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1ο Περιστατικό 



 Γυναίκα 58 ετών, μη καπνίστρια, α/α βρογχικού άσθματος 

 

Παρούσα νόσος 

 

 

Από 24ώρου 

 Δύσπνοια ηρεμίας 

 Οπισθοστερνικό συσφιγκτικό αίσθημα 

 Χρήση ανακουφιστικής θεραπείας / 3ωρο 

 

 Διακομίζεται με το ΕΚΑΒ σε ΤΕΠ ΠΓΝΛ μετά από επεισόδιο 

οξείας δύσπνοιας, συρίττουσας αναπνοής  & απώλειας 

αισθήσεων 

 



ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ  

 Βρογχικό άσθμα με συμπτωματολογία από την παιδική ηλικία 

 Υπό αγωγή από 20 ετίας 

 Τελευταία παρόξυνση προ 6 ετίας 

 

Συνήθειες – έξεις:  

 Αλκοόλ: (-) 

 Επαγγελματικό ιστορικό: (-) 

 Έκθεση σε οργανικές ή ανόργανες σκόνες: (-) 

 

 

 

 

 

 

 

Χρόνια αγωγή 

   Φορμοτερόλη / Βουδεσονίδη 

    Μοντελουκάστη 



 Ζωτικά σημεία: Θ=36.8C, Σφ= 130/min, ΑΠ=120/80 mmHg, Αρ. Αναπνοών= 25 

min 

 Αέρια αίματος (FiO2:100%) 
       PO2=56 mmHg PCO2=98 mmHg pH=6.84 Lac=5.6 mmol/lt HCO3-= 16.7 mmol/lt 

 Γενική επισκόπηση: Όψη: βαρέως πάσχοντος, Θρέψη: καλή, χρήση επικουρικών 

μυών 

 Δέρμα: περιφερική κυάνωση 

 Κεφαλή-Τράχηλος: Xωρίς παθολογικά ευρήματα 

 Καρδιοαγγειακό: S1,S2 ευκρινείς, ταχείς, 

 Νευρομυικό: Xωρίς παθολογικά ευρήματα 

 Κοιλιά-Ουρογεννητικό: Χωρίς παθολογικά ευρήματα 

 Λεμφαδένες: Aπουσία ψηλαφητών περιφερικών λεμφαδένων 

 Ακρόαση Θώρακα: εκπνευστικός συριγμός 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
 

 

WBC  : 9 20³/μL ↑       SGOT : 35 IU/l   Λευκώματα : 6.9 g/dl  

NE%  : 84 %  ↑  SGPT : 30 IU/l   Λευκωματίνη : 4.06 g/dl  

LE% : 10 %   γ-GT : 17 IU/l   Ca : 8.6 mg/dl 

EO% :  15.33%, 600/μL ALP : 81 IU/l   LDH : 386 UI/l   

RBC : 4.5 106/μL Βil-T : 0,89 mg/dl   CPK : 170 U/l   

HCT : 34.3 % GLU : 78 mg/dl  PT : 11.5 sec    

HGΒ : 11.1 g/dL Ουρία : 26 mg/dl   apTT : 24 sec   

MCV : 88  fL   Κρεατινίνη : 0.4 mg/dl  INR : 0.98   

MCH : 31 pg  Νa : 139 mmol/l   CRP : 0.5 mg/dl   

PLT : 211.000/ μL  K : 4.4  mmol/l  

BNP : 150 pg/mL 

Troponin-I : 0.1 ng/mL   



    ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  



 Γυναίκα 58 ετών 

 

 Α/α βρογχικού άσθματος 

 

 Δύσπνοια, οπισθοστερνικό συσφιγκτικό αίσθημα, 

συριγμός 

 

 Αναπνευστική οξέωση 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 



Διάγνωση 

• Παρόξυνση Βρογχικού άσθματος και Status 
asthmaticus 



Managing exacerbations in primary care 

GINA 2017, Box 4-3 (1/7) 

PRIMARY CARE   Patient presents with acute or sub-acute asthma exacerbation 

ASSESS the PATIENT 

Is it asthma? 

Risk factors for asthma-related death? 

Severity of exacerbation? 

MILD or MODERATE 

Talks in phrases, prefers  

sitting to lying, not agitated 

Respiratory rate increased 

Accessory muscles not used 

Pulse rate 100–120 bpm 

O2 saturation (on air) 90–95% 

PEF >50% predicted or best 

LIFE-THREATENING 

Drowsy, confused  

or silent chest 

START TREATMENT 

SABA 4–10 puffs by pMDI + spacer,  

repeat every 20 minutes for 1 hour 

Prednisolone: adults 1 mg/kg, max.  

50 mg, children 1–2 mg/kg, max. 40 mg 

Controlled oxygen (if available): target 

saturation 93–95% (children: 94-98%) 

CONTINUE TREATMENT with SABA as needed 

ASSESS RESPONSE AT 1 HOUR (or earlier) 

TRANSFER TO ACUTE  

CARE FACILITY 
 

 While waiting: give inhaled SABA 

and ipratropium bromide, O2, 

systemic corticosteroid 

URGENT 

WORSENING 

ARRANGE at DISCHARGE 

Reliever: continue as needed 

Controller: start, or step up. Check inhaler 
technique, adherence 

Prednisolone: continue, usually for 5–7 days  
(3-5 days for children)  

Follow up: within 2–7 days 

ASSESS FOR DISCHARGE 

Symptoms improved, not needing SABA 

PEF improving, and >60-80% of personal  
best or predicted 

Oxygen saturation >94% room air 

Resources at home adequate 

FOLLOW UP  

Reliever: reduce to as-needed 

Controller: continue higher dose for short term (1–2 weeks) or long term (3 months), depending  
on background to exacerbation 

Risk factors: check and correct modifiable risk factors that may have contributed to exacerbation,  

including inhaler technique and adherence  

Action plan: Is it understood? Was it used appropriately? Does it need modification? 

IMPROVING 

 

WORSENING 

SEVERE 

Talks in words, sits hunched  

forwards, agitated 

Respiratory rate >30/min 

Accessory muscles in use 

Pulse rate >120 bpm 

O2 saturation (on air) <90% 

PEF ≤50% predicted or best 

GINA 2017, Box 4-3 (2/7) © Global Initiative for Asthma 



© Global Initiative for Asthma © Global Initiative for Asthma GINA 2017, Box 4-3 (2/7) 

PRIMARY CARE   Patient presents with acute or sub-acute asthma exacerbation 

ASSESS the PATIENT 

Is it asthma? 

Risk factors for asthma-related death? 

Severity of exacerbation? 

LIFE-THREATENING 

Drowsy, confused  

or silent chest 

TRANSFER TO ACUTE  

CARE FACILITY 

While waiting: give inhaled SABA and 

ipratropium bromide, O2, systemic 

corticosteroid 

URGENT 



Ψάχνοντας για ΜΕΘ 

Χορηγήθηκαν iv κορτικοστεροειδή 

Τέθηκε άμεσα σε νεφελοποίηση με 
σαλβουταμόλη/ιπρατρόπιο  

Iv Μαγνήσιο 

  



5  ΛΕΠΤΑ 10 ΛΕΠΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ 

PO2=72mmHg 
PCO2=62mmHg 
pH=6.96 
Lac=3.9mmol/lt 
HCO3-= 
13.9mmol/lt 

 

PO2=65mmHg 
PCO2=50mmHg 
pH=7.12 
Lac=4,6mmol/lt 
HCO3-= 
16,3mmol/lt 

 

PO2=71mmHg 
PCO2=36mmHg 
pH=7.19 
Lac=3,2mmol/lt 
HCO3-= 
13,8mmol/lt 

 

ABGs (FiO2= 100%)  



Μεταφορά σε ΜΕΘ 

• Αέρια αίματος σε FiO2=100% 
– PO2=117mmHg 
– PCO2=28mmHg 
– pH=7,30 
– Lac=3,0mmol/lt 
– HCO3-= 13,8mmol/lt 

 

• Παρουσία εισπνευστικών και εκπνευστικών 
μουσικών ρόγχων, και παράταση εκπνοής 
 

• Η ασθενής εκτελούσε εντολές και απαντούσε 
διακεκομμένα σε ερωτήσεις 



24ώρες μετά 

• Μεταφορά σε Πνευμονολογική 

 

• Αέρια εισόδου σε ρινικό στα 5lt/min  

– PO2=97mmHg 

– PCO2=36mmHg 

– pH=7.37 

– Lac=0,3mmol/lt 

– HCO3-= 19.8mmol/lt 

 

 



Μονάδα 
μέτρησης 

Μετρηθείσα 
τιμή 

% του 
Προβλεπό-
μενου 

FVC L 2,06 79 

FEV1 L 1,23 56 

FEV1/FVC 0,60 

FEF 25-75 L/s 1,08 37 

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 



 

m
l 

Days 
 

FVC 

1            2            3            4             5           6           7           8 

1.69 

2.29 

Σταδιακή κλινική βελτίωση 



Προ εξιτηρίου μετά από 8ημέρες  

• Αέρια αίματος (FiO2=21%) 
– PO2=75mmHg 
– PCO2=36mmHg 
– pH=7,43 
– Lac=0,1 mmol/lt 
– HCO3-= 23,9mmol/lt 

 

Μονάδα 
μέτρησης 

Μετρηθείσα 
τιμή 

% του 
Προβλεπό-
μενου 

FVC L 2,29 88 

FEV1 L 1,69 77 

FEV/FVC 0,73 

FEF 25-75 L/s 1,43 49 



 





 Άντρας 69 ετών, καπνιστής ~120 pys 

 

 

 

Παρούσα νόσος 

 

Από 15ημέρου   

 Βήχας παραγωγικός 

 Επίταση χρόνιας δύσπνοιας (mΜRC ΙI             III) 

 

 

 

 

 

 



ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ  

 

  Xρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

 

Συνήθειες – έξεις:  

 Αλκοόλ: (-) 

 Επαγγελματικό ιστορικό: (-) 

 Έκθεση σε οργανικές ή ανόργανες σκόνες: (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ 

 

    Ελεύθερο 



 Ζωτικά σημεία: Θ=36.8C  Σφ= 95/min  ΑΠ=110/60 mmHg Αρ. Αναπνοών=12/min 

 Γενική επισκόπηση: Όψη: μετρίως πάσχοντος, Θρέψη: καλή 

 Δέρμα: Xωρίς παθολογικά ευρήματα 

 Κεφαλή-Τράχηλος: Xωρίς παθολογικά ευρήματα 

 Καρδιοαγγειακό: S1,S2 ευκρινείς, ρυθμικοί 

 Νευρομυικό: Xωρίς παθολογικά ευρήματα 

 Κοιλιά-Ουρογεννητικό: Χωρίς παθολογικά ευρήματα 

 Λεμφαδένες: Aπουσία ψηλαφητών περιφερικών λεμφαδένων 

 Πληκτροδακτυλία 

 

 Ακρόαση Θώρακα: Τελοεισπευστικοί τρίζοντες βάσεων 

(velcro), παράταση εκπνοής. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 



   ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ  (FiO2=21%) 

pO2: 65mmHg     

pCO2: 38 mmHg 

pH: 7.37    

HCO3
-: 22.5 mmol/L 

 

 
 
 ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 

ΕΒ: 1020                  Γλυκόζη: (-)   

Λεύκωμα: (-)                                          Πυοσφαίρια: 0-1 κ.ο.π.  

Οξόνη : (-)                 Ερυθρά : 0-1 κ.ο.π 

Αιμοσφαιρίνη: (-)                                   Κύλινδροι : (-) 

pH: 6.0 

                      

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 P(A-a)O2 = 37 mmHg ↑  
 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
 

 

WBC : 7.6 10³/μL        SGOT : 41 IU/l  Λευκώματα : 6.9 g/dl  

NE% : 57.5 %    SGPT : 17 IU/l   Λευκωματίνη : 4.06 g/dl  

LE% : 20.8 %   γ-GT : 17 IU/l   Ca : 8.8 mg/dl 

RBC : 3.62 106/μL↓ ALP : 81 IU/l   LDH : 184 UI/l   

HCT : 38.6 %↓ Βil-T : 0,89 mg/dl   CPK : 179 U/l   

HGΒ : 12.8  g/dL↓ GLU : 78 mg/dl  PT: 11.5 sec    

MCV: 106.5  fL   Ουρία : 31 mg/dl   apTT : 29.1 sec   

MCH : 35.3  pg  Κρεατινίνη : 0.74 mg/dl  INR: 0.98   

MCHC : 33.1  g/dL  Νa : 139 mmol/l ↓  CRP : <0.1 mg/dl   

PLT : 231.000/ μL   K : 4  mmol/l  

  



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 



    ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  



ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

1. Επίταση χρόνιας δύσπνοιας (mΜRC ΙI        III) 

2. Βήχας παραγωγικός 

3. Πληκτροδακτυλία 

4. Velcro βάσεων πνευμόνων 

5. Δικτυωτό πρότυπο στην α/α θώρακος 

6. Φυσιολογική σπιρομέτρηση  

7. Διατηρημένοι πνευμονικοί όγκοι 

8. Σοβαρά μειωμένη διαχυτική ικανότητα 

 

 Άντρας 69 ετών, καπνιστής ~120 pys 





Σύνδρομο πνευμονικής ίνωσης - εμφυσήματος 

(Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema) 

• Διαφορετική οντότητα και όχι μια σπάνια σύμπτωση 
 

• 1990 by Wiggins et al 
 
 

• 2005 by Cottin et al 
 
 

• ¼ - ½ των ασθενών με IPF: Eμφύσημα 
 
 

Respir Med. 1990;84(5):365-9. 

Respir J. 2005;26(4):586-93. 

Eur Respir J. 2011;38(1):176–83.  
Chest. 2009;136(1):10–5. 



Σύνδρομο πνευμονικής ίνωσης - εμφυσήματος 

(Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema) 

• Ιδιοπαθές 
 

• Σχετιζόμενο με κολλαγονικά νοσήματα (κυρίως ρευματοειδή 
αρθρίτιδα και συστηματική σκλήρυνση) 
 

 Νεότεροι ασθενείς 
Κυρίως γυναίκες  
Μειωμένη DLCO 

Arthritis Rheum. 2011;63(1):295-304. 



Respir Med. 2016;117:14-26. 
IPF 

EMPHYSEMA 



Σύνδρομο πνευμονικής ίνωσης - εμφυσήματος 

(Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema) 

 Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ)              χειρότερη 
πρόγνωση 

-  47% έως 90% (Ελλάδα) 
 

 Παρουσία ΠΑΥ: πενταετής επιβίωση: 25% 
 Απουσία ΠΑΥ: πενταετής επιβίωση: 75%  

 
 

 Η ποσότητα του εμφυσήματος στη ΗRCT Θώρακος 
συσχετίζεται άμεσα με υψηλότερη εκτιμώμενη συστολική 
πνευμονική αρτηριακή πίεση. 

Radiology. 2010;254(2):601–608. 



Σύνδρομο πνευμονικής ίνωσης - εμφυσήματος 

(Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema) 

 Άντρες 
 Βαριά καπνιστική συνήθεια 
 Σοβαρή δύσπνοια κοπώσεως και βήχας 
 Velcro 
 Πληκτροδακτυλία 
 Χαμηλή διαχυτική ικανότητα 
 Πνευμονική υπέρταση: χαρακτηριστικό γνώρισμα  

Respir J. 2005;26(4):586-93. 

BMJ Open. 2012;15:2(3). 





   3ο Περιστατικό 



 Άνδρας ασθενής, 73 ετών, Πρώην καπνιστής 

~80pys, με διακοπή 4 έτη 
 

Κύρια πρόβληματα:  

 

Βράγχος φωνής  

Αίσθημα δύσπνοιας  

Δυσκαταποσία 

 



ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Δεξιά ημιπληγία μετά από χειρουργική επέμβαση για 

κήλη ΑΜΣΣ προ 4έτη 

Αγγειοπάθεια κάτω άκρων  υπό αντιαιμοπεταλιακή 

αγωγή 

Αρτηριακή υπέρταση 

Χρόνια φαρμακευτική αγωγή: 

Tb Acetylsalicylic acid 100 S:1x1 

Tb Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide 

5/160/12,5 S:1x1 

 



ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Αναφέρεται προ 8μήνου επεισόδιο δύσπνοιας για το 

οποίο υποβλήθηκε σε CT θώρακος 

Μετά το επεισόδιο αυτό παραμένει ασυμπτωματικός 

και δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω διερεύνηση 



CT ΘΩΡΑΚΟΣ 24/08/2017 



CT ΘΩΡΑΚΟΣ 24/08/2017 



ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ 

(σε περιφερικό νοσοκομείο) 

Από αρχές Ιανουαρίου 2018 αίσθημα δυσκαταποσίας 

σταδιακά επιδεινούμενο, με συνοδό βράγχος φωνής και 

αίσθημα δύσπνοιας 

Υποβάλλεται σε Ro θώρακος, CT τραχήλου                                            

και θώρακος 

 



CT ΤΡΑΧΗΛΟΥ 05/01/2018 



CT ΘΩΡΑΚΟΣ 05/01/2018 



CT ΘΩΡΑΚΟΣ 05/01/2018 



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 

CXR 2015 CXR 05/01/2018 



Άνδρας ασθενής, 73 ετών, πρώην καπνιστής ~80pys 

 

Βράγχος φωνής, δυσκαταποσία 

 

Μόρφωμα λάρυγγα, λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου, 

διηθήματα πνεύμονα 

 

Βασικά κλινικοεργαστηριακά ευρήματα 



Differential diagnosis of a neck mass 

Branchial cleft cyst Reactive viral lymphadenopathy Lymphoma  

Thyroglossal duct cyst Bacterial lymphadenopathy Schwannoma  

Vascular anomalies • Staphylococcus aureus  Paragangliomas  

Laryngocele  • group A beta-Streptococcus Salivary gland neoplasm 

Ranula  • Francisella tularensis Thyroid masses 

Teratoma  • Brucellosis Metastatic head and neck carcinoma  

Dermoid cyst • Cat-scratch disease 

Thymic cyst • Actinomycosis  

• Mycobacterium tuberculosis 

HIV infected • atypical mycobacteria 

• Pneumocystis carinii Parasitic lymphadenopathy 

• lymphoma • Toxoplasma gondii 

• Kaposi sarcoma  



ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ  

(περιφερικού νοσοκομείου) 

 

  Υποβάλλεται υπό γενική αναισθησία σε άμεση 
λαρυγγοσκόπηση 

 

 Περιγράφεται ελκωτική μάζα σε ΑΡ υπεργλωττιδική μοίρα 
από την οποία λαμβάνονται ιστοτεμάχια για βιοψία.  

 

 Εστάλησαν δείγματα βρογχικών εκκρίσεων για κ/ες,κυττ/κή 

 

 

 Εξήλθε εν αναμονή αποτελεσμάτων βιοψιών 
 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Υλικό: 

βρογχικές εκκρίσεις,  

εντυπώματα από βιοψία μορφώματος ΑΡ 

υπεργλωττιδικής μοίρας λάρυγγα 

Αποτέλεσμα: 

Στοιχεία κακοήθειας δεν ανευρέθηκαν στο υποσταλέν 

υλικό 

Χρώση Ziehl-Neelsen  θετική για οξεάντοχα 

 



ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Μακροσκοπική εξέταση: 3 λευκοφαιά ιστοτεμάχια μ.δ. 0,1 – 

0,3 εκ 

Μικροσκοπική εξέταση: 

Τα ιστοτεμάχια είναι τμήματα λαρυγγικού βλεννογόνου με 

σοβαρού βαθμού φλεγμονώδεις διηθήσεις και παρουσία 

επιθηλιοειδών κοκκιωμάτων με παρουσία αρκετών 

γιγαντοκυττάρων τύπου Langhans 

Η χρώση Ziehl-Neelsen για οξεάντοχα ήταν θετική  

Εικόνα συμβατή με φυματίωση λάρυγγα 



ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΩΡΛ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 

Ο ασθενής επανεισάγεται και διακομίζεται σε 

Πνευμονολογική κλινική ΠΓΝΛ 

 



ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

 Στάλθηκε δείγμα πτυέλων για καλλιέργεια για κοινά 
παθογόνα και για β-Koch 

 Δερμοαντίδραση Mantoux: αρνητική 

 Βρογχοσκόπηση 

 

ΤΒ λάρυγγα.avi


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΤΥΕΛΩΝ 

Από το αποτέλεσμα της εξέτασεις των πτυέλων: 

Θετική άμεση χρώση Ziehl-Neelsen 

Καλλιέργεια  ανάπτυξη M. tuberculosis complex 

Real time PCR: M. tuberculosis complex 

 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Ο ασθενής τέθηκε αρχικά σε 3πλή αντιφυματική αγωγή 

με HRE 

 



Ένα μήνα μετά την θεραπεία…….. 



 Πριν                                            Μετά 
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ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ 



ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ 

 Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες βάση της παθογένεσής της: 

Πρωτοπαθής:  απευθείας μόλυνση από βάκιλο στην 
περιοχή του λάρυγγα 

Δευτεροπαθής:  από βρογχογενή μετάδοση μέσω πτυέλων 
από προχωρημένη πνευμονική  φυματίωση ή μέσω 
αιματογενούς ή λεμφογενούς διασποράς.  

 Σπάνια παρουσία φυματιώδους λαρυγγίτιδας χωρίς 
ακτινολογικές ενδείξεις πνευμονικής φυματίωσης 

 Η δευτεροπαθής λοίμωξη μπορεί να συμβεί τόσο σε νέους, 
όσο και ηλικιωμένους ασθενείς 

 Κυρίως σε ασθενείς με θετικά πτύελα και σοβαρή πνευμονική 
φυματίωση 

 



ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ 

Συμπτώματα: 
Προοδευτικά επιδεινούμενο βράγχος φωνής 

Δυσφωνία 

Αργότερα παρουσία δυσκαταποσίας από προσβολή του 
φάρυγγα 

Βήχας 

Stridor 

Απώλεια βάρους 

  Κύρια σημεία εντόπισης: 
Αληθείς φωνητικές χορδές 

Επιγλωττίδα 

Νόθες φωνητικές χορδές 

 



ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗ 

Περιοχές με υπεραιμία 

Ελκωτικές βλαβες 

Εξωφυτικές μάζες 

 



ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η διασπορά των μυκοβακτηριδίων στο περιβάλλον είναι 

αυξημένη 

Αυξημένη μεταδοτικότητα 

Προ της ύπαρξης αντιφυματικής αγωγής θεωρούνταν τελική 

κατάσταση, αφού κυρίως εμφανιζόταν σαν πρόοδος νόσου 

πνευμονικής νόσου, που αναπτύσσονταν λίγο πριν το 

θάνατο των ασθενών 

Από την παρουσία των αντιφυματικών φαρμάκων είναι 

πλέον σπάνια επιπλοκή (<1 percent of United States TB 

cases). 



ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΜΕΣΟΥ ΩΤΟΣ 

Μπορεί να γίνει μέσω μεταφοράς μυκοβακτηριδίων από 

την Ευσταχιανή σάλπιγγα 

Παρουσία ανώδυνης ωτόρροιας και μείωσης ακοής σε 

ασθενή με πνευμονική φυματίωση 



 



 4ο Περιστατικό 



  Άνδρας 81 ετών, καπνιστής ~20 p.y 

 

 

Αιτία εισόδου 

Διερεύνηση Υ.Σ + ατελεκτασία (ΔΕ) 



Παρούσα νόσος 

  … προ 2μήνου γαστρ/κές διαταραχές, επίσκεψη σε 
Γαστρεντερολόγο 

 

 … στα πλαίσια διερεύνησης σύσταση για α/α θώρακος 

 

 … διαπιστώθηκε Υ.Σ (ΔΕ) 

 

 … παρακολούθηση για 2 μήνες χωρίς βελτίωση, στην 
συνέχεια CT θώρακος με παθολογικά ευρήματα 



• Ατομικό αναμνηστικό 
  

Αγχώδης διαταραχή 

 

• Συνήθειες  και τρόπος ζωής 
 

Κάπνισμα: 20 p.y, Αλκοόλ: καθημερηνή κατανάλωση 

 

• Φαρμακευτική αγωγή 
 

tb Stilnox 10mg 1x1 



Κλινική εξέταση 

 Ζωτικά σημεία:  
 

Θ=36.6        Σφ= 75/min      RR= 15/min    AΠ= 120/75mmHg 
 

 Γενική επισκόπηση: Όψη: καλή Θρέψη: καλή  

 Δέρμα: Xωρίς παθολογικά ευρήματα 

 Κεφαλή-Τράχηλος: Xωρίς παθολογικά ευρήματα 

 Καρδιοαγγειακό: S1,S2 ευκρινείς, ρυθμικοί 

 Νευρομυικό-Ερειστικό-Αρθρώσεις:  χωρίς ευρήματα 

 Κοιλιά-Ουρογεννητικό: Χωρίς παθολογικά ευρήματα 

 Λεμφαδένες: Aπουσία ψηλαφητών περιφερικών λεμφαδένων 

 Ακρόαση Θώρακα:  μείωση στο μέσο και κάτω πνευμονικό πεδίο 
δεξιά 

 



Εργαστηριακός Έλεγχος 

• ΑΒGs (FiO2= 21%): 

 pO2: 73 mmHg      pCO2:  37 mmHg       HCO3:  24.6 mmol/L 

 

• Γενική εξέταση αίματος: 

ΗCT: 37.2%         HGB: 11.7 g/dL 

 

• Bιοχημικές εξετάσεις: 

 CRP: 4.8           AST: 36            ΑLP:   154 

 

 

 



Απεικονιστικός έλεγχος 



Απεικονιστικός έλεγχος 



Διαγνωστικές παρακεντήσεις 

1η  2η  

Χρώμα/Όψη 
 

Κίτρινο 
διαυγές 
 

Κίτρινο 
διαυγές 
 

Αρ. κυττάρων 
   Π% 
   Λ% 
   Α% 

340 
5% 
76% 
19% 

310 
2% 
82% 
16% 

pH 
 

7.45 7.43 

Σάκχαρο (mg/dl) 80 102 

Λευκώματα 
(g/dl) 

5.5 5.3 

Αλβουμίνη (g/dl)   2.88 2.94 

LDH (UI/L) 188 180 

ADA (IU/L) 

Κυττ/κές αρνητικές 



Βασικά κλινικοεργαστηριακά ευρήματα 

  Άνδρας 81 ετών, καπνιστής ~20 p.y 

 

 

 Υπεζωκοτική συλλογή από 2μήνου 

 Λεμφοκυτταρικό εξίδρωμα 





Πορεία νόσου 

 Εστάλει ανοσολογικός έλεγχος  

 

 

Προγραμματισμός για βρογχοσκόπηση 



Βρογχοσκοπηκή Έκθεση 



Βρογχοσκόπηση  



Έκθεση ιστοπαθολογικής εξέτασης 



Λέμφωμα πνεύμονα 

… τελική διάγνωση 



Primary pulmonary lymphoma 

 A clonal lymphoid proliferation affecting one 
or both lungs (parenchyma and/or bronchi) in 
a patient with no detectable extrapulmonary 
involvement at diagnosis or during the 
subsequent 3 months 



Prevalence 

 

• 3-4% of extranodal NHL 

• <1% of NHL 

• 0.5-1% of primary pulmonary malignancies 

 

 

1) Low-grade B-cell PPL (PPL-B), the most frequent form  

2) High-grade PPL-B 

3) Lymphomatoid granulomatosis (LG) 

Primary pulmonary lymphoma 



Low-grade PPL-B 

 

 

 58–87% of cases of PPL in pathological series 

 

 Age of onset, 50–60 yrs 

 

 ~50% of patients are asymptomatic at diagnosis 

 

 Nonspecific symptoms (cough, dyspnoea, chest pain) 

 

Primary pulmonary lymphoma 



Low-grade PPL-B 
 
 

 Radiological aspect (50–90%), a localised alveolar opacity, with a 
diameter of 5 cm with an air bronchogram 
 

  <10% of patients have bilateral diffuse reticulonodular opacities, 
atelectasia or pleural effusion 
 

 The diagnosis is based on histological examination of surgical 
samples or bronchial, transbronchial or trans-thoracic biopsy 
material. 
 

 Median survival time >10 yrs 

Primary pulmonary lymphoma 



High-grade PPL-B 

 

 11–19% of cases of PPL 

 Underlying disorders (HIV, Sjogren’s syndrome, EBV) 

 Mean age at onset ~60 yrs 

 Usually symptomatic, respiratory manifestations, fever, weight 
loss 

 Radiological findings: single pulmonary mass, atelectasia, 
pleural effusion 

 Median survival time is y8–10 yrs 

Primary pulmonary lymphoma 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας..! 


