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Ερώτηση

Άνδρας 65 ετών, συστηματικός καπνιστής, αγρότης 
από τη Ρόδο προσέρχεται στο Κέντρο Αναπνευστικής 
Ανεπάρκειας με βήχα και δύσπνοια προσπαθεί-
ας από 3μήνου και πλέον. Τον τελευταίο μήνα ο 
βήχας συνοδεύεται από αιμόφυρτα πτύελα. Στην 
αντικειμενική εξέταση αποκαλύπτεται μείωση του 
αναπνευστικού ψιθυρίσματος από τη βάση μέχρι 
τη μεσότητα  του αριστερού πνεύμονα και μείωση 
των φωνητικών δονήσεων. Η τραχύτητα της βρογ-
χικής αναπνοής υποκλειδίως αριστερά, υποδήλωσε 
στένωση μεγάλου αεραγωγού. Στην ακτινογραφία 
θώρακος φαίνεται ολική σχεδόν ατελεκτασία του 
αριστερού πνεύμονα χωρίς μεγάλη μετατόπιση του 
μεσοθωρακίου και της τραχείας. Μεγαλύτερη της 
συνήθους αιμοβρίθεια εμφανίζει ο δεξιός πνεύμο-
νας. Μέτρια υποξαιμία και αντιρροπούμενη ανα-
πνευστική αλκάλωση συμπληρώνουν την εικόνα, 
ενώ τα λευκώματα του αίματος, η LDH και η ALP 
ήταν φυσιολογικά. Κατά την βρογχοσκόπηση που 
έγινε λίγες μέρες μετά, ανακαλύπτεται το αίτιο της 
ατελεκτασίας. Ευμεγέθης υπεραιμική και ανώμαλης 
επιφάνειας μάζα αποφράσσει κατά 95% την είσοδο 
του αριστερού στελεχιαίου. Σε αρκετή έκταση υπάρ-
χει αυτόματη αιμορραγία και νέκρωση που καλύπτει 
το 50% του οπτικού πεδίου, ενώ στο τοίχωμα του 
βρόγχου φαίνεται έντονη υπεραιμία-διήθηση σε 
μεγάλη περίμετρο. Τρεις βιοψίες ελήφθησαν από 
τη βάση της μάζας μακρύτερα από τη νεκρωτική 
επιφάνεια, αφού το πεδίο εκπλύθηκε με διάλυμα 
επινεφρίνης. Δεν υπήρχε σημαντική αιμορραγία. 
Το αποτέλεσμα των βιοψιών επιβεβαίωσε τη δι-
άγνωση.

Μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα με διήθηση του 
μεσοθωρακίου, χωρίς εξωθωρακικές μεταστάσεις. 
Ο άρρωστος υπέστη ένα κύκλο χημειοθεραπείας (Carboplatine-
Etoposide) και επανήλθε καθυστερημένος, λόγω των εορτών, 
για το δεύτερο κύκλο. Η τήξη-εξαφάνιση της μάζας μετά από 
έναν κύκλο χημειοθεραπείας δεν είναι συχνή, αλλά συμβαίνει 
στα χημειοευαίσθητα μικροκυτταρικά καρκινώματα. Ενδέχεται 
και κάποιο ποσοστό νέκρωσης του όγκου να εξαπλώθηκε 
προς το μίσχο συγκράτησης ώστε να ευνοηθεί η αποκοπή-
αποβολή του.
Το ατυχές είναι ότι ο άρρωστος ενώ προσήλθε σε καλή 
κατάσταση για τον τρίτο κύκλο χημειοθεραπείας, παρουσίασε 
στην αίθουσα αναμονής μαζική αιμόπτυση και κατέληξε από 
ασφυξία. 
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