
Λιποθςμία 

Αζζελήο σρξόο κε απώιεηα πιήξε ή κεξηθή ηεο ζπλεηδήζεσο 

ζπλήζσο κε ιεπηή εθίδξσζε,  

αλ δελ μαπιώζεη εκθαλίδεη επηδείλσζε ή θαη ζπαζκνύο 

Αηθλίδηα – παξνδηθή απώιεηα ζπλεηδήζεσο  

ζπλήζσο κε παξνδηθή ειάηησζε εγθεθαιηθήο αηκάησζεο 



-Να απνθιείζεη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο  

-Να δώζεη πξώηεο βνήζεηεο 

-Να απνθαζίζεη ελδερόκελε εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν 

Ο ηαηξόο πξέπεη: 



Ππώηερ βοήθειερ 

Σνπνζέηεζε αζζελνύο ζε ύπηηα ζέζε 

Υαιάξσζε θνιάξνπ 

Αλύςσζε πνδηώλ 

Ακολοςθούν 
Φειάθεζε ζθπγκνύ, κέηξεζε /min 

Aθξόαζε θαξδηάο  

Μέηξεζε ΑΠ 

Λνηπή θιηληθή εμέηαζε 

ΗΚΓ θιπ 



Ομύ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ 

Πλεπκνληθή εκβνιή 

Αλεύξπζκα δηαρσξηζηηθό  ανξηήο 

Καξδηαθόο επηπσκαηηζκόο 

Πλεπκνζώξαθαο ππό ηάζε 

Δλεξγόο εζσηεξηθή αηκνξξαγία 

Καθνήζεηο θαξδηαθέο αξξπζκίεο 

Έμσκήηξηα θύεζε 

Δκβνιή αέξνο 

Αλεύξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο (ξήμε) 

Υπαξαρλνεηδήο αηκνξξαγία 

Σνβαξά λνζήκαηα πξνο απνθιεηζκό 



Kαινεζέζηεξα αίηηα ιηπνζπκίαο 

Πεξηζηαζηαθέο ιηπνζπκίεο 

Παξαζπκπαζεηηθνηνλία 

Οξζνζηαηηθή ππόηαζε 

πλήζε ηα πξνεηδνπνηεηηθά ελνριήκαηα 
 αίζζεκα ζεξκόηεηαο ζην πξόζσπν 

 λαπηία 

 δάιε 

 αηκσδία θεθαιήο 

 εθίδξσζε 

  

Θέα αίκαηνο 

Έληνλε ζπγθίλεζε, θόβνο 

Παξαηεηακέλε νξζνζηαζία 

Θεξκό πεξηβάιινλ 

Τπνηαζηθά θάξκαθα 



Μεραληζκόο 

Δλεξγνπνίεζε αληαλαθιαζηηθνύ Bezold-Jarisch 

 Bξαδπθαξδία + Αγγεηνδηαζηνιή 

Γηέγεξζε β-ππνδνρέσλ ή απνθιεηζκό α-ππνδνρέσλ Ν 

(αγγεηνδηαζηνιή ζηνπο ζθειεηηθνύο κύο) 



Κιηληθή Δηθόλα 

Χρξόηεηα 

Απώιεηα ζπλείδεζεο 

Πηώζε ζην έδαθνο 

Φπρξά άθξα 

Αδύλακνο ή αςειάθεηνο ζθπγκόο 

Βξαδπθαξδία 

παζκνί παξνδηθνί, κεξηθέο θνξέο 



Αζζελείο πνπ πξέπεη λα λνζειεπηνύλ 

Άλσ ησλ 60 εηώλ 

Πξνζβνιή ζε ύπηηα ζέζε 

Πξνζβνιή ζε άζθεζε 

Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό αηθλίδηνπ ζαλάηνπ 

Παζνινγηθά επξήκαηα θαξδηάο 

Παζνινγηθό ΖΚΓ 



Σεκαζία έρνπλ 

Τξόπνο εηζβνιήο 

Θέζε ζώκαηνο θαηά ηελ έλαξμε 

Βάζνο απώιεηαο ζπλεηδήζεσο 

Γηάξθεηα επεηζνδίνπ 

Ταρύηεηα επαλόδνπ ζε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε 

Δκθάληζε κε ζπαζκνύο 



Δμθάνιζη με ζπαζμούρ 

ύλδξνκν Αdams-Stokes 

 

Eπηιεςία 

 

Ληπνζπκία κε παξακνλή ζε θάζηζκα 



Πξνζβνιή ζε ύπηηα ζέζεΚαξδηαθέο αξξπζκίεο 

Πξνεγεζέλ αίζζεκα παικώλΚαξδηαθέο αξξπζκίεο 

Πξνεγεζέληα ζπκπηώκαηα >10sec ζε όξζηα ζέζε 

Παξαζπκπαζεηηθνηνληθή ιηπνζπκία 



-Θσξαθηθό άιγνο 

-Οζθπαγία  

-Κεθαιαιγία 

  ζνβαξά ελδερόκελα 

Πξνεγεζέλ 



Πξνεγεζείζα δύζπλνηα ζπλεγνξεί γηα: 

 -Υπεξαεξηζκό (πζηεξηθέο θαηαζηάζεηο) 

 -Πλεπκνληθή εκβνιή 

 -Πλεπκνληθή ππέξηαζε 



ζε ύπηηα ζέζε ζπλεγνξεί: 

 ζνβαξό παζνινγηθό αίηην 

Λιποθςμία ειζβάλλοςζα με: 



κε δηαηαξαρέο όξαζεο, δπζαξζξία, δπζθαγία, 

ίιηγγν, αηαμία,αδπλακία κειώλ,  

ή ππαηζζεζία, πόλν ζην πξόζσπν 

Λιποθςμία ειζβάλλοςζα με: 

ζςνηγοπεί για 

αλεπάξθεηα ζπνλδπινβαζηθνύ ζπζηήκαηνο  

ή εκηθξαλία αξηεξηώλ βάζεσο θξαλίνπ 



Εάιε θαη λαπηία 30-60’’ κεηά αλόξζσζε ή βάδηζε 

ζπλεγνξεί γηα νξζνζηαηηθή ππόηαζε 

Αλεπαξθεηα απηνλόκνπ ΝΣ 

Υπνηαζηθά θάξκαθα 

Υπν-νγθαηκία 

Λιποθςμία ειζβάλλοςζα με: 



 κεηά ζηξνθή ή ππεξέθηαζε ηεο θεθαιήο  

 ή κε ζθηρηό θνιάξν 

  ζπλεγνξεί γηα ππεξεπαίζζεην θαξσηηδηθό θόιπν 

Λιποθςμία ειζβάλλοςζα με:   



ζηε δηάξθεηα ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο ζπλεγνξεί γηα 

ζνβαξή πάζεζε 

Λιποθςμία ειζβάλλοςζα με: 

-Τπεξηξνθηθή απνθξαθηηθή 

κπνθαξδηνπάζεηα 

-ηέλσζε ανξηηθήο βαιβίδαο 

-Μύμσκα θόιπνπ 

-Αλεπάξθεηα ζηεθαληαίσλ 

-Καθνήζε αξξπζκία 



Μεηά έληνλε ραξά ή ιύπε 

ζπλεγνξεί γηα παξαζπκπαζεηηθνηνλία 

Πξνζνρή όκσο κήπσο είλαη torsdasdes des pointes 

Λιποθςμία ειζβάλλοςζα με: 



Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ιηπνζπκηώλ 

Υπεπηποθική αποθπακηική μςοκαπδιοπάθεια 



Σε αζζελή κε βεκαηνδόηε 

Πηζαλόηεηα: πξόβιεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ 



Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ζπγθνπή 

•Μείσζε ελδαγγεηαθνύ όγθνπ 

 -έκεηνη 

 -δηάξξνηεο 

 -έληνλε εθίδξσζε 

 -ρξήζε δηνπξεηηθώλ 

•Απώιεηα αίκαηνο 

•Δπηλεθξηδηθή αλεπάξθεηα 

•Γπζαπηνλνκία 

 -Πξσηνπαζήο 

 -Γεπηεξνπάζήο 

•Φάξκαθα 

•Παξαηεηακέλε θαηάθιηζε 

 



Γεπηεξνπαζήο δπζαπηνλνκία 

•Γηαβεηηθή λεπξνπάζεηα 

•Φξόληνο αιθννιηζκόο 

•Ακπινείδσζε 

•Νόζνο ηνπ Πάξθηλζνλ 

•Πνιιαπιή θαηά πιάθαο ζθιήξπλζε 

•Guillain Barre 

•Shy Drager 



Φάξκαθα πξνδηαζέηνληα ιηπνζπκίεο 

•Αγγεηνδηαζηαιηηθά 

•Β-αλαζηνιείο ζπκπαζεηηθνύ 

•Ζξεκηζηηθά 

•Αληητζηακηληθά 

•Αληηεπηιεπηηθά 

•Γηνπξεηηθά 



ηνηρεία από θιηληθή εμέηαζε 

Γηαθνξά πηέζεσλ >20mmHg Α#Γ 

  Γηαρ.  Αλεύξπζκα ανξηήο ή ύλδξνκν ππνθινπήο ππνθιεηδίνπ αξη. 

Γηαθνξά πηέζεσλ >20mmHg άλσ θαη θάησ άθξσλ 

  Γηαρ.  Αλεύξπζκα ανξηήο 



ηνηρεία από θιηληθή εμέηαζε 

-Υακειόο θαη βξαδύο ηέλσζε ανξηηθήο βαιβίδαο ή  Η Τ.Α. Μπνθαξδηνπάζεηα 

-Παξάδνμνο Δπηπσκαηηζκόο ή Πλεπκνληθή Δκβνιή 

θπγκόο 



ηνηρεία από θιηληθή εμέηαζε 

Φπζήκαηα ζηνλ ηξάρειν 

  ηέλσζε θαξσηίδνο ή ζύλδξνκν ππνθινπήο ππνθιείδηαο αξηεξίαο 



-Δπηπσκαηηζκό 

-πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

-Πλεπκνληθή Δκβνιή 

-Κνιπνθνηιηαθό απνθιεηζκό (θύκαηα θαλνλίνπ) 

ηνηρεία από θιηληθή εμέηαζε 

Απμεκέλε θιεβηθή πίεζε ζπλεγνξεί: 



ηνηρεία από θιηληθή εμέηαζε 
Καξδηαθνί ηόλνη 

Βύζηνηεπηπσκαηηζκόο 

3νο ηόλνοΚαξδηαθή αλεπάξθεηα 

Έληνλνο β’ πλεπκνληθόο ηόλνοΠλεπκνληθή ππέξηαζε ή εκβνιή 

πζηνιηθό θύζεκα εμώζεζεοΑνξηηθή ζηέλσζε ή ππεξηξνθηθή κπνθαξδηνπάζεηα 

Γηαζηνιηθό θύζεκα ή Σumor plotΜύμσκα θόιπνπ 

Πνηθίιισλ θαξδηαθόο ηόλνοΘξόκβσζε ηερλεηήο βαιβίδαο 



Δμέηαζε θνηιηάο 

ηνηρεία από θιηληθή εμέηαζε 

θύδνπζα κάδα Αλεύξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο 

Απνπζία ζθπγκνύ ζηηο κεξηαίεο αξηεξίεοΓηαρσξηζηηθό αλεύξπζκα ανξηήο 

Γαθηπιηθή εμέηαζε από νξζό γηα αίκα+Μέιαηλα ή εληεξνξξαγία 



ηνηρεία από θιηληθή εμέηαζε 
Νεπξνινγηθή εμέηαζε 

Δηθόλα παξνδηθνύ ΑΔΔ 

Δηθόλα ΑΔΔ 

Πηώζε γσλίαο ζηόκαηνο 

Ηκηπάξεζε-εκηπιεγία 

Ηκηππαηζζεζία 

Γπζαξζξία 



Γηαγλσζηηθά ηεζη 

-Παξαθνινύζεζε θαξδηαθνύ ξπζκνύ 

-Αλώκαιν ΗΚΓ 

 Ιζραηκηθό κπνθάξδην 

 Πεξηθαξδίηηδα 

 Τπεξηξνθία αξηζηεξάο θνηιίαο 

 Πλεπκνληθή εκβνιή; 

 Κνιπνθνηιηαθνί απνθιεηζκνί 

 Κνιπηθή καξκαξπγή 

 ύλδξνκν καθξνύ QT 

 ύλδξνκν Brugada 

 Aξξπζκνγόλνο δπζπιαζία δεμηάο θνηιίαο 

πλέρεηα 



Γηαγλσζηηθά ηεζη πλέρεηα 

Ομπκεηξία 

 πγγελείο θαξδηνπάζεηεο θπαλσηηθνύ ηύπνπ 

 Πλεπκνληθή εκβνιή 

 Πλεπκνληθή ππέξηαζε 

Δμεηάζεηο αίκαηνο 

 Ηb/Hct 

 Νάηξην 

 Κάιην 

 Υνξηαθή γνλαδνηξνπίλε 

πλέρεηα 



Γηαγλσζηηθά ηεζη πλέρεηα 

Μάιαμε θαξσηηδηθνύ θόιπνπ πξνιηπνζπκία ή ιηπνζπκία 

  (ζύλδξνκν ππεξεπαίζζεηνπ θαξσηηδηθνύ θόιπνπ) 

Σεζη νξζνζηαηηθήο ππόηαζεο 

 Πηώζε ΑΠ >20-30 mmHg 

 Πηώζε ΓΑΠ >10-15 mmHg 

εκαληηθή πηώζε ΑΠ+ ζηαζεξόο θαξδ. Ρπζκόο Γπζαπηνλνκία 

εκαληηθή πηώζε ΑΠ+ ηαρπθαξδίαΜείσζε ελδαγγεηαθνύ όγθνπ 

Με ζεκαληηθή πηώζε ΑΠ + ζεκαληηθή ηαρπθαξδίαπλδξ. Οξζνζηαη. Σαρπθαξδίαο 

πλέρεηα 



ECHO θαξδίαο 
 Yπεξηξνθηθή κπνθαξδηνπάζεηα 

 Βαιβηδνπάζεηεο ανξηηθήο βαιβίδαο 

 Μύμσκα θόιπνπ 

 Σερλεηέο βαιβίδεο 

Γηαγλσζηηθά ηεζη πλέρεηα 



Άηνκα πνπ δελ απαηηείηαη  

επείγνπζα εηζαγσγή ηνπο ζηελ θιηληθή 

Αγγεηνθηλεηηθέο ιηπνζπκίεο 

Πεξηζηαζηαθέο ιηπνζπκίεο 

Οξζνζηαηηθέο ππνηάζεηο (θαξκαθεπηηθέο) 

Τζηεξηθά άηνκα κε πάζρνληα νξγαληθώο 



Πξέπεη λα εηζάγνληαη ζην Ννζνθνκείν 

πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

Κνηιηαθέο αξξπζκίεο 

Οπηζζνζηεξληθό άιγνο-ζηεθαληαίν επεηζόδην 

Βαιβηδνπάζεηα 

ΗΚΓ ελδείμεηο Ν, Αξξπζκίαο, Κ/Κ Απνθιεηζκνύ, απνθιεηζκό ζθέινπο 

Δπίζεο λα εηζάγνληαη 

Άηνκα άλσ ησλ 60 εηώλ 

Ιζηνξηθό θαξδηνπάζεηαο 

Οηθνγελεηαθό αλακλεζηηθό αηθληδίνπ ζαλάηνπ 

Γύζπλνηα κε ηελ θόπσζε  







ΚΩΜΑ ΚΑΙ ΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 Ταξινόμηζη βαπύηηηαρ κώμαηορ 

 
Σύγρπζε, δπλαηόηεηα αληίιεςεο έληνλσλ 

παξαγγεικάησλ 

Έιιεηςε ζπλείδεζεο, αληίδξαζε ζε 

αζζελή , επώδπλα εξεζίζκαηα 

Έιιεηςε ζπλείδεζεο, αληίδξαζε κόλν ζε 

ηζρπξά επώδπλα εξεζίζκαηα 

Έιιεηςε ζπλείδεζεο, θακηά αληίδξαζε ζε 

νπνηνδήπνηε εξέζηζκα 



 

Άλνηγκα καηηώλ 

- ηπραίν άλνηγκα καηηώλ 

- ζε ιεθηηθά εξεζίζκαηα 

- ζηνλ πόλν 

- θαλέλα άλνηγκα 

Λεθηηθέο αληηδξάζεηο 

- πξνζαλαηνιηζκέλνο 

- ζπγρπηηθόο 

- αηαίξηαζηεο ιέμεηο 

- αζπλάξηεηε νκηιία - ήρνη 

- θακκία αληίδξαζε 

Κηλεηηθέο αληηδξάζεηο 

- ππαθνύεη ζηα εξεζίζκαηα 

- εληνπίδεη ηνλ πόλν 

- απνζύξεηαη από ηνλ πόλν 

     - θάκπηεηαη ζηνλ πόλν (απνθινίσζε) 

     -εθηείλεηαη ζηνλ πόλν   

(απεγθεθαιηζκόο) 

     - θακκία αληίδξαζε 
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Κλίμακα Γλαζκώβηρ για εκηίμηζη   βαπύηηηαρ κώμαηορ 

- Έλα άξηζην επίπεδν ζπλείδεζεο 

ζπγθεληξώλεη 15 βαζκνύο 

- Σν ρείξηζην επίπεδν ζπλείδεζεο 

ζπγθεληξώλεη 3 βαζκνύο  



Δγκεθαλικέρ βλάβερ 

- Νεοπλάζμαηα 

-Αιμαηώμαηα 

-Έμθπακηα (θπομβώζειρ - εμβολέρ) 



 Α) Φαξκαθεπηηθά 

  1. Ηξεκηζηηθά - ππλσηηθά - λαξθσηηθά 

  2. Αληηθαηαζιηπηηθά 

  3. Αηζπιηθή αιθνόιε 

 Β. Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 

  1. Τπνμία θαη κεηα-ππνμηθή εγθεθαινπάζεηα 

  2. Τπεξθαπλία 

Μεηαβολικά - Φαπμακεςηικά και λοιμώδη αίηια  



Γ. Υπνγιπθαηκία 

Γ. Γηαβεηηθή θεηνμέσζε 

Δ. Υπεξσζκσηηθό κε θεηνληθό ππεξγιπθαηκηθό θώκα 

Ε. Γαιαθηηθή νμέσζε -Shock θαηαζηάζεηο 

Ζ. Οπξαηκηθή εγθεθαινπάζεηα 

Θ. Ζπαηηθή εγθεθαινπάζεηα 

Η. Λνηκώμεηο ΚΜΣ 

 κεληγγίηηδα, 

 εγθεθαιίηηδα,  

 απόζηεκα εγθεθάινπ 



3. Λνηπά αίηηα 

Α. Τπαξαρλνεηδήο αηκνξξαγία 

Β. Μεηαεπηιεπηηθόο ύπλνο 

Γ. Φπρνγελήο κε απαληεηηθόηεηα 



Αλαπλνή.  

πρλόηεηα, βάζνο, ηύπνο αλαπλνήο (ππόπλνηα, ππέξπλνηα, αλαπλνή Kussmaul, Cheyne-Stokes, Biot). 

Καξδηαθόο ξπζκόο.  

Σαρπθαξδία, βξαδπθαξδία, Γηαηαξαρέο ηνπ ξπζκνύ. 

Αξηεξηαθή πίεζε. 

 Πνιύ πςειή ζε εγθεθαιηθέο αηκνξξαγίεο, ρακειή ζηα θώκαηα κε αθπδάησζε. 

ηξηρνεηδηθή θπθινθνξία (βξαδεία ζηνλ αζζελή κε θαηαπιεμία - Shock), θπάλσζε. 

Θεξκνθξαζία  

(καζράιεο θαη νξζνύ, κεγάιε δηαθνξά ζπλεγνξεί γηα ινηκώδε θαηαπιεμία). 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ Δ ΚΩΜΑ 



Έιεγρνο δηνύξεζεο. 
 Οιηγνπξία - αλνπξία επί θαηαπιεμίαο. 

Θέζε ζώκαηνο  

(νπηζζόηνλνο ζε κεληγγίηηδα θαη ππαξαρλνεηδή αηκνξξαγία, ζηξνθή θεθαιήο 

ζε εκηπιεγία). 

Νεπξνινγηθή εμέηαζε  

εκείν Babinski, ζεκεία Kerning & Brudzinski,  

ηελόληηα θαη δεξκαηηθά αληαλαθιαζηηθά,  

αληίιεςε πόλνπ,  

θόξεο νθζαικώλ. 

νη θόξεο ζηα κεηαβνιηθά θώκαηα δηαηεξνύλ ηελ ηθαλόηεηα αληίδξαζεο ζε ηζρπξό θσο. 



 Απαπαίηηηα απσικά επγαζηηπιακά 

 
Δπείγνληα Με επείγνληα 

Γιπθόδε αίκαηνο 

Na, K 

Ca 

Οπξία 

pH θαη αέξηα αίκαηνο 

Οζθπνλσηηαία 

παξαθέληεζε 

Ομόλε πιάζκαηνο 

Ζπαηηθέο εμεηάζεηο 

Μέηξεζε επηπέδσλ θαξκάθσλ ζην 

αίκα 

Καιιηέξγεηα αίκαηνο, νύξσλ 

Καιιηέξγεηα Δ.Ν.Υ. 

Πεθηηθόο κεραληζκόο 

(Αηκνπεηάιηα, ηλσδνγόλν, 

πξντόληα δηαζπάζεσο ηλσδνγόλνπ, 

δηκεξή) 

CT SCAN  

H.E.G. 



ΖΜΔΗΑ ΠΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΕΟΤΝ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΩΜΑΣΑ  

ΥΡΖΗΜΑ ΓΗΑ ΔΓΚΑΗΡΖ ΓΗΑΓΝΩΖ 

Πςπεηόρ: εςαηκία, κεληγγίηηδα, εγθεθαιίηηδα, κεηαεπηιεπηηθή θαηάζηαζε, 

κηθξνβηαθή ελδνθαξδίηηδα, δειεηεξίαζε κε ζθνπνιακίλε θαη κεγάιε ειηθία ζε 

εκπύξεηα λνζήκαηα. 

 

Τποθεπμία: Μπμνίδεκα, ππνγιπθαηκία, θαξκαθεπηηθέο δειεηεξηάζεηο, έκθξαθηα 

εγθεθαιηθνύ ζηειέρνπο, θαηαπιεμία. 

 



ημεία ηπαύμαηορ: Αηκαηώκαηα 

ππνζθιεξίδηα, επηζθιεξίδηα ή 

παξεγρπκαηηθά, δηάζεηζε. 

 

Τπόηαζη: Λαζξαία αηκνξξαγία, ζεπηηθό 

Shock, ππννγθαηκία, θάκςε αξηζηεξάο 

θνηιίαο, δειεηεξίαζε κε θαηαζηαιηηθά 

θάξκαθα. 

 

Σασςκαπδία > 180ζθ./min ή 

Βπαδςκαπδία < 40ζθ./min: έλδεημε 

θαξδηαθήο λόζνπ. 

Αππςθμίερ: Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, 

δειεηεξίαζε κε ηξηθπθιηθά 

αληηθαηαζιηπηηθά. 



Τπεπαεπιζμόρ:  

Γηαβεηηθή θεηνμέσζε,  

νπξαηκία,  

γαιαθηηθή νμέσζε,  

επαηηθό θώκα,  

δειεηεξίαζε κε ζαιηθπιηθά,  

δειεηεξίαζε κε νηλόπλεπκα. 

 

Τποαεπιζμόρ: 

 Μπμνηδεκαηηθό θώκα,  

αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα,  

δειεηεξίαζε κε νπηνύρα ή θαηαζηαιηηθά θάξκαθα,  

βιάβε (αηκνξξαγία ή έκθξαθην) ζην θαηώηεξν ηκήκα ηνπ ζηειέρνπο ηνπ εγθεθάινπ, 

δειεηεξίαζε κε νηλόπλεπκα. 

 



 

Πεηέσειερ:  

Μεληγγίηηδα, 

 ζξνκβσηηθή ζξνκβνπεληθή πνξθύξα,  

κηθξνβηαθή ελδνθαξδίηηδα. 

 

Ίκηεπορ - αζθίηεο: Ηπαηηθό θώκα. 

 

Δπςθποκύανο δέπμα:  

Γειεηεξίαζε κε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

Αςσενική δςζκαμτία: Μεληγγίηηδα, 

ππαξαρλνεηδήο αηκνξξαγία. 



Γιαβηηική κεηοξέυζη:  

Τπέξπλνηα, αθπδάησε, απόπλνηα νμόλεο , πνιπνπξία, ηαρπθαξδία, ππόηαζε, 

έκεηνη, θνηιηαθά άιγε. 

Τπεπυζμυηικό μη κεηονικό ςπεπγλςκαιμικό κώμα:  

Μεγάιε αθπδάησζε, λεπξνινγηθή ζπκπησκαηνινγία πνπ κηκείηαη εγθεθαιηθό 

επεηζόδην ή επηιεςία. 

Γαλακηική οξέυζη: Αλνξεμία, λαπηία, έκεηνη, stupor. 

Ζπαηικό κώμα:  

εκεία επαηηθήο λόζνπ (ζηίγκαηα), επαηνκεγαιία, αζθίηεο, ίθηεξνο, πξντνύζα 

δηαηαξαρή ζπλεηδήζεσο, δηεγέξζεηο ή απάζεηα, βσκνινρίεο, κπνθινλίεο, 

πηεξπγνεηδήο ηξόκνο ρεηξώλ. 

Οςπαιμικό κώμα:  

Αλαηκία, σρξνθίηξηλν ρξώκα, απόπλνηα ακκσλίαο, ππέξηαζε, νιηγνπξία, 

κπνθινλίεο, πηεξπγνεηδήο ηξόκνο, θαηάξγεζε επηγνλαηηδηθώλ αληαλαθιάζεσλ, 

ζπρλά ζπλππάξρεη πεξηθαξδίηηδα θαη αηκνξξαγηθή δηάζεζε. 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΩΝ ΚΩΜΑΣΩΝ 

ΣΖΝ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ 



Τπογλςκαιμικό κώμα:  

πλήζσο ζε δηαβεηηθνύο ππό ζεξαπεία κε ηλζνπιίλε ή ζνπιθνλπινπξίεο. 

Χρξόηεηα, εθίδξσζε, ηαρπθαξδία, κέηξηα ππέξηαζε, δηεγέξζεηο ή θαη γεληθεπκέλνη 

επηιεπηνεηδείο ζπαζκνί, ζεκείν Babinski άκθσ, κπδξίαζε, ηειηθά κύζε. 

Τπνρσξεί κε I.V. ρνξήγεζε 15-20g γιπθόδεο. 

Μςξοιδημαηικό κώμα:  

Βξαδπθαξδία, ππόπλνηα, ππνζεξκία, ζεκεία πξσηνπαζνύο λνζήκαηνο 

(κπμνίδεκα). 

Δπινεθπιδική κπίζη:  

πλήζσο δηαηεξείηαη ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ζπλεηδήζεσο. Υαξαθηεξίδεηαη από 

ππόηαζε, εκεηνύο, δηάξξνηεο, αθπδάησζε, κειάγρξσζε, ππνλαηξηαηκία, 

ππεξθαιηαηκία, ππνγιπθαηκηθέο ηηκέο ζαθράξνπ αίκαηνο. Κνηιηαθά άιγε θαη ππξεηόο 

ππάξρνπλ ζπρλά θαη δεκηνπξγνύλ δηαθνξνδηαγλσζηηθό πξόβιεκα από 

ρεηξνπξγηθέο παζήζεηο. 



Οξεία δηληηηπίαζη από οινόπνεςμα: 

 Η δηάγλσζε γίλεηαη από ηελ απόπλνηα θαη ρξήζε νηλνπλεύκαηνο ζην ηζηνξηθό. 

Πξνζνρή όκσο γηαηί κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ζπλππάξρεη θξαληνεγθεθαιηθή 

θάθσζε. 

Τπεπκαπνία:  

Αζζελείο κε βαξηά αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα εκθαλίδνπλ θπάλσζε, ππόπλνηα, 

ζπγρπηηθή θαηάζηαζε, πηεξπγνεηδή ηξόκν.  ρνξήγεζε Ο2 επηδεηλώλεη ηελ 

θαηάζηαζε, γηαηί λαξθώλεη ην αλαπλεπζηηθό θέληξν. 

Τπεπαζβεζηιαιμία:  

Η ππεξαζβεζηηαηκηθή εγθεθαινπάζεηα παξαηεξείηαη όηαλ ην αζβέζηην ζην πιάζκα 

απμεζεί άλσ ησλ 18mg/dl. Ο αζζελήο έρεη πνιπνπξία, αθπδάησζε, ζόισζε, 

ππέξηαζε, δπζθνηιηόηεηα, εκεηνύο. Πξνθαιείηαη ζπλήζσο από γεληθεπκέλεο νζηηθέο 

κεηαζηάζεηο λενπιάζκαηνο ηνπ καζηνύ ή ηνπ πξνζηάηε, ζπαληόηεξα από 

πξσηνπαζή ππεξπαξαζπξενεηδηζκό. 



Φαπμακεςηική δηληηηπίαζη:  

πλήζσο ππάξρεη ππόπλνηα, ππλειία, ππνζεξκία, ηαρπθαξδία, βξαδπθαξδία ή άιιεο 

δηαηαξαρέο ηνπ ξπζκνύ.  

Από θαηαζηαιηηθά θαη βαξβηηνπξηθά ππάξρεη θίλδπλνο αλαπλεπζηηθή αλαθνπήο,  

από ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά ππάξρεη θίλδπλνο αξξπζκηώλ. 

 

 Η  θαξκαθεπηηθή δειεηεξίαζε είλαη κηα πνιύ πηζαλή δηάγλσζε επί λεαξώλ κε 

δηαηαξαρή ζπλεηδήζεσο, θαζώο θαη επί αηόκσλ κε ηζηνξηθό θαηάζιηςεο. 

 

 



Μηνιγγίηιδα: 

Ππξεηόο, ζρεηηθή βξαδπθαξδία, απηόκαηνη έκεηνη, απρεληθνί δπζθακςία, ζεηηθά 

ζεκεία Kerning & Brudzinski, ελδερνκέλσο πνξθπξηθό εμάλζεκα θαη ππόηαζε. 

 

Δγκεθαλίηιδα:  

Ππξεηόο, πξντνύζα εηζβνιή θώκαηνο, ζεκεία δηάρπηεο εγθεθαιηθήο βιάβεο, 

έιιεηςε κεληγγηηηδηθώλ ζεκείσλ. Ιζηνξηθό πξόζθαηνπ εκβνιηαζκνύ, ηιαξάο, 

αλεκνβινγηάο, εκππξέηνπ ηώζεσο. 



Τπεπηαζική εγθεθαινπάζεηα: Ύπαξμε ππέξηαζεο κε δηαζηνιηθή πίεζε άλσ ησλ 

130mmHg, θεθαιαιγία, έκεηνη, ζπγρπηηθή θαηάζηαζε, νίδεκα νπηηθήο ζειήο θαη 

επξήκαηα ππεξηαζηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο. 

 

Αποπληκηικό κώμα: Μπνξεί λα έρεη ηελ εηθόλα βαξηάο εκηπιεγίαο (εηεξόπιεπξε 

παξάιπζε θαη ζεκείν Babinski) ή ππαξαρλνεηδνύο αηκνξξαγίαο (κεληγγηηηδηθό ζύλδξνκν 

ζε έδαθνο ζπλήζσο ππέξηαζεο) ή βαξηάο εγθεθαιηθήο αηκνξξαγίαο κε εκηπιεγία ή θαη 

ηεηξαπιεγία. Οη αζζελείο έρνπλ βαζύηεξν θώκα, εθόζνλ εκθαλίδνπλ θαη ππεξππξεμία. 

 



Γιαπίζηυζη θανάηος:  

Ο ζάλαηνο δηαπηζηώλεηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο κε ηε δηαπίζησζε  

-έιιεηςεο θαξδηαθώλ ζπζηνιώλ (έιιεηςε ζθπγκνύ, απνπζία θαξδηαθώλ 

ηόλσλ, παύια ζην ΗΚΓ),  

-θνξώλ νθζαικώλ πνπ δελ αληηδξνύλ ζην θσο,  

-αληαλαθιαζηηθνύ επηπεθπθόησλ αξλεηηθνύ,  

παύζεο ηεο αλαπλνήο.  

 

Δηδηθό ζέκα πξνθύπηεη ζε αζζελείο δηαζσιελσκέλνπο πνπ είλαη ππνςήθηνη 

δόηεο νξγάλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ν εγθεθαιηθόο ζάλαηνο. 


