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ΣΧΗΜΑ 2. Συχνότητα (%) αιτίων αιμόπτυσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα αναδρομικής πολυκεντρικής μελέτης βα-
σισμένης σε βάση δεδομένων από νοσοκομεία της Γαλλίας σε διάρκεια 5 ετών (2008-2012). Στο διάγραμμα φαίνονται 
τα στοιχεία από τα έτη 2008 και 2009 (Abdulmalak και συν, 2015).

από μαύρη σταφίδα (currant jelly). Η φυματίωση 
των πνευμόνων προκαλεί συνήθως αιμόπτυση με 
τη μορφή λεπτών γραμμώσεων αίμα τος στα πτύελα. 
Μαζική αιμόπτυση μπορεί να εμφανιστεί στις χρόνιες 
μορφές, που χαρακτηρίζονται από το σχηματισμό 
πνευμονικών σπηλαίων. Η μεγάλη αυτή αιμορραγία 
προέρχεται από ρήξη α νευρυσμάτων κλάδων των 
πνευμονικών αρτηριών του τοιχώματος των φυματι-
ωδών σπηλαίων. Τέτοια ανευρύσματα (ανευρύσματα 
του Rasmussen2) παρατηρούνται σε ποσοστό μέχρι 
5% των περιπτώσεων σπηλαιώδους φυματίωσης. Σε 

 2 Από το όνομα του Δανού γιατρού Fritz Valdemar Rasmussen 
(1837-1877).

ασθενείς με πνευμονική φυματίωση, μαζική αιμορ-
ραγία μπορεί, επίσης, να προέλθει από κλάδους των 
βρογχικών αρτηριών όταν η νόσος έχει προκαλέσει 
βρογχεκτασίες. Το πνευμονικό μυκήτωμα οφείλεται 
σχεδόν πάντοτε στον ασπέρ γιλλο και μπορεί να ανα-
πτυχθεί σε κάθε τύπου προσχηματισμένες πνευμο νικές 
κοιλότητες (φυματιώδεις, βρογχεκτασικές, ακόμα και 
σε νεοπλασμα τικές). Η αιμόπτυση είναι, επίσης, συχνή 
στη στρογγυλοειδίαση και τη λεπτοσπίρωση, αλλά 
εδώ αποτελεί εκδήλωση της αιμορραγικής διάθεσης 
που συνοδεύει αυτές τις νόσους.

Αιμόπτυση από καρκίνο του πνεύμονα προκαλεί 
κυρίως ο βρογχογενής καρκίνος. Η αιμορραγία προ-
καλείται από νέκρωση νε οπλασματικού ιστού ή από 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Αίτια ανάλογα με το είδος και την ποσότητα της αιμόπτυσης

Πρόσμιξη αίματος στα πτύελα
 Φλεγμονή ανώτερης αναπνευστικής οδού ή στόματος
  Ρινός ή ρινοφάρυγγα
  Λάρυγγα
  Ούλων
 Έντονος παροξυντικός βήχας
 Τραύμα

Ροδόχροα πτύελα
 Βρογχιολίτιδα
 Πνευμονία
 Πνευμονικό οίδημα

Μαζική αιμόπτυση
 Βρογχεκτασία 
 Πνευμονική φυματίωση (σπηλαιώδης μορφή) 
 Καρκίνος του πνεύμονα
 Μαζική πνευμονική εμβολή
 Πνευμονικό απόστημα,
 Μυκήτωμα από ασπέργιλλο, 
 Σύνδρομο Goodpasture

Κοκκιωμάτω ση με πολυαγγειίτιδα  
(κοκκιωμάτωση του Wegener)

 Ιδιοπαθής αιμοσιδήρωση
 Βρογχολιθίαση
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 { Μικροσκοπική εξέταση και καλλιέργεια πτυέλων
•	Απεικονιστικές εξετάσεις

 { Α/α θώρακα, αξονική τομογραφία και τρισδιάστα-
τη αναπαράσταση ή εικονική βρογχοσκόπηση, 
αγγειογραφία βρογχικών αρτηριών 

•	Βρογχοσκόπηση
Όπως ισχύει γενικά στην Κλινική Ιατρική, οι πληρο-

φορίες από το ιστορικό και την αντικειμενική εξέταση 
μπορούν να προσφέρουν σημαντική διαγνωστική 
βοήθεια και στις περιπτώσεις ασθενών με αιμόπτυ-
ση. Ενδεικτικές διαγνώσεις με βάση τις πληροφορίες 
αυτές παρέχονται στον Πίνακας 3. Ας σημειωθεί ότι 
επειδή ασθενείς που είχαν παρουσιάσει στο παρελθόν 
αιμόπτυση, που είχε αποδοθεί σε συγκεκριμένη χρόνια 
νόσο (π.χ., χρόνια βρογχίτιδα ή βρογχεκτασία), μπορεί 
να αναπτύξουν αργότερα νέα πνευμονική νόσο (π.χ., 
φυμα τίωση ή καρκίνο) που επίσης εκδηλώνεται με 
αιμόπτυση, κάθε νέο επεισόδιο αιμόπτυσης πρέπει 
να αντιμετωπίζεται σαν να ήταν το πρώτο. 

Ο απεικονιστικός έλεγχος των πνευμόνων κατέ-
χει πρωτεύουσα θέση στη διαγνωστική διερεύνηση. 
Ήδη από την απλή ακτινογραφία θώρακα μπορεί να 
προκύψουν χρήσιμα ευρήματα, όπως είναι ο συν-
δυασμός δακτυλιοειδών σκιάσεων και γραμμώσεων 
που μοιάζουν με «ράγες του τραμ», που θεωρείται ως 
ενδεικτικός βρογχεκτασιών, οι ομοιογενείς σκιές με 
κεντρική ή περιφερική εντόπιση που προκαλούνται από 
πνευμονικά νεοπλάσματα, τα σφαιρικού ή ωοειδούς 
σχήματος φυματιώδη σπήλαια με το χαρακτηριστικά 

παχύ τοίχωμα, η εικόνα υδραερικού επιπέδου που 
χαρακτηρίζει το πνευμονικό απόστημα, η εικόνα ανώ-
μαλης κοιλότητας με ανομοιογενές πάχος τοιχώματος, 
που οφείλεται σε τήξη νεοπλασματικού ιστού, η εικόνα 
κοιλότητας που περιέχει σφαιρική ή ανώ μαλη σκιά, που 
υποδηλώνει την παρουσία μυκητώματος κ.λπ. (Εικόνα 
1). Σημαντική διαγνωστική βοήθεια προσφέρει η αξο-
νική τομογραφία του θώρακα, ιδίως με την εξελιγμένη 
της μορφή της υψηλής ευκρίνειας (high resolution). 
Η ψηφιακή γεωμετρική επεξεργασία επιτρέπει την 
παραγωγή τρισδιάστατης εικόνας από σειρά δισδιά-
στατες εικόνες περιστρεφόμενες γύρω από σταθερό 
άξονα. Η κατευθυνόμενη με αξονική τομογραφία λήψη 
κυτταρολογικού υλικού με λεπτή βελόνα (fine needle 
aspiration) ή με βιοψία συμπληρώνει το διαγνωστικό 
έλεγχο σε περιπτώσεις περιφερικών μαζών. 

Ως διαγνωστική μέθοδος, η βρογχοσκόπηση είναι 
απαραίτητη σχεδόν σε κάθε περίπτωση σημαντικής 
αιμόπτυσης αν και φυσικά, η μέθοδος επιτρέπει τη 
διερεύνηση των κεντρικότερων μόνο αεραγωγών. 
Όταν εφαρμόζεται νωρίς μετά την αιμόπτυση, χρη-
σιμεύει στον προσδιορισμό της προέλευσης της αι-
μορραγίας, αφού μπορεί να αποκαλύψει τον βρόγχο 
από τον οποίο προέρχεται το αίμα. Αυτό, όμως, ισχύει 
κυρίως για τις περιπτώσεις σχετικά περιορισμένης 
αιμόπτυσης, επειδή όταν η αιμόπτυση είναι μαζική, 
το αίμα διαχέεται σε γειτονικές περιοχές και γενικά, 
το τραχειοβρογχικό δένδρο περιέχει τόσο πολύ αίμα, 
ώστε να είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό από πού 

ΕΙΚΟΝΑ 1. Κοιλοτικές εξεργασίες που προκαλούν αιμόπτυση, όπως απεικονίζονται στην ακτινογραφία θώρακα. 1. 
Φυματιώδες σπήλαιο με χαρακτηριστικό παχύ τοίχωμα. 2. Κοιλότητα με υδραερικό επίπεδο από κεντρική τήξη καρκί-
νου του πνεύμονα. 3. Πνευμονικό απόστημα με υδραερικό επίπεδο. 4. Κοιλότητα με περιεχόμενο ανώμαλου σχήματος 
από ασπεργίλλωμα.
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στηθάγχη αναφέρεται ως παραλλαγή στηθάγχης ή 
στηθάγχη Prinzmetal. Όπως θα αναφερθεί πιο κάτω, 
οι μεταβολές που παρατηρούνται στο ηλεκτροκαρ-
διογράφημα κατά τη διάρκεια της στηθαγχικής κρί-
σης στην παραλλαγή στηθάγχης είναι διαφορετικές 
από τις αντίστοιχες που χαρακτηρίζουν στη σταθερή 
στηθάγχη. 

Ο πόνος του εμφράγματος του μυοκαρδίου μπορεί 
να εμφανιστεί με την καταβολή προσπάθειας ή κάτω 
από την επίδραση έντονης συγκίνησης, αλλά επίσης και 
σε συνθήκες ηρεμίας ή και μέσα στον ύπνο και αν και 
μπορεί να εισβάλλει απότομα με μεγάλη ένταση ευθύς 
εξ αρχής, συνήθως αρχίζει ως ήπιος ή ακαθόριστος, 
αλλά επίμονος πόνος και γίνεται σιγά-σιγά όλο και 
εντονότερος. Σε πολλές περιπτώσεις, ο άρρωστος έχει 
παρουσιάσει στο παρελθόν στηθαγχικές κρίσεις και 
είναι σε θέση να αναγνωρίσει ότι ο νέος πόνος διαφέρει 
από τις προηγούμενες προσβολές: αν και είναι όπως 
και η στηθάγχη συσφιγκτικός, είναι πιο συνθλιπτικός 
και γίνεται τελικά αφόρητος, επειδή διαρκεί πολύ. Η 
διάρκεια του κυμαίνεται από μία μέχρι πολλές ώρες και 
σε μερικές περιπτώσεις - με πιο ήπια μορφή - μία ως 
τρεις ημέρες. Η διάρκεια του πόνου θεωρείται ότι ως 
ένα βαθμό συσχετίζεται με τη βαρύτητα του εμφράγ-
ματος. Σε γενικές γραμμές, ο πόνος του εμφράγματος 
διαφέρει από τη στηθάγχη κατά το ότι: 
•	 είναι εντονότερος
•	 διαρκεί περισσότερο - πάνω από μία ώρα
•	 δεν υποχωρεί με την ανάπαυση και 
•	 δεν υποχωρεί με τη χορήγηση νιτρογλυκερίνης. 

Χαρακτηριστικές είναι οι περιγραφές του πόνου 
από αρρώστους που έχουν υποστεί έμφραγμα:
«Έμοιαζε σαν να πατούσε κάποιος πάνω στο στήθος μου»
«Σαν να με τρυπούσε μια πυρακτωμένη σούβλα»
«Σαν να μου άνοιγαν μια τρύπα στο στήθος»
«Σαν να είχε πάρει το στήθος μου φωτιά»
«Σαν να μου ξέσκιζε το στήθος ένα μαχαίρι που το έσπρω-

χναν προς το λαιμό μου».
Ιδιαίτερα, όμως, χρήσιμη για την κατανόηση του 

χαρακτήρα του πόνου που προκαλεί το οξύ έμφραγ-
μα του μυοκαρδίου είναι η πιο κάτω περιγραφή της 
προσωπικής εμπειρίας ενός γιατρού από τον πόνο του 
εμφράγματος, όπως έχει καταχωριστεί στην κλασική 
Καρδιολογία του Eugene Braunwald (Braunwald’s Heart 
Disease). Tα πιο χαρακτηριστικά της αποσπάσματα 
παρατίθενται πιο κάτω:

«Τα πρώτα 15-20 λεπτά, ο πόνος ερχόταν κι έφευγε. 
Προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου ότι προερχόταν 
από τον οισοφάγο και πήρα μερικά αντιόξινα δισκία 
μαζί με γάλα. Μετά από αυτό ο πόνος μου είπε αυτό που 
φαίνεται ότι έχει πει και σε άλλους αρρώστους. Ένοιωσα 

ΕΙΚΟΝΑ 3. Η «γλώσσα του σώματος». Τυπικές θέσεις 
των χεριών που περιγράφουν το χαρακτήρα του πόνου 
στο στήθος σε περιπτώσεις στεφανιαίας νόσου (A και Β), 
οισοφαγίτιδας (Γ), κρίσης πανικού (Δ) και οξείας περικαρ-
δίτιδας (Ε).

πόνος ξεκινά από το βραχίονα και επεκτείνεται προς 
την οπισθοστερνική περιοχή μόνο όταν γίνει πολύ 
έντονος, ενώ σπανίως, η ακτινοβολία του πόνου προς 
το αριστερό άνω άκρο περιορίζεται στον καρπό και τα 
δάκτυλα αφήνοντας ελεύθερα τον ώμο, το βραχίονα 
και το αντιβράχιο.

Η βαρύτητα της στηθάγχης ποικίλλει από τον 
έναν άρρωστο στον άλλο. Από το 1976, η Καναδική 
Εταιρεία Καρδιαγγειακών Παθήσεων (Canadian Car-
diovascular Society) έχει προτείνει μια ταξινόμηση 
της στηθάγχης σε κατηγορίες (classes), με κριτήριο 
το βαθμό της σωματικής δραστηριότητας (Πίνακας 3). 
Η ταξινόμηση αυτή χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα αν 
και αναγνωριστεί η ανάγκη αναθεώρησής της, ιδίως 
σε σχέση με την κατηγορία της στηθάγχης σε ηρεμία 
(Campeau, 2002). 

Όταν ο πόνος, με τους χαρακτήρες (εντόπιση, 
αντανακλάσεις, ποιότητα, διάρκεια) που περιγράφη-
καν πιο πάνω για τη σταθερή στηθάγχη, εμφανίζεται 
σε συνθήκες ηρεμίας (και συνήθως κατά τη νύχτα), η 
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•	 Υποογκαιμικό
•	 Καρδιογενές και
•	 Σηπτικό.

Οι τρεις κύριοι φυσιολογικοί χαρακτήρες πάνω 
στους οποίους βασίζεται η διάκριση των τριών αυ-
τών τύπων είναι η φλεβική επιστροφή αίματος στην 
καρδιά, ο όγκος παλμού και οι περιφερικές αγγειακές 
αντιστάσεις. Η φλεβική επιστροφή είναι ελαττωμένη 
στο υποογκαιμικό και το σηπτικό σοκ, ενώ είναι φυ-
σιολογική ή αυξημένη στο καρδιογενές σοκ. Ο όγκος 
παλμού είναι ελαττωμένος στο καρδιογενές και το 
υποογκαιμικό σοκ, αλλά είναι αυξημένος στο σηπτικό 
σοκ. Τέλος, οι περιφερικές αγγειακές αντιστάσεις είναι 
αυξημένες στο υποογκαιμικό και το καρδιογενές σοκ 
και ελαττωμένες στο σηπτικό σοκ (Πίνακας 1). Από τους 
τρεις τύπους, το σηπτικό σοκ είναι ο συνηθέστερος 
τύπος σοκ στους ασθενείς των μονάδων εντατικής 
φροντίδας (~60% των περιπτώσεων). Ακολουθούν σε 
συχνότητα το καρδιογενές και το υποογκαιμικό σοκ 
(16% ο κάθε τύπος). Στα τμήματα επειγόντων περιστα-
τικών, η συχνότητα των διαφόρων τύπων εξαρτάται 
από την περιοχή που εξυπηρετείται από το αντίστοιχο 
τμήμα. Π.χ., σε αστικούς πληθυσμούς, το υποογκαιμικό 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Παθοφυσιολογικοί χαρακτήρες στους τρεις κύριους τύπους σοκ.

Τύπος σοκ Φλεβική επιστροφή Όγκος παλμού Περιφερικές αντιστάσεις

Υποογκαιμικό σοκ Ελαττωμένη Ελαττωμένος Αυξημένες

Καρδιογενές σοκ Φυσιολογική ή αυξημένη Ελαττωμένος Αυξημένες

Σηπτικό σοκ Ελαττωμένη Αυξημένος Ελαττωμένες

ΣΧΗΜΑ 2. Μεταβολές της αρτηριακής πίεσης αντιστοίχως 
προς προοδευτικά μεγαλύτερη απώλεια αίματος. Aποτε-
λέσματα πειραμάτων σε σκύλους (6 σε κάθε ομάδα). Η 
αρτηριακή πίεση διατηρείται σε αρκετά υψηλά επίπεδα 
(>45 mmHg) μετά από μισή περίπου ώρα και στη διάρκεια 
των υπόλοιπων ωρών ακόμα και όταν ο βαθμός απώλειας 
του ολικού όγου αίματος είναι αξιόλογος (βαθμός απώλειας 
αίματος Ι-ΙΙΙ, αγκύλη). Όταν η αρτηριακή πίεση έπεσε σε 
χαμηλότερα επίπεδα (<45 mmHg) όλα τα σκυλιά πέθαναν 
μέσα σε 3-5,5 ώρες, νωρίτερα εκείνα στα οποία η απώλεια 
αίματος ήταν μεγαλύτερη (VI). (Από Guyton and Hall Text-
book of Medical Physiology, 12th edition, 2011, chapter 
24 Circulatory shock and its treatment).

ΣΧΗΜΑ 1 Οι τυπικές κλινικές εκδηλώσεις του σοκ. Με έντονα στοιχεία (bold) οι εκδηλώσεις που θεωρούνται ως τα 
σταθερότερα κλινικά κριτήρια για τη διάγνωση του σοκ.
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