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Στις 25 Μαρτίου 2005, στην Αγγλία, 
μία δημοσιογράφος 41 ετών α-
πεβίωσε λόγω σήψης, έξι μέρες 

μετά από μια χειρουργική επέμβαση 
ρουτίνας. Μέχρι εκείνη την ημέρα είχε 
συμβουλευτεί αρκετούς γιατρούς λό-
γω της επιδείνωσης της μετεγχειρητι-
κής της κατάστασης, σε περίοδο τριή-
μερης αργίας και σε περιφερειακό νο-
σοκομείο. Το θλιβερό αυτό περιστατι-
κό προκάλεσε συζητήσεις, αφενός για 
την ικανότητα διάγνωσης και περίθαλ-
ψης ασθενών σε μικρότερα ιατρικά κέ-
ντρα με έλλειψη εξειδικευμένου ιατρι-
κού προσωπικού, αφετέρου για τη δυ-
σκολία που υπάρχει στην αναγνώρι-
ση καταστάσεων που μπορούν να γί-
νουν απειλητικές για τη ζωή, όπως εί-
ναι η σήψη. 

Οι σχετικές επιδημιολογικές μελέτες α-
ναφέρουν περίπου 30-50 θανάτους λό-
γω σήψης ανά 100.000 το χρόνο, γεγονός 
που τοποθετεί τη σήψη στα 10 συχνότερα 
αίτια θανάτου, ανεξάρτητα από την ηλικία 
του ασθενούς (κυρίως σε ηλικιωμένα άτο-
μα), το χρόνο νοσηλείας (κυρίως σε μακρο-
χρόνιες νοσηλείες) και των σχετικών ιατρι-
κών ειδικοτήτων.

 Τι είναι η σήψη; 
Σήψη είναι ένα σύνδρομο που χαρακτη-

ρίζεται από τη συστηματική απάντηση του 
οργανισμού στη σοβαρή μικροβιακή λοί-
μωξη και η οποία υποδηλώνεται με την πα-
ρουσία δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστι-
κών από τα παρακάτω: πυρετός ή υποθερ-
μία, λευκοκυττάρωση ή λευκοπενία, ταχυ-
καρδία και ταχύπνοια ή αυξημένος κυψελι-
δικός αερισμός. Με τη συμμετοχή του μι-
κροβιακού παράγοντα στον ορισμό αυτό, 
γίνεται ο διαχωρισμός από το σύνδρομο της 
συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης 
του ανθρώπινου οργανισμού σε μια ποικι-
λία σοβαρών κλινικών βλαβών (π.χ. οξεία 
παγκρεατίτιδα, πολλαπλό τραύμα, έγκαυ-
μα, εισρόφηση κ.λπ.) Η ομοιότητα οφείλε-
ται στον παθοφυσιολογικό ρόλο των κυττα-
ροκινών, πεπτιδίων και τοξινών, που είναι 

κοινός και για τα δύο σύνδρομα. Η τρέχου-
σα ορολογία της σήψης ορίστηκε το 1992 
και παρά την πρόσφατη αναθεώρηση, έμει-
νε σχεδόν η ίδια. Η σήψη θεωρείται ως μία 
μη ειδική συστηματική φλεγμονώδης αντί-
δραση του οργανισμού σε αποδεδειγμένη 
ή πιθανή μικροβιακή εισβολή.

Όταν η σήψη συνοδεύεται από υπότα-
ση (συστολική πίεση <90mmHg) ή διατα-
ραχή της μικροκυκλοφορίας (δηλαδή συ-
στηματική εκδήλωση της περιφερικής ιστι-
κής υποάρδευσης όπως γαλακτική οξέω-
ση, ολιγουρία, οξεία μεταβολή του επιπέ-
δου συνείδησης κ.λπ.) που μπορεί να οδη-

γήσει σε ανεπάρκεια ενός τουλάχιστον ορ-
γάνου, τότε ορίζεται ως σοβαρή σήψη. Αν 
συνοδεύεται από υπόταση που δεν απαντά 
στην ενδοφλέβια χορήγηση φυσιολογικού 
ορού ή αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων και 
συνοδεύεται από εκδηλώσεις περιφερικής 
ιστικής υποάρδευσης που οδηγούν σε ανε-
πάρκεια οργάνων, τότε χαρακτηρίζεται ως 
σηπτική καταπληξία (πίνακας 1).

Η μετάπτωση της σήψης σε σοβαρή σή-
ψη και ακολούθως σε σηπτική καταπλη-
ξία συνοδεύεται και από αύξηση του πο-
σοστού θνητότητας από 25-30% (στη σο-
βαρή σήψη) έως 40-70% (στη σηπτική κα-
ταπληξία). 

Πόσο συχνή είναι η σήψη και ποιοι 
ασθενείς οδηγούνται από τη λοί-
μωξη στη σήψη;

Μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες σε πε-
ρισσότερα από 6 εκατομμύρια άτομα ανέ-
δειξαν περίπου 3-5 περιστατικά σήψης ανά 
1000 άτομα το χρόνο ή περίπου 750.000 
περιστατικά το χρόνο στις ΗΠΑ.

Ο πνεύμονας είναι η πιο συχνή αρχική ε-
στία λοίμωξης σε ασθενείς με σοβαρή σή-
ψη και ακολουθεί η περιοχή της κοιλιάς 
και η ουροποιητική οδός. Στο 20-30% των 
σηπτικών ασθενών, η αρχική εστία της λοί-
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Εισβολέας:
Λιποπολυσακχαρίδη

Πεπτιδογλυκάνη
Λιποτειχικό οξύ

Φλαγγελίνη
Curli

Βακτηριακό DNA

Περιλαµβάνονται:

Παράγοντας νέκρωσης του όγκου α (ΤΝF-a)
Iντερλευκίνη 1
Iντερλευκίνη 6
Iντερλευκίνη 12
Iντερλευκίνη 15
Iντερλευκίνη 18
Παράγοντας αναστολής µετανάστευσης
 των µακροφάγων (ΜΙF)
High mobility group box πρωτεΐνη

Υπεροξείδιο
Ρίζα υδροξυλίου
Nιτρικό οξύ

Ξενιστής:
Τοll-like υποδοχείς
CD14
Yποδοχείς αποµάκρυνσης των µακροφάγων (MSR)
CD11b/CD18
Πρωτεΐνες αναγνώρισης πεπτιδογλυκάνης (PGRP)
Eνεργοποιητής που εκφράζεται στα µυελοκύτταρα (TREM-1)
Mυελικό DAP12 που δεσµεύει τη λεκτίνη (ΜDL-1)
Tοµέας ολιγοµερισµατικής σύνδεσης των νουκλεοτιδίων (ΝΟD-1, NOD-2)

Παράγοντας ενεργοποίησης των αιµοπεταλίων
Προσταγλαδίνες 
Λευκοτριένια
Θροµβοξάνη
Ιστικός παράγοντας

Ιντερλευκίνη 8
ΜΙP-1a
MIP-1b
MCP-1
MCP-3

Αυξηµένα

Εικόνα 1. Παθοφυσιολογία της σήψης.

Σήψη είναι ένα σύνδρομο που χαρακτη-
ρίζεται από τη συστηματική απάντηση 
του οργανισμού στη σοβαρή μικροβια-
κή λοίμωξη και η οποία υποδηλώνεται 
με την παρουσία δύο ή περισσοτέρων 
χαρακτηριστικών από τα παρακάτω: πυ-
ρετός ή υποθερμία, λευκοκυττάρωση ή 
λευκοπενία, ταχυκαρδία και ταχύπνοια 
ή αυξημένος κυψελιδικός αερισμός
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μωξης δεν ανευρίσκεται, ενώ ακόμα και οι 
καλλιέργειες από ύποπτες εστίες λοίμωξης 
παραμένουν στείρες στο 25% περίπου των 
ασθενών με σήψη.

Το κρίσιμο γεγονός που οδηγεί έναν α-
σθενή με λοίμωξη στη σήψη και ίσως στη 
σηπτική καταπληξία σχετίζεται με την αλλη-
λεπίδραση των μικροοργανισμών με τους 
αμυντικούς μηχανισμούς του ασθενούς. 
Το ανοσολογικό σύστημα του ανθρώπι-
νου οργανισμού είναι τόσο σημαντικό όσο 
η αρχική εστία της λοίμωξης και το είδος 
του μικροβίου. 

Την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανι-
σμού αποτελούν το δέρμα και οι βλεννο-
γόνοι (κροσσοί, επιθήλιο κόλπου, γαστρι-
κό υγρό κ.λπ.), γεγονός που καθιστά σχε-
τικά εύκολη την ενοχοποίηση ως αρχικής 
εστίας λοίμωξης ενός φλεβικού καθετήρα, 
ενός ουροκαθετήρα ή ενός τραχειοσωλή-
να. Βέβαια, στη σήψη μπορεί να καταλήξει 
και μια απλή δερματική βλάβη, το δήγμα 
ορισμένων εντόμων ή μια εκδορά από α-
γκάθι ορισμένων φυτών και αυτό διαφεύγει 
συχνά της προσοχής των γιατρών.

Τη δεύτερη γραμμή άμυνας του ορ-
γανισμού αποτελεί η χυμική ανοσία (Β-
λεμφοκύτταρα, ανοσοσφαιρίνες, συμπλή-
ρωμα κ.λπ.), η κυτταρική ανοσία (φαγοκύτ-
ταρα, Τ-λεμφοκύτταρα, κυψελιδικά μακρο-
φάγα κ.λπ.) και οι κυτταροκίνες. Οι μηχανι-
σμοί αυτοί ενεργοποιούν και τα παθοφυσι-
ολογικά μονοπάτια της σήψης (εικόνα 1). 

Η κινητοποίηση του οργανισμού έναντι 
του μικροβιακού εισβολέα προκαλεί την 
εμφάνιση σημείων και συμπτωμάτων που 
είναι σχετικά εύκολο να αναγνωρισθούν. 
Για παράδειγμα, σε περίπτωση περιτοναϊ-
κής φλεγμονής εμφανίζεται η αναπηδώσα 
ευαισθησία, υπάρχει απουσία εντερικών ή-
χων, πόνος και έμετοι. Όμως, σε περιπτώ-
σεις άλλων ενδοκοιλιακών βλαβών, οι ο-
ποίες δεν προκαλούν σημαντική περιτοναϊκή 
φλεγμονή, είναι αρκετά δύσκολο να εκτιμη-
θεί η κρισιμότητα και η εστία ανάπτυξης της 
λοίμωξης, εφόσον η σήψη μπορεί να έχει 
αφετηρία το ουροποιογεννητικό σύστημα ή 
το σύστημα ήπατος/χοληφόρων.

Αρκετές μελέτες αναζήτησαν κάποιο γε-
νετικό υπόβαθρο, υπεύθυνο για την ευαι-
σθησία ή την ανθεκτικότητα στη σήψη, ό-
μως τα αποτελέσματα υπήρξαν μη ικανο-
ποιητικά. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις ό-
που γνωστές γενετικές ανωμαλίες προδια-
θέτουν στην εμφάνιση της σήψης, όπως η 
αιμοσφαιρίνη S, όταν ο οργανισμός προ-
σβληθεί από ελονοσία. Επίσης, ο γονό-
τυπος 1b-511 της ιντερλευκίνης-1 φαίνε-
ται να σχετίζεται με την αυξημένη θνητότη-
τα λόγω μηνιγγιτιδοκοκκικής λοίμωξης. Η 

ελλειμματική λεκτίνη που συνδέει τη μα-
νόζη (mannose binding lectin-MBL), μια 
πρωτεΐνη που αναγνωρίζει μικροοργανι-
σμούς και πυροδοτεί μια οδό ενεργοποίη-
σης του συμπληρώματος, έχει ενοχοποιη-
θεί για την εξέλιξη της πνευμονιοκοκκικής 
λοίμωξης σε σήψη.

Το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως προα-
ναφέρθηκε, αποτελεί σημαντική συνιστώ-
σα για την εξέλιξη της λοίμωξης σε σήψη. 
Η ανοσοανεπάρκεια και τα αίτιά της κα-
θορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εμφάνιση 
συγκεκριμένων παθογόνων μικροοργανι-

σμών. Για παράδειγμα, η ανεπάρκεια συ-
μπληρώματος προδιαθέτει στην εμφάνι-
ση μηνιγγιτιδοκοκκικής σήψης, ενώ η έλ-
λειψη γ-σφαιρίνης προδιαθέτει στην εξέλι-
ξη της λοίμωξης από πνευμονιόκοκκο ή H. 
Influenzae τύπου b σε σήψη.

Η επίκτητη ανοσοανεπάρκεια οφείλεται 
σε διάφορα αίτια. Η κακοήθης νεοπλασία 
του αίματος και αρκετές λοιμώξεις προκα-
λούν διαταραχές του ανοσοποιητικού. Το 
σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανε-
πάρκειας (HIV-1 και HIV-2) αλλά και άλ-
λες ιογενείς λοιμώξεις αυξάνουν την ευαι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΗΨΗ, ΣΟΒΑΡΗ ΣΗΨΗ, ΣΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ

Συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση-σήψη
Θερμοκρασία σώματος > 38.3oC ή < 36oC 
Καρδιακή συχνότητα > 90 ανά λεπτό
Ταχύπνοια (> 20 ανά λεπτό)
Μεταβολή του επιπέδου συνείδησης
Αύξηση της τιμής του σακχάρου στο αίμα 
C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) > 2 SD πάνω από τη φυσιολογική τιμή 
Προκαλσιτονίνη PCT > 2 SD πάνω από τη φυσιολογική τιμή
Λευκά > 12.000/mm3 ή < 4.000/mm3 ή άωρες μορφές > 10%
Υποξυγοναιμία PaO2/FiO2 < 300
Ολιγουρία < 0,5 ml/kgr/hr
Αύξηση κρεατινίνης Cr > 0,5 mg/dl
Διαταραχές πήξης: INR > 1,5, aPTT > 60 sec
Ειλεός, απουσία εντερικών ήχων
Θρομβοπενία PLTs < 100.000/μl
Υπερχολερυθριναιμία TB > 4 mg/dl
Γαλακτικό οξύ > 1 mmol/l

Σήψη 
Συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση και ισχυρή υποψία ή αποδεδειγμένη ύπαρξη μικρο-
βιακής λοίμωξης

Σοβαρή σήψη
Σήψη και πολυοργανική ανεπάρκεια

Σηπτική καταπληξία
Σήψη με αρτηριακή υπόταση παρά την επαρκή αποκατάσταση του ενδοαγγειακού όγκου 
με υγρά

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ  
ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Στόχος Φάρμακα Mικροοργανισμοί

Κύτταρα Alemtuzumab, 
azathioprine, basiliximab, 
cyclophosphamide, 
ciclosporin, mycophenolate

Αρκετοί, περιλαμβανο-
μένου Pneumonocystis 
jirovedipneumonia, 
Clostridium perfingens, 
Enterococcus faecium

Πεπτιδικοί διαμεσολαβη-
τές

Adalimumab, etanercept, 
infliximab, tocilizumab

Staphylococci, 
Streptococci, Listeria, 
Salmonella, Escherichia 
coli, malaria, Candida 
spp., Nocardia
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σθησία σε σοβαρές και επικίνδυνες βακτη-
ριακές λοιμώξεις όπως για παράδειγμα ο 
ιός της γρίπης, ο οποίος μπορεί να οδηγή-
σει στην εμφάνιση σταφυλοκοκκικής πνευ-
μονίας. Σημαντικό ρόλο στην ανοσοκατα-
στολή παίζουν και διάφορα φάρμακα, ό-
πως η μακροχρόνια χορήγηση κορτικοστε-
ροειδών (πίνακας 2). Ανοσοκαταστολή πα-
ρατηρείται και σε ασθενείς που έχουν υπο-
στεί σπληνεκτομή.

Μπορεί να αποτραπεί η σήψη;
Η σήψη προλαμβάνεται, με την προϋπό-

θεση ότι θα γίνει έγκαιρα η αναγνώριση της 
ομάδας των ευπαθών ασθενών, λαμβάνο-
ντας υπ’ όψιν τους επιβαρυντικούς παράγο-
ντες, ώστε να αντιμετωπισθούν κατάλληλα 
τα αρχικά συμπτώματα. Η οξεία πνευμονιο-
κοκκική λοίμωξη σε ασθενείς με έλλειψη γ-
σφαιρίνης εμφανίζεται όλο και λιγότερο με-
τά την εισαγωγή στην κλινική πρακτική της 
ενδοφλέβιας χορήγησης γ-σφαιρίνης.

Ο προγραμματισμένος από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας εμβολιασμός σε μικρή η-
λικία αλλά και σε συγκεκριμένους ασθενείς 
είναι ένα σημαντικό όπλο κατά της σοβα-
ρής λοίμωξης που μπορεί να οδηγήσει σε 
σήψη. Ο εμβολιασμός κατά του πνευμονι-
όκοκκου, του αιμόφιλου influenzae τύπου 
b και των μηνιγγιτιδόκοκκων ομάδας Α και 
C αποτελεί πλέον ρουτίνα σε ασθενείς που 
έχουν υποστεί σπληνεκτομή.

Διάγνωση της σήψης 
Τα συμπτώματα και τα σημεία της σήψης 

(πίνακας 1) ποικίλλουν και εξαρτώνται από 
πολλούς παράγοντες όπως το μικροβιακό 
φορτίο, η εστία εισόδου, η ευαισθησία του 
ξενιστή και η κατάσταση της υγείας του ασθε-
νή μέχρι τη στιγμή της προσβολής του από 
το παθογόνο μικρόβιο (πίνακας 3).

Τα συμπτώματα συχνά είναι μη ειδικά, αλ-
λά υποδηλώνουν την ύπαρξη συστηματικής 
νόσου. Άλλοτε υπάρχουν σημεία που κα-
τευθύνουν τη διαγνωστική προσέγγιση, άλ-
λοτε αυτά απουσιάζουν. Η δυσκολία της δι-
άγνωσης φαίνεται, για παράδειγμα, στην πε-
ρίπτωση της εγκεφαλικής λοίμωξης, όπου 
συνήθως συνυπάρχουν παθολογικά νευρο-
λογικά σημεία, όμως είναι δυνατόν να υπάρ-
χει σημαντική έκπτωση της εγκεφαλικής λει-
τουργίας χωρίς ιδιαίτερα παθολογικά νευρο-
λογικά ευρήματα.

Η ύπαρξη οργανικής ανεπάρκειας δίνει 
πληροφορίες για τη σοβαρότητα της κα-
τάστασης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γίνε-
ται γνωστό και το αίτιο που την προκαλεί. 
Εκδηλώσεις περιφερικής ιστικής υποάρδευ-
σης μπορεί να υπάρχουν χωρίς ο ασθενής 
να εμφανίζει υπόταση, γεγονός που απαιτεί 
την προσεκτική παρακολούθηση του επιπέ-

δου συνείδησης, την εκτίμηση της ολιγου-
ρίας και της γαλακτικής οξέωσης.

Υπάρχουν περιπτώσεις εύκολα αναγνω-
ρίσιμης σήψης, όπως είναι η μηνιγγιτιδο-
κοκκική, όπου η ταυτοποίηση του μικροβι-
ολογικού παράγοντα είναι σημαντική, αλλά 
όχι αναγκαία, για την έναρξη της θεραπεί-
ας. Πολλές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες 
η ταυτοποίηση του μικροβίου γίνεται μετά 
την έναρξη της θεραπείας, γεγονός που α-
ναγκάζει το γιατρό να τροποποιήσει την α-
γωγή με βάση την καλλιέργεια και τις ευ-
αισθησίες. 

Οι δημοσιευμένες αξιολογήσεις των δια-
γνωστικών εξετάσεων συμφωνούν ότι η δι-
αγνωστική τους ακρίβεια είναι μέτρια. Το γε-
γονός αυτό παρακίνησε μια ομάδα ειδικών 
ώστε να δημιουργήσουν ένα σύστημα αξι-
ολόγησης της ποιότητας και αξιοπιστίας των 
διαγνωστικών εξετάσεων (STARD-Standards 
for Reporting of Diagnostic Accuracy). Η δι-
αγνωστική αξία εργαστηριακών εξετάσεων ό-
πως η λευκοκυττάρωση, τα αυξημένα επί-
πεδα CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη) και προ-
καλσιτονίνης στο πλάσμα φαίνεται ότι είναι 
μεγάλη. Αρκετά συχνά όμως, παρά το με-

γάλο αριθμό δεικτών που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν για τη διάγνωση και την εκτί-
μηση της σοβαρότητας μιας λοίμωξης (πίνα-
κας 4), δεν είναι δυνατή η διάκριση της σή-
ψης από το σύνδρομο συστηματικής φλεγ-
μονώδους απάντησης (SIRS-Systemic inflam-
matory response syndrome).

Η μέτρηση του ενεργοποιημένου χρόνου 
μερικής θρομβοπλαστίνης σε αυτόματο με-
τρητή φαίνεται ότι αποτελεί ένα επιπλέον σύγ-
χρονο όπλο για τη διάγνωση της σήψης. 

Η επιβεβαίωση του μικροβιακού αιτίου 
της σήψης είναι δυνατόν να γίνει είτε με ε-
ξέταση δείγματος ιστού στο μικροσκόπιο εί-
τε, συχνότερα, με την καλλιέργεια δείγμα-
τος ιστού, κυρίως του αίματος. Εν τούτοις, 
τα αποτελέσματα των καλλιεργειών γίνονται 
γνωστά στην καλύτερη περίπτωση μόνο με-
τά από 24ώρες και περίπου 50% εξ αυτών 
είναι θετικές. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε 
λάθη κατά τη λήψη του υλικού, στην αντι-
μικροβιακή θεραπεία ή σε μικρόβια που α-
ναπτύσσονται βραδέως στο υλικό της καλλι-
έργειας. Συνήθως, η αντιμικροβιακή αγωγή 
τίθεται εμπειρικά και τα αποτελέσματα των 
καλλιεργειών καλούνται να επιβεβαιώσουν 

Παράγοντας και οργανισμός  Εντόπιση Επίδραση
Λοιμογόνος δύναμη του παθογόνου    
Streptococcus pyogenes Δέρμα Κυτταρίτιδα με πυρετό, εντοπισμένο   
   πόνο και ερυθρότητα
Streptococcus pyogenes+SPE-C Δέρμα Τοξικό shock με υπόταση, ολιγουρία,  
   επηρεασμένη πνευματική κατάσταση
   και διαταραχές στην πήξη του αίματος
Μικροβιακό φορτίο    
Salmonella typhimurium,  Έντερο Βομβορυγμοί και υδαρή κόπρανα   
103 colony forming units  
Salmonella typhimurium,  Έντερο Αιμορραγική κολίτιδα με πυρετό 
105 colony forming units   και κοιλιακό πόνο

Πήλη εισόδου
Klebsiella pneumoniae Nεφρός Πυελονεφρίτιδα με πυρετό, 
   ταχυκαρδία,  υπόταση, πόνος 
   στη νεφρική χώρα
Klebsiella pneumoniaε Θώρακας Λοβώδης πνευμονία με υψηλό 
   πυρετό, ρίγος, μυαλγία, 
   παραγωγικό βήχα, ταχύπνοια, 
   ταχυκαρδία και υπόταση
Ευαισθησία του ξενιστή    
Streptococcus pneumoniae Θώρακας, Πνευμονία με πυρετό,
 υγιής ενήλικος ιδρώτα, δύσπνοια και    
   πλευριτικού τύπου θωρακικό πόνο
Streptococcus pneumonia Θώρακας,  Βυθιότητα ή σύγχηση και αδυναμία βάδισης
 ηλικιωμένοι 
Χρονική εξέλιξη    
Neisseria meningitidis Aίμα, πρώιμα Πυρετός, κακουχία, μυαλγία, 
   αρθραλγία,  πονοκέφαλος, αλλά 
   απουσία εντοπισμένων σημείων
Neisseria meningitides Aίμα, όψιμα Σηπτικό shock, με υπόταση, 
   ολιγουρία, επηρεασμένη πνευματική
   κατάσταση και εκτεταμένο 
   πορφυρικό εξάνθημα
SΤRΕP-C= στρεπτοκοκκική πυογόνος εξωτοξίνη C
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ή όχι την αρχική υπόθεση. Τα μειονεκτήμα-
τα των μεθόδων αυτών φαίνεται να μειώνο-
νται αρκετά με την υιοθέτηση των νέων μο-
ριακών τεχνικών ανίχνευσης, που είναι ικα-
νές για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση, την 
ποσοτικοποίηση και την ανίχνευση της αν-
θεκτικότητας του παθογόνου μικροβίου σε 
ελάχιστες ώρες, χωρίς την ανάγκη καλλιέρ-
γειας.  Αυτές οι μέθοδοι στηρίζονται στην ε-
νίσχυση των ειδικών ακολουθιών DNA από 
την αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμερά-
σης. Ανάλογα με την DNA ακολουθία που 
στοχεύεται, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται 
(φθορίζων ανιχνευτής, DNA μικροανιχνευ-
τής), αλλά και με τη δυνατότητα ταυτόχρο-
νων πολλαπλών ανιχνευτικών διαδικασιών, 
είναι δυνατή η αναγνώριση αρκετών μικρο-
βίων, υπεύθυνων για τη λοίμωξη σε συγκε-
κριμένα όργανα που σχετίζονται με τη σή-
ψη. Βέβαια, για να γίνουν οι μέθοδοι αυτοί 
ακριβείς, πρέπει να λυθούν προβλήματα ό-
πως η υπερευαισθησία.

Συμπεράσματα
Η αναγκαιότητα και το όφελος της άμε-

σης έναρξης της θεραπείας και το αυξημέ-
νο ποσοστό θνητότητας της σήψης απαι-
τούν εγρήγορση των κλινικών ιατρών για έ-
γκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, των 
σημείων και των εργαστηριακών ευρημά-
των που σηματοδοτούν την έναρξη της σή-
ψης. Η διαγνωστική προσέγγιση της σήψης 
και η διάκριση μικροβιακής ή μη μικροβι-
ακής αιτιολογίας δεν είναι εύκολη και είναι 
αναγκαία η ανεύρεση νεότερων και αξιόπι-
στων μεθόδων.
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Kυκλοφορούντα κύτταρα

Αριθμός κυττάρων
Συνολικός αριθμός λευκοκυττάρων
Αριθμός ουδετεροφίλων
Αριθμός λεμφοκυττάρων
Αριθμός αιμοπεταλίων

Δείκτες επιφανείας
των λευκοκυττάρων

 Αντιγόνα διαφοροποίησης κυττάρων 
CD11b
Μόριο διακυτταρικής προσκόλλησης 
(ΙCAM-1)
CD63
CD64
CD66b

Άλλα στοιχεία
Μετανάστευση πολυμορφοπύρηνων λευ-
κοκυττάρων
Προφίλ έκφρασης λευκοκυτταρικών γο-
νιδίων
Μέσος όγκος αιμοπεταλίων
Πεπτίδια

Μονοκύτταρα/Μακροφάγα
Παράγοντας νέκρωσης όγκου (ΤΝF-α)
Ιντερλευκίνη 1α
Ιντερλευκίνη 1β
Ιντερλευκίνη 6
Ιντερλευκίνη 8
Ιντερλευκίνη 10
Ιντερλευκίνη 18
Παράγοντας αναστολής μετανάστευσης των 
μακροφάγων (ΜΙF)
Διαλυτός υποδοχέας ενεργοποίησης 
που εκφράζεται πάνω στα μυελοκύτταρα 
(sTREM-1)
High mobility group box πρωτεΐνη 1 
(ΗΜGB-1)

Λευκοκυτταρικά προϊόντα 
Διαλυτή L-σελεκτίνη (=CD62L)
Διαλυτή P-σελεκτίνη (=CD62P)

Eνδοθηλιακά κυτταρικά προϊόντα
Διαλυτό μόριο ενδαγγειακής κυτταρικής 
προσκόλλησης
(sVCAM-1=CD106)
Διαλυτή Ε-σελεκτίνη (=CD62E)

Άλλα κυτταρικά προϊόντα
Διαλυτό διακυτταρικό μόριο προσκόλλησης 
(sICAM-1)
Διαλυτός υποδοχέας απομάκρυνσης της 
αιμοσφαιρίνης (sCD163)
Eιδική πρωτεΐνη 6 αναστολής της ανάπτυ-
ξης (Gas6)
Διαλυτός υποδοχέας ενεργοποίησης του 
πλασμινογόνου τύπου ουροκινάσης
Διαλυτός υποδοχέας νέκρωσης του όγκου 
1 (sTNFR-p55)
Διαλυτός υποδοχέας νέκρωσης του όγκου 
2 (sTNFR-p75)

Πρωτεΐνες οξείας φάσης
C-αντιδρώσα πρωτεΐνη
Φεριτίνη
Λακτοφερίνη
Νεοπτερίνη
Προκαλσιτονίνη
Αμυλοειδές Α του ορού

Άλλα
Κυματομορφή μερικώς ενεργοποιημένου 
χρόνου θρομβοπλαστίνης
Φιμπρονεκτίνη

Μικροβιακά προϊόντα
Ενδοτοξίνη
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