
Η εμπειρία μας από τους 6 πρώτους ασθενείς που νοσηλεύονται με 
SARS-Cov-2 στην Πανεπιστημιακή ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ. 

 

Η MΕΘ του Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ  άρχισε να δέχεται ασθενείς στις 20-03-2020. Στο 
διάστημα αυτό νοσηλεύθηκαν/νοσηλεύονται 7 ασθενείς με επιβεβαιωμένη λοίμωξη, όλοι 
άνδρες, με υποκείμενα νοσήματα, ηλικίας 52-84 ετών. Ο ένας από τους ασθενείς, ηλικίας 
84 ετών είχε διαγνωσθεί προ μηνός να πάσχει από ΝHL με μετάσταση στο δ. νεφρό οπότε  
και έλαβε χημειοθεραπευτικό σχήμα για την αντιμετώπιση της νόσου.     

Το πρωτόκολλο θεραπείας που ακολουθούμε είναι Αζιθρομυκίνη 500μg x1 IV, Plaquenil 
Tab 200mg x 2 PL και Τeicoplanin 400mg x 2 IV (Baron SA et al Int J Antimicrob Agents. 
2020 Mar 13:105944).  

Oι ασθενείς ανάλογα με τα επίπεδα φερριτίνης λαμβάνουν anakirna 200 mg x3 IV για 7 
ημέρες  (εάν η φερριτίνη είναι>4420mg/ml) ή tocilizumab 8mg/Kgr ΒΣ IV εφάπαξ (εάν η 
φερριτίνη είναι <4.000mg/ml) βάσει του πρωτοκόλλου ESCAPE.  

Στις δύο αυτές εβδομάδες 3 ασθενείς εμφάνισαν κακή έκβαση και κατέληξαν εν μέσω 
ανθιστάμενης σηπτικής καταπληξίας (οι δύο) και μυοκαρδίτιδος (ένας ασθενής). 

Κατά τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών μεγάλη εντύπωση προξένησαν τα εξής : 

- Μετά από την είσοδο των ασθενών στην ΜΕΘ και για διάστημα περίπου μιάς 
εβδομάδος 3 από τους ασθενείς εμφάνισαν βελτίωση της γενικής τους κατάστασης έως 
και 50% απ΄αυτήν της εισαγωγής (αιμοδυναμικά σταθεροί, FiO2 40-50% / PEEP 6-8, 
PaO2 80-130 mmHg, φυσιολογική διούρηση, δείκτες φλεγμονής μειούμενοι).  

- Μετά από τις 7 ημέρες όμως άρχισε να εμφανίζεται πυρετός (σε δύο από τους ασθενείς) 
με ταχεία άνοδο σε επίπεδα 40-41ο C, πλήρης αιμοδυναμική κατάρρευση (απαιτήθηκαν 
υπέρογκες δόσεις αγγειοσυσπαστικών και argipressin), ανουρία και ταχεία αύξηση των 
τιμών της κρεατινίνης του αίματος. Οι τιμές των δεικτών φλεγμονής αυξήθηκαν σταδιακά 
με παράλληλη αύξηση των τιμών IL-6 και φερριτίνης 

- Σ΄αυτούς τους ασθενείς η αναπνευστική λειτουργία παρέμεινε σχετικά σταθερή (FiO2 
50-55%, PaO2 70-100mmHg, PEEP 6-10, Pplat 23-29) με compliance 49.1±13.2 
ml/cmH2O).   

- H απεικόνιση δεν ανέδειξε επιπλέον ευρήματα ή επιπλέον επιδείνωση 
- Σε έναν από τους ασθενείς εμφανίστηκε ταχεία αιμοδυναμική επιδείνωση που 

συνοδεύτηκε από ScVO2 =42 και ευρήματα από το ECHO καρδίας συμβατά με 
μυοκαρδίτιδα.  

- Στους 3 ασθενείς που κατέληξαν διεγνώσθη Σύνδρομο Ενεργοποίησης των 
Μακροφάγων (Μacrophages Activated Syndrome = MAS) βάσει των τιμών της 
φερριτίνης (>4420 mg/ml) και του Απόλυτου αριθμού υποδοχέων του HLA-DR (<5000) 

- Οι καλλιέργειες βιολογικών υγρών ήταν σε όλους αρνητικές.  
- Οι εν λόγω 3 ασθενείς κατέληξαν μετά από 3 περίπου 24ωρα από την έναρξη της 

επιδείνωσης. 
- Στους λοιπούς 4 ασθενείς έχει ξεκινήσει η διαδικασία απελευθέρωσης από την μηχανική 

αναπνοή, είναι απύρετοι, χωρίς αγγειοσυσπαστικά και με καλή διούρηση. Οι ασθενείς 



αυτοί εισήχθησαν στην ΜΕΘ με χαμηλές τιμές φερριτίνης (2000-3000) και τέθηκαν σε 
θεραπεία με toculisumab.        

Η μέχρι τώρα εμπειρία μας δείχνει ότι  

- Η σοβαρή υποξυγοναιμία σ΄αυτούς τους ασθενείς εμφανίζεται σε πνεύμονες με «καλή» 
compliance.  

- Tην στιγμή της επιδείνωσης η αναπνευστική λειτουργία (αέρια αίματος, Pplat, 
compliance) δεν εμφανίζει ιδιαίτερες μεταβολές.   

- Η επιδείνωση των ασθενών αφορά τo αιμοδυναμικό profile, την εμφάνιση υψηλού 
πυρετού και την επακόλουθη εμφάνιση μη ανταποκρινόμενης στα θεραπευτικά και 
υποστηρικτικά μέτρα στα οποία περιλαμβάνεται και η χρήση υδροκορτιζόνης,  
καταπληξίας (σηπτικής σε 2 ασθενείς, καρδιογενούς σε έναν). 

- Ο υψηλός πυρετός δεν υπακούει σε αντιπυρετικά.  
- Οι τιμές φερριτίνης είναι υψηλές και εμφανίζεται MAS 
- Oι ασθενείς που κατέληξαν εκδήλωσαν μια διφασική συμπεριφορά της νόσου (αρχική 

βελτίωση με επακόλουθη επιδείνωση καθυπεροχήν σηπτική) χωρίς να επηρεάζεται 
σημαντικά η αναπνευστική λειτουργία.  

- Η τελική κακή έκβαση φαίνεται α) να οφείλεται σε ΜΑS που ανατροφοδοτεί νέo 
καταρράκτη κυτταροκινών (cytokines’ storm) και β) είναι μη αναστρέψιμο   

 

Εκ μέρους των ιατρών της ΜΕΘ Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ  
 


