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Σηνπο αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη ζην ΤΕΠ ,εηδηθόηεξα ζηελ αίζνπζα αλαδωνγόλεζεο θαη δηαζωιελώλνληαη ιόγω
ρακειήο θιίκαθαο Γιαζθώβεο GCS <8 ,ζε έδαθνο ΚΕΚ ή απηόκαηεο ελδνθξάληαο αηκνξξαγίαο, παξαηεξείηαη ζπρλά
ιεπθνθπηηάξωζε (ιεπθά αηκνζθαίξηα >12000) από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο εηζαγωγήο ηνπο.Τν θαηλόκελν απηό
εκθαλίδεηαη ζην πιαίζην ηεο ζπζηεκαηηθήο θιεγκνλώδνπο απάληεζεο (S.I.R.S) ,θαζώο θαη ιόγω ηεο ελεξγνπνίεζεο
ηωλ κηθξνγινηαθώλ θπηηάξωλ ηνπ ΚΝΣ.
Σθνπόο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα δνύκε ην ζπζρεηηζκό ηεο πξώηκεο ιεπθνθπηηάξωζεο κε ηελ έθβαζε ηνπ αζζελή
θαζώο θαη ηνλ πηζαλό ξόιν ηεο
ζηελ αλάπηπμε ηωλ ινηκώμεωλ ζηνπο βαξέωο πάζρνληεο αζζελείο κε θξαληνεγθεθαιηθή θάθωζε ή απηόκαηε
ελδνθξάληα αηκνξξαγία.
Σηελ κειέηε απηή εληάρζεθαλ 50 αζζελείο πνπ δηαθνκηζηήθαλ ζην ΤΕΠ θαη εηζήρζεζαλ ζηελ αίζνπζα αλαδωνγόλεζεο
ιόγω ρακειήο θιίκαθαο Γιαζθώβεο ( GCS <8) ζε έδαθνο ΚΕΚ ή απηόκαηεο ελδνθξάληαο αηκνξξαγίαο. Απ’απηνύο νη
31 ήηαλ άλδξεο θαη 19 γπλαίθεο κε κέζε ειηθία 50 ± 10 έηε. Από ηελ κειέηε εμαηξέζεθαλ νη πνιπηξαπκαηίεο, όζνη θαηά
ηελ εηζαγωγή ειάκβαλαλ ζεξαπεία κε θνξηηθνζηεξνεηδή θαη όζνη είραλ γλωζηή ελεξγή λενπιαζκαηηθή λόζν ή ινίκωμε.
Η κεζνδνινγία ε νπνία αθνινπζήζεθε ήηαλ ε εμήο:
Καηά ηελ εκέξα εηζαγωγήο ηνπο ειήθζεζαλ:Γεληθή αίκαηνο-ιεπθά-ηύπνο ιεπθώλ,γεληθή νύξωλ,αθηηλνγξαθία
ζώξαθνο,θαιιηέξγεηεο αίκαηνο-νύξωλ θαη αμνληθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ.
Καηά ηελ 7ε εκέξα ηεο λνζειείαο ηνπο ζηηο ΜΕΘ ή ζηελ αίζνπζα αλαδωνγόλεζεο,έγηλε θαηαγξαθή ηωλ ινηκώμεωλ πνπ
εκθάληζαλ.
Επίζεο θαηαγξάθεθε θαη ε ηειηθή έθβαζε ηωλ αζζελώλ απηώλ.

Αποηελέζμαηα
Από ηνπο 50 αζζελείο πνπ κειεηήζεθαλ νη 22 (πνζνζηό 44%) παξνπζίαζαλ ιεπθνθπηηάξωζε θαηά ηελ εηζαγωγή ηνπο
(κέζνο όξνο ιεπθώλ αηκνζθαηξίωλ 15.000) ελώ νη ππόινηπνη 28 αζζελείο (πνζνζηό 56%) είραλ θπζηνινγηθό αξηζκό
(κέζνο όξνο ιεπθώλ αηκνζθαηξίωλ 8.000).Ο ηύπνο ηωλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίωλ ζηνπο αζζελείο κε ιεπθνθπηηάξωζε ήηαλ
θαηά κέζν όξν: πνιπκνξθνπύξελα 85%,ιεκθνθύηηαξα 13%θαη κεγάια κνλνπύξελα 2%.
Από ηνπο 50 αζζελείο νη 39 θαηέιεμαλ ζηνλ ρώξν ηνπ ΤΕΠ θαη ε πιεηνλόηεηα απηώλ ζηε κνλάδα. Από ηνπο αζζελείο κε
πξώηκε ιεπθνθπηηαξώζε θαηέιεμαλ νη 20 (πνζνζηό 90,9%) ελώ από ηελ άιιε νκάδα θαηέιεμαλ νη 19 από ηνπο 28
αζζελείο (πνζνζηό 67,85%).
Οη ινηκώμεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ έβδνκε εκέξα λνζειείαο αθνξνύζαλ ην 46% ηωλ αζζελώλ (23) θαη ήηαλ θαηά
ζπρλόηεηα : πλεπκνλία 25%,νπξνινίκωμε 15%,κηθξνβηαηκηα 6%. Δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ αξηζκό ηωλ
ινηκώμεωλ κεηαμύ ηωλ δύν νκάδωλ. Από ην ζύλνιν ηωλ αζζελώλ πνπ εκθάληζαλ ινίκωμε νη 10 άλεθαλ ζηελ νκάδα ηεο
πξώηκεο ιεπθνθπηηάξωζεο ελώ νη 13 αζζελείο ζηελ νκάδα κε ηνλ θπζηνινγηθό αξηζκό ιεπθώλ θαηά ηελ εηζαγωγή.

Αζζελείο κε πξώηκε ιεπθνθπηηάξωζε είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό ρακειόηεξν επίπεδν επηβίωζεο (1,09 0,294) από όζνπο
δελ είραλ ιεπθνθπηηάξωζε (1,32 0,476), t(45) = -2,103, p = 0.041.

Δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ύπαξμεο ιεπθνθπηηάξωζεο θαη ηεο ύπαξμεο ινηκώμεωλ, t(48) =
0,067, p = 0.947.
Σσμπεράζμαηα
1) Η πξώηκε ιεπθνθπηηάξωζε κε νπδεηεξνθηιία θαίλεηαη λα απαληάηαη ζε ζεκαληηθό αξηζκό αζζελώλ κε ΚΕΚ θαη
απηόκαηεο ελδνθξάληεο αηκνξξαγίεο θαη πηζαλώο ζρεηίδεηαη κε ρακειόηεξα πνζνζηά επηβίωζεο.
2)Η αύμεζε ηωλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίωλ δελ θαίλεηαη λα πξνθπιάζζεη ή λα εκθαλίδεη θάπνηνπ είδνπο επίδξαζε έλαληη ηωλ
ινηκώμεωλ πνπ ζπρλά αλαπηύζζνληαη ζηνπο δηαζωιελωκέλνπο θαη βαξέωο πάζρνληεο αζζελείο.
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