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 750.000 άτομα με σήψη νοσηλεύονται κατ΄έτος στις ΗΠΑ. 
  Επιπολασμός σήψης 1:300-1000 περιστατικά/100.000 ασθενείς/έτος. 
 Θνησιμότητα 20-50%. 

  Κόστος σημαντικότατo. 

Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsisand septic shock: 2012. Crit Care Med 2013;41:58037. 

 Gaieski DF, Edwards JM, Kallan MJ, et al. Benchmarking the incidence and mortality of severe sepsis in the United States. Crit Care Med 2013;41:1167–74. 

Dombrovskiy VY, Martin AA, Sunderram J, et al. Rapid increase in hospitalization and mortality rates for severe sepsis in the United States: a trend analysis from 1993 to 2003. Crit Care Med 
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SIRS- Σήψη- Υποψία ή επιβεβαίωση σήψης και δύο από τα ακόλουθα: 
 

Θερμοκρασία >38°C ή  <36°C 

Ταχυκαρδία (σφ >90/λεπτό) 

Tαχύπνοια (RR >20 ή PCO2 <32 Torr) 

WBC >12.000/mm3 ή  <4000/mm3 ή >10% άωρες μορφές 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Canetnacci MH, King K. Severe sepsis and septic shock: improving outcome in the emergency department. Emerg Med Clin North Am 2008;26:603–23 

Remick DG. Pathophysiology of sepsis. Am J Pathol 2007;170:1435–44.6 

 



Σοβαρή σήψη—Σήψη με οργανική δυσλειτουργία ή ιστική υποάρδευση καθοριζόμενη 
ως εξής: 
 

Γαλακτικό οξύ >2 mmol/L 

Διαταραχή επιπέδου συνείδησης (αλλαγή από baseline ή Glasgow coma scale <12) 

Αναπνευστική ανεπάρκεια 

Οξεία νεφρική βλάβη  (ολιγουρία, Cr >2.0 mg/dL ή  
αύξηση Cr >0.5 mg/dL από το baseline) 

Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (PlTs <100,000/mm3) 

ΙΝR >1.5 

Ηπατική ανεπάρκεια (χολερυθρίνη >2 mg/dL) 

Αυξημένη τιμή τροπονίνης 

Παροδική υπόταση (ΣΑΠ <90 mm Hg or ΜΑΠ <65 mm Hg  

ανταποκρινόμενη σε bolus IV υγρά) 

Οξέωση (διττανθρακικά ορού <20 mmol/L) 

 

Σηπτική καταπληξία— Σήψη με υπόταση ανθεκτική στην bolus IV χορήγηση υγρών ή  γαλακτικό οξύ 

>4 mmol/L 

 





 Sepsis: Life-threatening organ 

dysfunction caused by 

dysregulated host response to 

infection 

 

 Septic Shock: Subset of sepsis with 

circulatory and cellular/metabolic 

dysfunction associated with higher 

risk of mortality 

JAMA. 2016;315(8):801-810. doi:10.1001/jama.2016.0287 



 “Sepsis” in place of “Severe 
Sepsis”  

 

 

 Sepsis-3 clinical criteria (i.e. qSOFA) 

were not used in studies that 

informed the recommendations in 

this revision 

 Could not comment on use of Sepsis-3 

clinical criteria 

JAMA. 2016;315(8):801-810. doi:10.1001/jama.2016.0287 



 
 
 
 
 Γρήγορη και σωστή κλινική εκτίμηση 

 Αναζωογόνηση 

 Ενίσχυση προφόρτιου με κατάλληλη χορήγηση υγρών 

 Επιλογή αντιμικροβιακού σχήματος (εμπειρική αγωγή/ στοχευμένη) 
 Αγγειοσυσπαστικά φάρμακα 

  

 
 
 
 
 
 
 

Puskarich MA. Emergency management of severe sepsis and septic shock. Curr Opin Crit Care 2012;18:295–300 

 



 

 

 

 

 

 

Γιατί υπάρχει συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση; 

 

 Πολύπλευρη αλληλεπίδραση μεταξύ 
προφλεγμονωδών κυτταροκινών, ενεργοποίησης 
συμπληρώματος, αντιφλεγμονωδών παραγόντων και 
μεσολαβητών πήξης, με στόχο την ενεργοποίηση του 
ξενιστή για «πάλη». 

 Παθογόνοι μικροοργανισμοί, υποξία, ισχαιμία, 
τραύμα, τοξίνες προκαλούν αρχικώς ιστική 
καταστροφή, που συνεπάγεται απελευθέρωση 
τοπικών προ- και αντι-φλεγμονωδών παραγόντων. 

 Προφλεγμονώδεις παράγοντες, όπως ο TNF, IL-6  και 
αντιφλεγμονώδεις ιντερλευκίνες όπως οι IL-
4,10,11καθώς και οι διαλυτοί υποδοχείς TNF 
εκκρίνονται άμεσα, αντιδρώντας στο εκλυτικό τους 
αίτιο. 

 Ταυτόχρονα, διαπιστώνται καταστολή της ADH, 
επινεφριδιακή ανεπάρκεια και επίτασης της 
αγγειοδιαστολής μέσω ΝΟ. 

 

Όταν αυτοί οι τοπικοί μεσολαβητές υπεραναλάβουν 
δράση, εμφανίζονται συστηματικά συμπτώματα. 
 
 
 

 
 

Remick DG. Pathophysiology of sepsis. Am J Pathol 2007;170: 

1435–44 
 
 

 



 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια 

 ΝΕΦΡΟΙ/ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Αζωθαιμία, ολιγουρία και 
νεφρική βλάβη 

 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Σηπτική εγκεφαλοπάθεια στο  10– 70% 

των περιπτώσεων 

 ΚΑΡΔΙΑΓΕΙΑΚΟ Μυοκαρδιακή ισχαιμία και σοκ, σηπτική 
μυοκαρδιοπάθεια 

 ΓΕΣ Ειλεός λόγω μειωμένης παροχής από τη μεσεντέριο/ 
ηπατική δυσπραγία και ΓΕΣκή αιμορραγία 

 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Υπερ-/Υπο-γλυκαιμία, 
επινεφριδιακή ανεπάρκεια με επακόλουθη ανθεκτική  
καταπληξία χρήζουσα χορήγησης στεροειδών, αύξηση 
γαλακτικού οξέος σχετιζόμενη με ιστική υποάρδευση και 
ενεργοποίηση β υποδοχέων 

 ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Λευκοκυττάρωση, ουδετεροπενία, 
θρομβοπενία, ΔΕΠ 

 ΔΕΡΜΑ μειωμένη αγγειακή ροή στο δέρμα 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Ασθενής, 26 ετών, Έλληνας, σεφ σε εστιατόριο, 
προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω πλευριτικού τύπου 
άλγους αρ και εμπυρέτου ως 38.5°C από 4ωρου. 

 

 Αρχικά επισκέφθηκε ΚΥ της περιοχής του, παραπέμφθηκε  
στους καρδιολόγους μας προς αποκλεισμό μυο-/περι-
καρδίτιδας, κάτι που έγινε, παραπεμπόμενος εκ νέου για 
λήψη οδηγιών ως πνευμονία. 

 α/α: 2 επεισόδια πνευμονίας την τελευταία 3ετία 

 Όψη πάσχοντος, ωχρός, T=38.3°C, ΑΠ 100/50mmHg, 

σφ=99/λεπτό (ρυθμικός), spO2=92% (στον αέρα με 
pO2=55), RR28, S1S2 ταχείς χωρίς τριβή ή φυσήματα,  ΑΨ 
μείωση αρ βάσης και προσθιοπλάγια, λοιπή εξέταση εφο.  

 Εργαστ.: WBC: 12.000 (9800 Πολυμ), βιοχημικός έλεγχος 
εφο, TnI αρνητική, CRP 40 (max 5). 

 ΗΚΓ: SR, 95 bpm  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Ασθενής, 85 ετών, διαμένουσα σε ίδρυμα φιλοξενίας 
ηλικιωμένων από έτους λόγω μη κινητοποίησης μετά από 
κάταγμα ισχίου αρ,  διεκομίσθη λόγω διαταραχής επιπέδου 
συνείδησης, κοιλιακού άλγους από 24ώρου και 3 επεισοδίων 
εμέτων. 

 α/α: ΚΜ, ΑΥ, ΧΛΛ, ΡΑ από 30ετίας, κάταγμα ισχίου αρ χειρ/θέν, 2 
νοσηλείες τον τελευταίο χρόνο για λοίμωξη ουροποιητικού και 
αναπνευστικού 

 Όψη πάσχουσας, T=35.3°C, ΑΠ 80/50mmHg, σφ=~110/λεπτό 
(άρρυθμη), spO2=83% (στον αέρα), RR24,DXT=63 mg/dl,  S1S2 

ταχείς άρρυθμη, συστολικό φύσημα μιτροειδούς 3/6,  ΑΨ 
τρίζοντες δε βάσης, κοιλία:ήχοι αραιοί παρόντες διάχυτα 
ευαίσθητη, ΑΝΕ: GCS 7/15, χωρίς εστιακή σημειολογία/ 

 Εργαστ.: WBC: 17.000 (14.000 Λεμφοκ), Glu=56mg/dl, U=140 

Cr1.6, Na=124, K=5.8, TnI αρνητική, CRP 40 (max 5). 

 ΗΚΓ: AF, ~100 bpm 

 Τέθηκαν 2 φλεβοκαθετήρες, χορηγήθηκαν 1000cc Ν/S 0.9% από 
τη μία και D/W10% bolus από την άλλη και ελήφθησαν ΑΜΚ, 
γενική και κ/α ούρων, αέριο αίματος, α/α θώρακος και κοιλίας 
decupitus. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Ασθενής, 55 ετών, διεκομίσθη υποβασταζόμενος από τον 
γείτονά του, λόγω οξείας δύσπνοιας από ωρών και εμπυρέτου 

(25/7/2016). 

  

 α/α: μη δυνατή η λήψη ιστορικού από τον ίδιο τον πάσχοντα  
 Όψη πάσχοντος, T=40.3°C, ΑΠ 80/50mmHg, σφ=120/λεπτό (ρυθμικός), 

spO2=75% (στον αέρα) με pO2=48, RR30 ρηχές με χρήση επικουρικών 
μυών και εισολκή μεσοπλευρίων,  S1S2 ταχείς, ΑΨ παχείς ρεγχάζοντες με 
έντονο βρογχόσπασμο, κοιλία:ήχοι αραιοί παρόντες, ΜΕΑ. 

 Εργαστ.: WBC: 17.000 (14.000 πολυμ), U=60 Cr1.3, CPK=500, Na=129, CRP 

120(max 5). 

 

 Τέθηκαν 2 φλεβικές γραμμές, MV μη επανεισπνοής, 1 gr Apotel IV,  

Solucortef 125 mg IV, neb Berovent, 1 lt N/S 0.9%, 2 gr Rocephin IV,  

ελήφθησαν αιμοκαλλιέργεια, γενική και κ/α ούρων, Ag λεγιονέλλας και 
πνευμονιοκόκκου ούρων, κ/α πτυέλων. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ΣΥΧΝΗ αιτία αστοχίας διάγνωσης στο ΤΕΠ. 
 

 Όλες οι κλινικές αυτές οντότητες παράγουν σημεία και συμπτώματα που 
ομοιάζουν με SIRS, θολώνοντας την κλινική εικόνα των ασθενών. 

 



 

 

 

 Συμμετοχή δύο οργάνων (δέρμα, ΓΕΣ, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό) ή γνωστή 
αλλεργία με έκθεση σε αλλεργιογόνο θα ενισχύσουν  την κλινική διάγνωση. 

 Μη ύπαρξη πυρετού συνήθως. 

 Στοχευμένο ιστορικό με βάση γνωστές αλλεργίες. 

 Ανθεκτική καταπληξία (αγγειοδιαστολή και υπόταση). 
 

 

 Θεραπεία: Επινεφρίνη 1:1000 0.3-0.5ml IM στον μηρό επαναλαμβάνοντας τη 
δόση ή ξεκινώντας και IV στάγδην έγχυση. 

 Ταυτόχρονα κορτικοστεροειδή IV, ανταγωνιστές H1/H2 υποδοχέων IV. 
 

 

 

Zilberstein J, McCurdy MT, Winters ME. Anaphylaxis. J Emerg Med 2014;47:182–7. 

 Nowak R, Farrar JR, Brenner BE, et al. Customizing anaphylaxis guidelines for emergency medicine. J Emerg Med 2013;45:299–306. 



 

 

 Ο χυμικός τραυματισμός του αναπνευστικού δέντρου οδηγεί σε βήχα, δύσπνοια, 
ταχύπνοια. 

  Απαιτούνται 20 ml εισροφημένου υλικού (συνήθως με pH < 2.5). 

 Παράγοντες κινδύνου: ΑΕΕ, περιοδοντική νόσος, ηλικιωμένοι, χρόνια λήψη PPIs. 

 Eμπύρετο, διηθήματα στην απεικόνιση του θώρακος. 
 

 Θεραπεία:  εφόσον ο ασθενής είναι συμπτωματικός με εμπύρετο και διηθήματα,  
αντιβιοτική κάλυψη.  

 Παρακολούθηση στενή και του ασθενούς με εισρόφηση χωρίς εμπύρετο.  
 

 

 
Marik PE. Aspiration pneumonitis and aspiration pneumonia. N Engl J Med 2001;344:665–71. 

DiBardino DM, Wunderink RG. Aspiration pneumonia: a review of modern trends. J Crit Care 2015;30:40–8. 



 

 Κοιλιακό άλγος, ναυτία/έμετοι, διάρροια, αδυναμία, κόπωση, υπόταση 
ανθεκτική στη χορήγηση υγρών και αγγειοσυσπαστικών.  

 Στοχευμένη αναζήτηση παραγόντων κινδύνου όπως η χρόνια χορήγηση 
κορτικοστεροειδών, καρκίνου, TBC.  

 Υπονατριαιμία, υπερκαλιαιμία, υπογλυκαιμία, υπερασβεστιαιμία. 
 

 Θεραπεία: υδροκορτιζόνη 100mg IV  ή δεξαμεθαζόνη 4mg IV. 

 Αναπλήρωση κατάλληλη υγρών και προσοχή στη γλυκόζη.  
 

 

 

 
Tucci V, Sokari T. The clinical manifestations, diagnosis, and treatment of adrenal emergencies. Emerg Med Clin North Am 2014;32:465–84 

 



 Kωλικοειδές κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετοι, ψευδοδιάρροιες.  
  CT κοιλίας καλύτερη απεικόνιση από α/ες κοιλίας (ευαισθησία 60%). 

 

 Θεραπεία: χορήγηση υγρών, διαχείριση άλγους, καταστολή ναυτίας, 
χειρουργική υποστήριξη. 

Jackson PG, Raiji M. Evaluation and management of intestinalobstruction. Am Fam Physician 2011;83:159–65 



 Tαχύπνοια, υπόταση, αφυδάτωση (ωσμωτική διούρηση). 
 Κετονικά σώματα, οξέωση, υπεργλυκαιμία.  
 ΗΚΓ, μεταβολικό προφίλ, ανάλυση ούρων, α/α θώρακος, ΤSH, τεστ κύησης. 

 Αναζήτηση εκλυτικού αιτίου: λοίμωξη, ισχαιμία, μη σωστή λήψη 
ινσουλινοθεραπείας ή δυσλειτουργία αντίας ινσουλίνης, ΠΕ, παγκρεατίτιδα, 
αιμορραγία, τραυματισμός. 
 

 

 

 Θεραπεία: Επιθετική ενυδάτωση, διαχείριση ηλεκτρολυτών (προσοχή στο 
κάλιο), χορήγηση ινσουλίνης. 

Perilli G, Saraceni C, Daniels MN, Ahmad A. Diabetic ketoacidosis:a review and update. Curr Emerg Hosp Med Rep 2013;1:10–7. 
Savage MW, Datary KK, Kilvert A, et al. Joint British Diabetes Societies guideline for the management of diabetic ketoacidosis. Diabet  Med 2011;28:508–15  



 

 

 

 

 Μυικές κράμπες, ναυτία/έμετοι, ζάλη, αδιαθεσία, 
υπερβολικός ιδρώτας (εξάντληση από τη ζέστη) ως 
διαταραχή επιπέδου συνείδησης, έλλειψη 
εφίδρωσης, ταχυσφυγμία με εμπύρετο >40°C 

(θερμοπληξία). 
 Αναζήτηση πληροφοριών για έκθεση σε 

υπερβολική ζέστη, δραστηριότητα ασθενούς και 
φαρμακευτική αγωγή. 

 Μη αξιόπιστη η λήψη θερμοκρασίας σώματος από 
μασχάλη. 
 

 Θεραπεία: Απομάκρυνση ασθενούς από θερμό 
περιβάλλον, ψυχρά επιθέματα και οροί, συσκευές 
ψύξης, air conditioning.  

 
 Yeo TP. Heat stroke: a comprehensive review. AACN Clin Issues 2014;15:280–93. 

Gaudio FG, Grissom CK. Cooling methods in heat stroke. J Emerg Med 2016;50:607–16 

 



 

 

 

 

 

 Οποιαδήποτε απώλεια υγρών προκαλεί υπόταση και ταχυκαρδία. 
 Αναζήτηση εσωτερικής ή εξωτερικής αιμορραγίας. 
 Προσοχή στους ηλικιωμένους, που διαθέτουν διαφορετικές ολικές αποθήκες 

νερού.  
 Έλεγχος σπαργής, κατώτερης επιφάνειας γλώσσας, ρυθμού τριχοειδικής 

επαναπλήρωσης, ποιότητας σφυγμού και ζωτικών σημείων (υπόταση, 
ταχύπνοια, ταχυκαρδία ως ενδεικτικά σημεία αφυδάτωσης και αιμορραγίας). 
 

 

 Θεραπεία: Εφόσον εφικτό, άμεσα PO υγρά. Αν όχι, ΙV ενυδάτωση. 
 

 

 

 

 

Kolecki P. Hypovolemic shock. Emedicine: Medscape. Available at: http://emedicine.medscape.com/article/760145-overview. Accessed May 10, 2016 



 

 

 

 

 

 Πλευριτικού τύπου άλγος, δύσπνοια ή/και ταχύπνοια. 
 Διαστρωμάτωση κινδύνου με τα κριτήρια Wells ή το Revised Geneva 

Score.  

 Υπερτερεί η κλινική υποψία! 
 Τ> 38°C στο 14% - 57% των ασθενών (συνήθως βραχύβιο εμπύρετο που 

υποχωρεί). 
 Σχεδόν 20% των ασθενών θα εμφανίσουν λευκοκυττάρωση (σπάνια >20.000).  
 Μη ειδικά σημεία σε α/α θώρακος και ΗΚΓ αρχικά. 

 

 Θεραπεία: Αντιπηκτικά επί ισχυρής κλινικής υποψίας και απόδειξη έπειτα ΠΕ 
με απεικόνιση/εργαστηριακά 

 

 
Lapner ST. Clinical review: diagnosis and management of pulmonary embolism. BMJ 2013;346:f757. 

Tapson VF. Acute pulmonary embolism. N Engl J Med 2008;358: 1037–52 

 



 

 

 

 

 

 

  SIRS προκύπτει από την αυτοπεψία του οργάνου και την απελευθέρωση των 
παγκρεατικών ενζύμων.  

 Χαμηλή πυρετική κίνηση μπορεί να συνυπάρχει. 
 Διαταραχή από όλα τα συστήματα δυνητικά (διαταραχή επιπέδου συνείδησης, 

δύσπνοια, ταχύπνοια, υπόταση, κοιλιακό άλγος, κινητοποίηση ενζύμων με ΗΚΓκές 
διαταραχές τυπικές NSTEMI, οίδημα, ΟΝΒ, ΔΕΠ, λευκοκυττάρωση). 

 Διάγνωση με 2 από τα ακόλουθα 3 να απαιτούνται: κοιλιακό άλγος, επίπεδα λιπάσης 
>3φ τα ανώτερα φυσιολογικά όρια και συμβατά απεικονιστικά (US/CT) ευρήματα. 

 Διαστρωμάτωση βαρύτητας με  APACHE, BISAP scores. 

 

 Θεραπεία: Ενυδάτωση, αναλγησία, ανάλογη υποστήριξη οργανικής ανεπάρκειας 
και αντίστοιχη του αιτίου.  

 
Johnson CD. Clinical review: acute pancreatitis. BMJ 2014;349:g4859. 

Whitcomb DC. Acute pancreatitis. N Engl J Med 2006;354:2142–50 

 

 



 

 

 

 

 

 Κοιλιακό άλγος που δεν επιδεινώνεται με την ψηλάφηση. 
 4 είδη ισχαιμίας: οξύ αρτηριακό έμβολο, οξεία αρτηριακή θρόμβωση, φλεβική 

θρόμβωση, μη αποφρακτική ισχαιμία μεσεντερίου. 
  80% των ασθενών θα πεθάνει χωρίς θεραπεία. 
 Πολύ συχνά λευκοκυττάρωση και γαλακτική οξέωση. 
 CT κοιλίας με  IV σκιαγραφικό αναδεικνύει τη διάγνωση. 

 

 

 Επί υποψίας, εκτίμηση από επεμβατικό ακτινολόγο και χειρουργό.  
 Αντιπηκτική θεραπεία. 

 

 

 
Theodoropoulou A, Koutroubakis IE. Ischemic colitis: clinical practice in diagnosis and treatment. World J Gastroenterol 2008;14:7302–8. 

Oldenburg WA. Acute mesenteric ischemia: a clinical review. Arch Intern Med 2004;164:1054–62 



 

 

 

 

 Η τιμή της TSH βοηθητική στη διάγνωση. 
 Η θυρεοειδική καταιγίδα και το μυξοίδημα είναι κατεξοχήν κλινικές διαγνώσεις. 
 Θυρεοειδική καταιγίδα: εμμένουσα ταχυκαρδία,διαταραχή επιπέδου συνείδησης, 

τρόμος, πυρετός, ΓΕΣκες διαταραχές και λευκοκυττάρωση.  
 Διαγνωστικά Κριτήρια Burch & Wartofsky  (scores > 45 ισχυρή η διάγνωση της 

θυρεοειδικής καταιγίδας). 
 Μυξοιδηματικό κώμα: υπόταση, υποθερμία, καθυστέρηση στις αντιδράσεις, οίδημα, 

δυσκοιλιότητα.  
 

 Θεραπεία: Εκτιμώντας τις TSH, FT4, χορήγηση β –blockers, κορτικοστεροειδών, 
ενυδάτωσης, θειοναμιδών, ιωδίου στη θυρεοειδική καταιγίδα και  

 T4 IV στο θυρεοειδικό κώμα. 

 Αντιβιοτικά όταν συνυπάρχει λοίμωξη.  
 

 
Vaidya B. Clinical review: diagnosis and management of thyrotoxicosis.BMJ 2014;349:g5128. 

 Chiha M, Samarasinghe S, Kabaker AS. Thyroid storm: an updated review. J Intensive Care Med 2015;30:131–40. 

Kim J. Myxedema. N Engl J Med 2015;372:764 

 



 

 

 

 

 

 Υπερδοσολογία σαλικυλικών: ταχύπνοια, αναπνευστική 
αλκάλωση με μεταβολική οξέωση, διαταραχή επιπέδου 
συνείδησης, ταχυκαρδία από αφυδάτωση. 

 Σεροτονινεργικό σύνδρομο: διαταραχή επιπέδου 
συνείδησης, υπερθερμία, ταχυκαρδία, μυόκλωνος (στα κάτω 
άκρα πιο έντονος από άνω άκρα). 

 Κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο: υπερθερμία, 
διαταραχή επιπέδου συνείδησης, ακαμψία.  

 

 Θεραπεία: Βενζοδιαζεπίνες για τη διέγερση, την 
υπερδοσολογία από αντιχολινεργικά , συμπαθομιμητικά και 
το σεροτονινεργικό συνδρομο.  

 Ενυδάτωση και προσοχή στη ραβδομυόλυση και πιθανές 
επιληπτικές κρίσεις. 

 Διττανθρακικά στη δηλητηρίαση από σαλικυλικά ή/και 
ανάγκη αιμοκάθαρσης.  

 

 
Pearlman BL, Gambhir R. Salicylate intoxication: a clinical review. Postgrad Med J 2009;121:162–8 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Ιστορικό χρήσης παράνομων ουσιών, αναζήτηση 
σημείων χρήσης. 

 Πλήρης κλινική εξέταση με νευρολογική εκτίμηση, 
έλεγχο κορών, ζωτικών σημείων, δέρματος 
(ερυθρότητα/ωχρότητα), πνευμόνων, κοιλίας, 
αντανακλαστικών (κλώνος). 

 Υπερδοσολογία συμπαθομιμητικών: ταχυκαρδία, 
υπέρταση, πυρετός, ωχρότητα, διαστολή κόρης, 
διαταραχή επιπέδου συνείδησης.  

 Υπερδοσολογία από αντιχολινεργικά: 

ταχυκαρδία,ανυδρωσία, μυδρίαση, πυρετός, 
ερύθημα, επίσχεση ούρων.  

 

 

 
Kolecki P. Sympathomimetic toxicity. Emedicine: Medscape. Accessed May 11, 2016. 

Ramnarine M. Anticholinergic toxicity. Emedicine:Medscape. Accessed May 11, 2016. 

Buckley NA, Dawson AH, Isbister GK. Practice pointer: serotonin syndrome. BM014;348:g1626. 

 



 

 

 

 

 

 

 H απόσυρση από αλκοόλ, βενζοδιαζεπίνες 
και οπιοειδή δύναται να οδηγήσει σε SIRS. 

 Αναζήτηση ιστορικού χρήσης ουσιών και 
προηγούμενου συνδρόμου απόσυρσης. 

 Ασθενής με υπέρταση, ταχυκαρδία, ΓΕΣκές 
διαταραχές, τρόμο, διαταραχή επιπέδου 
συνείδησης, διαταραχές όρασης, ωχρότητα. 

 Σπάνια υπόταση. 
 

 

 Για απόσυρση από το αλκοόλ,  

βενζοδιαζεπίνες, ενυδάτωση και υποστήριξη 
βάσει της CIWA-Ar Scale.  

 
Schuckit MA. Recognition and management of withdrawal delirium (delirium tremens). N Engl J Med 2014;371:2109–13 

 



 

 

 

 

 

 Χρόνιες νόσοι με φλεγμονώδη χαρακτηριστικά. 
 Ασαφή συμπτώματα: κόπωση, πυρετός, διάχυτο άλγος, 

απώλεια βάρους. 
 Ενοχοποιείται η καταστροφή του αγγειακού τοιχώματος 

λόγω ενεργοποίησης του συμπληρώματος και του 
ανοσοποιητικού συστήματος. 

 Σημασία στο ιστορικό ρευματολογικής νόσου, 
ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, δερματικών 
εξανθημάτων και βλάβη οργάνων-στόχων.  

 Αναζητείστε ενδελεχώς εστία λοίμωξης 
(κορτιζονοθεραπεία και ανοσοκατασταλτική αγωγή). 

 Επικοινωνήστε με τον θεράποντα ρευματολόγο. 
 

 

 

 

 

 

Miller A, Chan M, Wiik A, Misbah SA, Luqmani RA. An approach to the diagnosis and management of systemic vasculitis. Clin Exp Immunol 2010;160:143–60. 
Tsokos GC. Systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2011;365:2110–21. 

Suresh E. Diagnostic approach to patients with suspected vasculitis. Postgrad Med J 2006;82:483–8. 

 



 

 

 

 

 

 Κάθε ιογενής λοίμωξη δύναται να καταλήξει SIRS.  
 Αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα από ιούς όπως γρίπης, 

ιλαράς, HIV. 
 Μυαλγίες, ρινική συμφόρηση, βήχας, κεφαλαλγία, 

αναπνευστική δυσχέρεια θέτουν υποψία για ιογενή συνδρομή.  

 Επικίνδυνες επαφές, πρόσφατα ταξίδια, πρόσφατες νοσηλείες, 
σεξουαλικό ιστορικό, εμβολιασμοί.  

 

 

 Τεστ ανίχνευσης ιών (γρήγορο τεστ γρίπης) για άμεση 
επιβεβαίωση. 

 Προσοχή στις μεταλοιμώδεις επιπλοκές των ιώσεων, πχ 
βακτηριακή πνευμονία μετά γρίπη ή ιλαρά/ ανάγκη για 
νοσηλεία. 

 Ασθενείς > 65, έγκυες, παιδιά <2 ετών και ανοσοκατασταλμένοι : 
επιβεβλημένη η θεραπεία με oseltamivir (Tamiflu)/ zanamivir 

(Relenza). 

 ΗΙV ασθενείς χρήζουν αντιρετροϊκής θεραπείας. 
 

 

Amin P, Amin V. Viral sepsis. Ann Update Intensive Care Emerg Med 2015;37–59. 
Beigel JH. Influenza. Crit Care Med 2008;36:2660–6 



 Λόγω της νοσηρότητας και θνησιμότητας, που συνοδεύουν τη σήψη και τη 
σηπτική καταπληξία, απαιτούνται ταχεία αναγνώρισή τους και έγκαιρη 
αναζωογόνηση. 

 Ανάγκη σωστής διαλογής στο ΤΕΠ ανάλογα με βαρύτητα περιστατικών.   
 Συγκέντρωση στοχευμένων πληροφοριών ιστορικού. 
 Δυσκολία αναγνώρισης μιμητικών σήψης από την πρώτη εκτίμηση. 

 

 

 



1. Ασχοληθείτε με την αναζωογόνηση του ασθενούς πριν τη 
διαφοροδιάγνωση της σήψης και των μιμητικών.  
 

 

 (ABCDE: Υποστήριξη αεραγωγού, έλεγχος αναπνοής, φλεβική πρόσβαση και 
στοχευμένα εργαστηριακά, χορήγηση υγρών, ευρέως φάσματος αντιβιοτικά 
σε ισχυρή υποψία σήψης). 

 Εκτίμηση γαλακτικού οξέος, καθώς η αύξησή του σχετίζεται με αυξημένη 
θνητότητα σε ασθενείς με υπόταση.  
 

Mikkelsen ME, Miltiades AN, Gaieski DF, et al. Serum lactate is associated with mortality in severe sepsis independent of organ failure and shock. Crit Care 
Med 2009;37:1670–7 



2. Μετά την αναζωογόνηση, στοχευμένο ιστορικό και κλινική εξέταση μπορούν να 
ολοκληρωθούν.  
3. Αναζητήστε τώρα πιθανή αιτία SIRS και διαφοροδιάγνωση σήψης από τα μιμητικά 
της: 

Μνημονικό LUCCAASS  

Lung (pneumonia),  

Urine (cystitis/pyelonephritis),  

Cardiac (endocarditis),  

Central nervous system (CNS) (meningitis, encephalitis),  

Abdominal (abscess, cholecystitis),  

Arthritis (septic arthritis),  

Spine (osteomyelitis, abscess) 

Skin (cellulitis, IV line/peripherally inserted central catheter infection).  



4. Όταν δεν βρίσκετε εστία λοίμωξης, σκεφτείτε 
τη σήψη με αρνητικές αιμοκαλλιέργειες (40% των 
περιπτώσεων σήψης). 
 

 Επανεκτιμήστε το ιστορικό και τον ασθενή. 
 Αν ανακαλύψετε πέρα από τη σήψη και άλλη 

οντότητα, θεραπεύστε ως ενδείκνυται.  
     Π.χ ασθενής με λοίμωξη ουροποιητικού μπορεί 
να εμφανιστεί με ταυτόχρονη διαβητική 
κετοξέωση. 
 

 

 

Phua J, Ngerng WJ, See KC, et al. Characteristics and outcomes of culture-negative versus culture-positive severe sepsis. Crit Care 2013;17:R202 



5. Συχνή επανεκτίμηση του ασθενούς για έλεγχο 
απάντησής του στη θεραπεία. 
 

 Χρήση δεικτών όπως το γαλακτικό οξύ και η 
αιμοδυναμική ανταπόκριση μετά ενυδάτωση 
πολύτιμες.  

  

 Καλύτερος και πιο αποτελεσματικός ο 
συνδυασμένος επανέλεγχος επιπέδου 
συνείδησης, ζωτικών σημείων, διούρησης και 
στοχευμένων εργαστηριακών δεικτών.  

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 Τα μιμητικά της σήψης συνιστούν συχνή αιτία αστοχίας διάγνωσης στο ΤΕΠ. 
 

 Όλες οι κλινικές αυτές οντότητες παράγουν σημεία και συμπτώματα, που 
ομοιάζουν με SIRS, θολώνοντας τόσο την κλινική εικόνα των ασθενών όσο και τη 
διαφοροδιάγνωσή τους. 
 

 Ανάγκη σωστής διαλογής στο ΤΕΠ ανάλογα με βαρύτητα περιστατικών και 
συγκέντρωση στοχευμένων πληροφοριών από το ιστορικό. 
 

 Ανάγκη αναζωογόνησης του ασθενούς πριν τη διαφοροδιάγνωση της σήψης και 
των μιμητικών της. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Ασθενής, 26 ετών, Έλληνας, σεφ σε εστιατόριο, προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω πλευριτικού τύπου άλγους αρ και 
εμπυρέτου ως 38.5°C από 4ωρου. 

 Αρχικά επισκέφθηκε ΚΥ της περιοχής του, παραπέμφθηκε  στους καρδιολόγους μας προς αποκλεισμό 
ΟΣΣ/περικαρδίτιδας, κάτι που έγινε, παραπεμπόμενος εκ νέου για λήψη οδηγιών ως πνευμονία. 

 α/α: 2 επεισόδια πνευμονίας την τελευταία 3ετία 

 Όψη πάσχοντος, ωχρός, T=38.3°C, ΑΠ 100/50mmHg, σφ=99/λεπτό (ρυθμικός), spO2=92% (στον αέρα με 
pO2=55), RR24, S1S2 ταχείς χωρίς τριβή ή φυσήματα,  ΑΨ μείωση αρ βάσης και προσθιοπλάγια, λοιπή 
εξέταση εφο.  

 Εργαστ.: WBC: 12.000 (9800 Πολυμ), βιοχημικός έλεγχος εφο, TnI αρνητική, CRP 40 (max 5). 

 ΗΚΓ: SR, 95 bpm 

 

 

 

 

D-dimers=10 (max0.5) 

 

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ 
 

 



 

 

 

 

 

 Ασθενής, 85 ετών, διαμένουσα σε ίδρυμα φιλοξενίας ηλικιωμένων από έτους 
λόγω μη κινητοποίησης μετά από κάταγμα ισχίου αρ,  διεκομίσθη λόγω 
διαταραχής επιπέδου συνείδησης, κοιλιακού άλγους από 3ημέρου και 3 
επεισοδίων εμέτων. 

 α/α: ΚΜ, ΑΥ, ΧΛΛ, ΡΑ από 30ετίας, κάταγμα ισχίου αρ χειρ/θέν, 2 νοσηλείες τον 
τελευταίο χρόνο για λοίμωξη ουροποιητικού και αναπνευστικού 

 Όψη πάσχουσας, T=35.3°C, ΑΠ 80/50mmHg, σφ=~110/λεπτό (άρρυθμη), spO2=83% 

(στον αέρα), RR24,DXT=63 mg/dl,  S1S2 ταχείς άρρυθμη, συστολικό φύσημα 
μιτροειδούς 3/6,  ΑΨ τρίζοντες δε βάσης, κοιλία:ήχοι αραιοί παρόντες διάχυτα 
ευαίσθητη, ΑΝΕ: GCS 7/15, χωρίς εστιακή σημειολογία/ 

 Εργαστ.: WBC: 17.000 (14.000 Λεμφοκ), Glu=56mg/dl, U=140 Cr1.6, Na=124, K=5.8, 

TnI αρνητική, CRP 40 (max 5). 

 

 

Δόθηκε άπαξ Solucortef 125 mg IV με κλινική ανταπόκριση της 
ασθενούς και άνοδο της πίεσής της. 
Ενδοκρινολογική επιβεβαίωση: Οξεία φλοιοεπινεφριδιακή κρίση 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Ασθενής, 55 ετών, διεκομίσθη υποβασταζόμενος από τον 
γείτονά του, λόγω οξειας δύσπνοιας από ωρών και 
εμπυρέτου (25/7/2016). 

  

 

 α/α: πρόσφατο ταξίδι στο Dubai, ρινική συμφόρηση, 
καταρροή, δύσπνοια και υψηλό εμπύρετο από 24ώρου μετά 
την επιστροφή του  

 

MERS αρνητικά αντισώματα 

 

 

Flu rapid test θετικό (το ίδιο και του Pasteur)! 

 

 

 

 

 

 

 




