
Δ. ΛΑΓΟΝΙΔΗΣ MD, PhD, FCCP 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ 

Σ. Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΘ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

   Oξεία δύσπνοια 



Καμμία σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με το θέμα 



ERJ 2015;45:1526 

Dyspnea , breathlessness, 
 shortness of breath 
 
 
dyspnea=the pain of  breathing 

δύσπνοια ≠  εύπνοια 
 
 
Oξεία  δύσπνοια≤ 48 hr 

A physician is obligated to consider more than a diseased organ, 
more even than the whole man-he must view the man in his 
world 
                Harvey Williams Cushing  (1896-1939) 



Am J Resp Crit Care Med 1999;159:321-340 

➢   Είναι η υποκειμενική εμπειρία δυσκολίας στην αναπνοή, η οποία αποτελείται από 

ποιοτικά σαφείς αισθήσεις που ποικίλλουν σε ένταση.  

   Η εμπειρία της δύσπνοιας εκπορεύεται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλαπλών 

φυσιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που μπορούν 

να επιφέρουν στο άτομο δευτερογενείς φυσιολογικές και συμπεριφορικές ανταποκρίσεις.         

Η δύσπνοια αυτή καθεαυτή μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο από το πρόσωπο που τη 

βιώνει. Αυτή η αντίληψη εμπεριέχει συνειδητή αναγνώριση και ερμηνεία των αισθητικών 

ερεθισμάτων και την σημασία τους. 

  



 Δεύτερη  σε συχνότητα μετά τον 
πόνο 

50% των εισαγομένων σε 
τριτοβαθμια νοσοκομεια 

25% του γενικού πληθυσμού... 

 

15-20%   σε ηλικίες >40 ετων           

25-30% σε ηλικίες >70 ετών 

 

Ασθενείς με ΧΑΠ >40 ετων 
....επιπολασμός της δύσπνοιας 
10%  

Δύσπνοια 



Δύσπνοια 

Χρόνια νοσήματα (ΧΑΠ, ΧΚΑ, καρκίνος) 

 προγνωστικός δείκτης για:  

                                          - Ποιότητα ζωής  

                                            - Ανοχή στην άσκηση 

                                             - Εισαγωγή στο Νοσοκομειο 

                                             - Θνητότητα 

 ΧΑΠ  η δύσπνοια, παρά η FEV1, συσχετίζεται  

 πιο στενά με την πενταετή επιβίωση των ασθενών 

. 

ΑΤS statement, Αm J Resp Crit Care Med 2012;185(4):435-452 



ERJ 2014;43:1610 
NEJM 2005;353:1889 

9500 ασθ, 15 χώρες 
27% δύσπνοια 

Dyspnea MRC ≥2 



Laviolette L et al ERJ 2014;43;1750-1762 

        Mηχανισμοί δύσπνοιας:  
πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη προσέγγιση 



Εστίες προσαγωγών ώσεων  Κατάλληλα  ερεθίσματα 

Εκφόρτιση από τα κέντρα της αναπνοής στον προμήκη Ώσεις για αυτόματη αναπνοή (υπερκαπνία, υποξία, άσκηση) 

Εκφόρτιση από την κινητική μοίρα του φλοιού Ώσεις για εθελούσια αναπνοή 

Εκφορτιση απο τό  λιμπικό σύστημα συναισθήματα 

Καρωτιδικά και αορτικά σωμάτια υπερκαπνία, υποξία, οξέωση 

Χημειουποδοχείς στον προμήκη υπερκαπνία 

Βραδέως  προσαρμοζόμενοι  πνευμονικοί τασεουποδοχείς Διάταση πνευμόνων 

Ταχέως  προσαρμοζόμενοι πνευμονικοί τασεουποδοχείς Αποφραξη αεραγωγών, ερεθιστικές ουσίες, αιφνίδια και έντονη διάταση/αποσυμπίεση 
πνεύμονα 

Πνευμονικές ίνες τυπου C (  J υποδοχείς ) Συμφόρηση πνευμονικών αγγείων 

Ίνες τυπου C  στους αεραγωγούς  ερεθιστικές ουσίες 

Υποδοχείς “ροής” στον ανώτερο αεραγωγό Ψύξη  βλεννογόνου 

Μυικές άτρακτοι  στους αναπνευστικούς μύες Μεταβολή μήκους μυικής ίνας με τις αναπν κινήσεις 

Οργανύλια στους  των αναπνευστικών μυών Ανάπτυξη μυικής ισχύος με τις αναπνευστικές  κινήσεις 

Μεταβουποδοχείς στους αναπνευστικούς  μύες Μεταβολική δραστηριότητα των αναπνευστικών  μυών 

Αγγειακοί υποδοχείς (καρδιά και πνεύμονες)  Διάταση των αγγειακών δομών 

Δερματικοί υποδοχείς του τριδύμου ν Ψύξη του δέρματος στο πρόσωπο 

Υποδοχείς στις αρθρώσεις και δέρμα του θωρακικού κλωβού Ήρεμες αναπνευστικές κινήσεις 

Πως αντιλαμβάνονται/αισθάνονται οι ασθενείς τη δύσπνοια ? 



Εστίες προσαγωγών ώσεων  Κατάλληλα  ερεθίσματα 

Εκφόρτιση από τα κέντρα της αναπνοής στον προμήκη Ώσεις για αυτόματη αναπνοή (υπερκαπνία, υποξία, άσκηση) 

Εκφόρτιση από την κινητική μοίρα του φλοιού Ώσεις για εθελούσια αναπνοή 

Εκφορτιση απο τό  λιμπικό σύστημα συναισθήματα 

Καρωτιδικά και αορτικά σωμάτια υπερκαπνία, υποξία, οξέωση 

Χημειουποδοχείς στον προμήκη υπερκαπνία 

Βραδέως  προσαρμοζόμενοι  πνευμονικοί τασεουποδοχείς Διάταση πνευμόνων 

Ταχέως  προσαρμοζόμενοι πνευμονικοί τασεουποδοχείς Αποφραξη αεραγωγών, ερεθιστικές ουσίες, αιφνίδια και έντονη διάταση/αποσυμπίεση 
πνεύμονα 

Πνευμονικές ίνες τυπου C (  J υποδοχείς ) Συμφόρηση πνευμονικών αγγείων 

Ίνες τυπου C  στους αεραγωγούς  ερεθιστικές ουσίες 

Υποδοχείς “ροής” στον ανώτερο αεραγωγό Ψύξη  βλεννογόνου 

Μυικές άτρακτοι  στους αναπνευστικούς μύες Μεταβολή μήκους μυικής ίνας με τις αναπν κινήσεις 

Οργανύλια στους  των αναπνευστικών μυών Ανάπτυξη μυικής ισχύος με τις αναπνευστικές  κινήσεις 

Μεταβουποδοχείς στους αναπνευστικούς  μύες Μεταβολική δραστηριότητα των αναπνευστικών  μυών 

Αγγειακοί υποδοχείς (καρδιά και πνεύμονες)  Διάταση των αγγειακών δομών 

Δερματικοί υποδοχείς του τριδύμου ν Ψύξη του δέρματος στο πρόσωπο 

Υποδοχείς στις αρθρώσεις και δέρμα του θωρακικού κλωβού Ήρεμες αναπνευστικές κινήσεις 

Πείνα για 
αέρα 

Αίσθηση για  
αυξημένο 

 Έργο 
 

ΧΑΠ 

Σφίγξιμο στο  
Στήθος 

 
ΑΣΘΜΑ 

βαθιά   
συχνή  

αναπνοή  

Πως αντιλαμβάνονται/αισθάνονται οι ασθενείς τη δύσπνοια 



CEREBRAL PROCESSING OF DYSPNEA 
The significance of limbic/paralimbic system 

(insula, cingulate gyrax, amygdala) 

Functional MRI 

Experience of strong  air hunger 
in healthy subjects 

Right anterior insula 

- Anterior cingulate 
- Prefrontal cortex 
- Cerebellum 
 

Pain 
Thirst 
hunger 

Evans K, J Neurophysiol 2002;88:1500-1511 



Διαγνωστική προσέγγιση 



Ιστορικό, Κλινική εξέταση και α/α θώρακος 

Ιστορικό:   

                    - 56% ακρίβεια για όλες τις αιτίες 

                             - 67% ακρίβεια για καρδιακές αιτίες 

                             - 47% ακρίβεια για αναπνευστικές αιτίες 

 Ιστορικό, ΚΕ , α/α θωρ: 

                          -  66% ακρίβεια για όλες τις διαγνώσεις 

                                        -  81% ακρίβεια για τις συχνότερες διαγνώσεις  

                                        - 27% των α/α θώρακος δειχνουν σοβαρά  

                                           ευρήματα 

                                      Μichelson,  Emerg  Med Clinics of North America, 1999 



Αιτιολογική ταξινόμηση της δύσπνοιας 



Αιτίες οξείας δύσπνοιας 

✔   Πνευμονία 

✔   Πνευμοθώρακας 

✔   Πνευμονική εμβολή 

✔   Άσθμα 

✔   Καρδιακή ανεπάρκεια 

✔   Καρδιακός επιπωματισμός 

✔   Δηλητηρίαση 

✔   Εισρόφηση ξένου σώματος 

✔   Μεγάλο υψόμετρο 

✔   Ψυχογενείς αιτίες  

✔   Pneumonia 

✔   Pneumothorax 

✔   Pulmonary embolism 

✔   Pulmonary constriction 
(asthma) 

✔   Pump failure 

✔   Pericardial tamponade 

✔   Poisoning 

✔   Peanut (or other foreign bodies) 

✔   Peak seekers 

✔   Psychogenic 

 

10 P s 



Αλληλεπικάλυψη συμπτωμάτων και σημείων 

πνευμονία ΧΚΑ Πν. εμβολή 

δύσπνοια 37-93% 86% 78-85 

πυρετός 70% - 44% 

βήχας 85% 12% 40% 

Θωρ. άλγος 60% - 65% 

ταχυκαρδία 62% 10% 26-69% 

Υγροί/τρίζοντες 26-85% 24-65% - 

συριγμός 36% 17% 15% 

Μichelson, Emerg Med Clinics of North America, 1999 



Μεθοδολογική προσέγγιση 

  ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΣΠΝΟΙΑ 

✔  Οξεία ή χρόνια ? 
✔  Νέο πρόβλημα ? 
✔  Παρόξυνση χρόνιας νόσου ? 
✔  Συνδυασμός ? 

✔ Αναπνευστικής αιτιολογίας ? 
✔ Καρδιακής αιτιολογίας ? 
✔ Τίποτα ? 

✔ Εκδήλωση θανατηφόρου , αλλά 
κρυφής διάγνωσης , που πάντα 
δεν πρέπει να  ξεχνάμε ? 



Μεθοδολογική προσέγγιση 

  ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΣΠΝΟΙΑ 

✔  Οξεία ή χρόνια ? 
✔  Νέο πρόβλημα ? 
✔  Παρόξυνση χρόνιας νόσου ? 
✔  Συνδυασμός ? 

✔ Αναπνευστικής αιτίας ? 
✔ Καρδιακής αιτίας ? 
✔ Τίποτα ? 

✔ Εκδήλωση θανατηφόρου , αλλά 
κρυφής διάγνωσης , που πάντα 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ? 



Οξεία δύσπνοια αναπνευστικής αιτιολογίας 

Αεραγωγοί:      - άσθμα 

                            - ΧΑΠ  

                            - παθολογίες τραχείας 

Παρέγχυμα:     - πνευμονία 

                            - πνευμονική εμβολή 

                            - ΑRDS 

                             - πνευμονική θλάση 

 

↓FRC :                 - πνευμοθώρακας 



Οξεία δύσπνοια καρδιακής αιτιολογίας 

Ισχαιμία μυοκαρδίου 

Δυσλειτουργία αρ . Καρδίας   -  συστολική /διαστολική ανεπάρκεια 

                                                      - κολπική μαρμαρυγή 

                                                       - στένωση/ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδος 

Δυσλειτουργία δεξ. Καρδίας 

                                                   Πνευμονική υπέρταση 

 

Ανεπαρκής πλήρωση 

                              - περικαρδιακό υγρό 

                              - καρδιακός επιπωματισμός  



Οξεία δύσπνοια μη καρδ. ή αναπν. αιτιολογίας 

➢   Αναιμία 

➢   Μεταβολική οξέωση 

➢   Έκθεση σε τοξικές ουσίες (δηλητηρίαση με CO , κυανιούχα) 

➢   Ενδοκρινοπάθειες (θυρεοτοξίκωση) 

➢   Τραύμα 

➢   Νευρομυικά νοσήματα 

➢   Παχυσαρκία 

➢   Διάταση κοιλίας 

➢   Ψυχογενή αίτια 

 



Διαγνώσεις που δεν πρέπει ποτέ να 
ξεχνάμε 

➢   Έμφραγμα μυοκαρδίου 

➢   Πνευμονική εμβολή 

➢   Σήψη 

➢   Καρδιακός επιπωματισμός 

➢   Αρρυθμίες 



Παρακλινικές εξετάσεις 



Παρακλινικές εξετάσεις 

Σχεδόν σ όλους τους ασθενείς: 

 Παλμική οξυμετρία 

 

 ΗΚΓ 

 

 

 Α/α θώρακος 

           35% παθολογικά ευρήματα 

               60%  κλινικές αποφάσεις 



Σε επιλεγμένους ασθενείς: 

 

 Γενική αίματος 

 Βιοχημικές εξετάσεις 

 Αέρια αρτ. Αίματος (lactate, COHb, MetHb) 

 Σπιρομέτρηση 

 Troponin 

 BNP or NT-proBNP 

 D-dimers 

 υπερηχοτομογραφία 

 

Παρακλινικές εξετάσεις 



D- dimer 

Non-pathological 
conditions: 
- healthy elderly 
- smoking 
- post-op 
- pregnancy 

Pathological conditions: 
- PE, art/ven thrombosis 
- ACS 
- aortic dissection 
- Afib 
- stroke 
- trauma 
- malignancy 
-pre-eclampsia 
- DIC 
- acute upper GI bleed 
 

↑D-dimer 

<500 ELISA 





Optimal cut points for NT-proBNP in the ED BNP concensus algorithm 





Roberts E, Ludman A et al on behalf of the NICE 
guideline 

NT-proBNP BNP 

-  At the rule-out thresholds recommended in the 2012 ESC guidelines for heart failure, BNP and  
NT-proBNP  have excellent ability to exclude acute heart failure and miss few cases. 
 
-  The specificity of the natriuretic peptides is modest and variable, and therefore confirmatory 
diagnostic testing by cardiac imaging is required in the case of positive results 
 
- There is no statistical difference between the diagnostic accuracy of BNP and NT-proBNP 
 

Both BNP (≤100ng/L) and NT-proBNP (≤300ng/L) have 
excellent negative predictive value 

37 studies, 15263 test results 



Maisel A, Mueller C et al J Am Coll Cardiology 2011;58:1057-67 

- to determine the prognostic utility of  
MR-proADM in pts with acute dyspnea 
- BACH trial, multicenter, 1641 pts 



Maisel A, Mueller C et al J Am Coll Cardiology 2011;58:1057-67 

- to determine the prognostic utility of  
MR-proADM in pts with acute dyspnea 
- BACH trial, multicenter, 1641 pts 



Maisel A, Mueller C et al 

Σε ασθενείς με οξεία δύσπνοια η ΜR-proADM προσδιορίζει 
εκείνους με αύξηση της θνητότητος 90ημ και προσθέτει 

προγνωστική αξία στα νατριουρητικά πεπτίδια 

 AHF 

 AHF 

 NO AHF 

 NO AHF 



Ultrasound in the acute setting 



LUNG ULTRASOUND; THE STETHOSCOPE OF TODAY 

International evidence-based recommendations for point-of-care 
lung ultrasound  
Giovanni Volpicelli,Mahmoud Elbarbary Michael Blaivas Daniel A. Lichtenstein 
Gebhard Mathis                                                          Intensive Care Med 2012;38(4):577   



Butts C, EMN 2014 



Patient with undifferentiating 
 dyspnea  

Evaluate ABC s 
Perform focused History  

And Physical exam 

Begin U/S evaluation 
- focused cardia c evaluation 

- IVC assesement of fluid status 
- pleural effusion evaluation 

-evaluation of pleura for PTX, intertitial syndr etc 

Narrow Dx based on clinical and U/S 
Is the Dx adequately narrow to start agressive Rx ? 

The rapid assessment of dyspnea with ultrasound: 
the RADIUS protocol 

YES 
Initiate appropriate Rx 

NO 
Consultation/additional testing 
Initiate Rx only when no harm  

 

Manson W et al Ultrasound Clinics 2011;6(2):261 



The LCI is extremely accurate in differentiating acute dyspnea due to AHF from 
that caused by primary pulmonary disease in the emergency setting 

                                          
 
                             
                             results:- 53 pts due to AHF 
                                   - 18 pts due to pulmonary despite HF 
                                   - 19 pts due to pulmonary cause 

Se: 94%, Sp: 92%, NPV: 92%, PPV:94%, Ac 93% 

1.7-3.5 MHz 

90 pts in ED acute dyspnea 



88 pts 80 pts 

Concordance  
rate 0,22 

Concordance 
 rate 0,94 

Adding POC-US to 
routine exams:  
- improves 
diagnostic 
accuracy and  
- reduces errors in 
ED 
 
No benefit in 
outcomes 

Wrong 5% Wrong 50% 



Aντιμετώπιση οξείας δύσπνοιας 



Μικρή πρόοδος στην ανακούφιση των ασθενών με δύσπνοια 

Δεν υπάρχει θεραπεία εγκεκριμένη από το FDA για τη δύσπνοια  per se 

Aντιμετώπιση υποκείμενης πάθησης (άσθμα, ΧΑΠ, καρδ ανεπάρκεια κα) 

 

● Χορήγηση Ο2 

● Χορήγηση  heliox 

● Φαρμακευτική αντιμετώπιση  (οπιούχα) 

● Αναπνευστική αποκατάσταση 

● Μη φαρμακευτική αντιμετώπιση 

● Εναλλακτικές προσεγγίσεις 

 

Aντιμετώπιση οξείας δύσπνοιας 

ΑΤS statement, Αm J Resp Crit Care Med 2012;185(4):435-452 



 

Χορήγηση Ο2 

Ανακούφιση της δύσπνοιας: 

   -  Δ διέγερση των χημειουποδοχέων         ERJ 2001;18:77-84 

   -  Δ στους υποδοχείς που έχουν σχέση με τη ροή αέρα μέσω 
του ανωτ. Αεραγωγού                                Lancet 2010;736:784-793 

 

Mπορεί να είναι χρήσιμη σε ασθενείς με προχωρημένη καρδιο-
αναπνευστική νόσο (υποξυγοναιμία σε ηρεμία ή μικρή 
δραστηριότητα) 

      Thorax 2011;66:32-37,, Ann Intern Med 2008;148:141-146 , J Card Fail 2010;16:475-539        



Χορήγηση  heliox 

Πενιχρή τεκμηρίωση 

 ↓πνευμονική υπερδιάταση, ↓WOB,  

 ↑ικανότητα για άσκηση,  

↓δύσπνοια στη ΧΑΠ 

 

                                                                        ΑJRCCM 2006;174:763-771,    JAP 2004;97:1637-1642 



Οπιούχα 

Έχουν  μελετηθεί εκτενώς 

Βραχυχρόνια  ↓Δύσπνοια σε ΧΑΠ, Ca πνεύμονα, διάμεσα 
νοσήματα, ΧΚΑ 

Σοβαρές ΑΕ  (δυσκοιλιότητα , καταστολή αν. Κεντρου) 

 opioids  neb   ≠  opioids IV or PO  στις ΑΕ    Cochrane Database 2001 

 

  

Nebulized furosemide 

↓Δύσπνοια 
(μεσωπνευμονογαστρικού ν.) σε 
φυσ. άτομα, σε άσθμα , ΧΑΠ, Ca 
πνεύμονα 

Ανεπαρκής τεκμηρίωση για χρήση 
ρουτίνας    

2008 

Άλλα φάρμακα: 
- αγχολυτικά, 
-  αντικαταθλιπτικά,  
- φαινοθειαζίνες, 
 - ινδομεθακίνη 
- ΝaHCO3 

Μη 
αποτελεσματικά 



Αναπνευστική αποκατάσταση 

ΧΑΠ:↓ δύσπνοια προσπάθειας 
και ↑ανοχή στην κόπωση 

Συσκευές ενδυνάμωσης εισπν. 
μυών 

Μη φαρμακευτικές 
προσεγγίσεις 

- δονήσεις θωρακικού τοιχώματος 

- δροσερός αέρας στο πρόσωπο  

- Νοninvasive Mechanical Ventilation 
(NIV) 

 

 

Eναλλακτικές προσεγγίσεις 
 
- βελονισμός 
- yoga 
 
Ανεπαρκής  στήριξη 
 
 



Dreher M. et al. Eur Respir J 2007; 29:930-936 

PaCO2 
[mmHg] 

50 

53 

50 

51 

Borg 
Dyspnea 

Scale 
P<0.001 

Walking 
distance 

[m] 
P<0.05 

6 

4 

209 

252 

P<0.001 

n.s. 



- Multicenter international study,  200 pts life exp. < 6 mo  
- 1o end-point: effectiveness of NIV vs O2 in relieving dyspnea and reducing morphine 



Συμπεράσματα Ι 

√ Η δύσπνοια αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό σύμπτωμα. Για την 

κατανόησή της απαιτείται πολυδιάστατη προσέγγιση 

 

√   Mεγάλη πρόοδος στην κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών 
της δύσπνοιας, αλλά περιορισμένη πρόοδος στη θεραπεία της 

√  Aποτελεί  σοβαρή αιτία νοσηρότητας, η οποία εκτιμάται ότι θα 

επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια (↑ των χρόνιων νοσημάτων) 

 



Συμπεράσματα ΙΙ 

√   τα νατριουρητικά πεπτιδια και  η ολοκληρωμένη και στοχευμένη 

υπερηχοτομογραφία (πνευμόνων, καρδίας, IVC) κατέχουν εξέχουσα 

θεση στους διαγνωστικούς αλγόριθμους 

√ Oι ασθενείς με δύσπνοια δεν περιμένουν θαύματα από τους γιατρούς, 

αλλά ειλικρινή υποστήριξη, συμπαράσταση, ενσυναίσθηση, 

ενημέρωση. 

√ Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα τα προηγούμενα αποτελούν είδος 

θεραπευτικής παρέμβασης στους ασθενείς που υποφέρουν.  



“...μη σπαταλάς την πνοή που σου χάρισε 
αυτή η ανάσα” 
 
Γ. Σεφέρης     Θερινό Ηλιοστάσι 

 
 “H γέννηση της Αφροδίτης (λεπτομέρεια), 1482-5, S. Boticelli, Galleria Uffizi, Florence  


