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ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ

 Έγκαιρη ϋναρξη τησ κατϊλληλησ αντιβιοτικόσ αγωγόσ

 Άςκοπη χρόςη αντιβιοτικών ςε καταςτϊςεισ που μιμοϑνται λούμωξη

 > 50.000 Θϊνατοι κϊθε χρϐνο απϐ ανθεκτικϊ μικρϐβια

 Ανεπιθϑμητεσ ενϋργειεσ αντιβιοτικών



ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΛΟΙΜΩΞΗ

 Λόψη καλλιεργειών πριν τη χορόγηςη αντιβύωςησ

 Επιλογό κατϊλληλου εμπειρικοϑ αντιβιοτικοϑ

 Κατϊλληλη δϐςη

 Παρακολοϑθηςη δεικτών λούμωξησ

 Αποκλιμϊκωςη

 Ικανοποιητικό διϊρκειασ θεραπεύασ



ΤΧΝΑ ΛΑΘΗ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ

 Εφαρμογό θεραπεύασ με βϊςη τα μικροβιολογικϊ δεδομϋνα ϊλλων νοςοκομεύων

 Θεραπεύα αποικιςμοϑ κι ϐχι λούμωξησ

 Άςκοπη παρϊταςη τησ χορόγηςησ αντιβύωςησ (βαριϊ νϐςοσ, shock, MDR)

 Όχι αποκλιμϊκωςη

 υνϋχιςη αντιβιοτικόσ αγωγόσ ςε μη επιβεβαιωμϋνη λούμωξη



ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΔΕΙΚΣΩΝ ΛΟΙΜΩΞΗ

 Διϊγνωςη

 Λόψη αποφϊςεων

 Παρακολοϑθηςη ανταπϐκριςησ ςτη θεραπεύα

 Πρϐγνωςη

 Επιπλοκϋσ λούμωξησ

 Οργανικό ανεπϊρκεια



ΙΔΑΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ

 Τψηλό ειδικϐτητα και ευαιςθηςύα

 Εϑκολα μετρόςιμοσ

 Μϋθοδοσ μϋτρηςησ με χαμηλϐ κϐςτοσ

 Να μπορεύ να διαςταυρωθεύ το αποτϋλεςμα

 Να μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςτη διαχεύριςη τησ λούμωξησ



ΔΕΙΚΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ

γINF           IL-4           C3a     C5a          Lymphotoxin

sTNFR1   Cortisol Albumin      APC   

TNF          CRP          D-dimers A TIII

SICAM-1   MIF      LPS          Scd14     LBP   PCT

IL-8     

Svcam-1    PGE2   PGI2       TxA2        HLA-DR

LTB4           Nitrites           Neopterin TKE

IL-10         Fibrinogen      WBC      ESM-1               

IL1ra            

sTNFR2    LAC HMGB-1 iNOS NO



ΠΡΩΣΕΙΝΕ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ

 Εύναι οι πρωτεϏνεσ των οπούων η ςυγκϋντρωςη μεταβϊλλεται κατϊ τουλϊχιςτον
25% ςε οξεύεσ και αλλϊ χρϐνιεσ καταςτϊςεισ (φλεγμονϋσ, λοιμώξεισ, τραϑμα κ.ϊ.)

 Παρϊγονται κυρύωσ ςτο όπαρ

 Η παραγωγό τουσ επηρεϊζεται απϐ τη δρϊςη των κυτταροκινών, που
απελευθερώνονται απϐ τα μονοκϑτταρα, μακροφϊγα, και ϊλλα κϑτταρα, κατϊ τη
διϊρκεια τησ φλεγμονώδουσ διαδικαςύασ

 Η ςυγκϋντρωςό τουσ ςτον ορϐ μεταβϊλλεται ςτα διϊφορα ςτϊδια τησ φλεγμονόσ



ΠΡΩΣΕΪΝΕ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ

ΘΕΣΙΚΕ ΠΡΩΣΕΪΝΕ ΟΞΕΙΑ 
ΥΑΗ

ΑΡΝΗΣΙΚΕ ΠΡΩΣΕΪΝΕ ΟΞΕΙΑ 
ΥΑΗ

 C-αντιδρώςα πρωτεώνη

 Προκαλςιτονύνη

 υμπλόρωμα

 Ινωδογϐνο

 Αμυλοειδϋσ

 Α1-αντιθρυψύνη

 Υερριτύνη

 Προθρομβύνη

 Πλαςμινογϐνο

 Παρϊγοντασ Von Willenbrand κ.α

 Αλβουμύνη

 Προαλβουμύνη

 Σρανφερρύνη

 Αντιθρομβύνη



CRP (C-Reactive Protein)

 Παρϊγεται κυρύωσ απϐ τα ηπατοκϑτταρα αλλϊ και τα ενδοθηλιακϊ κϑτταρα των
αγγεύων, λεύα μυώκϊ κϑτταρα, λεμφοκϑτταρα, λιποκϑτταρα κλπ, ωσ απϊντηςη
ςτισ IL-1, IL-6, TNF, IFN

 Αποτελεύται απϐ 5 πολυπεπτύδια με ΜΒ 23 KDa, ςυνδεμϋνα μεταξϑ τουσ με μη
ομοιοπολικοϑσ δεςμοϑσ(Πεντραξύνη- εμπλϋκεται ςτην ϋναρξη τησ ανοςολογικόσ
απϊντηςησ)

 Δεςμεϑει τη Υωςφοχολύνη κι ϋτςι αναγνωρύζει τα παθογϐνα αλλϊ και τα
φωςφολιπύδια των κατεςτραμμϋνων κυττϊρων

 Έχει προφλεγμονώδη (ενεργοπούηςη ςυμπληρώματοσ) και αντιφλεγμονώδη
δρϊςη



CRP

 Η ευαιςθηςύα τησ εύναι υψηλό

 Η τιμό τησ ςτο πλϊςμα ςυνόθωσ αντανακλϊ το μϋγεθοσ τησ βλϊβησ

 Υψηλές τιμές της CRP σχετίζονται με λοιμώξεις, κυρίως βακτηριακές

 Η αϑξηςη τησ CRP αρχύζει ςε 6-12 ώρεσ απϐ το ε

 ρϋθιςμα, μεγιςτοποιεύται μϋςα ςε 2-3 ημϋρεσ και επανϋρχεται ςτα φυςιολογικϊ
επύπεδα μϋςα ςε 5 ημϋρεσ απϐ την εξϊλειψη του ερεθύςματοσ

 Σα επύπεδϊ τησ διαφϋρουν ανϊλογα με την ηλικύα, το φϑλο, τη φυλό.
♂: CRP= ηλικία/50 και ♀: CRP= ηλικία/50 + 0,6

 Φ.Τ < 1mg/dl



CRP

 Αυξϊνεται ςε: 

 Οξεύεσ και χρϐνιεσ φλεγμονϋσ

 Λοιμώξεισ

 Σραϑμα 

 Ιςτικό νϋκρωςη

 Κακοόθεισ ϐγκουσ

 Άλλεσ καταςτϊςεισ
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ΠΡΟΚΑΛΙΣΟΝΙΝΗ

 Αποτελεύται απϐ 116 αμινοξϋα και ςχηματύζεται απϐ 3 πεπτύδια

 Σο κεντρικϐ μϋροσ του μορύου τησ αποτελεύται απϐ 33 αμινοξϋα και μετατρϋπεται
ςτην ενεργό τησ μορφό , την Καλςιτονύνη

 Η ςϑνθεςη τησ Προκαλςιτονύνησ ποικύλει ανϊλογα με τα ςτϊδια τησ φλεγμονόσ

 Ερεθύςματα για τη ςϑνθεςό τησ αποτελοϑν ενδοτοξύνεσ και κυτταροκύνεσ (IL-1β, IL-
6, TNF- α)

 ε απουςύα φλεγμονόσ ςυντύθεται αποκλειςτικϊ απϐ τα νευροενδοκρινικϊ κϑτταρα
του θυρεοειδοϑσ και απελευθερώνεται ςτην κυκλοφορύα ωσ Καλςιτονύνη

 ε βακτηριακό λούμωξη παρϊγεται ςχεδϐν ςε ϐλουσ τουσ ιςτοϑσ, ενώ ςε μη
λοιμώδεισ καταςτϊςεισ τα επύπεδϊ τησ βρύςκονται ςτα ϐρια του φυςιολογικοϑ



PCT

 Υυςιολογικό τιμό < 0,15 ng/ml. ε ϋντονο ερϋθιςμα μπορεύ να φτϊςει > 100ng/ml

 Σα επύπεδϊ τησ αυξϊνονται 2-4 ώρεσ μετϊ την ϋκθεςη ςτο παθογϐνο

 Peak ςτισ 24-48 ώρεσ. Φρϐνοσ ημιζωόσ 22-35 ώρεσ

 Ήπια αϑξηςη ςε τοπικϋσ λοιμώξεισ, ςε ΦΝΑ τελικοϑ ςταδύου, ςε ςυςτηματικό
φλεγμονώδη αντύδραςη. Τψηλϐτερεσ τιμϋσ ςε ςόψη και ςηπτικϐ shock (Assicot et
al 1993)

 Με την εξϊλειψη του αιτιολογικοϑ παρϊγοντα η τιμό τησ επιςτρϋφει ςτο
φυςιολογικϐ



PCT

 December 2009, 37:497 | Cite as
Effect of Procalcitonin-Guided Treatment in Patients with Infections: a 

Systematic Review and Meta-Analysis
AuthorsAuthors and affiliations H. Tang, T. Huang, J. Jing, H. Shen,W. Cui

 Objective: 
 The aim of this study was to review the effectiveness of procalcitonin (PCT)-guided

therapy in comparison to standard therapy in patients with suspected or confirmed
bacterial infections in terms of antibiotic prescription at inclusion, duration of
antibiotic therapy, total antibiotic exposure days/1,000 days, length of stay in the
intensive care unit (ICU), length of stay in the hospital, and mortality.

 Conclusions: 
Based on the results of this meta-analysis, it would appear that an algorithm based

on serial PCT measurements would allow a more judicious use of antibiotics than
currently occurs during the traditional treatment of patients with infections. PCT-
guided antibiotic treatment appears to be safe and may also improve clinical
outcome.

https://link.springer.com/article/10.1007/s15010-009-9034-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s15010-009-9034-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s15010-009-9034-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s15010-009-9034-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s15010-009-9034-2
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

 Η PCT θα πρϋπει να χρηςιμοποιεύται όχι μόνο ςτη διϊγνωςη ςοβαρών
λοιμώξεων, αλλϊ και ςτη διαχεύριςη τησ θεραπεύασ με αντιβιοτικϊ (3
Guidelines, Italian society of Clinical Biochemistry and clinical Molecular
Biology/Academy of Emergency Medicine and Care, Society of Critical Care
Medicine/European Society of Intensive Care Medicine, Infectious Diseases of
America (IDSA), Sepsis Task Force)

 Η PCT μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ επύςησ ςε αςθενεύσ με εντοπιςμϋνη
βακτηριακό νόςο, ακϐμα και ςε χειρουργικϋσ παθόςεισ

 Η θεραπεύα με βϊςη τισ μετρόςεισ τησ PCT υπερϋχει τησ κλαςςικόσ
αντιμετώπιςησ ςε λοιμώξεισ αναπνευςτικού (↓ της διάρκειας αγωγής αλλά

όχι της νοσηλείας)

 Μέτρηση της PCT 2 ημέρες μετά ηπατεκτομή μπορεί να προβλέψει τη
μετεγχειρητική επιπλοκή



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

 Η PCT μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ωσ βιοδεύκτησ ςε αςθενεύσ με Μυελοειδό Ca
θυρεοειδούσ και να διαχωρύςει τη νϐςο απϐ την επιπλοκό

 Η χρόςη τησ PCT θα πρϋπει να γύνεται με ςύνεςη και ςε ςυνδυαςμό πϊντα με
την κλινικό εικϐνα και τα ακτινολογικϊ και εργαςτηριακϊ ευρόματα

 Η ανομοιογϋνεια που αφορϊ τισ μεθϐδουσ μϋτρηςησ τησ PCT εύναι ϋνα θϋμα που
θα πρϋπει να ρυθμιςτεύ



Algorithm for procalcitonin-guided antibiotic discontinuation in clinically stable adult patients with known or 
suspected community-acquired pneumonia (CAP)*

Official reprint from UpToDate® www.uptodate.com © 2019 UpToDate, Inc. and/or its affiliates. All Rights Reserved. 

http://www.uptodate.com/


Guideline-Based Clinical Assessment Versus Procalcitonin-Guided Antibiotic Use in 
Pneumonia: A Pragmatic Randomized Trial

Emmanuel Montassier et all 
Annals of Emergency Medicine October 2019 Volume 74, Issue 4, Pages 580–591

 Study objective
 Efforts to reduce unnecessary and unnecessarily long antibiotic treatment for

community-acquired pneumonia have been attempted through use of procalcitonin and
through guidelines based on serial clinical assessment. Our aim is to compare guideline-
based clinical assessment– and procalcitonin algorithm–guided antibiotic use among
patients with community-acquired pneumonia.

 Conclusion

 Guideline-based serial clinical assessment did not reduce antibiotic 
exposure compared with procalcitonin-guided care among ED patients 
with community-acquired pneumonia. The strategies were similar in 
terms of duration of antibiotic use and clinical outcomes.

https://www.annemergmed.com/issue/S0196-0644(19)X0009-8
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PCT

 Περιοριςμού ςτη χρόςη τησ PCT ωσ δεύκτη για τη χορόγηςη αντιβιοτικών: 

1. Η νεφρικό ανεπϊρκεια και η νεφρικό κϊθαρςη επηρεϊζουν τα επύπεδϊ τησ ςτο 
πλϊςμα

1. Η αϑξηςη τησ τιμόσ τησ ςτο δεϑτερο επειςϐδιο ςόψησ εύναι μικρϐτερη

2. Δεν αυξϊνεται πολϑ ςε εντοπιςμϋνη λούμωξη 

3. υχνϊ ψευδώσ αρνητικό ςε διαπιςτωμϋνη λούμωξη

4. Διαφορετικϋσ μϋθοδοι μϋτρηςόσ τησ ςε διϊφορεσ μελϋτεσ 



ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ

 Γλυκοπρωτεύνη μεγϊλου ΜΒ (340 KDa), αποτελεύται απϐ 2 μϋρη που ςυνδϋονται
κεντρικϊ με 3 διςουλφιδικοϑσ δεςμοϑσ

 Πολυμερύζεται με την επύδραςη τησ θρομβύνησ ςε ινώδεσ και τελικϊ ςε θρϐμβο
ινικόσ

 Η ςϑνθεςό του ωσ πρωτεϏνη οξεύασ φϊςησ προϊγεται απϐ την IL-6, ενώ η IL-1 και
ο TNF-a την καταςτϋλλουν

 Σα επύπεδϊ του ςτο πλϊςμα φτϊνουν το μϋγιςτο ςε 3-5 ημϋρεσ και επιςτρϋφουν
ςταδιακϊ ςτο φυςιολογικϐ (Υ.Σ 200-400mg/dl)

 Η τιμό του αυξϊνεται ςε: φλεγμονώδεισ καταςτϊςεισ, λοιμώξεισ, κακοόθειεσ,
OEM, κϑηςη, παχυςαρκύα, μεγϊλη ηλικύα, κϊπνιςμα, ΑΕΕ, φϊρμακα, νεφρωςικϐ
ςϑνδρομο και μειώνεται ςε νοςόματα του όπατοσ, ΔΕΠ, κακοόθειεσ, αλκοϐλ





ΦΕΡΡΙΣΙΝΗ

 φαιρικό μεταλλοπρωτεύνη που παρϊγεται απϐ το ΔΕ κι αποτελεύ την κϑρια
αποθόκη του Fe ςτον οργανιςμϐ

 Προςλαμβϊνει το Fe ςτην τριςθενό του μορφό και τον απελευθερώνει ωσ διςθενό,
ςυμβϊλλοντασ ϋτςι ςτην ελεγχϐμενη απελευθϋρωςό του ςτην κυκλοφορύα

 Η παραγωγό τησ ρυθμύζεται απϐ τα επύπεδα του ςιδόρου ςτον οργανιςμϐ. Σα
επύπεδϊ τησ ςτον ορϐ αντανακλοϑν τα επύπεδα ςιδόρου ςτισ αποθόκεσ. Υ.Σ 40-
200mcg/L

 Αυξϊνεται ςε φλεγμονώδη νοςόματα, νϐςουσ του όπατοσ, μεγαλοβλαςτικό αναιμύα,
αλκοολιςμϐ, τελικοϑ ςταδύου νεφρικό ανεπϊρκεια, ενώ ελαττώνεται ςε
ςιδηροπενικό αναιμύα

 Αιμϐλυςη του δεύγματοσ αύματοσ, κρεατοφαγύα, χορτοφαγύα, λόψη ςκευαςμϊτων
ςιδόρου, επηρεϊζουν τα επύπεδϊ τησ ςτον ορϐ





ΑΛΒΟΤΜΙΝΗ

 Παρϊγεται ςτο όπαρ ςε ποςϐτητα ϋωσ και 15 gr/ημϋρα (200mg/kg/day). Υ.τ. ςτο
πλϊςμα εύναι 3,5-5,2 g/dl

 Η παραγωγό τησ ρυθμύζεται απϐ διατροφικοϑσ παρϊγοντεσ, κυτταροκύνεσ και
ορμϐνεσ κι ϋχει χρϐνο ημύςειασ ζωόσ 21 μϋρεσ

 Ουςύεσ που ςυνδϋονται με φλεγμονώδεισ καταςτϊςεισ (TNFa, IL-1), ελαττώνουν
την παραγωγό τησ. ε παθόςεισ του όπατοσ (οξεύα ιογενό ηπατύτιδα,
φαρμακευτικό ηπατύτιδα, αποφρακτικϐσ ύκτεροσ), οι ςυγκεντρώςεισ τησ μπορεύ να
εύναι φυςιολογικϋσ, ςε κύρρωςη όπατοσ ϐμωσ, εύναι ελαττωμϋνεσ

 Ελαττώνεται ςε φλεγμονϋσ (αρνητικό πρωτεϏνη οξεύασ φϊςησ), χρϐνια ηπατικϊ
νοςόματα, υποςιτιςμϐ, ςϑνδρομα δυςαπορρϐφηςησ, θυρεοτοξύκωςη, κύρρωςη,
αλκοολιςμϐ, νεφρωςικϐ ςϑνδρομο, εκτεταμϋνα εγκαϑματα, καρδιακό ανεπϊρκεια,
κϑηςη

 Αυξϊνεται ςε καταςτϊςεισ που προκαλοϑν αιμοςυμπϑκνωςη



ΔΕΙΚΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ

 ΣΚΕ

 ΓΑΛΑΚΣΙΚΟ ΟΞΤ

 ΛΕΤΚΑ ΑΙΜΟΥΑΙΡΙΑ

 D-dimer

 ADRENOMEDULIN

 PRESEPSIN

 ΤΝΔΤΑΜΟ ΔΕΙΚΣΩΝ ΛΟΙΜΩΞΗ



ΣΚΕ

 Σα ερυθρϊ αιμοςφαύρια φυςιολογικϊ καθιζϊνουν αργϊ και δεν ςυγκολλοϑνται

 υγκϐλληςη υφύςτανται ϐταν οι φλεγμονώδεισ διαδικαςύεσ προκαλϋςουν
αλλαγϋσ ςτισ πρωτεϏνεσ του πλϊςματοσ, οπϐτε τα ερυθρϊ αιμοςφαύρια
ςυγκολλοϑνται με τη μορφό ςτόλησ και καθιζϊνουν γρηγορϐτερα. Σο βϊροσ
των ιζημϊτων καθορύζει και το ϑψοσ τησ ΣΚΕ

 Αποτελεύ ϋμμεςη μϋτρηςη τησ αντύδραςησ οξεύασ φϊςησ και των επιπϋδων των
πρωτεώνών οξεύασ φϊςησ, κυρύωσ του Ινωδογϐνου

 Φρηςιμοποιεύται ςτην παρακολοϑθηςη τησ εξϋλιξησ φλεγμονωδών νοςημϊτων

 Υ.Σ ϋωσ 30 mm την 1η ώρα



ΣΚΕ

 Η τιμό τησ επηρεϊζεται απϐ την παρουςύα ανοςοςφαιρινών, αλλϊ και απϐ
δομικϋσ αλλαγϋσ των ερυθροκυττϊρων

 Αυξϊνεται ςε εντοπιςμϋνη και ςυςτηματικό φλεγμονό, κακοόθεια, ιςτικό βλϊβη,
ιςχαιμύα, τραϑμα, αυτοϊνοςα νοςόματα, ςημαντικό ϐμωσ αϑξηςη παρατηρεύται
ςυνόθωσ ςε λοιμώξεισ

 Καταςτϊςεισ που δεν ςχετύζονται με φλεγμονό και μποροϑν να αυξόςουν την
τιμό τησ εύναι η μεγϊλη ηλικύα και το γυναικεύο φϑλο, αναιμύα, τελικοϑ ςταδύου
νεφρικό νϐςο, Νεφρωςικϐ ςϑνδρομο, παχυςαρκύα, τεχνικού λϐγοι (υψηλό
θερμοκραςύα, κλύςη του δοκιμαςτικοϑ ςωλόνα)

 Καταςτϊςεισ που μπορεύ να ελαττώςουν την τιμό τησ ΣΚΕ ςε αςθενό με οξεύα
φλεγμονό εύναι ανωμαλύεσ ερυθροκυττϊρων, εκςεςημαςμϋνη λευκοκυττϊρωςη,
υψηλϋσ τιμϋσ χολικών αλϊτων ςτο πλϊςμα, καρδιακό ανεπϊρκεια,
υποώνωδογοναιμύα, καχεξύα, καθώσ και τεχνικού παρϊγοντεσ, ϐπωσ δημιουργύα
θρϐμβων ςτο δεύγμα, χαμηλό θερμοκραςύα, ςτενϐσ δοκιμαςτικϐσ ςωλόνασ





ΓΑΛΑΚΣΙΚΟ ΟΞΤ

 Παρϊγεται απϐ τουσ μυσ (25%), το δϋρμα (25%), τον εγκϋφαλο (20%), το ϋντερο
(10%) και τα ερυθρϊ αιμοςφαύρια (20%)

 Μεταβολύζεται ςτο όπαρ και το νεφρϐ

 Αποτελεύ βαςικϐ ςυςτατικϐ και ςτα δϑο μονοπϊτια παραγωγόσ ενϋργειασ με τη
μορφό του ΑΣΡ: τη γλυκϐλυςη (1 μϐριο γλυκϐζησ → 1 μόριο πυροσταφυλικού
οξέος = 2 μόρια ΑΤΡ) ςε αναερϐβιεσ ςυνθόκεσ και την οξειδωτικό
φωςφορυλύωςη ςε αερϐβιεσ ςυνθόκεσ (το πυροςταφυλικϐ οξϑ ειςϋρχεται ςτον
κϑκλο του Krebs και οξειδώνεται ςε CO2 και Ο2 = 36 μϐρια ΑΣΡ)

 ε ςυνθόκεσ stress κυρύωσ γλυκϐλυςη, 2-3 φορϋσ ταχϑτερο ρυθμϐ απϐ τη
φωςφορυλύωςη→ πολύ περισσότερα μόρια ΑΤΡ. Το πλεονάζον
πυροσταφυλικό οξύ μετατρέπεται σε Γαλακτικό οξύ→ γλυκόλυση

 Σε συνθήκες αναερόβιου μεταβολισμού (ιστική υποξία, σήψη),
συσσωρεύεται το Γαλακτικό οξύ (τιμές > 2mmol/L). Φ.Τ 0,5- 1.5 mmol/L



ΓΑΛΑΚΣΙΚΟ ΟΞΤ
Αϑξηςη Γαλακτικοϑ οξϋοσ παρατηρεύται ςε:

 Κυκλοφορικό καταπληξύα

 όψη: η πυρουβικό δευδρογονϊςη, ϋνζυμο που μεταφϋρει το πυρουβικϐ ςτα
μιτοχϐνδρια, αναςτϋλλεται απϐ ενδοτοξύνεσ → αϑξηςη του πυρουβικοϑ ςτο
κυτταρϐπλαςμα και μετατροπό ςε γαλακτικϐ οξϑ

 Έλλειψη Β1: η Β1 λαμβϊνει μϋροσ ςτην οξεύδωςη του πυροςταφυλικοϑ ςτα
μιτοχϐνδρια

 Υϊρμακα: Προποφϐλη, ακεταμινοφαύνη, επινεφρύνη, μετφορμύνη, Λινεζολύδη κ.λ.π

 Ηπατικό ανεπϊρκεια: αϑξηςη γαλακτικοϑ οξϋοσ λϐγω μειωμϋνησ κϊθαρςησ

 Αςθματικό κρύςη: ςε κϐπωςη αναπνευςτικών μυών

 Αλκϊλωςη: ςε ΡΗ >7.60, με φυςιολογικό ηπατικό λειτουργύα

 Προπυλενογλυκόλη: υδατοδιαλυτϐσ διαλϑτησ πολλών φαρμϊκων ϐπωσ η
διαζεπϊμη, η λοραζεπϊμη, η νιτρογλυκερύνη, η εςμολϐλη κ.λ.π





ΓΑΛΑΚΣΙΚΟ ΟΞΤ

ΣΤΠΟΙ ΓΑΛΑΚΣΙΚΗ ΟΞΕΩΗ

 Τύπου Α: ςε ιςτικό υποϊρδευςη

1. Τποογκαιμύα

2. Καρδιακό ανεπϊρκεια

3. όψη

4. Καρδιοαναπνευςτικϐ arrest

 Τύπου Β: χωρύσ ιςτικό υποϊρδευςη

1. ακχαρώδησ Διαβότησ

2. Κακοόθεια

3. Αλκοολιςμϐσ

4. HIV λούμωξη

5. Β-αδρενεργικού αποκλειςτϋσ

6. Βλϊβη ςτα μιτοχϐνδρια

7. Υϊρμακα

 D-γαλακτικό οξϋωςη: ςε αςθενεύσ με διαταραχϋσ δυςαπορρϐφηςησ (π.χ.
ςϑνδρομο βραχϋοσ εντϋρου)







ΛΕΤΚΑ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΑ





ΛΕΤΚΑ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΑ

Αϑξηςη των WBC οφεύλεται ςυνόθωσ ςτην αϑξηςη του αριθμοϑ μιασ
υποκατηγορύασ

 Ουδετεροφιλύα: ςε βακτηριακϋσ λοιμώξεισ

 Λεμφοκυττϊρωςη: ςε ιογενεύσ λοιμώξεισ

 Ηωςινοφιλύα: ςε παραςιτώςεισ, αλλεργύεσ

 Μονοκύτταρα: φυματύωςη, ανϊρρωςη απϐ λοιμώξεισ

 Βαςεόφιλα: αλλεργικϋσ αντιδρϊςεισ





ΛΕΤΚΑ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΑ

 Ουδετεροφιλύα με ςτροφό του τϑπου ςτα αριςτερϊ, παρατηρεύται ςυνόθωσ ςε οξεύεσ
βακτηριακϋσ λοιμώξεισ. Σα ουδετερϐφιλα παραμϋνουν περύπου 10 ώρεσ ςτο περιφερικϐ
αύμα, πριν ειςϋρθουν ςτουσ ιςτοϑσ ωσ απϊντηςη ςτη λούμωξη ό τη φλεγμονό, ό υφύςτανται
απϐπτωςη

 Η παρακολοϑθηςη του αριθμοϑ των λευκών αιμοςφαιρύων αποτελεύ καθημερινό κλινικό
πρακτικό, κυρύωσ ςτην παρακολοϑθηςη τησ πορεύασ των λοιμώξεων και των οξϋων
φλεγμονών

 Ο αριθμϐσ των WBC απϐ μϐνοσ του ϋχει μικρό διαγνωςτικό αξύα, καθώσ αυξϊνει ςε
πολλϋσ καταςτϊςεισ και επηρεϊζεται απϐ διϊφορουσ παρϊγοντεσ



D-DIMER

 Tα D-dimer (διμερό του ινώδουσ), προϋρχονται απϐ την ινικό με τη δρϊςη τησ
πλαςμύνησ και η κϑρια χρηςιμϐτητϊ τουσ εύναι ςτη διϊγνωςη τησ θρομβοεμβολικόσ
νϐςου

 Υ.Σ. <500 ng/mL

 Η αϑξηςη τησ τιμόσ τουσ υποδηλώνει πρϐςφατη ό τρϋχουςα ενδαγγειακό πόξη και
ινωδϐλυςη

 Αυξϊνονται ςε : DIC, πνευμονικό εμβολό, θρομβοεμβολικό νϐςο, ϋμφραγμα
μυοκαρδύου, νεφρικό ανεπϊρκεια, λοιμώξεισ, κακοόθειεσ, ηπατικό ανεπϊρκεια, και
ϊλλεσ καταςτϊςεισ

 Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι αυξϊνει ςε λοιμώξεισ, δεν ϋχει μεγϊλη ειδικϐτητα.

 Φρηςιμοποιεύται ςτην παρακολοϑθηςη τησ ανταπϐκριςησ ςτη θεραπεύα με
αντιπηκτικϊ



PROADRENOMEDULIN

 Αποτελεύται απϐ μια αλληλουχύα 45-92 αμινοξϋων τησ Adrenomedulin, ϋνα
πεπτύδιο με 52 αμινοξϋα που απομονώνεται απϐ τα κϑτταρα του ανθρώπινου
χρωμοκυττώματοσ

 Η Adrenomedulin εκκρύνεται απϐ τα ενδοθηλιακϊ και λεύα μυώκϊ κϑτταρα και

1. εμπλϋκεται ςτη ρϑθμιςη τησ ςυςτηματικόσ κυκλοφορύασ

2. εύναι διαμεςολαβητόσ ςτην αγγειοδιαςτολό

3. παύζει κεντρικϐ ρϐλο ςτη ρϑθμιςη των περιςςϐτερων μεςολαβητών και
κυτταροκινών τησ ςόψησ

4. Παύζει ρϐλο ςε αντιςταθμιςτικοϑσ μηχανιςμοϑσ ςτην καρδιακό ανεπϊρκεια

 Η Proadrenomedulin (Mid-regional proadrenomedulin-MR-proADM),
θεωρεύται ωσ ϋνασ ςταθερϐσ, ϋμμεςοσ δεύκτησ τησ ADM, η οπούα εύναι δϑςκολο
να προςδιοριςτεύ με ϊμεςεσ ανοςομετρικϋσ μεθϐδουσ λϐγω τησ ταχεύασ
κϊθαρςόσ τησ (20 λεπτϊ) και τησ αυξημϋνησ ςϑνδεςησ με πρωτεϏνεσ



PROADRENOMEDULIN

 Έχει ανοςοτροποποιητικό, αγγειοδιαςταλτικό και αντιμικροβιακό δρϊςη ςε 
ςοβαρϋσ λοιμώξεισ 

 Έχει ερευνηθεύ ςε πολλϋσ μελϋτεσ ο ρϐλοσ του ωσ προγνωςτικϐσ δεύκτησ για την 
εμφϊνιςη πολυοργανικόσ ανεπϊρκειασ και θνητϐτητασ

 Δεύκτησ αυξημϋνου κινδϑνου ςε λοιμώξεισ αιματικόσ ροό απϐ ενδαγγειακοϑσ
καθετόρεσ

 Αυξημϋνεσ τιμϋσ Proadrenomedulin ςχετύζονται με ςοβαρό ςόψη και ςηπτικϐ 
shock και χειρϐτερη πρϐγνωςη



PRESEPSIN (sCD 14-ST)

 Γλυκοπρωτεύνη με 64 αμινοξϋα, με ΜΒ 13kDa, που απελευθερώνεται ςτην
κυκλοφορύα ςτη ςόψη, γνωςτό και ωσ ο διαλυτϐσ υπϐτυποσ sCD 14

 Σο CD 14 βρύςκεται ςτην επιφϊνεια των φαγοκυττϊρων και ενεργοποιεύται απϐ
πολυςακχαρύτεσ για την παραγωγό προφλεγμονωδών κυτταροκινών

 Σο ςϑμπλεγμα sCD 14/πολυςακχαρύτησ απελευθερώνεται ςτην κυκλοφορύα
ϐπου διαςπϊται απϐ πρωτεϊςεσ και ςχηματύζει την Presepsin

 Η ανύχνευςη τησ Presepsin ςτην κυκλοφορύα υποδηλώνει την παρουςύα
ςυςτηματικόσ φλεγμονόσ

 Μελϋτεσ με αντικρουϐμενα αποτελϋςματα για το διαγνωςτικϐ ρϐλο τησ ςτη
λούμωξη



ΤΝΔΤΑΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΣΩΝ

 Διϊγνωςη ςόψησ: PCT

 Λόψη κλινικών αποφϊςεων: PCT, CRP, Pro-ADM, Lac, SOFA score, APATSI
score, ςε ςυνδυαςμϐ πϊντα με την κλινικό αξιολϐγηςη του αςθενό

 Πορεύα λούμωξησ: PCT, CRP, Lac

 Πρόγνωςη: Lac, Pro-ADM



ΕΤΦΑΡΙΣΩ

ΕΤΦΑΡΙΣΩ


