
Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς 
με πνευμονική νόσο

4.1  Ιατρικό ιστορικό και κλινική εξέταση του αναπνευστικού συστήματος

▸ Το ιατρικό ιστορικό θα πρέπει να είναι λεπτομερές και χρονολογικά δομημένο. Απαιτούνται ακριβείς πληρο-
φορίες σχετικά με τις καπνισματικές συνήθειες, το επαγγελματικό ιστορικό, πρόσφατα ταξίδια σε ενδημικές
περιοχές μεταδοτικών νοσημάτων, το οικιακό  περιβάλλον, τα χόμπι, το ιστορικό άλλων νοσημάτων, καθώς
και τη λήψη φαρμάκων. 

▸ Η κλινική εξέταση του αναπνευστικού συστήματος περιλαμβάνει την επισκόπηση, την ψηλάφηση, την εκτίμηση
των αναπνευστικών δονήσεων, την επίκρουση και την ακρόαση.

▸ Σημεία βαρύτητας μιας αναπνευστικής νόσου αποτελούν η ταχύπνοια, η κυάνωση, η ασύγχρονη αναπνοή και
η χρήση επικουρικών αναπνευστικών μυών.

▸ Σημεία χρονιότητας μιας αναπνευστικής νόσου είναι: ο βαρελοειδής θώρακας, η μυϊκή καχεξία, η πληκτροδακτυλία,
καθώς και η αναπνοή με μισόκλειστα χείλη.

4.2  Παλμική οξυμετρία και εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης

▸ Η παλμική οξυμετρία παρέχει μια απλή, μη επεμβατική εκτίμηση της αρτηριακής οξυγόνωσης μέσω του κορεσμού
της αιμοσφαιρίνης (SaO2 %) σε μεγάλη ποικιλία κλινικών περιπτώσεων.

▸ Η παλμική οξυμετρία δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια του αερισμού (πιθανή υπερκαπνία).
Είναι ανακριβής δείκτης οξυγόνωσης παρουσία δηλητηρίασης με μονοξείδιο του άνθρακα ή σε μεθαιμοσφαι-
ριναιμία, όπου οι τιμές κορεσμού αρτηριακού οξυγόνου υπερεκτιμώνται. Η ανάλυση αρτηριακού αέριου αίματος
είναι το gold standard σε αυτές τις περιπτώσεις.

▸ Ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης (SaO2 %) εκφράζει το ποσοστό των ερυθρών αιμοσφαιρίων των οποίων η αιμο-
σφαιρίνη συνδέεται με οξυγόνο, δεν μετρά ποσότητα οξυγόνου στο πλάσμα. 

▸ Η δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών αξιολογεί τη συνολική και ολοκληρωμένη ανταπόκριση όλων των συστημάτων
που εμπλέκονται κατά τη διάρκεια της άσκησης, όπως το αναπνευστικό, το κυκλοφορικό και το νευρομυϊκό. Ω-
στόσο δεν παρέχει τόσο συγκεκριμένα στοιχεία, όπως η καρδιοπνευμονική δοκιμασία άσκησης. 

4.3  Απεικονιστικές μέθοδοι εκτίμησης του αναπνευστικού συστήματος

▸ Αν και η ακτινογραφία θώρακα είναι η πιο συχνά εφαρμοζόμενη μέθοδος εκτίμησης της αναπνευστικής λειτουρ-
γίας, τείνει να αντικατασταθεί από την ψηφιακή τεχνική αλλά και την αξονική τομογραφία θώρακα. 

▸ Η υψηλής ευκρίνειας αξονική τομογραφία θώρακα είναι πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο εκτίμησης των διαμέσων
πνευμονοπαθειών. 

▸ Η χρήση ειδικού πρωτοκόλλου εκτίμησης της πνευμονικής κυκλοφορίας χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο
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στη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής και τείνει να αντικαταστήσει το σπινθηρογράφημα αερισμού/αιμάτωσης,
που πλέον χρησιμοποιείται κυρίως για ανίχνευση περιφερικών πνευμονικών εμβολών.  

4.4  Διαθωρακικό υπερηχογράφημα

▸ Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται: στη θωρακοκέντηση υπεζωκοτικού υγρού, στον καθορισμό
της θέσης εισόδου ενός παροχετευτικού θωρακικού σωλήνα, πριν από τη θωρακοσκόπηση υπό τοπική αναισθησία
(ιδιαίτερα σε εγκυστωμένες συλλογές) και για τη λήψη βιοψιών από υπεζωκοτικές βλάβες, μάζες του θωρακικού
τοιχώματος ή εφαπτόμενες σε αυτό.

4.5  Διαγνωστική και επεμβατική βρογχοσκόπηση  

▸ Η βρογχοσκόπηση αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό και θεραπευτικό εργαλείο σε διάφορες παθήσεις του αναπνευ-
στικού, όπως είναι οι διάμεσες πνευμονοπάθειες, ο καρκίνος του πνεύμονα και οι λοιμώξεις. Αποτελεί μια ασφαλή
μέθοδο με ελάχιστες επιπλοκές, όταν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα και εκτελείται από έμπειρο βρογχοσκόπο.

▸ Το πεδίο εφαρμογής της βρογχοσκόπησης συνεχώς διευρύνεται με νέες μεθόδους, όπως είναι η βρογχοσκοπική
μείωση πνευμονικού όγκου και η βρογχική θερμοπλαστική.

4.6  Θωρακοσκόπηση

▸ Βασικές ενδείξεις της θωρακοσκόπησης υπό τοπική αναισθησία είναι: η διαγνωστική προσπέλαση εξιδρωματικής υπε-
ζωκοτικής συλλογής, η διενέργεια πλευρόδεσης για την αντιμετώπιση κακοήθους συλλογής ή πνευμοθώρακα και η α-
ντιμετώπιση επιπλεγμένης παραπνευμονικής συλλογής, εφόσον έχει αποτύχει η παροχέτευση μέσω θωρακοσωλήνα.

4.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστημα α-
ποτελούν τα δύο ζωτικής σημασίας συστήματα του
ανθρώπινου οργανισμού που συνεργαζόμενα αρ-
μονικά οδηγούν στη μεταφορά του οξυγόνου από
την ατμόσφαιρα προς τα κύτταρα και στην ταυτό-
χρονη αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα. Τα νο-
σήματα του αναπνευστικού έχουν ιδιαίτερη σημασία,
καθώς τέσσερα από αυτά (χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, φυματίωση, καρκίνος πνεύμονα
και λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού) συ-
γκαταλέγονται στα δέκα συχνότερα αίτια θανάτου
παγκοσμίως. Τα επιδημιολογικά δεδομένα αποδει-
κνύουν τη σημασία και τον μελλοντικό ρόλο που θα
παίξουν τα αναπνευστικά νοσήματα στα εθνικά συ-
στήματα υγείας. 

4.1.2 ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ποικιλία των διαθέσιμων εργαστηριακών και απει-
κονιστικών εξετάσεων, αν και απαραίτητη τις περισ-
σότερες φορές για να τεθεί οριστικά η διάγνωση, δεν
μπορεί σε καμιά περίπτωση να αντικαταστήσει ένα

λεπτομερές και χρονολογικά δομημένο ιατρικό ιστο-
ρικό, το οποίο αποτελεί την αρχική προσέγγιση και
τη βάση της διαγνωστικής προσπέλασης του ασθε-
νούς.

Το ιστορικό καπνίσματος (ηλικία έναρξης και δια-
κοπής, ποσότητα τσιγάρων ημερησίως, άλλα είδη
καπνού), το επαγγελματικό ιστορικό (τοξικά αέρια,
έκθεση σε καπνούς ή αναθυμιάσεις, επαγγελματικές
πνευμονοπάθειες), το οικιακό περιβάλλον (χρήση
κλιματιστικού, σάουνας ή υγραντήρα), τα χόμπι (χρώ-
ματα, διαλύτες, αμμοβολή, κατοικίδια ζώα, περιστέ-
ρια, εξερεύνηση σπηλαίων) και τα πρόσφατα ταξίδια
σε ενδημικές περιοχές συγκεκριμένων λοιμωδών νο-
σημάτων (ο κρυπτόκοκκος στις νοτιοδυτικές πολι-
τείες των ΗΠΑ, η ιστοπλάσμωση στις νότιες και με-
σοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, η βλαστομύκωση στη
Νότια Αμερική) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά
τη διαδικασία της διαφορικής διάγνωσης.

Το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς με αναπνευ-
στικά συμπτώματα θα πρέπει να περιλαμβάνει λε-
πτομερώς όλα τα προηγούμενα νοσήματα και την
τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή. Όλα τα νοσήματα
του συνδετικού ιστού προσβάλλουν το αναπνευστι-
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κό σύστημα σε πολλαπλά επίπεδα (διάμεσος ιστός,
αεραγωγοί, υπεζωκότας, πνευμονική κυκλοφορία,
αναπνευστικοί μύες). Η συστηματική σκλήρυνση
(σκληρόδερμα) είναι δυνατό να οδηγήσει σε πνευ-
μονική ίνωση, πνευμονική υπέρταση, καθώς και σε
εισροφήσεις λόγω αχαλασίας οισοφάγου. Τα ανοσο-
κατασταλτικά και χημειοθεραπευτικά φάρμακα, κα-
θώς και η λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανο-
σοανεπάρκειας (HIV), αυξάνουν σημαντικά τον κίν-
δυνο για ευκαιριακές λοιμώξεις. Οι ανοσοανεπάρ-
κειες προδιαθέτουν για βρογχεκτασίες και για βρογ-
χιολίτιδα. Οι χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών παρου-
σιάζουν συχνά ενδοκαρδίτιδα των δεξιών καρδιακών
κοιλοτήτων με επακόλουθη πρόκληση σηπτικών
πνευμονικών εμβόλων/εμφράκτων. 

Αρκετά φαρμακευτικά σκευάσματα είναι δυνατό
να προκαλέσουν τοξικότητα στο αναπνευστικό
(φαρμακευτικές πνευμονοπάθειες) όπως: η μπλεο-
μυκίνη, η μεθοτρεξάτη, η αμιωδαρόνη, η νιτροφου-
ραντοΐνη, η ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο του
πνεύμονα κ.ά. Οι β-ανταγωνιστές χορηγούμενοι σε
ασθενή με βρογχικό άσθμα είναι δυνατό να προκα-
λέσουν βρογχόσπασμο. Τέλος, το οικογενειακό ιστο-
ρικό είναι απαραίτητο σε κληρονομούμενες ανα-
πνευστικές παθήσεις (π.χ. κυστική ίνωση, έλλειψη
α1-αντιθρυψίνης, κληρονομική αιμορραγική τηλαγ-
γειεκτασία), καθώς κρίνεται σκόπιμη η γενετική συμ-
βουλή για μελλοντική εγκυμοσύνη. Σε ορισμένα α-
ναπνευστικά νοσήματα υπάρχει συσχέτιση με το οι-
κογενειακό ιστορικό (π.χ. βρογχικό άσθμα, καρκίνος
πνεύμονα) χωρίς όμως καθορισμένο τρόπο κληρο-
νομικότητας.       

4.1.3 ΟΔΗΓΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΣΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ

Οι ακόλουθες τοπογραφικές θέσεις στον θώρακα
χρησιμοποιούνται ως οδηγά σημεία προκειμένου να
περιγράψουμε τα ευρήματα της φυσικής εξέτασης
και να πραγματοποιήσουμε ιατρικές παρεμβάσεις
(π.χ. διαγνωστική θωρακοκέντηση, τοποθέτηση θω-
ρακοσωλήνα, διενέργεια τραχειοστομίας, Εικ. 4.1):

α) Η σφαγιτιδική εντομή. Αποτελεί το ανώτερο
όριο της λαβής του στέρνου. Όπισθέν της ψηλαφώ-
νται τα ανώτερα ημικρίκια της τραχείας, καθώς και
η κρικοθυρεοειδική μεμβράνη.

β) Η συνάρθρωση λαβής και σώματος του στέρ-
νου (Λουδοβίκειος γωνία). Πρόκειται για ορατή και
ψηλαφητή γωνίωση του στέρνου στο σημείο που η
2η πλευρά αρθρώνεται με το στέρνο. Μπορούμε να
μετρήσουμε τις πλευρές και τα μεσοπλεύρια διαστή-

ματα χρησιμοποιώντας τη θέση αυτή ως αναφορά.
Η αρίθμηση κάθε μεσοπλεύριου διαστήματος βασί-
ζεται στην υπερκείμενη πλευρά του.

γ) Οι θηλές των μαστών. Στους άνδρες βρίσκο-
νται περίπου στη μεσοκλειδική γραμμή, στο ύψος
του 4ου-5ου μεσοπλεύριου διαστήματος. Αντίθετα,
στις γυναίκες η θέση των θηλών δεν είναι σταθερή
λόγω διαφοράς μεγέθους στον μαζικό αδένα. 

δ) Πλευρική γωνία. Είναι η γωνία που σχηματίζε-
ται από τη σύνδεση των χόνδρων των κατώτερων
πλευρών με το στέρνο. Είναι συνήθως μικρότερη από
90ο.

ε) Οι ακανθώδεις αποφύσεις των σπονδύλων.
Η πιο προέχουσα (συνήθως ζητάμε από τον ασθενή
να κάμψει την κεφαλή προς τα εμπρός) είναι αυτή
του Α7 σπονδύλου. Αν υπάρχουν δύο προέχουσες α-
ποφύσεις, τότε η κατώτερη είναι του Θ1 σπονδύλου.

στ) Οι κλείδες.  (Εικ. 4.1) 

4.1.4 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

Πριν από την ευρεία χρήση της ακτινογραφίας θώ-
ρακα, η φυσική εξέταση με το ιατρικό ιστορικό έπαι-
ζαν καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση των πνευμονι-
κών νοσημάτων. Μολονότι η ανακάλυψη της ακτι-
νογραφίας θώρακα και πολύ περισσότερο οι σύγ-
χρονες απεικονιστικές μέθοδοι επισκίασαν τη σημα-
σία της κλινικής εξέτασης, εντούτοις αυτή εξακολου-
θεί να παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της διαγνω-
στικής προσπέλασης του ασθενούς.     

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Η επισκόπηση αποτελεί το αρχικό βήμα της κλινικής
εξέτασης. Εκτιμώνται η όψη, η διανοητική κατάστα-
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ση, η θέση και η στάση του σώματος, η έκφραση του
προσώπου, ο τύπος της αναπνοής, η άρθρωση του
λόγου, η όψη και το χρώμα δέρματος, το σχήμα και
η διαμόρφωση του θώρακα. Η κυάνωση υποδηλώνει
σοβαρού βαθμού αναπνευστική ανεπάρκεια απει-
λητική για τη ζωή, η απίσχναση μπορεί να παρατη-
ρηθεί σε ασθενή με εμφύσημα ή με καρκίνο του
πνεύμονα, ενώ η νοσογόνος παχυσαρκία σχετίζεται
με το σύνδρομο παχυσαρκίας-υποαερισμού. 

Πληκτροδακτυλία (clubbing) ονομάζεται η  ανώ-
δυνη διόγκωση των ονυχοφόρων φαλάγγων των δα-
κτύλων των άνω και κάτω άκρων λόγω εναπόθεσης
νεόπλαστου συνδετικού ιστού, που συνοδεύονται α-
πό αύξηση της καμπυλότητας των ονύχων, εξαφάνι-
ση της γωνίας μεταξύ της ονυχοφόρου και της 2ης
φάλαγγας. Σε χρόνιες παθήσεις μπορεί να συνδυα-
στεί με υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια που χαρα-
κτηρίζεται διόγκωση, θερμότητα και ευαισθησία των
ιστών που καλύπτουν τα άκρα των μακρών οστών.
Τα συνήθη αίτια πληκτροδακτυλίας αναφέρονται
στον πίνακα 4.1. Χαρακτηριστικό εξάνθημα (π.χ. πε-
τεχειώδες εξάνθημα σε αγγειίτιδα, οζώδες ή πολύ-
μορφο ερύθημα σε σαρκοείδωση, δερματική νευρι-
νωμάτωση σε ασθενή με παρασπονδυλική μάζα)
μπορεί να μας κατευθύνει προς την ορθή διάγνωση
ενός συστηματικού νοσήματος με πνευμονική συμ-
μετοχή. (Πίν. 4.1)

Η διέγερση ή η σύγχυση μπορεί να οφείλεται σε
οξεία υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια, σε ε-
γκεφαλικές μεταστάσεις από καρκίνο του πνεύμονα
ή σε σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρη-
τικής ορμόνης και βαριά υπονατριαιμία στα πλαίσια
της ίδιας νόσου. Ο πτερυγοειδής τρόμος απαντάται
σε πολλές μεταβολικές παθήσεις (ηπατικό κώμα, χρό-
νια νεφρική ανεπάρκεια), αλλά και σε υπερκαπνική
αναπνευστική ανεπάρκεια. Σύνδρομο Horner (μύση,
ενόφθαλμος, πτώση άνω βλεφάρου, ανιδρωσία και
αγγειοδιαστολή της σύστοιχης πλευράς του προσώ-

που) μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της διήθησης
των σύστοιχων αυχενικών συμπαθητικών γαγγλίων
από καρκίνο του πνεύμονα. Η πλειοψηφία (περίπου
80%) των ασθενών με σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας
(οίδημα κεφαλής και άνω άκρων, διόγκωση σφαγι-
τίδων και επίφλεβο στο θωρακικό τοίχωμα) πάσχει
από καρκίνο του πνεύμονα (πίεση της άνω κοίλης
φλέβας από την ίδια τη μάζα ή από παρατραχειακό
block λεμφαδένων).    

H επισκόπηση του αναπνευστικού συστήματος
περιλαμβάνει: την παρατήρηση της αναπνοής (συ-
χνότητα, τύπος), του δέρματος (π.χ. προηγηθείσα
θωρακοτομή ή τραύμα), του θωρακικού κλωβού
(σχήμα, συμμετρία και διαμόρφωση του θώρακα),
των μαστών και του τραχήλου (θέση τραχείας, διό-
γκωση φλεβών ή λεμφαδένων). 

Βασικά παθολογικά σημεία κατά την επισκόπηση
του αναπνευστικού αποτελούν: 

1. Ταχύπνοια. Αριθμός αναπνοών > 20/min. Πα-
ρατηρείται σε σωματική άσκηση, αγχώδη διαταραχή,
πυρετό, θωρακικό ή κοιλιακό άλγος, παθολογικές κα-
ταστάσεις που συνοδεύονται από υποξυγοναιμία
(π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια, παρόξυνση άσθματος ή
ΧΑΠ, πνευμονική εμβολή, πνευμονική ίνωση). 

2. Βραδύπνοια. Αριθμός αναπνοών < 8/min. Πα-
ρατηρείται σε νοσήματα του ΚΝΣ (π.χ. όγκοι, τραύ-
ματα), χρήση κατασταλτικών του αναπνευστικού κέ-
ντρου (π.χ. οπιοειδή, βενζοδιαζεπίνες) και σε μυξοι-
δηματικό κώμα.

3. Παράδοξη κίνηση των πλευρικών τόξων (ση-
μείο Hoover). Χαρακτηρίζεται η κίνηση των πλευρι-
κών τόξων προς τα έσω κατά την εισπνοή και προς
τα έξω κατά την εκπνοή. Παρατηρείται σε σταθερή
κατάσταση σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού ΧΑΠ
και σημαντική παγίδευση αέρα, όπου υποδηλώνει
επίπεδη θέση του διαφράγματος, ενώ σε σοβαρό α-
σθματικό παροξυσμό αποτελεί σημείο επικείμενου
κάματου των αναπνευστικών μυών. Χρήση επικου-
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Πίνακας 4.1  Συνήθη αίτια πληκτροδακτυλίας

▪ Ιδιοπαθής ή κληρονομική 

Πνευμονικά αίτια
▪ Βρογχογενής καρκίνος
▪ Βρογχεκτασίες
▪ Κυστική ίνωση
▪ Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση
▪ Πνευμονοκονιάσεις
▪ Πνευμονικό απόστημα
▪ Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες
▪ Μεσοθηλίωμα

Καρδιακά αίτια
▪ Συγγενείς κυανωτικές καρδιοπάθειες
▪ Υποξία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα

Γαστρεντερικά νοσήματα
▪ Ελκώδης κολίτιδα, νόσος Crohn
▪ Κίρρωση ήπατος
▪ Σύνδρομα δυσαπορρόφησης



ρικών εισπνευστικών μυών (στερνοκλειδομαστοει-
δείς, τραπεζοειδείς), εισολκή των μεσοπλεύριων
μυών και των υπερκλείδιων βόθρων αποτελούν χα-
ρακτηριστικά σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας σε
εμφυσηματικό ασθενή.

4. Ασύγχρονη αναπνοή. Εισολκή του κοιλιακού
τοιχώματος κατά την εισπνοή. Υποδηλώνει κάματο
των αναπνευστικών μυών και αναπνευστική δυσχέ-
ρεια απειλητική για τη ζωή. 

5. Περιοδική αναπνοή. Ρυθμική αύξηση και ε-
λάττωση του εύρους του αναπνεόμενου όγκου αέρα.
Αν αυτή περιλαμβάνει και κεντρικές άπνοιες, τότε
την ονομάζουμε αναπνοή Cheyne-Stokes. Η ανα-
πνοή Cheyne-Stokes χαρακτηρίζεται από τρεις του-
λάχιστον διαδοχικούς κύκλους περιοδικής αύξησης
και ελάττωσης του εύρους των αναπνευστικών κι-
νήσεων  (crescendo-decrescendo). Παρατηρείται σε
ασθενείς με σοβαρού βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια
(χειρότερη επιβίωση), σε αγγειακά εγκεφαλικά επει-
σόδια, σε ουραιμία και δηλητηρίαση από υπνωτικά
ή ναρκωτικά. 

6. Αναπνοή Biot (αταξική αναπνοή). Παρατηρεί-
ται σε βλάβες του ΚΝΣ και χαρακτηρίζεται από ακα-
νόνιστες σε βάθος αναπνοές και άπνοιες χωρίς πε-
ριοδικότητα, σε αντίθεση με την αναπνοή  Cheyne-
Stokes.  

7. Αναπνοή Kussmaul. Αυξάνεται τόσο το βάθος,
όσο και η συχνότητα των αναπνοών. Παρατηρείται
σε ασθενείς με νεφρική ή διαβητική οξέωση  (μετα-
βολική οξέωση) ως αντιρροπιστικός μηχανισμός. 

8. Κυάνωση. Ονομάζεται  η κυανή χρώση του
δέρματος ή και του βλεννογόνου που αποδίδεται
στη μεγάλη συγκέντρωση (> 5 gr/100 gr) αναχθείσης
αιμοσφαιρίνης στα τριχοειδή του δέρματος. Διακρί-
νεται σε περιφερική και κε ντρική. Η περιφερική ο-
φείλεται σε τοπική ελάττωση της παροχής αίματος
και σε πληρέστερη πρόσληψη του Ο2 από τους ι-
στούς. Αφορά κυρίως τα άκρα τα οποία είναι χαρα-
κτηριστικά ψυχρά. Η κεντρική αφορά περιοχές που
δεν είναι ευπαθείς σε τοπικές κυκλοφορικές διατα-
ραχές. Η καλύτερη περιοχή για την εκτίμηση της κε-
ντρικής κυάνωσης είναι η γλώσσα. Η κεντρική κυά-
νωση οφείλεται σε ελάττωση του κορεσμού της αι-
μοσφαιρίνης του αρτηριακού αίματος και υποδηλώ-
νει ελάττωση της μερικής πίεσης του Ο2 (ΡaΟ2) χαμη-
λότερα από 50 mmHg σε άτομα με φυσιολογική αι-
μοσφαιρίνη. Υποδηλώνει σοβαρού βαθμού πνευμο-
νοπάθεια ή καρδιοπάθεια. Εφόσον εμφανίζεται όταν
η ποσότητα της αναχθείσας Hb στο τριχοειδικό αίμα
υπερβαίνει τα 5 gr%, οι ασθενείς με αναιμία  εμφα-

νίζουν δυσκολότερα κυάνωση. 
9. Βαρελοειδής / πιθοειδής θώρακας. Αύξηση

της προσθιοπίσθιας διαμέτρου του θώρακα. Παρα-
τηρείται σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού εμφύσημα,
ενώ συχνά συνοδεύεται από αναπνοή με μισόκλει-
στα χείλη (pursed lips), ώστε να παρατείνεται ο χρό-
νος εκπνοής και να ελαττώνεται η δυναμική υπερ-
διάταση. 

10.  Διαταραχές της ανατομικής συμμετρίας του
θωρακικού κλωβού. Χαρακτηριστική περίπτωση α-
ποτελεί η τελικού βαθμού κυφοσκολίωση που οδηγεί
σε κυψελιδικό υποαερισμό και υπερκαπνική ανα-
πνευστική ανεπάρκεια. Η σχετική ρίκνωση του ενός
ημιθωρακίου υποδηλώνει υποκείμενη ατελεκτασία,
ή εκτεταμένη παχυπλευρίτιδα. Ετερόπλευρη προπέ-
τεια ενός ημιθωρακίου μπορεί να προκληθεί από με-
γάλη πλευριτική συλλογή ή πνευμοθώρακα.  

ΨΗΛΑΦΗΣΗ
Η ψηλάφηση χρησιμοποιείται για την εκτίμηση πε-
ριοχών ευαισθησίας, συμμετρίας στην έκπτυξη του
θώρακα και των φωνητικών δονήσεων. Επίσης η ψη-
λάφηση του τραχήλου μπορεί να αποκαλύψει την
παρουσία διογκωμένων λεμφαδένων που μπορεί να
οφείλονται σε διήθηση από νεοπλασματικά κύτταρα
(καρκίνος πνεύμονα, λάρυγγα θυρεοειδούς), αιμα-
τολογικές κακοήθειες (λέμφωμα) ή λοιμώδη αίτια
(φυματίωση, λοιμώδης μονοπυρήνωση κ.ά.). Λεμ-
φαδένες με υπόσκληρη σύσταση και καθήλωση
στους υποκείμενους ιστούς είναι ύποπτοι για κακοή-
θεια. Κατά την κλινική εξέταση του θώρακα δεν θα
πρέπει να παραλείπεται και η εξέταση των μαστών
(εισολκή θηλής, έκκριμα, ψηλάφηση για ογκίδια, ε-
κτίμηση λεμφαδένων της μασχάλης). 

Για την εκτίμηση των φωνητικών δονήσεων ζη-
τούμε από τον ασθενή να λέει συνεχώς “τριάντα τρία”
και εκτιμούμε τη μετάδοση των φωνητικών δονήσε-
ων περί το 10ο-11ο μεσοπλεύριο διάστημα με τις πα-
λάμες μας να ακουμπούν ανεπαίσθητα στο οπίσθιο
θωρακικό τοίχωμα συγκριτικά με την αντίστοιχη θέ-
ση της αντίθετης πλευράς. Οι φωνητικές δονήσεις
είναι αυξημένες σε πνευμονία (μετάδοση των δονή-
σεων μέσω στερεού), ενώ ελαττώνονται σε υπερδιά-
ταση,  πνευμοθώρακα, ατελεκτασία ή σε πλευριτική
συλλογή. Η συμμετρία κατά την έκπτυξη των ημιθω-
ρακίων εξετάζεται με τα χέρια ανοιχτά στη ράχη του
ασθενούς με τους αντίχειρες στο ύψος της 10ης
πλευράς παράλληλους με τη μέση γραμμή. Ο εξετα-
στής ζητά από τον ασθενή να εισπνεύσει βαθιά και
παρατηρεί την κίνηση των χεριών που πρέπει να εί-
ναι συμμετρική (Εικ. 4.2). 
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Η θέση του μεσαυλίου προσδιορίζεται με την ψη-
λάφηση της τραχείας και της καρδιακής ώσης. Η τρα-
χεία έλκεται προς το πάσχον ημιθωράκιο σε περί-
πτωση ολικής ατελεκτασίας ή απωθείται προς τον α-
ντίθετο πνεύμονα σε περίπτωση ευμεγέθους υπεζω-
κοτικής συλλογής ή υπό τάση πνευμοθώρακα. Ως υ-
ποδόριο εμφύσημα ορίζεται η παρουσία αέρα στους
υποδόριους ιστούς και υποδηλώνει την ύπαρξη
πνευμοθώρακα ή/και πνευμομεσοπνευμόνιου. Προ-
καλεί χαρακτηριστικό αίσθημα κριγμού κατά την ψη-
λάφηση (αίσθηση βαδίσματος πάνω σε χιόνι).

ΕΠΙΚΡΟΥΣΗ
Εκτιμάται η συμμετρικότητα του παραγόμενου ήχου
στις αντίστοιχες θέσεις του θώρακα, η διαπίστωση
παθολογικών ήχων, αλλά και ο καθορισμός των πνευ-
μονικών ορίων και η κινητικότητα του διαφράγματος.
Εκτιμάται συμμετρικά στο ίδιο ύψος ο παραγόμενος
ήχος στην πρόσθια, πλάγια και οπίσθια επιφάνεια
του θώρακα. Η απόκριση στην επίκρουση είναι πα-
θολογική, κάθε φορά που ο πνεύμονας πληρούται
από κάτι διαφορετικό εκτός από αέρα.

Τα ακουστικά ευρήματα κατά την επίκρουση κυ-
μαίνονται μεταξύ δύο ακραίων τύπων ήχου: τον τυ-
μπανικό ήχο (επίκρουση πάνω από το στομάχι) και
τον αμβλύ ήχο (επίκρουση του μηρού). Ενδιάμεσος
ήχος είναι αυτός που παράγεται κατά την επίκρουση
των πνευμόνων φυσιολογικού ατόμου (σαφής πνευ-
μονικός). Στο αριστερό ημιθωράκιο και μεταξύ της
μεσοστερνικής και της αριστερής μεσοκλειδικής
γραμμής στο ύψος μεταξύ του 4ου και 6ου πλευρι-
κού χόνδρου ο ήχος είναι φυσιολογικά αμβλύς (καρ-

διακή αμβλύτητα). Επίσης, στο πρόσθιο θωρακικό
τοίχωμα κατά τη μεσοκλειδική γραμμή και μετά το
6ο μεσοπλεύριο διάστημα ο ήχος γίνεται αμβλύς ή
υπαμβλύς (ηπατική αμβλύτητα).

Υπερσαφής πνευμονικός ήχος ετερόπλευρος υ-
ποδηλώνει ευμεγέθη πνευμοθώρακα, ενώ συμμετρι-
κός και αμφοτερόπλευρος αποτελεί ένδειξη για σο-
βαρού βαθμού εμφύσημα. Σε πνευμονική πύκνωση,
ατελεκτασία, μάζα που εφάπτεται στο θωρακικό τοί-
χωμα ή πλευριτική συλλογή παρατηρείται από υπαμ-
βλύτητα έως και αμβλύτητα ανάλογα με την έκταση
της βλάβης. 

ΑΚΡΟΑΣΗ – ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΗΧΟΙ
Η χρήση του στηθοσκοπίου έχει ως στόχο την εκτί-
μηση της έντασης και της ποιότητας του αναπνευ-
στικού ψιθυρίσματος, καθώς και την παρουσία επι-
πρόσθετων (παθολογικών) ήχων. 

Διάχυτη και αμφίπλευρη μείωση του αναπνευστι-
κού ψιθυρίσματος είναι δυνατό να παρατηρηθεί σε
ασθενή με εμφύσημα. Εντοπισμένη ελάττωση ή ε-
ξάλειψη του αναπνευστικού ψιθυρίσματος παρατη-
ρείται σε ασθενή με υπεζωκοτική συλλογή, πνευμο-
θώρακα ή ατελεκτασία. Βρογχική αναπνοή προσο-
μοιάζει με τον ήχο που ακούγεται φυσιολογικά στον
τράχηλο από τη διέλευση του αέρα από την τραχεία
και είναι πλέον ακουστός στο θωρακικό τοίχωμα. Πα-
ρατηρείται, όταν το πνευμονικό παρέγχυμα γίνεται
συμπαγές/πυκνωτικό και δρα ως καλός αγωγός του
ήχου (στερεό μέσο). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η βατότητα του αντίστοιχου βρόγχου προς την πα-
θολογική περιοχή. Βρογχική αναπνοή παρατηρείται
σε πνευμονία, αρχόμενη ατελεκτασία, καθώς και στο
ανώτερο όριο μιας υπεζωκοτικής συλλογής που συ-
μπιέζει το υποκείμενο πνευμονικό παρέγχυμα.

Ο χρόνος της εισπνοής είναι φυσιολογικά μεγα-
λύτερος σε σχέση με εκείνον της εκπνοής η οποία
είναι και ελάχιστα ακουστή. Εισπνευστικός συριγμός
υποδηλώνει απόφραξη των κεντρικών αεραγωγών,
ενώ αύξηση του χρόνου εκπνοής σε συνδυασμό με
εκπνευστικό συριγμό παρατηρείται σε στένωση των
μικρών αεραγωγών. 

Υπάρχουν δύο τύποι επιπρόσθετων ήχων, οι μου-
σικοί (συνεχείς) και οι μη-μουσικοί (διακοπτόμενοι
ή κρότοι). Οι μουσικοί είναι συνεχείς ήχοι οι οποίοι
έχουν μουσικότητα. Ταξινομούνται σε σχέση με τον
αναπνευστικό κύκλο. Μπορεί να ακούγονται στην
εισπνοή, την εκπνοή, είτε και στις δύο φάσεις του α-
ναπνευστικού κύκλου. Συχνά είναι ισχυρότεροι κατά
τη διάρκεια της εκπνοής. Αυτό συμβαίνει, γιατί φυ-
σιολογικά η διάμετρος των αεραγωγών αυξάνεται
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Εικόνα 4.2  Εκτίμηση της συμμετρικότητας έκπτυξης των η-
μιθωρακίων



κατά την εισπνοή και ελαττώνεται κατά τη διάρκεια
της εκπνοής. Οι μουσικοί ήχοι είναι: οι συρίττοντες
(υψηλής συχνότητας), οι ρεγχάζοντες (χαμηλής συ-
χνότητας) και ο εισπνευστικός συριγμός. Υψηλής συ-
χνότητας ήχοι παράγονται από τους μικρούς βρόγ-
χους, ενώ χαμηλής συχνότητας από τους μεγαλύτε-
ρους. Οι συρίττοντες θεωρείται ότι προκαλούνται α-
πό έναν συνδυασμό περιορισμού της ροής του αέρα
και ταλάντωσης του τοιχώματος των αεραγωγών. Οι
ρεγχάζοντες παράγονται από την παρουσία υγρού
ή βλέννας εντός μεγαλύτερων αεραγωγών και αλλά-
ζουν ένταση και ποιότητα κατά τον βήχα. Οι συρίτ-
τοντες είναι συχνότεροι σε ασθενείς με άσθμα, ενώ
οι ρεγχάζοντες συνήθως απαντώνται σε ασθενείς με
ΧΑΠ και στοιχείο χρόνιας βρογχίτιδας. Οι συρίττοντες
μπορεί να είναι ακουστοί και κατά τις δύο φάσεις του
αναπνευστικού κύκλου, μόνο κατά την εκπνοή ή μό-
νο κατά τη βίαιη εκπνοή. Η στένωση ενός βρόγχου
από ενδοαυλικό νεόπλασμα ή από εξωβρογχική μά-
ζα που προκαλεί συμπίεση του αεραγωγού παράγει
έναν εντοπισμένο επιπρόσθετο ήχο ο οποίος έχει μο-
νοφωνική χροιά και δεν εξαφανίζεται με τον βήχα. 

Οι μη-μουσικοί (διακοπτόμενοι ή κρότοι ή τρίζο-
ντες, crackles) γενικά αποδίδονται στην ταχεία, δια-
δοχική και θορυβώδη διάνοιξη μικρών αεραγωγών
οι οποίοι έκλεισαν πρόωρα κατά την προηγούμενη
εκπνοή. Παρατηρούνται σε ασθενείς με αριστερή
καρδιακή ανεπάρκεια (παρουσία υγρού στον διάμε-
σο ιστό και στις κυψελίδες), πνευμονική ίνωση (πα-
θολογικός συνδετικός ιστός στον διάμεσο χώρο) και
πνευμονία. Ανάλογα με τον χρόνο εμφάνισής τους
κατά τον αναπνευστικό κύκλο χαρακτηρίζονται ως
πρώιμοι, τελο- ή ολο-εισπνευστικοί. Ανάλογα με την
ποιότητά τους χαρακτηρίζονται ως υγροί (παχείς, ο
ήχος που παράγεται, όταν φυσάμε αέρα σε ένα κα-
λαμάκι που είναι βυθισμένο σε ένα μισογεμάτο πο-
τήρι με νερό) και ξηροί (λεπτοί, ο ήχος που παράγε-
ται, καθώς βαδίζουμε σε ένα παχύ στρώμα χιονιού).
Μολονότι οι διαχωρισμοί αυτοί θεωρήθηκε ότι θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως διαφοροδια-
γνωστικό στοιχείο (οι τελοεισπνευστικοί υγροί απο-
δίδονταν κυρίως στην αριστερή καρδιακή ανεπάρ-
κεια, ενώ οι ολοεισπνευστικοί ξηροί στην πνευμονική
ίνωση), εντούτοις στην κλινική πράξη οι περισσότε-
ροι ασθενείς παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια ως
προς την ποιότητα των ευρημάτων. Παχείς μη μου-
σικοί ήχοι δηλώνουν μεγάλη παραγωγή εκκρίσεων,
παρουσιάζουν αλλαγές κατά τον βήχα και είναι συ-
χνοί στις βρογχεκτασίες, αλλά και σε κάθε πνευμο-
νική νόσο που οδηγεί σε κατακράτηση εκκρίσεων.

Κατηγοριοποιώντας αδρά τους επιπρόσθετους ή-
χους θα μπορούσαμε να αποδώσουμε  τους μουσι-
κούς σε νοσήματα των αεραγωγών και τους τρίζοντες
σε νοσήματα του πνευμονικού παρεγχύματος. Σε πολ-
λές κλινικές καταστάσεις είναι δυνατό να συνυπάρχουν
οι δύο αυτές κατηγορίες παθολογικών ήχων. Τέτοια
παραδείγματα αποτελούν ασθενείς με άσθμα που εμ-
φανίζουν πνευμονία και ασθενείς με ΧΑΠ και βρογχε-
κτασίες. Παράλληλα στους ασθενείς με πνευμονικό
οίδημα η περιβρογχική παρουσία υγρού προκαλεί συ-
ρίττοντες• για τους ασθενείς αυτούς χρησιμοποιόταν
παλιότερα ο όρος «καρδιακό άσθμα».

Ο ήχος τριβής υπεζωκότα είναι συνεχής, αδρός
ήχος, ακούγεται κοντά στο αυτί και προσομοιάζει με
αυτόν που παράγεται κατά την τριβή δύο ανώμαλων
επιφανειών. Είναι συνήθως ακουστός προς το τέλος
της εισπνοής ή/και την αρχή της εκπνοής. Υποδηλώ-
νει φλεγμονώδη αντίδραση του υπεζωκότα ή/και πά-
χυνση. 

4.1.5 ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
ΣΤΙΣ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

Τα ευρήματα από την κλινική εξέταση σε βασικές παθή-
σεις του αναπνευστικού παρατίθενται στον πίνακα 4.2.

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

Μπορεί να ταξινομηθεί με ανατομική βάση σε λο-
βώδη, βρογχοπνευμονία ή διάμεση πνευμονία. Υ-
πάρχει ιστορικό αιφνίδιας έναρξης με υψηλό πυρετό,
βήχα, απόχρεμψη, θωρακικό άλγος και δύσπνοια. 

Σημεία του πάσχοντος ημιθωρακίου:
▪ Ελαττωμένη κινητικότητα 
▪ Αυξημένες φωνητικές δονήσεις 
▪ Επικρουστικά αμβλύτητα
▪ Βρογχική αναπνοή συνήθως σε εκτεταμένη λο-

βώδη πνευμονία
▪ Επιπρόσθετοι ήχοι: μη μουσικοί 
▪ Μπορεί να συνυπάρχει πλευρικός ήχος τριβής ή

ευρήματα ενδεικτικά υπεζωκοτικής συλλογής (πα-
ραπνευμονική).

ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑ

Ονομάζεται η απόφραξη ενός βρόγχου από ενδο-
αυλικό ή εξωβρογχικό όγκο, εκκρίσεις ή ξένο σώμα.
Ο αέρας στην περιοχή κατανομής του βρόγχου α-
πορροφάται και το αντίστοιχο τμήμα του πνεύμονα
δεν δύναται να εκπτυχθεί. Ανιχνεύσιμα κλινικά ευ-
ρήματα έχουμε σε ατελεκτασία λοβού ή πνεύμονα.    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟ 87



Σημεία:
▪ Έλξη της τραχείας προς την πάσχουσα περιοχή
▪ Ελαττωμένη κινητικότητα και ρίκνωση του πά-

σχοντος ημιθωρακίου
▪ Επικρουστικά αμβλύτητα
▪ Ελαττωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα με ή χωρίς

βρογχική αναπνοή 
▪ Σε πλήρη ατελεκτασία παρατηρείται σιγή
▪ Κατά την αρχική φάση ατελεκτασίας από ξένο σώ-

μα είναι δυνατό να δημιουργηθεί βαλβιδικός μη-
χανισμός και παγίδευση αέρα στον πάσχοντα λο-
βό/πνεύμονα με εικόνα υπερδιάτασης. 

ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Τα αίτια είναι ποικίλα και κατατάσσονται σε δύο βα-
σικές κατηγορίες: εξιδρώματα και διιδρώματα. Σε ο-
ρισμένες περιπτώσεις τα συνυπάρχοντα κλινικά ευ-
ρήματα είναι δυνατό να συμβάλουν στη διάγνωση
της υπεζωκοτικής συλλογής. (π.χ. άλγος και πυρετός
σε παραπνευμονική συλλογή, περιφερικά οιδήματα
και ορθόπνοια σε καρδιακή ανεπάρκεια, ανορεξία
και απώλεια βάρους σε κακοήθη πλευρίτιδα, ασκίτης
σε ηπατικό υδροθώρακα).   

Σημεία: 
▪ Σε ευμεγέθη συλλογή η τραχεία απωθείται προς

το ετερόπλευρο ημιθωράκιο
▪ Ελαττωμένη κινητικότητα της πάσχουσας περιο-

χής
▪ Επικρουστικά αμβλύτητα
▪ Ελάττωση ή απουσία αναπνευστικού ψιθυρίσμα-

τος. Βρογχική αναπνοή είναι δυνατό να είναι α-
κουστή στο ανώτερο όριο της συλλογής λόγω συ-
μπίεσης του υπερκείμενου πνεύμονα 

▪ Ελάττωση των φωνητικών δονήσεων.

ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ
Ονομάζεται η παρουσία αέρα στην υπεζωκοτική κοι-
λότητα ο οποίος προέρχεται συχνότερα από τον
πνεύμονα μέσω ρήξης του σπλαχνικού υπεζωκότα,
είτε σπανιότερα από την ατμόσφαιρα μέσω τρώσης
του θωρακικού τοιχώματος. 

Σημεία: 
▪ Ελαττωμένη κινητικότητα και διάταση του πάσχο-

ντος ημιθωρακίου
▪ Σε ευμεγέθη πνευμοθώρακα παρατηρείται υπερ-

σαφής πνευμονικός και απώθηση της τραχείας
προς το ετερόπλευρο ημιθωράκιο

▪ Ελάττωση ή απουσία αναπνευστικού ψιθυρίσμα-
τος  

▪ Υποδόριο εμφύσημα μπορεί ή όχι να συνυπάρχει 
▪ Απουσία σημείων, εάν είναι μικρός (< 30% ).

Πνευμοθώρακας υπό τάση δημιουργείται, όταν
υπάρχει μηχανισμός βαλβίδας μεταξύ πνεύμονα ή
ατμόσφαιρας και υπεζωκοτικής κοιλότητας που επι-
τρέπει τη συνεχή είσοδο αέρα κατά την εισπνοή αλλά
όχι την έξοδο κατά την εκπνοή. Ο ασθενής παρου-
σιάζει οξεία αναπνευστική δυσχέρεια, ταχύπνοια,
κυάνωση και πιθανά υπόταση. Στην ακτινογραφία
θώρακα απεικονίζεται υπερδιαυγαστική ανάγγεια
περιοχή που καταλαμβάνει ολόκληρο σχεδόν το η-
μιθωράκιο, ο πνεύμονας έχει ρικνωθεί πέριξ της πύ-
λης, ενώ το μεσοθωράκιο και η τραχεία απωθούνται
προς το αντίθετο πλάγιο. 

ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΕΣ
Αποτελούν παθολογική διάταση των βρόγχων και
χαρακτηρίζονται από επηρεασμένη κάθαρση της
βλέννας και χρόνια φλεγμονή. Στο ιστορικό αναφέ-
ρεται χρόνιος παραγωγικός βήχας. Τα υποκείμενα αί-
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Πίνακας 4.2.  Ευρήματα της κλινικής εξέτασης στις βασικές νοσολογικές οντότητες του αναπνευστικού συστήματος  

ΝΟΣΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΗ Πνευμονία Ατελεκτασία Υπεζωκοτική συλλογή Πνευμοθώρακας

Επισκόπηση Εξαρτάται από Ρίκνωση Προπέτεια/διάταση Προπέτεια/διάταση 
το αν συνυπάρχει ημιθωρακίου πάσχοντος πάσχοντος
ατελεκτασία ημιθωρακίου ημιθωρακίου
ή συλλογή

Επίκρουση Αμβλύτητα Αμβλύτητα Αμβλύτητα Τυμπανικότητα

Φωνητικές Αυξημένες Ελαττωμένες Ελαττωμένες Ελαττωμένες 
δονήσεις ή απούσες ή απούσες ή απούσες

Ακρόαση Τρίζοντες Μείωση Απουσία Απουσία 
ψιθυρίσματος αναπνευστικού αναπνευστικού 
ή σιγή ψιθυρίσματος ψιθυρίσματος 
(σιγή) (σιγή)



τια ποικίλλουν (π.χ. μεταλοιμώδεις, μεταφυματιώδεις,
σε έδαφος ανοσοανεπάρκειας, κυστικής ίνωσης, συν-
δρόμου δυσκινησίας κροσσών). 

Σημεία: 
▪ Συστηματικά σημεία χρόνιας νόσου όπως υπο-

τροπιάζον εμπύρετο, καχεξία, πληκτροδακτυλία
και παραρρινοκολπίτιδα. Σε νόσο τελικού σταδίου
είναι δυνατό να παρατηρηθούν σημεία πνευμο-
νικής καρδίας 

▪ Αλλαγή της ποιότητας των πτυέλων, αιμόπτυση
και επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας
κατά τη διάρκεια των παροξύνσεων 

▪ Τελοεισπνευστικοί μη μουσικοί ήχοι (υγροί τρί-
ζοντες) στην περιοχή της βλάβης.

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ
(ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ)
Το άσθμα χαρακτηρίζεται συνήθως από διαλείποντα
επεισόδια αναπνευστικού συριγμού ή βήχα, η νόσος
συχνά ξεκινά από την παιδική ηλικία, είναι δυνατό
να συνυπάρχει αλλεργική ρινίτιδα ή ατομικό/οικο-
γενειακό ιστορικό ατοπικών εκδηλώσεων, ενώ με-
ταξύ των κρίσεων η αναπνευστική λειτουργία είναι
φυσιολογική (αναστρέψιμη απόφραξη/στένωση α-
εραγωγών). Στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπά-
θεια η έναρξη των συμπτωμάτων (δύσπνοια, από-
χρεμψη, βήχας, συχνές λοιμώξεις) τοποθετείται πε-
ρίπου στην ηλικία των 40-50 ετών, οι περισσότεροι
ασθενείς έχουν βαρύ καπνισματικό ιστορικό, η κλι-
νική εικόνα είναι κατά κανόνα προοδευτικά επιδει-
νούμενη, ενώ η αναπνευστική λειτουργία παραμένει
μονίμως παθολογική (μη αναστρέψιμη απόφραξη/
στένωση αεραγωγών). Η χρόνια βρογχίτιδα (παρα-
γωγικός βήχας για 3 μήνες ετησίως, για τουλάχιστον
2 συνεχή χρόνια) και το εμφύσημα (διάταση και κα-
ταστροφή των αεροχώρων πέρα από τα τελικά
βρογχιόλια) αποτελούν τις δύο ακραίες εκφράσεις
της νόσου που συνήθως συνυπάρχουν στους περισ-
σότερους ασθενείς.   

Σημεία:
▪ Συριγμός (μουσικοί ήχοι εισπνευστικοί και εκ-

πνευστικοί). Σε ορισμένους ασθενείς με άσθμα οι
μουσικοί ήχοι μπορεί να απουσιάζουν ή να είναι
ακουστοί μόνο κατά τη βίαιη εκπνευστική προ-
σπάθεια.

▪ Σε ασθενή με ΧΑΠ είναι δυνατό να ανιχνεύονται
μόνο ρεγχάζοντες (χρόνια βρογχίτιδα) ή απλώς
παράταση εκπνοής χωρίς μουσικούς ήχους. 

▪ Σε ασθενή με εμφύσημα θα έχουμε βαρελοειδή

θώρακα, μείωση μυϊκής μάζας (απίσχναση), μεί-
ωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος, υπερσα-
φής πνευμονικός ήχος επικρουστικά και αναπνοή
με μισόκλειστα χείλη (pursed lips). Ο τύπος αυτός
της αναπνοής αυξάνει την εκπνευστική πίεση
στους αεραγωγούς και τον χρόνο εκπνοής μειώ-
νοντας έτσι τη δυναμική παγίδευση αέρα. 

▪ Σημεία βαριάς ασθματικής κρίσης: αδυναμία του
πάσχοντα να αρθρώσει λέξεις ή δράσεις, κυάνω-
ση, ταχυκαρδία, παράδοξος σφυγμός, “σιωπηλός”
πνεύμονας (αδυναμία εισόδου του αέρα), διατα-
ραχές επιπέδου συνείδησης. 

▪ Σημεία βαριάς παρόξυνσης ΧΑΠ: διαταραχές ε-
πιπέδου συνείδησης (διέγερση λόγω υποξυγο-
ναιμίας ή οξείας υπερκαπνίας και ληθαργικότητα
λόγω επιδεινούμενης χρόνιας υπερκαπνίας), χρή-
ση επικουρικών αναπνευστικών μυών, σοβαρού
βαθμού δύσπνοια, σημεία δεξιάς καρδιακής ανε-
πάρκειας. 

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
Η πνευμονική ίνωση αποτελεί την τελικού σταδίου
νόσο πολλών διάχυτων διάμεσων πνευμονοπαθειών
με κοινό χαρακτηριστικό τη μείωση της ευενδοτό-
τητας των πνευμόνων (compliance), τη διαταραχή
της ανταλλαγής των αερίων και τη δύσπνοια κατά
την άσκηση. Τα αίτια είναι ποικίλα (π.χ. νοσήματα
συνδετικού ιστού, επαγγελματικές πνευμονοπάθειες,
ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, πνευμονίτιδα από υ-
περευαισθησία).  

Σημεία: 
▪ Ιστορικό έκθεσης σε επιβαρυντικούς παράγοντες

(επάγγελμα, οργανικές σκόνες) 
▪ Γενικά σημεία όπως δύσπνοια, κυάνωση και πλη-

κτροδακτυλία μπορεί να υπάρχουν
▪ Ελάττωση της διατασιμότητας των πνευμόνων

(μειωμένος αναπνεόμενος όγκος)
▪ Εμφάνιση λεπτών μη μουσικών ήχων τελοει-

σπνευστικών ή σε όλη τη διάρκεια της εισπνοής 
▪ Σημεία συνοδού νόσου συνδετικού ιστού (π.χ. ω-

λένια απόκλειση δακτύλων, σκληροδακτυλία, πε-
ριστοματικές μικροαυλακώσεις του δέρματος). 

ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
Το μεσοθωράκιο οριοθετείται προς τα άνω από το
άνοιγμα του θωρακικού κλωβού (πρώτες πλευρές),
προς τα εμπρός από το στέρνο, προς τα πίσω από τη
θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, προς τα
πλάγια από τους πνεύμονες και προς τα κάτω από
το διάφραγμα. Περιέχει πολλές δομές (καρδιά, με-
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γάλα αγγεία, τραχεία, οισοφάγος, φρενικά νεύρα, πα-
λίνδρομο λαρυγγικό νεύρο), οι οποίες συμπιέζονται,
όταν αναπτύσσεται παθολογικός ιστός εντός του α-
νατομικού αυτού διαμερίσματος. Τα αίτια είναι ο καρ-
κίνος του πνεύμονα (πρωτοπαθής μάζα ή/και λεμ-
φαδενικές μεταστάσεις) στο 90% των περιπτώσεων,
άλλοι όγκοι όπως λεμφώματα, θυμώματα, από εμ-
βρυϊκά κύτταρα και σπανιότερα μια καταδυόμενη
βρογχοκήλη, καρκίνωμα θυρεοειδούς ή ανεύρυσμα
της θωρακικής αορτής.

Σημεία: 
▪ Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας: παρατηρείται οί-

δημα και πληθώρα (συνδυασμός οιδήματος και
κυάνωσης) προσώπου με περικογχικό οίδημα. Εί-
ναι δυνατό να παρουσιαστεί εξόφθαλμος, υπε-
ραιμία επιπεφυκότων και φλεβική διαστολή στον
βυθό. Επίσης συνυπάρχει οίδημα των άνω άκρων,
επίφλεβο στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα (ανά-
πτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας) και ενδεχομέ-
νως ψηλαφητοί υπερκλείδιοι λεμφαδένες, αν το
αίτιο είναι νεοπλασματική νόσος. 

▪ Συμπίεση της τραχείας συνοδεύεται από εισπνευ-
στικό συριγμό και δύσπνοια. 

▪ Βράγχος φωνής από διήθηση/συμπίεση του πα-
λίνδρομου λαρυγγικού νεύρου.

▪ Σύνδρομο Horner: ετερόπλευρη μύση, ανιδρω-
σία, βλεφαρόπτωση με ή χωρίς ενόφθαλμο λόγω
διήθησης των συμπαθητικών γαγγλίων παρα-
σπονδυλικά. 

▪ Παράλυση του φρενικού νεύρου με ανύψωση και
ακινησία του σύστοιχου ημιδιαφράγματος. 

▪ Αρκετά συχνά η προσβολή του μεσοθωρακίου α-
πό νεοπλασματικά νοσήματα συνοδεύεται από
κακοήθη περικαρδιακή συλλογή υγρού.

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ

Μπορεί να είναι και ασυμπτωματική, ενώ τα συχνό-
τερα συμπτώματα αποτελούν ο αιφνίδιος θωρακικός
πόνος και η δύσπνοια. Πλευριτικός πόνος και αιμό-
πτυση εμφανίζονται μόνο, όταν υπάρχει ανάπτυξη
πνευμονικού εμφράκτου. Στην περίπτωση αυτή είναι
δυνατή η ανάπτυξη πλευριτικής συλλογής (συνήθως
μικρή και αιμορραγική). Η απόφραξη κεντρικού στε-
λέχους της πνευμονικής αρτηρίας προκαλεί οπισθο-
στερνικό θωρακικό άλγος. Σε μαζική πνευμονική εμ-
βολή είναι δυνατό να παρατηρηθεί αιμοδυναμική α-
στάθεια, συγκοπή και αιφνίδιος θάνατος.  

Σημεία: 
▪ Ταχυκαρδία, ταχύπνοια ή πυρετός (σε έμφρακτο)
▪ Πλευριτικός ήχος τριβής (σε έμφρακτο)
▪ Σε μαζική πνευμονική εμβολή: αύξηση της πίεσης

στις σφαγίτιδες φλέβες, καλπαστικός ρυθμός της
δεξιάς κοιλίας, ανεπάρκεια δεξιάς κοιλίας, φύσημα
ανεπάρκειας τριγλώχινας, αυξημένο πνευμονικό
στοιχείο στον 2ο καρδιακό τόνο

▪ Σημεία εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης στα κάτω
άκρα παρατηρούνται περίπου στο 50% των πε-
ριπτώσεων. 

4.2.1 ΠΑΛΜΙΚΗ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ

Η παλμική οξυμετρία παρέχει μια απλή, μη επεμβα-
τική εκτίμηση της αρτηριακής οξυγόνωσης μέσω του
κορεσμού της αιμοσφαιρίνης. Χρησιμοποιείται σε
μεγάλη ποικιλία κλινικών περιπτώσεων, όπως στα Ε-
πείγοντα, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, περιεγ-
χειρητικά, κατά τη διάρκεια διαγνωστικών τεχνικών
(π.χ. εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης, εργομετρία, με-
λέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, γαστροσκόπηση),  σε
νοσηλευόμενους, αλλά και κατά την παρακολούθηση
ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία. Παίζει ρόλο στην
παρακολούθηση και τη θεραπεία της αναπνευστικής

ανεπάρκειας με την ανίχνευση της υποξαιμίας και εί-
ναι αποτελεσματική στην καθοδήγηση για τη χορή-
γηση οξυγόνου τόσο σε ενήλικους, όσο και σε παι-
διατρικούς πληθυσμούς. Η παλμική οξυμετρία όμως
δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια
του αερισμού (πιθανή υπερκαπνία) ή για την ακριβή
αρτηριακή οξυγόνωση, ιδιαίτερα όταν τα επίπεδα
του αρτηριακού οξυγόνου επίπεδα είναι πολύ υψηλά
ή πολύ χαμηλά. Η ανάλυση αρτηριακών αέριων αί-
ματος είναι το gold standard σε αυτές τις περιπτώ-
σεις. Ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης (SaO2 %) εκφρά-
ζει το ποσοστό των ερυθρών αιμοσφαιρίων των ο-
ποίων η αιμοσφαιρίνη συνδέεται με το οξυγόνο, δεν
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μετρά την ποσότητα του οξυγόνου στο πλάσμα. Η
οξυμετρία είναι ανακριβής δείκτης οξυγόνωσης πα-
ρουσία δηλητηρίασης με μονοξείδιο του άνθρακα
ή σε μεθαιμοσφαιριναιμία, όπου οι τιμές κορεσμού
αρτηριακού οξυγόνου υπερεκτιμώνται. Τεχνικά ζη-
τήματα, όπως η ορθή τοποθέτηση του αισθητήρα,
ο μέσος χρόνος σήματος και τα ποσοστά δειγματο-
ληψίας δεδομένων, μπορούν να επηρεάσουν την κλι-
νική ερμηνεία της παλμικής οξυμετρίας.

Οι φυσιολογικές τιμές του  SaO2 % του οξύμετρου
δεν είναι σαφώς καθορισμένες λόγω διαφορών στην
τεχνική μέτρησης, στη θέση του αισθητήρα, στον τύ-
πο της συσκευής οξυμετρίας, στην ηλικία του ασθενή
και στο υψόμετρο  που έγιναν οι μετρήσεις. Ωστόσο,
ο μέσος %SaO2 σε φυσιολογικούς ενήλικες στο επί-
πεδο της θάλασσας κυμαίνεται από 97,1% στα 18
έτη ηλικίας έως 95,4% στα 70 έτη, με χαμηλότερα
φυσιολογικά όρια μεταξύ 96% και 94% αντίστοιχα.
Οι παιδιατρικές  τιμές του SaO2 % δεν έχουν σαφώς
καθοριστεί, ωστόσο, ως φυσιολογικές  τιμές στη
στάθμη της θάλασσας έχουν αναφερθεί από 97-99%
για υγιή βρέφη και παιδιά, με ελαφρώς χαμηλότερες
τιμές (έως 93%) σε νεογνά και τα νεαρά βρέφη. Η μεί-
ωση της ατμοσφαιρικής πίεσης με το υψόμετρο ο-
δηγεί σε μειωμένη εισπνευστική πίεση οξυγόνου, με
αντίστοιχη μείωση στην αρτηριακή οξυγόνωση. Κατά
συνέπεια, ο κορεσμός οξυγόνου μειώνεται κατά τη
διάρκεια της πτήσης και φυσιολογικοί ενήλικες μπο-
ρεί να έχουν SaO2 ηρεμίας περίπου 92%.

Η αρχή λειτουργίας του παλμικού οξυμέτρου βα-
σίζεται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά απορρό-
φησης του φωτός της αιμοσφαιρίνης σε διαφορετικά
μήκη κύματος. Τα φάσματα απορρόφησης της οξυ-
αιμοσφαιρίνης (O2Hb) και της δε-οξυαιμοσφαιρίνης

(HHb) διαφέρουν αρκετά, ώστε η διάκριση να μπορεί
να γίνει με φωτομετρικές τεχνικές. Η ικανότητα της
παλμικής οξυμετρίας να ανιχνεύει μόνο SaO2 στο αρ-
τηριακό αίμα βασίζεται στην αρχή ότι το ποσό του
ερυθρού και του υπέρυθρου φωτός που απορροφά-
ται διακυμαίνεται κατά τον καρδιακό κύκλο, καθώς
ο όγκος του αρτηριακού αίματος αυξάνεται κατά τη
διάρκεια της συστολής και μειώνεται κατά τη διάρ-
κεια της διαστολής. Αντίθετα, ο όγκος του αίματος
στις φλέβες και στα τριχοειδή αγγεία, καθώς και οι
όγκοι του δέρματος, του λίπους, και των οστών, πα-
ραμένουν σχετικά σταθερά. Ένα μέρος του φωτός
που περνά μέσα από τους ιστούς, χωρίς να απορρο-
φηθεί, φτάνει στον αισθητήρα και δημιουργεί σήμα
με ένα σχετικά σταθερό και μη παλμικό “συνεχές
στοιχείο” και ένα παλμικό  “εναλλασσόμενο στοιχείο”.
Τα σύγχρονα παλμικά οξύμετρα χρησιμοποιούν διό-
δους εκπομπής φωτός για τη δημιουργία μήκους κύ-
ματος ερυθρού και υπερύθρου φωτός που επιλέγο-
νται ειδικά για να επιτρέπουν τη μεγαλύτερη διάκρι-
ση μεταξύ οξυ- και  δε-οξυαιμοσφαιρίνης. Το παλμικό
οξύμετρο ενσωματώνει αυτές τις διόδους εκπομπής
φωτός σε έναν αισθητήρα μαζί με μια φωτοδίοδο
που ανιχνεύει το φως που μεταδίδεται ή αντανακλά-
ται μέσω του ιστού. Στην εικόνα 4.3 απεικονίζεται το
πρότυπο απορρόφησης φωτός που ανιχνεύεται ως
το φως του οξυμέτρου που περνά μέσα από τον ζω-
ντανό ιστό. Το μεγαλύτερο μέρος της απορρόφησης
προκαλείται από τον ιστό και το φλεβικό αίμα (το ο-
ποίο είναι σχετικά σταθερό και αποτελεί το σταθερό
συστατικό της απορρόφησης) με μικρή αναλογία του
παλμικού στοιχείου που προκαλείται από τη ροή αρ-
τηριακού αίματος. Το παλμικό οξύμετρο υπολογίζει
την αναλογία του παλμικού συστατικού με το μη παλ-
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Εικόνα 4.3  Πρότυπο απορρόφησης φωτός που ανιχνεύεται ως  φως του οξυμέτρου που περνά μέσα από τον ζωντανό ιστό
(Respir Med. 2013 Jun;107(6):789-99. )



λόμενο στοιχείο. Αυτή η αναλογία υπολογίζεται ξε-
χωριστά για καθένα από τα δύο μήκη κύματος (έχο-
ντας εναλλασσόμενα τις διόδους εκπομπής φωτός
απενεργοποιημένες και ενεργοποιημένες) και είναι
η αναλογία αυτών των δύο αναλογιών που σχετίζο-
νται εμπειρικά με το SaO2. Με αυτό τον τρόπο το ο-
ξύμετρο είναι σε θέση να εξαλείψει την υποκείμενη
απορρόφηση φωτός του ιστού και του φλεβικού αί-
ματος και να εστιάσει αποτελεσματικά στο αρτηρια-
κό αίμα και με αυτό τον τρόπο εμφανίζεται ο κορε-
σμός αρτηριακού οξυγόνου, SaO2. Αυτή η ανάγνωση
είναι σχετικά ανεξάρτητη από την ένταση του φωτός,
το πάχος του ιστού και τη χρώση της επιδερμίδας.
(Εικ. 4.3)

Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα κλινικά οξύμετρα
είναι με αισθητήρα τύπου “μετάδοσης”, όπου ο πο-
μπός και ο ανιχνευτής φωτός βρίσκονται απέναντι
μεταξύ τους και καταγράφεται η γραμμική μετάδοση
μέσω του ιστού. Αυτά είναι κατάλληλα για το δάχτυλο
χεριού ή ποδιού ή τον λοβό των αυτιών σε ενήλικες
και επίσης για το πόδι στα νεογνά. Τα οξύμετρα με
αισθητήρα τύπου “αντανάκλασης” χρησιμοποιούν
τον πομπό δίπλα στον ανιχνευτή και βασίζουν τη λει-
τουργία τους στο ότι το σήμα ανακλάται στους ι-
στούς. Αυτοί οι ανιχνευτές χρησιμοποιούνται στο μέ-
τωπο και παρέχουν μια πιο ακριβή μέτρηση SaO2 λό-
γω της καλύτερης ανίχνευσης σε περιοχές με πτωχή
περιφερική διάχυση, με μειωμένο καρδιακό δείκτη,
σε  χαμηλή θερμοκρασία και ανιχνεύουν ταχύτερα

αλλαγές στον κορεσμό από ό,τι οι περιφερειακοί αι-
σθητήρες. Περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξεις έχουν
οδηγήσει σε μείωση των σφαλμάτων λόγω κίνησης,
σε αυξημένη αποθήκευση μνήμης και τελευταία στην
ανάπτυξη αισθητήρων ικανών για μετρήσεις παρα-
μέτρων όπως η ολική αιμοσφαιρίνη, η καρβοξυαι-
μοσφαιρίνη και η μεθαιμοσφαιρίνη (co-oximeter). Υ-
πάρχουν δύο κύριοι τύποι αισθητήρων παλμικού ο-
ξυμέτρου: οι επαναχρησιμοποιήσιμοι τύπου κλιπ (δά-
κτυλο, ρινική, αυτί) και οι μίας χρήσης συγκολλητικοί
(δάκτυλο, μέτωπο) (Εικ. 4.4).

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
SaΟ2

Αιτίες διαλειπόμενων διακοπών ή ανικανότη-
τας ανάγνωσης του SaO2

▪ Μειωμένη διάχυση εξαιτίας αιτιών, όπως υποο-
γκαιμία, αγγειοσύσπαση.  Η κακή αιμάτωση των
δακτύλων οφείλεται σε αγγειοσύσπαση και/ή υ-
πόταση από διάφορες αιτίες, όπως το υπογκαιμι-
κό σοκ, η υποθερμία, η χρήση αγγειοσυσπαστι-
κών φαρμάκων και η ελαττωμένη καρδιακή πα-
ροχή λόγω καρδιακής ανεπαρκείας ή αρρυθμιών.
Συμπίεση των αρτηριών (π.χ. μέτρηση πίεσης με
σφυγμομανόμετρο) ή αρτηριακή απόφραξη κο-
ντά στην τοποθέτηση του αισθητήρα  (π.χ. περι-
φερειακή αγγειακή νόσος) μπορεί επίσης να οδη-
γήσει σε πτωχό σήμα. Η ταυτόχρονη παρατήρηση
και του σφυγμικού κύματος που διαθέτουν τα ο-
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Εικόνα 4.4  Τύποι αισθητήρων: δακτύλου (Α,Β)– ωτός (Γ) επαναχρησιμοποιούμενοι, μετώπου (Δ) και δακτύλου ποδός μίας
χρήσης (Ε).



ξύμετρα μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση της
αληθούς διαταραχής από το κακό σήμα (κακή λή-
ψη και του σφυγμού).

Αιτίες ψευδώς φυσιολογικού ή αυξημένου SaO2

▪ Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Το
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι άοσμο, άχρω-
μο, άγευστο και μη ερεθιστικό αέριο. Η δηλητη-
ρίαση από CΟ μπορεί να οφείλεται σε έκθεση σε
διάφορες πηγές όπως σε κινητήρα με προπάνιο,
φυσικό αέριο, εξάτμιση αυτοκινήτων, φορητές
γεννήτριες, τζάκια φυσικού αερίου, θερμαντήρες
κηροζίνης, φωτιά καπνού και  χρωμάτων ψεκα-
σμού, αφού το διχλωρομεθάνιο μεταβολίζεται σε
CO. Ο κύριος  μηχανισμός της δηλητηρίασης από
το CO είναι η ισχυρή συνδεσιμότητα του CO για
Hb (240  φορές μεγαλύτερη από του Ο2), με τον
σχηματισμό καρβοξυ-Hb (COHb), μειώνοντας την
ικανότητα μεταφοράς Ο2 από την Hb και κατακρη-
μνίζοντας την ιστική οξυγόνωση. Επειδή τα O2Hb
και COHb απορροφούν το ερυθρό φως (660 nm)
με παρόμοιο τρόπο και η COHb απορροφά ελά-
χιστα υπέρυθρο φως  (940 nm), o ανιχνευτής των
τυπικών παλμικών οξυμέτρων δεν μπορεί να δια-
φοροποιήσει μεταξύ O2Hb και COHb. Η παρόμοια
απορροφητική ιδιότητα του O2Hb και COHb για
το ερυθρό φως συνάδει με την κλινική παρατή-
ρηση ότι οι ασθενείς με καρβοξυαιμοσφαιριναιμία
εμφανίζονται με έντονο κόκκινο χρώμα και δεν
είναι κυανωτικοί. Στα αέρια αίματος η μερική πίεση
του οξυγόνου θα είναι μειωμένη (Εικ. 4.5).

Αιτίες ψευδώς χαμηλού SaO2

▪ Φλεβικοί παλμοί. Φλεβικοί παλμοί προκαλούν
σημαντική αλλαγή του φλεβικού όγκου με κάθε
καρδιακό κύκλο και συμβάλλουν σε ψευδή χαμη-
λή ανάγνωση του SaO2, επειδή ο φλεβικός κορε-
σμός O2Hb (SvO2) είναι αυτός που επίσης μετριέ-
ται  από το παλμικό οξύμετρο, μειώνοντας τον
αρτηριακό κορεσμό. Οι φλεβικοί παλμοί μετρι-
ούνται, όταν οι αισθητήρες  δακτύλων είναι το-
ποθετημένοι πολύ σφιχτά γύρω από το δάκτυλο,
σε σοβαρή ανεπάρκεια τριγλώχινας και όταν η
θέση των ανιχνευτών βρίσκεται σε εξαρτώμενες
θέσεις (π.χ. στο μέτωπο με τον ασθενή σε Tren -
de lenburg θέση).

▪ Υπερβολική κίνηση. Η υπερβολική κίνηση, όπως
ο τρόμος ή οι σπασμοί μπορεί να προκαλέσουν
ψευδώς χαμηλό SaO2, με αποκορεσμούς κάτω α-
πό το 50% μερικές φορές.

▪ Ενδοφλέβιες χρωστικές. Διάφορες χρωστικές χρη-
σιμοποιούνται σε διαγνωστικές εξετάσεις, π.χ. η
κύρια φαρμακευτική χρήση του κυανού του μεθυ-
λενίου βρίσκεται στη μεθαιμοσφαιριναιμία, όπου
χρησιμοποιείται ως αναγωγικός παράγοντας. Το
κυανό του μεθυλενίου χρησιμοποιείται κατά την
ενδοσκοπική πολυποδεκτομή, όπου εγχέεται υπο-
βλεννογόνια γύρω από τον πολύποδα που πρό-
κειται να αφαιρεθεί. Η μέγιστη απορρόφηση φω-
τός του κυανού του μεθυλενίου είναι 668 nm, πολύ
κοντά στην έντονη απορρόφηση του ερυθρού φω-
τός από HHb, με αποτέλεσμα μίμηση HHb και ψευ-
δή μείωση των μετρήσεων SaO2 (Εικ. 4.5). 
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Εικόνα 4.5 Φάσματα απορρόφησης για O2Hb, HHb, COHb και MetHb. Οι COHb και η O2Hb απορροφούν το ερυθρό φως
παρόμοια (μαύρο βέλος). Επιπλέον, η απορρόφηση ερυθρού φωτός της MetHb και της HHb είναι σχεδόν πανομοιότυπη
(λευκό βέλος). Επιπλέον η MetHb απορροφά το ερυθρό και το υπέρυθρο φως εξίσου καλά. O2Hb = οξυαιμοσφαιρίνη, HHb=
δεοξυαιμοσφαιρίνη, COHb = καρβοξυαιμοσφαιρίνη, MetHb= μεθαιμοσφαιρίνη.(Tremper KK, Barker SJ. Pulse oximetry.
Anesthesiology 1989;70:98-108.)



▪ Κληρονομικές μορφές μη φυσιολογικής αιμο-
σφαιρίνης. Σπάνιες παραλλαγές Hb, όπως οι Hb
Lansing, Hb Bonn, Hb Köln, Hb Hammersmith και
Hb Cheverly, έχουν αναφερθεί ότι προκαλούν
ψευδώς μειωμένες τιμές SaO2, λόγω απορρόφη-
σης του ερυθρού φωτός παρόμοια με του κυανού
του μεθυλενίου.

▪ Βερνίκι νυχιών. Το βερνίκι νυχιών, ιδιαίτερα το
μαύρο, το μπλε και το πράσινο χρώμα, μπορεί να
μειώσει την τιμή SaO2 έως και 10%.

▪ Σοβαρή αναιμία (με ταυτόχρονη υποξαιμία). Θε-
ωρητικά, η αναιμία δεν έχει μεγάλη επίδραση στο
SaO2 δεδομένου ότι τόσο το O2Hb, όσο και το
HHb, επηρεάζονται αναλογικά. Ωστόσο, παρατη-
ρήθηκε  πως σοβαρή αναιμία μπορεί να επηρεά-
σει ψευδώς το SaO2.

Αιτίες ψευδώς χαμηλού ή υψηλού SaO2

▪ Μεθαιμοσφαιριναιμία. Θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη σε ασθενείς με κυάνωση, ιδιαίτερα παρου-
σία φυσιολογικής ή περίπου φυσιολογικής μερι-
κής πίεσης οξυγόνου (PaO2). Η μεθαιμοσφαιρίνη
(MetHb) σχηματίζεται, όταν ο σίδηρος (Fe) στο
τμήμα της αιμοσφαιρίνης οξειδώνεται από Fe2++

σε Fe3+++. Η MetHb παρεμποδίζει την παροχή ο-
ξυγόνου στους ιστούς με δύο μηχανισμούς: (i) η
ίδια η MetHb είναι λιγότερο ικανή να δεσμεύει ο-
ξυγόνο και (ii) η MetHb προκαλεί μετατόπιση της
καμπύλης αποδέσμευσης της Hb προς τα αριστε-
ρά, εμποδίζοντας την αποδέσμευση του οξυγό-
νου στους ιστούς και προκαλώντας ιστική υποξία.
Η κληρονομική μορφή είναι  σπάνια και οι περισ-
σότερες περιπτώσεις οφείλονται σε οξειδωτικές
χημικές ουσίες ή φάρμακα, όπως νιτρώδη, νιτρι-
κά, χρωστικές ανιλίνης, παράγωγα ανιλίνης (φαι-
νακετίνη, δαψόνη), σουλφοναμίδια και λιδοκαΐνη.
H MetHb απορροφά περισσότερο υπέρυθρο φως
από την O2Hb ή την HHb. Με δεδομένο ότι η α-
πορρόφηση του ερυθρού φωτός είναι παρόμοια
με της HHb (Εικ. 4.5), οι ασθενείς με σημαντική
μεθαιμοσφαιριναιμία εμφανίζουν κυάνωση και
το αίμα τους είναι πολύ σκούρο. Επιπλέον, επειδή
η MetHb απορροφά τόσο το ερυθρό, όσο και το
υπέρυθρο φως εξίσου καλά (Εικ. 4.5), προκαλεί
τάση για SaO2 προς 85%, με αποτέλεσμα την υ-
περεκτίμηση ή υποτίμηση του SaO2, ανάλογα με
το αν υπάρχει πραγματική υποξαιμία (< 85%) ή
νορμοξία, αντίστοιχα.

▪ Σουλφαιμοσφαιριναιμία. Η σουλφαιμοσφαιρίνη
(SulfHb) δημιουργείται από χρωστικές ανιλίνης,

ακετανιλίδιο, φαινακετνοφαινοζαπυριδίνη, νιτρι-
κά, σουλφοναμίδια, μετοκλοπραμίδη (δομικά πα-
ρόμοια με χρωστικές ανιλίνης), φλουταμίδη, δα-
ψόνη, διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) ή με έκθε-
ση σε θειούχες χημικές ουσίες, όπως η θειική υ-
δροξυλαμίνη που χρησιμοποιούνται σε διάφορα
διαλύματα καθαρισμού. Η SulfHb δεν μπορεί να
μεταφέρει οξυγόνο και η κύρια κλινική εκδήλωσή
της είναι η παρουσία κυάνωσης. Ενώ η SulfHb μει-
ώνει τη μεταφορά οξυγόνου, μετατοπίζει επίσης
την καμπύλη αποδεσμευσης της Hb προς τα δε-
ξιά, διευκολύνοντας τη μετακίνηση οξυγόνου
στους ιστούς σε αντίθεση με τη μεθαιμοσφαιρίνη
(προς τα αριστερά).

▪ Κακή τοποθέτηση του αισθητήρα.
▪ Σήψη και σηπτικό σοκ. Διάφοροι παράγοντες

μπορούν να επηρεάσουν, όπως η χορήγηση υ-
γρών, η  καρδιακή δυσλειτουργία που προκαλεί-
ται από τη σήψη, η χρήση αγγειοσυσπαστικών
και η παρουσία άλλων συν-νοσηροτήτων που
μπορεί να επηρεάσουν απρόβλεπτα τις τιμές
SaO2. Ο αριθμός των μεταβλητών που επηρεά-
ζουν τους ασθενείς με σηψαιμία και σηπτικό σοκ
καθιστούν δύσκολη την πρόβλεψη για τη διατα-
ραχή στη μέτρηση του SaO2.

4.2.2 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΑΔΙΣΗΣ 6 ΛΕΠΤΩΝ 
(SIX-MINUTE WaLK TEST, 6MWT)

Το βάδισμα είναι μια δραστηριότητα που πραγμα-
τοποιείται καθημερινά ακόμη και από τους πιο βα-
ρέως πάσχοντες ασθενείς. Το 6MWT είναι μια πρα-
κτική απλή δοκιμασία που απαιτεί μονάχα έναν διά-
δρομο χωρίς άλλο εξοπλισμό άσκησης ή εξειδικευ-
μένη εκπαίδευση για τους τεχνικούς. Το περπάτημα
είναι μια δραστηριότητα που εκτελείται καθημερι-
νά από σχεδόν όλους τους ασθενείς. Αυτή η δοκιμή
μετρά την απόσταση που μπορεί να περπατήσει
κάποιος γρήγορα σε μια επίπεδη, σκληρή επιφά-
νεια σε μία περίοδο 6 λεπτών (6 Minute Walking
Distance, 6MWD). Αξιολογεί τη συνολική και ολο-
κληρωμένη ανταπόκριση όλων των συστημάτων
που εμπλέκονται κατά τη διάρκεια της άσκησης, ό-
πως το αναπνευστικό, το κυκλοφορικό και το νευ-
ρομυϊκό. Δεν παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες
για τη λειτουργία καθενός από τα διαφορετικά όρ-
γανα και συστήματα που εμπλέκονται στην άσκηση
ή τον μηχανισμό περιορισμού της άσκησης, όπως
η καρδιοπνευμονική δοκιμασία άσκησης. Το 6MWT
αξιολογεί το υπο-μέγιστο επίπεδο λειτουργικότη-
τας. Οι περισσότεροι ασθενείς δεν επιτυγχάνουν
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μέγιστη ικανότητα άσκησης κατά τη διάρκεια του
6MWT. Αντίθετα, επιλέγουν τη δική τους ένταση ά-
σκησης και τους επιτρέπεται να σταματήσουν και
να ξεκουραστούν κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
Ωστόσο, επειδή οι περισσότερες δραστηριότητες
της καθημερινότητας εκτελούνται σε υπο-μέγιστα
επίπεδα άσκησης, η 6MWD μπορεί να αντανακλά
καλύτερα το λειτουργικό επίπεδο άσκησης για τις
καθημερινές φυσικές δραστηριότητες. Οι  πληρο-
φορίες που παρέχονται από το 6MWT πρέπει να
θεωρούνται συμπληρωματικές σε αυτές της καρ-
διοπνευμονικής δοκιμασίας άσκησης και δεν μπο-
ρούν να την υποκαταστήσουν. Παρά τη διαφορά
μεταξύ αυτών των δύο λειτουργικών δοκιμασιών,
έχουν αναφερθεί κάποιες καλές συσχετίσεις μεταξύ

τους. Η ισχυρότερη ένδειξη για το 6MWT είναι η ε-
κτίμηση της ανταπόκρισης σε ιατρικές παρεμβά-
σεις σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή καρδιακή
ή πνευμονική νόσο. Το 6MWT έχει επίσης χρησιμο-
ποιηθεί ως μέτρο της λειτουργικής κατάστασης των
ασθενών, καθώς και ως προγνωστικός δείκτης νο-
σηρότητας και θνησιμότητας. Οι κύριες ενδείξεις
της δοκιμασίας φαίνονται στον πίνακα 4.3. Απόλυ-
τες αντενδείξεις αποτελούν η ασταθής στηθάγχη
και το έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά τον προη-
γούμενο μήνα, ενώ σχετικές αντενδείξεις αποτε-
λούν η αρτηριακή υπέρταση (>180/100 mmHg) και
η ταχυκαρδία (> 120 σφύξεις/min). H ηλικία, το φύ-
λο, το ύψος και το βάρος επηρεάζουν τις τιμές του
6MWT (Εικ. 4.6).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟ 95

Πίνακας 4.3  Ενδείξεις Δοκιμασίας βάδισης 6 λεπτών (6ΜWT)

Λειτουργική κατάσταση 
(μία μέτρηση)

▪ ΧΑΠ
▪ Κυστική ίνωση
▪ Καρδιακή ανεπάρκεια
▪ Περιφερική αγγειακή νόσος
▪ Ηλικιωμένοι ασθενείς

Σύγκριση πριν και μετά 
τη θεραπεία

▪ Μεταμόσχευση πνεύμονα 
▪ Αφαίρεση πνεύμονα
▪ Χειρουργείο μείωσης πνευμονι-

κού όγκου (Lung volume
reduction surgery)

▪ Προγράμματα αναπνευστικής
αποκατάστασης

▪ ΧΑΠ
▪ Πνευμονική υπέρταση
▪ Καρδιακή ανεπάρκεια

Πρόγνωση θνητότητας 
και θνησιμότητας

▪ Καρδιακή ανεπάρκεια
▪ ΧΑΠ
▪ Πρωτοπαθής  πνευμονική 
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W

D
 m
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40-49 50-59 60-69 70-80
Age yrsAge yrs

40-49 50-59 60-69 70-80

Εικόνα 4.6 Καμπύλες αναφοράς Δοκιμασίας βάδισης 6 λεπτών βάσει ηλικίας για  σε υγιείς  άντρες (Α) και γυναίκες (Β) χω-
ρισμένα σε 10ο (-), 25ο (——-), 50ο (·····) και 75ο (- - -) εκατοστημόρια.



4.3.1 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ

Είναι η πιο συχνά εφαρμοζόμενη ακτινολογική απει-
κονιστική μέθοδος εκτίμησης του αναπνευστικού
συστήματος και κυρίως των πνευμόνων, αλλά και
των αγγείων του πνεύμονα, των οστικών δομών της
θωρακικής κοιλότητας, της καρδιάς, των ημιδιαφραγ-
μάτων και τμήματος της άνω κοιλίας.

Η βασική αρχή της ακτινολογικής απεικόνισης εί-
ναι η παραγωγή δέσμης ιοντίζουσας ακτινοβολίας
(ακτίνες Χ) από ειδική λυχνία που περιλαμβάνει φω-
τόνια διαφορετικής ενέργειας. Καθώς τα φωτόνια
προσπίπτουν στον εξεταζόμενο, άλλα σκεδάζονται,
άλλα απορροφούνται και άλλα φτάνουν στην ακτι-
νολογική πλάκα και ανάγουν τον νιτρικό άργυρο σε
άλλοτε άλλο ποσοστό με αποτέλεσμα η εικόνα που
παράγεται να εξαρτάται από τη σύσταση του εξετα-
ζόμενου οργάνου. Ειδικότερα μεγαλύτερη δόση α-
πορροφούν τα οστά και έπονται τα μαλακά μόρια,
το λίπος και τέλος, ο αέρας. 

Η πιο συνηθισμένη λήψη της ακτινογραφίας θώ-
ρακα είναι η οπισθοπρόσθια σε βαθιά εισπνοή. Η α-
κτινοβολία εισέρχεται από την οπίσθια επιφάνεια του
θωρακικού κλωβού και εξέρχεται από την πρόσθια,
όπου προσπίπτει στο ακτινολογικό film. Είναι κατάλ-
ληλη για την απεικόνιση των πνευμόνων, του μεσαυ-
λίου και των μεγάλων αγγείων. Μπορεί να ξεχωρίσει
το δεξιό από το αριστερό τμήμα του πνεύμονα αλλά
δεν μπορεί να ξεχωρίσει το πρόσθιο από το οπίσθιο
τμήμα. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται η πλά-
για ακτινογραφία (αριστερή, όταν ο αριστερός ώμος

ακουμπά στο ακτινολογικό film, και δεξιά, όταν ο δε-
ξιός ώμος ακουμπά στο film). Σε κατακλιμένους α-
σθενείς χρησιμοποιείται η «κατακλιμένη» ακτινογρα-
φία (προσθοπίσθια), ενώ σπανιότερα χρησιμοποι-
ούνται η δεξιά και η αριστερή πλάγια ακτινογραφία.
H εκλογή της θέσης λήψης της ακτινογραφίας εξαρ-
τάται από την εντόπιση της βλάβης. Όσο πιο κοντά
είναι η βλάβη στο ακτινολογικό film, τόσο η απεικό-
νισή της είναι σαφέστερη (χωρίς παρασκιά). 

Άλλες ειδικές λήψεις είναι η δεξιά και η αριστερή
πλάγια λοξή λήψη για απεικόνιση καταγμάτων πλευ-
ρών δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με την περιοχή του
θωρακικού κλωβού που εφάπτεται στην ακτινολο-
γική πλάκα. Επίσης, η λορδωτική για την απεικόνιση
των κορυφών του πνεύμονα και του μέσου λοβού
και η εκπνευστική για διάγνωση πνευμοθώρακα ή
παγίδευσης αέρα (όπως σε ξένα σώματα). Στον πί-
νακα 4.4 αναφέρονται τα σημεία που θα πρέπει να
προσέξουμε στην ακτινογραφία θώρακα και στο πα-
ραπέμπτικό της. Τα βασικά ακτινολογικά πρότυπα
παρατίθενται στον πίνακα 4.5.

Στην εικόνα 4.7 παρουσιάζονται οι σωστοί τρόποι
λήψης ακτινογραφίας θώρακα, ενώ στην εικόνα 4.8
παρουσιάζονται οι θέσεις των βασικών στοιχείων σε
ακτινογραφίες face και profile. Στην εικόνα 4.9 πα-
ρουσιάζεται η θέση του δεξιού άνω και μέσου λοβού
στην ακτινογραφία θώρακα, ενώ στην εικόνα 4.10,
4.11 και 4.12 απεικονίζονται ατελεκτασίες διαφόρων
πνευμονικών λοβών. Στις εικόνες 4.13 ως και 4.17 πα-
ρατίθενται ακτινογραφίες συνήθων παθήσεων. (Εικ.
4.7-4.17)
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Θ. Κοντακιώτης

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ4.3

Πίνακας 4.4  Τι θα πρέπει να προσέξουμε σε μία ακτινογραφία θώρακα 

1. Το σωστό παραπεμπτικό 
I. Στοιχεία του ασθενούς 
II. Οι απαραίτητες κλινικές πλη-

ροφορίες 
III. Τεχνικές πληροφορίες 
IV. Θέση λήψης 
V. Τι θέλουμε να απεικονιστεί 

2. Τραχεία: θέση, περίγραμμα 
3. Καρδιά και μεσαύλιο: μέγεθος,

σχήμα, παρεκτόπιση 

4. Διάφραγμα: θέση, σχήμα, περί-
γραμμα 

5. Υπεζωκότας: καρδιοφρενικές
και πλευροδιαφραγματικές γω-
νίες, σχήμα 

6. Θέση μεσολοβίων σχισμών:
σχήμα, διαστάσεις, πάχος 

7. Πνευμονικά πεδία: τοπικές και
γενικευμένες παθολογικές εικό-
νες, υπερδιαφάνεια, σκίαση, σύ-
γκριση με παρακείμενες δομές

και δομές του ετερόπλευρου
πνεύμονα 

8. Αποκριβόμενες περιοχές: κορυ-
φές, μεσοθωράκιο, οστά

9. Πύλες: σκιερότης, θέση, σχήμα 
10. Κάτω από το διάφραγμα: αέ-

ρας, επασβεστώσεις 
11. Μαλακά μόρια: μαστεκτομή, 

αέρας 
12. Οστά: διηθήσεις, περιόστεο,

σκιάσεις, κλπ. 


