
Συχνά διαβάζουμε ή ακούμε να λένε, ο…  τάδε…  έφυγε από 
οξύ πνευμονικό οίδημα, τι όμως είναι αυτό;;; 
Το οξύ πνευμονικό οίδημα είναι βαριά εκδήλωση της αρι-

στερής καρδιακής ανεπάρκειας, η καρδιά δεν έχει τη δύναμη 
να αντλήσει το οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες και 
να το στείλει στην περιφέρεια, δηλαδή στο υπόλοιπο σώμα, 
με αποτέλεσμα να αυξηθεί ξαφνικά η πίεση των πνευμονι-
κών τριχοειδών πάνω από 25 mm Hg και να υπάρχει 
άφθονη εξαγγείωση υγρού στις κυψελίδες.  
Το οξύ πνευμονικό οίδημα που είναι εκδήλωση οξείας αρι-
στερής καρδιακής ανεπάρκειας οφείλεται σε:  αρτηριακή 

υπέρταση, έμφραγμα του μυοκαρδίου, βαλβιδική καρδιοπά-
θεια (στένωση ή ανεπάρκεια του μιτροειδούς, στένωση ή 
ανεπάρκεια της αορτής) και διαταραχές του ρυθμού
(ταχυαρρυθμίες ή βραδυαρρυθμίες). 
Ισως  να συσσωρευτεί υγρό και για άλλους λόγους, 

όπως: Πνευμονία, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, χρήση ορισμέ-
νων  τοξινών και φαρμάκων, σύνδρομο οξείας αναπνευστι-
κής δυσχέρειας, μεγάλα υψόμετρα ή από έντονη άσκηση 
(μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα). 
Συμπτώματα 

1ον Δύσπνοια (έντονο αίσθημα δυσκολίας στην αναπνοή), 
οφείλεται σε διαταραχή της διάχυσης των αερίων, στην ελάτ-
τωση της διατασιμότητας των πνευμόνων και στην αύξηση 
του έργου της αναπνοής. 
2ον Ταχύπνοια (λαχάνιασμα κατά την αναπνοή) και εκπνευ-
στικό συριγμό (σφύριγμα στην εκπνοή) 
 3ον Δύσπνοια μαζί με έντονη εφίδρωση, άγχος και ανησυχία 
 4ον Δύσπνοια ενώ βρίσκεται κανείς ξαπλωμένος 
(ορθόπνοια) 
5ον Βήχας που παράγει ροζ αφρώδη πτύελα (μπορεί να πε-
ριέχουν αίμα)  
6ον Ωχρότητα και κυάνωση (το δέρμα είναι ωχρό και τα νύχια 
μπλε) 
7ον Αύξηση της αρτηριακής πίεσης στην αρχή αλλά στη συ-
νέχεια πέφτει και ο άρρωστος αρχίζει να ζαλίζεται, να ιδρώ-
νει και γενικά να μη νιώθει καλά. Το άτομο πρέπει να μετα-
φερθεί αμέσως στο νοσοκομείο γιατί η πτώση της αρτηριακή 
πίεσης μπορεί να παρουσιάσει shock. 
Διάγνωση  

Με το πρώτο σύμπτωμα πηγαίνουμε στον καρδιολόγο ή στο 
νοσοκομείο. Στην αρχή η διάγνωση γίνεται με τα σημεία και 
τα συμπτώματα του αρρώστου, τα μυοκαρδιακά ενζυμα, 
ΗΚΓ, ακτινογραφία θώρακος, βιοχημικές εξετάσεις (γιατί 
χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση), στη συνέχεια πρέπει να 
γίνει διαφορική διάγνωση, αν οφείλεται σε καρδιακή πάθη-

ση ή σε βρογχικό άσθμα ή σε μη καρδιογενές οίδημα. 
Α. Καρδιογενές πνευμονικό οίδημα. Στο ιατρικό ιστορικό 

υπάρχει: οξύ καρδιακό επεισόδιο, καλπαστικός ρυθμός ή 
διάταση των σφαγίτιδων και εργαστηριακά ευρήματα ενδει-
κτικά καρδιακής πάθησης.  
Όταν υπάρχει αμφιβολία η διαφορική διάγνωση γίνεται με 
την εισαγωγή καθετήρα Swan-Ganz στην πνευμονική αρτη-
ρία. «Πίεση ενσφήνωσης πνευμονικών τριχοειδών > 
25mmHg σε ασθενή χωρίς προηγούμενη αύξηση της πίεσης 
ενσφήνωσης ή >30 mmHg σε ασθενή με προηγούμενη αύ-
ξηση της πίεσης ενσφήνωσης των πνευμονικών τριχοειδών 
συνηγορεί για καρδιογενές πνευμονικό οίδημα». Πηγή: 
http://koinaan.capitalblogs.gr/showArticle.asp?
id=41264&blid=566   
Β. Βρογχικό άσθμα. Στο ιατρικό ιστορικό υπάρχει:  εφίδρω-

ση αλλά δεν είναι έντονη, δεν υπάρχει κυάνωση, η επίκρου-
ση του θώρακα προκαλεί την εμφάνιση τυμπανικού ήχου και 
οι συρίττονες (τα σφυρίγματα) είναι υψηλότερης συχνότητας 
και με ρυθμό από ότι στο πνευμονικό οίδημα. 
Γ. Μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα. Το οίδημα αυτό 

οφείλεται σε διάφορα αίτια(φάρμακα, τοξίνες, αλλεργικές 
αντιδράσεις, κ.α.), τα οποία προκαλούν αύξηση της διαπε-
ρατότητας της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης. 
Αντιμετώπιση- Α΄ Βοήθειες 

Καθιστική θέση. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε την αναπνοή 
του ατόμου. 
 Χορήγηση οξυγόνου. Χρησιμοποιούμε την ειδική μάσκα ή 
τη ρινική κάνουλα (εύκαμπτο πλαστικό σωλήνα με δύο α-
νοίγματα που χορηγούν οξυγόνο σε κάθε ρουθούνι).  
Ελέγχουμε αν τα ρουθούνια είναι καθαρά από εκκρίσεις και 
τα καθαρίζουμε αν υπάρχουν. Αν είναι ξερά βάζουμε  λίγη 
βαζελίνη. 
Προσοχή το οξυγόνο πρέπει να περνά μέσα από υγραντή-

ρα, όταν η χορήγηση γίνεται με ρινική κάνουλα πρέπει να 
είναι σε βάθος το λιγότερο 2,5 cm και να στερεώνεται με τις 

ειδικές λαβές γύρω από τα 
αυτιά και στο πηγούνι ή πίσω 
από το κεφάλι. Μεγάλη προ-

σοχή στη δόση ρυθμίστε τη ροή μέχρι να πάρετε οδηγίες 

από το γιατρό σε 2 -3 λίτρα οξυγόνου στο λεπτό ( για ροή 10 
L/min, ρωτήστε τον… εαυτό σας… ή τον γιατρό….) και σε 
πυκνότητα 24-30% . Ίσως να χρειαστεί ενδοτραχειακή δια-

σωλήνωση και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής με ειδικό 
αναπνευστήρα. 
Φλεβοκέντηση και ενδοφλέβια χορήγηση διαλύματος D/W 
5% και σύστημα 3-way stop-cock. (Αν…υπάρχει…) 
Λήψη ζωτικών σημείων (αναπνοές, σφίξεις, αρτηριακή πίεση 
και θερμοκρασία) 
Εάν έχουμε τη δυνατότητα τοποθετούμε Foley ουροκαθετή-
ρα για παρακολούθηση της διούρησης 
Λήψη ΗΚΓ/ματος με 12 απαγωγές και άμεση μεταφορά σε 
νοσοκομείο. 
Ο γιατρός στο νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει το άτομο ανάλο-
γα με τη βαρύτητα της αναπνευστικής δυσχέρειας , της υπό-
τασης (αν υπάρχει), επίσης εάν υπάρχει υπόταση και αιμο-
δυναμική αστάθεια. 
Ανάλογα με την αιτία ο γιατρός θα δώσει και την κατάλληλη 
θεραπεία. 
Το οξύ πνευμονικό οίδημα πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα 
γιατί το άτομο κινδυνεύει να χάσει ακόμα και την ίδια του τη 
ζωή. 
Να θυμάστε ότι: 

Α. Τα άτομα που η καρδιά τους και τα πνευμόνια τους δεν 
είναι σε καλή κατάσταση κινδυνεύουν ακόμα κι εάν έχουν 
αντιμετωπιστεί έγκαιρα και 
Β. Τα άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών κινδυνεύουν να 
χάσουν τη ζωή τους από πνευμονικό οίδημα. 
Πρόληψη  

Ισχύει ότι έχουμε πει στο άρθρο «Πρόληψη στεφανιαίας 
νόσου» 
Σερφάροντας στο ιντερνέτ  
«Η ομοκυστεΐνη είναι μια πηγή του θειϊκού άλατος. Το μυ-

στικό για τη διατήρηση της ομοκυστεΐνης σε χαμηλά επίπεδα 
είναι φοβερά απλό και είναι έγκλημα για την υγεία του καθε-
νός μας να μην εντάξει στο καθημερινό διαιτολόγιο του, 
την κατανάλωση 2-3 μερίδες φρού-
των, πορτοκάλι, φράουλες, αβοκάντο, λεμόνι, ακτινίδια, 
γκρέιπφρουτ, ανανά, μανταρίνι, μπανάνα, βερίκοκο, κα-
θώς και 2 πιάτα λαχανικών -πηγής  φυλλικού οξέος και βιτα-
μίνης Β6-,όπως: Σπανάκι, αντίδια, μαρούλι, σπαράγγια, 
μπρόκολο, κουνουπίδι, μπάμιες, μαϊντανός, κρεμμύδια 
(φρέσκα και ξηρά), λάχανο, αγκινάρες, καυτερή πράσινη 
πιπεριά, παντζάρια, σέλερι, σέλινο». 
«…Οι περισσότερες πηγές  φλεγμονής προέρχονται από μια 
όξινη και φλεγμονώδη διατροφή, γι αυτό εφαρμόζουμε 

μια αντί -φλεγμονώδη διατροφή με: Το πράσινο τσάι, τα 
μούρα, τα πεπόνια, τα ακτινίδια, τα πολύχρωμα λαχανικά και 
τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. 
Τα αντιοξειδωτικά και οι πολυφαινόλες καταπολεμούν τις 

ελεύθερες ρίζες που προκαλούν φλεγμονή και βλάβη των 
κυττάρων, γι αυτό καταναλώνουμε τρόφιμα πλούσια σε δια-
λυτές ίνες (οι διαλυτές φυτικές ίνες είναι εύπεπτες). Καθαρί-
ζουν τις αρτηρίες μας και αφαιρούν την πλάκα, με τον  
ίδιο τρόπο που οι μη διαλυτές φυτικές ίνες καθαρίζουν το 
παχύ μας  έντερο . Η πλουσιότερη πηγή διαλυτών φυτικών 
ινών είναι τα αβοκάντο . Ένα αβοκάντο έχει μια υπερβολική 

ποσότητα διαλυτών ινών 3 γραμμάρια (σε αντίθεση με τα 
Cheerios (τραγανά δαχτυλίδια δημητριακών ολικής αλέσε-
ως), δημητριακά, που περιέχουν 1 γραμμάριο φυτικές ίνες 
σε ένα μπολ).  
Άλλες καλές πηγές διαλυτών φυτικών ινών περιέχουν, τα  : 
Μαύρα φασόλια , άσπρα φασόλια ( 2 γραμμάρια / μερίδα), 
το μη επεξεργασμένο πλιγούρι βρώμης ( 1,4 γραμμάρια / 
μερίδα ), το πίτουρο βρώμης ( 2.2 γραμμάρια / μερίδα ), τα 
λαχανάκια Βρυξελλών ( 2 γραμμάρια / μερίδα ), τα γογγύλια, 
οι γλυκοπατάτες και τα σπαράγγια ( 1,7 γραμμάρια / μερίδα ) 
και οι σπόροι λιναριού ( 1.1 γραμμάρια / μερίδα )».Πηγή: 
http://fytro.wordpress.com/2013/02/16/ 
Τα γογγύλια ή Ρέβες εξημερώθηκαν πριν από 40 αιώνες. 

Από τότε τρώγονται, βραστά, στον ατμό, τηγανητά με μπύ-
ρα, με βούτυρο ή φρέσκα από τον κήπο, γίνονται και…γλυκό 
ωραιότατο!!!. Στη Ρωσία, μέχρι τη εποχή της Αικατερίνης Β΄ 
(όταν στη Ρωσία  έγινε η εισαγωγή της πατάτας) τα γογγύλι-
α  ήταν ένα από τα κύρια τρόφιμα για τους κατοίκους της. 
Στη χημική σύνθεση του περιλαμβάνει βιταμίνες, υδατάνθρα-
κες, ανόργανα άλατα και ειδικά  μια σπάνια ουσία την 
glyukorafanin, φυτική "πρόδρομος" της σουλφοραφάνης, η 
οποία έχει ισχυρές αντικαρκινικές και αντιδιαβητικές ιδιότη-
τες. Το γογγύλι έχει περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, σχεδόν 

διπλάσια από τα πορτοκάλι-
α, τα λεμόνια και το λάχανο. 
Επίσης είναι πρωταθλητής 
σε περιεκτικότητα ασκορβι-
κού οξέος. 

Τα γογγύλια έχουν βιταμίνες 
Α, Β1, Β2, Β5, PP, καροτί-
νη, κάλιο, ασβέστιο, φώ-
σφορο, μαγνήσιο, σίδηρο, 
νάτριο, θείο, μαγγάνιο και μια μικρή ποσότητα ιωδίου. 
Το γογγύλι περιλαμβάνει μια σειρά από απαραίτητα ανόρ-
γανα άλατα του ανθρώπινου σώματος, γεγονός που του 

προσδίδει θεραπευτικές ιδιότητες. Το θειικό άλας, που έχει 
για παράδειγμα, καθαρίζει και  απολυμαίνει το αίμα, σπάει 
τις πέτρες στα νεφρά και στην ουροδόχο κύστη. 
Είναι αποτελεσματικό ενάντια σε λοιμώξεις, ασθένειες του 
δέρματος και βρογχίτιδα. Δρα προληπτικά κατά του καρκί-
νου. To μαγνήσιο, που περιέχει, βοηθά τα οστά να συσσω-

ρεύσουν ασβέστιο. Αυτό  είναι πολύ σημαντικό για την ανά-
πτυξη και την ενίσχυση του σκελετού, ειδικά στον αναπτυσ-
σόμενο οργανισμό των παιδιών και των εφήβων. Ακόμη και 
για τους ηλικιωμένους ανθρώπους που τα οστά τους αρ-

χίζουν να "μαραίνονται" τα γογγύλια είναι πολύ χρήσιμα για 
τον οργανισμό. Λόγω της επουλωτικής και ιαματικής ιδιότη-
τας, τα γογγύλια χρησιμοποιούνται στη λαϊκή ιατρική 
για την πρόληψη και τη θεραπεία πολλών ασθενειών.   

Επίσης, το γογγύλι καθαρίζει και θεραπεύει προβλήματα του 
στομάχου, τη γαστρίτιδα τη σπαστική κολίτιδα 
(δυσκοιλιότητα) και προβλήματα των εντέρων. Έχει αντιση-
πτικές και διουρητικές ιδιότητες.  
Πιάτα από γογγύλι, συνιστώνται για τους διαβητικούς  και για 
άτομα παχύσαρκα. Καθώς έχει λίγες θερμίδες καταλήγει 
μια  ευνοϊκή τροφή για την απώλεια βάρους. 
Βοηθά στη ρύθμιση του μεταβολισμού και την τόνωση της 
δραστηριότητας του γαστρεντερικού σωλήνα. Ο χυμός από 
φρέσκια ρίζα γογγυλιού,  χρησιμοποιείται ως αποχρεμπτικό 
και διουρητικό. Για περισσότερη ενημέρωση και ωραίες συ-
νταγές στην ιστοσελίδα: http://www.fytokomia.gr/
permalink/4116.html 
Καταναλώστε υγιή λίπη. 

Τα υγιή λίπη περιλαμβάνουν τα έλαια καρύδας, ελαιόλαδο, 
ολόκληρο το  αβοκάντο, σπόρους λιναριού, λινέλαιο σπόροι 
Chia και ιχθυέλαια ή λάδι κριλ. 
Οι Ξηροί καρποί (καρύδια και αμύγδαλα κυρίως ) περιέ-

χουν υγιή λιπαρά, καθώς και φυτικές ίνες και βιταμίνη Ε,   
όλα τα απαραίτητα για την επούλω-
ση . 
Συμπλήρωμα με ιχθυέλαιο ή Κριλ 
λάδι . 

Το ιχθυέλαιο και το έλαιο κριλ είναι 
συμπυκνωμένες πηγές των υγιεινών 
επουλωτικών λαδιών. 
Είναι πολύ χρήσιμα όταν έχετε σοβαρή φλεγμονή, αρτηριακή 
πλάκα και  καρδιακές παθήσεις . 
Το κριλ, είναι ένα μαλακόστρακο που θυμίζει τη γαρίδα, 

περιέχει στους ιστούς του DHA και EPA, καθώς και άλλες 
σημαντικές θρεπτικές ουσίες. Αν και το κάθε κριλ είναι μικρο-
σκοπικό, όλα μαζί συγκεντρώνονται και ζουν σε μεγάλες 
ομάδες, κάτι που τα καθιστά μία νέα πλούσια θαλάσσια πη-
γή Ωμέγα-3. 
Μεταβολική προπόνηση . 

Αυτό το είδος της άσκησης έχει πολλά θαυμάσια οφέλη . 
Χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση, με μικρής διάρκειας α-
σκήσεις . 
Οδηγεί σε αύξηση  της  αυξητικής ορμόνης και της τεστοστε-
ρόνης και μειώνει την ορμόνη του στρες την κορτιζόνη . 
Αυτό επιταχύνει την καύση του λίπους του σώματός σας και 
βοηθάει στην οικοδόμηση των μυών / τόνωση, σταματάει τη 
φλεγμονή και αντιστρέφει το μεταβολικό σύνδρομο 
(διαβήτη, παχυσαρκία, το σύνδρομο Χ και τις καρδιακές 
παθήσεις ) . 
Το καλύτερο από όλα , είναι ότι όλα αυτά μπορούν  να επι-
τευχθούν  μόνο με  12-15 λεπτά την ημέρα ! 
Αυτός ο τρόπος άσκησης είναι απόλυτα ολοκληρωμέ-
νος, αφού συνδυάζει άψογα την αναερόβια άσκηση με 
βάρη με την αερόβια προπόνηση.  Πηγή: http://
totalfitness-christos.blogspot.gr/2010/02/blog-
post_03.html 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οσοι θέλετε να κάνετε μεταβολική προπόνη-
ση πριν ξεκινήστε ρωτήστε τον γιατρό σας.!!!! 
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ΟΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ                
  Η οξεία και χρόνια χρήση των διεγερτικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές καρδιακές, 
νευρολογικές, ψυχιατρικές, γυναικολογικές και αναπνευστικές επιπλοκές. Η σοβαρότητα και η 
ποικιλία των πνευμονικών τοξικών αντιδράσεων που προκαλούνται από τα διεγερτικά εμφανίζεται 
να εξαρτώνται από το είδος της χρησιμοποιούμενης ουσίας, τη δόση και τον τρόπο χορήγησης. 
Πηγή:  http://www.doping-prevention.sp.tum.de/el/substances-and-methods/stimulants/mode-of-
action/respiratory-system.html 
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