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Χρυσού ΓεωργίαΧρυσού Γεωργία‐‐ΕλένηΕλένηΧρυσού ΓεωργίαΧρυσού Γεωργία‐‐ΕλένηΕλένη
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Ασθενής 42 ετών προσέρχεται αναφέροντας:Ασθενής 42 ετών προσέρχεται αναφέροντας:
 θωρακαλγίαθωρακαλγία ΑΡ ΑΡ ημιθωρακίουημιθωρακίου από 10ημέρου από 10ημέρου 
 εμπύρετοεμπύρετο έως 38.5έως 38.5 °C από από 77ημέρου, ημέρου, 
 δύσπνοιαδύσπνοια στην ελάχιστη κόπωση από 4ημέρουστην ελάχιστη κόπωση από 4ημέρου



Α ό Α όΑ ό Α όΑτομικό Αναμνηστικό: Ατομικό Αναμνηστικό: 

 Πρόσφατες οδοντιατρικές εργασίες με εξαγωγή 2 Πρόσφατες οδοντιατρικές εργασίες με εξαγωγή 2 

οδόντων λόγω αποστήματος προ 20ημέρου(δεν οδόντων λόγω αποστήματος προ 20ημέρου(δεν 

αναφέρεται λήψη αντιβιοτικής αγωγής)αναφέρεται λήψη αντιβιοτικής αγωγής)

 Ενεργός καπνιστής με 2Ενεργός καπνιστής με 20py0py

 Εργαζόμενος σε συνεργείο αυτοκινήτωνΕργαζόμενος σε συνεργείο αυτοκινήτων

 Αλλεργίες : δεν αναφέρονταιΑλλεργίες : δεν αναφέρονται Αλλεργίες : δεν αναφέρονταιΑλλεργίες : δεν αναφέρονται



Κλινική ΕξέτασηΚλινική ΕξέτασηΚλινική ΕξέτασηΚλινική Εξέταση

Γενική επισκόπηση :Γενική επισκόπηση :
ΤετρακινητικόςΤετρακινητικός ,,όψη πάσχοντος ,όψη πάσχοντος , ταχύπνοιαταχύπνοια(RR~30/min) , (RR~30/min) , 
ικτερική χροιά επιπεφυκότωνικτερική χροιά επιπεφυκότωνικτερική χροιά επιπεφυκότων ικτερική χροιά επιπεφυκότων 

Ζωτικά Σημεία: Ζωτικά Σημεία: 
SatO2:93%(fiO2:21%)SatO2:93%(fiO2:21%)SatO2:93%(fiO2:21%)SatO2:93%(fiO2:21%)
HR:140/minHR:140/min
T:3T:377.4.4 °C(πρόσφατη λήψη αντιπυρετικού)
ΑΠ:110/70mmHg: 0/ 0 g

ABGs(fiO2:21%):pH:7.42, pCOCO2 2 :29mmHg, pOO2 2 :61mmHg, 
HCOHCO3 3 :20mmol/L



Εξέταση ανά σύστημα:Εξέταση ανά σύστημα:
ίί ίί ί άί άS1S2:S1S2:ευκρινείς, ευκρινείς, ρυθμικοίρυθμικοί,, απουσία φυσημάτωναπουσία φυσημάτων

α.ψα.ψ. : ελάττωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος ΑΡ βάσης. : ελάττωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος ΑΡ βάσης
κακή στοματική υγιεινήκακή στοματική υγιεινήκακή στοματική υγιεινήκακή στοματική υγιεινή
χωρίς παθολογικά ευρήματα από τον λοιπό έλεγχοχωρίς παθολογικά ευρήματα από τον λοιπό έλεγχο



Εργαστηριακός έλεγχοςΕργαστηριακός έλεγχος
WBCs:30.720 ↑ AST:10 CK:17

NEUT:84.1 ↑ ALT:19 CRP:44.06

LYMPH:5↓ ALP:95 TROP:3.51

HCT:37.2 GGT:40 FIB:894

PLTs:291.000 LDH:133 D‐DIMERS:1.64

GLU:97 TP:5.52 ΤΚΕ: 70

Ur:34 ALB:3.1

Cr:0.73 T‐BIL:2.16

Na:139 D‐BIL:0 85Na:139 D‐BIL:0.85

K:4.57 I‐BIL:1.31



Α ό έλΑ ό έλΑπεικονιστικός έλεγχοςΑπεικονιστικός έλεγχος
 CXR:CXR:
σκίαση ΑΡ πνεύμονα σκίαση ΑΡ πνεύμονα 
ομοιογενής, με σαφή όρια, που ομοιογενής, με σαφή όρια, που 
μετατοπίζει τομετατοπίζει το μεσοθωράκιομεσοθωράκιομετατοπίζει το μετατοπίζει το μεσοθωράκιομεσοθωράκιο
προς προς τα δεξιάτα δεξιά

 U/S U/S άνωάνω‐‐κάτω κοιλίας:κάτω κοιλίας:
παρακαλυκικές κύστεις έως παρακαλυκικές κύστεις έως 
4 5εκ στον ΑΡ νεφρό χωρίς4 5εκ στον ΑΡ νεφρό χωρίς4.5εκ. στον ΑΡ νεφρό, χωρίς 4.5εκ. στον ΑΡ νεφρό, χωρίς 
παθολογικά ευρήματα από παθολογικά ευρήματα από 
τον λοιπό έλεγχοτον λοιπό έλεγχο

 U/S U/S καρδιάς:καρδιάς:
Χ ί θ λ ά ήΧ ί θ λ ά ήΧωρίς παθολογικά ευρήματαΧωρίς παθολογικά ευρήματα



 CTPaCTPa::
χωρίς εικόνα ελλειμμάτων χωρίς εικόνα ελλειμμάτων 
πλήρωσης από τουςπλήρωσης από τουςπλήρωσης από τους πλήρωσης από τους 
κεντρικούς κλάδους των κεντρικούς κλάδους των 
πνευμονικών αρτηριώνπνευμονικών αρτηριών
εγκυστωμένες υπεζωκοτικές εγκυστωμένες υπεζωκοτικές 
συλλογές ΑΡ ημιθωρακίου με συλλογές ΑΡ ημιθωρακίου με 
συνοδό ατελεκτασία τουσυνοδό ατελεκτασία τουσυνοδό ατελεκτασία του συνοδό ατελεκτασία του 
πνευμονικού παρεγχύματοςπνευμονικού παρεγχύματος
παρεκτόπιση μεσοθωρακίου παρεκτόπιση μεσοθωρακίου 
προς τα δεξιάπρος τα δεξιά
 παρουσία λεμφαδένων παρουσία λεμφαδένων 
παρατραχειακά/παρατραχειακά/παρατραχειακά/ παρατραχειακά/ 
υποτροπιδικά/πυλαία δεξιά υποτροπιδικά/πυλαία δεξιά 
παρουσία πνευμονικών παρουσία πνευμονικών 
διηθημάτων ΔΑΛ.διηθημάτων ΔΑΛ.



Παρακέντηση ΥΣ:Παρακέντηση ΥΣ:
Διαγνωστική παρακέντηση(αφαίρεση Διαγνωστική παρακέντηση(αφαίρεση 4040cc cc δύσοσμου δύσοσμου γ ή ρ η η( φ ρ ηγ ή ρ η η( φ ρ η μμ
πλευριτικού υγρού)πλευριτικού υγρού)
Αρχικά χαρακτηριστικά: Αρχικά χαρακτηριστικά: pH:6.54 pH:6.54 & & glu:2glu:2
Γενική εξέταση υγρού:90% πολυμορφοπύρηναΓενική εξέταση υγρού:90% πολυμορφοπύρηνα
Βιοχημικός έλεγχος: εξίδρωμαΒιοχημικός έλεγχος: εξίδρωμα
Καλλιέργεια: παρουσίαΚαλλιέργεια: παρουσία gram(gram( )) κοκκοβακτηριδίουκοκκοβακτηριδίουΚαλλιέργεια: παρουσία Καλλιέργεια: παρουσία gram(gram(‐‐) ) κοκκοβακτηριδίου.κοκκοβακτηριδίου.

TP:4 77 (υγρού)TP:4.77 (υγρού)                          
TP:5.52(ορού)

LDH:690 (υγρού)
LDH:133(ορού)



Κατά τη νοσηλεία τέθηκε :Κατά τη νοσηλεία τέθηκε :

 Θωρακικός σωλήνας παροχέτευσηςΘωρακικός σωλήνας παροχέτευσης (συνολική (συνολική 
παροχέτευση:3800παροχέτευση:3800cc)cc)

 Ελεγχόμενη οξυγονοθεραπεία με Ελεγχόμενη οξυγονοθεραπεία με MV35%MV35%
 Βρογχοδιασταλτική αγωγή με Βρογχοδιασταλτική αγωγή με LABA/LAMALABA/LAMA
Ε π κή νδ φλέβ ν β κή ω ήΕ π κή νδ φλέβ ν β κή ω ή Εμπειρική ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή με Εμπειρική ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή με 
πιπερακιλλίνη/πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμηταζομπακτάμη, μοξιφλοξασίνη και , μοξιφλοξασίνη και 
κλινδαμυκίνηκλινδαμυκίνη

 Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών & μέτρηση ισοζυγίου Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών & μέτρηση ισοζυγίου 



Αντιμετώπιση λοιπών Αντιμετώπιση λοιπών μ ημ η
ευρημάτων:ευρημάτων:

 Αιματολογική εκτίμηση λόγω υπερχολερυθριναιμίας:Αιματολογική εκτίμηση λόγω υπερχολερυθριναιμίας:
‐‐επίχρισμα περιφερικού αίματος: επίχρισμα περιφερικού αίματος: ακανθοκυττάρωσηακανθοκυττάρωση, , 
τοξική κοκκίωση πολυμορφοπύρηνωντοξική κοκκίωση πολυμορφοπύρηνων
έλ δ ώέλ δ ώ όλόλ‐‐έλεγχος δεικτών έλεγχος δεικτών αιμόλυσηςαιμόλυσης
 Ουρολογική εκτίμηση λόγω μικροσκοπικής αιματουρίας:Ουρολογική εκτίμηση λόγω μικροσκοπικής αιματουρίας:
‐‐κυτταρολογική εξέταση ούρωνκυτταρολογική εξέταση ούρωνκυτταρολογική εξέταση ούρωνκυτταρολογική εξέταση ούρων
‐‐ απεικονιστικός έλεγχος με απεικονιστικός έλεγχος με CT CT άνωάνω‐‐κάτω κοιλίας & κάτω κοιλίας & 
οπισθοπεριτοναίουοπισθοπεριτοναίου



Πορεία Νόσου:Πορεία Νόσου:

Ε ύ έ 38 7Ε ύ έ 38 7 °C ώ δ ώ φλ ή

Πορεία Νόσου:Πορεία Νόσου:

Εμπύρετο έως 38.7Εμπύρετο έως 38.7 °C‐πτώση των δεικτών φλεγμονής 
Προοδευτικά επιδεινούμενη αναπνευστική ανεπάρκεια , 
ανάγκη χορήγησης υψηλότερων μιγμάτων οξυγόνουανάγκη χορήγησης υψηλότερων μιγμάτων οξυγόνου
Ενδοτραχειακή διασωλήνωση λόγω αναπνευστικής 
ανεπάρκειας τύπου ΙΙ την 4η ημέρα νοσηλείας 
ABG (MME) H 7 2/ CO2 69/ O2 70/HCO3 22ABGs(MME):pH:7.2/pCO2:69/pO2:70/HCO3:22
Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ2 προς περαιτέρω έλεγχο και Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ2 προς περαιτέρω έλεγχο και 
αντιμετώπιση , εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τιςαντιμετώπιση , εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τιςαντιμετώπιση , εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τις αντιμετώπιση , εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τις 
καλλιέργειες και την κυτταρολογική εξέταση του καλλιέργειες και την κυτταρολογική εξέταση του 
πλευριτικού υγρού…πλευριτικού υγρού…


