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ΚΛΙΜΑΚΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕΘ
SOFA / QSOFA / MODS / LODS / ODIN

• Ιςτορικι αναδρομι

- Αφγουςτοσ 1953- Δανία εφαρμογι αεριςμοφ κετικισ πίεςθσ μζςω τραχειοςτομίασ
από τον αναιςκθςιολόγο B.Ibsen.

- Αρχζσ 1960 – Los Angeles δθμιουργία τθσ 1θσ τετράκλινθσ μονάδασ αντιμετϊπιςθσ 
του shock από τον  M. Weil.

- Μετά τθν δεκαετία του ϋ70 ςθμειϊκθκε εξζλιξθ τόςο ςτθν πακοφυςιολογία τθσ 
βαριάσ νόςου όςο και ςτθν τεχνολογία υποςτιριξθσ (support) και τθσ ςυνεχοφσ 
παρακολοφκθςθσ (monitoring)

- 1985 – εφαρμογι APACHE II score
- Σθν δεκαετία του ϋ90 οι ΜΕΘ πλζον είχαν εδραιωκεί  ωσ αυτοτελι  τμιματα 

αναγκαία και αναντικατάςτατα για τθν ςφγχρονθ νοςοκομειακι ιατρικι.
- Σισ τελευταίεσ 3 δεκαετίεσ  αναπτφχκθκε μεγάλοσ αρικμόσ ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ 

τθσ βαρφτθτασ  και πρόγνωςθσ τθσ ζκβαςθσ για χριςθ ςτισ ΜΕΘ.

ΠΝΕΤΜΩΝ Σεφχοσ 3ο , Σόμοσ 29οσ , Ιοφλιοσ – επτζμβριοσ 2016



Χαρακτθριςτικά των βακμολογικϊν κλιμάκων αξιολόγθςθσ

 υςχζτιςθ με ςθμαντικι ζκβαςθ ( μοντζλο πρόβλεψθσ – πικανότθτα κανάτου)

 Εφχρθςτθ, όχι χρονοβόρα, όχι δαπανθρι

 Τψθλι ιςχφ , διάκριςθ και καλι βακμονόμθςθ

 Να επιτρζπει τθ ςφγκριςθ ομάδων αςκενϊν

 Να αξιολογεί τθν αποτελεςματικότθτα μιασ κεραπείασ

 Να ευνοεί τθν καλφτερθ διαχείριςθ των νοςοκομειακϊν πόρων

 Να διευκολφνει τθν ανάπτυξθ ςτακερϊν κεραπευτικϊν πρακτικϊν ( treatment standards)



Χαρακτθριςτικά των βακμολογικϊν κλιμάκων αξιολόγθςθσ

• ¨ΙΧΤ¨ (Validity) : 

ςτο ςφνολο των δεδομζνων που χρθςιμοποιικθκαν - είναι ο όροσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ 
του μοντζλου πρόβλεψθσ.

• ¨ΔΙΑΚΡΙΗ¨ (Discrimination) : 

1. θ ικανότθτα του μοντζλου να διακρίνει τουσ αςκενείσ που  επιβιϊνουν  από τουσ αςκενείσ που 
πεκαίνουν.

2. Η κλίμακα κα πρζπει να αποδίδει  υψθλότερθ πικανότθτα κανάτου ςε αυτοφσ που δεν επιβιϊνουν 
ςε ςχζςθ με τουσ επιηϊντεσ.

3. Αν μία κλίμακα προβλζπει κνθτότθτα 90% θ διάκριςθ είναι τζλεια αν θ παρατθροφμενθ κνθτότθτα 
είναι 90%.

4. Σα μζτρα τθσ διακριτικισ ικανότθτασ είναι: θ ευαιςκθςία, θ ειδικότθτα, το % ΨΘ ι ΨΑ, θ κετικι 
προβλεπτικι δφναμθ, το % λανκαςμζνθσ ταξινόμθςθσ (misclassification rate), θ επιφάνεια κάτω από 
τθν καμπφλθ ROC και θ ςυμφωνία (concordance).

5. Σα προβλεπτικά μοντζλα κα πρζπει να ζχουν aROC≥ 0.7. Σιμζσ ≥0.8 κεωροφνται καλζσ και τιμζσ ≥ 0.9 
κεωροφνται άριςτεσ.

H. R. Champion, "Trauma scoring," Scand J Surg, vol. 91, pp. 12-22, 2002.



Χαρακτθριςτικά των βακμολογικϊν κλιμάκων αξιολόγθςθσ

• ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΗ (Calibration): 

1. Περιγράφει τθν  προγνωςτικι ακρίβεια ςε διαφορετικά επίπεδα κινδφνου.

2.   Μπορεί να υπάρχουν διαφορζσ ςτθν απόδοςθ ενόσ μοντζλου ςε διαφορετικά επίπεδα  
κινδφνου.

3.   Η βακμονόμθςθ μιασ κλίμακασ βαρφτθτασ κα είναι υψθλι αν θ κλίμακα είναι ακριβισ ςε 
προβλεπόμενα ποςοςτά κνθτότθτασ 90%, 50%, 20%.

4.   Όταν όλοι οι αςκενείσ χωρίηονται ςε 5% ι 10% διαςτιματα, ανάλογα με τον κίνδυνο 
κνθτότθτασ, οι παρατθροφμενοι και οι αναμενόμενοι κάνατοι είναι δυνατόν να 
ςυγκρικοφν γραφικά.

K. Strand , "Severity scoring in the ICU: a review," Acta Anaesthesiol Scand, vol. 52, pp. 467-78, Apr 2008

J. R. Le Gall, "The use of severity scores in the intensive care unit," Intensive Care Med, vol. 31, pp. 16-23, 
Dec 2005.



Βακμονόμθςθ (calibration)  κλίμακασ βαρφτθτασ.

Η ςτάκμιςθ (calibration) εκτιμά το βακμό ςυμφωνίασ ανάμεςα ςτισ εκτιμϊμενεσ πικανότθτεσ κανάτου 
που προκυπτοφν από ζνα μοντζλο και τθν πραγματικι κνθτότθτα του εξεταηόμενου πλθκυςμοφ.



SOFA (Sequential Organ Failure Assesment, Εξακολουκθτικι εκτίμθςθ οργανικισ ανεπάρκειασ)

• Αναπτφχκθκε το 1994 και ανανεϊκθκε το 1996.

• Vincent – 1998 εκτίμθςε τθν κλίμακα SOFA ςε 1449 αςκενείσ.

• Προςδιορίηει τθν βαρφτθτα τθσ νόςου – βακμόσ δυςλειτουργίασ 6 οργάνων

• Βακμολογία ςε μία κλίμακα 0-4.

• Κάκε ςφςτθμα βακμολογείται από 0 ( φυςιολογικζσ τιμζσ) ζωσ 4 ( πλιρθσ 
δυςλειτουργία)

• Μία οργανικι ανεπάρκεια + αναπνευςτικι ανεπάρκεια  → χαμθλότερθ 
κνθτότθτα.

• Όλοι οι άλλοι ςυνδυαςμοί ζχουν κνθτότθτα μεταξφ 65% - 74%.

• Δεν είναι ανεξάρτθτθ τθσ κεραπείασ. 

• Η κακθμερινι εκτίμθςθ δυςλειτουργίασ των οργάνων είναι ζνασ καλόσ δείκτθσ 
πρόγνωςθσ.

• ↑ SOFA score εντόσ 48 ωρϊν → ↑ κίνδυνοσ κανάτου

• Περιλαμβάνει 6 ςυςτιματα: Αναπνευςτικό, κυκλοφορικό, ΚΝ, νεφρά, ιπαρ και 
πθκτικό μθχανιςμό.



SOFA (Sequential Organ Failure Assesment, Εξακολουκθτικι εκτίμθςθ οργανικισ ανεπάρκειασ)



Qsofa
• Πολφ γριγορο εργαλείο

• Ανιχνεφει τθ ςιψθ ςε αςκενείσ με λοίμωξθ εκτόσ ΜΕΘ

• Σο score είναι από 0-3

• Οι αςκενείσ με υψθλό Qsofa score κα πρζπει να ελζγχονται περαιτζρω SOFA score για τθν 
επιβεβαίωςθ εμφάνιςθσ ςιψθσ



MODS (Multiple Organ Dysfunction Score, κορ πολλαπλισ οργανικισ δυςλειτουργίασ)

• 1995 – Marshall και ςυν. 

• υνδυάηει ζνα ςκορ βαςιςμζνο ςε 6 ανεπάρκειεσ οργάνων

• Οι τιμζσ κυμαίνονται από 0-4 ( μζγιςτθ τιμι 24)

• Η νοςοκομειακι κνθτότθτα εκτιμάται μετά τθν πρόςκεςθ των ςυνολικϊν τιμϊν

• Pressure- adjusted heart rate= HR* MAP/CVP

• Καλι ςυςχζτιςθ με το ποςοςτό κνθτότθτασ ( τιμι aROC = 0.936)

• Ζδειξε ότι θ κνθτότθτα δεν εξαρτάται μόνο από το ςκορ ειςαγωγισ αλλά και από τθν 
πορεία νοςθλείασ ςτθ ΜΕΘ.



MODS (Multiple Organ Dysfunction Score, κορ πολλαπλισ οργανικισ δυςλειτουργίασ)



LODS (Logistic Organ Dysfunction Score,Λογιςτικό ςκορ Οργανικισ δυςλειτουργίασ)

• Αναπτφχκθκε το 1996 χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςτατιςτικό μοντζλο πολλαπλισ λογιςτικισ 
παλινδρόμθςθσ ( multiple logistic regression)

• ‘Only-once measure’- ωσ μζτρο οργανικισ δυςλειτουργίασ ςτο 1ο 24ωρο

• Η κλίμακα είναι αρκετά πολφπλοκθ και χρθςιμοποιείται ςπάνια

• Ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτίμθςθ οργανικισ δυςλειτουργίασ ςε κλινικζσ μελζτεσ

• υνολικι μζγιςτθ βακμολογία = 22, με aROC= 0.85

• Κάκε όργανο λαμβάνει βακμοφσ ςφμφωνα με τθν χειρότερθ τιμι για κάκε μεταβλθτι 
αυτοφ του ςυςτιματοσ εκείνθ τθ μζρα

• Εάν δεν δυςλειτουργεί το όργανο τότε το ςκορ είναι μθδζν – με μζγιςτθ τιμι 5

• 5 βακμοί δίνονται μόνο ςτο ΚΝ/ Νεφρά/ Καρδιαγγειακό

• 3 βακμοί – αναπνευςτικό / πιξθ

• 1 βακμόσ ςε ςοβαρι δυςλειτουργία για το ιπαρ



LODS (Logistic Organ Dysfunction Score,Λογιςτικό ςκορ Οργανικισ δυςλειτουργίασ)



ODIN ( Organ Dysfunction and Infection System, φςτθμα οργανικισ δυςλειτουργίασ και λοίμωξθσ)

• 1993 – Fagon και ςυν.

• τοιχεία εντόσ 24 ωρϊν από τθν ειςαγωγι ςτθ ΜΕΘ

• Δυςλειτουργία 6 οργανικϊν ςυςτθμάτων με ςυνυπάρχουςα λοίμωξθ

• Διαφοροποιεί τθν πρόγνωςθ ανάλογα με τον τφπο τθσ ανεπάρκειασ

• Χρθςιμοποιείται λογιςτικό μοντζλο παλινδρόμθςθσ ( logistic regression model) για να 
υπολογίηονται μεμονωμζνεσ πικανότθτεσ κανάτου με τθν ακόλουκθ ςειρά φκίνουςασ 
βαρφτθτασ : 

Καρδιαγγειακι, Νεφρικι , Αναπνευςτικι, Νευρολογικι, Αιματολογικι , θπατικι 
δυςλειτουργία και λοίμωξθ.



ODIN ( Organ Dysfunction and Infection System, φςτθμα οργανικισ δυςλειτουργίασ και λοίμωξθσ)



Αςκενισ 65 ετϊν, καπνιςτισ, κοινωνικόσ πότθσ, με ΑΤ, εμπφρετο από 10θμζρου, δφςπνοια και αναφερόμενθ 
διαλείπουςα χωλότθτα δε κάτω άκρου τισ τελευταίεσ θμζρεσ και ςυνοδό δφςπνοια κατά τθν κίνθςθ. Ειςαγωγι ςτθν 
ΠΝΚΗ από 24ϊρου προ τθσ ειςαγωγισ του ςτθν ΜΕΘ με εικόνα πνευμονίασ δε. ( Ετζκθ moxifloxacin, meropenem). 
Παρουςίαςε μετά από 24 ϊρεσ επιδείνωςθ τθσ ακτινολογικισ του εικόνασ και οξεία αναπνευςτικι ανεπάρκεια τφπου ΙΙ 
με ςυνοδό υπόταςθ και αφξθςθ του γαλακτικοφ οξζωσ. 
Κατά τθν ειςαγωγι ςτθν ΜΕΘ: FiO2= 100% / PO2= 54 / PCO2= 62, ΑΠ= 130mmHg/ ΔΑΠ= 60mmHg, BR/min= 25, 
HR=130b/min, κερμοκραςία = 37.3ο© και δικτυωτι πελλίωςθ ςταδίου 4.

• Qsofa = 2(ταχφπνοια, GCS≤15)

• SOFA score = 13, 50-60%

• MODS = 11,  25%

• LODS =8, ≤50% (-logit)

• ODIN = 3, ≤50% (- logit)



ΧΟΛΙΑ

• Οι Pettila et al διαπίςτωςαν ςτθ μελζτθ τουσ ςυγκρίςιμεσ διακριτικζσ ικανότθτεσ (discrimination)

ςε ότι αφορά τθν πρόβλεψθ τθσ ενδον/κθσ κνθτότθτασςτισ κλίμακεσ APACHE III, LODS, SOFA και MODS.

• Οι Peres et al ςε μελζτθ 949 αςκενϊν δεν διαπίςτωςαν αρκετζσ διαφορζσ μεταξφ των κλιμάκων 

MODS και SOFA ςτθν πρόβλεψθ τθσ κνθτότθτασ.

• Οι Timsit et al ανζφεραν μεγάλθ ακρίβεια τόςο για τθν κλίμακα SOFA όςο και για τθν LODS.

• ε μία καναδικι μελζτθ με 1436 αςκενείσ ΜΕΘ, οι κλίμακεσ SOFA και MODS επζδειξαν μζτρια

Ικανότθτα διάκριςθσ μεταξφ των επιηϊντων και των μθ επιηϊντων ( D Zygun et al)

• Η καρδιαγγειακι δυςλειτουργία ςχετίηεται καλφτερα με τθν ζκβαςθ με τθν κλίμακα

SOFA παρά με τθν MODS ( Marshall και ςυν.)

• Φτωχι ςυςχζτιςθ μεταξφ του LODS και του προβλεπόμενου % κνθτότθτασ ςε αςκενείσ

υπό αιμοκάκαρςθ ( Maccariello και ςυν.)

• Με τθν κλίμακα ODIN τα υψθλότερα % κνθτότθτασ ςυςχετίςκθκαν με ανεπάρκεια ιπατοσ

νεφρϊν ι με αιματολογικό νόςθμα ( Fagon και ςυν.)

• Πρόςφατεσ αναφορζσ ζδειξαν ότι θ κλίμακα SOFA ςε ςφγκριςθ με τθν κλίμακα MODS ζχει

μεγαλφτερθ διακριτικι ικανότθτα ςτθν πρόβλεψθ τθσ ενδονοςοκομειακισ κνθτότθτασ και

τθσ δυςμενοφσ νευρολογικισ ζκβαςθσ ςε αςκενείσ με εγκεφαλικι βλάβθ (D. Zygun et al)



Σι γίνεται ςτο μζλλον;

Οι κλίμακεσ οργανικισ ανεπάρκειασ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ΜΕΘ πρζπει να επαναξιολογοφνται 
ςυνεχϊσ και να αναβακμίηονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα για να ςυμβαδίηουν με τθ ςφγχρονθ 
κλινικι πρακτικι και τα δθμογραφικά ςτοιχεία των αςκενϊν.

τθν αντίκετθ περίπτωςθ, θ ικανότθτά τουσ να λειτουργοφν με ακρίβεια ςε ζνα ευρφ φάςμα 

προβλεπόμενων ποςοςτϊν κνθτότθτασ φκίνει, με αποτζλεςμα τθν υπερεκτίμθςθ τθσ προβλεπόμενθσ 
πικανότθτασ κανάτου.



ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ

Dr. ΠΑΓΚΑΚΗ ΕΤΜΟΡΦΙΑ


