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▪ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

→ ΚΑΜΜΙΑ



Στατιστικά

▪ Η ακριβής επίπτωσή της δεν είναι γνωστή
▪ Θεωρείται μια από τις κύριες αιτίες θανάτου 

κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στις 
αναπτυγμένες. 

▪ Κάθε χρόνο, στις ΗΠΑ, περίπου 750.000 άνθρωποι 
προσβάλλονται από το κλινικό σύνδρομο της 
σήψης, εκ των οποίων υπολογίζεται ότι οι 215.000
καταλήγουν. 

▪ Δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου εντός της 
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 

▪ Δέκατη συχνότερη αιτία θανάτου γενικώς. 
▪ Το ετήσιο κόστος διαχείρισής της στις ΗΠΑ ξεπερνά 

τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια.





▪ Η σήψη δυστυχώς ακόμη και στις μέρες μας 
δεν έχει έναν απλό ορισμό, παρότι είναι 
απολύτως κατανοητό ότι είναι ένα κλινικό 
σύνδρομο που προκαλείται από λοίμωξη 
προκαλώντας έντονες επιδράσεις σε όλα τα 
συστήματα του οργανισμού. 





Αλλάζοντας τους ορισμούς της σήψης
και της σηπτικής καταπληξίας

▪ Η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενιαίου ορισμού 
για την σήψη έγινε το 1991 

▪ προέκυψε ένας ευρύς ορισμός της σήψης και του 
συνδρόμου συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης 
(Systemic Inflammatory Response Syndrome SIRS)

▪ Το SIRS λοιπόν χαρακτηρίζεται, χωρίς να περιορίζεται 
όμως, σε περισσότερα από ένα από τα ακόλουθα:

➢ θερμοκρασία > 38⁰C ή < 36⁰C

➢ σφύξεις > 90 το λεπτό

➢ αναπνοές > 20 το λεπτό, ή ΡαCΟ2 < 32 mmHg (< 4.3 KPa)

➢ λευκά > 12.000 κύτταρα ανά mm3 ή < 4.000 κύτταρα ανά 
mm3 ή > 10% άωρες μορφές ουδετεροφίλων





ΟΡΙΣΜΟΙ (Έως τώρα)……
▪ Ως σήψη ορίζεται η συστηματική φλεγμονώδης 

απάντηση του ανθρώπινου οργανισμού σε σοβαρή 
λοίμωξη.

▪ Ως βαριά σήψη ορίζεται το σύνδρομο που 
περιλαμβάνει σήψη και Δυσλειτουργία οργάνου, 
υπόταση (δηλαδή, συστολική πίεση < 90 mmHg ) ή 
διαταραχή στη μικροκυκλοφορία - υποαιμάτωση 

▪ Ως σηπτική καταπληξία ορίζεται η βαριά σήψη και 
Υπόταση, που δεν απαντά στη χορήγηση ενδοφλεβίως 
500 ml φυσιολογικού ορού. 

▪ Ως ανθεκτική καταπληξία ορίζεται η ύπαρξη Shock που 
δεν ανταποκρίνεται στη κλασσική θεραπεία (ΕΦ υγρά, 
ινότροπα /αγγειοσυσπαστικά) μέσα σε 1 ώρα.

▪ Σύνδρομο Πολλαπλής Οργανικής Δυσλειτουργίας 
(Multiple Organ Dysfunction Syndrome - MODS) 







▪ Surviving Sepsis Campaign (SSC),
2002

▪ Οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες
εκδόθηκαν το 2004.

▪ Τελευταία αναθεώρηση το 2016









Νεώτερα 

• Η Sepsis-3 task force, (2014, SCCM, ESICM) πρότεινε
νέους ορισμούς της σήψης και της σηπτικής καταπληξίας
βασιζόμενη στις εξελίξεις της επιστημονικής
κατανόησης αυτού του σύνθετου συνδρόμου

• Αυτοί οι ορισμοί εστίασαν στο γεγονός ότι η σήψη είναι
μια πολυπρόσωπη/πολυεπίπεδη απάντηση του
ασθενούς σε λοίμωξη και έχει ως αποτέλεσμα την
δυσλειτουργία των οργάνων

• Έτσι οι νέοι ορισμοί εστιάζουν περισσότερο στην
δυσλειτουργία των οργάνων και την υποάρδευση σε
παρουσία λοίμωξης, παρά στην φλεγμονώδη αντίδραση
(SIRS)



▪ Ο όρος σοβαρή σήψη δεν προτείνεται πλέον,
καθώς είναι δύσκολο να αναγνωριστεί
κλινικά και δεν είναι επιβοηθητικός στην
καθοδήγηση των θεραπευτικών κλινικών
παρεμβάσεων.

▪ Η σηπτική καταπληξία ορίζεται πλέον ως
υποομάδα της σήψης κατά την οποία ο
ασθενής έχει εκσεσημασμένη υποάρδευση
οργάνων.





SOFA
• Η έμφαση που δίνεται στους ορισμούς της S3TF στην

δυσλειτουργία οργάνων που προκαλείται από
λοίμωξη απαιτεί από τον ιατρό μια πιο στοχευμένη
προσέγγισή της, χρησιμοποιώντας πρόσφορα
εργαλεία αξιολόγησης της ανεπάρκειας των
οργάνων.

• Το Sequential Organ Failure Assessment SOFA σκορ
που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται στις ΜΕΘ, είναι
ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο ποσοτικής
αξιολόγησης της βαρύτητας της ανεπάρκειας των
οργάνων καθώς και της εξ αυτής προκύπτουσας
θνητότητας και θνησιμότητας.

• Το SOFA αξιολογεί τις ακόλουθες φυσιολογικές
λειτουργίες: αναπνοή, πήξη, ηπατική λειτουργία,
λειτουργία ΚΝΣ, νεφρική λειτουργία.









The quick SOFA (qSOFA) 

▪ Αποτελεί ένα σύντομο σκορ βαρύτητας το οποίο 
αξιολογεί την δυσλειτουργία των οργάνων και 
εισήχθη προς χρήση από το S3TF

▪ Αξιολογεί τρείς μόνο μεταβλητές: την αρτηριακή 
πίεση, τον ρυθμό της αναπνοής και το επίπεδο 
επικοινωνίας. 

▪ Σε ασθενείς εκτός ΜΕΘ μπορεί να προβλέψει
υψηλότερη θνητότητα και μεγαλύτερη
παραμονή στη ΜΕΘ, αλλά δεν μπορεί από μόνο
του να αποτελέσει πρώιμη προειδοποίηση
σήψης ή να αναγνωρίσει ποιοι ασθενείς πρέπει
να μεταφερθούν στη ΜΕΘ.















Pathogenic, immunologic, and clinical aspects of sepsis – update 2016









SEPSIS 
GUIDELINES



▪ Οι ουσιαστικότερες μεταβολές σε σχέση με τις 
προηγούμενες οδηγίες έχουν να κάνουν με τα 
ακόλουθα:

➢ Πρώιμη αναγνώριση των ασθενών με πιθανή λοίμωξη 
και σήψη.

➢ Ταχεία και επιθετική αναζωογόνηση με υγρά 
(τουλάχιστον 30 ml/kg εντός τριών ωρών από την 
εμφάνιση της υποάρδευσης που σχετίζεται με σήψη)

➢ Συχνή αιμοδυναμική αξιολόγηση της ανταπόκρισης 
του ασθενούς στα χορηγούμενα υγρά

➢ Χορήγηση αντιβιοτικών εντός της 1ης ώρας από την 
υποψία σήψης ή σηπτικής καταπληξίας



ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ (δέσμη 3 και 6 ωρών)
▪ Εντός 3 ωρών από την εμφάνιση

➢ Μέτρηση γαλακτικού

➢ Λήψη καλλιεργειών αίματος

➢ Bolus χορήγηση υγρών με ρυθμό 30 ml/kg
κρυσταλλοειδών επί υπότασης ή τιμών γαλακτικού > 4 
mmol/l

▪ Εντός 6 ωρών από την εμφάνιση

➢ Αν παραμένει η υπόταση παρά την επαρκή χορήγηση 
υγρών (ΜΑΠ< 65 mmHg), σκεφτείτε την προσθήκη 
αγγειοσυσπαστικών

➢ Συχνή επανεκτίμηση της κατάστασης ενδαγγειακού
όγκου και της άρδευσης των ιστών σε αυτούς με 
εμμένουσα υπόταση και/ ή αρχική τιμή γαλακτικού> 4 
mmol/l

➢ Επάνοδος των τιμών γαλακτικού στα φυσιολογικά όρια 



ΤΩΡΑ (δέσμη 1ης ώρας)
▪ Μέτρηση γαλακτικού. Επαναμέτρηση αν η αρχική τιμή είναι > 2 

mmol/l

▪ Λήψη καλλιεργειών αίματος πριν την χορήγηση αντιβιοτικών

▪ Χορήγηση ευρέως φάσματος αντιβιοτικών

▪ Έναρξη ταχείας χορηγήσεως κρυσταλλοειδών με ρυθμό 30ml/kg
επί υποτάσεως ή γαλακτικού > 4 mmol/l

▪ Χορήγηση αγγειοσυσπαστικών αν ο ασθενής παραμένει με 
υπόταση είτε κατά την αναζωογόνηση με υγρά είτε μετά από 
αυτή με στόχο ΜΑΠ> 65 mmHg

▪ Ο «χρόνος μηδέν» ή ο «χρόνος έναρξης» ορίζεται είτε από την 
έναρξη της διαδικασίας αναζωογόνησης στο Τμήμα Επειγόντων 
είτε, αν ο ασθενής βρίσκεται σε άλλο τμήμα του Νοσοκομείου, 
από την στιγμή που εμφανίζονται καταγραφές στο διάγραμμα 
παρακολούθησης με τα στοιχεία σήψης (σοβαρή σήψη με τον 
προηγούμενο ορισμό) ή σηπτικής καταπληξίας 





Η παθοφυσιολογία

η καρδιακή παροχή στο σηπτικό shock είναι 
αυξημένη ενώ οι περιφερικές αντιστάσεις 

είναι μειωμένες 



Septic shock

Vasodilatory shock
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these guidelines are 
not for you, these 

guidelines are not for 
me, No My Friends, 
they are for the non-

expert clinician in 
resource poor 

settings).










