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1. Γενική Αίματος 

Βίτκος Άγγελος, Γιοβανίτσας Ιωάννης, φοιτητές 

Γεωργιτζίκης Ιωάννης, Επιμελητής Α ΕΣΥ, Βιοπαθολόγος 

Η γενική αίματος είναι στις μέρες μας μία εξέταση ρουτίνας που όμως δίνει αρκετά στοιχεία για την 
γενική κατάσταση της υγείας κάποιου. Είναι μία διαγνωστική εξέταση που χρησιμεύει για τον έλεγχο 
διαταραχών όπως η αναιμία, η λοίμωξη και άλλες.  
Αν ένας ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα κούρασης, αδυναμίας ή έχει λοίμωξη, φλεγμονή, 
αιμορραγία, τότε η γενική αίματος μπορεί να βοηθήσει τον Ιατρό του στη διάγνωση. Σημαντικά 
αυξημένες οριακές τιμές για κάθε μέτρηση της γενικής αίματος επιβεβαιώνουν τη παρουσία λοίμωξης 
και καθοδηγούν την περαιτέρω διερεύνηση για την ταυτοποίηση της υποκείμενης αιτίας. 
Όταν τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι μειωμένα (αναιμία) απαιτείται και η μελέτη του μεγέθους και του 
σχήματος τους για να μπορεί κανείς να προσδιορίσει την αιτία: οφείλεται σε μείωση της παραγωγής, σε 
αύξηση της καταστροφής ή σε αύξηση της απώλειας τους; 
Ο αριθμός των αιμοπεταλίων που είναι χαμηλός ή υπερβολικά μεγάλος πιθανά εξηγεί μια μεγάλη 
αιμορραγία ή θρόμβωση ή να συνδέεται και με ασθένεια στο μυελό των οστών (λευχαιμία).  
Ορισμένες ασθένειες όπως ο καρκίνος (και η αντιμετώπισή του με χημειοθεραπεία), μεταβάλλουν την 
παραγωγή κυττάρων από το μυελό των οστών και είτε αυξάνουν την παραγωγή της μιας κατηγορίας σε 
βάρος των υπολοίπων είτε ελαττώνουν τη συνολική παραγωγή  
Κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα μειώνουν των αριθμό των ερυθρών, ενώ ακόμη και έλλειψη σε 
βιταμίνες ή ιχνοστοιχεία μπορεί να προκαλέσει αναιμία. 
Στην κλινική πράξη μπορεί να συνδυαστεί με πρόσθετες βιοχημικές ή ορμονικές εξετάσεις οι οποίες 
δίνουν επιπλέον χρήσιμα στοιχεία στον ιατρό ή οδοντίατρο για την εφαρμογή ενός σχεδίου θεραπείας. 
Τα φυσιολογικά όρια των μετρήσεων διαφέρουν από άντρα σε γυναίκα αλλά και κατά την διάρκεια της 
ζωής του ανθρώπου.   
Η γενική αίματος χωρίζει τα αποτελέσματα της σε ερυθροκυτταρική σειρά, λευκοκυτταρική σειρά και 
αιμοπετάλια. 
Παρακάτω παρατίθενται οι φυσιολογικές τιμές για κάθε μέτρηση: 
Ερυθροκυτταρική Σειρά: 

 
RBC 

 
Ερυθρά αιμοσφαίρια 

 
Άντρες:4,6-6,0 mil/mm3 
Γυναίκες:4,2-5,4 mil/mm3  
Παιδιά:3,8-5,2  mil/mm3 
 
Ελαττώνονται στην αναιμία, σε αιμορραγίες, εγκυμοσύνη και από 
διάφορα φάρμακα(ινσουλίνη, πινικιλίνες, σουλφοναμίδες). 
Αυξάνονται όταν συμβαίνει υπερπαραγωγή τους και όταν υπάρχει 
απώλεια υγρών λόγω διάρροιας, αφυδάτωσης, εγκαυμάτων, μυϊκή 
εργασία, υποξαιμία, σοκ ή στρες. 

 
Hgb 

 
Αιμοσφαιρίνη 

 
Άντρες:13,0-18,0g/dl 
Γυναίκες:11,6-16,4g/dl  
Παιδιά άνω των 10 ετών:11,4-15,0g/dl  
 
Συμβαδίζει με τα αποτελέσματα των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 
Ελαττώνεται από διάφορες αναιμίες, βαριές αιμορραγίες, 



συστηματικά νοσήματα(λέμφωμα, λευχαιμία), κίρρωση ύπατος, 
υπερθυρεοειδισμό και κάπνισμα. Αυξάνεται σε αφυδάτωση, 
πολυκυτταραιμία, εντερική απόφραξη, ηπατική νόσο, συμφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια. 

 
Hct 

 
Αιματοκρίτης 

Άντρες:39-49% 
Γυναίκες:35-44% 
Ηλικιωμένοι : ελαφρώς μειωμένες τιμές  
Παιδιά:32-42%  
 
Εκφράζει την σχέση του όγκου των ερυθρών προς τον ολικό όγκο του 
αίματος. 
Ελαττώνεται σε υδραιμία εγκυμοσύνης, αναιμία, κατάκλιση, μετά 
το γεύμα και μετά τα 50. 
Αυξάνεται σε πολυκυτταραιμία, αιμοσυμπύκνωση, shock. 
  

 
MCV 

 
Μέσος όγκος 
ερυθρών 
 

Ενήλικες:78-100 fL   
Παιδιά : 78-95 fL  
 
To MCV ανιχνεύει με ακρίβεια κάθε γενική αύξηση ή μείωση του 
όγκου του ερυθρού αιμοσφαιρίου. Ο γιατρός πρέπει να διαγνώσει 
εάν η διαταραχή στο MCV, αντανακλά μία παροδική διαταραχή που 
προκαλείται από απλά παθολογικά προβλήματα(π.χ. κοινή ίωση), 
εάν πρόκειται για παραμόρφωση ερυθρών από παράγοντες στο 
αίμα που προκαλούν αλλοιώσεις κατά την εξέταση (π.χ. ωσμωτική 
διόγκωση λόγω αυξημένου σακχάρου), ή εάν υπάρχει μόνιμη 
διαταραχή σε κάποιο επίπεδο της φυσιολογικής ερυθροποίησης 
(π.χ. λόγω κακής απορρόφησης βιταμινών Β). 
 
Ελαττώνεται στη σιδηροπενική αναιμία και στη θαλασσαιμία 
Αυξάνεται όταν υπάρχει έλλειψη Β12 και φυλικού οξέως και σε 
μακροκυτταρικές αναιμίες.  
 
 

 
MCH 

 
Μέση περιεκτικότητα 
αιμοσφαιρίνης 
 

Ενήλικες : 27-32 pg 
Παιδιά : 26-32 pg 

Η μέση αιμοσφαιρίνη του ερυθρού, αποτελεί το μέσο όρο της 
αιμοσφαιρίνης του ερυθρού κυττάρου. Είναι εξαιρετικός δείκτης 
της ποσότητας της αιμοσφαιρίνης, που περιέχεται στο ερυθρό 
αιμοσφαίριο. Ελαττωμένη MCH έχουν τα άτομα με υπόχρωμες 
μικροκυτταρικές αναιμίες. Αυξημένη σε μακροκυτταρικές 
υπέρχρωμες αναιμίες και σε υπερλιπιδαιμία. 
 
 

 
MCHC 

 
Μέση συγκέντρωση 
αιμοσφαιρίνης 

Φυσιολογικές Τιμές : 30-36 g/100 mL  
 
Εκφράζει τη μέση περιεκτικότητα σε αιμοσφαιρίνη που υπάρχει σε 



 όγκο ερυθρών αιμοσφαιρίων ίσο με 100 mL. 
Ελαττωμένη MCHC έχουν τα άτομα με έλλειψη σιδήρου και 
θαλασσαιμία, χρόνια απώλεια αίματος και υπόχρωμες 
μικροκυτταρικές αναιμίες. Αυξημένη σε ορθόχρωμες αναιμίες και 
σε σφαιροκυττάρωση. 
 
 

 
RDW 

 
Κατανομή μεγέθους 
ερυθρών 
αιμοσφαιρίων 
 

 
Φυσιολογικές Τιμές : 9-11 %  
 
Παρουσιάζει την κατανομή των όγκων των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

 
Platelet 

 
Αιμοπετάλια 
 

Ενήλικες : 140.000-400.000 /mm³ 
Πρόωρα βρέφη : 100.000-300.000 /mm³ 
Νεογνά : 150.000-300.000 /mm³ 
Βρέφη : 200.000-475.000 /mm³ 
Παιδιά : 150.000-400.000 /mm³  
 
Ο αριθμός τους αυξάνεται ή ελαττώνεται σε καταστάσεις που 
επηρεάζουν την παραγωγή αιμοπεταλίων. Ελαττώνεται όταν 
χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός όπως στην αιμορραγία, σε 
κληρονομικές διαταραχές (όπως στο Wiskott-Aldrich, Bernard-
Soulier), στο συστηματικό ερυθροματώδη λύκο, την κακοήθη 
αναιμία, τον υπερσπληνισμό (ο σπλήνας αποσύρει από τη 
κυκλοφορία μεγάλο αριθμό αιμοπεταλίων), τη λευχαιμία και τη 
χημειοθεραπεία. Αυξάνεται σε αιμορραγία, οξείες και χρόνιες 
φλεγμονές σιδηροπενία, ασφυξία, καρδιακά νοσήματα, κίρρωση. 
 

 

Λευκοκυτταρική σειρά: 

WBC  
Λευκά αιμοσφαίρια 

Ενήλικες/Παιδιά > 2 ετών : 4.000-10.500 /mm³ 
Παιδιά ≤ 2 ετών : 6.200-17.000 /mm³ 
Νεογνά : 16.000-22.000 /mm³  
 
Ο αριθμός τους ελαττώνεται με κάποια φαρμακευτικά 
σκευάσματα (όπως το methotrexate), σε αυτοάνοσες 
καταστάσεις, σε κάποιες σοβαρές λοιμώξεις, στην 
αδρανοποίηση του μυελού των οστών και σε συγγενή 
δυσπλασία του μυελού, σε αναιμίες, παρασιτικά νοσήματα, 
καχεξία, αναφυλακτικό σοκ. 
Αυξάνεται σε τοκετό, κοπιαστική άσκηση, έμμηνη ρύση, 
εμετούς διάρροιες αλλά και στις λοιμώξεις, τη φλεγμονή, τον 
καρκίνο, τη λευχαιμία, μεταβολικές διαταραχές, αιμόλυση. 
 

   



% Neutrophil Ουδετερόφιλα (%)  
 

Λεμφοκύτταρα :  
Ενήλικες : 20-40 % 
Έφηβοι: 24-45% 
 
Ουδετερόφιλα :  
Ενήλικοι:40-75 % 
Έφηβοι: 25-70% 
 
Μονοκύτταρα :  
Ενήλικοι:2-10% 
Έφηβοι: 0-7% 
 
Ηωσινόφιλα : 
Ενήλικοι:1-6 % 
Έφηβοι: 0-8% 
 
Βασεόφιλα : 0.5-1 %  
 
 
Αποτελούν ένα δυναμικό πληθυσμό που ποικίλλει εν μέρει 
από μέρα σε μέρα ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται 
ο οργανισμός. 
Η αύξηση του αριθμού των κυττάρων συγκεκριμένης 
κατηγορίας λευκών αιμοσφαιρίων συνδέεται με 
διαφορετικές περιστασιακές/ οξείες και/ ή χρόνιες 
καταστάσεις. Παράδειγμα αποτελεί ο μεγάλος αριθμός 
λεμφοκυττάρων που παρουσιάζει η λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία.  
 

 
% Lymphs 

 
Λεμφοκύτταρα (%) 

 
% Mono 

 
Μονοκύτταρα (%) 
 

 
% Eos 

 
Ηωσινόφιλα (%) 

 
%Baso 

 
Βασεόφιλα (%) 

 
Neutrophil 

 
Ουδετερόφιλα 
(απόλυτος αριθμός) 
 

 
Lymphs 

 
Λεμφοκύτταρα 
(απόλυτος αριθμός) 

 
Mono 

 
Μονοκύτταρα 
(απόλυτος αριθμός) 
 

 
Eos 

 
Ηωσινόφιλα 
(απόλυτος αριθμός) 

 
Baso 

 
Βασεόφιλα 
(απόλυτος αριθμός) 

 

Βιβλιογραφία: 

1. Πρωτόπαππας Θωμάς – Εγχειρίδιο Εργαστηριακής Διάγνωσης (Εκδ. Παρισιανού) 

2. Ιωάννης Γεωργούλης – Αιματολογία – Διαγνωστικές προσεγγίσεις 

3. Μιχ. Αποστολάκης – Φυσιολογία του ανθρώπου / τόμος πρώτος 

 

2. Βιοχημικός έλεγχος 

Ευταξίας Παναγιώτης, Καλαμαρά Αικατερίνη-Σπυριδούλα,  

Γεωργιτζίκης Ιωάννης, Επιμελητής Α ΕΣΥ, Βιοπαθολόγος 

Ένας συνήθης βιοχημικός έλεγχος περιλαμβάνει εξετάσεις ουρίας, κρεατινίνης - κρεατίνης, ουρικού 
οξέος, γλυκόζης, λιπιδίων και ηλεκτρολυτών.  
Δείκτες και εκτιμήσεις: 
Ουρία, ουρικό οξύ, κρεατινίνη- κρεατίνη: έλεγχος λειτουργίας νεφρών, εύρεση νεφρικών παθήσεων 



Γλυκόζη: έλεγχος σακχαρώδους διαβήτη, παρακολούθηση διαβητικών ασθενών 
Λιπίδια: πρόληψη αρτηριοσκληρύνσεων, στεφανιαίας νόσου 
Ηλεκτρολύτες: 
1.Νάτριο: έλεγχος λειτουργίας νεύρων και μυών, ωσμωτικής πίεσης, συγκράτησης νερού στον 
εξωκυττεριο χώρο, ρυθμισης pH 
2.Κάλιο:έλεγχος λειτουργίας μυϊκού ιστού, νευρικού ιστού και καρδιάς 
 Φυσιολογικές τιμές: 

 Ουρία: 20-45mg/dL 

 Κρεατινίνη- Κρεατίνη: 0,7-1,4mg/dL σε άνδρες, 0,6-1,2mg/dL σε γυναίκες, 0,4-0,9mg/dL σε παιδιά 

 Ουρικό οξύ: 3,4-7,5mg/dL σε άνδρες, 2,3-6,2mg/dL σε γυναίκες, 2,0-5,5mg/dL σε παιδιά 

 Γλυκόζη (νηστείας): 65-110mg/dL  

 Λιπίδια:  
1.Ολικά λιπίδια: 450-800mg/dL 
2.Ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFA): 8-25mg/dL ή 0,3-0,8mmol/L 
3.Τριγλυκερίδια: 40-150mg/dL σε άνδρες, 35-135mg/dL  σε γυναίκες, 30-138mg/dL σε παιδιά 

4.Χοληστερόλη: 150-200mg/dL σε ενηήλικους, 120-175mg/dL σε παιδιά 

 Hλεκτρολύτες: 
1.Νάτριο:135-147mEq/L στο πλάσμα, 40-220mEq/L στα ούρα, 285-295mOsm/L ωσμωτικής πίεσης 
πλάσματος 
2.Κάλιο: 3,5-5,0mEq/L στον ορό, 25-125mmol/24h στα ούρα 
Λόγοι αύξησης τιμών: 

 Ουρία:αυξημένος καταβολισμός των πρωτεϊνών, προνεφρικής αιτιολογίας-ελάττωσης του όγκου του 
αίματος που διέρχεται από τους νεφρούς, νεφρικής αιτιολογίας, μετανεφρικής αιτιολογίας, 
παθήσεις γαστρεντερικού σωλήνα, χορήγηση κορτικοστεροειδών, νευροψυχικές διαταραχές, κώμα 

 Κρεατινίνη- κρεατίνη: σοβαρά νοσήματα μυών, νεφρική ανεπάρκεια, πολιομυελίτιδα, διαβητική 
οξέωση, υπερθυρεοειδισμός, φάρμακα-χημικές ουσίες (γλυκόζη, ουρικό οξύ, κετονοξέα), 
σακχαρώδης διαβήτης, λοιμώξεις, υποθυρεοειδισμός 

 Ουρικό οξύ: ουρική και ρευματοειδής αρθρίτιδα, αυξημένος καταβολισμός των νουκλεϊκών οξέων, 
κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών, ηπατικά νοσήματα, ελαττωμένη απέκκριση ουρικού οξέος, 
ενετερική απόφραξη, έντονη σωματική άσκηση, στεφανιαία νόσος, βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, 
υπέρταση, αρτηριοσκλήρυνση 

 Γλυκόζη: σακχαρώδης διαβήτης, αιμοχρωμάτωση, αύξηση αδρεναλίνης, χρόνια παγκρεατίτιδα, 
ενδοκρινικές διαταραχές, έλλειψη βιταμίνης Β, υποκαλιαιμία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, χρόνια 
ηπατική νόσος, φάρμακα (αυξητική ορμόνη, κορτικοστεροειδή, οιστρογόνα, αντισυλληπτικά, 
αλκοόλη) 

 Λιπίδια: 
1. Ολικά λιπίδια: υπερλιπιδιδιαμία, υπερλιποπρωτειναιμία 
2. Ελεύθερα λιπαρά οξέα: φαιοχρωμοκύτωμα, υπερθυρεοειδισμός, οξύ έφραγμα, στρες, αρρύθμιστος 
σακχαρώδης διαβήτης, αλκοολισμός, ενδοκρινικές διαταραχές, φάρμακα 
3.Τριγλυκερίδια: παχυσαρκία, λιποδυστροφία, εγκυμοσύνη, γαλουχία, αλκοολισμός, κάπνισμα, 
φάρμακα, αρρύθμιστος διαβήτης τύπος ΙΙ, ανωμαλίες εναπόθεσης γλυκογόνου, ελαττωμένη ανοχή στη 
γλυκόζη, ηπατική νόσος, παγκρεατίτιδα, λευχαιμίες, αναιμίες, πολλαπλό μυέλωμα, νεφρική ανεπάρκεια, 
ουραιμία, αιμοκάθαρση, έφραγμα μυοκαρδίου, ουρική αρθρίτιδα, υποθυρεοειδισμός αυξημένη 
παραγωγή οιστρογόνων 
4.Χοληστερόλη: αυτοάνοση υπερλιπιδαιμία, αντισυλληπτικά απο το στόμα, αλκοολισμός, αρρύθμιστος 
σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, κακοήθη νεοπλάσματα παγκρέατος και προστάτη, αιφνίδια βαριά 
αιμορραγία, υποθυρεοειδισμός, υπερπαραθυρεοειδισμός, υποπρωτεϊναιμία, υπερασβεσταιμία, 



αυξημένη έκκριση οιστρογόνων, ανεπάρκεα αυξητικής ορμόνης, ηπατικά νοσήματα, πολλαπλό 
μυέλωμα, ψωρίαση 

 Ηλεκτρολύτες: 
1. Νάτριο:απώλεια περίσσειας νερού και λιγότερο NaCl από το δέρμα-πνεύμονες-έντερο-νεφρούς, 
ανεπαρκής έλλειψη νερού, μειωμένη αιμάτωση νεφρού, χρόνιες νεφροπάθειες, καρδιακή ανεπάρκεια, 
αλδοστερισμός, άποιος διαβήτης, ηπατικά νοσήματα, τραύματα εγκεφάλου 
2.Κάλιο: επιληπτικές κρίσεις, οξέωση, ολιγουρία, διάρροια οξεία βαριά ή χρόνια, συρίγγια, υποξία, 
νεφρική σπειραματική ανεπάρκεια, βρογχοπνευμονία, μειωμένη ινσουλίνη, κακοήθης υπερπυρεξία, 
μεγάλη θρομβοκυττάρωση 
Λόγοι πτώσης τιμών: 

 Ουρία: αυξημένη σύνθεση πρωτεϊνων, ηπατική ανεπάρκεια, μειωμένη απορρόφηση πρωτεϊνών, 
νεφρωσικό σύνδρομο 

 Κρεατινίνη- κρεατίνη:  υπερχολερυθριναιμία, υπεργλυκαιμία, εγκυμοσύνη, υπερθυρεοειδισμός, 
αναιμία, λευχαιμία, μυϊκή ατροφία, δερματομυοστίτιδα, προχωρημένη νεφροπάθεια 

 Ουρικό οξύ: σπάνια πτώση χωρίς κλινική σημασία 

 Γλυκόζη: υποσιτισμός, πολύ υψηλά επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα, γαλουχία, εξωπαγκρεατικοί όγκοι, 
ορμονικής αιτιολογίας, βαριά ηπατική βλάβη, αυτοάνοσα νοσήματα, λευχαιμία, βλάβες 
υποθαλάμου, λειτουργικές διαταραχές, φάρμακα (λαυκίνη ινσουλίνη, σαλικυλικά, αντιδιαβητικά), 
αλκοολισμός 

 Λιπίδια: 
1. Ολικά λιπίδια: σπάνια πτώση χωρίς κλινική σημασία 
2. Ελεύερα λιπαρά οξέα: κυστική ίνωση, φάρμακα( ασπιρίνη, νεομυκίνη, β-αναστολείς) 
3.Τριγλυκερίδια: συγγενής ανεπάρκεια β-λιποπρωετϊνών, ασιτία, σύνδρομο δυσαπορρόφησης, 
υπερθυρεοειδισμός, χρόνια αποφρακτικά πνευμονικά νοσήματα, εγκεφαλικό εμφρακτό 
4.Χοληστερόλη: πλημμελής διατροφή, υψηλή εντερική απόφραξη, εντερική λεμφαγγειτίδα, 
ρευματοειδής αρθρίτιδα, εκτεταμένα εγκαύματα, βαριά ηπατική βλάβη, υπερθυρεοειδισμός, λοιμώδη 
νοσήματα, σηψαιμία, χρόνιες αναιμίες, αιμορροφιλία, φάρμακα( τριπαρανόλη, κλοφιβράτη, 
οιστρογόνα) 

 Ηλεκρολύτες: 
1.Νάτριο: πλημμελής απορρόφηση, υποκλισμοί, συρίγγια λεπτού εντέρου και πρόσφατη ειλεοστομία, 
απόφραξη λεπτού ενετέρου, πυλωρική απόφραξη, παραλυτικός ειλεός, δίαιτα ανάλατη, χρόνια 
νοσήματα, ανεπάρκεια φλοιού επινεφριδίων μειωμένη παραγωγή αλδοστερόνης, συμφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια, διαβητική οξέωση, βαριά βλάβη ουροφόρων σωληναρίων, αυξημένη αιμάτωση 
νεφρού, υπερλιπιδιαμία και υπερπρωτεϊναιμία,, οξεία διαλείπουσα πορφυρία, παραλλάσσουσα 
πορφύρα 
2. Κάλιο: ασιτία, χορήγηση γλυκόζης-ινσουλίνης-τεσοστερόνης, υπεραερισμός, πρόσφατη ειλεοστομία, 
πυλωρική απόφραξη, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 
Βιβλιογραφία: 
1.  Δρ. Θωμάς Ν. Πρωτόπαπας (2010) , Εγχειρίδιο εργαστηριακής διάγνωσης, Επιστημονικές εκδόσεις: 

Παρισιανού Α.Ε. 
2. J. Wallach MD (1999), Ερμηνεία διαγωστικών εξετάσεων και δοκιμασιών, Ιατρικές εκδόσεις: Λίτσας 
3. Hoffbrand A.V, Moss D.A, Detit J.E. (2009), Βασική αιματολογία, Επιστημονικές εκδόσεις: 

Παρισσιανού Α.Ε. 
4. Ιωάννης Γεωργούλης (2007), Αιματολογία- δαγνωστικές προσεγγίσεις, Εκδότης: Ιδιωτική έκδοση 
 

 



 

 

3. Έλεγχος πηκτικού μηχανισμού 

Δαρδαμπούνη Χριστίνα, Δοντά Μαρία  

Γεωργιτζίκης Ιωάννης, Επιμελητής Α ΕΣΥ, Βιοπαθολόγος 

Ο μηχανισμός της πήξης του αίματος είναι μια πολύπλοκη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται πολλοί 
παράγοντες. Οι σημαντικότεροι που υπεισέρχονται στον μηχανισμό της πήξης του αίματος είναι τα 
αιμοπετάλια, η προθρομβίνη, το ινωδογόνο, τα ιόντα Ca++, μια σειρά πρωτεϊνών, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται με λατινικούς αριθμούς ( παράγοντες V, VII, IX, κ.λ.π) και οι βιταμίνες C και K. 

Η εξωαγγειακή πήξη του αίματος γίνεται σε τρία στάδια: 

 Στάδιο πρώτο: Τα αιμοπετάλια συναθροίζονται και απελευθερώνουν το ένζυμο θρομβοπλαστίνη. 
 Στάδιο δεύτερο: Η θρομβοπλαστίνη, με τη συνεργεία των ιόντων ασβεστίου του πλάσματος, 

ενεργοποιεί την αδρανή πρωτεϊνη προθρομβίνη μετατρέποντας την στο πρωτεολυτικό ένζυμο 
θρομβίνη. 

 Στάδιο τρίτο: Η θρομβίνη διασπά το πρωτεϊνικό μόριο του ινωδογόνου και σχηματίζεται το ινώδες 
το οποίο, πολυμεριζόμενο, δημιουργεί τον σκελετό του θρόμβου. 

Οι συνήθεις δοκιμασίες πηκτικότητας είναι οι εξής: 

 Χρόνος ροής (μέθοδος Duke): Είναι δείκτης της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων και της 
ακεραιότητας του τοιχώματος των αιμοφόρων αγγείων. Ο χρόνος ροής εμφανίζεται φυσιολογικός σε 
περιπτώσεις βαριάς κληρονομικής ανεπάρκειας της προθρομβίνης και του ινωδογόνου, 
αιμορροφιλίας, έλλειψης βιταμίνης C κ.λ.π. 
Τιμές αναφοράς: 1-4,5 λεπτά της ώρας 
Αύξηση της τιμής αυτής παρατηρείται στις εξής περιπτώσεις: 

 Θρομβοκυτταροπενία 
 Ευαισθησία στην ασπιρίνη, μεγάλες δόσεις ασπιρίνης,άλλα φάρμακα, υπερβολική 

κατανάλωση οινοπνεύματος 
 Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη, αγγειακές ανωμαλίες 
 Λευχαιμία, απλαστική αναιμία, μυελοφθισική αναιμία 
 Θρομβασθενεία, πορφύρα Henoch-Schonlein 
 Παρατεταμένη αντιπηκτική αγωγή, υπερδοσολογία κουμαρίνης 
 Υπερσπληνισμός 
 Βαριά μεταβολική οξέωση, ουραιμία 
 Νοσήματα του κολλαγόνου 
 Σε αποφρακτικό ίκτερο, βαριά ηπατικά νοσήματα, ένδεια βιταμίνης  Β12 
 Σκορβούτο 
 Γεροντική ηλικία 

 Χρόνος πήξης (μέθοδος Lee-White) 
H μέθοδος στηρίζεται στην αρχή ότι το αίμα μόλις βγει από τα αιμοφόρα αγγεία και βρεθεί πάνω σε 
μια ξένη επιφάνεια,σχηματίζει θρόμβο. Δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη,ούτε πολύ αξιόπιστη, 
δοκιμασία αφού ένας φυσιολογικός χρόνος πήξης δεν αποκλείει την ύπαρξη κάποιας ανωμαλίας( π.χ 
είναι φυσιολογικός σε θρομβοπενίες κ.τ.λ). Αποβαίνει θετική μόνο σε σοβαρές διαταραχές 



Τιμές αναφοράς: 6-17 λεπτά της ώρας σε γυάλινο σωληνάριο( όταν το σωληνάριο είναι επιχρισμένο 
με σιλικόνη, ο φυσιολογικός χρόνος μπορεί να φτάσει τη μία ώρα). 
Αύξηση  

 Απουσία ή σημαντική ελάττωση των γνωστών παραγόντων του μηχανισμού πήξης του 
αίματος (εξαιρούνται οι XIII και VII) 

 Ελάττωση του ινωδογόνου 
 Αύξηση της ηπαρίνης 

 Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (PTT): μερική θρομβοπλαστίνη ονομάζεται εκειίνη που δεν έχει 
την ικανότητα να επιφέρει θρόμβωση στο πλάσμα αιμορροφιλικού. Ονομάζεται και μερικός χρόνος 
προθρομβίνης. Εκτιμά την ‘’ενδογενή’’ οδό πήξης. 
Τιμές αναφοράς: το φυσιολογικό πλάσμα σχηματίζει θρόμβο με την προσθήκη ιόντων Ca++ και 
μερικής θρομβοπλαστίνης μεσα σε 30-45 sec. Χρόνος που υπερβαίνει εκείνον του μάρτυρα κατά 10-
20 sec δημιουργεί υπόνοιες για υπάρχουσα ανωμαλία. Χρόνος μεγαλύτερος κατά 20 sec και πάνω 
είναι σαφής ένδειξη παθολογικής κατάστασης. Σε ελαφριές διαταραχές και σε μείωση του αριθμού 
ή σε δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων ο PTT είναι φυσιολογικός. 
Άυξηση  

 Έλλειψη προθρομβίνης 
 Έλλειψη ινωδογόνου 
 Νόσος von Willebrand, αιμορροφιλία Α και Β 
 Έλλειψη οποιουδήποτε παράγοντα του μηχανισμού πήξης 
 Διάσπαρτη ενδοαγγειακή πήξη 
 ΣΕΛ(αντιπηκτικό του λύκου), αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 
 Χορήγηση αντιπηκτικών 

 Χρόνος προθρομβίνης (PT) (μέθοδος Quick): ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που θα 
προστεθούν στο πλάσμα ιόντα Ca++  και θρομβοπλαστίνη, μέχρι να σχηματιστεί εμφανής θρόμβος. 
Εκτιμά την ‘’εξωγενή’’ οδό πήξης. 
Τιμές αναφοράς:Φυσιολογικό οταν σχηματίζει θρόμβο μεσα σε 12-14 sec με χρόνο μάρτυρα 12sec 
Αύξηση 

 Έλλειψη προθρομβίνης, ινωδογόνου ή ορισμένων παραγόντων(I,II,V,VII,X) του μηχανισμού 
πήξης 

 Διαταραχή της απορρόφησης των λιπιδίων στο έντερο 
 Ανεπαρκής πρόσληψη βιταμίνης Κ 
 Βαριά ηπατική βλάβη 
 Υπερβιταμίνωση Α 
 Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη 
 Αιμοαραίωση 
 Διάφορα φάρμακα(κουμαρινικά κ.ά. αντιπηκτικά, σαλικυλικά) 

 Κατανάλωση προθρομβίνης 
Είναι δείκτης της ταχύτητας με την οποία επέρχεται η μετατροπή της προθρομβίνης σε θρομβίνη, 
κατά την πήξη του αίματος. 
Τιμές αναφοράς: μέσα σε 1 ώρα θα πρέπει να έχει καταναλωθεί περισσότερο από το 80% της 
προθρομβίνης, άρα ο χρόνος πρέπει να είναι 20sec ή μεγαλύτερος. 
Διαταραχές στην κατανάλωση της προθρομβίνης παρουσιάζονται στη θρομβοπενία, στην 
αιμορροφιλία, στην έλλειψη προθρομβίνης, στην ύπαρξη αντιπηκτιών στο αίμα και στις διαταραχές 
του πρώτου και του δεύτερου σταδίου της πήξης του αίματος.  

 Δοκιμασία παραγωγής θρομβοπλαστίνης 



Διενεργείται για να διαπιστωθεί η ικανότητα του πλάσματος να παράγει θρομβοπλαστίνη ύστερα 
από την επώασή του κάτω από ορισμένες συνθήκες. Εάν δεν υπάρχρει διαταραχή του μηχανισμού 
πήξης, ο χρόνος σχηματισμού του θρόμβου θα είναι περίπου ίδιος με τον χρόνο προθρομβίνης. 
Είναι μία διαδικασία χρήσιμη για την αποκάλυψη θρομβασθένειας ή έλλειψης κάποιων παραγόντων 
του μηχανισμού πήξης. 

 Δοκιμασία περίδεσης του βραχίονα (Tourniquet) 
Γίνεται για να διαπιστωθεί η αντοχή των τριχοειδών αγγείων. ‘’Θετική’’ (σχηματισμός πάνω απο 4-5 
στικτών αιμορραγιών) αποβαίνει σε περιπτώσεις πορφυριών, θρομβασθενειών και σκορβούτου. Η 
δοκιμασία αυτή έχει περιπέσει σε αχρησία. 

 Συστολή θρόμβου 
Οφείλεται στην επίδραση των αιμοπεταλίων πάνω στο δίκτυο της θρομβίνης. Η εξέταση αυτή δεν 
πολυχρησιμοποιείται σήμερα. 
Τιμές αναφοράς: η συστολή αρχίζει περίπου σε 30-60 λεπτά της ώρας και η μάζα θρόμβου 
συρρικνώνεται κατά 50% μέσα σε 2 ώρες. 
Διαταραχές της συστολής παρατηρούνται σε θρομβοπενίες, θρομβασθένειες, αναιμία και 
πολυκυτταραιμία. 
 
Βιβλιογραφία: 
1. Εγχειρίδιο Εργαστηριακής Διάγνωσης, Δρ. Θωμά Ν. Πρωτοπαπα 

4. Μετάγγιση Αίματος και Παραγώγων.  

Ομάδες αίματος, ενδείξεις μετάγγισης, αντιδράσεις μετά τη μεττάγγιση, αντιμετώπισή τους. 

Κάρλος Αντωνόπουλος 

Παναγιώτα Χαλκιά, Αιματολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. 

Αίμα και Παράγωγα αίματος: Το αίμα είναι ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο όργανο του σώματος με 
πολλαπλές λειτουργίες. Αποτελείται από το πλάσμα και τα έμμορφα στοιχεία. 

Το πλάσμα αποτελεί το 55% του όγκου του αίματος. Περιέχει και μεταφέρει ουσίες όπως ηλεκτρολύτες, 
ορμόνες, γλυκόζη, οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα, πρωτεΐνες, αντισώματα, παράγοντες πήξης κ.ά. 

Κυρίαρχο ρόλο έχουν τα έμμορφα στοιχεία του αίματος, δηλαδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά 
αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, τα οποία αιωρούνται μέσα στο πλάσμα. 

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια προέρχονται από τα προγονικά 
αιμοποιητικά κύτταρα του μυελού των οστών. 

Μετάγγιση αίματος ονομάζεται η διαδικασία μεταφορας́ αίματος ή παραγωγ́ων του αίματος από ένα 
άτομο, που λέγεται δότης, στο κυκλοφορικό σύστημα ενός αλ́λου ατομ́ου, που λέγεται λήπτης. 

4.1 Ομάδες αίματος 

Οι ομάδες αίματος ανακαλύφθηκαν το 1901 στη Βιέννη όταν ο Karl Landsteiner παρατήρησε διαφορετική 
αντίδραση στη διασταύρωση ερυθρών  αιμοσφαιρίων από τον εαυτό του και ορού από διάφορα υγιή 
άτομα.  Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στην ανακάλυψη του γνωστού μας ΑΒΟ συστήματος ομάδων 
αίματος, για την οποία του απονεμήθηκε το βραβείο Nobel το 1930.  
Σήμερα, από τη Διεθνή Εταιρεία Μετάγγισης Αίματος (ISBT=International Society of Blood Transfusion) 
είναι αναγνωρισμένα περισσότερα από 308 αντιγόνα τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε 30 διακεκριμένες 
ομάδες αίματος  



Κάθε σύστημα αποτελείται από 1 έως 50 αντιγόνα τα οποία ελέγχονται είτε από ένα μεμονωμένο 
γονίδιο, είτε από σύμπλεγμα δύο ή περισσότερων ομολόγων γονιδίων.  
Στον πίνακα 1 αναγτράφονται οι σημαντικότερες ομάδες αίματος. 
Πίνακας 1. Συστήματα ομάδων αίματος 

Όνομα Σύμβολο Αρ. αντιγόνων  Όνομα γονιδίων Χρωμόσωμα  

ΑΒΟ ΑΒΟ 4 ΑΒΟ 9 

Rhesus Rh 49 RhD, RhCE 22 

Kell KEL 25 KEL 7 

Kidd Jk 3 SLC14A1 18 

Duffy Fy 6 FY 1 

MNS MNS 43 GYPA, GYPB,GYPE 4 

P P1 1 P1 22 

Lutheran Lu 20 LU 19 

Lewis Le 6 FUT3 18 

Σύστημα ABO  

Τα ΑΒΗ αντιγόνα δεν είναι ένα προϊόν γονιδίων αλλά παράγωγο μιας ενζυματικής διαδικασίας της 
γλυκοσυλτρανσφεράσης. Το αντιγόνο Η είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται τα Α και Β αντιγόνα. 
Οι γόνοι Α και Β κωδικοποιούν για ένζυμα που προσθέτουν ένα σάκχαρο στο Η αντιγόνο. Ο A γόνος 
προσθέτει N-acetylgalactosamine, ενώ ο B γόνος προσθέτει galactose. Το ΑΒΟ είναι ένα σύμπλεγμα 
υδρογονανθράκων που συνδέονται σε γλυκοπρωτεΐνες ή γλυκολιπίδια στην επιφάνεια των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων ή άλλων κυττάρων. 
To σύστημα ΑΒΟ παραμένει το πιο σημαντικό σύστημα οαμάδων αίματος και αποτελεί το θεμέλιο λίθο 
του ελέγχου πριν από τη μετάγγιση γιατί τα άτομα ηλικίας μεγαλύτερα των 6 μηνών έχουν κλινικά 
σημαντικά αντισώματα στον ορό. Έτσι άτομα ομαδος Α περιέχουν στον ορό αντι-Β αντισώματα και 
αντίθετα τα άτομα ομάδος Β περιέχουν αντι-Α αντισώματα. Τα άτομα ομάδας Ο που δεν έχουν Α και Β 
αντιγόνα εμφανίζουν στον ορό  αντι-Α και αντι-Β αντισώματα. (πίνακας 2) 
 
 
 
 
Πίνακας 2. 
 

ΑΒΟ ομάδα Παρουσία αντιγόνου Απουσία Αντιγόνου 
Παρουσία 
αντισωμάτων 

Α Α Β Αντι-Β 

Β Β Α Αντι-Α 

Ο ------ Α και Β Αντι-Α και Β 

ΑΒ Α και Β ----- ------- 

    

 

Δότης 
(αιμοδότης) 

Λήπτης Λήπτης 

Ο Ο, Α, Β, ΑΒ 



Πίνακας 3. 

 

 

 

 

 
Τα αντισώματα αυτά είναι φυσικώς απαντώνται 
στον ορό, είναι κυρίως IgM ή IgG  και έχουν την ικανότητα να ενεργοποιούν το συμπλήρωμα και να 
προκαλούν οξεία ενδαγγειακή αιμόλυση όταν υπάρχει ΑΒΟ ασυμβατότητα μεταξύ δότη και λήπτη κατά 
τη μετάγγιση ερυθροκυττάρων. 
Σύστημα Rhesus 
To σύστημα Rhesus είναι το δεύτερο πιο σημαντικό σύστημα ομάδων αίματος μετά το σύστημα ΑΒΟ. 
Προς το παρόν, το σύστημα Rh αποτελείται από περισσότερα από 50 αντιγόνα εκ των οποίων τα πέντε 
κλινικώς πιο σημαντικά είναι τα αντιγόνα  D,C,E,c,e. Το D αντιγόνο είναι το ισχυρότερο και πιο ανοσογόνο 
Rh αντιγόνο, ανευρίσκεται στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων Rh(+), ενώ απουσιάζει από τα Rh(-) 
ερυθροκύτταρα. 
Αντισώματα έναντι των Rhesus αντιγόνων δεν απαντώνται στον ορό Rh(-) ατόμων φυσιολογικά, αλλά 
αυτά αναπτύσσονται όταν τα Rh(-) άτομα εκτεθούν σε Rh(+) ερυθροκύτταρα μετά από μετάγγιση ή 
κύηση. Τα αντισώματα αυτά  προκαλούν επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση  μετά από μετάγγιση 
και επειδή είναι IgG, μπορεί να διασχίσουν τον πλακούντα και να προκαλέσουν αιμολυτική νόσο του 
νεογνού. 
Σύστημα Kell 
Τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα είναι  είναι το τρίτο πιο ανοσογόνο σύστημα ομάδων αίματος μετά το 
σύστημα ABO και Rhesus. H παρουσία αντι-K αντισώματος προκαλεί σοβαρή αιμολυτική νόσο του 
νεογνού (HDFN) και αιμολυτικές αντιδράσεις μετάγγισης (HTR).  
Στο σύστημα Kell ανήκουν και άλλλα αντιγόνα όπως τo χαμηλής συχνότητας αντιγόνo Κpa (2%), τo 
υψηλής συχνότητας αντιγόνo Κpb (99,9%), καθώς και τα Jsa και Jsb αντιγόνα (χαμηλής και υψηλής 
συχνότητας αντόστοιχα) 
Άλλα συστήματα ομάδων αίματος 
Σύστημα Duffy (αντιγόνα Fya και Fyb) 
Σύστημα Kidd (αντιγόνα Jka και Fyb) 
Σύστημα Lutheran (αντιγόνα Lua και Lub) 
Σύστημα αντιγόνων MNS 
Σύστημα P 
 
4.2α ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ 
Ο στόχος της μετάγγισης ερυθροκυττάρων είναι η επίτευξη επαρκούς οξυγόνωσης στα όργανα και τους 
ιστούς, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης είναι χαμηλή ή/και η 
ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου μειωμένη, ενώ συγχρόνως ανεπαρκούν οι φυσιολογικοί αντιρροπιστικοί 
μηχανισμοί προσαρμογής στην αναιμία (αύξηση της καρδιακής παροχής, αύξηση της αιμάτωσης των 
στεφανιαίων, αύξηση της παραγωγής 2-3 DPG που μειώνει τη συγγένεια της Hb με το οξυγόνο και 
συνεπώς διευκολύνει την απελευθέρωσή του στους ιστούς) 
Οι μορφές των ερυθρών αιμοσφαιρίων που χρησιμοποιούνται σήμερα για μετάγγιση είναι οι ακόλουθες:  
1. Ολικό αίμα  

Α Α,ψΑΒ 

Β Β, ΑΒ 

ΑΒ ΑΒ 

Η ομάδα αίματος Ο δεν έχει αντιγόνα Α και Β 

και έτσι δεν μπορεί να προκαλέσει αιμόλυση. 

Επομένως αίμα ομάδος Ο είναι πανδότης. Η 

ομάδα αίματος ΑΒ έχει όλα τα αντιγόνα άρα 

δεν κινδυνεύει από αιμόλυση, είναι δηλαδη ́

πανλήπτης (πίνακας 3) 

 

 



2. Συμπυκνωμένα ερυθρά (ΣΕ)  
3. Λευκαφαιρεμένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Λ-ΣΕ)  
4. Ακτινοβολημένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Α-ΣΕ)  
5. Πλυμένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Π-ΣΕ)  
6. Κατεψυγμένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Κ-ΣΕ) 
 
Ολικό αίμα: Μια μονάδα ολικού αίματος έχει όγκο ≈515±50 ml με αιματοκρίτη 36-40%. Διατηρείται 
στους 2-6οC για διάστημα 35 έως 42 ημερών ανάλογα με το αντιπηκτικό και το θρεπτικό διάλυμα που 
περιέχεται στον ασκό συλλογής.  
Σήμερα οι ενδείξεις του περιορίζονται μόνο σε αφαιμαξομεταγγίσεις νεογνών και στην παιδιατρική 
καρδιοχειρουργική. Ενδεχομένως να έχει ένδειξη και σε ασθενείς με οξεία αιμορραγία (απώλεια >25% 
του όγκου αίματος), αλλά δεν είναι συνήθως διαθέσιμο σε επαρκείς ποσότητες γιατί έχει καθιερωθεί ο 
διαχωρισμός σε παράγωγα. 
Τα συμπυκνωμένα ερυθρά (ΣΕ) προέρχονται από ολικό αίμα μετά από φυγοκέντρηση και διαχωρισμό, 
οπότε αφαιρείται το μεγαλύτερο ποσοστό του πλάσματος, έτσι η τιμή του αιματοκριτ́η του ασκού είναι 
έως και 70%.  Διατηρούνται στους 2-6ο C για διάστημα 35 έως 42 ημέρες ανάλογα με το αντιπηκτικό που 
περιέχεται στον ασκό συλλογής. Άλλες διαδικασίες που μπορεί να περιλαμβάνει η παρασκευή των ΣΕ 
είναι η λευκαφαίρεση, το πλύσιμο, η ακτινοβόληση και η κατάψυξη. 
Λευκαφαιρεμένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Λ-ΣΕ):  Στόχο έχει την απομάκρυνση των λευκών 
αιμοσφαίριων που περιέχονται στις μονάδες ΣΕ και έχουν ενοχοποιηθεί για διάφορες άμεσες αλλά και 
απώτερες παρενέργειες όπως οι πυρετικές μη αιμολυτικές αντιδράσεις, η μεταφορά ενδοκυτταρίων 
λοιμωδών παραγόντων [όπως ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV), η νόσος Creutzfeld-Jacob, βακτηριδιακές 
λοιμώξεις], η αλλοανοσοποίηση στα HLA και στα αιμοπεταλιακά αντιγόνα (HPA), και η 
ανοσοτροποποίηση. Η λευκαφαίρεση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε μερικές ώρες μετά την 
αιμοληψία και πριν το διαχωρισμό του ολικού αίματος σε ερυθρά, πλάσμα και αιμοπετάλια 
(λευκαφαίρεση πριν την αποθήκευση, pre-storage leucodepletion), είτε πριν από τη μετάγγιση με ειδικά 
εργαστηριακά φίλτρα ή παρακλίνια (bedside) φίλτρα.  

Λευκαφαιρεμένα ΣΕ (Λ-ΣΕ) πρέπει να λαμβάνουν: 

 Ασθενείς που έχουν κάνει έστω και ένα επεισόδιο πυρετικής μη αιμολυτικής αντίδρασης κατα ́τη 
μετάγγιση (FNHTR = febrile non hemolytic transfusion reaction). 

 Ασθενείς με συγγενείς ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες, ασθενεις́ που υποβάλλονται ή πρόκειται να 
υποβληθούν σε μεταμοσ́χευση αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ), και έγκυες γυναίκες για την 

αποφυγή μετάδοσης κυριώς CMV-λοίμωξης ή αλ́λων ενδοκυτταρίων λοιμωξ́εων.  

 Ενδομήτριες μεταγγίσεις, προώρα νεογνά, νεογνά και παιδιατρικοι ́ασθενεις́ οπωσδήποτε μέχρι 1 
έτους 

 Υποψήφιοι ασθενείς για ΜΑΚ για τη μείωση της πιθανότητας απόρριψης του μοσχεύματος και 
υποψήφιοι ασθενείς για μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων 

 
Πλυμένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Π-ΣΕ): Το πλύσιμο των ΣΕ έχει ως στόχο την απομάκρυνση του 
πλάσματος και των πρωτειν̈ών του, που έχουν απομειν́ει στη μονάδα των ΣΕ. 

 Η χορήγηση Π-ΣΕ ενδείκνυται μόνον:   

 Σε ασθενείς με ελ́λειψη ανοσοσφαιρίνης A (IgA) στους οποίους ακομ́η και ίχνη πλάσματος είναι 
δυνατόν να προκαλέσουν αναφυλακτική αντίδραση, ενίοτε θανατηφόρα. 

 Σε ασθενεις́ με ιστορικο ́αλλεργικών αντιδρασ́εων   

 Σε ασθενεις́ που εμφανίζουν πυρετικές αντιδράσεις μετα ́από μετάγγιση Λ-ΣΕ 

 Σε ασθενεις́ οι οποίοι εξ’ αιτίας του βασικου ́ τους νοσήματος παρουσιάζουν μεγαλ́ο κίνδυνο 

υπερκαλιαιμίας.   



Ακτινοβολημένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Α-ΣΕ): Η ακτινοβόληση (25-50 Gy) αδρανοποιεί τα 
λεμφοκυτ́ταρα του δότη, τα οποία είναι δυνατόν να προκαλεσ́ουν αντίδραση μοσχεύματος εναντιόν 
ξενιστή μετα ́μετάγγιση (TA-GvHD) σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, και σε ανοσοικ̈ανά ατ́ομα που 
λαμβάνουν παράγωγα αίματος απο ́ HLA απλοταυτόσημους δότες ή ομόζυγους ως προς έναν HLA 
απλότυπο ́τους.  
Επομένως η ακτινοβολ́ηση είναι απαραίτητη για τα ερυθρά, τα αιμοπεταλ́ια και τα ουδετεροφ́ιλα που 
χορηγούνται σε υψηλού κινδύνου ασθενείς για ΤΑ-GvHD. 
 
Κατεψυγμένα συμπυκνωμένα ερυθρά (Α-ΣΕ):  Η κατάψυξη RBCs  με γλυκερόλη στους ≤ -80οC παρέχει 
τη δυνατότητα μακροχρόνιας αποθήκευσής τους  
Ενδείκνυνται  μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις οπ́ως: 

  η διατήρηση αποθεμάτων RBCS σπάνιας ομάδας αιμ́ατος 

  για ασθενείς με πολλαπλα ́αλλοαντισώματα που δεν έχουν συμβατους́ δότες 
 
Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ σε οξεία αναιμία 
Η απόφαση για μετάγγιση ΣΕ βασίζεται στη συγκέντρωση της Hb, στην ποσότητα του απολεσθέντος 
αίματος, και στην κλινική κατάσταση του ασθενούς. 

 Βασική θεραπευτική στρατηγική στη θεραπεία επί οξείας αιμορραγίας είναι η πρόληψη ή η 
διόρθωση της υποογκαιμικής καταπληξίας (shock). Προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της 
οξυγόνωσης των ιστών με την αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου με κρυσταλλοειδή/ 
κολλοειδή διαλύματα, σε ποσότητα που να διατηρείται επαρκώς η ροή και η πίεση του αίματος.  

 Όταν η απώλεια αίματος είναι <15%  του όγκου αίματος συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα και 
δεν απαιτείται μετάγγιση, εκτός αν προϋπάρχει αναιμία  

 Όταν η απώλεια αίματος είναι μεταξύ 15% και 30% του όγκου αίματος αναπτύσσεται αντιρροπιστική 
ταχυκαρδία, και η μετάγγιση ΣΕ ενδείκνυται στις περιπτώσεις που προϋπάρχει αναιμία, ή 
υποκείμενη καρδιακή ή πνευμονική νόσος 

 Όταν η απώλεια αίματος είναι 30% μπορεί να προκληθεί shock, και όταν υπερβαίνει το 40% το shock 
είναι σοβαρού βαθμού. Στις περιπτώσεις με απώλεια αίματος μεταξύ 30-40% η μετάγγιση ΣΕ είναι 
πιθανόν απαραίτητη, αν και σε άτομα χωρίς υποκείμενα νοσήματα ενδέχεται να επαρκεί μόνο η 
αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου,  

 
Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ σε χρόνια αναιμία 
Στη χρόνια αναιμία πρέπει πάντα να διαγιγνώσκεται η αιτιοπαθογένεια της αναιμίας, ώστε όπου 
ενδείκνυται να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία και όχι μετάγγιση ΣΕ, (σιδηροπενία, έλλειψη βιταμίνης Β12 
και φυλλικού οξέος,  χορήγηση  ερυθροποιητίνης σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή σε ορισμένα 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα). 
 

 Σε χρόνια αναιμία λόγω των μηχανισμών προσαρμογής σπάνια απαιτείται μετάγγιση σε ασθενείς με 
τιμές Hb >8gr/dl. 

 Όταν υπάρχει σημαντική μείωση της οξυγόνωσης εξαιτίας διαταραχών της καρδιακής ή 
αναπνευστικής λειτουργίας, μπορεί να απαιτηθεί μετάγγιση και επί Hb >8gr/dl. 

 Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, στους οποίους δεν μπορεί να 
αναμένεται το αποτέλεσμα της χορήγησης της ερυθροποιητίνης ή στους οποίους αντεδείκνυται η 
χορήγησή της, ως όριο μετάγγισης χρησιμοποιείται τιμή Hb περί τα 10gr/dl.  

 Σε ασθενείς με ομόζυγη Μεσογειακή Αναιμία γενικά θεωρείται ότι η Hb πρέπει να διατηρείται μεταξύ 
9-9,5 gr/dl, επίπεδα επαρκή για την καταστολή της αυτόλογης αιμοποίησης.  



 Στα Δρεπανοκυτταρικά Σύνδρομα οι βασικές ενδείξεις για μετάγγιση ΣΕ είναι η αναιμία και οι 
αγγειοαποφρακτικές κρίσεις. Η μετάγγιση ΣΕ γενικά δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με τιμές Hb >7 gr/dl, 
(οι ασθενείς με Δρεπανοκυτταρική Αναιμία ανέχονται καλά τη χαμηλή τιμή της Hb και δεν ενδείκνυται 
η μετάγγιση όταν αυτοί είναι ασυσμπτωματικοί και έχουν αυξημένο αριιθμό δικτυοκυττάρων) 

 Σε ασθενείς με Δρεπανοκυτταρική Νόσο οι βασικές ενδείξεις για μετάγγιση ΣΕ είναι η αναιμία και οι 
αγγειοαποφρακτικές κρίσεις. Επί αγγειοαποφρακτικών κρίσεων, ο στόχος της μετάγγισης είναι η 
πρόληψη ή η ελάττωση του φαινομένου της ενδαγγειακής δρεπάνωσης είτε μέσω αιμοαραίωσης είτε 
με αντικατάσταση των παθολογικών κυκλοφορούντων ερυθρών με φυσιολογικά, έτσι ώστε η HbS να 
είναι  < 30%, (η τιμή της Hb μετά μετάγγιση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10gr/dL). 

 Σε ασθενείς με σοβαρή θρομβοπενία η μετάγγιση ΣΕ ενδείκνυται ώστε να διατηρούνται επίπεδα Hct 
περί το 30%, όπου θεωρείται ότι μειώνεται ο κίνδυνος της αιμορραγίας.  

 

Ενδείξεις μετάγγισης σε χειρουργικούς ασθενείς  

 Σε ασθενείς με καλή γενική κατάσταση και με τιμές Hb ≥10 gr/dl συνήθως δεν απαιτείται μετάγγιση 
ΣΕ περιεγχειρητικά, σε αντίθεση με τους ασθενείς με τιμές Hb <7 gr/dL. 
Ωστόσο στην απόφαση για μετάγγιση ΣΕ σε χειρουργικούς ασθενείς πρέπει να συνυπολογίζονται 
παράγοντες όπως ο τύπος και η διάρκεια της επέμβασης, ο ρυθμός της απώλειας αίματος, η ηλικία 
του ασθενούς, καθώς και η συνύπαρξη άλλων κλινικών καταστάσεων όπως καρδιακή ή αναπνευστική 
νόσος. 

 Για τη μείωση της περιεγχειρητικής αιμορραγίας επιβάλλεται η διακοπή των αντιαιμοπεταλιακών 
φαρμάκων (όπου αυτό είναι δυνατόν) 5-7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη επέμβαση ώστε να 
υπάρχει επαρκής χρόνος για την παραγωγή νεαρών λειτουργικών αιμοπεταλίων, καθώς και η 
αναστροφή της δράσης των αντιπηκτικών φαρμάκων. 

 

4.2β  ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 
Μετάγγιση αιμοπεταλίων (ΑΜΠ) χορηγείται σε ασθενείς με θρομβοπενία ή με πρωτοπαθείς και 
δευτεροπαθείς λειτουργικές διαταραχές των ΑΜΠ.  
Η μετάγγιση γίνεται προφυλακτικά για τη μείωση του κινδύνου αιμορραγίας απουσία κλινικής 
αιμορραγίας (προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ), είτε για τον έλεγχο ενεργού αιμορραγίας επί παρουσίας 
αυτής (θεραπευτική μετάγγιση ΑΜΠ).  
Τα ΑΜΠ για μετάγγιση παρασκευάζονται με 2 διαφορετικές μεθόδους: συμπυκνωμένα ΑΜΠ από 
πρόσφατο ολικό αίμα τυχαίων δοτών και ΑΜΠ από αφαίρεση. Έχουν χρόνο ζωής 5 ημέρες σε 
θερμοκρασία 22 0 C σε συνεχή ανακίνηση. 
Το κύριο πλεονέκτημα των ΑΜΠ αφαίρεσης είναι η επαρκής συλλογή ΑΜΠ από ένα μόνο δότη και 
συνεπώς η μείωση του κινδύνου μετάδοσης λοιμώξεων και της επίπτωσης της αλλοευαισθητοποίησης, 
ενώ για τη συλλογή ισοδύναμου αριθμού ΑΜΠ από ολικό αίμα τυχαίων δοτών απαιτούνται 4-8 μονάδες.  
Μετά μετάγγιση 1 ασκού ΑΜΠ από 1 μονάδα ολικού αίματος τυχαίου δότη αναμένεται αύξηση του 
αριθμού ΑΜΠ 7-10.000/μL ενώ μετά μετάγγιση 1 ασκού ΑΜΠ αφαίρεσης 30-40.000/μL 
Τα Α και Β αντιγόνα των ερυθρών αιμοσφαιρίων εκφράζονται και στα ΑΜΠ. Η μετάγγιση ΑΒΟ ασυμ́βατων 
ΑΜΠ έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη ανάκτηση ΑΜΠ, αλλά φυσιολογική επιβίωση αυτών. 
    Πίνακας 4. Επιλογή ΑΒΟ ομάδος μεταγγιζόμενων ΑΜΠ 

ΑΒΟ ΛΗΠΤΗ ΑΒΟ ΔΟΤΗ 

Ο Ο, Α, Β, ΑΒ 

Α Α, ΑΒ, (Ο)* 

Β Β, ΑΒ (Ο)* 

ΑΒ ΑΒ (Α, Β, Ο)* 



*μετά την αφαίρεση του πλάσματος  
και την επαναιώρηση σε προσθετικό διάλυμα 
Μετάγγιση ΑΜΠ επί επεμβατικών διαδικασιών 
Γενικώς, στο χειρουργικο ́ασθενή ακολουθούνται οι παρακάτω συστάσεις: 

 Προφυλακτική μεταγ́γιση ΑΜΠ ενδείκνυται σπανίως σε θρομβοπενία λόγω καταστροφής ΑΜΠ. 

 Προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ ενδείκνυται σπανίως σε θρομβοπενία λόγω ανεπαρκούς παραγωγής 
ΑΜΠ, οτ́αν ο αριθμός ΑΜΠ είναι >100.000/μL, ενώ συνήθως ενδεικ́νυται επί αριθμού ΑΜΠ 
<50.000/μL. 

 Μεταγ́γιση ΑΜΠ ενδεικ́νυται σπανίως σε θρομβοπενία και μικροαγγειακή αιμορραγία επί αριθμου ́
ΑΜΠ >100.000/μL, ενώ συνήθως ενδείκνυται επί αριθμού ΑΜΠ <50.000/μL. 

 Επί αριθμού ΑΜΠ μεταξύ 50.000-100.000/μL η απόφαση για τη μετάγγιση θα βασισθεί: στην έκταση 
της εγχείρησης/τραύματος, στον κίνδυνο αιμορραγιάς, σε συνύπαρξη διαταραχών της πήξης και 
λειτουργικής διαταραχής των ΑΜΠ 
 

Προφυλακτική μετάγγιση με ΑΜΠ επί χειρουργικών πράξεων 

 
Προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ σε ασθενείς με χρόνια θρομβοπενία 
Σε ασθενείς με χρόνια θρομβοπενία (λευχαιμία, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, μεταμόσχευση μυελού 
των οστών) δεν παρατηρούνται σημαντικές αυτόματες αιμορραγίες (υπό την προϋπόθεση ακέραιου 
αγγειακού συστήματος), εκτός και αν ο αριθμός ΑΜΠ είναι ≤5000/μL. 
Συνιστάται συνήθως συστηματική προφυλακτική μετάγγιση ΑΜΠ με ουδό 10.000 ΑΜΠ/μL σε όλους τους 
κλινικά σταθερούς ασθενείς με χρόνια θρομβοπενία και απουσία των παρακάτω κλινικών παραγόντων: 
πυρετός, σηψαιμία, νευρολογικές διαταραχές, πρόσφατη ελάσσων αιμορραγία, αυξημένος αριθμός 
λευκών >75.000/μL. 
Η λευκαφαίρεση ΑΜΠ διασφαλίζει τη μείωση του κινδύνου ευαισθητοποίησης έναντι λευκοκυτταρικών 
αντιγόνων, των πυρετικών μη αιμολυτικών αντιδράσεων (FNHTRs) και του κινδύνου μετάδοσης ιών που 
μεταδίδονται με τα λευκά αιμοσφαίρια, περιλαμβανομένου και του CMV. 
Aκτινοβολημένα ΑΠΜ ενδείκνυνται για την πρόληψη ΤΑ-GvHD σε βαριά ανοσοκατασταλμένους 
ασθενείς, σε πρόωρα νεογνά  και σε  μετάγγιση με ΑΜΠ δοτών 1ου και 2ου βαθμού συγγένειας με το 
λήπτη. 

Αντενδείκνυται η χορήγηση ΑΜΠ σε ασθενείς με Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, Θρομοπενία εξ 
ηπαρίνης (HIT), Αυτοάνοσο θρομβοπενία, Χρόνια ΔΕΠ Μετά μετάγγιση πορφύρα (ΡΤΡ), εκτός εάν υπάρχει 
απειλητική για τη ζωή αιμορραγία. 

 



4.2γ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

Το πλάσμα παρασκευάζεται ή από ολικό αίμα ή με τη διαδικασία της αφαίρεσης. 
Το πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα (Fresh Frozen Plasma, FFP) περιέχει φυσιολογικά επίπεδα όλων των 
σταθερών παραγόντων πήξης, λευκωματίνη, ανοσοσφαιρίνες και τουλάχιστον το 70% της αρχικής 
ποσότητας του FVIII ψύχεται σε 6 h από τη λήψη αίματος και διατηρείται στους -  30 oC για 1 έτος.   
Το κατεψυγμένο πλάσμα (FP) καταψύχεται εντός 24 ωρών από τη συλλογή του. Η διαφορά του από το 
FFP είναι η σχετική ελάττωση των ασταθών παραγόντων πήξης (FV, FVIII) αλλά η αιμοστατική δράση του 
είναι ικανοποιητική. 
Η κύρια ένδειξη χορήγησης FFP είναι η διόρθωση της ανεπάρκειας παραγόντων πήξης για τους οποίους 
δεν υπάρχει συμπυκνωμένος παράγων, σε ασθενείς με αιμορραγία. 
Το κρυοΐζημα παρασκευάζεται κατά τη βραδεία απόψυξη του FFP στους 2-6οC. Περιέχει τη μεγαλύτερη 
ποσότητα ινωδογόνου, FVIII, vWF, FXIII και ινωδονεκτίνης. 
Η κύρια ένδειξη χορήγησης FFP είναι η διόρθωση της ανεπάρκειας παραγόντων πήξης για τους οποίους 
δεν υπάρχει συμπυκνωμένος παράγων σε ασθενείς με αιμορραγία. Προτιμάται η μετάγγιση FFP 
συμβατής ΑΒΟ ομάδας με τον ασθενή (πίνακας 5) 
 Πίνακας 5. Επιλογή ΑΒΟ ομάδος μεταγγιζόμενων ΑΜΠ. 

ABO 
ομάδα του 
δέκτη  

ΑΒΟ ομάδα των μεταγγιζόμενων 
μονάδων FFP  

O O, A, B, AB 

A A, AB 

B B, AB 

AB AB 

Απόλυτη αντένδειξη χορήγησης FFP αποτελεί η τεκμηριωμένη ευαισθησία στο πλάσμα ή τα συστατικά 
του, καθώς και η συγγενής ανεπάρκεια της IgA, επί υπάρξεως αντι-IgΑ αντισωμάτων.  
4.3  ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ  (ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΩΤΕΡΕΣ) 
Ως αντίδραση μετά την μετάγγιση oρίζεται η ανεπιθύμητη αντίδραση που παρατηρείται μετά από την 
μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του. Η συχνοτ́ητα ́τους υπολογίζεται στο 2 - 5% όλων των μεταγγίσεων. 
H πλειονοτ́ητα αυτών είναι ήπιες. 

 Άμεσες αντιδρασ́εις: οποιαδήποτε επιπλοκοκή εμφανίζεται εντός 24 ωρών με τη μετάγγηση αίματος 
και παραγώγων. 

 Απώτερες αντιδρασ́εις: αντιδράσεις: ￼kάθε ανεπιθύμητο σημειό ή σύμπτωμα που συνδεέται 
αιτιολογικα ́με την μεταγ́γιση και εμφανιζ́εται από 24 ώρες εώς και μήνες μετα ́το πέρας της. 

￼ 
ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΩΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 Οξεία αιμολυτική αντίδραση 

 Πυρετική μη αιμολυτική αντίδραση  

 Αλλεργική ή αναφυλλακτική αντίδραση  

 TRALI  

 Υπερφορ́τωση κυκλοφορίας  

 Βακτηριδιακή επιμόλυνση 

 Επιβραδυνομ́ενη αιμολυτική αντίδραση 
Πορφύρα μετα ́μετάγγιση  

 GVHD  

 Μετάδοση νοσηματ́ων 
(Ιογενή Βακτηριακά Παρασιτικα ́

 
ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
Οξεία Αιμολυτική Αντίδραση 
Συνήθως εμφανίζεται τα πρώτα 10-15 λεπτά μετά την έναρξη της μετάγγισης. Ποσότητα 10-15ml 
ασύμβατων ερυθρών είναι ικανή να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα. 



Αποτελει ́ μια βαριά, δυνητικώς θανατηφόρα αντιδ́ραση, η οποία προκαλείται κατα ́ κανόνα απο ́
μετάγγιση ασυμ́βατων στο σύστημα ΑΒΟ ερυθρών,  προκαλειτ́αι από την αντίδραση αντι-Α ή αντι-Β 
αντισωματ́ων του δέκτη με τα αντίστοιχα αντιγόνα των μεταγγισμένων ερυθρών. Σπανιότερα οφείλεται 
σε άλλα αλλοαντισώματα. 
Τα αντισωμ́ατα (IgM) ενεργοποιούν το πλήρες συσ́τημα του συμπληρώματος στη μεμβράνη των 
ερυθροκυττάρων με επακόλουθο βαριά ενδαγγειακή αιμόλυση.  
Σημεία και συμπτώματα: Πυρετός, ρίγη, άγχος, shock, ολιγουρία. Αιμοσφαιρινουρία και 
αιμοσφαιριναιμία. Δύσπνοια, θωρακικό άλγος, οσφυϊκό άλγος. Αγγειοκινητική αστάθεια. 
Καρδιοαναπνευστικό collapsus. Νεφρική ανεπάρκεια. ΔΕΠ. 
Αντιμετώπιση:  

 Άμεση διακοπή της μετάγγισης 

 Διατηρ́ηση ανοιχτής φλεβικής γραμμής 

 Χορήγηση υγρών (NaCl 0,9%) και διουρητικών - Ινότροπα 

 Άμεση ενημερ́ωση και αποστολή δειγματ́ων του ασθενούς και της μονάδος αίματος στην 
αιμοδοσία 

 Λήψη δειγματ́ων: εξετάσεις αίματος, ούρων – παρακολούθηση για 24 ωρ́ες τουλάχιστον  
 
Πυρετική μη Αιμολυτική Αντίδραση 
Αποτελει ́την συχνοτ́ερη επιπλοκή των μεταγγίσεων (1 : 200).  
Αίτια: κυτοκίνες οι οποίες απελευθερώνονται ως αποτέλεσμα αντίδρασης αλλοαντισωμάτων της 
κυκλοφορίας του δέκτη με αντιγόνα λευκών αιμοσφαιρίων (HLA) ή αιμοπεταλιών της μονάδος. Σπάνια 
μπορεί να συμβεί το αντίθετο, δηλαδή πρόκληση πυρετικής αντίδρασης απο ́ κυτοκίνες που 
απελευθερώνονται από τα λευκα ́αιμοσφαιρ́ια που είναι αποθηκευμένα στο παράγωγο . 
Συμπτωμ́ατα: Πυρετός ≥ 38ο C ή ≥ 1ο C κατά τη διάρκεια ή μέχρι και 4 ωρ́ες μετά την μετάγγιση. 
Αντιμετώπιση:  

 Είναι αυτοπεριοριζομ́ενη και σπάνια ο πυρετός διαρκεί περισσότερο απο ́8-10 ωρ́ες.  

 Διακοπή της μετάγγισης  

 Διατήρηση ανοιχτής φλεβικής γραμμής Αντιπυρετικά 
Τα αντισταμινικά δεν ωφελούν  

 Πρόληψη: Αργή χορήγηση, προφυλακτική χορήγηση αντιπυρετικών - κορτικοστεροειδών , 
χορήγηση λευκαφαιρεμένων ΣΕ και αιμοπεταλίων 

Αλλεργικές-Αναφυλακτικές Αντίδρασεις 
Η μετάγγιση αίματος ή παραγώγων μπορει ́να προκαλέσει στον λήπτη αλλεργική αντίδραση που μπορει ́
να φτάσει μέχρι την αναφυλακτική αντίδραση.  
Εμφανίζεται κνησμός, ερύθημα, δερματικό εξάνθημα (ουρτικάρια) - 2-3 ώρες μετά τη μετάγγιση. 
Αίτια: Οφείλονται σε αντισώματα έναντι πρωτεϊνών πλάσματος του δότη. 
Συμπτωμ́ατα: Ερυθρότητα, εξάνθημα, γενικευμένος κνησμός, αγγειοοίδημα. 
Σε σοβαρές περιπτώσεις αναφυλλακτικού τύπου αντιδράσεις. 
Αντιμετώπιση: 

 Διακοπή της μετάγγισης και ειδοποίηση του θεράποντος ιατρού. 

 Επί σοβαρών συμπτωμάτων ενδείκνυται η χορήγηση αντιϊσταμινικών 

 και κορτικοειδών. 

 Εάν τα συμπτώματα υποχωρήσουν, η μετάγγιση μπορεί να συνεχισθεί 

 κατόπιν ιατρικής οδηγίας. 

 Εάν τα συμπτώματα συνεχίζονται η μετάγγιση διακόπτεται. 

 Η προφυλακτική χρήση αντιϊσταμινικών μπορεί να βοηθήσει σε 

 μελλοντικές μεταγγίσεις 



Σημειώνεται οτι η χρήση φίλτρων λευκαφαίρεσης δεν αποτρέπει την εμφάνιση αλλεργικών 
αντιδράσεων. Για την πρόληψη απαιτείται η μεττάγιση πλυμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων. 
 
Οξεία Πνευμονική Βλάβη Συνδεόμενη με τη Μετάγγιση  
(Transfusion Related Acute Lung Injury-TRALI) 
Ως TRALI ορίζεται το μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα που οφείλεται σε μετάγγιση αίματος ή/και 
παραγώγων του. Τυπικά συμβαίνει 1-6 ώρες από την έναρξη της μετάγγισης και κλινικά δεν διαφέρει 
από το ARDS. 
Στις αναπτυγμένες χώρες το TRALI αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου από μετάγγιση. 
Αίτια: Συνδέεται με την παρουσία αντιλευκοκυτταρικών αντισωμάτων στα παράγωγα αίματος (ΣΕ, FFP 
και ΑΜΠ), που υπάρχουν στο δότη (πολύτοκες γυναίκες ή άτομα που έχουν μεταγγισθεί). 
Σημεία και συμπτώματα:  

 Δύσπνοια, ταχύπνοια, κυάνωση, πυρετός και υπόταση που συνοδεύονται από έκδηλη 
υποξαιμία.  

 Ακτινολογικά παρατηρούνται αμφοτερόπλευρα διηθήματα πνευμόνων χωρίς σημεία 
υπερφόρτωσης της κυκλοφορίας, που αποτελούν σταθερό εύρημα, το οποίο λύεται στην 
πλειοψηφία των ασθενών σχετικά γρήγορα (σε < 96h). 

 Από τις εξετάσεις ρουτίνας το μοναδικό εύρημα μπορεί να είναι η λευκοπενία 
Αντιμετώπιση:  

 Διακοπή μετάγγισης  

 Χορήγηση Ο2. Υποστηρικτική αγωγή – διασωλήνωση  

 Διουρητικά και κορτικοστεροειδή δεν ωφελούν. 
 
Υπερφόρτωση Κυκλοφορίας Σχετιζόμενη με τη Μετάγγιση (Transfusion Associated Circulatory 
Overload - TACO) 
Ως TACO ορίζεται η οξεία αναπνευστική δυσχέρεια λόγω υπερφόρτωσης κυκλοφορίας και το εξ’ αυτής 
καρδιογενές πνευμονικό οίδημα στα πλαίσια μετάγγισης αίματος και παραγώγων. Εμφανίζεται κατά τη 
διάρκεια ή αμέσως μετά τη μετάγγιση. 
Αντιμετώπιση:  

 Διακοπή της μετάγγισης και ειδοποίηση του θεράποντος ιατρού.  

 Διατήρηση της φλέβας με φυσιολογικό ορό. Διούρηση και οξυγόνο.  

 Χορήγηση φουροσεμίδης IV προ της μετάγγισης και επιβράδυνση του ρυθμού μετάγγισης (1-
2ml/Kg/λεπτό) στο μέλλον 

 
Βακτηριδιακή Επιμόλυνση (σηψαιμία)  
Έναρξη Άμεσα μετά την έναρξη της μετάγγισης.  
Αφορά συχνότερα ασκούς ΑΜΠ που διατηρούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, και λιγότερο συχνά 
ασκούς ΣΕ. 
Πηγές βακτηριδιακής επιμόλυνσης:  

 Βακτηριαιμία του δότη.  

 Βακτηριδιακή επιμόλυνση κατά τη συλλογή αίματος.  

 Επιμόλυνση κατά τη διάρκεια παρασκευής ή επεξεργασίας του παραγώγου. Επιμολυσμένοι 
ασκοί συλλογής κι άλλα υλικά 

Σημεία και συμπτώματα:  

 Ρίγος 

 Υψηλός πυρετός 

 Έμετος  



 Διάρροια  

 Υπόταση ΔΕΠ από ενδοτοξίνες Gram(-) βακτηριδίων και shock  
Αντιμετώπιση:  

 Άμεση διακοπή της μετάγγισης. 

 Διατήρηση της φλέβας με φυσιολογικό ορό.  

 Άμεση ειδοποίηση θεράποντος ιατρού και Αιμοδοσίας.  

 Αποστολή του ασκού και δείγματος αίματος του ασθενούς στην Αιμοδοσία. Αποστολή δείγματος 
αίματος του ασθενούς για καλλιέργεια.  

 Θεραπεία σηψαιμίας 
 
ΑΠΩΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
Επιβραδυνόμενη Αιμολυτική Αντίδραση  
Ως αλλοανοσοποίηση χαρακτηρίζεται η ανάπτυξη αντισωματ́ων έναντι αντιγον́ων της επιφάνειας των 
ερυθρών, των αιμοπεταλιών ή των λευκών αιμοσφαιρίων οτ́αν αυτα ́εισέρθουν στην κυκλοφορία του 
λήπτη με την μετάγγιση και στα οποία ο δέκτης είναι αρνητικός. 
Εκτός από την ευαισθητοποίηση από μετάγγιση, σε πολλές περιπτώσεις οφείλεται σε ευαισθητοποίηση 
μητέρων κατά την εγκυμοσύνη. 
Κλινικά εκδηλώνεται συνήθως ως ήπια επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση 4-14 ημέρες μετά την 
μετάγγιση 
Σημεία και συμπτώματα: Επειδή τα αντισώματα προκαλούν καταστροφή των μεταγγιζόμενων ερυθρών, 
παρατηρούνται:  

 Μη αναμενόμενη πτώση της Ηb μετά μετάγγιση με στοιχεία αιμόλυσης όπως σφαιροκυττάρωση, 
αύξηση των ΔΕΚ, της LDH, της έμμεσης χολερυθρίνης, και ελάττωση των απτοσφαιρινών.  

 Θετική άμεση και έμμεση Coombs (η άμεση Coombs είναι θετική συνήθως για μικρό χρονικό 
διάστημα).  

 Πιο σπάνια αιμοσφαιριναιμία, αιμοσφαιρινουρία, αύξηση κρεατινίνης. Σπανιότερα ΔΕΠ ή 
νεφρική ανεπάρκεια 

Αντιμετώπιση: 

 Επί υποψίας, ενημέρωση της Αιμοδοσίας 

 Σε περίπτωση μετάγγισης απαιτείται προσεκτική επιλογή του αίματος, αρνητικού ως προς το 
αντιγόνο έναντι του οποίου έχει αναπτυχθεί το αντίσωμα 

 Η ταυτοποιήση όλων των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (πλήρης φαινότυπος) σε 
πολυμεταγγιζόμενους, ασθενείς, συντελεί στην ανεύρεση συμβατού αίματος. Τακτικός έλεγχος 
αντισωμάτων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου 

Σημειώνεται ότι αλλοανοσοποίηση εμφανίζει περίπου το 1% των νοσηλευομένων ασθενών, το ποσοστο ́
αυτό στα πολυμεταγγιζομ́ενα άτομα υπερβαίνει το 5%, ενώ σε ορισμένες ομάδες αρρωσ́των όπως είναι 
οι ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο, ανέρχεται στο 36%. 
 
Μετά Μετάγγιση Πορφύρα (Post Transfusion Purpura, PTP) 
Πρόκειται για άνοση θρομβοπενία η οποία οφείλεται σε αντισώματα έναντι των ΗΡΑ, και συχνότερα 
έναντι του HPA-1a αντιγόνου. Το αντίσωμα καταστρέφει τόσο τα αιμοπετάλια που μεταγγίστηκαν όσο 
και τα αυτόλογα αιμοπετάλια. 
Παρατηρείται συχνότερα σε πολυτ́οκες γυναίκες 
Εκδηλώνεται με αιφνίδια και βαριά θρομβοπενία (<10.000/μl) 2-14 ημέρες μετα ́την 
μετάγγιση 
Κλινική εικόνα: Αιμορραγικές εκδηλώσεις (δερ́μα & βλεννογόνους) 
Η κορτιζόνη είναι αναποτελεσματικη ́



Αντιμετώπιση: Ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη (1gr/Kg για 2 ημέρες), πλασμαφαίρεση, υποστηρικτική 
αγωγή σε θανατηφόρο αιμορραγία. 
 
Νόσος από την Αντίδραση του Μοσχεύματος κατά του Ξενιστή που συνδέεται με τη Μετάγγιση 
(Transfusion Associated Graft versus Host Disease, TΑ-GvHD) 
Εμφανίζεται 2-30 μέρες μετά τη μετάγγιση. 
Προκαλείται οτ́αν τα μεταγγιζόμενα με το αίμα ή τα παράγωγά του, Τ- λεμφοκύτταρα εμφυτευόνται, 
πολλαπλασιάζονται και δρουν εναντίων των ιστών του δέκτη 
Εμφανίζεται κατεξοχήν σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, οι οποίοι δεν μπορούν να εξουδετερώσουν 
τα μεταγγισθέντα λεμφοκύτταρα, αλλά και  σε ανοσοϊκανά άτομα μετά από μετάγγιση HLA συμβατού 
αίματος ή αίματος από συγγενή 1ου και 2ου βαθμού. 
Σημεία και συμπτώματα:  

 Πυρετός Ερυθρόδερμα  

 Κηλιδοφυσαλιδώδες εξάνθημα 

 Ανορεξία  

 Κοιλιακό άλγος  

 Διάρροια  

 Διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας  

 Καταστολή της αιμοποίησης (πανκυτταροπενία) 
Αντιμετώπιση: 

 Έχουν επιχειρηθεί χωρίς καλά αποτελέσματα τα κορτικοειδή, αντιλεμφοκυτταρικός ορός, 
κυκλοσπορίνη, αντι-Τ μονοκλωνικά αντι- σώματα κ.α.  

 Η θνητότητα φθάνει στο 95%, με τελικό αίτιο θανάτου κατά κανόνα λοίμωξη.  

 Πρόληψη: Ακτινοβόληση παραγώγων αίματος στις ευπαθείς ομάδες 
 
Άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις της μετάγγισης 
Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις της μετάγγισης δεν περιορίζονται μόνο σ’ αυτές που περιγράφονται 
παραπάνω, αλλά περιλαμβάνουν αρκετές ακόμη όπως 
η ανοσοτροποποίηση 

 οι μεταβολικές διαταραχές (τοξικότητα από κιτρικά με συνοδό υπασβεστιαιμία, υποθερμία, 
υποκαλιαιμία, υπερκαλιαιμία, διαταραχή της αιμόστασης από κατανάλωση που παρατηρούνται 
κυρίως σε μαζική μετάγγιση) 

 η υπερφόρτωση με σίδηρο 

 η εμβολή αέρος 

 οι υποτασικές αντιδράσεις σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου 
της αγγειοτενσίνης,  

 η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων 
 

Βιβλιογραφία 

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, Τμήμα αιμοδοσίας και αιμαφαίρεσης. Κατευθυντύριες οδηγίες 
μετάγγισης αίματος και παραγώγων του, Αθήνα 2010. 

 

5. Φυσιολογικά και παθολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης. Φυσιολογικός και παθολογικός αριθμός 
καρδιακών παλμών, ανατομικά σημεία ανίχνευσης των περιφερειακών σφυγμών 
Ζιώρη, Καπούλας 



Ευθυμιάδης Γιώργος, Αναπλ.Καθηγητής, Καρδιολόγος  
Αρτηριακή πίεση είναι η δύναμη που προωθεί το αίμα μέσω των αρτηριών σε όλους τους ιστούς του 
σώματος, εξασφαλίζοντας την συνεχή κυκλοφορία του αίματος. Η καρδιά μας είναι μία μικρή αλλά 
ισχυρή μυϊκή αντλία που κατά τη διάρκεια της ζωής μας «κτυπά» συνεχώς, δηλαδή συστέλλεται και 
διαστέλλεται.   
Η αρτηριακή πίεση εκφράζεται με δύο αριθμούς. Πρώτος αριθμός, η συστολική πίεση, αντιστοιχεί στην 
πίεση στις αρτηρίες καθώς η καρδιά συστέλλεται και τροφοδοτεί με αίμα τις αρτηρίες. Ο δεύτερος 
αριθμός, η διαστολική πίεση, αφορά στην πίεση στις αρτηρίες καθώς η καρδιά ηρεμεί μετά τη συστολή. 
Η διαστολική πίεση αντιπροσωπεύει την κατώτατη πίεση στην οποία υπόκεινται οι αρτηρίες. Η διεθνής 
μονάδα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης είναι τα mmHg, που σημαίνει χιλιοστά στήλης υδραργύρου. Η 
αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας ή από ημέρα σε ημέρα και εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες, όπως η ελαστικότητα των αρτηριών, ρυθμιστικούς μηχανισμούς του νευρικού μας 
συστήματος και λειτουργία των νεφρών. Μπορεί να βρεθεί αυξημένη κατά τη διάρκεια της σωματικής 
άσκησης ή σε ψυχική φόρτιση ή υπερβολικό άγχος οπότε και η καρδιά δουλεύει πιο γρήγορα. Αντίθετα, 
συνήθως η πίεση βρίσκεται χαμηλότερη όταν σε ξεκούραστα άτομα ή κατά τον ύπνο, οπότε και η καρδιά 
σας δεν χρειάζεται να λειτουργεί με εντατικούς ρυθμούς. Επίσης η πίεση μεταβάλλεται και μόνο με την 
αλλαγή της στάσης του σώματος. Π.χ. από την καθεστηκυία θέση στη όρθια στάση, η πίεση είναι 
διαφορετική. Επίσης η πίεση, όπως και πολλές άλλες λειτουργίες του οργανισμού, ακολουθεί μία 
κιρκάδια διακύμανση κατά την διάρκεια του 24ώρου. Τις πρώτες πρωινές ώρες μετά το ξύπνημα η πίεση 
συνήθως είναι αυξημένη. Ακολούθως σταδιακά σταθεροποιείται κατά την διάρκεια της ημέρας μέχρι τις 
νυκτερινές ώρες του ύπνου όπου συνήθως μειώνεται στα χαμηλότερα επίπεδά της. Μακροχρόνια 
υψηλές τιμές πιέσεως επιδρούν αρνητικά στην υγεία των αρτηριών και αυξάνουν την πιθανότητα να 
εμφανιστεί έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο.  
Τα όρια της μέσης αρτηριακής πιέσεως, πέραν των οποίων συμβαίνουν περισσότερα εμφράγματα και 
εγκεφαλικά, είναι αυτά που καθορίζουν την «σωστή» πίεση, η οποία διαφέρει ανάλογα με την ηλικία. 
Στην πραγματικότητα λοιπόν «σωστή» είναι η πίεση που μειώνει την πιθανότητα να νοσήσουμε στο 
μέλλον. 

Ηλικία Ελάχιστο Όριο Μέση Τιμή Ανώτατο Όριο 

15 έως 19   105/73 mm/Hg   117/77 mm/Hg  120/81 mm/Hg 

20 έως 24  108/75 mm/Hg 120/79 mm/Hg 132/83 mm/Hg 

25 έως 29  109/76 mm/Hg 121/80 mm/Hg 133/84 mm/Hg 

30 έως 34  110/77 mm/Hg 122/81 mm/Hg 134/85 mm/Hg 

35 έως 39  111/78 mm/Hg 123/82 mm/Hg 135/86 mm/Hg 

40 έως 44  112/79 mm/Hg 125/83 mm/Hg 137/87 mm/Hg 

45 έως 49  115/80 mm/Hg 127/64 mm/Hg 139/88 mm/Hg 

50 έως 54  116/81 mm/Hg 129/85 mm/Hg 142/89 mm/Hg  

55 έως 59  118/82 mm/Hg 131/86 mm/Hg 144/90 mm/Hg 

60 έως 64  121/83 mm/Hg 134/87 mm/Hg 147/91 mm/Hg 

 
Φυσιολογικός και παθολογικός αριθμός καρδιακών παλμών. 
Οι φυσιολογικοί καρδιακοί παλμοί ενός ενήλικα όταν κάθεται ήρεμος στην καρέκλα κυμαίνεται από 60 
έως 100 παλμούς το λεπτό. Οι φυσιολογικές τιμές των καρδιακών παλμών σε φάση ηρεμίας (όταν 
δηλαδή δεν υπάρχει σωματική κόπωση ή το ψυχικό στρες) είναι: 
• Νήπια: 100 ως 160 παλμοί το λεπτό. 
• Παιδιά 1 ως 10 ετών: 70 ως 120 παλμοί το λεπτό. 
• Παιδιά άνω των 10 ετών και ενήλικες: 60 ως 100 παλμοί το λεπτό (τα τελευταία χρόνια θεωρείται ότι 
το 90 είναι το φυσιολογικός ανώτατος παλμός ανά λεπτό για τους ενήλικες). 



• Αθλητές: 40 ως 60 παλμοί το λεπτό. 
Ο καρδιακός ρυθμός άνω των φυσιολογικών τιμών αναφέρεται ως ταχυκαρδία ενώ ο καρδιακός ρυθμός 
κάτω των φυσιολογικών τιμών αναφέρεται ως βραδυκαρδία. 
Αίτια ταχυκαρδίας: σωματική και πνευματική υπερένταση, έντονες  συγκινήσεις, διεγερτικές ουσίες 
όπως καφεΐνη και άλλες συγγενείς ουσίες που απαντώνται στον καφέ, το τσάι και τις σοκολάτες, αλκοόλ, 
το κάπνισμα, χημικές ουσίες του περιβάλλοντος (χρώματα, κόλλες, βερνίκια, προωθητικά αέρια, 
βενζίνη), ναρκωτικά (κοκαΐνη, αμφεταμίνες), πυρετικές καταστάσεις, νοσήματα του καρδιαγγειακού και 
νευρικού συστήματος, διαταραχές των εσωτερικών εκκρίσεων, φάρμακα (ατροπίνη, καφεΐνη, 
αδρεναλίνη). 
Αίτια βραδυκαρδίας: βλάβη στους ιστούς της καρδιάς από καρδιακή νόσο ή καρδιακή προσβολή, υψηλή 
αρτηριακή πίεση (υπέρταση) εκ γενετής καρδιακά προβλήματα, υπολειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, 
αποφρακτική άπνοια ύπνου, η επαναλαμβανόμενη διακοπή της αναπνοής κατά τον ύπνο, φλεγμονώδης 
νόσος, όπως ρευματικός πυρετός ή λύκος, φάρμακα που χρησιμοποιούνται για άλλες παθήσεις της 
καρδιάς, για ρύθμιση αρτηριακής πίεσης και για ψυχολογικές διαταραχές. 
Σημεία ανίχνευσης περιφερειακών σφυγμών 
Κερκιδικός Σφυγμός: Η κερκιδική αρτηρία βρίσκεται βαθιά στην εξωτερική πλευρά του πήχη και γίνεται 
επιφανειακή κοντά στην άκρα κεφαλή της κερκίδας. Πιέζοντας απαλά με τα πρώτα δύο δάχτυλα πάνω 
στην περιοχή αυτή μπορούμε να ψηλαφήσουμε τον κερκιδικό παλμό. Ο κερκιδικός παλμός μπορεί να 
είναι δύσκολο να ληφθεί σε άτομα με μεγάλες ποσότητες υποδόριου λίπους πάνω από την περιοχή της 
ψηλάφησης. Ο Βραχιόνιος Σφυγμός: Η βραχιόνιος αρτηρία βρίσκεται μέσα σε μία αύλακα, η οποία 
σχηματίζεται μεταξύ του τρικέφαλου και δικέφαλου βραχιόνιου μυός, στην εσωτερική πλευρά του 
βραχίονα και στην πρόσθια επιφάνεια του αγκώνα. Η ψηλάφηση πρέπει να πραγματοποιηθεί με τα δύο 
πρώτα δάχτυλα στο κέντρο αυτής της αύλακας. 
Άλλες Ανατομικές Περιοχές Ανίχνευσης Σφυγμού: Η καρδιακή συχνότητα μπορεί να ανιχνευθεί με 
ψηλάφηση σε οποιοδήποτε αρτηριακό σημείο. Άλλα αρτηριακά σημεία ψηλάφησης του παλμού είναι 
το κροταφικό (περιοχή του κρανίου), το ιγνυακό (πίσω από το γόνατο), το μηριαίο (βουβωνική χώρα) και 
στο πόδι (κορυφή του ποδιού). Η μέτρηση της καρδιακής συχνότητας με ψηλάφηση των αρτηριών που 
βρίσκονται στα κάτω άκρα μπορεί να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια της 
περιφερειακής ροής του αίματος. 
Βιβλιογραφία 
1. "Examination of the arterial pulse", Author; Bernard J Gersh, MB, ChB, DPhil, FRCP, MACC, Section 
Editor; Catherine M Otto, MD, Deputy Editor; Susan B Yeon, MD, JD, FACC, Literature review current 
through: Apr 2015. | This topic last updated: Feb 11, 2014. 
2.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2663454/ 
3. Δ. Καραμήτσος, Μ. Σιών, Γ. Γιαννόγλου, (2007) "Κλινική Εξέταση και Διάγνωση", Θεσσαλονίκη, 
University Studio Press. 
 
6. Αντιμετώπιση ασθενούς με απώλεια συνείδησης στο οδοντιατρείο 
Δημητρίου Σωτήρης, Ζαφειρίου Σταύρος ,Ευθυμιάδης Γιώργος, Αναπλ.Καθηγητής ΑΠΘ 
 
Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση  
Αν συμβεί ένα επείγον περιστατικό, παρά τις προφυλάξεις και τις απόπειρες για ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου, η θεραπεία πρέπει να είναι επαρκής και να ακολουθεί ξεκάθαρες απόψεις. Όταν επηρεάζονται 
ζωτικές λειτουργίες (αναπνευστική, καρδιαγγειακή και νευρολογική), η αντιμετώπιση πρέπει να είναι 
άμεση και χωρίς καθυστέρηση. Η αναστολή μιας από τις παραπάνω λειτουργίες  πάντα θα εμπλέκεται 
με τις άλλες δυο και ως άμεση πλέον αντιμετώπιση επιλέγεται η εφαρμογή της καρδιοπνευμονικής 
αναζωογόνησης που έχει ως στόχο τη μεταφορά οξυγονωμένου αίματος στον εγκέφαλο και την καρδιά. 

 



Η έκπτωση της αναπνοής και της κυκλοφορίας επιφέρει αναστολή της μεταφοράς οξυγόνου προς τους 
ιστούς και της παραγωγής CO2 από τους ιστούς. Ο εγκέφαλος είναι το πιο ευαίσθητο όργανο στην 
έλλειψη οξυγόνου. Σε αιφνίδια διακοπή προσαγωγής οξυγόνου στον εγκέφαλο, επέρχεται, μέσα σε λίγα 
δευτερόλεπτα, απώλεια συνείδησης. Αξιοσημείωτο είναι το ότι, εγκεφαλική ανοξαιμία  που 
παρατείνεται πέρα των τριών λεπτών επιφέρει μη ανατάξιμες εγκεφαλικές βλάβες και κατά συνέπεια η 
ταχύτητα εφαρμογής της των μέτρων που περιλαμβάνει η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση αποτελεί 
το κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματικότητα ή μη αυτών των μέτρων και κατ΄επέκταση για την ζωή 
του πάσχοντα. Ενδεικτικά παρουσιάζεται  το διάγραμμα της χρονικής διάρκειας για την επιτυχή ανάνηψη 
του ασθενή κατά την έναρξη της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. 

 
Κυριότερα αίτια και πρώτες βοήθειες στην απώλεια της συνείδησης 
Τα κυριότερα αίτια για την απώλεια της συνείδησης είναι:  

 Η λιποθυμία  

 Η επιληπτική προσβολή  

 Η λήψη φαρμάκων (λόγω ηρεμιστικών, λήψης αλκοόλ)  

 Μεταβολικά αίτια (π.χ. υπογλυκαιμία)  

 Τραύματα κεφαλής  

 Άλλα αίτια από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ, 
ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις αυτός που δίνει τις πρώτες βοήθειες θα πρέπει: 
1. Να ανοίξει την τραχεία του αναίσθητου πάσχοντος, για να διασφαλίσει την αναπνοή. Να ελέγχει 

τακτικά την αναπνοή και την κυκλοφορία (σφύξεις). 
2. Να προστατεύσει τον πάσχοντα από κάθε κίνδυνο 
3. Να παρατηρεί και να καταγράφει το επίπεδο ανταπόκρισης του πάσχοντα 
4.  Να ψάξει και να φροντίσει τα σχετικά τραύματα 
5. Να κανονίσει εσπευσμένη μεταφορά του πάσχοντος στο νοσοκομείο, αν η απώλεια αισθήσεων 

κρατήσει πάνω από 3 λεπτά ή αν υποπτεύεστε την ύπαρξη σοβαρότερου προβλήματος π.χ. κάταγμα 
κρανίου.                                                                       
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Εικόνα 1 
Πρωτόκολλα μείωσης stress 
Είναι γνωστό ότι όλες οι οδοντιατρικές διαδικασίες δυνητικά προκαλούν ψυχική υπερένταση στον 
ασθενή. Η αντίδραση του οργανισμού στο στρες είναι να αυξήσει την έκκριση των κατεχολαμινών στο 
καρδιαγγειακό σύστημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του έργου της καρδιάς (αύξηση 
καρδιακού ρυθμού, αύξηση δύναμης συστολής, αύξηση κατανάλωσης οξυγόνου) και άλλες 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις από άλλα όργανα όπως φαίνεται και στην εικόνα 2 . Το στρες αποτελεί 
σοβαρό επιβαρυντικό παράγοντα και δεν πρέπει ποτέ να παραγνωρίζεται στα επεισόδια απώλειας της 
συνείδησης. Έτσι πρωτόκολλα μείωσής του πρέπει να προηγούνται της οδοντιατρικής αντιμετώπισης. 
Τέτοια είναι: 
-Φαρμακευτικά: Χορήγηση ηρεμιστικών μία ώρα πριν την βραδινή κατάκλιση, μια ώρα πριν την 
προγραμματισμένη επίσκεψη 
-Οργανωτικά: πρωινά ραντεβού, μικρή αναμονή, μικρή διάρκεια θεραπείας 
-Επαρκής έλεγχος του πόνου με επαρκούς βάθους για το είδος της εργασίας αναισθησίας 
 



 
Εικόνα 2 
 
Φάρμακα επείγουσας ανάγκης στο οδοντιατρείο 
Τα φάρμακα που πρέπει να έχει ο οδοντίατρος χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν αυτά 
που θεωρούνται απολύτως απαραίτητα. Στην δεύτερη ανήκουν φάρμακα επείγουσας ανάγκης. 
Απολύτως απαραίτητα φάρμακα: 
1.Οξυγόνο 
2. Επινεφρίνη 
3. Τρινιτρική γλυκερίνη 
4. Ενέσιμη αντι-ισταμίνη 
5.  Βρογχοδιασταλτικά (Σαλβουταμόλη-Aerolininhaler) 
6. Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (Ασπιρίνη ) 
7. Υδατάνθρακες από το στόμα  
8. Αρωματική αμμωνία 
 



  

Εικόνα 3 

Βιβλιογραφία: 
1. Daniel McDermott, James Quinn, Approach to the adult patient with syncope in the emergency 

department, Waltham, MA 2015 
2. Αν. Τσίρλης, Επείγουσες καταστάσεις στο οδοντιατρείο, Έκδοση Β΄,Θεσσαλονίκη 2005, p.41-73 
3. http://www.iatronet.gr 
4. https://implantnet.wordpress.com 
 

7. Αντιμετώπιση ασθενούς με αλλεργικό shock εντός ιατρείου 

Αρβανίτη Κωνσταντίνα, Γεωργιοπούλου Χρυσούλα,Βασιλειάδου Γεωργία, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, 
Εντατικολόγος 

 
Το αλλεργικό σοκ είναι συστηματική αναφυλακτική αντίδραση του οργανισμού μετά από έκθεση σε 
αντίστοιχο αλλεργιογόνο. Είναι επικίνδυνη για τον οργανισμό αφού αποτελεί πολυσυστηματική 
κατάσταση και μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή του ασθενούς 
Τα αίτια του αλλεργικού σοκ είναι: 
1. τροφές, 
2. φάρμακα, όπως τοπικά αναισθητικά ή χλωρεξιδίνη 
3. δηλητήριο από νυγμό υμενοπτέρων (μέλισσα, σφήκα),  
4. έκθεση σε latex, 
Συγκεκριμένα στο οδοντιατρείο, oι αληθείς αλλεργικές αντιδράσεις στα τοπικά αναισθητικά, μπορεί να 
είναι είτε τύπου Ι, δηλαδή άμεση αναφυλακτική αντίδραση είτε τύπου IV, επιβραδυνόμενη αντίδραση 
από ευαισθητοποιημένα λεμφοκύτταρα. 

Παθοφυσιολογία αλλεργικής αντίδρασης 

Τύπος Ι. Αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου Ι ή υπερευαισθησία άμεσου τύπου ή αναφυλακτική 
αντίδραση 
Τα γενετικά προδιατεθειμένα άτομα, όταν έρθουν σε επαφή με ορισμένα αντιγόνα (αλλεργιογόνα), τα 
οποία δεν είναι βλαπτικά για τα φυσιολογικά άτομα, παράγουν ειδικές IgE σε υψηλά επίπεδα στον ορό,  
οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο κυτταροτροπισμό, ώστε να προσκολλώνται στην επιφάνεια των 
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μαστοκυττάρων των ιστών και των βασεόφιλων κυττάρων του αίματος και σε μικρότερο βαθμό σε άλλα 
κύτταρα, όπως ηωσινόφιλα, λεμφοκύτταρα, αιμοπετάλια κτλ. Με αυτόν τον τρόπο, επέρχεται η 
ευαισθητοποίηση των κυττάρων. Με νέα έκθεση του οργανισμού στο ίδιο αλλεργιογόνο, γίνεται 
σύνδεση του αντιγόνου με την  IgE, η οποία είναι προσκολλημένη στα μαστοκύτταρα, με αποτέλεσμα 
την απελευθέρωση ισχυρών χημικών ουσιών (μεσολαβητών). Οι κυριότεροι μεσολαβητές της 
φλεγμονής, είναι η ισταμίνη, οι χημειοτακτικοί παράγοντες των ηωσινόφιλων και πολυμορφοπύρηνων 
κυττάρων, οι προσταγλανδίνες, οι λευκοτριένες, ο παράγων ο ενεργοποιών τα αιμοπετάλια κτλ. Οι 
μεσολαβητές αυτοί, θεωρούνται υπεύθυνοι  για την εμφάνιση των κλινικών εκδηλώσεων της αλλεργίας, 
γιατί προκαλούν χάλαση των λείων μυϊκών ινών των αγγείων, σύσπαση των λείων μυϊκών ινών των 
βρόγχων, αύξηση της παραγωγής βλέννας από τους βλεννογόνους αδένες και συγκέντρωση 
φλεγμονωδών κυττάρων στο σημείο της αλλεργικής φλεγμονής. 
Τύπος ΙV. Αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου IV, ή υπερευαισθησία επιβραδυνόμενου τύπου. 
Στην αντίδραση αυτή δε συμμετέχουν τα αντισώματα, τον κύριο ρόλο παίζουν τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα 
οποία είναι υπεύθυνα για την αντίδραση υπερευαισθησίας επιβραδυνόμενου τύπου, αλλά και τα 
μακροφάγα. Όταν ο οργανισμός έλθει σε επαφή με ένα αντιγόνο, το οποίο διεγείρει την κυτταρική 
ανοσία, ευαισθητοποιούνται τα Τ-λεμφοκύτταρα της περιοχής. Η εισαγωγή του ίδιου αντιγόνου 
διεγείρει τα ευαισθητοποιημένα λεμφοκύτταρα, τα οποία εκκρίνουν διάφορες κυττοκίνες, με 
αποτέλεσμα τη συσσώρευση φλεγμονωδών κυττάρων στην περιοχή, η οποία εκδηλώνεται με 
ερυθρότητα, οίδημα και διήθηση. Στην κατηγορία αυτή κλασικό παράδειγμα αποτελεί η θετική 
δερματοαντίδραση Mantoux, σε άτομα τα οποία έχουν έλθει σε επαφή με το μυκοβακτηρίδιο της 
φυματίωσης. Η αντίδραση επέρχεται 24-72 ώρες μετά την έκθεση στο αντιγόνο. Περιγράφονται 
διάφοροι τύποι αντιδράσεων υπερευαισθησίας επιβραδυνόμενου τύπου, όπως η δερματίτιδα εξ επαφής 
και οι αντιδράσεις κοκκιωματώδους τύπου. Οι κοκκιωματώδεις αντιδράσεις, μορφολογικά 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία ιστιοκυττάρων, επιθηλιοειδών κυττάρων και γιγαντοκυττάρων, 
βέβαια, απαιτείται αρκετός χρόνος (εβδομάδες) για το σχηματισμό των κοκκιωμάτων. Οι κυττοκίνες των 
Τ-κυττάρων έχουν πολλές δραστηριότητες, όπως η ενεργοποίηση των μακροφάγων, η ρύθμιση των 
λεμφοκυττάρων και η επαύξηση της φλεγμονής. 
Κλινική εικόνα αλλεργικής αντίδρασης. 
Tο αναφυλακτικό shock είναι η πιο σπάνια, μα και η πιο σοβαρή από τις αλλεργικές αντιδράσεις που 
μπορούν να ακολουθήσουν την χορήγηση του τοπικού αναισθητικού. Τα συμπτώματα και τα σημεία της 
αναφυλακτικής αντίδρασης (αλλεργία τύπου Ι), τείνουν να συμβούν σε λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά μετά 
την ένεση. Οι εκδηλώσεις από το δέρμα μέχρι το καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα 
συμβαίνουν ταυτόχρονα στο 70% των περιπτώσεων, και πρέπει να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν 
άμεσα  

• Τα χείλη και οι περιοφθαλμικές περιοχές πρήζονται (αγγειοοίδημα) 

• Από το δέρμα: ο ασθενής ενοχλείται και δημιουργείται ερυθρότητα και γενικευμένος κνησμός κυρίως 
στα χέρια και τα πόδια.  

• Από το αναπνευστικό: ρινική καταρροή, φταρνίσματα, σφίξιμο στο στήθος με συριγμό, βήχας και 
δύσπνοια (δυσκολία στην αναπνοή).  Η αληθής αναφυλαξία θα προκαλέσει λαρυγγικό οίδημα, 
βρογχόσπασμο.  

• Από το πεπτικό: πόνος στην κοιλιά, ναυτία, έμετος, διάρροιες. 

• Απο το κυκλοφορικό: Η πτώση της πίεσης του αίματος και ο γρήγορος αδύναμος σφυγμός 
(ταχυκαρδία)  προκαλούν ωχρότητα.   

Αντιμετώπιση. 
Εφαρμόζεται το πρωτόκολλο ABCD. Αυτό σημαίνει ότι μετά την οριζοντίωση του ασθενή,  ελέγχουμε τον 
αεραγωγό για το αν είναι ανοικτός (Α),  την αναπνοή και τον αερισμό των πνευμόνων (Β), την κυκλοφορία 
του αίματος και την αιμορραγία (C) την νευρολογική κατάσταση (D). 



 Η επινεφρίνη είναι φάρμακο εκλογής σε επείγοντα περιστατικά αναφυλαξίας. Οι β2 δράσεις της 
προκαλούν βρογχοδιαστολή, έχει αντι-ισταμινική δράση, προκαλεί αγγειοσύσπαση, αυξάνει την 
αρτηριακή πίεση, την δύναμη συστολής της καρδιάς, προκαλεί αύξηση του καρδιακού ρυθμού και του 
όγκου παλμού. Η επινεφρίνη επίσης ενδείκνυται στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής, αλλά δεν 
είναι εύκολη η χορήγηση της στο περιβάλλον του οδοντιατρείου λόγω της δυσκολίας ενδοφλέβιας 
χορήγησης. Όμως σχετικά με την ανακοπή, πρέπει να αρχίσει άμεσα ΚΑΡΠΑ και απινίδωση. Σαν φάρμακο 
η επινεφρίνη, έχει πολύ γρήγορη έναρξη και μικρή διάρκεια δράσης, συνήθως 5 με 10 λεπτά όταν 
χορηγείται ενδοφλέβια. Σε επείγοντα περιστατικά, η επινεφρίνη είναι διαθέσιμη σε δύο σκευάσματα, το 
1:1000 που ισοδυναμεί με 1 mg/ml για ενδομυϊκή και υπογλώσσια έγχυση. Είναι επίσης διαθέσιμη σε 
1:10000 για ενδοφλέβια έγχυση. Αυτοελεγχόμενα συστήματα (π.χ. Epipen), υπάρχουν για ενδομυϊκή 
χορήγηση, που προσφέρουν μία δόση των 0.3 mg σε 0.3 ml 1:1000. Οι αρχικές δόσεις για την 
αντιμετώπιση της αναφυλαξίας είναι 0.3 με 0.5 mg ενδομυϊκά ή 0.1 mg ενδοφλέβια. Αυτές οι δόσεις 
πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 5 λεπτά μέχρι την αποδρομή του συμβάματος. Η δόση στην καρδιακή 
ανακοπή είναι 1 mg ενδοφλέβια. Η επινεφρίνη είναι ένα αρκετά ωφέλιμο φάρμακο στα παραπάνω 
επείγοντα, ωστόσο μπορεί να γίνει ριψοκίνδυνο φάρμακο σε έναν ασθενή με ισχαιμική νόσο του 
μυοκαρδίου, διότι μειώνει την φλεβική επαναφορά και την αιμάτωση του εγκέφαλου και της καρδιάς. 
Για να μπορέσει να αντεπεξέλθει ο οδοντίατρος στις αυξημένες απαιτήσεις της αντιμετώπισης ενός 
απειλητικού για την ζωή του ασθενούς αναφυλακτικού σοκ θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις και 
εκπαίδευση. 
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8. Καρδιοπνευμονική αναζωογόνιση με ή χωρίς απινιδωτή 

Βατικιώτη Νεκταρία Παναγιώτα, Βεζούλι Μπλερίνα, Κυργίδης Αθανάσιος, Δρ Στοματικός 
Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Επιστ.Συνεργάτης 

 

Κάθε χρόνο χιλιάδες άνδρες και γυναίκες στην Ευρώπη πεθαίνουν από καρδιακή ανακοπή. Κάποιοι από 
αυτούς τους θανάτους, πιθανά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί εάν είχε ξεκινήσει άμεσα 
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Η ΚΑΡΠΑ αποτελείται από δύο βασικές ενέργειες: τις 
θωρακικές συμπιέσεις (για να υποκατασταθεί η κυκλοφορία του αίματος) και τις αναπνοές διάσωσης 
(για να μεταφερθεί οξυγόνο στους πνεύμονες). Με την ΚΑΡΠΑ μπορεί να προληφθεί βλάβη σε ζωτικά 
όργανα, όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ΚΑΡΠΑ από μόνη της δεν 
μπορεί να επαναφέρει την καρδιακή λειτουργία. Ωστόσο, η καλή εφαρμογή της (ιδιαίτερα των 
θωρακικών συμπιέσεων) αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας της απινίδωσης. Η αιφνίδια διακοπή της 
καρδιακής λειτουργίας (καρδιακή ανακοπή) οφείλεται συχνά σε ένα χαοτικό καρδιακό ρυθμό, γνωστό 
ως ‘κοιλιακή μαρμαρυγή’.  

Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ) είναι μια συσκευή η οποία χορηγεί ελεγχόμενα ηλεκτρικό 
ρεύμα στην καρδιά, έτσι ώστε να αναστρέψει την κοιλιακή μαρμαρυγή και να επαναφέρει την καρδιακή 
λειτουργία. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ΑΕΑ στην αγορά, αλλά όλοι χρησιμοποιούν τις ίδιες βασικές αρχές 
λειτουργίας. Το ηλεκτρικό σήμα που παράγεται από την καρδιά, λαμβάνεται από τον ΑΕΑ μέσω δύο 
αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων. Όταν διαπιστώνεται ανάγκη απινίδωσης (shock) διοχετεύεται ρεύμα στην 
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καρδιά του θύματος μέσω αυτών των ηλεκτροδίων. Η σωστή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων είναι 
σημαντική για την ακριβή εκτίμηση του ρυθμού της καρδιάς από τον ΑΕΑ και ακολούθως για τη χορήγηση 
της απινίδωσης. Η προσπάθεια διάσωσης μιας ζωής περιλαμβάνει μια ακολουθία βημάτων. Κάθε βήμα 
επηρεάζει την επιβίωση. Τα βήματα συχνά περιγράφονται ως κρίκοι στην αλυσίδα της Επιβίωσης. Ταχεία 
αναγνώριση και κλήση για βοήθεια. Η υποψία καρδιακού επεισοδίου τίθεται εάν ένα θύμα έχει επίμονο 
συσφικτικό πόνο στο κέντρο του θώρακα που δεν περνά με την ανάπαυση. Ο πόνος μπορεί να 
επεκτείνεται στον ώμο, την κάτω γνάθο ή το λαιμό. Το θύμα συχνά περιγράφει επίσης αίσθημα ναυτίας, 
αδυναμίας και ζάλης και μπορεί να ιδρώνει έντονα. Σε υποψία καρδιακού επεισοδίου ή καρδιακής 
ανακοπής πρέπει να κληθεί αμέσως ασθενοφόρο. Ο ενιαίος αριθμός κλήσης επειγόντων στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 112. Στην Ελλάδα ο αριθμός κλήσης του ΕΚΑΒ είναι το 166.  

Ταχεία έναρξη ΚΑΡΠΑ 

Εάν συμβεί καρδιακή ανακοπή (σταματήσει η καρδιά), η ταχεία έναρξη θωρακικών συμπιέσεων και 
αναπνοών διάσωσης (γνωστά ως βασική υποστήριξη της ζωής) μπορεί να διπλασιάσουν τις πιθανότητες 
επιβίωσης του θύματος. Ταχεία απινίδωση στις περισσότερες περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής. Η 
καρδιά σταματά να κτυπά αποτελεσματικά εξαιτίας μιας ηλεκτρικής διαταραχής, η οποία ονομάζεται 
κοιλιακή μαρμαρυγή (ΚΜ). Η μόνη αποτελεσματική θεραπεία για την ΚΜ είναι η χορήγηση ηλεκτρικού 
ρεύματος (απινίδωση). Η πιθανότητα επιτυχούς απινίδωσης μειώνεται περίπου κατά 10% για κάθε λεπτό 
μετά την ανακοπή εκτός και αν εφαρμοστεί αποτελεσματική ΚΑΡΠΑ. Η χρήση των ΑΕΑ καθιστά δυνατή 
τη χορήγηση απινίδωσης από όποιον παρευρίσκεται στην ανακοπή. 

Φροντίδα μετά την Αναζωογόνηση 

Μετά την επιτυχή αναζωογόνηση οι διασώστες μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες ανάνηψης του 
θύματος. Για τους παρευρισκόμενους αυτό μπορεί να σημαίνει την τοποθέτηση του αναίσθητου 
θύματος σε θέση ανάνηψης. Οι επαγγελματίες υγείας θα χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένες τεχνικές για 
να βελτιώσουν την ανάνηψη. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ - Βήματα 
1- Πλησιάστε με ασφάλεια το θύμα 
2- Ελέγξτε για αντίδραση 
3- Φωνάξτε για βοήθεια 
4- Απελευθερώστε τον αεραγωγό: 
σε νεότερες οδηγίες συστήνεται η αποφυγή έλξης της κάτω γνάθου από μη ιατρικό προσωπικό λόγω 
δυσκολίας εκμάθησης και μη υπεροχής του χειρισμού στην προστασία της αυχενικής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης. 
5- Ελέγξτε για αναπνοή 
6- Καλέστε 112/166 
7- Εφαρμόστε θωρακικές συμπιέσεις : 
Οι θωρακικές συμπιέσεις πραγματοποιούνται με το θύμα σε ύπτια θέση πάνω σε μια σκληρή επιφάνεια. 
Το στέρνο συμπιέζεται ρυθμικά προς την πλάτη. Έτσι το αίμα βγαίνει από την καρδιά και κυκλοφορεί στο 
σώμα. Τοποθετήστε τη βάση της παλάμης του χεριού σας στο κέντρο του θώρακα και τη βάση της 
παλάμης του άλλου σας χεριού πάνω στο πρώτο και πλέξτε τα δάκτυλα. Με τους αγκώνες τεντωμένους, 
φέρτε τους ώμους σας κάθετα πάνω από το θώρακα του θύματος. Συμπιέστε το στέρνο 4-5 εκατοστά. 
Μετά χαλαρώστε τελείως την πίεση, χωρίς όμως να χαθεί η επαφή των χεριών σας με το θώρακα του 
θύματος. Η συνιστώμενη συχνότητα θωρακικών συμπιέσεων είναι περίπου 100 το λεπτό (λίγο λιγότερο 
από 2 συμπιέσεις ανά δευτερόλεπτο). Εφαρμόστε 30 θωρακικές συμπιέσεις. Μπορεί να σας βοηθήσει 
εάν μετράτε δυνατά ‘ένα και δύο και τρία… Και τριάντα’. 



8- Χορηγήστε αναπνοές διάσωσης : 

Οι θωρακικές συμπιέσεις είναι προτιμότερο να συνδυάζονται με αναπνοές διάσωσης. Μετά από 30 
συμπιέσεις δώστε 2 αναπνοές διάσωσης. Κρατώντας τον αεραγωγό ανοικτό (έκταση κεφαλής και 
ανύψωση πηγουνιού) χρησιμοποιήστε τα δύο δάκτυλα του χεριού που εκτείνει την κεφαλή για να 
κλείσετε τη μύτη. Με το άλλο σας χέρι κρατήστε το πηγούνι ανυψωμένο επιτρέποντας στο στόμα να 
ανοίξει. Εισπνεύστε κανονικά και τοποθετήστε τα χείλη σας στεγανά γύρω από το στόμα του θύματος. 
Εκπνεύστε σταθερά στο στόμα του θύματος για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Παρατηρήστε το στήθος του 
θύματος, για να δείτε εάν ο θώρακας ανυψώνεται κατά τη διάρκεια κάθε αναπνοής διάσωσης. Κάθε 
αναπνοή πρέπει να είναι επαρκής ώστε να ανυψώσει το θώρακα του θύματος, όπως εάν ανέπνεε 
φυσιολογικά. Εάν υπάρχει δεύτερος διασώστης συνιστάται κάθε 2 λεπτά εναλλαγή για την αποφυγή 
σωματικής κόπωσης που μειώνει την αποτελεσματικότητα. 

9- Χρήση του ΑΕΑ 

Ορισμένοι απινιδωτές τίθενται αυτόματα σε λειτουργία όταν ανοίξει το καπάκι. Σε άλλους χρειάζεται να 
πιέσετε το κουμπί ON. Εάν είναι παρών και άλλος διασώστης, αφήστε τον να εφαρμόζει θωρακικές 
συμπιέσεις και αναπνοές διάσωσης, ενώ εσείς ενεργοποιείτε τον ΑΕΑ. Αφαιρέστε τα ρούχα από το 
θώρακα του θύματος. Βγάλτε τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια από τη συσκευασία. Συνήθως επάνω στη 

συσκευασία απεικονίζεται η σωστή θέση των ηλεκτροδίων στο θώρακα. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
η θέση απεικονίζεται και πάνω στα ίδια τα ηλεκτρόδια. Ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες του ΑΕΑ. Εάν 
ο ΑΕΑ σας ζητήσει να ξεκινήσετε ΚΑΡΠΑ, αρχίστε αμέσως θωρακικές συμπιέσεις και αναπνοές διάσωσης. 
Εάν, σε οποιαδήποτε στιγμή, το θύμα αρχίσει να αναπνέει φυσιολογικά, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ την ΚΑΡΠΑ, αλλά 
μην αφαιρέσετε τα ηλεκτρόδια. Εάν το θύμα παραμένει αναίσθητο, τοποθετήστε το στη θέση ανάνηψης. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο στόχος του κάθε διασώστη δεν είναι μόνο η υποστήριξη της ζωής του ασθενή, 
αλλά και η προφύλαξη της δικής του υγείας. Επομένως το θύμα δεν ακουμπάται κατά τη διάρκεια της 
ανάλυσης, της φόρτισης ή της χορήγησης απινίδωσης. Αν ο διασώστης αγγίζει το θύμα κατά τη διάρκεια 
της ανάλυσης μπορεί να προκληθούν κινήσεις που θα προκαλέσουν παράσιτα, δυσκολεύοντας έτσι την 
αναγνώριση του ρυθμού και καθυστερώντας τη χορήγηση απινίδωσης. Από τις 22/2/2007 επιτρέπεται 
και στην Ελλάδα η χρήση των αυτομάτων απινιδωτών (ΑΕΑ) από απλούς πολίτες με την προϋπόθεση της 
πιστοποίησης BLS από πιστοποιημένο εκπαιδευτή. Η προσπάθεια απλοποίησης των αλγόριθμων 
καρδιαναπνευστικών αναζωογονήσεων είναι μια διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία . Οι κατευθυντήριες 
οδηγίες για την ΚΑΡΠΑ ανανεώνονται κάθε πέντε χρόνια. 
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Γενικά, οι οδοντογενείς λοιμώξεις θεωρούνται "εντοπισμένες" και μπορούν να αντιμετωπισθούν 
επιτυχώς από το γενικό οδοντίατρο χωρίς επιπλοκές εφ' όσον δοθεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή 
και υπάρξει φυσιολογική λειτουργία των αμυντικών μηχανισμών. Κάποιες φορές, όμως, μπορεί να 
συμβεί ταχεία επέκταση της λοίμωξης σε πρόσωπο ή τράχηλο με έντονη κλινική σημειολογία οπότε 
απαιτείται άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς σε νοσοκομειακή μονάδα. Εάν και στη φάση 
αυτή δεν αντιμετωπισθεί σωστά και άμεσα η λοίμωξη μπορεί να επεκταθεί σε όργανα και ιστούς ζωτικής 
σημασίας, προκαλώντας συστηματικές βλάβες. 
Οι πιο συχνοί αιτιολογικοί παράγοντες για την πρόκληση σοβαρών οδοντογενών λοιμώξεων είναι η 
τερηδόνα, η περιστεφανίτιδα, οι περιοδοντικές φλεγμονές,  τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια και η 
εξαγωγή φλεγμαίνοντων δοντιών. Τα πιο συχνά εμπλεκόμενα δόντια είναι οι τρίτοι σωφρονιστήρες της 
κάτω γνάθου , ενώ ακολουθούν οι πρώτοι και δεύτεροι γομφίοι και στη συνέχεια οι προγόμφιοι της κάτω 
γνάθου. 
Η μη διαχειρίσιμη, από το γενικό οδοντίατρο, υποτροπή της λοίμωξης μπορεί να προκύψει από 
αδιαφορία ή παραμέληση από την πλευρά του ασθενούς λόγω κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, 
ψυχιατρικής ασθένειας, καταχρήσεων ή λόγω της επονομαζόμενης φοβίας για την οδοντιατρική 
καρέκλα. Μερίδιο ευθύνης φέρει και ο οδοντίατρος λόγω αδιαφορίας αλλά και ανικανότητας να 
αναγνωρίσει τα κλινικά σημεία της βλάβης στα πρώιμα στάδια. 
Κλινικά σημεία επικινδυνότητας των λοιμώξεων: ταχεία επέκταση σε γειτονικούς ιστούς, πόνος σε 
εμπλεκόμενη περιοχή, οίδημα σε μία ή περισσότερες περιοχές του τραχήλου ή του προσώπου, 
απόφραξη ανώτερων αεροφόρων οδών (λόγω οιδήματος, λόγω ανύψωσης γλώσσας κλπ), διόγκωση του 
εδάφους του στόματος, συριγμός, δυσκαταποσία, δυσφαγία, δύσπνοια, σφύξεις άνω των 90/min, 
πυρετός άνω των  38° C, τρισμός (με μέγιστο άνοιγμα στόματος τα 20 mm) , αριθμός λευκοκυττάρων > 
12000 κ.χ.λ., απόστημα ή κυτταρίτιδα(ανάλογα με την ύπαρξη πυώδους εξιδρώματος ή όχι), 
παραμόρφωση προσώπου. 
Η ανεμπόδιστη εξέλιξη της φλεγμονής μπορεί να οδηγήσει σε: 

 Συρίγγια: Τα περισσότερα αποστήματα εάν παραμεληθούν καταλήγουν σε σχηματισμό 
ενδοστοματικών ή εξωστοματικών συριγγίων. Κατά τις  οξείες φάσεις της λοίμωξης τα συρίγγια 
ενεργοποιούνται και παροχετεύουν μικρότερες ή μεγαλύτερες ποσότητες  πύου, ενώ  το 
παρακείμενο δέρμα παρουσιάζει σημέια φλεγμονής. Κατά τις φάσεις ύφεσης κλείνουν και 
υποχωρούν, για να ξανανοίξουν σε περίπτωση έξαρσης της λοίμωξης.  Όταν η αιτία της 
λοίμωξης(δόντι, ρίζα,οστικό υπόλειμμα ή ξένο σώμα) αφαιρεθεί, τότε τα συρίγγια αυτά υποχωρούν 
και εξαφανίζονται. Αυτό αποτελεί και τη μόνη θεραπεία απαραίτητη θεραπεία για τα συρίγγια του 
βλεννογόνου, ενώ  τα συρίγγια του δέρματος συνοδέυονται από πρόσθετο πρόβλημα καθώς 
καταλείπουν και κάποια ουλή. 

 Λουδοβίκειο κυνάγχη: Η ταχεία εξάπλωση της κυτταρίτιδας στα υπογνάθια, υπογλώσσια τρίγωνα και 
στο υπογενείδιο τρίγωνο. Οφείλεται συνήθως σε εξέλιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος και 
λοίμωξης από γομφίους της κάτω γνάθου που δεν έχουν αντιμετωπισθεί και οδηγεί κυρίως σε 
ασφυξία και επέκταση της λοίμωξης στο μεσοθωράκιο (οξεία μεσοθωρακίτιδα).  

Στη νοσοκομειακή μονάδα παρέχεται εξειδικευμένη αντιμετώπιση ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 
όπως σχάση και παροχέτευση συριγγίων και αποστημάτων, χορήγηση αντιβιοτικών ( πενικιλλίνη ή 
κλινδαμυκίνη), γενική αναισθησία και διασωλήνωση.   
Οδοντογενείς λοιμώξεις και εγκυμοσύνη 
Όπως είναι γνωστό η οδοντιατρική θεραπεία αντενδείκνυται κατά την εγκυμοσύνη, ιδιαίτερα το πρώτο 
και τρίτο τρίμηνο. Παρ' όλα, αυτά επείγουσες καταστάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ώστε να μην 
υπάρξουν περαιτέρω οδοντογενείς λοιμώξεις  που θα δημιουργήσουν ανησυχίες στην έγκυο.  Επομένως, 
επειδή πρόκειται για ευαίσθητη κατηγορία ασθενών χρήζει ειδικής αντιμετώπισης και μεταχείρισης και 
ενδείκνυται η άμεση παραπομπή στο νοσοκομείο.  



Συμπερασματικά, καταστάσεις όπως συστηματικές παθήσεις, οίδημα τραχήλου και αυξημένος χρόνος 
μεταξύ έναρξης συμπτωμάτων και εισαγωγής σε νοσοκομειακή μονάδα αποτέλεσαν σημαντικούς 
παράγοντες επιπλοκών, όπως το σηπτικό σοκ, πλευρικό εμπύημα, απόφραξη ανώτερου αεραγωγού, 
διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη, οξεία αναπνευστικά προβλήματα,περικαρδίτιδα, ενώ δεν αποκλείεται και 
η πιθανότητα θανάτου. Ο γενικός οδοντίατρος οφείλει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει αυτά τα σημεία 
και να παραπέμψει άμεσα τον ασθενή σε νοσοκομείο. 
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Οι οδοντογενείς λοιμώξεις προκαλούνται από παθογόνα μικρόβια της φυσιολογικής χλωρίδας του 
στόματος. Συνήθως συνιστούν επέκταση μιας ενδοδοντικής ή περιοδοντικής λοίμωξης, δευτερευόντως  
επιπλοκή από επιμόλυνση ενός ανοικτού ενδοστοματικού τραύματος (λοίμωξη τυχαίου τραύματος-
δήξης, μετεξακτική λοίμωξη, λοίμωξη από διάσπαση συρραφέντος χειρουργικού τραύματος κλπ). 
Τα παθογόνα σε ασθενείς της κοινότητας αφορούν  κατά κανόνα δύο κατηγορίες μικροοργανισμών: 
Gram + αερόβια μικρόβια (κατεξοχήν κόκκους-στρεπτόκοκκους, πεπτοστρεπτόκοκκους) και αναερόβια 
κυρίως βακτηριοειδή. Οι λοιμώξεις μετά το πρώτο 24ωρο όπου αρχικά προκαλούνται από Gram+ 
κόκκους, γίνονται μικτές και στην εξέλιξή τους επικρατεί ο αναερόβιος πληθυσμός. Σε ιδιαίτερες 
κατηγορίες ασθενών όπως οι μακρά νοσηλευόμενοι, οι ανοσοκατασταλμένοι (διαβητικοί, υπό 
κορτιζονοθεραπεία, πάσχοντες από αυτοάνοσα νοσήματα ή μεταβολικά άλλα νοσήματα, παχύσαρκοι, 
ακτινοβολημένοι στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου, υπό χημειοθεραπεία) πρέπει να λαμβάνεται υπ' 
όψιν η πιθανότητα αλλαγής στην σύσταση της χλωρίδας του στόματος με παρουσία και Gram- αερόβιων 
μικροοργανισμών ή την περιστασιακή υπερίσχυση μυκήτων. 
Οι φάσεις της εξέλιξης της λοίμωξης είναι η κυτταρίτιδα (οίδημα κυττάρων-οστικό οίδημα, διάχυτος 
φλέγμων των μαλακών ιστών) με σταδιακή επέκταση σε παρακείμενα τραχηλοπροσωπικά διαστήματα , 
η συστηματική επέκταση με γενική συμπτωματολογία (πυρετός, κακουχία, αφυδάτωση, εργαστηριακή 
άνοδος δεικτών φλεγμονής) και ο σχηματισμός αποστηματικών συλλογών (πάλι στα διαστήματα). Κύριος 



τρόπος αντιμετώπισης της λοίμωξης σε κάθε στάδιο, πέραν της κατά το δυνατόν αμεσότερα εξάλειψης 
της πηγής-αιτίας της λοίμωξης, είναι η χορήγηση αντιβιοτικών σκευασμάτων, είτε για έλεγχο και 
περιορισμό της τοπικής επέκτασης ιδιαίτερα σε επικίνδυνα για την ζωή του ασθενή διαστήματα, είτε για 
αποφυγή των επιπλοκών σε συστηματικές εκδηλώσεις (ιδιαίτερα σε ανοσοκατεσταλμένους), είτε για 
αποφυγή αποστηματοποίησης, είτε επικουρικά και μόνο κατά την σχάση-παροχέτευση των 
αποστηματικών συλλογών ιδιαίτερα των πολλαπλών ή εν τω βάθει. Οι περιπτώσεις μη χορήγησης 
αντιβιοτικών είναι πρακτικά εξαιρετικά ελάχιστες και αφορούν μόνο περιπτώσεις υποβλεννογόνιων, 
περιγεγραμμένων αποστηματικών συλλογών χωρίς γενική συμπτωματολογία σε μη 
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. 
Το πρώτο βήμα επιλογής του ενδεδειγμένου αντιβιοτικού είναι η ταυτοποίηση των παθογόνων μετά από 
λήψη με άσηπτη τεχνική, απομόνωση, καλλιέργεια και ειδικό αντιβιόγραμμα που καθορίζει με απόλυτη 
ακρίβεια την ευαισθησία, τη δοσολογία, τη συχνότητα. Τα παθογόνα λαμβάνονται από τις κλειδάζουσες 
αποστηματικές συλλογές (αν υπάρχουν), ή από αιμοκαλλιέργειες σε πυρετό άνω των 38,5οC. 
Το δεύτερο βήμα επιλογής του ενδεδειγμένου αντιβιοτικού βασίζεται  στην  «εμπειρική» επιλογή του 
σκευάσματος, είτε εν αναμονή των αποτελεσμάτων ταυτοποίησης του πρώτου βήματος είτε λόγω 
αδυναμίας εφαρμογής της διαδικασίας ταυτοποίησης (διάχυτη λοίμωξη χωρίς αποστηματικές συλλογές, 
υποκειμενικές ή αντικειμενικές αδυναμίες συλλογής υλικού ή αιμοκαλλιέργειας, θ> 38,5ο C). Στην 
περίπτωση αυτή για την επιλογή λαμβάνονται υπ' όψιν οι κατηγορίες μικροοργανισμών που προκαλούν 
τις οδοντογενείς λοιμώξεις και οι αλλαγές που παρατηρούνται στις ειδικές κατηγορίες ασθενών  
(παράγραφοι 2,3). 
Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, η επιλογή γίνεται από αντιβιοτικά που στο φάσμα τους 
περιλαμβάνουν αναερόβια και Gram+ αερόβια. Αυτά ανήκουν στην κατηγορία που η δραστικότητα και 
η  φαρμακοδυναμική τους είναι χρονικά εξαρτώμενη (Time dependent antibiotics).  Τα αντιβιοτικά αυτής 
της κατηγορίας είναι αποτελεσματικά όταν η συγκέντρωση του φαρμάκου είναι 2 έως 4 φορές 
υψηλότερη από την MIC (ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση) του κάθε συμμετέχοντος παθογόνου και 
διατηρείται πάνω από το επίπεδο της MIC για χρονικό διάστημα 40-50% του διαστήματος χορήγησης της 
επόμενης δόσης. Τα μεσοδιαστήματα χορήγησης της κάθε δόσης καθορίζονται από το χρόνο ημίσειας 
ζωής του κάθε επιλεγμένου αντιβιοτικού. Αν δεν ληφθούν υπ' όψιν τα ανωτέρω, η 
αναποτελεσματικότητα του αντιβιοτικού, η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των μικροβίων και η αρνητική 
έκβαση της λοίμωξης είναι βέβαιες (βλ. Σχεδιάγραμμα δράσης των time dependent και concentration 
dependent αντιβιοτικών). Στην κατηγορία των χρονοεξαρτόμενων αντιβιοτικών ανήκουν από τα β-
λακταμικά οι ημισυνθετικές πενικιλίνες , οι καρβαπενέμες, οι μονομπακτάμες, οι κεφαλοσπορίνες α' 
γενιάς και λίγες β' γενιάς  και από τα υπόλοιπα, η κλινδαμυκίνη, οι μακρολίδες, οι τετρακυκλίνες. 
Οι περισσότεροι μικροοργανισμοί πλέον παράγουν β λακταμάσες που διασπώντας τον β λακταμικό 
δακτύλιο απενεργοποιούν το σκεύασμα. Έτσι, κατά την «εμπειρική» χορήγηση αντιβιοτικών συχνότερα 
επιλέγεται: ① Μία ημισυνθετική πενικιλίνη που συνδυάζει και έναν αναστολέα β λακταμάσης 
(κλαβουλανικό-σουλμπακτάμη) στο ίδιο σκεύασμα. ② Εναλλακτικά γίνεται συνδυασμός δύο 
αντιβιοτικών, μιας ημισυνθετικής πενικιλίνης και της μετρονιδαζόλης. Η δεύτερη καλύπτει όλα τα πιθανά 
αναερόβια βακτηριοειδή τα οποία συνήθως είναι αυτά που παράγουν της β λακταμάσες. 
Σε αλλεργίες στις β λακτάμες εναλλακτικά χορηγούνται κατά σειρά προτίμησης κλινδαμυκίνη ή 
μακρολίδες σε συγκεντρώσεις και διαστήματα χορήγησης με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τα 
Time dependent αντιβιοτικά. Η επιλογή της κλινδαμυκίνης αποτελεί μια τρίτη ③ αξιόπιστη επιλογή ως 
μονοθεραπεία  ακόμη και χωρίς την υπόνοια αλλεργικής αντίδρασης σε β λακτάμες (βλ. Πίνακας 
συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων αντιβιοτικών στις οδοντογενείς λοιμώξεις). 
Πίνακας συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων αντιβιοτικών στις οδοντογενείς λοιμώξεις 

Αντιβιοτικό Συνήθης δόση σε ενήλικα Συνήθης δόση σε παιδί 



Αμοξυκιλλίνη + Κλαβουλανικό οξύ (Augmentin) (500+125) mg κάθε 8 ώρες 25 mg/kg/ημέρα σε 3 δόσεις 

Αμπικιλλίνη + Σουλμπακτάμη (Begalin) 375 ή 750mg κάθε 12 ώρες 50 mg/kg/ημέρα σε 3 δόσεις 

Αμοξυκιλλίνη 500 mg κάθε 8 ώρες 25–50 mg/kg/ημέρα σε 4 δόσεις 

Πενικιλίνη V 600 mg κάθε 6 ώρες 25–50 mg/kg/ημέρα σε 4 δόσεις 

Μετρονιδαζόλη 500 mg κάθε 8 ώρες 15–30 mg/kg/ημέρα σε 3 δόσεις 

Κλινδαμυκίνη 300–450 mg κάθε 6 ώρες 10–30 mg/kg/ημέρα σε 3-4 δόσεις 

Κλαριθρομυκίνη 250 mg κάθε 6 ώρες 30–50 mg/kg/ημέρα σε 2-4 δόσεις 

Κεφακλόρη 250 mg κάθε 6 ώρες  

Τετρακυκλίνη 250 mg κάθε 6 ώρες 20-40 mg/kg/ημέρα σε 4 δόσεις 

 
Η διάρκεια χορήγησης είναι τόση ώστε ο ασθενής να παραμένει χωρίς συμπτώματα και σημεία  για 3 ημέρες 
μετά την αποδρομή την συμπτωματολογίας και σημειολογίας. Η ανταπόκριση της λοίμωξης στην αντιβιοτική 
αγωγή μπορεί να ελέγχεται και εργαστηριακά με την τακτική παρακολούθηση της μεταβολής των δεικτών 
της φλεγμονής.  

Αν 48 ώρες μετά την χορήγηση της αντιβιοτικής αγωγής δεν παρατηρείται βελτίωση τοπική ή συστηματική 
τότε ο κλινικός πρέπει να υποπτευθεί είτε την ύπαρξη αποστηματικών συλλογών που πρέπει οπωσδήποτε 
να παροχετευτούν είτε την συμμετοχή μικροβίου εκτός του φάσματος της χρησιμοποιούμενης αγωγής, 
συνήθως Gram- αερόβιου ή μύκητα (ειδικές κατηγορίες ασθενών). Στην δεύτερη περίπτωση η λήψη υλικού 
για νέα καλλιέργεια και ταυτοποίηση είναι απαραίτητη. Αν δεν γίνει καλλιέργεια και επιλεγεί και πάλι 
«εμπειρική» θεραπεία η αντιμετώπιση των Gram- μικροβίων απαιτεί την επιλογή συμπληρωματικού 
αντιβιοτικού με φάσμα που απευθύνεται κατεξοχήν σε Gram- αερόβια, που εδώ ανήκει σε εκείνη την 
κατηγορία που η δραστικότητα και η  φαρμακοδυναμική τους είναι εξαρτώμενη από την συγκέντρωση 
(Concentration dependent antibiotics) του φαρμάκου. Εδώ απαιτείται  χορήγηση σκευάσματος σε 
συγκέντρωση 10πλάσια από την MIC του υπεύθυνου παθογόνου, και άπαξ ημερησίως χορηγούμενο, αφού 
σε αντίθεση με τα χρονικά εξαρτώμενα η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου δεν σχετίζεται με τον χρόνο 
που αυτό θα βρίσκεται πάνω από την MIC. Οι αμινογλυκοσίδες, οι κινολόνες, η αμικασίνη ανήκουν σε αυτή 
την κατηγορία σε δοσολογία που καθορίζεται από το 10Χ MIC και το βάρος του ασθενούς (βλ. Σχεδιάγραμμα 
δράσης των time dependent και concentration dependent αντιβιοτικών). 

Η αμφοτερικίνη Β είναι το σκεύασμα επιλογής για της συστηματικές μυκητιάσεις (σπάνια, κατά κανόνα σε 
ανοσοκατεσταλμένους ως επιλοίμωξη), σε δοσολογία που καθορίζεται από τα κιλά του ασθενή. 

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανεπάρκεια ηπατικής ή νεφρικής λειτουργίας, ανάλογα με το που 
μεταβολίζεται το κάθε αντιβιοτικό, γίνεται επιλογή σκευάσματος και ανάλογη τροποποίηση στην 
χορηγούμενη δοσολογία του. 



 

Σχεδιάγραμμα δράσης των time dependent και concentration dependent αντιβιοτικών  
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εξαγωγή, αποτρύγωση) 

Γρίβα Κωνσταντίνα, Δεληγιάννη  Αρετή-Ηλέκτρα 

Βαφειάδου Μαργαρίτα, Ειδικευομένη Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 

Στα αντιπηκτικά ανήκουν τα παράγωγα της 4-υδροξυκουμαρίνης και της ινδανενδιόνης. Τα τελευταία 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον , λόγων τοξικότητας στο ήπαρ και παρενεργειών από το δέρμα. Τα 
κουμαρινικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι η nicoumalone ή acenocoumarol 
(Sintrom) με διάρκεια δράσης 2-4 μέρες, και η warfarin (Panwarfin) με διάρκεια δράσης 4-8 μέρες. 
Μεταβολίζονται στο ήπαρ και διέρχονται από τον πλακούντα. 

Τα αντιπηκτικά παρεμβαίνουν στη σύνθεση των παραγόντων της πήξης που παράγονται στο ήπαρ και 
εξαρτώνται από τη βιταμίνη Κ, δηλαδή του II, VII, XII, X και της πρωτεΐνης C και S. Με τη δράση της 
βιταμίνης Κ και ειδικότερα με καρβοξυλίωση των Ν-γλουταμινικών ομάδων τους, η πρόδρομος ουσία 
αυτών των παραγόντων μετατρέπεται σε ενεργό. Τα αντιπηκτικά από το στόμα δρουν ως αντιβιταμίνες 
Κ, παρεμποδίζοντας την καροξυλίωση αυτή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αδρανούς ουσίας που δεν 



διαθέτει ικανότητα σύνδεσης των συγκεκρινένων παραγόντων με τη φωσφολιπιδική επιφάνεια, 
απουσία ιόντων ασβεστίου. 

Αντιαιμοπεταλικά φάρμακα είναι τα φάρμακα που η δράση τους εντοπίζεται στον περιορισμό της 
συσσώρευσης των αιμοπεταλίων πάνω στην αγγειακή βλάβη. Η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών 
φαρμάκων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή αφού θα πρέπει να διατηρηθεί μια κρίσιμη και λεπτή ισορροπία 
μεταξύ της αντιθρομβωτικής δράσης και του κινδύνου αιμορραγικών επιπλοκών. Ένα ιδανικό 
αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Προβλέψιμο φαρμακοδυναμικό προφίλ ώστε να μη χρειάζεται εργαστηριακή παρακολούθηση 
2. Ταχεία έναρξη και παύση της δράσης 
3. Ισχυρή αντιαιμοπεταλιακή δράση και παράλληλα μικρό αιμορραγικό κίνδυνο 
4. Εύκολη χορήγηση 
5. Ελάχιστες κατά το δυνατόν αλληλεπιδράσεις με άλλα συγχορηγούμενα φάρμακα 
6. Χαμηλό κόστος 
Η αθηροσκλήρυνση και η αθηροθρόμβωση αποτελούν τις κύριες παθολογοανατομικές διεργασίες. 
Επομένως η πρόληψη της αθηροθρόμβωσης έχει μεγάλη σημασία τόσο για το γενικό πληθυσμό όσο και 
για ομάδες πληθυσμού με συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου, όπως ασθενείς υπερτασικοί, 
διαβητικοί, παχύσαρκοι ή υπερχοληστεριναιμικοί.   
Σήμερα χρησιμοποιούνται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό, τα καλούμενα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα: 
Ασπιρίνη 
Αναστέλλει τη δράση της κυκλοξυγενάσης των αιμοπεταλίων με μη αναστρέψιμη ακετυλίωση και 
επομένως αναστέλλει και το σχηματισμό της θρομβοξάνης, ουσίας αγγειοσυσταλτικής που επιτείνει τη 
συσσώρευση.  
Σήμερα η αποτελεσματικότητα της ασπιρίνης εντοπίζεται κυρίως σε 3 ομάδες του πληθυσμού:  

 Σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ή θρομβοτικό εγκεφαλικό επεισόδιο 

 Σε ασθενείς με ιστορικό καρδιαγγειακής πάθησης 

 Σε υγιή άτομα στα πλαίσια της πρωτοπαθούς πρόληψη 
Διπυριδαμόλη 
Αποτελεί αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης και αποκλείει την επαναπρόσληψη της αδενοσίνης στα 
αιμοπετάλια, με αποτέλεσμα την ελάττωση της συσσώρευσης τους. 
Τικλοπιδίνη 
Αποτελεί  μία θειενοπυριδίνη, η οποί αναστέλλει εκλεκτικά την προκαλούμενη από το ADP συσσώρευση 
των αιμοπεταλίων. Η δράση αυτή οφείλεται στον αποκλεισμό των υποδοχέων ADP της μεμβράνης των 
αιμοπεταλίων από το φάρμακο. 
 
Όλοι οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε ολοκληρωμένο ιατρικό ιστορικό, προκειμένου να 
λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με πιθανές αιμορραγίες, αυτόματες ή παθολογικές, μετά από 
τραύματα ή χειρουργικές επεμβάσεις. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε εάν γίνεται λήψη φαρμάκων που 
επηρεάζουν τους αιμοστατικούς μηχανισμούς, όπως ασπιρίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και 
αντιπηκτικά. Όλοι οι ασθενείς προεγχειρητικά πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο της πηκτικότητας του 
αίματος ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα αιμόστασης μετά την επέμβαση. Δεδομένου ότι οι 
περισσότεροι παράγοντες της πήξης σχηματίζονται στο ήπαρ, οι ασθενείς με ηπατοπάθειες είναι πολύ 
πιθανό να παρουσιάζουν προβλήματα πηκτικότητας.  
Για την αξιολόγηση του πηκτικού μηχανισμού του αίματος, ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας το 1983 
καθιέρωσε ως αξιόπιστο και ευαίσθητο δείκτη, το διεθνές πρότυπο κλάσμα INR.  
Ο INR υπολογίζεται από το κλάσμα του χρόνου προθρομβίνης του ασθενή προς το μέσο φυσιολογικό 
χρόνο προθρομβίνης, υψωμένο στον εκθέτη του διεθνούς δείκτη ευαισθησίας (ISI). 



INR= (PTtest / PTnormal)ISI,   ISI= International Sensitivity Index 
Ο INR βοηθάει στην εκτίμηση της επίδρασης της αντιπηκτικής αγωγής στον οργανισμό ενός ασθενή.  
Σύμφωνα με τις παρακάτω τιμές INR: 

1.0 (0.8-1.2) Φυσιολογικό, δεν γίνεται λήψη αντιπηκτικής 
αγωγής 

2.0-3.0 Ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά 
φάρμακα 

 
Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε χειρουργικής πράξης σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική 
αγωγή, πρέπει να γίνεται έλεγχος και μέτρηση του INR εντός 24 ωρών πριν την επέμβαση. 

 Όσον αφορά στις ήπιες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως απλές εξαγωγές μέχρι  3 δόντια, 
περιορισμένη ουλεκτομή, υπερουλικός καθαρισμός, δεν υπάρχει κίνδυνος εφόσον ο INR έχει τιμές 
2.0 έως 4.0 και εφαρμόζονται όλα τα αντιπηκτικά μέσα.   

 Όταν οι  εξαγωγές αφορούν περισσότερα από 3 δόντια, καλό είναι να πραγματοποιούνται σε 
πολλαπλές συνεδρίες. 

 Οι πιο σύνθετες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως εξαγωγή εγκλείστων, τοποθέτηση εμφυτευμάτων με 
αναπέταση κρημνού, πρέπει να εκτελούνται σε εξειδικευμένες νοσοκομειακές μονάδες. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους ασθενείς με INR  πάνω από 4.0, διότι δεν πρέπει να 
υποβάλλονται σε οδοντιατρικές επεμβάσεις και παραπέμπονται σε εξειδικευμένο ιατρό για 
τροποποίηση της αντιπηκτικής αγωγής προκειμένου ο INR να έχει τιμές στα αποδεκτά επίπεδα. 
Κανόνες διακοπής της αντιπηκτικής και αντιαιμοπεταλιακής αγωγής εν όψει χειρουργικών επεμβάσεων 
Καταρχάς, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο ασθενής δεν θα κινδυνεύσει από θρομβωτικό συμβάν 
λόγω διακοπής της αντιθρομβωτικής αγωγής αλλά ούτε και από τυχόν αιμορραγία εξαιτίας μη διακοπής 
της. Για τη λήψη αποφάσεων πρέπει να ληφθούν υπόψη η ένδειξη για την οποία χορηγείται η 
αντιθρομβωτική αγωγή, τα κλινικά χαρακτηριστικά του ασθενή και το είδος της χειρουργικής επέμβασης 
στην οποία πρόκειται να υποβληθεί. 
Προτεινόμενος χειρισμός διακοπής αντιπηκτικής αγωγής 
Διακοπή των κουμαρινικών φαρμάκων 5 ημέρες προ του χειρουργείου, ώστε να γίνει φυσιολογικός ο 
χρόνος προθρομβίνης (τιμές INR <1,5 θεωρούνται ασφαλείς για το χειρουργείο). Μετά την πάροδο μιας 
ημέρας από τη διακοπή ασενοκουμαρόλης (Sintrom), ή δύο ημερών από τη διακοπή ουαρφαρίνης 
(Panwarfin), χορηγείται αγωγή με ηπαρίνη ή ΗΧΜΒ (ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους), ανάλογα με 
τον κίνδυνο θρόμβωσης. Εάν το INR παραμένει υψηλό (>1,5) μία έως δύο ημέρες προ του χειρουργείου 
χορηγείται χαμηλή δόση (1 - 2 mg) βιταμίνης Κ από του στόματος. Η αγωγή αυτή, εφόσον δοθεί, θα 
διακοπεί 4 ώρες προ του χειρουργείου σε περίπτωση ενδοφλέβιας ηπαρίνης ή 24 ώρες προ του 
χειρουργείου σε περίπτωση ΗΧΜΒ.  

Η επανέναρξη της αντιπηκτικής αγωγής καθορίζεται ανάλογα με την αιμόσταση και τον κίνδυνο 
θρόμβωσης.  

 Προτεινόμενος χειρισμός διακοπής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής 

Μια μεγάλη μεταανάλυση μελετών που περιελάμβανε σχεδόν 50.000 ασθενείς οδήγησε στο 
συμπέρασμα ότι η συνέχιση της ασπιρίνης αύξησε τον αιμορραγικό κίνδυνο κατά 50%, όμως δε 
σχετίσθηκε με αύξηση των σημαντικών μειζόνων αιμορραγιών και σημαντικών κλινικών επιπτώσεων. 
Εξάλλου, ο θρομβωτικός κίνδυνος από διακοπή της ασπιρίνης είναι περίπου τριπλάσιος, αλλά εξαιρετικά 
αυξημένος όταν υπάρχει πρόσφατο stent. Η ασπιρίνη, επομένως, πρέπει να διακόπτεται αν ο 
αιμορραγικός κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο ενδεχόμενου καρδιακού συμβάντος από τη 
διακοπή.  



Η επανέναρξη της αντιπηκτικής αγωγής καθορίζεται ανάλογα με την αιμόσταση και τον κίνδυνο 
θρόμβωσης.  
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12. Τραυματισμός του θεράποντα με μολυσμένη βελόνα ασθενούς ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο (σειρά 
ενεργειών).  
Rami Abufarha, Καραχριστιανίδης Αθανάσιος  
Γερμανίδης Γεώργιος , Επίκ.Καθηγητής,Γαστρεντερολόγος 
 
Κάθε επιστήμονας υγείας και ιδιαίτερα οι κλινικοί γιατροί όπως ο οδοντίατρος έρχονται συνεχώς 
αντιμέτωποι με το κίνδυνο τραυματισμού από κάποιο μολυσμένο εργαλείο. Ανεξάρτητα από τις 
προφυλάξεις που μπορεί και πρέπει να πάρει ο θεράποντας γιατρός για την αποφυγή του κινδύνου είναι 
στατιστικά σίγουρο ότι κάποτε θα τραυματιστεί. Οι συνηθέστερες πηγές τραυματισμού είναι οι βελόνες 
αναισθησίας και οι βελόνες συρραφής. Ακολουθούν οι εγγλυφίδες των χειρολαβών, τα ενδοδοντικά 
εργαλεία και τα ξέστρα. Με τέτοιους τραυματισμούς είναι πιθανή η έκθεση σε ιούς που βρίσκονται στο 
αίμα, τα στοματικά υγρά και τους ιστούς. Κυριότεροι παθογόνοι ιοί που αφορούν τους οδοντιάτρους 
είναι ο HBV, ο HCV και ο HIV. Αυτή η εργασία διαπραγματεύεται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει 
ο θεράπων μετά από τον τραυματισμό με το μολυσμένο εργαλείο. 

1ο Βήμα: Παροχή άμεσης φροντίδας στο σημείο της έκθεσης 
Σε περίπτωση που ο θεράποντας ιατρός αισθανθεί να τραυματίζεται με κάποιο εργαλείο προτείνεται: 
1. Άμεση διακοπή της οδοντιατρικής πράξης 
2. Σχολαστικό πλύσιμο του τραύματος με αντισηπτικό (ιδανικότερα 10% διάλυμα ιωδίου για 7 λεπτά ή 

υποχλωριώδες διάλυμα) 
3. Να αποφευχθεί το τρίψιμο του τραύματος, το οποίο μπορεί να διασπείρει το ιό μέσα στους ιστούς, 

όπως και η απομύζηση της πληγής 
4. Κάλυψη του τραύματος με συγκολλητική γάζα. 
5. Ολοκλήρωση της εργασίας αν αυτή επείγει ή αναβολή της αν δεν επείγει. 

 
2ο Βήμα: Εκτίμηση του κινδύνου μετάδοσης κατά την έκθεση 
Ο θεράποντας πρέπει να προσπαθήσει να εκτιμήσει τον κίνδυνο μόλυνσης από κάποια ασθένεια. Έτσι 
πρέπει να λάβει υπόψη του την σοβαρότητα του τραυματισμού: 
1. Μικρής βαρύτητας: π.χ. συμπαγής βελόνα ή επιφανειακός τραυματισμός 
2. Μικρού όγκου: π.χ. λίγες σταγόνες αίμα 
3. Μεγάλης βαρύτητας: π.χ. μεγάλου διαμετρήματος βελόνα, βαθύ τραύμα, τραυματισμός με βελόνα 

που χρησιμοποιήθηκε σε αρτηρία ή φλέβα, ορατό αίμα στη βελόνα 
4. Μεγάλου όγκου: π.χ. έντονο πιτσίλισμα με αίμα 
Η επόμενη ενέργεια του οδοντιάτρου είναι η μεταφορά του μαζί με τον ασθενή σε ένα νοσοκομείο για 
τον έλεγχο πιθανής λοίμωξης  του ασθενή και την μετάδοσή του στον γιατρό. 
Σε περίπτωση  άγνωστης πηγής (π.χ. τρύπημα από βελόνα σε απορρίμματα ή κατά τον καθαρισμό των 
εργαλείων) εκτιμάται η επιδημιολογική  πιθανότητα μετάδοσης HBV, HCV και HIV. 
Σε περίπτωση  άρνησης του ασθενή για εξέταση εκτιμάται η μολυσματικότητα του ατόμου-«πηγή», 



λαμβάνοντας υπόψη το υποκείμενο νόσημα, τα κλινικά συμπτώματα και την ύπαρξη ιστορικού 
συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου.  

Εργαστηριακός έλεγχος της συγκεκριμένης βελόνας ή του αιχμηρού αντικειμένου που αποτέλεσε το μέσο 
της έκθεσης δεν συνιστάται. 

3ο Βήμα:  Χορήγηση προφύλαξης μετά από έκθεση ύποπτη για μετάδοση HBV, HCV, και HIV 

Για HBV: 

 Χορήγηση προφύλαξης όσο το δυνατόν γρηγορότερα (εντός 24 ωρών) ανάλογα με τον εμβολιασμό 
και την ανταπόκριση του εκτεθέντος και ανάλογα με την «πηγή». 

 Προφύλαξη μπορεί να δοθεί σε εγκύους ή θηλάζουσες μητέρες 
 
Για HCV: 

 Προφύλαξη ή εμβόλιο για HCV λοίμωξη δεν υπάρχει 
Για HIV: 

 Έναρξη χημειοπροφύλαξης άμεσα εντός 48-72 ωρών και χορήγηση της για 4 εβδομάδες ανάλογα με 
τον τύπο της έκθεσης (βαρύτητα – όγκος) και το άτομο-«πηγή». 

 Έλεγχος εγκυμοσύνης σε κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας που δεν γνωρίζει ότι είναι έγκυος. 

 Στις περιπτώσεις που η «πηγή» έκθεσης είναι γνωστό HIV οροθετικό άτομο, υπάρχει απόλυτη 
ένδειξη ελέγχου της αντοχής του ιού στα αντιρετροϊκά φάρμακα. 

4ο Βήμα: Παρακολούθηση και συμβουλευτική 
Για την κάθε λοίμωξη απαιτείται η ανάλογη παρακολούθηση και οι ανάλογοι επανέλεγχοι για την πορεία 
της προφύλαξης και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Απαιτείται καθοδήγηση για αποφυγή 
αιμοδοσίας ή δωρεάς οργάνων και σπέρματος στη διάρκεια της παρακολούθησης. 
Συμπερασματικά, ο τραυματισμός από μολυσμένο εργαλείο μπορεί να αντιμετωπιστεί και να έχει αίσιο 
τέλος για τον θεράποντα όταν αυτός είναι σωστά ενημερωμένος και ακολουθήσει τα προτεινόμενα 
βήματα. Όπως είναι όμως γνωστό, η πρόληψη υπερτερεί της αντιμετώπισης, και απαιτεί τη μέγιστη 
προσοχή κατά των χειρισμό των οδοντιατρικών εργαλείων καθώς και την λήψη όλων των μέτρων 
προφύλαξης (γάντια, μάσκα, γυαλιά) κατά την διάρκεια της οδοντιατρικής εργασίας. 
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Αιμορραγία ονομάζεται η έξοδος αίματος από τα αγγεία εξαιτίας ρήξης ή παθολογικής διάσπασης του 
τοιχώματος τους. 

Οι αιμορραγικές διαταραχές είναι καταστάσεις που μεταβάλλουν την ικανότητα των αιμοφόρων 
αγγείων, των αιμοπεταλίων και των παραγόντων πήξης να διατηρήσουν την αιμόσταση. Ταξινομούνται 
σε: α) κληρονομικές (μεταδίδονται γενετικά), β) επίκτητες (συμβαίνουν δευτερογενώς μετά από 
ασθένειες) και γ) ιατρογενούς αιτιολογίας (από φάρμακα). 

Η παθολογική μεταβολή των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων, η σημαντική μείωση του αριθμού 
των αιμοπεταλίων, τα ελαττωματικά αιμοπετάλια, η έλλειψη παραγόντων πήξης, η χρήση αντιπηκτικών 
φαρμάκων, και η ανικανότητα καταστροφής της ελεύθερης πλασμίνης μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα 
σημαντική αιμορραγία. Συγκεκριμένα, η παθολογική αιμορραγία που οφείλεται σε αγγειακές βλάβες 
προκαλείται από φλεγμονή, βλάβη των μικρών αγγείων ή αλλοιώσεις της θεμέλιας ουσίας τους, ενώ οι 
διαταραχές των αιμοπεταλίων μπορεί να οφείλονται σε έλλειψη αιμοπεταλίων (θρομβοκυττοπενία) ή σε 
παθολογική λειτουργικότητα (θρομβοκυττοπάθεια). Αντίστοιχα, οι διαταραχές του μηχανισμού πήξης 
προκαλούνται από έλλειψη ενός ή περισσότερων παραγόντων πήξης και μπορεί να είναι συγγενείς 
(αιμοφιλία Α) ή επίκτητες (έλλειψη βιταμίνης Κ), ενώ σπάνιες είναι αλλά υφίστανται και οι ινωδολυτικές 
διαταραχές που σχετίζονται με το ινωδολυτικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ενεργοποίηση των 
ουσιών που κυκλοφορούν στο αίμα σε ανενεργή μορφή υπό φυσιολογικές καταστάσεις. 

Εκτός από τις συστηματικές νόσους , οι αιμορραγίες οφείλονται και σε ιατρογενή αίτια. Ορισμένοι 
ασθενείς λαμβάνουν φάρμακα (πχ. αντιπηκτικά), τα οποία δημιουργούν προβλήματα διαχείρισης του 
ασθενούς στη χειρουργική στόματος, κυρίως λόγω του κινδύνου να προκαλέσουν παρατεταμένη 
διεγχειρητική και μετεγχειρητική αιμορραγία. 

 Ωστόσο, περίπου το 90% των περιπτώσεων αιμορραγίας μετά από εξαγωγή ενός δοντιού οφείλονται σε 
άλλους παράγοντες όπως: το εκτεταμένο εγχειρητικό τραύμα (ιδιαίτερα στους μαλακούς στοματικούς 
ιστούς), η κακή συμμόρφωση του ασθενούς στις μετεγχειρητικές οδηγίες, η άσκηση πίεσης με τη γλώσσα 
ή το “ρούφηγμα” του μετεξακτικού φατνίου (λόγω της παρουσίας των ενεργοποιητών του 
πλασμινογόνου στο σάλιο και στο στοματικό βλεννογόνο που μπορούν να προκαλέσουν ινωδόλυση), η 
φλεγμονή του μετεξακτικού φατνίου με αποτέλεσμα την ινωδόλυση, η ακατάλληλη χρήση αναλγητικών, 
όπως η ασπιρίνη ή άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα που παρεμβαίνοντας στη λειτουργία 
των αιμοπεταλίων προκαλούν μια αιμορραγική τάση) καθώς και η μη ελεγχόμενη υπέρταση. 

Απαραίτητη είναι η πραγματοποίηση ορισμένων ενεργειών για την πρόληψη αρχικά της έντονης 
μετεξακτικής αιμορραγίας η οποία και μπορεί να περιορίσει στο ελάχιστο την ανάγκη για τη λήψη 
μέτρων καταστολής της: 

1. Λήψη ενός λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού: Οι περισσότερες αιμορραγικές διαθέσεις είναι 
ιατρογενούς αιτιολογίας. Πριν  την έναρξη της εργασίας, για να προσδιοριστεί το πρόβλημα, πρέπει να 
ληφθεί ένα λεπτομερές ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό. Ο εξεταζόμενος πρέπει να διερωτάται εάν στο 
παρελθόν είχε εμπειρία είτε αυτόματης αιμορραγίας είτε αιμορραγίας που προκλήθηκε από μικρό 
τραυματισμό, εξαγωγή δοντιού ή από χειρουργική επέμβαση. Επίσης, πρέπει να γίνονται ερωτήσεις για 
την ύπαρξη ιστορικού ηπατικής νόσου, απόφραξης της χοληφόρου οδού, προβλημάτων 
δυσαπορρόφησης, χρόνιων νεφρικών νοσημάτων, λευχαιμίας ή άλλων τύπων καρκίνου καθώς και για το 
αν ο ασθενής έχει υποστεί ή βρίσκεται σε ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία η οποία μπορεί να 
καταστέλλει την παραγωγή των αιμοπεταλίων. Πολύ σημαντική πληροφορία είναι η λήψη φαρμάκων 
που επηρεάζουν τους μηχανισμούς αιμόστασης όπως η ασπιρίνη, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και 
τα αντιπηκτικά φάρμακα. 



2. Κλινική εξέταση: Σημεία αιμορραγικών διαθέσεων μπορεί να εμφανίζονται στο δέρμα, στο βλεννογόνο 
ή μετά από τραύμα ή  επέμβαση (ωχρότητα, αγγείωμα, εκχυμώσεις, πετέχιες, έλκη στόματος, 
υπερπλασία ούλων, αιμάρθρωση). 
3. Η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων: Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλασμίνης, χρόνος 
προθομβίνης, γενική αίματος, χρόνος ροής του αίματος. 
4. Προληπτική οδοντιατρική στους ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά: Η οδοντιατρική προληπτική 
φροντίδα είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί μπορεί να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη για χειρουργική 
επέμβαση. Πρέπει ακόμη να λαμβάνονται υπόψη οι παρούσες συστηματικές καταστάσεις που μπορεί 
να επιδεινώσουν την αιμορραγική τάση. Αυτές οι καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαταραχές του 
μηχανισμού πήξης του αίματος, τη θρομβοπενία, τις αγγειακές διαταραχές, το σύνδρομο Ehlers-Danlos, 
την ηπατική νόσο, τη νεφρική νόσο, κάποια κακοήθη ασθένεια και την μόλυνση από HIV. Σε κάθε 
χειρουργική επέμβαση που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα πρέπει γενικά πάντα να λαμβάνεται 
υπόψη η δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων για τη χειρουργική επέμβαση (π.χ. ενδοδοντία). 
5. Αναισθησία: Καλό είναι επίσης αν υπάρχει δυνατότητα να αποφευχθεί η στελεχιαία αναισθησία (λόγω 
της πιθανότητας πρόκλησης αιματωμάτων) και οι ενδομυϊκές ενέσεις. Ασφαλείς είναι η ένεση στην 
μεσοδόντια θηλή και η ενδοσυνδεσμική αναισθησία. 

6. Αντιμετώπιση μετεγχειρητικού πόνου: Τα φάρμακα που προκαλούν αυξημένη τάση για αιμορραγία 
(π.χ. ασπιρίνη και άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη) θα πρέπει να αποφεύγονται ως αναλγητικά.  Η 
παρακεταμόλη συνιστάται ως γενικό αναλγητικό και αντιπυρετικό φαρμακο για βραχυπρόθεσμη χρήση 
και προτιμάται επειδή δεν επηρεάζει τα αιμοπετάλια. Η κωδεΐνη ή ένας αναστολέας της 
κυκλοοξυγενάσης ειναι οι εναλλακτικές λύσεις. 

Ως μετεγχειρητική αιμορραγία ορίζεται η αιμορραγία που είναι περισσότερη από την αναμενόμενη μετά 
την επέμβαση ή εκείνη που εμφανίζεται μετά από 6-12 ώρες (διάστημα που απαιτείται για τον 
σχηματισμό θρόμβου). Μετά την αποπεράτωση μιας επέμβασης και κατά τις πρώτες μετεγχειρητικές 
ώρες μια πιθανή αιμορραγία μπορεί να εκδηλωθεί σαν εκχύμωση ή αιμάτωμα.Για την αντιμετώπιση της 
μετεξακτικής αιμορραγίας απαιτείται πρώτα απ’ όλα η διερεύνηση του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς 
για τυχόν αιμορραγικές διαθέσεις. Τα ζωτικά σημεία και η κλινική κατάσταση ελέγχονται συνεχώς. Καλό 
θα ήταν επίσης να γίνει και μία προσπάθεια εκτίμησης της ποσότητας του αίματος που έχει χαθεί. Η 
υπόταση εξαιτίας της απώλειας αίματος μπορεί να μετρηθεί με τη βοήθεια της πίεσης του αίματος και 
του καρδιακού ρυθμού. Η πίεση του αίματος μετριέται με τον ασθενή να κάθεται και η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται ένα λεπτό αφού ο ασθενής σταθεί σε όρθια θέση. Μία αύξηση στον καρδιακό ρυθμό 
πάνω από 15 παλμούς/λεπτό, μία μείωση στη συστολική πίεση μεγαλύτερη από 15 mm Hg ή μία πτώση 
στη διαστολική πίεση υποδεικνύουν μία αξιοσημείωτη υποογκαμία (περισσότερο από 30% του όγκου 
του αίματος έχει χαθεί).  

Η ενδοστοματική εξέταση με επαρκή φωτισμό της στοματικής κοιλότητας και του στοματοφάρυγγα θα 
επιτρέψουν την αναγνώριση της περιοχής που αιμορραγεί. Αφού αναγνωριστεί η περιοχή που 
αιμορραγεί, εφαρμόζεται πίεση με γάζα για 20 έως 30 λεπτά. Αν η αιμορραγία συνεχίσει, θα πρέπει να 
εφαρμοστεί τοπικό αναισθητικό με 1:100.000 επινεφρίνη. Παρά την εσφαλμένη αντίληψη ότι 
οποιοσδήποτε θρόμβος έχει σχηματιστεί θα πρέπει να αφεθεί ανέπαφος, όλοι οι θρόμβοι πρέπει να 
αφαιρούνται για να επιτραπεί η άμεση εξέταση του φατνίου. Αν η αιμορραγία προέρχεται από τους 
μαλακούς ιστούς, το τραύμα εκπλένεται και συρράπτεται εκ νέου. Αν η αιμορραγία προέρχεται από το 
φατνίο ανιχνεύεται η περιοχή που αιμορραγεί και συνθλίβεται με τα βραχέα σκέλη μιας αιμοστατικής 
λαβίδας. Επίσης, είναι δυνατή η τοποθέτηση μέσα ή πάνω στο φατνίο αιμοστατικών απορροφήσιμων 
υλικών όπως η θρομβίνη, οι σπόγγοι ινικής και ζελατίνης, τα σκευάσματα απορροφήσιμου κολλαγόνου, 
ο νάρθηκας από οξειδωμένη κελουλόζη, ο νάρθηκας από συγκολλητική ουσία ινώδους και ο σπόγγος 



κολλαγόνου. Μπορεί ακόμη να γίνει απλώς συρραφή και πωματισμός με γάζα από οξειδωμένη 
κυτταρίνη Surgicel.  
Εάν οι τοπικοί αιμοστατικοί παράγοντες δεν καταφέρουν να σταματήσουν επιτυχώς την αιμορραγία, 
τότε πρέπει να γίνει άμεση διαχείριση της αιμορραγικής κατάστασης  και διακομιδή στο νοσοκομείο, 
ειδικά αν ο ασθενής αρχίσει να γίνεται συμπτωματικός. Πρέπει να γίνει εκτίμηση της διαβατότητας του 
αεραγωγού, της αναπνοής και της κυκλοφορίας. Όπως συμβαίνει και σε όλες τις έκτακτες καταστάσεις, 
η διατήρηση της διαβατότητας του αεραγωγού πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα για τη σταθεροποίηση 
του ασθενούς. Κι αυτό γιατί η ενδοστοματική αιμορραγία που δεν μπορεί να ελεγχθεί μπορεί γρήγορα 
να οδηγήσει σε απόφραξη του αεραγωγού είτε εξαιτίας ενός επεκτεινόμενου αιματώματος στον τράχηλο 
είτε από την συγκέντρωση του αίματος στον αεραγωγό.  
ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Σκευάσματα κολλαγόνου: 
Αυτά τα προϊόντα είναι απορροφήσιμα. Ενδείκνυνται για την προστασία του μετεγχειρητικού τραύματος 
και τον έλεγχο της αιμορραγίας. Τοποθετούνται στο μετεξακτικό φατνίο και συγκρατούνται με πίεση για 
2 έως 5 λεπτά ώστε να επιτευχθεί αιμόσταση και στη συνέχεια μπορούν να αφαιρεθούν, να 
αντικατασταθούν ή και να αφεθούν στο σημείο του τραύματος. Απορροφούνται μετά από 14 έως 56 
μέρες. 
Σπόγγοι Ζελατίνης: 
Οι σπόγγοι ζελατίνης αποτελούν ένα από τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα μέσα για τον έλεγχο της 
περιορισμένης αιμορραγίας. Μπορούν να συγκρατήσουν στους πόρους τους αίμα  έως και 45 φορές το 
βάρος τους.  Υγροποιούνται σε μια εβδομάδα και απορροφούνται εξ ολοκλήρου σε 4 με 6 εβδομάδες.  
Οστικό κερί (Bone wax): 
Το οστικό κερί είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν η αιμορραγία προέρχεται από μία ορατή τοπική ρήξη ενός 
αγγείου μέσα στο οστό, ειδικά στις εξαγωγές κάτω τρίτων γομφίων. Το οστικό κερί δεν είναι 
απορροφήσιμο και λόγω των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών του στην διαταραχή της οστεογένεσης 
πρέπει να αποφεύγεται σε σημεία που αναμένεται οστική αναγέννηση (π.χ. σημεία που πρόκειται να 
τοποθετηθεί εμφύτευμα).  
Γάζα από οξειδωμένη κυτταρίνη (Surgicel):  
Το Surgicel  είναι ένα απορροφήσιμο υλικό από οξειδωμένη κυτταρίνη και αποτελεί μία λύση που συχνά 
προτιμάται στη στοματική χειρουργική. Τοποθετείται  ως εξής:  Μετά την συρραφή του τραύματος με 
διακεκομμένες ραφές και ράμα 3-0, τα άκρα των ραμμάτων δεν κόβονται αλλά χρησιμοποιούνται για να 
συγκρατήσουν το πρώτο στρώμα της γάζας. Αυτό το στρώμα καλύπτεται από άλλα 2-3 στρώματα γάζας 
που επεκτείνονται σε όλη την επιφάνεια του τραύματος. Για την επίτευξη περιφερικής απόφραξης 
πιέζονται τα άκρα της γάζας με βρεγμένο τον δείκτη του χεριού στο φατνίο. 
Προς αποφυγή της μετεγχειρητικής αιμορραγίας πρέπει επίσης να δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες στους 
ασθενείς: 
Α) Να αποφεύγουν την άσκηση μέχρι την αποδρομή της αναισθησίας, δηλαδή για τις πρώτες 2-3 
μετεγχειρητικές ώρες που αντιστοιχούν στο χρόνο που απαιτείται για τον πλήρη σχηματισμό του 
θρόμβου. 
Β)  Να αποφεύγουν τις στοματοπλύσεις για 24 ώρες. 
Γ)  Να μη “ρουφάνε” και να μην ενοχλούν με τη γλώσσα ή κάποιο άλλο ξένο αντικείμενο την περιοχή του 
μετεξακτικού φατνίου. 
Δ) Να αποφεύγουν τα ζεστά ροφήματα και τις σκληρές τροφές για το υπόλοιπο της ημέρας. 
Ε)  Να αποφεύγουν τη μάσηση στην πλευρά που έγινε η εξαγωγή μέχρι να σχηματιστεί ένας σταθερός 
θρόμβος. 
ΣΤ)  Αν η αιμορραγία επιμείνει ή ξαναξεκινήσει, να εφαρμόσουν πίεση στο μετεξακτικό φατνίο με μία 
καθαρή πετσέτα ή γάζα για 20 λεπτά. 
Ζ) Να επικοινωνήσουν με τον οδοντίατρο αν η αιμορραγία δεν σταματήσει. 
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14.Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία. Ενδείξεις –Αντενδείξεις εφαρμογής της 
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Η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο (ΥΟ) είναι ένα είδος ιατρικής θεραπείας στην οποία ο ασθενής 
εισπνέει 100% οξυγόνο σε περιβάλλον όπου η ατμοσφαιρική πίεση υπερβαίνει την 1 atm (εντός του 
υπερβαρικού θαλάμου).  

Κατά την διάρκεια της συνεδρίας η πίεση του οξυγόνου στους ιστούς αυξάνει σημαντικά, τόσο στους 
φυσιολογικούς ιστούς όσο και στους ιστούς όπου υπάρχει βλάβη της κυκλοφορίας χωρίς όμως να έχει 
καταργηθεί πλήρως.  

Πιο συγκεκριμένα η εκσεσημασμένη αύξηση στην κλίση του οξυγόνου από το αίμα στους ιστούς, υπό 
συνθήκες αυξημένης πίεσης είναι ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο το υπερβαρικό οξυγόνο μπορεί να 
βελτιώσει την κυτταρική οξυγόνωση, ενώ παράλληλα αυξάνει και τη διάχυση του O2  στους ιστούς.  

Συνοπτικά η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο: 

 παρέχει μεγάλη ποσότητα οξυγόνου στους υποξικούς ιστούς 

 ενισχύει την επούλωση τραυμάτων διεγείροντας τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών, τη σύνθεση 
κολλαγόνου, την αγγειογένεση  και τη νεοαγγείωση 

 διεγείρει την βακτηριοκτόνο δράση των λευκοκυττάρων 

 ενισχύει την δραστικότητα ορισμένων αντιβιοτικών (κινολόνες, αμινογλυκοσίδες) 

 ασκεί βακτηριοκτόνο ή βακτηριοστατική δράση σε ορισμένα μικρόβια πχ αναερόβια 

 επάγει την αγγειοσύσπαση δρώντας αποιδηματικά 

 εξουδετερώνει τις επιδράσεις των δηλητηρίων και των τοξινών σε κυτταρικό επίπεδο 

 συμπιέζει τις φυσαλίδες αέρα και συμβάλλει στην εξάλειψή τους (σε περίπτωση καταδυτικής νόσου) 
Ενδείξεις εφαρμογής 
Οξείες ενδείξεις 

 Δηλητηρίαση με CO 

 Αεριογόνος γάγγραινα και άλλες λοιμώξεις μαλακών ιστών με εμπλοκή αναερόβιων μικροβίων 

 Καταδυτική νόσος 

 Σοβαρές οξείες ισχαιμικές καταστάσεις: συνθλιπτικά τραύματα, επαπειλούμενα μοσχεύματα 

 Εγκαύματα 

 Εγκεφαλοπάθεια μετά από ανοξία 

 Οξεία κώφωση 



 Αγγειακής αιτιολογίας οξείες οφθαλμολογικές βλάβες 

 Ενδοκρανιακά αποστήματα 
Χρόνιες ενδείξεις 

 Χρόνιες ισχαιμικές βλάβες (σε έδαφος αρτηριακής ανεπάρκειας, σακχαρώδη διαβήτη, 
μετατραυματικές ισχαιμικές βλάβες)  

 Χρόνια ανθιστάμενη οστεομυελίτιδα 

 Άσηπτη οστεονέκρωση  

 Ιστικές βλάβες από ακτινοβολία: οστεονέκρωση, νεκρώσεις μαλακών ιστών, μετακτινική κυστίτιδα 
και κολίτιδα  

Ειδικότερα στην οδοντιατρική πράξη μας απασχολούν τα ζητήματα της οστεονέκρωσης μετά από 
ακτινοθεραπεία καθώς και μετά από λήψη διφωσφονικών  και η οστεομυελίτιδα γνάθου στα οποία και 
εστιάζουμε. 
Οστεονέκρωση μετά από ακτινοθεραπεία. 
Προσβάλλει κυρίως την κάτω γνάθο και ορίζεται ως η περιοχή  εκτεθειμένου οστού στο πεδίο της 
ακτινοθεραπείας που δεν επουλώνεται σε 3 μήνες χωρίς κάποια ένδειξη υποτροπής όγκου ή 
μετάστασης.  
Το ΥΟ χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική θεραπεία σε συνδυασμό πάντα με χειρουργικό καθαρισμό. 
Με βάση το πρωτόκολλο του Μarx  ο ασθενής υποβάλλεται σε  συνεδρίες προ- και μετεγχειρητικά.  
Επίσης με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα συνιστάται η θεραπεία με ΥΟ πριν και μετά από ορισμένες 
επεμβάσεις, πχ οδοντικές εξαγωγές,  σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη οστεονέκρωσης.  
Συνοπτικά, το ΥΟ δρα αυξάνοντας την παροχή οξυγόνου στους υποξικούς ιστούς και την αγγειακή 
πυκνότητα των τριχοειδών, διεγείροντας τον πολλαπλασιασμό ινοβλαστών και την παραγωγή 
κολλαγόνου και προάγοντας το σχηματισμό οστίτη ιστού.  
Οστεονέκρωση μετά από λήψη διφωσφονικών   
Τα διφωσφονικά χορηγούνται σε ασθενείς με οστικές μεταστάσεις αλλά και με οστεοπόρωση και δρουν 
τόσο σε επίπεδο ιστού- κυττάρου όσο και σε μοριακό, αναστέλλοντας τη δράση των οστεοκλαστών και 
έχοντας αντιαγγειογενετική δράση.   
Το ΥΟ δρα προάγοντας την αγγειογένεση, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα των οστεοκλαστών και 
δρώντας στους οστεοβλάστες, μέσω ποικίλων μηχανισμών. 
Χρόνια ανθιστάμενη στην θεραπεία οστεομυελίτιδα της γνάθου 
Ορίζεται η οστεομυελίτιδα ως ανθιστάμενη στην θεραπεία ή χρόνια όταν διαρκεί πάνω από 3μήνες ή επί 
αποτυχίας αντιβιοτικής αγωγής επί 6εβδομάδες. Το ΥΟ δρα συνεπικουρικά στην αντιβιοτική αγωγή και 
τον χειρουργικό καθαρισμό κυρίως ενισχύοντας την δράση των λευκών αιμοσφαιρίων και των 
αντιβιοτικών και εξουδετερώνοντας αναερόβια μικρόβια. 
Αντενδείξεις εφαρμογής 
Απόλυτες αντενδείξεις αποτελούν μόνο ο πνευμονοθώρακας  που δεν έχει αντιμετωπισθεί και η 
χορήγηση cis-platin, doxorubicin, disulfiram. Σχετικές αντενδείξεις υπάρχουν αρκετές και αξιολογούνται 
από το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ελάχιστες με κυριότερες το ακουστικό βαρότραυμα, την παροδική 
αναστρέψιμη μυωπία και την τοξικότητα από το οξυγόνο από το κεντρικό νευρικό σύστημα υπό τη 
μορφή επιληπτικών σπασμών (σπάνια επιπλοκή). 
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15. Ξηροστομία μετά από ακτινοθεραπεία. Πότε συμβαίνει, κλινική εικόνα και φαρμακευτικά 
σκευάσματα που χρησιμοποιούνται. 
Αλεξίου Αντιγόνη, Αναστασοπούλου Κωνσταντίνα  ,Κεχαγιάς Νικόλαος, Δρ Στοματικός 
Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Επιστ.Συνεργάτης  
 
 Περίληψη:Η ξηροστομία είναι μια πάθηση που προκαλείται από την ανεπανόρθωτη βλάβη των 
σιαλογόνων αδένων ύστερα από ακτινοθεραπεία. Η διάγνωση πραγματοποιείται με τη βοήθεια σημείων 
και συμπτωμάτων που παρουσιάζονται στον ογκολογικό ασθενή. Η αντιμετώπισή της βασίζεται κυρίως 
στη χορήγηση φαρμάκων και στη διαμόρφωση εξειδικευμένου σχεδίου θεραπείας από τον οδοντίατρο.    
O σίελος εκκρίνεται στη στοματική κοιλότητα και παράγεται από τους μείζονες και τους ελάσσονες 
σιαλογόνους αδένες. Στους πρώτους ανήκουν οι παρωτίδες, οι υπογνάθιοι και οι υπογλώσσιοι αδένες, 
οι οποίοι παράγουν το 90% του σιέλου και το εμπλουτίζουν με ηλεκτρολύτες. Αντίθετα οι ελάσσονες 
σιαλογόνοι αδένες συμβάλλουν ελάχιστα στον όγκο έκκρισης σιέλου, αλλά το ενισχύουν με συστατικά 
του αίματος. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος του σιέλου είναι να προστατεύει το βλεννογόνο, να 
διαμορφώνει το μηχανισμό αφαλάτωσης και επαναλάτωσης, να εξουδετερώνει οξέα, να παρέχει 
αντιμικροβιακή δράση και να διευκολύνει τη μάσηση,την αρχική διάσπαση των τροφών,την κατάποση, 
την ομιλία και την αίσθηση της γεύσης5,6.Ξηροστομίαείναι η αίσθηση που νοιώθει κανείς όταν το στόμα 
του στεγνώνει, συνήθως όταν η ποσότητα του σιέλου που παράγεται στο στόμα είναι μικρότερη από την 
κανονική και χαρακτηρίζεται από υποκειμενικά και αντικειμενικά συμπτώματα-σημεία. Αυτή μπορεί να 
προκληθεί από ακτινοθεραπέια στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου, χημειοθεραπεία, χρόνια λήψη 
φαρμάκων, συστηματικά νοσήματα (σύνδρομο Sjögren, ρευματικές παθήσεις, ψυχογενείς παθήσεις) και 
από τη στοματική αναπνοή4,5,6,7.  
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση της ξηροστομίας ως αποτέλεσμα της ακτινοθεραπείας 
στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου. Το υλικό της εργασίας αποτέλεσαν 3 επιστημονικά 
συγγράμματα και 4 άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Η αναζήτηση των 
άρθρων έγινε από τις βάσεις PubMed, χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά:radiation-induced xerostomia, 
salivary gland hypofunction, management strategies, pilocarpine, artificial saliva, advanced cancer.Τα 
κριτήρια επιλογής των άρθρων και των βιβλίων ήταν η γλώσσα(αγγλική και ελληνική), η χρονολογία 
δημοσίευσης (έως 2014) και το είδος των ερευνών(κλινικές και απεικονιστικές μελέτες, αναφορές 
περιστατικών και συστηματικές ανασκοπήσεις).Τα κριτήρια αποκλεισμού είναι το αντικείμενο μελέτης 
(σε συμφωνία με το θέμα μελέτης).  
Η ακτινοθεραπεία συνήθως συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο θεραπείας των ασθενών με καρκίνο 
στηνκεφάληκαι τον τράχηλο, με πιο συχνότο καρκίνωμα του πλάκώδους επιθηλίου, το οποίο 
εμφανίζεται στην ρινική κοιλότητα, στα χείλη, στη στοματική κοιλότητα, στον οισοφάγο και ακόμη στους 
σιαλογόνους αδένες5.Η αντιμετώπιση των βλαβών αυτών πραγματοποιείται κυρίως χειρουργικά, αλλά 
όταν αφορά την ακτινοθεραπεία η χορήγηση των ακτίνων είναι περίπου50-70Gy.Eιδικότερα,οι 
σιαλογόνοι αδένες βρίσκονται επιφανειακά σε σύγκριση με τα περισσότερα καρκινώματα της περιοχής 
αυτής, έτς ιη ακτινοβολία πρέπει να περάσει μέσα από αυτούς τους αδένες για να φθάσει στη βλάβη. 
Παράδοξο είναι το γεγονός ότι τα ορώδη αδενοκυψελιδικά κύτταρα των αδένων αυτών παρόλο που 
έχουν αργό ρυθμό πολλαπλασιασμού είναι ευαίσθητα στην ακτινοβολιά. Η ακτινοβολία που δέχονται 
προκαλεί λιπιδική υπεροξείδωση, η οποία καταλύεται από βαρέα μεταλλικά ιόντα που βρίσκονται στους 
κόκκους των κυττάρων αυτών. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της κυτταρικής 
μεμβράνης και την απελευθέρωση ενζύμων, με επακόλουθο τηναυτόλυσηκαι τον κυτταρικό θάνατο 
ακόμη και των μη διαφοροποιημένωναδενοκυψελιδικώνκυττάρων. Οι αλλαγές στα ορώδη εκκριτικά 
κύτταρα οδηγούνσε μείωση της παραγωγής τουσίελου,σε αύξηση του ιξώδους τουκαι μείωση τουpH. Το 



τελευταίο σχετίζεται αναλογικά με τη δόση τηςακτινοβολίας καιτον όγκο των ακτινοβολημένων 
σιαλογόνων αδένων3,4,5,6.  
Η ακτινοβολία έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις στην στοματική κοιλότητα, οι οποίες διακρίνονται σε 
υποκειμενικές και αντικειμενικές. Αρχικά στα συμπτώματα συγκαταλέγονται:  
i)Η διαταραχή στην αίσθηση της γεύσης, η οποία προκαλείται από τη μείωση της ροής και την αλλαγή 
της ιοντικής σύνθεσης του σίελου, καθώς αυτή εμφανίζεται ως έντονη μεταλλική ή αλμυρή ή ως 
αγευσία.  
ii)Η καυσαλγία που είναι το επώδυνο αίσθημα καψίματος που υπάρχει μέσα στο στόμα, όπου μερικές 
φορές εντοπίζεται στη γλώσσα (γλωσσοδυνία). Ο ασθενής αποφεύγει τη λήψη όξινων, αλμυρών και 
καυτερών τροφών.  
iii) Η δυσκολία της μάσησης, της κατάποσης και της ομιλίας που χαρακτηρίζεται από πόνο, με 
αποτέλεσμα τον υποσιτισμό. Η γλώσσα γίνεται δυσκίνητη από την ξηρότητα του στόματος και η ομιλία 
έχει ένα χαρακτηριστικό ήχο.  
iv) Η κακοσμία του στόματος που προκύπτει συνήθως από την αύξηση του μικροβιακού φορτίου του 
στόματος και αφορά κυρίως τη γλώσσα.  
v)H μειωμένη ανοχή σε τεχνητές οδοντοστοιχίες που οφείλεται στη μείωση του σίελου και του 
ευαίσθητου βλεννογόνου.  
vi) Ο τρισμός ως απόρροια της δυσκαμψίας από την ακτινοθεραπεία. 
 Ακόμα η διάγνωση συμπληρώνεται από την ύπαρξη σημείων στη στοματική κοιλότητα, τα οποία είναι:   
1)Αύξηση της τερηδόνας, η οποία προκαλείται από τη μείωση της ροής του σίελου, την αυξημένη 
κατανάλωση σακχαρούχων ή ελαφρώς όξινων υγρών και την αύξηση των οξεογόνων μικροβίων στη 
μικροχλωρίδα.  
2) Προβλήματα του βλεννογόνου του στόματος και των ούλων. Οι ιστοί αυτοί αφυδατώνονται, 
τραυματίζονται και παρουσιάζουν μειωμένη ανοχή στα μικρόβια, κυρίως στους μύκητες. Έτσι 
παρουσιάζονται βλεννογονίτιδες, περιοδοντίτιδες, έλκη και συγχειλίτιδες1,3,,4,5,6,7.  
 
Η θεραπεία της ξηροστομίας έχει ως στόχους την αύξηση της υφιστάμενης ροής του σίελου ή την 
αντικατάσταση των χαμένων εκκρίσεων, τον έλεγχο της στοματικής υγείας, την καταπολέμηση της 
τερηδόνας και τέλος την αντιμετώπιση πιθανόν μολύνσεων.  
Αρχικά, η αποφυγή της μειωμένης έκκρισης σιέλου και η διαχείριση της ξηροστομίας μετά την 
ακτινοθεραπεία, εξαρτάται από το βαθμό της υπολειμματικής λειτουργίας των σιαλογόνων αδένων. Στην 
περίπτωση που λειτουργούν μερικώς οι αδένες χορηγείται η πιλοκαρπίνη, η οποία είναι ένας 
χολινεργικός παρασυμπαθητικομιμητικός παράγοντας με σύντομη έναρξη δράσης που αυξάνει την 
έκκριση σίελου. Η δόση χορήγησης είναι τα 5mgτρεις φορές την ημέρα και αντενδείκνυται σε ασθενείς 
με άσθμα, καρδιαγγειακά νοσήματα και υπέρταση. Οι παρενέργειές της είναι η εφίδρωση, ο 
πονοκέφαλος, η ναυτία, ο έμετος, η αγγειοδιαστολή, η συχνοουρία, η διάρροια, η ρινίτιδα, η ταραχή, το 
τρέμουλο και η σύγχυση. Ένα ακόμη φάρμακο, το οποίο χορηγείται για την αντιμετώπιση της 
ξηροστομίας από ακτινοθεραπεία είναι η σεβιμελίνη με δράση παρόμοια της ακετυλοχολίνηςκαι δόση 
χορήγησης τα 30mg. Η σεβιμελίνη συνδέεται στους Μ1 και Μ3 μουσκαρινικούς υποδοχείς που 
εντοπίζονται στους εξωκρινείς αδένες και προκαλούν έκκριση σίελου και ιδρώτα. Αντενδείκνυται σε 
ασθενείς με άσθμα και γλαύκωμα και οι ανεπιθύμητες δράσεις της είναι η ρινίτιδα, η διάρροια και οι 
διαταραχές στην όραση. Επιπρόσθετα η αύξηση της έκκρισης του σίελου μπορεί να γίνει με την μάσηση 
τσίχλας μεξυλιτόλη και σορβιτόλη αν και έχουν παρατηρηθεί παρενέργειες όπως ο ερεθισμός του 
βλεννογόνου. Ένας εναλλακτικός τρόπος θεραπείας της ξηροστομίας είναι ο βελονισμός, ο οποίος 
αυξάνει την αιματική ροή στην περιοχή της παρειάς και προκαλεί τόνωση της λειτουργίας των 
σιαλογόνων αδένων. Καθίσταται αποτελεσματικός μετά από αρκετές συνεδρίες, βελτιώνει τη δυσφαγία 
και τις διαταραχές στην κροταφογναθική διάρθρωση και ως παρενέργειά του έχει σημειωθεί το 
αιμάτωμα της περιοχής. Στις περιπτώσεις πλήρους απώλειας της λειτουργίας των σιαλογόνων αδένων 



συστήνεται παρηγορική θεραπεία και συμπτωματική αντιμετώπιση.Σε αυτήν ανήκουντα υποκατάστατα 
του σίελου που βρίσκονται κυρίως σε μορφή σπρέυ, γέλης και σε στοματικά διαλύματα που περιέχουν 
καρβοξυμεθυλσελουλόζη, ασβέστιο και υγραίνουν τη στοματική κοιλότητα. Επίσης, η αποφυγή της 
μειωμένης έκκρισης σίελου μπορεί να επιτευχθεί χειρουργικά πριν από την ακτινοθεραπεία με την 
μεταφορά του υπογνάθιου αδένα στην υπογενείδια χώρα. Η μέθοδος αυτή συστήνεται σε αμφίπλευρη 
ακτινοθεραπεία του τραχήλου, αν και ορισμένοι είναι αντίθετοι στο να υποβάλλουν τον ασθενή σε 
πρόσθετο χειρουργείο. Η επέμβαση αυτή ενέχει μεγάλο κίνδυνο και δεν συνηθίζεται στη χώρα 
μας2,4.Τέλος η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη με βάση τις προτιμήσεις του ασθενή και τις 
παρενέργειες του φαρμάκου1,3,4,5,6,7.  
Πριν την ακτινοθεραπεία ο οδοντίατρος ελέγχει τη στοματική κατάσταση του ασθενή καθώς οι εξαγωγές 
των δοντιών πρέπει να πραγματοποιούνται 7-20 μέρες πριν την έναρξή της για να ολοκληρωθεί η 
επούλωση του τραύματος, διαφορετικά μπορεί να οδηγήσει σε διάσπαση αυτού ή/και οστεονέκρωση. 
Επίσης η περιοδοντική και η ενδοδοντική θεραπεία πρέπει να γίνονται πριν την ακτινοθεραπεία. 
Αντίθετα τις πρώτες 2 εβδομάδες της θεραπείας επιτρέπονται οι εμφράξεις και η αποτρύγωση χωρίς 
τραυματισμούς του βλεννογόνου. Μετά από την ακτινοθεραπεία όλες οι οδοντιατρικές πράξεις ρουτίνας 
μπορούν να γίνουν χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις, εκτός από την θεραπεία ουλίτιδας, περιοδοντίτιδας 
και των εξαγωγών. Στην περίπτωση κατεστραμμένων δοντιών, επιτρέπεται η εξαγωγή ενός δοντιού τη 
φορά από έμπειρο οδοντίατρο και πάντα με κάλυψη αντιβιοτικού. Η προσθετική αποκατάσταση μπορεί 
να γίνει μετά το τέλος της ακτινοθεραπείας και την πλήρη επούλωση των ιστών, δηλ. σε 2-4 μήνες. Εξίσου 
σημαντική είναι η ενημέρωση του ογκολογικού ασθενή από τον οδοντίατρο για την κατάστασή του, για 
την διατροφή που πρέπει να ακολουθεί (αποφυγή όξινων, σακχαρούχων, πολύ ζεστά ή κρύα τρόφιμα 
και αρκετή χορήγηση υγρών) και τη στοματική υγιεινή(μαλακή οδοντόβουρτσα, μέσα μεσοδόντιου 
καθαρισμού, φθοριούχα σκευμάσματα, εμβύθιση των οδοντοστοιχιών σε χλωρεξιδίνη και επάλειψη 
τους με λιπαντικά)5,6.   
Συνοψίζοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει προσδιοριστεί το ποσό της ακτινοβολίας πάνω από το 
οποίο ξεκινά η μόνιμη καταστροφή των κυττάρων των σιαλογόνων αδένων. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι 
το ποσό αυτό είναι τα 20, άλλοι τα 27 και άλλοι τα 52 Gy1,2,5. Επίσης, στις παραπάνω μελέτες δεν έχει 
παρατηρηθεί στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των υποκατάστατων σίελου, της μάσησης τσίχλας 
και των εικονικών φαρμάκων (placebo). Ο ρόλος της στοματικής υγιεινής αν και κατέχει εξέχουσα θέση 
στο σχέδιο θεραπείας δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν τη σημαντικότητά της7.   
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Η βλεννογονίτιδα θεωρείται μία από τις πιο εξουθενωτικές παρενέργειες της θεραπείας του καρκίνου 
λόγω της άμεσης ακτινοβολίας του βλεννογόνου με ακτινοθεραπεία ή με την επίδραση της 
χημειοθεραπείας. Η στοματική βλεννογονίτιδα οφείλεται αποκλειστικά στην αντινεοπλασματική 
θεραπεία όγκων κεφαλής, τραχήλου και σε ορισμένες περιπτώσεις του στήθους. 
Τουλάχιστον το 30-40% των ασθενών που λαμβάνουν χημειοθεραπευτικά σκευάσματα ή 
ακτινοθεραπεία και το 80% εκείνων που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών 
κυττάρων εμφανίζουν τη νόσο. 
Η βλεννογονιτίδα είναι το αποτέλεσμα μιας σύνθετης σειράς βιολογικών και κυτταρικών εξεργασιών που 
αρχίζουν κυρίως στον υποβλεννογόνιο ιστό και το ενδοθήλιο των αγγείων  στοχεύοντας στο υπερκείμενο 
επιθήλιο. Έτσι οι μεταβολές που προκαλούνται στα προσβληθέντα κύτταρα του υποεπιθηλιακου ιστού 
και του επιθηλίου προκαλούν δυσφορία στους ασθενείς λόγω γενικευμένου ερυθήματος, εξελκώσεων 
αλλά και απογύμνωσης του επιθηλίου που συνδέονται με τοπικό πόνο. Ο πόνος αυτός προκαλεί μεγάλη 
δυσκολία στην κατάποση ,στην ομιλία και στην εφαρμογή της πρέπουσας στοματικής υγιεινής, 
οδηγώντας έτσι  σε απώλεια βάρους, αφυδάτωση ενώ διατρέχουν και τον  κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων 
του στόματος. 
Εντόπιση 
Οι ενδοστοματικές αλλοιώσεις συνήθως εντοπίζονται στον χειλικό και παρειακό βλεννογόνο, Sτο 
πρόσθιο και πλάγιο τμήμα της γλώσσας, στο έδαφος του στόματος και στη μαλακή υπερώα. Η σκληρή 
υπερώα και τα ούλα είναι λιγότερο ευαίσθητα στις πιθανές επιδράσεις των θεραπειών που αναφέραμε. 
Συμπτωματολογία από ακτινοθεραπεία 
Στην πρώτη δόση ακτινοβολίας 10 Gy προκαλείται υπερκεράττωση στο βλεννογόνο , με τη μορφή μια 
λευκωπής πλάκας η οποία είναι δυνατό να περάσει απαρατήρητη. Ένα πρώιμο σημείο της στοματικής 
βλεννογονίτιδας  περιλαμβάνει ερύθημα, το οποίο εμφανίζεται μετά από περίπου 20 Gy συσωρευτικής 
δόσεως ακτινοβολίας για όγκους κεφαλής και τραχήλου. Μετά από 7-10 ημέρες ή αθροιστική δοσολογία 
30 Gy, ανιχνεύονται έλκη που καλύπτονται από ψευδομεμβράνες, στις οποίες παρατηρείται 
βακτηριακός αποικισμός. Η απογύμνωση του επιθήλιου οδηγεί σε δυσφορία και εμμέσως αλλαγές στις 
διατροφικές συνήθειες του ασθενή. Η οφειλόμενη σε ακτινοθεραπεία στοματική βλεννογονίτιδα διαρκεί 
2-6 εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας. 
Συμπτωματολογία από χημειοθεραπεία 
Η στοματική βλεννογονίτιδα που προκαλείται από χημειοθεραπεία είναι περισσότερο επιθετική από την 
οφειλόμενη σε ακτινοβολία. Μετά από 5-8 ημέρες αγωγής, εμφανίζεται ερύθημα, μετά από τα πρώτα 
επώδυνα συμπτώματα, αίσθημα καύσου και 2 ημέρες μετά, μπορεί να παρατηρηθεί οίδημα και 
εξέλκωση. Τα φάρμακα τα οποία είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό υπεύθυνα για την πρόκληση 
βλεννογονίτιδας είναι η δοξορουβικίνη, η βλεομυκίνη, η φθοριοουρακίλη και η μεθροτρεξάτη. Μετά το 
τέλος της χημειοθεραπείας, ο βλεννογόνος θα χρειαστεί περίπου 7-10 ημέρες για να αποκατασταθεί 
πλήρως.  
Κλινική εικόνα 
Η βαρύτητα της βλεννογονίδας ποικίλει μεταξύ ερυθήματος και επώδυνες ελκώσεις, που μπορεί να 
εκτείνονται σε όλο το βλεννογόνο και να καλύπτονται από νεκρωτικές ψευδομεμβράνες. Το μικροβιακό 
φορτίο του στόματος αποτελεί παράγοντα κλειδί για την ανάπτυξη και τη βαρύτητά της. Ταξινομείται, 
ανάλογα με τη κλινική εικόνα και τη βαρύτητά της, σε βαθμούς, 0 – 4 
Η βλεννογονίτιδα βαθμού 1 χαρακτηρίζεται από ερύθημα, η βαθμού 2 από περιορισμένες, ήπια 
επώδυνες εξελκώσεις, ενώ η βαθμού 3 καθώς και η βαθμού 4 βλεννογονίτιδα χαρακτηρίζονται ως 
«βαριά βλεννογονίτιδα» και εμφανίζονται ως ιδιαίτερα επώδυνες εξελκώσεις (Εικόνα 1) που καλύπτουν 
περισσότερο από το 50% του στοματικού βλεννογόνου και συνοδεύονται από δυσφαγία ή ανάγκη για 
παρεντερική διατροφή. 
Βαθμός 0: κανένα σημάδι βλεννογονίτιδας 
Βαθμός 1: ερύθημα 



Βαθμός 2: από περιορισμένες, ήπια επώδυνες εξελκώσεις 
Βαθμός 3: έλκη, εκτεταμένο ερύθημα, ικανότητα θρέψης με στερεές τροφές 
Βαθμός 4: επώδυνες εξελκώσεις που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του στοματικού βλεννογόνου 
δυσφαγία ή ανάγκη για παρεντερική διατροφή. 

Η βλεννογονίτιδα βαθμού 3 και 4 αξιολογείται ως «βαρειά» και είναι ιδιαίτερα επώδυνη. 

Η σύγχρονη προσέγγιση της βλεννογονίτιδας οφειλόμενη σε ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία 
περιλαμβάνει τόσο την πρόληψη όσο και τη θεραπεία της νόσου. Η πρόληψη μπορεί να στοχεύει είτε 
στην αποτροπή της εμφάνισης τής ή έστω των βαρύτερων συμπτωμάτων αυτής. Η θεραπεία από την 
άλλη, μπορεί να θέτει ως στόχο την ανακούφιση από τα επώδυνα και ενοχλητικά, για τον ασθενή 
συμπτώματα. 
Οι Worthington et Al, το 2011 σε ένα systematic review σχετικό με την πρόληψη, αφότου εξέτασαν 
διάφορες μεθόδους από ένα μεγάλο σύνολο μελετών κατέληξαν ότι οι πλέον αποδοτικές αλλά και 
έμπιστες σχετικές μέθοδοι είναι αυτή της Κρυοθεραπείας, της χορήγησης Παλιφερμίνης και 
Σουκραλφάτης. 
Κρυοθεραπεία 
Η κρυοθεραπεία περιλαμβάνει τη μάσηση πάγου κατά την παρεντερική έγχυση αντικαρκινικών 
φαρμάκων, ιδιαίτερα εκείνων με μικρή ημίσεια ζωής. Ο μηχανισμός δράσης είναι ιδιαιτέρως απλός. 
Συνοπτικά αναφέρουμε πως η δημιουργηθείσα τοπική αγγειοσύσπαση μειώνει τη ροή αίματος στον 
στοματικό βλεννογόνο κατά τη φάση της μέγιστης συγκέντρωσης του φαρμάκου. Με τον τρόπο αυτό 
μειώνεται η έκθεση του στοματικού βλεννογόνου στη δραστική ουσία. Η κρυοθεραπεία θεωρείται 
ευεργετική στην πρόληψη της ήπιας, της μέτριας και βαριάς βλεννογονίτιδας. 
Παλιφερμίνη 
Η παλιφερμίνη είναι πρωτεΐνη η οποία αναγνωρίζει τα επιθηλιακά κύτταρα από τα όποια και δεσμεύεται 
μέσω ειδικών υποδοχέων της κυτταρικής τους επιφάνειας. Δρα διεγείροντας τον πολλαπλασιασμό, τη 
διαφοροποίηση των κυττάρων και την αύξηση των κυτταροπροστατευτικών μηχανισμών. Από τα 
παραπάνω γίνεται φανερό πως η παλιφερμίνη συνδυάζεται με ένα ευρύ φάσμα ογκολογικών θεραπειών 
όπως ραδιοθεραπείες όγκων στις χώρες της κεφαλής και τού τραχήλου και χημειοθεραπείες μη μυελό-
εκκαθαριστικών φαρμάκων. 
Σουκραλφάτη 
Η σουκραλφάτη εμφανίζεται στις μελέτες ως αποτελεσματικό μεσο πρόληψης της βαρειάς 
βλεννογονίτιδας. Ικανότητα της είναι η ενεργοποίηση της ενδογενούς προσταγλανδίνης  PGE2 η οποία 
διαθέτει κυτταροπλαστικές ιδιότητες. 
Στο πλαίσιο της πρόληψης υπογραμμίζεται η ανάγκη για αποκατάσταση τόσο της στοματικής υγιεινής 
και υγείας του ογκολογικού ασθενούς πριν την έναρξη των θεραπευτικών παρεμβάσεων. 
Θεραπευτική Προσέγγιση 
Η θεραπευτική προσέγγιση της βλεννογοννίτιδας είναι συνυφασμένη με τις μεθόδους πρόληψης της 
εμφάνισης των συμπτωμάτων, ενώ ταυτόχρονα αποπειράται να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα 
συμπτώματα της νόσου αλλά και πιθανές επιπλοκές. 
Συγκεκριμένα, ο πόνος της στοματικής κοιλότητας οφειλόμενος στη βλεννογονίτδα μπορεί να 
διαχειριστεί με τοπική τοποθέτηση αναλγητικών σκευασμάτων. Υπό μελέτη βρίσκεται επίσης η 
χορήγηση στοματικών διαλυμάτων με παρουσία μορφίνης. 
Υπογραμμίζεται, η σημασία της χορήγησης των αναλγητικών φαρμάκων κατά το δυνατόν νωρίτερα, με 
την εμφάνιση πρώιμων συμπτωμάτων, δηλαδή των πρώτων ενοχλήσεων και της αλλαγής της αίσθησης 
στην στοματική κοιλότητα προς αποτελεσματικότερη ανακούφιση των ασθενών. 
Η ξηρότητα των χειλιών μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ενυδατικών σκευασμάτων (lip balms) τα 
οποία αφ’ ενός ανακουφίζουν και σε δεύτερο χρόνο έμμεσα προστατεύουν τους ασθενείς από 
ασυναίσθητους αυτοτραυματισμούς στην προσπάθεια τους να αφαιρέσουν τους αφυδατωμένους 
ιστούς. 



Όσον αφορά την ξηροστομία που προκαλείται, χορηγείται πιλοκαρπίνη για τη διέγερση των ελάσσονων 
σιελογόνων αδένων, και την αύξηση της ροής του σάλιου. 
Τα στοματικά έλκη τα οποία προκαλούνται από τη βλεννογονίτιδα είναι δυνατό να αποτελέσουν πύλη 
εισόδου βακτηρίων της φυσιολογικής χλωρίδας της στοματικής κοιλότητας στο κυκλοφορικό. Το 
παραπάνω σε συνδυασμό με τη δυσκολία εφαρμογής επαρκούς στοματικής υγιεινής αυξάνει τον 
κίνδυνο εμφάνισης σηψαιμίας. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η χορήγηση αντισηπτικών 
στοματικών διαλυμάτων. 
Τέλος τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον επικεντρώνεται γύρω από την χρήση των συσκευών laser για 
την αξιοποίηση των ιδιοτήτων του φωτός με βάση την τεχνική “χαμηλής ενέργειας θεραπεία laser” (LLLT) 
η οποία επιταχύνει την αναγέννηση των ιστών και την επούλωση των πληγών. Ο μηχανισμός δράσης, οι 
τύποι των laser  και τα πρωτόκολλα θεραπείας ποικίλλουν και η αναλυσή τους ξεφεύγει απο τους 
στόχους τη εργασίας αυτής. 
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17. Ασφαλής οδοντιατρική αντιμετώπιση ογκολογικών ασθενών. Πότε, πως, συμμετοχή οδοντιάτρου 
στο ογκολογικό συμβούλιο 
Γναφάκη Νίκη,Δελλής Γεώργιος,Τελειούδης Ζήσης, Διευθυντής ΕΣΥ, Οδοντίατρος 
 
Ο οδοντίατρος έχει την <<υποχρέωση>> να ασχοληθεί με τον ογκολογικό ασθενή πριν ακόμα αρχίσει η 
θεραπεία του όγκου σε συνεργασία πάντα με τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς. Πρέπει να 
πραγματοποιήσει σχολαστικό οδοντοστοματολογικό έλεγχο με ακτινογραφίες και κλινική εξέταση και 
θεραπεία τυχόν προβλημάτων που υπάρχουν (εξαγωγή κατεστραμμένων δοντιών, εμφράξεις, αφαίρεση 
μεταλλικών κατασκευών-λόγω πιθανής ακτινοθεραπείας που μπορεί να υποβληθεί ο ασθενής- , 
θεραπεία περιοδοντικών βλαβών) καθώς καινα θεραπευτούν όλες οι πιθανές εστίες λοιμώξεων 
(χορηγείται ισχυρή αντιβιοτική κάλυψη, ώστε να μειωθεί η φλεγμονή, γιατί ο ασθενής εμφανίζει 
μειωμένη αντίσταση) ή σημεία που πιθανόν να προκαλέσουν ερεθισμό ή τραυματισμόι. Σημαντική είναι 
και η τακτική φθορίωση για πρόληψη της τερηδόνας. Μερικές φορές για την πρόληψη του 



πολυτερηδονισμού επιβάλλεται η κάλυψη των δοντιών με ακρυλικούς νάρθηκες. Τέλος πρέπει να 
υπάρχει και καθοδήγηση για στοματική υγιεινή. 
Αν παρουσιασθεί οδονταλγία κατά την διάρκεια ή μετά τη λήξη της ακτινοθεραπείας, γίνεται 
προσπάθεια με ενδοδοντική θεραπεία με αντιβιοτική κάλυψη ενώ γίνεται προσπάθεια να μειωθούν οι 
συνεδρίες. Εξαγωγές θα πρέπει να επιχειρούνται τουλάχιστον ένα έτος μετά τη λήξη της 
ακτινοθεραπείας και πάντοτε με ισχυρή αντιβιοτική κάλυψη.Πριν από την έναρξη της οδοντιατρικής 
θεραπείας πρέπει να διερευνάται ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων. 
Όσον αφορά την χημειοθεραπεία οι περισσότερες από τις επεμβάσεις μπορούν να γίνουν κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας πριν από την έναρξη της χημειοθεραπείας. Αν όμως απαιτείται κάποια 
χειρουργική επέμβαση τότε η χημειοθεραπεία πρέπει να αναβληθεί τουλάχιστον κατά μία εβδομάδα ή 
και δύο εβδομάδες, μετά από συνεννόηση με τους θεράποντες ογκολόγους. Αν όμως η χημειοθεραπεία 
πρέπει να αρχίσει αμέσως και είναι αδύνατη η οδοντοθεραπεία, τότε το σχέδιο αλλάζει και κάθε 
απαιτούμενη οδοντιατρική επέμβαση αναβάλλεται, μέχρις ότου η αιματολογική εικόνα του ασθενή το 
επιτρέψει. 
Τα διφωσφονικά άλατα (ΔΦ) αποτελούν ειδική ομάδα συνθετικών φαρμάκων και αποτελούν έναν άλλο 
τρόπο θεραπείας. Όταν  η θεραπεία με αυτά έχει αρχίσει και δημιουργεί κάποιο οδοντιατρικό πρόβλημα 
, τότε γίνεται προσπάθεια αυτό να αντιμετωπισθεί συντηρητικά. Αν κριθεί αναγκαία κάποια χειρουργική 
επέμβαση, αυτή πρέπει να γίνει ενδονοσοκομειακά, σε άσηπτο περιβάλλον και με αντιβιοτική κάλυψη 
με διπλό ή τριπλό σχήμα. 
Οι ογκολογικοί ασθενείς που λαμβάνουν ογκολογική θεραπεία (ακτινοθεραπεία, 
χημειοθεραπεία)παρουσιάζουν πολλές  επιπλοκές στο βλεννογόνο, στους μύες, στα δόντια, στους 
σιελογόνους αδένες, στις γνάθους. Αυτές οι επιπλοκές και η βαρύτητά τους είναι συνάρτηση της ηλικίας 
του ασθενή, της έκτασης του όγκου, της ακτινοβολίας που θα δεχτεί ο ασθενής (ένταση, δόση, μήκος 
κύματος),το είδος φαρμάκων (+δοσολογία,τρόπος χορήγησης).Καλό είναι να αναφερθεί ότι όλες οι 
στοματικές επιπλοκές από τη χημειοθεραπεία είναι αναστρέψιμες και συνήθως εξαφανίζονται λίγο 
καιρό μετά από την ολοκλήρωση ή τη διακοπή της. 
Οι επιπλοκές-παρενέργειες που προκύπτουν από τη θεραπεία του όγκου είναι: 
1.
βλεννογόνου που γίνεται λείος και οιδηματώδης. Ακολουθεί αποφλοίωση του βλεννογόνου ενώ υπάρχει 
δημιουργία διαβρώσεων και ελκώσεων.Ο ασθενής αισθάνεται καυσαλγία και πόνο. Σχολαστική 
στοματική υγιεινή , με μαλακή οδοντόβουρτσα και χρήση αντισηπτικών στοματοπλυμάτων θα μειώσουν 
τα συμπτώματα. Σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τοπική επικάλυψη είναι: 
πυκνόρευστο διάλυμα λιδοκαίνης 2%, σαλικυλική χολίνη σε gel κ.α. 
2.Ξηροστομία/βλάβες στους σιελογόνους αδένες →Ξηροστομία εμφανίζεται μετά από δόση 
ακτινοβολίας 1000-1500 rads. Υπάρχουν μεταβολές στο σάλιο (η σύσταση του γίνεται πυκνόρευστη , 
γλοιώδης και βλεννώδης, το pH πέφτει πολύ κάτω από το φυσιολογικό [=6,75 ] και η έκκριση μειώνεται 
από 50% περίπου την πρώτη βδομάδα μέχρι 90-95% μετά από 3 μήνες). Ο βλεννογόνος γίνεται στιλπνός, 
ατροφικός και ξηρός και προάγει επίσης τη συγκέντρωση μικροβίων και πλάκας στις οδοντικές 
επιφάνειες. Ο ασθενής υποφέρει επίσης από δυσκολία στη μάσηση και την κατάποση.Η συχνή λήψη 
ύδατος ή διαλύματος διττανθρακικού νατρίου ανακουφίζει τον ασθενή προσωρινά. 
3.
συνύπαρξη ξηροστομίαςευνοούν την ανάπτυξη λοιμώξεων στο βλεννογόνο του στόματος.Oι λοιμώξεις 
αυτές μπορεί να είναι βακτηριδιακές (οδοντοφατνιακό απόστημα, οξεία ελκωτική ουλίτιδα, ελκώσεις 
του βλεννογόνου ή λοίμωξη των σιαλογόνων αδένων), ιογενείς (απλός έρπητας, έρπητας ζωστήρας) ή 
μυκητιασικές. Συχνότερη είναι η καντιντίαση, η οποία αντιμετωπίζεται με αντιμυκητιασικά στοματικά 
διαλύματα ή χάπια. 



4.
ανάπτυξη ινώδους συνδετικού ιστού με αποτέλεσμα να εμφανίζεται τρισμός. Αντιμετωπίζεται κυρίως με 
φυσιοθεραπεία καθόλη τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας και για 6 μήνες μετά. 
5. -3000 radsακτινοβολίας, οι ασθενείς εμφανίζουν αδυναμία 
να αντιληφθούν το γλυκό. Αν η δόση αυξηθείστα 5-6000 rads τότε η απώλεια της γεύσης είναι ολική. Με 
τη λήξη της ακτινοθεραπείας η γευστική ικανότητα επανέρχεται σταδιακά. 
6.
υπερευαισθησία στα δόντια και σταδιακή απασβεστίωση των σκληρών ιστών τους , οι οποίοι τελικά 
θρυματίζονται. Σ’ αυτόενοχοποιείται και η κακήστοματική υγιεινή. 
7. 
δόση της ακτινοβολίας και την κατάσταση υγείας των δοντιών του ασθενή. Όταν το νεόπλασμα έχει 
άμεση σχέση με το οστό η συχνότητα οστεονέκρωσης είναι περίπου 56%, ενώ όταν είναι απλώς κοντά 
στο οστό , η συχνότητα είναι περίπου 29%. Τα διφωσφονικά άλατα (ΔΦ) εμφανίζουν ισχυρή 
αντιοστεοκλαστική και αντιοστεοαπορροφητική δράση, καταστέλλοντας τη λειτουργία των 
οστεοκλαστών (επίσης χορηγούνται για την αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας σε ασθενείς με 
μεταστατική νόσο στα οστά, καθώς και στη νόσο του Paget-για το λόγο αυτό τα ΔΦ χορηγούνται στη 
θεραπεία της οστεοπόρωσης). Επειδή μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενδεδειγμένη θεραπεία της 
οστεονέκρωσης, ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται για τη δυνητική αυτή επιπλοκή των ΔΦ, πριν αρχίσει 
η θεραπεία.  
8. ί αρκετά συχνή 
εντόπιση των τοξικών παρενεργειών των αντινεοπλασματικών φαρμάκων κατά τη χημειοθεραπεία. 
Γενικότερα οι παρενέργειες μπορει να είναι: μυελοκαταστολή( με αποτέλεσμα λευκοπενία, θρομβοπενία 
και αναιμία), μεγαλοβλαστική αναιμία, γαστρεντερικές διαταραχές (όπως διάρροια, βλεννογονίτιδα, 
ναυτία και έμετος), δερματικές αντιδράσεις (όπως ερύθημα, έκζεμα, αλωπεκία, σύνδρομο Stevens-
Johnson), ηπατοτοξικότητα, ανοσοκαταστολή, νεφροτοξικότητα, καρδιοτοξικότητα, νευροτοξικότητα 
(εκδηλώνεται ως οξεία πολφίτιδα κι εμφανίζει ακτινογραφικά διευρυμένη περιοδοντική μεμβράνη-
συνιστώνται ισχυρά αναλγητικά), πνευμονική τοξικότητα, παγκρεατικές διαταραχές, αναστολή 
σπερμογένεσης και ωογένεσης, εμβρυοτοξικότητα και τερατογένεση. 
9. μακα προκαλούν θρομβοκυττοπενία, που έχει ως αποτέλεσμα 
ενδοστοματική αιμορραγία, με τη μορφή ουλορραγίας. Προληπτικά απαιτείται λείανση όλων των 
εμφράξεων και των αιχμηρών δοντιών.Αν τα αιμοπετάλια είναι περισσότερα από 50.000 τότε μόνο 
επιτρέπεται η χρήση οδοντόβουρτσας και νήματος. Η αιμορραγία όταν επισυμβεί είναι δύσκολο να 
ελεγθεί, γι’αυτό αν απαιτηθεί κάποια επείγουσα εξαγωγή, πρέπει να τοποθετηθούν αντιαιμορραγικοί 
παράγοντες μέσα στο φατνίο. 
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18. Οστεονέκρωση από διφωσφονικά 
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Τα  διφωσφονικά φάρμακα είναι αντιοστεοπενικά φάρμακα  που έχουν ανακαλυφθεί εδώ και τρεις 
δεκαετίες προλαμβάνοντας την οστική απορρόφηση και αυξάνουν την οστική μάζα. Ωστόσο, τα 
τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές αναφορές σχετικά με την οστεονέκρωση που προκαλούν στη 
γναθοπροσωπική περιοχή με πιθανότητα εμφάνισης της νόσου κάτω του 1% μετά από λήψη των 
φαρμάκων δια στόματος ενώ  μετά από ενδοφλέβια χορήγηση αγγίζει περίπου το 20%.   

ΤΑ ΔΙΦΩΣΦOΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
Έχουν καθιερωθεί στη θεραπεία και πρόληψη σκελετικών επιπλοκών που σχετίζονται με ασθένειες όπου 
λαμβάνει χώρα οστεοκλαστική δραστηριότητα ( πολλαπλό μυέλωμα, οστικές μεταστάσεις κακοήθων 
νεοπλασμάτων του προστάτη και του μαστού, νόσος Paget), ενώ χρησιμοποιούνται ευρέως στην 
αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης (μετεμμηνοπαυσιακής , από  γλυκοκορτικοειδή,  ανδρικής ) και στην 
ατελή οστεογένεση που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία.                                                                                   
Αποτελούνται από δύο φωσφονικές ομάδες ενωμένες με φωσφοαιθερικούς  δεσμούς σε κεντρικό 
άνθρακα (P-C-P δομή).  O φωσφοαιθερικός δεσμός είναι απαραίτητος για την ενσωμάτωση στον 
υδροξυαπατίτη, ενώ οι πλευρικές αλυσίδες του κεντρικού μορίου άνθρακα είναι μεταβλητές 
(αμινοτελική ή αζωτούχα κυκλική ομάδα) και αυξάνουν την αντιοστεοκλαστική ισχύ του φαρμάκου. 
Ανάλογα με την πλευρική ομάδα  χωρίζονται στα μη αζωτούχα που μεταβολίζονται ταχύτατα και στα 
αζωτούχα που είναι περισσότερο δραστικά.                                                                                                                                                        
Τα διφωσφονικά επιδρούν  στον υδροξυλαπατίτη (ΗΑΡ) με τους παρακάτω τρόπους:                                                   
1) εμποδίζουν την de novo καθίζηση φωσφορικού ασβεστίου του διαλύματος 
2) καθυστερούν τον μετασχηματισμό του άμορφου ΗΑΡ σε κρυσταλλικό  
3) εμποδίζουν τη συσσωμάτωση και τη διάλυση των κρυστάλλων                                                      
Εξαιτίας της μεγάλης τάσης σύνδεσης των διφωσφονικών με το ανόργανο τμήμα του οστού, το φάρμακο 
απομακρύνεται ταχέως από την κυκλοφορία και συσσωρεύεται στις οστικές επιφάνειες. Αναστέλλει τη 
συνθετάση του διφωσφονικού φαρνεσυλίου κατά προτίμηση στον οστίτη ιστό οπότε και επέρχεται 
οστική απορρόφηση και αναδιαμόρφωση.                                                                                                                                             
Σε κυτταρικό επίπεδο ,τα διφωσφονικά προκαλούν απόπτωση των  οστεοκλαστών  (μέσω ενδοκύττωσης)  
ή  αναστολή   της μεταβολικής δραστηριότητας τους (παρεμποδίζοντας την αντλία πρωτονίων -ΑΤΡ ) , 
ενώ αναστέλλουν  την απόπτωση των οστεοκυττάρων. Στους οστεοβλάστες  προάγουν τη σύνθεση και 
έκκριση ενός παράγοντα μικρού μοριακού βάρους(<10 kDa) από τους οστεοβλάστες  που δρα στα 
προγονικά κύτταρα, εμποδίζοντάς τα να σχηματίσουν ώριμους οστεοκλάστες . Όσον αφορά στην 
αγγειογένεση, αυτή αναστέλλεται μέσω της μείωσης της συγκέντρωσης του κυκλοφορούντος στο αίμα 
αγγειακού αυξητικού παράγοντα του ενδοθηλίου (VEGF)  προσδίδοντας έτσι στα διφωσφονικά 
αντινεοπλασματική ικανότητα. 
Ανάλογα με την οδό χορήγησης, τα διφωσφoνικά διακρίνονται  σε :  από του στόματος (per os) 
(Αλενδρονάτη, Ρισενδρονάτη, Ετινδρονάτη , Iβανδρονάτη, Τιλουδρονάτη ) και  σε ενδοφλέβια 
(Ζολεδρονάτη ,Κλοδρονάτη ,Παμιδρονάτη ). 
Η ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ 
Είναι η νέκρωση τμήματος του οστού της άνω ή κάτω γνάθου, λευκοκίτρινης  χροιάς το οποίο παραμένει 
απογυμνωμένο, χωρίς να καλύπτεται από βλεννογόνο  και  χωρίς να παρουσιάζει σημεία αυτόματης 
επούλωσης. Εμφανίζεται αρχικά ως  μη επουλωθέν μετεξακτικό φατνίο και στη συνέχεια επεκτείνεται 
στο σύνολο της γνάθου. Mπορεί να εμφανιστεί και μετά από χειρουργικές παρεμβάσεις, μετά από 
τραυματισμούς, αλλά και αυτόματα.                                                                                                                                                                    



Παρατηρείται αποκλειστικά στη γναθοπροσωπική περιοχή σε αντίθεση  με τα άλλα οστά  του σκελετού. 
Το γεγονός ερμηνεύεται από (α) τις αυξημένες ανάγκες αναδιοργάνωσης  στην περιοχή, λόγω συχνών 
επεμβάσεων, τραυματισμών ή μασητικών φορτίσεων, (β) την ύπαρξη φυσιολογικής μικροβιακής  
χλωρίδας στο στόμα, (γ) την εγγύτητα του φατνιακού οστού στο στοματικό περιβάλλον  μέσω της 
ουλοδοντικής σχισμής και του λεπτού βλεννογονοπεριόστεου και (δ) την αυξημένη συγκέντρωση  του 
φαρμάκου στην περιοχή των γνάθων λόγω αυξημένης αιματικής ροής.                                                                                       
Για να θεωρηθεί ότι ένας ασθενής έχει υποστεί οστεονέκρωση από τα  χορηγούμενα διφωσφονικά θα 
πρέπει:  α) να λαμβάνει αγωγή με διφωσφονικά ή να έχει λάβει στο παρελθόν, β) να παραμένει 
αποκαλυμμένο οστό για διάστημα τουλάχιστον 8 εβδομάδων και   γ) να μην υπάρχει ιστορικό 
ακτινοβόλησης στην  περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου.                                       
Οι Ruggiero et al κατατάσσουν την οστεονέκρωση σε 3 στάδια: 
Στάδιο Ι Οστική έκθεση, ασυμπτωματική                                                                 
Ενδοφλέβια χορήγηση 
Πριν από την έναρξη της θεραπείας 
•Πλήρης κλινικός και ακτινογραφικός οδοντοστοματολογικός έλεγχος 
• Εξαγωγή όλων των δοντιών που δεν αποκαθίστανται ή έχουν αμφίβολη πρόγνωση το αργότερο 1 μήνα 
πριν από την έναρξη της αγωγής 
• Αποκατάσταση των εναπομεινάντων δοντιών 
• Απόλυτος έλεγχος της περιοδοντικής υγείας 
• Έλεγχος και επιδιόρθωση/αντικατάσταση των κινητών     προσθέσεων 
• Ενημέρωση του ασθενούς και εκπαίδευση στη στοματική υγιεινή 
Μετά από την έναρξη της θεραπείας 
• Αυστηρό πρόγραμμα επανελέγχου (συνήθως ανά 3 μήνες) 
• Άψογη στοματική υγιεινή και συχνή φθορίωση 
• Αντενδείκνυνται: Οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης 
εμφυτευμάτων), η περιοδοντική θεραπεία (εκτός από την αποτρύγωση), η ορθοδοντική θεραπεία                                                                          
• Επιτρέπονται: Η τοπική αναισθησία, η αποτρύγωση, η τοποθέτηση εμφράξεων, η υπερουλική 
παρασκευή δοντιών και η προσθετικήαποκατάστασή τους, η ενδοδοντική θεραπεία, η ακινητοποίηση 
εύσειστων δοντιών 
• Αν η εξαγωγή δοντιού είναι αναγκαία: Κάλυψη με ισχυρή αντιβίωση, ατραυματική επέμβαση, χρήση 
μετεγχειρητικά αντιμικροβιακώνδιαλυμάτων χλωρεξιδίνης και στενή παρακολούθηση του ασθενούς 
Per os χορήγηση 
Πριν από την έναρξη της θεραπείας και μέχρι 3 έτη από την έναρξή της 
• Πλήρης κλινικός και ακτινογραφικός οδοντοστοματολογικός έλεγχος 
• Εξάλειψη εστιών φλεγμονής και αποκατάσταση του φραγμού 
• Έλεγχος της περιοδοντικής υγείας 
• Έλεγχος και επιδιόρθωση/αντικατάσταση των κινητών προσθέσεων 
• Ενημέρωση του ασθενούς και εκπαίδευση στη στοματική υγιεινή 
• Χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν χωρίς διακοπή του φαρμάκου εφόσον δεν λαμβάνονται 
ταυτόχρονα κορτικοστεροειδή 
• Τοποθέτηση εμφυτευμάτων μετά από 3 μήνες διακοπή προεγχειρητικά και 3 μήνες μετεγχειρητικά 

Μετά τα 3 έτη από την έναρξη της θεραπείας 
• Αυστηρό πρόγραμμα επανελέγχου 
• Άψογη στοματική υγιεινή 
• Χειρουργικές επεμβάσεις (περιλαμβανομένης της τοποθέτησης εμφυτευμάτων) μπορούν να γίνουν με 
διακοπή του φαρμάκου 3−6 μήνες προεγχειρητικά και μέχρι την ολοκλήρωση της οστικής επούλωσης σε 
συνδυασμό με αντιβιοτική κάλυψη και κατά το δυνατόν ατραυματικά 



• Έλεγχος του CTX πριν από χειρουργική επέμβαση (με ιδανικές τιμές>150 pg/mL) 
Στάδιο ΙΙ Οστική έκθεση και νέκρωση με πόνο και λοίμωξη             

Στάδιο ΙΙΙ Οστική νέκρωση με πόνο, λοίμωξη, οστικά απολύματα και  σχηματισμό   συριγγίων, εκτεταμένη 
οστεόλυση, παθολογικό κάταγμα        
Ανάλογα με την οδό χορήγησης των διφωσφονικών ,η νόσος προλαμβάνεται ως εξής:                                                        
Η ακτινογραφική εικόνα δεν είναι παθογνωμονική. Οι βλάβες ,ωστόσο, είναι εμφανείς  σε αξονική ή 
μαγνητική τομογραφία. Η πανοραμική δε συνιστάται στα  αρχικά στάδια.             
Ως  προδιαθεσικοί παράγοντες της οστεονέκρωσης αναφέρονται ο διαβήτης, το  κάπνισμα, η  χρήση 
αλκοόλ, η κακή στοματική υγιεινή,  τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα , ηλικία άνω των 65 ετών και  η 
περιοδοντίτιδα.                                                                                                                                              
Ανά στάδια , η οστεονέκρωση αντιμετωπίζεται ως εξής:  
Στάδιο Ι    :  Αντιμικροβιακά διαλύματα χλωρεξιδίνης 0,12% καθημερινά  
Στάδιο ΙΙ   :  Αντιμικροβιακά διαλύματα χλωρεξιδίνης 0,12% καθημερινά και χορήγηση                    
αντιβίωσης για  14 μέρες ή μέχρι να αντιμετωπιστεί η φλεγμονή και ο πόνος                                                                        
Στάδιο ΙΙΙ  :  Αντιμικροβιακά διαλύματα χλωρεξιδίνης 0,12% καθημερινά και χορήγηση αντιβίωσης για 14  
μέρες ή μέχρι να αντιμετωπιστεί η φλεγμονή και ο πόνος /  Χειρουργικές επεμβάσεις                                                                                                                                          
Επιπλέον , ανεξαρτήτως σταδίου:  
Αφαιρούνται  ευκίνητα οστικά απολύματα                                                                                                     - 
Εξάγονται τα συμπτωματικά δόντια που βρίσκονται σε υπόστρωμα οστεονέκρωσης                                      - 
Καλύπτεται η βλάβη με νάρθηκα από ακρυλικό ή βινύλιο                                                                                            - 
Η διακοπή της ενδοφλέβιας αγωγής αντενδείκνυται (συνεννόηση με ογκολόγο)                                                                                                            
- Η διακοπή της per os αγωγής ενδείκνυται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ιατρό       
Τέλος, με αμφίβολα αποτελέσματα αλλά με επανάληψη της θεραπείας , έχουν επίσης εφαρμοστεί τα 
παρακάτω θεραπευτικά σχήματα: 
-Χειρουργικές τεχνικές ,ακόμα και σε συνδυασμό με αιματούμενα μοσχεύματα ή υπερβαρική 
οξυγονοθεραπεία                                                                                                                                                                                             
-Προεγχειρητική θεραπεία με υπερβαρική οξυγονοθεραπεία 
- Θεραπεία με laser σε συνδυασμό με φαρμακευτική ή  και χειρουργική αγωγή 
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19.Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις στη Μ.Ε.Θ. 
Γαζής Δαμιανός ,Γιώτη  Μαυρέτα ,Α. Λαβρεντίεβα ,Διευθύντρια ΕΣΥ, Εντατικολόγος         
 
Η ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, είναι η αναπαραγωγή ενός μικροοργανισμού στους ιστούς ενός ξενιστή 
κατά την διάρκεια της νοσοκομειακής νοσηλείας με αποτέλεσμα την εμφάνιση νόσου ή ανοσολογικής 
ανταπόκρισης. Ο όρος «νοσοκομειακή» λοίμωξη  προέρχεται από την ελληνική λέξη «νόσος» (ασθένεια) 
και «κομείν» (παροχή φροντίδας),  και ορίζεται ως η λοίμωξη που δεν είναι παρούσα ή σε εξέλιξη κατά 
την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο. Μπορεί να είναι αυτογενής (να οφείλεται στη διαταραχή 
της φυσιολογικής μικροχλωρίδας του ασθενή), είτε εξωγενής (αποικισμός από μικρόβια που βρίσκονται 
στο νοσοκομειακό περιβάλλον). Η αλόγιστη  χορήγηση αντιβιοτικών καθώς και η χημειοπροφύλαξη στα 
πλαίσια θεραπευτικής ή προφυλακτικής αγωγής έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθεκτικών στα 
αντιβιοτικά στελεχών. Τα στελέχη αυτά αποικίζουν τον ήδη ανοσοκατασταλμένο ασθενή της ΜΕΘ με 
αποτέλεσμα δημιουργία προϋποθέσεων για εκδήλωση λοίμωξης. 

 Η εξωγενής λοίμωξη οφείλεται :  
• στην επαφή των χεριών του προσωπικού με τον ασθενή 
• στην μεταφορά μικροβίων μέσω του υγειονομικού υλικού (μηχανήματα) 
• στην μεταφορά μικροβίων μέσω της ενδυμασίας του προσωπικού  
• στην επιμόλυνση ενδοφλέβιων διαλυμάτων κατά τη παρασκευή ή κατά τη χορήγηση  
• σπανιότερα στη μεταφορά μέσω του κλιματισμού και της δεξαμενής νερού 
Η αυτογενής λοίμωξη οφείλεται : 
• στην έκπτωση της άμυνας του ασθενή  
• στο stress των χειρουργικών επεμβάσεων  
• στην κακή θρέψη  
• στις επιπλοκές των επεμβάσεων  
• στην υψηλή λοιμογόνο δράση των μικροβιακών παραγόντων  
Το κύριο χαρακτηριστικό όλων των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων είναι η αντοχή των υπεύθυνων 
μικροβίων στα συνήθη αντιβιοτικά, ανεξαρτήτως της παθογενετικής οδού εγκατάστασής τους. Η  αύξηση 
της επίπτωσης των πολυανθεκτικών (multi-drug resistant, MDR) μικροοργανισμών στη ΜΕΘ οφείλεται 
στην: 
• εισαγωγή MDR στελεχών από τη ενδονοσοκομειακή μεταφορά  ασθενών, 
• μεταφορά ασθενών-φορέων MDR στελεχών από την κοινότητα στη ΜΕΘ, 
• αποικισμό των επαγγελματιών του χώρου υγείας,  
• επαγωγή αντοχής μετά από γονιδιακές μεταλλάξεις 
• διασπορά MDR μικροβίων λόγω αποτυχίας των πρακτικών ελέγχου λοιμώξεων 
• εκλεκτική εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών από την προϋπάρχουσα φυσιολογική χλωρίδα, κυρίως λόγω 
της αυξημένης χορήγησης αντιβιοτικών.  
 Λίγες μέρες μετά την εισαγωγή του ασθενή στη ΜΕΘ, η φυσιολογική χλωρίδα του εμπλουτίζεται με 
μικροοργανισμούς, οι οποίοι περαιτέρω μπορεί να πολλαπλασιαστούν και να αναπτυχθούν. Η χορήγηση 
χημειοπροφύλαξης (αντιμικροβιακών παραγόντων) στα πλαίσια θεραπευτικής ή προφυλακτικής αγωγής 
για τη βασική νόσο, έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της φυσιολογικής χλωρίδας, που αποτελείται 
από ευαίσθητα μικρόβια και την αντικατάστασή της από ανθεκτικά στελέχη. Η λύση των φραγμών 
εισβολής των μικροοργανισμών από τις ποικίλες παρεμβάσεις και η αμυντική έκπτωση του ασθενή, το 
stress των χειρουργικών επεμβάσεων, η κακή θρέψη, οι επιπλοκές των θεραπευτικών επεμβάσεων, η 
υψηλή λοιμογόνος δύναμη των μικροβιακών παραγόντων έχουν σαν αποτέλεσμα την είσοδο των 
μικροοργανισμών στην κυκλοφορία, τον εμβολιασμό τους στους ιστούς, καθώς και την ανάπτυξη 
λοίμωξης από αυτά.  



Το κυριότερο μέσο μεταφοράς μικροβιακών παραγόντων στον ασθενή είναι τα χέρια του προσωπικού 
μετά από άμεση επαφή με τον ασθενή. Η μεταφορά μέσω του υγειονομικού υλικού (μηχανημάτων) είναι 
αρκετά συχνή, ενώ η μεταφορά μέσω της ενδυμασίας του προσωπικού είναι πολύ μικρή.  
Τα υπαίτια μικρόβια είναι: Gram αρνητικά βακτηρίδια, Gram θετικοί κόκκοι, ιοί και μύκητες.  Οι 
συχνότερα προκαλούμενες λοιμώξεις είναι: ουρολοίμωξη, λοίμωξη από κεντρικό φλεβικό καθετήρα 
(ΚΦΚ), παραρινοκολπίτιδες, λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), ενδοκοιλιακές 
λοιμώξεις, αλιθιασιακή χολοκυστίτιδα, εντεροκολίτιδα, λοιμώξεις από Candida και πνευμονία.  
Η νοσοκομειακή πνευμονία είναι μια από τις συχνότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις και αναπτύσσεται 
στο 25% των ασθενών που βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό στη ΜΕΘ. Το ποσοστό αυτό  αυξάνεται στους 
ασθενείς που παραμένουν διασωληνωμένοι  πάνω από 78ώρες. Για κάθε επιπλέον ημέρα μηχανικής 
αναπνοής, ο κίνδυνος εμφάνισης νοσοκομειακής πνευμονίας αυξάνει κατά 1%.   
Οι λοιμώξεις που σχετίζονται με τους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες αποτελούν την κύρια αιτία 
μικροβιαιμίας στην ΜΕΘ και αυξάνουν κατά πολύ την νοσηρότητα και την θνητότητα των ασθενών της 
ΜΕΘ. 
 Προκειμένου ο οργανισμός  να αντιδράσει έναντι του λοιμογόνου παράγοντα, ενεργοποιείται ο 
ανοσολογικός μηχανισμός με βασικό σύμπτωμα την αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Ο πυρετός 
σε έναν ασθενή της ΜΕΘ (πυρετός θεωρείται θερμοκρασία άνω του 38.5°C), κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου στο θεράποντα ιατρό, καθώς αποτελεί ένδειξη, για μια πιθανή λοίμωξη. Η διάκριση μεταξύ 
φλεγμονής μη λοιμώδους αιτιολογίας και λοίμωξης  που οδηγεί σε σήψη είναι κρίσιμη  επειδή η 
θνητότητα από σήψη στη ΜΕΘ υπολογίζεται περίπου στο 50%.  Η διαφοροδιάγνωση θα πρέπει να γίνει 
μεταξύ πυρετού που οφείλεται  σε μη λοιμώδη αίτια (μετεγχειρητικός πυρετός, κακόηθες υπερθερμία, 
κακόηθες  νευροληπτικό σύνδρομο, αντιδράσεις μετάγγισης, φαρμακευτικός πυρετός) και στις 
προαναφερθείσες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.  
Η εκλογή της αρχικής αντιβιοτικής θεραπείας πρέπει να βασίζεται στο ιστορικό του ασθενούς, στη 
βαρύτητα της υποκείμενης νόσου, στο χρόνο παραμονής του ασθενή στο νοσοκομείο, στα αποτελέσματα 
των καλλιεργειών, σε πληροφορίες για τα μικρόβια που ενδημούν στην ΜΕΘ και στην ευαισθησία τους 
στα αντιβιοτικά.   
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