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1ο Εκπαιδευτικό Συμπόσιο  
με θέμα «Επείγοντα στην Πνευμονολογία» 
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Δεν υπάρχει σύγκρουση 

συμφερόντων με  
τις παρακάτω  

χορηγούς εταιρείες: 
 ASTRAZENECA 

BAYER 
CHIESI 
ELPEN 

GLAXOSMITHKLINE  
MENARINI HELLAS 

NOVARTIS 
PFIZER 

 



 Η ακριβής και αποτελεσματική διαλογή του οξέως 
θωρακικού πόνου αποτελεί σημαντική ιατρική πρόκληση 
 



 2ο συχνότερο αίτιο επίσκεψης στα ΤΕΠ στις Η.Π.Α 
 6 εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως 

 
                                                        National Hospital Medical Care Survey 2011 



Αίτια θωρακικού πόνου 
Καρδιαγγειακό ΟΕΜ,  οξύ στεφανιαίο επεισόδιο,  διαχωρισμός αορτής,  καρδιακός 

επιπωματισμός, ασταθής στηθάγχη, σπασμός των στεφανιαίων, 
στηθάγχη Prinzmetal, περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, 
βαλβιδοπάθεια, στένωση αορτικής βαλβίδας, υπερτροφική 
μυοκαρδιοπάθεια 

Αναπνευστικό Πνευμονική εμβολή, πνευμοθώρακας υπό τάση, πνευμοθώρακας, 
μεσοθωρακίτιδα, πνευμονία, πλευρίτιδα, όγκος, πνευμομεσοθωράκιο  

Γαστρεντερικό Ρήξη οισοφάγου, σ. Mallory-Weiss,  χολοκυστίτιδα,  παγκρεατίτιδα, 
σπασμός οισοφάγου,  ΓΟΠ,  πεπτικό έλκος, κολικός χοληφόρων 

Μυοσκελετικό Μυική θλάση,  κάταγμα πλευράς,   αρθρίτιδα, όγκος, πλευροχονδρική 
αρθρίτιδα (σ. Tietze), μη ειδικό θωρακικό άλγος   

Νευρικό Συμπίεση νευρικής ρίζας στη ΣΣ,  σ. θωρακικής εξόδου,  έρπης 
ζωστήρας, μεθερπητική νευραλγία   

Άλλα Ψυχολογικά, υπεραερισμός 



Απειλητικά για τη ζωή αίτια θωρακικού άλγους 

 Οξέα στεφανιαία επεισόδια 
 Πνευμονική εμβολή 
 Πνευμοθώρακας υπό τάση  
 Διαχωρισμός αορτής 
 Ρήξη οισοφάγου 
 Συμπιεστική περικαρδίτιδα 

 



Οξύς θωρακικός πόνος προερχόμενος από 
πνευμονικές νόσους 

 Παθοφυσιολογία:  
                            -φλεγμονή και έλξη συνεχόμενων δομών  
                             (μεσοθωράκιο ή υπεζωκότας) 
                            -σημεία (υπερδιάταση) 
                            -συμπτώματα (βήχας) 



Ταξινόμηση του θωρακικού πόνου 

    -πλευριτικός  
    -σπλαχνικός  
    -μυοσκελετικός (του θωρακικού τοιχώματος) 

 



Πλευριτικός πόνος 

 Διακύμανση με τον αναπνευστικό κύκλο (κατά την 
εισπνοή) 

 Σχετίζεται αποκλειστικά με τον τοιχωματικό υπεζωκότα 
 Ο τοιχωματικός υπεζωκότας έχει πληθώρα απολήξεων 

αισθητηρίων κεντρομόλων νευρικών ινών, ενώ ο 
σπλαχνικός υπεζωκότας δεν έχει αισθητήριες νευρικές 
απολήξεις 

 Επιδεινώνεται με τις βαθιές αναπνοές, τον βήχα, τον 
πταρμό, το χασμουρητό 

 Αιφνίδιος, οξύς, σοβαρής έντασης και συνήθως 
ετερόπλευρος 



Μυοσκελετικός πόνος 

 Μπορεί να μεταβάλλεται με τις αναπνευστικές κινήσεις 
 Συνήθως μη σοβαρής έντασης 
 Επιδεινώνεται με τις κινήσεις του θωρακικού τοιχώματος 
 Αναπαράγεται με την πίεση κάποιας οστικής δομής ή 

μυικής ομάδας 

 



Σπλαχνικός πόνος 

 Αμβλύς, συσφικτικός πόνος στο θώρακα (chest tightness) 
που δύσκολα οριοθετείται σε:  

      -κρίση βρογχικού άσθματος 
      -εμφυσηματικούς ασθενείς λόγω της υπερδιάτασης 



Κλινική εξέταση 

 Γενική εικόνα, ζωτικά σημεία (όψη πάσχοντος, 
αιμοδυναμική αστάθεια…) 

 Αναλυτικό ιστορικό του πόνου, συνοδά συμπτώματα, 
συνοδά νοσήματα 

 Εξέταση θώρακος 
    -Επισκόπηση (αναπνευστική συχνότητα, κόπωση, έργο 

της αναπνοής, χρήση επικουρικών μυών) 
    -Ακρόαση (αναπνευστικό ψιθύρισμα, επιπρόσθετοι 

ρόγχοι, φυσήματα, καλπαστικός ρυθμός) 
    -Επίκρουση (αμβλύτητα, τυμπανικότητα) 
    -Ψηλάφηση (ευαισθησία) 



Κλινική εξέταση 

 Τράχηλος (διόγκωση σφαγιτίδων, ήχοι) 
 Κοιλιά 
 Άκρα (οίδημα, ευαισθησία, ερυθρότητα, αύξηση 

θερμοκρασίας ετερόπλευρα, σ. του Homan, σφυγμός) 



Αρχική προσέγγιση του θωρακικού πόνου 

 Αποκλεισμός απειλητικών για τη ζωή πνευμονικών 
ή καρδιολογικών παθήσεων (Η.Κ.Γ., CXR, echo 
καρδίας παρά τη κλίνη) 
 



Εργαστηριακός έλεγχος 

 ABG’s 
 Γενική, βιοχημικός έλεγχος 
 D-dimers 
 Τροπονίνη 
 BNP….. 

 



Απεικόνιση 

 Απλή ακτινογραφία θώρακος 
   -αρχικός απεικονιστικός έλεγχος 
   -μπορεί να αναδείξει πύκνωση, αέρα/υγρό, σκίαση 
 Περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος 

 CT scan  
 V/Q scan 

 



 Παθήσεις εκ του αναπνευστικού συστήματος 
δυνητικά απειλητικές για τη ζωή, που προκαλούν 
οξύ θωρακικό πόνο 



Πνευμονική εμβολή 

 Απειλητική για τη ζωή 
 Απαιτείται ταχεία διάγνωση και θεραπεία 
 Υψηλή θνητότητα σε μη έγκαιρη θεραπεία 

 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝH ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ 

Χρόνια ΚΑ ή Αναπν. Ανεπ. (AA) Κάταγμα ή αρθροπλαστική  

Ορμονοθεραπεία Μείζον γενικό χ/ο 
Αντισυλληπτικά Μείζον τραύμα 
Κακοήθεια Τραύμα Νωτ. Μυελού 

ΑΕΕ-πάρεση Αρθροσκόπηση 
Προηγ. Θρομβοεμβολή Κεντρικές Φλεβ. Γραμμές 

Θρομβοφιλία Χ.Μ.Θ. 
Ηλικία  Εγκυμοσύνη- λοχεία 

Παχυσαρκία Κλινοστατισμός >3 ημ. 

Κιρσοί Ακινησία- ταξίδια 
Λαπαροσκοπικό χ/ο 



Πνευμονική εμβολή 

 Θωρακικό άλγος στο 1/3 των ασθενών  
 Η CXR δεν είναι διαγνωστική. Πιθανά ευρήματα: 

μικρή ποσότητα πλευριτικού υγρού, άνωση 
ημιδ/τος, ταινιοειδείς ατελεκτασίες βάσεων, 
διάταση πνευμονικής αρτηρίας, περιοχική 
ολιγαιμία πνευμονικού παρεγχύματος περιφερικά 
του αποφραγμένου αγγείου (σ. Westermark) κ.α.   

 Συνοδά συμπτώματα και σημεία: δύσπνοια, 
ταχύπνοια, ταχυκαρδία 
 





CXR 

 Συνήθως φυσιολογική 
 Σπάνια διαγνωστική 
 Χρήσιμη στη διαφορική διάγνωση 

 
Φυσιολογική α/α θώρακα σε ασθενή με  

οξεία εμφάνιση δύσπνοιας & υποξαιμίας ΠΡΕΠΕΙ να 
εγείρει  

την υπόνοια της Π.Ε. 
 



Πνευμονική εμβολή 

 Πνευμονικό έμφρακτο: αναπτύσσεται 12-24h μετά το 
επεισόδιο 

 Ακτινολογικά:  
           -απεικονίζεται με καθυστέρηση αρκετών ημερών 
           -σκίαση με ευρεία βάση προς την περιφέρεια 
           -σ. ήβου του Hampton (αποστρογγυλοποίηση της 

κορυφής του τριγώνου του εμφράκτου- μη ειδικό εύρημα) 
           -κοιλοποίηση εμφράκτου (σπάνιο, περίπου 2 εβδ. 
    μετά την αιμορραγική πύκνωση) 



Hampton’s hump sign 





Εργαστηριακές εξετάσεις 

 Αέρια αρτηριακού αίματος 
 D-Dimers 
 ΗΚΓ 
 Ακτινογραφία (Α/α) θώρακα 
 Εcho καρδιάς 
 CT αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών 
 Σπινθηρογράφημα (Scanning) πνευμόνων αερισμού - 

αιμάτωσης 
 Τriplex κάτω άκρων 
 Πνευμονική αγγειογραφία 

 



D-Dimers 

 Προϊόν αποδόμησης του ινώδους 
 Η μέθοδος μέτρησης έχει σημασία 

 
 
    Η ευαισθησία της μεθόδου με ΕLISA είναι 96% 

 
 

 



D-Dimers 

 Φυσιολογική τιμή:  
έχει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία για τον 
αποκλεισμό της διάγνωσης (99.2%) 
 
 Αυξημένη τιμή επίσης: 
   -Έμφραγμα μυοκαρδίου, πνευμονία, σήψη, καρκίνος, 

νεφρική & ηπατική ανεπάρκεια, τραύμα 
   -2ο & 3ο τρίμηνο εγκυμοσύνης 
   -Μετεγχειρητική περίοδος 

 



D-Dimers 

 Tα επίπεδα των d-dimers αυξάνονται με την ηλικία, με  
συνέπεια τη μείωση της κλινικής σημασίας του cut-off 
των 500 μg/l 

 
 Πρόσφατα έχει προταθεί η προσαρμογή του cut-off της 

τιμής των d-dimers βάση της ηλικίας (ηλικία Χ10 μg/l) 
σε ηλικίες άνω των 50 ετών, βελτιώνοντας την επίδοση 
του δείκτη αυτού, αυξάνοντας την ειδικότητα και 
διατηρώντας την ευαισθησία του  
 



D-Dimers / Troponin / BNP 

 Η μέτρηση των D-Dimers είναι χρήσιμη στο ΤΕΠ 
 Τροπονίνη & BNP:  
   αυξάνουν &  
   τα ▲ επίπεδα συσχετίζονται  
                                  …με κακή πρόγνωση 



 
 high-sensitivity cardiac troponin 

 2πλάσια αύξηση της δυσμενούς έκβασης της Π.Ε. για 
κάθε αύξηση SD της υψηλής ευαισθησίας καρδιακής 
τροπονίνης (high-sensitivity cardiac troponin, hs-cTnT) 
 

     Lankeit M. et al. Highly sensitive troponin T assay in normotensive patients 
with acute pulmonary embolism. Eur Heart J 2010 



H.K.Γ. 

 Περιορισμένη διαγνωστική αξία  
 Αποκλεισμός εμφράγματος μυοκαρδίου ή περικαρδίτιδας 
 Φλεβοκομβική ταχυκαρδία  
 Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία  
 RBBB 
 S1Q3T3  
 Ανάστροφα Τ στις V1-V4    
 Σημεία πνευμονικής υπέρτασης 

 





2. scanning αερισμού  
 εισπνοή ραδιενεργού Xenon  

1. scanning αιμάτωσης  
 ραδιοσεσημασμένη λευκωματίνη 

ενίεται σε περιφ. φλέβα 
 τα σεσημασμένα σωματίδια 

εγκλωβίζονται στο πνευμονικό 
αγγειακό δίκτυο 

Ομοιόμορφη κατανομή  
σημαίνει απουσία 
απόφραξης της  
πνευμονικής αρτηρίας 

 
3. σύγκριση 

Σπινθηρογράφημα πνευμόνων 
αερισμού/αιμάτωσης 



Scanning αερισμού/αιμάτωσης 

 Έλλειμμα αιμάτωσης ΧΩΡΙΣ σύγχρονο έλλειμμα αερισμού 
υποστηρίζει τη διάγνωση 

  
 Έλλειμμα αιμάτωσης ΜΕ σύγχρονο έλλειμμα  
     αερισμού δεν έχει διαγνωστική αξία 
 
 Το scanning χαρακτηρίζεται ως: 
     normal    
     low probability   
     intermediate probability  
     high probability 





CT αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών 
(CT-PA) 

Για τη διάγνωση της ΠΕ στους  
κύριους, λοβαίους & τμηματικούς κλάδους  

της πνευμονικής αρτηρίας 
 ευαισθησία >80% &  
 ειδικότητα >90%  

 
 

Η CT αγγειογραφία απαιτεί τη χορήγηση iv  
σκιαγραφικού, τομές 2-3mm & κράτημα της  

αναπνοής για 25΄΄ 
 

 



CT-PA 

 Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος  
 Βοηθά στη διαφοροδιάγνωση αναδεικνύοντας και άλλη 

παθολογία από το πνευμονικό παρέγχυμα και 
μεσοθωράκιο 

 Υπερτερεί του Scanning στην αναγνώριση θρόμβου 
κεντρικής αρτηρίας  

 Υστερεί στην ανίχνευση υποτμηματικής (μικρής) εμβολής 







Διαγνωστικές στρατηγικές στην Π.Ε.  
 Στους ασθενείς που υπάρχει υποψία Π.Ε. καταρχάς 

γίνεται εκτίμηση της κλινικής πιθανότητας, 
χρησιμοποιώντας είτε την εμπειρική κλινική εκτίμηση, 
είτε καθιερωμένους κλινικούς κανόνες (π.χ. τα κριτήρια 2 
επιπέδων του Wells, τα ανανεωμένα κριτήρια Geneva, 
Pisa, Charlotte) 

 H CT αγγειογραφία+- triplex φλεβών κάτω άκρων 
συνιστώνται 

 Σε εξωτερικούς ασθενείς με υψηλή κλινική πιθανότητα και 
φυσιολογική CXR,  το scan V/Q αποτελεί μία 
εναλλακτική λύση, ιδιαίτερα σε εγκύους, σοβαρή ΧΝΑ 
και αλλεργία στο σκιαγραφικό μέσο 





Νεώτερα δεδομένα- Triple-Rule-Out CT 

 CT με πρωτόκολλο τριπλού αποκλεισμού σε ασθενείς με 
οξύ θωρακικό πόνο στα επείγοντα 

 Αποκλεισμός 3 απειλητικών παθογόνων καταστάσεων:  
        -οξεία απόφραξη των στεφανιαίων 
        -πνευμονική εμβολή  
        -οξύς διαχωρισμός της αορτής  

 



Triple-Rule-Out CT 

 Τεχνική: CT αγγειογραφία του θώρακος συγχρονισμένη με ΗΚΓ 
 Απαιτείται: 2πλή πηγή CT scan, διφασική iv χορήγηση 

σκιαγραφικού, χορήγηση b-blocker iv (HR<60/min), υπογλώσσια 
χορήγηση νιτρογλυκερίνης πριν από την εξέταση  

 Κύρια μειονεκτήματα: αυξημένη ακτινοβολία και όγκος 
σκιαγραφικού, τα οποία δεν δικαιολογούν την εκτέλεση της 
εξέτασης ως ρουτίνα, αφού η επίπτωση του διαχωρισμού της 
αορτής είναι μόνο 0.1-0.7% σε ασθενείς με υποψία Π.Ε. 

  Η Αμερικανική Εταιρεία Ακτινολογίας δεν συστήνει την εξέταση 
σε ασθενείς με οξύ θωρακικό πόνο με μικρό ως μέτριο κίνδυνο 
στεφανιαίας νόσου  

 



Triple-Rule-Out CT 

 Βελτίωση με πιο εξελιγμένες τεχνικές CT, όπως 
επαναληπτική ανασύσταση και πιο γρήγορους σαρωτές, 
μπορεί να μειώσουν την ακτινοβολία και τη δοσολογία 
του σκιαγραφικού, κάνοντας την εξέταση πιο 
αποτελεσματική κλινικά 

 



Πνευμοθώρακας 

 Πρωτοπαθής αυτόματος (συνήθως σε νέους άνδρες λόγω 
ρήξης υποϋπεζωκοτικών φυσαλίδων- blebs- στις κορυφές) 

 Δευτεροπαθής αυτόματος  (προϋπάρχουσα πνευμονική 
νόσος- εμφύσημα, άσθμα, σαρκοείδωση, ιστιοκύττωση 
Langerhans, πνευμονική ενδομητρίωση, Ρ.Α. με 
νεκροβιωτικούς όζους κ.α.) 



Πνευμοθώρακας 

 Θωρακικό άλγος (90%) 
 Οξύ, στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα και πιθανή 

αντανάκλαση στον σύστοιχο ώμο 
 Κλινική εξέταση: 
       -Επισκόπηση: Ενδεχόμενη προπέτεια σύστοιχου 

ημιθωρακίου 
       -Ακρόαση: Ελάττωση ή εξαφάνιση Α.Ψ. και φωνητικών 

δονήσεων 
       -Επίκρουση: Τυμπανικότητα 
        



Πνευμοθώρακας 

 Ακτινογραφία θώρακος σε 
εκπνοή (αποκαλύπτεται το 
όριο του σπλαχνικού 
υπεζωκότα και αέρας στην 
υπεζωκοτική κοιλότητα) 

 



Πνευμοθώρακας υπό τάση 

  CXR: κολόβωμα του πνεύμονα 
στην περιοχή της πύλης και 
απώθηση του μεσοθωρακίου προς 
την αντίθετη πλευρά 

 Η παρουσία έντονων συμπτωμάτων 
και σημείων αιμοδυναμικής 
επιβάρυνσης θέτουν την υποψία 
πνευμοθώρακα υπό τάση, μιας 
σπάνιας (1-2%) και δυνητικά 
επικίνδυνης επιπλοκής 

 

 

 
 CXR επί κλίνης 
 deep sulcus sign  



Πνευμοθώρακας 

 Αντιμετώπιση: 
          Συντηρητική: Οξυγονοθεραπεία 
          Παροχέτευση με σωλήνα: σε υπό τάση 

πνευμοθώρακα, μεγάλη διαφυγή αέρα, έντονη δύσπνοια, 
διαταραχές αερίων αίματος 

 
    ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ.... 





Υπεζωκοτική συλλογή 

 Κλινική εξέταση (μείωση Α.Ψ., αμβλύτητα , μείωση 
φωνητικών δονήσεων, μείωση κινητικότητας σύστοιχου 
ημιθωρακίου) 

 CXR: κατάληψη ΠΔΓ, γραμμή Ellis-Damoiseau 
 Σε μεγάλη ποσότητα υγρού απωθείται το μεσοθωράκιο 
 Σε αμφιβολία ύπαρξης υγρού CXR πλάγια κατακεκλιμένη 

(μετακίνηση ελεύθερου υγρού) 
 Στα ΤΕΠ διαγνωστική παρακέντηση (εξίδρωμα, 

διίδρωμα, pH, όψη του υγρού) 



 γραμμή Ellis-Damoiseau 



Διαφοροδιάγνωση υγρού και πόνου 

 Παραπνευμονική συλλογή-εμπύημα 
 TBC 
 Νεοπλασματική (α’παθής ή μεταστατική) 
 Πνευμονική εμβολή κ.α. 



 Σε επιπλεγμένη και μεγάλη υπεζωκοτική συλλογή 
(δύσπνοια, Α.Α.) απαιτείται τοποθέτηση σωλήνα 
παροχέτευσης 



Σας ευχαριστώ! 
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