
 

465 
 

Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 3, 2022 

QUIZ 

Quiz: Νεογνό με αναπνευστική δυσχέρεια 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Άρρεν νεογνό, που γεννήθηκε από τριτοτόκο μητέρα με φυσιολογικό τοκετό μετά από 

ανεπίπλεκτη κύηση 38 εβδομάδων, με βάρος γέννησης 3.680 γρ, παρουσίασε αμέσως μετά τη 

γέννηση αναπνευστική δυσχέρεια με ταχύπνοια (αναπνοές: 88/min), εισολκές σφαγής, επιγαστρίου 

και μεσοπλεύριων διαστημάτων. Ο κορεσμός οξυγόνου  ήταν 92% στον ατμοσφαιρικό αέρα. 

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ 

Α) Παροδική ταχύπνοια  

Β) Νεογνική λοίμωξη 

Γ) Πνευμοθώρακας – Σύνδρομο διαφυγής αέρα 

Δ) Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας Νεογνού (ΣΑΔΝ) 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο εργαστηριακός έλεγχος (γενική αίματος, CRP, καλλιέργεια αίματος) ήταν χωρίς 

παθολογικά ευρήματα. Η ακτινογραφία θώρακα (εικόνα 1) ανέδειξε αέρα στο μεσοθωράκιο 

αμφοτερόπλευρα, που μετατοπίζει τους λοβούς του θύμου αδένα προς τα επάνω, με αποτέλεσμα να 

σχηματίζεται το χαρακτηριστικό «σημείο φτερών αγγέλου» (angel wing sign).  
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Εικόνα 1. Παρουσία αέρα στο μεσοθωράκιο αμφοτερόπλευρα, που μετατοπίζει τους λοβούς του θύμου αδένα 

προς τα επάνω, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται το χαρακτηριστικό «σημείο φτερών αγγέλου» (angel wing 

sign). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απάντηση 

Γ: Αυτόματο πνευμομεσοθωράκιο αμφοτερόπλευρα (σύνδρομο διαφυγής αέρα). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το πνευμομεσοθωράκιο είναι μια σπάνια αιτία νεογνικής αναπνευστικής δυσχέρειας. Η 

συχνότητα του αυτόματου πνευμομεσοθωρακίου στα νεογνά υπολογίζεται σε 10-25 περιπτώσεις ανά 

10.000 γεννήσεις ζώντων νεογνών και είναι κατά πολύ μικρότερη της συχνότητας του αυτόματου 

πνευμοθώρακα [1,2]. Το πνευμομεσοθωράκιο μπορεί να είναι ετερόπλευρο ή, σπανιότερα, 

αμφοτερόπλευρο, όπως στην περίπτωσή μας. Τα ακτινολογικά ευρήματα είναι ποικίλα, με πιο 

συνήθη την παρουσία παρακαρδιακής υπερδιαύγασης, αν και οι αρχικές ακτινογραφίες θώρακα 

μπορεί να είναι δύσκολο να ερμηνευθούν. Όταν ο ένας (στο ετερόπλευρο πνευμομεσοθωράκιο) ή 

και οι δύο  λοβοί (στο αμφοτερόπλευρο πνευμομεσοθωράκιο) του θύμου αδένα μετατοπίζονται προς 

τα επάνω και πλάγια, απωθούμενοι από το μεσοθωράκιο λόγω της παρουσίας αέρα, δημιουργείται 

το σημείο του «φουσκωμένου ιστίου» (spinnaker sail sign) [3] ή το σημείο των «φτερών αγγέλου» 

(angel wing sign). Το σημείο αυτό είναι σπάνιο, αλλά παθογνωμονικό στο πνευμομεσοθωράκιο [2], 

[4]. Είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση του ασθενούς να αναγνωρισθεί το σημείο του 

«φουσκωμένου ιστίου» (spinnaker sail sign), ιδιαίτερα στο ετερόπλευρο πνευμομεσοθωράκιο, και να 

αντιδιασταλεί με το σημείο του ιστίου (sail sign), όπου η τριγωνική σκιά του θύμου αδένα δε 

διαχωρίζεται από το μεσοθωράκιο. Το σημείο του ιστίου παρατηρείται στην φυσιολογική απεικόνιση  

του θύμου αδένα, στο 3-15 % των νεογνών [5], (εικόνα 2) [6], (εικόνα 3α,3β) [7]. Παρά την 

εντυπωσιακή εικόνα στην ακτινογραφία θώρακος, η αντιμετώπιση του αυτόματου 

πνευμομεσοθωρακίου στα νεογνά είναι γενικά συντηρητική (χορήγηση οξυγόνου με 

συγκέντρωση100%) και η πρόγνωσή του συνήθως εξαιρετική. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Σχηματικά το σημείο ιστίου και το σημείο 

του φουσκωμένου ιστίου (από Radiology Archives; 

2012) [6]. 
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Εικόνα 3. α) Το σημείο ιστίου (sail sign) (φυσιολογικό) και β) το σημείο του φουσκωμένου ιστίου (spinnaker 

sail sign) (παθολογικό) (από Learning Radiology – Thymus sail signs) [7]. 
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