
Γυναίκα 55 ετών με εμπύρετο και σύγχυση 
• Στο ΤΕΠ παθολογικής κλινικής 

• Μη καπνίστρια, χωρίς σοβαρό ατομικό αναμνηστικό, οικιακή βοηθός από Γεωργία 

• Πυρετός μέχρι 40οC, με ρίγος, από 4ημέρου 

• Εμφάνισε σύγχυση τις τελευταίες ώρες 

• Άλγος στην ΑΡ οσφύ – Giordano (+)  

• ΑΠ 90/65 mm Hg – HR 123/min (φλεβόκομβος) – SaO2 95% 

• Δεν αναφέρονται RR και ευρήματα από την αντικειμενική εξέταση του θώρακα 

• US νεφρών: ήπια διάταση ΑΡ πυελοκαλυκικού  

• WBC 9.500 /μL (92% poly) – Ht 30% – Plt 30.000/μL – CRP 25 

• Λαμβάνονται κ/ες ούρων και αίματος  

• Αγωγή για πυελονεφρίτιδα (σιπροφλοξασίνη) 

 



Ανεβαίνοντας στον 
όροφο κάνει και 
την ακτινογραφία 



• Σε λιγότερο από 48 ώρες η ασθενής 
ενώ παραμένει εμπύρετη εμφανίζει 
ξηρό βήχα και επιδεινώνει ταχέως 
την αναπνευστική της λειτουργεία – 
τίθεται σε μάσκα μη-επανεισπνοής 

• Ακρόαση: μικρή ελλάτωση ΑΨ 
άμφω και λεπτοί ΜΜΡ άμφω 

• ΑΠ: 100/70 mm Hg – HR 124/min 
• RR:38/min, SaO2 93% 
• ABG: PO2 64 mmHg, PCO2 27 

mmHg, pH 7,38, HCO3 21, Lac 2,7 
• WBC 13.800/μL (87% poly) 
• Ht 22% -  Plt 23.000 
• CRP 28 – Pct 6,9 



Ποιες η πιθανές διαγνώσεις; 

 



Τι θα κάνατε; 

 





Τι κάναμε 

• Τίθεται σε Οσελταμιβίρη – Tazocin – Moxyfloxacin – ΤΜ/SM 

• Λαμβάνεται φαρυγγικό επίχρισμα για μοριακό έλεγχο αναπνευστικών ιών 

• Νέα ΗΚΓ (χωρίς αλλαγές). Ζητείται καρδιολογικός έλεγχος με US και τροπονίνη 

• Λαμβάνεται νέο σετ αιμοκ/ων 

• Ζητούνται αντιγόνα για πνευμονιόκοκκο και λεγεωνέλα στα ούρα καθώς και κ/α 
πτυέλων (αν αποχρέμψει) 

• Ζητείται επίχρισμα περιφερικού αίματος 

• Λαμβάνεται έλεγχος για HIV 

• Παρακέντηση υπό US ΥΣ (ΔΕ): οριακό εξίδρωμα (λόγος λευκωμάτων 0,55) με pH 
7,39 

 



• Η ασθενής παραμένει τα επόμενα δύο 24ωρα σχεδόν στάσιμη με μικρή 
ύφεση του πυρετού 

• κ/α αίματος: Strept Agalactiae 

• Φαρυγγικό επίχρισμα: Coronovirus 

• HIV (-) 

• Επίχρισμα περιφερικού αίματος χωρίς ενδείξεις DIC 

• Μετά από 2 μέρες μεταπίπτει σε shock και διασωληνώνεται και 
μεταφέρεται στη ΜΕΘ όπου διαπιστώνεται και μυοκαρδιακή συμμετοχή  





• Η ασθενής επιβίωσε και εξήλθε από το νοσοκομείο με υπολοιματικές 
βλάβες στην CT θώρακα και καλή αναπνευστική και καρδιακή 
λειτουργία 


