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Υπερηχογραφία Θώρακα 
Αρχές-Ιδιαιτερότητες 

• Πλευρές 
• Αέρας 
• Αναπνευστικές κινήσεις 
• Ο φυσιολογικός πνεύμονας δεν απεικονίζεται 
• Απεικόνιση Θωρακικού τοιχώματος-υπεζωκότα 
• Η παθολογία του πνεύμονα και κυρίως του 

υπεζωκότα δημιουργεί εξαιρετικό ακουστικό 
παράθυρο 

• Δεν υποκαθιστά καμία απεικονιστική εξέταση-
συμπληρώνει 
 



Υπερηχογραφία Θώρακα 
Πλεονεκτήματα 

• Φορητότητα (ΤΕΠ, κλινική, Iδιωτικό Ιατρείο) 
• Διαθεσιμότητα-επαναληψιμότητα 
• Κόστος 
• Έλλειψη ιονίζουσας ακτινοβολίας 
• Δεν απαιτεί συνεργασία 
• Διάγνωση-παρέμβαση στην ίδια συνεδρία 

Μειονεκτήματα 
• Εξαρτάται από το χειριστή 
• Δυναμική εξέταση 
• Χρονοβόρα 
• Χαμηλής ποιότητας μεταδιδόμενη πληροφορία 



1) 2) 

3) 4) 

ΤΕΠ Κλινική 

Ειδικές ομάδες Παρεμβάσεις 

• Συμπληρωμα Ακτινογραφιας-Αξονικής 

• Καθοδήγηση επεμβατικών πράξεων 

Κατευθυνόμενα:  

• Ακτινογραφικα ή/και αντικειμενικα ευρηματα 

• Συμπτώματα 

Αντί ή πριν απο ακτινογραφία - αξονικη 
τομογραφια 

Θωρακοκέντηση – Θωρακικούς σωλήνες 
– FNA/B – προ θωρακοσκοπησης 







Υπερηχογραφία Θώρακα 
Ενδείξεις 

• Νοσήματα Υπεζωκότα 
 
• Θωρακικό τοίχωμα 
 
• Κινητικότητα διαφράγματος 
 
• Περιφερικές βλάβες πνεύμονα 

 
• Καθοδήγηση επεμβατικών πράξεων (Θωρακοκέντηση

θωρακικοί σωλήνες-θωρακοσκόπηση-βιοψίες) 

•Διηθηση 

•Κατάγματα πλευρών 

•Πύκνωση 

•Ατελεκτασια 

•Μάζες πνευμονα 

•Διάμεσος ιστός 

•Πλευριτικό υγρό 

•Πνευμοθώρακας 

•Πάχυνση υπεζωκότα 



Υπερηχογραφία Θώρακα 
Στο τμήμα επειγόντων 
 
Μετά την ακτινογραφία θώρακα (εξαίρεση έγκυες) 
• Διερεύνηση θωρακικού άλγους 
• Διερεύνηση πνευμονίας  
• Διερεύνηση δύσπνοιας 
• Διερεύνηση καθολικής σκίασης 
• Διερεύνηση υπεζωκοτικής συλλογής: 
   Ενδείξεις ως προς τη φύση του υγρού-διάγνωση 
• Καθοδήγηση διαγνωστικής παρακέντησης 

 



Πνευμοθώρακας 
• Μέτα-ανάλυση  
• 20 μελέτες (n=7569) 
• Ευαισθησία 88% (vs 52% για ακτινογραφία) 
• Ειδικότητα 99%  
• Ανεξάρτητα από ακτινολόγους ή κλινικούς 

ιατρούς 
• Το σημείο “lung point” έχει 100% ευαισθησία 

και είναι ενδεικτικό μεγέθους 
 

Ding W, et al. Diagnosis of pneumothorax by radiography and ultrasonography: a meta-
analysis. Chest. 2011 



Πνευμοθώρακας 
Πλεονεκτήματα 
    Υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα 
Μειονεκτήματα 
     Αδυνατεί να προσδιορίσει το μέγεθος 
     Προβλήματα ερμηνείας σε ασθενείς με ΧΑΠ 

όπου μειώνεται σημαντικά η ειδικότητα 
 

►  περισσότερο χρήσιμος για την εκτίμηση  
ασταθούς τραυματία στο ΤΕΠ του 
ασθενούς σε μηχανικό αερισμό καθώς και 
του μικρού πνευμοθώρακα 

 

Slater et al. Chest 2006; 129:545-50  



Ταχεία εκτίμηση 

x 



ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ - ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ 





 



Πνευμονική εμβολή 

Μέτα-ανάλυση 10 μελέτες (n=887) 
Ύπαρξη ≥2 περιφερικών τριγωνικών ή 

στρογγυλων υποηχογενών περιφερικών 
βλαβων 

• Ευαισθησία 87% 
• Ειδικότητα 81,8% 
Πλευριτική συλλογή ~ 50% 
 
 Squizzato A  et al. Diagnostic accuracy of lung ultrasound for pulmonary 
embolism: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost. 2013 



Respiration 2003;70:441-452 )   

 

Παρεγχυματικά, υπεζωκοτικά και αγγειακά ευρήματα 
σχετιζόμενα με Πνευμονική Εμβολή   

 



Thoracic Ultrasound for Diagnosing Pulmonary Embolism*: A Prospective 
Multicenter Study of 352 Patients 

Chest. 2005;128(3):1531-1538. 



Πνευμονικό έμφρακτο 





• Μετα-ανάλυση 14 μελέτες (n=1911) 
• sensitivity - 93.4% (95% CI, 89.2%-96.3%) 
• specificity - 97.7% (95% CI, 93.4%-99.6%) 
• Positive LR - 40.5 (95% CI, 13.2-123.9)  
• Negative LR - 0.07 (95% CI, 0.04-0.11) 
• Ο συνδυασμός ακρόασης με το διαθωρακικό 

υπέρηχο αυξάνει τον θετικό λόγο πιθανοφάνειας 
στο 42.9 (95% CI, 10.8-170.0) και μειώνει τον 
αρνητικό λόγο πιθανοφάνειας στο 0.04 (95% CI, 
0.02-0.09) 
 

Διαθωρακικός Υπέρηχος 
Πνευμονία 

 
Yang Xia et al. Effectiveness of lung ultrasonography for diagnosis of pneumonia in adults: a systematic review and meta-
analysis J Thorac Dis 2016 





Πνευμονία 
Σύσταση ήπατος + 
αεροβρογχόγραμμα 

Ομαλή 
αιμάτωση 

υδατοβρογχόγραμμα 



Πνευμονία 

Πορεία βελτίωσης 

Αποκατάσταση αερισμού 



• Αναγνώριση υπεζωκοτικής συλλογής 
ακόμα και σε ελάχιστες ποσότητες (~5ml) 

• Αναγνώριση φύσης συλλογής και ακριβής 
υπολογισμός ποσότητας 

• Διάγνωση αιτίας υπεζωκοτικής συλλογής 
• Πιο ευαίσθητη από CT για εγκυστώσεις-

διαφραγμάτια 
 

Υπεζωκοτικές Συλλογές 





Απλή παραπνευμονική συλλογή 



Επιπλεγμένη παραπνευμονική συλλογή 







 





 



Πνευμονικό οίδημα-διαμεσα νοσήματα 
• Μέτα-ανάλυση  
• 7 μελέτες (n=1075) 
• Ευαισθησία: 94,1% 
• Ειδικότητα: 92,4%   
• <5 λεπτά εξέταση 
• Εντατικολόγοι-επειγοντολόγοι-φοιτητές 

OR 195,35 

Al Deeb M et al. Acad Emerg Med. 2014  

 





Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ “7” 



          Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ “3” 



Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ “12” 

ΣΚΑ 



Εκτίμηση ενδαγγειακού όγκου 



Θέσεις εκτίμησης ΚΚΦ 



Εκπνοή 



Εισπνοή 



Μεταβολή εύρους ΚΚΦ  



Υπολογισμός ΚΦΠ 



 

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΚΙΑΣΗ 



Παθητική ατελεκτασία 



Αποφρακτική ατελεκτασία 



Διαγνωστική παρακέντηση 
• Υψηλή επιτυχία παρακέντησης (97%)  
• 88% επιτυχία σε προηγούμενη αποτυχημένη κλινικά-καθοδηγούμενη 

θωρακοκέντηση  
 

• Χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών σε σχέση με την κλινικά καθοδηγούμενη 
παρακέντηση 

• Μείωση έως και 8 φορές της πρόκλησης ιατρογενούς πνευμοθώρακα (<2%) 
 
• Η U/S καθοδήγηση αυξάνει την πιθανότητα επιτυχούς παρακέντησης και 

μειώνει τις επιπλοκές συγκριτικά με την κλινικά καθοδηγούμενη παρακέντηση. 
Επιτυχής παρακέντηση το 54% των περιπτώσεων που δεν βρέθηκε σημείο 
κλινικά – στο 10% απέφυγε τραυματισμό οργάνου 
 
 

• Η υπόδειξη σημείου παρακέντησης με U/S έχει νόημα όταν γίνεται στον ίδιο 
χρόνο με την παρακέντηση 

 
 

Diacon A et al. Chest 2003: 123: 436-41 

Kohan JM et al. Am Rev Respir Dis 1986;133:1124-6 

 
Havelock T et al. Thorax 2010 (suupl2) ii61-ii76 

O’Moore et al, AJR 1987 

Οι επιπλοκές είναι ΑΜΕΣΑ αναγνωρίσιμες 



Διαγνωστική παρακέντηση 

Havelock T et al. Thorax 2010 (suupl2) ii61-ii76 



Διαγνωστική παρακέντηση 
• Μικρές και εγκυστωμένες ΥΣ δέον να παρακεντούνται 

υπό U/S 
• Προσδίδει ασφάλεια σε παρακεντήσεις σε ασθενείς υπό 

μηχανικό αερισμό 
 

 

• Bedside ultrasound guidance improves the success 
rate and reduces complications and is therefore 
recommended for diagnostic aspirations (B) 

 

• Ultrasound guidance reduces the complications 
associated with pleural procedures in the critical care 
setting and its routine use is recommended (C) 
 

Lichtenstein D et al. Intensive Care Med 
1999;25:955-9, Mayo PH et al. Chest 2004; 125:1059-1062 

BTS 2010 









Θωρακικός σωλήνας μικρού εύρους εντός της αριστερά κοιλίας. 

Maskell N A et al. Thorax 2010;65:5-6 

©2009 by BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society 



Υπερηχογραφία Θώρακα 
 Τοποθέτηση θωρακικών σωλήνων μικρου εύρους 

•Συμφωνα με τις οδηγίες της BTS συστήνεται ισχυρά 
η απεικονιστικά-καθοδηγούμενη τοποθέτηση τους 
(Evidence B) 
•Το ποσοστό επιτυχίας της απεικονιστικά-
καθοδηγούμενης τοποθέτησης θωρακικών σωλήνων 
είναι 71-86% 
•Η CT πλεονεκτεί μόνο στην παροχέτευση 
εγκυστώσεων που εντοπίζονται πίσω από οστά και 
στην επιβεβαίωση της θέσης του σωλήνα 
 
Pleural procedures and thoracic ultrasound – British Thoracic Society Pleural Disease 

Guideline 2010 

http://www.brit-thoracic.org.uk/Portals/0/Clinical Information/Pleural Disease/Pleural Guideline 2010/Pleural disease 2010 pleural procedures.pdf�


Υπερηχογραφία Θώρακα 
Τι χρειάζεται 

• Οποιαδήποτε συσκευή υπερήχων, φτάνει να είναι 
φορητή 

• Οι παλαιότερες συσκευές είναι κατάλληλες ή και 
καλύτερες από τις σύγχρονες που στηρίζονται 
πολύ στην επεξεργασία εικόνας 

• Κυρτή κεφαλή 3,5-5 MHz ± ευθεία κεφαλή 7,5-10 
MHz 

• Υπερφορητές συσκευές 
                    -Ευελιξία 
                            - Χαμηλότερη ποιότητα εικόνας 
                            -“Χάνονται”  εύκολα                         
                                                  



 



 

2-5 MHz - 30cm βάθος 

6-13 MHz - 6cm βάθος 1-5 MHz - 30cm βάθος 5-10 MHz - 9cm βάθος 







Μέθοδος σάρωσης: 

 4  Ζώνες, χωρίζονται σε 2 τμήματα η καθεμιά  (ανώτερο και κατώτερο) 
 
Σύνολο 8 περιοχές προς σάρωση 
 
Ζώνη 1  - πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα έως την πρόσθια μασχαλιαία γραμμή  
Ζώνη 2  - πρόσθια μασχαλιαία γραμμή έως οπίσθια μασχαλιαία γραμμή 
Ζώνη 3  - οπίσθια μασχαλιαία γραμμή έως το τέλος της ωμοπλάτης 
Ζώνη 4  - οπίσθιο θωρακικό τοίχωμα 
 
 
 



 





Υπερηχογραφία Θώρακα 
Εκπαίδευση 

• Απλές δεξιότητες όπως η αναγνώριση 
υπεζωκοτικής συλλογής ή ο αποκλεισμός 
πνευμοθώρακα αποκτώνται εντός ωρών 

• Η RCR (BTS) και η EFSUMB (ERS) έχουν 
εκδώσει οδηγίες για την εκπαίδευση Ιατρών 
μη ακτινολόγων στη χρήση υπερήχων 

• Πρώτο Ελληνικό Σεμινάριο πριν το 20ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακα 

 
 
   Ultrasound Training Recommendations for Medical and Surgical Specialties. 

http://www.rcr.ac.uk/docs/radiology/pdf/ultrasound.pdf 

http://www.rcr.ac.uk/docs/radiology/pdf/ultrasound.pdf�


Ημερήσια Σεμινάρια 

• Είναι αποτελεσματικά  
• Η γνώση διατηρείται 
• Πρακτικές δεξιότητες 
• Ασθενείς+προπλάσματα 
• Υψηλη βαθμολογία από συμμετέχοντες 
• Μικρό ποσοστό (30%) συνεχίζει την 

ενασχόληση 
• Έλλειψη καθοδήγησης 

 
Wrightson JM et al. Chest 2012 



• Level I (most chest physicians): 
• Normal anatomy 
• Diagnosis of pleural fluid 
• Fluid characteristics 
• Basic procedures 

 
• Level II: (pleural specialists) 

• More complex disease 
• More complex procedures 
• Competent at lung / lymph node biopsy 
• Able to receive referral from level I 

 
• Level III: 

• Radiologists only 
 
 

Επίπεδα ικανότητας χειρισμού, πιστοποίηση  

USA = 500 

UK = 50 

Europe = 250 



Υπερηχογραφία Θώρακα 
•Στο 75% των περιπτώσεων αφορά υπεζωκοτική 
συλλογή 

•Επηρέασε τη διάγνωση άλλαξε τη θεραπευτική 
προσέγγιση στο 65% 

•Η καθυστέρηση στην  εκτέλεση της υπερηχογραφίας 
από το ακτινολογικό τμήμα αυξάνει σημαντικά το 
κόστος νοσηλείας και επιβαρύνει τον ασθενή 

 
 
Thoracic ultrasound for pleural effusion: Delays and cost associated with department 
scanning. Respiratory Medicine.2010 
Indications for thoracic ultrasound in chest medicine:an observational study. Postgrad 
MedJ.2010 
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