταλλοειδών υγρών. (Σ) 
Γ. Χορήγηση αγγειοσυσπαστικών. (Σ) 
Δ. Χορήγηση οξυγόνου.  (Σ) 
Ε. Διασωλήνωση τραχείας-μηχανική αναπνευστική υποστήριξη.  (Λ) 
 

 

Β. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Ο όρος λοίμωξη ουροποιητικού αναφέρεται σε φλεγμονώδη απόκριση του 
ουροθηλίου σε παθογόνα μικρόβια. Πυουρία είναι η παρουσία λευκών 
αιμοσφαιρίων στα ούρα. Βακτηριουρία είναι η παρουσία βακτηρίων στα ούρα 
τουλάχιστον 105 cfu/ mL σε καλλιέργεια ούρων, αλλά και θετικό stick ούρων 
θεωρείται ισοδύναμο. 
Ανατομικά, διακρίνονται σε λοιμώξεις του ανώτερου (πυελονεφρίτιδα) και του 

κατώτερου ουροποιητικού (κυστίτιδα, ουρηθρίτιδα).  

Διακρίνονται σε μη επιπλεγμένες (νέοι, υγιείς, μη έγκυες, χωρίς ανατομικές 

ανωμαλίες) και επιπλεγμένες (λιθίαση, ανατομικές ανωμαλίες, άνδρες, 

εγκυμοσύνη, παρουσία καθετήρα, stent, νεοπλασία, ανοσοκαταστολή, 

πολυανθεκτικά στελέχη).  

Ως ασυμπτωματική μικροβιουρία ορίζεται η παρουσία σημαντικού αριθμού 

μικροβίων στα ούρα (≥105 cfu/ml), σε ασθενείς χωρίς κλινικά συμπτώματα ή 

σημεία λοίμωξης. 
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Ο πιο κοινός μικροοργανισμός είναι η Escherichia coli (κοινώς 

κολοβακτηρίδιο) που αφορά το 80% των μη επιπλεγμένων  ουρολοιμώξεων. 

Ακολουθούν: ο Staphylococcus saprophyticus, ο Proteus, η Klebsiella and η 

Escherichia faecalis.  Οι νοσοκομειακές ουρολοιμώξεις προκαλούνται κυρίως από E. 

coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Pseudomonas, E. faecalis, 

Staphylococcus και  Candida. 

Κλινική εικόνα και διαγνωστικός έλεγχος  

Η οξεία πυελονεφρίτιδα είναι το σοβαρότερο είδος λοίμωξης του ανώτερου 

ουροποιητικού συστήματος, συχνά συνοδεύεται από μικροβιαιμία και απαιτεί 

νοσοκομειακή θεραπεία, ενώ στο 1-2% των περιπτώσεων οδηγεί σε σηπτική 

κατάσταση από Gram αρνητικά βακτηρίδια. Οι ασθενείς παρουσιάζουν αιφνίδια 

έναρξη συμπτωμάτων με ρίγος, υψηλό πυρετό, άλγος οσφύος, ετερόπλευρο ή 

αμφοτερόπλευρο, και κυστικά ενοχλήματα όπως είναι συχνουρία, δυσουρία και 

έπειξη για ούρηση. Σε ποσοστό ~19 % των ασθενών παρουσιάζεται ναυτία, έμετος 

και διάρροια. Ο εργαστηριακός έλεγχος δείχνει λευκοκυττάρωση με 

πολυμορφοπυρήνωση, αύξηση της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης, πυουρία, αιματουρία, 

μικροβιουρία και σε ποσοστό 10% αύξηση της κρεατινίνης του ορού.  

Στην αξιολόγηση της γενικής εξέτασης ούρων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 

 Νιτρώδη: δεν παράγονται από S. saprophyticus, Pseudomonas or enterococci, 

άρα αρνητικά νιτρώδη δεν αποκλείουν τη διάγνωση ουρολοίμωξης. 

 Σε ουδετεροπενικούς ασθενείς, τα πυουσφαιρια μπορεί να είναι ψευδώς 

χαμηλά. 

 Η πυουρία μπορεί να είναι αποτέλεσμα αφυδάτωσης, γήρατος, οξείας 

νεφρικής βλάβης, σκωληκοειδίτιδας, εκκολπωματίτιδας, άρα έχει χαμηλή 

ειδικότητα για τη διάγνωση ουρολοίμωξης. 

Τα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα που βοηθούν στη διάγνωση και τη διάκριση 

μεταξύ των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος περιγράφονται στον Πίνακα 

1. 
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Θεραπεία  

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εμπειρικά τα αντιμικροβιακά εκείνα στα οποία η 

αντοχή υπερβαίνει το 20%. Τα προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. (http://www.loimoxeis.gr/wp-

content/uploads/2017/10/Kefalaio7.pdf) 
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Οι ασθενείς της κοινότητας με πυελονεφρίτιδα και  μέτριας βαρύτητας 

κλινική εικόνα, χωρίς υποκείμενα νοσήματα και επηρεασμό των ζωτικών 

λειτουργιών, μπορούν να λάβουν από του στόματος θεραπεία στο σπίτι. Οι 

ασθενείς που παρουσιάζουν βαρύτερη κλινική εικόνα και εμφανίζουν σημεία 

σήψης, ιδιαίτερα οι υπερήλικες, πρέπει να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, 

τουλάχιστον μέχρι ύφεσης των οξέων συμπτωμάτων για 72 ώρες. 

Ο αλγόριθμος της εμπειρικής θεραπευτικής προσέγγισης ασθενούς με οξεία 

πυελονεφρίτιδα φαίνεται στο Σχήμα 1 (Πηγή: http://www.loimoxeis.gr/wp-

content/uploads/2017/10/Kefalaio7.pdf). 

 

 

Η ασυμπτωματική μικροβιουρία σε ασθενείς που φέρουν μόνιμο καθετήρα 

κύστεως δεν απαιτεί θεραπεία, παρά μόνο σε περιπτώσεις όπου αναπτύσσεται 

συμπτωματική λοίμωξη του ουροποιητικού π.χ. κυστίτιδα ή πυελονεφρίτιδα.  

Οι ενδείξεις θεραπείας της ασυμπτωματικής μικροβιουρίας περιορίζονται 

μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:  

(α)  Έγκυες  
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(β) Ασθενείς με ουρολογικές διαταραχές, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε 

διουρηθρική προστατεκτομή ή άλλη τραυματική χειρουργική επέμβαση στο 

ουροποιητικό σύστημα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Β 

1. Emerg Med Clin N Am - (2019) -–-https://doi.org/10.1016/j.emc.2019.07.007 
2. http://www.loimoxeis.gr/wp-content/uploads/2017/10/Kefalaio7.pdf 
3. https://emergencymedicinecases.com/uti-myths-misconceptions/ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Β 

1.Τι από τα παρακάτω ισχύει για τις ουρολοιμώξεις? 

Α. Απαιτείται υπερηχογράφημα για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.  (Λ) 
Β. Απαιτείται καλλιέργεια ούρων για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.  (Λ) 
Γ. Η αξονική ουροποιητικού είναι η εξέταση εκλογής για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.  
(Λ) 
Δ. Η απουσία νιτρωδών ση γενική ούρων αποκλείει τη διάγνωση.  (Λ) 
Ε. Στην  ασυμπτωματική βακτηριουρία απαιτείται χορήγηση αντιβιοτικών πάντα.  (Λ) 
 

2.Γυναίκα 23 ετών με ελεύθερο ιστορικό προσέρχεται με δυσουρικά ενοχλήματα. Τι από 

τα παρακάτω ισχύει? 

Α. Αιματουρία είναι συχνό εύρημα στην κυστίτιδα.  (Σ) 
Β. Απαιτείται καλλιέργεια ούρων για επιβεβαίωση ουρολοίμωξης.  (Λ) 
Γ. Συχνά απαιτείται ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών.  (Λ) 
Δ. Η χορήγηση αντιβιοτικών γίνεται μετά τα αποτελέσματα του αντιβιογράμματος.  (Λ) 
Ε. Το πιο συχνό παθογόνο είναι το E. Coli.  (Σ) 
 

3. Ασθενής 90 ετών με αγγειακό εγκεφαλικό, κατακεκλιμένος, που φέρει μόνιμο 

καθετήρα κύστεως εμφανίζει Proteus σε τυχαία καλλιέργεια ούρων. Τι συνιστάται? 

Α. Αντιβιοτική αγωγή μόνο επί συμπτωμάτων. (Σ) 
Β. Αντιβιοτική αγωγή για εκρίζωση του μικροβίου.  (Λ) 
Γ. Νοσηλεία επί πυελονεφρίτιδας.  (Σ) 
Δ. Νοσηλεία και ενδοφλέβια αγωγή.  (Λ) 
Ε. Αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά στελέχη.  (Λ) 

 

4. Ασθενής 48 ετών, άνδρας, με ιστορικό νεφρολιθίασης  εμφανίζει εμπύρετο με ρίγος, 

εμέτους και άλγος οσφύος. Ποιά είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση στο ΤΕΠ? 

Α.Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.  (Σ) 
Β. Εισαγωγή στο νοσοκομείο επί υποψίας  πυελονεφρίτιδας.  (Σ) 
Γ. Υπερηχογράφημα νεφρών. (Σ) 

https://emergencymedicinecases.com/uti-myths-misconceptions/
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Δ. Ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών.  (Σ) 
Ε. Κατ’ οίκον αντιβιοτικά αγωγή και επανεκτίμηση μετά το αποτέλεσμα της καλλιέργειας 

ούρων.  (Λ) 

5. Γυναίκα 36 ετών προσέρχεται με δυσουρικά ενοχλήματα. Ποιό εργαστηριακό εύρημα 

αποτελεί ισχυρή ένδειξη πυελονεφρίτιδας? 

Α. Μακροσκοπική αιματουρία. (Λ) 
Β. Λευκωματουρία. (Σ) 
Γ. Πυουρία. (Λ) 
Δ. Νιτρώδη. (Λ) 
Δ. Κυλινδρουρία. (Σ) 

 

 

Γ. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα και η ιογενής εγκεφαλίτιδα είναι απειλητικές για τη ζωή 
λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ). Οι ασθενείς μπορεί να 
παρουσιαστούν σε αρχικό στάδιο με αμβλυχρά συμπτώματα, όπου η διάγνωση είναι 
δύσκολη. Στο ΤΕΠ απαιτείται εγρήγορση, υποψία και ταχεία διάγνωση. 

Η θνητότητα και νοσηρότητα της βακτηριακής μηνιγγίτιδας είναι υψηλή παρά 
την ταχεία διάγνωση και χορήγηση αντιβιοτικών. 

Η μηνιγγίτιδα είναι η φλεγμονώδης διεργασία των μηνίγγων που περιβάλλουν 
τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Τα παθογόνα εισέρχονται στο ΚΝΣ μέσω του 
αιματοεγκεφαλικού φραγμού κατόπιν μιας λοίμωξης αναπνευστικού ή αιματογενούς 
διασποράς. Επίσης, μπορεί να συμβεί μετά από τραύμα, χειρουργείο ή λοίμωξη των 
παραρρινίων κόλπων. Τα πιο συχνά παθογόνα είναι ο πνευμονιόκοκκος και ο 
μηνιγγιτιδόκοκκος.  

Η λιστέρια είναι πιο συχνή σε ασθενείς άνω των 50 ετών, νεογνά κάτω των 3 
μηνών, έγκυες και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. 

Η άσηπτη μηνιγγίτιδα αναφέρεται σε φλεγμονώδη διεργασία που δεν οφείλεται 
σε βακτήριο, π.χ. αναπτύσσεται λόγω λήψης κάποιων φαρμάκων, αυτοανοσίας, ιών ή 
μυκοβακτηριδίου. 

Η εγκεφαλίτιδα είναι η λοίμωξη του εγκεφαλικού παρεγχύματος, η οποία 
συμβαίνει συχνότερα ως αποτέλεσμα ιογενούς λοίμωξης. Ο συχνότερος ιός είναι ο απλός 
έρπητας. Σε επείγουσα βάση, συχνά είναι δύσκολο να διαφοροδιαγνωσθεί η 
εγκεφαλίτιδα από την βακτηριακή μηνιγγίτιδα, διότι τα σημεία και συμπτώματα είναι 
παρόμοια. 

Αρχική εντόπιση 

Στην προσέγγιση ασθενών με πιθανή λοίμωξη ΚΝΣ πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα προστασίας. Απαιτείται ταχεία έναρξη εμπειρικής θεραπείας και στενή 
παρακολούθηση. Πρέπει να γίνει προσεκτική αξιολόγηση της εμφάνισης  επιδείνωσης 
του συνειδησιακού επιπέδου, σπασμών, επαπειλούμενου αεραγωγού και να 
αντιμετωπισθούν άμεσα. Η προσέγγιση γίνεται κατά «ABCDE», όπως σε κάθε βαρέως 
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πάσχοντα. Σε υποψία βακτηριακής μηνιγγίτιδας χορηγούνται εμπειρικά αντιβιοτικά 
ευρέως φάσματος μετά τη λήψη αιμοκαλλιεργειών και οσφυονωτιαίας παρακέντησης.  

Η διάγνωση της εγκεφαλίτιδας είναι πιθανή όταν συνυπάρχει διαταραχή του 
συνειδησιακού επιπέδου ή εστιακή νευρολογική σημειολογία. Η χορήγηση αντιικής 
θεραπείας πρέπει να είναι άμεση. 

Κλινική εικόνα 
 
Η κλασσική τριάδα της βακτηριακής μηνιγγίτιδας είναι:  

1. Πυρετός 
2. Αυχενική δυσκαμψία 
3. Διαταραχή επιπέδου συνείδησης 

Και τα 3 αυτά στοιχεία απαντώνται σε λιγότερο από το 50% των περιπτώσεων 
βακτηριακής μηνιγγίτιδας. ‘Αλλα συχνά συμπτώματα είναι:  κεφαλαλγία, έμετος, 
σύγχυση, σπασμοί. 
Η συμπτωματολογία της εγκεφαλίτιδας είναι παρόμοια. 
 
Κλινική εξέταση   
 
Τα κλασσικά σημεία λοίμωξης του ΚΝΣ είναι: 

1. Αυχενική δυσκαμψία.  
2. Σημείο Kernig (ο ασθενής δεν μπορεί να εκτείνει τα γόνατα σε κάμψη του 

μηρού στο ισχίο, σε γωνία 90 μοιρών). 
3. Σημείο Brudzinski (κάμψη των κάτω άκρων όταν ανυψώνεται η κεφαλή). 

Απουσία των σημείων αυτών δεν αποκλείει τη διάγνωση. Πετέχειες και ψηλαφητή 
πορφύρα σχετίζονται με μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα (Εικόνα 1). 
 

 
 
Εικόνα 1: Χαρακτηριστικό εξάνθημα επί μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας.  (Πηγή: 
https://emlyceum.com/2012/03/02) 

 

https://emlyceum.com/2012/03/02
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Διαγνωστικός έλεγχος  
 
Εξέταση εκλογής για τη διάγνωση λοίμωξης του ΚΝΣ είναι η οσφυονωτιαία 
παρακέντηση. 

Αξονική τομογραφία εγκεφάλου πρέπει να προηγείται για αποκλεισμό 
χωροκατακτητικής εξεργασίας, μάζας, εγκολεασμού ή άλλων διαγνώσεων (κυστικό 
μόρφωμα π.χ. εχινοκόκκος κύστη, συγγενείς κύστεις, αιμάτωμα, κ.ά.) όταν υπάρχουν 
τα εξής: 

 Διαταραχή επιπέδου συνείδησης. 

 Πρόσφατοι σπασμοί. 

 Ανοσοκαταστολή. 

 Εστιακή νευρολογική σημειολογία. 

 Οίδημα οπτικής θηλής. 

Βασικός εργαστηριακός έλεγχος (γενική αίματος, βιοχημικός, δείκτες φλεγμονής) 
και αιμοκαλλιέργειες λαμβάνονται επίσης. 

Εξέταση του εγκεφαλονωτιαίο υγρού (ENY) που υποδηλώνει βακτηριακή 
μηνιγγίτιδα έχει: 

 Θετική gram χρώση. 

 Γλυκόζη <40 mg/dl ή αναλογία  ENY/αίμα γλυκόζης <0.4. 

 Λεύκωμα > 200 mg/dL. 

 Λευκά αιμοσφαίρια >1000/mL. 

 Ουδετερόφιλα > 80%. 

 Αυξημένη ενδοκράνια πίεση. 

Θεραπεία  

Η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και καθορίζεται από την ηλικία και το ιστορικό 
του ασθενούς, τα επιδημιολογικά δεδομένα και την υφιστάμενη αντοχή στα 
αντιβιοτικά στην περιοχή. Η χορήγηση δεξαμεθαζόνης (10 mg ή 0,15 mg/kg κάθε 6 
ώρες για 4 ημέρες) ελαττώνει τη θνητότητα στους ενήλικες με πνευμονιοκοκκική 
μηνιγγίτιδα και μειώνει τις νευρολογικές επιπλοκές σε ενήλικες και παιδιά, εφόσον 
γίνεται λίγο πριν ή ταυτόχρονα με την πρώτη δόση αντιμικροβιακής θεραπείας. Στον 
παρακάτω Πίνακα  1 φαίνεται η εμπειρική θεραπεία. 
Στην εγκεφαλίτιδα η θεραπεία είναι υποστηρικτική και με αντιικά φάρμακα 
(ακυκλοβίρη). 
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Πίνακας 1. Εμπειρική θεραπεία βακτηριακής μηνιγγίτιδας (Πηγή: http://www.loimoxeis.gr/wp-
content/uploads/2017/10/Kefalaio9.pdf) 

 
Σύμφωνα με τις οδηγίες για τα αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η 

απομόνωση για 24 ώρες ενδείκνυται μόνο σε ασθενείς με υποψία 
μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας. Δεν χρειάζεται απομόνωση σε ασθενείς με 
υποψία πνευμονιοκοκκικής μηνιγγίτιδας (ιστορικό ωτίτιδας ή πνευμονίας) ή εάν 
διαπιστώθηκε στη Gram χρώση ή την PCR άλλο παθογόνο, πλην του 
μηνιγγιτιδόκοκκου. Τα άτομα σε στενή επαφή με τον ασθενή χρήζουν 
χημειοπροφύλαξης για εκρίζωση της φορείας μηνιγγιτιδοκόκκου. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ 

1. https://www.saem.org/cdem/education/online-education/m4-curriculum/group-
m4-neurology/meningitis-encephalitis 

2. Emerg Med Clin N Am 36 (2018) 711–722 
https://doi.org/10.1016/j.emc.2018.06.004 

3. http://www.loimoxeis.gr/wp-content/uploads/2017/10/Kefalaio9.pdf 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γ 
 
1. Ασθενής 25 ετών διακομίζεται με εμπύρετο, σπασμούς και σύγχυση. Ποιές είναι οι άμεσες 
ενέργειες στο ΤΕΠ? 
Α. Οσφυονωτιαία παρακέντηση.   (Σ) 
Β. Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.   (Λ) 
Γ. Αντιβιοτική αγωγή.   (Σ) 
Δ. Ενδοφλέβια υγρά.   (Σ) 
Ε. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου.   (Σ) 
 

https://www.saem.org/cdem/education/online-education/m4-curriculum/group-m4-neurology/meningitis-encephalitis
https://www.saem.org/cdem/education/online-education/m4-curriculum/group-m4-neurology/meningitis-encephalitis
https://doi.org/10.1016/j.emc.2018.06.004
http://www.loimoxeis.gr/wp-content/uploads/2017/10/Kefalaio9.pdf
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2. Ασθενής 65 ετών, με ιστορικό αλκοολισμού διακομίζεται με εμπύρετο, κεφαλαλγία και 
εμέτους. Ποιά είναι η ενδεικνυόμενη θεραπευτική αγωγή? 
Α. Κλαριθρομυκίνη+ κορτικοειδή.  ( Λ) 
Β. Πενικιλλίνη+ ερυθρομυκίνη.  (Λ) 
Γ. Αμπικιλλίνη+ βανκομυκίνη+ κεφτριαξόνη.   (Σ) 
Δ. Κεφουροξίμη+βανκομυκίνη.  (Λ) 
Ε. Κανένα από τα ανωτέρω.   (Λ) 
 
3. Ασθενής 31 ετών προσέρχεται λόγω κεφαλαλγίας και εμπυρέτου. Ποιό από τα παρακάτω 
είναι σωστό? 
Α. Απουσία αυχενικής δυσκαμψίας αποκλείει τη διάγνωση μηνιγγίτιδας.  (Λ) 
Β. Οσφυονωτιαία παρακέντηση επί θετικών ακτινολογικών ευρημάτων.  (Λ) 
Γ. Υψηλό λεύκωμα στο ΕΝΥ αποκλείει την εγκεφαλίτιδα.  (Λ) 
Δ. Παρακολούθηση κατ’ οίκον και επανεκτίμηση σε 3 ημέρες. (Λ) 
Ε. Φυσιολογική αξονική τομογραφία εγκεφάλου αποκλείει τη διάγνωση μηνιγγίτιδας. (Λ) 
 

4. Ασθενής 16 ετών διακομίζεται λόγω εμπυρέτου και εμέτων. Η φυσική εξέταση δεν 
αναδεικνύει κάποιο εύρημα, πλην βυθιότητας. Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό? 

Α. Ενδοφλέβια υγρά για αποκατάσταση αφυδάτωσης και κατ ΄οίκον νοσηλεία. (Λ) 
Β. Αντιπυρετικά και κατ ΄οικον νοσηλεία. (Λ) 
Γ. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου. (Σ) 
Δ. Απουσία σημείου Kernig αποκλείει τη διάγνωση εγκεφαλίτιδας. (Λ) 
Ε. Οσφυονωτιαία παρακέντηση εντός 6 ωρών. (Λ) 
 

5.Ποιό από τα παρακάτω ευρήματα είναι ενδεικτικό βακτηριακής μηνιγγίτιδας στην 
οσφυονωτιαία παρακέντηση? 

Α. Λευκά αιμοσφαίρια 5.550/mL. (Σ) 
Β. Μονοκύτταρα > 90%. (Λ) 
Γ. Ερυθρά αιμοσφαίρια 2.800/mL. (Λ) 
Δ. Γλυκόζη 500 mg/dl. (Λ) 
Ε. Λεύκωμα 20 mg/dL. (Λ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΤΕΠ 
 
Ευτυχία Πολυζωγοπούλου, Παθολόγος - Επειγοντολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Επείγουσας Ιατρικής, Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική 
Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ. 
 
Αθανάσιος Τσιόδρας, Emergency Physician, Attending Physician at CIUSSS de l’est de 
l’ile-de- Montreal, Canada. Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής 
Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ  
 
 
Εισαγωγή 
Τα κυριώτερα δερματολογικά επείγοντα που προσέρχονται στο ΤΕΠ είναι τα εξής: 

 Οξείες αλλεργικές αντιδράσεις και αναφυλαξία  

 Πολύμορφο ερύθημα / Τοξική Επιδερμική Νεκρόλυση/ Σύνδρομο Stevens-
Johnson 

 Τοξικά λοιμώδη νοσήματα / Σύνδρομο Τοξικής Καταπληξίας (Toxic Shock 
Syndrome, TSS)/ Σύνδρομο Στρεπτοκοκκικής Καταπληξίας 

 Πομφολυγώδη νοσήματα / Πέμφυγα 

 Έρπης ζωστήρ 

 Μηνιγγιτιδοκοκκαιμία 

 Σύνδρομο DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) 

 Αποφωλιδωτική δερματίτιδα 

 Φωτοευαισθησία 

 Δερματίτιδα εξ επαφής 

 Αλωπεκία 

 Δερματομυκητάσεις 

 Ψωρίαση 

 Ακμή 

 Ψώρα 

 Φθειρίαση 
 
Ειδικότερα: 
 

1. Οξείες αλλεργικές αντιδράσεις - Αναφυλαξία 
Οι οξείες αλλεργικές αντιδράσεις μπορεί να κυμαίνονται από την εμφάνιση τοπικών 
συμπτωμάτων, όπως απλού κνησμού, έως πολύ σοβαρές εκδηλώσεις αναφυλαξίας.  

Υπάρχουν 4 τύποι αντιδράσεων υπερευαισθησίας: 
1. Τύπος Ι: το αντιγόνο αντιδρά με την ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) στα 

μαστοκύτταρα και τα βασεόφιλα. Στον τύπο Ι ανήκουν οι 
περισσότερες αντιδράσεις. 

2. Τύπος ΙΙ: το αντιγόνο αντιδρά με αντισώματα IgG και IgM, όπως π.χ. 
συμβαίνει μετά από μετάγγιση αίματος ή ιδιοπαθή θρομβοπενική 
πορφύρα.  
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3. Τύπος ΙΙΙ: δημιουργείται σύμπλεγμα αντισώματος-αντιγόνου, όπως 
π.χ. μετα-στρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα. 

4. Τύπος IV: στον τύπο αυτόν οφείλεται η καθυστερημένη αντίδραση 
υπερευαισθησίας από τα λεμφοκύτταρα Τ, όπως π.χ. συμβαίνει στη 
δερματική δοκιμασία φυματίνης. 

 
Η αναφυλαξία είναι μια δυνητικά θανατηφόρος κατάσταση που χρήζει 

άμεσης και σωστής αντιμετώπισης. Πρόκειται για σοβαρή αλλεργική αντίδραση 
αιφνίδιας έναρξης που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Η έγκαιρη αναγνώριση της 
αναφυλαξίας είναι σημαντική, προκειμένου να χορηγηθεί άμεσα η κατάλληλη 
θεραπεία. Πολύ συχνά η διάκριση της από άλλες καταστάσεις είναι δύσκολη γιατί 
εκδηλώνεται με ποικίλα συμπτώματα.  

Εξ ορισμού η αναφυλαξία περιλαμβάνει συμμετοχή του αναπνευστικού 
ή/και του καρδιαγγειακού, αλλά και από το γαστρεντερικό σύστημα, ως εξής: 

o ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ 

 Οίδημα λάρυγγος 

 Συριγμό 
 

o ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ (εάν δεν αντιμετωπισθούν άμεσα 
μπορεί να καταλήξουν σε αναφυλακτική καταπληξία, ενώ οι καρδιοπαθείς 
βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο ισχαιμίας μυοκαρδίου) 

 Ταχυκαρδία  

 Υπόταση  
 

o ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ 

 Ναυτία 

 Έμετος 

 Κοιλιακές κράμπες 

 Διάρροια 
 
Διαφορική διάγνωση 
Βασίζεται στην κλινική εικόνα και το ιστορικό. Περιλαμβάνει οξύ έμφραγμα 
μυοκαρδίου, άσθμα, σύνδρομο καρκινοειδούς, συγγενές αγγειονευρωτικό οίδημα 
και αντιδράσεις παρασυμπαθητικοτονίας. Δεν υπάρχει κάποια άμεση ειδική 
διαγνωστική δοκιμασία. 

 
Αναφυλακτική καταπληξία  
(anaphylactic shock) 
Αναφυλακτική καταπληξία ονομάζεται η αναφυλακτική αντίδραση κατά την οποία 
υπάρχει πτώση της αρτηριακής πίεσης. Αν η αναφυλαξία δεν αναγνωρισθεί και 
αντιμετωπιστεί έγκαιρα μπορεί να οδηγήσει σε υποξαιμία, απώλεια συνείδησης και 
καρδιοαναπνευστική ανακοπή. 

Στους περισσότερους ασθενείς τα σημεία και συμπτώματα ξεκινούν 
αιφνίδια (συχνά αμέσως με την έκθεση στο αλλεργιογόνο) και συνήθως σε < 60 min 
από την έκθεση.  
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Γενικά, όσο πιο γρήγορη είναι η έναρξη των συμπτωμάτων, τόσο πιο σοβαρή είναι η 
αντίδραση . Το 50% των θανάτων από αναφυλαξία συμβαίνουν μέσα στην πρώτη 
ώρα.  
Διάγνωση 
Για τη διάγνωση της αναφυλαξίας πρέπει να ισχύει ένα από τα παρακάτω κριτήρια:  

1. Οξεία εμφάνιση αναφυλακτικής κατάστασης (εντός min ή λίγων ωρών) που 
περιλαμβάνει βλάβες από το δέρμα, τους βλεννογόνους ή και τα δύο  (π.χ. 
γενικευμένους πομφούς, κνησμό, οίδημα χειλέων, γλώσσας κ.ά).  

2. ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:  
• Συμπτώματα από το αναπνευστικό (π.χ. δύσπνοια, συριγμός, 
βρογχόσπασμος, υποξαιμία ).  
• Πτώση της αρτηριακής πίεσης (συστολική ΑΠ <90 mmHg) 

 
Τα συμπτώματα από το δέρμα εμφανίζονται σε περίπου 90% των 

αναφυλακτικών αντιδράσεων (κνησμός, δερματική έξαψη και κνίδωση).  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βράγχος φωνής μπορεί να οφείλεται σε απειλητικό για τη ζωή 

οίδημα λάρυγγος σε έναν ασθενή με συμπτώματα αναφυλαξίας και χρήζει άμεσης 
αντιμετώπισης.  

Τα συμπτώματα από το δέρμα μπορεί να συνοδεύονται από κοιλιακό άλγος, 
ναυτία, έμετο, διάρροια, ρινική καταρροή, επιπεφυκίτιδα.  

Ένα ποσοστό περίπου 20% των ασθενών με αναφυλαξία παρουσιάζει 
υποτροπή των συμπτωμάτων συνήθως μέσα σε 8 ώρες από το πρώτο επεισόδιο 
(διφασική αναφυλαξία), γι΄αυτό πάντα οι ασθενείς με αναφυλαξία πρέπει να 
παρακολουθούνται. 
 
Αίτια αναφυλαξίας  

o Τροφές (ξηροί καρποί, θαλασσινά, αυγό, γάλα, συντηρητικά τροφίμων: 
σουλφίτες και χρωστικές τετραζίνης) 

o Δήγματα εντόμων, ειδικά υμενόπτερων (σφήκες, μέλισσες) 
o Φυσικό ελαστικό κόμμι (lattex) 
o Φάρμακα (πενικιλλίνη και άλλα β-λακταμικά αντιβιοτικά, τριμεθοπρίμη-

σουλφομεθοεξαζόλη, ασπιρίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ), 
δεξτράνες, κωδεϊνη, σκιαγραφικές ουσίες) 

o Βιολογικοί παράγοντες (εμβόλια, ορμόνες) 
o Φυσικοί παράγοντες (άσκηση, ψύχος, έκθεση στον ήλιο) 

 
Άμεση διαχείριση 
Οι θεραπείες 1ης γραμμής για αναφυλαξία (προστασία του αεραγωγού, χορήγηση 
οξυγόνου, απομάκρυνση εκλυτικού αίτιου, χορήγηση επινεφρίνης, κρυσταλλοειδή 
διαλύματα IV) έχουν άμεσο αποτέλεσμα κατά το οξύ στάδιο, εντός των πρώτων 
λεπτών και είναι οι εξής: 
1.«ABC»:  

Α: Εξετάζουμε τον αεραγωγό για σημεία και συμπτώματα αγγειοοιδήματος. Εάν το 

αγγειοοίδημα προκαλεί αναπνευστική δυσχέρεια, συνιστάται έγκαιρη 
διασωλήνωση τραχείας και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, διότι η 
οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη απόφραξη του 
αεραγωγού.  
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Β: Χορήγηση οξυγόνου με στόχο τη διατήρηση του κορεσμού οξυγόνου > 90%. 

C: Τοποθετούμε ενδοφλέβιο καθετήρα και αρχικά επί υπότασης γίνεται ταχεία 

χορήγηση κρυσταλλοειδών. 
Η χορήγηση οξυγόνου και επινεφρίνης μπορεί να αποτρέψουν την 

επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας. 
 

2.Ζωτικά σημεία: αξιολογούμε τα ζωτικά σημεία (AΠ, σφύξεις, αναπνοές, και τον 
κορεσμό του αίματος με οξυγόνο με παλμικό οξύμετρο -SpO2).  
 
3. Προχωρούμε άμεσα σε τερματισμό της έκθεσης στον αιτιολογικό παράγοντα 
(π.χ. διακοπή έγχυσης φαρμάκου ή διαλύματος και οπωσδήποτε, αφαιρείται το 
κεντρί σφήκας που μπορεί να συνεχίζει να εγχέει δηλητήριο ακόμη και αν 
αποκολληθεί από το έντομο).  
 
4. Η πλύση στομάχου δεν συνιστάται για τροφικά αλλεργιογόνα και μπορεί να 
σχετίζεται με επιπλοκές (εισρόφηση) και καθυστέρηση στη χορήγηση 
αποτελεσματικότερων θεραπειών, όπως η επινεφρίνη.  
 
5. Στους ασθενείς με επικίνδυνα συμπτώματα από το αναπνευστικό (έντονος 
βρογχόσπασμος, συριγμός) χορηγείται άμεσα επινεφρίνη*. 
  
6. Βρογχόσπασμος: χορηγούνται εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά (εκλεκτικοί β2-
αγωνιστές) όπως σαλβουταμόλη, τερβουταλίνη (βραχείας δράσης) ή φορμοτερόλη, 
σαλμετερόλη (μακράς δράσης). Σε ανθεκτικές περιπτώσεις χορηγούνται 
εισπνεόμενα αντιχοληνεργικά (ιπρατρόπιο) ή μαγνήσιο ενδοφλεβίως (στους 
ενήλικες 2 g σε 20-30 min και στα παιδιά 25-50 mg/kg). Η επινεφρίνη υποδορίως 
είναι αναντικατάστατη σε βρογχόσπασμο κατά την οξεία αναφυλακτική αντίδραση. 
 
7. Υγρά: Σε περίπτωση καταπληξίας προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανακατανομή 
υγρών, τα κρυσταλλοειδή διαλύματα σε μεγάλους όγκους είναι αναγκαία. Εάν 
εξακολουθεί να υπάρχει υπόταση μετά χορήγηση 1-2 lit υγρών, χορηγείται 
επινεφρίνη ενδοφλεβίως: 100 μg (δηλαδή, παίρνουμε 0,1 ml από διάλυμα 1:1000, 
αραιώνουμε σε 10 ml χλωριονατριούχο διάλυμα 0,9%) εντός 5-10 min υπό συνεχή 
ΗΚΓ παρακολούθηση για εμφάνιση στηθάγχης ή αρρυθμιών.  
 
8. Κορτικοστεροειδή: Μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg ενδοφλεβίως. Τα 
κορτικοστεροειδή δεν αποτελούν θεραπεία 1ης γραμμής, όμως μειώνουν την 
εμφάνιση της δεύτερης φάσης (καθυστερημένης αντίδρασης) της αναφυλαξίας και 
χορηγούνται συνήθως για τον έλεγχο επίμονων ή καθυστερημένων αλλεργικών 
εκδηλώσεων. Οι σοβαρές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με μεθυλπρεδνιζολόνη 
(ενήλικες 125 mg IV, παιδιατρική δόση 1-2 mg/kg). Σε μέτρια συμπτώματα αρκεί η 
πρεδνιζολόνη 60 mg από το στόμα. 
 
9. Αντι-ισταμινικά: επιταχύνουν την υποχώρηση των δερματικών εκδηλώσεων. 

o Ανταγωνιστές Η1 υποδοχέων ισταμίνης: διφαινυδραμίνη (ενήλικες 25-50 mg  
IV, παιδιά 1 mg/kg IV) ή διμεθινδένη. 
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o Ανταγωνιστές Η2 ισταμινικών υποδοχέων: ρανιτιδίνη (ενήλικες 50 mg IV, 
παιδιά 1 mg/kg IV).  

 
10. Γλυκαγόνη: Ασθενείς που λαμβάνουν β-αναστολείς ή α-ΜΕΑ (αναστολείς 
μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης): μπορεί να μην ανταποκριθούν επαρκώς 
στη χορήγηση επινεφρίνης. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται η χορήγηση 
Γλυκαγόνης, 1-2 mg IV κάθε 5 min. 
  

Ο ασθενής παραμένει υπό παρακολούθηση για τουλάχιστον 6 ώρες,  εν όψει 
τυχόν εμφάνισης της όψιμης φάσης αναφυλαξίας (διφασική). 

Οι ασθενείς που έχουν γνωστό ιστορικό αναφυλαξίας πρέπει να φέρουν 
πάντα μαζί τους αυτόματη προγεμισμένη σύριγγα επινεφρίνης, ώστε σε περίπτωση 
αναφυλακτικού επεισοδίου να κάνουν οι ίδιοι την ένεση ενδομυικά. 
 
*Επινεφρίνη για αναφυλαξία σε ενήλικες 
Η επινεφρίνη είναι η πλέον ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ θεραπεία της αναφυλαξίας 1:1000, 
(0.01 mg/kg, maximum 0.5 mg=0.5 ml). Χορηγείται ενδομυϊκά στην πρόσθια-έξω 
επιφάνεια του μηρού. Μία δόση είναι συνήθως αρκετή, αλλά δύναται  να 
επαναληφθεί κάθε 5 min, ανάλογα με την ανταπόκριση του ασθενούς.  

Σε περιπτώσεις ανθεκτικής αναφυλακτικής καταπληξίας, η ενδοφλέβια 
έγχυση επινεφρίνης είναι απαραίτητη (δόση 0.1 µg/kg/min, διάλυμα: 1 mL 1:1000 
αδρεναλίνης σε 1000 mL φυσιολογικού ορού NaCl 0.9%, με ρυθμό έγχυσης 5 
mL/kg/ώρα). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εάν παρά τη χορήγηση 1-2 lit υγρών 
εξακολουθεί να υπάρχει υπόταση, χορηγείται επινεφρίνη ενδοφλεβίως: 100 μg 
(δηλαδή αραίωση: 0,1 ml από διάλυμα 1:1000 σε 10 ml χλωριονατριούχο διάλυμα 
0,9%) εντός 5-10 min υπό συνεχή ΗΚΓ παρακολούθηση για εμφάνιση στηθάγχης ή 
αρρυθμιών.  
 
*Επινεφρίνη για αναφυλαξία στα παιδιά 
Στα παιδιά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή (ταχεία εξέλιξη κλινικής εικόνας, κίνδυνος 
λάθους δόσης) 
Αναφυλαξία: Χορηγείται επινεφρίνη ενδομυικά (ΙΜ), από διάλυμα 1:1000, σε δόση 
0,01 mg/kg (maximum  0,5 mg).  
Η επινεφρίνη χορηγείται ΙΜ ανάλογα με την ηλικία και το βάρος σώματος του 
παιδιού ως εξής: 

o Παιδιά μέχρι 6 ετών και ΒΣ >10 kg: 150 μg IM (0,15 ml διαλύματος 
επινεφρίνης 1:1000). 

o Παιδιά από 6 έως 12 ετών και ΒΣ 10-30 kg: 300 μg IM (0,3 ml διαλύματος 
επινεφρίνης 1:1000). 

o Παιδιά > 12 ετών και ΒΣ >30 kg: 500 μg ΙΜ (0,5 ml διαλύματος επινεφρίνης 
1:1000). 
Εάν όμως το παιδί είναι μικροκαμωμένο <30 kg: 300 μg ΙΜ (0,3 ml 
διαλύματος επινεφρίνης 1:1000). 

o Η ενδομυική χορήγηση επινεφρίνης μπορεί να επαναληφθεί και μετά από 5 
min ανάλογα με την ανταπόκριση του παιδιού στις προηγούμενες δόσεις.  
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o Παρόλα αυτά, εάν παρά την ΙΜ χορήγηση επινεφρίνης και την επιθετική 
χορήγηση υγρών, επιμένει η αλλεργία με ανθεκτική υπόταση, τότε 
συνιστάται η ενδοφλέβια χορήγηση επινεφρίνης με αρχική δόση 1 μg/kg IV 
εφάπαξ (από αραιωμένο διάλυμα 1: 100.000) και στη συνέχεια έναρξη 
συνεχόμενης έγχυσης IV 0,1 μg/kg/min και σταδιακή τιτλοποίηση ανάλογα 
με την ανταπόκριση. 
Πρακτικός κανόνας για προετοιμασία διαλύματος επινεφρίνης για συνεχή IV 

έγχυση στα παιδιά:  

0,3 x Βάρος Σώματος παιδιού (kg) = … mg επινεφρίνης σε 50 ml διάλυμα 
γλυκόζης 5%, όπου: 1 ml/ώρα αντιστοιχεί σε 0,1 μg/Kg/min 

 
o Σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής ή επικείμενης καρδιακής ανακοπής στα 

παιδιά (σοβαρή υπόταση-σοβαρή βραδυκαρδία σε συνδυασμό με έντονο 
βρογχόσπασμο), κατά την κρίση του γιατρού, χορηγείται επινεφρίνη IV ή 
ενδοοστικά μέχρι τη μέγιστη δόση 10 μg/kg. 

 

3. Πολύμορφο ερύθημα 
Το πολύμορφο ερύθημα (ΠΕ) αποτελεί οξεία φλεγμονώδη νόσο του δέρματος που 
σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Η κλινική εικόνα παρουσιάζει 
ευρύ φάσμα από ήπια βλατίδα μέχρι σοβαρή κυστεοφυσαλιδώδη μορφή με 
συμμετοχή των βλεννογόνων και συστηματική τοξικότητα (μείζον ΠΕ ή σύνδρομο 
Stevens-Johnson). 

Πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν φάρμακα, χημικές ουσίες, λοιμώξεις και 
ανοσολογικούς παράγοντες. Οι συχνότεροι αιτιολογικοί παράγοντες είναι τα 
φάρμακα στους ενήλικες και οι λοιμώξεις στα παιδιά. 

Τα φάρμακα αποτελούν την κύρια αιτία και συχνότερα είναι: αντιβιοτικά, 
αντιμικροβιακά σουλφοναμίδια,  αντιεπιληπτικά, αλλοπουρινόλη, λαμοτριγίνη και 
τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). Η λοίμωξη από έρπητα ή 
μυκόπλασμα (Mycoplasma pneumonia) είναι η επόμενη πιο συχνή αιτία SJS / TEN, 
ιδιαίτερα στα παιδιά). Οι νεοπλασίες, τα ρευματολογικά νοσήματα και κύηση 
επίσης μπορεί να αποτελέσουν αιτιολογικούς παράγοντες. Τα συ 

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κακουχία, αρθραλγίες, μυαλγίες, κνησμό, 
γενικευμένη αίσθηση καύσου ακόμη πριν από την εκδήλωση δερματικών βλαβών. 
Τα κλινικά ευρήματα αφορούν στο δέρμα και τους βλεννογόνους και 
περιλαμβάνουν ερυθηματώδεις βλατίδες (που εμφανίζονται πρώτες), 
κηλιδοβλατιδώδες εξάνθηαμ, κνιδωτικές πλάκες, κυστεοφυσαλιδώδεις αλλοιώσεις 
και διαβρώσεις βλεννογονικών επιφανειών (στοματική κοιλότητα, επιπεφυκότας, 
αναπνευστικό, ουρογεννητικό σύστημα). 

Οι ασθενείς βρίσκονται σε κίνδυνο σημαντικής απώλειας υγρών και 
ηλεκτρολυτών, καθώς και εκδήλωσης δευτερογενών λοιμώξεων. Ορισμένες φορές 
είναι υποτροποιάζουσες περιπτώσεις, ειδικά αυτές που σχετίζονται με λοίμωξη ή 
φάρμακα.  

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει ερπητικές λοιμώξεις, αγγειίτιδα, τοξική 
επιδερμική νεκρόλυση, πρωτοπαθείς πομφολυγώδεις νόσους, νόσο Kawasaki και 
τοξικό λοιμώδες ερύθημα. 
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Επείγουσα και περαιτέρω αντιμετώπιση 
1. Οι ασθενείς μπορεί να εμφανιστούν σε κρίσιμη κατάσταση, κατά την οποία 

απαιτούνται τα κλασικά μέσα αναζωογόνησης κατά «ΑΒC». 
2. Οι ασθενείς με εντοπισμένες βλατιδώδεις βλάβες χωρίς συστηματικές 

εκδηλώσεις αντιμετωπίζονται με συμβουλευτική κάλυψη Δερματολόγου 
(τοπικά στεροειδή σε μη διαβρωμένο δέρμα, αναλγητικά και αντιισταμινικά 
από το στόμα). 

3. Οι ασθενείς με εκτεταμένη νόσο ή συστηματικές εκδηλώσεις 
αντιμετωπίζονται σε ΜΕΘ υπό δερματολογική παρακολούθηση. 
Αντιμετωπίζονται άμεσα οι διαταραχές ηλεκτρολυτών, θρέψης και 
θερμορρύθμισης και οι λοιμώξεις. Χορηγούνται αναλγητικά και 
αντιισταμινικά παρεντερικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδείκνυται η 
χορήγηση κορτικοστεροειδών συστηματικά. Οι ενδοστοματικές βλάβες 
αντιμετωπίζονται με πλύσεις διφαινυδραμίνης και λιδοκαϊνης. Στις περιοχές 
με φλύκταινες εφαρμόζονται τοπικά επιθέματα εμποτισμένα με διάλυμα 
Burrow (υδατικό διάλυμα αλουμινίου/οξεικού ασβεστίου). Οι οφθαλμικές 
βλάβες απιατούν οφθαλμολογική εκτίμηση. 

 

Τοξική Επιδερμική Νεκρόλυση και Σύνδρομο Stevens-Johnson  
Η τοξική επιδερμική νεκρόλυση (toxic epidermal necrolysis, TEN) αποτελεί 
ουσιαστικά τμήμα της νόσου που περιλαμβάνει το ΠΕ και το σύνδρομο Stevens-
Johnson (Stevens-Johnson syndrome, SJS). Η ΤΕΝ αποτελεί μια εκρηκτική, δυνητικά 
θανατηφόρο φλεγμονώδη νόσο του δέρματος. Αφορά και τα δύο φύλα σε ίση 
αναλογία και όλες τις ηλικίες.  

Χαρακτηρίζονται από εκτεταμένη νέκρωση και αποκόλληση της επιδερμίδας. 
Περιπτώσεις με <10% επιδερμική εμπλοκή ταξινομούνται ως SJS. Περιπτώσεις με 
30% ή περισσότερο ταξινομούνται ως ΤΕΝ. Περιπτώσεις με συμμετοχή 10 έως 30% 
θεωρούνται αλληλεπικαλυπτόμενες SJS / ΤΕΝ.  

Πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν φάρμακα, χημικές ουσίες, λοιμώξεις και 
ανοσολογικούς παράγοντες.  

Το SJS / TEN ξεκινά με πρόδρομο πυρετό και συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, 
για 1-2 εβδομάδες πριν από την προσβολή των βλεννογόνων και του δέρματος.  

Η κλινική εξέταση αποκαλύπτει θερμό και ευαίσθητο ερύθημα, χαλαρές 
πομφόλυγες, διαβρώσεις με αποφολίδωση, βλάβες βλεννογόνων (στόματος, 
επιπεφυκότα, αναπνευστκού, ουροποιητικού), συστηματική τοξικότητα και θετικό 
σημείο Nikolsky (όταν οι επιφανειακές στιβάδες του δέρματος αποκολλώνται από 
τις βαθύτερες με εφαρμογή ελαφράς πίεσης  τριβής). 

Το εξάνθημα είναι επώδυνο, εμφανίζεται αρχικά στο πρόσωπο και στον 
κορμό. Το προσβεβλημένο δέρμα μπορεί να λάβει ένα ερυθρό χρώμα και να αρχίσει 
να αποπίπτει σε μεγάλα κομμάτια. Οι ασθενείς παρουσιάζουν επίσης έλκη 
βλεννογόνων και επιπεφυκίτιδα. 

Σε σοβαρές περιπτώσεις με εκτεταμένη αποκόλληση του δέρματος, οι οξείες 
επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν μαζική απώλεια υγρών και διαταραχές 
ηλεκτρολυτών, υπογκαιμική καταπληξία με νεφρική ανεπάρκεια, βακτηριαιμία, 
αντίσταση στην ινσουλίνη και σύνδρομο δυσλειτουργίας πολλών οργάνων 
(MODS). 
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Η διάγνωση του SJS / TEN βασίζεται σε κλινικά και ιστολογικά ευρήματα σε 
έναν ασθενή με ιστορικό προηγούμενης έκθεσης σε φάρμακα ή εμπύρετη 
κατάσταση. Η συνολική θνητότητα των ασθενών με SJS/TEN είναι περίπου 25%, 
κυμαινόμενο από περίπου 10% για SJS έως περισσότερο από 30% για TEN. ‘Ολοι οι 
ασθενείς με SJS / TEN εισάγονται στο νοσοκομείο, ενώ σε εκτεταμένη αποκόλληση 
του δέρματος προτείνεται η εισαγωγή σε ΜΕΘ ή Μονάδα Εγκαύματος. 

 
Η έγκαιρη αναγνώριση και άμεση απόσυρση τυχόν δυνητικών αιτιολογικών 

παραγόντων αποτελούν κρίσιμα πρώτα βήματα στη διαχείριση του SJS / TEN. 
Η υποστηρικτική φροντίδα είναι ο βασικός άξονας της θεραπείας και 

περιλαμβάνει τη φροντίδα τραυμάτων, τη διαχείριση υγρών και ηλεκτρολυτών, τη 
διατροφική υποστήριξη, την οφθαλμική φροντίδα, τη διαχείριση της 
θερμοκρασίας, τον έλεγχο του πόνου. Οι οφθαλμικές βλάβες απαιτούν άμεση 
προσοχή και φροντίδα από οφθαλμίατρο. Η σήψη είναι η κύρια αιτία θανάτου. 
Δείκτες πτωχής πρόγνωσης είναι η εκτεταμένη νόσος, η προχωρημένη ηλικία, η 
λευκοπενία, η θρομβοπενία και η αζωθαιμία. 

Εκτός από την υποστηρικτική φροντίδα, προτείνεται η χορήγηση του 
ανοσοκατασταλτικού παράγοντα κυκλοσπορίνη 3-5 mg/kg/ημέρα ως 
συμπληρωματική θεραπεία νωρίς κατά τη διάρκεια της νόσου. 

Ο ρόλος των συστηματικών κορτικοστεροειδών στη διαχείριση του SJS / TEN 
παραμένει αβέβαιος. 

 

4.Κοινή Πέμφυγα 
Πρόκειται για σοβαρή αυτοάνοση δερματολογική νόσο που σχετίζεται με 
αντισώματα εναντίων πρωτεϊνών του δέρματος (IgG) συχνότερα και 
(IgΑ) σπανιότερα. Αποτελεί σπάνια, αλλά δυνητικά απειλητική για τη ζωή 
κατάσταση. Προσβάλλει κυρίως ηλικιωμένους ασθενείς και εμφανίζεται με βλάβες 
στο στόμα και στη συνέχεια στο δέρμα και τους βλεννογόνους. Οι φλύκταινες είναι 
επιφανειακές και εύθραυστες. Στο στοματικό βλεννογόνο παρατηρούνται επώδυνα 
έλκη (οι φλύκταινες συχνά αποπίπτουν πριν την προσέλευση του ασθενούς στο 
ΤΕΠ) και συχνά επηρεάζουν την πρόσληψη τροφής από το στόμα. Όταν 
προσβάλλονται ο ανώτερος αεραγωγός παρατηρείται βράγχος φωνής.  

Απαιτείται εισαγωγή στο νοσοκομείο για ανοσολογική θεραπεία για μακρό 
χρονικό διάστημα. 

Αρχικά συνίσταται σε υποστηρικτική φροντίδα με χορήγηση υγρών κι 
αντιβιοτικών σε περίπτωση δευτεροπαθών λοιμώξεων. 

Τα συστηματικά κορτικοστεροειδή αποτελούν τη βάση της θεραπεία της 
πέμφιγας. Η συνδυαστική θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα (rituximab) και 
κορτικοστεροειδή έχει συσχετιστεί με μειωμένες ανεπιθύμητες ενέργειες σε 
σύγκριση με τη μονοθεραπεία με κορτικοστεροειδή. Άλλα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται στη θεραπεία είναι ανοσοκατασταλτικά όπως η αζαθειοπρίνη ή η 
μυκοφαινολάτη μοφετίλη. 
 

5.Σύνδρομο DRESS  
(Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) 

Το σύνδρομο DRESS είναι μια σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμακευτικής 
θεραπείας. Αποτελεί αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου IVb και εκδηλώνεται με  
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εξάνθημα, ηωσινοφιλία και συστηματικά συμπτώματα. Ξεκινά ως 
κηλιδοβλατιδώδες εξάνθηµα που μπορεί να εξελιχθεί σε γενικευμένο ερύθημα. 
Άλλα ευρήματα περιλαμβάνουν διηθημένες πλάκες, φλύκταινες, αποφολιδωτική 
δερματίτιδα, πυρετό ≥38.5°C, λεμφαδενοπάθεια, αιματολογικές διαταραχές (π.χ. 
λευκοκυττάρωση, ηωσινοφιλία, ουδετεροφιλία, άτυπη λεμφοκυττάρωση) και 
σημεία και συμπτώματα που αφορούν το ήπαρ και τους νεφρούς. Συνήθως 
εμφανίζεται από 2- 8 εβδομάδες από την έναρξη χορήγησης του ένοχου φαρμάκου.  

Τα πιο συχνά φάρμακα που σχετίζονται είναι: τα αντιεπιληπτικά 
(φαινυτοΐνη, φαινοβαρβιτάλη καρβαμαζεπίνη, λαμοτριγίνη, καρβαζεπίνη), 
αλλοπουρινόλη, σουλφοναμίδες (σουλφασαλαζίνη, τριμεθοπρίμη-
σουλφαμεθοξαζόλη, σουλφαδιαζίνη), βανκομυκίνη, μινοκυκλίνη και σπανιότερα τα 
ΜΣΑΦ. 

Η αναγνώριση και απόσυρση του αιτιολογικού παράγοντα και η υποστηρικτική 
θεραπεία είναι οι βασικοί άξονες της θεραπείας για ασθενείς με DRESS: 

• Για ασθενείς με ήπια νόσο χωρίς συστηματικές εκδηλώσεις ή μόνο μέτρια αύξηση 
των τρανσαμινασών (>3 φορές το ανώτερο όριο του φυσιολογικού), συνιστάται 
συμπτωματική θεραπεία της φλεγμονής του δέρματος και του κνησμού με τοπικά 
κορτικοστεροειδή. 

● Για ασθενείς με σοβαρή νόσο και συστηματικές εκδηλώσεις από τους πνεύμονες 
και τους νεφρούς, συνιστώνται από του στόματος κορτικοστεροειδή ως θεραπεία 
πρώτης γραμμής έως ότου επιτευχθεί κλινική βελτίωση και ομαλοποίηση των 
εργαστηριακών παραμέτρων. 

Οι περισσότεροι ασθενείς με DRESS αναρρώνουν πλήρως σε εβδομάδες έως 
μήνες μετά την απόσυρση του φαρμάκου. 
 

6.Έρπητας ζωστήρας 
Προκαλείται από ενεργοποίηση του ιού της ανεμευλογιάς-έρπητα ζωστήρα, ο 
οποίος βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση στον οργανισμό. Ο πόνος και η 
δυσαισθησία προηγούνται του εξανθήματος κατά 3-5 ημέρες και αφορούν σε όλο 
το σώμα και κυρίως στα θωρακικά δερμοτόμια. Στο 10% των περιπτώσεων 
συμμετέχουν και κλάδοι του τριδήμου νεύρου. Η εμπλοκή των οφθαλμών μπορεί να 
οδηγήσει σε τύφλωση. Μπορεί να προκαλέσει χρόνιο νευροπαθητικό πόνο. 
 Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τον ιό του απλού έρπητα, το έκζεμα, τη 
δερματίτιδα εξ επαφής. 

Η επείγουσα και περαιτέρω αντιμετώπιση περιλαμβάνει αντιιικά όπως 
ακυκλοβίρη, όταν χορηγηθούν έγκαιρα εντός των πρώτων 72 ωρών από την 
εκδήλωση των βλαβών και επιθέματα με διάλυμα Burow (Burow’s solution, 
Domeboro), υδατικό διάλυμα τριοξεικού αλουμινίου που ανακουφίζει τα 
συμπτώματα. Η χορήγηση των νεώτερων αντιεπιληπτικών γκαμπαπεντίνης ή 
πρεγκαμπαλίνης μετριάζει την ένταση του πόνου τόσο στην οξεία φάση, αλλά και 
για συνεχόμενη χορήγηση επί 4 εβδομάδες προσφέρει προστασία έναντι ανάπτυξης 
χρόνιου νευροπαθητικού πόνου. 

 
7.Μηνιγγιτιδοκοκκαιμία 
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Η μηνιγγιτοδοκοκκαιμία είναι μια δυνητικά θανατηφόρος λοιμώδης νόσος, 
προκαλούμενη από τη Neisseria Meningitides. Κεραυνοβόλος νόσος παρατηρείται 
σε <5% των ασθενών. Προσβάλλει συνήθως άτομα < 20 ετών.  

Έχει ευρύ κλινικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένης φαρυγγίτιδας, μηνιγγίτιδας 
και βακτηριαιμίας. Αναπτύσσεται σε 2-10 ημέρες μετά την έκθεση και εκδηλώνεται 
με έντονη κεφαλαλγία, δυσκαμψία αυχένα (μηνιγγισμό), πυρετό, μεταβολές 
συνειδησιακού επιπέδου, αρθραλγία, μυαλγία, ναυτία, εμέτους. Δερματολογικές 
εκδηλώσεις είναι πετέχειες, κνίδωση, αιμορραγικές φυσαλίδες και 
κηλιδοφυσαλιδώδες εξάνθημα.  

Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική υποψία. Οι καλλιέργειες του 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού μπορεί να είναι θετικές. Η διαφορική διάγνωση 
περιλαμβάνει: κηλιδώδη πυρετό των Βραχωδών Ορέων, το Σύνδρομο Τοξικής 
Καταπληξίας (Toxic Shock Syndrome, TSS), γονοκοκκαιμία, βακτηριακή 
ενδοκαρδίτιδα, αγγειίτιδα, ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις και διάχυτη 
ενδαγγειακή πήξη. 

 
Επείγουσα αντιμετώπιση 

1. Μόλις τεθεί η υποψία της νόσου πρέπει να χορηγηθεί εμπειρική 
αντιβιοθεραπεία με κεφτριαξόνη 2 g IV και βανκομυκίνη 1 g IV. 

2. Εισαγωγή στο νοσοκομείο και κατάλληλη υποστήριξη. 
 

8.Σύνδρομο Τοξικής Καταπληξίας  
   (Toxic Shock Syndrome, TSS) 
To Σύνδρομο Τοξικής Καταπληξίας (Toxic Shock Syndrome, TSS) είναι σοβαρό, 
απειλητικό για τη ζωή σύνδρομο. Αρχικά, η χρήση κολπικού επιπωματισμού 
(tampon) από προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες θεωρούνταν αιτία του συνδρόμου. 
Σήμερα το TSS έχει συσχετισθεί άμεσα με εποικισμό ή λοίμωξη με Staphylococcus 
aureous. Ο ρινικός επιπωματισμός, η χρήση κολπικών σπόγγων, το Tattoo, το 
τρύπημα διαφόρων σημείων του σώματος, κ.ά. ευθύνονται για την εμφάνιση του 
συνδρόμου. 
 
Κλινικές εκδηλώσεις 
To TSS χαρακτηρίζεται από διάχυτο ερυθηματώδες εξάνθημα, υπεραιμία των  
βλεννογόνων, υψηλό πυρετό, σοβαρή υπόταση, μυαλγίες, κεφαλαλγία, εμέτους, 
διάρροιες και άλλα συστηματικά συμπτώματα που οδηγούν ταχέως σε 
πολυοργανική ανεπάρκεια (MODS). Το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) 
και η ανθεκτική υπόταση αποτελούν τελικές εκδηλώσεις του συνδρόμου. 
 Επείγουσα αντιμετώπιση 

1. Διασφάλιση αεραγωγού και άμεση υποστήριξη κατά «ABC». 
2. Διαχείριση της υπότασης:  

(α) Χορήγηση υγρών, τοποθέτηση αρτηριακής και κεντρικής φλεβικής γραμμής. 
Αρχική χορήγηση 1-2 lit κρυσταλλοειδών διαλυμάτων (χλωριονατριούχου 
διαλύματος 0.9%). Τις πρώτες 24 ώρες συνήθως απαιτούνται μεγάλοι όγκοι υγρών 
(έως και 20 lit). 
(β) Ινότροπα και αγγειοσυσπαστικά (νορ-επινεφρίνη). 
        3. Διαταραχές πηκτικότητας: άμεση διόρθωση με πρόσφατα κατεψυγμένο 
πλάσμα (FFP) και αιμοπετάλια, αναλόγως αναγκών. 
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        4. Αφαίρεση ένοχου υλικού (tampon, επιπωματισμοί, κ.λπ.) και καλλιέργειες 
των υλικών καθώς και από κάθε ύποπτη περιοχή. 
        5. Αντισταφυλοκοκκική αγωγή: αντισταφυλοκοκκικές β-λακτάμες ή 
βανκομυκίνη IV.  
        6. Μεθυλπρεδνιζολόνη και ανοσοσφαιρίνες μπορεί να χορηγηθούν  IV.  
        7. Εισαγωγή στη ΜΕΘ. 

 

9. Σύνδρομο Στρεπτοκοκκικής Τοξικής Καταπληξίας  
    (Streptococcal Toxic Shock Syndrome, STSS) 
Πρόκειται για λοίμωξη από στρεπτόκοκκο ομάδας Α που εκδηλώνεται με διηθητική 
μόλυνση των μαλακαών μορίων, πρώιμη εμφάνιση καταπληξίας και πολυοργανική 
ανεπάρκεια. Το STSS είναι παρόμοιο με το TSS, αλλά αφορά σε λοίμωξη των 
μαλακών μορίων με θετική καλλιέργεια για Streptococcus pyogenes. Οι 
στρεπτόκοκκοι της ομάδας Α προκαλούν νεκρωτική μυσίτιδα, η οποία έχει κακή 
πρόγνωση με θνητότητα 30-80%. 
 Εκτός από τα σημεία λοίμωξης των μαλακών μορίων, το έντονο άλγος, η 
συγχυτική κατάσταση και ο πυρετός είναι οι συχνότερες κλινικές εκδηλώσεις κατά 
την προσέλευση του ασθενούς στο ΤΕΠ, αλλά σύντομα ακολουθούνται από 
καταπληξία και πολυοργανική ανεπάρκεια. Η άμεση διαχείριση είναι όπως και με το 
TSS και οι ασθενείς τίθενται σε αντιστρεπτοκοκκική αγωγή (πενικιλλίνη G, 24 
εκατομμύρια μονάδων/24ωρο IV διηρημένα, ενώ σε αλλεργικούς στην πενικιλλίνη 
χορηγείται ερυθρομυκίνη 1 g IV κάθε 6 ώρες, κ.λπ.)  

Οι ασθενείς χρήζουν νοσηλείας στη ΜΕΘ. 
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οξείες αλλεργικές αντιδράσεις, Μέρος 18, Κεφ. 155: Δερματικά νοσήματα και Κεφ. 
156: άλλες δερματολογικές αντιδράσεις, Μέρος 1, Κεφ. 87: Τοξικό σοκ. Επιμέλεια 
ελληνικής μετάφρασης Γ. Γερολουκά – Κωστοπαναγιώτου, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. 
Πασχαλίδης, American College of Emergency Physicians, 2007. 

2. Knoop KJ, Stack LB, Storrow AB. Eπείγουσα Ιατρική, Κεφ. 13, Δερματικές 
καταστάσεις. Επιμέλεια ελληνικής μετάφρασης Γ. Γερολουκά – Κωστοπαναγιώτου, 
Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2008. 

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1283494/ 
4. Tintinalli’s Emergency Medicine, A Comprehensive Study Guide, 9th edition, 

Κεφάλαιο 20 
5. https://www.uptodate.com/ 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1.Ποιό από τα παρακάτω αντιβιοτικά έχει το χαμηλότερο κίνδυνο για το σύνδρομο DRESS 
(Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms)? 
Α.Τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη  (Λ) 
Β. Σουλφαδιαζίνη  (Λ) 
Γ. Βανκομυκίνη  (Λ) 
Δ. Ερυθρομυκίνη  (Σ) 
Ε. Μινοκυκλίνη   (Λ) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1283494/
https://www.uptodate.com/
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2.Ποιά από τις παρακάτω θεραπείες είναι η λιγότερο χρήσιμη στη θεραπεία της Τοξικής 
Επιδερμικής Νεκρόλυσης και του Συνδρόμου Stevens-Johnson (SJS/TEN) ? 
Α. Μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων.  (Λ) 
Β. Η υποστηρικτική φροντίδα.  (Λ) 
Γ. Η οφθαλμολογική εκτίμηση.  (Λ) 
Δ. Τα συστηματικά κορτικοστεροειδή.  (Σ) 
Ε. Η κυκλοσπορίνη.  (Λ) 
 

3. Ποιά από τα παρακάτω αποτελούν δείκτες πτωχής πρόγνωσης στην κοινή 
πέμφυγα? 

Α. Η εκτεταμένη νόσος.   (Σ) 

Β. προχωρημένη ηλικία. (Σ)  

Γ. Η λευκοπενία.  (Σ) 
Δ. Η θρομβοπενία.  (Σ) 
Ε. Η αζωθαιμία.  (Σ) 
 
4. 50χρονος ασθενής προσέρχεται στο ΤΕΠ με αναφυλαξία. Αποφασίζετε να του δώσετε 
επινεφρίνη. Ποιός είναι ο σωστός τρόπος χορήγησης? 
Α. Ενδομυϊκά στο γλουτό.  (Λ) 
Β. Υποδόρια στην κοιλιακή χώρα.   (Λ) 
Γ. Υποδόρια στην έσω επιφάνεια του μηρού. (Λ) 
Δ. Υποδόρια στο γλουτό.  (Λ) 
Ε. Ενδομυϊκά ή υποδόρια στην πρόσθια - έξω επιφάνεια του μηρού.  (Σ) 
 
5.Για το Σύνδρομο Τοξικής Καταπληξίας (TSS) ισχύει: 
Α. Χαρακτηρίζεται από εντοπισμένο εξάνθημα, υπεραιμία των  βλεννογόνων, υψηλό 
πυρετό, κωλικούς, εμέτους, διάρροιες.  (Λ) 
Β. Εκδήλωση του συνδρόμου αποτελεί το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS).  (Σ) 
Γ. Μπορεί να καταλήξει σε πολυοργανική ανεπάρκεια (MODS).  (Σ) 
Δ. Χαρακτηρίζεται από ανθεκτική υπόταση.  (Σ) 
Ε. Έχει συσχετισθεί άμεσα με λοίμωξη από ιό έρπητα ζωστήρα.  (Λ) 
 
6.Για το εξάνθημα από μηνιγγιτιδοκοκκαιμία ισχύει: 
Α. Είναι κηλιδοφυσαλιδώδες.  (Σ) 
Β. Η κεραυνοβόλος μορφή της νόσου παρατηρείται σε <5% των ασθενών. (Σ) 
Γ. Προσβάλλει συνήθως άτομα >30 ετών.  (Λ) 
Δ. Χαρακτηρίζεται από πετέχειες, κνίδωση, αιμορραγικές φυσαλίδες και συνδυάζεται με 
φαρυγγίτιδα, μηνιγγίτιδα και βακτηριαιμία.  (Σ) 
Ε. Αναπτύσσεται σε 10-20 ημέρες μετά την έκθεση.  (Λ) 
 
7.Για τον έρπητα ζωστήρα η επείγουσα και περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση 
περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Α. Αντιιικά όπως ακυκλοβίρη, όταν χορηγηθούν έγκαιρα εντός των πρώτων 72 ωρών 
από την εκδήλωση των βλαβών.  (Σ) 
Β. Επιθέματα με υδατικό διάλυμα τριοξεικού αλουμινίου.  (Σ)  
Γ. Αντιεπιληπτικά γκαμπαπεντίνη ή πρεγκαμπαλίνη.  (Σ)  
Δ. Αντιμικροβιακή αγωγή.  (Λ) 
Ε. Κορτικοστεροειδή.  (Λ) 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 
 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
(ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ/ΚΕΡΑΥΝΟΠΛΗΞΙΑ-ΕΓΚΑΥΜΑ-ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ-ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ-

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ-ΠΑΡ’ΟΛΙΓΟΝ ΠΝΙΓΜΟΣ-ΔΗΓΜΑΤΑ/ΝΥΓΜΟΙ) 
 

Γεωργία Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Καθηγήτρια 

Αναισθησιολογίας,  Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 

ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 

Αθανάσιος Τσιόδρας, Emergency Physician, Attending Physician at CIUSSS de l’est de 
l’ile-de- Montreal, Canada. Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής 
Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ  

 
 

Εισαγωγή 
Τα κυριώτερα ιατρικά επείγοντα που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες 
είναι:  

o Hλεκτροπληξία / κεραυνοπληξία 
o Έγκαυμα 
o Δήγματα και νυγμοί 
o Υποθερμία /θερμοπληξία 
o Πνιγμός (σύνδρομο παρ’ ολίγον πνιγμού) 
o Επιπλοκές της κατάδυσης / Νόσος των Δυτών 
o Επιπλοκές λόγω μεγάλου υψομέτρου 
o Θερμικά / χημικά εγκαύματα  
o Δηλητηριάσεις (βλ. Ε-Βook ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, Κεφ. 24, ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ). 

 
Ειδικότερα: 

1. HΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
Ηλεκτροπληξία ονομάζεται η δίοδος ηλεκτρικού ρεύματος από το εσωτερικό του 
ανθρωπίνου σώματος. Αντίστοιχη κλινική εικόνα με την ηλεκτροπληξία παρουσιάζει 
και το ατύχημα από κεραυνό (κεραυνοπληξία). Αποτελεί συνήθως οικιακό ή 
εργατικό ατύχημα, σπανιότερα απόπειρα αυτοκτονίας ή εγκληματική ενέργεια. Οι 
περισσότερες βλάβες από ηλεκτρικό ρεύμα συμβαίνουν σε μικρά παιδιά, εφήβους 
και εργάτες. 

Οι βλάβες από ηλεκτρικό ρεύμα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα, που 
κυμαίνεται από επιφανειακά εγκαύματα δέρματος έως πολυοργανικές βλάβες και 
θάνατο. Είναι σημαντικό να υποψιάζεται κάποιος ότι πέρα από τις προφανείς 
βλάβες σε ιστούς και όργανα, υπάρχει και εσωτερική βλάβη ιστών και οργάνων που 
βρίσκονται στην πορεία του ρεύματος.  

Το εναλλασσόμενο ρεύμα (alternating current, AC) το οποίο είναι προκαλεί 
τετανικές συσπάσεις των μυών, είναι πιο επικίνδυνο από το συνεχές  (direct current, 
DC). Το ηλεκτρικό ρεύμα κινείται σε αγωγούς με τη χαμηλότερη δυνατή αντίσταση 
όπως είναι οι μυς και τα αγγεία. Η χαμηλή τάση (<600 V) όπως είναι του οικιακού 
ρεύματος (110-220 V) γενικά προκαλεί τραυματισμό χαμηλότερου κινδύνου. 
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Σε μια ηλεκτροπληξία ψάχνουμε πάντα το σημείο εισόδου και εξόδου του 
ρεύματος από το σώμα. Οι βλάβες από το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να φαίνονται 
επιφανειακές, αλλά χρήζουν αξιολόγησης για τις μη εμφανείς βλάβες στους μυς, τα 
οστά, τα σπλάχνα και τον εγκέφαλο. Οι βλάβες μπορεί να εκδηλώνονται από απλή 
ζάλη, αρρυθμίες, ραβδομυόλυση, έως και καρδιακή ανακοπή (ταυτόχρονη ανακοπή 
αναπνευστικού κέντρου προμήκους και καρδιάς). Οι κλινικές εκδηλώσεις και 
επιπλοκές των βλαβών από ηλεκτρικό ρεύμα (ηλεκτροπληξία και  κεραυνοπληξία) 
φαίνονται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Κλινικές εκδηλώσεις και επιπλοκές των βλαβών από ηλεκτρικό ρεύμα 
(ηλεκτροπληξία, κεραυνοπληξία) 

(Javris HE III. Βλάβες από ηλεκτρικό ρεύμα και κεραυνούς. Εγχειρίδιο Επείγουσας Ιατρικής, Μa OJ, Cline DM. 
American College of Emergency Μedicine, Βιβλιογραφική αναφορά Νο. 1) 

Δερματικές Βλάβες εξ ηλεκτροθερμικής επαφής, ερρύθημα χωρίς επαφή, δευτερογενείς 
θερμικές βλάβες (από ανάφλεξη ρούχων,  θέρμανση μετάλλων κ.λπ. υλικών). 
Η κεραυνοληξία προκαλεί χαρακτηριστικά ερυθηματώδη σημάδια στο δέρμα δίκην 
φτέρης. 

Εγκαύματα Στοιχεία βλάβης σε δέρμα, υποδόριο, ουλές και παραμόρφωση προσώπου, 
στόματος (διαταραχή ομιλίας), αιμορραγίες όψιμες από αγγεία στόματος συνήθως 
σε παιδιά (από τη χειλική αρτηρία). 

Μυοσκελετικές Νέκρωση μυών, ραβδομυόλυση, σύνδρομο διαμερίσματος, κατάγματα εκ 
συμπιέσεως (σπονδυλική στήλη), κατάγματα ωμοπλάτης και μακρών οστών, 
εξάρθρημα ώμου.  

Καρδιακές Αίσθημα παλμών, θωρακικό άλγος, αιφνίδιος θάνατος (κοιλιακή μαρμαρυγή, 
ασυστολία), αρρυθμία, διαταραχές S-T διαστήματος στο ΗΚΓ, αποκλεισμοί 
δεματίων, μυοκαρδιακή βλάβη, δυσλειτουργία κοιλίας, οξύ έμφραγμα 
μυοκαρδίου, υπόταση (απώλεια ενδαγγειακού όγκου), υπέρταση 
(υπερκατεχολαμιναιμία), θωρακικό άλγος. 

Αγγειακές Θρόμβωση, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, όψιμη ρήξη αγγείων, ανεύρυσμα, 
σύνδρομο διαμερίσματος, ενδείξεις αγγειακής βλάβης στα άκρα και τα δάκτυλα. 

Πνευμονικές Αναπνευστική ανακοπή (κεντρική ή περιφερική-μυικός τέτανος), δύσπνοια, 
πνευμονία από εισρόφηση, οξύ πνευμονικό οίδημα, θλάση πνευμόνων, 
εισπνευστική βλάβη. 

Νευρολογικές Σπασμοί, μεταβολή συνειδησιακού επιπέδου, διέγερση, κώμα, εγκεφαλικό οίδημα, 
κεφαλαλγία, ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια, παραπληγία/τετραπληγία, περιφερική 
νευροπάθεια, παραισθησία, αιμωδίες άκρων, γνωσιακή δυσλειτουργία, 
συναισθηματική αστάθεια, αϋπνία, μηνιγγίτιδα, προϊούσα μυική ατροφία, 
παρκινσονικά σύνδρομα, δυσαυτονομία, προοδευτικό σύνδρομο παρεγκεφαλίδας. 

Νεφρικές / 
Μεταβολικές 

Μυοσφαιρινουρία, αιμοσφαιρινουρία, οξεία νεφρική ανεπάρκεια (λόγω καθίζησης 
αίμης και υπογκαιμίας), μεταβολική/γαλακτική οξέωση, υπερκαλιαιμία, 
υπασβεστιαιμία, υπεργλυκαιμία. 

Γαστρεντερικές Κοιλιακό άλγος, έμετοι, διάτρηση, έλκη εκ stress, αιμορραγία γαστρεντερικού, 
δυσλειτουργία πεπτικού. 

Οφθαλμολογικές Εγκαύματα κερατοειδούς, όψιμος καταρράκτης, ενδοφθάλμια αιμορραγία, 
αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, οπτική ατροφία, 
κάταγμα κόγχου. 

Ωτολογικές Απώλεια ακοής παροδική ή μόνιμη, εμβοές ώτων, νυσταγμός, ίλιγγος, διάτρηση 
τυμπανικής μεμβράνης, όψιμη μαστοειδίτιδα.  

Γυναικολογικές Αυτόματη αποβολή, εμβρυικός θάνατος, αποκόλληση πλακούντα. 
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Επισημαίνεται ότι, ασθενείς που έχουν χτυπηθεί από κεραυνό μπορεί να 
εμφανίζουν ποικίλης βαρύτητας βλάβες ανάλογα με τις συνθήκες. Κεραυνόπληκτοι 
ασθενείς με ελάσσονες βλάβες μπορεί να έχουν σημεία σύγχυσης, αμνησία, 
διαταραχές βραχυπρόθεσμης μνήμης, κεφαλαγία, μυαλγίες, παραισθησίες, 
προσωρινά προβλήματα όρασης ή ακοής, ήπια ταχυκαρδία ή υπέρταση. Μπορεί το 
δέρμα τους να είναι σχετικά ελεύθερο βλαβών και κάτω από αυτό να υπάρχουν 
υποδόρια εγκαύματα, οίδημα ιστού και σύνδρομο διαμερίσματος.  

 
Διαχείριση ασθενούς με ηλεκτροπληξία / κεραυνοπληξία 
Η αρχική διάγνωση της βλάβης από ηλεκτροπληξία / κεραυνοπληξία στηρίζεται στο 
ιστορικό. Απαιτείται ενδελεχής εξέταση για εντόπιση ή αποκλεισμό τυχόν βλαβών. 
Η απουσία εμφανών ευρημάτων δεν αποκλείει σοβαρή υποκείμενη βλάβη.  
 
Εργαστηριακός έλεγχος  
Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει: 

 ΗΚΓ: Όλοι οι ασθενείς με ηλεκτροπληξία / κεραυνοπληξία πρέπει να έχουν 
ΗΚΓ.  

 Γενική αίματος, πηκτικότητα. 

 Βιοχημικός έλεγχος: Ηλεκτρολύτες, ασβέστιο, κάλιο, ουρία, γαλακτικό, 
κρεατινίνη, κρεατινική κινάση (CK και CK-MB). Σε υποψία κοιλιακού 
τραύματος: έλεγχος ηπατικής και παγκρεατικής λειτουργίας (αμυλάση ορού) 

 Μυοσφαιρίνη (ΜΒ) 

 Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος 

 Ανάλυση ούρων για μυοσφαιρίνη 

 Ακτινογραφίες περιοχών με υποψία βλάβης 

 Αξονική τομογραφία εγκεφάλου: όταν υπάρχει σοβαρό τραύμα κεφαλής, 
οίδημα εγκεφάλου, κώμα ή διαταραχή συνειδησιακού επιπέδου. 
 

Θεραπευτική αντιμετώπιση 
Η θεραπεία είναι υποστηρικτική και ποικίλει ανάλογα με την κλινική εικόνα. Η 
επείγουσα διαχείριση περιλαμβάνει: 

1. Εξασφάλιση της βατότητας του αεραγωγού, αιμοδυναμική και 
αναπνευστική σταθεροποίηση. Σταθεροποίηση-ακινητοποίηση  
σπονδυλικής στήλης επί υποψίας τραύματος ή επί απουσίας μάρτυρα 
γεγονότων. 

2. Χορήγηση οξυγόνου με προσωπίδα ή διασωλήνωση τραχείας, ανάλογα 
με τη διαταραχή. Επί εισπνευστικού εγκαύματος άμεση διασωλήνωση 
τραχείας για πρόληψη απόφραξης λόγω οιδήματος. 

3. Monitoring: ΗΚΓ, SpO2, αναπνευστική συχνότητα, αναίμακτη μέτρηση 
αρτηριακής πίεσης (επεμβατική μέτρηση μέσω αρτηριακής γραμμής 
όταν χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση και λήψη αερίων αίματος), 
κεντρική φλεβική πίεση (ανάλογα με τις ενδείξεις). Παρακολούθηση της 
διούρησης. 

4. Τοποθέτηση 2 περιφερικών φλεβοκαθετήρων ευρέως αυλού. 
5. Η κοιλιακή μαρμαρυγή και η ασυστολία αντιμετωπίζονται με βάση το 

πρωτόκολλο ACLS (Advanced Cardiac Life Support). Συνήθως άλλες 
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αρρυθμίες είναι παροδικές και δεν χρήζουν άμεσης θεραπείας. Ανακοπή 
μετά κεραυνοπληξία χρήζει επιθετικής αναζωογόνησης, επειδή έχει 
αναφερθεί επιβίωση μετά από παρατεταμένη αναπνευστική ανακοπή. 

6. Υγρά: Χορήγηση κρυσταλλοειδών iv αρχικά την 1η ώρα 20-40 ml/Kg BW 
και στη συνέχεια αναλόγως αναγκών. Εάν υπάρχουν στοιχεία 
ραβδομυόλυσης, τότε προτιμάται η φόρτιση με υγρά για πρόληψη 
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Στην κεραυνοπληξία συνήθως δεν 
χρειάζεται χορήγηση υγρών εκτός και εάν υπάρχει εσωτερική 
αιμορραγία ή έγκαυμα. 

7. Αντιτετανικός ορρός και προφυλακτική αντιμικροβιακή χορήγηση όταν 
υπάρχουν ανοικτά τραύματα. Οπωσδήποτε αντιτετανικός ορός στην 
κεραυνοπληξία. 

8.  Αντιμετώπιση σπασμών με αντισπασμωδικά φάρμακα. 
9. Εγκαύματα δέρματος: αργυρούχος σουλαφαδιαζίνη μετά τον καθαρισμό 

τους. 
10. Ανάταξη καταγμάτων, τοποθέτηση σε νάρθηκα. 
11. Συμβουλευτική εκτίμηση από Γενικό Χειρουργό, τα παιδιά με στοματικές 

βλάβες από ΩΡΛ ή Πλαστικό Χειρουργό, οι έγκυες από 
μαιευτήρα/Γυναικολόγο. Οι ασθενείς με σοβαρά εγκαύματα ή σοβαρές 
βλάβες νοσηλεύονται σε Μονάδα Εγκαυμάτων ή ΜΕΘ ανάλογα. 

12. Οι ασθενείς με ασαφές ιστορικό εισάγονται για νοσηλεία στο 
νοσοκομείο. 

13. Οι ασθενείς με έκθεση σε ρεύμα χαμηλής τάσης ή οικιακό (110-220 V), 
που έχουν φυσιολογικό ΗΚΓ και φυσιολογική κλινική εξέταση μπορούν 
να εξέλθουν από το νοσοκομείο, αφού λάβουν σχετικές οδηγίες.  
 

 

2. ΕΓΚΑΥΜΑ 
Τα εγκαύματα διακρίνονται σε θερμικά και χημικά. Οι κλινικές εκδηλώσεις 
ποικίλουν ανάλογα με το είδος και την έκταση του εγκαύματος. 
 
Κλινικές  εκδηλώσεις 
Τα εγκαύματα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την έκταση και το βάθος τους. Η 
έκταση του εγκαύματος υπολογίζεται ως το ποσοστό της σωματικής επιφάνειας 
σώματος (Body Surface Area, BSA) που είναι εγκαυματικό. Η πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τον υπολογισμό του ποσοστού εγκαυματικής 
επιφάνειας είναι για τους ενήλικες «ο κανόνας των 9» και ακριβέστερα για τα 
παιδιά, το τροποποιημένο διάγραμμα εγκαυμάτων των Lund και Browder (Πίνακας 
2, Εικόνα 1). 
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Πίνακας 2. Ποσοστά περιοχών ανάλογα με την ηλικία (έτη) για τον υπολογισμό της 
εγκαυματικής επιφάνειας σώματος (Body Surface Area, BSA) (Πηγή: French RJ. Θερμικά και 

χημικά εγκαύματα. Εγχειρίδιο Επείγουσας Ιατρικής, Μa OJ, Cline DM. American College of Emergency 
Μedicine, Βιβλιογραφική αναφορά Νο. 1) 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΕΤΗ) 

0 1 5 10 15 ΕΝΗΛΙΚΑΣ 

Α.  
Ήμισυ 
Κεφαλής 

9½ 8½ 6½ 5½ 4½ 3½ 

Β. 
Ήμισυ Κορμού 

2¾ 3¼ 4 4¼ 4½ 4¾ 

C. 
Ήμισυ Κνήμης 

2½ 2½ 2¾ 3 3¼ 3½ 

2ου ΒΑΘΜΟΥ:………… + 3ου ΒΑΘΜΟΥ…………… = ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ………. 

 
                                     ΕΝΗΛΙΚΕΣ                                                              ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ                                                                                                                
 
 
 

 
Εικόνα 1. «Ο κανόνας των 9» / διάγραμμα εγκαυμάτων των Lund και Browder για τον 
υπολογισμό του ποσοστού εγκαυματικής επιφάνειας σώματος (Body Surface Area, BSA) 
στους ενήλικες και τα παιδιά, το (French RJ. Θερμικά και Χημικά εγκαύματα. Κεφ 126, 
Εγχειρίδιο Επείγουσας Ιατρικής, Μa OJ, Cline DM. American College of Emergency Μedicine, 
Βιβλιογραφική αναφορά Νο. 1) 

 
 

Στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται η ταξινόμηση, η ονοματολογία, το βάθος και 
τα κλινικά χαρακτηριστικά των εγκαυμάτων. 
 
Πίνακας 3. Ταξινόμηση, ονοματολογία, βάθος και κλινικά χαρακτηριστικά των εγκαυμάτων. 
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Ταξινόμηση Παραδοσιακή 
ονοματολογία 
 

Βάθος Κλινικά χαρακτηριστικά 

Ερύθημα / Επιφανειακό 
 

Πρώτου βαθμού Επιδερμίδα Ερυθρό,  
κανονική υφή δέρματος 

Επιφανειακό-Μερικού 
βάθους 
 

Δευτέρου βαθμού Επιφανειακό,  χόριο Ερυθρό, με φυσαλίδες 
Οιδηματώδης υφή  

Βαθύ-Μερικού βάθους 
 

Δευτέρου βαθμού Βαθύ,  χόριο Ροζ έως Λευκό, 
Αυξημένου πάχους υφή 

Ολικού Βάθους Τρίτου βαθμού Επιδερμίδα και χόριο Λευκό, μαύρο, με υφή 
σαν δερμάτινο ρούχο 

Ολικού Βάθους Τετάρτου βαθμού Αφορά στον υποκείμενο 
υποδόριο ιστό, τένοντες, 
μυς, οστά 

Ποικίλει ανάλογα με τον 
εγκαυματικό ιστό 

 

 
Εργαστηριακές Εξετάσεις 

 Προσδιορισμός τύπου αίματος (Ομάδα/Rh) και διασταύρωση, ανάλυση 
αερίων αρτηριακού αίματος, γαλακτικό οξύ, κρεατινική κινάση (CK), γενική 
ούρων, γενική αίματος, έλεγχος πήξης, ηλεκτρολύτες, κρεατινίνη, γλυκόζη, 
INR / PTT, ΗΚΓ, hCG (σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία). Εφόσον 
υποψιαζόμαστε δηλητηρίαση από CO πρέπει να εξετάζουμε τα επίπεδα 
καρβοξυαιμοσφαιρίνης. 

 Η ακτινογραφία θώρακα μπορεί να είναι φυσιολογική.  

 Η βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο ινοπτικό βρογχοσκόπιο μπορεί να 
επιβεβαιώσει τη διάγνωση εισπνοής καπνού.  

 
Επείγουσα αρχική και περαιτέρω αντιμετώπιση 
Η φροντίδα αρχίζει από την τόπο του συμβάντος και συνεχίζεται στο ΤΕΠ.  

1. Βασική αρχή: Το άτομο με σοβαρά εγκαύματα πρέπει να εκτιμάται και 
αντιμετωπίζεται ως ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ. Η θνητότητα από κακώσεις που 
διαφεύγουν της προσοχής είναι σημαντική. 

2. Οξυγόνο 100%, με μάσκα αρχικά στον τόπο του συμβάντος και επί 
επικείμενης απόφραξης αεραγωγού με ενδοτραχειακή διασωλήνωση για 
προστασία του αεραγωγού. 

3. Τοποθέτηση 2 φλεβοκαθετήρων μεγάλου εύρους σε μη εγκαυματικές 
επιφάνειες.  

Η αρχική αναζωογόνηση με υγρά πραγματοποιείται με βάση τον τύπο του Parkland 
/ τροποποιημένος κατά Brooke (Πίνακας 4) και περιλαμβάνει χορήγηση διαλύματος  
Ringer’s Lactated 2-4 ml /kg/ανά εγκαυματικό ποσοστό επιφανείας σώματος 
(BSA)/24ωρο. Η μισή από την υπολογιζόμενη ποσότητα χορηγείται κατά τις πρώτες 
8 ώρες. Επισημαίνεται ότι: (α) το 24ωρο ξεκινάει από την στιγμή που έγινε το 
έγκαυμα και (β) το εγκαυματικό ποσοστό επιφανείας σώματος (Body Surface Area, 
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BSA) που χρησιμοποιείται σε αυτούς τους υπολογισμούς πρέπει να περιλαμβάνει 
μόνο εγκαύματα 2ου και 3ου βαθμού.  
 
Πίνακας 4. Τύπος Parkland (Baxter) ή τροποποιημένος Brooke για υπολογισμό του 
ελλείμματος και την αρχική χορήγηση διαλύματος Ringer’s Lactated κατά το 1ο 24ωρο. 
 

Τύπος Πρώτο Εικοσιτετράωρο 
(lactated Ringer) 

Parkland (Baxter) 4 mL/kg επί το ποσοστό προσβεβλημένης επιφάνειας σώματος 

Τροποποιημένος Brooke-ενήλικες 2 mL/kg επί το ποσοστό προσβεβλημένης επιφάνειας σώματος 

Τροποποιημένος Brooke-παιδιά 3 mL/kg επί το ποσοστό προσβεβλημένης επιφάνειας σώματος 

 1/2 το υπολογιζόμενου όγκου χορηγείται στις πρώτες 8 ώρες και το 
υπόλοιπο στις επόμενες 16 

 
 

4. Τοποθέτηση ουροκαθετήρα Folley. Στόχος είναι διούρηση 0.5-1 ml/kg/hr. 
5. Άλλοι παράγοντες που καθοδηγούν την αρχική αναζωογόνηση: 

συνειδησιακό επίπεδο, επαναπλήρωση τριχοειδών, αρτηριακή πίεση, 
καρδιακή συχνότητα, έλλειμμα βάσης. 

6. Εμβύθιση σε κρύο νερό ή εφαρμογή ψυχρών επιθεμάτων (απαγορεύεται 
πάγος πάνω στο έγκαυμα, κίνδυνος πρόκλησης ιστικής βλάβης-
κρυοπάγημα). Αποφυγή υποθερμίας στην περίπτωση ψύξης > 30 min. 

7. Αναλγησία: Μορφίνη ενδοφλεβίως (0,1 mg/kg iv), πρώιμα και 
τιτλοποιήσιμα.   

8. Φροντίδα εγκαύματος:  
-Μείζον έγκαυμα: Τοπικός καθαρισμός περιοχής με φυσιολογικό ορό αρχικά, 
επίδεσμοι αποστειρωμένοι. 
-Έλασσον έγκαυμα: Τοπικός καθαρισμός με φυσιολογικο ορό (NS 0,9%) ή 
νερό και ήπιο σαπούνι ή με αραιό διάλυμα αντισηπτικού.  
-Οι μεγάλες φλύκταινες (>2cm) αυτές σε κινητικές αρθρώσεις αναρροφώνται 
ή καθαρίζονται χειρουργικά. Οι μικρές φλύκταινες σε μη κινητές περιοχές 
παραμένουν ακέραιες.  
-Τοπική χρήση διαλύματος αργυρούχου σουλφαδιαζίνης 1% ή αλοιφή 
βακιτρακίνης ή τριπλού αντιβιοτικού (νεομυκίνη, πολυμυξίνη Β, 
ψευδαργυρούχο βακιτρακίνη). 
-Αεροστεγής κάλυψη των μερικού πάχους εγκαυμάτων για εκτός 
νοσοκομείου αντιμετώπιση.  

9. Αντιτετανικός ορός / ανοσοποίηση με βάση το ιστορικό. 
10. Αφαίρεση ρολογιών και κοσμημάτων. 
11. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου και κοιλιάς. 
12. Κριτήρια εισαγωγής σε Μονάδα Εγκαυμάτων (Πίνακας 5). 
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Πίνακας 5. Κριτήρια εισαγωγής σε Μονάδα Εγκαυμάτων, σύμφωνα με την Αμερικανική 
Εταιρεία Εγκαύματος (www.ameriburn.org) και (French RJ. Θερμικά και Χημικά εγκαύματα. 
Κεφ 126, Εγχειρίδιο Επείγουσας Ιατρικής, Μa OJ, Cline DM. American College of Emergency 
Μedicine, Βιβλιογραφική αναφορά Νο. 1) 

 
Εγκαύματα μερικού πάχους > 10% της συνολικής επιφάνειας σώματος. 

Εγκαύματα που περιλαμβάνουν: πρόσωπο, χέρια, πόδια, γεννητικά όργανα, περίναιο ή 
μείζονα εγκαύματα. 
3ου βαθμού εγκαύματα σε κάθε ηλικία 

Εγκαύματα από ηλεκτροπληξία ή κεραυνοπληξία 

Χημικά εγκαύματα 

Εισπνευστικά εγκαύματα 

Εγκαύματα σε ασθενείς με προϋπάρχοντα ιατρικά προβλήματα που θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν την έκβαση-νοσηρότητα & θνητότητα 

Παιδιά με εγκαύματα σε νοσοκομεία χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό ή εξοπλισμό 
για τη φροντίδα παιδιών 

Εγκαύματα σε ασθενείς που θα απαιτήσουν ειδικές κοινωνικές, συναισθηματικές ή 
μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις αποκατάστασης. 

 
Ειδικότερα: 
Εισπνευστικό έγκαυμα 
Το εισπνευστικό έγκαυμα συμβαίνει συχνότερα σε πυρκαγιές κυρίως σε κλειστούς 
χώρους και σε ασθενείς με μειωμένη νοητική κατάσταση (κατανάλωση αλκοόλ, 
κατάχρηση κατασταλτικών φαρμάκων, τραύμα κρανίου ή άνοια). Σε περίπτωση 
εισπνοής καπνού πρέπει να υποψιαζόμαστε τη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του 
άνθρακα (CO) στην οποία τα συμπτώματα είναι έμετοι, κεφαλαλγία, λήθαργος, 
σύγχυση και κώμα.  

Σε περιπτώσεις πυρκαγιών με πολυμερή προϊόντα που περιέχουν άζωτο, 
όπως μαλλί, μετάξι, πολυουρεθάνη, βινύλιο, κ.ά. πρέπει να υποψιαζόμαστε τη 
δηλητηρίαση από υδροκυάνιο. 

Οι βλάβες στο εισπνευστικό έγκαυμα μπορεί να αφορούν την ανώτερη και 
κατώτερη αναπνευστική οδό, λόγω της έκθεσης στη θερμότητα, τοξικά αέρια και 
εισπνεόμενα σωματίδια. Το οίδημα του ανώτερου αεραγωγού,  δευτερογενές από 
τη θερμική βλάβη, μπορεί να οδηγήσει σε οξεία απόφραξη των αεραγωγών. Ο 
καπνός μπορεί να φθάσει μέχρι τα τελικά βρογχιόλια και να προκαλέσει 
βρογχόσπασμο και οίδημα. Οι κλινικές ενδείξεις εισπνοής καπνού περιλαμβάνουν 
εγκαύματα στο πρόσωπο, καμένες τρίχες στη μύτη, αιθάλη στη μύτη και στο στόμα, 
βράγχος φωνής, ανθρακώδη πτύελα και εισπνευστικό συριγμό. Τα εγκαύματα στο 
κάτω μέρος του προσώπου και το λαιμό σχετίζονται με ταχεία ανάπτυξη οιδήματος 
των ανώτερων αεραγωγών και του λάρυγγα. Η απόφραξη του αεραγωγού μπορεί 
να επιδεινωθεί ταχύτατα.  

Η διάγνωση της βλάβης από εισπνοή γίνεται αρχικά από το ιστορικό και την 
κλινική εξέταση. Η ακτινογραφία θώρακα μπορεί να είναι φυσιολογική. Η 
βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο ινοπτικό βρογχοσκόπιο μπορεί να επιβεβαιώσει τη 
διάγνωση. Εφόσον υποψιαζόμαστε δηλητηρίαση από CO πρέπει να εξετάζουμε τα 
επίπεδα καρβοξυαιμοσφαιρίνης (ανάλυση αερίων αίματος). 

http://www.ameriburn.org/
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Ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη, χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και 
καρδιοπάθειας αυξάνουν τη νοσηρότητα και θνητότητα. Η θεραπεία με υπερβαρικό 
οξυγόνο χρησιμοποιείται σε σοβαρή δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα (CO). 
 

 
Χημικό έγκαυμα 
Οι κλινικές εκδηλώσεις των χημικών εγκαυμάτων  εξαρτώνται από τον τύπο της 
ουσίας, τη συγκέντρωση, τον όγκο και τη διάρκεια έκθεσης. Τα χημικά εγκαύματα 
μπορεί να είναι επιφανειακά ή ολικού πάχους. Η διάγνωση των χημικών 
εγκαυμάτων συνήθως γίνεται από το ιστορικό έκθεσης σε κάποιο χημικό 
παράγοντα. Η χρήση pH-μετρικού χαρτιού μπορεί να διακρίνει εάν πρόκειται για 
όξινο ή αλκαλικό παράγοντα. 

Τα περισσότερα οξέα προκαλούν ιστική νέκρωση από πήξη και αποξήρανση 
των πρωτεϊνών των επιφανειακών ιστών.  

Το υδροφθόριο (HF) διεισδύει γρήγορα στο δέρμα και προκαλεί άλγος και 
εν τω βάθει ιστική καταστροφή. Το άλγος μπορεί να εμφανιστεί καθυστερημένα 
μετά 12 ώρες από την έκθεση, ακόμη και χωρίς εμφανή σημεία εγκαύματος. Το 
δέρμα μπορεί να παρουσιάζει χαρακτηριστική κυανο-γκρίζα εμφάνιση 
περιβαλλόμενη από ερύθημα. 

Τα αλκάλεα προκαλούν νέκρωση από υγροποίηση, επιτρέποντας την δίοδο 
ιόντων υδροξυλίου στους εν τω βάθει ιστούς. Εμφανίζουν χαρακτηριστικές 
καφεοειδείς, ζελατινώδεις, μαλακές, εύθρυπτες εσχάρες. Η ανάφλεξη ενός στερεού 
εκρηκτικού υλικού (π.χ. οξείδιο Να) μπορεί να προκαλέσει εξώθερμη αντίδραση 
κατά την οποία σχηματίζονται διαβρωτικά παραπροϊόντα (π.χ. υδροξείδιο Να , 
ΗΝΟ3

- , αμμωνία) που οδηγούν στο σχηματισμό φυσσαλίδων, υπεύθυνων για 
πρόκληση θερμικού και συνάμα χημικού εγκαύματος. 

Ειδικότερα, τα χημικά εγκαύματα του οφθαλμού συνιστούν ένα 
παραγματικά οφθαλμολογικό επείγον, με πόνο, δακρύρροια, ερυθρότητα με 
αλλοιώσεις στον επιπεφυκότα, την ίριδα και το φακό. 

Τα δακρυγόνα (χλωροακετοφαίνη, χλωροβενζυλιδενε-μαλονιτρύλιο, η 
δεβενζοξαζεπίνη και το τριχλωρονιτρομεθάνιο – pepper mace) μπορεί να 
προκαλέσουν ερεθισμό οφθαλμών, βλεννογόνων και αναπνευστικού. 

 
Συστηματική τοξικότητα 
Εκδηλώσεις συστηματικής τοξικότητας μπορεί να προκύψει από επαφή με 
ορισμένες ουσίες, οι οποίες είναι οι εξής: 
(α) Οξέα: οξέωση, υπόταση, κυκλοφορική κατέρρειψη. 
(β) Υδροφθόριο:  υπασβεστιαιμία, υπομαγνησιαιμία, υπερκαλιαιμία, καρδιακές 
αρρυθμίες, αιφνίδιος θάνατος. 
(γ) Οξύ δεψικό, φορμικό και χρωμικό: ηπατική νέκρωση, νεφροτοξικότητα. 
(δ) Φαινόλη και κρεοζόλη: μεθαιμοσφαιριναιμία, μαζική αιμόλυση, πολυοργανική 
ανεπάρκεια. 

 

Επείγουσα και περαιτέρω αντιμετώπιση χημικού εγκαύματος 
1. 1η προτεραιότητα: η άμεση διακοπή της εγκαυματικής διαδικασίας, 

αφαίρεση ενδυμάτων, άμεση έκπλυση δέρματος. Τα ξηρά χημικά σωματίδια 
αφαιρούνται πριν την έκπλυση. Τα στοιχειακά μεταλλικά υλικά (νάτριο, 
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λίθιο, ασβέστιο, μαγνήσιο) μπορεί να αναφλεγούν αυτόματα όταν εκτεθούν 
στον αέρα, ενώ τα καιόμενα σωματίδια αυτών πρέπει να καλύοτονται με 
ορυκτέλαιο ή να σβήνονται με πυροσβεστήρα τύπου D. 

2. Οφθαλμικό έγκαυμα από οξέα, αλκάλεα ή δακρυγόνα: προηγείται η άμεση 
πλύση με 2 lit φυσιολογικού ορού (NS 0.9%) για τουλάχιστον επί 1 ώρα. 
Ακολουθεί η οφθαλμολογική εξέταση. 

3. Η φαινόλη και τα φαινολικά παράγωγα: άμεση πλύση με νερό. Εάν αυτά 
έχουν παγιδευτεί σε νεκρωτική εσχάρα χρειάζεται καθαρισμός με διάλυμα 
πολύ-αιθυλενογλυκόλης (PEG 300 ή 400), γλυκερόλης ή ισο-προπυλ-
αλκοόλης. 

4. Μετά τα αρχικά μέτρα, η θεραπεία της συστηματικής τοξικότητας είναι 
παρόμοια με αυτήν των θερμικών εγκαυμάτων, δηλ. περιλαμβάνει 
αναζωογόνηση με χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως και ανοσοπροφύλαξη 
κατά του τετάνου. 

 
 

3. ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ 
 
Η διάγνωση της υποθερμίας τίθεται όταν η θερμοκρασία του πυρήνα σώματος 
είναι <35 °C. Η απώλεια θερμότητας και η επέλευση υποθερμίας είναι ταχύτερη και 
σοβαρότερη όταν συνυπάρχουν παράγοντες κινδύνου: κατανάλωση αλκοόλ, 
απίσχναση, ψυχιατρική νόσος και μεγάλη ηλικία.  
  
Κλινική εικόνα 
Το ιστορικό και η φυσική εξέταση βοηθούν στην αξιολόγηση της κλινικής εικόνας 
επί υποθερμίας. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει υποκείμενα νοσήματα που 
μπορεί να οδηγήσουν σε υποθερμία, όπως υποθυρεοειδισμός, ανεπάρκεια 
επινεφριδίων, δυσλειτουργία ΚΝΣ, λοίμωξη-σήψη, φαρμακευτική τοξικότητα και 
διαταραχές μεταβολισμού.  

Η ταξινόμηση της υποθερμίας ανάλογα με τη βαρύτητα και τις κλινικές 
εκδηλώσεις παρουσιάζεται στον Πίνακα 6. 
 
Εργαστηριακές έλεγχος 
• Βιοχημικός: έλεγχος ηπατικής λειτουργίας (ALP, ALT, AST, χολερυθρίνη) 
• Λιπάση / αμυλάση 
• Γενική Ούρων 
• -hCG (σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία) 
• Γαλακτικό οξύ 
• Ηλεκτρολύτες, κρεατινίνη, γλυκόζη 

• Γενική αίματος, INR / PTT 

• Ακτινογραφία θώρακος (εάν υπάρχει υποψία πνευμονικού οιδήματος ή 
πνευμονίας) 

• Τροπονίνη 
• ΗΚΓ 
 
 
 



344 
 

Πίνακας 6. Ταξινόμηση της υποθερμίας ανάλογα με τη βαρύτητα και τις κλινικές 
εκδηλώσεις. 
 

Βαρύτητα Θερμοκρασία  

Ήπια (Στάδιο Ι) 32-34.9ºC  Ταχύπνια, ταχυκαρδία, αταξία, 
δυσαρθρία, ρίγος 

Μέτρια (Στάδιο ΙΙ) 28-31.9ºC  Απώλεια ρίγους, δυσρυθμίες, 
κύματα Osborne (J) στο ΗΚΓ, 
μειωμένο επίπεδο συνείδησης, 
συγχητική συμπεριφορά, μυϊκή 
ακαμψία, διεσταλμένες κόρες 

Σοβαρή (Στάδιο ΙΙΙ) <28ºC  κώμα, υπόταση, οξέωση, κοιλιακή 
μαρμαρυγή, αστάθεια, άπνοια 

 

 
Επείγουσα και περαιτέρω αντιμετώπιση της υποθερμίας 
1. Αρχική αναζωογόνηση: εξασφάλιση αεραγωγού-αναπνοής-κυκλοφορίας κατά 

«ΑBC».  
2. Επαναθέρμανση  

Οι τεχνικές επαναθέρμανσης περιλαμβάνουν:  
(i) Την παθητική επαναθέρμανση (θερμαντικές κουβέρτες, σύστημα 

θερμαινόμενου αέρα). 
(ii)        Την ενεργητική εξωτερική επαναθέρμανση  
(ii) Την ενεργητική επαναθέρμανση του πυρήνα.  

3.     Διαχείριση υποθερμίας 
(α) Ήπια υποθερμία: απομάκρυνση από το ψυχρό περιβάλλον και παθητική 
επαναθέρμανση.  
(β) Σοβαρή υποθερμία: απαιτεί συνεχές monitoring ΑΠ/καρδιακός 
ρυθμός/συχνότητα, SpO2 με παλμικό οξύμετρο, μέτρηση θερμοκρασίας 
πυρήνα (θερμόμετρο ορθού ή οισοφάγου ή ουροδόχου κύστεως).  

4.      Υποστήριξη της καρδιο-αναπνευστικής λειτουργίας. 
Ειδικότερα: 
 
Ήπια  Υποθερμία 
-Παθητική επαναθέρμανση για να αποφευχθεί περαιτέρω απώλεια θερμότητας. Οι 
αιμοδυναμικά σταθεροί ασθενείς μπορούν να επαναθερμανθούν τοπικά 
χρησιμοποιώντας ένα ζεστό περιβάλλον, παροχή στεγνών ενδυμάτων, ζεστές 
κουβέρτες, ζεστά ροφήματα με γλυκόζη.  
-Ασθενείς με  τραυματισμούς ή σημαντικές ιατρικές συν-νοσηρότητες πρέπει να 
μεταφερθούν στο πλησιέστερο κατάλληλο νοσοκομείο και να υποβληθούν σε 
διαχείριση σύμφωνα με τις οδηγίες του σταδίου ΙΙ. 
 
Μέτρια και Σοβαρή Υποθερμία 
-Επιλογές ανάλογα με την κλινική εικόνα. 
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-Απαιτείται προσεκτικός χειρισμός, για πρόληψη περαιτέρω απώλειας θερμότητας 
και ενεργός εξωτερική κι εσωτερική επαναθέρμανση ως εξής:  
 
• Ενεργός εξωτερική θέρμανση 
- Περιλαμβάνει τη χρήση καλυμμάτων θερμαινόμενου αέρα ή θερμό λουτρό. 
- Στόχος: η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1-3ºC/h 
-  Ασφαλέστερο είναι να γίνεται σε συνδυασμό με την ενεργό επαναθέρμανση του 
πυρήνα. 
Προσοχή στο φαινόμενο «afterdrop», κατά το οποίο, η θέρμανση των άκρων 
προκαλεί αγγειοδιαστολή και μετακίνηση ψυχρού αίματος από τα άκρα προς τον 
πυρήνα, με αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασία του πυρήνα που μπορεί να 
οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή.  
 
• Ενεργός επαναθέρμανση του πυρήνα 
- Σε ασθενείς με θερμοκρασία πυρήνα <32,2 °C ή / και με καρδιαγγειακή αστάθεια, 
με την ενεργό επαναθέρμανση αποφεύγεται το φαινόμενο «afterdrop». 
- Χορήγηση θερμών (41οC) υγρών διαλυμάτων ενδοφλεβίως.  
- Χορήγηση θερμού έφυγρου οξυγόνου. 
- Πλύση με ζεστά υγρά: ουροδόχου κύστεως/στομάχου/περιτοναϊκή πλύση 
/υπεζωκοτική πλύση. 
 
Διαχείριση καρδιακής ανακοπής στον υποθερμικό ασθενή 
• Προσεκτική τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για πρόληψη 
κοιλιακής μαρμαρυγής. 
• Ελέγξτε τους σφυγμούς για τουλάχιστον 1min: μπορεί να υπάρχει πολύ αργή 
βραδυκαρδία. 
• Εάν υπάρχει σφυγμός (ακόμη και πολύ αργός) ΜΗΝ κάνετε ΚΑΡΠΑ. 
• Σε περίπτωση κοιλιακής μαρμαρυγής απινιδώστε έως και 3 φορές, αν η 
θερμοκρασία του πυρήνα <30 °C. Η κοιλιακή μαρμαρυγή είναι συνήθως ανθεκτική 
στην απινίδωση μέχρι να αυξηθεί η θερμοκρασία > 30 °C. 

 Η επαναθέρμανση με σύστημα καρδιοπνευμονικής παράκαμψης 
(εξωσωματικής κυκλοφορίας εφόσον είναι διαθέσιμη) είναι η πιο αποτελεσματική 
μέθοδος για τον σοβαρά υποθερμικό ασθενή που βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή. 
Επί μη δυνατότητας  εφαρμογής της, η ανοικτή θωρακοτομή και πραγματοποίηση 
εσωτερικών καρδιακών μαλάξεων αποτελεί εναλλακτική λύση. 

 Διασωλήνωση τραχείας εάν απαιτείται, και εφαρμογή μηχανικού αερισμού 
με ζεστό, έφυγρο Ο2. 
• Τα φάρμακα (αγγειοσυσταλτικά, αντιαρρυθμικά) ενδέχεται να μην είναι 
αποτελεσματικά σε χαμηλές θερμοκρασίες (μπορείτε να δοκιμάσει μία δόση). 
• Ο κεντρικός στόχος της θεραπείας είναι η επαναθέρμανση. 

 Σε ασθενείς με ιστορικό αλκοολισμού χορήγηση θειαμίνης (100 mg iv / im)  

 Επί υπογλυκαιμίας με σακχαρούχο διάλυμα 50% (50-100 ml iv) και 
παρακολούθηση επιπέδων σακχάρου στο αίμα. 

 Επί υποψίας υποθυρεοειδισμού ή επινεφριδικής ανεπάρκειας χορήγηση 
θυροξίνης και υδροκορτιζόνης (100 mg iv) αντίστοιχα. 
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Κρυοπαγήματα 
Τα κρυοπαγήματα προκύπτουν από την ψύξη των ιστών σε υγρό περιβάλλον 
(βροχή, χιόνι, κ.λπ.) για ώρες ή ημέρες. Τα κρυοπαγήματα 1ου και 2ου βαθμού είναι 
επιφανειακές βλάβες που εκδηλώνονται με ερύθημα, οίδημα, εικόνα εγκαύματος, 
φλύκταινες (2ου βαθμού). Τα κρυοπαγήματα 3ου βαθμού είναι βαθύτερη βλάβη που 
περιλαμβάνει όλες τις στιβάδες του δέρματος και του υποδορίου.  Τα 
κρυοπαγήματα 4ου βαθμού  περιλαμβάνουν το υποδόριο, μυς, τένοντες και οστά. Οι 
ασθενείς προσέρχονται με ιστούς κυανωτικούς χωρίς αισθητικότητα, που μπορεί να 
εμφανίζουν αιμορραγικές φλύκταινες και νέκρωση του δέρματος. Στη συνέχεια, οι 
ιστοί μπορεί να εμφανίζονται μουμιοποιημένοι. 
 Η θεραπευτική αντιμετώπιση των κρυοπαγημάτων παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 7. 
 
Πίνακας 7. Θεραπευτική αντιμετώπιση των κρυοπαγημάτων (Hoffmann ME. 
Κρυοπαγήματα και Υποθερμία. Κεφ 119, Εγχειρίδιο Επείγουσας Ιατρικής, Μa OJ, Cline DM. 
American College of Emergency Μedicine, Βιβλιογραφική αναφορά Νο. 1) 

 

Απόψυξη 
- Σε λουτρό με θερμό νερό (40o - 42οC) για 10-30 min, έως ότου το άκρο να 

αποκτήσει ελαστικότητα και να γίνει ερυθηματώδες. 
- Αναλγησία: παρεντερική χορήγηση οπιοειδών (π.χ. μορφίνη 0,1 mg/kg iv) 

Μετά την απόψυξη 
- Χειρουργικός καθαρισμός των καθαρών φλυκταινών. 
- Διατηρούμε ανέπαφες τις αιμορραγικές φλύκταινες. 
- Καλύπτουμε την περιοχή της βλάβης και τις φλύκταινες με προστατευτική / 

επουλωτική κρέμα (π.χ. aloe vera) 
- Αντιτετανικός ορός / ανοσοποίηση έναντι τετάνου 
- Ιβουπροφαίνη 12 mg/kg/d, σε διηρημένες δόσεις 
- Προσταγλανδίνη Ε1, 20 μg per os, 3 φορές την ημέρα 
- Έναρξη καθημερινής υδροθεραπείας 

 
 

4. ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ 
Η θερμική εξάντληση είναι κλινικό σύνδρομο που προκύπτει από την έκθεση σε 
αυξημένες θερμοκρασίες. Η θερμοπληξία όμως, είναι κατάσταση απειλητική για τη 
ζωή και οφείλεται στη δυσλειτουργία του θερμορυθμιστικού μηχανισμού 
(αδυναμία προσαρμογής του ασθενούς όταν εκτίθεται σε περιβάλλον αυξημένης 
θερμοκρασίας - θερμικό stress) και εμφανίζεται υπό 2 μορφές: (α) την κλασσική 
μορφή προκαλούμενη από την έκθεση σε θερμό περιβάλλον και (β) την 
προκαλούμενη από έντονη φυσική άσκηση ή κόπωση. Στον Πίνακα 8 
παρουσιάζονται τα είδη, τα κλινικά χαρακτηριστικά και η θεραπευτική 
αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών. 
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Πίνακας 8. Είδη, κλινικά χαρακτηριστικά και η θεραπευτική αντιμετώπιση των 
διαταραχών θερμότητας (Tran TP. Επείγοντα που προέχονται από αύξηση της 
θερμότητας. Κεφ 120, Εγχειρίδιο Επείγουσας Ιατρικής, Μa OJ, Cline DM. American College of 
Emergency Μedicine, Βιβλιογραφική αναφορά Νο. 1) 

 
 

 Θερμική Εξάντληση  Κλασσική Θερμοπληξία Θερμοπληξία μετά από 
κόπωση 

Κλινικά 
Χαρακτηριστικά 

Μη ειδική αδιαθεσία, 
κεφαλαλγία, κόπωση 
Θερμοκρασία σώματος <40,5ºC 
(συνήθως φυσιολογική)  
Χωρίς κώμα ή σπασμούς 
Αφυδάτωση (ταχυκαρδία, 
ορθοστατική υπόταση) 
 

Έκθεση σε θερμό 
περιβάλλον  
-ασθενείς συχνά ευπαθείς  
-Ξηρό, ζεστό δέρμα 
Θερμοκρασία συνήθως> 
40.5ºC 
Μεταβολή επιπέδου 
συνείδησης, σπασμοί, 
παραλήρημα ή κώμα 
Πιθανή ραβδομυόλυση, 
ανεπάρκεια πολλών 
οργάνων 
-συχνά παρατηρούνται 
υψηλά επίπεδα 
τρανσαμινασών 
 

Εμφανίζεται επί υψηλής 
ενδογενούς παραγωγής 
θερμότητας (π.χ. άσκηση) 
που υπερβαίνει τους 
ομοιοστατικούς 
μηχανισμούς 
-ασθενείς συχνά νεότεροι, 
πιο αθλητικοί -έφυγρο 
δέρμα  
-Υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά παρόμοια 
με την κλασική 
θερμοπληξία, αλλά 
μπορεί επίσης να έχουν 
διάχυτη ενδαγγειακή 
πήξη, οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια, 
ραβδομυόλυση, έντονη 
γαλακτική οξέωση 

Θεραπεία -Τοποθέτηση του ασθενούς σε 
δροσερό μέρος  
-χορήγηση δροσερών υγρών 
και άλατος 
- Αν ο ασθενής δεν είναι σε 
θέση να λάβει υγρά από του 
στόματος επιβάλλεται η 
μεταφορά στο νοσοκομείο για 
ενδοφλέβια χορήγηση υγρών  
και έλεγχο ηλεκτρολυτών 

- Ταχεία μείωση της 
θερμοκρασίας σώματος  
-τοποθέτηση ασθενούς σε 
δροσερό μέρος 
-ψεκασμός με δροσερό 
νερό  
-τοποθέτηση κοντά σε  
ανεμιστήρα.  
- παγοκύστεις στις 
μασχάλες και τη 
βουβωνική χώρα 
- Στενή παρακολούθηση 
της θερμοκρασίας 
σώματος  
-Διασφάλιση αεραγωγού  
- Ψυχρά ενδοφλέβια υγρά 
εάν εξακολουθεί η 
υπόταση μετά την 
παραπάνω θεραπεία 
-Αποφυγή β-αγωνιστών 
(π.χ. επινεφρίνη),  
αγγειοσυσπαστικών και 
τα αντιπυρετικών. 
-Αντιμετώπιση σπασμών 
με βενζοδιαζεpίνη iv 
-Αντιμετώπιση της 

Ταχεία μείωση της 
θερμοκρασίας σώματος  
-τοποθέτηση ασθενούς σε 
δροσερό μέρος 
-ψεκασμός με νερό -
τοποθέτηση κοντά σε  
ανεμιστήρα.  
-σακούλες με πάγο στις 
μασχάλες και τη 
βουβωνική περιοχή 
Παρακολουθήστε στενά 
τη θερμοκρασία του 
σώματος  
-Διασφαλίστε τον 
αεραγωγό  
Κρύα ενδοφλέβια υγρά 
-Στόχος  εάν 
εξακολουθείτε να είστε 
υποτασικοί μετά την 
παραπάνω θεραπεία 
Αποφύγετε τους β-
αγωνιστές (π.χ. 
επινεφρίνη), την 
περιφερική 
αγγειοσυστολή και τα 
αντιπυρετικά 
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 Θερμική Εξάντληση  Κλασσική Θερμοπληξία Θερμοπληξία μετά από 
κόπωση 

ραβδομυόλυσης και 
υπερκαλιαιμίας. 
-Εισαγωγή σε ΜΕΘ 

 

Εάν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται σχετικά γρήγορα στις θεραπείες ψύξης, 
εξετάστε άλλες πιθανές αιτιολογίες υπερπυρεξίας, όπως μηνιγγίτιδα, θυρεοτοξική 
καταιγίδα, δηλητηρίαση από αντιχολινεργικά, τρομώδες παραλίρημα (delirium 
tremens), λοιμώξεις, 
ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων (συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεων 
φαρμάκων). 
 

Οι διαταραχές θερμότητας μπορούν να περιλαμβάνουν, πέραν των 
ανωτέρω, ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων όπως:  

o Θερμική συγκοπή: έλλειμα ενδαγγειακού όγκου, περιφερική 
αγγειοδιαστολή, μείωση αγγειοκινητικού τόνου, συχνότερα σε 
ηλικιωμένους. 

o Θερμικές κράμπες: επώδυνοι σπασμοί μυών, υπονατριαιμία εξ αραιώσεως 
λόγω κατανάλωσης υπότονων υγρών, συνήθως σε αθλητές. 

o Θερμικός τέτανος: λόγω αναπνευστικής αλκάλωσης σε υπεραερισμό από 
έντονο stress. 

o Θερμικό ερύθημα (θερμικός κνησμός): κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα. 
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5. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΔΥΣΗ –  
ΝΟΣΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΔΥΤΩΝ) 

 
Κλινική εικόνα 

 Βαροτραύμα 
Το βαροτραύμα συνιστά τη συνηθέστερη επιπλοκή των καταδύσεων. Διακρίνεται 
ως εξής: 
(α) Βαροτραύμα κατά την κάθοδο 
To βαροτραύμα είναι η πιο συχνή επιπλοκή που σχετίζεται με την κατάδυση και 
προκαλείται από τα άμεσα μηχανικά αποτελέσματα της πίεσης, καθώς οι γεμάτες 
με αέρια κοιλότητες του σώματος συστέλλονται με την πίεση.  

Το βαροτραύμα του μέσου ωτός είναι η πιο συχνή μορφή (δευτερογενής λόγω 
της απόφραξης της ευσταχιανής σάλπιγγας κατά την κάθοδο). Εάν η κατάδυση 
συνεχιστεί ή η πίεση δεν εξισορροπηθεί, το τύμπανο του ωτός ρήγνυται και ο δύτης 
μπορεί να έχει την αίσθηση ότι φυσσαλίδες αέρα εγκαταλείπουν το αυτί του, έχει 
πόνο, ίλιγγο, ναυτία και ήπια βαρυκοϊα. Εάν κατά την κάθοδο υπάρξει απόφραξη 
των παραρρινίων  κόλπων, μπορεί να παρατηρηθεί άλγος, επίσταξη ή και 
αιμορραγία από το μετωπιαίο κόλπο, το ιγμόρειο άντρο ή τον επιπεφυκότα.   

Το βαροτραύμα του έσω ωτός αποτελεί σπανιότερη, αλλά σοβαρότερη 
επιπλοκή της κατάδυσης και συμβαίνει κατά την ταχεία κάθοδο, όταν ο δύτης κάνει 
έντονο χειρισμό Valsava, όπου αντί να γίνει ρήξη τυμπάνου, η πίεση επιφέρει 
σοβαρή βλάβη των δομών του έσω ωτός, με αποτέλεσμα εμβοές, ίλιγγο, 
νευροαισθητήρια βαρυκοϊα, ναυτία και έμετο.  

 
(β) Βαροτραύμα κατά την άνοδο 
Το βαροτραύμα κατά την άνοδο οφείλεται στη διόγκωση των αερίων που υπάρχουν 
στις κοιλότητες. Μπορεί να προκληθεί ρήξη τυμπάνου και παραρρινίων κόλπων, 
ίλιγγος, θραύση των σφραγισμάτων δοντιών, επιγαστραλγία, κωλικοί, ερυγές, 
έμετος,μέχρι και ρήξη στομάχου.  
 
(γ) Πνευμονικό βαροτραύμα 
Το  σύνδρομο υπερπίεσης των πνευμόνων (ΣΥΠΠ) μπορεί να συμβεί κατά την 
άνοδο με αποτέλεσμα εμφάνιση υποδορίου εμφυσήματος ή εμφυσήματος 
μεσοθωρακίου. Η συνήθης αιτία του ΣΥΠΠ είναι η ταχεία άνοδος χωρίς εκπνοή. Σε 
σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να συμβεί πνευμοθώρακας και συγκοπτικό επεισόδιο.  

Η εμβολή αέρα είναι η πιο σοβαρή μορφή πνευμονικού βαροτραύματος, καθώς 
φυσαλίδες αέρα μπορεί να εισέλθουν στην πνευμονική φλεβική κυκλοφορία και να 
προκαλέσουν εμβολή αέρα στις εγκεφαλικές αρτηρίες. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν 
ο δύτης βγαίνει στην επιφάνεια μετά από ταχεία άνοδο και μπορεί να προκαλέσει  
άμεση άπνοια και θάνατο. Εάν ο δύτης επιζήσει αυτής της οξείας προσβολής, 
περίπου 1 ώρα από την κατάδυση, μπορεί να εμφανίσει συγκοπτικό επεισόδιο, 
σπασμούς, ημιπληγία, και σε ελαφρότερες περιπτώσεις αποπροσανατολισμό, 
σύγχυση, ίλιγγο, αισθητικές διαταραχές. 
 

 Νόσος Αποσυμπίεσης (ΝΑ)ή Νόσος των Δυτών 
Η ΝΑ δεν αποτελεί μορφή βαροτραύματος. Οφείλεται στο σχηματισμό φυσαλίδων 
αέρα, λόγω της διαπήδυσης των αερίων που βρίσκονται στο αίμα και τους ιστούς, 
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από την υγρή στην αέρια φάση, όταν η άνοδος στην επιφάνεια γίνει ταχέως χωρίς 
να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για αποσυμπίεση. Η ΝΑ παρατηρείται συνήθως σε 
δύτες που χρησιμοποιούν αναπνευστικές συσκευές  χωρίς κριτήρια ασφαλούς 
κατάδυσης. Το ένοχο αέριο στις περιπτώσεις αυτές είναι το άζωτο. Η ΝΑ είναι 
πολυοργανική διαταραχή που προκαλείται από τις έμεσες επιδράσεις των 
φυσαλίδων αζώτου στην κυκλοφορία και τα κύτταρα, καθώς και στις δευτερογενείς 
φλεγμονώδεις αντιδράσεις και την ενεργοποίηση των μηχανισμών πήξης.  

Διακρίνεται σε ΝΑ τύπου Ι (μόνο άλγος, περιλαμβάνει τις αρθρώσεις, τα άκρα 
και ορισμένες φορές το δέρμα που εμφανίζει μωβ κηλίδες). Η ΝΑ τύπου ΙΙ είναι η 
σοβαρότερη μορφή και περιλαμβάνει το ΚΝΣ, τη σπονδυλική στήλη, το αιθουσαίο ν. 
και κάποιες φορές και το καρδιαγγειακό. Εκδηλώνεται με αστάθεια βαδίσματος και 
αίσθημα πνιγμονής. Τα συμπτώματα αυτά δεν μπορούν συχνά να διαχωριστούν 
από το βαροτραύμα και αναφέρονται με τον κοινό όρο ως Νόσος Αποσυμπίεσης. Η 
ΝΑ τύπου ΙΙ μπορεί να παρουσιαστεί με ακαθόριστες ανομοιόμορφες 
παραισθησίες, αταξία, δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστεως, μερική παράλυση, 
και όταν εμπλέκεται ο πνεύμονας (πνευμονική ΝΑ), με βήχα, αιμόπτυση, δύσπνοια, 
οπισθοστερνικό θωρακικό άλγος. Η αιθουσαία μορφή ΝΑ μπορεί να διαγνωσθεί ως 
βαροτραύμα του έσω ωτός και να εκδηλωθεί με ίλιγγο, απώλεια ακοής, εμβοές και 
απώλεια ισορροπίας. 

 
Διαφορική διάγνωση 

Ιστορικό: Ο χρόνος έναρξης των συμπτωμάτων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της 
κατάδυσης (βάθος, διάρκεια, αριθμός επιχειρήσεων, στοιχεία ανόδου και καθόδου) 
είναι τα πιο χρήσιμα στοιχεία του ιστορικού για τη διάκριση της ΝΑ από άλλες 
διαταραχές. Κατά την κάθοδο πιο συχνά είναι τα σύνδρομα συμπίεσης, ενώ κατά 
την άνοδο το βαροτραύμα ή ο ίλιγγος από διαφορετικές πιέσεις. Η σοβαρή ΝΑ 
μπορεί να δώσει συμπτώματα κατά την άνοδο. 
 Με έναρξη συμπτωμάτων εντός 10 min από την ανάδυση, υποψιαζόμαστε 
εμβολή αέρα. Το ΣΥΠΠ και άλλες μορφές βαροτραύματος παρουσιάζονται σε 
σύντομο χρόνο μετά την ανάδυση. Η ΝΑ ενώ είναι λιγότερο καταστροφική αρχικά, 
τα σοβαρά συμπτώματα εμφανίζονται μετά από 1-6 ώρες, αλλά μπορεί και μέχρι 
48 ώρες μετά την ανάδυση. Διαφορική διάγνωση από άλλες παθολογικές 
καταστάσεις είναι αναγκαία. Στη διαφορική διάγνωση μπορεί να συμβάλλει η 
δοκιμασία πίεσης σε θάλαμο υπερβαρικής πίεσης, που μπορεί να οδηγήσει και σε 
θεαματική βελτίωση των συμπτωμάτων που οφείλονται σε ΝΑ. 
 
Επείγουσα και περαιτέρω αντιμετώπιση 

 Προσοχή στην εξασφάλιση αεραγωγού-αναπνοής-κυκλφορίας (“ABC”). 
Χορήγηση οξυγόνου με υψηλή ροή (συσκευή για ρινική χορήγηση οξυγόνου 
με High Flow). 

 Ύπτια θέση ασθενούς επί υποψίας εμβολής αέρα.  
 Θεραπεία σε θάλαμο αποσυμπίεσης επί υποψίας ΝΑ ή εμβολής αέρα όσο το 

δυνατόν νωρίτερα. Αεροδιακομιδή σε ύψος χαμηλότερο των 1.000 ποδών ή 
με κατάλληλο αεροσκάφος που να μπορεί να διατηρήσει πίεση 1 Atm.  

 Αποκατάσταση ενδαγγειακού όγκου υγρών με iv χορήγηση διαλύματος (οι 
περισσότεροι ασθενείς με ΝΑ). 
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 Φάρμακα κατά ναυτίας, εμέτου, αναλγητικά, αντιβιοτικά σε ρήξη 
τυμπανικής μεμβράνης.  

 ΩΡΛ εκτίμηση. 
 Αντιμετώπιση πνευμοθώρακα. 

 

 
6. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΑΡ’ ΟΛΙΓΟΝ ΠΝΙΓΜΟΥ 

Αφορά σε άτομα που έχουν επιβιώσει μετά από επεισόδιο εμβύθισης στο νερό. Η 
πρόγνωση εξαρτάται από το βαθμό βλάβης των πνευμόνων και του ΚΝΣ και γι΄αυτό 
το λόγο, από την πρώϊμη διάσωση και αναζωογόνηση. 
 
Κλινικές εκδηλώσεις 
Ο ξηρός πνιγμός οφείλεται στον λαρυγγόσπασμο και χαρακτηρίζεται από υποξαιμία 
και νευρολογική βλάβη ποικίλου βαθμού.  

Ο υγρός πνιγμός οφείλεται στην είσοδο νερού στους πνεύμονες, που προκαλεί 
διαταραχή του επιφανειοδραστικού παράγοντα με συνέπεια την εμφάνιση 
ατελεκτασιών στον πνεύμονα, διαταραχή της ανταλλαγής των αερίων και της 
σχέσης αερισμού/αιμάτωσης. Μπορεί να προκληθεί οξύ μη καρδιογενές 
πνευμονικό οίδημα, διαταραχή συνειδησιακού επιπέδου μέχρι και κώμα, 
υποθερμία, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη και συνήθως στα παιδιά με εμβύθιση σε 
γλυκό νερό μπορεί να παρατηρηθεί υπονατριαιμία εξ αραιώσεως και σπασμοί. 

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει αίτια που ευθύνονται για την πρόκληση 
πνιγμού (συγκοπτικά επεισόδια, καρδιακή νόσος (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, 
αρρυθμίες), υπογλυκαιμία, κάκωση σπονδυλικής στήλης, επιληψία, σπασμοί,  κ.λπ.) 
 
Εργαστηριακά ευρήματα 
Μπορεί να περιλαμβάνουν μεταβολική οξέωση, διαταραχές ηλεκτρολυτών, 
υποξαιμία, αιμοσφαιρινουρία ή μυοσφαιρινουρία. Μαζική αιμόλυση μπορεί να 
παρατηρηθεί επί εισρόφησης μεγάλης ποσότητας νερού. Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη 
είναι σπάνια. Η ακτινογραφία θώρακα και η ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος 
βοηθούν σημαντικά στη διάγνωση.  

 
Επείγουσα και περαιτέρω αντιμετώπιση 

 Ιστορικό και φυσική εξέταση. 

 Διαχείριση αεραγωγού-αναπνοής-κυκλοφορίας κατά «ABC». 

 Σταθεροποίηση σπονδυλικής στήλης (ατυχήματα σε καταδύσεις ή σε άγνωστο 
ιστορικό). 

 Χορήγηση θερμού διαλύματος NaCl 0.9% ενδοφλεβίως. 

 Χορήγηση οξυγόνου, εφαρμογή μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής εφόσον 
χρειάζεται. 

 Προσοχή στα παιδιά με σύνδρομο παρ’ ολίγον πνιγμού σε γλυκό νερό, μπορεί να 
αναπτύξουν υπονατριαιμία εξ αραιώσεως και σπασμούς, που ελέγχονται εύκολα 
με διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών.  

 Αναζωογόνηση εγκεφάλου: μαννιτόλη, διουρητικά αγκύλης, περιορισμός 
χορήγησης υγρών, μηχανικός αερισμός, ελεγχόμενη υποθερμία, βαρβιτουρικό 
κώμα, monitoring ενδοκράνιας πίεσης (δεν φαίνεται να αποδίδουν σημαντικά) 
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7. ΔΗΓΜΑΤΑ ΟΦΕΩΝ ΚΑΙ ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΩΝ 
 
Φίδια 
Στην Ελλάδα τα πιο δηλητηριώδη φίδια είναι εκείνα της οικογένειας Viperidae 
(οχιές). Το V. ammodytes είναι το πιο συνηθισμένο φίδι σε όλα τα μέρη της χώρας 
και είναι υπεύθυνη για τη συντριπτική πλειοψηφία δηγμάτων. Το δήγμα φιδιού 
μπορεί να οδηγήσει σε τοπική βλάβη ιστών και συστηματικά συμπτώματα όπως 
γενικευμένο οίδημα, υπόταση, γαστρεντερικές διαταραχές, αιμόλυση και νεφρική 
ανεπάρκεια, αλλεργικές εκδηλώσεις, όπως κνίδωση, εντοπισμένο αγγειοοίδημα και 
σπανιότερα άσθμα και αλλεργικό έμφραγμα (σύνδρομο Kούνη, Kounis syndrome). 
 
Αντιμετώπιση:  

 Καθαρισμός της πληγής. 

 Αποφυγή άσκοπων κινήσεων  και άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο. 

 Ακινητοποίηση του πάσχοντος μέλους στο επίπεδο καρδιάς. 

 Αποφυγή επικίνδυνων θεραπειών πρώτων βοηθειών, όπως αναρρόφηση και 
τομή στο σημείο του δήγματος. 

 Μην χρησιμοποιείτε ίσχαιμη περίδεση (tourniquet), γιατί εμποδίζεται η 
αρτηριακή ροή και προκαλείται ισχαιμία. 

 Αφαίρεση κοσμημάτων  ή περιοριστικών ενδυμάτων από το προσβεβλημένο 
μέλος. 

 Το αντίδοτο / αντιοφικός ορός αποτελεί την καλύτερη θεραπεία για τις 
αιματολογικές διαταραχές, αλλά εάν εμφανιστεί ενεργός αιμορραγία, 
μπορεί να είναι απαραίτητη η μετάγγιση αίματος. 

 Χορήγηση αντιβίωσης. 

 Αντιτετανικός ορός. 

 Αναλγητικά, αντιεμετικά, αντιισταμινικά φάρμακα. 
 
Σφήκες, Μέλισσες (Hymenoptera) 
Προκαλούν 5 τύπους αντιδράσεων: τοπικές, μεγάλες τοπικές, συστηματικές, τοξικές 
και ασυνήθιστες. Η φυσική πορεία των μεγάλων τοπικών αντιδράσεων είναι η 
αύξηση του μεγέθους – έκταση βλάβης (οίδημα) για 1 έως 2 ημέρες και η  
υποχώρηση σε 3 έως 10 ημέρες. Οι λοιμώξεις είναι ασυνήθιστες, ενώ οι 
συστηματικές, τοξικές, ασυνήθιστες είναι σπανιότερες. 
 
Γενική αντιμετώπιση 

 Ιστορικό και φυσική εξέταση για τη διάγνωση. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν 
είναι απαραίτητες. 

 Διαχείριση αεραγωγού-αναπνοής-κυκλοφορίας κατά «ABC» όταν χρειάζεται . 

 Χορήγηση επινεφρίνης επί σοβαρών αντιδράσεων, όπως σφίξιμο στο θώρακα, 
ναυτία, προσυγκοπτικά συμπτώματα ή διαταραχές συνείδησης: χορήγηση 
υποδορίως διάλυμα 1:1.000, 0.3 -0.5 ml για ενήλικα και 0.01 ml/kg για παιδί (0,3 
ml η μέγιστη δόση) και επί καταπληξίας-υπότασης-βρογχοσπάσμου επικείμενης 
καρδιακής ανακοπής μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως σε μέγιστη δόση (μέχρι 
10 mg/kg iv σε παιδιά). 
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 Χορήγηση αντιισταμινικών, κορτικοστεροειδών,  β-αγωνιστών (εισπνεόμενα) για 
δύσπνοια / συριγμό. 

 Άμεση αφαίρεση είναι σημαντική.  

 Πλύνετε καλά το σημείο του δήγματος με σαπούνι και νερό για να 
ελαχιστοποιήσετε το ενδεχόμενο μόλυνσης.  

 Για τοπικές αντιδράσεις, η διαλείπουσα εφαρμογή ψυχρών επιδέσμων μπορεί να 
μειώσει τον πόνο και το οίδημα. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
1.Ως ήπια υποθερμία ορίζεται η θερμοκρασία (οC) που κυμαίνεται μεταξύ: 
Α. 30-31.9  (Λ) 
Β. 31-33.9  (Λ) 
Γ. 28-31.9  (Λ) 
Δ. 32-34.9  (Σ) 
Ε. 35-36  (Λ) 
 
2. Το ΕΚΑΒ φέρνει στο ΤΕΠ ένα ασθενή χωρίς αισθήσεις, με θερμοκρασία 28οC. Ενώ ο 
ασθενής μεταφέρεται σε φορείο ψηλαφάται ο σφυγμός του που είναι ιδιαίτερα 
αδύναμος. Η νοσηλεύτρια ενημερώνει ότι δεν μπορεί να μετρήσει την αρτηριακή του 
πίεση. Ποιό από τα επόμενα βήματα δεν πρέπει να γίνει άμεσα? 
Α. Πλύση ουροδόχου κύστης με ζεστά υγρά.  (Λ) 
Β. Χρήση κουβερτών θέρμανσης.  (Λ) 
Γ. Χορήγηση αγγειοσυσπαστικών iv.  (Σ) 
Δ. Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).  (Σ) 
Ε. Χορήγηση θερμαινόμενων υγρών διαλυμάτων ενδοφλεβίως.  (Λ) 
 
 
 3. Ασθενής 35 ετών, μεταφέρεται στο TEΠ με εγκαύματα συνολικής επιφάνειας σώματος 
57% 
λόγω ηλεκτροπληξίας. Σημαντικά βήματα στην αρχική διαχείριση του ασθενή αποτελούν 
όλα τα ακόλουθα εκτός από: 
Α. ΗΚΓ για δυσρυθμίες.  (Λ) 
Β. Αιμοκαλλιέργειες.  (Σ) 

https://emergencymedicinecases.com/electrical-injuries/
https://rebelem.com/accidental-hypothermia/
http://www.emdocs.net/em3am-heat-stroke/
https://emergencymedicinecases.com/burn-inhalation-injuries/
https://www.researchgate.net/publication/7392230_Snake_venom_poisoning_in_Greece_Experiences_with_147_cases
https://www.researchgate.net/publication/7392230_Snake_venom_poisoning_in_Greece_Experiences_with_147_cases
https://www.mdedge.com/emergencymedicine/article/81800/toxicology/bites-and-stings/page/0/1?sso=true
https://www.mdedge.com/emergencymedicine/article/81800/toxicology/bites-and-stings/page/0/1?sso=true
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Γ. Χορήγηση υγρού με στόχο την παραγωγή ούρων 30 ml ανά ώρα.  (Λ) 
Δ. Παρακολούθηση για σύνδρομο διαμερίσματος.  (Λ) 
Ε. Όλα τα παραπάνω.  (Λ) 
 
4.Μεταφέρεται στο ΤΕΠ παιδί 20 kg, με 30% εγκαυματική επιφάνεια. Ποιός είναι ο 
αρχικός ρυθμός χορήγησης υγρών σε ml / ώρα σύμφωνα με τον τύπο Parkland; 
Α. 2400   (Λ) 
Β. 100     (Λ) 
Γ. 150     (Σ) 
Δ. 1200  (Λ) 
Ε. 120     (Λ) 
 
5. Τι ισχύει για τη θεραπεία δηγμάτων εντόμων; 
Α. Τα τοπικά αντιισταμινικά χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλες επιφάνειες όταν οι 
δερματολογικές αντιδράσεις σε τσιμπήματα εντόμων είναι σημαντικές.  (Λ) 
Β.Τα αντιισταμινικά αντι-Η2 αντενδείκνυνται σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιισταμινικά 
αντι-Η1.   (Λ) 
Γ. Οι ασθένειες που μεταδίδονται από δήγματα εντόμων είναι συνήθως εμφανείς κατά την 
άμεση περίοδο μετά το δήγμα.  (Λ) 
Δ. Δεν συνιστάται άμεση αντιβιοτική προφύλαξη.  (Σ) 
Ε. Τα γλυκοκορτικοειδή δεν έχουν ποτέ ρόλο στη θεραπεία.  (Λ) 
 
 
6.Ποιό από τα παρακάτω ισχύει για τη θεραπεία δηγμάτων φιδιών; 
Α. Κρατήστε το άτομο ακίνητο και ήρεμο.  (Σ) 
Β. Αφαιρέστε κοσμήματα ή περιοριστικά ενδύματα από το προσβεβλημένο μέλος.  (Σ) 
Γ. Καθαρίστε με φυσιολογικό ορό και καλύψτε το δήγμα με καθαρό επίδεσμο.  (Σ) 
Δ. Εφαρμόστε ίσχαιμη περίδεση, μετά κόψτε την πληγή με ένα μαχαίρι, αναρροφήστε το 
δηλητήριο, 
     και απλώστε πάγο.  (Λ) 
Ε. Όλα τα παραπάνω.  (Λ)  
 
7. Ασθενής μετά από ταχεία άνοδο στην επιφάνεια της θάλασσας παρουσιάζει κλινική 
εικόνα νόσου αποσυμπίεσης. Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστά? 
Α. Εξασφάλιση αεραγωγού-αναπνοής-κυκλφορίας (“ABC”).   (Σ) 
Β. Χορήγηση οξυγόνου με χαμηλή ροή.  (Λ) 
Γ. Πρινής θέση ασθενούς επί υποψίας εμβολής αέρα.  (Λ) 
Δ. Θεραπεία σε θάλαμο αποσυμπίεσης.  (Σ) 
Ε. Περιορισμός ενδαγγειακού όγκου υγρών.  (Λ) 
 
 
8. Ασθενής με παρ΄ολίγον πνιγμό σε θάλασσα μπορεί να παρουσιάσει:  
Α. Ατελεκτασίες στον πνεύμονα.  (Σ) 
Β. Οξύ μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα.  (Σ)  
Γ. Διαταραχή συνειδησιακού επιπέδου.  (Σ) 
Δ. Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη.  (Σ) 
Ε. Στα παιδιά με εμβύθιση σε γλυκό νερό και σύνδρομο παρ΄ολίγον πνιγμού μπορούν να 
παρατηρηθούν σπασμοί.  (Σ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΠ 
 
Γεωργία Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, 
Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας,  Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, 
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 
 
Αθανάσιος Τσιόδρας, Emergency Physician, Attending Physician at CIUSSS de l’est de 
l’ile-de- Montreal, Canada. Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής 
Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ  
 
 
Εισαγωγή 
Οι δηλητηριάσεις αποτελούν πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στο ΤΕΠ, διότι 
απαιτούν συγκερασμό γνώσεων Τοξικολογίας, Φαρμακολογίας και Επείγουσας 
Ιατρικής. Απαιτούν ταχεία διερεύνηση του γεγονότος και κατάλληλη διαχείριση του 
δηλητηριασμένου ασθενούς προκειμένου για την άμεση διάσωσή του και τη μακρά 
επιβίωσή του.  

Ο κατάλογος των ένοχων παραγόντων είναι μακρός και περιλαμβάνει: 
o Αντιχολινεργικούς παράγοντες: αντιισταμινικά, αιθυλενοδιαμίνες, 

πιπεραζίνες, φαινοθειαζίνες, αντιπαρκινσονικά φάρμακα, αντιψυχωσικά, 
αντισπασμωδικά, φυτά όπως μανδραγόρας, στρυχνώδη, σολλανίδες-
στραμώνια (κοινώς διαβολόχορτο) 

o Ψυχοφάρμακα (σεροτονινεργικό σύνδρομο από αντικαταθλιπτικά ακόμη 
και σε θεραπευτικές δόσεις, αλλά και οποιοδήποτε φάρμακο αυξάνει τα 
επίπεδα σεροτονίνης στο ΚΝΣ) 

o Ηρεμιστικά-Υπνωτικά (βαρβιτουρικά, βενζοδιαζεπίνες, μεπροβαμάτη, 
γλουταθεμίδη, βουσπιρόνη, κ.ά) 

o Αλκοόλες (αιθανόλη, ισοπροπανολόλη, μεθανόλη, αιθυλενογλυκόλη) 
o Εξαρτησιογόνες ουσίες-φάρμακα κατάχρησης (οπιοειδή, κοκαϊνη/κρακ, 

αμφεταμίνες, εφεδρίνη, κ.ά.) 
o Αναλγητικά (σαλικυλικά/ασπιρίνη, παρακεταμόλη (ακεταμινοφαίνη), μη 

στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα-ΜΣΑΦ) 
o Θεοφυλλίνη 
o Φάρμακα Καρδιαγγειακού (καρδιοτονωτικές γλυκοσίδες-δακτυλίτιδα, β-

αποκλειστές, αναστολείς διαύλων ασβεστίου και διάφορα αντιυπερτασικά, 
διουρητικά, κλονιδίνη και άλλα κεντρικώς δρώντα φάρμακα, ανταγωνιστές 
των α-αδρενεργικών υποδοχέων, άμεσα δρώντα αγγειοδιασταλτικά 
(υδραλαζίνη, μινοξυδίλη, νιτροπρωσσικό νάτριο) αναστολέις μετατρεπτικού 
ενζύμου αγγειοτενσίνης-ΑΜΕΑ: καπτοπρίλη, εναλαπρίλη, εναλαπριλάτη, 
βαλσαρτάνη, κ.ά.) 

o Φαινυτοϊνη (μετά ταχεία IV έγχυση) 
o Σίδηρος (Per os, iv, υπερδοσολογία) 
o Υδρογονάνθρακες και Πτητικές ουσίες (καύσιμα-βενζίνη, υγρό αναπτήρων, 

καθαριστικά, μικροβιοκτόνα, κόλλες, κ.ά.)  
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o Καυστικές ουσίες: αλκάλεα (όπως π.χ. το υδροξείδιο νατρίου σε 
καθαριστικά αποχετεύσεων, το υποχλωριώδες νάτριο σε λευκαντικά, κ.ά.) 
και οξέα (υδροχλωρικό, υδροφθορικό και θειικό, καθαριστικά σκουριάς, κ.ά. 

o Εντομοκτόνα, Φυτοφάρμακα/Ζιζανιοκτόνα, Φάρμακα για Τρωκτικά: 
οργανοφωσφωρικά, καρβαμίδια, κίτρινος φωσφόρος, αρσενικό, 
υπερβαρφαρίνες (vit K), κ.ά. 

o Βαρέα μέταλλα (μόλυβδος, υδράργυρος) 
o Επικίνδυνα υλικά -όπλα μαζικής καταστροφής (χημικά, βιολογικά, 

πυρηνικά) 
o Βότανα (ασφαλή κατά τα άλλα, όμως μπορούν να προκαλέσουν 

ανεπιθύμητες δράσεις, όπως π.χ. το gingo και ginseng έχουν αντιθρομβωτική 
δράση και μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγία σε ασθενείς υπό 
ουαρφαρίνη, το βότανο του Αγ. Ιωάννη σε συνδυασμό με αντικαταθλιπτικά 
μπορεί να προκαλέσει σεροτονινεργικό σύνδρομο, κ.λπ.) ή Φυτά (π.χ. φυτό 
πικροδάφνη που περιέχει διγοξίνη και ορισμένα είδη μανιταριών, όπως το 
Amanita Phalloides, προκαλούν κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια, κ.ά.) ή 
Συμπληρώματα διατροφής και Βιταμίνες (υπερδοσολογία Vit A, D, E, K, B3, 
B12) 

o Αντιμικροβιακά φάρμακα (ισονιαζίδη, ανθελονοσιακά, β-
λακτάμες/πενικιλλίνες, αμινογλυκοσίδες) 

o Κυανιούχα (αέρια, άλατα, νιτρύλια, καμμένα: πλαστικά, μαλλί, μετάξι, 
πολυουρεθάνη, βινύλιο), φυτά και τροφές που περιέχουν κυανογενείς 
γλυκοσίδες (κουκούτσια από βερύκοκκα, πικραμύγδαλα) ή είναι ιατρογενής 
(νιτροπρωσσικό νάτριο) 

o Αιμοσφαιρινοπάθειες (οξείες από έκθεση σε παράγοντες, όπως μονοξείδιο 
του άνθρακα, κ.ά) 

o Υπογλυκαιμικά φάρμακα (ινσουλίνη, σουλφονυλουρίες, διγουανίδια, 
θειαζολιδινενιόνες,  ρεπαγλινίδη, αναστολέις α-γλυκοσιδάσης) 

 
Λαμβάνεται ιστορικό από την οικογένεια, το προσωπικό ασθενοφόρου, την 

αστυνομία. Το λεπτομερές ιστορικό της δηλητηρίασης είναι ουσιώδες. 
Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια αναγνώρισης του αριθμού των εκτεθειμένων 
ατόμων, ο χρόνος, ο τύπος και η οδός έκθεσης στο δηλητήριο. Οι αυτόπτες 
μάρτυρες και όσοι περιέθαλψαν τον ασθενή πριν από την άφιξή του στο ΤΕΠ, 
καθώς και ο οικογενειακός γιατρός ή άλλος θεράπων που γνωρίζει τα σχετικά με το 
ιστορικό του ασθενούς αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών. Στοιχεία από τον  
περιβάλλοντα χώρο, όπως π.χ. κενά φιαλίδια, αντικείμενα αυτοκτονίας, 
ασυνήθιστες οσμές ή κάποιο σχετικό σημείωμα του ασθενούς αποτελούν χρήσιμο 
πληροφοριακό υλικό. Απαιτείται συνεχής επανεκτίμηση της κλινικής και 
εργαστηριακής εικόνας.  

Κλήση στο Κέντρο Δηλητηριάσεων είναι αναγκαία. 
 
Βασική προσέγγιση δηλητηριάσεων 
Η βασική προσέγγιση όλων των περιπτώσεων δηλητηρίασης περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα βήματα: 
 
Βήμα 1ον: Αναζωογόνηση/Άμεση αντιμετώπιση-«ABCD3EFG»* 
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Βήμα 2ον: Αναγνώριση του τοξικού συνδρόμου (κλινικές ενδείξεις) 
Βήμα 3ον: Μείωση της απορρόφησης της τοξικής ουσίας 
Βήμα 4ον: Απομακρύνουμε, μειώνουμε την απορρόφηση ή αυξάνουμε την αποβολή 
της τοξικής ουσίας. 
 
Ειδικότερα: 
Βήμα 1ον: Αναζωογόνηση/Άμεση αντιμετώπιση-«ABCD3EFG»* 
 
Ακολουθείται διεθνώς ο πίνακας 1. Βασικός στόχος είναι η  συμπτωματική και 
υποστηρικτική θεραπεία του δηλητηριασμένου ασθενούς.  
 
 
Πίνακας 1. Διεθνής αλγόριθμος/ακρονύμιο διαχείρισης δηλητηριάσεων.   

*«ABCD3EFG»  
A:  Airway (σκεφτείτε αν επιπλέον ενδείκνυται και ακινητοποίηση της Αυχενικής 

Μοίρας Σπονδυλικής  
                      Στήλης-ΑΜΣΣ) 

B:  Breathing (Αναπνοή-ναλοξόνη?) 

C:  Circulation (Κυκλοφορία) 

 

“D3”: 

 D1-Drugs (διεθνώς χρησιμοποιούμενα αντίδοτα)  

 D2 -Draw Bloods (αιματολογικές εξετάσεις) 

 D3 -Decontamination (απομάκρυνση/μείωση απορρόφησης της τοξικής 
ουσίας) 

 

E: Expose and Examine (έλεγχος για συγκεκριμένα τοξικά σύνδρομα / Εξετάστε τον 

ασθενή) 

F: Full Vitals (ζωτικά σημεία, monitoring, ΗΚΓ, ουροκαθετήρας Foley, 

ακτινογραφίες) 

G: Give specific antidotes (δώστε ειδικά αντίδοτα και θεραπείες) 

 
Για τα «Α, Β, C» ισχύει κατά τα γνωστά (υποστήριξη και αλγόριθμος ΚΑΡΠΑ όπου 
χρειάζεται) 
 
Ειδικότερα: 

D1- Drugs: Αντίδοτα-“cocktail κώματος” 

• Περιλαμβάνουν διεθνώς χρησιμοποιούμενα αντίδοτα. 

• ΔΕΝ θα βλάψουν τους ασθενείς και μπορεί να είναι απαραίτητα. 

• Χρησιμοποιούνται λιγότερο και πολύ πιο επιλεκτικά. 

• Το ακρωνύμιο DON’T (πίνακας 2) αποτελεί μνημοτεχνικό κανόνα ο οποίος 
περιγράφει τα αντίδοτα κατά περίπτωση. 
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Πίνακας 2. Ακρωνύμιο DON’T: μνημοτεχνικός κανόνας, ο οποίος περιγράφει τα αντίδοτα 
κατά περίπτωση. 

 

Αντίδοτα-DON’T  

Dextrose-Δεξτρόζη Μπορεί να χορηγηθεί σε κάθε ασθενή με 
διαταραχή επιπέδου συνείδησης. 
Εάν είναι δυνατόν, μετρήστε τη γλυκόζη αίματος 
πριν από τη χορήγηση του διαλύματος γλυκόζης. 

Oxygen-Οξυγόνο Μην στερείτε το οξυγόνο σε υποξαιμικό ασθενή, 
ανεξάρτητα από το προηγούμενο ιατρικό 
ιστορικό (δηλαδή, ακόμη και με 
ΧΑΠ και κατακράτηση CO2) 

Naloxone-Ναλοξόνη Η ανταπόκριση στη ναλοξόνη μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα έντονη (εμετός και εισρόφηση, 
σύνδρομο στέρησης οπιοειδών ή διέγερση), 
γι’αυτό συνιστάται η σταδιακή χορήγηση. 
Η μύση είναι ένας αναξιόπιστος δείκτης της 
επαρκούς κλινικής επίδρασης της ναλοξόνης, 
καθώς ορισμένα οπιοειδή δεν επηρεάζουν το 
μέγεθος των κορών. 

Thiamine-Θειαμίνη Χορηγείται για την πρόληψη/θεραπεία της 
εγκεφαλοπάθειας του Wernicke. 
Aποτελεί απαραίτητο συμπαράγοντα για το 
μεταβολισμό της γλυκόζης (θεωρητικός κίνδυνος: 
μπορεί να επιδεινώσει την εγκεφαλοπάθεια του 
Wernicke εάν χορηγηθεί γλυκόζη πριν από τη 
θειαμίνη), αλλά μην καθυστερείτε τη γλυκόζη 
εάν η θειαμίνη δεν είναι διαθέσιμη κι ο ασθενής 
έχει υπογλυκαιμία. 

 
 

 
Τι ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στο «cocktail»? 
 
Φλουμαζενίλη 
 
Η φλουμαζενίλη (Flumazenil) ανταγωνιστής των βενζοδιαζεπινών, έχει περιορισμένη 
χρησιμότητα στο ΤΕΠ. Ενδείκνυται για την αναστροφή των επιδράσεων των 
βενζοδιαζεπινών, είναι βραχείας διάρκειας δράσης. Συνήθως, χορηγείται για αναστροφή 
της δράσης βενζοδιαζεπινών σε επεμβατικές θεραπευτικές πράξεις ενδοσκοπήσεις, κ.λπ. 
που γίνονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες, όπως και σε πράξεις υπό αναισθησιολογική 
κάλυψη (monitored anaesthesia care, MAC). 

Η φλουμαζενίλη είναι ένα ανάλογο βενζοδιαζεπίνης που δρα στους υποδοχείς 
GABA-A αποτρέποντας την περαιτέρω σύνδεση της βενζοδιαζεπίνης. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: στον αδιαφοροποίητο ασθενή με κώμα ή διαταραχή επιπέδου συνείδησης, η 
φλουμαζενίλη μπορεί να προκαλέσει σπασμούς που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν (η 
φλουμαζενίλη έχει μπλοκάρει τους υποδοχείς GABA A) και κοιλιακές ταχυκαρδίες. 
 
Αντενδείξεις  
• Υπερδοσολογία άγνωστων ουσιών. 
• Υποψία ή γνωστή φυσική εξάρτηση από τις βενζοδιαζεπίνες. 
• Υποψία δηλητηρίασης με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. 
• Κατάποση ουσιών που προκαλούν επιληπτικές κρίσεις. 
• Γνωστή επιληψία, σπασμοί. 
• Κλινική υποψία αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης. 
 

 
D2  - Draw Bloods - Αιματολογικές εξετάσεις 

o Βασικές εξετάσεις 
Γενική αίματος, ηλεκτρολύτες, ουρία, κρεατινίνη, γλυκόζη, INR / PTT, οσμωτικότητα 
πρωτεΐνη, λευκωματίνη, γαλακτικό οξύ, κετόνες, ηπατικά ένζυμα, CK (ανάλογα με 
την ουσία και την κλινική εικόνα) 

o Ανάλυση αερίων αίματος 
o Επίπεδα: ακετυλοσαλικυλικού οξέος, παρακεταμόλης, αλκοόλης  

Δυνητικά χρήσιμα: επίπεδα φαρμάκων , Ca 2+, Mg 2+, PO43– 
 
Επίπεδα φαρμάκων 

• Αντιμετωπίζουμε τον ασθενή και όχι το επίπεδο του φαρμάκου. 

• Ο έλεγχος τοξικών ουσιών στα ούρα είναι σπάνια χρήσιμος και πρέπει να 
εκτελείται μόνο εάν ενδέχεται να αλλάξει την οξεία αντιμετώπιση τους ασθενούς. 

• Οι συγκεκριμένες εξετάσεις έχουν υψηλά ποσοστά ψευδών θετικών και ψευδών 
αρνητικών αποτελεσμάτων. 

 
 
Χρήση αιματολογικών εξετάσεων στην Τοξικολογία 
 

o Υπολογισμός oσμωτικού χάσματος 
 
Osm = 2[Na+] + γλυκόζη/18 + Άζωτο ουρίας/2.8 
 
Δ Osm = μετρούμενη Osm - υπολογιζόμενη Osm 
 
 

o Αυξημένο οσμωτικό χάσμα: μνημοτεχνικό ακρωνύμιο: "MAE DIE" (εάν η 
ονομασία τελειώνει σε "-ol", πιθανότατη είναι η αύξηση του οσμωτικού 
χάσματος) 

M-Μεθανόλη (Μethanol) 

A-Ακετόνη (Acetone) 

E-Αιθανόλη (Ethanol) 

D-Διουρητικά (γλυκερόλη, μαννιτόλη, σορβιτόλη) (glycerol, mannitol, sorbitol) 
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I-Ισοπροπανόλη (isopropanol) 

E-Αιθυλενογλυκόλη (Ethylenoglycol) 

 
Σημείωση: το φυσιολογικό οσμωτικό χάσμα δεν αποκλείει την τοξικότητα από 
αλκοόλη. 
 

o Υπολογισμός χάσματος ανιόντων 
Na –Cl, HCO3 
Φυσιολογικό χάσμα ~12 mM/L 
 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ 
 

Αυξημένο Χάσμα Ανιόντων-ακρωνύμιο “GOLDMARK"  

G-glycols-Γλυκόλες* (αιθυλενογλυκόλη, προπυλενογλυκόλη) 

O-Οξοπρολίνη (μεταβολίτης ακεταμινοφαίνης)* 

L-lactate (γαλακτικό) 

D-γαλακτικό (ακεταμινοφαίνη, σύνδρομο βραχέος εντέρου, προπυλενογλυκόλη 

εγχύσεις λοραζεπάμηw και φαινοβαρβιτάληw) 

Μ-methanol (Mεθανόλη)* 

A-ASA (ακετυλοσαλικυλικό οξύ/ασπιρίνη) 

R-renal failure (νεφρική ανεπάρκεια) 

Κ-ketoacidosis (Kετοξέωση: διαβητική, από αιθανόλη, λόγω νηστείας) 

 
Φυσιολογικό Χάσμα Ανιόντων 

 Νεφρική απώλεια HCO3-: νεφρική σωληναριακή οξέωση, 
υπερπαραθυρεοειδισμός 

 Γαστρενερολογική απώλεια HCO3-: διάρροια, συρίγγια 

 Άλλο: Έγχυση NS, ακεταζολαμίδη, υπερκαλιαιμία, υποαλδοστερονισμός 
 
Μειωμένο Χασμα Ανιόντων 

 Διαταραχές ηλεκτρολυτών (αυξημένο Na + / K + / Mg2 +) 

 Υπολευκωματιναιμία (πτώση κατά 50% στην αλβουμίνη ~ 5,5 mmol / L 

 AG) 

 Αύξηση λιθίου, βρωμίου 

 Παραπρωτεΐνες (πολλαπλό μυέλωμα) 
 
Αυξημένο χάσμα κορεσμού O2 

 Καρβοξυαιμοσφαιρίνη 

 Μεθαιμοσφαιρίνη 

 Σουλμεθυμοσφαιρίνη 
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Κλινικοεργαστηριακός έλεγχος για την Αρχική Διάγνωση 
Δηλητηρίασης  
 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος για την αρχική 
διάγνωση δηλητηρίασης. 
 
 
 
Πίνακας 3. Κλινικοεργαστηριακός έλεγχος για την αρχική διάγνωση δηλητηρίασης. 
 

Εξέταση Εύρημα Πιθανά Αίτια 

Αέρια Αίματος Υποαερισμός (υψηλό pCO2) Κατασταλτικά του ΚΝΣ 
(οπιοειδή, ηρεμιστικά-
υπνωτικά, φαινοθειαζίνες, 
αιθανόλη) 

 Υπεραερισμός (χαμηλό pCO2) Σαλικυλικά, CO 

Ηλεκτρολύτες Μεταβολική οξέωση με 
αυξημένο χάσμα ανιόντων 

"GOLDMARK": βλ. παραπάνω 

 Υπερκαλιαιμία Δακτυλίτιδα, καρδιοτονωτικές 
γλυκοσίδες, φθόριο, κάλιο 

 Υποκαλιαιμία Θεοφυλλίνη, καφεΐνη, 
αδρενεργικοί παράγοντες, 
διαλυτά άλατα βαρίου, 
διουρητικά, ινσουλίνη 

Γλυκόζη Υπογλυκαιμία υπογλυκαιμικοί παράγοντες 
(σουλφονυλουρίες, ινσουλίνη 
κ.λπ.), αιθανόλη, σαλικυλικά 

Οσμωτικότητα Αυξημένο οσμωτικό χάσμα "MAE DIE": βλ. παραπάνω 

ΗΚΓ Παρατεταμένο διάστημα QRS Τρικυκλικά αντικαταθληπτικά, 
κινιδίνη, αντιαρρυθμικά κλάσης 
Ia και Ic  

 Παρατεταμένο διάστημα QT Τερφεναδίνη, αστεμιζόλη, 
αντιψυχωσικά 

 Κολποκοιλιακός αποκλεισμός Ανταγωνιστές Ca2+, δακτυλίτιδα, 
φαινυλοπροπανολαμίνη 
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Εξέταση Εύρημα Πιθανά Αίτια 

Ακτινογραφία κοιλίας Ακτινοσκιεροί παράγοντες Ασβέστιο, ένυδρος χλωράλη, 
τρτραχλωράνθρακας (CCl4), 
βαρέα μέταλλα, σίδηρος, κάλιο, 
Σαλικυλικά με εντερική 
επικάλυψη και ορισμένα ξένα 
σώματα 
 

 
 

D3- Decontamination (απομάκρυνση/μείωση απορρόφησης της τοξικής 

ουσίας) 
 
o Προσβεβλημένοι οφθαλμοί 

• Έκπλυση με φυσιολογικό ορό για εξουδετέρωση του pH. 

• Αλκαλικές ουσίες προκαλούν χειρότερες βλάβες από τις όξινες. 

• Οφθαλμολογική εκτίμηση μετά την έκπλυση. 
 

o Προσβεβλημένο Δέρμα  

 Υπόψη ότι, το υγειονομικό προσωπικό που επιλαμβάνεται θυμάτων 
δηλητηρίασης φορά ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. 

 Αφαιρουμε όλα τα ενδύματα, ξεπλένουμε τον ασθενή με άφθονο νερό και 
διάλυμα σαπουνιού. 

 
o Απομάκρυνση δηλητηρίων 

 Κατάποση ενεργού άνθρακα (μία δόση) 
o Μηχανισμός δράσης: προσρόφηση του φαρμάκου / τοξίνης στον 

ενεργό άνθρακα με αποτέλεσμα μείωση της βιοδιαθεσιμότητας. 
o Αντενδείξεις: μη προστατευμένος αεραγωγός, καθυστερημένη 

παρουσίαση κατάποσης (>2 ώρες), απόφραξη του εντέρου. 
o ΔΕΝ προσροφά-αλκοόλες, κάλιο, λίθιο, σίδηρο. 
o Δόση: 10 g / g κατάποσης φαρμάκου ή 1g / kg σωματικού βάρους 

(μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την κατάποση) 

 Έκπλυση εντερικού σωλήνα (πολύ σπάνια χρησιμοποιείται). 
o Ενδείξεις κατάποσης προϊόντος καθυστερημένης απελευθέρωσης, 

φάρμακο / τοξίνη που δεν δεσμεύεται με ενεργό άνθρακα. 
o Διάλυμα πολυαιθυλενογλυκόλης: 500 mL / h (παιδί) έως 2000 mL / h 

(ενήλικας) από το στόμα έως ότου καθαριστεί το ορθό, αρχίζουμε 
αργά (500 mL σε έναν ενήλικα) και στοχεύουμε στην αύξηση του 
ρυθμού ανά ώρα, όσο μπορεί να είναι ανεκτό. 

o Αντενδείξεις: κλινική υποψία ειλεού, διάτρησης ή απόφραξης 
εντέρου. 

o ΔΕΝ συνιστάται η χρήση καθαρτικών (π.χ. ιπεκακουάνας) για καμία 
περίπτωση. 
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o ΔΕΝ συνιστάται η γαστρική πλύση στο ΤΕΠ, "…κανένα δημοσιευμένο 
στοιχείο δεν δείχνει ότι η πλύση στομάχου αλλάζει το αποτέλεσμα 
στην πλειονότητα των δηλητηριασμένων ασθενών και η διαδικασία 
έχει πολλές επιπλοκές…” (Tintinalli Emergency Medicine, 9th edition) 

 
 
 Διάλυμα λιπιδίων (lipid emulsion) 
• Χρησιμοποιείται σε καρδιογενή καταπληξία λόγω τοξικών παραγόντων. 
•Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί δηλητηρίασης από τοπικά αναισθητικά και από 
αναστολείς διαύλων ασβεστίου. 
 
Αλκαλοποίηση ούρων 
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιπτώσεις δηλητηρίασης από σαλικυλικά, 
μεθοτρεξάτη, φαινοβαρβιτάλη, χλωροπροπαμίδη. 
• Ασθενώς όξινες ουσίες μπορούν να δεσμευτούν σε αλκαλικά ούρα (pH> 7,5) για 
να αυξηθεί η αποβολή τους. 
 
Αιμοκάθαρση 
Ενδείξεις / κριτήρια για αιμοκάθαρση: 

 Τοξικά προϊόντα που έχουν υψηλή υδατοδιαλυτότητα, χαμηλό μοριακό 
βάρος, μικρός όγκος κατανομής, κλινική επιδείνωση παρά τη μέγιστη ιατρική 
υποστήριξη. 

 Χρήσιμη για τις ακόλουθες δηλητηριάσεις: 
o μεθανόλη 
o αιθυλενογλυκόλη 
o σαλικυλικά 
o λίθιο 
o φαινοβαρβιτάλη 
o ένυδρη χλωράλη (τριχλωροαιθανόλη) 
o άλλα-θεοφυλλίνη, καρβαμαζεπίνη, βαλπροϊκό οξύ, μεθοτρεξάτη. 

 

E - Expose and Examine 

Απομακρύνουμε όλα τα ενδύματα και εξετάζουμε τον ασθενή «από την κορυφή ως 
τα νύχια». 
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα εξής: 
(1) Ζωτικά σημεία 
(2) Επίπεδο συνείδησης 
(3) Κόρες οφθαλμών 
(4) Ύπαρξη ή όχι δυσάρεστων οσμών 
(5) Δέρμα και βλεννογόνοι 
(6) Κατακράτηση ούρων? 
(7) Μεταβολή μυϊκού τόνου 
 

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται η κλινική εικόνα τοξικών συνδρόμων, τα 
κλινικά ευρήματα και παραδείγματα ουσιών που ενέχονται σε τέτοιου είδους 
δηλητηριάσεις που αντιμετωπίζονται στο ΤΕΠ. 
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Πίνακας 4. Κλινική εικόνα τοξικών συνδρόμων, τα κλινικά ευρήματα και παραδείγματα 
ουσιών που ενέχονται σε τέτοιου είδους δηλητηριάσεις και αντιμετωπίζονται στο ΤΕΠ. 

Τοξικό σύνδρομο Κλινικά Ευρήματα Παραδείγματα ουσιών 

Αντιχολινεργικό -Υπερθερμία 
-Διεσταλμένες κόρες οφθαλμών 
-Ξηρό δέρμα 
-Αγγειοδιαστολή 
- Διέγερση / ψευδαισθήσεις 
-Ειλεός 
-Κατακράτηση ούρων 
-Ταχυκαρδία 

Αντικαταθλιπτικά  
(π.χ. Tρικυκλικά) 
Κυκλοβενζαπρίνη  
Καρβαμαζεπίνη 
Αντιισταμινικά  
(π.χ. διφαινυδραμίνη) 
Αντιπαρκινσονικά 
Αντιψυχωσικά 
Αντισπασμωδικά 
Αλκαλοειδή Belladonna  
(π.χ. ατροπίνη) 
 

Χολινεργικό Εφίδρωση, Διάρροια, Υπόταση 
Επίσχεση ούρων 
Μύση 
Βρογχόσπασμος, βρογχόρροια, 
βραδυκαρδία 
Έμεση, διέγερση μυοσκελετικού 
Δακρυρροια,  
Σπασμοί 

Φυσικά φυτά: μανιτάρια 
Αντιχολινεστεράσες: 
φυσοστιγμίνη 
Εντομοκτόνα 
(οργανοφωσφορικά, 
καρβαμικά) 
Νευρικά αέρια 
 

Εξωπυραμιδικό δυσφωνία, δυσφαγία 
Ακαμψία και τρόμος 
Κινητική ανησυχία, δυσκινησία 
Δυστονία (μυϊκοί σπασμοί, 
λαρυγγόσπασμος, τρίσμος) 

Αντικαταθληπτικά: 
Εκλεκτικός αναστολέας 
επαναπρόσληψης 
σεροτονίνης-
νορεπινεφρίνης (Serotonin-
Norepinephrine Reuptake 
Inhibitor, SNRI) όπως η 

ντουλοξετίνη. 
Εκλεκτικοί αναστολείς 

επαναπρόσληψης 

σεροτονίνης (Selective 

Serotonin Reuptake 

Inhibitor, SSRI) όπως, 

φλουοξετίνη, σιταλοπράμη, 

σερτραλίνη, παροξετίνη. 

 
Αντιψυχωσικά 
 

Συμπαθομιμητικό Αυξημένη θερμοκρασία 
Διέγερση του ΚΝΣ 
(συμπεριλαμβανομένων των 
επιληπτικών κρίσεων) 
Ταχυκαρδία, Υπέρταση, Ναυτία, 
εμετός, εφίδρωση, διεσταλμένες 

Αμφεταμίνες, καφεΐνη, 
κοκαΐνη, διαιθυλαμίδιο του 
λυσεργικού οξέος (LSD)., 
φαινκυκλιδίνη 
Εφεδρίνη και άλλα 
αποσυμφορητικά. 
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Τοξικό σύνδρομο Κλινικά Ευρήματα Παραδείγματα ουσιών 

κόρες οφθαλμών Τ4 
Σύνδρομο στέρησης 
αλκοόλ/βενζοδιαζεπινών 

Οπιοειδή, ηρεμιστικό / 
Υπνωτικός, Εθανόλη 

Υποθερμία 
Υπόταση 
Αναπνευστική κατάθλιψη 
Μυδρίαση ή μύση (κόρες σαν 
κεφάλι καρφίτσας στα οπιοειδή)  
Υπνηλία 

Αιθανόλη, 
Βενζοδιαζεπίνες, 
Οπιοειδή (μορφίνη, ηρωίνη, 
φεντανύλη κ.λπ.) 
Βαρβιτουρικά 
γ-υδροξυ-βουτυρικό 

Σύνδρομο σεροτονίνης  Αλλαγές στο επίπεδο συνείδησης, 
υπερκινητικότητα, 
Νευρομυϊκές διαταραχές, 
υπερθερμία, διάρροια, υπέρταση 

 

Τρικυκλικά 
αντικαταθληπτικά, 
Αναστολείς μονοαμινο-
οξειδάσης (ΜΑΟΙ),  
Εκλεκτικοί αναστολείς 

επαναπρόσληψης 

σεροτονίνης (Selective 

Serotonin Reuptake 

Inhibitor, SSRI) όπως, 

φλουοξετίνη, σιταλοπράμη, 

σερτραλίνη, παροξετίνη. 

Οπιοειδή, αντιβηχικά, 
φάρμακα μείωσης βάρους 

Διαταραχές Αιμοσφαιρίνης Ταχύπνοια, 
Αλλαγές στο επίπεδο συνείδησης, 
Σπασμοί 
Η κυάνωση δεν ανταποκρίνεται στο 
O2 
Γαλακτική οξέωση 

Δηλητηρίαση από 
μονοξείδιο του άνθρακα 
(CO) 
(καρβοξυαιμοσφαιρίνη) 
Λήψη φαρμάκων 
(μεθαιμοσφαιρίνη, 
σουλφομεθοσφαιρίνη) 
 

 
 

Τοξίνη Θεραπεία Σημείωση 
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Τοξίνη Θεραπεία Σημείωση 

Παρακεταμόλη 
(ακεταμινοφαίνη) 

Ενεργός άνθρακας 
Ν-ακετυλοκυστεΐνη 

Συχνά ασυμπτωματικοί 
-καθυστέρηση διάγνωσης 
ηπατικής / νεφρικής βλάβης> 24 
ώρες 
-Τοξική δόση> 200 mg / kg (> 7,5 
g ενήλικα) 
-Παρακολούθηση επιπέδων 
φαρμάκου 4 ώρες μετά την 
λήψη, ηπατικά ένζυμα, INR, PTT, 
BUN, Cr 
Υπογλυκαιμία, μεταβολική 
οξέωση, εγκεφαλοπάθεια, 
-αιμοκάθαρση για πολύ υψηλές 
δόσεις 

Οξεία δυστονική 
Αντίδραση 
 

Βενζατροπίνη (τύπος: C21H25NO), 
1-2 mg IM / IV και 2 mg PerOs x 
3 d 
Ή  
διφαινυδραμίνη 1-2 mg / kg IV, 
μετά 25 mg PerOs, 4 φορές την 
ημέρα  
 

Η βενζατροπίνη έχει ευφορική 
επίδραση και πιθανότητα κακής 
χρήσης 

Αντιχολινεργικά Ενεργός άνθρακας 
Υποστηρικτική φροντίδα 
 
 

φυσοστιγμίνη εάν δεν υπάρχει 
λήψη άλλων ουσιών 
(συμβουλευτείτε το Κέντρο 
Δηλητηριάσεων) 

Σαλικυλικά Eνεργός άνθρακας 
Αλκαλοποίηση ούρων - pH 
ούρων> 7,5 
 

Παρακολούθηση του pH, K+ και 
του φαρμάκου στον ορό. 
Αιμοκάθαρση για προοδευτική 
μεταβολική οξέωση, πολύ 
υψηλά επίπεδα ή καταπληξία 
 

Αναστολείς Διαύλων Ασβεστίου Ενεργός άνθρακας,  
Έκπλυση ολόκληρου του 
εντέρου για κατάποση 
παρατεταμένης 
απελευθέρωσης) 
IV γλυκαγόνη, IV χλωριούχο 
ασβέστιο, IV ινσουλίνη υψηλή 
δόση (με δεξτρόζη), IV λιπιδικό 
διάλυμα (intralipid) 
 

ΗΚΓ, ηλεκτρολύτες (ειδικά Ca2+, 
Mg2+, Na+, K+) 
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Τοξίνη Θεραπεία Σημείωση 

Κοκαΐνη -Ενεργός άνθρακας εάν είναι δια 
στόματος 
-Υποστηρικτική φροντίδα 
 

Β-αναστολείς αντενδείκνυνται στην 
οξεία δηλητηρίαση κοκαΐνης 
Λιπιδικό διάλυμα (Intralipid) για 
απειλητικά για τη ζωή συμπτώματα 

Μονοξείδιο του άνδρακα (CO) Υποστηρικτική φροντίδα 
100% Ο2 

μπορεί να απαιτήσει υπερβαρικό 
O2  

Κυανιούχα Υδροξυκοβαλαμίνη  

Δακτυλίτιδα  Ενεργός άνθρακας 
Ειδικό αντίδοτο – αντίσωμα για 
υπερδοσολογία διγοξίνης-Digifab) 
 

Συχνές δυσρυθμίες περιλαμβάνουν 
κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή 
μαργαρυγή, διαταραχές  
αγωγιμότητας 

Αιθυλενογλυκόλη/ 
Μεθανόλη 

Φομεπιζόλη  
Αιθανόλη (10%) 

-Γενική αίματος, ηλεκτρολύτες, 
γλυκόζη, αιθανόλη 
-Αιμοκάθαρση 

Ινσουλίνη 
Υπογλυκαιμικά από του  
στόματος 

Διάλυμα γλυκόζης 
Γλυκαγόνη: 1-2 mg IM (εάν δεν 
υπάρχει πρόσβαση στη γλυκόζη) 
Οκτρεοτίδιο 

Η γλυβουρίδη ενέχει τον 
υψηλότερο κίνδυνο υπογλυκαιμίας  
 

MDMA -XTC-Ecstasy Ενεργός άνθρακας 
Υποστηρικτική φροντίδα 
Παρακολούθηση κρεατινικής 
κινάσης  (CK). 
Αντιμετωπίστε ραβδομυόλυση με 
μεγάλο όγκο υγρών και επιθετική 
εξωτερική ψύξη για υπερθερμία 
Ελέγξτε το ιατρικό ιστορικό εάν 
είναι δυνατόν για τυχόν 
σεροτονινεργική δράση.  

Παρακολούθηση κρεατινικής 
κινάσης (CK)  
Αντιμετωπίστε ραβδομυόλυση με 
υγρά.  
Εξωτερική ψύξη επί υπερθερμίας. 
Ελέγξτε το ιατρικό ιστορικό για 
τυχόν σεροτονινεργική δράση. 

Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά -Ενεργός άνθρακας 
-Υποστηρικτική φροντίδα 
-NaHC03 bolus για ευρεία QRS / 
σπασμούς 

Η φλουμαζενίλη αντενδείκνυται σε 
συνδυασμένη υπερδοσολογία 
τρικυκλικών και βενζοδιαζεπίνης 

Οπιοειδή Ναλοξόνη (βλ. παραπάνω)  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Ένας 55χρονος άνδρας μεταφέρεται στο ΤΕΠ από το ΕΚΑΒ, 45 min αφότου συγγενής 
του τον βρήκε αναίσθητο στο διαμέρισμά του. Τα φάρμακά του είναι: διαζεπάμη, 
φλουοξετίνη και λισινοπρίλη. Κατά την άφιξή του, είναι μεν σε εγρήγορση, αλλά 
συγχυτικός. Η θερμοκρασία του είναι 36,0 °C, σφύξεις 64/min, αναπνοές 14/min και ΑΠ 
94/62 mm Hg. Η φυσική εξέταση δείχνει νυσταγμό χωρίς κανένα σημείο τραύματος 
κεφαλής. Κατά τη νευρολογική εξέταση, δεν είναι προσανατολισμένος στο χώρο ή στο 
χρόνο. Η γλυκόζη αίματος είναι 64 mg/dL και η συγκέντρωση αλκοόλης στο αίμα είναι 
εντός φυσιολογικών ορίων. Ο τοξικολογικός έλεγχος ούρων είναι θετικός για 
βενζοδιαζεπίνες. Το πιο κατάλληλο επόμενο βήμα στη διαχείριση είναι η χορήγηση ενός 
από τα παρακάτω: 
Α. Διαλύματος δεξτρόζης 50%.  (Λ) 
Β. Φλουμαζενίλης.  (Λ) 
Γ. Λοραζεπάμης.  (Λ) 
Δ. Ναλοξόνης.  (Λ) 
Ε. Βιταμίνη Β1 (θειαμίνη)  (Σ) 
 
 
2.Ένας 26χρονος ασθενής μεταφέρεται στο ΤΕΠ από τους φίλους του αφού τον βρήκαν 
αναίσθητο. Στη φυσική εξέταση διαπιστώνεται κλίμακα Γλασκώβης 4, ρυθμός αναπνοής 
7αναπνοές/min και οι κόρες είναι 2mm. Ποιό είναι το επόμενο πιο κατάλληλο βήμα στη 
θεραπεία του; 
Α. Χορηγήστε θειαμίνη και δεξτρόζη.  (Λ) 
Β. Ξεκινήστε την αναπνευστική υποστήριξη με διασωλήνωση τραχείας εάν είναι 
απαραίτητο.  (Λ) 
Γ. Χορηγήστε ναλοξόνη.  (Σ) 
Δ. Κάντε πλύση στομάχου. (Λ) 
Δ.‘Ολα τα παραπάνω.  (Λ) 
 
 
3.Ποιό από τα παρακάτω είναι η θεραπεία για υπερβολική δόση ηπαρίνης; 
Α. Βιταμίνη Κ.  (Λ) 
Β. Φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα.  (Λ) 
Γ. Θειική πρωταμίνη.  (Σ) 
Δ. Οξική δεσμοπρεσσίνη (DDAVP).  (Λ) 
Ε. Αιμοπετάλια. (Λ) 
 
 
4.Ποιό από τα παρακάτω αντίδοτα αντιστοιχεί στην υποκείμενη δηλητηρίαση; 
Α. Βενζοδιαζεπίνες – ναλοξόνη.  (Λ) 
Β. Ναρκωτικά – φλουμαζενίλη.  (Λ) 
Γ. Αιθυλενογλυκόλη – φομεπιζόλη.  (Σ) 
Δ. Παρακεταμόλη – Υδροξυκοβαλαμίνη.  (Λ) 
Ε. Κοκαϊνη-μετοπρολόλη.  (Λ) 
 
 
5.Χορηγείτε ατροπίνη σε έναν άνδρα 49 ετών με βραδυκαρδία. Ποιές από τις ακόλουθες 
ανεπιθύμητες ενέργειες θα περιμένατε να βιώσει ο ασθενής; 
Α. Μύση.  (Λ) 
Β.Υπερβολική δακρύρροια.  (Λ) 
Γ. Υπόταση.  (Λ) 
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Δ. Ξηρότητα βλεννογόνων.  (Σ) 
Ε. Σπασμούς  (Λ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  
ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ 

 
 

Δημήτριος Γ. Πύρρος, Ορθοπαιδικός - Επειγοντολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, 

Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών ΕΚΑΒ 

 

Ευτυχία Πολυζωγοπούλου, Παθολόγος - Επειγοντολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Επείγουσας Ιατρικής, Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, 

ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ. 

 

Εισαγωγή 

Υπάρχουν φορές που η Επείγουσα Ιατρική-ΕΙ (Emergency Medicine) είναι αναγκαίο να 

ασκηθεί στον προνοσοκομειακό χώρο, δηλαδή, σε περιβάλλον που κατά πολύ 

διαφέρει από τον χώρο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Αυτό μπορεί να 

συμβεί μέσω μιας υπηρεσίας ασθενοφόρων η οποία είναι στελεχωμένη ως μία Κινητή 

Ιατρική Μονάδα ή ένα όχημα ταχείας επέμβασης ή μία μοτοσυκλέτα ή ένα μέσο 

αεροδιακομιδής (αεροπλάνο ή ελικόπτερο). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΙ αρχικά 

μπορεί να ασκηθεί στο δρόμο ή σε κάποιο στεγασμένο χώρο, αλλά και να είναι η 

πρώτη επαφή του ασθενή ή τραυματία με το Σύστημα Υγείας. Στη συνέχεια, οι 

υπηρεσίες ΕΙ παρέχονται κατά την διακομιδή προς τον  κοντινότερο κατάλληλο 

υγειονομικό σχηματισμό.  

Υπο-περίπτωση της άσκησης Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας 

(Prehospital Emergency Care) είναι η ιατρική κάλυψη μεγάλων γεγονότων (αθλητικών 

ή μη), ενώ πάντα υπάρχει η περίπτωση οι φορείς ΕΙ να κληθούν να εξασφαλίσουν τη 

δυνατότητα Προνοσοκομειακής Ιατρικής Φροντίδας ως αυτόπτες μάρτυρες ενός 

συμβάντος. 

 



371 
 

 

Σε μελέτη του 2016, σε 30 χώρες  της Ευρώπης, στις 21 χώρες η παρουσία 

ιατρών στην Προνοσοκομειακή Ομάδα Ανταπόκρισης ήταν συχνή. Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Επείγουσα Προνοσοκομειακη Ιατρική (ΕΠΙ) θεωρείται υπο-ειδικότητα 

της Eπείγουσας Iατρικής και της Αναισθησιολογίας από το 2011, και της 

Εντατικολογίας από το 2015, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναγνωρίστηκε 

ως υπο-ειδικότητα της Επείγουσας Ιατρικής από το 2013. 

 

Βασικές Αρχές Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής 

Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που πρέπει να έχουμε υπόψη μας κατά την 

άσκηση της προνοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας: 

1η . Η δική μας ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας και πρέπει να 

εξασφαλιστεί πριν την παρέμβασή μας  

Στον προνοσοκομειακό χώρο μπορεί να κληθούμε να ασκήσουμε ΕΙ,π.χ. μέσα σε ένα 

σπίτι λόγω καρδιακής ανακοπής ή στο δρόμο λόγω τροχαίου ατυχήματος, αλλά και 

σε όλο το φάσμα επειγουσών καταστάσεων. Συχνά, μπορεί να κληθούμε και σε 

περιβάλλον όπου συνάνθρωποί μας βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων 

ουσιών ή εμπλέκονται σε καυγά μεταξύ τους, όπου μπορεί να υπάρχουν και όπλα 

κάθε είδους (μαχαίρια, κατσαβίδια, πιστόλια, κ.λπ.) 

Η αξιολόγηση του σκηνικού πριν ακόμη κατεβούμε από το όχημά μας είναι 

πολύ σημαντική. Εφόσον εκτιμήσουμε ότι χρειαζόμαστε αστυνομική προστασία 

πρέπει να την ζητήσουμε αμέσως.  
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Με τον τρόπο που σήμερα είναι εκπαιδευμένες οι περισσότερες υπηρεσίες 

ασθενοφόρων στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση και στην Ελλάδα το προσωπικό του 

Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δεν εμπλέκονται ποτέ υγειονομικοί εάν 

υπάρχει χρήση όπλων ή τρομοκρατική ενέργεια μέχρις ότου η αστυνομία να 

βεβαιώσει ότι ο χώρος είναι ασφαλής γι’ αυτούς. 

Σημαντικό ρόλο πάντως στην προστασία μας παίζει πάντα ο 

επαγγελματισμός με τον οποίο προσεγγίζουμε την σκηνή και τους εμπλεκόμενους: 

θυμηθείτε ότι μας έχουν καλέσει οι ίδιοι διότι κάποιος ή κάποιοι χρειάζονται 

βοήθεια και συνεπώς, είμαστε εκεί διότι αυτοί το ζήτησαν. 

Η στολή μας (Εικόνα 1) πρέπει να είναι κατάλληλη για να μας παρέχει 

προστασία ως εξής:  

(α) Να έχει ειδικά χαρακτηριστικά, όπως ανακλαστικά και σήματα για να 

είμαστε ορατοί και να αναγνωριζόμαστε ως ιατροί καθ’ όλο το 24ωρο. 

(β) Να μας προστατεύει από τα καιρικά φαινόμενα. 

(γ) Να μας επιτρέπει να κάνουμε όλες τις απαιτούμενες κινήσεις κατά την 

άσκηση της Επείγουσας Προνοσοκομειακης Ιατρικής (ΕΠΙ).  

Επίσης, τα υποδήματα μας πρέπει να προστατεύουν τα πόδια μας, την 

ποδοκνημική μας άρθρωση από διαστρέμματα και τα δάκτυλά των ποδιών μας για 

την περίπτωση που θα πέσουν βαριά αντικείμενα επάνω τους. 

 

 

Εικόνα 1. Στολή παρόχων Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας-ΕΚΑΒ. 
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2η. Ισχύουν στο ακέραιο όλες οι Αρχές της Επείγουσας Ιατρικής 

Στο προνοσοκομειακό περιβάλλον ξεκινάμε με την αρχική ή πρωτογενή  

αξιολόγηση του ασθενούς ή του τραυματία, για να ακολουθήσει η δευτερογενής 

αξιολόγηση και η συνεχής παρακολούθηση και φροντίδα κατά την διακομιδή. 

Σημαντική απόφαση πάντα είναι αν ο ασθενής ή τραυματίας έχει να 

ωφεληθεί από την παραμονή στο πεδίο του συμβάντος προκειμένου να γίνουν 

τυχόν αναγκαίες άμεσες παρεμβάσεις ή όταν εκεί δεν υπάρχει τρόπος παρέμβασης 

(π.χ. εσωτερική αιμορραγία)προέχει η άμεση διακομιδή του στον κοντινότερο 

κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό. 

Εννοείται ότι έχει εφαρμογή η τελευταία τροποποίηση του «ABCDE» σε 

«XABCDE», αφού το σταμάτημα της κατακλυσμιαίας αιμορραγίας στον 

προνοσοκομειακό χώρο έχει ακόμη πιο ευεργετικά αποτελέσματα. Τουλάχιστον, 

δεν πρέπει να λείπουν από τις προμήθειες που έχουμε μαζί μας σε άμεση 

πρόσβαση είναι το υλικό για εφαρμογή ίσχαιμης περίδεσης (tourniquet) και οι 

αιμοστατικές γάζες. 

Όπου «XABCDE»: 

Χ: Exsanguinating haemorrhage (κατακλυσμιαία αιμορραγία) 

Α:Airway (αεραγωγός και έλεγχος αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης) 

Β: Breathing (αναπνοή) 

C: Circulation (κυκλοφορικό και έλεγχος αιμορραγίας) 

D: Disability / Neurologic status (νευρολογική κατάσταση) 

E: Exposure and Environment (αφαίρεση ενδυμάτων και έλεγχος θερμοκρασίας) 

Η παροχή υψηλού επιπέδου Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής 

περίθαλψης απαιτεί τη μεταφορά τεκμηριωμένης γνώσης με βάση αποδεικτικά 

στοιχεία (evidence based) στην καθημερινή πράξη. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό 

είναι η χρήση Καταλόγου-λίστας Ελέγχου (checklist) και Πρωτοκόλλων (protocols). 

 

3η. Το περιβάλλον επιτάσσει προσαρμογή 

Στον προνοσοκομειακό χώρο δεν διαθέτουμε τα διαγνωστικά μέσα που έχουμε στο 

ΤΕΠ. Η κλινική εξέταση με τα λιγότερα εργαλεία παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
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(π.χ. η διάγνωση του πνευμοθώρακα υπό τάση πρέπει να γίνει μόνο με την κλινική 

εξέταση). Το παλμικό οξύμετρο (μέτρηση κορεσμού αίματος με οξυγόνο, SpO2) δεν 

μπορεί να λειτουργήσει πολλές φορές γιατί οι ασθενείς και τραυματίες έχουν 

ψυχρά άκρα. Το ακουστικό μας δεν μπορεί να μας βοηθήσει όταν υπάρχει έντονος 

θόρυβος ή και σειρήνες από άλλες υπηρεσίες στο πεδίο του συμβάντος. Σχεδόν 

πάντα χρειαζόμαστε επιπλέον φωτισμό για να δούμε και να αξιολογήσουμε σωστά 

τον ασθενή ή τον τραυματία μας. 

4η. Ο ρόλος των παρευρισκόμενων στο σημείο του συμβάντος 

Σημαντικό ρόλο παίζουν οι παρευρισκόμενοι στον τόπο του συμβάντος, καθότι 

μπορεί να μας βοηθήσουν αλλά μπορεί και να δυσχεράνουν το έργο μας. Συχνά, 

πρέπει να αξιοποιήσουμε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν ιατρικές γνώσεις 

για να μας βοηθήσουν. Συνήθως, εάν τους αναθέσουμε ρόλους με σαφήνεια θα 

μπορέσουν να ανταποκριθούν (π.χ. να κρατήσουν σε απόσταση τους περίεργους, να 

βγάλουν από το δωμάτιο που είναι ο ασθενής ή ο τραυματίας όσους δεν 

χρειάζονται, να καλέσουν για επιπλέον βοήθεια, κ.λπ.) 

 

5η. Το ψευτοδίλημμα «scoop & run vs. stay & play» 

Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον ασθενή ή τον τραυματία σύμφωνα με το 

ψευτοδίλημμα: «φορτώνω τον ασθενή και τρέχω» ή «παραμένω στο σημείο του 

συμβάντος και αντιμετωπίζω τα προβλήματα» («scoop & run or stay & play»). 

Πρέπει να γνωρίζουμε πότε πρέπει να παρέχουμε βοήθεια επιτόπου στη θέση του 

συμβάντος/ατυχήματος (π.χ. σταθεροποίηση αυχενικής μοίρας σπονδυλικής 

στήλης, ΑΜΣΣ)  και πότε πρέπει να έχουμε ως πρώτη προτεραιότητα την άμεση 

διακομιδή (π.χ. εσωτερική αιμορραγία), ενώ δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής 

μας και η περίπτωση να αντιμετωπίζουμε τον ασθενή καθ’ όλη  τη διάρκεια της 

διακομιδής του. 

Διαλογή (Triage) 

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ασθενών ή τραυματιών, είναι αυτονόητο ότι  

πρέπει να εφαρμόσουμε διαδικασία διαλογής (triage). Διαλογή μεταξύ πολλών 

ασθενών εφαρμόζουμε τουλάχιστον δύο φορές: Την 1ηγια να επιλέξουμε ποιος θα 

αντιμετωπισθεί πρώτος, δεύτερος κλπ στο σημείο που βρισκόμαστε και την 2η για 

το ποιος θα διακομισθεί πρώτος, δεύτερος, τρίτος κλπ. Η διαλογή εφαρμόζεται 

σύμφωνα με το Πρωτόκολλοπουέχει κάθε υπηρεσία ασθενοφόρου έχει υιοθετήσει  

και τις αντίστοιχες Κάρτες Διαλογής που έχει επιλέξει (Εικόνα 2) (βλ. λεπτομερή 

περιγραφή Καρτών στο E-Book ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, Κεφ. 26, ΜΑΖΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ). 
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Εικόνα 2. Η εμπρός και πίσω όψη των καρτών διαλογής(Triage tags) του ΕΚΑΒ. 

 

Ιατρική κάλυψη μεγάλων γεγονότων 

Στον προνοσοκομειακό χώρο μπορεί να χρειαστεί να παρέχουμε υπηρεσίες όχι 

προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα συμβάν, αλλά και για να σχεδιάσουμε την 

αντιμετώπιση ενός υγειονομικού συμβάντος ή συμβάντων κατά την διάρκεια μίας 

διοργάνωσης στην οποία συμμετέχει μεγάλος αριθμός ατόμων (π.χ. αθλητική). Για 

τις αθλητικές διοργανώσεις πρέπει να υπάρχει σαφείς διαχωρισμός του σχεδιασμού 

της υγειονομικής κάλυψης για τον αθλητικό χώρο και ξεχωριστή για τους 
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υπόλοιπους χώρους, αφού η ιατρική κάλυψη του αθλητικού χώρου διέπεται από 

διεθνείς κανόνες του αθλήματος. 

Ο σχεδιασμός πρέπει να προβλέπει όλες τις πιθανές καταστάσεις από μικρές 

αδιαθεσίες και τραυματισμούς μέχρι τρομοκρατικές ενέργειες ή μεγάλα ατυχήματα 

και πρέπει να γίνει αρκετό καιρό πριν την εκδήλωση και ιδανικά να ολοκληρωθεί με 

την διεξαγωγή άσκησης ετοιμότητας. 

Σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η δια-λειτουργικότητα και η 

συνεργασία μεταξύ όλων των Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ώστε να επιτευχθεί το 

βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα σε περίπτωση συμβάντος. Επίσης, πρέπει να είναι 

γνωστοί οι υγειονομικοί σχηματισμοί στους οποίους θα διακομισθούν οι ασθενείς / 

τραυματίες, εφόσον υπάρξουν, έτσι ώστε να είναι και οι υγειονομικοί σχηματισμοί 

κατάλληλα προετοιμασμένοι. 

Στον σχεδιασμό πρέπει να συμπεριλάβουμε Κινητές Ομάδες Πρώτων 

Βοηθειών, Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών και ασθενοφόρα, διασυνδεδεμένα 

λειτουργικά με ασύρματες επικοινωνίες. 

Διακομιδές 

Ι. Χερσαία διακομιδή 

Κατά την διακομιδή με το ασθενοφόρο πρέπει να θυμόμαστε: 

- Εξασφαλίζουμε όσο το δυνατό καλύτερες συνθήκες για τον 

ασθενή/τραυματία: 

o Κατάλληλη θερμοκρασία στην καμπίνα του ασθενοφόρου. 

o Χρήση όλων των ζωνών ασφαλείας του φορείου. 

o Ασφάλιση όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένοι με τον 

ασθενή.( π.χ. ΗΚΓ, απινιδωτής, αναπνευστήρας) 

o Ασφάλιση των συσκευών ενδοφλέβιας χορήγησης υγρών, 

ουροκαθετήρα, κ.λπ. 

o Χρήση σειρήνας μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο, ειδικά εάν ο 

ασθενής μας έχει τις αισθήσεις του, διότι αυτό αυξάνει το stress. 

 

Εφόσον ο ασθενής/ τραυματίας δεν είναι ανήλικος, είναι σωστό ο συνοδός 

του να είναι στην καμπίνα του οδηγού στο μπροστινό μέρος του ασθενοφόρου και 

όχι μαζί με τον ασθενή, ώστε στην περίπτωση που χρειαστεί να παρέμβουμε να μην 

δημιουργηθεί πρόβλημα από την παρουσία του. Για τους ανήλικους ασθενείς, ο 

συνοδός πρέπει να είναι μαζί τους συνέχεια στην καμπίνα του ασθενοφόρου και  

πρέπει να έχει προηγουμένως ενημερωθεί για το τι θα πρέπει να κάνει σε 

περίπτωση που χρειαστεί ιατρική παρέμβαση κατά τη διάρκεια της διακομιδής. 
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ΙΙ. Πλωτή Διακομιδή 

Για την περίπτωση διακομιδής με πλωτό μέσοισχύουν οι αρχές της χερσαίας 

διακομιδής με την προσθήκη της πρόβλεψης της προληπτικής χορήγησης 

αντιεμετικών και γαστροπροστασίας εάν υπάρχει κυματισμός. 

ΙΙΙ. Αεροδιακομιδή 

Κατά την αεροδιακομιδή με αεροπλάνο ή ελικόπτερο πρέπει να θυμόμαστε ότι στην 

Ελλάδα κάποια από τα πτητικά  μέσα δεν έχουν υγειονομική διαμόρφωση. Όταν δεν 

υπάρχει υγειονομική διαμόρφωση όλος ο υγειονομικός εξοπλισμός είναι φορητός 

και σταθεροποιείται με ζώνες ασφαλείας μέσα στο αεροσκάφος. Σε αυτή την 

περίπτωση μπορεί οι χρόνοι προετοιμασίας - προσέγγισης - παραλαβής - 

παράδοσης του τραυματία στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό είναι μεγάλοι. 

Κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής, ένας ιπτάμενος ιατρός  και ένας 

ιπτάμενος διασώστης είναι υπεύθυνοι για: 

 Μεταφορά και σταθεροποίηση του φορητού υγειονομικού εξοπλισμού στο 

πτητικό μέσο, ώστε σε περίπτωση αναταράξεων να μην μετακινηθεί ο 

εξοπλισμός και προκαλέσει τραυματισμούς. 

 Παραλαβή του τραυματία από τον καλούντα υγειονομικό σχηματισμό. 

 Εκτίμηση και σταθεροποίηση με τις κατάλληλες ιατρικές παρεμβάσεις.  

 

Ιδανικά το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα 

μέρη του ασθενούς για τις πιθανές επείγουσες ιατρικές πράξεις κατά  τη  

διάρκεια  διακομιδής: 

o Ακινητοποίηση αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ) όπου 

επιβάλλεται. 

o Εξασφάλιση  αεραγωγού και επαρκούς οξυγόνωσης, που όταν 

απαιτείται μπορεί να φτάσει μέχρι και εφαρμογή μηχανικού 

αερισμού με πλήρη καταστολή και μυοχάλαση (με αποκλειστές 

νευρομυικής σύναψης). 

o Αιμόσταση, εάν υπάρχει αιμορραγία με άμεση πίεση, εφαρμογή 

ίσχαιμης περίδεσης (tourniquet), χορήγηση αίματος- πλάσματος 

ή/και τρανεξαμικού οξέως*  

 

*Τρανεξαμικό οξύ: ελαττώνει τον κίνδυνο θανάτου από αιμορραγία στο 

σοβαρό τραύμα. Χορηγείται εντός του 1ου τριώρου από τον τραυματισμό, σε δόση 

φόρτισης: 1 g διαλυμένο σε 50-250 ml NaCl 0.9% ή διάλυμα γλυκόζης 5%, με iv 

έγχυση εντός 10 min και στη συνέχεια, για τις επόμενες 8 ώρες: 1 g με έγχυση iv. 
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Στα παιδιά πάνω από 12 ετών, οι δόσεις είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με το 

σωματικό βάρος: 15 mg/Kg (max 1 g). 

 

o Αιμοδυναμική σταθερoποίηση του ασθενή/τραυματία στις 

περισσότερες περιπτώσεις σε συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) 

90mmHg. 

o Ακινητοποίηση σπονδυλικής στήλης (με στρώμα κενού) στις 

περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται. 

o Έλεγχος επιπέδου συνείδησης, αντιμετώπιση ενδοκράνιας 

υπέρτασης με εφαρμογή νορμοκαπνίας (PaCO2 35 – 45 mmHg), 

χορήγηση υπέρτονου διαλύματος NaCl και εξασφάλιση ΣΑΠ >100 

mmHg. 

o Τοποθέτηση – έλεγχος καθετήρων (παροχέτευσης θώρακα-

ουροκαθετήρα -  ρινογαστρικού, κ.ά.). Όπου χρειάζεται 

σταθεροποίηση των καθετήρων με διόγκωση μπαλονιού προτιμούμε 

την χρήση υγρού και όχι αέρα, λόγω της διόγκωσης που μπορεί να 

υποστεί ο αέρας. 

o Ανάταξη - ακινητοποίηση καταγμάτων - νευραγγειακός έλεγχος 

(απαγορεύεται η χρήση εκκρεμών βαρών). 

o Αναλγησία. 

 

 Διαρκής παρακολούθηση (monitoring) κατά την αεροδιακομιδή. Συχνά οι 

θόρυβοι, οι κραδασμοί και ο κακός φωτισμός σημαίνουν ότι ο ιατρός δεν 

μπορεί να ακούσει ή ακόμη και να δει σωστά, ενώ μπορεί λόγω των 

συνθηκών να υπάρχει δυσλειτουργία των οργάνων παρακολούθησης 

(monitor). 

 Συνέχιση  σταθεροποίησης του διακομιζόμενου καθ΄όλη την διάρκεια της 

πτήσης. 

 Παράδοση  με  Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ) στον  κατάλληλο  υγειονομικό 

σχηματισμό που έχει ήδη αποδεχθεί την διακομιδή. 

 Σαφής καταγραφή όλων των δεδομένων και ιατρικών  ενεργειών. 

 Επισημαίνεται ότι, μια αεροδιακομιδή μπορεί να αφορά περισσότερους του 

ενός ασθενείς/τραυματίες. 

 

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τον ασθενή/τραυματία που 

διακομίζεται με ελικόπτερο ή αεροπλάνο, σε σχέση με τη φυσιολογία της πτήσης, 

ως εξής: 

 Ύψος και όγκος αερίων: Όσο αυξάνεται το ύψος, αυξάνεται και ο όγκος των 

αερίων με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει τα φυσιολογικά παγιδευμένα   

αέρια  των   κοιλοτήτων  του σώματος  (μέσον ους,   παραρρίνιοι  κόλποι, 



379 
 

οδόντες, γαστρεντερικός σωλήνας) καθώς και την διάταση  παθολογικών  

συλλογών  (πνευμοθώρακα, πνευμομεσοθωράκιο, πνευμοεγκέφαλο, 

τραύμα οφθαλμού με αέρα οπισθοβολβικά), με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή. 

 Ύψος και οξυγόνο: Όσο αυξάνεται το ύψος, δημιουργείται υποξία, λόγω 

ελάττωσης της διαθεσιμότητας σε οξυγόνο, με αποτέλεσμα παρατηρούμενη 

υποξαιμία στον ασθενή. 

 Μεταβολές πίεσης – σχηματισμός φυσαλίδων (αλλάζει η διαλυτότητα 

αερίου στο αίμα). 

 Επίδραση θερμοκρασίας στον όγκο των αερίων. 

 

Επίσης, πρέπει να θυμόμαστε τους διάφορους στρεσσογόνους παράγοντες 

της πτήσης  και τα αντίστοιχα προβλήματα που δημιουργούν: 

 Θόρυβος    ->    παραγωγή φλοιοεπινεφριδοτρόπου ορμόνης (ACTH) 

 Κραδασμοί  ->   καρδιακές αρρυθμίες 

 Ξηρασία    ->     αφυδάτωση 

 Επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις  -> αιμοδυναμική κατέρρειψη, λόγω 

λίμνασης του αίματος στα κάτω άκρα ή τον εγκέφαλο (ανάλογα) 

 Τρίτος χώρος  -> αύξηση διαπερατότητας τριχοειδών 

 Εξάντληση  

 Υποθερμία 

 

Ο βασικός στόχος κάθε διακομιδής είναι η παράδοση του ασθενούς στην ίδια ή 

και καλύτερη κατάσταση από ότι παρελήφθη. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Για την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (ΕΠΙ) ισχύει: 

Α. Οι συνθήκες άσκησής της είναι ίδιες με το ΤΕΠ.  (Λ) 

Β. Αρχικά μπορεί να ασκηθεί στο δρόμο.  (Σ) 

Γ. Μπορεί να είναι η πρώτη επαφή του ασθενή ή τραυματία με το Σύστημα Υγείας.  (Σ) 

Δ.  Οι φροντίδες ΕΠΙ διακόπτονται κατά την διακομιδή προς υγειονομικό σχηματισμό.  (Λ) 

Ε. Μπορεί να αφορά σε ιατρική κάλυψη μεγάλων γεγονότων, π.χ. αθλητικών.  (Σ)  

 

2. Η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα μπορεί να ασκηθεί μέσω μιας υγειονομικής 

υπηρεσίας, η οποία είναι στελεχωμένη ως: 

Α. Κινητή Ιατρική Μονάδα.  (Σ) 

Β. Όχημα ταχείας επέμβασης.  (Σ) 

Γ. Μοτοσυκλέτα.  (Σ)  

Δ. Αεροπλάνο ή ελικόπτερο.  (Σ) 

Ε. Οποιοδήποτε διαθέσιμο ακόμη και μη κατάλληλο μέσο.  (Λ) 

 

3. Ποιά αιμορραγία πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα πριν το «ΧABCDE»: 

Α. Η φλεβική (Λ) 
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Β. Η αρτηριακή   (Λ) 

Γ. Η μικτή αιμορραγία (αρτηριακή και φλεβική)   (Λ) 

Δ. Η κατακλυσμιαία   (Σ) 

E. Κάθε αιμορραγία   (Λ) 

 

4. Κατά την διακομιδή με το ασθενοφόρο ισχύει: 

Α. Δεν πρέπει να εφαρμόζουμε ζώνη ασφαλείας στον ασθενή γιατί μπορεί να τον 

τραυματίσει.   (Λ) 

Β. Φροντίζουμε να υπάρχει σωστή θερμοκρασία στην καμπίνα του ασθενή.   (Σ) 

Γ. Ασφαλίζουμε τις συσκευές ορού σε υψηλότερο σημείο από τον ασθενή.   (Σ) 

Δ. Η φλεβοκέντηση γίνεται πάντα εν κινήσει για να γλυτώσουμε χρόνο.   (Λ) 

Ε. Η σειρήνα του ασθενοφόρου είναι σε διαρκή λειτουργία.   (Λ) 

 

5. Κατά την διακομιδή με το ασθενοφόρο χορηγούμε οξυγόνο: 

Α. Με ρινικό καθετήρα.   (Σ) 

Β. Με ασκό AMBU.   (Σ) 

Γ. Με μάσκα επανεισπνοής.   (Σ) 

Δ. Με μάσκα Venturi.   (Σ) 

Ε. Μόνο με Α & Δ.   (Λ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 

ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
 

Εμμανουήλ Α. Πικουλής, Χειρουργός, Καθηγητής Χειρουργικής, Γ΄ Πανεπιστημιακή 
Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ 

  

Νικόλαος Β. Παραράς, Χειρουργός, Επ. Καθηγητής Χειρουργικής (Adj) Alfaisal  
University, Ριάντ, Σαουδική Αραβία 
 
 
Εισαγωγή 
 
Σύμφωνα με τον ορισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη στρατηγική 
μείωσης των καταστροφών (United Nations Office for Disaster Risk Reduction 
(UNDRR), ο όρος «καταστροφή» προσδιορίζεται ως ένα «απρόβλεπτο και συχνά 
ξαφνικό γεγονός, το οποίο προκαλεί μια σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας μιας 
κοινότητας ή μιας κοινωνίας και το οποίο προκαλεί εκτεταμένες ανθρώπινες, υλικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές ζημιές που υπερβαίνουν την ικανότητα της 
πληγείσας κοινότητας ή κοινωνίας να τις αντιμετωπίσει με τους δικούς της πόρους». 
 
Κατηγορίες καταστροφών 
 
Οι καταστροφές, ανάλογα με το αίτιο που τις προκαλεί, κατατάσσονται σε τρεις 
γενικές κατηγορίες: 
 
(α) Φυσικές καταστροφές 
Σε αυτές περιλαμβάνονται: 

 Υδρο-μετεωρολογικές καταστροφές: ξηρασίες, λιμοί, ακραίες 
θερμοκρασίες, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, τυφώνες, κ.ά. 

  Γεωφυσικές καταστροφές: σεισμός, ηφαιστειακές εκρήξεις, 
κατολισθήσεις, καθιζήσεις, tsunami (ωκεάνια κύματα με τεράστια 
μήκη και περιοδικότητα που δημιουργούνται κατά την απότομη 
μετατόπιση νερού σε υδάτινο σχηματισμό). 

 Βιολογικές καταστροφές: επιδημίες σε ανθρώπους, φυτά, ζώα, κ.ά. 
 
(β) Ανθρωπογενείς ή τεχνολογικές καταστροφές 
Σε αυτές περιλαμβάνονται: 

 Πόλεμοι 
 Ένοπλες συρράξεις  
 Τεχνολογικά ατυχήματα 
 Αυτές που συμβαίνουν στα μέσα μεταφοράς (ατυχήματα 

σιδηροδρομικά, τροχαία, αεροπορικά ή ναυάγια).  
 

(γ) «Πυρηνικές, Βιολογικές, Ραδιολογικές, Χημικές - ΠΒΡΧ» καταστροφές 

 Αυτές ενδεχομένως αποτελούν και τα νέας προηγμένης τεχνολογίας όπλα. 
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Οι καταστροφές συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία, καθιστώντας 
απαραίτητη τη διαχείριση των κινδύνων επί της ζωής (απώλειες ζωής, 
τραυματισμοί, ασθένειες, πρόκληση αναπηριών, ανάδυση ψυχοκοινωνικών 
προβλημάτων).  

 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η διαχείριση των 

καταστροφών πρέπει να είναι πολυτομεακή και αναφέρεται στη συστηματική 
ανάλυση και τη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία στοχεύοντας στα εξής: 

(i) Μείωση της επικινδυνότητας (hazard control) και της 
ευαλωτότητας (vulnerability), προκειμένου για την πρόληψη και 
τον περιορισμό περαιτέρω απειλών και κινδύνων. 

(ii) Ετοιμότητα των μηχανισμών αντίδρασης (preparedness). 
(iii) Ανταπόκριση (response). 
(iv) Μέτρα αποκατάστασης (recovery). 

 
Η διαχείριση του κινδύνου ορίζεται από τον UNISDR ως «η συστηματική 

προσέγγιση και πρακτική διαχείρισης καταστάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν πιθανές βλάβες, ζημιές και απώλειες, κάνοντας 
χρήση των διαθέσιμων δεξιοτήτων και πόρων».  

Σε όλες τις καταστροφές υπάρχουν κοινά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι κάθε 
τέτοιο συμβάν συνιστά μοναδική περίπτωση, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα 
οποία επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από «τις συνθήκες εκδήλωσης του 
επικίνδυνου φαινομένου ή της διεργασίας», αλλά ακόμη περισσότερο από  «τα 
κοινωνικο-οικονοµικά, γεωγραφικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά της περιοχής». 
Επισημαίνεται ότι «σηµασία έχει η συγκυρία, καθώς οι καταστροφές έχουν έντονο 
το στοιχείο της χρονικότητας». 

 
Οι δράσεις διαχείρισης της καταστροφής ακολουθούν διαδοχικά τις κατωτέρω 

αλληλο-συμπληρούμενες φάσεις: 
 Διάσωση (Rescue phase) 
 Περίθαλψη - ανακούφιση των πληγέντων (Relief phase) 
 Ανασυγκρότηση (Rehabilitation phase) 
 Ανακατασκευή (Rebuilding phase) 

 
Στο πλαίσιο αυτό, η άμεση ενεργοποίηση ενός μηχανισμού ορθολογιστικής 

διαχείρισης κρίσεων κρίνεται επιτακτική, προκειμένου για την αποτελεσματική 
παρέμβαση υγείας στους πληγέντες πληθυσμούς.  Περιλαμβάνει τη διάσωση, την 
περίθαλψη και τη διακίνηση των θυμάτων, παράλληλα με την ολοκλήρωση του 
σχεδιασμού της ανταπόκρισης στην καταστροφή. Η «αλυσίδα» μέχρι την οριστική 
αντιμετώπιση καταστάσεων υγείας, την εφαρμογή των κατάλληλων θεραπευτικών 
πρακτικών και την αποκατάσταση, ξεκινά από τον τόπο του ατυχήματος (Εικόνα 1). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο σεισμός στην Ιταλία, το 1980. Από τους 
3.619 διασωθέντες, ποσοστό 90% διασώθηκαν από τους συμπολίτες τους και 
ποσοστό 76% από τους ίδιους τους συγκατοίκους τους. Επίσης, σημαντικό είναι ότι 
το ποσοστό των διασωθέντων μέσα στις πρώτες 24 ώρες ήταν 93%. Από αυτούς που 
πέθαναν, οι μισοί περίπου θα είχαν σωθεί αν τους είχαν παρασχεθεί οι βασικές 
πρώτες βοήθειες. Ποσοστό 9% από αυτούς που εγκλωβίστηκαν και πέθαναν, τους 
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άκουσαν να φωνάζουν «βοήθεια!», γεγονός που καταδεικνύει πως η απόκριση του 
συστήματος δεν ήταν ικανή για να αντιμετωπίσει το άμεσο πρόβλημα της διάσωσης 
των πληγέντων. 

 

 
Εικόνα 1. Πορεία θυμάτων από τον τόπο του συμβάντος μέχρι την οριστική θεραπεία. 

 

 
Ιατρική των Καταστροφών 
 
Η Ιατρική των Καταστροφών είναι το επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης που 
αναφέρεται στην αναγνώριση και την ιατρική αντιμετώπιση επειγόντων 
περιστατικών με πολυάριθμα θύματα, μετά από φυσικές ή ανθρωπογενείς μαζικές 
καταστροφές. Στόχο έχει να παρασχεθεί η καλύτερη δυνατή  περίθαλψη σε όσο το 
δυνατό μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων και με έμφαση σε εκείνα τα θύματα που 
έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης. 

Ενδεικτικά, ο ρόλος της Ιατρικής Ομάδας αφορά στα εξής: 
(i) Στη διαλογή (triage) και τον καθορισμό προτεραιοτήτων 

αντιμετώπισης των τραυματιών.  
(ii) Στην παροχή πραγματικών πληροφοριών στο Νοσοκομείο και 

στους φορείς κεντρικής διαχείρισης για το είδος και την ποσότητα 
εφοδίων που χρειάζονται. 

(iii) Στον καθορισμό τραυματιών που χρήζουν μεταφοράς στο 
Νοσοκομείο για αποφυγή συνωστισμού σε αυτό. 

(iv) Στον καθορισμό της τοποθεσίας των ασθενοφόρων. 
(v) Στη διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας με τους 

λοιπούς φορείς διάσωσης. 
 

Ειδικότερα: 
 

1. Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Υγειονομικής Διαχείρισης μιας 
Καταστροφής  
 
Η αντιμετώπιση μιας καταστροφής στηρίζεται στον διεθνή αλγόριθμο «CSCATT» 

(Command and Control, Safety, Communication, Assessment, Triage, Treatment, 

Transport). Κάθε βήμα του αλγόριθμου, μας καθοδηγεί για τις προτεραιότητες που 
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πρέπει να τεθούν, προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο σε ένα καταστροφικό συμβάν.  

Η Διοίκηση (Command) αποτελεί κάθετη γραμμή εξουσίας και αναφέρεται 
στις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην επιχείρηση διάσωσης και στη διαδικασία 
αντιμετώπισης της κατάστασης μιας μαζικής καταστροφής, οι οποίες είναι κυρίως 
τέσσερις: Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ-Νοσοκομεία, Αρχές της Πολιτείας. 

 
Ο Έλεγχος (Control) αποτελεί οριζόντια γραμμή εξουσίας σε κάθε υπηρεσία 

που αντιμετωπίζει και υποστηρίζει επείγοντα – κρίσιμα γεγονότα. Σε κάθε υπηρεσία 
ένα άτομο είναι επικεφαλής (Αρχηγός) και δίνει τις εντολές και ένα άλλο άτομο έχει 
τον γενικό έλεγχο εφαρμογής των εντολών. Το δεύτερο άτομο: (α) αναφέρεται στον 
τόπο του συμβάντος και στην υπηρεσία που έχει τη συνολική ευθύνη για τον 
αποτελεσματικό συντονισμό των ενεργειών και (β) διευκολύνει τις άλλες υπηρεσίες 
διάσωσης, εξασφαλίζοντας την στενή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των. 
 

(1.α) Διάταξη Υγειονομικών Υπηρεσιών στο πεδίο του ατυχήματος  
Ανεξάρτητα από τη φύση του συμβάντος οι υγειονομικές υπηρεσίες διατάσσονται 
στο πεδίο του ατυχήματος με μια συγκεκριμένη βασική δομή. Αυτή περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες θέσεις «κλειδιά»: 

 Το σημείο – περιοχή πολύ κοντά στο ατύχημα που έχει επιλεγεί, ούτως ώστε 
ο υπεύθυνος διαχείρισης του συμβάντος να μπορεί να διευθύνει τις 
επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας κινητή επικοινωνία. 

 Το σημείο στάθμευσης των ασθενοφόρων που ιδανικά πρέπει να έχει καλή 
και ανεμπόδιστη πρόσβαση από και προς το πεδίο του συμβάντος. 

 Ο σταθμός διαλογής τραυματιών. 

 Το σημείο όπου τα ασθενοφόρα συλλέγουν τους τραυματίες και τους 
διακομίζουν στα νοσοκομεία ή σε άλλες δομές υγείας. 

        
(1.β) Διαδικασία Εκτίμησης - Assessment, “A” 
 
Η αρχική, αλλά και οι συνεχείς μετέπειτα εκτιμήσεις στον τόπο ενός μείζονος 
συμβάντος έχουν ιδιαίτερη σημασία για την παροχή αποτελεσματικής βοήθειας 
από τους διασώστες προς τα θύματα. Η αρχική εκτίμηση γίνεται πάντα από τον 
επικεφαλής του πρώτου ασθενοφόρου στον τόπο του συμβάντος. Η ακρίβεια της 
αρχικής πληροφορίας καθορίζει την ταχύτητα και την καταλληλότητα της περαιτέρω 
κινητοποίησης.  

Το ακρωνύμιο «METHANE» χρησιμοποιείται διεθνώς ως οδηγός 
καταγραφής όλων των ουσιαστικών πληροφοριών που απαιτούνται για μια 
ολοκληρωμένη αρχική εκτίμηση, ως εξής: 
 

M = Major Incident Declaration (Αναφορά του μείζονος συμβάντος) 

E = Exact Location (Ακριβής τοποθεσία συμβάντος) 

T = Type of Incident (Είδος συμβάντος) 

H = Hazards (Είδος κινδύνου) 

A = Access / egress (Προσβασιμότητα)  
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N = Number of Casualties (Αριθμός θυμάτων)  

E= Emergency services and equipment required (Αναγκαίες υπηρεσίες και 

εξοπλισμός). 
 
 

(1.γ) Διατήρηση της ασφάλειας – Safety / Security “S”  

Μια από της βασικές αρχές προνοσοκομειακής επείγουσας φροντίδας είναι η 
ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα των διασωστών, ούτως ώστε «να 
μην γίνει ο ίδιος ο διασώστης θύμα». Άλλωστε, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι ο 
κίνδυνος αποτελεί το γινόμενο της απειλής επί την ευαλωτότητα: 

 
Risk = (Threat) x (Vulnerability) 

 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει πάντα κατά νου το τρίπτυχο: «Ασφάλεια 
ατομική – Ασφάλεια πεδίου – Ασφάλεια θυμάτων» 
 
 
(1.δ) Αρχές λήψης αποφάσεων σε προνοσοκομειακή φάση  
Οι κυρίαρχες αρχές επιλογής σε προνοσοκομειακή φάση είναι οι εξής: 

 Γνώση των κενών κλινών των πλησιέστερων  νοσοκομείων προς αποφυγή 
υπερπλήρωσης. 

 Το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 
ασφαλείας από το σημείο της καταστροφής. 

 Πρόβλεψη για δυνατότητα οργάνωσης δεύτερου επιπέδου ταξινόμησης για 
την καλύτερη αντιμετώπιση των παθόντων.  

 Κρίνεται απαραίτητο να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η πιθανότητα επομένου 
πιθανού επεισοδίου. 

Η οργάνωση της ταξινόμησης στον τόπο του ατυχήματος απεικονίζεται στην Εικόνα 
2. 

 
 

Εικόνα 2. Οργάνωση ταξινόμησης στον τόπο του ατυχήματος. 
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2. Αρχές της Διαλογής (Τriage) 
 
Οι αρχές της διαλογής χρησιμοποιούνται κάθε φορά που οι ανάγκες των θυμάτων 
υπερβαίνουν την ικανότητα των σωστικών πόρων.  

Ο στόχος της διαλογής, όπου και αν γίνεται, δεν είναι μόνο να διακομίσει 
τον «σωστό» ασθενή στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή, αλλά κυρίως, σε 
μαζικά ατυχήματα, να «κάνει τα περισσότερα για τους περισσότερους». 

Η διαλογή είναι μια δυναμική και όχι στατική διαδικασία. Επομένως, πρέπει 
να επαναλαμβάνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της φροντίδας ενός θύματος, 
όπως είναι:  

(i) Αρχική περισυλλογή-διάσωση.  
(ii) Θεραπευτική αντιμετώπιση. 
(iii) Οριστική διακομιδή στο νοσοκομείο. 
 
Η διαλογή και ταξινόμηση των θυμάτων συνιστά διαδικασία κρίσιμη για την 

αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η 
διαδικασία έχει τις ρίζες της στη Γαλλία της Επανάστασης και των Ναπολεόντειων 
Πολέμων, σε μια προσπάθεια διαχείρισης των τραυματιών στο πεδίο της μάχης και 
την οργάνωση μιας Βασικής Μονάδας Παροχής Φροντίδας στους Τραυματίες.  Στο 
πλαίσιο αυτό, διεθνώς χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα για τον 
προσδιορισμό των αρχικών προτεραιοτήτων θεραπείας. Ποικίλλουν από την 
αδόμητη ταξινόμηση, σύμφωνα με την προσωπική εμπειρία, έως την κλίμακα 
τεσσάρων και πέντε επιπέδων.   

Τα συστήματα διαλογής και ταξινόμησης χρησιμοποιούν κατά βάση 
χρωματική κωδικοποίηση (color-coded triage system) προκειμένου να κατατάξουν 
τους ασθενείς σε ομάδες, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. 
Ανάλογα με το σύστημα, ενδέχεται να υπάρχει και διαφοροποίηση στα χρώματα 
που χρησιμοποιούνται.  

 
Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, εφαρμόζεται 

το τετραχρωματικό σύστημα (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μαύρο) ως εξής:  
 

 Κόκκινο: Αρκετά κρίσιμη κατάσταση, άμεσος κίνδυνος ζωής, χρήζει 

άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης (π.χ. προβλήματα αεραγωγού, υπό τάση 
πνευμοθώρακας, ανεξέλεγκτη αιμορραγία). 
 

 Κίτρινο: κρίσιμη κατάσταση, χωρίς άμεσο κίνδυνο ζωής. Χρήζει 

οπωσδήποτε ιατρικής αντιμετώπισης (εντός 1 ώρας) (π.χ. πολλαπλά 
ανεπίπλεκτα κατάγματα, τραύματα προσώπου, τραύματα κεντρικού 
νευρικού συστήματος με σταθερή νευρολογική εικόνα). 

 

 Πράσινο: δεν παρουσιάζεται τραύμα ή ελάχιστες κακώσεις που πιθανόν 

να διαχειριστεί μη εξειδικευμένο προσωπικό έως ότου αντιμετωπισθούν 
ταυπόλοιπα θύματα. Χρήζει αντιμετώπισης εντός 3 ωρών. (π.χ. κακώσεις 
μαλακών μορίων, περιορισμένα <15% της επιφάνειας σώματος εγκαύματα). 
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 Μαύρο: Νεκρός (δεν χρήζει αντιμετώπισης) ή τόσο βεβαρυμένο 

περιστατικό που δεν αντιμετωπίζεται λόγω απώλειας πολύτιμου χρόνου 
(π.χ. ασυστολία, καθολικά εγκαύματα, βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις). 
 

Η διαδικασία  μπορεί να αφορά είτε σε προνοσοκομειακό, είτε  σε  
νοσοκομειακό επίπεδο.  

Για τις περιπτώσεις μαζικού ατυχήματος ή μαζικών καταστροφών έχουν 
αναπτυχθεί διαφορετικά συστήματα ταξινόμησης, όπως το σύστημα απλής 
διαλογής και ταχείας θεραπείας (Simple Triage and Rapid Treatment, START), το 
οποίο συνιστά μια από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές διαλογής θυμάτων 
καταστροφής. Οι φορείς οι οποίοι σπεύδουν να ανταποκριθούν άμεσα στις 
καταστάσεις ανάγκης, όπως για παράδειγμα, το Πυροσβεστικό Σώμα ή οι πάροχοι 
φροντίδας υγείας, είναι και οι πρώτοι που κάνουν χρήση αυτού του συστήματος, με 
στόχο πάντα τη βέλτιστη παροχή ιατρικών υπηρεσιών, σε όσο το δυνατόν πιο 
μεγάλο αριθμό περιπτώσεων.  

Το σύστημα START ακολουθεί τρία βήματα, προκειμένου να διαχωρίσει τους 
τραυματίες χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, με στόχο τη διάγνωση περιστατικών 

εντός 60 δευτερολέπτων ή λιγότερο, μετά τον έλεγχο ενδείξεων «RΡM»:  

Respiration (Αναπνοή)  

Ρerfusion (Αιμάτωση) 

Mentation (Διανοητική / Νευρολογική Λειτουργία, Επαφή με το περιβάλλον ).  
 
Αντίστοιχο σύστημα με το START, το οποίο εφαρμόζεται σε παιδιατρικούς 

ασθενείς - θύματα μαζικών καταστροφών είναι το Jump START, το οποίο λειτουργεί 
με παρόμοιο τρόπο, δηλαδή ακολουθώντας συγκεκριμένους αλγορίθμους για την 
πρωτογενή εξωνοσοκομειακή διαλογή.  

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, τα θύματα ομαδοποιούνται σε τέσσερις 
κατηγορίες, σύμφωνα με το τετραχρωματικό σύστημα διαχωρισμού των θυμάτων.  

Η χρήση ενός συστήματος ταξινόμησης ασθενών ή θυμάτων καταστροφής 
συνδέεται με ποικίλες δεοντολογικές προκλήσεις, στις οποίες καλούνται να 
ανταποκριθούν οι μηχανισμοί φροντίδας υγείας και αφορούν στη δίκαιη, 
ορθολογική και ισότιμη μεταχείριση του πληθυσμού που εκτίθεται σε κίνδυνο. 
 

Ι. Πρωτογενής Διαλογή 
Η πρωτογενής / πρωτοβάθμια διαλογή πρέπει να γίνεται γρήγορα, με ασφάλεια και 
με δυνατότητα ταυτόσημης αναπαραγωγής από όλους τους εμπλεκόμενους στη 
διάσωση.  

Ο αλγόριθμος της πρωτοβάθμιας διαλογής «SIEVE» (START), εφαρμόζεται 
συνήθως, μόνο στον τόπο του συμβάντος ή και σε όλα τα στάδια, εάν υπάρχει 
σημαντική ένδεια πόρων. Χρησιμοποιεί μέτρηση παραμέτρων από πλευράς 
Φυσιολογίας του ασθενούς, όπως ο αριθμός των αναπνοών, η τριχοειδική 
επαναπλήρωση κ.λπ. Στα παιδιά ηλικίας 1-10 ετών χρησιμοποιείται 
προσαρμοσμένος αλγόριθμος με τη χρήση της ταινίας Broselow. 
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Η διαλογή είναι ευεργετική στην αντιμετώπιση των καταστροφών, καθώς 
επιτρέπει σύντομα να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε εκείνους τους ασθενείς που 
χρειάζονται γρήγορα ιατρική φροντίδα που θα τους σώσει τη ζωή ή τη σωματική 
τους ακεραιότητα. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό μειώνεται η άσκοπη επιβάρυνση 
των υγειονομικών μονάδων και οργανισμών με θύματα που δεν χρήζουν άμεσης 
αντιμετώπισης. Υπολογίζεται ότι μόνο ένα ποσοστό 10-15% των θυμάτων των 
καταστροφών βρίσκονται σε τόσο σοβαρή κατάσταση που απαιτεί νοσηλεία. 
Επίσης, μας επιτρέπει να γίνεται δίκαιη και ορθολογική κατανομή των θυμάτων 
μεταξύ των διαθέσιμων και κατάλληλων υγειονομικών δομών.  

Η διαλογή αποτελεί έναν γρήγορο και απλό τρόπο για να 
κατηγοριοποιηθούν οι τραυματίες. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα ιατρικά μέσα και 
αρκούν 15-20 δευτερόλεπτα σε κάθε ασθενή για να γίνει η κατηγοριοποίησή του. Ο 
κάθε ασθενής χαρακτηρίζεται σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες και τίθεται σε 
αυτόν εμφανής σήμανση που μπορεί να διακρίνεται με κοινό τρόπο από όλους τους 
εμπλεκόμενους στο πεδίο. Αυτό μπορεί να γίνει με τις τυποποιημένες κάρτες 
triage, που κάθε υγειονομικό σύστημα συνηθίζει να χρησιμοποιεί. Αν δεν υπάρχει 
αυτή η δυνατότητα, μπορεί να γίνει ακόμα και με απλή σήμανση πάνω σε κάποιο 
εμφανές σημείο του σώματος του τραυματία (π.χ. με μαρκαδόρο στο μέτωπο κ.λπ). 
 
 

 
 
Εικόνα 3. Κάρτα διαλογής. 
 

 

ΙΙ. Δευτερογενής διαλογή  
Η δευτερογενής διαλογή είναι επίσης απαραίτητη, καθώς εκτιμά τις τρέχουσες και 
τις προβλεπόμενες ανάγκες του ασθενούς, σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους. 
Περιλαμβάνει επανέλεγχο των ζωτικών σημείων, επανέλεγχο των κακώσεων, την 
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αρχική θεραπεία και έλεγχο της ανταπόκρισης του ασθενούς και την περαιτέρω 
γνώση της διαθεσιμότητας των πόρων.  

Σκοπός της δευτερογενούς διαλογής είναι να ξεχωρίσουν οι ασθενείς ως 
εξής σε εκείνους:  
(α) που χρειάζονται επείγουσα ενδονοσοκομειακή θεραπεία, 
(β) που χρειάζονται επείγουσα θεραπεία αρχικά χορηγούμενη στο πεδίο του 
συμβάντος, 
(γ) που έχουν μέτριας βαρύτητας κακώσεις, αλλά με ρίσκο για όψιμες επιπλοκές,  
(δ) που έχουν ελαφρές κακώσεις.  

 
Η δευτερογενής διαλογή γίνεται συνήθως πριν την διακομιδή των ασθενών 

σε δομές Υγείας. 
 

 
 
 
Εικόνα 4. Άμεση εκτίμηση στο πεδίο - βήματα. 

 
 

Για τη δευτερογενή διαλογή συνήθως χρησιμοποιείται ο διεθνής αλγόριθμος 
«SORT» / REVISED TRAUMA SCORE (RTS). Αυτός χρησιμοποιεί παραμέτρους της 
Φυσιολογίας, όπως ο αριθμός των αναπνοών (RR), η αρτηριακή πίεση (ΑΠ) και η 
Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης (Glasgow Coma Scale, GCS), οι βαθμολογίες (scores) 
των οποίων οι βαθμολογίες αθροίζονται για να εξαχθεί το συνολικό score RTS. Αυτό 
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υποδεικνύει την κατηγορία – προτεραιότητα. Επίσης, σε αυτή τη φάση, στην 
κατηγοριοποίηση συμμετέχει και η ανατομική περιοχή της βλάβης (π.χ. κάκωση 
κεφαλής, κάταγμα ισχίου κ.λπ.), προκειμένου ο ασθενής να διακομισθεί στο 
κατάλληλο νοσοκομείο. 

 

ΙΙΙ. Τριτογενής διαλογή  
Η τριτογενής διαλογή περιλαμβάνει εξελιγμένη αξιολόγηση και θεραπεία και 
περαιτέρω αξιολόγηση των διαθέσιμων ιατρικών πόρων και γίνεται πλέον όταν ο 
ασθενής μεταφερθεί σε υγειονομική δομή. Κατά τη διαδικασία της διαλογής  
μπορεί να γίνει υπερεκτίμηση (overtriage) ή αντίστοιχα υποεκτίμηση (undertriage) 
της κατάστασης των θυμάτων. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, τόσο 
διαχειριστικά, όσο και σε δαπάνες, γιατί μπορεί αφενός να σπαταληθούν χρόνος, 
χρήμα και οικονομικοί πόροι χωρίς να υπάρχει άμεση ανάγκη, αφετέρου δε να 
υποεκτιμηθεί η κατάσταση κάποιου ασθενούς και η κατάληξη να είναι μοιραία για 
τη ζωή του. Ωστόσο, αυτές οι πιθανότητες μπορεί να ελαχιστοποιηθούν όταν τα 
κριτήρια επιλογής και διαλογής είναι ακριβή και ακολουθούνται οι σχετικοί 
αλγόριθμοι με συνέπεια. Άλλωστε, είναι γεγονός ότι συνήθως σε συμβάντα με 
μαζικές απώλειες υγείας, οι σοβαρά ασθενείς είναι πολλοί λίγοι, ενώ οι 
περισσότεροι θα επιβιώσουν με λίγες επεμβάσεις. Είναι δεδομένο ότι και κάποιες 
ζωές θα χαθούν παρά τις όποιες προσπάθειες και παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, 
κατά το σεισμό της Αθήνας, το 1999, στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. 
Παντελεήμων» (Πειραιάς) τέθηκε σε ισχύ το εθνικό σχέδιο «Ξενοκράτης». Η 
διαλογή πραγματοποιήθηκε έξω από το νοσοκομείο από τον συντονιστή-αρχηγό της 
εφημερίας. Συνολικά, προσήλθαν 356 άτομα, από τα οποία χρειάστηκαν 
χειρουργείο τα 4 και καταγράφηκε μόνο ένας θάνατος. 
 
 

3. Επείγουσα αντιμετώπιση – θεραπεία (TREATMENT «Τ») 
 
Η φάση της θεραπείας είναι το δεύτερο βήμα στην ιατρική παροχή βοήθειας στον 
τόπο ενός μείζονος συμβάντος. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων εμπλέκεται στη 
θεραπεία των πληγέντων, με διαφορετική κλινική εμπειρία, αλλά και απλοί 
παρευρισκόμενοι πολίτες. Η θεραπεία στο πεδίο του συμβάντος περιλαμβάνει 
πρώτες βοήθειες για την σταθεροποίηση των θυμάτων, ώστε να μπορέσουν να 
φτάσουν στο νοσοκομείο για να λάβουν οριστική θεραπεία.  

Η κατηγοριοποίηση των ασθενών πριν από την επείγουσα αντιμετώπιση- 
θεραπεία επιτρέπει την αναγνώριση εκείνων που χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις. 
Ο σκοπός της θεραπείας στο πεδίο ενός συμβάντος είναι να διασφαλιστεί ότι η 
κατάσταση των θυμάτων είναι όσο το δυνατόν σταθερότερη, ώστε να μπορέσουν 
να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για τελική αντιμετώπιση. 

Ουσιαστικά, στο πεδίο του συμβάντος, καθώς δεν υπάρχουν ούτε τα 
απαραίτητα μέσα, ούτε και η ευκολία της περίθαλψης, γίνεται συνήθως η λεγόμενη 
“διαχείριση κατά στάδια” (damage control), δηλαδή, εκείνες οι ιατρικές ενέργειες 
και χειρισμοί που θα επιτρέψουν την ασφαλή μεταφορά των τραυματιών σε 
υγειονομικές δομές.  

Οι προσπάθειες του «damage control» περιορίζονται στο να σταματήσει η 
αιμορραγία, να γίνουν απλές επεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την επιβίωση και 
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φυσικά, εάν χρειαστεί, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Ενέργειες που 
μπορεί να γίνουν στο στάδιο αυτό είανι: διασωλήνωση τραχείας/μηχανική 
υποστήριξη της αναπνοής, πιεστική / αιμοστατική επίδεση, τοποθέτηση φλεβικών 
γραμμών (iv lines) για χορήγηση ορών, τοποθέτηση αυχενικού κολάρου, όχι όμως 
προφυλακτική αντιμετώπιση. 

Ο κεντρικός στόχος της θεραπείας στο πεδίο είναι να προσφερθούν οι 
πρώτες βοήθειες και να σωθούν όσο το δυνατό περισσότεροι τραυματίες.  

Σε περίπτωση που αφιερωθεί χρόνος για περαιτέρω ενασχόληση με 
μεμονωμένο ασθενή, αυτό θα αποβεί καταστροφικό για τους υπόλοιπους ασθενείς, 
οι οποίοι με απλούς χειρισμούς (όπως π.χ. εξασφάλιση αεραγωγού, έλεγχος 
αιμορραγίας κ.λπ.) θα μπορούσαν να μεταφερθούν ζωντανοί στην υγειονομική 
δομή για την περαιτέρω παροχή εξειδικευμένης θεραπείας. 
 

4. Διακομιδή (TRANSPORT «T») 
 
Η θεραπευτική αντιμετώπιση που θα χρειαστούν τα θύματα υπαγορεύει 
συγκεκριμένη στρατηγική στη διακομιδή τους. Παράγοντες εξασφάλισης 
αποτελεσματικής διεκπεραίωσης των διακομιδών είναι οι εξής: 

 Επαρκής οργάνωση της μεταφοράς, τόσο προς το πεδίο διαλογής, όσο και 
της μεταφοράς από αυτό. 

 Άριστη γνώση των διαθέσιμων υλικοτεχνικών υποδομών οριστικής 
αντιμετώπισης και μέσων εκκένωσης. 

 Δυνατότητα ευελιξίας όσον αφορά τις μεθόδους μεταφοράς και τη σειρά 
εκκένωσης. 

 Δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο των διαθέσιμων πόρων. 
 

Η αντιμετώπιση - θεραπεία στο πεδίο του ατυχήματος αφορά ουσιαστικά την 
σταθεροποίηση των τραυματιών σε σημείο που να είναι ασφαλής η μεταφορά τους 
στο νοσοκομείο για την τελική θεραπεία.  

Η διαλογή των ασθενών συμβάλει ουσιαστικά στην κατηγοριοποίηση για το 
ποιος ασθενής χρειάζεται άμεση μεταφορά. Ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των 
τραυματιών, κατά το στάδιο της διαλογής, γίνεται ουσιαστικά και η 
κατηγοριοποίηση για τη διαδικασία της μεταφοράς των ασθενών στις υγειονομικές 
δομές.  

Για παράδειγμα, ένας ασθενής που χαρακτηρίζεται ως «πράσινη» κατηγορία 
είναι αυτός που θα μεταβεί τελευταίος στο νοσοκομείο. Ενώ ένας τραυματίας με 
επαπειλούμενο αεραγωγό, ο οποίος είναι στην «κόκκινη» κατηγορία, είναι αυτός 
για τον οποίο προέχει η μεταφορά του στο νοσοκομείο. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα ασθενοφόρα χωροταξικά τοποθετούνται σε 
συγκεκριμένο μέρος στάθμευσης και φόρτωσης. Ειδική πρόνοια πρέπει να υπάρχει 
για την αερομεταφορά, τα ελικόπτερα και άλλα πτητικά μέσα μεταφοράς,  για τα 
οποία πρέπει να διασφαλιστεί ασφαλής περιοχή προσγείωσης, για αποφυγή 
δυσχέρειας της διαδικασίας διαχείρισης και ενόχλησης από το θόρυβο. 
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5. Νοσοκομειακός σχεδιασμός αντιμετώπισης καταστροφών   
 
Η ετοιμότητα των κέντρων περίθαλψης μεγιστοποιεί τόσο την ανταπόκριση, όσο και 
την έκβαση. Ένας ουσιαστικός νοσοκομειακός σχεδιασμός αντιμετώπισης 
καταστροφών δομείται  σύμφωνα με την εμπειρία των προηγούμενων 
καταστροφών. Για παράδειγμα, η πλειονότητα των θυμάτων δεν μεταφέρονται στα 
νοσοκομεία σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο τρόπο στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών (ΤΕΠ) με ασθενοφόρο (π.χ. ΕΚΑΒ).  

Ο νοσοκομειακός σχεδιασμός αντιμετώπισης καταστροφών στα νοσοκομεία 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να υπολογίζει εκ των προτέρων τη μεγάλη ροή 
ασθενών, πολλοί εκ των οποίων μπορεί να μην είναι σοβαρά τραυματισμένοι. 
Σκόπιμη κρίνεται και η ύπαρξη  «φίλτρου ασφαλείας», για τον σωστό διαχωρισμό 
των επειγόντων περιστατικών από τα μη επείγοντα, ώστε  να περιοριστεί η άσκοπη 
εισροή ασθενών. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η αξιολόγηση της σοβαρότητας του 
κάθε περιστατικού χωριστά.  

Κατά την πρώτη ώρα του συμβάντος, μεταφέρεται ο μεγαλύτερος αριθμός 
θυμάτων, καθώς σημειώνεται ταχεία εκκένωση των χώρων του συμβάντος, γεγονός 
το οποίο  προκαλεί  δυσαρμονία στη λειτουργία των χώρων υποδοχής των 
νοσοκομείων.  

Γενικά, ο πρώτος όγκος των θυμάτων φέρει τους λιγότερους τραυματισμούς 
και προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εξαιτίας της έλλειψης  ενημέρωσης από 
το πεδίο του συμβάντος και το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την 
άφιξη του πρώτου κύματος ασθενών στο νοσοκομείο, τα νοσοκομεία αδυνατούν να 
γνωρίζουν τον πραγματικό αριθμό των σοβαρών περιστατικών, καθόσον πιθανή 
είναι και η ύπαρξη τραυματισθέντων μελών σωστικών συνεργείων που αναμένονται 
σε δεύτερη φάση. Έτσι, παρατηρείται ανισοκατανομή των επειγόντων 
περιστατικών, με αποτέλεσμα να μην αξιολογείται ισότιμα η βαρύτητα της 
κατάστασης στα νοσοκομεία. Συνεπώς, ο σχεδιασμός αντιμετώπισης μιας 
καταστροφής πρέπει να περιλαμβάνει την αξιολόγηση, μέσω της αναγνώρισης και 
της μεταφοράς σε κοντινότερες δευτεροβάθμιες γειτονικές δομές περίθαλψης, 
ειδικά των ασθενών που δύνανται να υποβληθούν σε ιατρική/χειρουργική 
αντιμετώπιση σε δεύτερο χρόνο. 
 
 

6. Εκπαίδευση στην Ιατρική των Καταστροφών  

 
Οι γιατροί και οι υπεύθυνοι του σχεδιασμού υπηρεσιών υγείας βρίσκονται μπροστά 
σε μία νέα υγειονομική πραγματικότητα, μπροστά σε νέες προτεραιότητες υγείας 
και νέες προκλήσεις. Κρίνεται ως αναγκαία μια διεπιστημονική και διατομεακή 
προσέγγιση, η οποία εστιάζει στην ορθολογική διαχείριση των πόρων (ανθρώπινου 
δυναμικού, υλικοτεχνικών υποδομών), στην ανάγκη εγρήγορσης και προσαρμογής 
σε νέες συνθήκες, ενισχύοντας όσο το δυνατό την εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών 
ανάλογα με τις πληθυσμιακές και κοινωνικές ομάδες που διακινδυνεύουν. 

Είναι επιβεβλημένο οι νέοι γιατροί να επιμορφώνονται στην Ιατρική των 
Καταστροφών και συνάμα, κάθε Ιατρική Σχολή και κάθε νοσοκομείο να συμμετέχει  
στην οργάνωση της σχεδίασης αντιμετώπισης καταστροφών.  
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Η πολυπαραγοντική προσέγγιση της καταστροφής, η ανάγκη συντονισμού 
πολλών υπηρεσιών, η άσκηση ιατρικής υπό αντίξοες συνθήκες, η ασφάλεια των 
πληθυσμών και του προσωπικού αρωγής, οι συνθήκες εγκατάστασης και διαβίωσης 
στον τόπο της καταστροφής, η διαλογή και οργάνωση σταθμών υποδοχής θυμάτων, 
η παροχή πρώτων βοηθειών και η αντιμετώπιση ειδικών καταστροφών, όπως 
ορισμένες φυσικές καταστροφές (παλιρροϊκό κύμα, tsunami, κ.ά.), τοπικές 
συρράξεις, ασύμμετρες απειλές (εμπρησμοί, εκρήξεις, κ.ά.), χημικές, βιολογικές και 
βιομηχανικές καταστροφές και ατυχήματα, καθώς και ραδιολογικοί και πυρηνικοί 
κίνδυνοι. Σημαντική είναι και η παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, με τη 
διάγνωση και αντιμετώπιση του μετατραυματικού ψυχικού συνδρόμου και του 
stress των διασωστών, τα οποία αποτελούν ενδεικτικά πεδία εκπαίδευσης, τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσα από την πρακτική άσκηση και τις 
ασκήσεις προσομοίωσης συμβάντων (simulation). 

 

 
 
Εικόνα 5. Διαχείριση θυμάτων στον τόπο της καταστροφής. 

 
 

Συμπεράσματα 
 
Τα τρία στάδια της ιατρικής υποστήριξης σε ένα συμβάν μαζικής καταστροφής  
είναι τα εξής: 
 

1. Διαλογή (Triage) 
2. Αντιμετώπιση (επείγουσα φροντίδα) 
3. Διακομιδή (για οριστική αντιμετώπιση) 

 
Ουσιαστικά, στο πεδίο του συμβάντος, οι μόνες ιατρικές πράξεις που πρέπει να 

γίνονται είναι η εξασφάλιση του αεραγωγού, η υποστήριξη της αναπνοής και ο 
έλεγχος της αιμορραγίας, πράξεις που μπορούν να γίνουν μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και οι οποίες, σε συνδυασμό με την ενδεδειγμένη ακινητοποίηση  και 
ασφαλή μεταφορά, αποτελούν βασικούς παράγοντες για  την επιβίωση του 
ασθενούς, μέχρι την άφιξή του στο νοσοκομείο, όπου θα γίνει και η περαιτέρω 
διαχείριση του περιστατικού.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιοί πρέπει να εμπλέκονται στην κατάρτιση σχεδίου ανταπόκρισης σε καταστροφές; 

Α. Αστυνομία (Λ) 

Β. Πυροσβεστική (Λ) 

Γ. Υγειονομική υπηρεσία (Λ) 

Δ. Όλοι οι παραπάνω (Σ) 

Ε. Κανένας από τους παραπάνω (Λ) 

 

2. Τι δεν περιλαμβάνεται στον διεθνή αλγόριθμο ανταπόκρισης στις καταστροφές; 

Α. Διοίκηση – Έλεγχος (Command – Control).   (Λ) 

Β. Επικοινωνία – Communication.  (Λ) 

Γ. Κίνδυνοι παρόντες και δυνητικού (Hazards present and potential).  (Σ) 

Δ. Διαλογή  (Triage)  (Λ) 

Ε. Όλα τα παραπάνω.  (Λ) 

 

3. Είστε ο πρώτος από την υγειονομική ομάδα που φθάνει στον τόπο ενός μείζονος 

συμβάντος από σύγκρουση λεωφορείου με πολλαπλές απώλειες υγείας. Ποιά είναι η 

πρώτη σας ενέργεια; 

Α. Αναλαμβάνετε την διοίκηση-έλεγχο στον τόπο του συμβάντος και αποστέλλετε ένα 

πρώτο μήνυμα-εκτίμησης της σκηνής πίσω στο Κέντρο.   (Σ) 

https://www.springer.com/gp/book/9783030341152
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Β. Αναμένετε μέχρι να έρθει ο Αρχηγός επί σκηνής και μετά ακολουθείτε τις οδηγίες του. (Λ) 

Γ. Απεγκλωβίζετε τους τραυματίες από το λεωφορείο και ξεκινάτε τη διαλογή. (Λ) 

Δ. Επιβλέπετε και αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα της ανταπόκρισης των άλλων 

υπηρεσιών (αστυνομία, πυροσβεστική), αναμένοντας να έρθουν και άλλες υγειονομικές 

μονάδες. (Λ) 

Ε. Κανένα από τα παραπάνω. (Λ) 

 

4.Ποιά από τις παρακάτω καταστάσεις είναι πιθανόν να χαρακτηριστεί μείζον συμβάν; 

Α. Ατύχημα μεταξύ σχολικού λεωφορείου και οχήματος, με 5 τραυματίες.  (Λ) 

Β. Πυρκαγιά σε χημικό εργοστάσιο σε ώρες εργασίας.   (Σ) 

Γ. Πυρκαγιά σε απομονωμένη κατοικία όπου ζει μια οικογένεια.  (Λ) 

Δ. Όλα τα παραπάνω.  (Λ) 

Ε. Κανένα από τα παραπάνω.  (Λ) 

 

5.Κατά την ανταπόκριση σε μείζον συμβάν, ποιό μήνυμα πρέπει να σταλεί στον 

επικεφαλής - αρχηγό της υγειονομικής υπηρεσίας; 

Α. METHANE (Σ) 

Β. CSCATTT (Λ) 

Γ. MIST (Λ) 

Δ. 9 Liner (Λ) 

Ε. Κανένα από τα παραπάνω. (Λ) 

 

6. Οι τρείς κύριες παράμετροι που αξιολογούνται στο σύστημα διαλογής START Triage 

είναι: 

Α. Αεραγωγός, Αερισμός, Κυκλοφορία (ABC). (Λ) 

Β. Αεραγωγός, Αερισμός, Επαφή με το περιβάλλον. (Λ) 

Γ. Αναπνοή, Αιμάτωση, Επαφή με το περιβάλλον. (Σ) 

Δ. Εμφάνιση, Αναπνοή, Επαφή με το περιβάλλον. (Λ) 

Ε. Σφυγμός, Αιμάτωση, Επαφή με το περιβάλλον. (Λ) 
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7.Τί σημαίνει η κόκκινη κάρτα στο σύστημα διαλογής START Triage; 

Α.Ο τραυματίας είναι νεκρός.  (Λ) 

Β. Ο τραυματίας έχει σοβαρές κακώσεις.  (Σ) 

Γ. Ο τραυματίες έχει ελαφριές κακώσεις. (Λ) 

Δ. Ο τραυματίας έχει μέτριας βαρύτητας κακώσεις.  (Λ) 

Ε. Κανένα από τα παραπάνω. (Λ) 

 

8.Τί σημαίνει η κίτρινη κάρτα στο σύστημα START Triage; 

Α. Ο τραυματίας είναι νεκρός. (Λ) 

Β. Ο τραυματίας έχει σοβαρές κακώσεις. (Λ) 

Γ. Ο τραυματίες έχει ελαφρές κακώσεις. (Λ) 

Δ. Ο τραυματίας έχει μέτριας βαρύτητας κακώσεις. (Σ) 

Ε. Ο τραυματίας θα διακομισθεί τελευταίος. (Λ) 

 

9. Τι σημαίνει η πράσινη κάρτα στο σύστημα START Triage; 

Α. Ο τραυματίας είναι νεκρός. (Λ) 

Β. Ο τραυματίας έχει σοβαρές κακώσεις. (Λ) 

Γ. Ο τραυματίες έχει ελαφρές κακώσεις. (Σ) 

Δ. Ο τραυματίας έχει μέτριας βαρύτητας κακώσεις. (Λ) 

Ε. Ο τραυματίας θα διακομισθεί πρώτος. (Λ) 

 

10. Τί σημαίνει η μαύρη κάρτα στο σύστημα START Triage; 

Α. Ο τραυματίας είναι νεκρός.  (Σ) 

Β. Ο τραυματίας έχει σοβαρές κακώσεις.  (Λ) 

Γ. Ο τραυματίες έχει ελαφριές κακώσεις.  (Λ) 

Δ. Ο τραυματίας έχει μέτριας βαρύτητας κακώσεις.  (Λ) 

Ε. Κανένα από τα παραπάνω.  (Λ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ  - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΠ 
 

Ευτυχία Πολυζωγοπούλου, Παθολόγος - Επειγοντολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Επείγουσας Ιατρικής, Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική 
Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ. 
  
Αθανάσιος Τσιόδρας, Emergency Physician, Attending Physician at CIUSSS de l’est de 
l’ile-de- Montreal, Canada. Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής 
Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ  
 
 
 
Εισαγωγή 
 
Η διέγερση και επιθετική συμπεριφορά των ασθενών που βρίσκονται στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) δεν αποτελούν διάγνωση, αλλά μια παρουσίαση 
υποκείμενης παθολογίας (γενικότερα ιατρικής ή ειδικότερα ψυχιατρικής). 

Είναι επιτακτική ανάγκη να ηρεμήσουμε αυτούς τους ασθενείς με ασφάλεια 
και ταχύτητα, ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε και να διαχειριστούμε τις 
υποκείμενες διαγνώσεις τους. Το 50% των επιθέσεων εναντίον επαγγελματιών 
υγείας συμβαίνουν στο ΤΕΠ. 
 
 
Ιατρικές αιτίες βίας και επιθετικότητας 
 
Οι κυριώτερες αιτίες που ευθύνονται για εκδηλώσεις βίας και επιθετικότητας εκ 
μέρους ασθενών στο ΤΕΠ είναι οι εξής: 

 Κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ) 

 Κατάχρηση ουσιών και δηλητηρίαση 

 Υποκείμενη ψυχιατρική νόσος 

 Υποξαιμία 

 Μεταβολικές διαταραχές / Υπογλυκαιμία 

 Λοίμωξη: μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, σήψη 

 Υπερθερμία ή υποθερμία 

 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο / υπαραχνοειδής αιμορραγία 
 
 
Παράγοντες κινδύνου εκ μέρους του ασθενούς 
 
Οι κυριώτεροι παράγοντες κινδύνου εκ μέρους του ασθενούς είναι οι εξής: 

 Νεαρή ηλικία 

 Άρρεν φύλο 

 Χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση 

 Ιστορικό βίας 
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 Ιστορικό κακοποίησης 

 Χρήση ουσιών 

 Συνοδός διαταραχή ψυχικής υγείας 
 
 
Παράγοντες κινδύνου σχετικοί με το Σύστημα Υγείας / Περιστάσεις 
 
Ο ασθενής αισθάνεται ότι αντιμετωπίζεται άδικα, λόγω συνθηκών στο ΤΕΠ που δεν 
μπορεί να ελέγξει ο γιατρός. Για παράδειγμα: 

 Συνωστισμός 

 Δυσαναλογία ιατρονοσηλευτικού προσωπικού προς ασθενείς (λίγο 
προσωπικό-πολλοί ασθενείς) 

 Παρατεταμένος χρόνος αναμονής 

 Δυσάρεστες συνθήκες αναμονής 

 Αναποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού. 
 
 
Προσέγγιση του διεγερτικού ή βίαιου ασθενούς   
 
Η προσέγγιση του διεγερτικού ή βίαιου ασθενούς  περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
βήματα: 
 
(Βήμα 1ον) Υπάρχει πάντα προκαθορισμένο σχέδιο για τη διαχείριση των βίαιων 
και διεγερτικών ασθενών. 
 
Αυτό περιλαμβάνει: 
 Ένα ήσυχο δωμάτιο που μπορούν δυνητικά να παραμείνουν οι επιθετικοί 

ασθενείς. 
 Μια προκαθορισμένη Ομάδα ατόμων (ιδανικά 6) που μπορεί να επέμβει σε 

περίπτωση κλιμάκωσης της βίας. 
 Εφαρμογή πρωτοκόλλου διαχείρισης βίαιου ασθενούς «Λευκός Κωδικός, Code 

White» ή ενεργοποίηση αντίστοιχης Ομάδας.  
 

(Βήμα 2ον) Έγκαιρη αναγνώριση των σημείων διέγερσης 
 
Τα σημεία του ασθενούς που καθιστούν έγκαιρη την αναγνώριση της κατάστασης 
διέγερσης περιλαμβάνουν: θορυβώδη φωνή, εκτόξευση απειλών, σφιχτές γροθιές, 
εκσφενδονισμός αντικειμένων, καταστροφή αντικειμένων. 
 
Κατηγοριοποίηση της επιθετικότητας 
 
Η κατάσταση επιθετικότητας διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 
 Ήπια επιθετικότητα: Ο ασθενής δέχεται να συνομιλήσει και να συνεργαστεί μαζί 

με το προσωπικό του ΤΕΠ χωρίς να είναι ενοχλητικός. 
 Μέτρια επιθετικότητα: Ο ασθενής διαταράσσει το ΤΕΠ χωρίς άμεσο κίνδυνο για 

τον εαυτό του ή το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.  
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 Έντονη επιθετικότητα: Ο ασθενής είναι με σύνδρομο διεγερτικού 
παραληρήματος, το οποίο αποτελεί μια πραγματικά επείγουσα κατάσταση, με 
πολύ υψηλό ποσοστό θνητότητας, έχει χαρακτηριστική ασυνήθιστη 
υπεράνθρωπη δύναμη, αντοχή στον πόνο, σοβαρή μεταβολική οξέωση, 
σύγχυση, ακόμη και υπερθερμία. 

 
 
(Βήμα 3ον) Προσπάθεια μη-φαρμακολογικής αποκλιμάκωσης πριν από τη χρήση 
καταστολής/περιορισμού, όποτε είναι δυνατόν. 
 
 Το 3ο βήμα δεν  ισχύει για ασθενείς με έντονη επιθετικότητα-προχωρήστε 

κατευθείαν στο 4ο βήμα.  
 Αφορά ασθενείς με ήπια ή μέτρια επιθετικότητα.  
 Σύσταση: Χρησιμοποιήστε μια «επίδειξη ανησυχίας» παρά «μια επίδειξη 

δύναμης» , σε αυτό το σημείο, αλλά σιγουρευτείτε ότι είστε ασφαλείς έναντι 
τυχόν απρόβλεπτης βιαιοπραγίας εκ μέρους του ασθενούς. 

 Χρήσιμες Συμβουλές: 
 Αποφύγετε τις απειλητικές συμπεριφορές, διότι μπορεί να αυξήσουν το 

φόβο ή να προκαλέσουν επίθεση. 
 Αποφύγετε υψηλούς τόνους φωνής.  
 Αποφύγετε την κριτική, διότι μπορεί να κλιμακώσει την κατάσταση. 
 Αποφύγετε να στέκεστε πάνω από τον ασθενή. 
 Αποφύγετε να φοράτε γραβάτα.  
 Μην βάλετε τον εαυτό σας ή τον ασθενή σε μια γωνία. 
 Μείνετε πιο κοντά στην έξοδο του χώρου. 
 Κρατήστε 1-1,5 μέτρο απόσταση από τον ασθενή, ώστε να μην μπορεί να 

σας ακουμπήσει τεντώνοντας το χέρι του. 
 

Η λεκτική αποκλιμάκωση είναι συχνά αποτελεσματική. 
 

Το ακρωνύμιο «SAVE» περιλαμβάνει απαντήσεις που μπορεί να είναι 
χρήσιμες όταν αντιμετωπίζετε έναν βίαιο ασθενή:  

Support - Υποστήριξη: «Ας σκεφτούμε μαζί τι/πως…» 

Acknowledge – Αναγνώριση: "Βλέπω ότι αυτό σας δυσκολεύει». 

Validation - Επικύρωση: «Κι εγώ μπορεί να αντιδρούσα έτσι αν ήμουν στη θέση 

σου». 

Emotional Naming - Αναγνώριση συναισθημάτων: «Φαίνεστε αναστατωμένος/η». 

 
 
(Βήμα 4ον) Φυσικός περιορισμός / φαρμακολογική καταστολή 
 
Εφόσον υπάρχει κλιμάκωση της επιθετικής συμπεριφοράς, συνιστάται φυσικός 
περιορισμός και καταστολή. Αυτό καθίσταται πιο εύκολο όταν γίνεται συντονισμένα 
από μια εκπαιδευμένη ομάδα προσωπικού ασφαλείας (6 άτομα ιδανικά ως εξής: 1 
άτομο για το κεφάλι, 4 για κάθε άκρο, 1 που τοποθετεί τους ιμάντες).  
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Αποτελεί παροδικό μέτρο έως ότου χορηγηθεί και δράσει η φαρμακολογική 
καταστολή και  
γίνεται τόσο για την ασφάλεια του ασθενούς, όσο και για την ασφάλεια του 
προσωπικού. 
 
Τι συστήνεται: 
 Χρησιμοποιήστε φυσικό περιορισμό 4 ή 5 σημείων (Εικόνα 1). 
 Ύπτια θέση ασθενούς όποτε είναι δυνατόν. 
 Κρατήστε το ένα χέρι του ασθενούς πάνω από το κεφάλι και το άλλο κάτω από 

τη μέση. 
 Ανυψώστε το κεφάλι του κρεβατιού περίπου κατά 30 μοίρες. 
 Δέσιμο στο κύριο μέρος του κρεβατιού (όχι στις ράγες). 
 
Τι ΔΕΝ συστήνεται: 
 Περιορισμός σε ανάρροπη θέση (αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών των 

αεραγωγών). 
 Περιορισμός στα κάγκελα του κρεβατιού (αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού). 
 Χρήση ιμάντων δύο σημείων (αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού). 
 Μηχανισμοί που είναι δύσκολο να αφαιρεθούν. 
 Μαξιλάρια κάτω από το κεφάλι του ασθενούς (κίνδυνος ασφυξίας). 
 

 
 
Εικόνα 1. Περιορισμός διεγερτικού ασθενούς επί κλίνης (Πηγή: 
https://emcrit.org/emcrit/human-bondage-chemical-takedown). 

 
 

 
 
 
Η Φαρμακολογική καταστολή διεγερτικού ασθενούς αναφέρεται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1. Φαρμακολογική καταστολή διεγερτικού ασθενούς. 
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Επίπεδο διέγερσης 1η επιλογή φαρμάκου 
(δόση, οδός χορήγησης) 

εναλλακτικό ή επιπρόσθετο 
φάρμακο 

Ήπια Λοραζεπάμη 1-2 mg υπογλώσσια  Αντιψυχωσικά που ήταν 
προηγουμένως αποτελεσματικά για 
τον συγκεκριμένο ασθενή 

Μέτρια Μιδαζολάμη 2-5 mg ενδομυϊκά  Αλοπεριδόλη 5-10 mg ενδομυϊκά  

Έντονη Αλοπεριδόλη 10 mg ενδομυϊκά  
ΚΑΙ 
Μιδαζολάμη 10 mg ενδομυϊκά 

Κεταμίνη 3 mg / kg ενδοφλέβια 

 
 
 
(Βήμα 5ον) Διερεύνηση του ασθενούς  
 
(α) Αιτιολογία επιθετικότητας / διέγερσης 
Εφόσον η επιθετικότητα του ασθενούς έχει τεθεί υπό έλεγχο, προχωρούμε σε 
διερεύνηση βασισμένη στα συμπτώματα για τα ακόλουθα αίτια: 

 Κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ) 

 Κατάχρηση ουσιών και δηλητηρίαση 

 Υποκείμενη ψυχιατρική νόσος 

 Υποξαιμία 

 Μεταβολικές διαταραχές / Υπογλυκαιμία 

 Λοίμωξη: μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, σήψη 

 Υπερθερμία ή υποθερμία 

 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο / υπαραχνοειδής αιμορραγία 
 
 
(β) Ιστορικό  
Διερευνάται γενικότερα το ιατρικό ή ειδικότερα το ψυχιατρικό ιστορικό του 
ασθενούς.  
Ζητούνται πληροφορίες από πολλαπλές πηγές: τους διασώστες του ΕΚΑΒ, το 
περιβάλλον του ασθενούς κ.λπ. 
 
(γ) Φυσική Εξέταση 
«Από την κορυφή ως τα νύχια» με ιδιαίτερη προσοχή στα ζωτικά σημεία, τη 
νευρολογική εικόνα, ενδείξεις αφυδάτωσης, κακής θρέψης / στέρησης τροφής ή 
τραύματος. 
 
(δ) Εργαστηριακός έλεγχος   
Πρέπει να καθοδηγείται από το ιστορικό και τη φυσική εξέταση. 
Δυνητικά χρήσιμες εργαστηριακές εξετάσεις είναι οι εξής: 

 Επίπεδο σακχάρου αίματος 

 Γενική εξέταση αίματος 
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 Βιοχημικός έλεγχος: ουρία, ηλεκτρολύτες, κρεατινίνη, ηπατικά ένζυμα 

 Επίπεδα στο αίμα: παρακεταμόλης, σαλικυλικών, αιθανόλης 

 Τοξικολογικός έλεγχος - Ανίχνευση ούρων εάν υπάρχει διαθέσιμη μέθοδος 

 +/- CT Εγκεφάλου 

 +/- Οσφυονωτιαία παρακέντηση, κυρίως σε ασθενείς με πυρετό και επί μη 
κλινικής βελτίωσης. 

 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. https://www.acepnow.com/article/a-5-step-approach-to-the-agitated-
patient/?singlepage=1 

 
2. https://emergencymedicinecases.com/emergency-management-agitated-patient/ 

 
3. https://canadiem.org/the-agitated-patient-in-the-ed-part-1/ 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Ιατρικές αιτίες βίας και επιθετικότητας στο ΤΕΠ είναι: 
Α. Κρανιοεγκεφαλική κάκωση.   (Σ) 
Β. Κατάχρηση ουσιών.  (Σ) 
Γ. Υποκείμενη ψυχιατρική νόσος.  (Σ) 
Δ. Υπερκαπνία.  (Λ) 
Ε. Υπεργλυκαιμία.  (Λ) 
 
 
2. Ποιό από τα παρακάτω φάρμακα δεν ενδείκνυται για έναν βίαιο ασθενή με έντονη 
διέγερση: 
Α. Μιδαζολάμη  (Λ) 
Β. Αλοπεριδόλη  (Λ) 
Γ. Κεταμίνη  (Λ) 
Δ. Πεθιδίνη  (Σ) 
Ε. Μορφίνη (Λ) 
 
 
3. Ποιό από τα παρακάτω δεν αποτελεί συστατικό της λεκτικής αποκλιμάκωσης στη 
διαχείριση ενός βίαιου ασθενούς; 
Α. Επικύρωση των ανησυχιών του ασθενούς.  (Λ) 
Β. Μια ομάδα ανθρώπων που μιλούν στον ασθενή.  (Σ) 
Γ. Εάν ενδείκνυται, καλέστε έναν κρυφό από τον «Λευκό Κωδικό».  (Λ) 
Δ. Αναγνωρίζουμε ότι ο ασθενής είναι αναστατωμένος.  (Λ) 
Ε. Διαπραγμάτευση με τον ασθενή. (Λ) 
 
 
4. Η αστυνομία προσκομίζει στο ΤΕΠ έναν 30χρονο άνδρα. Βρέθηκε να περιπλανάται στη 
μέση μιας πολυσύχναστης διασταύρωσης στο κέντρο της πόλης, αγνοώντας την κίνηση. 

https://www.acepnow.com/article/a-5-step-approach-to-the-agitated-patient/?singlepage=1
https://www.acepnow.com/article/a-5-step-approach-to-the-agitated-patient/?singlepage=1
https://emergencymedicinecases.com/emergency-management-agitated-patient/
https://canadiem.org/the-agitated-patient-in-the-ed-part-1/
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Σήμερα τρέχει στο κρεβάτι του νοσοκομείου, φωνάζει δυνατά παράλογα λόγια και 
προσπαθεί να δαγκώσει όποιον προσπαθεί να τον πλησιάσει. Ποιά από τις παρακάτω 
θεωρείτε ως την καλύτερη επιλογή για να καταπραΰνετε αυτόν τον ασθενή; 
 
Α. Λοραζεπάμη 1-2 mg υπογλώσσια.  (Λ) 
Β. Μιδαζολάμη 2-5 mg ενδομυϊκά.  (Λ) 
Γ. Αλοπεριδόλη 5-10 mg ενδομυϊκά. (Λ) 
Δ. Κεταμίνη 5 mg / kg ενδομυϊκά.  (Σ) 
Ε. Μιδαζολάμη 1 mg ενδοφλέβια.  (Λ) 
 
 
5.Τί από τα παρακάτω ΔΕΝ συστήνεται στο φυσικό περιορισμό? 
Α. Ύπτια θέση όποτε είναι δυνατόν. (Λ) 
Β. Κρατήστε το ένα χέρι του ασθενούς πάνω από το κεφάλι και το άλλο κάτω από τη μέση.  
(Λ) 
Γ. Ανύψωση του κεφαλιού του κρεβατιού.  (Λ) 
Δ. Αναπαυτικά μαξιλάρια.  (Σ) 
Ε. Μάσκα οξυγόνου.  (Σ) 
 
 
6. Ποιά από τις παρακάτω φράσεις ΔΕΝ συμβάλει στη λεκτική αποκλιμάκωση? 
Α. Κι εγώ στη θέση σας μπορεί να…  (Λ) 
Β. Έχετε δίκιο για την αναμονή, αλλά… (Λ) 
Γ. Πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση…  (Λ) 
Δ. Γιατί κάνετε έτσι?   (Σ) 
Ε. Καταλαβαίνω ότι είστε εκνευρισμένος.   (Λ) 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΠ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥ 
ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ  

 
Αλεξάνδρα Παπαιωάννου, Αναισθησιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Ανασισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

H εισαγωγή των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ (κουμαρινικά)  στην κλινική πράξη 

πριν από 6 δεκαετίες αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη στη διαχείριση των ασθενών με 

εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση και κολπική μαρμαρυγή, ενώ επέτρεψε τη χρήση 

μηχανικών βαλβίδων για την αντιμετώπιση ασθενών με σοβαρή βαλβιδική νόσο. Ο 

στενός θεραπευτικός δείκτης των κουμαρινικών και οι σημαντικές αλληλεπιδράσεις 

τους με άλλα φάρμακα και τρόφιμα που καθιστούν απρόβλεπτη την αντιπηκτική 

τους δράση οδήγησε στην ανάπτυξη άλλων παραγόντων. Οι από του στόματος 

άμεσοι αναστολείς της θρομβίνης (Direct Oral Anticoagulants, DOACs) dabigatran 

(Pradaxa), apixaban (Eliquis), betrixaban (Bevyxxa, δεν κυκλοφορεί στην Ευρώπη), 

edoxaban (Lixiana) και rivaroxaban (Xarelto), εισήχθησαν στην κλινική πράξη την 

τελευταία δεκαετία για την πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε 

επιλεγμένους ασθενείς με χρόνια κολπική μαρμαρυγή και για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης. Η θεραπεία με DOACs παρέχει 

σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα κουμαρινικά καθώς δεν απαιτείται 

τακτικός έλεγχος του χρόνου προθρομβίνης για την εκτίμηση της δράσης τους. 

Ωστόσο, και τα DOACs δεν είναι άμοιρα επιπλοκών, με σημαντικότερη την 

αιμορραγία. Τα φάρμακα αυτά αντενδείκνυνται σε ασθενείς με μηχανικές 

προσθετικές βαλβίδες και σε ασθενείς με μέτρια - σοβαρή στένωση της μιτροειδούς 

βαλβίδας λόγω ρευματικού πυρετού.  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η ενεργοποίηση της πήξης είτε μέσω του ιστικού παράγοντα είτε λόγω αγγειακής 

βλάβης ή λόγω έκθεσης του αίματος σε τεχνητή επιφάνεια (πχ προσθετική βαλβίδα) 

θα οδηγήσει στην παραγωγή θρομβίνης. Η θρομβίνη θα αποσπάσει από το 

ινωδογόνο τα ινωδοπεπτίδια Α και Β και θα ενεργοποιήσει τον παράγοντα XIII. Τα 

παραγόμενα μονομερή του ινώδους, πολυμερίζονται, και υπό την επίδραση του 

παράγοντα ΧΙΙΙa, θα δημιουργηθεί σταθερός θρόμβος ινώδους. Η σύνθεση των 

παραγόντων του συστήματος της πήξης II, VII, IX και X, εξαρτάται από τη βιταμίνη Κ. 

Τα κουμαρινικά επιδρούν στον κύκλο οξείδωσης/ αναγωγής της βιταμίνης K, 

μειώνοντας την παραγωγή των Κ- εξαρτώμενων παραγόντων. Η μέγιστη 

συγκέντρωσή τους στο πλάσμα επιτυγχάνεται σε 2-6 ώρες και ο χρόνος ημίσειας 

ζωής τους είναι περίπου 17 ώρες. Συνήθως απαιτούνται 3 ημέρες ώστε να 

επιτευχθεί σταθερό  αντιπηκτικό αποτέλεσμα. 
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Τα DOACs δρουν είτε αναστέλλοντας τη θρομβίνη (dabigatran), είτε αναστέλλοντας 

τον παράγοντα Xa (apixaban, betrixaban, edoxaban και rivaroxaban). O χρόνος 

ημίσειας ζωής τους κυμαίνεται από 8-15 ώρες, με την εξαίρεση του betrixaban με 

χρόνο ημίσειας ζωής 19-27 ώρες, ενώ η μέγιστη δράση τους εμφανίζεται σε 1 -3 

ώρες. Χρειάζεται προσοχή στην περίπτωση ασθενών με χρόνια νεφρική  ή ηπατική 

νόσο. 

 

Εικόνα 1: σχηματικά ο μηχανισμός δράσης των DOACs. VitK-a: κουμαρινικά 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ 

Η δράση των κουμαρινικών εκτιμάται με το χρόνο προθρομβίνης και το 

International Normalized Ratio, INR. O θεραπευτικός στόχος ΙΝR κυμαίνεται μεταξύ 

2-3, ανάλογα με την ένδειξη και θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά το 

μήνα.  

Το βασικό πλεονέκτημα των DOACs έναντι των κουμαρινικών είναι ότι δεν 

απαιτείται η παρακολούθηση της δράσης τους ως ρουτίνα. Υπάρχουν ωστόσο 

καταστάσεις όπου είναι επιθυμητός ο έλεγχος της δραστικότητας τους, όπως για 

παράδειγμα το τραύμα, η μαζική αιμορραγία οποιασδήποτε αιτιολογίας, σε 

περιπτώσεις υπερβολικής δόσης (πχ απόπειρα αυτοκτονίας), σε οξεία νεφρική ή 

ηπατική ανεπάρκεια ή σε ασθενείς που εμφάνισαν θρομβωτικό επεισόδιο ενώ ήταν 

υπό αγωγή με DOACs. Θα πρέπει να τονιστεί ότι πολλές από τις εξετάσεις που 

θεωρούνται αξιόπιστες για την παρακολούθηση των DOACs δεν είναι διαθέσιμες σε 

όλα τα νοσοκομεία, ενώ οι εναλλακτικές δοκιμασίες μπορούν να παράσχουν 
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ποιοτικές πληροφορίες για την αντιπηκτική δράση του φαρμάκου, αλλά τα 

αποτελέσματα τους κυμαίνονται και μπορεί να μη δηλώνουν απόλυτα το βαθμό της 

αντιπηκτικής δράσης. 

Πίνακας 1: Παρακολούθηση δράσης από του στόματος αντιπηκτικών 

 

Για τους αναστολείς του παράγοντα Χa,  η πιο αξιόπιστη εξέταση είναι ο έλεγχος της 

δραστηριότητα αντι- Χa. Ο χρόνος προθρομβίνης (PT) είναι αξιόπιστος για το 

rivaroxaban με την έννοια ότι φυσιολογικός ΡΤ δηλώνει ότι ο ασθενής έχει χαμηλά 

επίπεδα φαρμάκου στο πλάσμα του, αλλά όχι για τα apixaban και  edoxaban. 

Αντίστοιχα για το dabigatran, η φυσιολογική τιμή του χρόνου ενεργοποιημένης 

ιστικής θρομβοπλαστίνης (aPTT) δεν μπορεί να αποκλείσει την παρουσία 

θεραπευτικών επιπέδων του φαρμάκου, ενώ ο παρατεταμένος aPTT επιβεβαιώνει 

την παρουσία του φαρμάκου. Ο χρόνος θρομβίνης (ΤΤ) εάν είναι φυσιολογικός 

επιβεβαιώνει χαμηλά επίπεδα του φαρμάκου.   

Παράλληλα θα πρέπει να ελέγχονται και άλλες παράμετροι όπως η νεφρική 

λειτουργία του ασθενούς που επηρεάζει τη διάρκεια δράσης των φαρμάκων και οι 

ηλεκτρολύτες όπως το ασβέστιο (Ca2+). Οι εξετάσεις που θα πρέπει να 

αποστέλλονται σε ασθενείς με αιμορραγία και αγωγή με από του στόματος 

αντιπηκτικά καθώς και η παρακολούθησή τους αναφέρονται στον πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Εργαστηριακή παρακολούθηση ασθενών με αιμορραγία που βρίσκονται 

σε αγωγή με από του στόματος αντιπηκτικά 

Αντιπηκτικό Αξιόπιστες εξετάσεις Εναλλακτικές εξετάσεις 

Kουμαρινικά PT, INR  

Dabigatran ΕCT ή dTT aPTT/TT 

Rivaroxaban Anti- FXa PT 

Apoxaban Anti- FXa dPT 

Edoxaban Anti- FXa PT/aPTT 

ECT= Χρόνος εκαρίνης, dTT = εξασθενημένος χρόνος θρομβίνης, aPTT = χρόνος 
ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης, ΤΤ= χρόνος θρομβίνης, Anti- FXa = 
δραστηριότητα αντι- Χa, PT = χρόνος προθρομβίνης INR= international normalized 
ratio 

Εξέταση Βασική 
τιμή 
εισόδου 

2 ώρες μετά 
την 
αναστροφή 

Κάθε 6 ώρες το 
πρώτο 24ωρο 

Άλλες οδηγίες 

Κρεατινίνη ορού     

Ιονισμένο 
ασβέστιο 

    

PT     

Γενική αίματος     

Anti- FXa     
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ 

Οι ασθενείς υπό αντιπηκτικά διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο μείζονας αιμορραγίας, 

συμπεριλαμβανομένης αυτής από το γαστρεντερικό, ενδοκράνιας αιμορραγίας, ή 

σε περίπτωση τραυματισμού. Δεδομένα από κλινικές μελέτες δείχνουν ότι 2-4% των 

ασθενών αυτών θα εμφανίσουν ένα επεισόδιο μείζονος αιμορραγίας ανά έτος, 

επιπλοκή που σχετίζεται με θνητότητα 20-40%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

ασθενείς υπό DOACs που εμφάνισαν αιμορραγία, και ιδιαίτερα αυτοί με 

ενδοκράνια αιμορραγία, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων λόγω 

διακοπής της αντιθρομβωτικής αγωγής. 

Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας σε ασθενείς υπό αγωγή με 

από του στόματος αντιπηκτικά είναι οι ακόλουθοι: δόση αντιπηκτικού- βαθμός 

αντιπηκτικού αποτελέσματος, μεγάλη ηλικία, γενετικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν το μεταβολισμό και το αντιθρομβωτικό αποτέλεσμα των κουμαρινικών, 

ιστορικό Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΑΕΕ), προηγούμενο ιστορικό 

αιμορραγίας, η αναιμία, αρτηριακή υπέρταση, νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική νόσος, 

συγχορηγούμενα φάρμακα (αντιαιμοπεταλιακά, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, 

λήψη αλκοόλ. 

Ειδικά Αντίδοτα 

Το ειδικό αντίδοτο για τα κουμαρινικά είναι η βιταμίνη Κ, όμως η πλήρης δράση της 

εμφανίζεται μετά από 12- 24 ώρες. Σε περιπτώσεις σημαντικής αιμορραγίας 

συνιστάται η χορήγηση συμπλέγματος παραγόντων προθρομβίνης (PCCs) ή 

συμπλέγματος ενεργοποιημένων παραγόντων προθρομβίνης (aPCCs).  

Τα PCCs περιέχουν υψηλή συγκέντρωση των παραγόντων II, IX, X (PCCs τριών 

παραγόντων) και VII (PCCs τεσσάρων παραγόντων) ώστε να αποκαταστήσουν τους 

παράγοντες αυτούς σε αιμορροφιλία ή λόγω χρήσης κουμαρινικών. Συχνά τα PCCs 

χορηγούνται σε περιπτώσεις όπου άλλα ειδικά αντίδοτα δεν είναι διαθέσιμα, σε μια 

προσπάθεια αποκατάστασης της αιμόστασης (χρήση εκτός ενδείξεων, off label). 

aPTT     

ET/ECA/dTT     

Αρτηριακό ή 
φλεβικό pH 

   Κατά την αναζωογόνηση 
στόχος είναι pH. 7,25 ώστε 
να βελτιωθεί η 
δραστικότητα των 
παραγόντων αναστροφής 

Ινωδογόνο    Τα επίπεδα ινωδογόνου δεν 
μειώνονται λόγω των 
αντιπηκτικών, αλλά εάν 
είναι ελαττωμένα θα 
πρέπει να αποκατασταθούν 
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Το idarucizumab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα με υψηλή συγγένεια για το 

dabigatran το οποίο αποσπά από τη θρομβίνη επιτρέποντάς της να δράσει. To 

κόστος της αναστροφής του dabigatran με τη χορήγηση idarucizumab κυμαίνεται 

στα 3.662 $ για μια δόση των 5mg 

Το andexanet alpha αποτελεί ειδικό αντίδοτο για τους ανταγωνιστές του 

παράγοντα Xa apixaban και rivaroxaban. Πρόκειται για καταλυτικά αδρανή 

ανασυνδυασμένο ανθρώπινο παράγοντα Xa.  Το andexanet alpha συνδέεται με του 

ανταγωνιστές Xa ενώ δεν ανταγωνίζεται τον παράγοντα Xa στην ενσωμάτωση του 

στο σύμπλεγμα προθρομβινάσης, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της 

ικανότητας του συμπλέγματος να παράγει θρομβίνη. Λόγω της ομοιότητας της 

δομής του με τον παράγοντα Xa το andexanet alfa συνδέεται με υψηλή συγγένεια 

και απομονώνει τον αναστολέα της οδού του ιστικού παράγοντα. Το γεγονός αυτό 

ίσως σχετίζεται με παροδική αύξηση δεικτών ενεργοποίησης της πήξης (πχ D-

dimmers) και πιθανά αποτελεί μηχανισμό πρόκλησης υπερπηκτικότητας. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι το κόστος του andexanet alpha είναι ιδιαίτερα υψηλό (χαμηλή 

δόση- περίπου 20.000 $), γεγονός που καθιστά περιορισμένη τη διαθεσιμότητά του. 

Σε πειραματικό επίπεδο έχει αναπτυχθεί και το Ciraparantag. Πρόκειται για ένα 

μικρό μόριο το οποίο συνδέεται με μη ομοιοπολικό δεσμό υδρογόνου με πολλά 

αντιπηκτικά (μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη, ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους, 

αλλά και τα νεότερα  dabigatran, rivaroxaban, apixaban, και  edoxaban) 

προλαμβάνοντας τη δράση τους στη πάνω στη θρομβίνη ή τον παράγοντα Xa. Το 

Ciraparantag είναι πιθανό στο μέλλον να αποτελέσει γενικό αντίδοτο.  

Στον πίνακα 3 αναφέρονται τα ειδικά αντίδοτα για την αναστροφή των από του 

στόματος αντιπηκτικών 

Πίνακας 3: Αντίδοτα για την αναστροφή της δράσης των από του στόματος αντιπηκτικών 

Φάρμακο Αντίδοτο Δόση 

Κουμαρινικά Βιταμίνη Κ, PCCs και 
Φρέσκο Κατεψυγμένο 
πλάσμα (FFP) 

Βιταμίνη Κ: 1-10 mg από το στόμα ή αργή 
ενδοφλέβια έγχυση σε 15-30min 
PCCs: 25-50 units/Kg ανάλογα με το INR 
FFP: 10-15ml/Kg 

Dabigatran Idarucizumab 5 gr εφάπαξ ή σε έγχυση 

Rivaroxaban  Antexanet alpha 
PCCs ή ο ανασυνδυασμένος 
παράγοντας VIIa  μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν -δεν 
έχουν δοκιμαστεί σε 
κλινικές μελέτες 

Antexanet alpha χαμηλή δόση: 400mg 
εφάπαξ ακολουθούμενη από έγχυση 
4mg/Kg σε <120min 
Antexanet alpha υψηλή δόση: 800mg 
εφάπαξ ακολουθούμενη από έγχυση 
8mg/Kg σε <120min 

Apixaban Antexanet alpha 
PCCS ή ο 
ανασυνδυασμένος 
παράγοντας VIIa  μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν - δεν 

Antexanet alpha χαμηλή δόση: 400mg 
εφάπαξ ακολουθούμενη από έγχυση 
4mg/Kg σε <120min 
Antexanet alpha υψηλή δόση: 800mg 
εφάπαξ ακολουθούμενη από έγχυση 
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έχουν δοκιμαστεί σε 
κλινικές μελέτες 

8mg/Kg σε <120min 

Edoxaban PCCs PCCs: 50 units/Kg 

Betrixaban Δεν υπάρχει ειδικό 
αντίδοτο 

 

 

Η αρχική αντιμετώπιση θα πρέπει να περιλαμβάνει υποστηρικτικά μέτρα, όπως 

άμεση πίεση στο σημείο της αιμορραγίας ή χειρουργική αιμόσταση, αποκατάσταση 

του όγκου και μετάγγιση. Παράλληλα θα πρέπει να διακόπτεται η χορήγηση των 

αντιπηκτικών ή αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής. Λόγω του 

μικρού χρόνου ημίσειας ζωής των DOACs, συνήθως δεν απαιτείται η χορήγηση 

ειδικών αντιδότων σε ασθενείς που δεν εμφανίζουν απειλητική για τη ζωή 

αιμορραγία. Σε περίπτωση αιμορραγίας από βλεννογόνους πιθανά ωφελεί η 

χορήγηση αντι-ινωδολυτικών φαρμάκων (πχ τρανεξαμικό οξύ). Εάν το αντιπηκτικό 

έχει ληφθεί πρόσφατα, η χορήγηση ενεργοποιημένου άνθρακα θα το απομακρύνει 

από το γαστρεντερικό. Το dabigatran συνδέεται με πρωτεΐνες σε ποσοστό μόνο 

35%, ως εκ τούτου είναι εφικτή η απομάκρυνσή του με αιμοδιήθηση. Αντίθετα,  η 

υψηλή σύνδεση με πρωτεΐνες των apixaban, betrixaban, edoxaban και rivaroxaban 

δεν επιτρέπει αυτή την προσέγγιση. 

Η αναστροφή με ειδικά αντίδοτα περιορίζεται σε ασθενείς με ενδοκράνια ή 

απειλητική για τη ζωή αιμορραγία. Πριν από την αναστροφή με ειδικό αντίδοτο θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δράση του φαρμάκου και ο βαθμός στον οποίο η 

δράση αυτή επιδρά στην αιμορραγία. Εάν ο προσδιορισμός της δράσης τους δεν 

είναι εφικτός με ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις θα πρέπει να εκτιμάται με βάση 

τη δόση, το χρόνο χορήγησης της τελευταίας δόσης, την ηπατική και τη νεφρική 

λειτουργία του ασθενούς.  

 

Εικόνα 2: Αλγόριθμος αντιμετώπισης αιμορραγίας σε ασθενή υπό από του στόματος 

αντιπηκτικά DOACs 
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Η αντιμετώπιση των ασθενών υπό από του στόματος αντιπηκτικά που 

προσέρχονται με ενεργό αιμορραγία θα πρέπει να εξατομικεύεται. Ο κλινικός 

γιατρός οφείλει να ζυγίζει τον κίνδυνο που διατρέχει ο ασθενής λόγω της 

αιμορραγίας και τον κίνδυνο θρομβώσεων. Οι περισσότερες επιστημονικές 

εταιρείες που ασχολούνται με το θέμα συστήνουν ότι η αναστροφή της δράσης 

τους με ειδικά αντίδοτα να πρέπει να περιορίζεται σε ασθενείς με  απειλητική για 

τη ζωή αιμορραγία ή σε αυτούς που θα πρέπει να υποβληθούν επειγόντως σε 

κάποια χειρουργική επέμβαση. 
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Ερωτήσεις: 

1. Σχετικά με το μηχανισμό δράσης των από του στόματος αντιπηκτικών: 

Α.Το Dabigatran αναστέλλει τον παράγοντα Xa (Λ) 
Β. Tα κουμαρινικά μειώνουν τη σύνθεση των παραγόντων II, 
VII, IX και Χ (Σ) 
Γ.Το apixaban αναστέλλει τη θρομβίνη (παράγοντας ΙΙ) (Λ) 

Δ.Το rivaroxaban αναστέλλει τον παράγοντα Xa (Σ) 
 

 

2. Η παρακολούθηση της δράσης των από του στόματος ανατιπηκτικών 

γίνεται με τις εξής εξετάσεις: 

 

A. Τα κουμαρινικά ελέγχονται με το INR (Σ) 
B. To dabigatran με το INR (Λ) 
Γ.     Το dabigatran με το χρόνο ΤΤ (Σ) 
Δ.    Το rivaroxaban με το χρόνο PT (Σ) 

 

 

3. Στους παράγοντες κινδύνου αιμορραγίας σε ασθενείς υπό αγωγή με από 

του στόματος αντιπηκτικά περιλαμβάνονται: 

 

A. Ηλικία <40 ετών (Λ) 
B. Αρτηριακή υπέρταση (Σ) 
Γ.    Νεφρική ανεπάρκεια (Σ) 
Δ.    Ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (Σ) 

 

4. Σχετικά με τα ειδικά αντίδοτα που είναι διαθέσιμα για την αναστροφή της 

δράσης των από του στόματος αντιπηκτικών: 

 

A. Το Idarucizumab αποτελεί ειδικό αντίδοτο του rivaroxaban (Λ) 

B. To  Antexanet alpha είναι μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του 
dabigatran (Λ) 

Γ.    H δράση των κουμαρινικών αντιστρέφεται με βιταμίνη Κ (Σ) 

Δ.   H δράση των κουμαρινικών αντιστρέφεται με PCCs (Σ) 
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5. Σχετικά με τη διαχείριση του ασθενή που λαμβάνει από του στόματος 

αντιπηκτικά και προσέρχεται με αιμορραγία 

 

A. Προέχει η σταθεροποίηση και αποκατάσταση του ενδαγγειακού 
όγκου με υγρά ή/και μετάγγιση (Σ) 

B. Θα πρέπει να προσδιοριστεί το φάρμακο η ακριβής δόση και ο 
χρόνος λήψης του (Σ) 

Γ.     Άμεση αναστροφή με αντίδοτα απαιτείται σε όλους τους 
ασθενείς (Λ) 
Δ.    Άμεση αναστροφή με αντίδοτα απαιτείται σε ασθενείς με 
ενδοκράνια αιμορραγία (Σ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


