
Διαγνωστική προσπέλαση 
ασθενή με χρόνια δύσπνοια 

Αδαμαντία Σωτηρίου 
Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος 

Α’ Κλινική Εντατικής θεραπείας ΕΚΠΑ 

3ο εκπαιδευτικό συμπόσιο Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ,  
« Αντιμετώπιση αναπνευστικών προβλημάτων στην κοινότητα», 18-19 Μαΐου 2018 



 
 
 

 
Conflict of interest: NO 



Δύσπνοια: ορισμός 
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Δύσπνοια: ορισμός 

• Subjective experience of breathing discomfort 
• Derives from interactions among multiple 

physiological, psychological, social, and 
environmental factors, and may induce secondary 
physiological and behavioral responses 

• Dyspnea per se can only be perceived by the 
person experiencing it 

• Δύσπνοια= σύμπτωμα όχι κλινικό σημείο 
• Χρόνια δύσπνοια: > 8 εβδομάδες 



AJRCCM 2012 



• 50% των ασθενών που εισάγονται σε μονάδες 
υγείας   

• 25% των ασθενών που αναζητούν ιατρική βοήθεια 
• ΗΠΑ: 3-4 εκατομμύρια επισκέψεις σε ΤΕΠ/έτος 
• Επίπτωση δύσπνοιας αυξάνει με την ηλικία (9-13% 

σε ασθενείς< 40 έτη, 15-18% σε ασθενείς > 40έτη, 
25-37% σε ασθενείς > 70 έτη)  

• 50% των ασθενών που επισκέπτονται 
πνευμονολόγο/ καρδιολόγο 

 

 

Χρόνια δύσπνοια: σημασία 

Arch Internal Med 1990, BMC Public Health 2011, Lung 2005  



• Προβλεπτικός δείκτης νοσηλείας και θνητότητας σε 
ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα (Clin Resp 
Journal 2016) 

• Πιο στενή συσχέτιση με θνητότητα από 
καρδιαγγειακά νοσήματα σε σχέση με στηθάγχη 
(NEJM 2005) 

• Καλύτερος προγνωστικός δείκτης 5ετούς επιβίωσης 
σε ασθενείς με ΧΑΠ σε σχέση με FEV₁ -BODE index 
(Chest 2002, NEJM 2004) 

• Στοιχείο αξιολόγησης φαρμακευτικών και μη 
παρεμβάσεων σε ασθενείς με καρδιοαναπνευστικά 
νοσήματα 

 

Χρόνια δύσπνοια: σημασία 



Δύσπνοια: παθοφυσιολογία 



Αναπνευστικό σύστημα 

• Αεροφόρες οδοί 
• Πνεύμονες 
• Υπεζωκότας 
• Αγγεία-Λεμφαγγεία 
• Αναπνευστικοί μύες-Θωρακικός κλωβός 
• Κέντρο αναπνοής 

Οποιαδήποτε δυσλειτουργία των στοιχείων 
του αναπνευστικού συστήματος προκαλεί 
ΔΥΣΠΝΟΙΑ 



Το μηχανικό ανάλογο της ικανότητας του 
«αναπνέειν» 

Vassilakopoulos T et al ERJ 1996;9:2382-2400 



ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

 
 

Προσαγωγές οδοί 
 

Φλοιός-παρεγκεφαλίδα... 
Κεντρικοί χημειοϋποδοχείς 

Περιφερικοί χημειοϋποδοχείς 
Νωτιαίες οδοί (Μυς-τένοντες-οστά-

σύνδεσμοι ) 
Juxtracapillary receptors 

Irritant receptors 

Απαγωγές οδοί 
 



Αναπνευστικό κέντρο: στέλεχος 

 



 



Κέντρο αναπνοής 



Κυτταροκίνες: νευροδιαβιβαστές στον 
έλεγχο της αναπνοής 

Tracey K, Nature 2009; 9:418-429 



Δύσπνοια: αίτια 
Am Fam Phys 2012, Age Ageing 2014, AJRCCM 2007, J Am Board Fam Med 2014, J Med Health 

Sciences 2015,  Respir Medicine 2011 

Πνευμονικά 
• Παθήσεις αεροφόρων οδών 

(ρινίτιδα, άσθμα, ΧΑΠ) 
• Παθήσεις κυψελίδων 

(πνευμονία, φυματίωση, 
διάμεση πνευμονοπάθεια) 

• Παθήσεις πνευμονικών 
αγγείων (πνευμονική 
υπέρταση, θρομβοεμβολική 
νόσος) 

• Παθήσεις υπεζωκότα 

Εξωπνευμονικά 
• Παθήσεις θωρακικού 

κλωβού (κυφοσκολίωση) 
• Παθήσεις ΚΝΣ και ΠΝΣ 

(νευρομυϊκά νοσήματα) 
• Καρδιαγγειακά νοσήματα 
• Αναιμία 
• Μεταβολική οξέωση 
• Ψυχογενή αίτια 
• Παχυσαρκία 
• ΓΟΠ 
• Παθήσεις θυρεοειδούς 

 

Καρδιοαναπνευστικά αίτια: 2/3  των  
αιτίων  χρόνιας δύσπνοιας 



Διαγνωστικός αλγόριθμος δύσπνοιας 
Respir Medicine 2011, J Am Board Fam Med 2014  



Dtsch Arztebl Int 2016 

Ιστορικό 
Κλινική εξέταση 

Εργαστηριακός 
έλεγχος: γεν.αίματος, 

TSH, Glu, νεφρική 
λειτουργία, BNP 

ΗΚΓ 

CXR 

Λειτουργικός έλεγχος 
αναπνοής 

Εργοσπιρομετρία 

Λοιπός έλεγχος: 
• CT 

• V/Q scan 
• Βρογγχοσκόπηση 

• U/S καρδιάς 
• σπινθηρογράφημα 

μυοκαρδίου 
• MRI… 

Άλλα μη 
καρδιοαναπνευστικά 

αίτια 

Διαγνωστική προσέγγιση χρόνιας 
δύσπνοιας 



Διαγνωστικός αλγόριθμος 
χρόνιας δύπνοιας-απαραίτητος 

έλεγχος 



1. Ιστορικό 

Listen to your 
patient, he is giving 
you the diagnosis-

William Osler 



1. Ιστορικό 

• Χαρακτήρες δύσπνοιας-εκλυτικά αίτια 
• Κάπνισμα 
• Οικογενειακό ιστορικό-Ηλικία 
• Περιβαλλοντικοί παράγοντες-φάρμακα 
• Συνοδά συμπτώματα  
• Συνοδές παθήσεις (ΑΥ, αρρυθμία, υπο-

υπερθυρεοειδισμός, νεφρική ανεπάρκεια..) 



Αξιολόγηση-Μέτρηση 
δύσπνοιας 



mMRC scale 



Modified Borg Dyspnea Scale 
(βαθμός δύσπνοιας σε υπομέγιστη άσκηση) 

 



Δύσπνοια σε άσθμα-ΧΑΠ 



CAT-COPD 



ACT-asthma 



Δύσπνοια σε καρδιακή ανεπάρκεια 



6MinuteWalkingDistance (6MWD) 

ΧΑΠ, ΚΑ, IPF, 
PAH… 



2. Κλινική εξέταση 

Επισκόπηση θώρακα 
Ρυθμός αναπνοής 
Ορθόπνοια, πλατύπνοια 
Χρήση επικουρικών μυών 
Παράδοξη αναπνοή 
Βράγχος φωνής 
Κυάνωση 



• Επίκρουση  
• Ψηλάφηση (έκπτυξη θώρακα) 
• Ακρόαση (και φυσήματα!) 

Φυσιολογική κλινική εξέταση 
δεν αποκλείει νόσημα που 

προκαλεί δύσπνοια 



3. Εργαστηριακές εξετάσεις 
J Am Board Fam Med 2014 

• Γενική εξέταση αίματος: αναιμία, 
πολυερυθραιμία,  

• Βιοχημικές εξετάσεις: γλυκόζη, ουρία, 
κρεατινίνη, NT-proBNP, ηπατική λειτουργία 

•  Έλεγχος θυρεοειδούς 
 



NT-proBNP 
• BNP, NT-proBNP: released by the ventricles in situations of 

volume or pressure overload 
• Σχετίζονται με τη διάγνωση-πρόγνωση-θνητότητα συστολικής 

καρδιακής ανεπάρκειας 
• Κύρια σημασία στην οξεία δύσπνοια 
• Συσχέτιση με ιστορικό και συμπτώματα 
• Σημασία: ηλικία, νεφρική λειτουργία, διουρητικά... 
• Ευαισθησία: 73-78%, Ειδικότητα: 76-82% 
• NPV: 96-98%, PPV: 24-30% 
• AUC: 0,84-0,85 
• Cut-off value? 

Heart 2003,  BMJ 2014, Nature 2016, Circulation 2016 



• Έλεγχος θωρακικού 
κλωβού 

• Απεικόνιση 
μεσοθωρακίου 

• Πνευμονικά πεδία 
• Επιπρόσθετες 

σκιάσεις 
• Σύγκριση με 

προηγούμενες 

• F/P 

4. Ακτινογραφία θώρακος 



Φυσιολογική α/α θώρακος δεν 
συνεπάγεται φυσιολογική αναπνευστική 
λειτουργία 



ΗΚΓ 

• Μη ειδική εξέταση 
• Σύνηθες εύρημα: φλεβοκομβική ταχυκαρδία 
• RBBB, S I Q III T III: συχνά ευρήματα 
• Χρόνια υποξυγοναιμία: strain ΔΕ κοιλίας 
• Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια: εικόνα 

υπερτροφίας ΑΡ κοιλίας 
• Αρρυθμίες 



5. Λειτουργικός έλεγχος 



 ATS/ERS  TASK FORCE ERJ 2005, 2017 



Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής 

• Απλή σπιρομέτρηση 
• Σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής 
• Στατικοί όγκοι 
• Διάχυση 
• Δοκιμασία μεταχολίνης 



Λειτουργικός έλεγχος 



Λειτουργικός έλεγχος 



 

Λειτουργικός έλεγχος-στατικοί όγκοι 



Λειτουργικός έλεγχος-διάχυση 

2017 ERS/ATS standards for single-breath carbon monoxide uptake in the lung 
ERJ 2017 



Δοκιμασία μεταχολίνης: βρογχική 
υπεραντιδραστικότητα 

AJRCCM 1999, ERJ 2017 

Sens: 96% 
Spec: 78% 
High NPV 



Διαγνωστική προσέγγιση λειτουργικού 
ελέγχου 

ERJ 2005 



• Πρότυπα: αποφρακτικό, περιοριστικό, μικτό 
• Απαραίτητη για τη διάγνωση ΧΑΠ 
• Περιορισμός ροής πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων 

(διακοπή καπνίσματος) 
• Μελέτη αποτελεσμάτων 
• Συσχέτιση με ιστορικό και συμπτώματα 
• Εύχρηστη, απλή, επαναλήψιμη, χαμηλό κόστος 
• Διάγνωση και παρακολούθηση 
• Συσχέτιση έκπτωσης FEV₁ με θνητότητα 
•  Limitation: FEV₁/FVC: 0.7-0.8 ?????  

Λειτουργικός έλεγχος 
Nature Primary Care 2017, J Thor Dis 2014 



Διαγνωστικός αλγόριθμος 
χρόνιας δύσπνοιας-περαιτέρω 

εξετάσεις 



1. Αέρια αίματος/ οξυμετρία 



Tύπου Ι Tύπου ΙΙ 

Δύσπνοια ≠ αναπνευστική ανεπάρκεια 

A-a difference= 
αυξημένο 

A-a difference= 
φυσιολογικό 

Αέρια αίματος: ΟΧΙ 
στη διαγνωστική 

προσέγγιση ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ 



• Διερεύνηση δύσπνοιας 
σε καταστάσεις stress 

• Υποδεικνύει το πάσχον 
σύστημα (όχι τη νόσο) 

• Ειδικός εξοπλισμός-
εξειδικευμένο 
εργαστήριο 

• Πολλαπλές και ποικίλες 
μετρήσεις 
 

2. Εργοσπιρομετρία 
(ATS/ACCP statement 2003) 

• Ερμηνεία αποτελεσμάτων 
(εμπειρία) 



• Αξιολόγηση δύσπνοιας όταν ο βασικός 
έλεγχος είναι  μη διαγνωστικός 

• Αξιολόγηση δυσανεξίας στην άσκηση 
• Αξιολόγηση ασθενών με καρδιαγγειακά-

αναπνευστικά νοσήματα 
• Προεγχειρητική-μετεγχειρητική εκτίμηση 

(lung resection- heart/lung transplantation) 
• Αποκατάσταση 
• Αθλητική επίδοση 

2. Εργοσπιρομετρία-Ενδείξεις 
(ATS/ACCP statement 2003) 



2. Εργοσπιρομετρία 
(ATS/ACCP statement 2003) 



• Recommendation IC 
• Συσχέτιση με ιστορικό και 

συμπτώματα 
• Καρδιακή ανεπάρκεια με 

χαμηλό ή διατηρημένο ΚΕ 
• Εκτίμηση βαλβίδων 
• Eκτίμηση ΔΕ κοιλοτήτων 
• Operator dependent 
• Απλή, Επαναλήψιμη 

(παρακολούθηση 
θεραπείας) 

 
 

3. Υπερηχογράφημα καρδιάς 
(ESC guidelines 2016) 



ESC guidelines 2016 



• Τομές υψηλής ευκρίνειας 
• Πρώιμη αναγνώριση 

παρεγχυματικής νόσου 
(διάμεση πνευμονοπάθεια, 
εμφύσημα, βρογχεκτασίες, 
κακοήθεια...) 

• Σε υποψία πνευμονικής 
νόσου με φυσιολογικό 
αρχικό έλεγχο (American 
College of Radiology) 

• Συσχέτιση με λειτουργικό 
έλεγχο και συμπτώματα? 
(Resp Med 2007, Ann Thoracic Med 
2008, COPD 2007) 

 

4. Αξονική τομογραφία θώρακος 



 

Χρόνια δύσπνοια 

Ιστορικό-κλινική 
εξέταση-εργαστηριακός 

έλεγχος 

Θεραπεία 
αιτίου 

CXR Υποψία καρδιαγγειακής 
νόσου 

Περαιτέρω διερεύνηση και 
θεραπεία 

Υποψία 
πνευμονικής 

νόσου 

Λειτουργικός έλεγχος 

κφ Μη ειδικά 
ευρήματα Low DLCO Περιοριστικό Αποφρακτικό 

Άλλα 
αίτια 

Consider 
HRCT 

HRCT HRCT Consider HRCT 
if emphysema 

Department of 
health-West 

Australia 2018 



5. Λειτουργία αναπνευστικών μυών 

AJRCCM 2002, ERS monograph 2005 



• Ενδείξεις αδυναμίας αναπνευστικών μυών: 
νευρομυϊκά νοσήματα (MS, ALS), XΑΠ, ΚΑ, χρόνια 
χρήση κορτικοειδών, συστηματικά νοσήματα, 
υπερκαπνία, ορθόπνοια,... 

• Έμμεσα συμπεράσματα μέσω σπιρομέτρησης: VC 
(καθιστή-ύπτια θέση), FRC, RV… 

• Μέτρηση πιέσεων σε TLC-FRC-RV 
• Συνεργασία ασθενούς-εξειδικευμένη εξέταση 

 

5. Λειτουργία αναπνευστικών μυών 



• Διάγνωση χρόνιας 
θρομβοεμβολικής 
νόσου-πνευμονικής 
υπέρτασης(CTEPH) 

• Low-normal V/Q scan 
αποκλείει CTEPH: sens 
90-100%, spec 94-100% 

• Πολλά τα μη 
διαγνωστικά 

• Εμπειρία κέντρου 

6. V/Q scan 

ESC/ERS guidelines for PAH, ERJ 2015 



7. Βρογχοσκόπηση 

• Σε διάχυτες 
παρεγχυματικές νόσους 

• Έλεγχος ανατομίας 
βρογχικού δέντρου-
ενδοβρογχικές βλάβες 

• Δυναμικός έλεγχος 
(τραχειομαλακία...) 

• BAL, βιοψίες... 

Monaldi Arch Chest Dis 2011 



Λοιπός έλεγχος δύσπνοιας 
προσπάθειας 

• Καθετηριασμός καρδιακών κοιλοτήτων 
(αριστερός-δεξιός) 

• Παρακέντηση ΥΣ 
• Stress echo 
• Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου 
• MRI 
• CT παραρρινίων κόλπων/Γαστροσκόπηση (1/3 

αιτιών χρόνιας δύσπνοιας: μη 
καρδιοαναπνευστικά) 

 



Διαγνωστική προσέγγιση 

Respiratory Med 2011 



123 patients 



Συμπερασματικά 

• Δύσπνοια: συχνό σύμπτωμα, υποκειμενικό 
• ≠ αναπνευστική ανεπάρκεια 
• Κλινικό σημείο: εργώδης αναπνοή 
• Αίτια ποικίλλουν με ηλικία-ιστορικό 
• Πνευμονικά και καρδιολογικά αίτια: 2/3 
• Mη καρδιοαναπνευστικά αίτια: 1/3 
• Συχνότερα αίτια: ΧΑΠ, άσθμα, καρδιακή ανεπάρκεια 
• Ιστορικό ! 
• Πλήρης κλινική εξέταση! 

 
 



• Α/α θώρακος και λειτουργικός έλεγχος 
αναπνοής απαραίτητα στον αλγόριθμο 
διαφορικής διάγνωσης χρόνιας δύσπνοιας 

• Συμπληρωματικός έλεγχος 
• Συνύπαρξη διαγνώσεων 
• Δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για 

συγκεκριμένο αλγόριθμο 





Ευχαριστώ 
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