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Ο κανονικς πνεύµονας

Κυψελίδες

Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε τις
διάφορες παθήσεις των πνευµνων και να
διατηρούµε υγιείς πνεύµονες, θα πρέπει να
είµαστε εξοικειωµένοι µε την εµφάνιση και τον
τρπο λειτουργίας των πνευµνων.
Q

Ρινική κοιλτητα (µύτη)
Στοµατική κοιλτητα (στµα)
Επιγλωττίδα
Τραχεία

Βργχοι

Πνεύµονες

Q

Πώς εισάγεται ο αέρας στο σώµα;
Για τη µεταφορά οξυγνου στο σώµα, ο
αέρας εισπνέεται δια µέσου της µύτης, του
στµατος ή και των δύο. Η µύτη είναι η
προτιµτερη οδς, διτι αποτελεί καλύτερο
φίλτρο σε σύγκριση µε το στµα. Η µύτη µειώνει
την ποστητα των ερεθιστικών παραγντων
που µεταφέρονται στους πνεύµονες, ενώ
παράλληλα θερµαίνει και προσθέτει υγρτητα
(υγρασία) στον αέρα που αναπνέουµε. %ταν
απαιτούνται µεγάλες ποστητες αέρα, η µύτη
δεν αποτελεί τον αποτελεσµατικτερο τρπο
λήψης αέρα στους πνεύµονες και, για το λγο
αυτ, η αναπνοή ενδέχεται να γίνει απ το
στµα. Η αναπνοή απ το στµα απαιτείται
συνήθως κατά την άσκηση.
Μετά την είσοδ του στη µύτη ή στο στµα, ο
αέρας κατεβαίνει µέσω της τραχείας. Η τραχεία
αποτελεί τον πλησιέστερο σωλήνα στο λαιµ.
Πίσω απ την τραχεία βρίσκεται ο οισοφάγος.
%ταν εισπνέουµε, ο αέρας κατεβαίνει µέσω της

Βραγχιλια

τραχείας και ταν τρώµε, η τροφή κατεβαίνει
µέσω του οισοφάγου. Ο κινούµενος αέρας και η
ληφθείσα
τροφή
ελέγχονται
απ
την
επιγλωττίδα, µία πύλη που αποτρέπει την είσοδο
τροφής στην τραχεία. Ορισµένες φορές,
ενδέχεται να εισαχθούν στην τραχεία τροφές ή
υγρά, προκαλώντας πνιγµ και σπασµούς βήχα.
Η τραχεία χωρίζεται σε έναν αριστερ και ένα
δεξι αναπνευστικ σωλήνα, οι οποίοι σωλήνες
αποκαλούνται βργχοι. Ο αριστερς βργχος
οδηγεί στον αριστερ πνεύµονα και ο δεξις
βργχος οδηγεί στο δεξι πνεύµονα. Αυτοί οι
αναπνευστικοί σωλήνες συνεχίζουν να χωρίζονται
σε ολοένα και µικρτερους σωλήνες, οι οποίοι
ονοµάζονται
βραγχιλια.
Τα
βραγχιλια
καταλήγουν σε µικροσκοπικούς σάκους αέρα που
ονοµάζονται κυψελίδες (alveoli). Οι κυψελίδες
(“alveoli” στα ιταλικά σηµαίνει «τσαµπί
σταφυλιών») µοιάζουν µε συστάδες σταφυλιών
τοποθετηµένες πάνω σε µικροσκοπικούς
αναπνευστικούς σωλήνες.Υπάρχουν πάνω απ 300
εκατοµµύρια κυψελίδες στους κανονικούς
πνεύµονες. Εάν οι κυψελίδες ανοίγονταν και
διατάσσονταν επίπεδα, θα κάλυπταν την επιφάνεια
ενς διπλού γηπέδου τένις. ∆εν χρησιµοποιούνται
λες οι κυψελίδες την ίδια στιγµή, προκειµένου να
έχει ο κάθε πνεύµονας στη διάθεσή του πολλές
περισσευούµενες σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας
ασθένειας, λοίµωξης ή επέµβασης.
Τοίχωµα κυψελίδας
Τοίχωµα τριχοειδούς
Αποξυγονωµένο
αιµοκύτταρο
∆ιοξείδιο του άνθρακα
Οξυγνο
Οξυγονωµένο
αιµοκύτταρο

Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ

Πώς λειτουργούν κανονικά οι πνεύµονες;
Ο θώρακας περιέχει δύο πνεύµονες, έναν
πνεύµονα στη δεξιά και έναν πνεύµονα στην
αριστερή του πλευρά. Ο κάθε πνεύµονας
αποτελείται απ τµήµατα που ονοµάζονται λοβοί.
Οι πνεύµονες είναι µαλακοί και προστατεύονται
απ το θωρακικ κλωβ. Σκοπς των πνευµνων
είναι η εισαγωγή οξυγνου στο σώµα και η
αποµάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα. Το
οξυγνο είναι ένα αέριο, το οποίο µάς παρέχει
ενέργεια, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί
απβλητο ή «καυσαέριο» του σώµατος.

1/3

Ê

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ-ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ
www.european-lung-foundation.org

2/3

Τι συµβαίνει µε το οξυγνο και το διοξείδιο
του άνθρακα;
Γύρω απ κάθε κυψελίδα βρίσκονται
µικροσκοπικά αιµοφρα ή τριχοειδή αγγεία. Τα
µικροσκοπικά αιµοφρα αγγεία περιβάλλουν
την κυψελίδα σαν ένα δίχτυ. Σε αυτ το σηµείο,
το οξυγνο που κατέβηκε µέσω των
αναπνευστικών σωλήνων στις κυψελίδες,
εισέρχεται στο αίµα. Το διοξείδιο του άνθρακα ή
«καυσαέριο» του σώµατος αλλάζει θέσεις µε το
οξυγνο, µε την έξοδ του απ το αίµα και την
είσοδ του στις κυψελίδες. Το διοξείδιο του
άνθρακα αποβάλλεται ττε απ τους
πνεύµονες. Για την καλή λειτουργία του
σώµατς µας, το οξυγνο πρέπει να εισέρχεται
στο αίµα και το διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να
εξέρχεται απ το αίµα µε σταθερ ρυθµ.
Οι πνεύµονες περιέχουν επίσης αιµοφρα
αγγεία και ένα κάλυµµα απ νευρικές ίνες. Έξω
απ τους πνεύµονες υπάρχουν δύο στρώµατα
απ λεπτ υλικ που ονοµάζονται υπεζωκτα. Ο
ένας υπεζωκώς είναι ενσωµατωµένος ακριβώς
στο εξωτερικ των πνευµνων και ο άλλος στο
εσωτερικ του θώρακα, κοντά στα πλευρά.
Οι πνεύµονες διαθέτουν επίσης δύο σύνολα
αιµοφρων αγγείων. Τα αιµοφρα αγγεία µπορούν
να είναι αρτηρίες ή φλέβες. Το ένα σύνολο
αιµοφρων αγγείων τροφοδοτεί και τρέφει τους
πνεύµονες, ενώ το άλλο σύνολο είναι υπεύθυνο
για τη µεταφορά οξυγνου απ τους πνεύµονες
στο σώµα δια µέσου της καρδιάς. Το αίµα που έχει
συλλέξει οξυγνο απ τους πνεύµονες,
επιστρέφει στην αριστερή πλευρά της καρδιάς και
απελευθερώνεται, προκειµένου να διοχετευθεί
στο σώµα αυτ το πλούσιο σε οξυγνο αίµα (που
ονοµάζεται αρτηριακ αίµα). Αφού το αίµα
διοχετεύσει οξυγνο στα κύτταρα του σώµατος
(δέρµα, ργανα κ.λπ.), αποκαλείται πια φλεβικ
αίµα και επιστρέφει στη δεξιά πλευρά της
καρδιάς. Το φλεβικ αίµα περιέχει υψηλές
ποστητες διοξειδίου του άνθρακα και χαµηλές
ποστητες οξυγνου. Το φλεβικ αίµα επιστρέφει
στους πνεύµονες για να απαλλαχθεί απ το
διοξείδιο του άνθρακα και να συλλέξει οξυγνο.
Q

Ποιοι µύες βοηθούν στην αναπνευστική
διαδικασία;
Πολλοί διαφορετικοί µύες χρησιµοποιούνται
κατά την αναπνοή. Ο µεγαλύτερος και
αποδοτικτερος µυς είναι το διάφραγµα. Το
διάφραγµα είναι ένας µεγάλος µυς που βρίσκεται
κάτω απ τους πνεύµονες και τους διαχωρίζει
απ τα υποκείµενα ργανα, πως το στοµάχι, τα
έντερα, το ήπαρ κ.λπ. %ταν το διάφραγµα
µετακινείται προς τα κάτω ή γίνεται επίπεδο, τα
πλευρά διευρύνονται προς τα έξω, οι πνεύµονες
διογκώνονται και ο αέρας αναρροφάται. Αυτή η
διαδικασία ονοµάζεται εισπνοή. %ταν το

διάφραγµα χαλαρώνει, ο αέρας εξέρχεται απ
τους πνεύµονες, οι οποίοι επανέρχονται στην
αρχική τους θέση. Αυτ ονοµάζεται εκπνοή. Οι
πνεύµονες, πως τα µπαλνια, χρειάζονται
ενέργεια για να φουσκώσουν, αλλά δεν απαιτείται
ενέργεια για την έξοδο του αέρα.
Οι άλλοι µύες που χρησιµοποιούνται κατά
την αναπνοή βρίσκονται ανάµεσα στα πλευρά
και ορισµένοι µύες εκτείνονται απ το λαιµ έως
τα άνω πλευρά. Το διάφραγµα, οι µύες µεταξύ
των πλευρών και ένας εκ των µυών στο λαιµ,
που ονοµάζεται σκαληνς µυς, συµµετέχουν
σχεδν σε κάθε αναπνοή µας. Εάν χρειαζµαστε
µεγαλύτερη βοήθεια για τη διγκωση των
πνευµνων µας, «επιστρατεύουµε» άλλους µύες
στο λαιµ και στους ώµους.

Εισπνοή

Εκπνοή

Ο αέρας
εισέρχεται

Ο αέρας
αποβάλλεται

Ο πνεύµονας
διογκώνεται
Το διάφραγµα
συστέλλεται

Ο πνεύµονας
χαλαρώνει
Το διάφραγµα
χαλαρώνει
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Πώς προστατεύονται οι πνεύµονες;
Οι πνεύµονες διαθέτουν διάφορους
τρπους
αυτοπροστασίας
ενάντια
σε
ερεθιστικούς παράγοντες. Αρχικά, η µύτη
λειτουργεί ως φίλτρο κατά την εισπνοή,
αποτρέποντας την είσοδο µεγάλων ρυπαντικών
σωµατιδίων στους πνεύµονες. Εάν ένας
ερεθιστικς παράγοντας εισέλθει πράγµατι
στους πνεύµονες, θα εγκλωβιστεί σε ένα λεπτ
στρώµα βλέννας (που ονοµάζεται επίσης
πτύελο ή φλέγµα), το οποίο περιστοιχίζει το
εσωτερικ των αναπνευστικών σωλήνων. Κατά
µέσο ρο, 70 γραµµάρια βλέννας εκκρίνονται
στη βλεννογνο των αναπνευστικών αυτών
σωλήνων καθηµερινά. Η βλέννα ωθείται προς το
στµα µε τη βοήθεια µικρών τριχών που
ονοµάζονται κροσσοί και περιστοιχίζουν τους
αναπνευστικούς
σωλήνες.
Οι
κροσσοί
ανεβάζουν βλέννα απ τους πνεύµονες προς το
λαιµ, στην επιγλωττίδα. Η επιγλωττίδα είναι η
πύλη που ανοίγει για να επιτρέψει την
κατάποση της βλέννας. Αυτ µας συµβαίνει
χωρίς καν να το σκεφτούµε. Η αππτυση
πτυέλου δεν είναι «φυσιολογική» και δεν
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Για περισστερες πληροφορίες και
συνδέσµους, µεταβείτε στη διεύθυνση
www.european-lung-foundation.org
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Οι πληροφορίες αυτές ελήφθησαν απ τα
πρτυπα της ATS/ERS για τη διάγνωση και
θεραπεία των ασθενών µε ΧΑΠ
(http://www.ersnet.org/COPD).
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συµβαίνει εάν το άτοµο δεν πάσχει απ χρνια
βρογχίτιδα ή εάν δεν υφίσταται κάποια λοίµωξη,
πως κρυολγηµα στην περιοχή του θώρακα,
πνευµονία ή επιδείνωση χρνιας αποφρακτικής
πνευµονοπάθειας (ΧΑΠ).
Ένας άλλος µηχανισµς προστασίας για
τους πνεύµονες είναι ο βήχας. Ο βήχας, ενώ
αποτελεί ένα σύνηθες φαινµενο, δεν είναι
«φυσιολογικ» φαινµενο και οφείλεται σε
ερεθισµ στους βρογχικούς σωλήνες. Ο βήχας
µπορεί να αποβάλλει βλέννα απ τους
πνεύµονες ταχύτερα απ τους κροσσούς.
Η τελευταία απ τις συνήθεις µεθδους που
χρησιµοποιούνται απ τους πνεύµονες για την
προστασία τους µπορεί επίσης να δηµιουργήσει
προβλήµατα. Οι αεραγωγοί στους πνεύµονες
περιβάλλονται απ µυϊκές ζώνες. %ταν οι
πνεύµονες ερεθίζονται, αυτές οι µυϊκές ζώνες
µπορούν να συσφιχθούν, προκαλώντας
στένωση στον αναπνευστικ σωλήνα καθώς οι
πνεύµονες προσπαθούν να αποµακρύνουν τον
ερεθιστικ παράγοντα. Η ταχεία σύσφιξη των
µυών αυτών ονοµάζεται βρογχσπασµος.
Ορισµένοι πνεύµονες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι
στους ερεθιστικούς παράγοντες. Οι βρογχσπασµοι µπορούν να προκαλέσουν σοβαρά
προβλήµατα σε ανθρώπους µε ΧΑΠ και συχνά
αποτελούν µείζον πρβληµα για εκείνους που
πάσχουν απ άσθµα, διτι η αναπνοή είναι
δυσκολτερη δια µέσου στενεµένων αεραγωγών.
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Το Ευρωπαϊκ Πνευµονολογικ Ίδρυµα (ELF –
European Lung Foundation) είναι ο δηµσιος
εκπρσωπος της Ευρωπαϊκής Πνευµονολογικής Εταιρείας (European Respiratory
Society – ERS), ένας µη κερδοσκοπικς
ιατρικς οργανισµς µε περισστερα απ
8.000 µέλη σε πάνω απ 100 χώρες. Το ELF
ασχολείται µε την υγεία των πνευµνων σε
πανευρωπαϊκ επίπεδο, και συγκεντρώνει
τους κορυφαίους ιατρικούς ειδήµονες στην
Ευρώπη για την ενηµέρωση των ασθενών και
την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε
τις αναπνευστικές νσους.
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