
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας- Γ.Ν.Νίκαιας-Πειραιά 



Ιστορικό ασθενούς
Ασθενής 27 ετών , με ελεύθερο ατομικό ιστορικό, διεκομίσθη

στα ΤΕΠ της Α΄Χειρουργικής Κλινικής του Τζανείου
Νοσοκομείου στις 28/09/18 μετά από αναφερόμενο τροχαίο
με δίκυκλο.

Ο ασθενής φέρει τις εξής κακώσεις :
1. Αιμοθώρακας αριστερά
2. Αιμοθώρακας δεξιά
3. Ρήξη σπληνός κάτω πόλου, grade I προς ΙΙ
4. Κατάγματα ιερού αριστερά, πυελικού δακτυλίου αριστερά,

ηβικού οστού αριστερά. Κατάγματα 11ης και 12ης πλευράς
αριστερά, εξάρθρημα δεξιού ώμου



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
 Τοποθέτηση Bülau αριστερά 
 Διενέργεια εμβολισμού σπληνικής αρτηρίας-

Συντηρητική αντιμετώπιση
 Διενέργεια αγγειογραφικού ελέγχου της πυέλου, ο 

οποίος δεν ανέδειξε σημεία ενεργού εξαγγείωσης ή 
ανευρύσματος

 Συντηρητική αντιμετώπιση καταγμάτων –Χειρουργική 
αντιμετώπιση σε δεύτερο χρόνο. Ανάταξη 
εξαρθρήματος ώμου.

 Μετάγγιση με 7 ΜΣΕ και 4 FFP



 Λόγω έλλειψης Θωρακοχειρουργικού Τμήματος 
μεταφορά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας



Νοσηλεία στην Θ/Χ
 Στις 01/10/18 ο ασθενής εισάγεται στην 

Θωρακοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου μας, σε 
αυτόματη αναπνοή, με ελεγχόμενη οξυγονοθεραπεία.

 Το βράδυ της ίδιας ημέρας παρουσιάζει δεκατική
πυρετική κίνηση, η οποία αρχικά ανταποκρίνεται στην 
αγωγή με παρακεταμόλη. 

 Σταδιακά ο ασθενής επιδεινώνεται αναπνευστικά, ενώ 
παρουσιάζει  πλέον υψηλό εμπύρετο, το οποίο δεν 
υφίεται με παρακεταμόλη .Στις 03/10/18 εισάγεται στην 
ΜΕΘ  για παρακολούθηση και περαιτέρω 
αντιμετώπιση.



Εισαγωγή στην ΜΕΘ
 Σε αυτόματη αναπνοή, με ασκό  μη επανεισπνοής, με 

οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, ταχυπνοϊκός
 Τετρακινητικός, πλήρως προσανατολισμένος
 Αιμοδυναμικά σταθερός , χωρίς αγγειοσύσπαση
 Εμπύρετος
 Ταχυσφυγμικός, με φλεβοκομβικό ρυθμό



Εργαστηριακός έλεγχος εισόδου
 Λευκοκυττάρωση (WBC: 19000), με 

πολυμορφοπυρηνικό τύπο (ΝΕU:91%)
 Αναιμία Ορθόχρωμη Νορμοκυτταρική (Ht :30, Hb :10)
 Ηωσινοφιλία (Eos 6%)
 Φυσιολογική νεφρική λειτουργία (Cr :0,7, ουρία:26)
 Ήπια τρανσαμινασαιμία (SGOT:71, SGPT:67)
 Αυξημένη τιμή LDH (LDH :383)
 CRP:262



1η ημέρα εισαγωγής
 Προσθήκη λινεζολίδης στο αρχικό αντιβιοτικό σχήμα που 

ελάμβανε ήδη από τις 28/09/18 αμπικιλλίνη-ταζομπακτάμη
και κλινδαμυκίνη.

 Διενεργήθη υπέρηχος μηριαίων αγγείων δεξιά(παρουσία 
οιδήματος στην περιοχή), όπου απεικονίστηκε 
ψευδοανεύρυσμα.

 Ετέθη VAC στον αριστερό μηρό από ορθοπεδικούς, λόγω 
παρουσίας περιοχής απογαντισμού. 

 Ετέθη έλξη στο αριστερό κάτω άκρο για την αντιμετώπιση 
του κατάγματος κοτύλης.

 Παρουσία 2 πυρετικών  κυμάτων  πάνω από 380C με 
μεσοδιαστήματα δεκατικής πυρετικής κίνησης.



2η ημέρα
 Υποβάλλεται σε  απεικονιστικό έλεγχο με αξονική τομογραφία 

θώρακα και άνω – κάτω κοιλίας, όπου ανεδείχθη μεγάλη 
υπεζωκοτική συλλογή αριστερά (πριν την είσοδό του στην 
Μονάδα είχε πραγματοποιηθεί αφαίρεση του Bülau ), μικρότερη 
δεξιά, καθώς και πυκνοατελεκτασίες βάσεων άμφω.

Από την κοιλιά παρατηρείται μικρή ποσότητα υγρού πέριξ του 
εμβολισθέντος σπληνός.  

 Τοποθέτηση pleurocath (οροαιματηρό υγρό)
 Αγγειογραφικός έλεγχος δεξιού κάτω άκρου, λόγω ευρήματος 

ψευδοανευρύσματος από υπερηχογραφική απεικόνιση. 
Αντιμετώπιση με πίεση τοπικά και περίδεση.

 Αλλαγή κεντρικής γραμμής. Eστάλησαν αιμοκαλλιέργειες.
 Δεκατική πυρετική κίνηση έως 37,5
 Καλή κλινική εικόνα 
 Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές από εργαστηριακό έλεγχο



3η ημέρα-4η ημέρα
 Ο ασθενής παρουσιάζει θωρακαλγία, με συνοδό 

ταχυσφυγμία, χωρίς αιμοδυναμική αποσταθεροποίηση
 Διενεργείται ΗΚΓ, υπέρηχος καρδιάς (περικαρδιακή

συλλογή) και αξονική τομογραφία θώρακος με πρωτόκολλο 
ΠΕ, στην οποία επανελέγχονται οι γνωστές υπεζωκοτικές
συλλογές, με την παρουσία αυτή την φορά παροχετευτικού 
σωλήνα αριστερά. Ενώ έμπροσθεν του αορτικού τόξου 
παρατηρείται μικρή συλλογή.

 Τροποποίηση αντιβιοτικής αγωγής με αλλαγή της 
αμπικιλλίνης-ταζομπακτάμης με μεροπενέμη

 Παρουσία 2 πυρετικών κυμάτων πάνω από 38
 Όμοια κλινική εικόνα
 Μικρή πτώση των WBC (14260)και CRP (207)



5η ημέρα
 Άυξηση των λευκών αιμοσφαιρίων (22420) σταθερά 

υψηλή CRP (197)
 Θρομβοκυττάρωση :802000
 Νέα αναθεώρηση του αντιβιοτικού σχήματος: 

προσθήκη κολυμικίνης
 Όμοιο pattern εμπυρέτου, με 2 πυρετικά κύματα έως 

38,5
 Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός, εναλλάξ με ΜV



6η ημέρα
 Εμμονή εμπυρέτου
 Προσθήκη γενταμυκίνης
 Αλλαγή κεντρικής γραμμής. Εστάλησαν νέες 

αιμοκαλλιέργειες
 Αφαίρεση Bülau 
 Διενεργήθη υπέρηχος μαλακών μορίων αριστερού 

μηρού, χωρίς υποψία αποστηματοποιημένης συλλογής.
 Ορθοπεδική επανεκτίμηση τραύματος, χωρίς στοιχεία 

φλεγμονής της περιοχής.



7η ημέρα
 Χωρίς μεταβολή της κλινικής του εικόνας
 Mείωση WBC (1400) και CRP(99)
 Διενέργεια αξονικής θώρακα και  κοιλίας με 

σκιαγραφικό. Διαπιστώθηκε βελτίωση ευρημάτων από 
θώρακα. Ενώ από την κοιλιά, απεικονίζεται 
υπολειπόμενη αγγείωση σπληνός από παράπλευρο 
δίκτυο.

 Είναι ο εμβολισθείς σπλήνας η εστία του εμπυρέτου?



8η ημέρα
 Λόγω του εμμένοντος εμπυρέτου, ο ασθενής οδηγείται 

στο χειρουργείο για διενέργεια σπληνεκτομής, με την 
υπόνοια ο εμβολισθής σπλήνας να λειτουργεί ως 
πυρετογόνος εστία.

 Διεγχειρητική πορεία ομαλή
 Εισέρχεται στην Μονάδα αποσωληνωμένος, 

αιμοδυναμικά σταθερός
 Θετικοποίηση καλλιέργειας άκρου καθετήρα από 

αλλαγή γραμμής στις 04/10, αναπτύσσοντας  
ψευδομονάδα πολυευαίσθητη και Proteus 
πολυευαίσθητο



9η ημέρα
 Όμοια κλινική εικόνα
 Σταθερά εμπύρετος
 Νέα αλλαγή γραμμής και λήψη αιμοκαλλιεργειών
 Νέα αύξηση δεικτών φλεγμονής
 Θετικοποιείται η καλλιέργεια  από το υγρό του 

τραύματος του αριστερού μηρού.
Απομονώθηκε staph epidermis, με ευαισθησίες σε  

teicoplanin, tygecycline, vancomycin 



10η ημέρα-14η η μέρα
 Προσθήκη ριφαμπικίνης στην αντιβιοτική αγωγή 
 Διακοπή κλινδαμυκίνης
 Όμοια κλινική εικόνα
 Επιμονή εμπυρέτου



15η ημέρα-16η ημέρα
 Θετικοποίηση καλλιέργειας άκρου καθετήρα από 

αλλαγή γραμμής 12/10,  E-coli πολυευαίσθητο
 Νέα αλλαγή γραμμής, νέες αιμοκαλλιέργειες
 Ο ασθενής συνεχίζει εμπύρετος



Τι επιπλέον ενέργειες νομίζετε πρέπει να 
γίνουν προς διερεύνηση του εμπυρέτου?



17η ημέρα
 Λοιμωξιολογική εκτίμηση
 Διεκόπη η αντιβιοτική αγωγή για 48 h και έγινε έναρξη 

αμοξυκιλλίνης (υπόνοια φαρμακευτικού πυρετού)
 Διενέργεια αξονικής τομογραφίας full-body 

(υπεζωκοτικές συλλογές άμφω, συλλογή στο υποδόριο 
στον αριστερό γλουτό)

 Εστάλησαν septi-fast, ΙgM IgG CMV
 Ελήφθη ορθικό επίχρισμα
 Εστάλησαν PCR tissue από παροχέτευση σπλήνα και 

μηρού



18η-23η ημέρα
 Σταδιακά το εμπύρετο του ασθενούς παρουσίασε ύφεση 
 Αυξήθηκαν σε πρώτη φάση τα διαστήματα απυρεξίας και σε 

δεύτερη φάση το εμπύρετο μετέπεσε σε δεκατική πυρετική 
κίνηση και έπειτα σε απυρεξία.

 PCR tissue από παροχέτευση σπλήνα και μηρού: αρνητικά
 septi-fast: αρνητικό
 gM IgG CMV: αρνητικά
 ορθικό επίχρισμα: Κlebsiella , με ευαισθησία σε κολυμικίνη

και τριμεθοπρίμη



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΠΟ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ



ΜΕΘ –ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΝΙΚΑΙΑΣ



 Διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από μία πυρετογόνο 
αντίδραση, που σχετίζεται με την χορήγηση ενός 
φαρμάκου , σε απουσία άλλου υπεύθυνου αιτίου



 10-15% των ανεπιθήμητων ενεργειών σε 
νοσηλευόμενους ασθενείς οφείλονται στα φάρμακα

 3-5% αυτών αφορούν τον φαρμακευτικό πυρετό
 Η πραγματική συχνότητα του ΦΠ δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί λόγω της υποδιάγνωσής του φαινομένου και 
της συχνά λανθασμένης διάγνωσης



 Το θερμορυθμιστικό κέντρο του πυρετού βρίσκεται στην 
προοπτική περιοχή του υποθαλάμου και είναι υπεύθυνο για 
την διατήρηση της θερμοκρασίας κάτω από κάποιο όριο

 Κατά την διάρκεια του πυρετού  συντελείται μία μεταβολή 
του ορίου αυτού προς τα επάνω

 Διάφορα εξωγενή αίτια μπορούν να πυροδοτήσουν τα 
φαγοκυτταρικά λευκοκύτταρα να παράγουν ενδογενή 
πυρετογόνα , όπως η ιντερλευκίνη 1. Αυξάνοντας την 
παραγωγή των προσταγλανδινών, κυκλικής αδενοσίνης και 
μονοαμινών, τα οποία οδηγούν σε αύξηση του 
θερμορρυθμιστικού ορίου



 Το κλειδί της διάγνωσης είναι να τεθεί  η κλινική 
υποψία σε ασθενείς που δεν μπορεί να βρεθεί άλλο 
αίτιο του πυρετού. Ειδικά σε ασθενείς που λαμβάνουν 
παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί ως αίτιο 
φαρμακευτικού πυρετού με υψηλή συχνότητα

 Συχνά δύσκολη η διάγνωση. Πρέπει να προηγείται 
προσεκτική συνεκτίμηση κλινικής εικόνας, 
φαρμακευτικής αγωγής και εργαστηριακού ελέγχου



 Λοιμώξεις , κακοήθειες, θρομβοεμβολική νόσος, 
νοσήματα κολλαγόνου, χειρουργική επέμβαση, τραύμα

 Σε ασθενείς που φαίνεται να παρουσιάζουν κλινική 
βελτίωση. 

 Απόλυτη διάγνωση οταν με την διακοπή του 
φαρμακευτικού παράγοντα, ο ασθενής απυρετεί. Ενώ 
με την επανέναρξη της χορήγησης του φαρμάκου, ο 
πυρετός επανεμφανίζεται. Η δεύτερη θεωρείται μία 
επικίνδυνη τεχνική, η οποία δεν συστήνεται.



 Έναρξη σε οποιοδήποτε σημείο της φαρμακευτικής 
θεραπείας, μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων 
φαρμακευτικών ομάδων

 Ο μέσος χρόνος έναρξης του εμπυρέτου μετά την έναρξη 
της αγωγής είναι 7-10 ημέρες

 Πιο σύντομη έναρξη του πυρετού παρατηρείται στον ΦΠ 
από χορήγηση αντινεοπλαστικών  και από αντιμικροβιακών 
παραγόντων

 Ενώ αρκετά αργότερα παρατηρείται εμπύρετο στις 
περιπτώσεις της αγωγής με νευρολογικάζκαι καρδιολογικά 
φαρμάκων



 Συνεχής
 Υφέσιμος
 Διαλείπων

 Η χρήση αντιπυρετικών και η τοποθέτηση ψυχρών 
επιθεμάτων μπορεί να μεταβάλλει το φυσιολογικό 
πρότυπο του εμπυρέτου



 Μπορεί να κυμαίνεται από δεκατική πυρετική κίνηση 
37,3  έως και να προσεγγίζει τους 42 (υπερπυρεξία)

 Πιο συχνά κυμαίνεται από 38-39
 Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την ένταση του 

πυρετού με την σοβαρότητα της εκάστοτε κλινικής 
οντότητας



 δυσανάλογα υγιείς για την ένταση του εμπυρέτου
 σχετική βραδυκαρδία 11%
 Εξάνθημα 18%



 Λευκοκυτταρωση 22%
 Εωσινοφιλια 22%
 Υψηλή ΤΚΕ
 Τρανσαμινασαιμία
 Αυξημένη LDH

 Η παρουσία αντισωμάτων έναντι ενός φαρμάκου, σε 
ορολογικά ή δερματικά τεστ, παρουσιάζονται συχνά σε 
ασυμπτωματικούς ασθενείς και στερούνται 
ευαισθησίας





 Αυξάνοντας την παραγωγή θερμότητας η μειώνοντας 
την αποβολή αυτής

 Συμπαθητικομιμητικές ουσίες, όπως οι αμφεταμίνες 
δρώντας κεντρικά σε επίπεδο υποθαλάμου

 Επινεφρίνη προκαλώντας περιφερική αγγειοσύσπαση
 Αντιχολινεργικα μειώνοντας την αποβολή θερμότητας
 Λεβοθυροξίνη :αυξάνει τον μεταβολικό ρυθμό 

Αυξάνοντας την παραγωγή θερμότητας



 Αμέση πυρετογόνος αντίδραση μετά από την έγχυση 
του φαρμακευτικού παράγοντα- πυρετογόνα τα οποία 
δεν καταστρέφονται κατά την διάρκεια της παραγωγής 
του φαρμάκου ή φαρμακολογικές ιδιότητες του ίδιου 
του παράγοντα

 Βανκομυκίνη- Mississipi mud
 Αμφοτερικίνη Β, μπλεομυκίνη προκαλούν 

απελευθέρωση πυρετογόνων , όπως η ιντερλευκίνη 1 
από τα λευκά αιμοσφαίρια

 Εμβόλια –βακτηριακά η ιικά πυρετογόνα 



 Αντίδραση Jarisch- Herxheimer κατά την αντιβιοτική 
θεραπεία ασθενίών που σχετίζονται με σπειροχαίτες, 
όπως η σύφιλη

 Απελευθέρωση ενδοτοξινών από τους νεκρούς 
μικροοργανισμούς οδηγούν σε πυρετογόνο αντίδραση

 Αντινεοπλαστικά φάρμακά όπως βινκριστίνη-
σισπλατίνη-μπλεομυκίνη.

 Απελευθέρωση ενδοτοξινών από τα νεοπλασματικά 
κύτταρα που καταστρέφονται από την θεραπεία



 Γενετκή προδιάθεση
 Κακοήθης υπερθερμία ( ταχυκαρδία, αρρυθμίες, 

υπόταση) κατά την αναισθησία με πτητικά μέσα, πχ. 
Αλοθάνη

 Κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο (διαταραχές 
επιπέδου συνείδησης, διαταραχές αυτονόμου 
συστήματος) φαινοθειαζίνες, αλοπεριδόλη

 Αιμολυτική αντίδραση σε ασθενείς με έλλειψη G-6-
PD,ανθενολονοσιακοί παράγοντες



 Πιο συχνό αίτιο
 Αντιγόνα  ή hampten
 T –cell Λεμφοκυτταρική ανοσολογική αντίδραση ή 

κυτταρική ανοσία
 Αντιεπιληπτικά αντιμικροβιακά
 Αντισώματα έναντι φαρμάκου μη διαγνωστικά



 Συχνός , με υψηλότερη συχνότητα σε ασθενείς κάτω 
των 49 ετών

 Β-λακταμικά (πιπερακιλλίνη-κεφοταξίμη-
κεφουροξίμη)

 Χαμηλής έντασης πυρετός αρχικά, έπειτα διαστήματα 
υψηλού πυρετού, τα οποία εναλλάσονται με απυρεξία

 Εωσινοφιλία 25%
 Εξάνθημα 5%
 Αυξημένη LDH 51%



 Διακοπή υπεύθυνου φαρμακευτικού παράγοντα
 Ποιός είναι ο υπεύθυνος παράγοντας?

 Διακοπή όλων των ύποπτων παραγόντων, αυτών που 
προστέθηκαν τελευταία στην αγωγή ή αυτών που δεν 
είναι απαραίτητοι για τον ασθενή

 Αναμενόμενα αποτελέσματα εντος 48-72 h



 Όταν η θεραπεία με τον ύποπτο παράγοντα είναι 
ζωτικής σημασίας για τον ασθενή, χρησιμοποιείται 
υποκατάστατο που δεν συνδέεται χημικά με την 
ενοχοποιημένη ουσία

 Όταν δεν υπάρχει υποκατάστατο της ουσίας αυτής, 
προετοιμάζεις τον ασθενή , χορηγώντας κορτικοειδή, 
αντιισταμινικά ή και αναστολείς προσταγλανδινών, 
παραμένοντας σε εγρήγορση για εμφάνιση σημείων 
υπερευαισθησίας



 Υψηλή ετερογένεια
 Ανάγκη υψηλής κλινικής υποψίας



 A Retrospective Analysis of Drug Fever Diagnosed during Infectious Disease 
Consultation Kenichiro Yaita, Yoshiro Sakai, Kenji Masunaga and Hiroshi Watanabe

 Adverse drug reactions resulting in hyperthermia in the intensive care unit Karen J. 
McAllen, PharmD; David R. Schwartz, MD

 Diagnosis and treatment of drug-induced hyperthermia Megan E. Musselman and 
Suprat Saely

 Drug Fever Ruchi A. Patel, Pharm.D., and Jason C. Gallagher, Pharm.D.


	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
	Ιστορικό ασθενούς
	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
	Slide Number 4
	Νοσηλεία στην Θ/Χ
	Εισαγωγή στην ΜΕΘ
	Εργαστηριακός έλεγχος εισόδου
	1η ημέρα εισαγωγής
	2η ημέρα
	3η ημέρα-4η ημέρα
	5η ημέρα
	6η ημέρα
	7η ημέρα
	8η ημέρα
	9η ημέρα
	10η ημέρα-14η η μέρα
	15η ημέρα-16η ημέρα
	Τι επιπλέον ενέργειες νομίζετε πρέπει να γίνουν προς διερεύνηση του εμπυρέτου?
	17η ημέρα
	18η-23η ημέρα
	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
	Φαρμακευτικοσ πυρετοσ
	ορισμοσ
	επιδημιολογια
	παθοφυσιολογια
	διαγνωση
	διαφοροδιαγνωση
	Κλινικα χαρακτηριστικα
	Διαφορα προτυπα πυρετου�
	Ενταση του πυρετου
	Κλινικη εικονα
	Εργαστηριακα ευρηματα
	μηχανισμοι
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
	Χορηγηση φαρμακου
	Φαρμακολογικεσ ιδιοτητεσ
	Ιδιοσυστασιακεσ αντιδρασεισ
	υπερευαισθησια
	Φπ απο αντιβιοτικα
	θεραπεια
	Θεραπεια 
	συμπερασμα
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

