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να συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού.
Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή, η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς 
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Γράμμα από τη σύνταξη

Το ΥΓΕΙΑ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του. Ο κύριος φορέας των εκπαιδευτι-

κών δραστηριοτήτων των ιατρών είναι η Επιστημονική Ένωση. Τελευταίως, με σκοπό να ενισχυθεί και να συστηματοποιηθεί 

ανάλογα με τις ανάγκες η εκπαιδευτική δραστηριότητα, δημιουργήθηκε ως όργανο του ΥΓΕΙΑ η Επιτροπή Εκπαίδευσης. Μία 

από τις δράσεις της Επιτροπής ήταν η πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα την Επείγουσα Ιατρική. Ο αριθμός αυτών που πα-

ρακολούθησαν την ημερίδα ήταν εκ των πραγμάτων περιορισμένος, όμως οι εισηγήσεις πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστές.

Το παρόν τεύχος είναι αφιερωμένο στα θέματα που αναπτύχθηκαν και αφορούν σε επείγουσες καταστάσεις της παθολο-

γίας. Έχει εμπλουτιστεί με το άρθρο του κ. Κ. Μάλλιου για την επίδραση των φαρμάκων στο διάστημα QTC. Το άρθρο του κ. 

R. Williams αναφέρεται στα πλέον πρόσφατα δεδομένα της θεραπείας των ηπατίτιδων B και C και για λόγους τεχνικούς δεν 

κατέστη δυνατόν να περιληφθεί στο προηγούμενο αφιέρωμα στην ηπατολογία. Το ότι είναι γραμμένο στα αγγλικά ελπίζουμε 

ότι θα γίνει αποδεκτό και κατανοητό από τους αναγνώστες. Η φετινή έξαρση της επιδημίας της γρίπης Η1Ν1 οδεύει προς 

ύφεση, μας θύμισε όμως την ανάγκη του εμβολιασμού. Ο κ. Ε. Παπαδάκης σκιαγραφεί διά βραχέων την ανάπτυξη και τις 

μελλοντικές εξελίξεις του εμβολίου της γρίπης. Η κ. Χ. Ανδρουτσοπούλου μας ενημερώνει για τη χρήση των κυττάρων του 

ομφάλιου λώρου στις νευροεκφυλιστικές παθήσεις. 

Ιωάννης Αποστολάκης
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H εκτίμηση του ασθενούς 
στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων

Κάποιος αποφασίζει να προσέλθει στο Τμήμα Επειγου-

σών Περιπτώσεων (ΤΕΠ) ή προσκομίζεται από άλλους για-

τί θεωρεί (ή θεωρούν) ότι αυτό που του συμβαίνει είναι 

καταστροφικό για την υγεία του ή θέτει σε άμεσο κίνδυνο 

τη ζωή του. Δεν είναι όμως πάντα έτσι. Κατά το πλείστον 

πρόκειται για απλά συμπτώματα, που δεν υποκρύπτουν 

κάτι επείγον ή σοβαρό, και σπανιότερα για σοβαρές πε-

ριπτώσεις. Έχει υπολογιστεί ότι το 10% - 20% των ασθε-

νών που προσέρχονται στο ΤΕΠ έχει πράγματι επείγοντα 

προβλήματα.

Triage
Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη μιας πρώτης εκτίμησης και 

διαλογής για τον καθορισμό της προτεραιότητας αντιμε-

τώπισης. Αυτή η πρώτη διαλογή αποτελεί το περιεχόμενο 

του Triage. Συνήθως εκτελείται από εκπαιδευμένη νοση-

λεύτρια, η οποία είναι σε θέση να εκτιμήσει το βαθμό του 

επείγοντος της καταστάσεως και να κατατάξει τον ασθενή 

σε σειρά προτεραιότητας για εξέταση και αντιμετώπιση.

Έχουν αναπτυχθεί διάφορα συστήματα Triage, κατά 

τα οποία οι προσερχόμενοι κατατάσσονται σε μία από 

τις προκαθορισμένου αριθμού κατηγορίες. Στο σύστημα 

που προκρίνει η Joint Commission International (JCI) οι 

προσερχόμενοι κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: την κα-

τεπείγουσα (emergent), την επείγουσα (urgent) και την 

αναμένουσα (non-urgent).

Στο σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπονται 

5 κατηγορίες:

1. Άμεση ανάνηψη (Immediate resuscitation).

Ασθενείς που χρειάζονται άμεση θεραπεία για να διατη-

ρηθούν στη ζωή.

2. Κατεπείγουσα (Very urgent).

Βαριά άρρωστοι ή τραυματισμένοι των οποίων η ζωή δεν 

βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

3. Επείγουσα (Urgent).

Ασθενείς με σοβαρά προβλήματα, αλλά σε εμφανώς στα-

θερή κατάσταση.

4. Συνήθης (Standard).

Συνήθεις περιπτώσεις χωρίς άμεσο κίνδυνο ή δυσφορία.

5. Τακτική (Non-urgent).

Ασθενείς των οποίων η κατάσταση δεν είναι πράγματι α-

τύχημα ή επείγουσα.

Ο ασθενής κάθε κατηγορίας επισημαίνεται με κάποιο 

προκαθορισμένο χρώμα, που είναι ενδεικτικό του βαθμού 

επείγοντος και ορίζει εντός ποιου καθορισμένου χρονικού 

διαστήματος πρέπει να επιληφθεί ο ιατρός του ΤΕΠ.

Συνήθως το Triage στηρίζεται σε 2 παραμέτρους: στο 

κύριο σύμπτωμα και στα ζωτικά σημεία.

Αρχική εκτίμηση
Μετά το Triage, ο ιατρός είναι εκείνος που αναλαμβάνει 

την αντιμετώπιση και τη διεκπεραίωση του προβλήματος 

του ασθενούς. Το πρώτο μέλημά του είναι η αρχική εκτί-

μηση της καταστάσεως του ασθενούς, ώστε να απαντήσει 

στο ερώτημα: τι απειλεί τη ζωή του; Ο συμβατικός τρόπος 

σκέψης με την ανάπτυξη διαφορικής διάγνωσης δεν βοη-

θά στην ταχεία απάντηση και τα στενά χρονικά περιθώρια 

εμποδίζουν τη χρήση της συμβατικής μεθοδολογίας.

Τρία στοιχεία είναι αναγκαία για την ταχεία αναγνώριση 

του ασθενούς του οποίου κινδυνεύει η ζωή:

n	Το κύριο σύμπτωμα και το βραχύ εστιασμένο στο κύριο 

σύμπτωμα ιστορικό.

n	Η πλήρης και ακριβής καταμέτρηση και εκτίμηση των 

ζωτικών σημείων.

n	Η επισκόπηση, η ακρόαση και η ψηλάφηση του 

ασθενούς.

Το κύριο σύμπτωμα, το οποίο ενίοτε ο ασθενής δεν εί-

ναι σε θέση να το περιγράψει και το αναφέρουν οι συνο-

δοί, βοηθά αμέσως να στραφεί η προσοχή στον γενικό 

τύπο του προβλήματος (νευρικό, καρδιακό, αναπνευστικό, 

τραυματικό κ.λπ.). Τα ζωτικά σημεία (αναπνοή, καρδια-

κός ρυθμός, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία) εξαρτώνται 

από την ηλικία, τη φυσική κατάσταση, τις παθήσεις και τη 

φαρμακευτική αγωγή και η εκτίμησή τους συναρτάται με 

τις σχετικές πληροφορίες. Εντός των φυσιολογικών ορίων, 

κάποια ζωτικά σημεία μπορεί να είναι επικινδύνως παθο-

λογικά σε ορισμένους ασθενείς. Ο φυσιολογικός αριθμός 

αναπνοών σε νεαρό άτομο με κρίση άσθματος είναι ένδει-

Ιωάννης Αποστολάκης
Παθολόγος, ΥΓΕΙΑ
i.apostolakis@hygeia.gr
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ξη καμάτου των αναπνευστικών μυών και αναπνευστικής 

ανεπάρκειας.

Η κλινική εξέταση με την επισκόπηση, την ακρόαση 

και την ψηλάφηση, ενίοτε δε και με την όσφρηση, δίδει 

τις πληροφορίες που χρειάζονται για τον εντοπισμό του 

προβλήματος.

Το επόμενο μέλημα είναι η παρέμβαση για την αντι-

μετώπιση της απειλής και ακολουθεί η προσπάθεια 

διαγνώσεως.

Στο ΤΕΠ η διαφορική διαγνωστική ξεκινά από την πιο 

σοβαρή κατάσταση που μπορεί να εξηγήσει την εικόνα 

του ασθενούς και προχωρά στις πιο αθώες. Στον εξηντά-

ρη ασθενή που προσέρχεται με ναυτία, εμέτους και επι-

γαστραλγία πρέπει πρώτα να αποκλειστεί το έμφραγμα 

του μυοκαρδίου.

Στο ΤΕΠ ο ιατρός πρέπει να είναι βέβαιος ότι δεν διέ-

φυγαν της διάγνωσης οι πιο ασυνήθεις, αλλά όμως πιο 

σοβαρές καταστάσεις, και προχωρώντας με τη λογική της 

εις άτοπον απαγωγής να τις αποκλείσει και να φθάσει στις 

πιο συνήθεις και ήπιες.

Και πάλι δεν πρέπει να λησμονείται ότι σκοπός της 

λειτουργίας των ΤΕΠ είναι η άμεση και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων και όχι 

η ακριβής διάγνωση, που μπορεί να χρειασθεί χρόνο και 

πληθώρα εξετάσεων για να τεθεί. Είναι παραδοχή η οποία 

πρέπει να ομολογείται στον ασθενή και να καταγράφεται 

στο ιστορικό μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία και τις οδηγίες, 

εφόσον ο ασθενής αναχωρεί από το ΤΕΠ και δεν εισάγεται 

για περαιτέρω έλεγχο και θεραπεία.

Ο προσδιορισμός της φροντίδας
Κατά την JCI, ο σκοπός της εκτίμησης του ασθενούς στο 

ΤΕΠ είναι ο προσδιορισμός του είδους της φροντίδας που 

αρχικώς χρειάζεται. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι 

η συλλογή των στοιχείων, η ανάλυση και η σύνθεσή τους 

και η λήψη αποφάσεων.

Η συλλογή των στοιχείων στηρίζεται στη λήψη του ιστο-

ρικού, στην κλινική εξέταση και στα αποτελέσματα των 

παρακλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Η αρχική εκτίμηση περιλαμβάνει το ιστορικό της πα-

ρούσας κατάστασης, το ατομικό ιστορικό για τις κύριες 

λειτουργίες, τυχόν αλλεργίες ή χρόνιες παθήσεις, το 

φαρμακευτικό ιστορικό συμπεριλαμβανομένης της λή-

ψης εναλλακτικών φαρμάκων. Χρήσιμες πληροφορίες 

προκύπτουν από τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών του 

άλγους, των διατροφικών συνθηκών, της λήψης συμπλη-

ρωμάτων, της κοινωνικής κατάστασης, του αλκοολισμού, 

της χρήσης ουσιών, της λειτουργικότητας, της ψυχικής 

κατάστασης και της τυχόν κακοποίησης. Η κλινική εξέ-

ταση είναι μεν εστιασμένη στο κύριο σύμπτωμα, αλλά 

και συστηματική, ώστε να αναδεικνύει την παρούσα 

κατάσταση και να εκμηδενίζει το ενδεχόμενο να διαφύ-

γουν σημεία ή ευρήματα σημαντικά για την εκτίμηση 

του ασθενούς. Η εκ παραλλήλου κλινική εξέταση και 

λήψη στοιχείων του ιστορικού βραχύνει τον απαιτούμενο 

χρόνο και συμβάλλει στην εκτίμηση των αναδυομένων 

σημείων.

Η επιλογή των εξετάσεων οι οποίες παραγγέλλονται 

στοχεύει στην επιβεβαίωση ή απόρριψη των διαγνωστικών 

υποθέσεων που έχουν προκύψει από το ιστορικό και την 

κλινική εξέταση. Οι απεικονιστικές εξετάσεις, οι οποίες 

σήμερα πλέον περιλαμβάνουν τα υπερηχοτομογραφήμα-

τα, τις αξονικές τομογραφίες και τα σπινθηρογραφήματα, 

δίδουν σημαντικές και καθοριστικές πληροφορίες. Η χρή-

ση τους στο ΤΕΠ είναι πολλάκις τόσο αναγκαία όσο η α/α 

θώρακος και το ΗΚΓ. Κύριες αιματολογικές, βιοχημικές και 

ενζυμικές εξετάσεις μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνω-

ση ή να αναδείξουν ζητήματα που δεν είναι εμφανή από 

το ιστορικό και την κλινική εξέταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από το 

ιστορικό, την κλινική εξέταση και τα αποτελέσματα των ε-

ξετάσεων εκτιμώνται οι ανάγκες της συνολικής φροντίδας 

του ασθενούς. Η τελευταία εκφεύγει των ορίων της όποιας 

μεμονωμένης παρέμβασης, εκτιμά και αντιμετωπίζει ανά-

γκες οι οποίες μπορεί να μοιάζουν ότι δεν έχουν άμεση 

σχέση με το παρόν πρόβλημα του ασθενούς, όμως είναι 

καθοριστικές για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 

έκβαση της φροντίδας. Πρέπει να εκτιμώνται οι άμεσες 

και επείγουσες ανάγκες, η κλινική κατάσταση, η ψυχική 

και η κοινωνική κατάσταση, η απόκριση σε προηγούμε-

νες θεραπείες, ενίοτε δε μπορεί να χρειασθούν περαιτέ-

ρω εκτιμήσεις από ειδικούς. Οι από ειδικούς εκτιμήσεις 

μπορεί να αφορούν στη διαιτητική εκτίμηση, στη λειτουρ-

γική εκτίμηση ή στην ανάγκη υπηρεσιών αποκατάστασης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εκτίμηση του άλγους και 

τονίζεται η ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής αντιμε-

τώπισής του, εφόσον πλέον θεωρείται ότι η παραμονή 

του άλγους, πέραν της δυσφορίας που προκαλεί στον πά-

σχοντα, αποτελεί και ανεξάρτητο παράγοντα επιδείνωσης 

της νοσηρότητας και απόκρισης στην υπόλοιπη αγωγή. Η 
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διαχείριση του άλγους είναι κριτήριο της ποιότητας των 

προσφερομένων στο ΤΕΠ υπηρεσιών.

Η εκτίμηση πρέπει να είναι εξατομικευμένη για τον 

κάθε ασθενή και να ολοκληρώνεται εντός των προβλεπο-

μένων από τη διαδικασία του ΤΕΠ χρονικών ορίων. Είναι 

εμφανές ότι συχνά η εκτίμηση του ασθενούς και η παροχή 

της φροντίδας χρειάζεται να γίνει από πολλούς. Η ομαδική, 

από διαφόρων ειδικοτήτων ιατρούς και επαγγελματίες υ-

γείας, εκτίμηση και αντιμετώπιση των ασθενών είναι πλέον 

αναπόδραστη ανάγκη, ενώ η επάρκεια, η επικοινωνία και 

ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων καθορίζουν την 

ποιότητα και την έκβαση της φροντίδας και περιορίζουν 

τα λάθη.

Οι εκτιμήσεις πρέπει να είναι πλήρεις, καταγεγραμ-

μένες, ευανάγνωστες και εύκολα προσιτές από όσους 

εμπλέκονται στη φροντίδα του ασθενούς. Συνεκτιμώντας 

όλες αυτές τις παραμέτρους επιλέγεται η καλύτερη δυνατή 

φροντίδα εξατομικευμένα για κάθε ασθενή.

Ιδιαίτερες εκτιμήσεις
Μέλη ορισμένων ομάδων του πληθυσμού χρειάζονται ιδι-

αίτερη εκτίμηση. Σ᾽ αυτές περιλαμβάνονται τα παιδιά, οι 

έφηβοι, οι εύθραυστοι υπερήλικες, οι ασθενείς τελικού 

σταδίου, οι ασθενείς με έντονο ή χρόνιο άλγος, οι έγκυες, 

οι ασθενείς με συναισθηματικές ή ψυχικές διαταραχές, 

οι εξαρτημένοι, οι ασθενείς με λοιμώδη και μεταδοτικά 

νοσήματα, οι ανοσοκατεσταλμένοι και οι ασθενείς υπό 

χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία.

Ιδιαίτερη εκτίμηση σημαίνει ότι σ᾽ αυτήν πρέπει να συ-

μπεριλαμβάνονται και άλλες, λεπτομερέστερες παράμε-

τροι, που όμως είναι σημαντικές. Στα στοιχεία εκτίμησης 

των υπερηλίκων πρέπει να περιλαμβάνονται η λειτουργική 

ικανότητα, ο κίνδυνος πτώσεων, η νοητική κατάσταση, η 

συναισθηματική κατάσταση, η πολυφαρμακία, οι ακρά-

τειες, η ερωτική λειτουργία, η ακοή, η όραση, οι οδοντο-

στοιχίες, οι συνθήκες ζωής, η κοινωνική και οικογενειακή 

υποστήριξη, η οικονομική κατάσταση, οι πνευματικές α-
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νάγκες και οι ιδιαίτερες προτιμήσεις.

Σε ασθενείς τελικού σταδίου πρέπει να εκτιμώνται και 

να αντιμετωπίζονται η ναυτία, οι έμετοι, η αναπνευστική 

δυσχέρεια, οι παράγοντες που επηρεάζουν τα συμπτώ-

ματα, οι πνευματικές και θρησκευτικές ανάγκες του α-

σθενούς και της οικογένειας, η ψυχική κατάσταση του 

ασθενούς και της οικογένειας, η ανάγκη υποστήριξης, η 

ανάγκη για άλλες φροντίδες και οι παράγοντες κινδύνου 

για τους επιζώντες.

Η, μέσω διαδικασιών, μεθοδική και ομοιόμορφη ακο-

λουθία ενεργειών καθώς και η ανά περίπτωση καταγραφή 

τους διευκολύνουν τη λειτουργία του ΤΕΠ, διατηρούν την 

ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, περιορίζουν 

τα λάθη, ικανοποιούν τους ασθενείς και τους συνοδούς 

τους, μειώνουν τα παράπονα, τις αναφορές και τις αγωγές 

και καθιστούν σαφή την εκ των υστέρων αναγνώριση των 

ενεργειών που έγιναν, των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν 

και της έκβασής τους.

Είναι απαραίτητο στο φύλλο του ασθενούς, το οποίο και 

φυλάσσεται, να καταγράφονται ευανάγνωστα τα στοιχεία 

αναγνώρισης του ασθενούς, η ημερομηνία και η ώρα προ-

σέλευσης, τα στοιχεία εκείνου που δίδει τις πληροφορίες, 

το κύριο σύμπτωμα, το ατομικό αναμνηστικό, τα λαμβανό-

μενα φάρμακα, τα θετικά αλλά και τα αρνητικά ευρήματα, 

οι εξετάσεις και τα αποτελέσματά τους, η πιθανή διάγνω-

ση, η χορηγηθείσα θεραπεία, οι συναινέσεις, οι οδηγίες, 

το όνομα και η υπογραφή όποιων εκτιμούν τον ασθενή, 

καθώς και η υπογραφή του ασθενούς ή του συνοδού του.

Κίνδυνοι που καραδοκούν
Το ΤΕΠ είναι πεδίο μάχης με μεγάλο φόρτο δουλειάς, έ-

νταση πνευματική και ψυχική, σωματικό κάματο, στενό-

τητα χρόνου, έλλειψη προσωπικού και πόρων. Υπάρχουν 

θύματα και από τις δύο πλευρές, των ασθενών και των 

ιατρών. Η πιθανότητα κάθε είδους λάθους ή παράλειψης 

είναι υψηλή. Επίσης υψηλό είναι και το ενδεχόμενο ανα-

ζήτησης ευθυνών και απαιτήσεων αποζημιώσεως. Η τήρη-

ση ορισμένων κανόνων λειτουργίας και συμπεριφοράς εκ 

μέρους του ιατρού τον κατοχυρώνει και αναδεικνύει την 

ποιότητα της εργασίας του και της φροντίδας του.

Οι συνήθεις αιτίες ανεπαρκούς συμμόρφωσης κατά την 

εκτίμηση των ασθενών είναι:

n	Η ανεπαρκής εκπαίδευση του προσωπικού για πολιτι-

σμικές, πνευματικές και θρησκευτικές εκτιμήσεις.

n	Η απουσία διατροφικής εκτίμησης.

n	Η απουσία λειτουργικής εκτίμησης από το τμήμα 

αποκατάστασης.

n	Η απουσία επανεκτίμησης του άλγους.

n	Οι καθυστερήσεις για εξέταση και λήψη των αποτελε-

σμάτων των εξετάσεων.

n	Η απουσία επαρκούς εκτίμησης για κίνδυνο 

αυτοκτονίας.

n	Η απουσία επαρκούς εκτίμησης προβλημάτων 

συμπεριφοράς.

n	Η απουσία εκτίμησης οικογενειακής βίας ή βιασμού.

n	Η απουσία εκτίμησης κατάχρησης οινοπνευματωδών ή 

εθιστικών ουσιών.

Ο ιατρός είναι καλό:

n	Να γράφει ευανάγνωστα, κατά προτίμηση με μαύρο 

μελάνι.

n	Να σημειώνει πάντα την ημερομηνία και την ώρα.

n	Να υπογράφει και να σφραγίζει τα έγγραφα.

n	Να γράφει περιεκτικό και επικεντρωμένο ιστορικό.

n	Να χρησιμοποιεί απλά σχήματα για να δείξει τους τραυ-

ματισμούς ή άλλα σημεία.

n	Να αποφεύγει τις συντμήσεις.

n	Να μη γράφει ποτέ αγενή ή επικριτικά ή κατηγορημα-

τικά σχόλια.

n	Να θυμάται ότι κάποτε μπορεί να χρειασθεί να διαβα-

στεί ό,τι έχει γράψει.

n	Να εξετάζει προσεκτικά τον άρρωστο.

n	Να παραγγέλνει τις αναγκαίες και απαραίτητες 

εξετάσεις.

n	Να είναι βέβαιος για ό,τι κάνει.

n	Να συμβουλεύεται.

n	Να ζητάει βοήθεια.

n	Να συνεργάζεται.

n	Να σέβεται.

n	Να προετοιμάζει και να ολοκληρώνει τη μεταφορά των 

αρρώστων.

n	Να προσέχει και να καταγράφει την παράδοση.

n	Να δίδει πληροφορίες.

n	Να ενημερώνει τον ασθενή.

n	Να δίδει γραπτές και σαφείς οδηγίες.

Και για να αποφεύγει μελλοντικά προβλήματα καλό 

είναι:

n	Να προσέχει τη στάση του (ευγενής, ειλικρινής, 

προσηνής).

n	Να λαμβάνει ενυπόγραφη συναίνεση για ό,τι είναι πα-

ρεμβατικό, πολύπλοκο ή απαιτεί αναισθησία.
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n	Να καταγράφει ευανάγνωστα τις ενέργειές του - Οι κα-

λές σημειώσεις μαρτυρούν καλή πρακτική.

n	Να ζητάει συμβουλή ή βοήθεια (δεν τα ξέρει όλα και 

δεν μπορεί να τα κάνει όλα).

n	Να προσέχει ιδιαίτερα και να εκτιμά εξαρχής τους α-

σθενείς που επιστρέφουν.

n	Να προσέχει ιδιαίτερα τους ασθενείς που φεύγουν από 

μόνοι τους.

Γενικώς, το ιστορικό πρέπει να περιέχει αρκετές πληρο-

φορίες για την ταυτότητα του ασθενούς, την υποστήριξη 

της διάγνωσης, τη δικαιολόγηση της θεραπείας, την πο-

ρεία του ασθενούς, τα αποτελέσματα και την εξασφάλιση 

της συνέχειας της αγωγής. Να μη λησμονείται ότι το ιστο-

ρικό χρησιμεύει ως οικονομικό και νομικό έγγραφο.
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Abstract
Apostolakis Ι. Evaluation of patients in Emergency Department. Iatrika Analekta 2011, 3:385-389

The evaluation of a patient in ED starts from triage, in which a nurse evaluates the degree of emergency. After that, 

the doctor takes the history, examines the patient, orders examinations, completely evaluates the patient, makes 

decisions and determines the care the patient needs. The ED is a risky place and the doctor should take care to 

avoid errors and lapses and keep a complete record of each patient.
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Πνευμονική εμβολή
Διάγνωση και θεραπεία

Πνευμονική εμβολή (Π.Ε.) είναι η απόφραξη ενός ή πε-

ρισσοτέρων κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας από έμβο-

λο (συνήθως θρόμβος), που προέρχεται από το φλεβικό 

σύστημα της κάτω και της άνω κοίλης φλέβας. Σπανιό-

τερα, το εμβολογόνο υλικό μπορεί να είναι αέρας, λίπος, 

ελαιώδες υλικό ή νεοπλασματικός ιστός.

Η πνευμονική εμβολή είναι δυνητικά αντιμετωπίσιμη 

εάν διαγνωστεί έγκαιρα. Είναι η τρίτη συχνότερη καρδι-

οπνευμονική νόσος μετά το ΟΕΜ και το ΑΕΕ στις ΗΠΑ.

Η σωστή και έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική, δι-

ότι πολλοί ασθενείς καταλήγουν τις πρώτες ώρες από την ει-

σαγωγή τους και στο 22% η διάγνωση τίθεται μετά θάνατον.

Η Π.Ε. είναι μια συχνά μεταμφιεζόμενη νόσος, πρό-

κληση για τον κλινικό ιατρό γιατί η κλασική τριάδα (πλευ-

ροδυνία, δύσπνοια, αιμόπτυση) συνήθως απουσιάζει.

Η κλινική υποψία είναι το αρχικό βήμα στη διάγνωσή της.

Συμπτώματα Συχνότητα

Δύσπνοια 73%

Πλευροδυνία 66%

Βήχας 37%

Αιμόπτυση 13%

Φυσικά σημεία Συχνότητα

Ταχύπνοια 70%

Αναπνευστικοί ρόγχοι 51%

Ταχυκαρδία 30%

Τέταρτος τόνος 24%

Έντονο πνευμονικό στοι-
χείο του δεύτερου τόνου

23%

Πηγή: Stein PD, et al. Chest 1991; 100:598, Stein PD, et al. 
Am J Cardiol 1991; 68:1723.

Διάγνωση
Η διάγνωση της Π.Ε. περιλαμβάνει δύο βήματα:

Α. Κλινική υποψία.

Β. Εργαστηριακή τεκμηρίωση, όπου συμμετέχουν η ε-

μπειρική εκτίμηση και οι αλγόριθμοι.

Διαγνωστικές εξετάσεις:

1. Ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Το σύνηθες ΗΚΓραφικό εύρημα είναι η φλεβοκομβική 

ταχυκαρδία της τάξεως των 110 - 130/min. Σε αθρόα 

Π.Ε. μπορεί να παρατηρηθεί αναστροφή Τ στις V1-V4, νέο 

RBBB και σπανιότερα S1q3T3.

2. Αέρια αίματος.

n	Υποξαιμία pO2<70 mmHg.

n	Υποκαπνία pCO2<35 mmHg.

Αικατερίνη Καπετάνιου
Παθολόγος, ΥΓΕΙΑ
kaikape@gmail.com

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Συγγενείς Επίκτητοι

Έλλειψη πρωτεΐνης S και C Κακοήθεια 

Έλλειψη αντιθρομβίνης III
Προηγούμενη πνευμονική 
εμβολή ή εν τω βάθει 
φλεβοθρόμβωση

Μετάλλαξη στο γονίδιο του 
παράγοντα V Leiden

Πρόσφατη χειρουργική 
επέμβαση 

Υπερομοκυστεϊναιμία Τραύμα

Μετάλλαξη στο γονίδιο 
προθρομβίνης

Κατάγματα ισχίου - πυέλου 

Αντιφωσφολιπιδικό 
σύνδρομο

Εγκυμοσύνη 

Ανωμαλία στη σύνθεση 
ινωδογόνου 

Φλεβική στάση - Πολύωρα 
αεροπορικά ταξίδια

Λήψη αντισυλληπτικών

Ορμονοθεραπεία

Κατάκλιση

Καρδιακή ανεπάρκεια

Μυελοϋπερπλαστικά 
νοσήματα

Παχυσαρκία
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n	Αναπνευστική αλκάλωση pH>7,42.

Σε αθρόα Π.Ε. μπορεί να υπάρχει:

n	Υπερκαπνία.

n	Αναπνευστική και μεταβολική οξέωση.

3. D-Dimer: Τελικά προϊόντα αποδομής της ινικής στον 

καταρράκτη της πήξης.

Αυξημένα D-Dimer

Αρτηριακή θρομβοεμβολική νόσος

Έμφραγμα μυοκαρδίου

ΑΕΕ

Οξεία αρτηριακή ισχαιμία

Κολπική μαρμαρυγή

Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΒΦΘ)

Πνευμονική εμβολή

Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη

Προεκλαμψία - εκλαμψία

Ινωδολυτική θεραπεία

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Σοβαρή λοίμωξη - σήψη

Τραύμα - χειρουργική επέμβαση

Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία 

Κακοήθεια

Παθήσεις νεφρών (ΟΝΑ - ΧΝΑ - νεφρωσικό σύνδρομο)

Εγκυμοσύνη

4. Τροπονίνη - BNP.

Δείκτες πρόγνωσης Π.Ε., δηλαδή υψηλές συγκεντρώσεις 

σχετίζονται με κακή πρόγνωση.

5. Ακτινογραφία θώρακα.

Τα ακτινολογικά ευρήματα είναι μη ειδικά (ατελεκτασία, 

πλευριτική συλλογή, καρδιομεγαλία), όμως φυσιολογική 

ακτινογραφία σε ασθενή με οξεία δύσπνοια χωρίς συριγμό 

ή υγρούς ρόγχους είναι ύποπτη για Π.Ε. Η ακτινογραφία 

θώρακα είναι αναγκαία για την κατάλληλη ερμηνεία του 

σπινθηρογραφήματος αερισμού - αιμάτωσης.

6. Διαθωρακικό U/S.

Τα κυριότερα υπερηχοκαρδιογραφικά ευρήματα είναι η 

διάταση δεξιάς κοιλίας - κόλπου καθώς και η απώθηση 

του μεσοκοιλιακού διαφράγματος. 

7. Υπερηχογράφημα φλεβών.

Πλήρης συμπίεση μηριαίων, ιγνυακών φλεβών αποκλείει 

τη φλεβική θρόμβωση, ενώ αντίθετα ένα μη συμπιεστό 

τμήμα φλέβας υποδηλώνει φλεβική θρόμβωση.

8. Σπινθηρογράφημα αερισμού - αιμάτωσης.

Εξέταση εκλογής την προηγούμενη εικοσαετία. Σήμερα η 

αξία της υποχωρεί λόγω της Spiral CT. Διατηρεί την αξία 

της σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, σε εγκύους και 

σε νεαρές γυναίκες. Μεγάλη πιθανότητα για Π.Ε. όταν 

διαπιστωθούν δύο ή περισσότερα ελλείμματα στο scan 

αιμάτωσης με φυσιολογικό scan αερισμού.

9. Αξονική αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών 

(Spiral CT).

Εξέταση πρώτης εκλογής σήμερα στη διάγνωση Π.Ε. σε 

τριτοβάθμια κέντρα. Απεικονίζει θρόμβο μέχρι υποϋποτμη-

ματικών κλάδων καθώς και διάταση των δεξιών κοιλοτήτων 

της καρδιάς. Αντενδείξεις: αλλεργία, νεφρική ανεπάρκεια.

10. Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών.

Θεωρείται η ÇGold standardÈ εξέταση, έχει αντικατα-

σταθεί από τη Spiral CT και εκτελείται σπάνια όταν δεν 

είναι διαγνωστική η Spiral CT και όταν προγραμματίζεται 

εμβολεκτομή.

Κριτήρια Wells
Η εμπειρική εκτίμηση του πεπειραμένου ιατρού είναι εξί-

σου αποτελεσματική με την αντικειμενική εκτίμηση που 

βασίζεται στα κριτήρια Wells.

Σημεία και συμπτώματα ΒΦΘ 3

Απουσία άλλης νόσου 3

Καρδιακή συχνότητα >100 1,5

Ακινητοποίηση (>3 μέρες) ή χειρουργείο 4 τελευ-
ταίες εβδομάδες

1,5

Προηγούμενη ΒΦΘ/Π.Ε. 1,5

Αιμόπτυση 1

Κακοήθεια 1
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Κριτήρια Wells

Υψηλή Πιθανότητα >6

Μέση 2 - 6

Χαμηλή <2

Τροποποιημένα κριτήρια Wells

Π.Ε. πιθανή >4

Π.Ε. απίθανη <4

Πηγή: Van Belle A, et al. JAMA 2006; 295:172

Θεραπεία
Εκτίμηση βαρύτητας της κατάστασης του ασθενούς.

n	Σε αθρόα πνευμονική εμβολή εισαγωγή του ασθε-

νούς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), έναρξη 

ηπαρίνης.

n	Σε ήπια υποξαιμία χορήγηση οξυγόνου.

n	Σε σοβαρή υποξαιμία διασωλήνωση, μηχανικός αερι-

σμός και αιμοδυναμική υποστήριξη (νορεπινεφρίνη, εν-

δοφλέβια χορήγηση υγρών).

n	Σε υψηλή κλινική υποψία χωρίς κίνδυνο αιμορραγίας 

έναρξη αντιπηκτικής αγωγής αμέσως καθώς προχωρά η 

διαγνωστική προσπέλαση.

ªÆ°£¶ÄÃ¦Ã¹¸ª¸ °ª£¶ÁÃËª

°ÁÆ¶Á¢¶¹¥¸ °ÁÆ¹¦¸ºÆ¹º¿Á;
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Abstract
Kapetaniou A. Pulmonary Embolism. Diagnosis and treatment. Iatrika Analekta 2011, 3:390-394

Pulmonary embolism i.e. the obstruction of one or more of the branches of pulmonary artery, most often caused 

by thrombi originating from veins of the lower extremities, is a medical emergency. A high index of suspicion for 

pulmonary embolism is of great importance because, if diagnosed early, it is reversible with the use of anticoagulants 

or thrombolytic agents.

Ηπαρινοθεραπεία
Ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (ΧΜΒΗ). 

Είναι η προτιμώμενη αντιπηκτική αγωγή σε σταθερά αι-

μοδυναμικό ασθενή.

Πλεονεκτήματα της ΧΜΒΗ είναι οι δόσεις που δεν α-

παιτούν προσαρμογή, μικρότερη θνητότητα, λιγότερες 

αιμορραγίες, μικρότερη πιθανότητα θρομβοπενίας.

Προσοχή στη χορήγηση ΧΜΒΗ σε κακοήθη παχυσαρκία, 

εγκυμοσύνη και νεφρική ανεπάρκεια με clearance <30.

Κλασική ηπαρίνη.

Χορηγείται σε μαζική Π.Ε., αυξημένο κίνδυνο αιμορραγί-

ας, επικείμενη θρομβόλυση, κακοήθη παχυσαρκία, σο-

βαρή νεφρική ανεπάρκεια.

Χορήγηση ενδοφλέβια 5.000 μονάδων αρχικά και στη 

συνέχεια 1.300 μονάδων ανά ώρα με παρακολούθηση 

APTT.

Fondaparinux = Συνθετικός αναστολέας του παράγο-

ντα Xa.

Χορηγείται υποδόρια 1 φορά την ημέρα.

n	5 mg για ασθενή <50 Kg.

n	7,5 mg για ασθενή 50 - 100 Kg.

n	10 mg για ασθενή >100 Kg.

Είναι η δεύτερη επιλογή για αιμοδυναμικά σταθε-

ρή Π.Ε. και η πρώτη επιλογή σε HIT (Heparin Induced 

Thrombocytopenia).

Η ηπαρίνη χορηγείται τις πέντε πρώτες μέρες στο νο-

σοκομείο, στη συνέχεια αλληλεπικάλυψη ηπαρίνης και 

ανταγωνιστών βιταμίνης Κ (βαρφαρίνη) μέχρι να επιτευ-

χθεί INR 2,5 - 3, τότε διακόπτεται η ηπαρίνη και συνεχί-

ζει με βαρφαρίνη με στόχο INR 2,5 - 3.

Η διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής είναι 3 - 6 μήνες 

ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα, π.χ. Π.Ε. λόγω ακι-

νησίας ή χειρουργείου.

Ασθενείς με πρώτο επεισόδιο αδιευκρίνιστης Π.Ε. ή 

παράγοντες θρομβοφιλίας (σύνδρομο καρδιολιπίνης, 

μετάλλαξη γονιδίου V-Leiden) θα πρέπει να λαμβάνουν 

αντιπηκτική αγωγή επ᾽ αόριστον.

Θρομβόλυση
Έχει θέση σε αιμοδυναμική αστάθεια (υπόταση, σοβαρή 

υποξαιμία) ή όταν υπερηχογραφικά διαπιστώνεται δυ-

σλειτουργία κοιλίας με αιμοδυναμική σταθερότητα.

Συνήθη θρομβολυτικά είναι:

n	tPA (recombinant tissue type plasminogen activator) 

100 mg ενδοφλέβια για 2 ώρες. 

n	Στρεπτοκινάση 250.000 μονάδες IV για 30 λεπτά και 

100.000 μονάδες/ώρα για 24 ώρες.

Αντενδείξεις της θρομβόλυσης είναι:

n	Αιμορραγία το τελευταίο εξάμηνο.

n	Αιμορραγία ΚΝΣ ή ενεργό ενδοκρανιακό νεόπλασμα. 

n	Τραυματισμός ή χειρουργείο το τελευταίο δίμηνο.

Εμβολεκτομή
Η εμβολεκτομή έχει ένδειξη τεκμηριωμένη Π.Ε. με αι-

μοδυναμική αστάθεια ή σε αποτυχία ή σε αντένδειξη 

θρομβόλυσης.

Φίλτρο
Φίλτρο κάτω κοίλης τοποθετείται:

n	Όταν υπάρχει ενεργός αιμορραγία.

n	Όταν παρά την αντιπηκτική αγωγή υποτροπιάσει η Π.Ε.

n	Σε σοβαρή αιμορραγία από αντιπηκτική αγωγή.

n	Σε σοβαρή αιμοδυναμική επιβάρυνση, η οποία καθι-

στά μια νέα Π.Ε. θανατηφόρο.
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Αλγόριθμος αντιμετώπισης προκαρδίου άλγους
Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση στα επείγοντα

Συμπτώματα από τον θώρακα, όπως πόνος, δύσπνοια, α-

καθόριστη δυσφορία, πίεση, καύσος κ.λπ., είναι συχνά 

και στις περισσότερες των περιπτώσεων καλοήθους αιτι-

ολογίας. Σε εκείνες όμως τις περιπτώσεις στις οποίες η 

υποκείμενη αιτία είναι απειλητική για τη ζωή, η θεραπεία 

είναι περισσότερο επιτυχής όταν αρχίζει το συντομότερο 

μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Πολλοί ασθενείς με 

σοβαρό πρόβλημα καθυστερούν πολύ πριν αναζητήσουν 

ιατρική βοήθεια και μερικοί απ᾽ αυτούς που την αναζητούν 

δεν διαγιγνώσκονται έγκαιρα στο πλαίσιο των διαφόρων 

συστημάτων υγείας.

Επιδημιολογία
Ο επιπολασμός του θωρακικού πόνου διαφέρει στις δι-

άφορες περιοχές της Ευρώπης. Ένα μεγάλο τμήμα του 

γενικού πληθυσμού έχει εκδηλώσει, κάποια στιγμή, κά-

ποιου είδους συμπτωματολογία από τον θώρακα. Σε μία 

βρετανική μελέτη με 7.735 άτομα, σταθερή στηθάγχη ή 

πιθανό έμφραγμα του μυοκαρδίου αναφέρθηκε στο 14% 

των περιπτώσεων, ενώ ποσοστό 24% επιπλέον εμφάνισε 

άτυπο θωρακικό πόνο. 

Σε μία προοπτική μελέτη μεταξύ γενικών ιατρών στην 

Ολλανδία, στην Αγγλία και στην Ισλανδία, τα περισσότερα 

επεισόδια θωρακικού πόνου ήταν μυοσκελετικής προέ-

λευσης, ενώ το 20% περίπου καρδιακής αιτιολογίας. Η 

αναλογία εισαγωγών στο νοσοκομείο λόγω θωρακικού 

πόνου ποικίλλει. Στη μελέτη του Gothenburg (1991) το 

20% όλων των μη χειρουργικών εισαγωγών οφειλόταν σε 

θωρακικό πόνο. Σε στοιχεία από τις ΗΠΑ μεταξύ των α-

σθενών με θωρακικό πόνο, το 17% πληρούσε απολύτως 

τα κριτήρια καρδιακής ισχαιμίας και το 8% εκείνα του καρ-

διακού εμφράγματος.

Αιτίες θωρακικού πόνου
Ο θωρακικός πόνος διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατη-

γορίες: α) μη ισχαιμικής προέλευσης και β) ισχαιμικής 

προέλευσης. Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρο-

νται οι διάφορες αιτίες και τα κύρια διαφοροδιαγνωστικά 

συμπτώματα:

Αιτίες μη ισχαιμικού 
θωρακικού άλγους

Συμπτώματα

Από το αναπνευστικό

Πλευρίτις
Διαξιφιστικό άλγος, επιδεί-
νωση με αναπνοή, συχνά 
βήχας.

Αυτόματος πνευμοθώραξ

Δύσπνοια, αιφνίδια έναρξη.

Ετερόπλευρος πόνος, σχε-
τίζεται με αναπνευστικές 
κινήσεις.

Από το γαστρεντερικό

ΓΟΠ, σπασμός οισοφάγου
Καυστικό άλγος, επιδείνω-
ση σε ύπτια θέση αλλά και 
προσπάθεια.

Πεπτικό έλκος, χολοκυστί-
τις, παγκρεατίτις, γαστρίτις

Προσοχή: ΟΕΜ κατώτερο 
μπορεί να έχει εικόνα οξεί-
ας κοιλίας.

Από το κυκλοφορικό

Πνευμονική εμβολή
Ταχύπνοια, υπεραερισμός, 
πλευριτικού τύπου πόνος, 
υποξαιμία, υποκαπνία.

Διαχωρισμός αορτής
Ισχυρό άλγος μεταβαλλό-
μενης εντόπισης, αιφνίδια 
εισβολή.

Περικαρδίτις

Άλγος, επιδείνωση σε 
ύπτια θέση και βαθιά 
εισπνοή, ανακούφιση σε 
καθιστή θέση και διακοπή 
εισπνοής.

Έκτακτες συστολές
Παροδική δυσφορία με 
εντόπιση στην κορυφή της 
καρδιάς.

'Αλλες αιτίες

Έρπης ζωστήρ
Εξάνθημα, εντοπισμένη 
παραισθησία προ της εμ-
φάνισης του εξανθήματος.

Πλευροχονδρίτις
Ηλικιωμένα άτομα, αναπα-
ραγωγή με την ψηλάφηση, 
επιδείνωση με κινήσεις.

Υπεραερισμός
Νεαρά άτομα, δύσπνοια, 
αιμωδίες, ζάλη.

Γεώργιος Τσάκωνας
Καρδιολόγος, ΥΓΕΙΑ
g.tsakonas@hygeia.gr
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Αιτίες μη ισχαιμικού 
θωρακικού άλγους

Συμπτώματα

Κατάθλιψη

Αίσθημα θωρακικού βά-
ρους μεγάλης διάρκειας 
(ωρών), μη συσχέτιση με 
προσπάθεια.

Αλκοολισμός, χρήση 
ουσιών

 

Ισχαιμικό θωρακικό άλγος

Άλγος με ευρεία περιγραφή όσον αφορά στην ένταση 
(π.χ. από χειρότερος, ανυπόφορος, φρικτός πόνος έως 
ήπια θωρακική δυσφορία).

Διάχυτος πόνος, στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, με 
αντανακλάσεις στο αριστερό ή και στο δεξιό άνω άκρο, 
τράχηλο, πλάτη (εικόνα 1).

Οι γυναίκες εμφανίζουν ιδιαίτερα πόνο στη ράχη, στον 
τράχηλο και στην κάτω γνάθο.

Συνοδά συμπτώματα από ΑΝΣ, ωχρότης, ψυχρό δέρμα, 
ναυτία, έμετος, δύσπνοια (κυρίως οι γυναίκες), εφίδρωση 
(πιο συχνά στους άνδρες).

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα παραμένει βασική εξέταση 

στη διαγνωστική προσπέλαση του θωρακικού άλγους, 

λαμβανομένων υπ᾽ όψιν των παρακάτω στοιχείων:

n	Ευαισθησία για ανίχνευση ισχαιμίας 50%.

n	Το 1/3 των ασθενών στο ΤΕΠ έχει ΗΚΓ φυσιολογικό.

n	Παρουσία εντοπισμένης ανάσπασης ST διαγνωστική 

εμφράγματος με ανάσπαση ST (STEMI) στο 80% - 90% 

των ΟΕΜ (εικόνες 2 - 3).

n	Μόνο το 30% - 40% των ασθενών με ΟΕΜ έχει εξαρχής 

ανάσπαση ST στο ΤΕΠ.

n	Ανάσπαση ST συχνότερη και πιο έκδηλη στους άνδρες 

σε σχέση με τις γυναίκες.

n	Το 50% των ασθενών με κατάσπαση ST διαγνωστική 

ισχαιμίας καταλήγει σε έμφραγμα χωρίς ανάσπαση ST 

(non-STEMI) (εικόνα 4).

n	Το 1/3 των ασθενών με συμμετρικά αρνητικά Τ κατα-

λήγει σε ΕΜ.

n	Δεν είναι σπάνια και τα ήδη διαμορφωμένα Q (σε εξε-

λισσόμενο ΟΕΜ - εικόνα 5).

Βασικές διαγνωστικές εξετάσεις αίματος παραμένουν οι 

βιοχημικοί δείκτες μυοκαρδιακής βλάβης όπως τροπονίνη 

Τ και Ι, CKMB και μυοσφαιρίνη. Η μυοσφαιρίνη παρουσιά-

ζει πρώιμη άνοδο, μικρότερη των 4 ωρών, αλλά έχει μικρή 

ειδικότητα. Οι τροπονίνες Τ και Ι έχουν υψηλή ειδικότητα, 

παρουσιάζουν άνοδο στις 6 ώρες, άρα η πρώτη μέτρηση 

στο ΤΕΠ θα είναι πιθανότατα φυσιολογική.

Θεραπευτικές ενέργειες στο ΤΕΠ επί οξείας 
ισχαιμίας μυοκαρδίου
Ισχαιμία μυοκαρδίου: άμεση αντιμετώπιση

n	Άμεση σύνδεση με monitor.

n	Οξυγόνο επί υποξυγοναιμίας (sat ≤90%).

n	Μορφίνη 5 mg υποδορίως.

n	Aspirin 160 - 350 mg μασώμενη (όχι εντεροδιαλυτή!).

n	Clopidogrel 300 mg (600 mg σε άμεση αγγειοπλαστι-

κή) ή Prasugrel 60 mg.

n	β-αποκλειστές, νιτρώδη, αΜΕΑ ανάλογα με την αιμο-

δυναμική εικόνα.

n	Έναρξη στατίνης σε μεγάλη δόση (π.χ. atorvastatin 

40 - 80 mg).

Οι προβλεπόμενες ενέργειες επί εμφάνισης STEMI (εικό-

νες 2 - 3) είναι οι ακόλουθες:

n	1η επιλογή: άμεση αγγειοπλαστική (όμως σε χρόνο 

<90 min).

n	2η επιλογή: θρομβόλυση (αρκεί να μην υπάρχει υψη-

λός κίνδυνος αιμορραγίας).

n	Έναρξη τενεκτεπλάσης, ρετεπλάσης ή αλτεπλάσης.

n	Ηπαρίνη 4.000 μονάδες ενδοφλεβίως.

1.

2. 3. 4.

Εικ. 1.  Εντόπιση και κα-
τανομή θωρακικού άλγους 
καρδιακής αιτιολογίας.

Εικ. 2., 3. Έμφραγμα με ανάσπαση του ST. | Εικ. 4.  Έμφραγμα χωρίς ανάσπαση του ST.
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Σε περίπτωση non-STEMI (εικόνα 4):

n	Υπάρχει μεγαλύτερη άνεση χρόνου.

n	Πέραν των αντιαιμοπεταλιακών που θα χορηγηθούν 

αμέσως:

n		Έναρξη HXMB (π.χ. ενοξαπαρίνη 1 mg/Kg υποδορί-

ως x 2) ή Fondaparinux ( 2,5 mg υποδορίως x 1).

n		Αιμοδυναμικό εργαστήριο προγραμματισμένα ή και 

νωρίτερα (εντός 24 - 72 ωρών) αν ο πόνος ή το ΗΚΓ 

υποτροπιάζουν.

...όμως
Το 1% - 2% των ασθενών που προσήλθαν στο ΤΕΠ με θω-

ρακικό άλγος και είχαν αρνητικό έλεγχο με φυσιολογικό 

ΗΚΓ, αρνητική τροπονίνη (σε 2 μετρήσεις με χρονική δια-

φορά 6 - 12 ωρών) παρουσίασε οξύ στεφανιαίο σύνδρομο 

σε διάστημα 30 ημερών.
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1.  Task force on the management of chest pain. European Heart Journal 2002; 23:1.153 - 1.176.

Abstract
Tsakonas G. Chest pain management Algorithm. Diagnostic approach and treatment in the 

Emergency Department. Iatrika Analekta 2011, 3:395-397
Chest pain is one of the commonest causes for seeking medical attention in emergency departments. There are 

several non cardiac causes with characteristic symptoms and signs. Coronary artery disease should be diagnosed 

promptly and treatment instituted early.
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Αιμορραγία πεπτικού
Διερεύνηση και αντιμετώπιση

Ως αιμορραγία πεπτικού ορίζεται η ταχεία απώλεια αίμα-

τος από τον πεπτικό σωλήνα. Αποτελεί συχνότατο πρό-

βλημα στην καθημερινή κλινική πράξη.

Τα τελευταία χρόνια, οι πρόοδοι στην ενδοσκόπηση έ-

δωσαν τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης του αιτίου της 

αιμορραγίας, είτε αυτή εμφανίζεται με τη μορφή αιματέ-

μεσης, μέλαινας κένωσης, αιματοχεσίας, είτε στο πλαίσιο 

ελέγχου αναιμίας, που αποδίδεται σε χρόνια απώλεια 

αίματος από το γαστρεντερικό σύστημα.

Η αντιμετώπιση ενός περιστατικού με αιμορραγία από 

το πεπτικό περιλαμβάνει: την αρχική εκτίμηση του ασθε-

νούς, την ανάταξη, τη διάγνωση της εστίας αιμορραγίας 

και τέλος τη θεραπευτική αντιμετώπισή της.

Αρχικά λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό, γίνεται κλινι-

κή εξέταση, μετρώνται τα ζωτικά σημεία και τέλος ακο-

λουθεί εργαστηριακός έλεγχος (γενική αίματος, ουρία, 

διασταύρωση και χρόνοι πήξης). Είναι σημαντικό να γνω-

ρίζουμε εάν ο ασθενής πάσχει από χρόνιο νόσημα, εάν 

λαμβάνει φάρμακα και συγκεκριμένα NSAIDS, εάν έχουν 

προηγηθεί θεραπευτικές παρεμβάσεις ή εάν σημειώνεται 

απώλεια βάρους.

Η εκτίμηση των χαρακτήρων της αιμορραγίας (χρώμα, 

σύσταση και ποσότητα αίματος) έχει ιδιαίτερη σημασία 

γιατί αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά 

στην εστία, στον ρυθμό απώλειας αίματος αλλά και εάν 

είναι πρόσφατη ή όχι.

Η ανάταξη γίνεται με την εξασφάλιση περιφερικής 

γραμμής (δύο κατά προτίμηση) ή μιας κεντρικής για ά-

μεση αντιμετώπιση της υποογκαιμίας, με τη χορήγηση 

κολλοειδών διαλυμάτων.

Σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς, με διαταραχή του 

κορεσμού ή με χαμηλό αιματοκρίτη, γίνεται μετάγγιση 

συμπυκνωμένων ερυθρών ή αιμοπεταλίων. Σε ηλικιωμέ-

νους ο αιματοκρίτης πρέπει να κυμαίνεται πάνω από το 

30%, για νεότερους στο 20% - 25% και μέχρι 27% σε 

ασθενείς με πυλαία υπέρταση.

Η αιμορραγία μπορεί να είναι από το ανώτερο ή/και 

κατώτερο πεπτικό, χρόνια λανθάνουσα (occult) απώλεια 

αίματος και ορατή αιμορραγία άγνωστης αιτιολογίας.

Αίτια αιμορραγίας από το ανώτερο πεπτικό σύστημα

Συνήθη αίτια Σπανιότερα αίτια

Έλκος δωδεκαδακτύλου 
(25%)

Αγγειεκτασίες

Αιμορραγική γαστρίτιδα με 
οξέα έλκη (20%)

Έλκη οισοφάγου

Έλκος στομάχου (1%) Δωδεκαδακτυλίτιδα

Νεοπλάσματα (15%) Διαβρώσεις Dieulafoy

Κιρσοί οισοφάγου (14%) Αιμοχολία

Οισοφαγίτιδα (6%)
Παθήσεις του συνδετικού 
ιστού

Mallory-Weiss (5%) Αορτοεντερικό συρίγγιο

Η συχνότητα εισαγωγής ασθενών στο νοσοκομείο με 

οξεία αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό στην Ευρώπη 

είναι 50 - 150 εισαγωγές ανά 100.000 κατοίκους τον 

χρόνο, ενώ στην Αμερική 300.000 ανά έτος.

Οι αιμορραγίες από το ανώτερο πεπτικό αποτελούν το 

80% - 90% των περιπτώσεων του γαστρεντερικού. Συνή-

θως το 70% - 80% των αιμορραγιών αυτοπεριορίζεται τα 

δύο πρώτα 24ωρα, ενώ η θνητότητα παραμένει σταθερά 

στο 10%.

Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η ηλικία >60 ετών, το 

shock κατά την εισαγωγή καθώς και η παρουσία σοβα-

ρών και χρόνιων νοσημάτων.

Η διάγνωση της εστίας αιμορραγίας από το ανώτερο 

πεπτικό γίνεται κυρίως με τη γαστροσκόπηση. Είναι η ε-

ξέταση εκλογής για την ανάδειξη της εστίας αιμορραγίας 

και τη διάγνωση της υποκείμενης νόσου.

Δημήτριος Καλός, Γαστρεντερολόγος, ΥΓΕΙΑ
Γεώργιος Καλλιμάνης, Γαστρεντερολόγος, ΥΓΕΙΑ
kalosdim@yahoo.gr

Εικ. 1.  Έλκος βολβού δωδεκαδακτύλου.
Εικ. 2.  Βλάβη Dieulafoy.

1. 2.
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Πίνακας 1
Κατάταξη βάσει

συστήματος Forrest

Κατάταξη 
κατά Forrest

Επίπτωση 
υποτροπής 

αιμορραγίας 
(%)

Ανάγκη 
χειρουργικής 
επέμβασης 

(%)

Θνητό-
τητα 
(%)

Τύπος I: Ενεργός αιμορραγία

Ia: Αναβλύζον 
αίμα

55% - 100% 35% 11%
Ib: Στάγδην 
αιμορραγία

Τύπος II: Πρόσφατη αιμορραγία

Ila: Ορατό 
αγγείο που δεν 
αιμορραγεί 
(NBVV)

 40% - 50% 34% 11%

Ilb: Προ-
σκολλημένος 
θρόμβος

 20% - 30% 10% 7%

Τύπος  III: Βλάβη χωρίς αιμορραγία

Επίπεδη 
κηλίδα

10% 6% 3%

Καθαρή βάση 5% 0,50% 2%

Στις αντενδείξεις της επείγουσας γαστροσκόπησης πε-

ριλαμβάνονται οι ασθενείς με περιφερική κυκλοφορική 

ανεπάρκεια και με υποψία διάτρησης κοίλου σπλάχνου.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στους ασθενείς που δεν 

έχει εντοπιστεί η αιμορραγία (5% - 10%) μπορεί να γίνει 

σπινθηρογράφημα με σεσημασμένα ερυθρά, το οποίο 

έχει μεγάλη ευαισθησία στη διάγνωση (εντοπίζει εστίες 

με ρυθμό απώλειας αίματος 0,1 - 0,7 ml/min), χωρίς τη 

δυνατότητα όμως καθορισμού της εστίας της αιμορραγίας.

Η ψηφιακή αγγειογραφία παρέχει διαγνωστικά ευρή-

ματα στο 61% των περιπτώσεων, όταν ο ρυθμός απώλειας 

αίματος είναι >0,5 ml/min, και δυνατότητα θεραπευτικής 

παρέμβασης με εμβολισμό.

Η αντιμετώπιση της αιμορραγίας από το ανώτερο πεπτι-

κό μπορεί να είναι φαρμακευτική, ενδοσκοπική, με εμβο-

λισμό και, τέλος, χειρουργική.

Η φαρμακευτική θεραπεία επιτυγχάνεται με υψηλές 

δόσεις αναστολέων της αντλίας πρωτονίων, οι οποίες 

μειώνουν το όξινο pΗ και συμβάλλουν στην ακεραιότη-

τα του θρόμβου. Συνιστάται συνεχής ενδοφλέβια έγχυση 

για 72 ώρες μετά την ενδοσκοπική αιμόσταση, σε δόση 8 

mg/h, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο επαναιμορραγίας και 

χειρουργικών επεμβάσεων.

Οι διάφορες μέθοδοι ενδοσκοπικής αιμόστασης που 

αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν την 

έγχυση ουσιών με βελόνη, την ηλεκτροπηξία με μονοπο-

λικό και διπολικό ηλεκτρόδιο, τη θερμοπηξία με θερμικό 

ακροδέκτη (heater probe, APC και laser) και τη μηχανική 

αιμόσταση με clips και συσκευές συρραφής.

Η επιλογή της μεθόδου αιμόστασης εξαρτάται από την 

εκπαίδευση και την πείρα του ενδοσκόπου σε μια συγκε-

κριμένη μέθοδο.

Συχνότερα χρησιμοποιείται η έγχυση αιμοστατικών και 

σκληρυντικών ουσιών με βελόνη, η οποία συνδυάζει την 

απλή εφαρμογή χωρίς ιδιαίτερο τεχνολογικό εξοπλισμό 

και το χαμηλό κόστος. Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται 

είναι το διάλυμα αδρεναλίνης 1:10.000 ή 1:20.000, διά-

λυμα πολιδοκανόλης και αιθυλικής αλκοόλης και παράγο-

ντες πήξης όπως η θρομβίνη και το cyanoacrulate.

Οι θερμικές τεχνικές αποσκοπούν στην αύξηση της θερ-

μότητας στην περιοχή της εστίας, με τελικό αποτέλεσμα 

τη συγκόλληση του τοιχώματος του αιμορραγούντος αγ-

γείου. Διακρίνονται σε αυτές με επαφή (ηλεκτροπηξία με 

μονοπολικό και διπολικό ηλεκτρόδιο και θερμοπηξία με 

θερμικό ακροδέκτη - heater probe), με υψηλό ποσοστό ε-

πιτυχίας (80% - 100%), και σε αυτές από απόσταση (argon 

plasma coagulation - APC και Laser).

Τα τελευταία χρόνια η APC είναι η μέθοδος εκλογής 

στις αιμορραγίες από πεπτικά έλκη, με υψηλά ποσοστά 

επιτυχίας (90%) και μικρό κίνδυνο διάτρησης, μιας και το 

βάθος θερμοπηξίας δεν ξεπερνά τα 2 mm.

Η θερμοπηξία με laser, παρά τα υψηλά ποσοστά αιμό-

στασης, δεν έχει ευρεία εφαρμογή λόγω του μεγάλου κό-

στους και της δυσκολίας μεταφοράς της συσκευής.

Ο συνδυασμός έγχυσης διαλύματος με βελόνη, κυρίως 

αδρεναλίνης, και η εφαρμογή μιας θερμικής μεθόδου μη 

επαφής κυρίως APC είναι μέθοδος εκλογής στα περισσό-

τερα κέντρα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Από τις μηχανικές μεθόδους, τα αιμοστατικά clips είναι 

ιδιαίτερα δημοφιλή, με υψηλά ποσοστά αρχικής αιμό-

στασης, ενώ οι μηχανές συρραφής βρίσκονται ακόμα σε 

πειραματικό στάδιο.

Ως εναλλακτική λύση, σε ασθενείς με μεγάλο διεγχειρη-

τικό κίνδυνο, προτείνεται ο εμβολισμός του αγγείου μέσω 

αγγειογραφίας. Πρόκειται για ασφαλή και αποτελεσματική 

μέθοδο, με επιτυχία μέχρι και 80%.

Στο χειρουργικό τραπέζι θα φτάσει τελικά ποσοστό  
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5% - 10% των περιπτώσεων με αιμορραγία από το ανώτε-

ρο πεπτικό. Πρόκειται για ασθενείς χωρίς επιβαρυντικούς 

παράγοντες, ύστερα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες 

ενδοσκοπικής αιμόστασης, για ασθενείς υψηλού κινδύνου 

έπειτα από μία προσπάθεια ενδοσκοπικής αιμόστασης και 

για ασθενείς που έλαβαν τουλάχιστον πέντε μονάδες συ-

μπυκνωμένων ερυθρών σε ένα 24ωρο.

Η αντιμετώπιση της αιμορραγίας κιρσικής αιτιολογίας 

μπορεί να γίνει είτε με τη λήψη αγγειοδραστικών φαρ-

μάκων, όπως σωματοστατίνη και τερλιπρεσσίνη, με πο-

σοστά επιτυχίας 51%, είτε με μηχανική πίεση με σωλήνα 

Sengstaken, με ποσοστά επιτυχίας περίπου 65%, και, τέ-

λος, με ενδοσκοπικά μέσα (σκληροθεραπεία και απολίνω-

ση των κιρσών με ελαστικούς δακτυλίους).

Η σκληροθεραπεία (ενδοκιρσική ή παρακιρσική έγχυση 

σκληρυντικών ουσιών όπως η ethanolamine oleate 5%) ε-

πιτυγχάνει επίσχεση της αιμορραγίας σε ποσοστό περίπου 

80%, ενώ η απολίνωση των κιρσών με ελαστικούς δακτυ-

λίους έχει λιγότερες υποτροπές και επιπλοκές (εικόνα 3).

Όταν όλα τα πιο πάνω αποτύχουν, θέση στην αντιμε-

τώπιση της κιρσορραγίας έχουν τα TIPS (Transjugular 

intrahepatic portosystemic shunts) και η μεταμόσχευση.

Ως οξεία αιμορραγία από το κατώτερο πεπτικό (ΑΚΠ) 

ορίζεται η απώλεια αίματος με εστία κάτω από τον σύν-

δεσμο του Trietz, αν και τις περισσότερες φορές η εστία 

βρίσκεται στο παχύ έντερο. Αποτελεί περίπου το 20% των 

περιπτώσεων αιμορραγίας πεπτικού. Η συχνότητα εισαγω-

γής ασθενών στο νοσοκομείο είναι 20 - 27 άτομα περίπου 

ανά 100.000 κατοίκους. Κλινικά παρουσιάζεται ως μέλαι-

να κένωση ή αιματοχεσία.

Συνοπτικά, τα αίτια διακρίνονται σε περιπρωκτικά (αι-

μορροϊδοπάθεια, ραγάδα δακτυλίου), σε φλεγμονώδη 

(εκκολπωματική νόσος, ΙΦΝΕ, ακτινική, ισχαιμική κολίτι-

δα, λοιμώδης και φαρμακευτική κολίτιδα, εικόνα 4), σε 

αγγειακές βλάβες, νεοπλάσματα (εικόνα 5) και σε πολύ-

ποδες, αλλά και σπανιότερα, όπως έλκη και όγκοι λεπτού 

εντέρου και βλάβες από το ανώτερο πεπτικό.

Η κολονοσκόπηση είναι η κυριότερη διαγνωστική μέ-

θοδος της αιμορραγίας του κατώτερου πεπτικού. Κύριο 

πρόβλημα σε επείγουσα βάση είναι ο πλημμελής καθαρι-

σμός του παχέος εντέρου, που ελαττώνει τη διαγνωστική 

ακρίβεια της εξέτασης.

Για τη διερεύνηση της αιμορραγίας του κατώτερου πε-

πτικού χρησιμοποιούνται επίσης το σπινθηρογράφημα με 

σεσημασμένα ερυθρά, η ψηφιακή αγγειογραφία με δυνα-

τότητα θεραπευτικής παρέμβασης, η αξονική τομογραφία 

(για την αναζήτηση κυρίως εκκολπωμάτων και νεοπλασμά-

των), η ενδοσκοπική κάψουλα και η εντεροσκόπηση με 

διπλό μπαλόνι (DBE) για τον έλεγχο βλαβών στη περιοχή 

του λεπτού εντέρου.

Η οξεία αιμορραγία από το κατώτερο πεπτικό σπάνια εί-

ναι απειλητική για τη ζωή του ασθενούς. Στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων υφίεται αυτόματα, ενώ στις περιπτώσεις 

όπου απαιτείται άμεση ενδοσκοπική παρέμβαση όλες οι 

ως άνω μέθοδοι έχουν επιτυχία και στην αντιμετώπιση της 

αιμορραγίας από το κατώτερο πεπτικό.

Η μόνη επιπλοκή από την εφαρμογή των μεθόδων αιμό-

στασης στο παχύ έντερο είναι η διάτρηση, η οποία είναι 

και σπάνια.

Με τον όρο χρόνια λανθάνουσα απώλεια αίματος από 

το ορθό (occult) εννοούμε την απώλεια αίματος που υπερ-

βαίνει τα 2 - 5 ml αίματος την ημέρα, έτσι ώστε να δημι-

ουργηθεί αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου στον οργανισμό. Η 

συχνότερη αιτία είναι οι πολύποδες και ο καρκίνος του πα-

χέος εντέρου. Οι ασθενείς παρουσιάζουν κλινικά σημεία 

σιδηροπενικής αναιμίας ή ανιχνεύεται αίμα στα κόπρανα.

Σε όλους αυτούς τους ασθενείς συνιστάται έλεγχος του 

παχέος εντέρου. Εάν αυτός είναι αρνητικός, ακολουθεί 

έλεγχος του ανώτερου πεπτικού και του λεπτού εντέρου 

με ενδοσκοπική κάψουλα και εντεροσκόπηση.

Τέλος, η αδιευκρίνιστης αιτιολογίας αιμορραγία πεπτι-

κού αφορά στο 5% των περιπτώσεων. Οι ασθενείς προ-

σέρχονται είτε με μακροσκοπική απώλεια αίματος από 

το ορθό (αιματοχεσία ή μέλαινα), είτε με μικροσκοπική 

Εικ. 3.  Περίδεση κιρσών οισοφάγου.
Εικ. 4.  Φαρμακευτική κολίτιδα.
Εικ. 5.  Όγκος παχέος εντέρου.

3. 4. 5.
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Πίνακας 3 Αιμορραγία του μέσου εντέρου

Μικρότεροι των 40 ετών

Όγκοι

Απόφυση Meckel

Βλάβη Dieulafoy

Νόσος Crohn

Μεγαλύτεροι των 40 ετών

Αγγειεκτασίες 

Εντεροπάθεια από Μ.Σ.Α.Φ.

Αιμοχολία 

Αορτοεντερικό συρίγγιο

απώλεια αίματος (θετικό τεστ κοπράνων για Hb ή/και με 

σιδηροπενική αναιμία).

Στο 75% των περιπτώσεων η εστία της βλάβης εντοπί-

ζεται στο λεπτό έντερο. Τα κυριότερα αίτια αναφέρονται 

στους πίνακες 2 και 3.

Η διερεύνηση σε αυτές τις περιπτώσεις ξεκινά αρχικά 

με ενδοσκόπηση του ανώτερου και του κατώτερου πεπτι-

κού. Εάν δεν βρεθεί η εστία της αιμορραγίας, εφαρμόζο-

νται η ψηφιακή αγγειογραφία και ο έλεγχος του λεπτού 

εντέρου με ενδοσκοπική κάψουλα ή εντεροσκόπηση με 

διπλό μπαλόνι.

Τα τελευταία χρόνια η MRI εντερόκλυση ή εντερογρα-

φία αποτελούν σημαντικά όπλα στη φαρέτρα του σύγχρο-

νου ενδοσκόπου.
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Abstract
Kalos D, Kallimanis G. Gastrointestinal bleeding. Diagnostic approach and treatment. Iatrika 

Analekta 2011, 3:398-401
The term gastrointestinal tract bleeding refers to the rapid loss of blood from the gastrointestinal tract and represents 

a fairly common clinical problem in medical practice. In recent years advances in endoscopy permitted the early 

diagnosis of the site of bleeding regardless of its presentation either as  heamatemesis  or haematochesia or during 

the diagnostic workup of chronic blood loss from the gastrointestinal tract.

Πίνακας 2 Αιμορραγία από το ανώτερο ή κατώτερο πεπτικό, 
η οποία δεν ήταν εμφανής 

Ανώτερο Πεπτικό

Διαβρώσεις Cameron

Κιρσοί θόλου

Πεπτικό έλκος 

Αγγειοδυσπλασίες 

Βλάβη Dieulafoy

Κατώτερο Πεπτικό

Αγγειοδυσπλασίες 

Νεοπλάσματα 
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Οξεία σύγχυση στους ηλικιωμένους
Αίτια και αντιμετώπιση στα επείγοντα

Ο ιατρός του Τμήματος Επειγουσών Περιπτώσεων (ΤΕΠ) 

συχνά καλείται να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό οξύ νευρο-

ψυχιατρικό σύνδρομο, όπως είναι η οξεία σύγχυση στους 

ηλικιωμένους.

Το σύνδρομο αυτό είναι δύσκολο να οριστεί με απόλυ-

τη ακρίβεια, η διάγνωσή του είναι καθαρά κλινική και τα 

αίτια που το προκαλούν είναι ποικίλα. Πρακτικά μπορεί 

να το προκαλέσει οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση 

στον ηλικιωμένο. Το χαρακτηριστικό του είναι η οξεία 

έναρξη μιας συγχυτικής κατάστασης σε έναν ηλικιωμένο 

που μέχρι πρότινος ήταν καλά.

Στη βιβλιογραφία όταν γίνεται αναφορά στην οξεία 

σύγχυση χρησιμοποιούνται οι όροι παραλήρημα και ο-

ξύ οργανικό ψυχοσύνδρομο. Παλαιότεροι όροι που δεν 

χρησιμοποιούνται πλέον είναι οξύ εγκεφαλικό σύνδρομο, 

εγκεφαλοπάθεια, τοξική ψύχωση, τοξικό παραλήρημα 

και εξωγενής ψύχωση.

Με βάση τον ορισμό της ταξινόμησης DSM-IV, τα απα-

ραίτητα διαγνωστικά κριτήρια είναι 4 και περιλαμβάνουν:

n	Οξείας έναρξης (εντός ωρών ή ημερών) συγχυτική 

κατάσταση με εναλλαγές διέγερσης και ληθαργικότητας 

κατά τη διάρκεια της ημέρας.

n	Μείωση της ικανότητας συγκέντρωσης.

n	Διαταραχή της αντίληψης και έκπτωση των νοητικών 

λειτουργιών, χαρακτηριστικά που δεν ερμηνεύονται από 

προϋπάρχουσα, διεγνωσμένη ή αναπτυσσόμενη άνοια.

n	Το ιστορικό, η κλινική εξέταση ή τα εργαστηριακά ευ-

ρήματα μπορούν να αποδώσουν τη διαταραχή σε κάποιο 

παθολογικό αίτιο, σε χρήση ουσιών ή στην παρενέργεια 

φαρμάκων.

Έχουν αναγνωριστεί τρεις τύποι του οξέος συγχυτικού 

συνδρόμου (ΟΣΣ):

n	Διεγερτικό - υπερενεργητικό (παραισθήσεις, αποπρο-

σανατολισμός που μπορεί να συγχέεται με τις ψυχώσεις).

n	Ληθαργικό - υποενεργητικό (απάθεια, εύκολο να μην 

αναγνωριστεί).

n	Μικτή μορφή.

Τα δύο τελευταία είναι τα πιο συχνά στους ηλικιωμένους.

Η οξεία σύγχυση συχνά συνοδεύεται και από αυξη-

μένη συμπαθητική δραστηριότητα, από διαταραχές του 

ύπνου, ταραχή, τρόμο, παραισθήσεις ή από διαταραχές 

του συναισθήματος, όπως φόβο, κατάθλιψη, ευφορία και 

αμηχανία.

Είναι μια συχνά πλήρως αναστρέψιμη κατάσταση, οξεί-

ας έναρξης, η οποία χρονικά μπορεί να τοποθετηθεί σε 

συγκεκριμένη ημερομηνία.

Συνήθως προκαλείται από αίτια εκτός του ΚΝΣ και μπο-

ρεί να αποτελεί τη μόνη κλινική ένδειξη για ύπαρξη σο-

βαρών κλινικών καταστάσεων στους ηλικιωμένους, όπως 

οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (ΟΕΜ), σηψαιμία ή επίσχεση 

ούρων ή κοπράνων.

Είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια η συχνότητα 

του συνδρόμου στην κοινότητα και στη βιβλιογραφία δεν 

υπάρχουν σχετικά στοιχεία. Οι περισσότερες στατιστι-

κές προέρχονται από νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας. 

Με βάση αυτές, η επίπτωση του ΟΣΣ περιγράφεται στο 

1% περίπου του γενικού πληθυσμού και για τις ηλικίες 

άνω των 80 ετών το ποσοστό φτάνει το 10%. Ποσοστό  

14% - 24% από τους ηλικιωμένους που εξετάζονται στα 

ΤΕΠ και 6% - 56% των ηλικιωμένων κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας θα εμφανίσουν παραλήρημα το οποίο σχετί-

ζεται με την υποκείμενη παθολογική κατάσταση. Επίσης, 

15% - 53% των υπερηλίκων παρουσιάζει μετεγχειρητικό 

παραλήρημα, ενώ το ποσοστό σε ασθενείς σε ΜΕΘ αγγί-

ζει το 90%. Μέχρι και το 60% των υπερηλίκων σε οίκους 

ευγηρίας θα παρουσιάσει παραλήρημα, ενώ υπολογίζε-

ται ότι μέχρι το τέλος της ζωής τους θα το εμφανίσει 

μέχρι και το 90% των ανθρώπων.

Οι στόχοι της αρχικής εκτίμησης περιλαμβάνουν: α) 

την άμεση αναγνώριση και τη διάγνωση της αιτίας του 

συνδρόμου, β) τον άμεσο αποκλεισμό απειλητικών για 

τη ζωή αιτιών της οξείας σύγχυσης, γ) τη χρήση ενός δι-

αγνωστικού αλγορίθμου, που θα οδηγήσει σε όσο το δυ-

νατόν πληρέστερη διαγνωστική προσπέλαση και δ) την 

αποφυγή να αποδοθεί το ΟΣΣ στον ηλικιωμένο ασθενή 

σε χρόνια άνοια, εκτός και αν είναι γνωστή η προηγού-

μενη κλινική του κατάσταση.

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της οξείας 

Ιφιγένεια Λιβεριάδου
Γενική Ιατρός, ΥΓΕΙΑ
cichrona@otenet.gr
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σύγχυσης είναι οι κάτωθι:

n	Ηλικία άνω των 65.

n	Άρρεν φύλο.

n	Προϋπάρχουσα νευροψυχιατρική πάθηση, όπως γερο-

ντική άνοια, ιστορικό παραληρήματος, κατάθλιψη, ΑΕΕ.

n	Προηγούμενα επεισόδια οξείας σύγχυσης.

n	Περιορισμένη λειτουργική κατάσταση, έλλειψη αυτο-

νομίας, ακινητοποίηση ή μικρός βαθμός κινητικότητας.

n	Ιστορικό πτώσης.

n	Χειρουργική επέμβαση (ιδιαίτερα επείγουσες εγχειρή-

σεις και εγχειρήσεις κατάγματος του ισχίου).

n	Ειδικές παθολογικές καταστάσεις, όπως εγκαύματα, 

ΑΙDS, κατάγματα, λοιμώξεις, χαμηλά επίπεδα αλβουμί-

νης, αφυδάτωση.

n	Αισθητηριακές διαταραχές, πτώση οπτικής οξύτητας, 

βαρηκοΐα.

n	Περιβαλλοντικές καταστάσεις όπως ψύχος ή καύσωνας.

n	Αλλαγή περιβάλλοντος.

n	Εισαγωγή σε ΜΕΘ.

n	Χρήση φαρμάκων - ουσιών, όπως θεραπεία με ψυχο-

δραστικά φάρμακα, πολυφαρμακία, αλκοόλ ή παράνομες 

ουσίες.

n	Άλλα συνυπάρχοντα σοβαρά χρόνια νοσήματα, όπως 

νευρολογικά νοσήματα (άνοια, νόσος Parkinson), ΧΝΑ, 

Η.Α., μεταβολικές διαταραχές (θυρεοειδής, Σ.Δ., ηλε-

κτρολυτικές διαταραχές), καθώς και ασθένειες τελικού 

σταδίου.

Η Ο.Σ. είναι διαταραχή της λειτουργίας του ΚΝΣ. Οτι-

Αίτια οξείας σύγχυσης

Φάρμακα και τοξίνες

Συνταγογραφούμενα οπιοειδή, υπνωτικά, αντιψυχωσικά, λίθιο, μυοχαλαρωτικά, αντιχολινεργικά

Πολυφαρμακία

Μη συνταγογραφούμενα αντιισταμινικά

Παράνομες ουσίες, αλκοόλ, ηρωίνη

Σύνδρομο στέρησης, βενζοδιαζεπίνες, ΟΗ

Παρενέργειες φαρμάκων, υπόταση (αντιυπερτασικά), αφυδάτωση ή υποκαλιαιμία (διουρητικά), υπογλυκαιμία (αντιδιαβητι-
κά), σύγχυση (κορτιζόνη, κυνολόνες) κ.λπ.

Δηλητηρίαση, τοξίνες, ethylene glycol, methanol, CO, cyanide κ.λπ.

Νεοπλασματικές νόσοι

Λοιμώξεις - σήψη

Συστηματικές λοιμώξεις (ουροποιητικού, αναπνευστικού, ΚΝΣ, μαλακών μορίων)

Μεταβολικές διαταραχές

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (q Να κ.λπ.)

Ενδοκρινολογικές διαταραχές

Υπερκαπνία

Υπεργλυκαιμία

Υπεροσμωτική ή υποοσμωτική κατάσταση

Υποξυγοναιμία

Μεταβολικές παθήσεις, πορφυρία, Wilson's disease

Διαταραχές θρέψης, εγκεφαλοπάθεια Wernicke's, έλλειψη βιταμίνης Β12, έλλειψη φυλλικού οξέος και niacin
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δήποτε επηρεάζει την παροχή αίματος, οξυγόνου, θρε-

πτικών ουσιών και ηλεκτρολυτών, τυχόν μεταβολές της 

οσμωτικής πίεσης ή οίδημα, η δυσλειτουργία ενζύμων ή 

οι τοξικές ουσίες όπως η ουρία ή ηπατοτοξικά φάρμακα 

μπορεί να αποτελέσουν αίτια του ΟΣΣ. Πρόσφατες μελέ-

τες σε ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων έδειξαν πως ο 

κορεσμός αρτηριακού οξυγόνου κάτω του 93%, η μέτρια 

αφυδάτωση, οι ουρολοιμώξεις και τα φάρμακα ήταν πα-

ράγοντες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση της Ο.Σ.

Ειδικά για τους ηλικιωμένους ασθενείς τα συχνότερα 

αίτια του ΟΣΣ είναι:

n	Φάρμακα, όπως αντιχολινεργικά, αντιαρρυθμικά ή 

βενζοδιαζεπίνες.

n	Λοιμώξεις, ιδιαίτερα από το ουροποιητικό.

n	Ιατρογενείς επιπλοκές.

n	Υποξαιμία. 

n	Καταπληξία.

n	Αφυδάτωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές ιδιαίτερα το 

καλοκαίρι λόγω ζέστης.

n	Αναιμία.

n	Κακή θρέψη.

n	Νευρολογικές παθήσεις.

n	ΑΕΕ στο μη επικρατούν ημισφαίριο, εγκεφαλική 

αιμορραγία.

n	Μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα, στους ηλικιωμένους συ-

νήθως λείπουν τα κλασικά σημεία όπως πυρετός, αυχε-

νική δυσκαμψία, μινιγγισμός.

n	Χειρουργικά αίτια.

n	Ορθοπαιδικές επεμβάσεις.

n	Καρδιακές επεμβάσεις.

n	Επέμβαση στεφανιαίας παράκαμψης.

n	Νοσηλεία στη ΜΕΘ.

n	Πόνος.

n	Τοποθέτηση ουροκαθετήρα, επίσχεση ούρων, 

κοπρόσταση.

Κατά τη λήψη του ιστορικού ιδιαίτερη σημασία έχει η 

πρόσφατη έναρξη λήψης νέου φαρμάκου. Τα φάρμακα 

πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς από τον ιατρό των 

ΤΕΠ. Ένας από τους κύριους μηχανισμούς για την εκδή-

λωση του ΟΣΣ στους ηλικιωμένους είναι οι διαταραχές 

στην κεντρική χολινεργική οδό. Φάρμακα με αντιχολι-

νεργικές ιδιότητες, όπως η ατροπίνη, ή όπως αυτά για 

υπερδραστήρια κύστη, διουρητικά, ρανιτιδίνη, ιπρατρό-

πιο, τιοτρόπιο προκαλούν συχνά Ο.Σ. Αν ενοχοποιείται 

κάποιο φάρμακο, πρέπει φυσικά να διακόπτεται αμέσως, 

αντικαθιστώντας το με άλλο μικρότερης αντιχολινεργικής 

δράσης, π.χ. PPI᾽s αντί για ρανιτιδίνη, ή μικρές συχνές 

δόσεις για τα οπιοειδή αναλγητικά, ή, ακόμη καλύτερα, 

αντικατάσταση από μη οπιοειδή. Εάν η αγωγή θεωρείται 

απαραίτητη, μπορεί να ξαναδοκιμαστεί με επίβλεψη για 

Πίνακας 1 Mini Mental State Examination

Mini mental test 10 points

Προσανατολισμός στον χρόνο 5
Από το ευρύτερο στο μικρότερο. Ο προσανατολισμός στον 
χρόνο έχει συσχετιστεί με την πρόγνωση της άνοιας.

Προσανατολισμός στον χώρο 5
Από το ευρύτερο στο μικρότερο. Μερικές φορές περιορί-
ζεται στο όνομα του δρόμου και άλλες φορές στον όροφο 
όπου γίνεται η εξέταση.

Καταγραφή 3 Επανάληψη αντικειμένων που ονόμασε ο εξεταστής.

Προσοχή και ικανότητα μαθηματικών υπολογισμών 5
Αφαίρεση από το 100 προς τα πίσω κατά 7 μονάδες ή 
συλλαβισμός μιας λέξης ανάποδα.

Ανάκληση 3 Καταγραφή ανάκλησης 3 πραγμάτων.

Γλώσσα 2 Ο ασθενής αναγνωρίζει ένα μολύβι και ένα ρολόι.

Επανάληψη 1 Επανάληψη φράσης.

Σύνθετες εντολές 6
Ποικίλλει. Μπορεί να περιλαμβάνει το να ζωγραφίσει ένα 
σχήμα.

30 - 29 κ/φ, 28 - 26 οριακή γνωστική διαταραχή, 25 - 18 μέτρια, <17 σοβαρή
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τυχόν εμφάνιση Ο.Σ.

Η διαφορική διάγνωση της οξείας σύγχυσης θα πρέπει 

να περιλαμβάνει τις ακόλουθες καταστάσεις:

n	Άνοια.

n	Κατάθλιψη.

n	Διπολική διαταραχή.

n	Σχιζοφρένεια.

Είναι βασικό να αναγνωριστεί νωρίς εάν ο ασθενής πα-

ρουσιάζει ΟΣΣ ή άνοια, διότι το πρώτο είναι αναστρέψιμο 

με τις παρεμβάσεις που κάνουμε, ενώ το άλλο δεν είναι. 

Τα επίσημα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 

ιατρός των ΤΕΠ είναι τα ακόλουθα:

n	Mini mental state examination (MMSE) (πίνακας 1).

n	Confusion assessment method (CAM) (πίνακας 2).

Το CΑΜ έχει ευαισθησία 94% - 100% και ειδικότητα 

90% - 95%. Γίνεται σε 5 λεπτά και σχετίζεται άμεσα με 

τα DSM κριτήρια της Ο.Σ.

Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού της παρούσας νόσου 

από τους συνοδούς-φροντιστές είναι ζωτικής σημασίας 

και θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διάρκεια των συμπτω-

μάτων, τυχόν διακυμάνσεις της σύγχυσης με νυχτερινή 

επιδείνωση, την ύπαρξη μείωσης της προσοχής και της 

επικοινωνίας, την παρουσία οργανωμένης σκέψης, το 

επίπεδο συνείδησης, τυχόν αλλαγές συμπεριφοράς, υπο- 

ή υπερκινητικότητα, την απώλεια βασικών λειτουργιών 

όπως ενούρηση, ακράτεια ούρων ή/και κοπράνων, παρά-

νοια, φόβο, παραισθήσεις.

Παράλληλα, γίνεται συλλογή στοιχείων ώστε να ανα-

γνωριστεί η πιθανή αιτία, όπως κοινωνική κατάσταση του 

ασθενούς, προηγούμενη γενική νοητική και ψυχολογική 

κατάσταση, προϋπάρχουσες παθήσεις, προβλήματα όρα-

σης, ακοής, ομιλίας, λήψη φαρμάκων ή ουσιών.

Η κλινική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει τα ζωτικά 

σημεία, το επίπεδο συνείδησης, την επισκόπηση, την ε-

ξέταση ανά συστήματα, την πλήρη νευρολογική εξέταση 

και την εκτέλεση stick ούρων, μέτρηση γλυκόζης τριχοει-

δικού αίματος και ΗΚΓ.

Στους ηλικιωμένους συχνά τα συμπτώματα και τα κλινι-

κά σημεία είναι φτωχά, π.χ. έλλειψη πυρετού ή έλλειψη 

αυχενικής δυσκαμψίας στη μηνιγγίτιδα.

Άλλες εξετάσεις που μπορεί να βοηθήσουν είναι τα 

αέρια αίματος, η γενική αίματος, η γενική ούρων, το σάκ-

χαρο, οι ηλεκτρολύτες (Κ, Να, Cl, Ca, Mg), τα καρδιακά 

ένζυμα, τα d-dimmers, τα ηπατικά ένζυμα, η χολερυθρί-

νη, η αμυλάση, η CRP, η TKE, η νεφρική λειτουργία, η 

κάθαρση κρεατινίνης 24ώρου για να εκτιμηθεί η κάθαρ-

Πίνακας 2 Mini Confusion Assessment Method

Χαρακτηριστικό 1: Οξεία έναρξη και διακύμανση στην πορεία

Υπάρχει οξεία μεταβολή στη διανοητική κατάσταση; 
Η ανώμαλη συμπεριφορά παρουσιάζει διακυμάνσεις στη διάρκεια της ημέρας;

Χαρακτηριστικό 2: Αδυναμία συγκέντρωσης

Δυσκολία στην εστίαση της προσοχής, 
εύκολη απόσπασή της ή δυσκολία στην παρακολούθηση;

Χαρακτηριστικό 3: Αποδιοργάνωση της σκέψης

Ήταν η σκέψη του ασθενούς αποδιοργανωμένη, ασυνάρτητη; Είναι το περιεχόμενο της συζήτησης άσχετο και περιλαμβά-
νει ασαφείς ή παράλογες ιδέες με αιφνίδια μετάβαση από θέμα σε θέμα;

Χαρακτηριστικό 4: Μεταβολή του επιπέδου συνείδησης

Βαθμολογήστε το επίπεδο συνείδησης του ασθενούς (εναργής - φυσιολογικός, σε εγρήγορση - υπερδιέγερση, ληθαργικός 
- υπνηλία με εύκολη αφύπνιση, ημικώμα - δύσκολη αφύπνιση, κώμα - απουσία αφύπνισης).

Η διάγνωση της οξείας σύγχυσης απαιτεί την παρουσία των 1 και 2 και ενός εκ των 3 ή 4.
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ση και η δοσολογία των φαρμάκων, η αλβουμίνη ορού, οι 

πρωτεΐνες ορού, η καλλιέργεια (κ/α) αίματος και ούρων, 

ενώ σε υποψία λοίμωξης του ΚΝΣ και μετά τη CT εγκεφά-

λου-ΟΝΠ και η κ/α του ΕΝΥ. Άλλα απαραίτητα εργαστηρι-

ακά, τα οποία όμως θα είναι διαθέσιμα σε δεύτερο χρόνο, 

είναι η λειτουργία του θυρεοειδούς, η Β12, το φυλλικό 

οξύ, τα επίπεδα φαρμάκων -αν και θεραπευτικά επίπεδα 

δεν αποκλείουν τοξικότητα-, οι ορολογικές εξετάσεις σύ-

φιλης, τα αυτοαντισώματα και η PSA.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν 

Α/α θώρακος, ακτινογραφίες οστών σε υπόνοια τραυμα-

τισμού ή πτώσης, CT θώρακος, αγγειογραφία σε υποψία 

ΠΕ, Α/α κοιλίας σε περίπτωση υποψίας ενδοκοιλιακής 

φλεγμονής ή εντερικής απόφραξης ή κοπρόστασης, Υ/Χ 

κοιλίας, CT κοιλίας, CT, MRI εγκεφάλου σε περίπτωση 

υποψίας ΑΕΕ, κάκωσης κ.λπ., ιδιαίτερα εάν υπάρχουν 

εστιακά σημεία ή ιστορικό κεφαλαλγίας.

ΗΕΓ ενδείκνυται σε περίπτωση σπασμών ή άλλων νευ-

ρολογικών σημείων (σπασμοί του προσώπου, νυσταγμο-

ειδείς κινήσεις των οφθαλμών, λόξιγκας, μεταεπιληπτική 

συγχυτικότητα, αυτοματισμοί, οξεία αφασία).

Στα ΤΕΠ θα γίνουν οι απαραίτητες άμεσες παρεμβάσεις 

για τη διόρθωση σοβαρών υποκείμενων προβλημάτων, 

όπως υποξυγοναιμίας (εξασφάλιση βατού αεραγωγού, 

αναρρόφηση αεραγωγού, Ο2, διουρητικά κ.λπ. ανάλογα 

με την αιτία), υπογλυκαιμίας (Ε.Φ. έγχυση D/W ορού), 

αφυδάτωσης (Ε.Φ. υγρά), ηλεκτρολυτικών διαταραχών, 

οξέωσης, αλκάλωσης, πυρετού, σπασμών και καρδιακών 

αρρυθμιών. Αντιμετωπίζονται τυχόν παράγοντες επιδεί-

νωσης, όπως καθετηριασμός κύστης για επίσχεση ούρων, 

κλύσμα για κοπρόσταση, αναλγητικά για δυνατό πόνο. 

Η έναρξη αντιβίωσης μετά τη λήψη κ/α γίνεται χωρίς 

καθυστέρηση εάν υπάρχουν ενδείξεις ουρολοίμωξης, 

πνευμονίας, λοίμωξης του ΚΝΣ, ενδοκοιλιακής φλεγμο-

νής, φλεγμονής μαλακών μορίων ή αρθρώσεων. Χορηγεί-

ται ηπαρίνη χμβ σε περίπτωση Π.Ε., θειαμίνη σε υποψία 

εγκεφαλοπάθειας Wernicke's. Επίσης, αντιμετωπίζονται 

η υπέρταση σε υπερτασική εγκεφαλοπάθεια, οι σπασμοί 

με αντιεπιληπτικά και χρήση αποιδηματικών, σε περίπτω-

ση οιδήματος του εγκεφάλου. Θα σταλεί, επίσης, δείγμα 

για ομάδα αίματος - διασταύρωση και έναρξη διόρθωσης 

σοβαρής αναιμίας. Σε περίπτωση γαστρεντερικής αιμορ-

ραγίας, Ν/Χ προβλήματος ή χειρουργικού προβλήματος, 

απαιτείται άμεση κινητοποίηση της κατάλληλης ειδικό-

τητας, ενώ υποστηρίζεται ο ασθενής αιμοδυναμικά και 

αναπνευστικά.

Είναι απαραίτητες η 24ωρη επίβλεψη σε ήρεμο περι-

βάλλον και η παρουσία συγγενών - φροντιστών και στον 

θάλαμο νοσηλείας θα χρειαστούν μέσα που βοηθούν τον 

προσανατολισμό του ασθενούς, όπως προσωπικά αντικεί-

μενα, φωτογραφίες, ημερολόγιο και ρολόι.

Η φαρμακευτική αγωγή στα ΤΕΠ για το ΟΣΣ στοχεύει 

στον έλεγχο της οξείας σύγχυσης όταν απειλείται η υγεία 

του ασθενούς ή των άλλων γύρω του. Θα πρέπει να απο-

φεύγεται η χρήση πολλών φαρμάκων παράλληλα, ενώ η 

αγωγή ξεκινά με τη μικρότερη δόση και προτιμούνται τα 

σκευάσματα με μικρό χρόνο ημιζωής.

Διακόπτεται η χορήγηση φαρμάκων που μπορεί να ευ-

θύνονται ή να επιδεινώνουν τη σύγχυση του ασθενούς 

και χορηγούνται μόνο τα απαραίτητα.

Τα φάρμακα που μπορεί να είναι χρήσιμα για την αντι-

μετώπιση της σύγχυσης περιλαμβάνουν:

n	Ηρεμιστικά, υπνωτικά και κατασταλτικά: Είναι καλό 

να αποφεύγονται διότι ίσως επιδεινώσουν τη σύγχυση. 

Όμως, μπορεί να είναι απαραίτητα ώστε να γίνουν εξε-

τάσεις ή θεραπευτικοί χειρισμοί και για να μην τραυμα-

τιστούν οι ίδιοι ή οι γύρω τους. Ένα καλό κατασταλτικό 

είναι η λοραζεπάμη (0,5 - 1 mg από το στόμα μέχρι 2 

mg/24hr, ΕΜ ίδια δόση). Στο παραλήρημα του στερητι-

κού συνδρόμου από αλκοόλ προτιμάται η διαζεπάμη.

n	Αντιψυχωσικά: Είναι συχνά πολύ χρήσιμα ειδικά στον 

ηλικιωμένο διεγερτικό ασθενή με παραισθήσεις. Η αλο-

περιδόλη (0,5 mg έως 1 mg χ2 από το στόμα, EM 2,5 

mg) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, αλλά δεν πρέπει να παρα-

βλέπονται οι εξωπυραμιδικές εκδηλώσεις της. Μικρές 

δόσεις μπορεί να επαναληφθούν ανά 30΄ μέχρι να υ-

πάρξει η επιθυμητή βελτίωση. Στους παρκινσονικούς και 

σε ασθενείς με Lewy body dementia αποφεύγονται τα 

νευροληπτικά λόγω της μεγάλης πιθανότητας εξωπυρα-

μιδικών επιπλοκών.

n	Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ευόδωση 

του ύπνου η zopiclone (3,75 - 7,5 mg) και η trazodone (50 

mg, πρόκειται για SSRI αντικαταθλιπτικό, με ήπια υπνωτική 

δράση και με μικρή αντιχολινεργική δράση).

Συμπερασματικά, ο συγχυτικός ηλικιωμένος πρέπει να 

αντιμετωπίζεται και να διερευνάται ως οξύ οργανικό ψυ-

χοσύνδρομο, που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Η οργα-

νική νόσος στους ηλικιωμένους συχνά μπορεί να παρου-

σιαστεί με άτυπη συμπτωματολογία και σχεδόν όλες οι 

νόσοι είναι δυνατόν να συνοδεύονται από οξεία σύγχυση.

Οξεία σύγχυση στους ηλικιωμένους - Aίτια και αντιμετώπιση στα επείγοντα
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Abstract
Liveriadou I. Acute confusion in the elderly. Causes and management in the Emergency Department. 

Iatrika Analekta 2011, 3:402-407
Acute confusion in the elderly in the ER is a demanding situation. The syndrome can be caused by many conditions, 

all leading to an acute deterioration of mental status in a previously healthy person. Acute confusion should never 

be attributed to dementia. Prompt recognition of the underlying pathology and support of the vital functions of the 

affected individual are essential for long-term prognosis. 
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Ενδείξεις διασωλήνωσης 
και μεταφοράς ασθενούς στη ΜΕΘ

Διασωλήνωση και μηχανικός αερισμός
Η απόφαση για διασωλήνωση μερικές φορές δεν είναι 

εύκολη και χρειάζεται κλινική πείρα ώστε να αναγνωρι-

στεί ο σωστός χρόνος έναρξης του μηχανικού αερισμού 

και η αιτία της αναπνευστικής ανεπάρκειας.

Αρχές εντατικής θεραπείας
Οι βασικές αρχές εντατικής θεραπείας παρουσιάζονται 

και αναλύονται παρακάτω:

1. Κέρδος χρόνου - αναφορά του χρόνου.

Είναι σημαντικό για την πρόγνωση του ασθενούς να α-

ξιολογηθεί η κλινική του κατάσταση και, αν χρήζει αντι-

μετώπισης από μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), να 

γίνει αμέσως. Επίσης, εξίσου σημαντική είναι η αναφορά 

έναρξης των συμπτωμάτων.

2. H αξιολόγηση και η αντιμετώπιση του ασταθούς 

πάσχοντος ή τραυματία απαιτούν τη συνεχή ιατρική 

παρακολούθηση.

3. H καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια ως σύνολο.

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η αιτία που προκάλεσε 

την καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, για να μπορέσουμε 

να θεραπεύσουμε την αιτία και όχι το σύμπτωμα.

4. Ο νεφρός ως ρυθμιστής της ανεπάρκειας και ως προ-

γνωστικός δείκτης.

Η νεφρική λειτουργία είναι κύριος ρυθμιστικός παράγο-

ντας και συντελεί στη σωστή λειτουργία του οργανισμού. 

Συνεπώς, δυσλειτουργία ή ανεπάρκειά της επηρεάζει αρ-

νητικά την πρόγνωση του ασθενούς.

5. Προφύλαξη του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Πολλές φορές ο ασθενής που θα νοσηλευτεί στη  

ΜΕΘ πάσχει από σοβαρή υποξυγοναιμία ή και από σύν-

δρομο χαμηλής παροχής, τα οποία μπορούν να προκα-

λέσουν μη αναστρέψιμες βλάβες στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα.

Διατήρηση της οξυγόνωσης.
Χωρίς οξυγόνωση και κυκλοφορία η ιστική βλάβη είναι 

άμεση, εξελίσσεται γρήγορα και καταλήγει σε ανεπάρ-

κεια πολλών οργάνων.

Η εξίσωση της ζωής: Hb x Sat x ΗR x SV
Η εξίσωση της ζωής, δηλαδή το γινόμενο της συγκέντρω-

σης αιμοσφαιρίνης με τον αρτηριακό κορεσμό, τον καρ-

διακό ρυθμό και τον όγκο παλμού, επηρεάζεται αρνητικά 

σε περίπτωση απώλειας ή δυσλειτουργίας ενός εκ των 

τεσσάρων παραγόντων. Στόχος πρέπει να είναι η έγκαιρη 

και άμεση αποκατάστασή τους.

Κλινικές καταστάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίν-

δυνο την εξίσωση της ζωής είναι οι ακόλουθες: αναιμία, 

αιμορραγία, τραύμα, μυοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, 

οίδημα, καρδιακή βλάβη, μεταβολικά, σήψη, υψόμετρο, 

νοσήματα του πνεύμονα, σοκ, καρδιακές αρρυθμίες και 

κώμα.

Αρχική εκτίμηση
Η αρχική εκτίμηση του ασθενούς έχει θεμελιώδη σημασία 

για την τελική του πρόγνωση. Ένας διαγνωστικός αλγόριθ-

μος που περιέχει τον μνημοτεχνικό κανόνα της αγγλικής 

αλφαβήτου περιγράφεται παρακάτω:

A: Αεραγωγός με προστασία της αυχενικής μοίρας της 

σπονδυλικής στήλης. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η 

βατότητα του αεραγωγού, με την προϋπόθεση ότι οι χειρι-

σμοί είναι προσεκτικοί και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τυ-

χόν αστάθεια του αξονικού σκελετού στο ύψος του αυχένα.

B: Αναπνοή. Πρέπει να διαπιστωθεί αν υπάρχει αυτόματη 

αναπνοή.

C: Κυκλοφορία - έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας. Η πα-

ρουσία επαρκούς κυκλοφορίας του αίματος και της άρδευ-

σης των ιστών μπορεί αδρά να εκτιμηθεί από τις παρακάτω 

παραμέτρους:

 α. Επίπεδο συνείδησης.

 β. Χρώμα δέρματος.

 γ. Σφυγμός.

D: Νευρολογική εκτίμηση. Ο βαθμός της νευρολογικής 

επάρκειας αξιολογείται με τα ακόλουθα στάδια:

 α. Ετοιμότητα.

 β. Απάντηση στην εντολή.

 γ. Απάντηση στα επώδυνα.

 δ. Χωρίς απάντηση στα επώδυνα.

Εμμανουέλα Κατσούδα
Πνευμονολόγος, ΥΓΕΙΑ
stylogo@otenet.gr
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E: Έκθεση (αποκάλυψη) και περιβάλλον (έλεγχος θερμο-

κρασίας). Μετά την εξασφάλιση των ζωτικών λειτουργιών, 

θα πρέπει να εκτιμηθούν και αυτές οι παράμετροι.

Ενδείξεις εισαγωγής στη ΜΕΘ
Είναι συχνό το ερώτημα για τον κλινικό ιατρό αν ο βαρέως 

πάσχων ασθενής που φροντίζει χρήζει εντατικής παρακο-

λούθησης και εισαγωγής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ). Σε γενικές γραμμές οι ενδείξεις εισαγωγής στη 

ΜΕΘ περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια

Κώμα

Κυκλοφορική καταπληξία

Έπειτα από καρδιακή ανακοπή

Οι δότες οργάνων

Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

Οι πολυτραυματίες

Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

Οξεοβασικές διαταραχές

Μετεγχειρητικές επιπλοκές 

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Εγκαύματα

Βαριές διαταραχές πεπτικού

Δηλητηριάσεις

Διαταραχές της πήξης

Άμεσος κίνδυνος εκλαμψίας

Εμβολές

Ενδείξεις διασωλήνωσης
Ακόμα πιο δύσκολο είναι το ερώτημα για το ποιος ασθενής 

χρειάζεται μηχανική υποστήριξη αναπνοής και διασωλή-

νωση. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τους ασθενείς που 

παρουσιάζουν ένα από τα παρακάτω συμπτώματα:

1. Αδυναμία προστασίας αεραγωγού και ενδεχόμενο 

εισρόφησης.

2. Αναπνευστική κόπωση.

3. Μη ελεγχόμενη αιμοδυναμική αστάθεια.

4. Σοβαρή μεταβολική οξέωση.

5. Έκπτωση επιπέδου συνείδησης με βαθμολογία κλίμακα 

Γλασκόβης ≤8.

Αίτια αναπνευστικής ανεπάρκειας
Η αναπνευστική ανεπάρκεια είναι μία από τις συχνότερες 

αιτίες μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. Τα αίτιά της 

είναι ποικίλα και περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

Ανεπάρκεια αερισμού ή και οξυγόνωσης
I. Νευρικής αιτιολογίας

n	Αναπνευστικό κέντρο: οπιοειδή, κατασταλτικά φάρμα-

κα, βλάβες ΚΝΣ.

n	Κρανιακά νεύρα: C3, 4, 5, κακώσεις Σ.Σ.

n	Πνευμονογαστρικό νεύρο: κάκωση του θώρακα ή νευ-

ροχειρουργική κάκωση.

II. Μυϊκής αιτιολογίας

n	Μυοπάθεια: διαφράγματος, μεσοπλεύριων μυών (στε-

ροειδή αντιφλεγμονώδη, μυασθένεια Gravis).

n	Πολυνευροπάθεια, πολυμυοπάθεια.

n	Πολυνευροπάθεια της μονάδας.

Ανεπάρκεια αεραγωγών
1. Απόφραξη ανώτερου αεραγωγού: οίδημα γλώσσας, 

γλωττίδας, λάρυγγα.

2. Απόφραξη κατώτερου αεραγωγού: βρογχόσπασμος, 

εισρόφηση ξένου σώματος.

3. Θωρακικό τοίχωμα: ασταθής θώρακας.

4. Πνευμονικό παρέγχυμα: πνευμοθώρακας υπό τάση, 

πλευριτικές συλλογές.

5. Αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση (compartment 

syndrome).

Ανεπάρκεια οξυγόνωσης

n	Διαταραχές διάχυσης: πνευμονικό οίδημα, καρδιογε-

νές, μη καρδιογενές ARDS, πνευμονική ίνωση, διάμεσα 

νοσήματα.

n	Αερισμός νεκρού χώρου: πνευμονική εμβολή, αυξημέ-

νη τελοεκπνευστική πίεση (PEEPQ).

n	Βραχυκύκλωμα αερισμού αιματώσεως: (V/Q shunt) 

πνευμονικό collapse.

n	Ατελεκτασία, πύκνωση.

Η ύπαρξη παθολογικών αερίων αίματος δεν σημαίνει 

υποχρεωτικά παθολογικό πνεύμονα.

Αδυναμία ανταλλαγής του Ο2 σε κυτταρικό 
επίπεδο

n	Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

n	Κυάνιο.
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n	Σήψη.

Μεταβολικά αίτια

n	Υποθυρεοειδισμός, σύνδρομο Cushing.

n	Υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία, υποφωσφαταιμία.

n	Απώλεια μυϊκής μάζας.

Ενδείξεις συνεχούς παρακολούθησης στη ΜΑΦ 
(Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας)
Αρκετοί ασθενείς, αφού ανέκτησαν μερικώς τις αναπνευ-

στικές και καρδιαγγειακές τους εφεδρείες, παραμένουν 

σε εύθραυστη ισορροπία, που δεν τους επιτρέπει να με-

τακινηθούν σε κοινό θάλαμο νοσηλείας. Για την αποσυμ-

φόρηση των ΜΕΘ από αυτούς τους ασθενείς επινοήθηκε η 

έννοια της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ).

Τι είναι ΜΑΦ
Με τον όρο Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας περιγράφο-

νται οι κάθε τύπου ενδιάμεσες μονάδες, οι οποίες παρέ-

χουν επίπεδο νοσηλείας μεταξύ των Μονάδων Εντατικής 

Θεραπείας και των κοινών νοσηλευτικών τμημάτων.

Στη ΜΑΦ νοσηλεύονται:

n	Ασθενείς που έχουν νοσηλευθεί στη ΜΕΘ και έχουν:

	 n	Τραχειοστομία (χρήζουν συχνών αναρροφήσεων).

	 n	Ανάγκη από μη επεμβατικό αερισμό.

	 n		Αιμοδυναμική αστάθεια και χρήζουν αγωγής με αγ-

γειοσυσπαστικά ή και ινότροπα.

n	Ασθενείς που έχουν υποστεί οξύ στεφανιαίο επεισό-

διο ή ΑΕΕ AH, SAD, Stroke και χρειάζονται:

	 n	Συνεχή αιμοδυναμική παρακολούθηση (ΗΚΓ, ΚΡ, ΑΠ). 

	 n		Συνεχή εκτίμηση επιπέδου συνείδησης και νευρο-

λογικής αξιολόγησης. 

n	Μετεγχειρητικοί ασθενείς.

	 n		Συνεχή αιμοδυναμική παρακολούθηση (ΗΚΓ, ΚΡ, ΑΠ).

	 n	Έλεγχος παροχετεύσεων.

	 n	Έλεγχος αναλγησίας.

	 n		Αναπνευστική παρακολούθηση ή και υποστήριξη με 

ΜΕΜΑ.

Ρόλος της ΜΑΦ

n	Η αυξημένη νοσηλευτική φροντίδα μαζί με την

n	24ωρη παρακολούθηση και παρέμβαση σε οποιαδήπο-
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4 ¶Ä¿Æ¸ª¶¹ª ¦ÃË £° »°ª µÃ¸£¸ªÃËÁ ªÆ¸Á °¦Ã¼°ª¸

ËðÀòøåé áîåðÀòëåéá äéáôÜòèóè÷ áîïéøôïà áåòáçöçïà Ü áîåðÀòëåéá ðòïóôáóÝá÷ ôïù;

ËðÀòøåé áîåðÀòëåéá ïêùçÞîöóè÷ Ü áåòéóíïà;

Ùøé Ááé ¢éáóöìÜîöóè

¢éáóöìÜîöóè íå åðéôùøÝá;

¢éáóöìÜîöóè ¦áòáëïìïàõèóè

¢éáóöìÜîöóè¦áòáëïìïàõèóè

Ùøé Ááé

Ùøé Ááé

¶ðéäÛøåôáé ï áóõåîÜ÷ íè åðåíâáôéëÞ áåòéóíÞ;

Ùøé Ááé

ËðÀòøåé ùðïëåÝíåîï îÞóèíá 
ñóôå îá ëòÝîåôáé áîáçëáÝá è äéáóöìÜîöóè;

Ενδείξεις διασωλήνωσης και μεταφοράς ασθενούς στη ΜΕΘ

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 9 | Έτος 2011410



Bιβλιογραφία

1. Lafferty KA, MD, Kulkarni R, MD. Emergency endotracheal intubation. Updated: Aug 3 2010 (http://emedicine.medscape.com/
article/80222-overview).

2. Amitai A, MD, Sinert RH, DO, Joyce DM, MD. Ventilator Management. Updated: May 17, 2009 (http://emedicine.medscape.com/
article/810126-overview).

Abstract
Katsouda E. Indications for intubation and transport to the Intensive Care Unit (ICU). Iatrika Analekta 

2011, 3:408-411
The decision to intubate a patient and to implement ventilatory support is not an easy one and often requires 

adequate experience in order to recognize the most appropriate clinical timing. Ventilatory support and ICU 

admission should both be considered as therapeutical maneuvers, "buying" time for the critically ill patient to 

recruit his/her reserves during convalescence. 

τε αλλαγή.

Ο στόχος είναι η σταθεροποίηση του θεραπευτικού απο-

τελέσματος προκειμένου να αποθεραπευτούν οι ασθενείς 

σε έναν κοινό θάλαμο.
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Επιμήκυνση του διαστήματος QTc 
από μη καρδιολογικά φάρμακα 

Το διάστημα QT του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), το 

οποίο αντικατοπτρίζει τη διάρκεια του δυναμικού ενερ-

γείας των κυττάρων του κοιλιακού μυοκαρδίου, δύναται 

να επιμηκυνθεί παθολογικά, συνεπεία κληρονομικής ή 

επίκτητης δυσλειτουργίας των ιοντικών διαύλων των κυτ-

ταρικών μεμβρανών.

Μεταξύ των επίκτητων αιτίων της εν λόγω ιοντικής ανω-

μαλίας τα φάρμακα κατέχουν ιδιαίτερη θέση και η παρά-

ταση της διάρκειας της κοιλιακής επαναπόλωσης αποτελεί 

μία από τις σπουδαιότερες παρενέργειές τους.

Η επιμήκυνση του διαστήματος QTC εγκυμονεί τον κίν-

δυνο έκλυσης χαρακτηριστικής μορφής πολύμορφης κοι-

λιακής ταχυκαρδίας, γνωστής ως Torsades de Pointe (TdP), 

όρος ο οποίος υποδηλώνει τη Çσυστροφή των σημείωνÈ 

στο ΗΚΓ επιφανείας γύρω από τη μέση γραμμή. Η ταχυαρ-

ρυθμία αυτή, που στη χώρα μας περιγράφηκε για πρώτη 

φορά από τον υποφαινόμενο το 1976, είναι λίαν επικίν-

δυνη και εμφανίζει συμπτώματα τα οποία εκτείνονται από 

τη ζάλη μέχρι την καρδιακή ανακοπή (θνητότητα 15%).

Αιτιοπαθογένεια
Η φαρμακευτική παράταση του διαστήματος QTC οφείλε-

ται σε αποκλεισμό κυρίως των ρευμάτων καλίου (IKs, IKr) 

ή σε ενεργοποίηση των ρευμάτων νατρίου (INa) στις φάσεις 

2 και 3 του μυοκαρδιακού κυτταρικού δυναμικού ενερ-

γείας. Πρόκειται για επίκτητη ÇδιαυλοπάθειαÈ, η οποία 

αιτιοπαθογενετικά μοιάζει με την αντίστοιχη συγγενή που 

οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου HERG ή KCNH2 

που κωδικοποιεί τον ιοντικό δίαυλο IKr.

Η συχνότητα της παθολογικής παράτασης της διάρκειας 

του διαστήματος QT μετά τη χορήγηση μιας φαρμακευ-

τικής ουσίας είναι άγνωστη. Σημαντική επιμήκυνση του 

διαστήματος QT (>50%) και του διορθωμένου QTC (>40%) 

έχει βρεθεί στο ΗΚΓ σχεδόν όλων των ασθενών οι οποίοι 

εμφάνισαν TdP έπειτα από χορήγηση φαρμάκων. Η πο-

σότητα της ουσίας και η χρονική διάρκεια της λήψης της 

δεν φαίνεται να συσχετίζονται πάντα με τη συχνότητα της 

TdP, της οποίας η εμφάνιση δεν συνδέεται απόλυτα με την 

τιμή του διαστήματος QTC. Πάντως, τιμές μεγαλύτερες των 

450 ms επιβάλλουν τη στενότερη ηλεκτροκαρδιογραφική 

παρακολούθηση του ασθενούς.

Προδιαθεσικοί παράγοντες
Η μυοκαρδιακή συμπεριφορά κάθε φαρμακευτικής ουσί-

ας, και κατ᾽ επέκταση η αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης 

κοιλιακής ταχυκαρδίας μορφής TdP, εξαρτάται και από τη 

συνύπαρξη ή μη άλλων καταστάσεων, οι οποίες αυτοτε-

λώς δύνανται να προκαλέσουν παράταση του διαστήματος 

QTC. Αυτές είναι οι κατωτέρω:

 α) Φύλο - Ηλικία. Οι γυναίκες γενικά παρουσιάζουν κοιλι-

ακή επαναπόλωση μεγαλύτερης διάρκειας (μέση τιμή QTC 

433 ms) από τους άνδρες (μέση τιμή QTC 422 ms) και 

είναι πιο ευάλωτες στην εμφάνιση φαρμακογενούς TdP σε 

όλες τις ηλικίες, γεγονός που μειώνει την πιθανή προστα-

τευτική επίδραση των οιστρογόνων στην παρατηρούμενη 

διαφορά του QT διαστήματος μεταξύ των δύο φύλων. Ε-

πίσης, τα ηλικιωμένα άτομα λόγω των παθολογικών κατα-

στάσεων που συνήθως συνυπάρχουν είναι πιο επιρρεπή 

στη φαρμακευτική παράταση του διαστήματος QT.

β) Χαμηλή καρδιακή συχνότητα, συνεπεία φλεβοκομβι-

κής βραδυκαρδίας (≤50/min) ή κολποκοιλιακών αποκλει-

σμών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις με πλήρη διακοπή της 

αγωγής.

γ) Ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Υποκαλιαιμία, υπομαγνη-

σιαιμία και υπασβεστιαιμία. Η αύξηση της διάρκειας του 

διαστήματος QTC είναι πιο έκδηλη στις περιπτώσεις υπο-

καλιαιμίας λόγω της μεγαλύτερης ανασταλτικής επίδρασής 

της στους ιοντικούς διαύλους του IKr.

δ) Μεταβολικές διαταραχές. Σακχαρώδης διαβήτης (υπο-

γλυκαιμία και υπεργλυκαιμία), υποθυρεοειδισμός, παχυ-

σαρκία, ασιτία, νευρογενής ανορεξία και υποθερμία.

ε) Καρδιοπάθειες. Οξέα στεφανιαία σύνδρομα, καρδιακή 

ανεπάρκεια και υπερτασική μυοκαρδιοπάθεια.

στ) Αγγειακές εγκεφαλικές παθήσεις (αιμορραγία, θρόμ-

βωση, όγκος).

ζ) Νεφρική ανεπάρκεια. Άτομα με νεφρική δυσλειτουργία 

ενδέχεται να παρουσιάσουν παράταση του διαστήματος 

QTC λόγω παθολογικής συγκέντρωσης στο πλάσμα των 

Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος
Καρδιολόγος, ΥΓΕΙΑ
kmallios@hygeia.gr
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Εικ. 1.  Κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου (Torsades de Pointe) σε ασθενή έπειτα από λήψη θειοντιραζίνης 300 mg ημερησίως.

διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών (τοξική επίδραση).

η) Συγγενή σύνδρομα με παράταση του διαστήματος QTC.

Φάρμακα και διάστημα QT
Τα μη καρδιολογικά φάρμακα τα οποία έχουν ενοχοποιη-

θεί για την πρόκληση TdP, λόγω αύξησης του διαστήματος 

QT, είναι ανά κατηγορία τα εξής:

1. Αντιψυχωσικά, αντικαταθλιπτικά. Πολλά από αυτά τα 

φάρμακα σε μακρόχρονη χορήγηση παρουσιάζουν Çαρ-

ρυθμιολογικέςÈ παρενέργειες, των οποίων οι κλινικές εκ-

δηλώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένη διάγνωση. 

Έτσι, η εμφάνιση π.χ. ενός συγκοπτικού επεισοδίου είναι 

δυνατόν να αποδοθεί στην υποκείμενη πάθηση, ενώ στην 

πραγματικότητα μπορεί να πρόκειται για παρενέργεια του 

λαμβανόμενου φαρμάκου. Η παράταση της διάρκειας του 

διαστήματος QT, που οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση του 

QRS συμπλέγματος (αποκλεισμός διαύλων ιόντων νατρί-

ου - INA) και λιγότερο στην αναστολή της λειτουργίας των 

ιοντικών διαύλων του καλίου, δύναται να οδηγήσει στην 

έκλυση TdP, με μοιραία ενίοτε κατάληξη. Η αύξηση της 

διάρκειας της κοιλιακής επαναπόλωσης συσχετίζεται θετι-

κά με την ποσότητα της χορηγούμενης ουσίας, ανεξαρτή-

τως της ύπαρξης ή όχι καρδιοπάθειας. Από την πληθώρα 

των εν λόγω φαρμάκων, και παρά τη μεγάλη χρήση τους, 

σχετικές πληροφορίες υπάρχουν μόνο για μικρό αριθμό 

από αυτά. Έτσι, η αλοπεριδόλη, η φλουοξετίνη, η θειο-

ντιραζίνη, η αμιτριπτυλίνη, η μεσορινταζίνη, η σετραλίνη 

και η χλωροπρομαζίνη είναι μερικές από τις αντιψυχωσι-

κές ουσίες που ενοχοποιήθηκαν για την εμφάνιση TdP 

εξαιτίας παράτασης του διαστήματος QT (εικόνα 1). Α-

ντίθετα, η λήψη των φαρμάκων ντεσιπραμίνης, πιμοζίδης, 

βενλαφαξίνης και ζιπρασιντόνης προκάλεσε παθολογική 

επιμήκυνση της κοιλιακής επαναπόλωσης, χωρίς όμως την 

εμφάνιση επικίνδυνων κοιλιακών αρρυθμιών.

2. Αντιχολενεργικά. Από τα φάρμακα αυτά η σισαπρίδη 

αποκλείει τους ιοντικούς διαύλους του καλίου (IKr) και 

προκαλεί παράταση του QT διαστήματος. Ο κίνδυνος πρό-

κλησης TdP είναι μικρός, αλλά αυξάνεται όταν χορηγηθεί 

με φάρμακα που αναστέλλουν τη λειτουργία του κυτοχρώ-

ματος CYP3A4.

3. Αντιισταμινικά. Η τερφεναδίνη και η αστεμιζόλη α-

νήκουν στα μη κατασταλτικά αντιισταμινικά φάρμακα, 

προκαλούν παράταση του διαστήματος QT και εμφάνιση 

TdP. Η μυοκαρδιακή δράση τους εξαρτάται από την πυ-

κνότητά τους στο πλάσμα και ασκείται μέσω αποκλεισμού 

των διαύλων IKr ή IKs, όταν η συγκέντρωσή τους είναι 

μικρή ή μεγάλη αντίστοιχα. Η αρρυθμιογόνος επίδρασή 

τους ενισχύεται όταν συνυπάρχουν διάφορες παθολογι-

κές καταστάσεις (ηπατοπάθεια, υποκαλιαιμία), ή όταν η 

χορήγησή τους συνδυάζεται με φάρμακα που αναστέλ-

λουν το CYP3A4 ή παρατείνουν τη διάρκεια της κοιλιακής 

επαναπόλωσης.

4. Αντιμικροβιακά. Από τα φάρμακα της κατηγορίας αυ-

τής οι μακρολίδες και οι κινολόνες δύνανται να προκαλέ-

σουν παράταση του διαστήματος QT με ή χωρίς εμφάνιση 

TdP. Από τις μακρολίδες η ερυθρομυκίνη και πιθανόν και 

η κλαριθρομυκίνη παρατείνουν τη διάρκεια του διαστή-

ματος QT λόγω αποκλεισμού των ιοντικών διαύλων του 

καλίου (IKr). H εμφάνιση TdP έπειτα από θεραπεία με ε-

ρυθρομυκίνη είναι συχνότερη στις γυναίκες από ό,τι στους 

άνδρες (58% και 32% αντίστοιχα), ιδιαίτερα δε έπειτα από 

ενδοφλέβια χορήγηση. Πρέπει να επισημανθεί ότι απαι-

τείται μεγάλη προσοχή όταν οι εν λόγω ουσίες συγχορη-

γούνται με άλλα φάρμακα που συνεπάγονται παρόμοιες 

ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές (π.χ. η τερφεναδίνη) 

ή αναστέλλουν τη λειτουργία του ηπατικού κυτοχρώματος 

CYΡ3A4. Από τις κινολόνες και ιδιαίτερα τις φλουοροκι-

νολόνες, η σπαρφλοξασίνη και η γραπαφλοξασίνη λόγω 

αποκλεισμού των διαύλων του καλίου (ΙΚr) παρατείνουν 

το διάστημα QT και ενδέχεται να προκαλέσουν TdP. Η 

αρρυθμιογόνος δράση τους επιτείνεται όταν συνυπάρχει 

μεγάλη βραδυκαρδία ή έκδηλη υποκαλιαιμία.

5. Διουρητικά. Η αλόγιστη χρήση τους προκαλεί ηλε-

κτρολυτικές διαταραχές και κυρίως υποκαλιαιμία, η ο-

ποία δύναται να οδηγήσει σε αύξηση της διάρκειας του 

διαστήματος QT. Από τα φάρμακα αυτά, για πρόκληση 

ΤdP ενοχοποιείται ιδιαίτερα η ινδαπαμίδη, η δράση της 

οποίας ασκείται πιθανώς μέσω εκλεκτικού αποκλεισμού 

1.
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των ιοντικών διαύλων του καλίου (IKs).

6. Διάφορα. Στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνονται όλες 

οι φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες, πέραν των συνήθων 

ηλεκτροκαρδιογραφικών μεταβολών, παρουσίασαν και 

παθολογική επιμήκυνση του διαστήματος QT και επικίν-

δυνες κοιλιακές αρρυθμίες, μεταξύ των οποίων και TdP. 

Επειδή, όπως είναι ευνόητο, η παρουσίαση όλων είναι α-

δύνατη, θα γίνει εκλεκτική αναφορά τους. Η κετοκοναζό-

λη, αντιμυκητιασικό φάρμακο, αναστέλλει τη λειτουργία 

του κυτοχρώματος 450CYP3A4 και συγχρόνως αποκλείει 

τους ιοντικούς διαύλους του καλίου (IKr). Η πιθανότητα εμ-

φάνισης TdP αυξάνεται όταν συγχορηγείται με άλλα φάρ-

μακα παρόμοιας δράσης, όπως π.χ. με την τερφεναδίνη. 

Η κετανσερίνη, φάρμακο για τη θεραπεία της αρτηριακής 

υπέρτασης και της διαλείπουσας χωλότητας, αναστέλλει 

τους διαύλους των ιόντων καλίου (IKr). Η χορήγησή της 

σε ασθενείς με βραδυκαρδία ή διαταραχές της κολπο-

κοιλιακής αγωγής ή υποκαλιαιμία προκαλεί μεγαλύτερη 

παράταση του διαστήματος QT και αυξάνει την πιθανότη-

τα έκλυσης TdP. Η σιντεναφίλη προκαλεί επιμήκυνση της 

διάρκειας κοιλιακής επαναπόλωσης μέσω αποκλεισμού 

των ιοντικών διαύλων του καλίου (IKr). Η πενταμιδίνη, 

χρησιμοποιούμενη για τη θεραπεία της λοίμωξης από 

πνευμονοκύστη carinii, και το ανθελονοσιακό φάρμακο 

αλοφαντρίνη αυξάνουν τη διάρκεια του διαστήματος QT 

και κατ᾽ επέκταση τον κίνδυνο εμφάνισης TdP. Η σακου-

ιναβίρη, αντιρετροϊκό φαρμακευτικό προϊόν, παρατείνει 

τη διάρκεια του διαστήματος QT και απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή όταν συγχορηγείται με ουσίες που αυξάνουν την 

πυκνότητά της στο πλάσμα. Τέλος, η χορήγηση του τριο-

ξειδίου του αρσενικού σε ασθενείς με προμυελοκυτταρική 

λευχαιμία δύναται να παρατείνει τη διάρκεια της κοιλιακής 

επαναπόλωσης και να επισυμβεί θανατηφόρος αρρυθμία.

Πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση
Η ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση των ασθενών 

οι οποίοι τελούν υπό οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή 

είναι επιβεβλημένη για την πρόληψη ÇεπικίνδυνηςÈ πα-

ράτασης των διαστημάτων QT και QTC. Εν προκειμένω, 

αξιόλογη βοήθεια παρέχουν τα μηχανήματα τα οποία 

έχουν τη δυνατότητα αυτόματου προσδιορισμού των εν 

λόγω ηλεκτροκαρδιογραφικών παραμέτρων. 

Κάθε μεταβολή της μορφολογίας του κοιλιακού επάρμα-

τος Τ ή η εμφάνιση κύματος U θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη και να αξιολογούνται ανάλογα. 

Επί διαπίστωσης ηλεκτροκαρδιογραφικής μεταβολής, 

πρώτο θεραπευτικό μέλημα είναι η διακοπή της χορηγού-

μενης ουσίας και ο ακριβής καθορισμός της διάρκειας της 

κοιλιακής επαναπόλωσης. Διάστημα QT>500 ms απαιτεί 

άμεση διακοπή της λήψης του φαρμάκου.

Η ενδοφλέβια χορήγηση μαγνησίου έχει αποδειχθεί 

αποτελεσματική για την καταστολή της TdΡ και την πρό-

ληψη των υποτροπών της, ενώ συγχρόνως επιβάλλεται 

διόρθωση πιθανής ηλεκτρολυτικής διαταραχής.

Η αύξηση της καρδιακής συχνότητας με ενδοφλέβια 

έγχυση ατροπίνης ή ισοπροτερενόλης ή κατόπιν κολπικής 

ή διεστιακής προσωρινής βηματοδότησης (περίπου 100 

σφίξεις ανά λεπτό) ελαττώνει τη διάρκεια του αυξημένου 

μυοκαρδιακού κυτταρικού δυναμικού ενεργείας και συνή-

θως καταστέλλει την TdP.

Τέλος, επιβάλλεται, όταν αυτό είναι εφικτό, η αποκατά-

σταση ή η βελτίωση των παθολογικών καταστάσεων που 

ευνοούν την εκδήλωση των ÇαρρυθμιολογικώνÈ παρενερ-

γειών των διαφόρων φαρμάκων.

Abstract
Mallios CD. Drug induced prologation of the QT interval. Iatrika Analekta 2011, 3:412-415

Disorders of the cardiac voltage-dependent sodium (INa) and potassium (IΚs, IKr) channels (channelopathy) cause 

the prologation of the QT interval in the electrocardiogram. Drug discontinuation must be considered if prologation 

of the QTC interval more than 500 ms appears, because there is danger of Torsades de pointe arrhythmia. In the 

following we describe the most common non cardilogical drugs that may cause prologation of the QT interval. 
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The latest in chronic HBV & HCV treatment

Chronic HCV infection 
Careful documentation is essential in determining the op-

timal course of therapy for an individual patient. The first 

key event (figure 1) is whether a rapid virological response 

(RVR) is obtained with a negative HCV RNA at 4 weeks. 

Seen in around 20% only of genotype I infections, frequen-

cies are considerably higher with genotype II and III. A RVR 

predicts an 80% - 90% chance of obtaining a sustained 

virological response (SVR) which is the ultimate goal of 

treatment. The next key measurement is at 12 weeks - 

early virological response (EVR). A complete EVR with RNA 

negativity is also highly predictive of an SVR whereas with 

a partial EVR will achieve this. No response makes later 

clearance of the virus very unlikely and in clinical practice 

is usually taken as an indication for discontinuing therapy. 

Slow and non-responders with either some or no reduc-

tion in viral load at 24 weeks are also important to define 

as even a partial response to antiviral therapy may lead to 

improvement in histological appearances and to reduced 

frequency in later life of HCC1.

Being able to confidently predict the chances of obtain-

ing an SVR before starting on treatment would represent 

a major advance. Distinct gene signatures in liver tissue 

and blood have been reported and there are many papers 

currently on IL-28B gene polymorphisms involved in regula-

tion of the host᾽s innate immune responses. The chances 

of an SVR are much higher for the CC genotype than for 

CT and TT genotypes (figure 2)2. Response rates are even 

less with the combination of an unfavourable IL-28B and 

a high serum level of interferon gamma inducible protein 

which interferes with Interferon signalling pathways in the 

liver. How such pre-treatment prediction will fare with the 

higher responses obtainable with the new protease and 

polymerase inhibitor drugs is not yet known.

Whether IFN alpha -2a or 2b is used in the current stand-

ard of care treatment regime marks little difference. What is 

important is an adequate dosage of Ribavirin as this agent 

has a major influence in preventing relapse after cessation 

of treatment. Overall SVR᾽s in genotype I naive patients are 

around 50% - 55%, but when there is a RVR as well as a low 

level of viraemia (<600,000 IU/ml) pre-treatment, SVR᾽s as 

high as 80% can be obtained and the period of treatment 

shortened from 48 to 24 weeks. Similarly for genotypes II 

and III - when overall SVR᾽s are higher at 70% - 90%, when 

an RVR is obtained, treatment can be shortened from 24 

weeks to 12 weeks. If risk factors for impaired respon-

siveness, namely, obesity and severe fibrosis/cirrhosis are 

present, the duration of the first course of treatment should 

be extended from 24 to 48 weeks. For slow responders ex-

tending the duration of treatment from 48 to 72 weeks gave 

a substantial increase in SVR from 19% to 38% consequent 

on a marked reduction in relapses from 59% to 20%3.

A difficult question is whether retreatment is of value 

in genotype I non-responders or relapsers. Identifiable 

reasons for the initial failure of treatment may be correct-

able such as inadequate Ribavirin dosage and interruptions 

Roger Williams, CBE 
The Institute of Hepatology, London, The Foundation for Liver Research
r.williams@researchinliver.org.uk

Figure 1 Key measurements in assessment of viral response  

Rapid Virological Response (RVR) At 4 wks RNA-ve

Early Virological Response (EVR) At 12 wks

- Complete RNA-ve

- Partial >2 log10  reduction

End of treatment response (ETR) At 24/48 wks RNA-ve

Sustained Virological Response (SVR) 6/12 after end of treatment

Slow responder At 24 wks >2 log10 reduction

Non-responder At 24 wks no reduction

Fig. 1.  Key measurements in assessment of viral response.
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in therapy. Weight reduction in the obese should be at-

tempted but is often difficult to achieve and in one trial of 

subjects weighing >85kg, increasing the dose of Ribavirin 

to 1600mg daily gave an improvement in SVR of 28% to 

47%4. In the EPIC 3 retreatment trial, SVR᾽s were 38% for 

the relapsers and 14% for non-responders5. In the REPEAT 

trial, treatment duration was extended from 48 - 72 weeks 

with a doubling of SVR in non-responders - 8% to 16%6. 

Both the EPIC 3 and the REPEAT trials had a high percent-

age of cirrhotics - the hardest to treat category which em-

phasises the need for early diagnosis and treatment. Both 

trials showed that further treatment was pointless if there 

was no EVR at 12 weeks.

The new potent antiviral drugs, namely, Telaprevir and 

Boceprevir specifically inhibit protease activity of the virus. 

Phase 3 trials have now been completed and mid 2011 is 

the projected date for release onto the market. Early tri-

als of Telaprevir as monotherapy showed that a rapid fall 

in viral titre over the first week was followed by a high 

breakthrough rate from development of viral resistance. 

Figure 2
Personalised prediction of response: 

to anti-HCV therapy Interleukin 28β gene and Interferon-ƴ inducible protein

Certain polymorphisms of IL 28β associated with SVR through regulation of innate immune response

High IP 10 impairs antiviral effect by interfering with IFN signalling pathways

IL 28β genotype

CC CT TT

SVR for entire cohort (n) 68% 36% 32%

SVR for IP-10 <600 pg/ml (n) 70% 44% 40%

SVR for IP-10 >600 pg/ml (n) 61% 19% 17%

(Darling JM, et al. Hepatology. 2010; 52 (4) Supp1: 128A)

Figure 3  |  Telaprevir with Peginterferon & Ribavirin for chronic HCV Genotype 1 infection

(McHutchison JG, et al. N Engl J Med. 2009 30; 360(18): 1827-38)
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Fig. 3.  Telaprevir with Peginterferon & Ribavirin for chronic HCV Genotype 1 infection.

Fig. 2.  Personalised prediction of response: to anti-HCV therapy Interleukin 28β gene and Interferon-ƴ inducible protein.
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This could be prevented by giving additional PegIFN and 

Ribavirin with Telaprevir being discontinued after 12 weeks 

and the PegIFN/Ribavirin continued for a further 12 weeks 

(figure 3). The phase 2b PROVE trials of this triple therapy 

regime in genotype I naive subjects showed over 80% 

achieving a RVR giving an SVR rate of 61% at 24 weeks 

versus 41% in the control arm of PegIFN/Ribavirin given 

for 48 weeks. Breakthrough and relapse rates were low7. 

Thus not only is a higher SVR obtainable with Telaprevir 

but treatment duration is shortened. In the PROVE 3 trial of 

non-responders and prior relapsers, SVR᾽s of 39% and 69% 

were obtained compared with 9% and 20% respectively in 

control arms. Viral breakthrough in the non responders was 

high at 22% which is not surprising as these patients were 

essentially on Telaprevir monotherapy. Side-effects of rash 

and anaemia lead to a discontinuation rate for severe ad-

verse events of around 20%. The drug in tds dosage has to 

be given at exactly 8 hour intervals and as it is metabolised 

through the P450 enzyme system, drug interactions may 

occur with the commonly used statins.

Boceprevir similarly has significant side effects including 

anaemia requiring Epoetin support, gastrointestinal dis-

turbances and unpleasant taste in the mouth (dysgeusia) 

with discontinuation of therapy in around 25% of cases. 

In contrast to Telaprevir, the drug is started after a lead 

in period of Peg IFN/Ribavirin for 4 weeks. By obtaining 

steady state concentrations prior to the start of Boceprevir, 

the emergence of resistant mutations to the drug is reduced. 

Depending on level of RNA reduction during the lead in 

period, Boceprevir is given for a further 24 or 44 weeks 

along with PegIFN/Ribavirin. In the Sprint-I phase 2 study, 

the SVR was nearly double that in the control arm - 75% 

vs 39%8. With a RVR - achieved in nearly two thirds of the 

cases, the SVR was 82% and treatment duration shortened.

There is progress too in what we are all hoping for, name-

ly, an antiviral regime without Interferon and based on oral 

medication only. Gane et al, reported at the AASLD Meeting 

in 2009 that combining the protease inhibitor drug Dano-

previr with a polymerase inhibitor R7128 resulted in rapid 

viral suppression over 14 days without the emergence of 

no cirrhosis compensated cirrhosis decompensated cirrhosis

Figure 4  |  Efficacy of antiviral agents in HBeAg +ve CHB

(Chee GM, et al. In: Clinical Dilemmas in Viral Liver Disease. Graham R. Foster, K. Rajender Reddy, Eds. Blackwell Publishing Ltd, UK. 2010; 188-191) 

Adefovir

Peginterferon

Interferon

Lamivudine
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Fig. 4.  Efficacy of antiviral agents in HBeAg +ve CHB.
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resistance to either compound, and confirmatory results of 

this approach were published recently9. Targeting different 

steps of viral replication concurrently, as we have learnt 

from HIV infection, may prevent or delay the emergence 

of drug resistance.

Chronic HBV infection
Controlling viral replication, as with chronic HCV infection 

can lead to remarkable improvement in histological appear-

ances and long-term survival. Much of present day man-

agement is directed to the selection of most appropriate 

antiviral agent based on a better appreciation of the natural 

history of the infection, particularly of HBeAg+ve and -ve 

CHB and of the inactive carrier state.

Most of the patients who undergo HBeAg seroconversa-

tion with appearance of anti-HBeAg in the serum at the end 

of the immune clearance phase become inactive carriers 

with a good long-term prognosis. Serum transaminases 

are only minimally elevated and HBV DNA titres are either 

undetectable or <2,000 IU/ml. In the past inactive carri-

ers were referred to as healthy carriers which erroneously 

implies a durable absence of HBV replication and of the po-

tential for disease development. In fact, the inactive carrier 

state is a potentially dynamic phase with the capacity for 

reversion to HBeAg +ve CHB or more frequently to HBeAg 

-ve CHB in which viral replication occurs in the absence 

of HBeAg as a result of mutations in the pre-core and/or 

co-promoter regions10, 11. These mutations are seen most 

characteristically with genotype D infections which explains 

the high incidence of this type of HBV disease in Greece 

and in other parts of the Mediterranean area. A long-term 

outcome study of chronic HBV in 70 Caucasian patients 

showed that 61 (87%) underwent spontaneous serocon-

version. Twenty five year survival probability was 40% in 

patients persistently HBeAg +ve, 50% in HBeAg -ve CHB 

and 95% in inactive carriers12.

For the safe categorisation of a patient as an inactive 

carrier, monitoring of serum transaminase & HBV DNA tire 

should be carried out at 3 monthly intervals for the first 

year and thereafter at 6 monthly intervals. Non-invasive 

no cirrhosis compensated cirrhosis decompensated cirrhosis

Figure 5  |  Risk of HCC during treatment with Nuclosides according to fibrosis stage at start 

(Wiegand J, et al. Semin Liver Dis. 2010 Nov; 30(4):361-77)
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serum markers of disease progression particularly the Fi-

broTest and ActiTest as well as the Fibroscan can provide 

some guidance, but in some cases distinction of an inac-

tive carrier from HBeAg -ve CHB may only be possible on 

liver biopsy. In one study a third of patients with normal 

serum transaminases had significant activity on histological 

examination13, and in another, two of nine cases in whom 

DNA levels were <2,000 IU/ml were found to have active 

liver disease14.

The percentage of HBeAg +ve CHB patients in whom 

HBV DNA levels were brought to negativity over 12 

months of treatment by a number of the licensed agents 

now available for controlling viral replication is shown in 

(figure 4)15. Lamivudine though effective and relatively 

cheap is, unfortunately, associated with a high level of 

viral resistance. Adefovir also induces resistance and is 

not so effective in terms of HBV DNA suppression. The 

two most recently introduced agents, namely, Entecavir 

and Tenofovir are highly effective with a low induced viral 

resistance rate and are now the preferred agents for use 

in treatment of naive subjects. Both agents have a good 

safety profile though Tenofovir is potentially nephrotoxic 

and dosage has to be reduced in patients with renal im-

pairment. Proponents of the use of Pegylated Interferon 

point to it as the agent which gives the highest and most 

sustainable seroconversion rate with a defined 12 month 

period of treatment. But this still leaves 70% of patients to 

go on to long-term treatment with oral agents. For those 

patients who have developed resistance to Lamivudine, 

the addition of Adefovir gives a satisfactory reduction 

in HBV DNA, although longer term the patient is better 

switched to Tenofovir. Entecavir should not be used as 

there is cross resistance with Lamivudine. Patients with 

resistance to Adefovir should preferentially go on to En-

tecavir as efficacy is reduced with Tenofovir which has a 

similar molecular structure to Adefovir.

Reduction and loss of HBsAg with the appearance of 

anti-HBs is the ultimate goal of antiviral therapy and cur-

rently there is interest in the additional value given by 

monitoring HBsAg level, now that a low cost automated 

technique for quantitative measurement is available16. 

HBsAg titre is correlated with that of HBV DNA and int-

rahepatic cccDNA levels, but only in the early phases of 

infection and in genotype D and not A. In HBeAg +ve CHB, 

low levels of HBsAg (<1000 IU/ml) are indicative of dura-

ble DNA suppression and in HBeAg -ve CHB, levels can be 

used for the identification of individuals likely to reactivate. 

Loss of quantifiable HBsAg may also prove to be the best 

marker for attempting to stop Tenofovir and Entecavir after 

long-term use.

Even if HBV DNA is effectively suppressed, HCC can still 

develop particularly in the decompensated cirrhotic group 

as shown recently in a long-term follow-up study from 

Greece (figure 5)17. Whereas the number of transplants 

for end-stage liver disease from hepatitis B in the USA de-

creased by 47% over 7 years reflecting the excellent control 

of inflammatory disease by antiviral treatment, the number 

being transplanted for HBV associated HCC increased by 

72%18. Surveillance for HCC, therefore, remains an impor-

tant part of long-term management.
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Εμβόλιο της γρίπης
Οι επερχόμενες εξελίξεις

Η πρόσφατη επιδημία της γρίπης στη χώρα μας στοίχισε 

πολλές ανθρώπινες ζωές και συνοδεύτηκε για άλλη μία 

φορά από σύγχυση για τις δυνατότητες και τους περιορι-

σμούς της εφαρμογής ενός αποτελεσματικού προγράμμα-

τος εμβολιασμού του πληθυσμού. Το παρόν άρθρο πα-

ραθέτει στοιχεία που πιθανόν να απαντήσουν σε συχνά 

ερωτήματα για το εμβόλιο της γρίπης και περιλαμβάνει 

μια μικρή αναφορά για το ποιο μπορεί να είναι το μέλλον 

γι᾽ αυτό.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εκτιμά ότι κάθε χρό-

νο 1 δισεκατομμύριο άτομα προσβάλλονται από γρίπη, 

από τα οποία τα 3 - 5 εκατομμύρια θα νοσήσουν βαριά 

και 300.000 - 500.000 θα πεθάνουν. Η εφαρμογή ενός 

προγράμματος εμβολιασμού αποτελεί τον πλέον αποτε-

λεσματικό τρόπο για την πρόληψη και τον έλεγχο μιας 

επιδημίας γρίπης.

Το γονιδίωμα του ιού της γρίπης περιλαμβάνει 8 μονό-

κλωνα τμήματα RNA, τα οποία κωδικοποιούν 11 πρωτε-

ΐνες (εικόνα 1). Υπάρχουν τρεις τύποι του ιού της γρίπης, 

ο Α, ο Β και ο C. Από αυτούς οι δύο πρώτοι ευθύνονται 

για τις ετήσιες επιδημίες στον άνθρωπο. Ένα βασικό βι-

ολογικό χαρακτηριστικό του ιού της γρίπης είναι η μει-

ωμένη πιστότητα αντιγραφής της πολυμεράσης του, με 

αποτέλεσμα τη συσσώρευση γενετικών μεταλλάξεων 

στις μείζονες επιφανειακές πρωτεΐνες του, κυρίως στην 

αιμοσυγκολλητίνη (Hemagglutinin - HA), και σε μικρό-

τερο βαθμό στη νευραμινιδάση (Neuraminidase - NA). 

Η αντιγονική αυτή παρέκκλιση (antigenic drift) της ΗΑ 

ανανεώνει την ευαισθησία μας στον ιό κάθε χρόνο και 

αποτελεί τη βάση για τον συχνό επαναπροσδιορισμό των 

στελεχών που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο της εποχι-

κής γρίπης, γιατί η προστασία από τη φυσική λοίμωξη 

επάγεται κυρίως μέσω αντισωμάτων έναντι της ΗΑ στον 

ορό και στους βλεννογόνους.

Ενίοτε ένα τελείως νέο στέλεχος ιού μπορεί να προκύ-

ψει μέσα από το γενετικό ανακάτεμα των τμημάτων RNA 

δύο ή περισσότερων στελεχών, τα οποία προσβάλλουν το 

ίδιο άτομο ή ζώο. Η αντιγονική αυτή μεταβολή (antigenic 

shift) μπορεί να οδηγήσει σε πανδημία εάν οι άνθρωποι 

δεν διαθέτουν αντισώματα έναντι της ΗΑ του στελέχους 

που προκύπτει, όπως συνέβη με το Η1Ν1 στέλεχος του 

ιού το 2009.

Τα εμβόλια της εποχικής γρίπης είναι τριδύναμα. Περι-

λαμβάνουν τρία στελέχη ιών (ή τις ΗΑ πρωτεΐνες τους), 

ένα γρίπης Α Η3Ν2, ένα γρίπης Α Η1Ν1 και ένα γρίπης 

Β, που θεωρούνται τα πλέον πιθανά να προκαλέσουν 

την επόμενη εποχική επιδημία γρίπης. Τα στελέχη για 

το βόρειο ημισφαίριο επιλέγονται τον Φεβρουάριο της 

προηγούμενης χρονιάς. Η παρασκευή του εμβολίου που 

περιλαμβάνει αδρανοποιημένο ιό ξεκινά με τη δημιουρ-

γία στελεχών αναφοράς, δηλαδή υβριδικών στελεχών τα 

οποία περιλαμβάνουν τα ΗΑ και ΝΑ γονίδια των επιλεγ-

μένων στελεχών, συνδυασμένα με γονίδια ενός εργαστη-

ριακού στελέχους προσαρμοσμένου να αναπτύσσεται σε 

εμβρυοφόρα αβγά όρνιθας. Η διαδικασία αυτή μπορεί 

να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ή και παραπάνω αν το 

υβριδικό στέλεχος αναπτύσσεται βραδέως και να χρεια-

στεί αρκετές ανακαλλιέργειες προκειμένου να αναπτυχθεί 

καλύτερα στα αβγά. Τεχνικές μοριακής βιολογίας, οι ο-

ποίες πρόσφατα άρχισαν να εφαρμόζονται, φαίνεται πως 

θα μικρύνουν κατά πολύ τον απαιτούμενο χρόνο της όλης 

διαδικασίας. Τα καινούργια εμβόλια διατίθενται στην αρχή 

του φθινοπώρου, πριν από την κορύφωση της εποχικής 

γρίπης που συνήθως γίνεται μετά τον Δεκέμβριο.

Εμμανουήλ Δ. Παπαδάκης, 
Ειδικός Παθολόγος, ΥΓΕΙΑ
e.papadakis@hygeia.gr

Εικ. 1.  Σχηματική απεικόνιση του ιού της γρίπης. ΗΑ - Αιμοσυγκολ-
λητίνη, ΝΑ - Νευραμινιδάση (τροποποιημένο από N Engl J Med 
2010; 363:2.036 - 2.044).

Ο ιός της γρίπης
ΗΑ

ΝΑ

Λιπιδιακή 
Διπλοστοιβάδα
Μ1 Δομική 
Πρωτεΐνη

Μ2 Δίαυλος 
Ιόντων
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Έτσι, όταν την άνοιξη του 2009 αναγνωρίστηκε το νέο 

στέλεχος H1N1, η διαδικασία της παραγωγής του εμβολί-

ου για την εποχική γρίπη 2009 - 2010 είχε ήδη ξεκινήσει. 

Με δεδομένη την τότε ασάφεια για την έκταση του φαινο-

μένου, αποφασίστηκε η συνέχιση της παραγωγής του εμ-

βολίου για την εποχική γρίπη και να ξεκινήσει ξεχωριστή 

παρασκευή εμβολίου έναντι του καινούργιου στελέχους. 

Η φτωχή ανάπτυξη του στελέχους αναφοράς για τον Η1Ν1 

στα αβγά επέτεινε τη δυσκολία στην ταχεία παραγωγή 

επαρκών δόσεων εμβολίου.

Η χρήση ανοσοενισχυτικών (adjuvants) αποτελεί ένα 

ακόμα θέμα έντονης αντιπαράθεσης. Τα ανοσοενισχυτι-

κά ενισχύουν την ανοσιακή απάντηση σε ένα αντιγόνο, 

ευοδώνοντας την παρουσία του στα κύτταρα του ανοσο-

ποιητικού συστήματος καθώς και στην προσέλκυσή τους 

στην περιοχή εναπόθεσης του αντιγόνου. Στα εμβόλια της 

γρίπης μειώνουν τη δόση του αντιγόνου που απαιτείται 

για την επαγωγή επαρκούς ανοσιακής απάντησης. Στο εμ-

βόλιο της πανδημικής γρίπης το 2009 χρησιμοποιήθηκαν 

ανοσοενισχυτικά με βάση το σκουαλένιο, ένα φυσικό εν-

διάμεσο προϊόν στην οδό μεταβολισμού της χοληστερόλης 

(MF59), και το φωσφορικό αργύλιο. Στα φετινά εμβόλια 

γρίπης δεν περιλαμβάνεται ανοσοενισχυτικό.

Η χρήση thiomersal thiosalicylate ως συντηρητικού σε 

φιαλίδια πολλαπλών δόσεων στο εμβόλιο πανδημικής γρί-

πης το 2009 προκάλεσε επίσης σκεπτικισμό, λόγω της 

περιεκτικότητάς του σε υδράργυρο. Η ποσότητα αυτή ό-

μως είναι πολύ μικρή και κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια 

ασφαλείας. Τα φετινά εμβόλια γρίπης δεν περιλαμβάνουν 

thiomersal thiosalicylate.

Είναι προφανές ότι τα εμβόλια για τη γρίπη που είναι δι-

αθέσιμα σήμερα έχουν αρκετά σύνθετες και χρονοβόρες 

διαδικασίες παρασκευής, οι οποίες δεν μπορούν πάντα να 

συμβαδίσουν με την ταχύτητα εξάπλωσης μιας πανδημίας 

γρίπης. Γίνονται συνεχείς ερευνητικές προσπάθειες για 

την ταχύτερη και αποδοτικότερη παρασκευή τους.

Η χρήση εμβρυοφόρων αβγών όρνιθας καθιστά την όλη 

διαδικασία επισφαλή, στο ενδεχόμενο μεγάλης επιζωο-

τίας, που θα μειώσει δραματικά τη δυνατότητα για μεγι-

στοποίηση της παραγωγής. Γίνονται προσπάθειες και ε-

πενδύονται σημαντικά κεφάλαια στο να χρησιμοποιηθούν 

ως υπόστρωμα κυτταρικές καλλιέργειες από θηλαστικά, 

αποφεύγοντας την ανάγκη δημιουργίας αναπτυσσόμενου 

σε αβγά υβριδικού στελέχους. Η έρευνα στον τομέα αυτόν 

βρίσκεται ακόμα σε προκλινικό στάδιο.

Η έρευνα για την παρασκευή εμβολίων προσανατολίζε-

ται στη χρήση τεχνικών ανασυνδυασμένου DNA για την 

εξάλειψη της ανάγκης χειρισμών με παθογόνους ιούς ή 

της προσαρμογής των ιών σε αβγά ή κυτταροκαλλιέργειες.

Μια τέτοια προσέγγιση περιλαμβάνει τη χρήση ανασυν-

δυασμένων πρωτεϊνών. Μόλις επιλεγούν τα στελέχη τα 

οποία θα περιλαμβάνονται στο εμβόλιο, τα γονίδια που 

κωδικοποιούν την ΗΑ κλωνοποιούνται σε ιούς baculovirus, 

οι οποίοι στη συνέχεια προσβάλλουν κύτταρα εντόμων. 

Τα τελευταία εκφράζουν τις ΗΑ πρωτεΐνες από τα οποία 

λαμβάνονται στην κεκαθαρμένη τους μορφή για την πα-

ρασκευή του εμβολίου. Η ασφάλεια, η πρόκληση ανοσι-

ακής απάντησης και η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου 

Εικ. 2.  Νεότερες προσεγγίσεις στην παρασκευή εμβολίων γρίπης. Χρήση ανασυνδυασμέ-
νων πρωτεϊνών (2α), προσομοιαζόντων σε ιούς σωματιδίων (2β), ιικών οχημάτων (2γ) και 
τροποποιημένων πλασμιδίων (2δ). ΗΑ - Αιμοσυγκολλητίνη, ΝΑ - Νευραμινιδάση (τροποποι-
ημένο από N Engl J Med 2010; 363:2.036 - 2.044).
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ΝΑ
ΝΑ

Μ1

ΗΑ

2α. 2β.

2γ.

2δ.

Γονίδια του ιού 
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γρίπης

Οχήματα

Κυτταροκαλλιέργειες

Προσομοιάζοντα 
στη γρίπη σωματίδια

Όχημα
π.χ. Baculovirus

Κυτταροκαλλιέργειες

Συλλογή πρωτεϊνών 
και λήψη τους 

σε καθαρή μορφή

Ανασυνδυασμένη ΗΑ 
πρωτεΐνη

ΗΑ

ΝΑ

Μ1

Ιικό όχημα
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εμβολίου ήδη έχουν δοκιμαστεί και έχει ήδη υποβληθεί 

αίτηση στο FDA (Food and Drug Administration) για τη 

χρήση σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών για την εποχική 

γρίπη (εικόνα 2α).

Μία άλλη πολλά υποσχόμενη προσέγγιση είναι η χρή-

ση μη λοιμογόνων σωματιδίων προσομοιάζοντα σε ιό 

(viruslike particles). Κύτταρα σε καλλιέργειες μολύνονται 

με ανασυνδυασμένους ιούς που εκφράζουν τις ΗΑ, ΝΑ 

ή τη Μ1 δομική πρωτεΐνη του ιού της γρίπης. Οι πρωτε-

ΐνες αυτές απελευθερώνονται στην συνέχεια σε κελύφη 

λιπιδιακής διπλοστοιβάδας από τις κυτταροκαλλιέργειες. 

Ανάλογα πειράματα έχουν φτάσει μέχρι σε φάσης ΙΙ κλινι-

κές μελέτες (εικόνα 2β).

Μια σειρά γενετικά τροποποιημένοι ιοί οι οποίοι δεν 

μπορούν να πολλαπλασιαστούν ή δεν μπορούν να προκα-

λέσουν νόσο αξιολογούνται ως νέοι τρόποι παρουσίασης 

του ιού της γρίπης στο ανοσοποιητικό σύστημα. Περιέχουν 

κλωνοποιημένα γονίδια πρωτεϊνών του ιού της γρίπης. 

Πρώιμες κλινικές δοκιμές αξιολόγησης της ασφάλειας 

και αντιγονικότητας βασισμένων σε αδενοϊούς εμβολίων 

ΗΑ χορηγούμενων ενδορινικά ή από τους στόματος, έχουν 

ολοκληρωθεί ή συνεχίζονται με ενθαρρυντικά αποτελέ-

σματα (εικόνα 2γ).

Έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης σε πειράματα εμβόλια α-

ποτελούμενα από πλασμίδια DNA που κωδικοποιούν την 

ΗΑ ή τη ΝΑ και χορηγούνται ενδομυϊκά. Τα αποτελέσματα 

δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικά (εικόνα 2δ).

Συμπερασματικά, ο ιός της γρίπης αποτελεί μια μείζονα 

πρόκληση για την παγκόσμια υγεία. Η χρήση τεχνικών μο-

ριακής βιολογίας μπορεί στο εγγύς ή στο απώτερο μέλλον 

να ανακουφίσει την παγκόσμια κοινότητα, παρέχοντας α-

ποτελεσματικότερες μεθόδους ενεργητικής ανοσοποίησης.

Abstract
Papadakis ED. Influenza vaccine. Future developments. Iatrika Analekta 2011, 3:422-424

Vaccination against influenza is the primary means of preventing and controlling an influenza outbreak. Current 

limitations in vaccine production, regarding complex and time consuming manufacturing processes, may render 

humans vulnerable in the event of a pandemic. Recombinant DNA techniques may offer the solution providing 

compressed production times and more efficient vaccine-production technologies.

Bιβλιογραφία

1. Lambert LC, Fauci AS MD. Influenza Vaccines for the Future. N Engl J Med 2010; 363:2.036 - 2.044.
2. Johansen K, Nicoll A, Ciancio BC, Kramarz P. Pandemic influenza A(H1N1) 2009 vaccines in the European Union. Euro Surveill 2009; 

14:19.361.

Εμβόλιο της γρίπης - Οι επερχόμενες εξελίξεις

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 9 | Έτος 2011424



Τα κύτταρα του ομφάλιου λώρου 
ελπίδα για τις εγκεφαλικές βλάβες

Τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος 

και του ομφάλιου λώρου χρησιμοποιούνται την τελευταία 

20ετία για αιματολογικές νόσους. Τα τελευταία χρόνια 

είναι εντυπωσιακή η χρήση των μεσεγχυματικών κυτ-

τάρων του ομφάλιου λώρου στην αναγεννητική ιατρική. 

Τα βλαστοκύτταρα που προέρχονται από το ομφαλοπλα-

κουντιακό αίμα έχουν αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των 

βλαστοκυττάρων των ενηλίκων, αλλά και των εμβρυϊκών 

βλαστοκυττάρων, όπως η νεαρή ηλικία τους (που μειώνει 

τις πιθανότητες απόρριψης έπειτα από μεταμόσχευση), η 

εύκολη συλλογή τους, αλλά και το γεγονός ότι η χρήση 

τους δεν εγείρει ηθικά διλήμματα.

Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο στο International Journal 

of Molecular Sciences, τα κύτταρα του ομφάλιου λώρου 

μελετώνται για να καθοριστούν οι δυνατότητες εφαρμο-

γών τους για νευρολογικές παθήσεις. Οι ως τώρα μελέτες 

δείχνουν πως τα κύτταρα αυτά αυξάνουν την πιθανότη-

τα ανάρρωσης σε νόσους όπως η πλάγια αμυοτροφική 

σκλήρυνση, η Parkinson και η Alzheimer. Επίσης, φαίνε-

ται πως βελτιώνουν την έκβαση της εγκεφαλικής ισχαι-

μίας από αίτια όπως το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, 

η τραυματική βλάβη και οι περιγεννητικές υποξαιμικές 

και ισχαιμικές βλάβες.

Με τη μεταμόσχευση, τα κύτταρα ÇμεταναστεύουνÈ 

στην τραυματισμένη περιοχή του εγκεφάλου και δια-

φοροποιούνται στα αντίστοιχα εγκεφαλικά κύτταρα της 

συγκεκριμένης περιοχής. Έτσι, η περιοχή με τη βλάβη 

μειώνεται και παρουσιάζεται μεγάλη βελτίωση στη λει-

τουργικότητα με μείωση των νευρικών ελλειμμάτων. Μά-

λιστα, η θεραπευτική δυνατότητα παρουσιάστηκε ακόμα 

και στις περιπτώσεις όπου τα κύτταρα χορηγήθηκαν 48 

ώρες μετά τη βλάβη.

Χριστίνα Ανδρουτσοπούλου
Ιατρός, Επιστημονική συνεργάτιδα της Stem-Health Hellas στην Πάτρα
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Το 2005 χρησιμοποιήθηκαν μεσεγχυματικά κύτταρα 

ομφάλιου λώρου για τη θεραπεία μιας 37χρονης με τραυ-

ματισμό της σπονδυλικής στήλης. Έγινε μεταμόσχευση 

των κυττάρων στην τραυματισμένη περιοχή και τα αποτε-

λέσματα έδειξαν αναγέννηση της τραυματισμένης σπον-

δυλικής στήλης στο σημείο τραυματισμού. Η ασθενής 

έδειξε σημαντική βελτίωση στην αισθητικότητα και στην 

κινητικότητα.

Στο Πανεπιστήμιο του Duke γίνονται κλινικές μελέτες 

για την αυτόλογη μεταμόσχευση κυττάρων ομφάλιου 

λώρου σε νεογνά με υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια. 

Στο ίδιο πανεπιστήμιο μελετάται η θεραπεία της εγκε-

φαλικής σπαστικής παράλυσης σε παιδιά με μετάγγιση 

βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος και 

κυττάρων ομφάλιου λώρου. Αυτόλογες μεταμοσχεύσεις 

σε πάνω από 200 παιδιά με εγκεφαλικές βλάβες οδήγη-

σαν σε σημαντική θεραπευτική απόκριση από τα παιδιά, 

σύμφωνα με τους γονείς τους.

Πολλά, βέβαια, μένουν ακόμα να μελετηθούν, αλλά 

τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, ειδικά σε ό,τι 

αφορά τη χορήγηση μετά την οξεία φάση της ισχαιμίας, 

αφού σήμερα είναι γνωστό πως οι εγκεφαλικές βλάβες 

που μπορούν να αντιμετωπιστούν έχουν καλή πρόγνω-

ση μόνο αν γίνει άμεση θεραπευτική παρέμβαση. Οι 

τελευταίες μελέτες, λοιπόν, ανοίγουν νέους δρόμους 

στις θεραπευτικές δυνατότητες του μέλλοντος για τους 

περισσότερους ασθενείς με εγκεφαλικές βλάβες, αν όχι 

για όλους.
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