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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Εισαγωγή: Η σήψη αποτελεί παγκοσμίως σημαντική αιτία νοσηρότητας και 

θνητότητας. Είναι αιτία για το 10% των εισαγωγών σε μονάδες εντατικής θεραπείας 

(ΜΕΘ) και το 10-20% της θνητότητας εντός νοσοκομείου. Το ARDS (acute respiratory 

distress syndrome) αποτελεί μια καταστροφική επιπλοκή της σήψης. Η σήψη και το 

ARDS έχουν κοινούς παθογενετικούς μηχανισμούς, που χαρακτηρίζονται από 

φλεγμονή και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία. H σήψη σε αρκετές μελέτες αναφέρεται 

ως το συχνότερο αίτιο του ARDS, αποτελώντας περίπου το 40%. Οι ασθενείς με σήψη 

και ARDS παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά θνητότητας συγκριτικά με ασθενείς με 

ARDS  που οφείλεται σε άλλες αιτίες. Η έγκαιρη αντιμετώπιση της υποκείμενης 

σήψης και η αναγνώριση των ασθενών που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για 

ARDS μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της εμφάνισής του.  

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η αναγνώριση παραγόντων κινδύνου ανάπτυξης 

ARDS σε ασθενείς με σήψη και η συσχέτισή τους με δείκτες έκβασης και πρόγνωσης.  

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια αναδρομική, μονοκεντρική μελέτη καταγραφής, κι 

αφορά σε ασθενείς οι οποίοι εισήχθησαν στην ΜΕΘ ενηλίκων του ΠαΓΝΗ με 

διάγνωση σήψης το χρονικό διάστημα 2015-2018. Έγινε καταγραφή κλινικών, 

εργαστηριακών και αναπνευστικών παραμέτρων και θεραπευτικών παρεμβάσεων 

αυτών των ασθενών. Ως παράγοντες που σχετίζονται με την έκβαση και με την 

ανάπτυξη ARDS μελετήθηκαν το φύλο, ηλικία, συν-νοσηρότητα, αιτία της σήψης, 

δείκτες κλινικής βαρύτητας (APACHE II και SOFA score), αθροιστικό ισοζύγιο υγρών 

1η και 7η ημέρα, PF ratio και γαλακτικό οξύ, και συγκρίθηκαν οι σηπτικοί ασθενείς 

που εμφάνισαν ARDS σε σχέση με αυτούς που δεν εμφάνισαν ARDS. Οι δείκτες 

έκβασης που μελετήθηκαν ήταν η διάρκεια μηχανικού αερισμού, η διάρκεια 

νοσηλείας στη ΜΕΘ και η θνητότητα εντός ΜΕΘ.  

Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν δεδομένα από 114 ασθενείς, η θνητότητα ήταν 40,4% 

(46 στους 114 ασθενείς), ενώ ARDS παρουσίασαν 38 ασθενείς (32,5%). Μετά από 

λογιστική παλίνδρομη ανάλυση, ανεξάρτητοι παράγοντες συσχέτισης σηπτικών 

ασθενών με την θνητότητα ήταν το SOFA score (p=0.016), η διάρκεια μηχανικού 

αερισμού (p=0.003) και το συνολικό ισοζύγιο υγρών την 7η ημέρα (p<0.001). Μετά 
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από ROC Analysis, oι καλύτεροι προγνωστικοί παράγοντες θνητότητας στους 

σηπτικούς ασθενείς ήταν το APACHE II score (AUC 0.711, p<0.001), το SOFA score 

(AUC 0.721, p<0.001), η διάρκεια μηχανικού αερισμού (AUC 0.739, p<0.001), το 

συνολικό ισοζύγιο υγρών την 7η ημέρα (AUC 0.802, p<0.001) καθώς και το γαλακτικό 

οξύ (AUC 0.682, p<0.001). Ανεξάρτητοι παράγοντες συσχέτισης με την ανάπτυξη 

ARDS ήταν η διάρκεια παραμονής στην ΜΕΘ (p=0.006) η θνητότητα (p=0.018), καθώς 

και η αιτία σήψης (0.024), ενώ οι παράγοντες που καλύτερα μπορούσαν να 

προβλέψουν την εμφάνιση ARDS σε σηπτικούς ήταν τα PF ratios της πρώτης και 

δεύτερης ημέρας (PF-D1 AUC 0.768, p<0.001, PF-D2 AUC 0.819, p<0.001), το APACHE 

II score (AUC 0.704, p=0.001), SOFA score (AUC 0.670, p=0.005), κι η διάρκεια 

μηχανικού αερισμού (AUC 0.814, p=0.043). 

Συμπεράσματα: Η διάρκεια παραμονής στην ΜΕΘ, η θνητότητα κι η αιτία της 

σήψης αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες συσχέτισης με το ARDS, ενώ το P/F ratio 

την πρώτη και δεύτερη μέρα, τα APACHE II και SOFA score, κι η διάρκεια μηχανικού 

αερισμού αποτελούν καλούς προγνωστικούς παράγοντες εμφάνισης του συνδρόμου. 

Όσον αφορά στην θνητότητα των ασθενών με σήψη, το SOFA score, η διάρκεια 

μηχανικού αερισμού και το συνολικό ισοζύγιο υγρών την έβδομη ημέρα αποτελούν 

ανεξάρτητους παράγοντες συσχέτισης με την θνητότητα, ενώ τα APACHE II και SOFA 

score, η διάρκεια μηχανικού αερισμού, το συνολικό ισοζύγιο υγρών την έβδομη 

ημέρα και το γαλακτικό οξύ αποτελούν  καλούς προγνωστικούς παράγοντες της 

θνητότητας.  
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SUMMARY 

 

Background: Sepsis is a major cause of morbidity and mortality worldwide. It is the 

cause of 10% of intensive care unit admissions (ICUs) and 10-20% of in-hospital 

mortality. ARDS (acute respiratory distress syndrome) is a devastating complication of 

sepsis. Sepsis and ARDS have common pathogenetic mechanisms, characterized by 

inflammation and endothelial dysfunction. In several studies sepsis is reported to be 

the most common cause of ARDS, accounting for about 40%. Patients with sepsis and 

ARDS have higher mortality rates than patients with ARDS due to other causes. Early 

treatment of underlying sepsis and identification of patients at increased risk for ARDS 

can help reduce its occurrence. 

Objective: The aim of the study was to identify risk factors for ARDS development in 

patients with sepsis, and their association with indicators of outcome and prognosis.  

Methods: This is a retrospective, single center observational  study, enrolling patients 

with sepsis admitted to the adult ICU of University Hospital of Heraklion between 

2015-2018. Clinical, laboratory and respiratory parameters and therapeutic 

interventions of these patients were recorded. Factors related to outcome and ARDS 

development were gender, age, comorbidity, sepsis cause, clinical severity indices 

(APACHE II και SOFA score), accumulative fluid balance of day 1 and 7, and lactic acid. 

Septic patients who developed ARDS were compared with those who did not develop 

ARDS. The outcome indicators studied were duration of mechanical ventilation, the 

ICU length of stay and mortality in the ICU.  

Results: Data were analyzed for  114 patients with sepsis, crude mortality was 40.4% 

(46/114); 38 patients developed ARDS (32.5%). After logistic multiple regression, 

independent factors associated with mortality in septic patients were SOFA score (p = 

0.016), duration of mechanical ventilation (p = 0.003) and overall fluid balance on day 

7 (p <0.001). After ROC Analysis, the best prognostic factors for mortality in septic 

patients were APACHE II score (AUC 0.711, p <0.001), SOFA score (AUC 0.721, p 

<0.001), duration of mechanical ventilation (AUC 0.739, p <0.001). ), overall fluid 

balance on day 7 (AUC 0.802, p <0.001) as well as lactic acid (AUC 0.682, p <0.001). 

Independent factors associated with the development of ARDS were length of stay in 
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the ICU (p = 0.006), mortality (p = 0.018), and cause of sepsis (0.024), while the factors 

that could better predict the development of ARDS in sepsis were P/F ratios on day 1 

and 2 (PF-D1 AUC 0.768, p <0.001, PF-D2 AUC 0.819, p <0.001), APACHE II score (AUC 

0.704, p = 0.001), SOFA score (AUC 0.670, p = 0.005) and duration of mechanical 

ventilation (AUC 0.814, p = 0.043). 

Conclusion: Length of stay in the ICU, mortality and the cause of sepsis are 

independent factors associated with ARDS, while P / F ratio of the first and second 

day, APACHE II and SOFA score, and duration of mechanical ventilation are good 

prognostic factors of the syndrome. Regarding mortality of patients with sepsis, SOFA 

score, duration of mechanical ventilation and overall fluid balance on day 7 are 

independent factors related to mortality, while APACHE II and SOFA score, duration of 

mechanical ventilation, total fluid balance on day 7 and lactic acid are good prognostic 

factors of mortality. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Ορισμοί 
 

1.1.1 Σήψη 
Η σήψη αποτελεί παγκοσμίως σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας. 

Αποτελεί το 10% των εισαγωγών σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και το 10-

20% της θνητότητας εντός νοσοκομείου. (1) Ωστόσο, όπως και σε άλλα σύνδρομα, 

δεν υπάρχει μια διαγνωστική εξέταση με απόλυτη ακρίβεια για την σήψη. (2) 

Στον αρχικό ορισμό του 1991, η σήψη χαρακτηριζόταν ως η συστηματική 

φλεγμονώδης απάντηση του οργανισμού σε κάποια λοίμωξη, η παρουσία δηλαδή 

SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) σε έναν ασθενή με ύποπτη ή 

αποδεδειγμένη λοίμωξη. Όταν η σήψη επιπλέκεται με δυσλειτουργία κάποιου 

οργάνου χαρακτηριζόταν σοβαρή σήψη, ενώ η σηπτική καταπληξία αφορούσε σε 

υπόταση εξαιτίας σήψης, που εμμένει παρά την επαρκή χορήγηση υγρών. (3,4) 

{Πίνακας 1} 

Το 2016  ο νέος ορισμός της σήψης αναφέρεται σε διαταραγμένη απάντηση του 

οργανισμού σε λοίμωξη, που συνοδεύεται από απειλητική για την ζωή δυσλειτουργία 

κάποιου οργάνου. (3,5) Προτάθηκε η χρήση του SOFA (Sequential (sepsis-related) 

Organ Failure Assessment) score για την διάγνωσής της, το οποίο αξιολογεί το 

αναπνευστικό σύστημα, το κεντρικό νευρικό σύστημα, το καρδιαγγειακό σύστημα, 

την ηπατική και νεφρική λειτουργία και την πηκτικότητα του αίματος. Μια αύξηση 

του SOFA score κατά 2 βαθμούς εξαιτίας λοίμωξης σηματοδοτεί δυσλειτουργία 

κάποιου οργάνου και θνητότητα περίπου 10%. Η σηπτική καταπληξία είναι ένα 

υποσύνολο της σήψης που αφορά σε εμμένουσα υπόταση που απαιτεί 

αγγειοσυσπαστικά για διατήρηση της ΜΑΠ (Μέση Αρτηριακή Πίεση) ≥65mmHg και 

τιμή γαλακτικού οξέος στον ορό >2mmol/L (18mg/dL), παρά την επαρκή 

αναζωογόνηση με υγρά , και η θνητότητα αγγίζει το 40%. (3) {Πίνακας 2} 

Το qSOFA (quick SOFA) score είναι ένα γρήγορο κλινικό εργαλείο (screening tool) για 

ανεύρεση ασθενών με πιθανή σήψη, κι αφορά κυρίως στην αξιολόγηση ασθενών 

προνοσοκομειακά ή στα τμήματα επειγόντων περιστατικών κι όχι σε ασθενείς σε  
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Πίνακας 1 Ορισμοί SIRS, σήψης, σοβαρής σήψης και σηπτικής καταπληξίας (4) 

Ορισμός Κριτήρια 

SIRS Τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω 4: 

• θ >38°C ή <36°C 

• Σφύξεις >90/λεπτό 

• Αριθμός αναπνοών >30/λεπτό ή 
PaCO2 <32 mmHg 

• Λευκά αιμοσφαίρια >12000 ή 
<4000 cells/mL ή >10 άωρες 
μορφές 

Σήψη SIRS και επιβεβαιωμένη ή ύποπτη λοίμωξη 

Νεότερος ορισμός: επιβεβαιωμένη ή 
ύποπτη λοίμωξη και συστηματικές 
εκδηλώσεις λοίμωξης (οποιοδήποτε από τα 
SIRS κριτήρια, επιπλέον άλλες πιθανές 
εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνουν αύξηση της 
προκαλσιτονίνης, της CRP, υπεργλυκαιμία 
σε αυτούς χωρίς διαβήτη, επηρεασμένο 
επίπεδο συνείδησης) 

Σοβαρή σήψη Σήψη και ένδειξη δυσλειτουργίας οργάνου: 

• Υποξαιμία (PaO2/FiO2<300) 

•  Οξεία ολιγουρία (διούρηση<0.5 
mL/kg/h για τουλάχιστον 2 ώρες 
παρά την επαρκή χορήγηση υγρών 

• Αύξηση της κρεατινίνης >0.5 mg/dL 

•  Διαταραχές πηκτικότητας 
(INR>1.5, aPTT>60 s, αιμοπετάλια 
<100,000/mL) 

• Ηπατική δυσλειτουργία (αυξημένη 
χολερυθρίνη) 

• Παραλυτικός ειλεός 

• Μειωμένη τριχοειδική 
επαναπλήρωση ή δικτυωτή 
πελλίωση 

 

Σηπτική καταπληξία Σήψη με υπόταση ανθεκτική στην χορήγηση 
υγρών ή αυξημένο γαλακτικό οξύ 

• Ανθεκτική υπόταση που επιμένει 
παρά την αναζωογόνηση με 
ενδοφλέβια υγρά 30ml/kg 

•  Γαλακτικό οξύ >1 mmol/L 
SIRS=Systemic Inflammatory Response Syndrome, θ=θερμοκρασία, PaCO2=Partial Pressure Of Carbon 
Dioxide, CRP=C-reactive protein, PaO2=Partial Pressure Of Oxygen, FiO2=Fraction Of Inspired Oxygen, 
aPTT=activated partial thromboplastin time, INR=international normalized ratio. 
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Πίνακας 2 Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure Assessment Score (3) 

  SCORE 

ΣΥΣΤΗΜΑ 0 1 2 3 4 

Αναπνευστικό 

PaO2/FIO2mmH
g 

 

≥400 

 

<400 

 

<300 

 

<200 (με 

αναπνευστική 
υποστήριξη) 

 

<100 (με 

αναπνευστική 
υποστήριξη) 

Πηκτικότητα 

Αιμοπετάλια, 
×103/μL 

 

≥150 

 

<150 

 

<100 

 

<50 

 

<20 

Ήπαρ 

Χολερυθρίνη 
(mg/dl) 

 

<1.2 

 

1.2-

1.9 

 

2-5.9 

 

6-11.9 

 

>12 

Καρδιαγγειακό ΜΑΠ≥70mmH
g 

ΜΑΠ 
<70 
mmH
g 

Ντοπαμίνη 
<5 
ή 
δοβουταμίν
η 
(οποιαδήποτ
ε δόση) 

Ντοπαμίνη 
5.1-15 
ή επινεφρίνη 
≤0.1 
ή 
νορεπινεφρίν
η ≤0.1 

Ντοπαμίνη 
>15 ή 
επινεφρίνη 
>0.1 ή 
νορεπινεφρίν
η 
>0.1 

ΚΝΣ 

Glasgow Coma 
Scale score 

 

15 

 

13-14 

 

10-12 

 

6-9 

 

<6 

Νεφρική 
λειτουργία 
Κρεατινίνη 

(mg/dl) 
 

Διούρηση 
(ml/d) 

 

 

<1.2 

 

 

1.2-

1.9 

 

 

2-3.4 

 

 

3.5-4.9 

 

 

>5 

   <500 <200 

PaO2=Partial Pressure Of Oxygen, FiO2=Fraction Of Inspired Oxygen 

 

ΜΕΘ. Τα κριτήρια του  qSOFA είναι αριθμός αναπνοών ≥ 22/λεπτό, ΣΑΠ (Συστολική 

Αρτηριακή Πίεση) ≤ 100mmHg, και GCS (Glascow Coma Scale) <15. Η ύπαρξη δύο εκ 

των τριών κριτηρίων υποδηλώνει πως το τεστ είναι θετικό και η πρόγνωση αυτών των 

ασθενών, με πιθανολογούμενη λοίμωξη, είναι δυσμενέστερη. (3) Σε ασθενείς εκτός 

ΜΕΘ, προτάθηκε η χρήση του qSOFA καθώς έχει την μεγαλύτερη προγνωστική αξία 

όσον αφορά στην θνητότητα εντός νοσοκομείου, είναι γρήγορο και δεν απαιτεί 

εργαστηριακά δεδομένα (2). Ωστόσο, έχουν γίνει μελέτες που έχουν αναδείξει 

χαμηλή ευαισθησία κι έχουν αμφισβητήσει την αξία του. (1) 
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Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οδηγίες που αφορούν στην διαχείριση ασθενών με 

σήψη και σηπτική καταπληξία, η θεραπεία αυτών των ασθενών αφορά καταρχήν σε 

αντιμικροβιακή αγωγή, αρχικά εμπειρική θεραπεία με ευρέως φάσματος 

αντιβιοτικά, και σε περίπτωση θετικής καλλιέργειας στοχευμένη αντιβιοτική αγωγή. 

Επιπλέον, συστήνεται η χορήγηση υγρών κι αγγειοσυσπαστικών ή και κορτικοειδών, 

όπου απαιτείται,  με σκοπό την αιμοδυναμική υποστήριξη των ασθενών, καθώς και 

λοιπή υποστηρικτική αγωγή, όπου χρειάζεται (π.χ. μεταγγίσεις, γαστροπροστασία 

κ.α.). Ένα σημαντικό τμήμα της θεραπευτικής αντιμετώπισης αφορά στον μηχανικό 

αερισμό, σε όσες περιπτώσεις υπάρχει ένδειξη, και στις στρατηγικές προστατευτικού 

αερισμού με χαμηλότερες τιμές αναπνεομένου όγκου (Vt), με στόχο την αποφυγή 

ανάπτυξης οξείας βλάβης του πνεύμονα από τον αναπνευστήρα (ventilator-induced 

lung injury-VILI) (5).  

Ωστόσο, μένουν αρκετά ακόμα να διερευνηθούν που αφορούν στους μηχανισμούς 

και την αντιμετώπιση της σήψης. Για παράδειγμα, αμφιλεγόμενη είναι η σύσταση για 

εμπειρική αγωγή με συνδυασμό αντιβιοτικών, όπως επίσης κι η σωστή επιλογή και 

τιτλοποίηση χορήγησης υγρών κι αγγειοσυσπαστικών. Επιπλέον, ο ρόλος του 

προστατευτικού μηχανικού αερισμού σε αυτούς τους ασθενείς που διατρέχουν 

υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης ARDS πρέπει να επιβεβαιωθεί με επιπλέον κλινικές 

μελέτες που θα περιορίζονται σε σηπτικούς ασθενείς. (6) 

 

1.1.2. ARDS 
Το ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome/σύνδρομο οξείας αναπνευστικής 

δυσχέρειας ενηλίκων) χαρακτηρίζεται από οξεία φλεγμονώδη βλάβη του πνεύμονα 

με αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα και απώλεια αεριζόμενου πνευμονικού 

παρεγχύματος. Η διάγνωση του ARDS δεν είναι παθολογοανατομική, και βασίζεται 

αποκλειστικά σε κλινικά κριτήρια. Συχνά υποδιαγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται, με 

θνητότητα που ανέρχεται περίπου στο 40% (7).  

Το ARDS περιγράφηκε πρώτη φορά το 1967. Έκτοτε έγιναν πολλές προσπάθειες να 

ορισθεί επακριβώς, ενώ το 1994 δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά τα κριτήρια της 

Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ομοφωνίας (AECC). Τα κριτήρια αυτά 

όριζαν το ARDS ως την οξεία έναρξη υποξυγοναιμίας (PaO2/FiO2≤200 mmHg), με 

αμφοτερόπλευρες σκιάσεις στην ακτινογραφία θώρακος, και χωρίς ένδειξη 
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υπέρτασης αριστερού κόλπου μετά από κλινική εξέταση ή δεξιό καθετηριασμό όπου 

η πίεση ενσφήνωσης  (PΑWP) έπρεπε να είναι <18mmHg. Επιπλέον εισήγαγε και τον 

όρο της οξείας πνευμονικής βλάβης (acute lung injury-ALI), με παρόμοια κριτήρια με 

αυτά του ARDS, αλλά με λιγότερο σοβαρή υποξυγοναιμία (PaO2/FiO2≤300mmHg). 

(8,9)  

Ωστόσο, το 2012 η Αμερικανική Πνευμονολογική Εταιρεία (ATS) σε συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Ιατρικής (ESICM) και την Εταιρεία Ιατρικής 

Εντατικής Θεραπείας  (SCCM) πρότειναν ένα αναθεωρημένο σύνολο κριτηρίων, που 

στην συνέχεια έλεγξαν την εγκυρότητά του, τον ορισμό του Βερολίνου. Ο ορισμός του 

Βερολίνου, εκτός από εγκυρότητα, χαρακτηρίζεται επιπλέον από ευχρηστία και 

αξιοπιστία. Ορίζει το ARDS ως ένα σύνδρομο οξείας έναρξης, εντός μίας εβδομάδας 

από την έναρξη γνωστού παράγοντα κινδύνου, με αμφοτερόπλευρες σκιάσεις στην 

ακτινογραφία θώρακος κι υποξυγοναιμία με PaO2/FIO2 ≤300mmHg με PEEP ή CPAP 

≥5 cmH2O, η οποία δεν ερμηνεύεται εντελώς από καρδιακή ανεπάρκεια ή 

υπερφόρτωση της κυκλοφορίας με υγρά, χωρίς να συστήνεται δεξιός καθετηριασμός. 

{Πίνακας 3} Η βαρύτητα του ARDS κατατάσσεται σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με το 

βαθμό της υποξυγοναιμίας: το ήπιο ARDS (200mmHg < PaO2/FIO2 ≤300mmHg), το 

μέτριο (100mmHg < PaO2/FIO2 ≤200mmHg), και το σοβαρό (PaO2/FIO2 ≤100mmHg), 

ενώ ο όρος ALI εγκαταλείφθηκε. (8,9) Λόγω των διαφορών που υπάρχουν στο 

συγκεκριμένο σύνδρομο ανάμεσα σε ενήλικες και παιδιά, το PALICC (Pediatric Acute 

Lung Injury Consensus Conference) όρισε κριτήρια για το παιδιατρικό ARDS, τα οποία 

έχουν σημαντικές διαφορές από αυτά του ορισμού του Βερολίνου για τους ενήλικες. 

(10) {Πίνακας 4} 

Οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με ανάπτυξη ARDS είναι πολλοί, με ένα 20% 

περίπου των περιπτώσεων να μην έχουν ξεκάθαρο παράγοντα κινδύνου. Η ύπαρξη 

γενετικής προδιάθεσης για ανάπτυξη του συνδρόμου είναι πιθανή, ωστόσο δεν 

υπάρχει σαφής γενετική σύνδεση. (11) Παράγοντες κινδύνου αποτελούν η σήψη, η 

πνευμονία, η εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου, το τραύμα, το έγκαυμα, η 

πνευμονική θλάση, η παγκρεατίτιδα, η υπερδοσολογία φαρμάκων, οι πολλαπλές 

μεταγγίσεις, ο πνιγμός, το shock μη καρδιογενούς αιτιολογίας, η πνευμονική  
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Πίνακας 3 Ορισμός του Βερολίνου για το ARDS (8) 

ARDS 

Χρόνος έναρξης Εντός 1 εβδομάδος μετά την έναρξη ενός γνωστού παράγοντα 
κινδύνου ή νέα/επιδεινούμενα συμπτώματα από το αναπνευστικό 
σύστημα 

Απεικόνιση 
θώρακος* 

Αμφοτερόπλευρες σκιάσεις που δεν ερμηνεύονται εντελώς ως 
πλευρικές συλλογές, λοβαίες/πνευμονικές ατελεκτασίες ή όζοι 

Αιτία οιδήματος Αναπνευστική ανεπάρκεια που δεν ερμηνεύεται εντελώς εξ αιτίας 
καρδιακής ανεπάρκειας ή υπερφόρτωσης της κυκλοφορίας με 
υγρά 

Βαρύτητα Ήπιο  Μέτριο  Σοβαρό 

Οξυγόνωση** 200<PaO2/FiO2 ≤ 
300 με PEEP ή CPAP 
≥5 cmH2O*** 

100<PaO2/FiO2 ≤ 
200 με PEEP ή CPAP 
≥5 cmH2O 

PaO2/FiO2 <100 με 
PEEP ή CPAP ≥5 
cmH2O 

PaO2=Partial Pressure Of Oxygen, FiO2=Fraction Of Inspired Oxygen, PEEP= Positive End-Expiratory 
Pressure, CPAP=Continuous Positive Airway Pressure 
*Με ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία. ** Σε υψόμετρο >1000 m, διόρθωση ως εξής: [PaO2/FiO2 
× (barometric pressure/760)]. ***Μπορεί να εφαρμόζεται και με μη επεμβατικό αερισμό στο ήπιο 
ARDS. 

 

Πίνακας 4 PALICC κριτήρια για το PARDS (10) 

Ηλικία Αποκλείονται ασθενείς με πνευμονική νόσο που σχετίζεται με 
την περιγεννητική ζωή 

Χρόνος έναρξης Αναπνευστική ανεπάρκεια εντός 1 εβδομάδας από τη γνωστή 
προσβολή 

Αιτία Αναπνευστική ανεπάρκεια που δεν εξηγείται πλήρως από την 
καρδιακή λειτουργία ή υπερφόρτωση υγρών 

Απεικόνιση Νέο ετερόπλευρο ή αμφοτερόπλευρο διήθημα ή διηθήματα 
συμβατά με οξεία πνευμονική παρεγχυματική νόσο 

Οξυγόνωση Διαβάθμιση σοβαρότητας επεμβατικού μηχανικού αερισμού 
είναι όπως ακολουθεί: 

• OI ≥4 και <8 ή OSI ≥5 και <7.5 είναι ήπιο PARDS 

• OI ≥8 και <16 ή OSI ≥7.5 και <12.3 είναι μέτριο PARDS 

• OI ≥16 ή OSI ≥12.3 είναι σοβαρό PARDS 

Οξυγόνωση • Ολοπρόσωπη μάσκα αερισμού δύο επιπέδων ή CPAP 
≥5 cmH2O και 

•  PaO2/FiO2 ≤300 ή SaO2/FiO2 ≤264 
CPAP=Continuous Positive Airway Pressure, FiO2=Fraction of Inspired Oxygen, MAP=Mean Airway 
Pressure, OI=Oxygenation Index (που είναι (MAP Χ FiO2 Χ 100)/PaO2), OSI=Oxygen Saturation Index 
(που είναι (MAP Χ FiO2 Χ 100)/SpO2, με SpO2 ≤97% να απαιτείται για αξιολόγηση), PALICC=Pediatric 
Acute Lung Injury Consensus Conference, PARDS=Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome, 
PaO2=Partial Pressure of Arterial Oxygen, SaO2=Oxygen Saturation; SpO2=Peripheral capillary Oxygen 
Saturation 

 

αγγειίτιδα κ.α. Η σήψη αποτελεί την συχνότερη αιτία κι αφορά περίπου στο 40% των 

περιπτώσεων. (8,11) 
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Από την στιγμή που αναπτυχθεί το σύνδρομο η θεραπεία του είναι υποστηρικτική, 

κυρίως μέσω μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής με στρατηγική προστατευτικού 

αερισμού για τον πνεύμονα, ενώ σε σοβαρή μορφή του συνδρόμου με συνοδό 

ανθεκτική υποξαιμία συστήνεται επιπλέον πρηνής θέση, υψηλή PEEP, χρήση 

νευρομυϊκών αποκλειστών και ενδεχομένως ECMO (12).  

 

1.2 Σήψη και ARDS 
 

Το ARDS αποτελεί μια καταστροφική επιπλοκή της σήψης. Η σήψη και το ARDS έχουν 

κοινούς μηχανισμούς, που χαρακτηρίζονται από φλεγμονή και ενδοθηλιακή 

δυσλειτουργία. (13) Μάλιστα η σήψη σε αρκετές μελέτες φαίνεται να είναι το 

συχνότερο αίτιο, αποτελώντας περίπου το 40% των περιπτώσεων εμφάνισης ARDS. 

Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 6-7% των ασθενών με σήψη θα εμφανίσουν ARDS. 

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι αρκετά μεγαλύτερο και με χειρότερη έκβαση σε 

ασθενείς με σηπτική καταπληξία. Επιπλέον, όταν η σήψη έχει πνευμονική αιτία, η 

ανάπτυξη ARDS είναι συχνότερη, καθώς  οι βλάβες προκαλούνται κι από άμεση κι 

από έμμεση φλεγμονώδη αντίδραση. (11) 

Οι ασθενείς με σήψη και ARDS παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά θνητότητας 

συγκριτικά με ασθενείς με ARDS που οφείλεται σε άλλες αιτίες. Η έγκαιρη 

αντιμετώπιση της υποκείμενης σήψης και η αναγνώριση των ασθενών που 

βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για ARDS μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της 

εμφάνισής του  (13). 

Ένα βασικό μειονέκτημα στον ορισμό του ARDS αποτελεί το γεγονός ότι δεν δίνεται 

έμφαση στην αιτιολογία του. Δεν υπάρχουν θεραπευτικές παρεμβάσεις που να 

εξειδικεύονται αναλόγως της αιτίας του ARDS, κάτι που ενδεχομένως να έχει ως 

αποτέλεσμα μία παρέμβαση που να ωφελεί ασθενείς με ARDS μιας συγκεκριμένης 

αιτιολογίας, να μην ωφελεί ασθενείς με ARDS από άλλη αιτιολογία. (8) 

Οι ασθενείς με σήψη και ARDS αποτελούν έναν σχετικά ομοιογενή πληθυσμό προς 

μελέτη. Η έγκαιρη αναγνώριση των παραγόντων εκείνων που σχετίζονται με 

αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ARDS είναι μείζονος σημασίας για την πρόβλεψη 

της εμφάνισής του και προσπάθεια πρόληψης ανάπτυξης του.  
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1.3 Παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ARDS και με λοιπές 
παραμέτρους έκβασης σε σηπτικούς ασθενείς 
 

Έχουν γίνει αρκετές μελέτες που εξετάζουν τους παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται 

με την ανάπτυξη ARDS καθώς και με άλλες παραμέτρους έκβασης, όπως την 

θνητότητα, σε σηπτικούς ασθενείς. 

Οι μελέτες που αφορούν στις διαφορές στην έκβαση σηπτικών ασθενών όσον αφορά 

στο φύλο, δίνουν διφορούμενα αποτελέσματα. Σε μελέτη που αφορά σε διαφορές 

στην αντιμετώπιση και στην θνητότητα ανάμεσα στα δύο φύλα, διαπιστώθηκε πως 

οι άνδρες έλαβαν ταχύτερα την ενδεικνυόμενη θεραπεία στα επείγοντα, διαφορά 

που δεν ισχύει και για την αντιμετώπισή τους μετά την μεταφορά τους σε μονάδες 

εντατικής θεραπείας. Ωστόσο η μεγαλύτερη θνητότητα που φάνηκε στο γυναικείο 

φύλο, ιδίως σε ηλικία άνω των 50 ετών, δεν οφείλεται σε αυτήν την διαφορά της 

αρχικής αντιμετώπισης. (14)  

Όσον αφορά στα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, τα στοιχεία είναι επίσης 

διφορούμενα. Σε παλαιότερη μελέτη είχε φανεί πως το αυξημένο βάρος συσχετίζεται 

με ανάπτυξη ARDS σε σηπτικούς ασθενείς (15), ενώ πρόσφατα το χαμηλό BMI  (<18.5 

kg/m2) σε ασθενείς με σήψη, όπως και η μεγαλύτερη ηλικία, φαίνεται να συσχετίζεται 

με αυξημένη θνητότητα εντός εξαμήνου ή εντός έτους. (16,17) Επιπλέον, σε 

σηπτικούς ασθενείς, διαπιστώθηκε πως η πρώιμη και όψιμη θνητότητα ήταν 

μικρότερη σε ασθενείς με παχυσαρκία, παρά το γεγονός ότι αυτοί οι ασθενείς 

απαιτούσαν μεγαλύτερη παραμονή σε μηχανικό αερισμό και μεγαλύτερη διάρκεια 

νοσηλείας στην ΜΕΘ και στο νοσοκομείο. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο αν πρόκειται για 

πραγματικό φαινόμενο ή αν οφείλεται στο γεγονός ότι για παράδειγμα οι 

παχύσαρκοι ασθενείς είχαν την τάση να είναι νεότεροι. (17) 

Σε ασθενείς βαρέως πάσχοντες, με παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης ARDS, 

συμπεριλαμβανομένης της σήψης, η επίπτωση του ARDS σχετίζεται με αυξημένη τιμή 

γαλακτικού οξέος στο πλάσμα, με μεταβολική οξέωση, χαμηλότερη τιμή αλβουμίνης 

και αιμοπεταλίων κι υψηλότερη τιμή χολερυθρίνης. (15,18,19) Ειδικότερα, όσον 

αφορά στην τιμή του γαλακτικού οξέος σε ασθενείς με σήψη, έχει φανεί ισχυρή 

συσχέτιση υψηλής τιμής με πρώιμη θνητότητα. (20)  
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Τα συστήματα βαθμονόμησης κλινικής βαρύτητας APACHE II SCORE και SOFA SCORE, 

σχετίζονται ισχυρά με την έκβαση των σηπτικών ασθενών, αλλά και με την ανάπτυξη 

ARDS σε αυτούς (1,18,21) Σε άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς με 

σήψη, φάνηκε ότι τα σκορ ήταν σημαντικά υψηλότερα σε ασθενείς στους οποίους 

απαιτούνταν μηχανικός αερισμός, ενώ δεν υπήρχε σημαντική διαφορά ανάμεσα σε 

επιζώντες και μη-επιζώντες. (22) Όσον αφορά στα ζωτικά σημεία, ο αυξημένος 

αριθμός αναπνοών και σφύξεων κι ο χαμηλός κορεσμός αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο 

σε ασθενείς με σήψη, την ημέρα που επισκέπτονται τα επείγοντα, έχει συσχετιστεί 

με ανάπτυξη ARDS. (18) Επιπλέον, ο χαμηλός λόγος PaO2/FiO2 σχετίζεται ισχυρά με 

την ανάπτυξη ARDS σε βαρέως πάσχοντες γενικώς, κι ειδικότερα σε σηπτικούς 

ασθενείς. (15,19,21) 

Ασθενείς με διάγνωση σήψης, οι οποίοι είναι νυν-καπνιστές, έχουν αυξημένη 

πιθανότητα ανάπτυξης ARDS. (21) Επιπλέον, σε πρόσφατη μελέτη έχει διαπιστωθεί 

αυξημένη όψιμη θνητότητα σε ασθενείς με αιματολογικές-ογκολογικές συν-

νοσηρότητες. (16) Ακόμη, ασθενείς με πνευμονική αιτία σήψης καθώς και ασθενείς 

με αποδεδειγμένη λοίμωξη με θετική καλλιέργεια παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο 

ανάπτυξης ARDS. (16,18) 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μελέτες για τον ρόλο της δεξμεδετομιδίνης σε 

αυτούς τους ασθενείς. Το 2017 σε μελέτη που αξιολόγησε την χρήση του φαρμάκου 

σε σηπτικούς ασθενείς στην ΜΕΘ, δεν φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην 

θνητότητα. (23) Σε πιο πρόσφατη μελέτη ωστόσο, φάνηκε πως η χρήση αυτού του 

φαρμάκου μειώνει την θνητότητα μέσα στην ΜΕΘ και την θνητότητα στις 28 ημέρες, 

ενώ δεν φαίνεται να έχει αποτελεσματικότητα στην διάρκεια μηχανικού αερισμού 

και παραμονής στο νοσοκομείο. (24) Ομοίως, σε πρόσφατη μετα-ανάλυση βρέθηκε 

ότι η δεξμεδετομιδίνη μειώνει την θνητότητα και αυξάνει τις μέρες εκτός 

αναπνευστήρα στις 28 ημέρες, χωρίς, ωστόσο, να επηρεάζει την διάρκεια μηχανικού 

αερισμού. (25) 

Επιπλέον, οι μεταγγίσεις παραγώγων αίματος και η υπερφόρτωση υγρών έχει βρεθεί 

πως αποτελούν προδιαθεσιακούς παράγοντες εμφάνισης ARDS σε ασθενείς που 

βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό. (15) Συγκεκριμένα, σε ασθενείς με σήψη, η 

επιθετική χορήγηση υγρών (>5L) την πρώτη ημέρα στην ΜΕΘ έχει συσχετιστεί με 

αυξημένο κίνδυνο για θάνατο κι αυξημένο νοσοκομειακό κόστος (26). Σε μια άλλη 



[26] 

 

πολύ πρόσφατη μελέτη, επίσης φαίνεται η συντηρητική χορήγηση υγρών να 

σχετίζεται με μικρότερη θνητότητα.  (27) 

Όσον αφορά στον μηχανικό αερισμό, έχει φανεί πως οι ασθενείς με σήψη που 

χρειάστηκαν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής κατά την παραμονή τους στην ΜΕΘ, 

παρουσιάζουν αυξημένη θνητότητα σε σχέση με αυτούς που παρέμειναν σε 

αυτόματη αναπνοή. (16) Είναι γνωστό πως ο μηχανικός αερισμός μπορεί να 

προκαλέσει βλάβη του πνευμονικού παρεγχύματος (ventilator induced lung injury-

VILI) λόγω υπερδιάτασης (volutrauma), διαφυγής αέρα από αυξημένες πιέσεις 

(barotrauma), σύμπτυξης κι επανέκπτυξης πνευμονικών περιοχών (atelectotrauma), 

είτε λόγω απελευθέρωσης κυτταροκινών (biotrauma).  Επομένως, η βλάβη αυτή  

μπορεί να προκληθεί από άμεση μηχανική βλάβη των κυψελίδων, ή εμμέσως από την 

απελευθέρωση μεσολαβητών φλεγμονής. Από την άλλη, η ίδια η σήψη, είναι ικανή 

να προκαλέσει φλεγμονή του πνευμονικού παρεγχύματος με πολλούς διαφορετικούς 

μηχανισμούς, κι έχει φανεί πως η παρουσία συστηματικής φλεγμονής λόγω σήψης 

αυξάνει την ευαισθησία του πνευμονικού παρεγχύματος σε πρόκληση βλάβης λόγω 

μηχανικού αερισμού. Επομένως, έχει προταθεί η στρατηγική προστατευτικού 

μηχανικού αερισμού στην σήψη με μείωση του αναπνεόμενου όγκου (Tidal volume-

Vt) και χρήση PEΕP (Positive end-expiratory pressure) για αύξηση της επιβίωσης. (28)  

Σε μελέτες που έχουν γίνει σε μηχανικά αεριζόμενους βαρέως πάσχοντες ασθενείς,  

η χαμηλή ενδοτικότητα (Crs) κι οι υψηλές τιμές των Vt, Pplat, PIP, PEEP έχουν 

συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ARDS (15,19).  Παρά το γεγονός ότι η 

PEEP έχει βρεθεί να λειτουργεί προστατευτικά, πιθανώς οι υψηλές τιμές PEEP να 

είναι ένδειξη βαρύτερης κλινικής κατάστασης, για αυτό το λόγο να σχετίζονται με 

αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ARDS. (15) 

Σε πρόσφατη μελέτη που συμπεριελάμβανε βαρέως πάσχοντες με παράγοντα 

κινδύνου για ανάπτυξη ARDS, φάνηκε πως η υψηλή driving pressure (ΔΡ=Pplat-PEEP) 

σχετίζεται με την ανάπτυξη ARDS μέσα στις 7 επόμενες μέρες (19). Επιπλέον, η ΔΡ 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τιτλοποίηση του αερισμού σε ασθενείς με ή χωρίς 

ARDS με σκοπό την βελτίωση της έκβασης, βελτιστοποιώντας τον Vt, κι όχι 

μεταβάλλοντας την PEEP (29). 
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1.4 Παράγοντες που σχετίζονται με την έκβαση ασθενών με σήψη και ARDS
  
Οι ασθενείς με σήψη που ανέπτυξαν ARDS έχουν μεγαλύτερη θνητότητα, μεγαλύτερη 

διάρκεια παραμονής σε μηχανικό αερισμό και μακρύτερη  νοσηλεία συγκριτικά με 

τους ασθενείς που δεν εμφάνισαν το σύνδρομο (13,18,19).  

Γενικά, η σήψη κι η σηπτική καταπληξία, υψηλά APACHE II score και SOFA score κατά 

την εισαγωγή των ασθενών, η μεγάλη ηλικία, η σοβαρότητα του ΑRDS σχετίζονται με 

αυξημένη θνητότητα (30), όπως επίσης η ύπαρξη κίρρωσης του ήπατος, η διάρκεια 

μηχανικού αερισμού (31) και η τιμή της ολικής χολερυθρίνης φαίνεται να αποτελούν 

προγνωστικούς παράγοντες θνητότητας. (32) 

Η καλύτερη διαχείριση των ασθενών αυτών, εφαρμόζοντας στρατηγικές 

προστατευτικού μηχανικού αερισμού με αναπνεόμενο όγκο (Vt) μέχρι 6 ml/kg 

(7,12,13,33–37) και Pplat να μην ξεπερνά τα 30mmHg (38), έχει βρεθεί πως βελτιώνει 

την έκβαση. Επίσης, φάνηκε πως υψηλότερες τιμές της driving pressure (Pplat-PEEP) 

πάνω από 14 cm H20 και μικρότερη ενδοτικότητα (Crs) σχετίζονται προγνωστικά με 

αυξημένη θνητότητα. (31,32) Σε μέτριο και σοβαρό ARDS συστήνεται υψηλή Peep και 

recruitment maneuvers (χειρισμοί επιστράτευσης κυψελίδων), χρήση νευρομυϊκών 

αποκλειστών και πρηνής θέση.  Σε πρόσφατες μελέτες η τιτλοποίηση του PEEP 

συστήνεται μετά τη συστηματικής μέτρηση ενδοπνευμονικών πιέσεων με τη χρήση 

οισοφάγειου καθετήρα (transpulmonary pressure monitoring) (34). Συστήνεται η 

έγκαιρη τοποθέτηση σε πρηνή θέση ως αποτελεσματική θεραπεία για μείωση της 

θνητότητας, με προσεκτική επιλογή ωστόσο των ασθενών που θα επιλεγούν, ώστε τα 

οφέλη να υπερβαίνουν τους κινδύνους, εστιάζοντας σε ασθενείς με 

PaO2/FiO2<150mmHg. (39,40) Σε άλλα άρθρα η υψηλή PEEP σε μέτριο ARDS φάνηκε 

ότι μπορεί να αυξήσει την θνητότητα λόγω βλάβης από υπερδιάταση (35). Σε σοβαρό 

ARDS ενδείκνυται η χρήση ECMO, ενώ αμφιλεγόμενη παραμένει η χρήση 

κορτικοειδών και εισπνεόμενου NO.  

Έχουν γίνει αρκετές μελέτες για την χρήση των κορτικοειδών σε ασθενείς με ΑRDS , 

και τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα, καθώς σε κάποιες μελέτες δεν 

διαπιστώνεται όφελος, ενώ σε άλλες υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης της πρόγνωσης. 

Τονίζεται η ανάγκη για περισσότερες τυχαιοποιημένες μελέτες λόγω αυτών των 

ασυμφωνιών, οι οποίες πιθανώς οφείλονται στην μεγάλη ετερογένεια μεταξύ των 
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ασθενών που συμμετέχουν, στις διαφορές στον χρόνο έναρξης, στην δόση, την 

διάρκεια και την ακριβή επιλογή του παράγοντα καθώς και την σοβαρότητα του ARDS 

κατά την έναρξη των κορτικοειδών. (41,42) Σε πρόσφατη μελέτη φάνηκε πως η 

έγκαιρη χορήγηση δεξαμεθαζόνης μπορεί να μειώσει την διάρκεια μηχανικού 

αερισμού και της θνητότητας σε ασθενείς με μέτριο-σοβαρό ARDS. (43) 

Επιπλέον, συστήνεται καταστολή κι αναλγησία, που βοηθά στην βελτίωση της 

συνεργασίας με τον αναπνευστήρα, ωστόσο χρειάζεται ελαχιστοποίηση, καθώς 

υπερβολική καταστολή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της διάρκειας μηχανικού 

αερισμού,  νοσηλείας κι αύξηση της θνητότητας. Βαθιά καταστολή  προτείνεται σε 

σοβαρό ARDS, όπου απαιτείται παρατεταμένη μυοχάλαση, ενώ γενικώς συστήνεται 

αποφυγή των βενζοδιαζεπινών, καθώς έχει βρεθεί πως σχετίζονται με χειρότερη 

έκβαση και αυξημένη εμφάνιση delirium. (11) 

Όσον αφορά στον μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό (ΜΕΜΑ), φαίνεται να είναι 

χρήσιμος σε ασθενείς με ήπιο ή και μέτριο ARDS και να βοηθά στην αποφυγή 

διασωλήνωσης. Ωστόσο, ο χαμηλός λόγος PaO2/FiO2, η σήψη, η πνευμονία, η χρόνια 

ηπατική νόσος και υψηλά APACHE II και SOFA SCORE κατά την εισαγωγή, καθώς και 

διάφορες άλλες εργαστηριακές και κλινικές παράμετροι σχετίζονται με αποτυχία του 

ΜΕΜΑ. (30,44,45) Σε πρόσφατη μελέτη βρέθηκε πως η επιτυχία του ΜΕΜΑ στο ARDS 

συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά θνητότητας και μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, 

συγκριτικά με τους ασθενείς που χρειάστηκαν επεμβατικό μηχανικό αερισμό. 

Αντιθέτως, η αποτυχία του ΜΕΜΑ δεν συνεπάγεται μεγαλύτερη θνητότητα ή 

διάρκεια νοσηλείας σε σχέση με τους ασθενείς που διασωληνώθηκαν εξαρχής, 

επομένως συστήνεται μια αρχική δοκιμή με ΜΕΜΑ, καθώς μπορεί να είναι 

ευεργετική, ενώ αντιθέτως ανάγκη για διασωλήνωση μετά από δοκιμασία ΜΕΜΑ δεν 

βρέθηκε να οδηγεί σε δυσμενέστερη πρόγνωση. (45) 

Συμπληρωματικά υποστηρικτικά μέτρα αποτελούν η αποφυγή υπερφόρτωσης 

υγρών, ο περιορισμός των μεταγγίσεων, η διατροφική υποστήριξη, η 

γαστροπροστασία  κι ο έλεγχος σακχάρου (7,12,13,33–37). 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην χορήγηση υγρών μέσα στα δύο πρώτα 24ωρα σε 

ασθενείς με σηπτική καταπληξία και ARDS, έχει φανεί ότι βελτιώνει την οξυγόνωση 

και την αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς, ωστόσο το θετικό ισοζύγιο υγρών 

μπορεί να προκαλέσει διάμεσο-κυψελιδικό οίδημα με επιδείνωση του αερισμού του 
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πνευμονικού παρεγχύματος, οπότε συστήνεται παρακολούθηση  με διαθωρακικό 

υπέρηχο. (46) Η συντηρητική έναντι της ελεύθερης προσέγγισης στην χορήγηση 

υγρών έχει βρεθεί να αυξάνει τις ημέρες εκτός αναπνευστήρα και να μειώνει την 

παραμονή των ασθενών στην ΜΕΘ, ενώ πιθανώς να υπάρχει συσχέτιση και με 

μειωμένη θνητότητα. (47) Το ίδιο συντηρητική συστήνεται να είναι κι η μετάγγιση 

παραγώγων αίματος. (11) 
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2. ΣΚΟΠΟΣ 
 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η αναγνώριση και μελέτη παραγόντων 

κινδύνου ανάπτυξης ARDS σε ασθενείς με σήψη και η συσχέτισή τους με δείκτες 

έκβασης και πρόγνωσης. Η έκβαση συνίσταται στην διάρκεια ελεγχόμενου κι 

υποβοηθούμενου μοντέλου μηχανικού αερισμού, στην διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ 

και στην θνητότητα εντός ΜΕΘ.  

Όλες αυτές οι παράμετροι μελετήθηκαν στους σηπτικούς ασθενείς, οι οποίοι στην 

συνέχεια χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, αναλόγως αν ανέπτυξαν ή όχι ARDS, και 

συγκρίθηκε η έκβαση στις δύο ομάδες. 

Το πεδίο έρευνας γύρω από τους ασθενείς αυτούς είναι μεγάλο, καθώς πρόκειται για 

ασθενείς που μπορεί να παρουσιάσουν υψηλή θνητότητα. Η πιθανή συσχέτιση της 

πρόγνωσης με μεταβλητές, εν δυνάμει τροποποιήσιμες, ενδεχομένως να βοηθήσει 

στην  έκβαση αυτών των ασθενών και στον περιορισμό της εμφάνισης ARDS.  

Η αναγνώριση των μεταβλητών που σχετίζονται με παραμέτρους έκβασης σηπτικών 

ασθενών, με συνοδό ή όχι ARDS, όπως θνητότητα και μέρες νοσηλείας, θα βοηθήσει 

προς την κατεύθυνση της πρόβλεψης, πρόγνωσης και ενδεχομένως της έγκαιρης και 

καταλληλότερης θεραπευτικής παρέμβασης. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

3.1 Είδος μελέτης 
 
Πρόκειται για μια αναδρομική, μονοκεντρική μελέτη παρατήρησης και καταγραφής 

(observational study), κι αφορά σε ασθενείς οι οποίοι εισήχθησαν στην ΜΕΘ 

ενηλίκων του ΠαΓΝΗ από το 2015 έως το 2018 με διάγνωση σήψης. Ασθενείς οι 

οποίοι νοσηλεύθηκαν λιγότερο από ένα 24ωρο στην μονάδα εντατικής θεραπείας 

(λόγω εξιτηρίου ή θανάτου) αποκλείστηκαν. Έγινε καταγραφή κλινικών, 

εργαστηριακών και αναπνευστικών παραμέτρων και θεραπευτικών παρεμβάσεων 

αυτών των ασθενών. Μελετήθηκαν παράγοντες που σχετίζονται με την έκβαση και 

με την ανάπτυξη ARDS, και συγκρίθηκαν οι σηπτικοί ασθενείς που εμφάνισαν ARDS 

σε σχέση με αυτούς που δεν εμφάνισαν ARDS. Για τη συλλογή των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή που διατηρείται στη ΜΕΘ μέσω 

προγράμματος CRITIS. Η συλλογή ήταν ανώνυμη και δεν απαιτήθηκε έγγραφη 

συγκατάθεση. Η μελέτη εγκρίθηκε από το επιστημονικό συμβούλιο και το ΔΣ  του 

ΠαΓΝΗ με αρ. πρωτοκ. 10759/11-09-2019. 

 

3.2 Καταγραφή δεδομένων  
 
Στην μελέτη καταγράφηκαν από τον ηλεκτρονικό φάκελο κάθε ασθενούς τα 

δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο, εθνικότητα), τα σωματομετρικά 

χαρακτηριστικά (βάρος, ύψος, BMI), η αιτιολογία της σήψης και ύπαρξη τυχόν συν-

νοσηρότητας. Επιπλέον, σημειώθηκε η διάρκεια της σήψης πριν την εισαγωγή στην 

ΜΕΘ, και επισημάνθηκε αν η λοίμωξη ήταν αποδεδειγμένη με καλλιέργεια κι αν ο 

ασθενής ήταν ή όχι διασωληνωμένος κατά την εισαγωγή στην ΜΕΘ. Κλινικές 

παράμετροι που αξιολογήθηκαν στην μελέτη ήταν: δείκτες κλινικής βαρύτητας με τις 

κλίμακες APACHE ΙΙ score και SOFA score, θερμοκρασία, αριθμός σφύξεων, 

αρτηριακή πίεση, αριθμός αναπνοών και κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο 

κατά τη εισαγωγή στην ΜΕΘ. Ακόμη καταγράφηκε η τιμή της κεντρικής φλεβικής 

πίεσης, ο κορεσμός του φλεβικού αίματος της άνω κοίλης φλέβας σε οξυγόνο, καθώς 

και η κλίμακα Γλασκώβης.  
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Εργαστηριακά δεδομένα που καταγράφηκαν αφορούν στην οξεοβασική ισορροπία 

και την ανταλλαγή αερίων (pH, pO2, pCO2, HCO3
-, XA-), σε δεδομένα από την γενική 

αίματος (Hct, WBC, PLT) και βιοχημικούς δείκτες (Na, K, Ca, Mg, Cl, Ur, Cr, Glu, Alb, 

Bil, AST, ALT και Lac). Επιπροσθέτως, έγινε καταγραφή του ισοζυγίου υγρών και των 

μεταγγίσεων παραγώγων αίματος στο πρώτο 24ωρο και στο σύνολο των πρώτων 7 

ημερών νοσηλείας στην ΜΕΘ.  

Καταγράφησαν αναπνευστικές παράμετροι κατά την εισαγωγή στην ΜΕΘ, 24 ώρες 

μετά καθώς και την πρώτη ημέρα εμφάνισης ARDS, σε όσους ανέπτυξαν το 

σύνδρομο. Συγκεκριμένα, καταγράφησαν το μοντέλο μηχανικού αερισμού, η χρήση 

οξυγονοθεραπείας, ο αναπνεόμενος όγκος {Vt (ml) και Vt (ml/kg)}, οι 

καταγραφόμενες πιέσεις PIP, PEEP, Pplat, ο αριθμός αναπνοών RR, η ενδοτικότητα 

του αναπνευστικού συστήματος κι οι αντιστάσεις των αεραγωγών (Crs και Raw), ο 

λόγος PaO2/FiO2, η υπολογιζόμενη οδηγός πίεση (driving pressure=Pplat-PEEP), κι η 

διαπνευμονική πίεση (όπου υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα).  

Καταγράφηκαν κι αξιολογήθηκαν η χρήση κι η διάρκεια φαρμάκων, όπως η χορήγηση 

κορτικοειδών, νευρομυϊκών αποκλειστών και η εφαρμογή πρηνούς θέσης. 

Σημειώθηκε αναλυτικά η χορήγηση καταστολής κι αναλγησίας (δραστική ουσία και 

διάρκεια), αγγειοδραστικών φαρμάκων, όπου παρουσιάζεται διάρκεια και αρχική 

δόση, ενώ αξιολογήθηκε επιπλέον το ισοζύγιο υγρών και οι μεταγγίσεις.  

Όσον αφορά στους παράγοντες έκβασης μελετήθηκαν η πραγματοποίηση ή όχι 

διασωλήνωσης και τραχειοστομίας, η εμφάνιση ARDS, η θνητότητα εντός ΜΕΘ, η 

διάρκεια νοσηλείας στην ΜΕΘ, παραμονής του ενδοτραχειακού σωλήνα, καθώς και 

η διάρκεια μηχανικού αερισμού (ελεγχόμενου κι υποβοηθούμενου, επεμβατικού και 

μη επεμβατικού).  

 

3.3 Στατιστική μεθοδολογία 
 
Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS v. 26.0). Για την περιγραφή 

των ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή (mean) και η τυπική 

απόκλιση (SD) ή οι διάμεσοι (median) και τα ενδοτεταρτημοριακά εύρη (IQR), ενώ 
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για την περιγραφή των ποιοτικών μεταβλητών η απόλυτη (N) και η σχετική συχνότητα 

(%). Ελέγχθηκε η κατανομή των ποσοτικών μεταβλητών ως προς την κανονικότητα.  

Για διμεταβλητή ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε: α) για τη σύγκριση 

ποιοτικών μεταβλητών ο έλεγχος x2 (Chi square), στις περιπτώσεις όπου δεν 

πληρούνταν τα κριτήρια για την εφαρμογή του ελέγχου x2 χρησιμοποιήθηκαν ο 

έλεγχος Fisher exact test και ο έλεγχος Monte Carlo και β) για τη σύγκριση ποσοτικών 

μεταβλητών που ακολούθησαν κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκαν παραμετρικές 

μέθοδοι (t-test) και όσες δεν ακολουθούσαν την κανονική κατανομή με διχότομες 

κατηγορικές μεταβλητές (ARDS vs non-ARDS)  χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικές 

μέθοδοι (Mann-Whitney). Ακολούθως πραγματοποιήθηκε πολυμεταβλητή λογιστική 

παλινδρόμηση για να εξετασθεί η πιθανότητα ανεξάρτητης συσχέτισης κλινικών 

δεδομένων ως εξής: με εξαρτημένη μεταβλητή ύπαρξη ARDS ή όχι και ανεξάρτητες 

μεταβλητές τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, την καταστολή, τα 

αγγειοδραστικά φάρμακα, τις μεταγγίσεις, τη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ, τη 

θνητότητα, τις κλίμακες βαρύτητας νόσου. Σε όλες τις περιπτώσεις των στατιστικών 

ελέγχων χρησιμοποιήθηκε ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας το 

α=0,05. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Συνολικά μελετήθηκαν 114 ασθενείς, οι οποίοι εισήχθησαν στην ΜΕΘ ενηλίκων του 

ΠαΓΝΗ με διάγνωση σήψης. Αποκλείστηκαν 21 ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύθηκαν 

λιγότερο από ένα 24ωρο στην ΜΕΘ λόγω πρόωρου θανάτου, κι ένας ασθενής 

αποκλείστηκε λόγω ελλιπών δεδομένων.  

 

4.1 Γενικά χαρακτηριστικά 
 

Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν τα 73 έτη (IQR: 58-80) και το διάμεσο BMI 27 

kg/m2 (IQR: 24-33). Από τους 114 ασθενείς που συμπεριελήφθησαν οι 69 ήταν άνδρες 

(60,5%) και οι 45 γυναίκες (39,5%). Όσον αφορά στις συν-νοσηρότητες, οι 92 (80,7%) 

είχαν από το ατομικό ιστορικό τους περισσότερες από μία συν-νοσηρότητες, οι 20 

(17,5%) είχαν μόνο μία, ενώ 2 ασθενείς (1,8%) δεν είχαν καμία συν-νοσηρότητα. 

Όσον αφορά στην αιτιολογία της σήψης, 32 ασθενείς (28,1%) είχαν σήψη εξαιτίας 

λοίμωξης του γαστρεντερικού συστήματος/χειρουργική οξεία κοιλία, 31 (27,2%) 

είχαν λοίμωξη κατωτέρου αναπνευστικού, 22 (19,3%) παρουσίαζαν λοίμωξη 

ουροποιητικού και 9 (7,9%) είχαν λοίμωξη οφειλόμενη σε καθετήρα. Από τους 

υπολοίπους, οι 11 (9,6%) είχαν σήψη αγνώστου εστίας και 9 ασθενείς (7,9%) είχαν 

κάποια άλλη εστία λοίμωξης. {Εικόνα 1} 

Από τα προγνωστικά συστήματα, η διάμεση τιμή του APACHE II score ήταν 24 (IQR: 

20-30) και του SOFA score 10 (IQR: 8-13), ενώ όσον αφορά στο γαλακτικό οξύ, η 

διάμεση τιμή του κατά την εισαγωγή στην ΜΕΘ ήταν 24mg/dl (IQR: 15-43). Χρήση 

κορτικοειδών έγινε σε 86 ασθενείς (75,4%), ενώ χρήση νευρομυϊκών αποκλειστών 

έγινε μόνο σε 6 ασθενείς (5,3%),  5 εκ των οποίων ήταν ασθενείς που ανέπτυξαν 

ARDS.  
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Εικόνα 1 Σχηματική απεικόνιση της αιτίας της σήψης στο σύνολο των ασθενών (με και χωρίς 

ARDS) LTRI=Lower Respiratory Tract Infection, ARDS=Acute Respiratory Distress Syndrome 

 

Από το σύνολο των ασθενών, οι 25 (21,9%) δεν χρειάστηκαν μηχανικό αερισμό κατά 

την παραμονή τους στην ΜΕΘ και οι 12 (10,5%) χρειάστηκαν μόνο μη επεμβατικό 

μηχανικό αερισμό. 77 ασθενείς (67,6%) χρειάστηκαν επεμβατικό μηχανικό αερισμό, 

εκ των οποίων στους 15 έγινε δοκιμή ΜΕΜΑ πριν την διασωλήνωση.  

Η διάμεση διάρκεια μηχανικού αερισμού ήταν 4 ημέρες (IQR: 1-12), ενώ η διάμεση 

διάρκεια παραμονής των ασθενών στην ΜΕΘ ήταν 6 ημέρες (IQR: 3-12). Η θνητότητα 

στο σύνολο των ασθενών ανήλθε στο 40,4% (46 στους 114 ασθενείς), ενώ ARDS 

παρουσίασαν 38 ασθενείς (32,5%).  

Οι παραπάνω μεταβλητές συγκρίνονται μεταξύ των ασθενών με σήψη που 

επιβίωσαν κι εκείνων που κατέληξαν. {Πίνακες 5,6} 

Στις εικόνες 2 και 3 απεικονίζονται σχηματικά η θνητότητα και το φύλο σε ασθενείς 

με ARDS και χωρίς ARDS . 
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Εικόνα 2α Απεικόνιση θνητότητας στο σύνολο των σηπτικών ασθενών 

 

 

Εικόνα 2β Θνητότητα σηπτικών ασθενών χωρίς ARDS-ARDS=Acute Respiratory Distress Syndrome 

 

 

Εικόνα 2γ Θνητότητα σηπτικών ασθενών με ARDS- ARDS=Acute Respiratory Distress Syndrome 



[40] 

 

 

 

Εικόνα 2δ Γράφημα όπου απεικονίζεται η επιβίωση σε ασθενείς με και χωρίς ARDS  

ARDS=Acute Respiratory Distress Syndrome 

 

 

 

 

Εικόνα 3 Σχηματική απεικόνιση της αναλογίας ανδρών και γυναικών, χωρισμένη σε ασθενείς 

με ARDS και χωρίς ARDS   

ARDS=Acute Respiratory Distress Syndrome 
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Πίνακας 5 Διμεταβλητές συσχετίσεις ποιοτικών μεταβλητών με την θνητότητα σε σηπτικούς 

ασθενείς 

 ΣΥΝΟΛΟ Επιζώντες 

N=68 

Μη 

επιζώντες 

N=46 

P-value 

  N (%) chi square  

Φύλο    0.15 

Άνδρες 69 38 (55.9) 31 (67.4)  

Γυναίκες 45 30 (44.1) 15 (32.6)  

Συν-νοσηρότητες    0.569 

Καμία 2 1 (1.5) 1 (2.2)  

Μία 20 14 (20.6) 6 (13)  

Περισσότερες από μία 92 53 (77.9) 39 (84.8)  

Αιτία σήψης    0.011 

Λοίμωξη κατώτερου 

αναπνευστικού 

31 18 (26.5) 13 (28.3)  

Ενδοκοιλιακή λοίμωξη 32 13 (19.1) 19 (41.3)  

Λοίμωξη ουροποιητικού 22 17 (25) 5 (10.9)  

Λοίμωξη σχετιζόμενη με 

καθετήρα 

9 9 (13.2)  0  

Άγνωστη Εστία 11 5 (7.4) 6 (13)  

Άλλη 9 6 (8.8) 3 (6.5)  

ΜΑ κατά την παραμονή 

στην ΜΕΘ 

   <0.001 

Όχι 25 25 (36.8) 0  

Ναι, ΕΜΑ 62 27 (39.7) 35 (76.1)  

Ναι, ΜΕΜΑ 12 10 (14.7) 2 (4.3)  

Ναι, ΜΕΜΑ πριν ΕΜΑ 15 6 (8.8) 9 (19.6)  

Στεροειδή    0.001 

Ναι 86 44 (64.7) 42 (91.3)  

Όχι 28 24 (35.3) 4 (8.7)  

Nευρομυϊκoi αποκλειστές    0.004 

Ναι 6 0 6 (13)  

Όχι 108 68 (100) 40 (87)  

ΜΑ=Μηχανικός Αερισμός, ΕΜΑ=Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός, ΜΕΜΑ=Μη Επεμβατικός 
Μηχανικός Αερισμός 
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Πίνακας 6 Διμεταβλητές συσχετίσεις ποσοτικών μεταβλητών με την θνητότητα  σε σηπτικούς 

ασθενείς 

 ΣΥΝΟΛΟ Επιζώντες 

N=68 

Μη επιζώντες 

N=46 

P-value 

  Διάμεσος (IQR)  

Ηλικία (έτη) 73 (58-80) 68 (54-79) 75 (64-82) 0.048 

BMI 27 (24-33) 28 (26-35) 25 (22-31) 0.029 

APACHE II score 24 (20-30) 21 (19-27) 28 (24-32) <0.001 

SOFA score 10 (8-13) 9 (7-11) 12 (10-14) <0.001 

Γαλακτικό οξύ (mg/dl) 24 (15-43) 21 (14-31.5) 36 (20-60) 0.001 

Ισοζύγιο υγρών D1 

(ml) 

2351  

(1360-4194) 

2028  

(1156-3100) 

3602  

(1620-5613) 

0.002 

Συνολικό Ισοζύγιο 

υγρών D7 (ml) 

2644  

(-756 -7613) 

732  

(-1654-3469) 

8232  

(2716-13031) 

<0.001 

PaO2/FiO2-D1 203 (155-274) 210 (173-270) 193 (129-285) 0.188 

PaO2/ FiO2-D2 230 (170-311) 246 (192-315) 205 (136-306) 0.025 

ScvO2 (%) 70 (63-79) 66 (59-78) 72 (67-79) 0.303 

Διάρκεια ΜΑ (ημέρες) 4 (1-12) 2 (0-7) 8 (4-17) <0.001 

Διάρκεια παραμονής 

στην ΜΕΘ (ημέρες) 

6 (3-12) 5 (3-9) 8 (3-16) 0.638 

BMI=Body Mass Index, APACHE=Acute Physiology And Chronic Health Evaluation, SOFA=Sequential 
(sepsis-related) Organ Failure Assessment, D1=Day 1, D7=Day 7, PaO2=Partial Pressure Of Oxygen, 
FiO2=Fraction Of Inspired Oxygen, D2=Day 2, ScvO2=Central venous oxygen saturation, MA=Μηχανικός 
Αερισμός, ΜΕΘ=Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

 

4.2 Συσχέτιση μεταξύ διαφόρων παραγόντων και θνητότητας στην σήψη 
 

Στους πίνακες 5 και 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης, όσον αφορά 

στην συσχέτιση διαφόρων μεταβλητών με την θνητότητα εντός ΜΕΘ στο σύνολο των 

ασθενών με σήψη.  

Η μεγάλη ηλικία (p=0.048) , το χαμηλό BMI (p=0.029), οι υψηλές τιμές APACHE II score  

(p<0.001), SOFA score (p<0.001) και γαλακτικού οξέος (p=0.001) κατά την εισαγωγή 

στην ΜΕΘ φάνηκε να σχετίζονται με την θνητότητα.  

Επίσης, στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την θνητότητα βρέθηκε να έχει η αιτία 

της σήψης (p=0.011), η χρήση επεμβατικού ή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού 

(p<0.001), η χορήγηση κορτικοειδών (p=0.001), νευρομυϊκών αποκλειστών (p=0.004) 

και νοραδρεναλίνης (p=0.041). 

Όσον αφορά στις συν-νοσηρότητες, η αρτηριακή υπέρταση (p=0.038) καθώς κι η 

χρόνια καρδιοπάθεια (p=0.005) συσχετίστηκαν με την επιβίωση. Επιπλέον, οι 
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ασθενείς που ήταν διασωληνωμένοι και βρίσκονταν ήδη σε μηχανικό αερισμό κατά 

την εισαγωγή τους στην ΜΕΘ παρουσίαζαν αυξημένη θνητότητα σε βαθμό 

στατιστικά σημαντικό (p=0.010).  

Όσον αφορά στις μεταγγίσεις, οι μεταγγίσεις το πρώτο 24ωρο δεν συσχετίστηκαν με 

την επιβίωση. Αντίθετα, οι μεταγγίσεις που έλαβαν οι ασθενείς τις πρώτες επτά 

ημέρες της νοσηλείας στην ΜΕΘ παρουσίασαν ισχυρή συσχέτιση (p=0.014) με την 

θνητότητα. Επιπλέον η θνητότητα ήταν μεγαλύτερη σε ασθενείς με υπερφόρτωση 

υγρών το πρώτο 24ωρο (p=0.002) καθώς και υπερφόρτωση τις πρώτες επτά ημέρες 

νοσηλείας (p<0.001).  

Η αυξημένη θερμοκρασία (p=0.004), η χαμηλή τιμή SpO2 (p=0.007), το χαμηλό pH 

(p=0.004), η αυξημένη τιμή pCO2 (p=0.017) κατά την εισαγωγή κι η διάρκεια 

χορήγησης στεροειδών (p<0.001), προποφολης (p<0.001), μιδαζολάμης (p=0.014), 

ρεμιφαιντανύλης (p<0.001), φαιντανύλης (p<0.001), και νοραδρεναλίνης (p<0.001) 

σχετίστηκαν με την θνητότητα σε στατιστικά σημαντικό βαθμό.  

Όσον αφορά στο P/F ratio, ο χαμηλός λόγος την δεύτερη ημέρα παραμονής στην ΜΕΘ 

σχετίστηκε ισχυρά με την θνητότητα (p=0.025), ενώ ο λόγος την ημέρα εισαγωγής 

στην μονάδα δεν συσχετίστηκε στατιστικώς σημαντικά (p=0.188). Τέλος, οι μη 

επιζώντες είχαν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια μηχανικού αερισμού συγκριτικά με 

τους επιζώντες (p<0.001), ενώ η διάρκεια παραμονής στην ΜΕΘ δεν είχε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την θνητότητα (p=0.638). {Εικόνα 4} 

Μετά από λογιστική παλίνδρομη ανάλυση, ανεξάρτητοι παράγοντες συσχέτισης 

σηπτικών ασθενών με την θνητότητα εντός ΜΕΘ ήταν το SOFA score (p=0.016), η 

διάρκεια μηχανικού αερισμού σε ημέρες (p=0.003) και το συνολικό ισοζύγιο υγρών 

την 7η ημέρα (p<0.001). {Πίνακας 7} 
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Εικόνα 4 Η διάρκεια μηχανικού αερισμού διέφερε μεταξύ επιζώντων και θανόντων 

(p<0.001), ενώ οι ημέρες νοσηλείας δεν διέφεραν στατιστικώς σημαντικά 

MVD=Mechanical Ventilation Days, ICU=Intensive Care Unit, LOS=Length Of Stay 

 

 

Πίνακας 7 Λογιστική παλίνδρομη ανάλυση μεταβλητών για θνητότητα στην σήψη 

 Beta SE P-value 95% Confidence intervals 

SOFA score 0.213 0.088 0.016 1.041 1.472 

Διάρκεια ΜΑ 
(ημέρες) 

0.093 0.031 0.003 1.032 1.167 

Συνολικό 
ισοζύγιο υγρών 
D7 (ml) 

0.000 0.000 <0.001 1.000 1.000 

SOFA=Sequential (sepsis-related) Organ Failure Assessment, MA=Μηχανικός Αερισμός, D7=Day 7 

 

Μετά από ROC Analysis που πραγματοποιήθηκε, oι καλύτεροι προγνωστικοί 

παράγοντες θνητότητας στους σηπτικούς ασθενείς ήταν το APACHE II score (AUC 

0.711, p<0.001), το SOFA score (AUC 0.721, p<0.001), οι ημέρες μηχανικού αερισμού 

(AUC 0.739, p<0.001), το συνολικό ισοζύγιο υγρών την 7η ημέρα (AUC 0.802, p<0.001) 

καθώς και το γαλακτικό οξύ (AUC 0.682, p<0.001). Όπως φαίνεται από τον πίνακα, τα 

PF ratios την ημέρα εισαγωγής (D1) και την δεύτερη ημέρα (D2), δεν μπορούσαν να 

προβλέψουν την θνητότητα σε βαθμό στατιστικά σημαντικό, ενώ και το ARDS δεν 

ήταν από τους καλύτερους προβλεπτικούς παράγοντες θνητότητας (p>0.05). 

{Πίνακας 8} {Εικόνες 5,6} 
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Πίνακας 8 ROC Analysis-Προγνωστικοί παράγοντες θνητότητας στην σήψη 

 AUC SE p-value 95% Confidence intervals 

PaO2/FiO2-D1 0.608 0.06 0.076 0.491 0.725 

PaO2/ FiO2-D2 0.575 0.06 0.216 0.455 0.696 

APACHE II score 0.711 0.05 <0.001 0.608 0.814 

SOFA score 0.721 0.05 <0.001 0.623 0.819 

Διάρκεια ΜΑ 

(ημέρες) 

0.739 0.05 <0.001 0.644 0.834 

Συνολικό 

ισοζύγιο υγρών 

D7 

0.802 0.05 <0.001 0.709 0.894 

Γαλακτικό οξύ 

(mg/dl) 

0.682 0.05 <0.001 0.575 0.788 

AUC=Area Under the Curve, PaO2=Partial Pressure Of Oxygen, FiO2=Fraction Of Inspired Oxygen, 
D1=Day 1, D2=Day 2, APACHE=Acute Physiology And Chronic Health Evaluation, SOFA=Sequential 
(sepsis-related) Organ Failure Assessment, MA=Μηχανικός Αερισμός, D7=Day 7 
 

 

 

 

Εικόνα 5 Σχηματική απεικόνιση προγνωστικών παραγόντων θνητότητας σε σηπτικούς 

ασθενείς στην ΜΕΘ  

APACHE=Acute Physiology And Chronic Health Evaluation, SOFA=Sequential (sepsis-related) Organ 
Failure Assessment, MVD=Mechanical Ventilation Days, D7=Day 7 
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Εικόνα 6 Οι λόγοι PaO2/FiO2 D1 και D2 δεν προέβλεπαν τη θνητότητα σε βαθμό στατιστικά 

σημαντικό και δεν θεωρούνται προγνωστικοί παράγοντες 

PaO2=Partial Pressure Of Oxygen, FiO2=Fraction Of Inspired Oxygen 

 

 

4.3 Παράγοντες συσχέτισης σήψης και ARDS  
 

ARDS παρουσιάστηκε σε 1.4 ±1.1 (min 1 -max 6) ημέρες από την εισαγωγή των 

ασθενών στην ΜΕΘ, κι η ανάπτυξή του συσχετίστηκε με διάφορες μεταβλητές. 

{Πίνακες 9,10} 
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Πίνακας 9 Διμεταβλητές συσχετίσεις ποιοτικών μεταβλητών με την ανάπτυξη ARDS σε 

σηπτικούς ασθενείς 

 ΣΥΝΟΛΟ ARDS 

N=38 

Χωρίς ARDS 

N=76 

P-value 

  N (%) chi square  

Φύλο     

Άνδρες 69 28 (73.7) 41 (53.9) 0.03 

Γυναίκες 45 10 (26.3) 35 (46.1)  

Συν-νοσηρότητες    0.618 

Καμία 2 1 (2.6) 1 (1.3)  

Μία 20 5 (13.2) 15 (19.7)  

Περισσότερες από μία 92 32 (78.9) 60 (84.2)  

Αιτία της σήψης    0.002 

Λοίμωξη κατωτέρου 

αναπνευστικού  

31 18 (47.4) 13 (17.1)  

Ενδοκοιλιακή λοίμωξη 32 13 (34.2) 19 (25)  

Λοίμωξη ουροποιητικού 22 3 (7.9) 19 (25)  

Λοίμωξη σχετιζόμενη με 

καθετήρα 

9 0 9 (11.8)  

Άγνωστη εστία 11 2 (5.3)  9 (11.8)  

Άλλη 9 2 (5.3) 7 (9.2)  

Nευρομυϊκοί αποκλειστές    0.015 

Ναι 6 5 (13.2) 1 (1.3)  

Όχι 108 33 (86.8) 75 (98.7)  

Θνητότητα εντός ΜΕΘ    <0.001 

Επιζώντες 68 12 (31.6) 56 (73.7)  

Μη-επιζώντες 46 26 (68.4) 20 (26.3)  

ARDS=Acute Respiratory Distress Syndrome, ΜΕΘ=Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

 

 

Το φύλο (p=0.03), η αιτία της σήψης (p=0.002), και η χρήση νευρομυϊκών 

αποκλειστών (p=0.015) φάνηκε να σχετίζονται σημαντικά με την ανάπτυξη ARDS 

στους σηπτικούς. Επιπλέον, οι υψηλές τιμές APACHE II score  (p<0.001) και SOFA 

score (p=0.004), καθώς και το χαμηλό P/F ratio την πρώτη (D1) (p<0.001) και δεύτερη 

ημέρα (D2) (p<0.001) νοσηλείας στην ΜΕΘ σχετίστηκαν σε στατιστικά σημαντικό 

βαθμό με ARDS στην σήψη. 
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Πίνακας 10 Διμεταβλητές συσχετίσεις ποσοτικών μεταβλητών με την ανάπτυξη ARDS σε 

σηπτικούς ασθενείς 

 ΣΥΝΟΛΟ ARDS 

N=38 

Χωρίς ARDS 

N=76 

P-value 

  Διάμεσος (IQR)  

Ηλικία (έτη) 73 (58-80) 75 (63-80) 72 (55-81) 0.516 

BMI 27 (24-33) 27 (22-31) 28 (24-34) 0.378 

APACHE II score 24 (20-30) 29 (24-31) 21 (19-28) <0.001 

SOFA score 10 (8-13) 12 (10-14) 9 (7-12) 0.004 

Ισοζύγιο υγρών D1 

(ml) 

2351  

(1360-4194) 

3255  

(1753-5202) 

2200  

(1245-3770) 

0.065 

Ισοζύγιο υγρών D7 

(ml) 

2644  

(-756 -7613) 

6062  

(739-9941) 

1420  

(-1157-4701) 

0.034 

PaO2/FiO2-D1 203 (155-274) 160 (120-216) 227 (187-316) <0.001 

PaO2/ FiO2-D2 230 (170-311) 176 (131-211) 279 (214-324) <0.001 

ScvO2 (%)-D1 70 (63-79) 71 (64-79) 67 (61-78) 0.746 

Διάρκεια ΜΑ (ημέρες) 4 (1-12) 13 (4-19) 2 (0-7) <0.001 

Διάρκεια παραμονής 

στην ΜΕΘ (ημέρες) 

6 (3-12) 13 (5-21) 5 (3-8) <0.001 

ARDS=Acute Respiratory Distress Syndrome, BMI=Body Mass Index, APACHE=Acute Physiology And 
Chronic Health Evaluation, SOFA=Sequential (sepsis-related) Organ Failure Assessment, D1=Day 1, 
D7=Day 7, PaO2=Partial Pressure Of Oxygen, FiO2=Fraction Of Inspired Oxygen, D2=Day 2, 
ScvO2=Central venous oxygen saturation, MA=Μηχανικός Αερισμός, ΜΕΘ=Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας 

 

 

Οι μεταγγίσεις την 1η ημέρα (p=0.607) ή τις πρώτες επτά ημέρες της νοσηλείας 

(p=0.16), το ισοζύγιο υγρών την πρώτη ημέρα καθώς και η χορήγηση 

αγγειοδραστικών (νοραδρεναλίνη [p=0.345], δοβουταμίνη [p=0.364]) δεν 

συσχετίστηκαν με ARDS στους σηπτικούς ασθενείς. Αντίθετα, το συνολικό ισοζύγιο 

υγρών την έβδομη ημέρα νοσηλείας παρουσίασε σημαντική συσχέτιση (p=0.034). 

Στατιστικά σημαντική σχέση βρέθηκε επίσης μεταξύ υψηλού χάσμα ανιόντων 

εισαγωγής (p=0,041), χαμηλής τιμής SpO2 εισαγωγής (p<0.001), χαμηλού pH 

εισαγωγής (p=0.017), υψηλής τιμής pCO2 εισαγωγής (p<0.001), χαμηλής τιμής HCO3 

εισαγωγής (p=0.048), υψηλής τιμής PEEP την 2η ημέρα (p<0.001), διάρκειας σε 

ημέρες χορήγησης στεροειδών και νευρομυϊκών αποκλειστών (p<0.001), διάρκειας 

χορήγησης προποφόλης, ρεμιφαιντανύλης, φαιντανύλης, μιδαζολάμης (<0.001) και  

ARDS στην σήψη. 
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Επιπροσθέτως, η θνητότητα σχετίστηκε σημαντικά με την εμφάνιση ARDS (p<0.001), 

και η διάρκεια μηχανικού αερισμού καθώς κι η διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ 

(p<0.001) ήταν μεγαλύτερη στους σηπτικούς με ARDS. {Εικόνες 7,8} 

Μετά από λογιστική παλίνδρομη ανάλυση, ανεξάρτητοι παράγοντες συσχέτισης με 

το ARDS σε σηπτικούς ασθενείς ήταν η διάρκεια παραμονής στην ΜΕΘ (p=0.006) η 

θνητότητα (p=0.018), καθώς και η αιτία σήψης (0.024), ενώ το SOFA score δεν 

αποτέλεσε ανεξάρτητο παράγοντα συσχέτισης σε στατιστικώς σημαντικό βαθμό 

(p=0.07). {Πίνακας 11} 

 

 

 

Εικόνα 7 Σχηματική απεικόνιση συσχέτισης διάρκειας μηχανικού αερισμού και διάρκειας 

νοσηλείας σε ασθενείς με και χωρίς ARDS. Φαίνεται πως οι ασθενείς με ARDS έχουν 

μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας και μηχανικού αερισμού. 

MVD=Mechanical Ventilation Days, ICU=Intensive Care Unit, LOS=Length Of Stay, ARDS=Acute 
Respiratory Distress Syndrome 
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Εικόνα 8 Η διάρκεια μηχανικού αερισμού και η διάρκεια νοσηλείας στην ΜΕΘ διέφεραν 

στατιστικώς σημαντικά (p<0.001) μεταξύ ασθενών που ανέπτυξαν ARDS κι εκείνων που δεν 

ανέπτυξαν το σύνδρομο 

MVD=Mechanical Ventilation Days, ICU=Intensive Care Unit, LOS=Length Of Stay, ARDS=Acute 
Respiratory Distress Syndrome 

 

 

Πίνακας 11 Λογιστική παλίνδρομη ανάλυση μεταβλητών για ανάπτυξη ARDS στην σήψη 

 Beta SE P-value 95% Confidence intervals 

SOFA score 0.167 0.09 0.07 0.987 1.414 

Διάρκεια 
παραμονής στην 
ΜΕΘ (ημέρες) 

0.091 0.03 0.006 1.026 1.169 

Θνητότητα  εντός 
ΜΕΘ 

1.251 0.5 0.018 1.236 9.873 

Αιτία της σήψης -0.428 0.18 0.024 0.450 0.945 
SOFA=Sequential (sepsis-related) Organ Failure Assessment, ΜΕΘ=Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

 

Τέλος, έγινε ROC Analysis και οι παράγοντες που καλύτερα μπορούσαν να 

προβλέψουν την εμφάνιση ARDS σε σηπτικούς ασθενείς ήταν τα PF ratios της πρώτης 

και δεύτερης ημέρας (PF-D1 AUC 0.768, p<0.001, PF-D2 AUC 0.819, p<0.001), το 

APACHE II score (AUC 0.704, p=0.001), το SOFA score (AUC 0.670, p=0.005), κι η 

διάρκεια μηχανικού αερισμού σε ημέρες (AUC 0.814, p=0.043). {Πίνακας 12} {Εικόνες 

9,10} 
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Πίνακας 12 ROC Analysis-Προγνωστικοί παράγοντες ανάπτυξης ARDS στην σήψη 

 AUC SE p-value 95% Confidence intervals 

PaO2/FiO2-D1 0.768 0.51 <0.001 0.668 0.868 

PaO2/ FiO2-D2 0.819 0.044 <0.001 0.732 0.906 

APACHE II 0.704 0.05 0.001 0.602 0.807 

SOFA score 0.670 0.054 0.005 0.564 0.777 

Διάρκεια ΜΑ 

(ημέρες) 

0.814 0.043 0.043 0.730 0.730 

AUC=Area Under the Curve, PaO2=Partial Pressure Of Oxygen, FiO2=Fraction Of Inspired Oxygen, 
D1=Day 1, D2=Day 2, APACHE=Acute Physiology And Chronic Health Evaluation, SOFA=Sequential 
(sepsis-related) Organ Failure Assessment, MA=Μηχανικός Αερισμός 
 

 

 

 

Εικόνα 9 Σχηματική απεικόνιση προγνωστικών παραγόντων ανάπτυξης ARDS στους 

σηπτικούς ασθενείς στην ΜΕΘ. Στην εικόνα φαίνεται πως το Fluid Balance D1 με AUC 0.611 

και p=0.06, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα, δεν αποτελεί προγνωστικό παράγοντα. 

APACHE=Acute Physiology And Chronic Health Evaluation, SOFA=Sequential (sepsis-related) Organ 
Failure Assessment, MVD=Mechanical Ventilation Days, D1=Day 1 
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Εικόνα 10 Οι λόγοι PaO2/FiO2 D1 και D2 αποτελούν καλούς προγνωστικούς παράγοντες 

εμφάνισης ARDS σε σηπτικούς ασθενείς 

PaO2=Partial Pressure Of Oxygen, FiO2=Fraction Of Inspired Oxygen 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Στην παρούσα αναδρομική μελέτη παρατήρησης και καταγραφής, αναλύθηκαν 

δεδομένα από ασθενείς που εισήχθησαν στην ΜΕΘ  με διάγνωση σήψης. Οι σηπτικοί 

ασθενείς αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό νοσηλευομένων σε ΜΕΘ, με σημαντικό 

ποσοστό θνητότητας, ενώ σε ασθενείς με σήψη και ανάπτυξη ARDS η θνητότητα 

αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντική η αναγνώριση των 

μεταβλητών που σχετίζονται με την θνητότητα σηπτικών ασθενών και την ανάπτυξη 

ARDS, καθώς θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της πρόβλεψης, πρόγνωσης και 

ενδεχομένως της έγκαιρης και καταλληλότερης θεραπευτικής παρέμβασης. Ένα από 

τα κυριότερα ευρήματα της μελέτης ήταν πως η θνητότητα ήταν μεγαλύτερη σε 

σηπτικούς ασθενείς με ARDS συγκριτικά με ασθενείς χωρίς ARDS. Επιπλέον, βρέθηκε 

πως η διάρκεια παραμονής στην ΜΕΘ, η θνητότητα και η αιτία της σήψης αποτέλεσαν 

ανεξάρτητους παράγοντες συσχέτισης με ARDS, ενώ το SOFA score, η διάρκεια 

μηχανικού αερισμού και το συνολικό ισοζύγιο υγρών την 7η ημέρα αποτέλεσαν 

ανεξάρτητους παράγοντες συσχέτισης με την θνητότητα. Επιπροσθέτως, τα P/F ratio 

την 1η και 2η ημέρα, τα  APACHE II και SOFA score και η διάρκεια μηχανικού αερισμού 

φάνηκαν να είναι καλοί προγνωστικοί παράγοντες εμφάνισης ARDS. Όσον αφορά 

στην θνητότητα εντός ΜΕΘ, τα APACHE II και SOFA score, η διάρκεια μηχανικού 

αερισμού, το συνολικό ισοζύγιο υγρών την 7η ημέρα και το γαλακτικό οξύ ήταν καλοί 

προγνωστικοί παράγοντες θνητότητας , ενώ το ARDS και τα P/F ratio δεν αποτέλεσαν 

καλούς προγνωστικούς παράγοντες.  

Συγκρίνοντας τους ασθενείς που ανέπτυξαν ARDS με αυτούς που δεν ανέπτυξαν, 

διαπιστώσαμε ότι η θνητότητα εντός ΜΕΘ διέφερε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό. 

Επιπλέον, οι ασθενείς με ARDS είχαν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής σε μηχανικό 

αερισμό και μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας στην ΜΕΘ. Σε πρόσφατη μελέτη, σε 

ασθενείς με σήψη μη πνευμονικής αιτιολογίας, διαπιστώθηκε πως η ανάπτυξη ARDS 

σχετίζεται με την θνητότητα εντός νοσοκομείου. (21) Σε άλλη μελέτη, η ανάπτυξη 

ARDS συσχετίστηκε ισχυρά με την διάρκεια μηχανικού αερισμού και παραμονής στην 

ΜΕΘ, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα μας, ωστόσο η θνητότητα εντός 30 ημέρων δεν 

είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. (19)  
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Στην μελέτη μας ανευρέθησαν αρκετές παράμετροι, οι οποίες παρουσίασαν 

συσχέτιση με την θνητότητα στην σήψη. Κάποιες από τις πιο σημαντικές είναι η 

ηλικία, το BMI, οι κλίμακες APACHE II και SOFA score, το γαλακτικό οξύ, το αυξημένο 

ισοζύγιο υγρών, η αιτία της σήψης, η χρόνια καρδιοπάθεια ως συν-νοσηρότητα κι η 

διάρκεια μηχανικού αερισμού. Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες, οι οποίες 

εξετάζουν παράγοντες που σχετίζονται με την έκβαση σηπτικών ασθενών, είτε σε 

μονάδες εντατικής θεραπείας είτε σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, και 

έρχονται σε συμφωνία με τα δικά μας αποτελέσματα. (16,48,49) 

Αντίστοιχα, υπάρχει πλήθος μελετών που αφορούν στην αναζήτηση μεταβλητών που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη ARDS σε ασθενείς με σήψη. (15,18,19,21,49) Στην δική 

μας μελέτη οι μεταβλητές ήταν το φύλο, η αιτία της σήψης, τα προγνωστικά 

συστήματα APACHE II και SOFA score, o λόγος PaO2/FIO2 και οι ημέρες μηχανικού 

αερισμού. Επίσης, φάνηκε πως η εμφάνιση ARDS σχετίστηκε με μεγαλύτερη διάρκεια 

χορήγησης καταστολής και στεροειδών, σε απόλυτη συμφωνία με την βιβλιογραφία. 

Η διάρκεια μηχανικού αερισμού διαπιστώθηκε πως αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα 

συσχέτισης με την θνητότητα εντός ΜΕΘ στην σήψη, καθώς και προγνωστικό 

παράγοντα εμφάνισης ARDS στους ασθενείς αυτούς. Όσον αφορά στους ασθενείς 

που εμφάνισαν ARDS, έχει διαπιστωθεί και στο παρελθόν πως παρουσιάζουν 

στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια μηχανικού αερισμού, καθώς και 

μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην ΜΕΘ, συγκριτικά με σηπτικούς χωρίς ARDS. 

(19) Σε άλλη μελέτη, οι ημέρες μηχανικού αερισμού φάνηκε να σχετίζονται με την 

θνητότητα στην σήψη. Ωστόσο, στην συγκεκριμένη μελέτη σχετίστηκε ισχυρά και η 

διάρκεια νοσηλείας στην ΜΕΘ, σε αντίθεση με την παρούσα μελέτη, όπου δεν 

ανευρέθηκε στατιστικά σημαντικά συσχέτιση. (20) 

Η ύπαρξη ARDS διέφερε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Στην βιβλιογραφία τα δεδομένα δεν είναι σαφή, καθώς σε σχετικά πρόσφατη μελέτη 

υπήρχε υπεροχή εμφάνισης του συνδρόμου στους άνδρες (50), σε αντίθεση με άλλες, 

όπου δεν διαπιστώνεται σημαντική διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. 

(15,18,19,21) Αντιθέτως, όσον αφορά στην θνητότητα εντός ΜΕΘ, στην παρούσα 

μελέτη δεν φάνηκε διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. Προηγούμενες μελέτες δεν 

έχουν καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα, καθώς υπάρχει, για παράδειγμα, μελέτη 



[55] 

 

που συμφωνεί με την παρούσα (20), κι άλλη στην οποία εμφανίζεται αυξημένη 

θνητότητα στις γυναίκες ασθενείς με σήψη. (14) 

Η ηλικία και το BMI δεν φάνηκε να σχετίζονται στατιστικώς σημαντικά με την 

εμφάνιση ARDS, κάτι που ανευρίσκεται και σε παλαιότερες μελέτες. (15,18,19,21) 

Ωστόσο, στην μελέτη μας διαπιστώθηκε πως η μεγαλύτερη ηλικία και το χαμηλότερο 

BMI αποτελούν δύο παραμέτρους που σχετίζονται ισχυρά με την θνητότητα αυτών 

των ασθενών, εύρημα το οποίο επίσης συμφωνεί με ευρήματα αντιστοίχων μελετών. 

(16,20) Μάλιστα, εκτός από την πρώιμη θνητότητα, έχει φανεί πως ηλικία≥65 ετών 

και BMI<18,5 kg/m2 αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες θνητότητας εντός 6 και 

12 μηνών σε ασθενείς  με σήψη. (16) Παρά το γεγονός ότι το BMI ≥30 kg/ m2 έχει 

συσχετιστεί με μεγαλύτερη διάρκεια μηχανικού αερισμού και παραμονής εντός ΜΕΘ 

κι εντός νοσοκομείου, οι ασθενείς αυτοί παρουσίαζαν μικρότερη πρώιμη και όψιμη 

θνητότητα. (17) 

Η σχέση μεταξύ της τιμής του γαλακτικού οξέος και της ανάπτυξης ARDS στην σήψη 

έχει μελετηθεί αρκετά. Σε αρκετές μελέτες διαπιστώνεται πως η υψηλή τιμή του 

γαλακτικού οξέος σε σηπτικούς ασθενείς, είτε στα τμήματα επειγόντων είτε κατά την 

εισαγωγή στην ΜΕΘ, σχετίζεται με εμφάνιση του συνδρόμου. (15,18,19) Στην δική 

μας μελέτη, ωστόσο, δεν επιβεβαιώθηκε κάποια συσχέτιση. Αντιθέτως, βρέθηκε ότι 

η επιβίωση σχετίζεται σε βαθμό στατιστικά σημαντικό με την τιμή του γαλακτικού 

οξέος κατά την είσοδο των ασθενών μας στην ΜΕΘ, και αποτελεί καλό προγνωστικό 

παράγοντα θνητότητας. Πρόσφατη μελέτη επιβεβαιώνει αυτό το εύρημα, καθώς  

βρέθηκε πως το γαλακτικό οξύ, όχι μόνο κατά την εισαγωγή των ασθενών, αλλά και 

6, 12 και 24 ώρες μετά, καθώς ο ρυθμός απομάκρυνσής του σε αυτά τα χρονικά 

διαστήματα, αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες για την επιβίωση. (20) 

Στην παρούσα μελέτη τα προγνωστικά συστήματα APACHE II και SOFA score φάνηκε 

να σχετίζονται με την θνητότητα και την ανάπτυξη ARDS και να αποτελούν καλούς 

προγνωστικούς δείκτες. Μάλιστα, το SOFA score βρέθηκε να αποτελεί ανεξάρτητο 

παράγοντα συσχέτισης με την θνητότητα στους σηπτικούς σε στατιστικά σημαντικό 

βαθμό. Όσον αφορά στην ανάπτυξη ARDS, παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες 

μελέτες αναδεικνύεται αυτή η συσχέτιση (18,21,49), υπάρχει μελέτη στην οποία δεν 

βρέθηκε οι κλίμακες αυτές να σχετίζονται με την εμφάνιση του συνδρόμου. (51) Στις 

περισσότερες μελέτες, συσχέτιση των προγνωστικών αυτών συστημάτων 
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επιβεβαιώνεται και με την θνητότητα. (1,20,49) Σε αντίθεση με την παρούσα μελέτη, 

όπου το SOFA score αποτέλεσε ανεξάρτητο παράγοντα συσχέτισης, σε άλλη μελέτη, 

μετά από λογιστική παλίνδρομη ανάλυση, από τα δύο σκορ, μόνο το APACHE II score 

βρέθηκε να σχετίζεται ανεξάρτητα με την θνητότητα στην σήψη (48).  Σε διαφορετική 

μελέτη, που συμπεριελάμβανε ωστόσο μόνο σηπτικούς ασθενείς που χρειάζονταν 

μηχανικό αερισμό,  δεν βρέθηκε συσχέτιση των μέγιστων APACHE II και SOFA score, 

εντός του πρώτου 24ωρου από την εισαγωγή τους, με την επιβίωση. (22) 

Όσον αφορά στις συν-νοσηρότητες, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση 

κάποιας συγκεκριμένης υποκείμενης νόσου και της ανάπτυξης ARDS, κάτι που 

παρατηρείται και σε προηγούμενες έρευνες (18,21). Από την άλλη, έχει διαπιστωθεί 

στο παρελθόν η ύπαρξη κάποιων συν-νοσηροτήτων, όπως κακοήθεια, 

ανοσοκαταστολή ή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, να σχετίζεται με αυξημένη 

θνητότητα των σηπτικών ασθενών (16,48), κάτι που δεν επιβεβαιώνεται καθολικά 

(22). Σε αυτήν την μελέτη δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση του αριθμού των 

συν-νοσηροτήτων και της θνητότητας, ωστόσο φάνηκε πως η υπέρταση και η χρόνια 

καρδιοπάθεια, συμπεριλαμβανομένων βαλβιδοπαθειών, στεφανιαίας νόσου, 

αρρυθμιών και καρδιακής ανεπάρκειας, έχουν σημαντική συσχέτιση με την 

θνητότητα αυτών των ασθενών.  

Η αιτία της σήψης ήταν μια επιπλέον παράμετρος που σχετίστηκε ισχυρά και με την 

θνητότητα, αλλά και με την εμφάνιση ARDS στην σήψη, όπου αποτέλεσε κι 

ανεξάρτητο παράγοντα συσχέτισης με το σύνδρομο. Σε αρκετές μελέτες έχει βρεθεί 

πως η πνευμονική αιτία της σήψης σχετίζεται ισχυρά με την εμφάνιση ARDS αλλά και 

με την θνητότητα (16,18,49). Σε άλλη μελέτη που αφορά σε σήψη μη πνευμονικής 

αιτιολογίας, η λοίμωξη μαλακών μορίων αποτέλεσε ανεξάρτητο παράγοντα 

συσχέτισης με την εμφάνιση ARDS.  (21) 

Όσον αφορά στην ανάπτυξη ARDS, ο λόγος PaO2/FIO2 (P/F ratio) την πρώτη και την 

δεύτερη ημέρα σχετίστηκε σημαντικά, κι αποτέλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, καλό 

προγνωστικό παράγοντα. Αντίστοιχη συσχέτιση έχει βρεθεί σε αρκετές μελέτες 

(19,21).  Από την άλλη μόνο το P/F ratio της δεύτερης ημέρας εμφάνισε συσχέτιση με 

την θνητότητα και δεν αποτέλεσε καλό προγνωστικό παράγοντα. Ο αναπνεόμενος 

όγκος (Vt) και λοιπές αναπνευστικές παράμετροι δεν βρέθηκαν, στην συγκεκριμένη 

μελέτη, να σχετίζονται σημαντικά με την θνητότητα ή το ARDS , πέραν της τιμής της 
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PEEP την δεύτερη ημέρα. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι, στους 

περισσότερους ασθενείς, εφαρμόστηκε προστατευτικός μηχανικός αερισμός.  

Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες για την αντιμετώπιση της σήψης, όπου 

απαιτείται αιμοδυναμική υποστήριξη, συστήνεται αρχικά η χρήση νοραδρεναλίνης, 

και στην συνέχεια, αν χρειάζεται, προσθήκη δεύτερου αγγειοσυσπαστικού και 

κορτικοειδών (5). Στην δική μας μελέτη, ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών έλαβε 

κορτικοειδή, και η χρήση των κορτικοειδών φάνηκε να σχετίζεται σημαντικά και με 

την θνητότητα καθώς και με ARDS. 

Στο κομμάτι που αφορά στην χορήγηση υγρών στους ασθενείς που μελετάμε, γίνεται 

συνεχής έρευνα για το είδος, τον χρόνο αλλά και την ποσότητα υγρών που πρέπει να 

λάβει ο ασθενής στην αρχική αναζωογόνηση, αλλά και κατά την συνέχεια της 

νοσηλείας του. Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε πως μεγαλύτερο συνολικό 

ισοζύγιο υγρών την έβδομη ημέρα νοσηλείας αποτέλεσε ανεξάρτητο παράγοντα 

συσχέτισης και καλό προγνωστικό παράγοντα θνητότητας εντός ΜΕΘ στους 

σηπτικούς ασθενείς. Συσχέτιση με την θνητότητα φάνηκε επίσης και με το ισοζύγιο 

υγρών το πρώτο 24ωρο από την εισαγωγή. Σε αρκετές μελέτες έχει φανεί  συσχέτιση 

της υπερφόρτωσης υγρών τις πρώτες ώρες νοσηλείας με την θνητότητα. (26,27) Σε 

πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση, η συντηρητική χορήγηση υγρών σχετίστηκε με 

άλλες παραμέτρους έκβασης, αλλά όχι με την θνητότητα (47), ενώ σε σηπτικούς με 

ARDS, έχει διαπιστωθεί πως όσον αφορά στην θνητότητα, ιδανικότερη στρατηγική 

ήταν η αρχική αναζωογόνηση με επιθετική χορήγηση υγρών τις πρώτες ώρες, η οποία 

ακολουθείται από πιο συντηρητική χορήγηση την επόμενη βδομάδα. (52) Είναι 

σημαντικό να γίνουν περισσότερες μελέτες που να εστιάσουν στην χορήγηση υγρών 

και να καθορίσουν μια πιο συγκεκριμένη στρατηγική για την καθημερινή κλινική 

πράξη. 

Οι μεταγγίσεις παραγώγων αίματος το πρώτο 24ωρο δεν βρέθηκε στην μελέτη μας 

να σχετίζονται με την ανάπτυξη ARDS ούτε με την θνητότητα, ενώ αντίθετα οι 

μεταγγίσεις στο σύνολο των πρώτων επτά ημερών στους σηπτικούς ασθενείς είχαν 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μόνο με την θνητότητα. Σε αντίθεση με το εύρημά 

μας, σε προηγούμενες μελέτες είχε φανεί μια σχέση μεταξύ μεταγγίσεων και ARDS 

στην σήψη (18,50) Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι στις τελευταίες οδηγίες διαχείρισης 

της σήψης συστήνεται η συντηρητική μετάγγιση, όταν η αιμοσφαιρίνη έχει τιμή 
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<7gr/dl, πέραν κάποιων εξαιρέσεων (5), σε κάποιες παλαιότερες άλλα και νεότερες 

μελέτες σε σηπτικούς ασθενείς κι άλλους βαρέως πάσχοντες, δεν έχει επιβεβαιωθεί 

σαφής συσχέτιση μεταξύ μετάγγισης συμπυκνωμένων ερυθρών και θνητότητας (53), 

ή διαφορά στην θνητότητα μεταξύ ελεύθερης και συντηρητικής μετάγγισης στην 

σήψη (54). Πρόκειται επίσης για ένα μεγάλο πεδίο έρευνας, όπου απαιτούνται νέες 

μελέτες που να εστιάζουν στην ιδανική στρατηγική στο ζήτημα των μεταγγίσεων σε 

αυτούς τους ασθενείς. 

 

 

5.2 Περιορισμοί μελέτης 
 

Η μελέτη έχει αρκετούς περιορισμούς. Αρχικά, είναι μονοκεντρική μελέτη 

παρατήρησης και τα δεδομένα αφορούν σε ασθενείς από μία μόνο ΜΕΘ. Δεύτερον, 

πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη, όπου τα στοιχεία ελήφθησαν από τους 

ηλεκτρονικούς φακέλους, και αρκετά δεδομένα ήταν ελλιπή. Τρίτον, ο αριθμός του 

δείγματος είναι σχετικά μικρός και αφορά μόνο σε σηπτικούς ασθενείς που 

εισήχθησαν στην ΜΕΘ, και χωρίς να συμπεριλαμβάνονται όσοι ανέπτυξαν σήψη κατά 

την διάρκεια της νοσηλείας τους στην μονάδα. Τέταρτον, δεν εξετάστηκε η θνητότητα 

εντός νοσοκομείου, ούτε η συνολική διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, που 

αποτελούν σημαντικές παραμέτρους έκβασης, παρά μόνο το χρονικό διάστημα που 

αφορούσε στην παραμονή στην ΜΕΘ. Τέλος, σχεδόν όλα τα δεδομένα μας ξεκινούν 

από την στιγμή εισαγωγής των ασθενών στην ΜΕΘ. Κάποιοι ασθενείς εισήχθησαν 

κατευθείαν από τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, ενώ άλλοι προήλθαν από 

άλλες κλινικές ή νοσοκομεία. Επομένως, δεν είναι πάντα εφικτό να γνωρίζουμε την 

διάρκεια της σήψης ή την ακριβή στιγμή έναρξης του ARDS, για όσους προσήλθαν με 

το σύνδρομο. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε και να αξιολογήσουμε τις 

θεραπευτικές παρεμβάσεις που έλαβαν οι ασθενείς πριν την εισαγωγή τους στην 

ΜΕΘ ή τις αρχικές ρυθμίσεις στον αναπνευστήρα για όσους προσήλθαν 

διασωληνωμένοι, και την επίδραση αυτών στην τελική έκβαση. 
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5.3 Μέλλον, προοπτική εξέλιξης της μελέτης 

 

Η σήψη αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κι ενδιαφέρον πεδίο έρευνας κι υπάρχουν πολλά 

ερωτήματα, ως προς την έγκαιρη διάγνωση, την κατάλληλη θεραπευτική 

αντιμετώπιση και τους παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση, που μένουν να 

απαντηθούν. Είναι σημαντικό να εντοπισθούν καλοί προγνωστικοί παράγοντες για 

την μακροπρόθεσμη νοσηρότητα και θνητότητα αυτών των ασθενών. 

Η ισχύς των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης μελέτης θα μπορούσε να αυξηθεί αν 

μελλοντικά αυξήσουμε τον αριθμό του δείγματος κι αν συμπεριληφθούν 

περισσότερα του ενός κέντρα. Τα αποτελέσματα πιθανώς να είναι πιο ασφαλή, 

ωστόσο, αν προσπαθήσουμε να μειώσουμε την ετερογένεια των παρεμβάσεων που 

προηγούνται της εισαγωγής, και συμπεριλάβουμε μόνο ασθενείς που εισέρχονται 

στην ΜΕΘ απευθείας από τα επείγοντα.  Επιπλέον, θα είχε ενδιαφέρον να 

εξετάσουμε επιπρόσθετους παράγοντες που αφορούν στην έκβαση, όπως θνητότητα 

εντός του νοσοκομείου, όψιμη θνητότητα μετά την έξοδο του ασθενούς και συνολική 

διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο. Επειδή τα τελευταία χρόνια γίνεται πιο 

συστηματική καταγραφή στον ηλεκτρονικό φάκελο κάποιων παραμέτρων και 

παρεμβάσεων, θα ήταν ενδιαφέρον να συμπεριλάβουμε και να μελετήσουμε 

επιπλέον αναπνευστικές παραμέτρους και μηχανικές ιδιότητες, όπως Pplat, 

ενδοτικότητα αναπνευστικού συστήματος, αντιστάσεις αεραγωγών, διαπνευμονική 

πίεση, οδηγό πίεση, καθώς και παρεμβάσεις όπως η τοποθέτηση σε πρηνή θέση.  

Είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους τροποποιήσιμους 

παράγοντες και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με την έκβαση. Θα 

ήταν ενδιαφέρον να καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το είδος και η τιτλοποίηση 

του όγκου των υγρών που πρέπει να δίνεται κατά την αρχική αναζωογόνηση, αλλά 

και τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον, όσον αφορά στις μεταγγίσεις, μένει να 

αποσαφηνιστεί αν η συντηρητική έναντι της ελεύθερης στρατηγικής μεταγγίσεων 

επηρεάζει την επιβίωση, καθώς και αν παίζει ρόλο το είδος των παραγώγων αίματος. 

Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστεί πιο συστηματικά ο ρόλος του ΜΕΜΑ σε 

αυτούς τους ασθενείς πριν την διασωλήνωση και με ποιον τρόπο έχει επίδραση στην 

έκβαση. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα αναδρομική μελέτη βρέθηκε πως σε σηπτικούς 

ασθενείς η διάρκεια παραμονής στην ΜΕΘ, η θνητότητα κι η αιτία της σήψης 

αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες συσχέτισης με την ανάπτυξη ARDS, ενώ το P/F 

ratio την πρώτη και δεύτερη μέρα της νοσηλείας στην ΜΕΘ, τα APACHE II και SOFA 

score, κι η διάρκεια μηχανικού αερισμού αποτελούν  καλούς προγνωστικούς 

παράγοντες εμφάνισης του συνδρόμου.  

Όσον αφορά στην θνητότητα των σηπτικών ασθενών, το SOFA score, η διάρκεια 

μηχανικού αερισμού και συνολικό ισοζύγιο υγρών την έβδομη ημέρα αποτελούν 

ανεξάρτητους παράγοντες συσχέτισης με την θνητότητα, ενώ τα APACHE II και SOFA 

score, η διάρκεια μηχανικού αερισμού, το συνολικό ισοζύγιο υγρών την έβδομη 

ημέρα και το γαλακτικό οξύ αποτελούν  καλούς προγνωστικούς παράγοντες της 

θνητότητας, σε αντίθεση με το P/F ratio, που δεν μπορεί να προβλέψει την θνητότητα 

σε βαθμό στατιστικά σημαντικό.  

Στο μέλλον πρέπει να πραγματοποιηθούν μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες που θα 

βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση κι αντιμετώπιση αυτών των ασθενών, που 

αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστών των νοσηλευομένων σε ΜΕΘ, με ιδιαίτερα 

έμφαση σε τροποποιήσιμους παράγοντες και θεραπευτικές παρεμβάσεις όπως για 

παράδειγμα χορήγηση υγρών, μεταγγίσεων παραγώγων αίματος, κορτικοειδών, 

παράμετροι μηχανικού αερισμού και χρήση ΜΕΜΑ.  
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