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Ορισμός

Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα είναι η ενδοαγγειακή 
λοίμωξη καρδιαγγειακών δομών (καρδιακές 
βαλβίδες, τοιχωματικό ενδοκάρδιο), 
συμπεριλαμβανομένης και της ενδαρτηρίτιδας 
των μεγάλων ενδοθωρακικών αγγείων 
(αρτηριοφλεβώδη shunts, ανοικτός βοτάλειος 
πόρος, στένωση ισθμού αορτής) ή 
ενδοκαρδιακών ξένων σωμάτων (προσθετικές 
βαλβίδες, βηματοδότες κλπ)



Ενδοκαρδίτιδα

 Ετήσια επίπτωση 2-7 
περιπτώσεις / 100.000

 Συχνότερα προσβάλλεται η 
μιτροειδής βαλβίδα και 
ακολουθούν η αορτική και η 
τριγλώχινα

 Εκβλάστηση: αιμοπετάλια, 
ινώδες, , ελάχιστα 
φαγοκύτταρα, 
μικροοργανισμοί (106-109/gr)



Παθογένεια Ενδοκαρδίτιδος

Τραυματισμός

Ενδοθηλίου

+ 

αιμοπετάλια 

+

ινώδες

+ βακτηριαιμία ΙΕ

ΝΒΤΕ





Παθογόνα αίτια ανάλογα με την πύλη 
εισόδου



Ενδοκαρδίτιδα HCA

 Staphylococcus aureus 

 6-25% των βακτηραιμιών από S. aureus σχετιζομένων 

με κεντρικές γραμμές επιπλέκεται με ενδοκαρδίτιδα

 CoNS

 Enterococci



Ενδοκαρδίτιδα σε χρήστες 

 Κυρίως προσβάλλει την τριγλώχινα
 S. aureus

 Επί προσβολής των αριστερών κοιλοτήτων το φάσμα των 
παθογόνων ποικίλλει
 Gram-negative bacilli

 Bacillus cereus

 Lactobacillus

 Corynobacterium

 Candida

 Πολυμικροβιακή



Ενδοκαρδίτιδα με αρνητικές 
καλλιέργειες

 Στο 5-15% των ενδοκαρδιτίδων οι καλλιέργειες 
αίματος είναι αρνητικές
 Στο 1/3 έχει προηγηθεί χορήγηση αντιβιοτικών
 Granulicatella, Abiotrophia spc

 HACEK

 Coxiella burnetii

 Bartonella

 Brucella

 Tropheryma whipplei



Παθογόνα αίτια ανάλογα με την κλινική 
εικόνα

 S. aureus

 β-hemolytic streptococci

 Pneumococci

 S. lugdunensis

 Viridans streptococci

 HACEK

 Coagulase (-) Staphylococci 
(CoNS)

 Enterococci

 Bartonella

 T. whipplei

 C. burnetii

ΟΞΕΙΑ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΥΠΟΞΕΙΑ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ



Κλινική εικόνα

 Στις κλινικές εκδηλώσεις συντελούν τέσσερις 
διαφορετικές διεργασίες

 Προσβολή και καταστροφή της βαλβίδας

 Μικροβιαιμία

 Αγγειακά φαινόμενα

 Κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα



Εμβολικό επεισόδιο ΚΝΣ (15%)

Κηλίδες του Roth ( < 5%)

Πετεχειώδεις αιμορραγίες 
βλεννογόνων & βυθού (20-30%)

Κακή υγιεινή στόματος

Σπληνομεγαλία (30-40%)

Περιφερικά έμβολα (7%)

Πληκτροδακτυλία (10%)

Υπονύχιες γραμμοειδείς 
αιμορραγίες (10%)

Αιμορραγίες επιπεφυκότων
(2-5%)

Βλάβες 
Janeway

Πετεχειώδες εξάνθημα (40-50%)

Οζίδια Osler (5%)

Αιματουρία (60%)

«Κυμαινόμενα» φυσήματα 
(90% νέο ή αλλαγμένο φύσημα)
Καρδιακή ανεπάρκεια (40-50%)

Διαταραχές αγωγιμότητας (10-20%) 





Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό;

1. Τα οζίδια του Osler είναι ανώδυνα και 
αγγειακό φαινόμενο

2. Τα οζίδια του Osler είναι επώδυνα και 
ανοσολογικό φαινόμενο

3. Οι βλάβες Janeway είναι ανώδυνες και 
ανοσολογικό φαινόμενο

4. Οι βλάβες Janeway είναι ανώδυνες και 
αγγειακό φαινόμενο

5. Το 2 και 4



Κριτήρια Duke για την κλινική 
διάγνωση  ενδοκαρδίτιδος

ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 Θετικές αιμοκαλλιέργειες 

 Απομόνωση μικροοργανισμού τυπικού για ενδοκαρδίτιδα από 2 διαφορετικές  
καλλιέργειες αίματος ή

 Συνεχής βακτηριαιμία (>12h)

 Πλειοψηφία των αιμοκαλλιεργειών θετικές (πρώτη και τελευταία να απέχουν 
1ώρα) ή

 Μία καλλιέργεια θετική για Coxiella burnetii ή Αντισώματα φάσης Ι έναντι 
Coxiella burnetii  > 1:800

 Προσβολή ενδοκαρδίου
 Εκβλάστηση 
 Απόστημα
 Νέα ανεπάρκεια βαλβίδας



Κριτήρια Duke για την κλινική 
διάγνωση  ενδοκαρδίτιδος

ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 Υποκείμενη καρδιακή πάθηση, χρήστης ΕΦ ουσιών, προηγούμενο επεισόδιο 
ενδοκαρδίτιδας

 Πυρετός>38°C

 Αγγειακά φαινόμενα:
 Σηπτικά έμβολα, μυκωτικά ανευρύσματα, αιμορραγίες επιπεφυκότων, βλάβες Janeway 

 Ανοσολογικές εκδηλώσεις:
 Σπειραματονεφρίτιδα, οζίδια του Osler, κηλίδες του Roth, ρευνατοειδής παράγων

 Μικροβιολογική απόδειξη: 
 Θετικές καλλιέργειες αίματος που δεν πληρούν τα μείζονα κριτήρια ή αντισώματα 

έναντι παθογόνου συμβατού με ενδοκαρδίτιδα



Πόσα κριτήρια απαιτούνται γιά την κλινική 
διάγνωση της Ενδοκαρδίτιδας

1 Δύο μείζονα

2 Ένα μείζον και τρία ελάσσονα

3 Πέντε ελάσσονα

4 Όλα τα παραπάνω



Τι ισχύει γιά τις καλλιέργειες αίματος επί 
κλινικής υποψίας ενδοκαρδίτιδος;

1. Τρία ζεύγη καλλιεργειών αίματος ανιχνεύουν το παθογόνο αίτιο στο 
90% των ενδοκαρδιτίδων

2. Το πρώτο 24ωρο πρέπει να λαμβάνονται τρία ζεύγη αιμοκαλλιεργειών 
σε διαστήματα τουλάχιστον μιάς ώρας ανεξαρτήτως πυρετού

3. Εάν οι αρχικές καλλιέργειες είναι αρνητικές μετά από 40-72 ώρες 
επώασης, λαμβάνονται 2-3 επιπλέον ζεύγη καλλιεργειών

4. Σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς, εν αναμονή των 
αιμοκαλλιεργειών δεν αρχίζουμε εμπειρικά αντιμικροβιακή αγωγή



Εάν 2/2 καλλιέργειες αίματος ήταν θετικές γιά 

Streptococcus gallolyticus (bovis) ποιές εξετάσεις 

θα προγραμματίζατε;

1. Διοισοφάγειο υπέρηχο καρδιάς

2. Αξονική τομογραφία κοιλίας

3. Κολονοσκόπηση

4. Το 1 και 3

5. Δεν χρειάζεται επιπλέον έλεγχος



Περίπτωση Ασθενούς

 Γυναίκα 72 ετών εισάγεται στο νοσοκομείο με πυρετό 
από 15μέρου

 Φυσική Εξέταση:
 Θ=37.8, 
 Ολοσυστολικό φύσημα στην εστία ακρόασης της 

μιτροειδούς. 
 Λοιπή εξέταση κφ

 Καλλιέργειες αίματος ¼  E. faecalis, 
 Διοισοφάγειο ECHO καρδιάς: ανεπάρκεια μιτροειδούς, 

κινητό μόρφωμα συμβατό με εκβλάστηση



Βάσει των κριτηρίων Duke έχει 
ενδοκαρδίτιδα;

1. Ναι 

2. Όχι



Περίπτωση (συνέχεια)

 Η ασθενής ετέθη σε αμπικιλλίνη 2 g q 4h. Την 5η 
ημέρα της νοσηλείας της παραπονείται για άλγος 
δεξιού κάτω άκρου. 

 Εκ της εξετάσεως διαπιστώνεται ψυχρό άκρο άνευ 
ψηλαφητών σφύξεων της μηριαίας. 

 Η ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο και 
αφαιρείται εύθρυπτος θρόμβος εκ της μηριαίας. Η 
καλλιέργεια του θρόμβου ανέπτυξε E. faecalis



Πληροί τα κριτήρια της ενδοκαρδίτιδος;

1. Ναι

2. Όχι



Τι ισχύει γιά τα εμβολικά επεισόδια

1. Παρατηρούνται στο 20 - 50% των περιπτώσεων
2. Συμβαίνουν πιό συχνά στον εγκέφαλο και το 

σπλήνα
3. Ελαττώνονται  μετά την πρώτη εβδομάδα από την 

έναρξη της αντιμικροβιακής θεραπείας
4. Συμβαίνουν πιό συχνά σε εκβλαστήσεις >10mm



Προβλήματα στην Αντιμικροβιακή 

Χημειοθεραπεία της ενδοκαρδίτιδος

1. Στην εκβλάστηση δεν υπάρχουν αγγεία και τα 
αντιβιοτικά φθάνουν μέσω διαχύσεως 

2. Στην εκβλάστηση υπάρχουν ελάχιστα φαγοκύτταρα

3. Ο αριθμός των μικροοργανισμών είναι μεγάλος (106 –
109 / gr)

4. Tα μικρόβια δεν πολλαπλασιάζονται και είναι 
μεταβολικά αδρανή



Περίπτωση (συνέχεια)

 Η ασθενής συνεχίζει αγωγή με αμπικιλλίνη 2 g q 
4h και προστίθεται gentamicin 1 mg/kg q 8 h. 

 Ο πυρετός επιμένει 15 ημέρες μετά την έναρξη 
της αγωγής.



Τι προτείνετε;

1. Καλλιέργειες αίματος και νέο υπέρηχο καρδιάς

2. Αλλαγή της αντιμικροβιακής αγωγής σε 
βανκομυκίνη + γενταμικίνη

3. Απεικονιστικό έλεγχο γιά πιθανή εντόπιση της 
λοίμωξης σε άλλο όργανο

4. Το 1 και 3 



Περίπτωση (συνέχεια)

 Υπέρηχο καρδιάς:  
επιδείνωση της ανεπάρκειας 
της μιτροειδούς σε σύγκριση 
με το προηγούμενο

 Καλλιέργειες αίματος Χ 2 
αρνητικές

 CT κοιλίας ανέδειξε 
υπόπυκνη περιοχή στον 
σπλήνα.



Θεραπευτική αντιμετώπιση;

1. Παροχέτευση αποστήματος υπό αξονικό 
τομογράφο

2. Σπληνεκτομή

3. Συνέχιση της ίδιας αντιμικροβιακής αγωγής

4. Αντικατάστση μιτροειδούς βαλβίδος και 
σπληνεκτομή

5. Το 1 και 3 



Περίπτωση (συνέχεια)

 Το απόστημα παροχετεύτηκε, οι καλλέργειες 
ανέπτυξαν E. faecalis και η ασθενής απυρέτησε. 

 Την τρίτη εβδομάδα της αντιμικροβιακής αγωγής η 
ασθενής αιφνιδίως εμφανίζει δύσπνοια, ταχυκαρδία, 
διάσπαρτα διηθήματα στην ακτινογραφία θώρακος 
και πτώση της ΑΠ (90 mmHg). 

 Νέο υπέρηχο καρδιάς δείχνει ρήξη τενοντίων χορδών 
οπισθίας γλωχίνος και επιδείνωση της ανεπάρκειας 
της μιτροειδούς 



Τι προτείνετε;

1. Συνέχιση της αντιμικροβιακής αγωγής

2. Αντιμετώπιση του πνευμονικού οιδήματος

3. Άμεση καρδιοχειρουργική εκτίμηση γιά 
αντικατάσταση βαλβίδος

4. Το 1 και 2

5. Όλα τα παραπάνω



Πότε ενδείκνυται χειρουργική 
αντιμετώπιση;

1. Καρδιακή ανεπάρκεια 

2. Μη ελεγχόμενη λοίμωξη (επιμένουσα βακτηριαιμία και 
επιμένων πυρετός παρά την κατάλληλη αντιμικροβιακή 
αγωγή

3. Μικροοργανισμοί μη ανταποκρινόμενοι στην 
αντιμικροβιακή αγωγή (μύκητες, P. aeruginosa, Brucella, 
C.burnetii) 

4. Μεγάλη εκβλάστηση (>15mm)



Καρδιακή ανεπάρκεια

 Η επίπτωση της επαναλοίμωξης της νέας 
βαλβίδας είναι 2-3%

 Η θνητότητα της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας με 
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια χωρίς 
χειρουργική επέμβαση είναι 50%



Ενδοκαρδίτιδα σε προσθετική βαλβίδα

 Πρώϊμη (< 2 μήνες)
 S. aureus
 Coagulase (-) Staphylococci 
 Gram-negative bacilli
 Diphtheroids
 Fungi

 Όψιμη (>12 μήνες)
 Ίδια παθογόνα με αυτά των φυσικών βαλβίδων



Πρόγνωση

 Ηλικία, υποκείμενα νοσήματα, λοίμωξη σε 
προσθετική βαλβίδα, λοίμωξη από S. aureus, P. 
aeruginosa, ή ανθεκτικά παθογόνα σχετίζονται με 
κακή πρόγνωση

 Η επιβίωση σε ασθενείς με ενδοκαρδίτιδα σε 
φυσική βαλβίδα από viridans streptococci, HACEK, 
ή Enterococci ανέρχεται σε 85-90%



Πρόγνωση σταφυλοκοκκικής 
ενδοκαρδίτιδας

 Φυσική βαλβίδα

 Επιβίωση 80% 

 Προσθετική βαλβίδα

Πρώϊμη, επιβίωση 50-60%

Όψιμη, επιβίωση 80%



Χημειοπροφύλαξη

 Οδοντικές επεμβάσεις υψηλού κινδύνου

 Ούλα, ρίζες οδόντων, λύση στοματικού βλεννογόνου

 Επεμβάσεις αναπνευστικού συστήματος

 Διάνοιξη αναπνευστικού βλεννογόνου

 Επεμβάσεις σε μολυσμένο δέρμα ή στο 
μυοσκελετικό



Καρδιακές καταστάσεις υψηλού 
κινδύνου γιά ενδοκαρδίτιδα

 Προσθετική βαλβίδα

 Προηγούμενο επεισόδιο ενδοκαρδίτιδας

 Συγγενείς κυανωτικές καρδιοπάθειες

 Βαλβιδοπάθεια σε μεταμοσχευμένη καρδιά



Χημειοπροφύλαξη

 Amoxicillin 2g, 1 h πριν από την επέμβαση

 Επί αλλεργίας στην πενικιλλίνη

 Clindamycin 600 mg, 1 h πριν από την επέμβαση

 Azithromycin ή Clarithromycin 500 mg, 1 h πριν από 
την επέμβαση



Επίπτωση Επιπλοκών 
Φαρυγγοαμυγδαλίτιδας

Κίνδυνος ρευματικού πυρετού άνευ θεραπείας 5/10.000

Κίνδυνος ρευματικού πυρετού ματά από 
θεραπεία

1.5/10.000

Κίνδυνος περιαμυγδαλικού αποστήματος άνευ 
θεραπείας

24/1.000

Κίνδυνος περιαμυγδαλικού αποστήματος υπό 
θεραπεία

4/1.000

Κίνδυνος αφυλακτικής αντίδρασης μετά από 
χορήγηση πενικιλλίνης

1/10.000



Συσχέτιση Ρευματικού Πυρετού και Χρήσης Πενικιλλίνης
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Reproduced with permission from Arguedas A, Mohs E.  J Pediatr. 1992;121:569-72.  Published by the Journal of Pediatrics, 

Mosby Inc, Harcourt Health Sciences Company, Orlando, USA.



Ρευματικός Πυρετός

 Πολυσυστηματική νόσος

 Αίτιο: β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος της ομάδας Α 
(ρευματογόνοι Μ-ορότυποι 1, 3, 5, κλπ)

 Προσβάλλει κυρίως παιδιά 5-15 ετών

 Επίπτωση 0.5/100.000 (Ινδίες 15-150/100.000)



Παθογένεια

 Αντισώματα έναντι στρεπτοκοκκικών αντιγόνουν 
αναγνωρίζουν παρόμοιους αντιγονικούς 
επιτόπους (antigenic mimicry) σε ενδοκάρδιο, 
μυοκάρδιο, περικάρδιο, αρθρώσεις και δέρμα

 Πρόκληση φλεγμονής

 Ιστολογική βλάβη: όζοι του Aschoff
(γιγαντοκύτταρα περιβαλλόμενα από μακροφάγα 
και Τ λεμφοκύτταρα)





Ρευματικός Πυρετός

Μείζονα

 Καρδίτιδα

 Αρθρίτιδα

 Χορεία

 Υποδόρια οζίδια

 Δακτυλιοειδές ερύθημα

Ελάσσονα

 Πυρετός 

 Αρθραλγίες

 ΤΚΕ, CRP

 Παράραση PR στο EKG

 Προηγούμενο επεισόδιο 

ρευματικού πυρετού

Δύο μείζονα ή ένα μείζον και δύο ελάσσονα και να υπάρχουν 

ενδείξεις προηγηθείσας στρεπτοκοκκικής λοίμωξης 



Ενδείξεις Προηγηθείσας Στρεπτοκοκκικής 
Λοίμωξης

 Καλλιέργεια

 Ανίχνευση στρεπτοκοκκικού  αντιγόνου

 Αύξηση τίτλου αντισωμάτων (ASTO, Dnase)



Στένωση μιτροειδούς Ανεπάρκεια μιτροειδούς



Στένωση αορτικής Ανεπάρκεια αορτικής



Περικαρδίτιδα

 Ιδιοπαθής

 Λοιμώδη (Ιοί, βακτήρια, μύκητες)

 Νεοπλάσματα

 Ουραιμία

 Μετατραυματική, μετακτινική

 Μετεμφραγματική, σύνδρομο Dressler

 Φάρμακα (ΙΝΗ, προκαϊναμίδη, υδραλαζίνη)

 Αυτοάνοσα νοσήματα



Οξεία Περικαρδίτιδα

o Προκάρδιο άλγος, 

o Επιδείνωση: με την εισπνοή, σε κατακεκλιμένη θέση.

o Βελτίωση σε καθιστή θέση με κλίση προς τα εμπρός

o Πυρετός

o Περικαρδιακή τριβή
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the operator, the shape of the patient and the position of the 

effusion. A pericardial drain may be placed to provide symptomatic 

relief. Complications of pericardiocentesis include arrhythmias, 

damage to a coronary artery and bleeding, with exacerbation of 

tamponade as a result of injury to the RV. When tamponade is 

due to cardiac rupture or aortic dissection, pericardial aspiration 

may precipitate further potentially fatal bleeding and, in these 

situations, emergency surgery is the treatment of choice. A 

viscous, loculated or recurrent effusion may also require formal 

surgical drainage.

Tuberculous pericarditis

Tuberculous pericarditis may complicate pulmonary tuberculosis 

but may also be the first manifestation of the infection. In Africa, 

a tuberculous pericardial effusion is a common feature of AIDS 

(p. 322). The condition typically presents with chronic malaise, 

weight loss and a low-grade fever. An effusion usually develops 

and the pericardium may become thick and unyielding, leading 

to pericardial constriction or tamponade. An associated pleural 

effusion is often present.

The diagnosis may be confirmed by aspiration of the fluid 

and direct examination or culture for tubercle bacilli. Treatment 

requires specific antituberculous chemotherapy (p. 592); in 

addition, a 3-month course of prednisolone (initial dose 60 mg 

a day, tapering down rapidly) improves outcome.

Chronic constrictive pericarditis

Constrictive pericarditis is due to progressive thickening, fibrosis 

and calcification of the pericardium. In effect, the heart is encased 

in a solid shell and cannot fill properly. The calcification may extend 

into the myocardium, so there may also be impaired myocardial 

contraction. The condition often follows an attack of tuberculous 

pericarditis but can also complicate haemopericardium, viral 

pericarditis, rheumatoid arthritis and purulent pericarditis. It is 

often impossible to identify the original insult.

Clinical features

The symptoms and signs of systemic venous congestion are 

the hallmarks of constrictive pericarditis. AF is common and 

there is often dramatic ascites and hepatomegaly (Box 16.109). 

Breathlessness is not a prominent symptom because the lungs 

are seldom congested. The condition is sometimes overlooked 

but should be suspected in any patient with unexplained right 

heart failure and a small heart.

Investigations

A chest X-ray, which may show pericardial calcification (Fig. 

16.103), and echocardiography often help to establish the 

diagnosis. CT scanning is useful for imaging the pericardial 

calcification. Constrictive pericarditis is often difficult to distinguish 

Pericardial effusion

Pericardial effusion often accompanies pericarditis and can have 

a number of causes, as shown in Box 16.108.

Clinical features

With the onset of an effusion the heart sounds may become 

quieter, and a friction rub, if present, may diminish in intensity but 

is not always abolished. Larger effusions may be accompanied 

by a sensation of retrosternal oppression. While most effusions 

do not have significant haemodynamic effects, large or rapidly 

developing effusions may cause cardiac tamponade. This term 

is used to describe acute heart failure due to compression of the 

heart and is described in detail below. Typical physical findings 

are a markedly raised JVP, hypotension, pulsus paradoxus 

(p. 448) and oliguria. Atypical presentations may occur when 

the effusion is loculated as a result of previous pericarditis or 

cardiac surgery.

Investigations

Echocardiography is the definitive investigation and is helpful 

in monitoring the size of the effusion and its effect on cardiac 

function (Fig. 16.102). The QRS voltages on the ECG are often 

reduced in the presence of a large effusion. The QRS complexes 

may alternate in amplitude due to a to-and-fro motion of the 

heart within the fluid-filled pericardial sac (electrical alternans). 

The chest X-ray may show an increase in the size of the cardiac 

silhouette and, when there is a large effusion, this has a globular 

appearance. Aspiration of the effusion may be required for 

diagnostic purposes and, if necessary, for treatment of large 

effusions, as described below.

Management

Patients with large effusions that are causing haemodynamic 

compromise or cardiac tamponade should undergo aspiration 

of the effusion. This involves inserting a needle under 

echocardiographic guidance medial to the cardiac apex or 

below the xiphoid process, directed upwards towards the left 

shoulder. The route of choice will depend on the experience of 

Fig. 16.102 Pericardial effusion: echocardiogram (apical view). 

Short-axis view of the heart showing a large circumferential pericardial 

effusion (arrows). (LV = left ventricle) 

LVLV

16.109 Clinical features of constrictive pericarditis

•  Fatigue

•  Rapid, low-volume pulse

•  Elevated JVP with a rapid 

y descent

•  Loud early third heart sound 

or ‘pericardial knock’

•  Kussmaul’s sign

•  Hepatomegaly

•  Ascites

•  Peripheral oedema

•  Pulsus paradoxus

(JVP = jugular venous pressure)
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Ανάσπαση ST με το
Κοίλο προς τα άνω

Περικαρδιακή συλλογή



Κλινική Εικόνα Συμπιεστικής Περικαρδίτιδας

 Διάταση σφαγιτίδων

 Σημείο Kussmaul

 Τρίτος τόνος

 Ηπατομεγαλία, ασκίτης, οιδήματα

 Ενίοτε παράδοξος σφυγμός



Καρδιακός επιπωματισμός

 Πτώση συστολικής πίεσης

 Ταχυκαρδία

 Παράδοξος σφυγμός

 Διάταση σφαγιτίδων

 Ενίοτε σημείο Kussmaul


