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ΠΑ01 ΠΑ02

ΠΑ03 ΠΑ04

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΓΓΕΙΟΠΟΙΗΤΙΝΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΣΤΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΠΤΥΕΛΑ ΑΣ-
ΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ
Βασιλική Μπέσσα1, Στέλιος Λουκίδης1, Κωνσταντίνος Κωστίκας1, Davina 
Simoes2, Κωνσταντίνα Κοντογιάννη3, Φίλιππος Εμμανουήλ3, Γεώργιος 
Χειλάς4, Βασιλική Δελημπούρα1, Ελένη Τσέλιου1, Σπύρος Παπίρης1, Μάνος 
Αλχανάτης3, Πέτρος Μπακάκος3

1Β’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική ΕΚΠΑ, Αττικό Νοσοκομείο, 2Ίδρυ-
μα Ιατροβιολογικών ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, 3Α’ Πανεπιστημιακή Πνευ-
μονολογική κλινική ΕΚΠΑ, ΝΝΘΑ, 4Ερευνητικό Εργαστήριο ΚΑΑ ΝΝΘΑ, Αθήνα

Εισαγωγή: Στα παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά της ΧΑΠ περιλαμβάνονται 
η αγγειακή αναδιαμόρφωση και η αγγειογένεση. Η αγγειοποιητίνη-1 (Ang-1) 
είναι σημαντικός μεσολαβητής της αγγειογένεσης που διατηρεί την αγγειακή 
ακεραιότητα, ενώ η αγγειοποιητίνη-2 (Ang-2) δρα ως φυσικός της αναστολέας.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν o προσδιορισμός των επιπέδων των 
αγγειοποιητινών στο υπερκείμενο των πτυέλων ασθενών με ΧΑΠ και η συ-
σχέτισή τους με μεσολαβητές και κύτταρα που εμπλέκονται στη διεργασία 
της φλεγμονής και της αγγειακής αναδιαμόρφωσης.
Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 59 ασθενείς με ΧΑΠ, 25 υγιείς 
καπνιστές και 20 υγιείς μη καπνιστές. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής, πρόκληση πτυέλων για προσδιορισμό 
κυτταρικών πληθυσμών και επιπέδων των Ang-1, Ang-2, VEGF, TGFβ1, MMP-
2, LTB4, IL-13, ECP, IL-8, στο υπερκείμενο. Προσδιορίστηκε επίσης ο δείκτης 
αγγειακής διαπερατότητας των αεραγωγών (AVP).
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα της Ang-2 ήταν υψηλότερα σε ασθενείς με 
ΧΑΠ σε σύγκριση με υγιείς καπνιστές και υγιείς μη καπνιστές [διάμεση τιμή, 
25η-75η εκατοστιαία θέση, 267 (147-367) έναντι 112 (67-171) και 96 (90-105) 
pg/ml αντίστοιχα, p<0.001]. Οι ασθενείς με ΧΑΠ είχαν υψηλότερο δείκτη 
AVP. Διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων Ang-2 με 
τον δείκτη AVP, καθώς και με τα επίπεδα VEGF, IL-8 και MMP-2 σε ασθενείς 
με ΧΑΠ, με ισχυρότερη συσχέτιση αυτή με τον VEGF. Επιπρόσθετα, στους 
ασθενείς με ΧΑΠ βρέθηκε σημαντική συσχέτιση των επιπέδων της Ang-1 
με τα ηωσινόφιλα των πτυέλων. Η παρουσία εμφυσήματος στη HRCT δεν 
είχε καμία επίδραση στα επίπεδα των αγγειοποιητινών.
Συμπέρασμα: Οι αγγειοποιητίνες μπορείνα παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παθογένεια της νόσου, ιδιαίτερα σε σχέσηι με την αγγειακή αναδιαμόρφωση.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)
Ανδριάνα Ι. Παπαϊωάννου1, Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας2, Σταματούλα 
Τσικρικά1, Φωτεινή Καρακοντάκη1, Εμμανουήλ Καστανάκης1, Αικατερίνη 
Χανιώτου2, Σπυρίδων Παπίρης3, Βλάσσιος Πολυχρονόπουλος1, 
Κωνσταντίνος Κωστίκας3

1Γ Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Σισμανόγλειο, 2Πνευμονολογική 
Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Φλέμιγκ, 3Β’ Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, Νοσοκομείο “Αττικόν”, Αθήνα

Εισαγωγή: Η κατάθλιψη είναι συχνό συνυπάρχον νόσημα σε ασθενείς με 
ΧΑΠ και επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους.
Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδραση της κατάθλιψης στην έκβαση, τη θνη-
τότητα και τη συχνότητα των παροξύνσεων ασθενών με ΧΑΠ.
Υλικό και Μέθοδος: 230 ασθενείς νοσηλευόμενοι για παρόξυνση ΧΑΠ απά-
ντησαν σε ειδικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης συμπτωμάτων κατάθλιψης 
(Becks Depression Inventory). Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν στην εισαγωγή τους, 
την 3η,10η και 40η ημέρα. Η εκτίμηση περιλάμβανε λειτουργικό έλεγχο ανα-
πνοής, μέτρηση αερίων αίματος και εκτίμηση των συμπτωμάτων με βάση το 
COPD Assessment Test (CAT). Ακολούθησε μηνιαία τηλεφωνική επικοινωνία 
με τους ασθενείς επί ένα έτος στην οποία καταγράφονταν τα συμπτώματα και 
οι νοσηλείες τους. Ασθενείς οι οποίοι λάμβαναν αντικαταθλιπτική αγωγή ή 
έπασχαν από άλλο πνευμονολογικό νόσημα (πλην της ΧΑΠ) αποκλείστηκαν.
Αποτελέσματα: Η διάρκεια νοσηλείας ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς με 
κατάθλιψη σε σχέση με εκείνους χωρίς κατάθλιψη [5 (3, 9) vs. 12 (9,14) ημέρες, 
p<0.001] και σχετιζόταν με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων της κατάθλιψης 
(p<0.001, r=0.695). Οι ασθενείς με κατάθλιψη παρουσίαζαν σοβαρότερη 
νόσο με βάση τον FEV1 και το δείκτη DOSE (60.65±20.70 vs. 40.36±10.70 
p<0.001 και 1.81±1.22 vs. 3.57±1.21 p<0.001 αντίστοιχα), ενώ εμφάνιζαν 
βραδύτερη βελτίωση της δύσπνοιας και του CAT score (p<0.001). Οι ασθενείς 
με κατάθλιψη εμφάνιζαν μεγαλύτερο κίνδυνο για ετήσια θνητότητα (HR: 7.605 
95%CI: 2.891-20.006 p<0.001), παροξύνσεις (HR: 6.060 95%CI: 4.013-9.014 
p<0.001) και σοβαρές παροξύνσεις (HR: 6.060 95%CI: 4.013-9.014 p<0.001).
Συμπεράσματα: Η συνυπάρχουσα κατάθλιψη αποτελεί ανεξάρτητο αρνητικό 
προγνωστικό δείκτη έκβασης σε ασθενείς με ΧΑΠ.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣ-
ΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΑΠ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Σύλβια Ντουμίτρου, Μαρία Χαρικιοπούλου, Ελπίδα Θεοδωρακοπούλου, 
Κωνσταντίνος Βελέντζας, Μάρθα Ανδρίτσου, Ζαφείρης Σαρδελής, 
Αλεξάνδρα Χροναίου, Επαμεινώνδας Κοσμάς 
3η Πνευμονολογική Κλινική & Κέντρο Πνευμονικής Αποκατάστασης, ΝΝΘΑ Σω-
τηρία, Αθήνα

Εισαγωγή: Έχει αποδειχθεί ότι η πλήρης συμμόρφωση στην εισπνεόμενη 
φαρμακοθεραπεία σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο γιά νοσηλεία και θάνατο 
(Vestbo J., Thorax 2009).
Σκοπός: Η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης της ετήσιας συχνότητας νοσηλειών 
και θανάτων με την συμμόρφωση στη συνολική θεραπεία των ασθενών με ΧΑΠ.
Υλικό: 208 ασθενείς 63±8 ετών με ΧΑΠ οι οποίοι ολοκλήρωσαν ένα τρίμηνο 
πρόγραμμα αποκατάστασης. 
Μέθοδος: Οι ασθενείς έλαβαν οδηγίες να ακολουθήσουν 4-5 θεραπευτικές 
στρατηγικές (διακοπή καπνίσματος, αντιγριπικός εμβολιασμός, εισπνεόμενη 
φαρμακοθεραπεία, αποκατάσταση, οξυγονοθεραπεία επί χρόνιας αναπνευστικής 
ανεπάρκειας). Το επίπεδο της συμμόρφωσης αξιολογήθηκε με τα επίπεδα καρβο-
ξυαιμοσφαιρίνης, με την δήλωση ασθενούς και οικείων, με την συνταγογράφηση 
στο βιβλιάριο υγείας και με την συμμετοχή στην αποκατάσταση (συνεδρίες < ή 
≥ 15). Γιά τον επόμενο χρόνο και σε μηνιαία βάση υπήρχε τηλεφωνική επαφή με 
τους ασθενείς προκειμένου να καταγραφούν νοσηλείες και θάνατοι. 
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε 3 ομάδες: τους πλήρως συμ-
μορφούμενους στο σύνολο της θεραπείας, τους μερικώς συμμορφούμενους 
που απέτυχαν να συμμορφωθούν σε 1-2 θεραπευτικές στρατηγικές και τους 
καθόλου συμμορφούμενους που δεν συμμορφώθηκαν σε ≥3 θεραπείες, με τα 
εξής αποτελέσματα:
Ομάδα Αριθμός (%) Στάδιο ΙΙ-ΙΙΙ-IV Νοσηλείες/έτος Θάνατοι/έτος
Πλήρως συμμορφ. 95 (46%) 38%-52%-10% 0.71±0.11 2 (2.1%)
Μερικώς συμμορφ. 92 (44%) 37%-55%-8% 1.24±0.15♥ 6 (6.5%)♥
Καθόλου συμμορφ 21 (10%) 33%-57%-10% 1.80±0.27 3 (14.3%)#
♥p<0.05, #p<0.001 (σύγκριση με πλήρως συμμορφούμενους)
Συμπεράσματα: Ενα σημαντικό ποσοστό (54%) των ασθενών με ΧΑΠ, ανεξαρ-
τήτως βαρύτητας, δεν συμμορφούται πλήρως με τις θεραπευτικές οδηγίες. Η 
συμμόρφωση στη θεραπεία έχει σημαντική επίδραση στην ετήσια συχνότητα 
νοσηλειών και στον ετήσιο αριθμό θανάτων των ασθενών με ΧΑΠ.  

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ BODE ΚΑΙ FFMI ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟ-
ΝΟΠΑΘΕΙΑ
Ελένη Γάκη1, Κωνσταντίνα Κοντογίαννη2, Ανδριάνα Παπαϊωάννου3, 
Πέτρος Μπακάκος2, Κωνσταντίνος Γουργουλίανης3, Κωνσταντίνος 
Κωστίκας1,3, Μάνος Αλαχανάτης2, Σπυρίδων Παπίρης1, Στέλιος Λουκίδης1 

12η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ ΑΤΤΙ-
ΚΟ, 21η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΝΝΘΑ, 
3Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

εισαγωγή: H ΧΑΠ είναι μια πολυπαραγοντική νόσος με τη συστηματική 
φλεγμονή να ευθύνεται για τις συστηματικές εκδηλώσεις της νόσου συμπε-
ριλαμβανομένων της μυϊκής αδυναμίας και της καχεξίας. Η ελεύθερη λίπους 
μάζα (FFM) αντανακλά καλύτερα την σκελετική μυϊκή μάζα και έχει φανεί 
ότι συσχετίζεται τόσο με τη δύσπνοια όσο με την ικανότητα για άσκηση
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να καθορισθεί η οποιαδήποτε 
συσχέτιση μεταξύ ενός πολυπαραγοντικού δείκτη όπως ο δείκτης BODE με 
δείκτες που εκφράζουν συστηματική φλεγμονή. Εξετάσαμε ακόμα ανάλογη 
συσχέτιση που να αφορά τoν FFMI [FFM/ύψος2]. 
Μέθοδος: Μελετήθηκαν 222 σταθεροί ασθενείς με ΧΑΠ και 132 καπνιστές 
η πρώην καπνιστές με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία, όχι απαραί-
τητα υγιείς ως ομάδα ελέγχου. Υπολογίστηκε ο δείκτης BODE και ο FFMI. Η 
συστηματική φλεγμονή αξιολογήθηκε με τις τιμές στον ορό του TNF-α, της 
IL–6, της CRP, της λεπτίνης και της αδιπονεκτίνης.
Αποτελέσματα: Μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση με κατάλληλες 
διορθώσεις βρέθηκε ότι στους ασθενείς με ΧΑΠ ο δείκτης BODE και ο FFMI 
παρουσίασαν θετική και αρνητική συσχέτιση αντίστοιχα με τα επίπεδα της 
λεπτίνης (R2 0.61 και 0.65, αντίστοιχα) ενώ επιπλέον παρατηρήθηκε μια 
αρνητική συσχέτιση του FFMI με τα επίπεδα του TNF-α (R2 0.38). Καμία σημα-
ντική συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε στην ομάδα ελέγχου των φυσιολογικών 
καπνιστών καθώς και των πρώην καπνιστών.
Συμπεράσματα: Τόσο ο δείκτης BODE όσο και ο FFMI συσχετίζονται με τα 
επίπεδα της λεπτίνης στον ορό στους ασθενείς με ΧΑΠ, προσδίδοντας έτσι 
στην λεπτίνη ένα ρόλο στην συστηματική συνιστώσα της νόσου. Επιπλέον 
η συσχέτιση της FFMI με τον TNF-α υποδηλώνει το ρόλο της συστηματικής 
φλεγμονής στην απώλεια της μυϊκής μάζας.
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ΠΑ05 ΠΑ06

ΠΑ07 ΠΑ08

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟ-
ΡΙΣΜΟ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΥΠΕΡΔΙΑΤΑΣΗ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΑΠ
Ελπίδα Θεοδωρακοπούλου, Σοφία-Αντιόπη Γεννηματά, Αναστάσιος 
Παλαμίδας, Μαρία Χαρικιοπούλου, Σύλβια Ντουμίτρου, Κωνσταντίνος 
Βελέντζας, Επαμεινώνδας Κοσμάς, Αντωνία Κουτσούκου, Χαράλαμπος 
Ρούσσος, Νικόλαος Κουλούρης 
3η Πνευμονολογική Κλινική & Κέντρο Πνευμονικής Αποκατάστασης, ΝΝΘΑ Σωτη-
ρία, Αθήνα, Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, ΝΝΘΑ Σωτηρία, Αθήνα

Εισαγωγή: Η άσκηση στα πλαίσια της αποκατάστασης οδηγεί σε μείωση της 
δυναμικής υπερδιάτασης (ΔΥ) σε ασθενείς με ΧΑΠ. Ο μηχανισμός μέσω του οποίου 
αυτό επιτυγχάνεται δεν είναι γνωστός.
Σκοπός: Δεδομένου ότι βασικός παθοφυσιολογικός μηχανισμός της υπερδιάτασης 
είναι ο περιορισμός εκπνευστικής ροής (ΠΕΡ), ο σκοπός μας ήταν να διερευνή-
σουμε την πιθανή επίδραση της αποκατάστασης στον ΠΕΡ και την αντιστοιχούσα 
μεταβολή στην ΔΥ.
Υλικό: 42 ασθενείς με ΧΑΠ ηλικίας 65±8 ετών σταδίων II-IV. 
Μέθοδος: Αρχικά οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε μέγιστη καρδιοαναπνευστική 
δοκιμασία άσκησης για καθορισμό του μέγιστου φορτίου άσκησης (WRmax) και 
κατόπιν σε ηρεμία και στα επίπεδα 30%, 60% και 90% WRmax αξιολογήθηκε ο 
ΠΕΡ (με την μέθοδο αρνητικής εκπνευστικής πίεσης) και η ΔΥ (με εισπνευστική 
χωρητικότητα IC). Ακολούθως οι ασθενείς παρακολούθησαν τρίμηνο πρόγραμμα 
αποκατάστασης 25 συνεδριών και μετά την ολοκλήρωση του υποβλήθηκαν στις 
ίδιες μετρήσεις. 
Αποτελέσματα: Συνολικά πριν την αποκατάσταση 24 από τους 42 ασθενείς 
παρουσίαζαν ΠΕΡ (8 σε ηρεμία και σε όλα τα επίπεδα άσκησης, 3 σε όλα τα 
επίπεδα άσκησης, 3 στο 60% και 90% WRmax και 10 στο 90% WRmax) ενώ μετά 
την αποκατάσταση έμειναν μόνο 2 με ΠΕΡ. Σε αυτούς που εξαλείφθηκε ο ΠΕΡ, 
παρατηρήθηκαν οι εξής μεταβολές:

ΠΕΡ πριν →ΠΕΡ μετά IC πριν→ IC μετά (lt) Paired t-test (IC)
Ηρεμία 8 →0 1.89±0.44→2.15±0.42 P<0.001
30% WRmax 11→0 1.68±0.49→1.94±0.52 P<0.001
60% 14→0 1.51±0.54→1.71±0.59 P<0.001
90% 24→2 1.44±0.39→1.69±0.46 P=0.002

Συμπεράσματα: Η αποκατάσταση, πιθανόν μέσω εκμάθησης συγχρονισμένου 
τρόπου αναπνοής με την άσκηση, εξαλείφει τον ΠΕΡ σε πολλούς ασθενείς και 
μέσω αυτού του μηχανισμού φαίνεται να μειώνει την ΔΥ. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑ-
ΘΕΙΑ: Η ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Ελένη Γ. Μπανιά1, Ευάγγελος Αλεξόπουλος2, Νικόλαος Τζανάκης3, 
Μιχαήλ Τουμπής4, Λάζαρος Σιχλετίδης5, Πέτρος Μπακάκος6, Μαγδαληνή 
Χατζίκου7, Ράνια Γουργιώτη8, Γεώργιος Ν. Λάμπρου9, Κωνσταντίνος 
Γουργουλιάνης10

1Πνευμονολόγος, Σύμβουλος Ιατρικών Υποθέσεων για τα αναπνευστικά νοσήματα 
και τις λοιμώξεις, Novartis, Αθήνα - Ελλάδα, 2Ιατρός Εργασίας και Επιδημιολόγος, 
Ιατρική σχολη Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα - Ελλάδα, 3Πνευμονολόγος, Επιδη-
μιολόγος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 4Πνευμονολόγος, Δ/ντης 6η Πνευμονολογική 
Κλινική νοσοκομείου Σωτηρία - Αθήνα, 5Πνευμονολόγος, ΑΠΘ, 6Πνευμονολόγος, 
Πανεπιστημιακή Κλινική Σωτηρία – Αθήνα, 7Οικονομολόγος Υγείας, Novartis 
Ελλάς, 8. Υπεύθυνη Κλινικών Μελετών, Novartis Ελλάς-Αθήνα, 9Ιατρικός Δ/ντης, 
Novartis Ελλάς, Αθήνα, 10Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Σκοπός: Συγχρονική και follow up μελέτη για την καταγραφή χαρακτηριστικών των ασθενών 
με ΧΑΠ, σε πανελλήνια κλίμακα. 
Μεθοδολογία: Συμμετείχαν 40 νοσοκομειακοί και 114 μη νοσοκομειακοί πνευμονόλογοι 
από όλη την Ελλάδα: 
1) Σε μία επιδημιολογική καταγραφή χαρακτηριστικών ασθενών με ΧΑΠ (καπνιστική συνήθεια, 
βαρύτητα της νόσου, συνοδά νοσήματα κ.λπ.) και σε 6-μηνιαία follow up καταγραφή των νέων 
διαγνώσεων ΧΑΠ και των βασικών της χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, καπνιστική συνήθεια).
2) Μέσω του ρυθμού διαγνώσεων της νόσου προσεγγίζεται η επίπτωση της ΧΑΠ (το χαμηλό όριο) 
δεδομένου ότι όλες οι περιπτώσεις δεν γνωματεύονται/απευθύνονται μόνο σε πνευμονολόγους. 
Αποτελέσματα: 6114 ασθενείς με ΧΑΠ με μέση ηλικία τα 67 έτη (71% άνδρες) και 5030 νέες 
διαγνώσεις ΧΑΠ σε 855 ανθρωπομήνες συνολικής παρακολούθησης παρείχαν πληθώρα 
αξιοποιήσιμων δεδομένων όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών ανά νομό και 
περιφέρεια, το κάπνισμα, τα συνοδά τους νοσήματα, τη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ στην 
καθημερινή κλινική πράξη, τις διαφορές ανδρών και γυναικών, τις παροξύνσεις της νόσου, 
τις νοσηλείες και επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία, τις νοσηλείες στην ΜΕΘ, τις επιπτώσεις 
στην παραγωγικότητα καθώς και την αποτίμηση του κόστους της νόσου.
Για παράδειγμα, το κάπνισμα παρουσιάζει παράδοξη «ανθεκτικότητα» σε όλα τα στάδια 
της νόσου ενώ οι καπνιστές έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να συμμορφωθούν με τη 
θεραπεία τους.
Ο ρυθμός διάγνωσης των νέων ασθενών με ΧΑΠ στην Ελλάδα, φάνηκε ότι είναι πολύ μεγαλύτερος 
από τον αναμενόμενο από τη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ σημαντικές διαφορές αναδείχθηκαν 
ανά γεωγραφική κατανομή, φύλο και ηλικία, ανάμεσα σε γιατρούς (νοσοκομεία/ιδιώτες). 
Συμπέρασμα: Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της ΧΑΠ στην Ελλάδα συνεχίζουν να 
μας εκπλήσσουν. Η συγκεκριμένη μελέτη φωτίζει για πρώτη φορά και σε μεγάλη κλίμακα 
σημαντικές ιδιαιτερότητες της νόσου. 

H ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ mToR ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑ-
ΤΙΚΟ ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ
Μαρία-Ελένη Βαζακίδου1, Σοφία Μαγκούτα1, Χαράλαμπος Μόσχος1,2, 
Μαγδαληνή Στρατίκη1,3, Σπυρίδων Παπίρης2, Ιωάννης Καλομενίδης1,2

1Κέντρο Εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης “Μαριάνθη Σίμου”, 
Ίδρυμα Θώραξ, Αθήνα, 2Β’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστη-
μιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”, Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, 3Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
“Ευαγγελισμός”, Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Το μονοπάτι PI3K/Akt/mTOR είναι συχνά υπερ-ενεργό στo κακόηθες 
μεσοθηλιώμα (ΚΜ).
Σκοπός: Να μελετήσουμε την επίδραση του Temsirolimus, ενός mTOR-
αναστολέα, σε υπεζωκοτικό πειραματικό μοντέλο ΚΜ.
Υλικό: Χρησιμοποιήθηκαν C57BL/6 ποντικοί και ΑΕ17 συγγενικά κύτταρα 
ΚΜ ποντικού.
Μέθοδος: Μοντέλο υπεζωκοτικής ανάπτυξης ΚΜ: Χορηγήθηκαν ενδοϋπεζω-
κοτικά 500.000 κύτταρα AE17 σε C57BL/6 ποντικούς. Τις ημέρες 2-6 και 9-15 
μετά την υπεζωκοτική έγχυση των κυττάρων χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά 
Temsirolimus (20mg/kg) (Ν=10) ή φυσιολογικός ορός (Ν=8). Τα ζώα θυσιά-
στηκαν την 15η ημέρα. Μετρήθηκε ο όγκος του υπεζωκοτικού υγρού (ΥΥ), το 
βάρος των υπεζωκοτικών όγκων και ο αριθμός (με αιμοκυτταρόμετρο) και ο 
τύπος των κυττάρων (σε cytospins βαμμένα με May-Grunwald-Giemsa) του ΥΥ.
Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος ±σχετικό σφάλμα του πλευριτικού υγρού 
ήταν 532±119 μl στην ομάδα ελέγχου και 240±44 μl στα ζώα που λάμβαναν 
Temsirolimus (p=0.018). Ο μέσος όρος ±σχετικό σφάλμα του βάρους των 
υπεζωκοτικών όγκων ήταν 739±72 mg στην ομάδα ελέγχου και 256±10 mg 
στην ομάδα που λάμβανε Temsirolimus (p<0.001). Δεν παρατηρήθηκε διαφορά 
στον αριθμό των λευκοκυττάρων (p=0.359), των μονοκυττάρων (p=0.134) 
και των λεμφοκυττάρων (p=0.332) του ΥΥ μεταξύ των δύο ομάδων. Ο μέσος 
όρος ±σχετικό σφάλμα των ουδετερόφιλων του ΥΥ ήταν 33±3 κύτταρα/ml 
στην ομάδα ελέγχου και 17.7±4.4 κύτταρα/ml στην ομάδα που λάμβανε τον 
αναστολέα (p=0.02).
Συμπεράσματα: Ο mTOR-αναστολέας περιόρισε σημαντικά την ποσότητα 
του ΥΥ και το μέγεθος των υπεζωκοτικών όγκων.

Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ 
Ιωάννης Ψαλλίδας1,2, Σοφία Μαγκούτα1, Αποστόλης Παππάς1, 
Χαράλαμπος Μόσχος1, Χαράλαμπος Ρούσσος1, Ιωάννης Καλομενίδης1,2

1Κέντρο Εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης “Μαριάνθη Σίμου”, 
A Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή Εθνικού & Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, 22η Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο “Αττικόν”, Ιατρική 
Σχολή Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εισαγωγή: Η οστεοποντίνη (OPN) είναι μια κυτταροκίνη με σημαντικό ρόλο 
στην καρκινογένεση, την αγγειογένεση και τις φλεγμονώδεις διαδικασίες. Έχει 
συσχετιστεί με την πρόδο, το μεταστατικό δυναμικό και την επιβίωση ασθενών 
σε μία ποικίλα νεοπλασμάτων. Το κακόηθες μεσοθηλίωμα ένα εξαιρετικά επι-
θετικό νεόπλασμα χωρίς αποτελεσματική θεραπεία, εκφράζει οστεοποντίνη. 
Σκοπός: Στόχος αποτελεί ο καθορισμός του ρόλου της οστεοποντίνης στη 
παθογένεση του κακοήθους μεσοθηλιώματος
Υλικό: Χρησιμοποιήθηκαν ποντίκια C57/Bl-6 ηλικίας 8-10 εβδομάδων. Kύτταρα 
μεσοθηλιώματος ποντικού (AE17) διαμολύνθηκαν με πλασμίδια αναστολής της 
έκφρασης της οστεοποντινής με σκοπό τη δημιουργία κυττάρων AE17-vector 
που παράγουν οστεοποντίνη και AE17-SiOPN που δεν παράγουν οστεοποντίνη.
Μέθοδοι: Εφαρμόστηκε το μοντέλο του κακοήθους μεσοθηλιώματος που 
προκαλείται με ενδοϋπεζωκοτική έγχυση 5x105 κυττάρων ΑΕ17 και στις επό-
μενες 14 μέρες παρατηρείται ενδοϋπεζωκοτική επέκταση της νεοπλασίας με 
δημιουργία εμφυτεύσεων στις υπεζωκοτικές επιφάνειες και τη συσσώρευση 
αιμορραγικού υπεζωκοτικού υγρού. 
Αποτελέσματα: Αποδείχθηκε πως ο όγκος του πλευριτικού υγρού ήταν στατι-
στικά σημαντικά ελαττωμένος στην ομάδα ποντικών AE17-SiOPN σε σύγκριση 
με την ομάδα AE17-vector (50μl και 523μl αντιστοιχα, P< 0.001, n=7). Eπιπλέον, 
μετά την αφαίρεση όλου του καρκινικού ιστού από το θωρακικό κλωβό του 
πειραματόζωου το συνολικό βάρος του μεσοθηλιώματος βρέθηκε στατιστικά 
σημαντικά!!!! ελαττωμένο στην ομάδα AE17-SiOPN σε σύγκριση με την ομάδα 
AE17-vector (0.50gr και 0.17gr αντιστοιχα, P< 0.001, n=7). 
Συμπέρασμα: Η οστεποντίνη παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση του 
κακοήθους μεσοθηλιώματος. Ειδικότερα, η αναστολή της οστεοποντίνης που 
παράγεται από το καρκινικό κύτταρο φαίνεται να περιορίζει σημαντικά την 
ανάπτυξη του όγκου και την παραγωγή υπεζωκοτικού υγρού.



20Ο Πανελληνιο Συνεδριο νοΣηματων ΘωρακοΣ

11

ΠΑ09 ΠΑ10

ΠΑ11 ΠΑ12

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΣΠΛΗΝΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΩΣ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΥΠΕΖΩ-
ΚΟΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Βασίλης Μιχαηλίδης, Μαρία Αντωνιάδου, Δήμητρα Σιώπη, Ευαγγελία 
Σέρασλη, Ευφροσύνη Μυλωνάκη, Θεόδωρος Γκέκας, Θεόδωρος 
Σχιζοδήμος, Βενετία Τσάρα
Β’ Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝ.΄Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’, Θεσσαλονίκη 

Σκοπός: Η παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης υπεζωκοτικής συλλογής οφει-
λόμενης σε πρωτοπαθές σπληνικό λέμφωμα.
Ασθενής 35 ετών, μη καπνίστρια, διεκομίσθη στην κλινική μας λόγω δύ-
σπνοιας, άλγους και διόγκωσης στο αριστερό υποχόνδριο και αναπαραγό-
μενης υπεζωκοτικής συλλογής στο αριστερό ημιθωράκιο. Η διαγνωστική 
παρακέντηση ανέδειξε οροαιματηρό λεμφοκυτταρικό εξίδρωμα και η CT 
θώρακος μεγάλη πλευριτική συλλογή αριστερά, χωρίς άλλα παθολογικά 
ευρήματα. Πραγματοποιήθηκε υποβοηθούμενη με βίντεο θωρακοσκόπηση 
και ελήφθησαν τεμάχια υπεζωκότα. Οι κυτταρολογικές εξετάσεις του πλευ-
ριτικού υγρού ήταν αρνητικές για κακοήθεια και οι βιοψία υπεζωκότα δεν 
ήταν διαγνωστική. Πραγματοποιήθηκε CT κοιλίας η οποία ανέδειξε χωρο-
κατακτητική εξεργασία στον σπλήνα. Η βλάβη επανελέγχτηκε απεικονιστικά 
με ΜRI η οποία αποκάλυψε ευμεγέθη σπληνικό όγκο, ο οποίος αφαιρέθηκε 
με σπληνεκτομή. Η ιστολογική εξέταση αποκάλυψε μη Hodgkin λέμφωμα, 
διάχυτο από μεγάλα Β – λεμφοκύτταρα με θετικότητα στα CD45, CD20, BCL2, 
BCL6 και CD10.Μετά τη σπληνεκτομή η πλευριτική συλλογή υποχώρησε και 
η ασθενής παραπέμφθηκε σε ειδικό κέντρο για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Συμπεράσματα: Κατά τη διερεύνηση υπεζωκοτικής συλλογής που δεν 
αποδίδεται σε πνευμονική νόσο απαιτείται αυξημένος δείκτης υποψίας για 
τη συμμετοχή άλλων συστημάτων. Το σπληνικό λέμφωμα οριακής ζώνης 
αποτελεί σπάνια μορφή των μη-Hodgkin λεμφωμάτων με άτυπη κλινική 
εικόνα και σπάνια εκδήλωση την υπεζωκοτική συλλογή, η οποία υποχωρεί 
μετά από σπληνεκτομή.

Η ΒΙΝΤΕΟΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ (VaTs) ΚΑΙ ΥΠΟΠΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ 
ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Ευάγγελος Σεψάς1, Ελευθέριος Πρωτόπαπας1, Όλγα Τοπαρλάκη2, 
Σωτήριος Κατσαρίδης1, Αλεξία Καπέρδα3, Κωνσταντίνος Παπαμιχαήλ3, 
Ηλίας Ιακωβάκης1, Σταμάτιος Κάκαρης1 
1Ά Θωρακοχειρουργική Κλινική ΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Αθήνα, 2Νοσηλευτικό Τμή-
μα ΜΕΘ/Χ ΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Αθήνα 3Αναισθησιολογικό Τμήμα ΝΝΘΑ Η Σω-
τηρία, Αθήνα

Εισαγωγή: Η βιντεοθωρακοσκόπηση (VATS) αποτελεί την τελευταία δεκαετία 
μέθοδο εκλογής για την διάγνωση και αντιμετώπιση-παροχέτευση των πλευ-
ριτικών συλλογών
Σκοπός: Η εμπειρία μας τα τελευταία δεκαεπτά έτη από την χρήση θωρακο-
σκοπικών τεχνικών (VATS), ως μεθόδων αντιμετώπισης πλευριτικών συλλογών 
κλινικά ύποπτων για κακοήθεια.
Υλικό: Από 10/09/1994 μεχρι και 15/6/2011, 415 ασθενείς (270 άνδρες και 
145 γυναίκες, ηλικίας 17 έως 80 και 25 έως 78 ετών αντίστοιχα) με πλευριτική 
συλλογή πιθανά κακοήθη (εξίδρωμα, ταχεία αναπαραγωγή υγρού, ύποπτες 
κυτταρολογικές εξετάσεις, κλπ) αντιμετωπίστηκαν θωρακοσκοπικά. Σε 228 
ασθενείς (55%) το υγρό εντοπιζόταν δεξιά, σε 187 (45%) αριστερά και σε 15 
συνυπήρχε περικαρδιακή συλλογή.
Μέθοδος: Μέσα από δύο θωρακοσκοπικές θυρίδες αφαιρείτο το πλευριτικό υγρό, 
λαμβάνονταν ταχείες βιοψίες υπεζωκότα, διενεργείτο θυριδοποίηση περικαρ-
δίου όπου χρειαζόταν και ακολουθούσε εμφύσηση τάλκης προς πλευροδεσία.
Αποτελέσματα: Σε 226 περιπτώσεις (55%) βρέθηκε μεταστατικό αδενοκαρ-
κίνωμα, σε 145 κακόηθες μεσοθηλίωμα (35%), σε 24 (6%) αδιαφοροποίητο 
καρκίνωμα και σε 20 (4%) λέμφωμα. Σε 25 ασθενείς (6%) απαιτήθηκε μετατροπή 
της μεθόδου σε ανοιχτή με μικρή θωρακοτομή είτε λόγω συμφήσεων (17 ασθε-
νείς) είτε για πλευρεκτομή και αποφλοίωση πνεύμονα (8 ασθενείς με κακόηθες 
μεσοθηλίωμα). Η διάρκεια νοσηλείας ήταν 2 έως 10 ημέρες (μέση διάρκεια 2,5 
ημέρες) με μηδενική θνητότητα και συχνότερες επιπλοκές την καθυστέρηση 
πλήρους πνευμονικής έκπτυξης (6%) και παροδικές καρδιακές αρρυθμίες(1%).
Συμπεράσματα: Η βιντεοθωρακοσκόπηση (VATS) αποτελεί μέθοδο εκλογής 
στην αντιμετώπιση πλευριτικών συλλογών με υποψία κακοήθειας διότι με μικρή 
επιβάρυνση (αποφυγή θωρακοτομής) παρέχει ακριβή ιστολογική διάγνωση 
όπως και δυνατότητα άμεσης πλευροδεσίας και θυριδοποίησης περικαρδίου 
όπου αυτό απαιτείται. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ-
ΤΟΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Μιχάλης Κληματσίδας1, Αλβέρτος Ντάγιερ2, Ηρακλής Τιτόπουλος3, 
Σταύρος Τρύφων3, Λάζαρος Σιχλετίδης3, Δημήτριος Φιλίππου2

1Θωρακοχειρουργικό Τμήμα 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 
2Θωρακοχειρουργικό Τμήμα Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 3Πνευ-
μονολογικό Τμήμα Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Το Μεσοθηλίωμα της Υπεζωκοτικής κοιλότητας αποτελεί μία 
σπάνια αλλά και εξαιρετικά θανάσιμη πάθηση με αναρίθμητες και δύσκολα 
αντιμετωπίσιμες επιπλοκές. Η εμπειρία αντιμετώπισης τέτοιων περιστατι-
κών στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα μικρή, ο αριθμός των περιστατικών όμως 
πολλαπλασιάζεται κάθε χρόνο. 
Σκοπός: Η αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτής της νόσου 
αλλά και η Παρουσίαση της χειρουργικής εμπειρίας στην αντιμετώπιση αυτών 
των περιστατικών στα πρόωρα και μη εκτεταμένα στάδια. 
Υλικό: Το υλικό αποτελούν 6 (3Γ / 3 Α) περιπτώσεις ασθενών (42 εώς 72 ετών, 
Μ.Ο 61) με διαγνωσμένο Μεσοθηλίωμα αρχικού σταδίου που εκκλήθηκε 
να αντιμετωπίσει ένας χειρουργός θώρακος σε δύο ιδιωτικά κέντρα της 
Θεσσαλονίκης την τελευταία 11ετία.
Μέθοδος: Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική αποκατάσταση (απο-
φλοίωση υπεζωκότα - decortication) καθώς και χειρουργική αφαίρεση 
τοπικών υποτροπών. Δύο εξ αυτών υποβλήθηκαν σε Χ/Θ και Α/Θ (2/6)και 
άλλοι δύο σε Χ/Θ μόνο (2/6).
Αποτελέσματα: 83 % (5/6) από αυτούς είναι ακόμη ζωντανοί και η παρα-
κολούθηση τους (follow up) κυμαίνεται από 6 εβδομάδες εώς και 11 έτη. 
Συμπεράσματα: Το Μεσοθηλίωμα του Υπεζωκότα αποτελεί μία εξαιρετικά 
δύσκολη πάθηση με τρομερές και πολλές επιπλοκές. Δυστυχώς η Ιατρική 
επιστήμη δεν έχει ακόμα βρει την τελειωτική θεραπεία.Όμως η έγκαιρη ανα-
γνώριση του καθώς και έγκαιρη παραπομπή του για Χειρουργική Θεραπεία 
στα αρχικά και περιορισμένα στάδια (αποφυγή Ν2 νόσου) αποτελούν τις 
μόνες ελπίδες για θεραπεία. 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ (aLP) & ΑΔΕΝΟΣΙ-
ΝΟΔΕΑΜΙΝΑΣΗΣ (ada) ΣΤΟ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Ειρήνη Τσιλιώνη, Μάρκος Μηνάς, Βασιλική Τσολάκη, Απόστολος 
Τριαντάρης, Χρήστος Δάενας, Ειρήνη Γερογιάννη, Κωνσταντίνος Ι. 
Γουργουλιάνης 
Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα

Εισαγωγή: Τα υψηλά επίπεδα της ALP έχει βρεθεί ότι συμβάλλουν στη 
διάκριση των εξιδρωμάτων από τα διιδρώματα. 
Σκοπός: Ο προσδιορισμός της ALP και της ADA στο υπεζωκοτικό υγρό 
ασθενών με υπεζωκοτική συλλογή. Η εκτίμηση της διαγνωστικής αξίας της 
ALP στη διαφοροδιάγνωση των εξιδρωμάτων από τα διιδρώματα.
Υλικά και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 60 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στην 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, οι 
συλλογές των οποίων ταξινομήθηκαν στις ακόλουθες ομάδες σύμφωνα με την 
τελική διάγνωση: κακοήθεια (27), παραπνευμονική συλλογή (19), φυματιώδης 
πλευρίτιδα (8) και διίδρωμα (6). Τα επίπεδα της ALP προσδιορίστηκαν στο 
υπεζωκοτικό υγρό με ELISA ενώ η ADA με τη μέθοδο Giusti. 
Αποτελέσματα: Στατιστικά σημαντικά υψηλότερες βρέθηκαν οι τιμές της 
ALP και της ADA στο υπεζωκοτικό υγρό των ασθενών με εξίδρωμα σε σχέση 
με τους ασθενείς με διίδρωμα ([mean±SD)] (61.04 ± 58.86 vs. 32.67 ± 10.42 
U/mL, p=0.012 and 39.81± 41.83 vs. 8.22 ± 4.15 U/L, p=0.0004 αντίστοιχα). 
Τα επίπεδα της ALP και της ADA βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερα στις πα-
ραπνευμονικές συλλογές και τις φυματιώδεις πλευρίτιδες σε σχέση με τις 
κακοήθεις συλλογές αντίστοιχα. Η ADA με όριο τιμής 9.2 U/L, παρουσίασε 
ευαισθησία 98.1% και ειδικότητα 83.3%, ενώ η ALP με όριο τιμής 45 U/mL 
παρουσίασε ευαισθησία 54.7% και ειδικότητα 83.3% ως προς τη διάκριση 
των εξιδρωμάτων από τα διιδρώματα. 
Συμπεράσματα: Αυξημένα επίπεδα ADA και ALP παρατηρήθηκαν στα εξι-
δρώματα σε σχέση με τα διιδρώματα. Οι παραπάνω δείκτες παρουσίασαν την 
ίδια ειδικότητα στη διάκριση των εξιδρωμάτων από τα διιδρώματα, ωστόσο 
η ADA έδειξε μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση με την ALP. 
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ΕINAI AΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΡΙΖΙΚΟΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ?
Kαλλιόπη Αθανασιάδη1, Μαρία-Στυλιανή Κολοκοτρώνη1, Βασιλική 
Καραμέρη2, Ευάγγελος Μπαλής3, Ειρήνη Μαυρομάτη2, Δήμητρα 
Ροντογιάννη4, Ιων Μπελλένης1

1Χειρουργικής Θώρακος, 2Αναισθησιολογίας, 3Πνευμονολογίας, 4Παθολογοα-
νατομίας, Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, Αθήνα

Σκοπός: Ο ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός σε επεμβάσεις για μη μικροκυτ-
ταρικό καρκίνο πνεύμονα προσδιορίζει το στάδιο της νόσου και επομένως 
καθορίζει τόσο τη συμπληρωματική θεραπεία, όσο και την πρόγνωση του 
ασθενούς, σε περιπτώσεις όμως, ασθενών 3ης ηλικίας παραμένει αμφιλεγό-
μενος. Η παρούσα μελέτη εξετάζει την επίδραση του ριζικού λεμφαδενικού 
καθαρισμού στη νοσηρότητα και συνολική επιβίωση των ασθενών 3ης ηλικίας.
Υλικό: Εξήντα ασθενείς ηλικίας 75 ετών και άνω (41 άνδρες, 19 γυναίκες) 
που χειρουργήθηκαν για ΜΜΚΠ στο τμήμά μας, χωρίστηκαν σε 2 ομάδες 
ανάλογα με το είδος του διεγχειρητικού λεμφαδενικού καθαρισμού, την 
Ομάδα Α (ν=36,) με ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό και την Ομάδα Β (ν=24), 
όπου έγινε μόνο δειγματοληπτική εξαίρεση λεμφαδένων από 3 τουλάχιστον 
θέσεις. Εγινε πολυπαραγοντική ανάλυση συμπεριλαμβανομένων του φύλου, 
σταδίου της νόσου, είδος χειρουργικής επέμβασης και ιστολογικού τύπου. 
Αποτελέσματα: Ο πλήρης λεμφαδενικός καθαρισμός δεν είχε καμία προ-
στατευτική επίδραση στη θνησιμότητα, ενώ αντίθετα υπήρξε μικρή αύξηση 
της νοσηρότητας στην Ομάδα Α. Η 3-ετής επιβίωση ήταν παρόμοια για τις 2 
ομάδες, χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά (p >0.05).
Συμπέρασμα: Δεν υπήρξε όφελος στην επιβίωση των ασθενών 3ης ηλικίας 
από τον πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό. Επομένως, η εκτομή πνεύμονα 
χωρίς τη διενέργεια ριζικού λεμφαδενικού καθαρισμού είναι αποδεκτή στην 
περίπτωση ασθενών 3ης ηλικίας. 

Η ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ XI(Α1) ΣΕ ΑΣ-
ΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ-ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΧΕΤΙ-
ΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Φώτης Περλικός1, Θεμιστοκλής Χαμογεωργάκης2, Δημήτριος Αγγουράς2, 
Χρήστος Ρόκκας2, Ιωάννης Τούμπουλης2

112η Πνευμονολογική Κλινική, ΠΓΝΝΘΑ Σωτηρία, Αθήνα, 2Καρδιοθωρακοχει-
ρουργική Κλινική, ΓΝΑ Αττικόν, Αθήνα

Εισαγωγή: Η έρευνα των μοριακών μηχανισμών στην ανάπτυξη του μη-μικροκυτταρικού 
καρκίνου πνεύμονα (ΜΜΚΠ) μπορεί να αποδώσει βιολογικούς δείκτες για νέες διαγνω-
στικές και θεραπευτικές στρατηγικές. Η διήθηση του εξωκυττάριου δικτύου (ΕΚΔ) είναι 
κρίσιμο στάδιο στην επέκταση και την μετάσταση του καρκίνου. 
Σκοπός: Διερευνούμε εάν οι αλλαγές στα επίπεδα έκφρασης συγκεκριμένων κολλα-
γόνων που σχηματίζουν ινίδια, τα οποία υπερεκφράζονται κατά την διήθηση του ΕΚΔ 
στην εξέλιξη του ΜΜΚΠ, σχετίζονται με την πρόγνωση.
Υλικό: Χειρουργικά δείγματα πνεύμονα από 23 ασθενείς με ΜΜΚΠ και 6 ασθενείς χωρίς 
καρκίνο, ελήφθησαν από το σημείο του όγκου και από απομακρυσμένο σημείο υγιούς 
πνεύμονα (εσωτερική ομάδα ελέγχου), και από φυσιολογικό πνεύμονα των υγιών (εξωτε-
ρική ομάδα ελέγχου) αντίστοιχα. Τα δείγματα ήταν από 3 ασθενείς παθολογοανατομικού 
σταδίου Ι κατά την ταξινόμηση IACLC 2009, 9 σταδίου ΙΙ, 8 σταδίου ΙΙΙ και 3 σταδίου IV. 
Αποτελέσματα: Η ποσοτική αντίδραση RT-PCR έδειξε ότι το κολλαγόνο τύπου XI(α1) 
ήταν σημαντικά αυξημένο στα δείγματα του ΜΜΚΠ σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου 
(P=0.004, Πίνακας). Υπήρξε αύξηση της έκφρασης των επιπέδων mRNA του κολλαγόνου 
τύπου XI(α1) στο πρώιμο στάδιο Ι του ΜΜΚΠ (6.7 φορές αύξηση, Πίνακας). 

ΜΜΚΠ vs. 
Ομάδα  

Ελέγχου

ΜΜΚΠ σταδί-
ου Ι vs. Ομάδα 

Ελέγχου

ΜΜΚΠ σταδί-
ου ΙΙ vs. Ομάδα 

Ελέγχου

ΜΜΚΠ σταδί-
ου ΙΙΙ vs. Ομάδα 

Ελέγχου

ΜΜΚΠ σταδί-
ου IV vs. Ομάδα 

Ελέγχου
Κολλαγόνο ΙΙ-
Ι(α1) 

1.9-φορές 
(P=0.295)

0.3-φορές 
(P=0.921)

0.4-φορές 
(P=0.833)

4.2-φορές 
(P=0.057)

2.1-φορές 
(P=0.487)

Κολλαγόνο 
V(α2) 

2.1-φορές 
(P=0.103)

0.2-φορές 
(P=0.941)

1.1-φορές 
(P=0.445)

3.0-φορές 
(P=0.089)

4.2-φορές 
(P=0.090)

Κολλαγόνο 
XI(α1)

4.1-φορές 
(P=0.004)

6.7-φορές 
(P=0.009)

2.2-φορές 
(P=0.177)

4.9-φορές 
(P=0.003)

4.8-φορές 
(P=0.022)

Κατά την περίοδο παρακολούθησης (1.5±0.5 έτη), οι ασθενείς που απεβίωσαν ή είχαν 
υποτροπή είχαν 8,5 φορές αύξηση των επιπέδων κολλαγόνου τύπου XI(α1) σε σύγκριση 
με 3,5 φορές αύξηση όσων είχαν επιζήσει χωρίς υποτροπή (P=0.009).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η αυξημένη έκφραση του 
κολλαγόνου τύπου XI(α1) στον ΜΜΚΠ σχετίζεται με την πρόγνωση. Ο συγκεκριμένος 
δείκτης ενδεχομένως να έχει αξία στην επιλογή των ασθενών που θα ωφεληθούν από 
παραπέρα συμπληρωματική χημειοθεραπεία.

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΕΒ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΓΧΕΙ-
ΡΗΤΟ NSCLC, ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΧΗΜΕΙΟ-
ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ
Δανάη Μπισιρτζόγλου1, Κωνσταντίνα Παπαλά2, Αθανάσιος Ζέτος1, 
Σταύρος Παμπούκος1, Βασίλειος Αναστασάκος1, Ιωάννης Κατσιλιέρης2, 
Γεώργιος Πολίτης1

1Πνευμονολογική Κλινική ΑΟΝΑ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ“, 2Γ’Ακτινοθεραπευτικό Τμή-
μα ΑΟΝΑ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ“

Σκοπός: Να μελετηθούν τα αποτελέσματα της ΕΒ σε ασθενείς με ανεγχεί-
ρητο NSCLC και ενδοβρογχική βλάβη, ως πρώτη θεραπεία σε συνδυασμό 
με χημειοθεραπεία.
Υλικό και μέθοδος: Από το σύνολο των 19 ασθενών με NSCLC που υποβάλαμε 
σε ΕΒ, οι 4 με σημαντική ενδοβρογχική βλάβη, έλαβαν ως πρώτη θεραπεία 
ΕΒ (δύο συνεδρίες ανά 15θήμερο) και αμέσως μετά χημειοθεραπεία.
Αποτελέσματα: Στον επανέλεγχο της ενδοβρογχικής βλάβης τρεις εβδομάδες 
μετά από την δεύτερη συνεδρία ΕΒ και έχοντας ήδη λάβει χημειοθεραπεία 
τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά με σημαντική ελάττωση του μεγέθους 
της βλάβης (κατά 60-80%). Παράλληλα υπήρξε βελτίωση της κλινικής συ-
μπτωματολογίας (ελάττωση βήχα, απόχρεμψης, αιμοπτύσεων, δύσπνοιας) 
και ακτινολογική βελτίωση. 
Συμπεράσματα: Οι μελέτες που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα έχουν 
μελετήσει την δράση της ΕΒ είτε παρηγορητικά σε ασθενείς σταδίου IV, οι 
οποίοι έχουν εξαντλήσει τα υπόλοιπα θεραπευτικά μέσα, είτε σε ασθενείς 
με ενδοβρογχική εντόπιση, χωρίς λεμφαδενικές ή σπλαχνικές μεταστάσεις 
οι οποίοι ήταν ακατάλληλοι για χειρ/γείο λόγω: α) υποτροπής μετά χ/ο ή 
EBRT, β) αρχικό στάδιο NSCLC με αν. ανεπάρκεια. Στην πρόδρομη μελέτη 
μας παρουσιάζονται εντυπωσιακά αποτελέσματα με την εφαρμογή ΕΒ ως 
θεραπείας σε πρωτοδιαγνωσθέν ανεγχείρητο Ca πνεύμονος (στάδιο IIIβ, IV) 
σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Η μελέτη συνεχίζεται ώστε να είμαστε σε 
θέση να παρουσιάσουμε αυτή την πολυπαραγοντική θεραπεία ως θεραπεία 
εκλογής για την ενδοβρογχική βλάβη του NSCLC.

Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΝΤΙΝΗΣ 
(OPN) ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Αικατερίνη Καζάκου1, Θεοδώρα Κερενίδη1, Μάρθα Λαδά1, Ειρήνη 
Τσιλιώνη1, Γεωργία Λαμπροδήμου2, Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης1

1Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 2 Ογκολογική 
Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Λάρισα
Εισαγωγή: Η OPN είναι μια πολυλειτουργική γλυκοπρωτεΐνη που έχει συ-
σχετισθεί με τον καρκίνο του πνεύμονα (ΚΠ) μέσω διαφόρων οδών, μεταξύ 
των άλλων και της νεοαγγειογένεσης. 
Σκοπός: Ο προσδιορισμός των επιπέδων OPN σε ασθενείς με ΚΠ και η συ-
σχέτιση τους με κλινικοεργαστηριακές παραμέτρους, άλλους δείκτες (VEGF 
και MMP-9) και την επιβίωση των ασθενών. 
Υλικό: Συμπεριλήφθηκαν 51 ασθενείς, μέσης ηλικίας 66±8.8 ετών με πρωτο-
παθή ΚΠ (12 SCLC, 39 ΝSCLC – πλακώδες/18, αδενο/16, ΜΜΚΠ/5), σταδίου 
I-II/4, III/18, IV/29, 8 μη καπνιστές, 33 πρώην και νυν καπνιστές και 30 υγιείς 
μάρτυρες. 
Μέθοδος: Τα επίπεδα της OPN, του VEGF και της MMM-9 προσδιορίστηκαν 
στον ορό με ανοσοενζυμική μέθοδο ΕLISA.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με ΚΠ παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά 
υψηλότερες τιμές ΟPN σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες (45.9(10.5-266.8)
ng/mL vs 16(6.8-29.8)ng/mL, P<0.0001). Επίσης, η ROC ανάλυση ανέδειξε για 
τιμή OPN >23.8ng/mL υψηλή ευαισθησία (80.4%) και ειδικότητα (86.7%). Από 
την συσχέτιση με τις κλινικοεργαστηριακές παραμέτρους παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά των επιπέδων της OPN σε σχέση με την ηλικία 
(P=0.026) και την καπνιστική συνήθεια των ασθενών (P=0.019). Επιπλέον, 
τα επίπεδα της ΟPN σε ασθενείς με πλακώδες ήταν υψηλότερα συγκριτικά 
με τους ασθενείς με αδενικού τύπου ΚΠ (P=0.044). Ενδιαφέρουσα ήταν η 
θετική συσχέτιση των τιμών OPN με τα επίπεδα του VEGF (P=0.001, r=0.44). 
Οι ασθενείς με χαμηλότερα επίπεδα OPN είχαν καλύτερη μέση επιβίωση (524 
ημέρες vs 306 ημέρες, P=0.01), με 1 έτους επιβίωση 80% vs 37%. 
Συμπεράσματα: Τα επίπεδα ΟPN ήταν αυξημένα στους ασθενείς με ΚΠ και 
ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάδειξη της πιθανής διαγνω-
στικής και προγνωστικής τους αξίας.
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ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥ-
ΜΟΝΑ
Χριστίνα Φεβράνογλου, Μάριος Ζωντανός, Παρασκευή Μπούρα, 
Σωτήρης Τσιμπούκης, Σοφία Τσαγκούλη, Ιωάννης Γκιόζος, Ανδριανή 
Χαρπίδου
Ογκολογική Μονάδα, Γ’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Σωτηρία, Ια-
τρική Σχολή Αθηνών

Εισαγωγή: Τα μεγαλοκυτταρικά και τα μη μικροκυτταρικά νεοπλάσματα 
του πνεύμονα με νευροενδοκρινική διαφοροποίηση αποτελούν (NEC) 
ξεχωριστή υποκατηγορία και αντιπροσωπεύουν το 2-3% των κακοήθων 
όγκων του πνεύμονα. 
Σκοπός και Μέθοδοι: Εξετάσαμε ασθενείς με νευροενδοκρινή μεγαλοκυτ-
ταρικά (LCNEC) και μη μικροκυτταρικά (NSCLC-NEC) για την περίοδο Ιούνιος 
2005 έως τον Δεκέμβριο 2010 με ελάχιστο χρόνο παρακολούθησης 8 μήνες. 
Ελέγχθηκε η συνολική επιβίωση ασθενών και το διάστημα ελεύθερο νόσου 
ανάλογα με το στάδιο και την εφαρμοζόμενη θεραπεία. 
Αποτελέσματα: Εντάχθηκαν 26 ασθενείς. Η μέση ηλικία ήταν 63 έτη και οι 
22 (84.6%) άντρες. Οι 14 (53.85%) είχαν LCNEC και οι 12 (46.15%) NSCLC με 
νευροενδοκρινική διαφοροποίηση. Οι 4 (15.4%) βρίσκονταν σε στάδιο I, από 
6 ασθενείς (23.05%) σε στάδιο ΙΙ και ΙΙΙ και 9 (38.5%) σε στάδιο IV. Συνολικά 
13 ασθενείς χειρουργήθηκαν (50%). Συνολικά μετά την αρχική θεραπεία 
υποτροπίασαν 13 ασθενείς (50%). Στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίστηκαν 
πολυπαραγοντικά με χειρουργείο, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. 18 
ασθενείς (69.2%) έλαβαν πλατινούχους συνδυασμούς και 8 ασθενείς (30.8%) 
έλαβαν μη πλατινούχους συνδυασμούς. 
Συμπεράσματα: Χρειάζονται τυχαιοποιημένες μελέτες για να αποδειχθεί 
ποια θεραπευτική στρατηγική είναι η καλύτερη και ποιό το καταλληλότερο 
χημειοθεραπευτικό σχήμα για ασθενείς με LCNEC και NSCLC με νευρονεδο-
κρινική διαφοροποίηση. 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ LYVe-1 ΚΑΙ d2-40 ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΤ-
ΤΑΡΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ (ΜΚΠ). ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
Γεωργία Χαρδαβέλλα1,2, Βασιλική Σιωζοπούλου3, Άννα Μπατιστάτου3, 
Πέτρος Γαλάνης4, Γιωτάννα Δαλαβάγκα5, Μάνος Αλχανάτης1, Δημήτριος 
Στεφάνου3, Σταύρος Η.Κωνσταντόπουλος2

1Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η Σωτηρία”, 2Πνευμονο-
λογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 3Εργαστήριο Παθολογι-
κής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 4Εργαστήριο Διοίκησης 
και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδο-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5Τμήμα Ανατομίας, Ιστολογίας, Εμβρυολογίας, 
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Εισαγωγή: Η λεμφαγγειογένεση αποτελεί μία διαδικασία ενίσχυσης της δημιουργίας 
μεταστάσεων. Οι LYVE-1 και D2-40 είναι δύο καινούριοι δείκτες του λεμφαγγειακού 
ενδοθηλίου οι οποίοι αναπτύχθηκαν για κλινικές μελέτες στα ανθρώπινα καρκινώματα. 
Η έκφραση και προγνωστική επίδραση στα ΜΚΠ δεν είναι σαφής.
Σκοπός: Προς διερεύνηση της λεμφαγγειακής έκφρασης στα ΜΚΠ μετρήσαμε την 
ενδοογκική λεμφαγγειακή πυκνότητα (ILMVD), τη λεμφαγγειακή προσβολή (L.I) και 
αξιολογήσαμε τη συσχέτισή τους με κλινικές παραμέτρους.
Υλικά και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη σε 55 ασθενείς με ΜΚΠ (μέση ηλικία:68.1 
έτη, εύρος 40-89). Διενεργήθηκε ανοσοιστοχημική χρώση σε όλα τα ιστολογικά 
παρασκευάσματα για τους λεμφαγγειακούς δείκτες D2-40 (επιτόπιο της ποδοπλα-
νίνης) και LYVE-1 (ομόλογο του CD44 και υποδοχέας του υαλουρονικού οξεός). 
Υπολογίστηκε η ΙLMVD και η L.I με καθιερωμένα πρωτόκολλα και ακολούθησε 
συσχέτιση με κλινικά στοιχεία. 
Αποτελέσματα: Οι δείκτες D2-40 και LYVE-1 εκφράστηκαν σε όλα τα ιστολογικά 
παρασκευάσματα. Η L.I ανευρέθη σε 59.6% των παρασκευασμάτων. Οι ILMVD των 
D2-40 και LYVE-1 συσχετίστηκαν με το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση (p=0.017 
και p=0.03 αντίστοιχα) και την L.I (p=0.00 και p=0.02 αντίστοιχα). Η ILMVD D2-40 
συσχετίστηκε ειδικά με συγκεκριμένα όργανα στόχους για μετάσταση (ήπαρ:p=0.001, 
επινεφρίδια: p=0.046, εγκέφαλο: p=0.007). Η L.I συσχετίστηκε με το στάδιο (p=0.00) 
και όλα τα όργανα στόχους για μετάσταση (p<0.05). δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ 
ILMVD D2-40 και LYVE-1, L.I και επιβίωσης.
Συμπεράσματα: Οι δείκτες D2-40 και LYVE-1 και η L.I εκφράστηκαν υψηλά στα ΜΚΠ 
και συσχετίστηκαν ανεξάρτητα με την δυσμενή έκβαση, αποτελώντας δυνητικά 
προγνωστικούς παράγοντες κατά τη διάγνωση. Συγκεκριμένα ο D2-40 μέσω της 
συσχέτισής του με όργανα στόχους για μετάσταση παρουσίασε μία νέα διάσταση 
στην πρόγνωση. Ο καθορισμός υποομάδων ασθενών με δυσμενή πρόγνωση 
κατά τη διάγνωση θα ενίσχυε την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων στοχευμένων 
θεραπευτκών στρατηγικών. 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ/ΤΕΛΟΜΕΡΩΝ ΣΕ ΜΕΣΕΓ-
ΧΥΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑ-
ΤΟΕΙΔΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Γιώργος Α. Μαργαριτόπουλος1,2, Αθανασία Πρόκλου1,2, Κώστας 
Καραγιάννης2, Ισμήνη Λασηθιωτάκη1,2, Γιαννούλα Σουφλά3, Μαρία 
Χριστίνα Καστρινάκη4, Δημήτριος Α. Σπαντιδός3, Ελένη Α. Παπαδάκη4, 
Νικόλαος Μ. Σιαφάκας1, Κατερίνα Μ. Αντωνίου1,2

1Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Ηράκλειο, Κρήτη, 2. Εργαστήριο 
Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Ηράκλειο, Κρήτη, 3Ιολογικό 
εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, Ηράκλειο, Κρήτη, 4Αιματολογικό εργαστήριο, Ιατρι-
κή Σχολή, Ηράκλειο, Κρήτη

Εισαγωγή: Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (IPF) καθώς και η συνήθης διάμε-
ση πνευμονία στα πλαίσια ρευματοειδούς αρθρίτιδας (RA-UIP) φαίνεται ότι 
παρουσιάζουν την ίδια έκβαση.
Σκοπός: Η διερεύνηση του άξονα τελομεράσης/τελομερών σε μεσεγχυματικά 
κύτταρα μυελού των οστών στην παθογένεια αυτών των νοσημάτων.
Υλικό: 12 ασθενείς με IPF, 10 με RA-UIP, 10 με RA χωρίς πνευμονική συμμε-
τοχή, 12 μάρτυρες. 
Μέθοδοι: Η έκφραση του mRNA των δύο συστατικών της τελομεράσης (h-TERT, 
h-TERC) μελετήθηκαν με RT-PCR και TRAP (Telomeric repeat amplification 
protocol). Επίσης μετρήθηκε και το μήκος των τελομερών.
Αποτελέσματα: Το μήκος των τελομερών στις ομάδες των ασθενών δεν 
βρέθηκε μικρότερο σε σχέση με τους μάρτυρες. Η δραστηριότητα της h-TERC 
μεταξύ RA-UIP και IPF βρέθηκε μη σημαντικά διαφορετική ενώ ήταν στατιστικώς 
μικρότερη σε σχέση με τους μάρτυρες(1.5 ± 0.83 και 4.5 ± 4.45 vs 3911.59 ± 
1734.91, p= 0.044, p= 0.013). Η δραστηριότητα της h-TERT βρέθηκε μειωμένη 
στην RA-UIP σε σύγκριση με τη RA (2.7± 2.3 vs 519 ± 205.06, p=0.004) όπως 
επίσης και στην IPF σε σύγκριση με τη RA (14.15 ± 12. 82 vs 519 ± 205.06, 
p=0.006). Τα ευρήματα υποδηλώνουν όμοια συμπεριφορά των συστατικών 
της τελομεράσης στην RA-UIP και στην IPF.
Συμπέρασμα: Αποδείξαμε κοινή συμπεριφορά όσον αφορά το μήκος των 
τελομερών όσο και την δραστηριότητα της τελομεράσης στην RA-UIP και 
στην IPF κάτι που μπορεί εν μέρει να εξηγήσει ομοιότητες στην παθογένεση 
και στην πρόγνωση. Η διατήρηση του μήκους των τελομερών στα κύτταρα 
αυτά μπορεί να οδηγήσει στην μελλοντική χρήση τους στη θεραπεία αυτών 
των νοσημάτων. 

ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ 
ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
Χριστίνα Τριανταφυλλίδου1, Ευφροσύνη Μάναλη2, Παναγιώτης 
Λυμπερόπουλος1, Λυκούργος Κολιλέκας1, Κωνσταντίνος Καγκουρίδης1, 
Σωτήρης Γυφτόπουλος1,3, Αναστασία Κοτανίδου3, Άννα Καρακατσάνη1, 
Σπύρος Παπίρης1

1Β΄ Πνευμονολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, Αττικό Νοσοκομείο, Χαϊδάρι, 
2Α΄Πνευμονολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Σωτηρία, Αθήνα, 3A΄ 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αθήνα 
Εισαγωγή: Στην Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση (ΙΠΙ) το σύνολο των παρεγχυματικών βλαβών οδηγεί σε 
περιορισμό της ικανότητας για άσκηση. Η ανεύρεση προγνωστικών παραγόντων σε ένα νόσημα με 
πτωχή επιβίωση έχει σημαντική κλινική αξία. Ο ρόλος της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κοπώσεως 
(ΚΑΔΚ) ως προγνωστικού παράγοντα επιβίωσης δεν έχει επαρκώς μελετηθεί στην ΙΠΙ. 
Σκοπός: Η μελέτη των παραμέτρων της ΚΑΔΚ και της δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών (6-MWT) ως προ-
γνωστικών δεικτών για την επιβίωση στην ΙΠΙ. 
Υλικό: Μελετήθηκαν προοπτικά ασθενείς με ΙΠΙ σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες.
Μέθοδος: Υποβλήθηκαν σε λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής, 6-MWT και ΚΑΔΚ με εργομετρικό 
ποδήλατο. Στη συνέχεια παρακολουθήθηκαν μέχρι το θάνατο ή μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης. 
Κανείς από τους ασθενείς δεν ελάμβανε ειδική αγωγή. 
Αποτελέσματα: Στη μελέτη εξετάστηκαν 25 ασθενείς, 17 άντρες, 8 γυναίκες. Η μέση επιβίωση των 
ασθενών ήταν 48,7 μήνες (95% CI=40-57,4) (Εικ. 1). Σημαντικές συσχετίσεις αναδείχθηκαν μεταξύ 
επιβίωσης και Α) παραμέτρων της ΚΑΔΚ Β) του αποκορεσμού και της απόστασης βάδισης στο 6-MWT 
(Πιν 1). Η VO2 peak αναδεικνύεται ο ισχυρότερος ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης επιβίωσης.
Συμπεράσματα: Οι δοκιμασίες άσκησης και ιδιαίτερα η ΚΑΔΚ έχουν σημαντικό προγνωστικό ρόλο 
για την επιβίωση ασθενών με ΙΠΙ. 

Πίνακας 1. Ανάλυση επιβίωσης για τις παραμέτους της ΚΑΔΚ και του 6-mWT
p-value RR 95.0% CI for RR

VO2 peak ml/min/kg 0.001 0.77 0.66-0.90
SpO2 peak 0.009 0.79 0.66-0.94
ΑΤ ml/min/kg 0.013 0.70 0.54-0.92
VE/VCO2 slope 0.001 1.09 1.03-1.15
VE/VCO2 at AT 0.006 1.14 1.04-1.26
Heart rate recovery 0.033 0.84 0.73-0.98
Desaturation 0.007 1.45 1.11-1.90
Distance 0.003 0.99 0.98-0.99

Εικόνα
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ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΗΣ mmP-7 ΣΤΟ ΒΡΟΓ-
ΧΟΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟ ΕΚΠΛΥΜΑ (baL) ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥ-
ΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Κατερίνα Δ. Σαμαρά1,2, Ιωάννης Γιανναράκης2, Ισμήνη Λασηθιωτάκη2, 
Νικόλαος Μ. Σιαφάκας1,2, Κατερίνα Μ. Αντωνίου1,2

1Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο 
Κρήτης, 2.Εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχο-
λή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης

Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση (ΙΠΙ) 
εμφανίζουν υψηλότερη επίπτωση Καρκίνου του Πνεύμονα, γεγονός που εγείρει 
ερωτήματα για πιθανές ομοιότητες στην παθογένεια των δυο νοσημάτων. Οι 
μεταλλοπρωτεϊνάσες είναι μια οικογένεια πρωτεϊνασών οι οποίες ρυθμίζουν την 
αναδιαμόρφωση (remodelling) του εξωκυττάριου στρώματος, μια διαδικασία 
ιδιαίτερα σημαντική για παθολογικές διεργασίες όπως η αγγειογένεση, η ιστική 
επιδιόρθωση και η διήθηση. 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας είναι η εκτίμηση της έκφρασης των με-
ταλλοπρωτεϊνασών καθώς και των ιστικών αναστολέων τους σε δείγματα 
βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο 
πνεύμονα (ΜΜΚΠ) και η σύγκριση με δείγματα BAL ασθενών με ΙΠΙ καθώς και 
υγιών μαρτύρων. 
Υλικό: Μελετήσαμε προοπτικά 23 ασθενείς νεοδιαγνωσθέντες με ΜΜΚΠ, 10 
ασθενείς με ΙΠΙ και 10 υγιείς μάρτυρες (Μ). 
Μέθοδος: Τα επίπεδα έκφρασης του mRNA για τις MMP2, MMP7, MMP9, TIMP1 
and TIMP2 μετρήθηκαν σε δείγματα BAL με τη χρήση real time RT-PCR. Tα 
επίπεδα πρωτεϊνικής έκφρασης της MMP7 μετρήθηκαν στο υπερκείμενο των 
δειγμάτων BAL με τη χρήση τεχνικής ELISA.
Αποτελέσματα: Η έκφραση mRNA των MMP2,7,9 και του TIMP1 ήταν σημα-
ντικά αυξημένη στην ομάδα του ΜΜΚΠ σε σχέση με τους μάρτυρες (p<0.05). 
Τα επίπεδα πρωτεϊνικής έκφρασης MMP7 (pg/μl) ήταν σημαντικά υψηλότερα 
τόσο στην ομάδα ΜΜΚΠ όσο και στην ομάδα ΙΠΙ σε σύγκριση με τους υγιείς, 
(ΜΜΚΠ=24.69±4.18, ΙΠΙ=18.65±2.11, Μ=9.76±1.92, ΜΜΚΠvsΜ p=0.032, ΙΠΙvsΜ 
p=0.005). 
Συμπεράσματα: Η αυξημένη έκφραση της μεταλλοπρωτεϊνάσης MMP7 τόσο σε 
επίπεδο mRNA αλλά και πρωτεΐνης πιθανόν να υποδηλώνει ένα παθογενετικό 
σύνδεσμο μεταξύ καρκίνου του πνεύμονα και ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης. 

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ. 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕ-
ΩΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ TC-99m-PYP ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑ-
ΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ιωάννης Αγκομαχαλελής1,3, Γεώργιος Κυριαζής1, Αλέκος Χουρζαμάνης1, 
Νικόλαος Σαλέμ2, Δημοσθένης Μπούρος3, Νέστωρ Αγκομαχαλελής1

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πνευμονολογική Κλινική, Τμήμα 
Καρδιάς-Πνευμόνων και Εξωτερικό Ιατρείο Σαρκοειδώσεως, Γ.Ν.“Γ.Παπανικο-
λαου” Θεσσαλονίκης, 2Γενικό Νοσοκομείο “Θεαγένειο” Θεσσαλονίκης, Τμήμα 
Ραδιοϊσοτόπων, 3Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πνευμονολογική Κλινική, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Εισαγωγή:Ποσοστό<5% της πνευμονικής σαρκοειδώσεως με συνοδό μυοκαρδιοπάθεια εμφα-
νίζει κλινική υπόνοια καρδιακής νόσου,ενώ ο κίνδυνος αιφνιδίου θανάτου υπερβαίνει το 60%.
Σκοπός:Η διερεύνηση της πιθανής συνοδού διηθητικής μυοκαρδιοπάθειας στην πνευμονική 
σαρκοείδωση για την πρόληψη του αιφνιδίου θανάτου.
Υλικό: 178 ασθενείς,56 άνδρες και 122 γυναίκες,μέσης ηλικίας 47,8 έτη,μεταξύ 278 περιπτώ-
σεων εγκατεστημένης πνευμονικής σαρκοειδώσεως,διαγνωσθείσης με βιοψία πολλαπλών 
οργάνων,ερευνήθηκαν για την παρουσία συνοδού κοκκιωματώδους μυοκαρδιοπάθειας.
Μέθοδος: Οι μελετηθέντες ασθενείς υποβλήθηκαν περαιτέρω σε ραδιοϊσοτοπική απει-
κόνιση του μυοκαρδίου με Tc-99m-pyp και ηχωκαρδιογραφική μελέτη.Δύο ώρες μετά την 
ενδοφλέβια χορήγηση 20mCi καταγράφηκε η καθήλωση του ισοτόπου στην αριστερή 
προκάρδια χώρα και ταξινομήθηκε σύμφωνα με την εκατοστιαία διαφορά καθηλώσεως 
στη δεξιά παραστερνική περιοχή.
Αποτελέσματα:1)Παθολογικό σπινθηρογράφημα καρδιάς στο 69,9% των ασθενών 2)
Διαστολική δυσλειτουργία(ΔΔ) στο 51% των ασθενών 3) ΔΔ και παθολογικό σπινθηρογρά-
φημα στο 41% 4) Περικαρδιακή συλλογή υγρού(ΠΣΥ) στο 49% και με παθολογικό σπινθη-
ρογράφημα στο 42% 5)Ασύμμετρη υπερτροφία του διαφράγματος (ASH) με παθολογικό 
σπινθηρογράφημα στο 21,5% 6)Αιφνίδιοι θάνατοι 1%.
Συμπέρασμα: 1) Το παθολογικό σπινθηρογράφημα και η ΔΔ του μυοκαρδίου σε ποσοστά 
69,9% και 51% αντίστοιχα συνηγορούν,όταν συνυπάρχουν,για την ασυμπτωματική,κατά 
κανόνα,παρουσία διηθητικής μυοκαρδιοπάθειας στο 41% τουλάχιστον των ασθενών  
2)Η πιστοποίηση της παρουσίας ΠΣΥ, σε διάφορα στάδια της νόσου, σε ποσοστό 49% των 
ασθενών συνολικά και η συνύπαρξη παθολογικού σπινθηρογραφήματος του μυοκαρδίου 
προάγουν την υπόνοια παρουσίας μυο-περικαρδιακής νόσου σε ποσοστό 42% 3)Παρουσία 
ASH υποδυόμενη την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και συνυπάρχουσα με παθολογικό 
σπινθηρογράφημα σε ποσοστό 21,5% προάγει την κοκκιωματώδη αιτιολογία του φαινομένου 
4) Ευθύνεται, άραγε,η πρώιμη θεραπεία,κυρίως με κορτικοειδή,ευθύς αμέσως μετά τη διά-
γνωση της ασυμπτωματικής,κατά κανόνα, διηθητικής κοκκιωματώδους μυοκαρδιοπάθειας, 
για την εντυπωσιακή απουσία αιφνιδίων θανάτων? 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΠΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟ-
ΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
Φωτεινή Μάλλη1, Παναγιώτης Γεωργούλιας2, Βαρβάρα Βαλοτάσιου2, 
Ειρήνη Τσιλιώνη1, Δημοσθένης Μακρής3, Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης1, 
Ζωή Δανιήλ1

1Πνευμονολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 
2Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 
3Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Εισαγωγή: Η λεπτίνη έχει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη ίνωσης στο ήπαρ. 
Αντίθετα, η αδιπονεκτίνη αναστέλλει τους μηχανισμούς ίνωσης στο ήπαρ in 
vivo και in vitro. Η πιθανή εμπλοκή της λεπτίνης και της αδιπονεκτίνης στην 
ανάπτυξη πνευμονικής ίνωσης δεν έχει μελετηθεί.
Σκοπός: Μέτρηση των επιπέδων λεπτίνης και αδιπονεκτίνης στον ορό, στο 
συμπύκνωμα εκπνεόμενου αέρα (EBC) και στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα 
(BAL) ασθενών με Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση (IPF) και σύγκριση των επιπέδων 
με εκείνα υγιών εθελοντών. 
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 37 ασθενείς με IPF (mean±SD: 
68,8±8,8 έτη) και 22 υγιείς εθελοντές (65±7,5 έτη). Στην ομάδα των ασθενών 
πραγματοποιήθηκε λειτουργικός έλεγχος και μέτρηση αερίων αίματος. Τα επίπεδα 
λεπτίνης και αδιπονεκτίνης μετρήθηκαν με ραδιοανοσομετρική μέθοδο (RIA). 
Αποτελέσματα: Η εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων δεν ανέδειξε στα-
τιστικά σημαντική διαφορά των επιπέδων λεπτίνης και αδιπονεκτίνης στον 
ορό στην ομάδα των ασθενών σε σχέση με την ομάδα των υγιών εθελοντών 
(mean ±SD:12,09±10,06 vs 13,76±10,03pg/ml, 10,41±5,04 vs 10,12±6,35 pg/ml, 
αντίστοιχα). Μετά τη διόρθωση των επιπέδων λεπτίνης για τα σωματομετρικά 
χαρακτηριστικά, παρατηρήσαμε ότι οι ασθενείς με υποξυγοναιμία (PaO2<65 
mmHg) παρουσίαζαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες τιμές λεπτίνης και 
του λόγου λεπτίνης/αδιπονεκτίνης σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς υπο-
ξυγοναιμία (0,21 vs 0,38, p=0,031, και 1,07 vs 1,45, p=0,045, αντίστοιχα). Η 
λεπτίνη και η αδιπονεκτίνη δεν ήταν ανιχνεύσιμες στο EBC και στο BAL των 
ομάδων της μελέτης.
Συμπέρασμα: Τα επίπεδα λεπτίνης και ο λόγος λεπτίνης/αδιπονεκτίνης είναι 
μειωμένα στους ασθενείς με IPF που παρουσιάζουν υποξυγοναιμία. Τα ευ-
ρήματά μας υποδεικνύουν τη συμμετοχή της λεπτίνης στη βαρύτητα και/ή 
παθογένεια της νόσου. 

ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ Ι/ΙΙ ΤΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ
Αργύρης Τζουβελέκης1, Γεώργιος Κολιάκος2, Βασίλης Πασπαλιάρης3, 
Γεώργιος Ζαχαρής1, Πασχάλης Ντόλιος1, Αναστασία Οικονόμου4, Μάριος 
Φρουδαράκης1, Δημοσθένης Μπούρος1 
1Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπο-
λης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2Τμήμα Βιοχημείας Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 3Adistem Ltd.,Wanchai, Hong Kong, 4Τμήμα Ακτινο-
λογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης

Εισαγωγή: Η Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (IPF) είναι μια χρόνια, προοδευτικά εξε-
λισσόμενη, θανατηφόρος ινωτική εξεργασία του πνεύμονα αγνώστου αιτιολογίας 
και χωρίς αποτελεσματική θεραπεία. 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας είναι να διερευνήσουμε την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα της ενδοβρογχικής έγχυσης αυτόλογων απομονωθέντων από 
το λιπώδη ιστό βλαστοκυττάρων (ADMSCs) σε ασθενείς με IPF. 
Ασθενείς και μέθοδος: Πραγματοποιήσαμε μία προοπτική, μη τυχαιοποιημένη 
κλινική μελέτη ενδοβρογχικής έγχυσης ADMSCs σε ασθενείς με IPF οι οποίοι πλη-
ρούσαν τα κριτήρια ATS/ERS 2000 ηπίου προς μετρίου βαρύτητας νόσου σύμφωνα 
με τον λειτουργικό έλεγχο του αναπνευστικού (FVC >50% και DLCO >35%). Όλοι οι 
εκλόγιμοι ασθενείς (n=12) υπεβλήθησαν σε λιποαναρρόφηση και με τη χρήση 
ειδικού πρωτοκόλλου της Adistem Ltd απομονώσαμε τα βλαστοκύτταρα από τον 
λιπώδη ιστό. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε 3 ενδοβρογχικές εγχύσεις μία κάθε 
μήνα. Ο πρωτογενής στόχος της μελέτης ήταν η καταγραφή των σχετιζόμενων με 
τη θεραπεία ανεπιθύμητων ενεργειών 6 και 12 μήνες μετά την πρώτη έγχυση. Η 
σύγκριση των τιμών της FVC, DLCO και της δοκιμασίας εξάλεπτης βάδισης (6MWD) 
πριν και μετά θεραπεία αποτέλεσαν δευτερογενείς στόχους της μελέτης. 
Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση κλινικά σημαντικής αλλεργική 
αντίδρασης, παρόξυνσης νόσου, ή λοίμωξης σε όλους τους ασθενείς. Επιπλέον 
παρατηρήθηκε μια σταθεροποίηση της νόσου με βάση τον λειτουργικό έλεγχο του 
αναπνευστικού καθώς και οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά στην 6MWD της 
τάξης των 27 μέτρων (p=0.07). 
Συμπεράσματα: Η τρέχουσα αυτή κλινική μελέτη παρέχει σημαντικής αξίας δε-
δομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας σχετικά με την ενδοβρογχική έγχυση 
αυτόλογων ADMSCs σε ασθενείς με IPF. Μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτης 
αποτελεσματικότητας είναι αναγκαίες.
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ΠΑ25 ΠΑ26

ΠΑ27 ΠΑ28

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗ-
ΘΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
Γρηγόρης Στρατάκος1, Δημήτριος Χιώτης2, Βασιλική Γεροβασίλη2, Χάρης 
Δημητρόπουλος2, Ιωάννης Γκιόζος3, Φίλιππος Φιλιππίδης2, Φίλιππος 
Εμμανουήλ1, Σοφιάννα Γεννηματά1, Ανδριανή Χαρπίδου3, Μάνος 
Αλχανάτης1, Σπύρίδων Ζακυνθινός2

1Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., ΝΝΘΑ “Σωτηρία”, 2Α’ Κλινι-
κή Εντατικής Θεραπείας Ε.Κ.Π.Α., 3Ογκολογικό Τμήμα Γ’ Πανεπιστημιακής Πνευ-
μονολογικής Κλινικής, ΝΝΘΑ “Σωτηρία”

Εισαγωγή: Η ενδοσκοπική αντιμετώπιση της απόφραξης κεντρικού αεραγωγού 
κακοήθους αιτιολογίας αποτελεί καθιερωμένη θεραπευτική επιλογή. Ωστόσο, 
τα δεδομένα για την επίδρασή της στην επιβίωση και την Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) 
είναι περιορισμένα.
Σκοπός: Η μελέτη της επίδρασης της ενδοσκοπικής θεραπείας στην επιβίωση 
και την ΠΖ ασθενών με κακοήθους αιτιολογίας απόφραξη κεντρικού αεραγωγού.
Υλικό: Μελετήθηκαν 40 ασθενείς (31 άνδρες) μέσης ηλικίας 66,2±12,3 ετών, με 
μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος (Ν=35) ή εξωπνευμονικό νεόπλασμα 
και απόφραξη κεντρικού αεραγωγού
Μέθοδος: 31 ασθενείς (ομάδα παρέμβασης), υπεβλήθησαν σε επεμβατική 
βρογχοσκόπηση, ενώ 9 αρνήθηκαν (ομάδα ελέγχου). Η ΠΖ, αξιολογήθηκε με 
το ερωτηματολόγιο EORTC μία ημέρα πριν, μία εβδομάδα μετά και εν συνεχεία 
κάθε επόμενο μήνα.
Αποτελέσματα: Οι ομάδες παρέμβασης και ελέγχου δεν διέφεραν ως προς 
την ηλικία, τις συννοσηρότητες, τον τύπο της κακοήθειας και το επίπεδο της 
απόφραξης. Ο χρόνος παρακολούθησης ήταν 6±6,2 μήνες (εύρος 1-26). Η ΠΖ 
και η δύσπνοια βελτιώθηκαν σημαντικά σε όλους τους ασθενείς της ομάδας 
παρέμβασης μέχρι έναν μήνα μετά τη ενδοσκοπική παρέμβαση (p<0,05). Η 
βελτίωση ήταν μεγαλύτερη σε όσους εμφάνιζαν αρχικά ατελεκτασία και από-
φραξη της τραχείας. Η δύσπνοια παρέμεινε βελτιωμένη ως και 6 μήνες μετά. 
Μεταξύ των ασθενών με επιβίωση άνω των 9 μηνών(Ν=11) και άνω των 12 
μηνών(Ν=6), οι κλίμακες δύσπνοιας και ΠΖ δεν χειροτέρευσαν σημαντικά. Ο 
μέσος χρόνος επιβίωσης ήταν 20,47±23,57 και 6,33±7,03 μήνες για τις ομάδες 
παρέμβασης και ελέγχου αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η επεμβατική βρογχοσκοπική διάνοιξη σε ασθενείς με από-
φραξη κεντρικού αεραγωγού κακοήθους αιτιολογίας μπορεί να αυξάνει την 
επιβίωση και να βελτιώνει τόσο την ΠΖ όσο και τη δύσπνοια.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗ-
ΣΗ: ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ;
Φίλιππος Εμμανουήλ1, Δήμητρα Ροντογιάννη2 Ροδούλα Τριγγίδου3, 
Δημήτρης Χιώτης4, Μάγδα Στρατίκη4, Κωνσταντίνα Κοντογιάννη1, 
Νικόλαος Κουφός1, Σοφιάννα Γεννηματά1, Σπύρος Ζακυνθινός4, Μάνος 
Αλχανάτης1, Γρηγόρης Στρατάκος1

1Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., ΝΝΘΑ “Σωτηρία”, 2Πα-
θολογοανατομικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, 3Παθολογοανα-
τομικό Εργαστήριο, ΝΝΘΑ “Σωτηρία”, 4Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ε.Κ.Π.Α., 
Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”

Εισαγωγή: Η ιατρική θωρακοσκόπηση, αν και όχι πάντοτε διαγνωστική, καθιερώθηκε 
ως το τελικό βήμα στη διαγνωστική προσπέλαση μίας χρόνιας πλευρίτιδας. Ωστόσο, 
τα ενδοσκοπικά ευρήματα της εξέτασης αυτής δεν έχουν πλήρως τυποποιηθεί ούτε 
έχουν αντιστοιχηθεί με παθολογοανατομικές αλλοιώσεις. 
Σκοπός: Η ταξινόμηση των θωρακοσκοπικών ευρημάτων και η εκτίμηση της 
προγνωστικής διαγνωστικής τους αξίας.
Υλικό: 69 ασθενείς (55 άνδρες), ηλικίας 66 ±14 (μέσος όρος ±SD), υπεβλήθησαν σε 
ιατρική θωρακοσκόπηση για αδιάγνωστη εξιδρωματική, λεμφοκυτταρική συλλογή 
μετά 3 αρνητικές κυτταρολογικές εξετάσεις και εξαντλητικό συμβατικό έλεγχο.
Μέθοδος: Υπό τοπική αναισθησία μετά από επισκόπηση της υπεζωκοτικής κοι-
λότητας ελήφθησαν βιοψίες τοιχωματικού υπεζωκότα. Τα ενδοσκοπικά ευρήματα 
ταξινομήθηκαν ως: πάχυνση τοιχωματικού υπεζωκότα, τοπική υπέγερση, εξωφυτικές 
μάζες, υπεζωκοτικές πλάκες, αιμορραγική διήθηση, ατελεκτασία πνεύμονα και 
διήθηση σπλαχνικού υπεζωκότα.
Αποτελέσματα: Οι υπεζωκοτικές βιοψίες ανέδειξαν μεσοθηλίωμα διαφόρων 
υποτύπων σε 16 (23,2%), μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα σε 9 (13%), άλλο 
μεταστατικό νεόπλασμα σε 3, φυματίωση σε 3, παρανεοπλασματική συλλογή σε 
2, αιμαγγειοενδοθηλίωμα σε 2 και μη Hodgkin λέμφωμα σε 1. Σε 33 περιπτώσεις 
(47,8%) η βιοψία ανέδειξε χρόνιες «μη ειδικές» αλλοιώσεις. Δε βρέθηκε σαφής 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ ενδοσκοπικών και ιστολογικών ευρη-
μάτων Παρατηρήθηκε μια τάση συσχέτισης μεταξύ εξωφυτικής μάζας και μη 
μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα (K=0,415 p=0,001) καθώς και αντίστροφη 
συσχέτιση της με τη μη ειδική πλευρίτιδα (K= -0,35 p=0,001).
Συμπεράσματα: Η θωρακοσκόπηση έθεσε διάγνωση σε ποσοστό >50% των αδι-
άγνωστων συλλογών. Είναι αξιοσημείωτο το υψηλό ποσοστό μεσοθηλιωμάτων. Τα 
ενδοσκοπικά ευρήματα δεν μπόρεσαν να προβλέψουν την ιστολογική εξέταση, η 
οποία αποτελεί το θεμελιώδη λίθο της διάγνωσης. Το υψηλό ποσοστό μη ειδικών 
αλλοιώσεων χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩ-
ΠΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΛΟΗΘΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΕΙΑΣ. ΑΞΙΟΛΟ-
ΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ
Δημήτρης Χιώτης1, Χαράλαμπος Ζήσης2, Μάγδα Στρατίκη1, Νίκη 
Γιαννιού1, Φίλιππος Εμμανουήλ3, Νίκος Κουφός3, Σοφιάννα Γεννηματά3, 
Σπύρος Ζακυνθινός1, Γρηγόρης Στρατάκος3

1Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ε.Κ.Π.Α., 2Χειρουργική Κλινική Θώρακος-Αγγεί-
ων, Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, 3Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική 
Ε.Κ.Π.Α., ΝΝΘΑ “Σωτηρία”, 

Εισαγωγή: Η αντιμετώπιση της σοβαρής καλοήθους στένωσης τραχείας συνα-
ντά διχογνωμία. Η ενδοσκοπική παρέμβαση συχνά αντιτίθεται της χειρουργικής 
αποκατάστασης.
Σκοπός: Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της εφαρμογής σε ασθενείς με καλοήθη 
στένωση τραχείας ενός δομημένου αλγορίθμου που εμπλέκει και τις δύο δυνατότητες. 
Υλικό- Μέθοδος: 24 ασθενείς (17 άνδρες), ηλικίας 48,5±20,2 ετών με σοβαρή, 
συμπτωματική καλοήθη στένωση τραχείας. Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε: A. 
βραχεία-υμενώδης στένωση (n=5), Β. μακρά/σύνθετη στένωση (n=11), Γ. Υποτροπή 
μετά χειρουργική εκτομή (n=4), Δ. Επιπλοκές/υποτροπή μετά τοποθέτηση stent 
(n=2) και E. Έξωθεν πίεση (n=2). Οι θεραπευτικές αποφάσεις ελήφθησαν κατόπιν 
διατομεακής συνεργασίας με τη βασική αρχή ότι οι χειρουργήσιμες σύνθετες 
στενώσεις πρέπει να χειρουργούνται ενώ οι υμενώδεις στενώσεις πρέπει πρώτα 
να αντιμετωπίζονται βρογχοσκοπικά αξιοποιώντας τη χειρουργική δυνατότητα 
επί υποτροπής. Εάν οι ασθενείς αρνούντο την χειρουργική επέμβαση, αντιμετω-
πίζοντο ενδοσκοπικά.
Αποτελέσματα: 7 ασθενείς (A:1, B:5, Γ:1), υπεβλήθησαν σε χειρουργική εκτομή 
τραχείας και τελικο-τελική αναστόμωση. 3 ασθενείς (A) υπεβλήθησαν σε απλή 
διάρρηξη υμενίου και διαστολή με άκαμπτο βρογχοσκόπιο χωρίς να σημειωθεί 
υποτροπή. Σε 15 ασθενείς (A:1, B:7, Γ:3, Δ:2, E:2) τοποθετήθηκαν stents. 1 εξ’ αυτών 
χειρουργήθηκε λόγω υποτροπής. Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και 
αναφέρουν καλώς μετά από 35±23,8 μήνες παρακολούθησης. Δεν σημειώθηκαν 
θάνατοι. Μείζονες επιπλοκές περιελάμβαναν 1 περίπτωση αμφοτερόπλευρου 
πνευμοθώρακα και μια σοβαρή υποτροπή στένωσης υπερθεν του stent. Και στις 
δύο περιπτώσεις επενέβησαν επιτυχώς οι χειρουργοί.
Συμπεράσματα: Η επεμβατική βρογχοσκόπηση και η χειρουργική τραχείας είναι 
δύο πολύτιμες αλληλοσυμπληρούμενες θεραπευτικές δυνατότητες για την βαριά 
καλοήθη στένωση τραχείας. Η διατομεακή εφαρμογή ενός απλού αλγορίθμου μπορεί 
να αντιμετωπίσει επιτυχώς και μακροπρόθεσμα, πρακτικά το σύνολο των ασθενών.

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ 
ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Κωνσταντίνος Κότσιφας, Ευγένιος Μεταξάς, Ευάγγελος Μπαλής, 
Βασιλική Λαζάρου, Σταυρούλα Μπούλια, Γεώργιος Μπουλμπασάκος, 
Γεώργιος Τάτσης
Πνευμονολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”, Αθήνα

Εισαγωγή: Η αναγνώριση των ανατομικών παραλλαγών του βρογχικού 
δένδρου (ΑΠΒ) μπορεί να έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία. Η συχνότητα και 
το είδος των ΑΠΒ διαφέρει μεταξύ δημοσιευμένων σειρών, ορισμένες των 
οποίων χρησιμοποιούν ως διαγνωστική μέθοδο την αξονική τομογραφία. 
Σκοπός: Η καταγραφή των ΑΠΒ σε τυχαίο δείγμα Ελλήνων ασθενών που 
υποβλήθηκαν σε βρογχοσκόπηση με διάφορες ενδείξεις. 
Υλικό: Βίντεο καταγραφές βρογχοσκοπήσεων 113 ενήλικων ασθενών (74 
άνδρες, 39 γυναίκες, μέση ηλικία 62.2)
Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη των καταγραφών από δύο βρογχοσκόπους. 
Καταγραφή ΑΠΒ έως και τους τμηματικούς βρόγχους. 
Αποτελέσματα: Μόλις 32/113 (28%) ασθενείς είχαν την θεωρητικά αναμε-
νόμενη ανατομία του βρογχικού δένδρου. Στους υπόλοιπους 81 ασθενείς 
καταγράφηκαν 141 ΑΠΒ (80 δεξιά, 61 αριστερά). 100 ΑΠΒ βρέθηκαν σε 53 
άνδρες και 41 ΑΠΒ σε 28 γυναίκες. 
Οι συχνότερες ΑΠΒ ήταν: Διχασμός δεξιού άνω λοβαίου σε 27 ασθενείς (24%), 
απουσία διακριτού έσω βασικού δεξιά σε 22 (19%), τριχασμός αριστερού 
ιδίως άνω σε 14 (12%), υποκορυφαίος δεξιά σε 12 (11%), υποκορυφαίος 
αριστερά σε 11 (10%), διακριτός έσω βασικός αριστερά σε 9 (8%), τριχασμός 
αριστερού άνω λοβαίου σε 8 (7%).
Άμφω ΑΠΒ βρέθηκαν σε 30 ασθενείς (26%). 36 σπάνιες ΑΠΒ (σε <5% των 
ασθενών) βρέθηκαν σε 26 ασθενείς (23%). 10 παραλλαγές λοβαίων ή κε-
ντρικότερων βρόγχων (περιλαμβανομένου ενός τραχειακού βρόγχου) 
καταγράφηκαν σε ισάριθμους ασθενείς (9%).
Συμπεράσματα: ΑΠΒ καταγράφηκαν βρογχοσκοπικά στο 72% σε τυχαίο 
δείγμα 113 Ελλήνων ασθενών. Η συχνότητα και το είδος των ΑΠΒ διαφέρει 
συγκριτικά με τις υπάρχουσες δημοσιεύσεις και μπορεί να συναρτάται με 
την εθνικότητα, το φύλο και την διαγνωστική μέθοδο. 



24 - 27 νοεμβριου 2011

16

ΠΑ29 ΠΑ30

ΠΑ31 ΠΑ32

ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ BIOΨΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΜΕ 
STAPLER DEVICE: ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΟ ΕΔΑΦΟΣ;
Γεωργία Χαρδαβέλλα1, Γεράσιμος Παπαβασιλείου2, Δημήτριος Ζαχείλας2

1Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η Σωτηρία”, 2Θωρακο-
χειρουργική Κλινική, 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ, Αθήνα

Εισαγωγή: Πρόσφατες εξελίξεις στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και τον 
εξοπλισμό τους έχουν επεκτείνει ιδιαίτερα τον δυνητικό ρόλο της ιατρικής 
θωρακοσκόπησης (ΜΤ). Η εμφάνιση του ενδοσκοπικού συρραπτικού μη-
χανήματος (stapler device) κατέστησε δυνατή την θωρακοσκοπική βιοψία 
πνεύμονος.
Σκόπος: Αξιολόγηση της ποιότητας της βιοψίας, της διαγνωστικής απο-
τελεσματικότητας και της απόδοσης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που 
υπεβλήθησαν σε βιοψία πνεύμονος υπό ΜΤ (ΜΤLB) για την διερεύνηση 
περιφερικής μάζας ή διάχυτης, διάμεσης πνευμονοπάθειας με τη χρήση 
stapler device υπό τοπική και νευροληπτική αναλγησία.
Υλικά και Μέθοδοι: Κατά την περίοδο 2002–2011, 30 ασθενείς υψηλού 
κινδύνου (75% με αναπνευστική ανεπάρκεια, 40% νεφρική ανεπάρκεια, 33% 
ισχαιμικό εγκεφαλικό) υπεβλήθησαν σε MTLB. Ελήφθησαν βιοψίες με τη χρήση 
stapler device. Χορηγήθηκε μιδαζολάμη και φεντανύλη για αναισθησία και 
διενεργήθηκε μεσοπλεύριο block με ροπιβακαίνη σε όλους τους ασθενείς. 
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς ήταν 18 άνδρες και 12 γυναίκες (μέση ηλικία 
68.9 έτη, εύρος 28-75 έτη). Η μέση διάρκεια της διαδικασίας ήταν 30 min 
(15–35 min). Δεν υπήρξε κανένας διεγχειρητικός ή μετεγχειρητικός θάνατος ή 
μείζονες επιπλοκές. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν επιτυχώς σε αναισθησία. 
Τα βιοπτικά υλικά από το stapler device είχαν μέσες διαστάσεις 3.2x1.7x0.9cm 
(μέσος όγκος: 3.61ccm). Όλες οι βιοψίες ήταν αδιαμφισβήτητες και διαγνω-
στικές. Κακοήθεια διαγνώστηκε σε 17/30 ασθενείς και οι λοιποί (13/30) 
διαγνώστηκαν με διάμεση πνευμονοπάθεια (43%), διάμεση πνευμονία (50%), 
πνευμονικό έμφρακτο (7%). Δεν υπήρξε καμία επιπλοκή.
Συμπεράσματα: Τα βιοπτικά υλικά που ελήφθησαν με stapler device υπό 
MTLB έχουν υψηλή διαγνωστική ακρίβεια σε ασθενείς με περιφερικές μάζες 
και διάχυτη διάμεση πνευμονοπάθεια.Η MTLB με stapler device είναι μία 
πρωτοποριακή μέθοδος η οποία διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα της βιοψίας 
και μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς υψηλού κινδύνου χωρίς επιπλοκές. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ́ Η ΕΝΖΥΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-
ΣΗ ΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΕΜΠΥΗΜΑΤΩΝ?
Γεωργία Χαρδαβέλλα1, Γεράσιμος Παπαβασιλείου2, Δημήτριος Ζαχείλας2, 
Γεώργιος Διονέλλης1, Νικόλαος Αναστασίου2

1Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η Σωτηρία”, 2Θωρακο-
χειρουργική Κλινική, 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ, Αθήνα

Εισαγωγή: Το πλευριτικό εμπύημα προσβάλλει μεγάλο αριθμό ασθενών ετησί-
ως και έχει σοβαρές επιπλοκές αν δεν διαγνωσθεί ή αντιμετωπιστεί εγκαίρως.
Σκοπός: Η αξιολόγηση και σύγκριση του μηχανικού έναντι του ενζυμικού 
καθαρισμού του υπεζωκότα για την αντιμετώπιση εντοπισμένων πλευρι-
τικών συλλογών η οποίες δεν υποχώρησαν με την τοποθέτηση θωρακικής 
παροχέτευσης. 
Υλικά και Μέθοδοι: Προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη σε 2 ομάδες ασθενών 
με θωρακικό εμπύημα κατά την περίοδο 2006-2011. Η ομάδα A αποτελείτο 
από 35 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε μηχανικό καθαρισμό του υπεζωκότα 
με ιατρική θωρακοσκόπηση (MT) υπό τοπική και κεντρική αναισθησία 
(μιδαζολάμη, φεντανύλη) και η ομάδα Β αποτελείτο από 34 ασθενείς που 
υπεβλήθησαν σε ενζυμικό καθαρισμό (στρεπτοκινάση-στρεπτοντορνάση). 
Οι θεραπευτικές επιλογές αξιολογήθηκαν βάσει της αποτελεσματικότητας 
και της κλινικής έκβασης.
Αποτελέσματα: Τριάντα γυναίκες και 30 άνδρες συμπεριλήφθησαν στη 
μελέτη με μέση ηλικία 56.5 έτη (εύρος 12-90). Και στις 2 ομάδες οι συχνότεροι 
μικροοργανισμοί ήταν ο Str.Milieri (30%), ο St.Aureus(20%) και Gram(-) (10%). 
Το ποσοστό επιτυχίας στην ομάδα Α ήταν 85% και στην ομάδα B 20%. Στην 
ομάδα B, 40% των ανεπιτυχώς αποφλοιωθέντων ασθενών υπεβλήθησαν σε 
μηχανικό καθαρισμό υπό MT και οι υπόλοιποι σε θωρακοτομή και αποφλοίωση. 
Η μέση νοσηλεία για την ομάδα Α ήταν 4.5 ημέρες και για την B 8.5 ημέρες. Σε 
επανεκτίμηση στις 8 εβδομάδες όλοι οι ασθενείς της ομάδας Α ήταν ασυμπτω-
ματικοί με ελάχιστη πάχυνση του υπεζωκότα στην ακτινογραφία θώρακος 
Συμπεράσματα: Ο μηχανικός καθαρισμός με MT υπερτερεί έναντι του 
ενζυμικού για την αντιμετώπιση των θωρακικών εμπυημάτων. Πρόκειται 
για μια ελάχιστα επεμβατική και αποτελεσματική μέθοδο η οποία δίνει τη 
δυνατότητα άμεσης οπτικής παρακολούθησης της υπεζωκοτικής κοιλότητας 
και προσφέρει καλή μακροπρόθεσμη κλινική έκβαση. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ mYd88 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
Φωτεινή Μάλλη1, Ειρήνη Γερογιάννη1 Καλλιόπη Αγγέλου1, Βίκυ 
Μολλάκη2, Φωτεινή Μπαρδάκα1, Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης1, 
Γεώργιος Βασιλόπουλος2 Ζωή Δανιήλ1

1 Πνευμονολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 
2Εργαστήριο Γενετικής και Γονιδιακής Θεραπείας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών 
Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 1/3 του πλη-
θυσμού έχει μολυνθεί από το Mycobacterium Tuberculosis, ωστόσο μόνο το 
10% αυτών εκδηλώνει τη νόσο. O Myeloid Differentiation factor (MyD)88 
αποτελεί μια πρωτεΐνη διαμεσολάβησης η οποία ενεργοποιείται από τη 
σύνδεση αντιγόνων σε ειδικές πρωτεΐνες και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στην ανοσολογική απάντηση. Η φυματίωση σε MyD88-/-πειραματόζωα είναι 
πιο επιθετική, αποδίδοντας στο MyD88 σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
ανοσίας στο Mycobacterium Tuberculosis. 
Σκοπός: Ανάλυση των νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNP) στο γονίδιο 
που κωδικοποιεί το μόριο MyD88 σε ασθενείς με φυματίωση και υγιείς 
εθελοντές και στατιστική μελέτη συσχέτισης με τη νόσο.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 93 ασθενείς με φυματίωση 
και 92 υγιείς εθελοντές, στο γονιδιακό υλικό των οποίων μελετήθηκαν οι 
παρακάτω πολυμορφισμοί: MyD88 -938C>A και MyD88 1944C>G.
Αποτελέσματα:. Ο γονότυπος MyD88-938CA σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης φυματίωσης (OR:2,62 (95% Confidence Intervals [Cis] 1,31-5,22, 
p=0,006). Επίσης, ο γονότυπος MyD881944CC σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης της νόσου (OR: 4,83 (95% Cis: 1,86-12,52, p=0,001).
Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι οι γονότυποι MyD88-
938CA και MyD881944CC σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα Φυματίωσης. 
Διαταραχές στο μονοπάτι του MyD88 μπορεί να προκαλούν αυξημένη 
ευαισθησία στο Mycobacterium Tuberculosis.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕ-
ΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΒ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Άννα Παπάζογλου1 Γεώργιος Πιτσιδιανάκης1, Ιωάννης Μπιμπάκης1, 
Σταύρος Φουντουλάκης2, Ζαχαρίας Αρχοντακης2, Κωνσταντίνος 
Δημούλας2, Μαρία Κλεισαρχάκη2, Μαριάννα Κυριαζή2, Θεοδώρα 
Δερμιτζάκη2, Ιωάννης Σωπασής2, Χρύσα Μωραίτη2

1Αντιφυματική Μονάδα Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, 2Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο Βενιζέλειο Νοσοκομείου Ηρακλείου
Σκοπός: Εξέταση όλων των περιστατικών φυματίωσης που εμφανίσθηκαν στο Ηρά-
κλειο Κρήτης κατά τα τελευταία 22 χρόνια και συγκεκριμένα από περίοδο 1988-2010.
Υλικό-Μέθοδος: Εξετάσθηκαν τα αρχεία του Αντιφυματικού Ιατρείου 22 ετών και 
ελέγχθηκαν οι περιπτώσεις ενεργού ΤΒ όσον αφορά την εθνικότητα και την εντόπιση 
της νόσου.
Κατά την χρονική περίοδο 1988-2010 καταγράφηκαν 285 περιπτώσεις φυματίωσης 
με διάφορες εντοπίσεις της νόσου. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΕΣ 235  82,45.. %
ΑΛΒΑΝΟΙ  19  6,6.. %
ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ  11  3,8..%
ΡΟΥΜΑΝΟΙ  11  3,8..%
ΦΙΛΛΙΠΙΝΕΖΟΙ  2  0,70..%
ΑΛΛΕΣ  7  2,45..%
ΣΥΝΟΛΟ 285 100,00%

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΝΟΣΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΒ πνεύμονα 183  64,22..%
ΤΒ εξωπνευμονική  40  14,03..%
Μεταστροφή MANTOUX  61  21,40..%
Κεχροειδής  1  0,35..%
Σύνολο 285  100,00% 

Συμπέρασμα: α) Κυριαρχεί όπως ήταν αναμενόμενο η πνευμονικής εντόπιση της 
νόσου και επομένως η μεταδοτική της μορφή, από τις άλλες εξωπνευμονικές εντο-
πίσεις της νόσου σε μεγάλο ποσοστό (64,22%). Τα περιστατικά εξωπνευμονικών 
εντοπίσεων αφορούσαν: λεμφαδενίτιδα (20), κεχροειδής (1), σπονδυλίτιδα (1), 
περικαρδίτιδα (2), πλευρίτιδα(4), θυρεοειδίτιδα (2), ουροποιητικού (6), ΤΒ ιγμόρειων 
(1), ΤΒ όρχεων (3), σπληνός (1).
β) Το ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων στα περιστατικά ενεργού TB είναι πολύ 
υψηλό (82,45%) συγκριτικά με αυτό των αλλοδαπών (17,55%). 
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ΗΠΑΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν-ΑΚΕΤΥΛΚΥΣΤΕΪΝΗΣ
Άννα Παπάζογλου2, Σταύρος Φουντουλάκης1, Μαρία Κλεισαρχάκη1, 
Ιωάννης Σωπασής1, Ζαχαρίας Αρχοντάκης1, Αλέξανδρος Χαριτάκης1, 
Κώστας Δημούλας1, Σοφία Κανάκη1, Ιωάννης Μπιμπάκης2 * Αναστασία 
Γερακιανάκη, Ειρήνη Κοκκιάδη, Γεωργία Σερζετάκη, Μαρία Μιχελακάκη** 
Καλλιόπη Αθανασάκη
1Μικροβιολογικό τμήμα, Βενιζέλειο Πανάνειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο, 2Αντι-
φυματική Μονάδα, Βενιζέλειο Πανάνειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο, Επισκέπτριες 
υγείας*, Νοσηλεύτριες**

Εισαγωγή: Οι ασθενείς που λαμβάνουν αντιφυματική αγωγή συχνά εμφα-
νίζουν αύξηση των ηπατικών τους ενζύμων SGOT, SGPT, γGT (μεμονωμένη 
ή ταυτόχρονη).
Σκοπός: Με την παρούσα μελέτη διερευνούμε το κατά πόσο η χορήγηση 
Ν-ακετυλκυστεϊνης μπορεί να μειώσει (και πόσο) την αύξηση αυτή, επιτρέποντας 
στους ασθενείς να συνεχίσουν κανονικά τη θεραπεία τους.
Υλικό και μέθοδος: Την τετραετία 2007-2010 ανιχνεύθηκε M. Tuberculosis σε 
καλλιέργειες πτυέλων ή γαστρικού υγρού σε 111 ασθενείς που προσήλθαν με 
συμπτωματολογία πνευμονικής φυματίωσης στο νοσοκομείο μας. Οι καλλιέργειες 
έγιναν σε Lowenstein-Jensen και σε αυτοματοποιημένο σύστημα καλλιέργειας 
Μυκοβακτηριδίων BACTEC MGIT, ενώ το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε με real time 
PCR(GENE X-PERT, CEPHEID). Στους ασθενείς αυτούς χορηγήθηκε αντιφυματική 
αγωγή(INH, RMP, ETM, PYZ) ενώ έλεγχος των ηπατικών τους ενζύμων γινόταν 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα εν όσο ελάμβαναν θεραπεία.
Αποτελέσματα: Θεραπεία με αντιφυματικά χημειοθεραπευτικά φάρμακα 
χορηγήθηκε σε 111 ασθενείς με πνευμονική φυματίωση. Από αυτούς αύξηση 
των ηπατικών ενζύμων εμφάνισαν 55 (ποσοστό 49,54%). Η αύξηση των τιμών 
των ηπατικών ενζύμων, έφθασε μέχρι και διπλασιασμό των φυσιολογικών 
τιμών. Σε όλους τους ασθενείς με αύξηση των τιμών των ηπατικών ενζύμων, 
παρατηρήθηκε μετά τη χορήγηση της Ν-ακετυλκυστεϊνης μείωση των τιμών 
τους μέχρι τις φυσιολογικές τιμές και οι ασθενείς συνέχισαν χωρίς πρόβλημα 
την αντιφυματική αγωγή.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση της Ν-ακετυλκυστεϊνης σε ασθενείς που λαμβάνουν 
αντιφυματική αγωγή αποδεικνύεται ωφέλιμη όχι μόνο για την προστασία του 
ηπατικού παρεγχύματος αλλά και στην κατεύθυνση ολοκληρωμένης θεραπείας.

ΤΑΧΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΜΕ REAL TIME PCR
Ζαχαρίας Αρχοντάκης1, Μαρία Κλεισαρχακη1, Σταύρος Φουντουλακης1, 
Άννα Παπαζογλου2, Αλέξανδρος Χαριτακης1, Κώστας Δημουλας1, Χρύσα 
Μωραίτη1, Ιωάννης Μπιμπάκης2 
1Μικροβιολογικό τμήμα, Βενιζέλειο Πανάνειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο, 2Αντιφυ-
ματική Μονάδα, Βενιζέλειο Πανάνειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο

Εισαγωγή: Η φυματίωση τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έξαρση στη 
χώρα μας με ολοένα αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων. Η ταχύτητα και 
εγκυρότητα της διάγνωσης έχει καθοριστική σημασία για την έναρξη κα-
τάλληλης θεραπείας. 
Σκοπός: Η μελέτη της ταχύτητας και ευαισθησίας της Real time PCR στη 
διάγνωση της ΤΒ σε σύγκριση με τις γνωστές μεθόδους.
Υλικό: Κατά την περίοδο 1/1/2010 έως 31/3/2011 ελέγχθηκαν συνολικά 
180 δείγματα (πτύελα, γαστρικό υγρό, BAL, ΕΝΥ, πλευριτικό υγρό, μυελός, 
ούρα). Τα δείγματα προέρχονταν από ασθενείς του ΒΠΓΝΗ και νοσηλευτικών 
μονάδων Ανατολικής Κρήτης, ύποπτα για ΤΒ.
Μέθοδος: Όλα τα υλικά ελέγχθηκαν με χρώση ΖΝ, καλλιεργήθηκαν σε στερεό 
θρεπτικό υλικό Lowenstein, σε ζωμό MGIT και επωάστηκαν σε αυτόματο 
επωαστικό κλίβανο BACTEC MGIT960(BD). Επιπλέον υποβλήθηκαν σε μο-
ριακό έλεγχο με RT-PCR(GENE X-PERT, CEPHEID) με ταυτόχρονη ανίχνευση 
αντοχής στη rifampin.
Αποτελέσματα: Συνολικά ελέγχθηκαν 180 δείγματα. Ανευρέθηκαν 18 MTB. 
Τα αποτελέσματα για την κάθε μέθοδο φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Μέθοδος Θετικά αποτελέσματα Μέσος όρος χρόνου επώασης
Lowenstein 16 42d
MGIT(BD) 18 8,1d
RT PCR (GENE X-PERT) 18 2h

Συμπεράσματα: Η RT PCR βρέθηκε να έχει την ίδια ευαισθησία με τις 
κλασσικές μεθόδους. Υπερέχει όμως σημαντικά στο χρόνο επώασης και 
κατά συνέπεια στο χρόνο διάγνωσης της φυματίωσης όσο και στην έναρξη 
της κατάλληλης θεραπείας. Αποτελεί επομένως μια ταχύτατη και αξιόπιστη 
μέθοδο σε περιπτώσεις όπου απαιτείται γρήγορη διάγνωση. Χρειάζεται 
περεταίρω μελέτη για να θεσπιστούν κανόνες διαλογής των δειγμάτων ώστε 
να υπάρξει σωστή διαχείριση με το χαμηλότερο κόστος.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Καλλιόπη Χατζίκα, Πασχαλίνα Κοντού, Κατερίνα Μανίκα,  
Μαρία Σιωνίδου, Μαρία Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Ζαρογουλίδης, 
Ιωάννης Κιουμής
Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων, Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ “Γ. Πα-
πανικολάου”, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Οι αναπνευστικές κινολόνες χρησιμοποιούνται ευρύτατα για τη θεραπεία 
λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού γιατί συνδυάζουν ένα μεγάλο αριθμό 
πλεονεκτημάτων αναφορικά με τις φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές 
ιδιότητές τους. 
Σκοπός: Η μελέτη των κύριων φαρμακοκινητικών παραμέτρων στο πλάσμα, μετά 
από χορήγηση λεβοφλοξασίνης ή μοξιφλοξασίνης, σε ασθενείς με λοιμώξεις του 
κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.
Υλικό-Μέθοδος: Δύο ομάδες των έξι ασθενών, ηλικίας 67,5±9,4 και 78,7±6,6 ετών 
αντίστοιχα, έλαβαν λεβοφλοξασίνη 500 mgX2 IV ή μοξιφλοξασίνη 400 mgX1 IV 
για θεραπεία πνευμονίας ή λοιμώδους παρόξυνσης ΧΑΠ). Δείγμάτα αίματος ελή-
φθησαν σε σταθερή κατάσταση. Η συγκέντρωση των αντιβιοτικών στο πλάσμα 
προσδιορίστηκε με HPLC. Ο προσδιορισμός των φαρμακοκινητικών παραμέτρων 
έγινε με το πρόγραμμα WinNonlin. Η AUC υπολογίστηκε με τον τραπεζοειδή κα-
νόνα. Η σύγκριση των φαρμακοκινητικών παραμέτρων έγινε με unpaired t-test 
και επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p 0,05.
Αποτελέσματα:

aUC24 hr*μg/
mL

Cmax μg/mL CL
L/hr

T 1/2 
h

Vss 
L

Λεβοφλοξασίνη 
500 mg Χ 2 IV

60,59±19,06 6,31±1,14 12,45±6,40 11,18±7,04 189,00±135,95

Μοξιφλοξασίνη 
400 mg Χ 1 IV

37,49±4,94 4,20±0,59 10,84±1,11 17,75±6,26 205,24±56,06

p 0,017 0,002 0,052 ns ns

Συμπεράσματα: Η λεβοφλοξασίνη υπερέχει της μοξιφλοξασίνης σε ότι αφορά 
την επιτευχθείσα περιοχή κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης-χρόνου και τη 
μέγιστη συγκέντρωση, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερη συνολική έκθεση. 
Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο κινολονών 
σε ότι αφορά το χρόνο ημίσειας ζωής και τον όγκο κατανομής. Η φαρμακοκινη-
τική υπεροχή της λεβοφλοξασίνης δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε καλύτερο 
φαρμακοδυναμικό αποτέλεσμα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑ-
ΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Αιμιλίζα Στεφανίδου1, Δημοσθένης Μπούρος2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης3, 
Θεόδωρος Κοντακιώτης1, Αθανασία Πατάκα1, Παρασκευή Αργυροπούλου1

1Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλι-
νική, Γ.Ν. “Γ. Παπανικολάου”, 2Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο Αλεξανδρούπολης, 3Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας Ελλήνων καπνιστών που εμπλέκονται στη διαδικασία διακοπής 
καπνίσματος. Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 750 καπνιστές 
οι οποίοι προσήλθαν εθελοντικά σε εξωτερικό ιατρείο διακοπής καπνίσματος. 
Η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε στη λήψη καθιερωμένου καπνιστικού 
ιστορικού καθώς και στην αυτο-συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων. Τα ερ-
γαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 1) Τεστ Εξάρτησης από τη Νικοτίνη-FTND, 
2) Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή (SWLS), 3) Κλίμακα Μέτρησης Άγχους ως 
Χαρακτηριστικό Προσωπικότητας και ως Κατάσταση Στιγμής (STAI, TRAI), 4) 
Κλίμακα Μέτρησης Κατάθλιψης (ZUNG), 5) Κλίμακα Εστίασης Ελέγχου Υγείας 
(HLCS), 6) Κλίμακα Μέτρησης Διαχείρισης Προβλημάτων (COPE), και 7) Ερωτη-
ματολόγιο Προσωπικότητας Ενηλίκων (EPQ). Στις 2 μέρες μετά την ημερομηνία 
διακοπής καπνίσματος οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν τηλεφωνικά για τα 
συμπτώματα στέρησης από τη νικοτίνη σύμφωνα με τα Διαγνωστικά Κριτήρια 
Στέρησης από τη Νικοτίνη της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-IV). 
Διενεργήθηκε επανέλεγχος στους 6 και στους 12 μήνες για να διαπιστωθούν τα 
αποτελέσματα διακοπής καπνίσματος. 
Αποτελέσματα: Στον επανέλεγχο των έξι μηνών, το ποσοστό διακοπής (33%) 
ήταν μεγαλύτερο από τον επανέλεγχο των δώδεκα μηνών (9.4%). Οι συμμετέ-
χοντες που ανέφεραν χαμηλή ικανοποίηση ζωής (p<0.000), τάση να ψεύδονται 
(p<0.024), συμπτώματα κατάθλιψης (p<0.048), εσωτερική εστίαση ελέγχου υγείας 
(p<0.021), παθητική διαχείριση προβλημάτων (p<0.019), και νευρωτισμό (p<0.004) 
διέκοψαν το κάπνισμα σε σχέση με τους συμμετέχοντες που δεν ανέφεραν 
υψηλή βαθμολογία στις συγκεκριμένες κλίμακες και δεν διέκοψαν το κάπνισμα. 
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν την άμεση ανάγκη 
αξιολόγησης της προσωπικότητας του καπνιστή στην διαδικασία της διακοπής. 
Είναι φανερό πως η συνεκτίμηση ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών στο πλαίσιο 
της ιατρικής παρέμβασης αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά διακοπής καπνίσματος.
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ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΣΤΗΘΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΥΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΜΠΕΔΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ, ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑ-
ΠΝΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΝΟΣ ΤΣΙΓΑΡΟΥ
Μάριος Κούγιας1,2, Νεκτάριος Αναγνωστόπουλος 1,2, Βασιλική 
Ευαγγελοπούλου1, Μίλτος Βασιλείου1, Παναγιώτης Κ. Μπεχράκης1,2,3

1“Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία”, Κέντρο Έρευνας Καπνίσματος και Καρκίνου 
Πνεύμονος, Χορηγία Γεωργίου Δ. Μπεχράκη, 2Eργαστήριο Πειραματικής Φυσι-
ολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 3Department of Environmental Health, School of 
Public Health, Harvard University

Εισαγωγή: Η καταγραφή μικρομεταβολών των στηθακουστικών ευρημάτων 
και η συσχέτιση τους με μετρήσεις της μηχανικής του Αναπνευστικού Συστή-
ματος (ΑΣ) μπορεί να μας δώσει σημαντικά δεδομένα για την επίδραση του 
καπνίσματος στο ΑΣ.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να μελετηθούν συστηματικά οι άμεσες 
επιδράσεις του καπνίσματος ενός και μόνο τσιγάρου στα στηθακουστικά ευ-
ρήματα και σε παραμέτρους μηχανικής του ΑΣ σε νεαρούς ενήλικους καπνιστές.
Υλικό: H καταγραφή των στηθακουστικών ευρημάτων πραγματοποιήθηκε με 
στηθοσκόπιο Litmann 4000. Η ανάλυση των κυματομορφών πραγματοποιή-
θηκε με λογισμικό Sigview 1.98. Επιπλέον χρησιμοποιώντας την τεχνική των 
εξαναγκασμένων ταλαντώσεων, μετρήθηκε η εμπέδηση (Ζ) του ΑΣ (Viasys 
Μasterscreen IΟS).
Μέθοδος: Δεκαοκτώ νεαροί εθελοντές (εννιά άνδρες και εννιά γυναίκες), μέσης 
ηλικίας 22 ± 1,78 (ηλικία ±Τυπική Απόκλιση), με καπνιστικό ιστορικό < 8 packyears 
μελετήθηκαν. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή των στηθακουστικών ευρημάτων,με 
ιδιαίτερη έμφαση στον Crest Factor (υπολογιζόμενο από το μέγιστο πλάτος και τη 
μέση τετραγωνική ρίζα της κυματομορφής του ηχητικού κύματος) και ακολούθως 
μέτρηση της εμπέδησης του αναπνευστικού συστήματος, πριν και αμέσως μετά 
το κάπνισμα ενός μοναδικού τσιγάρου, της επιλογής τους. Τα αποτελέσματα 
αναλύθηκαν με τη μη παραμετρική δοκιμασία για δεσμευμένες τιμές. 
Αποτελέσματα**: Η Eμπέδηση (Z) [kPa/(L/s)] του Αναπνευστικού Συστήματος 
στα 5 Hz αυξήθηκε κατά 5%, από 0,40 ± 0,02 σε 0,43 ± 0,02 (p=0,003).
Ο Crest factor (dB) μειώθηκε κατά 13,8 % από 13,29 ±1,16 σε 11,45±18
** Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως μέση τιμή± τυπικό σφάλμα
Συμπεράσματα: Το κάπνισμα ενός και μοναδικού τσιγάρου αρκεί για να προ-
καλέσει άμεσες μεταβολές στη μηχανική του ΑΣ αλλά και σε παραμέτρους της 
κυματομορφής.

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Σταματούλα Τσικρικά, Γεώργιος Πατενταλάκης, Μαρία Δημητριάδου, 
Γεωργία Λύγδα, Μιχάλης Πατενταλάκης
Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αθηνών

Εισαγωγή: οι καπνιστές πρέπει να εντοπίζονται, να κινητοποιούνται και να 
στηρίζονται στην προσπάθεια διακοπής μέσω φαρμακευτικής, συμβουλευ-
τικής παρέμβασης και μακροχρόνιας παρακολούθησης.
Σκοπός: η καταγραφή της διακοπής του καπνίσματος  ασθενών που συμμε-
τείχαν σε συμβουλευτικά προγράμματα και δράσεις του Ιατρείου Διακοπής 
Καπνίσματος προ 5 έτη.
Υλικό- Μέθοδος: ασθενείς του Ιατρείου κατά τη χρονική περίοδο 2005-
2006, οι οποίοι είχαν λάβει θεραπεία με υποκατάστατα της νικοτίνης ή/ 
και υδροχλωρική βουπροπιόνη. Όλοι οι ασθενείς απάντησαν τηλεφωνικά και 
πλήρης διακοπή θεωρήθηκε το χρονικό διάστημα των τελευταίων 24 μηνών.
Αποτελέσματα: από τους 447 ερωτώμενους (Response Rate: 56%), 197 ήταν 
άντρες, 250 γυναίκες με μέση ηλικία τα 50.1 έτη. Οι 131 δεν καπνίζουν πλέον, 
ενώ οι 336 εξακολουθούσαν να καπνίζουν περί τα 15 τσιγάρα καθημερινώς. Οι 
πρώην καπνιστές  έλαβαν μονοθεραπεία με υποκατάστατα νικοτίνης σε 
ποσοστό 7%, συνδυασμό υποκατάστατων και υδροχλωρικής βουπροπιόνης 
22,1%  και μόνο υδροχλωρικής βουπροπιόνης 18,6%.  Η μέγιστη πλειοψηφία 
των ασθενών που δεν κατάφεραν να διακόψουν  (63%) υποτροπίασε πριν 
την ολοκλήρωση της ετήσιας παρακολούθησης, ενώ στο 22,7% από αυτούς 
επιχείρησε να διακόψει εκ νέου, συμβουλευόμενο κάποιο ειδικό κέντρο (4,4%) 
ή να λαμβάνει εξ αρχής φαρμακευτική αγωγή, συμπεριλαμβανόμενης και 
της βαρενικλίνης (8,7%). Ο κύριος λόγος υποτροπής αναδείχθηκε η αδυνα-
μία διαχείρισης του άγχους (34,9%) και ακολουθεί η έλλειψη  υποστήριξης 
από το οικογενειακό/επαγγελματικό περιβάλλον (27,3%). Σε ερώτηση εάν 
θα συμβουλεύονταν ειδικό ιατρείο θετικά απάντησε το 58,7%(p=0.002).  
Συμπέρασμα:  η εξάρτηση από την νικοτίνη είναι μια χρόνια κατάσταση που 
απαιτεί επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις. Ο καπνιστής απαιτεί επαφή και 
παρακολούθηση μακροπρόθεσμα για την αποφυγή υποτροπών ή διατήρηση 
της νέας συμπεριφοράς. 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Αριστείδης Βασιλόπουλος1, Ζωή Ρούπα2, Χρυσή Χατζόγλου3, 
Πηνελόπη Σωτηροπούλου4, Αγορίτσα Κουλούρη5, Λεωνίδας Πιλιλίτσης6, 
Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης7

1Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, 2MD, RN, PhD, Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Π.Φ.Υ. Ιατρικής και Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσα-
λίας, 3MD, PhD, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 4Καθηγήτρια 
Εφαρμογών ΑΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Επισκεπτών Υγείας, 5Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Κ.Υ. 
Σαλαμίνας, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 6Ειδικευόμενος Ια-
τρός Γ.Ν. Λαμίας, 7MD, PhD, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής 
Πνευμονολογίας
Εισαγωγή: Το κάπνισμα αποτελεί μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, με άμεσες κοι-
νωνικοοικονομικές προεκτάσεις. Η συνεχώς αυξητική τάση των ενηλίκων καπνιστών 
φαίνεται να έχει άμεση επίδραση στην προσωπικότητα και τον τρόπο ζωής των εφήβων. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παγκόσμιας μελέτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
το 2007, το ποσοστό των εφήβων καπνιστών ανερχόταν στο 9,5%. Πανελλαδική μελέτη 
το 2008, σε παιδιά ηλικίας 13-15 ετών έδειξε πως το 16,2% ήταν συστηματικοί καπνιστές. 
Σκοπός: Η σημερινή προσέγγιση του προβλήματος των συστηματικών εφήβων 
καπνιστών. 
Υλικό: Αποτέλεσαν 873 έφηβοι από Γυμνάσια και Λύκεια της Κεντρικής Ελλάδας 
ηλικίας 12-18 ετών. 
Μέθοδος: Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της συνέντευξης και εργα-
λείο ένα ανώνυμο αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο. Η στατιστική ανάλυση των 
δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 16.
Αποτελέσματα: Σε δείγμα 873 εφήβων, το ποσοστό των συστηματικών καπνιστών 
ανέρχεται στο 7,4%. Περίπου το 26,8% έχει αποπειραθεί να καπνίσει έστω και μία με 
δύο ρουφηξιές, ενώ η μέση ηλικία υπολογίζεται στα 13,6 έτη, ±2,073.Τέλος το 14,5% 
απάντησε πως είναι πιθανό να ξεκινήσει το κάπνισμα το επόμενο έτος. 
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συγκλίνουν με τα ποσοστά 
συστηματικών εφήβων καπνιστών της μελέτης του Π.Ο.Υ. του 2007 και εμφανίζονται 
σημαντικά μειωμένα σε σχέση με αυτά της Πανελλαδικής μελέτης, το 2008. Η αισθητή 
αυτή μείωση πιθανό να οφείλεται στην έντονη συζήτηση και μερική εφαρμογή του νέου 
αντικαπνιστικού νόμου, στα μέσα του 2010. Η έναρξη της καπνιστικής προσπάθειας 
σε πολύ μικρή ηλικία (13,6 έτη ±2,073), καταδεικνύει την απουσία προγραμμάτων 
πρόληψης και αγωγής υγείας τα προηγούμενα χρόνια αλλά και την αναποτελεσματι-
κότητα των τρεχόντων προγραμμάτων, μιας και ένα μεγάλο ποσοστό (14,5%) πιθανό 
να καπνίσει το επόμενο έτος.
Λέξεις Κλειδιά: Κάπνισμα, τσιγάρο, έφηβοι, επίπτωση, πρόληψη.

ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Μάρκος Μηνάς, Ειρήνη Γκουντουβά, Ελένη Αποστολίδου, Ηλίας Μακρής, 
Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης, Χρυσή Χατζόγλου
Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρισας, Λάρισα 

Εισαγωγή: Η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί πολυπαραγοντική διαδικασία 
ενώ το ποσοστό επιτυχής διακοπής μετά από επίσκεψη σε ιατρείο διακοπής 
καπνίσματος και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής ποικίλει. Ωστόσο δεν 
έχουν διαπιστωθεί κλινικοί φαινότυποι σχετικά με τα ποσοστά διακοπής του 
καπνίσματος σε άτομα τα οποία επισκέπτονται ιατρεία διακοπής καπνίσματος.
Υλικό και μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 783 άτομα τα οποία 
επισκέφτηκαν το ιατρείο διακοπής καπνίσματος του Πανεπιστημιακού 
νοσοκομείου Λάρισας από το 2006 έως το 2010. Κατά την αρχική εκτίμηση 
έγινε καταγραφή των δημογραφικών, δεδομένων σχετικά με την καπνισμα-
τική συνήθεια, του βαθμού εξάρτησης, της συμπτωματολογίας του ασθενή 
και της συννοσηρότητας. Μετά την αρχική εκτίμηση χορηγήθηκε στον 
ασθενή κατάλληλη θεραπεία με βάση τις διεθνείς οδηγίες ενώ οι ασθενείς 
παρακολουθήθηκαν για ένα έτος. Συνολικά αξιολογήθηκαν 6 παράμετροι 
(δημογραφικά, καπνισματική συνήθεια, βαθμός εξάρτησης, συμπτώματα, 
συννοσηρότητες, θεραπεία)
Αποτελέσματα: Το συνολικό ποσοστό πρώιμης διακοπής ήταν 46.4% ενώ το 
ποσοστό της όψιμης διακοπής ήταν 32.3%. Προσδιορίστηκαν τέσσερις φαι-
νότυποι: 1) ασθενείς μικρής ηλικίας με χαμηλή συννοσηρότητα, καπνισματική 
συνήθεια και εξάρτηση, 2) ασθενείς μέσης ηλικίας με μέτρια συννοσηρότητα, 
υψηλή καπνισματική συνήθεια και εξάρτηση οι οποίοι έλαβαν βαρενικλίνη, 
3) ασθενείς μέσης ηλικίας με μέτρια συννοσηρότητα, υψηλή καπνισματική 
συνήθεια και εξάρτηση οι οποίοι δεν έλαβαν βαρενικλίνη και 4) ασθενείς 
μεγάλης ηλικία με αυξημένη συννοσηρότητα και έντονη καπνισματική 
συνήθεια και εξάρτηση οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την αγωγή. Τα ποσοστά 
όψιμης διακοπής ανάμεσα στους τέσσερις φαινοτύπους είναι 33.8%, 39.4%, 
23.3% και 24.6% αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η δημιουργία κλινικών φαινοτύπων σχετικά με την διακοπή 
του καπνίσματος μπορεί να συμβάλει στην δημιουργία στοχευμένης θεραπείας 
σε συγκεκριμένες υποομάδες ασθενών.
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Βασιλική Ράντου, Αφροδίτη Κασιμιάδου, Δέσποινα Ζορπίδου, Δήμητρα 
Χυτούδη, Κούλα Κυριακίδου, Κυριακή Μουτάφη, Παναγιώτης Κολοβός, 
Ευάγγελος Καϊμακάμης1, Μαρία Στουγιάννη, Ισαάκ Χούρης, Δημήτρης 
Λαγονίδης 
Πνευμονολογική Υπηρεσία - ΜΕΘ Γ.Ν.Γιαννιτσων, 1Γ.Π.Ν “Γ.Παπανικολαου”

Εισαγωγή: Η συχνότητα των ασθενειών που συνδέονται με το κάπνισμα 
δείχνει την ανάγκη λήψης μέτρων για την ελάττωσή του (αγωγή υγείας, 
νομοθετικά μέτρα, ενημερωτικές εκστρατείες).
Σκοπός: Αξιολόγηση της αγωγής υγείας και της συμπεριφοράς καπνιστών.
Υλικό-Μέθοδος: Ερωτηματολόγια δόθηκαν σε 143 καπνιστές, 75 εργαζό-
μενους σε δημόσιο νοσοκομείο (ομάδα Α) και 64 περαστικούς σε εκδήλωση 
στο κέντρο της πόλης (ομάδα Β). Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 
έγινε με το SPSS v.15. Χρησιμοποιήθηκε δοκιμασία Spearman’s για ανίχνευ-
ση συσχετίσεων μεταξύ των παρατηρήσεων και η x2 για εύρεση διαφορών 
μεταξύ των ομάδων.
Αποτελέσματα: Το 60,9% της ομάδας Α έναντι 33,9% της Β καπνίζουν σε 
εστιατόριο (p=0,011) ενώ το 45,3% της Α έναντι 59,4% της Β είχαν έκθεση 
σε παθητικό κάπνισμα (ρ=0,036). Επίσης το 29,7% της Α έναντι 51,5% της Β 
απαγορεύουν το κάπνισμα στο σπίτι, το 28,1% της Α έναντι 19,1% της Β το 
επιτρέπουν σε συγκεκριμένο χώρο και το 20,3% της Α έναντι 7,3% της Β το 
επιτρέπουν παντού (p=0,002). Τέλος το 59,4% της Α σε σύγκριση με το με 
34,7% της Β καπνίζουν στο χώρο εργασίας (p=0,013) και το 23,8% από την 
Α καπνίζουν λιγότερο μετά την κρίση σε σχέση με 20,6% της Β (p=0,715).
Συμπεράσματα: όσον αφορά στη καπνιστική συμπεριφορά, οι περισσότεροι 
καπνίζουν σε κλειστούς χώρους (μπαρ, εστιατόρια) και φαίνεται ότι δεν επη-
ρεάζονται από την οικονομική κρίση. Σε σύγκριση με τους μη εργαζόμενους, 
οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο φαίνεται ότι καπνίζουν περισσότερο σε 
κλειστούς χώρους, έχουν μικρότερη έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, ενώ 
δεν αποφεύγουν το κάπνισμα στο σπίτι ή στον εργασιακό χώρο

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 
ΒΡΟΓΧΙΚΗ ΥΠΕΡΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΘΥ-
ΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ
Παναγιώτης Λυμπερόπουλος1, Μελπομένη Πέππα2, Δημήτριος 
Χατζηδάκης2, Σπύρος Παπίρης1, Στέλιος Λουκίδης1

1Β’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική ΕΚΠΑ, Αττικό Νοσοκομείο, 2Εν-
δοκρινολογικό τμήμα Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής κλινικής ΕΚΠΑ, Αττικό 
Νοσοκομείο, Αθήνα

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με υποθυρεοειδισμό υπό φαρμακευτική αγωγή παρουσιά-
ζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας αναπνευστικά συμπτώματα που συνδυάζονται 
με ανάλογη του άσθματος φλεγμονή των αεραγωγών. Σε μοντέλο πειραματόζωων 
η θεραπεία με θυρεοειδικές ορμόνες αυξάνει το οξειδωτικό stress.
Σκοπός: Να αξιολογηθεί αν η θεραπεία του υποθυρεοειδισμού με θυρεοειδικές 
ορμόνες επηρεάζει τη βρογχική υπεραντιδραστικότητα, την φλεγμονή των αε-
ραγωγών και την αναπνευστική λειτουργία.
Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 45 μη ατοπικοί, μη καπνιστές ασθενείς με υποθυρεοειδισμό 
(15 άνδρες). Υποβλήθηκαν σε δύο χρονικές φάσεις με διάρκεια 6 μηνών [προ αγω-
γής και 6 μήνες μετά από αγωγή με ευθυροειδική λειτουργία] σε ερωτηματολόγιο 
[IUATLD], έλεγχο βρογχικής υπεραντιδραστικότητας [PD15 στη μεταχολίνη], σε 
αξιολόγηση φλεγμονής αεραγωγών [FeNO και μέτρηση 8-ισοπροστανίου και pH 
στο EBC], έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας [FEV1, FVC, FEV1/FVC]. 
Αποτελέσματα: Κανένας από τους ασθενείς της μελέτης δεν ανέφερε αναπνευστικά 
συμπτώματα στις 2 χρονικές φάσεις της μελέτης. Η PD15 στη μεταχολίνη ήταν 
στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη μετά τη θεραπεία με θυρεοειδικές ορμόνες σε 
σύγκριση με τα προ θεραπείας επίπεδα [διάμεση τιμή, 25η-75η εκατοστιαία θέση 
2.0mg (0.79-2.0) έναντι 0.75 (0.45-1.2), p<0.0001]. Ανάλογη στατιστικά σημαντική 
διαφορά παρουσιάστηκε και για το 8-ισοπροστάνιο [11.5pg/ml (8.8-14) έναντι 
17pg/ml (13-21), p<0.001]. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στα επίπεδα του FeNO καθώς και στις παραμέτρους αναπνευστικής λειτουργίας. 
Περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι τα αποτελέσματα αυτά ήταν 
ανεξάρτητα της παρουσίας αυτοαντισωμάτων και του κληρονομικού ιστορικού 
βρογχικού άσθματος.
Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι η θεραπεία με θυρεοειδικές ορμόνες σε ασθενείς 
με υποθυρεοειδισμό οδηγεί σε αύξηση της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας και 
του οξειδωτικού stress ανεξάρτητα από την παρουσία συμπτωμάτων. 

ΟΣΤΕΟΠΟΝΤΙΝΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΠΤΥΕΛΩΝ 
ΣΕ ΑΣΘΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓ-
ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Γεώργιος Χειλάς1, Στέλιος Λουκίδης2, Κωνσταντίνος Κωστίκας2, Davina 
Simoes3, Φίλιππος Εμμανουήλ4, Βασιλική Δελημπούρα2, Ελένη Τσέλιου2, 
Σπύρος Παπίρης2, Μάνος Αλχανάτης4, Πέτρος Μπακάκος4. 
1Ερευνητικό Εργαστήριο ΚΑΑ ΝΝΘΑ, 2Β’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλι-
νική ΕΚΠΑ, Αττικό Νοσοκομείο, 3Ίδρυμα Ιατροβιολογικών ερευνών Ακαδημί-
ας Αθηνών, 4Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική ΕΚΠΑ, ΝΝΘΑ, Αθήνα

Εισαγωγή: Η οστεοποντίνη (OPN) είναι μια γλυκοπρωτεΐνη που έχει συσχετισθεί 
με τη φλεγμονή και την ίνωση, ενώ το κάπνισμα μεταβάλλει το φλεγμονώδες 
πρότυπο των αεραγωγών στο άσθμα. 
Σκοπός: Η αξιολόγηση των επιπέδων της OPN στο υπερκείμενο των προ-
κλητών πτυέλων ασθενών με άσθμα, η διερεύνηση του πιθανού ρόλου της 
καπνιστικής συνήθειας, καθώς και οι συσχετίσεις με φλεγμονώδεις μεσολα-
βητές και κύτταρα που εμπλέκονται στη διεργασία της φλεγμονής και της 
αναδιαμόρφωσης.
Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 98 ασθενείς με άσθμα (47 καπνιστές) – υπό βέλτιστη 
αγωγή και με καλό έλεγχο άσθματος – και 40 υγιείς (20 καπνιστές). Όλοι οι 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε λειτουργικό έλεγχο [FEV1, FVC, FRC, DLCO], βρογχική 
υπεραντιδραστικότητα στη μεταχολίνη εκφρασμένη ως PD15 και πρόκληση 
πτυέλων για κυτταρικούς πληθυσμούς και μέτρηση επιπέδων της OPN, VEGF, 
TGF-β1, CysLTs, IL-13, ECP και IL-8 στο υπερκείμενο.
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα OPN (διάμεση τιμή, 25η-75η εκατοστιαία θέση) 
ήταν σημαντικά υψηλότερα στους καπνιστές ασθματικούς σε σύγκριση με 
ασθματικούς μη καπνιστές καθώς και με υγιείς καπνιστές και μη καπνιστές 
[1120 (651, 1793) έναντι 210 (120, 404) έναντι 102 (77, 110) έναντι 50 (42, 
70) pg/ml, αντίστοιχα, p<0.001]. Διαπιστώθηκαν σημαντικές συσχετίσεις 
της OPN με τα ουδετερόφιλα και τις IL-8, IL-13 και TGF-β1 των πτυέλων. Η πιο 
ισχυρή συσχέτιση για την OPN ήταν αυτή με τον TGF-β1. Δεν παρατηρήθηκαν 
αντίστοιχες συσχετίσεις στους ασθματικούς μη καπνιστές ή στους υγιείς.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι τα επίπεδα OPN επηρεά-
ζονται από την καπνιστική συνήθεια σε ασθματικούς ασθενείς. Οι συσχετίσεις 
της OPN υποδεικνύουν ρόλο της OPN στη διεργασία της φλεγμονής και της 
αναδιαμόρφωσης σε ασθματικούς καπνιστές.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ 18 ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΑΝΘΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΜΑ 
Nικολέττα Ροβίνα1, Πέτρος Μπακάκος1, E. Δήμα1, Γεώργιος Χειλάς2, Eλένη 
Τσέλιου1, Kωνσταντίνα Κοντογιάννη1, Σπυρίδων Παπίρης3, Νικόλαος 
Κουλούρης1, Mάνος Αλχανάτης1, Στέλιος Λουκίδης3

11η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ “η Σωτηρία”, 2Κλινική Ανα-
πνευστικής Ανεπάρκειας, ΓΝΝΘΑ “η Σωτηρία”, 32η Πανεπιστημιακή Πνευμονο-
λογική Κλινική, Νοσοκομείο “Αττικόν”

Εισαγωγή: Αν και η ιντερλευκίνη 18 (IL)-18 έχει φανεί από τις μελέτες πως συμμετέχει 
στην παθοφυσιολογία του άσθματος τροποποιώντας τη φλεγμονή των αεραγωγών, 
ο ρόλος της στο σοβαρό ανθιστάμενο στη θεραπεία άσθμα δεν έχει αξιολογηθεί.
Σκοπός: Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να εκτιμηθούν τα επίπεδα της IL-18 στο 
σοβαρό ανθιστάμενο στη θεραπεία άσθμα και η σχέση της με την ηωσινοφιλική 
φλεγμονή και την αναδιαμόρφωση των αεραγωγών που το χαρακτηρίζουν. 
Υλικό-Μέθοδος: Τα επίπεδα της IL-18 μετρήθηκαν στα υπερκείμενα πτυέλων που 
ελήφθησαν από ασθενείς με ήπιο άσθμα (33 καπνιστές και 32 μη καπνιστές), με 
σοβαρό ανθιστάμενο στη θεραπεία άσθμα (n=32) και υγιή άτομα (17 καπνιστές 
και 17 μη καπνιστές). Η ηωσινοφιλική φλεγμονή των αεραγωγών εκτιμήθηκε με 
τη μέτρηση των επιπέδων της ηωσινοφιλικής κατιονικής πρωτεϊνης (ECP), του 
αριθμού των ηωσινόφιλων στα πτύελα και τη βρογχική υπεραπαντητικότητα στη 
μεταχολίνη (PD20meth). Η αναδιαμόρφωση των αεραγωγών εκτιμήθηκε με τη 
μέτρηση των επιπέδων της IL-13, του VEGF και του TGF-b1 στα προκλητά πτύελα.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με σοβαρό ανθιστάμενο στη θεραπεία άσθμα και οι 
καπνιστές με ήπιο άσθμα είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα IL-18 στα πτύελα 
συγκριτικά με τους μη καπνιστές ασθματικούς ασθενείς (p=0.004 και p=0.049, 
αντίστοιχα). Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ IL-18, ECP, ηωσινόφιλων και βρογχικής 
υπερααπαντητικότητας στους ασθενείς με σοβαρό ανθιστάμενο στη θεραπεία 
άσθμα. Ωστόσο, σημαντικές συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ των επιπέδων IL-18 και 
(TGF)-b1 και IL-18 και IL-13 (r=0,803, p<0,001, και r=0,640, p=0,010, αντίστοιχα).
Στους ασθενείς με ήπιο άσθμα οι συσχετίσεις ήταν όμοιες με τις προηγούμενες 
παρατηρήσεις μας (IL-18/PD20meth: r=-0,.636, p=0,026, και IL-18/FEV1 % προβλ: 
r=-0,495, p=0,043 στους μη καπνιστές, και IL-18/PD20meth: r=0,765, p=0,006 
και IL-18/FEV1 % προβλ: r=0,768, p<=0,001, στους καπνιστές). Δεν βρέθηκαν 
συσχετίσεις μεταξύ IL-18, (TGF)-b1 και IL-13. 
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι η IL-18 συμμετέχει σε 
διαφορετικούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς στο ήπιο άσθμα συγκριτικά με 
το σοβαρό ανθιστάμενο στη θεραπεία άσθμα, όπου φαίνεται να συσχετίζεται με τη 
χρόνια φλεγμονή και την αναδιαμόρφωση των αεραγωγών μέσω ενός ανεξάρτητου 
των ηωσινόφιλων μονοπατιού. 
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ΠΑ45 ΠΑ46

ΠΑ47 ΠΑ48

ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΔΙΝΗ Ε2 ΚΑΙ ΚΥΣΤΕΙΝΙΚΑ ΛΕΥΚΟΤΡΙΕΝΙΑ ΣΤΟ ΥΠΕΡΚΕΙ-
ΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΠΤΥΕΛΩΝ ΣΕ ΑΣΘΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
Κωνσταντίνα Κοντογιάννη1, Πέτρος Μπακάκος1, Κωνσταντίνος 
Κωστίκας2, Βασιλική Μπέσσα2, Φίλιππος Εμμανουήλ1, Γεώργιος Χειλάς3, 
Αναστασία Παπαπορφυρίου2, Μάνος Αλχανάτης1, Σπύρος Παπίρης2, 
Στέλιος Λουκίδης2

1.Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική ΕΚΠΑ, ΝΝΘΑ, 2.Β’ Πανεπιστημια-
κή Πνευμονολογική κλινική ΕΚΠΑ, Αττικό Νοσοκομείο, 3.Ερευνητικό Εργαστή-
ριο ΚΑΑ ΝΝΘΑ, Αθήνα

Εισαγωγή: Τα εικοσανοειδή θεωρούνται σημαντικοί μεσολαβητές στην παθο-
φυσιολογία του άσθματος, ιδιαίτερα στους καπνιστές. Οι ασθματικοί καπνιστές 
ανταποκρίνονται θεραπευτικά σε μεγαλύτερο βαθμό από τους μη καπνιστές 
στα αντιλευκοτριένια.
Σκοπός: Η αξιολόγηση των επιπέδων της PGE2 και των κυστεϊνυλικών λευκο-
τριενίων (CysLTs) στα πτύελα ασθενών με άσθμα, η διερεύνηση του ρόλου της 
καπνιστικής συνήθειας και η συσχέτιση με φλεγμονώδη κύτταρα των πτυέλων, 
βρογχική υπεραντιδραστικότητα και λειτουργικό έλεγχο.
Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 98 ασθενείς με άσθμα (47 καπνιστές) – υπό βέλτιστη 
αγωγή και με καλό έλεγχο άσθματος – και 40 υγιείς (20 καπνιστές) που υπο-
βλήθηκαν σε λειτουργικό έλεγχο αναπνοής [FEV1, FVC, FRC, DLCO], βρογχική 
υπεραντιδραστικότητα (PD15 στη μεταχολίνη) και πρόκληση πτυέλων για κυττα-
ρικούς πληθυσμούς και μέτρηση των επιπέδων PGE2 και CysLTs στο υπερκείμενο 
των πτυέλων.
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα των CysLTs (διάμεση τιμή, 25η-75η εκατοστιαία θέση) 
ήταν υψηλότερα στους καπνιστές ασθματικούς σε σύγκριση με ασθματικούς μη 
καπνιστές καθώς και με υγιείς καπνιστές και μη καπνιστές [503 (400-731) vs. 345 
(210-509) vs. vs. 96 (81-130) vs 90 (70-104) pg/ml, αντίστοιχα, p<0.0001]. Ανάλογα 
αποτελέσματα παρατηρήθηκαν για την PGE2 [754 (654,901) vs 532 (345,654), 
vs 117 (95,152) vs 113 (89,185) pg/ml, p<0.001]. Στους καπνιστές ασθματικούς 
διαπιστώθηκαν θετικές συσχετίσεις μεταξύ cysLTs και ηωσινοφίλων στα πτύελα 
[r2=0.69] καθώς και μεταξύ PGE2 και ουδετεροφίλων στα πτύελα [r2=0.65]. Δεν 
παρατηρήθηκαν ανάλογες συσχετίσεις για τις υπόλοιπες παραμέτρους 
Συμπεράσματα: Τα αυξημένα επίπεδα PGE2 και CysLTs στο υπερκείμενο των 
πτυέλων και η συσχέτιση με τους 2 βασικούς κυτταρικούς φαινοτύπους των 
ασθματικών καπνιστών αποτελούν ένδειξη ότι οι δύο αυτοί μεσολαβητές 
συμμετέχουν στην παθογένεια του ειδικού αυτού φαινοτύπου του άσθματος.

aΣΘΜΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΙΑ) ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: 
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Σοφία Βακάλη1, Αγγελική Φλώρου1, Μαρία Βασιλοπούλου2, Ιωάννης 
Βογιατζής2, Νίκος Γ. Παπαδόπουλος3, Χριστίνα Γκράτζιου1

1Kέντρο Άσθματος και Αλλεργίας, Μονάδα Νοσημάτων Θώρακος, Κλινική Εντατι-
κής Θεραπείας, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 
2Ίδρυμα Θώραξ, ΚΕΒΕΕ Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 
Αθηνών, 3Aλλεργιολογικό τμήμα,2η Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Τα συμπτώματα στην άσκηση, έχουν πτωχή συσχέτιση με την αντικειμε-
νική τεκμηρίωση της στένωσης των αεραγωγών. Επίσης, δεδομένου ότι υπάρχει ένας 
πληθυσμός ασυμπτωματικών αθλητών που έχουν αντικειμενική απόδειξη του ΕΙΑ, 
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υπο- και υπερ- διάγνωσης του ΕΙΑ.
Σκοπός: 1) Εκτίμηση της επίπτωσης του ΕΙΑ σε ενεργούς αθλητές υψηλών επιδόσεων 
σύμφωνα με αντικειμενικές εξετάσεις και 2) Συγκριτική εκτίμηση των αντικειμενικών 
δοκιμασιών για την ανίχνευση της πλέον ευαίσθητης και ειδικής μεθόδου για τη 
διάγνωση του ΕΙΑ.
Μέθοδος: 1η φάση της μελέτης: α)συμπλήρωση ερωτηματολογίου ελέγχου β) αλλεργικά 
δερματικά τεστ δια νυγμού γ) σπιρομέτρηση και δ) εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου. 
Aκολούθησε η 2η φάση, όπου οι αθλητές εξετάστηκαν με μεταχολίνη, μανιτόλη και 
εκούσιο ισοκαπνικό υπεραερισμό (EVH).
Υλικό: Στην 1η φάση της μελέτης συμμετείχαν 159 αθλητές και στη 2η φάση εξετά-
στηκαν 69 αθλητές.
Αποτελέσματα: 50,5% των αθλητών αναφέρουν συμπτώματα στην άσκηση, με 
συχνότερο σύμπτωμα (70,6%) το βήχα. Οι άντρες αθλητές έχουν υψηλότερες τιμές 
eNO (20,81± 21,97) και υψηλότερα ποσοστά ατοπίας (58,4%) σε σχέση με τις γυναίκες 
αθλήτριες. Η συγκριτική εκτίμηση των βρογχικών προκλήσεων φαίνεται στον πίνακα
Θετικές ανταποκρίσεις στις Βρογχικές Προκλήσεις

Μch (%) Μανιτόλη (%) EVH (%)
Άσθμα (n=27) 89,5 21,9 56,4
Αναπνευστικά συμπτώματα
(n=14)

78,6 38,5 28,6

Χωρίς συμπτώματα (n= 7) 57,1 25 28,6

Συμπεράσματα: Tα αναπνευστικά συμπτώματα έχουν χαμηλή προγνωστική αξία, 
καθώς υστερούν σε ευαισθησία και ειδικότητα. Η δοκιμασία μεταχολίνης είναι ευαί-
σθητη δοκιμασία για τη διάγνωση του EIA, η δοκιμασία μανιτόλης και ΕVH αποτελούν 
χρήσιμο δείκτη της βρογχικής υπερευαισθησίας και του επαγόμενου μετά άσκηση 
βρογχόσπασμο, μιμούμενες την παθοφυσιολογική διαδικασία.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΕΠΤΙΝΗΣ, ΤΗΣ ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΕΛΙ-
ΝΗΣ ΣΤΟ ΑΣΘΜΑ – ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗ
Αγορή Τσαρούχα, Ζωή Δανιήλ, Φωτεινή Μάλλη,  
Παναγιώτης Γεωργούλιας1, Κωνσταντίνος Κωστίκας, Μάρκος Μηνάς,  
Αλεξάνδρα Μπαργιώτα2, Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης
Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 1Τμήμα Πυρηνι-
κής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 2Ενδοκρινολογική Κλινική, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 

Εισαγωγή: Το άσθμα φαίνεται να σχετίζεται με την παχυσαρκία και είναι 
πιθανόν οι ορμόνες που συμμετέχουν στη ρύθμιση του ενεργειακού ισο-
ζυγίου να αποτελούν μέρος του εμπλεκόμενου μηχανισμού. Η λεπτίνη, η 
αδιπονεκτίνη και η γρελίνη ανήκουν στις ορμόνες αυτές· όμως, ο ρόλος τους 
στην παθογένεια του άσθματος δεν έχει επαρκώς μελετηθεί και διευκρινιστεί. 
Υλικό – Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 32 μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες με ελεγχόμενο άσθμα, 37 γυναίκες με παρόξυνση άσθματος και 22 
υγιείς γυναίκες (ομάδα ελέγχου). Οι συγκεντρώσεις λεπτίνης, αδιπονεκτίνης 
και γρελίνης προσδιορίστηκαν στον ορό και συσχετίστηκαν με παραμέτρους 
της πνευμονικής λειτουργίας και με δείκτες φλεγμονής και ατοπίας.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με άσθμα εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα λεπτί-
νης και χαμηλότερα επίπεδα γρελίνης σε σύγκριση με τις υγιείς μάρτυρες. Οι 
ασθενείς με σοβαρό άσθμα εμφάνιζαν υψηλότερες συγκεντρώσεις λεπτίνης 
και χαμηλότερες συγκεντρώσεις αδιπονεκτίνης απ’ ότι οι ασθενείς με ήπιο 
έως μέτριας βαρύτητας άσθμα. Η κλινική βαρύτητα του άσθματος φάνηκε 
να επηρεάζει τις συγκεντρώσεις της λεπτίνης και κατ’ επέκταση τις τιμές 
του λόγου λεπτίνης αδιπονεκτίνης στον ορό του αίματος, ενώ υψηλότερες 
συγκεντρώσεις λεπτίνης συσχετίστηκαν με σοβαρότερο άσθμα. Οι ασθματικές 
ασθενείς με ατοπία εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης σε σύγκριση 
με τις μη ατοπικές ασθματικές ασθενείς. Στη διάρκεια της παρόξυνσης του 
άσθματος σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση των συγκεντρώσεων της λεπτίνης 
και μείωση των συγκεντρώσεων αδιπονεκτίνης και γρελίνης.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης μας η λεπτίνη, 
η αδιπονεκτίνη και η γρελίνη εμπλέκονται πιθανόν στην παθογένεια του 
άσθματος αλλά και στους μηχανισμούς παρόξυνσης της νόσου. 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗ:ΕΝΑΣ 
ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κυριακή Χολίδου1, Ιωάννης Κωστάκης1, Φώτης Καψιμάλης1, Ιωάννης 
Βογιατζής2, Ευάγγελος Μαρκοζάννες1, Ευφροσύνη Μάναλη1, Μάνος 
Αλχανάτης1

1Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο “Σωτηρία”, Ιατρική Σχολή, 
ΕΚΠΑ Αθήνα, 2Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ, Αθήνα

Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με Σύνδρομο Απνοιών στον Ύπνο (ΣΑΥ) 
έχουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η καλπροτεκτίνη είναι μία πρωτεϊνη 
που εντοπίζεται στα ουδετερόφιλα,τα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα και 
σχετίζεται με τη φλεγμονή, την αθηρωμάτωση και τα καρδιαγγειακά συμβάματα.
Σκοπός: Η μέτρηση των επιπέδων της καλπροτεκτίνης στο πλάσμα ενηλίκων 
ασθενών με ΣΑΥ και υγιών ατόμων και η συσχέτισή τους με δείκτες βαρύτητας 
της νόσου. 
Υλικό: Μελετήθηκαν 40 άτομα χωρίς καρδιαγγειακές, αναπνευστικές, νευρο-
λογικές παθήσεις και μεταβολικά σύνδρομα. Συμπεριλήφθησαν 30 ασθενείς: 
15 άτομα ανά κατηγορία βαρύτητας νόσου [μέτρια (15≤ΑΗΙ<30) και σοβαρή 
(ΑΗΙ≥30) και 10 υγιείς (ΑΗΙ≤5), αντίστοιχης ηλικίας.
Μέθοδος: Σαράντα άτομα υποβλήθηκαν στο εργαστήριο σε πλήρη πολυπνο-
γραφία. Πριν τη μελέτη έγινε λήψη φλεβικού αίματος και κατόπιν φυγοκέντρησή 
του (2400 στροφές/min) και μέτρηση των επιπέδων της καλπροτεκτίνης με 
τη μέθοδο ELISA μέσω χρήσης αντισώματος κατά του συμπλέγματος των 
αλυσίδων της καλπροτεκτίνης (S100A8/A9).
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.001) 
των επιπέδων της καλπροτεκτίνης μεταξύ ασθενών με μέσης και μεγάλης 
βαρύτητας ΣΑΥ και μεταξύ ασθενών και υγιών μαρτύρων. Οι τιμές ήταν: για 
τους μάρτυρες: 105.5±3.0 μg/g, για τους μέσης βαρύτητας: 118.0±4.4 μg/g, 
για τους βαρείς: 132.1±4.3 μg/g. Παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ 
των επιπέδων καλπροτεκτίνης και δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) και αρνητική 
συσχέτιση αυτής με τον ελάχιστο κορεσμό οξυγόνου (min SaO2).
Συμπεράσματα: Όσο βαρύτερο είναι το ΣΑΥ,όσο υψηλότερος ο ΒΜΙ ΚΑΙ όσο 
χαμηλότερος είναι ο min SaO2 τόσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση της καλ-
προτεκτίνης στο πλάσμα. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι οι παχύσαρκοι 
ασθενείς με βαρύ ΣΑΥ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αθηρωμάτωσης και 
καρδιαγγειακής νοσηρότητας.
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ΠΑ49 ΠΑ50

ΠΑ51 ΠΑ52

ΜΕΣΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. ΕΝΑΣ NEOΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ;
Πασχάλης Στειρόπουλος, Κωνσταντίνος Αρχοντογεώργης, Παναγιώτα 
Ζηκίδου, Ευαγγελία Νένα, Νικόλαος Παπάνας, Γεώργιος Ζαχαρής, Μαρία 
Κουρατζή, Παύλος Ζαρογουλίδης, Αργύρης Τζουβελέκης, Ανδρέας 
Κουλελίδης, Κωνσταντίνος Καλτσάς, Δημοσθένης Μπούρος
Πνευμονολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Εισαγωγή: Η σύνδεση μεταξύ Συνδρόμου Απνοιών στον Ύπνο (ΣΑΥ) και 
καρδιαγγειακού κινδύνου είναι πολυπαραγοντική. 
Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση του μέσου όγκου αιμοπεταλίων (Mean 
Platelet Volume-MPV), ενός δείκτη καρδιαγγειακού κινδύνου, σε ασθενείς με 
ΣΑΥ, καθώς και η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του MPV και ανθρωπο-
μετρικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων της αναπνευστικής λειτουργίας 
στον ύπνο.
Υλικό-Μέθοδος: Συμπεριλήφθησαν 699 άτομα, τα οποία υποβλήθηκαν 
σε φυσική εξέταση, εκτίμηση της υπνηλίας με την κλίμακα Epworth και 
πολυυπνογραφική μελέτη ύπνου, εξαιτίας υποψίας ΣΑΥ. Με βάση τον Δείκτη 
Απνοιών Υποπνοιών (Apnea-Hypopnea Index-AHI) οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 
4 ομάδες. Ομάδα Α (n=156, AHI <5/ώρα), Ομάδα Β (n=137, AHI: 5-14,9/ώρα), 
Ομάδα Γ (n=100, AHI: 15-29,9/ώρα) και ομάδα Δ (n=303, AHI≥30 /ώρα). Ο MPV 
υπολογίστηκε με τη χρήση δύο μετρητών (Sysmex SF 3000 και Cell-Dyn 3700). 
Αποτελέσματα: Η μέση τιμή του MPV ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα 
Δ (11,7±1,2) σε σχέση με τις ομάδες Α (9,9±1,2), Β (9,9±1,6), και Γ (10,8±1,8) 
(p<0,001). Διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της τιμής MPV και των 
παρακάτω παραμέτρων: Δείκτης Απνοιών Υποπνοιών (ΑΗΙ, p<0,001), μέση 
και ελάχιστη τιμή κορεσμού της οξυαιμοσφαιρίνης στον ύπνο (averSpO2 και 
minSpO2, p<0,001), ποσοστό του χρόνου ύπνου με κορεσμό<90% (t<90, 
p<0,001), δείκτης αφυπνίσεων (Arousal Index, p <0,001) και τιμή της κλίμακας 
Epworth (ESS, p=0,002). H ανάλυση παλινδρόμησης δεν έδειξε συσχέτιση 
μεταξύ MPV, δείκτη μάζας σώματος (p=0,855) και ηλικίας (p=0,774).
Συμπεράσματα: Οι τιμές του MPV εμφανίζουν σημαντική συσχέτιση με 
δείκτες βαρύτητας του ΣΑΥ, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει τον αυξημένο 
καρδιαγγειακό κίνδυνο στο σοβαρό ΣΑΥ.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙ-
ΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕ-
ΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 
Καλλιρρόη Λάμπρου1, Γιάννης Κουτσουρελάκης2, Χαρίκλεια Τσελεπή3, 
Αγαθοκλής Τσατσούλης4, Σταύρος Κωνσταντόπουλος5, Γεώργιος 
Δασκαλόπουλος6

1Ειδικευόμενη πνευμονολογίας 4της Πνευμονολογικής κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία, 
Αθήνα, 2Ειδικευόμενος ΩΡΛ Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αθήνα, 3Τεχνικός εργα-
στηρίου Μελέτης Ύπνου πανεπιστημιακής πνευμονολογικής κλινικής, Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 4Καθηγητής ενδοκρινολογίας, Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 5Καθηγητής πνευμονολογίας, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 6Αναπληρωτής καθηγητής 
πνευμονολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Σκοπός: της παρούσας μελέτης είναι ο συσχετισμός των σωματομετρικών δεδομένων των ασθενών 
με αποφρακτική υπνική άπνοια με τη βαρύτητα της νόσου, όπως αυτή εκφράζεται από τον υπνό-
απνοικό δείκτη ΑΗΙ (apnea-hypopnea index)
Υλικό και μεθοδολογία: Μελετήθηκαν 141 ασθενείς (120 άντρες, 21 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας 
52,7 ±17,1 και με μέσο δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) 34,5±11,2), οι οποίοι έπασχαν από υπνική άπνοια 
(ΑHI ≥5, με μέσο AHI 38,87 ±29,17).
Στους ανωτέρω ασθενείς μετρήθηκαν το βάρος τους σε Kg, ο BMI, η περίμετρος τραχήλου, η περίμετρος 
μηρού (δεξιός μηρός, δέκα εκατοστά από τον άνω πόλο της επιγονατίδας), περίμετρος κοιλιάς στο 
ύψος του ομφαλού και η περίμετρος ισχίου που μετρήθηκε σε επίπεδο πρόσθιας λαγόνιας άκανθας.
Η στατιστική ανάλυση της συσχέτισης του AHI με τα υπό μέτρηση μεγέθη έγινε με την εφαρμογή 
απλής γραμμικής παλινδρόμησης για κάθε μεταβλητή χωριστά.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της απλής γραμμικής ανάλυσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Η συσχέτιση του AHI με τον BMI, την περίμετρο τραχήλου, την περίμετρο ισχίου, την περίμετρο 
κοιλιάς και την περίμετρο μηρού

R2 P
BMI 0,055 0,006
Περίμετρος τραχήλου 0,106 0,0001
Περίμετρος ισχίου 0,06 0,004
Περίμετρος κοιλίας 0,071 0,002
Περίμετρος μηρού 0,062 0,003

Επιπλέον έγινε πολλαπλή γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης για να καθορίσουμε τις μεταβλητές 
που είναι ανεξάρτητα συσχετιζόμενες με το AHI.
Η πολλαπλή ανάλυση κατέδειξε ότι από όλες τις παραμέτρους ο AHI συνδέεται ανεξάρτητα μόνο 
με την περίμετρο τραχήλου.
Συμπεράσματα. O AHI συσχετίζεται με τον BMI, την περίμετρο του τραχήλου, την περίμετρο του ισχίου, 
την περίμετρο του μηρού και την περίμετρο της κοιλιάς. Από όλους τους παραπάνω συσχετισμούς, η 
περίμετρος τραχήλου είναι ο κύριος καθοριστικός παράγων για το μέγεθος του υπνο-απνοικού δείκτη.

ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
PITTSBURGH SLEEP QUALITY INDEX
Ελένη Περαντώνη1, Πασχάλης Στειρόπουλος2, Αναστασία Αμφιλοχίου3, 
Λυκούργος Κολιλέκας3, Βενετία Τσάρα1

1Μονάδα Ύπνου Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, 2Εργαστήριο ύπνου Πνευμονολογικής κλι-
νικής ΔΠΘ, 3Κέντρο Ύπνου ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, Αθήνα

Σκοπός της εργασίας είναι η στάθμιση του ερωτηματολογίου Pitts-
burgh  Sleep  Quality  Index (PSQI),  το οποίο αξιολογεί  την  ποιότητα 
του ύπνου στη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, στην ελληνική γλώσσα.
Ασθενείς και μέθοδοι: Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 19 ερωτήσεις 
και 7 υποκατηγορίες συμπτωμάτων. Ο τελικός βαθμός προέρχεται από το 
άθροισμα των υποκατηγοριών, με φυσιολογική τιμή ≤5. Χρησιμοποιήθηκε η 
τυποποιημένη ελληνική έκδοση, η οποία συμπληρώθηκε από 281 άτομα, 207 
με ΣΑΥΥ διαφόρου βαρύτητας και 80 φυσιολογικά άτομα χωρίς διαταραχή 
ύπνου. Σε όλους εκτιμήθηκε η ημερήσια υπνηλία με την ESS.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 
ασθενών με ΣΑΥΥ και στα φυσιολογικά άτομα, τόσο στον συνολικό βαθμό 
PSQI (7,8±3,8 4,9±2,4 αντίστοιχα, p<0,001), όσο και μεταξύ των υποδιαιρέ-
σεών του (δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια της ημέρας 1,3±1,04 και 0,5±0,6 
αντίστοιχα, p<0,01, χρήση υπνωτικών χαπιών 0,3±0,8 και 0,07±0,3 αντίστοιχα, 
p< 0,05, διαταραχές στον ύπνο 1,7±0,6 και 1,2±0,5 αντίστοιχα, p<0,01 και 
ποιότητα ύπνου 1,5±0,8 και 0,8±0,6 αντίστοιχα, p< 0,01).
Στους ασθενείς με ΣΑΥΥ δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέ-
τιση μεταξύ της τιμής PSQI και ΑΗΙ, SaO2 και ΒΜΙ. Αντίθετα παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της τιμής PSQI και του βαθμού της 
ημερήσια υπνηλίας (ESS>10) (p<0,01 r =0,400).
Συμπέρασμα: Οι ασθενείς με ΣΑΥΥ έχουν χειρότερη ποιότητα ύπνου και 
υψηλότερο βαθμό PSQI από τα φυσιολογικά άτομα, στα οποία είναι ανάλογος 
με το διεθνές φυσιολογικό όριο. Η ελληνική έκδοση του ερωτηματολόγιου 
PSQI είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της ποιότητας ύπνου.

ΔΙΕΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΥΠΟ-
ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Μάρκος Μηνάς, Χάιδω Παστάκα, Ιωάννης Καραδόντας, Βασιλική 
Τσολάκη, Ανδρέας Δημουλής, Ανδριανή Ζηκύρη, Μαρία Πινακά, 
Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης
Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρισας, Λάρισα 

Εισαγωγή: Οι παράγοντες που σχετίζονται με την επιβίωση ασθενών με 
σύνδρομο παχυσαρκίας υποαερισμού μετά την εφαρμογή μη επεμβατι-
κού μηχανικού αερισμού (ΜΕΜΑ) κατά τη διάρκεια νοσηλείας δεν έχουν 
προσδιοριστεί.
Σκοπός: Ο προσδιορισμός των παραγόντων που σχετίζονται με την διετή 
επιβίωση των ασθενών με σύνδρομο παχυσαρκίας υποαερισμού μετά από 
νοσηλεία στην οποία εφαρμόστηκε ΜΕΜΑ.
Υλικό και μέθοδος: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη στην οποία συμπεριλή-
φθηκαν 77 ασθενείς με σύνδρομο παχυσαρκίας αερισμού που νοσηλεύτηκαν 
το χρονικό διάστημα 2006-2009 και στους οποίους είχε εφαρμοστεί ΜΕΜΑ. 
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία διαπιστώθηκε η ζωτική τους κατάσταση. Οι 
παράμετροι που αξιολογήθηκαν σχετικά με την διετή επιβίωση περιλαμβάνουν 
το φύλο, την ηλικία, την εφαρμογή ΜΕΜΑ κατ’ οίκον, τις τιμές των αερίων 
αίματος κατά την έξοδο, την μεταβολή των τιμών των αερίων αίματος κατά 
τη διάρκεια νοσηλείας και τις τιμές σπιρομέτρησης σε σταθερή κατάσταση. 
Αποτελέσματα: Δύο έτη μετά την αρχική νοσηλεία, 10 ασθενείς κατέληξαν 
(13%). Από αυτούς 2 (15.4%) είχαν λάβει ΜΕΜΑ κατ΄οίκον. Η μέση επιβίωση 
των ασθενών που έλαβαν ΜΕΜΑ κατ’οίκον ήταν 23.6 μήνες ενώ εκείνων που 
δεν έλαβαν ήταν 20.6 μήνες (p<0.0001). Οι παράμετροι που σχετίστηκαν με 
την διετή επιβίωση είναι η τιμή της PaO2 κατά την έξοδο, η εφαρμογή ΜΕΜΑ 
κατ’οίκον και η μεταβολή της τιμής του pH. 
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή ΜΕΜΑ κατ’οίκον σε ασθενείς με σύνδρομο 
παχυσαρκίας υποαερισμού οι οποίοι τους έλαβαν ΜΕΜΑ κατά τη διάρκεια 
νοσηλείας παρατείνει την επιβίωση. Επιπρόσθετοι παράγοντες οι οποίοι 
σχετίζονται με την επιβίωση είναι η τιμή της PaO2 κατά την έξοδο και η 
μεταβολή της τιμής του pH κατά την νοσηλεία.
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ΠΑ53
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΑΣ ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΗ 
ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Γεωργία Τρακαδά², Ασημίνα Μητράκου¹, Γεώργιος Γιάγκου¹, 
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος ², Κυριακή Χολίδου³, Μάνος Αλχανάτης³
1Μονάδα Σακχαρώδη Διαβήτη – Μεταβολισμού, Θεραπευτική Κλινική Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Νοσ. Αλεξάνδρα, 2Πνευμονολογικό Τμήμα, Θεραπευτική Κλι-
νική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσ. Αλεξάνδρα, 3Α΄Πανεπιστημιακή Πνευμονο-
λογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσ. “Σωτηρία”

Εισαγωγή: Το Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας – Υπόπνοιας στον Ύπνο 
(ΣΑΥΥ) συσχετίζεται με παθολογική ανοχή στη γλυκόζη και αυξημένη συ-
χνότητα εμφάνισης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, ανεξάρτητα από άλλους 
παράγοντες κινδύνου.
Σκοπός: Η αξιολόγηση των επιπέδων γλυκόζης νηστείας στο αίμα σε ασθενείς 
με πρωτοδιαγνωσθέν ΣΑΥΥ. 
Υλικό: Εξετάστηκαν 97 άτομα (75 άνδρες, 22 γυναίκες), ηλικίας 45,1 ± 1,01 
ετών και Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 33,85 ± 2,28 kgr/m2. 
Μέθοδος: 97 άτομα υποβλήθηκαν σε πλήρη μελέτη ύπνου και μέτρηση 
γλυκόζης αίματος μετά από 8 ώρες νηστείας. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 4 
ομάδες ανάλογα με τα επίπεδα γλυκόζης, ως εξής: 1) ομάδα Α, < 65 mg//
dl 2) ομάδα Β, 65 – 85 mg//dl 3) ομάδα Γ, 86 – 105 mg//dl και 4) ομάδα Δ, 
106 – 125 mg//dl.
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα γλυκόζης συσχετίζονταν τόσο με το Δείκτη 
Απνοιών Υποπνοιών ανά ώρα ύπνου (ΔΑΥ), όσο και με και με τη μέση τιμή 
SaO2 και το συνολικό χρόνο ύπνου με SaO2 < 90%, με μορφή καμπύλης U. 
Χαμηλά και υψηλά επίπεδα γλυκόζης συσχετίζονταν με αυξημένο ΔΑΥ και 
σημαντική νυχτερινή υποξαιμία (ομάδα Α έναντι Β: p=0,038 και p=0,045, 
ομάδα Β και Γ: p=ns και ομάδα Δ έναντι Γ: p=0,040 και p=0,035, αντίστοιχα). Ο 
αριθμός αποφρακτικών και κεντρικών απνοιών έβαινε αντιστρόφως ανάλογα, 
με τις αποφρακτικές άπνοιες να αυξάνονται στις υψηλότερες τιμές γλυκόζης. 
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, τα χαμηλά επίπεδα γλυκόζης νηστείας, 
που είναι πιθανό αποτέλεσμα αυξημένης αντίστασης στην ινσουλίνη, συ-
σχετίζονται με παρόμοιο τρόπο με τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης νηστείας με 
παραμέτρους βαρύτητας του ΣΑΥΥ, όπως ο ΔΑΥ και η νυχτερινή υποξαιμία.



Περιληψεισ 
ΑνΑρτηmενων ΑνΑκοινωσεων (poster)
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AA001
EΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΐΝΗΣ PROHIBITIN1 ΣΕ 
ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΧΑΠ
Ειρήνη Νεοφύτου, Νικόλαος Σουλιτζής, Σωτήρης Μενοίκου, Μαρία 
Αυγουστή, Τόνια Αδαμίδη, Σοφία Σχίζα, Νικόλαος Σιαφάκας, Ελένη 
Τζωρτζάκη
Ερευνητικό Εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Πνευμονολογίας, Ιατρική 
Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εισαγωγή: Η Prohibitin1 (PHB1) είναι πρωτεΐνη της εσωτερικής μεμβράνης 
των μιτοχονδρίων, που διατηρεί τη φυσιολογική λειτουργία και μορφολογία 
τους. Αλληλεπιδρά με την NADH αφυδρογονάση, ένα πρωτεΐνικό σύμπλοκο 
απαραίτητο για τη οξειδωτική δραστηριότητα εντός των κυττάρων. Ωστόσο, 
η έκφραση της στον πνεύμονα, ιδιαίτερα σε παθήσεις που σχετίζονται με 
αυξημένο οξειδωτικό στρες, όπως η ΧΑΠ, είναι άγνωστη.
Σκοπός: Η μελέτη της έκφρασης της PHB1 σε πνευμονικό ιστό μη καπνιστών, 
καπνιστών χωρίς ΧΑΠ και ασθενών με ΧΑΠ.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν δείγματα πνευμονικού ιστού από 15 ασθενείς 
με ΧΑΠ [ηλικία: 65,9 ± 6,2 χρόνια, κάπνισμα: 88,9 ± 35,2 πακέτα-έτη, FEV1 (% 
προβλ): 58.4 ± 16.4, FEV1/FVC (%): 66.2 ± 8,6], 10 καπνιστές χωρίς ΧΑΠ [ηλικία: 
57,0 ± 11,7 χρόνια, κάπνισμα: 67,1 ± 39,9 πακέτα-έτη, FEV1 (% προβλ): 84.0 
± 15.9, FEV1/FVC (%): 80.0 ± 3.8] και 5 μη καπνιστές. Πραγματοποιήθηκαν 
ποσοτική Real-Time PCR και Western Blot για την PHB1.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με ΧΑΠ παρουσίασαν μειωμένα επίπεδα mRNA, 
σε σύγκριση με τους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ (0,32 ± 0,02 έναντι 0,55 ± 0,06, 
p = 0,012) και τους μη καπνιστές (0,32 ± 0,02 έναντι 0,90 ± 0,06, p = 0,009), 
αντίστοιχα, ενώ τα επίπεδα mRNA της PHB1 ήταν περαιτέρω μειωμένα σε 
καπνιστές χωρίς ΧΑΠ σε σχέση με τους μη καπνιστές (0,55 ± 0,06 έναντι 0,90 
± 0,06, p = 0,011). Η ανάλυση με Western blot επαληθεύσε τα παραπάνω 
αποτελέσματα (μη-καπνιστές: 1,77 ± 0,10; καπνιστές χωρίς ΧΑΠ: 0,97 ± 0,08; 
ασθενείς με ΧΑΠ: 0,62 ± 0,09, p = 0,028).
Συμπέρασμα: Η σημαντική μείωση των επιπέδων της prohibitin σε καπνι-
στές με ή χωρίς ΧΑΠ σε σύγκριση με τους μη καπνιστές, αντικατοπτρίζει 
ενδεχομένως διαταραχή στη λειτουργία των μιτοχονδρίων διατηρώντας το 
οξειδωτικό στρες, ιδίως στους ασθενείς με ΧΑΠ.

AA002
Η ΜΕΤΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗ ΒΙΑΙΗ ΖΩΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (FVC) 
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)
Κωνσταντίνος Βελέντζας, Τζίνα Χρηστίδη, Σύλβια Ντουμίτρου, 
Μαρία Χαρικιοπούλου, Ελπίδα Θεοδωρακοπούλου, Μάρθα Ανδρίτσου, 
Ηλίας Καίνης, Αλεξάνδρα Χροναίου, Παναγιώτης Δεμερτζής, Ζαφείρης 
Σαρδελής, Επαμεινώνδας Κοσμάς
3η Πνευμονολογική Κλινική & Κέντρο Πνευμονικής Αποκατάστασης, ΝΝΘΑ Σω-
τηρία, Αθήνα

Εισαγωγή: Η ΧΑΠ είναι μία ετερογενής νόσος με πολλαπλούς κλινικολειτουργικούς 
φαινότυπους, συνεπώς είναι σημαντική η, βασισμένη στον φαινότυπο, εξατομί-
κευση των θεραπευτικών στρατηγικών, όπως η πνευμονική αποκατάσταση. Ένας 
σημαντικός αλλά όχι επαρκώς μελετημένος λειτουργικός φαινότυπος προκύπτει 
από την διαταραχή της FVC. Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης της μετά 
βρογχοδιαστολή FVC με εκβάσεις της αποκατάστασης, όπως στη δύσπνοια, 
στην ικανότητα γιά άσκηση και στην ποιότητα ζωής.
Υλικό: 41 ασθενείς (ηλικία 63±8 ετών, FEV1 39±10 %προβλ.) που συμπλήρω-
σαν ένα τρίμηνο πρόγραμμα αποκατάστασης 25 συνεδριών. Αποκλείστηκαν 
ασθενείς με συνοδά νοσήματα που ενδεχομένως επηρεάζουν την FVC, όπως 
υπεζωκοτική πάχυνση, παλαιά φυματίωση, ίνωση, βρογχεκτασίες, κυφοσκολί-
ωση, παχυσαρκία κλπ.
Μέθοδος: Πριν και μετά την αποκατάσταση αξιολογήθηκαν 1. η χρόνια δύσπνοια 
(τροποποιημένη κλίμακα MRC), 2. η ικανότητα γιά άσκηση [με την διανυθείσα 
απόσταση στην 6λεπτη δοκιμασία βάδισης (6MWD) και με το μέγιστο έργο 
στην μέγιστη καρδιοαναπνευστική δοκιμασία άσκησης (WRmax)], και 3. στην 
ποιότητα ζωής (ερωτηματολόγιο SGRQ). Αποτελέσματα: Οι ασθενείς ταξινο-
μήθηκαν σε δύο ομάδες σύμφωνα με την FVC, στην ομάδα Α (FVC≥70% προβλ., 
20 ασθενείς) και στην ομάδα Β (FVC<70, 21 ασθενείς). Οι ασθενείς της ομάδας 
Α παρουσίασαν μετά την αποκατάσταση σημαντική βελτίωση στην δύσπνοια 
(p=0.008), στην 6MWD (p=0.005), στο WRmax (p=0.04) και στο ερωτηματολόγιο 
SGRQ (p<0.001). Οι ασθενείς της ομάδας Β παρουσίασαν σημαντική βελτίωση 
μόνο στο SGRQ (p=0.008).
Συμπεράσματα: H πνευμονική αποκατάσταση στη ΧΑΠ φαίνεται να προκαλεί 
όφελος κυρίως στον φαινότυπο που διατηρεί την FVC, δεδομένου ότι αυτοί οι 
ασθενείς αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη σε διάφορες παραμέτρους, όπως η 
δύσπνοια, η ικανότητα γιά άσκηση και η ποιότητα ζωής.

AA003
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥ-
ΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Σύλβια Ντουμίτρου, Κωνσταντίνος Βελέντζας, Μαρία Χαρικιοπούλου, 
Ελπίδα Θεοδωρακοπούλου, Μάρθα Ανδρίτσου, Ζαφείρης Σαρδελής, 
Αλεξάνδρα Χροναίου, Επαμεινώνδας Κοσμάς
3η Πνευμονολογική Κλινική & Κέντρο Πνευμονικής Αποκατάστασης, ΝΝΘΑ Σω-
τηρία, Αθήνα

Εισαγωγή: Η συμμόρφωση στη θεραπεία των ασθενών με ΧΑΠ είναι πολύ ση-
μαντική γιατί σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο γιά νοσηλεία και θάνατο (Vestbo 
J., Thorax 2009).
Σκοπός: Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των Ελλήνων ασθενών με ΧΑΠ, σε 
σχέση με την βαρύτητα της, και η διερεύνηση των συνηθέστερων αιτίων ελλιπούς 
συμμόρφωσης.
Υλικό: 208 ασθενείς με ΧΑΠ 63±8 ετών σταδίων II (37%), ΙΙΙ (54%), IV (9%). 
Μέθοδος: Ελλιπής συμμόρφωση θεωρήθηκε 1. η λανθασμένη τεχνική εισπνοής, 
2. η περιστασιακή λήψη του φαρμάκου λόγω είτε ελλιπούς ενημέρωσης είτε 
ανεπιθύμητων δράσεων και εκούσιας παράλειψης δόσεων, 3. η παραδοχή από 
τον ασθενή και τους οικείους κακής συμμόρφωσης παρά τις ορθές οδηγίες, 4. η 
μη επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση.
Αποτελέσματα: Η συνταγογράφηση και η συμμόρφωση στο τιοτρόπιο (Τ), συν-
δυασμό σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης (Σ/Φ) και φορμοτερόλης/βουδεσονίδης 
(Φ/Β), σαλμετερόλη (Σ) και φορμοτερόλη (Φ), ήταν:

Συνταγογράφηση Συμμόρφωση
(συνολικά)

Συμμόρφωση
(ΙΙ)

Συμμόρφωση
(ΙΙΙ)

Συμμόρφωση
(IV)

Τ 83% 92% 87% 94% 95%
Σ/Φ 41% 84% 78% 84% 92%
Φ/Β 20% 81% 78% 79% 100%
Σ 8% 75% 67% 100%
Φ 12% 68% 61% 86%

Κυριότερες αιτίες μη συμμόρφωσης για το Τ αναγνωρίστηκαν η λανθασμένη 
τεχνική εισπνοής (36%), η μη επανάληψη της συνταγής (36%) και η περιστασιακή 
χρήση (28%), για το Σ/Φ η λανθασμένη τεχνική εισπνοής (78%) ενώ για το Φ/Β η 
έλλειψη αίσθησης εισπνεόμενου φάρμακου (50%).
Συμπεράσματα: Τα υψηλότερα ποσοστά συμμόρφωσης καταγράφηκαν για το Τ 
και τον συνδυασμό Σ/Φ με αυξανόμενη συμμόρφωση όσο αυξάνεται και η βαρύ-
τητα της νόσου. Οι ανιχνευθείσες αιτίες ελλιπούς συμμόρφωσης στην πλειοψηφία 
τους καταπολεμούνται με πιό επαρκή συνεργασία μεταξύ γιατρού και ασθενούς.

AA004
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗ-
ΡΩΣΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αθανάσιος Τσελεμπής1, Διονύσιος Μπράτης1, Σύλβια Ντουμίτρου2, 
Ελπίδα Θεοδωρακοπούλου2, Μαρία Χαρικιοπούλου2, Γεώργιος Μουσσάς1, 
Επαμεινώνδας Κοσμάς2, Αλέξανδρος Βγόντζας3, Νικόλαος Σιαφάκας4, 
Νικόλαος Τζανάκης4-5

1Ψυχιατρικός Τομέας ΓΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”, 2Μονάδα Πνευμονικής Αποκατάστα-
σης, 3η Πνευμονολογική κλινική ΓΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”, 3Ψυχιατρική κλινική, Ιατρι-
κή Σχολή Πανεπιστήμιου Κρήτης, 4Πνευμονολογική κλινική, Ιατρική Σχολή Πα-
νεπιστήμιου Κρήτης, 5Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής, Εργαστήριο Επιδημιολογίας, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Κρήτης

Εισαγωγή: Είναι γνωστή η παρουσία αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωμα-
τολογίας σε ασθενείς με ΧΑΠ. Πρόσφατες μελέτες προτείνουν πως είναι δυνατή 
η μεταβολή των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης με την παρακολούθηση 
προγραμμάτων αποκατάστασης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μελέτες για τον αν 
αυτή η μεταβολή σχετίζεται με το στάδιο βαρύτητας.
Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει την ύπαρξη μεταβολής άγχους και 
κατάθλιψης σε ασθενείς με ΧΑΠ που παρακολούθησαν πρόγραμμα αποκα-
τάστασης αλλά και τον ρόλο του σταδίου βαρύτητας στη μεταβολή.
Υλικό - Μέθοδος: Σε 101 ασθενείς με ΧΑΠ που παρακολούθησαν πρόγραμμα 
αποκατάστασης έγινε αξιολόγηση των τιμών του μόνιμου άγχους (STAI) και 
της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας (BDI), κατά την έναρξη και τη λήξη 
του προγράμματος. Καταγράφηκε η ηλικία, το φύλο, τα έτη εκπαίδευσης 
και το στάδιο νόσου.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 80 άνδρες και 21 γυναίκες. 
Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 64,1±8,1 και η εκπαίδευση 11,3±4.1έτη. Ως προς 
την σταδιοποίηση, 11 ασθενείς έπασχαν από ήπια ΧΑΠ, 16 από μέτρια, 47 
από σοβαρή και 27 από πολύ σοβαρή. Στατιστικά σημαντική ήταν η μείωση 
στις τιμές άγχους (από 39,7 σε 34,0 p<0.001) και στις τιμές κατάθλιψης (από 
10,7 σε 6,3 p<0.001). Σε όλες τις ομάδες ως προς το στάδιο, παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική μείωση του άγχους και της κατάθλιψης (p<0.05).
Συμπεράσματα: Τα προγράμματα αποκατάστασης ασθενών με ΧΑΠ μπορούν 
να μειώσουν τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης των ασθενών, ανεξάρτητα 
από την βαρύτητα της νόσου.
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AA005
ΔΙΕΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ 
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Μάρκος Μηνάς, Χάιδω Παστάκα, Ιωάννης Καραδόντας, Βασιλική 
Τσολάκη, Ανδρέας Δημουλής, Ανδριανή Ζηκύρη, Μαρία Πινακά, 
Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης
Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρισας, Λάρισα 

Εισαγωγή: Οι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την επιβίωση ασθενών 
με ΧΑΠ μετά την εφαρμογή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού (ΜΕΜΑ) 
κατά την νοσηλεία δεν έχουν προσδιοριστεί.
Σκοπός: Ο προσδιορισμός των παραγόντων που σχετίζονται με την διετή 
επιβίωση των ασθενών με ΧΑΠ μετά από νοσηλεία λόγω παρόξυνσης κατά 
την οποία εφαρμόστηκε ΜΕΜΑ.
Υλικό και μέθοδος: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη στην οποία συμπερι-
λήφθηκαν 100 ασθενείς με ΧΑΠ οι οποίοι νοσηλεύτηκαν το χρονικό διάστημα 
2006-2009 και στους οποίους είχε εφαρμοστεί ΜΕΜΑ. Μετά από τηλεφωνική 
επικοινωνία διαπιστώθηκε η ζωτική τους κατάσταση. Οι παράμετροι οι οποίοι 
αξιολογήθηκαν σχετικά με την διετή επιβίωση περιλαμβάνουν το φύλο, την 
ηλικία, την εφαρμογή ΜΕΜΑ κατ’ οίκον, τις τιμές των αερίων αίματος κατά 
την έξοδο, την μεταβολή των τιμών των αερίων αίματος κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας και τις τιμές σπιρομέτρησης σε σταθερή κατάσταση. 
Αποτελέσματα: Δύο έτη μετά την αρχική νοσηλεία, 18 ασθενείς κατέληξαν 
(18%). Από αυτούς 8 (44.4%) είχαν λάβει ΜΕΜΑ κατ΄οίκον. Η μέση επιβίωση των 
ασθενών οι οποίοι έλαβαν ΜΕΜΑ κατ’οίκον ήταν 23.2 μήνες ενώ η επιβίωση 
εκείνων οι οποίοι δεν έλαβαν ήταν 19.9 μήνες (p<0.0001). Οι παράμετροι οι 
οποίοι σχετίστηκαν με την διετή επιβίωση είναι το φύλο, η εφαρμογή ΜΕΜΑ 
κατ’οίκον και η μεταβολή της τιμής του pH. 
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή ΜΕΜΑ κατ’οίκον σε ασθενείς με ΧΑΠ μετά από 
νοσηλεία στην οποία εφαρμόστηκε ΜΕΜΑ παρατείνει την επιβίωση. Επιπρό-
σθετοι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την επιβίωση στους ασθενείς 
αυτούς είναι το φύλο και η μεταβολή της τιμής του pH κατά την νοσηλεία.

AA006
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟ-
ΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
Βασίλειος Παναγούλιας, Απόστολος Μανιάς, Κωνσταντίνος Μπάρλας
Πνευμονολογικό τμήμα Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Εισαγωγή:Η σπιρομέτρηση ως διαγνωστικό εργαλείο αλλά και ως μέσο 
παρακολούθησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διάγνωση αλλά και την 
πορεία της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
Σκοπός:Η εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας σε καπνιστές ή πρώην 
καπνιστές σε αγροτική περιοχή του νομού Κορινθίας, με σκοπό την έγκαιρη 
διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευ-
μονοπάθειας.
Υλικό και μέθοδος:Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για 
τη ΧΑΠ πραγματοποιήθηκαν σπιρομετρήσεις σε ΚΑΠΗ του νομού Κορινθίας. 
Ο πληθυσμός της μελέτης ήταν άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 30 έως 84 
ετών, καπνιστές ή πρώην καπνιστές με συμπτώματα όπως βήχας,απόχρεμψη 
και δύσπνοια, οι οποίοι δεν είχαν υποβληθεί ποτέ στο παρελθόν σε σπιρο-
μέτρηση. Είχε προηγηθεί ενημέρωση μέσω του τοπικού τύπου καθώς και 
αναρτημένων ανακοινώσεων.
Αποτελέσματα:Εξετάσθηκαν συνολικά 53 άτομα.28 άνδρες και 25 γυναίκες 
ηλικίας από 30 έως 84 ετών.Όλοι ήσαν ή υπήρξαν καπνιστές για τουλάχιστον 
10 χρόνια. Μέτριου βαθμού ΧΑΠ βρέθηκε σε 8 (16%),ενώ σοβαρού βαθμού 
ΧΑΠ βρέθηκε σε 4(7.5%).Σε όλους τους ασθενείς έγιναν συστάσεις για διακοπή 
του καπνίσματος καθώς και για επίσκεψη σε πνευμονολόγο.
Συμπεράσματα:Το ποσοστό των ασθενών με ΧΑΠ μεταξύ των καπνιστών 
του πληθυσμού που ελέγξαμε θεωρείται σημαντικό.Σημαντική είναι επίσης 
η έγκαιρη διάγνωση της νόσου στους ασθενείς της περιοχής αυτής, οι οποίοι 
έχουν δύσκολη πρόσβαση σε οργανωμένα πνευμονολογικά τμήματα. Οι 
γιατροί οφείλουν να παρεμβαίνουν στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση 
της ΧΑΠ, μιας νόσου η οποία συνδέεται άμεσα με το κάπνισμα.

AA007
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣ-
ΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ-
ΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
Μαρούλα Βασιλοπούλου1, Ιωάννης Νάσης1, Σταυρούλα Σπετσιώτη1, 
Ευγενία Χερουβείμ1, Μαρία Κοσκολού1, Ελένη Κορτιάνου1,3, Γεώργιος 
Καλτσάκας2, Αντωνία Κουτσούκου2, Νικόλαος Γ. Κουλούρης2, Μάνος 
Αλχανάτης2, Ιωάννης Βογιατζής1,2

1Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 
2Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Μονάδα Αναπνευστικής Αποκα-
τάστασης, Νοσοκομείο Σωτηρία/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Αθήνα, 3ΤΕΙ Λαμίας/Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Λαμία

Εισαγωγή: Η δυναμική πνευμονική υπερδιάταση κατά την άσκηση και οι 
μεταβολές στις ενδοπνευμονικές πιέσεις περιορίζουν την αύξηση της καρ-
διακής παροχής (ΚΠ) σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ). Αναμένεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η σοβαρότητα της νόσου, τόσο 
μεγαλύτερος θα είναι και ο περιορισμός στην αύξηση της ΚΠ στην άσκηση. 
Σκοπός: Να διερευνηθεί κατά πόσον η απόκριση της ΚΠ στην άσκηση είναι 
περισσότερο διαταραγμένη στα πιο προχωρημένα στάδια της ΧΑΠ. Υλικό: 
Μελετήθηκαν 80 ασθενείς με ΧΑΠ (20/στάδιο Ι-IV). Μέθοδος: Ολοκλήρωσαν 
μια υπομέγιστη δοκιμασία σταθερού φορτίου στο κυκλοεργόμετρο (75%) και 
μια δοκιμασία βάδισης (6MWT). Η ΚΠ καταγράφηκε με την μέθοδο PhysioFlow 
κατά την έναρξη της άσκησης (On-transient) και κατά την περίοδο της ανά-
καμψης (Off-transient). Αποτελέσματα: Ενώ η σταθερά χρόνου (τ) της ΚΠ 
στη φάση της έναρξης δεν διέφερε μεταξύ των 2 πρωτοκόλλων άσκησης, ο 
ρυθμός έναρξης ήταν σημαντικά πιο αργός όσο εξελισσόταν η νόσος p<0.05 
(Κυκλοεργόμετρο: Στάδιο Ι 45±2 sec, Στάδιο ΙΙ 65±3 sec, Στάδιο ΙΙΙ 90±3 sec, 
Στάδιο IV 106±3 sec, 6MWT: Στάδιο Ι 42±4 sec, Στάδιο ΙΙ 59±4 sec, Στάδιο 
ΙΙΙ 86±4 sec, Στάδιο IV 106±4 sec). Ίδια εικόνα παρατηρήθηκε και στη φάση 
της ανάκαμψης μεταξύ των 4 σταδίων. Συμπεράσματα: Όσο πιο σοβαρό 
ήταν το στάδιο της νόσου τόσο πιο μεγάλη ήταν η καθυστέρηση του τ στην 
υπομέγιστη δοκιμασία σταθερού φορτίου και στο 6MWT, στοιχείο που αντι-
κατοπτρίζει μεγαλύτερη καρδιαγγειακή δυσλειτουργία. Το 6MWT βρέθηκε 
να αντικατοπτρίζει εξίσου καλά με την δοκιμασία στο κυκλοεργόμετρο το 
βαθμό της δυσλειτουργίας στην αιμοδυναμική απόκριση στην άσκηση και 
άρα θα μπορούσε να εφαρμοστεί ως εναλλακτική δοκιμασία.

AA008
ΣΥΣΧΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ-
ΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
Ελένη Κορτιάνου1,2,3, Ζαφείρης Λούβαρης1 Μαρούλα Βασιλοπούλου1, 
Σταυρούλα Σπετσιώτη1, Ιωάννης Νάσσης1, Βασίλης Ανδριανόπουλος1, 
Θεοδώρα Βασιλογιαννακοπούλου1, Γιώργος Καλτσάκας3, Μάνος 
Αλχανάτης3, Νίκος Γ. Κουλούρης3, Ιωάννης Βογιατζής1,3

1Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστημών Φυσικής 
Αγωγής και Αθλιτισμού, 2Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας, Τμήμα Φυσι-
κοθεραπείας, 3Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, 
1η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Νοσοκομείο Σωτηρία

Εισαγωγή: Η φυσική δραστηριότητα αποτελεί σημαντική πληροφορία στην αξιολό-
γηση της φυσικής κατάστασης ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(Χ.Α.Π.). Ελάχιστες πληροφορίες υπάρχουν εάν η ένταση της φυσικής δραστηριότητας 
όπως καταγράφεται από δραστηριογράφους σχετίζεται με μεταβολές σε αναπνευ-
στικές παραμέτρους κατά τη διάρκεια της άσκησης. Αυτό θα ήταν χρήσιμο στην 
αξιολόγηση της επίδρασης των προγραμμάτων αναπνευστικής αποκατάστασης.
Στόχος: Να μελετηθεί εάν αλλαγές στην ενεργειακή δαπάνη (ΕΕ), όπως καταγρά-
φονται από δύο διαφορετικούς δραστηριογράφους, σχετίζονται με αλλαγές σε 
παραμέτρους που αντανακλούν το επίπεδο της αναπνευστικής εφεδρείας κατά τη 
διάρκεια της άσκησης
Μέθοδος: Σαράντα ασθενείς με ΧΑΠ (σταδίου 2-4 κατά GOLD, ηλικίας 63±1,7 FEV1 
49±15% pred., FFMI 18,3±0,5) συμμετείχαν σε μια εργοσπιρομετρική δοκιμασία 
αυξανόμενης ταχύτητας βάδισης σε κυλιόμενο τάπητα. Η ενεργειακή δαπάνη 
αξιολογήθηκε με τη χρήση των δραστηριογράφων: SenseWear armband (SW) και 
DynaPort Minimod (MM). Το πρωτόκολλο περιελάμβανε βάδιση σε 4 ταχύτητες, με 
προοδευτική αύξηση 0,7 έως 0,8 km/h κάθε 2-3 λεπτά. Η ελάχιστη και η μέγιστη 
ταχύτητα ήταν 1,4±0,3km/h και 3,7±0,4km/h, αντίστοιχα. Οι ακόλουθες μεταβολικές 
παράμετροι χρησιμοποιήθηκαν για τη στατιστική ανάλυση: VE/MVV, VE/VO2, VE/
VCO2, O2 pulse. Όλα τα δεδομένα καταγράφηκαν λεπτό ανά λεπτό και συσχετίστη-
καν για κάθε ασθενή.
Αποτελέσματα: Η VO2 και ο VE αυξάνονταν γραμμικά με την αύξηση της ταχύτητας 
(r=0,887 και 0,68 αντίστοιχα). Η διάμεσος και τα τεταρτημόρια της συσχέτισης 
μεταξύ των αναπνευστικών παραμέτρων και της ΕΕ παρουσίασαν ισχυρές τιμές 
συσχέτισης (0,74<r<0,95). 
Συμπερασματικά: Η ενεργειακή απόκριση, όπως καταγράφεται από τους δύο δραστη-
ριογράφους: SenseWear armband και DynaPort Minimod, αντανακλά ικανοποιητικά 
τις μεταβολές στην αναπνευστική εφεδρεία και πνευμονική ικανότητα των ασθενών. 



27

20Ο Πανελληνιο Συνεδριο νοΣηματων ΘωρακοΣ

AA009
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΞΥΓΟ-
ΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥΣ ΜΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΑΠ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΝΕΥ-
ΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΔΙΑΤΑΣΗΣ
Ζαφείρης Λούβαρης1,2, Μαρούλα Βασιλοπούλου1,2, Βασίλης 
Ανδριανόπουλος2, Ευγενεία Χερουβείμ1,2, Σταυρούλα Σπετσιώτη1,2, 
Ιωάννης Βογιατζής1,2

1Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού, Αθήνα, 2Ιδρυμα Θώραξ, Ίδρυμα Επείγουσας Ιατρικής 
Θεραπείας Και Εντατικής Φροντίδας Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα

Εισαγωγή: Η χορήγηση μίγματος ηλίου (Ηe) μειώνει το μέγεθος της εκδήλωσης 
του φαινόμενου της δυναμικής πνευμονικής υπερδιάτασης κατά την άσκηση 
(ΔΠΥ) ενώ παράλληλα βελτιώνει την μεταφορά οξυγόνου στους εργαζόμενους 
μυς σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει εάν η παραπάνω θετική 
επίδραση του Ηe βρίσκει εφαρμογή και στους ασθενείς που δεν εκδηλώνουν 
το φαινόμενο της ΔΠΥ στην άσκηση.
Υλικά-Μέθοδος: Συνολικά μελετήθηκαν 20 ασθενείς (n=10 με ΔΠΥ [FEV1=37±4% 
προβλ.] και n=10 χωρίς [FEV1=48±4% προβλ.]) σε δύο δοκιμασίες άσκησης 
υπομέγιστης έντασης στο κυκλοεργόμετρο (75% του μεγίστου) με α) εισπνοή 
He (21% Ο2 79% He) και β) εισπνοή ατμοσφαιρικού αέρα.
Αποτελέσματα: Η εισπνοή Ηe κατά την άσκηση στους ασθενείς με υπερδιάταση 
μειώθηκε (από 0.767±0.120 σε 0.280±0.100 L) ενώ στους ασθενείς χωρίς εκδή-
λωση μείωσε το βαθμό επιστράτευσης των κολιακών μυών όπως αποτυπώθηκε 
από την αύξηση στο τελο-εκπνεόμενο όγκο του κοιλιακού τοιχώματος (από 
-0.581±0.115 σε -0.215±0.098 L). H βελτίωση στο χρόνο άσκησης δεν διέφερε 
μεταξύ των δύο ομάδων (3.8±1.9 και 4.2±2.0 min, αντίστοιχα). Η μεταφορά οξυ-
γόνου στο τετρακέφαλο μηριαίο αλλά και στους μεσοπλεύριους μύες αυξήθηκε 
και στις δύο ομάδες (κατά 1.6±0.7 και 0.4±0.1 mlO2/min/100g, και κατά 1.7±0.8 
και 0.5±0.1 mlO2/min/100g, αντίστοιχα). Επιπροσθέτως, ο μηχανισμός βελτίω-
σης στους ασθενείς με υπερδιάταση αποδόθηκε στην αύξηση της αρτηριακής 
συγκέντρωσης οξυγόνου (από 160±3 σε 177±4 mlO2/L) ενώ στους ασθενείς 
χωρίς στην αύξηση της καρδιακής παροχής (από 9.3±0.5 σε 10.4±0.5 L/min). 
Συμπεράσματα: Η χορήγηση μίγματος He στους ασθενείς με ΧΑΠ, βελτιώνει 
την ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου στους μύες ανεξάρτητα από την εμφάνιση 
ΔΠΥ στην άσκηση. 

AA010
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (Ua) ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΟΥΡΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ (Ua/CR) ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑ-
ΚΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ
Αλέξης Παπαδόπουλος1, Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας1, Στέλιος 
Λουκίδης2, Σπύρος Παπίρης2, Αικατερίνη Χανιώτου1, Κωνσταντίνος 
Κωστίκας2

1Πνευμονολογική Κλινική Γ. Ν. Αμαλία Φλέμιγκ, Αθήνα, 2Β’ Πνευμονολογική Κλι-
νική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο “Αττικόν”, Αθήνα

Εισαγωγή Η ιστική υποξία προκαλεί τον καταβολισμό πουριών. Το UA αποτελεί 
ένα από τα τελικά προϊόντα της μεταβολικής αυτής οδού και έχει υποστηριχθεί 
ότι μπορεί να αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα της ιστικής υποξίας.
Σκοπός Η αξιολόγηση του UA και του λόγου UA/Cr ως προγνωστικών πα-
ραγόντων για την έκβαση ασθενών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο λόγω 
παρόξυνσης ΧΑΠ. 
Υλικό και Μέθοδος Μελετήθηκαν 153 ασθενείς κατά την εισαγωγή τους και 
μετρήθηκαν το UA και ο λόγοςUA/Cr, ενώ προσδιορίστηκαν ο λόγος PaO2/
FiO2 και η κλίμακα δύσπνοιας MRC και υποβλήθηκαν σε σπιρομέτρηση. Οι 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών (6MWT) και συμπλη-
ρώθηκε το Saint George Respiratory Questionnaire σε σταθερή κατάσταση.
Αποτελέσματα Οι ασθενείς με υψηλότερες τιμές UA και UA/Cr παρουσίαζαν 
χαμηλότερες τιμές του λόγου PaO2/FiO2, των FEV1% και FVC% κατά τη διάρκεια 
της παρόξυνσης (UA: p<0.05, p<0.001, p<0.001 αντίστοιχα και UA/Cr: p<0.05, 
p< 0.001, p< 0.001 αντίστοιχα). Διαπιστώθηκε σημαντικά στατιστική συσχέ-
τιση των τιμών του UA με την κλίμακα δύσπνοιας, που δεν παρατηρήθηκε 
για το UA/Cr. Ένα χρόνο μετά το επεισόδιο, οι ασθενείς με χαμηλές αρχικές 
τιμές UA και UA/Cr εμφάνιζαν καλύτερη ικανότητα βάδισης, σύμφωνα με τη 
δοκιμασία 6MWT (UA: p<0.001 και UA/Cr: p<0.001) και λιγότερες παροξύνσεις 
(UA: p<0.001, UA/Cr: p<0.001). Τέλος, οι τιμές UA και UA/Cr συσχετίστηκαν 
σημαντικά με τις αρχικές και τελικές τιμές του SGRQ.
Συμπεράσματα Οι τιμές τουUA και του λόγουUA/Cr κατά την παρόξυνση 
ΧΑΠ σχετίζονται με δείκτες βαρύτητας της παρόξυνσης, ενώ σχετίζονται και 
με σημαντικές κλινικές παραμέτρους 12 μήνες μετά.

AA011
ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΦΟΡΙΝΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΟΝΑ: ΧΑΠ ΚΑΙ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ
Κατερίνα Δ. Σαμαρά1,2, Αθανασία Πρόκλου1,2, Ειρήνη Νεοφύτου2, 
Ευαγγελία Σταματάκη2, Ελένη Τζωρτζάκη1,2, Νικόλαος Μ. Σιαφάκας1,2

1Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο 
Κρήτης, 2Εργαστήριο Μοριακής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημί-
ου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης

Εισαγωγή: Στην παθογένεια των χρόνιων αποφρακτικών νοσημάτων του 
πνεύμονα σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχουν κυτταροτοξικά μόρια που σχε-
τίζονται με την λεμφοκυτταρική φλεγμονή, όπως η περφορίνη. Η περφορίνη 
πολυμερίζεται στην μεμβράνη των κυττάρων-στόχων δημιουργώντας πόρους 
διαμέσου των οποίων εισέρχονται στο κύτταρο μόρια όπως τα granzymes 
προκαλώντας κυτταρική απόπτωση. 
Σκοπός: Η σύγκριση της έκφρασης της περφορίνης σε ασθενείς με ΧΑΠ 
και Βρογχικό Άσθμα.
Υλικό: Μελετήσαμε προκλητά πτύελα και περιφερικό αίμα από 10 ασθενείς 
με ΧΑΠ patients [ηλικία: 61 ±9 έτη, FEV1 (% pred):61 ±8, FEV1/FVC: 59 ±4] και 
10 ασθενείς με Βρογχικό Άσθμα [ηλικία: 53±20 έτη, FEV1 (% pred): 69.5±12, 
FEV1/FVC: 67.2±2.1]. 
Μέθοδος: Τα επίπεδα έκφρασης της περφορίνης μετρήθηκαν στο υπερκεί-
μενο των προκλητών πτυέλων των ασθενών με τη χρήση τεχνικής ELISA.
Αποτελέσματα: Η συγκέντρωση περφορίνης ήταν σημαντικά μειωμένη 
στους ασθενείς με Βρογχικό Άσθμα σε σύγκριση με τους ασθενείς με ΧΑΠ 
(557±187 pg/ml versus 1969±450 pg/ml, p<0.05).
Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι τόσο οι ασθενείς με 
Βρογχικό Άσθμα όσο και με ΧΑΠ εμφανίζουν αυξημένη έκφραση περφορίνης 
στα πτύελα. Η χρόνια φλεγμονώδης διήθηση των αεραγωγών χαρακτηρίζει τα 
δυο αυτά αποφρακτικά νοσήματα των πνευμόνων. Η σημαντικά μεγαλύτερη 
συγκέντρωση περφορίνης στα πτύελα ασθενών με ΧΑΠ, σε σχέση με τους 
ασθενείς με Βρογχικό Άσθμα, υποδηλώνει μια ενίσχυση της κυτταροτοξικής 
δραστηριότητας στους αεραγωγούς των ασθενών με ΧΑΠ.

AA012
TNF-Α ΚΑΙ IL-6 ΣΤΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΕΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 
Κυριακή Τσικριτσάκη1, Enrica Bucchioni2, Μιχάλης Τουμπής1, Αγησίλαος 
Δέρβας1, Χριστίνα Τριανταφυλλίδου, Ιωάννα Kατσίμπα, Εύη Οικονόμου, 
Francesco Blasi2, Κατερίνα Δημάκου1

6η Πνευμονολογική κλινική, ΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”, ΑΘΗΝΑ, Univ. Milano, IRCCS 
Fondazione Policlinico, Italy

Εισαγωγή: Το συμπύκνωμα εκπνεόμενου αέρα (ΣΕΑ) είναι μια μη επεμβατική 
μέθοδος αξιολόγησης της φλεγμονής των αεραγωγών. Η χρόνια φλεγμονή των 
αεραγωγών είναι χαρακτηριστικό των βρογχεκτασιών. 
Σκοπός: Η αξιολόγηση των επιπέδων TNF-α και IL-6 στο ΣΕΑ και στον ορό ασθενών 
με βρογχεκτασίες και η σύγκριση με ΧΑΠ.
Υλικό: Μελετήθηκαν 19 ασθενείς μη καπνιστές με βρογχεκτασίες (μέση ηλικία 
59±15 έτη, 12γυν), 18 ασθενείς πρώην καπνιστές με ΧΑΠ (μέση ηλικία 68±6.2 έτη, 
3γυν) και 18 υγιείς μη καπνιστές, ομάδα ελέγχου (ΟΕ) (μέση ηλικία 63±6 έτη, 5 γυν).
Μέθοδος: Προσδιορίστηκε η συγκέντρωση των TNF-α και IL-6 στον ορό και στο 
ΣΕΑ με ανοσοενζυμική μέθοδο (Chayman Chem, USA). Επίσης διενεργήθηκε 
σπιρομέτρηση 
Αποτελέσματα: Απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

TNF –α
(ΣΕΑ,pg/ml) 

TNF-α 
(Ορός pg/ml) 

IL-6 
(ΣΕΑ,pg/ml)

IL-6 (Ορός,pg/
ml)

FEV1

(%pred)
FVC

(%pred)
FEV1/
FVC

Βρογχεκ-
τασίες

7.1 (±0.1) 14.7(±3.1) 5.7(±0.3) 18.5(±9.0) 65,1±27 81.5±22 63±11

ΧΑΠ 7.7 (±0.3) 15.2 (±2.8) 8.1(±0.3) 26.4(±12.9) 56.3±15 75.5±18,2 58.7±8,6
Ομάδα 
ελέγχου

6.4 (±0.6) 7.2 (±1.1) 4.9(±0.6) 10.6(±3.1) 94±5 98±6 95±4

Στους ασθενεις με βρογχεκτασίες η συγκέντρωση των TNF-α και IL-6 τόσο στο 
ΣΕΑ όσο και στον ορό ήταν σημαντικά υψηλότερη από την ΟΕ και χαμηλότερη σε 
σύγκριση με την ΧΑΠ (p<0.0001). Στην ομάδα ΧΑΠ βρέθηκε αρνητική συσχέτιση 
μεταξύ της IL-6 της FEV1/FVC (p=0.02, r=-0.5)
Συμπεράσματα: Στις βρογχεκτασίες οι φλεγμονώδεις δείκτες TNF-α και IL-6 μπορεί 
να αντανακλούν την φλεγμονή των αεραγωγών καθώς είναι αυξημένοι στο ΣΕΑ 
και ορό συγκριτικά με τους μάρτυρες, αλλά είναι χαμηλότεροι σε σχέση με την 
ΧΑΠ. Αυξημένα επίπεδα IL-6 στο ΣΕΑ των ασθενών με ΧΑΠ μπορεί να σχετίζεται 
με την βαρύτητα της νόσου.
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AA016
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΑΚΑΤΕΡΟΛΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ Χ.Α.Π. ΣΤΑΔΙ-
ΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ
Δήμος Νικολόπουλος, Βασιλική Πετσιμέρη, Ουρανία Παπαδοπούλου 
Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, Καρπενήσι

Εισαγωγή: Η ινδακατερόλη είναι ένας καινούργιος β2 διεγέρτης μακράς 
δράσης που χορηγείται 1 φορά την ημέρα και χρησιμοποιείται στη θεραπεία 
της Χ.Α.Π.
Σκοπός: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της 
ινδακατερόλης σε ασθενής με Χ.Α.Π.
Υλικό και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 15 ασθενείς με Χ.Α.Π. σταδίου Ι έως ΙΙ 
ηλικίας 50-60 ετών. Από αυτούς οι 10 ελάμβαναν φορμοτερόλη 12 μgr 2 
φορές την ημέρα και οι 5 ήταν χωρίς αγωγή. Στην πρώτη ομάδα διεκόπη 
η φορμοτερόλη και εδόθη ινδακατερόλη 150 μgr 1 φορά την ημέρα και 
στη δεύτερη ομάδα εδόθη η ίδια δόση ινδακατερόλης. Μετά από 1 μήνα 
μετρήθηκε η αρτηριακή πίεση, οι σφύξεις, το σάκχαρο και κάλιο ορού και 
FEV1 και στις 2 ομάδες.
Αποτελέσματα: Και στις δυο ομάδες που έλαβαν ινδακατερόλη δεν παρα-
τηρήθηκε μεταβολή στην αρτηριακή πίεση, στις σφύξεις και στο σάκχαρο 
και κάλιο ορού σε σχέση με τις τιμές προ της χορήγησης ινδακατερόλης. 
Στην πρώτη ομάδα που αντικαταστάθηκε η φορμοτερόλη με ινδακατερολή 
η FEV1 δεν μεταβλήθηκε.
Στην δεύτερη ομάδα που έγινε έναρξη θεραπείας με ινδακατερόλη η FEV1 
αυξήθηκε κατά 7%. 
Συμπεράσματα: Η χορήγηση ινδακατερόλης μια φορά την ημέρα έχει την 
ίδια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα με την φορμοτερόλη.Η χορήγηση 
ινδακατερόλης σε πρωτοδιαγνωσθείσα Χ.Α.Π. οδηγεί σε σημαντική βελτί-
ωση της FEV1.

AA015
ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΕΣ, ΜΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ;
Κατερίνα Δημάκου1, Κυριακή Τσικριτσάκη1, Francesco Blasi2, Enrica 
Bucchioni, Ανδρέας Ζαχαριάδης1, Βασίλης Γαλεντερίδης1, Μαρία Κρύφτη1, 
Στέλλα Μπουρίκα1, Μιχάλης Τουμπής1

6η Πνευμονολογική κλινική, ΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”, ΑΘΗΝΑ, Univ. Milano, IRCCS 
Fondazione Policlinico, Italy

Εισαγωγή: Σε ασθενείς με βρογχεκτασίες εκτός κυστικής ίνωσης το πιο συχνό λειτουργικό 
πρότυπο είναι το αποφρακτικό. 
Σκοπός: Η σύγκριση της βαρύτητας της απόφραξης σε ασθενείς με βρογχεκτασίες σε 
σχέση με την ΧΑΠ και η συσχέτιση με τα αέρια αίματος (ΑΑ) 
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήσαμε 54 ασθενείς με βρογχεκτασίες και απόφραξη σε σταθερή 
κατάσταση, 28 καπνιστές, 26 μη καπνιστές και 30 ασθενείς με ΧΑΠ συμβατοί σε ηλικία, 
φύλο και ιστορικό καπνίσματος. Διενεργήθηκε λειτουργικός έλεγχος και ελήφθησαν ΑΑ.
Αποτελέσματα: Απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΑ FEV1(%pred) FVC(%pred) FEV1/FVC TLC(%pred) RV(%pred) PO2(mmHg) PCO2(mmHg)

Βρογχεκτ. 
Σύνολο

58 (±22.4) 80 (±17.8) 61(± 
12.7)

95 (±22.6) 104(±30.1) 73 (±12) 40b(±7.5)

Βρογχε-
κτασίες 
Μη καπνι-
στές

65 (±24) 84 (±18.4) 63 
(±11.4)

93 (±29.6) 92 (±30) 77 (±9) 38 (±5)

Βρογχε-
κτασίες
Καπνιστές

52.2(±19.6)† 77.3 (±17) 59.4 
(±14)

96.2 (±14) 114 (±28) 69.8(±13.8)† 42.4(±8.8) †

ΧΑΠ 53 (±13) 73.6(±15.8) 57.4 (± 9) 101.6(±15.9) 154 (± 
38)* 

76.7 (±8.9) ‡ 38.5(±4.7) ‡

*p=0.0003: μεταξύ ΧΑΠ και άλλες ομάδες, †p<0.04: μεταξύ βρογχεκτασικών καπνιστών και μη καπνιστών,
‡ p<0.03: μεταξύ βρογχεκτασικών καπνιστών και ΧΑΠ.
Στο σύνολο των ασθενών με βρογχεκτασίες και στην υποομάδα καπνιστών παρατηρήθηκε 
ισχυρή θετική συσχέτιση της PaO2 και αρνητική της PaCO2 με FVC (p<0.001), FEV1 (p<0.001)
και FEV1/FVC (p<0.05),ενώ στην ομάδα των μη καπνιστών με βρογχεκτασίες η PaO2 

σχετίστηκε με την FEV1 (p=0.02) και η PaCO2 με την FVC (p=0.002). Στην ομάδα ΧΑΠ 
βρέθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ PaCO2 και FVC (p=0.02).

Συμπεράσματα: Οι καπνιστές με βρογχεκτασίες αντιπροσωπεύουν την πιο σοβαρή ομάδα. 
Ο βαθμός απόφραξης είναι παρόμοιος με την ΧΑΠ αλλά έχουν χειρότερα ΑΑ.
Η βαρύτητα της απόφραξης αντικατοπτρίζει την διαταραχή ΑΑ, ενώ η παγίδευση αέρα
φαίνεται ότι αποτελεί χαρακτηριστικό της ΧΑΠ.

AA014
ΕΡΓΟΓΕΝΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥ Η ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΑΠ
Βασίλειος Ανδριανόπουλος1, Ζαφείρης Λούβαρης1,2, Ελένη Κορτιάνου1,2, 
Σπύρος Ζακυνθινός1, Ιωάννης Βογιατζής1,2

1Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ, Κέντρο Ερευνών Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος, 
Αθήνα, 2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Αθήνα

Εισαγωγή: H παροχή νορμοξικού μείγματος ηλίου (79%ήλιον/21%οξυγόνο) 
ή καθαρού οξυγόνου αυξάνει την ικανότητα για άσκηση σε ασθενείς με 
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 
Σκοπός: Να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των χορηγούμενων αυτών 
αερίων στην βελτίωση της ικανότητας για άσκηση στη ΧΑΠ. 
Υλικό: Δεκατέσσερις ασθενείς ΧΑΠ [FEV1=44±13%pred] 
Μέθοδος: Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 3 δοκιμασίες άσκησης σε κυκλοεργό-
μετρο, σταθερού έργου στο 75% της μέγιστης ικανότητας τους εισπνέοντας 
ατμοσφαιρικό αέρα (ΑΑ) ή νορμοξικό ήλιον (Η) ή καθαρό οξυγόνο (O2). 
Μετρήθηκαν η καρδιακή παροχή, η περιεκτικότητα του αρτηριακού αίμα-
τος σε οξυγόνο και η αιματική ροή τετρακέφαλων μυών μέσω υπέρυθρης 
φασματοσκοπίας. 
Αποτελέσματα: Ο χρόνος αντοχής στην άσκηση δεν διέφερε σημαντικά 
στο ήλιον με το οξυγόνο αλλά ήταν μεγαλύτερος εν συγκρίσει με τον αέρα 
[(μέσος όρος ± τυπικό σφάλμα) H: 641±48 vs O2: 677±46 vs AΑ: 398±39 s]. Η 
καρδιακή παροχή εμφανίστηκε σημαντικά αυξημένη στο ήλιον (H: 9.8±0.6 vs 
O2: 8.4±0.6 vs ΑΑ: 9.0±0.5 l/min) ενώ το καθαρό οξυγόνο προκάλεσε σημαντική 
αύξηση της περιεκτικότητας οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα συγκριτικά με τις 
άλλες δύο συνθήκες (H: 188±7 vs O2: 227±8 vs ΑΑ: 184±5 ml/min). Ωστόσο, 
ούτε η αιματική ροή στους τετρακέφαλους μυς (H: 33±5 vs O2: 31±6 vs. AΑ: 
23±6 ml/min/100gr), ούτε η διανομή του οξυγόνου αυτών (He: 5.9±0.9 vs O2: 
6.3±1.4 vs Air: 3.9±1.0 ml O2/min/100gr) παρουσίασαν σημαντικές διαφορές 
εισπνέοντας ήλιο ή οξυγόνου. 
Συμπέρασματα: Η αναπνευστική χορήγηση μείγματος ηλίου ή καθαρού 
οξυγόνου είναι εξίσου ευεργετική στην βελτίωση της ικανότητας για άσκηση 
προκαλώντας βελτίωση στη περιφερική κυκλοφορία και στη διανομή του 
οξυγόνου στους μυς των κάτω άκρων στην άσκηση. 

AA013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΝΔΑΚΑΤΕΡΟΛΗΣ (ONBREz 
BREEzHALER), ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΟΤΡΟΠΙΟ (SPIRIVA) & ΦΟΡΜΟ-
ΤΕΡΟΛΗ (FORADIL) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΣΟΒΑΡΗ ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μαίρη Γείτονα1, Μάγδα Χατζίκου2, Ελένη Μπανιά2, Γεώργιος Λάμπρου2

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Novartis Hellas

Σκοπός: Μελέτη κόστους-αποτελεσματικότητας της ινδακατερόλης (Onbrez Breezhaler, 
150μg & 300μg) σε σύγκριση με βρωμιούχο τιοτρόπιο (Spiriva, 18μg) και φορμοτερόλη 
(Foradil, 12μg δύο φορές ημερησίως) στην Ελλάδα.
Μέθοδος: Δημιουργήθηκε μαρκοβιανό μοντέλο περιγράφοντας κάθε στάδιο της 
ΧΑΠ βασισμένο σε μετρήσεις FEV1 από τις κλινικές μελέτες (INVOLVE & INHANCE). 
Η αποτελεσματικότητα μετρήθηκε σε ποιοτικώς σταθμισμένα έτη ζωής (QALYs), 
κερδισμένα έτη ζωής (LΥGs) και αριθμό παροξύνσεων. Oρίστηκε 3ετής ορίζοντας 
για την ανάλυση κόστους-χρησιμότητας (QALYs) και τον αριθμό των παροξύνσεων 
και 25ετής (lifetime horizon) για την ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας (LΥGs). 
Προεξόφληση 3,5% ορίστηκε ως προς το κόστος και την αποτελεσματικότητα και 
πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές αναλύσεις ευαισθησίας. Τα δεδομένα του κόστους 
αντιμετώπισης της πάθησης και της φαρμακευτικής αγωγής που χρησιμοποιήθηκαν 
στην ανάλυση προέρχονται από νοσοκομεία του ΕΣΥ σε τιμές 2011. 
Αποτελέσματα: Ο μέσος αριθμός QALYs στον 3ετή ορίζοντα ήταν 2,152 για την 
ινδακατερόλη 150 μg και 2,144 για το τιοτρόπιο, παρουσιάζοντας οριακή διαφορά 
0,0078 QALYs υπέρ της ινδακατερόλης. Το κόστος θεραπείας ανά ασθενή ήταν €9,717 
(ινδακατερόλη) και €9,853 (τιοτρόπιο) με €136 εξοικονόμηση στην περίπτωση της 
ινδακατερόλης, αναδεικνύοντας θέση κυριαρχίας (dominance), δηλαδή χαμηλότερο 
κόστος και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Κατά τη σύγκριση των θεραπειών ως 
προς τα κερδισμένα έτη ζωής, υπερείχε η ινδακατερόλη με 10,213 LYGs και 10,119 
για το τιοτρόπιο και με χαμηλότερο κόστος. Στη σύγκριση ινδακατερόλης 300 μg και 
φορμοτερόλης, η ινδακατερόλη υπερείχε κατά 0,017 QALYs (2,149 και 2,132 QALYs 
αντίστοιχα) και με εξοικονόμηση €48,23 στα 3 χρόνια ανά ασθενή. Αντίστοιχα απο-
τελέσματα κυριαρχίας της ινδακατερόλης έναντι της φορμοτερόλης παρουσιάζονται 
και στα κερδισμένα έτη ζωής. Οι παροξύνσεις ήσαν συγκρίσιμες μεταξύ των τριών 
θεραπειών, αναδεικνύοντας την ινδακατερόλη ως την οικονομικότερη επιλογή. 
Αναλυτική μελέτη παροξύνσεων είναι ήδη σε εξέλιξη, της οποίας τα αποτελέσματα 
πρόκειται να ανακοινωθούν το 2012. 
Συμπεράσματα: Για ασθενείς με μέτρια προς σοβαρή ΧΑΠ, η αγωγή με ινδακατερόλη 
φαίνεται να αποτελεί την κυρίαρχη θεραπευτική επιλογή και εκτιμάται ότι θα επιφέρει 
εξοικονόμηση από τη διαχείριση του νοσήματος στο ΕΣΥ. 
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AA017
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ: 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ
Ελένη Γ. Μπανιά1, Ευάγγελος Αλεξόπουλος2, Νικόλαος Τζανάκης3, 
Μιχαήλ Τουμπής4, Λάζαρος Σιχλετίδης5, Πέτρος Μπακάκος6, Μαγδαληνή 
Χατζίκου7, Ράνια Γουργιώτη8, Γεώργιος Ν. Λάμπρου9, Κωνσταντίνος 
Γουργουλιάνης10

1Πνευμονολόγος,Σύμβουλος Ιατρικών Υποθέσεων για τα αναπνευστικά νοσήμα-
τα και τις λοιμώξεις, Novartis, Αθήνα - Ελλάδα, 2Ιατρός Εργασίας και Επιδημιολό-
γος, Ιατρική σχολη Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα - Ελλάδα, 3Πνευμονολόγος, 
Επιδημιολόγος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 4Πνευμονολόγος, Δ/ντης 6η Πνευμονο-
λογική Κλινική νοσοκομείου Σωτηρία - Αθήνα, 5Πνευμονολόγος, ΑΠΘ, 6Πνευμο-
νολόγος, Πανεπιστημιακή Κλινική Σωτηρία – Αθήνα, 7Οικονομολόγος Υγείας, 
Novartis Ελλάς, 8Υπεύθυνη Κλινικών Μελετών, Novartis Ελλάς-Αθήνα, 9Ιατρικός 
δ/ντης,Novartis, Αθήνα, 10Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Εισαγωγή:Η ΧΑΠ αποτελεί την 4η αιτία θανάτου παγκοσμίως, και συνδέεται πολλαπλά 
με την καπνιστική συνήθεια των ασθενών
Σκοπός: Θελήσαμε να μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά των ασθενών με ΧΑΠ, γεω-
γραφικά καταναμημένα στην Ελλάδα.
Μεθοδολογία: Προοπτική επιδημιολογική καταγραφή με στόχους (α) την αξιολόγηση 
των ασθενών με ΧΑΠ ως προς τη σχέση τους με το κάπνισμα, τη βαρύτητα της νόσου, 
τους λοιπούς παράγοντες κινδύνου, τα συνοδά νοσήματα και (β) την εκτίμηση της επί-
πτωσης της νόσου στην Ελλάδα μέσω της καταγραφής των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών.
Υλικό και Αποτελέσματα: 6114 ασθενείς (μέση ηλικία 66,7 έτη) κατηγοριοποιήθηκαν 
βάσει των κριτηρίων GOLD. 10,2% ήταν μη-καπνιστές, 42% είχαν διακόψει το κάπνισμα 
(3 στους 4 ήταν βαρείς καπνιστές) και 47,8% παραμένουν καπνιστές. Τρεις στους επτά 
ασθενείς με ΧΑΠ σταδίου ΙΙΙ και ΙV κατά GOLD συνεχίζουν να καπνίζουν, οι γυναίκες 
σε μεγαλύτερο ποσοστό (45,3% vs. 41,4%), ενώ οι άντρες είναι βαρύτεροι καπνιστές 
(17,9% vs. 10%). Ο επιπολασμός του καπνίσματος όσο αυξάνει η σοβαρότητα της ΧΑΠ 
ήταν εμφανώς μειούμενος, ενώ μία αντίθετη τάση παρατηρήθηκε για την υποομάδα 
των βαρέων καπνιστών.To ίδιο παρατηρήθηκε σε σχέση με το φύλο, καθώς το 40,7% 
των ανδρών και το 22,3% των γυναικών ενεργών καπνιστών, κατηγοριοποιήθηκαν 
ως βαρείς καπνιστές. Η συμμόρφωση με την θεραπεία μειωνόταν σημαντικά με την 
ένταση του καπνίσματος. 
Συμπέρασμα: Το κάπνισμα παραμένει ο κύριος παράγοντας κινδύνου ανεξάρτητα από 
το στάδιο και την ταχύτητα εξέλιξης της νόσου της νόσου, ενώ ο καπνιστής ασθενής, 
έχει λιγότερες πιθανότητες να συμμορφωθεί με τη θεραπεία του.

AA018
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ-
ΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
Ελευθέριος Ζέρβας1, Μίνα Γκάγκα1, Νικόλαος Γραίκας2, Κατερίνα 
Αθανασίου2, Κατερίνα Παπαταξιάρχου2

17η Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτηρία”, 2Τμήμα Κλινικών Μελετών 
ΕLPEN Pharmaceutical Co Inc, Πικέρμι Αττικής

Εισαγωγή: Η ικανοποίηση των ασθενών με τις εισπνευστικές συσκευές 
που χρησιμοποιούν, θεωρείται σημαντική από τους επαγγελματίες υγείας. 
Μετρείται με ερωτηματολόγια, όπως το FSI-10, τα οποία σχεδιάζονται για 
την αξιολόγηση της γνώμης των ασθενών.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να μετρηθεί αξιόπιστα η ευκολία στη 
χρήση και η ικανοποίηση των ασθενών με τις συσκευές Diskus®, Elpenhaler® 
και Turbuhaler®. Χρησιμοποιήθηκε η ελληνική εκδοχή του FSI-10, που συ-
μπληρώθηκε από ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μία ανοικτή, μη παρεμβατική, πολυ-
κεντρική μελέτη παρατήρησης παράλληλων ομάδων, διάρκειας 4 εβδομάδων, 
στην οποία εντάχθηκαν 561 ασθενείς με ΧΑΠ (133 γυναίκες) ηλικίας (66+10) 
ετών, που λαμβάνουν κανονικά τις θεραπείες τους με εισπνοή. Οι ασθενείς 
χρησιμοποιούν σωστά τις συσκευές τους και συμφώνησαν να συμπληρώ-
σουν το FSI-10 στη δεύτερη επίσκεψη παρακολούθησης. Προσήλθαν σε 79 
νοσοκομειακά και ιδιωτικά ιατρεία σε όλη την Ελλάδα.
Αποτελέσματα: 517 (92,2%) ασθενείς ολοκλήρωσαν τη μελέτη και συμπλή-
ρωσαν πλήρως το FSI-10. 79 ασθενείς πάσχουν από ήπια (στάδιο Ι), 243 από 
μέτρια (στάδιο ΙΙ), 148 από σοβαρή (στάδιο ΙΙΙ) και 32 από πολύ σοβαρή (στάδιο 
IV) ΧΑΠ. 185 χρησιμοποιούσαν Diskus®, 191 Elpenhaler® και 141 Turbuhaler®. 
Μεταξύ των συσκευών, διαπιστώθηκαν ορισμένες στατιστικά σημαντικές 
διαφορές στη βαθμολογία κάθε ερώτησης και στη μέση συνολική βαθμολογία. 
Το Elpenhaler® έλαβε μέση συνολική βαθμολογία 44,7, το Turbuhaler® 41,4 
και το Diskus® 40,8. Βρέθηκε ότι, ασθενείς με βαρύτερες μορφές ΧΑΠ δίνουν 
υψηλότερη βαθμολογία στις συσκευές.
Συμπεράσματα:Το Elpenhaler® πήρε την υψηλότερη βαθμολογία. Ασθενείς 
σε προχωρημένα στάδια ΧΑΠ εκφράζουν υψηλότερο αίσθημα ικανοποίησης 
με τις συσκευές τους από αυτούς με ηπιότερες μορφές της νόσου.

AA019
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΤ-PRob ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙ-
ΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ
Ιωάννης Αγκομαχαλελής1,2, Γεώργιος Κυριαζής1, Δρόσος Τσαβλής1, 
ΣταύροςΤρύφων1, Δημοσθένης Μπούρος2, Νέστωρ Αγκομαχαλελής1

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,Πνευμονολογική Κλινική,Τμήμα 
Καρδιάς-Πνευμόνων,Γ. Νοσοκομείο “Γ. Παπανιψκολαου”, 2Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης,Πνευμονολογική Κλινική,Αλεξανδρούπολη

Εισαγωγή:Η αιτιολογία της δύσπνοιας αποτελεί πάντοτε διαγνωστικό δίλημμα.
Σκοπός: Η τεκμηρίωση της αξιοπιστίας του ΝΤ-ProBNP του ορού στη διαφορική
διάγνωση της δύσπνοιας και των πιθανών συσχετίσεών του με δείκτες της ανα-
πνευστικής,της καρδιακής λειτουργίας ή άλλους βιολογικούς δείκτες.
Υλικό:Μελετήθηκαν 111 ασθενείς με δύσπνοια,67 άνδρες και 44 γυναίκες,καθώς 
και 40 υγιείς ενήλικες,μέσης ηλικίας 66 και 61 έτη αντίστοιχα.
Μέθοδοι:Υποβλήθηκαν σε έλεγχο 1)της αναπνευστικής λειτουργίας και των αερίων 
του αίματος 2)ηχωκαρδιογραφική μελέτη 3) μετρήθηκε η τιμή του ΝΤ-ProBNP 
του ορού με τη μέθοδο της ηλεκτροχημειοφωταύγειας (ELECSYS 2010),καθώς και 
λοιποί βιολογικοί δείκτες,περιλαμβανομένων της Τροπονίνης Ι(Τr I),D-dimers,CRP 
και προκαλσιτονίνης(PCT) τις πρώτες 48 ώρες νοσηλείας των ασθενών.
Αποτελέσματα: 1)Παρέκκλιση των αναπνευστικών δεικτών και των αερίων του 
αίματος,περιοριστικού,αποφρακτικού ή/και συμφορητικού τύπου 2) αύξηση των 
διαστάσεων του αριστερού κόλπου(LAD), της τελοσυστολικής πίεσης(RVSP)>35mm 
Hg και της διαμέτρου της δεξιάς κοιλίας(RVID), αύξηση του λόγου Ε/Α των δια-
μιτροειδικών ροών και ασύμμετρη υπερτροφία του μεσοκοιλιακού διαφράγμα-
τος(ASH) 3)aύξηση των βιολογικών δεικτών του ορού α)NT-ProBNP=3591pg/ml 
b) Tr-I=0,90 mg/ml c) D-dimers=1,54 ng/ml d)CRP=6,55mg/ml e)PCT=0,30ng/ml 
4)σημαντική συσχέτιση του NT-ProBNP α) με Tr-I, EF, LAD, ASH, Ουρία Κρεατινίνη 
β)ουδεμία όμως με αναπνευστικούς δείκτες και αέρια του αίματος.
Συμπέρασμα: Η δύσπνοια των ασθενών φαίνεται ότι προάγεται πρωτευόντως 
από 1) Καρδιακή ανεπάρκεια(71,8%) α)συστολική(10,8%) β) με διατηρημένο 
κλάσμα εξώθησης(60,9%) 2)οξεία και χρόνια πνευμονική καρδία(17,4%) 3) 
σημειώθηκε πνευμονική υπέρταση(ΠΕ) στο 49,5% των ασθενών α) καρδιακής 
αιτιολογίας (89,7%) β) συστολική ΚΑ (15,7%) γ) με διατηρημένο EF (74%) 4) 
ουδεμία περίπτωση πρωτοπαθούς πνευμονικής υπέρτασης διαγνώσθηκε και 
5) ουδεμία αιτιολογική στατιστική συσχέτιση καταγράφεται μεταξυ μεταβολών 
του NT-ProBNP του ορού και αναπνευστικών δεικτών ή αερίων του αίματος.

AA020
XΡONIA ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡ-
ΜΑΡΥΓΗ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΠΝΟΙΑ Η ΑΠΟΤΟΚΟΣ 
ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ, ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩ-
ΣΗΣ? ΡΟΛΟΣ ΝΤ-PROBNP
Ιωάννης Αγκομαχαλελής1,2, Γεώργιος Κυριαζής1, Δημοσθένης Μπούρος2, 
Νέστωρ Αγκομαχαλελής1

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πνευμονολογική Κλινική, Μονά-
δα Καρδιάς- Πνευμόνων, Γενικό Νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου” Θεσσαλονίκης, 
2Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Εισαγωγή: Η διερεύνηση της καρδιακής η/και πνευμονικής δύσπνοιας σε ασθενείς 
με ΧΑΠ και κολπική μαρμαρυγή δεν είναι κατά κανόνα κλινικά ευχερής.
Σκοπός: Η μελέτη της συμβολής του NT-ProBNP του ορού και των συσχετίσεών του 
με άλλους βιοδείκτες και παραμέτρους της καρδιακής,της αναπνευστικής λειτουργίας 
και των αερίων του αίματος.
Υλικό και Μέθοδοι: 33 ασθενείς, άνδρες και γυναίκες, μέσης ηλικίας 73 ετών, υπο-
βλήθηκαν σε προσδιορισμό της τιμής του NT-ProBNP του ορού και λοιπό βιοχημικό 
έλεγχο, περιλαμβανομένων της Ομοκυστείνης (Hcy),Τροπονίνης Ι (Tr I),
Μεταλλοπρωτεινάσης-9(MMP-9),Ερυθροποιητίνης(ΕΡΟ),C-Αντιδρώσας πρωτεϊνης
(CRP),Tumor necrosis factor-a(TNF-a),Ιντερλευκίνης-6(IL-6),καθώς επίσης ηχωκαρ-
διογραφικό και έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας και των αερίων του αίματος.
Αποτελέσματα: Σημειώθηκαν 1) Παθολογικές τιμές NT-ProBNP=5647 pg/ml,Hcy=18,2 
μmol/L,Tr I=1,1 ng/ml, MMP-9=910 ng/ml,EPO=30m/U/ml, CRP=5mg/dl, TNF-a=44pg/
ml, IL-6=46pg/ml, D-dimers=1,3ng/ml, 2) Echo LAD=4,9 cm, RVSP=46mm Hg και 
φυσιολογικές τιμές EF και LVID 3) Περιοριστικού ή συμφορητικού τύπου μεταβολές 
της αναπνευστικής λειτουργίας. 4) Ελάττωση της PO2 και αύξηση της κυψελιδο-αρ-
τηριακής διαφοράς οξυγόνου [P(A-a)O2]=38mm Hg. 5) Σημαντικές συσχετίσεις των 
NT-ProBNP-Hcy (r=0,630), των LAD-RVSP(r=0,410),- LVID(r=0,410), -MMP-9 (r=-0,570), 
περαιτέρω των RVSP-MMP-9(r=-0,660) και τέλος των Tr I –EF(r=-0,430). 6)Απουσία 
συσχετίσεων των αναπνευστικών παραμέτρων.
Συμπέρασμα: Η αναφερθείσα αυξημένη τιμή του NT-ProBNP του ορού και οι συσχε-
τίσεις του μετά των άλλων βιοδεικτών και αυτών μεταξύ των ενισχύουν την άποψη, 
ότι η κυριαρχούσα μορφή δύσπνοιας είναι απότοκος φλεγμονώδους, ισχαιμικής 
δυσλειτουργίας, κυτταρικής βλάβης και απόπτωσης, ιστικής και αγγειακής αναδια-
μόρφωσης του μυοκαρδίου,που άγουν ή/και επιτείνουν την ήδη υπάρχουσα προϊούσα 
θρομβογένεση και χρόνια πνευμονική υπέρταση. Οι τελευταίες επιτείνουν περαιτέρω 
την αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου, που εκδηλούται ως καρδιακή δυσλειτουργία 
η/και ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, ενώ ανάγουν τις αποκλίσεις 
των αναπνευστικών δεικτών σε ανεξάρτητο παράγοντα δύσπνοιας.

ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΕΣ, ΜΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ;
Κατερίνα Δημάκου1, Κυριακή Τσικριτσάκη1, Francesco Blasi2, Enrica 
Bucchioni, Ανδρέας Ζαχαριάδης1, Βασίλης Γαλεντερίδης1, Μαρία Κρύφτη1, 
Στέλλα Μπουρίκα1, Μιχάλης Τουμπής1

6η Πνευμονολογική κλινική, ΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”, ΑΘΗΝΑ, Univ. Milano, IRCCS 
Fondazione Policlinico, Italy

Εισαγωγή: Σε ασθενείς με βρογχεκτασίες εκτός κυστικής ίνωσης το πιο συχνό λειτουργικό 
πρότυπο είναι το αποφρακτικό. 
Σκοπός: Η σύγκριση της βαρύτητας της απόφραξης σε ασθενείς με βρογχεκτασίες σε 
σχέση με την ΧΑΠ και η συσχέτιση με τα αέρια αίματος (ΑΑ) 
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήσαμε 54 ασθενείς με βρογχεκτασίες και απόφραξη σε σταθερή 
κατάσταση, 28 καπνιστές, 26 μη καπνιστές και 30 ασθενείς με ΧΑΠ συμβατοί σε ηλικία, 
φύλο και ιστορικό καπνίσματος. Διενεργήθηκε λειτουργικός έλεγχος και ελήφθησαν ΑΑ.
Αποτελέσματα: Απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΑ FEV1(%pred) FVC(%pred) FEV1/FVC TLC(%pred) RV(%pred) PO2(mmHg) PCO2(mmHg)

Βρογχεκτ. 
Σύνολο

58 (±22.4) 80 (±17.8) 61(± 
12.7)

95 (±22.6) 104(±30.1) 73 (±12) 40b(±7.5)

Βρογχε-
κτασίες 
Μη καπνι-
στές

65 (±24) 84 (±18.4) 63 
(±11.4)

93 (±29.6) 92 (±30) 77 (±9) 38 (±5)

Βρογχε-
κτασίες
Καπνιστές

52.2(±19.6)† 77.3 (±17) 59.4 
(±14)

96.2 (±14) 114 (±28) 69.8(±13.8)† 42.4(±8.8) †

ΧΑΠ 53 (±13) 73.6(±15.8) 57.4 (± 9) 101.6(±15.9) 154 (± 
38)* 

76.7 (±8.9) ‡ 38.5(±4.7) ‡

*p=0.0003: μεταξύ ΧΑΠ και άλλες ομάδες, †p<0.04: μεταξύ βρογχεκτασικών καπνιστών και μη καπνιστών,
‡ p<0.03: μεταξύ βρογχεκτασικών καπνιστών και ΧΑΠ.
Στο σύνολο των ασθενών με βρογχεκτασίες και στην υποομάδα καπνιστών παρατηρήθηκε 
ισχυρή θετική συσχέτιση της PaO2 και αρνητική της PaCO2 με FVC (p<0.001), FEV1 (p<0.001)
και FEV1/FVC (p<0.05),ενώ στην ομάδα των μη καπνιστών με βρογχεκτασίες η PaO2 

σχετίστηκε με την FEV1 (p=0.02) και η PaCO2 με την FVC (p=0.002). Στην ομάδα ΧΑΠ 
βρέθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ PaCO2 και FVC (p=0.02).

Συμπεράσματα: Οι καπνιστές με βρογχεκτασίες αντιπροσωπεύουν την πιο σοβαρή ομάδα. 
Ο βαθμός απόφραξης είναι παρόμοιος με την ΧΑΠ αλλά έχουν χειρότερα ΑΑ.
Η βαρύτητα της απόφραξης αντικατοπτρίζει την διαταραχή ΑΑ, ενώ η παγίδευση αέρα
φαίνεται ότι αποτελεί χαρακτηριστικό της ΧΑΠ.
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Η ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)
Ιωάννης Νάσης1, Μαρούλα Βασιλόπουλου1, Ευγενία Χερουβείμ1, 
Σταυρούλα Σπετσιώτη1, Μάνος Αλχανάτης2, Νικόλαος Κουλούρης2, 
Ιωάννης Βογιατζής1,2 
1Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής & Αθλητισμού, 2 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρι-
κή Σχολή, Ά Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Μονάδα Αναπνευστικής 
Αποκατάστασης

Εισαγωγή: Η καταγραφή της καρδιακής παροχής (CO) κατά την άσκηση σε 
ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι χρήσιμη για 
την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της αναπνευστικής αποκατάστασης 
(ΑΑ). Η καταγραφή της CO στην άσκηση μπορεί να γίνει μη-επεμβατικά μέσω 
μιας νέας μεθόδου βίο-αγωγιμότητας (Physioflow, PF) 
Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης ενός προγράμματος αναπνευστικής 
αποκατάστασης στην καρδιακή παροχή κατά την άσκηση σε ασθενείς με (ΧΑΠ)
Μέθοδος: Μελετήθηκαν είκοσι ασθενείς (n=20) με μετρίου βαθμού απόφραξης 
των αεραγωγών (FEV1= 45±5% προβλεπόμενου). Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
δοκιμασία άσκησης αυξανόμενης επιβάρυνσης στο κυκλοεργόμετρο προ και 
μετά της (ΑΑ), όπου πραγματοποιήθηκε καταγραφή της καρδιακής παροχής 
(CO), της καρδιακής συχνότητας (HR), του όγκου παλμού (SV), της μέγιστης 
πρόσληψης οξυγόνου (VO2max) και του μέγιστου έργου στο κυκλοεργόμετρο 
(Wpeak). Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 12 εβδομάδες / 3 φορές εβδομαδιαίως / 
30 λεπτών (30’ άσκησης-30’ ξεκούρασης στο 100% του αρχικού Wpeak)
Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η μέγιστη ικανότητα 
έργου αυξήθηκε σημαντικά (κατά 15±9 watt), η CO (2,5±1,8 L/min, από 9,0±2,0 
σε 11,5±2,2 L/min), η HR (8±6 beat/min) και ο SV (κατά 7,0±3,5 ml). Η CO, σε 
ισόποσο έργο στην δοκιμασία αυξανόμενης επιβάρυνσης δεν διέφερε (πριν 
9,0±2,0 L/min, μετά 9,1±1,7 L/min), όμως πραγματοποιήθηκε με χαμηλότερη 
HR (πριν 117±16 beat/min, μετά 112±9 beat/min) και μεγαλύτερο SV (πριν 
83±8 ml/beat, μετά 87±6 ml/beat)
Συμπεράσματα: Το πρόγραμμα ΑΑ προκαλεί αύξηση της CO στην μέγιστη 
δοκιμασία άσκησης σε ασθενείς με ΧΑΠ. Επιπρόσθετα στο ίδιο έργο, οι ασθενείς 
επιτυγχάνουν την ίδια CO μειώνοντας την HR και αυξάνοντας τον SV 

ΔΙΕΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Μάρκος Μηνάς, Ιωάννα Βέρου-Κατσαρού, Παρθένα Μυστρίδου, Ελένη 
Αποστολίδου, Χρυσή Χατζόγλου, Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης
Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρισας, Λάρισα 

Εισαγωγή: Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί μια 
σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας (ΠΦΥ) με σημαντικά ποσοστά υποδιάγνωσης. Αν και υπάρχουν αρκετές 
μελέτες σχετικά με την πρώιμη διάγνωση των ασθενών στην ΠΦΥ, δεν υπάρ-
χουν μελέτες σχετικά με την παρακολούθηση των ασθενών με ΧΑΠ στην ΠΦΥ. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός της θνησι-
μότητας των ασθενών με ΧΑΠ στην ΠΦΥ καθώς επίσης και των παραμέτρων 
της νόσου που σχετίζονται με αυτήν.
Υλικό και Μέθοδος: 263 ασθενείς με ΧΑΠ οι οποίοι πρωτοδιαγνώστηκαν 
στην ΠΦΥ δέχτηκαν να παρακολουθηθούν για 2 έτη. Πραγματοποιήθηκε 
τηλεφωνική επικοινωνία κάθε 6 μήνες για την διαπίστωση της ζωτικής τους 
κατάστασης ενώ οι ασθενείς επανεξετάζονταν κάθε 1 έτος. Η επανεξέταση 
περιελάμβανε την πραγματοποίηση σπιρομέτρησης, την αποτίμηση της κα-
πνισματικής συνήθειας, την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την θεραπεία 
και την αποτίμηση του αριθμού των παροξύνσεων κατά το προηγούμενο έτος.
Αποτελέσματα: Τελικά 118 ασθενείς ολοκλήρωσαν την μελέτη. Η συνολική 
θνησιμότητα ήταν 27.9%. Σημαντικό ποσοστό των ασθενών με ΧΑΠ διέκοψε 
το κάπνισμα μετά την διάγνωση, ενώ το ποσοστό των ασθενών με ΧΑΠ με 
υψηλή συμμόρφωση στην θεραπεία ήταν 68%. Οι παράγοντες οι οποίοι 
σχετίστηκαν με την διετή επιβίωση ήταν η ηλικία, η καπνισματική συνήθεια 
και το ιστορικό κατάθλιψης.
Συμπεράσματα: Η ΧΑΠ αποτελεί σημαντικό αίτιο θνητότητας στην πρω-
τοβάθμια φροντίδα υγείας ενώ η συμμόρφωση με την θεραπεία μετά την 
αρχική διάγνωση παραμένει χαμηλή. Η ηλικία, η συνέχιση του καπνίσματος 
και το ιστορικό κατάθλιψης αποτελούν αρνητικούς παράγοντες πρόγνωσης 
για τους ασθενείς αυτούς. Η παρακολούθηση των ασθενών με ΧΑΠ στην ΠΦΥ 
παραμένει σημαντική και ουσιώδης.

ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟ-
ΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΝΔΟ-
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
Nικολέττα Ροβίνα1, Π. E. Δήμα1, Γ. Παπαδάκη1, Π. Κωνσταντουλάκης2,  
Ε. Φίλιου2, Θ. Αναγνωστάκος1, Μ. Συμιακάκης1, Mάνος Αλχανάτης1, 
Νικόλαος Κουλούρης1

11η Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ “η Σωτηρία”, 2Ερευνητικό 
Κέντρο “Locus Medicus” 

Εισαγωγή: Οι βακτηριδιακές λοιμώξεις αποτελούν κύρια αιτία οξείας παρόξυνσης 
της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΟΠ ΧΑΠ), με σημαντική νοσηρότητα 
και θνησιμότητα. 
Σκοπός: Η μελέτη αυτή είχε ως στόχο τη διερεύνηση της βακτηριδιακής χλωρίδας 
των ΟΠ ΧΑΠ που απαιτούν ενδονοσοκομειακή νοσηλεία.
Υλικό-Μέθοδος: Εξετάσαμε 40 ασθενείς με ΧΑΠ που νοσηλεύθηκαν με λοιμώδη 
παρόξυνση της νόσου, σύμφωνα με τα κριτήρια του Anthonisen. Μετρήσαμε την 
αναπνευστική λειτουργία και τα αέρια αίματος, ενώ εξετάσαμε δείκτες φλεγμονής 
και μικροβιακή χλωρίδα στα πτύελα με PCR. Κανείς από τους ασθενείς δεν είχε 
ιστορικό νοσηλείας σε ΜΕΘ, ενώ αποκλείστηκαν από τη μελέτη οι ασθενείς με 
πνευμονικό διήθημα. 
Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος νοσηλείας των ασθενών ήταν 9±3 ημέρες (μέση 
τιμή ± SD). Οι ΟΠ ΧΑΠ παρουσίαζαν επιδείνωση της πνευμονικής λειτουργίας (FEV1: 
42 ± 20, FVC: 69 ± 11, FEV1/FVC: 52 ± 16), αναπνευστική ανεπάρκεια και αύξηση των 
ουδετερόφιλων στα πτύελα (μέση τιμή ± SD, 72±26). Η PCR αποκάλυψε παθογόνους 
μικροοργανισμούς στο 88% των δειγμάτων πτυέλων που αναλύθηκαν. Τα παθο-
γόνα που απομονώθηκαν συχνότερα ήταν ο S. pneumonia (65%), ο Haemophilus 
influenzae (45%), η Ps. aeruginosa (33%), η Klebsiella (7.5%) και το Mycoplasma 
Hominis (7.5%). Μεικτή χλωρίδα αποκαλύφθηκε στο 52,5% των περιπτώσεων. Ο 
συνηθέστερος συνδυασμός που ανιχνεύθηκε ήταν S. pneumonia και Haemophilus 
influenzae (35%) και S. pneumonia και Ps. aeruginosa (25%). Στο 12,5% των περιπτώ-
σεων υπήρχε λοίμωξη από 3 βακτηριδιακά στελέχη (S. pneumonia, Haemophilus 
influenzae, και Ps. aeruginosa). 
Ο S. pneumonia και ο Haemophilus influenzae ήταν τα παθογόνα που απομονώ-
θηκαν συχνότερα στα πτύελα ασθενών που νοσηλεύθηκαν με λοιμώδη ΟΠ ΧΑΠ. 
Σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις συνυπήρχε δεύτερος ή και τρίτος 
παθογόνος μικροοργανισμός. 
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας σκιαγραφούν το μικροβιακό προφίλ των 
ασθενών που νοσηλεύονται με λοιμώδη ΟΠ ΧΑΠ στη χώρα μας και δίνουν ένα 
στίγμα των παθογόνων που θα πρέπει να στοχεύουμε όταν επιλέγουμε την αρχική 
αντιβιοτική αγωγή για την αντιμετώπιση της παρόξυνσης στο νοσοκομείο. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΕΤΟΥΙΝΗΣ Α ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥ-
ΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
Μάρκος Μηνάς, Παρθένα Μυστρίδου, Ελένη Καρέτση, Παναγιώτης 
Γεωργούλιας, Σπυρίδων Πουρνάρας, Κωνσταντίνος Κωστίκας, 
Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης
Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρισας, Λάρισα 

Εισαγωγή: Η φετουίνη Α είναι μια γλυκοπρωτεΐνη με αντιφλεγμονώδη δράση, 
η οποία δεν έχει αξιολογηθεί σε ασθενείς με ΧΑΠ.
Σκοπός: Ο προσδιορισμός των επιπέδων της φετουίνης Α, της επαναληψι-
μότητάς της σε διάστημα ενός έτους και των συσχετίσεών της με κλινικές 
και εργαστηριακές παραμέτρους σε ασθενείς με ΧΑΠ. 
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 70 ασθενείς με ΧΑΠ, οι 
οποίοι παρακολουθήθηκαν για ένα έτος. Οι ασθενείς αξιολογούνταν κάθε έξι 
μήνες, ενώ σε κάθε επίσκεψη πραγματοποιούνταν δοκιμασίες αναπνευστικής 
λειτουργίας, λήψη αερίων αίματος, προσδιορισμός της ποιότητας ζωής και 
υπολογισμός του δείκτη BODE, ενώ λαμβάνονταν δείγματα ορού αίματος 
για τον προσδιορισμό της φετουΐνης Α.
Αποτελέσματα: Οι μετρήσεις των επιπέδων φετουίνης Α ήταν επαναλήψιμες 
σε διάστημα ενός έτους σε ασθενείς με σταθερή νόσο. Οι ασθενείς με ΧΑΠ 
σταδίου IV κατά GOLD και κατά BODE εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλότερα 
επίπεδα φετουΐνης Α, ενώ παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση της τιμής 
της σε σχέση με τη βαρύτητα της νόσου κατά GOLD και BODE. Η τιμή της 
φετουίνης Α συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με την PaO2 (r=0.2964, 
p=0.0134), τον FEV1 (r=0.7001, p<0.0001), την FVC (r=0.5490, p<0.0001), το 
λόγο FEV1/FVC (r=0.4635, p<0.0001), την FEF25-75 (r=0.6742, p<0.0001), την 
DLCO (r=0.3758, p=0.0024), την IC (r=0.2708, p=0.0304), την FRC (r=-0.3552, 
p=0.0037), τον RV (r=-0.3142, p=0.0115), το λόγο IC/TLC (r=0.2968, p=0.0182), 
το λόγο RV/TLC (r=-0.4387, p=0.0003) και την MMRC (r=-0.4622, p<0.0001).
Συμπεράσματα: Η φετουίνη Α είναι ένας επαναλήψιμος βιολογικός δείκτης 
που σχετίζεται με το στάδιο και τις λειτουργικές παραμέτρους της ΧΑΠ. 
Απαιτούνται προοπτικές μελέτες για την αξιολόγηση του προγνωστικού της 
ρόλου στην έκβαση ασθενών με ΧΑΠ.
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ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΔΙΑ ΛΕΠΤΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (TBNA) 
ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ 
Νικόλαος Χαροκόπος1, Γεώργιος Τσίρος1, Νικόλαος Γκανταιφης1,  
Μαρία Καρδαρη2, Παρασκευή Ζιλη2, Χαραλαμπία Ψαχούλια2

1Πνευμονολογικό-Ενδοσκοπικό τμήμα Γ.Ν.Πυργου, 2Κυτταρολογικό εργαστήριο 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείο Πατρών

Εισαγωγή. Η ενδοσκοπική τεχνική της TBNA βοηθά στην διάγνωση νεοπλασίας 
η και καλοηθών παθήσεων. Αν και η διαγνωστική της άξια είναι υψηλή στην 
χώρα μας υποχρησιμοποιειται. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι 
να παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα εφαρμογής ΤΒΝΑ από εργαστήριο 
της περιφέρειας μετά από εκπαίδευση 6μηνων του πνευμονολόγου(Ν.Χ).
Υλικό και Μέθοδος Η ΤΒΝΑ έγινε σε 40 ασθενείς από 30/9/2009 – 20/11/2010. 
Οι παραπάνω ασθενείς υπεβληθήκαν σε διαγνωστική βρογχοσκόπηση 
υπό τοπική αναισθησία με βιντεοενδοσκοπιο (PENTAX ΕΒ1970K) λογω 
παθολογικών ευρημάτων στην CT και διόγκωση λεμφαδένων. Η διάμετρος 
των λεμφαδένων κατά τον εγκάρσιο άξονα (CT) ήταν 1.5-4.0mm. Σε κάθε 
λεμφαδένα γίνονταν τουλάχιστον 3 λήψεις με την τεχνική Piggy-back, άμεση 
επίστρωση σε πλακίδια και στρώση κατά Παπανικολαου. Όλες οι λήψεις 
έγιναν με βελόνη Olympus (NA-401D-1321)
Αποτελέσματα. Από το σύνολο 40 ασθενών η διάγνωση κακοήθειας τέθηκε 
σε 28 ασθενείς και από αυτούς σε 20 ασθενείς η διάγνωση καρκίνου τέθηκε 
αποκλειστικά με ΤΒΝΑ. Σε 8 ασθενείς διάγνωση κακοηθείας τέθηκε από Σε 
1 από πλευριτικό υγρό, 3 από βρογχικό εκπλυμα, σε 1 ασθενή από βιοψία 
βρογχικού βλεννογόνου, 1 σε FNA υλικό και σε 2 από χειρουργικό παρασκεύ-
ασμα. Από τους υπολοίπους 12 ασθενείς, σε 2 η διάγνωση ήταν πνευμονία, 
σε 1TBC, σε 1 πιθανή σαρκοειδωση, ένας ασθενής απεβίωσε και 7 χάθηκαν. 
Η ευαισθησία της μεθόδου ήταν 71.4% και ειδικοτης 100%. Καμία επιπλοκή 
από την τεχνική δεν καταγράφηκε.
Συμπεράσματα. Η ΤΒΝΑ παραμένει μια σημαντική τεχνική στην διάγνωση 
και σταδιοποιηση του καρκίνου πνεύμονα. Μπορεί να γίνει υπό τοπική αναι-
σθησία είναι ασφαλής, οικονομική και με γρήγορη εκμάθηση. 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
Ρεβέκα Καλαϊτζίδου, Αλκμήνη Θεοχάρη, Ντούσαν Βέλιοβιτς, Δέσποινα 
Κοτακίδου, Ανδρονίκη Γιαννάκη, Ιωάννης Σωλήνης 
Γ.Ν. Διδυμοτείχου 

Σκοπός:Η ανάδειξη του τρόπου διερεύνησης περιστατικών με πλευριτική 
συλλογή και τα αποτελέσματά της.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 52 ασθενείς με πλευριτική 
συλλογή. Η συμτωματολογία όλων ήταν πλευροδυνία και δύσπνοια.25 από 
αυτούς παρουσίαζαν επιπλέον βήχα (ξηρό ή παραγωγικό), εμπύρετο και 
καταβολή δυνάμεων. Όλα τα περιστατικά υπεβλήθησαν σε α/α θώρακος 
που ανέδειξε πλευριτική συλλογή. Σε όλους τους ασθενείς διενεργήθηκε 
παρακέντηση πλευριτικού υγρού. Εστάλη γενική, βιοχημική εξέταση, κυτ-
ταρολογική και καλλιέργεια πλευριτικού υγρού.Επίσης, έγινε Mantoux και 
πλήρης εργαστηριακός έλεγχος (γενική, βιοχημική αίματος, καλλιέργεια 
πτυέλων). Σε 35 έγινε C/T θώρακος όταν δεν υπήρχε διάγνωση ή υπήρχε 
υποψία για νεόπλασμα πνεύμονος.
Αποτελέσματα:Από το σύνολο των ασθενών το 57% παρουσίασαν Νεόπλασμα 
πνεύμονος. Σ΄ αυτούς το πλευριτικό υγρό ήταν εξίδρωμα, οι καλλιέργειες 
πλευριτικού υγρού και πτυέλων ήταν αρνητικές ενώ η Αξονική θώρακος ήταν 
ενδεικτική για Νεόπλασμα πνεύμονος.Το 25% ήταν παραπνευμονική πλευριτική 
συλλογή. Το υγρό ήταν εξίδρωμα, η καλλιέργεια πτυέλων και πλευριτικού 
υγρού θετική, παρουσίασαν εμπύρετο και βελτίωση με αντιβίοση.Το 4% ήταν 
φυματιώδης πλευρίτιδα. Το υγρό ήταν εξίδρωμα, οι καλλιέργειες πτυέλων και 
πλευριτικού υγρού θετικές για B.Koch, είχαν θετικό περιβάλλον φυματίωσης 
ή ανήκαν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και παρουσίασαν βελτίωση με αντιφυ-
ματική αγωγή.Το 8% η αιτιολογία ήταν Καρδιακή Ανεπάρκεια.Το υγρό ήταν 
διίδρωμα, οι καλλιέργειες ήταν αρνητικές, οι ασθενείς είχαν καρδιολογικό 
ιστορικό και παρουσίασαν βελτίωση με διουρητικά..Στο υπόλοιπο 6% ήταν 
πλευρίτιδα από διάφορα άλλα νοσήματα.Τα περισσότερα ήταν εξιδρώματα 
με αρνητική καλλιέργεια και αρνητική κυτταρολογική εξέταση (νοσήματα 
κολλαγόνου, νεφρωσικό συνδρομο και παθήσεις κοιλίας).
Συμπέρασμα:Κάθε πλευριτική συλλογή πρέπει να παρακεντάται, να γίνεται 
έλεγχος αν είναι εξίδρωμα ή διίδρωμα, να αποστέλλεται κυτταρολογική και 
καλλιέργεια.Ανάλογα με τα αποτελέσματα να γίνεται άμεση αντιμετώπιση 
του ασθενούς. 

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ-ΔΙΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙ-
ΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ; 
Αλέξανδρος Χαριτάκης, Κωνσταντίνος Δημούλας, Ζαχαρίας Αρχοντάκης, 
Σταύρος Φουντουλάκης, Μαρία Κλεισαρχάκη, Μαριγιάννα Κυριαζή, Άννα 
Κασιμάτη, Βασιλική Λιάκου
Μικροβιολογικό Τμήμα, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Εισαγωγή: Η διάκριση της εξιδρωματικής ή διιδρωματικής φύσεως του 
υγρού μιας πλευριτικής συλλογής απαιτεί συχνά τη χρήση διαφορετικών 
διαγνωστικών τεχνικών, μερικές από τις οποίες είναι επεμβατικές και ακριβές.
Σκοπός: Η αξιολόγηση ενός απλού κριτηρίου διάκρισης που χρησιμοποιεί 
βιοχημικές παραμέτρους αποκλειστικά από το πλευριτικό υγρό των ασθε-
νών και η σύγκριση του με μεθόδους που χρησιμοποιούν επιπλέον και 
παραμέτρους του ορού.
Υλικό και Μέθοδος: Υλικό αποτέλεσαν τα δείγματα πλευριτικού υγρού που 
εξετάστηκαν στο Μικροβιολογικό Τμήμα κατά το εξάμηνο Ιούλιος 2010- 
Δεκέμβριος 2010. Τα υγρά των πλευριτικών συλλογών χαρακτηρίστηκαν ως 
εξιδρώματα ή διιδρώματα με βάση τα κλασσικά κριτήρια του Light. Μόνο τα 
αποτελέσματα της πρώτης θωρακοκέντησης για κάθε ασθενή αξιολογήθηκαν. 
Οι βιοχημικές παράμετροι καθορίστηκαν χρησιμοποιώντας αυτόματο αναλυτή 
Architect (Abbott, USA). Εξετάστηκαν το κριτήριο αλβουμίνης (αλβουμίνη 
ορού – αλβουμίνη υγρού μικρότερη ή ίση με 1.2 g/dl= εξίδρωμα) σε σχέση 
με το κριτήριο υγρού (ολικά λευκώματα και LDH μεγαλύτερα από 3.4g/dl 
και 328 U/L αντίστοιχα = εξίδρωμα).
Αποτελέσματα: Από τις 80 πλευριτικές συλλογές 59 χαρακτηρίστηκαν ως 
εξιδρώματα (74%) και 21 ως διιδρώματα (26%). Για το κριτήριο αλβουμίνης, 
η ευαισθησία, η ειδικότητα και η θετική προγνωστική αξία για τη διάγνωση 
των εξιδρωματικών πλευριτικών συλλογών ήταν, αντίστοιχα, 87.5%, 76% και 
90.7%, ενώ για το κριτήριο υγρού ήταν 81.7%, 95.5% και 98.3%.
Συμπεράσματα: Το κριτήριο υπό εξέταση παρουσιάζει συγκρίσιμα αποτε-
λέσματα με δοκιμασμένα κριτήρια διάκρισης εξιδρώματος-διιδρώματος και 
μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στην καθημερινή κλινική πράξη 
για τη διάγνωση της αιτιολογικής προέλευσης μιας πλευριτικής συλλογής.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΚΟ-
ΗΘΗ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Ελευθέριος Πρωτόπαπας1, Παναγιώτης Μισθός1, Ηλίας Ιακωβάκης1, Όλγα 
Τοπαρλάκη2, Ιωάννης Καραμπίνης1, Σταμάτης Κάκαρης1

1Ά Θωρακοχειρουργική Κλινική ΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Αθήνα, 2Νοσηλευτικό Τμήμα 
ΜΕΘ/Χ ΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Αθήνα

Εισαγωγή: Η κακοήθης υπεζωκοτική συλλογή αποτελεί συχνό σύμβαμα σε 
προχωρημένο στάδιο καρκίνου πνεύμονα ή άλλου οργάνου. Η πλευρόδεση 
αποτελεί μια ανακουφιστική λύση για τους ασθενείς. 
Σκοπός: Ελέγξαμε με προοπτική μελέτη, προγνωστικούς δείκτες επιτυχίας 
της μεθόδου αυτής όπως ο αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, η συγκέντρωση 
LDH,GLU, αλβουμίνης καθώς και το επίπεδο PH. 
Υλικό: Κατά την τελευταία διετία 67 ασθενείς (48 άνδρες και 19 γυναίκες) 
υπεβλήθησαν σε παροχέτευση θώρακος για κακοήθη υπεζωκοτική συλλογή 
και κρίθηκαν υποψήφιοι για πλευρόδεση, εις την οποία και υπεβλήθησαν. 
Έγινε δειγματοληψία υπεζωκοτικού υγρού το οποίο εξετάστηκε για τον 
αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων, τη συγκέντρωση LDH, GLU, αλβουμίνης, το 
επίπεδο PH και την ποσότητα του παροχετευθέντος υγρού. Οι ασθενείς χω-
ρίστηκαν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την επιτυχή (ομάδα Α) ή όχι(ομάδα 
Β) έκβαση της πλευρόδεσης. Η ομάδα Α παρακολουθήθηκε για 3 μήνες μετά 
την πλευρόδεση.
Αποτελέσματα: Επιτυχής ήταν η πλευρόδεση σε 43 (ομάδα Α) ασθενείς (32 
άνδρες και 9 γυναίκες). Η σύγκριση μεταξύ της ομάδας Α και Β έδειξε ότι το 
επίπεδο γλυκόζης (<40mg/dl) και το PH (<7,2) ήταν ισχυροί προγνωστικοί 
δείκτες αποτυχίας της πλευρόδεσης (p<0,001). Η στατιστική ανάλυση δεν 
ανέδειξε καμία άλλη σημαντική διαφορά μεταύ ομάδας Α και Β.
Συμπέρασμα: Η χημική πλευρόδεση αν και απλή και φθηνή ανακουφιστική 
λύση δεν είναι άμοιρη επιπλοκών. Επί αποτυχίας παρατείνεται σημαντικά ο 
χρόνος νοσηλείας και ενδεχομένως δυσκολεύει η περαιτέρω βοήθεια προς 
τον πάσχοντα. Συνιστούμε εναλλακτικές θεραπείες ανακούφισης όταν πλη-
ρούνται οι όροι: PH<7,2 και GLU<40mg/dl.

AA025 AA026

AA027 AA028
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΧΗ-
ΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Ελισάβετ – Χριστίνα Φιλιππίδου, Μαρία Σωτηριάδου, Όλγα Χρυσού, 
Χρυσάνθη Πολυξένη, Αλεξία Κωνσταντινίδου, Εμμανουήλ Λιόλιος, 
Βασίλειος Ιωαννίδης
Α΄ Πνευμονολογική Γ.Ν.Καβάλας 

Εισαγωγή: Ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα αναφέρουν ποικίλα συμπτώ ματα, 
τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρο νική πορεία της νόσου. Μεταξύ 
των παραμέτρων, που πρέπει να επικεντρωθεί η μέτρηση της ποιότητας της 
ζωής είναι τα κλινικά συμπτώματα.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής 
ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας 
και η συσχέτιση κλινικών συμπτωμάτων με την καπνιστική συνήθεια, τον 
ιστολογικό τύπο και το φύλο.
Μέθοδος: Συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο της European Organization 
for Research and Treatment of Cancer Quality-of-Life Questionnaire (EORTC 
QLQ C30) και συγκεκριμένα το ειδικό ερωτηματολογίο (QLQ-LC13) από 100 
ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα διαφορετικών ιστολογικών τύπων, το οποίο 
επικεντρώθηκε στα συμπτώματα του βήχα, της αιμόπτυσης και της δύσπνοιας 
σε ηρεμία στην έναρξη της χημειοθεραπείας (ΧΜΘ) και μετά την ολοκλήρωση 
του 1ου κύκλου.
Αποτελέσματα: Από την στατιστική αξιολόγηση προκύπτει ότι οι άνδρες κα-
πνιστές με NSCLC και SCLC παρουσίασαν πλήρη ύφεση της αιμόπτυσης στην 
τελευταία χημειοθεραπεία, ενώ ο βήχας και η δύσπνοια βελτιώθηκε σε μικρό 
βαθμό στους καπνιστές με NSCLC και επιδεινώθηκαν στο SCLC. 
Αντίστοιχα, στις γυναίκες καπνίστριες και μη καπνίστριες με ιστολογικό τύπο 
NSCLC παρατηρείται γενικά ύφεση των συμπτωμάτων της αιμόπτυσης και 
της δύσπνοιας στην τελευταία χημειοθεραπεία, ενώ ο βήχας παρουσιάζει 
επιδείνωση στις καπνίστριες με SCLC. 
Συμπεράσματα: Η ποιότητα ζωής των ασθενών, που υποβλήθηκαν σε χημει-
οθεραπεία, παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των ομάδων με βάση τη καπνιστική 
συνήθεια, τα κλινικά συμπτώματα, το φύλο και τον ιστολογικό τύπο. Συγκε-
κριμένα, στους μη καπνιστές άνδρες και γυναίκες καθώς και στους ασθενείς 
με ιστολογικό τύπο NSCLC η ποιότητα ζωής είναι καλύτερη σε σχέση με τους 
καπνιστές και τους ασθενείς με SCLC.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΑΔΕΝΥΛΑΣΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Παναγιώτης Μαραγκοζίδης1,2, Αθηνά Τοτόμη2, Ελένη Καρέτση1, 
Δημήτριος Παπαδόπουλος1, Βασιλική Τσολάκη1, Μάρθα Λάδα1, Ειρήνη 
Τσιλιώνη1, Θεοδώρα Κερενίδη1, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης1, Νικόλαος 
Μπαλατσός2

1Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 2Τμήμα Βιοχημεί-
ας & Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα

Εισαγωγή: Στην Ελλάδα, ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τον πρώτο σε 
συχνότητα τύπο καρκίνου στους άνδρες και τον δεύτερο στις γυναίκες. Αρκετές 
είναι οι αιτίες που προκαλούν την εμφάνισή του, με κύριο σημείο τις μεταλλάξεις 
στο DNA των κυττάρων, όπου επηρεάζουν τη μεταφορά και την ποιότητα της 
γενετικής πληροφορίας. Στη μεταφορά αυτή, ο έλεγχος της αποικοδόμησης 
των mRNAs καθορίζει την ποσότητα και την ποιότητα των πρωτεϊνών που 
παράγονται, όπως προϊόντα ογκογονιδίων ή ογκοκατασταλτικών παραγόντων. 
Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποικοδόμηση των ευκαρυωτικών 
mRNAs είναι η βράχυνση των πολυ(Α) ουρών τους από ένζυμα γνωστά ως 
αποαδενυλάσες. Η δραστικότητα των ενζύμων αυτών είναι στόχος ουσιών με 
αντικαρκινικό ενδιαφέρον.
Σκοπός: Με βάση τον κεντρικό ρόλο των αποαδενυλασών στην αποικοδόμηση 
των ευκαρυωτικών mRNAs, στην παρούσα εργασία μελετάμε την έκφραση των 
ενζύμων αυτών καθώς και άλλων παραγόντων, όπως ογκογονίδια, σε ασθενείς 
με καρκίνο του πνεύμονα.
Υλικό: Συμμετείχαν 20 ασθενείς της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου Λάρισας που διαγνώστηκαν με καρκίνο του πνεύμονα από 
τους οποίους λήφθηκε ιστός με βρογχοσκόπηση.
Μέθοδος: Τα επίπεδα mRNAs μεταξύ φυσιολογικών και παθολογικών δειγμάτων 
μετρήθηκαν με Ποσοτική Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης Πραγματικού 
Χρόνου (qRT-PCR), ενώ σε πρωτεϊνικό επίπεδο με ανοσοαποτύπωση.
Αποτελέσματα: Η ανάλυση έδειξε πως η έκφραση των αποαδενυλασών αλλάζει 
σημαντικά. Ορισμένες παρουσίασαν σημαντική αύξηση, ενώ άλλες έδειξαν 
μείωση της έκφρασής τους.
Συμπεράσματα: Οι παρατηρήσεις μας, σε συνδυασμό με την τεκμηριωμένη 
αλλαγή έκφρασης ογκογονιδίων ή ογκοκατασταλτικών παραγόντων, θα μπο-
ρούσαν να δώσουν νέα προοπτική στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών 
του καρκίνου αποτελώντας στόχο θεραπείας στο μέλλον.

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΣΕ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
Γεώργιος Μαρινάκης, Εμμανουήλ Παπαδάκης, Γεωργία Παρανόμου, 
Θεοδόσιος Παναγιωτακόπουλος, Λάμπρος Σοφιάδης, Θεοχάρης Δήμου
Ά Πνευμονολογικό τμήμα,Βρογχολογικό Εργαστήριο, Ειδικό Νοσοκομείο Νοση-
μάτων Θώρακος Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Πάτρα

Σκοπός: Η μελέτη ασθενών με καρκίνο πνεύμονος που δεν ήταν ποτέ καπνιστές.
Υλικό-Μέθοδος:Κατά την περίοδο 2001-2010 διαγνώσθηκαν μέσω βρογχοσκόπη-
σης (βιοψία,κυτταρολογική) 502 περιπτώσεις καρκίνου πνεύμονος,από τις οποίες 
38 αφορούσαν μη καπνιστές(7,6%).Αναλύθηκαν οι παράγοντες: ηλικία,φύλο,ιστο-
λογικός τύπος,απεικονιστικά και ενδοσκοπικά ευρήματα.
Αποτελέσματα:Από τους 38 ασθενείς, 19 ήταν άνδρες και 19 γυναίκες.Ο μέσος 
όρος ηλικίας ήταν 71 έτη.Ο ιστολογικός τύπος,τα απεικονιστικά και ενδοσκοπικά 
ευρήματα φαίνονται στους πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα.
Συμπεράσματα:
Δεν παρατηρείται διαφορά στην ηλικιακή κατανομή στους ασθενείς με καρκίνο 
πνεύμονος μεταξύ καπνίστων και μη καπνιστών.
Υπάρχει σαφές προβάδισμα του αδενικού τύπου στους μη καπνιστές με καρκίνο 
του πνεύμονος.
Τα απεικονιστικά ευρήματα και η ενδοσκοπική εικόνα δείχνουν κεντρική εντόπιση 
και συνοδές καταστάσεις όπως ατελεκτασία, προσβολή λεμφαδένων μεσοθωρα-
κίου, πλευριτική συλλογη.
Μόνο ένας ασθενής που είχε μονήρη πνευμονικό όζο και φυσιολογική ενδοσκοπική 
εικόνα με αδενοCa οδηγήθηκε στο χειρουργείο.
Ιστολογικός τύπος (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι)

Αδενικό Πλακώδες Μεγαλοκυτταρικό Μικροκυτταρικό Αδιαφοροποίητο μη μι-
κροκυτταρικό

22 6 1 4 5

Απεικονιστικά ευρήματα(CT θώρακος) (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ)

Μάζα>3cm Ατελεκτασία Πλευριτική συλλογή Διογκωμένοι λεμφαδένες Πνευμονικοί όζοι
21 12 11 18 2

Ενδοσκοπικά ευρήματα (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ)

Στένωση ή απόφραξη βρόγχου από έξω-
θεν πίεση με υποβλεννογόνια ή βλεννογό-
νια διήθηση

Ενδοβρογχική μάζα Φυσιολογική 
ενδοσκοπική 
εικόνα

24 12 2

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΜΕ-
ΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟ-
ΦΗΣΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΒΕΛΟΝΑ (TBNA)  ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟ-
ΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Νικόλαος Χαροκόπος1, Μιχάλης Λεοτσινίδης2, Γεώργιος  Τσίρος1, 
Νικόλαος Γκανταΐφης1,  Μαρία Κάρδαρη3,  Παρασκευή Ζίλη3, Δέσποινα 
Σιουτοπούλου4, Ροζαλία- Μαρία Βαλερή3, Χαρίκλεια Δεστούνη3, 
Χαραλαμπία Ψαχούλια3

1Πνευμονολογικό-Ενδοσκοπικό Τμήμα Γ.Ν.Πύργου, 2Τμήμα Υγιεινής Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστήμιου Πατρών, 3Κυτταρολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημια-
κού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Ρίον, Πάτρα. 4..Κυτταρολογικό Εργαστήριο 
Θεαγενείου Αντικαρκινικού  Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
Σκοπός της  μελέτης ήταν να ερευνηθεί η συμφωνία  σε υλικό  ΤΒΝΑ μεταξύ ενός 
κυτταρολογικού εργαστηριού με δεκαετή εμπειρία  (Θεσσαλονίκη) και ενός δίχως  προ-
ηγούμενη εμπειρία (Πάτρα)
Υλικό και μέθοδος: Στην μελέτη συμπεριλήφθησαν 72 δείγματα από 20  ασθενείς.. 
Σε κάθε  λεμφαδένα γίνονταν τουλάχιστον 3  λήψεις με την τεχνική Piggy-back και 
στα κυτταρολογικά επιχρίσματα, που ελήφθησαν, έγινε η χρώση Παπανικολάου. Όλες 
οι λήψεις έγιναν με βελόνη Olympus (NA-401D-1321). Τα κυτταρολογικά επιχρίσματα 
κωδικοποιήθηκαν και η διάγνωση ετέθη ανεξάρτητα από 3  κυτταρολόγους  (Π.Ζ, Μ.Κ, 
Χ.Ψ)  δίχως εμπειρία σε υλικό  ΤΒΝΑ. Τα ίδια επιχρίσματα επανακωδικοποιήθηκαν και 
παρατηρήθηκαν τυχαία και ανεξάρτητα από 3 έμπειρους κυταρολόγους  ((Ρ.Β., Δ.Σ., 
Χ.Δ.)   σε  ΤΒΝΑ υλικό.  Οι  κυτταρολογικές διαγνώσεις ταξινομήθησαν  σε 4  κατηγορίες: 
K1: Μη κυτταροδιαγνωστικό υλικό, Κ2: Υλικό αρνητικό για κακοήθεια,  Κ3: Υλικό  με 
άτυπη πλακώδη μετάπλαση ή δυσπλασία κυττάρων, Κ4: Υλικό ύποπτο για κακοήθεια, Κ5: 
Υλικό  θετικό για κακοήθεια (NSCLC, SCLC).Για την στατιστική ανάλυση  χρησιμοποιήθηκε 
το πακέτο Med Calc (vers.10.08.02), υπολογίστηκε δε ο συντελεστής weighted K για τα 
ζεύγη τιμών μεταξύ των 3 παρατηρητών.
Αποτελέσματα: 

Παρατηρητής 1      Παρατηρητής 2 Weighted K Value S.E
A B O,68 0,10
A C 0,65 0,10
B C 0,89 0,10

A: Όχι εμπειρία στην TBNA   B-C: Δεκαετής εμπειρία     Η συμφωνία μεταξύ των <B,C.> 
ήταν πολύ καλή ενώ  μεταξύ των <Α> με τους Β και C ήταν καλή. Από κλινική άποψη 
οι παρατηρητές <Α> ταξινόμησαν 2 δείγματα λανθασμένα δηλ. 1 δείγμα ως Κ1 και ένα 
δείγμα ως Κ4.
Συμπέρασμα: Η εμπειρία των κυτταρολόγων ως προς την κυτταρολογική εξέταση  υλικού 
ΤΒΝΑ είναι προαπαιτούμενη ώστε  η τεχνική να έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα.

AA032AA031

AA030AA029



33

20Ο Πανελληνιο Συνεδριο νοΣηματων ΘωρακοΣ

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΕΙ Ο ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ευάγγελος Σεψάς1, Παναγιώτης Μισθός1, Ελευθέριος Πρωτόπαπας1, 
Όλγα Τοπαρλάκη2, Χαρίλαος Κάντσος1, Σταμάτιος Κάκαρης1

1Ά Θωρακοχειρουργική Κλινική ΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Αθήνα, 2Νοσηλευτικό Τμήμα 
ΜΕΘ/Χ ΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Αθήνα

Εισαγωγή: Η μελέτη των μετεγχειρητικών υποτροπών νόσου στον καρκίνο 
του πνεύμονα τα τελευταία 13 χρόνια στην κλινική μας
Σκοπός: Μελέτη υποτροπών νόσου ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο 
πνεύμονα (ΜΜΚΠ) υποβληθέντων σε κατ’ αρχάς ριζική χειρουργική θεραπεία.
Υλικό: Από 1/11/1994 έως 30/06/2007, 256 ασθενείς (228 άνδρες 42-83 ετών 
και 28 γυναίκες 44-73 ετών) με ΜΜΚΠ. 
Μέθοδος: Υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις εκτομής στην κλινική μας. Πραγμα-
τοποιήθηκαν συνολικά 110 πνευμονεκτομές (42 δεξιές και 68 αριστερές), οι 
22 ενδοκαρδιακές και 146 λοβεκτομές,(35 διλοβεκτομές). Η βιοψία κατέδειξε 
αδενοκαρκίνωμα σε 128 (50%),πλακώδες καρκίνωμα σε 100 (40%), αδιαφο-
ροποίητο μεγαλοκυτταρικό σε 20 (8%) και μικτό αδενοπλακώδες καρκίνωμα 
σε 5 (2%). Όλοι οι άρρωστοι παρακολουθήθηκαν επι τετραετία.
Αποτελέσματα: Σε 77 ασθενείς (30%) καταγράφηκαν: εξωθωρακικές υπο-
τροπές σε 46 (60%), εκ των οποίων εγκεφαλικές σε 20 (43%), οστικές σε 10 
(22%), ηπατικές σε 7 (14%), επινεφριδιακές σε 6 (13%) και μαλακών μορίων 
θωρακικού και κοιλιακού τοιχώματος σε 3(6%). Τοπική υποτροπή νόσου 
εμφάνισαν 31 άρρωστοι (40%). Σε 17 ασθενείς η υποτροπή εντοπιζόταν στο 
μεσοθωράκιο, σε 10 στους πνεύμονες και σε 4 στον τοιχωματικό υπεζωκότα. 
Δεκαεπτά άρρωστοι (22%) εμφάνισαν μικτή υποτροπή νόσου. Η βιοψία των 
μεταστάσεων κατέδειξε 42 περιπτώσεις αδενοκαρκινώματος, 30 πλακώδους 
και 5 αδιαφοροποιήτου καρκινώματος με επικρατέστερα στάδια νόσου τα 
Τ2Ν1Μ0(28 ασθενείς), Τ2Ν2Μ0(24 ασθενείς) και Τ2Ν0Μ0(15 ασθενείς).
Συμπέρασμα: Στον χειρουργήσιμο ΜΜΚΠ το ένα τρίτο περίπου των ασθενών 
μετεγχειρητικά εμφανίζουν υποτροπές, οι οποίες στην πλειονότητα τους (60%) 
είναι εξωθωρακικές. Οι συχνότερες απομακρυσμένες εντοπίσεις αφορούν 
τον εγκέφαλο και τα οστά ενώ οι τοπικές το μεσοθωράκιο. Επικρατέστερος 
ιστολογικός τύπος είναι το αδενοκαρκίνωμα και συνηθέστερο στάδιο το Τ2Ν1Μ0. 

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΚΡΥΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ-
ΦΡΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ευάγγελος Σεψάς1, Ελευθέριος Πρωτόπαπας1, Όλγα Τοπαρλάκη2, Αλεξία 
Καπέρδα3, Κωνσταντίνος Παπαμιχαήλ3, Σταμάτης Κάκαρης1

1Ά Θωρακοχειρουργική Κλινική ΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Αθήνα, 2Νοσηλευτικό Τμή-
μα ΜΕΘ/Χ ΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Αθήνα, 3.Άναισθησιολογικό Τμήμα ΝΝΘΑ Η Σω-
τηρία, Αθήνα

Εισαγωγή: Η βρογχοσκοπική κρυοθεραπεία αποτελεί σήμερα ένα χρήσιμο 
εργαλείο στην αντιμετώπιση του αποφρακτικού μη εξαιρέσιμου χειρουργικά 
καρκίνου του πνευμονα.
Σκοπός: Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της κρυοθεραπείας υπό την μορφή 
θεραπευτικής βρογχοσκόπησης στην αντιμετώπιση ασθενών με αποφρακτικό 
μη εξαιρέσιμο χειρουργικά μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος.(ΜΜΚΠ) 
Υλικό: Τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια 320 ασθενείς (285 άνδρες ηλικίας 44 εως 
82 ετών και 45 γυναίκες 45 έως 66 ετών) με ανεγχείρητο ΜΜΚΠ που προκαλούσε 
βρογχική απόφραξη υποβλήθηκαν σε βρογχοσκόπική κρυοθεραπεία παράλληλα 
με την χορήγηση χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. Το 55% των αρρώστων 
έπασχε από αδενοκαρκίνωμα κυρίως του δεξιού άνω λοβαίου βρόγχου. 
Μέθοδος: Σε όλα τα περιστατικά διενεργήθη βρογχοσκοπική κρυοθεραπεία 
υπό γενική αναισθησία στο χειρουργείο, μέσω άκαμπτου ενδοσκοπίου με ευθύ 
κρυόδιο, το οποίο προκαλούσε τήξη του όγκου και διάνοιξη του βρογχικού 
αυλού. Στους περισσότερους ασθενείς απαιτούνταν τρεις συνεδρίες ενώ πα-
ράλληλα χορηγούνταν χήμειο ή άκτινοθεραπέια, με τις οποίες η κρυοθεραπεία 
έχει βρεθεί ότι δρά συνεργητικά
Αποτελέσματα: Το 85% των αρρώστων εμφάνισε σημαντική βελτίωση των 
συμπτωμάτων (βήχας, δύσπνοια, αιμόπτυση κλπ), μακροσκοπική εξάλειψη της 
ενδοβρογχικής νόσου, βελτίωση κατά 10-12% των σπιρομετρικών τιμών και 
αίσθηση αναπνευστικής ευφορίας.  Η τεχνική εφαρμόσθηκε με μηδενική 
θνητότητα και 8% επιπλοκές (25 ασθενείς) με κυριότερες την καθυστερημένη 
ανάνηψη και τις παροδικές καρδιακές αρρυθμίες. Η μέση διάρκεια νοσηλείας 
ήταν μια ημέρα και η επιβίωση 6 εως 63+ μήνες (μέση τιμή 18+ μήνες) με ση-
μαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής λόγω άρσης της βρογχικής απόφραξης. 
Συμπέρασμα: Η βρογχοσκοπική κρυοθεραπεία βελτιώνει σημαντικά την επι-
βίωση και την ποιότητα ζωής ασθενών με ανεγχείρητο αποφρακτικό καρκίνο 
πνεύμονα.

SCREENING ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ EGFR ΣΤΟΝ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑ-
ΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Μάριος Ζωντανός, Χριστίνα Φεβράνογλου, Αντώνιος Βασσιάς, 
Παρασκευή Μπούρα, Σωτήρης Τσιμπούκης, Ιωάννης Γκιόζος, Ανδριανή 
Χαρπίδου, Κωνσταντίνος Ν. Συρίγος
Ογκολογική Μονάδα, Γ’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Σωτηρία, Ια-
τρική Σχολή Αθηνών

Εισαγωγή: Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητι-
κού παράγοντα (EGFR) έχουν συσχετισθεί με αυξημένη αποτελεσματικότητα 
των αναστολέων της τυροσινικής κινάσης. Έχει αναφερθεί ότι οι μεταλλάξεις 
του EGFR είναι συχνότερες σε γυναίκες, σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα, σε 
μη καπνιστές και σε Ασιατικής καταγωγής ασθενείς.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει τα επιδημιολογικά χαρακτη-
ριστικά Καυκάσιων ασθενών οι οποίοι εμφανίζουν μεταλλάξεις στον EGFR.
Υλικό/Μέθοδος: Συλλέχθηκαν αναδρομικά στοιχεία ασθενών με NSCLC, οι 
οποίοι παραπέμφθηκαν στο τμήμα μας την περίοδο Νοέμβριος 2010 έως 
και τον Ιούνιο 2011 και στους οποίους διαθέταμε πρόσβαση στο ιστολογικό 
υλικό με βάση το οποίο είχε τεθεί η διάγνωση.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 39 ασθενείς εκ των οποίων οι 23 (59%) ήταν 
άρρενες και οι 16 (41%) θήλεα. Οι 17 (43.6%) ήταν ενεργείς ή πρώην (διακοπή 
από εξαμήνου) καπνιστές, ενώ οι 22 (56.4%) ήταν μη καπνιστές. Μεταλλάξεις 
στον EGFR ανιχνεύθηκαν σε 11 (28%) ασθενείς και συγκεκριμένα σε 5 (21%) 
άρρενες και 6 (37%) θήλεα. Αναφορικά με τον ιστολογικό τύπο, μεταλλάξεις 
στον EGFR ανιχνεύθηκαν σε 9 εκ των 25 (36%) ασθενών με αδενοκαρκίνωμα, 
σε 1 εκ των 4 (25%) ασθενών με βρογχιολοκυψελιδικό καρκίνωμα και σε 1 
εκ των 10 (10%) ασθενών με άλλο τύπο NSCLC.
Συμπεράσματα: Η προσθήκη των νεώτερων στοχευμένων θεραπευτικών 
παραγόντων στην αντιμετώπιση του NSCLC κάνει πλέον επιτακτική την 
ανάγκη μοριακής μελέτης του ιστολογικού δείγματος του αθενή με στόχο 
την καταλληλότερη αντιμετώπισή. Η αναγνώριση συγκεκριμένων επιδημι-
ολογικών, κλινικών και ιστολογικών παραμέτρων οι οποίες σχετίζονται με 
την πιθανότητα ύπαρξης μεταλλάξεων του EGFR σε καυκάσιο πληθυσμό, 
θα μπορούσε να διευκολύνει την διαδικασία μαζικού ελέγχου του μοριακού 
προφίλ των ασθενών.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σωτήρης Τσιμπούκης, Χριστίνα Φεβράνογλου, Μάριος Ζωντανός, 
Παρασκευή Μπούρα, Σοφία Τσαγκούλη, Ιωάννης Γκιόζος, Ανδριανή 
Χαρπίδου
Ογκολογική Μονάδα, Γ’ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Σωτηρία, Ια-
τρική Σχολή Αθηνών

Εισαγωγή: Το 30-40% των ασθενών με προχωρημένου σταδίου NSCLC παρουσιάζουν 
οστικές μεταστάσεις είτε κατά την αρχική διάγνωση είτε στην πορεία της νόσου τους. 
Χωρίς θεραπευτική παρέμβαση για τα οστά οι ασθενείς υπολογίζεται ότι υφίστανται 
ετησίως 2 έως 4 συμβάντα που σχετίζονται με το σκελετό (SREs). 
Σκοπός και μέθοδοι: Εξετάσαμε ασθενείς με NSCLC και οστικές μεταστάσεις για 
την περίοδο Μάιος 2005 έως τον Δεκέμβριο 2010. Ελέγχθηκε η συνολική επιβίωση 
και η ποιότητα ζωής των ασθενών ανάλογα με το στάδιο νόσου, τον αριθμό των 
οστικών μεταστάσεων και την εφαρμοζόμενη θεραπεία. 
Αποτελέσματα: Συνολικά εντάχθηκαν 93 ασθενείς με NSCLC και οστικές μετα-
στάσεις, με μέση ηλικία τα 64 έτη. Οι 77 (82.8%) ήταν άντρες. Οι 43 (46.2%) είχαν 
αδενοκαρκίνωμα, οι 27 (29%) πλακώδες καρκίνωμα, οι 20 (21.5%) NSCLC-NOS, οι 2 
(2.2%) μικτού τύπου αδενοπλακώδες καρκίνωμα και 1 (1.1%) LCNEC. Οι 72 ασθενείς 
(77.4%) είχαν οστικές μεταστάσεις κατά την αρχική διάγνωση του καρκίνου. Στην 
αρχική διάγνωση της οστικής νόσου 17 (18.3%) ασθενείς είχαν 1 εστία, 19 (20.4%) 
είχαν 2 εστίες και 57 (61.3%) είχαν 3 ή περισσότερες εστίες οστικών μεταστάσεων. 
Από τους 91 ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία 1ης γραμμής οι 69 (75.8%) έλαβαν 
πλατινούχο συνδυασμό και οι 22 (24.2%) μη πλατινούχο. Από το σύνολο των 93 ασθε-
νών οι 86 (92.5%) έλαβαν συστηματικά διφωσφονικά. Από τους 7 που δεν έλαβαν, 
SRE παρουσίασαν οι 3 (42.9%). Συνολικά παρατηρήθηκαν 44 SRE. Αναλυτικότερα 
27 ασθενείς υπέστησαν 1 SRE, 7 δύο επεισόδια οστικών συμβάντων και 1 ασθενής 
παρουσίασε 3. Οι 22 ασθενείς (73.3%) από τους 30 που εμφάνισαν SRE μετά την 
αρχική διάγνωση επιδείνωσαν το PS τους κατά την εμφάνιση του. 
Συμπεράσματα: Η ποιότητα ζωής των ασθενών με οστικές μεταστάσεις επηρεάζεται 
από την εμφάνιση SREs καθώς επιβαρύνεται η βιολογική τους κατάσταση.

Συμβάντα που σχετίζονται με το σκελετό (SREs)

Παθολογικό κάταγμα
Συμπίεση νωτιαίου μυελού
Ανάγκη ακτινοθεραπείας
Ανάγκη χειρουργείου
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24 - 27 νοεμβριου 2011

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥ-
ΜΟΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Μαρία Σωτηριάδου, Ελισάβετ – Χριστίνα Φιλιππίδου, Όλγα Χρυσού, 
Αθανασία Καλκαντζή, Πολύμνια Χαραλάμπους, Εμμανουήλ Λιόλιος, 
Βασίλειος Ιωαννίδης
Α΄Πνευμονολογική Γ.Ν.Καβάλας 

Εισαγωγή: Αν και είναι καθολικά αποδεκτό η ύπαρξη σημαντικής ψυχολογι-
κής καταπόνησης στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, η παράμετρος 
αυτή έχει σαφέστατα μελετηθεί σε μικρότερο βαθμό από την οργανική 
καταπόνηση. Η μειωμένη αυτοπεποίθηση σε συνδυασμό με την επίγνωση 
της σοβαρότητας της νόσου και των οδυνηρών συχνά συμπτωμάτων της, 
οδηγεί συχνά τον καρκινοπαθή στην κατάθλιψη και σε αγχώδεις καταστάσεις.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της ποιότητας 
ζωής ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, κατά τη διάρκεια της χημειοθερα-
πείας και η συσχέτιση με την ψυχική υγεία.
Μέθοδος: Συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο της European Organization 
for Research and Treatment of Cancer Quality-of-Life Questionnaire (EORTC 
QLQ C30) από 100 ασθενείς (άντρες, γυναίκες άνω των 40 ετών) με καρκίνο 
πνεύμονα διαφορετικών ιστολογικών τύπων. Η παρούσα εργασία επικεντρώ-
θηκε στην πιο συχνή ψυχική διαταραχή, την κατάθλιψη κατά την διάρκεια 
της χημειοθεραπείας, η οποία βαθμολογήθηκε από 1 (καθόλου) έως 4 (πολύ).
Αποτελέσματα: Οι άνδρες καπνιστές ανεξαρτήτου ιστολογικού τύπου (NSCLC, 
SCLC) εμφάνισαν κατάθλιψη καθ΄όλη την διάρκεια της χημειοθεραπείας 
σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους μη καπνιστές. Αντίστοιχα, στις 
γυναίκες καπνίστριες με NSCLC τύπο παρουσίασαν κατάθλιψη πιο έντονα 
σε σύγκριση με SCLC, ενώ οι γυναίκες μη καπνίστριες βίωσαν την κατάθλιψη 
σε μικρότερο ποσοστό.
Συμπεράσματα: Η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση συντελεί σε σημαντικό 
βαθμό στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης του ασθενή, 
καθώς και στην καταθλιπτική και αγχώδη συμπτωματολογία, που συχνά 
συνυπάρχει και αποτελεί εμπόδιο στην όλη θεραπευτική προσπάθεια, αλλά 
και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής του καρκινοπαθή.

ΕΡΛΟΤΙΝΙΜΠΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 2ΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ-
ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΜΜΚΠ)
Ιωάννης Δημητρούλης, Κυριακή Τσικριτσάκη, Αγησίλαος Δέρβας, Βασίλειος 
Γαλεντερίδης, Γεώργιος Ζαρμπής, Μιχαήλ Τουμπής
6η Πνευμονολογική κλινική ΝΝΘΑ “Η Σωτηρία” ΑΘΗΝΑ

Εισαγωγή: Η ερλοτινίμπη είναι ένας μικρομοριακός στοχεύων παράγων 
που αναστέλλει τον επιδερμικό αυξητικό παράγοντα των υποδοχέων της 
τυροσινικής κινάσης και χορηγείται δια στόματος. ‘Έχει χορηγηθεί για τη 
θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου του παγκρέατος και του ΜΜΚΠ.
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη, η ερλοτινίμπη χορηγήθηκε ως δεύτερης 
γραμμής μονοθεραπεία σε προθεραπευμένους ασθενείς με προχωρημένο 
ΜΜΚΠ. Στόχος μας ήταν να προσδιορίσουμε την ανταπόκριση, την επιβίωση 
και την πιθανή τοξικότητα του παράγοντα.
Υλικό-Μέθοδος: Αξιολογήθηκαν 54 ασθενείς που είχαν προθεραπευθεί με 
πλατινούχους συνδυασμούς, σταδίου IIIB και IV. Τριάντα οκτώ ασθενείς ήταν 
άνδρες και 16 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 65 έτη και φυσική κατάσταση 
κατά WHO 0-2. Είκοσι πέντε περιπτώσεις ήταν αδενοκαρκινώματα, 19 ήταν 
πλακώδη και 10 ήταν αδιαφοροποίητα καρκινώματα. Η ερλοτινίμπη χορηγή-
θηκε σε δόση 150 mg ημερησίως. Σε περιπτώσεις μη ανεκτών ανεπιθύμητων 
ενεργειών, η δόση μειώνονταν σε 100mg ημερησίως ή η θεραπεία διεκόπτετο 
για δύο το πολύ εβδομάδες.
Αποτελέσματα: Μερική ανταπόκριση παρατηρήθηκε σε 10 (18,52%) και 
σταθεροποίηση της νόσου σε 40 (74,07%) ασθενείς. Ο διάμεσος χρόνος 
έως την εξέλιξη της νόσου ήταν 3 μήνες (95% CI 1.7 έως 10.3) και η μέση 
επιβίωση ήταν 6 μήνες. Όσον αφορά την τοξικότητα, 53 ασθενείς (98,15%) 
ανέπτυξαν δερματικό εξάνθημα βαθμού 1-2, και 1 (1,85%) εξάνθημα βαθμού 
3. Διάρροια εμφανίστηκε σε 9 (16.67%), ναυτία και έμετος σε 4 (7,41%) και 
γαστρίτιδα σε 2 (3,70%) ασθενείς.
Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των ασθενών ανέχθηκε καλώς τη θεραπεία 
με ερλοτινίμπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανταπόκριση σημειώθηκε στο 18,52% 
και σταθεροποίηση της νόσου στο 74,07% των ασθενών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕ-
ΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
Βασιλική Τσαγκάρη, Ηλίας Μανιαδάκης, Μαρία Παλαύρα, Αιμιλία 
Τσαρουχά, Μαρία Ράλλη, Λαμπρινή Στουρνάρα, Αποστόλης Σιούτας, 
Ουρανία Αναγνωστοπούλου
8η Πνευμονολογική κλινική ΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”, Αθήνα

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα (ΚΠ) αντιπροσωπεύουν ένα σημα-
ντικό ποσοστό των νοσηλευόμενων ασθενών σε μια πνευμονολογική κλινική.
Σκοπός: Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ενός εξατομικευμένου εκ-
παιδευτικού προγράμματος σε συνδυασμό με τηλεφωνική παρακολούθηση 
ασθενών με ΚΠ υπό ΧΜΘ και των συγγενών τους. 
Υλικό και μέθοδος: 89 ασθενείς με ΚΠ και 94 συγγενείς από 06/2008-06/2011 
συμμετείχαν σε ατομική εκπαιδευτική συνεδρία με πνευμονολόγο ίδιο για 6 
μήνες. Ενημερώθηκαν για τις πιθανές άμεσες/απώτερες παρενέργειες ΧΜΘ, τα 
υποστηρικτικά φάρμακα, το πρόγραμμα των εργαστηριακών εξετάσεων, κλπ. 
Τέλος, δινόταν ο τηλεφωνικός αριθμός του υπεύθυνου γιατρού, για πληροφορίες 
σχετικές της ΧΜΘ και του προγραμματισμού της επόμενης εισαγωγής μετά 
τον αιματολογικό έλεγχο.
Αποτελέσματα: Το πρόγραμμα βαθμολογήθηκε μεταξύ «καλό» και «εξαιρετι-
κό», με συμμόρφωση 98%. Μέση διάρκεια συνεδρίας 1h/15min. Η πλειοψηφία 
εκδήλωσε ανησυχία και φόβο για τη ΧΜΘ. Η χρήση του τηλεφώνου ήταν πιο 
συχνή την 1η εβδομάδα. Αναβολή της ΧΜΘ έγινε στο 23% μετά από τηλεφω-
νική επικοινωνία. Η μείωση των προσελεύσεων στην κλινική εκτιμήθηκε ως 
καλύτερη ποιότητα ζωής. Η ενασχόληση ενός μόνο γιατρού με τα προβλήματα 
της ΧΜΘ είχε θετικό αντίκτυπο στο συνολικό ιατρικό χρόνο και τη λειτουργία 
της ιατρικής ομάδας.
Συμπέρασμα: Η μελέτη υποδεικνύει τη σημασία που έχει η προσεκτική ενα-
σχόληση με τον ιδιαίτερο ψυχισμό και τις ανάγκες των ασθενών με ΚΠ, μαζί με 
την εκπαίδευση και τη στενή παρακολούθηση. Η εξειδίκευση των μελών της 
ιατρικής ομάδας μπορεί να μεγιστοποιήσει τη συμμόρφωση του ασθενούς και 
την κατανόηση των αποτελεσμάτων της ΧΜΘ. Η συνολική προσέγγιση, τελικά 
μείωσε τις εισαγωγές χωρίς λόγο, διευκόλυνε τη λειτουργία της κλινικής και 
οδήγησε σε καλύτερη ποιότητα ζωής τους ασθενείς.

ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΜΑΣ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΤΩΝ
Ευάγγελος Σεψάς, Παναγιώτης Μισθός, Ελευθέριος Πρωτόπαπας, Ηλίας 
Ιακωβάκης, Ιωάννης Καραμπίνης, Σταμάτιος Κάκαρης
Ά Θωρακοχειρουργική Κλινική ΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”, Αθήνα

Εισαγωγή: Η μεσοθωρακοσκόπηση και η πρόσθια μεσοθωρακοτομή συνιστούν 
σήμερα δύο πολύτιμες επεμβατικές μεθόδους στην διάγνωση και σταδιοποίηση 
του καρκίνου του πνεύμονα
Σκοπός: Η αξιολόγηση των μεθόδων της τραχηλικής μεσοθωρακοσκόπη-
σης-πρόσθιας μεσοθωρακοτομής στη διάγνωση και σταδιοποίηση καρκίνου 
πνεύμονα.
Υλικό: Από Νοέμβριο 1994 εώς Ιούνιο του 2011, 366 ασθενείς (316 άνδρες 34-78 
ετών και 50 γυναίκες 45-72 ετών) με βεβαιωμένο η πιθανό καρκίνο πνεύμονα. 
Σε 311 ακτινολογικά υπήρχε πρωτοπαθής πνευμονικός όγκος με συνοδό με-
σοθωρακική λεμφαδενοπάθεια (251 ομόπλευρη - 60 αμφοτερόπλευρη), ενώ 
στους υπόλοιπούς 55 η νόσος εμφανιζόταν ως ογκόμορφη εξεργασία ανώτερου 
πρόσθιου μεσοθωρακίου. 238 ασθενείς παρέμειναν αδιάγνωστοι (65%), ενώ 
σε 128 προϋπήρχε διάγνωση καρκίνου πνεύμονα (35%). 
Μέθοδος: υποβλήθηκαν σε μεσοθωρακοσκόπηση - μεσοθωρακοτομη προς 
διάγνωση-σταδιοποίηση της νόσου. Συνολικά έγιναν 284 τραχηλικές μεσο-
θωρασκοπήσεις και 82 πρόσθιες μεσοθωρακοτομές (οι 70 αριστερές) με 
μηδενική θνητότητα και 8 επιπλοκές (2,2%), 5 μέτριας βαρύτητας αιμορραγίες 
(μεσοθωρακικός επιπωματισμός), 2 πνευμοθώρακες(bullau) και 1 κάκωση 
αριστερού κάτω λαρυγγικού νεύρου (αυτόματη αποκατάσταση μετά εξαμήνο).
Αποτελέσματα: Όλοι οι άρρωστοι νοσηλεύτηκαν μία ημέρα εκτός των δύο με 
πνευμοθώρακα (4 ημέρες). Και στους 55 ασθενείς με μεσοθωρακική εντόπιση 
νόσου τέθηκε διάγνωση (καρκινώματα), εκ των οποίων τα 12 μεταστατικά 
(συντηρητική θεραπεία), ενώ στους 256 με πνευμονικό όγκο και μεσοθωρακική 
αδενοπάθεια, τεκμηριώθηκε Ν2 νόσος σε 64 (25%) και χορηγήθηκε εισαγωγική 
χημειοθεραπεία σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 192, που χειρουργήθηκαν 
απευθείας. Το ποσοστό χειρουργηθέντων με αρνητική μεσοθωρακοσκόπηση 
και unsuspected Ν2 νόσο ήταν 4%.
Συμπέρασμα: Οι αιματηρές χειρουργικές τεχνικές της Μεσοθωρακοσκόπησης 
– Μεσοθωρακοτομής αποτελούν πολύτιμες και ταυτόχρονα ασφαλείς μεθόδους 
στην διάγνωση αλλά και στην σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΟΣ Ca ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ 
– ΕΝΕΡΓΕΙΣ Vs ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
Βασίλειος Αναστασάκος, Δανάη Μπισιρτζόγλου, Σταύρος Παμπούκος, 
Αγγελική Λαζαράτου, Αθανάσιος Ζέτος, Ηλίας Σταυρινίδης, Γεώργιος 
Πολίτης
1Πνευμονολογικό τμήμα ΑΟΝΑ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”-Αθήνα, 2Α’ Παθολογική κλι-
νική ΑΟΝΑ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”-Αθήνα

Σκοπός: Η εκτίμηση του πρωτοδιαγνωσθέντος Ca πνεύμονος σε σύγκριση με το 
ιστορικό καπνίσματος (ενεργείς και πρώην). Μελετήθηκαν τα επιδημιολογικά χαρα-
κτηριστικά των ασθενών σε σύγκριση με τον διαγνωσθέντα ιστολογικό τύπο και την 
καπνιστική συνήθεια.
Υλικό και μέθοδος: Σε αυτή την αναδρομική μελέτη μας συμπεριλαμβάνονται 650 
καρκίνοι του πνεύμονα όπου 80 % (520) είχαν ιστορικό καπνίσματος. Από αυτούς 
355(68,2 %) ήταν εν ενεργεία καπνιστές ενώ οι 165 (31,7 %) διέκοψαν το κάπνισμα 
περισσότερο από ½ χρόνο.
Αποτελέσματα: Μπορούμε να δούμε ενδεικτικά τα συγκριτικά αποτελέσματα των 
ιστολογικών τύπων και της ΤΝΜ εμφάνισης σε σύγκριση με την καπνιστική συνήθεια 
(πρώην και εν ενεργεία)

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΤΝΜ
ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ

ΤΝΜ 
ΠΡΩΗΝ

ΠΛΑΚΩΔΕΣ 47% (Ν=167) 56% (Ν=92) I N= 18 (5%) I N= 7 (4%)
ΑΔΕΝΟ 38% (Ν=135) 30% (Ν=50) II N=50(14%) II N=16(10%) 
ΜΙΚΡΟ 15% (Ν=53) 14% (Ν=23) III N=181(51%) III N=21(13%) 
 IV N=116(30%) IV N=121(73%)

Επίσης στην ανάλυση των πρώην καπνιστών σε σύγκριση με το χρόνο 
διακοπής και τα packyears είχαμε:

25-30 y 20-25 y 15-20 y 10-15 y 5-10 y 0-5 y
ΑΔΕΝΟ 5 7 11 14 10 2
ΠΛΑΚΩΔΕΣ 2 4 10 27 30 19
ΜΙΚΡΟ 1 3 4 8 5 3

80-120 py 40-80 py 20-40 py 0-20 py
ΑΔΕΝΟ 4 11 11 23
ΠΛΑΚΩΔΕΣ 3 27 30 32
ΜΙΚΡΟ 2 7 11 4

Συμπεράσματα: Από την συγκριτική μελέτη δεν υπήρξαν διαφορές πλην των στοιχείων 
που αφορούν στην σταδιοποίηση. Tο πλακώδες κυριάρχησε και στις δύο ομάδες. Τα 
άδενο ήταν περισσότερα σε μεγαλύτερο χρόνο διακοπής και λιγότερα packyears. 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΟΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΜΜΚΠ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑ-
ΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ 
ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΙΖΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΤΟ-
ΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ;
Νικόλαος Θεάκος1, Γεώργιος Αθανασιάδης1, Σπύρος Λόγγος1, Σταματία 
Πισπιρίγκου2, Λεωνίδας Ζωγάνας1, Παναγιώτης Μπεχράκης2 
Κλινική Χειρουργικής Θώρακος Γ.Ν.Α. “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.”, Αθήνα, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της επίδρασης των 
ιστολογικών υπότυπων του ΜΜΚΠ στην εκδήλωση διαταραχών της πηκτικότητας 
σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ριζική χειρουργική εκτομή. 
Υλικό: Προεγχειρητικά εκτιμήθηκαν οι διαταραχές της πηκτικότητας σε 160 ασθε-
νείς με ΜΜΚΠ που υποβλήθηκαν σε ριζική χειρουργική εκτομή. Οι ασθενείς που 
λάμβαναν χρόνια αντιαιμοπεταλιακή ή αντιπηκτική αγωγή, καθώς και οι ασθενείς 
με γνωστά νοσήματα της πήξης του αίματος αποκλείσθηκαν από τη μελέτη. 
Μέθοδος: Οι εργαστηριακές εξετάσεις της πηκτικότητας περιελάμβαναν τις 
κλασσικές δοκιμασίες, το ινωδογόνο, τα D-dimers και τη θρομβοελαστογραφία. 
Μετεγχειρητικά, η απόκλιση των παραμέτρων της θρομβοελαστογραφίας από το 
φυσιολογικό εύρος τιμών ελέγχτηκε σε αντιστοιχία με τον ιστολογικό υπότυπο 
του ΜΜΚΠ προκειμένου να καθοριστεί ενδεχόμενη επίδρασή του στο είδος και 
στη βαρύτητα των υφιστάμενων διαταραχών της πήξης του αίματος.
Αποτελέσματα: Η ιστολογική εξέταση έδειξε: αδενοκαρκίνωμα (n=76), πλακώδες 
καρκίνωμα (n=63), αδενοπλακώδες καρκίνωμα (n=12) και μεγαλοκυτταρικό 
καρκίνωμα (n=9). Οι προεγχειρητικές τιμές των εργαστηριακών εξετάσεων 
της πηκτικότητας ήταν φυσιολογικές σε όλους τους ασθενείς. Στο 11.9% των 
ασθενών με αδενοκαρκίνωμα δεν ανευρέθηκαν παθολογικές τιμές της θρομβο-
ελαστογραφίας, σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειονότητα των ασθενών που 
εμφάνιζαν παθολογικές τιμές τουλάχιστον σε μία από τις 6 κύριες παραμέτρους 
της θρομβοελαστογραφίας (2.7±1.2). Όλες οι παράμετροι της θρομβοελαστο-
γραφίας ήταν παθολογικές σε 23 ασθενείς (30.3%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για 
τους ασθενείς με πλακώδες καρκίνωμα ήταν 52.4%, 47.6% και 3.2% (p=0.001).
Συμπεράσματα: Ο ιστολογικός υπότυπος του ΜΜΚΠ διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στον καθορισμό του είδους και της βαρύτητας των διαταραχών της πηκτι-
κότητας που οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα ενδέχεται να εμφανίζουν. Οι 
ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα εμφανίζουν σημαντικά περισσότερες παθολογικές 
παραμέτρους της θρομβοελαστογραφίας συγκριτικά με τους ασθενείς με πλα-
κώδες καρκίνωμα, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εντονότερη τάση τους να 
παρουσιάζουν έκδηλες ή υποκλινικές θρομβώσεις.

Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT) 
ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΛΕΜ-
ΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΜΚΠ
Παναγιώτης Μισθός, Ελευθέριος Πρωτόπαπας, Ιωάννης Καραμπίνης, 
Σωτήριος Κατσαρίδης, Χαρίλαος Καντσός, Σταμάτιος Κάκαρης
Ά Θωρακοχειρουργική Κλινική ΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Αθήνα 

Εισαγωγή: Η μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια αποτελεί το συχνότερο 
λόγο μη εγχειρησιμότητας στο ΜΜΚΠ με μη απομακρυσμένες μεταστάσεις. 
Η αξονική τομογραφία αποτελεί το χρυσό κανόνα ανίχνευσης παθολογικά 
διογκωμένων λεμφαδένων.
Σκοπός: Ο έλεγχος της διαγνωστικής ακρίβειας της CT θώρακος σε συσχέ-
τιση με την επιλογή θεραπευτικής μεθόδου πρώτης γραμμής (χειρουργική 
θεραπεία ή χημειοθεραπεια) 
Υλικό: Εικοσιεννέα (29) ασθενείς μέσης ηλικίας 68 ετών (21 άνδρες (72%) και 
8 γυναίκες (28%) με διαγνωσμένο ΜΜΚΠ και εκσεσημασμένη μεσοθωρακι-
κή λεμφαδενοπάθεια (λεμφαδένας διαμέτρου μεγαλύτερης του 1 εκ.) που 
απέφερε αρνητικά αποτελέσματα στην μεσοθωρακοσκόπηση. Οι δεκαεννιά 
(19) εξ αυτών είχαν ιστορικό πρόσφατης μεταποφρακτικής λοίμωξης ή 
κοιλοτικής εξεργασίας. 
Μέθοδος: Όλοι οι ασθενείς μετά από αρνητική μεσοθωρακοσκόπηση υπο-
βλήθηκαν σε σύστοιχη θωρακοτομή. Πρώτος χρόνος της επέμβασης ήταν 
η εξαίρεση των παθολογικά διογκωμένων λεμφαδένων και η ταχεία βιοψία 
αυτών. Επί αρνητικών αποτελεσμάτων έγινε εξαίρεση του όγκου ενώ επί 
θετικών ευρημάτων ο ασθενής προχώρησε σε εισαγωγική χημειοθεραπεία. 
Οι φάκελοι των ασθενών αυτών αναλύθηκαν αναδρομικά 
Αποτελέσματα: Αφαιρέθηκαν κατά μέσο όρο 16 λεμφαδένες ανα ασθενή. 
Από το σύνολο των ασθενών οι 22 (75%) είχαν αρνητική ταχεία βιοψία 
και αρνητικό μετεγχειρητικό ιστολογικό πόρισμα. Η θετική προγνωστική 
αξία(PPV) της αξονικής τομογραφίας θώρακα για τους λεμφαδένες του 
μεσοθωρακίου είναι 25%.
Συμπεράσματα: σε ασθενείς με επεισόδια μεταποφρακτικής λοίμωξης ή 
κοιλοτικής εξεργασίας η μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια στην αξονική 
τομογραφία δεν πρέπει να αποτελεί αντένδειξη για την επεμβατική ιστο-
λογική της επιβεβαίωση.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ελισάβετ – Χριστίνα Φιλιππίδου1, Εμμανουήλ Λιόλιος1, Παρασκευή 
Τουρουντζή1, Χρυσάνθη Πολυξένη, Μαρία Σωτηριάδου1, Αθανασία 
Καλκαντζή, Βασίλειος Ιωαννίδης1, Σοφία Συμεωνίδου2, Μαρία 
Αποστολίδου
1Α΄Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Καβάλας, 2 Κυτταρολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Καβάλας

Εισαγωγή: Η καρκινογένεση είναι μια πολυσταδιακή διαδικασία κατά την 
οποία συσσωρεύονται επίκτητες γενετικές βλάβες που προκαλούνται από 
εισπνεόμενα καρκινογόνα, κατευθύνοντας τα κύτταρα του επιθηλίου από τον 
φυσιολογικό, στον προνεοπλασματικό και τελικά, στον κακοήθη φαινότυπο.
Σκοπός: Η ανίχνευση προκαρκινικών αλλοιώσεων, η οποία μπορεί να αποκα-
λύψει την παρουσία ή να προβλέψει την επερχόμενη ανάπτυξη καρκινώματος.
Υλικό - Μέθοδος: Εξετάσθηκαν 736 δείγματα (βρογχικό έκπλυμα και υλικό 
ψήκτρας) στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο την τελευταία πενταετία, από 
βρογχοσκόπηση ασθενών που υποβλήθηκαν λόγω κλινικών και παθολογικών 
ακτινολογικών ευρημάτων από τον πνεύμονα. Οι ασθενείς διακρίνονται σε δύο 
ομάδες: Ομάδα Α με ορατή ενδοσκοπική βλάβη (429 ασθενείς) και Ομάδα Β 
με μη ορατή ενδοσκοπική βλάβη (307 ασθενείς). Η χρώση των υλικών έγινε 
κατά Pap – Giemsa – ανοσοκυτταροχημεία.
Αποτελέσματα: 
Ομάδα Α με ορατή βλάβη: 
ΦΥΛΟ ΠΛΑΚΩΔΕΣ ΑΔΕΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΥΠΟΠΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ
ΑΝΔΡΕΣ 98 42 47 41 140
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 7 13 5 8 28

Ομάδα Β με μη ορατή βλάβη: 
ΦΥΛΟ ΠΛΑΚΩΔΕΣ ΑΔΕΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΥΠΟΠΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ
ΑΝΔΡΕΣ 14 30 11 15 197
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1 8 1 0 30

Συμπεράσματα: Η ανεύρεση προνεοπλασματικών αλλοιώσεων στα κύτταρα 
που προέρχονται από ορατές ή μη ορατές βλάβες κατά τον ενδοσκοπικό 
έλεγχο σηματοδοτεί την περιοδική παρακολούθηση του ασθενούς γιατί 
σημαντικό ποσοστό (50%) θα αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα.
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ΕΚΤΟΠΟΣ ΕΝΔΟΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΥΠΟΔΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡ-
ΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Kαλλιόπη Αθανασιάδη1, Μαρία-Στυλιανή Κολοκοτρώνη1, Βασιλική 
Καραμέρη2, Δέσποινα Βιολιδάκη3, Αργίνη Ψευδή2, Δήμητρα Ροντογιάννη3, 
Ιων Μπελλένης1

1Χειρουργικής Θώρακος, Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, Αθήνα, 2Αναισθησιολογίας Γ.Ν.Α. 
“ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, Αθήνα, 3Παθολογοανατομίας, Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, Αθήνα

Σκοπός: Ο έκτοπος ενδοθωρακικός θυρεοειδής αποτελεί μία σπανιότατη 
κλινική οντότητα μάζας μεσοθωρακίου, που αντιστοιχεί στο 1% περίπου 
των όγκων μεσοθωρακίου και η αγγείωσή του προέρχεται από το μεσο-
θωράκιο χωρίς καμία σ΄χεση με τον τραχηλικό θυρεοειδή. Παρουσιάζουμε 
μία σειρά 9 ασθενών με έκτοπο ενδοθωρακικό θυρεοειδή, που υποδύεται 
καρκίνο πνεύμονα.
Υλικό: Εννέα ασθενείς, 5 άνδρες και 4 γυναίκες ηλικίας 56 έως 79 ετών με 
ακτινογραφία θώρακος αναδεικνύουσα μάζα στο ανώτερο μέσο ή οπίσθιο 
μεσοθωράκιο προσήλθαν στο τμήμά μας. Όλοι οι ασθενείς, με εξαίρεση δύο 
με μετατόπιση τραχείας, ήταν ασυμπτωματικοί. Επακολούθησε έλεγχος με 
αξονική και μαγνητική τομογραφία θώρακος, που επιβεβαίωσαν την ύπαρξη 
μάζας. Η προεγχειρητική σταδιοποίηση ήταν αρνητική για μεταστατική νόσο 
σε όλες τις περιπτώσεις και ο υπερηχοτομογραφικός έλεγχος, το σπινθηρογρά-
φημα και η πρόσληψη Ι131 απέκλεισαν την πιθανότητα ύπαρξης θυρεοειδικού 
ιστού. Ο λειτουργικός έλεγχος του θυρεοειδούς ήταν επίσης φυσιολογικός.
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς οδηγήθηκαν στο χειρουργείο και υποβλή-
θηκαν είτε σε πλάγια μίνι θωρακοτομή (ν=5) είτε σε τραχηλική τομή (ν=3) είτε 
σε θωρακοσκόπηση (ν=1). Η ιστολογική εξέταση αποκάλυψε θυρεοειδικό 
ιστό. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή χωρίς υποτροπή σε follow up 
από 6 μήνες έως 4 έτη. 
Συμπέρασμα: Αν και η κακοήθης εξαλλαγή του ετερότοπου θυρεοειδικού 
ιστού είναι εξαιρετικά σπάνια, συνιστάται ριζική εκτομή του μορφώματος, 
έτσι ώστε να τεθεί διάγνωση και να αποφευχθούν μετέπειτα επιπλοκές 
όπως προοδευτική αύξηση του μεγέθους, αιμορραγία εντός της μάζας με 
αποτέλεσμα την αναπνευστική ανεπάρκεια, καθώς και συμπίεση ζωτικών 
οργάνων του μεσοθωρακίου.

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΨΕΥΔΟΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ, ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Παναγιώτης Μπουλάς1, Φώτης Περλικός2, Παναγιώτης Ζώης2, Ιωάννης 
Πανταζόπουλος2, Γιώργος Βιολάτος1, Αλέξανδρος Καββαδίας1

14η Πνευμονολογική κλινική, ΝΝΘΑ “Σωτηρία”, Αθήνα, 212η Πνευμονολογική κλι-
νική, ΝΝΘΑ “Σωτηρία”, Αθήνα

Εισαγωγή: Οι φλεγμονώδεις ψευδοόγκοι των πνευμόνων είναι σπάνιοι καλο-
ήθεις όγκοι φλεγμονώδους περισσότερο παρά νεοπλασματικής φύσεως, οι 
οποίοι εκλαμβάνονται συχνά στην ακτινογραφία και την αξονική τομογραφία 
θώρακος ως κακοήθεις όγκοι, με τη διάγνωση να τίθεται συνήθως μετά από 
εξαίρεση του όγκου με θωρακοτομή ή μετά FNA ή FNB της βλάβης. Ιστολογικοί 
τύποι των όγκων αυτών είναι το πλασματοκυτταρικό κοκκίωμα, το ινώδες 
ιστιοκύτωμα και το πνευμονικό υαλινοποιούμενο κοκκίωμα.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι ο καθορισμός της συχνό-
τητας, και της σημασίας, της θεραπείας και της πρόγνωσης των φλεγμονωδών 
ψευδοόγκων του πνεύμονα.
Υλικό-μέθοδος: Αναζητήσαμε στη βιβλιογραφία τις παρουσιάσεις περι-
στατικών και τις σειρές μελετών που προέκυψαν από την τοποθέτηση των 
λημμάτων pseudotumors και inflammatory pseudotumors of the lung στη 
μηχανή αναζήτησης του Pubmed. Μελετήσαμε επίσης τα άρθρα ανασκόπησης.
Αποτελέσματα: Ανευρέθησαν 176 περιστατικά φλεγμονωδών ψευδοόγκων 
του πνεύμονα. Η μέση ηλικία διάγνωσης ήταν τα 33 έως 60.4 έτη. Στις περισσό-
τερες μελέτες διαπιστώθηκε ελαφρά υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών. 
Τα ποσοστά φλεγμονωδών ψευδοόγκων σε σχέση με το σύνολο των πνευμονι-
κών όγκων κυμαίνονται από 0.04 έως 1%. Ωστόσο, οι φλεγμονώδεις ψευδοόγκοι 
αποτελούν τη συχνότερη αιτία πνευμονικών μαζών στα παιδιά (ποσοστά 
έως και 26% των ασθενών με φλεγμονώδεις ψευδοόγκους ήταν ανήλικοι).  
Η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η χειρουργική εξαίρεση του όγκου. Τα πο-
σοστά πενταετούς επιβίωσης είναι ≥90% και δεκαετούς επιβίωσης ≥80%.
Συμπεράσματα: Οι φλεγμονώδεις ψευδοόγκοι των πνευμόνων είναι σπάνιοι 
καλοήθεις όγκοι των πνευμόνων που συχνά συγχέονται με τους κακοήθεις 
όγκους. Ωστόσο, θα πρέπει να τους έχουμε πάντοτε υπόψη, ειδικά σε άτομα 
μικρότερης ηλικίας και με δεδομένη την εξαιρετική πρόγνωση μετά την 
εξαίρεσή τους.

ΔΙΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑ-
ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ 
Στυλιανός Α. Μιχαηλίδης1, Γεώργιος Μπαμπλέκος1, Αικατερίνη Γκορίτσα1, 
Αφροδίτη Εμμανουηλίδου2, Γεώργιος Γούλας1, Αγγελική Δρούγου2, Αγάθη 
Λεκκάκου1, Σοφία Καραγιάννη1

1Πνευμονολογικό Τμήμα Γενικό Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, Αθήνα, 2Τμήμα Κυτ-
ταρολογίας, Γενικό Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, Αθήνα 

Σκοπός: Η αναζήτηση του βαθμού στον οποίο συγκριτικά το φάσμα των 
κυτταρολογικών δειγμάτων συνεισφέρει στην ταυτοποίηση του ιστολογικού 
τύπου του καρκίνου του πνεύμονα. 
Ασθενείς: Μελετήθηκαν 74 ασθενείς ηλικίας 63±8,9 έτη (μέση τιμή ± σταθερά 
απόκλιση) (50 άντρες & 24 γυναίκες με τελική διάγνωση καρκίνο πνεύμονα 
βάσει ιστολογικού δείγματος από βρογχοσκοπική ή θωρακοσκοσκοπική βιοψία.
Μέθοδοι: Το φάσμα των κυτταρολογικών δειγμάτων περιελάμβανε Απλή 
κυτταρολογική εξέταση πτυέλων (SS), βρογχική έκπλυση (bronchial washings) 
(ΒW), μεταβρογχοσκοπικά πτύελα (PS), ξέσματα ψήκτρας (brushings) (ΒB), και 
διαθωρακική αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης (Fine needle aspiration – FNA).
Αποτελέσματα: Η κατανομή των ιστολογικών τύπων στους ασθενείς που 
μελετήσαμε ήταν Μικροκυτταρικό καρκίνωμα (SCLC) 24 ασθενείς (32,4%), 
Πλακώδες (SCC) 20 (27%), Αδενοκαρκίνωμα (AC) 14 (18,9%), Αδιαφοροποί-
ητο (UC) 6 (12,3%),Μεγαλοκυτταρικό (LCC) 2 (8%).Η περαιτέρω ανάλυση 
των αποτελεσμάτων ως προς τα κυτταρολογικά δείγματα έδειξε σχετική 
διαγνωστική επιτυχία (ΣΔΕ) ως ακολούθως: SS=24.3% (Σχετική συνεισφορά 
66.6% για SCLC και 33,4% για NSCLC. ΒW= 42% (ΣΔΕ 52% και 48% για SCLC 
και ΝSCLC αντίστοιχα. BB: 23% με ΣΔΕ για αδενοκαρκίνωμα 56,3%. Η ΣΔΕ του 
FNA δεν μπορεί να αξιολογηθεί λόγω των δύο μόνο περιπτώσεων στις οποίες 
αφαρμόσθηκε με 100% ΣΔΕ. 
Συμπεράσματα: Η ιστολογική διάγνωση ετέθη από κυτταρολογικά δείγματα 
σε 57 ασθενείς επί 74 με τελική διάγνωση καρκίνου πνεύμονος (77%). Η 
διαγνωστική αξία της απλής κυτταρολογικής εξέταση πτυέλων δεν πρέπει να 
υποτιμάται, νοουμένου ότι ήταν διαγνωστική στο ένα τέταρτο των ασθενών 
με καρκίνο, ενώ οφείλει να επισημανθεί η σημασία των ξεσμάτων ψήκτρας 
(brushings cytology) στη διάγνωση του αδενοκαρκινώματος που κατά κανόνα, 
όντας περιφερική στο βρογχικό δένδρο εξεργασία δεν προσφέρεται για λήψη 
βιοπτικού υλικού. 

ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ-ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩ-
ΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ
Άννα Γαβριηλίδου, Βασίλειος Τσαούσης, Κλείω Ελευθερίου, Σταύρος 
Βογιατζής, Μαριάννα Κάκουρα
Πνευμονολογικό Τμήμα Γ.Ν.Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η εμφάνιση καρκίνου στην εγκυμοσύνη δεν είναι συχνή (επί-
πτωση 0,02-0,1% στο σύνολο των κυήσεων, που προβλέπεται να αυξηθεί 
παράλληλα με την ηλικία τεκνοποίησης). Οι συχνότερες κακοήθειες είναι 
αυτές της αναπαραγωγικής ηλικίας (καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 
και του μαστού, το μελάνωμα, το λέμφωμα και οι λευχαιμίες). Καρκίνος του 
πνεύμονα έχει περιγράφει πολύ σπάνια (16 περιστατικά μεταξύ 1950 –2001)
Σκοπός:Περιγραφή της διάγνωσης αδενοκαρκινώματος πνεύμονος σε έγκυο
Υλικό:Έγκυος στην 30η εβδομάδα, 30 ετών, προσήλθε στο ΤΕΠ με προοδευ-
τικά επιδεινούμενη δύσπνοια από δεκαημέρου κυρίως στην κατάκλιση αλλά 
πλέον και στην ηρεμία συνοδευομένη από ξηρό βήχα. Ελεύθερο ατομικό 
και οικογενειακό αναμνηστικό, καπνίστρια 10p/y. Εμφάνιζε φυσιολογική 
ακρόαση πνευμόνων, ταχύπνοια, και υποξυγοναιμία. Στην ακτινογραφία 
φάνηκαν διόγκωση των πυλών άμφω και πνευμονικές διηθήσεις των κάτω 
πνευμονικών πεδίων. Υποβλήθηκε σε αξονική αγγειογραφία πνευμόνων η 
οποία έδειξε: απουσία πνευμονικής εμβολής, εκτεταμένη λεμφαδενοπάθεια σε 
όλες τις ομάδες άνω και μέσου μεσαυλίου και των πυλών, επίταση διάμεσου 
δικτύου και πολλαπλές μικροδιηθήσεις και οζίδια. Λόγω επιδείνωσης της 
κλινικής εικόνας και σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας αποφασίστηκε 
η καισαρική τομή και γεννήθηκε υγιές αγόρι. Ακολούθησε περαιτέρω διε-
ρεύνηση με: CT εγκεφάλου (παρουσία πολλαπλών μέτα εστιών στο φλοιό 
και παρεγκεφαλιδικά ημισφαίρια) και CT άνω –κάτω κοιλίας (λυτικές εστίες 
στον Ο3, στο αριστερό λαγόνιο και στο δεξιό ισχιακό, πολλαπλές υπόπυκνες 
εστίες ήπατος) 
Μεθοδος: Η βιοψία οστού έδειξε οστική μετάσταση από αδενοκαρκίνωμα 
πνεύμονα χαμηλής διαφοροποίησης 
Αποτελέσματα: Παρηγορική χορήγηση ταξόλης. Απεβίωσε ένα μήνα μετά. 
Συμπεράσματα: Η εκδήλωση καρκίνου στην εγκυμοσύνη είναι σπάνια και 
καρκίνου πνεύμονα σπανιότατη. Η διάγνωση καθυστερεί, αφού τα συμπτώ-
ματα αποδίδονται σ΄ αυτή. 
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20Ο Πανελληνιο Συνεδριο νοΣηματων ΘωρακοΣ

ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΜΑΚΡΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΗ ΠΕΡΙ-
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ Ca ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Χαρίλαος Τσάπας¹, Ιωάννα Κόκκορη², Ελευθερία Κωνσταντίνου³, 
Κυριάκος Κουϊρουξής4, Ιάκωβος Άντζελ5

11η Ειδικεύομενος Πνευμονολογική Ογκολογική Κλινική “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσ-
σαλονίκη, 22η Πνευμονολογική Ογκολογική Κλινική “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλο-
νίκη, 33η Πνευμονολογική Ογκολογική Κλινική “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 
44η Μικροβιολογικό Τμήμα “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 55η Πνεμονολογική 
Ογκολογική Κλινική “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με κακοήθη περικαρδιακή 
συλλογή από Ca πνεύμονα είναι εξαιρετικά χαμηλό και αγγίζει τους 6 μήνες 
σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία. 
Σκοπός: Παρουσίαση ασθενούς με κακοήθη περικαρδιακή συλλογή και 
επιπωματισμό στην αρχική διάγνωση της νόσου που υπερέβει κατά πολύ το 
προσδόκιμο επιβίωσης. 
Υλικό: Ασθενής 68 ετών προσήλθε στην κλινική μας με δύσπνοια σταδιακά 
επιδεινούμενη. Από τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο διεπιστώθη καρδιακός 
επιπωματισμός. Η CT θώρακος έδειχνε νεοεξεργασία στο πρόσθιο τμήμα του 
αριστερού άνω λοβού διαμέτρου ̴ 6.72cm, με τήξη σε επαφή με τον τοιχωματικό 
υπεζωκότα και την σύστοιχη πύλη, εκτεταμένη περικαρδιακή συλλογή και μικρή 
υπεζωκοτική συλλογή άμφω. Στην CT κοιλίας φαινόταν δύο μικρές υπόπυκνες 
εστίες στον δεξιό λοβό του ήπατος.
Μέθοδος: Ο ασθενής υπεβλήθη σε υποξιφοειδική περικαρδιοκέντηση και 
αφαίρεση 950cc αιμοραγικού περικαρδιακού υγρού (Hct ̴ 13%). Η κυτταρολογική 
εξέταση του περικαρδιακού υγρού έδειξε κακοήθη νεοπλασματικά κύτταρα 
μεγαλοκυτταρικού τύπου. Ακολούθησε ενδοπερικαρδιακή έγχυση Cisplatin. 
Αποτέλεσμα: Ο ασθενής εν συνεχεία υπεβλήθη σε συστηματική χημειοθεραπεία 
(5 κύκλους carboplatin - gensitavine και 6 κύκλους carboplatin - pemetrexed), 
ακολούθησε ακτινοθεραπεία πρωτοπαθούς εστίας και μετρονομική χορήγη-
ση vinorelbine. 2,5 έτη μετά τη προσέλευση του στη κλινική μας ο ασθενής 
συνεχίζει την χημειοθεραπεία.
Συμπέρασμα: Ο ασθενής έχει ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης 
των ασθενών με κακοήθη περικαρδιακή συλλογή που σύμφωνα με την διεθνή 
βιβλιογραφία αγγίζει τους 6 μήνες, χάρη στην έγκαιρη αντιμετώπιση του επι-
πωματισμού και τη σωστή επιλογή των θεραπευτικών σχημάτων. 

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ (ΓΛΩΣΣΑ) ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ιωάννα Κόκκορη¹, Χαρίλαος Τσάπας², Δήμητρα Παππά³, Ελευθερία 
Κωνσταντίνου4, Κυριάκος Κουϊρουξής5, Ιάκωβος Άντζελ6

11η Πνευμονολογική Ογκολογική Κλινική, “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 22η 
Πνευμονολογική Ογκολογική Κλινική “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 33η Πα-
θολογοανατομικό Τμήμα “Ιασώ Θεσσαλίας”, Λάρισα, 44η Πνευμονολογική Ογκο-
λογική Κλινική “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 55η Μικροβιολογικού τμήματος 
“Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 66η Πνευμονολιγκή Ογκολογική Κλινική “Α.Ν.Θ. 
Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Οι στοματικές μεταστάσεις στον καρκίνο είναι πολύ σπάνιες, με τον 
καρκίνο του πνεύμονα να αποτελεί την συχνότερη αιτία. 
Σκοπός: Παρουσίαση ασθενούς με μικροκυτταρικό Ca πνεύμονα και μετά-
σταση στη γλώσσα.
Υλικό: Ασθενείς ηλικίας 74 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, προσήλθε 
αιτιώμενος κεφαλαλγία, βήχα ξηρό, δυσκαταποσία, άλγος δεξιού ισχύου. Η CT 
θώρακος αποκάλυψε κατάληψη του μεγαλύτερου μέρους του μεσοθωρακίου 
από χωροκατακτητική εξεργασία από το ύψος των κορυφών του πνεύμονα μέχρι 
τον διχασμό της τραχείας, περιβρογχισμό του αριστερού και δεξιού στελεχιαίου 
κλάδου της πνευμονικής αρτηρίας και της άνω κοίλης φλεβός (σδρ ΑΚΦ). Η CT 
σπλαχνικού κρανίου - τραχήλου έδειξε ασαφή όρια οπίσθιου τμήματος γλώσσας. 
Μέθοδος: Η ιστοπαθολογική έκθεση της βιοψίας βάσεως της γλώσσας αναφέρει, 
νευροενδοκρινικής προέλευσης καρκίνωμα με επιμέρους “μικροκυτταρικού 
τύπου” μορφολογικά χαρακτηριστικά. Λοιπή σταδιοποίηση έδειξε ηπατικές 
και οστικές μεταστάσεις. 
Αποτελέσματα: Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία μεσαυλίου, αναλ-
γητική ακτινοθεραπεία οστικών βλαβών και συστηματική χημειοθεραπεία με 
carboplatine - etoposide - sandostatine LAR. 4 μήνες μετά την προσέλευσή 
του στην κλινική μας συνεχίζει την συστηματική χημειοθεραπεία έχοντας 
παρουσιάση σημαντική βελτίωση (μείωση μεγέθους μάζας μεσοθωρακίου).
Συμπέρασμα: Η εμφάνιση στοματικών μεταστάσεων σε μαλακά μόρια ή και 
οστά της γνάθου είναι εξαιρετικά σπάνια. Η επίπτωσή τους αγγίζει το 1% για 
τα οστά και 0,1% για τα μαλακά μόρια, η δε πρόγνωση των ασθενών φτωχή, 
με τον μέσο όρο επιβίωσης να κυμαίνεται από λίγες εβδομάδες έως 4 μήνες. 
Ο ασθενής μας έχει υπερβεί το αναμενόμενο προσδόκιμο επιβίωσης με καλό 
performance status.

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΜΑΡΤΩΜΑ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Ιωάννης Πανταζόπουλος, Μερόπη Μανταίου, Σπύρος Καραχάλιος, 
Δέσποινα Κουτζόγλου, Μαρία Γεωργοπούλου, Ιωάννης Κοκκόλης, 
Παναγιώτης Ζώης, Φώτης Περλικός, Παναγιώτης Γούλας, Χρήστος 
Μπάγκος, Αθηνά Αγγελίδου, Νικόλαος Βασιλόπουλος 
12η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”, Αθήνα
Εισαγωγή: Το πνευμονικό αμάρτωμα είναι ένας καλοήθης όγκος αποτελούμενος από 
φυσιολογικά συστατικά του πνευμονικού παρεγχύματος τα οποία όμως είναι άμορφα 
οριοθετημένα. Εμφανίζεται σε ποσοστό 0,025% - 0.32% του γενικού πληθυσμού (σε νε-
κροτομικό υλικό) και αποτελεί το 6-8% όλων των καλοηθών μονήρων όζων του πνεύμονα.1 

Σκοπός: Να παρουσιάσουμε τη σπάνια περίπτωση ενδοβρογχικού αμαρτώματος.
Υλικό: Άντρας ηλικίας 47 ετών, καπνιστής ≈ 100 πακέτα/έτη προσήλθε στο Τμήμα μας 
με συμπτωματολογία λοίμωξης αναπνευστικού και εικόνα ατελεκτασίας του κορυφαίου 
και οπίσθιου τμήματος του δεξιού άνω πνευμονικού λοβού στην ακτινογραφία θώρακα.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε απεικονιστικός έλεγχος με CT θώρακα. Ακολούθησε CT 
εγκεφάλου και άνω κοιλίας ενώ στη συνέχεια ο ασθενής υποβλήθηκε σε βρογχοσκόπηση. 
Ελήφθησαν βιοψίες και τελικά έγινε χειρουργική εξαίρεση. 
Αποτελέσματα: Η CT θώρακα ανέδειξε άτυπη αλλοίωση με κατά τόπους αεροβρογχό-
γραμμα περιφερικά και συνύπαρξη συμπαγών στοιχείων κεντρικότερα. Ανευρέθηκαν 
επίσης παθολογικά διογκωμένοι λεμφαδένες προτροπιδικά και οριακά διογκωμένοι 
λεμφαδένες στη ΔΕ πύλη. CT εγκεφάλου: χωρίς παθολογικά ευρήματα. CT άνω κοιλίας: 
μικρό τριχοειδικό αιμαγγείωμα στο ήπαρ. Από τη βρογχοσκόπηση ανευρέθηκε απόφραξη 
στο στόμιο του κορυφαίου και οπίσθιου δεξιού άνω λοβού από μεγάλη ανθοκραμβοειδή 
μάζα (εικόνα). Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε αλλοίωση τύπου αμαρτώματος. Ακολούθησε 
δεξιά θωρακοτομή – βρογχοτομή και αφαίρεση του ενδοβρογχικού μορφώματος. Ταχεία 
βιοψία επιβεβαίωσε τη διάγνωση. 
Συμπεράσματα: Τα πνευμονικά αμαρτώματα εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια 
του πνευμονικού παρεγχύματος ενώ σπανιότερα σε ποσοστό 1-19,5% μπορεί να είναι 
ενδοβρογχικά. Σε αντίθεση με αυτά που εμφανίζονται στην περιφέρεια και είναι συνήθως 
ασυμπτωματικά τα ενδοβρογχικά προκαλούν αποφρακτικά φαινόμενα και μπορεί να 
εκδηλωθούν με σημεία και συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού. 
Βιβλιογραφία: 
Cosío BG, et al. Endobronchial hamartoma. Chest. 2002;122(1):202-5

ΣΚΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ-ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΡΑΝΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ
Μιχαήλ Βολονάκης1, Σοφία Τάση1, Μαρία Σαλομίδου1, Μαρία Δημάδη1, 
Γιώργος Τάγαρης2, Νικόλαος Πουλάκης1

11η Πνευμονολογική Κλινική ΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”,Αθήνα, 2Νευρολογικό Τμήμα 
Γ.Ν.Α “ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”, Αθήνα

Εισαγωγή:Οι νεοπλασματικές διεργασίες αποτελούν σημαντική αιτία πρόκλησης 
πολλαπλής κρανιακής νευροπάθειας, ιδιαίτερα όταν εκδηλώνονται σε υποξεία 
μορφή. 
Σκοπός:Παρουσίαση περιστατικού καρκινωματώδους μηνιγγίτιδας σε έδαφος 
αδενοκαρκινώματος πνεύμονα.
Υλικό και Μέθοδος: Άνδρας 75 ετών, μη καπνιστής, παρουσίασε προοδευτικά 
επιδεινούμενη ζάλη και αστάθεια από 4μήνου, διαταραχή ακοής, κατάποσης και 
όρασης διαδοχικά από 2μήνου, με συνοδό αδυναμία, καταβολή και απώλεια 10 κιλών.
Ατομικό Αναμνηστικό: Αρτηριακή Υπέρταση, Υπερχοληστεριναιμία
Ακτινογραφία Θώρακος: Ανομοιογενής σκίαση με ακτινωτές προσεκβολές δεξιού 
κάτω λοβού
Αξονική Τομογραφία Θώρακος:ιστός πυκνότητας μαλακών μορίων διαμέτρου 
3 εκ στον δεξιό κάτω λοβό, με ακτινωτές προσεκβολές στον πλάγιο υπεζωκότα.
Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου:Φλοιώδης και παρεγκεφαλιδική ατροφία, 
κατάληψη δεξιών μαστοειδών κυψελών, χωρίς εστία παθολογικής έντασης μα-
γνητικού σήματος, χωρίς παθολογική πρόσληψη σκιαγραφικού
Ο ασθενής υπεβλήθη σε FNB της αλλοίωσης στο δεξιό πνεύμονα: Η ιστολογική 
εξέταση συνηγορεί υπέρ αδενοκαρκινώματος χαμηλής διαφοροποίησης (TTF-1 
+, CK7+, CK5/6 -, P63+ σε λίγα κύτταρα, CD56 -).
Παρουσίασε επεισόδιο απώλειας συνείδησης (πιθανή επιληπτική κρίση). Νευρολο-
γική εκτίμηση: εικόνα συμβατή με μηνιγγίτιδα βάσης κρανίου, ΗΕΓ μη διαγνωστικό.
Υπεβλήθη σε ΟΝΠ: 52 κύτταρα, 85% πολυμορφοπύρηνα, Λεμφοκύτταρα 15%, 
γλυκόζη: 20mg/dl, LDH: 45 IU/lπρωτεΐνες: 94 mg/dl.Κυτταρολογική εξέταση ΕΝΥ: 
Θετική για κακοήθεια, λίγα στοιχεία υπέρ μεταστατικού καρκινώματος (πιθανότερο 
αδενοκαρκινώματος).
Αποτέλεσμα: Καρκινωματώδης μηνιγγίτιδα από πρωτοπαθές αδενοκαρκίνωμα 
πνεύμονα
Συμπεράσματα: Η καρκινωματώδης μηνιγγίτιδα διαγιγνώσκεται ως και στο 15% 
των ασθενών με συστηματικά καρκινώματα, ενώ μπορεί να αποτελεί την πρώτη 
εκδήλωση στο 5 ως 10% των ασθενών. Αν και ο μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 
επεκτείνεται συχνότερα προς τις μήνιγγες, εντούτοις και το αδενοκαρκίνωμα του 
πνεύμονα προκαλεί καρκινωματώδη μηνιγγίτιδα.
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24 - 27 νοεμβριου 2011

ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Μαρία Γεωργοπούλου1, Απόστολος Σιούτας2, Αλέξανδρος Καββαδίας3, Πα-
ναγιώτης Ζώης1, Ιωάννης Πανταζόπουλος1, Φώτης Περλικός1

112η Πνευμονολογική Κλινική, ΠΓΝΝΘΑ “Σωτηρία”, Αθήνα, 28η Πνευμονολογι-
κή Κλινική, ΠΓΝΝΘΑ “Σωτηρία”, Αθήνα, 3. 4η Πνευμονολογική Κλινική, ΠΓΝΝΘΑ 
“Σωτηρία”, Αθήνα

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει ένας από τους πιο συχνούς και 
κακοηθέστερους καρκίνους. Η πλειοψηφία των περιστατικών διαγιγνώσκονται 
αφού ο πρωτοπαθής όγκος έχει δώσει απομακρυσμένη μετάσταση. 
Σκοπός: Προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε τους τύπους των κυκλοφορούντων 
μεταστατικών καρκινικών κυττάρων στην αιματική κυκλοφορία.
Υλικό: Πραγματοποιήσαμε ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας για 
άρθρα δημοσιευμένα μέχρι και το 2011, για να εντοπίσουμε άρθρα σχετιζόμενα 
με τους μοριακούς μηχανισμούς μετάστασης στον καρκίνο του πνεύμονα, και 
ειδικότερα για τον τύπο και τον ρόλο των κυκλοφορούντων στην αιματική 
κυκλοφορία μεταστατικών κυττάρων. 
Αποτελέσματα: Δύο τύποι μεταστατικών καρκινικών κυττάρων ανευρίσκονται 
στην κυκλοφορία: 1. τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα (circulating tumor 
cells, CTCs), τα οποία εντοπίζονται στο περιφερικό αίμα και 2. τα διασπασμένα 
καρκινικά κύτταρα (disseminated tumor cells, DTCs), που συσσωρεύονται στον 
μυελό των οστών. Σημαντικοί αριθμοί τους ανευρίσκονται συχνά σε ασθενείς 
που έχει αφαιρεθεί ο πρωτοπαθής όγκος. Τα διασπασμένα καρκινικά κύτταρα 
DTCs δεν σχετίζονται μόνο με μεταστάσεις στα οστά αλλά και σε απομακρυ-
σμένα όργανα από τον πνεύμονα, όπως το ήπαρ ή ο εγκέφαλος. Τα DTCs 
δημιουργούνται νωρίς στην ανάπτυξη του καρκίνου, και αναπτύσσονται στο 
περιβάλλον του μυελού των οστών, συσσωρεύοντας επιπλέον μεταλλάξεις. 
H προγνωστική αξία της ανίχνευσης κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων 
στο περιφερικό αίμα έχει καταδειχθεί σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του 
μαστού. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι σε στάδιο IV του μη-μικροκυτταρικού 
καρκίνου πνεύμονα, ο αριθμός των CTCs αποτελεί σημαντικό προγνωστικό 
δείκτη επιβίωσης.
Συμπεράσματα: Η ανίχνευση κυκλοφορούντων στην αιματική κυκλοφορία 
μεταστατικών κυττάρων έχει προγνωστική αξία στο στάδιο IV του καρκίνου του 
πνεύμονα, και ενδεχομένως θα μπορούσε να αποτελέσει κριτήριο περαιτέρω 
θεραπευτικών επιλογών.

ΑΜΑΡΤΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ. ΠΕ-
ΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΙ-
ΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αλέξανδρος Καλκάνης, Ελένη Σταγάκη, Ναπολέων Καραγιαννίδης, Βλάσσιος 
Πολυχρονόπουλος 
Γ΄ Πνευμονολογική Κλινική, ΓΠΝΑ “Σισμανόγλειο”, Αθήνα 

Παρουσιάζεται το περιστατικό ασθενούς 67 ετών, πρώην καπνιστή, με 
ελεύθερο ιστορικό, ο οποίος την τελευταία πενταετία εμφανίζει συχνά 
επεισόδια wheezing και λοιμώξεων του αναπνευστικού με μεγάλη δυσκολία 
απόχρεμψης, που αντιμετωπίζονται με βρογχοδιασταλτικά. Προσέρχεται 
με εισπνευστικό συριγμό και αποφρακτικού τύπου εισπνευστική καμπύλη 
ροής-όγκου στη σπιρομέτρηση.
3D-CT: σφαιρικό μόρφωμα στο ανώτατο τμήμα της τραχείας, 2 εκ από τη 
γλωττίδα, διαμέτρου 17,9 mm που παρουσιάζει πυκνότητα λίπους και δεν 
προσλαμβάνει σκιαγραφικό. Βρογχοσκοπικά ευρήματα: μισχωτό μόρφωμα με 
ομαλή παρυφή που προκαλει στένωση της τραχείας 70-80%, χωρίς διήθηση 
του βλεννογόνου. Αφαίρεση με καθετήρα δίκην στεφάνης και ηλεκτροκαυ-
τηρίαση στο μισχωτό τμήμα της. Βιόψία: αμάρτωμα. Η καμπύλη ροής όγκου 
μετά ήταν φυσιολογική. 
Τα αμαρτώματα είανι πρωτοπαθείς, καλοήθεις όγκοι που θεωρείται ότι 
προέρχονται από κύτταρα συνδετικού ιστού στο εσωτερικό του βρογχικού 
τοιχώματος και δεν υπάρχουν ιστολογικές διαφορές ανάμεσα στα ενδοβρογ-
χικά και ενδοπνευμονικά αμαρτώματα. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν 
λιγότερες από 10 αναφορές για μονήρη,ενδοτραχειακά αμαρτώματα. Στην 
συντριπτική πλειοψηφία τους εκφύονται από το κατώτερο τριτημόριο της 
τραχείας και αποφράσσουν έναν από τους κύριους βρόγχους. Στο παρόν 
περιστατικό παρουσιάζεται ένας σπάνιος καλοήθης όγκος σε μία εξαιρετικά 
ασυνήθη εντόπιση. Η εκτομή αποτελεί την θεραπευτική επιλογή.

ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΕΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΕΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑ-
ΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ιάκωβος Άντζελ¹, Ελευθερία Κωνσταντίνου², Χαρίλαος Τσάπας³, Ιωάννα 
Κόκκορη4, Κυριάκος Κουϊρουξής5, Χρήστος Αστερίου6, Αθανάσιος 
Κλέωντας7

11η Πνευμονολογική Ογκολογική Κλινική “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 22η 
Πνευμονολογική Ογκολογική Κλινική “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 33η Πνευ-
μονολογική Ογκολογική Κλινική “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 44η Πνευμο-
νολογική Ογκολογική Κλινική “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 55η Μικροβιο-
λογικό Τμήμα “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 66η Θωρακοχειρουργική Κλινι-
κή “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 77η Θωρακοχειρουργική Κλινική “Α.Ν.Θ. 
Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Οι μασχαλιαίες λεμφαδενικές μεταστάσεις στον καρκίνο του πνεύμονα 
είναι σπάνιες. Η συχνότητα εμφάνισης τους στην πρώτη διάγνωση υπολογίζεται 
στο 0,75% ενώ η λεμφαδενική μετάσταση μεσοθωρακίου σ’ αυτούς τους ασθενείς 
είναι σχεδόν ο κανόνας. Οι μεταστάσεις αυτές (μασχαλιαίες) κατηγοριοποιούνται 
ως απομακρυσμένες. 
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού που ανήκει σ’ αυτήν την σπάνια ομάδα ασθενών 
με αμφοτερόπλευρες μασχαλιαίες μεταστάσεις. 
Υλικό: Ασθενείς 64 ετών, καπνιστής, με βάργχος φωνής, πληκτροδακτυλία, προσέρχεται 
στην κλινική μας λόγω τραχυλικής διόγκωσης δεξιά, διόγκωσης αριστερά μασχαλιαία 
και ανεύρεσης εξεργασίας πνεύμονα. 
Μέθοδος: Στη CT θώρακος αποκαλύπτεται ευμεγέθης νέοεξεργασία δεξιού κάτω λοβού 
50 x 44cm, διόγκωση λεμφαδένων δεξιά 47 x 38mm ώς και παρατραχειακά αριστερά, 
πολλαπλή διογκωμένη μασχαλιαίοι λεμφαδένες άμφω. Λοιπή σταδιοποίηση κ.φ. Η 
βιοψία μορφώματος φωνητικής χορδής αναφέρει μυρμηκιώδες Ca από πλακώδες 
επιθήλιο. Η βιοψία μασχαλιαίου λεμφαδένα αναφέρει μεταστατικό Ca εκ πλακώδους 
επιθηλίου. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία αριστερού μασχαλιαίου λεμφα-
δενικού block και 8 κύκλους χημιοθεραπείας με carboplatin - paclitaxel και 3 κύκλους 
με carboplatin - vinolerbine. Ακολούθησε ακτινοθεραπεία δεξιού μασχαλιαίου block 
και συμπληρωματική ακτινοθεραπεία αριστερού μασχαλιαίου block. 
Αποτέλεσμα: 14 μήνες μετά την προσέλευσή του ο ασθενής απεβίωσε λόγω ανα-
πνευστικής ανεπάρκειας.
Συμπέρασμα: Η αμφοτερόπλευρες μασχαλιαίες λεμφαδενικές εντοπίσεις σε ασθενείς 
με Ca πνεύμονα πέρα από τη σπανιότητα τους έχουν πολύ χαμηλό προσδόκιμο επιβί-
ωσης που κυμαίνεται στους 7 μήνες περίπου. Ο ασθενής μας ακολουθώντας σωστές 
θεραπευτικές μεθόδους ξεπέρασε το προσδόκιμο επιβίωσης κατά πολύ (διπλάσιο). 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΩ-
ΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
Ελευθερία Κωνσταντίνου¹, Χαρίλαος Τσάπας², Ιωάννα Κόκκορη³, 
Κυριάκος Κουϊρουξής4, Ιάκωβος Άντζελ5

11η Πνευμονολογική Ογκολογική Κλινική “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 22η 
Πνευμονολογική Ογκολογική Κλινική “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 33η Πνευ-
μονολογική Κλινική Ογκολογική “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 44η Μικροβι-
ολογικό Τμήμα “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη, 55η Πνευμονολογική Ογκολο-
γική Κλινική “Α.Ν.Θ. Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η ενδομυελική μεταστατική όγκοι του νωτιαίου μυελού είναι 
εξαιρετικά σπάνιοι αποτελώντας το 1-3% του συνόλου των ενδομυελικών 
όγκων. Στο 90% των περιπτώσεων εμφανίζονται ώς μονήρης μετάσταση 
ενώ συνήθως συνυπάρχουν με εγκεφαλικές μεταστάσεις ή λεπτομηνιγγική 
νεοπλασματική διήθηση.
Σκοπός: Παρουσίαση κλινικών και απεικονιστικών ευρημάτων ασθενούς με 
καρκίνο του πνεύμονα και τη σπάνια συνύπαρξη ενδομυελικών μεταστάσεων 
νωτιαίου μυελού (ΕΜΝΜ).
Υλικό: Ασθενής 66 ετών με μικροκυτταρικό Ca πνεύμονα που έχει υποβληθεί 
σε ακτινοθεραπεία μεσοθωρακίου και 6 σχήματα πλατίνας - ταξάνης προ-
σέρχεται στην κλινική μας με έκπτωση αισθητικής και κινητικής λειτουργίας 
κάτω άκρων απο μηνός. 
Μέθοδος: Ο απεικονιστικός έλεγχος αποκάλυψε στην CT θώρακος βρογχοπνευ-
μονικές διηθήσεις και στους δύο πνεύμονες. Συμπαγής βλάβη παρατραχειακά 
δεξιά επιδεινωμένη σε σχέση με προηγούμενη CT. MRI: εντός του μυελικού κώνου 
στο ύψος του Ο1, ατρακτοειδής εξεργασία που διογκώνει τον μυελικό κώνο 
και εκτείνεται σε μήκος 2,7cm (ενδομυελική δευτεροπαθείς εστία) παρουσία 
ενδομυελικού οιδήματος. Λοιπός έλεγχος κ.φ. 
Αποτέλεσμα: Ο ασθενής ολοκλήρωσε ακτινοθεραπεία ΟΜΣΣ τον τελευταίο μήνα 
επί εδάφους εγκατεστημένης παραπληγίας και επίκειται έναρξη χημειοθεραπείας.
Συμπέρασμα: Οι ΕΜΝΜ αποτελούν τον σπανιότερο τύπο συμμετοχής του 
ΚΝΣ σε συστηματικά νεοπλάσματα. Στο 50% των περιπτώσεων η πρωτοπαθής 
νόσος είναι καρκίνος πνεύμονα. 1/3 των ασθενών έχουν συνοδές εγκεφαλικές 
μεταστάσεις και 25% παρουσιάζουν μηνιγγική καρκινομάτωση. Η παρουσία 
ΕΜΝΜ επιδεινώνει την πρόγνωση των ασθενών περιορίζοντας την επιβίωση 
στους 3 μήνες περίπου. 
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ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΝΑ ΜΙΜΗΘΕΙ ΤΗ ΔΙ-
ΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ; 
Γεώργιος Διονέλλης, Γεωργία Χαρδαβέλλα, Νικόλαος Κουλούρης
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Αναπνευστικού, Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολο-
γική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτηρία” 

Εισαγωγή: Το αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα έχει ιδιαίτερα επιδημιολογικά, 
κλινικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά. 
Σκοπός: Η παρουσίαση κλινικής περίπτωσης αδενοκαρκινώματος πνεύμονα 
που μιμείτο διάμεση πνευμονοπάθεια. 
Υλικό και μέθοδος: Αναδρομική μελέτη ιατρικού φακέλου ασθενούς και 
διεξοδική διερεύνηση της πορείας νόσου, των κλινικοεργαστηριακών και 
απεικονιστικών εξετάσεων και της έκβασης. 
Αποτελέσματα: Ελληνίδα ασθενής 64 ετών, μη καπνίστρια, με ελεύθερο ατομικό 
αναμνηστικό, εμφάνισε επίμονο παραγωγικο βήχα με βλεννώδη απόχρεμψη και 
δύσπνοια ηρεμίας μα σταδιακή επιδείνωση επί δίμηνο. Κατά την εισαγωγή στο 
νοσοκομείο, η ασθενής ήταν δυσπνοϊκή, ταχυπνοϊκή (24 αναπνοές/min) και με 
110 σφύξεις/min. Ο κορεσμός του Ο2 ήταν 90% (μίγμα 21%). Η κλινική εξέταση 
κατέδειξε λεπτούς εισπνευστικούς μη μουσικούς ρόγχους δεξιάς πνευμονικής 
βάσης χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα. Η ακτινογραφία θώρακος έδειξε 
πνευμονικά διηθήματα στο δεξιό μέσο και κάτω πνευμονικό πεδίο και μείωση 
όγκου δεξιού πνεύμονα. Η HRCT έδειξε ατελεκτασία δεξιού μέσου και κάτω 
λοβού, συρρέοντα κυστικά και οζώδη στοιχεία άμφω, υπεζωκοτική συλλογή 
δεξιά. Οι γενικές αιματολογικές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές. Τα αντιπυρηνικά 
αντισώματα (ANA), ο ρευματοειδής παράγοντας (RF), τα ENA και anti SSA Ro 
ήταν θετικά. Οι καλλιέργειες πτυέλων για Μ.Φυματίωσης και τα δείγματα για 
Gram χρώση ήταν φυσιολογικά. Η διαβρογχική βιοψία έθεσε τη διάγνωση 
κυψελιδίτιδας και πνευμονικής ίνωσης. Η ασθενής έλαβε κορτικοστεροειδή 
και βρογχοδιασταλτικά χωρίς σημαντική κλινική βελτίωση μετά από 3 μήνες. 
Υπεβλήθη σε ανοιχτή βιοψία πνεύμονα και η παθολογοανατομική εξέταση 
κατέδειξε καλά διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα. 
Συμπεράσματα: Το αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα πρέπει να περιλαμβάνεται 
στη διαφορική διάγνωση των ασθενών με ακτινολογική και ιστολογική εικόνα 
διάμεσης πνευμονοπάθειας ιδίως όταν δεν ανταποκρίνονται σε κορτικοστερο-
ειδή και βρογχοδιασταλτικά. Η παρουσία φλεγμονής και ίνωσης δεν αποκλείει 
τη διάγνωση του πνευμονικού αδενοκαρκινώματος.

ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Φίλιππος Εμμανουήλ1, Απόστολος Τραυλός 1, Κωνσταντίνα Φραγκιά-
Τσίβου4, Αθηνά Αγγελίδου2, Δέσποινα Κουτζόγλου2, Λουκάς Θάνος3, Νίκος 
Κουλούρης1, Μάνος Αλχανάτης1 Πέτρος Mπακάκος1

Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΝΝΘΑ “Σω-
τηρία”, 12η Πνευμονολογική Κλινική ΝΝΘΑ “Σωτηρία”, Ακτινολογικό εργαστήριο 
ΝΝΘΑ “Σωτηρία”, Παθολογοανατομικό εργαστήριο HBD HistoBio Diagnosis

Εισαγωγή: Το αρθρικό σάρκωμα είναι μεσεγχυματικής προέλευσης νεόπλασμα 
που αποτελεί το 8-10% των σαρκωμάτων μαλακών μορίων. Εμφανίζεται συχνό-
τερα σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Συχνότερες εντοπίσεις είναι τα άνω και 
κάτω άκρα, ιδίως κοντά στις μεγάλες αρθρώσεις. Εντόπιση στον πνεύμονα ή στον 
υπεζωκότα είναι σπάνιες (0,5% των πνευμονικών νεοπλασμάτων).
Σκοπός: Παρουσίαση κλινικού περιστατικού ενδοθωρακικού αρθρικού σαρ-
κώματος. 
Υλικό και Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη φακέλου ασθενούς με διερεύνηση 
κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων, παθολογοανατομικής 
και ανοσοιστοχημικής μελέτης καθώς και έκβαση.
Αποτελέσματα: Ασθενής 74 ετών, νοσηλεύτηκε λόγω παραγωγικού βήχα και 
σκίασης δεξιού κάτω πνευμονικού πεδίου. Η CT θώρακος ανέδειξε χωροκατακτη-
τική εξεργασία δεξιού κάτω λοβού παρασπονδυλικά με διήθηση κατά συνέχεια 
ιστού του 9ο θωρακικού σπονδύλου, ενδοαυλική επέκταση με πίεση του νωτιαίου 
μυελού, λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου και οστεολυτικές αλλοιώσεις 6ου και 7ου 

θωρακικού σπονδύλου. Πραγματοποιήθηκε βιοψία της βλάβης δια βελόνης (FNΒ) 
η οποία ανέδειξε τμήματα κακόηθους νεοπλάσματος με συρρέουσες νεκρώσεις, 
επιθηλιοειδόμορφα και ατρακτόμορφα κύτταρα με έντονη πυρηνική ατυπία και 
παρουσία γιγάντιων και πολυπύρηνων μορφών. Ο ανοσοιστοχημικός έλεγχος έδειξε 
ΑΕ1/ΑΕ3 (+), CΚ7 (+), Bcl2 (+), ενώ ΤΤF1 (-), Calretinin (-), ευρήματα συμβατά με 
αρθρικό σάρκωμα. Η κλινική εικόνα επιδεινώθηκε ραγδαία, με εμφάνιση σοβαρής 
αναπνευστικής ανεπάρκειας, λευκοκυττάρωσης (WBC 142,400 με τύπο 98% πολυ-
μορφοπύρηνα) η οποία κατέληξε σε θάνατο εντός 10 ημερών μετά τη διάγνωση. 
Συμπεράσματα: Η πρόγνωση των ασθενών με θωρακική εντόπιση αρθρικού 
σαρκώματος είναι πτωχή, με συνολική 5ετή επιβίωση < 50%.Προβλεπτικοί πα-
ράγοντες κακής πρόγνωσης αποτελούν: το μέγεθος του όγκου (>5 cm), ανδρικό 
φύλο, ηλικία >20 έτη, μεγάλο ποσοστό νέκρωσης όγκου, αυξημένος αριθμός 
μιτώσεων, όλοι παρόντες στο περιστατικό μας. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ:ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Δέσποινα Κουτζόγλου1, Μαρία Γεωργοπούλου1, Χαρίκλεια Ρουμελιώτη2

1Β΄Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Σωτηρία-Αθήνα, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα 
Γ.Ν.ΚΑΤ-Αθήνα 

Εισαγωγή: Το κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα είναι ένας επιθετικός 
καρκίνος με κακή πρόγνωση που βιβλιογραφικά αναφέρεται να παρουσιάζεται 
σε ασθενείς αντρικού φύλλο με μέση ηλικία 50-75 έτη και σχετίζεται με την 
έκθεση σε ίνες αμιάντου και με τον SV-Simion virus. 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος 
περιστατικού με μεσοθηλίωμα σε άρρεν ασθενή, χωρίς γνωστή έκθεση σε 
αμίαντο, που αν και οι προγνωστικοί παράγοντες (ηλικία και εργαστηριακοί 
δείκτες) και το πολυπαραγοντικό θεραπευτικό σχήμα που ακολουθήθηκε 
ήταν το ενδεικνυόμενο, δεν είχε καλή πρόγνωση.
Υλικό: Ασθενής 35 ετών που από το 2008 είχε διαγνωστεί με δεξιό επιμένον 
υδροπνευμοθώρακα στη αξονική θώρακος και παρέμενε ασυμπτωματικός, 
νοσηλεύτηκε στην κλινική με παραμελημένο πνευμοθώρακα, εμπύρετο και 
εμπύημα το 2010. Μετά την πραγματοποίηση βιοψίας και παθολογοανα-
τομικής εξέτασης, ο ασθενής διαγνώστηκε με επιθηλιοειδή μεσοθηλίωμα 
δεξιού υπεζωκότα και υποβλήθηκε στην ενδεικνυόμενη θωρακοτομή 
δεξιά και αποφλοίωση με εξαίρεση αερωδών κύστεων δεξιού άνω λοβού. 
Διεγχειρητικά ανευρέθηκαν πάχυνση σπλαγχικού υπεζωκότα, συμφύσεις 
δεξιού άνω λοβού με το θωρακικό τοίχωμα, μικρή ποσότητα πλευριτικού 
υγρού, πολλαπλά μικροοζίδια πνευμονολογικού παρεγχύματος διάσπαρτα 
σε όλους τους λοβούς. Μεγάλη ποσότητα περικαρδιακού υγρού παροχετεύ-
τηκε και πάρθηκε βιοψία. Ο ασθενής ακολούθησε κύκλο χημειοθεραπείας 
ενώ ο εργαστηριακός έλεγχος δεν ανέδειξε δευτεροπαθείς εντοπίσεις ή 
λεμφαδενικές διογκώσεις.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής 4 μήνες μετά την χειρουργική επέμβαση απεβίωσε.
Συμπεράσματα: Χρειάζονται περισσότερες μελέτες με νέες θεραπείες για 
να μπορέσει να αντιμετωπιστεί και να αυξηθούν τα χαμηλά ποσοστά επιβί-
ωσης(μέση επιβίωση 4-14 μήνες) του μεσοθηλιώματος. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ:ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ
Μαρία Γεωργοπούλου1, Δέσποινα Κουτζόγλου1, Χαρίκλεια Ρουμελιώτη2

112η Β’ Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.ΣΩΤΗΡΙΑ-Αθήνα, 2Αναισθησιολογικό Τμήμα 
Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ-Αθήνα

Εισαγωγή:Ο καλώς διαφοροποιημένος καρκίνος αποτελεί τον συχνότερο 
καρκίνο θυρεοειδούς σε ποσοστό 70-80% που μεθίσταται αιματογενώς με 
απομακρυσμένες μεταστάσεις αλλά και λεμφικές σε ποσοστό 5-10%.
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού με διαγνωσμένες μεταστατικές αλλοι-
ώσεις στον πνεύμονα και το ήπαρ που παρέμειναν αναλλοίωτες τα τελευταία 
5 χρόνια κατά από χειρουργική αφαίρεση θηλώδη καρκίνου θυρεοειδούς. 
Υλικό: Ασθενής θήλυ,40 ετών νοσηλεύτηκε στην κλινική μετά από επεισόδιο 
οξείας δύσπνοιας και εμπύρετο. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε θετικό 
επίχρισμα για H1N1 και έλαβε την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Από το 
λοιπό ιστορικό η ασθενής ανέφερε χειρουργηθέν καρκίνο θυρεοειδούς από 
το 1998 με μεταστατικές αλλοιώσεις στον πνεύμονα και το ήπαρ από το 2006. 
Η ασθενής ακολουθούσε τακτική ιατρική παρακολούθηση και εργαστηριακό 
έλεγχο. Από τον απεικονιστικό έλεγχο-αξονική τομογραφία θώρακος-μεσο-
θωρακίου-που πραγματοποιήθηκε παρατηρήθηκαν πολλαπλές αλλοιώσεις 
στο πνευμονικό παρέγχυμα αμφωτερόπλευρα και πολλαπλοί διογκωμένοι 
λεμφαδένες στις πνευμονικές πύλες. Από τον αξονική τομογραφία κοιλίας 
παρατηρήθηκαν πολλαπλές αλλοιώσεις ασαφών ορίων στο ήπαρ. Συγκριτικά 
οι βλάβες και στον πνεύμονα και στο ήπαρ παρέμειναν αναλλοίωτες κατά 
τους τελευταίους εργαστηριακούς ελέγχους. Από τον λοιπό εργαστηριακό 
έλεγχο η ασθενής παρουσίασε λεμφοκυττάρωση (μέση τιμή 15.6 Χ103, με 
πολυμορφοπυρηνικό τύπο).Επίσης υπήρχε ήπια διαταραχή στον ηπατικό 
βιοχημικό έλεγχο ενώ η ειδική νευρωνική ενολάση(NSE) και ο δείκτης CA 
19.9 ήταν αυξημένοι με τιμές 13.7(φυσιολογική τιμή 0-12,5 μg/L) και 65.97 
U/ml (φυσιολογική τιμή 0-37) αντίστοιχα. 
Αποτέλεσμα: Η ασθενής έλαβε εξιτήριο μετά τη νοσηλεία της.
Συμπέρασμα:Ο ιστολογικός τύπος των καρκινωμάτων του θυρεοειδούς δεν 
επηρεάζει την πρόγνωση. 
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ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ Χ ΚΑΙ ΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
Σοφία Καλαμπόκα, Παρασκευή Κάβουρα, Δήμητρα Αμαξηλάτη, Δανάη 
Ελευθερίου, Μαρία Μπίρμπα, Φρειδερίκος Βλαστός
2η Πνευμονολογική Κλινική ΝΝΘΑ “H Σωτηρία” Αθήνα

Εισαγωγή: Ο όρος ιστιοκυττάρωση περιγράφει σειρά υπερπλαστικών και 
διηθητικών νοσημάτων από ιστιοκύτταρα (μακροφάγα και δενδριτικά κύτ-
ταρα). Η πνευμονική ιστιοκυττάρωση κυττάρων Langerhans αποτελεί μια 
σπάνια διαταραχή, η οποία εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε καπνιστές 
με προσβολή του πνεύμονα είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με άλλα 
όργανα και ιστούς.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 19 ετών, καπνιστής, προσέρχεται 
λόγω υποτροπιάζοντος πνευμοθώρακα αριστερά. Ο ασθενής υπεβλήθη σε 
αριστερή θωρακοτομή και εξαίρεση αερωδών κύστεων, ενώ ελήφθη υλικό 
για ιστολογική εξέταση, η οποία έθεσε τη διάγνωση του ηωσινοφιλικού 
κοκκιώματος. Εκτός από τη διακοπή του καπνίσματος δε συστήθηκε άλλη 
θεραπεία και ο ασθενής παρουσίασε βελτίωση της ακτινολογικής του εικό-
νας και της αναπνευστικής του λειτουργίας. Στη συνέχεια λόγω εμφάνισης 
πολυουρίας και πολυδυψίας υπεβλήθη σε MRI εγκεφάλου, η οποία ανέδειξε 
κεντρικής αιτιολογίας άποιο διαβήτη.
Συζήτηση: Η νόσος προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα και η μεγαλύτερη 
επίπτωση παρουσιάζεται σε ηλικία 20-40 ετών. Αρχόμενη νόσος μπορεί να 
είναι ασυμπτωματική και να αποκαλύπτεται τυχαία σε ακτινογραφία θώρα-
κος. Πνευμοθώρακας επιπλέκει την πορεία στο 10% των ασθενών. Σοβαρή 
εκδήλωση αποτελεί ο άποιος διαβήτης, ο οποίος απαντά σε ποσοστό 10% 
των ασθενών και ιδιαιτέρως σε νέα άτομα. Η εμφάνισή του αποτελεί δυσμενή 
προγνωστικό δείκτη της νόσου, η οποία εξελίσσεται συχνά σε ινοκυστική 
νόσο των πνευμόνων και οδηγεί σε υποτροπιάζοντες πνευμοθώρακες και 
αναπνευστική ανεπάρκεια. Η θεραπεία της νόσου έγκειται στη διακοπή του 
καπνίσματος, ενώ η θεραπεία με κορτικοειδή δικαιολογείται σε συμπτωματική 
και προοδευτική νόσο.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΛΟΓΩ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΚΥΗΣΗ
Σταύρος Βογιατζής1, Χριστίνα Τρακατέλη2, Γρηγόριος Γκριμπίζης3, 
Άννα Γαβριηλίδου1, Βασίλειος Τσαούσης1, Κλειώ Ελευθερίου1, Μαριάννα 
Κάκουρα1

Πνευμονολογικό Τμήμα, Γ΄Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ά  Μαιευτική-Γυναικολογι-
κή Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Οι φυσιολογικές προσαρμογές του αναπνευστικού και ανοσιακού 
συστήματος στην κύηση αυξάνουν την ευπάθεια στις πνευμονικές λοιμώξεις 
και επιδρούν στην κλινική τους πορεία. 
Σκοπός:Η περιγραφή της διάγνωσης και αντιμετώπισης σπάνιου περιστατικού 
αναπνευστικής ανεπάρκειας λόγω μεταλοιμώδους βρογχιολίτιδας σε κύηση 
Υλικό: Έγκυος 33 εβδομάδων, 33 ετών, καπνίστρια πριν την κύηση, διακο-
μίστηκε στο Τμήμα Επειγόντων από επαρχιακό Νοσοκομείο. Είχε προηγηθεί 
πυρετός έως 38.70C με ρίγος επί 4 ημέρες. Απυρέτησε χωρίς αντιβίωση, αλλά 
στη συνέχεια εμφάνισε βήχα με προοδευτική δύσπνοια και έτσι εισήχθη σε 
επαρχιακό Νοσοκομείο, όπου παρέμεινε απύρετη με κλινικά ευρήματα πύκνω-
σης στην αριστερή βάση, ήπια ταχύπνοια και αναπνευστική ανεπάρκεια (SpO2 
85% με Venturi 35%), όπου νοσηλεύτηκε επί 10 ημέρες πριν τη διακομιδή της. 
Σ΄ εμάς ανατάχθηκε η υποξυγοναιμία με μάσκα επανεισπνοής, δόθηκε αντιβίωση 
με αζιθρομυκίνη και αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό. Ο εργαστηριακός έλεγχος 
έδειξε ήπια λευκοκυττάρωση, CRP 6,26 mg% και πρόσφατη ή αποδραμούσα 
λοίμωξη από Μυκόπλασμα πνευμονίας. Το κύημα ελέγχονταν καθημερινά και 
χορηγήθηκε βηταμεθαζόνη για την επίσπευση της ωρίμανσης των πνευμόνων 
του, γεγονός που συνοδεύτηκε με παράλληλη θεαματική βελτίωση της μητέρας. 
Μέθοδος: Η CT έδειξε την παρουσία ταινιοειδούς πυκνωτικής εξεργασίας 
στον κορυφαιοπίσθιο του ΑΑΛ, αλλά και διάχυτων πνευμονικών αλλοιώσεων, 
κυρίως στον ΑΑΛ, του τύπου της δικτυομικροοζώδους διήθησης, με σαφή 
βρογχογενή κατανομή (βρογχιολίτιδα).
Αποτελέσματα: Εξήλθε σε άριστη κατάσταση με SpO2 96%, με φυσιολογικά 
λευκά και CRP 0,23mg%. 
Συμπεράσματα: Η μεταλοιμώδης βρογχιλίτιδα πρέπει να μπαίνει στη ΔΔ σε 
διάχυτες πνευμονικές διηθήσεις με συμβατό ιστορικό. Η υψηλής ευκρίνειας 
αξονική τομογραφία αποτελεί διαγνωστική μέθοδο επιλογής. Η θεραπεία 
γίνεται με μακρολίδια και στεροειδή. 

ΟΞΕΙΑ ΙΝΙΔΩΔΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (aCUTe 
FIBRINOUS AND ORGANISING PNEUMONIA - AFOP). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Γεώργιος Βηλαράς1, Χρυσούλα Μανιού1, Μαρία Χόρτη2, Κορνέλια 
Μητράκου1, Ευθαλία Καρέλη1, Κωνσταντίνος Κότσιφας1, Βασιλική 
Φιλαδιτάκη1

1Β Πνευμονολογική Κλινική, 2Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Σισμανόγλειο 
Νοσοκομείο, Αθήνα
Εισαγωγή: Η οξεία ινιδώδης και οργανούμενη πνευμονία (AFOP) αποτελεί σπάνια παθολο-
γοανατομική οντότητα που περιγράφηκε για πρώτη φορά το 2002. Δεν περιλαμβάνεται στην 
κατάταξη των διαμέσων πνευμονοπαθειών κατά ATS/ERS. 
Περιγραφή περιστατικού: Ασθενής 65 ετών, μη καπνίστρια, εισήχθη λόγω ξηρού βήχα, 
καταβολής από διμήνου και αμφοτερόπλευρων πνευμονικών σκιάσεων. Εμφάνιζε ταχύπνοια, 
υποξυγοναιμία, θωρακαλγία και τελοεισπνευστικούς τρίζοντες βάσεων άμφω. Στην ΥΤ θώρακος 
απεικονίστηκαν πυκνωτικές διηθήσεις άμφω, περισσότερο εκτεταμένες στους κάτω λοβούς. Στον 
εργαστηριακό έλεγχο εμφάνιζε αυξημένους δείκτες φλεγμονής. Στο BAL καταμετρήθηκαν 22 x 
106 κύτταρα (28% πολυμορφοπύρηνα, 16% ηωσινόφιλα, 20% λεμφοκύτταρα, 36% μακροφάγα). 
Η καλλιέργεια του BAL απομόνωσε Haemophilus parainfluenzae. Η βρογχοσκοπική βιοψία 
πνεύμονα ανέδειξε πλήρωση κυψελιδικών χώρων από συσσωρεύσεις ινικής σε πολυποειδείς 
σχηματισμούς με λίγα κυτταρικά στοιχεία, διήθηση των κυψελιδικών διαφραγμάτων από 
λεμφοπλασματοκύτταρα, ηωσινόφιλα και ολιγάριθμα πολυμορφοπύρηνα, και διατήρηση της 
κυψελιδικής αρχιτεκτονικής, ευρήματα συμβατά με AFOP. Η ασθενής έλαβε αντιβίωση δίχως 
ανταπόκριση. Ακολούθως, χορηγήθηκαν κορτικοστεροειδή οπότε και εμφάνισε πλήρη κλινική 
και ακτινολογική αποκατάσταση.
Συζήτηση: Η AFOP είναι μία πνευμονίτιδα με χαρακτηριστικά από τρεις κλινικο-παθολογοα-
νατομικές οντότητες: οργανούμενη πνευμονία, διάχυτη κυψελιδική βλάβη και ηωσινοφιλική 
πνευμονία. Κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η παρουσία ενδοκυψελιδικών συσσωρεύσεων 
ινικής (“fibrin balls”). Η κλινική έκφραση ποικίλλει από υποξεία εξέλιξη και πλήρη υποστροφή 
(παρόμοια με οργανούμενη πνευμονία) μέχρι ραγδαία επιδείνωση και θάνατο (παρόμοια με 
οξεία διάμεση πνευμονία). Η διάγνωση τίθεται με ανοικτή βιοψία πνεύμονα. Εναλλακτικά, 
βρογχοσκοπική βιοψία ή διαθωρακική υπό αξονικό τομογράφο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 
συνεκτιμώντας την κλινική και απεικονιστική εικόνα.

Συμπέρασμα: Η AFOP είναι μία σπάνια διάμεση πνευμονοπάθεια που θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στη διαφορική διάγνωση καθώς η κλινική έκφραση και η θεραπευτική αντιμετώπιση 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες.

Η ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑΣ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ
Νικόλαος Αγγελής, Ευαγγελία Φούκα, Χρυσοβαλάντης Παρίσης, 
Νικόλαος Λωρίδας, Δημοσθένης Βλάικος, Νικόλαος Γαλάνης
Α’ Πνευμονολογική κλινική, Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”, Εξοχή Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή: Η προσβολή της καρδιάς στη σαρκοείδωση έχει κακή πρόγνωση 
αν παραμείνει αδιάγνωστη. Είναι σημαντική η πρώιμη υποψία με βάση τα 
κλινικά ευρήματα και η διενέργεια περαιτέρω ελέγχου, καθώς συνήθως η 
νόσος διαγιγνώσκεται όταν οι καρδιακές βλάβες είναι μη αναστρέψιμες.
Σκοπός: Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης σαρκοείδωσης καρδιάς.
Υλικό-Μέθοδοι: Γυναίκα 71 ετών, μη καπνίστρια, παραπέμφθηκε για διερεύ-
νηση δύσπνοιας κόπωσης και ξηρού βήχα από έτους. Κατά την παρουσίαση 
εμφάνιζε τρίζοντες στις βάσεις των πνευμόνων και ήπια φλεβοκομβική τα-
χυκαρδία. Στην απλή ακτινογραφία και CT θώρακος παρουσίαζε διάσπαρτες 
πολυοζιδιακές σκιάσεις με συνοδό διάταση των πυλών. Το μετατρεπτικό ένζυμο 
της αγγειοτενσίνης ήταν αυξημένο. Η σπιρομέτρηση αποκάλυψε περιοριστικού 
τύπου διαταραχή με ήπια ελάττωση της διάχυσης. Η βρογχοσκόπηση με λήψη 
βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος ανέδειξε λεμφοκυτταρική κυψελιδίτιδα με 
αυξημένο λόγο CD4/CD8 και σε συνδυασμό με τα λοιπά κλινικοεργαστηριακά 
ευρήματα έθεσε τη διάγνωση πνευμονικής σαρκοείδωσης. Παρά την έναρξη 
αγωγής, η ασθενής παρουσίασε επιδείνωση της δύσπνοιας με την ελάττωση 
της δόσης των κορτικοστεροειδών στον επανέλεγχο σε 2 και 6 μήνες. Με 
την υποψία προσβολής της καρδιάς υποβλήθηκε σε πλήρη καρδιολογικό 
έλεγχο, με αρνητικά ευρήματα από τον υπέρηχο και τη στεφανιογραφία 
και παθογνωμονικά ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Έξι 
μήνες μετά την επανέναρξη των κορτικοστεροειδών η ασθενής παρουσίαζε 
ύφεση της δύσπνοιας και πλήρη εξάλειψη των ευρημάτων σε νέα MRI στην 
οποία υπεβλήθη. 
Συμπεράσματα: Η σαρκοείδωση καρδιάς είναι μία νόσος με μεγάλη θνητότητα. 
Η έγκαιρη έναρξη θεραπείας προλαμβάνει τις μη αναστρέψιμες βλάβες και 
συνοδεύεται από καλή πρόγνωση. Η MRI καρδιάς θεωρείται ότι μπορεί να 
θέσει τη διάγνωση στα αρχικά στάδια της νόσου, χωρίς να απαιτηθεί βιοψία.
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Η ΔΙΑΒΡΟΓΧΙΚΗ ΔΙΑ ΒΕΛΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ (ΤΒΝΑ) ΣΤΗ ΔΙΑ-
ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΒΛΕΝΟΓΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΓΕΝΟΥΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
Μαρκέλλα Χαραλαμπάτου, Δ. Καραίνδρος, Δ. Μιχαηλίδης,  
Α. Χατζηγεωργίου, Ε. Χριστοπούλου, Ε. Λαβράνου, Ε. Ζέρβα,  
Π. Ευσταθιάδου, Ε. Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Κατής
Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ 

Αν και οι εξωφυτικές ενδοβρογχικές βλάβες μπορούν εύκολα να διαγνωστούν 
με τις συνήθεις τεχνικές της βρογχοσκόπησης (βιοψία με λαβίδα, ψήκτρα), 
η υποβλενογόνια και η περιβρογχική νόσος δύσκολα διαγιγνώσκεται. Η 
χρησιμότητα της διαβρογχικής παρακέντησης δια βελόνης (ΤΒΝΑ) με τη 
χρήση της κυτταρολογικής βελόνης στις περιπτώσεις της υποβλενογόνιας 
και περιβρογχικής βλάβης δεν έχει καλά τεκμηριωθεί. 
Σκοπός: Να συγκρίνουμε το διαγνωστικό εύρος των συμβατικών διαγνω-
στικών τεχνικών (ΣΒΤ) με το εύρος της βρογχοσκόπησης όταν στις τεχνικές 
αυτές προστίθεται η ΤΒΝΑ στην βλάβη. 
Υλικό - Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλάβαμε 119 ασθενείς με ορατή εν-
δοβρογχική βλάβη (εξωφυτική - υποβλενογόνια - περιβρογχική) και η ΤΒΝΑ 
εφαρμόστηκε με κυτταρολογική βελόνη 22g, ακολουθούμενη από βιοψία 
με λαβίδα, ψήκτρα και βρογχικό έκπλυμα. 
Αποτελέσματα: Σε 93 από τους ασθενείς της μελέτης επιβεβαιώθηκε η κα-
κοήθεια. Σε δύο ασθενείς αποδείχθηκε η ύπαρξη ογκόμορφης πνευμονίας. Η 
βρογχοσκόπηση με την εφαρμογή των συνήθων βρογχοσκοπικών τεχνικών 
και της ΤΒΝΑ έβαλε τη διάγνωση σε 88/119 (74%). Η βρογχοσκόπηση με την 
εφαρμογή των ΣΒΤ ήταν θετική σε 68/119 (57%) ενώ η ΤΒΝΑ σε 79/119 (66%). 
Η ΤΒΝΑ ήταν η αποκλειστική διαγνωστική μέθοδος σε 20 ασθενείς(ποσοστό 
17%). Στην υποβλενογόνιο βλάβη η ΤΒΝΑ ήταν θετική σε 45/61 ασθενείς 
(74%) ενώ στην περιβρογχική βλάβη ήταν θετική σε 16/35 ασθενείς (46%). 
Συμπέρασμα: Η ΤΒΝΑ αυξάνει σημαντικά το διαγνωστικό εύρος της βρογ-
χοσκόπησης όταν προστίθεται στις συνήθεις διαγνωστικές τεχνικές και 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην υποβλενογόνια και περιβροχική βλάβη 

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ ΣΕ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΑΝΑ-
ΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Ευαγγελία Σέρασλη, Δήμητρα Σιώπη, Μαρία Αντωνιάδου, Βασίλης 
Μιχαηλίδης, Νικόλαος Μωυσιάδης, Ελένη Περαντώνη, Ανδρέας 
Κοσμάς, Αλέξανδρος Αλεξιάδης, Καλλιόπη Χριστοφοράτου, Ευφροσύνη 
Μυλωνάκη, Βενετία Τσάρα
Β΄ Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν. “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη

Σκοπός της μελέτης είναι να καταγράψει τις ενδείξεις της θωρακικής υπε-
ρηχογραφίας και τη διασφάλιση της μείωσης των επιπλοκών επεμβατικών 
παρεμβάσεων στην υπεζωκοτική κοιλότητα, στην καθημερινή πρακτική 
πνευμονολογικής κλινικής. 
Ασθενείς-μέθοδοι:Καταγράφηκαν 78 ασθενείς (52 άνδρες, 26 γυναίκες, 
ηλικίας 60±18.85 έτη) σε διάστημα 6 μηνών. Οι βασικές ενδείξεις για την 
εκτέλεση της υπερηχογραφίας θώρακα ήταν η αποσαφήνιση της ακτινο-
λογικής εικόνας ως προς την ανάδειξη υπεζωκοτικής συλλογής (70/78), 
πνευμοθώρακα (4/78), υπεζωκοτικής πάχυνσης (1/78), μάζας (1/78), καθώς 
και ο έλεγχος κινητικότητας του διαφράγματος (3/78). 
Αποτελέσματα: Από τους 70 ασθενείς που ακτινογραφικά είχαν πιθανή 
υπεζωκοτική συλλογή, αυτή επιβεβαιώθηκε στους 60 (86%) και καθορίστηκε 
η ποσότητα του πλευριτικού υγρού: μικρή σε 26 (44%), μέτρια σε 17 (28%), 
μεγάλη σε 17 (28%), ενώ σε 3 ασθενείς διαπιστώθηκε παρουσία ενδουπεζω-
κοτικών διαφραγματίων (4%). Στους υπόλοιπους 10 ασθενείς (14%) αποκλεί-
στηκε η παρουσία υγρού και διαπιστώθηκε εικόνα ατελεκτασίας στους 9 και 
φυσιολογική εικόνα στον ένα. Σε 3/4 ασθενείς επιβεβαιώθηκε η παρουσία 
πνευμοθώρακα, σε 2/3 διαπιστώθηκε κακή κινητικότητα διαφράγματος, 
ενώ επιβεβαιώθηκαν και η υπεζωκοτική πάχυνση και η παρουσία μάζας. 
Σε 55 ασθενείς (71%) επιλέχθηκε ασφαλής θέση παροχέτευσης, εκ των οποίων 
σε 7 διενεργήθηκε βιοψία υπεζωκότα και σε 5 τοποθέτηση θωρακοσωλήνα. 
Πνευμοθώρακας προκλήθηκε σε ένα ασθενή μετά την κατευθυνόμενη 
βιοψία υπεζωκότα. 
Συμπεράσματα: Η συχνότερη κλινική ένδειξη για την εκτέλεση θωρακικής 
υπερηχογραφίας είναι η ανεύρεση πλευριτικού υγρού. Η θωρακική υπερη-
χογραφία μπορεί να αποσαφηνίσει τα ευρήματα της ακτινογραφίας θώρακα 
και να καθοδηγήσει επεμβατικές πράξεις με στόχο τη μείωση των επιπλοκών.

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑ-
ΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ
Αφροδίτη Κ. Μπούτου1, Γεώργιος Κυριαζής2, Γεωργία Πίτσιου1, 
Θεόδωρος Κοντακιώτης3, Παναγιώτα Τουπλικιώτη4, Λάζαρος Σιχλετίδης3, 
Ιωάννης Στανόπουλος1, Παρασκευή Αργυροπούλου1

1Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης, Γενικό Νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη, 2Εργαστήριο Ανο-
σολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο “Γ. 
Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη, 3Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου”, 
Θεσσαλονίκη, 4Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μοριακής Ογκολογίας, ΑΝΘ Θεα-
γένειο, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Τα δημοσιευμένα δεδομένα που αφορούν στην παθοφυσιολογία της αναι-
μίας χρόνιας νόσου (ΑΧΝ) σε ασθενείς με σταθερή ΧΑΠ είναι ιδιαίτερα περιορισμένα.
Σκοπός: Να διερευνηθεί η πιθανή διαφορά στη συγκέντρωση των παραγόντων 
φλεγμονής και της ερυθροποιητίνης μεταξύ των ασθενών με ΧΑΠ και ΑΧΝ και 
αυτών με ΧΑΠ χωρίς ΑΧΝ. 
Υλικό: Από το σύνολο των ασθενών με σταθερή ΧΑΠ που επισκέφθηκαν τα εξωτερικά 
ιατρεία, 27 άτομα με ΑΧΝ συγκρότησαν την ομάδα των «ασθενών» και άλλα 27 άτομα 
όμοια ως προς την ηλικία, το φύλο, το ύψος, την FEV1 και την καπνιστική συνήθεια, 
χωρίς ΑΧΝ, συγκρότησαν την ομάδα των «μαρτύρων». Η διάγνωση της ΑΧΝ έγινε 
με βάση εργαστηριακά κριτήρια (συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης<13 g/dl για άντρες 
και <12 g/dl για γυναίκες, φερριτίνη>30 ng/ml, σιδηροδεσμευτική ικανότητα ορού 
<250 mg/dl και κορεσμός τρανσφερρίνης μεταξύ 15-50%) σε ασθενείς στους οποίους 
είχαν αποκλειστεί άλλες αιτίες αναιμίας. 
Μέθοδοι: Έπειτα από νηστεία 8-12 ωρών, οι συμμετέχοντες υπεβλήθησαν σε πρωινή 
φλεβοκέντηση. Η ανοσοενζυμική μεθόδος ELISA και η σφαιριδιακή κυτταρομετρία 
πολλαπλών μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση του ορού.
Αποτελέσματα: To 74,1% των ασθενών έναντι του 33,3% των μαρτύρων (p<0,001) 
παρουσίαζε θετική CRP (≥0,8 mg/dl) (Odds ratio για θετική CRP στους ασθενείς=6,175). 
Οι ασθενείς παρουσίαζαν υψηλότερη συγκέντρωση ερυθροποιητίνης (24,5±20,7 
έναντι 13,3±4,6 mIU/ml, p=0,01), inF-γ (20±32,4 έναντι 2,1±4,8 pg/ml, p=0,026) και 
IL-10 (27,1±30,1 έναντι 6,3±10,9 pg/ml, p=0,049) σε σχέση με τους μάρτυρες, ενώ 
τα επίπεδα IL-6, TNF-a και IL-1 δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων.
Συμπέρασμα: Η εκδήλωση ΑΧΝ σε ασθενείς με ΧΑΠ συνδυάζεται με την παρουσία 
εκσεσημασμένης συστηματικής φλεγμονής και πιθανής αντίστασης στη δράση της 
ερυθροποιητίνης.

ΟΞΕΙΑ ΙΝΙΔΩΔΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (aCUTe 
FIBRINOUS AND ORGANISING PNEUMONIA - AFOP). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Γεώργιος Βηλαράς1, Χρυσούλα Μανιού1, Μαρία Χόρτη2, Κορνέλια 
Μητράκου1, Ευθαλία Καρέλη1, Κωνσταντίνος Κότσιφας1, Βασιλική 
Φιλαδιτάκη1

1Β Πνευμονολογική Κλινική, 2Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Σισμανόγλειο 
Νοσοκομείο, Αθήνα
Εισαγωγή: Η οξεία ινιδώδης και οργανούμενη πνευμονία (AFOP) αποτελεί σπάνια παθολογοανα-
τομική οντότητα που περιγράφηκε για πρώτη φορά το 2002. Δεν περιλαμβάνεται στην κατάταξη 
των διαμέσων πνευμονοπαθειών κατά ATS/ERS. 
Περιγραφή περιστατικού: Ασθενής 65 ετών, μη καπνίστρια, εισήχθη λόγω ξηρού βήχα, καταβολής 
από διμήνου και αμφοτερόπλευρων πνευμονικών σκιάσεων. Εμφάνιζε ταχύπνοια, υποξυγοναιμία, 
θωρακαλγία και τελοεισπνευστικούς τρίζοντες βάσεων άμφω. Στην ΥΤ θώρακος απεικονίστηκαν 
πυκνωτικές διηθήσεις άμφω, περισσότερο εκτεταμένες στους κάτω λοβούς. Στον εργαστηριακό 
έλεγχο εμφάνιζε αυξημένους δείκτες φλεγμονής. Στο BAL καταμετρήθηκαν 22 x 106 κύτταρα (28% 
πολυμορφοπύρηνα, 16% ηωσινόφιλα, 20% λεμφοκύτταρα, 36% μακροφάγα). Η καλλιέργεια του BAL 
απομόνωσε Haemophilus parainfluenzae. Η βρογχοσκοπική βιοψία πνεύμονα ανέδειξε πλήρωση 
κυψελιδικών χώρων από συσσωρεύσεις ινικής σε πολυποειδείς σχηματισμούς με λίγα κυτταρικά 
στοιχεία, διήθηση των κυψελιδικών διαφραγμάτων από λεμφοπλασματοκύτταρα, ηωσινόφιλα και 
ολιγάριθμα πολυμορφοπύρηνα, και διατήρηση της κυψελιδικής αρχιτεκτονικής, ευρήματα συμβατά με 
AFOP. Η ασθενής έλαβε αντιβίωση δίχως ανταπόκριση. Ακολούθως, χορηγήθηκαν κορτικοστεροειδή 
οπότε και εμφάνισε πλήρη κλινική και ακτινολογική αποκατάσταση.
Συζήτηση: Η AFOP είναι μία πνευμονίτιδα με χαρακτηριστικά από τρεις κλινικο-παθολογοανατομικές 
οντότητες: οργανούμενη πνευμονία, διάχυτη κυψελιδική βλάβη και ηωσινοφιλική πνευμονία. Κύριο 
χαρακτηριστικό αποτελεί η παρουσία ενδοκυψελιδικών συσσωρεύσεων ινικής (“fibrin balls”). Η 
κλινική έκφραση ποικίλλει από υποξεία εξέλιξη και πλήρη υποστροφή (παρόμοια με οργανούμενη 
πνευμονία) μέχρι ραγδαία επιδείνωση και θάνατο (παρόμοια με οξεία διάμεση πνευμονία). Η διάγνωση 
τίθεται με ανοικτή βιοψία πνεύμονα. Εναλλακτικά, βρογχοσκοπική βιοψία ή διαθωρακική υπό αξονικό 
τομογράφο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, συνεκτιμώντας την κλινική και απεικονιστική εικόνα.
Συμπέρασμα: Η AFOP είναι μία σπάνια διάμεση πνευμονοπάθεια που θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στη διαφορική διάγνωση καθώς η κλινική έκφραση και η θεραπευτική αντιμετώπιση 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες.
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ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: 
5ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Σπυρίδων Καραγιάννης, Μαρία Παλαύρα, Βασίλειος Κουράνος, 
Αποστόλης Σιούτας, Μαρία Κοσμαρίκου, Ελένη Δημητριάδου, Αιμιλία 
Τσαρουχά, Ουρανία Αναγνωστοπούλου
8η Πνευμονολογική κλινική ΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”, Αθήνα

Εισαγωγή: Οι υπερήλικες χρόνια κατακεκλιμένοι ασθενείς εισάγονται συχνά 
με πνευμονία από εισρόφηση (ΠΑΕ) και με επιβάρυνση των υπόλοιπων 
συστημάτων τους. Οι τυφλές αναρροφήσεις των εκκρίσεων οδηγούν τις 
περισσότερες φορές σε δυσπραγία, αιμορραγία από το ανώτερο αναπνευ-
στικό και ταχυκαρδία. 
Σκοπός: Η εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της βρογ-
χοσκόπησης επί κλίνης (ΒΕΚ) σε ασθενείς >80 ετών με ΠΑΕ.
Υλικό και μέθοδος: Από 06/2006 – 06/2011 έγιναν 43 ΒΕΚ σε ασθενείς 81-
93 ετών (μέση 86) με ΠΑΕ. 16/43 είχαν προηγούμενο ΑΕΕ (αγγειακή άνοια), 
9/43 άνοια ν. Parkinson και 18/43 ν. Alzheimer. Όλοι είχαν ΑΑ και λάμβαναν 
Ο2Τx. Η ΒΕΚ έγινε με διαρρινική είσοδο μέσω Vm μερικής επανεισπνοής υπό 
monitoring. Σε όλους έγινε λήψη εκκρίσεων για κ/α, έκπλυση και καθαρισμός 
ΤΒΔ και σε 2 ελήφθησαν βιοψίες από βλάβες που ανευρέθησαν. Η ΒΕΚ επα-
ναλήφθηκε σε 26 μετά από 3-5 ημέρες.
Αποτελέσματα: Οι περισσότεροι ασθενείς (39/43) ανέχθηκαν καλά την εξέ-
ταση διατηρώντας ικανοποιητική οξυγόνωση και αιμοδυναμική σταθερότητα 
(SatO2 90-92%, 72-84 σφ/’, 2-4 επεισόδια βήχα). Σε 2/43 παρατηρήθηκε πτώση 
του SatO2<90% και αρρυθμία οπότε διακόπηκε η εξέταση. 1/43 εμφάνισε 
αιμορραγία κατά τη λήψη βιοψιών και 1/43 κολπική μαρμαρυγή η οποία 
ανατάχθηκε το 3ο 24ωρο.
Συμπέρασμα: Η Β επί κλίνης είναι μία ασφαλής και καλά ανεκτή εξέταση για 
την παροχέτευση των εκκρίσεων και τον καθαρισμό του ΤΒΔ σε υπέργηρους 
ασθενείς με συνοσηρότητα, χρόνιο κλινοστατισμό και ΠΑΕ. Η προσεκτική 
είσοδος του βρογχοσκοπίου ελαχιστοποιεί τους τραυματισμούς και την 
αιμορραγία από το ανώτερο αναπνευστικό και οδηγεί σε ταχύτερη θεραπεία 
και ανάρρωση. 

EBUS-TBNA-SCOPE ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ
Χαράλαμπος Παπαγόρας, Νικόλαος Παπανικολάου, Γεώργιος 
Χρυσοχεράκης, Εμμανουήλ Ζαχαριάδης
Πνευμονολογικό τμήμα Ευρωκλινικής Αθηνών

Εισαγωγή: Μολονότι το EBUS-TBNA-SCOPE έχει καθιερωθεί ως χρησιμώτατο 
εργαλείο στη βιοψία πυλαίων και μεσοθωρακικών λεμφαδένων,ο ρόλος του 
στη διάγνωση ενδοπνευμονικών όγκων δεν έχει διευκρινισθεί,δεδομένου ότι 
το βάθος διείσδυσής του στο βρογχικό δένδρο εξαρτάται από το μέγεθος 
των βρόγχων.Η εξωτερική διάμετρος του οργάνου στο σημείο που είναι 
ενσωματωμένος ο ανιχνευτής υπερήχων, είναι 6,9χιλοστά και συνήθως 
φθάνει ως την είσοδο των λοβαίων βρόγχων. 
Σκοπός: Μπορεί το EBUS-TBNA-SCOPE να χρησιμοποιηθεί για βιοψία πνευ-
μονικών όγκων;
Υλικό: Επτά ασθενείς με παρατραχειακή ή παραβρογχική ανάπτυξη όγκου, 
με χαρακτήρες συμπαγών όγκων στη CTθώρακος και εντόπιση: γύρω από 
την είσοδο του άνω λοβαίου (1),πρατραχειακά στον δεξύ άνω λοβό (2),πα-
ρατραχειακά στον αριστερό άνω λοβό(1),γύρω από τον διάμεσο βρόγχο (3).
Μέθοδος: Κανένας ασθενής δεν είχε ενδοβρογχικά ευρήματα κατά την 
κοινή βρογχοσκόπηση.Όλες οι βλάβες απεικονίστηκαν με το EBUS-TBNA-
SCOPE,έχοντας ηχολογικά χαρακτηριστικά μαζών και όχι λεμφαδένων.Σε 
όλους έγινε EBUS-TBNA.
Αποτελέσματα: Διαγνώσθηκαν έξι από τους επτά ασθενείς:πλακώδες Ca(1),α
δενοκαρκίνωμα(2),βρογχοκυψελιδικό(1),μικροκυτταρικό(1) και τυπικό καρκι-
νοειδές(1).Σέ ένα περιστατικό χρειάστηκε επανάληψη για να τεθεί διάγνωση 
(δεξύς άνω λοβός, 2εκατοστά διάμετρος).Σε ένα περιστατικό δεν τέθηκε 
διάγνωση παρά το μεγάλο μέγεθος του όγκου (αριστερός άνω λοβός).Δέν 
παρουσιάστηκαν αξιόλογες επιπλοκές (πνευμοθώρακας,αιμορραγία,λοίμωξη).
Συμπεράσματα: Πνευμονικοί όγκοι πού αναπτύσσονται γύρω από κεντρικούς 
αεραγωγούς,μπορούν, στις περισσότερες περιπτώσεις,να διαγνωσθούν με 
ασφάλεια μέσω του EBUS-TBNA-SCOPE,το οποίο παρέχει και τη δυνατότητα 
ταυτόχρονης σταδιοποίησης των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΑ ΠΟΥ 
ΥΠΟΔΗΘΗΚΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ
Μαρία Μουζουράκη, Στυλιανή Σαραντουλάκη, Εμμανουήλ Νταουκάκης
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων-Πνευμονολογική Κλινική

Εισαγωγή:παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενούς η οποία προσεγγίστηκε 
χειρουργικά για τη διερεύνηση διαφραγματοκήλης και στην οποία διεπιστώθη 
η ύπαρξη ξένου σώματος ενδοβρογχικά. 
Σκοπός: Η εισρρόφηση ξένου σώματος από νέα άτομα είναι σπάνια και 
συχνά υποδύεται κάποια άλλη εικόνα. 
Υλικό: Πρόκειται για γυναίκα 31 χρονών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό 
που προσήλθε στο ΤΕΠ με ακτινολογική εικόνα διαφραγματοκήλης και 
πλήρους ατελεκτασίας αριστερού πνεύμονα.
Μέθοδος: Η ασθενής προσήλθε με εικόνα δύσπνοιας στο ΤΕΠ η οποία δεν 
υφιόταν με βρογχοδιαστολή και κορτιζόνη.Στην ακτινογραφία θώρακα υπήρχε 
πλήρης ατελεκτασία αριστερού πνευμονα και εικόνα κήλης του θόλου του 
στομάχου και παχέος εντέρου. Η ασθενής υποβλήθηκε σε θωρακοτομή. 
Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου έγινε επείγουσα βρογχοσκόπηση με εύ-
καμπτο βρογχοσκόπιο, η οποία ανέδειξε βύσμα παχύρρευστης βλέννης που 
περιέβαλε ξένο σώμα(τμήμα μέγιστης διαμέτρου 1,2εκ. από κοτόπουλο), το 
οποίο απέφραζε τον αριστερό στελεχιαίο βρόγχο πλήρως. Έγινε προσπάθεια 
αναρρόφησης της βλέννης με το εύκαμπτο βρογχοσκόπιο χωρίς όμως να 
αρθεί πλήρως η απόφραξη. Έτσι την επόμενη ημέρα μετά το χειρουργείο, 
το ξένο σώμα αφαιρέθηκε με το άκαμπτο βρογχοσκόπιο και ο αριστερός 
πνεύμονας εκπτύχθηκε πλήρως.
Αποτελέσματα: Μετά την αφαίρεση του ξένου σώματος υποχώρησε η 
δύσπνοια και η ασθενής ανάρρωσε γρήγορα μετεγχειρητικά.
Συμπέρασμα: ακόμα κι αν, η εισρρόφηση ξένου σώματος από νέα άτομα 
είναι σπάνια, εκτός κι αν πρόκειται για ασθενείς με χρόνια νευροψυχιατρικά 
προβλήματα, ο γιατρός πρέπει να είναι υποψιασμένος. 

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΥΠΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ
Κυριακή Τσικριτσάκη¹, Γεώργιος Κουκουλίτσιος¹, Ιωάννης 
Δημητρούλης², Κατερίνα Δημάκου², Νικόδημος Κατσαρέλης¹, Καλλιόπη 
Παπακωνσταντίνου¹, Κωνσταντίνος Λάβδας³, Παναγιώτα Δούρου¹, 
Μιχάλης Τουμπής², Μιχάλης Παιδονόμος¹
ΜΕΘ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”, 6η Πνευμονολογική κλι-
νική ΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”, ΕΜΑΚ ΑΘΗΝΑ

Εισαγωγή: Οι ασθενείς των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) που έχουν 
ανάγκη παρατεταμένη αναπνευστική υποστήριξη συνήθως χρήζουν διε-
νέργεια τραχειοστομίας η οποία παλαιοτέρα γίνονταν στο χειρουργείο. Η 
διαδερμική τραχειοστομία (ΔΔΤ) περιγράφηκε αρχικά το 1985 και τώρα είναι 
μια καθιερωμένη διαδικασία που μπορεί να εκτελεστεί επί κλίνης με ελάχιστο 
χειρουργικό εξοπλισμό.
Σκοπός: Η αξιολόγηση της ασφάλειας της εκτέλεσης ΔΔΤ από εκπαιδευμένο 
εντατικολογο με την βοήθεια του ινοβρογχοσκοπίου σε ασθενείς που χρειά-
ζονται παρατεταμένη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.
Υλικό: Από τον Δεκεμβρίου του 2009 έως και τον Μάιο του 2011. Ενενήντα 
ένα ασθενείς, 17-79 ετών, 42 γυναίκες και 49 άνδρες υπεβληθήκαν σε ΔΔΤ.
Μέθοδος: Όλες οι ΔΔΤ έγιναν στην ΜΕΘ επί κλίνης από εντατικολογο. Η διε-
νέργεια της κάθε ΔΔΤ έγινε υπό βρογχοσκοπικό έλεγχο με την μέθοδο seldiger 
και διαστολή με λαβίδα. Οι ασθενείς ήταν διασωληνωμένοι υπό καταστολή 
και αναλγησία. Καταγραφηκαν οι επεμβατικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Αποτελέσματα: Από τους 91 ασθενεις 8 (7,28%) ασθενεις παρουσιασαν 
επιπλοκες. Ένας ασθενής εμφάνισε υποδόριο εμφύσημα χωρίς πνευμοθώ-
ρακα, δυο ασθενείς παρουσίασαν παροδική υπόταση που σχετίστηκε με 
την καταστολή και πέντε ασθενείς παρουσίασαν μικρή αιμορραγία γύρο 
από την στομία. Ο μέσος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ήταν 
15 λεπτά. Ο βρογχοσκοπικός έλεγχος που διενεργήθηκε σε 38 από τους 
ασθενείς, 20 ημέρες μετά την απομάκρυνση του τραχειοσωλήνα δεν έδειξε 
σχηματισμό ουλής ή κοκκιοματώδους ιστού στο σημείο της τραχειοτομής. 
Συμπεράσματα: Η ΔΔΤ με την ινοβρογχοσκοπική καθοδήγηση είναι μια 
ασφαλής και γρήγορη επέμβαση που μπορεί να γίνει επί κλίνης στην ΜΕΘ από 
εκπαιδευμένο εντατικολογο.
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ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕmΜΕΝΟΝ ΕΜΠΥΡΕΤΟ
Πασχαλίνα Γκιουλέκα1, Κατερίνα Μανίκα1, Παναγιώτης Ιωαννίδης2, 
Αναστάσιος Τσιότσιος1, Κωνσταντίνος Ζαρογουλίδης1, Ιωάννης Κιουμής1

1Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων, Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. 
“Γ.Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη, 2Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων, 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο “Σωτηρία”, Αθήνα

Ασθενής 24 ετών, με Κυστική Ίνωση νοσηλεύτηκε στην κλινική μας λόγω 
εμμένοντος εμπυρέτου από μηνός και δύσπνοιας στην κόπωση. Η ασθενής 
εμφάνιζε υποξυγοναιμία με SatΟ2 89%, ενώ η α/α θώρακος ανέδειξε αμφοτε-
ρόπλευρες διηθήσεις. Λόγω γνωστού αποικισμού από P.aerusinosa, η ασθενής 
αντιμετωπίστηκε αρχικά με σιπροφλοξασίνη (400mgx3) και τομπραμυκίνη 
(80mgx3). Δέκα ημέρες μετά η ασθενής τέθηκε σε κολιμυκίνη (2.000.000x4) 
λόγω επιμονής της συπτωματολογίας. Παρά την τροποποίηση του σχήματος, 
η ασθενής παρουσίασε επιδείνωση και για το λόγο αυτό έγινε συνολική 
επαναπροσέγγιση της θεραπείας. Από το μικροβιολογικό έλεγχο προέκυψε 
θετική χρώση Ζiehl Nielsen με gen probe 2.120.000. Η ασθενής τέθηκε σε 
τετραπλή αντιφυματική αγωγή με ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, εθαμβουτόλη 
και πυραζιναμίδη. Μετά την πάροδο 20 ημερών, περαιτέρω επιδείνωση της 
κλινικής εικόνας έθεσε την υπόνοια ανθεκτικής φυματίωσης και νέα δείγματα 
στάλθηκαν για μοριακή ανίχνευση της αντοχής. Από αυτά επιβεβαιώθηκε 
ότι επρόκειτο για πολυανθεκτικό μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης (αντοχή 
σε ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, εθαμβουτόλη, πυραζιναμίδη, στρεπτομυκίνη, 
κινολόνες). Η ασθενής τέθηκε σε αντιφυματική αγωγή δεύτερης γραμμής 
με εθειοναμίδη, κυκλοσερίνη, μοξιφλοξασίνη, λινεζολίδη, αμικασίνη και 
ιμιπενέμη/σιλαστατίνη και παρουσίασε σταδιακή βελτίωση. Σήμερα, 5 μήνες 
μετά, η ασθενής βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση και η κλινική της 
κατάσταση παραμένει βελτιωμένη. Παρά το γεγονός ότι στους ασθενείς με 
Κυστική Ίνωση είναι συχνότερη η λοίμωξη από άτυπα μυκοβακτηρίδια, η 
φυματίωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως πιθανή αιτία εμμένοντος 
εμπυρέτου. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, πολυανθεκτική φυματίωση 
έχει μέχρι στιγμής αναφερθεί σε ελάχιστους ασθενείς με Κυστική Ίνωση. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ ΕΞΩΠΝΕΥ-
ΜΟΝΙΚΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΩΤΙΔΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΜ-
ΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ
Δημοσθένης Βλάικος, Ευαγγελία Φούκα, Σοφία Λαμπάκη, Νικόλαος 
Λωρίδας, Νικόλαος Αγγελής, Ελευθερία Κωνσταντίνου, Δημήτριος 
Βλαχόπουλος, Μαρία Κόνογλου, Νικόλαος Γαλάνης
Α΄ Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η συχνότερη εντόπιση φυματίωσης κεφαλής – τραχήλου είναι στους 
τραχηλικούς λεμφαδένες. Σπανιότερα προσβάλλονται οι σιαλογόνοι αδένες 
ενώ η παρωτίδα εξαιρετικά σπάνια. Στην εντόπιση αυτή, η νόσος συνήθως 
μιμείται χρόνια φλεγμονή ή όγκο, ενώ η απουσία γενικών συμπτωμάτων 
και ευρημάτων από τους πνεύμονες μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση. 
Σκοπός: Παρουσίαση ασυνήθους εντόπισης εξωπνευμονικής φυματίωσης. 
Υλικό – Μέθοδος – Αποτελέσματα: Περιγράφεται περίπτωση γυναίκας 83 
ετών, η οποία εμφάνιζε δεκατική πυρετική κίνηση, λεμφαδενίτιδα στην αρι-
στερή τραχηλική χώρα με πολλαπλά πυορροούντα αποστημάτια και διόγκωση 
παρωτίδας από 6μήνου που δεν υφίονταν παρά την παρατεταμένη λήψη 
ευρέος φάσματος αντιβιοτικής αγωγής. Η δερμοαντίδραση mantoux ήταν 
θετική, 15mm. Η CT τραχήλου – σπλαχνικού κρανίου ανέδειξε πολλαπλούς 
διογκωμένους λεμφαδένες στην αριστερή τραχηλική χώρα, αποστήματα 
παρακείμενων μυϊκών ομάδων και διόγκωση της αριστεράς παρωτίδας, ενώ 
η CT θώρακος αποκάλυψε αποστηματοποιημένους λεμφαδένες στο αριστερό 
άνω μεσοθωράκιο, χωρις πνευμονική εντόπιση. Η διάγνωση τέθηκε με την 
ανίχνευση του μυκοβακτηριδίου με χρώση Ziehl-Nielsen και τη μέθοδο Gen 
Probe στο υλικό των παροχετευθέντων αποστημάτων και επιβεβαιώθηκε με την 
απομόνωσή του στην καλλιέργεια. Η έναρξη αντιφυματικής αγωγής οδήγησε 
σε άμεση ύφεση του εμπυρέτου και σταδιακή υποχώρηση της διόγκωσης των 
τραχηλικών λεμφαδένων και της παρωτίδος. Η ασθενής εξήλθε από το νοσο-
κομείο σε 15 ημέρες σε πολύ καλή γενική κατάσταση, παρουσιάζοντας σημα-
ντική υποχώρηση των αρχικών βλαβών σε CT επανέλεγχο μετά από ένα μήνα. 
Συμπεράσματα: Η εντόπιση της εξωπνευμονικής φυματίωσης ποικίλλει. Eκτός 
από τα συνήθη όργανα-στόχους όπως οι λεμφαδένες του τραχήλου και του 
μεσοθωρακίου, σπανιότερα μπορεί να προσβάλλει τους σιαλογόνους αδένες, 
με την παρωτίδα να αποτελεί μια εξαιρετικά ασυνήθη εντόπιση της νόσου.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
Σταματούλα Τσικρικά, Δημήτρης Μητρομάρας, Σοφία Πουρίκη, Φιλία 
Διαμαντέα, Ναπολέων Καραγιαννίδης, Πολυχρονόπουλος Βλάσιος
Γ΄Πνευμονολογική Κλινική Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών

Εισαγωγή:  Περιγράφεται η περίπτωση ασθενούς πάσχουσα από  πνευμο-
νική σαρκοείδωσης και σύγχρονης νόσησης από εξωπνευμονική μορφή 
φυματίωσης.
Υλικό –Μέθοδος: Ασθενής 59 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, 
εξεταζόμενη με συμπτωματολογία ιογενούς συνδρομής, παρουσίασε ως 
τυχαίο εύρημα στην ακτινογραφία θώρακος πυλαία λεμφαδενοπάθεια. 
Στην αξονική τομογραφία θώρακος απεικονίστηκε πυλαία, μεσοθωρακική 
λεμφαδενοπάθεια, περιφερικές ουλώδεις αλλοιώσεις αμφοτερόπλευρα, ήπιες 
βρογχεκτασίες εξ΄έλξεως, χωρίς ενεργό παρεγχυματική νόσο. Η τιμή SACE ήταν 
61UI/L και από το βρογχοκυψελιδικού εκπλύμα η σχέση  CD4/CD8=5. Η Κ/α 
των βρογχικών εκκρίσεων για B.Kock  ήταν αρνητικές. Λειτουργικός έλεγχος 
αναπνευστικής λειτουργίας φυσιολογικός. Ετέθη η διάγνωση της πνευμονικής 
σαρκοείδωσης και παρέμεινε υπό παρακολούθηση. Προσέρχεται για τακτικό 
επανέλεγχο στην κλινική μας 6 μήνες αργότερα. Εξακολουθεί να παραμένει 
ασυμπτωματική από το αναπνευστικό, με φυσιολογικό λειτουργικό έλεγχο. 
Στη διάρκεια της νοσηλείας της εμφάνισε εμπύρετο. Από την κλινική εξέταση 
διαπιστώθη ανώδυνος πρόσθιος κινητός αριστερός τραχηλικός λεμφαδένας 
(2εκ.).  Η ωτορινολαρυγγολογική εξέταση ανέδειξε περιοδοντικό απόστημα 
1ου γομφίου αριστερής κάτω γνάθου.   Η ασθενής έλαβε κοινή αντιμικροβιακή 
θεραπεία. Η χειρουργική εξαίρεση του λεμφαδένα και η ιστολογική εξέταση 
του υλικού διέγνωσε διήθηση κοκκιωματώδους φλεγμονής συμβατή σαρ-
κοείδωσης. Το άμεσο για B.Kock   του βιοπτικού υλικού ήταν αρνητικό. Η 
φυματινοαντίδραση ήταν 15mm. Μερικές εβδομάδες αργότερα η MGIT960 και 
η Lowenstein-Jensen  ταυτοποίησαν Μycobacterium  Tuberculosis  complex. 
H ασθενής ετέθη σε τριπλή αντιφυματική θεραπεία.
Συμπέρασμα: Η συνύπαρξη δύο κοκκιωματώδων  νόσων του αναπνευστι-
κού δεν είναι σπάνια. Οι ασθενείς με σαρκοείδωση και παρουσία ουλωδών 
αλλοιώσεων και θετικής φυματινοαντίδρασης πρέπει να υποβάλλονται σε 
ενδελεχή κλινικο-εργαστηριακό έλεγχο αποκλεισμού της φυματίωσης. Η 
ανώδυνη διόγκωση τραχηλικού λεμφαδένα παρουσία οδοντικού αποστή-
ματος, παραπέμπει σε άλλη διάγνωση.

ΠΟΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΕΥΚΑ-
ΜΠΤΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ;
Στυλιανή Σαραντουλάκη, Μαρία Μουζουράκη, Βασιλική Κριετσέπη, 
Αγγελική Δαμιανάκη, Μιχαήλ Μοσχονάς, Εμμανουήλ Νταουκάκης 
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Πνευμονολογική Κλινική 

Εισαγωγή: Στο νοσοκομείο Χανίων χρησιμοποιείται το εύκαμπτο βρογχο-
σκόπιο για την επισκόπηση του βρογχικού δέντρου και την ταυτοποίηση 
των πνευμονικών βλαβών.
Σκοπός: Σκοπός είναι να δείξουμε πως η βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο 
βρογχοσκόπιο μας έχει δώσει ιστολογική ταυτοποίηση στη πλειοψηφία των 
καρκίνων του πνεύμονα που εξετάσαμε.
Υλικό: Εξετάστηκαν 190 περιπτώσεις ασθενών με παθολογικά ακτινολογικά 
ευρήματα με ένδειξη για βρογχοσκόπηση από το2010 ως και τον Ιούνιο 2011. 
Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε εύκαμπτο βρογχοσκόπιο και ελήφθησαν 
εκπλύματα (για καλλιέργειες και κυτταρολογικές εξετάσεις)και βιοψίες.
Αποτελέσματα: Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων από τις κυτταρολογικές 
εξετάσεις των εκπλυμάτων και τις βιοψίες ταυτοποιήθηκε ο ιστολογικός τύπος 
του καρκίνου.. Σε σπάνιες περιπτώσεις όπου δεν είχαμε τύπο καρκίνου από 
τη βρογχοσκόπηση η ταυτοποίηση έγινε με FNB ή FNA.
Συμπεράσματα: Η βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο αποτελεί 
μέθοδο εκλογής στη διάγνωση πνευμονικών παθολογικών νόσων(όπως ο 
καρκίνος)όταν γίνεται από έμπειρο βρογχοσκόπο και δεν μπορεί να τεθεί η 
διάγνωση με άλλο τρόπο.
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AA075 AA076



44

24 - 27 νοεμβριου 2011

ΦΥΜΑΤΙΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑ-
ΤΑΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
Ελισάβετ – Χριστίνα Φιλιππίδου1, Πολύμνια Χαραλάμπους1, Αλεξία 
Κωνσταντινίδου1, Μαρία Σωτηριάδου1, Παρασκευή Τουρουντζή1, 
Εμμανουήλ Λιόλιος1, Βασίλειος Ιωαννίδης1, Ασπασία Δελαπόρτα2

1Α΄Πνευμονολογική Γ.Ν.Καβάλας, 2Αντιφυματικό Ιατρείο Γ.Ν.Καβάλας

Εισαγωγή: Η δερμοαντίδραση φυματίνης (Mantoux) αποτελεί τον τρόπο ελέγχου 
φυματικής μόλυνσης. Δείκτης διαμόλυνσης φυματίωσης (ΦΔΔ) είναι το ποσοστό (%) 
των ατόμων με θετική φυματινοαντίδραση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με τον 
δείκτη διαμόλυνσης φυματίωσης ανευρίσκονται τα άτομα που έχουν μολυνθεί από το 
μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, ενώ ταυτόχρονα ελέγχονται και αντιμετωπίζονται 
οι νέες πηγές μόλυνσης, γεγονός ιδιαίτερο σημαντικό για την εξάπλωση της νόσου.
Σκοπός: Η εκτίμηση του δείκτη διαμόλυνσης φυματίωσης σε μετανάστες στα πλαίσια 
χορήγησης πιστοποιητικού υγείας για άδεια παραμονής στην Ελλάδα.
Υλικό και Μέθοδος: Εξετάσθηκαν 3241 αλλοδαποί οι οποίοι προσήλθαν στο αντιφυ-
ματικό ιατρείο του Γ.Ν.Καβάλας κατά την χρονική περίοδο 3/01/2005 – 30/12/2010.
Όλοι υποβλήθηκαν σε ακτινογραφία θώρακος και δερμοαντίδραση Mantoux, η οποία 
αξιολογήθηκε σε 48 – 72 ώρες και ταξινομήθηκε σε τέσσερις κατηγορίες: Κατηγορία І: 
Mantoux 0 - 4mm (αρνητική), Κατηγορία ІІ: Mantoux 5 - 9mm (αμφίβολη), Κατηγορία 
ІІІ: Mantoux 10 -15 mm (θετική), Κατηγορία ІV: Mantoux > 15 mm (θετική υπερεργική). 
Αποτελέσματα:

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  %
ΑΛΒΑΝΙΑ 1102 34
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 734 23
ΡΩΣΙΑ 316 10
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 274 8
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 815 25
ΣΥΝΟΛΑ 3241 100

Από τα 3241 άτομα, 2171 (ποσοστό 67%) είχαν αρνητική Mantoux, 12 % (389 άτομα) 
είχαν αμφίβολη, 17 % (551 άτομα) είχαν θετική και 4% (130 άτομα) είχαν υπερεργική 
Mantoux. 
Συμπέρασμα: Από τους 3241 αλλοδαπούς, 21 % είχαν θετική Mantoux και παραπέμ-
φθηκαν σε περαιτέρω έλεγχο χωρίς όμως να αποδειχθεί κλινικοεργαστηριακά ενεργός 
νόσο. Αξιοσημείωτο ήταν ότι το 67% των εξετασθέντων ατόμων είχαν αρνητική 
Mantoux παρόλο που προέρχονται από χώρες με σχετικά υψηλή επίπτωση φυματίωσης.

ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΦΥΜΑΤΙΩΔΟΥΣ ΠΛΕΥΡΙΤΙΔΑΣ ΥΠΟ ΚΑ-
ΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΔΡΟΜΟ IRIS
Γεωργία Καραγιάννη1, Μαρία Αγγελίδου1, Ξανθή Τσιαφάκη1, Ελένη 
Φακίρη2, Κυριάκος Ταραντίνος1, Κωνσταντίνος Κότσιφας1, Βασιλική 
Φιλαδιτάκη1

1Β’ Πνευμονολογική Κλινική, 2Μικροβιολογικό Τμήμα. Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο, Αθήνα

eισαγωγή: Παράδοξη επιδείνωση νόσου υπό κατάλληλη αντιφυματική αγωγή 
σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς έχει καταγραφεί σε περιπτώσεις πνευμονικής φυ-
ματίωσης, λεμφαδενοπάθειας και ενδοκρανιακού φυματώματος. 
Περιγραφή περιστατικού: Ασθενής 48 ετών διαγνώσθηκε με φυματιώδη 
πλευρίτιδα βάσει εξιδρωματικής λεμφοκυτταρικής συλλογής με υψηλή τιμή 
ADA. Έγινε έναρξη 4πλης αντιφυματικής αγωγής με πλήρη ανταπόκριση. 
Ωστόσο, επτά εβδομάδες μετά επανεμφάνισε βήχα, πυρετική κίνηση, πλευ-
ριτικό άλγος και συλλογή και παραπέμφθηκε για διερεύνηση. Εισήχθη με την 
κλινική υποψία ανθεκτικότητας στην λαμβάνουσα αγωγή ή συνυπάρχουσας 
νόσου. Η βρογχοσκόπηση ανέδειξε εξωφυτική ενδοβρογχική μάζα με αρνη-
τική βιοψία για κακοήθεια αλλά ύποπτη για φυματίωση (παρουσία άφθονων 
ιστιοκυττάρων). Η πλευροσκοπική βιοψία ανέδειξε κοκκιώματα με τυροειδή 
νέκρωση. Ο μοριακός έλεγχος ήταν θετικός για M. Tuberculosis με ευαισθησία 
στις ριφαμπικίνη και ισονιαζίδη.
Ο ασθενής συνέχισε την αντιφυματική αγωγή, ενώ προστέθηκαν κορτικοειδή. 
Η κλινική και ακτινολογική βελτίωση ήταν άμεση. Η μετέπειτα κλινική πορεία 
του ασθενούς ήταν ανεπίπλεκτη. 
Συζήτηση: Το φλεγμονώδες σύνδρομο αποκατάστασης του ανοσοποιητικού 
(IRIS- Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome) περιγράφεται κυρίως 
σε ανοσοκατεσταλμένους (28-35% σε HIV+). Σε ανοσοεπαρκείς εμφανίζεται 4-8 
εβδομάδες από την έναρξη της αγωγής σε ποσοστό 2-10% - η αιτιοπαθογένεια 
παραμένει αδιευκρίνιστη. Η διάγνωση τίθεται εξ αποκλεισμού. Ιδιαίτερα σημα-
ντικός είναι ο αποκλεισμός της ανθεκτικότητας στην αντιφυματική αγωγή, ώστε 
είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου προς επιβεβαίωση 
της διάγνωσης και της ευαισθησίας του μυκοβακτηριδίου. 
Συμπεράσματα: Το IRIS μπορεί να επιπλέξει την κλινική εξέλιξη κατά την 
χορήγηση κατάλληλης αντιφυματικής αγωγής και να θέσει διαγνωστικά προ-
βλήματα. Η αναγνώριση των κλινικών χαρακτηριστικών του συνδρόμου είναι 
απαραίτητη ώστε να γίνεται στοχευμένη χρήση συμπληρωματικών εξετάσεων 
προς διασφάλιση της διάγνωσης. 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ MANTOUX ΣΕ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ 
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
Γιώργος Μίχας1, Ιωάννης – Αλέξανδρος Δροσάτος2, Μιλτιάδης Κοκολιός3, 
Αστέριος Καμπούρας4, Μαρία Σχοινά5, Ανδρέας Ασημάκος6, Ρενάτα Μίχα7

1Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα, 2Ια-
τρική Υπηρεσία Κέντρου Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού, Θήβα, 3Ιατρική Υπηρεσία 
9ης Ταξιαρχίας Πεζικού, Κοζάνη, 4Ιατρική Υπηρεσία XXIV Τεθωρακισμένης Ταξι-
αρχίας, Λιτόχωρο Πιερίας, 5Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο 
Κατερίνης, Κατερίνη, 6Τμήμα Εντατικής Θεραπείας, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, 
Αθήνα, 7Τμήμα Επιδημιολογίας, Harvard School of Public Health, Βοστόνη, ΗΠΑ

Εισαγωγή: Η φυματίωση είναι λοιμώδης νόσος, η οποία οφείλεται στο μυκοβα-
κτηρίδιο της φυματίωσης και παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ιδιαίτερα 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η δερμοαντίδραση φυματίνης (mantoux) αποτελεί 
ένα από τα κυριότερα μέσα για τη διάγνωση της φυματίωσης.
Σκοπός: Η μελέτη της επίπτωσης της θετικής mantoux σε νεοσύλλεκτους 
οπλίτες του Στρατού Ξηράς.
Υλικό: Πραγματοποιήσαμε την έρευνά μας σε 3684 νεοσύλλεκτους οπλίτες 
που κατατάχθηκαν στον Στρατό Ξηράς κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 
2010 - Φεβρουάριος 2011. Οι οπλίτες ήταν ηλικίας 18-43 ετών.
Μέθοδος: Κατά τη δοκιμασία 0,1 ml PPD συγκέντρωσης 2 T.U. ενέθηκε ενδοδερ-
μικά στο μέσο τριτημόριο του αντιβραχίου. Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων 
έγινε 48-72 ώρες μετά. Η mantoux χαρακτηρίστηκε θετική σε διήθηση >10 
mm. Συλλέχθηκαν επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούσαν στην ηλικία, στο 
επίπεδο εκπαίδευσης (χαμηλότερο: ≤9 χρόνια, υψηλότερο: >9 χρόνια), και στον 
τόπο κατοικίας των οπλιτών (αστικός, ημιαστικός, αγροτικός). Μετρήθηκε ακόμη 
το ύψος και το βάρος των οπλιτών και υπολογίστηκε ο δείκτης μάζας σώματος.
Αποτελέσματα: Από τους 3684 νεοσύλλεκτους οπλίτες 84 (2,3%) εμφάνισαν 
θετική mantoux (>10 mm). Το μοντέλο πολυμεταβλητής ανάλυσης λογιστικής 
παλινδρόμησης που εφαρμόστηκε έδειξε ότι μόνο το χαμηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης σχετίσθηκε με μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης θετικής mantoux 
(p=0,021, odds ratio: 0,6, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,38-0,92).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα μας φανερώνουν ότι η επίπτωση της 
θετικής mantoux στον άρρενα νεανικό ελληνικό πληθυσμό είναι πολύ μικρή 
(2,3%) και ακολουθεί μια πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια, παρά την αθρόα 
εισροή οικονομικών μεταναστών από χώρες με υψηλά ποσοστά φυματίωσης.

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ - ΣΠΑΝΙΟ ΑΙΤΙΟ ΒΗΧΑ
Γεώργιος Μαρινάκης, Λάμπρος Σοφιάδης, Εμμανουήλ Παπαδάκης, 
Γεωργία Παρανόμου, Παναγιώτης Στρατόπουλος, Θεοδόσιος 
Παναγιωτακόπουλος, Θεοχάρης Δήμου
Ά Πνευμονολογικό τμήμα,Βρογχολογικό Εργαστήριο,Ειδικό Νοσοκομείο Νοση-
μάτων Θώρακος Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Πάτρα

Περιγράφεται περίπτωση 80χρονης γυναίκας που νοσηλεύτηκε λόγω επί-
μονου βήχα από έτους.Συνταξιούχος αγρότισσα,μη καπνίστρια,ενώ από 
το ατομικό αναμνηστικό παρουσίαζε αρτηριακή υπέρταση,για την οποία 
ελάμβανε φαρμακευτική αγωγή.
Ο αιματολογικός έλεγχος ήταν φυσιολογικός,καθώς και η ακτινογραφία 
θώρακος.Mantoux αρνητική.
Ο Έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας έδειξε ελάττωση της ροής στους 
μικρούς αεραγωγούς,με αρνητική δοκιμασία βρογχοδιαστολής και φυσιο-
λογική διαχυτική ικανότητα.
ΑΑΑ(FiO2 21%):PaO2 80mmHg,PCO2 38mmHg,pH 7,42. 
Η αξονική τομογραφία θώρακος ανέδειξε στο μέσο λοβό διήθημα με χαρα-
κτήρες tree-in-bud και σύστοιχα μικρής έκτασης ινωτικά στοιχεία με συνοδό 
βρογχεκτασία και ένα οζίδιο 0.6cm.
Η βρογχοσκόπηση ανέδειξε εκτεταμένες ανθρακωσικές εστίες διάχυτα στο 
βρογχικό δένδρο,ενώ ο διάμεσος βρόγχος παρουσίαζε στένωση 80%,με 
πάχυνση του τοιχώματος λόγω οιδήματος και αδυναμία επισκόπησης του 
υπόλοιπου δεξιού βρογχικού δένδρου.Η βιοψία βρογχικού βλεννογόνου και 
οι κυτταρολογικές εξετάσεις ήταν αρνητικές για κακοήθεια,ενώ η χρώση Ziehl-
Neelsen και η καλλιέργεια Löwenstein Jensen ήταν θετικές για φυματίωση.
Ενδοβρογχική φυματίωση ορίζεται η φυματιώδης λοίμωξη του τραχειοβρογ-
χικού δένδρου.Δεν είναι-τουλάχιστον σήμερα-μία συνηθισμένη επιπλοκή 
της πνευμονικής φυματίωσης.Με τα νέα χημειοθεραπευτικά σχήματα, η 
επίπτωση της έχει ελαττωθεί στο 10-20% των περιπτώσεων πνευμονικής 
φυματίωσης.10-20% των ασθενών έχουν φυσιολογική ακτινογραφία θώ-
ρακος.Η βρογχοσκόπηση και η αξονική τομογραφία θώρακος αποτελούν 
τις μεθόδους εκλογής για τη διάγνωση.Ο ξηρός επιμένων βήχας είναι το 
κυριότερο σύμπτωμα,ενώ η θεραπεία είναι η ίδια που ακολουθείται και στην 
πνευμονική φυματίωση.
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20Ο Πανελληνιο Συνεδριο νοΣηματων ΘωρακοΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ TΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΟΒΑ-
ΚΤΗΡΙΔΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕ-
ΡΙΟΔΟ 1/1/2006-31/5/2011
mαρία Κλεισαρχάκη1, Ζαχαρίας Αρχοντάκης1, Άννα Παπάζογλου2, 
Σταύρος Φουντουλάκης1, Θεοδώρα Δερμιτζάκη1, Κώστας Δημούλας1, 
Αλέξανδρος Χαριτάκης1, Σταυρούλα Λυρώνη1, Βασιλική Λιάκου1

1Μικροβιολογικό τμήμα Γ. Ν. Βενιζέλειο Πανάνειο, Ηράκλειο, 2Αντιφυματική Μο-
νάδα, Γ. Ν. Βενιζέλειο Πανάνειο, Ηράκλειο

Εισαγωγή: Η φυματίωση αποτελεί μια πάθηση που τα τελευταία χρόνια πα-
ρουσιάζει έξαρση στη χώρα μας με ολοένα αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων. 
Η έγκυρη και γρήγορη διάγνωση έιναι καθοριστικής σημασίας για την έναρξη 
κατάλληλης θεραπείας. 
Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας απομόνωσης μυκοβακτηριδίων με βάση 
τα εργαστηριακά, ακτινολογικά και κλινικά ευρήματα. 
Υλικό: Κλινικά δείγματα (πτύελα, γαστρικά υγρά, BAL και ούρα) από εξωτερι-
κούς και νοσηλευόμενους ασθενείς του Νοσοκομείου μας κατά την περίοδο 
1/11/2006 έως 31/05/2011
Μέθοδος: Τα δείγματα ελέγχθηκαν με οξεάντοχη χρώση Ziehl-Neelsen, 
καλλιέργεια σε υγρά (BACTEC MGIT960, BD) και στερεά υλικά (Lowenstein-
Jensen, Biomerieux). Τα θετικά δείγματα ταυτοποιήθηκαν με PCR (RT-PCR 
Gene Xpert Cepheid).
Παράλληλα έγινε αναδρομική μελέτη της Mantoux και των ακτινολογικών 
ευρημάτων των θετικών ασθενών.
Αποτελέσματα: Συνολικά επεξεργάστηκαν 5427 δείγματα.
Μυκοβακτηρίδια αναπτύχθηκαν σε 65 ασθενείς (1,2%). Με χρώση ΖΝ ανιχνεύ-
θηκε το 49,2% των ΜΤΒ, στο στερεό θρεπτικό υλικό L-J το 54,6%, σε MGIT το 
90,8%, ενώ η ευαισθησία της RT-PCR προσέγγισε το 100%.
Στους θετικούς ασθενείς το ποσοστό εμφάνισης θετικής Mantoux ήταν 76,4%. 
Εκτεταμένες πνευμονικές βλάβες παρουσιάστηκαν στο 44,6%, περιορισμένες 
πνευμονικές βλάβες στο 49,23%, ενώ 4 ασθενείς δεν εμφάνισαν ακτινολογικά 
ευρήματα.
Συμπεράσματα: Η χρώση ΖΝ είναι γρήγορη αλλά με χαμηλή ευαισθησία. Η 
καλλιέργεια σε MGIT αύξησε σημαντικά το ποσοστό απομόνωσης σε σχέση 
με το L-J. Η PCR παρουσίασε τη μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια.Τα ακτινο-
λογικά και κλινικά ευρήματα πρέπει να συναξιολογούνται με τα εργαστηριακά. 

ΦΥΜΑΤΙΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Η 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 22 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ
Σταύρος Φουντουλάκης1, Άννα Παπάζογλου2, Μαρία Κλεισαρχάκη1, 
Σταυρούλα Λυρώνη1, Ζαχαρίας Αρχοντάκης1 Κώστας Δημούλας1, 
Θεοδώρα Δερμιτζάκη1, Ιωάννης Μπιμπάκης2

1Μικροβιολογικό τμήμα Βενιζέλειο Πανάνειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο, 2Αντιφυ-
ματική Μονάδα Βενιζέλειο Πανάνειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο
Εισαγωγή: Ο φυματινικός δείκτης (Φ.Δ.) εκφράζεται από το ποσοστό (%) των ατόμων μιας συγκεκριμένης 
ηλικίας που έχουν θετική φυματινοαντίδραση σε δεδομένη χρονική στιγμή, άσχετα αν εκδηλώνουν ή 
όχι τη νόσο. 
Σκοπός: Η εκτίμηση της εξέλιξης του φυματινικού δείκτη τα τελευταία 22 έτη και η κατανομή του ανά 
φύλο και εθνικότητα εξάχρονων παιδιών με θετική Mantoux τα τελευταία 4 έτη.
Υλικό-Μέθοδος: Ελέγχθησαν με τη δερμοαντίδραση Mantoux, ανεμβολίαστοι με BCG, μαθητές της Α’ 
τάξης του δημοτικού στο νομό Ηρακλείου. Χρησιμοποιήθηκε φυματίνη (PPD) του ινστιτούτου Pasteur 
(5UI/0,1ml) με διαδερμική χορήγηση (βελόνα 27Gx1/2” και σύριγγα), το αποτέλεσμα αξιολογήθηκε μετά 
από 48 ώρες. Διήθηση > 5mm θεωρήθηκε θετική.
Αποτελέσματα: 

Αριθμός παιδιών 
Α΄ Τάξη

MANTOUX > 
5mm

% Θετικής 
MANTOUX

Αριθμός παιδιών 
Α΄ Τάξη

MANTOUX > 
5mm

% Θετικής 
MANTOUX

895 10 1,12% 2345 36 1,54%
2027 3 0,15% 2473 48 1,94%
2225 11 0,49% 2220 32 1,44%
704 14 1,99% 2273 15 0,66%

1642 9 0,55% 2409 16 0,66%
1548 14 0,90% 2631 16 0,61%
1732 10 0,58% 2122 8 0,38%
1204 5 0,42% 2348 12 0,51%
1646 5 0,30% 2393 6 0,25%
2319 14 0,60% 2479 14 0,56%
2310 13 0,56% 1407 6 0,43%

Αριθμός Παιδιών 
Α΄ Τάξη με MANTOUX > 5mm

Άρρεν Θύλη Ελληνική Εθνικότητα Άλλη Εθνικότητα

12 6 6 8 4
6 2 4 2 4

14 7 7 10 4
6 0 6 4 2

Συμπεράσματα: Την περίοδο των τελευταίων 22 χρόνων η καμπύλη του Φ.Δ. παρουσιάζει δύο κορυφές 
(Φ.Δ. στο 1,9) τις σχολικές χρονιές 1991-92 και 2000-01. Για την αιτιολόγηση τους χρειάζονται περισσότερα 
επιδημιολογικά δεδομένα. Όλα τα παιδιά με θετική Mantoux παραπέμθηκαν σε παιδιατρική κλινική 
όπου έγινε όλος ο έλεγχος που απαιτείται σε αυτά και το περιβάλλον τους. Ο έλεγχος απέβη αρνητικός 
για ενεργή νόσο και χορηγήθηκε ΧΜΠ. Τέλος, δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά όσο 
αφορά την κατανομή ανά φύλο στα παιδιά με θετική Mantoux την τελευταία τετραετία ενώ για την ίδια 
περίοδο υπάρχει τάση αυξημένης θετικότητας σε παιδιά ελληνικής εθνικότητας. 

ΦΥΜΑΤΙΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ 1996-2010
Γεώργιος Πιτσιδιανάκης1, Άννα Παπάζογλου1, Ιωάννης Μπιμπάκης1

Σταύρος Φουντουλάκης2, Ζαχαρίας Αρχοντακης2, Κωνσταντίνος 
Δημούλας2, Μαρία Κλεισαρχάκη2, Μαριάννα Κυριαζή2, Θεοδώρα 
Δερμιτζάκη2, Ιωάννης Σωπασής2, Χρύσα Μωραίτη2

1Αντιφυματική Μονάδα Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, 2Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο Βενιζέλειο Νοσοκομείου Ηρακλείου
Σκοπός: Η εκτίμηση του δείκτη μυκοβακτηριδιακής μόλυνσης των κρατουμένων Ελλήνων και αλλοδαπών 
στις κλειστές φυλακές Αλικαρνασσού του νομού Ηρακλείου σε τρία έτη. 
Υλικό-Μέθοδος: Ελέχθησαν με τη δερμοαντίδραση MANTOUX 811 κρατούμενοι συνολικά κατά τα έτη 
1996, 1998, 2001, 2004, 2010. Χρησιμοποιήθηκε φυματίνη (PPD) του ινστιτούτου ΠΑΣΤΕΡ (5UI/0,1 ml) 
με διαδερμική χορήγηση (με βελόνα 27Gx1/2» και σύριγγα) και μετρήθηκε το αποτέλεσμα μετά από 
48 ώρες. Διήθηση >10 mm μετά από 48 ώρες θεωρήθηκε θετική. Αποκλείστηκαν από τη μελέτη άτομα 
ανοσοκατασταλμένα (πρόσφατες λοιμώξεις, νεφρική ανεπάρκεια, κακή θρέψη, λήψη ανασοκατασταλ-
τικών φαρμάκων, κ. α.) Ο έλεγχος αφορούσε άνδρες. Οι 582 (71,76%) ήταν Έλληνες και οι 229 (28,23%) 
ήταν αλλοδαποί (Αλβανοί, Ρουμάνοι, Ασιάτες, κ.α.) από χώρες με σχετικά υψηλή επίπτωση φυματίωσης.
Αποτελέσματα:
1996
MANTOUX < 5 mm 5-10 mm > 10 mm Σύνολο

 n %  n  %  n %  n  %
Έλληνες 47 33,19 18 12,32 81 55,47 146 117,8
Αλλοδαποί 9 34,61 2 7,69 15 57,65  26 15,11

1998
MANTOUX < 5 mm 5-10 mm > 10 mm Σύνολο

 n %  n  %  n %  n  %
Έλληνες 40 34,8 15 13 60 52,2 115 68,9
Αλλοδαποί 12 23,1 3 5,8 37 71,2  52 31,1

2001
MANTOUX < 5 mm 5-10 mm > 10 mm Σύνολο

 n %  n  %  n %  n  %
Έλληνες 24 20,68 19 16,37 73 62,93 116 64,8
Αλλοδαποί 10 15,87 10 15,87 45 71,42  63 35,2

2004
MANTOUX < 5 mm 5-10 mm > 10 mm Σύνολο

 n %  n  %  n %  n  %
Έλληνες 24 17,91 24 17,91 86 64,17 134 67
Αλλοδαποί 7 10,6 10 15,15 49 74,24  66 33

2010
MANTOUX < 5 mm 5-10 mm > 10 mm Σύνολο

 n %  n  %  n %  n  %
Έλληνες 23 32,3 10 14,08 38 53,52 71 76,3
Αλλοδαποί  2 9,09  6 27,27 14 63,63 22 23,6

Συμπέρασμα: Η επίπτωση της μυκοβακτηριδιακής μόλυνσης στους φυλακισμένους στο Ηράκλειο της 
Κρήτης είναι υψηλή με τη μεγαλύτερη να αφορά τους αλλοδαπούς και στα πέντε έτη της μελέτης. Οι 
τρόφιμοι της κλειστής φυλακής Αλικαρνασσού Ηρακλείου αποτελούν ένα πληθυσμό υψηλού κινδύνου 
για φυματίωση και ιδιαίτερα οι αλλοδαποί. Κατά την άποψη μας απαιτείται συστηματική περαιτέρω 
διερεύνηση σε μεγάλο αριθμό κρατουμένων.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 15ΕΤΙΑ
Χρήστος Χρυσώτης, Μαρία Κρύφτη, Ανδρέας Ζαχαριάδης, Βασίλης 
Γαλεντερίδης, Αγησίλαος Δέρβας, Μιχάλης Τουμπής
6η Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ, Αθήνα

Εισαγωγή: Παρά τις σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις στην διάγνωση και 
την θεραπεία της, η φυματίωση αποτελεί μια από τις πρώτες αιτίες θανάτου 
παγκοσμίως. Η αύξηση του πληθυσμού, η μετανάστευση και η αύξηση των 
περιστατικών HIV τα τελευταία 30 χρόνια οδήγησαν σε αύξηση της φυμα-
τίωσης στο δυτικό κόσμο.
Σκοπός: Παρακολούθηση της διακύμανσης της ηλικίας, του φύλου και της 
χώρας προέλευσης στα περιστατικά φυματίωσης που διαγνώστηκαν στην 
κλινική μας την τελευταία δεκαπενταετία. 
Υλικό: Έγινε καταγραφή 605 περιστατικών φυματίωσης κατά την περίοδο 
1995 -2010.
Μέθοδος: Έγινε αναδρομική ανασκόπηση των φακέλων των ασθενών που 
είχαν νοσηλευτεί στην κλινική μας με διάγνωση εξόδου ‘Φυματίωση’.
Αποτελέσματα: Από τα 605 διεγνωσθέντα συνολικά περιστατικά 415 (68.6%) 
ήταν άντρες και 429 (70.9%) ήταν ελληνικής καταγωγής. Όσον αφορά την 
ηλικιακή κατανομή του δείγματος 176 (41%) Έλληνες ήταν μεγαλύτεροι 
των 65 ετών σε αντίθεση με τους αλλοδαπούς όπου το αντίστοιχο ποσοστό 
ήταν 6.9%.Αντιθέτως, σχετικά με τις ηλικίες < 35 ετών τα ποσοστά για τους 
Έλληνες ήταν 15.8% ενώ για τους αλλοδαπούς 56.6%. Επιπλέον, από το 1995 
έως και το 2004 οι Έλληνες υπερίσχυαν σε ποσοστό έναντι των αλλοδαπών, 
ενώ από το 2005 και μετά η σχέση εξισορροπείται και φτάνει το 2010 να 
είναι 50-50 το ποσοστό.
Συμπεράσματα: Η δημογραφική κατανομή των περιστατικών φυματίωσης 
έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια κυρίως όσον αφορά τη χώρα προέλευσης 
των ασθενών με έντονες αυξητικές τάσεις στο ποσοστό των αλλοδαπών. 
Επίσης η ηλικιακή κατανομή των περιστατικών διαφέρει μεταξύ γηγενών 
και αλλοδαπών. Τα ευρήματα αυτά αντανακλούν την «επίσημα δηλούμενη» 
επίπτωση της φυματίωσης στην χώρα μας. 
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24 - 27 νοεμβριου 2011

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΣ-
ΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ ΑΠΟ 
MYCOBACTERIUM AVIUM 
Ιωάννης Κοκκονούζης, Σωτηρία Δεβενέ, Νικόλαος Δουλγεράκης, 
Γρηγόριος Τσώνης, Ιωάννης Λαμπαδίτης, Νικόλαος Σαρίδης, Βασίλειος 

Σκουφάρας 
Πνευμονολογική κλινική, 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Αθήνα

Η εισπνοή σπόρων και ο αποικισμός του αναπνευστικού συστήματος από 
Aspergillus spp οδηγεί σε ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων. Ως ασπερ-
γίλλωμα ορίζεται η παρουσία μιας σφαιρικής μάζας μυκήτων εντός είτε 
προσχηματισμένης πνευμονικής κοιλότητας, είτε διευρυμένου αεραγωγού. 
Παρουσιάζεται η περίπτωση άνδρα 51 ετών ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο 
λόγω υψηλού πυρετού, έως 39,6oC, απώλειας βάρους και παραγωγικού βήχα 
με άφθονη πυώδη απόχρεμψη από μηνός. Εκ του ατομικού αναμνηστικού 
αναφερόταν αλκοολισμός, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), 
αμφοτερόπλευρος πνευμοθώρακας και άτυπη πνευμονική φυματίωση από 
Mycobacterium avium υπό φαρμακευτική αγωγή. Κατά τον εργαστηριακό 
έλεγχο απομονώθηκε στέλεχος Aspergillus flavius ετέθη η διάγνωση χρόνιας 
κοιλοτικής πνευμονικής ασπεργίλλωσης και εκκίνησε ενδοφλέβια χορήγηση 
αμφοτερικίνης Β. Αρχικώς σημειώθηκε βελτίωση της κλινικής εικόνας του 
ασθενούς, ενώ ένα επεισόδιο μικρής αιμόπτυσης αντιμετωπίσθηκε συντη-
ρητικά. Δυστυχώς, λίγες μέρες μετά, δεύτερο επεισόδιο μαζικής αιμόπτυσης 
είχε ως συνέπεια ο ασθενής να διασωληνωθεί και κατόπιν να καταλήξει. 
Η ύπαρξη προσχηματισμένων κοιλοτήτων είναι ο κύριος προδιαθεσικός 
παράγων για την ανάπτυξη ασπεργιλλώματος. Όταν αυτό επιπλακεί με 
αιμόπτυση, μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνη για τη ζωή κατάσταση, ακόμη 
και σε θάνατο, παρά την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή. Η φυματίωση 
είναι η συνηθέστερη υποκείμενη πάθηση. Θεραπευτικά, έχουν προταθεί 
αντιμυκητιασικά αντιβιοτικά, χειρουργικές επεμβάσεις, εμβολισμός βρογ-
χικών αρτηριών και έγχυση αντιβιοτικών εντός των κοιλοτήτων, αν και τα 
αποτελέσματα παραμένουν ανεπαρκή.

ΕΚΤΕΤΑΜEΝΗ ΦΥΜΑΤIΩΣΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚH ΚΑΙ ΕΞΩΠΝΕΥΜΟ-
ΝΙΚH ΕΝΤOΠΙΣΗ ΑΠO MYCOBACTERIUM AVIUM, ΣΕ ΑΣΘΕΝH ΜΕ 
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔH ΑΡΘΡIΤΙΔΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣIΤΙΔΑ
Νικόλαος Κουφός, Αποστολος Τραυλός, Αναστασιος Παλαμίδας, 
Γεώργιος Διονέλλης, Μάνος Αλχανάτης, Νικόλαος Γ. Κουλούρης
Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική Παράρτημα Ειδικών Λοιμόξεων 
Αναπνευστικού ΓΝΝΘΑ “Η Σωτηρία” Αθήνα

Ασθενής 45 χρονών με ρευματοειδή αρθρίτιδα και δερματομυοσίτιδα υπό 
αγωγή με μεθυλπρεδνιζολόνη, κυκλοσπορίνη, αναστολέα της σύνθεσης της 
πυριμιδίνης και αναστολέα της IL-1, προσκομίσθηκε στην κλινική μας με 
εμπύρετο, βήχα και προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια.
Κατά την εισαγωγή του ο ασθενής παρουσίαζε αναπνευστική ανεπάρκεια 
υποξυγοναιμικού τύπου και διάχυτα αμφοτερόπλευρα πυκνωτικά διηθή-
ματα στην ακτινογραφία θώρακα. Ετέθη σε εμπειρική αντιβιωτική αγωγή 
ως επί σοβαρής πνευμονίας κοινότητας σε ανοσοκατασταλμένο ασθενή και 
αρχικά παρατηρήθηκε κλινική βελτίωση. Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία 
θώρακος που κατέδειξε αμφοτερόπλευρα, διάχυτα διηθήματα, κοιλοτικούς 
σχηματισμούς και βρογχεκτασίες. Τις επόμενες μέρες της νοσηλείας του 
ο ασθενής επιδεινώθηκε με καινούριο εμπύρετο και επιδείνωση της ανα-
πνευστικής του λειτουργίας. Αξίζει να αναφερθεί, οτι παρουσίαζε αρνητική 
φυματινοαντίδραση Mantoux. Τα δείγματα πτυέλων που προσκόμισε ήταν 
θετικά στην άμεση μικροσκόπηση, ενώ από την καλλιέργεια απόμονώθη-
κε mycobacterium Avium και τέλος ο μοριακός του έλεγχος AMTD ήταν 
αρνητικός για mycobacterium Tuberculosis Complex. Ο ασθενής ετέθη σε 
εφταπλή αντιφυματική θεραπεία με ριφαμπικίνη, ισονιαζίδη, πυραζιναμίδη, 
εθαμβουτόλη, αμικασίνη μοξιφλοξασίνη και κλαριθρομυκίνη. Κατά την δι-
αρκεια της νοσηλείας του παρουσίασε αρθρίτιδα στην δεξια ωμοπλάτη και 
στη σύστοιχη κνήμη. Αφαιρέθηκε αρθρικό υγρό δια βελόνης στο οποίο και 
καλλιεργήθηκε mycobacterium Avium.
Το mycobacterium Avium ήταν ανθεκτικό στα πρωτεύοντα αντιφυματικά 
φάρμακα (ριφαμπικίνη, ισονιαζίδη, πυραζιναμίδη και εθαμβουτόλη), όπως 
και στην αμικασίνη, για τον λόγο αυτό ετέθη σε ριφαμπουτίνη, καπρεομυκίνη, 
εθειοναμίδη, κυκλοσερίνη, σιπροφλοξασίνη και κλαριθρομυκίνη. Ο ασθενής 
σταδιακά βελτιώθηκε και τα πτύελα του τελικά αρνητικοποιήθηκαν μετά από 
τρείς μήνες περίπου θεραπείας, ενώ εξήλθε με οδηγίες για κατ’ οίκον αγωγή.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 
Γεωργία Χαρδαβέλλα1, Γεώργιος Διονέλλης1, Απόστολος Τραυλός1, 
Σιμόνα Καράμπελα2, Μάνος Αλχανάτης1, Νικόλαος Κουλούρης1

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Αναπνευστικού, Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική 
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν.Ν.Θ.Α 
“Η Σωτηρία”, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηρίων, Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η Σωτηρία”

Εισαγωγή: H φυματίωση (ΤΒ) εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δη-
μόσιας υγείας παγκοσμίως παρά τις προσπάθειες για τον έλεγχο και περιορισμό της. 
Σκοπός: Η καταγραφή και αξιολόγηση των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών 
φυματικών ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε πανεπιστημιακή μονάδα ειδικών 
λοιμώξεων του αναπνευστικού και η διερεύνηση ύπαρξης ανθεκτικότητάς τους 
στην αντιφυματική αγωγή.
Υλικά και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη σειράς (2006-2011) 152 φυματικών 
ασθενών ως προς τις επιδημιολογικές παραμέτρους και την ανθεκτικότητα στην 
αντιφυματική αγωγή. Χρησιμοποιήθηκαν υγρά και στερεά μέσα καλλιέργειας 
για την ανίχνευση της ευαισθησίας και μοριακές τεχνικές για τις μεταλλάξεις 
των γονιδίων rpoB gene και Kat G (αντοχή στη ριφαμπικίνη-R και ισονιαζίδη-H).
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 111 άνδρες και 41 γυναίκες (μέση ηλικία:42.4 έτη, 
εύρος 17-82) εκ των οποίων 45% Έλληνες, 15% Ανατολικοευρωπαίοι, 33% Ασιάτες 
και 7% Αφρικανοί. Μυκοβακτηρίδιο της ΤΒ (ΜΤΒ) ανιχνεύτηκε σε ποσοστό 84.9% 
ενώ M.Malmoense και M.Ιntracellulare σε 2 περιπτώσεις.
Τα ποσοστά ανθεκτικότητας ανά αντιφυματικό φάρμακο ήταν 8.5% στην Η, 
5.1% στην R, 5.6% στην εθαμβουτόλη (E) και 3.8% στην πυραζιναμίδη (Z). Την 
περίοδο 2006-2008, οι Έλληνες αποτελούσαν το 71.4% των ανθεκτικών ασθενών 
στην Η, το 50% στην R, το 67% στη Z και το 80% στην E. Την περίοδο 2009-2011 
παρατηρήθηκε αύξηση της ανθεκτικότητας στους Ασιάτες που αποτελούσαν το 
60.4% των ανθεκτικών στην H, 55% στην R, 58% στη Z και 62% στην E. 
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματά μας καταδεικνύουν μια μεταβαλλόμενη τάση 
στον επιπολασμό της ανθεκτικότητας στην αντιΤΒ αγωγή κατά την περίοδο 2006-
2011. Αρχικά υπερτερούσαν οι Έλληνες (2006-2008) και στη συνέχεια (2009-2011) 
οι Ασιάτες γεγονός που ενδεχομένως συσχετίζεται με το μεταναστευτικό κύμα 
στη χώρα μας. Απαιτούνται αποτελεσματικότερες μέθοδοι για την πρόληψη και 
θεραπεία της φυματίωσης στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 
ενός αποτελεσματικού εθνικού προγράμματος για την καταπολέμιση της νόσου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΙΝΕΖΟΛΙΔΗΣ ΣΤΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ (mdR-Tb) ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΦΥΜΑΤΙΚΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ (ΝΤΜ)
Σπυρίδων Καραγιάννης1, Αιμιλία Τσαρουχά1, Μαρία Παλαύρα1, Μαρία 
Ράλλη1, Μαρία Κοσμαρίκου1, Σοφία Σπυροπούλου1, Βασίλειος Σγούντζος2, 
Αποστόλης Παπαβασιλείου2

8η Πνευμονολογική κλινική ΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”, Αθήνα, Μονάδα Ανθεκτικής 
Φυματίωσης, Αντιφυματικό Ιατρείο ΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”, Αθήνα

Εισαγωγή: Η Λινεζολίδη (Λ) χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της MDR-TB 
και ΝΤΜ νόσου αλλά η εφαρμογή της πολλές φορές περιορίζεται εξαιτίας 
των ανεπιθύμητων αντιδράσεων της.
Σκοπός: Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ανοχής της ημερήσιας 
δόσης των 600 mg Λ σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα ενάντια στα μυκοβακτη-
ρίδια, σε ασθενείς με αποδεδειγμένη βακτηριολογικά MDR-TB και ΝΤΜ νόσο.
Υλικό και μέθοδος: Από 09/2008-01/2011 στην κλινική και το εξωτερικό 
αντιφυματικό ιατρείο παρακολουθήσαμε 34 ασθενείς με MDR-TB+XDR-TB 
και 18 ασθενείς με νόσο ΝΤΜ. Από αυτούς 19 (13 MDR, 2 XDR, 4 ΝΤΜ), όλοι 
HIV-, έλαβαν αγωγή με Λ η οποία προστέθηκε σε σχήματα 4-24 μηνών (μέσο 
17). Κ/ες πτυέλων, αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, οφθαλμολογική 
και νευρολογική εκτίμηση έγιναν σε τακτική βάση.
Αποτελέσματα: 16 ασθενείς ολοκλήρωσαν την αγωγή και ιάθηκαν. Οι καλλιέρ-
γειες αρνητικοποιήθηκαν σε όλους τους ασθενείς μεταξύ 14-32 εβδομάδων. 1 
ασθενής απεβίωσε μετά από 5 μήνες θεραπείας λόγω αναπνευστικής ανεπάρ-
κειας και προόδου νόσου από M. avium. 2 διέκοψαν λόγω μη συμμόρφωσης 
μετά από 5 και 7 μήνες. 3/16 εκδήλωσαν ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες 
οδήγησαν σε διακοπή του φαρμάκου. 2 εμφάνισαν καταστολή του μυελού 
και 1 οπτική νευρίτιδα. Μετάγγιση αίματος έγινε και στους 2 ασθενείς και η 
λειτουργία του μυελού αποκαταστάθηκε μετά τη διακοπή του φαρμάκου.
Συμπέρασμα: Η Λινεζολίδη φαίνεται ότι είναι πολύ αποτελεσματική σε 
συνδυαστική θεραπεία για την MDR-TB, XDR-TB και NTM νόσο. Η πλειοψηφία 
των ασθενών υπό Λ είχαν επιτυχή έκβαση. Όλοι οι ασθενείς υπό θεραπεία 
με Λ θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για την εμφάνιση σοβαρών 
ανεπιθύμητων ενεργειών.
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ΥΠΑΛΒΟΥΜΙΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ-Η ΑΛ-
ΒΟΥΜΙΝΗ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ
Γεώργιος Σταμογιάννος, Ιωάννης Κοκκονούζης, Μαριέττα Τσόπελα, 
Ιωάννης Αθανασόπουλος, Σωτηρία Δεβενέ, Ιωάννης Λαμπαδίτης, 
Νικόλαος Δουλγεράκης, Νικόλαος Σαρίδης, Βασίλειος Σκουφάρας
Πνευμονολογική Κλινική 251 Γ.Ν.Α., Αθήνα

Εισαγωγή: Μελέτες συσχετίζουν τα επίπεδα αλβουμίνης ορού με την εξέλιξη 
των λοιμώξεων αναπνευστικού υπογραμμίζοντας την υποαλβουμιναιμία ως 
ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου αλλά και προγνωστικό δείκτη.
Σκοπός: Στόχος μας είναι η διαπίστωση πιθανής συσχέτισης μεταξύ των 
επιπέδων αλβουμίνης ορού και εξέλιξης της λοίμωξης κατά την νοσηλεία 
ώστε να δειχθεί αν η αλβουμίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης 
παρακολούθησής της.
Υλικό-Μέθοδος: Έγινε αναδρομική μελέτη των ασθενών που νοσηλεύθηκαν 
λόγω λοίμωξης κατωτέρου αναπνευστικού στην κλινική μας από 01/12/2009 
έως 31/12/2010. Κατεγράφησαν οι τιμές αλβουμίνης, CRP και ΤΚΕ εισόδου 
και εξόδου και έγινε προσπάθεια συσχέτισής τους. Συμπεριελήφθησαν 
συνολικά 106 ασθενείς (50 άνδρες και 56 γυναίκες) ηλικίας από 33 έως 97 
ετών (μέση τιμή 71,74 έτη).
Αποτελέσματα: Η μέση τιμή της αλβουμίνης στον ορό κατά την είσοδο 
των ασθενών στο νοσοκομείο ήταν 3,14 g/dl ενώ κατά την έξοδο 3,18 g/
dl. Η μέση τιμή της CRP κατά την είσοδο ήταν 82,46 mg/dl ενώ κατά την 
έξοδο 23,41mg/dl και η μέση τιμή της ΤΚΕ κατά την είσοδο 54,75mm/h 
ενώ κατά την έξοδο 34,88mm/h όλες διαφορές στατιστικά σημαντικές που 
υποδηλώνουν την αποδρομή της λοίμωξης. Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών της αλβουμίνης εισόδου και εξόδου 
ούτε στατιστική συσχέτιση με τους λοιπούς δείκτες φλεγμονής.
Συμπεράσματα: Η υποαλβουμιναιμία κατά την είσοδο στο νοσοκομείο 
φαίνεται πως, σύμφωνα με στοιχεία της βιβλιογραφίας, αποτελεί ανεξάρτητο 
παράγοντα κινδύνου σε ασθενείς με λοίμωξη αναπνευστικού. Η παρακολού-
θηση όμως των τιμών της αλβουμίνης κατά την διάρκεια της νοσηλείας δεν 
μπορεί να συσχετισθεί με τους συνήθεις δείκτες φλεγμονής και δεν είναι 
αξιόπιστος δείκτης παρακολούθησης της πορείας νόσου.

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟ-
ΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ Η1Ν1 
Αντωνία Μπιρμπάκου, Αθηνά Χριστακάκου, Μαριάννα Τσαραμίρση, 
Εμμανουήλ Καστανάκης, Ναπολέων Καραγιαννίδης, Βλάσσης 
Πολυχρονόπουλος
Γ’ πνευμονολογική κλινική Σισμανόγλειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών

Εισαγωγή: Η κλινική εικόνα των ασθενών με Η1Ν1 είναι συνήθως ήπια και 
παρόμοια με τις συνήθεις εποχικές ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, 
δηλαδή πυρετό, βήχα, κεφαλαλγία, κυνάγχη, ρινική καταρροή, ρίγη και μυαλ-
γίες. Πρόκειται για τις κλινικές εκδηλώσεις της μη επιπλεγμένης γρίπης. Εντός 
3- 5 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ορισμένοι ασθενείς μπορεί 
να εμφανίσουν διάφορες επιπλοκές συστηματικές ή από το αναπνευστικό 
είτε λόγω αυξημένου ιικού φορτίου είτε λόγω έντονης μη ειδικής ανοσιακής 
απάντησης στον ιό. Μία από τις επιπλοκές από το αναπνευστικό σύστημα 
είναι και η αποφρακτική βρογχιολίτιδα. 
Σκοπός: Η καταγραφή των ασθενών με Η1Ν1 που παρουσίασαν βρογχι-
ολίτιδα κατά τους χειμερινούς μήνες του 2011 και νοσηλεύτηκαν στην Γ 
πνευμονολογική κλινική του Σισμανόγλειου ΓΝΑ. 
Υλικό και μέθοδοι: 22 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη Γ πνευμονολογική 
κλινική με γρίπη από τον ιό Η1Ν1 (διάγνωση με φαρυγγικό επίχρισμα θετικό 
για Η1Ν1) 
Αποτελέσματα: 3 ασθενείς χωρίς προηγούμενο ιστορικό αναπνευστικής 
νόσου, παρουσίασαν κλινική εικόνα αποφρακτικής βρογχιολίτιδας, με εισπνευ-
στικό συριγμό (squawks) και αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 1. Η διάγνωση 
επιβεβαιώθηκε με HRCT θώρακα σε εισπνοή και εκπνοή. Αντιμετωπίστηκαν 
με οσελταμιβίρη, αντιβιοτική αγωγή, βρογχοδιασταλτικά και εισπνεόμενα 
κορτικοειδή και γρήγορα παρουσίασαν βελτίωση.
Συμπεράσματα: Η μεταλοιμώδης αποφρακτική βρογχιολίτιδα, κλινικά είναι 
σπάνια στο γενικό πληθυσμό. Παρά το ότι δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες, 
φαίνεται ότι αποτελεί πιο συχνή επιπλοκή στη γρίπη από τον ιό Η1Ν1. 

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΣΕΩΣ AVIUM ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΠΟ-
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Βασιλική Τσαγκάρη2, Αιμιλία Τσαρουχά2, Μαρία Παλαύρα2, Λαμπρινή 
Στουρνάρα2, Βασίλης Κουράνος2, Σπυρίδων Καραγιάννης2, Παναγιώτης 
Σιμψυρής1, Απόστολος Παπαβασιλείου1 
1Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, Αντιφυματικό Τμήμα ΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”, 
Αθήνα, 28η Πνευμονολογική κλινική ΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”, Αθήνα

Το Μ. avium ανευρίσκεται παντού στο περιβάλλον. Η νόσος αφορά συχνό-
τερα άτομα μέσης ηλικίας συνήθως με προϋπάρχουσα πνευμονική νόσο ή 
ανωμαλίες θωρακικού τοιχώματος, επί απουσίας ανοσοκαταστολής. Άνδρας 
καπνιστής, ανοσοεπαρκής, εισήχθη λόγω παθολογικής α/ας θώρακος (2 κοι-
λοτικοί σχηματισμοί δεξιά) και κλινικής συμπτωματολογίας. Το πρώτο δείγμα 
πτυέλων ήταν θετικό για οξεάντοχα αλλά με αρνητική μοριακή τεχνική AMTD 
οπότε τέθηκε η υποψία μυκοβακτηριδίωσης. Η επανάληψη με το δεύτερο 
δείγμα έδωσε τα ίδια αποτελέσματα. Σε 3 εβδομάδες η καλ/γεια MGIT ήταν 
θετική και ταυτοποιήθηκε Μ. Avium. Τέθηκε σε αγωγή με κλαριθρομυκίνη, 
ριφαμπικίνη, εθαμβουτόλη και στρεπτομυκίνη για 45 ημ. (διακοπή λόγω νε-
φροτοξικότητας). Στον 20ο μήνα θεραπείας εμφάνισε αναζωπύρωση με θετικές 
καλλιέργειες και εισήχθη με αιμόπτυση και βαριά κλινική εικόνα. Έλαβε νέο 
θεραπευτικό σχήμα με αζιθρομυκίνη, μοξιφλοξασίνη, ισονιαζίδη, εθειοναμίδη, 
κυκλοσερίνη και στρεπτομυκίνη τρις εβδομαδιαίως. Οι καλλιέργειες πτυέλων 
αρνητικοποιήθηκαν σε 4 μήνες. Τον 10ο μήνα της θεραπείας υποβλήθηκε σε 
βρογχοσκόπηση για λήψη εκκρίσεων και ιστολογική βρόγχου (αρνητικές 
για κοκκίωμα) ώστε να χειρουργηθεί. Τον 12ο μήνα θεραπείας υπεβλήθη σε 
δεξιά άνω λοβεκτομή και σφηνοειδή εκτομή του κορυφαίου ΔΚΛ (ιστολογική 
εξέταση: αλλοιώσεις νεκρωτικής κοκκιωματώδους επεξεργασίας φυματιώδους 
τύπου). Ο ασθενής συνέχισε τη θεραπευτική του αγωγή για 6 μήνες ακόμη. 
12 μήνες μετά το πέρας της αγωγής εξακολουθεί να παρακολουθείται και 
είναι σε άριστη κατάσταση. 
Η θεραπεία του Μ. avium πολύ συχνά είναι ανεπιτυχής. Η μη επαρκής χορή-
γηση στο αρχικό σχήμα θεραπείας, αμινογλυκοσίδης ενέχει υψηλό κίνδυνο 
υποτροπής. Όταν η νόσος είναι εντοπισμένη και μετά την αρνητικοποίηση 
των καλ/γειών, συμπληρωματική χειρουργική θεραπεία είναι απαραίτητη 
για την πλήρη αποθεραπεία και την εκμηδένιση της υποτροπής. Η ιστολο-
γική εξέταση στις μυκοβακτηριδιώσεις είναι ταυτόσημη και αδυνατεί να τις 
διαφοροδιακρίνει. 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ IRIS ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΦΥ-
ΜΑΤΙΩΣΗ
Μαρία Ράλλη2, Αιμιλία Τσαρουχά2, Μαρία Παλαύρα2, Σοφία 
Σπυροπούλου2, Ελένη Δημητριάδου2, Μαρία Λερίκου2, Απόστολος 
Παπαβασιλείου1, Βασίλης Σγούντζος1

1Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, Αντιφυματικό τμήμα ΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”, 
Αθήνα, 28η Πνευμονολογική κλινική ΝΝΘΑ 

Το σύνδρομο Παράδοξης Επιδείνωσης της Φυματίωσης – σ. IRIS, είναι η 
εμφάνιση νέων κλινικών και απεικονιστικών ευρημάτων σε ασθενή υπό 
κατάλληλη αντιφυματική αγωγή. Γυναίκα 31 ετών ρωσικής καταγωγής, 
ανοσοεπαρκής, εισήχθη με αμφοτερόπλευρη εκτεταμένη, σπηλαιώδη 
φυματίωση, η οποία τεκμηριώθηκε βακτηριολογικά. Λόγω ανθεκτικότητας 
στην ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, πυραζιναμίδη, εθαμβουτόλη τέθηκε σε αγω-
γή με καπρεομυκίνη (CM), μοξιφλοξασίνη (ΜΟΧ), εθειοναμίδη (ETH) και 
κυκλοσερίνη (CS) και αντικαταστάθηκε η ΜΟΧ από λεβοφλοξασίνη (LEVO) 
λόγω οιδημάτων και εξανθημάτων κ. άκρων. Η ασθενής ανέχθηκε καλά τα 
φάρμακα και ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν κφ. Ένα μήνα μετά και ενώ 
παρέμενε νοσηλευόμενη, εμφάνισε προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια. 
Η α/α θώρακος ανέδειξε ευμεγέθη υπεζωκοτική συλλογή Δ. Έγινε σειρά 
εκκενωτικών παρακεντήσεων με καλ/γειες ΠΥ αρνητικές για β – Koch και 
κοινά μικρόβια. Το υγρό ήταν λεμφοκυτταρικό εξίδρωμα με αυξημένη ADA. Η 
ασθενής τέθηκε σε κορτικοειδή peros αρχικά με 32 mgr μεθυλπρεδνιζολόνης 
για 15 ημ. με προοδευτική μείωση, για συνολικό διάστημα 2 μηνών, με κλινική 
και απεικονιστική βελτίωση. Στο τέλος του 2ου μήνα αντιΤΒ αγωγής τα πτύελα 
ήταν αρνητικά. Τον 10ο μήνα της θεραπείας δήλωσε ότι δεν επιθυμεί ενέσιμη 
αγωγή και έγινε αντικατάσταση της CM από λινεζολίδη (L). Η ασθενής στην 
παρούσα φάση έχει λάβει αγωγή με LEVO, CS, ETH, L 19 μήνες με προοπτική 
να ολοκληρώσει στους 24. Η συχνότητα του σ. IRIS κυμαίνεται από 11% - 45% 
και είναι συχνότερο σε ασθενείς με εξωπνευμονική ΤΒ, αιματογενή διασπορά 
και μειωμένα CD4 λεμφοκύτταρα. Η διάγνωση των παράδοξων αντιδράσεων 
βασίζεται στον αποκλεισμό της αναζωπύρωσης, της κακής συμμόρφωσης 
στη θεραπεία, των φαρμακευτικών παρενεργειών, της ανθεκτικότητας στα 
φάρμακα και της παρουσίας άλλης λοίμωξης ή νόσου.
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ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΜΑΖΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
ΚΑΙ ΟΓΚΟ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ
Αναστάσιος Τσιότσιος, Κατερίνα Μανίκα, Πασχαλίνα Γκιουλέκα, 
Κωνσταντίνος Ζαρογουλίδης, Ιωάννης Κιουμής
Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων, Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ.  
“Γ. Παπανικολάου”

Ασθενής 52 ετών, καπνιστής (80 πακετα/έτη) και χρήστης iv ουσιών με εν 
τω βάθει φλεβοθρόμβωση δεξιού κάτω άκρου, διακομίστηκε στην Κλινική 
μας από Χειρουργική Κλινική για αντιμετώπιση υπεζωκοτικής συλλογής. 
Η αρχική διάγνωση ήταν νεοπλασματική εξεργασία αριστερού πνεύμονα 
με πιθανή μετάσταση στο αριστερό επινεφρίδιο, στα πλαίσια της οποίας ο 
ασθενής είχε εμφανίσει εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση. 
Κατά την εισαγωγή του, ο ασθενής ήταν ήδη βελτιωμένος, απύρετος, με 
λευκοκυττάρωση και βρισκόταν υπό αγωγή με iv ιμιπενέμη / σιλαστατίνη. 
Από τη διαγνωστική παρακέντηση διαπιστώθηκε εμπύημα με pH: 6, 17000 
κύτταρα, πολυμορφοπυρηνικός τύπος 85%, σάκχαρο μη μετρήσιμο, LDH: 
10400IU/L, λεύκωμα: 4,9g/dl. Τοποθετήθηκε σωλήνας παροχέτευσης και 
αφαιρέθηκαν 2,5lt υγρού. Ο κυτταρολογικός έλεγχος ανέδειξε φλεγμονώδες 
υλικό, ενώ από την καλλιέργεια απομονώθηκε Pseudomonas aeruginosa 
ευαίσθητη στις καρβαπενέμες. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε βρογχοσκόπη-
ση και νέα αξονική τομογραφία (CT) θώρακα- κοιλίας. Η βρογχοσκόπηση 
ήταν μη αποκαλυπτική. Η διαβρογχική βιοψία, η ψήκτρα και το έκπλυμα 
ήταν αρνητικά για κακοήθεια. H CT ανέδειξε υποχώρηση του εμπυήματος, 
ευμεγέθη χωροκατακτητική εξεργασία στην κοιλιακή χώρα που μετατόπιζε, 
χωρίς να διηθεί, το αριστερό επινεφρίδιο και απόστημα στην περιοχή της 
δεξιάς λαγονίου. Επιπλέον, αναδείχθηκαν πολλαπλές θρομβώσεις. Διε-
νεργήθηκε παρακέντηση της βλάβης του επινεφριδίου και τοποθετήθηκε 
παροχετευτικός σωλήνας. Αφαιρέθηκε 1lt πυώδους υγρού και ελήφθησαν 
δείγματα για καλλιέργεια, από τα οποία απομονώθηκε P. aeruginosa. Ο 
ασθενής διακομίστηκε βελτιωμένος σε Χειρουργική Κλινική για περαιτέρω 
αντιμετώπιση των ενδοκοιλιακών αποστημάτων.
Συμπερασματικά παρουσιάστηκε η ενδιαφέρουσα περίπτωση χρήστη ουσιών 
με πολλαπλά αποστήματα, υπεζωκοτικό εμπύημα και εν τω βάθει φλεβο-
θρόμβωση, που αρχικά θεωρήθηκε ότι έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΧΙΝΟΚΚΟΚΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥ-
ΜΟΝΑ 
Σοφία Λαμπάκη, Ευαγγελία Φούκα, Νικόλαος Αγγελής, Δημοσθένης 
Βλάικος, Νικόλαος Λωρίδας, Νικόλαος Γαλάνης 
Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”, Εξοχή Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η υδατιδική νόσος αποτελεί ανθρωποζωονόσο που προκαλείται 
στις Μεσογειακές χώρες από προνύμφες του ταινιοσκώληκα Echinococcus 
granulosus. Η εχινοκοκκίαση οδηγεί σε δημιουργία κύστεων σε ένα ή περισ-
σότερα ζωτικά όργανα, με συχνότερη την προσβολή ήπατος και πνευμόνων.
Σκοπός: Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης εχινοκοκκίασης πνεύμονα.
Υλικό – Μέθοδος: Άντρας 30 ετών διεκομίσθη για διερεύνηση εμπύρετου, 
παραγωγικού βήχα, αιμόφυρτων πτυέλων και απώλειας βάρους από διμήνου. 
Η CT θώρακα ανέδειξε πνευμονία σε αποδρομή στο δεξιό κάτω και ογκόμορ-
φη εξεργασία στον αριστερό κάτω λοβό. Η mantoux και η εξέταση πτυέλων 
για το M.Tuberculosis ήταν αρνητικές. Στη βρογχοσκόπηση παρατηρήθηκε 
εκροή πυώδους υλικού από τον αριστερό κάτω λοβό, με αρνητική καλλιέργεια 
για κοινά μικρόβια και αρνητική κυτταρολογική εξέταση για κακοήθεια. Ο 
έλεγχος για άγκιστρα εχινοκόκκου ήταν αρνητικός, ενώ η ΕIΑ για εχινόκοκκο 
ασθενώς θετική. Λόγω αιφνίδιου θωρακικού άλγους και σοβαρής υποξυ-
γοναιμίας αποκλείσθηκε η πνευμονική εμβολή με CT αγγειογραφία, στην 
οποία διαπιστώθηκε ρήξη της μάζας προς τον υπεζωκότα με σχηματισμό 
εμπυήματος, το οποίο δε μπόρεσε να παροχετευθεί με τοποθέτηση θωρα-
κοσωλήνα και δεν ανταποκρίθηκε στη χορήγηση εμπειρικής αντιβιοτικής 
αγωγής. Ο ασθενής υπεβλήθη σε ανοιχτή θωρακοτομή κατά την οποία 
διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εχινόκοκκο κύστη αριστερού κάτω λοβού, 
ετέθη σε αγωγή με μεβενδαζόλη και πήρε εξιτήριο σε μία εβδομάδα σε 
άριστη κλινική κατάσταση.
Συμπεράσματα: Η υδατιδική νόσος έχει ποικίλλη συμπτωματολογία και 
απεικόνιση, γεγονός που μπορεί να αποπροσανατολίσει τη διάγνωση. Σημα-
ντική είναι η συμβολή του ανοσολογικού ελέγχου, ο οποίος όμως αποβαίνει 
θετικός μόνο στο 50% σε πνευμονική νόσο. Η χειρουργική επέμβαση αποτελεί 
θεραπεία επιλογής, ενώ η φαρμακευτική θεραπεία με βενζιμιδαζόλη σε 
διασπειρόμενη νόσο μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ CURb-65 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Σεραφείμ Φουντάς, Αλίκη-Λήδα Τσαγκρίδη, Νικόλαος Πρωτόγερος, 
Κατερίνα Μανίκα, Ιωάννης Κιουμής
Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων, Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ “Γ. Πα-
πανικολάου”, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η πνευμονία της κοινότητας (ΠΚ) είναι συχνή λοιμώδης νόσος. 
Για την επιλογή του κατάλληλου χώρου θεραπείας υπάρχουν κλίμακες αξι-
ολόγησης, η απλούστερη από τις οποίες είναι ο CURB-65.
Σκοπός: Αξιολόγηση της εφαρμογής του CURB-65 σε νοσηλευόμενους 
ασθενείς με ΠΚ.
Υλικό: Κατά την περίοδο 12/2009-04/2011 καταγράφηκαν 59 περιστατικά νο-
σηλευόμενων ασθενών με ΠΚ σε 4 πνευμονολογικές και παθολογικές κλινικές. 
Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε έντυπο καταγραφής με τα επιδημιολογικά, 
εργαστηριακά, ακτινολογικά στοιχεία, τον CURB-65 και την αντιμικροβιακή 
αγωγή, κατά την εισαγωγή των ασθενών. 
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 59 ασθενείς με ΠΚ, (39 άντρες/ 20 γυναίκες, 
μέση ηλικία 65,05±19,58 έτη). 45 είχαν συνοδά νοσήματα και 21 είχαν ήδη 
λάβει αντιμικροβιακή αγωγή. Σε 6 δεν καταγράφηκαν αέρια αίματος, ενώ από 
τους υπόλοιπους 53, 5 είχαν οξέωση και 31 χρειάστηκαν παροχή οξυγόνου. 
Σε 10 ασθενείς διαπιστώθηκε υπεζωκοτική συλλογή και σε 23 προσβολή 
περισσοτέρων του ενός λοβού. Ο CURB-65 ήταν: 0 - 1 σε 30, 2 σε 15 και ≥3 
σε 14 ασθενείς. Από τους ασθενείς με CURB-65 0-1 οι 11 εμφάνιζαν αναπνευ-
στική ανεπάρκεια. Για τη θεραπεία των ασθενών δόθηκαν: κινολόνη 42,37%, 
μακρολίδη 5,08%, β-λακτάμη 10,17%, συνδυασμός β-λακτάμης-μακρολίδης 
23,74% και λοιποί συνδυασμοί 15,25%. Δέκα ασθενείς έλαβαν και οσελταμιβίρη 
και σε 2 δε σημειώθηκε η θεραπεία. Μόνο ένας ασθενής εισήχθη στη ΜΕΘ.
Συμπεράσματα: Ο CURB-65 συχνά δεν εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα να εισά-
γονται ασθενείς που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εξωνοσοκομειακά 
και πολύ λίγοι να νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Σημαντικό ποσοστό των ασθενών με 
χαμηλό CURB-65 εμφανίζουν αναπνευστική ανεπάρκεια και συχνά η επιλογή 
της αντιμικροβιακής αγωγής δεν είναι σύμφωνη με τις ελληνικές οδηγίες. 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟ-
ΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
Σωτηρία Κρασούλη1, Δημήτριος Καρακύκλας2

1Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης-Πνευμονολογικό Τμήμα, Ξάνθη, 2Γ.Ν.Αθηνών “Γ.Γεν-
νηματάς”-Τμήμα Νεότερων Απεικονίσεων, Αθήνα

Εισαγωγή: Τα νεότερα απεικονιστικά μέσα συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στη διαχείριση μείζονων διαφοροδιαγνωστικών ζητημάτων, σε ασθενείς 
με προχωρημένη νόσο και περιορισμένη δυνατότητα συνεργασίας που 
παρουσιάζουν ραγδαία επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αποτελεί η περιγραφή των απεικονιστικών 
ευρημάτων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο των ειδικών λοιμώξεων του 
αναπνευστικού σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.
Υλικό και Μέθοδος: Σε διάστημα 12 μηνών προσήλθαν στο τμήμα αξονικού 
τομογράφου εννέα ασθενείς με γνωστές παθήσεις που συνοδεύονταν από 
ανοσοκαταστολή (πέντε περιπτώσεις λεμφώματος, δύο προχωρημένης 
κακοήθειας και δύο περιπτώσεις HIV). Στους ασθενείς είχε τεθεί υπόνοια 
ειδικής λοίμωξης του αναπνευστικού, κατόπιν συσχέτισης των κλινικοερ-
γαστηριακών δεδομένων και των ευρημάτων της απλής ακτινογραφίας. Για 
την επιβεβαίωση της κλινικής υποψίας, οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε αξονική 
τομογραφία θώρακος με τεχνική υψηλής ευκρίνειας. 
Αποτελέσματα: Υπήρξαν έξι περιπτώσεις με διάσπαρτες μικροοζιδιακές 
σκιάσεις, μερικές εκ των οποίων εμφάνιζαν αρχόμενο σχηματισμό κοιλο-
τήτων, ενώ εξ αυτών τέσσερις περιπτώσεις συνοδεύονταν από περιοχές 
θολερότητας «δίκην θάμβης υάλου». Επίσης, υπήρξαν τρεις περιπτώσεις 
με επίταση διάμεσου δικτύου, ενώ αναδείχθηκε μία περίπτωση όπου η 
κοιλότητα εμφάνισε σημείο της άλω (halo sign). Ακολούθησε επανέλεγχος 
με CT θώρακος υψηλής ευκρίνειας, προκειμένου να ελεγχθεί η πορεία της 
νόσου και η ανταπόκριση στη θεραπεία. 
Συμπέρασμα: Ο πολυτομικός αξονικός τομογράφος (16 τομών) διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην χαρτογράφηση των ευρημάτων των αναπνευστικών 
λοιμώξεων σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, με αποτέλεσμα τη διευκό-
λυνση της έγκαιρης θεραπείας. 
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20Ο Πανελληνιο Συνεδριο νοΣηματων ΘωρακοΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΞΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ-
ΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ Η1Ν1
Αντωνία Μπιρμπάκου, Αθηνά Χριστακάκου, Μαριάννα Τσαραμίρση, 
Εμμανουήλ Καστανάκης, Ναπολέων Καραγιαννίδης, Βλάσσης 
Πολυχρονόπουλος
Γ’ πνευμονολογική κλινική Σισμανόγλειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών

Εισαγωγή: Οι κλινικές εκδηλώσεις της νέας γρίπης εκτείνονται από μία ήπια 
λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού και συνοδό παρόξυνση συνοδών 
νοσημάτων, μέχρι σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία και αναπνευστική 
ανεπάρκεια, ARDS, πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο.
Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού ARDS από τον ιό Η1Ν1, που νοση-
λεύτηκε στην κλινική μας τον 2ο του 2011 και παρουσίασε κλινική βελτίωση 
χωρίς διασωλήνωση. 
Υλικό και μέθοδοι: Γυναίκα ασθενής 57 ετών με ατομικό αναμνηστικό 
βρογχικού άσθματος, βρογχεκτασιών, σακχαρώδους διαβήτη, αρτηριακής 
υπέρτασης, προσέρχεται με εμπύρετο ως 40ο και δύσπνοια από 24ώρου, 
παραγωγικό βήχα, βλεννώδη απόχρεμψη, μυαλγίες, χωρίς κυνάγχη, εμέτους, 
ή διάρροιες, μη εμβολιασμένη για Η1Ν1, αλλεργική στην πενικιλλίνη. Ακτινο-
γραφία θώρακα: χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα. Ακρόαση: λεπτοί τρίζοντες βάσεων 
άμφω. ABG’s: pO2=56, pCO2= 30, pH= 7.55 σε FiO2= 21%, ΑΠ= 127/80, 99 bpm, 
θ= 39.3ο.WBC= 6500, Π= 82%, αυξημένη CRP. Τίθεται σε οξυγονοθεραπεία, 
μοξιφλοξασίνη ΕΦ, οσελταμιβίρη, βρογχοδιαστολή, εισπνεόμενα κορτικοειδή. 
Το φαρυγγικό επίχρισμα είναι θετικό για Η1Ν1. Δύο μέρες μετά παρουσιάζει 
κλινική και απεικονιστική επιδείνωση συμβατή με ARDS.
Αποτελέσματα: Μη διασωλήνωση, και χορήγηση υψηλών παροχών οξυγόνου, 
αλλαγή αντιβίωσης: τεϊκοπλανίνη/ κεφεπίμη, και ΕΦ κορτικοειδή. Βελτίωση 
της ασθενούς. Εξέρχεται με ABG’s: pO2= 62, pCO2= 43, pH= 7.47 στα 4l/min
Συμπεράσματα: Μη διασωλήνωση ARDS από τον ιό Η1Ν1, χωρίς πολυοργα-
νική ανεπάρκεια, αλλά αντιμετώπιση με υψηλές παροχές οξυγόνου και στενή 
ιατρική επίβλεψη σε περίοδο έξαρσης της γρίπης από Η1Ν1.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΞΥΝ-
ΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΒΡΟΓΧΙΕΚΤΑΣΙΕΣ
Ευγένιος Μεταξάς1, Ευάγγελος Μπαλής1, Νικόλαος Σπανάκης2, Ιωσήφ 
Παπαπαρασκευάς2, Αθανάσιος Τσακρής2, Γεώργιος Τάτσης1

1Πνευμονολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”, Αθήνα, 2Τμήμα Μικροβιολο-
γίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Οι παροξύνσεις σε ασθενείς με βρογχιεκτασίες πιστεύεται πως 
είναι αποτέλεσμα είτε αλλαγής του μικροβιακού φορτίου ενός υπάρχοντος 
μικροβίου, είτε λοίμωξη με ένα καινούριο μικροβιακό στέλεχος. Δεν υπάρχουν 
όμως επαρκή δεδομένα σχετικά με το ρόλο των ιών και των άτυπων βακτηριών
Σκοπός: Μελέτη του ρόλου των ιών και των άτυπων βακτηρί-
ων στις παροξύνσεις ατόμων με μη κυστικές βρογχιεκτασίες  
Μέθοδος: Συνολικά 33 άτομα με βρογχιεκτασίες συμμετείχαν σε μία προο-
πτική μελέτη παρατήρησης ενός έτους. Υποβάλλονταν σε βρογχοσκόπηση 
ανά 4 μήνες, εάν ήταν σε σταθερή κατάσταση, και επιπλέον σε περίπτωση 
παροξύνσεων. Ακολούθως διενεργείτο real-time PCR σε δείγματα βρογχο-
κυψελιδικού εκπλύματος για τον εντοπισμό Chlamydophila pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae και Respiratory syncytial virus (RSV). Επίσης γινόταν 
ταυτόχρονος έλεγχος αντισωμάτων έναντι Influenza A, Influenza B, Adenovirus, 
C. pneumoniae και M. pneumoniae 
Αποτελέσματα: Συνολικά διενεργήθηκαν 116 επισκέψεις ασθενών, εκ των 
οποίων οι 97 σε κατάσταση ηρεμίας και οι 19 σε παρόξυνση. Από τον έλεγχο 
ο RSV απομονώθηκε 4 φορές σε άτομα που δεν είχαν παρόξυνση. Τόσο ο 
μοριακός έλεγχος όσο και ο έλεγχος των αντισωμάτων δεν έδειξαν λοίμωξη 
από άτυπα παθογόνα.
Συμπεράσματα: Παρά το μικρό αριθμό παροξύνσεων που σημειώθηκε 
κατά τη διάρκεια της μελέτης, δε φαίνεται οι ιοί και τα άτυπα βακτήρια να 
παίζουν κάποιο ρόλο στις παροξύνσεις ατόμων με κυστικές βρογχιεκτασίες 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΗ ΕΝΗΛΙΚΑ
Ιωάννης Αϊβαλιώτης¹, Πηνελόπη Μενιδιάτη¹, Δημήτριος Αϊβαλιώτης², 
Ευανθία Παπαγεωγίου³, Μαρία Αδαμοπούλου¹, Μάριος Χατζηαρσένης4, 
Αμαλία Κωμαντζιά¹
1Κέντρο Υγείας Μεγάρων (ΓΝ Ελευσίνας “Θριάσιο”), Μέγαρα, 2Κέντρο Υγείας 
Αλιβερίου (ΓΝ Χαλκίδας), Αλιβέρι, 3Κέντρο Υγείας Κορωπίου (ΓΝΑ “Γ. Γεννημα-
τάς”), Κορωπί, 4Κέντρο Υγείας Ελευσίνας (ΓΝ Ελευσίνας “Θριάσιο”), Ελευσίνα

Εισαγωγή: Η αντιμετώπιση ασθενών με ασπεργίλωμα συχνά απαιτεί ιδιαί-
τερους διαγνωστικούς χειρισμούς για την ταυτοποίηση της νόσου και την 
επιλογή κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης. 
Σκοπός: Η ανασκόπηση των απεικονιστικών μορφολογικών χαρακτηριστικών 
των μυκητωμάτων, τα κριτήρια εκτίμησης της βαρύτητας των βλαβών καθώς 
και η μελέτη των θεραπευτικών επιλογών με έμφαση στις ιδιαιτερότητες του 
κλινικού προφίλ των εν λόγω ασθενών. 
Υλικό: Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης άντρα ασθενή 53 ετών, με 
ιστορικό βρογχεκτασιών σε έδαφος παλαιότερης χειρουργικής εξαίρεσης 
εχινοκόκκου κύστεως πνεύμονα και συχνές υποτροπές λοιμώξεων κατωτέρου 
αναπνευστικού από έτους, ο οποίος προσήλθε για εξέταση λόγω παραγωγικού 
βήχα με αιμόφυρτα πτύελα. 
Μέθοδος: Αξιολογήθηκαν στοιχεία από την κλινική εξέταση σε συνδυασμό 
με επαναλαμβανόμενους απεικονιστικούς έλεγχους. 
Αποτελέσματα: Ο αρχικός απεικονιστικός έλεγχος με ακτινογραφία θώρακος 
δεν ανέδειξε ιδιαίτερη παθολογία, όπως και δύο διαδοχικές μελέτες με CT 
θώρακος. Σε διενέργεια τρίτης CT θώρακος με τεχνική πολυτομικής σάρω-
σης αναδείχθηκε κοιλοτικός σχηματισμός διαμέτρου 21 mm επικοιζόμενος 
από μετακινούμενο μόρφωμα μαλακών μορίων (όπως ανεδείχθη σε ύπτια 
και σε πρηνή θέση του εξεταζομένου), εικόνα συμβατή με ασπεργίλλωμα. 
Συμπεράσματα: Η ενδελεχής μελέτη του απεικονιστικού ελέγχου σε συ-
σχετισμό με στοιχεία του κλινικοεργαστηριακού προφίλ ασθενών με πιθανό 
ασπεργίλλωμα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την έγκαιρη διάγνωση με προφανή 
χρησιμότητα στην καλή έκβαση της νόσου. 

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΠΟ RHODOCOCCUS EQUI ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕ-
ΝΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ AIDS
Αλέξανδρος Καββαδίας1,2, Γιώργος Βιολάτος1,2, Παναγιώτα Μωραϊτάκη1,3, 
Φώτης Περλικός4, Ιωάννης Πανταζόπουλος4, Παναγιώτης Ζώης4, Μαρία 
Ντάγανου1

Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών, “Η Σωτηρία”, 1Κέντρο Αναπνευστι-
κής Ανεπάρκειας, 24η Πνευμονολογική Κλινική, 35η Πνευμονολογική Κλινική, 412η 
Πνευμονολογική Κλινική

Εισαγωγή: Ο Rhodococcus equi (R.equi) είναι ένας gram-θετικός κοκκοβάκιλος 
που προσβάλει συνήθως νεαρά άλογα. Στον άνθρωπο ο R.equi παρουσιάζεται 
σπάνια, κυρίως σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με AIDS και χαμηλά CD4+ 
λεμφοκύτταρα με τη μορφή της πνευμονίας με κοιλότητες.
Περιστατικό: Παρουσιάζουμε την περίπτωση άνδρα 42 ετών, αγρότη, με εμπύ-
ρετο έως 39°C, βήχα παραγωγικό, αδυναμία, καταβολή, ανορεξία από 20ημέρου. 
Ακρόαση πνευμόνων: βρογχική αναπνοή αριστερού άνω πνευμονικού πεδίου. 
ΑΠ:115/65, Σφύξεις:125/λεπτό, SaO2:98%(fiO2:21%). Ακτινογραφία θώρακος: 
Πύκνωση αριστερού άνω και μέσου πνευμονικού πεδίου με πολλαπλές κοιλό-
τητες. Εργαστηριακά: WBC:8.870, Neu:8.220, Lym:210, Hct:24,9, TKE:120, AST:65, 
ALT:92, ALP:222, γGT:158, LDH:125, tProt:5,1, ALB:2,2. Αρχικά ετέθη σε εμπειρική 
αγωγή με πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη και λινεζολίδη. PPD(-), UAT για Legionella 
και S.Pneumoniae (-), καλλ.πτυέλων: κοινή χλωρίδα, Zielh-Nelsen(-), AMTD(-). 
Διαπιστώθηκε HIV(+) με CD4+:5,4% και στην καλλιέργεια αίματος αναπτύχθηκε 
R.equi. Ετέθη σε ιμιπενέμη-σιλαστατίνη και αμικασίνη βάσει αντιβιογράμματος 
και αντιρετροϊκή αγωγή.
Συζήτηση: Ανασκοπήσαμε την βιβλιογραφία και εντοπίσαμε 290 περιστατικά 
πνευμονίας από R.equi σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με AIDS. Η πλειοψηφία 
των ασθενών είχαν πυρετό, βήχα με ή χωρίς απόχρεμψη. Όλοι είχαν χαμηλό αριθμό 
λεμφοκυττάρων και CD4+<200. Ακτινολογικώς πύκνωση με κοιλότητες στο 80% 
των περιπτώσεων, πύκνωση χωρίς κοιλότητα 17%, υπεζωκοτική συλλογή-εμπύη-
μα 3%. Το μικρόβιο απομονώθηκε σε καλλιέργειες πτυέλων, αίματος, βρογχικών 
εκκρίσεων, και βιοπτικού υλικού. Η έγκαιρη διάγνωση, η χορήγηση μακροχρόνιας 
συνδυαστικής αντιμικροβιακής θεραπείας και αντιρετροϊκών βελτιώνει την πρόγνωση 
των ασθενών. Σε μη υποχώρηση των βλαβών συνιστάται χειρουργική εξαίρεση. Η 
θνητότητα κυμαίνεται περίπου από 15-25% στους 6 μήνες.
Συμπεράσματα: Η πνευμονία από R.equi αποτελεί μια σπάνια κλινική οντότητα. 
Πρέπει να περιλαμβάνεται στην διαφορική διάγνωση της πνευμονίας με κοιλότητες 
σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με AΙDS.
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Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕ-
ΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Βασιλική Ράντου, Αφροδίτη Κασιμιάδου, Δέσποινα Ζορπίδου, Δήμητρα 
Χυτούδη, Κούλα Κυριακίδου, Κυριακή Μουτάφη, Παναγιώτης Κολοβός, 
Ευάγγελος Καϊμακάμης1, Μαρία Στουγιάννη, Ισαάκ Χούρης, Δημήτρης 
Λαγονίδης 
Πνευμονολογική Υπηρεσία - ΜΕΘ Γ.Ν.Γιαννιτσων, 1Γ.Π.Ν “Γ.Παπανικολαου”

Εισαγωγή: Η συχνότητα των ασθενειών που συνδέονται με το κάπνισμα 
δείχνει την ανάγκη λήψης μέτρων για την ελάττωσή του (αγωγή υγείας, 
νομοθετικά μέτρα, ενημερωτικές εκστρατείες).
Σκοπός: Η αξιολόγηση της στάσης απέναντι στο νόμο περί απαγόρευσης 
καπνίσματος.
Υλικό-Μέθοδος: Ερωτηματολόγια δόθηκαν σε 143 καπνιστές, 75 εργαζό-
μενους σε δημόσιο νοσοκομείο (ομάδα Α) και 64 περαστικούς σε εκδήλωση 
στο κέντρο της πόλης (ομάδα Β). Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 
έγινε με το SPSS v.15. Χρησιμοποιήθηκε δοκιμασία Spearman’s για την 
ανίχνευση συσχετίσεων μεταξύ των παρατηρήσεων και η x2 για την εύρεση 
διαφορών μεταξύ των ομάδων. 
Αποτελέσματα: Tο 40,6% από την Α έναντι 71% από τη Β γνωρίζουν τον 
νόμο για το κάπνισμα από τα ΜΜΕ, ενώ το 29,7% από την Α έναντι 20,3% 
από τη Β τον έχουν διαβάσει (p=0,001). 60,9% από την Α έναντι 63.4% από 
τη Β θεωρούν ότι ο νόμος θα βοηθήσει. Το 25,3% από τη Β θεωρούν ότι δε 
θα βοηθήσει (p=0,03). Όλοι συμφωνούν ισχυρά με τη διακοπή καπνίσματος 
στα περισσότερα από τα δημόσια μέρη που ερωτήθηκαν. Όμως το 70,3% 
από την Α έναντι 92,3% από τη Β (p=0,004) πιστεύουν ότι πρέπει να απαγο-
ρευτεί στον εργασιακό χώρο. Τέλος το 45,3% από την Α έναντι 52,8% από 
τη Β (p=0,015) καπνίζουν λιγότερο μετά το νέο νόμο.
Συμπεράσματα: Όσοι δεν εργάζονται σε χώρους υγείας φαίνεται να είναι 
όχι μόνο πιο ενημερωμένοι για τον νόμο απαγόρευσης καπνίσματος, αλλά 
και πιο ευαισθητοποιημένοι, καπνίζοντας λιγότερο μετά την εφαρμογή του. 
Όλοι συμφωνούν ότι ο νόμος μπορεί να βοηθήσει και πρέπει να εφαρμοστεί 
αυστηρά στους δημόσιους χώρους.

ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ
Σταματούλα Τσικρικά1, Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης1, Αντωνία 
Μπιρμπάκου1, Μιχάλης Πατενταλάκης2, Βλασιος Πολυχρονόπουλος1

1Γ΄Πνευμονολογική Κλινική Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών, 2Μονάδα 
Επαγγελματικών Νόσων και Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος

Εισαγωγή: Περιορισμένες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί στο οικογενειακό 
περιβάλλον των νοσηλευόμενων ως προς την καπνιστική τους συνήθεια. Επι-
πλέον, εάν η νόσος του ασθενούς σχετίζεται άμεσα με το κάπνισμα, αυξάνεται 
σημαντικά η αντίληψη ως προς τον αυξημένο κίνδυνο πιθανής επιβάρυνσης 
της υγείας τους και νόσησης των ιδίων.
Σκοπός: Προοπτική μελέτη κατανόησης και αναγνώρισης των συμπεριφορών 
του περιβάλλοντος του ασθενή (καπνιστή ή μη) και καταγραφή της υιοθέτησης 
νέων ή διατήρηση των παλαιών συμπεριφορών με κύριο ερέθισμα τη νοσηλεία 
του προσφιλούς τους σε πνευμονολογική κλινική.
Υλικό - Μέθοδος: Συμμετείχαν 219 συγγενείς ασθενών (124 γυναίκες- 95 άντρες) 
μέσης ηλικίας τα 58,3 έτη. Μελετήθηκαν δημογραφικά στοιχεία, συνυπάρχουσες 
παθήσεις, και καπνιστικό προφίλ. Σε όλους πραγματοποιήθηκε συμβουλευτική 
για διακοπή και υπήρξε τηλεφωνική επαφή 30 και 90 ημέρες μετά το εξιτήριο. 
Αποτελέσματα: Το 62,2% των νοσηλευομένων είναι πρώην/νυν καπνιστές. ενώ 
οι σύζυγοι καπνίζουν σε ποσοστό 59,5%, τα τέκνα στο 34,1% και τα αδέρφια στο 
39,2%. Συχνά τα ζευγάρια καπνίζουν μαζί (37,8%), ενώ λίγα (12,3%) αναφέρουν 
κοινή προσπάθεια διακοπής. Τόσο οι μη καπνίστριες όσο και οι καπνίστριες 
συμβίες επιπλήττουν αρκετά συχνά τους συζύγους καπνιστές. Μέσα στο χώρο 
του νοσοκομείου κάπνισε το 37,8% των συγγενών, με το 44,7% να επιζητά τη 
συμβουλευτική κατά του καπνού κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Ένα μήνα μετά 
οι σύζυγοι καπνίζουν σε ποσοστό 50,7%, τα τέκνα στο 32,4% και τα αδέρφια 
στο 38,3%. Τρείς μήνες αργότερα οι σύζυγοι καπνίζουν σε ποσοστό 40,7%, τα 
τέκνα στο 33,8% και τα αδέρφια στο 38,6%. Όσο σοβαρότερο ήταν το πρό-
βλημα του ασθενούς και μεγαλύτερη η διάρκεια της νοσηλείας στην κλινική, 
τόσο μεγαλύτερα προέκυψαν τα ποσοστά αποχής. Θετική είναι η πρόθεση στο 
58,2,6% από το σύνολο των καπνιστών ερωτηθέντων να επισκεφθούν ειδικό 
ιατρείο διακοπής.
Συμπεράσματα: Η νοσηλεία λόγω αναπνευστικής πάθησης δύναται να αποτελεί 
ευνοϊκή περίοδο για την προσπάθεια διακοπής καπνίσματος τόσο των ασθενών 
όσο και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ, ΧΑΠ ΚΑΙ 
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Ρεβέκα Καλαϊτζίδου, Ντούσαν Βέλιοβιτς, Αλκμήνη Θεοχάρη, Δέσποινα 
Κοτακίδου, Ανδρονίκη Γιαννάκη, Ιωάννης Σωλήνης
Γ.Ν.Διδυμοτείχου

Σκοπός:Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού που νοσηλεύθηκε στο 
Νοσοκομείο μας.
Υλικό-Μέθοδος:Άνδρας ηλικίας 73 ετών προσήλθε στα Επείγοντα Ιατρεία με 
δύσπνοια, θωρακικό άλγος, εμπύρετο και παραγωγικό βήχα με βλεννοπυώδη 
απόχρεμψη. Ο ασθενής υπεβλήθη σε εργαστηριακό έλεγχο, αέρια αίματος 
και ακτινολογικό έλεγχο. Στη συνέχεια νοσηλεύθηκε.Σε δεύτερο χρόνο, ο 
ασθενής υπεβλήθη σε Αξονική Τομογραφία. 
Αποτελέσματα:Στο ιστορικό του ασθενή αναφέρονταν Αρτηριακή Υπέρτα-
ση. Καρδιακή Ανεπάρκεια και ΧΑΠ. Από την κλινική εξέταση η θερμοκρασία 
ήταν 38,6°C ενώ η ακρόαση των πνευμόνων ανέδειξε τρίζοντες (ΔΕ) και 
βρογχόσπασμο άμφω. Από τον εργαστηριακό έλεγχο κατά την εισαγωγή 
παρουσιάζονταν ήπια αναιμία (32% Ht και 10,7g/dl Hb), χωρίς λευκοκυττά-
ρωση και ήπια έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας(Κρεατινίνη 2,03mg/dl). 
Οι τιμές των αερίων αίματος ήταν: PH 7,49, PO2 52mmHg, PCO2 58mmHg, 
SO2 92%. Ο ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε εκτεταμένη πνευμονία (ΔΕ).Ο 
ασθενής ετέθη σε iv αγωγή με Begalin 3grx3, Zithromax 1x1 και εισπνεόμενα 
βρογχοδιασταλτικά Attrovent 1x4, Becloneb 1x2. Επίσης, έλαβε καρδιολογική 
αγωγή με tabl Digoxin 2x1, tabl Salospir 100mgr 1x1, iv Lasix 1x2.Την Τρίτη 
ημέρα της νοσηλείας ο ασθενής υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία θώρακος 
που ανέδειξε ευρήματα συμβατά με διηθήσεις φλεγμονώδους αιτιολογίας 
και ΔΔ από RDS και νεόπλασμα πνεύμονα.Την έβδομη μέρα της νοσηλείας, 
ο ασθενής απυρέτησε, ο ακτινολογικός έλεγχος εμφάνισε σημαντική βελτί-
ωση ενώ σημαντική βελτίωση εμφάνισαν και τα αέρια αίματος (PH 7,4, PO2 
81mmHg, PCO2 45mmHg, SO2 97%).Στις 15 μέρες και στο μήνα από την 
εισαγωγή του, ο ασθενής επανεξετάσθηκε στα Εξωτερικά Ιατρεία με α/α 
θώρακος που παρουσίασαν περαιτέρω βελτίωση και ίαση.
Συμπέρασμα:Νοσηλευόμενοι ασθενείς με βαρεία πνευμονία και σοβαρές 
συνοδές παθήσεις από το καρδιοαναπνευστικό χρήζουν άμεσης διάγνωσης, 
θεραπείας και συστηματικής παρακολούθησης. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΝΟΚΑΡΔΙΩΣΗΣ
Βασίλης Μιχαηλίδης1, Ευφροσύνη Μυλωνάκη1,Τιμολέων - Αχιλλέας 
Βυζαντιάδης2, Βαγγέλης Βαφειάδης3, Μαρία Αντωνιάδου1, Δημήτρης 
Ιακωβίδης4, Ιωάννης Κιουμής5, Καλλιόπη Χριστοφοράτου1, Βενετία Τσάρα1

1Β΄ Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”, Θεσσαλονίκη, 2Α΄ Μι-
κροβιολογικό Εργαστήριο ΑΠΘ, 3Τμήμα Αξονικού τομογράφου Γ.Ν. “Γ. ΠΑΠΑ-
ΝΙΚΟΛΑΟΥ”, Θεσσαλονίκη, 4Βρογχοσκοπικό τμήμα Γ.Ν. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”, 
Θεσσαλονίκη, 5Πανεπιστημιακή κλινική Γ.Ν. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: H πνευμονική νοκαρδίωση είναι μία ασυνήθης και σοβαρή λοίμωξη 
με έναρξη οξεία, υποξεία ή χρόνια, χωρίς ειδικά ευρήματα. 
Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης πνευμονικής νοκαρδίωσης.
Πρόκειται για ασθενή 63 ετών, αγρότη, πρώην καπνιστή με ελεύθερο 
ιστορικό, ο οποίος προσήλθε λόγω δεκατικής πυρετικής κίνησης, δύσπνοι-
ας στην κόπωση και σκουρόχροης απόχρεμψης. Η CT θώρακος ανέδειξε 
διάσπαρτες οζιδιακές βλάβες, οργανούμενες διηθήσεις υπουπεζωκοτικά 
και διεύρυνση κεντρικών βρόγχων με πάχυνση του τοιχώματος. Έγινε BAL 
που έδωσε ευρήματα ενδεικτικά πνευμονίτιδας από υπερευαισθησία. Έγινε 
έναρξη θεραπείας με κορτικοστεροειδή, η οποία διεκόπη σε ένα μήνα λόγω 
μη υποχώρησης των συμπτωμάτων, επιδείνωσης των ακτινολογικών ευρη-
μάτων και της αναπνευστικής λειτουργίας. Η καλλιέργεια 2ΟΥ δείγματος BAL 
ανέδειξε Gram θετικά βακτήρια, οξεάντοχα στη χρώση Kinyoun’s και ταυτο-
ποιήθηκε η ανάπτυξη Nocardia spp. Αποκλείστηκε η πιθανότητα τροπισμού 
του παθογόνου στο ΚΝΣ και στο δέρμα και μετά τον έλεγχο ευαισθησίας 
των αντιβιοτικών έγινε έναρξη κατευθυνόμενης μακροχρόνιας θεραπείας. 
Ο ασθενής παρουσίασε βελτίωση της αναπνευστικής του λειτουργίας με 
πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων.
Συμπεράσματα: Η διάγνωση της πνευμονικής νοκαρδίωσης είναι δύσκολη 
επειδή οι κλινικές εκδηλώσεις είναι μη ειδικές και τα ακτινολογικά ευρήματα 
ποικίλουν. Απαιτείται υψηλή κλινική υποψία για την έγκαιρη διάγνωση και 
έναρξη μακροχρόνιας θεραπείας του ασθενούς. 

AA104AA103

AA102AA101



51

20Ο Πανελληνιο Συνεδριο νοΣηματων ΘωρακοΣ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑ-
ΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Νικόλαος Λωρίδας, Ευαγγελία Φούκα, Σταύρος Τρύφων, Πηνελόπη 
Στεφανοπούλου, Νικόλαος Γαλάνης
Α΄Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν. “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η εφαρμογή αυστηρότερων νόμων απαγόρευσης ενέτεινε την 
ανάγκη θεραπευτικής παρέμβασης για διακοπή του καπνίσματος. Η θερα-
πευτική προσέγγιση πρέπει να είναι εξατομικευμένη, με βάση το κοινωνικό 
και μορφωτικό επίπεδο, τις καπνισματικές συνήθειες, το βαθμό εξάρτησης 
και τυχόν συννοσηρότητες του καπνιστή.
Σκοπός: Καταγραφή επιδημιολογικών δεδομένων και καπνισματικών συνη-
θειών ατόμων που επιχειρούν να διακόψουν το κάπνισμα. 
Υλικό-Μέθοδοι: Συλλογή πληροφοριών από το βιβλίο ασθενών του ιατρείου 
διακοπής καπνίσματος της κλινικής στη διάρκεια ενός έτους (ηλικία, φύλο, 
επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, καπνισματικές συνήθειες, περιεκτικότητα 
πίσσας και νικοτίνης των τσιγάρων, καταγραφή συμπτωμάτων από το αναπνευ-
στικό και χρόνιων νοσημάτων). Οι καπνιστές υποβλήθηκαν σε σπιρομέτρηση 
και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο υπολογισμού του βαθμού εξάρτησης στη 
νικοτίνη κατά Fagerström. 
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 83 άτομα (50 άνδρες και 33 γυναίκες), μέσου 
όρου ηλικίας 45,6±11,7 ετών, εκ των οποίων 56 (69%) ήταν εργαζόμενοι. 21 
έλαβαν ανώτατη εκπαίδευση, 29 μέση, ενώ κατώτερη εκπαίδευση έλαβαν 
28 άτομα. Η ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων ανέρχονταν σε 33±13, με μέση 
περιεκτικότητα σε πίσσα και νικοτίνη 7μg και 0,7mg αντίστοιχα, ενώ τα pack-
years ανερχόταν κατά μέσο όρο σε 46±29. Επρόκειτο στην πλειοψηφία για 
μέτρια έως πολύ εξαρτημένους καπνιστές, με μέση τιμή βαθμού εξάρτησης 
7 κατά Fagerström. 49 (62,8%) από τα 78 άτομα είχαν προσπαθήσει ανεπιτυ-
χώς να διακόψουν το κάπνισμα τουλάχιστον μία φορά. Οι 56/83 ανέφεραν 
συμπτώματα από το αναπνευστικό, συχνότερα βήχα (44/83). 
Συμπεράσματα: Τα άτομα που προσέρχονται στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος 
είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες μέσης ηλικίας, ανώτερης και ανώτατης 
εκπαίδευσης, βαρείς καπνιστές με σοβαρή εξάρτηση από τη νικοτίνη, ανα-
φέρουν συχνά βήχα και οι περισσότεροι έχουν αποπειραθεί στο παρελθόν 
να διακόψουν το κάπνισμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Μάριος Κούγιας, Γεωργία Μακραντώνη, Γεώργιος Μπουλμπασάκος, 
Ευάγγελος Μπαλής, Κωνσταντίνος Κότσιφας, Γεώργιος Τάτσης
ΓΝΑ Ευαγγελισμός – Πνευμονολογική Κλινική

Εισαγωγή: Μεταξύ των Ευρωπαίκών χωρών η Ελλάδα συγκαταλέγεται πρώτη 
στην κατανάλωση τσιγάρων, με ποσοστό άνω του 40 %. Αυτό αναδεικνύει 
το σημαντικό ρόλο των ιατρείων διακοπής καπνίσματος.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας είναι να παρουσιάσουμε κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των καπνιστών που απευθύνονται στο ιατρείο διακοπής 
καπνίσματος της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού.
Υλικό – Μέθοδος: Στο ιατρείο μας την τελευταία τριετία αποτάνθηκαν 359 
καπνίστές. Από αυτούς το 44,29 % ήταν άνδρες και 55,71 % γυναίκες. Στους 
καπνιστές μας ελήφθη αναλυτικό καπνιστικό ιστορικό,. Tα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα.
Αποτελέσματα: Κατά τη λειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος, τα 
τελευταία δύο χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των καπνιστών 
με ταυτόχρονη μείωση της μέσης ηλικίας από 49,59±0,96 σε 45,32±3,58. 
Επιπλέον παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση τσιγάρων στο γυναικείο 
πληθυσμό όπως διαπιστώνεται από το δείκτη πακέτα-χρόνια (packyears).
Χαρακτηριστικά από 33,19 ±2,18 το 2009, σε 35,39±2,36 το 2010 και 39±7,26 
το 2011. Αντιθέτως οι άνδρες παρουσιάζουν σταθερές τιμές κατανάλωσης 
από 48,38±3,59 το 2009 σε 43,53±3,19 το 2010 και 45,06±2,19 το 2011.
Συμπεράσματα: Οι καπνιστές που απευθύνονται στο ιατρείο κατά τα 
τελευταία δύο χρόνια αυξάνονται, με την πλειοψηφία να είναι γυναίκες. 
Παρατηρείται δε και αύξηση των packyears. Eίναι χρήσιμο να αναλυθούν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που οδήγησαν σε αυτή την αύξηση της χρήσης 
στις γυναίκες, που όπως είναι γνωστό αποτελούν ιδιαίτερο καταναλωτικό 
στόχο των καπνοβιομηχανιών.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΟΡ-
ΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
Αικατερίνη Οικονόμου1, Χαράλαμπος Πασκαλής2, Ελένη Πιπίνη1, 
Παναγιώτα Θεοδωροπούλου1, Δημήτρης Κυρούσης1, Στρατής Παττακός3

1Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος Νοσοκομείου Υγεία, Αθήνα, 2Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας Νοσοκομείου Υγεία, Αθήνα, 3Β’ Καρδιοχειρουργική Κλινική Νο-
σοκομείου Υγεία, Αθήνα

Εισαγωγή: Το κάπνισμα είναι παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη στεφανιαίας 
νόσου. Οι άνδρες στην Ελλάδα έχουν τα υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος 
στην Ευρώπη (46,2%).
Σκοπός: Υποθέσαμε ότι η εγχείρηση ανοικτής καρδίας σε καπνιστές με 
στεφανιαία νόσο είναι ισχυρό κίνητρο για διακοπή καπνίσματος. Σκοπός 
της μελέτης ήταν να διερευνηθεί το ποσοστό των ασθενών που συνεχίζουν 
να καπνίζουν ένα χρόνο μετά από αορτοστεφαναία παράκαμψη (CABG).
Υλικό: Μελετήσαμε τα αρχεία όλων των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
CABG από 1/1/2010 έως 31/5/2010. Συμπεριλάβαμε στη μελέτη όλους όσους 
κάπνιζαν μέχρι και τρεις μήνες πριν την εγχείρηση. 
Μέθοδος: Επικοινωνήσαμε μαζί τους τηλεφωνικά και τους υποβάλλαμε 
σύντομο ερωτηματολόγιο για την τρέχουσα καπνιστική τους συνήθεια. 
Αποτελέσματα: 77 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής. 61 ασθενείς 
(56 άνδρες) απάντησαν το ερωτηματολόγιο. 42 ασθενείς (69%) δεν κάπνιζαν, 
ένα τουλάχιστον χρόνο, μετά το χειρουργείο.
Συμπεράσματα: Η εγχείρηση CABG αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την αποχή 
από το κάπνισμα στους Έλληνες καπνιστές ένα χρόνο μετά το χειρουργείο. 
Ένα σημαντικό ποσοστό συνεχίζει να καπνίζει και αποτελεί σημαντικό στόχο 
παρέμβασης για διακοπή καπνίσματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟ-
ΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ
Βασίλειος Κουράνος, Μαρία Λερίκου, Μαρία Παλαύρα, Αιμιλία Τσαρουχά, 
Σπυρίδων Καραγιάννης, Βασιλική Τσαγκάρη, Ηλίας Μανιαδάκης, Ουρανία 
Αναγνωστοπούλου
8η Πνευμονολογική Κλινική, Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”, Αθήνα

Εισαγωγή: Η Βρογχοσκόπηση (Β) αποτελεί μια σημαντική επεμβατική εξέταση 
για τη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση νοσημάτων 
του αναπνευστικού.
Σκοπός: Η ευαισθητοποίηση των καπνιστών ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
Β να διακόψουν το κάπνισμα, εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία της εξέτασης.
Υλικό και μέθοδος: Από 1/1 - 31/12/2010 βρογχοσκοπήθηκαν 193 ασθενείς. 
Εξαιρέθηκαν οι > 50 ετών, οι μη καπνιστές και όσοι είχαν υποψία κακοήθειας. 
Οι υπόλοιποι 53 (32 Α 21 Γ) είχαν βραχεία ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή 
τους σε πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος (ΠΔΚ), την προηγούμενη ημέρα, 
αμέσως πριν και 24 ώρες μετά τη Β. Ακολουθούσαν 6 εξατομικευμένες συνεδρί-
ες, 48 ώρες μετά τη Β, 15 ημέρες, 1, 2, 3 και 6 μήνες μετά. Κάθε συνεδρία ήταν 
διάρκειας 45΄, σε ειδικό χώρο και από τον ίδιο πάντοτε ειδικευμένο γιατρό. 
Γινόταν καταγραφή της καπνιστικής συνήθειας/εξάρτησης και συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου σχετικά με την εμπειρία της Β.
Αποτελέσματα: Οι 4/53 ασθενείς που συμμετείχαν στην 1η συνεδρία δεν 
επιθυμούσαν να ξεκινήσουν άμεσα την προσπάθεια ΔΚ. 14/49 εγκατέλειψαν 
μετά τη 2η συνεδρία. Από τους υπόλοιπους, 21/35 ολοκλήρωσαν το ΠΔΚ 
και παραμένουν υπό παρακολούθηση απέχοντας από το κάπνισμα. 4/35 
εμφάνισαν υποτροπή μετά από 2 μήνες και έκαναν νέα προσπάθεια. Η πλει-
οψηφία των ασθενών εκδήλωσε φόβο για την εξέταση (92%) και φόβο για 
τα αποτελέσματα της (84%). Οι νεώτεροι σε ηλικία ασθενείς (ομάδα 25-34) 
είχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμόρφωσης και επιτυχίας στο πρόγραμμα 
(70% στους 6 μήνες).
Συμπέρασμα: Η ενημέρωση και η συμμετοχή σε ΠΔΚ αμέσως μετά τη διε-
νέργεια της Β φαίνεται ότι αποδίδει σε ασθενείς νεώτερης ηλικίας οι οποίοι 
επηρεάζονται ψυχολογικά και σκέπτονται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το 
μέλλον τους. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣ-
ΤΑΣΗ, ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩ-
ΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ C-PaP
Χριστίνα Διαμαντή1, Ευφροσύνη Μάναλη1, Νίκος Μουρσελάς1, Μαρία 
Κοκκκώση3, Κωνσταντίνος Βουγάς2, Κυριακή Χολίδου1, Ευάγγελος 
Μαρκοζάννες1, Ιωάννης Λιάππας3, Μάνος Αλχανάτης1

1Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, 2 Ίδρυμα Ιατροβιολογι-
κών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, 3Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Ιατρική Σχολή

Εισαγωγή - Σκοπός: Το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο (ΣΑΥ) αποτελεί χρόνια νόσο 
με συμπτώματα που έχουν επιδράσεις κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα των 
ασθενών. Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει την επίδραση του συνδρόμου και 
της θεραπείας αυτού με C-PAP στην ποιότητα ζωής, την ψυχολογική κατάσταση, 
την κινητικότητα και την ημερήσια ενεργειακή κατανάλωση ασθενών με ΣΑΥ.
Υλικό - Μέθοδος: Ασθενείς με διαγνωσμένο ΣΑΥ κατόπιν πλήρους σωματοκατα-
γραφικής μελέτης ύπνου, υπεβλήθησαν σε νευροψυχολογικές δοκιμασίες βάσει 
ερωτηματολογίων: CES-D (διερεύνηση καταθλιπτικής συνδρομής), WHOQOL-BREF 
και QUEBEC SLEEP QUESTIONNAIRE (ποιότητας ζωής). Υπεβλήθησαν σε έλεγχο 
κινητικότητας με τη χρήση επιταχυνσιομέτρου τοποθετημένου στο κάτω άκρο για 
μία εβδομάδα που υπολόγισε αριθμό βημάτων, ενεργειακή κατανάλωση σε kcal 
και MET/h και χρόνο κατάκλισης. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία με 
C-PAP. Όσοι από αυτούς συμμορφώθηκαν στη θεραπεία, υπεβλήθησαν στις ίδιες 
δοκιμασίες 6 μήνες μετά. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 41 ασθενείς (35 άνδρες), 24 από τους 
οποίους είχαν καλή συμμόρφωση. Μετά τη θεραπεία παρουσίασαν στατιστικά 
σημαντική βελτίωση ως προς τη ψυχολογική κατάσταση, ενώ η ποιότητα ζωής 
βελτιώθηκε σε όλους τους τομείς του QSQ (υπνηλία, πρωινά - νυχτερινά συμπτώ-
ματα, σωματική - πνευματική υγεία, ανεξαρτησία αυτών). Αντίθετα, δεν προέκυψε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στην κινητικότητα και την ενεργειακή κατανάλωση.
Συμπεράσματα: Ψυχολογική βελτίωση και άνοδο του επιπέδου της ποιότητας 
ζωής παρουσιάζουν οι ασθενείς με ΣΑΥ μετά τουλάχιστον 6μηνης θεραπείας με 
C-PAP. Δεν παρατηρείται αντίστοιχη βελτίωση στις παραμέτρους κινητικότητας 
που μελετήθηκαν.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΣΘΜΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ελευθέριος Ζέρβας1, Μίνα Γκάγκα1, Νικόλαος Γραίκας2, Γιώργος 
Καπιτσάκης2, Κατερίνα Αθανασίου2

17η Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτηρία”, 2Τμήμα Κλινικών Μελετών 
ΕLPEN Pharmaceutical Co Inc, Πικέρμι Αττικής

Εισαγωγή: Η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών από τις εισπνευστικές 
συσκευές φαρμάκων που χρησιμοποιούν γίνεται με κατάλληλα ερωτηματο-
λόγια, όπως το FSI-10. Τα ερωτηματολόγια αυτά χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση της γνώμης των ασθενών και την επιλογή των συσκευών από 
τους επαγγελματίες της υγείας.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί αξιόπιστα η ευκολία της 
χρήσης του Elpenhaler® και η ικανοποίηση των ασθενών με άσθμα από τη 
συσκευή αυτή σε σύγκριση με άλλες της ίδιας κατηγορίας, όπως είναι τα 
Diskus® και Turbuhaler®. Ως εργαλείο για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε 
η ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου FSI-10. 
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μία ανοικτή, μη παρεμβατική, 
πολυκεντρική, παράλληλη μελέτη παρατήρησης, διάρκειας 4 εβδομάδων, 
στην οποία συμμετείχαν 560 ασθενείς (355 γυναίκες) με άσθμα ηλικίας από 
19 έως 97 ετών, που λαμβάνουν κανονικά τις θεραπείες τους με εισπνοή. Όλοι 
χρησιμοποιούσαν σωστά τις συσκευές τους και συμφώνησαν να συμπληρώ-
σουν το FSI-10 στη δεύτερη επίσκεψη της παρακολούθησης. Προσήλθαν σε 
79 νοσοκομειακά και ιδιωτικά ιατρεία σε όλη την Ελλάδα.
Αποτελέσματα: 523 (93,4%) ασθενείς ολοκλήρωσαν τη μελέτη και συμπλή-
ρωσαν πλήρως το FSI-10. 168 χρησιμοποιούν Diskus®, 153 Elpenhaler® και 
202 Turbuhaler®. Μεταξύ των τριών συσκευών, διαπιστώθηκαν ορισμένες 
στατιστικά σημαντικές διαφορές στη βαθμολογία κάθε ερώτησης και στη 
μέση συνολική βαθμολογία. Το Elpenhaler® έλαβε μέση συνολική βαθμολογία 
44,1, το Diskus® 41,4 και το Turbuhaler® 43,0. Δεν προέκυψαν στατιστικά ση-
μαντικές διαφορές στις βαθμολογίες από ασθενείς διαφορετικών ηλικιακών 
ομάδων και για τις τρεις συσκευές.
Συμπεράσματα: Το Elpenhaler® αξιολογήθηκε ως πρώτο στη βαθμολογία 
μεταξύ των συσκευών. Οι συσκευές εισπνοής ξηρής ακόνης, είναι εξίσου 
αποδεκτές από ασθενείς διαφορετικής ηλικίας.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Πολυτίμη Παναγιωτοπούλου – Γαρταγάνη1, Αθανάσιος Καδίτης1, Κατερίνα 
Παπαταξιάρχου2, Νικόλαος Γραίκας2, Κατερίνα Αθανασίου2

1Α’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, 
2Τμήμα Κλινικών Μελετών, Elpen Pharmaceutical Co Inc

Εισαγωγή: Η δυνατότητα των παιδιών να απαντήσουν επιτυχώς σε ερω-
τηματολόγια σχετικά με την υγεία τους είναι σημαντική για την κλινική 
παιδιατρική και την έρευνα. Το FSI-10 είναι ένα ερωτηματολόγιο για την 
αξιολόγηση των συσκευών άσθματος από τους ασθενείς και αναπτύχθηκε 
για ενήλικες. Η αξιόπιστη ελληνική εκδοχή χρησιμοποιείται σε κλινικές με-
λέτες για τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών με τις συσκευές αυτές. 
Σκοπός: Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής 
της ελληνικής εκδοχής του FSI-10 σε παιδιά και να ελεγχθεί η αξιοπιστία 
απαντήσεων.
Υλικό και Μέθοδοι: Η πιλοτική, ανοικτή, μη παρεμβατική, παράλληλη μελέτη 
παρατήρησης, διάρκειας 8 εβδομάδων διεξήχθη σε 1 κέντρο και κοινοποιήθηκε 
στις ρυθμιστικές αρχές. Οι ασθενείς συναίνεσαν στη συμμετοχή τους μέσω 
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 42 (20 κορίτσια) παιδιά 
σχολικής ηλικίας, 6-17 ετών ήταν σε χρήση της συσκευής τους, τουλάχιστον 
δύο μήνες πριν από την ένταξή τους. Μελετήθηκαν 4 διαφορετικές συσκευές 
ξηρής σκόνης (Aerolizer®, Elpenhaler®, Diskus® και Turbuhaler®). Δύο παιδίατροι 
υπέβαλαν με μορφή συνέντευξης τις ερωτήσεις και μετέφεραν γραπτώς 
τις προφορικές απαντήσεις δίνοντας, όπου απαιτήθηκε, τις απαραίτητες 
διευκρινίσεις με τον ίδιο τρόπο.
Αποτελέσματα: Το ερωτηματολόγιο ήταν κατανοητό. Παρατηρήθηκε, ότι 
παιδιά σχολικής ηλικίας μπορούν να αξιολογούν τις συσκευές με το FSI-10. Η 
αξιοπιστία κρίθηκε ικανοποιητική, όπως καταδεικνύεται με τον συντελεστή 
Cronbach α (Cronbach α=0,933 για το ερωτηματολόγιο στο σύνολό του). 
Συμπεράσματα: Η ελληνική εκδοχή του FSI-10 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
παιδιά σχολικής ηλικίας για την αξιολόγηση των συσκευών εισπνοής φαρμά-
κων. Μικρές τροποποιήσεις ίσως βελτιώσουν τη δομή και την αξιοπιστία των 
μετρήσεων του ερωτηματολογίου. Περαιτέρω διερεύνηση κρίνεται αναγκαία.

H CLARA CELL SECRETORY PROTEIN ΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕ-
ΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 
Φιλιώ Κοτρογιάννη1, Φωτεινή Μάλλη1, Ελένη Παπαδημητρίου2, 
Νικόλαος Καραμάνος3, Κωνσταντίνος Ι Γουργουλιάνης1, Γεώργιος 
Συρογιαννόπουλος2

1Πνευμονολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 
2Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 3Τμήμα 
Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εισαγωγή: Η clara cell secretory protein (CCSP 16) αποτελεί αντιφλεγμονώδη 
πρωτεΐνη που εκκρίνεται από το βρογχικό επιθήλιο. Μελέτες στη βιβλιογρα-
φία δείχνουν ότι περίπου το 75% των παιδιών με άσθμα παύουν να έχουν 
αναπνευστικά προβλήματα κατά την ενηλικίωση. Ωστόσο οι παράγοντες που 
καθορίζουν την εξέλιξη των παιδιών με άσθμα δεν είναι γνωστοί. 
Σκοπός: Να εκτιμήσουμε την ικανότητα της CCSP 16 να προβλέψει την 
εμφάνιση βρογχικού άσθματος στην εφηβεία.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 50 παιδιά (μέση ηλικία: 6,72±3,85 
έτη). Σε όλα είχε μετρηθεί η CCSP 16 στην παιδική τους ηλικία. Τα 15 από αυτά 
είχαν διάγνωση βρογχικού άσθματος. Τα ίδια παιδιά αξιολογήθηκαν 7 χρόνια 
με τη βοήθεια ερωτηματολογίου διάγνωσης και παρακολούθησης άσθματος.
Αποτελέσματα: Δεκατέσσερα παιδιά (μέση ηλικία: 15,26±3,94 έτη) έπασχαν 
από βρογχικό άσθμα. Από τα 14 παιδιά που έπασχαν από βρογχικό άσθμα 
στην εφηβεία, 11 είχαν διαγνωστεί με βρογχικό άσθμα στην παιδική ηλικία. 
Τα επίπεδα της CCSP 16 ήταν μειωμένα στα παιδιά με βρογχικό άσθμα στην 
εφηβεία έναντι των υγιών (19,27±14,56 vs 33,30±18,24 ng/ml αντίστοιχα, 
p=0,001). Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι η τιμή CCSP 16<25 ng/
ml έχει ευαισθησία 80% (95%CIs: 0,51-0,95) και ειδικότητα 74,2% (95%CIs: 
0,56-0,87) για την πρόβλεψη του βρογχικού άσθματος.
Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι η μέτρηση της 
CCSP 16 στην παιδική ηλικία μπορεί να προβλέψει την εμφάνιση βρογχικού 
άσθματος στην εφηβεία.
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20Ο Πανελληνιο Συνεδριο νοΣηματων ΘωρακοΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗ-
ΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Δημοσθένης Λυκούρας, Φώτιος Σαμψώνας, Παναγής Δρακάτος, Μαρία 
Σαργιάνου, Κλεάνθης Θεοδωρόπουλος, Μαγδαληνή-Κωνσταντίνα Τρανού, 
Αγγελική Μπέλλου, Κυριάκος Καρκούλιας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος
Πνευμονολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εισαγωγή: Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν διαφορές σε ασθενείς που 
πάσχουν από Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας του Ύπνου μεταξύ των δύο 
φύλων. Συγκεκριμένα, η ηλικία ανδρών και γυναικών είναι παρόμοια, αλλά 
οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο BMI με τη βαρύτητα του συνδρόμου σε αυτές 
να είναι σημαντικά μικρότερη.
Σκοπός: Στόχος της μελέτης είναι να αναδειχθεί η πιθανή ύπαρξη διαφορετικών 
σωματομετρικών χαρακτηριστικών και διαφορετικότητας στα αποτελέσματα 
της πολυσωματοκαταγραφικής μελέτης ύπνου μεταξύ ανδρών και γυναικών 
σε έναν πληθυσμό αναφοράς.
Υλικό: Το δείγμα αποτελείται από 165 ασθενείς, 121 άνδρες και 44 γυναίκες που 
συγκεντρώθηκαν σε διάστημα 18 μηνών από το εργαστήριο μελέτης ύπνου.
Μέθοδος: Οι ασθενείς προέρχονταν από το εργαστήριο μελέτης ύπνου στους 
οποίους έγινε πλήρης πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου, μέτρηση σω-
ματομετρικών χαρακτηριστικών και ερωτηματολόγια για συνοδά νοσήματα.
Αποτελέσματα: Οι άνδρες ήταν 73% του δείγματος και η μέση ηλικία τους 
ήταν 55 έτη έναντι 57 των γυναικών. Το μέσο BMI ήταν 20 kg/m2 για τους 
άνδρες και 27 για τις γυναίκες (p<0,05). Ο μέσος AHI σε όλη τη διάρκεια 
του ύπνου ήταν 29,7 για τους άνδρες και 22,9 για τις γυναίκες (p<0,05) με 
το AHI-REM να μην έχει στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 
φύλων, ενώ το AHI-NREM ήταν 30,0 για άνδρες και 22,8 για γυναίκες (p<0,05). 
Η αποδοτικότητα του ύπνου ήταν στατιστικώς σημαντικά καλύτερη στους 
άνδρες (65,2%) σε σχέση με τις γυναίκες (58,2%). 
Συμπεράσματα: Μεταξύ των δύο φύλων υπάρχουν διαφορές στατιστικώς 
σημαντικές σε ορισμένες παραμέτρους της πολυσωματοκαταγραφικής μελέτης, 
που είναι σε συμφωνία με παρόμοιες μελέτες από τη διεθνή βιβλιογραφία.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΥΠΝΗΛΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
Δημοσθένης Λυκούρας, Κυριάκος Καρκούλιας, Δημήτριος Πατούχας, 
Μαγδαληνή-Κωνσταντίνα Τρανού, Φώτιος Σαμψώνας, Ευανθία Φαλιάγκα, 
Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος
Πνευμονολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εισαγωγή: Η εργασία σε βάρδιες, ειδικά όταν υπάρχουν και νυχτερινές βάρ-
διες, επηρεάζει το ενδογενές σύστημα ρύθμισης του ύπνου, οδηγώντας σε 
μειωμένη διάρκεια ύπνου και αυξημένη υπνηλία κατά την εργασία. Αυτές οι 
επιπτώσεις μπορεί να γίνουν επικίνδυνες, ειδικά αν το περιβάλλον εργασίας 
είναι απαιτητικό, όπως στην κατασκευή μεγάλων δημοσίων έργων.
Σκοπός: Στόχος της μελέτης είναι η εκτίμηση της υπνηλίας σε εργάτες κα-
τασκευής σηράγγων σε σχέση με τη βάρδια εργασίας τους.
Υλικό: Στη μελέτη συμμετείχαν 42 άνδρες εργαζόμενοι για την κατασκευή 
μεγάλης σήραγγας σε κυκλικά ωράρια το τελευταίο εξάμηνο. Τα χαρακτηρι-
στικά του δείγματος ήταν μέση ηλικία 42 έτη, BMI 27,2 kg/m2. Το 69% ήταν 
ενεργοί καπνιστές, ενώ το 31% δεν είχαν καπνίσει ποτέ. Το 93% κατανάλωνε 
τουλάχιστον 2 καφέδες ημερησίως με τους υπόλοιπους να μην πίνουν καθόλου 
καφέ, ενώ μόνο ένας στους τρεις κατανάλωνε αλκοόλ σε καθημερινή βάση. 
Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο χώρο εργασίας των συμμετε-
χόντων, οι οποίοι υποβάλλονταν σε σπιρομετρικό έλεγχο και συμπλήρωναν 
ερωτηματολόγια που αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία, κατάσταση υγείας 
και το Epworth Sleepiness Scale.
Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες δεν είχαν κάποιο σοβαρό καρδιολογικό, 
αναπνευστικό ή ενδοκρινολογικό νόσημα, ούτε έπασχαν από αγχώδεις 
διαταραχές ή κατάθλιψη. Βρέθηκε ότι η Epworth Sleepiness Scale είχε 
άθροισμα κάτω από 8 για όλους τους εργαζομένους, εκτός από δύο άτομα, 
στα οποία η ύπαρξη υπνηλίας δεν είχε στατιστικώς σημαντική σχέση με το 
ωράριο εργασίας (p=0,88).
Συμπεράσματα: Το κυκλικό ωράριο εργασίας σε περιβάλλον με μειωμένο 
φως, όπως στην κατασκευή σηράγγων, φαίνεται ότι δεν επηρεάζει την κα-
τάσταση υπνηλίας του ατόμου κατά τη διάρκεια της εργασίας.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΑΛΑΡΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΟ- ΣΟ-
ΒΑΡΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ 
Ιωάννης Κοκκονούζης1, Αναστάσιος Καλιάνος2, Χρύσα Κουτσιούκη3, 
Νικόλαος Δουλγεράκης 1, Βασίλειος Σκουφάρας 1

Πνευμονολογική κλινική 251 ΓΝΑ, Αθήνα, 2η Πνευμονολογική κλινική ΠΓΝ “Σω-
τηρία”, Αθήνα, Οφθαλμολογική κλινική, 251 ΓΝΑ, Αθήνα

Το σύνδρομο χαλαρών βλεφάρων (ΣΧΒ) αποτελεί μια νοσολογική οντότητα, 
σε παχύσαρκους κυρίως άρρενες, που χαρακτηρίζεται από εύκολη στροφή 
προς τα έξω των άνω βλεφάρων, τα οποία είναι χαλαρά και ευκίνητα ώστε 
να αποκαλύπτεται ευχερώς ο επιπεφυκώς ο οποίος είναι ευάλωτος σε επα-
νειλημμένες φλεγμονές. Στοιχεία της βιβλιογραφίας φαίνεται να συνδέουν 
την οντότητα αυτή με το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο (ΣΑΥ). 
Μελετήθηκαν προοπτικά 50 ασθενείς με μέτριο- σοβαρό ΣΑΥ, με μέση τιμή 
της κλίμακας ημερήσιας υπνηλίας Epworth 12,5, εκ των οποίων οι 47 ήταν 
άνδρες και οι 3 γυναίκες. Η μέση ηλικία ήταν τα 63 έτη. Πραγματοποιήθηκε 
πολυσωματογραφική μελέτη ύπνου και διαπιστώθηκε μέση τιμή δείκτη απνοι-
ών- υποπνοιών (ΑΗΙ) 41,70. Το επόμενο πρωί της μελέτης εξετάστηκαν για την 
παρουσία ΣΧΒ. Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Διαπιστώθηκε πως η συχνότητα της παρουσίας του ΣΧΒ στην συγκεκριμένη 
ομάδα ασθενών ήταν υψηλή (24%) αλλά δεν έγινε κατορθωτό να διαπιστωθεί 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον ΑΗΙ ή με την κλίμακας ημερήσιας 
υπνηλίας Epworth.
Τα έως τώρα βιβλιογραφικά δεδομένα υποδηλώνουν πως αν και η πιθα-
νότητα εμφάνισης ΣΧΒ σε ασθενείς με ΣΑΥ κυμαίνεται περίπου 4,5% έως 
5,0% εντούτοις η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών με ΣΧΒ είχαν τελικά 
ΣΑΥ (>96%). Η μελέτη μας από την άλλη υποδηλώνει ότι η παρουσία ΣΧΒ 
είναι υψηλή σε ασθενείς με μέτριο- σοβαρό ΣΑΥ και αξίζει αυτή η ομάδα 
να παραπέμπεται για οφθαλμολογικό έλεγχο. Η μη διακρίβωση στατιστικά 
σημαντικής συσχέτισης με τον δείκτη ΑΗΙ ή με την παρουσία ημερήσιας 
υπνηλίας φαίνεται να μην αναιρεί την προηγούμενη διαπίστωση αλλά επι-
βάλλει την διενέργεια περισσοτέρων μελετών. 

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΑΓΧΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟ-
ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΘΥΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΙΑ-
ΓΝΩΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΥΠΝΟ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Διονύσιος Μπράτης1, Αθανάσιος Τσελεμπής1, Σύλβια Ντουμίτρου2, 
Σωτήριος Γυφτόπουλος2, Άννα Χριστοδουλάκη1, Αθανάσιος Καρκανιάς1, 
Γεώργιος Μουσσάς1, Επαμεινώνδας Κοσμάς2

1Ψυχιατρικός Τομέας, ΓΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”, 2Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου, 3η Πνευ-
μονολογική κλινική, ΓΝΝΘΑ “Η Σωτηρία”

Εισαγωγή: Το σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο (ΣΑΑΥ) χαρακτη-
ρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια απόφραξης της αναπνοής κατά 
τον ύπνο, οφειλόμενα σε στένωση - απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού. 
Αναφορικά με τις ψυχολογικές επιπτώσεις του ΣΑΑΥ, οι μελέτες που έχουν 
διεξαχθεί, σε διεθνές επίπεδο, επικεντρώνονται κύρια στην καταθλιπτική και, 
δευτερευόντως, στην αγχώδη συμπτωματολογία. 
Σκοπός: Η διερεύνηση της επικράτησης των συμπτωμάτων άγχους και κατά-
θλιψης, καθώς και των αλεξιθυμικών χαρακτηριστικών σε ασθενείς με ΣΑΑΥ 
στην Ελλάδα και της σχέσης τους με τις παραμέτρους της πολύ-υπνογραφίας.
Μέθοδος: Σε 20 ασθενείς (ηλικίας 47±7 ετών) με συμπτώματα ημερήσιας υπνη-
λίας, διακεκομμένου ύπνου, ροχαλητού, πρωινής κεφαλαλγίας και κόπωσης που 
διαγνώστηκαν με ΣΑΑΥ (AHI 59±18/ώρα), κατόπιν ολονύχτιας πολυπνογραφίας, 
χορηγήσαμε τις ψυχομετρικές κλίμακες STAI, BDI και TAS-20, προκειμένου να 
αξιολογήσουμε τα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και αλεξιθυμίας, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα: Κλινικά σημαντικά επίπεδα άγχους παρουσίασε το 55% 
του συνόλου του δείγματος, ενώ αντίστοιχα επίπεδα κατάθλιψης το 60% και 
αλεξιθυμίας το 50%. Θετική συσχέτιση παρουσιάστηκε μεταξύ των επιπέδων 
άγχους και του χρόνου επέλευσης ύπνου. Ωστόσο, σε μια υποομάδα 6 ασθενών 
ηλικίας ≥58 ετών και AHI ≥70/ώρα διαπιστώθηκε ταυτόχρονη παρουσία κλινικά 
σημαντικών επιπέδων άγχους, κατάθλιψης και αλεξυθυμίας.
Συμπεράσματα: Τα προκαταρκτικά ευρήματα που παρουσιάζονται εδώ, προ-
τείνουν ιδιαίτερα υψηλή επικράτηση των συμπτωμάτων άγχους, κατάθλιψης 
και αλεξιθυμίας στους ασθενείς αυτούς, συγκριτικά με τις παρατηρούμενα 
επίπεδα στο γενικό πληθυσμό. Αν και δεν διαπιστώνεται συσχέτιση μεταξύ των 
ψυχολογικών παραμέτρων και της βαρύτητας του ΣΑΑΥ, η μεγαλύτερη ηλικία 
και η σοβαρότητα του ΣΑΑΥ από κοινού, πιθανά προδιαθέτουν στην ανάπτυξη 
σοβαρότερης ψυχολογικής συμπτωματολογίας. Η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη.
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ΧΡΗΣΗ ΜΕΜΑ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡ-
ΚΕΙΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗΣ 
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ 
Κωνσταντίνος Αληγέωργας, Ήρα Μιχαηλίδου, Σεραφείμ Ιωσήφ, Βασιλική 
Φιλαδιτάκη¹, Πέτρος Αρσένος, Ιωάννης Τσιάντης, Αικατερίνη Κίτσιου² 
1Β΄Πνευμονολογική κλινική, Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2Καρδι-
ολογική κλινική, Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

eισαγωγή: Περιγράφεται η Χρήση ΜΕΜΑ σε ασθενή με οξεία αναπνευστικη 
ανεπάρκεια σε έδαφος καρδιακής ανεπάρκειας και κυψελιδικής αιμορραγίας 
λόγω παράτασης INR. 
Περιγραφή Περιστατικού: Ασθενής 83 ετών με ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής, 
καρδιακής ανεπάρκειας και βιοπροσθετικής μιτροειδούς βαλβίδας εισήχθη στην 
καρδιολογική κλινική με εικόνα πνευμονικού οιδήματος και απορρύθμισης INR 
λόγω λήψης Sintrom (INR: 6,3). Από τη 2η ημέρα της νοσηλείας της παρατηρήθηκε 
αιμόπτυση, αιματουρία και πτώση του αιματοκρίτη ενώ προοδευτικά εμφάνισε 
επιδείνωση της αναπνευστικής της λειτουργίας και ακτινολογικής εικόνας με 
άμφω κυψελιδικά διηθημάτα και αναπνευστική οξέωση στα αέρια αίματος. 
Χρησιμοποιήθηκε ΜΕΜΑ, ο οποίος ελεγχόταν ανά ώρα με αέρια αίματος. Μετά 
από 8 ώρες επετεύχθη διόρθωση του pH και του pCO2 ενώ σταδιακά βελτιώ-
θηκε ακτινολογικά με υποχώρηση των διηθημάτων. Έκτοτε και μέχρι την 11η 
ημέρα χρησιμοποιήθηκε διαλλειπόντως ΜΕΜΑ 6 με 10 ώρες την ημέρα, ενώ 
ταυτόχρονα αντιμετωπιζόταν η παράταση των χρόνων πήξης με μεταγγίσεις 
πλάσματος. Την 12η ημέρα η ασθενής εισήχθη στη ΜΕΘ για παρακολούθηση 
λόγω ασταθούς κατάστασης. Διασωληνώθηκε 6 ημέρες μετά λόγω καρδιακής 
ανακοπής και παρέμεινε διασωληνωμένη για 4 ημέρες. Εξήλθε του νοσοκομείου 
μετά 1 μήνα νοσηλείας.
Συζήτηση: Αν και υπάρχει ευρύτατη αποδοχή στη χρήση ΜΕΜΑ στην οξεία 
καρδιακή ανεπάρκεια, η εμπειρία χρήσης του σε κυψελιδική αιμορραγία είναι 
πολύ περιορισμένη, κυρίως κατά την οξεία φάση. Η σχετική βιβλιογραφία ανα-
φέρει ένα πολύ μικρό αριθμό περιστατικών κυρίως σε ογκολογικούς ασθενείς 
τελικού σταδίου.
Συμπεράσματα: Η χρήση ΜΕΜΑ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να 
αποφευχθεί η διασωλήνωση σε ασθενείς με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Η 
κατάλληλη χρήση του δύναται να βοηθήσει ασθενείς με βαριά τύπου 2 αναπνευ-
στική ανεπάρκεια ακόμη κι εκεί που η εμπειρία στη χρήση του είναι περιορισμένη. 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙ-
ΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑYY) ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Σταματούλα Τσικρικά1, Ελένη Ευθυμιοπούλου3, Μαρία Μπρέγκου3, 
Μιχάλης Πατενταλάκης2, Αναστασία Αμφιλοχίου3 
1Γ΄Πνευμονολογική Κλινική Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών, 2Μονάδα 
Επαγγελματικών Νόσων και Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος Σισμανόγλειου 
Νοσοκομείου Αθηνών, 3Εργαστήριου Αναπνευστικής Λειτουργίας και Μελέτης 
Ύπνου Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών

Εισαγωγή: Στις μεθόδους αντιμετώπισης του ΣΑΥΥ εκτός από τη χορήγηση 
μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού, είναι και η τροποποίηση των επιβα-
ρυντικών παραγόντων του ασθενούς. Η διακοπή καπνίσματος αποτελεί ένα 
σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας υγείας.
Σκοπός: η διερεύνηση και μελέτη του καπνιστικού προφίλ των ασθενών, 
που προσέρχονται για μελέτη διαταραχών του ύπνου στη Μονάδα Ύπνου.
Υλικό –Μέθοδος: συμπεριλήφθησαν 64 ασθενείς- καπνιστές (39 άντρες- 25 
γυναίκες) μέσης ηλικίας 45.5±10.5 έτη, μέτριου βαθμού ΑΗΙ (63.1±26.3/ώρα) 
και ΒΜΙ 29,1, ±4,8, οι οποίοι προσέρχονται στο Εργαστήριο προς εξέταση ή 
πραγματοποίηση πολυυπνογραφίας. Όλοι έλαβαν οδηγίες διακοπής καπνί-
σματος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης.
Αποτελέσματα: Ασθενείς με κλίμακα Υπνηλίας Epworth> 12(ESS), κάπνιζαν 
περισσότερα έτη, καθυστερούσαν ιδιαίτερα να λάβουν το τελευταίο τους 
γεύμα, ενώ κάπνιζαν λίγο πριν τον βραδυνό ύπνο και σε νυχτερινές αφυπνίσεις. 
Μεγαλύτερη εξάρτηση από τη νικοτίνη βάσει Fagerström score, παρουσιά-
ζουν οι παχύσαρκες γυναίκες (24.4±7.6) έχοντας τις λιγότερες προσπάθειες 
διακοπής στο παρελθόν (50,5±3,7). Στους ασθενείς που δόθηκε οδηγία για 
χρήση CPAP η πρόθεση να διακόψουν είναι υψηλή 53,8±6,2 αλλά η θέληση 
χαμηλή (18,6±7,9). Η καθυστέρηση λήψης δείπνου συνδυάζεται με αυξημένο 
βαθμό εξάρτησης από τη νικοτίνη και χαρακτηρίζει τους άντρες ασθενείς. Η 
πλειοψηφία (54,3±5,7) κάπνισε πριν ή μετά την εξέταση, ενώ δεν γνώριζε την 
συνύπαρξη του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος στο Νοσοκομείο.
Συμπεράσματα: στη θεραπεία του ΣΑΥΥ σημαντική θέση κατέχει και η στρα-
τηγική διακοπή καπνίσματος και η συνεργασία με Ειδικό Κέντρο Διακοπής.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ
Δέσποινα Κουτζόγλου1, Γιώργος Βιολάτος2, Παναγιώτης Μπουλάς2, 
Αλέξανδρος Καββαδίας2, Παναγιώτης Ζώης1, Ιωάννης Πανταζόπουλος1, 
Φώτης Περλικός1, 
112η Πνευμονολογική Κλινική, ΠΓΝΝΘΑ “Σωτηρία”, Αθήνα, 24η Πνευμονολογική 
Κλινική, ΠΓΝΝΘΑ “Σωτηρία”, Αθήνα

Εισαγωγή: Μέτριας ή σοβαρής βαρύτητας μορφές του Συνδρόμου Άπνοιας 
στον Ύπνο (ΣΑΥ) αφορούν περίπου το 12% του ενήλικου πλυθησμού. Μεγάλος 
όγκος βιβλιογραφίας έχει συσχετίσει το ΣΑΥ με καρδιακή ανεπάρκεια, οξέα 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και υπέρταση. Ασθενείς με ΣΑΥ έχουν πολύ 
συχνά μη-ελεγχόμενη αρτηριακή υπέρταση.
Σκοπός: Η ανασκόπηση των τελευταίων γνώσεων σχετικά με την ρύθμιση 
της αρτηριακής υπέρτασης σε ασθενής με ΣΑΥ.
Υλικό: Πραγματοποιήσαμε ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας για 
άρθρα δημοσιευμένα μέχρι και το 2011, για να εντοπίσουμε άρθρα σχετιζό-
μενα με την ρύθμιση της αρτηριακή πίεσης σε ασθενείς με ΣΑΥ. 
Αποτελέσματα: Το ΣΑΥ συχνά συνοδεύει το μεταβολικό σύνδρομο και 
την νεφρική ανεπάρκεια. Οι άπνοιες διεγείρουν την έκκριση του κολπικού 
νατριουρητικού πεπτιδίου και την ενεργοποίηση του συμπαθητικού, η 
οποία συνεχίζεται και κατά την διάρκεια της ημέρας. Αυτός ο συνδυασμός 
ενεργοποίησης εξηγεί τις αναφορές γιατί οι β-1 ανταγωνιστές ρυθμίσουν 
καλύτερα την αρτηριακή πίεση σε αυτούς τους ασθενείς από τα διουρητικά. Οι 
αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και οι αναστολείς 
της αγγειοτενσίνης ΙΙ, επίσης έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί σε κάποιες 
περιπτώσεις. Ασθενείς με ΣΑΥ και ανθετική υπέρταση στην συνήθη θεραπεία, 
συνήθως απαντούν καλά στην σπιρονολακτόνη. 
Συμπεράσματα: Το ΣΑΥ πρέπει να μπαίνει στην διαφοροδιάγνωση ασθενών 
με φτωχή απάντηση στην συνήθη αντιϋπερτασική αγωγή. Ασθενείς με ΣΑΥ 
συνήθως δεν ανταποκρίνονται σε διουρητικά και αναστολείς τον διαύλων 
ασβεστίου και πρέπει να προτιμόνται β-1 αδρενεργικοί ανταγωνιστές, ανα-
στολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και οι αναστολείς της 
αγγειοτενσίνης ΙΙ. Δεν πρέπει να παραλείπεται η θεραπευτική αντιμετώπιση 
του ίδιου του συνδρόμου.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ CPaP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΥΠΝΟΥ
Βασίλης Μιχαηλίδης, Νικόλαος Μωϋσιάδης, Δήμητρα Σιώπη, Αναστασία 
Χασιώτου, Σπύρος Τρούμπελος, Βενετία Τσάρα 
Μονάδα Υπνου Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη 

Η συμμόρφωση των ασθενών με σύνδρομο Απνοιών-Υποπνοιών ύπνου 
(ΣΑΥΥ) στη χρόνια εφαρμογή της συσκευής CPAP, είναι βασική για την 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση 
των παραγόντων αποδοχής και συμμόρφωσης στην θεραπεία με CPAP σε 
ασθενείς με ΣΑΥΥ. 
Ασθενείς – Μέθοδοι: Εξετάστηκαν αναδρομικά 195 ασθενείς με ΣΑΥΥ, 
στους οποίους είχε προταθεί εφαρμογή θετικής πίεσης, μετά τη διαγνωστική 
εξέταση και την εύρεση της βέλτιστης πίεσης της CPAP. Σε όλους τους ασθε-
νείς είχε οριστεί επανέλεγχος στο 1ο 3μηνο της εφαρμογής της συσκευής. 
Αναζητήθηκαν τηλεφωνικά 109 ασθενείς (15 γυναίκες, ηλικία 49,5±11,7, 
ΑΗI 55±24,3), οι οποίοι δεν προσήλθαν στο ραντεβού επανελέγχου. Εκτι-
μήθηκαν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, η βαρύτητα ΣΑΥΥ, η κλινική 
συμπτωματολογία και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ασθενών ως 
προς την αποδοχή της CPAP. 
aποτελέσματα: Σαράντα επτά ασθενείς δεν εντοπίστηκαν, 22 δεν πήραν τη 
συσκευή (ομάδα A), 12 διέκοψαν αυθαίρετα τη θεραπεία (ομάδα Β) και 28 
δεν ήλθαν για επανέλεγχο παρά τη συμμόρφωση στην CPAP (ομάδα Γ). Δεν 
διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις της βαρύτητας ΣΑΥΥ, 
των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και της κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης των ασθενών με την αιτιολόγηση της επιλογής τους ως προς 
την CPAP. Αντίθετα παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην 
κλίμακα Epworth μεταξύ των ασθενών της ομάδας Α και Γ (10,6±5,6 έναντι 
6,6±4,7 αντίστοιχα, p<0,05). 
Συμπεράσματα: Η απόφαση των ασθενών με ΣΑΥΥ στην αποδοχή και 
συμμόρφωση της θεραπείας με CPAP, φαίνεται ότι επηρεάζεται από τον 
βαθμό της ημερήσιας υπνηλίας. 
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ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΑΣ
Αλβέρτος Ντάγιερ1, Μιχάλης Κληματσίδας2, Ηρακλής Τιτόπουλος3, 
Σταύρος Τρύφων3, Λάζαρος Σιχλετίδης3, Δημήτριος Φιλίππου1

Θωρακοχειρουργικό Τμήμα Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θω-
ρακοχειρουργικό Τμήμα 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 
Πνευμονολογικό Τμήμα Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Το κακόηθες απόστημα πνεύμονα αποτελεί μία εξαιρετικά σπάνια 
αλλά και εξαιρετικά θανάσιμη οντότητα. Η θνητότητα αλλά και η θνησιμότητα 
στις περιπτώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα υψηλές παρά τις όποιες εξελίξεις στον 
τομέα της εντατικής θεραπείας. 
Σκοπός: Η αναγνώριση της κρισιμότητας της κατάστασης αυτής της κατά-
στασης καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αλλά και κινδύνων. 
Επίσης, η επισήμανση ότι τα παραπάνω σε συνδυασμό με συγκεκριμένες 
Χειρουργικές παρεμβάσεις αποτελούν ίσως τα μόνα διηνεκή όπλα στην 
φαρέτρα μας για την αντιμετώπιση τους ακόμα και σήμερα.
Υλικό: Το υλικό αποτελούν 15 περιπτώσεις ασθενών (14 άρρενες και 1 
γυναίκα, ηλικίας από 49 έως 74 ετών, Μ.Ο 64) με κακοήθη αποστήματα του 
Πνεύμονα κατά την τελευταία δεκαετία ενός και μόνο Χειρουργού Θώρακος 
σε σύνολο 693 ασθενών που χειρουργήθηκαν για καρκίνο του πνεύμονα σε 
δύο μεγάλα ιδιωτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης.
Μέθοδος: Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική αποκατάσταση 
για αποδεδειγμένα κακοήθη αποστήματα με βρογχοσκόπηση ή βιοψία 
και οι οποίοι υποβλήθηκαν, στην μεγάλη τους πλειοψηφία, σε Χ/Θ και Α/Θ 
(10/13) ή Χ/Θ μόνο (2/13).
Αποτελέσματα: Ύφεση της συμπτωματολογίας τους. 12 από αυτούς είναι 
ακόμη ζωντανοί και η παρακολούθηση τους (follow up) κυμαίνεται από 6 
εώς 60 μήνες.
Συμπεράσματα: Τα κακοήθη αποστήματα του πνεύμονα αποτελούν μία 
εξαιρετικά δύσκολη και θανατηφόρα κατάσταση. Η αναγνώριση τους καθώς 
και έγκαιρη παραπομπή τους για Χειρουργική Θεραπεία αποτελούν τις μόνες 
ελπίδες για θεραπεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣ-
ΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ Η1Ν1 ΚΑΙ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Βασιλική Ράντου, Ισαακ Χούρης, Μαρία Στουγίαννη, Παναγιώτα 
Παρτάλα, Κυριακή Μουτάφη, Δημήτριος Λαγονίδης
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Γιαννιτσών 

Εισαγωγή: Η νέα γρίπη Α(Η1Ν1)ν εκδηλώνεται τις περισσότερες φορές ως 
γριπώδης συνδρομή που απορρυθμίζει χρόνια νοσήματα όπως ΧΑΠ ή καρ-
διακή ανεπάρκεια. Σε μικρότερο ποσοστό, προκαλείται ιογενής πνευμονία και 
ARDS, που χρήζουν αντιμετώπισης με διασωλήνωση και μηχανικό αερισμό 
ενώ ο μη-επεμβατικός μηχανικός αερισμός (ΜΕΜΑ) δε θεωρείται θεραπεία 
εκλογής. Την περίοδο 2010-2011 νοσηλεύθηκαν στο Νοσοκομείο μας συνολικά 
28 επιβεβαιωμένα κρούσματα, εκ των οποίων τα 5 στη ΜΕΘ. Παρουσιάζου-
με τρία περιστατικά οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας (ΟΑΑ) σε έδαφος 
λοίμωξης Η1Ν1, που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς αποκλειστικά με ΜΕΜΑ.
Υλικό-Μέθοδος: Α: Γυναίκα 71 ετών, με υποξυγοναιμική ΟΑΑ, κλινική και 
ακτινογραφική εικόνα γριπικής πνευμονίας και ARDS, χωρίς αιμοδυναμική 
επιβάρυνση. Αντιμετωπίστηκε με ΜΕΜΑ για 11 ημέρες, με σταδιακό απο-
γαλακτισμό απο τη μηχανική υποστήριξη.
Β: Άνδρας 80 ετών, με υπερκαπνική ΟΑΑ, εικόνα οξέος καρδιογενούς πνευ-
μονικού οιδήματος, χωρίς στοιχεία γριπικής πνευμονιάς. Ετέθη σε ΜΕΜΑ για 
δύο ημέρες με ταχεία βελτίωση.
Γ: Άνδρας 57 ετών με νοσογόνο παχυσαρκία και σύνδρομο απνοιών στον 
ύπνο, χωρίς γριπική πνευμονία. Παρουσιάστηκε με υπερκαπνική ΟΑΑ επι 
χρονίας αναπνευστικής ανεπάρκειας, παρόξυνση ΧΑΠ. Εφαρμόστηκε ΜΕΜΑ 
για έξι ημέρες και στη συνέχεια φορητό BiPAP τη νύκτα.
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή ΜΕΜΑ σε ασθενείς με ΟΑΑ που συνδέεται με 
νόσο απο Η1Ν1 γενικά αποθαρρύνεται απο τη βιβλιογραφία, ειδικότερα στις 
περιπτώσεις που εκδηλώνονται ως ARDS. Επιβάλλεται όμως εξατομίκευση 
της αντιμετώπισης λαμβάνοντας υπόψη: συννοσηρότητες, σοβαρότητα της 
σήψης καθώς και εαν πρόκειται για λοίμωξη που απορρυθμίζει χρόνια νο-
σήματα ή γριπική πνευμονία με ARDS. Ο ΜΕΜΑ παραμένει χρήσιμη επιλογή, 
ιδιαίτερα σε περιβάλλον ΜΕΘ όπου εξασφαλίζεται επαρκές monitoring με 
δυνατότητα άμεσης διασωλήνωσης.

Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑ-
ΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
Κυριακή Τσικριτσάκη¹, Γεώργιος Κουκουλίτσιος¹, Κατερίνα Δημάκου², 
Ιωάννης Δημητρούλης², Μιχάλης Τουμπής², Νικόδημος Κατσαρέλης¹, 
Παναγιώτα Δούρου¹, Κωνσταντίνος Λάβδας³, Μιχάλης Παιδονόμος¹
ΜΕΘ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”, 6η Πνευμονολογική κλι-
νική ΝΝΘΑ, ΕΜΑΚ ΑΘΗΝΑ

Εισαγωγή: Η με τον αναπνευστήρα συσχετιζόμενη πνευμονία (VAP) είναι μια 
σημαντική αιτία νοσηρότητας σε ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 
(ΚΕΚ), ωστόσο υπάρχουν λίγα δεδομένα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων 
της στην πρόγνωση. 
Σκοπός: Να περιγραφεί η συχνότητα εμφάνισης VAP και να αξιολογηθεί 
η επίδραση της στην θνησιμότητα και θνητότητα στους ασθενείς με ΚΕΚ.
Υλικό/Μέθοδος: Για το χρονικό διάστημα 22 μηνών μελετήθηκαν 123 
ασθενείς (78 άνδρες και 48 γυναίκες) με ΚΕΚ και Glasgow Coma Scale (GCS) 
≤ 8 που έχρηζαν μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής (ΜΥΑ) σε ΜΕΘ, για 
περισσότερο από 48 ώρες. Η μέση ηλικία τους ήταν 34 έτη, ο δείκτης μάζας 
σώματος (BMI) 23±7 kg/m² και η βαθμολογία APACHE II 18±4. Εικοσιοκτώ 
ασθενείς είχαν συνοσηρότητες (αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, 
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια).
Αποτελεσματα: VAP εμφανίστηκε σε 33 από τους 123 ασθενεις (21 άνδρες 
και 12 γυναίκες). Η συχνότητα εμφάνισης της συσχετίστηκε σε στατιστικά 
σημαντικό βαθμό στους ασθενείς που έχρηζαν ΜΥΑ για 14±2 ημέρες με διάρ-
κεια καταστολής 10±2 ημέρες. Ασθενείς με συνοσηρότητες δεν παρουσίασαν 
διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης της. Η επίπτωση της δεν συσχετίστηκε 
μεν με αυξημένη θνητότητα, αλλά οι ασθενείς που την ανέπτυξαν είχαν 
ανάγκη για μεγαλύτερη διάρκεια ΜΥΑ (24 έναντι 8 ημέρες, p<0,0001) και 
παρατεταμένη παραμονή στην ΜΕΘ (28 έναντι 10 ημέρες, p<0,0001)
Συμπέρασμα: Η συχνότητα εμφάνισης VAP σε ασθενείς με ΚΕΚ είναι υψηλή, 
ωστόσο η εμφάνιση της δεν επηρεάζει την πρόγνωση και δεν σχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο θνητότητας αν και αυξάνει την διάρκεια της ΜΥΑ και την 
παραμονή στη ΜΕΘ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΜΑΚΡΟ-
ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΜΕΘ
Νικόλαος Μωϋσιάδης, Ανδρέας Κοσμάς, Μαρία Αντωνιάδου, Ευαγγελία 
Σέρασλη, Θόδωρος Σχιζοδήμος, Δήμητρα Σιώπη, Βενετία Τσάρα
Β Πνευμονολογική κλινική, ΓΝ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Θεσσαλονίκη 

Οι Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) προσανατολισμένες στην υποδοχή 
ασθενών ΜΕΘ, μπορούν να συμβάλλουν στη διαχείριση των ασθενών που 
δεν αποδεσμεύονται από τον αναπνευστήρα. Ο σκοπός της μελέτης είναι η 
παρουσίαση της δραστηριότητας ανάλογης ΜΑΦ.
Μέθοδος: Αναδρομική ανάλυση των χαρακτηριστικών, της πορείας και της 
έκβασης ασθενών μετά ΜΕΘ. Έγινε συγκριτική αξιολόγηση 3 περιόδων 5ετίας 
ως προς την ηλικία, τις ημέρες νοσηλείας σε ΜΕΘ, της νόσου εισαγωγής, 
παρουσίας τραχειοστομίας και κατάκλισης, ημερών νοσηλείας στη ΜΑΦ, 
επιστροφής στη ΜΕΘ, θανάτου, παραμονής τραχειοστομίας και εφαρμογής 
ΜΑ ή οξυγονοθεραπείας κατά την έξοδο. 
Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν τα δεδομένα 547 ασθενών (67% άνδρες, ηλικία 
56,7±17,9ετη).Η αιτία εισαγωγής στη ΜΕΘ ήταν χρόνια αναπνευστική (40%), 
καρδιαγγειακή (7,8%) ή νευρολογική νόσος (22,5%), ατύχημα (25%), η νοση-
λεία 30,1±24,7 ημέρες ενώ 80% είχαν τραχειοστομία και 37,6% κατακλίσεις. 
Με τον χρόνο αυξήθηκαν η ηλικία (p<0,01), η διάρκεια νοσηλείας (p<0,05), 
η διενέργεια τραχειοστομίας (p<0,05) και οι κατακλίσεις (p<0,01). 
Στη ΜΑΦ (νοσηλεία 22,8±19,5 ημέρες), ο αριθμός των νοσηλευομένων 
μειώθηκε και παρουσίασε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την αναλογία 
προσωπικού/ασθενών (p<0,05). Παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων, της 
παραμονής τραχειοστομίας και χορήγησης Ο2 στην έξοδο (p<0,05).
Συμπέρασμα: Στη ΜΑΦ, η ηλικία και η βαρύτητα των ασθενών αυξήθηκε 
με τον χρόνο και επιβαρύνθηκε η έκβασή τους, χωρίς μεταβολή στις μέρες 
νοσηλείας και στην επιστροφή στη ΜΕΘ. Ο αριθμός των ασθενών έχει άμεση 
σχέση με την αναλογία προσωπικού/ασθενούς. Η ανάπτυξη ειδικών μονάδων 
για ασθενείς με δύσκολη αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα με σωστή 
στελέχωση, βοηθά στην ασφαλέστερη διαχείριση αυτών. 
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24 - 27 νοεμβριου 2011

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
Κυριάκος Καρκούλιας, Δημοσθένης Λυκούρας, Μαρία Σαργιάνου, 
Φώτιος Σαμψώνας, Μαρία Τσιαμήτα, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος
Πνευμονολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εισαγωγή: Παρουσιάζεται περιστατικό ιδιοπαθούς ανευρύσματος της πνευ-
μονικής αρτηρίας που ανακαλύφθηκε τυχαία στα πλαίσια απεικονιστικού 
ελέγχου ασθενούς, που νοσηλευόταν για παρόξυνση ΧΑΠ.
Σκοπός: Τα ανευρύσματα της πνευμονικής αρτηρίας δεν συναντώνται συχνά 
και μπορεί να ανευρεθούν τυχαία στα πλαίσια διαγνωστικής προσπέλασης. 
Θεωρούμε παρόλα αυτά σκόπιμο, με αφορμή το περιστατικό μας, να συ-
νοψίσουμε τις βασικές αιτίες και τη διερεύνηση των ανευρυσμάτων αυτών 
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. 
Υλικό: Ασθενής 72 ετών, χρόνιος καπνιστής (120 πακέτα-έτη), με γνωστό 
ιστορικό ΧΑΠ, προσήλθε στο ΤΕΠ αιτιώμενος αύξηση δύσπνοιας και παρα-
γωγικό βήχα. Ο ασθενής δεν ανέφερε κανέναν τραυματισμό του θωρακικού 
κλωβού, ούτε αιμόπτυση.
Μέθοδος: Στα πλαίσια διερεύνησης του ασθενούς έγινε ακτινογραφία θώρα-
κος, η οποία αποκάλυψε χρόνια βρογχίτιδα και μία ομοιογενή νομισματοειδή 
σκίαση με σαφή όρια στο μέσο και κατώτερο πνευμονικό πεδίο. Έτσι, προς 
αποκλεισμό της κακοήθειας, και δεδομένου του ιστορικού του ασθενούς, 
πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία θώρακος με έγχυση σκιαγραφικού, 
που ανέδειξε ανεύρυσμα της πνευμονικής αρτηρίας.
Αποτελέσματα: Τα συγγενή ανευρύσματα σχετίζονται συχνά με καρδιακές 
δυσπλασίες που οδηγούν σε πνευμονική υπέρταση, γι’ αυτό έγινε υπερη-
χογράφημα καρδιάς. Τα επίκτητα ανευρύσματα μπορεί να είναι ιδιοπαθή 
ή σχετιζόμενα με λοιμώξεις (π.χ. φυματίωση και σύφιλη), τραύμα, στένωση 
της πνευμονικής βαλβίδας ή νόσους του κολλαγόνου, γι’ αυτό και έγινε 
κολλαγονικός έλεγχος, Mantoux, RPR και VDRL, τα οποία ήταν όλα αρνητικά. 
Οπότε τέθηκε η διάγνωση της ιδιοπαθούς ανευρυσματικής διάτασης της 
πνευμονικής αρτηρίας.
Συμπεράσματα: Η ανευρυσματική διάταση της πνευμονικής αρτηρίας είναι 
πιθανό να ανακαλυφθεί κάποιες φορές τυχαία στον κλινικό έλεγχο ασθενών, 
υποκρύπτει όμως ποικίλες παθολογικές οντότητες οι οποίες πρέπει να μη 
λησμονούνται στη διερεύνηση ενός ασθενούς.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ SELDINGER ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟ
Γεωργία Χαρδαβέλλα1, Γεράσιμος Παπαβασιλείου2, Δημήτριος Ζαχείλας2, 
Μάνος Αλχανάτης1, Νικόλαος Αναστασίου2

1Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η Σωτηρία”, 2Θωρακο-
χειρουργική Κλινική, 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ, Αθήνα

Εισαγωγή: Στην καθημερινή πρακτική απαιτείται συχνά η τοποθέτηση 
θωρακικής παροχέτευσης. Οι καθετήρες μεγάλου εύρους είναι δύσχρηστοι 
και ενίοτε συσχετίζονται με επιπλοκές. Το σετ παροχέτευσης Seldinger 
χρησιμοποιείται για να ελαχιστοποιήσει τις επιπλοκές που συσχετίζονται με 
τους συμβατικούς καθετήρες/σωλήνες. 
Σκοπός: Η γνωστοποίηση της εμπειρίας μας σε 850 ασθενείς στους οποίους 
εισήχθη σύστημα παροχέτευσης Seldinger (SDK) 12 F κατά την περίοδο 
01/2001-02/2011. 
Υλικά και Μέθοδοι: Αναδρομική συλλογή στοιχείων σχετικά με όλες τις 
τοποθετήσεις SDK. Η παρούσα μελέτη παρατήρησης εξέτασε τις ενδείξεις, 
την επιτυχία, τις επιπλοκές και την κλινική έκβαση.
Αποτελέσματα: Τοποθετήθηκε σύστημα SDK σε 850 ασθενείς (μέση ηλι-
κία:65.7 έτη, εύρος:18-92) λόγω υπεζωκοτικής συλλογής (500 ασθενείς), 
πνευμοθώρακα (250 ασθενείς), τραυματικού αιμοθώρακα (100 ασθενείς). 
Διενεργήθηκε επιτυχής παροχέτευση σε όλους τους ασθενείς χωρίς επιπλοκές 
κατά την τοποθέτηση εκτός από μία περίπτωση αιμοθώρακα σε έδαφος 
λήψης αντιπηκτικής αγωγής. Τριάντα ασθενείς είχαν κακοήθη υπεζωκοτική 
συλλογή και υπεβλήθησαν σε πλευροδεσία με μπλεομυκίνη ή νοβαντρόνη. 
Η μέση διάρκεια νοσηλείας σε ασθενείς με πνευμοθώρακα ήταν 3 ημέρες 
(εύρος 2-15 ημέρες).
Συμπεράσματα: Η SDK είναι μία ελάχιστα επεμβατική και αποτελεσματική 
εναλλακτική μέθοδος για παροχέτευση της υπεζωκοτικής κοιλότητας με 
ελάχιστες επιπλοκές. Οι νέοι γιατροί οφείλουν να εκπαιδεύονται στην τοπο-
θέτηση SDK ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα 
της διαδικασίας.

ΠΛΗΡΩΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗ (VaTs) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥ-
ΜΟΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΑΣ
Μιχάλης Κληματσίδας, Ιωάννης Παπαχρήστος 
Θωρακοχειρουργικό Τμήμα 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η πλήρως θωρακοσκοπική (VATS) χειρουργική αποκατάσταση 
του Πνευμοθώρακα είναι μία μοντέρνα μέθοδος με εξαιρετικά αποτελέσματα 
όταν η επιλογή των ασθενών είναι η κατάλληλη. Απευθυνόμενη κυρίως 
στον νέο πληθυσμό είναι ιδιαίτερα θελκτική λόγω των άριστων κοσμητικών 
αποτελεσμάτων της. 
Σκοπός: Είναι η προσπάθεια ανάδειξης των πλεονεκτημάτων της μεθόδου,η 
απομυθοποίηση των τεχνικών δυσκολιών και η παρουσίαση της εμπειρίας 
μας στην επιστημονική κοινότητα. 
Υλικό: Το υλικό αποτελούν 42 άρρενες περιπτώσεις ασθενών (19 εώς 32 
ετών, Μ.Ο 23) με τουλάχιστον δεύτερο επεισόδιο αυτόματου πνευμοθώρακα 
ή πρώτο επεισόδιο αυτόματου πενυμοθώρακα με εμμένουσα αέριο διαφυγή 
(prolonged air leak) για πάνω από 7 ημέρες. Δύο εκ των ασθενών αυτών είχαν 
γιγαντιαίες αερώδεις κύστεις πνευμόνων άμφω.
Μέθοδος: Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν από ένα χειρουργό σε διάστημα 
18 μηνών Θωρακοσκοπικά με την μέθοδο του τριγωνισμού (τρεις οπές 5-10 
χιλιοστών). Ο Προεγχειρητικός τους έλεγχος περιελάμβανε Πνευμονολογική 
εκτίμηση, σπιρομέτρηση και Αξονική Θώρακος με σκιαγραφικό.
Αποτελέσματα: Σε τρεις (3) εκ των ασθενών χρειάστηκε η μετατροπή 
της επέμβασης σε ανοικτή (μίνι θωρακοτομή) ενώ οι υπόλοιποι 39 έγιναν 
πλήρως Θωρακοσκοπικά. Η παραμονή τους στο Νοσοκομείο ήταν από 
3-7 ημέρες για την πλειοψηφία τους (40/42) αλλά για τα περιστατικά με τις 
γιγαντιαίες αερώδεις κύστεις ήταν 10 και 31 αντίστοιχα. Στους δεκαοχτώ 
μήνες παρακολούθησης (follow up) δεν υπήρξαν υποτροπές της νόσου στο 
χειρουργημένο ημιθωράκιο. 
Συμπεράσματα: Η θωρακοσκοπική αντιμετώπιση του Πνευμοθώρακα αλλά 
και των αερωδών κύστεων πνεύμονα όσο μεγάλες και πολύπλοκες και αν 
είναι αυτές είναι εφικτή με πάρα πολλά και καλά αποτελέσματα. Σε νέους 
ασθενείς θα πρέπει να θεωρείται ως η πρώτη επιλογή.

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΕΚΤΟΜΗ (SEGMENTECTOMY). ΠΑΡΟΥΣΙΑ-
ΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 13 ΕΤΩΝ
Δημήτριος Φιλίππου1, Μιχάλης Κληματσίδας2, Αλβέρτος Ντάγιερ1, 
Ηρακλής Τιτόπουλος3, Σταύρος Τρύφων3, Λάζαρος Σιχλετίδης3 
1Θωρακοχειρουργικό Τμήμα Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 2Θω-
ρακοχειρουργικό Τμήμα 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 
3Πνευμονολογικό Τμήμα Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: H ανατομική τμηματεκτομή είναι πλέον καλά καθιερωμένη στην 
πρακτική της Μοντέρνας Θωρακοχειρουργικής. Τηρώντας τις κατευθυντήριες 
γραμμές (Quidelines) στην επιλογή των ασθενών η επίπτωση στην επιβίωση 
αλλά και στην ποιότητα ζωής είναι αδιαμφισβήτητη.
Σκοπός: Είναι η προσπάθεια ανάδειξης των πλεονεκτημάτων που έχει αυτή 
η συγκεκριμένη επέμβαση, η απομυθοποίηση των τεχνικών δυσκολιών. 
Υλικό: Το υλικό αποτελούν 48 (8Γ / 40 Α) περιπτώσεις ασθενών (61 εώς 80 
ετών, Μ.Ο 61) με διαγνωσμένο καρκίνο πνεύμονα αρχικού σταδίου(Ia, IIa-
T1aN1, IIa-T1bN1) που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένας χειρουργός θώρακος 
σε δύο ιδιωτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης τα τελευταία 13 έτη.
Μέθοδος: Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική αποκατάσταση (ανα-
τομική τμηματεκτομή). Ακολούθως παραπέμφθηκαν σε Ογκολόγο και 
υποβλήθησαν στην ανάλογη συμπληρωματική θεραπεία (Χ/Θ (12/48), Α/Θ, 
συνδυασμός αυτών (9/48) ή απλά παρακολούθηση) 
Αποτελέσματα: Δέκα από αυτούς (10/48) εμφάνισαν υποτροπή παρά την 
κατάλληλη θεραπεία σε διαστήματα από 12 έως 60 μήνες. Ένας (1/48) εμ-
φάνισε μετάχρονο βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα. 50% (24/48) από αυτούς 
είναι ακόμη ζωντανοί και η παρακολούθηση τους (follow up) κυμαίνεται από 
4 εβδομάδες έως και 10 έτη. 
Συμπεράσματα: Από την στιγμή που η ηλικία και μόνον η ηλικία δεν απο-
τελεί πλέον ανασταλτικό παράγοντα για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε 
καρκινοπαθείς πρέπει να έχουμε και τρόπους να το πετυχαίνουμε αυτό με 
σωστή Ογκολογική προσέγγιση και μείωση έως και αποφυγή θνητότητας 
και θνησιμότητας. Η ανατομική τμηματεκτομή στην δική μας εμπειρία - η 
οποία συμφωνεί με την διεθνή -έχει αποδειχθεί πολυτιμότατο εργαλείο για 
την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Οι τεχνικές εγχειρητικές δυσκολίες δεν 
αποτελούν αντένδειξη εφαρμογής της.
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20Ο Πανελληνιο Συνεδριο νοΣηματων ΘωρακοΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 67 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΝ 
ΤΡΙΕΤΙΑ 2008-2010
Παρασκευή Τουρουντζή, Εμμανουήλ Λιόλιος, Χρυσάνθη Πολυξένη, 
Βασίλειος Ιωαννίδης
Α’ Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Καβάλας, Καβάλα 

Εισαγωγή: Η έγερση της υπόνοιας της Π.Ε. αποτελεί μείζονος σημασίας βήμα, 
αφού τόσο τα συμπτώματα όσο και τα κλινικά ευρήματα δεν είναι ούτε ευαί-
σθητα, ούτε ειδικά.
Σκοπός: Η καταγραφή των κλινικό-εργαστηριακών ευρημάτων και της θερα-
πευτικής προσέγγισης 67 ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην κλινική την τριετία 
2008-2010.
Υλικό: Μελετήθηκαν 67 ασθενείς με Μ.Ο. ηλικίας 54±10 έτη,40 άντρες και 27 
γυναίκες,που νοσηλεύτηκαν στο τμήμα με Π.Ε και μέθοδο διάγνωσης το σπιν-
θηρογράφημα αιμάτωσης. Καταγράφηκαν η κλινική εικόνα, τα εργαστηριακά 
ευρήματα, με τα οποία προσήλθαν στα ΤΕΠ και ταξινομήθηκαν βάση score Wells.
Αποτελέσματα: Το 55,22% προσήλθε με >2 συμπτώματα,ενώ πρωτεύον σύμπτωμα 
ήταν η δύσπνοια(47/67),ακολουθούν ο θωρακικός πόνος(39/67),το λιποθυμι-
κό(9/67) και η αιμόπτυση(8/67).21/67 είχαν >100 σφύξεις/λεπτό.Το 79,1% είχε 
score Wells 2-6,10,4% 0-1 και 10,4% >7.ΗΚΓ-κες διαταραχές υπέρ Π.Ε. εμφάνισε 
το 23,9%,ενώ 3/67 είχαν S¹Q³T³.Αναπνευστική ανεπάρκεια με PO²<60mmHg 
εμφάνισε το 38,8%.Υπολογίστηκαν τα D-DIMER (INNOVANCE®:Ανοσοθολομετρική 
δοκιμασία,ενισχυμένη με σωματίδια σε αναλυτές πήξης) και διαπιστώθηκε ότι 
36/67 είχαν εύρος τιμής 1000-5000,9/67 5000-10000,12/67>10000,ενώ δεν 
υπήρχε ασθενής με <500.
Με κριτήριο τη θεραπεία οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες:την ομάδα 1(24/67) 
που έλαβε κλασσική ηπαρίνη και ασενοκουμαρόλη και την ομάδα 2(32/67) με 
ΗΧΜΒ και ασενοκουμαρόλη.11 ασθενείς δεν έλαβαν ασενοκουμαρόλη.

ΟΜΑΔΑ 1 υπό κλασσική 
ηπαρίνη (24 ασθενείς)

ΟΜΑΔΑ 2 υπό ΗΧΜΒ 
(32 ασθενείς)

Έναρξη θεραπείας ημέρα Μ.Ο. 1η +0,45 1η+0,46
Έναρξη ασενοκουμαρόλης ημέρα Μ.Ο. 3,1 ημέρες 2,8 ημέρες
Επίτευξη θεραπευτικών (ημέρα Μ.Ο.) 6,25 ημέρες 4,9 ημέρες
Μ.Ο. νοσηλείας (ημέρες) 12,87 10,65

Συμπεράσματα: Διαπιστώνεται η αναγκαιότητα υψηλής υπόνοιας από τον 
κλινικοεργαστηριακό έλεγχο για τη διάγνωση της Π.Ε. Θεραπευτικά, φαίνεται ότι 
ο Μ.Ο. νοσηλείας και κλινικής έκβασης, βάσει επίτευξης θεραπευτικών χρόνων, 
είναι ανεξάρτητα (p>0,94) από το είδος της θεραπείας.

ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟ-
ΝΙΣΗ ΣΕ ΚΥΗΣΗ 
Άννα Γαβριηλίδου1, Σταύρος Βογιατζής1, Βασίλειος Τσαούσης1, Εύα 
Σέρασλη2, Θεόδωρος Φιδάνης 3, Κλειώ Ελευθερίου1, Μαριάννα Κάκουρα1

1Πνευμονολογικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου, 2Β’ Πνευμονολογική Κλινική, 3Ακτι-
νολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Οι προσαρμοστικές φυσιολογικές μεταβολές στην κύηση είναι 
απότοκες ορμονικών και μηχανικών επιδράσεων. Τα «καταστροφικά» συμβάντα 
συνήθως αφορούν το καρδιαγγειακό. Περιστατικά αιμόπτυσης είναι συνήθως 
ήπια και με προσδιορίσιμο αίτιο. Ενώ οι σπανιότατες μαζικές αιμοπτύσεις με 
φυσιολογική απεικόνιση των πνευμόνων, θεωρούνταν ιδιοπαθείς, η εμφάνισή 
τους στην εγκυμοσύνη επιτρέπουν τη συσχέτισή τους με ορμονικές επιδράσεις 
στον όγκο του αίματος, υπεραιμία και ελικοειδή διάταση βρογχικών αρτηριών. 
Σκοπός:Η περιγραφή της διάγνωσης και αντιμετώπισης περιστατικού μαζικής 
αιμόπτυσης σε κύηση με φυσιολογική ακτινογραφία και αξονική τομογραφία/ 
αγγειογραφία πνευμόνων. 
Υλικό: Έγκυος 20 εβδομάδων (1η κύηση, υποβοηθούμενη),37 ετών, σε άριστη 
κατάσταση παρουσιάστηκε στο Τμήμα Επειγόντων αναφέροντας αιμόφυρτα 
πτύελα εν αιθρία. Φυσική εξέταση απολύτως φυσιολογική. ΩΡΛ εξέταση, πηκτικός 
μηχανισμός, α/φία θώρακος:κφ. Με δική της πρωτοβουλία αποχωρεί και επιστρέ-
φει μετά από ώρες με μαζική αιμόπτυση. Έγινε επειγόντως αξονική τομογραφία 
και αξονική αγγειογραφία πνευμόνων, που ανέδειξε καθαρό παρέγχυμα και μόνο 
μια εικόνα ενδοβρογχικού ελλείμματος στο διάμεσο βρόγχο. Διασωληνώθηκε, 
βρογχοσκοπήθηκε και απομακρύνθηκε προσεκτικά θρόμβος, αποκαλύπτοντας 
υγιές υποκείμενο τοίχωμα. Μπήκε εξ αρχής η υπόνοια αρτηριοφλεβώδους 
δυσπλασίας και οργανώθηκε η πιθανότητα διενέργειας εμβολισμού σε ειδικό 
κέντρο της πόλης. Παρέμεινε 2 μέρες στη ΜΕΘ για παρακολούθηση, ήταν στα-
θερή, αλλά κατά τη 2η ημέρα στο τμήμα αιμόπτυσε μαζικά και πάλι εν αιθρία.
Μέθοδος: Διακομίστηκε στο ΓΝ Παπανικολάου όπου υποβλήθηκε σε επιτυχή 
εμβολισμό της ΔΕ βρογχικής αρτηρίας. 
Αποτελέσματα: Επανήλθε αμέσως και εξήλθε από το Τμήμα μας μετά από 2 
ημέρες σε άριστη κατάσταση. 
Συμπεράσματα: Παρουσιάζεται σπανιότατο περιστατικό μαζικής αιμόπτυσης 
σε έγκυο, λόγω αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας ή ανευρύσματος βρογχικής 
αρτηρίας, που αντιμετωπίστηκε με επιτυχή εμβολισμό της. 

ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ
Ιωάννης Κοκκονούζης1, Κωνσταντίνος Σιαφάκας2, Σωτηρία Δεβενέ1, 
Νικόλαος Δουλγεράκης1, Γρηγόριος Τσώνης1, Ιωάννης Λαμπαδίτης1, 
Νικόλαος Σαρίδης1, Βασίλειος Σκουφάρας1 

Πνευμονολογική κλινική, 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Αθήνα, Θωρα-
κοχειρουργική κλινική, 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Αθήνα

Η παροχέτευση πνευμοθώρακα σε επείγουσα βάση αποτελεί συνήθη πρακτική. 
Μία εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή της, δυνητικά θανατηφόρα όμως, αποτελεί 
η ανάπτυξη πνευμονικού οιδήματος.
Παρουσιάζεται η περίπτωση άρρενος 34 ετών, καπνιστού, με ελεύθερο κατά 
τα λοιπά ιστορικό, που παρουσιάστηκε με θωρακαλγία από πενθημέρου 
συνοδευόμενη από ήπια δύσπνοια από δύο ημερών. Κατά τον απεικονι-
στικό έλεγχο διαπιστώθηκε πνευμοθώρακας αριστερά και ετέθη θωρακική 
παροχέτευση επιτυχώς. Μόλις μία ώρα μετά εκδήλωσε εκ νέου δύσπνοια 
και κατά τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ετερόπλευρο οξύ 
πνευμονικό οίδημα. Έλαβε οξυγονοθεραπεία με υψηλά μίγματα (μάσκα 
Ventouri 60%) και διουρητική αγωγή παρουσιάζοντας βαθμιαία υποχώρηση 
της συμπτωματολογίας του.
Το πνευμονικό οίδημα από επανέπτυξη αποτελεί μία εξαιρετικά σπάνια 
αλλά πιθανώς θανατηφόρα επιπλοκή της παροχέτευσης πνευμοθώρακα. 
Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός αποτελεί ακόμα θέμα προς συζήτηση και 
φαίνεται ότι η παραγωγή διαμεσολαβητών, όπως η IL 8, σε συνδυασμό με 
την απώλεια του επιφανειοδραστικού παράγοντα και την προαγωγή της 
οξειδωτικής απόπτωσης των επιθηλιακών και κυψελιδικών κυττάρων οδη-
γούν στην αύξηση της διαπερατότητας των τριχοειδών και στην ανάπτυξη 
πνευμονικού οιδήματος. Αυτό αναπτύσσεται συνήθως ομόπλευρα της πα-
ροχετεύσεως αν και έχουν αναφερθεί και περιστατικά ετερόπλευρης ή και 
αμφοτερόπλευρης εμφάνισης. Σαν παράγοντες κινδύνου έχουν περιγραφεί η 
ταχεία παροχέτευση, η νεαρή ηλικία και η παρουσία του πνευμοθώρακα για 
πάνω από 24 ώρες. Ακρογωνιαίος λίθος για την αντιμετώπιση της επιπλοκής 
είναι η γρήγορη αναγνώριση και αντιμετώπιση.

Η ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΤΑ ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΚΑΙ 
Η ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ
Μιχαήλ Βολονάκης, Σοφία Τάση, Μαρία Σαλομίδου, Μαρία Δημάδη
1η Πνευμονολογική Κλινική ΝΝΘΑ, Αθήνα

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με οξεία πνευμονική εμβολή (ΠΕ) κατατάσσονται με 
βάση τον κίνδυνο θνητότητας τις πρώτες 30 ημέρες σε υψηλού (>15%) και 
μη υψηλού κινδύνου. Οι τελευταίοι διακρίνονται σε ενδιάμεσου (3-15%) και 
χαμηλού κινδύνου (<1%).
Σκοπός: Η αναδρομική μελέτη του ποσοστού των ασθενών της κλινικής 
το τελευταίο εξάμηνο με υψηλού και μη υψηλού κινδύνου ΠΕ και των αντί-
στοιχων δεικτών κινδύνου.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 20 ασθενείς με διεγνωσμένη ΠΕ με μέσο 
όρο ηλικίας τα 72,7 έτη (ηλικιακό εύρος 36-92). Η διαστρωμάτωση του κινδύνου 
έγινε με την δυσλειτουργία της ΔΕ κοιλίας και με τη νέκρωση του μυοκαρδίου. 
Για την εκτίμηση της δυσλειτουργίας της ΔΕ κοιλίας χρησιμοποιήθηκαν η 
υπερηχοκαρδιογραφία και τα νατριουρητικά πεπτίδια (BNP και NT-proBNP), 
ενώ ο δείκτης μυοκαρδιακής βλάβης ήταν η τροπονίνη.
Αποτελέσματα: Από τους 20 ασθενείς με οξεία ΠΕ 1 ήταν υψηλού κινδύνου 
(5%), 14 ενδιάμεσου (70%) και 5 χαμηλού κινδύνου (25%). Από τους 14 ασθε-
νείς ενδιάμεσου κινδύνου 9 είχαν μόνο δυσλειτουργία της ΔΕ κοιλίας (64%), 
1 είχε μόνο δείκτη μυοκαρδιακής βλάβης (7%), ενώ 4 ασθενείς παρουσίασαν 
και τα 2 (29%).Από τους δείκτες δυσλειτουργίας της ΔΕ κοιλίας ο πιο συχνός 
ήταν τα νατριουρητικά πεπτίδια σε 10 ασθενείς (77%).
Συμπεράσματα: Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με οξεία ΠΕ 
είναι μη υψηλού κινδύνου (περίπου 95%). Η πιο συχνή παράμετρος για 
τη διαστρωμάτωση του ενδιάμεσου κινδύνου είναι η δυσλειτουργία της 
ΔΕ κοιλίας. Ο πιο συχνός δείκτης δυσλειτουργίας της ΔΕ κοιλίας είναι τα 
νατριουρητικά πεπτίδια.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟ-
ΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Άννα Γαβριηλίδου, Βασίλειος Τσαούσης, Κλειώ Ελευθερίου, Σταύρος 
Βογιατζής, Μαριάννα Κάκουρα
Πνευμονολογικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με δύσπνοια στα Τμήματα Επειγόντων (ΤΕΠ) απο-
τελούν ετερογενή ομάδα. 
Σκοπός:Η εκτίμηση των χαρακτηριστικών των ασθενών που προσέρχονται 
με δύσπνοια σε ΤΕΠ ενηλίκων Νοσοκομείου 
Υλικό: Ενήλικες με κύριο σύμπτωμα τη δύσπνοια σε 3 διαδοχικές θερινές 
εφημερίες. 
Μέθοδος: Έγινε επί τόπου συμπλήρωση σχετικών στοιχείων ερωτηματολο-
γίου. H στατιστική ανάλυση έγινε με SPSS 18.
Αποτελέσματα: Επί συνόλου 1861 προσελθόντων, δύσπνοια εμφάνιζαν 
οι 54 (2.9%), 33 άνδρες (61,1%), 21 γυναίκες (38.9%), μέσης ηλικίας 66,1 
14,5 ετών. Οι 46 ήταν κάτοικοι της πόλης (85.2%), 3 του νομού (5.6%), 3 της 
περιφέρειας (5.6%) και 2 άλλου-επισκέπτες (3.7%). Προσήλθαν μόνοι οι 29 
(53.7), με διακομιδή οι 23 (42.6), με παραπομπή οι 2 (3.7%) ενώ η ημέρα 
προσέλευσης ήταν καθημερινή 34(63%) και αργία- ΣΚ 20(37%).
Καπνιστές ήταν: οι 16 ποτέ (29.6%.), πρώην 22 (40.7%.), ενεργοί 16 (29.6%, 
μέση τιμή 3821 πακέτα/έτη). Οι 4 ήταν ασφαλισμένοι στο Δημόσιο (7.4%), 
34 στο ΙΚΑ (63%), 10 στον ΟΓΑ (18.5%), 2 σε άλλα ταμεία (3.7%) και 4 στην 
Πρόνοια-ανασφάλιστοι (7.4%). Αντιμετωπίστηκαν σε ΤΕΠ πρώτη φορά οι 
27(50%) και κατ΄ επανάληψη οι 27 (50%). Στους δεύτερους δεν υπήρχε 
θεράπων ιατρός σε 11 (40.1%), ενώ υπήρχε στους 16 (59.2%), οποίος ήταν: 
νοσοκομειακός (9/56.3%), ιατρός ταμείου (4/ 25%) και ιδιώτης (3/ 18.7%), 
η δε ασφαλιστική τους κάλυψη ήταν το Δημόσιο σε 2 (12.5%), το ΙΚΑ σε 11 
(68.7%),ο ΟΓΑ σε 1(6.6%), ενώ 2 (12.2%) είχαν Πρόνοια-ανασφάλιστοι 
Συμπεράσματα:Παρά το μικρό δείγμα φαίνεται ότι στα ΤΕΠ η δύσπνοια 
είναι συχνό σύμπτωμα, ενώ η ετερογένεια των ασθενών αντανακλά τα κενά 
οργανωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας.

ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΔΙΑΤΑΣΗ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΦΛΕΒΑΣ.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Μαρία Στουγιάννη, Ισαάκ Χούρης, Βασιλική Ράντου, Δημήτρης Λαγονίδης
Πνευμονολογική Υπηρεσία-ΜΕΘ Γ.Ν.Γιαννιτσών

Εισαγωγή: Η διάταση της έσω σφαγίτιδας φλέβας (ΕΣΦ), αλλιώς φλεβεκτασία 
ή φλεβικό ανεύρυσμα, αποτελεί μια σπάνια κατάσταση αγνώστου αιτιολογίας. 
Συχνά εμφανίζεται ετερόπλευρα (ιδίως δεξιά), από την παιδική ακόμη ηλικία, 
χωρίς συμπτώματα, ως μια εύκολα συμπιέσιμη μάζα στη τραχηλική χώρα η 
οποία μπορεί να αυξηθεί σε μέγεθος με τη δοκιμασία Valsava. Η διαφορική 
διάγνωση γίνεται από την λαρυγγοκήλη, το κυστικό ύγρωμα, τις δερμοειδείς 
κύστεις, τη λεμφαδενοπάθεια, τις εξεργασίες του ανώτερου μεσοθωρακίου 
και από άλλες αγγειακές βλάβες. Η διαγνωστική προσέγγιση γίνεται συνήθως 
με Αξονική Τομογραφία (ΑΤ) και υπερηχογραφία.
Παρουσίαση περίπτωσης: γυναίκα 49 ετών προσήλθε στο Εξωτερικό 
Πνευμονολογικό Ιατρείο με χρόνιο ξηρό βήχα, χωρίς ιστορικό τραύματος ή 
εισπνευστικό συριγμό ή άλλα συμπτώματα, και με φυσιολογικά ευρήματα 
από τη κλινική εξέταση και την ακτινογραφία θωρακος. Μετά το σπιρομετρικό 
έλεγχο (εικόνα συμβατή με σταθερή εξωθωρακική απόφραξη στην καμπύλη 
ροής -όγκου), η ασθενής υποβλήθηκε σε ΑΤ τραχήλου, όπου διαπιστώθηκε 
διάταση της δεξιάς ΕΣΦ με εγκάρσια διάμετρο 2.5εκ και μήκος 4,5 εκ, χωρίς 
συμπίεση των παρακείμενων ανατομικών δομών. Στον επανέλεγχο μετά από 
ένα μήνα, η ασθενής είχε φυσιολογική καμπύλη ροής -όγκου (η προηγούμενη 
αποδόθηκε σε μη ορθή τεχνική). Για τεχνικούς λόγους δεν υποβλήθηκε σε 
υπερηχογραφικό ελεγχο.
Συμπέρασμα: Η διάταση της ΕΣΦ πρέπει να μπαίνει στη διαφορική διάγνωση 
της ψηλαφητής μάζας στη τραχηλική χώρα. Είναι καλοήθης κατάσταση η 
οποία αντιμετωπίζεται συνήθως συντηρητικά και όχι χειρουργικά. Χρειάζεται 
υψηλός δείκτης υποψίας από τη στιγμή που θα αποκλειστούν οι άλλες αιτίες.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΔΟΥΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
Μαρούσα Κούβελα1, Δημήτρης Τουμπανάκης1, Παναγιώτης Ζαχαράτος1, 
Μαριάννα Λέκκα2, Γεώργιος Νάκος2, Χαράλαμπος Ρούσσος1, Θεόδωρος 
Βασιλακόπουλος1

1Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν. Ευαγγελισμός, Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, Ίδρυμα Θώραξ, Αθήνα, 2Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Η εργώδης αναπνοή συναντάται σε πολλές παθήσεις με σημαντική 
φλεγμονή των αεραγωγών. Ο πνευμονικός επιφανειοδραστικός παράγοντας απο-
τελείται κυρίως από φωσφολιπίδια τα οποία είναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό 
μίας λεπτής αδιάλυτης διαχωριστικής στοιβάδας στην επιφάνεια αέρα-μεσοκυτ-
τάριου υγρού. Παράγεται από τα πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ, η ανακύκλωσή του 
λαμβάνει χώρα στα πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ και τα κυψελιδικά μακροφάγα 
και αποθηκεύεται σε σφιχτά πακεταρισμένες μεμβράνες σε ειδικά οργανίδια 
που ονομάζονται μεμβρανώδη σωμάτια. Κατά την έναρξη της οξείας βλάβης 
του πνεύμονα, η μειωμένη σύνθεση, έκκριση ή αυξημένη επαναπρόσληψη του 
επιφανειοδραστικού παράγοντα, όπως και η αύξηση της διαπερατότητας του 
κυψελιδικού επιθηλίου θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπάρκεια στην ποσότητα 
του λειτουργικού επιφανειοδραστικού παράγοντα. 
Σκοπός: Υποθέσαμε ότι η εργώδης αναπνοή οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή και 
αυξημένη επαναπρόσληψη επιφανειοδραστικού παράγοντα.
Μέθοδος: Θυληκοί ενήλικες αρουραίοι αναισθητοποιήθηκαν, τραχειοστομήθη-
καν και υποβλήθηκαν σε εργώδη αναπνοή για 30 λεπτά, 3 ώρες και 6 ώρες και 
τραχειοστομημένοι αρουραίοι οι οποίοι ανέπνεαν ελεύθερα χρησιμοποιήθηκαν 
ως μάρτυρες. Συγκεντρώθηκε βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα και οι πνεύμονες ομο-
γενοποιήθηκαν σε διάλυμα σουκρόζης συγκεντρώθηκε η στρώση που περιείχε 
το σύνολο των μεμβρανωδών σωματίων. Έγινε εξαγωγή των λιπιδίων από το 
βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα και από τα μεμβρανώδη σωμάτια και προσδιορισμός 
του συνολικού ποσού του φωσφόρου.
Αποτελέσματα: Το συνολικό ποσό του φωσφόρου και η συγκέντρωση φωσφόρου/
πρωτεΐνών στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα μειώθηκε μετά από 3 και 6 ώρες ερ-
γώδους αναπνοής. Επίσης, η συγκέντρωση φωσφόρου στα μεμβρανώδη σωμάτια 
αυξήθηκε μετά από 3 και 6 ώρες εργώδους αναπνοής, αναδεικνύοντας μειωμένη 
έκκριση και αυξημένη ενδοκυττάρια αποθήκευση επιφανειοδραστικού παράγοντα.
Συμπεράσματα: Η εργώδης αναπνοή έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη έκκριση 
και την αυξημένη ενδοκυττάρια αποθήκευση επιφανειοδραστικού παράγοντα

ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΙΣΧΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΕΡΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Γεώργιος Καλτσάκας1, Ευστάθιος Αντωνίου2, Αναστάσιος Παλαμίδας1, 
Πανορέα Παρασκευά2, Σοφία-Αντιόπη Γεννηματά1, Γεώργιος Διονέλλης1, 
Joseph Milic-Emili3, Μάνος Αλχανάτης1, Νικόλαος Γ. Κουλούρης1

1Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, 2Ειδική Μονάδα Χειρουργικής Ήπα-
τος και Μεταμοσχεύσεων, Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα, 3Meakins-Christie Labs, McGill University, 
Montreal, QC, Canada 

Εισαγωγή: Ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν όσον αφορά την ισχύ των ανα-
πνευστικών μυών σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια. Αντίθετα, το μειωμένο 
PaCO2 λόγω υπεραερισμού είναι τεκμηριωμένο σε ασθενείς με ηπατική νόσο 
τελικού σταδίου. 
Σκοπός: Συχνά οι συγκεκριμένοι ασθενείς αναφέρουν δύσπνοια, όμως δεν 
είναι γνωστό εάν αυτή συσχετίζεται με την ισχύ των αναπνευστικών μυών 
και/ή τον υπεραερισμό.
Υλικό: Μελετήσαμε 48 περιπατητικούς, Καυκάσιους ασθενείς (37 άνδρες) με 
ηπατική νόσο τελικού σταδίου στα πλαίσια προεγχειρητικού ελέγχου για μετα-
μόσχευση ήπατος. Όλοι τους είχαν ελεύθερο ατομικό ιστορικό για οποιαδήποτε 
πνευμονολογική ή άλλη νόσο. 
Μέθοδος: Για τον καθορισμό της δύσπνοιας χρησιμοποιήσαμε την κλίμακα 
mMRC. Πλήρης λειτουργικός έλεγχος ρουτίνας της αναπνοής και μέγιστη 
εκπνευστική (Pemax) και εισπνευστική (Pimax) πίεση στο στόμα μετρήθηκαν. 
Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση του τύπου της ήρεμης αναπνοής (VE: κατά 
λεπτό αερισμός; VT: αναπνεόμενος όγκος; RR: αναπνευστική συχνότητα; VT/TI: 
μέση εισπνευστική ροή; TI: διάρκεια εισπνοής).
Αποτελέσματα: Σαράντα-τρεις ασθενείς ανέφεραν δύσπνοια (mean±SD). Το 
mMRC ήταν 2.0±1.1. Το Pemax%pred ήταν 106±33 και το Pimax%pred ήταν 
91±28. Οι πιέσεις αυτές βρέθηκαν μειωμένες σε 13 και 16 ασθενείς, αντίστοιχα. 
Επιπλέον, το mMRC βρέθηκε να συσχετίζεται σημαντικά με τα Pemax και Pimax 
(r=-0.49, p<0.001; r=-0.41, p<0.01, αντίστοιχα). Τα VE (11.5±3.4, l), VT (0.77±0.31, 
l), RR (16±4, bpm) και VT/TI (0.46±0.13, l ∙ sec-1) βρέθηκαν αυξημένα και το PaCO2 
(33±4, mmHg) βρέθηκε μειωμένο, δεδομένα που υποδηλώνουν υπεραερισμού. 
Στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ του mMRC και των TI και RR 

(r=-0.32, p=0.03; r=0.32, p=0.03, αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Στην ηπατική νόσο τελικού σταδίου υπάρχει αλληλοσυσχέτιση 
μεταξύ της δύσπνοιας, της ισχύς των αναπνευστικών μυών και του υπεραερισμού. 
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20Ο Πανελληνιο Συνεδριο νοΣηματων ΘωρακοΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΠΡΟΣΠΑ-
ΘΕΙΑΣ, ΕΠΙΓΑΣΤΡΙΚΟ-ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟΣ, ΨΩΡΙΑΣΙΟΜΟΡΦΟ ΕΞΑΝ-
ΘΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 
Γεώργιος Χρυσοχεράκης¹, Νικόλαος Παπανικολάου¹, Χαράλαμπος 
Παπαγόρας¹, Ιωάννης Σέρελης², Εμμανουήλ Ζαχαριάδης¹, Φωτεινή 
Σκοπούλη²
1Πνευμονολογική Κλινική, “Ευρωκλινική Αθηνών”, Αθήνα, 2Παθολογική Κλινική, 
“Ευρωκλινική Αθηνών”, Αθήνα

Πρόκειται για θήλυ, 38 ετών, μη καπνίστρια, υπέρβαρη, με ιστορικό θυρεοειδίτιδας 
Hashimoto προ 15ετίας και σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ υπό διαιτητική αγωγή. 
Προσήλθε για διερεύνηση δύσπνοιας προσπάθειας, ακαθόριστου επιγαστρικού-
θωρακικού άλγους και με διάμεσου τύπου απεικόνιση στην CT θώρακα. 
Ιανουάριος 2011: οίδημα άκρων χειρών, ΑΝΑ θετικά 1/1280 (πυρηνισκικός τύπος). 
Μάρτιος 2011: εξάνθημα άνω-κάτω άκρων με απολέπιση (πήρε μεθυλπρεδνιζο-
λόνη και κυκλοσπορίνη). Απρίλιος 2011: προοδευτική απώλεια βάρους (≈10Kg), 
ερυθρότητα βλεφάρων, επιγαστραλγία, ήπια δύσπνοια προσπαθείας, CXR αρνη-
τική. Ιούνιος 2011 (στην εισαγωγή της): ζωτικά κφ, διάχυτο ερύθημα προσώπου, 
«χέρια μηχανικού», εξάνθημα εκτεινουσών και καμπτηρίων επιφανειών άνω-κάτω 
άκρων (εικόνα συμβατή με Δερματομυοσίτιδα). Λεπτοί τρίζοντες βάσεων, άλγος 
στη ψηλάφηση του επιγαστρίου. 
Ο κλινικο-εργαστηριακός έλεγχος στον οποίο υποβλήθηκε έδειξε: μικροκυτταρική 
αναιμία, θρομβοκυττάρωση και τιμές ΤΚΕ, CRP, LDH αυξημένες. Αντιίσωμα Pm/
Scl θετικό. HRCT θώρακα: εικόνα παχέως δικτύου (coarse reticular) στα κάτω 
πνευμονικά πεδία και θαμβής υάλου στα άνω. Σπιρομέτρηση-Διάχυση: περιο-
ριστικό σύνδρομο, ελαττωμένη DLCOsb με φυσιολογική KCO. Βρογχοσκόπηση 
(διαβρογχικές βιοψίες, ΒΑL): αρνητικά για κακοήθεια. Γαστροσκόπηση: ευμεγέθη 
ελκωτική κρύπτη ελάσσονος τόξου στομάχου. Βιοψία: χαμηλής διαφοροποίησης 
αδενοCa στομάχου (προεγχειρητική σταδιοποίηση με ΕUS: Τ3Ν1ΜΧ). CT άνω-κάτω 
κοιλίας: αρνητική για μεταστατική νόσο. 
Η ασθενής υποβλήθηκε σε ολική γαστρεκτομή και αποκατάσταση της συνέχειας 
κατά Roux “en Y”. Δέκα ημέρες μετά, είναι σε ικανοποιητική κατάσταση με ελαφρά 
υποχώρηση των δερματικών βλαβών και βελτίωση της CXR. 
Συμπέρασμα. Σε ένα σημαντικό ποσοστό η δερματομυοσίτιδα μπορεί να υπο-
δηλώνει υποκείμενη νεοπλασία. Στην παρούσα περίπτωση και σε συνδυασμό με 
άλλα κλινικά στοιχεία (επιγαστραλγία, αναιμία, θρομβοκυττάρωση) οδηγηθήκαμε 
στην διενέργεια γαστροσκόπησης η οποία ήταν καθοριστική για τη διάγνωση. Η 
συμμετοχή του πνεύμονα, παρ’ όλο που δεν είναι τυπική, φαίνεται να αποτελεί 
μέρος της παρανεοπλασματικής συνδρομής της δερματομυοσίτιδας. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΕΚΒΑΣΗ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙ-
ΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Σταύρος Βογιατζής, Κλειώ Ελευθερίου, Βασίλειος Τσαούσης, Άννα 
Γαβριηλίδου, Μαριάννα Κάκουρα
Πνευμονολογικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η δύσπνοια αποτελεί συχνό και διαγνωστικά περίπλοκο πρόβλημα 
στα Τμήματα Επειγόντων(ΤΕΠ) 
Σκοπός: Η καταγραφή των αρχικών διαγνώσεων και η έκβαση των περιστα-
τικών δύσπνοιας σε ΤΕΠ Γενικού Νοσοκομείου 
Υλικό: Ενήλικες με κύριο σύμπτωμα προσέλευσης τη δύσπνοια σε 3 διαδο-
χικές θερινές εφημερίες πόλης
Μέθοδος: Έγινε επί τόπου συμπλήρωση σχετικών στοιχείων ερωτηματολο-
γίου.H στατιστική ανάλυση έγινε με SPSS 18.
Αποτελέσματα: Επί 1861 συνολικά προσελθόντων, δύσπνοια εμφάνιζαν οι 
54 (2.9%), 33 άνδρες (61.1%), 21 γυναίκες(38.9%), μέσης ηλικίας 66,1± 14,5 
ετών. Η βαρύτητα στο Triage χαρακτηρίστηκε ως: 1 (6/11,1%), 2 (21/38,9%), 
3 (18/33,3%), 4 (9/16.7%) και 5 (0/0%). Η κλίμακα δύσπνοιας κατά BORG 
ήταν: 1 (3/5.6%), 2 (2/5.6%), 3 (8/4.8%), 4 (17/31.5%), 5 (6/11.1%), 6 (3/5.6%), 
7 (6/11.1%),8 (2/3.7%), 9 (1/1.9%) και 10 (5/9.3%). Η εισβολή της δύσπνοιας 
ήταν οξεία σε 7 (13%), υποξεία σε 38 (70.4%), ενώ σε 9 επρόκειτο για παρό-
ξυνση χρόνιας (16.7%). 
Η αρχική διάγνωση ήταν: ΧΑΠ (11/20.4%), άσθμα (3/5.6%), καρκίνος (5/9.3%), 
πλευρίτιδα (4/7.4%), αιμόπτυση (4/7.4%), πνευμονική εμβολή (1/1.9%), 
πνευμοθώρακας (0/0%), εμπύρετη λοίμωξη (12/22.2%), ΣΑΥ (1/1.9%), Καρ-
διακή Ανεπάρκεια (8/14.9%), Στεφανιαία νόσος (2/3.7%), υπέρταση (1/1.9%), 
νευρολογικό- ψυχιατρικό (1/1.9%), άλλα (1/1.9%). Νοσηλεύτηκαν σε: κλινική 
βραχείας νοσηλείας (2/3.7%), ειδική κλινική (26/48.1%), ΜΕΘ (1/1.9%), σε 
κλινική αναφοράς (1/1.9%), σπίτι (24/44.4%). Ο μέσος χρόνος νοσηλείας 
ήταν σε κλινική- ΜΕΘ: 7±2 ημέρες. 
Συμφωνία αρχικής με διάγνωση εξόδου βρέθηκε σε 49/54 (90.7%). Πρόσθετα 
ιατρικά προβλήματα βρέθηκαν σε 4 (25.9%). 
Συμπεράσματα: Απαιτείται συντονισμένος αιτιολογικός διαγνωστικός χειρι-
σμός της δύσπνοιας, επανεκτίμηση της ακρίβειας των αρχικών διαγνώσεων 
και ορθολογική αντιμετώπιση.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Κλειώ Ελευθερίου, Βασίλειος Τσαούσης, Άννα Γαβριηλίδου, Σταύρος 
Βογιατζής, Μαριάννα Κάκουρα
Πνευμονολογικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η διαχείριση της δύσπνοιας στα Τμήματα Επειγόντων(ΤΕΠ) απαιτεί 
σειρά διαγνωστικών εξετάσεων, ανάλογα με τον ασθενή, τη διαθεσιμότητα τους 
και την εμπειρία των γιατρών 
Σκοπός:Η καταγραφή των διαγνωστικών εξετάσεων για τη δύσπνοια σε ΤΕΠ 
Υλικό: Ενήλικες με κύριο σύμπτωμα τη δύσπνοια σε 3 διαδοχικές θερινές 
εφημερίες 
Μέθοδος: Συμπλήρωση επί τόπου σχετικών στοιχείων. H ανάλυση έγινε με 
SPSS 18.
Αποτελέσματα:Επί 1861 συνολικά προσελθόντων, δύσπνοια εμφάνιζαν οι 
54(2.9%), 33 άνδρες(61.1%), 21 γυναίκες(38.9%), μέσης ηλικίας 66,1±14,5. Γνωστό 
υποκείμενο νόσημα είχαν 45(83.3%). H AΠ μετρήθηκε σε όλους και ήταν παθο-
λογική στους 13(24.1%). Οι μέσες τιμές της καρδιακής συχνότητας ήταν 94±16 
σφύξεις/λεπτό, της αναπνευστικής συχνότητας 23±6 αναπνοές/λεπτό και της 
SpO2 90±8%. Η αντιμετώπιση έγινε εξ ολοκλήρου από ειδικό σε 9(16.7%),μόνο 
από ειδικευόμενο σε 9(16.7%) και από ειδικευόμενο και ειδικό σε 36(66.7%). 
Ενεπλάκη μόνο μία ειδικότητα σε 11(20.4%) και συγκεκριμένα: Παθ (3/5.6%), 
Καρδιολ(4/7.4%), Πνευμον(4/7.4%), ενώ κάποιοι αντιμετωπίστηκαν από περισ-
σότερες ειδικότητες: 2 (38/70.4%), ή >2 (5 /9.3%). Αέρια αίματος διενεργήθηκαν 
σε 19 /35.2%, με FIO2:21%(14/73.7%),30%(1/ 5.3%), 35%(1/5.3%),50%(2/10,5%), 
100%(1/5.3%) με αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου: Ι (4/36.4%) και τύπου 2 
(7/63.6%) Η α/φία θώρακος (52/96.3%) ήταν: φυσιολογική (14/26.9 %),παθο-
λογική (24/46.2%) και παθογνωμονική (14/26.9%). Το ΗΚΓ(44/81,5%) ήταν: 
φυσιολογικό (29/63%), παθολογικό (8/17.4%), και παθογνωμονικό (15.9%). Το 
ΥπερηχοΚΓ (3/5.6%)ήταν: παθολογικό(2/66.7%), και παθογνωμονικό (1/33.3%). CT 
θώρακος διενεργήθηκε σε 5(9.2%) και ήταν παθολογική σε 4(66.7%). Το ίδιο και 
η CTPA 1(1.9%) που γνωματεύθηκε ως παθογνωμονική. Τα D-dimers (13/24.1%) 
βρέθηκαν παθολογικά (6/46.2 %), η τροπονίνη (19/35.2%) βρέθηκε παθολογική 
σε (4/21.1%) ενώ οι τρανσαμινάσες (43/79.6%) παθολογικές (11/28.9%).
Συμπεράσματα:Η δύσπνοια απαιτεί συντονισμένο διαγνωστικό χειρισμό, 
χρονοβόρο και ακριβό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟ-
ΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Βασίλειος Τσαούσης1, Κλειώ Ελευθερίου1, Άννα Γαβριηλίδου1, Σταύρος 
Βογιατζής1, Αναστασία Τσιβίκη 2, Μαριάννα Κάκουρα1,2

1Πνευμονολογικό Τμήμα, 2ΤΕΠ Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η δύσπνοια στα Τμήματα Επειγόντων(ΤΕΠ) διαφέρει σε βαρύτητα, 
εμφάνιση και προέλευση. 
Σκοπός: Η εκτίμηση των χαρακτηριστικών της δύσπνοιας ασθενών σε ΤΕΠ 
Γενικού Νοσοκομείου 
Υλικό: Ενήλικες με κύριο σύμπτωμα προσέλευσης τη δύσπνοια σε 3 διαδο-
χικές θερινές εφημερίες πόλης
Μέθοδος: Συμπλήρωση επί τόπου στους προσελθόντες σχετικών στοιχείων 
ερωτηματολογίου.To Triage διενεργήθηκε από εξειδικευμένο νοσηλευτή. H 
στατιστική ανάλυση έγινε με SPSS 18.
Αποτελέσματα: Επί 1861 συνολικά προσελθόντων, δύσπνοια εμφάνιζαν οι 
54 (2.9%), 33 άνδρες (61,1%), 21 γυναίκες(38.9%), μέσης ηλικίας 66,1± 14,5 
ετών. Η βαρύτητα στο Triage χαρακτηρίστηκε ως: 1 (6/11,1%), 2 (21/38,9%), 
3 (18/33,3%), 4 (9/16.7%) και 5 (0/0%). Η κλίμακα δύσπνοιας κατά BORG 
ήταν: 1 (3/5.6%), 2 (2/5.6%), 3 (8/4.8%), 4 (17/31.5%), 5 (6/11.1%), 6 (3/5.6%), 
7 (6/11.1%), 8 (2/3.7%), 9 (1/1.9%) και 10 (5/9.3%). Η εισβολή της δύσπνοιας 
ήταν οξεία σε 7 (13%), υποξεία σε 38 (70.4%), ενώ σε 9 επρόκειτο για παρό-
ξυνση χρόνιας (16.7%). Οι μέσες τιμές της καρδιακής συχνότητας ήταν 94±16 
σφύξεις/ λεπτό, της αναπνευστικής συχνότητας 23±6 αναπνοές / λεπτό και 
της SpO2 90±8%. Γνωστό υποκείμενο νόσημα είχαν 45 (83.3 %):Καρδ. Ανε-
πάρκεια 11(24.4%), Στεφανιαία νόσο 16(35.6%), υπέρταση 16(35.6%), ΧΑΠ 
14(31.1%), άσθμα 5(11.1%), καρκίνο 4(8.9%), πλευρίτιδα 1(2.2%), εμπύρετη 
λοίμωξη 7(15.6%), νευρολογικό- ψυχιατρικό 3(6.6%), άλλα 11(24.4%) για 
το οποίο εχορηγείτο ειδική αγωγή σε 42(93%), την οποία και ελάμβαναν οι 
39(92.9%). Συνοδά συμπτώματα της δύσπνοιας ήταν: βήχας ξηρός 5(9.3%), 
βήχας παραγωγικός 18(33.3%), πόνος στο θώρακα 2(3.7%), σφίξιμο/βάρος 
στο θώρακα 14(25.9%), αιμόπτυση 1(1.9%), αιμόφυρτα πτύελα 5(9.3%).
Συμπεράσματα: Η δύσπνοια αποτελεί συχνό, ποικίλης βαρύτητας και προ-
έλευσης σύμπτωμα, που απαιτεί συντονισμένη διαχείριση στο ΤΕΠ.
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ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ doTs ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πηνελόπη Σωτηροπούλου1, Παναγιώτης Ζώης2, Παρθένα Γιάγκου3, 
Απόστολος Παπαβασιλείου4, Ζωή Ρούπα5, Αναστασία Nτέμκα6, 

Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης7, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου7

1Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Επισκεπτών-τριών Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας, 2Ειδι-
κευόμενος Πνευμονολογίας, 12η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτη-
ρία”, 3Προϊσταμένη κατ’ οίκον Νοσηλείας, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτηρία”, 4Διευθυντής 
ΕΣΥ, Αντιφυματικό Τμήμα, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτηρία”, 5Καθηγήτρια, University of 
Nicosia, 6Προϊσταμένη Αντιφυματικό Τμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η Σωτηρία”, Αθήνα, 7Κα-
θηγητής Πνευμονολογίας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημια-
κό Νοσοκομείο Λάρισσας, 8Συντονιστής Διευθυντής, Αντιφυματικού Τμήματος, 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτηρία”

Εισαγωγή: O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι κάθε χρόνο εμφανίζονται 
περίπου 500.000 νέα κρούσματα πολυανθεκτικής φυματίωσης. Η φυματίωση γενικά 
πιστεύεται ότι είναι η παλαιότερη ανθρώπινη μεταδοτική ασθένεια και στις ημέρες 
μας εξακολουθεί να παραμένει μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. 
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει το πρόβλημα της αύξησης των περιστατικών 
απλής και ανθεκτικής φυματίωσης και αναδεικνύει το ρόλο των προγραμμάτων DOTs. 
Στόχος:Η έμφαση στη σημασία και ανάπτυξη προγραμμάτων DOTs –directly observed 
therapy- στην Ελλάδα για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας
Υλικό και Μέθοδος: Η συλλογή των στοιχείων έγινε από το αρχείο εξωτερικών 
ιατρείων Αντιφυματικού Τμήματος Νοσοκομείου της Αθήνας, που παρακολουθεί τα 
2/3 των επίσημα δηλωμένων κρουσμάτων της Ελλάδος και αφορούσε 1470 ασθενείς 
της τελευταίας τετραετίας και 343 ανθεκτικούς και πολυανθεκτικούς ασθενείς της 
τελευταίας δεκαετίας.
Αποτελέσματα: Όπως προκύπτει, η αύξηση των περιστατικών με ανθεκτικότητα στην 
αντιφυματική αγωγή ήταν σταθερή. Από τα στοιχεία του Τμήματος μας φαίνεται ότι 
οι νέες περιπτώσεις φυματίωσης κάθε χρόνο αυξάνονται και για τα έτη 2007, 2008, 
2009 και 2010 ανήλθαν σε 284, 306, 414 και 466 αντίστοιχα. Η αναλογία Ελλήνων 
προς Αλλοδαπούς ήταν 1:2. Συνολικά, μεταξύ των ανθεκτικών ασθενών υπήρχε 
ανθεκτικότητα κατά μέσο όρο σε 6 περίπου πρωτεύοντα και δευτερεύοντα φάρμακα.
Συμπεράσματα: Η θεμελίωση προγραμμάτων DOTs, λαμβάνοντας υπόψη την 
είσοδο οικονομικών Μεταναστών και την αναλογία τους μεταξύ των ασθενών, την 
επιδημιολογική εικόνα της φυματίωσης στην Ελλάδα και την αύξηση στις ανθεκτι-
κότητες, φαίνεται ότι αποτελεί αξιόπιστη απάντηση στον έλεγχο της νόσου και τη 
διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας. 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΞΥΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΑΠΟ-
ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΥΣΗΜΑ 
ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
Μάρθα Ανδρίτσου, Σύλβια Ντουμίτρου, Ελπίδα Θεοδωρακοπούλου, 
Κωνσταντίνος Βελέντζας, Μαρία Χαρικιοπούλου, Κωνσταντίνος Γάκης, 
Ζαφείρης Σαρδελής, Αλεξάνδρα Χροναίου, Ηλίας Καίνης, Παναγιώτης 
Δεμερτζής, Επαμεινώνδας Κοσμάς
3η Πνευμονολογική Κλινική & Κέντρο Πνευμονικής Αποκατάστασης, ΝΝΘΑ Σω-
τηρία, Αθήνα

Εισαγωγή: Ο οξυαιμοσφαιρινικός αποκορεσμός στην άσκηση (ΟΑΑΑ) είναι βασικό 
λειτουργικό χαρακτηριστικό της διαταραχής διάχυσης που συνοδεύει το πνευμονικό 
εμφύσημα (ΕΜΦ) και την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (ΙΠΙ).
Σκοπός: Δεδομένου ότι η παθοφυσιολογική βάση της διαταραχής διάχυσης είναι 
διαφορετική μεταξύ ΕΜΦ και ΙΠΙ, ο σκοπός μας ήταν να διερευνήσουμε πιθανές 
ποιοτικές διαφορές του ΟΑΑΑ των δύο νόσων.
Υλικό: 27 νορμοξαιμικοί ασθενείς (17 ΕΜΦ, 10 ΙΠΙ) και παραπλήσια ελάττωση διάχυσης 
(DLCO 55±18 και 50±9 %προβλ. αντίστοιχα). 
Μέθοδος: Μετά την μέτρηση οξυαιμοσφαιρινικού κορεσμού στην ηρεμία (SpO2-
προ), οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε άσκηση (άνοδος 40 σκαλοπατιών σε FiO2 21%). 
Καταγράφηκαν ο χρόνος άσκησης (Time-exe), ο SpO2 αμέσως μετά το τέλος άσκη-
σης (SpO2-μετά), ο χαμηλότερος SpO2 (SpO2-min) και ο χρόνος αποκατάστασης του 
αποκορεσμού (Time-recov).
Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ 10 ΕΜΦ και 5 ΙΠΙ ασθενών με 
DLCO≥50% προβλ. Αντίθετα, στους 12 ασθενείς με DLCO<50% προβλ., παρατηρήθηκαν:

ΕΜΦ (N=7) ΙΠΙ (Ν=5) T-TEST
SpO2-προ, % 93±2 94±1 NS
Time-exe, sec 92±17 84±26 NS
SpO2-μετά, % 88±1 82±4 P=0.004
SpO2-min, % 84±3 78±5 P=0.047
Time-recov, sec 91±58 184±56 P=0.038

Στο σύνολο των ΙΠΙ ασθενών (αλλά όχι στους ΕΜΦ), η DLCO %προβλ. συσχετίζεται 
με SpO2-μετά (r2=0.95, p<0.001), SpO2-min (r2=0.90, p<0.001) και Time-recov (r2=0.65, 
p=0.005).
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με ΙΠΙ και DLCO<50% προβλ., συγκριτικά με ασθενείς 
με ΕΜΦ και παρόμοια ελάττωση διάχυσης, παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά 
ταχύτερο και σοβαρότερο ΟΑΑΑ στην άσκηση, ο οποίος αποκαθίσταται με βραδύτερο 
ρυθμό. Στους ασθενείς με ΙΠΙ (και όχι με ΕΜΦ), τα επίπεδα ΟΑΑΑ καθορίζονται από 
την διαταραχή της DLCO %προβλ. 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΣΕ 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αγορίτσα Κουλούρη1, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης2, Χρύσα Χατζόγλου2, 
Ζωή Ρούπα3

1Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, 2Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 3Ευρω-
παϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Εισαγωγή: Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι χρόνια πά-
θηση βραδείας εξέλιξης που χαρακτηρίζεται από απόφραξη των αεραγωγών 
και δύσπνοια. Τα συμπτώματά της εξαρτώνται από την βαρύτητα της νόσου, 
ενώ η έκθεση σε παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η ατμοσφαιρική 
ρύπανση και η επαγγελματική έκθεση σε ρυπογόνους παράγοντες αποτελούν 
σημαντικές παραμέτρους κινδύνου που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της. 
Σκοπός: της εργασίας ήταν η διερεύνηση των ατόμων που πάσχουν από 
ΧΑΠ, η αποτύπωση του βαθμού εξάρτησης από το κάπνισμα και η εκτίμηση 
του επιπέδου υγείας τους.
Υλικό: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν εκατό άτομα, εργαζόμενοι 
σε βιομηχανικό κλάδο που ειδικεύεται στην επισκευή, μετασκευή και συ-
ντήρηση πλοίων. 
Μέθοδος: Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτη-
ματολόγιο Γενικής Υγείας (GHQ-28), η κλίμακα καπνισματικής εξάρτησης 
Fagerstrom και έγινε λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής των συμμετεχόντων. 
Η ανάλυση έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.0. 
Αποτελέσματα: Η ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 51,1±6,4 έτη. Ήταν κα-
πνιστές μέτρια (35%) και υψηλά εξαρτημένοι (47%) από την καπνισματική 
συνήθεια. Το 11% του μελετώμενου πληθυσμού ήταν άτομα σταδίου Ι στη 
ΧΑΠ, το 17% σταδίου ΙΙ και το 4% σταδίων ΙΙΙ και ΙV. Παρατηρήθηκε σημα-
ντική αρνητική συσχέτιση των FEV1 και FVC με την συνολική βαθμολογία 
στην κλίμακα GHQ-28 και θετική συσχέτιση της συνολικής βαθμολογίας των 
συμμετεχόντων στην κλίμακα GHQ-28 με την ηλικία, τα έτη καπνίσματος και 
τη βαθμολογία στην κλίμακα εξάρτησης από το κάπνισμα.
Συμπεράσματα: Η ποιότητα ζωής και το επίπεδο υγείας επηρεάζονται από την 
ηλικία, τα έτη καπνίσματος και το στάδιο της ΧΑΠ καθώς και από περιορισμούς 
που δημιουργεί στα άτομα η σωματική τους ανεπάρκεια που συνεπάγεται 
επαγγελματικές δυσκολίες και περιορισμένη κοινωνική αλληλεπίδραση.

ΝΟΣΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 
ΣΕ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙ-ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Αργύρης Τζουβελέκης1, Παναγιώτης Σκένδρος2, Παναγιώτης 
Πρασσόπουλος3, Ιωάννης Μητρούλης 2, Ειρήνη Αποστολίδου2, Αντίνα 
Θωμαίδη4, Κωνσταντίνος Ρίτης2, Αναστασία Οικονόμου3, Δημοσθένης 
Μπούρος1 
1Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπο-
λης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2Α’ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημι-
ακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
3Τμήμα Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 4Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημια-
κό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εισαγωγή: Το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (Antiphospholipid syndrome-APS) απο-
τελεί μια συστηματική αυτοάνοση διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από αγγειακή 
θρόμβωση. Η ενεργοποίηση του καταρράκτη της πήξης θεωρείται ότι σχετίζεται με 
την επαγωγή της φλεγμονής, της επιθηλιακής βλάβης και της ινωτικής εξεργασίας. 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας ήταν να καθορίσουμε την επίπτωση των μη 
θρομβωτικών εκδηλώσεων του πνεύμονα σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με APS.
Ασθενείς και μέθοδος: 10 ασυμπτωματικοί ασθενείς οι οποίοι πληρούσαν τα κριτή-
ρια για APS (5 με πρωτοπαθές και 5 με δευτεροπαθές σχετιζόμενο με συστηματικό 
ερυθηματώδη λύκο-ΣΕΛ) συμπεριλήφθησαν στην πρόδρομη μελέτη μας. Όλοι οι 
ασθενείς υπεβλήθησαν σε HRCT θώρακος και λειτουργικό έλεγχο του αναπνευστικού. 
Οι HRCT εκτιμήθηκαν για την παρουσία μωσαικού προτύπου, πνευμονικής ίνωσης, 
μικροοζώδους προτύπου, κύστεων, εμφυσήματος και υπεζωκοτικής συλλογής. Ο 
λειτουργικός έλεγχος του αναπνευστικού περιελάμβανε τις ακόλουθες παραμέτρους: 
FVC, TLC, MMEF25/75, DLCO, δοκιμασία εξάλεπτης βάδισης καθώς και εκτίμηση της 
συστολικής πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας (sPAP). 
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν τόσο ακτινολογικό όσο και λειτουργικό 
πρότυπο νόσου μικρών αεραγωγών, ανεξαρτήτως καπνιστικού ιστορικού. Τα ευρήματα 
της HRCT συσχετίσθηκαν γραμμικά με τα επίπεδα της MMEF25/75%pred (r=-0.936, 
p<0.0001). Δικτυωτό πρότυπο υπουπεζωκοτικής κατανομής παρατηρήθηκε σε 3 
ασθενείς ενώ λεπτοτοιχωματικές κύστεις και μικροοζώδες πρότυπο παρατηρήθηκαν 
σε 3 και 4 ασθενείς αντιστοίχως. Κανένας ασθενείς δεν εμφάνισε πνευμονική υπέρταση. 
Συμπεράσματα: Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς με APS δύναται να εμφανιστούν με 
προσβολή των μικρών αεραγωγών και του διάμεσου ιστού του πνεύμονα ανεξαρ-
τήτως καπνιστικής συνήθειας και συνύπαρξης με ΣΕΛ. Η HRCT και ο λειτουργικός 
έλεγχος του αναπνευστικού αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την παρακολούθηση 
των ασθενών με APS σε μακροχρόνια βάση. 
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20Ο Πανελληνιο Συνεδριο νοΣηματων ΘωρακοΣ

ΣΠΑΝΙΟ ΑΙΤΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ
Ευφημία Μπούτσικου, Θεόδωρος Καραΐσκος, Ηλίας Τσιούλης, Διονύσης 
Σπυράτος, Δέσποινα Παπακώστα, Θεόδωρος Κοντακιώτης, Κωνσταντίνος 
Ζαρογουλίδης
Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ

Εισαγωγή: Τα τυπικά βρογχοπνευμονικά καρκινοειδή είναι σπάνιοι όγκοι, 
με χαμηλό δυναμικό κακοηθείας.
Σκοπός: Παρουσίαση ασθενούς με αυτόματο πνευμοθώρακα ως πρώτη 
εκδήλωση βρογχοπνευμονικού καρκινοειδούς.
Υλικό – Μέθοδοι: Ασθενής 31 ετών η οποία παραπέμφθηκε από επαρχιακό 
νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε αυτόματος πνευμοθώρακας αριστερά. Είχε 
προηγηθεί νοσηλεία σε παθολογική κλινική με διάγνωση λοίμωξης αναπνευ-
στικού και πνευμομεσοπνευμόνιου. Από το ατομικό ιστορικό της ασθενούς 
αναφέρονταν υποθυρεοειδισμός υπό αγωγή με θυροξίνη και ετερόζυγη 
β-μεσογειακή αναιμία. 
Αποτελεσματα: Τέθηκε στην ασθενή θωρακοσωλήνας (28 F) και εφαρμόστηκε 
αρνητική πίεση (-20 cm H2O) λόγω μη πλήρους έκπτυξης του ΑΡ πνεύμονα. 
Αποφασίστηκε η διενέργεια αξονικής τομογραφίας καθώς είχε προηγηθεί 
το πνευμομεσοπνευμόνιο ενώ στην ακτινογραφία θώρακα ο ΑΡ πνεύμονας 
παρουσιάζονταν με σημαντικά ελαττωμένο όγκο. Το ακτινολογικό πόρισμα 
περιέγραφε μικρό υπολειμματικό πνευμοθώρακα και εμφυσηματικές βλάβες 
στον αριστερό άνω λοβό. Από τη βρογχοσκόπηση διαπιστώθηκε στρογγύλο 
μόρφωμα με ομαλό περίγραμμα σε απόσταση 3 cm από την κύρια τρόπιδα 
που προκαλούσε σημαντικού βαθμού απόφραξη του ΑΡ κύριου βρόγχου. 
Τα ευρήματα της βιοψίας ήταν συμβατά με νευροενδοκρινικό νεόπλασμα 
με χαρακτήρες τυπικού καρκινοειδούς. Μετά από σταδιοποίηση και virtual 
βρογχοσκόπηση που πιστοποίησε ενδοβρογχικη βλάβη στον ΑΡ κύριο βρόγχο 
και ατελεκτασία του ΑΑΛ, αποφασίστηκε η χειρουργική εκτομή της βλάβης. 
Πραγματοποιήθηκε sleeve εκτομή, αφαίρεση της μάζας και βρογχοπλαστική. 
Η παρακολούθηση της ασθενούς με βρογχοσκόπηση μέχρι και 4 μήνες μετά, 
δεν έδειξε υποτροπή της νόσου. 
Συμπερασμα: Το ενδοβρογχικό καρκινοειδές είναι δυνατόν να εκδηλωθεί 
με πνευμοθώρακα και πνευμομεσοπνευμόνιο και να διαφύγει της ακτινο-
λογικής διάγνωσης.

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Παναγιώτης Ζώης1, Πηνελόπη Σωτηροπούλου2, Φώτης 
Περλικός1, Ιωάννης Πανταζόπουλος1, Σπύρος Καραχάλιος1, Ελένη 
Παπανδρέου3,Δήμητρα Περηφάνου2, Μπρούπη Κωνσταντίνα4 Ντέμκα 
Αναστασία5, Απόστολος Παπαβασιλείου6, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου7

1Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας, 12η Πνευμονολογική Κλινική Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτη-
ρία”, 2Καθηγήτρια Εφαρμογών, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας – Πρόνοιας, Τμήμα 
Επισκεπτών, -τριών Υγείας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 3Επικουρική Επιμελήτρια, Α’ Μ.Ε.Θ. Κ.Α.Τ., 
4Επισκέπτρια Υγείας, Αντιφυματικό Τμήμα Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτηρία”, 5Προϊσταμένη 
Αντιφυματικό Τμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η Σωτηρία”, Αθήνα, 6Διευθυντής ΕΣΥ, Αντιφυ-
ματικό Τμήμα Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτηρία”, 7Συντονιστής Διευθυντής Αντιφυματικού 
Τμήματος Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτηρία”
Εισαγωγή: Η σχέση μεταξύ της φυματίωσης και του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) είναι 
γνωστή στη βιβλιογραφία. Η συμμετοχή του ΣΔ στη βαρύτητα της φυματίωσης και 
οι πιθανοί παθοφυσιολογικοί συσχετισμοί τους με τις διατροφικές συνήθειες και την 
παχυσαρκία έχουν απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα. 
Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης μας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκειμένου 
να καταγράψουμε κοινά επιδημιολογικά στοιχεία των δύο νοσολογικών οντοτήτων, την 
πιθανή επίδραση του ΣΔ στην κλινική πορεία των ασθενών με φυματίωση (συχνότητα 
εμφάνισης, βαρύτητα και έκβαση της νόσου) και θεραπευτικές ιδιαιτερότητες που 
αφορούν την ταυτόχρονη θεραπεία του ΣΔ και της φυματίωσης. 
Υλικό – Μέθοδος: Ανατρέξαμε στην τρέχουσα βιβλιογραφία με την αρωγή των βάσεων 
της Cohrane, Pubmed και Embase. Ως λέξεις κλειδιά (keywords) χρησιμοποιήσαμε: 
φυματίωση, ΣΔ, μη ινσουλινοεξαρτώμενος ΣΔ και ινσουλινοεξαρτώμενος ΣΔ.
Αποτελέσματα: Η επίπτωση της φυματίωσης σε ασθενείς με ΣΔ είναι σημαντικά 
μεγαλύτερη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Μάλιστα, έχει περιγραφεί συσχέτιση της 
βαρύτητας του ΣΔ και της συχνότητας της φυματίωσης, μιας και διαβητικοί ασθενείς που 
χρειάζονται αγωγή με περισσότερο από 40 μονάδες ινσουλίνης ημερησίως, παρουσιά-
ζουν διπλάσια πιθανότητα εκδήλωσης φυματίωσης σε σχέση με όσους κάνουν χρήση 
μικρότερης δόσης ινσουλίνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι όλες 
οι μελέτες που προσπαθούν να προσδιορίσουν τη σχέση ΣΔ και φυματίωσης εστιάζουν 
το ενδιαφέρον τους σε ασθενείς με ενεργό νόσο.
Επίσης, με δύο μελέτες αποδεικνύεται ότι είναι πιθανότερη η ανάπτυξη πολυανθεκτικό-
τητας στα αντιφυματικά φάρμακα σε ασθενείς με ΣΔ σε σύγκριση με μη-διαβητικούς, 
με αδιευκρίνιστο όμως μηχανισμό.
Συμπεράσματα: Ο ΣΔ προκαλεί μεγαλύτερη «ευαισθησία» στο μυκοβακτηρίδιο της 
φυματίωσης με άμεσους (υπεργλυκαιμία, κυτταρική ινσουλινοπενία) και έμμεσους 
(δυσλειτουργία μακροφάγων και λεμφοκυττάρων) μηχανισμούς. Η σχέση όμως, των 
δύο νοσημάτων δεν φαίνεται να παρουσιάζει αμφίδρομους χαρακτήρες μιας και δεν 
υπάρχει καμία απόδειξη ότι η φυματίωση οδηγεί σε ανάπτυξη ΣΔ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
Παναγιώτης Ζώης1, Φώτης Περλικός1, Ιωάννης Πανταζόπουλος1, 
Παναγιώτης Μπουλάς2, Πηνελόπη Σωτηροπούλου3, Ελένη Παπανδρέου4, 
Μαρίνα Λιακέα5, Ντέμκα Αναστασία6, Απόστολος Παπαβασιλείου7, 
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου8

1Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας, 12η Πνευμονολογική Κλινική Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σω-
τηρία”, 2Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας, 4η Πνευμονολογική Κλινική Ν.Ν.Θ.Α. 
“Η Σωτηρία”, 3Καθηγήτρια Εφαρμογών, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας – Πρόνοι-
ας, Τμήμα Επισκεπτών, -τριών Υγείας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 4Επικουρική Επιμελήτρια, Α’ 
Μ.Ε.Θ. Κ.Α.Τ., 5Επισκέπτρια Υγείας, Αντιφυματικό Τμήμα Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτηρία”, 
6Προϊσταμένη Αντιφυματικό Τμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η Σωτηρία”, Αθήνα, 7Διευθυντής 
ΕΣΥ, Αντιφυματικό Τμήμα Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτηρία”, 8Συντονιστής Διευθυντής Αντι-
φυματικού Τμήματος Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτηρία”

Εισαγωγή: Κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 9,8 εκατομμύρια νέα περιστα-
τικά φυματίωσης παγκοσμίως. Παρά το γεγονός ότι η αντιφυματική θεραπεία 
συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής, το ένα τρίτο του πληθυσμού της γης φέρει το 
μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης σε λανθάνουσα μορφή και κινδυνεύει από 
αναζωπύρωση της νόσου. Ο κίνδυνος αυτός μεγιστοποιείται σε ανοσοκατεσταλ-
μένους ασθενείς, όπως είναι όσοι έχουν μολυνθεί με HIV.
Σκοπός: Το 1963 κυκλοφόρησε το τελευταίο φάρμακο που παρουσίαζε ένα 
νέο μηχανισμό δράσης έναντι του μυκοβακτηριδίου, η ριφαμπικίνη. Σκοπός της 
μελέτης μας ήταν να συστηματοποιήσουμε αφενός τις πιθανές ανάγκες για ανά-
πτυξη νέων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της φυματίωσης και αφετέρου να 
καταγράψουμε κάθε εξέλιξη που έχει πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο τομέα.
Υλικό - Μέθοδος: Ανατρέξαμε στην τρέχουσα βιβλιογραφία με την αρωγή των 
βάσεων της Cohrane, Pubmed και Embase. Ως λέξεις κλειδιά (keywords) χρησι-
μοποιήσαμε: φυματίωση, θεραπεία, νέα φάρμακα.
Αποτελέσματα: Η ανάγκη για ανάπτυξη νέων φαρμάκων για την αντιμετώπιση 
της φυματίωσης είναι επιτακτική. Τα χαρακτηριστικά των νέων φαρμάκων θα 
πρέπει να εστιάζουν στην αποτελεσματικότητά τους έναντι των πολυανθεκτικών 
και εξαιρετικά ανθεκτικών στελεχών (MDR και XDR), στη βράχυνση της διάρκειας 
της θεραπείας, στην απλοποίηση του δοσολογικού σχήματος και στη δυνατότητα 
συγχορήγησης με αντιικά σκευάσματα σε ασθενείς με HIV. 
Συμπεράσματα: Για τον έλεγχο της φυματίωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
λανθάνουσας μορφής, σε παγκόσμιο επίπεδο, χρειαζόμαστε καινούρια όπλα στη 
φαρέτρα μας: εμβόλια, νέα φάρμακα και ειδικούς διαγνωστικούς βιοδείκτες. Προς 
το παρόν βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες εννέα διαφορετικών φαρμάκων (φάση 
Ι-ΙΙΙ) και παράλληλα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα επτά πιθανών εμβολίων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗ-
ΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ 
ΣΤΟ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 2008-2010
Δήμητρα Περηφάνου1, Ελένη Κωνσταντίνου1, Πηνελόπη Σωτηροπούλου¹, 
Αναστασία Ντέμκα², Μαρία Γκομούζα3, Μαρίνα Λιακέα3, Σουλτάνα 
Σταμάτη3, Αθηνά Κυριοπούλου3, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης4, Κώστας 
Κωνσταντίνου5

1Καθηγήτρια Εφαρμογών Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Επι-
σκεπτών Υγείας, ΤΕΙ, Αθήνα, 2Προϊσταμένη Αντιφυματικό Τμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η 
Σωτηρία”, Αθήνα, 3Επισκέπτρια Υγείας, Αντιφυματικό Τμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η Σωτη-
ρία”, Αθήνα, 4Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 5Συντονιστής Διευθυντής Αντιφυματικού 
Τμήματος Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η Σωτηρία”, Αθήνα

Εισαγωγή: Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι μια ομάδα νοσημάτων με μεγάλη ετερογένεια 
ως προς την επιδημιολογία αλλά και ως προς τις κλινικές εκδηλώσεις. 
Σκοπός: να καταγραφούν τα περιστατικά που προσήλθαν στο Αντιφυματικό Τμήμα του 
νοσοκομείου Σωτηρία για προληπτικό έλεγχο λανθάνουσας φυματιώδους λοίμωξης 
(ΛΦΛ) προκειμένου να λάβουν βιολογικούς παράγοντες. 
Δείγμα: αποτέλεσαν 365 προσερχόμενοι στο Αντιφυματικό Τμήμα του νοσοκομείου 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» για έλεγχο ΛΦΛ κατόπιν παραπομπής από τον θεράποντα 
ιατρό τους, κατά τα έτη 2008-2010. 
Αποτελέσματα: κατά τη διάρκεια των παραπάνω ετών προσήλθαν στο αντιφυματικό 
τμήμα για διενέργεια ή αξιολόγηση mantoux 351 ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα από 
τους οποίους βρέθηκαν 219 (63,9%) με θετική mantoux και 124 (36,1%) με αρνητική. 
Η μέση ηλικία του δείγματος είναι 51 ετών (σταθερή απόκλιση 15 έτη) ενώ το 43% 
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών. Το δείγμα αποτελείται από 51,2% γυναίκες 
και 48,8% άντρες, που στη συντριπτική πλειοψηφία είναι ελληνικής καταγωγής 
(90,1%). Η πλειοψηφία είναι συνταξιούχοι (22,7%) ενώ ακολουθούν οι εργαζόμενοι 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (19,2%), με ασφαλιστικό φορέα κυρίως το ΙΚΑ (41,6%) 
και τον ΟΠΑΔ (26,0%). Σχετικά με την αιτία προσέλευσης το 44,1% πάσχει από ψω-
ρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα και ψωρίαση κατά πλάκας, το 25,2% από ρευματοειδή 
αρθρίτιδα και πολυαρθρίτιδα, το 10,7% από αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθροπάθεια, 
οστεοαρθρίτιδα. Το 56,7% των ασθενών αναφέρει ότι δεν πάσχει από άλλο νόσημα. 
Από το 43,3% που αναφέρει συνοσηρότητα, το 12% νόσησε από φυματίωση στην 
παιδική ηλικία και έλαβε αγωγή, το 8,9% νόσησε από βρογχίτιδα, πνευμονία ή έπασχε 
από άσθμα και ΧΑΠ, ενώ σε ίδιο ποσοστό (8,9%) πάσχει από υπέρταση. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το 4,4% νόσησε από Ηπατίτιδα Β ή C, ενώ το 41% δήλωσε ότι πάσχει 
από συνδυασμό νοσημάτων όπως και υπέρταση, διαβήτη, φυματίωση, νοσήματα 
του θυρεοειδούς αδένα κ.α. 
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Η ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
mdR ΚΑΙ XdR ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Kατερίνα Μανίκα, Καλλιόπη Χατζίκα, Πασχαλίνα Κοντού, Μαρίνα 
Αντωνίου, Ευάγγελος Ντιναπόγιας, Κωνσταντίνος Ζαρογουλίδης, Ιωάννης 
Κιουμής
Μονάδα Αναπνευστικών Λοιμώξεων, Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Γ. Πα-
πανικολάου», Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η θεραπεία της ανθεκτικής φυματίωσης αποτελεί σοβαρό πρό-
βλημα. Οι φθοριοκινολόνες εμφανίζουν σημαντική δραστικότητα έναντι του 
Mycobacterium tuberculosis (MT). Από αυτές, η μοξιφλοξασίνη έχει την ισχυρό-
τερη βακτηριοκτόνο και αποστειρωτική δράση, πάνω στην οποία βασίζονται 
θεραπευτικά σχήματα για την ανθεκτική ενεργό και τη λανθάνουσα φυματίωση.
Σκοπός: Η φαρμακοκινητική μελέτη της μοξιφλοξασίνης όταν χορηγείται 
μακροχρόνια σε ασθενείς με πολυανθεκτική (MDR) και εξαιρετικά ανθεκτική 
(XDR) πνευμονική φυματίωση.
Υλικό-Μέθοδος: Επτά ασθενείς με MDR ή XDR-TB, ηλικίας 38,6±12,6 ετών, 
έλαβαν μοξιφλοξασίνη 400 mg per os (median 83 μέρες) σε συνδυασμό με 
άλλα αντιφυματικά. Δείγματα αίματος ελήφθησαν 24 ώρες μετά τη λήψη του 
φαρμάκου. Η συγκέντρωση στο πλάσμα προσδιορίστηκε με HPLC. Η AUC24 
υπολογίστηκε με τον τραπεζοειδή κανόνα. 
Αποτελέσματα:

Ασθενής Φύλο Ηλικία (έτη) Cmax (mg/l) Tmax (h) AUC24 (mg*h/l)
1 Α 41 6,94 2,5 51,14
2 Α 58 6,44 2,5 52,79
3 Α 39 5,77 2 52,78
4 Α 29 2,49 3 24,04
5 Θ 26 1,32 3 9,17
6 Θ 24 4,38 2 37,29
7 Α 64 4,81 1,5 38,54

mean±SD 40,1±15,7 4,59±2,06 2,36±0,56 37,96±16,52
Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε σημαντική διακύμανση στην τιμή της μέ-
γιστης συγκέντρωσης μοξιφλοξασίνης και της συνολικής έκθεσης σε αυτή 
όπως αντιπροσωπεύεται από την AUC24 καθώς και παράταση του χρόνου 
στον οποίο εμφανίζεται η Cmax, γεγονός που υποδεικνύει πιθανά την ύπαρξη 
πρόσθετων παραγόντων που τροποποιούν την κινητική της. Με βάση την 
παρατήρηση αυτή, σε ορισμένοι ασθενείς υπόκεινται σε αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης αντοχής.

ΧΥΛΟΘΩΡΑΚΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
Ευφημία Μπούτσικου, Γιώργος Σπυρόπουλος, Διονύσης Σπυράτος, 
Δέσποινα Παπακώστα, Θεόδωρος Κοντακιώτης, Κωνσταντίνος 
Ζαρογουλίδης 
Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ

Εισαγωγή: Η κίρρωση του ήπατος αναφέρεται βιβλιογραφικά ως μία από 
τις λιγότερο συχνές αιτίες χυλοθώρακα. Στις περιπτώσεις αυτές το υπεζω-
κοτικό υγρό παρουσιάζει αυξημένες τιμές τριγλυκεριδίων ενώ παράλληλα 
πληρούνται τα κριτήρια του διϊδρώματος.  
Σκοπός: Παρουσίαση ασθενούς 76 ετών με κίρρωση ήπατος η οποία προ-
σήλθε με προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια στην κόπωση.
Υλικό – Μέθοδος: Από το ατομικό ιστορικό αναφέρονταν η παρουσία κίρ-
ρωσης ήπατος στα πλαίσια HCV λοίμωξης και αφαίρεσης έσω γεννητικών 
οργάνων προ 35 ετών λόγω κακοήθειας. Κατά την κλινική εξέταση, η ασθενής 
παρουσίαζε ελάττωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος ΔΕ σε συνδυασμό με 
αμβλύτητα επικρουστικά ενώ επισκοπικά διαπιστώθηκε σημαντικού βαθμού 
διόγκωση στη ΔΕ μηροβουβωνική χώρα η οποία ήταν ανώδυνη, μαλακή και 
χωρίς σύμφυση με τους υποκείμενους ιστούς ή το δέρμα.
Αποτελέσματα: Η ακτινογραφία θώρακα ήταν συμβατή με την παρουσία 
υπεζωκοτικού υγρού το οποίο καταλάμβανε >1/2 του ΔΕ ημιθωρακίου. Από 
τη διαγνωστική παρακέντηση του υγρού προέκυψε χυλοθώρακας (τριγλυκε-
ρίδια: 494 mg/dL) σε συνδυασμό με διΐδρωμα (λευκώματα: 1,4 gr/dL). Από το 
ιστορικό της ασθενούς και τον απεικονιστικό έλεγχο με αξονική τομογραφία 
δεν αναδείχθηκε άλλο προφανές αίτιο χυλοθώρακα (π.χ. τραύμα, λέμφωμα). 
Στην CT κοιλίας διαπιστώθηκε: ήπαρ ρικνό, σπληνομεγαλία, διάταση πυλαίας 
φλέβας και κυστικό μόρφωμα στη ΔΕ βουβωνική χώρα. Ακολούθησε εκκε-
νωτική-ανακουφιστική παρακέντηση (1 L) ενώ από την παρακέντηση της 
βουβωνικής κύστης προέκυψε υγρό με χαρακτήρες παρόμοιους με αυτούς 
του υπεζωκοτικού υγρού. Η ασθενής τέθηκε σε παρεντερική διατροφή και 
άλιπο διατροφή ενώ υποβλήθηκε σε θωρακοσκόπηση και πλευρόδεση με 
ταλκ. Το υγρό που εξέρχονταν στη συνέχεια μέσω του θωρακοσωλήνα ήταν 
διΐδρωμα με μειωμένα επίπεδα τριγλυκεριδίων.
Συμπέρασμα: Η κίρρωση του ήπατος είναι δυνατόν να αποτελέσει αίτιο 
χυλοθώρακα ακόμη και επί απουσίας ακίτη.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ PANTON-VALENTIN ΛΕΥΚΟΚΤΟΝΙΝΗΣ (PVL) ΣΕ 
ΛΕΙΑ ΜΥΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (ΛΜΚ)
Ροδόπη Σταματίου1, Ευθυμία Πετεινάκη2, Αποστολία Χατζηευθυμίου1

1Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λά-
ρισα, 2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, Λάρισα

Εισαγωγή: Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται ότι στελέχη του 
Staphylococcus aureus ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη προκαλούν συχνά λοι-
μώξεις στον γενικό πληθυσμό μεταξύ των οποίων και νεκρωτική πνευμονία. 
Η παθογόνος δράση τους δεν έχει μελετηθεί πλήρως και αποδίδεται κυρίως 
στην λευκοκτονίνη (Panton-Valentin leukocidin, PVL), που δρα τοξικά στα 
λευκοκύτταρα. Η κατανόηση του παθογενετικού της μηχανισμού παρουσι-
άζει ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον, αποτελώντας βάση για νέες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η πιθανή δράση της PVL 
σε δομικά κύτταρα του οργανισμού όπως τα ΛΜΚ αεραγωγών. 
Υλικό- Μέθοδος: Στελέχη Staphylococcus-aureus που φέρουν το PVL-γονίδιο, 
επιβεβαιωμένο με PCR, καλλιεργήθηκαν σε GP-άγαρ και αποικίες (107CFU/
ml) μεταφέρθηκαν σε CCY μέσο. Ακολούθησε φυγοκέντρηση και με το 
υπερκείμενο καλλιεργειών θετικών ή αρνητικών για PVL-γονίδιο βακτηρίων 
επωάστηκαν ΛΜΚ τραχείας κουνελιών για 24-72h. Η επίδραση της PVL στη 
βιωσιμότητα και τη μορφολογία των ΛΜΚ εκτιμήθηκε με χρώση Trypan blue 
και μικροσκοπική παρατήρηση ή με έμμεσο ανοσοφθορισμό με αντίσωμα 
για την α-ακτίνη και χρώση DNA με Dapi, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα: Οι τεχνικές αυτές έδειξαν ότι η PVL επηρεάζει τη μορφολογία 
των κυττάρων. Συγκεκριμένα, παρουσία PVL, τα ΛΜΚ εμφανίζουν μεγάλο 
μέγεθος, κοκκιώδες κυτταρόπλασμα και διερρηγμένους πυρήνες. Επίσης 
αναστέλλεται ο πολλαπλασιασμός των ΛΜΚ που επάγεται από 10%FBS. ΛΜΚ 
που επωάστηκαν με υπερκείμενο καλλιέργειας στελεχών Staphylococcus 
aureus αρνητικών για την PVL, δεν παρουσίασαν διαφορές τόσο στη μορ-
φολογία όσο και στη βιωσιμότητα σε σύγκριση με ΛΜΚ που καλλιεργήθηκαν 
μόνο παρουσία 10%FBS.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η PVL μπορεί να επη-
ρεάσει εκτός των λευκοκυττάρων και δομικά κύτταρα των αεραγωγών και 
πιθανόν ξεκινά διαδικασίες κυτταρικού θανάτου.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΡΙΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Λάζαρος Σιχλετίδης, Διονύσης Σπυράτος, Αναστάσιος Τσιότσιος, 
Διαμαντής Χλωρός, Ευαγγελία Νένα, Μπεττίνα Χάιδιτς
Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, Εργαστήριο Μελέτης Παθήσεων από το Περιβάλλον

Εισαγωγή: Η αλλεργική ρινίτιδα αποτελεί συχνό ιατρικό πρόβλημα παγκοσμί-
ως, καθώς υπολογίζεται ότι ο επιπολασμός της είναι 10-25% ενώ επηρεάζει 
σημαντικά την απόδοση των παιδιών στο σχολείο.
Σκοπός: Συσχέτιση των δεδομένων βάση του ερωτηματολογίου της Interna-
tional Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) με αντικειμενικές 
παραμέτρους του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος σε 
παιδιά προεφηβικής ηλικίας (10-12 ετών).
Υλικό-Μέθοδοι: Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της ISAAC για τη ρινίτιδα 
από γονείς παιδιών Δημοτικού στο Δήμο Πολίχνης, Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά 
που είχαν έστω και μία θετική απάντηση υποβλήθηκαν σε σπιρομέτρηση, 
ρινομανομέτρηση, μέτρηση IgE και εωσινοφίλων περιφερικού αίματος, 
μέτρηση των επιπέδων NO στον εκπνεόμενο αέρα καθώς και δερματικές 
δοκιμασίες πρόκλησης. Στις ίδιες εξετάσεις υποβλήθηκε και ομάδα παιδιών 
που απάντησαν αρνητικά στο ερωτηματολόγιο (control).
Αποτελέσματα: Από 1150 παιδιά, 11 Δημοτικών Σχολείων, συμπληρώθη-
καν 971 ερωτηματολόγια (συμμετοχή: 84,4%) στα οποία 144 είχαν έστω 
και μία από τις έξι απαντήσεις ως θετική (ποσοστό ρινίτιδας: 14,8%). Από 
τα 144 παιδιά το 20,8% παρουσίαζαν παθολογική IgE, το 25,4% αυξημένα 
εωσινόφιλα, το 20,8% παθολογικά επίπεδα NO ενώ 45,1% είχαν έστω και μία 
θετική δερματική δοκιμασία. Ο δείκτης μάζας σώματος ήταν μεγαλύτερος 
στην ομάδα παιδιών με ρινίτιδα (21,1±3,3 vs 20,1±1,8 kg/m2, p=0,019) ενώ 
δε διέφεραν τα σπιρομετρικά και ρινομανομετρικά δεδομένα. Το σκορ στο 
ερωτηματολόγιο σχετίστηκε θετικά με τα επίπεδα της IgE (p=0,002), των 
εωσινοφίλων (p=0,037) και των δερματικών δοκιμασιών (p<0,001). Ο βαθμός 
ρινοδιαστολής σχετίστηκε με τα εωσινόφιλα (p=0,034).
Συμπέρασμα: Το ερωτηματολόγιο της ISAAC αποτελεί χρήσιμο εργαλείο 
για την πρωτοβάθμια παιδιατρική φροντίδα υγείας καθώς διαπιστώθηκαν 
ποικίλες συσχετίσεις με αλλεργικές παραμέτρους.
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..................................................................ΑΑ039, ΑΑ069, ΑΑ122

Τσιλιώνη Ειρήνη ........................ ΑΑ031, ΠΑ09, ΠΑ16, ΠΑ23

Τσιμπούκης Σωτήρης .........................ΑΑ033, ΑΑ034, ΠΑ17

Τσιότσιος Αναστάσιος......................ΑΑ076, ΑΑ096, ΑΑ149

Τσιούλης Ηλίας ................................................................. ΑΑ148

Τσίρος Γεώργιος ................................................ΑΑ028, ΑΑ029

Τσολάκη Βασιλική ..................ΑΑ005, ΑΑ031, ΠΑ09, ΠΑ52

Τσόπελα Μαριέττα .......................................................... ΑΑ092

Τσώνης Γρηγόριος ............................................ΑΑ088, ΑΑ130
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Φακίρη Ελένη .................................................................... ΑΑ079

Φαλιάγκα Ευανθία ........................................................... ΑΑ115

Φεβράνογλου Χριστίνα .....................ΑΑ033, ΑΑ034, ΠΑ17

Φιδάνης Θεόδωρος ........................................................ ΑΑ131

Φιλαδιτάκη Βασιλική ......................................ΑΑ062, ΑΑ065, 

.................................................................................ΑΑ079, ΑΑ120

Φίλιου Ε. .............................................................................. ΑΑ022

Φιλιππίδης Φίλιππος .........................................................ΠΑ25

Φιλιππίδου Ελισάβετ - Χριστίνα .................ΑΑ032, ΑΑ040, 

.................................................................................ΑΑ041, ΑΑ080

Φιλίππου Δημήτριος ..........................ΑΑ124, ΑΑ125, ΠΑ12

Φλώρου Αγγελική ...............................................................ΠΑ46

Φούκα Ευαγγελία ............... ΑΑ061, ΑΑ075, ΑΑ095, ΑΑ108

Φουντάς Σεραφείμ .......................................................... ΑΑ094

Φουντουλάκης Σταύρος ................ΑΑ026, ΑΑ082, ΑΑ083, 

......................................................... ΑΑ084, ΠΑ32, ΠΑ33, ΠΑ34

Φραγκιά-Τσίβου Κωνσταντίνα .................................... ΑΑ059

Φρουδαράκης Μάριος .....................................................ΠΑ24
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Χάιδιτς Μπεττίνα ............................................................. ΑΑ149
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Χανιώτου Αικατερίνη ........................................ ΑΑ010, ΠΑ02

Χαραλαμπάτου Μαρκέλλα ........................................... ΑΑ068

Χαραλάμπους Πολύμνια ................................ΑΑ040, ΑΑ080

Χαρδαβέλλα Γεωργία ......................ΑΑ060, ΑΑ086, ΑΑ127, 

.........................................................................ΠΑ18, ΠΑ29, ΠΑ30

Χαρικιοπούλου Μαρία ....................ΑΑ002, ΑΑ003, ΑΑ004, 
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Χαριτάκης Αλέξανδρος ........ΑΑ026, ΑΑ084, ΠΑ33, ΠΑ34

Χαροκόπος Νικόλαος ......................................ΑΑ028, ΑΑ029

Χαρπίδου Ανδριανή ...............ΑΑ033, ΑΑ034, ΠΑ17, ΠΑ25

Χασιώτου Αναστασία ..................................................... ΑΑ117

Χατζηαρσένης Μάριος .................................................. ΑΑ098

Χατζηγεωργίου Α. ............................................................ ΑΑ068

Χατζηδάκης Δημήτριος ....................................................ΠΑ42

Χατζηευθυμίου Αποστολία .......................................... ΑΑ150

Χατζίκα Καλλιόπη ............................................... ΑΑ152, ΠΑ35

Χατζίκου Μάγδα ...................................ΑΑ013, ΑΑ017 ΠΑ06

Χατζόγλου Χρυσή.................ΑΑ023, ΑΑ142, ΠΑ039, ΠΑ40

Χειλάς Γεώργιος............................ΠΑ01, ΠΑ43, ΠΑ44, ΠΑ45

Χερουβείμ Ευγενία ............................ΑΑ007, ΑΑ009, ΑΑ024

Χιώτης Δημήτρης .....................................ΠΑ25, ΠΑ26, ΠΑ27

Χλωρός Διαμαντής .......................................................... ΑΑ149

Χολίδου Κυριακή ................................... ΑΑ112, ΠΑ48, ΠΑ53

Χόρτη Μαρία ......................................................ΑΑ062, ΑΑ065

Χουρζαμάνης Αλέκος ........................................................ΠΑ22
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Χούρης Ισαακ .........................ΑΑ104, ΑΑ123, ΑΑ135, ΠΑ41

Χρηστίδη Τζίνα ................................................................. ΑΑ002

Χριστακάκου Αθηνά ........................................ΑΑ091, ΑΑ100

Χριστοδουλάκη Άννα ..................................................... ΑΑ113

Χριστοπούλου Ε. .............................................................. ΑΑ068

Χριστοφοράτου Καλλιόπη ............................ΑΑ067, ΑΑ101

Χροναίου Αλεξάνδρα ..........ΑΑ002, ΑΑ003, ΑΑ143, ΠΑ03

Χρυσού Όλγα .....................................................ΑΑ032, ΑΑ040

Χρυσοχεράκης Γεώργιος ................................ΑΑ071, ΑΑ140

Χρυσώτης Χρήστος ........................................................ ΑΑ081

Χυτούδη Δήμητρα ............................................. ΑΑ104, ΠΑ41
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Ψευδή Αργίνη ................................................................... ΑΑ048


