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Τα δυσμενή αποτελέσματα μιας κάκωσης νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ) στο αναπνευστικό και 
ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο της εκδήλωσης μιας λοίμωξης αναπνευστικού. 
Αυτή η ενότητα εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην ΚΝΜ και τις αναπνευστικές λοιμώξεις.   

 

Τι συμβαίνει στο αναπνευστικό σύστημα μετά την ΚΝΜ; 

Το αναπνευστικό σύστημα περιλαμβάνει τους 
πνεύμονες και είναι υπεύθυνο για την αναπνοή, το 
βήχα και την ομιλία. Αποτελείται από την άνω 
αναπνευστική οδό (μύτη, στόμα και ο λαιμός 
(φάρυγγας)) και την κάτω αναπνευστική οδό 
(φωνητικές χορδές (λάρυγγας), αεραγωγοί (τραχεία) 
και πνεύμονες). Η αναπνοή και ο βήχας εξαρτώνται 
από συγκεκριμένους μυς στον θώρακα και το λαιμό. 
Οι αλλαγές στην αναπνευστική λειτουργία μετά την 
ΚΝΜ εξαρτώνται από το επίπεδο της κάκωσης και 
το εάν αυτή εί ναι πλήρης ή ατελής. Μετά την ΚΝΜ, 
ειδικά εάν συμβεί σε υψηλό αυχενικό επίπεδο, 
μερικοί μυς που χρειάζονται για την αναπνοή μπορεί 
να έχουν επηρεαστεί. Σε αυτούς περιλαμβάνονται: 
 

Σημεία Κλειδιά  
• Μετά την ΚΝΜ συμβαίνουν πολλές αλλαγές στο αναπνευστικό σύστημα, 

συμπεριλαμβανομένης της αποδυναμωμένης ικανότητας ή της απώλειας της αναπνοής και/ ή 
της ικανότητας του βήχα. 

• Τα άτομα με οξεία ΚΝΜ είναι πιο ευαίσθητα σε αναπνευστικές λοιμώξεις εξαιτίας ενός 
αποδυναμωμένου ανοσοποιητικού συστήματος και μιας πιθανά μικρότερης ικανότητας να 
βήχουν ή να καθαρίζουν εκκρίσεις.  

• Όσο τα άτομα με ΚΝΜ μεταβαίνουν από την οξεία στη χρόνια φάση, είναι λιγότερο πιθανό να 
εκδηλώσουν αναπνευστικές λοιμώξεις. Παρόλα αυτά, εάν αυτό συμβεί, η ασθένεια μπορεί να 
εμφανισθεί πιο σοβαρά.   

• Το βέλτιστο που μπορεί να γίνει είναι η προσπάθεια να προληφθούν αυτές οι καταστάσεις! 
Στρατηγικές όπως ο εμβολιασμός και οι καλές πρακτικές πλυσίματος χεριών μπορούν να 
βοηθήσουν. 

 

 

Το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα (κόκκινο) και το 
κατώτερο αναπνευστικό σύστημα (μπλε).1 
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• Το διάφραγμα, που είναι ο βασικός μυς που τραβά τον αέρα μέσα στους πνεύμονες, 

• Τους κοιλιακούς μυς, που βοηθούν στην εκπνοή του αέρα από τους πνεύμονες και παράγουν 
ένα δυνατό βήχα και  

• Τους μυς ανάμεσα στα πλευρά σας (μεσοπλεύριοι μυς), που βοηθούν στη συμπίεση του αέρα 
για να βγει από τους πνεύμονες.  

Σαν αποτέλεσμα, η ύπαρξη ενός 
τραυματισμού σε υψηλό σημείο 
μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη 
αναπνευστική λειτουργία. Μερικές 
από αυτές τις αλλαγές 
περιλαμβάνουν: 

• Μείωση στην ποσότητα του 
αέρα που είστε σε θέση να 
αναπνέετε, 

• «Δύσκαμπτος»  πνεύμονας, που 
κάνει δύσκολο να πάρετε μια 
γεμάτη, βαθιά ανάσα, 

• Αδύναμος ή αναποτελεσματικός βήχας, 

• Αυξημένη ποσότητα από βλέννη, και 

• Δυσκολίες στην κατάποση. 

Παρά τις αλλαγές αυτές, είναι διαθέσιμες πολλές τεχνολογίες και τεχνικές 
που μπορούν να βοηθήσουν την αναπνοή και το βήχα. Επιπλέον, η μέγιστη 
ποσότητα αέρα που είστε σε θέση να εκπνεύσετε, αφού κάνετε τη 
μεγαλύτερη εισπνοή σας, αυξάνει όσο περνάει ο καιρός από τον 
τραυματισμό.  

Τι είναι το ανοσοποιητικό σύστημα 
Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την καταπολέμηση των λοιμώξεων και την πρόληψη των 

ασθενειών. Για να διατηρήσει το σώμα μας υγιές, το ανοσοποιητικό σύστημα κάνει τρία βασικά πράγματα: 

1. Αναγνωρίζει βλαπτικά μικρόβια, όπως βακτήρια και ιοί, όταν εισέρχονται στο σώμα, 

2. Σκοτώνει μικρόβια και τα απομακρύνει/αφαιρεί από το σώμα και   

3. Μάχεται αλλαγές στο σώμα που μπορεί να προκαλέσουν ασθένειες (π.χ. καρκινικά κύτταρα)  

Ποιοι είναι οι βασικοί παίκτες στο ανοσοποιητικό σύστημα; 
Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελείται από δύο βασικά μέρη: την φυσική (ενδογενή) ανοσία και την 

προσαρμοζόμενη (ή επίκτητη) ανοσία. Η φυσική ανοσία αναφέρεται σε μια μη ειδική γραμμή άμυνας (για 

παράδειγμα δρα ενάντια σε όλα τα μικρόβια με τον ίδιο τρόπο) και με το οποίο έχετε γεννηθεί. Είναι 

συχνά η πρώτη γραμμή άμυνας, η οποία αποτελείται από σημεία του σώματός σας που αποτρέπουν την 

είσοδο των μικροβίων. Αυτή περιλαμβάνει:  

Οι μυς που 

χρησιμοποιούνται στην 

αναπνοή ελέγχονται 

κυρίως από τα άνω μέρη 

του νωτιαίου μυελού.2 

Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε 
στο άρθρο μας σχετικά 
με  τις Αναπνευστικές 
Αλλαγές μετά την ΚΝΜ. 

Α4-Α8: Σκαληνοί 

Α5-Θ1: Μ.Θωρακικός 

Θ6-Θ11: Κοιλιακοί μύες 

Α3-Α5: Διάφραγμα 

Α1-Α4 Στερνοκλειδομαστοειδής 

Θ1-Θ11: έσω/ έξω 
μεσοπλεύριοι 
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• Το εξωτερικό στρώμα του δέρματος, που δρα ως ένα φυσικό φράγμα στα μικρόβια, 

• Βλέννη και τρίχες, που παγιδεύουν τα μικρόβια, 

• Σάλιο, που ξεπλένει τα μικρόβια από το στόμα,  

• Σωματικά υγρά, όπως το οξύ του στομάχου, που σκοτώνει τα βακτήρια, και 

• Ούρηση και αφόδευση που απομακρύνουν τα μικρόβια από το σώμα.  

Εάν τα μικρόβια καταφέρουν να εισβάλλουν στο σώμα, η 

έμφυτη ανοσία είναι η πρώτη που θα τα αναγνωρίσει. Στη 

συνέχεια θα ενεργοποιηθεί μια γενική επίθεση, όπως για 

παράδειγμα την εμφάνιση φλεγμονής και πυρετού. Αυτή η 

επίθεση επηρεάζει όλο το σώμα και δεν στοχεύει κατευθείαν στο 

μικρόβιο. Τα κύτταρα της έμφυτης ανοσίας στη συνέχεια ζητούν 

τη βοήθεια της επίκτητης ανοσίας.   

Η δεύτερη γραμμή άμυνας περιλαμβάνει την επίκτητη ανοσία, η 

οποία εξαπολύει ειδική άμυνα για κάθε μικρόβιο που εισέρχεται 

στο σώμα σας. Για παράδειγμα, το σώμα θα αντιδράσει 

διαφορετικά σε έναν ιό που προκαλεί γρίπη σε σχέση με έναν ιό 

που προκαλεί ιλαρά. Οι κύριοι παίκτες στη δεύτερη γραμμή 

άμυνας είναι διάφοροι τύποι από λευκά αιμοσφαίρια. Αυτά 
περιλαμβάνουν:  φυσικά κύτταρα φονείς, που σκοτώνουν κάθε 

κύτταρο που δεν αναγνωρίζεται ως μέρος του σώματος, 
λεμφοκύτταρα, που βοηθούν το σώμα να θυμάται τους εισβολείς 

για το μέλλον και να τους καταστρέφει, και φαγοκύτταρα, που 

βοηθούν με το να «τρώνε» και να αποσυνθέτουν τους εισβολείς.  

Τα κύτταρα που συμβάλλουν στην πρώτη και δεύτερη γραμμή άμυνας παράγονται σε όργανα που 

βρίσκονται σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένου του μυελού των οστών, του σπλήνα, των 

λεμφαδένων, των επινεφριδίων, των αμυγδαλών και του θύμου αδένα. 

Τί συμβαίνει στο ανοσοποιητικό σύστημα μετά την ΚΝΜ; 

Σύνδρομο Ανοσοκαταστολής στην Κάκωση Νωτιαίου Μυελού (SCI-IDS) είναι 

μια κατάσταση που αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα μετά  την ΚΝΜ. 

Αδύναμα στοιχεία δείχνουν ότι το SCI-IDS συνήθως εμφανίζεται στα άτομα με 

οξεία ΚΝΜ. Τούτου λεχθέντος, υπάρχουν επίσης πρώιμες ενδείξεις ότι το  SCI-
IDS μπορεί να παραμείνει και να υπάρχει και σε άτομα με χρόνια (>1 έτος) 

ΚΝΜ. Αν και οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι γιατί το ανοσοποιητικό σύστημα 

αποδυναμώνεται μετά την ΚΝΜ. Έχουν γίνει υποθέσεις:  

• SCI-IDS μπορεί να είναι ένας μηχανισμός αυτοάμυνας που μειώνει την ανοσία του σώματος για 

να αποτρέψει το σώμα από το να επιτεθεί στον εαυτό του μετά τη ζημιά που έχει συμβεί στο 

νωτιαίο μυελό.  

Πολλά όργανα μέσα στο σώμα συμβάλλουν 
στην παραγωγή κυττάρων  που χρειάζονται 
για να μένετε υγιείς.3 

 

Για μια επισκόπηση του 
τι εννοούμε με το 
«ισχυρά», «μέτρια» και 
«αδύναμα» στοιχεία, 
ανατρέξτε στην 
κοινότητα Αξιολογήσεις 
Τεκμηρίωσης της 
Κοινότητας SCIRE. 
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ς 
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ες 
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• Πολλά από τα όργανα που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα όπως η σπλήνα, ο θύμος και οι 

λεμφαδένες, ελέγχονται από το  συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Αυτά τα νεύρα εξασθενούν όταν ένα 

άτομο υποστεί τραυματισμό στο επίπεδο του Θ6 ή πιο πάνω. Σαν αποτέλεσμα, το ανοσοποιητικό 

σύστημα μπορεί να μην είναι τόσο ενεργό. 

Αδύναμα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να συμβούν αλλαγές στο 

ανοσοποιητικό σύστημα ανεξάρτητα από το επίπεδο τραυματισμού. Για 

παράδειγμα, η ποσότητα των φυσικών κυττάρων φονέων  μειώνεται στους 

ενήλικες με ΚΝΜ, ανεξάρτητα από το επίπεδο τραυματισμού, σε σύγκριση 

με τον μη τραυματισμένο πληθυσμό. Αυτό μειώνει την ικανότητα του 

οργανισμού να καταπολεμά τα μικρόβια, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν 

λοιμώξεις. Επιπλέον, πρώιμη έρευνα σε ζώα υποδηλώνει ότι άτομα με ΚΝΜ 

μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα σε ιούς, όπως η γρίπη, λόγω βλαβών στην 

ικανότητα ανοσίας του σώματος.   Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί 

ότι αυτά τα ευρήματα δεν έχουν ακόμα αναπαραχθεί σε ανθρώπους. 

Αν και το ανοσοποιητικό σύστημα ανακάμπτει μετά από την οξεία ΚΝΜ, 

μερικά (ασθενή) στοιχεία δείχνουν ότι η μειωμένη ανοσία μπορεί να 

εξακολουθήσει να υπάρχει στο χρόνιο στάδιο της ΚΝΜ. Μια μελέτη εξέτασε 

τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη 

ανοσοκυττάρων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα γονίδια που συνήθως 

δημιουργούν φυσικά κύτταρα φονείς είναι μειωμένα, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν μικρότερες ποσότητες αυτών των κυτττάρων που καταπολεμούν 

τα μικρόβια μέσα στο σώμα. Μια δεύτερη μελέτη υποστήριξε αυτά τα 

ευρήματα, καθώς άτομα με ΚΝΜ βρέθηκαν να έχουν χαμηλότερες 

ποσότητες φυσικών κυττάρων φονέων στο αίμα τους σε σχέση με έναν 

πληθυσμό χωρίς ΚΝΜ. 

Η ύπαρξη ΚΝΜ σε συνδιασμό με ένα εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα έχει 

πολλές επιπτώσεις σε δευτερογενείς επιπλοκές. Για παράδειγμα, μετά την ΚΝΜ πολλά άτομα μπορεί να 

έχουν δυσκολίες με την ούρηση ή να μην είναι σε θέση να ουρήσουν, γεγονός που ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη βακτηρίων. Αυτό, σε συνδιασό με ένα εξασθενημένο ανοσοποιητικό 

σύστημα, μπορεί να εξηγήσει γιατί οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος 

(ουρολοιμώξεις) είναι μια κοινή δευτερογενής επιπλοκή της ΚΝΜ.  Αν και οι 

επιπλοκές της ΚΝΜ και ένα εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να 

οδηγήσουν σε πολλές άλλες δευτερογενείς επιπλοκές (π.χ. ουρολοιμώξεις, έλκη 

πίεσης – κατακλίσεις), το παρόν άρθρο θα επικεντρωθεί στις λοιμώδεις 

αναπνευστικές ασθένειες που είναι συχνές μετά την ΚΝΜ.   

Ένα φυσικό κύτταρο δολοφόνος. 

Ο αριθμός αυτών των κυττάρων 

μειώνεται μετά την ΚΝΜ.4 

5 

Για περισσότερες 
πληροφορίες, 
ανατρέξτε στα άρθρα 
μας για την 
ουρολοίμωξη και τα 
έλκη πίεσης!  
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Γιατί τα άτομα με ΚΝΜ διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για 

αναπνευστικές λοιμώξεις;  

Οι αναπνευστικές λοιμώξεις μπορεί να συμβούν στον καθένα, αλλά τα άτομα με ΚΝΜ διατρέχουν υψηλότερο 

κίνδυνο για τους ακόλουθους λόγους: 

• Αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα: Μετά την ΚΝΜ τα άτομα μπορεί να έχουν ένα 

εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι 

αυτό μπορεί να τα κάνει πιο επιρρεπής σε μολύνσεις.  

• Μειωμένη/απούσα αναπνευστική λειτουργία: Καθώς τα άτομα με 

ΚΝΜ μπορεί να έχουν ανικανότητα/εξασθενημένη ικανότητα να 

βήχουν, βλέννη συσσωρεύεται στους αεραγωγούς και τους 

πνεύμονες. Αυτή η συσσώρευση βλέννης δημιουργεί έδαφος 

αναπαραγωγής για βακτήρια και ιούς.  

• Η εισρόφηση της τροφής, των ποτών ή του σάλιου είναι κοινή μετά την 

ΚΝΜ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτές οι ουσίες να συγκεντρώνονται στον 

πνεύμονά σας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία.  

• Χρήση μηχανικών αναπνευστικών συσκευών: Η χρήση μηχανικού αερισμού μπορεί να προκαλέσει  
πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα, ειδικά σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα. Εάν μέρη του 

συστήματος αερισμού (π.χ. σωλήνες) δεν καθαρίζονται σωστά, τα βακτήρια μπορούν να αναπτυχθούν. 

Ποιες λοιμώδεις αναπνευστικές ασθένειες πρέπει να 

γνωρίζω;  

Οι λοιμώδεις αναπνευστικές ασθένειες μπορεί να προσβάλλουν είτε την 

ανώτερη αναπνευστική οδό (π.χ. τη μύτη, το στόμα και το λαιμό), είτε την 

κατώτερη αναπνευστική οδό (π.χ. τις φωνητικές χορδές, την τραχεία, τους 

αεραγωγούςπου οδηγούν στους πνεύμονες και τους πνεύμονες). 

Προκειμένου κάθε όργανο να λειτουργεί σωστά, απαιτείται οξυγόνο. Όταν 

ένα τμήμα του αναπνευστικού σας συστήματος μολύνεται, η ποσότητα του 

αέρα που εισπνέετε, μπορεί να είναι μειωμένη. Αυτό μειώνει την ποσότητα 

του οξυγόνου που είναι διαθέσιμη για το σώμα και μπορεί να επηρεάσει 

γρήγορα τη λειτουργία του εγκεφάλου και άλλων οργάνων.   Επιπλέον, 

αυτές οι λοιμώξεις μπορεί να επεκταθούν σε όλο το σώμα (σηψαμία). 
Μόλις εξαπλωθούν, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν.  

Καθώς η ΚΝΜ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αναπνευστική και 

ανοσολογική λειτουργία, τα ποσοστά των αναπνευστικών λοιμώξεων 

όπως βακτηριακής πνευμονίας και γρίπης, μεταξύ ατόμων με ΚΝΜ 

είναι υψηλά. Στην πραγματικότητα, οι αναπνευστικές λοιμώξεις αντιπροσωπεύουν λίγο περισσότερο από 

το 80% όλων των θανάτων μετά την ΚΝΜ. Επιπλέον, οι αναπνευστικές παθήσεις εμφανίζονται συχνά 

Η καρδιά (στο κέντρο) και οι πνεύμονες 

είναι διασυνδεδεμένοι με σύνθετο 

τρόπο. Οι πνεύμονες  βοηθούν στην 

οξυγόνωση του αίματος, που αντλείται 

από την καρδιά.7 
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δριμύτερες όταν έχει επέλθει ΚΝΜ.  Αυτό αποδείχθηκε σε μια μελέτη (με αδύναμα στοιχεία), όπου άτομα 

με ΚΝΜ που εμφάνισαν γρίπη ή πνευμονία είχαν 37 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από 

τη μόλυνση σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό . Δύο από τις πιο συχνές αναπνευστικές λοιμώξεις σε άτομα 

με ΚΝΜ είναι η πνευμονία και η γρίπη. Αυτές οι λοιμώξεις είναι ιδιαίτερα μολυσματικές και αιτία 

πρόκλησής τους είναι μικρά σταγονίδια υγρού στον αέρα που μπορεί να έχουν απελευθερωθεί με βήχα ή 

φτάρνισμα. Αυτά τα σταγονίδια μπορεί να πέσουν στις επιφάνειες και μπορούν να εξαπλωθούν εάν 

κάποιος αγγίξει την επιφάνεια και στη συνέχεια αγγίξει το στόμα ή  τα μάτια του. 

Μερικές (αδύναμες ενδείξεις) έρευνες έγιναν για να προβλέψουν το 

ποιος είναι πιο πιθανό να εμφανίσει αναπνευστικές ασθένειες μετά 

την ΚΝΜ έδειξε ότι τα άτομα με πλήρη κάκωση και εκείνα με 

τετραπληγία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από 

αναπνευστικά σχετιζόμενη λοίμωξη. Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι 

κατά τη διάρκεια της φροντίδας της οξείας φάσης, τα άτομα με πλήρη 

κάκωση διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν πνευμονία. Αυτό 

σχετίζεται με την έλλειψη/εξασθενημένη ικανότητα βήχα και 

καθαρισμού βλέννης από τους αεραγωγούς. Δευτερογενείς επιπλοκές 

που μπορεί να προδιαθέσουν άτομα με ΚΝΜ για αναπνευστικές λοιμώξεις περιλαμβάνουν: παχυσαρκία, 

καρδιακές παθήσεις, άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), χρόνιος βήχας, χρόνια ύπαρξη 

φλέγματος, συριγμό και χρήση  πνευμονικών φαρμάκων.  

Πνευμονία και ΚΝΜ 
Η πνευμονία είναι μια λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια ή ιό, που οδηγεί σε μια μόλυνση των 

μικρών σάκων αέρα στους πνεύμονες. Είναι μια από τις πιο συχνές λοιμώξεις στα άτομα σε οξεία φάση 

ΚΝΜ με περίπου το 30% των ατόμων σε οξεία φάση ΚΝΜ να εμφανίζουν πνευμονία (αδύναμα στοιχεία), 

πέφτοντας στο περίπου 3,5% στα χρόνια στάδια της ΚΝΜ (π.χ. 1- 20 έτη μετά τον τραυματισμό). Αν και η 

πιθανοτητα πνευμονίας μειώνεται μετά την οξεία φάση ΚΝΜ, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η 

πνευμονία εκδηλώνεται πιο σοβαρά σε άτομα με ΚΝΜ. Δηλαδή , ενώ οι πιθανότητές σας να εμφανίσετε 

πνευμονία μπορεί να μειώνονται όσο περνάει ο χρόνος από την στιγμή της ΚΝΜ, εάν την εκδηλώσετε, 

είναι πιο σοβαρή.   

Γρίπη και ΚΝΜ  
Η γρίπη, είναι μια λοίμωξη του αναπνευστικού που προκαλείται από έναν ιό. Υπάρχουν  πολλοί τύποι και 

υποκατηγορίες γρίπης, αν και τα στελέχη της τύπου Α και Β είναι αυτά που προκαλούν πιο συχνά την 

εποχική γρίπη.  Η γρίπη επηρεάζει τη μύτη, το λαιμό και μερικές φορές τους πνεύμονες και μπορεί να 

οδηγήσει σε δευτερογενείς λοιμώξεις όπως πνευμονία. Συνιστάται η πραγματοποίηση εμβολίων γρίπης, 

ειδικά για άτομα με ΚΝΜ καθώς είναι ευπαθείς ομάδες. Υπάρχουν ασθενή στοιχεία που υποστηρίζουν τη 

χρήση εμβολίων γρίπης για τα άτομα με ΚΝΜ, καθώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα ανταποκρίνεται με 

παρόμοιο τρόπο στο εμβόλιο όπως και στα υγιή άτομα. Παρόλα αυτά, τα άτομα με τετραπληγία μπορεί 

να έχουν μειωμένη ανταπόκριση στο εμβόλιο. Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι τα εμβόλια μπορεί να είναι 

λιγότερο αποτελεσματικά σε άτομα με κάκωση σε υψηλότερα επίπεδα.  Απαιτείται περισσότερη έρευνα 

για τον προσδιορισμό της απόκρισης στα εμβόλια της γρίπης μετά την ΚΝΜ.  
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Άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού και ΚΝΜ  
Υπάρχουν πολλές άλλες λοιμώδεις ασθένειες του αναπνευστικού, όπως κοινό κρυολόγημα, φυματίωση 

και κορωνοϊοί.  Παρόλα αυτά, λίγη έως καθόλου έρευνα έχει γίνει για το αντίκτυπο αυτών των ασθενειών 

στον πληθυσμό ατόμων με ΚΝΜ. Αν και η διαθέσιμη έρευνα είναι περιορισμένη, είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι τα άτομα με ΚΝΜ εξακολουθούν να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να προσβληθούν από 

αυτές τις ασθένειες. Η ακόλουθη ενότητα περιγράφει διάφορες αναπνευστικές λοιμώξεις του υγιούς 

πληθυσμού εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά. 

Κοινό κρυολόγημα 
Το κοινό κρυολόγημα (η απλά, κρυολόγημα) είναι ένας γενικός όρος για μια ήπια 

κατάσταση του ανώτερου αναπνευστικού που επηρεάζει τη μύτη και το λαιμό. Τα 

κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν βουλωμένη μύτη, φτάρνισμα, πονόλαιμο και 

βήχα. Σε αντίθεση με άλλες λοιμώξεις, υπάρχουν πολλοί τύποι ιών που μπορεί να 

προκαλέσουν κρυολόγημα. Οι ρινοϊοί, κορωνοϊοί και οι ιοί της γρίπης ευθύνονται 

για την πλειονότητα των περιπτώσεων.  Το κρυολόγημα συμβαίνει πιο συχνά το φθινόπωρο και η 

συχνότητά του φθίνει με την άφιξη της άνοιξης. Κατά μέσο όρο, ένα άτομο θα κολλήσει κρυολόγημα 

μια φορά το χρόνο, αλλά είναι πιθανό ότι το ποσοστό αυτό είναι υποτιμημένο.  

Κορωνοϊοί 
Οι κορωνοϊοί ευθύνονται για πολλές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων 

του κοινού κρυολογήματος, του Αναπνευστικού Συνδρόμου Μέσης 

Ανατολής (MERS), του Σοβαρού Οξέως Αναπνευστικού Συνδρόμου 

(SARS) και της λοίμωξης του νέου κορωνοϊού 2019 (COVID-19).Αυτά 

είναι τα τέσσερα στελέχη του κορωνοϊού που είναι γνωστό ότι 

επηρεάζουν τον άνθρωπο και είναι υπεύθυνα για το 10-30% των 

λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Αν και αυτοί οι 

ιοί σχετίζονται γενετικά, προκαλούν πολύ διαφορετικές ασθένειες. Η 

βαρύτητα των ασθενειών που μπορεί να προκαλέσουν ποικίλλει από 

ήπια (όπως το κοινό κρυολόγημα, που περιγράφηκε ανωτέρω), έως 

σοβαρή (όπως μια λοίμωξη  MERS, SARS, και COVID-19). Αν και οι 

λοιμώξεις από MERS, SARS, και COVID-19 μπορεί να οδηγήσει σε 

πνευμονία, κάθε κατάσταση επηρεάζει το σώμα διαφορετικά: ο MERS 

έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στο πεπτικό σύστημα και τα νεφρά, όταν ο 
SARS και η COVID-19 επηρεάζουν περισσότερο το αναπνευστικό 

σύστημα, τη λειτουργία της πήξης και την καρδιακή δραστηριότητα.  

Ένας κορωνοϊός(ανωτέρω), που 

έλαβε το όνομά του από τα 

εξωτερικά εξογκώματα που 

μοιάζουν με στέμμα,  που 

ονομάζεται “corona” στα Λατινικά.10 
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Ο Νέος Κορωνοϊός 2019 (COVID-19)  
Η επιδημία της COVID-19 ξεκίνησε το 2019 στο Γουχάν της Κίνας και έχει έκτοτε εξαπλωθεί σε όλο τον 

κόσμο το 2020. Επί του παρόντος, λίγα είναι γνωστά για τον ιό και τη λοίμωξη που προκαλεί, αν και η έρευνα 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο ιός φαίνεται να επιτίθεται στο αναπνευστικό σύστημα, με αποτέλεσμα εμφάνιση 

συμπτωμάτων όπως βήχας, δύσπνοια και πνευμονία, σε συνδυασμό/και επιπλέον πυρετό και νεφρική 

ανεπάρκεια. Η έκταση των συμπτωμάτων ποικίλλει από ήπια έως σοβαρή και είναι πιθανό κάποιος να 

μολυνθεί χωρίς να εμφανίσει συμπτώματα (ΣτΜ: ασυμπτωματικός). Αυτός ο ιός έχει προκαλέσει μια 

αίσθηση ανησυχίας ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας με ΚΝΜ. Σε μια έρευνα που διεξήχθη από μια ομάδα 

ερευνητών, μερικές από τις πιο κοινές ανησυχίες περιελάμβαναν αυξημένη ευπάθεια στη μόλυνση, 

μειωμένη διαθεσιμότητα φροντιστών, αδυναμία λήψης ιατρικών προμηθειών, αδυναμία εξασφάλισης 

κατάλληλου ιατρικού ελέγχου, αδυναμία μετάβασης σε ιατρικά ραντεβού και αδυναμία αυτοαπομόνωσης 

(καραντίνα). 

Μέχρι σήμερα, λίγες μελέτες με ασθενή στοιχεία 

για την COVID-19 και την ΚΝΜ έχουν 

ολοκληρωθεί. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα 

τυπικά συμπτώματα της  COVID-19 όπως 

αναφέρονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (για παράδειγμα βήχας, πυρετός και 

δύσπνοια) δεν εμφανίζονται απαραίτητα σε 

άτομα με κακώσεις νωτιαίου μυελού. Καθώς ο 

βήχας συχνά εξασθενεί με την ΚΝΜ, μπορεί να 

απουσιάζει σε αναφερόμενες περιπτώσεις  
COVID-19 σε άτομα με ΚΝΜ. 

Αντίθετα, τα κοινά συμπτώματα της COVID-19 σε 

άτομα με ΚΝΜ περιλαμβάνουν πυρετό και 

αίσθηση αδυναμίας περισσότερη από το 

συνηθισμένο. Άλλα συμπτώματα που έχουν 

αναφερθεί περιλαμβάνουν δύσπνοια, πόνο στο 

σώμα/επιδείνωση του πόνου, εφίδρωση, πόνο 

στον θώρακα και αυξημένη σπαστικότητα, 

επιδεινωμένη ικανότητα απομάκρυνσης 

εκκρίσεων και ασυνήθιστα γρήγορη αναπνοή. Αν 

και τα άτομα με ΚΝΜ μπορεί να έχουν λιγότερα 

από τα τυπικά συμπτώματα της  COVID-19, μια 

μελέτη διαπίστωσε ότι είναι πιο πιθανό να 

παρουσιάσουν  COVID-19 πιο σοβαρά σε 

σύγκριση με υγιή άτομα. Η πρόληψη (δείτε το 

γράφημα) είναι πολύ σημαντική καθώς προς το 

παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο  

Δείτε το πλήρες γράφημα ηλεκτρονικά εδώ! 
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Φυματίωση 
Η φυματίωση είναι μια λοίμωξη των πνευμόνων που μπορεί να προκληθεί από το 

βακτήριο με την επιστημονική ονομασία  Mycobacterium tuberculosis. Η εμφάνιση της 

φυματίωσης  είναι συχνότερη στις αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση με τις 

ανεπτυγμένες. Αυτό σχετίζεται με παράγοντες όπως τα χαμηλότερα ποσοστά 

εμβολιασμού και τα υψηλότερα ποσοστά (μια κατάσταση ανοσοκαταστολής) στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Η θεραπεία της φυματίωσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς 

πολλά στελέχη του βακτηρίου είναι ανθεκτικά στα φάρμακα.   

Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος  
Οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος είναι μια ομάδα από ασθένειες που 

επηρεάζουν τη μύτη και το λαιμό. Μερικές ασθένειες περιλαμβάνουν  φαρυγγίτιδα (πόνο/ενοχλήσεις 

στο λαιμό) and λαρυγγίτιδα (φλεγμονή στις φωνητικές χορδές ·όταν χάνετε τη φωνή σας).  Αυτές οι 

λοιμώξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για εκείνους που χρησιμοποιούν αναπνευστήρες, καθώς πάνω από 

το 90% της πνευμονίας και της νοσηλείας σε νοσοκομείο ξεκινούν από μια λοίμωξη του άνω 

αναπνευστικού συστήματος.  

Τι μπορείτε να κάνετε για να προλάβετε λοιμώδεις 

ασθένειες του αναπνευστικού;  
Προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση λοιμωδών ασθενειών του αναπνευστικού, το κλειδί είναι η 

πρόληψη, ειδικά εντός της κοινότητας. Να τι μπορείτε να κάνετε για να παραμείνετε υγιείς:  

• Πλένετε τα χέρια σας με ζεστό νερό και σαπούνι για 20-30 δευτερόλεπτα 

• Εμβολιαστείτε για πνευμονόκοκκο και γρίπη. Οι εμβολιασμοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς 

ασθενή στοιχεία υποδεικνύουν ότι τα ποσοστά εμβολιασμών είναι ακόμα χαμηλά.  

• Μείνετε ενυδατωμένοι! Η πρόσληψη νερού μπορεί να χαλαρώσει τη βλέννη στους πνεύμονές σας.  

• Καθαρίστε τις επιφάνειες που μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με ένα άρρωστο άτομο. Αυτό 

περιλαμβάνει μέρη του αμαξιδίου σας 

συμπεριλαμβανομένου του χειριστηρίου, των λαβών 

ώθησης, κ.λ.π. 

• Αποφύγετε το κάπνισμα. Το κάπνισμα μπορεί να 

καταστρέψει την ικανότητα των πνευμόνων να 

αντιμετωπίσουν τις λοιμώξεις, το οποίο μπορεί να 

επιδεινώσει τα προβλήματα που υπάρχουν με ένα 

αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα.   

• Εξασκήστε καλές συνήθειες υγείας, όπως η άσκηση και η υγιεινή διατροφή.   

• Μείνετε σπίτι εάν είστε άρρωστοι. 

• Ενημερώστε τους γύρω σας ότι αισθάνεστε αδιαθεσία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να είναι σε 

εγρήγορση για την υγεία σας και να γνωρίζουν ότι πρέπει να αποφύγουν τη στενή επαφή  

11 
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Συνοψίζοντας 

Μετά από μια ΚΝΜ, οι αναπνευστικές λειτουργίες (π.χ. η αναπνοή και ο βήχας) και το ανοσοποιητικό 

σύστημα είναι αποδυναμωμένα. Οι ερευνητές εξακολουθούν να μην είναι βέβαιοι σχετικά με το γιατί 

καταστέλλεται το ανοσοποιητικό σύστημα. Ενώ  υπάρχουν κάποιες αδύναμες ενδείξεις σχετικά με το γιατί 

αλλάζει το ανοσοποιητικό σύστημα μετά την ΚΝΜ, χρειάζονται περισσότερες κλινικές δοκιμές για 

προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες επιδράσεις της ΚΝΜ στο ανοσοποιητικό σύστημα.   

Δεδομένων των αλλαγών στις αναπνευστικές και ανοσοποιητικές λειτουργίες μετά την ΚΝΜ, υπάρχει 

υψηλότερος κίνδυνος να εκδηλώσετε μια λοιμώδη αναπνευστική νόσο. Το καλύτερο που μπορείτε να 

κάνετε είναι να επικεντρωθείτε στην πρόληψη, που μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους όπως με το να 

εμβολιαστείτε και να μένετε ενυδατωμένοι. Συζητήστε όλες τις θεραπευτικές επιλογές με τους παρόχους 

υγείας/ γιατρούς σας για να μάθετε ποιες θεραπείες είναι κατάλληλες για εσάς.  

Για μια λίστα με τις μελέτες που περιλαμβάνονται, παρακαλούμε δείτε τη  Λίστα Αναφορών. Για μια 

επισκόπηση του τι εννοούμε με τον όρο «ισχυρά », « μέτρια » και «ασθενή/ αδύναμα » στοιχεία, ανατρέξτε 

στο Αξιολογήσεις Τεκμηρίωσης της Κοινότητας SCIRE.  

Σχετικές Πηγές 
Κοινότητα SCIRE. «Αναπνευστικές Αλλαγές Μετά την ΚΝΜ». Διαθέσιμο από: 

community.scireproject.com/topic/respiratory-changes/ 

Κοινότητα SCIRE. «COVID-19 & ΚΝΜ Infographic». Διαθέσιμο από: https://community.scireproject.com/wp-
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