
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος της κοινότητας

αποτελούν μία ετερογενή ομάδα νοσημάτων. Η αποτελεσματική

αντιμετώπισή τους απαιτεί σωστή διάγνωση και αξιολόγηση των

παραγόντων κινδύνου βαρύτητας που οδηγούν σε πτωχή πρόγνωση και

θάνατο (1).

 Ο Κέλσιος (2) αναφέρει ότι οι αρχαίοι Έλληνες περιέγραφαν την

«περιπνευμονία» ως μία οξεία και σοβαρή νόσο με χαρακτηριστικά

συμπτώματα – πυρετό οξείας έναρξης, βήχα και δύσπνοια. Ο ορισμός

αυτός παρέμεινε η βάση για τη διάγνωση και την κατανόηση της νόσου

για τουλάχιστον 18 αιώνες όπως αποδεικνύεται από την περιγραφή του

Willis το 1684 «η περιπνευμονία παρουσιάζεται με πυρετό οξείας

έναρξης, βήχα και δυσκολία στην αναπνοή» (3). Στις αρχές του 19ου

αιώνα ο Laennec (4) περιέγραψε τους τρίζοντες ήχους ως

παθογνωμονικό αντικειμενικό εύρημα της περιπνευμονίας. Με την

ανάπτυξη της ιατροδικαστικής αναγνωρίσθηκαν δύο διαφορετικά είδη

φλεγμονής στον πνεύμονα, τα οποία ο Rokitansky (5), το 1842,

χαρακτήρισε ως λοβώδη πνευμονία και ως βρογχοπνευμονία. Οι ορισμοί

αυτοί χρησιμοποιούνται ακόμη. Όταν ανακαλύφθηκε η ακτινογραφία

θώρακος από τον Roentgen, το 1895, τα παθολογοανατομικά ευρήματα

έγιναν ορατά ως διάφορες μορφές πνευμονικών διηθήσεων στην απλή

ακτινογραφία θώρακος. Η άτυπη πνευμονία περιγράφηκε το 1937- 1938

(6, 7) ως μία νόσος με ήπια αρχικά συμπτώματα από το αναπνευστικό

σύστημα που εξελισσόταν σε βαριά, διάχυτη πνευμονία. Ο Osler (8), στις

αρχές του 20ου αιώνα περιέγραψε 15 διαφορετικές κλινικές εικόνες

λοβώδους πνευμονίας. Έως το 1950 όλες οι παρατηρήσεις αφορούσαν

πνευμονία της κοινότητας και νοσηλεία στο σπίτι. Στη συνέχεια οι

ασθενείς άρχισαν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και να λαμβάνουν

αγωγή με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, οπότε δημιουργήθηκαν δύο νέες
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κλινικές οντότητες, η νοσοκομειακή πνευμονία και η πνευμονία σε

ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. 

 Οι γνώσεις μας σε σχέση με την επιδημιολογία, την παθοφυσιολογία,

την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των λοιμώξεων του

κατώτερου αναπνευστικού συστήματος αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια

(9). Όμως οι πρόσφατες δημοσιεύσεις οδηγιών για την αντιμετώπιση των

λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (10, 11, 12, 13,

14) σύμφωνα με τη βαρύτητα, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Ο ιατρός

συνήθως συνεχίζει να εμπιστεύεται την υποκειμενική του εκτίμηση για

τη νοσηλεία του ασθενή στο νοσοκομείο ή τη χορήγηση θεραπευτικής

αγωγής στο σπίτι (1). Η κύρια αιτία είναι ότι οι υπάρχουσες οδηγίες

αφορούν συγκεκριμένες λοιμώξεις (π.χ. πνευμονία της κοινότητας), ενώ

στην καθημερινή κλινική πράξη η διαφορική διάγνωση είναι δύσκολη

(1). Επίσης, η συχνή ανανέωση  των οδηγιών αυτών είναι απαραίτητη

εξαιτίας των αλλαγών των υπεύθυνων παθογόνων μικροοργανισμών

λόγω της αυξανόμενης αντίστασης στα αντιβιοτικά (1).

 Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί το

αγγειομετατρεπτικό ένζυμο στον ορό των ασθενών με πνευμονία, ως

διαγνωστικός ή/και προγνωστικός δείκτης της νόσου και γενικά να

μελετηθούν οι διάφοροι προγνωστικοί παράγοντες στις λοιμώξεις του

κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ

  Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος της

κοινότητας περιλαμβάνουν 1) την οξεία βρογχίτιδα, που ορίζεται ως μία

οξεία ιογενής ή βακτηριακή λοίμωξη των βρόγχων , χωρίς συνοδό χρονία

αποφρακτική πνευμονοπάθεια 2) την πνευμονία, που ορίζεται ως μία

λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος η οποία προκαλεί συσσώρευση

φλεγμονωδών κυττάρων και εκκρίσεων εντός των κυψελίδων και κατά

συνέπεια απόφραξη του χώρου που φυσιολογικά καταλαμβάνεται από

αέρα και συμπεριλαμβάνει την αποφρακτική πνευμονία – μία πνευμονία

που συνδυάζεται με απόφραξη βρόγχου εξαιτίας ξένου σώματος ή

ενδοβρογχικού όγκου – και την πνευμονία από εισρόφηση – μία

πνευμονία που οφείλεται σε εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου. Κάθε

πνευμονία της οποίας ο υπεύθυνος παθογόνος μικροοργανισμός

αποκτάται εκτός του νοσοκομείου θεωρείται πνευμονία της κοινότητας.

3) την επιλοίμωξη χρονίας βρογχίτιδας, που ορίζεται ως μία οξεία

ιογενής ή βακτηριακή λοίμωξη των βρόγχων, με  συνοδό χρονία

αποφρακτική πνευμονοπάθεια και 4) τη γρίππη, που ορίζεται ως οξεία

λοίμωξη από τον ιό της ινφλουέντσας (15).

 Μόνο τα κλινικά σημεία δεν επιτρέπουν μία ακριβή διάκριση μεταξύ

των διαφόρων λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.
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ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ 

 Οι πνευμονίες παραδοσιακά διαχωρίζονται σε τυπικές και άτυπες και

ανάλογα οι ασθενείς λαμβάνουν διαφορετική αντιβιοτική αγωγή. 

 Η τυπική πνευμονία χαρακτηρίζεται από οξεία έναρξη, υψηλό πυρετό,

φρίκια, παραγωγικό βήχα, θωρακικά άλγη, εντοπισμένα ακροαστικά

ευρήματα, λοβώδη ή τμηματική κατανομή των διηθήσεων στην απλή

ακτινογραφία θώρακος, λευκοκυττάρωση και θετική για βακτήρια Gram

χρώση στα πτύελα, συνήθως ενός τύπου. Η τυπική πνευμονία συνήθως

οφείλεται σε εξωκυττάρια βακτήρια όπως ο πνευμονιόκοκκος, ο

στρεπτόκοκκος και ο αιμόφιλος.
 Η άτυπη πνευμονία χαρακτηρίζεται από προοδευτική έναρξη, πυρετό

χωρίς φρίκια, μη παραγωγικό βήχα, κεφαλαλγία, μυαλγίες, διάχυτα

ακροαστικά ευρήματα, διάχυτη κατανομή των διηθήσεων στην απλή

ακτινογραφία θώρακος, ήπια λευκοκυττάρωση, αρνητική για βακτήρια

Gram χρώση στα πτύελα και πιθανά λοίμωξη του ανώτερου

αναπνευστικού συστήματος. Η άτυπη πνευμονία συνήθως οφείλεται σε

ενδοκυττάρια βακτήρια και ιούς.

 Δυστυχώς τα συμπτώματα και τα αντικειμενικά ευρήματα δεν είναι

πάντα παθογνωμονικά της τυπικής ή της άτυπης πνευμονίας και ο

διαχωρισμός αυτός τείνει να εγκαταλειφθεί. 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

 Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος συμβαίνουν σε

κάθε ηλικία και είναι υπεύθυνες για σημαντική νοσηρότητα και

θνητότητα στην κοινότητα (1).

 Υπάρχουν λίγα λεπτομερή δεδομένα για τη νοσηρότητα και τη

θνητότητα που προκαλούν οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος
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επειδή οι περισσότερες δε φτάνουν στο νοσοκομείο και θεραπεύονται

από τον οικογενειακό ιατρό ή δεν αντιμετωπίζονται καν ιατρικά.

 Από όλες τις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, περίπου το 1/3

αφορά το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα ενώ τα 2/3 αφορούν το

ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Σύμφωνα με μελέτες (16, 17, 18), η

συχνότητα στους ενήλικες κυμαίνεται από 51/1000 άτομα έως 84/1000

για τις λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος και από

4,7/1000 έως 11,6/1000 για την πνευμονία. Η συχνότητα αυτή

αντιστοιχεί σε 1-3 εκατομμύρια περιπτώσεων πνευμονίας και σε 12-20

εκατομμύρια περιπτώσεων λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού

συστήματος ανά έτος. Στη Μεγάλη Βρετανία οι λοιμώξεις του

αναπνευστικού συστήματος αποτελούν τη συχνότερη αιτία αναζήτησης

ιατρικής βοήθειας – 6%- (19) και εισαγωγής στο νοσοκομείο –4,4%-

(20).
Η συχνότητα εισαγωγής στο νοσοκομείο ποικίλλει ανάλογα με την

κλινική διάγνωση και τη χώρα και κυμαίνεται από 22-51% των ασθενών

με πνευμονία (17, 21) έως 1-5%  των ασθενών με άλλες λοιμώξεις του

κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (16, 22).
 Στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι αναπνευστικές λοιμώξεις παραμένουν η

πρώτη αιτία θανάτου, ιδίως στα παιδιά. Στις ανεπτυγμένες χώρες, αν και

η θνητότητα έχει μειωθεί θεαματικά, παραμένουν μία από τις κύριες

αιτίες θανάτου (Πίνακας 1). Στη Γαλλία, την Ισπανία και τη  Μεγάλη

Βρετανία η θνητότητα κυμάνθηκε από 25-80/100.000 άτομα, μεταξύ των

ετών 1985 και 1990 (Πίνακας 2). Σύμφωνα με στοιχεία της Βρετανικής

Πνευμονολογικής Εταιρίας (British Thoracic Society) η  θνητότητα από

πνευμονία είναι 7% των νοσηλευόμενων ασθενών και ανέρχεται σε 29%

σε βαριά πνευμονία.
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Πίνακας 1 Η θνητότητα από πνευμονία σε διάφορες χώρες (1).

Χώρα Θάνατοι /

100000 άτομα σε

όλες τις ηλικίες

Θάνατοι / 100000

άτομα σε βρέφη 

(0-1 έτους)

Θάνατοι / 100000

άτομα σε υπερήλικες

(>75 ετών)
Ιταλία, 1988 13,7 12,2 187,4
Μεγάλη Βρετανία,

1988
55,4 24,1 702

Γαλλία, 1987 20,1 5,4 255
Δυτ. Γερμανία, 1988 23,3 13,4 275,5
Σουηδία, 1987 52,8 9,5 587
Φιλανδία, 1987 38,6 16,2 617,3
Ουγγαρία, 1988 7,1 51,9 64,3
Τσεχοσλοβακία, 1987 31,6 75,7 410,3
Βουλγαρία, 1987 45,4 329,7 438
Ισπανία, 1985 20,8 26,8 307,5
Πορτογαλία, 1988 21,8 53,8 335
ΗΠΑ, 1987 28,2 17,4 432,5
Καναδάς, 1988 22,7 6,8 438,1
Μεξικό, 1986 25,3 337,1 514,8
Ιαπωνία, 1988 46,9 13 866
Αυστραλία, 1987 9,6 10 167,7
 Πηγή Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Πίνακας 2 Θνητότητα από λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού 

                  συστήματος σε Γαλλία, Ισπανία και Μεγάλη                           

                  Βρετανία τα έτη 1985 και 1990 (1).

Είδος λοίμωξης /Κωδικός
νόσου σύμφωνα με τη
διεθνής ταξινόμηση 

1985/1990

Γαλλία

1985/1990

Ισπανία

1985/1990

Μεγάλη
Βρετανία

1) Οξεία βρογχίτιδα (466) 1.8/1.7 1.5/1.21.8/1.2
2) Βρογχίτιδα (490,491) 10.4/10 9.5/6.524.310

.3
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3) Ιογενής πνευμονία (480) 0.3/0.3 0.1/0.10.6/0.3
4) Πνευμονία (Γρίπη) (487) 0.4/0.7 0.6/1.31.3/4.3
5) Πνευμονοκοκκική
πνευμονία (481)

0.7/0.7 1/1.3 5/4.3

6) Άλλες πνευμονίες
(482,483,485,486)

18.8/21.3 19.8/17.4 50.4/48.2

Σύνολο 32.8/44.7

32.4/27.283.3
/65.9

Πηγή Βρετανική Πνευμονολογική Εταιρία

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 Οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει αφορούν ασθενείς

νοσηλευόμενους για πνευμονία. Η πιο συχνή αιτία είναι τα εξωκυττάρια

βακτήρια, κυρίως ο πνευμονιόκοκκος, ο αιμόφιλος, ο σταφυλόκοκκος

και σπανιότερα άλλοι Gram-αρνητικοί εντερικοί βάκιλοι (1). Από τους

υπόλοιπους μικροοργανισμούς, συχνότερα απομονώνεται Μυκόπλασμα

της πνευμονίας, Λεγεονέλλα και Χλαμύδια, ενώ σε 5-20% των

περιπτώσεων ευθύνονται ιοί (1). 

 Δεν υπάρχουν πρόσφατες, λεπτομερείς μελέτες της μικροβιολογίας των

οξέων εξάρσεων της χρονίας βρογχίτιδας (1).
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 Σε όλες τις μελέτες υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων στις

οποίες δεν ταυτοποιείται υπεύθυνος παθογόνος μικροοργανισμός, είτε

γιατί δε χρησιμοποιείται η κατάλληλη μικροβιολογική μέθοδος – που

συνήθως αποτελεί κανόνα για τους εξωτερικούς ασθενείς – είτε γιατί ο

οργανισμός χάνεται (1). Ένα ποσοστό 30-60% των πνευμονιών σε

νοσηλευόμενους ασθενείς παραμένει αδιευκρίνιστο ως προς τον

υπεύθυνο παθογόνο μικροοργανισμό (23). Η προηγούμενη λήψη

αντιβιοτικών είναι ο κύριος υπεύθυνος παράγοντας για τα ευρήματα αυτά

στις διάφορες μελέτες (23). Όταν τα αποτελέσματα των μελετών αυτών

διορθωθούν ως προς την προηγούμενη λήψη αντιβιοτικών, η αιτιολογία

προσδιορίζεται σε πολύ υψηλότερο ποσοστό (23). 

Τέλος, πολλαπλοί μικροοργανισμοί ανευρίσκονται σε άνω του 10% των

περιπτώσεων (9). 

Στην εικόνα 1 απεικονίζονται διάφοροι παθογόνοι μικροοργανισμοί που

προκαλούν λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού.

Εικόνα 1 Παθογόνοι μικροοργανισμοί που προκαλούν λοιμώξεις του

κατώτερου αναπνευστικού.
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Α) Σταφυλόκοκκος aureus

Β) Μυκόπλασμα πνευμονίας
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Γ) Rhinovirus 

Δ) Influenza virus
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E) E. coli

ΣΤ) Enterococcus
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ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

 Η ακεραιότητα των επιθηλίων αποτελεί μία από τις ικανές και αναγκαίες

προϋποθέσεις για την ικανοποιητική άμυνα. Στο αναπνευστικό σύστημα

η ακεραιότητα του επιθηλίου, είτε στο επίπεδο των βρόγχων είτε στο

επίπεδο των κυψελίδων, δρα ως μηχανικός προστατευτικός φραγμός που

δεν επιτρέπει την εύκολη διείσδυση βλαπτικών παραγόντων (π.χ.

μικροβίων) αλλά δρα και λειτουργικά με την έκκριση διαφόρων

προστατευτικών ενζύμων, ανοσολογικών κυττάρων και ανοσοσφαιρινών

(24). 

 Τα βασικά συστατικά του ανοσοποιητικού συστήματος είναι τα Τ-

λεμφοκύτταρα (κυτταρική ανοσία), τα Β- λεμφοκύτταρα (χυμική ανοσία)

και τα μακροφάγα. 

 Τα μακροφάγα προέρχονται από τα προμυελοκύτταρα του μυελού των

οστών, ωριμάζουν σε μονοκύτταρα του αίματος και αποικίζουν τους

περιφερικούς ιστούς. Εκεί ωριμάζουν σε μακροφάγα, οπότε γίνονται

ικανά να συμμετέχουν σε διάφορες αμυντικές λειτουργίες είτε

εκκρίνοντας διάφορες ουσίες είτε φαγοκυτταρώνοντας. Παράλληλα

παρουσιάζουν το αντιγόνο στα υπόλοιπα κύτταρα της ανοσίας με την

ενεργοποίηση των βοηθητικών λεμφοκυττάρων δίδοντας έτσι γένεση

στην πλήρη ανοσολογική απάντηση, κυτταρική ή χυμική (24).

 Τα Τ- λεμφοκύτταρα προέρχονται από πρόδρομα κύτταρα του

αιμοποιητικού ιστού που μεταναστεύουν στο θύμο για να

διαφοροποιηθούν και να ωριμάσουν. Τα ώριμα Τ- λεμφοκύτταρα, σε

ηρεμία, είναι μικρά και κυκλοφορούν συνεχώς από το αίμα στα κεντρικά

λεμφαγγεία μέσω των λεμφικών οργάνων (σπλήνας, λεμφαδένες κλπ).

Το κάθε λεμφοκύτταρο είναι εξειδικευμένο, δηλαδή απαντά σε ένα

αντιγόνο ή σε μία ομάδα δομικά συγγενών αντιγόνων, εξαιτίας γενετικά
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καθορισμένων, ειδικών υποδοχέων που φέρει στην επιφάνειά του (24).

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι διάφορες υποκατηγορίες των Τα-

λεμφοκυττάρων και οι λειτουργίες τους.

 Τα Β- λεμφοκύτταρα ανιχνεύονται κυρίως στα βλαστικά κέντρα των

λεμφικών θυλακίων. Στους κυψελιδικούς χώρους υπάρχουν ελάχιστα Β-

λεμφοκύτταρα (5%) που είτε εκφράζουν επιφανειοδραστικές

ανοσοσφαιρίνες είτε εκκρίνουν ανοσοσφαιρίνες IgA και IgG στο

πνευμονικό περιβάλλον. Οι IgA συμβάλλουν στην απομάκρυνση των

μικροοργανισμών από τις ανώτερες αναπνευστικές οδούς. Οι IgG έχουν

οψωνική δράση και διευκολύνουν τη φαγοκυττάρωση των

μικροοργανισμών (24).

Πίνακας 3 Υποκατηγορίες Τ- λεμφοκυττάρων, κύτταρα στόχοι και    

                   δράσεις.
Υποκατηγορία Τ-

λεμφοκυττάρων

Σύμβολο Αντιγόνο

επιφανείας

Κύτταρα στόχοι Δράσh

Κυτταροτοξικά Tc CD8 Νεοπλασματικά, κύττα-

ρα μολυσμένα με ιούς

Θανάτωση ξέ-

νων κυττάρων 
Βοηθητικά Th CD4 Β κύτταρα, Κυτταρο-

τοξικά Τ- λεμφοκύτταρα

Έκκριση

ιντερλευκίνης
Επαγωγικά Th CD4 Β κύτταρα, πρόδρομα

κυτταροτοξικά Τ- λεμφο-

κύτταρα, μακροφάγα

Έκκριση

ιντερλευκίνης

Κατασταλτικά Ts CD8 Β κύτταρα, kυτταρο-

τοξικά και βοηθητικά Τ-

λεμφοκύτταρα

Καταστολή

ανάπτυξης

κυττάρων
Υπερευαισθησίας

βραδέως τύπου

Tdth CD4 Kυτταροτοξικά Τ- λεμ-

φοκύτταρα, μακροφάγα,

κύτταρα Langerhans

Έκκριση

λεμφοκινών

Μνήμης Tm CD8

CD4

Β κύτταρα, Τ κύτταρα Αναμνηστική

απάντηση

  

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
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Ακτινογραφία θώρακος 
 Η ακτινογραφία θώρακος αποτελεί την πιο συχνή παρακλινική εξέταση

για την αξιολόγηση των αναπνευστικών λοιμώξεων και χρησιμοποιείται

στο 22% των περιπτώσεων (25). Η συχνότητα διακυμαίνεται από 9%,

όταν υπάρχει κλινική υποψία γρίπης, έως 53%, όταν υπάρχει κλινική

υποψία πνευμονίας (25). Σε οξεία βρογχίτιδα ακτινογραφία θώρακος

πραγματοποιείται σε 4,8-15% των περιπτώσεων (26).

 Σε έναν ασθενή με λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος

η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να απεικονίζει χαρακτηριστικά της

οξείας λοίμωξης (π.χ. διηθήσεις του πνευμονικού παρεγχύματος), συνοδά

νοσήματα (π.χ. καρκίνο πνεύμονα) ή επιπλοκές (π.χ. πλευριτική

συλλογή) (1). Η συχνότητα των διηθήσεων στην ακτινογραφία θώρακος

σε ενήλικες με αναπνευστικές λοιμώξεις ποικίλλει από 2-57%. Τα

ευρήματα απαντώνται πιο συχνά σε ασθενείς με κλινική υποψία

πνευμονίας (78%) και σπανιότερα σε ασθενείς με εξάρσεις χρονίας

βρογχίτιδας (76%), με ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις (57%) ή με

οξεία βρογχίτιδα (41%) (25). 

 Οι διηθήσεις στην ακτινογραφία θώρακος συνδυάζονται με θνητότητα

σε 1,8-12% των ασθενών (27). Υπάρχουν όμως και δεδομένα σύμφωνα

με τα οποία, η θνητότητα είναι ίδια (3%) σε ασθενείς με ή χωρίς

διηθήσεις στην ακτινογραφία θώρακος (28), αλλά οι πρώτοι έχουν

περισσότερες πιθανότητες να εισαχθούν στο νοσοκομείο. Τελικά δεν

είναι σαφώς καθορισμένο τι προσθέτει στην κλινική αξιολόγηση του

ασθενή η ακτινογραφία θώρακος. Καρκίνος του πνεύμονα ανευρίσκεται

σε 4-9% των ασθενών με οξεία αναπνευστική λοίμωξη (16) και αυτό

αποτελεί μία επιπλέον ένδειξη για την πραγματοποίηση της εξέτασης.
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Στην εικόνα 2 απεικονίζονται ακτινογραφίες θώρακος σε ασθενείς με

λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Εικόνα 2 Ακτινογραφίες θώρακος σε ασθενείς με λοιμώξεις του

κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Α) Πνευμονία δεξιού κάτω πνευμονικού πεδίου πριν (άνω) και μετά τη
θεραπεία (κάτω).
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Β) Πλευριτική συλλογή δεξιά και παρεγχυματικές διηθήσεις αριστερού
κάτω πνευμονικού πεδίου πριν (αριστερά) και μετά (δεξιά) τη θεραπεία.

Γ) Μικροοζώδεις σκιάσεις αριστερού μέσου και κάτω πνευμονικού
πεδίου.
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Δ) Πνευμονία δεξιού κάτω πνευμονικού πεδίου με σπήλαια.

Ε) Διάχυτες παρεγχυματικές διηθήσεις δεξιού πνεύμονα και ινωτικές
αλλοιώσεις.
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Μικροβιολογικές εξετάσεις
 Για να είναι οποιαδήποτε μικροβιολογική εξέταση υποβοηθητική στην

κλινική αξιολόγηση του ασθενή θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη,

όταν δηλαδή λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη θεραπευτική

αντιμετώπιση. 

 Τα πτύελα είναι το πιο εύκολα λαμβανόμενο δείγμα για  μικροβιολογική

εξέταση. Η αξιολόγηση όμως των αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνεται

λαμβάνοντας υπ όψιν τα δυνητικά σφάλματα που προκύπτουν από την

ποιότητα του δείγματος, την καθυστέρηση στη μεταφορά του και την

προηγούμενη λήψη αντιβιοτικών. Σύμφωνα με μία μελέτη, εξέταση

πτυέλων πραγματοποιήθηκε σε 7% των ασθενών και επηρέασε τη

θεραπεία σε λιγότερο από 3% των περιπτώσεων (25). Σε μία άλλη

μελέτη, η πιο συχνή αιτία εξέτασης πτυέλων ήταν η αποτυχία της

αρχικής θεραπείας – 52% των περιπτώσεων (29). Η Gram χρώση είναι

θετική σε 1% των περιπτώσεων ενώ η καλλιέργεια σε 26% των

περιπτώσεων (16).
 Η καλλιέργεια βρογχοσκοπικού υλικού που λαμβάνεται με ειδική

προστατευμένη ψήκτρα, από καθετήρα διπλού αυλού, έχει ευαισθησία

96% (30). Ο όγκος των εκκρίσεων που λαμβάνεται με τη μέθοδο αυτή

από το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα είναι περίπου 0,001 ml (0,01-

0,001 ml). Εξαιτίας της διάλυσης του υλικού στο θρεπτικό μέσο, η

αποικία που σχηματίζεται αντιπροσωπεύει τα αποτέλεσμα διάλυσης επί

100 έως 1000 φορές. Αν και η αξία της μεθόδου είναι μεγάλη (30), δεν

υπάρχουν ακριβή δεδομένα για το πότε ένα θετικό αποτέλεσμα αφορά

αποικισμό ή λοίμωξη.
 Η λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος είναι η εξέταση εκλογής σε

λοιμώξεις από ευκαιριακά παθογόνα (π.χ. κυτταρομεγαλοϊός,

πνευμονοκύστη carinii) που προσβάλλουν το κατώτερο αναπνευστικό

σύστημα με μεγάλη συμμετοχή των κυψελίδων (31). Η τεχνική αυτή
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συλλέγει το μεγαλύτερο όγκο κυψελίδων, σε σχέση με τις υπόλοιπες

τεχνικές, περίπου 10.000.000 κυψελίδες. Το δείγμα που λαμβάνεται

μπορεί να επιμολυνθεί από βακτήρια του ανώτερου αναπνευστικού

συστήματος στο ένα τρίτο των περιπτώσεων (31). Τα τελευταία χρόνια

έχει αναπτυχθεί μία νέα τεχνική λήψης προστατευμένου

βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος με καλύτερα αποτελέσματα.  

 Τα αποτελέσματα των ορολογικών ή ιολογικών εξετάσεων συνήθως

απαιτούν πολλαπλά, διαδοχικά δείγματα για να είναι αξιολογήσιμα. Έτσι

αν και είναι επιδημιολογικά χρήσιμα δεν επηρεάζουν συνήθως τη

θεραπεία και την κλινική αξιολόγηση του ασθενή. 

 Η ανίχνευση του αντιγόνου της κάψας του πνευμονιόκοκκου είναι μία

ταχεία μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί στα πτύελα, στο πλευριτικό

υγρό, στον ορρό του αίματος και στα ούρα. Το κόστος της δεν επιτρέπει

την ευρεία εφαρμογή στην κοινότητα. 

Λευκοκύτταρα
 Τα λευκοκύτταρα είναι εντός των φυσιολογικών ορίων σε 55-72% των

περιπτώσεων των αναπνευστικών λοιμώξεων (28, 32) αλλά ακόμη και

όταν είναι αυξημένα δεν επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ βακτηριακών

και άλλων λοιμώξεων ή μεταξύ των διαφόρων βακτηριακών λοιμώξεων.

C-αντιδρώσα πρωτεΐνη
 Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη βοηθά στη διαφορική διάγνωση της

πνευμονίας από την έξαρση της χρονίας βρογχίτιδας (33) αλλά δε βοηθά

στο διαχωρισμό των διαφόρων πνευμονιών (28).
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Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής
 Μία πτώση του βίαιου εκπνεόμενου όγκου στο 1ο δευτερόλεπτο (FEV1)

παρατηρείται στις αναπνευστικές λοιμώξεις ακόμη και επί απουσίας

γνωστής απόφραξης των αεραγωγών (34). Αντιστρεψιμότητα >15% του

FEV1 παρατηρείται σε 23% των ασθενών – από 43% σε πνευμονία και

βρογχίτιδα έως 18% σε λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού

συστήματος -, μεταξύ της αρχικής και διαδοχικών μετρήσεων. 

 Η νοσηλεία στο νοσοκομείο συσχετίστηκε με το FEV1 σε μία πρόσφατη

μελέτη (35). Ο κίνδυνος θανάτου από πνευμονία ήταν αυξημένος κατά

5,7 σε γυναίκες και κατά 2,3 σε άνδρες όταν ο FEV1 ήταν <60% (35). Σε

ασθενείς με χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια, FEV1<1lt/min

συσχετίζεται με βαρύτατο παροξυσμό (36), δεν είναι όμως πάντα εύκολο

να πραγματοποιηθεί σπιρομέτρηση κατά τη διάρκεια της κρίσης (37).

Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, υπάρχει επίσης η πιθανότητα

διάγνωσης άσθματος σε ασθενείς που πρωτοεμφανίζονται με οξεία

βρογχίτιδα (1). 

 Υπάρχει επομένως ένας ρόλος για το λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής

στις αναπνευστικές λοιμώξεις, αλλά δεν είναι σαφώς καθορισμένος. Δεν

υπάρχουν ακριβή δεδομένα ακόμη για το ποια τιμή είναι η πιο

κατάλληλη για να αξιολογηθεί – FEV1, FVC, PERF – ή αν η απάντηση

στους β - αγωνιστές συσχετίζεται καλύτερα με τη διάγνωση του

άσθματος, όταν συνυπάρχει λοίμωξη ή αν ο έλεγχος πρέπει να γίνεται

αρχικά κατά την εισαγωγή, μετά την αποτυχία της αρχικής αγωγής ή

μόνο σε ύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων (ατοπία, συριγμός).   
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Λοιμογόνοι παράγοντες και αμυντικοί μηχανισμοί
 Το αναπνευστικό σύστημα διαθέτει αμυντικούς μηχανισμούς που του

επιτρέπουν να παραμένει στείρο. Λοίμωξη συμβαίνει όταν το αμυντικό

σύστημα υπερνικάται είτε από τη μολυσματικότητα του λοιμογόνου

παράγοντα, είτε από τον όγκο των μικροβίων που ενοφθαλμίζεται, είτε

από ενδογενείς παράγοντες του ξενιστή. 

Ηλικία
 Η ηλικία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αναπνευστικές λοιμώξεις.

Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά θανάτου, η γρίπη και η πνευμονία

αποτελούσαν το 1977 την 4η αιτία θανάτου σε ασθενείς άνω των 65 ετών

στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής  και την 1η αιτία μεταξύ των

λοιμωδών νοσημάτων (38). 

 Η αξιολόγηση της ηλικίας ως ανεξάρτητου παράγοντα κινδύνου είναι

δύσκολη, επειδή η πιθανότητα να συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες

κινδύνου αυξάνεται με την ηλικία. Η συχνότητα νοσηλείας αυξάνεται

σημαντικά με την ηλικία - από 1,6/1000 ενήλικες ηλικίας 55-64 ετών σε

11,6/1000 ενήλικες ηλικίας άνω των 75 ετών (39). Ο σχετικός κίνδυνος

θανάτου υπολογίστηκε ως 2,1 σε μία μελέτη 14.199 ασθενών άνω των 65

ετών (26). Το πιο συχνό βακτήριο είναι ο πνευμονιόκοκκος, η δε

συχνότητά του αυξάνεται γραμμικά με την ηλικία (40). 

Ιδρυματισμός
 Ο κίνδυνος για πνευμονία αυξάνεται σε ιδρυματοποιημένους ασθενείς

με ετήσια συχνότητα από 64 έως 114/1000 (41). Τα πιο συχνά βακτήρια

είναι ο πνευμονιόκοκκος, ο σταφυλόκοκκος, η κλεμπσιέλλα και

εντερικοί βάκιλλοι.

Αλκοολισμός
 Το αλκοόλ μειώνει το αντανακλαστικό του βήχα και της κατάποσης και

τη βλεννοκροσωτή κάθαρση διευκολύνοντας έτσι τον αποικισμό του
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οροφάρυγγα από Gram-αρνητικούς εντερικούς βακίλους. Επίσης,

επηρεάζει τη λειτουργικότητα διαφόρων ανοσολογικών κυττάρων –

λεμφοκυττάρων, ουδετεροφίλων, μονοκυττάρων και κυψελιδικών

μακροφάγων.

 Στην καθημερινή κλινική πράξη η πνευμονία αποτελεί συχνή επιπλοκή

του αλκοολισμού, ιδίως σε ηλικιωμένους ασθενείς, δε συνδυάζεται όμως

με πτωχότερη πρόγνωση (42). 

Διατροφή
 Η κακή θρέψη επηρεάζει το αναπνευστικό σύστημα και τους αμυντικούς

μηχανισμούς του με αποτέλεσμα αυξημένη συχνότητα και βαρύτητα

αναπνευστικών λοιμώξεων αλλά και άτυπη κλινική εικόνα (43). Ο

κίνδυνος θανάτου από αναπνευστική λοίμωξη συσχετίζεται με πτωχή

κατάσταση θρέψης του ασθενή (44). Η πτωχή θρέψη μειώνει τα επίπεδα

της εκκριτικής ανοσοσφαιρίνης Α, επηρεάζει τη λειτουργικότητα των

μακροφάγων και την κυτταρική ανοσία.

Κάπνισμα
 Η χρόνια εισπνοή καπνού επηρεάζει τη βλεννοκροσωτή κάθαρση, τη

χυμική και κυτταρική ανοσία και τα επιθηλιακά κύτταρα. Το κάπνισμα

φαίνεται ότι προδιαθέτει σε αναπνευστικές λοιμώξεις από

συγκεκριμένους μικροοργανισμούς, δεν αποτελεί όμως παράγοντα

κινδύνου για αυξημένη θνητότητα. Συχνά οι ασθενείς που καπνίζουν

πάσχουν από χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια και είναι δύσκολο να

καθοριστεί η ακριβής συμμετοχή των δύο αυτών παραγόντων.

Συνοδά νοσήματα
 Η χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα

νευρολογικά νοσήματα και ο σακχαρώδης διαβήτης συχνά συνυπάρχουν

σε ασθενείς με αναπνευστικές λοιμώξεις. Σύμφωνα με μία πρόσφατη

μελέτη (45), ο σχετικός κίνδυνος για πνευμονία είναι 2 όταν υπάρχει

καρδιοπάθεια, 3 όταν υπάρχει πνευμονική νόσος και 4 όταν υπάρχει
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άσθμα. Στις περισσότερες όμως μελέτες, ο κίνδυνος θανάτου δεν

αυξάνεται όταν υπάρχουν συνοδά νοσήματα.

 Επίσης, η χρονία λήψη ορισμένων φαρμάκων εκτός των

ανοσοκατασταλτικών μπορεί να συσχετίζεται με τις αναπνευστικές

λοιμώξεις. Η μορφίνη και η ατροπίνη επηρεάζουν τη βλεννοκροσωτή

κάθαρση, τα κατασταλτικά επηρεάζουν το βήχα και τη λειτουργικότητα

της επιγλωττίδας, ενώ τα κορτικοστεροειδή και τα σαλικυλικά

επηρεάζουν τη φαγοκυττάρωση.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες
 Ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να ευνοούν την

ανάπτυξη λοιμώξεων από συγκεκριμένους μικροοργανισμούς. Αυξημένη

συχνότητα πνευμονιόκοκκου έχει περιγραφεί σε στρατιώτες,

ελαιοχρωματιστές και χρυσωρύχους. Νόσος λεγεωνάριων μπορεί να

συμβεί σε άτομα που εκτίθονται σε στάσιμα νερά ή σε κλιματιστικά

μηχανήματα. 

 O κίνδυνος πνευμονίας πολλαπλασιάζεται επί 4, όταν υπάρχει νοσηλεία

στο νοσοκομείο εντός του προηγούμενου έτους (40). Τέλος, ο κίνδυνος

πνευμονίας από πνευμονιόκοκκο ανθεκτικό στην πενικιλλίνη, είναι

αυξημένος μετά από πρόσφατη νοσηλεία στο νοσοκομείο (46). 

 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι παράγοντες κινδύνου που

συσχετίζονται με αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων του κατώτερου

αναπνευστικού συστήματος, αυξημένη βαρύτητα και συγκεκριμένους

μικροοργανισμούς (1). 
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Πίνακας 1 Παράγοντες κινδύνου για αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων

του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, αυξημένη βαρύτητα και

συγκεκριμένους μικροοργανισμούς.

Παράγοντες κινδύνου Παθογόνοι μικροοργανισμοί
Ηλικία > 65 ετών Πνευμονιόκοκκος
Ιδρυματισμός Πνευμονιόκοκκος, Gram-αρνητικοί

εντερικοί βάκιλλοι, σταφυλόκοκκος,

αναερόβια βακτήρια 
Αλκοολισμός Gram-αρνητικοί εντερικοί βάκιλλοι,

Legionella
Συνοδά νοσήματα (Χρονία

αποφρακτική πνευμονοπάθεια,

Καρδιαγγειακά νοσήματα,

Νευρολογικά νοσήματα,

Σακχαρώδης διαβήτης, Χρονία

ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια,

πρόσφατη ιογενής λοίμωξη)

Πνευμονιόκοκκος, Gram-αρνητικοί

εντερικοί βάκιλλοι, σταφυλόκοκκος,

Αιμόφιλος

Προηγούμενη εισαγωγή σε

νοσοκομείο

Πνευμονιόκοκκος, Gram-αρνητικοί

εντερικοί βάκιλλοι
Πρόσφατη θεραπεία με αντιβιοτικά Πνευμονιόκοκκος, ανθεκτικοί

μικροοργανισμοί
Εισρόφηση Gram-αρνητικοί εντερικοί βάκιλλοι,

σταφυλόκοκκος, αναερόβια

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Η αντιμετώπιση των λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού

συστήματος απαιτεί μία προσέγγιση βήμα προς βήμα, που αρχίζει με ένα
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λεπτομερές ιστορικό και μία προσεκτική αντικειμενική εξέταση. Ο

καθορισμός του τύπου της λοίμωξης εκτός νοσοκομείου (πνευμονία,

οξεία βρογχίτιδα, έξαρση χρονίας βρογχίτιδας ή ιογενής λοίμωξη)

συνήθως είναι ανεπιτυχής, επειδή η ευαισθησία και η ειδικότητα των

κλινικών συμπτωμάτων και των αντικειμενικών ευρημάτων είναι

χαμηλές (1). Επομένως, η αρχική κλινική αξιολόγηση στοχεύει στο να

διαχωρίσει τους ασθενείς που μπορούν να αντιμετωπιστούν κατ οίκον

από αυτούς που πρέπει να νοσηλευθούν στο νοσοκομείο. 

 Τα κριτήρια εισαγωγής στο νοσοκομείο παρουσιάζονται στον Πίνακα 2,

ενώ στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα κριτήρια εισαγωγής στη Μονάδα

Εντατικής Θεραπείας (1).  
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Πίνακας 2 Κριτήρια εισαγωγής στο νοσοκομείο, σε ασθενείς με λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Παράγοντες κινδύνου Αποτυχία αντιβιοτικής Σημεία βαρύτητας                                                  Επιπλοκές                   Αδυναμία νοσηλείας

(Πίνακας 1)                   αγωγής                          (θωρακικό άλγος, σύγχυση,                                      (πλευριτική συλλογή,   στο σπίτι

                                                                             καρδιακή συχνότητα > 125 παλμοί / λεπτό,              σπηλαιοποίηση,            (έμετοι, φτώχια,

                                                                             Θ < 35C ή >40C, κυάνωση,                                    μεταστατική λοίμωξη)  διανοητική καθυ-  

                                                                             αναπνευστική συχνότητα > 30 αναπνοές / λεπτό,                                            στέρηση)

                                                                             αρτηριακή πίεση < 90/60 mmHg)      

Ενδεχόμενη νοσηλεία στο                                            Απαραίτητη νοσηλεία στο νοσοκομείο

νοσοκομείο

 
Ακτινογραφία θώρακος,                                                      Λευκοπενία (<4000 λ/ml) ή σοβαρή λευκοκυττάρωση (>20000 λ/ml) 

Αιματολογικές εξετάσεις                                                     Αναιμία (Hg <9 gr/dl), Νεφρική δυσλειτουργία (ουρία < 7mM ή 20mgr/dl.

                                                                                             Κρεατινίνη > 1,2mgr/dl), PaO2 < 60 mmHg ή PaCO2 >50 mmHg σε αέρα         

                                                                                δωματίου, διαταραχές πηκτικότητας ενδεικτικές διάχυτης ενδαγγειακής πήξης,          

                                                                                Πολυλοβώδης επινέμηση ή πλευριτική συλλογή ή σπήλαια στην ακτινογραφία
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Πίνακας 3 Κριτήρια εισαγωγής στη ΜΕΘ, σε ασθενείς με λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια

Αναπνευστική συχνότητα > 30 αναπνοές / λεπτό, PaO2/FiO2 < 250 mmHg (< 200 mmHg σε ΧΑΠ), Ανάγκη μηχανικού

αερισμού, Ταχεία επέκταση της πνευμονίας (αύξηση των διηθήσεων κατά 40% και άνω εντός 48 ωρών)

Σοβαρή αιμοδυναμική αστάθεια

Συστολική αρτηριακή πίεση < 90mmHg ή διαστολική < 60mmHg, Χορήγηση αγγειοδραστικών ουσιών για > 4 ώρες,

Ολιγουρία < 20 ml/h χωρίς υποογκαιμία

Μεταβολικά ή αιματολογικά κριτήρια

Σοβαρή οξέωση (pH < 7,30), Σοβαρή διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, Οξεία νεφρική ανεπάρκεια που απαιτεί αιμοκάθαρση

Σοβαρή ανεπάρκεια άλλων οργάνων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΑΓΓΕΙΟΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

 Το αγγειομετατρεπτικό ένζυμο απομονώθηκε για πρώτη φορά από

πλάσμα αλόγου (47, 48). Είναι μία εξαρτώμενη από το ιόν του χλωρίου,

διπεπτιδιλική καρβοξυπεπτιδάση που μετατρέπει το δεκαπεπτίδιο

αγγειοτενσίνη Ι στο οκταπεπτίδιο αγγειοτενσίνη ΙΙ αφαιρώντας του το C-

τελικό διπεπτίδιο ιστιδυλ-λευκίνη (Εικόνα 1). Απενεργοποιείται από τους

αντιπηκτικούς παράγοντες (EDTA) επειδή απαιτεί ψευδάργυρο στην

ενεργή μορφή του (49). Διάφοροι ειδικοί αναστολείς του έχουν

παρασκευαστεί (καπτοπρίλη, λισινοπρίλη κλπ) και χρησιμοποιούνται στη

θεραπεία της υπέρτασης και της καρδιακής ανεπάρκειας (50, 51, 52).

 Το 1974 διαπιστώθηκε για πρώτη φορά ότι αυξάνεται σε ενεργή

σαρκοείδωση (53, 54) κατά τη μελέτη ασθενών με χρόνια απόφραξη

αεραγωγών και σαρκοείδωση. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι το

σαρκοειδικό κοκκίωμα περιέχει μεγάλες ποσότητες αγγειομετατρεπτικού

ενζύμου, κυρίως στα επιθηλιοειδή κύτταρα (55, 56). Από τα κύτταρα

αυτά πιστεύεται ότι εκκρίνεται στην κυκλοφορία. Το σαρκοειδικό

κοκκίωμα περιέχει επίσης αγγειοτενσίνη ΙΙ, γεγονός που υποδηλώνει ότι

συμβαίνει τοπική υδρόλυση αγγειοτενσίνης Ι (57). 

Εικόνα 1 Μετατροπή αγγειοτενσίνης Ι σε αγγειοτενσίνη ΙΙ.

     ASP-ARG-VAL-TYR-ILE-HIS-PRO-PHE-HIS-LEU
(αγγειοτενσίνη Ι)

                                                αγγειομετατρεπτικό ένζυμο
            
            ASP-ARG-VAL-TYR-ILE-HIS-PRO-PHE

(αγγειοτενσίνη IΙ)
       
                                         +
            HIS-LEU 
 

29



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Το αγγειομετατρεπτικό ένζυμο εδράζεται στη μεμβράνη διαφόρων

κυττάρων, όπως στα επιθηλιακά κύτταρα, στα εγγύς εσπειραμένα

σωληνάρια του νεφρού, στο έντερο, στα νευρικά κύτταρα, στα ανδρικά

γεννητικά κύτταρα και στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Ο ρόλος του στους

εξωαγγειακούς ιστούς δεν είναι ξεκαθαρισμένος αλλά ίσως είναι

σημαντικός στην τοπική ρύθμιση της κινίνης (58). Αντίθετα με άλλες

πεπτιδάσες που εδράζονται στην κυτταρική μεμβράνη, δεν προσκολλάται

με το αζωτο-τελικό άκρο του αλλά με τη βραχεία, υδροφοβική

αλληλουχία που βρίσκεται κοντά στο καρβοξυ-τελικό άκρο

σχηματίζοντας ένα διαμεμβρανικό τομέα (58).

 Το αγγειομετατρεπτικό ένζυμο του πλάσματος προέρχεται από τα

αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα και είναι αξιοσημείωτα σταθερό σε ένα

συγκεκριμένο άτομο ενώ ποικίλει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων

ατόμων, γεγονός  που πιθανά υποδηλώνει γενετικό πολυμορφισμό (59).

Έχουν απομονωθεί δύο ισοένζυμα, ένα προερχόμενο από τους πνεύμονες

και  ένα προερχόμενο από τους όρχεις (60, 61).

 Ο τρόπος ελέγχου των επιπέδων στο πλάσμα είναι άγνωστος. 

 Τα μονοκύτταρα του αίματος ασθενών με σαρκοείδωση περιέχουν μικρή

ποσότητα αγγειομετατρεπτικού ενζύμου και ο ακριβής μηχανισμός για

την επαγωγή του ενζύμου in vitro από ανθρώπινα μονοκύτταρα είναι

άγνωστος. Όταν ανθρώπινα μονοκύτταρα καλλιεργούνται με

κεκαθαρμένα λεμφοκύτταρα αίματος παράγουν σημαντικά περισσότερο

αγγειομετατρεπτικό ένζυμο σε σχέση με την ποσότητα που παράγουν

όταν καλλιεργούνται μόνα τους ή με ραδιοσεσημασμένα λεμφοκύτταρα

(62). Τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα επάγουν την παραγωγή

περισσότερου αγγειομετατρεπτικού ενζύμου σε σχέση με τα

κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα. Μονοκύτταρα και λεμφοκύτταρα όταν

καλλιεργούνται μαζί παράγουν έναν διαλυτό παράγοντα – που δεν έχει
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ακόμη προσδιοριστεί ακριβώς – ο οποίος επάγει την παραγωγή

αγγειομετατρεπτικού ενζύμου σε πρόσφατα καλλιεργημένα

μονοκύτταρα. Τα κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα είναι επίσης ικανά να

επάγουν την παραγωγή αγγειομετατρεπτικού ενζύμου (62). Τα παραπάνω

ευρήματα υποδηλώνουν ότι ορισμένοι πληθυσμοί λεμφοκυττάρων είναι

πιο αποτελεσματικοί στην επαγωγή της παραγωγής του ενζύμου από τα

ανθρώπινα μονοκύτταρα και αυτό ίσως εξηγεί γιατί το

αγγειομετατρεπτικό ένζυμο είναι αυξημένο μόνο σε ορισμένες

κοκκιωματώδεις νόσους. Ο ρόλος των διαφόρων υποκατηγοριών

μακροφάγων και οι αλληλεπιδράσεις με τις διάφορες υποκατηγορίες

λεμφοκυττάρων επίσης δεν είναι γνωστός. Τέλος το αγγειομετατρεπτικό

ένζυμο δεν παράγεται από τα μονοκύτταρα in vitro, εάν αυτά τα κύτταρα

δεν αναγνωριστούν μεταξύ τους (63). Από τα παραπάνω δεδομένα

φαίνεται ότι η έκκριση του ενζύμου απαιτεί συγκεκριμένες

αλληλεπιδράσεις ειδικών υποκατηγοριών μακροφάγων και

λεμφοκυττάρων και είναι ανεξάρτητη του αντιγόνου.

 

ΑΓΓΕΙΟΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ

 Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει την αξία του αγγειομετατρεπτικού

ενζύμου ως δείκτη της δραστηριότητας της σαρκοείδωσης (64, 65, 66). Η

χρησιμότητα της μέτρησης περιορίζεται από τη λήψη κορτικοστεροειδών

ενώ δεν επηρεάζεται από το κάπνισμα, την ηλικία και το φύλλο.

 Αυξημένο αγγειομετατρεπτικό ένζυμο ανευρίσκεται σε 50-60% των

ασθενών με ενεργή σαρκοείδωση (67). Δεν είναι συνήθως αυξημένο σε

στάδιο 0, ενώ είναι συνήθως πιο αυξημένο στα στάδια ΙΙ και ΙΙΙ σε σχέση

με το στάδιο Ι. 
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ΑΓΓΕΙΟΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

  Το αγγειομετατρεπτικό ένζυμο μπορεί να είναι αυξημένο σε διάφορα

νοσήματα (67).

Νόσος του Gaucher
 H νόσος του Gaucher συστηματικά παράγει τα υψηλότερα επίπεδα

ενζύμου σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη γνωστή νόσο, λόγω έκκρισης

του ενζύμου από τα κύτταρα του Gaucher που είναι ιστιοκύτταρα (68).

Λέπροση
 Έχει βρεθεί αυξημένο αγγειομετατρεπτικό ένζυμο στους μισούς

ασθενείς (69).

Ηπατικά νοσήματα
 Το αγγειομετατρεπτικό ένζυμο αυξάνεται σε πρωτοπαθή χολική

κίρρωση (70), αλκοολική ηπατική νόσο (71), χρονία ηπατίτιδα με

κίρρωση και ιογενή ηπατίτιδα (72, 73). Σε εξωηπατική χολόσταση τα

επίπεδα είναι μειωμένα ενώ σε ενδοηπατική  χολόσταση είναι αυξημένα

(72). Αν και ο μηχανισμός δεν είναι επακριβώς καθορισμένος, προφανώς

οφείλεται στη μειωμένη ηπατική κάθαρση.

Πνευμονοκονιώσεις
 Η σιλίκωση και η ασβέστωση προκαλούν αύξηση του ενζύμου σε μία

μειοψηφία ασθενών (74, 75). Η εισπνοή μεικτής σκόνης συσχετίζεται

στους ανθρακωρύχους με αύξηση του ενζύμου (76). Το

αγγειομετατρεπτικό ένζυμο αυξάνεται στους ανθρακωρύχους χωρίς να  

αυξάνεται η λυσοζύμη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η απάντηση των

κυψελιδικών μακροφάγων στη σκόνη του άνθρακα διαφέρει από την

απάντηση στο βαμβάκι όπου υπάρχει αύξηση του αγγειομετατρεπτικού

ενζύμου της λυσοζύμης (77). Το αγγειομετατρεπτικό ένζυμο είναι

φυσιολογικό σε ανθρακωρύχους που δε δουλεύουν για τουλάχιστον 3

έτη. Επειδή η ανθράκωση δε συνοδεύεται συνήθως από κοκκιωματώδη
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αντίδραση, η πηγή του ενζύμου πιθανά είναι το κυψελιδικό μακροφάγο,

το οποίο ενεργοποιείται από την έκθεση στις ανόργανες σκόνες. 

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
 Το αγγειομετατρεπτικό ένζυμο αυξάνεται στο σακχαρώδη διαβήτη (78),

με μη ξεκάθαρο μηχανισμό, πιθανά λόγω απελευθέρωσης του ενζύμου

από τα κατεστραμμένα αγγεία. Σε μία μελέτη 53 ασθενών με σακχαρώδη

διαβήτη τύπου ΙΙ, που κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τη βαρύτητα της

διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, τα επίπεδα του ενζύμου βρέθηκαν

αυξημένα σε σχέση με υγιείς μάρτυρες (79). Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη

σε προϋπάρχουσα και εξελικτική αμφιβληστροειδοπάθεια, ενώ τα

επίπεδα του ενζύμου ήταν φυσιολογικά στους ανεπίπλεκτους ασθενείς.

Το ένα τρίτο των ασθενών εμφανίζει σποραδικές αυξήσεις των επιπέδων

του ενζύμου στο αίμα, ενώ το 14% παρουσιάζει μόνιμη αύξηση χωρίς τα

ευρήματα αυτά να συσχετίζονται με τη χρονική διάρκεια ή το μεταβολικό

έλεγχο της νόσου (79).

 Στους πιθανούς παθογενετικούς μηχανισμούς της αύξησης

περιλαμβάνονται η εκτεταμένη καταστροφή της επιφάνειας της

ενδοθηλιακής μεμβράνης που περιέχει αγγειομετατρεπτικό ένζυμο, η

αυξημένη τοπική παραγωγή, ή η μειωμένη ρύθμιση και απέκκριση. Ο

ρόλος του αγγειομετατρεπτικού ενζύμου στην ανάπτυξη  διαβητικής

αμφιβληστροειδοπάθειας είναι άγνωστος.

Υπερθυρεοειδισμός
 Παρατηρείται ήπια αύξηση του ενζύμου σε θυρεοτοξίκωση εξαιτίας της

δράσης της θυροξίνης (80).

Σεμίνωμα
 Το αγγειομετατρεπτικό ένζυμο αυξάνεται σε σεμινώματα αλλά όχι στους

υπόλοιπους όγκους των όρχεων (81).
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Λοιμώξεις
 Το αγγειομετατρεπτικό ένζυμο αυξάνεται στατιστικά σημαντικά σε

ασθενείς με σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας και πνευμονία από

πνευμονοκύστη carinii σε σύγκριση με υγιείς εθελοντές (82). Σε

σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων, σηπτικής ή

μη αιτιολογίας, τα επίπεδα του ενζύμου μειώνονται (83, 84). Τα επίπεδα

του ενζύμου μειώνονται επίσης σε καρκίνο του πνεύμονα, με ή χωρίς

συνοδό λοίμωξη, πιθανά λόγω της καταστροφής του πνευμονικού

αγγειακού δικτύου (85).

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

 Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ασθενείς ηλικίας άνω των 16

ετών, που νοσηλεύθηκαν στην Παθολογική κλινική του Περιφερειακού

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, για λοίμωξη του

κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, από την 1η Ιανουαρίου 1998 έως

τις 31η Δεκεμβρίου 2000.

 Από τη μελέτη αποκλείστηκαν ασθενείς με 

1) Φυματίωση του πνεύμονα

2) Καρκίνο

3) Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας

4) Ανοσοκαταστολή με ουδετεροπενία λόγω χημειοθεραπείας

5) Σαρκοείδωση

6) Χρονία ηπατίτιδα

7) Νόσο του Gaucher

8) Λέπροση

 Σε κάθε ασθενή μελετήθηκαν τα επιδημιολογικά, τα κλινικά, τα

εργαστηριακά και τα ακτινολογικά ευρήματα σε σχέση με τη θνητότητα,

ως  εξής

Α) Επιδημιολογικά δεδομένα τόπος κατοικίας (αστική, ημιαστική ή

αγροτική περιοχή), φύλλο, ηλικία, ιστορικό καπνίσματος, κατανάλωση

αλκοόλ, συνοδά νοσήματα, νοσηλεία στο νοσοκομείο κατά το προηγηθέν

έτος και προηγηθείσα λήψη αντιβιοτικών πριν την εισαγωγή στο

νοσοκομείο.

Β) Συμπτώματα δύσπνοια, βήχας, απόχρεμψη, θωρακικό άλγος και

αιμόπτυση.

Γ) Αντικειμενικά ευρήματα συχνότητα αναπνοών, καρδιακή συχνότητα,

θερμοκρασία, συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση.
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Δ) Αέρια αρτηριακού αίματος μερική τάση του οξυγόνου (PaO2), μερική

τάση του διοξειδίου του άνθρακα (PaCO2), pH και διττανθρακικά

(HCO3  ). 

Ε) Εργαστηριακά ευρήματα αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτης, λευκά

αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, αγγειομετατρεπτικό ένζυμο, ουρία,

κρεατινίνη, σάκχαρο, γαλακτική αφυδρογονάση, πυροσταφυλική

τρανσαμινάση, οξαλοξεική τρανσαμινάση, χολερυθρίνη, σφαιρίνες,

ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων, νάτριο, κάλιο, ασβέστιο,

φώσφορος και μαγνήσιο.

ΣΤ) Ακτινολογικά ευρήματα πνευμονικές διηθήσεις σε έναν ή

περισσότερους λοβούς, πνευμονικές διηθήσεις σε ένα ή περισσότερα

πνευμονικά τμήματα, διάχυτες πνευμονικές διηθήσεις, οζίδια, σπήλαια,

πλευριτική συλλογή ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη και ινωτικές

αλλοιώσεις.
 Επίσης, όλα τα ευρήματα αξιολογήθηκαν σε δύο υποκατηγορίες

ασθενών

1) σε ασθενείς με χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια και

2) σε υπέργηρους ασθενείς 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 10

(Statistical Package for the Social Sciences) για Windows. Σαράντα

επτά ανεξάρτητες μεταβλητές εξετάστηκαν για πιθανή συσχέτιση με τη

θνητότητα από λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

 Οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή ή ως διάμεση τιμή. 

 Οι διαφορές των μέσων τιμών των διαφόρων μεταβλητών, μεταξύ των

επιζώντων και των θανόντων, εξετάστηκαν με τη στατιστική δοκιμασία

Student’s two-tailed t-test. Η στατιστική δοκιμασία χ χρησιμοποιήθηκε

για τη σύγκριση δεδομένων συχνοτήτων, σε συνδυασμό με τη Fisher-

36



exact test, όταν οι αναμενόμενες συχνότητες ήταν πολύ χαμηλές. Η

σύγκριση των δύο συνόλων τιμών έγινε με ανάλυση της διακύμανσης

(ANOVA).

 Αρχικά έγινε απλή σύγκριση των μεταβλητών των δύο ομάδων με τη

στατιστική δοκιμασία Cox proportional hazards model. Η σύγκριση έγινε

χωρίς και με διόρθωση ως προς την ηλικία, η οποία αποτελούσε τον

πιθανότερο παράγοντα επηρεασμού των αποτελεσμάτων. Οι μεταβλητές

που εμφάνιζαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p<0,05) με τη

θνητότητα στη μονοπαραγοντική δοκιμασία, ελέγχθηκαν με τη

στατιστική μέθοδο πολλαπλής παλινδρόμησης. Η  στατιστική μέθοδος χ2

χρησιμοποιήθηκε για τον τελικό υπολογισμό της στατιστικής

σημαντικότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Ο συνολικός αριθμός των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη

ήταν 616 άτομα. Εκ του πληθυσμού αυτού 63 άτομα (10,2%) απεβίωσαν

κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. 

 Τα χαρακτηριστικά των δύο ομάδων – επιζώντων και μη – ως προς το

φύλλο, την ηλικία, τον τόπο διαμονής, το ιστορικό καπνίσματος και την

κατανάλωση αλκοόλ δε διέφεραν σε βαθμό στατιστικά σημαντικό (p <

0,1) και παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3 Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των δύο ομάδων
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                   – επιζώντων και μη – ως προς το φύλλο, την ηλικία, τον τόπο

                   διαμονής, το ιστορικό καπνίσματος και την κατανάλωση

                   αλκοόλ.

Μεταβλητή Επιζώντες

(n=553)

Θανόντες

(n=63)

p

Φύλλο / Αρσενικό 301 (54,4%) 49 (76,6%) 0,197
Ηλικία (έτη) 72 (17 – 96) 79 (43 – 86) 0,216
Κατοικία σε αστική

περιοχή

259 (50,7%) 42 (66,7%) 0,385

Κατοικία σε

ημιαστική περιοχή

42 (8,2%) 19 (30,15%) 0,285

Κατοικία σε

αγροτική περιοχή

226 (40,86%) 2 (3,17%) 0,385

Ιστορικό

καπνίσματος

145 (26,4%) 14 (22,2%) 0,788

Κατανάλωση

αλκοόλ

98 (17,8%) 7 (11,1%) 0,618

 

 Επίσης, τα συνοδά νοσήματα των δύο ομάδων – επιζώντων και μη – δε

διέφεραν σε βαθμό στατιστικά σημαντικό (p < 0,1). Από το συνολικό

πληθυσμό μας, 227 ασθενείς (41%) έπασχαν από νοσήματα του

αναπνευστικού συστήματος, 301 ασθενείς (54,4%) έπασχαν από

καρδιαγγειακά νοσήματα, 63 ασθενείς (11,4%) έπασχαν από σακχαρώδη

διαβήτη, 35 ασθενείς (6,3%) έπασχαν από χρονία νεφρική ανεπάρκεια,

28 ασθενείς (5,1%) έπασχαν από νοσήματα του συνδετικού ιστού, 84

ασθενείς (15,2%) έπασχαν από νευρολογικά νοσήματα και 56 ασθενείς

(10,1%) έπασχαν από ψυχιατρικά νοσήματα.
 Νοσηλεία στο νοσοκομείο το προηγούμενο έτος ανέφεραν 35 ασθενείς

(6,3%) από τους επιζώντες και 21 ασθενείς (33,3%) από τους θανόντες,

υπήρχε δε στατιστικά σημαντική διαφορά (p < 0,033). Προηγούμενη
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λήψη αντιβιοτικών για τη λοίμωξη ανέφεραν 119 ασθενείς (21,5%) από

τους επιζώντες.
 Τα συμπτώματα των δύο ομάδων δε διέφεραν σε βαθμό στατιστικά

σημαντικό (p < 0,1) και παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.

Πίνακας 4 Τα συμπτώματα των ασθενών - επιζώντων και μη.

Μεταβλητή Επιζώντες

(n=553)

Θανόντες

(n=63)

p

Δύσπνοια 301 (54,4%) 56 (88,9%) 0,08
Θωρακικό άλγος 99 (17,9%) 14 (22,2%) 0,755
Βήχας 390 (70,5%) 35 (55,5%) 0,365
Απόχρεμψη 291 (52,6%) 35 (55,5%) 0,865
Αιμόπτυση 63 (11,5%) 7 (11,1%) 0,97

Τα αντικειμενικά ευρήματα των δύο ομάδων παρουσιάζονται στον

Πίνακα 5. Η συχνότητα των αναπνοών, η καρδιακή συχνότητα, η

συστολική και η διαστολική πίεση διέφεραν σε βαθμό στατιστικά

σημαντικό. 

Πίνακας 5 Τα αντικειμενικά ευρήματα των ασθενών - επιζώντων και μη.

Μεταβλητή Επιζώντες

(n=553)

Θανόντες

(n=63)

p
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Συχνότητα αναπνοών

ανά λεπτό

20 (12 – 40) 30 (18 – 40)          0,01

Καρδιακή συχνότητα 

(παλμοί ανά λεπτό) 

85 (52 – 150)        130 (100 – 150)    0,0003

Θερμοκρασία (C) 37,5 (35,8 – 39,5) 38,2 (35,4 – 39,2) 0,073
 Συστολική αρτηριακή

πίεση (mmHg)

130 (85 – 200) 110 (60 – 180) 0,047

Διαστολική αρτηριακή

πίεση (mmHg)

80 (60 - 100) 70 (50 - 100) 0,022

Στα αέρια του αρτηριακού αίματος, η  PaO2 ήταν στατιστικά, πάρα πολύ

σημαντικά υψηλότερη στους επιζώντες σε σχέση με τους θανόντες

(p<0,001). Τα αέρια του αρτηριακού αίματος των δύο ομάδων

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6 Τα αέρια του αρτηριακού αίματος των ασθενών - επιζώντων

                   και μη.

Μεταβλητή Επιζώντες

(n=553)

Θανόντες

(n=63)

p

PaO2 (mmHg) 63,5 (37,9 - 105) 44,5 (31,7 – 69,2) 0,001
PaCO2 (mmHg) 35,1 (23,6 – 80) 37,2 (24,2 – 51,2) 0,646
HCO3    (mmol/lt) 25 (18 – 53)          25,5 (13,3 – 28,4) 0,157
pH 7,46 (7,19 – 7,54) 7,43 (7,3 – 7,55) 0,168

 Τα εργαστηριακά ευρήματα των δύο ομάδων παρουσιάζονται στον

Πίνακα 7. Η ουρία και η κρεατινίνη ήταν στατιστικά, πάρα πολύ

σημαντικά υψηλότερες στους θανόντες σε σχέση με τους επιζώντες

(p<0,002), ενώ ο αριθμός των αιμοπεταλίων ήταν στατιστικά πολύ

χαμηλότερος (p<0,045).
Τα ακτινολογικά ευρήματα των δύο ομάδων παρουσιάζονται στον

Πίνακα 8. Οι θανόντες εμφάνιζαν στατιστικά σημαντικά πιο συχνά
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σπήλαια στην απλή ακτινογραφία θώρακος σε σχέση με τους επιζώντες

(p<0,047).

 Στους Πίνακες 9 και 10 συνοψίζονται οι μεταβλητές που εμφάνιζαν

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, στη

μονοπαραγοντική και στην πολυπαραγοντική στατιστική δοκιμασία,

αντίστοιχα.

Πίνακας 7 Τα εργαστηριακά ευρήματα των ασθενών - επιζώντων     

                   και μη.

Μεταβλητή Επιζώντες (n=553) Θανόντες (n=63) p
Αιμοσφαιρίνη (mg/dl) 12,8 (7,2-17,1) 10,1 (8,6-17,4) 0,091
Αιματοκρίτης (ερ./ml) 39,8 (25,4-50,8) 34,5 (29,4-54,9) 0,173
Λευκά αιμοσφαίρια

(λευκ./ml)

10.800 

(2.700-88.100)

11.400 

(600-23.200)

0,887

Αιμοπετάλια (αιμ./ml) 226.000

(300.000-623.000)

190.000

(65.000-305.000)

0,045

Νάτριο (mg/dl) 138 (111-146) 136 (124-143) 0,147
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Κάλιο (mg/dl) 4,36 (3,2-6,3) 4,54 (3,9-6,3) 0,293
Ασβέστιο (mg/dl) 9,24 (8-10,4) 8,7 (8,1-10,3) 0,532
Φώσφορος (mg/dl) 3,4 (1,6-5,8) 3,95 (1,9-5,9) 0,291
Μαγνήσιο (mg/dl) 1,9 (1,4-2,4) 1,8 (1,6-2,7) 0,349
Ουρία (mmol/lt) 38 (16-157) 75 (13-170) 0,002
Κρεατινίνη (mmol/lt) 1 (0,1-2,9) 1,7 (0,6-3,1) 0,002
Γαλακτική αφυδρογονάση

(mg/dl)

176 (73-1521) 247 (178-553) 0,1

Οξαλοξεική

τρανσαμινάση (mg/dl)

25 (10-970) 47 (15-113) 0,789

Πυροσταφυλική

τρανσαμινάση (mg/dl)

19 (5-841) 33 (12-177) 0,737

Χολερυθρίνη (mg/dl) 0,7 (0,1-2,49) 0,7 (0,1-1,5) 0,745
Σάκχαρο (mg/dl) 123 (76-460) 147 (86-415) 0,166
Αγγειομετατρεπτικό

ένζυμο (mg/dl)

25 (18-53) 26 (13-28) 0,157

Φωσφοκρεατινική κινάση

(mg/dl)

61 (12-901) 44 (14-2640) 0,111

Ταχύτητα καθίζησης

ερυθρών αιμοσφαιρίων

41 (3-130) 54 (5-128) 0,242

Σφαιρίνες (mg/dl) 3,1 (2,2-5,8) 3,5 (2,4-4,8) 0,232

Πίνακας 8 Τα ακτινολογικά ευρήματα των ασθενών - επιζώντων     

                   και μη.

Μεταβλητή Επιζώντες (n=553) Θανόντες (n=63) p
Διηθήσεις σε έναν

πνευμονικό λοβό

112 14 0.905

Διηθήσεις σε άνω του

ενός πνευμονικού

λοβού

7 7 0.904

Διηθήσεις σε ένα

πνευμονικό τμήμα

329 56 0.118

Διηθήσεις σε άνω του

ενός πνευμονικού

τμήματος

7 7 0.616

Διάχυτες διηθήσεις 140 28 0.242
Οζίδια 182 35 0.275
Σπήλαια 21 14 0.047
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Πλευριτική συλλογή

δεξιά

112 14 0.890

Πλευριτική συλλογή

αριστερά

98 21 0.272

Ινωτικές αλλοιώσεις 196 14 0.407

Περισσότερα από ένα

ευρήματα στην απλή

ακτινογραφία

θώρακος

497 63 0.839

Πίνακας 9 Οι μεταβλητές που σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με 

                   θανατηφόρα έκβαση στις λοιμώξεις του κατώτερου    

                   αναπνευστικού συστήματος στη μονοπαραγοντική 

                   στατιστική δοκιμασία.

Μεταβλητή Επιζώντες (n=553) Θανόντες (n=63) p
PaO2 (mmHg) 63.5 (37.9-95) 44.5 (31.7-69.2) 0.001

Καρδιακός ρυθμός
(παλμοί ανά λεπτό)

85
(52-150)

130
(100-150)

0.0003

Συχνότητα αναπνοών
(αναπνοές ανά λεπτό)

20 
(12-40)

30 
(18-40)

0.01

Συστολική αρτηριακή
πίεση (mmHg)

130 
(85-200)

110
(60-180)

0.047

Διαστολική αρτηριακή
πίεση (mmHg)

80 
(60-100)

70 
(70-100)

0.022

Ουρία (mgr/dl) 38 (16-157) 75 (13-170) 0.002

Κρεατινίνη
(mgr/dl)

1 (0.1-2.9) 1.7 (0.6-3.1) 0.002
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Αριθμός αιμοπεταλίων
(κύτταρα ανά dl)

226000
(30000-623000)

190000
(65000-305000)

0.045

Σπήλαια στην απλή
ακτινογραφία
θώρακος

21 14 0.047

Νοσηλεία στο
νοσοκομείο κατά το
προηγούμενο έτος

35 21 0.033

 

Πίνακας 10 Οι μεταβλητές που σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με 

                   θανατηφόρα έκβαση στις λοιμώξεις του κατώτερου    

                   αναπνευστικού συστήματος στην πολυπαραγοντική 

                   στατιστική δοκιμασία.

Μεταβλητή Επιζώντες

(n=553)

Θανόντες

(n=63)

p Όρια

αξιοπιστίας 

(95%) 
PaO2

(mmHg)

63.5
(37.9-95)

44.5
(31.7-69.2)

0.001 0.8574
(0.7499-0.9802)

Καρδιακός

ρυθμός

(παλμοί ανά

λεπτό)

85

(52-150)

130 

(100-150)

0.0003 1.0630 
(1.0052-1.1241)
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Τα στατιστικά σημαντικά διαφορετικά ευρήματα σε ασθενείς με χρονία

αποφρακτική πνευμονοπάθεια παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. Η μέση

διάρκεια νοσηλείας ήταν 8 (2-24) ημέρες στους ασθενείς με χρονία

αποφρακτική πνευμονοπάθεια και 7,5 (1-24) ημέρες στους υπόλοιπους

ασθενείς με λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος

(p0.204). Η συχνότητα του καπνίσματος δεν ήταν πιο συχνή σε

ασθενείς με χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια (21,1%) σε σχέση με

τους υπόλοιπους ασθενείς (34,1%) (p0,287). 

Πίνακας 11 Τα στατιστικά σημαντικά διαφορετικά ευρήματα σε

                     ασθενείς με χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια σε σχέση

                     με τον υπόλοιπο πληθυσμό της μελέτης. 

Μεταβλητή Ασθενείς με χρονία

αποφρακτική

πνευμονοπάθεια 

(n=273)

Υπόλοιποι

ασθενείς

(n=343) 

p

Ηλικία (έτη) 76 67 0.005
Καρδιαγγειακά

νοσήματα

182 151 0,056

Νοσήματα νεφρών 42 0 0,006
Γαστρεντερικά

νοσήματα

70 27 0,048

Απόχρεμψη 182 144 0,025
HCO3    (mmol/lt) 26,2 (13,2-41,3) 24,2 (16-53) 0,018
Διάχυτες διηθήσεις 112 62 0.025
Οζίδια 133 82 0.016
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Τα στατιστικά σημαντικά διαφορετικά ευρήματα σε υπέργηρους

ασθενείς, άνω των 75 ετών, παρουσιάζονται στον Πίνακα 12. Η μέση

διάρκεια νοσηλείας ήταν 8 (1-24) ημέρες και για τις δύο ομάδες.

   

Πίνακας 12 Τα στατιστικά σημαντικά διαφορετικά ευρήματα σε

                     ασθενείς με χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια σε σχέση

                     με τον υπόλοιπο πληθυσμό της μελέτης. 

Μεταβλητή Υπέργηροι

ασθενείς άνω των

75 ετών (n=196)

Υπόλοιποι

ασθενείς

(n=420) 

p

Κάπνισμα 14 157 0,004
Καρδιαγγειακά

νοσήματα

147 190 0,016

Αναπνοές ανά λεπτό 25 (16-40) 20 (12-40) 0.015
Ουρία (mgr/dl) 49 (25-170) 37 (13-157) 0.021
Κρεατινίνη (mgr/dl) 1.2 (0.1-2.9) 1 (0.3-3.1) 0.033
Πλευριτική συλλογή

δεξιά στην απλή

ακτινογραφία

θώρακος

70 61 0,045
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος συνεχίζουν να

αποτελούν μία σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας. Η

πιθανότητα νοσηλείας στο νοσοκομείο ποικίλει στις διάφορες χώρες,

ίσως εξαιτίας των διαφορετικών συστημάτων υγείας, εξαρτάται δε και

από την κλινική διάγνωση (16, 17, 18, 21, 22, 86). Λιγότερο από 1% των

ασθενών με οξεία βρογχίτιδα νοσηλεύεται (87) έναντι 50% των ασθενών

με πνευμονία (22). Στη μελέτη ESOCAP η μέση συχνότητα νοσηλείας

στο νοσοκομείο ήταν 5% για όλες τις λοιμώξεις του κατώτερου

αναπνευστικού συστήματος και κυμαινόταν από 3% στη Γερμανία, την

Ιταλία και την Ισπανία έως 9% στη Μεγάλη Βρετανία (22). Η συχνότητα

ήταν υψηλότερη σε κλινική διάγνωση πνευμονίας (14%) και πολύ

χαμηλότερη σε έξαρση χρονίας βρογχίτιδας (6%), γρίπη (2%) και οξεία

βρογχίτιδα (0,7%) (22). Σε τρεις δυτικές Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των

ετών 1985 και 1990, η θνητότητα κυμάνθηκε από 25-80/100.000 άτομα

(Πίνακας 2).

 Έχουν μελετηθεί αρκετοί προγνωστικοί παράγοντες της βαρύτητας και

της πιθανότητας θανάτου από πνευμονία σε νοσηλευόμενους ασθενείς

(87, 88, 89, 90, 91). Δεν υπάρχουν όμως ανάλογα δεδομένα στην

Ελλάδα.

 Στη δικιά μας μελέτη προσδιορίσαμε δύο ανεξάρτητους προγνωστικούς

παράγοντες θανάτου στους ασθενείς που νοσηλεύονται για λοίμωξη του
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κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, τη χαμηλή μερική τάση του

οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα και την αυξημένη καρδιακή συχνότητα.

Προσδιορίσαμε επίσης άλλους οκτώ προγνωστικούς παράγοντες θανάτου

στη μονοπαραγοντική στατιστική ανάλυση, την αυξημένη αναπνευστική

συχνότητα, τη μειωμένη συστολική και διαστολική πίεση, το μειωμένο

αριθμό αιμοπεταλίων, την αυξημένη ουρία και κρεατινίνη, την ύπαρξη

σπηλαίων στην απλή ακτινογραφία θώρακος και τη νοσηλεία στο

νοσοκομείο κατά το προηγούμενο έτος.

 Η υποξαιμία κατά την προσέλευση του ασθενή στο νοσοκομείο

αποτελεί, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, κριτήριο εισαγωγής

(92) και εφαρμόζεται στην καθημερινή κλινική πρακτική. Στη μελέτη

PORT για την πνευμονία το 99% των ασθενών που εμφάνιζαν υποξαιμία

κατά την προσέλευση νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο (91). Ως

παθολογική θεωρήθηκε η μερική τάση του οξυγόνου κάτω από 60mmHg

στα αέρια αρτηριακού αίματος ή ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης κάτω

από 90% κατά την εισπνοή ατμοσφαιρικού αέρα (91).

 Σε υγιή άτομα, όταν μειώνεται η προσφορά του οξυγόνου ή όταν

αυξάνονται οι ανάγκες, η πρώτη ρύθμιση προκειμένου να διατηρηθεί η

οξυγόνωση των ιστών είναι η αύξηση της ροής οξυγόνου (92). Αυτό

επιτυγχάνεται με ένα πολύπλοκο ρυθμιστικό σύστημα που περιλαμβάνει

1) ενεργοποίηση των αντανακλαστικών του συμπαθητικού συστήματος

2) αύξηση και εξειδίκευση των υποδοχέων για διάφορους

αγγειοσυσταλτικούς και αγγειοδιασταλτικούς παράγοντες που είτε

κυκλοφορούν στη συστηματική κυκλοφορία είτε παράγονται τοπικά από

το ενδοθήλιο και 3) αγγειοδιασταλτική δράση των τοπικών μεταβολιτών

καθώς και άμεση αγγειοδιασταλτική δράση της χαμηλής μερικής τάσης

του οξυγόνου στο λείο μυϊκό σύστημα (92). 

 Σε βαριά πάσχοντες ασθενείς η ακριβής αιτία για τη μη σωστή

οξυγόνωση των ιστών δεν είναι γνωστή. Τεχνικό λάθος, αυξημένη
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ζήτηση ή αδυναμία αύξησης της ροής του οξυγόνου Σε μία σειρά

μελετών σε σκύλους στα εργαστήρια του Schumacker (93, 94, 95), όταν

υπήρχε βακτηριαιμία ή ενδοτοξιναιμία οι σκύλοι άρχιζαν προοδευτικά να

αιμορραγούν κάθε φορά που γινόταν λήψη αίματος για διάφορες

μετρήσεις. Σε σύγκριση με υγιή ζώα μάρτυρες, η ροή του οξυγόνου ήταν

συνολικά μειωμένη σε όλο τον οργανισμό και ειδικά στο λεπτό έντερο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, οι ενδοτοξίνες ή τα ζωντανά βακτήρια

φαίνεται ότι κινητοποιούσαν κάποιο μηχανισμό που διατάρασσε την

ευαίσθητη ισορροπία του συστήματος ελέγχου της μικροκυκλοφορίας, το

οποίο ήταν υπεύθυνο για τη μεγιστοποίηση της ροής του οξυγόνου στους

ιστούς όταν η παροχή ήταν μειωμένη (93). Το έντερο ήταν ιδιαίτερα

ευαίσθητο στο μηχανισμό αυτό. Το έντερο δρα ως μηχανικός φραγμός

στη διασπορά μικροβίων ή μικροβιακών προϊόντων στη συστηματική

κυκλοφορία και κατά συνέπεια, κάθε ανεπάρκειά του έχει καταστροφικές

επιδράσεις σε όλο τον οργανισμό.

 Η αυξημένη καρδιακή συχνότητα έχει συσχετιστεί με τη θνητότητα σε

ασθενείς με πνευμονία (90, 96, 97). Στην καθημερινή κλινική πρακτική,

καρδιακή συχνότητα άνω των 125 παλμών ανά λεπτό θεωρείται πτωχός

προγνωστικός δείκτης. Η μειωμένη συστολική και διαστολική πίεση

έχουν επίσης συσχετιστεί με τη θνητότητα σε ασθενείς με πνευμονία (90,

93).

 Η βαριά νόσος τροποποιεί την κατανομή της ροής του αίματος στα

διάφορα όργανα (93, 94, 95). Η κατανομή της ροής του αίματος στα

διάφορα όργανα βρίσκεται υπό αυστηρό έλεγχο έτσι ώστε να

ικανοποιούνται οι ανάγκες ζήτησης και προσφοράς οξυγόνου. Η οξεία

βακτηριαιμία ή ενδοτοξιναιμία αυξάνει τη ζήτηση οξυγόνου και

ταυτόχρονα μειώνει τη ροή του στα διάφορα όργανα (93, 94, 95, 98). Για

να ρυθμιστεί κατάλληλα η ροή οξυγόνου απαιτείται αυξημένη πλήρωση

των τριχοειδών με αίμα, έτσι ώστε η απόσταση διάχυσης του οξυγόνου
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να είναι μικρή (99). Η καρδιακή συχνότητα αυξάνεται προκειμένου να

επιτευχθεί ικανή πίεση πλήρωσης. Αν η πίεση του αίματος δεν επαρκεί

για να καλύψει τις ανάγκες σε οξυγόνο αναπτύσσεται ιστική υποξία. Γι

αυτό και οι οδηγίες αντιμετώπισης του βαρέως πάσχοντος ασθενή –

ειδικά όταν βρίσκεται σε σήψη – συστήνουν τη διόρθωση της υπότασης

με τη χορήγηση κατάλληλης ποσότητας υγρών, ινότροπων και

αγγειοδραστικών φαρμάκων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αιμάτωση των

περιφερικών ιστών (100).

 Η αυξημένη αναπνευστική συχνότητα έχει συσχετιστεί με τη θνητότητα

σε ασθενείς με πνευμονία (100, 101). Σύμφωνα με μία μελέτη η

συσχέτιση του αριθμού των αναπνοών ανά λεπτό με τη θνητότητα είναι

γραμμική (101).

 Το έργο των αναπνευστικών μυών κατά την οξεία αναπνευστική

ανεπάρκεια απαιτεί αύξηση του ποσού της αιματικής ροής στην περιοχή

από 3% που είναι σε ηρεμία σε 25% (101). Σύμφωνα με μελέτες σε

σκύλους ο μηχανικός αερισμός κατά την οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια

και την καταπληξία μειώνει την αιματική ροή στους αναπνευστικούς μυς

από 25% σε 2-3% (102). Υπάρχουν έμμεσες παρατηρήσεις σε

ανθρώπους ότι αυτή η ανακατανομή γίνεται από τη σπλαχνική

κυκλοφορία ().  Σύμφωνα με μία μελέτη, ασθενείς που εμφανίζουν

μειωμένη γαστρική αιμάτωση κατά την ανάνηψη έχουν αυξημένο

κίνδυνο αποτυχίας κατά την προσπάθεια αποσωλήνωσης μετά από

μηχανικό αερισμό (102). 

 Αυξημένη συγκέντρωση ουρίας άνω των 7 mmol/lt, αλλά όχι αυξημένη

συγκέντρωση κρεατινίνης, έχει συσχετιστεί με τη θνητότητα σε ασθενείς

με πνευμονία (103, 104). Σε μία από τις μελέτες υπήρχε ανώτερο όριο

ηλικίας (103).

 Οι νεφροί λαμβάνουν περίπου το 20% της καρδιακής παροχής,

περισσότερο δηλαδή από κάθε άλλο όργανο του σώματος. Κατά
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συνέπεια, η διαθεσιμότητα οξυγόνου είναι αξιοσημείωτα υψηλή, 4 φορές

υψηλότερη από τη διαθεσιμότητα οξυγόνου στην καρδιά, τον εγκέφαλο ή

το ήπαρ. Οι νεφροί είναι ένα όργανο πολύ ευαίσθητο στην υποξία. Οι

ενδοτοξίνες επηρεάζουν τη νεφρική μικροκυκλοφορία και μειώνουν την

αγγειοδιασταλτική απάντηση του μυελού στην υπόταση (105).

Αξιοσημείωτη μείωση της αιματικής ροής στο φλοιό και στο μυελό των

νεφρών παρατηρείται μετά από επαναλαμβανόμενη έκθεση σε

ενδοτοξίνη, κυρίως λόγω του σχηματισμού μικροθρόμβων και

ενδοθηλίνης (105).

 Ο μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων δεν έχει συσχετιστεί με τη

θνητότητα σε ασθενείς με πνευμονία σε προηγούμενες μελέτες. 

 Η βλάβη του ενδοθηλίου κατά τη σήψη ευνοεί την προσκόλληση των

αιμοπεταλίων και το σχηματισμό μικροθρόμβων (105). Οι μικρές αυτές

εμβολές των αγγείων προκαλούν μηχανική απόφραξη του αγγειακού

δικτύου και ενεργοποιούν τη σύνθεση ενδιάμεσων μεταβιβαστών π.χ.

μεταβολιτών του αραχιδονικού οξέος με αποτέλεσμα επίταση της

διεργασίας (105).
 Η παρουσία σπηλαίων στην απλή ακτινογραφία θώρακος δεν έχει

συσχετιστεί με τη θνητότητα σε ασθενείς με πνευμονία σε προηγούμενες

μελέτες (104). Αντίθετα η ύπαρξη ετερόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης

πλευριτικής συλλογής αποτελούσε πτωχό προγνωστικό παράγοντα (106).

 Σπήλαιο σχηματίζεται όταν ένα ρευστό υλικό παροχετευθεί σε ένα

γειτονικό βρόγχο. Η ρευστοποίηση της περιοχής της λοίμωξης οφείλεται

στη δράση των υδρολυτικών ενζύμων στα κύτταρα. Οι παθογόνοι

μικροοργανισμοί μεταφέρονται μέσω των αεραγωγών σε άλλες περιοχές

του πνεύμονα επεκτείνοντας έτσι τη λοίμωξη.
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Ασθενείς με χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 Η συχνότητα της χρονίας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας κυμαίνεται

από 3-17% στις ανεπτυγμένες χώρες (107). Οι ασθενείς αυτοί

εμφανίζουν κατά μέσο όρο 1-4 εξάρσεις ανά έτος, δηλαδή 15-60

εκατομμύρια επεισόδια ανά έτος σύμφωνα με υπολογισμούς στις

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (108, 109, 110). Η νοσοκομειακή

θνητότητα κατά τις εξάρσεις είναι περίπου 10% (110). Η υψηλότερη

θνητότητα που διαπιστώθηκε στο δικό μας πληθυσμό (15,3%)

ενδεχομένως οφείλεται σε διαφορές στη διαθεσιμότητα κρεβατιών στη

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
 Ως οξείες εξάρσεις της χρονίας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας

ορίζουμε την υποκειμενική αύξηση από το βασικό σημείο αναφοράς ενός

ή περισσοτέρων χρόνιων αναπνευστικών συμπτωμάτων, δηλαδή της

δύσπνοιας, του βήχα και της απόχρεμψης (37). Το 80% περίπου των

εξάρσεων οφείλονται σε λοιμώξεις – 40-50% σε κοινά βακτήρια, 30% σε

ιούς και 5-10% σε άτυπα βακτήρια (37). Αν και η παθοφυσιολογία των

εξάρσεων δεν είναι πλήρως κατανοητή, ο κύριος μηχανισμός είναι η

περαιτέρω επιδείνωση των διαταραχών αερισμού – αιμάτωσης που

υπάρχουν λόγω της νόσου (37). 
 Η χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια αποτελεί το πιο συχνό συνοδό

νόσημα (13-53%) σε ασθενείς που νοσηλεύονται για λοιμώξεις του

κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (89, 90, 91, 96, 100, 103). Στο

δικό μας πληθυσμό το ποσοστό αυτό ήταν 44,3%. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, η χρονία αποφρακτική

πνευμονοπάθεια δεν αποτελούσε ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα

θανάτου, όπως και στις προϋπάρχουσες μελέτες (). Οι ασθενείς αυτοί

όμως διέφεραν σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από τους υπόλοιπους ως

προς 1) την ηλικία – ήταν μεγαλύτεροι 2) τα συνοδά νοσήματα –

έπασχαν πιο συχνά από καρδιαγγειακά, νεφρικά και γαστρεντερικά
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νοσήματα 3) την απόχρεμψη – ανέφεραν συχνότερα το σύμπτωμα αυτό

4) τα διττανθρακικά στα αέρια του αρτηριακού αίματος – εμφάνιζαν

συχνότερα μεταβολική αλκάλωση ως αποτέλεσμα της αντιρρόπησης της

χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης ή λόγω λήψης διουρητικών της αγκύλης

και 5) την απλή ακτινογραφία θώρακος - εμφάνιζαν συχνότερα οζίδια και

διάχυτες διηθήσεις. 

Υπέργηροι ασθενείς
 Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος  στους

υπέργηρους ασθενείς αποτελούν συχνό και σοβαρό ιατρικό πρόβλημα. Η

συχνότητα των αναπνευστικών λοιμώξεων είναι 4 φορές υψηλότερη σε

ασθενείς άνω των 70 ετών σε σχέση με ασθενείς ηλικίας 20-29 ετών

(111).

Η αξιολόγηση της ηλικίας ως ανεξάρτητου προγνωστικού παράγοντα

είναι δύσκολη λόγω της συχνής συνύπαρξης και άλλων παραγόντων

κινδύνου. Σε τρεις προηγούμενες μελέτες που αξιολόγησαν την ηλικία σε

σχέση με τη συχνότητα της πνευμονίας, η ηλικία βρέθηκε να αποτελεί

ανεξάρτητο προδιαθεσικό παράγοντα κινδύνου για πνευμονία (111, 112,

113). Σε μία άλλη μελέτη η ηλικία ήταν σχετικός προδιαθεσικός

παράγοντας κινδύνου και ο κίνδυνος αύξανε κατά 1,07 για κάθε έτος άνω

των 65 (114). 

Σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα, η ηλικία δεν αποτελούσε ανεξάρτητο

προγνωστικό παράγοντα θανάτου σε ασθενείς με λοιμώξεις του

κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. 

 Σύμφωνα με την Ελληνική στατιστική υπηρεσία, ο πληθυσμός άνω των

79 ετών στην Ελλάδα είναι 310332 άτομα (3,02%), 127825 άρρενες

(41,19%) και 182497 θήλεις (58,8%). Το προσδόκιμο επιβίωσης σε

παιδιά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γεννήθηκαν το 1999
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είναι τώρα 74,6 έτη για τα αγόρια και 80,9 έτη για τα κορίτσια. Εκατόν

ενενήντα έξι ασθενείς μας ήταν άνω των 79 ετών (31,8%), 112 άρρενες

(57,2%) και 84 θήλεις (42,8%) και αποτελούσαν το ένα τρίτο του

συνολικού πληθυσμού μας. Η θνητότητα ήταν 14,28% έναντι 8,33%

στους υπόλοιπους.

 Στους υπέργηρους ασθενείς η πνευμονία μπορεί να είναι λανθάνουσα με

ελάχιστα συμπτώματα και αντικειμενικά ευρήματα από το αναπνευστικό

σύστημα (115, 116).Οι ασθενείς αυτοί διέφεραν σε βαθμό στατιστικά

σημαντικό από τους υπόλοιπους ως προς 1) τη συχνότητα καπνίσματος –

κάπνιζαν λιγότερο συχνά 2) τη συχνότητα των καρδιαγγειακών

νοσημάτων – έπασχαν συχνότερα 3) τη συχνότητα των αναπνοών – ήταν

υψηλότερη 4) τη συγκέντρωση της ουρίας και της κρεατινίνης – ήταν

υψηλότερες και 5) την απλή ακτινογραφία θώρακος - εμφάνιζαν

συχνότερα πλευριτική συλλογή δεξιά. Μία πιθανή εξήγηση των δύο

τελευταίων ευρημάτων – της νεφρικής ανεπάρκειας και της πλευριτικής

συλλογής δεξιά – είναι η συχνή συνύπαρξη καρδιαγγειακών νοσημάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Προσδιορίσαμε δέκα προγνωστικούς παράγοντες θανάτου στους

ασθενείς που νοσηλεύονται για λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού

συστήματος στη μονοπαραγοντική στατιστική ανάλυση 1) τη χαμηλή

μερική τάση του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα 2) την αυξημένη

καρδιακή συχνότητα 3) την αυξημένη αναπνευστική συχνότητα 4) τη

μειωμένη συστολική αρτηριακή πίεση 5) τη μειωμένη διαστολική

αρτηριακή πίεση 6) το μειωμένο αριθμό αιμοπεταλίων 7) την αυξημένη

συγκέντρωση ουρίας 8) την αυξημένη συγκέντρωση κρεατινίνης 9) την

ύπαρξη σπηλαίων στην απλή ακτινογραφία θώρακος και 10) τη νοσηλεία

στο νοσοκομείο κατά το προηγούμενο έτος. Η μερική τάση του οξυγόνου
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στο αρτηριακό αίμα και η καρδιακή συχνότητα συσχετίζονται ως

ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες θανάτου στους ασθενείς που

νοσηλεύονται για λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος

επιβεβαιώνοντας ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιβίωση του

βαρέως πάσχοντος ασθενή είναι η επιτυχής μεταφορά του οξυγόνου στα

μιτοχόνδρια των διάφορων οργάνων και η χρήση του για την παραγωγή

της απαιτούμενης ενέργειας.  

ABSTRACT 
 Objective: The aim of this study was to determine prognostic factors of

outcome in patients with lower respiratory tract infections (LRTIs).

LRTIs are an heterogeneous group of disorders, including acute

bronchitis, pneumonia, superinfection of chronic bronchitis and flu. The

recent publications of several prognostic factors of outcome address

specific conditions such as pneumonia or bronchitis, while general

practitioners cannot usually differentiate between these conditions in 
current practice. 
 Methodology: A total of 616 patients with LRTIs were retrospectively

reviewed with regard to epidemiological, clinical, laboratory and

radiographic data. The prognostic analysis included an univariate as well

as a multivariate approach, in order to identify parameters associated

with 

death. 

 Results: The parameters found to be significantly different between

survivors and non survivors in the univariate analysis, were respiratory

rate (p0,01), oxygen partial pressure (PaO2) (p0,001), heart rate

(p0,0003), systolic and diastolic blood pressure (p0,047 and (p0,022,

respectively), platelet count (p0,045), urea (p0,002), creatinine
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(p0,002), previous admission in the hospital the last year (p0,033), and

cavitations in chest radiograph (p0,047). In multivariate analysis, the

only statistically significant risk factors were PaO2  (odds ratio (OR)

=0,8574; 95% confidence interval (CI) 0,7499-0,9802 in non survivors

compared to survivors) and heart rate (OR=1,063; 95% CI 

1,0052-1,1241 in non survivors  compared to survivors).  

Conclusions: LRTIs remain a widespread problem and have a significant

impact on primary healthcare resources. The great variability seen in

rates of hospital admission and lengths of stay in part reflects uncertainty

among physicians in assessing the severity of the illness. According to

our data, PaO2 and heart rate, were most closely associated with death in

patients with LRTIs. These predictor variables are all explicitly defined 

and can be readily assessed at the time of patient presentation.
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