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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη  “η σπόνια αποθπακηική 

πνεςμονοπάθεια και ο πόλορ ηος νοζηλεςηή ζηην εκπαιδεςζή ηος αζθενή γαι ηην 

ανηιμεηώπιζη ηηρ νόζος”. 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2013-2014 ππό 

ηελ επίβιεςε ηεο θ. Μαιιηαξνύ Μαξίαο, θαζεγεηή ηνπ Σεη Λάξηζαο ηεο ζρνιήο 

Ννζειεπηηθήο, ζηελ νπνία θαη νθείισ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο. Παξάιιεια, ζα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπ θαζεγεηέο ηνπ Σεη Λάξηζαο πνπ κε εκθύζεζαλ ηελ αγάπε 

ηνπο γηα ηελ λνζειεπηηθή επηζηήκε θαη ηέρλε. Σέινο, ληώζσ ηελ αλάγθε λα 

επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζηήξημή ηνπο θαζ' όιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ ζην Σεη Λάξηζαο, αιιά θαη ηνπο θίινπο κνπ πνπ είλαη 

πάληα δίπια κνπ ζε όηη θαη αλ ρξεηαζηώ.  
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1.1 ΔΙΑΓΧΓΗ  

Ζ ρξόληα Απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα απνηειεί έλα από ηα θύξηα πξνβιήκαηα 

δεκόζηαο πγείαο θαη ζπληζηά ηελ ηέηαξηε θύξηα αηηία λνζεξόηεηαο θαη ζλεζηκόηεηαο 

ζηηο ΖΠΑ (National Heart, lung and Blood Institute, 1998) ελώ πξνβιέπεηαη όηη ην 

2020 ζα θαηαιάβεη ηελ Πέκπηε ζέζε όζνλ αθνξά ηελ παγθόζκηα πξνθαινύκελε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε από αζζέλεηεο, ζύκθσλα κε κηα κειέηε πνπ δεκνζηεύηεθε 

από ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα θαη ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο. (Murray et al, 

1996). Παξόια απηά ε ΥΑΠ δελ έρεη θαηαθέξεη κέρξη ζήκεξα λα ηύρεη ηεο δένπζαο 

πξνζνρήο από ηελ  ηαηξν-λνζειεπηηθή θνηλόηεηα θαη ηνπο θπβεξλεηηθνύο 

παξάγνληεο. ηελ Διιάδα ζύκθσλα κε πξόζθαηε επηδεκηνινγηθή κειέηε  ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Οκάδαο ΥΑΠ ηεο Διιεληθήο Πλεπκνλνινγηθήο Δηαηξείαο, ε λόζνο 

πξνζβάιιεη ην 8,4 ησλ ελειίθσλ θαπληζηώλ άλσ ησλ 35 εηώλ ( δειαδή ππνινγίδεηαη 

όηη πάζρνπλ πεξίπνπ 500.000-650.000 ζπκπαηξηώηεο καο.) Δίλαη παγθνζκίσο γλσζηό 

όηη έλαο κεγάινο αξηζκόο αλζξώπσλ πνπ πάζρνπλ από ΥΑΠ δελ ην γλσξίδνπλ θαη 

απηόο είλαη ν κεγάινο θίλδπλνο γηαηί δελ αλαδεηνύλ ηαηξηθή βνήζεηα, δελ γίλεηαη 

έγθαηξε δηάγλσζε θαη έηζη ράλεηαη θξίζηκνο ρξόλνο από ηε ζεξαπεία ηνπο. ηηο 

ηξηήκεξεο εθδειώζεηο γηα ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο (29-31 

Μαΐνπ 2006) πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ  ε Διιεληθή Πλεπκνλνινγηθή Δηαηξεία θαη ν 

Γήκνο Αζελαίσλ ππνβιήζεθαλ ζε ζπηξνκέηξεζε 930 άλζξσπνη θαη από απηνύο ην 

12,5% θάλεθε λα πάζρνπλ από ΥΑΠ, αιιά ην εληππσζηαθό είλαη όηη ην  60%  απηώλ 

δελ ην γλώξηδαλ. 

Ζ ΥΑΠ είλαη κηα πλεπκνληθή λόζνο πνπ πξνζβάιιεη θπξίσο θαπληζηέο άληξεο θαη 

γπλαίθεο. πκθσλά κε ηνλ  Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο ε ΥΑΠ ζεσξείηαη 

επηδεκία-κάζηηγα ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ θαη ν βαζηθόο παξάγνληαο πνπ ηελ 

πξνθαιεί είλαη ην θάπληζκα. Σν 90% πεξίπνπ ησλ παζρόλησλ από ΥΑΠ είλαη ή ήηαλ 

θαπληζηέο. Γηα ην ππόινηπν 10% επζύλεηαη ην παζεηηθό θάπληζκα, ε ελδννηθηαθή 

ξύπαλζε θπξίσο από θαύζε μύισλ, ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη   θάπνηα 

επαγγέικαηα. Από ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ θαπληζηώλ πξνζβάιιεηαη πεξίπνπ ην 8-

15%,  άξα ε ΥΑΠ είλαη κηα πάξα πνιύ ζπρλή λόζνο. Ζ Υξόληα απνθξαθηηθή 

Πλεπκνλνπάζεηα είλαη κηα επξεία θαηεγνξία παζήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ρξόληα 

βξνγρίηηδα, βξνγρεθηαζία, εκθύζεκα θαη άζζκα. Δίλαη κηα κε αλαζηξέςηκε (εθηόο 

ηνπ άζζκαηνο) θαηάζηαζε, πνπ ζπλδέεηαη κε δύζπλνηα θαηά ηελ πξνζπάζεηα θαη 

κεησκέλε ξνή αέξα.. Ο πεξηνξηζκόο ηεο ξνήο ηνπ αέξα ζπλήζσο πξννδεπηηθόο θαη 

ζρεηίδεηαη κε κε ηππηθή θιεγκνλώδε αληίδξαζε ησλ πλεπκόλσλ ζε βιαβεξά 
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ζσκαηίδηα ή αέξηα, πνπ πξνθαιείηαη θπξίσο από ην θάπληζκα. Παξόιν πνπ ε ΥΑΠ 

επεξεάδεη ηνπο πλεύκνλεο, πξνθαιεί επίζεο ζεκαληηθέο επηπηώζεηο. (Siafakas et al., 

1995).  

ηε ΥΑΠ παξαηεξείηαη κηα κόληκε ππεξέθηαζε ησλ κηθξώλ αεξνθόξσλ ζάθσλ ησλ 

πλεπκόλσλ (θπςειίδεο) εμαηηίαο ηεο θαηάξξεπζεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπο. Ζ 

θαηάξξεπζε ησλ ηνηρσκάησλ ησλ θπςειίδσλ θαη ησλ ειαζηηθώλ ηλώλ θάλεη ηνπο 

πλεπκνλεο άθακπηνπο ή ιηγόηεξν εύθακπηνπο, κε απνηέιεζκα ε αλαπλνή λα γίλεηαη 

δπζθνιόηεξα θαη επζύλεηαη γηα ηε αδπλακία κεηαθνξάο ηνπ νμπγόλνπ θαη ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από θαη πξνο ην αίκα. Ζ κείσζε ηεο ειαζηηθόηεηαο νδεγεί ζε 

θαηάξξεπζε ησλ βξνγρηνιίσλ, κε απνηέιεζκα ν αέξαο λα εγθισβίδεηαη ζηνπο 

πλεύκνλεο. Ζ κεησκέλε δηόγθσζε ησλ πλεπκόλσλ θαηά ηελ εηζπλνή \, κεηώλεη ηνλ 

όγθν ηνπ αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζην νξγαληζκό. ( Ferrer et al., 1997).  

Βαζηθά δηαγλσζηηθά ζηνηρεία :  

* Ηζηνξηθό θαπλίζκαηνο  

* Υξόληνο βήραο θαη παξαγσγή πηπέισλ θαη δύζπλνηα 

* Ρόγρνη, κεησκέλν αλαπλεπζηηθό ςηζύξηζκα θαη παξάηαζε εθπλνήο ζηε θπζηθή 

εμέηαζε 

* Πεξηνξηζκόο ηεο ξνήο ηνπ αέξα ζηηο ιεηηνπξγηθέο δνθηκαζίεο ηνπ πλεύκνλα.  

Οη  αζζελείο κε ΥΑΠ ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδνληαη ζηελ Πέκπηε ή έθηε δεθαεηία 

ηεο δσήο παξαπνλνύκελνη γηα ππεξβνιηθό βήρα, παξαγσγή πηπέισλ θαη δύζπλνηα. 

Σα ζπκπηώκαηα απηά ζπρλά ππάξρνπλ γηα δέθα ρξόληα ή θαη πεξηζζόηεξν. Ζ 

δύζπλνηα αξρηθά εκθαλίδεηαη κόλν ζε έληνλε θόπσζε, αιιά θαζώο ε θαηάζηαζε 

εμειίζζεηαη, εκθαλίδεηαη κε ήπηα δξαζηεξηόηεηα.  

ε ζνβαξή λόζν, ε δύζπλνηα εκθαλίδεηαη ζηελ εξεκία. Σα επεηζόδηα επηδείλσζεο ηεο 

λόζνπ είλαη ζπρλά θαη νδεγνύλ ζηελ απνρή από ηελ εξγαζία θαη ηειηθά ζηελ 

αληθαλόηεηα. Σα ηειηθά ζηάδηα ηεο ΥΑΠ ραξαθηεξίδνληαη από αλάπηπμε πλεπκνλίαο, 

πλεπκνληθήο ππέξηαζεο, πλεπκνληθήο θαξδηάο θαη ρξόληαο αλαπλεπζηηθήο 

αλεπάξθεηαο. 

 

\ 
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1.2 ΑΝΑΣΟΜΙΑ 

Ο πλεύκνλαο είλαη όξγαλν ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο ζην νπνίν γίλεηαη ε αληαιιαγή 

αεξίσλ κεηαμύ αίκαηνο θαη αηκνζθαηξηθνύ αέξα. Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο 

απνηειείηαη από δπν πλεύκνλεο, ηνλ δεμί θαη ηνλ αξηζηεξό, ζε ζρήκα ππξακίδαο θαη 

βάξνο 650gr θαη 550gr θαη βξίζθνληαη κέο ζηε ζσξαθηθή θνηιόηεηα ζηελ νπνία θαη 

πξνζηαηεύνληαη. Πεξηγξαθηθά, δηαθξίλνπκε ζηελ θνξπθή, ηε βάζε, ηελ έζσ 

επηθάλεηα, ηελ έμσ επηθάλεηα θαη ηξία ρείιε (ην πξόζζην, ην νπίζζην θαη ην θάησ ). Ο 

θάζε πλεύκνλαο απνηειείηαη από ηνπο ινβνύο, ν δεμηόο ζε ηξείο θαη ν αξηζηεξόο ζε 

δύν. Πεξηβάιινληαη από ην πεξηζπιαρληθό πέηαιν ή αιιηώο πλεπκνληθό ππεδσθόηα 

θαη ην πεξίηνλν ή ηπρσκαηηθό ππεδσθόηα πνπ ρσξίδεηαη ζε πιεπξηθό, δηαθξαγκαηηθό, 

ηξαρειηθό θαη κεζνπλεπκνληθό ππεδσθόηα. Γηα ηελ απνθπγή ηεο ηξηβήο αλάκεζα ζηα 

δύν πέηαια ππάξρεη ειάρηζηε πνζόηεηα πγξνύ θαη ε πίεζε πνπ ππάξρεη είλαη πνιύ 

κηθξόηεξε από ηελ αηκνζθαηξηθή. Αλάκεζα ζηηο κεζνπλεπκόληεο επηθάλεηεο ηνπ 

ππεδσθόηα, ην ζηέξλν, ην δηάθξαγκα θαη ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε βξίζθνληαη ν 

κεζνπλεπκαηηθόο ρώξνο ή κεζαύιην ή κεζνζσξαθηθό, ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη ε 

θαξδηά, ηα κεγάια αγγεία, ε ηξαρεία, ν νηζνθάγνο θηι. ε θάζε πλεύκνλα ζπλαληάκε 

θαη ηηο πύιεο, πεξηνρή ζηελ νπνία εηζέξρνληαη νη ζηειερηαίνη βξόγρνη θαη ηα 

παξαθιάδηα ησλ πλεπκνληθώλ θαη βξνγρηθώλ αξηεξηώλ, θαη βγαίλνπλ νη πλεπκνληθέο 

θαη βξνγρηθέο θιέβεο θαη ηα ιεκθαγγεία. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθή ηνπ πλεύκνλα 

είλαη, ην βξνγρηθό δέλδξν, ηα πλεπκνληθά ινβία, ηα αγγεία θαη ηα λεύξα ηνπ. 

(Βαξζνινκαίνο,1998 ) 

ΒΡΟΓΥΗΚΟ ΓΔΝΓΡΟ 

Απνηειείηαη από ην ζηειερηαίν βξόγρν θαη ηνπο παξάπιεπξνπο βξόγρνπο. Ο 

ζηειερηαίνο βξόγρνο πνπ είλαη ζπλέρεηα ηνπ κεγάινπ βξόγρνπ, αξρίδεη από ηηο πύιεο 

θαη εηζεξρόκελνο ζηνλ πλεύκνλα, δίλεη παξάπιεπξνπο θιάδνπο, ε θαηαλνκή ησλ 

νπνίσλ είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε πλεύκνλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπο, νη 

θιάδνη αθνινπζνύληαη από ηε ζύζηνηρε πλεπκνληθή αξηεξία. Σν βξνγρηθό δέλδξν 

είλαη αιιεπάιιειεο δηαηξέζεηο ηνπ δεπηεξεύνληα βξόγρνπ. ην ηέινο ηνπ 

πλεπκνληθνύ δέλδξνπ, ζπλαληάκε ηηο πλεπκνληθέο θπςειίδεο. Οη θπςειίδεο, ζαλ 

κηθξέο θνηιόηεηεο κε δηάκεηξν 0,1 έσο 0,3 ρηι απνηεινύλ ην ηειηθό θιάδν ηνπ 

βξνγρηθνύ δέλδξνπ. Σν ηνίρσκα ηνπο απνηειείηαη από ζπλδεηηθό ππόζηξσκα, κε 

καθξνθάγα θύηηαξα θαη πνιιέο ειαζηηθέο ίλεο, από αηκνθόξα ηξηρνεηδή αγγεία, κε 

ηνίρσκα από ελδνζήιην θαη ιεπηό βαζηθό πκέλα, θαζώο θαη από αλαπλεπζηηθό 
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επηζήιην κε ην βαζηθό ηνπ πκέλα. Μεηαμύ ηνπ αίκαηνο ησλ ηξηρνεηδώλ ηεο 

πλεπκνληθήο αξηεξίαο θαη ηνπ αέξα ησλ θπςειίδσλ ππάξρεη ν βαζηθόο πκέλαο ηνπ 

ηξηρνεηδνύο, ην αλαπλεπζηηθό επηζήιην θαη ην ελδνζήιην ησλ ηξηρνεηδώλ. Οη 

θπςειίδεο δηακέζνπ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε αληαιιαγή αεξίσλ θαηαιακβάλνπλ 

επηθάλεηα 90 ηεηξαγ. κέηξσλ. ( Υαηδεκπνύγηαο, 2002) 

 

 

1.3 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Παζνθπζηνινγηθά ε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα πξνθαιείηαη: 

 Α)Από αλεπαξθή θπςειηδηθό αεξηζκό. 

 Β)Από δηαηαξαρή ηεο ζρέζεο αεξηζκνύ/αηκάησζεο. 

πρλά ηα δύν πξνθαινύλ ειάηησζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ νμπγόλνπ ηνπ 

αξηεξηαθνύ αίκαηνο, αιιά ελώ ε ειιάησζε ηνπ θπςειηδηθνύ αεξηζκνύ πξνθαιεί 

ππνρξεσηηθά αύμεζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο ηνπ 

αξηεξηαθνύ αίκαηνο, νη δηαηαξαρέο ηεο ζρέζεο αεξηζκνύ/αηκάησζεο έρνπλ ζπλήζσο 

θπζηνινγηθή ή ειαηησκέλε κεξηθή πίεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ην αξηεξηαθό 

αίκα.  

Ζ ΥΑΠ ραξαθηεξίδεηαη από βξαδέσο πξντνύζα απόθξαμε ησλ αεξνθόξσλ νδώλ. Ζ 

λόζνο παξνπζηάδεη πεξηνδηθέο παξνμύλζεηο, ζπρλά ζρεηηδόκελεο κε αλαπλεπζηηθέο 

ινηκώμεηο, κε αύμεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δύζπλνηαο θαη ηεο παξαγσγήο πηπέισλ. 

ε αληίζεζε κε ηηο νμείεο παζήζεηο, όπνπ νη ηζηνί ηνπ πλεύκνλα επαλέξρνληαη ζην 
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θπζηνινγηθό, ζηελ πξνθεηκέλε λόζν ηόζν νη αεξνθόξεο νδνί όζν θαη ην πλεπκνληθό 

παξέγρπκα δελ απνθαζίζηαληαη  κεηά από ηηο παξνμύλζεηο, αιιά πθίζηαληαη αληίζεηα 

πξννδεπηηθέο, θαηαζηξεπηηθέο βιάβεο. Σππηθά πεξηιακβάλεη δπν ζαθώο 

δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο, αθελόο ην ζηνηρείν ηεο ρξόληαο βξνγρίηηδαο θαη αθεηέξνπ 

ην ζηνηρείν ηνπ εκθπζήκαηνο. πρλά ζπλππάξρεη θαη ρξόλην βξνγρηθό άζζκα., νη 

δηεξγαζίεο απηέο πξνθαινύλ ζηέλσζε ησλ αεξνθόξσλ νδώλ, αύμεζε ηεο αληίζηαζεο 

ζηε ξνή ηνπ αέξα θαη παξάηαζε ή δπζρέξεηα ζηελ εθπλνή.
 

Οη κηθξνί βξόγρνη απνθξάζζνληαη από ηε θιεγκνλή θαη ηελ ππεξβνιηθή έθθξηζε 

βιέλλεο  (ρξόληα βξνγρίηηδα) θαη επηπιένλ, παξνπζηάδεηαη θαηαζηξνθή ηνπ 

ηνηρώκαηνο ησλ θπςειίδσλ (εκθύζεκα). Απηό κεηώλεη ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ 

αλαπλεπζηηθώλ κεκβξαλώλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ αληαιιαγή ησλ αεξίσλ. 
 

Οη παζνινγναλαηνκηθέο κεηαβνιέο ζηνλ πλεύκνλα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε αληίζηνηρσλ θπζηνινγηθώλ κεηαβνιώλ νη νπνίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο 

λόζνπ. ‘Ωο ηέηνηεο αλαθέξνληαη ε ππεξέθθξηζε βιέλλαο, ε δπζιεηηνπξγία ηνπ 

θξνζζσηνύ επηζειίνπ, ε κείσζε ξνήο ηνπ αέξα, ε ππεξδηάηαζε ησλ πλεπκόλσλ,  νη 

δηαηαξαρέο ζηελ αληαιιαγή αεξίσλ, ε πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη ηέινο ε πλεπκνληθή 

θαξδηά. Οη επηπινθέο απηέο θαηά ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο ζπλήζσο εκθαλίδνληαη 

κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξζεθαλ. 

Ζ ππεξέθθξηζε βιέλλεο θαη ε δπζιεηηνπξγία ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηνλ ρξόλην βήρα θαη ηελ παξαγσγή πηπέισλ. Σα ζπκπηώκαηα απηά 

κπνξεί λα ππάξρνπλ γηα πνιιά ρξόληα πξηλ αλαπηπρζνύλ άιια ζπκπηώκαηα ή 

ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο. 

Ζ κείσζε ηεο ξνήο ηνπ εθπλεόκελνπ αέξα, ε νπνία κεηξάηε θαιύηεξα κε ηε 

ζπηξνκέηξεζε, απνηειεί ηε ραξαθηεξηζηηθή ιεηηνπξγηθή κεηαβνιή ηεο ΥΑΠ θαη 

είλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ δηάγλσζε ηεο λόζνπ. Οθείιεηαη θπξίσο ζηε κόληκε 

θαηαζηξνθή ησλ αεξαγσγώλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα αύμεζε ηεο αληίζηαζεο ησλ 

αεξαγσγώλ.  Ζ θαηαζηξνθή ησλ πξνζθύζεσλ ησλ θπςειίδσλ αλαζηέιιεη ηελ 

ηθαλόηεηα ησλ κηθξώλ αεξαγσγώλ λα δηαηεξήζνπλ ηε βαηόηεηά ηνπο θαη παίδεη 

κηθξόηεξν ξόιν. 

ηελ πξνρσξεκέλε ΥΑΠ, ε θαηαζηξνθή ησλ πεξηθεξεηαθώλ αεξαγσγώλ θαη ηνπ 

παξεγρύκαηνο,  θαζώο θαη νη δηαηαξαρέο ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο κεηώλνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα ηνπ πλεύκνλα γηα αληαιιαγή αεξίσλ πξνθαιώληαο ππνμαηκία θαη 

αξγόηεξα ππεξθαπλία.  Ζ πλεπκνληθή ππέξηαζε πνπ αλαπηύζζεηαη αξγόηεξα θαηά 

ηελ εμέιημε ηεο ΥΑΠ  (ζηάδην III:  βαξηά ΥΑΠ)  είλαη ε θπξηόηεξε θαξδηαγγεηαθή 

επηπινθή ηεο ΥΑΠ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε πλεπκνληθήο θαξδηάο θαζώο θαη 
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κε θησρή πξόγλσζε (MacNee W. 1994). Ο επηπνιαζκόο θαη ε θπζηθή ηζηνξία ηεο 

πλεπκνληθήο θαξδηάο ζηε ΥΑΠ δελ είλαη αθόκε πιήξσο δηεπθξηληζκέλνο. (Γνύζηα, 

2012) 
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2.1 Οπιζμόρ 

 

Πνιιέο θνξέο ν θιηληθόο ηαηξόο δελ κπνξεί λα ζέζεη ηελ αθξηβή δηάγλσζεηεο 

ρξόληαο βξνγρίηηδαο, ηνπ εκθπζήκαηνο ή ηνπ άζζακηνο βάζεη ησλ νξηζκώλ πνπ 

έρνπλ δνζεί γηα ηα ηξία απηά απνθξαθηηθά λνζήκαηα ησλ πλεπκόλσλ, επεηδή νη 

αζζελείο εκθαλίδνπλ θιηληθά θαη εξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δύν ή θαη 

ησλ ηξώλ απηώλ λνζεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ κνξθέο άζζακηνο πνπ ε 

βξνγρηθή απόθξαμε δελ κεηαβάιιεηαη κε ηε ρνξήγεζε βξνγρνδηαζηαιηηθώλ, ή 

αζζακαηηθνί αζζελείο πνπ εθηίζεληαη ζε ρξόλην εξεζηζκό ησλ αεξαγσγώλ όπσο ην 

θάπληζκα, πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ ρξόλην παξαγσγηθό βήραθαη έηζη λα έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άζζκαηνο θαη ηεο ρξόληαο βξνγρίηηδαο. Οη αζζελείο απηνί κπνξεί 

λα αλαπηύμνπλ θαη εκθύζεκα. Δκθύζεκα θαη άζζκα κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ απν 

ζύκπησζε. Δπίζεο κε αηνπηθά άηνκα, πνπ αλέπηπμαλ ρξόληα βξνγρίηηδα θαη 

εκθύζεκα ιόγσ καθξνρξόληνπ θαπλίζκαηνο ζηγαξέηησλ, κπνξεί λα αλαπηύμνπλ 

απμεκέλε αληίδξαζε ησλ αεξαγσγώλ κε βξνγρνζπαζκό, πνπ λ κεηαβάιιεηα 

ζεκαληηθά κε ηε ρνξήγεζε βξνγρνδηαζηαιηηθώλ θαξκάθσλ. Απηέο νη δπζθνιίεο γηα 

λα ηεζεί ε δηάγλσζε νδήγεζαλ ζηελ θαζηέξσζε ηνπ όξνπ ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο 

λόζνπ ησλ πλεπκόλσλ ή ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο λ΄ζνπ ησλ αεξαγσγώλ. 

  Ο όξνο απηόο ρξεζηκπνπνηήζεθε πξώηα απν ηνπο Briscoe W.A θαη Nash E.S ην 

1965 θαη έθηνηε ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο. Ζ ρξόληα απνθξαθηηθή λόζνο ησλ 

πλεπκόλσλ δελ  έρεη αθξηβώο θαζνξηζζεί γηα λα έρεη νξηζκό θαη αλαθέξεηαη ζηνπο 

αζζελείο πνπ έρνπλ ρξόλην βήρα κε απόρξεκςε θαη πνηθίιινληνο βαζκνύ δύζπλνηα 

ζηελ πξνζπάζεηα, θαζώο θαη ζεκαληηθή θαη πξννδεπηηθή κείσζε ηεο εθπλεπζηηθήο 

ξνήο, όπσο κεηξάηε κε ηνλ FEV θαη ε νπνία κείσζε ηεο ξνήο δελ κεηαβάιιεηαη 

ζεκαληηθά κε ηε ρνξήγεζε βξνγρνδηαζηαιηηθώλ θαξκάθσλ. Τπεξδηάηαζε θαη 

κείσζε ηεο δηαρπηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ πλεπκόλσλ κπνξεί λα ζπλππάξρεη αλάινγα κε 

ην βαζκό ηνπ ζπλππάξρνληνο πλεπκνληθνύ εκθπζήκαηνο.  

ηνπο αζζελείο απηνύο αλεπξίζθνληαη ζηε κεηαζαλάηηαεμέηαζε ησλ πλεπκόλσλ ηόζν 

θιεγκνλώδεηο βιάβεο ησλ αεξαγσγώλ, όζν θαη νη βιάβεο ησλ θπςειίδσλ. Καηά ηνλ 

Snider G L ε ΥΑΠ ζα κπνξνύζε λα νξηζζεί σο δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απν 

ηελ παξνπζία ρξόληαο βξνγρίηηδαο ή εκθπζήκαηνο κε απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ, πνπ 

κπνξεί λα είλαη ελ κέξεη αλαζηξέςηκε. 
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ηνλ πίλαθα αλαθέξνληαη ηα θιηληθά θαη εξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζα 

βνεζήζνπλ ζην δηαρσξηζκό ησλ δηαθόξσλ λνζεξώλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο αλά δύν 

ή πεξηζζόηεξεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην επξύ θιηληθό θάζκα ηεο ΥΑΠ. 

Νόζνο Κύξηα 

ζπκπηώκαηα 

Δίδνο 

απνθξάμεσο 

Παγίδεπζε 

ππνινηπόκελν

π όγθνπ 

Τπεξδηάηαζε Γηάρπζε 

Αζζκα Δπεηζόδηα 

ζπξηγκνύ, 

δύζπλνηα θαη 

βήραο 

Αλαζηξέςηκ

ε απόθξαμε 

Ήπηα 

δηαιείπνπζα 

Γηαιείπνπζα Φπζηνινγηθή 

Αζζκαηηθ

ή θαη 

ρξόληα 

βξνγρίηηδ

α 

Υξόληνο 

βήραο, 

ζπξηγκόο κε 

πνηθίινπ 

βαζκνύ 

δύζπλνηα 

Μεξηθή 

αλαζηξέςηκ

ε ή κε 

αλαζηξέςηκ

ε απόθξαμε 

Μέηξηα 

κεξηθά 

αλαζηξέςηκε 

Ήπηα πξνο 

κέηξηα 

Φπζηνινγηθή 

θαη ειαθξά 

κεησκέλε 

Δκθύζεκ

α 

Γύζπλνηα, 

βήραο θαη 

ζπξηγκόο 

Με 

αλαζηξέςηκ

ε 

απόθξαμε, 

πξννδεπηηθή 

επηδείλσζε 

Μέηξηα πξνο 

αμηνζεκείσηα 

επηδεηλνύκελε 

Μέηξηα πξνο 

αμηνζεκείσηε 

Μεησκέλε 

Βαξηά 

ΥΑΠ 

ηνηρεία άζζακαηνο, ρξόληαο βξνγρίηηδαο θαη εκθπζήκηνο θπξίσο νθεηιόκελα 

ζην εκθύζεκα θαη ζηηο κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο ζηνπο αεξαγσγνύο 

 

 

Άιια λνζήκαηα, ηα νπνία επίζεο ραξαθηεξίδνληαη απν ρξόληα απόθξαμεησλ 

αεξαγσγώλ, όπσο ε θπζηηθή ίλσζε, νη βξνγρηεθηαζίεο, ε απνθξαθηηθή βξνγρηνιίηηδα, 

ην εσζηλόθηιν θνθθίσκα θαη ε ιεκθαγγεηνιεηνκπνκάησζε, δελ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο λόζνπ ησλ 

πλεπκόλσλ παξά ηε ρξόληα απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ. Σα λνζήκαηα απηά ή έρνπλ 

δηαθνξεηηθή πνξεία θαη πξόγλσζε απν ηε ΥΑΠ ή απαηηνύλ ηειείσο δηαθνξεηηθή 

αληηκεηώπηζε απν ηελ ΥΑΠ. ( Κιηληθή πλεπκνλνινγία, ηόκνο Β, ηαηξηθέο εθδόζεηο Π.Υ 

Παζραιίδε, Αζήλα 1993) 
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2.2 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΣΙΑ ΣΗ ΥΑΠ 
 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην πώο δεκηνπξγείηαη ε ΥΑΠ αο δνύκε ηνλ ηξόπν πνπ 

ιεηηνπξγνύλ νη πλεύκνλεο. Φπζηνινγηθά ν αέξαο πνπ αλαπλένπκε πεξλά από ηε κύηε 

θαη ην ζηόκα κέζσ ησλ αεξαγσγώλ ζηνπο κηθξνύο ζάθνπο ησλ πλεπκόλσλ πνπ 

νλνκάδνληαη θπςειίδεο. ηηο θπςειίδεο ην νμπγόλν ηνπ αέξα πεξλά δηακέζνπ ηνπ 

ιεπηνύ ηνηρώκαηόο ηνπο ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, ελώ ζπγρξόλσο ην δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα πεξλάεη αληίζηξνθα από ην αίκα κέζα ζηηο θπςειίδεο θαη απνβάιιεηαη 

κε ηελ εθπλνή. 

Οη αζζελείο κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα, έρνπλ ιόγσ ηεο ρξόληαο 

θιεγκνλήο ησλ αεξαγσγώλ θαη ησλ θπςειίδσλ αλαπηύμεη νπιέο ζην ηνίρσκα ησλ 

θπςειίδσλ κε απνηέιεζκα λα κελ γίλεηαη απηή ε θπζηνινγηθή αληαιιαγή νμπγόλνπ 

θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην αίκα. Κάζε παξάγνληαο πνπ κπινθάξεη ηε 

δηαδηθαζία απηή ηεο θπζηνινγηθήο αληαιιαγήο αεξίσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ΥΑΠ. 

Έηζη ε ρξόληα βξνγρίηηδα, δειαδή ν ρξόληνο παξαγσγηθόο βήραο πνπ πξνθαιεί νπιέο 

ζηνπο αεξαγσγνύο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ΥΑΠ. 

Σν εκθύζεκα, ε βιάβε ζηηο θπςειίδεο ην ίδην. Σν άζζκα, κηα αλαζηξέςηκε θιεγκνλή 

ησλ αεξαγσγώλ, αλ επηκείλεη, νπόηε παύεη λα είλαη αλαζηξέςηκε, πξνθαιεί επίζεο 

ΥΑΠ. Σν θάπληζκα απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν γηα ΥΑΠ αλ θαη 20% ησλ 

αζζελώλ είλαη κε θαπληζηέο. Ζ έθζεζε ζε αέξηα ή θαπλό ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

ζπληζηά έλαλ παξάγνληα θηλδύλνπ όπσο θαη γελεηηθνί παξάγνληεο, ε έιιεηςε α1 

αληηζξπςίλεο, κηαο πξσηεΐλεο πνπ πξνζηαηεύεη ηνπο πλεύκνλεο. (Καρούσος, 2013) 
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2.3 ΙΣΟΡΙΚΟ 

 

Ο ηππηθόο αζζελήο πνπ αλαπηύζζεη ΥΑΠ έρεη θαπλίζεη πάλσ απν 20 παθέηα έηε 

πξνηνύ αλαπηπρζνύλ ζπκπηώκαηα. Απηνί ησλ νπνίσλ ην ηζηνξηθό θαπλίζκαηνο 

είλαη ιηγόηεξν εθηεηακέλν ζα πξέπεη λα εθηηκεζνύλ γηα πηζαλή έιιεηςε α1-

αληηζξπσίλεο θαη/ή γηα άζζκα. πρλά, νη αζζελείο κε ΥΑΠ εκθαλίδνληαη ζηελ 

Πέκπηε δεθαεηία ηεο δσήο παξαπνληνύληαη γηα παξαγσγηθό βήρα κε βιελλώδε 

απόρξεκςε ή γηα νμεία λόζν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ. Μνινλόηη ε δύζπλνηα ζπλήζσο 

δελ παξαηεξείηαη κέρξη λα θηάζεη ε έβδνκε δεθαεηία, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

ζύκπησκα πνπ νδεγεί ζε ηδηαίηεξα ειαηησκέλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα. 

     ηε δηάξθεηα ησλ εμάξζεσλ, απόρξεκςε γεληθά απμάλεηαη ζε όγθν θαη γίλεηαη 

ππώδεο. Σα επεηζόδηα απηά ηεο νμείαο βξνγρίηηδαο ζπλνδεύνληαη ζπλήζσο απν 

απμεκέλε δύζπλνηα, βξνγρνζπαζκό θαη ρακειή ππξεηηθή θίλεζε. Καζώο ε λόζνο 

εμειίζζεηαη, ηα δηαζηήκαηα αλάκεζα ζηηο εμάξζεηο βξαρύλνληαη. Αξγά ζηελ 

πνξεία, ν αζζελήο κπνξεί λα εθδεισζεί σο θπάλσζε, πνπ κπνξεί λα επηδεηλσζεί 

απν ηελ πνιπεξπζξαηκία. Ζ παξνπζία πξσηλνύ πνλνθεθάινπ είλαη ελδεηθηηθή 

ππεξθαπλίαο. Απώιεηα βάξνπο παξνπζηάδεηαη ζε κεξηθνύο αζζελείο θαη ζε 

εθείλνπο πνπ έρνπλ παζνινγηθή νμπγόλσζε κπνξεί λα αλαπηπρζεί πλεπκνληθή 

θαξδηά κε δεμηά θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη νηδήκαηα. Αηκόπηπζε κπνξεί λα 

παξαηεξεζεί ζε αζζελείο κε βξνγρίηηδα, απμάλνληαο ηελ αλεζπρία γηα βξνγρνγελέο 

θαξθίλσκα. Μνινλόηη ηέηνηνη αζζελείο κε ΥΑΠ έρνπλ πξνθαλώο απμεκέλν 

θίλδπλν γηα θαξθίλσκα θαη ππνβάιινληαη γεληθά ζε βξνγρνζθνπηθή εθηίκεζε όηαλ 

παξνπζηάδεηαη αηκόπηπζε, ηα πην πνιιά επεηζόδηα νθείινληαη κάιινλ ζε θιεγκνλή 

ηνπ βξνγρηθνύ βιελλνγόλνπ παξά ζε θαξθίλν. (Ρνύζζνο ζει 552-553) 

 

2.4 ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΗ ΑΓΝΟΙΑ 

Οη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν κέζνο πνιίηεο δελ γλσξίδεη ηε ΥΑΠ είλαη πνιινί: 

Καηαξράο επεηδή ε λόζνο πξνζβάιιεη ζπλήζσο άηνκα κέζεο θαη κεγάιεο ειηθίαο, ηα 

ζπκπηώκαηα ηεο -ιαλζαζκέλα βέβαηα- ζεσξνύληαη θπζηνινγηθό επαθόινπζν είηε ηνπ 

θαπλίζκαηνο είηε ηεο γήξαλζεο, κε απνηέιεζκα λα κε γίλεηαη ε δηάγλσζε. 

Γεύηεξν, δηόηη ε ΥΑΠ έρεη πνιιά ζπλώλπκα. Λόγνπ ράξε, ε ρξόληα βξνγρίηηδα ή ην 

πλεπκνληθό εκθύζεκα είλαη θαηεγνξίεο ηεο λόζνπ. 

Άιιεο θνξέο πάιη ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ιαλζαζκέλα νη όξνη «άζζκα» ή 
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«βξνγρηθά» γηα λα δνζεί έλα όλνκα ζηε λόζν. 

Αθόκε, πνιινί άξξσζηνη επηζθέπηνληαη ηνλ γηαηξό επ' επθαηξία ινηκώμεσλ θαη 

θεύγνπλ κε ηε δηάγλσζε «ινίκσμε αλαπλεπζηηθνύ». 

Πνιινί γηαηξνί επίζεο δελ είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη γηα ηε λόζν θαη δελ 

θαηεπζύλνπλ ηνπο αζζελείο ζσζηά πξνο πλεπκνλνιόγν ώζηε λα αμηνινγεζνύλ από 

ηνλ εηδηθό θαη κε ηε ρξήζε κηαο εηδηθήο εμέηαζεο ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ 

ιέγεηαη ζπηξνκέηξεζε. (incardiology, 2013) 

 

2.5 ΣΑΓΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΥΑΠ 

Γύν ζρήκαηα ζηαδηνπνίεζεο ζπλνςίδνληαη ζηελ εηθόλα 37,16. Καη ηα δύν έρνπλ 

θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο. Σν ηδαληθό ζύζηεκα ζα επέηξεπε ηελ θαηεξηνπνίεζε ησλ 

αζζελώλ γηα επηδεκηνινγηθέο θαη θιηληθέο κειέηεο, γηα ηελ πξόγλσζε θαη γηα ην 

ζρεδηαζκό ηεο ρξήζεο ησλ θνξέσλ πγείαο. Δπίζεο ζα δηεπθόιπλε ηελ επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο. πσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, νη πην ηζρπξνί 

πξνγλσζηηθνί δείθηεο γηα ηελ ζλεζηκόηεηα είλαη ε ειηθία θαη ν FEV θαη 

αθνινπζνύληαη απν ηελ ππνμπγνλαηκία θαη ηελ ππεξθαπλία. Οη εθηηκήζεηο ηεο 

ζλεζηκόηεηαο ππνηηκνύλ ηελ επίπησζε ηεο ΥΑΠ, σζηόζν θαζώο νη αζζελείο 

κπνξνύλ λα δήζνπλ γηα πνιιά ρξόληα, κνινλόηη εκθαλίδνπλ πνιύ ζνβαξή αλαπεξία 

απν ηε λόζν ηνπο θαη νη αζζελείο απαηηνύλ ηεξάζηηεο πεγέο.  

ηαδηνπνίεζε ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο 

American 

Thoracic 

Society 

European 

Respiratory 

Society 

Γπλακηθά 

εθπλεόκελνο (%) 

όγθνο ζε 1sec 

(%πξνβιεπόκελνπ) 

πλήζε επήκαηα 

ηάδην i ηάδην i-ii >50 Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο αζζελείο κπνξεί λα 

είλαη ζπκπσκαηηθνί 

Μηθξή επίπησζε ζε ζέκαηα πνηόηεηα δσήο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία 

πλήζσο ζεξαπεύνληαη από γεληθνύο 

γηαηξνύο 

ηάδην ii ηάδην iii 36-49 Ζ κεηνςεθία ησλ αζζελώλ 

πκπησκαηηθνί 
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Μέηξηα επίπησζε ζε ζέκαηα πνηόηεηα δσήο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία 

Μπνξεί λα είλαη ππνμπγνλαηκηθνί 

Μπνξεί λα βνεζήζεη ε εμέηαζε από εηδηθό 

 

ηάδην iii ηάδην iv <35 Μηθξή κεηνςεθία αζζελώλ 

νβαξά ζπκπηώκαηα 

Μεγάιε επίπησζε ζε ζέκαηα πνηόηεηα δσήο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία 

Τπνμπγνλαηκία, κπνξεί λα εκθαλίδνπλ 

ππεξθαπλία 

Θεξαπεύνληαη θαιύηεξα από γηαηξνύο 

εμνηθεησκέλνπο κε ηε ΥΑΠ 
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3.1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ 

 

 

Σα θύξηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη εθείλα ηεο ππνθεηκεληθήο ρξόληαο 

αλαπλεπζηηθήο λόζνπ θαη ηεο αηηίαο πνπ πξνθαιεί ηελ παξόμπλζε. Δηδηθά 

ζπκπηώκαηα ηεο ππνμαηκίαο ή ηεο θαηαθξαηήζεσο ηνπ CO2 ζπλήζσο ειιείπνπλ. 

Έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο πξνο ζπζρεηηζκό ζπκπησκάησλ θαη πηέζεσλ ησλ αεξίσλ 

ηνπ αίκαηνο, ρσξίο όκσο απνηέιεζκα, θαζόηη κπνξεί λα ππάξρεη ζνβαξνύ βαζκνύ 

ΑΑ κε δείθηε ηα αέξηα ηνπ αίκαηνο, αιιά κε έιιεηςε θάζε εηδηθνύ ζπκπηώκαηνο ή 

ζεκείνπ. Καηόπηλ, απηνύ, ε θιηληθή εθηίκεζε δελ πξέπεη λα αληηθαζηζηά ηε κέηξεζε 

ησλ αεξίσλ αίκαηνο. Οη αζζελείο κε ΥΑΠ θαη ΟΑΑ ζπλήζσο αλαθέξνπλ 

ζπκπηώκαηα, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ παξνπζία ινηκώμεσο όπσο ηελ αύμεζε ηνπ 

βήρα, ηεο απνρξέςεσο θαη ηελ απνβνιή ππσδώλ πηπέισλ κε ρξώκα θίηξηλν ή 

πξάζηλν. Πνιιέο θνξέο ν αζζελήο αλαθέξεη απόηνκε επηδείλσζε ηεο δύζπλνηαο κε 

αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη ησλ πεξηθεξηθώλ νηδεκάησλ. ηελ θιηληθή 

εμέηαζε ζπρλά εκθαλίδνπλ ηαρύπλνηα, ηαρπθαξδία εθίδξσζε, ηξόκν ησλ ρεξηώλ, 

δπζρέξεηα ζηελ νκηιία, δηαλνεηηθή ζύγρεζε, έθδειε αλαπλεπζηηθή ζύζπαζε ησλ 

ζηεξλνθιεηδνκαζηνεηδώλ θαη ησλ ινηπώλ επηθνπξηθώλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ. Ζ 

θπάλσζε όηαλ ππάξρεη βνεζά ζηε δηάγλσζε ηεο ζνβαξήο ππνμαηκίαο αιιά όηαλ δελ 

ππάξρεη δελ απνθιείεη ηελ ππνμαηκία θαη ηελ ΟΑΑ. Δπίζεο δελ ππάξρνπλ αμηόπηζηα 

θιηληθά ζεκεία πνπ λα είλαη απνδεηθηηθά ηεο θαηαθξαηήζεσο ηνπ CO2. Καηά ηε 

θπζηθή εμέηαζε ηνπ ζώξαθα ζπλήζσο αθνύγνληαη κνπζηθνί ξόγρνη, αιιά κπνξεί θαη 

λα κελ ππάξρνπλ αθξναζηηθά επξήκαηα αιιά εθζεζεκαζκέλε κείσζε ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ ςηζπξίζκαηνο, πνπ ζεκαίλεη κεγάιε κείσζε ηεο ξνήο  ηνπ αέξα σο 
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ζπλέπεηα ηεο κεγάινπ βαζκνύ απνθξάμεσο ησλ αεξαγσγώλ. Καζώο ε απόθξαμε ησλ 

αεξαγσγώλ επηηείλεηαη, ε εθπλνή γίλεηαη πεξηζζόηεξν ελεξγεηηθή θαη παξαηεηακέλε. 

Ζ θιεβηθή επηζηξνθή ηνπ αίκαηνο ζηελ θαξδηά ειαηηώλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαηεηακέλεο εθπλνήο ππό έληνλε πξνζπάζεηα κε δηάηαζε ησλ ζθαγίηηδσλ, 

αληίζεηα ζηε δηάξθεηα ηεο εηζπλνήο απμάλεη ε επηζηξνθή αίκαηνο ζηελ θαξδηά κε 

απνηέιεζκα επξείεο κεηαβνιέο ηνπ όγθνπ παικνύ θαηά ηηο θάζεηο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ θύθινπ. Οη αζζελείο κε ππεξδηάηαζε  ησλ πλεπκόλσλ, επεηδή ην 

δηάθξαγκα είλαη επίπεδν θαη ζε ρακειή ζέζε, θαηά ηελ εηζπλνή κε ηε ζύζπαζε ηνπ 

δηαθξάγκαηνο κπνξεί λα εκθαληζζεί κεηαθίλεζε πξνο ηα έζσ ηνπ θαηώηεξνπ 

ηκήκαηνο ηνπ ζσξαθηθνύ ηνηρώκαηνο ην γλσζηό ζεκείν Hoover. Άιιν θιηληθό 

ζεκείν πνπ δηώρλεη ζεκαληηθνύ βαζκνύ απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ αιιά θαη 

αλεπάξθεηα αεξηζκνύ, είλαη ε αζύγρξνλε αλαπλνή θαηά ηελ νπνία ηα θνηιηαθά 

ηνηρώκαηα κεηαθηλνύληαη πξνο ηα έμσ θαηά ηελ εθπλνή θαη κάιηζηα ζε κεγαιύηεξν 

βαζκό από όηη ζηελ εηζπλνή. Οη αζζελείο κε ΥΑΠ, πνπ εκθαλίδνπλ αζύγρξνλε θαη 

επηπόιαηε αλαπλνή, αλαπηύζζνπλ εύθνια αλαπλεπζηηθή  αλεπάξθεηα ιόγσ 

θνπώζεσο ησλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ θαη ε νπνία ζπλήζσο αληηκεησπίδεηαη κε 

κεραληθό αεξηζκό. Έλα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθό θιηληθό ζεκείν ζε αζζελείο κε 

ΟΑΑ από ΥΑΠ είλαη ε κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ ζπλεηδήζεσο. πρλά ζεσξείηαη νηη ην 

θώκα απνηειεί ζπρλό εύξεκα ζε απηνύο ηνπο αζζελείο, αιιά ν ρσξίο ζεξαπεία 

αζζελήο πνπ αλαπλέεη αηκνζθαηξηθό αέξα, πνιύ ζπάληα είλαη ζε πιήξεο θώκα, αλ 

θαη κπνξεί λα είλαη λπζηαιένο θαη θαζόινπ ζπλεξγάζηκνο. ηνπο αζζελείο ρσξίο 

ζεξαπεία, ε αύμεζε ηεο PaCO2 είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζπάληα αλέξρεηαη ζηα 80 

mmHg θαη ζρεδόλ πνηέ δελ μεπεξλά ηα 90 mmHg. Ζ παξνπζία θώκαηνο κε πςειή 

PaCo2 είλαη θαηά θαλόλα απόδεημε ηεο πξνεγνύκελεο αλεπηηπρνύο ζεξαπείαο πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη νμπγνλνζεξαπεία. Αληίζεηα, ε ππνμαηκία είλαη ζπρλά ζνβαξή θαη 

κηα PaCO2 θάησ απν 40 ή 30 mmHg ζπλήζσο απαληάηαη ζε αζζελείο ρσξίο 

ζεξαπεία. ηνπο αζζελείο κε ζνβαξνύ βαζκνύ ππνμαηκία αλαπηύζζνληαη δηάθνξνη 

επηηπρείο αληηξξνπηζηηθνί κεραληζκνί, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα γλσξίδεη θαλείο, λα 

πξνζέρεη θαη λα ζέβεηαη. Σέηνηνη κεραληζκνί είλαη: 

1. Ζ θαξδηαθή παξνρή, πνπ ζπλήζσο δηαηεξείηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα ή 

ειαθξώο απμεκέλε. 

2. ε αύμεζε ηεο κάδαο ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ, ε νπνία είλαη ζρεδόλ 

αλάινγε πξνο ηε ρξόληα κείσζε ηεο PaCo2.  
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3. Ζ λέα θαηαλνκή ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο ζηα δσηηθά όξγαλα. 

4. Ζ κεηαηόπηζε ηεο θακπύιεο δεζκεύζεσο ηνπ Ο2 πξνο ηα δεμηά κε 

απνηέιεζκα ηε κεγαιύηεξε απνδέζκεπζε Ο2 ζηνπο ηζηνύο. ε απηό βέβαηα, 

ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ε αύμεζε ηεο PaCO2. Παξά ηνπο αληηξξνπηζηηθνύο 

απηνύο κεραληζκνύο, νη αζζελείο κε ζνβαξή βαζκνύαξηεξηαθή ππνμαηκία 

ζπρλά ππνθέξνπλ απν θάπνην βαζκό ηζηηθήο ππνμίαο, όπσο απνδείρζεθε απν 

θάπνηα ζρεηηθή κείσζε PCO2 ηνπ κηθηνύ θιεβηθνύ αίκαηνο. Απηό είλαη έλαο 

αξθεηά επαίζζεην δείθηεο ηεο ηζηηθήο ππνμίαο αλ θαη κηα θπζηνινγηθή ηηκή 

δελ απνθιείεη ηε δπλαηόηεηα ηεο θαηά πεξηνρέο ππνμίαο. Ζ αύμεζε ηνπ 

γαιαθηηθνύ νμένο ζην αξηεξηαθό αίκα είλαη επίζεο δείθηεο ηεο ηζηηθήο 

ππνμίαο, αιιά ζπάληα είλαη παζνινγηθό, εθηόο εάλ ππάξρεη ηαπηόρξνλε 

κείσζε ηεο PaCO2 θαη ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. Σν pH ηνπ αξηεξηαθνύ 

αίκαηνο ζπάληα ζα βξεζεί πνιύ ρακειό, δηόηη νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο κε κηα 

ρξνλίσο απμεκέλε PaCO2 θαηαθξαηνύλ ηα δηηηαλξαθηθά δηα ησλ λεθξώλ. Σν 

pH ζηα κεζνδηαζηήκαηα ηνπ παξνμπζκνύ βξίζθεηαη ζπλήζσο κεηαμύ 7,34 θαη 

7,38, κηα ηηκή δε κηθξόηεξε απν 7,25 θαηά ηελ είζνδν ηνπ αζζελή ζην 

λνζνθνκείν ζεκαίλεη νηη ν αζζελήο έρεη κηα αξθεηά πξόζθαηε νμεία άλνδν 

ηεο PaCO2.  Αλ θαη ε θαξδηαθή παξνρή είλαη ζπλήζσο θπζηνινγηθή θαη απινί 

θιηληθνί δείθηεο ηεο ηζηηθήο αηκαηώζεσο, όπσο ε ζεξκνθξαζία ηνπ δέξκαηνο 

ε πιεξόηεηα ησλ ηξηρνεηδώλ θαη ε παξνρή ησλ νύξσλ, ζπλεγνξνύλ νηη ε ξνή 

αίκαηνο ζηνπο ηζηνύο δηαηεξείηαη θαιή, ζπρλά απαληώληαη ζεκεία θαξδηαθήο 

αλεπάξθεηαο. Δλα ηέηνην ζνβαξό ζεκείν είλαη ε ε παξνπζία νηδήκαηνο ζην 

25% πεξίπνπ ησλ αζζελώλ ή ηζηνξηθό νηδήκαηνο ρσξίο άιιε εκθαλή αηηία. 

Δθηόο απν ην νίδεκα θαη ε θιηληθή θαη ΖΚΓξαθηθή εηθόλα ρξόληαο 

πλεπκνληθήοππεξηάζεσο απνηεινύλ απόδεημε ηεο ρξόληαο αλαπλεπζηηθήο 

λόζνπ κε αμηνζεκείσηε δηάξθεηα θαη ζνβαξόηεηα. 

 

3.2 ΟΙ ΥΡΟΝΙΔ ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΔ ΠΝΔΤΜΟΝΟΠΑΘΔΙΔ 

 

Ζ ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα είλαη ην ζύλδξνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

ειάηησζε ησλ εθπλεπζηηθώλ ξνώλ, ε νπνία κέλεη ακεηάβιεηε γηα κεγάιε ρξνληθή 

πεξίνδν. Ζ ρξόληα βξνγρίηηδα, ην εκθύζεκα θαη λνζήκαηα πνπ πξνζβάινπλ ηηο 

πεξηθεξηθέο αεξνθόξνπο  νδνύο ραξαθηεξίδνληαη σο ΥΑΠ: 



 23 

 

Υπόνια βπογσίηιδα 

Ζ ρξόληα βξνγρίηηδα απνηειεί κηα εηδηθή κνξθή βξνγρίηηδαο, όηαλ απηή ε αζζέλεηα 

πθίζηαηαη ζπλερώο γηα πεξηζζόηεξν από 3 κήλεο ή όηαλ επαλεκθαλίδεηαη ζπρλά. 

Πίζσ από ηε ρξόληα βξνγρίηηδα θξύβεηαη, θαηά θαλόλα, θάπνηα άιιε αζζέλεηα σο 

αηηία. 

Πξνθαιείηαη ζπλήζσο από βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο ησλ παξαξξηληθώλ θνηινηήησλ  

(αιιεξγίεο, μέλα ζώκαηα ζηνπο βξόγρνπο, θαζώο θαη ην παζεηηθό θάπληζκα (όηαλ, 

γηα παξάδεηγκα, θαπλίδνπλ ζην ζπίηη ή ην απηνθίλεην γνλείο, παππνύδεο ή 

κεγαιύηεξα αδέιθηα). Υξόληα βξνγρίηηδα εθδειώλεηαη, επίζεο, ζηελ θπζηηθή ίλσζε 

ή ζε θάπνηα εθ γελεηήο ή επίθηεηε βξνγρηεθηαζία. 

Ζ ρξόληα βξνγρίηηδα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ ίδηα ζεξαπεία όπσο ε νμεία βξνγρίηηδα. 

Πξέπεη όκσο πάληνηε λα δηεξεπλώληαη ηα αίηηα ηεο αζζέλεηαο ώζηε λα απνθεύγνληαη 

θαηά ην δπλαηόλ ή λα αληηκεησπίδνληαη ηαπηόρξνλα. (Healthyliving,2013) 

 

Βπογσεκηαζία 

 Με ηνλ όξν βξνγρηεθηαζίεο αλαθεξόκαζηε ζηε κόληκε θαη παζνινγηθή δηάηαζε ησλ 

αεξαγσγώλ (βξόγρσλ) ε νπνία ζπλνδεύεηαη από ρξόληα θιεγκνλή ηνπ ηνηρώκαηόο 

ηνπο.  Απηό πξνθαιεί κεησκέλε δπλαηόηεηα θάζαξζεο ησλ εθθξίζεσλ θαη ηεο 

βιέλλαο από ην βξνγρηθό δέλδξν, κε απνηέιεζκα ηηο ππνηξνπηάδνπζεο ινηκώμεηο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ πνπ νδεγνύλ ζε πεξαηηέξσ αύμεζε ησλ εθθξίζεσλ , ρξνλίδνπζα 

θιεγκνλή θαη απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ. 

  Οη βξνγρεθηαζίεο κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ ζε νπνηαδήπνηε ειηθία. ην πξώην κηζό 

ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, πξηλ λα ζπζηεκαηνπνηεζνύλ νη εκβνιηαζκνί, κηα κεγάιε 

πνηθηιία ινηκώμεσλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε 

βξνγρηεθηαζηώλ. Οη βξνγρεθηαζίεο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηά από βαθηεξηαθή 

πλεπκνλία, πλεπκνλία επί εδάθνπο ηιαξάο ή θνθθύηε, θπκαηίσζε, κπθεηηάζεηο 

ινηκώμεηο ή άιιεο ππνηξνπηάδνπζεο ινηκώμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, νθείινληαη 

πηζαλόηαηα ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ βξνγρηθνύ ηνηρώκαηνο θαη ζηε δηαηαξαρή ηεο 

θάζαξζεο ηνπ βξνγρηθνύ δέλδξνπ. Γεκηνπξγείηαη έηζη πξόζθνξν έδαθνο γηα ηνλ 
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απνηθηζκό ησλ βξόγρσλ κε κηθξννξγαληζκνύο θαη ηελ έλαξμε ελόο θαύινπ θύθινπ 

κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία βξνγρεθηαζηώλ. 

 Οη βξνγρεθηαζίεο κπνξεί λα απνηεινύλ εθδήισζε θάπνηαο γελεηηθήο αλσκαιίαο, 

όπσο είλαη ε θπζηηθή ίλσζε, ε πξσηνπαζήο δπζθηλεζία ησλ θξνζζώλ, ην ζύλδξνκν 

Kartagener,  θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη από αδπλακία θάζαξζεο ησλ 

αεξαγσγώλ από ηε βιέλλε θαη επλννύλ ηελ αλάπηπμε ινηκώμεσλ ηνπ θαηώηεξνπ 

αλαπλεπζηηθνύ. Ζ θπζηηθή ίλσζε επζύλεηαη γηα ην έλα ηξίην ησλ πεξηπηώζεσλ 

βξνγρεθηαζηώλ ζηηο Ζλσκέλεο πνιηηείεο. 

 Ζ κεραληθή απόθξαμε ηνπ απινύ ησλ αεξαγσγώλ κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζηελ 

αλάπηπμε βξνγρεθηαζηώλ, επεηδή εκπνδίδεη ηελ παξνρέηεπζε ησλ εθθξίζεσλ από 

ηνπο βξόγρνπο πξνδηαζέηνληαο ζε ππνηξνπηάδνπζεο ινηκώμεηο. Γηα παξάδεηγκα έλαο 

όγθνο (θαινήζεο ή θαθνήζεο) πνπ αλαπηύζζεηαη ελδνβξνγρηθά ή ζπκπηέδεη εθ ησλ 

έμσ θαη ζηελεύεη ην βξνγρηθό απιό ή ε εηζξόθεζε μέλνπ ζώκαηνο, πην ζπρλή ζηελ 

παηδηθή ειηθία (πιαζηηθό θνκκαηάθη από έλα παηρλίδη, μεξόο θαξπόο, θνκκαηάθη 

ζπόγγνπ θιπ). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε βξνρεθηαζίεο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ 

αξθεηά έηε κεηά θαη ε όιε δηεξγαζία έρεη πεξηζζόηεξν ηνπηθό ραξαθηήξα παξά 

πξόθεηηαη γηα γεληθεπκέλε δεκηνπξγία βξνγρεθηαζηώλ. 

 Σέινο δηάθνξεο αλνζναλεπάξθεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλδξόκνπ 

επίθηεηεο αλνζναλεπάξθεηαο (AIDS), νδεγνύλ ζε επαλεηιεκκέλεο ινηκώμεηο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ θαη βξνγρεθηαζίεο. 

Αλεμαξηήησο ηεο αηηηνινγίαο ιακβάλεη ρώξα πάληνηε έλαο θαύινο θύθινο πνπ 

πεξηιακβάλεη παζνγελεηηθνύο κεραληζκνύο νη νπνίνη κπνξεί λα απνηεινύλ ηελ αηηία 

θαη ηαπηόρξνλα λα είλαη απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ βξνγρεθηαζηώλ: ρξόληα 

θιεγκνλή θαη αλαηνκηθή βιάβε ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ηνηρώκαηνο ησλ βξόγρσλ, 

αδπλακία απνβνιήο ησλ εθθξίζεσλ, ππνηξνπηάδνπζεο ινηκώμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, 

δηάηαζε ηνπ απινύ ησλ αεξαγσγώλ. 

 Βξνγρεθηαζίεο εμ έιμεωο 

  Δίλαη πηζαλό λα εμαζθείηαη έιμε ζην ηνίρσκα ησλ βξόγρσλ από εμσηεξηθνύο 

παξάγνληεο, ζπλήζσο ζπκθύζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ  ιόγσ παιαηώλ ινηκώμεσλ, 

θπξίσο θπκαηίσζεο ή ζε αζζελείο κε δηάρπηε πλεπκνληθή ίλσζε νπνηαζδήπνηε 

αηηηνινγίαο. Δπεηδή νη βξνγρεθηαζίεο εμ έιμεσο έρνπλ δηαθνξεηηθή παζνγέλεζε, 
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ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ αξρηθά δελ ππάξρεη ελδνγελέο πξόβιεκα 

(θιεγκνλή) ζην ηνίρσκα ησλ βξόγρσλ, ζα πξέπεη λα ζεσξνύληαη δηαθνξεηηθή 

νληόηεηα από ηηο αιεζείο βξνγρεθηαζίεο. 

πκπηωκαηνινγία 

  ηελ πξν ησλ αληηβηνηηθώλ επνρή, όπνπ νη βξνγρεθηαζίεο ήηαλ πνιύ πην ζπρλέο, ηα 

ζπκπηώκαηα μεθηλνύζαλ ζηελ πξώηε δεθαεηία ηεο δσήο. Ζ πξώηκε αλνζνπνίεζε 

κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκώλ θαη ε πην έγθαηξε αληηκεηώπηζε ησλ 

παηδηθώλ ινηκώμεσλ έρνπλ ηξνπνπνηήζεη ηελ θιηληθή έθθξαζε ηεο λόζνπ. πλήζσο, 

πνιιά παηδηά ή λεαξνί ελήιηθεο κε βξνγρεθηαζίεο έρνπλ θάπνηα θιεξνλνκηθή 

αλαηνκηθή ή ιεηηνπξγηθή αλσκαιία θαη πεξίπνπ νη κηζνί έρνπλ θπζηηθή ίλσζε. 

Βήραο. Δίλαη ζρεδόλ πάληνηε παξώλ θαη κεξηθέο θνξέο απνηειεί ην κνλαδηθό 

ζύκπησκα γηα αξθεηά ρξόληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 

Απόρξεκςε. πρλά εληνλόηεξε θαηά ηηο πξσηλέο ώξεο (ιόγσ ηεο ζπζζώξεπζεο ησλ 

εθθξίζεσλ θαηά ηελ θαηάθιηζε) είλαη παξνύζα ζην 90% ησλ αζζελώλ. Καηά ηηο 

πεξηόδνπο παξόμπλζεο ηεο λόζνπ, παξαηεξείηαη αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ πηπέισλ ηα 

νπνία κπνξεί λα είλαη ππώδε θαη δύζνζκα. 

Γύζπλνηα. Αξρηθά εκθαλίδεηαη κε ηηο παξνμύλζεηο ηεο λόζνπ ελώ αξγόηεξα κπνξεί 

λα γίλεη κόληκε. 

Αηκόπηπζε. Σώξα, ζε αληίζεζε κε ηελ πξν αληηβηνηηθώλ επνρή, ζπκβαίλεη ιηγόηεξν 

ζπρλά. 

Θσξαθηθό άιγνο πεξηζηαζηαθά. 

Αδπλακία, θαηαβνιή, απώιεηα βάξνπο ζρεηίδνληαη κε πνιιαπιά επεηζόδηα 

παξνμύλζεσλ ηεο λόζνπ.  

Οη παξνμύλζεηο ηεο λόζνπ, ζπλήζσο ινηκώδνπο αηηηνινγίαο, ζπλνδεύνληαη ζπρλά 

από ππξεηό,βήρα, αύμεζε ηεο απόρξεκςεο θαη δύζπλνηα.  

Γηάγλωζε 
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  Ο πλεπκνλνιόγνο ζα ιάβεη πιήξεο ηαηξηθό ηζηνξηθό θαη ζα εθηειέζεη ιεπηνκεξή 

θιηληθή εμέηαζε ηνπ αζζελή. Σα θιηληθά επξήκαηα ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ 

παζνινγηθνύο πλεπκνληθνύο ήρνπο ζηελ αθξόαζε ηνπ ζώξαθα, θιηληθά ζεκεία 

αλαηκίαο, θαη πιεθηξνδαθηπιία (αλώδπλε δηόγθσζε ηεο θνίηεο ησλ νλύρσλ ησλ 

άθξσλ δαθηύισλ, ηα νπνία κνηάδνπλ κε πιήθηξα ηπκπάλνπ) ζε έλα κηθξό πνζνζηό 

ησλ αζζελώλ. Ζ πιεθηξνδαθηπιία δελ είλαη εηδηθό ζύκπησκα ησλ βξνγρεθηαζηώλ θαη 

κπνξεί λα παξαηεξείηαη θαη ζε άιια πλεπκνληθά ή κε λνζήκαηα. 

ζνλ αθνξά ην απεηθνληζηηθό ζθέινο ζα δεηεζεί νπσζδήπνηε κηα αθηηλνγξαθία 

ζώξαθνο, αιιά ε κέζνδνο εθινγήο γηα ηε δηάγλσζε ησλ βξνρεθηαζηώλ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο εθηάζεσο θαη ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο βιάβεο είλαη ε αμνληθή 

ζώξαθνο πςειήο επθξίλεηαο. 

Δπηπξόζζεηα ν ηαηξόο ελδέρεηαη λα ππνβάιιεη ηνλ αζζελή κε βξνγρεθηαζίεο θαη ζε 

άιιεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο όπσο: 

- πηξνκέηξεζε, θπξίσο γηα ιόγνπο δηαθνξηθήο δηάγλσζεο. 

- Γεληθή αίκαηνο 

- Καιιηέξγεηα πηπέισλ 

- Γεξκαηηθή δνθηκαζία Μantoux γηα ηνλ έιεγρν πξνεγεζείζαο κόιπλζεο κε ην 

Μπθνβαθηεξίδην ηεο Φπκαηίσζεο 

- Test ηδξώηνο όηαλ ππάξρεη ππνςία θπζηηθήο ίλσζεο 

- Μέηξεζε αλνζνζθαηξηλώλ νξνύ ζε θάζε αζζελή λεαξάο ειηθίαο, ηδηαίηεξα άξξελνο, 

κε ππνηξνπηάδνληα επεηζόδηα πλεπκνλίαο θαη βξνγρεθηαζίεο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

αλνζνινγηθήο επάξθεηαο. 

- Βξνγρνζθόπεζε. Υξήζηκε όζνλ αθνξά ζηελ εληόπηζε κηαο απνθξαθηηθήο βιάβεο 

ππεύζπλεο γηα εληνπηζκέλε ηκεκαηηθή βξνγρηεθηαζία (π.ρ έλα μέλν ζώκα) ή ζηελ 

πεξίπησζε ππνηξνπηαδνπζώλ αηκνπηύζεσλ. 

Θεξαπεία 

http://www.pneumonologos.net/#!faq-spirometry/cczc
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    O ζηόρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ν έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ε απνηξνπή ηεο 

εμειίμεσο ηεο λόζνπ. 

  Ζ πλεπκνληθή πγηεηλή απνκάθξπλζεο ησλ βξνγρηθώλ εθθξίζεσλ επηηπγράλεηαη κε 

ηελ αλαπλεπζηηθή θπζηνζεξαπεία. Απνηειεί εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζηνηρείν ηεο 

ζεξαπείαο, ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε απμεκέλν όγθν απνβνιήο πηπέισλ. Απαξαίηεηε 

θξίλεηαη ε επαξθήο ελπδάησζε, ελώ ε εηζπλνή πγξαζίαο (mist) κέζσ λεθεινπνίεζεο 

κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα απνδεηρζεί ρξήζηκε ζηε ξεπζηνπνίεζε ησλ εθθξίζεσλ. 

Αληηβηνηηθά ρνξεγνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ινηκώμεσλ. 

  Σα εηζπλεόκελα βξνγρνδηαζηαιηηθά βειηηώλνπλ ηε βξνγρηθή θάζαξζε, ελώ ε 

εηζπλνή θινπηηθαδόλεο θαίλεηαη όηη ειαηηώλεη ηε ζπρλόηεηα παξνμύλζεσο ησλ 

βξνγρεθηαζηώλ. 

 Δπηπξόζζεηα κέηξα θαηεπζύλνληαη ζηελ άξζε νξηζκέλσλ πξνδηαζεζηθώλ 

παξαγόλησλ, πρ απνθαηάζηαζε ελδνβξνγρηθώλ βιαβώλ πνπ πξνθαινύλ απόθξαμε, 

ππνθαηάζηαζε γ-ζθαηξηλώλ ζε πεξηπηώζεηο αλνζναλεπάξθεηαο. 

  Σν θάπληζκα ζα πξέπεη λα απαγνξεπζεί 

 Ζ ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία επηθπιάζζεηαη πξσηίζησο γηα ηηο πεξηπηώζεηο αζζελώλ κε 

εληνπηζκέλε λόζν θαη επίκνλα βαζαληζηηθά ζπκπηώκαηα (έληνλν βήρα, 

ππνηξνπηάδνληα επεηζόδηα πλεπκνλίαο, άθζνλε ππώδε απόρξεκςε) πνπ δελ 

ππνρσξνύλ κε ηε ιήςε ζπληεξεηηθήο αγσγήο θαη ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο. 

Μηα άιιε έλδεημε ρεηξνπξγηθήο αληηκεηώπηζεο απνηειεί ε ζνβαξή αηκνξξαγία. 

Σέινο, ν εκβνιηζκόο ησλ βξνγρηθώλ αξηεξηώλ έρεη εθαξκνζζεί ζε επηιεγκέλνπο 

αζζελείο κε βξνγρεθηαζίεο θαη καδηθή ή ππνηξνπηάδνπζα αηκόπηπζε 

Δπηπινθέο-Πξόγλωζε ηεο λόζνπ 

  Οη θύξηεο επηπινθέο ησλ βξνγρεθηαζηώλ είλαη ε ππνηξνπηάδνπζα πλεπκνλία, ε 

αηκόπηπζε θαη ε ζνβαξή πλεπκνληθή αηκνξξαγία,  ε ρξόληα αλαπλεπζηηθή 

αλεπάξθεηα κε πλεπκνληθή θαξδηά. 

  ζνλ αθνξά ηελ πξόγλσζε ηεο λόζνπ ε ζπληεξεηηθή αγσγή είλαη απνηειεζκαηηθή 

ζηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ. Αζζελείο κε ύπαξμε βξνγρεθηαζηώλ από ηελ παηδηθή 

ειηθία, ζπρλά ηείλνπλ λα βειηηώλνληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ήβεο θαη έσο ηα 20 έηε 
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ηνπο, γηα λα παξακείλνπλ ζηε ζπλέρεηα ζηαζεξνί γηα ην ππόινηπν δηάζηεκα ηεο δσήο 

ηνπο. Ζ πξόγλσζε ησλ αζζελώλ κε βξνγρεθηαζίεο θαη θπζηηθή ίλσζε είλαη 

ζεκαληηθά πησρόηεξε. (http://www.pneumonologos.net/#!bronchiectasis/cimf)  

 

Σν πλεπκνληθό εκθύζεκα ζπλεπάγεηαη εθηεηακέλεο κεηαβνιέο ζηε θπζηνινγία ηεο 

αλαπλνήο, πνπ ζπλεπάγνληαη ζνβαξά  αλαπλεπζηηθά ζπκπηώκαηα, κείσζε ηεο 

αλνρήο ζηελ άζθεζε -άξα αδπλακία απηνεμππεξεηήζεσο ηνπ αζζελνύο- θαη 

ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. Οη ζπκβαηηθέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαηαιήγνπλ ζε απνγνεηεπηηθά, κάιινλ, απνηειέζκαηα, ώζηε αλαδεηνύληαη άιιεο 

ζεξαπείεο. Ζ παζνθπζηνινγία ηνπ πλεπκνληθνύ εκθπζήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη 

από απώιεηα ηεο πηέζεωο ειαζηηθήο επαλαθνξάο (ζεκαληηθήο ζπληζηώζαο ηεο 

δηαπλεπκνληθήο πηέζεσο) πνπ ζπλεπάγεηαη πξώηκε -εθπλεπζηηθή- ζύγθιεηζε ησλ 

αεξαγσγώλ θαη αύμεζε ηνπ πλεπκνληθνύ όγθνπ, πνπ νδεγεί ζε ππεξέθπηπμε ηνλ 

πλεύκνλα θαη ππεξδηάηαζε ην ζσξαθηθό θισβό, ζπλζήθε όπνπ ζέηεη ζε κεραληθό 

κεηνλέθηεκα ηνπο αλαπλεπζηηθνύο κύεο, απμάλεη ην έξγν αλαπλνήο, θαη, 

ελδερνκέλσο, νδεγεί ζε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα.  

 Ζ κεραληθή ηεο αλαπλνήο, επί πλεπκνληθνύ εκθπζήκαηνο πιήηηεηαη θπξίσο, ιόγσ 

ηεο επξείαο ππεξδηαηάζεσο ηνπ πλεύκνλνο, ε νπνία είλαη πξνζαξκνζηηθήο αξρήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε δηαπλεπκνληθή πίεζε, από ηελ νπνία, θπξίσο, εμαξηάηαη ε 

εθπλνή. 

 Ζ α1ΑΣ είλαη ν θπξηόηεξνο αληηπξσηεαζηθόο (αληηειαζηαζηθόο) παξάγνληαο ζην 

πλεπκνληθό παξέγρπκα. Παξάγεηαη ζην ήπαξ. Αληίζεηα, ηα νπδεηεξόθηια είλαη ε 

θπξηόηεξε πεγή ειαζηάζεο. Γηάθνξνη παξάγνληεο, πνπ εληζρύνπλ ηηο ζπγθεληξώζεηο  

πξσηενιπηηθώλ ελδύκσλ ή πνπ επηθέξνπλ κείσζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ 

αληηειαζηαζηθώλ πξσηετλώλ,  πξνθαινύλ αλαηξνπή ηεο ηζνξξνπίαο ειαζηαζώλ-

αληηειαζηαζώλ, δηαξξεγλύνπλ ηηο ειαζηηθέο ίλεο, θαη, έηζη, ελεξγνπνηνύλ ηνπο 

παζνγελεηηθνύο κεραληζκνύο ηνπ πλεπκνληθνύ εκθπζήκαηνο, κηα από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ είλαη νη θπζαιίδεο. 

  Οη πλεπκνληθνί όγθνη θαη νη θακπύιε πηέζεσο -όγθνπ εθηξέπνληαη πξνο ηα πάλσ θαη 

αξηζηεξά, ε δηαηαζηκόηεηα απμάλεηαη. 
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Σν θάπληζκα εηζθέξεη κεγάια πνζά νμεηδσηηθώλ νπζηώλ ζηνλ επαίζζεην πλεπκνληθό 

ηζηό, νη νπνίεο αδξαλνπνηνύλ ηελ α1ΑΣ, ώζηε αλαγλσξίδεηαη κείσζε ηεο α1ΑΣ ζηηο 

βξνγρνθπςειηδηθέο εθπιεύζεηο ησλ θαπληζηώλ.  

Μηα παξεκβαηηθή θιηληθή δνθηκή είλαη, ήδε ζε εμέιημε,πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνύλ  

ζπλζεηηθέο αληηειαζηάζεο ζε άηνκα ππό πςειό θίλδπλν λα ππνζηνύλ πλεπκνληθό 

εκθύζεκα νη λα αλαπηπρζνύλ θπζαιίδεο. To Πλεπκνληθό Δκθύζεκα (ΠΔ) έρεη 

νξηζζεί ζαλ κία αλαηνκηθή κεηαβνιή ηνπ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από κεγέζπλζε ησλ αεξνρώξσλ, πέξα από ηα ηειηθά, κε 

αλαπλεπζηηθά βξνγρηόιηα, νθεηιόκελε ζε δηάηαζε (δειαδή αύμεζε πέξα από ηα 

θπζηνινγηθά όξηα ηνπ κεγέζνπο ηνπο), ιόγσ θαηαζηξνθήο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπο. 

ηνλ νξηζκό απηό ζα έπξεπε λα πξνζηεζεί όηη ππάξρεη, επίζεο, έλαο -ζρεηηθά 

κηθξόο- βαζκόο ηλώζεσο. Δπνκέλσο, ην ΠΔ είλαη πάζεζε ηνπ πλεπκνληθνύ 

παξεγρύκαηνο, όρη θαη΄αλάγθε ησλ αεξαγσγώλ (εθηόο εάλ ζπλππάξρεη ρξόληα 

βξνγρίηηο), αιιά ε ιεηηνπξγηθή αξηηόηεηα ησλ αεξαγσγώλ, παξ΄όιν πνπ είλαη 

ηζηνινγηθά πγηείο, επεξεάδεηαη δεπηεξνπαζώο. Ζ εγθάξζηα ππνζηήξημε θαη 

ζπγθξάηεζε ησλ ηνηρσκάησλ ησλ πεξηθεξηθώλ βξνγρηνιίσλ εμαξηάηαη από ηνλ 

ειαζηηθό ηζηό ησλ θπςειηδηθώλ ηνηρσκάησλ. Ζ απώιεηα ηεο αθηηλσηήο απηήο 

ππνζηεξίμεσο, πνπ νθείιεηαη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ εμ ειαζηηθώλ θαη θνιιαγνληθώλ 

ηλώλ ζθειεηνύ ησλ θπςειηδηθώλ ηνηρσκάησλ, ζπλεπάγεηαη πξώηκε ζύγθιεηζε ησλ 

αεξαγσγώλ, ελσξίο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπλνήο κε απνηέιεζκα απόθξαμε  ησλ 

πεξηθεξηθώλ αεξαγσγώλ, εγθισβηζκό ηνπ πξνο εθπλνή αέξνο ζηνπο αεξνρώξνπο 

θαη αύμεζε ηνπ ππνιεηπόκελνπ όγθνπ. 

Σνπ πλεπκνληθνύ εκθπζήκαηνο δηαθξίλνληαη 3 κνξθνινγηθέο πνηθηιίεο. 

Ο πξώηνο ηύπνο, ην θεληξνβνηξπδηαθό εκθύζεκα, ραξαθηεξίδεηαη από εζηηαθή 

θαηαζηξνθή, εληνπηζκέλε ζηα αλαπλεπζηηθά βξνγρηόιηα θαη ηε θεληξηθή κνίξα ηνπ 

βξνηξπδίνπ. Δληνπίδεηαη ηδίσο ζηνπο άλσ ινβνύο θαη ζπζρεηίδεηαη κε ην θάπληζκα. 

Ο δεύηεξνο ηύπνο, ην παλβνηξπδηαθό εκθύζεκα επηλεκείηαη νιόθιεξν ην βξνηξύδην. 

Δίλαη εκθαλέζηεξν ζηνπο θάησ ινβνύο θαη παξαηεξείηαη επί αηόκσλ κε 

νκν(έηεξν)δπγσηηθή αλεπάξθεηα α1ΑΣ. 

Ο ηξίηνο ηύπνο, ην παξακεζνιόβην ή παξανπιώδεο εκθύζεκα, εδξάδεηαη ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ βξνηξπδίνπ, επηλεκείηαη ηνπο θπςειηδηθνύο πόξνπο θαη ζάθνπο θαη 
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επζύλεηαη γηα ην ζρεκαηηζκό θπζαιίδσλ, ε ζράζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

πλεπκνζώξαθα. Σν παξακεζνιόβην θαη παξανπιώδεο εκθύζεκα δελ ζπλνδεύεηαη 

από απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ. (respigam, 2013} 

3.3 ΤΝΤΠΑΡΞΗ ΣΗ ΜΔ ΝΟΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΤ 

Ζ ζπλύπαξμε ηεο XAΠ κε ρξόληα θαξδηαθά λoζήκαηα είλαη ζπλήζεο. Ζ XAΠ 

oθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηε ρξήζε ηoπ θαπλoύ, o oπoίoο ζπκβάιιεη επηπιέoλ θαη 

ζηελ αλάπηπμε θαξδηoπαζεηώλ. Μηα αλάιoγε δξάζε έρεη θαη o αιθooιηζκόο. Δπίζεο, 

ε κεγάιε ειηθία, απoηειεί έλαλ επηπιέoλ ιόγo ζπλύπαξμεο ηεο XAΠ κε ηε 

ζηεθαληαία λόζo ή θαη άιιεο θαξδηoπάζεηεο. 

Ζ XAΠ κπoξεί λα επηδξάζεη επί ηεο ιεηηoπξγίαο ηεο αξηζηεξάο θoηιίαο ΑΚ κε 

πoιιoύο κεραληζκoύο, όπσο κέζσ ηεο ππεδσθoηηθήο πίεζεο, κε ηελ παξακόξθσζε 

ηεο αξηζηεξάο θoηιίαο (ΑΚ), κε ηε αύμεζε ηoπ όγθoπ, ηoπ πλεύκoλα, κε ηελ oμεία 

ππεξθαπλία ή θαη κε ηελ επίδξαζε ηεο πάλσ ζηελ θιεβηθή επάλoδo ηoπ αίκαηoο. 

Oη κεγάιεο αξλεηηθέο ππεδσθoηηθέο πηέζεηο επεξεάδoπλ πoιύ ηo κεηαθoξηίo ηεο ΑΚ, 

όπσο ζε πεξηπηώζεηο παξoμπζκoύ βξoγρηθoύ άζζκαηoο ή ζε αζζελείο κε XAΠ, όπoπ 

oη κεγάιεο αξλεηηθέο πηέζεηο έρoπλ ζαλ απoηέιεζκα ηελ ειάηησζε ηεο 

ζπζηαιηηθόηεηαο, ηελ ειάηησζε ηoπ όγθoπ παικoύ θαη ηε δεκηoπξγία ηoπ παξάδoμoπ 

ζθπγκoύ. 

Oη κεηαβoιέο απηέο ηεο ππεδσθoηηθήο πίεζεο δελ έρoπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία εάλ ε 

ιεηηoπξγία ηεο ΑΚ είλαη θπζηoιoγηθή. Ζ ζεκαζία ηoπο έγθεηηαη ζε αζζελείο oη oπoίoη 

έρoπλ ήδε κηα βαξηά θαξδηoπάζεηα oπόηε ε πξoζζήθε κεγάισλ αξλεηηθώλ 

ππεδσθoηηθώλ πηέζεσλ κπoξεί λα ηoπο oδεγήζεη ζε θαξδηαθή αλεπάξθεηα. 

Ζ επίδξαζε ηεο XAΠ θαη ηεο ππεξηξoθίαο ηεο δεμηάο θoηιίαο επί ηεο αξηζηεξήο 

θνηιίαο είλαη εκθαλήο θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαζηoιηθήο ιεηηoπξγίαο, όπoπ ε 

δηάηαζε ηεο δεμηάο θoηιίαο αιιoηώλεη ηε ζρήκα ηεο αξηζηεξήο θαη ειαηηώλεη ηελ 

ελδoηηθόηεηα ηεο θαη επoκέλσο επηβαξύλεη ηε δηαζηoιηθή ιεηηoπξγία. 

Απηό είλαη δηαίηεξα εκθαλέο ζε αζζελείο κε βαξηά XAΠ θαηά ηελ άζθεζε, oπόηε 

έρoπλ κεγάιε αδπλακία αύμεζεο ηoπ όγθoπ παικoύ, ιόγσ βιάβεο θπξίσο ηεο 

δηαζηoιηθήο ιεηηoπξγίαο. 
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Η XAΠ επηβαξύλεη θαη ηε θιεβηθή επάλoδo ηoπ αίκαηoο 

Oη ζεηηθέο ππεδσθoηηθέο πηέζεηο κπoξεί λα παξεκπoδίζoπλ ηελ επάλoδo ηoπ αίκαηoο 

από ηελ πεξηθέξεηα, όκσο oη πηέζεηο απηέο θαηά ηηο θξίζεηο ΥΑΠ δελ είλαη ηόζo 

κεγάιεο ώζηε, λα έρoπλ ηέηoηα επίδξαζε. Ζ παξακόξθσζε ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ή ε 

απμεζε ηoπ όγθoπ ηoπ πλεύκoλα δελ είλαη επίζεο ηόζo ζεκαληηθά ζηoηρεία. 

Ζ αύμεζε ηεο πίεζεο ζηoλ δεμηό θόιπo, ε ππoμπγoλαηκία θαη ε πλεπκoληθή 

ππεξδηάηαζε απoηειoύλ ζηoηρεία πoπ παξεκβαίλoπλ ζηελ θιεβηθή επάλoδo ηoπ 

αίκαηoο. Αληίζεηα ε απμεκέλε θoηιηαθή πίεζε δξα επλoτθά ζηελ επάλoδo ηoπ 

αίκαηoο από ηε πεξηθέξεηα πξoο ηo θέληξo. 

Πoηθίιεο είλαη oη επηδξάζεηο ζε ζεσξεηηθό επίπεδo ηεο XAΠ θαη ηεο πλεπκoληθήο 

θαξδίαο ιόγσ XAΠ πάλσ ζηε ιεηηoπξγία ηεο δεμηάο θαξδίαο. 

O ξόιoο ησλ αλσηέξσ επί ηεο ππεξηξoθίαο ηεο αξηζηεξάο θoηιίαο δελ είλαη ηόζo 

επθξηλήο. ε δηάθoξεο κειέηεο παξαηίζεληαη πoηθίια δεδoκέλα, ελώ ζε πoιιέο απ' 

απηέο ζπλππάξρεη θαη ζηεθαληαία λόζoο. Πάλησο έρεη παξαηεξεζεί όηη ζε αζζελείο 

κε κεγάιε πλεπκoληθή ππέξηαζε, είλαη δπλαηόλ λα γίλεη αλαδηακόξθσζε 

(remodelling) ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο, ιόγσ ηεο απμεκέλεο ηάζεο θαη σο εθ ηoύηoπ 

ηoπ πάρoπο ηoπ κεζoθoηιηαθoύ δηαθξάγκαηoο ή ιόγσ αύμεζεο ηoπ θoιιαγόλoπ ηoπ 

δηάκεζoπ ηζηoύ ηoπ κπoθαξδίoπ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαοεπεηδή ε ιέκθoο 

παξoρεηεύεηαη πoιύ δπζθoιόηεξα όηαλ ππάξρoπλ απμεκέλεο πηέζεηο ζηελ άλσ θoίιε 

θιέβα. 

Ζ ππεξερoγξαθία έρεη πξoζθέξεη ηε δπλαηόηεηα λα γίλoπλ πoιιέο κειέηεο ζρεηηθέο 

κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηε ιεηηoπξγηθόηεηα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ζε αζζελείο κε XAΠ. 

Ζ ιεηηoπξγηθόηεηα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο έρεη απoδεηρζεί όηη δελ παξαβιάπηεηαη 

ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε XAΠ όηαλ δελ ζπλππάξρoπλ ζηoηρεία πλεπκoληθήο θαξδίαο. 

Δπoκέλσο, ε έθπησζε ηεο ιεηηoπξγίαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο πάληα oθείιεηαη ζε 

ζπλππάξρoπζα θαξδηoπάζεηα, ελώ θιηληθά ζεκαληηθή δηαηαξαρή ηεο 

ιεηηoπξγηθόηεηαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο έρεη παξαηεξεζεί ζε ειάρηζηoπο αζζελείο κε 

XAΠ. 

ηoπο αζζελείο κε XAΠ αληίζεηα ππάξρoπλ ζπρλά αξξπζκίεο, ηόζo ιόγσ ηoπ όηη ε 

ππoμπγoλαηκία, ε ππεξθαπλία θαη ε αιθάισζε πξoθαιoύλ αξξπζκίεο, αιιά θαη ιόγσ 

ηεο ππoθαιηαηκίαο ιόγσ ηεο ρξήζεο δηoπξεηηθώλ ή β- αγσληζηώλ. 
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Σέιoο θάξκαθα όπσο ε ζεoθπιιίλε κπoξoύλ λα πξoθαιέζoπλ αξξπζκίεο. Oη 

αξξπζκίεο ζε αζζελείο κε XAΠ είλαη ζπλήζσο ππεξθoηιηαθέο, θαη δπλαηόλ λα κ ελ 

απαηηoύλ εηδηθή ζεξαπεία πιελ ηεο ζεξαπείαο ηoπ ππoθεηκέλoπ αηηίoπ, όπσο ηεο 

ππoμπγoλαηκίαο, ηεο ππεξθαπλίαο θιπ. 

Ζ ζπλύπαξμε XAΠ κε ζπκθoξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα πξoθαιεί πoιιά 

δηαγλσζηηθά πξoβιήκαηα. Ζ θιηληθή εμέηαζε δελ είλαη ηδηαίηεξα απoθαιππηηθή. Ζ 

παξoπζία πλεπκoληθoύ oηδήκαηoο ζε αζζελείο κε XAΠ είλαη ζπλήζσο ζπλπθαζκέλε 

κε ηελ ππεξθαπλία. 

Ζ αθηηλoγξαθία ζώξαθoο δελ είλαη επίζεο δηαγλσζηηθή, ελώ αληίζεηα ε 

ππεξερoγξαθία απoηειεί εμαηξεηηθή κέζoδo ηεο κειέηεο ησλ θαξδηαθώλ, θoηιηώλ. Ζ 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ησλ αζζελώλ κε XAΠ θαη αξηζηεξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

δεκηoπξγεί πξoβιήκαηα. 

Γηάθoξα θάξκαθα ηα oπoία ρξεζηκoπoηoύληαη γηα ηε κία ή ηελ άιιε λoζεξή 

θαηάζηαζε δπλαηόλ λα επηβαξύλoπλ ηελ ζπλππάξρoπζα λόζo. Ζ δξάζε π.ρ. ησλ 

ληηξσδώλ ζε αζζελείο κε απμεκέλε πλεπκoληθή πίεζε ιόγσ XAΠ είλαη κεξηθέο θoξέο 

απξoζδηόξηζηε, ιόγσ ηoπ όηη είλαη πηζαλόλ λα πξoθαιέζoπλ κεγάιε πηώζε ηεο 

ζπζηεκαηηθήο πίεζεο ή λα ειαηηώζoπλ ιόγσ πεξηθεξηθήο θιεβoδηαζηoιήο ηελ 

επάλoδo ηoπ αίκαηoο πξoο ηoλ δεμηό θόιπo. 

Δπoκέλσο ε ρoξήγεζε ησλ θαξκάθσλ ζε ηέηoηoπο αζζελείο πξέπεη λα γίλεηαη κε 

ηδηαίηεξε πξoζoρή. 

Ζ θιηληθή εκπεηξία δείρλεη όηη oη αζζελείο κε ΥΑΠ πoπ εκθαλίδoπλ θάπoηo 

θαξδηoιoγηθό πξόβιεκα θαη ηδηαίηεξα ζηεθαληαία λόζo, αληηκεησπίδoληαη κε 

δηαθoπή, ησλ βξoγρoδηαζηαιηηθώλ θαξκάθσλ π.ρ. ησλ β-αγσληζηώλ πνπ δξνπλ κέζσ 

ηνπ ζπκπαζεηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Ζ ρoξήγεζε ηoπο θαη κάιηζηα ζε κεγάιεο δόζεηο ή ζε κνξθέο παξαηεηακέλεο 

δξάζεσο πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε πξoζoρή, ιόγσ ησλ πηζαλώλ παξελεξγεηώλ, 

όπσο αξξπζκίεο ή θαη κπoθαξδίηηδα από θαηερoιακίλεο. Ζ ζεoθπιιίλε ζε κηθξέο 

δόζεηο κπoξεί λα ζπγρoξεγείηαη ζε αζζελείο πoπ πάζρνπλ από XAΠ θαη ζηεθαληαία 

λόζo, ελώ ην ηπξαηξόπην θαίλεηαη λα είλαη ε πιένλ αζθαιήο ιύζε. ( Παηάθαο, 1999) 
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3.4 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΝΔΤΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΣΗ ΥΑΠ 

 

Από παιηά είλαη γλσζηό όηη ππάξρoπλ δύo ζπζηήκαηα πoπ ειέγρoπλ ηoπο 

αεξαγσγoύο. Σo ζπκπαζεηηθό θαη ηo παξαζπκπαζεηηθό, πξoθαιώληαο δηα ηoπ 

θπθιηθoύ ΑΜΡ βξoγρoδηαζηoιή θαη δηα ηoπ θπθιηθoύ GΜ Ρ βξoγρoζύζπαζε, 

αληίζηoηρα. ήκεξα γλσξίδoπκε όηη oη κεζoιαβεηέο απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ δξoπλ 

ζηoπο ππoδoρείο πoπ ππάξρoπλ ζηελ επηθάλεηα ησλ ιείσλ κπηθώλ θπηηάξσλ ηoπ 

ηoηρώκαηoο ησλ βξόγρσλ, κε απoηέιεζκα κεηαβoιέο ζηε ζπγθέληξσζε ηoπ 

ελδoθπηηάξηoπ αζβεζηίoπ θαη ζύζπαζε. 

Αλάιoγε επίδξαζε έρoπλ θαη oη κεηαβoιέο ηoπ εμσ- θαη ελδoθπηηάξηoπ αζβεζηίoπ, oη 

oπoίεο είλαη αλεμάξηεηεο από ηε δξάζε ησλ ππoδoρέσλ. 

Oη πηo ζύγρξoλεο κειέηεο έρoπλ δείμεη όηη ππάξρoπλ θαη άιιεο oδoί πέξαλ ηoπ 

αδξελεξγηθoύ θαη ηoπ ρoιηλεξγηθoύ ζπζηή καηoο, ζηηο oπoίεο ρξεζηκoπoηoύληαη 

δηάθoξεο oπζίεο, πoπ επηδξoύλ ζηα ιεία κπηθά θύηηαξα ηoπ βξoγρηθoύ ηoηρώκαηoο. 

Μία από απηέο ηηο oπζίεο, θαη κάιηζηα κε πξσηαγσληζηηθό ξόιo, είλαη ηo κoλoμείδηo 

ηoπ αδώηoπ (ΝO). Απηό κπoξεί λα εηζρσξήζεη εύθoια ζηα θύηηαξα θαη 

αθoιoπζώληαο ηελ oδό ηoπ θπθιηθoύ GΜΡ, πξoθαιεί κείσζε ηoπ ελδoθπηηάξηoπ 

αζβεζηίνπ θαη ράιαζε, ζηελ oπζία δειαδή ζύκπαζεηηθoκηκεηηθή δξάζε. 

Δπίζεο ππάξρεη ηo VIP, ηo oπoίo κέζσ ηoπ θπθιηθoύ ΑΜΡ πξoθαιεί ράιαζε. Oηαλ 

εξεζηζζoύλ ηα θαλάιηα ηoπ αζβεζηίoπ από θάπoηεο oπζίεο, πξoθαιείηαη αύμεζε ηoπ 

ελδoθπηηαξίoπ αζβεζηίoπ θαη ζύζπαζε. Σo βξoγρηθό επηζήιηo ζπκκεηέρεη επίζεο 

ελεξγά, απoηειώληαο έλα άιιo, πoιύ ζεκαληηθό ζύζηεκα, αλεμάξηεηo από ηo 

απηόλoκo λεπξηθό ζύζηεκα. 

Απαληά ζε oπζίεο όπσο ε ηζηακίλε, ελεξγoπoηεί ηo ΝO κε απoηέιεζκα ηε ράιαζε. 

Δπί απoπζίαο ή θαηαζηξoθήο ηoπ επηζειίoπ ε ζύζπαζε είλαη κεγαιύηεξε. 

Σo αδξελεξγηθό ζύζηεκα δξα σο γλσζηόλ κέζσ ησλ β-ππoδoρέσλ θαη πξoθαιεί 

βξoγρoδηαζηoιή. Σo ρoιηλεξγηθό ζύζηεκα δξα ζηoπο κoπζθαξηληθoύο ππoδoρείο θαη 

πξoθαιεί βξoγρoζύζπαζε. Δίλαη γλσζηό όηη ζηα ιεία κπηθά θύηηαξα ππάξρoπλ oη Μ3 

κoπζθαξηληθoί ππoδoρείο, ε oπoηαδήπoηε δξάζε επί ησλ oπoίσλ πξoθαιεί ζύζπαζε, 

ελώ ππάξρoπλ θαη πξoζαγσγέο θαη απαγσγέο oδoί πξoο ηo ΚΝ. 
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ηα γάγγιηα ππάξρoπλ Μ1 ππoδoρείο θαη θάπoηoη Μ2 ππoδoρείο, ζηo επηζήιηo θαη ηα 

ιεία κπηθά θύηηαξα ππάξρoπλ Μ1 θαη Μ3 ππoδoρείο αληίζηoηρα, ελώ πξόζθαηα 

έρoπλ πεξηγξαθεί θαη Μ4 θαη Μ5 ππoδoρείο. 

Πιελ ηεο ζπζπάζεσο, πoπ πξoθαιεί ε δξάζε ηεο αθεηπι-ρoιίλεο επί όισλ απηώλ 

ησλ ππoδoρέσλ, ηoπο ηειεπηαίoπο κήλεο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ ηειηθή ζύλαςε πξoο ηo 

ιείo κπηθό θύηηαξo θαη ζηoπο Μ2 ππoδoρείο ζύλδεζε ηεο αθεηπι-ρoιίλεο θαη 

δεκηoπξγία ελόο κεραληζκoύ αξλεηηθήο επαλαηξoθoδόηεζεο, πoπ ζηακαηά ηε δξάζε 

ηεο. 

Δπoκέλσο, oη Μ2 ππoδoρείο παξεκβαίλoπλ ζηακαηώληαο ηoλ θαύιo θύθιo ηεο 

αθεηπι-ρoιίλεο θαη άξα ε ελίζρπζε απηώλ ησλ ππoδoρέσλ ζα είρε επεξγεηηθά 

απoηειέζκαηα. 

Oη ιoηκώμεηο θαη δηάθoξεο oπζίεο πoπ κπoξεί λα κπιoθάξoπλ ηoπο Μ2 ππoδoρείο 

έρoπλ σο απoηέιεζκα λα ζπλερίδεη λα απειεπζεξώλεηαη ε αθεηπι-ρoιίλε, λα δξα 

κόλo ζηoπο Μ3 ππoδoρείο θαη επoκέλσο λα πξoθαιείηαη αθόκα κεγαιύηεξε 

ζύζπαζε. 

Έρεη επίζεο παξαηεξεζεί όηη ηo παξαζπκπαζεηηθό παίδεη κεγαιύηεξo ξόιo ζηηο 

κεγάιεο ειηθίεο, ζ' απηέο ηηο ειηθίεο δειαδή, πoπ έρεη κεγαιύηεξε επίπησζε θαη ε 

XAΠ. 

πλόςηδνληάο, ε δξάζε ησλ δηάθoξσλ ζπζηεκάησλ θαη ηηο δπλαηέο παξεκβάζεηο επ' 

απηώλ. Σo αδξελεξγηθό ζύζηεκα θαη ε πξoθαιoύκελε βξoγρoδηαζηoιή, ηo 

πξoζηαηεπηηθό ζύζηε κα ηoπ επηζειίoπ θαη ηoπ ΝO θαη ε επλoτθή, δξάζε ησλ Μ2 

κoπζθαξηληθώλ ππoδoρέσλ απoηειoύλ ηα βαζηθόηεξα ζεκεία θιεηδηά γηα ηε κειέηε 

ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο XAΠ (Γνπξγνπιηάλεο 1999).  
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4.1 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 

 Σν κάπνιζμα απνηειεί ηνλ ζεκαληηθόηεξν πξνδηαζεζηθό παξάγνληα θηλδύλνπ (κε 

πηζαλόηεηα 80-90%) γηα ηελ αλάπηπμε ΥΑΠ. Πξάγκαηη, νη ππόινηπνη 

πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο απιώο ηξνπνπνηνύλ ηελ επίδξαζε ηνπ θαπλίζκαηνο. Ζ 

ειηθία έλαξμεο θαπλίζκαηνο, ε ζπλνιηθή πνζόηεηα θαη ε παξνύζα θαπληζηηθή 

ζπλήζεηα θαζνξίδνπλ ηελ πξόγλσζε ηεο ζλεζηκόηεηαο απν ΥΑΠ. 

 Ζ πύπανζη ηηρ αημόζθαιπαρ, επαγγειακηηθή ή αζηηθή, παίδεη θάπνην ξόιν κε 

αδηεπθξίληζηε όκσο ζεκαζία αθόκε. 

 Οι λοιμώξειρ καηυηέπος αναπνεςζηικού θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ίζσο 

απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ΥΑΠ κέζσ επίδξαζεο ζηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία, 

ηελ πλεπκνληθή αλάπηπμε θαη ηνπο ακπληηθνύο κεραληζκνύο ησλ πλεπκόλσλ. 

Λνηκώμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζε αζζελείο κε εγθαηεζηεκέλε ΥΑΠ επηηαρύλνπλ 

ηελ επηδείλσζε ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηαπηόρξνλα, ε εγθαηεζηεκέλε 

ΥΑΠ απμάλεη ηελ επίπησζε θζη ηε ζνβαξόηεηα ησλ αλαπλεπζηηθώλ ινηκώμεσλ. 

 Σν άζζκα, ε αηνπία θαη ε κε εηδηθή βξνγρηθή ππεξαληηδξαζηηθόηεηα ζεσξείηαη 

νηη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ΥΑΠ. Μειέηεο δηεπξέλνπλ ηε ζεκαζία ηνπο. 

 Φύλο, θςλή κληπονομικόηηηα και κοινυνικοοικονομική καηάζηαζη. Οη 

άλδξεο παξνπζηάδνπλ πςειόηεξε επίπησζε αλαπλεπζηηθώλ ζπκπησκάησλ θαη ε 

ιεπθή θπιή κεγαιύηεξε ζλεηόηεηα. Θλεηόηεηα θαη λνζεξόηεηα είλαη αληηζηόθσο 

αλάινγεο κε ην θνηλσληθννηθνληθό επίπεδν. Ζ ΥΑΠ παξνπζηάδεη νηθνγελεηαθή 

θαηαλνκή. 

 Η έλλειτη α-ανηιθπςτίνηρ (ΑΑΣ) είλαη ε κόλε γλσζηή γελεηηθή δηαηαξαρή πνπ 

νδεγεί ζε ΥΑΠ. Ζ αλεπάξθεηα ΑΑΣ ππνινγίδεηαη ζε ιηγόηεξν απν 1% ζηε ΥΑΠ, 

ζηηο ΖΠΑ. Φπζηνινγηθά Μ αιιήιηα παξνπζηάδνληαη ζην 90% ησλ αηόκσλ απν 

ηελ Δπξώπε πνπ έρνπλ θπζηνινγηθή ΑΑΣ ηνπ νξνύ (θαηλόηππνο PIMM). ην 

>95% ησλ αηόκσλ, ηεο θαηεγνξίαο κε βαξία αλεπάξθεηα είλαη νκνδπγσηέο γηα ηα 

Ε αιιήιηα, (θαηλόηππνο PIZZ). Οη εηεξνδπγσηέο PIMZ έρνπλ επίπεδα ΑΑΣ ζηνλ 



 37 

νξό ελδηάκεζα, κεηαμύ ησλ θπζηνινγηθώλ PIMM θαη ησλ νκνδπγσηώλ PIZZ. ε 

κειέηεο πνπ αθνξνύλ ηνλ γεληθό πιεζπζκό, νη εηεξνδπγσηέο PIMZ δελ 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα ΥΑΠ. (Μπαιηόπνπινο, Γεώξγηνο. Secrets & 

πλεπκνλνινγίαο ζεξαπεπηηθήο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, 2004. ζει164)  

 

 

 

4.2 ΠΧ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΙ Η ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ ΥΑΠ 

 

ηαμαηήζηε ηο Κάπνιζμα. Αλ ζηακαηήζεηε ην θάπληζκα ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο 

πάζεζεο ζα ππάξμεη πνιύ κεγάιε δηαθνξά. Ζ θζνξά πνπ ήδε ππάξρεη ζηνπο 

αεξαγσγνύο δελ κπνξεί λα αλαζηξαθεί, αιιά ην ζηακάηεκα ηνπ θαπλίζκαηνο 

βνεζάεη ζην λα κελ ππάξρεη γξήγνξε επηδείλσζε ηεο πάζεζεο. Πνηέ δελ είλαη πνιύ 

αξγά γηα λα ζηακαηήζεηε ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο πάζεζεο. Αθόκα θαη αλ έρεηε 

αξθεηά πξνρσξεκέλε ΥΑΠ, ζα επσθειεζείηε θαη ζα έρεηε θαιέο πηζαλόηεηεο λα 

ζηακαηήζεηε ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο αζζέλεηαο. 

Ο βήραο ζαο κπνξεί λα επηδεηλσζεί γηα θάπνην δηάζηεκα όηαλ ζηακαηήζεηε ην 

θάπληζκα. Απηό ζπκβαίλεη ζπρλά θαζώο ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ αεξαγσγώλ 

‘αλαδσνγνλείηαη’. Αληηζηαζείηε ζηνλ πεηξαζκό λα μαλαξρίζεηε ην θάπληζκα γηα λα 

δηεπθνιύλεηε ηνλ βήρα ζαο. πλήζσο ν βήραο ππνρσξεί κεηά από κεξηθέο εβδνκάδεο. 

Δπηζθεθηείηε ηνλ γηαηξό ζαο αλ έρεηε πξόβιεκα ζην λα ζηακαηήζεηε ην θάπληζκα. 

Τπάξρεη βνήζεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζπκβνπιεπηηθέο νδεγίεο, ζεξαπεία κε 

αληηθαηάζηαζε ληθνηίλεο (ηζίριεο ληθνηίλεο θιπ) ή άιια αληηθαπληζηηθά θάξκαθα 

κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ. (lung, 2014) 
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4.3 ΠΟΙΑ Η ΠΟΡΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΥΑΠ 

 

Σα ζπκπηώκαηα ζπλήζσο μεθηλάλε ζε αλζξώπνπο ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηώλ πνπ 

θάπληδαλ γηα 20 ή θαη πεξηζζόηεξα ρξόληα. Ο ‘βήραο ηνπ θαπληζηή’ ηείλεη λα 

εκθαλίδεηαη αξρηθά. ηαλ αξρίζνπλ ηα ζπκπηώκαηα , αλ ζπλερίζεηε λα θαπλίδεηε, 

ζπλήζσο ππάξρεη κηα ζηαδηαθή επηδείλσζε θαηά ηελ δηάξθεηα αξθεηώλ εηώλ. Σείλεηε 

λα έρεηε δύζπλνηα ζπρλόηεξα. Με ηνλ θαηξό ε θηλεηηθόηεηα ζαο θαη γεληθόηεξα ε 

πνηόηεηα δσήο ζαο κπνξεί λα γίλεη αξθεηά θαηώηεξε ιόγσ ησλ απμαλόκελσλ 

αλαπλεπζηηθώλ δπζθνιηώλ. 

Οη αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο ηείλνπλ λα γίλνληαη πην ζπρλέο θαζώο πεξλνύλ ηα 

ρξόληα. Έμαξζε ησλ ζπκπησκάησλ ζπκβαίλεη παξνδηθά, ζπλήζσο θαηά ηελ δηάξθεηα 

θάπνηαο ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ. 

Καζώο ε πάζεζε επηδεηλώλεηαη, δελ κπνξεί αξθεηό νμπγόλν λα θηάζεη κέζα ζηνπο 

πλεύκνλεο από ηνπο ζηελεκέλνπο αεξαγσγνύο. Ωο απνηέιεζκα ε πνζόηεηα νμπγόλνπ 

πνπ εηζέξρεηαη ζην αίκα είλαη κεησκέλε από ην θπζηνινγηθό. Απηό κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αθόκα θαη θαξδηαθό επεηζόδην θαζώο ε θαξδηά ρξεηάδεηαη θαιή παξνρή 

νμπγόλνπ γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά. 
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Σνπιάρηζηνλ 25000 άλζξσπνη πεζαίλνπλ θάζε ρξόλν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην από ηα 

ηειηθά ζηάδηα ηεο ΥΑΠ. Πνιινί από απηνύο έρνπλ πεξάζεη αξθεηά ρξόληα κε θαθή 

πγεία θαη θαθή πνηόηεηα δσήο πξηλ πεζάλνπλ. Ζ ρξόληα θαθή πγεία θαη ν ζάλαηνο 

από ΥΑΠ είλαη απνηξέςηκνο ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

5.1 ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

Δθόζζνλ ε ΥΑΠ είλαη κία κε αλαζηξέςηκε θαη πξννδεπηηθή δηεξγαζία, ε ζεξαπεία 

είλαη θπξίσο ζπκπησκαηηθή θαη ν ζηόρνο είλαη λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ αζζλενύο. Μηα πνηθηιία απν θάξκαθα, ε θπζηνζεξαπεία, ε 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθόξάο πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη νη ρεηξνπξγηθέο 

ζεξαπείεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ειαηηώζνπλ ηα ζπκπ΄ησκαηα θαη λα 

βειηηώζνπλ ηελ αλαπλεπζηηθή θαη ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ζε αζζελείο κε ΥΑΠ. 

Γπζηπρώο, θαλέλα απν απηά ηα κέηξα, κε ηελ εμαίνξεζε ηνπ νμπγόλνπ πνπ 

ρνξεγείηαη ζε θαηάιιεινπο ππόςήθηνπο, δελ έρεη απνδεηρζεί νηη παξαηείλεη ηελ 

επηβίσζε. Πξόζθαηεο πξόνδνη ζηε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία γηα ηελ λόζν αληηζηξέθνπλ 

θάπνηεο απν ηηο δεπηεξνπαζείο παζνθπζηνινγηθέο δηαηαξαρέο αιιά δελ θάλνπλ 

ηίπνηα γηα λα αιινηώζνπλ ηελ ππνθείκελε παζνινγναληνκηθή βιάβε θαη, κέρξη ηώξα, 

δελ έρεη απνδεηρζεί νηη βειηηώλνπλ ηελ επίβησζε. Ζ πξνιεπηηθε ζεξαπεία 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξνιεπηηθή δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Σν κηθξό πνζνζηό 

αζζλώλ πνπ λαπύζνπλ ΥΑΠ ιόγσ έιιεηςεο α1-αληηζξπςίλεο κπνξνύλ λα πάξνπλ α1-

αληηζξπςίλε αιιά απηε ε ζεξαπεία απιά επηβξαδύλεη ηελ πξόνδν απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο θαη δελ ηελ αλαζηξέθεη. (Ρνύζνο, 2004, ζει 556) 

 

5.1.1 Γιάγνυζη και θεπαπεία 

 

Αθηηλνινγηθόο έιεγρνο 

Δθόζνλ ην εκθύζεκα νξίδεηαη αλαηνκηθά, δηαγηγλώζθεηαη κε ηε ρξήζε ζηαζεξώλ 

απεηθνληζηηθώλ ηερληθώλ. Ο ππεξαεξηζκόο αλαδεηθλύεηαη απν ην επηπεδσκέλν 

δηάθξαγκα ζηελ πιάγηα αθηηλνγξαθία ζώξαθα θαη ν όγθνο ηνπ νπηζζνζηεξληθνύ 

ρώξνπ κπνξεί λα έηλαη απμεκέλνο. Ζ νπηζζνπξόζζηα ιήςε κπνξεί λα αλαδείμεη 

αύμεζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ πλεπκόλσλ κε ζηεμή θαξδηαθή ζηινπέηα. Ζ ηαρεία 

ειάηησζε ησλ πλεπκόλσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθό εύξεκα, όπσο θαη νη εκθπζεκαηηθέο 

θπζαιίδεο δηακέηξνπ > 1cm. Οη κειέηεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηε δνκή ηνπ πλεύκνλα κε 

ηελ αθηηλνγξαθία ζώξαθα δείρλνλ νηη ην εκθύζεκα κπνξεί λα δηαγλσζηεί κόλν όηαλ 

ε λόζνο είλαη ζνβαξή. Μνινλόηη ε αμνληθή ηνκνγξαθία, ηδηαίηεξα κε ηερληθή πςειήο 

επθξίλεηαο, έρεη κεγαιθύηεξε επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα απν ηελ θιαζηθή 

αθηηλνγξαθία ζώξαθα γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ εκθπζήκαηνο, έρεη πεξηνξηζκέλν ξόιν 
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ζηνλ έιεγρν ξνπηίλαο ησλ αζζελώλ κε ΥΑΠ. Ωζηόζν, ε αμνληθή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

ζαλ εξγαιείν δηεξεπλεζεο γηα λα πνζνηηθνπνηεζεί ηελ έθηαζε θαη ην βαζκό ηνπ 

εκθπζήκαηνο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειόηεηαο γηα LVRS. Ζ απνπζία 

εκθπζήκαηνο ζηελ αμνληθή ηνκνγξαθία ζώξαθα ελόο αζζελνύο πνπ έρεη ζνβαξό 

πεξηνξηζκό ηεο ξνήο ρσξίο θιηληθέο ή πλεπκνληθέο θπζηνινγηθέο εθδειώζεηο 

άζζκαηνο, κπνξεί λα είλαη ελδεηθηηθή γηα ηελ δηάγλσζε ηεο απνθξαθηηθήο 

βξνγρηνιίηηδαο. Ζ αμνληθή ηνκνγξαθία ζώξαθα είλαη επίζεο ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο έθηαζεο θαη ηεο βαξύηεηαο ησλ βξνγρηεθηαζηώλ.  

 

 

 

Λεηηνπξγηθόο έιεγρνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 

Ζ κέηξεζε ηνπ δπλακηθά εθπλεόκελνπ όγθνπ ζην πξώην δεπηεξόιεπην είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο λόζνπ θαη επίζεο γηα ηελ πξόβιεςε 

ηεο πξόγλσζεο θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο. Ζ κέηξεζε είλαη εύθνιν λα 

γίλεη, έρεη κηθξόηεξε κεηαβιεηόηεηα απν άιιεο δπλακηθέο εμεηάζεηο ησλ αεξαγσγώλ 

θαη έρεη έλα θαιά θαζνξηζκέλν εύξνο θπζηνινγηθώλ ηηκώλ. Δίλαη ζεκαληηθό νηη, 

επεηδή ν FEV  κπνξεί λα είλαη ειαηησκέλνο θαη ζηα πιαίζηα πεξηνξηζηηθώλ 

λνζεκάησλ, ν ιόγνο νπ FEV πξνο ηε δπλακηθή δσηηθή ρσξεηηθόηεηα πξέπεη λα 

βξεζεί ειαηησκέλνο πξνηνύ ηεζεί ε δηάγλσζε ηνπ πεξηνξηζηηθνύ ζπλδξόκνπ. Ο FEV 

θαη ν ιόγνο FEV/FVC κπνξνύλ επίζεο λα ειαηησζνύλ ζε αξθεηέο άιιεο θαηαζηάζεηο 

εθηόο απν ηε ΥΑΠ, όπσο είλαη νη δηαηαξαρέο ησλ αλσηέξσλ αεξαγσγώλ, ην άζζκα, ε 

βξνγρηνιίηηδα θαη ε θπζηηθή ίλσζε. Ζ FEV  πέθηεη πξννδεπηηθά θαζώο απμάλεηαη ε 
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βαξύηεηα ηεο ΥΑΠ. Πεξίπνπ 30% ησλ αζζελώλ κε ΥΑΠ εκθαλίδνπλ κηα αύμεζε 

20% ζηνλ FEV κεηά ηελ εηζπλνή ελόο β-αγσληζηή ή βξσκηνύρνπ ηπαηξόπηνπ. Ζ 

δνθηκαζία πξόθιεζεο κε κεηαρνιίλε κπνξεί λα αλαδείμεη ηελ ππεξαληηδξαζηηθόηεηα 

ησλ αεξαγσγώλ ζε ελδηάκεζεο δόζεηο ηνπ θαξκάθνπ. Ο ππνιεηπόκελνο όγθνο, ε 

νιηθή πλεπκνληθή ρσξεηηθόηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθή ππνιεηπόκελε ρσξεηηθόηεηα είλαη 

απμεκέλα θαη ε FVC είλαη ζπρλά ειαηησκέλε. Ζ δηαρπηηθή ηθαλόηεηα γηα ην 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ειαηηώλεηαη αλάινγα κε ε βαξύηεηα ηνπ εκθπζήκαηνο, 

εμαηηίαο ζπλππάξρνπζαο απώιεηαο ηνπ θπςειηδηθνύ ηξηρνεηδηθνύ ζηξώκαηνο. Ζ 

εμέηαζε είλαη, σζηόζν, κε εηδηθή θαη δελ κπνξεί λα αληρλεύζεη ην ήπην εκθύζεκα. 

Δαλ ε DLCO είλαη δπζαλάινγα ρακειή ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο πνπ 

παξαηεξνύληαη ζε άιιεο ιεηηνπξγηθέο δνθηκαζίεο, ην εκθύζεκα είλαη πην πηζαλό λα 

είλαη ην αίηην ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο ξνήο. Ζ παξνπζία ρακειήο DLCO έρεη 

ζπζρεηηζηεί κε ηνλ απνθνξεζκό ηεο αηκνζθαηξίλεο ε νμπγόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

άζθεζεο ζε αζζελείο κε ΥΑΠ. Δαλ νη παζνθπζηνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ θαηαιήγνπλ 

ζην εκθύζεκα δηαπηζησζνύλ λσξίο ζηελ πνξεία ηεο λόζνπ, είλαη ινγηθό νηη νη πην 

ζνβαξέ ζπλέπεηεο ζα πξέπεη λα απνθεπρζνύλ κε ηελ πξώηκε θαη επηζεηηθή εθαξκνγή 

αξθεηώλ παξεκβάζεσλ. Γπζηπρώο, ε παζνινγναλαηνκηθή δηεξγαζία πνπ νδεγεί ζην 

εκθύζεκα θαίλεηαη λα πξνζβάιεη αξρηθά ηνπο κηθξνύο αεξαγσγνύο. Δθόζνλ, ε 

ζηελόηεξε πεξηνρή εγθάξζηαο δηαηνκήο ηνπ ηξαρεηνβξνγρηθνύ δέληξνπ αληηζηνηρεί 

ζηνπο κεγάινπο αεξαγσγνύο, ε λόζνο πνπ θαηαιήγεη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξνήο 

ζηνπο κηθξνύο αεξαγσγνύο έρεη ζρεηηθά κηθξή επίδξαζε ζηελ ζπλνιηθή αληίζηαζε 

ησλ αεξαγσγώλ θαη ζηνπο ζπηξνκεηξηθνπο δείθηεο ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο ξνήο ηνπ 

αέξα.  

Αέξηα αξηεξηαθνύ αίκαηνο 

Σόζν ε PaO2 όζν θαη ε PaCO2 κπνξνύλ λα πξνζεγγίζνπλ ην θπζηνινγηθό ζε 

αζζελείο κε εκθύζεκα. Ωζηόζν, θαζώο ε λόζνο πξνρσξάεη, ε ζπρλόηεηα ηόζν ηεο 

ππνμπγνλαηκίαο όζν θαη ηεο ππεξθαπλίαο απμάλεηαη. Τπεξθαπλία γεληθά δελ 

παξαηεξείηαη έσο όηνπ ν FEV  πέζεη θάησ απν ην 1 L. Οη δηαηαξαρέο ζηα αέξηα ηνπ 

αίκαηνο επηδεηλώλνληαη ζηε δηάξθεηα ησλ παξνμύλζεσλ θαη κπνξεί επίζεο λα 

επηδεηλσζνύλ ζηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, ηνπ ύπλνπ θαη ηνπ θαγεηνύ. 

Πνιπεξπζξαηκία παξαηεξείηαη ζπαληα εσο ΄ηνπ ε PaO2 πέζεη θάησ απν 55 mmHg.  
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Δμέηαζε ηωλ πηπέιωλ 

ε ζηαζεξή ρξόληα βξνγρίηηδα ηα πηύεια είλαη βιελλώδε θαη ην θπξίαξρν θύηηαξν 

είλαη ην καθξνθάγν. ηε δηάξθεηα κηαο παξόμπλζεο, ηα πηύεια ζπλήζσο γίλνληαη 

ππώδε θη έρνπλ πνιιά νπδεηεξόθηια. Ζ ρξώζε Gram  ζπρλά αλαδεηθλύεη έλα κίγκα 

απν νξγαληζκνύο, απν ηνπο νπνίνπο νη πην ζπρλά θαιιηεξγνύκελνη είλαη ν 

Streptococcus pneumoniae θαη ν Haemophilus influenzae. Ζ Moraxella catarrhalis 

θαίλεηαη νηη αλεπξίζθεηαη κε απμεκέλε ζπρλόηεηα ζε αζζελείο κε ΥΑΠ. ηαλ ν 

αζζελήο βξίζθεηαη έμσ απν ην λνζνθνκείν, ζπάληα έρνπκε κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε 

πξηλ αξρίζεη ε αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία. (Ρνύζνο, 2004  ζει 554-555) 

5.1.2 Θεπαπεία πνεςμονοπαθειών με ηη σπήζη βλαζηοκςηηάπυν 

 

Μέρξη πξηλ ιίγα ρξόληα ήηαλ αδηαλόεην γηα θάπνηνλ λα θαληαζηεί ηελ πηζαλόηεηα 

αλαγέλλεζεο ηζηώλ θαη νξγάλσλ. ήκεξα όκσο κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο έξεπλαο 

γηα ηε ζεξαπεπηηθή ρξήζε ησλ εκβξπτθώλ βιαζηνθπηηάξσλ θαη ησλ βιαζηνθπηηάξσλ 

ησλ ελειίθσλ θάηη ηέηνην κνηάδεη λα είλαη εθηθηό. 

Σα βιαζηηθά θύηηαξα ραξαθηεξίδνληαη από ηηο εμήο δύν ηδηόηεηεο: ηελ ηθαλόηεηα γηα 

καθξόρξνλε απηναλαλέσζε θαη ηελ ηθαλόηεηα λα δηαθνξνπνηνύληαη ζε έλαλ ή 

πεξηζζόηεξνπο ηύπνπο ζσκαηηθώλ θπηηάξσλ όηαλ έρνπλ ην θαηάιιειν εξέζηζκα. 

Γηαρσξίδνληαη ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζηα εκβξπτθάθαη ζε απηά ησλ ελειίθσλ. 

Σα εκβξπτθά βιαζηηθά θύηηαξα ζπλήζσο ιακβάλνληαη από ηελ εμσζσκαηηθή 

δεκηνπξγία εκβξύνπ, από έκβξπα πνπ πεξίζζεςαλ θαηά ηελ εμσζσκαηηθή 

γνληκνπνίεζε, ή πξνέθπςαλ κεηά από δηαθνπή θύεζεο. 

Δίλαη ηθαλά λα παξάγνπλ απνγόλνπο όισλ ησλ θπηηαξηθώλ ζεηξώλ (είλαη νινδύλακα 

θύηηαξα), ε ρξήζε ηνπο σζηόζν πεξηνξίδεηαη θαζώο ππάξρνπλ εζηθέο θαη λνκηθέο 

ελζηάζεηο. Δπηπιένλ εμ νξηζκνύ ηνπο ηα εκβξπτθά βιαζηηθά θύηηαξα 

ραξαθηεξίδνληαη σο νγθνγόλα. 

Σα βιαζηηθά θύηηαξα ησλ ελειίθσλ (ζηειερηαία ή αξρέγνλαθύηηαξα) είλαη κε 

εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα πνπ ππάξρνπλ ζε δηαθνξνπνηεκέλνπο ηζηνύο έρνληαο ξόιν 

ζηελ αλάπηπμε, ζπληήξεζε θαη επηδηόξζσζή ηνπο. Μπνξνύλ λα απηναλαλεώλνληαη 

γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηόδνπο θαη λα δηαθνξνπνηνύληαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο 
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θπηηαξηθνύο ηύπνπο ηνπ ηζηνύ ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη, λα πνιιαπιαζηάδνληαη γηα 

πεξηνξηζκέλν αξηζκό γελεώλ, ελώ ε ηθαλόηεηά ηνπο γηα δηαθνξνπνίεζε κεηώλεηαη 

ύζηεξα από θάζε γελεά. 

Δπηπιένλ ε δηαθνξνπνίεζε ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλα κόλν είδε θπηηάξσλ (είλαη 

πνιπδύλακα θαη όρη νινδύλακα).  

Ζ ζεξαπεία κε απηόινγα Βιαζηνθύηηαξα δείρλεη λα είλαη έλαο λένο θαη 

απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο παξέκβαζεο γηα πνιιέο αζζέλεηεο, ελώ έρεη θαη ην επηπιένλ 

πιενλέθηεκα ηεο απνθπγήο ηεο αλνζνινγηθήο απόξξηςεο, θαζώο πξόθεηηαη γηα 

θύηηαξα ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνύο. 

ύκθσλα κάιηζηα θαη κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα είλαη δπλαηή θαη ε αιινγελήο 

κεηακόζρεπζε, ρσξίο ηε ρξήζε αλνζνθαηαζηαιηηθώλ θαξκάθσλ, εμαηηίαο ησλ 

θπζηθώλ αλνζνθαηαζηαιηηθώλ ηδηνηήησλ ησλ βιαζηνθπηηάξσλ. 

ήκεξα ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιά ζεξαπεπηηθά πξσηνθόιια κε ηε ρξήζε 

βιαζηνθπηηάξσλ. Οξηζκέλεο από ηηο αζζέλεηεο ζηηο νπνίεο εθαξκόδνληαη θπξίσο 

ηέηνηα πξσηόθνιια είλαη: Κιεξνλνκηθέο Δξπζξνθπηηαξηθέο αλαηκίεο, (Μεζνγεηαθή, 

Γξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία), Λεπραηκίεο, θιήξπλζε θαηά πιάθαο, αζζέλεηεο ηνπ 

Αλνζνπνηεηηθνύ, δηαηαξαρέο ηνπ Μεηαβνιηζκνύ θιπ. 

Καζώο νη παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ παξακέλνπλ από ηηο ζπρλόηεξεο αηηίεο 

λνζεξόηεηαο θαη ζλεζηκόηεηαο παγθνζκίσο, ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκόλσλ έρεη 

ζηξαθεί ζηελ πηζαλόηεηα επηδηόξζσζεο ησλ πλεπκνληθώλ βιαβώλ κε ηε ρξήζε ησλ 

βιαζηηθώλ θπηηάξσλ. 

Αλ θαη ην εγρείξεκα απηό βξίζθεηαη ζηα αξρηθά ζηάδηα, ζηελ πξόζθαηε 

βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ηέηνηεο επηηπρείο πξνζπάζεηεο. 

Ζ πην εληππσζηαθή ζεξαπεπηηθή απνθαηάζηαζε βιάβεο ηνπ Αλαπλεπζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε βιαζηνθπηηάξσλ ζηελ θιηληθή πξάμε ήηαλ απηή όπνπ 

Ηζπαλνί επηζηήκνλεο απνκάθξπλαλ κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνύο ηα θύηηαξα από 

ηξαρεία λεθξνύ δόηε. 

ηε ζπλέρεηα ηελ απνίθηζαλ κε επηζειηαθά θύηηαξα θαη ρνλδξνθύηηαξα πνπ 

πξνήιζαλ από κεζεγρπκαηηθά βιαζηηθά θύηηαξα ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνύο κεηά από 
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θαιιηέξγεηα, θαη ηε κεηακόζρεπζαλ αληηθαζηζηώληαο ηνλ αξηζηεξό θύξην βξόγρν ηνπ 

αζζελνύο πνπ είρε θαηαζηξαθεί από πξνεγεζείζα θπκαηίσζε. 

ζνλ αθνξά ηα Βιαζηνθύηηαξα ησλ ελειίθσλ νη πεξηζζόηεξεο κειέηεο αθνξνύλ ηα 

βιαζηηθά θύηηαξα ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ, ηα νπνία δηαηεξνύλ κηα πιαζηηθόηεηα ε 

νπνία ηνπο επηηξέπεη λα δηαθνξνπνηνύληαη θαη λα πηνζεηνύλ ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά άιισλ ηζηώλ. 

Δπηπιένλ θαίλεηαη λα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα θαηεπζύλνληαη ζηνπο θιεγκαίλνληεο ή 

ηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο ηζηνύο θαη λα εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία επηδηόξζσζήο ηνπο. 

Σα πνιπδύλακα απηά αξρέγνλα θύηηαξα ηνπ κεζεγρύκαηνο κπνξνύλ εύθνια λα 

απνκνλσζνύλ από ηνλ κπειό ησλ νζηώλ, λα θαιιηεξγεζνύλ θαη λα δηαθνξνπνηεζνύλ 

ζε άιινπο ηζηνύο. 

Τπάξρνπλ αξθεηέο πεηξακαηηθέο κειέηεο πνπ ζπκπεξαίλνπλ ηελ επεξγεηηθή δξάζε 

ηεο κεηακόζρεπζεο κεζεγρπκαηηθώλ βιαζηηθώλ θπηηάξσλ ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ ζε 

αζζελείο κε Ηδηνπαζή Πλεπκνληθή Ίλσζε (κηα αλίαηε πάζεζε κε θαθή πξόγλσζε), 

θαζώο έρεη απνδεηρζεί όηη ηα βιαζηηθά θύηηαξα έιθνληαη από θπηηαξνθίλεο ζηελ 

πεξηνρή ηεο βιάβεο θαη πξνθαινύλ κείσζε ηεο θιεγκνλήο θαη ηεο ελαπόζεζεο 

θνιιαγόλνπ, κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ηζηηθήο βιάβεο. 

Δπίζεο πεηξακαηηθέο κειέηεο γηα ηε ρξήζε ησλ βιαζηηθώλ θπηηάξσλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο πλεπκνληθήο ππέξηαζεο έδεημαλ όηη ε ελδνθιέβηα έγρπζε 

κεζεγρπκαηηθώλ θπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ ηελ ελδνζειηαθή ζπλζεηάζε ηνπ ληηξηθνύ 

νμεηδίνπ (eNOS) βειηίσζε ηηο αλσκαιίεο ησλ δεμηώλ θαξδηαθώλ θνηινηήησλ, κείσζε 

ηελ πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη βειηίσζε ηελ ελδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία. 

ε άιιεο πάιη κειέηεο έρεη βξεζεί όηη θάπνηα άιια θύηηαξα ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ, 

ηα πξνγνληθά ελδνζειηαθά θύηηαξα, εκθπηεύνληαη ζην ελδνζήιην ησλ αγγείσλ ζε 

παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη βειηηώλνπλ ηελ πξόγλσζε ζε πεξηπηώζεηο νμέσλ 

πλεπκνληθώλ βιαβώλ θαη βαθηεξηαθήο πλεπκνλίαο. 

Απηόινγε κεηακόζρεπζε βιαζηηθώλ θπηηάξσλ ηνπ πεξηθεξηθνύ αίκαηνο έρεη 

δνθηκαζηεί ζε απηνάλνζα λνζήκαηα θαη θαίλεηαη όηη αλ θαη δελ πξνθαιεί ίαζε δίλεη 

ηε δπλαηόηεηα κεηαηξνπήο κηαο λόζνπ απεηιεηηθήο γηα ηε δσή ζε κηα ήπηα λόζν θαιά 

αληαπνθξηλόκελε ζηε ζεξαπεία 
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Αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Υξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο 

(ΥΑΠ) κε ηε ρξήζε βιαζηηθώλ θπηηάξσλ, είλαη ζε εμέιημε κηα κειέηε θάζεο ΗΗ 

(δηπιή ηπθιή κε placebo) ζηηο ΖΠΑ. ηε κειέηε απηή ρνξεγείηαη ζε αζζελείο κε 

κέηξηα θαη ζνβαξή ΥΑΠ ην ζθεύαζκα prochymal, ην νπνίν πεξηέρεη κεζεγρπκαηηθά 

βιαζηηθά θύηηαξα από ελήιηθεο δόηεο. 

Σα πξώηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κείσζε ηεο ηηκήο ηεο CRP θαη βειηίσζε ζηε 

δνθηκαζία βάδηζεο 6 ιεπηώλ. 

Πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θπζηηθήο ίλσζεο κε ηε ρξήζε 

βιαζηηθώλ θπηηάξσλ κπεινύ ησλ νζηώλ, ηα νπνία ηξνπνπνηήζεθαλ γελεηηθά ώζηε λα 

παξάγνπλ ηελ πξσηεΐλε πνπ ζπκκεηέρεη ζηε κεηαθνξά νπζηώλ δηα κέζνπ ηεο 

θπηηαξηθήο κεκβξάλεο (CFTR). 

ηαλ ηα θύηηαξα απηά αλακείρζεθαλ ζε θαιιηέξγεηα κε επηζειηαθά θύηηαξα 

αλαπλεπζηηθήο νδνύ, δηαθνξνπνηήζεθαλ ζηα ηειεπηαία θαη δηόξζσζαλ κεξηθώο ηελ 

ειαηησκαηηθή δίνδν ηνπ ρισξίνπ.  

Σειεπηαία ην ελδηαθέξνλ έρεη ζηξαθεί ζηε ζεξαπεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

Βιαζηνθπηηάξσληνπ ιηπώδνπο ηζηνύ ηα νπνία είλαη ζρεδόλ ηαπηόζεκα θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη όπσο αθξηβώο ηα κεζεγρπκαηηθά Βιαζηνθύηηαξα ηνπ κπεινύ ησλ 

νζηώλ, ιόγσ ηεο θνηλήο κεζνδεξκαηηθήο ηνπο πξνέιεπζεο. 

Απηό ζεκαίλεη όηη κπνξνύλ αλαιόγσο ησλ ζπλζεθώλ θαη παξόλησλ ησλ θαηάιιεισλ 

απμεηηθώλ παξαγόλησλ λα δηαθνξνπνηεζνύλ ζε άιινπο θπηηαξηθνύο πιεζπζκνύο 

όπσο, θαξδηνκπνθύηηαξα, ελδνζειηαθά θύηηαξα, θύηηαξα ηεο ελδνθξηλνύο κνίξαο 

ηνπ παγθξέαηνο, λεπξηθά-λεπξνγινηαθά θύηηαξα, επαηνθύηηαξα, θπςειηδηθά 

επηζειηαθά θύηηαξα θαη αηκνπνηεηηθά θύηηαξα. 

Ο ελήιηθαο δηαζέηεη κεγάιεο πνζόηεηεο ιηπώδνπο ηζηνύ, ηδίσο ζηελ θνηιηαθή ρώξα, 

πνπ πεξηέρνπλ κεγάιν αξηζκό βιαζηνθπηηάξσλ αλά κνλάδα όγθνπ, νπόηε δελ 

ρξεηάδεηαη ε θαιιηέξγεηά ηνπο γηα εκέξεο ζην εξγαζηήξην πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί 

ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο θπηηάξσλ γηα ζεξαπεπηηθή εθαξκνγή. 

Δπίζεο ιόγσ ηεο εύθνιεο απνκόλσζήο ηνπο κέζσ ηεο ιηπναλαξξόθεζεο (δηαδηθαζία 

πνπ είλαη ειάρηζηα επεκβαηηθή, αλώδπλε θαη θαιά αλεθηή από ηελ πιεηνςεθία ησλ 

αζζελώλ ζε ζύγθξηζε κε ηελ επώδπλε δηαδηθαζία ιήςεο κεζεγρπκαηηθώλ θπηηάξσλ 



 48 

από ηνλ κπειό ησλ νζηώλ) ε απηόινγε κεηακόζρεπζή ηνπο κπνξεί λα επηθέξεη 

αλάινγα ζεξαπεπηηθά νθέιε κε εθείλα ηεο κεηακόζρεπζεο βιαζηνθπηηάξσλ ηνπ 

κπεινύ ησλ νζηώλ, κε ιηγόηεξν επώδπλν ηξόπν θαη ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

πγεία ηνπ αζζελνύο. 

Σέινο, έρεη απνδεηρζεί όηη ε κεηακόζρεπζε βιαζηνθπηηάξσλ ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ δελ 

πξνθαιεί δηέγεξζε θπηηαξνηνμηθώλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ (δελ πξνθαιεί απόξξηςε), 

εμαηηίαο ησλ αλνζνθαηαζηαιηηθώλ ηνπο ηδηνηήησλ.  

Ζ Πλεπκνλνινγηθή θιηληθή ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ εξξώλ ζπλεξγαδόκελε κε 

ηελ Πλεπκνλνινγηθή θιηληθή ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (ππό ηελ 

δηεύζπλζε ηνπ θαζεγεηή θ Γεκνζζέλε Μπνύξνπ) θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ηεο BIOHELLENIKΑ δνθηκάδεη κηα πξσηνπνξηαθή ζεξαπεπηηθή 

παξέκβαζε κε απηόινγε κεηακόζρεπζε βιαζηνθπηηάξσλ ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ ζε 

αζζελείο κε ηδηνπαζή Πλεπκνληθή Ηλσζε. 

Λακβάλνληαη 300cc ιίπνπο κεηά από ιηπναλαξξόθεζε ή κεηά από κηθξή δεξκαηηθή 

ηνκή ζην θάησ ηξηηεκόξην ηεο θνηιηάο θαη κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνύο 

απνκνλώλνληαη θαη ελεξγνπνηνύληαη ηα Βιαζηνθύηηαξα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δηα 

κέζνπ βξνγρνζθνπίνπ ρνξεγνύληαη ζηνλ αζζελή, Οη κέρξη ζηηγκήο παξαηεξήζεηο 

είλαη ελζαξξπληηθέο, θαζώο ζε αξθεηνύο αζζελείο παξαηεξήζεθε ππνθεηκεληθή θαη 

αληηθεηκεληθή βειηίσζε, ηα ηειηθά δε ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο αλακέλνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, νύησο 

ώζηε λα κειεηεζεί ζε βάζνο ρξόλνπ ή αλακελόκελε βειηίσζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ 

παξακέηξσλ θαη ηεο επηβίσζεο ησλ αζζελώλ. 

Σέινο, όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ αλζξώπηλσλ εκβξπτθώλ βιαζηηθώλ θπηηάξσλζηελ 

επαλόξζσζε παζήζεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ππάξρνπλ ζαθώο ιηγόηεξα 

δεδνκέλα, θαζώο νη κειέηεο είλαη ζρεηηθά ιίγεο ιόγσ ηεο λνκηθήο απαγόξεπζεο ζε 

νξηζκέλεο ρώξεο, αιιά θαη ησλ εζηθώλ θξαγκώλ. 

Μόιηο πξόζθαηα ζηηο ΖΠΑ ην FDA έδσζε ηελ έγθξηζε γηα λα μεθηλήζεη ε πξώηε 

κειέηε θάζεο Η κε ηε ρξήζε αλζξώπηλσλ εκβξπτθώλ βιαζηηθώλ θπηηάξσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ππάξρεη αθόκα πνιύο δξόκνο ζηελ έξεπλα ησλ βιαζηηθώλ 

θπηηάξσλ, θαζώο ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηδηόξζσζε ησλ ηζηώλ δελ είλαη αθόκα 

απνιύησο δηαζαθεληζκέλε. Έρνπλ σζηόζν αλνίμεη πνιιά ζπλαξπαζηηθά κνλνπάηηα 
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γηα ηελ αληηκεηώπηζε δηαθόξσλ αλίαησλ λόζσλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη αξθεηώλ ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, όπσο ε Ηδηνπαζήο Πλεπκνληθή ίλσζε, ε Πλεπκνληθή 

Τπέξηαζε, ε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα, ηα Απηνάλνζα λνζήκαηα, ε 

Κπζηηθή ίλσζε θαη ζπλερώο πξνθύπηνπλ λεόηεξα δεδνκέλα. (Αληωληάδεο, 2010.)  

5.1.3 ςμπληπυμαηικέρ θεπαπείερ 

 

Δθηόο από ηελ απνθπγή ηνπ θαπλίζκαηνο, ζα πξέπεη επίζεο λα απνθεύγεηαη ε έθζεζε 

ζε άιιεο εξεζηζηηθέο νπζίεο ησλ αεξνθόξσλ νδώλ θαη ζε αιιεξγηνγόλα. Ο αζζελήο 

ζα πξέπεη λα κε βγαίλεη από ην ζπίηη ηνπ θαηά ηηο πεξηόδνπο έληνλεο αηκνζθαηξηθήο 

ξύπαλζεο γηα λα πξνιαβαίλεη ηηο παξνμύλζεηο ηεο λόζνπ. Υξήζηκε κπνξεί λα είλαη 

θαη ε ηνπνζέηεζε θίιηξσλ αέξα ή ζπζθεπώλ θιηκαηηζκνύ. Γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

θάζαξζεο ησλ αεξνθόξσλ νδώλ ρξεζηκνπνηνύληαη κέηξα πγηεηλήο ησλ πλεπκόλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελπδάησζεο, ηνπ απνηειεζκαηηθνύ βήρα, ηεο επίθξνπζεο 

θαη ηεο παξνρέηεπζεο ζέζεο. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο ζέζεηο ελδέρεηαη λα θαλνύλ 

ρξήζηκεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΥΑΠ. Γηαηηεηηθά κέηξα, όπσο 

ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ θαη άιαηνο, 

κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο βιέλλαο θαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

ζε πην ιεπηόξξεπζηε θαηάζηαζε. Φξνληίζηε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

πξνζιακβαλόκελσλ πξσηετλώλ θαη ηνπ αζβεζηίνπ πνπ πεξηείραλ ηα γαιαθηνθνκηθά 

πξντόληα ώζηε λα δηαηεξείηαη ε δηαηξνθηθή ηζνξξνπία. Σα αθεςήκαηα βνηάλσλ, 

όπσο κέληαο θαη πνιύθπιινπ (yarrow), Tyssilago farfara (coltsfoot) ή Symphytum 

(comfey), κπνξνύλ λα δξάζνπλ επεξγεηηθά σο απνρξεκπηηθά, γηα ηελ κείσζε ηεο 

πλεπκνληθήο ζπκθόξεζεο. Ζ ξίδα ηεο γιπθύξξηδαο, ε νπνία κπνξεί λα ιεθζεί κε 

πνιιέο κνξθέο, έρεη επίζεο απνρξεκπηηθέο θαη αληηθιεγκνλώδεηο ηδηόηεηεο, κπνξεί 

όκσο λα παξνπζηάδεη ηνμηθά θαηλόκελα εάλ ιεθζεί επί καθξόλ. Ο βεινληζκόο κπνξεί 

λα βνεζήζεη ηνπο αζζελείο λα δηαθόςνπλ ην θάπληζκα θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο θαη άιισλ αλαπλεπζηηθώλ λνζεκάησλ. Ζ ππλνζεξαπεία 

θαη ε θαζνδεγνύκελε θαληαζίσζε ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο. Οη ηερληθέο κπνξνύλ επίζεο λα βνεζήζνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ άγρνπο θαη 

ηε ξύζκηζε ηνπ ηξόπνπ αλαπλνήο ησλ αζζελώλ. Σν λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, νη 

ηαηξνί, νη ςπρνιόγνη, νη ζύκβνπινη, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη άιινη κπνξνύλ λα 

εθπαηδεπηνύλ ζηελ ππλνζεξαπεία θαη ηελ θαζνδεγνύκελε θαληαζίσζε (Fontaine 

2000). 
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5.2 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΑΓΧΓΗ 

 

Απηή ε θνηλή λόζνο δηαθέξεη απν ην άζζακ νηη είλαη πξννδεπηηθή κάιινλ πξά 

δηαιείπνπζα, επεξεάδεη ηνπο πην ειηθησκέλνπο αζζελείο θαη είλαη άκεζα θαη 

μεθάζαξα ζπλδεδεκέλε κε ην θάπληζκα θαη ηελ αηκνθζηαξηθή κόιπλζε. Οη κηθξόη 

βξόγρνη απνθξάζζνληαη απν ηε θιεγκνλή θαη ηελ ππεξβνιηθή έθθξηζε βιέλλεο θαη 

επηπιένλ, παξνπζηάδεηαη θαηαζηξνθή ηνπ ηνηρώκαηνο ησλ θπςειίδσλ. Απηό κεηώλεη 

ηε ζπλνιηθ΄επηθάλεηα ησλ αλαπλεπζηηθώλ κεκβξαλώλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ 

αληαιιαγή ησλ αεξίσλ.  Ζ ζεξαπεία δελ είλαη πνιύ ηθνλνπνηεηηθή, ζηνρεύεη θπξίσο 

ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πξννδεπηηθήο θαηαζηξνθήο ησλ πλεπκόλσλ θαη ηε 

ζεξαπεία ησλ νμέσλ εμάξζεσλ ησλ ζπκπησκάησλ, όηαλ εκθαλίδνληαη. Δίλαη 

απαξαίηεηε ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ε απνθζγή ηνπ κνιπζκέλνπ 

αηκνζθαηξηθνύ  πεξηβάιινληνο θαηά ην δπλαηόλ. Υξεζηκνπνηνύληαη 

βξνγρνδηαζηαιηηθά, όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε άζζκαηνο, αιιά ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο πνηθίιιεη θαη κπνξεί λα είλαη θαιύηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ηπξαηξόπην παξά αγσληζηέο β. Έρεη αλαθεξζεί  νηη έλαο λεόηεξνο αληηρνιηλεξγηθόο 

παξάγνληαο, ην ηηνηξόπην, δίλεη θαιά απνηειέζκαηα ζε αζζελείο κε ρξόληα 

απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα. Αμίδεη λα δνθηκαζηνύλ ηα εηζπλεόκελα ή 

ζπζηεκαηηθά ζηεξενεηδή, αιιά ππάξρεη ειάρηζηε εσο αλύπαξθηε βειηίσζε ζην 

ζύληνκν ρξόλν πνπ ζα πξέπεη λα δνθηκαζηνύλ θαη λα δηαθνπνύλ. Δκθαλίδνληαη 

εμάξζεηο, ηδηαίηεξα ην ρεηκώλα, εμαηηίαο ηεο κόιπλζεο ησλ βξόγρσλ θαη ελδερνκέλσο 

ζα απαηηεζεί αγσγή κε αληηβηνηηθά. Σειηθά, έλα πνζνζηό ησλ αζζελώλ ζα θζάζεη ζε 

αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. Ο αλακελόκελνο ρξόλνο επηβίσζεο απν ηελ πξώηε 

δηάγλσζε ηεο ΥΑΠ είλαη 5 έηε. (Ben Greenstein Κιηληθή θαξκαθνινγία γηα 

λνζειεπηέο, εθδόζεηο Παξηζηάλνπ 17ή έθδνζε., Αζήλα 2007, ζει 61-62) 

 

1. Γηα ήπηα πεξηνδηθά ζπκπηώκαηα: 

Δηζπλεόκελνη εθιεθηηθνί β2 αγσληζηέο ζε δνζηκεηξηθό αεξνδόι, 1-2 εηζπλνέο, θάζε 

6-12 ώξεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, νρη πεξηζζόηεξεο απν 8-12 εηζπλνέο ην 24σξν. 

2. Γηα ήπηα έσο κέηξηα ζπλερή ζπκπησκαηνινγία:  

   Ηπαηξόπην, ζε δνζηκεηξηθό αεξνδόι, 2-6 εηζπλνέο θάζε 6-8 ώξεο, όρη ζπρλόηεξε 

ρξήζε. Δπηπιένλ, εθιεθηηθνί β2 αγσληζηέο, ε δνζηκεηξηθό αεξνδόι, 1-4 εηζπλνέο 

ηέζζεξηο θνξέο ηελ εκέξα γηα άκεζε αλαθνύθηζε όηαλ ρξεηάδεηαη ή ζε ζπλερή 

ρνξήγεζε. 
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3. Αλ ε αληαπόθξηζε ζηνπο β2 αγσληζηέο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ή ηα ζπκπηώκαηα 

επηηείλνληαη: 

ηαζεξήο απνδέζκεπζεο ζενθπιιίλε, 200-400 mg δπν θνξέο ηελ εκέξα ή 400-800 

mg πξηλ ηελ θαηάθιηζε γηα ηνλ λπθηεξηλό βξνγρνζπαζκό (ηα επίπεδα ηεο 

ζενθπιιίλεο ζηνλ νξό παξαθνινπζνύληαη ηαθηηθά). Δθηηκήζηε ηε ρξεζηκόηεηα 

ρνξήγεζεο ζηαζεξήο απνδεζκεπζεο αιβνπηεξόιεο, 4-8 mg δπν θνξέο ηελ εκέξα ή 

κόλν ηε λύρηα θαη /ή βιελλνθηλεηηθώλ θαξκάθσλ.  

4. Αλ δελ επηηπγράλεηαη έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ: 

Απν ηνπ ζηόκαηνο ζηεξνεηδή (πξελδηδόλε), εσο 40 mg ηελ εκέξα, γηα 10-14 εκέξεο. 

Αλ ππάξμεη βειηίσζε, κεηώζηε ζηαδηαθά θάζε εκέξα ή εκέξα παξά εκέξα. Αλ δελ 

ππάξμεη βειηίσζε, δηαθόςηε. Αλ ηα απν ηνπ ζηόκαηνο ζηεξνεηδή βνεζνύλ εθηηκήζηε 

ηελ αλαγθαηόηεηα εηζπλεόκελσλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ, ζε δνζηκεηξηθό αεξνδόι, ηδίσο 

αλ ππάξρεη έλδεημε βξνγρηθήο ππεξαληηδξαζηηθόηεηαο. 

5. Γηα ζνβαξή παξόμπλζε: 

  Αύμεζε ηεο δνζνινγίαο β2 αγσληζηώλ, π.ρ δνζηκεηξηθό αεξνδόι κε αεξνζάιακν 6-

8 εηζπλνέο θάζε 2 ώξεο ή εηζπλεόκελν δηάιπκα, κηα δόζε θάζε 2 ώξεο ή ππνδόξηα 

ρνξήγεζε επηλεθξίλεο ή ηεξβνπηαιίλεο, 0,1 -0,5 ml. Αύμεζε ηεο δνζνινγίαο 

ηπξαηξόπηνπ, π.ρ δνζηκεηξηθό αεξνδόι κε αεξνζάιακν, 6-8 εηζπλνέο θάζε 3-4 ώξεο ή 

εηζπλεόκελν δηάιπκα ηπξαηξνπίνπ 0,5 mg θάζε 4-8 ώξεο. 

  Δλδνθιέβηα ζενθπιιίλε, ζε ππνινγηδόκελε δόζε ώζηε ηα επίπεδα ζηνλ νξό λα είλαη 

10-15 κg/ml.  

    Δλδνθιέβεηα κεζπιπξεδληδνιόλε, 50-100mg άκεζα θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε 6-8 

ώξεο. Αληηβίσζε, αλ ππάξρεη έλδεημε. Βιελλνιπηηθή αγσγή γηα λα 

ξεπζηνπνηεζνύλ ηα πύεια. ( Secrets & πλεπκνλνινγίαο ζεξαπεπηηθήο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ ( Μπαιηόπνπινο Γεώξγηνο. 2004 ζει168 )  

 

Βξνγρνδηαζηαιηθέο νπζίεο 

Σα βξνγρνδηαζηαιηηθά θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

ζηαζεξήο ΥΑΠ πεξηιακβάλνπλ ηόζν εηζπλεόκελνπο, όζν θαη απν ηνπ ζηόκαηνο β-

αγσληζηέο, εηζπλεόκελα αληηρνιελξγηθά θάξκαθα θαη ζθεπάζκαηα ζενθπιιίλεο 

πνπ ρνξεγνύληαη απν ην ζηόκα. 

Οη β-αγυνιζηέρ ειαηηώλνπλ ηελ απόθξαμε ησλ αεξαγσγώλ ζε πνιινύο αζζελείο 

κε ΥΑΠ. Ο θύξηνο κεραληζκόο δξάζεο θαίλεηαη νηη είλαη ε ελεξγνπνηήζε εηδηθώλ 

β2-αδξελεξγηθώλ ππνδνρέσλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ ιείσλ κπηθώλ ηλώλ ησλ 

θπηηάξσλ, ε νπνία νδεγεί ζε απμήζεηο ηήο ελδνθπηηάξηαο θπθιηθήο αδελνζίλεο θαη 
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ζε ράιαζε ησλ ιείσλ κπηθώλ ηλώλ. Σα θιηληθά ζηνηρεία γηα βξνγρνδηαζηνιή έρνπλ 

θαιά εμαθξηβσζεί. Ζ κειέηε intermittent positive pressure ventilation εθηίκεζε ηελ 

εηζπλεόκελε ηζνπξελαιίλε ζε 965 αζζελείο κε ΥΑΠ. Ο κέζνο FEV ήηαλ 15% θαη 

πάλσ απν 30% ησλ αζζελώλ εκθάληζαλ κηα αύμεζε > 20% κεηά ηε ρξήζε ηνπ β2-

αγσληζηή. Δπηπξόζζεηα, πεξίπνπ 70% ησλ αζζελώλ πνπ αξρηθά δελ απαληνύζαλ 

ζηα βξνγρνδηαζηαιηηθά έδεημαλ κηα αύμεζε ηνπ FEV1 ηνπιάρηζηνλ 15% ζε 

κεηαγελέζηεξν ζεκείν ηε κειέηεο. Οη β αγσληζηέο κπνξεί επίζεο λα δξάζνπλ 

δηακέζνπ άιισλ κεραληζκώλ εθηόο απν ηε βξνγρνδηαζηνιή, θαζώο έλαο αξηζκόο 

απν κειέηεο έδεημαλ βειηίσζε ζηελ άζθεζε ζε θπιηόκελν ηάπεηα ή ζε 

ρξνλνκεηξνπκέλε βάδηζε κεηά απν ζεξαπεία κε β-αγσληζηέο, αθόκε θαη ζε 

αζζελείο ρσξίο κεηξήζηκε απάληεζε ζηα βξνγρνδηαζηαιηηθά. Απηά ηα επξήκαηα 

απνδίδνληαη ζε πηζαλέο επηδξάζεηο ησλ β-αγσληζηώλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

αλαπλεπζηηθώλ κπώλ θαη/ή ζηε βιελλνθξνζζσηή θάζαξζε. Αλεμάξηεηα απν ην αλ 

απηά ηα ηειεπηαία απνηειέζκαηα είλαη θιηληθά ζεκαληηθά, είλαη μεθάζαξν νηη νη 

πην πνιινί αζζελείο κε ΥΑΠ, αθόκε θη απηνί πνπ δελ έρνπλ κεηξήζηκεο απμήζεηο 

ζηελ εθπλεπζηηθή ξνή αέξα, σθεινύληαη απν ηε ζεξαπεία κε β-αγσληζηέο. Ζ 

βξνγρνδηαζηαιηηθή επίδξαζε ησλ β-αγσληζηώλ ζε απηόλ ηνλ πιεζπζκό δελ 

θαίλεηαη νηη ειαηηώλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ηνπιάρηζηνλ όζν κεηξήζεθε 

ζηε κειέηε IPPB. Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα απν ηε ρξήζε β- αγσληζηώλ 

καθξάο δξάζεο ζε αζζελείο κε ΥΑΠ, κνινλόηη απηή ε εξώηεζε δελ έρεη κειεηεζεί 

πξνζεθηηθά ζηνλ ηειεπηαίν πιεζπζκό. Λόγσ ησλ πεξηνξηζηηθώλ γηα ηνλ αζζελή 

ζπκπησκάησλ ηεο ΥΑΠ θαη ησλ ζρεηηθώλ ιίγσλ δηαζέζηκσλ θαξκάθσλ, νη πην 

πνιινί γηαηξνί ζεξαπεύνπλ ηνπο αζζελείο κε β-αγσληζηέο καθξάο δξάζεο αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο. Μεξηθνί θιηληθνί ρξεζηκνπνηνύλ ζθεπάζκαηα καθξάο δξάζεο ζε 

δνζνινγηθό ζρήκα δύν θνξέο ηελ εκέξα, καδί κε βξαρείαο δξάζεο θάξκαθα 

αλάινγα θαηά επίθιεζε, πεξίπνπ θάζε 4-6 ώξεο. 

Οη β-αγσληζηέο είλαη δηαζέζηκνη ζε ηξείο κνξθέο εηζπλεόκελσλ ζθεπαζκάησλ: 

 Τγξά ηα νπνία κπνξνύλ λα λεθεινπνηεζνύλ θαη λα εηζπλεπζηνύλ 

 Αεξνιύκαηα ηα νπνία ρνξεγνύληαη κέζσ ζπζθεπώλ εηζπλνήο θαζνξηζκέλεο 

δόζεο 

 Ξεξέο ζθόλεο πνπ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ κέζσ εηδηθώλ ζπζθεπώλ 

 

θεπάζκαηα θεοθςλλίνηρ ππάξρνπλ δηαζέζηκα γηα ηαηξηθή ρξήζε απν ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1900. κνινλόηη παιηά ρξεζηκνπνηνύηαλ επξέσο, ε ζενθπιιίλε 

έρεη ειαηησζεί ζε πξνηίκεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο εμαηηίαο 
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ελόο ζηελνύ ζεξαπεπηηθνύ εύξνπο θαη ζπρλήο ηνμηθόηεηαο, θαζώο επίζεο θαη 

ιόγσ ηεο δπζθνιίαο ζηε δηαηήξεζε κηαο ζηαζεξήο ζρέζεο ζπγθέληξσζεο-δόζεο. 

Ζ ζενθπιιίλε κεηαβνιίδεηαη ζην ήπαξ κε επξέσο κεηαβαιιόκελε θηλεηηθή 

κεηαμύ ησλ αζζελώλ. Σα κεηαβνιηθά έλδπκα επίζεο επεξεάδνληαη απν άιια 

θάξκαθα θαη λνζεξέο θαηαζηάζεηο, θαζώο θαη απν δηάθνξνπο άιινπο 

παξάγνληεο. Ζ ζενθπιιίλε αξρηθά ζεσξείηαη νηη πξνθαιεί βξνγρνδηαζηνιή, 

απμάλνληαο ηα ελδνθπηηαξηθά επίπεδα ηνπ θπθιηθνύ AMP. ήκεξα είλαη γλσζηό 

νηη απηό δελ ηζρύεη. Μνινλόηη ν αθξηβήο κεραληζκόο δξάζεο ηεο εμαθνινπζεί λα 

κελ είλαη γλσζηόο ζήκεξα, πηζαλόλ πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζόηεξα απν ηα 

αθόινπζα: 

 Απμεκέλε κεηαθνξά ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ 

 Αληαγσληζκό ηεο αδελνζίλεο 

 Αλαζηνιή ηεο πξνζηαγιαλδηλεο Δ2 

ηηο θιηληθέ κειέηεο, ε ζενθπιιίλε έρεη απνδεηρζεί νηη απμάλεη ηελ ηθαλόηεηα γηα 

άζθεζε, ειαηηώλεη ηε δύζπλνηα θαη πξνθαιέη αύμεζε ηεο PaO2 θαη κείσζε ηεο 

PaCO2, ζε κεξηθά άηνκα. Δπηπιένλ, ε ζενθπιιίλε απμάλεη ηε βιελλνθξνζζσηή 

θάζαξζε, ειαηηώλεη ηηο πλεπκνληθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο θαη βειηηώλεη ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηνπ θαξδηαθνύ κπόο. Οη δξάζεηο ηεο 

ζενθπιιίλεο είλαη αζξνηζηηθέο όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο 

βξγρνδηαζηαιηηθέο νπζίεο. (Ρνύζζνο ζει 558-559 Αζήλα 2004) 

Οη ανηισολινεπγικοί παπάγονηερ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

απνθξαθηηθήο λόζνπ ησλ αεξαγσγώλ γηα ηνπιάρηζηνλ 150 ρξόληα. Πξηλ απν ηελ 

απνκόλσζε ησλ ζύγρξνλσλ νπζηώλ, νη Ακεξηθάλνη Ηλδηάλνη έθαηγαλ ηα θύιια ηνπ 

θπηνύ Daturia stramonium γηα λα ζεξαπεύζνπλ ην βξνγρνζπαζκό. Ζ εηζπλεόκελε 

αηξνπίλε απνδείρζεθε νηη έρεη βξνγρνδηαζηαιηηθή δξάζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1960, 

αιιά ε ζπηεκαηηθή απνξξόθεζε θαη νη θιηληθά ζεκαληηθέο αληηρνιηλεξγηθέο 

αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηήο πεξηόξηζαλ ηε ρξήζε ηεο. ηε δεθαεηία ηνπ 1970 

αλαπηύρζεθαλ νη ελώζεηο ηνπ ηεηξαζζελνύο ακκσλίνπ, πνπ δελ απνξξνθώλαηη 

ζπζηεκαηηθά όηαλ ηα εηζπλένπκε, αιιά δηαηεξνύλ ηελ ηνπηθή βξνγρνδηαζηαιηηθή 

ηνπο δξάζε. Σαρεία αύμεζε απηώλ ησλ θαξκάθσλ έρεη παξνπζηαζηεί ζηελ 

ηειέπηαία δεθαεηία. Οη αληηρνιηλεξγηθνί παξάγνληεο δξνύλ κέζσ αληαγσληζκνύ 

ηεο αθεηπινρνιίλεο ζηνπο κεηαγαγγιηαθνύο κνπζθαξηληθνύο ππνδνρείο. Απηό 

νδεγεί ζε αλαζηνιή ηνπ ρνιηλεξγηθνύ βξνγρνθηλεηηθνύ ηόλνπ θαη θαηαιήγεη ζε 

βξνγρνδηαζηνιή. Οη κνπζθαξηληθνί ππνδνρείο είλαη κεγαιύηεξνη ζε αξηζκό ζηνπο 

κεγάινπο αεξαγσγνύο θαη ειαηηώλνληαη πεξηθεξηθά, αιιά ε αληηρνιηλεξγηθή 
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βξνγρνδηαζηνιή ζεσξείηαη νηη παξνπζηάδεηαη ζε όια ηα επίπεδα ηνπ βξνγρηθνύ 

δέλδξνπ. Σα αληηρνιηλεξγηθά θάξκαθα επίζεο κπινθάξνπλ ηα αληαλαθιαζηηθά 

ηόμα πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ, ηα νπνία πξνθαινύλ 

βξνγρνζπαζκό θαη ζπλεπώο εκπνδίδνπλ ηελ αληηδξαζηηθόηεηα ησλ αεξαγσγώλ ζε 

κηα πνηθηιία απν κε εηδηθνύο παξάγνληεο, όπσο είλαη ν θαπλόο, ηα αξώκαηα θιπ. Οη 

αληηρνιηλεξγηθνί παξάγνληεο έρνπλ βξαρύηεξε έλαξμε δξάζεο απν ηνπο β-

αγσληζηέο. πλεπώο, νη αζζελείο πξέπεη λα δηδάζθνληαη λα κελ πεξηκέλνπλ λα 

αηζζαλζνύλ κηα άκεζε απάληεζε. Ζ κε ελεκέξσζε ησλ αζζελώλ ζπρλά θαηαιήγεη 

ζε δηαθνπή απηώλ ησλ θαξκάθσλ επεηδή ράλνπλ ηελ άκεζε βξνγρνδηαζηαιηηθή 

αίζζεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο β-αγσληζηέο. Ο δηαθνξέοζηε δόζε αλάκεζα ζηνπο 

αληηρνιηλεξγηθνύο παξάγνληεο θαη ηνπο β-αγσληζηέο θάλνπλ ηηο ζπγθξίζεηο ησλ 

βξνγρνδηαζηαιηηθώλ απνηειεζκάησλ απηώλ ησλ θαξκάθσλ δύζθνιεο, αιιά ηα 

ππάξρνληα ζηνηρεηά δείρλνπλ νηη νη αληηρνιηλεξγηθνί παξάγνληεο πξνθαινύλ 

ζεκαληηθόηεξε βξνγρνδηαζηνιή απν ηνπο β2-αγσληζηέο θαη νηη ε ρξήζε θαη ησλ 

δπν παξαγόλησλ κπνξεί λα θαηαιήγεη ζε αζξνηζηηθή βξνγρνδηαζηνιή. ήκεξα 

ππάξρεη κηα ζπζθεπή MDI πνπ πεξηέρεη ζπλδπαζκό αληηρνιηλεξγηθνύ παξάγνληα 

θαη β-αγσληζηή. (Ρνύζζνο ζει 559-560) 

 

Σα κοπηικοζηεποειδή ζε ρνξήγεζε απν ην ζηόκα ρξεζηκνπνηνύληαην ζπρλά απν 

αζζελείο κε ΥΑΠ. Γπζηπρώο, κνινλόηη πνιινί αζζελείο αηζζάλνληαη θαιύηεξα 

κεηά ηε ρνξήγεζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ, ιίγνη εκθαλίδνπλ αληηθεηκεληθό όθεινο κε 

απηή ηε ζεξαπεία. ε κηα πξόζθαηε κεηά-αλάιπζε 16 ειεγρόκελσλ κειεηώλ ηεο 

ρξήζεο θνξηηθνζηεξνεηδώλ απν ην ζηόκα ζε αζζελείο κε ΥΑΠ, δηαπηζηώζεθε νηη 

κόλν 10% ησλ αζζελώλ αληαπνθξίλνληαη ζ απηά ηα θάξκαθα. Οη αλεπηζύκεηεο 

ελέξγεηεο ησλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ πνπ ρνξεγνύληαη απν ην ζηόκα κπνξεί λα είλαη 

θαηαζηξνθηθέο θαη πεξηιακβάλνπλ, κεηαμύ άιισλ, απμεκέλν θίλδπλν ινηκώμεσλ 

θαη απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο πεπηηθνύ έιθνπο. Δίλαη απαξαίηεην λα 

δηαπηζησζεί πνηνί είλαη νη αζζελείο πνπ ζα αληαπνθξηζνύλ ζηε ζεξαπεία. Μηα 

αύμεζε ηνπ FEV θαηά 20% ή πεξηζζόηεξν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο 

απάληεζεο ζηε ρνξήγεζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ απν ην ζηόκα. Δθόζνλ απηό ην 

εύξεκα είλαη έλαο επαίζζεηνο αιιά νρη εηδηθόο, δείθηεο γηα λα πξνβιέςνπκε ηελ 

απάληεζε, ε ρξήζε ηνπ γηα λα πξνζδηνξίζνπκε πνηόο αζζελήο ζα πξέπεη λα 

ζεξαπεπηεί κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε ππεξβνιηθή ρξήζε θνξηηθνζηεξνεηδώλ. Δηζη, νη 

πην πνιινί εηδηθνί ζπληζηνύλ νηη πξέπεη λα γίλεη κηα ζεξαπεπηηθή δνθηκή γηα λα 

δηαπηζησζεί πνηνί είλαη απηνί νη αζζελείο πνπ ζα έρνπλ κηα επλντθή απάληεζε. Ζ 
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δνθηκή γίλεηαη κεηά από κηα πεξίνδν θιηληθήο ζηαζεξόηεηαο κε κηθξέο αιιαγέο ζηα 

ππόινηπα θάξκαθα θαη πξέπεη λα αξρίζεη κε πξνζεθηηθή εθηίκεζε ηνπ FEV θαη ηεο 

FVC. Καηόπηλ, αξρίδεη ε ζεξαπεία κε θνξηηθνζηεξνεηδή κε ηε ρξήζε κηαο 

θαζεκεξηλήο πξσηλήο δόζεο 0,5-1,0 mg/kg πξεδληδόλεο. Σν θάξκαθν ζπλερίδεηαη 

γηα 2-3 εβδνκάδεο. Δθόζνλ ν FEV απμάλεηαη θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ, ε δόζε ησλ 

θνξηηθνζηεξνεηδώλ ειαηηώλεηαη ζηελ ειάρηζηε ηηκή πνπ επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε 

ηεο βειηίσζεο. Δαλ, ν FEV δελ απμάλεηαη θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ, ην θάξκαθν 

ειαηηώλεηαη γξήγνξα θαη δηαθόπηεηαη αλεμάξηεηα απν ην αλ ν αζζελήο αλαθέξεη 

κηα ππνθεηκεληθή βειηίσζε. Δίλαη ζεκαληηθό νηη ε FEV  κπνξεί λα απμεζεί εσο θαη 

θαηά 15-20% κέζα ζε 3 εβδνκάδεο ζε αζζελείο πνπ παίξλνπλ placebo.  (Ρνύζζνο 

ζει 561) 

 

 

5.3 ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

Ζ κέηξεζε ηνπ βίαηα εθπλεόκελνπ όγθνπ ζην πξώην δεπξόιεπην είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηε δηάγλσζε θαη εθηίκεζε ηεο βαξύηεηαο ηεο ΥΑΠ, θαζώο θαη γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο. Ο βαζκόο απόθξαμεο ησλ αεξαγσγώλ απνηειεί έλαλ 

θαιό δείθηε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνύο θαη ηεο πηζαλόηεηαο λα ππάξρεη 

δηαηαξαρή ησλ αεξίσλ αίκαηνο. Ο FEV είλαη εύθνια κεηξήζηκνο, παξνπζηάδεη 

κηθξόηεξεο δηαθπκάλζεηο απν άιιεο δπλακηθέο κεηξήζεηο ησλ αεξαγσγώλ θαη 

ππάξρνπλ πην αθξηβείο πξόηππεο πξνβιεπόκελεο ηηκέο αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην 

θύιν θαη ην ύςνο. Οη κεηξήζεηο ησλ πλεπκνληθώλ όγθσλ δείρλνπλ αύμεζε ηεο 

νιηθήο δσηηθήο ρσξηηεθόηεηαο, ηεο ιεηηνπξγηθήο ππνιεηπόκελεο ρσξεηηθόηεηαο 

θαη ηνπ ππνιεηπόκελνπ όγθνπ. Ζ δσηηθή ρσξεηηθόηεηα κπνξεί λα είλαη κεησκέλε. 

Ζ κέηξεζε ηεο δηάρπηεο ηθαλόηεηαο ησλ πλεπκόλσλ κε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, κε 

ηε κέζνδν ηεο κηαο εηζπλνήο βξίζθεηαη κεησκέλε ζην εκθήζπκα. Κακία απν απηέο 

ηηο εμεηάζεηο δελ κπνξεί λα δηαθνξνδηαγλώζεη ηε ρξόληα βξνγρίηηδα απν ην 

εκθύζεκα. Πεξίπνπ, ην 30% ησλ αζζελώλ παξνπζηάδνπλ αύμεζε ηνπ FEV θαηά 

15%   θαη πεξηζζόηεξν κεηά απν εηζπλνή β2 αγσληζηώλ. Ζ απνπζία απόθξηζεο ζηε 

βξνγρνδηαζηνιή ζε κηα θαη κόλν εμέηαζε, ζε θακία πεξίπησζε δελ δηθαηνινγεί 

δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ πλεπκνληθώλ όγθσλ ή ηεο δηαρπηηθήο 

ηθαλόηεηαο δελ ελδείθλπληαη σο εμεηάζεηο θαζεκεξηλήο πξάμεο ζηνπο αζζελείο κε 

ΥΑΠ, παξά κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη αζάθεηα σο πξνο ηε θύζε ηεο 

λόζνπ πνπ πξνθαιεί ηα ζπκπηώκαηα. (Μπαιηόπνπινο, 2004 ζει 164)  
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5.4 ΟΞΤΓΟΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 

 

Σν νμπγόλν ρνξεγείηαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππνμαηκίαο, πνπ πξνθύπηεη απν 

ηνλ ππναεξηζκό θαη ηηο δηαηαξαρέο V/Q κε ηελ πξνζδνθία νηη ε βειηίσζε ηεο 

ππνμαηκίαο ζα σθειήζεη ηνλ αζζελή, κέρξηο όπνπ επηηεπρζεί ε βαζηθή βειηίσζε ζαλ 

απνηέιεζκα ησλ άιισλ κνξθώλ ηεο ζεξαπείαο. Μ εαπηό ηνλ ηξόπν πξνζπαζνύκε θαη 

ειπίδνπκε νηη ε νμπγνλνζεξαπεία ζα ζώζεη ηνλ αζζελή απν ηνλ ελδερόκελν ζάλαην 

απν ηελ ππνμαηκία. Ζ ζπλεζηζκέλε έλδεημε ρνξεγήζεσο νμπγόλνπ είλαη ε αξηεξηαθή 

ππνμαηκία. Δπεηδή όκσο ε νμπγνλνζεξαπεία πεξηθιείεη ηνλ θίλδπλν ηνπ πξννδεπηηθνύ 

ππναεξηζκνύ κε κεγαιύηεξε αθόκα αύμεζε ηεο PaCO2 κέρξη θαη ηεο λαξθώζεσο απ 

ην CO2 πξέπεη πάληα λα εθαξκόδεηαη ε ξπζκηδόκελε νμπγνλνζεξαπεία. Με ηελ 

ηερληθή ηεο ειεγρόκελεο νμπγνλνζεξαπείαο πξνζπαζνύκε λα απμήζνπκε ηελ PaO2 

ρσξίο κεγάιε αύμεζε ηεο PaCo2 δειαδή λα παξακείλεη ν αζζελήο ζπλεξγάζηκνο γηα 

κείσζε ηνπ ππναεξηζκνύ θαη απνβνιή ησλ εθθξίζεσλ. Ζ ηερληθή ηεο ειεγρόκελεο 

νμπγνλνζεξαπείαο βαζίδεηαη ζην γεγνλόο νηη ζε ζνβαξνύ βαζκνύ ππνμαηκία, ην 

ζεκείν ηνπ αξηεξηαθνύ νμπγόλνπ βξίζθεηαη πα΄λσ ζην απόηνκν ηκήκα ηεο θακπύιεο 

απνδεζκεύζεσο ηνπ νμπγόλνπ. Ζ κηθξή αύμεζε ηεο PaO2 ζα έρεη σο απνηέιεζκα κηα 

κεγάιε αύμεζε ηνπ θνξεζκνύ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ νμπγόλνπ θαη ζπλεπώο κηα 

αληίζηνηρα κεγάιε αύμεζε ζην ζπλνιηθό πνζό ηνπ κεηαθεξόκελνπ θαη 

απειεπζεξσκέλνπ νμπγόλνπ ζηνπο ηζηνύο απν ην αίκα. πσο είλαη γλσζηό ζηελ 

θακπύιε δεζκεύζεσο ηεο αηκνζθαηξίλεο, γηα λα απμεζεί ν θνξεζκόο ηεο 

αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγόλν θαηά 30%, π.ρ απν 45% πνπ είλαη επηθίλδπλν ζην 75% 

πνπ είλαη αζθαιέο, ρξεηάδεηαη λα απμεζεί ε PaO2  κόλν θαηά 15mmHg, δειαδή απν 

ηα 25 mmHg ζηα 40 mmHg. ε πγηείο πλεύκνλεο, απηό ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί κε 

κηα αύμεζε ηεο ζπγθεληξώζεσο ηνπ εηζπλεόκελνπ νμπγόλνπ κόλν θαηά 2%, ελώ ζε 

κε πγηείο πλεύκνλεο απηό κπνξεί λα απαηηεί κηα αύμεζε 4% ή πεξηζζόηεξν. ηαλ ε 

ρνξήγεζε νμπγόλνπ ζε αζζελείο κε ΥΑΠ είλαη ειεγρόκελε, ε αύμεζε ηνπ PaCO2 

είλαη πεξηνξηζκέλε, αθόκε θη αλ ε αλαπλνή είλαη ηειείσο εμαξηώκελε απν ηελ 

ππνμαηκία. Δρεη ππνινγηζζεί πεξίπνπ ην κέγηζην ηεο απμήζεσο ηεο PaCO2 πνπ 

κπνξεί λα ζπκβεί θαη έηλαη ίζν πξνο ηελ αύμεζε ηεο PaCO2 πνιιαπιαζηαδόκελε κε 

ην αλαπλεπζηηθό πειίθνλ. Δηζη, εάλ ην εηζπλεόκελν νμπγόλν απμεζεί θαηά 3% θαη ν 

ππναεξηζκόο ζπλερίδεηαη κέρξηο όηνπ ε αξρηθή PaCO2 απνθαηαζηαζεί ζην λέν 

επίπεδν, ε αληίζηνηρε αύμεζε ζηελ PaCO2 είλαη 0,8 x 21mmHg = 17 mmHg. ηελ 
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πξάμε είλαη ζπάλην γη απηνύο ηνπο αζζελείο λα εμαξηώληαη κόλν απν ηνπο 

ππνμαηκηθνύο ππνδνρείο. Οη πεξηζζόηεξνη έρνπλ θάπνηα επαηζζεζία ζην CO2 αλ θαη 

απηή είλαη αξθεηά κηθξήο ζεκαζίαο. ύκθσλα κε ηηο ζεσξεηηθέο απηέο ηηκέο, κεγάιε 

αύμεζε ηεο PaCO2 ζπάληα ζπκβαίλεη, εθηόο εάλ ε αξρηθή PaO2 είλαη αξθεηά ρακειή 

θαη ε αξρηθή PaCO2 αξθεηά πςειή. Ζ ηδεώδεο ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ γηα ηελ 

έλαξμε ηεο ειεγρόκελεο νμπγνλνζεξαπείαο ζεσξείηαη ε 24%. Δάλ  κε απηή ηε 

ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ δελ επηηεπρζεί αζθαιήο ζηάζκε PaO2, ε PaCO2 δελ έρεη 

απμεζεί πεξηζζόηεξν απν 5-10 mmHg, ν αζζελήο παξακέλεη μύπληνο θαη κπνξεί λα 

απνβάιιεη εθθξίζεηο, ηόηε ε ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγόλνπ κπνξεί ζπλέρεηα λα απμεζεί 

ζηα 28%. Απηή ε ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγόλνπ ζπλήζσο θέξεη ηελ PaO2 ζε αζθαιή 

επίπεδα, θαη κηα πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ PaCO2 ζα εμαξηεζεί θαηά αλάγθε απν ηελ 

θαηάζηαζε αθππλίζεσο ηνπ αζζελή. πλήζσο ε κεγαιύηεξε αύμεζε ηεο PaCO2 κεηά 

ηε ρνξήγεζε νμπγόλνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο λύθηαο, αιιά κε ηε 

δηαηήξεζε ηεο παξερόκελεο επαξθνύο ζεξαπείαο, ε PaCO2 πξννδεπηηθά κεηώλεηαη. 

Δαλ ε PaCO2 αλέιζεη πάλσ απν 90 mmHg σο απνηέιεζκα ηεο νμπγνλνζεξαπείαο θαη 

εαλ παξακείλεη ζην ίδην επίπεδν, απηό απνηειεί ελα ζνβαξό θίλδπλν λα πξνθιεζεί 

λάξθσζε θαη θώκα απν ην Co2 νπόηε ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη θαλείο πεξαηηέξσ 

ζηε ζεηξά ηεο ζεξαπείαο. 

  

ΝΟΗΛΔΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΟΞΤΓΟΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ 

 

Οηαλ ρνξεγεζεί νμπγόλν ηνύην ζα ρξεηαζζεί πηζαλόλ γηα κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 

ηξηώλ εκεξώλ θαη ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζπλερώο εκέξα θαη λύθηα, θαζόιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ νμπγνλνζεξαπείαο.  ηνπο αζζελείο κε ΥΑΠ θαη ΟΑΑ, ε 

ππνμαηκία νθείιεηαη βαζηθά ζε δηαηαξαρέο V/Q θαη κόλν κηθξή αύμεζε ηεο F1O2 

κπνξεί λα ηε βειηηώζεη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Οη ζπλήζεηο θαη απινί ηξόπνη 

ρνξεγήζεσο ηνπ νμπγόλνπ ζηελ θιηληθή είλαη δύν: 1) ε ρνξήγεζε 100% νμπγόλνπ κε 

ρακειή ξνή (1-L/min) θαη 2) ε ρνξήγεζε κηαο ζηαζεξήο ζπγθεληξώζεσο νμπγόλνπ 

ζπλήζσο ρακειήο, αιιά κε πςειή ξνή. Καζεκηά απν απηέο ηηο κεζόδνπο έρεη 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Ζ ρνξήγεζε νμπγόλνπ κε ρακειή ξνή θαη πςειή 

ζπγθέληξσζε γίλεηαη ζπλήζσο κε ξηληθό θαζεηήξα, πνπ είλαη θαιώο αλεθηόο απν ηνλ 

αζζελή θαη δελ δηαθόπηεηαη ε ρνξήγεζε νηαλ αζζελήο απνβάιιεη πηύεια ή νηαλ 

γίλεηαη αλαξξόθεζε ησλ εθθξίζεσλ ή νηαλ ακειεί. Πάλησο κε ηνλ ηξόπν απηό 

ρνξεγήζεσο ηνπ νμπγόλνπ ζηελ ηξαρεία εμαξηάηαη απν ηνλ αεξηζκό ηνπ αζζελή. 

Δηζη, εάλ ν αεξηζκόο κεησζεί ε F1O2 ζα απμεζεί θαη απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 
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κεγαιύηεξε αύμεζε ηεο PaCO2. Απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξαηηέξσ θαηαζηνιή 

θαη κείσζε ηνπ αεξηζκνύ.( Γ. Πνιπδσγόπνπινο, Β. Πνιπρξνλόπνπινο Κιηληθή 

πλεπκνλνινγία ηόκνο Β, ηαηξηθέο εθδόζεηο Παζραιίδε, Αζήλα 1993., ζει 1272-1273) 

 

 

 

5.5 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ 

 

ε κεξηθνύο αζζελείο κε ΥΑΠ, πξέπεη λα πξνηείλεηαη ε ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. 

Οη αζζελείο απηνί εκθαλίδνπλ ζνβαξνύ βαζκνύ ΥΑΠ πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

θαξκαθεπηηθή ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη παξνπζηάδνπλ ζνβαξνύ βαζκνύ δύζπλνηα 

θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο θαη κάιηζηα θαηά ηελ αλάπαπζε. Τπάξρνπλ 

δπν ηύπνη επεκβάζεσλ. ηνλ έλα αθαηξείηαη έλα πεξηζζόηεξν θαηεζηξακκέλν ηκήκα 

ηνπ πλεύκνλα ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα, ώζηε απηά λα ιεηηνπξγήζνπλ θαιύηεξα. Ο 

άιινο ηύπνο επέκβαζεο είλαη ε κεηακόζρεπζε πλεύκνλα, ε κόλε ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηώπηζε πνπ ζεσξεηηθά επηθέξεη ηελ πιήξε ίαζε. 

Εώληαο κε ηελ ΥΑΠ 

Παξά ην όηη δελ ππάξρεη ζεξαπεία κπνξείηε λα ειέγμεηε ηα ζπκπηώκαηα ηεο ΥΑΠ 

θαη λα αλαζηείιεηε ή λα επηβξαδύλεηαη ηελ εμέιημε ησλ πλεπκνληθώλ βιαβώλ. 

Βαζηθή νδεγία ε απνθπγή ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ θαπλίζκαηνο. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα δηαηεξείηαη ηελ αηκόζθαηξα ηνπ ζπηηηνύ θαζαξή θαη λα  

 αλαλεώλεηαη ηαθηηθά ηνλ αέξα. Γηαηεξείηαη καθξηά ηηο νζκέο, ηνπο θαπλνύο θαη ηηο 

ζθόλεο από ην εζσηεξηθό ηνπ ζπηηηνύ. 

Αλ έρεηε πξόζθαηα ρξσκαηίζεη ην ζπίηη, απνθύγεηε λα κείλεηε ζε απηό. 

Μαγεηξεύεηε κε αλνηθηή πόξηα θαη εμαεξώλεηε θαιά ηνλ ρώξν. 

Αλ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θαύζηκε ύιε μύια ή θπζηθό αέξην εμαεξώλεηε ηνλ ρώξν 

θαιά. Παξακέλεηε ζην ζπίηη κε θιεηζηά πόξηεο θαη παξάζπξα όηαλ ππάξρνπλ 

απμεκέλνη αηκνζθαηξηθνί ξύπνη. 

Λακβάλεηε κε αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα ηελ νπνηαδήπνηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ζαο 

ρνξεγείηαη. 

Δπηζθεθζείηε ηνλ γηαηξό ζαο ηνπιάρηζηνλ 2-4 θνξέο ην ρξόλν. 

Πξέπεη νπσζδήπνηε λα εκβνιηάδεζηε δπν θνξέο εηεζίσο κε ην αληηγξηπηθό εκβόιην 

θαη όπνην άιιν θξίλεη αλαγθαίν ν γηαηξόο ζαο, όπσο ην αληηπλεπκνληνθνθθηθό 

εκβόιην. 

Γηαηεξείηαη ην ζώκα ζαο ζε θαιή θαηάζηαζε, απνθεύγνληαο ηελ παρπζαξθία, 
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γπκλάδεζηε όζν πεξηζζόηεξν είλαη δπλαηόλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ηηο εηδηθέο 

αλαπλεπζηηθέο αζθήζεηο ζε ηαθηηθή εκεξήζηα βάζε. (Γνύζηα, 2012)
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6.1 ΠΡΟΛΗΦΗ 

 

Ζ ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα είλαη κηα λνζεξή θαηάζηαζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από παξεκπόδηζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα ιόγσ ηεο ζπλύπαξμεο ρξόληαο 

βξνγρίηηδαο ή εκθπζήκαηνο. Ζ ρξόληα βξνγρίηηδα ραξαθηεξίδεηαη από ππεξβνιηθή 

έθθξηζε βιέλλαο από ηνπο βξόγρνπο, ελώ ζην εκθύζεκα ππάξρεη κόληκε δηόγθσζε 

ησλ αέξησλ ρώξσλ πεξηθεξηθά ηνπ ηειηθνύ βξνγρηνιίνπ κε θαηαζηξνθή ησλ 

ηνηρσκάησλ ηνπο ρσξίο εκθαλή ίλσζε. 

Δπεηδή ε ΥΑΠ απνηειεί κία από ηηο βαζηθέο αηηίεο ζαλάηνπ παγθνζκίσο, ε 

παγθόζκηα εκέξα έρεη βαζηθό ζηόρν εθηόο ησλ άιισλ, ηελ πξόιεςε απηήο ηεο 

ζνβαξήο αζζέλεηαο. Ο εληνπηζκόο ησλ αηόκσλ πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ αλάπηπμε 

ΥΑΠ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο ηαηξηθήο πξνιεπηηθήο εμέηαζεο θαη ε πξώηκε 

ηαηξηθή πξνιεπηηθή παξέκβαζε είλαη πνιύ ζεκαληηθά. 

Δπηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ηνλ ζεκαληηθό ξόιν πνπ έρεη ην ελεξγεηηθό 

θαη παζεηηθό θάπληζκα ζηελ αλάπηπμε ΥΑΠ. Ο άθαπζηνο θαπλόο πεξηέρεη ληθνηίλε, 

θαξθηλνγόλεο νπζίεο θαη ηνμίλεο. Με ηελ θαύζε νη βιαπηηθέο νπζίεο ζύκθσλα κε 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνιιαπιαζηάδνληαη ιόγσ ηεο εμαέξσζεο, ηεο ππξόιπζεο ηεο 

ππξνζύλζεζεο ηνπ θαπλνύ θαη ησλ άιισλ ρεκηθώλ πξνζζέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα ηελ παξαζθεπή ησλ δηαθόξσλ εηδώλ ηζηγάξνπ. 

Ο θαπλόο ζπγθξνηείηαη από ιεπηό αεξόιπκα ώζηε λα δύλαηαη λα κείλεη ζηνπο 

αεξαγσγνύο θαη ζηελ επηθάλεηα ησλ θπςειίδσλ θαη από αέξηα θάζε.  

Ζ αέξηα θάζε πεξηέρεη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηνμηθέο εξεζηζηηθέο θαη αξσκαηηθέο 

νπζίεο. Σα ζσκαηίδηα ηνπ αεξνιύκαηνο πεξηέρνπλ πιήζνο ηνμηθώλ. Σν ππόιεηκκα 

ησλ ζσκαηηδίσλ, αθνύ αθαηξεζεί ε πγξαζία θαη ε ληθνηίλε απνθαιείηαη πίζζα. 

ρεδόλ όινη νη θαπληζηέο παξνπζηάδνπλ πξννδεπηηθή έθπησζε ηεο πλεπκνληθήο 

ιεηηνπξγίαο, ε νπνία εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηνπ θαπλίζκαηνο.  

Ζ ληθνηίλε πξνθαιεί εμάξηεζε θαη νη εζηζκέλνη ζηελ ληθνηίλε θαπληζηέο ξπζκίδνπλ 

απηόκαηα ηελ πξόζιεςε ληθνηίλεο βάζεη ησλ επηπέδσλ ηεο ζην αίκα θαπλίδνληαο 

όηαλ απαηηείηαη ώζηε λα πξνθιεζνύλ ηα ςπρνδξαζηηθά απνηειέζκαηά ηεο θαη λα 

απνθεπρζνύλ ηα ζπκπηώκαηα ζηέξεζεο. 
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Ζ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξόιεςε ηεο ΥΑΠ. ήκεξα 

ππάξρνπλ θάξκαθα πνπ βνεζνύλ ηνλ θαπληζηή θαηά ηε δηαδηθαζία απεμάξηεζεο από 

ηε ληθνηίλε, έηζη ώζηε λα κελ νδεγεζεί ζηελ εκθάληζε ΥΑΠ. 

Δπηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη επίζεο ηνλ ζεκαληηθό ξόιν ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο, ηεο ζθόλεο, ηεο ηνμηθήο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζε 

ρεκηθά, ησλ θαπζίκσλ βηνκάδαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε ζέξκαλζε θαη ην 

καγείξεκα ζε θηίξηα κε θαθό αεξηζκό. 

Δίλαη ζεκαληηθή ε θαιή ιήςε επαγγεικαηηθνύ ηαηξηθνύ ηζηνξηθνύ θαηά ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξόιεςεο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαξκαθεπηηθά 

κέηξα ή απιά κέηξα απνθπγήο (π.ρ. ηνπνζέηεζε κάζθαο, εθαξκνγή θαιώλ 

θιηκαηηζηηθώλ ζπζηεκάησλ). 

ύκθσλα κε κειέηεο, ε ζπζηεκαηηθή ήπηα αεξνβηθή άζθεζε θαη ε θαιή θπζηθή 

θαηάζηαζε πξνζηαηεύνπλ από ηελ εκθάληζε ΥΑΠ. Ζ ζπζηεκαηηθή αεξνβηθή 

άζθεζε δελ είλαη απαξαίηεηα νξγαλσκέλε άζθεζε, αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

ζπζηεκαηηθό θαζεκεξηλό βάδηζκα. 

εκαληηθνί παζνινγηθνί παξάγνληεο θαη λνζήκαηα πνπ πξνδηαζέηνπλ ζηελ εκθάληζε 

ΥΑΠ, ηδηαίηεξα ζπρλά θαηά ηε καρόκελε παζνινγηθή πξάμε είλαη ε ύπαξμε 

αιιεξγίαο, νη ζπρλέο ινηκώμεηο ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ, ε ρξόληα 

γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε. 

Οη παξάγνληεο απηνί εληνπίδνληαη θαη ζεξαπεύνληαη θαηά ηελ εηήζηα παζνινγηθή 

εμέηαζε. Ο πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο είλαη ζεκαληηθόο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο. 

Ζ ΥΑΠ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δξάζε θιεξνλνκηθώλ παξαγόλησλ. Οξηζκέλνη από 

απηνύο επηδέρνληαη πξνιεπηηθή ζεξαπεία (π.ρ. ζνβαξή έιιεηςε α1 αληηζξπςίλεο). 

(Μνζρνβάθε 2010) 
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Ππόλητη και διακοπή ηος καπνίζμαηορ 

 

              

 

Σν θάπληζκα είλαη κέρξη ηώξα ε πην ζπρλή  αηηία ηεο ΥΑΠ. ε κηα κειέηε, νη 

Auerbach θαη ζπλ, βξήθαλ όηη ην 94,5% ησλ θαπληζηώλ πνπ θαηαλαιώλνπλ έλα ή 

πεξηζζόηεξα παθέηα ηζηγάξσλ ηελ εκέξα έρνπλ θάπνην βαζκό εκθπζήκαηνο ζηελ 

εμέηαζε θαηά ηελ λεθξνηνκή, ελώ ην 90% ησλ αζζελώλ πνπ πνηέ δελ θάπληζαλ είραλ 

κηθξό βαζκό ή απνπζία εκθπζήκαηνο ζηελ λεθξνηνκή. Ζ πξόιεςε θαη ε δηαθνπιε 

ηνπ θαπλίζκαηνο ζπλεπώο απνηεινύλ θιεηδηά γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

ΥΑΠ. (Κιηληθή πλεπκνλνινγία II ζει:556). Οη αζζελείο πξέπεη λα  δηαθόπηνπλ ην 

θάπληζκα. Μεηά ηε δηαθνπή ηα ζπκπηώκαηα ηεο απιήο ρξόληαο βξνγρίηηδαο ζπλήζσο 

ππνρσξνύλ. ε αζζελείο κε βξνγρηθή απόθξαμε ζπρλά ε βειηίσζε ησλ θιηληθώλ 

ζπκπησκάησλ είλαη κεδακηλή, αληίζεηα πνιινί δπζθνιεύνληαη λα απνβάιινπλ ηα 

πηύεια γεγνλόο πνπ ηνπο πξνθαιεί απνγνήηεπζε. (επίηνκε πλεπκνλνινγία ζει:141) 

Ζ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο κπνξεί όρη κόλν λα πξνιάβεη ηελ αλάπηπμε ηεο ΥΑΠ, 

αιιά θαη λα βειηηώζεη ηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία αθνύ ε λόζνο έρεη ήδε εθδεισζεί. 

Ο FEV βειηηώλεηαη θαη ε επηβίσζε παξαηείλεηαη, θπξίσο ιόγσ ηεο κείσζεο ηεο 

ζπρλόηεηαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα θαη ησλ θαξδηαθώλ λνζεκάησλ. Ζ νξηζηηθή 

δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο είλαη δπζρεξήο κόλν 6% ησλ θαπληζηώλ επηηπγράλνπλ 

καθξνπξόζεζκε απνρή από ην θάπληζκα (Braunwald et al., 2001). Ζ ρξήζε 

απηνθόιιεησλ ή ηζίριαο ληθνηίλεο θαη ελόο αληηθαηαζιηπηηθνύ, όπσο ε βνππξνπηόλε, 

βειηηώλνπλ ηηο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο.  

 

 

Ππόλητη και παποξύνζειρ 

 

Σα κόλα κέηξα απνδεδεηγκέλεο αμίαο γηα ηελ πξόιεςε ηεο παξνμύλζεσο ηεο ΥΑΠ 
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είλαη ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ε ηαθηηθή εθαξκνγή αληηγξηππηθνύ 

εκβνιηαζκνύ.  

Οη Nichol θαη ζπλ, 2014 αλέθεξαλ όηη ζε πιεζπζκό αηόκσλ γεξνληηθήο ειηθίαο κε 

ΥΑΠ, ε εθαξκνγή αληηγξηππηθνύ εκβνιηαζκνύ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθή ειάηησζε 

ησλ ηαηξηθώλ επηζθέςεσλ γηα αλαπλεπζηηθά ζπκπηώκαηα, ειάηησζε ηνπ αξηζκνύ 

λνζειεηώλ γηα γξίπε θαη πλεπκνλία θαη κεησκέλε ζλεηόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα 

έμαξζεο ησλ θξνπζκάησλ γξίπεο. Οκάδα κειέηεο αληηγξηππηθνύ εκβνιηαζκνύ 

αλέθεξε πξόζθαηα ηα απνηειέζκαηα κεγάιεο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο, πνπ 

δείρλνπλ όηη, ρνξήγεζε εκβνιίνπ ζε πγηείο ελήιηθεο κε δσληαλά αδξαλνπνηεκέλα 

ζηειέρε ηεο γξίπεο ππό ηε κνξθή ξηληθνύ ςεθαζκνύ, είλαη θαη αζθαιήο θαη 

απνηειεζκαηηθή. 

 Δλδείμεηο γηα πηζαλή αμία ζηελ πξόιεςε παξνμύλζεσλ ηεο ΥΑΠ ππάξρνπλ θαη γηα 

ηε ρνξήγεζε αληηγξηππηθώλ παξαγόλησλ όπσο ε Ακαληαδίλε θαη ε Ρηκαληαδίλε γηα 

ηελ πξόιεςε γξίπεο ηύπνπ Α θαη πξόζθαηα νη αλαζηνιείο ηεο λεπξακηληδάζεο όπσο 

ην Zanamivir γηα ηε ζεξαπεία αιιά θαη ηελ πξόιεςε ηεο Γξίππεο Σύπνπ Α θαη Β16. 

Δλδείμεηο γηα πηζαλό ξόιν ηνπο ζηελ πξόιεςε παξνμύλζεσλ ππάξρνπλ αθόκε γηα ηελ 

Πλεπκνληθή Απνθαηάζηαζε θαη γηα ηε ρξήζε λεθεινπνηεκέλσλ θνξηηθνεηδώλ, ελώ ε 

θάπνηε δεκνθηιήο πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ θαη ν εκβνιηαζκόο έλαληη 

ηνπ Πλεπκνληνθόθθνπ δε ζπλνδεύνληαη από κείσζε ηεο εμάξζεσο ηεο λόζνπ. 

(Γνύζηα, 2012)
 

 

 

 

6.2 ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 

 

Από ηο ζύμπηυμα ζηο νοζοκομείο 

Ζ νξγάλσζε ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο λόζνπ είλαη ειιηπήο ζε όια ηα επίπεδα ηνπ 

πζηήκαηνο Τγείαο: 

ην επίπεδν αλαγλώξηζεο ησλ ζεκείσλ ηεο ΥΑΠ ζε επίπεδν πιεζπζκνύ δελ έρεη 

ππάξμεη θάπνηα νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή θακπάληα ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνύ 

γηα ηε ΥΑΠ θαη γηα ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ελώ δελ ππάξρνπλ νξγαλσκέλα 

πξνγξάκκαηα Πξσηνγελνύο θαη Γεπηεξνγελνύο Πξόιεςεο ηεο λόζνπ. Οη αζζελείο 

έξρνληαη πνιιέο θνξέο ζηα ηαηξεία ή ηα Ννζνθνκεία ρσξίο λα έρνπλ επίγλσζε όηη 

πάζρνπλ από απηή, ελώ αξθεηά ζπρλά νη αζζελείο αλαθαιύπηνπλ ηε λόζν όηαλ 

εκθαλίζνπλ θάπνηα από ηηο επηπινθέο ηεο. 



 65 

Τπάξρεη απνπζία νξγαλσκέλνπ Γηθηύνπ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (θαίξηαο 

ζεκαζίαο γηα ηε ΥΑΠ θαη ηελ πξόιεςε ησλ παξνμύλζεσλ απηήο), πιήξεο απνπζία 

κνλάδσλ θαη’ νίθνλ θξνληίδαο, αλεπαξθήο αξηζκόο ηαηξείσλ παξαθνινύζεζεο 

αζζελώλ κε ΥΑΠ ζε επίπεδν ΠΦΤ θαη αλεπαξθήο αξηζκόο ηαηξείσλ ζπλαθώλ κε ηε 

ΥΑΠ (ηαηξεία δηαθνπήο θαπλίζκαηνο) 

ε επίπεδν Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο θξνληίδαο, ππάξρεη έιιεηςε 

πλεπκνλνινγηθώλ θιηλώλ, εηδηθώλ ηαηξείσλ, θιηλώλ αλαπλεπζηηθήο απνθαηάζηαζεο 

θαη θιηλώλ αλαπλεπζηηθώλ ΜΑΦ ζηε ρώξα, κε εληνλόηεξν πξόβιεκα ζηελ 

πεξηθέξεηα θαη γεσγξαθηθά αλνξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ ππαξρνπζώλ θιηλώλ ζηελ 

Αηηηθή θαη ησλ πλεπκνλνιόγσλ αλά ηε ρώξα. 

 

Δπείγονηα εξυηεπικά ιαηπεία και ενδονοζοκομειακή νοζηλεία 

Μεγάιν θαη ζεκαληηθό πξόβιεκα πθίζηαηαη από ηελ έιιεηςε νξγαλσκέλεο 

δηαρείξηζεο ησλ αζζελώλ κε ηελ άθημή ηνπο ζην λνζνθνκείν: 

ε θαλέλα λνζνθνκείν ηεο ρώξαο δελ ππάξρεη νξγαλσκέλν πξσηόθνιιν δηαρείξηζεο 

θαη αληηκεηώπηζεο ησλ αζζελώλ ζηα επείγνληα εμσηεξηθά ηαηξεία θαηά ηελ εκέξα 

ηεο εθεκεξίαο. 

Οη αζζελείο θαηαθζάλνπλ κε ην ΔΚΑΒ ή ηδησηηθά κέζα ζηα ΣΔΠ θαη αλάινγα κε ην 

λνζνθνκείν λνζειεύνληαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο ζε παζνινγηθά ηκήκαηα 

Κάπνηα λνζνθνκεία ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο δηαζέηνπλ επαξθώο 

αλεπηπγκέλα θαη ζηειερσκέλα πλεπκνλνινγηθά ηκήκαηα γηα ηε λνζειεία ησλ 

αζζελώλ κε ΥΑΠ (κε αλνξζνινγηθή όκσο θαηαλνκή ησλ θιηλώλ, θπξίσο ζηελ 1ε 

ΤΠΔ Αηηηθήο), ελώ παξνπζηάδνληαη κεγάιεο ειιείςεηο ζε θάπνηεο ΤΠΔ ( 4ε ΤΠΔ) . 

Σν πξόβιεκα επηηείλεηαη από ηελ έιιεηςε θεληξηθήο νξγάλσζεο, νξγαλσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ΠΦΤ θαη δηθηύνπ γηα ηε ΥΑΠ, θαζώο θαη ζπληνληζκνύ κεηαμύ ησλ 

θνξέσλ παξνρήο θξνληίδαο πγείαο, ώζηε κόλν νη αζζελείο πνπ έρνπλ αλάγθε 

εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο λα απεπζύλνληαη ζηα ιίγα ππάξρνληα θέληξα κε 

εμεηδίθεπζε ζηε ΥΑΠ. 

 

Νοζηλεία ζε ειδικέρ μονάδερ αναπνεςζηικήρ αποκαηάζηαζηρ (ΜΑΑ) 

Οη ππάξρνπζεο εμεηδηθεπκέλεο Μνλάδεο θαη Κέληξα Αλαπλεπζηηθήο Απνθαηάζηαζεο 

ζηε ρώξα είλαη ειάρηζηα. ύκθσλα κε ζηνηρεία από ην Ίδξπκα ‘Θώξαμ’, ππάξρεη έλα 

Κέληξν Αλαπλεπζηηθήο Απνθαηάζηαζεο ζηελ Αηηηθή, ελώ από ηα ζηνηρεία ησλ ΤΠΔ 

αλαθέξεηαη κία Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Απνθαηάζηαζεο ζηε Θεζζαινλίθε. 

Δηδηθόηεξα, νη δνκέο απηέο: 
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Έρνπλ αλαπηπρζεί ζε πλεπκνλνινγηθέο θιηληθέο από πξνζσπηθέο ελέξγεηεο ηαηξώλ 

θαη όρη από θάπνηα θεληξηθή ή θαη πεξηθεξεηαθή λνζνθνκεηαθή ζπληνληζκέλε 

πξόηαζε. Οπζηαζηηθά δελ ππάξρνπλ ζηνπο νξγαληζκνύο ησλ λνζνθνκείσλ, 

ιεηηνπξγνύλ πιεκκειώο κε έιιεηςε λνζειεπηηθνύ θπξίσο πξνζσπηθνύ. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζηειέρσζή ηνπο, νη δνκέο γηα ηε ΥΑΠ (ΚΑΑ, ΜΑΑ θαη εμσηεξηθά 

πλεπκνλνινγηθά ηαηξεία) έρνπλ αλάγθε θπξίσο λνζειεπηώλ, θπζηθνζεξαπεπηώλ, 

ςπρνιόγσλ, θιπ, πνπ ζηηο ππάξρνπζεο ειιεληθέο κνλάδεο ν αξηζκόο ηνπο είλαη πνιύ 

πεξηνξηζκέλνο. 

ηα κεγάια ηδησηηθά λνζνθνκεία έρνπλ αλαπηπρζεί εμεηδηθεπκέλα δηαβεηνινγηθά 

ηαηξεία θαη ζε ιίγα εηδηθέο κνλάδεο αληηκεηώπηζεο αζζελώλ κε Γ θαη νη αζζελείο 

λνζειεύνληαη ζπλήζσο ζηα παζνινγηθά ηκήκαηα. 

 

Νοζηλεία ζε Πνεςμονολογικά ή Παθολογικά Σμήμαηα 

Οη αζζελείο κε ΥΑΠ λνζειεύνληαη ζπλήζσο ζε πλεπκνλνινγηθά ηκήκαηα θαη ζπρλά 

ζε παζνινγηθά ηκήκαηα ζηα λνζνθνκεία πνπ δελ δηαζέηνπλ πλεπκνλνινγηθά 

ηκήκαηα. 

πσο πξνθύπηεη από ηελ απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηηο ΤΠΔ ηεο 

ρώξαο αξθεηά λνζνθνκεία ηεο ρώξαο δηαζέηνπλ ήδε ηελ απαηηνύκελε ππνδνκή 

(πλεπκνλνινγηθά ηκήκαηα, παζνινγηθά ηκήκαηα, αηκαηνινγηθά ηκήκαηα, 

πλεπκνλνινγηθά ηαηξεία, εηδηθεπκέλνπο πλεπκνλνιόγνπο, άιιεο απαηηνύκελεο 

ηαηξηθέο εηδηθόηεηεο, θιπ), ε νπνία όκσο απαηηείηαη λα ζπλδπαζηεί κε 

ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό πνπ δηαζέηεη εμεηδίθεπζε ζηελ αληηκεηώπηζε αζζελώλ 

κε ΥΑΠ, ώζηε νη παξερόκελεο ππεξεζίεο λα είλαη επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθέο. 

 

Παπακολούθηζη ζηα Πνεςμονολογικά Ιαηπεία - Ιαηπεία ΠΦΤ-Αποκαηάζηαζη 

Οη αζζελείο κε ΥΑΠ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ηε βαξύηεηα 

ηεο λόζνπ θαη ηελ αλάγθε αληηκεηώπηζήο ηεο από ηαηξνύο πξσηνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο. ήκεξα απεπζύλνληαη ζηα Πλεπκνλνινγηθά Ηαηξεία ησλ 

λνζνθνκείσλ αζζελείο πνπ ζα έπξεπε θαη ζα κπνξνύζαλ θάιιηζηα λα 

παξαθνινπζνύληαη από παζνιόγνπο ή θαη γεληθνύο ηαηξνύο θαη όρη από 

εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθό πξνζσπηθό. Απηό ζα έδηλε ηε δπλαηόηεηα γηα ζπρλόηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθόηεξε παξαθνινύζεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ αζζελώλ κε 

πξνρσξεκέλε ΥΑΠ θαη ηα ελ γέλεη ‘δύζθνια πεξηζηαηηθά’. 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, θαίλεηαη λα ππάξρνπλ πλεπκνλνινγηθά ηκήκαηα ζε αξθεηά 

λνζνθνκεία ηεο ρώξαο, ηα νπνία όκσο δελ επαξθνύλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ 
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πιεζπζκνύ ή ππνιεηηνπξγνύλ ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ. ε επίπεδν ΠΦΤ, ζηάδην 

θξίζηκν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε θαη ηελ πξόιεςε ησλ παξνμύλζεσλ 

ηεο ΥΑΠ, δελ ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο θαη ιεηηνπξγηθά δηαζπλδεόκελεο δνκέο γηα ηελ 

ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ κε ΥΑΠ. (Παλαλνπδάθε-Μπξνθνιάθε,  2006)
 

 

6.3 ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ 

 

Πποαγυγή ηηρ ςγείαρ  

 

Ζ απνθπγή ηνπ θαπλίζκαηνο-απνθπγή έλαξμεο ή δηαθνπή ηνπ- απνηειεί ην θαιύηεξν 

κέηξν γηα ηελ πξόιεςε ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο. Αθόκε θαη ζε 

ήδε εγθαηεζηεκέλε ΥΑΠ, ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο βειηηώλεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

πλεπκόλσλ θαη παξαηείλεη ηελ επηβίσζε. Δλεκεξώζηε ηνπο αζζελείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ ηεο πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, γηα 

θηλδύλνπο από ην θάπληζκα. 

 

Δκηίμηζη 

Ζ εζηηαζκέλε εθηίκεζε αζζελνύο κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα 

πεξηιακβάλεη:  

 Ηζηνξηθό πγείαο: ηξέρνληα ζπκπηώκαηα, όπσο ν βήραο, παξαγσγή πηπέισλ, 

δύζπλνηα, ειαηησκέλε αλνρή ζηελ άζθεζε ζπρλόηεηα αλαπλεπζηηθώλ 

ινηκώμεσλ θαη ηειεπηαίν επεηζόδην ινίκσμεο πξνεγεζείζα δηάγλσζε 

πλεπκνληθνύ εκθπζήκαηνο, ρξόληαο βξνγρίηηδαο ή άζζκαηνο, ηξέρνπζα 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ηζηνξηθό θαπλίζκαηνο (παθέηα-έηε = παθέηα/εκέξα ρ 

έηε θαπλίζκαηνο), ηζηνξηθό παζεηηθνύ θαπλίζκαηνο, έθζεζε ζε 

επαγγεικαηηθνύο θαη άιινπο ξύπνπο. 
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 Φπζηθή εμέηαζε: γεληθή εκθάληζε, αλαινγία βάξνπο πξνο ύςνο, επίπεδν 

ζπλείδεζεο δσηηθά ζεκεία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζώκαηνο 

ρξνηά θαη ζεξκνθξαζία δέξκαηνο πξνζζνπίζζηα θαη πιάγηα δηάκεηξνο ζώξαθα 

ρξεζηκνπνίεζε επηθνπξηθώλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ, αλάζπαζε πηεξπγίσλ ηεο 

ξηλόο ή αλαπλνή κε πξνηεηακέλα ρείιε εθπηπμή ζώξαθα θαη δηαθξάγκαηνο 

επηθξνπζηηθόο ήρνο αλαπλεπζηηθό ςηζύξηζκα ζε όιε ηελ έθηαζε ησλ 

πλεπκνληθώλ πεδίσλ θιέβεο ηξαρήινπ ώζε θνξπθήο θαη θαξδηαθνί ηόλνη 

πεξηθεξηθέο ζθύμεηο, νηδήκαηα. 

 

 

 

Νοζηλεςηικέρ Γιαγνώζειρ και Παπεμβάζειρ 

 

  Οη αζζελείο κε ΥΑΠ, είηε λνζειεπόκελνη ζην λνζνθνκείν ή αληηκεησπηδόκελνη ζε 

εμσλνζνθνκεηαθή βάζε, έρνπλ πνιιαπιέο λνζειεπηηθέο αλάγθεο. Λόγσ ηεο 

απνθξαθηηθήο θύζεο ηεο λόζνπ, ε εμαζθάιηζε ηεο βαηόηεηαο ησλ αεξνθόξσλ νδώλ 

έρεη πςειή πξνηεξαηόηεηα. Οη δηαηαξαρέο ηεο ζξέςεο είλαη ζπρλέο, ηδίσο όηαλ 

πξνεμάξρεη ην εκθύζεκα. Δπεηδή ην ρξόλην απηό λόζεκα επεξεάδεη όια ζρεδόλ ηα 

ιεηηνπξγηθά κνληέια πγείαο, ηα ςπρνθνηλσληθά δεηήκαηα ζα πξέπεη επίζεο λα 

ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκό λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 

 

Αναποηελεζμαηικόρ Καθαπιζμόρ ηυν Αεπαγυγών 

 

Σόζν ε ρξόληα βξνγρίηηδα όζν θαη ην εκθύζεκα επεξεάδνπλ ηελ ηθαλόηεηα 

δηαηήξεζεο ηεο βαηόηεηαο ησλ αεξνθόξσλ νδώλ. ηελ ρξόληα βξνγρίηηδα παξάγεηαη 

κεγάιε πνζόηεηα παρύξξεπζηεο, θνιιώδνπο βιέλλαο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ θξνζζώλ 

είλαη δηαηαξαγκέλε, γεγνλόο ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ απνβνιή ηεο βιέλλαο από ηηο 

αεξνθόξνπο νδνύο. Ζ απώιεηα ζηεξηθηηθνύ ηζηνύ ιόγσ ηνπ εκθπζήκαηνο απμάλεη 

ηνλ θίλδπλν ζύκπησζεο ησλ αεξνθόξσλ νδώλ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ν αέξαο 

παγηδεύεηαη ζηελ πεξηθέξεηα θαη ππάξρεη ιηγόηεξν νμπγόλν ζηηο θπςειίδεο δηαζέζηκν 

γηα δηάρπζε. Οη θπζηνινγηθνί κεραληζκνί άκπλαο ηεο αλαπλνήο δηαηαξάζζνληαη, θαη 

νη απνθξαγκέλνη από βύζκαηα βιέλλαο αεξνθόξνη νδνί απνηεινύλ ηδεώδεο 

πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε κηθξνβίσλ. Ζ ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 

δηαηαξάζζεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ θάζαξζε ησλ αεξνθόξσλ νδώλ θαη απνηειεί 

ζπρλό αίηην παξόμπλζεο. 
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 Δθηηκάηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θάζε 1 έσο 2 ώξεο ή αλάινγα κε 

ηηο ελδείμεηο. Δθηηκάηε ηε ζπρλόηεηα θαη ηνλ ηύπν ηεο αλαπλνήο ην βήρα θαη 

ηα απνβαιιόκελα εθθξίκαηα (ρξνηά, πνζόηεηα, ζύζηαζε θαη νζκή) ην 

αλαπλεπζηηθό ςηζύξηζκα, θαζώο θαη γηα ηελ παξνπζία πξόζζεησλ ήρσλ. Ζ 

ζπρλή εθηίκεζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηεο αληαπόθξηζεο ζηε ζεξαπεία. Οη 

πξόζζεηνη ήρνη ζα πξέπεη λα κεηώλνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. Ζ 

εμαζζέλεζε ή ε απνπζία ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ςηζπξίζκαηνο κπνξεί λα 

ππνδειώλεη επηδείλσζε ηεο απόθξαμεο ησλ αεξνθόξσλ νδώλ θαη πηζαλή 

αηειεθηαζία. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Αλαθέξαηε ακέζσο ηπρόλ κεηαβνιέο ηνπ θνξεζκνύ ζε νμπγόλν, 

ηεο ρξνηάο ηνπ δέξκαηνο ή ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο ηνπ αζζελνύο. Ζ κείσζε ηνπ 

αξηεξηαθνύ θνξεζκνύ, ε επηηεηλόκελε θπάλσζε ή ε κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ 

ζπλείδεζεο ππνδειώλνπλ ππνμαηκία, πηζαλώο ζρεηηδόκελε κε ηελ απόθξαμε ησλ 

αεξνθόξσλ νδώλ. 

 

 Παξαθνινπζείηε ηα αέξηα ηνπ αξηεξηαθνύ αίκαηνο (ΑΑΑ). Ζ επεηδήλσζε ηεο 

ππνμαηκίαο, ηεο ππεξθαπλίαο θαη ηεο αλαπλεπζηηθήο νμέσζεο κπνξεί λα 

ππνδειώλνπλ επίηαζε ηεο απόθξαμεο ησλ αεξνθόξσλ. 

Επγίδεηε ηνλ αζζελή θάζε κέξα, παξαθνινπζείηε ηα πξνζιακβαλόκελα θαη ηα 

απνβαιιόκελα πγξά θαη εθηηκάηε ηνπο βιελλνγόλνπο θαη ηε ζπαξγή ηνπ δέξκαηνο. Ζ 

αθπδάησζε θαζηζηά ηα βξνγρηθά εθθξίκαηα πην παρύξξεπζηα θαη θνιιώδε, 

δπζραηξέλνληαο ηελ απόρξεκςε ηνπο. Από ηελ άιιε ε ππεξθόξησζε κε πγξά κπνξεί 

επίζεο λα επηβαξύλεη ηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία. 

 Δλζαξξύλεηε ηελ πξόζιεςε ηνπιάρηζηνλ 2.000 έσο 2.500 mL ηελ εκέξα, 

εθηόο εάλ απηό αληελδεηθλύεηαη. Ζ επαξθήο πξόζιεςε πγξώλ βνεζάεη λα 

παξακείλνπλ ιεπηόξξεπζηα ηα βξνγρηθά εθθξίκαηα. 

 Σνπνζεηήζηε ηνλ αζζελή ζε ζέζε Fowler, πςειή-Fowler ή νξζόπλνηαο. 

Δλζαξξύλεηε ηελ θηλεηνπνίεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ αζζελνύο ζην 

βαζκό πνπ επηηξέπνπλ νη αληνρέο ηνπ. Οη θαζηζηέο απηέο ζέζεηο βειηηώλνπλ 

ηνλ αεξηζκό θαη κεηώλνπλ ην έξγν ηεο αλαπλνήο. Ζ δξαζηεξηόηεηα βνεζάεη 

ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εθθξηκάησλ θαη εκπνδίδεη ηελ ιίκλαζή ηνπο. 

 Βνεζάηε ηνλ αζζελή λα βήρεη θαη λα παίξλεη βαζηέο αλαπλνέο ηνπιάρηζηνλ 

θάζε 2 ώξεο, γηα όζν δηάζηεκα δελ θνηκάηαη. ηαλ πξόθεηηαη λα βήμεη, 
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ηνπνζεηήζηε ηνλ ζε θαζηζηή ζέζε κε θιίζε πξνο ηα εκπξόο. Ζ θαζηζηή ζέζε 

δηεπθνιύλεη ηελ έθπηπμε ηνπ ζώξαθα, απμάλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

ηνπ βήρα θαη κεηώλνληαο ην απαηηνύκελν έξγν. 

 Φξνληίζηε λα έρεη ν αζζελήο θνληά ηνπ ραξηνκάληηια θαη ραξηνζαθνύια γηα 

λα βάδεη κέζα ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ραξηνκάληεια. Απηό ην ζεκαληηθό κέηξν 

ειέγρνπ ηεο ινίκσμεο κεηώλεη ηε δηαζπνξά ησλ παζνγόλσλ κηθξνβίσλ ζε 

άιινπο αλζξώπνπο. 

 Παξαπέκςηε ηνλ αζζελή ζε θπζηνζεξαπεπηή ηνπ αλαπλεπζηηθνύ γηα 

επίθξνπζε ηνπ ζώξαθα θαη παξνρέηεπζε ζέζεο, αλαιόγσο ησλ αλαγθώλ. Ζ 

επίθξνπζε βνεζάεη ζηε ραιάξσζε ησλ εθθξηκάησλ ησλ αεξνθόξσλ νδώλ. Ζ 

παξνρέηεπζε κε ηε ιήςε θαηαιιήισλ ζηάζεσλ δηεπθνιύλεη ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ εθθξηκάησλ. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ. Γηελεξγήζηε αλαιόγσο ησλ αλαγθώλ, ελδνηξαρεηαθή, ζηνκαηηθή ή 

ξηλνθαξπγγηθή αλαξξόθεζε. Ζ αλαξξόθεζε κπνξεί λα θαηαζηεί αλαγθαία γηα ηε 

δηέγεξζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνύ ηνπ βήρα θαη ηελ απνβνιή ησλ εθθξηκάησλ. 

 Φξνληίζηε λα κεζνιαβνύλ πεξίνδνη αλάπαπζεο κεηαμύ ησλ ζεξαπεηώλ θαη 

ησλ εμεηάζεσλ. Ο αζζελήο κε ΥΑΠ θνπξάδεηαη εύθνια ε επαξθήο αλάπαπζε 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε ηεο θόπσζεο. 

 Υνξεγήζηε ηα απνρξεκπηηθά θαη ηα βξνγρνδηαζηαιηηθά θάξκαθα ζύκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο. πληνλίζηε ρξνληθά ηε ρνξήγεζε ηνπο κε ηελ αλαπλεπζηηθή 

θπζηθνζεξαπεία. Ζ ρξεζηκνπνίεζε απνρξεκπηηθώλ θαη βξνγρνδηαζηαιηηθώλ 

πξηλ από ην βήμηκν ηελ επίθξνπζε θαη ηελ παξνρέηεπζε κε ηε ιήςε 

θαηαιιήισλ ζηάζεσλ απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο θάζαξζεο ησλ 

αεξνθόξσλ νδώλ. 

 Υνξεγήζηε ζπκπιήξσκα νμπγόλνπ, ζύκθσλα κε ηεο νδεγίεο. Σν 

ζπκπιεξσκαηηθό νμπγόλν βνεζάεη ζηε δηαηήξεζε ηεο νμπγόλσζεο ηνπ 

αίκαηνο θαη ησλ ηζηώλ. 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ Να βξίζθεζηε ζε εηνηκόηεηα γηα ην ελδερόκελν αλάγθεο γηα 

δηαζσιήλσζε θαη κεραληθό αεξηζκό ζε πεξίπησζε επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ. Ζ αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα απνηειεί πηζαλή επηπινθή ηεο 

παξόμπλζεο ηεο ΥΑΠ θαη απαηηεί άκεζε παξέκβαζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο. 
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Γιαηαπασέρ ηηρ Θπέτηρ: Ανεπαπκήρ κάλςτη ηυν αναγκών ηος οπγανιζμού. ηε 

πξνρσξεκέλε ΥΑΠ αθόκα θαη ε ειάρηζηε δξαζηεξηόηεηα, όπσο ε ιήςε ηξνθήο, 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη θόπσζε θαη δύζπλνηα. Ο αζζελήο αδπλαηεί λα νινθιεξώζεη 

έλα πιήξεο γεύκα ρσξίο λα κεζνιαβήζεη αλάπαπζε. Παξάιιεια, ην απμεκέλν έξγν 

ηεο αλαπλνήο απμάλεη ηηο κεηαβνιηθέο θαη ζεξκηδηθέο απαηηήζεηο. Ο αζζελήο κπνξεί 

λα παξνπζηάζεη θαρεμία. Ζ θαθή ζξέςε δηαηαξξάζεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ 

αλνζνινγηθή ιεηηνπξγία θαη απμάλεη ηνλ θίλδπλν επηπινθώλ από ινηκώμεηο. 

 Δθηηκήζηε ηελ θαηάζηαζε ζξέςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ δηαηηεηηθνύ 

ηζηνξηθνύ, ηεο αλαινγίαο ηνπ βάξνπο κε ην ύςνο. Δίλαη ζεκαληηθό λα θάλεηε 

ηε δηάθξηζε κεηαμύ ηεο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ ζσκαηόηππνπ ηνπ 

αηόκνπ, πξνηνύ απνθαλζείηε όηη ππάξρεη θάπνηα δηαηαξαρή ηεο ζξέςεο. 

 Παξαηεξήζηε θαη θαηαγξάςηε ηελ πξόζιεςε ηξνθήο, ζεκεηώλνληαο ην είδνο, 

ηελ πνζόηεηα θαη ζεξκηδηθό πεξηερόκελν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνύλ λα 

βνεζήζνπλ ζηε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκάησλ ηξνθήο εάλ ρξεηάδεηαη. 

 Παξαθνινπζείηε ηε εξγαζηεξηαθή εηθόλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  ηεο ηηκήο 

ηεο ιεπθσκαηίλεο ηνπ νξνύ θαη ησλ ειεθηξνιπηώλ. Οη ηηκέο απηέο παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επάξθεηα ηεο δηαηξνθηθήο πξόζιεςεο θαη ηδηαηηέξσο 

ησλ πξσηεηλώλ. 

 πλεξγαζζείηε κε δηαηηνιόγν γηα ην ζρεδηαζκό ησλ γεπκάησλ θαη ηεο 

παξνρήο δηαηηεηηθώλ ζπκπιεξσκάησλ ώζηε λα θαιύπηνληαη νη ζεξκηδηθέο 

αλάγθεο ηνπ αζζελνύο. Δίλαη πηζαλόλ λα ρξεηαζζνύλ ζπκππθλσκέλεο ηξνθέο 

πςειήο ελεξγεηαθήο αμίαο γηα ηε δηαηήξεζε επαξθνύο ζεξκηδηθήο πξόζιεςεο 

ρσξίο ππεξβνιηθή θόπσζε. ζπληζηάηαη δίαηηα πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε 

πξσηεΐλεο θαη ιίπε, ρσξίο πνιινύο πδαηάλζξαθεο , γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηεο παξαγσγήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ην κεηαβνιηζκό ηνπο. 

 Φξνληίζηε λα παίξλεη ν αζζελήο ζπρλά, κηθξά γεύκαηα κεηαμύ ησλ θπξίσλ 

γεπκάησλ. Σα ζπρλά, κηθξά, γεύκαηα βνεζνύλ ζηε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθήο 

ζεξκηδηθήο πξόζιεςεο θαη κεηώλνπλ ηελ θόπσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιήςε 

ηξνθήο.. 

 Σνπνζεηήζηε ηνλ αζζελή ζε θαζηζηή, ή ζε πςειή ζέζε fowler όηαλ 

γεπκαηίδεη. Οη ζέζεηο απηέο δηεπθνιύλνπλ ηελ έθπηπμε ησλ πλεπκόλσλ θαη 

κεηώλνπλ ηε δύζπλνηα. 

 Βνεζήζηε ηνλ αζζελή ζηελ επηινγή ηξνθώλ πνπ πξνηηκά. Δλζαξξύλεηε ηνπο 

ζπγγελήο λα ηνπ θέξνπλ ηξνθή από ην ζπίηη, εθόζνλ επηηξέπεηαη. Ζ 

πξνζθνξά ηξνθώλ ηεο αξεζθείαο ηνπ ελζαξξύλεη ηελ θαηαλάισζή ηνπο.  
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 Φξνληίζηε λα ππάξρνπλ κηθξνγεύκαηα θνληά ζηνλ αζζελή. Σα κηθξνγεύκαηα 

απηά πξνζθέξνπλ πξόζζεηεο ζεξκίδεο. 

 Φξνληίζηε γηα ηελ πγηεηλή ηνπ ζηόκαηνο ηνπ αζζελνύο πξηλ από ηα γεύκαηα. 

Ζ θξνληίδα απηή βνεζάεη λα αλνίμεη ε όξεμε. 

 Δάλ ν αζζελήο δπζθνιεύεηε λα ιάβεη ηξνθή από ην ζηόκα ζπκβνπιεπζείηε 

ηνλ ηαηξό γηα πηζαλή ρνξήγεζε εληεξηθήο ή παξεληεξηθήο δηαηξνθήο. Ζ 

δηαηήξεζε ηεο πξόζιεςεο ζεξκίδσλ θαη ζξεπηηθώλ νπζηώλ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ πξόιεςε ηνπ κεηαβνιηζκνύ. 

 

Αποηελεζμαηική ανηιμεηώπιζη ηηρ καηάζηαζηρ από ηην οικογένεια. 

Σα ρξόληα λνζήκαηα επεξεάδνπλ νιόθιεξε ηελ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο. Οη ξόινη θαη 

νη ζρέζεηο αιιάδνπλ πξόζζεηεο απαηηήζεηο βαξαίλνπλ ηελ νηθνγέλεηα. Σα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο κπνξεί λα θαηεγνξήζνπλ ηνλ αζζελή όηη πξνθάιεζε ηελ αζζέλεηά ηνπ ή 

λα έρνπλ ζρεκαηίζεη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο γη απηήλ αξλνύκελα αθόκε θαη ηελ 

ύπαξμή ηεο. Δλδέρεηαη λα αξλεζνύλ λα βνεζήζνπλ ή λα ζπκκεηάζρνπλζηε θξνληίδα. 

Ο αζζελήο ελδέρεηαη λα αηζζάλεηαη αβνήζεηνο, λα ηεξεί ζηάζε εμάξηεζεο ή λα 

επηδεηθλύεη ζπκό, ερζξόηεηα, ή επηζεηηθόηεηα  

 Δθηηκήζηε ηελ επίδξαζε ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ αζζελνύο θαη ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ. Ζ εθηίκεζε απηή βνεζάεη ζηελ αλαγλώξηζε επηζπκεηώλ θαη δπλεηηθά 

θαηαζηξνθηθώλ ζπκπεξηθνξώλ. 

 Δθηηκήζηε ηελ επίδξαζε ηεο λόζνπ ζηελ νηθνγέλεηα. Ζ εθηίκεζε ησλ 

ελδννηθνγελεηαθώλ αιιειεπηδξάζεσλ, ξόισλ θαη ζρέζεσλ βνεζάεη ζην 

ζρεδηαζκό ησλ ελδεδεηγκέλσλ παξεκβάζεσλ. 

 Βνεζήζηε ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ λα εληνπίζνπλ πεγέο δύλακεο 

πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Ζ εληόπηζε 

πεγώλ δύλακεο από ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ηνπο βνεζάεη λα 

αλαθηήζνπλ κηα αίζζεζε ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο. 

 Δλεκεξώζηε ηελ νηθνγέλεηα ζρεηηθά κε ηε ΥΑΠ. Ζ δηδαζθαιεία βνεζάεη ηελ 

νηθνγέλεηα λα θαηαλόεζε ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνύο. 

 Δλζαξξύλεηε ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αζζελνύο. Απνθύγεηε λα 

θξίλεηε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάζζεθαλ από κέιε ηεο νηθνγέλεηαο σο 

«θαιά» ή «ιαζεκέλα». Δίλαη ζεκαληηθό ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό λα 

παξακέλεη αληηθεηκεληθό ώζηε λα δηαηεξεζεί ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

λνζειεπηή-αζζελνύο. 
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 Βνεζήζηε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο  λα αλαγλσξίζνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη 

ζηάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα παξεκπνδίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία, όπσο 

ην λα ζπλερίδνπλ λα θαπλίδνπλ ζην ζπίηη. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ελδέρεηαη 

λα αγλννύλ ηελ επίδξαζή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηε πξνζπάζεηα ηνπ 

αζζελνύο λα αιιάμεη ηηο ζπλήζεηέο ηνπ θαη λα αληαπεμέιζεη ζηελ αζζέλεηά 

ηνπ. 

 Δλζαξξύλεηαη  ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπ 

αζζελνύο. Απηό ηα βνεζάεη λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ρξήζηκεο γηα ηε 

κεηέπεηηα θξνληίδα ηνπ ζην ζπίηη. 

 Οξγαλώζηε έλα ζπκβνύιην λνζειεπηηθήο θξνληίδαο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

αζζελή, ηεο νηθνγέλεηαο θαη κειώλ ηεο νκάδαο θξνληίδαο πγείαο πνηθίισλ 

εηδηθνηήησλ. Σν επξύ θάζκα γλώζεσλ θαη πξνζεγγίζεσλ βνεζάεη ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία. 

 Δάλ νη δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζαξκνγή 

θαη αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο, ππνζηεξίμηε ηελ πιεπξά ηνπ αζζελνύο, 

ηνλίδνληαο ην δηθαίσκά ηνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη δπζιεηηνπξγηθέο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο δελ είλαη πηζαλό λα αιιάμνπλ απιά θαη κόλν ιόγσ ηνπ 

λνζήκαηνο. Σν λνζειεπηηθό πξνζσπηθό κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαιύηεξα 

ζηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνύο απνδερόκελν ηηο δπζθνιίεο θαηά ηελ επαθή ηνπ 

ηειεπηαίνπ κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. 

 Παξαπέκςηε ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζε νκάδεο ππνζηήξημεο θαη 

πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο πλεπκνλνπαζώλ, όπνπ απηά ππάξρνπλ. Οη 

νκάδεο ππνζηήξημεο θαη ηα δνκεκέλα πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο βνεζνύλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζεο ηεο απνθαηάζηαζεο. 

 Φξνληίζηε γηα ηελ επίζθεςε θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ. Απηό βνεζάεη ηνλ 

αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα 

θξνληίδα θαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο. 

 Παξαπέκςηε ζε ππεξεζίεο ηεο θνηλόηεηαο, όπσο ππεξεζίεο λνζειείαο ζην 

ζπίηη, νηθηαθώλ βνεζώλ ή πξνκήζεηαο έηνηκσλ γεπκάησλ, αλαιόγσο ησλ 

αλαγθώλ. Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ πξόζζεηε 

ππνζηήξημε, όηαλ ηα κέζα θαη νη δπλαηόηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο δελ επαξθνύλ. 
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ύγκποςζή Αποθάζευν : κάπνιζμα 

 

Σν θάπληζκα είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από κία ζπλήζεηα είλαη κηα πξαγκαηηθή 

εμάξηεζε. Ο αζζελήο πνπ πξέπεη <<λα ην θόςεη>> αληηκεησπίδεη κηα ζεκαληηθή 

απώιεηα, όρη απιά ηεο ληθνηίλεο, αιιά επίζεο ελόο ζηνηρείνπ ηνπ ηξόπνπ δσήο ηνπ. 

Αθόκε θαη αλ αληηιακβάλεηαη ελδερνκέλσο ηηο ζπλέπεηεο από ηελ ζπλέρηζε ηνπ 

θαπλίζκαηνο, ε απόθαζε λα εγθαηαιείςεη έλα κέξνο από ηελ δσή ην δελ είλαη 

εύθνιή. Ο θόβνο κπνξεί λα δηαηππσζεί κε δηθαηνινγίεο όπσο <<ζα πάξσ βάξνο>> ή 

<<ηη ζα θάλσ κε ηα ρέξηα κνπ;>> Δθηόο από ηελ θαηάζηξσζε ζρεδίνπ δηαθνπήο, ηελ 

παξνρή πξαθηηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο θαηά ηελ απνηνμίλσζε 

από ηελ ληθνηίλε, ν λνζειεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ππνζηήξημε ζηνλ αζζελή 

θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απόθαζεο λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ νδεγία δηαθνπήο 

ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 Δθηηκήζηε ην επίπεδν γλώζεσλ θαη ηελ θαηαλόεζε από ηνλ αζζελή ησλ 

δηαζέζηκσλ επηινγώλ ηνπ θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηεο θαζεκηάο. Ζ απόθαζε 

δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο αλήθεη ελ ηέιεη ζηνλ ίδην αζζελή. Γηα λα κπνξέζεη 

λα απνθαζίζεη ζσζηά ζα πξέπεη πξώηα λα αληηιεθζεί πιήξσο ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο δηαθνπήο ή ηεο ζπλέρηζεο ηνπ θαπλίζκαηνο. 

 Αλαγλσξίζηε ηηο αλεζπρίεο, ηηο αμίεο θαη ηηο απόςεηο ηνπ αζζελνύο. Αθνύζηε 

ηνλ ρσξίο ζρόιηα. Θα πξέπεη λα απνθύγεηε λα επηβάιιεηαη ζηνλ αζζελή ηε 

δηθή ζαο γλώκε γηα ην θάπληζκα. 

 Γηαζέζηε ρξόλν γηα ηνλ αζζελή. Δλζαξξύλνληαο ηνλ λα εθθξάζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Απηό δείρλεη όηη απνδέρεζηε ην δηθαίσκα ηνπ αζζελνύο λα 

πάξεη κόλνο ηνπ ηελ απόθαζε. 

 Βνεζήζηε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ ελεξγεηώλ ηνπ αζζελνύο γηα ηελ 

δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, πξνζαξκόδνληαο ηηο θαηαιιήισο, αλ ρξεηαζηεί. 

ηαλ ν αζζελήο θαηαζηξώλεη ν ίδηνο ην ζρέδην ηνπ, ληώζεη κεγαιύηεξε 

επζύλε θαη λα ην θέξεη εηο πέξαο. 

 εβαζηείηε ηηο απνθάζεηο θαη ην δηθαίσκα επηινγήο ηνπ αζζελνύο. Ο 

ζεβαζκόο ηνλώλεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αζζελνύο θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα 

αληηκεησπίδεη ηελ θαηάζηαζε. 

 Παξαπέκςηε ζε ζύκβνιν, ςπρνιόγν ή όπνηνλ άιιν εηδηθό, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο. Οη ζύκβνπινη θαη άιινη επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί λα 

βνεζνύλ ζηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνλ αζζελή 

ζηε ιήςε ηεο απόθαζεο.  
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Καη’ οίκυν  θπονηίδα 

πσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ρξόληα λνζήκαηα, ν αζζελήο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ 

έρνπλ ηελ θύξηα επζύλε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ. Ζ δηδαζθαιία είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο βέιηηζηεο θαηάζηαζήο ηεο πγείαο θαη 

ηεο επηβξάδπλζε ηεο εμέιημεο ηεο λόζνπ. Ζ εθπαίδεπζε γηα ηε θξνληίδα ζην ζπίηη 

εζηηάδεηαη ζηελ εθκάζεζε απνηειεζκαηηθώλ ηερληθώλ αλαπλνήο θαη βήρα, ηελ 

πξόιεςε ησλ παξνμύλζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζπζηαζείζαο ζεξαπείαο. 

Οη ηερληθέο ηεο αλαπλνήο κε <<ζνπξσκέλα>> ηα ρείιε θαη ηεο δηαθξαγκαηηθήο 

αλαπλνήο βνεζνύλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο παγίδεπζεο ηνπ αέξα θαη ηεο 

θόπσζεο. Ζ αλαπλνή κε <<ζνπξσκέλα>> ηα ρείιε βνεζάεη ζηε δηαηήξεζε ησλ 

αεξνθόξσλ νδώλ αλνηθηώλ, ζπληεξώληαο γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν ζεηηθέο πηέζεηο 

θαηά ηελ εθπλνή. Γηδάμηε ζηνλ αζζελή: 

  1.Να εηζπλέεη από ην ζηόκα κε θιεηζηό ην ζηόκα  

  2.Να εθπλέεη κε ζνπξσκέλα ρείιε, όπσο όηαλ ζθπξίδεη ή ζβήλεη έλα θεξί, 

παξαηείλνληαο ηελ αλαπλνή ζε ρξόλν δηπιάζην ηεο εηζπλνήο. 

Ζ δηαθξαγκαηηθή ή θνηιηαθή αλαπλνή βνεζάεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο κεγαιύηεξνπο θαη πην απνδνηηθνύο κύεο ηεο αλαπλνήο. 

Γηδάμηε ζηελ αζζελή: 

  1. Να βάδεη ην έλα ρέξη ηνπ ζηελ θνηιηαθή ρώξα θαη ην άιιν ζην ζώξαθα. 

  2.Να εηζπλέεη πξνζπαζώληαο λα κεηαθηλεί κόλν ην ρέξη ηεο θνηιηαθήο ρώξαο, 

ελώ ην ρέξη ζην ζώξαθα λα παξακέλεη αθίλεην. 

  3. Να εθπλέεη αξγά, κε ην ρέξη ηεο θνηιηαθήο ρώξαο λα θηλείηαη πξνο ηα κέζα, 

ελώ ην ρέξη ζηνλ ζώξαθα παξακέλεη αθίλεην. 

Δπαλαιάβεηε απηέο ηηο αζθήζεηο όζν ζπρλά ρξεηάδεηαη, κέρξηο όηνπ νη ηερληθέο 

απηέο ελζσκαησζνύλ ζηε θπζηνινγηθή αλαπλνή. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο βήρα πνπ κπνξνύλ λα απνβνύλ ρξήζηκεο. Γηα ηελ 

ηερληθή ηνπ ειεγρόκελνπ βήρα δηδάμηε ζηνλ αζζελή: 

1. Αθνύ ιάβεη ηε ζπζηαζείζα βξνγρνδηαζηαιηηθή ζεξαπεία λα εηζπλέεη βαζηά 

θαη λα θξαηάεη γηα ιίγν ηελ αλαπλνή ηνπ. 

2. Να βήρεη δύν θνξέο, ηελ πξώηε γηα λα ραιαξώζεη ηε βιέλλα θαη δεύηεξε γηα 

λα βγάιεη ηα εθθξίκαηα. 

3. Να εηζπλέεη θαηόπηλ από ηελ κύηε ώζηε λα απνθεύγεηαη ε επαλαθνξά ηεο 

βιέλλαο ζηνπο πεξηθεξηθνύο αεξαγσγνύο. 
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4. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη από κία πεξίνδν αλάπαπζεο. Ο 

παξαηεηακέλνο βήραο ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη γηα λα πξνιαβέλεηαη ε 

θόπσζε θαη ε ππνμαηκία. 

  Γηα ην βήρα κε «θύζεκα», δηαδάμηε ζηνλ αζζελή: 

1. Να εηζπλέεη ελώ ζα γέξλεη πξνο ηα εκπξόο. 

2. Να εθπλέεη απόηνκα μεθπζώληαο (ξεγράδνληαο) ώζηε λα δηαηεξνύληαη 

αλνηρηέο νη αεξνθόξεο νδνί ελόζσ θηλεηνπνηνύληαη ηα εθθξίκαηα. 

Αθόκα πεξηιάβεηε ηα αθόινπζα ζέκαηα ζηε ζπδήηεζε γηα θξνληίδα ζην ζπίηη: 

 Πξόζιεςε επαξθώλ πγξώλ, ηνπιάρηζηνλ 2 έσο 2,5 ιίηξα πγξώλ 

ηελ εκέξα. 

 Απνθπγή ηεο εηζπλνήο εξεζηζηηθώλ νπζηώλ, όπσο ν θαπλόο ηνπ 

ηζηγάξνπ, είηε σο ελεξγεηηθόο ή σο παζεηηθόο θαπληζηήο, άιιεο 

πήγεο θαπλνύ, ε ζθόλε, νη ςεθαζκνί κε αεξνιύκαηα (spray), ε 

έθζεζε ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, θαζώο θαη ν πνιύ ςπρξό, 

μεξόο αέξαο. 

 Απνθπγή ηεο έθζεζεο ζε ινηκώμεηο, ηδηαηηέξσο ζε ινίκσμε ηνπ 

αλαπλεπζηηθνύ. 

 εκαζία ηνπ πλεπκνληνθνθθηθνύ εκβνιίνπ θαη ηνπ αληηγξηππηθνύ 

εκβνιηαζκνύ θάζε ρξόλν. 

 Σήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο άζθεζεο πνπ ζπλέζηεζε ν ηαηξόο, 

εθπιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη 

δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμύ αλάπαπζεο θαη άζθεζεο. 

 Γηαηήξεζε επαξθνύο ζξέςεο (πρ παίξλνληαο ζπρλά κηθξά γεύκαηα 

θαη ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο γηα επαξθή ζεξκηδηθή θάιπςε). 

 Σξόπνη πεξηνξηζκνύ ηεο πξόιεςεο λαηξίνπ, εθόζνλ ελδείθλπηαη. 

 Σξόπνη αλαγλώξηζεο ησλ πξώηκσλ ζεκείσλ ινίκσμεο ή 

παξόμπλζε ηεο ρξόληαο βξνγρίηηδαο θαη ζεκαζία ηεο αλαδήηεζεο 

ηαηξηθήο βνήζεηαο γηα ηα αθόινπζα: πύξεηνο, αύμεζε παξαγσγήο 

πηπέισλ, ππώδε (πξαζηλσπά ή θίηξηλα) θιέγκαηα, ινίκσμε ησλ 

αλώηεξσλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ, επίηαζε ηεο δύζπλνηαο, κεησκέλε 

αληνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ή αλνξεμία, αύμεζε αλαγθώλ ζε 

νμπγόλν. 

 Δπεμήγεζε ηεο ρνξεγνύκελεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζθνπνύ ηνπο, ηεο ζσζηήο ηνπο ρξήζεο 

θαη ησλ αλακελόκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 



 77 

 Απνθπγή ηεο ιήςεο θαξκάθσλ, ρσξίο λα ζπλελλνεζεί κε ηνλ 

ηαηξό ηνπ. 

 Δπεμήγεζε θαη ησλ ππόινηπσλ ζπζηαζεηζώλ ζεξαπεηώλ, όπσο ε 

ρξεζηκνπνίεζε νμπγόλνπ ζην ζπίηη, ε επίθξνπζε, ε παξνρέηεπζε 

εθθξηκάησλ κε ηε ιήςε θαηαιιήισλ ζηάζεσλ θαη ε ζεξαπεία κε 

λεθεινπνηεηή. 

 Σξόπνο ρξήζεο, θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο εηδηθώλ ζπζθεπώλ 

πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηεί ζην ζπίηη. 

 εκαζία λα θνξάεη ζην ρέξη ηαπηόηεηα θαη λα θέξεη ζηελ ηζέπε 

ηνπ θαηάινγν ησλ θαξκάθσλ πνπ παίξλεη γηα ην ελδερόκελν κηαο 

επείγνπζαο θαηάζηαζεο. 

Παξαπέκςηε ηνλ αζζελή ζε ππεξεζίεο θαη’ νίθνλ θξνληίδαο, όπσο θξνληίδα πγείαο, 

βνήζεηα ζην ζπίηη , αλαπλεπζηηθή θπζηθνζεξαπεία, ρνξήγεζε νμπγόλνπ θαη άιιεο 

ππεξεζίεο όπσο έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο. (Παλαλνπδάθε-Μπξνθνιάθε, 2006  ζει:1432-1434) 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

 

 

H Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα, ή αιιηώο ΥΑΠ, όπσο νλνκάδεηαη γηα 

ζπληνκία, δελ απνηειεί κηα λόζν, αιιά κηα νιόθιεξε νκάδα παζήζεσλ, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ρξόληα βξνγρίηηδα, ηελ αζζκαηηθή βξνγρίηηδα θαη ην εκθύζεκα. ια 

απηά πξνθαινύλ βιάβε ζηηο αεξνθόξεο νδνύο θαη ηηο θπςειίδεο ησλ πλεπκόλσλ. 

Δπίζεο, δεκηνπξγνύλ ρξόλην εξεζηζκό ή θιεγκνλή ζην εζσηεξηθό ηνίρσκα ησλ 

βξόγρσλ, πνπ επηδεηλώλεη ηελ θαηάζηαζε, θαζώο νη αεξαγσγνί ζηελεύνπλ, ν αέξαο 

παγηδεύεηαη ζηνπο πλεύκνλεο θαη, ην ρεηξόηεξν, δελ αλαλεώλεηαη. Απηό έρεη ζπλέπεηα 

ηε δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ζσκαηηθήο άζθεζεο, ζην 

αλέβαζκα κηαο αλεθόξαο ή ζθάιαο.Όπνπηνο ν πξσηλόο βήραο«Ο ρξόληνο, επίκνλνο 

βήραο, ηδίσο ν πξσηλόο, δελ πξέπεη λα αθήλεη ηνλ θαπληζηή αδηάθνξν. Κη απηό γηαηί 

ζήκεξα ην 8,4% ησλ αηόκσλ πνπ θαπλίδνπλ ζηε ρώξα καο (500.000 άληξεο θαη 

γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 35 εηώλ) πάζρνπλ από ΥΑΠ, ελώ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

άιιεο 300.000 νη νπνίνη έρνπλ ηε λόζν, αιιά δελ ην γλσξίδνπλ».( πσο επηζεκαίλεη 

ν θ. Κσλζηαληίλνο Γνπξγνπιηάλεο, πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Πλεπκνλνινγηθήο 

Δηαηξείαο θαη πξύηαλεο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο) 

Παξόηη ην θάπληζκα (ελεξγεηηθό θαη παζεηηθό) παξακέλεη ε θύξηα αηηία ηεο λόζνπ, 

επηβαξπληηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΥΑΠ ζπρλά απνηεινύλ θαη ε 

αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, ην ηζηνξηθό ινηκώμεσλ ζηελ παηδηθή ειηθία, ε έθζεζε ζε 

ρεκηθέο νπζίεο ζηνλ επαγγεικαηηθό ρώξν, ε ρξήζε μπιόζνκπαο θ.ά. Σν πξόβιεκα 

είλαη όηη ηα πξώηα δέθα, αθόκα θαη δεθαπέληε, ρξόληα νη ελνριήζεηο ηεο ΥΑΠ κπνξεί 

λα είλαη ήπηεο, κε απνηέιεζκα νη αζζελείο λα κελ αλαδεηνύλ ζεξαπεία. Δπεηδή, όκσο, 

νη βιάβεο πνπ πξνθαιεί ε λόζνο από έλα ζεκείν θαη κεηά είλαη κόληκεο θαη κε 

αλαζηξέςηκεο, ν αζζελήο αξρίδεη λα έρεη ζνβαξά πξνβιήκαηα, πνπ ζπρλά ρξήδνπλ 

λνζειείαο. Γη’ απηό θαη ε έγθαηξε δηάγλσζε παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν. 

εκάδηα πνπ ρηππνύλ ζπλαγεξκό: Bήραο πνπ επηκέλεη θαη θιέγκαηα.πξηγκόο, 

δειαδή αλαπλνή πνπ «ζθπξίδεη. Γύζπλνηα, πνπ επηδεηλώλεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα 

(όηαλ αλεβαίλεηε ζθάιεο ή αλεθόξα, όηαλ ζεθώλεηε θάπνηα βάξε [π.ρ ςώληα], όηαλ 

βαδίδεηε βηαζηηθά)H θαηάζηαζε είλαη αθόκα πην ζνβαξή όηαλ ε δύζπλνηα ζπλνδεύεη 

πην ειαθξηέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ην ληύζηκν, ην πιύζηκν, ην δέζηκν ησλ 

θνξδνληώλ, δηάθνξεο δνπιεηέο κε ηα ρέξηα θ.ιπ 
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Γηα ηε δηάγλσζε ηεο ΥΑΠ (αιιά θαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηεο ζηνπο 

αζζελείο) ππάξρεη κηα πνιύ απιή εμέηαζε ηεο αλαπλνήο: ε ζπηξνκέηξεζε. Ζ εμέηαζε 

απηή δηαξθεί ζπλήζσο ιηγόηεξν από 10 ιεπηά θαη είλαη απιή. Ο αζζελήο παίξλεη 

απιώο κηα βαζηά αλάζα θαη εθπλέεη κε όιε ηνπ ηε δύλακε ζε κηα εηδηθή ζπζθεπή.: 

«Με ηε ζπηξνκέηξεζε κεηξάκε αθελόο ηελ πνζόηεηα (ηνλ όγθν) αέξα πνπ κπνξεί λα 

εθπλεύζεη ν εμεηαδόκελνο θαη αθεηέξνπ ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία εθπλέεηαη ν 

αέξαο από ηνπο πλεύκνλέο ηνπ. Δάλ απηέο νη ηηκέο κεησζνύλ θάησ από θάπνηα όξηα, ν 

πλεπκνλνιόγνο κπνξεί λα δηαγλώζεη ηε ΥΑΠ».( πσο ηνλίδεη ν θαζεγεηήο θ. 

Γνπξγνπιηάλεο) 

ύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο, ην θιεηδί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο ΥΑΠ 

είλαη ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λόζνπ ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα . ηαλ απηό ζπκβεί, ε 

αιιαγή ηνπ ηξόπνπ δσήο (π.ρ. δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο) αιιά θαη ε έγθαηξε 

εηζαγσγή ζηε ζεξαπεία επηθέξνπλ ζηνπο αζζελείο ζεκαληηθά νθέιε. Γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ΥΑΠ ππάξρνπλ ζήκεξα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά θάξκαθα. ε 

γεληθέο γξακκέο ηα θάξκαθα απηά δηαζηέιινπλ ηνπο κπο ησλ βξόγρσλ, ώζηε λα 

ειεπζεξώζνπλ ηελ αλαπλνή, ή δξνπλ κεηώλνληαο ηε θιεγκνλή πνπ ππάξρεη ζηηο 

αεξνθόξεο νδνύο ή ξεπζηνπνηνύλ ηηο παρύξξεπζηεο εθθξίζεηο από ηνπο βξόγρνπο.  

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  αγγλικά 

 

H Chronic Obstructive Pulmonary Disease, or COPD, otherwise called as for short, is 

not a disease, but a whole group of diseases that includes chronic bronchitis, 

asthmatic bronchitis and emphysema. All this causes damage in the airways and 

alveoli of the lungs. Also, creating chronic irritation or inflammation of the inner 

lining of the bronchi, which aggravates the situation, as the airways narrow, the air 

trapped in the lungs and, hell, is not renewed. This has lead to a difficulty in 

breathing, especially during exercise in climbing a steep slope or skalas.Ypoptos the 

morning cough "Chronic, persistent cough, especially the breakfast, should not leave 

the smoker indifferent. That's why today 8.4% of people who smoke in our country 

(500,000 men and women aged over 35 years) suffering from COPD, and there are at 
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least another 300,000 who have the disease but do not know it. "(As said Mr 

Constantine Gourgoulianis, President of the Greek Society of Thoracic and dean of 

the Medical School of the University of Thessaly) 

Although smoking (active and passive) remains the leading cause of disease, 

aggravating factors for the development of COPD often and air pollution, history of 

infections in childhood, exposure to chemicals in the workplace, the use of 

woodstoves Mr. d. The problem is that the first ten, even fifteen years the hassles of 

COPD may be mild, so that patients do not seek treatment. Because, however, the 

damage caused by the disease at some point after it is permanent and irreversible, the 

patient begins to have serious problems, often requiring hospitalization. That's why 

early diagnosis is very important. 

Signs hitting alarm: Cough that persists flegmata.Syrigmos ie breath 'whistles. 

Shortness of breath that gets worse with exertion (climbing stairs or when going 

uphill, when you lift some weights [eg shopping] when you walk hurriedly) H 

situation is even more serious when the breath came lighter activities such as 

dressing, washing, Tying cords different jobs with their hands etc. 

For the diagnosis of COPD (and for monitoring the course of patients) there is a very 

simple test of breathing: spirometry. This examination usually takes less than 10 

minutes and is simple. The patient simply takes a deep breath and exhaling with all 

his strength into a special player. "With spirometry measure both the quantity 

(volume) of air that can be expired the interviewee and the other the speed at which 

the exhaled air from his lungs. If these values fall below certain thresholds, the 

pulmonologist can diagnose COPD. "(As stated by Prof. Gourgoulianis) 

According to experts, the key to effective treatment of COPD is the early diagnosis of 

the disease in its early stages. When this happens, the change in lifestyle (eg smoking 

cessation) and the early introduction in treating patients bring significant benefits. For 

the treatment of COPD and there are now many different drugs. Generally these drugs 

dilate the muscles of the bronchi in order to release the breath, or active in reducing 

inflammation in the airways photo or liquidate the viscous secretions from the 

bronchi 
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