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Πυρετόσ ςτη ΜΕΘ

• υχνι διαταραχι ςτουσ κριτικά πάςχοντεσ αςκενείσ

 30% των πακολογικϊν περιςτατικϊν

 90% των αςκενϊν με ςοβαρι ςιψθ κατά τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ 

τουσ 

• Χαρακτθρίηει τθ βαρφτθτα τθσ κατάςταςθσ τουσ

• Κριτιριο διάγνωςθσ SIRS, πρόγνωςθσ ςτο APACHE II



Νζο επειςόδιο πυρετοφ ςτη ΜΕΘ

• Οδθγεί ςε ςειρά διαγνωςτικϊν εξετάςεων για τθν αιτιολόγθςθ – διάκριςθ 
μεταξφ λοιμώδουσ και μη αιτίασ

 Αυξθμζνο κόςτοσ

 Καταπόνθςθ αςκενοφσ

 Υπερβολικι χριςθ αντιβιοτικϊν

• Απαραίτθτθ θ αλγορικμικι προςζγγιςθ του προβλιματοσ

 Ελαχιςτοποίθςθ του χρόνου ζναρξθσ τθσ κατάλλθλθσ κεραπευτικισ 

παρζμβαςθσ

 Ελαχιςτοποίθςθ κινδφνων διαγνωςτικισ διαδικαςίασ

 Μείωςθ κόςτουσ

• Απουςία επαρκοφσ βιβλιογραφίασ- τελευταία επικαιροποίθςθ IDSA: 2012



Παθοφυςιολογία πυρετοφ

Πυρετόσ: Λειτουργικι απάντθςθ 
προςαρμογισ του οργανιςμοφ ςε 
λοιμϊδθ και μθ αίτια

• Ελεγχόμενη από κυττοκίνεσ
αντίδραςη

• Παραγωγθ πρωτεϊνών οξείασ 
φάςησ

• Ενεργοποίηςη ποικίλων 
διαδικαςιών του ενδοκρινικοφ 
και ανοςοποιητικοφ 
ςυςτθματοσ



Παθοφυςιολογία πυρετοφ
Η ςθμαςία του πυρετοφ ωσ πακοφυςιολογικι διαδικαςία και οι ςυνζπειζσ του 

δεν είναι απόλυτα κατανοθτζσ.

Προοπτική μελζτη 24.204 αςθενών

Θνθςιμότθτα: 20% επί πυρετοφ ζναντι 12% επί απυρεξίασ

Μεγαλφτερθ διάρκεια νοςθλείασ, αυξθμζνο κόςτοσ και πτωχότερθ ζκβαςθ ςε 
αςκενείσ με ΚΕΚ, υπαραχνοειδι αιμορραγία και παγκρεατίτιδα

Προοπτική μελζτη 269.078 αςθενών από ΜΕΘ Αυςτραλίασ και Ν. Ζηλανδίασ

Μικρότερθ κνθςιμότθτα ςε αςκενείσ με λοιμϊδεσ αίτιο πυρετοφ, που ςτο 
πρϊτο 24ωρο νοςθλείασ παρουςίαςαν κ: 39-39.4:C



Οριςμοί

• Φυςιολογική θερμοκραςία ςώματοσ: 36 - 37.5:C, με θμεριςια 
διακφμανςθ  0.5-1:C

• Πυρετόσ: καταγραφι τουλάχιςτον δφο μετριςεων κ πυρινα > 38.2:C 
εντόσ 24ϊρου

• Ουδετεροπενικοί αςθενείσ: καταγραφι μίασ μζτρθςθσ κ πυρινα > 38.2:C 
εντόσ 24ϊρου ή μζτρθςθ > 38:C για διάςτθμα μίασ ϊρασ

• Υπερθερμία: αφξθςθ κ > 41:C ςυνικωσ μθ λοιμϊδουσ αιτιολογίασ, με 
ςυνοδό απουςία ανταπόκριςθσ ςτα αντιπυρετικά



Μζθοδοι μζτρηςησ 

• Μεγάλθ ετερογζνεια

• Διαφορά ςτθν ακρίβεια

• Εφαρμογή του ίδιου 
τρόπου και του ίδιου 
ςημείου μζτρηςησ

• Περιοριςμοί ςτουσ 
ανοςοκαταςταλμζνουσ
και ςε CRRT/ECMO

Θ πυρήνα

Θ περιφζρειασ



Διαφορική Διάγνωςη

Λοιμώδη αίτια Μη λοιμώδη αίτια

• Περίπου 50% νζων επειςοδίων πυρετοφ: μη λοιμώδουσ αιτιολογίασ 

 Ιςτορικό

 Φυςικι εξζταςθ

 Αδρόσ διαχωριςμόσ, ανάλογοσ του βακμοφ:

38.3 – 38.9:C Λοιμϊδθ/ μθ λοιμϊδθ

39 - 41:C Λοιμϊδθ

> 41:C Μθ λοιμϊδθ



Θερμοκραςία ςώματοσ > 38.2⁰C

Λοιμώδη αίτια

Ζναρξη ςτην 
κοινότητα

ΤπερθερμίαΠυρετόσ

Μη λοιμώδη αίτια

Φαρμακευτική αντίδραςη
Κακόθκεσ νευρολθπτικό 
ςφνδρομο
φνδρομο ςεροτονίνθσ
Ενδοκρινικά αίτια
Θυρεοτοξίκωςθ
Επινεφριδικι κρίςθ
Περιβάλλον
Θερμοπλθξία

Νοςοκομειακή 
ζναρξη

Ζναρξη ςτην 
κοινότητα

Νοςοκομειακή 
ζναρξη



Λοιμώδη αίτια

Ζναρξη ςτην 
κοινότητα

Νοςοκομειακή 
ζναρξη

Κατώτερο Αναπνευςτικό
Πνευμονία, Εμπφθμα
Πεπτικό
Διάτρθςθ, χολαγγειΐτισ
Ουροποιητικό
Πυελονεφρίτισ
Μικροβιαιμία
Ενδοκαρδίτισ
Δζρμα & μαλακά μόρια
Κυτταρίτισ
Νεκρωτικι περιτονιΐτισ
ΚΝ
Εγκεφαλίτισ, Μθνιγγίτισ
Άλλα
θπτικι αρκρίτισ

Κατώτερο Αναπνευςτικό
VAP, VAT
Πεπτικό
Κολίτισ C. difficile
Ουροποιητικό
Λοίμωξθ ςχετιηόμενθ με 
κακετιρα foley
Μικροβιαιμία
Λοίμωξθ ςχετιηόμενθ με 
αγγειακό κακετιρα
Δζρμα & μαλακά μόρια
Ζλκοσ κατάκλιςθσ
Επιμόλυνςθ τραφματοσ
ΚΝ
Νευροχειρουργικι επιπλοκι
Άλλα
Παραρρινοκολπίτισ



Κατώτερο αναπνευςτικό

• υχνότερθ εςτία πυρετοφ ςε ανοςοεπαρκείσ, κριτικά πάςχοντεσ αςκενείσ, 
ανεξαρτιτωσ ζναρξθσ

κοινότητα

Οξεία βρογχίτιδα
Παροξυςμόσ ΧΑΠ

Πνευμονία ± επιπλοκζσ

Γρίπθ, ρινοϊοί
Μικρόβια: S. Pneumoniae

Μυκοβακτθρίδια
μφκθτεσ

νοςοκομειακή

VAP

VAT

Gram (-) βακτθρίδια
Gram (+) κόκκοι

Μφκθτεσ, ιοί



Πεπτικό

κοινότητα

Οξεία περιτονίτιδα

Διάτρθςθ κοίλου ςπλάχνου

Ιςχαιμία εντζρου

Χολοκυςτίτιδα/ χολαγγειΐτιδα

κωλθκοειδίτιδα

Eκκολπωματίτιδα

νοςοκομειακή

Κολίτιδα από C. difficile

Μετεγχειρητικοί αςθενείσ: διερεφνηςη για ενδοκοιλιακό απόςτημα



Ουροποιητικό

κοινότητα

Ανϊτερου 
ουροποιθτικοφ

E. Coli
K. pneumoniae

Είδθ Enterococcus

νοςοκομειακή

χετιηόμενθ με 
ουροκακετιρα

P. aeruginosa



Μικροβιαιμία

κοινότητα

Οποιαδιποτε λοίμωξθ

Ενδοκαρδίτιδα 

E. coli
S. aureus

S. pneumoniae

νοςοκομειακή

Οποιαδιποτε λοίμωξθ
χετιηόμενθ με 

ενδαγγειακοφσ κακετιρεσ

E. coli, S. aureus
gram (-) εντεροβακτθριοειδι

E. faecalis
CRBI: CNS



Μικροβιαιμία
• Παράγοντεσ κινδφνου μικροβιαιμίασ: 

μεγάλθ θλικία 

υποκείμενθ νοςθρότθτα: Δ, ΧΑΠ, ΧΝΝ υπό RRT, κακοικεια, αλκοολιςμόσ

• Παράγοντεσ κινδφνου καντινταιμίασ: πρόςφατθ χειρουργικι επζμβαςθ
πεπτικοφ, παρεντερικι διατροφι, αντιβιοτικά ευρζωσ φάςματοσ, νεφρικι 
ανεπάρκεια υπό RRT

• Κδιοσ κίνδυνοσ ανάπτυξθσ λοίμωξθσ από αρτθριακοφσ και κεντρικοφσ φλεβικοφσ 
κακετιρεσ

• Μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ CRBI μζςω εφαρμογισ δζςμθσ μζτρων πρόλθψθσ τθσ 
επιμόλυνςθσ τουσ και πρϊιμθσ αφαίρεςισ τουσ.



Άλλεσ λοιμώξεισ

κοινότητα νοςοκομειακή

Δζρμα
Μαλακά μόρια

Κυτταρίτιδα
Νεκρωτικι περιτονιΐτιδα

Ζλκθ κατακλίςεωσ
Επιμολφνςεισ χειρουργικοφ 
τραφματοσ

ΚΝ
Μθνιγγίτιδα
Εγκεφαλίτιδα

Νευροχειρουργικι
επιπλοκι

Παραρρινο-
κολπίτιδα

Υποδιάγνωςθ
Παρατεταμζνθ παρουςία
ρινογαςτρικοφ κακετιρα



Καλλιζργειεσ αίματοσ

Coburn B, Morris A, Tomlinson G, Detsky AS. “Does this adult patient with 
suspected bacteremia require blood cultures?” JAMA.2012;308:502-11

• Μετανάλυςθ 35 εργαςιϊν

• υςχζτιςθ διαφόρων κλινικϊν και εργαςτθριακϊν παραμζτρων με τθ 
μικροβιαιμία

• Η παρουςία πυρετοφ, ανεξαρτιτωσ του βακμοφ, δεν ςχετιηόταν με τθν 
παρουςία μικροβιαμίασ

• Η απυρεξία δεν ιταν επαρκισ για τον αποκλειςμό κετικισ καλλιζργειασ 
αίματοσ (negative LR 0.80, 95% CI 0.61-1.0)

• Η παρουςία ρίγουσ ι φρικίων ιταν μετρίωσ προγνωςτικι βακτθριαιμίασ
(positive LR 4.7, 95% CI 3.0-7.2)

• Η απουςία SIRS ιταν θ πιο ιςχυρι προγνωςτικι παράμετροσ αρνθτικϊν 
καλλιεργειϊν αίματοσ (negative LR 0.09, 95% CI 0.03-0.26)



Καλλιζργειεσ βιολογικών υλικών

Surviving Sepsis Campaign

• Λιψθ τουλάχιςτον 2 ηευγϊν καλλιεργειϊν αίματοσ, ςε κάκε περίπτωςθ 
πικανισ ςιψθσ, πριν τθν ζναρξθ τθσ αγωγισ, ανεξαρτιτωσ εςτίασ 
λοίμωξθσ (το ζνα από περιφερικι φλζβα)

• Αποφυγι «παν-καλλιεργειϊν», εφόςον υπάρχει κλινικά προφανισ εςτία 
και κατευκυνόμενθ καλλιζργεια βιολογικοφ υλικοφ από τθν πικανι εςτία

• Καλλιζργεια και άλλων βιολογικϊν υλικϊν, πζραν του αίματοσ, εφόςον ο 
αςκενισ είναι ςθπτικόσ και δεν είναι προφανισ θ εςτία

• φγχρονθ λιψθ και των 2 ηευγϊν καλλιεργειϊν αίματοσ

• Λιψθ τουλάχιςτον ενόσ ηεφγουσ καλλιζργειασ αίματοσ μζςα από τον 
κακετιρα, μαηί με ζνα ηεφγοσ από περιφερικι φλζβα, ςε κάκε αςκενι 
χωρίσ προφανι εςτία ςιψθσ που φζρει κεντρικό κακετιρα >48 ϊρεσ



Μη λοιμώδη αίτια

Νοςοκομειακή 
ζναρξη

Ζναρξη ςτην 
κοινότητα

Φαρμακευτική αντίδραςη
. Stevens- Johnson
Θρομβοεμβολική νόςοσ
Πνευμονικι εμβολι
ΚΝ
Υπαραχνοειδισ αιμορραγία, ΚΕΚ
Πεπτικό
Παγκρεατίτισ
Αυτοάνοςα
ΕΛ, αγγειΐτιδεσ
Νεοπλάςματα
Λζμφωμα, Λευχαιμία
Όγκοι
Άλλα
φνδρομο τζρθςθσ

Φαρμακευτική αντίδραςη
Αντιβιοτικά κλπ
Θρομβοεμβολική νόςοσ
Πνευμονικι εμβολι
ΚΝ
Υπαραχνοειδισ αιμορραγία
Πεπτικό
Αλικιαςικι χολοκυςτίτισ
Παράγωγα αίματοσ
φνδρομο μετάγγιςθσ
Άλλα
φνδρομο τζρθςθσ

Πιο ςυχνά ςτουσ 
ειςαχκζντεσ ςτθ ΜΕΘ με 
οξφ νευρολογικό πρόβλθμα



Φαρμακευτικόσ πυρετόσ

• Διάγνωςθ εξ’ αποκλειςμοφ

• Θ: 38.3 - 40⁰C

• Εμφάνιςη μζχρι και 21 θμζρεσ από τθν ζναρξθ του φαρμάκου

• Ύφεςη ςυνικωσ ςε 72 ϊρεσ από τθ διακοπι του

• Εξάνκθμα: 5-10%

• Περιφερικι θωςινοφιλία ;
Αντιμικροβιακά β- λακταμικά

Αντιεπιληπτικά φαινυτοΐνθ

Αντιαρρυιμικά κινιδίνθ, προκαϊναμίδθ

Αντιυπερταςικά methyldopa, υδραλαηίνθ

Αντιπαρκινςονικά

Θυροξίνη

Μονοκλωνικά αντιςώματα

Φαινοιειαζίνεσ, Βουτυροφαινόνεσ



Άλλα μη λοιμώδη αίτια

• Πρώιμοσ μετεγχειρητικόσ πυρετόσ 

υνικωσ μθ λοιμϊδουσ αιτιολογίασ

Όχι πάντα ςυςχζτιςθ με ατελεκταςία

Διερεφνθςθ λοιμϊδουσ αιτιολογίασ ςε >96 ϊρεσ μετεγχειρθτικά

• Οξφ νευρολογικό πρόβλημα

(υπαραχνοειδισ/ ενδοεγκεφαλικι αιμορραγία, κρανιοεγκεφαλικι κάκωςθ)

Πυρετόσ κεντρικισ αιτιολογίασ τισ πρϊτεσ 48 ϊρεσ



ΤΝΔΡΟΜΑ ΤΠΕΡΘΕΡΜΙΑ

• Ακραία αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςϊματοσ

• Περιβαλλοντολογικά →  Θερμοπλθξία

• Φαρμακογενή →  Κακοικθσ Υπερκερμία

Κακόθκεσ Νευρολθπτικό φνδρομο

φνδρομο εροτονίνθσ

• Ενδοκρινικήσ αιτίασ  →  Θυρεοτοξίκωςθ

Επινεφριδικι κρίςθ

Φαιοχρωμοκφττωμα



Θερμοπληξία 
Θερμοκραςία πυρινα > 40:C Πολυοργανικι ανεπάρκεια

• Κλαςικθ μορφθ: ςε ευπακι άτομα τθν περίοδο του καφςωνα

• Κατά την άςκηςη: ςε υγιι άτομα που υποβάλονται ςε κοπιϊδθ άςκθςθ

• Επιπλοκζσ: Ραβδομυόλυςθ

Οξεία Νεφρικι και Ηπατικι ανεπάρκεια

Διάχυτθ Ενδαγγειακι Πιξθ

Μεταβολικζσ διαταραχζσ (Γαλακτικι οξζωςθ, Υπογλυκαιμία)

Καταπλθξία



• Κλθρονομοφμενθ μετάλλαξθ ςτουσ υποδοχείσ 
ρυανοδίνθσ

• Μετά από ζκκεςθ ςε ειςπνεόμενα 
αναιςκθτικά ι αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά

• Μυϊκι ακαμψία, υπερκερμία, οξζωςθ

Κακοήθησ 
Τπερθερμία

• Μετά από χοριγθςθ ανταγωνιςτϊν 
ντοπαμίνθσ (αντιψυχωςικά) ι φαρμάκων για 
τθ ναυτία

• Μυϊκι ακαμψία, υπερκερμία, διαταραχζσ 
ςυνείδθςθσ

Κακόηθεσ 
Νευροληπτικό 

φνδρομο

• Αυξθμζνθ κεντρικι και περιφερικι 
ςεροτονινεργικι διζγερςθ

• Υπερκερμία, αςτάκεια αυτόνομου νευρικοφ 
ςυςτιματοσ, νευρολογικζσ διαταραχζσ

• ε προςπάκεια αυτοχειρίασ/ φαρμακευτικζσ 
αλλθλεπιδράςεισ

φνδρομο 
εροτονίνησ



ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ



AMK επί παρουςίασ 
ρίγουσ ή φρικίων

Θερμοκραςία ≥ 38.3⁰C Προβλεπόμενοσ 
διαγνωςτικόσ 

ζλεγχοσ

Κλινικά προφανήσ 
εςτία λοίμωξησ

Θ < 39⁰C

χωρίσ SIRS

Θ 39 - 41⁰C Θ > 41⁰C

Τπερθερμία

Μη λοιμώδη αίτια
• φνδρομο ςτζρηςησ
• Παγκρεατίτιτσ
• Αιματώματα
• Αιμορραγία ΓΕ
• DVT- Πνευμονική εμβολή
• Αλιθιαςική Χολοκυςτίτισ
• Φάρμακα
• Τπαραχνοειδήσ

αιμορραγία

Αναμονή 48 ωρών

Εμμζνων πυρετόσ
Εξελιςςόμενα ςημεία λοίμωξησ

ΚΦΚ > 48 ώρεσ

Ρινογαςτρικόσ
ςωλήνασ

Διάρροια 

ΑΜΚ
Ζναρξη εμπειρικήσ αντιβίωςησ

Αναμονή 48 ωρών

Αφαίρεςη & κ/α ΚΦΚ

Αφαίρεςη ςωλήνα
CT παραρρινίων

κ/α- τοξίνη C.difficile

Αντιμυκητιαςική
αγωγή?
Αγγειογραφία?
Ολόςωμη CT?
Φαρμακευτικόσ 
πυρετόσ?
Μη λοιμώδεσ 
αίτιο?

STOP

Εμμζνων πυρετόσ
Εξελιςςόμενα ςημεία λοίμωξησ

ΝΑΙ

ΟΧΙ ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ



υμπεράςματα 

• Ο πυρετόσ ςτθ ΜΕΘ αποτελεί διαγνωςτικι πρόκλθςθ που απαιτεί 

ενδελεχι γνϊςθ του αςκενοφσ ϊςτε να γίνει εφικτι θ διάκριςθ μεταξφ 

λοιμϊδουσ και μθ αιτίου.

• Η μζριμνα για τθν πρόλθψθ αδικαιολόγθτων και ενίοτε επίπονων 

εξετάςεων και υπερβολικισ χριςθσ αντιβιοτικϊν πρζπει να χαρακτθρίηει 

τθν προςζγγιςθ του πυρετοφ ςτθ ΜΕΘ.

• Η προτφπωςθ ενόσ διαγνωςτικοφ αλγορίκμου παρότι χριςιμθ, είναι 

εξαιρετικά δφςκολθ λόγω των μεκοδολογικϊν περιοριςμϊν ςτθν ανάλογθ 

βιβλιογραφία. 
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