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Απνπιεμία 

ππόθπζεο

Μπμνηδεκαηηθό θώκα

Θπξενηνμηθή θξίζε

Κξίζε addison

Φαηνρξσκνθύησκα

Γηαβεηηθέο 

ππεξγιπθαηκηθέο

θαηαζηάζεηο



Τπεξγιπθαηκηθά επείγνληα

Γηαβεηηθή θεηνμέσζε (DKA)

• 4-8 αλά 1000 αζζελείο, πςειόηεξε 

επίπησζε ζε λεόηεξνπο

• πρλόηεξα ζε Γ ηύπνπ 1, όκσο ην 1/3  ησλ 

εηζαγσγώλ αθνξά αζζελείο κε Γ ηύπνπ 2

• Θλεηόηεηα <1% θαη πεξίπνπ 5% ζε 

ειηθησκέλνπο κε ζπλλνζεξόηεηεο

Τπεξσζκσηηθή ππεξγιπθαηκηθή θαηάζηαζε (ΗHS)

• Θλεηόηεηα 5-20%
Benoit et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2018; 67:362



Έιιεηςε ηλζνπιίλεο - απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα 

αληαγσληζηηθώλ νξκνλώλ

↑ ιηπόιπζεο θαη πξσηεόιπζεο

↓ ζύλζεζεο ιίπνπο θαη πξσηείλεο
↑ γιπθνγνλόιπζεο

↓ λενγιπθνγέλεζεο

↓ πεξηθεξηθήο ρξήζεο 

γιπθόδεο

Τπεξγιπθαηκία

Ωζκσηηθή δηνύξεζε

Απώιεηα ειεθηξνιπηώλ Μείσζε ελδαγγεηαθνύ 

όγθνπ

Κεηνμέσζε 

↑ γιπθνλενγελεηηθώλ ππνζηξσκάησλ 

(FFA, αιαλίλε)

(DKA-απόιπηε αλεπάξθεηα)

↑  FFA νμείδσζεο θαη 

θεηνγέλεζεο

Goldberg, Inzucchi Clin Chest Med 2003; 24: 583– 606



Τπεξγιπθαηκηθέο θξίζεηο - πξνδηαζεζηθνί 

παξάγνληεο

πρλόηεηα (%) Αίηην 

30-50% Λνηκώμεηο: ηνγελείο, πλεπκνλία, νπξνινίκσμε, ζήςε

20-40% Αλεπαξθήο ηλζνπιηλνζεξαπεία

3-6% Έκθξαγκα/ηζραηκία κπνθαξδίνπ

<2% ΑΕΕ, ελδνθξάληνο αηκνξξαγία, πλεπκνληθή εκβνιή, 

νμεία παγθξεαηίηηδα, εληεξηθή ζξόκβσζε ή απόθξαμε, 

ηνμηθόηεηα από αιθνόι, νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, 

ππεξζεξκία ή ππνζεξκία, ζνβαξά εγθαύκαηα, 

ελδνθξηληθέο δηαηαξαρέο: ζπξενηνμηθή θξίζε, ζύλδξνκν Cushing

Οιηθή παξεληεξηθή δηαηξνθή

Φάξκαθα: β-αλαζηνιείο, αλαζηνιείο αληιίαο αζβεζηίνπ, δηνπξεηηθά, 

θνξηηθνζηεξνεηδή, αληηςπρσζηθά, θαηλπηνΐλε, ζηκεηηδίλε

Savage et al. Postgrad Med J 2004;80:506–515



Τπεξγιπθαηκηθέο θξίζεηο-θιηληθή εηθόλα
• Πνιπνπξία, πνιπδηςία, λαπηία, έκεηνη, θνηιηαθό άιγνο, αθπδάησζε 

(κεησκέλε ζπαξγή δέξκαηνο, μεξόηεηα βιελλνγόλσλ, ηαρπθαξδία θαη 

νξζνζηαηηθή ππόηαζε)

• Γλσζηόο Γ ή αξρηθή εθδήισζε

• Γηάγλσζε θεηνμέσζεο (ADA)

- Γιπθόδε αίκαηνο > 13.9 mmol/l (250 mg/dl)

- pH < 7.3

- Δηηηαλζξαθηθά νξνύ < 18 mmol/l

- Anion gap > 10

- Κεηνλαηκία

• Γηάγλσζε ππεξσζκσηηθήο-ππεξγιπθαηκηθήο θαηάζηαζεο (ADA)

- Υπνγθαηκία

- Σνβαξή ππεξγιπθαηκία (γιπθόδε > 33.3 mmol/l ή 600 mg/dl)

- Ωζκσηηθόηεηα νξνύ >320 mosmol/kg

Diabetes Care 2009; 32:1335



Τπεξγιπθαηκηθέο θξίζεηο-έιεγρνο

• Γιπθόδε νξνύ

• Ηιεθηξνιύηεο, Αέξηα αίκαηνο, AG 

• Οπξία, θξεαηηλίλε

• Γεληθή αίκαηνο 

• Κεηόλεο νύξσλ κε dipstick

• Κεηόλεο νξνύ (αλ ππάξρνπλ θεηόλεο ζηα νύξα)

• Χζκσηηθόηεηα πιάζκαηνο (Posm)

• ΗΚΓ

• Α/α ζώξαθνο, αλαιπηηθόο βηνρεκηθόο έιεγρνο, θ/εο 

αλαιόγσο ελδείμεσλ

Goldberg, Inzucchi Clin Chest Med 2003; 24: 583– 606



Βαξύηεηα ππεξγιπθαηκηθώλ

θαηαζηάζεσλ

Ήπηα DKA Μέηξηα DKA νβαξή DKA HHS

Γιπθόδε 

πιάζκαηνο

(mg/dL)

>250 >250 >250 >600

Χζκσηηθόηεηα 

νξνύ (mosm/kg)

Πνηθίιε Πνηθίιε Πνηθίιε >320

Κεηόλεο 

νξνύ/νύξσλ

Θεηηθό Θεηηθό Θεηηθό Αζζελέο/αξλεηηθό

Αξηεξηαθό pH 7.25– 7.30 7.00–7.24 <7.00 >7.30

HCO3 νξνύ

(mEq/L)

15-18 10-15 <10 >15

Υάζκα Αληόλησλ 

(mEq/L)

>10 >12 >12 <12

Diabetes Care. 2001;24:131–55



Αληηκεηώπηζε ππεξγιπθαηκηθώλ θξίζεσλ

Υνξήγεζε πγξώλ

Υνξήγεζε ηλζνπιίλεο

Αληηκεηώπηζε 
ειεθηξνιπηηθώλ 

δηαηαξαρώλ

Αλαγλώξηζε-αληηκεηώπηζε 
εθιπηηθνύ παξάγνληα

Goldberg, Inzucchi Clin Chest Med 2003; 24: 583– 606



Nyenwe, Kitabchi. Diabetes Res Clin Pract. 2011;94:340-351





Κξηηήξηα ειέγρνπ ππεξγιπθαηκηθώλ

θαηαζηάζεσλ

DKA 

• Γιπθόδε αίκαηνο < 200 mg/dL θαη δύν από ηα 

παξαθάησ:  

• HCO3 νξνύ ≥ 15 mEq/L

• pH > 7.3

• ΑG ≤ 12 mEq/L 

HHS

• Χζκσηηθόηεηα νξνύ θπζηνινγηθή θαη 

• Ννεηηθή θαηάζηαζε σο είρε



Δπηλεθξηδηαθά επείγνληα

Φινηόο

Zona glomerulosa

Φινηόο

Zona fasciculata

Φινηόο

Zona reticularis

Μπειόο

Αιαηνθνξηηθνεηδή

(αιδνζηεξόλε)

Γιπθνθνξηηθνεηδή

(θνξηηδόιε)

Αλδξνγόλα 

(δεϋδξνεπηαλδξν

ζηεξόλε)

Δπηλεθξίλε, 

λνξεπηλεθξίλε



Αδηζσληθή Κξίζε

• Πξνθύπηεη όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα stress o αζζελήο κε 

επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα δελ κπνξεί λα αλαπηύμεη 

θπζηνινγηθή απάληεζε κε απμεκέλε παξαγσγή θνξηηδόιεο

• 8.3 θξίζεηο αλά 100 αζζελείο-έηε θαη 0.5 ζρεηηδόκελνη 

ζάλαηνη ζε γλσζηέο πεξηπηώζεηο επηλεθξηδηαθήο

αλεπάξθεηαο (ΔΑ)

• Δθιπηηθόο παξάγνληαο αλαγλσξίδεηαη ζην 90%: 

γαζηξεληεξηθή λόζνο, ινίκσμε, ρεηξνπξγείν, αλεπαξθήο 

ρνξήγεζε εμσγελώλ θνξηηθνεηδώλ

• Ο θίλδπλνο είλαη πςειόηεξνο επί πξσηνπαζνύο ΔΑ θαη 

κπνξεί λα απνηειεί ηελ πξώηε εθδήισζε ζην 50% ησλ 

αζζελώλ

Bancos et al.  Lancet Diabetes Endocrinol 2015;3:216-226.



Αδηζσληθή θξίζε – θιηληθή εηθόλα 

• αηκνδπλακηθή αζηάζεηα

• ππξεηόο

• θνηιηαθό άιγνο

• λεπξνςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο

Δπξήκαηα ρξόληαο ΔΑ:

• απώιεηα βάξνπο, θόπσζε 

ππνγιπθαηκία

• ππέξρξσζε ζε πξσηνπαζή ΔΑ (κε 

εθηεζεηκέλεο  πεξηνρέο: πηπρέο 

δέξκαηνο, νπιέο, βιελλνγόλνο 

ζηόκαηνο)

• ππνλαηξηαηκία θαη ππεξθαιηαηκία (ε 

ηειεπηαία ζε πξσηνπαζή ΔΑ)

Ishii. Continuum (Minneap Minn) 2017;23:778–801



Γηάγλσζε επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο

• Σπραία κέηξεζε θνξηηδόιεο: ρξήζηκν κόλν όηαλ είλαη 

πνιύ ρακειή (<5 mg/L) ζε θάζε έληνλνπ stress

• ACTH test

κε άλνδνο θνξηηδόιεο ζηα 18 κg/dL ή > 9 κg/dL (500 

nmol/L), 30 min κεηά ηε ρνξήγεζε 250 κg (high dose) 

ζπλζεηηθήο ACTH IV

ε βαζηθή ACTH ζα είλαη απμεκέλε ζε πξσηνπαζή 

επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα

CT θνηιίαο: κεγέζπλζε επηλεθξηδίσλ ζε επηλεθξηδηαθή

αηκνξξαγία, ελεξγό ΣΒ ή κεηαζηαηηθή θαθνήζεηα

Bornstein et al. Clin Endocrinol Metab. 2016;101: 364-389



Αληηκεηώπηζε επηλεθξηδηαθήο

αλεπάξθεηαο
• Τδξνθνξηηδόλε

- 100 mg IV θάζε 6-8 ώξεο αξρηθά θαη κεηά 50 mg αλά 4 ώξεο γηα 24 

ώξεο

- αξγή κείσζε ηηο επόκελεο 72 ώξεο

- όηαλ είλαη δπλαηή ε ζίηηζε κεηαβνιή ζε από ηνπ ζηόκαηνο 
ππνθαηάζηαζε 

- επηθάιπςε ηεο πξώηεο από ηνπ ζηόκαηνο θαη ηεο ηειεπηαίαο IV δόζεο

- δόζε ζπληήξεζεο 10-20 mg πδξνθνξηηδόλεο ζηηο 8:00 θαη 5-10 mg ζηηο

17:00  

• Τπνθαηάζηαζε ύδαηνο θαη ειεθηξνιπηώλ 

• Πξνζνρή ζε ππνγιπθαηκία

• ε πξσηνπαζή αλεπάξθεηα κπνξεί λα ρξεηαζζνύλ αιαηνθνξηηθνεηδή
(50 - 200 mg/day) θαηά ηελ po κεηάβαζε όηαλ ε πδξνθνξηηδόλε
κεηώλεηαη ζε < 50 mg/d

• Αληηκεηώπηζε εθιπηηθνύ αηηίνπ

Bornstein et al. Clin Endocrinol Metab. 2016;101: 364-389



• Υξήζε είηε ελόο ηπραίνπ δείγκαηνο θνξηηδόιεο < 10 κg/dL

είηε Γ θνξηηδόιεο (κεηαβνιή βαζηθήο ηηκήο 60 min κεηά ηε 

ρνξήγεζε 250 κg ACTH) θαηά < 9 κg/dL

• Όρη κέηξεζε ειεύζεξεο θνξηηδόιεο

Crit Care Med. 2017; 45:2078–2088



Υξόληα επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα θαη 

εηζαγσγή ζηε ΜΔΘ

Παζνινγηθνί αζζελείο: 150 mg/day πδξνθνξηηδόλε ή

ηζνδύλακν ζε όιε ηε θάζε ηεο βαξηάο λόζνπ

κεηά ηελ απνδξνκή ηεο νμεία λόζνπ κείσζε θαηά 25-

50% εκεξεζίσο έσο ηε βαζηθή δόζε

Υεηξνπξγηθνί αζζελείο: 25 mg/day ζε κηθξά ρεηξνπξγεία

(π.ρ. ιαπαξνζθνπηθά), 50-75 mg/day ζε κέζεο

βαξύηεηαο (π.ρ. πζηεξεθηνκή) θαη 100-150 mg/day ζε 

κεγάιεο επεκβάζεηο

• δηαηήξεζε γηα 1-3 εκέξεο απνπζία επηπινθώλ

Coursin, Wood. JAMA. 2002;287:236-240



Φαηνρξσκνθύησκα 
• Οη όγθνη πνπ εθθξίλνπλ θαηερνιακίλεο είλαη ζπάληνη θαη 

αθνξνύλ <0.2% ησλ αζζελώλ κε ππέξηαζε

• Δηήζηα επίπησζε 0.8 αλά 100.000 άηνκα-έηε

• πρλόηεξα θαηά ηελ 4ε-5ε δεθαεηία, ρσξίο δηαθνξά κεηαμύ ησλ 
θύισλ

• ην 40% νηθνγελείο: von Hippel-Lindau syndrome, multiple 
endocrine neoplasia type 2 (MEN2)

• Κιαζηθή ηξηάδα: επεηζόδηα θεθαιαιγίαο, εθίδξσζεο θαη 
ηαρπθαξδίαο

• Άιια ζπκπηώκαηα: αίζζεκα παικώλ, ηξόκνο, σρξόηεηα, 
αδπλακία, αίζζεκα παληθνύ, λαπηία θαη έκεηνο, ππεξγιπθαηκία

• πάληα «θξίζε θαηνρξσκνθπηώκαηνο» κε ππέξηαζε ή ππόηαζε, 
ππεξζεξκία, λνεηηθέο δηαηαξαρέο θαη άιιεο δπζιεηηνπξγίεο

• Η θξίζε κπνξεί λα πξνθιεζεί από εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία, 
βήηα-απνθιεηζκό απνπζία α- αδξελεξγηθνύ απνθιεηζκνύ, 
γιπθαγόλε, ηζηακίλε, κεηνθινπξακίδε θαη πςειή δόζε 
θνξηηθνζηεξνεηδώλ

Goldberg, Inzucchi Clin Chest Med 2003; 24: 583– 606



Γηάγλσζε θαηνρξσκνθπηώκαηνο



Φαηνρξσκνθύησκα - αληηκεηώπηζε

• Πξνεηνηκαζία γηα ρεηξνπξγείν κε ζπλδπαζκό α θαη β-

απνθιεηζηώλ 

• α1/α2 απνθιεηζηήο επηινγήο: θαηλνμπβελδακίλε (10 mg κία 

ή δύν θνξέο εκεξεζίσο κε αύμεζε θαηά 10-20 mg θάζε 2-3 

εκέξεο)

• Δθιεθηηθνί α-απνθιεηζηέο: πξαδνζίλε, ηεξαδνζίλε ή 

δνμαδνζίλε

• Υεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπ όγθνπ, ζπλήζσο 

ιαπαξνζθνπηθά

• Αλ πξνθύςεη ππέξηαζε δηεγρεηξεηηθά: θαηληνιακίλε

θαη ληηξνπξσζζηθό

Goldberg, Inzucchi Clin Chest Med 2003; 24: 583– 606



Δπείγνληα ζπξενεηδηθά πξνβιήκαηα

Θπξενεηδηθή θξίζε

πάληα, 0.57-0.76 αλά 100.000 άηνκα αλά έηνο ζε ΗΠΑ 
θαη 4.8-5.6 αλά 100.000 λνζειεπόκελνπο αλά έηνο

Μπμνίδεκα

Δπίπησζε 0.22 αλά εθαηνκκύξην αλά έηνο

Αθνξά θπξίσο ειηθησκέλεο γπλαίθεο

Καη γηα ηηο δύν θαηαζηάζεηο ε ζσζηή αληηκεηώπηζε 
ζπλνδεύεηαη από αηκνδπλακηθή βειηίσζε εληόο 24 σξώλ 
θαη  ζεξκνξπζκηζηηθή απνθαηάζηαζε εληόο 

2-3 εκεξώλ 

Ishii. Continuum (Minneap Minn) 2017;23:778–801



Τπεξζπξενεηδηθή θξίζε

• Απεηιεηηθή γηα ηε δσή έμαξζε ηεο 
ππεξζπξενεηδηθήο θαηάζηαζεο (ζπλήζσο λόζνο 
Graves) κε ελδείμεηο απνξξύζκηζεο ζε έλα ή 
πεξηζζόηεξα όξγαλα

• Θλεηόηεηα 20 - 30 %

• Δθιπηηθνί παξάγνληεο: stress, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ινηκώμεσλ, ρεηξνπξγείνπ ή 
εγθπκνζύλεο

• Κιηληθή δηάγλσζε ζε επξήκαηα ζνβαξήο 
ζπξενηνμίθσζεο, ππεξππξεμία θαη 
λεπξνςπρηαηξηθέο εθδειώζεηο, όπσο δηέγεξζε

Klubo-Gwiezdzinska, Wartofsky. Med Clin North Am 2012;96: 385-403.



Απμεκέλε 

ππνζαιακηθή έθθξηζε
Υπνζάιακνο 

Υπόθπζε 

TRH

Υπεξεθθξηηηθόο όγθνο 

ζπξενεηδή

Δηεγεξηηθά abs (λόζνο 

Grave’s)

Απαζεηηθόο

ππεξζπξενεηδηζκόο

Θπξενεηδήο αδέλαο

Απμεκέλεο

Τ3, Τ4

Απμεκέλε ππνθπζηαθή 

έθθξηζε

Υπεξκεηαβνιηθή

θαηάζηαζε

Απμεκέλνο 

κεηαβνιηθόο 

ξπζκόο

Δπζαλεμία 

ζηε δέζηε θαη 

ππεξβνιηθή 

εθίδξσζε

Δέξκα 

καιαθό, 

ζεξκό θαη 

εξπζξό

↑Σπκπαζεηηθή

δξαζηεξηόηεηα

Σπκπαζνκηκεηηθέο

επηδξάζεηο

Οπηηθέο: ιάκπνλ όκκα

ΓΕΣ: δηάξξνηα θαη 

δπζαπνξξόθεζε

ΚΝΣ: λεπξηθόηεηα, αλεζπρία, 

ηξόκνο

Καξδηαθέο: αξξπζκία

Καξδηαθέο 

επηδξάζεηο

↑ ΗR θαη 

ζπζπαζηηθόηεηαο

Πεξηθεξηθή 

αγγεηνδηαζηνιή 

ιόγσ ηεο 

ππεξζεξκίαο

↑ θαξδηαθήο 

παξνρήο

Αίζζεκα παικώλ 

θαη ηαρπθαξδία



Τπεξππξεμία

Σξόκνο, κεηαβνιέο 

λνεηηθήο θαηάζηαζεο

Σαρπθαξδία, ππέξηαζε

Τπεξθηλεηηθόηεηα

ΓΔ



Τπεξζπξενεηδηθή θξίζε: εθιπηηθνί

παξάγνληεο

Γεληθνί:

• Λνηκώμεηο

• Σξαύκα ή ρεηξνπξγείν (εθηόο ζπξενεηδνύο)

• Φύρσζε

• Σνθεηόο 

• Γηαβεηηθή θεηνμέσζε

• Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ ή άιια επείγνληα ηαηξηθά πξνβιήκαηα

Δηδηθνί γηα ην ζπξενεηδή:

• Ραδηελεξγό ηώδην

• Τςειέο δόζεηο ησδηνύρσλ ζθηαγξαθηθώλ

• Γηαθνπή αληηζπξενεηδηθώλ ζθεπαζκάησλ

• Βιάβε ζπξενεηδνύο (ςειάθεζε, έκθξαθην ή αδέλσκα)

• Έλαξμε ακηνδαξόλεο

Chiha et al. J Intensive Care Med 2015;30:131-140



Τπεξζπξενεηδηθή θξίζε: 

εξγαζηεξηαθά

• Αύμεζε Free T4, free T3

• Σν κέγεζνο κεηαβνιήο ησλ ζπξενεηδηθώλ 

νξκνλώλ δε ζπκβαδίδεη κε ηε βαξύηεηα 

• Καηαζηνιή TSH

• Τπεξγιπθαηκία, ιεπθνθπηηάξσζε, ήπηα 

ππεξαζβεζηηαηκία θαη παζνινγηθέο 

επαηηθέο δνθηκαζίεο

Chiha et al. J Intensive Care Med 2015;30:131-140



Γηάγλσζε ππεξζπξενεηδηθήο θξίζεο

ηηκή

<25 : απίζαλε

25-44 : πηζαλή

>45 : πνιύ πηζαλή

Burch et al. Endocrinol Metab Clin North Am. 1993; 22:263.



Τπεξζπξενεηδηθή θξίζε: αληηκεηώπηζε

ηόρνη 

ζεξαπείαο

↓ πεξηθεξηθήο 

κεηαηξνπήο Σ4 ζε Σ3

↓ παξαγσγήο θαη 

απειεπζέξσζεο 

ζπξενεηδηθώλ 

νξκνλώλ

↓ ζπκπαζεηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο

Πξνπξαλνιόιε po 40 mg θάζε -8 ώξεο, ή 

εζκνιόιε

Μεζηκαδόιε

θόξηηζε 60-100 mg, κεηά 60 -

120 mg/d, θάζε 6 -8 hours

Καξβηκαδόιε 15-20 mg αλά 

6 ώξεο 

Πξνππιζεηνπξαθίιε

θόξηηζε 600-1000 mg, κεηά 

200–300 mg PO q4-6h

Κνξηηθνζηεξνεηδή: 

IV δεμακεζαδόλε 2 mg αλά 6 

ώξεο ή IV πδξνθνξηηδόλε 100 mg 

αλά 6 ώξεο

Ιώδην: από ηνπ ζηόκαηνο δηάιπκα 

θαιηνύρνπ ησδίνπ 5 ζηαγόλεο αλά 

6σξν ή δηάιπκα Lugol's 5-10 

ζηαγόλεο αλά 6σξν

Ελπδάησζε

Αληηκεηώπηζε 

ππεξππξεμίαο (όρη 

NSAIDs, αζπηξίλεο)



Μπμνηδεκαηηθό θώκα

• νβαξόο ππνζπξενεηδηζκόο πνπ νδεγεί ζε 

επεξεαζκέλε λνεηηθή θαηάζηαζε, 

ππνζεξκία θαη άιια ζπκπηώκαηα από ηελ 

επηβξάδπλζε ησλ νξγαληθώλ ιεηηνπξγηώλ

• Δπείγνπζα θαηάζηαζε κε ζλεηόηεηα 20-

30%

Dubbs, Spangler. Emerg Med Clin North Am 2014;32: 303-317



Μπμεδνηκαηηθό θώκα: εθιπηηθνί

παξάγνληεο
• Τπνζεξκία (ην 90% εκθαλίδεηαη ηνπο 

ρεηκεξηλνύο κήλεο)

• Λνηκώμεηο, θπξίσο πλεπκνλία

• ΟΔΜ ή ΚΑ

• ΑΔΔ

• Αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή ιόγσ θαξκάθσλ 

(π.ρ. αλαηζζεηηθά, θαηαζηαιηηθά, εξεκηζηηθά)

• Σξαύκα, γαζηξεληεξηθή απώιεηα αίκαηνο

Chen et al. Am J Emerg Med 2010;28: 866-870



Παζνγέλεζε κπμνηδήκαηνο

↓ Τ4

ππνζεξκία 

ΚΝΣ

κεηαβνιή 

λνεηηθήο 

θαηάζηαζεο

Κώκα

↓ επαηζζεζίαο ζε 

ππεξθαπλία θαη ππνμαηκία

↓ ελδνθπηηάξηαο Τ3

↓ ζεξκνγέλεζεο

αλαπλεπζηηθή 

αλεπάξθεηα

εγθεθαιηθή ππνμία

θαξδηαγγεηαθό

↓ ηλνηξνπηζκνύ

↓ ρξνλνηξνπηζκνύ

↓ θαξδηαθήο παξνρήο

↑ αγγεηνζύζπαζεο

↓ ΑΠ

shock

ηζνδύγην πγξώλ

↑ αγγεηαθήο 

δηαπεξαηόηεηαο

↑ θαηαθξάηεζε ύδαηνο

Εγρύζεηο, 

ρακειό Na+



Βξαδεία επαλαθνξά ελ ησ 

βάζεη αληαλαθιαζηηθώλ

Πεξηθαξδηαθή , 

πιεπξηηηθή, αζθηηηθή

ζπιινγή

Τπνλαηξηαηκία

Δπεξεαζκέλε 

λνεηηθή θαηάζηαζε

Βξαδπθαξδία, 

ππόηαζε

Τπναεξηζκόο 

Τπνζεξκία



Γηάγλσζε κπμνηδεκαηηθνύ θώκαηνο

• Υακειή νιηθή θαη Free T4, ρακειή Σ3 θαη πςειή 
TSH

• Μπνξεί θπζηνινγηθή ή ιίγν απμεκέλε TSH ιόγσ 
NTIS

• Υακειή TSH ζε δεπηεξνπαζή ππνζπξενεηδηζκό

• Ννξκνθπηηαξηθή αλαηκία, ππνλαηξηαηκία, 
ππνγιπθαηκία, αδσζαηκία, πςειή CK

• Τπνμαηκία, ππεξθαπλία θαη αλαπλεπζηηθή νμέσζε

Chen et al. Am J Emerg Med 2010;28: 866-870



Μπμνηδεκαηηθό θώκα: ρνξήγεζε 

ζπξενεηδηθώλ νξκνλώλ

• Τπνθαηάζηαζε ζπξενεηδηθώλ νξκνλώλ κε L-ζπξνμίλε 200-500 κg

iv θαη αθνινύζσο 50-100 κg εκεξεζίσο

• Αλ ζπγρνξήγεζε Σ4-Σ3: 4 κg/kg T4 θαη 10 κg T3, αθνινύζσο 

ζπληήξεζε κε  T4 (50–100 κg εκεξεζίσο) θαη T3 (10 κg, θάζε 8 

ώξεο) κέρξη ηελ έλαξμε δηζθίσλ

• ηόρνο ε βειηίσζε ηεο θιηληθήο εηθόλαο θαη όρη ησλ νξκνλώλ

• ε κεηάβαζε po αύμεζε θαηά 25% ζε ζρέζε κε ηελ iv

• πληήξεζε κε Σ4 1.6 κg/kg, ή 100 κg/d γηα κείσζε ηνπ θηλδύλνπ 

αξξπζκηώλ

• Παξαθνινύζεζε TSH, T4, ή free T4 θαη T3 αλά εβδνκάδα

• IV πδξνθνξηηδόλε, 200 mg αξρηθά θαη κεηά 100 mg αλά 6σξν 

κέρξη αλάθηεζεο ζπλείδεζεο (ππνςία ΔΑ)

Jacobi. J Pharm Practice 2019; 1-13



Μπμνηδεκαηηθό θώκα: γεληθόηεξε 

αληηκεηώπηζε
• ηαδηαθή επαλαζέξκαλζε κε θνπβέξηεο –

ρξήζε ζεξκνθξαζίαο ππξήλα ζώκαηνο

• Δμαζθάιηζε ελπδάησζεο θαη επίηεπμε 

λνξκνγιπθαηκίαο κε 5-10% δηάιπκα γιπθόδεο

• Γηόξζσζε ειεθηξνιπηηθώλ δηαηαξαρώλ 

(ηάζε γηα ππνλαηξηαηκία)

• Δμαζθάιηζε επαξθνύο αεξηζκνύ

• Αληηκεηώπηζε εθιπηηθνύ παξάγνληα (ε 

ινίκσμε κπνξεί λα θαιύπηεηαη από ηνλ 

ππνζπξενεηδηζκό)

Chen et al. Am J Emerg Med 2010;28: 866-870



Αζζελείο κε ππνζπξενεηδηζκό

πνπ εηζάγνληαη ζηε ΜΔΘ

• ε αζζελείο πνπ ζηηίδνληαη po 1 ώξα πξν θαγεηνύ θαη 

θαζπζηέξεζε αζβεζηίνπ, ζνπθξαιθάηεο, ζηδήξνπ ή 

θσζθνξνδεζκεπηηθνύ

• ε ζίηηζε κέζσ ξηλνγαζηξηθνύ αθόκα θαη κε δηαθνπή 1 

ώξαο πξν θαη κεηά ηε ρνξήγεζε ε απνξξόθεζε είλαη 

κεησκέλε

• Παξαθνινύζεζε αλά εβδνκάδα,  αύμεζε δόζεο αλ 

ρξεηαζζεί θαηά 25 κg εβδνκαδηαίσο

• Πξνζνρή ζε αξξπζκίεο, θπξίσο θνιπηθή καξκαξπγή

Jacobi. J Pharm Practice 2019; 1-13



Απνπιεμία ππόθπζεο

• Απεηιεηηθό γηα ηε δσή θιηληθό ζύλδξνκν πνπ πξνθύπηεη από 

αηθλίδηα εγθαηάζηαζε έκθξαθηνπ ή αηκνξξαγίαο ηεο ππόθπζεο 

(ζπάληα ζύλδξνκν Sheehan)

• 6.2 πεξηπηώζεηο αλά 100.000 άηνκα θαη επίπησζε 0.17 αλά 100.000 

αλά έηνο

• πλήζσο πξνϋπάξρεη αδέλσκα, κε ην 2-12% ησλ αζζελώλ κε 

αδέλσκα λα εκθαλίδεη απνπιεμία 

• Δθιπηηθνί παξάγνληεο: ΚΔΚ, αθηηλνζεξαπεία, αληηπεθηηθά, 

ζεξαπεία κε βξσκνθξππηίλε, δπλακηθή δνθηκαζία ππόθπζεο, Γ, 

αηκνθάζαξζε, ινρεία

• Σππηθή θιηληθή εηθόλα ε αηθλίδηα ζνβαξή θεθαιαιγία ζπλήζσο 

κεησπηαία ή νπηζζνβνιβηθή

• Μπνξεί κεληγγηζκόο, αηκνδπλακηθή αζηάζεηα, κεησκέλε επηθνηλσλία

• Κιηληθά επξήκαηα αλαιόγσο κεγέζνπο θαη επέθηαζεο ηεο βιάβεο

Briet et al. Endocr Rev 2015;36: 622-645.



Απνπιεμίαο ππόθπζεο αλαιόγσο επέθηαζεο
Μεραληζκόο Δύξεκα πρλόηεηα 

Τνπηθέο επηδξάζεηο

ηνπξθηθό εθίππην

κήληγγεο

Κεθαιαιγία

Ναπηία, έκεηνο

Ννεηηθή έθπησζε

Μεληγγηζκόο

76%

21%

19%

17%

Άλσ 

Οπηηθό ρίαζκα, νπηηθά λεύξα

Οζθξεηηθό λεύξν

Υπνζάιακνο

Οπηηθά ειιείκκαηα, ηύθισζε

Δηαηαξαγκέλε όζθξεζε, αλνζκία

Δηαηαξαρή ΑΝΣ

62%

Σπάληα

2%

Πιάγηα (ζεξαγγώδεο θόιπνο)

Έζσ θαξσηίδα

Ονθζαικνθηλεηηθό λεύξν (ΙΙΙ)

Τξνρηιηαθό λεύξν ( IV)

Απαγσγό (VI)

Κιάδνη ηξηδύκνπ (V)

Ννεηηθή έθπησζε, ζπαζκνί, 

εκηπάξεζε

Οθζαικνπιεγία, δηπισπία, 

κπδξίαζε

Οθζαικνπιεγία, δηπισπία

Οθζαικνπιεγία, δηπισπία

Άιγνο πξνζώπνπ, αλαηζζεζία 

θεξαηνεηδνύο 

4%

40%

40%

40%

40%

Κάησ (ζθελνεηδήο θόιπνο) Επίζηαζε, ξηλόξξνηα Σπάληα 



Απνπιεμία ππόθπζεο – θιηληθά 

ζύλδξνκα  

• Ομεία επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα ζηα 2/3

• Τπνζπξενενεηδηζκόο ζην 42%

• Άπνηνο δηαβήηεο ζην 4%

• Τπνγνλαδηζκόο, αλεπάξθεηα GH θαη 

δηαηαξαρέο πξνιαθηίλεο ζηα 2/3 ζηε ρξόληα 

θάζε 

Ishii. Continuum (Minneap Minn) 2017;23:778–801



Απνπιεμία ππόθπζεο-αληηκεηώπηζε

• Κνξηηθνεηδή ζε δόζε ‘‘stress’’ : πδξνθνξηηδόλε 100 

mg, IV, θάζε 6-8 ώξεο ή δεμακεζαδόλε 4 mg, IV, 

θάζε 8 ώξεο ή ηζνδύλακν

• ΝΥ εθηίκεζε θαη δηαζθελνεηδηθή απνζπκπίεζε ζε 

θώκα ή ηαρέσο εμειηζζόκελε λεπξνινγηθή εηθόλα, 

απώιεηα όξαζεο

Rajasekaran et al. Clin Endocrinol 2011;74:9-20



ΔΤΥΑΡΙΣΧ ΠΟΛΤ


